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 مقدمة الطبعة الثانية 

 مقدمة الطبعة الثانية:
والصاااوا وال اااو   ،يهدي من يشاااان من دباإىل صر طاااملاتق ا  ااا قي احلمد هللا الذي  

وطاااااااااااااا باق    ،آلاق الطااانملين  ودلى  ،ا نزل دلى قلبااق النوا ا بن  ،دلى البعوث خبري إين
 مث أما بعد: ،ومن اتبع هنجه  صر يو  الدين ،الصاإقن

بعد سنوات من   ،نا1435ظهمل نذا الك اب يف تبع ق األور يف شهمل حممل  دا   فقد  
 ،كنت أااىل يف مباحث ماإا أطاول ال س اري  اداجلت من خولق قصاوا    ،قال  مليمل  باحث

  ،الباحثن  خ صاااااااااااااان و اغبة اوحيقق    ،مجعت فيق ما ي ااااااااااااااهى نذا العل  دلى ا ب د ن
ىل بعا قملا و   ،فاثىن  دلياق بعا األدو  ،اح اااااااااااااانا     ا  لاق قبو   وامح اق ك  هللا   ضاااااااااااااااىسفب

 .مما شجعين  زيد من العناية بق ،يف اجلامعات  امملجع   األساتذا
وقملأت  ،وقد قمت خول ال ااانوات ا ا اااية ب دايا الك اب أكثمل من سااابع مملات    

العنااايااة  زيااد من    أقملأىلوكاااه نااديف يف كااى مملا    ،م نااق دلى بعا النجبااان من توي
مصاااااا  ة لبعا و  ،فجانت نذىل الطبعة منق ة يف بعا الصااااااياغات   ،ال  مليمل حمل واىل

من األمثلاااة م ضاااااااااااااامناااة  زياااد  و   ،إلاااةاألبعا  ل  ةماااددماااو   ،األخطاااان ا طبعياااة والن وياااة
نديف  ،دقيقة يف حتمليمل بعا النقاطالمة و ها بعا اإل اااااافات  م اااااجلة  و  ،والشاااااواند

أكثمل يف خدمة  اوأحقق بق نسع   ،أافع ىم اااااااااااااا و صر   بق أه أطااااااااااااااىمن كى نذا اجلهد 
تعااااار  ،والكمااااال مسقوإ  ،النقص والعوج منظوا  يبقىومع كااااى  لاااا     ،ك اااااب هللا 

 ،واإلح ااه والقبول ،ن اثل هللا تعار ال وفيق وال اداإف ،غملمق وللقاائ غنمق وللك اب 
 .مال و  بنوه ص  من أتى هللا بقل  سلي فيق يو    ينسع  يف ينسعنا بقوأه 
 

 هـ 1440كتبه حمرره يف غرة شهر ذي القعدة عام 

زادها اهلل شرفاً ورفعة  ،احلرام ـ مكة املكرمةببلد اهلل 
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 العزيز   بن عبد مقدمة كرسي امللك عبد للا 
 مبكة املكرمة جبامعة أم القرى وعلومه  للقرآن الكرمي

 هلل والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه أمجعني وبعد:  احلمد  

ندى للناس   ،فثنزل دليها القملآه ،فقد شااااااااامله هللا ساااااااااب انق وتعار أمة اإلساااااااااو    
وتكساى ا ور اجللياى سااااااااااااااب ااناق اس  ك ااباق الكمل  فقاال   ،وبيناات من ادادى والسملقااه

  .[9] احلجمل:َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱ: جى ودو

وتنودت اجملا ت  ،فقد هتيث األساااااااااااباب ا عينة دلى حسظق ،حتقيقا لودد هللا تعارو    
صر غري   ،اونشاااااااامل    اوتبادة وتوزيع    اواس   اوإااسااااااااة وتس ااااااااري    اتعّلما وتعّليما واث    ،خلدم ق

 . ل  من اجملا ت 

وألمهية الدوا الملايإي الذي تضااااااطلع بق ا ملكة العملبية ال ااااااعوإية يف خدمة القملآه    
هللا بن  فقد وّجق خاإ  احلملمن الشاااااامليسن وفقق هللا كنشااااااان كملساااااا  ا ل  دبد ،الكمل 
 ااامن منظومة   ااثي   ادلمي    اليضاااير طاااملح   ،د العزيز للقملآه الكمل  جبامعة أ  القملىدب

وكلياات وأق اااااااااااااااا    ،واليت مشلات اجملّمعاات القملآنياة  ،م كااملاة يف خادماة القملآه الكمل 
ومملاكز الب وث والادااسااااااااااااااات  ،ومجعياات حتسي  القملآه  ،القملآه والقملانات ابجلاامعاات 

 .وحنونا
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 للقملآه الكمل  ودلومق جبامعة أ  القملى  كة ا كملمة   ا ل  دبد هللا بن دبد العزيزمقدمة كملس   

 ،فمجااا هتااا م عاادإا  ،وأفق واسااااااااااااااع  ،امل مم ااد  ((الاادااساااااااااااااااات القملآنيااة))وحيااث صه     
كّونات    ،وأتملوحاات اثياة  ،فعلى الملغ  مماا باذل من جهوإ دلمياة  ،واح يااجهاا م نوداة

من ا ؤلسات وا وساااااودات والك   واألااث والملساااااا ى والنشاااااملات  اكبري    الألمة اطااااايد  
ص  أه اإلىنملان العلم  يف اجملااااا ت القملآنيااااة ابب مس و     ،وا خطوتااااات وا طبودااااات 

ودطان ممنو  م جدإ يف إااسااااااااااااتق مع لدإ صدجاز القملآه ووىنريىل يف القلوب والعقول  
 .وافعة مكان ق ودظمة قداىل ،واألفها 

تاق    .إ.ا نطق كااه ناذا اجلهاد العلم  الاذي أدادىل فضاااااااااااااايلاة الشااااااااااااااي  أ  ومن ناذا     
وبنان دلى ا نهجية    -أس ا  ال س ري ودلو  القملآه جبامعة أ  القملى –دابدين تق محد  

العلمية وا عايري ا ع مدا يف كملس  ا ل  دبدهلل بن دبد العزيز للقملآه الكمل  جبامعة أ   
وحيث   ،ن ِقبى ا خ صاااااااااان يف اجملا ت القملآنيةالقملى فقد مت حتكي  نذا اإلطااااااااااداا م

يطي  إلإااا الكملساااااا  أه تشاااااااا  يف   ،بملزت جوان  ال مّيز العلم  يف نذىل الدااسااااااة
وأه  ،مؤلِسقسااااا لن هللا تعار أه يباا  يف   ،صخملاجق حىت يع  نسعق للم اااالمنو تقدميق 

 .صنّق سيع جمي  ،جيزل لق األجمل وا ثوبة
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  :مقدمة الكتاب
والصاااااااااااااوا وال اااااااااااااو  دلى  ،وندى للناس  انوا    ،احلمد هللا الذي أنزل دلينا خري ك بق 

الطانملين  آلقودلى  ،الزماه  ا ؤيد  عجزا القملآه البانملا الناتقة بصاااااااااادب اسااااااااااال ق در
من تبعه  دلى  و  ،من ا هاجملين واألنصااااا  ،ودلى أطااا ابق الصااااإقن األبملاا  ،األخياا

 أما بعد:  ،كح اه صر يو  ا عاإ
صر خري أماة أخملجات  ،ري اسااااااااااااااولدلى خ ،يف خري زمااهأنزل هللا ك ااباق السملقااه  قاد  ف 

وأممل دباإىل ب ووتق   ،وحسظق من الزايإا والنقصااااااااه  ،وأحك  بياه ،خبري ل ااااااااه  ،للناس
 ّٰ ِّ ُّٱ قاال تعاار:  ،وب ادبملىل دلى ممل الادنوا واألزمااه  ،آانن اللياى وأتملاه النهااا

 .[٢9 :ص]   َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ،أحكامق وحكمق طاااااااااسوا من العلمان  طواسااااااااا نبا  ،وتس اااااااااريىل ،ب دبمل القملآه قد د يِن و  

منذ  ،وأساااااااااااملاا صدجازىل  ،ووجوىل بوغ ق  ،وإقيق أحكامق ونديق  ،أظهملوا غواما معانيق
فثلِّست تساساااااااااري كثريا وم عدإا دلى موملِّ العصاااااااااوا  ،صر يومنا نذا دهد الصااااااااا ابة  

ا ملا  وتملتي  وتبين    ،وتشاااااييد ا باي ،اق صاااااملوا دلى اهيد ا عايفمنه  من   ))ا ا اااااية  
ليعااين النااس   ،وصبادان خبااايىل الساا قاة  ،صظهااا مزاايىل الملا قاة  ومنه  من حااول  ،األحكاا 

  ،ويشاااااااندوا شااااااواند فضاااااالق وام يازىل دن سااااااا مل الك   الكملمية الملابنية  ،إ  ى صدجازىل
ي ضامن   ،الملا عة جامعة لسنوه احملاسان  ،ابادة  افدونوا أساساا    ،بمل العظيمة ال اب انيةوالز  

ودوا ااد لطيسااة ي شاااااااااااااانر  ااا آ اه   ،كااى منهااا فوا ااد شاااااااااااااامليسااة تقمل  ااا ديوه األدياااه
و    ،؛ حىت أطاااااااب ت مك بة ال س اااااااري أدظ  مك بة يف العلو  اإلساااااااومية)1)((األ ناه
 بقية العلو بأول ما اشا لى بق دلمان اإلساو  قبى ا شا لال   فقد كاه ال س اري ،دج 

 .وتدوينها
 

 (.1/4صاشاإ العقى ال لي ، ألي ال عوإ ) (1)
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محلت  ،ومنانج ا س اااااااملين يف فه  القملآه وتس اااااااريىل م نودة و  لسةوقد جانت تملب   
والقويَّ والضاعير  ،وحوت الصا ي  وال اقي  من ا عاي ،الكثري من نداايت الك اب 

ون ابة دذا ال عدإ وال باين كاه   ،ومن ننا تعدإت اجلهوإ وتنودت  ،من ال انن وااثرا
ية تعملفق  صاااااطل ات دل  ال س اااااري    بد لكى مه   بسه  القملآه الكمل  من ماإا دلم

واكنق من فه  القملآه الكمل  وفق األساااااااااا واألطاااااااااول العلمية  ،دند دلمان نذا السن
وكيسية ال عامى مع أقوال  ،ال اااااااااااااليمة اليت و اااااااااااااعها العلمان وساااااااااااااااوا دليها يف ك به 

ه فإ  ،ا س املين يف حاليت ا تساب وا خ وه وغرينا؛  ا ي اه  يف طانادة مس امل اليو 
وا ساااااا يون   ،وال سنن فيق ،يف العل  بو ذ  و ل  أه احلو   ،تعلي  العل  من مجلة الصاااااانا ع ))

 ،والوقوه دلى م اااااااااااااا لق ،ة يف اإلحاتة  باإ ق وقواددىلكو لو اصاااااااااااااول مو  وصمنا ن ؛دليق
 وما مل حتصااااااى نذىل   ،واساااااا نباط فملودق من أطااااااولق

و
يف  ل  السن   بو ذ  ة مل يكن احلو كو لو ا 

 ،العا  وقد و اااااعت نذا الك اب من أجى حتقيق  ل  ادده  ،)1)((  ا  ناول حاطاااااو  
  :يف اآليتوأنداه تسصيلية ميكن صمجادا 

  ،والصعوابت اليت تقر يف تمليق ا  علمن لق   ،صإاا  مكانة دل  ال س ري وأمهي ق  :أوًل  
 .وبود  جينبه  دقبات تعلمق ،حىت يقبلوا دلى تعلمق بثقة تدفعه  صليق

الذي يع ر  ، صااطل ات دل  ال س ااري -خاطااة ا ب د ن-تعملير توب العل     :ااثنيً 
 .األساس يف إااسة تس ري القملآه وفهمق وال عامى مع مصاإاىل

من   ،أنى القملوه ا سضاااااااالةدند و   ،النيب واقع ال س ااااااااري يف دهد الوقوه دلى   :ااثلثً 
وكيسية ا ساااااااااا ساإا منق؛ ألنق ميثى القاددا  ،ومصاااااااااااإاىل  ،واجالق  ،ومميزاتق  ،حيث قيم ق

 .اسليم   االيت ينطلق منها كى من أااإ أه يسه  القملآه فهم  

 
 (.٢46انظمل: مقدمة ابن خلدوه )ص: (1)
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واسااااا نباط ما فيق من  ،تو اااااي  الطملب الصااااا ي ة وا ثلى ل س اااااري القملآه الكمل   :ارابعً 
نه  من اخلطاث والزلى  ، ا ي اااااااااااااادإ ا قبلن دلى فهماق  ،ِحكوٍ  وأحكاا  وجيعاى د    ،ويؤمِّ

 ، ا يملاد  قوادد و ااااوابس ال ااااابقن  ،بصااااريا يف فه  القملآه الكمل  وفق منهاج ااشااااد
 .ويواك  او  دصملان وم طلباتق

ون  اثى   ،معملفة الطملب ال اااليمة يف توظير دلو  القملآه يف إااساااة ال س اااري  :اخامس  ً 
 .خااتة  ننية ألن  مداخى دل  ال س ري

 ،ومنهج ال عامى معها ،وأنوادها  ،الوقوه دلى اخ وفات ا س ااملين: أساابا ا :اس  ا س  ً 
 ا مي كن توب العل  من ا سااااااااااا ساإا من جهوإ دلمان األمة بطمليقة ساااااااااااليمة لنبه  

 .جوان  اخلطث والزلى
وكير أىنملت نذىل األق ااااااا  واألسااااااالي  يف   ،وأساااااااليبقبياه أق ااااااا  ال س ااااااري   :اس    ابعً  

مع معملفااة الطملب اخلااات ااة يف   ،اجلهوإ اليت بااذدااا العلمااان يف فه  القملآه الكمل  وتاادبملىل
وداد  ال اثىنمل  اا يف بعا ك ا    ،اليت وقعات فيهاا بعا الطوا ر والطملب  ،ال س ااااااااااااااري

 .ال س ري من احنملافات ومزالق
وكير   ،والللوية وغرينا  ،والكومية  ،والسقهية ،العقديةصإاا  الانات ا س ااملين  :ااثمنً 

 .أوىنا ملوت نذىل ا لانات ا  نودة يف مك بة ال س ري يف دصواىل ا خ لسة
وكيسية   ،ومميزات كى الاىل ،معملفة الانات مداخى ال س اااااااااري دند ا س اااااااااملين  :ااتس       عً 

  .ا س ساإا من تل  اجلهوإ يف إااسة القملآه الكمل  وفهمق
 .اإل ا  ابخلطوات العملية اليت ينبين دليها الداس ال س ريي :اعاشرً 

ص   ،وقاد حملات ناذا الك ااب بطمليقاة غري تلا  الطملب ال قليادياة يف ال اثلير داذىل ا ااإا 
وت داخى مباحث نذا العل  مع مباحث أخملى من منانج   ،غالبها يكملا بعضها بعضا

لدااسااااااااة دل     اأساااااااااسااااااااي    مدخو    فجعل ق  ،ودلو  القملآه ،وقوادد ال س ااااااااري ،ا س ااااااااملين
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كِّن تلبة العل  والباحثن فيق من ال اااااري يف تعلمق دلى بصاااااريا من أمملن ؛   ال س اااااري؛ مي 
واإلفاإا  ،قملآه الكمل أله الذي يه  ا  اااااال  من  ل  ال وطااااااى صر منهج قو  لسه  ال

تووتااق حق   الصاااااااااااااا ي ااة ممااا ك بااق العلمااان حول معاااي القملآه الكمل ؛ و لاا  أله يف
فهو إسااااااا وا   ،خلريية نذىل األمة اوالعمى بق كما أنزل حتقيق   ،وفهمق حق السه   ،ال ووا

س  ب ن  م عاواِوياو  و .وساااااااااااااابيلهاا صر النجاا  والنجااا ،األماة وقاا ادناا يف احليااا  ))   :)1) ةو قاوالو ِصايو
ريوىل   انون    ِك ااواب  ِمن     ،موثااوى  الااَِّذينو ياوق ملون وهو ال ق مل آهو وون     و ياوع لوم وهو تاوس  ااااااااااااااِ ثااوِى قاوو ٍ  جااو كومو

بوا    ا وهو موا يف ال ِك وابِ  ،موِلِكِه   لوي و  وولوي او ِدن دون    ِمصااااا  لو ا ه    اوو دوة  وو و يود  ووموثوى   ،فاو ودواخو
بواٍ  فاوقوملون وا ما يف الك اب  ثوِى اوج ٍى جوانون    ِ ِص   .)٢)((الَِّذي ياوع مِله  ال اَّس ِ ريو كومو

وحاااجااة األمااة اليو  لسه  القملآه الكمل  م اااااااااااااا مملا وزا اادا؛ أله احلاااجااة صر اداادايااة  
  ،خاطااااااااة والقملآه ِحكومق   تن ه    ،وا ساااااااا زاإا من ِحكوِمق ابقية م اااااااا مملا  ،أبحكامق

واحلااجاة لل عملير أبطااااااااااااااولاق كبريا يف زمااه كثمل فياق ا حنملاه   ،ودجاا باق   تنقضاااااااااااااا 
  .و عست آليات السه  وا عملفة أبسالي  العملب يف اخلطاب  ،وال بديى

  ،يف أطاااااااول ال س اااااااري تعن دلى فه  القملآه وفق قوادد رب ة   اوقد و اااااااع العلمان ك ب   
 احمملا    او  أقلاى من قاداناا؛ ولكن قاد جاان ناذا الك ااب جاامعا   ،و ااااااااااااااوابس وا اااااااااااااا اة

يف دبااا   ،وتطويى غري ممى ،يف اخ صاااااااااااا غري  ى  ،خلوطااااااااااة ما ك   يف نذا الباب 

 
نو: صايس بن معاوية بن قملا بن صايس بن نول ا زي، أبو واىنلة البصااااملي قا اااايها، وأحد أداجي  الدنمل    (1)

يف السطنة والذكان، وجلدىل طااااااا بة، اوى دن أنا، وساااااااعيد بن ا  اااااااي ، وساااااااعيد بن جبري وغرين ، قال بن  
: ىنقة، وقال العجل :  ساااااااااااعد: كاه ىنقة ولق أحاإيث، وكاه داقو من الملجال فطنا، وقال بن معن والن اااااااااااا  

نااااااااااااااااااا. انظمل: الثقات  بن حباه  1٢٢بصااااملي ىنقة، وكاه دلى قضااااان البصااااملا، وكاه فقيها دسيسا، مات ساااانة  
 (.33/ ٢(، واألدو  خلري الدين الزاكل  )1/341(، وهتذي  ال هذي  )4/35)
 (.1/15،  بن دطية )يف تس ري الك اب العزيز احململا الوجيز (٢)
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ون  ت لخص يف  ،)1)ومباحث جديدا مل أسااااااابق صليها   ،ونقاط م  ااااااال ااااااالة  ،وا ااااااا ة
 ، طال ويف كى مب ث ددإ من ا  ،وحتت كى فصى ددإ من ا باحث  ،مخ ة فصول

 :جاءت على النحو اآليت
 .وأن  ا صنسات فيق ،وفوا دىل ،ونو اهيد يف ال عملير بعل  أطول ال س ري املدخل:

 .ومصطلحاته ،وصعوابت تعلمه ،الفصل األول: علم التفسري أمهيته
  .دل  ال س ري وأمهي ق شمله ا ب ث األول:

 .يف تعل  ال س ري ا ب ث الثاي: طعوابت 
 .ا ب ث الثالث: ال عملير  صطل ات دل  ال س ري

 .التفسري يف القرون املفضلةالفصل الثاين: 
 .ا ب ث األول: ال س ري النبوي للقملآه الكمل 

 .للقملآه الكمل  ا ب ث الثاي: تس ري الص ابة 
 .ا ب ث الثالث: تس ري ال ابعن للقملآه الكمل 

وتوظيف علوم القرآن يف خدمة   ،الثالث: الطرق املثلى لتفس        ري القرآنالفص        ل 
 .وفقه التعامل مع اختالفات املفسرين ،التفسري 

 .الطملب ا ثلى يف فه  القملآه الكمل  وتس ريىلا ب ث األول: 
 .ا ب ث الثاي: أمهية دلو  القملآه وتملب توظيسها يف خدمة القملآه

  .توظير دلو  القملآه يف ال س ريا ب ث الثالث: كيسية 

 
و  أقول نااذا الكو  من ابب اإلتملان أو ال زكيااة للنسا، أدو  ابهلل أه أكوه من اجلااانلن؛ ولكن أقولاق    (1)

ونو جزن من مشااملوك كبري أدمى فيق    -من ابب صظهاا حماساان نذا اجلهد الذي أخذ مين ساانوات يف ال  مليمل  
الك اب الذي   يضاااااير معااه جديدا واق دان ببعا العلمان يف مؤلساهت ، لقناديت أهَّ    -أساااااثل هللا ال وفيق  

   ينبل  تقدميق للقملان، وو عق يف ا ك بة اإلسومية.
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 الك اب مقدمة  

 .معهاا س ملين ومنهج ال عامى اخ وفات ا ب ث الملابع: 
  .وأساليبه ،واجتاهاته ،التفسري الفصل الرابع: أقسام 

  .ا ب ث األول: أق ا  ال س ري
 .ا ب ث الثاي: الانات ال س ري
 .ا ب ث الثالث: أسالي  ال س ري

 التفسري عند املفسرين وطرق تناوله:الفصل اخلامس: مداخل 
 .الانات مداخى ال س ري دند ا س ملينا ب ث األول: 
 .ا نهج األمثى يف تناول ال س ريا ب ث الثاي: 

 ،يف خدمة ك ابق اجمليد م قبو    اوجهد    ،اطااااحل    ودمو    ،اانفع   اأساااثل هللا أه جيعلق دلم   
وما كاه فيق من خطث وتقصااااااااري فمن   ،فما كاه فيق من حق وخري فبسضااااااااى هللا وامح ق

  .واحلمد هلل دلى توفيقق وصح انق ،نس   والشيطاه
 

 الغين بفضله  ،كتبه العبد الفقري لربه

   طه عابدين طه  :األستاذ الدكتور

 أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة 

 اهلل أم القرى مبكة املكرمة بلد 

 هـ1435احلرام يف غرة حمرم 
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أبصول  مدخل يف التعريف
وأهم املؤلفات  ،وغايته ،التفسري

 فيه

 .ا طل  األول: ال عملير أبطول ال س ري
 .ال س ري وفضلقا طل  الثاي: غاية دل  أطول 

 .ا طل  الثالث: جهوإ العلمان يف خدمة أطول ال س ري



 
 

 

13 
 مدخى يف ال عملير أبطول ال س ري، وغاي ق، وأن  ا ؤلسات

 املطلب األول 
 أصول التفسريعلم  التعريف ب

  ((أصول التفسري  ))التعريف مبفر ات املركب اإلضايف:  -أ  
 .دل  أطول ال س ري مملك  ص ايف من كلم ن )أطول( و)ال س ري( 
 ،وما ينبين دليق غريىل  ،ومبدؤىل  ،وأطااى الشاا ن أساااسااق ،مجع أطااى األص ول يف اللةة: 

واأى أطااااااااايى لق   ،واجى أطااااااااايى لق أطاااااااااى ،وقيى ما ي س قمل صليق و  يس قمل نو صر غريىل
  .)1)واجى أطيى ربت الملأي داقى ،أطى

و  يا ب   نو دلى  ،دبااا دمَّا يا ب  و دليق غريىل))  أبنق:  ااطاااااااااطوح     ودملفق اجلملجاي 
 .)٢)((واألطى: ما يثبت حكمق بنس ق ويا ب   دليق غريىل .غريىل
: البااااااااااااياه والتفسري يف اللةة:  مل  : والسو   فو ومل   .والكشر والشمل   ،وال و ي   ،من فو وملو

مل ىل ابلك امل مل    ،الشا نو يس اِ مل ىل ابلضا  فو ا  مل  ،و اَّ وق وشاملحق وبينق  اوياوس  ا   ،ومنق لس  مس اَّ
ملو آايت القملآه شاااااااااملحها  ،وو اااااااااَّ  ما تنطوي دليق من معاه وأساااااااااملاا وأحكا   ،وفو اااااااااَّ

: كشااار الاااااااااااااااااام لوّطى مل  ري  مثلق؛ والسو ااا  وال اَّس  اااري كوشااار الاااااااااااااااااام ملاإ دن اللس    ،وال اَّس  اااِ
كى ملىل لااااااااااااااا  ،الااااااااااااااام شا   وكى شا ن يا ع مله  بق تس اري ،واسا  اوس  اومل ت ق كذا أوي ساثول ق أوه يا سو اِّ

الش ن ومعناىل فهو تاوس ِ ملوت ق
(3(. 

ساااااااوه ث  احلديث دنها  ،وقد دمله ال س اااااااري يف ا طاااااااطو  بعدإ من ال عمليسات  
ب سصايى يف الكو  دن مصاطل ات دل  ال س اري؛ ولكن من أمجعها: تعملير الزاكشا  

 
 (.11/16انظمل: ل اه العملب، ماإا )أطى(، ) (1)
 (.3٢ال عمليسات، للجملجاي )ص: (٢)
، لعبد الملؤوه  وال وقير دلى مهمات ال عملير  (،1/688)، إلبملاني  مصاااااطسى وآخملوه  ا عج  الوسااااايس  (3)

 .(19٢:ص) ا ناوي
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واساااااااااااااا خملاج  ،وبيااه معاانياق ،دل  يسه  باق ك ااب هللا ا نزل دلى نبياق حمماد  )) :
 .)1)((أحكامق وِحكوِمق

واكنه  من العلو  اليت ت اااادد وتعن  ،)٢)دلى قدا تاقة البشااامل -  شااا    -ونذا  
أله كو  هللا  ؛والناسااااا  وا ن اااااو  وحنوىل  ،وأساااااباب النزول ،من دل  الللة  ،دلى فهمق

ِ ودذا قال   ،تعار فوب تاقة البشاااامل اإلتياه  ثلق أو اإلحاتة  عانيها ن  اا  ب ن  احل   ااااو با ن دو
اِز ِمنو ال ق مل آِه فاوقوالو دند ما سااثل  ال سوااِسااِ    ِع اإل ِد جو اا  )) :دون  موو  ااِ ملوِفِق  و ي شااو ال ق مل آه  ِلشااو

ٍن ِمن ق  ِص َّ  قِ ِصرو شااااااو   اِولِقِ  ،ووكواهو  وِل و ال موع  و آيوة  يف ناوس  ااااااِ  ،وون د ى لِقوا ِِلقِ   ،ووموع جوزوا  ِلم  و
ملوااىِِل يف ِك واِبقِ  ِمِق ووأوسا  ِِ اهَِّ يف كووو مِل اإل ِحواتوة  أبِوغ ملوا فوِلذوِل و حوااوِت   ،وولوي او يف تواقوِة ال بوشاو

نوِت ال بوصوا مل  دِ  ىل  ال ع ق ول  ووَتو   .)3) ((ن دو
 التعريف بعلم أصول التفسري يف الصطالح:  -ب  
وكلها ت سق دلى أنق دل  يه      ،اننال  ددا تعمليسات لعل  أطااول ال س ااري اطااطوح   

ببياه األطااااول وا عامل اليت يقو  دليها فه  القملآه وتس ااااريىل وفق ما و ااااعق العلمان من 
مع معملفة كيسية األخذ من تساسااااااااااااري العلمان   ،وقوادد  ،و ااااااااااااوابس ،وكليات  ،أطااااااااااااول

وا ب عااإ دن األقوال الشاااااااااااااااا ا    ،وال عااماى مع اخ وفااهت   اا يوفق لل ق والصااااااااااااااواب 
 .ن ملفةوا 
ا نو القوادد واألساااا اليت يقو  دليه))وقد دملفق األسااا ا  الدك وا فهد الملوم  بقولق:  

العل  الذي ي وطاااااى بق صر السه  الصااااا ي  للقملآه ويكشااااار ))أو نو   .((دل  ال س اااااري
  .)4) ((الطملب ا ن ملفة أو الضالة يف ال س ري

 
 (.13 /1) لرناه يف دلو  القملآها (1)
 .(٢/4ما أ اه  ل  الزاقاي يف ك ابق منانى العملفاه يف تعملير ال س ري )ك  (٢)
 .(100/ ٢الرناه يف دلو  القملآه ) (3)
 (.11اوث يف أطول ال س ري )ص: (4)
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األساااا وا قدمات العلمية اليت ن  )) ودملفق: األسااا ا  الدك وا م اااادد الطياا بقولق: 
 .)1) ((وكيسية ال عامى معق ،وما يقع فيق من اخ وه ،تعن يف فه  ال س ري

فاألساااااا ا  الدك وا فهد الملوم  حصاااااامل نذا العل  يف األسااااااا واألطااااااول اليت يقو      
وكذل  ما يعن من دلو  يف ال عامى مع  ،وأخملج  ذا ا قدمات  ،دليها دل  ال س ااااااااري
واألساا ا  الدك وا م ااادد الطياا أ اااه ا قدمات اليت تعن يف   ،اخ وفات ا س ااملين

ونذا كو  مجيى يصااادقق  ،وما يقع فيق من اخ وه وكيسية ال عامى معق ،فه  ال س اااري
ذىل ولكن الملوم  جعى ن ،الضاااااااااااملواا وواقع ا ؤلسات اليت ك بت يف أطاااااااااااول ال س اااااااااااري

ون  يف احلقيقة   ،والطياا جعلها تعن يف ال س اااااري ،األساااااا يقو  دليها دل  ال س اااااري
 .وليا فقس جمملإ معينة ،أطول يقو  دليها دل  ال س ري

لل اااااااالر  صااااااااطل  دل  أطااااااااول ال س ااااااااري؛   اويف حدوإ اث  واتود  مل أجد تعمليس   
دليها فه  وتس ااااااااااري القملآه ا قدمات واألسااااااااااا العلمية اليت ينبين )) والذي خن ااىل نو:

  .((وال عامى معها دند ا خ وه ،وكيسية ا س ساإا من أقوال ا س ملين ،الكمل 
مثى:   ،فا قدمات: ليشاااامى نذا العل  ا قدمات اليت   بد منها لدااس دل  ال س ااااري 
وكيسية توظير دلو    ،ومصااااطل اتق  ،وطااااعوابت تعلمق  ،شاااامله دل  ال س ااااري وأمهي ق))

 .ال س ري القملآه يف
مثى:  ،واألسااا: ليشاامى األسااا العلمية اليت ينبين دليها فه  القملآه وتس ااري القملآه 

 .ومعملفة أق ا  ال س ري ،وتملب فه  القملآه ،إااسة ال س ري يف القملوه ا سضلة
اليت ينبين دليها فه  وتس ري القملآه الكمل : ألنق بدوه نذىل العلو  لن ن  طيع ال وطى 

ومنيز كذل  الطملب ا ن ملفة يف ال س اااري؛   ، م ااا قي  للقملآه الكمل وتس اااري ،لسه  سااالي 

 
 (.11فصول يف أطول ال س ري )ص: (1)
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وأإخلنا السه  أله نذىل األسااااا توطااااى  ،أله  ل  من لواز  معملفة الطملب الصاااا ي ة
 .كذل  لسه  سلي  وصه مل ي بق  كملىل دند ا س ملين

وكيسيااة ا ساااااااااااااا ساااإا من أقوال ا س ااااااااااااااملين: و لاا  بعااد معملفااة مااا بينه  من تباااين يف 
ونذىل دلو     ،وكيسية تناود  لل س ااااري ،ومداخله   ،وأساااااليبه   ،والاناهت  ،منانجه 

 .بد منها لوس ساإا من أقواد  بطمليقة سليمة
  ،وال عامى معها دند ا خ وه: أي: كيسية ال عامى مع أقوال ا س ااملين دند اخ وفه  

ويف ا خ ياا والرتجي  وا ساااااااااااا داا  وال عقبات   ،يف حاليت اخ وه ال نوك وال ضاااااااااااااإ
 .وغرينا

كذل  تباينت حم وايت   ،وكما تباينت أقوال العلمان يف حتمليمل مصاطل  أطاول ال س اري 
ب اااااااب  ا خ وه يف أنداه   اوحديث   اقدمي    ،ك   أطاااااااول ال س اااااااري يف مو اااااااوداتق

مل مصاااااااااطل  دل  وب اااااااااب  اخ وه العلمان يف حتملي ،ال ثلير وما الناس يف حاجة صليق
وبعضااه  أإخى  ،فبعضااه  اك س  ببعا مو ااودات أطااول ال س ااري ،أطااول ال س ااري

 ،وبعضااه  أإخى فيق كثري ا من مباحث دلو  القملآه ،فيق احلديث دن منانج ا س ااملين
تكل   فنجد شااي  اإلسااو  ابن تيمية    .وبعضااه   اامن مو ااوداتق قوادد ال س ااري

يف   :األور  ،اا ابازا فقس دن نقط نيف ك ااباق مقادماة يف أطااااااااااااااول ال س ااااااااااااااري بصااااااااااااااو 
بينما جند  ،يف أطاااااااااااا  تملب ال س ااااااااااااري  :والثانية  ،اخ وفات ا س ااااااااااااملين وال عامى معها

األساااااا ا  الدك وا فهد الملوم  يف ك ابق اوث يف أطااااااول ال س ااااااري ومنانجق تكل  دن  
وغملي     ،القملآه  وتكل  دن صدملاب   ،نشااااثا دل  ال س ااااري ومملاحلق حىت يف دهد ال دوين

 ااا   ي سق معااق أهنااا   ،وقوادااد مهمااة حي اااج صليهااا ا س اااااااااااااامل  ،والوجوىل والنظااا مل  ،القملآه
تدخى يف أطاااااول ال س اااااري  صاااااطل ق احململا؛ و ل  ص ا أخملجنا السصاااااى األخري الذي 

وجند الشاي   ،ألنق تضامنق دنواه الك اب  ؛جعلق يف أن  ا ؤلسات يف ال س اري ومنانجق
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اغ يف ك ابق اوث يف أطاااااااااول ال س اااااااااري مجع فيق بن دلو  الدك وا حممد لطس  الصاااااااااب
وأان   أايد ت بع العلمان األفا ااااااى فيما    ،ومنانج ا س ااااااملين  ،ال س ااااااري وقوادد ،القملآه

أله لكى واحد منه  وجهة   ؛دلى أدماد   اأإخلوىل وأخملجوىل وأنصاااااااا  نس اااااااا  حكم  
ون    ،وإن  ا بااكةابحلك  دلى جه اول ااااااات مكلس    ،نظملىل اليت ب  دليها حم وى ك ابق

جزان   ،وقد حازوا ال سضاااايى ب اااابقه  وتقدمه   ،ك   نسع هللا  ا   أ قوِلى من شااااثهنا
لكين حاولت أه اسااااا ويف يف نذا الك اب أن  مو اااااودات أطاااااول ال س اااااري   ؛هللا خريا

 اا ظهمل   بعاد الادااساااااااااااااااة وال ادايا وا ملاجعاة ألكثمل من ابع قمله من  )1)ومكموهتاا 
مع ما يلز    ،وحاولت فصاااااااااى نذا العل  يف مو اااااااااوداتق دن منانج ا س اااااااااملين  ،الزماه
ألهنا اثى  ؛ولذا حتدىنت فقس دن ال س ااااااااااااري يف القملوه ا سضاااااااااااالة  ؛من ال داخى  أحياان  

ا ومباإئ نذا العل  كما أي فصااااااالت قوادد ال س اااااااري مع تداخلها  ا دا من   ،أسااااااا ااااااا 
  ،ومن قال  ا   ،ي ضاااامن القوادد حمملاا  ،صخصااااوطااااية وايز حت اج أه تسملإ ب ثلير خا

مع العل  أهنا من العلو  ا همة يف مقدمة إااساااااااااة نذا   ،وتطبيقات العلمان دا  ،وأإل ها
واك سيت ببياه تملب توظيسها    ،كما أي أخملجت دلو  القملآه  ،العل  بعد معملفة أطااااولق

مث بعد   ،العل  أله نذا نو ا ه  ننا لطوب   ؛ويف ال س ري بصواا خاطة  ،بصواا دامة
 ل  ي وجق لدااسااااااااة دلو  القملآه ب سصاااااااايى كامى وفق ما مجعق العلمان يف ك   دلو   

  .القملآه الكمل 
  أإد  فيااق الكمااال ولو يف نقطااة واحاادا من    ام وا ااااااااااااااعاا    اونااذا العمااى أااىل جهااد   

دو أه حملات  حم وى ناااذا الك ااااب   ،مع أي باااذلااات فياااق غااااياااة اجلهاااد  ،مبااااحثاااق  ،وباوعااا 
ودمل اااااااااااااا اق بعاد حتمليملىل يف ك ااب  ،اجلامعاات  من مبااحثاق يف أقوى وأدملب احكمات  جزن  

 
وقلت مكموهتا؛ أله ننال  مباحث قد   تكوه من طااااااااامي  مو اااااااااودات أطاااااااااول ال س اااااااااري، لكنها    (1)  

 مكموت   ت   ا اإا العلمية للك اب بصواا مسيدا ص  ابإل ا   ا.
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جدا من موحظاهت   ت فاساااااااااااااا سد ،كامى دلى ددإ من أنى ال ميز يف نذا الشااااااااااااااثه
  ،)1)مث ح ك  الك ااب مملا أخملى من اجلهاة اليت تبنات تبعاق وصخملاجاق  ،جزان  هللا خريا
مع ما  كملاىل من  ،فوجدت من احملكمن السا ااالن كى وييد وصشااااإا ،اجزان  هللا خري  

كى  ل  جهد أخذ   ،موحظات قيمة وإقيقة حاولت قدا اإلمكاه ا سااااااااا ساإا منها
 احمملا   ،(ال  مليمل يف أطاول ال س اري)اجان أه خيملج نذا الك اب  ،مين الكثري من الوقت

وقد   ،ى مو اااااوك بصاااااواا ممل اااااية للمخ صااااانوحم وى ك  ،ومو اااااوداتق  ،يف مصاااااطل ق
 :األول ،لنبت ال كملاا يف ا و اااااااااااااودات واألمثلة ص  ما إدت صليق احلاجة يف مب ثن

يف كيسيااة تناااول   :والثاااي  ،يف كيسيااة توظير دلو  القملآه الكمل  يف خاادمااة ال س ااااااااااااااري
ن وحىت ما حدث من تكملاا يف نذين ا ب ث  ،لضاملواا  ل  يف بعا النقاط ،ال س اري

  .دن ااثخمل بصواا كبريا اص  أه احمل وى يف كى مو ع جان   لس   ؛لبعا النقاط
 ،والعاا ن ،وقااا اق  ،لكااتباق  امباااكا    اويف اخل اا : ن اااااااااااااااثل هللا أه يكوه ناذا اجلهاد انفعا   

دلى    اوآخمل    واحلمااد هلل أو     .صنااق و   لاا  والقاااإا دليااق  ،أىنملىل صر يو  الاادين  اخااالااد  
  .(88نوإ:) َّ خم حم جم هل خلمل حل جل مك ُّٱتوفيقق وتي ريىل 

 
ل سعوإ للقملآه الكمل  ودلومق جبامعة أ  القملى،  كة ا كملمة،  ونو كملس  ا ل  دبد هللا بن دبد العزيز آ  (1)  

 زاإنا هللا شملف ا وزاإ أنلها تهمل ا من ددإ من احملكمن  ات ال ميز يف ختصص الدااسات القملآنية.
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 املطلب الثاين  
 غاية علم أصول التفسري وفضله

 : غاية علم أصول التفسري: أوًل  
فعل  ال جويد  ،وغاي ق اليت يهده صليها  ،لكى دل  من العلو  أطاااااولق اليت ينبين دليها 

ودل  الملسااااااااااااا  يهده صر:  ،يهده صر: لويد النطق الصااااااااااااا ي  أللسا  القملآه  مثو  
ودل  الللة يهده صر: دصااااامة الل ااااااه والبناه من الل ن  ،لويد ك ابة ألسا  الوح 

ودل  أطااااااول ال س ااااااري غاي ق: بياه أطاااااا  الطملب يف فه  القملآه  ،يف للة القملآه الكمل 
مع بياه    ،ومنهج سااااااديد ااشااااااد  ، ةوفق أسااااااا دلمية طاااااا ي ة رب ،الكمل  وتس ااااااريىل

ا نهج األمثااى لوساااااااااااااا ساااإا من جهوإ العلمااان اليت مملت در ال ااااي  يف بياااه معاااي  
 .وأسملاا نذا الك اب اجمليد

وتطبيقها بصااااواا طاااا ي ة ن  اللاية  ،فمعملفة أطااااول ال س ااااري اليت ينبين دليها ا ع  
قال شاااااااااااااي     ،ك   يف نذا العل   ما ونو الدافع من واان كى  ،من إااساااااااااااااة نذىل ا اإا

فقد ساااااااثلين بعا )) يف مقدم ق القيمة يف أطاااااااول ال س اااااااري:    اإلساااااااو  ابن تيمية
أه أك   لق مقدمة ت ضامن قوادد كلية تعن دلى فه  القملآه ومعملفة تس اريىل   اإلخواه
وال نبياااق دلى    ،ابتياااىمنقول  لااا  ومعقولاااق بن احلق وأنواك األ  وال مييز يف  ،ومعاااانياااق

ال س ااااااااااري مشاااااااااا ونة ابللث  فإه الك   ا صاااااااااانسة يف ،الدليى الساطااااااااااى بن األقاويى
ما صو  ،مملإوإ مزير فإماوما ساااااااااااوى نذا   ،والباتى الوا ااااااااااا  واحلق ا بن ،وال ااااااااااامن

 .)1)((موقوه   يعل  أنق  ملج و  منقوإ
أتلق بعا العلمان   ا همةكاه دل  أطاااااااااول ال س اااااااااري أحد مباحث دلو  القملآه و ا   

  اوصظهاا   ،من ابب صتوب اجلزن دلى الكى  ((أطاول ال س اري))  م امىدلى دلو  القملآه 
 

 (.13/3٢9جمموك الس اوى،  بن تيمية ) (1)
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فهو دل  يؤساااااااااا توب العل  للدخول صر دل  ال س اااااااااري وفق منهج   ،ألمهي ق وغاي ق
  .يبصملن  الطمليق ال لي  وجينبه  الطملب ا ن ملفة ا عوجة ،دلم  ااس 

 : فضل علم أصول التفسري: ااثنيً  
دل  أطاول ال س اري  و  ،صليق ا ح ياجوشادا   ،وغاي ق ،دل  بشامله مو اودقكى  شامله   

 ،خري الكو  وأشملفق وأدذبق وأطدقق  ،كو  هللا تعار  نو  فإه مو ودق  ،حا ز جلميعها
والشااااسان   ،اددى واحلكمةفه  القملآه العظي  ا شاااا مى دلى  ن    وغاي ق  ،وأددلق وأبينق

والرتق  يف إاجات الكمال؛ ص  كير يه دي بق من   ،فهو سااابيى ا اااا الملمحن  ،والملمحة
  .ودن منانج دلما ق غافو   ،كاه لسه  أطولق جانو  

الصااااااا ابة ا ااااااا  هللا تعار دنه  دلى دلو  ))فإ ا كاه  ؛صليق ظانملا ا ح ياجوشااااااادا   
بواتنه   ا أشملب دليها من مشكاا النبوا كانوا كثريا ما   واس نااا ،كعبه  يف السصاحة

بى ا ا   ؛ومل تصاااااااااى أفهامه  صليها ،يملجعوه صليق ابل اااااااااؤال دن أشااااااااايان مل يعملجوا دليها
كمااا وقع لعاادي بن حااامت يف   ،دليه  احلااال فسهموا غري مااا أااإىل ا لاا  ا  عااال  ال با

  ،)1)((و  شااا  أان حم اجوه صر ما كانوا حم اجن صليق وزايإا   ،اخليس األبيا واألساااوإ
  ،من تملب طااا ي ة ااشااادا   ،ألننا يف حاجة ماساااة اليو  صر ما يي ااامل دلينا فه  ك ابق

فلذا كاه دل  أطااول ال س ااري  ؛ومنهج دلى إاب اددى قا    ،وأسااا سااليمة ااسااخة
  .اوأكثملنا نسع   ،امن أشمله العلو  قصد  

 
 

  

 
 (.1/4او  ا عاي، لأللوس  ) (1)
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 املطلب الثالث 
 جهو  العلماء يف خدمة أصول التفسري 

  يوجد مملجع واحد حوى مجيع مباحث ماإا أطااااااول ال س ااااااري؛ ولكن جند ك اابت  
 ون :  ،ا صنسات العلمان حول مو ودات نذىل ا اإا قد توزدت يف ىنوىنة أنواك من 

  : كتب التفسري:أوًل 
جااانت مباااحااث نااذىل ا اااإا يف دااامااة ك اا  ال س ااااااااااااااري؛ و لاا  من خول مقاادمااات   

من ناذىل   ،أو احلادياث دن بعا اجلز ياات يف أىنناان ال س ااااااااااااااري  ،ا س ااااااااااااااملين يف ك به 
احململا الوجيز يف تس ااااااري الك اب العزيز  بن  ،الك  : جامع البياه  بن جمليمل الطري

وال  ااهيى لعلو  ال نزيى  بن جزي  ،واجلامع ألحكا  القملآه للقملتيب ،ألندل اا دطية ا
 ،وتس ري القملآه العظي  لل اف  ابن كثري ،والب مل احمليس ألي حياه األندل   ،الكليب

  .وغرينا كثري ،وأ وان البياه للشنقيط  ،وال  مليمل وال نويمل  بن داشوا
 : كتب علوم القرآن الكرمي: ااثنيً 
  خيلو ك ااب من ك ا  دلو  القملآه الكمل  من احلادياث دن مبااحاث مااإا أطااااااااااااااول  

من نذىل الك   دلى سااااابيى   ،اليت ن  من أن  مسملإات دلو  القملآه الكمل   ،ال س اااااري
واإلتقاه يف دلو  القملآه   ،ا ثال   احلصاااااااااامل: ك اب الرناه يف دلو  القملآه للزاكشاااااااااا 

ومنانى    ،والزايإا واإلح اه يف دلو  القملآه حملمد بن أمحد بن دقيلة ا ك   ،لل يوت 
 .ومباحث يف دلو  القملآه  ناك القطاه وغرينا ،العملفاه للزاقاي

 : كتب ألفت حتت عنوان ما ة أصول التفسري: ااثلثً  
ون  كثريا ومطبودة  ،ننال  مؤلسات م نودة جانت حتت م اااااامى أطااااااول ال س ااااااري 

 ومن شملا منها: 
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مقدمة يف أطاااااول ال س اااااري لشاااااي  اإلساااااو  أمحد بن دبد احللي  ابن تيمية )ت:  -1
ون  مقدمة جامعة ألطااول مهمة تعن دلى فه  القملآه وتس ااريىل وبياه   ،(7٢8
وتع ر ن   وتملساااااااا  ا عامل الوا اااااااا ة يف ال عامى مع اخ وفات ا س ااااااااملين  ،معانيق

  .العمدا يف الباب 
 .(ه1176الدنلوي )ت: و  هللا االسوز الكبري يف أطول ال س ري  -٢
القنوج  )ت:   طااااااااديق ح اااااااان خاهللشااااااااي    ،يف أطااااااااول ال س ااااااااري  اإلك ااااااااري -3

   .(5ه1307
 .للشي  خالد دبد الملمحن الع   ،أطول ال س ري وقواددىل -4
  .للشي  حممد بن طاحل العثيمن ،ال س رييف أطول  -5
  .للشي  حممد بن لطس  الصباغ  ،اوث يف أطول ال س ري -6
 .للشي  دل  البوإخاي ،اوث يف أطول ال س ري وقواددىل -7
 .شاىل و  هللا بن دبد الملحي  الدنلويللشي   ،   اخلبري يف أطول ال س ريف -8
 .فهد بن دبد الملمحن الملوم  .إ ،طول ال س ري ومنانجقاوث يف أ -9

  .للدك وا م ادد بن سليماه الطياا ،فصول يف أطول ال س ري -10
للشاااااااااي  صساديى دناه زين  ،القول ا نري يف دل  أطاااااااااول ال س اااااااااري للقملآه الكمل  -11

 .اليمين ا ك 
 .للشي  دل  بن سليماه بن دبيد العبيد ،تس ري القملآه الكمل : أطولق و وابطق -1٢
للشااااااااي  دبد احلميد دبد الكمل  بن قملابت السملان    ،ال كميى يف أطااااااااول ال ثويى -13

 .ادندي
 .للشي  زك  بن خليى بن صبملاني  احل يين ،الدا النثري يف أطول ال س ري -14
 .للشي  حممد كبري يونا ،إااسات يف أطول ال س ري  -15
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 .للشي  حم ن دبد احلميد ،القملآهإااسات يف أطول تس ري  -16
 .للدك وا دبد ال و  مقبى اجمليدي ،ال نويمل يف أطول ال س ري -17
 .دممل محزا .إ.إااسات يف أطول ال س ري ومنانجق أ -18
 .للشي  حمي  الدين بل اج  ،إااسات يف ال س ري وأطولق -19
 .للشي  خليى اج  محداه الكبي   ،دل  ال س ري أطولق وقواددىل -٢0

 .)1)وغرينا كثري مما ألِّر يف نذا الباب 

 
انظمل: إليى الك   ا طبودة يف الدااساااااااااااااات القملآنية، صدداإ مملكز الدااساااااااااااااات وا علومات القملآنية  عهد    (1)

 (.399اإلما  الشاتيب )ص: 



 
 

 

 

24 
 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

  

علم التفسري أمهيته : الفصل األول
  وصعوابت تعلمه ومصطلحاته

  .ال س ري وأمهي قا ب ث األول: شمله دل  
 .ا ب ث الثاي: طعوابت يف تعل  تس ري القملآه

 .ا ب ث الثالث: ال عملير  صطل ات دل  ال س ري
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 السصى األول: دل  ال س ري أمهي ق وطعوابت تعلمق ومصطل اتق 

  

 
 املبحث األول

 شرف علم التفسري وأمهيته

 .ب دبمل ك ابق العزيز ا طل  األول: ا س جابة ألممل هللا 
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 مدخل:
ا همة يف احلياا؛ ولكن أمه ها دلى اإلتوب       العلو   الكثري من  القملآه ننال   تعل  

  ، بق السو  الدنيويوالعملوا الوىنقى للباحثن دما  ،وآية الملسالة ،مصدا اددى ،الكمل 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ قال تعار:  ،وال عاإا األخملوية ال ملمديةوالسوز والنجاا  

تعار:  ،[89الن ى:]  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  جم  يل ىل خلمل ُّٱٱوقال 

 .[٢-1:النمى]َّ جن يم ىم مم خم حم
دلى مملِّ العصوِا   امل دلومقظلت تنهى من    القملآه الكمل أإاكت األمة فضى    ودند ما 

م جلة دجزنا من اإلحاتة  داايتق   ،وينابعق العذبة ،الزاخملإوهو أه تملتويو من فيضِق 
ومهاجملا من األوتاه    ، َتاكة لذيذ النو  لل م ع ب ووتق وتدبملىل  ،ودلومق الوافملا  ،الشافية

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱٱل عل  جزن من معانيق قال تعار:

 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
  َّ خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن

آية فقيى لق  احى ا  ملوب صر البصملا يف تس ري    )):  وقال الشعيب  ،[17  –   15ال جدا:  ]
وقال   .صه الذي يس ملنا احى صر الشا  ف جهز واحى صر الشا  حىت دل  تس رينا

 حق  مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ  دكملمة: يف قولق دز وجى:

تلبت اس  نذا الملجى الذي خملج من   ،[100الن ان:]  َّ حل جل مك لك حكخك جك مق 
وقال ابن دبد الر: نو  مملا    .بي ق مهاجملا صر هللا واسولق أابع دشملا سنة حىت وجدتق

مكثت سن ن أايد أه أسثل دممل دن ا ملأتن   : وقال ابن دباس  . بن حبي  وسيث 
هللا   اسول  دلى  تظانملَت  حسصة   الل ن  ن   فقال  ف ثل ق  مهاب ق  ص   مينعين  ما 

 . )1)((دا شةو 

 
 (.14/ 1(، وف   القديمل، للشوكاي )1/37اجلامع ألحكا  القملآه ) (1)
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تعل   و ا كاه    صر  ومقاطدىل    ،دلومقال بيى  إ  تق   اك      ،تس ريىلمعملفة  وفه  
وأدظمها    ،اوأكثملنا نسع    ،افهو أشمله العلو  تعلم    ،ومكانة دالية  ،أمهية خاطةال س ري  

وغاي ق فه  مملاإ احلق   ،خري الكو   ، أه مو ودق كو  هللاويكس  يف معملفة فضلق  ؛  اأجمل  
؛ وننال  وجوىل  ونو ال بيى صر احلقِّ واددى واخلري والملشاإ  ، ا  عا  ح   تاقة العباإ

ما جان يف ا طال  اليت  مها    أبملزناتظهمل أمهية فه  القملآه وشمله تعلمق من  دديدا  
 . من خول مطالبق ا  عدإانذا ا ب ث 
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 املطلب األول 
 بتدبر كتابه العزيز   الستجابة ألمر للا  

قاال   ،واألماة آةاة صه مل ت اااااااااااااا جا  ألممل ا اا  ،أممل هللا  دبااإوىل بسهِ  ك ااباِق اجملياد وتادبملىل 
 َّمث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب ُّٱتعااااار:  

وقال تعار:   ،[٢4حممد:]  َّ ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ  وقال تعار:  ،[8٢الن ان:]
  ،[ ٢-1:يوسااااار] َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيميُّٱ

 قال الزاكشا    .[3:فصالت] َّ من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ:  وقال تعار
ق    )): ِهماو ولاذلا  خااتا و باق أو    ،ويا ع لو  ويا س هو   ،القملآه  كلا ق مل ينزلاق م نزِّلا ق تعاار ص  ليا س 

لياادبملوا   ؛والااذين ي سكملوه  ،والااذين يسقهوه  ،والااذين يعلموه  ،األلباااب الااذين يعقلوه
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ  :وقااال تعااار  .)1)((ولي ااذكمل أولوا األلباااب   ،آايتااقِ 

ويف ناذا إلياى  دلى وجوِب معملفاِة )) :قاال القملتيب     .[٢9:  ص]ٱَّرب يئ ىئ
عدي    ،)٢) ((معاي القملآه   :أي  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ))  :وقال ال اااااو

لي ادبملو النااس  آايتِاق في اااااااااااااا خملجوا دلموهاا وي اثملوا أسااااااااااااااملااوناا   ،ناذىل احلكماة  من صنزالاقِ 
وصدااإِا السكمل فيهاا مملا  بعاد مملا تادا   بملك ا ق    ،فاإناق ابل ادبمِل فياِق وال اثماِى  عاانياق  ،وحكموهاا
وأه القملاناو  ،وأنق من أفضااااِى األدمال ،ونذا يدل  دلى احلثِّ دلى تدبمِل القملآه  ،وخريىل

  ،)3)((ا شااااا ملة دلى ال دبمِل أفضاااااى  من ساااااملدِة ال ووِا اليت   حيصاااااى   ا نذا ا قصاااااوإ  
  جململِإ   ،ويعماى  باق  ،وي سكمل فياق  ،وداذا أنزلو هللا  القملآه لي ادبمل)):  وقاال ابن  القي   

ِِ دنق أما ال ثمى  يف القملآِه فهو  و ))   وقال يف مدااِج ال اااااالكن:  ،(4)((ال ووِا مع اإلدملا
 

 (.٢/160الرناه يف دلو  القملآه ) (1)
 (.163/ 8اجلامع ألحكا  القملآه ) (٢)
 (.71٢تي ري الكمل  الملمحن يف تس ري كو  ا ناه، )ص: (3)
 (.٢15مس ا  إاا ال عاإا، )ص:( 4)
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 ؛ومجع  السكمِل دلى تدبملىِل وتعقلِق نو ا قصااااوإ  من صنزالقِ   ،حتديق  انظمل القلِ  صر معانيقِ 
يف ااثيِة إليى  دلى أه و )) : وقال الشااوكاي   ،(1)((و  تدبمل ،  جمملإ ال ووا بو فه ٍ 

ا أنزلو القملآهو لل دبمِل   ،(٢)((  جمملِإ ال وواِ إوهو فكمل  ؛وال سكمِل يف معانيقِ هللاو سااااااااااب انق صمنَّ
وما  ،هللِا ما أنزلو هللا  آية  ص  أح َّ أه ي عل و فيما أنزلتو)) :وقال احل اااان  البصااااملي 

ومن ا علوِ  أهَّ كاىَّ كوٍ  فاا قصااااااااااااااوإ  مناق فه  )):وقاال ابن  تيمياة    ،)3)((ياوع    اا  
يف   فالعاإا  انع  أه يقملأ قو   ك ااب    اوأيضاااا   ،فالقملآه  أور بذل    ،ألساظقِ معانيِق إوه جمملِإ 

فكيرو بكوِ  هللا الاذي نو   ،فنٍّ من العلِ  كاالطا ِّ واحل ااااااااااااااااِب و  ي اااااااااااااا شااااااااااااااملحوىل
 .)4)((! ؟وقيا   إينه  وإنيان  ،وبق جناهت   وسعاإهت   ،دصم  ه 

نسا ا ع  الااذي   ِكملو يف القملآه وألمهيااِة السه  جااانوت ال اااااااااااااانااة مؤكاادا ومبينااة دلى   
الو   فعن أي ن ملويا ملواو    ،الكمل  ول  اهَِّ    :قاااو ِى )  :قاااال اوساااااااااااااا  د ك    ِمن  اللَّيااا  ا و أوحاااو ِص وا قاااو

طوِجع ِا موا ياوق ول  فاول يوضاااااااا  انِِق فاولو   يود    :قال النووي  (5)(  فواساااااااا  اوع جو و ال ق مل آه  دولوى ِل ااااااااو

 ،فهذا نو ا قصاوإ  ا طلوب  ؛يكوهو شاثن ق  اخلشاوكو وال دبملو واخلضاوكو ينبل  للقاائ أه  ))
وأشااااهمل  من أه  ،وإ  لق  أكثمل  من أه حتصااااى ،القلوب  وت اااا نري   ،وبق تنشاااامل   الصاااادوا

  .(6)((تذكمل 
ومعملفة  الطملِب ال اااااااااليمِة  ،فالواج   دلى الناِس فه  خطاِب هللا ا وجق صليه  من ا   

 
 (.1/485)ج (1)
 (.4/430ف   القديمل ) (٢)
 (.14/ 1(، وف   القديمل، للشوكاي )37/ 1اجلامع ألحكا  القملآه ) (3)
 .(37/ 1اجلامع ألحكا  القملآه للقملتيب ) (4)
ك اب طاوا ا  اافملين وقصاملنا، ابب: أممل من نعا يف طاوتق أو اسا عج  دليق القملآه  أخملجق م ال  يف  (  5)

 .131  اق  
 (.٢0ال بياه يف آإاب محلة القملآه )ص: (6)
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وتك مى د  ال عاإا فو  ،وبذل  ي  قق د  اددى فو يضلوه  ،ا وطلِة حل ن فهمق
فاإه تسمليس األماة يف   ،كماا حتققات لألوا اى يو  أه فهموا القملآه ودملوا باق  ،يشااااااااااااااقوه

 جع مظ حط مض خض ُّٱ :قال تعار  ،نذا الواج  جمل دليها كىَّ بلية و اااااااااااول

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

  .[1٢4  –  1٢3تق: ]  َّ هل مل
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 املطلب الثاين 
 ((اهلداية ونيل اخلريية))حتقق مقصد القرآن األول 

 ىن ُّٱ  :قاال تعاار  ،ونادى يف احليااِا كلِّهاا لليت ن  أقو   ،القملآه الكمل  قاد مجعو اخلريو  
فو ميكن أه ينال نداىل وخريي ق من كاه  ،[9:اإلسااااااااااااملان] َّ جي يه ىه مه جه ين

ومن اق صاااااامل دلى احلس  إوه السه  مل حيقق مطلوبق   ،ودن تدبملىل غافو    ،بعلمق جانو  
فا قصاد  األسااس   ،أله السه  ال الي  سابيى العمى ا  ا قي  ؛ومقصاوإىل من تعل  القملآه

ول ه ديو األمة   ديِق يف اإلمياِه   ،الذي طااايلت ألسا   القملآه الكمل  ألجلِق فه  معانيق
ا طلوب  و )) : قال ابن تيمية    .للوطااوِل حلياٍا تيبٍة ونسٍا مطم نة  ،والعمِى الصاااحل

 أناىه مل تكن ناذىل مهاة حاافظاق مل يكن من  إفا  ،من القملآه نو فه  معاانياق والعماى باق
ونو ي  دث دّما ينبل  أه    قال القملتيبو  ،(1)((وهللا ساااب انق أدل  ،العل  والدين

ينبل  لق أه ي عل  أحكا  القملآه فيسه  دن هللا مملاإىل وما  )) :القملآه  ي صاااااااااااااار بق أنى
القملآه ي لو فملا ضاق وأحكامق فما أقب  اامى    ،فمِل دليق فين سع  ا قملأ ويعمى  ا ي لو

وماا أقب    ،معنااىل فكير يعماى  اا   يسه  ،دن ظهمل قلا  ونو   يسه  مع  ماا ي لوىل
فماا مثاى من ناذىل حاال اق ص  كمثاى احلمااا    ،ل دن فقاق ماا ي لوىل و  ياداياقثباق أه ي اااااااااااااا

فو شاااااااااااا ن أنسع للقل  من قملانِا القملآِه  ))  وقال ابن  القي    ،(٢)((حيمى أسااااااااااااسااا 
فاااإناااق جاااامع  جلميِع مناااازِل ال ااااااااااااااااا ملين وأحواِل العااااملن ومقاااامااااِت   ؛ابل ااادبمِل وال سكمل

والمل اااااا   ،واإلانبة وال وكى  ،واخلوه والملجان  ،ونو الذي يواث احملبة والشاااااوب ،العاافن
وكذل   ، وكمال قوساااااااا مِل األحوال اليت  ا حياا  القل ِ  ،والشاااااااكمل والصااااااار ،وال سويا

 
 (.55/ ٢3جمموك الس اوى  بن تيمية ) (1)
 (.٢1/ 1اجلامع ألحكا  القملآه ) (٢)
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فلو دل    ،ا ذمومة؛ واليت  ا ف ااااااإ  القلِ  ونوكق  يزجمل  دن مجيِع الصاااااساِت واألفعالِ 
فإ ا قملأىل ب سكمٍل حىت   ،الناس ما يف قملانِا القملآه ابل دبمِل  شاا للوا  ا دن كىِّ ما سااوانا

فقملانا  آيٍة ب سكمٍل  ،ولو ليلة ،مملَّ آبيٍة ونو حم اج  صليها يف شااساِن قلبِق كملانا ولو ما ة مملا
وأنسع  للقلِ  وأإدى صر حصااوِل اإلمياه  ،وتسهٍ  خري  من قملانِا خ مِة بلرِي تدبمٍل وتسه 

وقد  ،ااثية صر الصاابا ِ ال االر  يملإإ  أحد ن  ونذىل كانت داإاو  ،وتذوب حووا القملآه
 خف حف جفُّٱ أنق قا و آبيٍة يملإإنا حىت الصااابا  ون  قولق تعار: ىنبت دن النيبِّ 

فقملانا  القملآِه ابل سكمِل ن    ،(1)[118:ا ااااا اااادا]  َّ جل مك لك خك حك جك مق مفحق
 .(٢)((أطى  طو  القل 

فهو أمن  األاواِ    ،مث العمى بق اطاااااااااااااا ي     افو بقانو لإلسااااااااااااااوِ  ص  بسهِ  القملآِه فهم   
وأساس    ،وآية  الملسالِة الكرى ،ونوا  العقوِل وندانا  ،وغيث  القلوِب وابيع ها  ،وشساؤنا

  .وبق طو  الدنيا وفوز ااثخملا ،اددى والملمحة
ِو دن فهماِق من طااااااااااااااسااِت  ،جعاىو هللا تادبملو ك ااباق من طااااااااااااااسااِت دبااإىل  وقاد  واإلدملا

 َّ ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ  :قال تعار  ،أددا ق

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ  وقال تعار دن اليهوإ:  ،[73السملقاه:]

صه )): قاال جمااناد ،الك ااب إوه دل   اا فياق  يعين يقملأوه  .[78البقملا:]  َّ جي يه
الك اب الذي أنزلق هللا تعار دلى األمين الذين وطسه  هللا تعار أهن    يسقهوه من  

 ،فإه هللا    الذين حيملفوه الكل  دن موا ااعق))  :قال ابن تيمية    ،)3)((اموسااى شااي   
 

، والبيهق  يف شااااااااع   1083، والن ااااااااا   يف سااااااااننق   اق   1350أخملجق ابن ماجة يف سااااااااننق،   اق     (1)
، وقال: نذا حديث طاااااااااااا ي  ومل خيملجاىل، وقال  879، واحلاك  يف ا  اااااااااااا دا    اق  4904اإلمياه   اق   

 الذنيب يف ال لخيص: ط ي ، وح نق األلباي يف ط ي  ابن ماجة.
 (.1/187مس ا  إاا ال عاإا ) (٢)
 (. 381/ 1تس ري القملآه العظي ، ابن كثري ) (3)
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و   الذين   ،الباتلة ونو م ناول  ن محى الك اب وال اااانة دلى ما أطاااالق نو من البدك
ومل يعل  ص  جمملإ تووا    ،ونو م ناول  ن تمل  تدبمل القملآه  ،  يعلموه الك اب ص  أماي

 .)1)((حملوفق
 اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ :قال تعار ،وشاابهه  هللا ابحلماا حيمى أسااسااا 

 ن   ويف نذا تنبيق من هللا))  :قال القملتيب   .[5:اجلمعة] َّيك ىك مك لك
  ،)٢)((الااذ  مااا حلق نؤ نمحااى الك اااب أه ي عل  معااانيااق ويعل  مااا فيااق ل و يل قااق من  

 خب حب جب هئ مئ ُّٱ قال تعار:  ،وكانت من طااااااااااسات الكساا دد  فقق ك ابق

  َّخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

 َّ جن مم خم حم جم هل مل ُّٱ  :وقال تعار دن الكافملين ،[46 –  45اإلسااااااااااااااملان: ]

 .[78 الن ان:]
  

 
 (. 77/ 1إان تعاِا العقى والنقى ) (1)
 (.18/64اجلامع ألحكا  القملآه )( ٢)
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 املطلب الثالث 
 والسلف الصاحل مع القرآن الكرمي  إحياُء سنِة النبِي 

وال اااااااااااااالر الصااااااااااااااااحل مع القملآه الكمل  تعل  ماا فياق من دل     قاد كااه نادي النيب   
فخري  تمليقاااٍة يف   .باااى والعماااى   اااا  ؛فكاااانوا   ي جااااوزوه آياااة  ص  بعااادو فهمهاااا  ،ودماااى

وما تزال األمة خبري  ،وأطااااااا اب ق الكملا  ال عامِى مع القملآِه الكمل  ما كاه دليق النيب   
  ،يقملأ  القملآهو برتساااااااىٍ  وقد كاه    ،الذي أ مملت اب ق داِن بق ما تملست ندي نبّيها  

 قال: كما جان دن ابن م ااااااااااااااعوإ   ،وكاه نذا نو منهج أطاااااااااااااا ابق ،وتدبمٍل كامى
  ،)1)((لملجى منا ص ا تعل  دشمل آايت مل جياوزننَّ حىت يعمله معانيهنَّ والعمى  نكاه ا))
ان وا يا ق ملِ  وناوناوا ال ق مل آهو   أويجاان دن  و  ىناوناوا الاَِّذينو كاو دَّ اه ب ِن   :دوبا ِد الملَّمح وِن ال اااااااااااااالم : حاو كوع ث ماو

مِِهوا  ع وٍإ ووغوري  ان وا ص وا تاوعولَّم وا ِمن  النَّيبِّ ) دساه وودوب ِد اهَِّ ب ِن مو ااااا  ٍت ملو  أوهنَّ    كو ملو آايو دوشااااا 
ىِ  ا ِمن  ال ِعل ِ  ووال عوماو ا ِفيهاو ا حوىتَّ ياو اوعولَّم وا ماو ناوا ال ق مل آهو ووال عِ   ،جيا واِوز وناو ىو  قاوال وا: فاو اوعولَّم  ل  و ووال عوماو

يع ا ةو زوو جو النَّيبِّ  :ودن اب ن أوِي م لوي كوةو قال  ،)٢)(مجِو يا   ا     صوهَّ دواِ شاو موع  شاو كانوت    تو ا 
قااوالااوت    ،مون  ح وساااااااااااااااِ و داا ذِّبو   :قااوالو   ووأوهَّ النَّيبَّ    ،تاوع ملِفاا ق  ِص َّ اواجوعااوت  ِفيااِق حوىتَّ تاوع ملِفااوق  

 : : أووولوي او ياوق ول  اهَّ  تاوعوارو ة : فاوق ل ت  : فاوقوالو   َّ ىث نث مث زث ُّٱدواِ شااااااو   : ؟ قوالوت 
ِ  ِصمنَّوا  وِل   ) (  ؛ال عومل  ِل   ابو ياوه   )) قال: ودن م ااااملوب   ،)3)وولوِكن  مون  ن وِقشو احلِ  ااااو

ويس اااااااااملنا دامة  ،كاه ابن دباس ا ااااااااا  هللا دنهما يقملأ دلينا ال اااااااااواا مث حيدىننا فيها

 
(، والبيهق  يف شااااااااع  اإلمياه   اق  1/95، والطري يف تس ااااااااريىل )61أخملجق ابن ماجة يف ا قدمة ص  (1)

 ( وط  ق ووافقق الذنيب. 1/557، واحلاك  يف ا   دا  )1801
( ويف ددإ من ا وا اااااااااااااع يف ك بق، ومل أقر دلى ساااااااااااااندىل  ٢08/  13 كملىل ابن تيمية يف جمموك الس اوى )  (٢)

 وختملجيق.
 . 100بخااي يف ط ي ق ك اب العل ، ابب: من سع شي  ا فل  يسهمق فملاجع فيق   اق  أخملجق ال (3)
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 .)1) ((النهاا

 و ) :كما قال ابن م ااااااااااعوإ  ،وأكدوا دليق يف العمى  ،ون  قد بيَّنوا منهجه  يف تعلمق 
ع ملِ  ذِّ الشااااااااااااااِّ قااوىِ   ،هتااو ذ وا ال ق مل آهو كوهااو ثا مل وىل  ناوثا ملو الاادَّ قِ   ،وو و تاونا  ا ِبااِ دو دوجااو ِق   ،ووِقس وا ِدناا  ووحوملِّك وا بااِ

واواِ   و يوك وه  نو   أوحودِك    آِخملو   ،ال ق ل وبو  قا ل ت   :دون  أوي وبو دون  أوِِب محو زواو قوالو و   ،)٢)(ال ااااااااااا 
لوٍة   ألوه  أوقا ملوأو ال باوقوملواو يف )  :قوالو   .ىنوووثٍ   يفأوقا ملوأ  ال ق مل آهو  ِصيّ   ،ملِيع  ال ِقملوانواِ سو   ِصّيِ   :ِ ب ِن دوبَّاسٍ  لويا 

باَّملو  ا ووأ اوتِّلو فاوثوتاودو ا تاوق ملوأ  ناو ا كوماو ا أوحاو   ِصروَّ أوه  أوقا ملوأوناو : ودون     ،)3)(  هاو ود موِش دون  أوِي ووا ِاٍى قاوالو األ 
: ايو أوابو دوبا ِد الملَّمح وِن كوي رو تاوق ملوأ    ناواٍه ِصرو دوبا ِد اهَِّ فاوقاوالو ِيا   ب ن  سااااااااااااااِ انو اوجا ى  يا قاوال  لاوق  هنو جاو

ٍن( أوو  )ِمن  مواٍن غوري ِ ايو  ن  )ِمن  مواٍن غوري ِ آسااااِ د ىل  أو   ايو ا احل ومل هو أولِس ا لِو نٍ نوذو : فاوقوالو    (سااااِ قوالو
ا ي تو غوري و نوذو صاااااو : ووك ىَّ ال ق مل آِه قود  أوح  عوةٍ  :قوالو  ؟دوب د  اهَِّ ىو يف اوك  وقا ملوأ  ال م سوصاااااَّ فاوقوالو   ،ِصّيِ ألو

: نوذًّا كوهوذِّ  ع مِل؟ ِصهَّ أوقا ووام ا ياوق ملون وهو ال ق مل آهو   جي واِوز  تاوملواِقياوه      دوب د  اهَِّ وولوِكن  ِص وا ووقوعو  ،الشاااااااِّ
وقال احل اااااااااااان  بن   ،و  يقع  يف القلِ  ص  بسقق معناىل  ،(4)(يف ال قول ِ  فاوملوسااااااااااااو و ِفيِق ناوسوعو 

ا  ))  دل  ا   هللا دنهما: صه من كاه قبلك   اأوا القملآهو اسا ىو من ا   فكانوا ي دبملوهنو

 
 (. 1/60جامع البياه ) (1)
، قال ابن  88٢5، وابن أي شااااااايبة يف مصااااااانسق   اق   3903أخملجق البيهق  يف ال ااااااانن الكرى   اق    (٢)

حجمل: " ونذا منقطع بن النخع  والصاااااااااديق، وأخملج أيضاااااااااا من تمليق صبملاني  ال يم  أه أاب بكمل سااااااااا ى دن 
" ف   الباااي ي ساان تظلين فاذكمل مثلاق. ونو منقطع أيضااااااااااااااا لكن أحادمهاا يقوي ااثخمل : أا ب ماا نو؟ فقاال

(9 /457 .) 
، وااثجملي يف  74، وأبو دبيد يف فضااااااااااا ى القملآه ص 4٢31أخملجق البيهق  يف ال اااااااااانن الكرى   اق     (3)

، وقاال حمققاق أبو صساااااااااااااا ااب  ٢36، و كملىل ابن كثري يف فضاااااااااااااااا اى القملآه ص  84أخوب محلاة القملآه   اق   
 اجلويين: صسناإىل ط ي . 

فملين وقصاااملنا، ابب: تملتيى القملانا واج ناب ادذ ونو اإلفملاط   اق  أخملجق م ااال  يف ك اب طاااوا ا  اااا  (4)
1358. 
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ا يف النهااااا  ،ابللياااى أحااا   اخللِق صر هللِا تعاااار ))  :وقاااال جمااااناااد     ،(1)((وي سقااادوهناااو
أن زل القملآه ليعمى بق فاختذوا  )):  وقال احل اااااااااااان البصااااااااااااملي   ،(٢)((أدلم ه   ا أنزل
وغرينااا من أقوال كثريا جااانت تؤكااد منهجه  القااا   دلى العنااايااة    ،)3)((تووتااق دمو  

ا بويِن ص  )):  ويف ناذا يقول ابن تيمياة   ،ابلسه  هاو باوىو اهَّ  دولويا  هَّ ال عاواإواو ال م طَّملِإواو الَّيِت جو
باوى  أوه  يوك وهو اد ِ ناواؤ ن       ؛لوس ظا ا ووموع      -ال م ناوزَِّل دولوي ِه      -آإو و ت وجاِ   اد ِ ناوانون    اِبل ق مل آِه  

ِق فوِإنَّق  قود  د ِل و أونَّق  مون  قاوملوأو   ،اِبل موع  و أوو كودو  ِو أوو  ال ِسق  اِب أوو  النَّ   ِك وااب  يف الطِّ ِّ أوو  احلِ  ااااااااو
انِياِق فوكوي رو ِ ون  قاوملون وا   ؛ ولِا و   أوو  غوري ِ  و ِا موعاو ِق ووتوصااااااااااااااو ماِ با دَّ أوه  يوك وهو اواِغبا ا يف فاوه  فاوِإناَّق   و

ا دو ارو ال م ناوزَّلو صلوي ِه   الااَِّذي باِاِق نااو ىو وواخل وري و    ،ن    اهَّ  ِك ااوابو اهَِّ تاوعااو ووباِاِق دوملَّفاوه    احل وقَّ ووال بااواتااِ
اإو ووال لو َّ  لو ووالملَّشااااااو وو ملَّ وواد  دوى ووالضااااااَّ و ِا   .ووالشااااااَّ ِمِق ووتوصااااااو فوِمن  ال موع ل وِ  أوهَّ اوغ باو اوه    يف فاوه 

انِيااِق أود ظو   الملَّغوبااواِت؛ عو    موعااو ِق؛  بااوى  ص وا سِو مااِ ِديثاا ا فااوِإنااَّق  ياومل غااو   يف فاوه  املِِ حااو ال م  اوعولِّ   ِمن  ال عااو
ِْ دون ق ؛ موع وهو كووو و اهَِّ ِمن  ال م باولِّ وِل   فوكوي رو ِ ون  يو اااااا   بوى  ووِمن  ال موع ل وِ  أوهَّ اوغ بوةو الملَّساااااا 

فوِإهَّ موع ملِفوةو احل  مل وِه ِبد وِه   ،ِق يف تاوع ملِيِسِه   ح مل وفوق  يف تاوع ملِيِسِه   موعواِيو ال ق مل آِه أود ظو   ِمن  اوغ بو ِ 
ى  ال موق ص وإو   .(4)  (( لِل موع  و  يا ملواإ  اللَّس    صمنَّوا ص  ال موعواِي  و حت وصِّ

  ،من الناس اليو  يقملأ القملآه بل اااااانق إوه أه يع  قلبق معانيق  اأه كثري    اوا ؤسااااار حق   
ويلسلوه دن نذىل ا عاي العظيمة اليت مااسااااااها ال اااااالر وأكدوا دليها يف تعامله  مع 

  .القملآه الكمل 

 
 (.٢8ال بياه يف آإاب محلة القملآه )ص:  (1)
(، الب مل احمليس، أبو حياه األندل ااااا  1/37(، واجلامع ألحكا  القملآه، القملتيب )1/30تس اااااري جماند )  (٢)
(1/٢٢.) 
 (. ٢61 -- ٢60مس ا  إاا ال عاإا، )ص: (3)
 (.157/ 5جمموك الس اوى ) (4)
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 املطلب الرابع 
 العصمة من مصائد الشيطانِ 

 َّ ين ىن من خن حن ُّٱقال تعار:    ،الشااااااايطاه نو ددوان األكر يف احلياا 

واددي القو   ،ومن أكر مصااااايدىل طااااد الناس دن نذا الصااااملاط ا  اااا قي  ،[5يوساااار:  ]
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱكما قال تعار: 

 اأ ىَّ فملق  وقد    ،[17  -16األدملاه:    ]  َّ يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث
فمنه  من شاااااااااالله  املوفق دن  ،قدمية  وحديثة دن تمليِق فهِ  القملآه الكمل  وتس ااااااااااريىلِ 

يوافق    ،معااااانيااااق مااااا  القملآهو     ؛أنوانن   ومنه  من جعله  حيملوه معااااانيااااق صر  ألهَّ 
 ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ :قاال تعاار ،ي اااااااااااااا طيع  أحاد  أه يلريو أو يبادلو يف ألسااظاقِ 

ولكن يقع  ال بديى    ،[4٢-41:فصااااااالت] َّ ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك
فإهَّ اخلوااجو وأنىو األنواِن ما  ااااااااااالوا ص  من ساااااااااااوِن   ،وال  ملير  وال ليري  يف فهِ  ا عاي

أوتوى اوجا ى   :قاال  دبادهللا  كماا جاان يف حادياث جاابمل بن  ،فهمهِ   عااي القملآه الكمل 
ولو اهَِّ  ملوفوق  ِمن  ح نو  اوساااااا  ِع ملوانوِة م ن صااااااو ول  اِبجل  ة  وواوساااااا  ٍ وويف ىناوو ِب ِبوٍل ِفضااااااَّ ياوق ِبا   ن 

ا يا ع ِط  الناَّاسو فاوقاوالو  هاو ِدل    :ِمنا  د  ادا  ِدل    :قاوالو   .ايو حم وماَّ ِدل  ِص وا ملو  أوك ن  أودا  )وويا لاو و وومون  ياوعا 
( فاوقوالو د مومل  ب ن  اخل وطَّاِب   مل تو ِصه  ملو  أوك ن  أود ِدل  ولو  :لوقود  ِخب تو ووخو اااااااِ إود يِن ايو اوسااااااا 

ا ال م ناواِفقو فاوقاوال ذو اِي   )موعاوا و اهَِّ أوه  ياو و اودَّثو الناَّاس  أوّيِ   :اهَِّ فاوثوقا  ا ىو ناو ِصهَّ   ،أوقا  ا ى  أوطاااااااااااااا  او
نواِجملون     ابوق  ياوق ملون وهو ال ق مل آهو   جي واِوز  حو ا ووأوطاااااااااااا  و ه    ِمن    ،نوذو ميو مل ق وهو ِمن ق  كوموا ميو مل ب  ال ااااااااااااَّ

قال القا ااااا  ))  :قال اإلما  النووي   .ويف اواية حذيسة )  تعيق قلو  (  .)1)الملَِّميَِّة(
و  د  ح     ،و  ين سعوه  اا تلوا مناق  ،أحادمهاا: معنااىل:   تسقهاق قلو  فياق وويوه: 

 
أخملجق البخااي يف طاااااااا ي ق ك اب فضااااااااا ى القملآه، ابب: صمث من اانى بقملانا القملآه أو وكى بق، اق    (1)

 . 176٢، 1761، وم ل ، ك اب الزكاا، ابب:  كمل اخلوااج وطساهت ، اق  6880، 4004
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والثاي: معناىل:   يصاااااااعد  .ساااااااوى تووا الس  واحلنجملا واحللق؛ ص   ما تقطع احلملوه
 .)1)((و  ي قبى ،و  تووا ،د  دمى

فهِ  القملآه فمن ننا تظهمل  أمهية  ا نهِج القو  الذي كاه دليق ال اااااااااااالر  الصاااااااااااااحل  يف  
أو تسمليٍس يف فهِ  ا عاي اليت جانت   ،الكمل  إوهو صفملاٍط حي ومِّى  النصااااااااوصو ما   حت مى

وماا قعاَّدوىل من   ،و لا  من خول معملفاِة منهج العلماان الملاسااااااااااااااخن يف ناذا اجملاال  ؛فياق
ومن اسااخت قدمق يف فه  القملآه دلى هنج ال االر الصاااحل   .أطااوٍل وقوادد و ااوابس

وأطى   ،ألنق منبع كى دل  ناإٍ   ؛دصمة ووقاية من شياتن اجلن واإلناكاه لق  ل   
ويف القملآه الكمل  الشاااااااسان الكامى لكى إان يضاااااااعق الشااااااايطاه يف   ،كى حكمة داإلة

 ىت نت مت زت ُّٱ :قال تعار ،قل  ا ؤمن من أمملاِ الشابهات أو الشاهوات 

 ُّٱ وقال تعار:  ،[57يونا:] َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
ه ص)):  قال ابن القي   ،[8٢اإلسااااااااااااااملان:] َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني

فسيق من   ،مجاك أمملاِ القل  ن  أمملاِ الشابهات والشاهوات والقملآه شاسان للنودن
ف زول أمملاِ الشابق ا س ادا للعل     ،البينات والرانن القطعية ما يبن احلق من الباتى

وليا حتت أإ  ال ااااااااامان   ،وال صاااااااااوا واإلإاا  ايث يملى األشااااااااايان دلى ما ن  دليق
وصىنبااااات    ،من ال وحيااااد  :ك اااااب م ضاااااااااااااامن للرانن وااثايت دلى ا طااااالاااا  العاااااليااااة

 ،وااثاان الساسااااادا مثى القملآه  ،واإ الن ى الباتلة ،والنبوات   ،وصىنبات ا عاإ  ،الصاااااسات 
  ، م ضاااااااااااااامن لاق دلى أمت الوجوىل وأح اااااااااااااانهاا وأقمل اا صر العقول ،فاإناق كسياى باذلا  كلاق

ولكن  ل    ؛فهو الشااااااااسان دلى احلقيقة من إان الشاااااااابق والشااااااااكو   ،وأفصاااااااا ها بياان
موقوه دلى فهماق ومعملفاة ا ملاإ مناق فمن ازقاق هللا تعاار  لا  أبصاااااااااااااامل احلق والبااتاى 

وأما شااااااااساؤىل  مِل الشااااااااهوات فذل   ا فيق من   ...كما يملى الليى والنهاا  دياان بقلبق

 
 (. 7/141ط ي  م ل  بشمل  النووي ) (1)
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 السصى األول: دل  ال س ري أمهي ق وطعوابت تعلمق ومصطل اتق 

 ،وال زنيد يف الدنيا والرتغي  يف ااثخملا ،ابلرتغي  والرتني  ،احلكمة وا ودظة احل اانة
فريغ  القل  ال االي  ص ا أبصاامل   ،واألمثال والقصااص اليت فيها أنواك العر وا ساا بصاااا

فيصاااااااري القل  حمبا للملشاااااااد   ،ويملغ  دما يضاااااااملىل ،ومعاإىل ل  فيما ينسعق يف معاشاااااااق 
 .)1)(( مملاِ ا وجهة لإلااإات الساسدافالقملآه مزيى لأل  ،مبلضا للل 

  
  

 
  (.65،66/ 1صغاىنة اللهساه من مصا د الشيطاه ) (1)
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 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

 املطلب اخلامس 
 السالمُة من هجِر القرآن الكرمي 

ومن أدظِ     ،واألدملاِ دنااقصهَّ من أدظِ  الااذنوِب اليت حااذاان هللا منهااا نجمل القملآه   
أله السه و قا د    ؛ألهَّ ا قصوإو من تووتِق فهمق  ؛وتسهِ  معانيق  ،أنواِك نجملىِل نجمِل تدبملىل

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ُّٱٱ:قال تعار ،العمى

 جح مج حج ُّٱ :تعارقال و  ،[101-  99تق:  ]َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي

نجمل  القملآه ))  :قااال ابن القي     ،[30:السملقاااه ]  َّ خس حس جس مخ جخ مح
تااادبملىِل وتسهماااق  ،أنواك وقاااال   ،)1)((ومعملفاااِة ماااا أااإو ا  كل  باااق مناااق  ، كمل منهاااا: نجمل  

 ،صه كىَّ من مل يش لى ب دبمِل آايت نذا القملآه العظي  أي تصسِ ها  )):  الشنقيط   
ِ  دنهاا ،والعماى  اا ،وصإااِ  معاانيهاا  ،وتسهمهاا في اااااااااااااا  ق   ،غري  م ادبمٍل داا ،فاإناق معمل

وقد  ،يقدا  بق دلى ال دبمل  ااإلنكاوا وال وبي و ا ذكوا يف ااثايِت صه كاه هللا  أدطاىل فهم  
فإه من توىل بدوه فه  فهو واقع  ،صر ابِق من نجمِل قومق نذا القملآه  شاااااااااااكا النيب  
 ُّٱ :قاال تعاار  ،ألناق مل ي لا ق حق تووتاق اليت   تك ماى ص  ابلسه  والعماى  ؛يف نجملاناق

 َّ مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

والعمىو    ،وتعلموق  ،وتسهموق  ،فهذىل ااثايت  ا ذكواا تدل  دلى أه تدبملو القملآه  .[1٢1:البقملا]
ِو كثرٍي   ...وأه ا شااا للن بذل  ن  خري  الناس ،بق أممل   بدو منق للم ااالمن وصه صدملا

من  ،والعمِى بق وابل ااانِة الثاب ِة ا بينِة لق  ،وتسهمقِ   ،من األقطاِا دن النظمِل يف ك اِب هللا
و  خيسى دلى دااقاٍى أه   ،وصه ظنَّ فاادل وىل أهن  دلى نادى  ،أدظِ  ا نااكمِل وأشاااااااااااااانِعهاا

ا دونِة وان سانو   اك سان  دنهما اب ذان ِ   القولو  نِع العمِى بك اِب هللِا وسااااااانِة اساااااااولق
 ،احلاااجااِة صر تعلِمهمااا لوجوإ مااا يكس  دنهمااا من مااذانااِ  األ مااة من أدظِ  الباااتااى

 
 (.8٢/ 1السوا د ) (1)
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 السصى األول: دل  ال س ري أمهي ق وطعوابت تعلمق ومصطل اتق 

   و االر  ألقواِل األ ماة   ،ونو  االر  لك ااِب هللا وسااااااااااااااناة اسااااااااااااااولاق وصمجااِك الصاااااااااااااا ااباة
ويؤإي صر بقياة أنواك    ،أله بادوناق يقاى ىنواب ال ووا ؛فجاانا  السه  مه   ،)1)((األابعاة 
 .العمى أبحكامقاإلمياه بق و خاطة نجمل  ،ادجمل

  
  

 
 (.٢57/ 7)يف صيضا  القملآه ابلقملآه أ وان البياه  (1)
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 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

 املطلب السا س 
 زاي ُة اإلميان واهلدى 

من أدظ  أساااااااااااااابااب زايإا اإلميااه وادادى تعل  معااي القملآه الكمل  والقملِب من بملك اِق   
 مي خي ُّٱقال تعار يف طاااااااسات دباإىل:   ،وأنوااىل اليت حما هللا  ا ظلماِت اجلانلية

 َّ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي

)خوري  ك    مون  تاوعولَّ و   :يف قولاق   ؛ ولاذا قاال شااااااااااااااي   اإلسااااااااااااااو  ابن تيمياة  [٢األنساال:]
بى تعل  معانيق نو ا قصااااااااوإ  األول من تعل    ،تعل  حملوفق  ومعانيق))  .)1)(ال ق مل آهو وودولَّموق  

فليا شا ن  أنسعو للعبِد  )) :قال ابن القي  و   .)٢)((و ل  الذي يزيد اإلمياه  ،حملوفق
ومجع فيق السكمل  ،وصتالِة ال ثمى ،من تدبمِل القملآه  :وأقملبو صر جناتقِ  ،يف معاشااااِق ومعاِإىل
  ،ودلى تملقاهتما  ،فإهنا تطلع  العبدو دلى معامِل اخلرِي والشااااامِل اذافرينا  ؛دلى معاي آايتق

وت ى يف يدىل مساتي  كنوز ال اااااااااااعاإا   ،ومآل أنلهما  ،وةملاهتما  ،وغاايهتما  ،وأسااااااااااابا ما
وتملياق   ،وتوتاد أاكااناق  ،وتشااااااااااااااياد بنيااناق  ،وتثبات قواداد اإلميااه يف القلا   ،والعلو  الناافعاة

 ،وتمليق أاي  هللا فيه  ،وحتضاااااااااملىل بن األم   ،ة والناا يف قلبقواجلن  ،طاااااااااواا الدنيا وااثخملا
وتعملفق  اتق وأسانىل وطاااااساتق وأفعالق  ،وتشاااااهدىل ددل هللا وفضااااالق ،وتبصاااااملىل مواقع العر
 ،وما ل ااالكيق بعد الوطااول والقدو  دليق  ،وطااملاتق ا وطااى صليق  ،وما حيبق وما يبلضااق
  ، ومس اااااادات األدمال ومصاااااا  اهتا  ،وتعملفق النسا وطااااااساهتا  ،وقواتع الطمليق وآفاهتا

ومملاتاا  أنااى    ،وأدماااد  وأحواد  وساااااااااااااايمااان   ،وتعملفااق تمليق أنااى اجلنااة وأنااى الناااا
وافرتاقه  فيما    ،وأق اااااا  اخللق واج ماده  فيما جي معوه فيق  ،ال اااااعاإا وأنى الشاااااقاوا

وتعطيق قوا   ،والملشااااااإ  الل و   ،يسملب بق بن اددى والضاااااول  وتعطيق فملقاان    ،يسرتقوه فيق
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 .(304/ 13 اوى )جمموك الس (٢)
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 السصى األول: دل  ال س ري أمهي ق وطعوابت تعلمق ومصطل اتق 

يف شاااااثه فيصاااااري يف شاااااثه والناس    ،او جة وساااااملوا   ،اوحياا وساااااعة وانشاااااملاح   ،يف قلبق
وهتااديااِق يف ظلِ  ااثااِن وا ااذانااِ  صر  ...فو تزال معااانيااق تنها ابلعبااد صر ابااق...آخمل

ِْ   ...وتصااااااد ىل دن اق  اِ  تملِب البدِك واأل اااااااليى  ،سااااااواِن ال اااااابيى وتثبت قلبوق دن الزي
صر أه قال: ويف ومِى  ...وتناإيق كلما فرتت دزماتق ووي يف سااااااااااااااريىل  ..احلق  وا يِى دن

 .)1)((من احلكِ  والسوا د القملآه وتدبملىِل وتسهمِق أ عاهو أ عاهو ما  كملان
ودمو؛ أله ا  ااااااااااال  يقر من  افهو يزيد اإلمياه الذي ي  قق معق زايإا اددى دلم   

بصاااااااااواٍا لعلق   يسمل   قلب ق ص  يف   ،خول تدبملىل دلى دظمِة كوِ  هللا ومجالِق وح ااااااااانق
وطادبو احلق  ص  يقول دن اجلن دندما سعوا    ،و  تطم ن  نس ا ق ص  يف حيا اقِ   ،ااي اقِ 

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱالقملآه وفهموىل:  

 .[٢-1اجلن:]   َّ مي خي حي جي ىهيه مه جه
  

 
 (.487ا  1/485مدااج ال الكن ) (1)
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 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

 املطلب السابع 
 نيُل ما ور  يف فضل تعلم القرآن الكرمي من أجٍر وثواب

ويناااال العباااد من تعلماااق من األجمل   ،تعل  القملآه الكمل  من أدظ  القملابت هلل تعاااار 
فهو  ،ألناق تعل  خلري العلو  وأزكااناا وأافعهاا وأنسعهاا ؛والثواب ماا   جيادىل يف تعل  غريىل

و  يوك  ومى  ل  األجمل الذي واإ يف أحاإيث كثريا ص    ،ساااااااااب   لكىِّ خرٍي وطاااااااااو ٍ 
: )خوري  ك    مون  تاوعولَّ و ال ق مل آهو  دون  النَّيبِّ  كماا جان دون  د ث ماواه   ،بعاد فه  معاانياق قوالو

ق   اِممٍل    ،)1)(وودولَّمااو بااوةو ب ِن دااو ول  اهَِّ    ودون  د ق  : خوملوجو اوساااااااااااااا  ِة   قااوالو سااَّ ووحنو ن  يف الصاااااااااااااا 
الو  ِ )  :فاوقااو اقاو ون  ق  بِنااو ث ِ و ِمناا  اهو أوو  ِصرو ال عوِقيِق فاويااو ىَّ ياوو ٍ  ِصرو ب ط  ااو د وو كاا  أوي ك    حيااِ    أوه  ياولاا 

ولو اهَِّ   ؟(ِح ٍ كوو مواووي ِن يف غوري ِ ِصمثٍ  وو  قوط ِع او  أوفوو ياول د و ):قوالو  ،حنِ     وِل و  :فاوق ل نوا ايو اوساا 
ِ ِمن  ِك واِب اهَِّ  ِجِد فاوياوع لو   أوو  ياوق ملوأ  آياو ون  ِ ووىنووث  أوحود ك    ِصرو ال مو ااا  قاو ون  خوري   لوق  ِمن  انو

ِبىِ   ،خوري   لوق  ِمن  ىنووثٍ  اِإِننَّ ِمن  اإل ِ ن ملويا ملواو ودون  أوِي    ،)٢)(ووأوا بوع  خوري   لوق  ِمن  أوا بوٍع ووِمن  أود دو
  قوالو اوس ول  اهَِّ   :قوالو( :...    وومون  سولو و توملِيق ا ياول  وِما  ِفيِق ِدل م ا سوهَّىو اهَّ  لوق  بِِق

ونوق     ،توملِيق ا ِصرو اجل ونَّةِ  ااوسااااااااا  ل وهو ِك وابو اهَِّ ووياو ودو ووموا اج  وموعو قاوو    يف باوي ٍت ِمن  با ي وِت اهَِّ ياو ا 
ِكينوة   ناوه    ص  ناوزولوت  دولوي ِه   ال ااااااااَّ ياو ا ه    الملَّمح وة    ،باويا  وو وكوملون    اهَّ   ،ووحوسَّ ا ه    ال مووِ كوة    ،ووغوشااااااااِ

ىل   ِفيمون   ادل  أه األحاإيث يف فضااااااااا ى القملآه كثريا و )) : قال الشااااااااوكاي    ،)3)(ِدن دو
جدا و  ي   لصااااح  القملآه ما يطلبق من األجمل ا ودوإ بق يف األحاإيث الصااا ي ة 

  .)4)(( قملاناالمن فإه  ل  نو الثمملا ؛ حىت يسه  معانيق
 

 .4639أخملجق البخااي يف ط ي ق ك اب فضا ى القملآه، ابب: خريك  من تعل  القملآه ودلمق   اق    (1)
 .1909أخملجق م ل  ك اب طوا ا  افملين، ابب: قملانا القملآه يف الصوا وتعلمق   اق   (٢)
أخملجق م اااااال  ك اب الذكمل والددان وال وبة وا ساااااا لساا، ابب فضااااااى ا ج ماك دلى تووا القملآه   اق    (3)

4867. 
 (.13/ 1ف   القديمل ) (4)
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 املطلب الثامن
 واجلماعيةحتقيُق العالِج الشايف لقضااي األمة الفر ية 

القملآه الكمل  جعلق هللا شااسان إا ما  شااكوت وقضااااي أم نا ا  جدإا در الزماه من  
قاال    ،والعماِى أبحكااماق ،والوقوِه دلى أسااااااااااااااملااىل  ،ومعملفاِة حكماق ؛خوِل فهماق وتادبملىل

 َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي  ني ُّٱ تااعاااااااار:

أد   ؛ساااااب انق من ال ااااامان شاااااسان قسفل  ينزل هللا  ))  :قال ابن القي   .[8٢اإلساااااملان:]
ويقول األسااااا ا  سااااايد قط    ،)1)((ع يف صزالة الدان من القملآهجنو  أنسع و  أدظ  و  أ

فهو يصاااى القل  ابهلل في اااكن   .يف القملآه شاااسان من الوساااوساااة والقلق واحلريا)):  
 ويمل اااااى في ااااارتو  المل اااااى من هللا والمل اااااى دن ؛ويطم ن وي ااااا شاااااعمل احلماية واألمن

ويف  .ومن مث نو امحة للمؤمنن  ،والوساااوساااة إان  ،واحلريا نصااا   ،والقلق ممِل  ؛احلياا
ون  من آفات   ..القملآه شاااسان من ادوى والدنا والطمع واحل اااد ونزدات الشااايطاه

ومن    .وتدفع بق صر ال  ط  والبلى وا هنياا ،القل  تصاااايبق اب مِل والضااااعر وال ع 
 ،ويف القملآه شااااااسان من ا لانات ا خ لة يف الشااااااعوا وال سكري .مث نو امحة للمؤمنن

ويكسق دن صنساب   ،ويطلق لق احلملية يف جما تق ا ثمملا  ،فهو يعصاااااا  العقى من الشااااااطس
 ،جيعى نشااااااااتق من جا ومثموان ،وثخذىل  نهج سااااااالي  مضااااااابوط  ،جيدي تاق ق فيما  

وكذل  نو يف دامل اجل اااااد ينسق تاقاتق يف اد دال بو   ،ويعصااااامق من الشاااااطس والزلى
ومن مث نو امحة    ،كبت و  شطس في سظق سليما معاىف ويدخمل تاقاتق لإلن اج ا ثممل

  ، ختلخااى بنااان اجلمااادااات   ويف القملآه شااااااااااااااسااان من العلااى ا ج ماااديااة اليت  .للمؤمنن
وتااذناا  ب ااااااااااااااوم هااا وأمنهااا وتمااثنين هااا ف عيش اجلمااادااة يف ظااى نظااامااق ا ج ماااد  

 
 . (31/ ٢ال س ري القي ،  بن القي  ) (1)
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فهو ك اب    .)1)((ومن مث نو امحة للمؤمنن  ،وددال ق الشاملة يف سومة وأمن وتمثنينة
فهو ك اب  الزماِه مع   ،و  خيبو نواىل  ،و  تنقطع بملك ق  ،  تنقضاااااااااااااا  دلومق وأسااااااااااااااملااىل

قال  ،والشاااااااااااااساِن لكىِّ إاٍن مع تنودِق دلى مملِّ العصاااااااااااااوا  ،وا كاِه دلى ام داِإىل  ،لدِإىل
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱتعااااااار:  

 ،[58-57:يونا]   َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق
فاااحلاااجااة  للقملآه الكمل  مع تطوا احلياااا اليو  وتعقاادنااا من خول مزيااد السه   عااانيااق  

و     ،فهو نوا وشسان وامحة   ت  لين دنق األمة يف يو  من األاي   ،بى وزا دا  ،م  مملا
 ُّٱقال تعار:   ،ميكن ال وطااااااااى  لنواىل ونداىل وشااااااااسا ق وخريىِل وبملك ِق ص  من خول فهمق

 مق حق مف خف جفحف مغ جغ  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص

 نب ُّٱ وقال تعار:  .)٢)((القملآه : فه   احلكمة  ))  : قال جماند  ،[٢69لبقملا:ا] َّ جك

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
  ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف

 حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱ  :وقال تعار  ،[16-15:ا ا دا] َّ

 لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ  مع  جع مظ

فهذىل أإلة قاتعة يف بياه أىنمل القملآه يف نداية األمة   .[175-174:الن اااااااان]َّ جل مك
و  وطااااااولو صر إاِا ال ااااااو  ص  دلى  ،فو تمليقو للسو ِ ب ااااااواىل  ،وصنقا نا مما ن  فيق

وتعقااِى إ  تااق    ،ولااذا حااثَّ هللا  كااىَّ م اااااااااااااالٍ  دلى تاادبمِل معاااي القملآه الكمل   ؛نااداىل
  .فهو دل  احلاجة صليق اليو  كبريا إلطو  واقعنا وحياتنا السملإية واجلمادية ،ونداايتق

 
 . (5/43ظول القملاه )يف  (1)
 (. 1/340الب مل احمليس، أبو حياه األندل   ) (٢)
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 املطلب التاسع 
 حتصيل بركة القرآن بتالوته وتدبره

 :قاال تعاار ،ك ااباق دلى بملكاة القملآهقاد نص هللا تبااا  وتعاار يف أابعاة موا ااااااااااااااعو يف   
 ري ٰى ُّٱ  :وقال تعار  ،[9٢األنعا :  ]  َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ

 يك ىك ُّٱ :وقال تعار ،[155األنعا :  ]  َّ جئ يي ىي  ني مي زي

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ  :وقال تعار  ،[50األنبيان:  ]    َّ رن  مم ام ىليل مل

 ،الكثريونذا الوطاااااار للقملآه يدل دلى اخلري  .[٢9ص: ]  َّ رب  يئ ىئ نئ
وبملكة  ))   قال أبو حياه ،وإوا  النسع احل ااا  وا عنوي  ا   حيصااايق العدإ  ،والزايإا

 ،وا واد  واحلك   ،جبمع كلماااة العملب باااق  ،القملآه  اااا يرتتااا  دلياااق من النسع والنماااان
والشاااااااااااسادة  ،والشاااااااااااسان من األإوان ،واألجوا ال الية ،واإلدو  أبخباا األم  ال اااااااااااالسة

وغري  لا  من الركاات   ،وكوناق مع ا كملمن من ا و كاة  ،ودادىل من أناى هللا  ،لقااا اق
  .)1)((اليت   حتصى

  ،قال أنى ا عاي ك اب مباا  أي كثري خريىل   َّ زئ ُّٱٱقولق تعار  )):قال الملازيو    
العلو   :وأقول ،ويزجمل دن القبي  وا عصااية ،يبشاامل ابلثواب وا لسملا ،إا   بملك ق ومنسع ق

فثشااااااملفها وأكملها معملفة  ات هللا وطااااااساتق    ،أما العلو  النظملية  ،وصما دملية  ،صما نظملية
و  تملى ناذىل العلو  أكماى و  أشاااااااااااااامله مماا لادىل يف ناذا    ،وأفعاالاق وأحكااماق وأساا اق

  ، وصمااا أدمااال القلوب   ،صمااا أدمااال اجلواا   ،فااا طلوب   ،وأمااا العلو  العمليااة  ،الك اااب 
و  لد نذين العلمن مثى ما لدىل يف  ،وتزكية النسا  ،ونو ا  ااامى بطهااا األخوب

وا  م ااااا  بق حيصاااااى لق   ،مث قد جملت سااااانة هللا تعار أبه الباحث دنق ،نذا الك اب 
 ،وأان قد نقلت أنوادا من العلو  النقلية والعقلية :مث قال  ...دز الدنيا وساااااااعاإا ااثخملا

 
 (. ٢08/ 4الب مل احمليس، أبو حياه األندل   ) (1)
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فل  حيصااااى   ب ااااب  شاااا ن من العلو  من أنواك ال ااااعاإات يف الدين والدنيا مثى ما 
  .)1)((حصى ب ب  خدمة نذا العل 

   ..فاإناق وهللا  بااا   ..وطااااااااااااااادب هللا  ..نو ك ااب مبااا )) :  ويقول سااااااااااااااياد قطا  
ومباا    ،اباكق هللا ونو ينزلق من دندىل ،صنق مباا  يف أطااااااالق  ..مباا  بكى معاي الركة

ومباااا  يف   ..قلاا  حممااد الطااانمل الكمل  الكبري  ..يف حملااق الااذي دل  هللا أنااق لااق أنااى
   بهافإه نو ص  طاااااااااس ات قو ى ابلن ااااااااابة لضاااااااااخا  الك   اليت يك  .حجمق وحم واىل

البشااااااامل؛ ولكنق حيوي من ا دلو ت واإلحيانات وا ؤىنملات وال وجيهات يف كى فقملا منق 
  !يف أ ااعاه أ ااعاه حيزىل وحجمق  ،ما   حت ويق دشااملات من نذىل الك   الضااخا 

ودند غريىل من بين البشاامل؛ وداق قضااية ال عبري  ،وصه الذي مااس فن القول دند نس ااق
كثمل مما يدا  الذين   يزاولوه فن القول و  يعاجلوه ليدا  أ ،ابأللسا  دن ا دلو ت 

وأه ننال  اساا  الة يف   ،صه نذا الن ااق القملآي مباا  من نذىل الناحية  ،قضااااي ال عبري
دن كى ما حيملق ال عبري   -و  يف أ عاه أ عافق    -أه يعر البشمل يف مثى نذا احليز  

ااثيااة الواحاادا تؤإي من    وأه  !القملآي من ماادلو ت ومسهومااات وموحيااات ومؤىنملات 
ا عاي وتقملا من احلقا ق ما جيعى ا سااااااا شاااااااهاإ  ا دلى فنوه شاااااااىت من أوجق ال قمليمل 

ونو خيات    ،وصنق  باا  يف أىنملىل  ..وال وجيق شااااااااااي ا م سملإا   نظري لق يف كو  البشاااااااااامل
ويواجهها من    ؛السطملا والكينونة البشاااااملية جبمل ها خطااب مباشاااااملا دجيبا لطير ا دخى

 ل  أه بق من هللا   .فيسعى فيها ما   يسعلق قول قا ى ؛ى منسذ وكى إاب وكى اكنك
و  منل  أه منضااااااا  أكثمل من نذا يف  !وليا يف قول القا لن من سااااااالطاه  ،سااااااالطاان

وما حنن بباللن لو مضاينا شاي ا أكثمل من شاهاإا هللا لق أبنق    .تصاويمل بملكة نذا الك اب 

 
 (. 66/ 13مساتي  اللي  ) (1)
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 .)1)(( !فسيها فصى اخلطاب  (مباا )
توطى   ألهنا بملكة ؛فهذىل الركة اليت نص هللا دليها وبن العلمان أنق   حيصيها العد     

فسيق ما يصاااااال   ،وتعصاااااا  من كى شاااااامل يف الدنيا وااثخملا  ،لكى خري يف الدنيا وااثخملا
وحيقق    ،وجيمع الكلمة  ،ويصاال  السملإ واجلمادة ،ويهدي العقى  ،ويطهمل الملو   ،اجل ااد
وأخبااااىل    ،وآإاباق أدظ  ااثإاب   ،وأحكاااماق أمت األحكااا   ،فعقياادتاق خري دقياادا  ،العاادل

ى ألكمى ولذا فهو يوطاااااااااا  ؛وخطابق ألطر خطاب وأحكمق وأبينق  ،أطاااااااااادب األخباا
 ،ون  بملكة يناادا كى  من آمن بق .بملكاتق كثريا   حتصااااااااااااااى  ،األحوال يف الدنياا وااثخملا

  .اوتعبد   اوتوىل تعلم   ،ودمى  ديق يف حياتق ،وفهمق
 

  

 
 (. 97/ 3يف ظول القملآه ل يد قط  ) (1)
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 املطلب العاشر 
 الدخول يف شرف خدمة كتاب للا تعال 

 :يف قولااق  النيب    اليت نص دليهااايف الاادين  ومن فوا ااد تعل  ال س ااااااااااااااري نيااى اخلرييااة   
لوك    مون  تاوعولَّ و ال ق مل آهو   ،)خوري  ك    مون  تاوعولَّ و ال ق مل آهو وودولَّموق ( ويف اواية أخملى قال: )ِصهَّ أوف ضااااو

  ،وأافعها ،وأزكانا ،تعل  ألفضاااى العلو   ا؛وفهم    اف عل  القملآه الكمل  حسظ    ،)1) وودولَّموق (
وبن دباإ هللا يف تبليْ  لدخول يف سااااااااااال ااااااااااالة العل  بن النيب ألنق يؤنى ل  ؛وأنسعها
 فهماة النيب   ،مع نياى بملكاة إداا ه  وتملمحه   ،ونشاااااااااااااامل نوا ك ااباق يف القلوب   ،الوح 

 جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص ُّٱٱاألور تعلي  القملآه الكمل  كما قال تعار:

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 مل خل ُّٱٱون  مهمة ا صااااااااااااطسن من دباإىل من بعدىل ،[164األدملاه:] َّ حل جل

 جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي 

 .[3٢  ،31فاتمل:]َّ يئ ىئ نئ مئ
يكس  يف شمله ال س ري وأمهي ق أنق أفضى طنادة ي عاتها اإلن اه  :اخل ا  أقولويف     

نوادوٍة ي عاتانا اإلن ااااااه  )):    األطاااااسهاي  اإلما     كما قال تس اااااري   :صهَّ أشاااااملهو طاااااِ
وِدهوا ؛القملآه ملوِه موو  ااا  نوادوِة ِصمَّا ِبشاااو هوا   ...بياه   ل  أه شاااملهو الصاااِّ ملوِه غوملو اااِ ووِصمَّا ِبشاااو

ق  ِصفواإا  الصاااا ةِ   ...ِمث ىو طاااانادِة الط ِّ  كالسقِق    :وصما لشاااادِا احلاجِة صليها  ...أله غمل ااااو
ص  ون    ...ص  ما من واقعة من الكوه ؛فإه احلاجةو صليق أشااااااااااااد  من احلاجة صر الط 

فاإناَّق     ،خبوِه الطا ِّ   ،نمس قملا  صر السقاِق ألهَّ بِاِق ان ظاا  طااااااااااااااو  أحواِل الادنياا والادي
حي اج  صليِق بعا  النَّاِس يف بعِا األوقاِت: ص ا د مِلهو  ل  فصانادة  ال س ارِي قد حازِت 

 
 . 4639اواىل البخااي، ك اب فضا ى القملآه، ابب خريك  من تعل  القملآه ودلمق   اق   (1)
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   :الشملهو من اجلهاِت الثوثِ 
فأله مو اودق كو   هللا تعار الذي نو يونب وك  كىِّ حكمٍة    :أما من جهِة ا و اوك     

لوك    ،ومعده  كى فضااااااااايلةٍ  نوك    ،ووخورو  مون  باوع دوك     ،ِفيِق ناوبوث  مون  قاوبا    خيلوق     ،وح ك   ما باويا 
  .و  تنقض  دجا ب ق   ،دلى كثملِا الملَّإِّ 

ِو منق نو ا د صاااااااا   ابلعملوِا الو ىنقى والوطاااااااول  صر   :وأما من جهة اللمِل  فأله اللمل
  .ال عاإا احلقيقية اليت   تس 

ِا احلاجِة: فأله كىَّ كماٍل إيينٍّ أو إ نيويٍّ داجٍى أو آجٍى مس قمل  وأما من جهة    دَّ شااااااااااااااِ
 .)1) ((صر العلوِ  الشملديِة وا عااِه الدينيِة ون  م وقسة  دلى العلِ  بك اِب هللِا تعار

  

 
 (، مل أجدىل فيما لدي من ك بق.٢/465اإلتقاه يف دلو  القملآه، جول الدين ال يوت  ) (1)
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 املبحث الثاين

 صعوابت يف تعلم تفسري القرآن الكرمي

سو ملا طل  األول: دزا وكملامة   .الكو  ا ا 
ملا سو ِّ  .ا طل  الثاي: طعوابت من جهة ا صاإا ا ا 
مل سو ِّ  .ا طل  الثالث: طعوابت من جهة أإوات ا ا 
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 :مدخل
بى   ،وال خصااص  يف دلو  الك اب ا صااوه لياو ابألممِل ال ااهى  ،تعل   وإااسااة ال س ااري 

ه  كمل   يعلمق آدل  القمل  ))  : قال احل اااااان البصااااااملي ،ا ا كاه من أدظ  ا طال 
 ت لخص يف اجلملة يف ىنوىنة حماوا:  ،؛و ل  لعدِا أسباب )1)((ص  الذكوا من الملجال

  .احملوا األول: م علق اب صدا ا ا سو مل
  .والثاي: اب صاإا اليت ف ملت القملآه الكمل 

 .والثالث: ابألإوات اليت  بد أه مي لكها ا س مل
الذين يمليدوه أه يهبوا حياهت  دذا  ،ون  جوان  العل   ا مه  لطوب دل  ال س اااري 

أحببنا أه نذكملنا  من مباحث أطول ال س ري اليت ن  هتده صر بنان   ،العل  العظي 
حىت يضااااااااعونا نصاااااااا  أدينه  فيشاااااااامملوا يف تلبه   األسااااااااا ا همة لطوب ال س ااااااااري

فإلي  بياه نذىل   ،ويعروا صر ندفه  ال ااااااااااام  در نذىل الصااااااااااعوابت بي اااااااااامل ،العظي 
  .احملاوا من خول ا طال  الثوىنة اليت جانت يف نذا ا ب ث

  

 
 (.1/340الب مل احمليس، أبو حياه األندل   ) (1)
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 املطلب األول 
 عزة وكرامة الكالم املَُفسر

ننال  طااااااعوابت موزمة للمس اااااامل مهما كاه دلمق ولملب ق يف دل  ال س ااااااري؛ و ل   
فهو  ،[41:فصااااااااالت] َّ اك يق ىق ُّٱكما قال تعار:    ،لعزا وكملامة ا صااااااااادا ا س ااااااااامل

ولكثملا نسعق   ،غال  ابلسضااااااااااى  ا سااااااااااواىل من الك  ألنق  و   ؛لللبة حج ق :ك اب دزيز
ودزا القملآه   ،ا من تكل  بقعز لدزيز   و   ،دن اإلتياه  ثلق  اخللق قد دجزف  ،وانعدا  نظريىل

دزيز كدزاز و  ،ص  فيق ندان  وشااااساؤن   ؛وأنزل صليه   ،ولعزتق دلى من أنزل دليق  ،دندىل
من صن اااااااااااااا  وجين   ،اأو تليري    ،اأو حتمليساا    وحسظااق من كااى من أااإ لااق تبااديو    ،هللا صايىل

  .)1)يطاه مااإوش
  ، غزيمل العل  ،كثري اخلري  ،دظي  ا نافع  أي:  [77الواقعة: ] َّ ىل مل خل ُّٱ وقال تعار: 

أمهاات احلك   ومجع فياق ،كملماق هللا تعاار وافعاق دلى سااااااااااااااا مل الك ا   ،شااااااااااااااملير القادا
وكمل    ،وكمل  بذاتق ،كمل   صداىل  ،لكى ما حيمد  وي    ن  وكمل   ا حوى   ،واألحكا 
 .)٢)ابلاناتق

ودزا وكملامة  .)3)((  وطااااااااااااار مد  ينس  دنق ما  يليق بق :وكمل )):  قال أبو حياه 
 سو ملكو  هللا 
 :تملتبس طعوب ق يف ىنوىنة أوجق ا 
 :املَُفسر لكالمعظمة ا :الوجه األول

من عظم اق ماثخو ا من دظماة  ف ،وأبيناق ،وأحكماق  ،خري احلادياث  ،فهو كو  هللا   
 

(، والب مل احمليس  367/ 15امع ألحكاا  القملآه )(، واجلا٢1/479انظمل: جاامع البيااه يف ووياى القملآه ) (1)
 (.314/ ٢3(، وال  مليمل وال نويمل )4/519وف   القديمل، للشوكاي ) (،7/479)
/  7(، تي ااري الكمل  الملمحن )5/160(، وف   القديمل، الشااوكاي )8/151انظمل: زاإ ا  ااري، ابن اجلوزي )  (٢)

198.) 
 (.٢13/ 8الب مل احمليس ) (3)
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  ،أدظ  و  أقدس من كومق سااااااااااااب انق أجى و  و   ،  و أدظ  من هللاف  ،تكل  بق
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ :قال تعار

 زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك

  ،فهو كو  قد بلْ يف البوغة هناي ها   ،[8  –  4تق:] َّ هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي
 ُّٱقال تعار:   ،ويف العلو  مشودا  ،ويف الصاااااااااااادب والعدل اامهما  ،ويف احل اااااااااااان غاي ق

  .[89الن ى:] َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ،دظي  األىنمل  ،واساااااااع  اددى  ،حمك   الكلمات   ،دا  ا كانة ،فهو ك اب  منيع  اجلناب  

لو مل يي ااااملىل هللا  لعباإىِل ما تاقت أل اااان  ه    ،فهو نوا الملسااااالة وبملناهنا  ،فمليد األساااالوب 
ىو   ،و  دقود   نادياق  ،و  طااااااااااااااادوا ن  حسظااق  ،تووتاق   قاال    ،معااانيااق  و  جوااح ه  حتماا 
 يل ىل يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱ تعار:

  ي  اااااا  العملوج صر معااجق  ))فهو كو    ،[٢1احلشاااااامل:]َّ  زن رن مم ام
لادقاا ق  اكير   وأناق مع كوناق م ضاااااااااااااامنا    ؛صر مادااجاق ا نيعاة   و  ي اثتى الملق  ،الملفيعاة

حااواي ل سااطااااااااااااااياى   ،دلى إقاا ق السنوه اخلسياة واجللياة  اي  ومنطو   ،العلو  النظملياة والعملياة
دن أسااااااملاا احلقا ق  امنب    ، ناط الد  ى األطاااااالية والسملدية  اوحميط   ،األحكا  الشااااااملدية

  ند يوصليق    ،دليق يدوا فل  األواممل والنوان   ،أبتواا ا ل  وا لكوت  ا ر   ،والنعوت 
واح جبت تلع ق   ،وأبدك تملاز ،قد ن اااااااج دلى أغملب منوال وكما ن  ،معملفة األشااااااايان

وزويات إقاا قاق اخلسياة دن   ،تويات حقاا قاق األبياة دن العقول  ،ب ااااااااااااااب اات اإلدجااز
  ،)1) ((وخيطر أبصاااا البصااا مل بمليقق و عانق  ،ملإ ديوه العقول سااب انقي ،أ ناه الس ول

ويكس  يف بياه دظم ق قولق تعار لملسااولق  ،و  حت ويق ال ااطوا ،والكو  يف نذا يطول
 .[5ا زمى: ]  َّ يي  ىي مي خي حي ُّٱ :الكمل 

 
 (.4/  1صاشاإ العقى ال لي ، أبو ال عوإ ) (1)
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  :الوجه الثاين: سعة علوم القرآن الكرمي 
و  حتيس العقول  ،  تنقضا  دجا بقفهو يداس يف ك اب  ا س امل يداس يف كو  هللا  

ودلو  القملآه وماا ي اااااااااااااا نبس مناق امل   ساااااااااااااااحاى )) : قاال ابن أي الادنياا  ،بعلوماق
باى نو دل  إوِّه    ،وإونات مبااحثاق  ،فهو ليا ي عل  يف دل  اك ملات فصااااااااااااااولاق  ،)1)((لاق

 ،ووقات توياى من العممل  ،فياق الكثري من ا ؤلساات اليت حي ااج فهمهاا صر طاااااااااااااار دظي 
وحك    ،وإقا ق مل ت اا نبس ،ومعاه مل ت اا س    ،وما زالت ننال  كنوز وأسااملاا مل تظهمل

فهو ك اب وااه  ،ومل يسصاااااااااااااا   ا دامل  أو صما   ،وأوجق صدجاز مل ترز  ،مل تك شاااااااااااااار
و  ميكن اإلحاتة جبميع معانيق دلى وجق   ،دذب الينبوك   ينضااااااااااااا  معينق ،الظول

لو أدط  العبد بكى حمله ))  :ال  ااااارتي ساااااهى بن دبد هللا  قال    ،الكمال وال ما 
  ،ألناااق كو  هللا   ؛من القملآه ألر فه  مل يبلْ هنااااياااة ماااا أوإداااق هللا يف آياااة من ك ااااباااق

وصمناا يسه  كاى   ،أناق ليا هلل هنااياة فكاذلا    هنااياة لسه  كوماقوكماا    ،وكوماق طااااااااااااااس اق
وكو  هللا غري  لوب و  تبلْ صر هنااايااة فهمااق فهو  حماادىنااة    ، قااداا مااا يس   هللا دليااق

  .)٢)(( لوقة
ومن ننا جعى هللا تدبملىل واساااااااااااااا خملاج دلومق مس وحة  لكى األجيال ف ثخذ من دلومق   

من ما اسااا خملجق الناس  ولذا ددَّ العلمان كى  ؛ي ي ااامل داالواساااعة ا ااا  وساااعها وما 
 .ال ابعن من دلو  ال س ري ومعانيقوالص ابة و  النيب بعد 
  :ِعظم القول يف القرآن بةري علم :الوجه الثالث 
الكو   يف تس ااري القملآه الكمل  نو الملواية  دن هللِا احملذا دباإىل من القول بلري دل  يف  

 هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ُّٱ  تعااار:قولااق  

 
 (.3/38اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (1)
 (.1/9) ا صدا ال ابق (٢)
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الواج  دلى ا  ال   )) :قال الشاي  حممد بن طااحل العثيمن    .[36اإلساملان:]   َّجم
شاااند  ،يف تس ااري القملآه أه يشااعمل نس ااق حن يس اامل القملآه أبنق مرتج  دن هللا تعار

من أه يقول دلى هللا  اخاا سا    ،داذىل الشااااااااااااااهااإا  افيكوه معظما   ،دلياق  اا أااإ من كوماق
 مت زت رت ُّٱ :قال هللا تعار ،فيخزى بذل  يو  القيامة  ،فيقع فيما حمل  هللا  ،بو دل 
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ  وقال تعار:  ،  َّ من زن رن مم ام يل

 .)1)(( [60الزممل:] َّ زت رت يب  ىب نب زبمب

واخلوِ فيق بدوه  ،نقلت اواايت كثريا دن ال ااااالر الصااااااحل يف هتي  ال س اااااري وقد 
أي أِا  )): بكمل الصاااااااديق أي ما جان دن  :فمن  ل    ،ألنق الملواية دن هللا ؛دل 
قلااااات يف ك ااااااب هللا  ،وأي ساااااان تظلين  ،تقلين      وماااااا جاااااان دن   ،)٢)((ماااااا   أدل   ص ا 

صان     ساااااا ى دن تس ااااااري آية من القملآه قال:ص ا   أنق كاه))  : سااااااعيد بن ا  ااااااي 
لقد )) قال:ا اا  هللا دنهما بن دممل  دبيد هللا   وما جان دن  ،)3)((نقول يف القملآه شااي ا

  ،ساااااااااااااااامل بن دباد هللا   :ليعظموه القول يف ال س ااااااااااااااري منه   أإاكات فقهاان ا اديناة وصهن 
 دن الشاااعيب دن م اااملوب و  ،)4)(( وانفع ،وساااعيد بن ا  اااي   ،والقاسااا  بن حممد

 .)5)((ال س ري فإمنا نو الملواية دن هللا اتقوا )):قال
بعد ساملإ نذىل الملواايت اليت واإت دن ال الر وغرينا يف مقدمة قال ابن جمليمل   

مع  صحجا  مون أحج  دن القيى يف وويى القملآه وتس ااااااااااااااريىل من دلمان ))  تس ااااااااااااااريىل:
 

 (.٢٢/ 1تس ري القملآه، حممد بن طاحل العثيمن ) (1)
 (.1/63) (، وتس ري القملآه العظي ، ابن كثري1/9٢انظمل: جامع البياه يف وويى آي القملآه ) (٢)
 ا صاإا ال ابقة نس ها. (3)
 ا صاإا ال ابقة نس ها. (4)
 (.1/63(، وتس ري القملآه العظي ، ابن كثري )1/9٢انظمل: جامع البياه ) (5)
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لر صمنا كاه صحجامق دنق ِحذاا ا أه   يبلْ أإانو ما كلِّر من صطااااااااابة طااااااااواِب  ؛ال ااااااااَّ
فياااااق األماااااة  ،القول  أه ووياااااى  لااااا  حمجوب  دن دلماااااان  غري موجوإ بن   ،  دلى 
ال اااااااااالر الصاااااااااااحل ك ااااااااااعيد بن وكاه جلة من )):  وقال الزاكشاااااااااا    ،)1)((أظهملن 

  اواح يااتا    ايعظموه القملآه وي وقسوه دناق توادا    ،ودااممل الشااااااااااااااعيب وغريمهاا  ،ا  اااااااااااااايا 
الصااااااااا ي ة    ااثرافهذىل ))  :وقال ابن كثري   ،)٢)((ألنس اااااااااه  مع صإااكه  وتقدمه 

 ال ااالر حممولة دلى حتملجه  دن الكو  يف ال س اااري  ا   دل  أ مةدن   هال وما شااااك
  .د  فيق

دن نؤ ن    يوداذا او   ،فاثماا من تكل   اا يعل  من  لا  للاة وشااااااااااااااملداا فو حملج دلياق 
  ،تكلموا فيما دلموىل وساااااااك وا دما جهلوىل ؛ ألهن  وغرين  أقوال يف ال س اااااااري و  منافاا

 .)3) ((...ونذا نو الواج  دلى كى أحد
  

  

 
 (.13/  1ف   القديمل، الشوكاي ) (1)
 (.٢5/  1الرناه يف دلو  القملآه ) (٢)
 (.60/ 1تس ري القملآه العظي ، ابن كثري ) (3)
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 املطلب الثاين 
 صعوابت من جهة املصا ر املَُفسِيرة

 ،ب اااب  ما ك   يف ال س اااري در القملوه ،ننال  طاااعوابت كثريا تواجق ا س ااامل اليو  
 :من أبملزنا ما يل 

  :كثرة املأثور يف التفسري من غري إسنا  وتصحيح   :أوًل  
والصااا ابة وال ابعن أممل  اااملواي   تس اااري القملآه الكمل  ابلملواايت ا نقولة دن النيب  

أله ما أىنمل دنه  غنيمة وىنملوا   اسااااااااااااا لنان دنق؛ ولكن  ااااااااااااامت ك     ؛ومه  وتي 
ها   كملو بدوه سااانٍد    ،من األحاإيِث وااثرِا الضاااعيسِة وا و اااودةِ ال س اااري الكثري  وبعضااا 

ها نقىو يف ساابِ  النزول الكثري من الملواايِت بدوه ا يصٍ  ،وختمليج مما ي طل   ،وبعضاا 
 ،كااه الواجا  مجع الملواايت ا سيادا يف ك ا  م اااااااااااااا قلاةو ))  معااجلاة كبريا من ا س اااااااااااااامل  

مث يذكمل يف ال س ااري ما يصاا  منها بدوه   ،كبعا ك   احلديث وبياه قيمة أسااانيدنا
حىت كانت نذىل   )1)((ولكن يعزى صر  ملجق ،كما يذكمل احلديث يف ك   السقق  ،ساااااند

صه أكثمل ما اوي   )):يقول حممد اشايد ا اا    ،الملواايت دقبة دن تدبمل وفه  القملآه
وشاااااااغى ل اليق دن مقاطاااااادىل العالية  ،أو كثريىل حجاب دلى القملآه  يف ال س ااااااري ا ثىنوا

فا سضااااااالوه لل س اااااااري اب ثىنوا د  شااااااااغى دن مقاطاااااااد   ،لألنسا ا نواا للعقول  ا زكية
ج ى ما واإ و ا كاه   .)٢)((  او  مو اااااااود   االقملآه بكثملا الملواايت اليت   قيمة دا ساااااااند  

اإلما   قال   ،دن أطاااااا ابق مس اااااامل ا اثي القملآه مل يصاااااا  سااااااندىل  وما واإ ،دن النيب 
ِناإ: ال س ااري وا وح  وا لازي   ))  :أمحد  أه يقصااد بذل    .)3)((ىنوىنة  ليا دوا ِصساا 

 
 (.13/ 1) القملآه احلكي تس ري  (1)
 (.13/ 1ا صدا نس ق ) (٢)
(، وقال: ويملوى  13/346نذىل الملواية دن اإلما  أمحد  كملىل شاي  اإلساو  ابن تيمية يف جمموك الس اوى )  (3)

 ليا دا أطى أي اسناإ؛ أله اللال  دليها ا ملاسيى ".
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  .)1)وا نكمل وا و وك أ عاه ما  كمل من الص ي الضعير 
بعضااااق من اخ وه    ،والصاااا ي  من الملواايت يف ال س ااااري ا ثىنوا فيق اخ وه وتباين 

وبعضااااااااااااااق من اخ وه ال باين وال عاِا  ،ال نوك الذي حي اج صر فقق يف مجعق وتوفيقق
 .لل س ري االذي حي اج صر إااسة ي   من خودا الرتجي  وا خ ياا حىت يكوه خاإم  

  تنوُع مشارِب الفرِق والعلماِء الذين كتبوا يف التفسري: ا:اثنيً  
ك اابت يف ال س ري حىت أطب ت ك    ال س ري تض   كىَّ دقا ِد كى فملب اإلسو  دا    

 ،ال س اااااري األمة وأفكااِنا من مع زلٍة واافضاااااٍة وأشاااااادملٍا وم صاااااوفٍة وغريِن  ممن ك بوا يف
بااوى إدوهت   ،وحاااولوا أه ي اااااااااااااا اادلوا ابلقملآه دلى باادده  واحنملافاااهت  العقااديااة حىت تا ق 

 ،يف م ااااااالكقِ  امنه  من كاه وا ااااااا    ،مل وية يف ال س اااااااري  ام ااااااا خدمن يف  ل  تملق  
كما فعى الز شااااملي   ،حىت أتع و العلمانو يف اساااا خملاِجها اومنه  من إسَّ دقيدتوق إساااا  

: وقاد طاااااااااااااانر الكشاااااااااااااااه دلى الكشاااااااااااااااه  قاال سااااااااااااااملاج الادين البلقيين   
 جب هئ  مئ خئ ُّٱ اب ناقيش من قولق تعار:  اسااااااااا خملجت من الكشااااااااااه اد زا   ))

! أشاااا  ؟قال: أي  فوز أدظ  من إخول اجلنة  [185دمملاه: آل  ]  َّهب مب خب حب
ِن مون  يوك وه  و ))  من نااذا:    احمااذا    وقااال ابن تيميااة    ،)٢)((صر دااد  الملؤيااة   ِمن  نوؤ  و

ِمقِ  ي  ا وويود س  ال ِبدوكو يف كووو نو ال ِعبوااوِا فوصاااااااااِ ثاومل  النَّاِس    ،حو اااااااااو اِحِ    ووأوك  ياوع لوم وهو كوصاااااااااو
اِه ووحنو وىلِ  ِثرٍي ممَّن   يا ملوّوِج  حوىتَّ صنَّق   ،ال كوشاااااااااَّ ل ٍق كو ريِِن     دولوى خو ياوع  وِقد  ال بواِتىو ِمن  تاوسواساااااااااِ

انو اهَّ   ِِن   مون  ياوذ ك مل  يف   .ال باواِتلاوِة ماوا شااااااااااااااو ملِينو ووغوري  اِن ال م سو ااااااااااااااِّ ِك اواِبِق    ووقاود  اوأويا ت ِمن  ال ع لوماو
اإونوا وو و ياوه  وِديوووكو  ودو    الَّيِت ياوع لو   أوو  ياوع  وِقد  فو اااااااااااااو ريِِن   موا يا وواِفق  أ طااااااااااااا       ِمِق ِمن  تاوس  اااااااااااااِ

 
 (.906/ 9ا صدا نس ق ) (1)
 (.3/60اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (٢)



 
 

 

61 
 السصى األول: دل  ال س ري أمهي ق وطعوابت تعلمق ومصطل اتق 

  .)1)((ِلذوِل و 
  تنوُع اهتمامات العلماِء الذين كتبوا يف التفسرِي: ا:اثلثً  
ونذا ال نوك مع ما فيق من صجيابيات   ،الاناهتاك اابت العلمان يف ال س اااري تنودت يف    

وطاااعَّ  دلى توِب العل  نيىو مملاإن   ،دن مقاطااادىلِ   أحياان   -أبعد ال س اااريو  -لكنق  
ب ااااااب  ما جان يف ك ِ  ال س ااااااري من تسمليعاٍت طااااااملفت مه و الناِس دن نداايت   ،منق

يف كشاافق وفملَّك  ااثايت من  ل : منه  من اد   أبسالوب القملآه وبوغ ق كالز شاملي  
ى فياق ومنه  من اد   ابإلدملاِب وماا حي ملا ق اللس   من وجوىٍل حنوياٍة حىت كاثه   ،وفصااااااااااااااَّ

  ، ((الب ايس))والواحدي يف  ،((معاي القملآه))القملآهو نزلو دذا كما فعىو الزجاج  يف تس اريىِل 
ومنه  من وجق دناي وق صر أخباِا    ،((الب مل احمليس))وأبو حياه األندل ااااااااااا  يف تس اااااااااااريىل 
وأإخلوا صسملا يلياٍت  ،ونقلوا الص ي  وال قي  ،وقوصوِص األمِ  ال السة وتوسعو يف  ل  

  .كثريا يف ال س رِي كما فعىو الثعاليب واخلازه
ومنه  من توساااااااع يف األحكاِ  الشاااااااملديِة من دباإاٍت ومعاموٍت حىت أخذ ال س اااااااري    

ومنه  من توسااااااااااعو يف دلِ  الكوِ  وأطااااااااااوِل  ،والقملتيب وغريمها تابع السقق كابن العملي
ا د قاإ والملِإ دلى ا ن ملفن الزا لن وحماجِة ا خالسن ومأل تس اااااااااااريىل أبقوال احلكمان 

وطوع  و دلى الطالِ   ،ومن ننا تضخمت ك   ال س ري  ،كما فعىو الملازي  ،والسوسسة
 )):  يقول األسا ا   حممد اشايد ا اا    .آينيىو مملاإىِل يف الوطاوِل دداايت النص القمل 

كاه من سااااااااوِن ح ِّ ا  اااااااالمن أه أكثملو ما ك   و يف ال س اااااااارِي يشاااااااالى  قاا وق دن نذىِل 
فمنها ما يشاااااااالل ق دن القملآِه  باحِث اإلدملاب   ،وادداايِت ال ااااااااامية  ،ا قاطااااااااِد العالية

ومنهااا مااا يصااااااااااااااملفاا ق دنااق جباادِل    ،وقوادااِد الن و ونكااِت ا عاااي ومصااااااااااااااطل اااِت البياااه
 ،واساا نباتاِت السقهاِن ا قلدين ووويوِت ا  صااوفن ،وختملجيات األطااولين  ،ا  كلمن

 
 (.358/ 13جمموك الس اوى، ابن تيمية ) (1)
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ها دلى بعا ها يلس ق دنق  ،وتعصااِ  السملِب وا ذانِ  بعضاا  وما  ،بكثرِي الملواايت وبعضاا 
آخمل دن القملآِه نو ما   اوقد زاإو الملازي  طااااااااااف   ،مزجت بق من خملافاِت اإلسااااااااملا يليات 

يواإىل يف تس اااااريىِل من العلوِ  الملاي اااااية والطبيعيِة وغريِنا من العلوِ  احلاإىنة يف ا لِة دلى  
  .)1)((ما كانت دليق يف دهدىل

 كثرُة الختالفاِت املوجو ِة يف كتِب التفسري:  ا:رابعً  
منها ما نو   ،يف األحكا  وادداايت ا  اااااااا نبطة من ااثية ااخ لست أقوال العلمان كثري   

ومناااق مااا نو من    ،معاااق  من اخ وِه ال نوك الااذي حي ااااج  صر فقاااٍق يف فهماااِق وال عاااامااىِ 
  ،اخ وه ال ضااااااااإ الذي حي اج  صر تملجيٍ  واخ ياٍا بعدو موازنٍة ونظمٍل وحتقيٍق وأخٍذ واإٍّ 

مع لملإ   ،ال  قيِق وال قصاااااااا   ناوسوِا العلماِن يفوإابة دلى    ،ي طل   ل  طاااااااارا مجيو  
ص ااااااااااااافة صر إااسااااااااااااة اخ وفات   ،كى أحدوصخوص ودسة يف ا ناقشااااااااااااة   يوفق صليق  

من األموا  ونو ،ن أساابا ا وأنوادها وفقق ال عامى معها قبى اخلوِ يف ال س ااريا س ااملي
 عملفة ا نهج القو  يف ال عامى مع األقوال   ؛الضاااملواية اليت   غ  لدااس ال س اااري دنها

وقد فصااااى العلمان يف مؤلسات خاطااااة    ،ا  عدإا ا  نودة اليت واإت يف ك   ال س ااااري
وبينوا كير يؤإي داد    ،واإلفااإا منهااا  ،ينبل  الملجوك صليهااا  اقيماا    يف  لا  تسصاااااااااااااايو  

 .)٢)صإاا   ل  صر ال خبس يف ال س ري

 : كثرة الدخيل يف كتب التفسري: اخامسً  
من اإلسااااااملا يلياِت القاإحة اليت ت ااااااانىو العلمان  يف  اكثري  فقد  اااااامت ك   ال س ااااااري   

ه  ف  و اجملالو واسااع    ،نقلها لل س اارِي ابلملأي بدوِه  ااوابس فجانت ك ب ه  حم وية    اوبعضاا 
دلى الكثرِي من األقواِل الشاااااااااا ِا واألفكاِا ا ن ملفة وا ج هاإاِت غرِي ا وفقة  خالسِ ها  

 
 (.1/13، حممد اشيد ا ا )القملآه احلكي تس ري ( 1)
 واخ وه ا س ملين للدك وا سعوإ بن دبد هللا السني اه.  (،13/333جمموك الس اوى  بن تيمية )  انظمل:  (٢)
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اليت واإت دن بعا أناى األنوان مماا حي ااج  صر قملانا لبعِا األإلاة أو الللاِة خااطااااااااااااااة  
ثري من ا س ااااملين ثتوه ابلعجا   اليت ك  ))  :قال ابن القي     ،وادية مع تدبمٍل دميق

 :مث قال بعد  كمل دشاااااااااااملات األمثلة ...تنسمل دنها النسوس وثابنا القملآه أشاااااااااااد اإلابن
 قصاااااد  ا اإلغملاب وأ اااااعاه أ اااااعاه  ل  من ال ساساااااري ا  ااااا نكملا ا  ااااا كملنة اليت

ممااا لو ت بع وبن بطونااق جلااان داادا أسااااااااااااااساااا   ...واإلتياااه خبوه مااا ي عاااافااق الناااس
ببياه األقوال الشاااااااااااا ا واخلات ة يف ال س اااااااااااري ومن وقد اد   بعا العلمان   ،)1)((كباا

  ،الدااساااااات ا سيدا يف  ل : بدك ال ساساااااري للشاااااي  دبد هللا حممد الصاااااديق اللمااي 
إوافعها وإفعها للدك وا حممد ح ااااااان   :وا لانات ا ن ملفة يف تس اااااااري القملآه الكمل 

بن للدك وا دبد الملمحن نشااااثهتا وأساااابا ا وآرانا  األقوال الشااااا ا يف ال س ااااري  و  ،الذنيب
 .يف نذا اجلان  اا ما جيعى الدااس يكوه فطن  فيهفقد جان  ،نشالدّ طاحل 

 كتبت هبا التفاسرُي املختلفة:: األساليُب اليت  اسا سً  
ك ِ بت ال ساسااااااري در العصااااااوِا ا م دا أبسااااااالي  م نودة من حيث  الللة واألساااااالوب   

ِِ وال ناول   ا ي ناسا  مع أنى كى دصامل والذين   ،وي اهى دليه  فهمها ،وكيسية  العمل
وانسملإوا دلى أنى زماهن  يف  ،طاااغونا يف كى دصاامل ومصاامل دلمان ملكوا انطااية البياه

فثطااب ت بعا  العباااِت وا صااطل ات مشااكلٍة   ،العل  والسقق وتقمليمل وحتمليمل األحكا 
وبعا  األسااااااااااااااااالياا  ا ااا كاااناات جااافااة دلى أ واِقنااا   ،اليو  حت اااج  صر تس اااااااااااااارٍي وبياااه

ها حي ا   ،وم اااااااااامِعنا فمنه  من اخ صااااااااامل حىت اك سى   ،ج  صر إابٍة لل عوِإ دليهاوبعضااااااااا 
 ،ومنه  من غاصو يف الدقا ِق والعميق اليت أشكلت حىت دلى العلمان  ،ب س رِي اللملي 

أو أي حياه   ،ومن أااإ أه يعايش  ل  فليقملأ فقس يف مقدمة الطري أو الز شااااااااااااااملي
أو ابن داشااااوا  ،و األلوساااا أ  ،أو أي ال ااااعوإ  ،أو البيضاااااوي ،أو القملتيب ،األندل اااا 

 
 (.696/ ٢الصوادق ا ملسلة دلى اجلهمية وا عطلة ) (1)
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مما ي طل  دلى إااس ال س ااااااااري اإل ا    ،ومهة اليعل  البوه الشاااااااااسااااااااع بيننا وبينه  دلم  
 االيت مجعت إاا    ،وال داب دلى قملانا نذىل ا ؤلسات العظيمة  ، صاااااااطل ات نذا العل 

ا  وتنشاااااااااااااامل  د  ،وت شاااااااااااااانر دا ااث اه  ،تقمل  ا العيوه  ،مجيلاة  اوتملكوا فيهاا آرا    ،دظيماة
 .لكى العقول اولكن الوطول صر فه   ل  ليا م ي مل   ،الصدوا
  : توقف التفسري عند بعض املفسرين يف الوسائل:اسابعً 
يف واقع بعا  اولكن ا ؤساااااااار حقًّ   ،غاية ال س ااااااااري الوطااااااااول دداايت القملآه الكمل  

ك   ال س اااااااري جعى بعضاااااااه  الوساااااااا ى غاايت أو طااااااامله جى ان مامق يف األإوات 
وبياه ا سااااا عااات   ،فوقست جهوإ بعا ا س اااااملين دند صدملاب الكلمات   ،والوساااااا ى

بى  ااااااااااخمت حىت طاااااااااااات موانع   ،اليت ن  وسااااااااااا ى ل ذوب مجاليات القملآه وتدبملىل
 ذا ما جعى حممد اشاااااااااايد ا ااااااااااا  ون ،وحواجز بن ا  اااااااااال  وفه  ك اب هللا تعار

ونو ما يقصد بق حى   ،جاهٌّ مبعد دن هللا وك ابق  :ال س ري ق ماه: أحدمها ))يقول: 
وبيااه ماا تملم  صلياق تلا  العباااات واإلشااااااااااااااااات من النكات  ،وصدملاب اجلماى ،األلساا 
وصمنا نو  ااااااااااااملب من ال مملين يف السنوه   ،اونذا   ينبل  أه ي اااااااااااامى تس ااااااااااااري    ،السنية

  .كالن و وا عاي وغريمها
ونو   .دلى أنق فمِل كساية  ،ورنيهما: ونو ال س اااااااااااااري الذي قلنا صنق جي  دلى الناس 

ونو  ناب ا س امل صر فه    ،الذي ي ا جمع تل  الشاملوط ألجى أه ت ا عمى للاايهتا
دلى الوجااق الااذي جيااذب   .وحكمااة ال شاااااااااااااامليع يف العقااا ااد واألحكااا   ،ا ملاإ من القول

ندى ))وي اااااوقها صر العمى وادداية ا وإدة يف الكو  لي  قق فيق مع  قولق  ،األاوا 
فا قصااااااد احلقيق  واان كىِّ تل  الشااااااملوط والسنوه نو   .حنومها من األوطاااااااهو )) وامحة
 .)1)((ن دان ابلقملآها 
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 املطلب الثالث 
 صعوابت من جهة أ وات املَُفسِير

فهو يقو  مقا و األنبيان فيعل   ،ا س اامل يقو  أبدظ  مهمة دلمية دلى وجق األِا
كاى دل  من  و ))  : قاال الزاكشاااااااااااااا     ،النااس كو  هللا الباانمل الاذي حوى كاى العلو 

فدااسااااة ال س ااااري حت اج صر مؤنوت   ،)1)((بملناهالعلو  من زك من القملآه وص  فليا لق  
مما   ي وفمل ص  يف القليى  ،خاطااااة  ن أااإ ال وسااااع يف نذا العل   ،دلمية ودملية دالية
 ،ابلعلو  اخلااإماة للقملآه أو اليت إل دليهاا افهو حي ااج أه يكوه ملما    ،النااإا من النااس
  ،ودل  السقق وأطااااااااااااولق  ،ودلو  ال اااااااااااانة  ،ودل  العقيدا ،ودلو  القملآه ،مثى دلو  الللة
والقداا دلى الرتجي  واجلمع   ،وإقة السه  ،ا ساااا د ل  وتكوه لق ملكة  ،ودل  البوغة
وغرينا من  ،واس قامة يف ال دين ،وصخوص يف القول  ،مع لملإ من ادوى  ،بن األقوال

ى   )):ويف  ل  يقول الزاكشاااااا   ،العلمان  شااااااملوط أكثمل من  كملنا ادل  أنق   حيصاااااا 
أو   ،أو نوى  ،أو كر    ،للنااظمِل فه   معااي الوح  و  يظهمل  لاق أسااااااااااااااملاا ىل  ويف قلباق بادداة  

ملٌّ دلى  ن ٍ   ،ح   الدنيا   ، أو  ااعير  ال  قيقِ   ،أو غري م  قٍق ابإلمياهِ  ،أو ونو م صااِ
مٍل ليا دندىل دل    ونذىل كل هوا ح ج     ،أو ااجع  صر معقولِقِ   ،أو يع مد  دلى قوِل م سو ااااااااِّ

ونو ي  دث دن مؤنوت  ويقول الز شاملي    ،)٢)((وموانع  بعضا ها آكد  من بعا
من     اا يبهمل األلبااب القواا  وأهنضااااااااااااااهاا  ،صه أمأل العلو   اا يلممل القملا  ))ا س اااااااااااااامل:  

دل  ال س ري الذي  ، لكهاميدب   أسملااوم  وإدات  ،غملا   نكت يلطر م لكها
كماااا  كمل اجلااااح  يف ك ااااب نظ    ،دل     ي   ل عااااتياااق وصجاااالاااة النظمل فياااق كاااى  ي

وا  كل  وصه باوزَّ أناى  ،دل  الس ااوى واألحكاا   يففاالسقياق وصه بملز دلى األقملاه   ،القملآه

 
 (.6/ 1الرناه يف دلو  القملآه ) (1)
 (.181ا ٢/180) ا صدا ال ابق (٢)
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 )1)  وصه كاه من ابن الِقملِّية  ،وحاف  القصااااااااااااااص واألخباا ،طاااااااااااااانادة الكو  يفالدنيا  
وصه كاه أحنى من   يوالن و  ،أود ي والواد  وصه كاه من احل اااااااااان البصاااااااااامل   ،أحس 
  ي صاااااادى منه  أحد ل اااااالو  تل    ،وصه دل  الللات بقوا حلييق  يوالل لو   ،ساااااايبويق
دلمن   صاااان   يفمن تل  احلقا ق ص  اجى قد بملك    نو  يلوص دلى شاااا ،الطملا ق
ال نقري   وتعاا  يف  ،ااتياااإمهااا آونااة  واهااى يف  ،ودل  البياااه  ،دل  ا عاااي  :ومهااا  ،ابلقملآه

وحملص دلى  ،معملفاة لطاا ر ح جاَّة هللا  وبعث اق دلى ت بع مظااهنماا مهاة يف ،دنهماا أزمناة
بن  اجامع    ،من ساااااا مل العلو  ا  ااسااااا يضاااااا  معجزا اساااااول هللا بعد أه يكوه آخذ  

 ،وا ِجعو صليااق  قااد اوجوعو زماااان    ،تويااى ا ملاجعااات   ،كثري ا طااالعااات   ،حتقيق وحس   :أمملين
وكاااه مع  لاا    ،محلااة الك اااب   يف  امقاادَّماا    ،دل  اإلدملاب   يف  افااااساااااااااااااااا    ،واوإَّ وا إَّ دليااق

كاللم ة وصه   اإاًّ  ،يقظاه النسا  ،مشاااا عى القملحية وقَّاإنا ،م اااارتسااااى الطبيعة منقاإنا
  ،ا جافي   او  غليظ    ،اجاسااااااي   ا  كزًّ   ،دلى الملمزا وصه خسى مكاهنا  امن به    ،لطر شااااااثهنا

قد دل   ،غري ايا ب لقي  بنات السكمل  امملَت     ، ا إااية أبسالي  النظ  والنثمل ام صملف  
ر  ،كير ي ملتَّ  الكو  وي ؤلَّر  يفووقع  .تا ا إفع صر مضااااااايقق  ،وكير ي نظَّ  وي ملطااااااَّ

  .)٢)((مداحضق ومزالقق
فإه أدظ  العلو  مقدااا وأافعها شااملفا ومنااا دل  ال س ااري   )):ويقول البيضاااوي     

العلو  الدينية واأسااااها ومب  قوادد الشااااملك وأساااااسااااها   يليق ل عاتيق    الذي نو ا يا
وفاب يف  ،هاا وفملودِ وال صااااااااااادي لل كل  فيق ص  من بملك يف العلو  الدينية كلها أطاااااااااااودِ 

 
نو: أيوب بن زيد بن قيا بن زاااا بن ساااااااااااالمة بن جشاااااااااااا  بن مال ، ين ه  صر ددانه، ا عملوه اببن    (1)

والقملية جدتق، كاه أدملابي ا أمي ا، ونو معدوإ من    -بك ااااااامل القاه وتشاااااااديد الملان واليان آخمل احلملوه   -القملية  
ناا. انظمل:  84ة، ق لق احلجاج سنة  مجلة خطبان العملب ا شهواين ابلسصاحة والبوغة، يضملب بق ا ثى يف البوغ

 (.37/ ٢(، األدو  خلري الدين الزاكل  )344/ 3الوايف ابلوفيات للصسدي )
 (.4٢/ 1الكشاه دن حقا ق الرتتيى وديوه األقاويى يف وجوىل ال ثويى ) (٢)
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 .وغرينا من كو  كثري يطول بق النقى ،)1)((الصنادات العملبية والسنوه األإبية أبنوادها
 

  

 
 (.1/ 1أنواا ال نزيى وأسملاا ال ثويى، البيضاوي )( 1)
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 املبحث الثالث 
 التعريف مبصطلحات علم التفسري

 .ا طل  األول: مصطل ات يف فه  القملآه الكمل 
 .ا طل  الثاي: مصطل ات دلو  القملآه ا  علقة ابل س ري
 .ا طل  الثالث: مصطل ات يف تملتي  ونظ  القملآه الكمل 

 .الملابع: مصطل ات دامة يف دل  ال س ريا طل  
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 : مدخل
ا دخى لدااساااااااااااة أي دل  من العلو  معملفة مسملإاتق اليت ي ناودا دلمان  ل  العل  من   

حتولت فيما    ،م عااه دليها بينه  أطاااااب  دا معاه حمدإا اليتخول ك به  ومؤلساهت  
وخي لسوه يف حتااديااد    ،غااالبهااا  دلى  يف أكثمل األحوال  بعااد صر مصااااااااااااااطل ااات ي سقوه

 .مصطل اتقيف بعا أجزان بعضها أو 
ل ات اليت تباينت فيها تعمليسات العلمان يف طل ات دل  ال س ااااااري من ا صااااااطومصاااااا 

ويف بعضاااااااها   ،منها اددإ    ان  انقى أحيأبعضاااااااها واتسقوا يف البعا ااثخمل؛ ولذا ساااااااوه  
ونو ما زال مو اااااااااااع نظمل العلمان يف   ،ساااااااااااوه أك س   ا أااىل نو الملاج  وا ناسااااااااااا 

خوفاااااا   وال نويمل  اإلتااااااالااااااة  اال  مليمل  دل    وميو    ،من  تبيعااااااة  من  نو  الااااااذي  لإلجياااااااز 
 .ل ات طا ص
ل ات اليت تناودا دلمان ال س ااااااااااااري  طوقد تناولت من خول نذا ا ب ث أن  ا صاااااااااااا 

ويبقى   ،ال عااامااى معهااا  يف   ااا يعن توب العل   ،ودلو  القملآه القاادميااة منهااا واحلااديثااة
من نذا العل  وكثملا   أما  الدااساااااااااان ينمو ح اااااااااا  اكنه امس وح   نذا ا ب ث جما   

 .وصمنا ندفنا ف   انفذا للدااسن ،يف ك بق  مطالعاهت
ولكن   ،ل اات اليت تنااوداا العلماان يف ك به  كثريا حت ااج صر مؤلر خااصطوا صاااااااااااااا 

أو اليت حت اج صر تعملير  ،سااااااااااوه ن ناول ننا أن  نذىل ا صااااااااااطل ات وأكثملنا تداو   
من خول نذا الك اب   تكلمت فيها ا صطل ات اليتو   ،وتو ي  لكثملا ال باين حودا

ك   دلو  القملآه يف    اوبعضااها جان مب ااوت    ،ب سصاايى أدمل اات دنها يف نذا ا ب ث
 .الكمل   كملهتا ابخ صاا

 .والعوه والملشاإ ،سا لن هللا ال وفيق وال داإ 
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 املطلب األول 
   يف فهم القرآن الكرمي  تمصطلحا

لقو    حث هللا تباا  وتعار دلى فه  القملآه الكمل  من خول بيانق أنق أنزلق وفصااااالق   
 من خن حن جن  يم  ىم مم ُّٱ  :كما قال تعار  ،يعلموه ويعقلوه ويسقهوه

 :قال تعارو ،[٢8:الملو ]   َّ ىن نن من زن رن ُّٱوقال تعار:   ،[3:فصلت]َّ
فه  األممل ص ا أح ااااااان تصاااااااوا معناىل ))و  ،[98األنعا :]   َّ يك ىك مك لك اك ُّٱ

قداا الذنن دلى ح ااااااااااان  :وقيى ،وأإا  مملاميق ومقاطااااااااااادىل  ،ا ملاإ من لس  ا خات 
 .)1)(( وغاايهتا ا س نباط واإلإاا   ملام  األلسا 

 ،أبهن    يسقهوهلكسااا وا ناافقن  ق تعاار لوطااااااااااااااسا القملآه الكمل   ومماا حياث دلى فه  
 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: قال تعار

 ،[179األدملاه:] َّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي  حي جي يه ىه مه
 .[7ا نافقوه:]َّ  مث زث رث يت ُّٱ :وقال تعار

 ،الد لة دلى فه  معاي القملآه الكمل يف معينة  اسااااااااااا عمى القملآه الكمل  كلمات  وقد  
يف ون  اليت اسااااا عملها العلمان   ،وصإاا  مقاطااااادىل وغاي ق ،واسااااا نباط حكمق وأساااااملااىل

  ، ال س ااري))  :ون  ،دلى معملفة معاي القملآه الكمل للد لة واحلث مصااطل اهت  العلمية 
 ،ااثية كذاتس ااااااااري  ))  :ويعر العلمان دن  ل  بقود   ،وا ساااااااا نباط  ،وال دبمل  ،وال ثويى

وي اااااااااا نبس   ،ومن تدبمل ااثية الكملمية فه  تدل دلى كذا ،واخ لسوا يف وويلها دلى كذا
 :فإلي  بياه معاي نذىل ا صطل ات يف النقاط ااثتية ،من ااثية كذا

 
 

 
 .(3٢5:ص)قط  مصطسى سانو معج  مصطل ات أطول السقق، للدك وا ( 1)
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  :تعريف التفسري  :أوًل 
 التفسري يف اللةة: أ/
  :اخ لر دلمان الللة يف مملجع كلمة ال س ري صر اأين 

مل   ))قيى ن  من  :الرأي األول فو اومل الشا نو و   ،وال و اي  ع  البياه والكشار   ((السو ا 
مل ىل ابلك اااامل مل ىل ابلضاااا   ،يس ااااِ مل    ،وياوس  اااا  مل  ،وبينق  ،وشااااملحق  ،و ااااَّ وق  افو اااا   ،ومنق لس  مس ااااَّ

ملو آايت القملآه شااااااملحها   ،)1)وو ااااااَّ  ما تنطوي دليق من معاه وأسااااااملاا وأحكا   ،وفو ااااااَّ
ري  مثلق مل   ؛وال اَّس  اااِ وال اَّس  اااري كوشااار الاااااااااااااااااام ملاإ دن اللس    ،كشااار الاااااااااااااااااام لوّطى  :والسو ااا 
كى ملىل لااااااااااااااا  ،الااااااااااااااام شا  وكى شا ن يا ع مله  بق تس اري  ،واسا  اوس  اومل ت ق كذا أوي ساثول ق أوه يا سو اِّ

ملوت ق  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :قال تعار  ،الشاااااا ن ومعناىل فهو تاوس  ااااااِ

ملا ون   .[33السملقاه:]  َّ مم مل وال س  اااِ ِ   :ومنق السو ااا    ،البول الذي ي ااا دل بق دلى ا مل
وكى شااااااااا ن يعمله بق تس اااااااااري  ...فيق األتبان ي ااااااااا دلوه بلونق دلى دلة العليى انظملو 

  .(٢)الش ن ومعناىل فهو تس ملتق 
سومل))نو مقلوب من  :قيى :الرأي الثاين سوملت ا ملأا  سااااسوا   :يقال  ، ع  كشاااار  ((سااااو  اسااااو

ودذا س    ،(3)((وأساسمل الصاب  أ اان وأشاملب  ،ص ا ألقت  مِخوااونا دن وجهها ون  ساافملا
 .ألنَّق ي سمل أي يظهمل أخوب الملجال اال ري سسمل  

أله   ؛ولكن القول الثااااي ادرتِ دلياااق بعا العلماااان أه يكوه مملجع الكلماااة صلياااق 
 ،وإدوى القل  خوه األطاااااااااى الذي واإت دليق  ،األطاااااااااى أه تكوه للسظة تملتيبها

 
 .(19٢:ص)وال وقير دلى مهمات ال عملير  (،688 /1)ا عج  الوسيس انظمل:  (1)
(، وهتذي  الللة  1/٢11(،   اا الصااااااا ا  )5/555انظمل: ل ااااااااه العملب  بن منظوا ماإا )ف ااااااامل(، )  (٢)

 (.1٢/407لألزنملي )
للزاكشاااااااااااااا  يف دلو  القملآه    (، والرناااااه٢/113القاااااموس احمليس، للسريوز أابإي ماااااإا " ال ااااااااااااااسمل " )  (3)
(1/148.) 
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والصااا ي    ،(1)((القول أبنق مقلوب ال اااسمل مما   ي اااسمل لق وجق و ))  قال األلوسااا  
مل   ))  قال الملاغ  األطاااااااسهاي ،أهنما لسظاه م لايملاه  عنين م قاابن  )) و(( السو ااااااا 

س مل    ..ا عقول ي قااب معنامها ك قااب لسظيهما لكن ج ِعىو الس ااامل  إلظهاا ا ع  ((ال اااَّ
 ،وأسسمل الصب   ،سسملت ا ملأا دن وجهها  :فقيى  ،وجعى ال وسمل  إلبملاز األدياه لألبصاا

سمل أي ا كنا ،وسسمل العمامة دن الملأس  .(٢)((وسوس مل  البيت كن ق اب ِ  
حىت أطااااااب ت نذىل اللسظة ص ا   ،مقملونة ابلقملآه الكمل وقد اشاااااا هملت لسظة ال س ااااااري   

وقد يقال فيما خي ص   ،أتلقت فقيى ال س ري أايد بق العل  ا و    عاي القملآه الكمل 
تس ااااااااااااري المل ؤاي ))ودذا يقال  ،وفيما خي ص ابل ثويى تس ااااااااااااري  ، سملإات األلسا  وغمليبها

  .(3)(( [ 33السملقاه:] َّ مم خم ُّٱقال تعار  ،ووويلها
  :ب/ التفسري يف الصطالح

بن   صااااااااااامل يف تعمليسق دلى    اتعدإت أقوال العلمان يف تعملير ال س اااااااااااري اطاااااااااااطوح   
وبن م وساع يف ال عملير حىت  ،ومعملفة مملاإ هللا تعار من خول كومق  ،تو اي  ا عاي
  :من نذىل ال عمليسات  انذكمل بعض   ،ومهمة ا س مل كذل   ،أإخى  وابطق
 ،وبياه معناىل ،مع  ال س ري: شمل  القملآه))قال:   (نااااااا741)ت:   دملفق ابن ج زويِّ  

ق   .(4)((أو حنومها  ،أو صشااتق ،واإلفصا   ا يق ضيق بنصِّ

 
 (.1/5او  ا عاي، لأللوس  ) (1)
 (.٢39لقملآه )ص: ا سملإات يف غملي  ا (٢)
 (.38٢ا سملإات للملاغ  )ص: (3)
 (.1/6ال  هيى لعلو  ال نزيى  بن ج زى ) (4)
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دل   ي ب ث  ))نا( يف مقدمة تس ريىل بقولق:  745:)ت  ودملَّفوق  أبو حياه األندل   
ةِ   ،ومااادلو هتاااا  ،أبلساااا  القملآهفياااق دن كيسياااة النطق     ،وأحكااااِمهاااا اإلفملاإياااة والرتكيبياااَّ

مى   دليها حالو الرتكي ِ    .)1)((وت مات  ل   ،ومعانيها اليت حت 
وقولنا:  .: نو جنا يشااامى ساااا مل العلو ((دل ))دذا ال عملير: فقولنا:    امث قال شاااااح   
 ((مادلو هتاا))وقولناا:    .دل  القملانات : ناذا  ((يب اث فياق دن كيسياَّة النطق أبلساا  القملآه))

وقولناا:   .وناذا دل  الللاة الاذي حي ااج صلياق يف ناذا العل   ،أي مادلو ت تلا  األلساا 
ودل     ،ودل  اإلدملاب   ،نذا يشااااااااااااامى دل  الصاااااااااااااملهو ))  وأحكامها اإلفملاإية والرتكيبية  ))

  .ودل  البديع ،البياه
أو   امشااى كااى مااا ياادل دليااق النص ظااانمل    ((الرتَّكياا ومعااانيهااا اليت حتمااى دليهااا حااال  )) 

  .صشااا
وقصااة تو ااي  ما أ   يف   ،وسااب  النزول  ،نو معملفة الن اا و ))  وت مات  ل  ))وقولنا:   

  .)٢)((القملآه وحنو  ل  
دل  يسه  باق ك ااب ))يف الرنااه بقولاق   (ه 794)ت:  ودملفاق اإلماا  الزاكشاااااااااااااا   

  .)3)((واس خملاج أحكامق وحكمق ،وبياه معانيق ،هللا تعار ا نزل دلى نبيق حممد 
تو اي  مع  ااثية وشاثهنا  ))  :يف ال عمليسات بقولق ه( 816)ت:   ودملفق اجلملجاي 

  .)4)((وقص ها وال ب  الذي نزلت فيق بلس  يدل دليق إ لة ظانملا 

 
 (.1/٢3الب مل احمليس ) (1)
 (.٢4، 1/٢3ا صدا ال ابق ) (٢)
 (.1/13انظمل: الرناه يف دلو  القملآه ) (3)
 (.67ال عمليسات، ألي احل ن دل  بن حممد اجلملجاي، )ص:  (4)
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اِفيِج     أما ال س اااااري يف العمله فهو كشااااار و ))    :بقولق (ه 879 :)ت   ودملفق الكو
 ،وكشااار ا عاي   شااا  أنق يشااا مى الللوية والشاااملدية ،)1)((معاي القملآه وبياه ا ملاإ 

 .واإلفملاإية والرتكيبية
دل  ي ب اث فياق دن أحوال القملآه الكمل    ))يف ك ااباق ا نااناى بقولاق  ودملفاق الزاقااي  

  .)٢)((من حيث إ ل ق دلى مملاإ هللا تعار بقدا الطاقة البشملية 
نو اساا  للعل  الباحث دن  )) :ال س ااري يف ا طااطو  :بقولق دملفق ابن داشااوا  و 

  .)3)((بياه معاي ألسا  القملآه وما ي  ساإ منها ابخ صاا أو توسع 
 ،وما فيق من أسااملاا وحك  ،أه دل  ال س ااري دل  ي بنِّ معاي القملآه الكمل ))  :فالملاج  

 .((دلى قدا تاقة البشمل
ودلى الملغ  من أمهي اق   ،دل  القملانات يف دل  ال س ااااااااااااااري  وقاد أإخاى أبو حيااه   

  ، ألّه فه  بعا ا عاي م وقر دلى معملفة اخ وه أوجق بعا القملانات   ؛للمس اااااااااااااامل
 و((  تبينوا))من قملانا لقملانا وصه كااااان   ي عااااا ااااااااااااااااااه كقملانا    اوا ع  قاااد خي لر كثري  

فإهَّ   ،بضااااا  ا ي  وصساااااكاه الو  ((  اك  وم ل    اص ا اأيت مث اأيت نعيم  و   ))وكقملانا   ،((تثب وا))
قملأ   من  لقملانا  ملااااااايمل  ا ي   ((  اكبري    اموِلكاااااا    ))معنااااااانااااااا  يطهمله )وكقملانا    ،بس      (حىت 

لكن ننال  جزن   ،)4)ابل شااااديد  ((يطّهمله))فإه معنانا ملايمل لقملانا من قملأ   ،ابل  ااااكن
ونو ما ي علق اخلوه فيق جبان  األإان   ،من اخ وه القملانات   دوقة لق ابل س اااري

ولي ااااااااااات من مهمة ا س ااااااااااامل بياه   ،اللسظ  من صإغا  وصخسان وصمالة واو  وحنو  ل  
  وصمناااا مهم اااق بيااااه معااااي   ،كيسياااة النطق أبلساااا  القملآه الاااذي نو من مهماااة ا قملئ

 
 (.1٢5، 1٢4انظمل: ال ي ري يف قوادد ال س ري للكافيج  )ص:  (1)
 (.٢/4انظمل: منانى العملفاه ) (٢)
 (.3/ 1ال  مليمل وال نويمل ) (3)
 (.8٢انظمل: ال س ري وا س ملوه يف العصمل احلديث، لعبد القاإا حممد طاحل )ص:  (4)
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ألسا  القملآه من حيث الب ث دن    :مو ااااااوك ال س ااااااريو   ))  :واقال ابن داشاااااا ،القملآه
كما -أله اايز العلو   ؛و ذىل احليثية خالر دل  القملانات   ،معانيق وما ي اااااااااااا نبس منق

فاخملج ابن داشاااوا ب عمليسق   ،)1)((وحيثيات ا و اااودات  ،ب مايز ا و اااودات  -يقولوه 
غري   ،ونو إاخاى من حياث ماا يملتبس اب عااي  ،ناذا دل  القملانات من دل  ال س ااااااااااااااري

 .فقس يف كيسية األإان اللسظ  اإاخى يف دل  ال س ري فيما كاه ا خ وه من صمل  
 : تعريف التأويل وبيان الفرق بينه وبني التفسري:ااثنيً 

 أ/ التَّأويل يف اللةة: 
ِع   ،يف الللة مثخو  من األول: أي الملجوك صر األطاااااااااااااى  ال ثويى  ومنق ا و ِ ى  للمو  اااااااااااااِ

 ملاإا منق دلم    ،الذي يا مل جوع  صليق
فس   ،كاه أو فعو    او ل  نو اإ  الشاااااااااا ن صر اللاية ا 

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت ُّٱ العل  حنو قولق تعار:

  يه ىه مه جه ىنين من خن حن ُّٱ ويف العمى قولق تعار: ،[7آل دمملاه:  ] َّخص حص

أي بيانق الذي  ))وويلق   )) ،[53األدملاه:  ]  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
  .)٢)((نو غاي ق ا قصوإا منق 

ملىل واجع بق صر مملاإ ا  كل  ،إوبَّملىل وقدَّاىل  :أّول الكو  وووَّلقو  ))  وقيى ال ثويى  .((وف اااااااااااَّ
ة اليت تا ملواِد  مآدا  :من اإلايلة ون  يواسااو فكثه ا ّؤول للكو  ساااسااق وو ااع ا ع    ،ال ااِّ

  .)3)((يف مو عق
  .((كاه أو دمو    انو اّإ الش ن صر اللاية ا ملاإا منق ِدل م   وهو يف الصطالح العام:

 
 (.1/3ال  مليمل وال نويمل ) (1)
 (.40ا سملإات )ص: (٢)
 (.3٢، 11/3٢(، ل اه العملب ماإا )أول( )1/13(،   اا الص ا  )40انظمل: ا سملإات )ص: (3)
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نو اإ  الكو  صر حقيق ق العلمية أي صداإا الكو  صر أطااااااااااااالق وإ ل ق  :وويى دلم 
 .وح ن فهمق
 .)1)((و ل  أبإا ق وفعلق ؛اإ  الكو  صر حقيق ق العملية :ووويى دمل 

  :ب/ مفهوم التأويل عند السلف
  :من معنين اال لر ا امحه  هللا ا يطلقوه ال ثويى ويمليدوه بق واحد  

ملىل  :ال س اااااااااري من أوَّلق وووَّلق  :يريدون به التفس       ري   :أوًل   وكشااااااااار دن معانيق  ،ف اااااااااَّ
وناذا نو الشااااااااااااااا ع يف اساااااااااااااا عماال  ،دلى أهنماا لسظااه مرتاإفااه  ع  واحاد ،وإ  تاق
ودلى  .)٢)((ال ثويى وا ع  وال س ااااااااااري واحد))قال أبو العباس أمحد بن حيىي: ،ال اااااااااالر

النيب   الااااادين ودلماااااق    ))لعباااااد هللا بن دبااااااس    ناااااذا حيماااااى إداااااان  الله  فقهاااااق يف 
  ،)4)((الملاساااااااااااااخوه يف العل  يعلموه وويلق   )) :وقول جماند دن ال س اااااااااااااري  ،)3)((ال ثويى

اخ لر و  ))وقولق   ،)5)((القول يف وويى قولق تعار كذا  ))  :وقول ابن جمليمل يف تس ااااااااااااريىل
ولاذا قاال دادإ من   ؛فاإه ا ملاإ نناا من أناى ال س ااااااااااااااري  ،)6)((أناى ال اثوياى يف ناذىل ااثياة 

ال ثويى نو تس اااااااري الكو   ))  :وقال ابن تيمية  ،ال س اااااااري وال ثويى  ع  واحد :العلمان
ونذا نو مع  ال ثويى يف اطاااااطو  مجهوا ا س اااااملين  ،ساااااوان وافق ظانملىل أو مل يوافقق

  .)7)((وغرين   

 
 (.35ال س ري وال ثويى يف القملآه، إ. طو  اخلالد )ص:  (1)
 (.1/73اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (٢)
 (.6/٢03جامع البياه للطري ) (3)
 (.4٢0 /٢) الداا ا نثوا لل يوت  (4)
 (.333/ 1جامع البياه ) (5)
 (.٢37/ 1ا صدا ال ابق ) (6)
 .٢1الس وى احلموية ص (7)
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كاااه وويلااق   افااإ ا كاااه الكو  خر    ،يملياادوه بااق احلقيقااة اليت يؤول صليهااا الكو   ا:اثني ً  
وص ا   ،ف ثويى نذا الكو  جم ن أمحد بنس اااااااااااااق  ،جان أمحد :كثه يقول  ،وقوك ا خر بق
  .كاه وويلق أه يسعى نذا الطل   ،اأو هني   اأي أممل  )) اكاه الكو  تلب  

من  لا  ماا واإ من ووياى الملؤى   ؛و اذا ا سهو  واإت كلماة ال اثوياى يف القملآه الكمل  
 ُّٱ ومن  ل  قولق تعار بعد كشااار اللطان دن قصاااة يوسااار: ،)1)يف ساااواا يوسااار  

  َّمن زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث

  جك مق ُّٱ :وقال تعار يف آخمل قصااااة موسااااى واخلضاااامل دليهما ال ااااو   ،[100يوساااار:]

يمليد أه خيرىل حقيقة ما اأى من   ،[8٢الكهر:] َّ جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك
  .األموا العجيبة

 يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ىنين من خن حن ُّٱ :ومنق قولق تعار 

  َّمع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ :وقولق تعار  ،[53  :األدملاه  ]  َّ ٰى ٰر ٰذ

  .ونو  ع  احلقا ق اليت أخر  ا من الثواب والعقاب  ،[39يونا:   ]
حتت تس ااااااااااااااري قولق   من  ل  ما اواىل البخاااي    ،وقد واإ نذا ا ع  يف ال ااااااااااااااناة 

دن دا شااة ا اا   [3النصااامل: ]َّ رث يت ىت متنت  زت رت يب ُّٱ :تعار
سااااااااااب ان   :يكثمل أه يقول يف اكودق وسااااااااااجوإىل  كاه النيب  ))  :هللا دنها أهنا قالت

 ،ي اااثول القملآه  :تعين بقوداااا  ،)٢)(ي اااثول القملآه  ((الله  ابناااا واماااد  الله  اغسمل    
 .يعمى ويطبق ما أممل هللا بق من ال  بي  وال  ميد

 
 .101، 100، 45، 44، 37، ٢1، 6يف ةانية موا ع ون  ااثايت:  (1)
،  796طاا ي  البخااي، ك اب األ اه، أبواب طااسة الصااوا، ابب ال  اابي  والددان يف ال ااجوإ   اق     (٢)

 .775وم ل  يف ك اب الصوا، ابب: ما يقال يف الملكوك وال جوإ   اق  
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أه   ودلى نذا اساااااا طاك بعا العلمان ودلى اأسااااااه  شااااااي  اإلسااااااو  ابن تيميق   
 مت خت ُّٱ :يف قولااق تعااار  يف الواو  امحه  هللاا خ لسااة لل اااااااااااااالر  جيمعوا بن األقوال  

  :نى ن  داتسة أ  اس  نافية َّ جخ مح جح  حجمج مث هت
محى مع  ال ثويى دلى    ((والملاسااااااااخوه يف العل ))فمن جعى الواو داتسة والوقر دلى  

 .أي تس ري يعلمق الملاسخوه يف العل  ،ال س ري
ما يعل  وويلق ص  و  ))والوقر دلى لس  اجلولة من قولق   ،ومن جعى الواو اساااااااااااا  نافية 

يكوه ال ثويى  ع  ما تؤول صليق حقيقة األشيان مما اس ثىنمل هللا بعلمق من كيسيات   ((هللا  
يف ك ااابااق من   هللا    ممااا أخر دنااق  ،أو اجلنااة أو الناااا وحنو  لاا    ،ت علق بااذاتااق العليااة

  .أخباا يو  القيامة وأشملاتها أو غرينا من ا ليبات 
أما لس  ال ثويى يف ال نزيى فمعناىل احلقيقة اليت  ))  قال شااااااي  اإلسااااااو  ابن تيميق   

أخر باق دن  ف اثوياى ماا    ،ون  نسا احلقاا ق اليت أخر هللا دنهاا  ،يؤول صليهاا اخلطااب 
وووياى ماا أخر باق دن نس اااااااااااااااق نو   ،اليو  ااثخمل نو نسا ماا يكوه يف اليو  ااثخمل

ودذا    ،ونذا ال ثويى نو الذي   يعلمق ص  هللا ،نس اق ا قدساة ا وطاوفة بصاساتق العلية
فيثب وه العل  اب سااا وان ونو   ،والكير جمهول ،ا سااا وان معلو   :كاه ال ااالر يقولوه

  ،ونو معملفااة ا ملاإ ابلكو  حىت ي اادبمل ويعقااى وين بااق   ،ال ااثويااى الااذي  ع  ال س ااااااااااااااري
ونو ال ثويى الذي انسملإ هللا بعلمق ونو احلقيقة اليت   يعلمها   ،ويقولوه الكير جمهول

 .)1)((ص  نو
وال انة وسااا دليها سالر نذىل األمة فهذىل ن  معاي ال ثويى اليت واإت يف الك اب  

مث جااااان    ،ومل يملإ دنه  غري نااااذين ا عنين  ،من مس ااااااااااااااملين وفقهااااان وللوين وغرين 

 
 (.5/38٢إان تعاِا العقى والنقى ) (1)
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فعملفوا    ،لطا سة من السقهان وا  كلمن وغرين   ،مصاااااااااطل  حاإث دن بعا ا  ثخملين
  :وهو ،مبفهوم آخرال ثويى 

  ،نو تعملير حااإث و   ،طاااااااااااااامله اللس  دن ظاانملىل صر مع  مملجو  لقمليناة تادل دلياق 
وما واإ دن بعا األموا   ،ظهمل ف اااااااإىل بصااااااواا بينة حينما حاولوا وويى طااااااسات هللا

ك ثويى ا ساااااااااااا وان   ،الليبية دن ا ع  الثابت الذي دليق دقيدا أنى ال اااااااااااانة واجلمادة
وحنو  ل  مما نو معملوه دند أ مة   ،وا يزاه ابلعدل  ،واليد ابلقداا  ، ع  ا ساااااااااا يون

  .ال لر ب  ملير الكل  دن موا عق واإلحلاإ يف أسا ق وطساتق
ومنق ما نو ابتى ص ا كاه إليلق   ،افال ثويى منق ما نو طااا ي  ص ا كاه إليلق طااا ي    

قاااال    ،البااااتنياااة  ت ك اااثويو  ،ومناااق ماااا نو لعااا  ص ا مل يكن لاااق إلياااى أطااااااااااااااو  ،ابتو  
حاطااااااى حتمليمل م ااااااثلة ال ثويى دند أنى األطااااااول أنق   خيلو من و  )):الشاااااانقيط  

 واحدا من ىنوث حا ت ابل ق ي  الص ي :
أه يكوه طاااااامله اللس  دن ظانملىل بدليى طاااااا ي  يف نسا األممل يدل دلى   األول: 

 وال ثويى القملي  كقولق  ،ونذا نو ال ثويى ا  اامى دندن  ابل ثويى الصاا ي  ، ل  
قوِبِق(الثابت يف الصاااااااااا ي :  فإه ظانملىل ا  باإا منق ىنبوت الشااااااااااسعة   ،)اجل واا  أوحوق  ِبصااااااااااو

ومحى اجلاا يف نذا احلديث دلى خصااااااااوص الشااااااااملي  ا قاساااااااا  محى لق دلى   ،للجاا
ص  أنق إل دليق احلديث الصااااااااا ي  ا صااااااااامل  أبنق ص ا طاااااااااملفت الطملب  ،حم مى مملجو 
 .فو شسعة ،و ملبت احلدوإ

أه يكوه طااااااااامله اللس  دن ظانملىل ألممل يظنق الصاااااااااااه إليو وليا   انية:احلالة الث 
 ،وال ثويى البعيد ،ونذا نو ا  ااااااااااامى دندن  ابل ثويى الساساااااااااااد ،بدليى يف نسا األممل

 :ا ملأا يف قولق  واحلنابلة امى اإلما  أي حنيسة    ،وا الكية  ،لق الشااااااافعية ومثى
تاِى  أوميا وا ام ملوأوٍا نوكو اوت  ) ا ابو ا فوِنكاواح هاو  ،والصاااااااااااااالريا  ،دلى ا كااتباة  (ابتاى  ،ِبلوري ِ ص  ِه وولِيِّهاو
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فثجاز صدطان ساا ن مدا   ،نا دلى ا دي  ااكن يف قولق: ساا ن م ااك  ومحلق أيضااا 
 .  كن واحد
ونذا ي ااااااامى يف   ،أه يكوه طااااااامله اللس  دن ظانملىل   لدليى أطاااااااو  احلالة الثالثة:

 ، َّخئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱٱكقول بعا الشااايعة:  ،اطاااطو  األطاااولين لعبا
  .)1)((يعين دا شة ا   هللا دنها

 ج/ الفرق بني التفسري والتأويل: 
وأه ال اااثوياااى لاااق مسهومااااه   ،ص ا دملفناااا أه ال س ااااااااااااااري ي علق ببيااااه ا ع  يف اللاااالااا    

 ،وااثخمل يملاإ بق ما تؤول صليق حقيقة الشااااا ن ،طااااا ي اه أحدمها يوافق مع  ال س اااااري
ف كوه السملوب اليت  كملنا العلمان يقبى منها ما يملجع صر نذىل ا عاي الصااااا ي ة ويملإ 

 ،كماا ينبل  أه تسه  كاى نقطاة يف السملب بينهماا دلى أهناا جزن من السملب  ،ماا خياالسهاا
  .  حد فاطى بينهما ،ع  أهنا تقبى ن  وغرينا 
 كثريا نن ق  منها ااث :   اوقد  كمل العلمان فملوق   
وأكثمل   ،وأكثمل اساااااااااااااا عماالاق يف األلساا  ومسملإاهتاا  ،أه ال س ااااااااااااااري أد  من ال اثوياى  -1 

ال س اااري أدّ    ))  :قال الملاغ  األطاااسهاي   .اسااا عمال ال ثويى يف الرتاكي  واجلمى
وأكثمل اساااا عمال ال ثويى يف ا عاي  ،وأكثمل اساااا عمالق يف األلسا  ومسملإاهتا ،ال ثويىمن 

ى   ،يف الك اا  اإلديااة   -يعين ال ااثويااى    -وأكثمل مااا ي اااااااااااااا عمااى    ،ك ااثويااى الملؤاي  ؛واجل مااو
  .)٢)((وال س ري ي  عمى فيها ويف غرينا 

وال ثويى: توجيق لس  م وّجق   ،أه ال س اااااري: بياه لس    حي مى ص  وجها واحدا  - ٢ 
ال س ااااري: القطع )) :قال ا اتمليدي . ا ظهمل من األإلة  ،صر معاٍه   لسة صر واحد منها

 
 (.4/3،4أ وان البياه يف صيضا  القملآه ابلقملآه ) (1)
 (.403 – 40٢) األطسهايلملاغ  مقدمة ال س ري ل (٢)
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فاإه قاا    ،والشااااااااااااااهااإا دلى هللا أناق دو  ابللس  ناذا  ،دلى أه مملاإ هللا من اللس  ناذا
تملجي  أحد   :وال ثويى  ،وص  ف س اااري ابلملأي ونو ا نه  دنق ،إليى مقطوك بق فصااا ي 

  .)1)((احمل موت بدوه القطع والشهاإا دلى هللا
السملب )) :قال اخلازه يف تس ااااااريىل  ،وال ثويى ي علق ابلدااية  ،ال س ااااااري ي علق ابلملواية -3 

وال ثويى ي وقر دلى   ،أه ال س ااااري ي وقر دلى النقى ا  ااااموك ،بن ال س ااااري وال ثويى
 ىن نن من زن  رن مم ُّٱ :مثال ال س اري قولق تعار  ،)٢)((السه  الصا ي 

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱ :وكقولااق تعااار  ،مهااا األوس واخلزاج  ،[9احلجملات:  ]   َّين

 مي زي ري  ٰى  ُّٱ وكقولق تعار: ،مها اليهوإ والنصاااااى ،[7  الساحتة:]  َّ ّٰ

وكقولاق    ،نو طااااااااااااااهيا  [٢07البقملا:  ]  َّ هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني
  .وحنو  ل   ونو أبو بكمل الصديق  ،[17الليى:  ] َّ ِّ  ُّ  ُّٱ :تعار

ا ملاإ منسملإين أو   :قيااى  [41ال وبااة:]  َّ ىل مل خل ُّٱٱومثااال ال ااثويااى قولااق تعااار: 
 :وقيى  ،شاااابااب وشاااايوخا :وقيى  ،فقملان وأغنيان  :وقيى ،نشاااااتا وك ااااار :وقيى ،جم معن

احلملب  من ي ااااااااااااابق صر :وقيى ،من   ديال لق ومن لق ديال :وقيى ،اجا  وفملسااااااااااااااان
و   وكلاق مقبول    ،فهاذا من ال اثوياى...غري  لا    :وقياى ،كاالطو ع ومن ي اثخمل كااجليش

ااثياة احلاث دلى النسمل من  القصاااااااااااااااد    ؛ ألهااثياة دلى مجيع ناذىل ا عاايماانع من محاى  
  .)3)((دلى كى حال تصع  أو ت هى

 مت خت ُّٱ كماا قاال تعاار:  ،ودل  ال اثوياى لل ق  ،وقياى: دل  ال س ااااااااااااااري للخلق  - 4 

 .ونذا يملجع صر أه ال ثويى نو حقيقة ما تؤول صليق ا عاي ،  َّحج مث هت

 
 (.4/1175اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (1)
 (.1/10اخلازه ) لباب ال ثويى يف معاي ال نزيى، (٢)
 (.1/٢11القملآه )يف غملي  سملإات ا (، و 5٢7/ ٢انظمل: ف   القديمل ) (3)
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  .وال ثويى بعد الوقوك وام ثال األممل ،وقيى: ال س ري قبى الوقوك
مل وليا  ،أه ال ثويى أد  من ال س اااري -وهللا تعار أدل    -والملاج     فكى مؤوِّل مس اااِّ

وال اثوياى   ،فيكوه ال س ااااااااااااااري مملحلاة أور ،ومهاا مملحل ااه يف فه  كو  هللا   ،العكا
ون  اإ الكو  صر حقيق ق العلمية   ،تذن  صر ما نو أبعد من ال س ااااري  ،مملحلة رنية
 .والعملية

 : تعريف تدبر القرآن الكرمي:ااثلثً  
 يب نبىب مب زب ُّٱقااال تعااار:    ،حااث هللا تعااار يف ك ااابااق دلى تاادبمل القملآه 

 ّٰ ِّ ُّٱ  وقال تعار:  ،[8٢الن ان:]  َّ مث زث رث  يت ىت نت مت  زت رت
 .[٢9ص:] َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
باَّملو األم ملو ص ا سااااااااااااساااااااااااق ونظمل يف داقب ق))  التدبر يف اللةة:  -أ    األممل  وتدبملت   ،من تودو

النظمل الثااااقااا  ا  اااثي يف دواقااا  ))  نو دباااااا دن:  .)1)((فعل اااق دن فكمل واوِوياااة  اتااادبري  
ماااااآ هتاااااا أو ساااااااااااااالااااا   ؛األموا ويف  قباااااى احلك  دليهاااااا كجيااااااب  وقاااااال   ،)٢)((و لااااا  

ص  أه ال سكمل تصاااااااااااااامّله القلااا  ابلنظمل يف   ،ونو قمليااا  من ال سكمل  ))  :اجلملجااااي
 .)3)((العواق   وال دب مل تصملفق ابلنظمل يف ،الدليى

مث اسااا عمى يف   ،ال ثمى يف أإابا األموا ودواقبها :أطاااى ال دبملو  )) :قال األلوسااا  
أو لواحقق   ،أو ساااااااااااااوابقق وأسااااااااااااابابق ،يف حقيقة الشااااااااااااا ن اكى ومى ساااااااااااااوان كاه نظمل  

  .)4)((وأدقابق
 

  و  اا الصااا ا   (، 7٢:ص)وا صااابا  ا نري ألمحد حممد دل  السيوم   (،1/370)انظمل: ا عج  الوسااايس    (1)
 .(93:ص)
 (.1٢7:ص)معج  مصطل ات أطول السقق، للدك وا قط  مصطسى سانو  (٢)
 (.76:ص)ال عمليسات للجملجاي  (3)
 (.9٢/ 5)او  ا عاي  (4)
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مع  اتعملير ا س ملين لل دبمل يف ا ططو  جان م وافق   :التدبر يف الصطالح  -ب   
تدبمل القملآه ومى معانيق وتبصاااااااااامل ما   ))  :قال الز شااااااااااملي .تعملير الكلمة يف الللة

وال ثمى الذي يؤإي صر معملفة ما   ،ال سكمل فيها :وتدبمل ااثايت )):  اوقال أيضاااااااا    .)1)((فيق
مل   ،أله من اق نع بظانمل ا  لو ؛يدبمل ظانملنا من ال ثويوت الصاا ي ة وا عاي احل اانة

ومهملا نثوا     ،حيلبهاوكاه مثلق كمثى من لق لق ة إاوا     ،ى منق بكثري تا ىصاااااااحي
 .)٢)((ي  ولدنا

ال سكمل الشاااامى الواطاااى صر أواخمل   :ال دبمل نو  )):قال الشاااي  دبد الملمحن ا يداي 
  .)3)((إ  ت الكل  ومملاميق البعيدا

الب اااث العميق يف إ  ت   )):ومن نناااا كااااه تااادبمل القملآه يملاإ باااق من وجهاااة نظملي 
ر إقاا ق ناداايهتاا من خول منطوقهاا صومملاميهاا البعيادا للوطااااااااااااااول    ،الكلماة القملآنياة

 .(( ا   يظهمل بلري ومى  ،ومسهومها ومقاطدنا
 : الستنباط عند املفسرين: ارابعً 
  .النوه والبان والطان كلمة  تدل  دلى اساااااااااا خملاج شاااااااااا ن )): الس       تنباط يف اللةة  -أ   

 َّين ىن نن من ُّٱومنق قولق تعار:    )4)((اسااااااااا خملج  ق  ا انو: واسااااااااا نبوط ت  

ق   ،أي: ي اااااااااااااا خملجوناق  [83الن ااااااااااااااان:] ماِ قو البااِتنو بسوه  ملوجو الِسقا  بوسو السوقياق : اساااااااااااااا  وخ  واساااااااااااااا  اونا 
دن أبصاا   اكاه م  رت    اكى م  خملج شي   و   ))  :قال ابن جمليمل الطري  ،)5)واج  هاِإىل

 
 (.1/571)الكشاه  (1)
 .(4/9٢ صدا ال ابق )ا (٢)
 (.10:ص)وجى  األمثى لك اب هللا دزقوادد ال دبمل  (3)
 .(5/381معج  مقاييا الللة  بن فااس ) (4)
 .(890:القاموس احمليس للسريوز آابإي )ص (5)
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ه إفاا)):  قااال ابن القي و   ،)1)((فهو لااق م اااااااااااااا نبس  ؛أو دن معااااه القلوب   ،العيوه
  .)٢)(( ا س نباط نو اس خملاج الش ن الثابت اخلس  الذي   يعثمل دليق كى أحد

نو اساااا خملاج مع  أو حك  خس    يظهمل للري  :الس   تنباط يف الص   طالح  -ب  
أو نو اساا خملاج ا عاي اخلسية من ااثايت   .ا س اامل من ااثية أو ااثايت بطمليق طاا ي 

ه ا ساااا نباط اساااا خملاج األممل الذي ص )):صدو  ا وقعنيف  قال ابن القي   ،وال ااااوا
 .)3)(( من شثنق أه خيس  دلى غري م  نبطق

ألننا م عبدوه  ا إل دليق القملآه  نطوقق  ؛وا سااا نباط من العلو  ا كملة لبياه ا ع  
فعل  ال س اري يه   اب ع  الظانمل بصاواا    ،وفق الضاوابس اليت و اعها العلمان ،ومسهومق

ومها من حيث ا مااسااااة    ،وا ساااا نباط يه   اب ع  الباتن اخلس  بصااااواا أوسااااع ،أكر
ألسا  القملآه من  :مو اااااوك ال س اااااريو )) ألهنما من دلو  ال س اااااري  ؛والك ابة م داخوه

 .)4)(( وما ي  نبس منق ،حيث الب ث دن معانيق
 :العالقة بني الستنباط والتدبر -ج  

وإ  ت ااثايت القملآنياة جياد نناالا  دوقاة وىنيقاة بن ال ادبمل  ،ا  اثماى يف كو  العلماان
فو ميكن ا سااااا نباط من النص قبى تدبملىل   ،وسااااا نباطتمليق له ال دبمل  وأ  ،وا سااااا نباط

للوطول دداايت القملآه   اص  أننا جند القملآه ف   ال دبمل للناس مجيع    ،وال ثمى يف معانيق
ونو  ،أي من ام لكوا مقوماات زا ادا ،ابلعلماان اوجعاى ا ساااااااااااااا نبااط خااطااااااااااااااا    ،العااماة

وبن أه سااااااااااااااباا  صدملاِ الكساااا داد  تادبملن  داداايتاق اليت تقوإ   ،الظااانمل من القملآه
  ،[ 68ا ؤمنوه:  ]    َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ :قال تعار  ،لإلمياه

 
 (.8/571تس ري جامع البياه يف وويى القملآه ) (1)
 .(103/ ٢مس ا  إاا ال عاإا ومنشوا و ية العل  واإلااإا ) (٢)
(3) (1 /٢68.) 
 (.1/1٢ال  مليمل وال نويمل ) (4)
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 يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ :وقال تعار

 مت  زت رت يب نبىب مب زب ُّٱ :قال تعار  ،[  ٢4  – ٢3  :حممد] َّ ىل مل

 ىل مل  يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت

 ىي ني مي  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام يل

 .[ 83– 8٢الن ان:  ] َّ خئ حئ جئ يي
فال دبمل الاىل األول  ،اوخصااااوطاااا   اومن ننا يظهمل لنا أه بن ال دبمل وا ساااا نباط دموم   

 ،وتقوإن  للخري ،حنو ا قاطااااااااد والكليات اليت ندى صليها القملآه الناس لليت ن  أقو 
 ،ولق قداا دلى الذوب والسه  ،ون  معاٍه   ختسى دلى من لق معملفة ابلل اااااااااه العملي

حت اااج صر   ،بينمااا الاااىل ا ساااااااااااااا نباااط حنو ا عاااي اخلسيااة والاادقيقااة من واان الكلمااات 
 ،ي ثّملوه إ ل ق َّ نب مب ُّٱفمع   ))  :قال ابن داشااااااااوا ،مات ونظملمقو 

أحدمها أه ي ثّملوا إ لة تساطاايى آايتق دلى مقاطاادىل اليت أاشااد  :و ل  حي مى معنين
ورنيهما أه ي ثّملوا إ لة مجلة القملآه ببوغ ق دلى    ؛أي تدبمل تساطاايلق ،صليها ا  االمن
 .)1)((وأّه الذي جان بق طاإب ،أنّق من دند هللا

 :فسري العالقة بني الستنباط والت -   
معملفة  أله ا س ااامل لي ااا نبس حي اج أو     ؛ننال  دوقة وىنيقة بن ا سااا نباط وال س اااري 

  :من  ل   ،اولكن مع ما بينهما من تداخى فإه بينهما تباين   ،معاي ااثية
بينما دل  ا ساااا نباط يه   ابساااا خملاج ما  ،أه ال س ااااري يه   ب و ااااي  وبياه ا عاي •

  .واان ا عاي من نداايت وأسملاا وحك  خسية

 
 (.137/ 5ال  مليمل وال نويمل ) (1)
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بينماا مع ماد  ،أه ا ع ماد دلياق يف ا ساااااااااااااا نبااط القملحياة الاذننياة والملأي وا ج هااإ •
مث الملأي   ،ومعملف ااق ابلللااة  ،األول يف ال س ااااااااااااااري دلى ال س ااااااااااااااري اب ااثىنواا س اااااااااااااامل  
 .وا ج هاإ

سااايبقى أما  العلمان توإ ا شاااا  ا يشااام  ا س ااامل فيق بقدا ما   طأه ابب ا سااا نبا •
بينما دل  ال س ااري تظهمل فيق قداا ا س اامل دلى ح اان ال زامق  ،يضاايسق من نداايت 
  .وا خ ياا وحنو  ل  وقوتق يف الرتجي   ،أبح ن تملب ال س ري

 :أحكام القرآن  ا:خامسً 
 ،دلى أحكااااا  القملآه العمليااااة السملديااااة العلمااااان تعاااااافوا دلى صتوب أحكااااا  الق مل آه 

  .ا عملوفة ابلسقهية
ن  ااثايت اليت ت بّن األحكا  السقهية  ))  :-دند اإلتوب   - فا ملاإ آبايت األحكا  

نذا نو ا شااهوا وا عملوه دند ال صاانير والدااسااة   ،((ااساا نبات   أو  ،اوتدل دليها نصاا  
ولكن ننال  من العلمان من جعى أحكا  القملآه لي اات خاطااة ابجلان    ؛واإلتوب
  ،بى أإخى مع األحكا  السقهية األحكا  ا د قاإية وال ااااااااااااالوكية واألخوقية  ،السقه 

ما )) :وأحكا  القملآه العظي  ن )): ويف نذا يقول الشاي  حممد بن طااحل العثيمن
وتساسااااااري   .((الدينية والدنيوية والسملإية وا ج ماديةتضاااااامن ق ااثايت الكملمية من السوا د 

ري  السقه   ،آايت األحكا  ري  الذي ي ع  ببياه األحكا  الشاملدية نو)) :أو ال اوس  اِ  ال اوس  اِ
  .)1)((أو العناية اخلاطة  ا  ،دليها سوان اب ق صاا ،وال نبيق دليها ،العملية

 

 
،  - اسااااالة جامعية -(  1/٢5دل  بن سااااليماه العبيد )ا  ومنانجها، للدك و  انظمل: تساسااااري آايت األحكا   (1)

 اسالة جامعية. -( 1/٢٢ا لين، للدك وا فهد العندس ) وآايت األحكا  يف
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 املطلب الثاين 
 املتعلقة ابلتفسريمصطلحات علوم القرآن  

 :: احملكم واملتشابه يف القرآن الكرميأوًل 
 يل ىل يكملُّٱك ااباق العزيز كلاق أبناَّق حمك  يف قولاق تعاار:    فقاد وطاااااااااااااار هللا   

كما وطااار هللا تعار كذل  ك ابق كلق أبنَّق    ،[1:نوإ]  َّ ىن نن من زن رن مم ام
وجان فيق  ،[٢3:الزممل] َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱم شااااابق يف قولق تعار: 

وبعضق م شابق من جهة أخملى يف قولق تعار:   ،ما يدل دلى أه بعضق حمك  من جهة
 جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام  يل  ُّٱ

 مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ 

ومن ننا  .[ 7:آل دمملاه  ] َّ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ
  :ق   العلمان مصطل  احملك  وا  شابق صر ق من

  .اإلحكا  العا  وال شابق العا  :األول 
  .اإلحكا  اخلاص وال شابق اخلاص :والثاي 
 احملكم واملتشابه يف معنامها العام: -أ 
فإحكا  الكو  صتقانق  ))  :قال شااااااااااي  اإلسااااااااااو  ابن تيمية  :اإلحكام العام -  1

والقملآه كلق  ،أوامملىل يف   واييز الملشاااااااد من الل  ،أخبااىل ب مييز الصااااااادب من الكذب يف
 أي م قن مم نع دن  ،فاااالقملآه الكمل   اااذا ا ع  كلاااق حمك   ،)1)((  حمك   ع  اإلتقااااه

يف غااايااة من اإلحكااا  وهنااايااة يف   ،  ثتيااق الباااتااى من بن يااديااق و  من خلسااق  ،اخللااى
ونوانيق طاو  وصطاو  للسملإ   ،وأوامملىل خري  ،وأحكامق ددل  ،أخبااىل طادب .ا ن ظا 
 .واجلمادة
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ايث يصاااااااادب بعضااااااااق  ،وتملابطق يف ا ع  ،اجلوإانو ااىنلق يف   :التش      ابه العام -  2
أو   ،بى ثممل بق أو بنظريىل  ؛فإ ا أممل أبممل مل ثممل بنقيضاااااااااااااق يف مو اااااااااااااع آخمل ،ابعضااااااااااااا  
 بى ينهى دنق أو دن نظريىل  ؛وص ا هنى دن شااااااا ن مل ثممل بق يف مو اااااااع آخمل ، لزوماتق

 يف قولقونو  ااااااااااااااد ا خ وه ا نس ِّ دنق   ،أو دن ملزوماتق ص ا مل يكن ننا  ن اااااااااااااا 
  َّ مث زث رث  يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب ُّٱ :تعار

  .)1) [8٢:الن ان]
بى تشااااااااااااارت   ،فاحملك  وا  شاااااااااااااابق يف معنامها العا    ينايف و  يناقا أحدمها ااثخمل 

ت سق   ،فااالقملآه كلااق حمك   ع  م قن   ي طملب صليااق خلااى  ،آايت القملآه  افيهمااا مجيعاا  
 ،إوه اخ وه أو تضااااإ اوم شاااابق يصااادب بعضاااق بعضااا    ،معانيق وصه اخ لست ألساظق

حىت   ي ااا طيع اإلن ااااه أه يسا اااى بن حملوفق   ،اويشااابق بعضاااق بعضاااا بوغة وح ااان  
 .اووطس   افهما معنياه م سقاه دلى القملآه حكم   ،وكلماتق
  :احملكم واملتشابه يف معنامها اخلاص -ب 
  يل  ُّٱ :يف قولق تعار ونو الذي  كملىل هللا   ،اإلحكا  اخلاص  اد ال شاابق اخلاص 

 حئ  جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام
 جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ

فااثايت احملكمات   .[7:آل دمملاه ]   َّ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ
أو   و  تقبى وويو    ،ليا فيها اشاااااااااااا باىل أو صشااااااااااااكال  ،وا اااااااااااا ة الد لة دلى مملاإ هللا

 ،ويشبق لسظها غرينا  ،ن  اليت   ي ض  معنانا مباشملا  :وااثايت ا ش بهات   ،اح ما   
ونو   ،فه  مثخو ا من ا ع  العا  لل شاااااااابق  ،مع آايت أخملى  وتشااااااا بق معانيها أحياان  
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فااثايت ا  شااااا ات ن    ،للريىل من وجق مع  الس ق لق من وجق آخمل الشاااا نمشااااا ة 
 .لآلايت احملكمات  اخوف   ،ف كوه حم ملة معنين أو أكثمل ،اليت تشبق نذا وتشبق نذا

ال شاااااابق اخلاص نو مشاااااا ة الشااااا ن للريىل من  ))  :قال شاااااي  اإلساااااو  ابن تيمية 
 ،ايث يش بق دلى بعا الناس أنق نو أو نو مثلق  ؛مع  الس ق لق من وجق آخمل  ،وجق

ونذا    ،واإلحكا  نو الساطااااااااى بينهما ايث   يشاااااااا بق أحدمها اباثخمل .وليا كذل  
ا يكوه بقدا مشرت  بن الشي ن مع وجوإ الساطى بينهما   .)1)((ال شابق صمنَّ

 :غريب القرآن الكرمي ا:اثنيً 
كاااللملياا  من الناااس صمنااا   ،نو اللاااما البعيااد من السه   :الةري ب من الكالم لة  ة 

)ت   اخلطاَّاِي قاال   ،ويقاابلاق ا شااااااااااااااهوا  ،ا نقطع دن األناى  ،نو البعياد دن الوتن
بعيد   :أه ي ملاإ بق  :أحدمها  :يقال بق دلى وجهن  -من الكو     -ه( أه اللملي   388
كو    :أه يملاإ بق :وااثخمل .ومعاانا فكمل  ،  ي ناولق السه  ص  دن ب عد ،غامضاق ،ا ع 

  :فاإ ا وقعات صليناا الكلماة من للااهت    ،من شااااااااااااااوا ِّ قباا اى العملب   ،من باوعا دت باق الاداا
اج     .وصمنااا ن  كو  القو  وبياااهن   !اساااااااااااااا لملبنااانااا ه( أممل 377)ت   ويزيااد الزجااّ

ومل يود ا  يف أفواىل   ،ما قى اس مادق من الللة  ))  :حن ي عملِّفق أبنق  ،االلملي  الللوي و وح  
ة  ،العاامّاة موكا ت   :كقود   ،كماا إاا يف أفواىل اخلااطااااااااااااااّ وقود    ،لوكوم  ا ق :أي ،الملجا ى  طااااااااااااااو

 .)٢)((ي و    :للشما

 
 (.63/ 3انظمل: جمموك الس اوى  بن تيمية ) (1)
 .(5معاج  معاي ألسا  القملآه الكمل  )ص: انظمل:  (٢)
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الكلمااات القملآنيااة اليت تباادو دنااد بعا الناااس غااامضااااااااااااااااة قليلااة :  غري  ب القرآنو 
 ا جان يف  ،من يس ااااااااملناحي اج فهمها صر    ،ا ساااااااا عمال بعيدا ا نال من  ننق وفهمق

  .)1)وكومه  ،للة العملب 
كما    ،القملآه ليا أه الكلمة شاااااااااااااا ا أو منكملاومن ننا نعمله أه ا ملاإ ابللملي  يف 

ن  لسظاة وصمناا اللسظاة اللمليباة    ؛فكو  هللا منزىل دن  لا  بو ايا   ،دناد دلماان البيااه
ونو أخص من  ،ولكن يف فهمها ي ساوت أنى الل اااه  ،يف غاية احل اان ال ا  واجلمال

  .دمو  مسملإات القملآه اليت تشمى اللملي  وغريىل من ألسا  القملآه
ومن أقدمها ما يعمله   ،وخصاااونا ابل صااانير  ،وقد مجعها العلمان وأفملإونا ابل ثلير
وك اب ا سملإات يف غملي   ،وك   معاي القملآه ،  اااااا ى انفع ابن األزاب  بن دباس

 .)٢)وغرينا ،غملي  القملآه ألي بكمل ال ج  اي وك اب  ،للملاغ  األطسهاي ،القملآه
  :مبهم القرآن الكرمي ا:اثلثً 
نو: مااامل ي نص دلى  كملىل ابسااق العولو  أو داادإىل أو زمنااق أو يف القملآه الكمل   ا به   فاا 

واألدااداإ الوااإا يف   ،واألزماااه  ،أو نو مااا أ   من أسااان األدو  واألماااكن  ،مكاااانااق
 .أو حيدإ مكانق أو زمانق أو ددإىل ،فل  يعن اسق ،القملآه الكمل 

هااااااااااااااااااايل  )ت   ما تضاااامنق ك اب هللا العزيز من  ِكمِل من مل )) ه( بقولق:518دملفها ال اااا 
ق هللا فياق ابساق العولو  من نيب ماِّ أو   ،أو بلاد  ،أو مولاو    ،آإم  ،أو غريمهاا  ،أو و ّ   ،ي  ااااااااااااااو

وغرين  من  ،قد د مله دند نقلة األخباا ،أو حيواه لق اساااااا  دولو   ،أو شااااااجمل ،كوك 
  .(3) ((العلمان األخياا

 
 .(7)ص:  ا صدا ال ابقانظمل:  (1)
 (.105معج  مصطل ات دلو  القملآه )ص:  (٢)
 (.50ال عملير واإلدو  فيما أ   يف القملآه، دبد الملمحن ال هيل ، حتقيق: دبد هللا النقملاط، )ص: (3)
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دإ)) :ه( دلى تعملير ال ااااهيل 733وزاإ ابن مجادة )ت   ٍإ مل حي  أو زمٍن  ،أو دودو
 .(1) ((وغرينا ،أو مكاٍه مل ي عمله ،مل ي بن
 :مشكل القرآن الكرمي ا:رابعً 
ااثايت اليت ال با معنانا واش بق دلى    :ا شكى دند دلمان ال س ري ودلو  القملآه نو 

 .(٢)فل  يعمله ا ملاإ منها ص  ابلطل  وال ثمى  ،كثري من ا س ملين
  :عا ة القرآن  ا:خامسً 

حنو  ،مع  معن انو واوإ لس  أو تملكي  أو أسااااااااااااالوب يف القملآه الكمل  يملاإ بق غالب   
وغال  اس عمال القملآه للس    ،يملاإ بق ا ؤمنوه ((العباإ   ))اس عمال لس     :داإا القملآه

و  ينقا  ل   ،اخلملوج دن العاإا يكوه لدليى ،الصااااااااااااوا يملاإ بق احلقيقة الشااااااااااااملدية
 .)3)ومعهوإ القملآه  ،بعمله القملآه الكمل  - اأيض   -وت مى  ،العاإا القملآنية

  

 
 (.38غملا البياه  بهمات القملآه،  بن مجادة )ص:  (1)
 (.68انظمل: مشكى القملآه الكمل ، لعبد هللا بن محد ا نصوا )ص:  (٢)
 (.111معج  مصطل ات دلو  القملآه )ص:  (3)
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 املطلب الثالث 
 مصطلحات يف ترتيب ونظم القرآن الكرمي 

 :تعريف املناسبة يف القرآن الكرمي :أوًل 
حىت  ،الب اث دن دلاى الرتابس بن كلماات ومجاى وآايت وسااااااااااااااوا القملآه الكمل   :نو 

دل   )):ولذا دملفق العلمان بقود   ؛تكوه كالكلمة الواحدا م  ااقة ا عاي من ظمة ا باي
 .)1)(( تعمله منق دلى تملتي  أجزان القملآه

  :تعريف التناسق املوضوعي يف السورة ا:اثنيً 
ووجق دلى الرتابس وال وؤ  بينها  ا يظهمل   ،نو: الب ث دن مو ااااااااااااااودات ال ااااااااااااااواا 

ودلى ال  ابع    ،فهو يع ين  و اااودات ال اااواا  .دظمة القملآه وأوجق صدجازىل ا و اااود 
 .)٢)ويف إاخى ا و وك الواحد ،والرتتي  بن ا و ودات 

 :تعريف الوحدة املوضوعية يف السورة ا:اثلثً 
  ،الب ث دن ا و ااااااوك الكل  الذي يملبس بن مو ااااااودات ال ااااااواا وجيمع بينها  :نو 

حىت   الذي تن ظ  حولق آايت ومو ااااااااودات ال ااااااااواا  ،وميثى ندفها ومقصاااااااادنا البااز
  .)3)((حنو غمِل واحد  ام وق   امن ظم   اواحد   امن أودا صر آخملنا كوم   ))تصري 

وال ناساق ا و اود  نو ال ابيى للوطاول   ،ا و اود فا ناسابات ن  ا دخى لل ناساق  
 .للوحدا ا و ودية

 

 
 (. 14٢/  1(، ومصادد النظمل لإلشملاه دلى مقاطد ال وا )1/6)يف تناس  ااثايت وال وانظ  الداا    (1)
ذا ا صاطل  نو الذي توافقنا دليق يف مشاملوك ال ناساق ا و اود  ل اوا القملآه الذي تبناىل ق ا  الك اب  ن  (٢)

 .وال نة بكلية الددوا وأطول الدين جبامعة أ  القملى  كة
 (.88، ومعج  مصل ات دلو  القملآه )ص: (401/ 13مساتي  اللي ، الملازي ) انظمل: (3)
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  : للة السياق  ا:رابعً 
ت ابع  ))ودملفق بعضاااااااااااااه  أبنق:    .ن  مملاداا ساااااااااااااابق الكو  و حقق يف فه  مع  ااثية 

ا عااي وان ظاامهاا يف ساااااااااااااالا  األلساا  القملآنياة ل بلْ غاي هاا ا و ااااااااااااااودياة يف بيااه ا ع   
 .)1)انقطاك أو انسصالا قصوإ إوه 

 :نظام القرآن الكرمي  ا:خامسً 
 اونوظو و الل ؤ ل ؤو ياون ِظم ق  نوظ م    ،و اااااااااااو   شااااااااااا ن صر شااااااااااا ٍن آخوملو   ،ال ثلير   :ظم يف اللةةلنَّ ا

  .)٢)((ألَّسوق  ومجووعوق  يف ِسل ٍ  فانا  وظو و وتاونوظَّ و  :ونوظَّموق   اوِنظام  
أه ال ااثلير ي اااااااااااااا عمااى يف مااا يؤلر دلى   ))  السملب بن ال ااثلير والرتتياا  وال نظي و  

ص  يف ماا يؤلر دلى   وال نظي  والرتتيا    ي اااااااااااااا عموه  ،اساااااااااااااا قااماة أو دلى ادوجااج
ونو أه الرتتي  نو و ااع الشاا ن  ،فملقاومع  ل  فإه بن الرتتي  وال نظي    ،اساا قامة

ودذا اساااااااااااا عمى النظ  يف العقوإ   ،وال نظي  نو و ااااااااااااعق مع ما يظهمل بق ،مع شااااااااااااكلق
 .)3)(( أله خملزنا ألواه يو ع كى ش ن منها مع ما يظهمل بق لونق ؛والقو د

م ناساااااااااابة الد  ت دلى  ،ولير الكلمات واجلمى مرتتبة ا عاي :ويف الص        طالح 
وقيى األلسا  ا رتتبة ا  ااااااااااااوقة ا ع را إ  هتا دلى ما   .يق ضاااااااااااايق العقىح اااااااااااا  ما 
 .)4)(( يق ضيق العقى

القملآه بعضااااااااااااااهاا ببعا حىت تكوه  يااتبااط آ  )):ويف مص           طلح علم اء القرآن هو
  .)5)((من ظمة ا باي كالكلمة الواحدا م  قة ا عاي

 
 (.401/ 13مساتي  اللي ، الملازي ) (1)
 (.1500القاموس احمليس للسريوز آابإي )ص:  (٢)
 .(1٢6السملوب يف الللة )ص:  (3)
 (.310:ال عمليسات للجملجاي )ص (4)
 (.36/ 1الرناه يف دلو  القملآه ) (5)
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 ،ي علق آخملىل أبولق وأولق آبخملىل  ،واحدفإهَّ ال ااااواا مهما تعدإت قضااااااينا فه  كو   
 .)1)ويرتامى جبمل ق صر غمِل واحد 

فالذين ي  دىنوه دن نظا  القملآه يقصااااااااادوه مجيع ا صاااااااااطل ات ال اااااااااابقة اليت ن   
تب ث يف تملتي  كلمات وآايت ومو اااااااااودات وساااااااااوا القملآه الكمل  حىت يظهمل وجق 

 .ا بايوان ظا   ا عاي تناسق
 

  

 
 (.٢4انظمل: صمعاه النظمل يف نظا  ااثي وال وا، للدك وا حممد دناية هللا أسد سب اي )ص: (1)
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 الرابع  املطلب 
 مصطلحات عامة يف علم التفسري

  :مقاصد السورة :أوًل 
  :لةةاملقصد  -أ  
قال  .ون  تدوا دلى مع  ال وجق والنهوِ حنو الشاااااااا ن  (ب ص إ)يملجع صر ماإا  

مواقعهاا يف كو  العملب: ال وجاق والنهوِ حنو و   ((ب ص إ    ))ابن جين: أطاااااااااااااااى مااإا  
 .)1)((نذا أطلق يف احلقيقة ،الش ن

  ا:اصطالحً  -ب 
  فمثو    .ن  األناداه اليت ت وجاق حنوناا آايت ومو ااااااااااااااوداات ال ااااااااااااااواا وتملجع صليهاا 

وأنداه سااواا ا  ااد بياه    ،تقمليمل وحدانية هللا تعار وكمالق  :مقصااوإ سااواا اإلخوص
فمو اااااودات ال اااااواا ن  ا عاي الظانملا يف ال اااااواا اليت حتدىنت  .داقبة أ ية النيب 

أو جاانت   ،وأماا ا قااطاااااااااااااااد فه  ا عااي اخلسياة اليت لمع تلا  ا و ااااااااااااااوداات   ،دنهاا
 .ا و ودات ل  قيقها

ونو   ،فاإليااق جمملى الكو   ،مجااك مطااالا  اخلطاااب   ))  :من ننااا فقااد دملفهااا السملانياادي 
 ،ولكنق ي اااااملي فيق كالملو  وال ااااامل  ،فليا من أجزا ق الرتتيبية ،احملصاااااول وا قصاااااوإ منق
فو يطلع دليق ص  بعد   ،وا ا حي ن صخساؤىل ،وصن اجق وتعليلق ،والكو  شملحق وتسصيلق

  .ونده ال واا ،ال واا لمِلب :وقد يعر دنق )٢)((اس يسان الكو  وال دبمل فيق
 

 
 (.3/353ل اه العملب، ) (1)
 (.16إ  ى النظا  )ص: (٢)
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  :مقاصد القرآن ا:اثنيً 
كاااال عملير    ،حتققهااااواللااااايت الكرى اليت نزل القملآه الكمل  لبيااااهناااا و ن  األناااداه   

 .وداقبة من دبدىل ومن دصاىل ،وبياه تمليق دبوإي ق ،اب عبوإ احلق جى ودو
  :الكليات التفسريية ا:اثلثً  
 :كقود   .ن  تس ااري لس  أو أساالوب واإ يف القملآه الكمل  دلى مع  مطملإ أو أغليب 

حياااث وقع يف   ((اخلري))وقود :    ،كاااى زد  واإ يف القملآه الكمل  فقاااد    القاااا لوه باااق
 .)1)ك اب هللا فهو ا ال

  :الختيار عند املفسرين ا:رابعً 
 ،نو ا ق صااااااا دلى قول واحد يف مع  ااثية من األقوال احمل ملة واإلدملاِ دن غريىل 

 .أو األظهمل وحنو  ل   ،أو اييزىل دن غريىل ب قد  أو ب عليى   صمل بن و نو األور
  :: الرتجيح عند املفسريناخامسً 

نو إااسااااااة األقوال يف مع  ااثية مث الرتجي  بينها وفق قوادد مع را بعد إااسااااااة أإلة  
 .كى قول
 :الستدراك عند املفسرين ا:سا سً 

أو   ،مى نقصاااقاأو أك  ،طااال  خطثىلأباسااا دا  ما فات تدااكق  )) :ا سااا داا  يف الللة 
 .)٢)(( قلب  ت أزال

مث تعقبهاا اب نااقشاااااااااااااااة  ، كمل أقوال ا  قادمن يف تس ااااااااااااااري ااثياة  :ونو دناد ا س ااااااااااااااملين
 .وال ص ي 

 
 (.1٢5معج  مصطل ات دلو  القملآه )ص:  (1)
 (.٢81/ 1ا عج  الوسيس )انظمل:  (٢)
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يذكملىل يف بياه مع  يف القملآه بقول آخمل   اتا بواك  ا س امل قو    ))  :أبنق اوميكن تعمليسق أيضا  
 .)1)((أو يبن لب ق  ،أو يكمى نقصق ،يصل  خطثىل

  :ملح التفسري  ا:سابعً 
ن  تملا ر ولطا ر تس اريية لبعا و ))  نكت ال س اري)) و((  لطا ر ال س اري))  :وت امى   

 .ااثايت القملآنية لي ت من م ن العل  ولكنها من لطا سق وإقا قق
  ، الز شااااااملي  :ومن ا س ااااااملين ا ع نن  ا ،فمن مقى ومن مكثمل ،منها تس ااااااريو  خيلو 
 .وغرين ...وابن داشوا ،والقاس  ،وأبو ال عوإ ،والملازي

 :ومن أمثلة  ل  
 .يف كى آية من آايت سواا اجملاإلة َّ مل ُّٱواوإ لس  اجلولة  -1
 .ريوس ن  سواا ،و  حتليى و  حتمل  ،سواا تويلة ليا فيها أممل و  هن  -٢
 ،ون  سااااااااااااااواا القممل  َّ مل ُّٱىنوث سااااااااااااااوا م والياات ليا فيهاا لس  اجلولاة  -3

 .والواقعة ،والملمحن
من سااااااااااااااواا الس     [٢9]آياة واحادا حوت مجيع حملوه ادجاان كلهاا ن  آياة   -4

  ،[ ٢9الس  :]  َّجن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱوااثية األخريا 
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :من ساااااااااااااواا آل دمملاه  (154)وكذا ااثية 

 .[154آل دمملاه: ] َّ مم
ن  قولق  ،ساااااااااابع آايت م واليات يف آخمل كى منهما اساه من أسان هللا تعار -5

  َّ نت مت زت  رت ىبيب نب مب ُّٱ :تعار يف سااااااااااواا احلج

 .[ 65احلج:  ]  َّ ٰر ٰذ يي ىي  مي  ُّٱ :صر قولق تعار [  59احلج: ]

 
 (.9انظمل: اس دااكات ال لر يف ال س ري، لناير الزنملاي )ص:  (1)
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وخت   امله النوه يف ساااااااااااواا   ،آية امله القاهت اااااااااااع آايت م والية تبدأ كى  -6
صر قولق  [  ٢3الشاااااااااااعملان:  ]                 َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ :الشاااااااااااعملان من قولق تعار

 .[ 31الشعملان:   ] َّ حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱتعار: 
آية مجعت بن أمملين وهنين وخرين وبشااااااااتن و ل  يف قولق تعار يف سااااااواا   -7

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه  جه ين ىن من ُّٱ :القصاااص

  .)1) [ 7 :القصص   ] َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر
  :بدع التفسري  ا:اثمنً 

ن  األقوال البددية واخلات ة يف تس ااااري ااثايت القملآنية اليت   ي ااااندنا إليى من نقى  
 .)٢)أو دقى أو للة 

  :الدخيل يف التفسري  ا:اتسعً 
ما إخى دلى ال س اااري من الملواايت الضاااعيسة وا و اااودة    :نو مصاااطل  م ثخمل يملاإ بق

  .)3)وااثاان الباتلة

  :غرائب التفسري  ا:عاشرً 
ك س ااري القل     .ن  األقوال اللمليبة يف ال س ااري اليت   ي ااندنا نقى و  دقى أو إليى

أي:   ،[٢60البقملا:]  َّمه جه ين ىن من حنخن  جن يم ُّٱ :ابلصاااااااااديق يف قولق تعار
 .)4)طديق  

 
 (.141: معج  مصطل ات دلو  القملآه، للدك وا حممد دبد الملمحن الشايع )ص: انظمل (1)
 (.51 ملجع ال ابق )ص: ا (٢)
 (.87 ملجع ال ابق )ص: ا (3)
 (.111 ملجع ال ابق )ص: ا (4)
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  :املوازنة يف التفسري  :احلا ي عشر
وا   وه    ،للوقوه دلى أوجق ال ماىنى وال باين  ،ن  ا قابلة بن آاان ا س ملين وأقواد 

 .وا خ وه

  :املقارنة يف التفسري  :الثاين عشر
 ،ن  إااسااااة آاان ا س ااااملين وأقواد  يف مع  ااثية ومناقشاااا ها يف  ااااون ا نهج العلم  

  .ودقو   ادلى األإلة ا ع را شملد   ا د ماإ القول الملاج  اس ناإ  
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 الفصل الثاين
 التفسري يف القرون املفضلة

 .ال س ري النبوي للقملآه الكمل ا ب ث األول: 
 .للقملآه الكمل  ا ب ث الثاي: تس ري الص ابة 

 .ا ب ث الثالث: تس ري ال ابعن للقملآه الكمل 
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 :مدخل
بياه ا ع ؛   من حيثحنن ننا   نداسااق  ال س ااري يف القملوه ا سضاالة الكو  ننا دن  

ونو يع ر النواا لكى قاددا   ،أطى قا  دليق دل  ال س ري من جهة  ىلوصان نداسق ابد باا 
فكى من يب ث يف دل  ال س اااااااااااري إوه الملجوك صر   ،انطلق منها العلمان يف نذا العل 

من الصاااااااااااااا ااباة    وماا جاان دن أناى القملوه ا سضاااااااااااااالاة يف العل  والعماى  ،البيااه النبوي
وقد كاه العلمان ينكملوه دلى من يمليد فه  القملآه  ،وال ابعن يضااى دن سااوان ال اابيى

 ،لبدكويع روه  ل  من م ااااااال  أنى ا ،والصااااااا ابة وال ابعن ب جاوز فه  النيب 
مليقة أنى البدك الذين ه اإلما  أمحد ينكمل تص  )):قال شاااااااااااااي  اإلساااااااااااااو  ابن تيمية

وأقوال الصا ابة  ب انة اساول هللا  اسا د ليس املوه القملآه بملأيه  ووويله  من غري 
ونقلوا ناذا كماا   ،وال اابعن الاذين بلله  الصاااااااااااااا ااباة معااي القملآه كماا بللون  ألسااظاق

لكن أناى البادك ي اثولوه النصااااااااااااااوص ب اثويوت ختاالر مملاإ هللا واسااااااااااااااولاق    ؛نقلوا ناذا
فكى  ،)1)(( ل   ون  مبطلوه يف ،ويددوه أه نذا نو ال ثويى الذي يعلمق الملاساخوه

فقد سال   من حياول فه  القملآه إوه الملجوك لل انة وما جان دن أنى القملوه السضالة  
 .الضولاليت سوه تن ه  بق صر  الطملب ا ن ملفة يف فه  القملآه الكمل 

والاذين بن  ،نو بيااه الاذي كلر ببيااناق للنااس ،فخري بيااه نملتكز دلياق يف فه  القملآه 
 ،وبينوا ما اح اجق لبياه من بعدىل  ،ونقلوا صلينا بيانق  ،ما حي اج صر بياه د  الملساااااااول

وسااااااااوه ث   ، ا د  من خصااااااااوطااااااااية تملفعه  يف العل  والعمى ،ممن مل يبينق النيب 
 .مث الذين ت لمذوا دلى أيدي أط اب النيب  ،احلديث دنها ك ه هللا تعار

  ،ومميزاتق   ، ا يو اااا  قيمة تس اااارين   ،وقد قمت بدااسااااة ال س ااااري يف القملوه ا سضاااالة 
وكيسية   ،القملوه ا بااكة  واأل مة الذين كانوا مملجع األمة يف تل    ،وا صااااااااااااإا اليت حوتق

 
 .(415/ 17جمموك الس اوى  بن تيمية ) (1)
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وقوادد ينطلق منها أي م اال  يف   ا ميثى أطااو    ،ا ساا ساإا منق يف فه  القملآه الكمل 
وهللا اداإي صر ساااوان  ،ليا فيها دوج واحنملاه ،فه  القملآه بطمليقة ساااليمة طااا ي ة

 .الصملاط
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 املبحث األول 
 التفسري النبوي للقرآن الكرمي

 .األول: قيمة ال س ري النبوي وأمهي ق للمس ملا طل  
 .ومقدااىل ،للقملآه ا طل  الثاي: أإلة بياه النيب 

 .ا طل  الثالث: أوجق البياه النبوي للقملآه الكمل 
 .ا طل  الملابع: أنواك ال س ري النبوي للقملآه الكمل 

 .ومصاإاىل ،ا طل  اخلاما: مميزات ال س ري النبوي
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 األول املطلب 
 قيمة التفسري النبوي وأمهيته للمفسر

 قاال تعاار:  ،القملآه الكمل  دلى قلباق ليكوه للعاا ن ناذيملا  لأكمل  هللا نبياق الكمل  كنزا 

 ىك ُّٱٱوقاال تعاار: ،[1السملقااه:]  َّ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ

 َّىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك 

 .[195-19٢الشعملان:   ]
  ،وف   قلبق لسه  معانيق   ،وأتلق ل انق يف تووتق  ،أبه مجع لق القملآه يف قلبقمث أكملمق  

 هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱ :كما قال تعار

  ،مصادا األمة يف البوغ والبياه  ؛ ولذا كاه النيب [19-  16القيامة:]  َّ حي جي ٰه مه جه
عن أي ف ،وطاااااااساتق اخل ل ِقيَّة  ،وا رتج   عانيق من خول سااااااان ق القولية والعملية وال قمليملية

كاه خلقق )فقالت:  دا شاااااة ا ااااا  هللا دنها دن خلق النيب ساااااثلت   :الداإان قال
يف فهو ا بن األول لق كما أمملىل هللا   ،)1)(ويمل ااااى لمل اااااىل ،يلضاااا  للضاااابق ،القملآه
وا ي مل   ،[44الن ى:] َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱ قولق

 خن حن جن ُّٱ قاال تعاار: ،لاق ل ووتاق وحسظاق وفهماق بعاد تي ااااااااااااااري هللا  

  حط مض خض ُّٱ وقال تعار: ،[97ممل :] َّ يه ىه مه جه ين  ىن من

 ُّٱلق:   اوا نسذ األول ألحكامق كما قال تعار ماإح    ،[58الدخاه: ]  َّ جع مظ

 جف ُّٱ  قاال تعاار:  ،وجعلاق للنااس قادوا يف تطبيق أحكااماق  ،[4القل :]  َّ ىن نن من زن
 َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف

تسق الصاااااا ابة وال ابعوه د  كح اااااااه وسااااااا مل  اقد  )):    قال ابن تيمية ،[٢1األحزاب:]

 
، والبيهق  يف شااااع  اإلمياه    71، والطراي يف األوسااااس   اق   ٢4736اواىل أمحد يف ا  ااااند   اق     (1)

 .4811وط  ق األلباي يف ط ي  األإب ا سملإ، ويف ط ي  و عير اجلامع   اق   ،1406اق  
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وأهنا تس ااااااامل   ،وتدل دليق وتعر دن جمملق  ،أ مة الدين أه ال ااااااانة تس ااااااامل القملآه وتبينق
 .)1)((جممى القملآه من األممل واخلر

وتظهر قيمة   ،من املص   ا ر األس   اس   ية لفهم القرآن الكرمي التفس   ري النبوي للقرآن
 هذا التفسري من وجوه عدة أبرزها:

ونو فوب كااى أحااد يف العل  والعمااى   :أعلم الثقلني ابلقرآن الكرمي  النب  أن   .1
فهو أدمله الناس ابلقملآه   ،وقد تكسى هللا لق ببيانق وكشاااار معانيق  ،ابلقملآه الكمل 

  .ولل ق
 ُّٱ قال تعار: ،ألهنا وح  ؛اليت ن  بياه للقملآه  :معص وم يف أقواله  النب  أن   .٢

  .[4-3 :النج ] َّ يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن
 ،وأفعااالااق  ،من خول أقوالااق  :النب مكلف ببي  ان مع  اين القرآن الكرمي للن  اسأن   .3

 جي ُّٱ كما قال تعار:  ،فو دج  أه يكوه أدل  الناس بق  ،وطااساتق  ،وتقمليملاتق

وقااال ابن أي   ،[44:الن ااى]َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي
ر الناس  ص   هللا اساااااااااااااول ااب عث حممد      ه هللاإف))يف مقدمة ك ابق:  حامت  
 ُّٱ :فقال ،وجعلق مو اااع اإلابنة دنق ،لكى شااا ن  نزل دليق الك اب تبياان  أو   ،كافق
 خم حم جم هل ُّٱ:  وقال    ،  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي

فكااااااه   ،[64الن اااااى:]  َّ جي  ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم 
  ،ودن ك ابق معاي ما خوت  بق الناس  ،مملىلأ نو ا بن دن هللا   اسااول هللا 
حكااماق وفملا ضاااااااااااااااق أوماا شااااااااااااااملك من معااي إيناق و   ،باق ودين فياق  وماا أااإ هللا  
راىل اليت  آحكامق اليت حك   ا و أومندوبق وساااااااااااااننق اليت سااااااااااااانها و   وآإابقوموجباتق  

 
 (.17/43٢جمموك الس اوى  بن تيمية ) (1)
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وبيااه   ،فه  تسصااااااااااااااياى جململاق ،ااجعاة يف معنااناا صر الك ااب   ))فاال ااااااااااااااناة  ،)1)((بثهاا
ص َّ والقملآه  افو لد يف ال اانة أممل    ،و ل  ألهنا بياه لق ؛وب ااس  خ صااملىل ، شااكلق

 اذا البيااه    النيب    وقاد قاا  ،)٢)((قاد إلَّ دلى معنااىل إ لاة صمجاالياة أو تسصاااااااااااااايلياة
  .فكاه من الواج  الملجوك صليق وا ن دان ببيانق ،الذي أممل بق دلى أكمى وجق

 ٰى ُّٱ قاااال تعاااار:  ،و  جيوز ال خلر دناااق  :أمران ابللتزام ببي   ان   ه  أن للا    .4

 ،[7:احلشمل]    َّ مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري
ا بياه من بعدىل فيما مل يملإ فيق بياهنما   ،فليا بعد بياه هللا مث بياه اسولق بياه   ،وصمنَّ

ألنَّق   أحد أدل  أبحكامق وأفه    ،جي  األخذ بق فما طاااااااااااااا  دن الملسااااااااااااااول 
 خك حك جك ُّٱ قاال تعاار:  ،لاذا أمملان ابلملجوك صلياق دناد ا خ وه ؛ عاانياق مناق

 ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك  لك

من ننا قال شاااااي  اإلساااااو    ،[59:الن اااااان] َّ مب هئ مئ هي خيمي حي جي
 ا صالقملآه واحلادياث األلساا  ا وجوإا يف  أه يعل  أه   مماا ينبلو ))   :  تيمياة ابن

ر ا ساا د ل أبقوال أنى الللة  ص ل   مل حي ج يف يبمن جهة الن ادمله تس اارين
  .)3)((و  غرين   

 ،ابتسااب العلماان  نو ماا بيناق النيب    :أص           ح الطرق يف فهم القرآن الكرميأن ه  .5
 ؟فإه قال قا ى: فما أح ااااان تملب ال س اااااري)):  ابن تيميةساااااو   شاااااي  اإلقال 

ىو يف مكاه   ،يس اااامل القملآه ابلقملآهصه أطاااا  الطملب يف  ل  أه   فاجلواب: فما أ مجِ 
ملو يف مو ااع آخمل سو يف مو ااع آخمل  ،فإنق قد ف  ااِّ مل من مكاه فقد ب  ااِ  ،وما اخ   صااِ

 
 (.٢، 1/1الملمحن الملازي ) اجلمل  وال عديى، لعبد (1)
 (.4/1٢ا وافقات، للشاتيب ) (٢)
 (.13/٢7جمموك الس اوى ) (3)
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بى قد قال   ،فإهنا شاااااااااحة للقملآه ومو ااااااا ة لق ،فإه أديا   ل  فعلي  ابل ااااااانة
فهو  اإلما  أبو دبد اّه حممد بن صإايا الشااافع : كى ما حك  بق اسااول اّه 

  .)1)((مما فهمق من القملآه
  ميكن فه  القملآه يف  :فهم القرآن  ون الرجوع إل الس      نة ض      الل مبنيأن    .6

ه ا ق صااااا دلى ص ))  :قال الشااااتيب   ،كثري من جوانبق ص  ابلملجوك صر ال ااانة
خااجن دن ال ااااااااانة ص  دولوا دلى ما بنيت دليق   ،قو    خوب د   يالك اب اأ

فااتملحوا أحكاا  ال ااااااااااااااناة فاثإان   لا  صر    نمن أه الك ااب فياق بيااه كاى شاااااااااااااا
 :قال الطري  ،)٢)((ووويى القملآه دلى غري ما أنزل هللا ،ا خنوك دن اجلمادة

أنزل هللا من القملآه دلى نبيق ما   يوطاااااااااااى    فقد تبن ببياه هللا جىَّ  كملىل أه مما ))
-من وجوىل أمملىل   :و ل  وويى مجيع ما فيق ؛صر دل  وويلق ص  ببياه الملسااااااول  

ِبق وصا شااإىلو  يق  ،-اجبق ونود   ،ومبالْ فملا ضاق  ،ووظا ر حقوقق وحدوإىل  ،وطانوِه هنو
ل قق لبعا اليت مل ي داو    ،قوما أشاااااااااابق  ل  من أحكا  آي  ،ومقاإيمل الوز  بعاو خو
ص    ،وناذا وجاق    جيوز ألحاد القول فياق  .ألمَّ اق  دلم هاا ص  ببيااه اسااااااااااااااول هللا  

بها  ، ثويلق بنصٍّ منق دليقب ببياه اسااااااول هللا   إالٍَّة أمَّ وق دلى   ،أو بد لة قد نصااااااو
 .)3)(( وويلق

  

 
 (.٢/37مقدمة يف أطول ال س ري ) (1)
 (.4/17ا وافقات ) (٢)
 (.1/90جامع البياه ) (3)
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 املطلب الثاين 
 للقرآن الكرمي ومقداره أ لة بيان النب  

  :للقرآن الكرمي : أ لة بيان النب أوًل 
وقاد قاا  باذلا    ،وأناق كلر ببوغاق وبيااناق ،للقملآه الكمل   ومماا يادل دلى بيااه النيب   

 :خري قيا  أإلة كثريا من  ل  
البوغ كذل  من اليت تبن أه مهمة الملساول كما ن  صاملحية ااثايت ال  الدليل األول:
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱقولق تعار:  من  ل     ،مهم ق البياه

 من خن  حن جن مم  خم حم جم هل ُّٱ  :وقال تعار  ،[44:الن ى]    َّ  ٌّ

 رن مم ام  يل ىل ُّٱ  وقال تعار:  ،[64 الن ى:] َّ جي  ٰه مه جه هن

 جع مظ حط مض خض ُّٱوقااال تعااار:    ،[4صبملاني :]  َّىن نن من زن

فالملسااااول وظيس ق    .[105الن اااااان:]  َّ حك جك مق حق خفمف حف جف مغ  جغ مع
قد  نص يف أه الملسااااااول   ت ال ااااااابقةوااثاي  ،وبيانق د   ،بوغ ما أنزلق هللا صر الناس

  .وقد قا  بذل  قبى موتق حق القيا  ،للناس الكمل أمملىل هللا تباا  وتعار ببياه القملآه 
  ،ه ون  طاااااانو لق يف البيا ،والقملآه الكمل  من نذا الوجق   ي اااااا لين دن ال اااااانة اال 
أو و ):ودذا قال اسااااااااول اّه ؛  وص نقجى ودو بينق أبمملىل   ملسااااااااول الكى ما بينق  و 

ا   ،أ وتِيت  ال ِك وابو ووِمثا لوق  موعوق   ِصّيِ  ِ ِق ياوق ول  دولوي ك    ِ وذو با عواه  دولوى أواِيكو أو و ي وشاِ   اوج ى  شاو
مت   ِفيااِق ِمن  حوووٍل فااوثوِحل وىل    ،ال ق مل آهِ  د  ا ووجااو مّلِم وىل    ،فومااو مت   ِفيااِق ِمن  حوملواٍ  فو و د  ا ووجااو أو و  و   ،وومااو

لِ  اِا األون  مو ى  لوك    حلو    احلِ  ٍب ِمنو ال َّب عِ  يك ى   ِ وو و   ، ِّ حيِو   .)1)(...انو

 
،  1٢، وابن ماجة يف ساااااااااننق   اق  4604أخملجق أمحد يف ا  ااااااااان   اق ، وأبو إاوإ يف ساااااااااننق   اق     (1)

واحلاك  يف ا  اا دا ، وقال: " طاا ي  دلى شااملط الشاايخن ومل خيملجاىل "ووافقق الذنيب، وطاا  ق األلباي يف 
 ط ي  ابن ماحة.
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  ،معانيق ما جان دن الصاااااااااااا ابة يف أهن  كانوا ي علموه القملآه وي علموه   :الدليل الثاين
ان وا يا ق ملِ  وناونوا ال ق مل آهو  أويكما جان دن   ىناونوا الَِّذينو كو كوع ث مواِه   :دوب ِد الملَّمح وِن ال ااااااااااااالم : حودَّ

ان وا ص وا تاوعولَّم وا ِمن  النَّيبِّ  مِِهوا أوهنَّ    كو ع وٍإ ووغوري  ٍت  ب ِن دساه وودوب ِد اهَِّ ب ِن مو ااااا  ملو آايو دوشااااا 
نوا ال ق مل آهو ووال ِعل  و ووال عوموىو    ،وا موا ِفيهوا ِمن  ال ِعل ِ  ووال عوموىِ ملو  جي واِوز ونوا حوىتَّ ياو اوعولَّم   قوال وا: فاو اوعولَّم 

يع ا ويف اواية قال: )كاه الملجى منا ص ا تعل  دشاااااااااامل آايت مل جياوزننَّ حىت يعمله   ؛(مجِو
تعلموا دليى يبن أه الصاااااااااااا ابة ا ااااااااااااواه هللا دليه  الهذا ف  .)1)(معانيهن والعمى  ن

حيسظه  آايت و يلقنه     ملساااااااااولال  أهص    يعقى    ،  تس اااااااااري القملآه من الملساااااااااول
دَّا  يف   !نااذا ليا  عقول  ،معنااانااا  ون    يعقلوه  القملآه الكمل  ان وا ياوبا قوو هو ماا  ا كااو وودااِوذو
: كواهو الملَّج ى  ص وا قاوملوأو ال باوقوملواو ووآلو   .ِحس ِ  ال  واواِ  ملواهو جوىَّ يف أود ي ِننواووقوالو أونوا  يعين:   ،((ِدم 

ِ  ال باوقوملوِا ِددَّاو ِسِننو ِقيىو: ةوواِه ِسِننو   ...دوظ    وكوملوىل  مواِل     ،ووأوقوا و اب ن  د موملو دولوى ِحس 
 ؛)٢)

فاإ ا ماا قملأ الملجاى   ،ابلعل  والعماىمملبوتاة أله تمليق ه  يف القملانا واحلس  كاانات تمليقاة 
مع   ل  أنق حسظها ودمله معانيها وتس اااااارينا وما فيها من األحكا  فسااااااواا البقملا 

تويلااة   اولااذلاا  كااانوا ص ا قملأوا القملآه وأااإوا حسظااق ثخااذوه ماادإ  ؛  والعل  ودمااى بااق
  .ونذا نو اددي الذي اابن  دليق النيب    ،ألهن  يملادوه يف حال احلس  معملفة ا ع 

 ،وال عقاى والسه  للمع ماا جاان يف القملآه الكمل  من األممل ابل ادبمل    ل دلي ل الث ال ث:ا 
 مث زث رث  يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب ُّٱكقولق تعار:  

وقولق  ،[٢4حممد:] َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱوقولق تعار:   ،[8٢الن اااااااان:  ]  َّ
كير ي امع   .[٢9:صّ ]  َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :تعار

 
/  1، واحلاك  يف ا  اااا دا )1801(، والبيهق  يف شااااع  اإلمياه   اق   95/  1اواىل الطري يف تس ااااري )  (1)

 ( وط  ق ووافقق الذنيب.557
 (.331/ 13جمموك الس اوى  بن تيمية )انظمل:  (٢)
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هللا دليه  نذىل ااثايت الكملميات اليت فيها األممل ابل دبمل مث ن    الصاااااااااا ابة ا ااااااااااواه  
قولق و  ؟نى ي ا طيع اإلن ااه أه ي دبمل يف شا ن ونو   يعمله معناىل !؟ي دبملوه القملآه

  جب هئ مئ خئ ُّٱ  وقولق تعار:  ،[98األنعا :]  َّ يك ىك مك لك اك ُّٱ تعار:
ِ    ؟[٢يوسااااار:] َّ خب حب ِمقوودوق ى  ال كووو مِّن  لِسوه  فإ ا كاه الصااااا ابة دقلوا    .م  وضاااااو

القملآه فهذا إليى دلى أهن  فهموىل ودملفوا تس ااريىل وكشااسوا معانيق وتبينوا مملاإىل سااب انق  
  .وتعار ا   ما دلمه  صايىل اسول هللا 

 قاالبادوه فه :   األسااظا      يعقاى و  ي صااااااااااااااوا أهن  تلقوا من النيب    الرابع:ال دلي ل  
ومن ا علو  أه كى كو  فا قصااااااااوإ منق فه  معانيق )):  شااااااااي  اإلسااااااااو  ابن تيمية

فالعاإا انع أه يقملأ قو  ك ااب  يف فن من   وأيض ا .فالقملآه أور بذل    ،إوه جمملإ ألساظق
وبق   ،فكير بكو  اّه الذي نو دصااام ه  ،العل  كالط  واحل ااااب و  ي ااا شاااملحوىل

  .(1)((  وإنيان ؟وقيا  إينه ،جناهت  وسعاإهت 
صما   ،فوبد أه يكونوا قد فهموا معانيق  ،دلى الصااااا ابة كو  هللا فإ ا قملأ الملساااااول  

وصما أه   ،لسهمه  ساانة تقمليملية  ويكوه صقملاا الملسااول ،ا اا  للة العملب اليت دملفونا
ما مل   بد أه يكونوا قد سااااااااااثلوىل  و  ،اليت فهمونا من النيب البياه    تملبيكوه أبحد  

  .يسهموىل
 ،بدوه فه يف الط  أو يف الكيميان    ك ااب  نقملأ    فإننا لو كنا مثو    ،نذا كو  طااا ي و  

فلقاد جملت العااإا ا ؤكادا أناق   ميكن أه نقملأ أي ك ااب ص   ،افاإنناا لن ن اااااااااااااا سياد أباد  
  .اوص  طاات قملانتنا لق دبث   ،أبه نطل  من يشملحق لنا ،ون  شملحق
بى يكاإ  ؛الكمل تس ااااااااااااااري القملآه قلة ا خ وه بن الصاااااااااااااا ابة يف   :امسالدليل اخل

أو  ،وا ن ااااو و يوجد اخ وه ص  يف قضااااااي ن  من ابب الناساااا  ف  ،ايكوه معدوم  
 

 (.33٢/ 13جمموك الس اوى ) (1)
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وأهن    ،ه مصادان  يف نذا ال س اري واحديدل دلى أ ،يف اللال قضاااي حم ملة لألوجق 
و و ))    :ابن تيميااة    قااال شااااااااااااااي  اإلسااااااااااااااو   ،تلقوىل دن النيب   اهو النِّزواك  بون  ا كااو دااِوذو

رِي ال ق مل آِه قوِليو  ِجدًّا وون وو ووِصه  كواهو يف  ابوِة يف تاوس  اِ ابوِة الصاَّ و ثاوملو ِمن ق  يف الصاَّ و ال َّاِبِعنو أوك 
بوِة صرو مون  باوع دون     ص اااااافة  وغرينا تبن بياه النيب إلة األهذىل  ف .(1)((فاوه وو قوِليى  اِبلنِّ ااااا 

 .للملواايت الكثريا اليت تنقى لنا ما بينق ألط ابق
  :: مقدار التفسري النبوي للقرآن الكرميااثنيً 

للقملآه الكمل  صر   نناااا  خوه بن أناااى العل  امحه  هللا يف مقاااداا بيااااه النيب   
 قولن: 

 :مجيع معاين القرآن بني ألصحابه القول األول: إن النب 
  ا ث : دلى قود  واس دلوا  
  ،[ 44الن ى:]   ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱٱقولق تعار: .1

  .اووجق الد لة أه البياه ي ناول األلسا  وا عاي مع  
القملآه كعثماه    ونناحدىننا الذين كانوا يقمل حديث أي دبد الملمحن ال ااااااااااالم  قال:  .٢

دشااااامل   أهن  كانوا ص ا تعلموا من النيب : )بن دساه ودبد هللا بن م اااااعوإ وغريمها
 ،ف علمنااا القملآه  :قاالوا  ،والعمااىآايت مل ي جاااوزوناا حىت يعلموا ماا فيهااا من العل   

فهذىل ااثرا تدل دلى أه الص ابة تعّلموا من اسول هللا    .)2)(مجيعا  والعل  والعمى
 معاي القملآه كلها كما تعلموا ألساظق. 

 
 (.33٢/ 13ا صدا نس ق )( 1)
 (.468/ ٢(، واإلتقاه يف دلو  القملآه )95/ 1الطري ) جامع البياه (٢)
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فكير بكو  هللا الذي   ،أهَّ كى كوٍ  ا قصااااااااااااوإ منق فه  معانيق إوه جمملإ ألساظق .3
  ميكن أه يكوه قاد بلْ ألسااظاق إوه أه يبن د    وأه النيب   ،نو دصاااااااااااااام ه 

 .َّ ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ :وهللا تعار خاتبق بقولق ،معانيق

 مل يبني إل ما احتاج إل بيان:  القول الثاين: إن النب 
أو ختصااااااااااايص  ،ك سصااااااااااايى اجملمى أو تقييد مطلقفل  يبن ص  ما اح اج صر بياه   
وحنو  لا  من ا عااي اليت   ميكن   ،أو إفع صيهاا  وصشااااااااااااااكاال  ،أو تعملير مبه   ،داا 

 ،وصمنا حي اج الناس فيها صر بياه وح  ال نة  ،ال وطى صليها من خول الللة وا ج هاإ
ول  اهِّ طاا ي ق    مثال  ل : ما اواىل اإلما  م اال  يف نوا اوساا  : باويا   واتو  دون  أونوٍا قوالو

و أوظ ه ملانو  ّ اوفوعو اوأ سوق  م  اوبوّ م    .ِص   أوغ سوىو ِصغ سوانوا    ،ياوو ٍ  بون  فاوق ل نوا: موا أو   وكو و ايو اوس ولو   .امث 
واوا   اأ ن زِلوت  دولوّ  آنِس   ) :اهِّ؟ قوالو  ِ  هللا المّلمح ونِ   :فاوقوملوأو   .( ساااااااا   زث رث ُّٱ المّلِحي ِ  }ِب اااااااا 

:   [3  –  1الكوىنمل:]    َّ لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث الو قااااو  ّ  مث 

؟) ا وهو موا ال كوو ىناومل  :   .فاوق ل نوا: هللا وواوس ول ق  أود لو     (  أوتود  نِيِق اوّي  )  قوالو دولوي ِق   .فوِإنّق  هنو مل  وودودو
ةِ   .خوري   كوِثري   امااو ِق أ ّميِت ياوو  و ال ِقيااو ِ  توملِإ  دولوياا  دوإ  الّنج و ِ   .ن وو حوو  د    .آنِياو اا ق  دااو فاوي خ  اولوج  ال عوباا 

:  .ِمنا ه     ىنوت  باوع دو و  .ِصنّق  ِمن  أ ّميِت   ،اوبّ   فوثوق ول  دو اِي موا أوح  : موا تود  واسااااااااا دلوا   ،)1)(فاوياوق ول 
   ا ث :دلى قود  

نذا نص يف تو اااي  ما حي اج   َّ ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱصه قولق تعار:   :قالوا -1
 حم جم هل خلمل حل جل ُّٱوأما ما نو بنِّ فكير يبينق كقولق تعار:   ،صر بياه

وكقولاق   ،فاإناق   يسه  مناق غري ماا نو م بااإا  ،[163البقملا:]    َّ جن مم خم
فو يسه  منق ساااابعن  ،[٢النوا:  ]  َّمه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ تعار:

  .أو ت عن
 

 .635ط ي  م ل ، ك اب الصوا، ابب حجة من قال: الب ملة آية من أول كى سواا   اق   (1)
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و اا كاانات نناالا    ،كاى القملآه لسظاة لسظاة لنقاى صليناا بيااناق  قاالوا: لو بن النيب   -٢
وقد كاه الكساا ي ااااااامعوه القملآه ويسهمونق   ،فا دا من نزولق بل ااااااااه دملي مبن

 وأساااااال  بعضااااااه   جملإ ما اساااااا مع صر بعا ،إوه شاااااامل  وتس ااااااري من النيب 
 . ا كاه دا من األىنمل العظي  يف نس ق ؛ألساظق

 بن  و ا إدا النيب   ،بنَّ كى شااااا ن  ا أممل هللا ب دبملىل لو كاه النيب  :وقالوا -3
وألنق  ق ضااااااااااااااى  ل  يكوه   ؛(الله  فقهق يف الدين ودلمق ال ثويى)دباس بقولق  

  ؟فما السا دا يف ختصيص ابن دباس  ذا الددان  ،الناس دلى حد سوان يف وويلق
كاانوا ي جااوزوه ااثايت حىت ماا اواىل أبو دباد الملمحن ال اااااااااااااالم  يسياد أبهن  ماا   :ق الوا 

ل و ااااااااااااااي  ماا    أو من خول الملجوك صر النيب    ،و لا  من خول تادبملناا ،يسهموناا
 .يشكى دليه 

 القول الراجح: 
الكثري بنَّ ألطاااااااااااا ابق   ومن خول النظمل صر القولن وأإل ها جند الملاج  أه النيب  

وتمل   ،وحنومها مما أمجى أو أشااااااكى  ،فبن د  كى ما اح اج صر بياه ،من معاي القملآه
  ،الكهر  أو ما   فا دا من بيانق كلوه كل  أطااااااااااا اب   ،ما نو معلو  ابلن ااااااااااابة د 

وأنواك الطيوا اليت أحيانا هللا إلبملاني    ،أو من أي الشااجمل كانت ،وتول دصااا موسااى
أله من   ؛القملآه  ومل يبن كى معاي  ،كما تشااااااااااهد بذل  ك   الصاااااااااا ا   ؛وحنو  ل  

ومنق ما تعلمق العملب من  ،ومنق ما يعلمق العلمان ،القملآه ما اساااااااااااااا ثىنمل هللا تعار بعلمق
ا ااااااااااااا  هللا  –ومنق ما   يعذا أحد يف جهال ق كما طااااااااااااامل  بذل  ابن دباس    ،للاهتا
وتس ااري    ،تعملفق العملب من كومها ال س ااري دلى أابعة أوجق: وجق ))  :بقولق-دنهما  

  .)1)((وتس ري   يعلمق ص  هللا  ،وتس ري تعملفق العلمان من كومها ،يعذا أحد جبهال ق
 

 (.117/ ٢ألي جعسمل الطري )، جامع البياه (1)
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أله  ؛مل يس ااااااااااامل د  ما يملجع فهمق صر معملفة كو  العملب    وبدن  أه اساااااااااااول هللا 
ونو الاذي   يعاذا   ،ومل يس اااااااااااااامل د  ماا ت بااإا األفهاا  صر معملف اق  ،القملآه نزل بلل ه 

 ،ومل يس مل د  ما اس ثىنمل هللا بعلمق كقيا  ال ادة  ،ألنق   خيسى دلى أحد  ؛أحد جبهلق
  ،هللا دليهاا نبيّاق   وغري  لا  من كاى ماا جيملي جمملى الليوب اليت مل يطلع  ،وحقيقاة الملو 

مل د  اسااااول هللا   ليبات اليت أخسانا هللا دنه  وأتلعق دليها وأمملىل بعا ا  وصمنا ف ااااّ
وختصايص  ،كبياه اجملمى  :وف اّمل د  ما يعلمق العلمان ويملجع صر اج هاإن   ،ببياهنا د 

قال    .وما صر  ل  من كى ما خس  معناىل وال با ا ملاإ بق ،وتو اااااااي  ا شاااااااكى ،العا 
بنس اااق بلس    حي اج صر بياه  ما نو بن   :ينق ااا  القملآه العظي  صر)): الزاكشااا 

وبيانق صما   ،وصر ما ليا ببن بنس ااااااااااااااق في  اج صر بياه  ...منق و  من غريىل ونو كثري
  .)1)((فيق يف آية أخملى أو يف ال نة ألهنا مو ودة للبياه

مل كى معاي القملآه وصه مما يؤيد أه النيب   أه الصاااا ابة ا ااااواه هللا دليه    ،مل يس ااااّ
ولو كاااه دناادن  فيااق نّص دن   ،أمجعن وقع بينه  ا خ وه يف وويااى بعا ااثايت 

ىنبات  ص  ،أو  اتسع بعاد الوقوه دلى النص  ،ا وقع ناذا ا خ وه ا  اسااااااااااااااول هللا 
 .مل يسّ مل القملآه كلقمن انحية النقى أه اسول هللا 

مل القملآه كلقفالعقى ي  اااااا  ،وأما من انحية العقى  فثين  ،نل: ص ا كاه الملساااااول قد ف اااااّ
وحملكاتق  ااابطت يف ك   ال اااريا   والباحث يعل  أه كى أقوال النيب؟  نذا ال س اااري

  .دن النيب كامو    اومل ينقى لنا أحد تس ري   ،وال نة واألحاإيث الشمليسة
قال    ،لكى القملآه الكمل   وننال  حكمة أخملى  كملنا العلمان من دد  بياه النيب   

مل القملآه كلقونو ي  دث دن احلكمة من أه النيب  -الزاكشاا    صه )) :- مل يس ااّ

 
 .(183/ ٢ه )آالرناه يف دلو  القمل  (1)
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 .)1)((فل  ثممل نبيق دلى ال نصاااااايص دلى ا ملاإ  ،هللا تعار أااإ أه ي سكمل دباإىل يف ك ابق
 ُّٱ كما قال تعار:  ،أشااااااااااات صر ال سكمل يف معانيق ،فااثية اليت حتدث دن بيانق للقملآه

قااااااااال    ،[44الااااااااناااااااا ااااااااى:]   َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي
وحمل ااااانا   ،ف ثنا دلى ال سكمل فيق )) ٌَّّ ٰى ُّٱ يف قولق تعار: اجلصااااااص

وننال إاجة    ،وأمملان اب د باا لن  اااااااااااابق صر صإاا  أحكامق  ،دلى ا سااااااااااا نباط وال دبمل
 .)٢)((ا   نبطن والعلمان الناظملين

 
  

 
 .(15/ 1للزاكش  )الرناه يف دلو  القملاه  (1)
 .(34/ 4أحكا  القملآه للجصاص ) (٢)



 
 

 

 

116 
 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

 املطلب الثالث 
 أوجه البيان النبوي للقرآن الكرمي 

البياه من النيب ))  :قال ابن القي  ،للقملآه الكمل  لق أوجق م نودة بياه الملساااااول  
   : أق ا 
 .ابياه نسا الوح  بظهواىل دلى ل انق بعد أه كاه خسي   :أحدها 
 :كما بن أه الظل  ا ذكوا يف قولق  ،بياه معناىل وتس اااااااريىل  ن اح اج صر  ل    :الثاين 
وأه احل ااااب الي اااري نو  ،نو الشااامل   [ 8٢األنعا :   ] َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
وأه الذي اآىل نزلة  ،الليى وأه اخليس األبيا واألساوإ مها بياِ النهاا وساواإ ،العمِل

 حن  جن يم ىم مم خم ُّٱ  :تعار كما ف اااااامل قولق  ،أخملى دند سااااااداا ا ن هى نو جريى

 مف خف ُّٱ :تعار وكما ف ااامل قولق ،أنق تلوك الشاااما من ململ ا  [158  :األنعا   ]   َّمن خن
وكما ف ااااااامل  ،أبهنا النخلة  [٢4صبملاني :  ] َّ جل مك  لك خك حك جك مق حق
  [ ٢7صبملاني :  ] َّنئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ :تعار قولق

  ...أه  ل  يف القر حن ي ثل من اب  وما إين  
  .بيانق ابلسعى كما بنَّ أوقات الصوا لل ا ى بسعلق :الثالث 
  فنزل القملآه ببياهنا  ،األحكا  اليت لي ااااااااااات يف القملآهبياه ما سااااااااااا ى دنق من   :الرابع 

 .ا س ى دن قذه الزوجة فجان القملآه ابللعاه ونظا ملىلكم
كما سااااا ى دن اجى أحمل  يف   ،بياه ما سااااا ى دنق ابلوح  وصه مل يكن قملآان  :اخلامس 

صخل   ...ابخللوب فجان الوح  أبه ينزك دنق اجلبة ويل اااى أىنمل اخللوب  جبة بعدما اضااا 
 .)1)((ما  كمل من أنواك

 
 (.٢96، ٢/٢95صدو  ا وقعن ) (1)
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  :للقرآن الكرمي يف جممله ينقسم إل قسمني بيان النب ف 
  :القسم األول: بيان من عنده  
وال ااانة يف أسااااساااها ن  بياه للقملآه    ،ونذا يملجع صر سااان ق القولية والعملية وال قمليملية 

ال اااااانة مع القملآه دلى  و ))  :قال ابن القي  ،ونذا ينق اااااا  صر ىنوىنة أق ااااااا  ،الكمل 
أه تكوه موافقة لق من كى وجق فيكوه توااإ القملآه وال نة دلى   :أحدنا  ،ىنوىنة أوجق

  .افملناضاحلك  الواحد من ابب توااإ األإلة وت
  . ا أايد ابلقملآه وتس ريا لقأه تكوه بياان  :الثاي
أه تكوه موجبة حلك  سكت القملآه دن صجيابق أو حمملمة  ا سكت دن حتملميق   :الثالث

  :وصلي  تساطيى نذىل األوجق الثوىنة ،)1)((و  ختملج دن نذىل األق ا 
  :للقرآن الكرمي ما جاء يف السنة بياانً  :الوجه األول

 :م عدإا من  ل  وبياه ال نة للقملآه لق أوجق  
حي اااج صر بياااه    جممو    افقااد أممل هللا يف ك ااابااق ببعا السملا ا أممل    :بي  ان الم  ل  -1 

 زن ُّٱ مثال  ل  قولق تعار:  ،يف ساااااااااان ق آخمل   لدىل ص  من خول بياه النيب 

فجانت ال اااااااانة وو اااااااا ت   ،[43البقملا:] َّ ري ٰى ين ىن  نن من
وو اااااااااااااا ات كاذلا   ،وبينات مقااإيمل الزكااا  ،مواقيات الصااااااااااااااوا ودادإ اكعااهتاا وكيسي هاا

ونو يو ااااااااااا    ولذا قال النيب   ؛  لدىل يف القملآه الكمل   مناسااااااااااا  احلج تسصااااااااااايو  
ل وا كوموا اوأويا   م وِي  الصااااااااااااااوا واحلج من خول ساااااااااااااان ق القولية والعملية وال قمليملية )ووطااااااااااااااو

 
 (.٢/307صدو  ا وقعن ) (1)
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لِّ  اِبمل    ،)1)(أ طااااااااااااااو جاااااااو النَّيبَّ    :وقاااااااال  ت   مِل   اوأويااااااا  النَّ   ياوو  و  ِق  اواِحلو اااااااِ دولوى  ياومل ِم  
:  .)٢) (لِ وث خ ذ وا مونواِسكوك    فوِإّيِ   أوإ اِي لوعولِّ    أوح ج  باوع دو حوجَّيِت نوِذىلِ )ووياوق ول 

 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ :كقولاق تعاار :املبهم  بي ان  -2 

فجاانت ال ااااااااااااااناة فو اااااااااااااا ات أه حتملمياق كااه لإلباى   ،[93آل دمملاه:] َّ ٌّ ٰى ٰر
  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ وكقولاااق تعاااار:  ،وحلومهاااا وألبااااهناااا

 ))يو  األحزاب:  قال: قال اساول هللا     دن دل فقد جان    ،[٢38البقملا:  ]  َّ مم
ا ا   مِل موألو اهَّ  قا ب واون    ووبا ي وهتو    انو ووِا ال عوصااا  طوى طاااو ووِا ال و سااا  لول وانو دوِن الصاااَّ وَّنوا    ،((شاااو مث َّ طاااو

و ال مول مِلِب ووال ِعشوانِ  و ال ِعشواِ ِن بون    .)3)(بون 
يف قال الشاانقيط    ،فقد جانت جمملة بين ها ال اانة  ،ومثى آايت القصاااص يف النسا 

 يه  ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱقولااق تعااار:  

طمل  يف نذىل ااثية الكملمية   ،[3٢ا ا دا: ]  َّٰذ  يي ىي مي خي حي جي
بلري نسا أو ف اإ يف األِا فكثمنا ق ى    اأنق ك   دلى بين صسملا يى أنق من ق ى نس   

ولكنق  ،أو بس ااإ يف األِا ،بنسا اومل ي عمِل ننا حلك  من ق ى نس ا    ،االناس مجيع  
 خب ُّٱيف قولاق:    ،فبن أه ق اى النسا ابلنسا جاا ز ،بن  لا  يف موا ااااااااااااااع أخمل

 يف  ىف يث ىث نث ُّٱٱويف قولاااق:  ،[45ا اااا ااادا:  ]َّ خت حت جت هب  مب

ادل  أه آايت القصااااااااااااااااص يف النسا فيهاا و   :مث قاال  ...[178:البقملا  ]  َّاك يق ىق
  .)4)((صمجال بين ق ال نة

 
 . 6٢9اواىل البخااي يف ط ي ق، ك اب ااث اه للم افملين ص ا كانوا مجادة واإلقامة   اق   (1)
 . ٢٢86اواىل م ل  يف ك اب احلج، ابب: اس  باب ام  العقبة يو  الن مل ااكب ا   اق   (٢)
طا ي  م ال ، ك اب ا  ااجد وموا اع الصاوا، ابب الدليى  ن قال الصاوا الوساطى ن  طاوا العصامل    (3)
 . 1030اق   
 (. 1/37٢أ وان البياه ) (4)
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 ىه مه  جه ين ىن ُّٱ :يف قولاق تعاار بي ان تقيي د املطلق: - 3 

فو ااااا ت ال ااااانة أه اليد اليت   [38ا ا دا:] َّ  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه
 جع مظ حط مض خض حض جض  ُّٱ  :وكقولق تعار  .ومن مسصاااى الكر  ،تقطع ن  اليد اليم 

فااثية جان فيها الصااااايا  والصااااادقة   ،[196البقملا:] َّمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع
والصاااادقة ب اااا ة م اااااكن   ،الصاااايا  بثوىنة أاي  ،وقيد  ل  يف ال اااانة ،والن اااا  مطلقة

كما يف حديث   ،والن ااا  بذب  شااااا تسملب دلى السقملان  ،لكى م اااكن نصااار طااااك
ىٍ  ِد  :  قاوالو   دوبا د اهَِّ ب نو موع قاِ جاِ ا ال مو اااااااااااااا  ذو ملواو يف ناو ِ  ب ِن د ج  ت  ِصرو كوعا  ياوع يِن   -قاوعاود 
ِجدو ال ك وفوِة  يوا ٍ  -مو اااااااا  يوة  ِمن  طااااااااِ ثول   ق  دون  ِفد  ل ت  ِصرو النَّيبِّ  : فاوقوالو   ،فو ااااااااو ى    محِ  ووال قوم 
ِه  دو ) :فاوقوالو   ،ياو اونواىناومل  دولوى ووج  ا موا ك ن ت  أ اوى أوهَّ اجل وه  ْو ِب و نوذو اا    ،قود  باولو د  شاااااااااو  ؟أوموا لِو

ىنوةو أوايَّ ٍ  :قوالو  ، و  :قا ل ت   ِكٍن ِنصا ر  طاواٍك ِمن     ،طا    ىنووو أوو  أوت ِع   ساِ َّةو مو اواِكنو ِلك ىِّ ِم ا 
ِلق  اوأ سو و فاوناوزولوت  يفَّ خواطَّة  وون  و لوك    دوامَّة   ،توعوا ٍ   .)1) (وواح 

 رن  مم ام ىليل مل  يك ىك ُّٱ كقولق تعار:  :بيان ختص      يم العام  -4 

 حب هئجب  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن زنمن
 مص  حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت  مت خت  حت جت هب مب خب

 خك حك جك مق حق خفمف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض
فه  تعط  كى    ،[11:الن ااااااان]َّ حن جن مم خم حم هلجم مل خل جلحل  مك لك

  ص  أه ال اااااانة خصااااااصاااااات من  ل  أو إ األنبيان كما جان ،أو إ ا يت ح  ا رياث 
ةو او اِ و اهَّ  دونا هوا أوهَّ أوز وواجو النَّيبِّ  و اوسا ول  اهَِّ  دون  د مل وواو دون  دواِ شاو أواوإ هو  ِحنو تا و يّفِ

ثول نوق  ِمريواىناوه نَّ أوه  ياوبا عوث نو د ث مواهو ِصرو أوِي  مٍل يو ااااا  ة   ،بوك  ول    :فاوقوالوت  دواِ شاااااو أولوي او قود  قوالو اوسااااا 

 
،  4517اواىل البخااي يف طاااااااا ي ق، ك اب ال س ااااااااري، ابب: قولق )فمن كاه ممليضااااااااا أو بق أ ى   اق     (1)

 . 1٢01وم ل  يف ك اب احلج، ابب جواز حلق الملأس للم مل    اق  



 
 

 

 

120 
 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

قاوة   )  :اهَِّ  دو ناوا طااااااااااااااو يومِلث    ) :والكاافمل من أبناان ا يات لقولاق   ،)1)(ن واوث  ماوا تاوملوك 
اِفملو  ِل   ال كو ِل و    وو   ،ال م  اااااا  اِفمل  ال م  اااااا   .)3)(لوي او لِقواِتٍى ِمريواث  وقاتى مواىنق لقولق: ) ،)٢)(ال كو
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :وكقولق تعار

 ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت

ى  مويا  او  ق ( مع قولق  [3:ا ا دا] َّ وختصاااااااااااااايص   ،)4)دن مي ة الب مل: )ن وو الطَّه وا  مواؤ ىل  احلِ 
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ داااادا ا  وىف دنهااااا زوجهااااا يف قولااااق تعااااار:

فإه ددهتا و ع   ،فخصص ق ال نة للري احلامى  ،[٢34البقملا:] َّيم ىم مم  خم
ىل  كو و و ِصرو د موملو  د باوي دِ  محلها كما جان دن ع وٍإ أوهَّ أوابو بوةو ب ِن مو اااااااا  اهَِّ ب ن  دوب ِد اهَِّ ب ِن د  ا 

ملِ  لوِميَّةِ  ،يِّ ب ِن دوب ِد اهَِّ ب ِن األوا قوِ  الز ن  باويا عوةو بِن ِت احل واِاِث األوسااااااا  خ ىو دولوى سااااااا    ،ثو م مل ىل  أوه  يود 
ثودووا دون   افاويو ا  ِديِثهو فوكو و و د مومل  ب ن  دوب ِد   ،ِحنو اسا  اوس  او  ق   وودومَّا قوالو دووا اوسا ول  اهَِّ   ،حو

رووت ق   باويا عوةو أوخ  بوةو خي  ِر ىل  أوهَّ سا  وون وو   ،أوهنَّوا كوانوت  حتو تو ساوع ِد اب ِن خوو لوةو   اهَِّ ِصرو دوب ِد اهَِّ ب ِن د  ا 
ا ا  ،يِّ ِن ل ؤو بوِ  دواِممِل ب    يف و دونا هوا يف   ،ووكواهو ممَّن  شوِهدو بود  ىو حواِمى    ،حوجَِّة ال ووإواكِ   فاو ا و ىفِّ  ،وون 

ا باوع دو ووفواتِقِ  عوت  محو لوهو هوا لوومَّلوت  لِل خ طَّابِ   ،فاولو   تاون شاااو   أوه  وو اااو   ، فاولومَّا تاوعولَّت  ِمن  نِسواساااِ

 
، وم ل ، ك اب اجلهاإ وال ري، حك  6٢33  اق     اواىل البخااي، ك اب السملا ا، ابب: قول النيب    (1)

 .330٢الس ن   اق  
، وم ل  يف  6٢67اواىل البخااي، ك اب السملا ا، ابب:   يملث ا  ل  الكافمل و  الكافمل ا  ل    اق  (  ٢)

 .30٢7ك اب السملا ا   اق  
 .1636  اق   ، ومال  يف ا وتث3٢9، وأمحد يف ا  ند   اق  ٢636اواىل ابن ماجة   اق   (3)
، وقال ح اان طاا ي ،  64اواىل الرتمذي، ك اب الطهااا، ابب: ما جان يف مان الب مل أنق تهوا،   اق     (4)

 . 76، وأبو إاوإ اق  4٢75، 330، 59والن ا   ك اب الطهااا، ابب: مان الب مل،  اق  
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نو  ا أوب و ال ااااَّ أواواِ   فاوقوالو دووا موا    -اوج ى  ِمن  بوِ  دوب ِد الدَّااِ -اِبِى ب ن  باوع كوٍ   فودوخوىو دولويا هو
لوة   ه مٍل  ،لوعولَِّ  تاومل ِجنو النِّكوا و  ،م  وجومِّ ِصنَِّ  وواهَِّ موا أون ِت بِنواِكٍ  حوىتَّ او ملَّ دولوي ِ  أوا باوعوة  أوشاااااااا 
مل   باويا عوة   .وودوشااااااا  ي ت   ِحنو   مجووع ت  دولوىَّ ىنِيواِي   وِل و  فاولومَّا قوالو ِ    :قوالوت  سااااااا  فوثوتاوي ت   ،أوم  اااااااو

ولو اهَِّ  ثول   ق  دون   وِل و   اوساااا  ع ت  محو لِ  فوثوفا  واِي  ،فو ااااو لول ت  ِحنو وو ااااو   ووأوموملوِي  ، أبِوّنِّ قود  حو
ا ِ   هوابٍ   .)1)(اِبل اَّزوو ِج ِصه  بودو ا أوه  تاو اوزووَّجو ِحنو وو اوعوت  ووِصه   ))  :قوالو اب ن  شاِ فووو أواوى أبو سا 

  .(إوِمهوا غوري و أوه   و ياوق ملو  وا زوو ج هوا حوىتَّ توط ه ملو  كوانوت  يف
 يل ىل مل خل ُّٱ :يف قولاق تعاار  كقولاق    :بي ان مع  للفظ ة أو مجل ة  -5

 مي خي  حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم

أوِي ن ملويا ملواو   كما يف حديث  ،[1٢:احلجملات]  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي
:   َِّولو اه ا وهو موا ال ِليبوة  : )قوالو  أوهَّ اوسااااااا  ول ق  أود لو   ؟ أوتود  مل  و : قوالو  .قوال وا اهَّ  وواوسااااااا   ِك 

ملوىل   ا و  اِوا يوك  ا أوق ول  :  ِقياىو   ،أوخاو اهو يف أوِخ  ماو ا تاوق ول    :قاوالو ؟  أوفاوملوأويا تو ِصه  كاو اهو ِفياِق ماو ِصه  كاو
  .)٢)(ووِصه  ملو  يوك ن  ِفيِق فاوقود   وو َّق   ،فاوقود  اغ  اوبا  وق  

ةو أوهَّ د موملو ب نو اخل وطاَّاِب خوطاو و ياوو  و مج  عاوٍة فاوذوكوملو نويبَّ اهَِّ  و   اهو ب ِن أوِي تول  او  ،دون  موعا دو
مٍل مث َّ قاوالو  يا  ا ا أونو َّ ِدنا ِدي ِمن  ال كو    ِصّيِ  :  وو وكوملو أوابو بوك  ِدي شااااااااااااااو ا اواجوعا ت    لاوةِ وأوإوك  باوعا  ماو

ولو اهَِّ  ٍن موا اواجوع   ق  يف ال كو   اوساا  ٍن موا أوغ لو و ِ  ِفيقِ   ،لوةِ ويف شااو    ووموا أوغ لو و ِ  يف شااو  
اِي د  بوِعِق يف طااااااو ي ِر الَّيِت يف آِخمِل ايو د مومل  أو و توك   :ووقوالو   ،حوىتَّ توعونو كِِطاااااا  ِسي و آيوة  الصااااااَّ

انِ  واوِا النِّ او يٍَّة ياوق ضاِ  ِ وا مون  ياوق ملوأ  ال ق مل آهو وومون   و ياوق ملوأ    ،سا  ا ِبقوضاِ ووِصّيِ ِصه  أوِدش  أوق ِا ِفيهو
 .)3)(ال ق مل آهو 

 
 طا ي ق، ك اب  ، وم ال  يف3789ك اب ا لازي، ابب فضاى من شاهد بداا   اق    طا ي  البخااي،  (1)

 . ٢806الطوب، ابب انقضان ددا ا  وىف دنها زوجها   اق  
 .4690أخملجق م ل  يف ك اب الر والصلة وااثإاب، ابب: حتمل  الليبة   اق   (٢)
 .3035أخملجق البخااي يف ط  يق ك اب السملا ا، ابب: مرياث الكولة   اق   (3)
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عو وكما جان    سوىٍّ أونَّق  سِو بوةو ب نو دواِممٍل ياوق ول  دون  أوِِب دوِلىٍّ ة واموةو ب ِن شاااااا  ولو : د ق  ع ت  اوساااااا  سِو
 ،   أو و ِصهَّ ال ق وَّاو الملَّم    (ووأوِدد وا دو    موا اساااااا  وطوع      ِمن  قا وَّاٍ ) :وون وو دولوى ال ِمن روِ ياوق ول   اهَِّ 

(   أو و ِصهَّ ال ق وَّاو الملَّم   ،   أو و ِصهَّ ال ق وَّاو الملَّم  
ك س اااري ا لضاااوب دليه    مع  مجلة وبياه  .)1)

دون  ، كما جان وتس ااااااري الصااااااوا الوسااااااطى ابلعصاااااامل  ،)٢)ابليهوإ والضااااااالن ابلنصااااااااى
ول  اهَِّ :  قوالو  دوِلىٍّ  زواِب   قوالو اوسااااااااا  طوى   ))ياوو  و األوح  ووِا ال و سااااااااا  لول وانو دوِن الصاااااااااَّ شاااااااااو

ا ا   مِل موألو اهَّ  با ي وهتو    ووقا ب واون    انو ووِا ال عوصاااااا  و ال مول مِلِب   .((طااااااو انوي ِن بون  و ال ِعشااااااو وَّنوا بون  مث َّ طااااااو
 .)3)  ووال ِعشوانِ 

أو فيما نو آٍت مما   ساابيى    ،سااوان كاه ي علق  ا مضااى وساالر  :بيان الةيب  - 6 
 مل خل ُّٱ :يف قولق تعار كقولق   ،وقولق فاطااى يف النزاك  ،لعلمق ص  دن تمليقق

 فعن دبد هللا بن م اعوإ    ،[٢3:السجمل]َّ يم ىم مم خم حم جم ىليل
با ع وهو أول رو زِموا ٍ ) :قال: قال اسااول  نَّ و ياوو موِ ٍذ دووا سااو با ع وهو  ،يا ؤ توى جِبوهو موعو ك ىِّ زِمواٍ  سااو
 َّ مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك ُّٱ وكقولق تعار:  ،)4)أول رو مولوٍ  جيو مل وهنووا(

ملوي   ) :دن تساطااايى  ل  يف قولق فقد أخر النيب  ،[71:ممل  ] و ظوه  ملواط  بون  ملوب  الصاااِّ ي ضااا 
نَّ و  يز    ،جوهو ى    وو  ،فوثوك وه  أوانو ووأ مَّيِت أووَّلو مون  جيِ  لَّ   ياوو موِ ٍذ ِص َّ المل سااااااااا  ِى   ،ياو وكو ووإود ووى المل سااااااااا 

لِّ    لِّ    ياوو موِ ٍذ اللَّه  َّ ساااو ع دواهو ووويف جوهونَّ و كو   ،ساااو اِه نوى  اوأويا      ال اااَّ ع دو و ِ  ال اااَّ ؟  لِي   ِمث ى  شاااو
ولو اهَِّ : قوال وا اِه غوري و أونَّق  : قوالو  .ناوعو   ايو اوسااااااااااا  ع دو و ِ  ال اااااااااااَّ ا    فوِإهنَّوا ِمث ى  شاااااااااااو ياوع لو   موا قود 

 
 .5055أخملجق م ل  يف ك اب: اإلمااا ابب: فضى الملم  واحلث دليق و   من دلمق مث ن يق   اق   (1)
 أخملجق أمحد والرتمذي وح َّنق وابن حباه دن ددي بن حامت ا   هللا دنق. (٢)
طوى نِ اابب:    ااااااجد،ا أخملجق م ااااال  يف ك اب:    (3) ووا  ال و سااااا  لِيِى ِلمون  قوالو الصاااااَّ ملِ    لدَّ ووا  ال عوصااااا    اق    طاااااو

1457. 
أخملجق م ااااال ، ك اب اجلنة وطاااااسة نعيمها وأنلها، ابب: يف شااااادا حمل انا جهن  وبعد قعملنا وما وخذ،    (4)

 .5076  اق  
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اِدِ    ا ِص َّ اهَّ  ختو طور  النااَّاسو أبِود مااو لااِقِ   ىو فوِمنا ه    ال م ؤ ِمن  بوقِ   ،ِدظوِمهااو ازوى   ،ِبعومو ووِمنا ه    ال م جااو
و ال ِعبواِإ ووأواواإو أوه  خي  ملِجو ِبملومح وِ ِق مون  أواواإو ِمن  حوىتَّ يا نوجَّى حوىتَّ ِص وا فاوملوغو اهَّ  ِمن  ال قوضاااااااااو  اِن بون 

يا   ا ممَّن  أواواإو  ملِ   اِبهَِّ شاااااو ِ كوةو أوه  خي  ملِج وا ِمن  النَّاِا مون  كواهو  و ي شااااا  ِى النَّاِا أوموملو ال مووو اهَّ   أون 
ج وِإ  و   :تاوعااوارو أوه  ياومل محااووق  ممَّن  ياوق ول    صِلااوقو ِص َّ اهَّ  فاوياوع ملِف وهنو    يف النااَّاِا ياوع ملِف وهنو    أبِوىنومِل ال اااااااااااااا 

ج وِإ   ج وِإ حوملَّ و اهَّ  دولوى النَّاِا أوه  وو ك ىو أوىناوملو ال ااااااااااا  وو ك ى  النَّاا  ِمن  اب ِن آإو و ِص َّ أوىناوملو ال ااااااااااا 
ملوج وهو ِمن  النَّااِ   .)1)(فاوي خ 

  : فقال [4 :الزلزلة] َّ مل يك ىك ُّٱ :قال: قملأ اساااااااااااااول هللا   أي نمليملادن و  
أه تشاااااااااهد دلى   :فإه أخباانا)قال:    ،قالوا: هللا واساااااااااولق أدل   (ما أخباانا؟  أتداوه)

 :قاال (أه تقول: دماى كاذا وكاذا يو  كاذا وكاذا ،كاى دباد أو أماة  اا دماى دلى ظهملناا
  .)٢)(فهذىل أخباانا)
 خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱ يف مثى قول هللا تعار:  :بيان النس          - 7 

ِبيى قال  ،[180  :البقملا  ] َّ جغ مع جع حطمظ مض  خض حض جض مص شا ملوح 
ِلٍ  اخل وو  ِي   ع :ب ن  م  ااااا  ولو اهَِّ  :أوابو أ مواموةو ياوق ول    تسِو ت  اوسااااا  ِهد   ،يف حوجَِّة ال ووإواكِ  شاااااو
 :   .)3)(ِلوواِاثٍ  ِصهَّ اهَّو قود  أود طوى ك ىَّ ِ ي حوقٍّ حوقَّق  فوو ووِطيَّةو )فو وِمع   ق  ياوق ول 

  :ملا يف القرآن الكرمي االوجه الثاين: ما جاء يف السنة مؤكدً 

 
، وم اااااال  يف  6885وم ذ ان ااااااملا(   اق  أخملجق البخااي، ك اب ال وحيد، ابب: قول هللا تعا  )وجوىل ي  (1)

 .٢67ك اب اإلمياه، ابب: معملفة تمليق الملؤية   اق  
، وقال دلى شاااااملط  ٢945، واحلاك  يف ا  ااااا دا    اق  7468أخملجق ابن حباه يف طااااا ي ق   اق    (٢)

، وقال حديث ح ااااااان غملي  طااااااا ي ، وطااااااا  ق  ٢41٢الشااااااايخن ومل خيملجاىل، والرتمذي يف ساااااااننق   اق  
  اجلامع الص ي . األلباي يف

، وطاااااااااااااا  ق األلباي يف طاااااااااااااا ي  اجلامع، وأبو إاوإ يف سااااااااااااااننق   اق  ٢097أخملجق الرتمذي   اق    (3)
 . ٢709وابن ماجق يف سننق   اق  ٢501
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 اا واإ يف القملآه   اومقملا    االوجاق الثااي من البيااه النبوي أه ث  بيااه ال ااااااااااااااناة مؤكاد  فا 
ومثال  ،يف ال اااانة  اونذا كثري جد   ،الكمل  من أحكا  وحك  وقصااااص وأخباا ومواد 

ويقول    ،[70األحزاب:  ]  َّ جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ  لا  قولاق تعاار:
  .)1)(ومن كاه يؤمن ابهلل واليو  ااثخمل فليقى خريا أو ليصمت): النيب 

 َّ جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱوكقولق تعار:   

ِخمِل فو : )مع قولق    ،[19الن ان:] وواس  اوو ط وا    ،يا ؤ ِ ي جوااوىل  و  مون  كواهو يا ؤ ِمن  اِبهَِّ ووال ياوو ِ  ااث 
اِن خوري  ا لوعٍ   اِبلنِّ اااااو لوِع أود و ،فوِإهنَّ نَّ خ ِلق نو ِمن   اااااِ ٍن يف الضاااااِّ  ونوب تو  ىل  فوِإه   ووِصهَّ أود ووجو شاااااو  
 .)٢) (ووِصه  تاوملوك  وق  ملو  ياوزول  أود ووجو فواس  اوو ط وا اِبلنِّ واِن خوري  ا ،ت ِقيم ق  كو ومل توق  

   م ؤ ِمن  م ؤ ِمنوة  ِصه  كوملىلو ِمنا هوا  و ياوس ملِ ): قال: قال اسااااااول هللا   دن أي نمليملا   وجان
 .ال با ل ا   :ال سومل     .)3)(ل ق ا اوِ ىو آخوملو خ  

  ،[ ٢38:البقملا] َّ مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :وكقولق تعار 
ملواو ال ِلسوااِيِّ فجانت ال اااااااانة مؤكدا دلى ما يف ااثية كما يف حديث    :قوالو  أوِي بوصاااااااا 

ول  اهَِّ  لَّى بِنوا اوسااا  ملو اِبل م خومَّصِ  طاااو ال عوصااا 
ِذىِل الصاااَّ )  :فاوقوالو   )4) ت  وِصهَّ نو دولوى او د مِل اااو

 ِ مل ىل  موملَّتون  ياَّع ونوا فومون  حوافو و دولويا هوا كواهو لوق  أوج  لوك    فوضااااااااااو او باوع دونوا وطااااااااااو    و   ،مون  كواهو قاوبا 

 
،  5678األإب، ابب: من كاه يؤمن ابهلل واليو  ااثخمل فو يؤ  جااىل   اق     :طاااااا ي  البخااي، ك اب  (1)

 . 9٢وم ل  يف ط ي ق، ك اب اإلمياه، ابب: احلث دلى صكملا  اجلاا والضير   اق  
، وم ااااال  يف ك اب  4787النكا ، ابب: الوطااااية ابلن ااااان   اق     :أخملجق البخااي يف طاااا  يق ك اب  (٢)

 .٢671لن ان   اق  المل ادة، ابب: الوطية اب
 .٢750الوطية ابلن ان   اق   :المل اك، ابب :ط ي  م ل ،ك اب (3)
قال النووي: " نو  ي  مضامومة وخان معجمة مث  ي  مس وحة ونو مو اع معملوه " شامل  طا ي  م ال    (4)

 (.٢19/ 19للنووي )
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اِند  النَّج     اِند  ووالشااااااَّ ومثلق ما جان يف احململمات وا نهيات كقولق   ،)1) (حوىتَّ يوط ل عو الشااااااَّ
 خسمس حس مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جت  ُّٱ :تعار

 خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص خص حص

 َّ خم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق مفحق

 أونوا ب نو مواِلٍ   كما جان يف حديث  ،ف ث  ال ااانة مؤكدا دذىل ا عاي ،[  151:األنعا ]
ملوا   اِبهَِّ ):  قااوالو   دون  النَّيبِّ   شاااااااااااااا  ا مِِل اإل ِ باااو رو  ال كو ى  الناَّس اِ   ،أوك  ي نِ   ،ووقاو ااا    ، وود ق وب  ال ووالااِدو

  .)٢) (الز واِ  ووقاوو ل  الز وِا أوو  قوالو ووشوهواإوا  

  :على القرآن ازائدً  بياانً  الوجه الثالث: ما جاء يف السنة 
ال ااااااااااااااناة أه و  أبحكاا  زا ادا دلى ماا جاان يف القملآه ك  مل  نكاا   من أوجاق بيااه  

ول  اهَِّ    :دون  أوِي ن ملويا ملواو قااوالو كمااا جااان    ،ا ملأا دلى دم هااا وخااال هااا  )   :قااوالو اوساااااااااااااا 
ا ِ هااو ا   وو   ،تا ن كو   ال مومل أوا  دولوى دومَّ الوِ هااو ونو قااد جااان  ااا يزيااد دلى مااا نص   ،)3)(دولوى خااو

وكاااى  ي انب من   ،وك  مل  احل م مل األنلياااة  ،دلياااق يف القملآه يف احململماااات يف النكاااا 
ودوقة  .واج  الزاي احملصان ،وطادقة السطمل  ،)4)والقضاان ابليمن مع الشااند  ،ال اباك

نذا ابل س اااااااري أنق   بد دند بياه ااثية أه نو ااااااا  ما أ ااااااااف ق ال ااااااانة من زايإا حىت 
 .فهو وجق لق ااتباتق القوي ابل س ري .يك مى ا ع 

 
طااااااوا ا  ااااااافملين وقصااااااملنا، ابب: األوقات اليت هن  دن الصااااااوا فيها   اق    :أخملجق م اااااال  يف ك اب  (1)

137٢. 
 . 6363الدايت، ابب: قولق هللا تعار ومن أحيانا   اق   :أخملجق البخااي يف ط  يق ك اب (٢)
  :، وم اااااااااااااال  يف ك ااب 4717النكاا ، ابب:   تنك  ا ملأا دلى دم هاا   اق     :أخملجاق البخاااي ك ااب  (3)

 .٢518ابب: حتمل  اجلمع بن ا ملأا ودم ها أو خال ها   اق  النكا ، 
 (.50/ 1اجلامع ألحكا  القملآه )( 4)
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 :القسم الثاين: بيان متوقف على معاٍن أشكلت
  دلى بعا الص ابة ا   هللا دنه فالق   الثاي ي علق  عاه أشكلت  
  :فمن  ل   ،ونذا لق أمثلة كثريا ،فو   د  ما أشكى دليه  فملجعوا صليق  
 خل ُّٱ قال: لومَّا نزل قولااااااااااااق تعار: ما اواىل البخااي يف ط ي ق دن دبد هللا  -1

اب ق :   [8٢:  األنعا  ]  َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل قوالو أوطاااااا  و
: ؟ووأويا نوا ملو  يوظ ِل      .)1)([13:لقماه ] َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ فاوناوزولوت 

ةو زوو جو النَّيبِّ  -٢  اِ شااااااااااااااااو ةو أوهَّ دااو ىنويِن اب ن  أوِي م لوي كااو دَّ : حااو ِفع أه اب نو د موملو قااوالو  ودن انو
يا   ا   تاوع ملِف ق  ِص َّ اواجوعوت  ِفيِق حوىتَّ تاوع ملِفوق   موع  شاااااااو : )مون   ووأوهَّ النَّيبَّ   ،كوانوت    تو ااااااا  قوالو

ة   (ح وساااااِ و د ذِّبو   ىت  نت مت زت ُّٱ :أووولوي او ياوق ول  اهَّ  تاوعوارو   :فاوق ل ت   :قوالوت  دواِ شاااااو

ِ  وولوِكن   :قوالوت    [8-7:ا نشاااقاب]  َّ ىث نث مث زث رث يت فاوقوالو ِصمنَّوا  وِلِ  ال عومل 
ِل     .)٢)(مون  ن وِقشو احلِ  وابو ياوه 

ع بوةو قوالو واوى اإلما  م اااااااال  يف طاااااااا ي ق  -3 لومَّا قوِدم ت  جنو ملواهو : )دوِن ال م ِلريوِا ب ِن شاااااااا 
ثول وِي  ا  ،[٢8ممل :] َّ ِّ ُّ ُّٱِصنَّك    تاوق ملون وهو : فاوقوال وا ساااااو ى ِبكوذو ى قاوب ىو ِدي اااااو ووم وساااااو
ا وِل اهَِّ  .ووكوذو ثول   ق  دون   وِل و فاوقوالو  فاولومَّا قوِدم ت  دولوى اوسااااااا  م وهو   )  :ساااااااو ان وا ي  اااااااو ِصهنَّ    كو

لوه       .)3)(أبِون ِبيوا ِِه   ووالصَّاحلِِنو قاوبا 

 
 .46٢9ال س ري، ابب: " ومل يلب وا صمياهن  بظل  "   اق   :أخملجق البخااي يف ط ي ق ك اب (1)
،  100العل ، ابب: من سع شااااااااااااي  ا فل  يسهمق فملاجع فيق   اق     :أخملجق البخااي يف طاااااااااااا ي ق ك اب  (٢)

 .51٢٢ابب: صىنبات احل اب   اق   اجلنة وطسة نعيمها، :وم ل  يف ك اب
أخملجق م اال  يف طاا ي ق، ك اب ااثإاب، ابب: النه  دن ال كين أبي القاساا ، وبياه ما ي اا    من    (3)

 .4075األسان   اق  
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دن يو  احلج  قال: سااااثلت اسااااول هللا   دن دل  واوى الرتمذي يف ال اااانن -4
  .)1) (يو  الن مل)فقال:  ،األكر

 زئ رئ ّٰ ُّٱ : ا نزلت وكما واإ يف الصااااااا ي ن دن ددي بن حامت  -5

ع يبِّ فقد جان دو  ،[187البقملا: ] َّىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ ن  الشااااَّ
امتٍِ   ِديِّ ب ِن حااو ا ناوزولااوت  حوىتَّ    :قااوالو   دون  دااو وبا يوا  ِمن  اخل وي ِس لومااَّ و لوك    اخل وي س  األ  ياو اوبونَّ

اإوِ   ووإو ووِصرو ِدقواٍل أوبا يواو فوجوعول  ا ه موا حتو تو ِوسااو ت  ِصرو ِدقواٍل أوساا  ووِإ دومود  وساا  فوجوعول ت     ،األ 
ِصمنَّوا ) :مل ت  لوق   وِل و فاوقوالو فوذوكو  يو ا  وِبن  ِ  فاولودوو ت  دولوى اوسا وِل اهَِّ   وأون ظ مل  يف اللَّي ِى فو 

ِ  الناَّهوااِ    .)٢) ( وِل و سووواإ  اللَّي ِى ووباويوا
 صورة بيانية خلالصة ما ذكر عن أوجه البيان النبوي:

 
 املطلب الرابع 

 أنواُع التفسرِي النبوي  
  :أنواع التفسري النبوي :أوًل 

 
ابب: ما جان يف يو  احلج   صاا ي ، أبواب اجلمعة، أبواب احلج دن اسااول هللاساانن الرتمذي اجلامع ال  (1)

 .916األكر   اق  
 .1783أخملجق البخااي يف ط  يق ك اب الصو ، ابب: قولق تعار: وكلوا واشملبوا حىت ي نب   اق   (٢)
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فكذل  ينق ااااااااااا  صر نودن من حيث كيسية  ،ال س اااااااااااري النبوي كما لق أوجق م عدإا 
 البياه وتمليق ق: 

  :النوع األول: بيان صريح يف مع  اآلية
أو   ،امن خول أقوالق كما بيَّنا ساااابق   اونو الذي يكوه قصاااد  بياه مع  ااثية وا ااا    

 .ص  بق اط ي    او  تسه  ااثية فهم   ،وتقمليملاتق ،من خول أفعالق
 :ماا جاان يف حادياث جاابمل الطوياى يف وطاااااااااااااار حجاة النيب    :مث ال بي ان ه ابلفع ل 
ناو ) بِّ   باويا  ِ ووملو  ي  او انو أبِو واٍه وواِحٍد ووِصقوامو ون  ه موا  حوىتَّ أوتوى ال م ز إولِسوةو فوصاولَّى ِ وا ال مول مِلبو ووال ِعشاو

ول  اهَِّ  طوجوعو اوساااااااا  يا   ا مث َّ ا اااااااا  ملو   شااااااااو لَّى ال سوج  مل  ووطااااااااو و لوق   -حوىتَّ تولوعو ال سوج  ِحنو تاوبونَّ
ب     لوةو   ، واٍه ووِصقواموةٍ أبِو  -الصاااااا  بوىو ال ِقبا  عوملو احل وملوا و فواساااااا  اوق  ووانو حوىتَّ أوتوى ال موشاااااا  مث َّ اوِك و ال قوصاااااا 

ىل   دو ق  ووووحااَّ لَّلااو اىل  ووكورَّوىل  وونو ا  ،فااودودااو دًّ سوملو جااِ ا حوىتَّ أوساااااااااااااا  ىو أوه  توط ل عو   ،فاولو   ياوزول  وواِقساا  فااودوفوعو قاوباا 
م ا    ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ  ُّٱفه  بياه فعل  لقولق تعار:   ،)1)(الشااااااَّ

 رث  ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب مب ربزب يئ

ودذا قال الشنقيط :    ،[198البقملا:]  َّ ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
 .)٢)((أفعالق يف حج ق تس ري اثايت احلج ))
جوانو حور    :قوالو  بن م ااعوإ  دون  دوب ِد اهَِّ ما جان   :يف التفس ري  ومثال تقريراته   

بوعٍ  :ِمن  ال ياوه وِإ فاوقوالو  مووواِت دولوى ِصطااا  نو   ،ِصنَّق  ِص وا كواهو ياوو    ال ِقيواموِة جوعوىو اهَّ  ال اااَّ واو اااِ وواأل 
بوعٍ  بوعٍ   ،دولوى ِصطااا  بوعٍ   ،ووال موانو ووالثاَّملوى دولوى ِصطااا  ِ قو دولوى ِصطااا  أوانو  :مث َّ ياوه ز ن نَّ مث َّ ياوق ول    ،وواخل ووو

ِديق ا   فاولوقود  اوأوي ت  النَّيبَّ  ،أوانو ال موِل    ،ال موِل    يوضا  و   حوىتَّ بودوت  ناووواِجذ ىل  تاوعوج ب ا ووتوصا 

 
أخملجق البخااي يف طااااااااااااا  يق ك اب ال س اااااااااااااري، ابب: قولق تعار: )وأنذا دشاااااااااااااريت  األقملبن(   اق    (1)

 .3009، وم ل  يف ك اب اإلمياه، ابب: قولق تعار: )وأنذا دشريت  األقملبن(   اق  1670
 (.4/496أ وان البياه ) (٢)
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قِ  لاااِ الو النَّيب     ،لِقوو   جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض ُّٱ  :مث َّ قاااو

فهذا تقمليمل نبوي )1)(  [67الزممل:] َّ خك حك جك مق مفحق خف  حف
ون  أدلى أنواك  ،وكاى ناذىل األوجاق الصااااااااااااااملحياة ن  بيااه للقملآه ابل ااااااااااااااناة ، ع  ااثياة

  .ال س ري وتنزل يف منزلة بياه القملآه للقملآه
  :النوع الثاين: بيان غري صريح يف مع  اآلية

ونو النوك الذي  ،ونذا النوك شااااااامى لعمو  ال اااااانة النبوية من أقوال وأفعال وتقمليملات  
من أحاإيث وا سااااااا ساإا منها  حاول العلمان ا ج هاإ فيق امى ما واإ دن النيب 

أو يف ا و اااااااااوك وحنو  ،ب اااااااااب  ال شاااااااااابق مع ااثية يف بعا األلسا   ،يف بياه ااثايت 
وا عول فيهاا اج هااإ العاامل وقاداتاق العلمياة والاذننياة يف توظير ال ااااااااااااااناة يف بيااه   ، لا  
وأمثل اق    ،ويف الكيسياة ،ناا اخ لسات فياق ماذانا  العلماان يف القلاة والكثملاومن ن  .القملآه

ومعامل ال نزيى  ،خاطااااااااة جامع البياه  بن جمليمل  ،م وفملا يف كى ك   ال س ااااااااري اب ثىنوا
والاذي يوح  يف منهجه  داد    ،وتس ااااااااااااااري القملآه العظي  لل ااف  ابن كثري  ،للبلوي

ونو بياه وتو اي  النص  ،ال وساع يف تساطايى األحكا   ا خيملج ال س اري دن مقصاوإىل
َتاكن بقية ما جان يف ال اانة من تسصاايى  ا ي ناساا  مع الب ااس يف تساطاايى  ،القملآي

ونو يل  بياه    ،ونذا نو بياه القملآه ابل ااااااااانة ،العلو  األخملى من دقيدا وفقق وحنومها
 .؛ ألنق اج هاإ دلمانلقملآه ابلقملآه وبياه ال نة للقملآه ونو حمى أخذ واإا
 

 
،  7513يو  القيااماة   اق   أخملجاق البخاااي يف طاااااااااااااا  ياق ك ااب ال وحياد، ابب: كو  الملب دز وجاى  (1)

 .7٢٢4وم ل  يف ك اب ال وبة، ابب: يف طسة القيامة واجلنة والناا   اق  
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 املطلب اخلامس 
 مميزات التفسري النبوي ومصا ره

 : مميزات التفسري النبوي:أوًل 
أو ما أشاااااااكى فهمق    ،من القملآه الكمل  ص  ما اح اج صر بياه مل يس ااااااامل النيب  -1

 .فال س ري الصملي  مل يشمى كى القملآه ،دلى الملاج  دلى بعا الناس
 ؛للقملآه نو أدلى أنواك ال س اري بعد تس اري القملآه الكمل  ابلقملآه تس اري النيب  -٢

و  جيوز تقاد  قول أحاد دليهاا   ،أله أقوالاق يف ال س ااااااااااااااري وح  جيا  األخاذ  اا
وكى ما  ،[4- 3النج :]َّ يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱ :كما قال تعار

 .جان دنق من بياه   ي  لين دنق م ل 
بعبااات بليلة وجيزا إوه اسا طملاإ صر ما   طالة   اوا ا     ساهو   كاه تس اريىل  -3

  .؛ ألنق قد أو  جوامع الكل لق ابل س ري
مثاال  لا : و   ،ول القملآه فيعماى باقثي او  ،للقملآه الكمل  بقولاق وفعلاق  كااه بيااناق   -4

ِعيِد ب ِن ج بوري ٍ دون  اب ِن دوبَّاٍس او اااااِ و اهَّ  دونا ه موا قوالو   ما جان  ُّٱلومَّا ناوزولوت  : دون  ساااااو

دولوى الصاَّسوا فوجوعوىو يا نواِإي ايو   طاوِعدو النَّيب   [  ٢14الشاعملان:] َّ زت رت يب
ملٍ  فوجوعوىو الملَّج ى  ِص وا ملو  يو اااااا  وِطع   ،لِب ط وِه قا ملوي ٍش حوىتَّ اج  وموع وا ،ايو بويِن دوِديٍّ   ،بويِن ِفه 

و   ِ   ىو اوساااااا  أواوأويا  وك    لوو    :فاوقوالو  ،فوجوانو أوب و دووٍ  ووقا ملوي ش   ،موا ن وو   نظملأوه  خيو مل جو أوا سااااااو
رو ت ك    أوهَّ خوي و  اِبل وواِإي ت ملِياد  أوه  ت ِلريو دولوي ك    أوك نا        دِِّق َّ أوخ  ناوعو   ماوا  :قاوال وا  ؟م صااااااااااااااو

ق ا د  ِديدٍ : قوالو   ،جوملَّبا نوا دولوي  و ِص َّ طااِ اٍب شااو و يودوي  دوذو أوب و  فاوقوالو   ،فوِإّيِ نوِذيمل  لوك    بون 
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ا مجووع  اونوا فاوناوزولوت  :  دوو ٍ  ا ملو ال ياوو ِ  أوِدوذو  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ تاوبًّا لو و سااااااااو
  .)1)(َّ ىك  مك لك اك

نقى صلينا ابلملواايت الصا ي ة الثاب ة ا وجوإا وا ن شاملا يف  كى ما ف املىل النيب  -5
  .ف س ريىل موىنق يف مصاإاىل ا عملوفة ،وك   ال ساسري ا  ندا ،ك   ال نة

 :مصا ر التفسري النبوي :ااثنيً 
 :  بع ما جان يف أمهات الك   تبن أه أن  مصاإا ال س ري النبوي ن ب 
 .وال نن وا  انيد وا عاج   ،الص ا  األحاإيث الشمليسةك    - 1
لعبد الملزاب الصنعاي   ،ال س ريوأمهها:    ،ا  نداك   ال س ري: وخاطة ا شهواا   - ٢
وتس ااري القملآه العظي   ،(310ت: ) بن جمليمل الطري   ،وجامع البياه ،(٢11ت:  )

  .(3٢7ت: ) بن أي حامت 
معامل ال نزيى  ))كااااااااااا   :كما يملجع صر ك   ال س ري اجلامعة لل س ري اب ثىنوا غري ا  ندا  

والدا ا نثوا يف  ،(774 بن كثري )ت:  ،وتس ااري القملآه العظي  ،(516)ت: للبلوي
 .وغرينا ،(911ت:)ال س ري اب ثىنوا لل يوت  

وتبقات  ،ال اااريا النبوية  بن نشاااا ك   ال ااي  وال اااري وا لازي: ولعى أمهها   - 3
 .وَتاي  األم  وا لو  للطري وغرين  ،ابن سعد

واإلتقاه  ،مثى ك اب الرناه للزاكشااااااااااااا  :ك   دلو  القملآه وأساااااااااااااباب النزول - 4
والعجاب يف  ،وأساااباب نزول القملآه للواحدي  ،وأساااباب النزول لل ااايوت   ،لل ااايوت 

يف أسااااااااباب النزول  قبى بن ناإي  والصاااااااا ي  ا  ااااااااند ،بياه األسااااااااباب  بن حجمل
  .وغرينا ،الواإد 

 
وأنذا دشاااريت  األقملبن واخسا جناح     :ابب  تس اااري القملآه، ساااواا البقملا،  :طااا ي  البخااي، ك اب  (1)

 .4496  اق :  ألن جانب ،
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ولكن الذي ينبل  أه يملادى يف ال س اااااااري النبوي ال ثبت من طااااااا ة صساااااااناإىل صر النيب 
، وتوجيهق يف السه  ،والنظمل يف أقوال العلمان يف احلك  دليق ،ب خملجيق. 
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 املبحث الثاين 
 للقرآن الكرمي  تفسري الصحابة

 .ا طل  األول: قيمة ال س ري ا ثىنوا دن الص ابة 
 .ا طل  الثاي: تساوت فه  الص ابة  عاي القملآه وأسبابق

 .ا طل  الثالث: منهج الص ابة يف ال س ري ومميزاتق
 .أشهمل ا س ملين من أط اب النيب  ا طل  الملابع:

 .ا طل  اخلاما: ا وقر من تس ري الص ابة 
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 املطلب األول 
  )1)قيمة التفسري املأثور عن الصحابة

الصااا ابة ا ااا  هللا دنه  ن  أدل  الناس ابلقملآه الكمل  وتس اااريىل ومقاطااادىل من بعد  
ون    ،وقيمة دالية  ،أمهية ومنزلة خاطاااااة  القملآه الكمل  دوأقواد  يف تس اااااري ا ،النيب 

  ، جعلها العلمان من أن  مصاااااااااااااإا ال س ااااااااااااري بى  مقدمة دلى أقوال غرين  من الناس؛
 و ل  لآل : 

 فه  الذين دلمه  النيب  :التعلم على يد معلم القرآن األول الرس          ول    :أوًل 
وفصاااااااااااى د  أحكامق حىت فهمونا وودونا دلى   ،وبن د  معانيق ،الوح  واابن  دليق

دلى أفضى تمليقة يف ال عل    ،وفضى ال عل  بن يديق  ،بملكة الص بةفنالوا    ،أكمى طواا
لريجعوا  ااجملال واسااااااع   النيب وقد ف   د     ،وأقو  منهج يف الملداية وا ن ما   ،والبياه

وتبق د  ماا أنزلاق هللا دلياق   ،دنادن   أو خس  معنااىل  ،صلياق يف كاى ماا أشااااااااااااااكاى دليه 
وتلقوىل دلى مكاث  ،  دلى هنجاق خري تملبياةواابن  ،يف حيااتاق وحيااهت   اومنهجا   اساااااااااااااالوكا  

يااااديااااق تعااااار:  ،بن  قااااال   ]  َّ يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱٱكمااااا 

  كما جان  ،ابلسقق يف الدين وتعل  ال ثويى ومنه  من إدا لق الملسااااااااااول  ،[106اإلسااااااااااملان:
ةو دون  اب ِن دوبااَّاٍس   ملِمااو ول  اهَِّ    دون  ِدك  مَّيِن اوساااااااااااااا  :  ااااااااااااااو ق  )  :ووقااوالو   قااوالو اللَّه  َّ دولِّماا 

)   .)٢)ال ِك وابو
 ،وصمياه كامى  ،وب جملإ َت  ،بدوه واسااطة تلقوا الوح  الملابي من النيب  الذينن  و  

  ( ه418  :ت )يصااااااوا لنا  ل  اإلما  الولكا      .حملج وتملإإ  غريمن وت اااااالي  مطلق  

 
نزنة ال اااامعن  مؤمن ا بق ومات دلى اإلساااو " انظمل:    النيبدمله ابن حجمل بقولق:" الصااا اي من لق     (1)
 .(111)ص:اواية الص ابة دن ال ابعن يف
 .73الله  دلمق الك اب،   اق   أخملجق البخااي، ك اب العل ، ابب: قول النيب  (٢)
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من  ،وأحكامق معاينة  ،وشااملا عق مشاااندا ،فثخذوا اإلسااو  دنق مباشااملا  )):فيقول  
 ،وحسظوا دنق شاااااااسانا  ،فجاولونا دياان  ،و  ساااااااسري بينه  وبينق واطااااااالة ،غري واساااااااطة

وأخلصااااااااوا  ،واد قدوا مجيع  ل  حقا  ،وتلقنوىل من ل ااااااااانق دذاب  ،وتلقنوىل من فيق اتبا
واحنسظت    أطاول    ،فهؤ ن الذين تعهدت بنقله  الشامليعة  ...بذل  من قلو   يقينا

فه    ؛والاددوا د  من هللا اب لسملا  ،فوجبات د  باذلا  ا ناة دلى مجيع األماة  ،ال ااااااااااااااناة
ف ملي  ،وأمناؤىل يف تبليْ الوح  دنق  ،وسااااااااااااسملتق بينق وبن أم ق  ،ونقلة إينق ،محلة دلمق

وكااى تااا سااة من األم  مملجعهااا صليه  يف   ،الناااس بااق يف حياااتااق ووفاااتااق  أه يكونوا أور
 .(1)((ومعودا دليه  فيما خي لر فيق من أمواىل ،ط ة حديثق وسقيمق

وانسااخق   ،فعملفوا زماه نزولق ومكانق وأحوالق  : عاص  روا الوحي وش  اهدوا التنزيل:ااثنيً 
قال ابن  .ونذا أواىنه  مزيد فه    يشااااكه  فيق غرين   ،وم قدمق وم ثخملىل ،ومن ااوخق

كما أه د  معملفة   ،للصااااااااا ابة فه  يف القملآه خيسى دلى أكثمل ا  ثخملينو )) :تيمية  
فإهن  شااااااااااهدوا الملسااااااااااول   ،  يعملفها أكثمل ا  ثخملين أبموا ال اااااااااانة وأحوال الملسااااااااااول

وداينوا الملسااااااول ودملفوا من أقوالق وأفعالق وأحوالق ما ي اااااا دلوه بق دلى مملاإىل   ،وال نزيى
ماا فهماق    :ومن األمثلاة دلى  لا    .(٢)((ماا مل يعملفاق أكثمل ا  اثخملين الاذين مل يعملفوا  لا  

 َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ من قولق تعار: أبو أيوب األنصاااااي 

  ؛  صلق ص  هللا   ، ا محى اجى يو  الق ااااااطنطينية دلى العدو فقال الناس: مق  [195البقملا:]
وقال: فاإللقان صر ال هلكة   ،فذكمل أبو أيوب ساااب  نزودا  ...يلق  بنس اااق صر ال هلكة

لوموةو قوالو   ،(3)(أه نقي  يف أموالنا ونصاااااال ها وندك اجلهاإ ِقيق ب ن سااااااو  :كما جان دن شااااااو

 
 (.٢3، ٢٢/ 1انظمل: شمل  أطول اد قاإ أنى ال نة واجلمادة ) (1)
 (.19/٢00جمموك الس اوى ) (٢)
 ( وط  ق األلباي يف سل لة األحاإيث الص ي ة.99/  9أخملجق البيهق  يف ال نن الكرى ) (3)
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: ع وٍإ فاوقوالو ت  ِمن  يف اوس وِل اهَِّ  )خوطوباونوا دوب د اهَِّ ب ن  مو   ِبض ع ا ووسوب ِعنو   وواهَِّ لوقود  أوخوذ 
واوا   ِِن     وواهَِّ لوقود  دوِل و أوطاااااااا  واب  النَّيبِّ   ،ساااااااا   ،أوّيِ ِمن  أود لوِمِه   ِبِك واِب اهَِّ ووموا أوانو خِبوري 

ِلوِق أوس وع  موا ياوق ول وهو  :قوالو شوِقيق   ( ،فوجولو  ت  يف احل  ع ت  اواإًّا ياوق ول  غوري و  وِل و  .)1)فوموا سِو
  ني مي ُّٱفقاد نزل القملآه بل اااااااااااااااهن   :الكرميأهنم أعلم الن اس بلة ة القرآن    ا:اثلث ً 

من غري تعل  للاااة و    ،جملاي دلى معهوإن  يف الكو  ودااااإاهت  يف اخلطااااب   َّ ىي
  و  يعل  أحد أفصاا  ل اااان وأساادَّ بياان وأقو  خطااب    ،مدااسااة و  اك  اااب ألساااليبها
  .وأو ن  يف نذا ال بق ط ابة اسول هللا  ،من أنى القملوه األور ا سضلة

 ،و  شاا  أه اجلهى ابلل اااه العملي من أكر أسااباب سااون السه  للنصااوص الشااملدية 
ما جهى الناس و  اخ لسوا ص  لرتكه  ل اااااااااااااااه  )) :ولذل  قال اإلما  الشااااااااااااااافع 

  .(٢)((أاسطاتالياالعملب وميله  صر ل اه 
يف تس اااااااااري القملآه وفه  نصاااااااااوطاااااااااق ن  الللة اليت كانت  امث صه الللة اليت تعد مملجع   

وما تملأ دليها يف العصااااااااوا   ،م داولة يف دصاااااااامل ال نزيى إوه ا ل سات صر الللة احلاإىنة
قاااال ابن   .مماااا   ينبل  حتكيماااق يف فه  القملآه الكمل   ،ال اااالياااة من إ  ت األلساااا 

 اا وخيااتبه   اا النيب من مل يعمله للاة الصاااااااااااااا ااباة اليت كاانوا ي خااتبوه   )):تيمياق
،  (3)((...الكل  دن موا عق هوص  حمل  ،وداإاهت  يف الكو.  
وقد ىنبت الثنان دليه  يف الك اب وال ااااانة من   :: علو مكانتهم يف العلم والعملارابعً 

وما  ،وصخوطاااااه  بصاااااواا يندا دا مثيى ،وطااااادقه  ،ودمله   ،هللا واساااااولق يف دلمه 
فه  خري   ،ودمى طااحل  ،أمملان اب ق دان    وصتباك منهجه  ص   ا د  من فه  طاا  

 
،  4616  اق     أخملجق البخااي يف طااا ي ق ك اب فضاااا ى القملآه، ابب: القملان من أطااا اب النيب    (1)
 .450٢م ل  يف ك اب فضا ى الص ابة ابب فضى دبد هللا بن م عوإ   اق  و 
 (.74/ 10سري أدو  النبون ) (٢)
 (.1/٢43جمموك الس اوى ) (3)
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بى ن  الذين ألزموا كلمة ال قوى   ؛وأكثملنا تقوى  ،وأبملنا قلواب    ،ودمو    انذىل األمة دلم  
 حئخئ جئ يي ىي  ني مي زي ُّٱكما قال تعار:    ،وكانوا أحق  ا وأنلها

  ،من احلكماة   ادلمه  ينبودا  ولاذلا  جعاى هللا   ؛[٢6الس  :]  َّ خب حب جب هئ مئ
 ُّٱ لقولق تعار: امصاااااااااااااداق    ،فملقوا بق بن احلق والباتى وازقه  فملقاان    ،من اددى اوأنواا  

 نثىث  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب
 ،ودلمه  أغزا ،ودصااااااااملن  أبمل  ،فزماهن  أشاااااااامله  ،[٢9األنسال:]  َّ ىق يف ىف يث

قال ابن   .واخلطث دنه  أبعد من غرين   ،وحملطاااااااااااه  دلى تل  العل  والعمى بق أدظ 
 ،من كاه منك  م ااااااا نا فلي ااااااا   ن قد مات )):دممل وابن م اااااااعوإ ا ااااااا  هللا دنهما

وأقلها  ،وأدمقها دلما  ،أبملنا قلواب ،كانوا خري نذىل األمة  أول   أطااااااااااااا اب حممد  
فه   ،ف شااابهوا أبخوقه  وتملا قه   ،قو  اخ اان  هللا لصااا بة نبيق ونقى إينق  ...تكلسا

ون  فوقنا يف كى )):قال الشااافع   .(1)((كانوا دلى اددى ا  اا قي   ،أطاا اب حممد
آااؤن  أمحد وأور بنا    ،واسااااا نبس بق ،وأممل اسااااا دا  بق دل   ،دل  واج هاإ وواك ودقى

موا ِمن  ) كما قال النيب   ،وحواايوىل فه  أطااااا اب النيب   .(٢)((من آاا نا ألنس ااااانا 
نَِّ ِق   أ مٍَّة قاوب لِ   باوعوثوق  اهَّ  يف نويبٍّ  ِص َّ كواهو لوق  ِمن  أ مَِّ ِق حوووااِي وهو ووأوطاااااااااااااا  واب  ثو خ ذ وهو ِب اااااااااااااا 

مث َّ ِصهناَّوا ختو ل ر  ِمن  باوعا ِدِن   خ ل وه  ياوق ول وهو ماوا  و ياوس عول وهو ووياوس عول وهو ماوا  و   ،ووياوق  اود وهو أبِوم ملىلِ 
دون    بِياوِدىِل فاوه    ،يا ؤ مومل وهو  اناو انِاِق فاوه وو م ؤ ِمن    ،وو م ؤ ِمن  فومون  جاو دون    بِِل اااااااااااااااو اناو وومون    ،وومون  جاو

دون    ِبقول باِاِق فاوه وو م ؤ ِمن   انااو بااَّة  خومل إولٍ   ،جااو ون  الااذين   .(3)(وولوي او وواوانو  ولاِا و ِمنو اإِلميااواِه حو
 قاال:  كماا جاان دن أي دباد الملمحن ال اااااااااااااالم   ،مجعوا بن اإلميااه والعل  والعماى

 ،ودبد هللا بن م ااااااااااااعوإ وغريمها  ،حدىننا الذين كانوا يقمل وننا القملآه كعثماه بن دساه))
 

 (.1/305حلية األوليان ) (1)
 (.49مناق  الشافع  للملازي )ص:  (٢)
 .188اإلمياه   اق  ك اب: اإلمياه، ابب: كوه النه  دن ا نكمل من   ط ي  م ل ، (3)
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دشاااااااااااااامل آايت مل جيااوزوناا حىت ي علموا ماا فيهاا من    أهن  كاانوا ص ا تعلموا من النيب  
 .(1)((ف علمنا القملآه والعل  والعمى مجيعا  :قالوا .العل  والعمى

و ل  من خول ما  :حث الكتاب والس  نة على اتباعهم يف العلم والعمل  ا:خامس  ً 
مماا يادل دلى وجوب تقاد  فهمه  والملجوك صلياق    ،ودمو    اىنبات من الثناان دليه  دلما  

  ،ومملاإ هللا واساولق منهما  ،واد باان  السيصاى يف فه  أإلة الك اب وال انة  ،دند ال نازك
  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :ومن ناذىل األإلاة الكثريا قولاق تعاار

 يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم

الثنان دلى ا  بعن لل اابقن فااثية طاملحية يف   [100ال وبة:] َّ يي ىي مي  حيخي جي
وا تباك   ،ون  أ مة ال ااااااااالر الصااااااااااحل وقاإهت    ،األولن من ا هاجملين واألنصااااااااااا

ونذا ا د  ي ضاااامن طاااا ة ما كانوا   ،شااااامى لود قاإ والعمى ا بين دلى طاااا ة السه 
وقد اح ج اإلما    .كما إلت اب سهو  دلى بطوه ما خالسه  يف  ل    .دليق من  ل  

 نت ُّٱ :ومن ااثايت قولق تعار  .(٢) مال   ذىل ااثية دلى وجوب اتباك الصااااااااا ابة 

 يل ىل يكمل ىك لكمك اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱوقولق تعار:   ،[137البقملا:] َّ  ام

 وقال تعار:  ،[115الن ااان:] َّ مت  زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ

 يكمل ىك لكمك اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ

 جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ُّٱ :وقال تعار  ،[137ا:البقمل ]  َّ  ام يل ىل

 وقال تعار:  ،[13لبقملا:ا]  َّ مج حج  مث هت مت خت حت  هبجت مب خب حب

 
 (.169، والسملايي يف فضا ى القملآه )ص: 9978أخملجق ابن أي شيبة يف ا صنر   اق   (1)
يملاجع   ( وقد فصااى يف ساات طااس ات إ لة نذىل ااثية دلى وجوب اتباده   4/1٢3صدو  ا وقعن )  (٢)

  زيد السا دا. 



 
 

 

 

140 
 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

 -فكى نذىل األإلة  ،[119ال وبة:  ]َّ يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
  .تؤكد منزلة ومكانة منهج وقول أط اب النيب  -وغرينا كثري 

من ا علو   )) :قال شااي  اإلسااو    : للة اإلمجاع على اتباع منهجهم  ا:س  ا س  ً 
ابلضاااااااااااملواا  ن تدبمل الك اب وال ااااااااااانة وما اتسق دليق أنى ال ااااااااااانة واجلمادة من مجيع  
الطوا ر أه خري نذىل األمة يف األدمال واألقوال وا د قاإات وغرينا من كى فضااااايلة  

 كماا ىنبات  لا  دن النيب    ،أه خريناا القمله األول مث الاذين يلوهن  مث الاذين يلوهن 
أفضااااااااااااى من اخللر يف كى فضاااااااااااايلة من دل  ودمى وصمياه ودقى  وأهن    ،من غري وجق

نذا   يدفعق ص  من كابمل ا علو    ،وأهن  أور ابلبياه لكى مشكى  ،وإين وبياه ودباإا
  .(1)((وأ لق هللا دلى دل   ،ابلضملواا من إين اإلسو 

قال اإلما  الشاااااتيب يف  ،دند العلمان اإوا من خالر منهجه   ا ا كاه  ل  م اااا قمل   
الذي جانت دلى هنج ال س ااااري اإىل دلى بعا أقوال سااااهى ال   اااارتي ال س ااااريية  

 َّ يي ىي   ني  ُّٱ  :يف قولااق تعااار  اإلشاااااااااااااااااي  ااالسااة  نهج الصاااااااااااااا ااابااة  

 ُّٱ ،الطبيع النسا   [36الن ااااااااان:]  َّ حئ جئ ُّٱ ،ابتنها؛ فهو القل   وأما)):[36الن ااااااااان:]
  [36الن اااان:]  َّ جب  هئ ُّٱ ،العقى ا ق دي بعمى الشاااملك  [36الن اااان:]  َّ  مئ خئ

 ،نو من ا وا ااااااع ا شااااااكلة يف كومقو ))   :فقال يف اإىل .((دز وجى ،اجلواا  ا طيعة هلل
ا و ل  أه اجلااي دلى مسهو  كو  العملب يف نذا اخلطاب ما   ،وللريىل مثى  ل  أيضاا 

وغري    ،نو الظااانمل من أه ا ملاإ ابجلاااا  ي القملِب ومااا  كمل معااق مااا يسه  منااق اب اادان
والادلياى دلى  لا  أناق مل ينقاى   ،  من آمن منه  و  من كسمل  ، لا    يعملفاق العملب 

ولو كاه   ،مياىنلق أو يقاابقدن ال ااااالر الصااااااحل من الصااااا ابة وال ابعن تس اااااري للقملآه 

 
 (.4/158جمموك الس اوى ) (1)
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و    ،ألهن  كاانوا أحملى بسه  ظاانمل القملآه وابتناق ابتسااب األ ماة  ؛دنادن  معملوفا ا لنقاى
  .(1)(( و  ن  أدمله ابلشمليعة منه  ،ث  آخمل نذىل األمة أبندى مما كاه دليق أودا

 : ما يرتتب على التزام منهجهم من فوائد عديدة:اسابعً 
ال اااااالر الصاااااااحل لنصااااااوص الك اب وال اااااانة لق ةملات اينعة وآرا انفعة ا ل زا  بسه   

وتعصااااااااااااااماق ك ه هللا من األنوان وا سااني  الشاااااااااااااااا ا   ،حتس  ا ملن يف دقيادتاق ودبااإتاق
وتواىنق الطمثنينة واألمن النس ااااااااااااا  القاتع لشاااااااااااااوا   ا ح ما ت   ،واألفكاا ا ن ملفة

فمىت دل  ا  سقق وتال  العل  أه فهمق للدليى   .الملافع لإلشاااااااااااااكا ت ا  ومهة  ،ا قداا
شاااااندا طاااااإقا دلى طاااا ة   ،موافق لسه  ال اااالر الصاااااحل كاه  ل  حاسا للرتإإات 

  .ا س د ل ابلدليى مصدقا لق

وك سِّملو   ،وان هكت احلملمات  ،وساااااسكت الدمان ،وما سااااالت ال ااااايوه وأزنقت األاوا  
مجاد ه  ص  ب اااااااااااااب  ال ثويى الباتى ا بين دلى السه  ال اااااااااااااقي    وفملقت  ،ا  ااااااااااااالموه

فاتباك منهج  ،للنصاااااوص الشاااااملدية ا خالر لسه  ال ااااالر الصااااااحل ا اااااواه هللا دليه 
دلى وجق مل يدخلق ال اااااااابيى الوحيد  عملفة مملاإ هللا تعار ومملاإ اسااااااااولق  الصاااااااا ابة نو 
ومل يلريوا أو يبادلوا أو   ،ودمو    ادلما   فه  ا ااااااااااااااكوا  نهج النيب    ،حتملير و  تبادياى

 جم يل ىل مل خل ُّٱ :كما قال تعار،بصاااااااااااواا شاااااااااااهد هللا د  بذل   ،حيدىنوا

وقد جان    ،[٢3األحزاب: ] َّ يه ىه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم
ااِيوةو قوول  النيب  ِِ ب ِن ساااو ود ن    يف حديث الِعمل ابو  ،يف مودظ ق البليلة اليت  واوفوت  دووا األ 

ا ال ق ل وب   نَّيِت  ،فإنق من يعش منك  ف ااااااااريى اخ وفا كثريا)  :ووووِجلوت  ِمنا هو  ،فاوعولوي ك    ِب اااااااا 
ِديِّنو  ِدينو ال موه  نَِّة اخل  لوسواِن الملَّاشاااااِ ا اِبلناَّوواِجذِ   ،ووسااااا  وا دولويا هو ِت األ  م وِا   ،وودوضااااا  ك    ووحم  دورو ووِصايَّ

 
 (.٢48/ 4ا وافقات يف أطول السقق للشاتيب ) (1)
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دوة   ىنوٍة ِبد  لوة ( ،فوِإهَّ ك ىَّ حم  دو وو دوٍة  ااااااااااااااو فكى نذىل ااثايت تؤكد اتباك منهج .)1)ووِصهَّ ك ىَّ ِبد 
يف مجيع أموا الدين   فثسااااعد الناس وأساااادَّن  اأاي    .ودمو   ادلم   أطاااا اب الملسااااول 

واغا  بعقلاق   ،مشااااااااااااااكااا الوح  ا بن))وماا يقملب من اب العاا ن نو من تلقى من  
 ،وتكلساات ا  نطعن  ،وفطملتاق وصميااناق دن آاان ا  هوكن وتشااااااااااااااكيكاات ا شااااااااااااااككن

فإه كلماتق اجلوامع النوافع  ؛واس مطمل إين ادداية من كلمات أدل  اخللق بملب العا ن
يف نذا الباب ويف غريىل كست وشااااست ومجعت وفاوملوقت وأو اااا ت وبينت وحلت حمى  

مث صه ما دند ال ااالر من العل  واإلمياه نو ما   .(٢)((القملآه  ال س اااري والبياه  ا تضااامنق
اساااااا ساإوىل من نبيه  الذي أخملجه  هللا بق من الظلمات صر النوا وندان  صر طااااااملاط 

و  شااااا  أه أدل  الناس  ذا الصاااااملاط وأحملطاااااه  دلى ادداية صليق ن    .العزيز احلميد
ولذا قال دممل بن اخلطاب  .طااااا ابة اساااااول هللا مث أتباده  من أ مة ال ااااالر الصااااااحل

: ((  ص ا لقي   الذين ي بعوه ا  شااااااابق فخذون  ابل اااااانن فإه أطاااااا اب ال اااااانن أدل
 .(3)((بك اب هللا تعار 

 )) :قاال دممل  بن دبااس   .فسهمه  نو العااطاااااااااااااا  من ال سملب وا خ وه ا اذمو  
كير خت لر ناذىل األماة ونبيهاا واحاد وقبل هاا واحادا؟ قاال ابن دبااس: اي أمري ا ؤمنن 

وأنق سيكوه بعدان أقوا  يقملؤوه القملآه   ،صمنا أنزل دلينا القملآه فقملأانىل ودلمنا فيمن نزل

 
، وأمحااد يف  43، وابن ماااجااة   اق   3991، وأبو إوإ   اق   ٢600اواىل الرتمااذي يف سااااااااااااااننااق   اق     (1)

، واحلاك  يف ا  ا دا  دلى الصا ي ن   570٢3، وابن حباه يف طا ي ق   اق  165٢1ا  اند   اق   
 حديث ح ن ط ي .، وقال الرتمذي: نذا ٢98اق  
 (.1/18شسان العليى ) (٢)
 .93، وااثجملي يف الشمليعة   اق  1٢1أخملجق الداام  يف سننق   اق   (3)
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فااإ ا   ،فااإ ا كاااه د  فيااق اأي اخ لسوا  ،فيكوه د  منااق فيااق اأي  ،و  يااداوه فيمن نزل
  .(1)((ا اخ لسوا اق  لو 

فهو ال اابيى حل اا  ماإا ا ب داك واإلحداث يف  ،وفهمه  كما نو ال اابيى  عملفة احلق 
الادين؛ أله ا ب ادداة دااإا ماا ي علقوه ببعا النصااااااااااااااوص وي اثولوهناا دلى غري وويلهاا  

 ،وفه  ال االر نو السيصااى يف نذىل ا  ااثلة  .ويسهموهنا دلى غري مملاإ هللا ومملاإ اسااولق
 نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱقال تعار:  ،ونو احلق الذي ليا بعدىل ص  الضاااول

فكى   ،[137البقملا:  ] َّ  ام يل ىل يكمل ىك لكمك اك يق  ىق يف ىف ىثيث
باى نو  ،شاااااااااااااا ن  إين ودبااإا مل يكناا معملوفن دناد ال اااااااااااااالر فهو ليا من الادين يف

لاذلا  كلاق ينبل  احلاذا من تمل  ينااإي كدااإا النظمل   ،ا ب اداك واإلحاداث يف الادين
مهما ألبا نذا  ،لر الصااحليف فه  النصاوص الشاملدية فهما جديدا م نكبا لسه  ال ا

الطمل  بلبوس ال جادياد أو اإلطااااااااااااااو  أو ال لري أو مواكباة العصاااااااااااااامل أو ال خلص من  
 .أو غري  ل  من ا  ااااااميات الراقة  ،أو ا نس ا  والعصااااااملنة وال نويمل ،ال  جمل واجلموإ

 حج مث هت  مت  ُّٱ  وقد قال فملدوه لقومق:  .فإه األسان   تلري من احلقا ق شي ا

 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱوقااااال ا نااااافقوه:    ،[٢9غااااافمل:  ]  َّ مج

البقملا:  ]  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱقال هللا تعار:  [11البقملا:] َّ زن
1٢  ] 
وجعلوا   ،للقملآه الكمل   فلهذىل األساااااباب وغرينا اد   العلمان ب س اااااري الصااااا ابة    

ص ا مل )) :كما قال شااي  اإلسااو  ابن تيميق    أقواد  يف ال س ااري بعد أقوال النيب 
جند ال س اااااااري يف القملآه و  يف ال ااااااانة اجعنا يف  ل  صر أقوال الصااااااا ابة فإهن  أإاى 

 ،و ا د  من السه  ال ا   ،واألحوال اليت اخ صاااااااااااوا  ا ،بذل   ا شااااااااااااندوىل من القملآه

 
 (.٢/194) 1587أخملجق اخلطي  البلداإي يف اجلامع ألخوب الملاوي وال امع   اق   (1)
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 ،  ساااااايما دلماؤن  وكراؤن  كاخللسان الملاشاااااادين  ،والعمى الصاااااااحل  ،والعل  الصاااااا ي 
  .)1)((...ومنه  احلر دبد هللا بن دباس ...هللا بن م عوإ دبد))واأل مة ا هدين مثى 

 
 

  

 
 (.13/366جمموك الس اوى ) (1)
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 املطلب الثاين 
 تفاوت فهم الصحابة ملعاين القرآن الكرمي وأسبابه

 تفاوت فهم الصحابة ملعاين القرآن الكرمي :أوًل 
بى كانوا دلى  ،دلى إاجة واحدا يف فه  معاي القملآه الكمل   مل يكن الصاااااااااا ابة   

اخلبري بناساااااااااااااخق    ،فمنه  ا ل  بسه  ألساظق العااه ألساااااااااااااباب نزولق  ،إاجات م ساوتة
الذي كاه يقول:  كعبدهللا ابن م اااعوإ    ،وحمكمق وم شاااا ق وحنو  ل   ،ومن اااوخق

واوا  ِمن  ِك اواِب اهَِّ ِص َّ أوانو أود لو   أوي نو أ ن زِلاوت  ) ا أ ن زِلاوت  ساااااااااااااا  وو     ،وواهَِّ الاَِّذي   صِلاوقو غوري  ىل  ماو
ا أود لو و ِمينِّ ِبِك اواِب اهَِّ وولوو  أود لو   ،أ ن زِلاوت  آياوة  ِمن  ِك اواِب اهَِّ ِص َّ أوانو أود لو   ِفي و أ ن زِلاوت   د     أوحاو

ِبى  لوملوِكب ت  صِلوي ق( تا باولِّل ق  اإل ِ
أان ممن ))وكعبد هللا بن دباس ا اا  هللا دنهما الذي يقول   ،)1)

فقااد   ،ومنه  من دمله الكثري منااق وخسياات دليااق جواناا  من معااانيااق  ،)٢)((يعل  وويلااق
 َّحف جف ُّٱمع  األبِّ يف قولق تعار:   -مع دلمق   -خس  دلى دممل ا   هللا دنق  

 ىق  يف ىف يث ىث نث ُّٱ :كما خس  دليق مع  ال خوه يف قولق تعار  ،[31دبا:]

  .)3)ال خوه ال نقص يف للة نذيى :حىت قال لق شي  ،[47الن ى:] َّ اك يق
مع  كلمة  -مع دلمق وقداىل  -كما خس  دلى دبد هللا بن دباس ا ااااا  هللا دنهما    
حىت أَتي   ؟كناات   أإاي مااا فاااتمل ال ااااااااااااااموات   ))كمااا واإ دنااق أنااق قااال:    ،((فاااتمل))

 .)4)((يقول أان اب دأهتا  ،أان فطملهتا :فقال أحدمها .أدملابياه خي صماه يف ب مل

 
، وم ااال   4618  اق     القملان من أطااا اب النيب  البخااي يف طااا ي ق ك اب فضاااا ى القملآه، ابب:    (1)

 . 4503يف فضا ى الص ابة، ابب: فضا ى دبد هللا بن م عوإ وأمق   اق  
 (. 179/  3جامع البياه، الطري ) (٢)
 (. 487/ 5الب مل احمليس، ألي حياه األندل   ) (3)
 (. ٢55/ 3(، والدا ا نثوا، لل يوت  )٢83/ 3٢جامع البياه، ابن جمليمل الطري ) (4)
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كمااا خس  دلى داادي بن   ،ومنه  من كاااناات ختسى دليااق معاااٍه   ختسى دلى غريىل 
 زئ رئ ّٰ ُّٱ حامت فه  ا ملاإ ابخليس األسوإ من اخليس األبيا يف قولق تعار:

دالاى    ،[187الاباقاملا:  ]َّىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ خاسا   وكاماااااااا 
 مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱدا شااة ا اا  هللا دنها مسهومق قولق تعار: 

كما جان    فبن دا ما أشااااااااااااكى دليها  ت للنيب  ملجعف ،[8 ،7ا نشااااااااااااقاب   ]  َّ ىث نث
وقد كاه   ،ولذا فقد كاه فه  الصااااااااااا ابة يف القملآه م ساوَت   ؛ ل  يف األىنمل الصااااااااااا ي 

ولو ت اااااوت العقول يف فه   ،يشااااكى دلى بعضااااه  ما   يشااااكى دلى البعا ااثخمل
 .معانيق لبطى ال نافا و عست ادم 

  :أسباب تفاوت فهم الصحابة ملعاين القرآن الكرمي ا:اثنيً 
 ومن  ل :  ،ننال  أسباب كثريا أإت صر تساوت فه  الص ابة للقملآه 
 وحضور جمالسه:  تفاوهتم يف مالزمة الرسول -1
 مثى أي نمليملا ا اااااااااااا  هللا  ،  يكاإ يسااقق للنيب    افمن الصاااااااااااا ابة من كاه موزم   

ِثمل  احل وِديثو دون  اوس وِل اهَِّ    :ِصنَّك    تاوق ول وهو   :قال  حيث  ،دنق ووتاوق ول وهو   ِصهَّ أوابو ن ملويا ملواو ي ك 
ون صواِا  و حي ودِّىن وهو دون  اوس وِل اهَِّ   ل  ال م هواِجملِينو وواأل  ووِصهَّ   ،ِ ِث ِى حوِديِث أوِي ن ملويا ملواو   موا ابو
ووابِ  وسااا  س ق  اِبأل  لول ه    طاااو ووِ  ِمن  ال م هواِجملِينو كواهو يوشااا  ولو اهَِّ   ،ِصخ  دولوى  ووك ن ت  أول زو   اوسااا 

هود  ِص وا غواب وا ،ِن بوط يِن ِمى   سو   ِص وا نو  وا  ،فوثوش  ون صواِا دوموى   ،ووأوح  ووِ  ِمن  األ  لوى  ِصخ  ووكواهو يوش 
سَّةِ  اووك ن ت  ام مل   ،أوم وواِدِ    اِكِن الصاا  ِكين ا ِمن  مو ااو و هو  ،ِم اا  ول    ،أوِد  ِحنو ياون  ااو ووقود  قوالو اوساا 
ىن ق  أونَّق  لون  ياوب   سو أوحود  ىناوو بوق  حوىتَّ أوق ِض و موقوالويِت نوِذىِل مث َّ جيو موعو صِلوي ِق يف   اهَِّ  

حوِديٍث حي ودِّ
ملوا  دولو َّ حوىتَّ ِص وا قوضوى اوس ول  اهَِّ  ،ىناوو بوق  ِص َّ وودوى موا أوق ول   موقوالو وق  مجووع  ا هوا   فاوبو وط ت  منِو

اِي ِصرو  د  وِل اهَِّ فو   ،طااو يت  ِمن  موقوالوِة اوساا  نٍ   تِل  و ِمن   موا نو ااِ ومنه  من كاه   ،)1)(شااو  
 

 .  1959 اب البيوك، ابب: ما جان يف قول هللا تعار: فإ ا قضيت الصوا   اق  ك  ط ي  البخااي، (1)
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ا ا   دون  دوب ِداهَِّ ب ِن دوبَّاٍس كما جان  ،كعممل بن اخلطاب   اويلي  يوم   ايوزمق يوم  
اا  ِ  ِمن    :قاوالو  دون  د موملو   ،هللا دنهماا اِا يف بويِن أ موياَّةو ب ِن زويا دٍ ك نا ت  أوانو ووجاو ون صااااااااااااااو   ،األ 

ِديناوةِ  وِل اهَِّ   ،ووِن و ِمن  دووواِ  ال ماو ا  ووك ناَّا ناو اوناواووب  النا ز ولو دولوى اوساااااااااااااا  ووأون زِل    ،ياون زِل  ياوو ما 
ِ     ،ياوو م ا ىلِ فوِإ وا ناوزول ت  ِج ا   ق  خِبوروِ  وِل و ال ياوو ِ  ِمن  ال ووح    .)1)(ووِص وا ناوزولو فاوعوىو ِمث ىو  وِل و   ،ووغوري 

لبعا  خاطاااااااااة الذين أاساااااااااله  النيب   ،ومنه  من مل حي  ص  ابلقليى من جمال ااااااااا ق
  .ومنه  الذين أسلموا م ثخملين ،ا ها  ا همة

  :تفاوهتم يف معرفة لةة العرب -2
دلى ح اا  تساوت الناس يف البي ة اليت    ،فقد كاه ص ا  الصاا ابة بللة العملب م ساوَت   

فاإهناا   ميكن أه  -وصه أحااط  اا جمموك أنلهاا    -أله الللاة العملبياة  ،يعيشااااااااااااااوه فيهاا
 ا  ،ولذا كانت ختسى معاٍه منها دلى بعضااااه  أو ت اااا شااااكى  ،حييس  ا كى فملإ منه 
  اين  خاطاة وأه للات العملب كانت م باينة يف بعا الكلمات تبا ،  خيسى دلى غرين 

 ا بن  ام ااااااااااااا ودب   اأإى صر نزول القملآه دلى سااااااااااااابعة أحمله حىت يكوه القملآه دملبي  
  .القبا ى من تباين

  :تفاوهتم يف اإلملام أبحوال نزول القرآن -3
ولذا كانت تشاااااكى بعا   ،معملفة أساااااباب نزول ااثايت وال اااااوا كاه فيق تباين بينه  

 ا   تشااااااااااااااكى دلى من أملَّ أبحوال نزول  ،ا عاي دلى من   يعمله أسااااااااااااااباب النزول
 .كما حدث  ل  لعملوا بن الزبري يف آية ال ع  بن الصسا وا ملوا وغريىل  ،ااثايت 

  :تفاوت قدراهتم العقلية -4
وقد يوجد دند  ،العقليةالصاااااااااا ابة كلرين  من البشاااااااااامل كاه بينه  تساوت يف قدااهت   

اوى البخااي يف طااااااااااا ي ق دن ابن دباس   ،ما   يوجد دند الكبري  الصااااااااااالري أحياان  
 

 .  89ط ي  البخااي، ك اب العل ، ابب: ال ناوب يف العل    اق   (1)
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اٍ  كواهو د مومل   ا اااااااااا  هللا دنهما قال: يواِ  بود  ِخل يِن موعو أوشاااااااااا  ه     ،ي د  ملو  :فاوقوالو باوع ضاااااااااا 
ا ال سوىتو موعوناوا وولوناوا أوبا ناوان  ِمثا لا ق   ذو ى  ناو خاِ فاودوداوان     واتو   :قاوالو   ،ِصناَّق  ممَّن  قاود  دوِلم        :فاوقاوالو ؟  تا د 

ِياوه    ِمينِّ   :قاوالو   ،ياوو ٍ  ووإوداواِي موعوه     ا ا  ِي ا ق  إوداواِي ياوو مو ِاٍذ ِص َّ ِلري  ا تاوق ول وهو يف :  فاوقاوالو   ،ووماو ماو
- 1النصمل:  ]َّ نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

واواو حوىتَّ خو و و   [  ٢ ه     ؟ال اااااا  مل انو ووف ِ  و : فاوقوالو باوع ضاااااا  أ ِممل انو أوه  حنو مودو اهَّو وونو اااااا  اول ِسملوىل  ِص وا ن صااااااِ
نوا ه      ،دولويا  يا   ا :ووقوالو باوع ضااااااااااا  ه    شاااااااااااو اِي أوو  ملو  ياوق ى  باوع ضااااااااااا  ايو ب نو دوبَّاٍس   :فاوقوالو ِ    ، و نود 

ا تاوق ول    :قوالو  ، و  :قا ل ت    ؟أوكوذوا و تاوق ول   وِل اهَِّ    :قا ل ت   ؟فومو أود لوموق  اهَّ   ن وو أوجوى  اوسااااااااااا 
موة  أوجوِل و  .َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  ،لوق    رت يب ُّٱفاو     موكَّةو فوذوا و دووو

  .)1)( موا أود لو   ِمنا هوا ِص َّ موا تاوع لو    :قوالو د مومل   .َّ رث يت ىت متنت  زت

 :تنوع اهتمامات الصحابة - 5
ومنه    ،فمنه  من دين ابجلهاإ كخالد بن الوليد  ،فقد تنودت ان مامات الصاااااا ابة   

كزيد بن   ومنه  من اد   ابلسملا ا  ،وابن دباس  ،من اد   ابل س ااااااااااري كابن م ااااااااااعوإ
ومنه  من اد   بملوايااااة   ،ومنه  من اد   ابحلول واحلملا  كمعااااا  بن جبااااى  ،رباااات

قال اساااااااااااااول هللا   :قال ،دن أنا بن مال  كما جان    ،أمجعن  احلديث كثي نمليملا 
 :( ٍمل د ن    يف أم مِل هللا د مومل    ،أا حو   أ مَّيِت أبميت أبو بوك  يان  د ث ماه    ،وأشااااااو قا ه    حو دو   ،وأطاااااا 

ه    زوي د  بن  ربوتٍ  ،وأقا ملوؤن    ِلِك اِب هللا أ يو  بن كوع  ٍ  وأد لوم ه    ابحلوووِل واحلوملاِ   ،وأفا ملو ااااااااا 
او بن اجلوملَّا ِ  ،وِلك ىِّ أ مٍَّة أِمن   ،م عا   بن  جوبوىٍ    .)٢)(وأِمن  نِذىِل األ مَِّة أبو د باوي دو

 
 .  9043يو  الس   اق    اب ا لازي، ابب: منزل النيب ط ي  البخااي، ك (1)
وابن    ،153وابن ماجق   اق    ، نذا حديث ح اااااان طاااااا ي ،3809أخملجق الرتمذي يف سااااااننق   اق     (٢)

، وقال: طااااا ي   5776، واحلاك  يف ا  ااااا دا  دلى الصااااا ي ن   اق  7٢38حباه يف طااااا ي ق   اق   
  . دلى شملط الشيخن، ومل خيملجاىل
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  :تفاوهتم يف  رجات اإلميان - 6
اليت ب ااااب   ،كاه بينه  تساوت كبري يف إاجات اإلمياه وزكاا النسوس  الصاااا ابة     

ويملى اإلن ااااه بنوا بصاااريتق من أساااملاا   ،تقوانا وطاااوحها تزكو األاوا  وت س   العقول
وتظاى معااي القملآه تسعاى   ،الك ااب وإقاا ق حكماق ماا   يملاىل أو ياداكاق غريىل من النااس

ولذا قال تعار:   ؛يف قلبق من اإلمياه فعى ا ان النازل من ال اااااااااامان دلى األِا الطيبة
فكلما كاه القل     ،[٢8٢البقملا:  ]  َّ حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك ُّٱ

وال دين أنقى من البدك واخلملافة كلما ف   هللا دلى طاااااااحبق    ،اأطااااااسى دقيدا وت ااااااليم  
 خك  حك جك ُّٱقال تعار دن يوساااااااااااار دليق ال ااااااااااااو :  ،من احلكمة ما هللا بق دلي 

وقال تعار دن موساى دليق  ،[٢٢يوسار:  ]  َّ هل مل خل جلحل مك لك
 .[14القصص:   ] َّ جن  يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :ال و 
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 املطلب الثالث 
 ومميزاتهيف التفسري  منهج الصحابة

  :منهج الصحابة رضي للا عنهم يف التفسري  :أوًل 
 اوجند  ل  وا اااا     ،أح اااان الطملب يف تس ااااري القملآه الكمل  ال ز  أطاااا اب النيب  

  :فيما يل 
  :فسروا القرآن ابلقرآن :أوًل  
مها فقال:  [7ال كويمل:  ] َّ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ قولق تعار: ومثال  ل  تس ااااري دممل   

 خك حك  ُّٱ قولااق تعااار:وقملأ    ،الملجوه يعموه العمااى ياادخوه بااق اجلنااة أو الناااا

ال اقر  وف امل دل ٌّ   ،)1)قال:  املابنن   ،[٢٢الصاافات:] َّ خل  حل جل مك لك
 حج مث ُّٱ وقال:  ،)٢)ابل ااامان [5الطوا:] َّ هئ مئ ُّٱ ا ملفوك يف قولق تعار:

فجعلوا القملآه الكمل  مصااااااااادان    ،[3٢األنبيان:  ] َّ حس جس  مخ جخ جحمح مج
   .األول يف ال س ري

 تفسري القرآن الكرمي ابلسنة النبوية:  ا:اثنيً 
فملووىل كما سعوىل يف تس ااااااااري ااثية كما  ،فإهن  ال زموا يف تس اااااااارين  ما ف ااااااااملىل النيب  

 ات يو  بن أظهملان ص  أغسى   بينااا اسااااااااااااااول هللا    :دن أنا قااالفقااد جااان    ، كمل
أنزلت دل   )) :ما أ ااااا ك  اي اساااااول هللا قال :فقلنا  ،صغسانا مث افع اأساااااق م ب اااااما

 يث ىث نث مث زث رث ُّٱ :ب اااااا  هللا الملمحن الملحي   :فقملأ ))آنسا سااااااواا  

فقلناا   (؟تاداوه ماا الكوىنمل)أ  :مث قاال  [3  –  1الكوىنمل:    ]  َّ لك اك يق ىق  يف ىف

 
 .  (90/ ٢6جامع البياه، للطري ) (1)
 (.  457/ ٢٢ا صدا ال ابق ) (٢)
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فملووا كى   ،(1) (كثري  دليق خري  ،فإنق هنمل وددنيق اي دز وجى) :قال  ،هللا واسااولق أدل 
  .وقد سبق  كمل بعضها ،وأمثلة  ل  كثريا ،ما و  ق النيب 

  :تفسري القرآن ابلرجوع إل بعضهم ا:اثلثً 
 كمااا سااااااااااااااااثل ابن دباااس دممل بن اخلطاااب دن ا ملأتن الل ن تظااانملَت دلى النيب    

  .فثخرىل أهنما حسصة ودا شة
، و     عوملِيِّ ى األوشااا  ا موعو دوب ِد اهَِّ ووأوِي م وساااو اِل ااا  : ك ن ت  جو ِقيٍق، قوالو دوِن األود موِش، دون  شاااو

لِّ ، فاوقوالو لوق  أوب   مل ا، أوموا كواهو ياو اويومَّ   ووي صاااو ه  وانو شاااو
ِد ا  نو و فاولو   جيِو ى: لوو  أوهَّ اوج و  أوج  و م وساااو

ِا: وا ِدو
واوِا ا  يوِة يف ساااااا  ناوع وهو ِ وِذىِل ااث  ؟  [6]سااااااواا ا ا دا:   َّ  مب زب رب ُّٱٱفوكوي رو توصاااااا 

وان  أوه  ياو اويومَّم  
وو شوك وا ِص وا باوملوإو دولوي ِه   ا  ا ألو صو دو    يف نوذو : لوو  ا خِّ  .وا الصَِّعيدو فاوقوالو دوب د  اهَِّ

 : موع  قاوو لو دومَّاٍا لِع موملو ى: أوملو  تو ااا  : ناوعو  ، فاوقوالو أوب و م وساااو ا؟ قوالو ا ِلذو : ووِصمنَّوا كوملِن      نوذو قا ل ت 
وانو، فاو وموملَّغ ت  يف الصَِّعيِد كوموا اووملَّغ    عوثويِن اوس ول  اهَِّ باو 

ناوب ت  فاولو   أوِجِد ا  ٍة، فوثوج  يف حواجو
ابَّة ، فوذوكومل ت   وِل و لِلنَّيبِّ   :  الدَّ ملوبو )، فاوقوالو ا، فوضااااااااااو نوعو نوكوذو ِسي و أوه  توصاااااااااا  ِصمنَّوا كواهو يوك 

ملو مِشوالِِق ِبكوسِِّق   الِِق أوو  ظوه  مو ملو كوسِِّق ِبشاااِ هوا، مث َّ مو اااو و ِ ِموا ظوه  ، مث َّ ناوسوضاااو ِِ مل بوة  دولوى األوا   اااو
هوق     . (٢)(ِبكوسِِّق، مث َّ مو و و ِ ِموا ووج 

  :تفسري القرآن وفق الجتها  ا:رابعً 
ون  أور الناس   ،النصاملكما فعى دبد هللا بن دباس ا ا  هللا دنهما يف تس اري ساواا    

ومعملف ه  الواسعة بعاإات   ،و ل   عملف ه  بللة القملآه الكمل  وأحوال نزولق  ؛اب ج هاإ
ونذا يعن إوه شااا  دلى فه  ما ي علق  ا جان يف   ،العملب وأخوقه  وأحوال غرين 

 
 .635ط ي  م ل ، ك اب الصوا، ابب حجة من قال: الب ملة آية من أول كى سواا   اق   (1)
مل بوة  أخملجق البخااي يف طااا ي ق، ك اب: ال يم  ابب:    (٢) ، وم ااال  يف ك اب احليا،  347  اق   ال اَّيوم     اااو

 .368ابب: ال يم ،   اق  
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 حف جف مغ جغ  مع جع ُّٱ  :كقولق تعار  ،صطااااو  داإاهت  وهتذي  ساااالوكه 

  َّجم يل ىل مل خل ُّٱ  :وكقولق تعار ،[4احلجملات: ] َّ حق مف خف

بعااإات العملب   اص  من كااه دااافا    اوحنو  لا  مماا   يسه  ا ملاإ مناق اج هااإ    ،[37ال وباة:  ]
 .وتقاليدن  يف اجلانلية

  :فهم القرآن ابلرجوع ألهل الكتاب  ا:خامسً 
 ؛اليهوإ والنصاااااىف ااامل بعا الصااا ابة بعا ااثايت ابلملجوك صر أنى الك اب من  

وابألخص يف قصاااااااص  ،و ل  أله القملآه ي سق مع ال وااا واإلجنيى يف بعا ا  اااااااا ى
غري أه القملآه خياالسهماا يف منهج العمِل فو ي عمِل   ،األنبياان وماا ي علق ابألم  اللاابملا

بى اق صامل من  ل     ،ومل ي ا وه القصاة من مجيع نواحيها ،ل ساطايى جز يات ا  اا ى
 ،ايى صر ال ساطاااااايى وا ساااااا قصااااااان  او ا كانت العقول إا م   .دلى موا ااااااع العر فقس

  ، بن ساو  كعبد هللا  ،اجع بعا الصا ابة صر من إخى يف اإلساو  من أنى الك اب 
  .(1)وكع  األحباا وغريمها من دلمان اليهوإ والنصااى

 : مميزات التفسري املأثور عن الصحابة  ا:اثنيً 
دلى تو اااي  بعا ا سملإات اللمليبة وا عاي   اكاه تس ااارين  مق صااامل    الختص   ار:  -1 

  ،والعا  واخلاص   ،والناساااااااا  وا ن ااااااااو  ،أو بياه ما ي علق أبسااااااااباب النزول  ،ا شااااااااكلة
و ل  ألهن   ؛لكى القملآه الكمل   شااااااااامو    اومل يكن تس ااااااااري   ،وا طلق وا قيد وحنو  ل  

ص ااااافة صر ص امه  الواسااااع أبحوال نزول   ،يسهموه ا ع  إوه شاااامل  اخلصاااا    كانوا دملاب  
؛ ولاذا فاإهَّ مماا يعن دلى فه  ا ع   ،ااثايت ومعملفاة أساااااااااااااابااب النزول وزمااناق ومكااناق

أقواد  يف ال س ااااااري جانت يف أموا مهمة   ميكن ألحد من بعدن  أه ي اااااا لين دنها 
وكثملت  ،ولذا  ا ف ااااااااااااااد الل اااااااااااااااه  ؛ألهن  كانوا أنى الل اااااااااااااااه الذي خاتبه  هللا بق))

 
 (.43/ 1ال س ري وا س ملوه، للذنيب ) (1)
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وتناقص   ،واألل ااااااانة ا  باينة ،وإخى يف إين اإلساااااااو  أجناس األم  ا خ لسة ،العجمة
صر صظهااااا ماااا انطوى دلياااق ك ااااب هللا تعاااار من غملا ااا     هاإلإاا  اح ااااج ا  اااثخملو 

حىت يادا   لا  من مل تكن يف تبعاق  ؛وصبملاز النكات البياانياة  ،وان زاك ا عااي  ،الرتكيا 
خبوه الص ابة وال ابعن   ،و  دنصملىل حيملكق صليها  ،ويك  بها من مل تكن نشثتق دليها

ياااداكوه تلااا  ا عااااي كلهاااا من غري    ،يف تبااااده   ا  كااااه مملكوز  فاااإه  لااا  ،من العملب 
 .)1)((أله  ل  نو ل اهن  وخطه  وبياهن   ؛موقر و  معل 

اد مدوا يف تس رين  دلى الكلمات اجلامعة والعبااات   الوضوح وعدم التكلف:  -٢ 
الوا اااا ة اليت تدل دلى ا ع  إوه اساااا طملاإ صر ما   طاااالة لق ابل س ااااري أو   فا دا 

مل تصاااااااااااااااى صلياق    اون  كاذلا  مل يكونوا ي كلسوه فهما    .كبريا يف اخلوِ يف تسااطاااااااااااااايلاق
ودذا حتملج مجادة من ال اااالر دن تس ااااري ما  دل  د  ))  :دقود ؛ ولذا قال ابن تيمية

  .(٢)((بق
كذل  من مميزاتق الصاااااااااسان من كى أنواك البدك اليت   :أقواهلم من البدع   ص       فاء  -  3 

و لا  لعاد  ظهوا   ،افاثقواد  أطااااااااااااااسى األقوال دقيادا ومنهجا    ،وقعات بعادن  يف األماة
  .أنى األنوان يف تل  احلقبة ا بااكة

وما وجد  ،كذل  من مميزاتق قلة ا خ وه بينه  يف ال س اااااااااااري  قلة الختالف:  -4 
و ل  ألنق كلما قملب اإلن اااااااه من دهد  ؛يملجع غالبق صر اخ وه ال نوك   ال ضاااااااإ

وكلماااا بعاااد   ،كااااه نو الاااذي ي ااااااااااااااوإ  ودمو    االنبوا وجاااد ا ج مااااك وا   وه دلمااا  
ومل ينقى دنه    ،وهللا ا  ااااااااا عاه ،ااإلن ااااااااااه دن تل  احلقبة ا بااكة وجد العكا اام  

وجوإ و ل  ب ااااااااب   ،هلل تعار يف ليلة اإلسااااااااملان وا عملاج خوه ص  يف اؤية النيب 

 
 (.٢3/ 1الب مل احمليس، ألي حياه ) (1)
 (.٢71/ 13جمموك الس اوى ) (٢)
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  ،لكااى خوه   افقااد كااانوا يملجعوه صليااق صه اخ لسوا فيكوه قولااق قاااتعاا    ،بينه   النيب  
كاه النزاك بن   ))قال ابن تيمية:    ،ص اااافة  عملف ه  الكبريا بللة القملآه الكمل  وأسااااليبها

ونو وصه كاه يف ال ابعن أكثمل منق يف الصاااا ابة فهو  اجد    الصاااا ابة يف ال س ااااري قليو  
وكلَّما كاه العصاااااااااامل أشاااااااااامله كاه ا ج ماك وا   وه   ،قليى ابلن اااااااااابة صر ما بعدن 

 .(1)((أكثمل والعل  والبياه فيق 
 ،تناول الصاااااا ابة لإلسااااااملا يليات يف ال س ااااااري قليى  :قلة األخذ ابإلس     رائيليات  -5 

ودااد    ،اخلاااطااااااااااااااااة د  دااا أىنمل دلى  لاا  يف ا د زاز  ااا دناادن   ولعااى تملبيااة النيب  
وفيهاا الكثري  ،خاطااااااااااااااة ون  اواايت أغلبهاا حمملفة  ؛ا ل ساات صر ما دناد أنى الك ااب 

طاااااااااااااا يساة من   وداذا غضااااااااااااااا  حينماا اأى يف ياد دممل    ،من األابتياى واخلملافاات 
اِبمِل ب ِن دوباا    )2)ال وااا  أوتوى النَّيبِّ    ،أوهَّ د موملو ب نو اخل وطااَّاِب    ،ِد اهَِّ كمااا جااان دون  جااو

ِى ال ك   ابِ  ابوق  ِمن  باوع ِا أون  :    ،فاولوضااِ و  فاوقوملوأوىل  النَّيب   ،ِبِك واٍب أوطااو   )3) أوم  اوهووِّك وهو )فاوقوالو

ثول ون    دون   ،ووالَِّذى ناوس ِ ى بِيوِدىِل لوقود  ِج ا   ك    ِ وا باوي ضوانو نوِقيَّة   ،ِفيهوا ايو اب نو اخل وطَّابِ   و تو  
ِر وك    ِاوقٍّ فاو  كوذِّب وا ِبقِ   ،شاااو نٍ  دِّق وا ِبقِ   ،فاوي خ  ى بِيوِدىلِ   ،أوو  بِبواِتٍى فاو  صاااو لوو  أوهَّ   ،ووالَِّذى ناوس  اااِ

يًّا موا ووِسعوق  صِ    .(4)( و أوه  ياو َِّبعويِن م وسوى كواهو حو
فل  يدوه  ،ابلملواية شاااااااثنق شاااااااثه احلديث  كاه تس ااااااارين  منقو     :النقل ابلرواية  -6 

ع يف فرتا   ،ال س اااااااري يف دصاااااااملن  وما إوه منق ك نويمل ا قياس يف تس اااااااري ابن دباس مج 
 

 (.4٢مقدمة يف أطول ال س ري )ص:  (1)
ى واساا قصااان بعا األخباا ا صاادقة  ومن الصاا ابة من اجع صر بعا أنى الك اب  عملفة بعا ال ساطااي  (٢)

 . ا جان يف القملآه من ابب ا س  ناس مع دلمه  ال ا   ا يف ال وااا واإلجنيى من حتملير وتبديى 
" أي: م  ريوه أن   يف اإلساااو ،   تعملفوه إينك  حىت وخذوىل من اليهوإ والنصاااااى " شااامل     أم هوكوه  (3)

 (.٢71/ 1ال نة، لإلما  البلوي )
 .171، والبيهق  يف شع  اإلمياه   اق  14865أخملجق أمحد يف ا  ند   اق   (4)
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وفياق الكثري من األقوال ا كاذوباة وا ن ااااااااااااااوبة    ،مجعهاا أبو تاانمل السريوز أابإي  ،م اثخملا
  .؛ ولذل  جند أقواد  جانت من شملا يف ك   ال نةصر دبد هللا بن دباس 

وتس ري   ،والقملآه ابل نة  ،من تس ري القملآه ابلقملآه  :التزم أحسن طرق التفسري   -7 
وتس ااااااااريىل وفق ا ج هاإ القا   دلى   ،القملآه أبقوال أنى العل  من أطاااااااا اب النيب 

 ،وأحوال العملب دنااد نزول القملآه  ،وأحوال نزول ااثايت   ،اإل ااا  الكااامااى بللااة القملآه
جعله     ،ص ااااااااااافة صر ما كانوا دليق من تقوى وواك  ،مع معملفة َتمة بعاإاهت  وتقاليدن 

 :بن دممل قاالاهللا  حادىنناا دبياد :محااإ بن زياد قاال  كماا جاان دن  ،   ي كلموه ص  بعل 
  ،هللا  ساامل بن دبد :منه  ،لقد أإاكت فقهان ا دينة وصهن  ليللظوه القول يف ال س اري ))

دن أيوب دن ابن أي وقد جان  ،(( وانفع  ،وسااااااااعيد بن ا  ااااااااي   ،والقاساااااااا  بن حممد
فثِب أه يقول   ،أه ابن دباس سا ى دن آية لو سا ى دنها بعضاك  لقال فيها )): مليكة
أنق كاه   ي كل  ص  يف ا علو  من   :دن حيىي بن ساااااااااااعيد دن ابن ا  اااااااااااي و  ،((  فيها

فهاذىل ااثرا وغريناا كثري تبن دظماة أقواد  يف ال س ااااااااااااااري اليت جاانت دن   (1)((  القملآه
 .دل  َت 

 
 
 
 
 

  

 
 (.1/6٢جامع البياه، الطري ) (1)
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 الرابع املطلب 
 أشهر املفسرين من أصحاب النب  

 ودممل ،الصااااديق  أبو بكمل )): اخللسان األابعة اشاااا همل ابل س ااااري من أطاااا اب النيب  
ودبد  ،ودبد هللا بن م ااااااعوإ ،((  بن أي تال   ودل   ،بن دساه  ودثماه ،بن اخلطاب 
ودا شاااة ا ااا    ،وأبو موساااى األشاااعملي  ،وزيد بن ربت ،وأي بن كع   ،هللا بن دباس

  .هللا دنه  أمجعن
مل يصااى    األممل صر إاجة   قليو    نقو  ال س ااري  وننا  بعا الصاا ابة من نقى دنه    

وجابمل   ،بن دمملدبد هللا  و   ،وأبو نمليملا  ،أنا بن مال  و   ،معا  بن جبىمنه :    ،الشهملا
 .(1) ،ودبد هللا بن الزبري ،ودبد هللا بن دمملو بن العاص ،بن دبد هللا

  :ون  ،وأكثمل من نقى دنه  الملواية يف ال س ري أابعة
 .دل  بن أي تال  -1
 .ودبد هللا بن م عوإ -٢
 .ودبد هللا بن دباس -3
 .وأي بن كع  -4

 وسب  كثملا نقى الملواية دنه  يف ال س ري يملجع صر: 
وتسملغق من مها  اخلوفة مدا  ،ل اعة دلمق  :(40ت:  ) أما علي بن أيب طالب  •

 ،مع وخمل وفاااتااق صر زمن بعيااد بعاادن   ،دنه   أي بكمل ودممل ودثماااه ا اااااااااااااا  هللا
وحاجة الناس يف دهدىل  ن يس ااااامل د  القملآه  ت ااااااك اقعة اإلساااااو  وكثملا الداخلن 

 
الصاااا ابة مجع ا وإااسااااة وطااااسيَّة، للشااااي  دبد الملمحن بن داإل دبد العال، ت بع من  انظمل: ا س ااااملوه من    (1)

( حنن ننا اك سينا بذكمل بعضه   1٢/  1نقى دنه  ال س ري من الص ابة فثوطله  صر مخ ة وت عن ط ابي ا )
 .ااشي ا مع مقاطد الك اب
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ونو كااه من خريا  ،وظهوا جياى جادياد حي ااج صر من ثخاذوه دناق فه  القملآه  ،فياق
  .وفضو   اأنى زمانق دلم  

تسملغه  لل س اري وتعلي  الناس العل   ،ف اب  كثملا الملواية دنه   :أما الثالثة الباقون •
 ،وت لمذ دلى أيديه  من طاااوا بعد  ل  أ مة ال ابعن  ،يف مملاكز صساومية م باينة

  إلي  احلديث دن كى واحد منه  وتوميذىل:ف
  :معلم أهل الكوفة (ه  33 :ت) أ/عبد للا بن مسعو   
من  ،زنملا أمق أ  دبد بنت احلااث بنو   ، ذيل اددبد هللا بن م اعوإ بن احلااث   :نو 

وقد ناجمل   ،ددَّ سااااااااااااااإس اجى يف اإلساااااااااااااو  ،أوا ى الذين إخلوا يف اإلساااااااااااااو   كة
أبي دبد الملمحن  كناىل النيب   ،شااهد بداا وا شاااند كلهاو  ،وطاالى القبل ن ،ادجملتن

قال  وقد   ،للقملآه الكمل  من فمق اأخذ   ونو أكثمل أطاااااااا اب النيب   ،قبى أه يولد لق
وِل اهَِّ )دن نس اق:  ت  ِمن  يف اوسا  ب ِعنو سا واوا  وواهَِّ لوقود  دوِل و   وواهَِّ لوقود  أوخوذ  ع ا ووساو ِبضا 

ِِن     أوطا  واب  النَّيبِّ  أوا ى من  وكاه يعد  ،(1)(أوّيِ ِمن  أود لوِمِه   ِبِك واِب اهَِّ ووموا أوانو خِبوري 
  ،ا ولق  يف  ل  أ ى  شااااديد    كة بعد اسااااول هللا  وأسعق لقمليش  جهمل ابلقملآه  من 

ونو   ،(اسااااااااا قمل وا القملآه من أابعة):   الذين قال فيه  النيب ،ونو أحد األابعة القملان
  :وقال لق   ،فقملأ دليق حىت فا اات ديناىل  ،أه يقملأ دليق القملآه الذي تل  منق النيب 

 اوأنق يقملأ القملآه كما أنزل غضا    ،بنداوا طاوتق  ونو الذي شاهد لق النيب    ،)ح اب (
 ،(كما أنزل فليقملأ دلى قملانا ابن أ  دبد  امن ساااااااااملىل أه يقملأ القملآه غضااااااااا  ) :فقال  تملاي  

ابلقملآه الكمل  وأسااااااااااباب نزولق وزمانق وأحوالق كما قال   ونو أدل  أطاااااااااا اب النيب
نزلت    والذي   صلق غريىل ما نزلت آية من ك ااب هللا ص  وأان أدل  فيمن)  :دن نس ااااااااااااااق

 
 .5000  اق  اِن ِمن  أوط  واِب ق ملَّ ال أخملجق البخااي يف ط ي ق يف ك اب: فضا ى القملآه، ابب: (1)
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أدل  مين بك ااب هللا تبللاق اإلباى   او  سااااااااااااااواا ص  وأان أدل  أين نزلات ولو أدل  أحاد  
  .كاه أحد الثمانية الذين اس جابوا هلل والملسول من بعد ما أطا   القمل   ،(لملكبت صليق

  ،وميشا  أمامق ص ا سااا  ،ونعلق  ،وساواكق  ،وطااح  تهواىل ،ونو خاإ  اساول هللا   
ِِ  ،ويملحلق ص ا ساااافمل ،ويوقظق ص ا ان   ،وي ااارتىل ص ا اغ  اااى  ،الوحشاااان ومياشااايق يف األا

وأممل أم ق أه ي م اااااااااااكوا بعهد ابن أ    ،حدأه سااااااااااااقيق يف ا يزاه أىنقى من أ    وأخر
وقاال لاق حن سع إداانىل  ،(ا اااااااااااااايات ألميت ماا ا اااااااااااااا  داا ابن أ  دباد)  :وقاال ،دباد

سااير    نسلق اسااول هللا  ،بملسااول هللا   وإ     كاه أشاابق نداي    ،(سااى تعطق)  :وىننانىل
 .أي جهى حن أَتىل بملأسق

نو  )) :اوك ا  فياق صر أنلها ،وو ىل بيات ا اال ،صر الكوفاة بعثاق دممل بن اخلطااب  
نو كنير ملئ    ))  :وقاال  ،((فااق ادوا باق   ،وآىنملتك  بعباد هللا دلى نس اااااااااااااا  ،من النجباان
 اا قاد  دل   و   ،((باق   ىقملأ القملآه وقاا  دنادىل وكس  ))  :  وقاال فياق دل   ،((دلماا وفقهاا

و  أافق  ،اأح ن خ ل ق    ما اأينا اجو    ))  :الكوفة قال لق أنى الكوفة  بن أي تال  
  ،هللا   فقال دل : انشادتك  ،من ابن م اعوإ  او  أشاد واد   ،و  أح ان جمال اة  ،اتعليم  

ب من قلوبك  د  الله  صي أقول فيق مثى    ،الله  صي أشااهد   :فقال  ،نع  :قالوا ؟صنق لصااِ
ويؤ ه لق   ،كاه يشاهد ص ا غبنا  )) :األشاعملي   وقال أبو موساى  ،((ما قالوا أو أفضاى  

وقال فيق   ،((  ت اااثلوي دن شااا ن ما إا  نذا احلر بن أظهملك  )) :وقال  ،((ص ا حجبنا
 :ال م ااوا العل  دند أابعة ))  :وأوطااى أطاا ابق  ،حن حضااملىل ا وت   معا  بن جبى

 .((...دند ابن أ  دبد
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 :داإىل دثماه يف ممل ق فقال ،وأوطى أه يصل  دليق الزبري بن العوا   ،تويف اب دينة    
وإفن    ،تويف ساااانة اىنن ن وىنوىنن اب دينة ،مملإوإ صر مور احلق)) :قال  ؟))كير لد   ))

  .(1)((وطلى دليق الزبري بن العوا  للمؤاخاا بينهما ،ونو ابن بضع وس ن سنة ،ابلبقيع
  :أشهر تالميذه

 .دلقمة بن قيا النخع  -1
 .ادمداي م ملوب بن األجدك -٢
 .بن قيااألسوإ بن يزيد  -3
 .ال دوس ق اإا بن إدامة  -4
 .أبو دبد الملمحن ال لم  -5
 .ادمداي دمملو بن شملحبيى -6
 .دبيدا بن دمملو ال لماي -7
 .الملبيع بن خثي  -8

 .وغرين  من األدو 
 :معلم أهل مكة (ه  68ت: )ب/عبد للا بن عباس رضي للا عنهما 

بن د  ا ،أبو العباسالقملشاااااااااااااا  دبد هللا بن دباس بن دبد ا طل  بن ناشاااااااااااااا  نو    
ي اامى   ،ولعبد هللا ىنوث دشااملا ساانة مات اسااول هللا   ،وأبو اخللسان ،اسااول هللا  

ول اااااااااااااااااه العشااااااااااااااريا   ،وحر األمااة وفقيههااا  ،وحاادا فهمااق  ،احلر والب مل لكثملا دلمااق
 ،  ال ثويىلِّ ود   ،ق يف الدينقِّ فا    ،ومددو لق بل اااه الملسااالة  ،النبوا  يقِ ملِ حمن  بِ  ،ومنطيقها

 
(،  3/384(، وأسااااااااااااد اللابة )7/٢0(، وا ساااااااااااا يعاب )106/  3انظمل: الطبقات الكرى  بن سااااااااااااعد )  (1)

  65/ 1(، وشاذاات الذن  )1/461(، وساري أدو  النبون )7/٢09(، واإلطاابة )1/458وتبقات القملان )
.) 
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كاه مولدىل دا  الشااااااااااع  قبى   ،وداينق سع جنوى جريى للملسااااااااااول   ،تملمجاه القملآه
ويف اواية الله   ،((الله  دلمق الك اب  ))بقولق   إدا لق النيب  ،ادجملا بثوث ساااااااااانن

 ،((الله  فقهااق يف الاادين ودلمااق ال ااثويااى  ))  :يف اوايااةو   ((دلمااق احلكمااة ووويااى الك اااب 
دن مال  بن و  ،ويدخلق مع مشااااايخة أنى بدا  ،كاه دممل بن اخلطاب يدنيق وي اااااثلق

 بن دبااس فهماا ولقنااالقاد أدط    )) :سعات تل اة بن دبياد هللا يقول)) :أي دااممل قاال
  ،وكااه لاق اجلواب احلاا اااااااااااااامل   ،كنات أاى دممل بن اخلطااب يقاد  دلياق أحاداماا   ،ودلماا

يصاااااااااااادا اجلانى دن دلمق  ،اخلريكثري   ،العل  غزيمل ،طاااااااااااابي  الوجق  ،والوجق النا اااااااااااامل
 .واجلا ع دن خبزىل وما دتق شبعاه ،سيضاهبوحكم ق 

أّن أطااااااااااااابت نذا  :قيى  بن دباس  :قال ا لريا ،وقد أخذ دل  أطااااااااااااا اب النيب  
 ا قبا  :دن دكملمة دن بن دباس قالو  ،((قال: بل ااااه ساااؤول وقل  دقول    ؟العل 

فإهن   نل  فلن ااااثل أطاااا اب اسااااول هللا   :قلت لملجى من األنصاااااا اسااااول هللا  
وادجباا لا  اي بن دبااس أتملى النااس يس قملوه صليا  ويف النااس    :فقاال :قاال  ،اليو  كثري

فرتكت  ل  وأقبلت أسااااااثل أطاااااا اب  :قال  ،من فيه  من أطاااااا اب اسااااااول هللا  
آ  اببق ونو قا ى  فإه كاه ليبللين احلديث دن الملجى ،دن احلديث اسااااااااااااااول هللا  

اي بن د     :فيخملج فرياي فيقول   ،فثتوسااااد اإا   دلى اببق ت ااااس  الملي  دل  الرتاب 
أان أحق أه آتي  فثسااثلق  ،  :فثقول ،أ  أاساالت ص  فآتي   ؟اسااول هللا ما جان ب  

فعاااذ  لاا  الملجااى األنصااااااااااااااااااي حىت اآي وقااد اج مع الناااس حو    ،دن احلااديااث
  .(1)((نذا السىت كاه أدقى مين  :فيقول ،لي ثلوي

وجدت دامة حديث اساااااول  :دن حممد بن دممل دن أي سااااالمة دن بن دباس قالو  
 فاإه كنات اث  الملجاى فاثجادىل ان ماا لو شاااااااااااااا ات أه يوق    ،دناد األنصاااااااااااااااا  هللا 

 
 (.3/534، واحلاك  يف ا   دا  )314أخملجق أمحد يف ا  ند اق   (1)
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اساااااااا يق    فثجلا دلى اببق ت ااااااااس  دلى وجه  الملي  حىت ي اااااااا يق  مىت ما ،ألوق 
  .وأسثلق دما أايد مث أنصمله

لزمت نذا : سلطاوو  قلت :دن دبد هللا بن صإايا دن ليث بن أي سااااااااااالي  قالو      
صي اأيت  )) :فقال  بن دباس وتملكت األكابمل من أطااا اب اساااول هللاااللو  يعين 

 .((بن دباس اص ا تدااؤوا يف ش ن طااوا صر قول   هللا سبعن من أط اب اسول
 :بن دباس قد فات الناس خبصااااااااااااالاكاه    )) :دن دبيد هللا بن دبد هللا بن د بة قالو  

وما اأيت أحدا   ،ى ِ   وانو ي  ساااااااو وحل  وو   ،فيما اح يج صليق من اأيقوفقق  ،بعل  ما سااااااابقق
و  أدل  بقضااااااان أي بكمل ودممل  ،منق كاه أدل   ا ساااااابقق من حديث اسااااااول هللا 

و  أدل  بشاااااااااعمل و  دملبية و  ب س اااااااااري القملآه و   ،و  أفقق يف اأي منق ،ودثماه منق
ولقد  ،أىنقر اأاي فيما اح يج صليق منقو  أدل   ا مضاى و     ،ا ااب و  بسمليضاة منق

 ،ويوما الشاااااااااااااعمل  ،ويوما ا لازي  ،ويوما ال ثويى  ،كاه جيلا يوما ما يذكمل فيق ص  السقق
وما اأيت سااااا و قس   ،وما اأيت دا ا قس جلا صليق ص  خضااااع لق  ،ويوما أاي  العملب 

  .((سثلق ص  وجد دندىل دلما 
بن دبااااس  اأاى النااااس دلى    :قلااات أل  ساااااااااااااالماااة زوج النيب  :  دن نبهااااه قاااالو  

قاال كعا   : دن دكملماة قاالو  ،((نو أدل  من بق ))  :فقاالات أ  ساااااااااااااالماة  ،منقصااااااااااااااسن
 :دن دكملماة قاالو   ،((ناذىل األماة نو أدل  من ماات ومن دااذ  مو   اابي  )) :األحبااا

وأفقهنا فيما   ،بن دباس أدلمنا  ا مضاااااااىا :سعت دبد هللا بن دمملو بن العاص يقول
 .((ش ن نزل مما مل ثت فيق

ق دلى النااس يف العل  كماا ببن دبااس قاد ساااااااااااااااكااه   :وس دن أبياق قاالو بن تااادن  و  
كاه ابن دباس ي مى   ))  :قال جماند ،الصلاا  ت بق النخى ال  وب دلى الوإيِّ 

وقال األدمش دن أي وا ى: اسااا خلر دل  دبد هللا بن دباس  ،الب مل من كثملا دلمق
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ويف اواية ساااواا النوا فس اااملنا  ،دلى ا وسااا  فخط  الناس فقملأ يف خطب ق ساااواا البقملا
 .((لو سع ق الملو  والرت  والديل  ألسلموا   اتس ري  

بن دبااس ص ا ساااااااااااااا اى دن األممل فاإه كااه يف اكااه    :دن دبياد هللا بن أي يزياد قاالو  
فإه مل يكن   ،أخر بق   وصه مل يكن يف القملآه وكاه دن اسااااااااول هللا  ،القملآه أخر بق

فاإه مل يكن يف   ،وكااه دن أي بكمل ودممل أخر باق  يف القملآه و  دن اسااااااااااااااول هللا 
 .ش ن من  ل  اج هد اأيق

يقول حن بللااق   سعاات جااابمل بن دبااد هللا    :دن يعقوب بن زيااد دن أبيااق قااالو  
وأحل     ،مااات أدل  الناااس  )):  بن دباااس وطااااااااااااااسق كحاادى يااديااق دلى األخملىاموت  
  .((ولقد أطيبت بق نذىل األمة مصيبة   تملتق  ،الناس

 اااا ماااات بن دبااااس قاااال اافع بن   :دن أي بكمل بن حمماااد بن دمملو بن حز  قاااالو  
 .((مات اليو  من كاه حي اج صليق من بن ا شملب وا لملب يف العل   )) :خديج

 ،وطاالى دليق حممد بن احلنسية  ،ساانة ساابعن وقيى:  ،وتويف ابلطا ر ساانة ةاه وساا ن 
وسع  ،فجان تري أبيا فدخى يف أكسانق ،(( نذىل األمة  اليو  مات اابي )): وقال
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ :يه ر من قرىل  ناتر  

  .(1)((  [30 -7٢السجمل: ] َّ زب رب يئ ىئ نئ
  :أشهر تالميذه

 .جماند بن جر -1
 .دكملمة مور بن دباس -٢
 .سعيد بن جبري بن نشا  األسدي -3

 
(، والباادايااة والنهااايااة  41(، ومعملفااة القملان )ص:  1/37(، وتااذكملا احلسااا )3/6٢ألدياااه)انظمل: وفيااات ا  (1)
 .(1/137(، وشذاات الذن  )3/330(، وسري أدو  النبون )٢/330(، واإلطابة )٢95/8)
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 .دطان بن أي ااب  -4
 .تاووس بن كي اه -5
 .دطان بن ي اا -6
 .دل  بن احل ن -7
  .وشهمل بن حوش  -8
 .وغرين  من أدو  ال ابعن 

  :معلم أهل املدينة (ه  30ت:) ج /أيب بن كعب األنصاري 
ويقااال أبو   ،أي بن كعاا  بن قيا بن دبيااد اخلزاج  ا نصااااااااااااااااااي أبو ا نااذا  :نو 

العقبة الثانية  بيعة   شااهدوممن    ،من أوا ى األنصاااا الذين أساالموا اب دينة :ونو ،الطسيى
بى نو أول من ك    ،ونو من ك َّاب الوح  ،وا شاااااااااااااند كلها  اوبدا   ،مع األنصاااااااااااااا
ونو سااااايد  ،  أخذ القملآه ومعانيق دن اساااااول هللاونو ممن    ،اب دينة الوح  للنيب 

  ،أه يؤخااذ منااق القملآه  وقااد أممل النيب    ،(1))أقملؤن  أي    (كمااا قااال النيب    ،القملان
كااه يقول    صه اسااااااااااااااول هللا    :قاال  كماا جاان يف حادياث دباد هللا بن دمملو  

 ،ومعا  بن جبى  ،وسامل مور أي حذيسة ،خذوا القملآه من أابعة: دبد هللا بن م عوإ)
  .(٢)(وأي بن كع 

الِاٍ  أوّه كماا جاان    ،ونو الاذي أممل هللا نبياق الكمل  أه يقملأ دلياق القملآه  دون  أونوِا ب ِن ماو
:   (ِصّه هللا أوموملوِي أوه  أوقا ملوأو دولوي  و )قوالو أِليوو:  اوسا ولو اهِّ  ؟ قوالو ّاِي لو و : اّه  سو اّه  )قوالو
قاوالو فوجوعاوىو أ ِيّ ياوب ِك   (ساوّا و ِ  

 ،وصسااك  صبوغقملانا  ( أي  أه أقملأ دليا  )ومع     ،(3)  
 

،  155، وابن ماجة   اق   8185، والن ااااا   يف ال اااانن الكرى   اق   3791أخملجق الرتمذي   اق     (1)
 .حديث ح ن ط ي  وقال الرتمذي:

 .4999اق   أخملجق البخااي يف ط ي ق، ك اب فضا ى القملآه، ابب: القملان من أط اب النيب  (٢)
 .4679أخملجق البخااي يف ط ي ق، ك اب تس ري القملآه، سواا البقملا، سواا مل يكن   اق   (3)
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وصمنا نبهنا دلى نذا ل و يع قد ا  نذا   يسهمق أحد من أنى العل و   ،قملانا تعل  منق  
أتداي أي آية من ك اب هللا مع   ))ابلعل  دندما قال لق:   شاااااهد لق النيب   ،خوفق
وهللا  )قال: فضاااااااااااملب يف طاااااااااااداي وقال:  ((هللا   صلق ص  نو احل  القيو ))قال:   ؟أدظ 

 .(1)(ا نذاليهن  العل  أاب 
  ،يعل  الناس القملآه الكمل  حىت وفاتق وقد كاه جيلا يف م جد النيب  
  ،تمل  العباإا   ،فلما اح اج الناس صليق  ،كاه أي طااااااح  دباإا  ))عن أي العالية قال: ف

   .)٢)((وجلا للقو 
وابن أي  أخملج منها ابن جمليمل  ،واوى دنق أبو العالية الملايح  ن اااخة كبريا يف ال س اااري

  .)3)((واإلما  أمحد يف ا  ند  ،وأخملج منها احلاك  يف ا   دا  ،احامت كثري  
وقيى ىنوث  ،وقيى ساااااانة دشااااااملين ،وقد اخ لر يف وفاتق فقيى يف ساااااانة ت ااااااع دشااااااملا 

اليو   ))  :يو  موت أي  دممل    ابن  وقاال  ،وقياى قباى مق اى دثمااه جبمعاة  ،ودشااااااااااااااملين
  .)4)(( اب دينة ا  لمنمات سيد 

 :أشهر تالميذه  
  .أبو العالية الملايح  ونو افيع بن مهملاه .1
  .حممد بن كع  القملظ  .٢
  .وابنق الطّسي ى بن أي بن كع  .3

 
 .1384ط ي  م ل ، ك اب طوا ا  افملين وقصملنا، ابب: فضى سواا الكهر   اق   (1)
 .(399/ 1سري أدو  النبون للذنيب ) (٢)
 .(1/93ال س ري وا س ملوه ) (3)
(، وسااااري أدو   1/٢6(، واإلطااااابة )1/61(، وأسااااد اللابة )3/59انظمل: الطبقات الكرى  بن سااااعد )  (4)

(، ومعملفة القملان  398اااااااااااااااااا   397/  1(، وَتاي  اإلساااو  )51،  1/47(، وشاااذاات الذن  )1/389النبون )
 (. 5/340(، والبداية والنهاية )30ا ٢8/ )1الكباا )
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 املطلب اخلامس 
 املوقف من تفسري الصحابة 

 ،يف ال س اااااااااااري و  يف ا ملتبة الثالثة بعد تس اااااااااااري القملآه ابلقملآه  أقوال الصااااااااااا ابة  
والذي يملج  ا د ماإ دلى أقواد  وتقدميها دلى كى من جان    ،وتس ااري القملآه ابل اانة

ومن ننا  ،وص امه  ال ا  أبحوال نزول ااثايت  ،بعدن  معملف ه  العالية ابلل ااااااااااه العملي
فيمن ددل دن قول   قال ابن تيمية   ،كاه العدول دن منهجه   ااااااااااااو   واحنملاف ا

من دادل دن ماذانا    ))  :فقاال  ،الصاااااااااااااا ااباة وال اابعن يف ال س ااااااااااااااري وجاان بقول آخمل
؛  )1)(( ل  بى مب ددا ر ما خيالر  ل  كاه  ط ا يفصالصااا ابة وال ابعن وتس ااارين   

ويف  ،كما أهن  أدل  ابحلق الذي بعث بق اسااااااااااااولق  ،ب س ااااااااااااريىل ومعانيقألهن  كانوا أدل   
  :يدوا يف جمملق دلى حمواين ا وقر من أقواد  فإه للعلمان تسصيو  

فإ ا كاه قول الصاااا اي فيما    احملور األول: ما يتوقف فهمهم له عن طريق الرواية: 
  ، األموا ا ا ااااااااااااااياة من بدن اخللقكاألموا الليبياة مثاى اإلخبااا دن   ،  جمال للملأي فياق
أو حتديد ىنواب حيصاااااااى من  ،وأساااااااباب النزول ،ودن الس  والبعث  ،وقصاااااااص األنبيان
فيجاا  األخااذ بااق ص ا طاااااااااااااا     ،فهااذا لااق حك  ا ملفوك صر النيب    ،دمااى وحنو  لاا  

  .أو قول ط اي آخمل ،ومل يملإ ما خيالسق من ك اب وسنة ،سندىل
وسااوه  ،نقلوىل دن أنى الك اب فهذا لق حك  اإلسااملا يليات وما جان فهمه  فيق  ا  

 .ث  تسصيلها ك ه هللا تعار
ص ا كااه قول الصاااااااااااااا ااي فيماا  احملور الث اين: م ا ج اء فهمهم ل ه عن طريق الجته ا :

  :فهذا للعلمان يف حك  ال عامى معق تسصيى دلى الن و ااث  ،كاه للملأي فيق جمال

 
 (.361/ 13جمموك الس اوى  بن تيمية )( 1)
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أطااااااااااااااب  صمجااده  حجاة ملزماة   ،ه  آياة أو اتسقوا دلياقص ا اج هادوا وأمجعوا دلى ف .1
واد ماإىل يف فهمه    ،و  جيوز اإ قود  ودد  األخذ بق ،دلى كى من جان بعدن 

 ىي ني مي  زي ري ٰى ُّٱ  :كاإمجااده  يف قولاق تعاار  ،)1(لآلياة 

 حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي

  .)٢)(( يف أيها و عت أجزأ دن   [60ال وبة: ] َّ مج حج مث متهت خت
و  يعل  لق  الر  ،أو قملا ن األحوال ،ص ا اج هد أحدن  يف أممل وف ملىل وفق الللة .٢

وأكثملن     ،ألهن  أدل  النااس بك ااب هللا ؛فهاذا األخاذ باق أور من األخاذ بملأي غريىل
يف تس ااااااري   انظمل ))  :قال الزاكشاااااا    ،ااثايت  وأحوال نزول  ،معملفة بللة القملآه

وصه   ،الصااا اي فإه ف اااملىل من حيث الللة فه  أنى الل ااااه فو شااا  يف اد ماإىل
 .)3)((ف ملىل  ا شاندىل من األسباب والقملا ن فو ش  فيق 

ألهن    ؛و  جيوز اساااااااااااااا  داث قول رلث  ،ص ا اج هدوا واخ لسوا يب ث دن مملج  .3
  .ك قد  قول دبد هللا بن دباس دلى غريىل  ،اخ لسوا دن دل  َت 

لوقو سااااالر نذىل األمة الصااااااحلوه العا وه   بد لنا أه نثبت د  فضاااااله    فكى ما أطاااااَّ
وح اااااااان  ،و  مانع من الزايإا دليق  ،وأنخذىل بعن المل ااااااااا  ،ونعمله قدان   ،وساااااااابقه 

دلى معملفة دل  ال س ااااااااااري يقو  أساااااااااااس فإه  ؛وصه إدا األممل تصااااااااااويبق ،تبوبيق وهتذيبق
  ،مع اإل اا  بقواداد العملبياة   ،وماا تواتمل من أوجاق القملانات  ات الصاااااااااااااالاة اب عااي  ،ااثرا

 .وأطول الشمليعة اإلسومية

  

 
 (.3/٢18ا وافقات للشاتيب ) (1)
 (.168/ 8اجلامع ألحكا  القملآه للقملتيب ) (٢)
 (.٢/17٢الرناه يف دلو  القملآه ) (3)
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 املبحث الثالث 
 تفسري التابعني للقرآن الكرمي

 .ا طل  األول: قيمة ال س ري ا ثىنوا دن ال ابعن
 .ال س ري ومميزاتقا طل  الثاي: منهج ال ابعن يف 

 .ا طل  الثالث: أشهمل ا س ملين من ال ابعن
 .ا طل  الملابع: ا وقر من تس ري ال ابعن امحه  هللا
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 املطلب األول 
   -رمحهم للا -قيمة التفسري املأثور عن التابعني 

فهو ث  يف ا ملتبة    ،لق منزلة ومزية خاطاااااااةاواية وإااية  تس اااااااري ال ابعن للقملآه الكمل   
قوال وتس اااااااااااري القملآه أب ،وتس اااااااااااري ال ااااااااااانة للقملآه ،للقملآهالملابعة بعد تس اااااااااااري القملآه 
   )1(واجلمهوا  ،اجع كثري من العلمان صر أقوال ال ابعنفقد   ،الصاا ابة ا اا  هللا دنه 

وناذا نو منهج أ ماة ال س ااااااااااااااري كاابن   ،دلى اد بااا أقواد  واد مااإناا وا ح جااج  اا
  :لآل و ل   ؛وابن كثري وغرين  ،والبلوي ،وابن أي حامت ،جمليمل الطري

ودلى   ،ا باااا   وأخااذن  من دلمه   ،)٢(  تعلمه  دلى يااد أطاااااااااااااا اااب النيب   -1
 )) :الذي قالكمجاند    الذين لزموا أطااا اب النيب   ،اأساااه  األ مة منه 

  ،دمل ات ا صا ر دلى دبد هللا بن دباس ىنوث دمل اات من فاحت ق صر خاا ق 
 :مققوقال دبد هللا بن م اااعوإ دن دل  ،((أوقسق دند كى آية وأساااثلق دن تس ااارينا

الذي بن جبري  وك اااعيد  ،((ص  ودلقمة يعلمق   -أو ما أقملأ-  اما أدل  شاااي    ))
 ،واحل ن البصملي ،وكق اإا  ،((  اما يف القملآه آية ص  وقد سعت فيها شي     )) :قال

 ،والض ا   ،بن كي اهاوتاووس    ،ودطان بن أي ااب   ،ودكملمة مور ابن دباس
 ،والملبيع بن أنا  ،العالية وأي ،ا  اااااااااااااي  وساااااااااااااعيد بن ،بن األجدك وم اااااااااااااملوب

 .وغرين  وزيد بن أسل  ،وصساديى بن دبد الملمحن ال ّدي
 االقملوه ا سضااااالة اليت تع ر العصاااااوا الذنبية يف َتاي  األمة دلم     داشاااااوا يفألهنَّ  -٢

 اتل  العصااااااااوا اليت طااااااااست كثري    ،و ل  لقمل   من دصاااااااامل النبوا ا باا   ؛ودمو  
ويكس  يف   ،وكثمل فيهااا أنااى العل  والصااااااااااااااو   ،األنوانالباادك و من    ابعاادناا  ماااد

 
 (.٢/158الرناه يف دلو  القملآه ) (1)
ا من الص ابة أو أكثمل. (٢)  أله ال ابع  من لق  واحد 
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اِس قاومل ِي )  :قول النيب    تزكي ه  مث َّ   ،مث َّ الااَِّذينو ياول وهنو      ،مث َّ الااَِّذينو ياول وهنو      ،خوري   النااَّ
ِينوق   هواإوا  أوحوِدِن   ميو ِبق  شااااااااااااو هواإوتوق    ،جيِو ن  قاوو    تو اااااااااااا  ِين ق  شااااااااااااو ن وا ووكوا :قوالو ِصبا ملواِني     .ووميو

هواإواِ  ملِب وناونوا دولوى الشااااَّ (  ،يوضاااا  لواا  ِد ووحنو ن  طااااِ ومن  ،ودمى فه  خريية دل   )1(  ووال عوه 
  .ننا كانت معملفة أقواد  يف ال س ري أنسع من معملفة أقوال ا  ثخملين

ألهن  داشاااااااااوا كذل  يف دصاااااااااوا ا ح جاج الللوي قبى أه تدخى العجمة دلى   -3
وأقواد  تصااادا دن   ،وحجة يف ال س اااريفعصاااملن  حجة يف الللة  ،الل ااااه العملي

 .بللة القملآه فه  أدل  الناس بعد أط اب النيب  ،دل  َت  بللة القملآه الكمل 
وطااااااااااو  يف   ،دملفوا ابساااااااااا قامة يف ا نهج  ،ألهنَّ  كانوا أ مة يف العل  والصااااااااااو  -4

وقد نقلت  ،ىوتقو   ،وواك  ،وأمانة  ،وطااااااادب  ،وح ااااااان ساااااااريا يف العباإا ،ا ع قد
فقاد قاال ابن دممل   ،دباااات كثريا دن الصاااااااااااااا ااباة يف ماد  أ م ه  والثناان دليه 

ملَّىل  لو اأى اسااول هللا   ))  :دن سااعيد بن ا  ااي  : وقال جملاند ،((نذا لو ااو
ألنااى مكااة  ااا اج معوا   اأيضااااااااااااااا    يقول  و   ((حيس  حسظاا     اإإت أهَّ انفعاا  و ))  

ومثاى ناذىل ال زكياات    ،((ل معوه ص َّ اي أناى مكاة ودنادك  دطاان    ))  :ي اااااااااااااااثلوناق
 . )٢(لبعا أدو  ال ابعن تملوى دن ابن دباس

فهذىل األسااااااااباب جم معة وغرينا جعلت ألقواد  يف ال س ااااااااري أمهية كبريا وقيمة دلمية  
وغريمها جيمعوه   ،وابن أي حامت  ،وجعلت دلمان ال س ااااااااري األوا ى كابن جمليمل  ،دظيمة

 .اواايهت  يف ال س ري كسناإنا ويملونا لنا
 

 
،  ٢457،  3377،  3378  اق     أخملجق البخااي، ك اب ا ناق ، ابب: فضااااااااا ى أطاااااااا اب النيب    (1)

 . 4600، 4599وم ل ، ك اب فضا ى الص ابة ابب: فضى الص ابة مث الذين يلوهن ، اق  
 (. 98/  1(، وال ذكملا )86/ 4(، وال هذي  )٢340/ 6انظمل: ا تقاه لل يوت  ) (٢)
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 املطلب الثاين 
 منهج التابعني يف التفسري ومميزاته 

  :منهج التابعني يف التفسري  :أوًل 
ص  يف  مل خي لر منهج ال ابعن دن تملب ال س اااااري اليت كاه دليها أطااااا اب النيب  

ب اب    ص اافات ي اريا ن يجة لبعا ا  ا جدات اليت داشاونا بعد أطا اب النيب  
وجند منهجه   ،وكذل  ألهن  توميذن  ومنه  أخذوا  ،توساااااااااع الس وحات اإلساااااااااومية

  :دلى ما يل  اكاه قا م  

 .كما نو منهج أط اب النيب   ،ابلقملآهتس ري القملآه  -1

  .كما نو منهج أط اب النيب   ،تس ري القملآه ابل نة -٢

واجعوا صليه  فيما   ،ون  الذين أخذوا منه   ،تس ااااااري القملآه أبقوال الصاااااا ابة  -3
  .ومل يقدموا أقواد  دلى أقواد  ،واووا لنا أقواد  ،أشكى دليه 

وفق ما تعلموىل من أطااااااا اب السوا د   طواسااااااا نبا ،يف اسااااااا خملاج ا عايا ج هاإ   -4
  .ووفق معملف ه  ال امة بللة القملآه الكمل  ،النيب 

 ،أنى الك اب فيما ي علق بقصااااااص األنبيان واألم  ال ااااااابقة   م اااااالم الملجوك صر -5
و لا  ن يجاة ل وسااااااااااااااع الس وحاات اإلسااااااااااااااومياة وإخول أم  من أناى الك ااب يف 

ومنه  من كانوا يعملفوه تساطاااااااايى دن بعا القصااااااااص اليت واإت يف  ،اإلسااااااااو 
ما ون  قصاااااص تؤيد   ،نوالنسوس ايى صر معملفة ال ساطااااايى وا سااااا قصاااااا ،القملآه

امحه   -ابعن ومن ننا بملزت اإلسااااااملا يليات يف تس ااااااري ال  ،جان يف القملآه الكمل 
 .-هللا
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  :مميزات التفسري املأثور عن التابعني رمحهم للا ا:نيً اث
  :ايز ال س ري يف دهد ال ابعن  زااي دديدا منها

  ىلواوو   ،فه  قد اد مدوا دليق ،اد ماإن  دلى ا ثىنوا دن الصااااااااا ابة يف ال س اااااااااري -1
حىت تعمله األقوال ومييز بن   ،كى قول لصااااااحبق  ن ااااابواو   ،ب اااااندىل ا  صاااااى دنه 

وقد تلقى واوى أنى كى مصااامل ال س اااري    ،قويها و اااعيسها وطااا ي ها وساااقيمها
وا دنيوه    ،فا كيوه يملووه دن دبد هللا بن دباس ا اااااااااا  هللا دنهما ،دن صمامه 

 .) )1والعملاقيوه يملووه دن دبد هللا بن م عوإ ،يملووه دن أي 
حىت   يف ال س ااااري أكثمل مما كاه دليق يف دهد الصاااا ابة   طا ج هاإ وا ساااا نبا -٢

فو تكااااإ امل آبياااة من ك ااااب هللا باااى بكلماااة ص  ود  قول   ،مشاااى القملآه كاااامو  
 .وبملوز احلاجة صر اج هاإ أوسع ،وإخول العج  ،و ل  ل وسع الدولة ؛منقول

دلى الملواياة   افقاد ظاى ال س ااااااااااااااري يف غاالباق قاا ما    ،ا ح ساا  بطاابع ال لق  والملواياة -3
  .وظى منهج ال لق  نو ا نهج ال ا د يف دصملن  ،حىت هناية دصمل ال ابعن

وصمنا بدأ  ،مل يدوه ال س ااااااااااري يف دهد الصاااااااااا ابة ،بدن ال دوين لل س ااااااااااري ودلومق -4
 وجماند  ،وقد ظهمل  ل  يف ك اابت ساااااعيد بن جبري  ،ال دوين من دصااااامل ال ابعن

وكاذلا    ،ونو ي اااااااااااااااثل ابن دبااس  ،الاذي كاانات معاق ألوا  يك ا  فيهاا  بن جر
  .ادمذايواواىل دنق أسباط بن نضمل  ،ال دي الذي مجع ال س ري

  ،أكثمل مما كاه دليق الو ااااع يف دهد الصاااا ابة بملوز نواا اخلوه يف ال س ااااري  -5
ال نوك    ن  يف غاالبهاا تملجع صر اخ وهو   ،م عادإا يف مع  ااثياة  فنجاد أقوا   

ال س اااري قليى وخوفه   اخلوه بن ال ااالر يف ))  :  قال ابن تيمية  ،ال ضااااإ

 
 (.1/131ه )ال س ري وا س ملو انظمل:  (1)
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ال س ااااااااري وغال  ما يصاااااااا  دنه  من اخلوه   األحكا  أكثمل من خوفه  يف يف
 .(1)(( يملجع ار اخ وه تنوك   اخ وه تضاإ

  

 
 .(333/ 13جمموك الس اوى )( 1)



 
 

 

 

174 
 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

 الثالث املطلب 
 أشهر املفسرين من التابعني

 ،والكوفية  ،وا دنية  ،ون  بن ا داساااااة ا كية  ،اشااااا همل ابل س اااااري من ال ابعن ددإ كبري
  :دلى اأسه وقد جان  ،والشامية ،والبصملية

  :من املدرسة املكية -أ 
 ،واحملدث  ،السقيق ،ا س ااامل  ،ئا قمل  س  عيد بن جبري بن هش  ام األس  دي الكويف: -1

من أطااااا اب  اواأى خلق    ،األدو  الذين دملفوا ابلعل  وكثملا العمى الصااااااحلأحد 
  :وقاد أَتىل أناى الكوفاة ي اااااااااااااااثلوىل  ،وقاد قاال دباد هللا بن دبااس    ،النيب  

كاه أدل  ال ابعن ابلطوب ساااااااااااااعيد بن   :وقيى  ،((أليا فيك  ساااااااااااااعيد بن جبري))
وأمجعه    ،وابل س ااااااااااااااري جمااانااد  ،وابحلول واحلملا  تاااووس  ،وابحلج دطااان  ،جبري

وما دلى وجق األِا أحد ص  ونو  ،لذل  سااااااااااااعيد بن جبري الذي ق لق احلجاج
  ،)1)((نااااا  95ق ى يف سنة    ،كما قال اإلما  أمحد بن حنبى    ،دلمق مس قمل صر

))   :يقول دل  بن ا ااااديين  ،ونو أكثمل من اوى ال س ااااااااااااااري دن ابن دباااااس

  ،وتاووس   ،دطان  :وي لكوه تمليقق  ،أط اب ابن دباس الذين يذنبوه مذنبقو 
وأىنب ه     ،فثدل  نؤ ن سااعيد بن جبري  ،وسااعيد ،ودكملمة  ،وجابمل بن زيد  ،وجماند
  .)٢)((فيق 

 
(، وهتاذيا  ال هاذيا   بن  1/76(، وتاذكملا احلساا  للاذنيب )1٢/466انظمل: الباداياة والنهااياة  بن كثري )  (1)

(، وتبقات احلسا   ٢/371(، ووفيات األدياه )1/199(، وشاااااااااااااذاات الذن  )4/11حجمل الع اااااااااااااقوي)
 (. 4/3٢٢(، وسري أدو  النبون )31لل يوت  )ص: 

 (.49العلى  بن ا ديين )ص:  (٢)
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اند كاه أدلمه  ابل س ري  :صيرخ  قال   :جماهد بن جرب اإلمام احلرب املكي -٢  ،جم 
ويف    ،وقاال جمااناد: دمل ااااااااااااااات القملآه دلى ابن دبااس ىنوىنن مملا  ،وابحلج دطاان

دمل اااااااااااات ا صاااااااااااا ر دلى ابن دباس ىنوث دمل ااااااااااااات من فاحت ق صر  ))  :اواية
إإت أهَّ و ))   :قاال لاق ابن دمملو   ((أوقساق دناد كاى آياة مناق وأسااااااااااااااثلاق دنهاا  ،خااا اق
حادىنناا أبو دباد الملمحن قاال حادىنناا    :وقاال ابن جمليمل  ،((حيس  حسظا    اانفعا  

اأيات   :كاة قااليأبو كمليا  قاال حادىنناا تلق بن غناا  دن دثمااه ا ك  دن أي مل 
فيقول لق ابن  :ومعق ألواحق قال ،سااااااااااااااثل ابن دباس دن تس ااااااااااااااري القملآه  اجماند  
ص ا  وقال دنق ساااسياه الثواي   ،((اك   حىت ساااثلق دن ال س اااري كلق   :دباس

 اما اأيت أحد    :وقال ساالمة بن كهيى  ،((جان  ال س ااري من جماند ف  ااب  بق  
 قال دنق الذنيب ،(( اوجماند    ،اوساااااااا  و وتا  ،أااإ  ذا العل  وجق هللا تعار ص  دطان

  .)1)((نا  كة ونو ساجد103توىف سنة  .جماند شي  القملان وا س ملين)) :
والعلمااان   ،وا س ااااااااااااااملين ا كثملين  ،أحااد أدو  ال ااابعن  :عكرم ة مول ابن عب اس -3

وقاااد تااااه دكملماااة البوإ وإخاااى صفمليقياااة واليمن   ،والملحاااالن اجلوالن  ،الملابنين
 ،وبث دلمق ننال  وأخذ الصااااااوت وجوا ز األمملان  ،والشااااااا  والعملاب وخملاساااااااه

تلبات  ))قاال دكملماة:    ،((ص  خملج صلياق  امل يادك مو ااااااااااااااعا  ))  :يقول اإلماا  أمحاد
 )) :قال دكملمة  ،وقد اوى دن خلق كثري من الصااا ابة  ،((العل  أابعن سااانة  

 ،وكاه أحد أودية العل   ،((يف نذا ا  جد   أإاكت م  ن من أط اب اسول هللا
 ))  :وقاال دكملماة: قاال   ابن دبااس  ،وقاد أفىت يف حيااا مو ىل ابن دبااس

ومن ساااثل  دما   يعنيق فو   ،فمن ساااثل  دما يعنيق فثف ق  ،انطلق فثفت الناس

 
(، والباادايااة والنهااايااة  4/449(، وسااااااااااااااري أدو  النبون )5/446انظمل: الطبقااات الكرى  بن سااااااااااااااعااد )  (1)
 .(1/٢٢4(، وشذاات الذن  )٢44/9)
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كنت ص ا   :وقال ساااااااسياه دن دمملو قال  ،فإن  تطمل  دين ىنلث  مؤنة الناس  ،تس ق
كير يصاااااااااااااانعوه   انظملسعات دكملماة حيادث دن ا لاازي كاثناق مشاااااااااااااامله دليه   

مااا بق  أحااد أدل  بك اااب هللا من   )):  قااال دنااق اإلمااا  الشااااااااااااااعيب  ،ويق  لوه
 ))  :وقيى ل اااااااعيد بن جبري ،((دكملمة أدلمه  ابل س اااااااري ))  :وقال ق اإا ،((دكملمة 

أط اب ابن دباس   :وقال أبو حامت  ،(( دكملمة  )):أدل  منك  قال  انى تعل  أحد  
 .)1)((نا105تويف سنة  ،ديال يف ال س ري دلى دكملمة

 :من املدرسة البصرية -ب 
البصااملي صما  بن ي اااا ونو أبو سااعيد احل اان بن أي احل اان   :احلس  ن البص  ري -4

يف بيت أ  ولد ل اااااااااااان ن بقي ا من خوفة دممل   ،وخري أنى زمانق  ،أنى البصااااااااااااملا
 اواد    اه  يكاه فق  ،وفد البصاااااااااملا مع أنا بن مال    ،اب دينة سااااااااالمة زوج النيب 

  اكاه جامع    ))  :يف تبقاتققال ابن سااااااااااااااعد  ،يف احلق  اشااااااااااااااجاد   ازاند  
 
 ،ادا 

 ،((  اوسايم    مجيو    ،اكثري العل  فصاي     اانساك    ،ادابد    ،مثموان    ،حجة ،اه  يفق  ،اافيع  
 :فقلت ؟  ما بلْك  شاا ن بلْ ح اان    أبيِّ  :قال   ال ااسا   :وقال أبو بكمل ادذ 

مث مل خيملج من ساواا صر غرينا حىت يعمله   ،مجع القملآه ونو ابن اىننيت دشاملا سانة
و  أممل بشاا ن  ،ساالطاان   و  و  ،يف لااا اومل يقل  إامه   ،وفيما أنزلت  ،وويلها

سع  )) ذا بلْ الشااااي  ما بلْ  :فقال ،و  هن  دن شاااا ن حىت وإدق ،حىت فعلق

 
 (.٢46ا  ٢44/ 9انظمل: البداية والنهاية ) (1)
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تويف يف سااااااااااااااناة    منه  دثمااه بن دسااه   دن مجااداة من أطاااااااااااااا ااب النيب  
 .)1)ه110

ي   -5 ُدوس ِ مس امل  ،األكمق ونو أبو اخلطاب الضامليمل  :البص ري قَ َتاَ ُة ْبُن ِ َعاَمَة الس َّ
يف العملبية والللة وأاي    ااأساااااااااا   ،يف الن اااااااااا  اصمام    ،كاه آية يف احلس   ،ك اب هللا

  ، ما قلت حملدث قس: أددىل دل ّ ))  :وقال دن نس ااااااااق  ،دامل أنى البصااااااااملا ،العملب 
ماا يف القملآه آياة ص  وقاد سعات فيها    :وقاال ،((ص  ودااىل قليب    اوماا سعات شااااااااااااااي ا  

يف سااانة سااابع  ،((مات بواساااس يف الطادوه   :الدينقال ابن انطااامل   ،((  اشاااي   
 .)٢)((دشملا وما ة 

ال ااااابعن   ،ونو أبو العاااااليااااة افيع بن مهملاه  :أبو الع   الي   ة الرايحي -6 أحااااد أدو  
 ،قملأ القملآه دلى أي ،يف القملانا وال س اااااااااااري والعل  والعمى اوكاه صمام    ،ابلبصاااااااااااملا

 :وقال أبو بكمل بن أي إاوإ  ،وكاه ابن دباس يملفعق دلى ال امليمل وقمليش حت ق
مث وبعدىل ساااعيد بن جبري    ،ليا بعد الصااا ابة أحد أدل  ابلقملآه من أي العالية))

 تويف ،حج أبو العالية سااااا ن حجة  :قال ابن ق يبق  ،((مث ساااااسياه الثواي ،ال ااااادي
لكنق مال   ،ومع أنق من مس ااااملي البصااااملا وممن داذ ومات فيها  ،)3)ه  93ساااانة  

 .يف كثري من آاا ق ووويوتق للمداسة ا كية

 
(، وهتذي   4/563(، سااااري أدو  النبون )٢/96(، وفيات األدياه )7/156انظمل: تبقات ابن سااااعد )  (1)

(، وتبقات  ٢68اااااااااااااااا    9/٢66(، والبداية والنهاية )٢46-1/٢44(، وشاذاات الذن  )٢/٢63ال هذي  )
 (.1/147ا س ملين)

(، تااذكملا 3/155(، هتااذياا  الكمااال)4/85(، وفيااات األدياااه )7/٢٢9انظمل: تبقااات ابن سااااااااااااااعااد )  (٢)
 (.147 1/٢68(، شذاات الذن  )5/٢69(، سري أدو  النبون )1/1٢٢احلسا  )

، وسااري أدو  النبون  ٢74(، اإلطااابة تملمجة  1/85(، تذكملا احلسا  )7/11٢انظمل: تبقات ابن سااعد )  (3)
 (. 1/189(، وشذاات الذن  )٢07/4)
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 :املدرسة الكوفية -ج 
مقملئ أنااى الكوفااة بو    ،ونو دبااد هللا بن حبياا   :أبو عب  د الرمحن الس           لمي -7

  ،ودباد هللا بن م ااااااااااااااعوإ    ،ودل   ،قملأ القملآه دلى دثمااه بن دسااه  ،مادافعاة
 ))وأقملأ القملآه من خوفة دثماه صر صمملا احلجاج    ،وسع من مجادة من الصاا ابة

)خوري  ك    مون  تاوعولَّ و   :واوى دن دثمااه حادياث النيب    ،((أي حنو أابعن سااااااااااااااناة 
ق ( ا  و ))  وقااال:    ،)1)ال ق مل آهو وودولَّمااو ذو ِدي نااو عااو دوِي موق  وقااد جااان دن   ،(( وا و الااَِّذي أوقا عااو

صان أخذان نذا القملآه دن  :دطان بن ال اااااااااا   أه أاب دبد الملمحن ال ااااااااالم  قال
حىت  ملو خو قو  أخروان أهن  كانوا ص ا تعلموا دشاااامل آايت مل جياوزونن صر العشاااامل األ  

ث القملآه بعادان قو   وصناق سااااااااااااااري  ،فكناا ن عل  القملآه والعماى باق  ،يعلموا ماا فيهن
بى   جياوز ناننا وو ااااااااااااع يدىل دلى   ،ليشااااااااااااملبونق شااااااااااااملب ا ان   جياوز تملاقيه 

وساااااااعيد  ،وحدث دنق صبملاني  النخع  ،وقملأ دليق داطااااااا  بن أي النجوإ  ،((احللق
وصساااديااى بن دبااد الملمحن   ،ودطااان بن ال اااااااااااااااا اا   ،ودلقمااة بن مملىنااد  ،بن جبري
ابلكوفة يف سااااانة ىنوث   تويف    ،كثري احلديث  ،وكاه ىنقة افيع احملى  ،ال ااااادى

 .(٢)وسبعن أو بعدنا يف صمملا بشمل بن مملواه يف خوفة دبد ا ل  بن مملواه 
وكاه يقعد  ،وساااكن الكوفة  ،أطااالق حجازي  :إمساعيل بن عبد الرمحن الس  دي -8

ونو من ا كثملين بن ال ابعن  ،ابل اااادي  ف اااام   ،يف ساااادا ابب اجلامع ابلكوفة
طااااااح  ونو    ،بى نو أكثمل َتبع  الكوفة اواية وإااية يف ال س اااااري  ،يف ال س اااااري

 
 4739خريك  من تعل  القملآه ودلمق،   اق   أخملجق البخااي يف ط ي ق، ك اب: فضا ى القملآه، ابب    (1)
(،  153/  1(، وتبقااات ابن خياااط )17٢/  6(، الطبقااات الكرى )1٢/٢40) انظمل: الباادايااة والنهااايااة  (٢)

 (.4٢7/ 1وتذكملا احلسا  )
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مات ساانة ساابع    ،وكاه صماما داافا ابلوقا ع وأاي  الناس  ،ال س ااري وا لازي وال ااري
 .)1)وما ة   ودشملين

  :املدرسة املدنية -  
قال  ،وسااااايد ال ابعن  ،أحد أدو  الدنيا ،ا دي :س    عيد بن املس    يب املخزومي -9

ملَّىل  لو اأى اساااااااااول هللا  ))  :ابن دممل وقال مك ول وق اإا  .((نذا لو اااااااااو
  أدل    :وقال دل  بن ا ديين  ،ما اأينا أدل  من ابن ا  اااااااااي  :والزنملي وغرين 

 ،وقد مجع بن احلديث ،ونو دندي أجى ال ابعن  ،منق ايف ال ابعن أوسااااااااااع دلم  
 ،حججت أابعن حجة  :وقال دن نس اااااااااق  ،والعباإا  ،والواك ،والسقق ،وال س اااااااااري

 ،ا اجى يف الصاواسو وما نظملت صر قاو   ،وما فات ين ال كبريا األور منذ مخ ان سانة
  .(٢)وتويف اب دينة سنة أابع وت عن للهجملا  ،ولد ل ن ن مض ا من خوفة دممل

  ،من اااااااااوب صر بين قمليظة الطا سة ا عملوفة من اليهوإ   :حممد بن كعب القرظي -10
نشاااث ابلكوفة مث حتول بق أبوىل صر   ،وكاه مل ينبت فرت  ،كاه أبوىل من سااايب قمليظة

مل يكن اب ادينة   ))  :يقول سااااااااااااااسيااه بن دييناة  ،فهو يف داداإ َتبع  ا اديناة  ،ا اديناة
وقال ابن  ،زيد بن أساااااااااال   :يعين -أحد يس اااااااااامل القملآه بعد حممد بن كع  مثلق 

 
(، واألدو  خلري 3٢1/  9(، والطبقاااات الكرى )184/  ٢انظمل: اجلمل  وال عااادياااى لعبااادالملمحن الملازي )  (1)

 (.317/ 1الدين الزاكل  )
، وتذكملا  505(، هتذي  الكمال تملمجة  ٢/375(، وفيات األدياه )5/119انظمل: تبقات ابن ساااااااااااعد )  (٢)

 (. 1/19٢(، وشذاات الذن  )4/٢17نبون )(، وسري أدو  ال9/999(، والبداية والنهاية )1/51احلسا  )
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ودااادىل الاااذنيب من أ ماااة    ،((من دبااااإ ا اااديناااة ودلماااا ه  ابلقملآه    ))  :حبااااه
 .(1)ال س ري

مور دممل بن اخلطاب ا اااااا   ،السقيق العابد ا س اااااامل :زيد بن أس    لم العدوي -11
وكانت لق حلقة   ،كاه من كباا ال ابعن الذين دملفوا ابل س اااااااااااري والعباإا  ،هللا دنق

لقااد   ))  :قااال أبو حاااز  األدملج  ،للس وى والعل  اب اادينااة جيلا فيهااا العلمااان
ولق   ،سع من مجادة من الصااااااااااااا ابة اه  ياأي نا يف حلقة زيد بن أسااااااااااااال  أابعن فق

 .)٢)((تويف سنة ست وىنوىنن وما ة  ،تس ري يملويق دنق ابنق دبد الملمحن
  :املدرسة الشامية -ه 
نق إمشااق  َتبع  جليى اوى أويقال   حوش  ب األش  عري احلمص  ي:ش  هر بن  -1٢

وحدث دنق مجادة من ال ابعن  ،دن مو تق أسان بنت يزيد بن ال ااااااااااكن وغرينا
وقملأ القملآه  ،ح اان احلديث ،كاه كثري الملواية  ،وكاه دا ا دابدا انسااكا ،وغرين 

  ،دلى ابن دباس
 
  .اامحه  هللا مجيع   .)3)توىف سنة ما ة للهجملا ،اكبري    اوكاه دا 

 
 
 

 
(،  ٢6/340(، هتااذياا  الكمااال )134انظمل: تبقااات ابن سااااااااااااااعااد اجلزن ا  م  لطبقااات أنااى ا اادينااة )  (1)

(، واإلطاااابة يف اييز الصااا ابة ألمحد  1/4٢9، ا سااا يعاب يف معملفة األطااا اب )1/136وشاااذاات الذن  
 (.10/٢78الع قوي )

(،  5/316(، وسااااااااااااااري أدو  النبون )1/13٢، وتاااذكملا احلساااا  )451مجاااة  انظمل: هتاااذيااا  الكماااال تمل   (٢)
 (.1/3٢7وشذاات الذن  )

(، سااااااااااااااري أدو  النبون  ٢/8٢، والباداياة والنهااياة )589(، هتاذيا  الكماال 7/449انظمل: ابن سااااااااااااااعاد )  (3)
(4/37٢.) 



 
 

 

181 
 ال س ري يف القملوه ا سضلة :  السصى الثاي

 املطلب الرابع 
 املوقف من تفسري التابعني رمحهم للا 

 ،كثسااااااااااباب النزول والن اااااااااا  وحنوىل  ،ص ا كاه قول ال ابع  فيما   جمال للملأي فيق -1
ومل خيالر ما جان يف  ،وكاه ال ابع  من أ مة ال س ااري كمجاند وسااعيد بن جبري

  ،ت الملواية يف ساااندنا وطااا َّ   ،الك اب أو ال ااانة وما نقى دن أطااا اب النيب 
 .)1)  كمل ال يوت  أنق يؤخذ  افقد  ،ودضدت بملواية َتبع  آخمل ،ون  مملسلة

و  يملَتب يف   ،ص ا اج هاادوا وأمجعوا كاااه صمجاااده  حجااة دلى من جااان بعاادن  -٢
 .األخذ بق

ألهن  داشاااااااااوا يف دصاااااااااوا  ؛فإنق حي ج أبقواد  ،تس ااااااااارين  صر الللةص ا اجعوا يف  -3
  .ون  أنى السصاحة والبياه ،الللة

فااألور األخاذ باق وتقادمياق دلى غريىل ممن  ،صه واإ قول دن أحادن  و   االر لاق -4
قال ابن  ، ا د  من مزية العل  وفضاااااى طااااا بة أطااااا اب النيب  ؛جان بعدن 

مذان  الص ابة وال ابعن وتس رين  صر ما خيالر  ل   من ددل دن  ))  :تيميق
فاا قصااااااااااااااوإ  ،لاق خطؤىل  املسوا   اوصه كااه جم هاد    اباى مب اددا    ،يف  لا    اكااه  ط ا  
وحنن نعل  أه القملآه قملأىل الصاااااااااااااا ااباة   ،العل  وأإل اق وتملب الصااااااااااااااواب  ببيااه تمل 

ق الاذي  كماا أهن  أدل  ابحل  ،وكاانوا أدل  ب س ااااااااااااااريىل ومعاانياق  ،وال اابعوه وَتبعون 
فمن خالر قود  وف اااااامل القملآه خبوه تس اااااارين  فقد  ، قبعث هللا بق اسااااااول

  .)٢)(( اأخطث الدليى وا دلول مجيع  

 
 (.43، 4٢ص: (، ومنانج ا س ملين إ. أمحد الشملقاوي )105انظمل: مقدمة يف أطول ال س ري )ص:  (1)
 (.369ا 36٢/ 13انظمل: جمموك الس اوى ) (٢)
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 .و  دلى من جان بعدن  ،صه اخ لسوا فو يكوه قول بعضااااه  حجة دلى بعا -5
فاإه اخ لسوا  ،ص ا أمجعوا دلى الشاااااااااااااا ن فو يملَتب يف كوناق)):  قاال ابن تيمياق

؛ و ل  ألهن  )1)((و  دلى من بعدن  ،فو يكوه قول بعضاااه  حجة دلى بعا
  .ومل يشاندوا القملا ن ،ومل ينص دلى ددال ه  ،مل ي معوا من الملسول  

 .وص ا تعاا ت اواية بن ط اي وَتبع  تقد  اواية الص اي  -6
 

 

 
 (.45مقدمة يف أطول ال س ري )ص:( 1)
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 السصى الثالث: تملب فه  القملآه وتوظير دلومق وال عامى مع اخ وفات ا س ملين. 

  

الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف 
 .علومه والتعامل مع اختالفات املفسرين

 .ا ب ث األول: الطملب ا ثلى يف فه  القملآه وتس ريىل
 .ا ب ث الثاي: فضى دلو  القملآه وجما ت توظيسها

 .الثالث: كيسية توظير دلو  القملآه يف ال س ريا ب ث 
 .ا ب ث الملابع: اخ وفات ا س ملين ومنهج ال عامى معها
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 املبحث األول 
 الطرق املثلى لفهم القرآن وتفسريه

 .ا طل  األول: فه  القملآه الكمل  ابلقملآه
 .وأنى القملوه ا سضلة ا طل  الثاي: فه  القملآه  ا ط  دن النيب 
 .ا طل  الثالث: فه  القملآه وفق للة العملب
 .ا طل  الملابع: فه  القملآه ابلملأي وا ج هاإ
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 :مدخل
  ،ننال  مخ اااااة تملب م سق دليها لسه  القملآه الكمل  وفق منهج سااااالي  وأسااااااس قو     

ون  بياه    ،وخياا دلمان األمة القملآه الكمل  وقد فه  من خودا أطااااااااااااا اب النيب 
مث وفق   ،مث أبقوال ال ابعن  ،مث أبقوال الصااا ابة  ،مث بياه القملآه ابل ااانة  ،القملآه ابلقملآه
ووفق   ،ومهاا بيااه القملآه  اا واإ دن أناى الك ااب  ،وتمليق ااه   لر فيهماا  ،للاة العملب 

واخ صااااااااااااااملت القول يف البياااه    ،وقااد جعلاات يف كااى مطلاا  تمليقااة  ،الملأي وا ج هاااإ
 ،وبياه القملآه أبقوال الصااااا ابة وال ابعن  ا سااااابق احلديث دن  ل  ب سصااااايى  ،النبوي

وأخملت الكو  دن فه  القملآه  ا   ، ا ت اا دد  احلاجة صليق ،وتوسااعت يف بقية الطملب
وقد جان    ،علو  اليت تؤخذ يف ال س اااااااااري دلى حذاجان دن أنى الك اب صر مب ث ال

 :دلى الن و ااث  مطال الكو  يف  ل  يف أابعة 
 .األول: فه  القملآه ابلقملآه

 .وأنى القملوه ا سضلة والثاي: فه  القملآه  ا ط  دن النيب 
  .والثالث: فه  القملآه وفق للة العملب 

  .وا ج هاإوالملابع: فه  القملآه وفق الملأي 
 .سوان ال بيىواداإي صر وهللا ا وفق  ،وصلي  بياه  ل  ب سصيى 
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 املطلب األول  
 فهم القرآن ابلقرآن   

 :: أمهية فهم القرآن ابلقرآنأوًل 
ابلقملآه  أه يسه  القملآه الكمل  ويس اااااامل ،أطاااااا  الطملب يف فه  القملآه الكمل  وتس ااااااريىل 

 :و ل   ا يل  ؛نس ق
الناظمل   ،ويو   بعضق بعضا ،ك اب م شابق مثاي يصدب بعضق بعضاالقملآه  -1  فإه َّ

  ،يف القملآه الكمل  جيد أه القملآه الكمل  قد جيمى يف مو ااااااع ويسصااااااى يف مو ااااااع آخمل 
ويطلق احلك  يف مو ااااع ويقيدىل يف مو ااااع  ،ويعم  يف مو ااااع وخيص يف مو ااااع آخمل

 مو اااااع ويب اااااس ويوِجز  يف  ،وما يشاااااكى يف مو اااااع قد يو ااااا  يف مو اااااع آخمل  ،آخمل
فمن مل حيماى ناذىل دلى تلا    ميكن أه يسه    ،وحنو  لا    ،القول يف مو ااااااااااااااع آخمل

 ُّٱ :الثااقا  يف قولاق تعاار تس ااااااااااااااري الطاااب ابلنج  :مثاال  لا    ،اسااااااااااااااليما   االقملآه فهما  
 خل ُّٱ  :وكقولق تعار ،[3-1: الطااب]  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ُّٱٱ:أوليان هللا يف قولقمث بن   [6٢  :يونا ] َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
ولذا فو بد  ن يس اااااامل القملآه أه حيمى ما   ،[63:وناي] َّ ىن من خن حن

قال ابن  ،وما دم  دلى ما خصاااااااااااااص ،وما أتلق دلى ما قيد  ،أمجى دلى ما فصاااااااااااااى
فما أ مجى يف مكاه   ،ابلقملآه صه أطااااااّ  الطملب يف  ل  أه يس اااااامل القملآه )):  تيمية

 .(1)((وما اخ صمل يف مكاه فقد ب  س يف مو ع آخمل  ،فإنق قد فّ مل يف مو ع آخمل
ص   ؛فسه  كومق بكومق أحك   ،ليا أإل وأو ااااااااااا  لسه  كو  هللا من كو  هللا - ٢

 .ومن ننا كاه نو أح ن أنواك ال س ري ،غريىل ا  كل  أدل   ملاإ حديثق ومقاطدىل من
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فمن  ل  ما اواىل   ،أول من اد    ذا النوك يف فه  وتس اري القملآه ألهَّ النيب  - 3
يوة    :قوالو  دول قوموة  دون  دوب ِد اهَِّ بن م ااااااعوإ   ِذىِل ااث   يل ىل مل خل ُّٱ  :لومَّا ناوزولوت  نو

قَّ  وِل و دولوى أوطااااااا  واِب النَّيبِّ  َّ حم جم ق   :ووقوال وا ،شاااااااو فاوقوالو   ؟أويا نوا ملو  يوظ ِل   ناوس  اااااااو
ول  اهَِّ   ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱِصمنَّوا ن وو كوموا قوالو ل ق مواه   ب ِنِق    ،لوي او كوموا توظ ن وهو  :اوسااا 

  َّ رئ ّٰ  ِّ
(1(. 

ولو اهَِّ   املِِ ب ِن دوب ِد اهَِّ دون  أوبِيِق أوهَّ اوسا   جغ مع ُّٱ :موسواِت   ال لوي ِ  مخو ا   :قوالو  ودون  ساو

 جم  ملهل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ

 .)٢)[34 :لقماه  ]  َّ مه جه هن من حنخن جن مم خم حم
 ،يف فه  وبيااه القملآه اصه العلماان من ال اااااااااااااالر وأ ماة ال س ااااااااااااااري ال زموىل منهجا   - 4 

باى نقلوا اإلمجااك   ؛ونصااااااااااااااوا دلى  لا    ،وجعلوىل يف مقادماة الطملب اليت يسه   اا القملآه
وقد بن   ،)3)(( تس اااااااري القملآه ابلقملآه من أبلْ ال ساساااااااريو ))   :قال ابن القي   ،دليق

صمجاك العلمان دلى أه أشااااااامله أنواك ال س اااااااري  ))  :يف مقدمة تس اااااااريىل  الشااااااانقيط   
ص    أحد أدل   ع  كو  هللا جى ودو من هللا    ،وأجلها تس اري ك اب هللا بك اب هللا

ولااذا فااثول مااا يب ااث يف فه  ااثيااة فهمهااا آبيااة أو آايت أخملى من   ؛)4)((جااى ودو  
 .القملآه

 
 

أخملجق البخااي يف طا ي ق ك اب: اسا  ابة ا ملتدين وا عاندين وق اد ، ابب: ما جان يف ا  ثولن   اق    (1)
64٢4. 

أخملجق البخااي يف طاااا ي ق ك اب: تس ااااري القملآه، ابب: ودندىل مساتي  اللي    يعلمها ص نو   اق    (٢)
4٢61. 

 (.188/ ٢ال بياه يف أق ا  القملآه ) (3)
 (.3/ 1أ وان البياه ) (4)
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 :كيفية فهم القرآن ابلقرآن  ا:اثنيً 
ف  ااا  ظهوا دوقة ااثية اباثية يف   ،وم باينة تملقق  ،فه  القملآه ابلقملآه   لسة مملاتبق 

ولكن يف  ،ترز قوا تس ااري القملآه ابلقملآه ،وح اا  قوا ظهوا العوقة  ،لسظها ومعانيها
  :اجلملة لق تمليق اه
 :بيان القرآن ابلقرآن :الطريقة األول

  :من  ل   ،ونذىل الطمليقة دا أوجق دديدا  
  :توضيح المل -أ 
جان   ،[37:  البقملا] َّ مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل ُّٱ كقولق تعار:  

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ بياه نذىل الكلمات اجململة ننا مسصلة يف قولق تعار:

 .[٢3:األدملاه] َّ حن  جن يم ىم مم
فسيها أمجى   ،[3:البقملا] َّ يه ىه مه  جه ين ىن من خن ُّٱ وكقولق تعار: 

فجااان بياااه  لاا  يف آايت أخملى فبن   ،والااذين ينسق دليه   ،القاادا الااذي ينسق منااق
 ُّٱ  :الاذي نو القادا الزا اد دن احلااجاة يف قولاق  ،القادا الاذي ينبل  صنسااقاق؛ ونو العسو

دالاياها   ،[٢19:الاباقاملا] َّ لك خك جكحك مق  حق ياناساق  مان   حك جك ُّٱ  :وبان 

 جه هن من خن جنحن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل  مك خكلك

 .)1)[٢15:البقملا] َّ حي جي ٰه مه
 َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث ُّٱ  وكقولق تعار: 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ  :مث جان بياه  ل  يف قولق تعار  ،فثمجى ما حمل   ،[1:ا ا دا]

 جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي

 
 (.107/ 1ا صدا ال ابق ) (1)
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 ىث  نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب يئرب

تو ااااااااااااااي  ا و ااااااااااااااوك  ويادخاى فياق   ،)1)[3:ا اا ادا]  َّ لك اك يق ىق يف ىف يث
  .والصوا وحنو  ل   ،كالصر  :وتسصيلق
 :ختصيم العام -ب 
تعااااااار:  قولااااااق  تع    ،[٢4:اإلسااااااااااااااملان]  َّ جس  مخ جخ مح جح مج ُّٱ حنو  فه  

 يه ىه ُّٱ  :مث خصااص األب ا ؤمن بقولق ،كاه أو كافمل ا  اا ساا لساا لكى أب م االم  

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي
 .[113 :ال وبة] َّ مئ زئ رئ
فهذا حك  دا  يف   ،[  ٢٢8  :البقملا ]  َّمب زب رب  يئ ىئ ُّٱ  :وكقولق تعار 

 مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱ :وقد خصااااااااااااااص بقولق تعار  ،كى مطلقة

 َّجف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض  جض مص خص حص

 .[4:الطوب]
 :تقييد املطلق -ج  
 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّٱ :كقولق تعار  

فس  نااذىل ااثيااة أتلق دااد  قبول توبااة من كسمل بعااد صميااانااق مث   ،[90:آل دمملاه ]  َّ حس
 ىك  مك لك اك ُّٱ ولكن ناذا اإلتوب قيادىل يف قولاق تعاار:  ،اازإاإ كسمل  

  زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك

ِو ون  ،كسملىل   ن حضاااااااملتق الوفاا ونو دلى [18  :الن اااااااان] َّ حئ جئ يي ىي ني
 .مات دلى الكسمل

 

 
 (.19٢/ ٢الرناه يف دلو  القملآه ) (1)
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 :توضيح املشكل -  
أله  ؛فظانملىل مشاااااااكى [3:الزممل] َّ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ :كقولق تعار  

 حق مف خف ُّٱ :مث جان تو ااااااي  نذا ا شااااااكى يف قولق تعار ،كثريين  اهللا ندى كساا  

 َّ خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق

  يهاادي هللا من كاااه يف دلمااق أنااق حقاات دليااق كلمااة   :فبيناات أه ا ملاإ  [97-96:يونا]
 .)1)((ونو كلمة الملب تباا  وتعار  ،العذاب 

 :بيان املبهم - ه 
 َّين ىن من  حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل ُّٱ :كقولق تعار  

 ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ ُّٱ فجان بياه ما أ   ننا يف قولق تعار:  [٢53:البقملا]

ومنق ما نو تو اااااي    ،[164  :الن اااااان]َّ مب  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
 مث ف مل ادلوك بقولق تعار  ،[19:ا عااج]  َّ  ىب نب مب زب ُّٱمع  مسملإا: كقولق تعار:  

 .[٢1-٢0:ا عااج] َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ
بياااااه القملآه ابلقملآه    -ونااااذىل الطمليقااااة    مااااا نو   :إاجااااات ومملاتاااا  أدونااااا  -ون  

وما نو منصااااوص دليق يف ال اااانة كما ساااابق   ،منصااااوص دليق يف القملآه ك س ااااري ادلوك
ونو يعلو وينخسا دلى   ،ويليهااااا مااااا نو قااااا   دلى اج هاااااإات العلمااااان  ،من أمثلااااة

فإ ا   ،يف بياهناودلى ح اااا  العوقة بن ااثية وااثية األخملى   ،ح اااا  قوا قا ى القول
  ،)٢) يكوه نذا ال س ااااااري من ابب ال س ااااااري ا ثىنوا  ،كاه القول دن الصاااااا ابة وال ابعن
ونو حمااى نظمل   ،يكوه من ابب ال س ااااااااااااااري ابلملأي  ،وصه كاااه من اج هاااإات ا  ااثخملين

  .ومناقشة

 
 .(189/ ٢)الرناه يف دلو  القملآه  (1)
 ومن ننا جعلق بعا العلمان  من ال س ري اب ثىنوا.  (٢)
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ونو تس اري  ،ونو حجة ملزمة ،اومن ننا كاه تس اري القملآه ابلقملآه منق ما يقبى مطلق  
ومنق   ،ومنق ما خيضااااع لضااااوابس ال س ااااري اب ثىنوا دن الصاااا ابة وال ابعن ،القملآه للقملآه

  .ما خيضع لضوابس ال س ري ابلملأي من حيث قبولق واإىل
  :الطريقة الثانية: بيان اآلية أبوجه القراءات املتنوعة فيها 
 :ودوقة القملانات بسه  القملآه وتس ريىل تنق   صر ق من 
كاخ وه    :قملانات ليا  خ وفها أىنمل وا اااااااااااااا  يف فه  ااثية أو حتديد إ  هتا  -أ   

فهذىل    ؛واإلإغا  وحنو  ل   ،وت اااااااااااااهيى ادمزات أو حتقيقها ،القملانات يف اإلما ت 
 .وصمنا أىنملنا يف كيسيات النطق واألإان ،وىنري دا يف اخ وه ا عاي

أو الرتجي   ،أو صزالة ما يشااااااااكى ،فه  ا ع   قملانات  خ وفها أىنمل يف توساااااااايع  -ب  
 ،وناذا النوك غاالبااق ي علق ابخ وه السملذ إوه األطااااااااااااااول  ،بن ا عاااي احمل ملااة لآلياة

 :مثال  ل  
  [4الساحتة:]  َّ ين ىن من ُّٱ  مثال  ل  يف توسيع ا ع : كقملانا  :توسيع املع   -  1

وقملأ الباقوه بلري  ،((مال   ))يف قملانا داطااااا  والك اااااا   ويعقوب وخلر ابأللر مدا 
ا ال  نو ا  صاااااااامله يف األدياه و ))    :قال البيضاااااااااوي  .َّ من ُّٱ)1) األر قصاااااااامل  

وا ل  نو ا  صاااااااااامله ابألممل والنه  يف ا ثمواين من  .ا ملوكة كير يشااااااااااان من ا ل  
ويكااّذبوه   ،وقملانا يكااذبوه  ،فااال بن حي اااج صر تثباات  ،وقملانا ف بينوا وتثب وا  ،)٢)((  ا لاا  

 .ابل شديد
قد يكوه للقملانا أىنمل  يف تو ااااااااااي  ما خس  من مع  ااثية يف   :إزالة ما يش        كل -  2

فثشاااااااكى  ،[46:نوإ] َّجن يم ىم مم ُّٱ :كقولق تعار  ،ولمل ا أشاااااااكى ،قملانا أخملى دا

 
 (.٢13/ 1النشمل يف القملانات العشمل، ابن اجلزاي ) (1)
 (.6/ 1أنواا ال نزيى وأسملاا ال ثويى، للبيضاوي ) (٢)
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 ل  دلى بعا اجلهون حىت ف ااملونا  ا   يليق ابألنبيان فجانت القملانا الثانية ون  
 غوري و   دوِمىو  مم ُّٱيقملأنا: كاه    يف اواية الرتمذي وغريىل يف حديث أ  ساااااااااالمة أه النيب 

بك ااااامل  َّ دوِمىو  ُّٱ ون )٢)مزيلة لكى صشاااااكالالك اااااا   ويعقوب ون  قملانا   ،)1) َّجن
ومعناىل أنق دمى الشمل    ،بس   الملان دلى دوإ السعى دلى ا بن  َّٱغوري و  ُّٱا ي  وف   الو   

ومن كاه دملق غري طاااااااااااااااحل   جيوز تل    ،والكسمل وال كذي  وكى نذا غري طاااااااااااااااحل
 .)3)النجاا لق

 يي ىي ني زيمي ري  ٰى  ُّٱ  :كقملانا  :الرتجيح بني املع اين احملتمل ة يف اآلي ة -  3 

 مج مثحج  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

 ،اليت ل وّوِز قملابه احلااا ا  جملإ انقطاااك الااد   [٢٢٢البقملا:]  َّ جس مخ جخ مح جح
بكمل   وجااااان يف قملانا محزا والك اااااااااااااااااا   وخلر وأي  ،كمااااا نو مااااذناااا  أي حنيسااااة

 ع    جيوز قملابه احلا ا ص    ،)4)ب شاااااااديد الطان وادان والباقوه ابل خسير  َّخبُّٱ
أو تل  اااى كما نو   ،أبه تل اااى مو اااع الد  منها فقس أو ت و اااث  ،بعد اسااا عمال ا ان

أله القملانات تدل   ؛ويملج  اأي اجلمهوا  ،)5)مذن  اجلمهوا مال  والشاااااااافع  وأمحد
 .بعضها دلى بعا إوه تضاإ

فقد جعلها للقملانات الشااااااااا ا أىنملنا كذل   وكما أه للقملانات ا  واتملا أىنملنا يف ال س ااااااااري ف   
وشااذو نا مل يلق ا ساا ساإا  ا يف إ لة   ،دامة دلمان ال س ااري أحد مصاااإا فه  ا ع 

 
، والبيهق  يف ال اااااانن الكرى   اق  3985، وأبو إاوإ   اق   ٢931أخملجق الرتمذي يف سااااااننق   اق    (1)

 وط  ق األلباي يف ط ي  و عير سنن أي إاوإ.، ٢689
 (.٢17/ 1النشمل يف القملانات العشمل ) (٢)
 (.٢35/ 3) للخازهلباب ال ثويى يف معاي ال نزيى، ( 3)
 (.171/ ٢النشمل يف القملانات العشمل ) (4)
 (.٢/80انظمل: اجلامع ألحكا  القملآه، للقملتيب ) (5)
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وكى   ،ا ع ؛ وصه ألقى ال عبد  ا يف ال ووا؛ ألهنا تنزل منزلة خر ااثحاإ يف ا ح جاج
من يطالع ك   ال س ااااري جيد لذل  دشااااملات األمثلة يف كيسية ا ساااا ساإا منها يف بياه  

  .ا ع  أو تملجي  بعا األقوال
 موا ببيان القرآن ابلقرآن:أبرز العلماء الذين اهت -ج 

أبملز العلمان الذين اد نوا بسه  وتس اااااااااااري القملآه الكمل  ابلقملآه الكمل  من دلمان ال س اااااااااااري  
 ن : 

 .((جامع البياه  ))يف تس ريىل  (نا 310)ت:ابن جمليمل الطري  •
 .((تس ري القملآه العظي ))يف تس ريىل  (نا 773)ت: احلاف  ابن كثريو  •
أ اااوان البياه    ))يف ك ابق    (1393)ت:    األمن حممد ا خ اا الشااانقيط والشاااي  حممد  •

وقد طااانسق دذا   ،اشااارتط أه   يو ااا ق ص  بقملانا سااابعيةو ))  يف صيضاااا  القملآه ابلقملآه  
  .كما نص دلى  ل  يف مقدم ق  ،اللمِل

تس ااااااااري القملآه بكو   ))( يف ك ابق ا خ صاااااااامل 1367)ت:    وأبو الوفان ىننان هللا ادندي •
 .((الملمحن
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 املطلب الثاين 
 وأهل القرون املفضلة فهم القرآن مبا صح عن النب 

 : النبعن فهم القرآن مبا صح نقله  :أوًل  
بعد فهمق    اساااااااااااليم    اقد بينا فيما سااااااااااابق أه أطااااااااااا  الطملب يف فه  القملآه الكمل  فهم   

و  بد لسه  القملآه ابل اااانة من اإل ا   ا طاااا     ،ابل اااانة النبوية ابلقملآه أه يسه  القملآه
فإه قال قا ى فما أح ااااااان تملب   ))  :قال شاااااااي  اإلساااااااو  ابن تيمية . دن الملساااااااول

فما أمجى يف  ،صه أطااااا  الطملب يف  ل  أه يس ااااامل القملآه ابلقملآه :فاجلواب   ؟ال س اااااري
  ،وما اخ صاااامل يف مكاه فقد ب ااااس يف مو ااااع آخمل   ،مكاه فإنق ف اااامل يف مو ااااع آخمل

بى قد قال اإلما   ،فإه أديا   ل  فعلي  ابل ااااااانة فإهنا شاااااااااحة للقملآه مو ااااااا ة لق
فهو مما فهمق من  كى ما حك  بق اساااااااااااول هللا    )) :شاااااااااااافع حممد بن صإايا ال

 حق خفمف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ :قال هللا تعار ؛القملآه

 .)1)(([105:الن ان] َّ حك جك مق
ومااا تمل  بيااانااق تملكااق    ،مل يبن من القملآه ص  مااا اح اااج صر بياااه  أبه النيب  وقااد بينااا 

للقملآه يؤخاذ من ك ا  احلادياث    وبيااه النيب    ،ألناق نزل بل ااااااااااااااااهن  ، عملفاة النااس لاق
 .وا  انيد ،وال نن  ،الص ا 

 منها: ،وننال  جوان  مهمة ينبل  ال نبق صليها يف بياه القملآه ابل نة 
كقولق   ،و  يل ست لقول غريىل  ،يف مع  ااثية نو ا ع مد ص ا طاااااااااااا  دن النيب:  أوًل  

وقد واإت   ،[٢38:البقملا]  َّ مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعار  
أبهنا طااااوا   وا ملج  منها ما طاااا  دن الملسااااول  ،أقو   دديدا يف الصااااوا الوسااااطى

 .وكى ما جان من قول خيالر قولق فو حملج يف اإىل يف ال س ري .العصمل
 

  .(13/363)جمموك الس اوى  (1)
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 فياق دناقدنهاا  يملإ  ومل    ص ا كااه يف ااثياة ماا   ميكن معملفاة معنااىل ص  ببيااناق   ا:اثني ً  
    يف األحمله   كاالقول  ،وقلناا  اا قاال هللا باق ،األساااااااااااااال  ال وقر يف احلادياث دنهاافياق

  شاااااااااااااا  أه نذىل احلملوه مل ينزدا  )):   قال ابن كثري  ا قطعة يف بداايت ال ااااااااااااااوا
ومن قال من اجلهلة صه يف القملآه ما نو تعبد  مع   ،وتعار دبثا و  سااادى  ساااب انق

فإه طاااااااااا  لنا فيها   ،ا ممل لق ابلكلية فقد أخطث خطث كبريا ف عن أه دا مع  يف نسا
 . )1)َّخص حص مس خس حس جس ُّٱوقلنا  قلنا بق وص  وقسنا حيث وقسنا   ندن ا عصااااو  شاااا

صنق    :ددا أقوال ((بعضااااااااااااااها))وقد جان يف ،[73:البقملا] َّىف يث ىث ُّٱ  :ركقولق تعاومثلق  
عااة اليت بن ك سيهااا  :وقيااى  ،فخااذ البقملا اليت  اونااا أو صنااق دظ  من دظااامهااا    ،البوضاااااااااااااا 

مل يملإ إلياى من الملسااااااااااااااول و ؛ و  ميكن حتادياد  لا  البعا ص  بادلياى من الوح  ،وحنوىل
  إوه اخلوِ فيماااا   فاااا ااادا من    ،قلناااا  اااا قاااال هللا باااق  ؛ ولاااذا نقولحيااادإ البعا

 .اخلوِ فيق
ص ا اح ملات ااثياة دادا معااٍه فو ينبل  ألحاد أه حيادإ مملاإ هللا منهاا بشاااااااااااااا ن   ا:اثلث ً  

وقد حتدث دن نذىل القاددا ابن جمليمل يف قولق  ،حمدإ ص  اجة رب ة من الملساااااااااول 
أله ااثية قد ينقى فيها ددإ من   [1٢4:البقملا] َّخئ  حئ جئ يي ىي ني ُّٱ :تعار
مل يكن ألحاد طاااااااااااااامله معنااناا صر بعا   اوالكلماة ص ا اح ملات وجونا  ))فقاال    ،ا عااي

 .)٢)((وجونها إوه بعا ص  اجة جي  ال  لي   ا
 :: فهم القرآن من خالل فهم أصحاب الرسول ااثلثً 
وقد سااابق   ،يملجع صر فه  الصااا ابة    ،للقملآه يف القملآه وال ااانة اوص ا مل جند تس اااري   

وبينا   ،ودن خصااااااااا ص فهمه  للقملآه وتس ااااااااريىل ،الكو  دن قيمة أقواد  يف ال س ااااااااري

 
 (. 156/ 1) القملآه العظي تس ري  (1)
 .(1/٢٢7)جامع البياه  (٢)
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وبقيت م اثلة واحدا  كملنا اللزا  والقملتيب وابن داشاوا ون :   ،ا وقر من تس ارين 
 لوجهن: من النيب  اأنق   يص  أه يكوه كى ما قالق الص ابة يف ال س ري م مود  

 .مل يثبت دنق من ال س ري ص  آايت قليلةأحدمها: أه النيب  
 .)1)((بينهاوالثاي: أهن  اخ لسوا يف ال س ري دلى وجوىل   لسة   ميكن اجلمع  

دن كما اوي   ،بملأيه أه نذا القول  وننال  قضااااااااااااية رلثة: ونو أهن  كانوا يصااااااااااااملحوه  
سااااااا ى دن الكولة يف آية الن اااااااان فقال أقول فيها بملأي فإه دند ما أنق    الصاااااااديق 

 .كاه طوااب فمن هللا وصه كاه خطث فمين ومن الشيطاه
 :فهم القرآن من خالل أقوال التابعني رمحهم للا ا:اثلثً 
و  يف أقوال الصاااااا ابة فقد اجع   ،و  يف ال اااااانة ،لآلية يف القملآه  اص ا مل جند تس ااااااري     

ال اااااااابعن أقوال  صر  العلماااااااان  من  فه   ؛كثري  دلى  ا عيناااااااة  الطملب  اابع   ،القملآه  ونو 
وقد سااااااااااابق الكو  يف بياه    ،وا ح جاج  ادلى اد باا أقواد  واد ماإنا    )٢)واجلمهوا

 .ا وقر من تس ري ال ابعن كذل  
 أقوال اتبع التابعني يف التفسري:  ا:رابعً 
من ا س ااااااااااااااملين ا ع نن آبرا  اأماا أقوال َتبع ال اابعن فه  قاد وجادت دنااياة وان مااما   

وابن أي حامت والثعليب   ،وابن جمليمل ،الصااااا ابة وال ابعن ك س اااااري دبد الملزاب الصااااانعاي
وحممد بن   ،ومقاتى ابن سااليماه  ،واوا الكثري من أقواد  كم مد بن ال ااا   ،وغرين 
و ل  ألهن   ،وحيىي بن ساااااو  وغرين   ،وساااااسياه بن ديينة  ،وساااااسياه الثواي  ،صسااااا اب

قال النووي بعد أه بن اخ وه العلمان يف حتديد نذىل  ،يدخلوه يف القملوه ا سضاااااااااالة

 
 .(٢8/ 1)ال  مليمل وال نويمل ( 1)
 .(٢/158)الرناه يف دلو  القملآه ( ٢)
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  ،)1)(( والثالث َتبعون   ،والثاي ال ابعوه  ،الصاااااااااا ابة الصاااااااااا ي  أه و ))   :القملوه قال
ونقلوا   ،وألهن  ت لماذوا دلى يادي كبااا ال اابعن ون  ام اداإ د  ومل خيملجوا دن منهجه 

والعلمان مع دناي ه  أبقواد   ،)٢)لنا ما سعوىل دنه  من اواايت الصااااااا ابة يف ال س اااااااري
واواي ه  دنه  ص  أقواد  و  يف مملتبة م ثخملا يف احلجية دمن سااااااابقه  من الصااااااا ابة 

  .وال ابعن
 الذي يع مد دلى طاااا ي  ا نقول دن النيب   ،ونذىل أن  مصاااااإا ال س ااااري اب ثىنوا   

ودلى من خيوِ فيق أه حيذا مما    ،وااثرا الصااااااا ي ة ا نقولة دن الصااااااا ابة وال ابعن
أما ااثرا الضااعيسة اليت يصاا     .إسَّ فيق من اواايت مو ااودة وأحاإيث وآرا مكذوبة

واونا بعضاااااااه  من غري صساااااااناإ وتدقيق من نذا  ،معنانا فقد أخذ  ا دلمان ال س اااااااري
 .الباب 

  

 
 .(84/ 16شمل  النووي دلى م ل  ) (1)
الدك وا خالد بن يوسااااار الواطاااااى ب قد  إااساااااة قيمة يف نذا ا و اااااوك بعنواه: " تس اااااري أتباك  فقد قا     (٢)

 .ال ابعن دمِل وإااسة" اس وىف الكثري من جوان  نذا ا و وك يملجع صليق  زيد من السا دا
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 املطلب الثالث 
 فهم القرآن وفق لةة العرب

 : ور اللةة يف فهم القرآن الكرمي :أوًل 
قال  ،قد تضااااااااافملت األإلة الكثريا اليت تبن دظمة الل اااااااااه الذي نزل بق القملآه اجمليد 

وقال   ،[103:الن ى] َّ جه  ين ىن من خن حن جن يم  ىم  ُّٱ تعار:
 حن جن ُّٱوقال تعار:   ،[٢:يوساااااااار] َّ خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ :تعار

وقاال    ،[113:تاق]  َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن
  ىم مم ُّٱ :وقال تعار  ،[٢8:الزممل]  َّ حط مض خض حض جض  مص خص ُّٱ :تعار

  يسه  القملآه ص  وفق للة  :ولذا قال العلمان ؛[3:فصااالت] َّ من خن حن جن  يم
من  سوأه كىَّ مع  م ااااااااااا نب  ،البياه ووجوىل تصاااااااااااملفه  يف ،وتملا قه  يف ال عبري ،العملب 

الكمل  ص  اب عملفة  لسه  القملآه  و  ي وطاااااى ،القملآه غري جاا دلى الل ااااااه العملي مملإوإ
فمعملفة الللة تمليق من الطملب  ،أله القملآه نزل بل ااااااااه دملي مبن ؛الكبريا بللة العملب 
و  يف  ،القملآه  يف  اجيد ا س امل ل س اري ااثية تس اري   مل ص اخاطاة  ؛ا همة لسه  القملآه

  .و  يف أقوال ال ابعن ،الص ابةو  يف أقوال  ،ال نة
 فاالواجا  أه تكوه معااي ك ااب هللا ا نزل دلى نبيناا حمماد    ))  :قاال الطري   

 )) :وقال الشااتيب   .)1)((  امو م    وظانملىل لظانمل كومها ، عاي كو  العملب موافقة
ا يكوه من ناااذا الطمليق   القملآه نزل بل ااااااااااااااااااه العملب دلى اجلملاااة؛ فطلااا  فهماااق صمناااَّ

و  سااااابيى صر تطل  فهمق   ،فمن أااإ تسهمق فمن جهة ل ااااااه العملب ي سه   ..خاطاااااة
ومما ي ااا عاه بق دلى فه  احلديث ))  :  وقال ابن دبد الر  .)٢)((من غري نذىل اجلهة 

 
 .(1/55)جامع البياه  (1)
 .(٢/375)ا وافقات للشاتيب  (٢)
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وسااااااعة   ،ونو العل  بل اااااااه العملب ومواقع كومها  ،هللاما  كملانىل من العوه دلى ك اب 
وساااا مل مذانبها  ن قدا   ،ودمو  لس   اتب ها وخصاااوطاااق  ،واسااا عااهتا وجمازنا  ،لل ها

  .)1)((فهو ش ن   ي  ل  دنق
  بد يف تس ااااااااااري القملآه واحلديث من أه يعمله ما يدل دلى ))  :وقال ابن تيمية   

فمعملفة العملبية اليت خوتبنا  ا   ،وكير يسه  كومق ،من األلسا  مملاإ هللا واسااااااااااااولق  
وكاذلا  معملفاة إ لاة األلساا  دلى  ،بكوماق مماا يعن دلى أه نسقاق مملاإ هللا واسااااااااااااااولاق

  طااوا حيملوه كو  هللا واسولق  فإهن  ،فإه دامة  ول أنى البدك  ذا ال ب   ،ا عاي
 .)٢)((و  يكوه األممل كذل   ،دلى ما يّددوه أنق إال دليق

 رن مم ام  يل ىل ُّٱكمااا قااال تعااار    ،فااإه هللا خاااتاا  كااى قو   ااا يسهمونااق 

 اوطاااملف   اللة العملب حنو   جيهىو  ميكن إلن ااااه   ،[4:صبملاني ] َّىن نن من زن
حيى  ألحد يؤمن ابهلل واليو     ))  :كما قال جماند  ،ومع  أه يس امل القملآه  وبوغة  

  هللاااثخمل أه ي كل  يف ك اب 
 
 .)3)(( بللات العملب  اص ا مل يكن دا 

 ))  :  قااال ابن تيميااة  ،ولااذا جعااى العلمااان تعل  الللااة العملبيااة من فملوِ الكساااايت  
ِ  دلى الكساية   .)4)((تعل  العملبية اليت ي وقر فه  القملآه واحلديث دليها فمل

ويشااااااااريوه  ن خس  دليق مع   ،صر للة العملب   يملجعوه  كاه أطاااااااا اب النيب  وقد 
  َّ ني مي ُّٱ    أإاي ماا  كنات)):  كماا قاال ابن دبااس    أه يملجع صليهاا

 أان :أان فطملهتا يقول :فقاال أحدمها  ،خي صاااااااااااااامااه يف ب مل  دملابيااهأأَتي  حىت  ؛[14األنعا :]

 
 .(٢/40٢)جامع بياه العل  وفضلق  (1)
 .(7/116)جمموك الس اوى  (٢)
 .(4/1194)اإلتقاه يف دلو  القملآه  (3)
 .(171/  9)جمموك الس اوى  (4)
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ق خس  دليك  شاااااااا ن من القملآه فاب لوىل يف الشااااااااعمل فإنَّ  ص ا )):يقول  وكاه  .)1)((اب دأهتا  
 .)٢)((العملب إيواه 

  :أثر اجلهل ابللةة يف فهم القرآن الكرمي ا:اثنيً 
كمن   ،الكو  بلري مااا أااإ هللا بااقدااد  فه  القملآه وفق قااانوه الللااة يوقع يف حتملير   

 ىف يث  ىث  ُّٱبقولق تعار   ،يدد  جواز نكا  الملجى من ت ع ن وا حملا مل م  د   

و  يقول  ذا من فه  و ااااااااااااع العملب يف مث    ،[3:الن ااااااااااااان] َّمك لك اك يق  ىق يف
 مل خل ُّٱ أله هللا قال:  ؛ومنه  من يملى ش   اخلنزيمل وجلدىل حو     ،وىنوث واابك

ولس  الل   ي ناول الشااا    ،غري حلمق  افل  حيمل  شاااي    [  3:ا ا دا] َّ حم جم يل ىل
 .وغريىل خبوه العكا

أنق خت  من  ،[1٢1:تق] َّ مت خت حت جت ُّٱ :ومنه  من ف ااااااااااااامل غوووى يف قولق تعار 
 .غوِويو السصااااايى ياول ووى غوو ى ص ا بشااااا  من شاااااملب اللنب :أكى الشاااااجملا من قول العملب 

 .)3)((والذي يف القملآه دلى وزه فاوعوى ،أله غوِويو السصيى فوِعى ؛ونو فاسد

: اإلسااااملان] َّجه ين ىن من خن حن ُّٱ يف قولق تعار:  ((مبصااااملا)) ومنه  من ف اااامل 

وا ع   ،وجهلوا أه مبصااملا حال  ،كانت انقة طاااحل غري دميان  :فقالوا  ،طااسة للناقة  [59
 .آية بينة ومعجزا قاتعة فكسملوا  ا

 
، وقال طاااااح   168٢(، والبيهق  يف الشااااع    اق  345أخملجق أبو دبيدا يف فضااااا ى القملآه )ص:    (1)

 (.309ح ن، )ص: ا قدمات األساسية يف دلو  القملآه: سندىل 
 ، وقال ط ي  اإلسناإ.3845أخملجق احلاك    اق   (٢)
 .(1/49حماسن ال ثويى، القاس  ) (3)
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  [٢7:احلج] َّ ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ :من قولق تعار  ((اجا   ))ومنه  من فه    

( دلى  ومل يداكوا أه ا قصااوإ بااااااااااااااااا )اجا    ،دلى وجوب احلج دلى الملجال إوه الن ااان
 اك يق ىق  يف  ُّٱ دلى األقدا  بد لة ما بعدىل من قولق تعار: اأاجله  مشااااااي  

 َّ يك ىك مك لك
(1(. 

فو جيوز تس اااري القملآه  ن جيهى للة العملب؛ فقد اوى البيهق  يف شاااع  اإلمياه دن  
مل ك اب هللا   )) :أنق قال   مال  بن أنا   أوتى بملجى غري دامل بللات العملب يس اّ
كما   جيوز اساااا نباط مع    جيملي دلى مق ضااااى الظانمل ا قملا   ،)٢)((ص ّ جعل ق نكا   
ويصااااااادب   ،أله القملآه دملي  ؛يف مو اااااااع آخمل  اوليا يعاِا نصااااااا   ،يف ل ااااااااه العملب 

  .بعضق بعضا

واساااااا نباط    ، ل  يف فه  القملآه الكمل وكلما اكن اإلن اااااااه من للة العملب ساااااااددىل   
من أحاط  عملفة مدلول الكلمة وأحكامها  و ))   :  قال أبو حياه األندل ااااا   ،إقا قق

 ،وااتقى صر اييز ح ن تملكيبها وقب ق ،ودل  كيسية تملكيبها يف تل  الللة  ،قبى الرتكي 
وصمناا تسااوت النااس    ،فلن حي ااج يف فه  ماا تملكا  من تلا  األلساا  صر مسه  و  معل 

ولاذا ماا   ؛)3)((وتبااينات أقواد   ،أفهاامه   فلاذلا  اخ لسات  ، كملانىل  يف صإاا  ناذا الاذي
ع يبِّ  ،ومل يبينوا ص  ما اح اج صر بياه  ،اح اج سااااالر نذىل األمة صر كثملا بياه ودون  الشاااااَّ

ةو قااوالو  سااو يا  دوك    ِك ااواب  )  :قا لاا ت  لِعوِل ِّ ب ِن أوِي تااوالاِا ٍ   :دون  أوِي ج  و ى  ِدناا  :    ؟نااو ِص َّ   ،قااوالو
ِل    ،ِك واب  اهَِّ   .)4)(أوو  فاوه    أ د ِطيوق  اوج ى  م   

 
 .(10٢: ص)تس ري القملآه الكمل  مصاإاىل والاناتق، دبد هللا الزبري دبد الملمحن ( 1)
 .(160/ ٢)الرناه للزاكش   (٢)
 .(1/8)الب مل احمليس  (3)
 .108أخملجق البخااي يف ط ي ق ك اب العل ، ابب ك ابة العل    اق   (4)
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 :اللةة لفهم القرآن الكرميأهم ما حيتاج إليه من  ا:اثلثً 
  :حي اج ا س مل لسه  القملآه الكمل  من الللة لآل  
واحلملوه لقل هاا حتادث دن معاانيهاا الن ااا   ،اوحملفا    وفعو    امعملفاة معااي الكو  اسا    -أ 

 .وأما األسان واألفعال فيؤخذ  ل  من ك   الللة ،فيؤخذ  ل  من ك به 
ويؤخااذ  لاا  من دل  الن و   ،معملفااة أحكااا  الكو  من حيااث اإلفملاإ والرتكياا   -ب 

 .والصمله
 .معملفة فصاحة الكلمة وح ن بوغة الرتكي  يؤخذ  ل  من دل  البياه والبديع-ج 

 : اجتاهات التفسري اللةوي:ارابعً 
 :من  ل   ،العملب أخذ الانات م نودةفه  القملآه وفق للة  
ومسملإا مسملإا يبن   ،أي بيااه ألساا  القملآه كلماة كلماة  :تفس           ري املع  اللفظي  -1

ومل تملإ لسظة يف القملآه ص  وفق الو اااااااااع الذي   ،ا ع  الللوي واسااااااااا عما ت العملب دا
العملب  القملآه  ،اساااااااااااااا عمل ااااااق  فه   دلى  تعن  اليت  العلو   أول  من  قااااااال    ،ونو  كمااااااا 

وأول ما جي   ،الذي جي  دلى ا س ااااااااااااامل البدانا بق العلو  اللسظية )): الزاكشااااااااااااا 
ملآه من  ف  صااااااايى معاي ا سملإات من ألسا  الق  ،البدانا بق منها حتقيق األلسا  ا سملإا
ونو ك  صاااااااايى اللَّنِب من أوا ى ا عاإه يف بنان    ،أوا ى ا عاإه  ن يمليد أه يدا  معانيق

وليا  لا  يف دل  القملآه فقس باى نو انفع يف كاى دل  من   :قاالوا  ،ماا يملياد أه يبنياق
أله اجلزن   ؛بعد العل   سملإاتق ص يعل   ا ملك     صه :ونو كما قالوا  ،دلو  الشاملك وغريىل

 .)1)(( واخلااج   ينسابق دلى الكى يف الوجوإ الذن

 
 .(٢/190الرناه يف دلو  القملآه )( 1)
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و  يقصاااادوه ابللملي  النكااا   ،ونذا النوك ي اااامى دند العلمان ب س ااااري غملي  القملآه 
أو الو ااااااااع ولذا   ،وصمنا اللملابة من حيث ا ساااااااا عمال ،نذا والشااااااااذو  فالقملآه مرأ دن

 :ق موىل صر ق من
 ،ون  األلسا  اليت واإت  عاٍه   لسة مثى الصملاط ا   قي   :الوجوه والنظائر  :األول

 .اددى وحنونا
ون  األلسااااا  اليت واإت  ع  واحااااد يف كااااى مااااا واإت فيااااق من   :املفر ة  :والث   اين
 .اس عمال

 ،الكمل : الملاغ  األطاااااااسهاي يف غملي  القملآهوممن اشااااااا همل ابل س اااااااري اللسظ  للقملآه   
والزجاج يف ك ابق   ،والك اااااااا   يف ك ابق معاي القملآه  ،واألخسش يف ك ابق معاي القملآه

ومن ا عاطملين حممد ح نن  لوه   ،وأبو دبيدا يف ك ابق غملي  القملآه  ،معاي القملآه
 .القملآه يف ك ابق كلمات 

ويقصااااااااد بق أه يع ين اب ع  من حيث ال ااااااااياب الرتكييب   :تفس      ري املع  الرتكيب  -2
ا د نان )) :ونو مقصااااااااوإ القملآه قال الشاااااااااتيب  ،للجملة أكثمل من معاي ا سملإات 

بناان  دلى أه العملب كاانات دنااي هاا    ؛اب عااي ا بثوىناة يف اخلطااب نو ا قصااااااااااااااوإ األدظ 
ا اطاااااااااطل ت األلسا  من أجلها  ،اب عاي   ،ونذا األطاااااااااى معلو  دند أنى العملبية  ،وصمنَّ

كى   او  أيضااااا   ،وا ع  نو ا قصاااااوإ  ،فاأللسا  صمنَّا ن  وسااااايلة صر حتصااااايى ا ع  ا ملاإ
 .)1)((إونق اييب مسهوم  فإه ا ع  اإلفملاإي قد   يعبث بق ص ا كاه ا ع  الرتك ،ا عاي

أه األلساا  قاد ت لري معاانيهاا  ؛ومماا يادل دلى أمهياة صإاا  ا عااي من خول ال اااااااااااااايااب 
فمن معانيها اليت تسه  من   ،كاخ وه معاي الصااااوا  ،وأحوال اخلطاب   ب لري ال ااااياب

  ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ :كما يف قولق تعار  ،((القملانا والددان  ))ال ااااااياب  

 
 .(396/ ٢)ا وافقات ( 1)
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 رئ ّٰ ِّ ُّٱ  :ويف قولق تعار  ،فا ملاإ ابلصوا القملانا  [110:اإلسملان] َّ ني مي زي

يملاإ ابلصااااااوا    [56:األحزاب] َّ يب ىب نب مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ
 .ونو يع   فيق ابلن و والصمله والبوغة ،الددان

وأبو حياه األندل اااا  يف  ،الز شااااملي يف الكشاااااه  :وممن اد    ذا النوك يف تس ااااريىل 
 .وغرين  ،وحمي  الدين الداويش يف صدملاب القملآه الكمل  وبيانق ،تس ريىل الب مل احمليس
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 املطلب الرابع 
 فهم القرآن ابلرأي والجتها 

وكااه لكاى واحاد منهماا أىنملىل   ،ومناق ماا نو ماذمو   ،و اا كااه الملأي مناق ماا نو حمموإ 
  خاطاااة ،يف احلديث دن أق اااا  ال س اااري  جان كو  العلمان فيق مسصاااو    ،دلى ال س اااري

ولذل  سااااااااوه ث  احلديث دن نذا ا و ااااااااوك يف   ؛يف احلديث دن ال س ااااااااري ابلملأي
  .أق ا  ال س ري يف السصى القاإ  ك ه هللا تعار
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 املبحث الثاين

 علوم القرآن الكرمي وجمالت توظيفهافضل 

 .ا طل  األول: فضى دلو  القملآه الكمل 
 .ا طل  الثاي: جما ت توظير دلو  القملآه يف خدمة القملآه
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 املطلب األول  
 فضل علوم القرآن الكرمي  

العلو  دلى بو شاااااااااااا  من أشاااااااااااامله ن  و   ،دديداو ااااااااااااملو ا    ،كثريادلو  القملآه    صهَّ  
فلماااا كااااه القملآه خري الكو    ،أنزلاااق هللا تعاااار  خبري كو   هاااا علقل لااا   و   ؛اإلتوب

من   ،ون  دلو  مهماة لكاى مشاااااااااااااا لاى ب عل  القملآه الكمل   ،كاانات دلوماق خري العلو 
  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص ُّٱ قال تعار: ،اكثري    اازقها فقد ازب خري  

 ،ا عملفة ابلقملآهيعين   :)احلكمة  : قال ابن دباس .[٢69  البقملا:]  َّجف مغ جغ
   .)1) وأمثالق( ،وحولق وحملامق ،ومقدمق ومؤخملىل  ،وحمكمق وم شااا ق  ،انسااخق ومن ااوخق
ونو قول ابن دبااس وجمااناد   ،الك ااب والسه  فياق  :احلكماة)):قاال ودن أي العاالياة 

  .)3) ((اكثري    افقد أدط  خري   ،من يعطى دل  القملآه))ومن ننا كاه  .)٢)((وق اإا
:  [ 6الساحتة:] َّ ىي مي  خي  ُّٱٱيف قولق تعار:  وقال دبد هللا بن م ااعوإ   
يقول:  )) قال أبو حياه األندل اااا    ،)4)((بن أي تال    ونو قول دل  ،القملآه ))

دل  القملآه  كمل   يعلمق ص   )) :وقال احل ااااان البصاااااملي   ،)5)((أاشااااادان صر دلمق 

 
(، وطاااااااااااااا  اق  531/  ٢(، و كملىل ابن أي حاامت يف تس ااااااااااااااريىل )٢/1580جاامع البيااه يف ووياى القملآه )  (1)

 (.378/ 1الدك وا حكمت بن بشري ايسن يف ال س ري الص ي  )
(، وتس ااااري القملآه العظي  ابن  1/15٢(، ومعامل ال نزيى للبلوي )٢/1580جامع البياه يف وويى القملآه )  (٢)

 (.1/700كثري )
 (.1/٢٢4امل العلو ، ال مملقندي ) (3)
 (.1/6معامل ال نزيى للبلوي ) (4)
 (.1/340الب مل احمليس، أبو حياه األندل   ) (5)
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أكمى العلمان من ونبق و )) : )٢)وقال دل  بن أمحد احلملا   ،)1)((الذكوا من الملجال
وصحاتة  ا شااااااان من  ،وتبصااااااملا يف السملقاه  ،دن ك ابق  اوودي   ،يف كومق  اهللا تعار فهم  
 ا يزيى بكمل   ،فسيق اا  شاااااااااهوإ ما ك   هللا  خلوقاتق من  كملىل احلكي  ،دلو  القملآه

 .)3)((دناي ق من خطث الودبن ص  فيق كى العلو  
 مناذ دهاد الصاااااااااااااا ااباة  اوألمهياة دلو  القملآه كااه احلادياث دن بعا مبااحثاق مبكمل       
والقملانات   ،واحملك  وا  شاااااااااابق ،والن ااااااااا   ،وأساااااااااباب النزول  ،مثى ا ك  وا دي  ؛ ،  

وأطااااب ت   ،وأفملإت دا ا صاااانسات  ،وقد جعلها العلمان مقدمات ل ساساااارين  .وغرينا
ومقادماات مهماة   مااإا دلمياة تاداس للطلباة قباى إااسااااااااااااااة ال س ااااااااااااااري ابد باااناا مادخو  

وك   حودا العلمان حتت  ،ولكن نذىل ا اإا اليت تداس للطوب  ؛لدااساااااااااة ال س اااااااااري
  طالة لق   مابى ننال   ، اريابل س  م امى دلو  القملآه الكمل  لي ات كلها  ات طالة

وميكن فه  ااثية بدوهنا إوه أه يكوه ننال  خلى يف  ،ابل س ااااااااااري بصااااااااااواا مباشااااااااااملا
  .ولكن اجلهى  ا يؤىنمل يف ا نهجية الكلية يف ال عامى مع القملآه الكمل  ؛منهجية السه 

وننااالاا  مباااحااث من دلو  القملآه اثااى أإوات مهمااة لسه  القملآه الكمل    بااد من   
فمن ننا حملص الباحث   ،ألهنا من طمي  دلو  ال س ري  ؛اإل ا   ا قبى إااسة ال س ري

 ،اجملا ت اليت ختدمها ماإا دلو  القملآه الكمل  بصااواا دامة يف ا طل  القاإ أه يبن  
  ،كيسية توظير العلو  اخلاطاة ابل س اري يف خدم ق يف ا ب ث القاإ   مث يبن بعد  ل  

 .اخاط   اوألمهي ق وسع ق أفملإت لق مب ث  

 
 (، لعلق أااإ أط اب ادم  العالية.1/٢7الرناه يف دلو  القملآه ) (1)
اب هللا ا نزل،  ونو: ونو: أبو احل ااان دل  بن أمحد احلملا ، طااااح  ك اب مس ا  الباب ا قسى لسه  ك (  ٢)

 (.11نا " انظمل: الوفيات  بن قنسذ )ص: 637ولق ولير ح ن يف السملا ا، تويف سنة 
 (.1/٢4الرناه يف دلو  القملآه )( 3)
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 املطلب الثاين 
 جمالت توظيف علوم القرآن يف خدمة القرآن

خاااإمااة للقملآه أهَّ دلومااق    ،دلو  القملآه الكمل من خول ا ساااااااااااااا قملان  سملإات    ي بن 
وحي ان من   ،رز من خودا شامله نذا العل  وأمهي ق وأندافقي ،الكمل  يف سابع جما ت 
 :ال سصيلية ال بعةالنقاط وتليق  ،اجلدول اإانىلونذا ما تبينق  ،معملف ها ح ن توظيسها

 
 : جمال التعريف بعظمة القرآن الكرمي: أوًل  
من اجملا ت العظيمة واألنداه الكبريا اليت ختدمها ماإا دلو  القملآه الكمل  ال عملير  

أله دااد     ؛ ااا ياادفع ا ؤمن صر حمب ااق واتبااادااق  ،بعظمااة القملآه الكمل  وجولااق ومجااالااق
ص  ا ساااااا هانة بق ودد    ؛من نواقا اإلمياه  وا ساااااا هانة بق انقا   تعظي  القملآه الكمل 

ولذا وطااار هللا ا  ااا هز ن بق أو آبايتق أو بملساااولق    ،تعظيمق اسااا هانة  ن تكل  بق  
 زث رث يت  ىت نت ُّٱ  :قاااال تعاااار  ،وودااادن  ابلعاااذاب األلي   ،ابجململمن
 ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث

 ،[66  -65ال وبة:]  َّ زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم يلام
وتشاااوب لوسااا ماك    ،ومن أحبق أكثمل من تووتق  ،ومن دمله دظمة القملآه الكمل  أحبق
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ومن نناا كااه تعظي    ،ومحاى جوااحاق للعماى  ادياق  ،وأتاال نظملىل يف تادبمل معاانياق  ،اثايتاق
  اوفهماا    اق نو مس ااا  القلاا  لإلقبااال دلى ك اااب هللا تووا وحسظاا  القملآه الكمل  وحمب اا

  .اوتعليم   ودمو  
وال اثىنمل    ،فثول خطوا تدفع ا ؤمن حنو تعل  القملآه الكمل  وتقوي دزمق يف اإلقباال دلياق 
من  ))ألنااَّق    ؛ووجوإ نسعااق يف قلبااق بعااد معملفااة دظم ااق زايإا حمب ااق يف قلاا  ا ؤمن  ،بااق

وانقطع دما   ،وشااااااااالر بق  ،واشااااااااا اب صليق  ،ا علو  أه القل  ص ا أح  شاااااااااي ا تعلق بق
واج مع دلى فهمق ووديق في صاااااااااااااى   ،والقل  ص ا أح  القملآه تلذ  بقملانتق  ،ساااااااااااااواىل

صقباال القلا    وابلعكا ص ا مل يوجاد احلا  فاإهَّ   ،والسه  العميق  ،باذلا  ال ادبمل ا كن
 ،  حيصاااااااى ص   جاندا وملالبة  اوانقياإىل صليق يكوه شااااااااق    ،ادلى القملآه يكوه طاااااااعب  
القملآه من أنسع األساااااااااباب حلصاااااااااول أقوى وأدلى م ااااااااا وايت   ودليق ف  صااااااااايى ح ّ 

هللا ما إخلت حمبة القملآه صر قل  دبد فثدقبها و))  :قال الشاااااااانقيط    .)1)((ال دبمل
وصه من إ  ى ال اااعاإا واإلمياه احلقة   ،بق  اتطبيق نذا القملآه ص  كاه أشاااد الناس وىنمل  

نذا نو الذي سااعد بق ال االر  ،والعيش معق  وحمبة سادق وتووتق واحلياا ،حمبة القملآه
فعاشاااوا ديشاااة   ،وأ اقه  هللا بق حووا اإلمياه ،وانلوا بق مملات  السوز والكملامة  ،الصااااحل

كى  ل  حينما    ،وفعى قو  ،وكو  م اااا قي   ،ما بن  كمل وشااااكمل  ،تيبة نني ة اا ااااية
 ومن داااذ مع القملآه أحيااا هللا  ،كاااه مع القملآه كاااه هللا معااقمن  ف  ،كااانوا مع القملآه

و  اساا ناات و  أشااملقت بشاا ن  ،وما حييت القلوب بشاا ن مثى القملآه  ،قلبق ابلقملآه
وص ا مل هت د    ،ساااااا  ااااااعدوص ا مل ت ااااااعد القلوب للقملآه فألي شاااااا ن   ،مثى كو  الملمحن

 
ح  )ص: مسات  تدبمل القملآه، للدك وا (1)  (.٢0خالد بن دبد الكمل  الوَّ
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 .)1)(( [185األدملاه:] َّ مس خس حس جس ُّٱابلقملآه فبثي ش ن هت دي؟ 
داااذا اجلاااانااا  ا ه  لكاااى م عل  ومن نناااا جاااانت بعا دلو  القملآه الكمل  خااااإماااة   

ودل  ا ساااا شااااسان   ،)٢)دل  اإلمياه ابلقملآه وحقيقة اإلمياه بق  :من  ل   ،للقملآه الكمل 
  ،وكيسيات نزول ا ل  بق   ،ومصااااااااداىل  ،وأنوادق  ،ودل  الوح  من حيث تعمليسق  ،ابلقملآه

  ،وفضاااااا ى بعا ساااااواىل وآايتق  ،وفضاااااا ى القملآه الكمل   ،وأسان القملآه الكمل  وطاااااساتق
 ،وحك  أخاذ األجملا دلى تعليماق  ،وآإاب تووتاق وتعلماق  ،وخصاااااااااااااااا ص القملآه الكمل 

وأساااااااااملاا فوات  ال اااااااااوا   ،والعلو  ا  ااااااااا نبطة ،ودواق  نجملىل ،ون اااااااااياه القملآه الكمل 
  .وغرينا ،وال جوإ دند تووا بعا آايتق ،وخواتيمها

 :القرآن الكرمي: جمال اإلملام بتاري  ااثنيً 
القملآه الكمل  منااذ نزولااق وصر يومنااا نااذا مملَّ در َتاخيااق الطويااى  ملاحااى مهمااة حىت  

 يل ُّٱقال تعار:  ،أله هللا تعار تكسى اسظق ؛وسااايبقى كذل   ،وطاااى صلينا كما أنزل

أه تظهمل يف األمة فملقة    اولكن ا ؤسار حق    ،[9احلجمل:] َّ نن من زن رن مم ام
ف طعن يف ناذا اجلاانا     ،وتشااااااااااااااكا  يف ىنوابات الادين ويقينيااتاق  ،تكاذب هللا يف خرىل

فجانت مباحث يف دلو  القملآه ل بن لنا الدقة ا  نانية   ،م ا ندا دلى أكا ي  وانية
 اده زايإا الثقاة   ،اليت حظ   اا القملآه الكمل  من أول ماا نزل صر أه وطاااااااااااااااى صليناا

من نذىل ا باحث: احلديث   ،بوطاول القملآه الكمل  صلينا بدوه زايإا أو نقصااهواليقن 

 
ا ك بة الشااااملة اإللكرتونية مل أقر  (، مسملغ يف  6/  45إاوس للشاااي  حممد بن حممد ا خ اا الشااانقيط  )  (1)

 دليها يف مطبوداتق.
ألنق    ؛نذا العل  يداس اليو   امن مسملإات العقيدا، واألور أه يكوه  امن مسملإات دلو  القملآه الكمل   (٢)

احلق األول للقملآه الكمل ، والدافع القوي ل عظيمق وحمب ق، وكى ما  ااااااااعر اإلمياه  ااااااااعر تعامى ا  اااااااال  مع 
وقد أفملإت نذا ا و ااااااااااااوك بب ث خاص وهلل احلمد وا نة، نشاااااااااااامل  جلة ني ة دلمان ال ااااااااااااوإاه،    ك اب هللا،

 ه.1431( حممل  14العدإ)
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وكيسيااة تلق  النيب   ،وتلق  جريااى للوح  من هللا  ،دن ىنبوت القملآه يف اللو  احملسو 
   واألحمله اليت   ،اونزولق منجم    ،ومواتن نزول القملآه الكمل  وأوقاتق ووقا عق  ،للوح

ومعملفة حساظق واواتق    ،وكيسية ال  مى  ،ووجوإنا يف ا صاحر  ،وحكم ها  ،نزل دليها
والاذين قااموا جبمعاق يف كاى   ،ومجع القملآه وا ملاحاى اليت مملَّ  اا كاى مجع  ،وأساااااااااااااااانيادن 

واسااااااااا     ،وتملتي  القملآه يف آايتق وساااااااااواىل  ،ومميزات كى مجع ،و اااااااااوابس اجلمع ،مملحلة
  .اليت ممل  ا  بس القملآه الكمل  يف ال نقيس وال شكيى وال  زي  وا ملاحى ،ا ص ر

وننال  مباحث خاإمة دذا اجملال ودا صساااااها  آخمل يف ال س اااااري منها: معملفة أول ما  
ويف فقق  ،ألنق ي ااااااه  يف معملفة ال داج يف ال شاااااامليع ؛وا ك  وا دي ،نزل وآخمل ما نزل

قد و ))   ،وا خصااااص للعا   ،ومعملفة أحكا  الناساااا  من ا ن ااااو  ،صنزال القملآه يف الواقع
قاال شااااااااااااااي    .)1) ((  اتسق العلماان دلى أه اخلااص ا  اثخمل نو ا قاد  دلى العاا  ا  قاد 

 حج مث هت مت  خت حت جت ُّٱ  :قال هللا تعار  )): اإلساو  ابن تيمية  

ونذىل  ،فثمملىل هللا ساااااااااااب انق وتعار أه جياند الكساا ابلقملآه جهاإا كبريا ،[5٢السملقاه:] َّ
  ،ومل يؤ ه لق   ،وقبى أه يؤممل ابلق ال ال ااااااواا مكية نزلت  كة قبى أه يهاجمل النيب 

وأماا الق اال في  ااج    ،وصمناا كااه ناذا اجلهااإ ابلعل  والقلا  والبيااه والاددوا   ابلق اال
  .)٢) ((صر ال دبري والملأي

  :جمال األ اء اللفظي الصحيح للقرآن الكرمي ا:اثلثً 
 ىب نب ُّٱ  :قااال تعاااار  ،القملآه دن تمليق ال لق  من جريااى    أخااذ النيب   

نَّة ال لق  للقملآه من أفواىل القملان ا  قنن   ،[6النمى:] َّ نت مت زت  رت يب وظلت ساااااااا 
نَّة تعلمق دلى ممل الدنوا أللساظق كما سعوىل من النيب  وجعى هللا صح ااااااه   ،ن  سااااا 

 
 (.٢63/ ٢1جمموك الس اوى، ابن تيمية ) (1)
 (.8/43منهاج ال نة النبوية يف نقا كو  الشيعة والقداية )( ٢)
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 جع مظ ُّٱ  :قاال تعاار  ،تووتاق من أدظ  القملابت اليت يناال  اا العباد أافع الاداجاات 

 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع

ل مواِنمل  ا):وقال النيب  .[30- ٢9اتمل:ف]َّ جن مم خم جمحم هل مل  خل
سوملوِا ال ِكملواِ  ال روواواِ  ابٌّ لوق    ،اِبل ق مل آِه موعو ال ااااااااااَّ ووالَِّذى ياوق ملوأ  ال ق مل آهو ووياو او اوع  وع  ِفيِق وون وو دولوي ِق شااااااااااو

ملواهِ  ومن ننا جانت بعا العلو  خاإمة للقملآه الكمل  يف جمال تنمية القداات   ،)1)(أوج 
منها:    ،موطاااالة حل اااان تووتق اليت أمملان  ا  ،اوتعليم   ايف األإان اللسظ  الصاااا ي  تعبد  
صدطااان احلملوه حقهااا يف النطق  ااا دلى أمت   نو))  :دل  ال جويااد الااذي دمله بقود 

 ،وصخملاج كى حمله من  ملجق الصا ي   ،وم ا  قها من األحكا  الناشا ة دنها  ،وجق
ا حت ااااان الصاااااوت ابل ووا صه أمكن أله األطاااااى يف دل   ،ودل  القملانات  ،)٢)((وأيضااااا 

كاااا اااد واإلماااالاااة وال خسير   ،النطق  القملانات أه يب اااث يف اخ وه القملان يف وجوىل
حس  من خودا األإان لكى قاائ وااٍو وما تلقوىل ب ااااااند   ،وال  ااااااهيى و ااج احلملوه

 ،وحت ااااااااان الصاااااااااوت ابلقملآه ،ومن  ل  كيسية وتملب ال  مى ،م صاااااااااى دن النيب 
  .وغرينا ،ومملات  القملانا

  :جمال فهم وتدبر القرآن الكرمي ا:رابعً 
قال    ،من الواجبات   اولذا جعلق هللا واجب    ،مقصد أساس  من صنزالقفه  القملآه الكمل   

قال القملتيب   .[٢9:ص]َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱتعار: 
عدي     .)3)((ويف نذا إليى  دلى وجوِب معملفِة معاي القملآه))  :  ُّٱ  )):وقال ال اااو
  ؛لي ادبملو النااس  آايتاقِ  ،ناذىل احلكماة  من صنزالاقِ  :أي  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 
اِنمِل اِبل ق مل آِه ووالَِّذى ياو او اوع  وع  ِفيِق   اق    (1) ِى ال مو أخملجق م ااال  يف ك اب: طاااوا ا  اااافملين وقصاااملنا ابب: فوضااا 

1898. 
 (.٢/3٢الملو ة الندية شمل  م  اجلزاية )( ٢)
 (.8/163اجلامع ألحكا  القملآه )( 3)
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وصداإِا   ،فإنق ابل دبمِل فيِق وال ثمِى  عانيق  ،وي ثملوا أساملااونا وحكموها  ،في ا خملجوا دلموها
 ،وناذا يادل  دلى احلاثِّ دلى تادبمِل القملآه  ،السكمل فيهاا مملا  بعاد مملا تادا   بملك ا ق وخريىل

أفضى  من سملدِة ال ووِا اليت  وأه القملاناو ا ش ملةو دلى ال دبمِل    ،وأنق من أفضِى األدمال
  ،دذا أنزلو هللا  القملآه لي دبمل و )) :وقال ابن  القي    .)1)((  حيصاااااى   ا نذا ا قصاااااوإ   

ِِ دناق ،ويعماى باق ،وي سكمل فياق أماا ال اثماى  يف و ))    :وقاال  .(٢)((  جململِإ ال ووِا مع اإلدملا
ومجع  السكمِل دلى تدبملىِل وتعقلِق نو ا قصوإ    ،القملآِه فهو حتديق  انظمل القلِ  صر معانيقِ 

ويف ااثياِة ))  :وقاال الشااااااااااااااوكااي     .(3)((و  تادبمل  ،  جمملإو ال ووِا بو فه ٍ   ؛من صنزالاقِ 
ا أنزلو القملآهو لل ااادبمِل وال سكمِل يف معاااانياااقِ    جمملإ    ؛إلياااى  دلى أه هللاو سااااااااااااااب ااااناااق صمناااَّ

 .(4)((ال وواِ إوهو فكمل
حىت ت دإ للدااس   ،ومن ننا جانت دلو  كثريا خاإمة للقملآه يف جمال فهمق وتدبملىل 

 منها:  ،وانعق من ا حنملاه ،فهمق للقملآه الكمل  وفق أسا دلمية سليمة
معملفة ساااااااااااب  النزول يعن دلى فه  ااثية فإه   ))كما قال العلمان:   ،أساااااااااااباب النزول 

  ،ومثى إااسااة مسملإات وغملي  القملآه الكمل   ،)5)((العل  ابل ااب  يواث العل  اب  ااب 
 ،وا خ وه يف ال س ااري ،وك   ال س ااري ،ومنانج ا س ااملين ،وقوادد ال س ااري  ،وصدملابق

  ،وا سهو  وا نطوب   ،واجملمى وا بن  ،واحملك  وا  شاااابق  ،وا قيد  وا طلق  ،والعا  واخلاص
 ،وأق ااا  القملآه ،وقصااص القملآه ،وأمثال القملآه  ،والوجوىل والنظا مل ،والناساا  وا ن ااو 
القملآه الوقر وا ب ااااادان  ،وجااااادل  القملآه  ،ودل     وماااااا يون  ا خ وه  ،ومشااااااااااااااكاااااى 

 
 (.71٢تي ري الكمل  الملمحن يف تس ري كو  ا ناه )ص: (1)
 (.٢15مس ا  إاا ال عاإا )ص: (٢)
 (.1/485)مدااج ال الكن ( 3)
 (.4/430ف   القديمل ) (4)
 (.339/ 13جمموك الس اوى، ابن تيمية ) (5)
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 .وغرينا ،وتملمجة معاي القملآه ،وااثايت ا  شا ات  ،وال ناقا
  :جمال إعجاز القرآن الكرمي وأسراره  ا:خامسً 

فهو ااثياة وا عجزا الكرى اخلاالادا الادالاة دلى   ،القملآه الكمل  كمااا نو ك اااب ناداياة 
ا  ااااجى من خولق دجز اخللق يف اإلتياه   ،ا   دى بق مدى الدنمل  ،طاااادب الملسااااالة

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ  :قااال تعااار  ، ثلااق

 جم هل  مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

و ا كاه صدجاز القملآه الكمل  سة  .[٢4  – ٢3البقملا: ]َّ حن جن خممم حم
فرزت  ،من أسااااااااااااااملااىل قيا هللا خنبة من العلمان للك ابة فيق ادظيم   اوساااااااااااااامل    ،من ساتق

القملآه الكمل  وأساااااااااااااملااىل حىت ك اابت يف دلو  القملآه الكمل  ندفها صبملاز أوجق صدجاز 
 ،دل  اإلدجاز البياي :من  ل   ،لق جمالق بن دلو  القملآه الكمل  ومباحثق اطاااااااااااااااا فن  

وماا جاان فياق من   ،وماا حواىل القملآه من أسااااااااااااااملاا بوغياة فيماا يقاد  ويؤخمل من األلساا 
واإلجياز   ،وما فيق من احلصاااامل وا خ صاااااص ،تشاااابيهات واساااا عااات وكناايت وتعمليا

 ،واجلمع وال سمليق  ،واجلنااس  ،وال ضاااااااااااااامن  ،وا ل ساات   ،واخلر واإلنشاااااااااااااااان  ،نااب واإلت
وماااا فياااق من صدجااااز من    ،وغريناااا من أوجاااق صدجااااز القملآه الكمل  البيااااي  ،وا طاااابقاااة

واإلدجاز  ،وما ك   يف اإلدجاز العلم  ،وما جان يف اإلدجاز اللييب ،خول أسالوبق
وما فيق من صدجاز من خول نظمق وتملتيبق وما فيق من تناساق وتناسا  يف  ،ال شامليع 

يف خ ا  تس اااريىل   قال فخمل الدين الملازي   .األلسا  وااثايت وال اااوا وا و اااودات 
دل  أه   ويف بدا ع تملتيبها  ،من ومى يف لطا ر نظ  نذىل ال ااااااااااااوااو ))   ل ااااااااااااواا البقملا:

معجز ا ا   افهو أيضا   ،ه معانيقالقملآه كما أنق معجز ا ا  فصااحة ألساظق وشامل 
ص  أي  صنق معجز ا اااااااااااا  أساااااااااااالوبق أااإوا  ل   :ولعّى الذين قالوا  ،تملتيبق ونظ  آايتق
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 .)1)((اأيت مجهوا ا س ملين معمل ن دن نذىل اللطا ر غري م نبهن دذىل األموا
 :جمال النتصار للقرآن الكرمي ا:سا سً 

ا همة جمال ا ن صااااااااااااااا للقملآه واإ الشااااااااااااابق اليت تثاا  من جما ت دلو  القملآه الكمل   
و ل  ابل صاادي    ؛وأساااس بنا ها وقوهتا ،ومنبع دزهتا ،ألنق مصاادا نداية األمة  ؛حولق

أو يملياد زدزداة اليقن يف   ،أو يشااااااااااااااكا  يف نادياق ،لكاى ملمِل يملياد أه حيس من قاداىل
وال علق  ، ساك بقأو يمليد أه يصمله العباإ دن ا ن  ،أو يف كمال حسظق  ،مصدا اابني ق
أو مشولياة  ،أو يشااااااااااااااكا  يف أخباااىل أو يملياد الطعن يف دادالاة أحكااماق  ،وال  ااك  صلياق

فكما أه ننال    ؛وكى ما يصااامله الناس دن اإلقبال دلى تعلمق وا ن دان بق  ،اساااال ق
ويثريوه    ،من ي عمل اااااااااااااوه لملب العزا ابل ااااااااااااا  والكسمل فهنال  من ي عمل اااااااااااااوه لك ابق

فقاال   ،وقاد اإ هللا دليه  يف كثري من ااثايت   ،اوحاديثا    االشاااااااااااااابهاات حول ىنواب اق قادميا  
 ،[6 – 5السملقاه:] َّ مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب ُّٱ تعار:

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت ُّٱ :وقال تعار

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  خنمن حن جن ُّٱوقاال تعاار:    ،[38يونا:  ]َّ

وغرينا من ااثايت اليت فند هللا فيها كى قول وأبطى فيها كى    ،[34-33الطوا:]َّ  مي
 .شبهة

  ا؛وحديث   اوك اب هللا م اااااا هده من قوى شااااااىت من أددان هللا واسااااااولق وا ؤمنن قدمي   
 ؛وقوا أىنملىل يف حيااااا ا ؤمنن  ،و لااا  أله أدااادان األماااة يعلموه دظماااة ناااذا الك ااااب 

لن ن اااا قمل   )) :يف جملا العمو  ((جوإساااا وه))ولذل  قال وزيمل ا  اااا عمملات الريطاي 
ولذل   ؛)٢)(()يعين القملآه العظي ( بن أيديه  يف بوإ ا  ااااااااااالمن ما إا  نذا الك اب 

 
 (.4/67مساتي  اللي ، أبو دبد هللا الملازي ) (1)
 (.1/441موسودة الملإ دلى ا ذان  السكملية ا عاطملا ) (٢)
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وألسوا الك   ونشاااااملوا  ،يف الدفاك دن نذا الك اب ا بن  -اوحديث   اقدمي  -مشمل العلمان 
خاطااااة ما تثريىل بعا السملب الضااااالة كالملافضااااة ا ىنين دشااااملية   ،الب وث يف الدفاك دنق

ومااا   ،القااا لن ابل  ملير لبعا ااثايت القملآنيااة الكملميااة ا بثوىنااة يف مملاجعه  ا ع ماادا
ملين من افرتانات   ،أراىل بعا ا  ااااا شاااااملقن من تشاااااكي   وكذل  ما يثريىل بعا ا نصاااااِّ

 من دلو  القملآه اخاطا   ا  دلم  دلى القملآه  ده حماابة اإلساو  وا  المن حىت أطاب
لاق ك باق وأاااىناق اليت تعااجلاق حتات دنااوين م عادإا هتاده صر اإ الشااااااااااااااباق اليت    ،الكمل 

وقااد ألساات ك اا  كثريا خلاادمااة نااذا   ،أىنريت حول القملآه الكمل  ودلومااق والاادفاااك دنااق
صزالااة الشاااااااااااااابهااات دن ااثايت واألحاااإيااث  ))  :ون  مطبودااة وم ااداولااة منهااا  ،اجلاااناا 
للدك وا  ((شااااااابهات حول القملآه وتسنيدنا))و ،)1) بن اللباه الدمشاااااااق  ((ات ا  شاااااااا 

ألمحد ا ك    ((الدفاك دن القملآه الكمل   د الن وين وا   شملقن))و  ،)٢)  غازي دناية
 ،حملمد األمن الشانقيط  ،((إفع صيها  ا  اطملاب دن آايت الك اب ))و  ،)3)األنصاااي

  .وغرينا من مؤلسات وأااث كثريا جانت يف ك   دلو  القملآه الكمل 
  :القرآن الكرمي كما أنزلجمال احلفاظ على  ا:سابعً  
 من زن رن مم ام يل ُّٱكمااا قااال تعااار:  تور هللا دز وجااى حس  ك ااابااق العزيز   

من خولق  األسااااااباب العظيمة اليت حتقق هللا تباا  وتعار نيث  قد و  ،[9احلجمل:  ]َّ نن
واسق  ،حسظق يف الصادواو ل   ا ي املىل لعباإىل من    ؛لك ابق  قحسظما ودد هللا بق من  

أله هللا تباا    ؛ ل  ق إوه نذىل األسااااااااااباب ل  َّ ك اب  ولو أااإ هللا حس  ،يف ال ااااااااااطوا
تباا  وتعار ولكنق    ،  يعجزىل شاااااا ن يف األِا و  يف ال اااااامان  ،وتعار فعال  ا يمليد

 
  .1416، 1حتقيق: فمليد مصطسى سلماه، ط: إاا تويق، ال عوإية، ط (1)
  .1996، 1تبعة: إاا ومك بة ادول، بريوت، ط (٢)
  .1393تبعة: إاا ا حتاإ العملي للطبادة، توزيع: إاا ا عااه، مصمل ط،  (3)
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يس   الباب  ن أااإ أه حىت   ،  اااابباهتا أااإ أه لملي سااااننق يف الكوه بملبس األسااااباب 
أو ي اااه  يف   ،من خول ا ناف اااة يف حسظق يف طاااداىلينال شااامله خدمة ك ابق العزيز 

 .ك اب ق يف ا صاحر
ولو كااه  لا    إوه أه حيادث فياق حادث  وقاد ظهملت العنااياة اس  القملآه كماا أنزل   

ا ع    يف  وىنري  دااااااا  ليا  اليت  األحمله  واخ وه  اللسظ   األإان  تمليق  فرتا دن  يف 
مع نشاااااا  كما نو وا ااااا  من قصاااااة دممل بن اخلطاب   ،م قدمة من َتاي  نذىل األمة

ةو وودوبا دو الملَّمح وِن ب نو يف حادياث د مل ووا ب ن الز بوري ِ أو   بن حكي    وواو ب نو  و ملوماو هَّ ال ِم اااااااااااااا 
عاوا د موملو ب نو اخل وطاَّاِب ياوق ول   ا سِو ىل  أوهنَّ ماو ا و ب نو حوِكيِ  ب ِن  :دوبا ٍد ال قاوااِيَّ حاودَّرو عا ت  ِنشااااااااااااااو سِو

وِل اهَِّ  يواِا اوسااااا  واواو ال س مل قواِه يف حو  لِِقملوانوتِِق فوِإ وا ن وو ياوق ملوأ  دولوى فواسااااا  وموع ت   ِحزواٍ  ياوق ملوأ  سااااا 
ول  اهَِّ  ملِ  ِنيهوا اوساا  ِثريوٍا ملو  يا ق  لَّ و  ح مل وٍه كو رَّ ت  حوىتَّ سااو ِا فاو وصااو وو اِوا ىل  يف الصااَّ ت  أ سااو فوِكد 

ع    و تاو   :فاولوباَّبا   ق  ِبملِإوا ِِق فاوق ل ت   واواو الَّيِت سِو ِذىِل ال اا  ول  اهَِّ  :قوالو  ؟ق ملوأ  مون  أوقا ملوأو و نو أوقا ملوأونِيهوا اوساا 
.   ولو اهَِّ   :فاوق ل ت ب تو فوِإهَّ اوساااااااااااا  فوان طولوق ت  بِِق   ،قود  أوقا ملوأونِيهوا دولوى غوري ِ موا قاوملوأ تو  كوذو

وِل اهَِّ  واوِا ال س مل قواِه دولوى ح مل وٍه ملو   ، أوق وإ ىل  ِصرو اوسااااااا  ا ياوق ملوأ  ِب ااااااا  ع ت  نوذو : ِصّيِ سِو فاوق ل ت 
ا ملِ  ِنيهو ول  اهَِّ   ،تا ق  ل ق  ):فاوقوالو اوساا  ا     ،أوا سااِ ع   ق  ياوق ملوأ   .اقا ملوأ  ايو ِنشااو فاوقوملوأو دولوي ِق ال ِقملوانواو الَّيِت سِو

ول  اهَِّ  : اقا ملوأ  ايو د مومل   ،:كوذوِل و أ ن زِلوت  فاوقوالو اوساااااااااا    ، فاوقوملوأ ت  ال ِقملوانواو الَّيِت أوقا ملوأوِي  .مث َّ قوالو
ول  اهَِّ  ا ال ق مل آهو أ   ،:كوذوِل و أ ن زِلوت  فاوقوالو اوسااا  مل ٍه فواقا ملون وا موا ِصهَّ نوذو با عوِة أوح  ن زِلو دولوى ساااو

ملو ِمن ق    ،يف نذا بياه ما كانوا دليق من ا د نان ابلقملآهو )) :قال النووي    .)1)(تاويو ااااااااااااااَّ
 .)٢)((واحملافظة دلى لسظق كما سعوىل من غري ددول صر ما جيوزىل العملبية  ،والذب دنق

 
مله   اق  أخملجق البخااي يف طااااااااااا ي ق يف ك اب فضاااااااااااا ى القملآه، ابب: أنزل القملآه دلى سااااااااااابعة أح  (1)

، وم ااال  يف ك اب طاااوا ا  اااافملين وقصاااملنا، ابب: بياه أه القملآه دلى سااابعة أحمله وبياه معناىل   4608
 .1354اق  
 (.3/87ط ي  م ل  بشمل  النووي ) (٢)
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ومن مثَّ كاانات نناالا  دلو  تاداس خلادماة ناذا اجملاال الاذي يهاده للم اافظاة دلى   
دادإ سااااااااااااااواىل وآايتاق وكلمااتاق    :من  لا   ،القملآه كماا أنزل من غري زايإا أو نقصااااااااااااااااه

و اااابس فواطااااى  ،و اااابس اساااا  القملآه ،و اااابس ا  واتمل والشااااا  من القملانات  ،وحملوفق
  ، وشااااااااااااملوط ا س اااااااااااامل ،األإوات اليت حي اج صليها ا س ااااااااااااملو  ،والوقر وا ب دان ،ااثايت 
 .وغرينا
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 املبحث الثالث 
 كيفية توظيف علوم القرآن الكرمي يف خدمة التفسري

ا يف ال س ريا طل  األول: العلو  اليت   .يوظسها ا س مل إا م 
 .ا طل  الثاي: العلو  اليت يوظسها ا س مل دند توفمل احلاجة صليها

 .ا طل  الثالث: ا  ا ى اليت تؤخذ يف ال س ري دلى حذا
نو  يف إااسة ال س ري  .ا طل  الملابع: ا  ا ى اليت ل   او
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 مدخل:
   ،ي زوإ  ااا ا س ااااااااااااااملحتاادث العلمااان دن العلو  اليت ينبل  أه   

 
  اولكن قلَّمااا لااد دااا اا

وقد قمت   ؟ومىت يكوه  ل    ،حتدث دن كيسية اساااااااااااا خدا  نذىل العلو  يف ال س ااااااااااااري
بيَّنت من خودا أه العلو  اليت  ،ب ق اي  اسا خدا  ا س امل دذىل العلو  يف ددا مطال 

 تنقسم إل قسمني: يوظسها ا س مل 
  .ون   زمة لق بصواا م  مملا ،إا مة يف إااسة ال س ريدلو  يوظسها بصواا  أوهلا: 
ون  غري  زماة لاق بصااااااااااااااواا    ،دلو  يوظسهاا ا س اااااااااااااامل دناد توفمل احلااجاة صليهاا  واثنيه ا: 

 .م  مملا
أخملى  اوم اااا ىو وأموا    .كما أه ننال  م اااا ىو جي  أه تؤخذ يف ال س اااري دلى حذا  

األور اب س ااااامل لنبها يف إااساااااة ال س اااااري؛ ألهَّ الوطاااااول  عاي القملآه حي اج صر دلو   
  :وصلي  بياه  ل   ،كثريا جي  أه حي ن ا س مل اس خدامها وتوظيسها بصواا مثلى
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 املطلب األول 
 يف التفسري االيت يوظفها املفسر  ائمً  العلوم

  :البيان النبوي للقرآن الكرمي :أوًل  
فال ااااااانة   ،أله مهم ق ن  صبوغق وبيانق للناس  ؛نو ا بن األول لكو  هللا النيب  

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱكلهاااا بيااااه للقملآه الكمل  قاااال تعاااار:  

و ااااااااااااااعاق العلماان يف ا نزلاة اليت تل  بيااه      وبيااه النيب  ،[44الن اى:]ٌَّّ ٰى
ألهَّ بيااه القملآه ابلقملآه يف غاالباق    ؛واحلق أناق فوقهاا يف بعا اجلوانا   ،القملآه ابلقملآه

وأما بيانق الذي جان يف ال اااااانة ا وىنقة  ،نوك من ا ج هاإ الذي مااسااااااق بعا العلمان
دلى كى  امقدم   اي  أو ص ا سا ى دن آية فس املنا فيكوه وح  ،تس اري مباشامل لآلية  دنق

 ،كثموا اللي   ،ملساول ال  ت عل  ص  ببياه    اخاطاة فإهَّ ننال  أموا    ،بياه اج هاإي
فقد تبن  )):  قال ابن جمليمل  .وحتديد مقاإيمل فملا ضاااق وحنونا  ،ووجوىل األممل والنه 
ماا   ي وطاااااااااااااااى صر دل    أّه مماا أنزل هللا من القملآه دلى نبياق    :ببيااه هللا جاّى  كملىل

بِق  -و ل  وويى مجيع ما فيق من: وجوىل أمملىل   وويلق ص  ببياه الملسااااااااااااااول  واجبق ونود 
يق  -وصا شااااااإىل ومقاإيمل الوز    ،ومبالْ فملا ضاااااق  ،ووظا ر حقوقق وحدوإىل  ،وطااااانوِه هنو

ل قاق لبعا اليت مل يا داو  دلم هاا ص  ببيااه    ،قوماا أشااااااااااااااباق  لا  من أحكاا  آيا  ،بعاو خو
لق  ونذا وجق    جيوز ألحد القول فيق ص  ببياه اسااااااااول هللا   .ألمَّ ق اسااااااااول هللا  

بهاا إالاٍَّة أمَّ اوق دلى وويلاق ،وويلاوق بنصٍّ مناق دلياق وأماا ماا  كملىل   ،)1)((أو باد لاة قاد نصااااااااااااااو
دلمان ال س اري من اسا شاهاإات ابحلديث النبوي يف ال س اري  ا بينهما من دوقة فهو 

  .حمى نظمل واج هاإ
 ومن ننا كاه كى من ي م ااااااا   ا يظهمل لق من القملآه بدوه اجوك لبياه النيب  

 
 (.1/90جامع البياه يف وويى القملآه ) (1)
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 ونذىل تمليقة سااااا مل أ مة ا  اااالمن   يعدلوه دن بياه الملسااااول ))  فهو دلى  ااااول
ومن ددل دن سااااااابيله  وقع يف البدك اليت مضاااااااموهنا أنق   ،ص ا وجدوا صر  ل  سااااااابيو

 .)1)((ونذا مما حملمق هللا واسولق ،أو غري احلق ،يقول دلى هللا واسولق ما   يعل 

  :)2)يف التفسري  : مروايت الصحابة ااثنيً  
وا ساااااا ساإا منها وفق ما   ، بد للمس اااااامل من اإل ا  أبقوال الصاااااا ابة يف ال س ااااااري 

دن    ابى   ينبل  أه يكوه ما ان هى صليق ا س ااااااامل خااج   ،حدإىل العلمان يف فه  ا ع 
ودملفوا أسااااااااااااااباب النزول وزمانق    ،ألهن  شاااااااااااااااندوا ال نزيى  ،أقواد  اليت طاااااااااااااا ت دنه 

ون  أطاااااااااا اب ا نهج القو  الذي مدحق هللا يف  ،ونزل القملآه الكمل  بلل ه   ،وأحوالق
ولذا أمملان هللا تعار أه نكوه  ؛فل  يعاا اااوا احلق بعقى أو اأي أو قياس فاساااد  ،ك ابق

 جم يل ىل مل خل ُّٱ قال تعار: ،دلى هنجه  يف العل  والعمى

 ىت نت ُّٱٱوقال تعار:  ،[100ال وبة:]َّ خن حن جن يم ىم مم خم  حم

  ام يل ىل يكمل ىك لكمك اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت

  .[137البقملا:]َّ
فاااإه مل لااادىل فمن   ،نااا  تطلااا  تس ااااااااااااااري القملآه مناااقص  )):  قاااال ابن تيمياااة  

ص ا مل جند ال س اااااري يف القملآه و  يف ال ااااانة اجعنا يف  ل  صر أقوال   وحين ذٍ ...ال ااااانة
و ا    ،واألحوال اليت اخ صااااوا  ا ،فإهن  أإاى بذل   ا شاااااندوىل من القملآه  ،الصاااا ابة

 
 (.٢86/ 7جمموك الس اوى، ابن تيمية ) (1)
أما مملوايت ال ابعن فه  حجة دند ا تساب، و  تكوه حجة دند اخ وفه ، وي اااااا   اااااان اب س اااااامل أه  (  ٢)

، قال ابن  يل   ا؛ ألهن  داشاااوا يف القملوه ا سضااالة، ويف دصاااوا الللة، وت لمذ بعضاااه  دلى أطااا اب النيب  
فإه اخ لسوا فو يكوه قول     ا أمجعوا دلى الشااااا ن فو يملَتب يف كونق حجة،ص»  تيمية دن أقواد  يف ال س اااااري:

 (.13/370بعضه  حجة دلى بعا، و  دلى من بعدن « جمموك الس اوى )
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 ، )1)((  سيما دلماؤن  وكراؤن   ،والعمى الصاحل ،والعل  الص ي   ،د  من السه  ال ا 
ما خيالر  صرددل دن مذان  الصااااااااا ابة وال ابعن وتس ااااااااارين  فمن  )):  اوقال أيضااااااااا  

فاا قصااااااااااااااوإ   ،ه كااه جم هادا ملسواا لاق خطؤىلصو  ، لا  باى مب ادداا  يف لا  كااه  ط اا  
لقملآه قملأىل الصااااا ابة وال ابعوه ا  وحنن نعل  أه ،بياه تملب العل  وأإل ق وتملب الصاااااواب 

بعاث هللا باق    الاذيل  ابحلق  وَتبعون  وأهن  كاانوا أدل  ب س ااااااااااااااريىل ومعاانياق كماا أهن  أد
الدليى وا دلول   يفوف مل القملآه خبوه تس رين  فقد أخطث    ،اسولق فمن خالر قود 

  .)٢)(( مجيعا
 ،وقد ساابق الكو  دن  ل  ب سصاايى يف احلديث دن ال س ااري يف القملوه ا سضاالة 

فا س ااااااااامل   غين لق دن أقوال ال ااااااااالر يف ال س اااااااااري إوه حجمل العقول يف حدوإ ما 
  ب دبملىل االذي أممل هللا دباإىل مجيع      نضاااااايق سااااااعة دلو  نذا الك اب اجمليدحىت   ،قالوىل

وأله ؛[٢9ص:]  َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱقااال تعااار:
نو الذي سااااااا مل دليق  ل  و   ؛ابلملوايةال س ااااااري ابلدااية وفق  ااااااوابطق مع ر كال س ااااااري 

ا  اااااااالمن من الصاااااااا ابة وال ابعن ومن بعدن  مل يقصااااااااملوا دمله  دلى اواية ما   أ مة
 :قال الملازي  ،دا فوا دنا العديدا  ،بلله  يف ال س اااري؛ بى كانت د  اج هاإات واساااعة

يف تس ري ااثية فذل    مينع   اقد ىنبت يف أطول السقق أه ا  قدمن ص ا  كملوا وجه  و ))  
وص  لصااااااات الدقا ق اليت ي ااااا نبطها   ؛ا  ثخملين من اسااااا خملاج وجق آخمل يف تس ااااارينا

والذين   ،)3)((و ل    يقولق ص  مقلد خلر بضااا  اخلان ،ا  ثخملوه يف ال س اااري مملإوإا
 قاال ابن دااشااااااااااااااوا ،يملفضااااااااااااااوه  لا  فه  يعطلوه دطاان القملآه الاذي ماا لاق من نسااإ

 
 (.7/ 1(، وانظمل: تس ري القملآه العظي ، ابن كثري )364/ 13جمموك الس اوى، ابن تيمية ) (1)
 (.36٢، 361/  13جمموك الس اوى، ابن تيمية )( ٢)
 .(51/ 5) مسات  اللي  (3)
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اجى مع كر فيما شااااإىل    :لقد اأيت الناس حول كو  األقدمن أحد اجلنو )) :
  اويف كل ا احلال ن  ااااامل   ،وآخمل آخذ  عولق يف ند  ما مضااااات دليق القملوه ،األقدموه

ون  أه نعمد صر ما أشاااااااااااإىل   ،وننال  حالة أخملى ينجر  ا اجلنا  الك ااااااااااري ،كثري
أبه غما فضااله  كسملاه  الم  دِ   ،وحاشااا أه ننقضااق أو نبيدىل  ،األقدموه فنهذبق ونزيدىل

فاحلمد هلل الذي طااااااادب   ،وج د مزااي سااااااالسها ليا من محيد خصاااااااال األمة  ،للنعمة
  .)1) ((وي مل صر نذا اخلري وإل  ،األمى
  ،ومن نناا كااه الملجوك ألقوال الصاااااااااااااا ااباة ليا من ابب تعطياى العقول يف تادبملىل  

وبذل  كاه الملجوك لعلمه    ،وصمنا نو من ابب تنويمل العقول بعلمه  لي  اااااااااااانوا تدبملىل
و  خيملج دن حادوإ   ،أقواد   ينااقامع ف   البااب لوج هااإ  اا      ،اشااااااااااااااملدياًّ   امطلبا  
 .وسياب ااثايت  ،الللةو  ،الشملك

 أحوال نزول القرآن الكرمي: :ااثلثً  
ا س اااااامل لكو  هللا يف حاجة م اااااا مملا صر اساااااا صاااااا اب األحوال والقملا ن اليت نزل  

مع ظملوه   اخااطاااااااااااااااة وقاد كااه نزولاق م وافقا    ،ومعاايشاااااااااااااااة تلا  األحوال  ،فيهاا القملآه
وبذل  حي ااان فه  ااثية وصنزادا يف   ،وحاجات الددوا والوقا ع واألحوال اليت مملت  ا

ب ِى صر فهمق وصإاا  معانيق  ،الواقع فمعايشاااااة  أحوال نزول القملآِه الكملِ  ِمن  أدظِ  ال ااااا 
ِمقِ  مي نع معملفة تس اااااري ااثية وقصاااااد سااااابيلها إوه الوقوه  )):  قال الواحدي  ،وِحكو
ونو من األساااااباب اليت  ا تقد  فه  الصااااا ابة للقملآه   .)٢)((صااااا ها وبياه نزودادلى ق
ساااب  نبوغ الصااا ابة يف ال س اااري يملجع صر صر أه    الشااااتيب    وقد توطاااى ،الكمل 
معملف ه  ابلل اه العملي فإهن  دملب فص ان مل ت لري أل ن ه  ومل تنزل   :أحدمها))  :أمملينِ 

 
 (.7/ 1ال  مليمل وال نويمل )( 1)
 (.٢أسباب النزول، الواحدي )ص:  (٢)
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وتنزياى الوح    ،مبااشااااااااااااااملهت  للوقاا ع والنوازل  والثااي: ...دن اتب هاا العلياا فصااااااااااااااااح ه 
ويداكوه   ،فه  أقعد  يف فهِ  القملا ِن احلاليَِّة وأدمله  أبساااااباِب ال نزيىِ  ،ابلك اب وال ااااانة

ويقول   .)1)  ((...والشااااااااااااند  يملى ما   يملى اللا     ،ما   يداكق غرين  ب اااااااااااب   ل  
فيج  دلى ا س اااامل: أه يعل  ما كاه دليق الناس يف دصاااامل )):  حممد اشاااايد ا ااااا  

 ،أله القملآه يناإي أبه الناس كله  كانوا يف شااااقان و ااااول ؛النبوا من العملب وغرين 
وكير يسه  ا س ااااامل ما قب  ق ااثايت من   .بعث بق دداي ه  وصساااااعاإن   وأه النيب  

أبحواد  ومااا كااانوا   اأو مااا يقملب منهااا ص ا مل يكن داااافاا    ،دوا اادن  دلى وجااق احلقيقااة
 .)٢)  ((دليق
ولسه  أحوال النزول أكد العلمان دلى إااسة وقت نزول ال واا خاطة قبى ادجملا  

 .ألهَّ لكىِّ فرتا خصا صها ا و ودية ؛أو بعدنا
  وقر معملف ها يف كثري منأله بعا ااثايت ت ؛وأكدوا دلى معملفة أساااباب النزول 

واجلهى أبسااباب   ،وحال ا خات  واخلطاب  ،األحياه دلى معملفة مق ضاايات األحوال
اأي مور ابن دممل: كير كاه   ساااثل ب كري انفع ا ،اإلشاااكا ت  يوقع ا س ااامل يف النزول

انطلقوا صر آايت أنزلت يف  صهن   ،يملان  شاااااااااااااملاا خلق هللا )):قال  ؟ابن دممل يف احلملواية
 ، الصااااااا ي  فمعملفة ساااااااب  النزول يدل  دلى ا ع   .)3)  ((الكساا فجعلونا يف ا ؤمنن
 .ويدفع ما يقع من صشكال

يف أحوالق ا خ لسة يف ال ااااااااال  واحلملب   أمهية إااساااااااااة ساااااااااريا النيب كما أكدوا دلى    
وجند الكثري من أ مة ال س اااري د  ان ما  كبري  ،وغرينا للمس ااامل  عايشاااة أحوال النزول

 
  (.338/  3ا وافقات، الشاتيب ) (1)
  (.٢5/ 1)القملآه احلكي تس ري ( ٢)
أخملجق البخااي يف طاااااااا ي ق تعليق ا يف ك اب: اساااااااا  ابة ا ملتدين، ابب ق ى اخلوااج وا ل دين بعد صقامة    (3)

 (.8/3احلجة دليه ، وقال ابن حجمل: وسندىل ط ي . انظمل الس   )
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فالنظمل )) : قال ال ااااااااااااعدي ،و ل   ا دا من أىنمل يف فه  القملآه الكمل   ؛ابل ااااااااااااريا
وأددا ق وقت نزولق من ل اااياب ااثايت مع العل  أبحوال الملساااول وساااريتق مع أطااا ابق  

خصااااوطااااا ص ا انضاااا  صر  ل  معملفة دلو     ،أدظ  ما يعن دلى معملف ق وفه  ا ملاإ منق
أدظ    ادل  أه سااااااااريا نبينا حممد)) :أيضااااااااا   وقال  .)1)((العملبية دلى اخ وه أنوادها

وما   ،والقملآه صمنا كاه ينزل تبعا  ناساااااابات سااااااريتق  ،دوه دلى معملفة تس ااااااري ك اب هللا
وصبطال   ،وما حيصااااااااااى بق حتقيق احلق الذي جان بق  ،وجواب ما يقال لق  ،يقولق للخلق

كمااا  كمل هللا نااذا ا ع    ،اونااذا من حكمااة صنزالااق مسملقاا    ،ا ااذاناا  اليت جااان إلبطااادااا
 هل خلمل حل جل مك خكلك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ  بقولق:

 تعار:وقال    ،[33-3٢  السملقاه:]َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  حم جم
 رت يب ىب نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ

أو   ،دلى األحوال ا ناساااااابة لنزول ااثايت ا عينات  فلنشاااااامل من سااااااريتق   .[1٢0نوإ:]َّ
 .)٢)((جلنا النوك من دلو  القملآه ليكوه دوان يف نذا ا قا 

 : هقواعدأصول التفسري و : ارابعً 
قوادد ال س اااااري والرتجي  وا سااااا نباط  طاااااول و  بد للمس ااااامل من ابس فه  ااثية أب 

ويعمله كير  ،ام اااااادإ   اواساااااا نباتق إقيق   ،اواخ يااىل موفق    ،احىت يكوه فهمق منضاااااابط  
  ،ومىت حيمااى العااا  دلى اخلاااص   ،وحيمااى ا طلق دلى ا قيااد  ،يملإ ا  شاااااااااااااااابااق للم ك 

ويزيى ما يطملأ دليق  ،وكير يداأ ما ظانملىل ال عاِا  ،وكير يملإ اجملمى دلى ا سصااااااااااااااى
فه  قوادد  ،وحنو  ل   ،ومنهج كى مس اااامل ،وأه يعمله منانج ال س ااااري ،من صشااااكال

  ،ومصااااوبة لق يف الرتجي  وا خ ياا وا ساااا نباط   ،وأطااااول مانعة للمس اااامل من ا حنملاه
 

 (.1/30تي ري الكمل  الملمحن يف تس ري كو  ا ناه ) (1)
 .(٢/1) القملآهتي ري اللطير ا ناه يف خوطة تس ري  (٢)
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 يي ىي ُّٱ :قال تعار  ،ملآه خوه ما أااإ هللاألنى األنوان الذين يس اااااملوه الق  اخوف  

 ،[7آل دمملاه:]َّ  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ  جئ
  :قال الزاكشاا      ،و  تعاِا  فهو ك اب حق   لبا فيق و  اخ وه و  تناقا

ِر معانيها و ))   ِس األلساِ  الوجيزِا وكوشااااا  ق  من قبيِى بو ااااا    ،معلو   أه تس اااااريوىل يكوه  بعضااااا 
ق  من قبيِى تملجيِ  بعِا ا ح ما ِت دلى بعٍا لبوغِ ِق ول ط ِر معانِيق ودذا    ؛وبعضااااااااااا 

ِمن  معملفِة    :ويا مل جوع  يف تس ااااااريىل صليق  ،  ي  اااااا  اول  و دن قانوٍه دا ٍّ يا عووَّل  يف تس ااااااريىِِل دليق
ا   يادخاى  حتاتو وغرِي  لا و مما  ،وظااِنملىِِل وابِتنِاقِ   ،وساااااااااااااايااقِاقِ   ،ومملكبااهتاِوا  ،مسملإاِت ألسااظاِقِ 

  .)1)((الونِ  ويِدب  دنق السه   

  :علوم اللةة العربية ا:خامسً  
 حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ  :نزل القملآه الكمل  بللااة العملب كمااا قااال تعااار 

  يسه  القملآه ص  وفق للاة العملب اليت نزل  :ولاذلا  قاال العلماان ؛[٢:يوساااااااااااااار]َّ خب
وأه كىَّ مع  م اااااااااااا نبس من  ،ووجوىل تصااااااااااااملفه  يف البياه ،وتملا قه  يف ال عبري  ،دليها

الكمل  ص  اب عملفة  لسه  القملآه و  ي وطاااى ،القملآه غري جاا دلى الل ااااه العملي مملإوإ
فمعملفة الللة تمليق من الطملب  ،أله القملآه نزل بل ااااااه دملي مبن ؛الكبريا بللة العملب 
 ،و  يف ال اااانة ،لآلية يف القملآه اخاطااااة ص ا مل جيد ا س اااامل تس ااااري   ؛ا همة لسه  القملآه

القملآه نزل بل اه   )):  قال الشاتيب    ،و  يف أقوال ال ابعن  ،و  يف أقوال الص ابة
ا ،العملب دلى اجلملة فمن أااإ تسهمق    ..يكوه من نذا الطمليق خاطاة  فطل  فهمق صمنَّ

  ،)٢)((و  ساااااااااابيى صر تطل  فهمق من غري نذىل اجلهة  ،فمن جهة ل اااااااااااه العملب ي سه 
 فاالواجا  أه تكوه معااي ك ااب هللا ا نزل دلى نبيناا حمماد    ))  :وقاال الطري  

 
 (.15/ 1( الرناه يف دلو  القملاه للزاكش  )1)
 (.٢/375ا وافقات للشاتيب ) (٢)
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ومن مل جيعاااى للاااة    ،)1)((  اوظاااانملىل لظاااانمل كومهاااا مو مااا    ، عااااي كو  العملب موافقاااة
العملب مملجعق ومسزدق يف ال س اااري كاه من أنى ال  ملير والزيْ   حمالة يف فه  معاي  

  بد يف تس ري القملآه واحلديث من أه يعمله ما يدل   )):  قال ابن تيمية    ،القملآه
فمعملفة العملبية اليت خوتبنا    ،وكير يسه  كومق ،من األلسا  دلى مملاإ هللا واساولق  

وكذل  معملفة إ لة األلسا  دلى  ، ا مما يعن دلى أه نسقق مملاإ هللا واساااااولق بكومق
  طاااااااااااااوا حيملوه كو  هللا فإهن  ،فإه دامة  اااااااااااول أنى البدك  ذا ال اااااااااااب  ،ا عاي

 .)٢)((كذل     و  يكوه األممل ،واسولق دلى ما يّددوه أنق إال دليق
    )): دلى ا س اااااااامل قال جماند  اولذل  جعى العلمان تعل  الللة العملبية واجب   

حيااى ألحااد يؤمن ابهلل واليو  ااثخمل أه ي كل  يف ك اااب هللا ص ا مل يكن دااا ااا بللااات 
صه العل  بللاة العملب واجا  دلى كاى م علق من   )): وقاال ابن فاااس    ،)3)((العملب 

و ل  أه القملآه   ؛حىت   غ  أبحد منه  دنق ،العل  ابلقملآه وال اااااااانة والس يا ب ااااااااب 
 ،فمن أااإ معملفاة ماا يف ك ااب هللا دز وجاى ،دملي  واسااااااااااااااول هللا   ،انزل  بللاة العملب 

مل جيد من العل    -من كى كلمة غمليبة أو نظ  دجي   وما يف ساااااااااااانة اسااااااااااااول هللا  
ّدا باااا  أنااااق ليا للري العااااامل اقااااا ق الللااااة و ))  :وقااااال الزاكشاااااااااااااا     ،)4)((ابلللااااة  ادل  

كما   .)5)((و  يكس  يف حقق تعل  الي اري منها  ،ومو اوداهتا تس اري شا ن من كو  هللا
قال أبو حياه   ،أه ا اتقان يف نذا العل  يكوه ا اااااااا  اكن ا س اااااااامل من للة القملآه

 
 (.1/55جامع البياه ) (1)
 (.7/116جمموك الس اوى )( ٢)
(، وشااااااااااااااعااا  اإلميااااه للبيهق   36/    3(، واإلتقااااه يف دلو  القملآه )1/٢9٢الرنااااه يف دلو  القملآه )  (3)
(5/٢3٢.) 
 (.1/10الصاحيب يف فقق الللة ) (4)
 (.٢95/ 1الرناه يف دلو  القملآه ) (5)
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و  مي ط  منق طااااهوتق    ،فادل  أنق   يملتق  من دل  ال س ااااري  اوتق))  :األندل اااا   
 .)1)((منق صر اتبة اإلح اه امرتقي   ،يف دل  الل اه اص  من كاه م ب مل  

وبن اخلوِ يف   ،الملجوك صر للااة العملب لسه  كو  هللاولكن العلمااان فملقوا بن   
وبينوا أه نذا ليا  ل   ،تقمليمل قوادد الن و وا سااااااااا د ل دليها من خول ال س اااااااااري

 ،وينبل  أه حيمى كو  هللا دلى أح اااااااان أوجق اإلدملاب   ،شااااااااثه ا س اااااااامل يف تس ااااااااريىل
من ))ا ب عاإ مع  ،ألنق خري الكو  وأبينق وأفصااااااااااااا ق ،تملاكي  الكو  وأفضاااااااااااااى أنواك

  .)٢)((سلو  ال قاإيمل البعيدا والرتاكي  القلقة واجملازات ا عقدا

 :العلم بدللت السياق بني اآلايت ا:سا سً 
يف إااساااة ال س اااري معملفة إ  ت   امن العلو  ا همة اليت حي اج صليها ا س ااامل إا م   

 او حق   اليقر دلى اللمِل الذي ت ابع الكو  ألجلق ساااااااااااااابق    ،ال اااااااااااااياب بن ااثايت 
قال ابن جمليمل   ،جيوز تس ااااااري الكو  يف غري سااااااياقق الذي واإ فيق  ألنق   ؛ألإان ا ع 

ص  اجة جي  ال  الي   ،فلري جا ز طامله الكو  دما نو يف ساياقق صر غريىل )):  
ة   أو خر دن الملسااااااااااااااول    ،داا من إ لاة ظاانمل ال نزياى فهو خري   ،)3)  ((تقو  باق ح جاَّ

أو   ،اأو تملجي     ،اأو اخ ياا    ،امعن يف فه  ا ع  وفق ال ااااااياب الذي واإ فيق اساااااا نبات  
يف بياه أمهية مناساااابات ال ااااياب يف فه   وقال ال ااااعدي  ،اأو تضااااعيس   اتصاااا ي   

والقطع بعد  اح مال غري  ،وتعين احمل مى ،ال اااااااااياب يملشاااااااااد صر بياه اجملمى )) :ا ع 
ونو من أدظ  القملا ن الادالاة   ،وتنوك الاد لاة  ،وتقيياد ا طلق  ،وختصاااااااااااااايص العاا  ،ا ملاإ

 فانظمل صر قولق تعار:  ،وغالس يف مناظملتق  ،فمن أمهلق غلس يف نظملىل  ،دلى مملاإ ا  كل 

 
 (.1/13الب مل احمليس ) (1)
 (.5/ 1ا صدا ال ابق ) (٢)
 (.9/389جامع البياه ) (3)
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  .)1) ((كير لد سياقق يدل دلى أنق الذليى احلقري َّ يف ىف يث  ىث نث ُّٱ
 ؛معملف هافعل  إ  ت ال اااياب من العلو  ا همة اليت   غ  لدااس ال س اااري من  

أو الرتجي  بن ااثاان يف  ااااااااااااااون   ،من خولق ي اااااااااااااا عن دلى فه  ا ع  ))و ل  ألنق 
أو معملفة احلكمة من صيملاإ القصااص   ،أو إفع صيها   ،أو صزالة لبا أو صشااكال  ،ال ااياب
 ،ال ااواا مقاطاادفهو خطوا مهمة للوطااول صر   ،)٢)((أو غري  ل  من السوا د ،القملآي

من واخللى من جان  ي صر إااساة تس اريية يشاو ا النقص وصمهالق يؤإ  ،وإقيق معانيها
جاااان دن دكملماااة أه انفع بن األزاب اخلاااااج  قاااال  بن دبااااس   كماااا،آخمل  جاااانااا 
وقد قال هللا   ،خيملجوه من الناا  ااي أدمى البصااااااامل أدمى القل  تزد  أه قوم  )  :
ماااااا فوقهاااااا  ،وحيااااا  فقاااااال:    [37ا اااااا ااااادا:]َّ  ىميم مم خم حم ُّٱ  تعاااااار: ناااااذا   .اقملأ 
  .)3)(للكساا

  :علم الستنباط ا:سابعً  
وبن  ، عملفة األحكا  الظانملافملب العلمان بن ال س اااااااري الذي يع ين فيق ا س ااااااامل  

دل  ا ساااااا نباط الذي يه   فيق ا س اااااامل اب عاي اخلسية اليت حت اج صر نظمل واج هاإ قد 
ِ  اللَّس  ِ   ))فهو دل     ،ختسى دلى غري م اااااااااااااا نبطهاا فاوِإهَّ  ولِا و لوي او   ،زوا ِاد  دولوى جم وملَِّإ فاوه 

بواطِ  ِ نا  ول سواِ   و تا نوال  ابِ   ؛توملِيقوةو اِ سااااااااا  ودوات  األ  بواِط ووِصمنَّوا تا نوال  ِبِق ال ِعلوى  ص   موو  ااااااااا  ِ نا  ِ سااااااااا 
لِّ ِ  د  ال م  وكو بواىل  ووالنَّظوا مل  ووموقواطااااِ وشاااا  ا  زوا ِد  دولوى  ...ووال موعواِي وواأل  ا ال سوه  و قود  ووموع ل و   أوهَّ نوذو
ا قود    ،موع ملِفوِة موو   وِك اللَّس ِ  وود م وِمِق أوو  خ ص وِطقِ  و سوا مِِل مون  ياوع مِله  فوِإهَّ نوذو رتوو   بون  ا  م ش 

ا فاوه    لوووازِِ  ال موع  و وونوظوا ملىلِ   ،ل لوةو ال عوملوبِ  ِمقِ   ،ووِصمنَّوا نوذو لِِّ  ِبكووو ووموع ملِفوِة ح د وِإ   ،ووم ملواِإ ال م  وكو
 

 (.34/ 1تي ري الكمل  الملمحن يف تس ري كو  ا ناه ) (1)
 (.1/15موقر الشوكاي يف تس ريىل من ا ناسبات ) (٢)
 (.10/٢94بياه )جامع ال(3)
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قِ  ماِ ا غوري   ال م ملواإِ  ،كووو خا ى  ِفيهاو ن  ِمن  ال م ملواإِ وو و خيو مل ج  مِ  ،ِاويا ث   و ياود  ا شااااااااااااااو   هاو ونو  ،)1)((نا 
فكماا   جيوز   ،دل  مه  ألنناا م عبادوه صر هللا  اا إلات دلياق ااثياة  نطوقهاا ومسهومهاا

 .بى جي  أه يعطى كى  حقق ؛كذل    جيوز قصملنا  ،لاوز ألسا  القملآه ومعانيق
ويكشاااااااار ا زيد من أسااااااااملاا نذا الك اب اليت    ،ونو دل  يزيد من وجوىل ا ع  

أو تعمق   ،خاطاااة السوا د اليت دا تعلق ابحلك   ،ويظهمل مجالي ق اليت   تن ه  ،تنقضااا 
فإه آايت القملآه  ات أفانن دميقة مرتامية   ،فه  ا  اااااال  يف دقيدتق ودباإتق وأخوقق

فليا يف ا قادوا اساااااااااااااا يساان   ،و  تبلْ غواناا األفهاا  ،تنقطع فيهاا الطااقاات  ،األتملاه
 ؛الذي حوى من احلك  ا كنونة الشاااااااا ن العظي   ،مجيع أسااااااااملاا نذا الك اب ا صااااااااوه

بااى   ،و  ين ه  نظملن  فيااق  ،ولااذا جعلااق العلمااان من العلو  اليت ين ه  دناادنااا حااديثه 
البادانا ابلعلو  وجيا  دلياق  )):  يقول ال اااااااااااااايوت    .ي اااااااااااااااثلوه هللا ا زياد مناق اإا ما  

في كل  دليهاا من جهاة   ،وأول ماا جيا  البادانا باق منهاا حتقيق األلساا  ا سملإا  ،اللسظياة
مث  ،مث ي كل  دليها ا ا  الرتكي  فيبدأ ابإلدملاب   ،ا شا قابمث   ،مث ال صاملير ،الللة

البااااديع  ،مث البياااااه  ، ااااا ي علق اب عاااااي مث   ،ا ساااااااااااااا نباااااطمث    ،مث يبن ا ع  ا ملاإ  ،مث 
  .)٢)((اإلشااات 

ويكوه    ،أو الللة ،وينبل  أه يملادى يف ا ع  ا   نبس دد  معاا  ق ألإلة الشملك 
فو يكوه ننااالاا  تكلر فيمااا ليا لااق ااتباااط ابلنص ولو   ،لااق ااتباااط ابلنص القملآي

وكذل   ،فإنق يملفضااااق؛ أله يف  ل  خطث يف ا ساااا د ل  اكاه ا ع  ا ذكوا طاااا ي   
وأه   يكوه مما يش ت الذنن   ،ليا مما اس ثىنمل هللا بعلمق ،يكوه فيما للملأي فيق جمال

أله مقصااااد    ؛تملكها  رفمثى نذىل ا ساااا نباتات األو  ،أو يصاااامله دن العمى صر اجلدل

 
 (.307/  1صدو  ا وقعن دن اب العا ن، ابن قي  اجلوزية )( 1)
 (.47/ 3اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (٢)
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 .)1)ادداية  ال س ري األول نو

 
 

  

 
وقد داق نذا ا و ااااااااوك الشااااااااي  فهد بن مباا  بن دبد هللا الونيب يف اسااااااااال ق العلمية اليت انل  ا إاجة    (1)

ا اج ااااااااااا ري من جامعة اإلما  بعنواه: "منهج ا سااااااااااا نباط من القملآه الكمل " ميكن الملجوك صليها  زيد السا دا،  
،  1عهد اإلما  الشاااااااااااااااتيب، جدا طون  مطبودة  اااااااااااااامن مطبودات مملكز الدااسااااااااااااااات وا علومات القملآنية  

  .٢007 -نا 14٢8
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 املطلب الثاين 
 العلوم اليت يوظفها املفسر عند توفر احلاجة إليها 

ولكن حااجاة ا س اااااااااااااامل صليهاا يف  ،نناالا  دلو  من دلو  القملآه من األمهياة  كااه 
وصمناا حي ااج داا دناد توفمل احلااجاة صليهاا؛   ،توظيسهاا يف السه  لي ااااااااااااااات بصااااااااااااااواا إا ماة

 ون  دلى الن و ال ا : ،فيوظسها يف ال س ري بدوه صسملاه

 : القراءات القرآنية:أوًل 
 ،)1)((الناقلةدل  بكيسية أإان كلمات القملآه واخ وفها بعزو  ))دل  القملانات يف أطااااااالق  

ولق وىنريىل دلى تس اااااااري القملآه الكمل  وبياه    ،فهو دل  يف أطااااااالق م علق ابألإان اللسظ 
 :ومن ننا ق مق العلمان من جهة ال س ري صر ق من ،معانيق من بعا الوجوىل

لعد  وجوإ أىنمل ظانمل يف تس ااااااااري  :قراءات ليس لختالفها تعلق ابلتفس      ري   -أ 
مثااااى مقاااااإيمل ا ااااد   ،كاااااخ وه القملانات يف أوجااااق النطق ابحلملوه واحلملكااااات   :ااثيااااة

فهذىل ا خ وفات     ،وحنو  ل   ،واإلإغا   ،وت هيى ادمزات أو حتقيقها ،واإلما ت 
ا ع    زأو يف صبملا  ،وصمنااااا أىنملنااااا يف كيسيااااات النطق واألإان  ،يف معاااااي ااثيوىنري دااااا  
 .الواحد
صماا أه يكوه   :)٢)قراءات لختالفه ا تعلق ابلتفس           ري ب درج ات متف اوت ة -ب  

أو الرتجي  بن ا عاي احمل ملة لآلية أو  ،أو صزالة ما يشكى  ،فه  ا ع   األىنمل يف توسيع
كما ساااااااااابق بياه    ،غري  ل : ونذا النوك غالبق ي علق ابخ وه السملذ إوه األطااااااااااول

  . ري القملآه الكمل  ل  يف بياه الطملب ا ثلى يف فه  وتس
يف  ل   ومنها ما ليا لق أىنمل ،و ا كانت القملانات القملآنية منها ما لق أىنملىل يف ال س ري 

 
 (.9منجد ا قمل ن ومملشد الطالبن )ص: ( 1)
 (.4٢9، 4٢8انظمل: أطول ال س ري وقواددىل )ص:  (٢)
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قال    .جعلها العلمان من العلو  اليت ي ااااا دديها ا س ااااامل دند توفمل احلاجة صليها  وا ااااا 
دملا اااق دن كثري من صساااب   امبين    ، ل  يف مقدم ق ال ااااإساااة امقملا   ابن داشاااوا  

ولعد  تعلق  ،قد خص ابل دوين وال ثلير م اا قو   األنق يملاىل دلم    ؛القملانات يف تس ااريىل
أاى أه للقملانات حال ن: صحدامها   تعلق دا ابل س اااااااااري )) :فقال ،بعضاااااااااق ابل س اااااااااري

 .والثانية دا تعلق بق من جهات م ساوتة ،اال
كمقااإيمل   ،النطق ابحلملوه واحلملكاات أماا احلاالاة األور: فه  اخ وه القملَّان يف وجوىل   

وأما احلالة   ...واجلهمل وادما واللنة ،وال خسير وال  ااااااهيى وال  قيق  ،ا د واإلما ت 
فه  اخ وه القملان يف حملوه الكلمااات مثااى )مااالاا  يو  الاادين( و )ملاا    :الثااانيااة

ون  من نذىل اجلهة دا مزيد تعلق ابل س اري أله   ...يو  الدين( و)ننشاملنا( و)ننشازنا(
أو يثري مع    ،ىنبوت أحاد اللسظن يف قملانا قاد يبن ا ملاإ من نظريىل يف القملانا األخملى

 .)1)((...غريىل
من  االذي نص دليق ابن داشااااااااوا مااسااااااااق كثري من ا س ااااااااملين دملي  ونذا ا نهج   

لذا فعلى ا س اامل أه  ؛فل  ي عمل ااوا ص  للقملانات اليت دا تعلق اب ع  ،خول تساساارين 
أله تعادإ   ؛يبن اخ وه القملانات اليت داا وىنري يف ا ع  دنادماا تاددو احلااجاة لاذلا  

خ وفاااات اليت   أىنمل داااا فم لهاااا ك ااا  أماااا ا   ،القملانات يقو  مقاااا  تعااادإ ااثايت 
 .)٢)وليا ك   ال س ري ،القملانات 
 

 
 ( لق كو  نسيا ي    ن الملجوك صليق  زيد السا دا.55 - 51/ 1ال  مليمل وال نويمل ) (1)
(  8٢3-  1/375 واألحكاا ، أ. إ. حمماد بن دممل ابزمول )انظمل: القملانات القملآنياة وأىنملناا يف ال س ااااااااااااااري  (٢)

فه  اساااااااالة دلمية انل  ا الباحث إاجة الدك وااىل من جامعة أ  القملى، يف ق ااااااا  الك اب وال ااااااانة،  زيد من  
 السا دا.
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  :فضل اآلايت والسور ا:اثنيً 
من خول بعا األحاإيث    ،ننال  بعا ااثايت وال اوا واإ دا فضاا ى خاطاة 

أو كآية  ،وآل دمملاه  ،والبقملا ،الصاااااااااااا ي ة اليت تنص دلى فضاااااااااااالها ك ااااااااااااواا الساحتة
وننال  فضاااااا ى لآلية أو ال اااااواا تظهمل من  ،وغرينا ،وخواتي  ساااااواا البقملا  ،الكملسااااا 

أله تسا ااااااااى القملآه   ؛أو  ا تضاااااااامن ق من معاه دظيمة  ،دا خول كثملا قملانا النيب 
وال سضاااااااااااااايى صمنا نو اب عاي العجيبة وكثملهتا   من ))  :قال القملتيب  ،بس اب ع تممل 

 حم جم هل خلمل حل جل ُّٱ وأه ما تضاااامنق قولق تعار: ،حيث الصااااسة ونذا نو احلق

وسااواا اإلخوص   ،وآخمل سااواا احلشاامل  ،وآية الكملساا   ،[163البقملا:]َّجن مم خم
 يث ىث نث مث ُّٱ  يف  مثو    امن الاااد  ت دلى وحاااداني اااق وطااااااااااااااسااااتاااق ليا موجوإ  

فهذىل السضااااااااااااااا ى اخلاطااااااااااااااة دلى ا س اااااااااااااامل  كملنا  ،)1)((وما كاه مثلها [1ا  ااااااااااااااد:]َّىف
أله من خودا    ؛وا سااااااااا ساإا منها يف بياه مع  ااثية يف مو اااااااااعها الذي توافملت فيق

فمن دمله فضاااااااااااى  ،ودمو    اوفهم   اي ثكد مزيد العناية ابل اااااااااااواا أو ااثية تووا وحسظ  
سااااااااااااااواا السااحتاة أو اإلخوص أو آياة الكملساااااااااااااا  جادَّ يف حسظهاا وفهمهاا  اا انل اق من  

قد جملت داإا ا س ااااااملين ممن  كمل السضااااااا ى أه  )): قال الزاكشاااااا   ،خصااااااوطااااااية
ولكن العلمان   ؛)٢)((يذكملنا يف أول كى سااواا  ا فيها من الرتغي  واحلث دلى حسظها

حذاوا من نقى الملواايت الضااااعيسة وا و ااااودة دن فضااااا ى بعا ااثايت وال ااااوا كما 
ونو من العلو  اليت ي اا دديها ا س اامل دند احلاجة؛ ألنق  .فعى الز شااملي يف الكشاااه

 .ليا لكى سواا وآية فضا ى م  قلة
 

 
 (. 1/110اجلامع ألحكا  القملآه ) (1)
 (.1/43٢الرناه يف دلو  القملآه )( ٢)
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  :: النس  ااثلثً 
فقد نقى ابن دبد الر دن القا اا  حيىي  ،الن اا  من دلو  القملآه ا همة للمس اامل 

ليا من العلو  كلِّهااا دل  نو أوجاا  دلى العلمااان   ))قولااق:    -امحهمااا هللا-بن أك    
ألهَّ األخذ بناسااااااااخق  ؛وا  علمن وكافة ا  اااااااالمن من دل  انساااااااا  القملآه ومن ااااااااوخق

فالواج    ،وا ن اااااااااو    يعمى بق و  ين ه  صليق  ،إاينة والعل  بق  ز   ،اواج  فمل ااااااااا  
مل يوجباق هللا   ا أممل  دلى كاىِّ داامل ِدل     لا  ل و يوجا  دلى نس اااااااااااااااق أو دلى دبااإ هللا

،    أوجبق هللا    اأو يضاااااااع دنه  فمل ااااااا  )) (1).  ادل   ))  :  وقال السريوز آابإي
ومن أوااإ أوه خيوِ يف امل  .أوه معملفة النَّاسااااااا  وا ن اااااااو  ابب دظي  من دلو  القملآه

ِ  دليق الشاااااااملوك  يف تل  معملف ق لي ااااااالو  من   ،وا توك دلى أوساااااااملااىل ،ال س اااااااري فسومل 
صه معملفة   )):  وقال الزاقاي    ،)٢)((وال ث ويوت ا كملونة    ،واخلطث الساحش  ،األوغوط

 ؛اكن دظي  يف فه  اإلساااااااو  ويف ا ن دان صر طااااااا ي  األحكا   الناسااااااا  وا ن اااااااو 
  يندفع ال ناقا بينها ص   عملفة ساااابقها من   ص ا ما وجدت أإلة م عاا اااة  اخصاااوطااا  
  .(3)((وانسخها من من وخها ، حقها

ومع أمهية نذا العل  و املواتق من حيث العل  بق  ن أااإ تس اري القملآه الكمل  ص  
أماا يف العقاا اد   ،يف فملوك العبااإات وا عااموت  ،الن اااااااااااااا    يكوه ص  يف األحكاا أه 

قال جماند  ،واألخوب وأطاااااول العباإات وا عاموت واألخباا احملضاااااة فو يقع ن ااااا 
  يدخى الن ااااا  ص  دلى أممل  )) :-امحه  هللا   -وساااااعيد بن جبري ودكملمة بن دماا  

فلال  آايت القملآه الكمل  ليا للن ااااااااا  تعلق  ،(4)((افعلوا أو   تسعلوا  ،أو هن  فقس
 

 (. 6/14جامع العل  وفضلق )( 1)
 (.1/117ال مييز يف لطا ر الك اب العزيز ) يبصا مل  و ( ٢)
 (. 3/189منانى العملفاه يف دلو  القملآه )( 3)
 (. ٢الناس  وا ن و ، نبة هللا بن سومة ا قملي )ص: ( 4)
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وصمنا نو دل    ، ا؛ ولذا فإه حاجة ا س اااااااااامل صليق يف ال وظير لي اااااااااات بصااااااااااواا إا مة
قال أبو جعسمل   ،ي  دديق ا س مل دند احلاجة صليق يف بعا ااثايت يف األواممل والنوان 

أو   ،ا دا مث ين ااااااااا  فيجعى حملام   أطااااااااالق أه يكوه الشااااااااا ن حو   و )) : الن اس  
فيجعااااى    اأو مباااااحاااا    ،افيجعااااى مباااااحاااا    اأو يكوه حمظوا    ،فيجعااااى حو     ايكوه حملاماااا  

واألطاااااى فيما   ،(1)((واإلابحة وا نع  ،واحلظمل واإلتوب  ،يكوه يف األممل والنه  ،احمظوا  
  .ص  اجة قاتعة من ك اب أوسنة   فو يقال فيق ابلن ،واإ يف القملآه الكمل  الثبوت 

 : علم املناسبات:ارابعً 
 ادل  ا ناسااااااااااااابات من العلو  ا همة اليت اد    ا كثري من دلمان ال س اااااااااااااري قدمي   
وابن  ،واأللوساااااا  ،والبقاد  ،وأي ال ااااااعوإ  ،وأي حياه  ،والملازي  ،كالز شااااااملي  اوحديث  

ونو دل  حي اج صليق ا س ااااااااامل  عملفة أوجق الملبس بن كلمات وآايت  ،وغرين   ،داشاااااااااوا
فا دتق جعى أجزان الكو  بعضاااها آخذا و ))  :  قال الزاكشااا   .وساااوا القملآه الكمل 

ويصااري ال ثلير حالق حال البنان احملك  ا  و      ،فيقوى بذل  ا اتباط  ،أبدناب بعا
دل  مناسااابات القملآه: دل  تعمله منق دلى تملتي  )):  وقال البقاد    ،(٢)  ((األجزان
ونو سااااااااااامل البوغة ألإا ق صر حتقيق مطابقة ا عاي  ا اق ضااااااااااااىل احلال وت وقر   ،أجزا ق

ويسياد  لا  معملفاة    ،اإلجااإا فياق دلى معملفاة مقصااااااااااااااوإ ال ااااااااااااااواا ا طلوب  لا  فيهاا
وكانت ن ااااب ق من   ،فلذل  كاه نذا العل  يف غاية النساسااااة  ،ا قصااااوإ من مجيع مجلها

كما نو دل  يوقر ا س ااامل دلى إقا ق   .)3)((ن ااابة دل  البياه من الن و ،دل  ال س اااري
  أكثمل لطاا ر القملآه موإداة يف الرتتيباات )):قاال الملازي ،ا عااي ولطاا سهاا واوا عهاا

 
 (. 1٢ - 11الناس  وا ن و ، ألي جعسمل الن اس )ص:  (1)
 (. 1/53الرناه يف دلو  القملآه ) (٢)
 (.1/5،6نظ  الداا يف تناس  ااثايت وال وا ) (3)
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الذي ينبل  يف كى آية أه يب ث أول كى شا ن و ))  :  قال الزاكشا    ،)1)((والملوابس
فس   ،مث ا  ااااااا قلة ما وجق مناساااااااب ها  ا قبلها  ،م ااااااا قلةدن كوهنا مكملة  ا قبلها أو  

صه )): يقول البقاد   ،ونو موطاااااى  قاطاااااد ال اااااواا وأندافها  .)٢)(( ل  دل  ج 
ومن حقق ا قصاااااااوإ منها دمله   ،من دمله ا ملاإ من اسااااااا  ال اااااااواا دمله مقصاااااااوإنا

يداا دليق فإه كى سااااواا دا مقصااااد واحد    ...تناساااا  آيها وقصااااصااااها ومجيع أجزا ها
فرتت  ا قدمات الدالة دليق دلى أكمى وجق وأبدك   ؛وي  دل دليق فيها  ،أودا وآخملنا

 .)3) ((منهج
:  قال الملازي   ،كما نو موطاااااااى صر وجق مه  من أوجق صدجاز القملآه الكمل   

صه القملآه كما أنق معجز ب اااااااب  فصااااااااحة ألساظق وشااااااامله معانيق نو أيضاااااااا معجز ))
 .(4)((ولعى الذين قالوا صنق معجز ب اااب  أسااالوبق أااإوا  ل    ،ونظ  آايتقب اااب  تملتيبق  

لعمملي صه وجوىل ا تصال بن ااثايت وما فيها و )) :  وقال األس ا  حممد اشيد ا ا
ص   ،وفن من فنوه اإلدجاز ،من إقا ق ا ناسااااااااابات د   اااااااااملب من  اااااااااملوب البوغة

 .(5) ((أمكن للبشمل اإلشملاه دليق فو ميكنه  البلوغ صليق 
فعل  ا ناساااااابات من العلو  ا همة اليت ي اااااا دديها ا س اااااامل دند احلاجة لكشاااااار  
ونو دل  واساع أله بعضاق م علق برتتي   ،أو صظهاا وجق صدجاز  ،أو صزالة لبا  ،مع 

وبعضق بن اس  ال واا ومو ودها   ،أو مو وك ال واا  ،آايت ال واا أو كلمات ااثية
أو فاحتة ال اااواا خلاا ها وحنو  ل  من الوجوىل الكثريا اليت تكل  دنها   ،أو مو اااوداهتا

 
 (.5/٢45مساتي  اللي  للملازي ) (1)
 (.1/37الرناه يف دلو  القملآه ) (٢)
 (.149/ 1مصادد النظمل يف اإلشملاه دلى مقاطد ال وا )( 3)
 (. 11٢/ 7مساتي  اللي  للملازي )( 4)
 (. ٢06/ 1) ي القملآه احلكتس ري  (5)
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القملآه أه يكوه بن ااثية و حق ها تناسااا  يف   األطاااى يف آي ))و ل  أله   ؛العلمان
  ،)1)((أو يف ا ن قال منق أو حنو  ل  من أساااااااااااالي  الكو  ا ن ظ  ا  صاااااااااااى   .اللمِل
عل  ا ناساااااااااابات  سهومق الواسااااااااااع نو من العلو  اليت يوظسها ا س اااااااااامل دند توفمل فولذا 

و سهومق اخلاص الذي يق صااااااااااااامل فيق دلى إ  ت ال اااااااااااااياب من العلو    ،احلاجة صليها
 .الوزمة للمس مل

 : علم إعجاز القرآن وأسراره البيانية: اخامسً 
ووجهااق    ،فوجهااق األول: اداادايااة  ،اإلدجاااز نو الوجااق الثاااي ا ه  للك اااب العزيز 

 زن رن مم ام  يل  ُّٱ  :قال تعار  ،الثاي: البياه والرناه دلى طاادب الملسااالة

  ،فهو ندى للناس من جهة   ،[185  :البقملا]َّ زيمي ري ٰى ين  ىن نن من
ولو اهِّ    فس  الصاااااااااااااا ي ِن دون  أوِي ن ملويا ملواو    ،وبينااات من جهااة أخملى  أوّه اوساااااااااااااا 

: مل  موا ِمنو األون ِبيواِن ِمن  )قوالو ووِصمّنوا  ،نويبٍّ ِص ّ قود  أ د ِط و ِمنو ااثايِت موا ِمثا ل ق  آمونو دولوي ِق ال بوشااااااااو
ياا أوو حوى هللا  ِص وَّ  ِبعاا ياوو  و ال ِقياواماوِة(  ،كاواهو الّاِذي أ وتِيات  ووح  ثاوملون    َتو فاوثوا ج و أوه  أوك وهو أوك 

(٢(،  
ويملتق   ،دن ك اب هللا الملي  ىوينس  ،فهو العل  الذي من خولق تظهمل بملانن الملسااالة

ويملتد صليق بصاااااااملىل ونو  ،وحي اا فكملىل ويقر دقلق  ؛ا  ااااااال  بق يف مدااج اليقن إاجات 
وحوى  ،وكير كشااااااست دلومق الليوب   ،ونو ي ثمى يف موافقة معانيق للعقول ،ح ااااااري
وكير سا يف ألساظق وأسااااااااالوبق  ،إقيقة تعجز دن صإااكها السهو  اكثريا وأساااااااااملاا    ادلوم  

وطاااادب بعضااااق بعضااااا  ا   ،وتناساااا  وتناسااااق يف نظمق وتملتيبق  ،خطابق وتسنن يف اودة
 .دند البشمل اليا مع اإ  

 
 (.79/ 1ال  مليمل وال نويمل ) (1)
ا ناوزولو      أخملجااق البخااااي يف طاااااااااااااا ي ااق يف ك اااب فضااااااااااااااااا ااى القملآه، ابب:  (٢) كوي رو ناوزولو ال ووح    ووأووَّل  مااو

 .4981اق 
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 ح وا ق    ؛ااثايت وال اااوافعلى ا س ااامل أه   ي لسى جوان  اإلدجاز ونو يس ااامل   
ادل  أه و )) :قال الزاكشاا    ،دلى حك  وأسااملاا بديعة موجوإا يف كى سااواىل وآايتق

  .)1)((معملفة نذىل الصاانادة أبو ااادها ن  دمدا ال س ااري ا طلع دلى دجا   كو  هللا
وأه صغسال نذا اجلان  ودد  صإخالق واساا صاا ابق  اامن ال س ااري أ ااعر من مكانة 

ولاااذا ينبل    ؛وقلاااى من إاجاااات اليقن  ،وجولاااة القملآه يف نسوس بعا ا  اااااااااااااالمن
 .ال عمِل ألوجق اإلدجاز ا  نودة كلما إدت احلاجة صر بياهنا

 

 
  

 
  (.3٢9/ 1الرناه يف دلو  القملآه ) (1)
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 املطلب الثالث 
 املسائل اليت تؤخذ يف التفسري على حذر

 ،من مزالقها اننال  دلو  وم ااااااا ى ي ناودا ا س اااااامل يف ال س ااااااري دلى حذا خوف   
 ون  دلى الن و ال ا :

  :مسائل العقيدة :أوًل 
خاطااة فيما جي   ،من ا  ااا ى اليت تؤخذ يف ال س ااري دلى حذا م ااا ى العقيدا 
ونس  ما نساىل دن نس ااااااااااق أو نساىل دنق   ،وأسا ق وطااااااااااساتق  ،وألوني ق  ،يف ابوبي ق  هلل

ونو  .)1)وما   جيوز يف ابب األسان والصاااااااسات  ،وما جيوز دلى هللا تعار   اساااااااولق
وقد كثملت فيق احنملافات السملب   ،وا نز ب فيق يؤإي صر خ ملاه كبري  ،دل  دظي  إقيق

نة واجلمادة من ا ع زلة واجلهمية   ا خالسة ألهن   ؛واألشااادملا والملافضااة وغرين ألنى ال اا 
وبذل  تنكبوا   ؛من خول ال س ااااااااااااااري محى ألسا  القملآه دليها مث أااإوااد قدوا دقا د 
  .دن جاإَّا الطمليق

 : الختيارات والرتجيحات: ااثنيً  
من ا  ااااااا ى اليت تؤخذ يف ال س ااااااري كذل  دلى حذا ا خ يااات والرتجي ات؛  

أو للقصااااااااااااااوا يف فقاق ال عااماى    ،العلماان ابخ ياااات ا اذنا  وتملجي ااتاقل اثىنمل الكثري من  
الشااااااي  حممد قال   ،ونو دل  دظي  حي اج صر فقق وطاااااار  ،النوك من ال س ااااااريمع نذا 
مل بعد كى نذا أه يكوه يقظ  ))  :الذنيب  ح ااااان  بقانوه   ادليم   افطن   ،ادلى ا س اااااِّ
  .)٢)((حىت ص ا كاااناات ااثيااة حم ملااة ألكثمل من وجااق أمكنااق أه يا ملوجِّ  وخي اااا    ،الرتجي 

 
 (.5/6انظمل: جمموك الس اوى، ابن تيمية ) (1)
 (.49/ 4ال س ري وا س ملوه ) (٢)
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كى لس  اح مى و )) :يف فقق الرتجي  بكو  نسيا قال فيقوقد فصاااااااااااى الزاكشااااااااااا   
ودلى العلمان اد ماإ   ،معنين فصاااااااااااااددا فهو الذي   جيوز للري العلمان ا ج هاإ فيق

مث قال بعد تسصايى إقيق:   ...وليا د  أه يع مدوا جمملإ اأيه  فيق ،الشاواند والد  ى
 .)1)((فهذا أطى انفع مع ر يف وجوىل ال س ري يف اللس  احمل مى وهللا أدل  

  :املروايت اإلسرائيلية ا:اثلثً 
 -صر بعا أنى الك اب   أىنب ت الملواايت الصاااا ي ة اجوك بعا الصاااا ابة   

خاطاااة من أسااالموا منه  كعبد هللا بن   ،بعا ااثايت فه  يف  -من اليهوإ والنصاااااى  
خاطااة يف بياه بعا ما أمجى يف القملآه من قصااص و  ،وكع  األحباا وغريمها ،سااو 

و ل  أله القملآه مل ي عمِل ل ساطايى جز يات ا  اا ى ومل ي ا وه  ؛األنبيان وال اابقن
 ا نقى   اخوف   ،بى اق صااامل من  ل  دلى مو اااع العر فقس  ،القصاااة من مجيع نواحيها

ون  مل  ،فنقلوا ما سعوىل منه  إوه أه حيكموا بصاااااااااااااادقق أو كذبق ،دن ال وااا واإلجنيى
وصمنا اجعوا صليه  يف أخباا جانت  ،يملجعوا صليه  يف بياه دقيدا أو أحكا  أو سااااااالو 

فه  مل  ،جمملة؛ أله ما جان بيانق يف القملآه أو ال ااااااااااااانة   جيوز العدول دنق صر غريمها
وفهمونااا    خيملجوا يف اجوده  صر أنااى الك اااب دن إا ملا اجلواز اليت حاادإنااا النيب  

ملوا ِيىو وو  حوملوجو   ،)باولِّل وا دوينِّ وولوو  آيوة   :من قولق  وومون  كوذوبو دولو َّ  ،ووحودِّىن وا دون  بويِن ِصساا 
ىل  ِمن  النَّاِا( ا فاول ياو اوباووَّأ  موق عودو د  كما   ،وما  كملوىل كاه فقس من ابب ا ساااااااااااا  ناس  ،)٢)م  اوعومِّ

 .[10األحقاه:]َّ جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ :قال تعار
كاه    ، ا كانت الك   ال اماوية ال اابقة إخلها ال ليري وال بديى يف غالبهاولكن  

جان دن دبد هللا بن دباس ا ااااا   كما    ،األطاااااى النه  دن الملجوك صليها واألخذ منها
 

 (، يملجع صليق  زيد السا دا.168ا ٢/166( الرناه يف دلو  القملاه، الزاكش  )1)
 .3٢9٢ك اب أحاإيث األنبيان، ابب ما  كمل دن بين صسملا يى   اق    ( ط ي  البخااي،٢)
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نٍ ) :هللا دنهما أنق قال ىو ال ِك واِب دون  شااااااااو   ثول وهو أون  ِلِمنو كوي رو تو اااااااا  ملو ال م  اااااااا    ،ايو موع شااااااااو
ا ملو  ي شااااااااااااو    الَِّذي أونا زولو اهَّ  دولوى نوِبيِّك     ووِك واب ك     بواِا اِبهَِّ حمو ضاااااااااااا  وخ  دوث  األ  ووقود   ،أوح 

ىو ال ِك ااواِب قااود  بااودَّل وا ِمن  ك  اا ِ  اهَِّ ووغوريَّ وا دَّىنوك    اهَّ  أوهَّ أوناا  فوكو اوب وا أبِوياا ِديِه   ال ك  اا  و   ،حااو
رتو وا ِبذوِل و ةوون ا قوِليو  ن وو ِمن    :قوال وا أووو و ياونا هواك    موا جوانوك    ِمن  ال ِعل ِ  دون   ،ِدن ِد اهَِّ لِيوشااااااااا 

ثولوِ ِه    ثول ك    دون  الَِّذي أ ن زِلو دولوي ك     ؟مو اااااااااااااا  وقد   ،)1)  (فووو وواهَِّ موا اوأويا نوا اوج و  ِمنا ه    يو اااااااااااااا 
ن سااااااااااؤاد  من نذا الباب كما جان يف حديث جابمل بن دبد هللا د جان هنى النيب 

نٍ ) :قال اساااااااااااول هللا   :قال  ، ىو ال ِك واِب د نو شاااااااااااو   ثول وا أون  فوِإهنَّ    لون   ، و تو ااااااااااا 
د وك    ووقود   اول وا ووِصنَّق  لوو  كواهو م وساوى  ،ِاوقٍّ   أو ت كوذِّب وا  ،فوِإنَّك    ِصمَّا أوه  ت صاودِّق وا بِبواِتىٍ   ،ياوه 

و أوظ ه ملِك    موا حوىَّ لوق  ِص َّ أوه  ياو َِّبعويِن  يًّا بون  ألطاااااااااااااا ابق أه حيدىنوا  مث أاب  النيب    .)٢)(حو
ولذا وفق العلمان بن األإلة اليت   ،ببعضاااها فيما مل يملإ يف ك ابنا ما يصااادقها أو يكذ ا

  :مبا يلي تنهى دن األخذ دنه  واليت تبي  الملواية
 هئ ُّٱ  تعاار:  من ابب قولق  ،يقباى ما وافق الكت اب والس           ن ة من مروايهتم: -أ   

فيما    ،وجيوز  كملنا يف ال س ااااري لوساااا  ناس  ،[10األحقاه:]َّ جت هب مب خب حب جب
  .وافق الك اب وال نة ودلمنا ط  ق مما أبيدينا مما يشهد لق ابلصدب

ديمنة الك اب وال نة   ؛يملإ و  يملوى :ما خالف الكتاب والسنة من مروايت  -  ب 
 يت ىت نت  مت  زت رت يب ُّٱ :كما قال تعار  ،دلى ما قبلهما من ك اب 

ِعيٍد ب ن  ج بوري ٍ قوالو   ،[48ا ا دا:  ]َّ ىثيث  نث مث زث رث قا ل ت   :كما جان دن سااو
ى   : ب ِن دوبَّاسٍ  مِل لوي او ن وو م وسااااااااااو اِح و اخل وضااااااااااِ ى طااااااااااو ِصهَّ ناوو ف ا ال ِبكواِ َّ ياوز د    أوهَّ م وسااااااااااو

 
 .٢685إات، ابب:   ي ثل أنى الشمل  دن الشهاإا وغرينا   اق  أخملجق البخااي، ك اب الشها (1)
، وح اانة  173، والبيهق  يف شااع  اإلمياه للبيهق    اق  حديث:  1434٢م ااند األما  أمحد   اق    (٢)

 (.1589(   اق  )6/34األلباي  جموك تملقق يف صاوان اللليى، )
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ملوا ِيىو  اِح و بويِن ِصسااااااااااا  ىنويِن أ يو  ب ن  كوع ٍ  أونَّق   .د و  اهَِّ كوذوبو دو   :فاوقوالو اب ن  دوبَّاسٍ  ،طاااااااااااو حودَّ
ولو اهَِّ  عو اوساااا  :  سِو ملوا ِيىو )ياوق ول  ى قوا و خوِطيب ا يف بويِن ِصساااا  ِ ىو  ،ِصهَّ م وسااااو أوي  النَّاِس   :فو اااا 

ال  ؟أود لو    قِ   ،أوانو   :فاوقااو قِ ِص   ملو  ياومل إَّ ال ِعل  و    ؛فاوعو ااو و اهَّ  دولوياا  ا   ؛صِلوياا  د  ِق ِصهَّ ِ  دوباا  فااوثوو حوى اهَّ  صِلوياا 
ملوي نِ  موِع ال بو     .)1)(...ن وو أود لو   ِمن  و  ؛ِ وج 

فو   ،فإنق م اكوت دنق :ما مل جند له يف الكتاب والس نة ما يص دقه أو يكذبه  - ج
ولكن لوز اواي ق  ا جان دون  أوِي ن ملويا ملواو   ،و ل   ح مالق لألمملين  ،يصدب و  يكذب 

   الو ةِ   :قاااو اِب ياوق ملوأوهو ال اَّو اوااو اِبل ِعر وانِياااَّ ى  ال ِك اااو اهو أونااا  ِى    ،كاااو ِة ألونااا  مل وهناااووا اِبل عوملوبِياااَّ وويا سو ااااااااااااااِّ
ول  اهَِّ  ،اإلساااااو  ىو ال ِك واب فاوقوالو اوسااااا  دِّق وا أون   ُّٱ :ووق ول وا ،و  ت كوذِّب ون      ،: )  ت صاااااو
دند شاااملحق   قال ابن حجمل الع اااقوي   ،)٢)([136البقملا:]َّ مي خي  حي جي يه

ص ا كاه ما خيرونك    :  تصدقوا أنى الك اب و  تكذبون  أي  :قولق  ))  :دذا احلديث
أو كذاب ف صاااااااااااااادقوىل ف قعوا يف   ،بق حم مو ل و يكوه يف نسا األممل طاااااااااااااادقا ف كذبوىل

و  دن تصاديقه  فيما واإ   ،ومل يملإ النه  دن تكذيبه  فيما واإ شاملدنا خبوفق ،احلملج
وغال  نذىل مما   فا دا فيق تعوإ   ،)3) ((نبق دلى  ل  الشااااااافع    ،شااااااملدنا بوفاقق

من أي  ودصاااا موساااى  ،ولوه كلبه   ،صر أممل إيين مثى أسان أطااا اب الكهر
  .)4) ل   وأسان الطيوا اليت أحيانا صبملاني  صر غري ،الشجمل كانت

ال  انى يف نقى مملوايت أنى الك اب يف ال س ري بدوه تسملقة بن ا قبول وا ملإوإ أما   
ال س ااااااااااااااري ويوت وويوت فقااااد   الااااذنيب    ،جمّل دلى  لقااااد كاااااه دااااذىل و ))  :  قااااال 

 
، وم ال ،  119ي ا    للعامل ص ا سا ى أي الناس أدل ،   اق   أخملجق البخااي، ك اب العل ، ابب: ما  (  1)

 .4385ك اب السضا ى، ابب: من فضا ى اخلضمل،   اق  
نواأخملجق البخااي، ك اب تس ري القملآه، ابب: قولق  (٢)  .41٢5  اق  آمونَّا اِبهَِّ ووموا أ ن زِلو ِصلويا 
 .( 8/170ف   البااي )( 3)
 (.136-1/113(، وال س ري وا س ملوه للذنيب )13/367) انظمل: جمموك الس اوي، (4)
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ملوه دن أنى الك اب وشاااملحوا  ا ك اب هللا تعار أىنمل  اإلساااملا يليات اليت أخذنا ا س اااِّ
بى  ،ر دلى ما كاه دليق يف دهد الصاااا ابة ل  أله األممل مل يق ؛ساااا ن يف ال س ااااري

بى وإخى نذا النوك من   ،وصه كذاب   ازاإوا دلى  ل  فملووا كى ما قياى د  صه طاااااااااااااادقا  
مما جعى الناظمل يف ك   ال س اااري اليت نذا   ،ال س اااري كثري من القصاااص اخليا  ا خرتوك

ويف احلق أهَّ  ،مما جان فيها  د قاإىل أهَّ الكى من واإ واحد  اشااثهنا يكاإ   يقبى شااي   
و نبوا  ،ا كثملين من نذىل اإلسااااملا يليات و ااااعوا الشااااو  يف تمليق ا شاااا للن ابل س ااااري

 ،باا   تصاااااا أخو بكثري من األخباا الصاااااا ي ة جبان  ما اووىل من قصااااااص مكذوبة 
صر بعا من آمن ِمن   يص  ش ن منهاكما أه ن بة نذىل اإلسملا يليات اليت   يكاإ 

 .)1)((صليه  بعن ا هتا  والمليبة انظملأنى الك اب جعلت بعا الناس 
مل  أه يعمِل كى اإلدملاِ دن اخلملافات اإلساااااااااملا يلية اليت جان يف   فاألور اب س اااااااااِّ

ااِف ا دِن القملآهِ   ،أه مي   اِ و دما   تا ىو حت وق  و ))    ،شاملدنا ما يملإنا وشااغو  ،ممَّا يا عود  طاو
ِمِق وأحكاِمقِ   .)٢)((ووبودوِن ٌّ أه نذا أحك   وأسل    ،دن ال دب مِل يف ِحكو

 : التفسري العلمي لآلايت: ارابعً  
ال س ااااااااااااااري العلم  الاااذي يقو  دلى حمااااولاااة ا س اااااااااااااامل الملبس بن ااثايت الكملمياااة  

بن  ،قد اخ لر حولق موقر العلمان  ،غريناالسلكية و و ومك شاااااااااااسات العلو  ال جمليبية  
ونو من   ،وخاطة ما ي علق ابلكوه ،الذين يملوه أه القملآه حوى كى دل   ،ا ؤيدين لق

ونو من اجلوان  اإلدجازية ا همة اليت    ،ويف  ل  صظهاا لعظمة القملآه  ،أوجق صدجازىل
الذين يملوه أه القملآه ك اب نداية وليا  ،وبن ا عاا ااااااان لق ،ت ناسااااااا  مع دصاااااااملان
وأه الاىل ال س ااااااااااري العلم  يؤإي صر حتميى النصااااااااااوص ما    ،ك اب دلو  ونظملايت 

 
 (.1٢٢ا 1٢1/ 1ال س ري وا س ملوه، للذنيب ) (1)
 (.157 - 153/ 1ا صدا ال ابق ) (٢)
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وينبل  ا س ساإا   ،أله النظملايت قابلة لل عديى بى اإلبطال  ؛ونو مدداا للزلى  ، مىحت
 .من تل  النظملايت إوه صق امها دلى القملآه أو اد باا أه القملآه مطال   وافق ها

اأي احملققن من العلماان صر أه ف   ابب ال س ااااااااااااااري العلم  دلى اساااااااااااااا قمل  قاد  و  
وقسلق ابلكلية مينع ا ساااااااا ساإا من نوا ا عملفة يف صبملاز حقا ق   ،ىمصااااااااملاديق مدداا للزل

ولذا كاه القول ابل س ااااااااااااااري   ؛القملآه الكمل  الذي حوى الكثري من احلقا ق واألسااااااااااااااملاا
فو ن جانى احلقا ق العلمية   ،ونو ا نهج الوسس ،العلم  بضوابطق نو احلق والصواب 

بى يؤخذ ال س اااااااااري   ،)1)ك اب هللا  و  نل ما لكى م اااااااااثلة دلمية آية من   ،يف القملآه
  .)٢)العلم  دلى حذا وفق الضوابس اليت و عها العلمان 

فلن يكوه ننال  حملج يف تس اااااااااري اليت و اااااااااعها العلمان فإ ا اوديت الضاااااااااوابس  
ومن نناااا   ، اااا يظهمل دظماااة القملآه الكمل   ،آايت القملآه الكمل  وفق احلقاااا ق العلمياااة

أله ننال  من تكلسوا فيق   ،جي  أخذىل دلى حذا كاه الكو  يف ال س ااااااااااااااري العلم 
ا منه  دلى ابس القملآه  اااا ظهمل من  حىت محَّلوا النصااااااااااااااوص ماااا   حت ملاااق حملطااااااااااااااااا 

ومنه  من خلس بن النظملايت حمىِّ الب ِث والدااسااة وبن احلقا ق   ،اك شااافات دلمية
كما   ،ملوه القملآه ابلنظملايِت ون  دمل ااااة لل ليرِي أو ال عديىِ فرتان  ي س ااااِّ   ،العلمية الثاب ة

أه نذا الباب خاِ فيق الكثري من غري ا خ صاااان وا لمن أبطااااول ال س ااااري وقواددىل 

 
 هت مت خت حت هبجت مب  خب  ُّٱ( يف قولق تعار:  1٢4/  1انظمل: يف ظول القملآه، ل اايد قط  )  (1)

  مع جع مظ مضحط خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج مثحج

 . فقد  كمل كوم ا مجيو  يملجع لق  زيد السا دا.(189)البقملا:  َّ جغ
ساااااوه ث  الكو  دن  اااااوابس ال س اااااري العلم  وما ي علق بق دند الكو  دن الانات ال س اااااري ابلملأي    (٢)

 ك ه هللا تعار يف السصى الملابع.
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 .)1)فوقعوا يف أخطان دظيمة

  :التفسري اإلشاري  ا:خامسً 
الكشاار دن ال س ااري اإلشااااي نو الاىل يف ال س ااري يع مد فيق الظانمل مع حماولة  

إقا ق ابتنة دن بعا أساااااملاا ا عاي تكوه ن يجة نبات اابنية خي ص  ا ا ور الكمل  
بى يع قدوه أنق    ،  تعاِا ظانمل القملآه الكمل   ،من يشااااااااااان من دباإىل األطااااااااااسيان

يف تعملير ال س اااااااري  قاي زا قال ال ،ميكن الوطاااااااول صر الباتن قبى صحكا  الظانمل
 نو وويى القملآه بلري ظانملىل إلشااااااااااااااااا خسية تظهمل ألاابب ال اااااااااااااالو  ))  :اإلشااااااااااااااااي
ونو خيالر ال س اااااااري   ،)٢)  ((وميكن اجلمع بينها وبن الظانمل وا ملاإ أيضاااااااا ،وال صاااااااوه

  ،الذين اد قدوا أه الظانمل غري مملاإ أطااااااااااو    ،الباتنية ا وحدا ))الباتين الذي تع قدىل 
  .)3)((وصمنا ا ملاإ الباتن فقس حىت توطلوا صر نس  الشمليعة ابلكلية

أ   ))وقبلق بعضاااااااه  بشاااااااملوط أبملزنا  ،فهذا النوك من ال س اااااااري اإىل بعا العلمان 
وأ    ،وأ  ياددى أناق ا ملاإ وحادىل إوه الظاانمل  ،ي نااىف وماا يظهمل من مع  النظ  الكمل 
وأ  تؤخذ   ،وأه يكوه لق شاااااااااند شااااااااملد  يؤيدىل ،يكوه لق معاِا شااااااااملد  أو دقل 

وماا ي اااااااااااااا سااإ مناق فهو يف جماال   ..األحكاا  دن تمليقاق لعاد  الادلياى الوا اااااااااااااا  دليهاا
وأ  ي     دلى أحاااد األخاااذ   ،ه وتثبيااات اليقناألخوب وسو النسا وتقوياااة اإلمياااا

وصمنا ن  معاي األساااااااااملاا القملآنية تنقد  يف قل  ا ؤمن ال ق    ..ابل س اااااااااري اإلشاااااااااااي
وصما أه يعل   ا من غري  ،فهو صما أه يبقيها بينق وبن ابق تباا  وتعار ،الصاااااحل العامل

 
سات يف دلو  القملآه، أ. إ / فهد الملوم   (، وإاا٢70مناك القطاه )ص:  انظمل: مباحث يف دلو  القملآه،  (1)

 (.٢96ا -٢89)ص: 
 (.401/ 1منانى العملفاه يف دلو  القملآه ) (٢)
 (.1/8انظمل: او  ا عاي ) (3)
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يدخلق  وم ااااا ندن  صليق حديث ابن دباس دندما كاه دممل   ،)1)((أه يلز   ا أحدا
دليق  امعلق   قال ابن حجمل  ،)٢)دلى أشاااايا  بدا دندما سااااثد  دن سااااواا النصاااامل

وصمناا ي مكن من  لا  من   ،فياق جواز ووياى القملآه  اا يسه  من اإلشاااااااااااااااااات و ))  بقولاق:
  .)3)((يف القملآه    يؤتيق هللا اجو    ا: أو فهم  ودذا قال دل     ،اساااااخت قدمق يف العل 

 ،تس ااااااري النَّاِس يدوا  دلى ىنوىنِة أطااااااوٍل: تس ااااااري  دلى اللَّس ِ و ))    :وقال ابن  القيِِّ  
ملوه لر    ،وتس ااااااااااااااري  دلى ا ع   .ونو الاذي ين و صلياق ا  اثخِّ  .ونو الاذي ياذكملىل ال ااااااااااااااَّ
وفيَِّة وغرين   ،وتس اااري  دلى اإلشاااااِا والقياسِ  ونذا  .ونو الذي ين و صليق كثري  منو الصااا 

وأه يكوه مع   طاااااااااااااا ي  ا يف  .  أبسو بق أبابعِة شااااااااااااااملا س: أه   يناقاو مع  ااثية
قِ    ،بينق وبن مع  ااثيِة ااتباط  وتوز     وأه يكوه  .وأه يكوه يف اللَّسِ  صشااعاا  بق .نس ااِ

اتيب    .)4)((فإ ا اج معت نذىل األموا  األابعة  كاه اسااااا نبات ا ح ااااان ا   ))  :وقال الشاااااَّ

ا مما تقدَّ  يف ا  اااااااااثلِة قبلوهاو  ولكن  ،كووه  الباتِن نو ا ملاإ  من اخلطاِب قد ظوهوملو أيضااااااااا 
  ، ي شاارتط  فيق شااملتاه: أحدمها: أه يوصااِ َّ دلى مق ضااى الظَّانمِل ا قملَِّا يف ل اااه العملبِ 

ا أو ظانمل ا- والثاي: أه يكوهو لق شاااااااند    .وجيملي دلى ا قاطااااااِد العملبيَّةِ  يف حمىٍّ  -نصااااااًّ
 ٍِ  .)5)  ((آخمل يشهد  لص َِّ ق من غري معاا

وفق الشااااملوط اليت  ،يقبلق أه ثخذىل دلى حذافهذا النوك من ال س ااااري ينبل   ن  
قوادد وأساااااا تنبين  وليا لق  ،و اااااعها العلمان؛ ألنق ليا تمليق تعلمق الداس وال عل 

 
 (.36(، ومباحث من دلو  القملآه، مناك القطاه )ص: 403/ 1انظمل: منانى العملفاه يف دلو  القملآه )  (1)
 .4٢94  اق   أخملجق البخااي يف ط ي ق يف ك اب ا لازي، ابب: منزلة النيب  (٢)
 (.736/ 8ف   البااي ) (3)
 (.٢/80ال بياه يف أق ا  القملآه ) (4)
 (.٢3٢ /4ا وافقات يف أطول السقق ) (5)
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 .وصمنا ف و  اابنية سببها اجملاندات الملوحية ،دليق
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 املطلب الرابع 
 املسائل اليت جُتْتَ َنب يف  راسة التفسري

وأبعدت  ،ال س اااري أإت صر حتملير الكل  دن موا اااعقننال  جوان  وقعت يف  
واألور  ،وال م ع جبمالق  ،وشاااااااللت الناس دن تدبملىل  ،الناس دن سااااااابيى القملآه ونداي ق

ل بقى   ؛وتنقية ال س ااااااااري مما إخلق ب ااااااااببها  ،يف إااسااااااااة ال س ااااااااري ا ب عاإ دنها ولنبها
ون  ا  اااااااااااااا ى اليت أتلق دليها بعا العلمان  ،نداي ق انطاااااااااااااعة كما أااإنا هللا تعار

  :ون  دلى الن و ال ا  ،ال س ري ابلدخيى يف

  :: األحا يث الضعيفة واملوضوعةأوًل  
ك   ال س اااااري جي  األحاإيث ا و اااااودة والضاااااعيسة اليت كثملت اواي ها يف بعا   

أله يف الصا ي  ما يلين  ؛وا سا د ل  ا يف فه  ااثية  ،تملكها و  جيوز تناودا و كملنا
صر جنا  مع األحااإياث الصاااااااااااااا ي اة ديا  يف  اوأله ا ساااااااااااااا نبااط منهاا جنبا   ،دنهاا

وقد جانت الكثري من  ،بعقيدا األمة اوقد أ ااااااااااامل كثري    ،ال س اااااااااااري ينبل  ال خلص منق
  ، وبعا القصااص ،وأسااباب النزول ،نذىل األحاإيث يف فضااا ى بعا ااثايت وال ااوا

دن  وشاااللت الناس ،يف ال س اااري ي ناقلها الناس كثهنا وحّ  معصاااو  احىت طااااات دب   
ولاذلا  كااه دناد العلماان أه ال س ااااااااااااااري   ؛وقللات من مجاال معااي القملآه الكمل   ،ال ادبمل

شااي  اإلسااو  ابن تيمية  كما يقول   ،الذي خيلو من نذا اجلان  يع ر  ل  من مناقبق
أما ال ساسااااااااري و ))  دندما ساااااااا ى دن تس ااااااااري الواحدي والز شااااااااملي والبلوي فقال:  

لكنق   صااامل   ،الثوىنة ا  اااؤول دنها فثسااالمها من البددة واألحاإيث الضاااعيسة البلوي
تس اري الثعليب وحذه منق األحاإيث ا و اودة والبدك اليت فيق وحذه أشايان غري  نم
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 :مثااى نااذا   يملويااق ص  أحااد اجلنو ))  دلى بعا الملواايت:    اوقااال معلقاا    .)1)(( لاا  
ون  مجهوا مصاااانس  ال ااااري  ،واللث وال اااامن ،اجى   مييز بن الصاااا ي  والضااااعير

ودبد اجلباا بن   ،والز شاملي  ،وا هدوي  ،واألخباا وقصاص األنبيان كالثعليب والواحدي
وأي نصاااااااااااااامل بن  ،وأي دباد هللا بن اخلطيا  الملازي  ،ودل  بن دي ااااااااااااااى الملمااي  ،أمحاد

 ،وأي دبد الملمحن ال الم  ،وأي الليث ال امملقندي ،-أبو القاسا  القشاريي-القشاريي 
فهؤ ن   يعملفوه الصا ي  من  ،وأمثاد  من ا صانسن يف ال س اري  ،  ا وطال والكواشا
باى جيمعوه فيماا    ،و  د  خرا ابلملواا النقلاة  ،و  د  خرا اب ملوي ا نقول  ،ال ااااااااااااااقي 

  ،لكن منه  من يملوي اجلميع   ،و  مييزوه بينهماا  ،يملووه بن الصاااااااااااااا ي  والضااااااااااااااعير
 .)٢)((وحنوىل  كالثعليب  ،وجيعى العهدا دلى الناقى

 : األقوال الشاذة واألفكار املنحرفة:ااثنيً 
فقد آه    ،ينبل  للمس مل اإلدملاِ دن األقوال الشا ا ودد   كملنا وا نشلال  ا 

ون  كثريا جان غالبهاا يف ك ا  ا ب اددة من الملافضااااااااااااااة وا ع زلة   ،األواه لل خلص منهاا
ودذا قال   ،واألشاااادملا والصاااوفية والسوساااسة وغرين  ممن تصااادوا دذا العل  بدوه ونى

وثابنا    ،كثري من ا س اااملين ثتوه ابلعجا   اليت تنسمل دنها النسوس  )):   ابن القي 
وقال  ،لسظة نبطية معنانا اي اجى واي صن اااااه  ))تق)):القملآه أشااااد اإلابن كقول بعضااااه 

وقال بعضااه   ،وددوا يف أسا ق تق ويا ،((يا))مع  ن  من أسان النيب  :بعضااه 
 ،كااثنااق  ااا اأى نااذا احلمله قااد اقرته ابلقل  جعلااق الاادواا  ؛صهنااا الاادواا  :يف نوه والقل 

صر أه قال بعد  كمل ...: صهنا فعى ماِ مثى اا  وقاِ)ص( طااااااإوقال بعضاااااه  يف 
دشاملات األمثلة: وأ اعاه أ اعاه  ل  من ال ساساري ا  ا نكملا ا  ا كملنة اليت قصاد  

 
 (.386/ 13جمموك الس اوى، ابن تيمية ) (1)
 (.354/ 13ا صدا ال ابق ) (٢)
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ممااا لو ت بع وبنِّ بطونااق جلااان داادا ... ااا اإلغملاب واإلتياااه خبوه مااا ي عاااافااق الناااس
ميكن مملاجعة ك اب األقوال الشاااااا ا يف ال س اااااري  اواألمثلة كثريا جد    .)1)((أساااااساا كباا

فسيق ما يشاااااااس   .)٢)نشاااااااثهتا وأسااااااابا ا وآرانا للدك وا دبد الملمحن بن طااااااااحل الّدنش
 .ويكس 

  :املبهمات اليت استأثر للا بعلمها ا:اثلثً 
ون  دلى  ،من دلو  القملآه الكمل  اليت اد    ا ال ااااالر مبهمات القملآه الكمل  
 :نودن
فقاد أخملج   ،مبهماات ميكن معملف هاا والوقوه دلى ماا يادل دلى اجلز   اا :األول 

عو اب نو دوبَّاٍس   ٍ أونَّق  سِو :البخااي دون  د باوي ِد ب ِن ح نون  نوة    حي ودِّث  أونَّق  قوالو )موكوث ت  سااااااااو
ثولو د موملو ب نو اخل وطَّاِب دون  آيوٍة فوموا  بوة  لوق  حوىتَّ خوملوجو أ اِيد  أوه  أوساااااااا  يا  ثولوق  نو أوساااااااا  وِطيع  أوه  أوساااااااا 

ت  موعاوق   ا فوخوملوجا  اجاًّ :   ،حاو ٍة لاوق  قاوالو واواِ  حلاِواجاو ا اوجوع ناوا ووك ناَّا بِباوع ِا الطَّملِيِق داودولو ِصرو األ  فاولوماَّ
: ايو أوِمريو ال م ؤ   مل ت  موعاوق  فاوق لا ت  ِمِننو مون  اللَّ اواِه توظاوانوملوَتو دولوى  فاوووقاوسا ت  لاوق  حوىتَّ فاوملوغو مث َّ سااااااااااااااِ

ة   :ِمن  أوز وواِجِق؟ فاوقوالو  النَّيبِّ  ة  وودواِ شااااااو نذا )) : قال ال ااااااهيل   ،)3)  (تِل  و حوس صااااااو
وقد ألر فيق   .)4)((وأه ا د نان بق ح اااان ومعملف ق فضااااى ،إليى دلى شاااامله نذا العل 

ومجع فيق ال اايوت    ،)ال بياه يف مبهمات القملآه(القا اا  بدا الدين ابن مجادة ك ابق  
ونو يف نااذا النوك يكوه من العلو    ،ك ااابااق )مس مااات األقملاه يف مبهمااات القملآه(

 
 (.696/ ٢الصوادق ا ملسلة يف الملإ دلى اجلهمية وا عطلة ) (1)
  .٢004نا ا 14٢5/ 1تبعة: سل لة صطدااات احلكمة، بمليطانيا، ط (٢)
ِو اهَّ  لوك    ال س ااااااري، ابب:}    أخملجق البخااي يف طاااااا ي ق ك اب:  (3) ااو أوز وواِج و د } قود  فاوملو تاوبا  وِل  مومل  ااااااو

ك    وون وو ال عوِلي   احل وِكي   د   اق   لَّةو أومي واِنك    وواهَّ  موو  و  .4913حتِو
 (.1/  1مس مات األقملاه يف مبهمات القملآه، ال يوت  ) (4)
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  .اليت ي  دديها ا س مل دند توفمل احلاجة صليها
مبهمات   ميكن الوقوه دلى ما يبينها من آية أو حديث طاا ي  أو    واآلخر: 

فاإه تكلر دل  ماا   ،نبل  اج نااباق من دل  ا بهماات ونو ماا ي ،قول طاااااااااااااا ااي موىنوب
والب ث  ،ولي ااااات ننال  فا دا ترتت  دلى معملف ق ،ليا فيق م ااااا ند طااااا ي  لعلمق

ولو أااإ هللا تعار  ل  منا لدلَّنا دليق يف ك ابق أو دلى ل اااااااااااه  ،دنها ال زا  ما   يلز 
وأدمِل دنها   ،بى األور اب س اااامل أه ي ااااكت دن جز يات سااااكت دنها القملآه  ،نبيق

فلي اااااااااات الملواايت ا و ااااااااااودة أو الضااااااااااعيسة أو  ،مما   فا دا من معملف ق الملسااااااااااول 
 ال س اااااااااااااري كما فعلق بعا األخباا اإلساااااااااااااملا يلية بكافية يف بياه  ل  حىت يزج  ا يف

ودامة ما   يعمله من ا بهمات ص  ب كلسات ظنية نو مما   ي وقر دليق  ،ا س ااااااملين
والعل   ا نو من فضاااول الكو  الذي  ،فهو مما   فا دا فيق ،و  حت اجق األمة ،دمى

وتعين حماى   ،واجلهاى باق   يضاااااااااااااامل مثاى: كلا  أطاااااااااااااا ااب الكهر ،  ينسع العل  باق
والشااااااااااااااجملا اليت أكى منها آإ  دليق الصااااااااااااااوا   ،سان أطاااااااااااااا اب الكهروأ  ،الكهر
ولذل  قال   ،)1)واجلزن الذي  ااملب منق موسااى دليق الصااوا وال ااو  الق يى ،وال ااو 
 مص ُّٱٱ:  يب ث دن مبه  أخر هللا ابساا  ثااىل بعلمق كقولق تعار))  :الزاكشاا  

 ،قمليظة  صهن قال: والعج  ممن لملأ وقال:    [60:األنسال]َّ مظجع حط مض خض  حض جض
  .)٢) (( أو من اجلن

  : التأويالت الباطنية للقرآن الكرمي:ارابعً 
وغوا ا  صااوفة   يل زموه يف فه  القملآه  ،أطاا اب ال س ااري الباتين من الشاايعة 

مما جعله  ي ودبوه بنصااااااااااوص    ،ساااااااااااا دليها دلمان األمة اإلسااااااااااومية اليتاب نهجية  
 

 (.1/  1األقملاه يف مبهمات القملآه ) (، ومس مات5/30انظمل: ال س ري وا س ملوه للذنيب ) (1)
 (.155/ 1الرناه يف دلو  القملآه ) (٢)



 
 

 

255 
 السصى الثالث: تملب فه  القملآه وتوظير دلومق وال عامى مع اخ وفات ا س ملين. 

ا دلى غري  وهنااوحيمل   ،فه  ينكملوه إ لااة بعا ااثايت حينااا  ،القملآه الكمل  كمااا أااإوا
  ،ا حينااا    ابلبااااتن وحااادىل  هويقولو   ،احينااا    ا ع  الظاااانملويرتكوه    ،ا ملاإ منهاااا حيناااا آخمل

للقملآه أه وجااد القااا لوه بااق أمااا  أفكاااان     الباااتينوكاااه من ن ااا ج نااذا ال س ااااااااااااااري  ))
  ،هت  الساساااادا ي  ااااع لكى ما يشاااااؤىل ادوى وتزينق د  دقيد  ،ااحب    وجما    اابلل   مضااااطملاب  

فال س اري الباتين   .)1)((وجق يشا هوه أيودلى   ،القملآه كما حيبوه يففثخذوا ي صاملَّفوه  
صر ما   ي صاااوا من الضاااول  جي  احلذا منق واج نابق؛ أله من وجلق ميكن أه يصاااى 

وليا يف نقلااق أو  كملىل فااا اادا لألمااة بااى   ،كمااا نو مشااااااااااااااااانااد يف حااال بعا السملب
 .الص ي  والواج  صماتة الباتى بعد  كملىل

  :تفرعات العلوم و لئلها  ا:خامسً 
أو أااإ أه يدخى    ،ننال  من العلمان من حاول أه يدخى يف ال س اري كى شا ن 

ف جد الن وي حاول أه يرز كى ما حي ملق   ،كى فملوك دلمق الذي بملز فيق يف ال س اري
ولاد السقياق ي وسااااااااااااااع يف األحكااِ    ،اللس  من وجوىٍل حنوياٍة حىت كاثه القملآهو نزلو داذا

حىت تضاااخمت بعا  ،ومعاموٍت حىت أخذ ال س اااري  سة السقق دباإاتٍ الشاااملديِة من  
وطااااع و دلى توِب العل  نيى مملاإن     ،وبع د ال س ااااري دن مقاطاااادىل ،ك   ال س ااااري

مل ومن ننا كاه دلى   ،منق خيملجق دن إ  ت ااثية وحم وانا مثى ما أه ي جن  ا س ااااااااِّ
وإ  ى م ااا ى   ،أطااول السققالسقق و وإ  ى م ااا ى    ،دلى الن والبعا من  ما يذكملىل

وغرينا حىت أطااااب ت بعا ال ساسااااري توطاااار أبهنا فيها كى شاااا ن ص   أطااااول الدين
كثريا ما يشاااا ن ا س ااااملوه تساساااارين  دند   )):  األندل اااا قال أبو حياه   ،ال س ااااري

وإ  ى   ،وإ  ى م ا ى السقق  ،وإ  ى م ا ى أطول السقق  ، كمل اإلدملاب بعلى الن و
نذىل العلو  وصمنا يؤخذ  ل  م اااالما يف دل     ليرآت وكى  ل  مقملا يف ،الدين أطااااول

 
 (.40/ 1(، ومنانى العملفاه يف دلو  القملآه، للزاقاي )150-4/139انظمل: ال س ري وا س ملوه ) (1)
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ونو ي كل  دن كيسية ومى  وقال ابن تيمية    ،)1)((ال س اااااااااري إوه اسااااااااا د ل دليق 
وحكماق دن غريىل من كو  النااس    نياق عاا  واساااااااااااااا لناا اق  ،ا س اااااااااااااامل  عااي القملآه الكمل 

  جيعااى مه ااق فيمااا حجاا  بااق أكثمل الناااس من العلو  دن حقااا ق القملآه صمااا و ))  فقااال:
وكاذلا  ت بع وجوىل   ...خملوج حملوفاق وتملقيقهاا وتسخيمهاا وصماال هاا  يفابلوسااااااااااااااوساااااااااااااااة  

 ن  ابألللاز واألحاج  أشاااااااااابق منها  اليتاإلدملاب واساااااااااا خملاج ال ثويوت ا  اااااااااا كملنة 
 .)٢) ((الذنن صر حكاية أقوال الناس ون ا ج أفكاان  طملهوكذل   ،ابلبياه

 

 
  

 
 (.8/ 1( الب مل احمليس )1)
 (.51 -- 16/50( جمموك الس اوى  بن تيمية )٢)
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 املطلب األول 
 مقدمة عن وقوع الختالف

ا خ وه يف ا سهو  وا ع قدات واألخوب وال لو  وحنو  ل  من تبيعة البشمل  
 خل ُّٱ كما قال تعار:  ،وسااااانة من سااااانن هللا اليت جملت بن األم   ،اليت   تنس  دنه 

  118نوإ:  ]َّ ىهيه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل

وفمليقا     ،يملمحق خلقه  فمليقن فمليقا))أيضااااااا قال: اوي دن ابن دباس   ،[119 –
خلقه  ليكوه فمليق  يف  ))دن نذىل ااثية فقال: اقال أشاااه : ساااثلت مالك  و   ،)1)((يملمحق

 ،)٢)((وأنى الملمحة للملمحة  ،أي خلق أنى ا خ وه لوخ وه  ،اجلنة وفمليق  يف ال ااعري
كماا نو واقع يف   ،فااخلوه بن النااس  باد أه يقع يف مع قاداهت  وأفكااان  وأخوقه 

 ٰى ين ُّٱ :قال تعار ؛وتاقاهت   ،ودقود   ،وأشااااكاد  ،وألواهن   ،اخ وه أل اااان ه 

 ،[٢٢الملو :]َّ جب هئ  مئ خئ  حئ ييجئ ىي ني مي زي  ري
فه  مع احتاإن  يف النوك    ،اخ وه للات البشااااامل آية دظيمةو ))  :قال ابن داشاااااوا

نق هللا يف غمليزا البشاااااااااااامل من اخ وه ال سكري  كاه اخ وه للاهت  آية إالة دلى ما كوَّ 
 جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ :وقال تعار  ،)3)((وتنويع ال صمله  

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ  حئ

 خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح  مج حج

؛ ولاذا فوقوك اخلوه بن دلماان األماة يف ووياى آياة أممل تبع     [٢8-٢7فااتمل:  ]َّمض
ألنق من األموا اليت   ينس  دنها جم مع من جم معات   ؛اسااا نكااىل أو اسااا بعاإىلينبل   

 
 .(177 /7)الداا ا نثوا لل يوت ، و )٢06 /4(، ومعامل ال نزيبى)536 /15)جامع البياه  انظمل: (1)
 (.9/99) ةإا ال ابقاا ص (٢)
 (.1/3٢34ال  مليمل وال نويمل ) (3)
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وقوك ا خ وه بن الناس أممل  ااااااااااملواي  بد منق و ))    :يقول ابن القي   ،البشاااااااااامل
 ولكن ا اذمو  بل  بعضااااااااااااااه  دلى بعا ؛وقوى صإااكه   ،وأفهاامه  ،هت ال سااوت صااإ

وكاى من   ،وجاق   يؤإي صر ال بااين وال  زب وص  فاإ ا كااه ا خ وه دلى    ،ودادواناق
فإنق أممل  بد منق يف   ،ا خ لسن قصاااااااادىل تادة هللا واسااااااااولق مل يضاااااااامل  ل  ا خ وه

والطمليق  ،واللاية ا طلوبة واحدا  ،ولكن ص ا كاه األطااااااااااى واحدا  ؛النشااااااااااثا اإلن ااااااااااانية
قد  من وصه وقع كاه اخ وفا   يضااااااامل كما ت  ،اخ وه ا  ااااااالوكة واحدا مل يكد يقع

  ،ونو ك اب هللا وسااانة اساااولق  ،فإه األطاااى الذي بنوا دليق واحد  ،اخ وه الصااا ابة
ونو النظمل يف أإلة القملآه   ،والطمليق واحد  ،ونو تادة هللا واساااااااااااااولق  ،والقصاااااااااااااد واحد
 .)1)(( وسياسة ا دلى كى قول واأي وقياس و وبموال نة وتقدميه

 ،تعدإ األقوال واخ وفها يف ال س اااريوا طالع يف ك   ال س اااري يقر دلى ظانملا  
ومن نناا كااه من ا ه  معملفاة ناذىل ا خ وفاات من حياث أنوادهاا وأسااااااااااااااباا اا وكيسياة 

قااد ك اا  بعا العلمااان مؤلسااات  كملوا من  وألمهيااة نااذا ا و ااااااااااااااوك ف  ،ال عااامااى معهااا
وآراىل؛ و ل  ألمهية نذا العل  للمس اااااامل حىت   ،وأساااااابابق  ،خودا أنواك نذا ا خ وه

  :من نذىل ا ؤلسات  ،وال وفيق والرتجي  بينها  ،  طيع ا س ساإا من تل  األقوالي
ون    ،ساااااااعوإ بن دبد هللا السني ااااااااه  اخ وه ا س اااااااملين أسااااااابابق وآراىل للدك وا -1

 .اسالة دلمية انل  ا إاجة الدك وااىل
 .للدك وا حممد الشايع ،اخ وه ا س ملين -٢
 .تس ريىلوحتدث دنق ابن جزي يف مقدمة  -3
  .وأتال شي  اإلسو  يف مقدمة أطول ال س ري يف بياه منهج ال عامى معق -4

 
 (.519/  ٢الصوادق ا ملسلة ) (1)
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 املطلب الثاين 
 قلة اختالف الصحابة يف التفسري

  ،الصاا ابة ا ااواه هللا دليه  كلرين  من الناس كاه فهمه  للقملآه الكمل  م ساوَت   
تساااااوهت  يف اإل ااااا  بللااااة العملب   ،وموزم ه  للنيب    ،وأحوال نزول ااثايت   ،بقاااادا 

 يقع بينه  ا خ وه يف ووياااى بعا  ولاااذا كااااه أحيااااان    ،وتسااااوت دقول بعضااااااااااااااه 
ون  يف غالبها تملجع صر اخ وه   ،ابلن بة  ن جان بعدن   اص  أنق قليى جد    ،ااثايت 

كاه النزاك بن )):  قال شاااااااااااي  اإلساااااااااااو  ابن تيميق   ،ال نوك   اخ وه ال ضااااااااااااإ
ونو وصه كاااه يف ال ااابعن أكثمل منااق يف   ،اجااد    الصاااااااااااااا ااابااة يف تس ااااااااااااااري القملآه قليو  

وكلما كاه العصااامل أشااامله كاه ا ج ماك   ،فهو قليى ابلن ااابة صر ما بعدن  ،الصااا ابة
  .)1)((وا   وه والعل  والبياه فيق أكثمل 

بداجة   يف ال س ااري قليو   وننال  أسااباب جعلت اخلوهو بن أطاا اب النيب   
  : ل  من  ،  تكاإ تذكمل

فيما يشكى دليه  ويقع بينه     اوكانوا يملجعوه صليق إا م    ،بينه   وجوإ الملسول   -1
من األإلة اليت تو اااااااااااا  اجوده    اوقد  كملان جزن   ،من اخ وه يف قملانا أو فه 

  .فيما أشكى دليه  صر النيب 
مع ص امه  شاااااابق    ،مقاطاااااادمهاو  ((الك اب وال اااااانة))  سااااااعة دلمه   صاااااااإا الوح  -٢

 امشااااارتك   افقد وفمل د  فهم    ،الكامى ابلللة العملبية يف ألساظها ومعانيها وأسااااااليبها
 .لكثري من ا عاي

 
 (.33٢/ 13جمموك الس اوى  بن تيمية ) (1)
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الصاااااااااملي  والوا ااااااااا  دن ا خ وه يف القملآه الكمل  و اااااااااملب معانيق   هن  النيب  -3
من ابب البيات ونو  خملج النيب   :قاال كماا اوي دن أنا    ،بعضااااااااااااااهاا ببعا

أمل يقى هللا تعار   :ون  يقولوه ،ف ااااااااامع قوما ي نازدوه بينه  يف القدا ،يمليد احلجملا
ابب   فس   النيب    :قاااال  ؟أمل يقاااى هللا دز وجاااى آياااة كاااذا وكاااذا  ؟وكاااذا  ،آياااة كاااذا
أ   اذا بعث  ؟ صمناا   ؟أ اذا أمملمت))فقاال:    ،وكاثمناا فقئ يف وجهاق حا  الملمااه  ،احلجملا

أمملك    ، اااااملبوا ك اب هللا دز وجى بعضاااااق ببعا ،نل  من كاه قبلك  أبشاااااباىل نذا
  .)1)((وهناك  فان هوا ،هللا أبممل فاتبعوىل

 ،اكن اإلمياه يف قلو   جعله  ي وادوه أشاد الواك يف القول دلى هللا بدوه دل  -4
وحتملجوا دن   ،ممااا جعااى أقواد  مع را  ،ممااا جعااى كااى من تكل  منه  تكل  بعل 

كما اوى شاااااعبة دن ساااااليماه دن دبد هللا بن مملا دن   ،تس اااااري ما   دل  د  بق
وأي ساان تظلين ص ا   ،أي معممل قاال: قاال أبو بكمل الصاااااااااااااااديق: أي أِا تقلين

حدىننا يزيد دن محيد دن   اوقال أبو دبيدا أيضااااااا    ،((قلت يف ك اب هللا ما مل أدل 
فقاال: ناذىل السااكهاة قاد   ((فااكهاة وأاب و ))  أنا أه دممل بن اخلطااب قملأ دلى ا نر 

 ،((صه ناذا دو ال كلر اي دممل    :مث اجع صر نس اااااااااااااااق فقاال  ؟دملفنااناا فماا األب 
دن آية لو ساا ى دنها بعضااك   ساا ىأه ابن دباس   :وقال: ابن أي مليكة

ابن ؛ بى نذا الذي واىنوىل لطو   كما جان دن )٢)((لقال فيها فثِب أه يقول فيها
حدىننا دبيد   ،حدىننا محاإ بن زيد ،حدىنين أمحد بن دبدا الضيب  :قال   جمليمل

 
، الطراي يف ا عج  6660، وأمحد بن حنبى يف ا  اااااااااند   اق   84أخملجق ابن ماجق يف ساااااااااننق   اق     (1)

 واجالق ىنقات.٢999، وابن حجمل يف ا طال  العالية   اق  1318األوسس   اق  
 (.375-13/371جمموك الس اوى ) (٢)
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  ، القول يف ال س ااااري لقد أإاكت فقهان ا دينة وصهن  ليعظموه )) :هللا بن دممل قال
  .)1)((وانفع  ،وسعيد بن ا  ي  ،والقاس  بن حممد ،منه  سامل بن دبد هللا

أماااا ماااا   ،صر غريناااا من آرا كثريا تبن مهااااب ه  يف القول دلى هللا بااادوه دل  
 .دلموىل فقد حتدىنوا دنق

أله غال  ا عاي كانت   ؛دد  احلاجة لل وساااع يف ال س اااري قلى ا خ وه بينه  -5
وتوفمل العل  واألدو  الذين يملجع  ،بصااااا ملن   ولقوا ،مسهومة من سااااليق ه  العملبية

 .صليه  ويصدا مجيع الناس دن قود 
  

 
 (.1/85جامع البياه ) (1)



 
 

 

263 
 السصى الثالث: تملب فه  القملآه وتوظير دلومق وال عامى مع اخ وفات ا س ملين. 

 الثالث املطلب 
 أنواع الختالف يف التفسري 

 ينق   ا خ وه يف ال س ري يف أطلق صر ق من مها: 
 .اخ وه تنوكأ( 

 .اخ وه تضاإب( 
ايث ميكن   ،نو األقوال ا  نودة غري ا  عاا ة يف تس ري ااثية  فاختالف التنوع: 

أو كانت م لايملا لكنها غري م ضاااااااإا ميكن   ،سااااااوان أكانت  ع  واحد  ،قبودا جم معة
 .اجلمع بينها

 ،ان  األقوال ا  ضااااااإا ا  نافية ايث   ميكن القول  ا مع    التض    ا :  واختالف 
وص  فمن قاال كاى  ،ا صاااااااااااااايا  واحادفا  ،فاإ ا قياى أبحادمهاا لز  مناق داد  القول ااثخمل

 .)1) جم هد مصي  فعندىل نو من ابب اخ وه ال نوك   اخ وه ال ضاإ
وقد حذا منق القملآه الكمل  والنيب  ،ونذا النوك من ا خ وه واقع يف نذىل األمة 
 خئ حئ جئ  يي  ُّٱتعار: ل اق ،لينجو من الوقوك فيق من شااان هللا لق ال ااومة 

 ُّٱ :تعاروقولق   ،[105  :آل دمملاه ]َّ مت  خت حت جت  مبهب خب حب جب هئ مئ

 ىلنذ قد هنى النيب و  ،[159األنعا :  ]َّمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ
أله مضااااااااموه الضااااااااملب اإلمياه كحدى   ؛األمة أه تضااااااااملب آايت هللا بعضااااااااها ببعا

كما   ،ص  الضااااااااااداه   جي معاه  ؛ااثي ن والكسمل ابألخملى ص ا اد قد أه بينهما تضاااااااااااإا
ملواهو اجل وو ِّن  قوالو  أويدن  م ااااال     جان يف طااااا ي  اإلما  ٍ    :ِدم  كو و و ِصروَّ دوب د  اهَِّ ب ن  اوابو

وِل اهَِّ األون صاو  ملٍو قوالو نوجَّمل ت  ِصرو اوسا  ِمعو   -قوالو  -ياوو م ا   ااِى  أوهَّ دوب دو اهَِّ ب نو دوم  فو او
 

(، الصااوادق  39  –  1/37(، اق ضااان الصااملاط ا  اا قي  )31-30:  انظمل: مقدمة يف أطااول ال س ااري )ص  (1)
 (.57(، فصول يف أطول ال س ري )ص: 519 -517/  ٢ا ملسلة )
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ول  اهَِّ  نوا اوسااااااا  ِ اخ  اولوسوا ىِف آيوٍة فوخوملوجو دولويا  وواتو اوج لون  ِهِق ال لوضاااااااو    يا ع ملوه  يف   أوطااااااا  ووج 
ِ ووِفِه   ِصمنَّوا نولو و مون     )فاوقوالو   لوك    اِبخ  أبه ا خ وه يف  فعلى غضااااااابق    ،)1)(كواهو قاوبا 

و ل  يوج  جمانبة تمليقه  يف نذا دينا ويف غريىل  ؛الك اب نو ساب  نو  من قبلنا
  .نودا

 أنواع اختالف التنوع:
    ،اخ وه ال ااااالر امحه  هللا يف ال س اااااري يملجع يف غالبق صر اخ وه ال نوك   

أله أقواد  وصه كاااه ظااانملنااا    ؛ونو نوك من ا خ وه ا قبول  ،اخ وه ال ضاااااااااااااااااإ
ولكن دنااد ال  قيق جناادنااا أقوا  يف هناااي هااا م نودااة غري م عاااا اااااااااااااااة و     ؛ا خ وه
وحيكيق   ،يكثمل يف مع  ااثية أقواد  واخ وفه  ))  :كما قال الزاكشااااااا    ،م ضااااااااإا

ويظن  مون    فه  دنادىل أه يف  لا    ،ا صااااااااااااااّنسوه لل س ااااااااااااااري بعباااات م باايناة األلساا 
يكوه كاى واحاد منه   كمل مع  ظهمل من باى    ،وليا كاذلا    ،في كياق أقوا     ااخ وفا  
وقد  ،أو لكونق أليق اال ال اا ى ،وصمنا اق صامل دليق ألنق أظهمل دند  ل  القا ى  ،ااثية

والكى يؤول  ،وااثخمل  قصاااااوإىل وةملتق  ،يكوه بعضاااااه  خير دن الشااااا ن بوزمق ونظريىل
وه العباااات و  يسه  من اخ   ،وا ملاإ اجلميع فلي سطن لاذلا    ،اصر مع  واحاٍد غاالبا  
 .)٢)((اخ وه ا ملاإات 
 من اخلوه ما   يع د بق ونو  ملابه:  )) :وقال الشاتيب 

وقد تقد  ال نبيق    ، قطوك بق يف الشاااااامليعة اما كاه يف األقوال خطث  الس    :أحدمها 
  .دليق

 
 .49٢4ابب: النه  دن صتباك م شابق القملآه   اق   ك اب العل ،  (1)
 (.177-٢/176الرناه يف دلو  القملآه ) (٢)



 
 

 

265 
 السصى الثالث: تملب فه  القملآه وتوظير دلومق وال عامى مع اخ وفات ا س ملين. 

وأكثمل مااا يقع  لاا  يف   ،مااا كاااه ظااانملىل اخلوه وليا يف احلقيقااة كااذلاا    :والث  اين 
فنجد ا س اااملين ينقلوه دن ال ااالر يف معاي ألسا  الك اب   ،تس اااري الك اب وال ااانة

  ،فاااإ ا اد رهتاااا وجااادهتاااا ت وقى دلى العباااااا كاااا ع  الواحاااد   ،  لساااة يف الظاااانمل  أقوا   
ل  قصااااااااد القا ى فو يصاااااااا  نقى اخلوه واألقوال ص ا أمكن اج مادها من غري صخو

 .)1)((فيها دنق
وقد  كمل شاااااااااااااي  اإلساااااااااااااو  ابن تيميق أابعة أنواك من أنواك اخ وه ال نوك اثى أبملز  

  :ون  ،ألنواك اخ وه ال نوكاألمثلة 
أه ي عّر كى واحد من ا س ااااملين دن ا ع  ا ملاإ بعبااا غري دبااا طاااااحبق    :األول 

الصاملاط   ))ومثال  ل   ،تدل دلى مع  يف ا  امى غري ا ع  ااثخمل مع احتاإ ا  امى
 ،((اإلساااو   ))وقال بعضاااه    ،أي اتبادق ((القملآه  ))نو   :فقد قال بعضاااه  ))ا  ااا قي  

 )) :وقال بعضااااه   ،((العبوإية  )) :وقال بعضااااه   ،((ال اااانة واجلمادة))وقال بعضااااه  نو  
ولكن وطاااااااااسها كى   ؛فهذىل األقوال كلها تشاااااااااري صر  ات واحدا  ((تادة هللا واساااااااااولق 

  .واحد منه  بصسة من طساهتا 
أه يذكمل كى مس ااااااااامل من ا سااااااااا  العا  بعا أنوادق دلى سااااااااابيى ال مثيى    :الثاين 

 ،وتنبيق ا  ا مع دلى النوك   دلى سابيى احلد ا طابق للم دوإ يف دمومق وخصاوطاق
 ٰذ ىييي مي خي حي   جي يه ىه ُّٱماا جاان يف قولاق تعاار:   :ومثاال  لا  

فمعلو  أه الظامل    .[3٢فاتمل:  ]َّ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
وا ق صااااااااااااااد ي ناول فادى  .وا ن ه  للم ملمات   ،لنس ااااااااااااااق ي ناول ا ضاااااااااااااايع للواجبات 

وال اااااااااااااابق يدخى فيق من سااااااااااااابق ف قملب ابحل ااااااااااااانات مع  ،الواجبات وَتا  احململمات 
ال ااااااااابق  :من أنواك الطادات كقول القا ى امث ث  كى مس اااااااامل فيذكمل نود    .الواجبات 
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والظامل لنس ااااااق الذي   ،وا ق صااااااد الذي يصاااااال  يف أىننا ق ،الذي يصاااااال  يف أول الوقت
ال اابق وا ق صاد والظامل قد  كملن  يف آخمل   :ويقول ااثخمل  ،يؤخمل العصامل صر ا طاسملاا

والناس يف   ،والعاإل ابلبيع  ،والظامل ثكى الملاب ،فإنق  كمل احمل ان ابلصادقة ،ساواا البقملا
ابق احمل ااااااان أبإان ا  ااااااا  بات مع فال ااااااا  ،وصما ظامل ،وصما داإل ،األموال صما حم ااااااان

وا ق صااد الذي يؤإي الزكاا ا سملو ااة و    ،والظامل آكى الملاب أو مانع الزكاا  ،الواجبات 
ممااا    افكااى قول من نااذىل األقوال صمنااا يااذكمل نوداا    ،((وأمثااال نااذىل األقاااويااى    ،ثكااى الملاب

  . كملىل غريىل و  ي ضاإ ما ،ي ناولق نص ااثية ل عملير ا   مع وتنبيهق دلى نظا ملىل
  :قيى يف النعي  أقوال منها  ،[8ال كاىنمل:  ]َّ حض جض مص خص حص ُّٱ :ومثلق قولق تعار 

اإلإاا  اواس ال مع  :وقيى  ،ختسير الشملا ع  :وقيى  ،األمن والص ة واألكى والشملب 
  .فهذا ا ذكوا كلق أمثلة للنعي    حصمل لق ،والبصمل
مثاال   ،لألمملين فيس اااااااااااااامل كاى واحاد بوجاق منهاا  ماا يكوه فياق اللس  حم مو    ا:اثلث ً  
يملاإ بق   ((د اااااعا   ))ولس    ،((األساااااد))وي ملاإ بق   ،((الملام  ))فإنق يملاإ بق   ((ق اااااواا))لس  

 .((الطهملو)) ((احليا ))يملاإ بق  ،((القمل ن))ولس   ،صقبال الليى وصإاباىل
فاااإه الرتاإه يف الللاااة   ،أه يعر دن ا عااااي أبلساااا  م قاااااباااة   مرتاإفاااة  :الرابع 
وقاى أه يعر دن لس  واحاد بلس    ،وأماا يف ألساا  القملآه فاإماا انإا وصماا معادو   ،قلياى

 ٰذ يي  ىي مي ُّٱ ومثالق أه يس اااامل أحدن  قولق تعار: ؛واحد يؤإي مجيع معناىل

ومثلق قولق   ،ويقول ااثخمل تملهتن ،حتبا  :تب ااااااااااااى أي ،[70  األنعا :]َّ ٌّ ٰى ٰر
 :ب]َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ :تعار

وقال سااااااسياه سااااااآمة   ،وقال ابن زيد دنان ،قال ابن دباس وجماند تع  ))للوب  ،[38
 .)1)وحنو  ل  
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 :اخ وه ال نوك دلى وجوىلو ))  :وقال شي  اإلسو  
مناق ماا يكوه كاى واحاد من القولن أو السعلن حقاا مشااااااااااااااملوداا كماا يف القملانات  

دن ا خ وه وقال كوكما  اليت اخ لر فيها الصاااااااا ابة حىت زجملن  اسااااااااول هللا  
وال شاااااااهدات  ،ومثلق اخ وه األنواك يف طاااااااسة األ اه واإلقامة وا سااااااا س ا  ،حم ااااااان

صر غري  ل  مما شااااااااااملك مجيعق وصه وطااااااااااوا اخلوه وتكبريات العيد وتكبريات اجلنازا 
  ...كاه قد يقال صه بعا أنوادق أفضى

ومنااق مااا يكوه كااى من القولن نو يف الواقع يف مع  قول ااثخمل لكن العبااااَته   
  لس ااه كماا قاد خي لر كثري من النااس يف ألساا  احلادوإ وال عمليساات وطاااااااااااااايْ األإلاة 

  مث اجلهى أو الظل  نو الذي حيمى وال عبري دن ا  ميات وتق ي  األحكا  وغري  ل
  .دلى محد صحدى ا قال ن و   األخملى

ومناق ماا يكوه ا عنيااه غريين لكن   ي ناافيااه فهاذا قول طاااااااااااااا ي  و لا  قول  
 .ط ي  وصه مل يكن مع  أحدمها نو مع  ااثخمل ونذا كثري يف ا نازدات جدا

قو  نذىل الطمليقة  ومنق ما يكوه تمليق اه مشااااااااااملود اه ولكن قد ساااااااااال  اجى أو 
وآخملوه قد سالكوا األخملى وكومها ح ان يف الدين مث اجلهى أو الظل  حيمى دلى    

 .أحدمها أو تسضيلق بو قصد طاحل أو بو دل  أو بو نية
وأما اخ وه ال ضاااااااإ فهو القو ه ا  نافياه صما يف األطااااااول وصما يف السملوك دند  

اجلمهوا الذين يقولوه ا صاااي  واحد وص  فمن قال كى جم هد مصاااي  فعندىل نو من 
 .)1)((ابب اخ وه ال نوك   اخ وه ال ضاإ

  

 
 (. 38 - 36/ 1انظمل: اق ضان الصملاط ا   قي   السة أط اب اجل ي  ) (1)



 
 

 

 

268 
 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

 املطلب الرابع 
 أسباب الختالف يف التفسري  

 يف ال س ري أسباب كثريا منها:  -امحه  هللا- خ وه ال لر 

 : الختالف يف القراءات:أوًل 
ونو أه يكوه يف ااثية أكثمل من قملانا فيس ااااامل كى منه  ااثية دلى ح ااااا  قملانا  

  صاااوطاااة؛ مثال  ل : ما أخملجق ابن جمليمل الطري دن جماند يف تس اااري قولق تعار:

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ

ومن قملأ    ،أه مع  سا كِّملت مشادإا: سا دَّت ونو قول ق اإا ،[15-  14احلجمل:  ]َّ حف
ِكملت ))  :أنق قال سا كملت    سسة فإنق يعين سا ملت كما جان دن ابن دباس    ))سا 

  . ع  أخذت وس ملت 
في مى ا ع   ،ل ااااااب  اخ وه القملانا اأو يكوه سااااااب  اخ وه العلمان ااجع   

 حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى  ُّٱ دلى قملانا إوه أخملى كقولق تعار:

 جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ

قملأ انفع وأبو دمملو وابن كثري وابن و   ،ناذىل قملانات اجلمهوا ،[٢٢٢ :البقملا]َّ جس مخ
 ،ب شديد الطان وف  ها وف   ادان وتشديدنا  ((هملهيطَّ ))داممل وداط  يف اواية أي بكمل  

وابن م ااااااااااااااعوإ أي  احليا  ،وي طهمله  ،ويف مصاااااااااااااا ر  انقطااااااك   :وال طهمل  ،والطهمل 
احلا ا وب ب  اخ وه القملان اخ لر أنى العل  فذن  اجلمهوا صر أه    ،ا غ  ال

ظ  وحيىي بن مل حمماااد بن كعااا  الق  وقاااال  ،  حياااى وتؤناااا لزوجهاااا حىت ت طهمل اب اااان
وقال  ،ص ا تهملت احلا ا وتيممت حيث   مان حلت لزوجها وصه مل تل  ااااااى  :بكري

وقاال أبو حنيساة وأبو   ،صه انقطااك الاد  حيلهاا لزوجهاا ولكن ت و اااااااااااااااث  :جمااناد ودكملماة
دشااااملا أاي  جاز لق أه يطثنا قبى الل ااااى صه انقطع إمها بعد مضاااا     :يوساااار وحممد
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وقد  ،وصه كاه انقطادق قبى العشااامل مل جيز حىت تل  اااى أو يدخى دليها وقت الصاااوا
جعى لل ى  قصه هللا سااااااب ان :اج  ابن جمليمل الطري قملانا ال شااااااديد واألور أه يقال

واللااياة    ،صحادامهاا انقطااك الاد  واألخملى ال طهمل مناق  :غااي ن كماا تق ضااااااااااااااياق القملانَته
وقد إل أه اللاية   ،األخملى مشااا ملة دلى زايإا دلى اللاية األور فيج  ا صاااري صليها

}فاإ ا تطهملهد فاإه  لا  يسياد أه ا ع ر   :قولاق تعاار بعاد  لا  ل ؛األخملى ن  ا ع را
نزلاة ااثي ن فكماا أناق جيا  اجلمع ال طهمل   جمملإ انقطااك الاد  وقاد تقملا أه القملانتن  

بن ااثي ن ا شاااااااا ملة صحدامها دلى زايإا ابلعمى ب ل  الزايإا كذل  جي  اجلمع بن 
  .)1)((القملانتن

 : الختالف يف وجوه اإلعراب: ااثنيً 
ا ع   الكبري يف  لااااااق وىنريىل  صر   ،اإلدملاب  يؤإي  اجلملااااااة  صدملاب  وا خ وه يف 

واألمثلة  ،يف ك   ال س ااري اونذا كثري جد   ،تس اارينا وفه  معنانااخ وه العلمان يف 
  :دليق كثريا من  ل  

 جس  مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت ُّٱ :اخ وفه  يف قولق تعاروك 

فقيى يف الواو دطر   ((والملاساااااااااخوه))فقد اخ لسوا يف  ،[7آل دمملاه: ]َّ خصمص حص مس خس حس
  ،فيكوه ا ع  والملاسخوه يف العل  كذل  يعلموه وويلق   ،ن ق دلى اس  هللا دز وجى

يقولوه  )) :والملاسااااخوه مملفوك اب ب دان واخلر يف قولق تعار  ،الواو اساااا  نافية :وصه قيى
صمناا يقولوه آمناا باق كاى من  و ))  يكوه الملاسااااااااااااااخوه يف العل    يعلموه وويلاق  ((آمناا باق 
  .((دند ابنا 

أو    ،ياةمصااااااااااااااادا ناى ماا    ،[3اللياى:  ]َّ جب هئ مئ خئ ُّٱ :تعاارقولاق  كااخ وفه   و  
ومون خلق الذكمل  :أيأق ااا  بنس اااق تعار قد  فإ ا كانت موطاااولة يكوه هللا  ،موطاااولة
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قال  ،وخلِق الذكمل واألنثى :أيية يكوه أق اااااااا   خلوقاتق مصاااااااادا وصه كانت   ،واألنثى
أي وخلق الذكمل  ،صهنا مصااااااااااااااداية :فقيى ((ما  ))خ لر يف لسظة  )) :الشاااااااااااااانقيط 

فعلى األول يكوه الق اااااااااا     .أي والذي خلق الذكمل واألنثى ، ع  من :وقيى  .واألنثى
ويكوه خص الذكمل واألنثى  ا فيهما من   ،بصاااااااسة من طاااااااسات هللا ون  طاااااااسة اخللق

يكوه   .والذكمل واألنثى  :ودلى قملانا  .بديع طاااانع هللا وقوا قداتق سااااب انق دلى ما ث 
ودلى أهنا  ع     ،ا ا يف اخللق من قداا اخلالق أيضاااااا    ،الق اااااا  اب خلوب كالليى والنهاا

 ٰى ٰر ٰذ ٱُّ :وتكوه ما ننا مثى يف قولق  ،الذي يكوه الق ااا  ابخلالق ساااب انق

ويف اخ صاااااااااااااص خلق الذكمل واألنثى يف نذا ا قا  لست نظمل صر نذىل ...[5:]الشااااااااااااماَّ
كما يف الليى والنهاا من اإلدجاز للبشاامل من   ، ا فيها من صدجاز البشاامل دنها ،الصااسة

 .)1)((أه يقداوا دلى ش ن يف 
بقملا:  ال]َّ جحمح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱيف قولق تعار:    وكاخ وفه  

ف اااااااب  اخ وفه  يف اإلدملاب وقع اخ وفه  يف قا ى اجلملة بن من جعلها من   ،[61
 حت ُّٱ)) : قال األلوسااا  ،وبن من جعلق من كو  هللا تعار ،كو  موساااى 

كثنق   ،اساااااا  ناه وقع جوااب  دن سااااااؤال مقدا  َّ جحمح مج حج مث هت مت خت
والقاا اى صماا هللا تعاار دلى ل ااااااااااااااااه   ،َّختُّٱ  قاال:  :قياى: فماا ا قاال د ؟ فقياى

نس اااااااااااق ونو  أو موساااااااااااى   ،ويملج ق كوه ا قا  مقا  تعداإ النع  ،موساااااااااااى
 .(٢)((األن   ب ياب النظ  وا س سها  لإلنكاا
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 : الختالف يف املع  اللةوي للكلمة: ااثلثً 
صمااا   ،وقااد يكوه سااااااااااااااباا  ا خ وه يف ا ملاإ ابللس   ح مااالااق أكثمل من مع  

  :وصلي  تسصيى  ل   ،أو اك  ال واتؤ يف األطى ،ب ب  ا شرتا  الللوي
والكلمة اك   ،ونو اللس  الدال دلى أكثمل من مع  يف للة العملب  :أ( الش رتاك

ويس ااااااااااملنا   ،فيس ااااااااااملنا أحد العلمان  ع   ،معنين فثكثملتدل دلى  و ااااااااااعها يف الللة 
وقاد يكوه ناذا ا شاااااااااااااارتا  جيوز فياق محاى ااثياة دلى ا عااي مع   .ااثخمل اب ع  ااثخمل

 ،اا مع  موقد مي نع محى ااثية دليه  ،اوطاااااااا ي     اويكوه كى تس اااااااارين  جا ز    ،تضاااااااااإنا
  .ويلز  من القول أبحدمها اإ القول ااثخمل

يف قولااق   ((د ااااااااااااااعا))الااذي جيوز محااى ااثيااة دلى معنين كلس     :فمث  ال األول 
وف اامل أبنق   ،أبنق أقبى  ((د ااعا))فقد ف اامل لس     ،[17ال كويمل:]َّ زن رن مم ُّٱ :تعار
وابلثاي قال ابن دباس وابن   ،وسااااااااااعيد بن جبري  ،وابألول قال ابن دباس وق اإا  ،أإبمل
  .ويكوه تملكيبها من تكملا حملفن ،وصهنا  عجزا ابنملا أه يكوه للكلمة معنياه ،زيد
 ويف مثى نذا جيوز محى ااثية دلى نذين ا عنين ا  ضاإين فيكوه لس  د عا إا    

  ،فادل دلى ناذين ا عنين بلسظاة واحادا   ،دلى أه اإلق ااااااااااااااا  مملاإ باق أول اللياى وآخملىل
 .((والليى ص ا أقبى وص ا أإبمل ))ولو جان  ما بلسظيهما لكاه 

بى يلز  من  ،ا شااااااااارت  ا  ضااااااااااإ الذي مي نع محى ااثية دلى معنييق  :ومثال الثاين 
 زب رب  يئ ىئ ُّٱ :يف قولق تعار ((قملن  ))لس    ،القول أبحدمها نس  ااثخمل

الطهمل  [٢٢8البقملا:  ]َّ مبنب للااااة العملب  ع   اوي ا ع     ،و ع  احليا  ،فقااااد واإ يف 
وساااااعيد  ،والزنملي  ،وساااااامل بن دبد هللا  ،ودا شاااااة  ،وابن دممل  ،األول دن زيد بن ربت
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وابن   ،وأي موسااااااااااااااى  ،وابن م ااااااااااااااعوإ  ،ودل   ،واوي ا ع  الثاااي دن دممل  ،بن جبري
 .)1)  وغرين  والض ا ،وق اإا ،والملبيع بن أنا ،وال دى ،ودكملمة ،دباس
أله القول أبحدمها ي ا لز  نس   ا؛ويف نذا ا ثال مي نع محى ااثية دلى ا عنين مع   
  .أو ىنوث حيضات ،فا طلوب من ا ملأا أه ترتبص صما ىنوىنة أتهاا ،ااثخمل

  :والشرتاك قد يكون يف 
 .يطلق لألسد والملام  ((ق واا ))لس   :األسان حنو

 .ظنَّ تطلق للش  واليقن :األفعال حنووقد يكوه يف 
 ُّٱ :فااإنااق ث   ب اادان اللااايااة كقولااق تعااار  ((من))وقااد يكوه يف احلملوه ك مله  

اإلساملان: ] َّ من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل

 حس جس ُّٱ :ولل اببية كقولق ساب انق ،[3البقملا:  ]َّ يه ىه مه ُّٱ ولل بعيا: ،[1

 جغ مع جع مظ ُّٱ  :ولبيااه اجلنا كقولق تعاار ،[٢5نو : ]َّ حص مس خس

  .[30احلج: ]َّ  حف جف مغ
 خ وه العلمان  افلما اسااا عمى القملآه نذىل األلسا  ا شااارتكة وحنونا كانت سااابب  

 .يف ال س ري
لكن ا ملاإ بق أحد   ؛أه يكوه اللسظاه م  اااوين يف األطااى  :أي  :)٢)ب( التواطؤ

  :ونو يشمى ،أو أحد الشي ن ،النودن
 

  كمل كى نذىل األقوال مسصلة كسناإنا.(، فقد 1٢61- 1٢53/ ٢طري )للانظمل: جامع البياه،  (1)
ا شاااااااااااااارت  نو مااا احتااد فيااق اللس  واخ لر فيااق ا ع ، فااالعن تطلق دلى العن الباااطااااااااااااااملا، ودن ا ااان،    (٢)

واجلاسااااااااااوس، والظن يملاإ بق الشاااااااااا  واليقن، وال واتؤ لس  منطق  يملاإ بق: ن اااااااااابة وجوإ مع  كل  يف أفملاإىل  
ن اااانية لزيد ودممل، فهو يدل دلى أدياه م عدإا،  ع  واحد مشااارت  بينهما  وجوإ ا م وافق ا غري م ساوت، كاإل

، فإه مع  ال واتؤ يف الللة ال وافق وال وا  وال  ااااااااوي، انظمل:   اا الصااااااا ا  ) (،  1/303اشااااااارتاك ا م  ااااااااواي 
 (.341وفصول يف أطول ال س ري )ص: 
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  ُّٱ :من أمثلة  ل  قولق تعار :الض          مري الذي حيتمل عو ه إل ش          ي ني  -1 

 ))فموقيق   :فالضااااامري يف قولق [6ا نشاااااقاب:  ] َّ يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ
 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :وحنو قولق تعار ،حي مى دوإىل صر الكد  وصر الملب 

ونو قول أ  ا ؤمنن دا شااة وابن   ،فقيى نو جريى دليق ال ااو  ،[9 –  8النج :  ]َّ رب يئ
ونو قول ابن دباااس   ،إان الملب من حممااد    :وقيااى  ،وأي نمليملا  ،م ااااااااااااااعوإ وأي  ا
  .) (1وأنا بن مال  

 ،وليال دشاااااااامل  ،والشااااااااسع والوتمل ،والعصاااااااامل ،والسجمل :مثى  :وأمساء األجناس  -2 
وحنو  ،أ  ا ملاإ الدنمل ،ما بن العصاااااااااااااامل صر ا لملب   ،فيقع اخلوه نى ا ملاإ ابلعصاااااااااااااامل

أو أول فجمل من  ي   ،وكااذلاا  السجمل نااى ا ملاإ بااق وقاات السجمل من كااى يو   ، لاا  
 .احلجة أو أول فجمل من أاي  ال نة وحنو  ل  

  :فقيى نو   ،كلس  اخلنا  :واألوص     اف اليت يش     رتك فيها أكثر من واحد  -3 
  .الكواك  والنجو  وكالنازدات وحنو  ل   :وقيى ن  ،بقمل الوحش والظبان

األقوال إاخلة   وأه مجيع  ،فمثى نذا جيوز أه ا ملاإ بق كى ا عاي اليت قادا ال لر 
  .اوا ا يكوه أحدمها ااج    ، من مع  ااثية

 : احتمال اإلطالق والتقييد: ارابعً 
  :ومن أسباب ا خ وه اح مال اإلتوب وال قييد يف ااثية 

  ،وا قيااد نو: مااا إل دلى ا ااانيااة بقيااد   ،وا طلق نو: مااا إل دلى ا ااانيااة بو قيااد
  .)٢)(([145األنعا : ]َّ مئ خئ حئ ُّٱكالد  ا قيد اب  سو  يف قولق تعار: 

 
 (.4/٢66عظي ، ابن كثري )(، وتس ري القملآه ال٢7/٢6انظمل: جامع البياه، الطري ) (1)
 (.٢/31اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (٢)
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ويقع   ،ومن ا علو  أنق جي  محى ا طلق دلى ا قيد ص ا وجد إليى يق ض  ال قييد 
و  تملاىل   ،فرتاىل تا سة في ملوه ا طلق دلى ا قيد ،اخلوه بن ال االر يف نذا الدليى
ومثاااى  لااا  د ق الملقباااة يف   ،وا قياااد دلى تقييااادىل  ،أخملى فيبقوه ا طلق دلى صتوقاااق

 يم ُّٱ  قاال تعاار: ،فقاد واإت مقيادا يف كساااا الق اى اخلطاث ابلملقباة ا ؤمناة  ،الكساااات 

وواإت مطلقااة يف كسااااا   ،[9٢الن ااااااااااااااااان:  ]َّ جه ين  ىن من خن حن  جن
 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت ُّٱ :قال تعار  ،الظهاا

 من زن ُّٱقال تعار:   ،يف كسااا اليمن  اوواإت مطلقة أيضااااااااا   ،[3اجملاإلة: ]َّ يفىق

 هئ مئ خئ حئ جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن
 حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب  خب حب جب

فالملقبة يف كسااا الظهاا واليمن مطلقة  ،[89ا ا دا:  ]َّ جضحض  مص حصخص مس خس
فقالت تا سة: حيمى   ،ويف كسااا الق ى اخلطث مقيدا ابإلمياه  ،تشاااااااااااامى ا ؤمنة والكافملا

بااى  بااد من   ،ا طلق دلى ا قيااد فو لزئ دناادن  الملقبااة الكااافملا يف الظهاااا واليمن
ماى ا طلق دلى    ،اقباة مؤمناة كماا ن  يف كساااا الق اى اخلطاث وقاالات تاا ساة أخملى   حي 

 و  إلياى نناا فيبقى ا طلق دلى صتوقاق فيجوز د ق الملقباة الكاافملا يف ،ا قياد ص  بادلياى
  .كسااا الظهاا واليمن

 : الختالف يف العموم واخلصوص: اخامسً 
خي لسوه يف  ،ومن األساباب اليت توقع ا خ وه بن ا س املين العمو  واخلصاوص 

 َّ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱمثالق قولق تعار:  ،دمو  لس  أو خصاااااااااااوطاااااااااااق

 جح مج حج ُّٱٱقيى نذىل ااثية حكمها دا  مث خصااااااااااااااصاااااااااااااات بقولق تعار:  ،[٢٢1البقملا:]

 جع  مظ حط مض خض جضحض مص خص حص  مس خس حس جس مخ محجخ

ٱَّمك لك خك حك  جك  مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع
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وقاد   ،وابن جبري  ،وق ااإا  ،وناذا مملوي دن دثمااه وحاذيساة وجاابمل وابن دبااس  ،[5ا اا ادا:]
حيث بن دممل  قول اكما نو  لي اااات  صااااصااااة  و  ،دامة يف الك ابيات وغريناصهنا اوي  
  .(1)((أدظ  ممن تقول صه ا ا دي ى بن ممل  ا  أدل  شملك   :قال

 : الختالف يف النس  واإلحكام: اسا سً 
 ومن أسباب ا خ وه بن ا س ملين اخ وفه  يف الن   واإلحكا : 

 زن  رن مم ام  ىليل مل يك ُّٱ ومن أمثلة ا خ وه يف نذا قولق تعار: 

وأه ا ملاإ  ،ماا يادل دلى أهناا حمكماة  فقاد اوى جاابمل بن دباد هللا   ،[115البقملا: ]َّ مننن
  ،واوى ابن دممل ا ا  هللا دنهما ما يدل دلى أهنا حمكمة  ،أهنا نزلت يف اشا باىل القبلة
 اونو أيضااا   ،ودلى كو القولن فإهنا حمكمة غري من اااوخة  ،وأه ا ملاإ  ا طاااوا ال طوك

  .)٢)والشعيب والنخع    ،ودطان ،قول سعيد بن ا  ي 
فقد اوى دطان دن ابن دباس ا ااااااااااا  هللا    ،واوي دن ابن دباس أهنا من اااااااااااوخة 

أول ما ن ا  من القملآه فيما  كمل لنا وهللا أدل  شاثه القبلة قال تعار:  ))دنهما قال: 
فصالى حنو بيت  فاسا قبى اساول هللا    ،  َّ مننن زن رن مم ام  ىليل مل يك ُّٱ

 ىن نن من ُّٱ فقال تعار: ،ا قدس وتمل  البيت الع يق مث طاااااااملفق هللا صر البيت الع يق

 مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي  ريزي ٰى ين

  .[144البقملا: ]َّ حتخت جت هب
 
 

 
(، ونواساااا  القملآه  ٢/79/83الناساااا  وا ن ااااو   بن العملي)، و )15 ٢(أحكا  القملآه للجصاااااصانظمل:    (1)

 (.٢6٢، ٢04 بن اجلوزي )ص: 
 (.٢04-٢0٢انظمل: نواس  القملآه )ص:  (٢)
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 :الختالف بسبب الرواية عن الرسول  ا:سابعً 
ومن أساباب اخ وه ا س املين يف تس اري ااثية ا خ وه يف الملواية دن الملساول  
  فقد يبلْ أحدن  حديث الملسااول فيخ لر تس ااري كى مس اامل   ،و  يبلْ ااثخمل

  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :ومثااالااق يف قولااق تعااار  ،دن ااثخمل

ٱَّجف مغ جغ مع جع مظ ُّٱوقولق تعار:    ،[٢34البقملا:]َّ يمجن ىم مم

ا ااااااااا  هللا دنهما صر    ودبد هللا بن دباس  ،فقد اسااااااااا ند دل  بن أي تال   ،[4الطوب:]
 .ناتن ااثي ن يف أه ا ملأا اليت تويف دنها زوجها تع د أببعد األجلن

فقد قال: من شااااااااااااان قاس ق ابهلل أه نذىل ااثية نزلت بعد  أما ابن م ااااااااااااعوإ     
  .)1)((أجى احلامى أه تضع ما يف بطنها  )) :األابعة األشهمل مث قال

بيعة ويشاااااااهد  بن م اااااااعوإ    األسااااااالمية فقد ت ويّفِ دنها زوجها يف   حديث سااااااا 
فلما تعلت من  ،فل  تنشااااااا  أه و اااااااعت محلها بعد وفاهتا ،حجة الوإاك ون  حامى
ما  أاا    :فدخى دليها أبو ال ااااانابى بن بعك  فقال دا  ،نساساااااها لمَّلت للخ طّاب 

لة همل لعل  تمليدين النكا  صن  وهللا ما أنت بناكٍ  حىت امل دلي  أابعة أشااااااااااا ؟م  جمِّ
بيعة فلما قال    ل  مجعت دل  ىنياي حن أم اايت فثتيت اسااول   :ودشاامل قالت ساا 

فثف اي أبي قد حللت  حن و ااااااعت محل  وأمملي ابل زوج   ؟ف ااااااثل ق دن  ل   هللا  
 .)٢)(صه بدا  

  ،من قودماا بعاد أه بللهماا حادياث ساااااااااااااابيعاة  وقاد اجع دل  وابن دبااس     
وابن دباس اج معا دند  ،فقد اوى م ااااال  يف طااااا ي ق أه أاب سااااالمة بن دبد الملمحن

فقال ابن دباس ددهتا آخمل   ،ومها يذكملاه ا ملأا تنسا بعد وفاا زوجها بليال  ،أي نمليملا

 
 (.1٢/13٢جامع البياه، الطري ) (1)
 .٢806ط ي  م ل ، ك اب الطوب، ابب: انقضان ددا ا  وىف دنها زوجها   اق   (٢)
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فقال أبو نمليملا: أان  :وقال أبو ساااااااااالمة: قد حلت فجعو ي نازداه  ل  قال ،األجلن
صر أ  سالمة ي اثدا دن  (مور ابن دباس)  ابعثوا كملبي  ف (يعين أاب سالمة  )مع ابن أخ  

أه سااااااابيعة األسااااااالمية نس ااااااات بعد وفاا  : ل  فجانن  فثخرن  أه أ  سااااااالمة قالت
 .)1)((فثمملنا أه ت زوج  زوجها بليال وأهنا  كملت  ل  لملسول هللا 

  :: تنوع الستعمال العريب للفظةااثمنً 
ا س اااااااملين تنوك ا سااااااا عمال العملي للسظة يف كذل  من أساااااااباب ا خ وه بن   

في ماااى بعضااااااااااااااه  اللسظاااة دلى ا ع  القمليااا    ،صااإا ا عااااي القمليباااة وا عااااي البعيااادا
ومثالق قولق  ،ونذا النوك قملي  من ا شاااااارت  ،وحيملق آخملوه دلى ا ع  البعيد ،الظانمل
واوى    ،اب عملوه ا  باإامن ا س ملين من ف مل الثياب   [4ا دىنمل: ]َّ مت خت ُّٱ  :تعار

 ،ومنه  من ف مل الثياب ابلنسا  ،وابن زيد  ،وابن سريين  ،نذا دن ابن دباس وتاووس
  .)٢)((وق اإا  ونذا ا ع  البعيد غري م باإا ونو مملوي دن جماند

يف قصاااااااااااااااة   [91  :نوإ]َّ متنت زت رت ُّٱ  :ومثلاق كاذلا  جنادىل يف قولاق تعاار 
  :قيى يف ا ملاإ ابلملج  قو ه ،شعي 

 .لملمجنا  ابل   والش   :والثاي ،لملمجنا  ابحلجااا :األول
 .قال ابن دطية: ونو الظانمل ،نو ا ع  القملي  ا  باإا للذنن :واألول

  .)3)ص  أنق أبعد من األول والثاي: وصه كاه حم مو   

 
طا ي  البخااي، ك اب تس اري القملآه، ساواا البقملا، ابب: وأو ت األمحال أجلهن أه يضاعن محلهن      (1)

 .٢807ا  وىف دنها زوجها   اق   ، وم ل  يف ط ي ق، ك اب الطوب، ابب: انقضان ددا46٢8اق  
 .(118/ 14انظمل: الدا ا نثوا لل يوت  ) (٢)
 (.499/ ٢النكت والعيوه ) (3)
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ٱٱَّمج  حج مث هت مت خت حت ُّٱ  :ومثلق قولق تعار يف طااسات دباإ الملمحن 

 .ومن ف ملىل  خالطة الناس ،من ا س ملين من قال ا ملاإ ا ش  ابألاجى [63السملقاه:]

 :الختالف بسبب احلذف ا:اتسعً 
أه يكوه يف اجلملاة حاذه وحي ماى تقاديملىل أكثمل من مع  فياذكمل كاى واحاد أحاد   

فس  م علق    ،[1٢7الن اااااااااااااااان: ]َّ  مظ حط مض ُّٱ ومثاالاق قولاق تعاار  ،ا عااي احمل ملاة
 :تقديملات  ((تملغبوه))

 .ونذا قول دا شة ودبيدا :تملغبوه يف نكاحهن :األول
 .)1)ونذا قول احل ن ،تملغبوه دن نكاحهن :والثاي

مل ه غري مملغوب فيهن  ،فس  األول طاااات الملغبة يف زواجهن  ومثلق   ،ويف الثاي طااِ
  :قيى يف مملجع دل  قو ه ،[٢3اجلاىنية: ]َّ ىم مم خم حم ُّٱ :قولق تعار
 .ونذا قول مقاتى ،دلى دل  من العبد بضولق :األول
 .)٢) ونذا قول ابن دباس ،دلى دل  من هللا بضولق :والثاي

  

 
 (.195/ 3الدا ا نثوا لل يوت  ) (1)
 (.11/ 6ف   القديمل حملمد الشوكاي ) (٢)
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 املطلب اخلامس 
 فقه التعامل مع اختالفات املفسرين

فعلى ا س اااااامل إااسااااااة موا ااااااع    ،ص ا تعدإت أقوال ال اااااالر والعلمان يف مع  ااثية
  :ا تساب وا خ وه بن األقوال ابتباك اخلطوات ال الية يف فقق ال عامى مع األقوال

 ؛النظمل يف ط ة األقوال ا خ لسة من حيث سندنا  ن قالوا  ا ص ا كانت لل لر .1
كما جي  ال وىنق من طاااااااا ة األقوال اليت تمليقها    ،أله النقى الصاااااااا ي  نو ا ع ر

أله دد  ىنبوت القول دن قا لق يلل   ؛وطاااا ة ن ااااب ها لقا ليها ،ا ج هاإ والنظمل
 .يف تس ري ااثية اد بااىل قو   

ااثيااااة .٢ العلمااااان يف مع   أله أقوال    ؛نااااى ن  م سقااااة أ    لسااااة  ،النظمل يف أقوال 
  ، وصما أه تكوه   لسة  ،ومع   السظ   ا س ااااااااااااااملين يف مع  ااثية صما أه تكوه م سقة

وا خ لسة صما تكوه م ضااإا ايث ي عذا اجلمع بينها ومحى معاي ااثية دلى مجيع  
وصمنا ن  من ابب اخ وه    ،وصما أه تكوه ليا بينها تضاإ  ،األقوال يف آه واحد
 ولكن بعد ؛من األقوال يبدو يف ظانملنا ال عاِا األه كثري    ؛ال نوك الذي كلق حق

قاد يملإ اللس  القملآي فيعر    ))ألناق    ؛جنادناا م سقاة من حياث ا ع   ،ا يص النظمل
ونذىل العبااا تدل دلى مع     ،دنق كى واحد من ال ااالر بعبااا غري دبااا طااااحبق
ونذاه ا عنياه موجوإاه يف   ،يف ا  ااااااااااامى غري ا ع  الذي تدل دليق دبااا ااثخمل

 .)1)ا  مى الواحد الذي يس ملانق
فيس امل كى من ا س املين نذا ا سا  العا    ادام    اوقد يملإ اللس  القملآي ويكوه اس   

بذكمل بعا أنوادق لينبق ا  ااااااااااا مع صليق دلى سااااااااااابيى ال مثيى   دلى سااااااااااابيى احلد 

 
 (.178/ 13جمموك الس اوى، ابن تيمية ) (1)
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 ونذىل يف النهاية تملجع لشاااااا ن واحد  ،)1)وطااااااقصااااااا طابق للم دوإ يف دمومق وخ
مث يقو    ..ميكن محااااى ااثيااااة دليهاااااوقااااد يكوه اللس  حي مااااى أكثمل من مع   ...

  .ب صنير أقواد  ا   ا تساب وا فرتاب
ومحى ااثية دلى  ،وي عذا اجلمع بن األقوال  ،ص ا كاه اخ وفه  اخ وه تضاااااااااااااااإ .3

وفق   ،فهناااا ي وجاااق صر تملجي  قول من بن تلااا  األقوال  ،مجيع ا عااااي ا اااذكواا
))   :قااال الشاااااااااااااانقيط   ،)٢) تعااارقوادااد الرتجي  اليت بينهااا العلمااان امحه  هللا

مثااى القول   ،)3)((وصه مل ميكن وجاا  الرتجي   ،معلو  أه اجلمع واجاا  ص ا أمكنو 
  .ابلن   يف ااثية ا عينة ص  ي عذا اجلمع

فااإه اتسقاات أقواد  دلى مع  واحااد كاااه نااذا   ،ص ا كاااه اخ وفه  اخ وه تنوك .4
األقوال ص ا أمكن اج مادها والقول جبميعها  )):  الشاااااااااااتيبقال   ،غاية ا طلوب 

نقاى   فاإهَّ ...من غري صخول  قصاااااااااااااااد القاا اى فو يصاااااااااااااا  نقاى اخلوه فيهاا دناق
اخلوه يف م ااثلة   خوه فيها يف احلقيقة خطث كما أه نقى الوفاب يف مو ااع 

 .)4)((اخلوه   يص 
وطااااااااااا  محلها دلى أكثمل من   ،وتعذا محلها دلى مع  واحد ،ص ا اخ لست أقواد  .5

أله اجلمع بن أقوال   ؛مع  من ا عااٍه ا  سقاة اليت  كملناا ال اااااااااااااالر توجاق لاذلا  
  .ال لر يف مع  ااثية ومحلها دلى معاٍه م سقة ص ا أمكن أور من غريىل

 
 (.13/180ا صدا ال ابق ) (1)
(، وأقوال  41- 39انظمل: شاااااامل  مقدمة يف أطااااااول ال س ااااااري  بن تيمية، للدك وا م ااااااادد الطياا )ص:    (٢)

 ا س ملين توجيهها وم ال  ال وفيق بينها، للدك وا ح ن بن دل  احلملي.
 (.99/ 16أ وان البياه يف صيضا  القملآه ابلقملآه ) (3)
 (.1٢1/ 4ا وافقات ) (4)
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ص  أه بعا األقوال أور   ،وطاااااا  محلها دلى أكثمل من مع  ،ص ا اخ لست أقواد  .6
ي   اخ يااا وتقاد    ،أو غريناا  ،أو الللاة  ،أو ال ااااااااااااااناة  ،همن بعا لقمليناة من القملآ

ولكن نذا من ابب تقاد    ،و  يلز  من تقاد  قول تمل  ما سااااااااااااااواىل ،القول األور
كااى لس  و ))    :  قااال الزاكشاااااااااااااا   .وصه كاااناات بقيااة األقوال دااا وجههااا  ،األور

  :اح مى معنين فهو ق ماه
و  قأه يكوه أحدمها أظهمل من ااثخمل فيج  احلمى دلى الظانمل ص  أه ي  األول:

 .إليى دلى أه ا ملاإ نو اخلس  إوه اجلل  في مى دليق
 : ملبن أه يكوان جلين وا س عمال فيهما حقيقة ونذا دلى :الثاين 

أحادمهاا    نو يف  ، لر أطاااااااااااااااى احلقيقاة فيهماا فيادوا اللس  بن معنينخيأه   :أحادمهاا 
حقيقة للوية وىف ااثخمل حقيقة شاااااااااااملدية فالشاااااااااااملدية أور ص  أه تدل قملين ق دلى صااإا 

  ،[ 103ال وبااة:]َّ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي ريزي ٰى ُّٱٱ:الللويااة حنو قولااق تعااار
ولو إاا بن   ،ملايهنااا دلى الللااةفااالعملفيااة أور جل  ،وكااذلاا  ص ا إاا بن الللويااة والعملفيااة

 .فالشملدية أور أله الشملك ألز الشملدية والعملفية 
الللة   لر أطاااى احلقيقة بى كو ا عنين اسااا عمى فيهما يفخي  أ  :الضاااملب الثاي 
 :الشملك أو العمله دلى حد سوان ونذا أيضا دلى  ملبن أو يف

 أه ي نااافيااا اج مااادااا و  ميكن صااإهتمااا ابللس  الواحااد كااالقملن حقيقااة يف  :أحاادمهااا
ا ملاإ منهمااا ابألمااااات الاادالااة دليااق فااإ ا   فعلى اجمل هااد أه جي هااد يف  ،احليا والطهمل

وصه اج هد جم هد آخمل فثإى اج هاإىل صر ا ع     ،حقق وطااى صليق كاه نو مملاإ هللا يف
فااإه مل   ،ألنااق ن يجااة اج هاااإىل ومااا كلر بااق  ؛حقااق  ااثخمل كاااه  لاا  مملاإ هللا تعااار يف

 خيري يف :فمنه  من قال ،فقد اخ لر أنى العل  فؤ األمااات يرتج  أحد األمملين ل كا
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و  يبعد اتملاإ وجق   ،حكما  ثخذ أبدظمهما  :ومنه  من قال  ،احلمى دلى أيهما شان
 .ونو أه ثخذ ابألخر كاخ وه جواب ا س ن ،رلث

ويكوه    ،احملققن أ  ي ناافياا اج مااداا فيجا  احلماى دليهماا دناد :الضااااااااااااااملب الثااي
ص  أه يادل إلياى دلى    ،حق ا كلر  اإلدجااز والسصااااااااااااااااحاة وأحس  يف  أبلْ يف لا   

 :ونذا أيضا  ملابه ،صااإا أحدمها
أه تكوه إ ل ااق مق ضاااااااااااااايااة لبطوه ا ع  ااثخمل في عن ا اادلول دليااق    :أحاادمهااا 
 .لإلااإا
يثبات   :فمنه  من قاال  ،وناذا اخ لر العلماان فياق  ،أ  يق ضااااااااااااااى بطوناق  :الثااي 

بى جيوز أه يكوه  ،و  حيك  ب ااااااااااقوط ا ع  ااثخمل ،حك  ا دلول دليق ويكوه مملاإا
 أله موج  اللس  دليهما فاسااااا واي يف ؛ه مل يدل دليق إليى من خااجصو   ،مملاإا أيضاااااا

مااا تملج  باادليااى من   :ومنه  من قااال  ،وصه تملج  أحاادمهااا باادليااى من خااااج  ،حكمااق
فهذا أطااااااااااااااى انفع مع ر   .الدليى ااثخمل ىلظانمل   اىنبت حكما من ااثخمل لقوتق  أخااج 

 .)1)(( اللس  احمل مى وهللا أدل  وجوىل ال س ري يف يف
 

 

 
 (.167، 166/ ٢)٢الرناه يف دلو  القملآه  (1)
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التفسري أقسامه : الرابعالفصل 
 واجتاهاته وأساليبه

 .أق ا  ال س ريا ب ث األول: 
  .ا ب ث الثاي: الانات ال س ري
 .ا ب ث الثالث: أسالي  ال س ري
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 املبحث األول 
 أقسام التفسري

 .ال س ري اب ثىنواا طل  األول: 
 .ا طل  الثاي: ال س ري ابلملأي



 
 

 

285 
 السصى الملابع: ال س ري أق امق والاناتق وأساليبق

 :مدخل
وصما   ،و ل  أله ال س ااري صما أه يكوه تمليقق النقى ؛ال س ااري صر ق اامنينق اا   

والثااي: يطلق دلياق    ، اثىنوا(ابواألول: يطلق دلياق )ال س ااااااااااااااري    ،أه يكوه تمليقاق العقاى
يا ع ِمىو دقلق يف  و ل  أله ا س اااااااامل ؛((ا ج هاإ))ننا  لملأي وا ملاإ اب  ،)ال س ااااااااري ابلملأي(

ِ  القملآه  .آ ت ا ج هاإ ام  خدم   ،وا س نباط منق ،فاوه 
وتوجيق لألقوال    ،ومنق ما فيق زايإا اساااا نباط  ،وال س ااااري اب ثىنوا منق ما نو خالص فيق 

وال س اااااري ابلملأي وا ج هاإ   ينس  دن ا ثىنوا يف   ،وااثاان ومناقشااااا ها والرتجي  بينها
؛ أله اإل ا   ذا ا و اااااااااااوك  فإلي  احلديث دن كى ق ااااااااااا   ،اجلملة أاي كانت الاناتق

   .وكيسية ا س ساإا منها   ،ا همة من األمهية  كاه يف ال عامى مع ك   ال س ري ا  نودة
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 األول  طلبامل
 التفسري ابملأثور

 : تعريفه: أوًل 
 .(( والص ابة وال ابعن ،الملسول  تس ري القملآه  ا ط  دن )) :نو 
وصه كااه   ،ولاق حكماق ومميزاتاقفهو من ال س ااااااااااااااري النبوي    ماا جاان دن النيب  ف 

  ،ال ابع  قول  وصه كاه ا س امل بق    ،بةا س امل بق قول الصا اي فلق حك  تس اري الصا ا
 ،و  جي هد يف بياه مع  ص  بعد الملجوك صر نذىل ا صااااااإا  ،فلق حك  تس اااااري ال ابع 

مما أ   يف ما مل يملإ فيق نقى طااااااااااااا ي    ،و  يه    ا   تا ى حت ق و  فا دا يف معملف ق
  .هللا بعلمق ملالقملآه أو مما اس ثىن

 : فضله ومكانته: ااثنيً 
 ،ألنق تس ااري للقملآه ابل اانة ون  ا بينة للقملآه ؛نو أفضااى أنواك ال س ااري وأدونا 

ون  الذين نزل القملآه   ،وصما أبقوال الصااااا ابة الذين شااااااندوا ال نزيى وداطاااااملوا الوح 
وت لمذوا دلى يد  ،أو أبقوال ال ابعن الذين داشاااااااااااااوا يف القملوه ا سضااااااااااااالة ،بل ااااااااااااااهن 

  ،وحكمق   ،وقد ساااااااابق احلديث دن قيمة نذا النوك من ال س ااااااااري ،أطاااااااا اب النيب 
  .ومميزاتق ابل سصيى يف مب ث سابق

 يملادى يف ال س ري اب ثىنوا جانباه مهماه: ولكن ينبل  أه  
ألنق قد إخلق ما ليا منق مما يوج  احلذا دند   :ص    حة الس    ند  اجلانب األول:

  :وتملجع أسباب  ل  صر أموا ،وبياه الص ي  من الدخيى ،تناولق

 : واآلاثر يف األحا يث الوضع -أ 
الذي نشاااث ب اااب  السملب الضاااالة وا ذان  ا ن ملفة اليت و اااعت األحاإيث اليت  
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 ا مل ت اااااااااااندن  آايت القملآه كا ع زلة والملافضااااااااااة وغوا   ؛ت ااااااااااند دقا دن  الساساااااااااادا
  .ا  صوفة وغرين 

 حذف اإلسنا : -ب  
مما جعى   ،منها اإلسناإ  ذهو كثريا جانت يف ال س ري اب ثىنوا ح    فإه ننال  أقوا    

 .الناس ي  انلوه يف حتملي الدقة يف األقوال
  :ولذا فإه ال س ري اب ثىنوا نوداه 
 .ونذا   ينبل  العدول دنق ،أحدمها: ما توافملت األإلة دلى ط  ق وقبولق  
يف اجلوان  دا    ،و  ا شا لال بقونذا   ينبل  قبولق    ،ما مل يصا  ساندىل  :رنيهما 

  .أو اليت تقملا جوان  ت علق ابلعقيدا ،حك  الملفع
فقد يملإ دن ال لر يف تس ري ااثية ددا   ،تعدإ األقوال يف ااثايت   اجلانب الثاين:

  .أقوال حت اج صر معملفة ا نهج ال لي  يف ال عامى معها

 : أهم املؤلفات يف التفسري ابملأثور: ااثلثً 
ص يف ال س اااااااااري لفمنها ما نو خا  ،تنق ااااااااا  ك   ال س اااااااااري اب ثىنوا صر ق ااااااااامن 

فيهاا قادا كبري من و   ؛ومنهاا ماا نو غاالا  دلياق ال س ااااااااااااااري اب اثىنوا  ،اب اثىنوا وناذا قلياى
   اكثريا جد    ون   ،؛ ولكن العلمان طااااااااااااانسونا اك  ما غل  دليهاال س اااااااااااااري ابلملأي
 :من  ل  ف ،ولكننا نذكمل ننا أن  ما ينبل  لطال  العل  معملف ق ،سيما ا سقوإ منها

  .(نا310 :ت )حممد بن جمليمل الطري  ،جامع البياه دن وويى آي القملآه (1
  .(نا 3٢5ت: )بن أي حامت الملازي   ،تس ري القملآه العظي  (٢
 :ت ) نصاامل بن حممد بن صبملاني  ال اامملقندي السقيق احلنس ألي الليث   ،امل العلو  (3

 .(نا  375
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صسااااااااااا اب أمحد بن حممد بن صبملاني   يأل ،الكشااااااااااار والبياه دن تس اااااااااااري القملآه (4
 .(نا4٢7 :ت ) الثعليب الني ابواي

ومجى من فنوه   ،وأحكامق ،ادداية صر بلوغ النهاية يف دل  معاي القملآه وتس ااااااااريىل (5
حممد مك  بن أي تال  محوّوذ بن حممد بن   اا القي   القريواي ألي  ،دلومق

 .نا(437: ت مث األندل   القملتيب ا الك  )
ت )ألِب احل ااااااااااان دلى بن حممد بن حبي  ا اواإي البصاااااااااااملي   ،النكت والعيوه (6

450).  
  ،ألي ا ظسمل ال اااااااااااااامعاااااي منصااااااااااااااوا بن دبااااد اجلباااااا ال ميم    ،تس ااااااااااااااري القملآه (7

 .(489)ت:
 :ت )ألي حممد احل اااااااااااان بن م ااااااااااااعوإ البلوي   ،يف تس ااااااااااااري القملآهمعامل ال نزيى   (8

 .(نا510
حممد دبد احلق بن غال  بن دطية  ألي ،العزيزاحململا الوجيز يف تس اااااااااااري الك اب  (9

  .(نا546 :ت ) األندل  
بن كثري صساديى  أبو السدان  ،ما  احلاف  دماإ الدينإلل ،تس اري القملآه العظي  ( 10

  .(نا774 :ت )الدمشق   
 عبد الملمحن بن حممد بن  لوه الثعاليبل  ،اجلوانمل احل اااااااااه يف تس ااااااااري القملآه ( 11
 .(نا 876 :ت )
الاااادين ل  ،ا نثوا يف ال س ااااااااااااااري اب ااااثىنواالاااادا   ( 1٢ عبااااد الملمحن بن الكمااااال جول 

  .(نا911 :ت ) ال يوت 
ماد بن دل   حمل  ،ف   القاديمل اجلاامع بن فن الملواياة والادااياة من دل  ال س ااااااااااااااري ( 13

  .(نا1٢50 :ت )الشوكاي  
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بو الطي  حممد طااااااديق خاه بن ح اااااان بن أ ،ف    البياه يف مقاطااااااد القملآه ( 14
 نا(1307: ت دل  الِقنَّوج  )

 :ت )ماد األمن الشاااااااااااااانقيط حمل ،أ ااااااااااااااوان البيااه يف صيضاااااااااااااااا  القملآه ابلقملآه ( 15
   .(نا1393

  ،كما ساااابق بيانق   وال س ااااري اب ثىنوا   يعين أنق ليا للمس اااامل اأي و  اج هاإ فيق 
دلى  اجعى أسااااااااااااااس السه  دندىل قا م  وأه ا س ااااااااااااامل    ،من ابب اللال  دليهاوصمنا نو  

فا دا مل   اوصما م اااااااا نبط    ،قو    اصما مملج     ،مث نو بعد  ل  يعمى اأيق واج هاإىل ،األىنمل
  .)1)وحنو  ل   ،ينص دليها

 
 (.91ا - 86انظمل: اوث يف أطول ال س ري، للملوم  )ص:  (1)
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 املطلب الثاين 
 التفسري ابلرأي 

  :تعريفه :أوًل 
  ،تعار من كومق الكمل   وطاااى صر مملاإ هللا  ىل العقل  لل جهدأه يبذل ا س ااامل  نو   

  .)1) ممن كانت لق األنلية لذل  وفق األطول الشملدية والللوية
وال س ااااااااااااااري   ،ابل س ااااااااااااااري العقل   :و ااا كاااه للعقااى وا ج هاااإ حضااااااااااااااوامهااا س  

ونو الذي يع مد فيق ا س ااااامل دلى ا سااااا ن اج العقل    ،لداايةوال س اااااري اب  ،ا ج هاإي
 .و ل  ممن مل  أإوات ا ج هاإ ،وتملجي  احمل موت  ،لألحكا  واحلك  من ااثايت 

  :نشأة التفسري ابلرأي ا:اثنيً  
جي هدوه اك   فقد كاه الصاااااااااا ابة   ،دهد النيب نشااااااااااث نذا ال س ااااااااااري يف  

وكذل  اج هدوا بعد النيب   ،ساااااليق ه  العملبية يف فه  خطاب القملآه ا نزل من دند هللا
  وكذل  نقى  ل   ،ما مل يملإ تس ااااااريىل يف القملآه و  يف ال اااااانة ابج هاإن وف ااااااملوا

 ،إ لة الشاااملكو  ،معملف ه  أبحوال النزولمملادن يف  ل   ،دن ال ابعن امحه  هللا تعار
  .ومق ضى الللة

اليت   ،نذا الن و صر أه نشااااااااااااااثت السملب وا ذان  ا ن ملفة  دلىواساااااااااااااا ممل األممل  
غري م اااا ندين صر شااااملك   ،ف ااااملت آايت القملآه وفق مذانبه  الساساااادا وآاا ه  الباتلة

  ،ال س ري ابلملأي الكو  يف    فوقع   ،وصمنا صر جمملإ الملأي وادوى  ،و  صر للة ط ي ة
  .حىت ظن البعا أهنا يف    مطلق الملأي وا ج هاإ يف القملآه

  :مث جلَّى العلمان األممل ب ق ي  الملأي صر ق من 

 
 (.40ال س ري واجالق، حممد حمموإ حوا )ص: (1)
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ال س ااااري ابلملأي وفق م اااا ند من فإ ا كاه  :اجلائز  الرأي املقبول  :القس   م األول 
وقد   ،ارب     ايقين    او  دلم    ،اسااااليم   و  دقو    ،اطاااا ي      يعاِا نقو  و  ؛الشااااملك والللة

ولمليد النسا   ،يف حتملي الصاااواب   قوساااع  فيق ا س ااامل الذي ميل  أإوات ا ج هاإبذل 
  .ومملاقبة هللا يف كى ما يقول ،وا س   اه بلري إليى ،من ادوى

  ،قا ما دن جهى ونوى إ ا كاه ال س ااااااري  ف  :القس     م الثاين: الرأي املذموم احملرم 
أو اأي   ،وييد مذن  فاسااادندفق  ،الشاااملك والللة ليا لق انضاااباط مع قوادد وأطاااول

ونو نوك من القول دلى هللا بلري دل   ،ابتى فهو ال س اااااااااري ابلملأي الذي منعق العلمان
  .وصلي  احلديث دن كى نوك ب سصيى ،و  ندى و  ك اب منري

  :ابلرأي التفسري أنواع  ا:اثلثً 
 :وا ج هاإ نوداه ابلملأيتس ري القملآه  

  :املذموم املر و ابلرأي التفسري  :النوع األول 
 .ادوىالقا   دلى اجلهى و نو ال س ري تعريفه:  -أ  

  أو  ،من غري ونى لق ابلعلو  اليت  بد منها للمس اااملاجلهى: ألنق تكل  يف القملآه  
  .ا  شابق الذي   يعلمق ص  هللاتكل  يف 

ونذا   ،الباتى  قواأي ،الساسااااد ق ثييد مذنبحتملير ا ع  ل  مقصاااادىلفيكوه   :وادوى 
ليؤيد  ا اأيق الساساد   ؛دلى ا ملوايت الوانية والباتلة ما ي ا نداللوه من ال س اري كثريا 

 .الذي  ن  صليق
 :النهي عن الرأي املَْذُموم -ب  

واإ النه   فقاااد    ،نو الكو  يف القملآه جبهاااى ونوى  ا اااذمو ص ا دملفناااا أه الملأي  
  ،ساااالر نذىل األمة األخياا دن و  ،وساااانة نبيِّق   ،يف ك اب هللا تعارالقوي والصااااملي  

  .ابدوى أو ،دل ٍ  لريِ يف القول ب
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كما   ،فالقول دلى هللا بلري دل  نو وساايلة الشاايطاه اليت يضااى  ا دباإ هللا تعار
 مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ :قال تعار
البقملا:  ]َّ جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك

 جعلاق من أدظ  احملمّلماات و   ،ولاذا حاذا هللا تبااا  وتعاار مناق غااياة ال  اذيمل  ؛[169  ،168
  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ  تعار:  قال  ،اليت ي اااااثل دنها العبد يو  القيامة

ٱَّمن زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ُّٱ :وقال تعار ،[33األدملاه: ]

 .[36اإلسملان: ]  َّ جم هل مل
 مع  جع مظ حط مض خض ُّٱ :لعواقباق اكااشااااااااااااااسا    ،دن ادوى اوقاال تعاار حماذا  

 هل مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق مف خف حف مغجف جغ

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱوقال تعار:    ،[50القصص:]َّ جم

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال تعار:   ،[٢8الكهر:]َّ َّ

 .[٢3اجلاىنية: ]َّ ىي  مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
فقد جان ددإ من األإلة تنهى دن القول دلى هللا بلري  وأما يف سااانة الملساااول  

  :من  ل   ،وجانت أإلة أخملى تنهى دن ادوى وتبن خطواتق ،دل  وتبن خطواتق
ملِو ب ِن ال عواِص    ولو اهَِّ  :قوالو ا ااااااااا  هللا دنهما ما جان دون  دوب ِد اهَِّ ب ِن دوم  ع ت  اوسااااااااا  سِو
    اإِ ِصهَّ اهَّو    )  :ياوق ول ال ِعباااااو ق  ِمن   ياونا  وزِدااااا  ا  ان ِ زوادااااا  ال ِعل  و  ال ِعل  و    ،ياوق ِبا   ياوق ِبا   وولوِكن  

ا ج هَّا     ،ِبقوب ِا ال ع لوموانِ  ِ ل وا فوثوفا  اوو ا ِبلوري ِ  ،حوىتَّ ِص وا ملو  يا ب ِق دواِلم ا اختَّوذو النَّاس  ا ن وساااااااا  فو اااااااا 
  .)1)(فوضول وا ووأو ول وا ،ِدل  ٍ 

 
،  100أخملجق البخااي يف ك اب ا د صااااااا ، وتملج ، ابب  ما يذكمل من   ِّ الملأي وتكلر القياس   اق     (1)

 ..6971ابب: افع العل  وقبضق وظهوا اجلهى والس  يف آخمل الزماه   اق  وم ل  يف ك اب: العل ، 
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من قال ) :قال ويف احلديث الذي اواىل الرتمذي دن ابن دباس أه اسااااول هللا 
: )من قااال يف أخملى للرتمااذيويف اوايااة    ،)1)(يف القملآه بملأيااق فلي بوأ مقعاادىل من الناااا
نكااذا اوي دن    ))  :قااال أبو دي ااااااااااااااى  ،القملآه بلري دل  فلي بوأ مقعاادىل من الناااا(
يف أه يس اااااااامل   ،وغرين  أهن  شاااااااادإوا يف نذا بعا أنى العل  من أطاااااااا اب النيب 

وأما الذي اوي دن جماند وق اإا وغريمها من أنى العل  أهن  ف اااااااملوا    ،القملآه بلري دل 
  ، أو من قبى أنس ااه  ،فليا الظن    أهن  قالوا يف القملآه أو ف ااملوىل بلري دل  ،القملآه

ويف   ،)٢)((  هن  مل يقولوا من قبى أنس اه  بلري دل صوقد اوي دنه  ما يدل دلى ما قلنا 
   .)3) (قال من قال يف القملآه بملأيق أو  ا   يعل  فلي بوأ مقعدىل من الناا)  :اواية الن ا  

)مون  قالو يف ال ق مل آِه  :قال ويف اواية أخملى ألي إاوإ والرتمذي والن اااااااا   أه النيب  
طوثو  ابو فاوقود  أوخ   ا سااان  يف  ننق   ...من قال يف القملآه ))  :قال ا ناوي  ،)4) (ِبملوأ ِيِق فوثوطاااو

فوافق نواىل  :وخطمل ببالق من غري إااية ابألطاااااااااااااول و  خرا اب نقول )فثطااااااااااااااب( أي
ومن غري أه يكوه لااق    ،الصااااااااااااااواب إوه نظمل كو  العلمااان ومملاجعااة القوانن العلميااة

ووجوىل اساااااااااااااا عمادا من حقيقة وجماز وجممى ومسصااااااااااااااى ودا   ،وقوه دلى للة العملب 
نزول ااثايت والناسااااااا  وا ن اااااااو  منها وتعمله ألقوال األ مة  ودل  أبساااااااباب   ،وخاص

وشاااااهاإتق دلى هللا   ،ووويوهت  )فقد أخطث( يف حكمق دلى القملآه  ا مل يعمله أطااااالق
أماا من قاال فياق ابلادلياى وتكل  فياق دلى وجاق ال اثوياى فلري   ،تعاار أبه  لا  نو مملاإىل

د ك    حوىتَّ يوك وهو نوواىل  تاوبوعو    و )  :وقااال النيب    .)5)((إاخااى يف نااذا اخلر   ايا ؤ ِمن  أوحااو  ً  
 

 ، وقال الرتمذي حديث ح ن، و عسق األلباي.٢951  اق   (1)
 (.113/ 5اجلامع الص ي  سنن الرتمذي ) (٢)
 .5543يف ابب من قال يف القملآه بلري دل    اق   (3)
 ، و عسق األلباي.8085والن ا     اق  ، ٢95٢، والرتمذي   اق  5543أبو إاوإ   ق   (4)
 . 485، 484/  3فيا القديمل للمناوي  (5)
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  .)1) (ِلموا ِج  ت  ِبقِ 
دن  ،كما اوى شااعبة  ،حتووملَّج مجادة من ال االر دن تس ااري ما   دل  د  بق ومن ننا 

ا اا  هللا  ،: قال أبو بكمل الصااديققال  ،دن أي موع مومل ،دن دبد اّه بن م ملَّا  ،سااليماه
 .)٢)((دنق: أّي أِا تقّلين وأي سان تظلين؟ ص ا قلت يف ك اب هللا ما   أدل  

دن أنا؛ أه دممل بن   ،دن محيد  ،حدىننا يزيد  :وقال أبو دبيد القاسااااااااااا  ابن ساااااااااااو  
مث   ؟ناذىل السااكهاة قاد دملفنااناا فماا األب    :فقاال    َّ حف جف ُّٱ اخلطااب قملأ دلى ا نر:
نااذا كلااق و ))    :قااال ابن كثري  .)3)صه نااذا دو ال كلر اي دممل  :اجع صر نس اااااااااااااااق فقااال

وص   ،صمنا أااإا اساااااا كشاااااااه دل  كيسية األب   -ا اااااا  اّه دنهما-حممول دلى أهنما  
ا من األِا ظااانمل   جيهااى؛ لقولااق تعااار     مض خض حض جض مص خص حص ُّٱفكونااق نب اا 

 .[30 – ٢7دبا: ]َّ جغ مع جع مظ حط
دن   ،دن أيوب   ،حاادىننااا ابن د لويااَّة  :قااال  ،حاادىننااا يعقوب بن صبملاني   :وقااال ابن جمليمل 

سااااااااا ى دن آية لو سااااااااا ى دنها بعضاااااااااك  لقال   أه ابن دباس   )):ابن أي م لوي كوة
 .)4)((فثِب أه يقول فيها  ،فيها
 :دن ابن أي م لوي كااة؛ قااال  ،دن أيوب   ،حاادىننااا صساااديااى بن صبملاني   :وقااال أبو دبيااد 

فقال   ،[5ال ااجدا:  ]َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱسااثل اجى ابن دباس دن 

 
، والبلوي يف شاااااااااااااامل  6/٢1(، واخلطيا  يف " واخياق " ٢09)  1/188أخملجاق: البيهق  يف " ا ادخاى "   (1)

(، وقال ابن حجمل يف ف   البااي: أخملجق احل ااان بن ساااسياه وغريىل واجالق ىنقات وقد طااا  ق  104ال ااانة، )
 (. ٢89/ 13النووي يف آخمل األابعن )

 (. 11/ 1 تس ريىل )(، وابن كثري يف78/ 1اواىل الطري يف تس ريىل ) (٢)
( دن يزيد بق، واواىل احلاك  يف  51٢/  10( واواىل ابن أي شااااايبة يف ا صااااانر )٢٢7فضاااااا ى القملآه )ص    (3)

 ( من تمليق يزيد دن محيد بق، وقال: "ط ي  دلى شملط الشيخن ومل خيملجاىل". 514/ ٢ا   دا  )
 . (، وقال: صسناإىل ط ي 1٢9/ ٢جامع البياه ألي جعسمل الطري ) (4)
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صمناا  :فقاال الملجاى ،[4ا عاااج: ]َّ مض خض حض جض مص خص  حص  ُّٱلاق ابن دبااس فماا 
اّه أدل     ،مهاا يومااه  كملمهاا اّه يف ك ااباق  :فقاال ابن دبااس  ،سااااااااااااااثل ا  ل  ادىنين

  .)1)فكملىل أه يقول يف ك اب اّه ما   يعل  ، ما
من   اوشااااااااااي  اإلسااااااااااو  ابن تيمية ددإ   ،الطري واحلاف  ابن كثري  ابن جمليملوقد أواإ   

قااال    ))  :من  لاا    ،الملواايت اليت تبن حتملج ال اااااااااااااالر من القول يف القملآه بلري دل 
أنق كاه   ي كل  ص  يف ا علو  من   ،دن ساعيد بن ا  اي  ،الليث دن حيىي بن ساعيد

يبّ  .القملآه ا الضااااااااااااااَّ حادىننا    ،حادىنناا محااإ بن زياد  ،وقاال ابن جمليمل: حادىنين أمحاد بن دوبا دو
 ،لقد أإاكت فقهان ا دينة وصهن  ليعظموه القول يف ال س ااااااااري :دبيد اّه بن دممل؛ قال
 .وانفع ،وسعيد بن ا  ي  ،والقاس  بن حممد ،منه  سامل بن دبد اهّ 

ما  :حدىننا دبد اّه بن طااااااااااااحل دن الليث دن نشاااااااااااا  بن د مل ووا قال  :وقال أبو دبيد 
وقال أيوب وابن دوو ه ونشااااا  الدساااا وا   دن   .هللا قسسعت أي ووَّل آية من ك اب 

 ن  الذين  :فقال ،سااثلت دبيدا ال االماي دن آية من القملآه :حممد بن سااريين قال
 .فاتق اّه ودلي  ابل داإ ،كانوا يعلموه فيما أنزل من القملآه

  ،دن دبيد اّه بن م اااااال  بن ي اااااااا   ،دن ابن دوه ،حدىننا معا  :وقال أبو دبيد
ي  و   .ص ا حدىنت دن اّه فقر حىت تنظمل ما قبلق وما بعدىل :دن أبيق؛ قال  ،حدىننا ن شاااو

وقال شاااعبة دن   .كاه أطااا ابنا ي قوه ال س اااري ويهابونق  :دن صبملاني ؛ قال ،دن ملريا
س مل؛ قال: قال الشاااااااااعيب   ،ساااااااااثلت دنها  واّه ما من آية ص  وقد  :دبد اّه ابن أي ال اااااااااَّ

دن    ،حادىنناا نشااااااااااااااي  أنباثان دممل بن أي زا ادا :وقاال أبو دبياد ،ولكنهاا الملواياة دن اهّ 

 
 (. 1٢/ 1(، وتس ري ابن كثري )1٢9/ ٢ا صدا ال ابق ) (1)
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  .)1)((فإمنا نو الملواية دن هللا  ،اتقوا ال س ري :دن م ملوب؛ قال  ،الشعيب
لور دن ال س ااااااااااااااري    :وقاد وجاق العلماان ناذىل ااثرا  أبه صحجاا  مون أحج  من ال ااااااااااااااو

 افة أ  يبللوا ما ك لِّسوا بق من صطااابة   ،ألنس ااه   اواح يات    اصمنا كاه منه  واد    ،ابلملأي
 ،ابللس  كذا وكذا وكانوا يملوه أه ال س ااااااااري شااااااااهاإا دلى هللا أبنق دو و   ،احلق يف القول

مل   ،فثم ااكوا دنق خشااية أه   يوافقوا مملاإ هللا دوزَّ وجوىَّ  وكاه منه  مون خيشااى أه ي س ااِّ
فمل ا جان أحد   ،ي ب و دلى مذنبق وي ق سوى تمليقق االقملآه بملأيق في جعى يف ال س اااااااااري صمام  

مل القملآه بملأيق فوقع يف اخلطث ويقول: صمام  يف ال س ااااااااري ابلملأي فوه  ،ا  ثخملين وف ااااااااَّ
  .ل ولورمن ا
أما   ، ا مل يعملفوا وجق الصااااااااواب فيق ا: صه صحجامه  كاه م قيَّد  اوميكن أه ي قال أيضاااااااا   

 .ص ا دملفوا وجق الصااااااااااواب فكانوا   ي  ملَّجوه من صبدان ما يظهمل د  ولو بطمليق الظن
  فإه كاه طوااب   أقول فيها بملأىي))  :)٢)الكولةوقد س  ى دن  -يقول  فهذا أبو بكمل  

  .((وصه كاه غري  ل  فِمين وِمن الشيطاه: الكولة كذا وكذا ،فِمن هللا
من ااثرا اليت حتاذا من   قاال اإلماا  احلااف  ابن كثري يف تس ااااااااااااااريىل بعاد أه أواإ مجو   

فهذىل ااثرا الص ي ة وما شاكلها دن أ مة ال لر حممولة دلى حتملجه  من ))  :الملأي
 :فثما من تكل   ا يعل  من  ل  للة وشاااااااااملدا  ،ال س اااااااااري  ا   دل  د  فيقالكو  يف 

ألهن    ؛و  منااافاااا  ،ودااذا اوي دن نؤ ن وغرين  أقوال يف ال س ااااااااااااااري  ،فو حملج دليااق
فإنق كما   ؛ونذا نو الواج  دلى كى أحد  ،وسااااك وا دما جهلوىل  ،تكلموا فيما دلموىل

 ُّٱ ،يعلمق  فكذل  جي  القول فيما سااااا ى دنق مما  ،بقجي  ال اااااكوت دما   دل  لق  

 
(، وتس اااااااااااري ابن  370/    13(، وجمموك الس اوى  بن تيمية )1٢9/  ٢جامع البياه ألي جعسمل الطري )  (1)

 (. 1/5كثري )
ه وِا " صحكا  األحكا  شمل  دمد (٢) لوة  " مون   و أوبو لوق  وو و وولودو ِدن دو اجل  م   (. 19٢/ 3ا األحكا  )ال كووو
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ِ ىو )و ا جان يف احلديث الذي جان من تملب:  ، َّ جن يم  ىم مم مون  ساااااااا 
ٍا ياوو  و ال ِقيواموةِ  اٍ  ِمن  انو   .)٢)(( )1) (دون  ِدل ٍ  فوكو وموق  أوجل وموق  اهَّ  بِِلجو

فهااذىل   ))  :ال  ملج من ال س ااااااااااااااري ابلملأيقااال ابن تيميااق بعااد أه  كمل أقوال األ مااة يف   
ااثرا الصااااا ي ة وما شااااااكلها دن أ مة ال ااااالر حممولة دلى حتملجه  دن الكو  يف 

 فو حملج  افاثماا من تكل   اا يعل  من  لا  للاة وشااااااااااااااملدا   ،ال س ااااااااااااااري  اا   دل  د  باق
 .)3)((دليق
و ل  كال ااإا   ،القول يف تس اري القملآه  فقد اوي دن كثري من الصا ابة   :وأيضاا 

ودباد هللا بن دمملو بن   ،وأي بن كعا   ،وابن دبااس  ،وابن م ااااااااااااااعوإ  ،دل   :األخيااا
فلو  أه تس ااااااااااااااري القملآه جااا ز  ن ونااى لااق  ااا   ،وغرين   ،وأي نمليملا  ،وأنا  ،العاااص
اإ و   :وكاذلا    ؛ووقوفاا دناد حادوإ هللا  ،وتقوى ،ألهن  كاانوا أشاااااااااااااااد النااس واداا  ؛فعلوىل

 ،بن جراوجمااناد    ،ك ااااااااااااااعيااد بن جبري  ،تس ااااااااااااااري القملآه دن كثري من خياااا ال ااابعن
مما يدل دلى أه من   ،وغرين   ،والشعيب ،وم ملوب  ،واحل ن البصملي  ،وق اإا ،ودكملمة

 .ومباللة يف ال واك ،ام نع منه  من تس ري القملآه صمنا كاه زايإا اح ياط
مث يرتياث قبااى أه   ،أااإوا  اذا أه يرتياث من يملياد تس ااااااااااااااري كو  هللا  ولعله   
ود ى  ،وأه يكونوا قدوا ح نة  ن سيج ن بعدن   ،وحيج  قبى أه يقد   ،ي كل  فيق

 .وهز دؤ ن الذين ي جاو  ال ه  ودلمه  ابلقملآه مذِّكمل  أه يكوه موقسه  نذا مع جو
ألنق كاه   ي عنَّ لإلجابة لوجوإ  ؛: صمنا أحج  مون  أحج اوميكن أه ي قال أيضاااااا  

وقد أمملن     ،وص  لكانوا كاان للعل  ،مون  يقو  دنق يف تس ااااااااري القملآه وصجابة ال ااااااااا ى
 

،  344، واحلاك  يف ا  ااا دا    اق   ٢61، وابن ماجة   اق  3660أخملجق أبو إاوإ يف ساااننق   اق    (1)
 وقال: نذا اإلسناإ ط ي  دلى شملط الشيخن ومل خيملجاىل، وط  ق األلباي. 

 (. 1/63تس ري القملآه العظي  ) (٢)
 (.13/374جمموك الس اوى ) (3)
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  .)1)هللا ببيانق للناس 
فمن ف اامل القملآه بملأيق اجململإ إوه الملجوك صر للة العملب وأساااليبها يف البياه والملجوك     

ومعملفة الناس  وا ن و  فقد أخطث الطمليق الذي   ،والص ابة صر ا ملوي دن الملسول
ألنق أتى األممل من غري   ؛وصه أطاااب يف اأيق  ملاإ هللا  ،ي وطااى بق صر تس ااري ك اب هللا

وال ابعن تكلموا يف   ولذا جند الصاااااااا ابة    ،هللا  ا   يعلمق اببق حيث ف اااااااامل ك اب 
  .وحتملجوا دن الكو  يف القملآه  ا   دل  د  بق ،القملآه  ا يعلموه

  :املمدوح املقبولابلرأي التفسري  :النوع الثاين
ونو  ،وقوادد الشاااااملك ،نو ال س اااااري ا بين دلى ا عملفة الكافية بعلو  الللة :تعريفه -أ   

وانسااااا  القملآه ومن اااااوخق وأساااااباب  ،وأطاااااول الشاااااملك ،جا ز  ن كاه دا ا بعلو  الللة
وأه تكوه لق مونبة اكنق من النظمل  ،النزول وال انة طا ي ها و اعيسها وأطاول السقق

فكلما كاه اإلن ااااااااااااه أكثمل تقوى   ،  و  ص  ابل قوىيف ال س اااااااااااري  وا ونبة   ،وال ثمى
 مك لك خك ُّٱ قال تعار:  ،وابا  يف دلمق  ،   هللا دليق ودلمق ما مل يعل وخشاااااااااية هلل ف
وحيمل  ال س اااااااااااري ابلملأي  ن    ،[٢8٢ :البقملا]َّ حم جم هل مل حلخل جل

 .ت وفمل فيق الشملوط ال ابقة
 أ لة جواز التفسري ابلرأي والجتها : -ب  
تدل دلى جواز ال س اااري ابلملأي   قد جانت أإلة كثريا يف ك اب هللا ويف سااانة النيب 

  :من  ل   ،وا ج هاإ القا   دلى العل  الذي توفملت لصاحبق مقومات ا ج هاإ
 نت مت  زت رت يب نبىب مب زب ُّٱ :ااثايت ااثمملا ابل ادبمل: قاال تعاار  -1

 مل يك ىك  مك لك اك ُّٱٱ:وقال تعار  ،[8٢الن ااااان:]َّ مث زث رث  يت ىت

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱ:وقال تعار  ،[٢4حممد:  ]َّ ىل

 
 (. 4/43انظمل: ال س ري وا س ملوه للذنيب ) (1)
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وصمنا  ،وال دبمل: ال سّكمل وال ثّمى الذي يبلْ بق طااااحبق معملفة ا ملاإ من ا عاي  .[٢9ص:  ]َّ
ايث كلما ازإاإ ا  دبمل    ،يكوه  ل  يف كوٍ  قليى اللس  كثري ا عاي اليت أوإدت فيق

لو مل نس ااااامل القملآه اب ج هاإ لسات  ف  ،النظمل  انكشااااار لق معاٍه مل تكن لق ابإئ  اتدبّامل  
أه ال س اااااااااري ولو   ،مع  ال دبمل وال ثمى يف القملآه الذي حثنا هللا تعار دليق يف غري آية

 و كمل بعا))  :األطااااااسهايقال    ،توقر دلى النقى فقس ل عطلت كثري من السوا د
 افمن اق صاااااامل دلى ا نقول صليق فقد تمل  كثري   ،احملققن أه ا ذنبن مها الللو وال قصااااااري

ومن أجاز لكى أحد اخلوِ فيق فقد دمل اااااااااااق لل خبيس ومل يع ر حقيقة ،مما حي اج صليق
  .)1)(([٢9ص: ]َّرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :قولق تعار

و     ،وال دبمل: دملية دقلية جيمليها ا  دبمل من أجى فه  معاي اخلطاب القملآي ومملاإاتق 
 .واأيق الذي وطى صليق ،ش  أه ما يظهمل لق من السه  صمنا نو اج هاإىل الذي بللق

 رن  مم ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ :قال تعارو  

أنق   ))ووجق الد لة يف نذىل ااثايت:    ،[83الن ااااااااااااان:]َّ ينٰى ىن نن من زن
ثَّ يف ااثي ن األولين دلى تاادبمل القملآه وا د باااا آبايتااق  ،وا تعااا  بعظاااتااق  ،تعااار حااو

 .)٢)((كما إّلت ااثية األخريا دلى أه يف القملآه ما ي  نبطق أ ولوا األلباب ابج هاإن 
 ،ىلتس ري دلى ا ج هاإ يف فه  القملآه الكمل  و اج هاإو الص ابة    صقملاا  الملسول  ا  -٢ 

 ومن نذىل الوقا ع ما يل : ،ويف  ل  وقا ع ميكن اس نباط نذىل ا  ثلة منها
ملِو ب ِن ال عواِص  -أ  : دون  دوم  اِإوٍا يف  اح  اولوم ت  يف  قوالو لوٍة ابو ىِ  لويا  ووساااِ  ،غوز ووِا  واِت ال اااَّ

لو و  ل ت  أوه  أون  سوق ت  ِصِه اغ  و او فوذوكومل وا  وِل و   ،الصا ب  و  فاو اويومَّم ت  مث َّ طاولَّي ت  أبِوطا  واِي   ،فوثوشا 
لَّي تو  ):فاوقوالو   لِلنَّيب  مل و طاااااو ؟ ايو دوم  رو ت ق  ابلذي منعين   .  (أبِوطااااا  واِب و ووأون تو ج ن    فوثوخ 

 
 (.37/ 1تس ري الملاغ  األطسهاي ) (1)
 (. 1/187ال س ري وا س ملوه ) (٢)
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ع ت  اهَّو تاوبوااو و ووتاوعوارو ياوق ول    ِصّيِ  :ِمنو اِ غ ِ  واِل ووقا ل ت    ىب نب  زبمب رب يئ  ُّٱسِو

ول  اهَِّ   َّ زت رت يب ِ  و اوسااااا  يا   ا( فوضاااااو س  نذا األىنمل ف  ،)1)ووملو  ياوق ى  شاااااو
مل   فصااااااالى ابلقو  بعد  ،وتّبقها دلى نس اااااااق ،اج هد اأيق يف فه  نذىل ااثية اتملى أه دوم 

 .نذا ا ج هاإ والملأي ومل ينكمل دليق الملسول  ،ونو جن  ،ال يم 
ٱَّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ا نزلت آية:    ،ويف حديث ابن م ااااااااااااعوإ -ب 

أمل  ،فقال: صنق ليا الذي تعنوه ،قلنا اي اساااااااااول هللا: وأينا مل يظل  نس اااااااااق ،[8٢األنعا :  ]
لقماه:  ] َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱت ااااااااااااامعوا صر قول العبد الصااااااااااااااحل 

منه  يف   اواج هاإ    وما كاه  ل  ص  اأاي   ،فالصاا ابة فهموا ااثية دلى العمو   ،)٢((([13
ومل ينهه     ،فثاشدن  صر ا ع  ا ملاإ  ،فلما اس شكلوا  ل  سثلوا اسول هللا   ،السه 

مل   اكما يدل دلى أهن  ص ا مل ي اااااا شااااااكلوا شااااااي     .دن تسّه  القملآه والقول فيق  ا فهموىل
 .وهللا أدل  .حي اجوا صر سؤال الملسول 

الله  )بقولق:    بن دباس  بن دباس: إدا الملسااول    إدان الملسااول  -3
وال اثوياى:   .(الله  دلماق الك ااب )  :البخاااي اواياةويف   (ودلِّماق ال اثوياى  ،فقِّهاق يف الادين

 ا كاه  بن دباس موزِيّة   ولو كاه ا ملاإ ا  ااااااموك من ال س ااااااري دن النيب  ،ال س ااااااري
أممل آخمل واان  :وناذا يادّل دلى أه ال اثوياى ا ملاإ ، اذا الادداان؛ ألناق يشااااااااااااااااكاق فياق غريىل

ونذا السه  صمنا  ،والسه  للقملآه  ، ل  نو ال س ااااااري ابلملأي وا ج هاإ  ،النقى وال ااااااماك
  .)3)نو اأي  لصاحبق ونذا بونِّ    صشكال فيق

ما واإ دنه  ف  ،مما يدل دلى أه الص ابة قالوا ابلملأي ودملوا بق  :دمى الص ابة  -4 
 

، والبيهق  يف سااااننق    335، وأبو إاوإ يف سااااننق   اق  17845أخملجق اإلما  أمحد يف ا  ااااند   اق    (1)
 ، وط  ق األلباي يف ط ي  سنن أي إاوإ. 1110اق  
 . 34٢8، 3360أخملجق البخااي يف ط ي ق، ك اب اإلمياه، ابب: أحاإيث األنبيان   اق   (٢)
 (. 1/٢05ف   البااي، )و (، 1/33تيب، )انظمل: اجلامع ألحكا  القملآه، القمل  (3)
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 ا وقع بينه    دن النيب   اص  لو كاه ال س ري م مود    ؛من اخ وٍه يف تس ري القملآه
ص   ،ومعلو  أهن  مل ي معوا كى ما قالوىل يف تس ري القملآه من النيب   ،نذا ا خ وه

و د  بعا معانيق ،نق مل ي بنِّ د  كى معاي القملآهص وبعضاااااق ااثخمل توَّطااااالوا صر   ،بى بونَّ
لكانت الصااااااا ابة  اولو كاه القول ابلملأي يف القملآه حمظوا    ،معملف ق بعقود  واج هاإن 

وحنن ن عيذ الصاا ابة من ا خالسة واجلمل أا دلى حماا   ،قد خالست ووقعت فيما حملَّ  هللا
 .هللا

يق األمة أي بكمل    اومما واإ دنه  نصاا     ، ا ساا ى دن الكولة  يف  ل  قول  طاادِّ
 ،(فمين ومن الشايطاه اوصه كاه خط    ،فمن هللا  فإه كاه طاوااب    أقول فيها بملأي ؛)قال:

يا سوةو   ِ   لِعوِل ٍّ   :قا ل ت   :قوالو  وكذا ما واإ دون  أوِي ج  و ن  ِمن  ال ووح  نوى  ِدن دوك    شااااااو  
ا يا ع ِطيِق ووالَِّذي فاولوقو احل وبَّةو ووباوملوأو النَّ وموةو موا   ، و : قوالو ؟ ِص َّ موا يف ِك واِب اهَِّ  م  أود لوم ق  ِص َّ فاوه 
ِ يسوةِ  ،اهَّ  اوج و  يف ال ق مل آهِ  ِذىِل الصااَّ ِ يسوةِ  :قا ل ت   .ووموا يف نو ال عوق ى  ):قوالو ؟ ووموا يف الصااَّ

(1(، 
وِسريِ  اِفملٍ  ،ووفوكوا   األ  ِل   ِبكو   .وغرينا .)٢)(ووأوه   و يا ق  وىو م   

ات كثري مما اشاااااااااااااا مى دليق و فمن القملآه اب ج هاإ  ما يرتت  دلى دد  تس ااااااااااااااري   -5
اليت   يزال يظهمل منها  ،ا عااه والعلو   نواكوأ  ،الك اب الكمل  من األحكا  وااثإاب 

قد ىنبت يف أطاااااااااااااول السقق أه و )) :الملازيقال فخمل الدين  .يف ك اب هللا كى يو  جديد
تس اااااااري ااثية فذل    مينع ا  ثخملين من اسااااااا خملاج وجق  ا  كملوا وجها يف صا  قدمن 

ولو  جواز  ل  وص  لصاااااات الدقا ق اليت اساااا نبطها ا  ثخملوه يف  ،آخمل يف تس اااارينا
  .)3)((مقلد خلرومعلو  أه  ل    يقولق ص   ،تس ري كو  هللا مملإوإا ابتلة

 
ال عوق ى : أي: " الدية سيت دقو ألهن  كانوا يعقلوه اإلبى اليت ن  إية بسنان إاا ا ق ول " سااااابى ال اااااو     (1)

 (. 7/ 8شمل  بلوغ ا ملا  )
 . 3047الدايت، ابب: العاقلة،   اق   أخملجق البخااي يف ط ي ق، ك اب: (٢)
 (. 51 / 5تس ري الملازي ) (3)
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ص   ا ازقق الذين أوتوا وتسننت م ااا نبطات معاي القملآه   ،نى ات اااعت ال ساساااريو  
ونى ي  قق قول دلما نا صه القملآه   تنقضااااااااااااا  دجا بق   .العل  من فه  يف ك اب هللا

 ولو   ل  لكاه تس اااري القملآه   صاااملا يف واقات  ،ص  ابزإايإ ا عاي ابت ااااك ال س اااري
ما كاه اسااااااااااول هللا يس اااااااااامل من ك اب هللا ص  آايت )  :وقد قالت دا شااااااااااة  .قليلة

مث لو كااه ال س ااااااااااااااري مقصااااااااااااااواا دلى بيااه معااي  .)1)  (ت دلماق جرياى صايننمعادوإا
وحنن نشاااااند كثملا أقوال ال اااالر    ،مسملإات القملآه من جهة العملبية لكاه ال س ااااري نزاا

فمن يليه  يف تس اااااااري آايت القملآه وما أكثمل  ل  ا سااااااا نباط بملأيه   ،من الصااااااا ابة
  يصاا  أه يكوه كى ما قالق الصاا ابة يف ال س ااري  ))قال اللزا  والقملتيب:  .ودلمه 

مل يثبت دنق من ال س اااااااااااري ص   أه النيب   :أحدمها  :لوجهن م ااااااااااامودا من النيب 
الثاي أهن  اخ لسوا يف ال س ااااااااري دلى    .ون  ما تقد  دن دا شااااااااة ،تس ااااااااري آايت قليلة

  .)٢)((وجوىل   لسة   ميكن اجلمع بينها 

ونى اساااااا نباط األحكا  ال شاااااامليعية من القملآه يف خول القملوه الثوىنة األور من  
 ،ال س اااري اثايت القملآه  ا مل ي ااابق تس ااارينا بق قبى  ل  قملوه اإلساااو  ص  من قبيى 

تطلبات إليو دلى حجياة اإلمجااك فظسملت باق يف قولاق    :وناذا اإلماا  الشاااااااااااااااافع  يقول
 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ :تعار

 .[115الن ان:]َّ مت  زت يبرت ىب نب

 شروط التفسري ابلرأي:  - ج 
 دن النيب  اا ج هاإ فيما مل جيدوا فيق حديث    دلىا   ا كاه ال س ااري ابلملأي قا م

 
، وصمنا  كملىل ددإ من ا س ملين منه  الثعاليب، وابن  اثت دن نذا األىنمل فل  أجدىل يف ك   ااثرا ا عملوفة (1) 

   دطية، والقملتيب، وأبو حياه األندل   وغرين .
 (. ٢9/ 1ال  مليمل وال نويمل ) (٢)
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 ،أقواد  حىت لل وفيق أو الرتجي  بن  اأو كاه اج هاإ    ،دن الصاااااااااااا ابة وال ابعن  اأو أىنمل  
و ل  خلطواا نذا   ،جي  دلى ا س ااااامل أه يل زمها يف اج هاإىل  و اااااع العلمان  اااااوابس

 :ت لخص يف ااث ون   ،الباب وخطواا اخلوِ يف آايت هللا بلري دل 
أقوال مث    ،ال اااااااااااااانااة الصاااااااااااااا ي ااةمث    ،القملآه الكمل صر    أو     الملجوك يف فه  ااثيااة -1

 .مث بعد  ل  يعمى اأيق واج هاإىل ،مث أقوال ال ابعن ،الص ابة
معاي األلسا  والرتاكي  دند العملب  امملاداا ما تق ضاااااايق الللة العملبية خصااااااوطاااااا    -٢

 .ودد  اخلملوج دن قوادد الللة دند ال س ري ابلملأي ،وقت ال نزيى
وما تدل دليق أطاااااول الشااااامليعة فو حيك   جملإ ا ع    ،مملاداا ما يق ضااااايق الشاااااملك -3

 .الدين وأطولالشملك  الللوي بى يملاد  ما يناس  مقاطد
مل لاق من ابإئ الملأي إوه اإلحااتاة  فو يس ااااااااااااااملىل  اا خيط  ،تادبمل القملآه حق تادبملىل -4

 .جبوان  ااثية
ما اسااا ثىنمل هللا تعار بعلمق كا شااا بهات اليت ليا صر حتديد مملاإنا  أ  خيوِ يف -5

 .و  يوجد إليى ،ألنق   جيوز ال كل  فيها بلري إليى ط ي  ؛سبيىمن 
 ،إوه غريىل تعارأ  يقطع أبه ما توطااااااااااى صليق ابلملأي وال دبمل والنظمل نو مملاإ هللا   -6

 . ا يف  ل  من ال ضييق دلى ا  ثولن
  ي ااااااااااااااادد دليق   محو   وحيمى آايت القملآه دليقأو حنلة  اأو مذنب   أ  يع قد اأاي   -7

 .)1)دلى القملآه بى العكا افو جيعى نواىل حكم   ،ا ع  ا  عااه
  ،وخوطااة أمملىل أنق تس ااري قا   دلى الدااية   ،فهذىل حملة موجزا دن ال س ااري ابلملأي

نظملي    –ونو   الملوايااااااة   –يف  دلى  القااااااا    ال س ااااااااااااااري  من  األول  للنوك  م م     ،جزن 
وإااية   ،وابج مادهما تك مى حلة ال س ااااااااااري ما بن اواية قا مة دلى النقى الصاااااااااا ي 

 
 (. 49، ٢/48(، ومنانى العملفاه )3٢ا - 30/ 1انظمل: ال  مليمل وال نويمل،  بن داشوا ) (1)
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وه وتك  ،ووفقنا بن مجيع األإلة  دملناونكوه بذل    ،قا مة دلى تدبمل العقى الصاااااملي 
  .لنا منهجية دلمية م وازنة يف فه  القملآه الكمل 

 التعارض بني التفسري املأثور والتفسري ابلرأي:  -  
وق ا  ممدو   ،ه ال س اري ابلملأي ق اماه: ق ا  مذمو  غري مقبولبينا فيما سابق أ 

ألنق سااقس من   ؛فو يعقى وجوإ تعاِا بينق وبن ا ثىنوا ،أما الق ا  ا ذمو  ،ومقبول
 .وخااج دن حميس ال س ري  عناىل الص ي  ،أول األممل

فهذا نو الذي يعقى ال عاِا بينق وبن ال س ااااااااااري   ،وأما ال س ااااااااااري ابلملأي احملموإ 
غري أناق ي       ،وناذا نو الاذي نملياد أه ن كل  فياق ونعمِل لاق ابلب اث والبيااه  ،ا اثىنوا
 أه نعمِل لبياه مع  نذا ال عاِا فنقول: -ليكوه الكو  دلى بصريا  -دلينا 

و ل    ،ال عاِا بن ال س اااري العقل  وال س اااري ا ثىنوا معناىل ال قابى وال نايف بينهما
اياااث   ميكن   ،وااثخمل يااادل دلى نسياااق  ،أبه يااادل أحااادمهاااا دلى صىنباااات أممل مثو  

منهماا وقر يف دمِل الطمليق فمنع ااثخمل   فكاثه كو    ،اج ماادهماا ااال من األحوال
فو ي  ااامى   ،وأما ص ا وجدت ا لايملا بينهما بدوه منافاا وأمكن اجلمع  .من ال اااري فيق
وبطمليق    ،وابإلسااااااو   ،ابلقملآه َّ ىي مي ُّٱ :و ل  ك س اااااارين   ،ا ل  تعاا اااااا  

أله  ،فهذىل ا عاي وصه تلايملت غري م نافية و  م ناقضااة  ،وبطادة هللا واسااولق  ،العبوإية
 ومثو    .ونو تادة هللا واسااااااااولق  ،ونو تمليق العبوإية  ،تمليق اإلسااااااااو  نو تمليق القملآه

 رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ تس ارين  لقولق تعار

يف    وا ق صااااد نو الذي ي صاااالَّ  ،أول الوقتقيى فيق: ال ااااابق نو الذي ي صاااالِّ  يف    َّ
وقيى: ال اابق مون ي ؤإي الزكاا ا سملو اة مع   .والظامل نو الذي ي صالِّ  بعد فواتق  ،أىننا ق

والظامل لنس اق من مينع الزكاا و     ،وا ق صاد مون ي ؤإى الزكاا ا سملو اة وحدنا ،الصادقة
أله الظامل لنس ااااق   ؛ه تلايملاصوغري خاه أنق   تناىف بن نذين ال س ااااريين و   .ي صاااادب
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يِّعو   ضاو
وا ق صاد ي ناول فادى الواجبات وَتا     ،وا ن ه  لل ملمات   ،للواجبات  ي ناول ا 
  ، وال ااااااااااابق ي ناول من يسعى الواجبات وي قملَّب بعد  ل  بزايإا احل اااااااااانات  ،احململَّمات 
  .)1)لعا  دلى سبيى ال مثيى   احلصمل ا كملو فملإ   فكىٌّ 
فيقد    :أما ص ا تعاِا ال س اري ابلملأي مع ال س اري النبوي ومل ميكن ال وفيق بينهما 

وكذا ص ا تعاِا ال س اري ابلملأي مع ما ىنبت   ،ألنق   اج هاإ مع نص  ؛ال س اري النبوي
 ؛أله ما يصا  ن اب ق صر الصا ابة يف ال س اري فالنسا صليق أميى ))من أقوال الصا ابة 

  ،و ا ام ازوا بق من السه  الصااااا ي  والعمى الصااااااحل  ، ح مال سادق من الملساااااول  
لملأي مع تس ااري لكن ص ا تعاِا ال س ااري اب ،و ا اخ صااوا بق من معاينة أسااباب ال نزيى

يف ا  ثلة فإه كاه ال ابع  مما مل يعمله ابألخذ دن أنى الك اب أو كاه  انظملال ابع   
ال س ااااااري فيما فيق جمال للملأي ف ين ذ نلجث للرتجي  بن ال س ااااااري ابلملأي وقول ال ابع  

و ل  كلق بشاااااااملط وجوإ   ؛ال س اااااااري ابلملأي  ىص  ص ا كاه صمجادا لل ابعن فإنق يقد  دل 
  .)٢)اِا احلقيق  أما ص ا تي مل اجلمع بن ا عقول وا نقول فو نلجث ص  الرتجي ال ع
 :أهم املؤلفات يف التفسري ابلرأي -ه  

فمنهااا مااا تللاا     ،ا ؤلسااات يف الملأي ا قبول دااا الااانااات م نودااة  أ / الرأي املقبول:
ومنها ما تلل  دليق   ،ومنها ما تلل  دليق الصاااااااااااااانادة الن وية  ،دليق اجلوان  السقهية
ومنها ما تطلى   ،ومنها ما تلل  دليق النزدة السل ااااااااسية والكومية  ،الصاااااااانادة البوغية

ولكن اجلميع ينضاا  حتت شاا ن  .ومنها غري  ل    ،فيق الناحية القصااصااية واإلسااملا يلية
  :ون  كثريا منها ،واحد نو ال س ري ابلملأي اجلا ز

دبد هللا حممد بن دممل بن احل اااان بن احل اااان ال يم  الملازي   يألمساتي  اللي :  (1

 
 (. 51/ 4ال س ري وا س ملوه للذنيب )(1)
 (. 44/  1اخ وه ا س ملين أسبابق و وابطق ) (٢)
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 .(606)ت: ا لق  بسخمل الدين الملازي
انطااااااامل الدين أبو ساااااااعيد دبد هللا بن دممل بن حممد أنواا ال نزيى وأساااااااملاا ال ثويى:   (٢

 .(685ت: ) الشريازي البيضاوي
أبو الركااات دبااد هللا بن أمحااد بن حمموإ حاااف  مااداا  ال نزيااى وحقااا ق ال ااثويااى:   (3

 .(710ت:)الدين الن س 
ابن   ،حممد بن أمحد بن حممد بن دبد هللا ،القاساااااااااااا   أبو ،ل  ااااااااااااهيى لعلو  ال نزيىا (4

 نا(741: ت جزي الكليب اللملانت  )
 ،بن حممد بن صبملاني دون الدين دل    ،أبو احل ن:  باب ال ثويى يف معاي ال نزيىل   (5

 .نا(741: ت ا عملوه ابخلازه )
أبو حياه حممد بن يوسااااااااار بن دل  بن يوسااااااااار بن  ،الب مل احمليس يف ال س اااااااااري (6

 .نا(745: ت حياه أىنري الدين األندل   )
نظا  الدين احل ااااااااان بن حممد بن ح ااااااااان القم    ،ملا   القملآه واغا   السملقاهغ (7

 .(850)ت:الني ابواي
حممد بن   ،ا دانة دلى معملفة بعا معاي كو  ابنا احلكي  اخلبريال اااملاج ا نري يف  (8

 .(نا 977: ت أمحد اخلطي  الشملبيين )
أبو ال عوإ العماإي حممد بن حممد   ،صاشاإ العقى ال لي  صر مزااي الك اب الكمل  (9

 .نا(98٢: ت بن مصطسى )
صساديى حق  بن مصاااطسى اإلسااا انبو  احلنس    ،او  البياه يف تس اااري القملآه ( 10

 .(11٢7)ت:اخللو 
شاااهاب الدين حمموإ ابن   :او  ا عاي يف تس اااري القملآه العظي  وال ااابع ا ثاي ( 11
 .نا(1٢70  )ت:هللا احل يين األلوس دبد
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 (نا133٢)ت: حممد مجال الدين القاس  :حماسن ال ثويى ( 1٢
 .نا(1354)ت:حممد اشيد ا ا :القملآه احلكي تس ري   ( 13
 نا(1371: ت أمحد بن مصطسى ا ملاغ  ) ،س ري ا ملاغ ت ( 14
حتمليمل ا ع  ال ااااديد وتنويمل العقى اجلديد من تس ااااري الك اب ))ل  مليمل وال نويمل   ( 15

 :ت حمماد الطاانمل بن حمماد بن حمماد الطاانمل بن دااشااااااااااااااوا ال ون اااااااااااااا  )  ،((اجملياد
   .نا(1393

ب قمليمل آايت األحكا  من أن  نذىل وننال  ك   يف ال س اااااااااااري ابلملأي اجلا ز ان مت  
  :الك  

  .(370)ت: احلنس  أبو بكمل أمحد بن دل  الملازي اجلصاص ،أحكا  القملآه -1
ا عملوه ابلكيا    ،أبو احل اااااااااان الطري ،  بن حممد بن دل دل   ،أحكا  القملآه -٢

  .نا(504: ت ادملاس  الشافع  )
ا شاااااااااااااابيل  ا اااالك  حمماااد بن دباااد هللا أبو بكمل بن العملي    ،أحكاااا  القملآه  -3

  .نا(543)ا  وىف: 
أبو دباد هللا حمماد بن أمحاد بن أي بكمل األنصاااااااااااااااااي   ،هاجلاامع ألحكاا  القملآ -4

  .نا( 671 :ت القملتيب )
  :ب( الرأي املذموم

 :من  ل  و  ،ا ؤلسات يف الملأي ا ذمو  كثريا وم نودة  
  .نا(٢80األابت )ت:ن حم وكَّ  بن نوإ ادووَّااي بتس ري ك اب هللا العزيز: نوإ  .1
 ،ساااااااهى بن دبد هللا ال  ااااااارتي  ،أبو حممد ساااااااهى بو حممد :تس اااااااري القملآه العظي  .٢

 .(نا٢83الصويف )ت:
 .(نا3٢9دلى بن صبملاني  القم  الشيع )ت: ،تس ري القم  .3
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لم  حقا ق ال س ااااااري: أبو دبد الملمحن حممد بن احل اااااان بن موسااااااى األزإي  .4   ال اااااا 
 .(41٢الصويف )ت:

بو القاسااا  حمموإ أ  ،الكشااااه دن حقا ق ال نزيى وديوه األقاويى يف وجوىل ال ثويى .5
  .نا(538: ت ) ا ع ز الز شملي  ،بن دمملو بن أمحد

ت: )الملافضا    ساجممع البياه يف تس اري القملآه أبو دل  السضاى بن احل ان الطر  .6
548). 

 .(140٢الملافض )ت:   ا يزاه يف تس ري القملآه: حممد ح ن الطباتبا .7
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 املبحث الثاين 

 اجتاهات التفسري ابلرأي

 .ا طل  األول: ال عملير  نانج ال س ري ابلملأي والاناتق
 .ا طل  الثاي: ا لانات الباازا يف ال س ري ابلملأي
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 املطلب األول 
 التفسري ابلرأي واجتاهاتهالتعريف مبناهج 

فقد  ،صهَّ الانات ا س اااااملين للقملآه الكمل  ابلملأي قد تنودت وتعدإت در القملوه
فإه مل جيدوا فيهما    ،والقملآه ابل انة النبوية  ،يس املوه القملآه ابلقملآه  كاه الصا ابة 

ا نانج    فكاه منهجه  أطااااااااااااا َّ   ،اج هدوا ون  أنى لوج هاإ وا سااااااااااااا نباط اتس اااااااااااااري  
 .وأطسانا
ونشاااثت  ،آبرا دقا دنا ا خ لسةوإخلت أم  شاااىت  ،و ا توساااعت اقعة اإلساااو  

ال س ااري   أىنمل  ل  يف مصاااإادقا د من ملفة كالشاايعة وا ع زلة واخلوااج وغوا ا  صااوفة 
ومنه  من   ،فمنه  من ظاى دلى منهج ال اااااااااااااالر  ،وتنودات تملقاق والاانااتاق ،مناانجاقو 

  ،ومنه  من اطاااطبْ تس اااريىل ابلعل  الذي بملز فيق   ،ملإ يف تس اااريىلغل  حتكي  العقى اجمل
تس ااااااريىل ف وسااااااع يف أطااااااولق  يفوالسقيق غل  السقق   ،تس ااااااريىل يففالن وي غل  الن و  

والسيل ااوه مأل تس ااريىل   ،وا ؤا  غل  يف تس ااريىل سااملإ القصااص واساا يساؤنا ،وفملودق
  .أبقوال احلكمان والسوسسة وشبهه  والملإ دليها

فاااثلسوا ا ؤلساااات   ،وتنااااول كثري من الك ااااب وا ؤلسن ناااذىل ا ناااانج وا لااااناااات  
لبعا نذىل ا نانج   اموجز   اوساااااااااااانذكمل تعمليس   ،الكثريا يف دمل ااااااااااااها وإااساااااااااااا ها ونقدنا

  ،قبى القملانا يف ك   ال س اااااااااااااري ا  نودة   لةو ل   ا  عملف ها من أمهية ابل ؛وا لانات 
وما ايز بق تس ريىل   ،حىت يعمله الطال  منهج ا س مل وتمليق ق والانق الذي ساا دليق

  .من مميزات وما دليق من موحظات 
جممودة الطملب اليت سااالكها ا س اااملوه يف تس اااري القملآه  :واملرا  مبناهج التفس  ري  
و ل  أله تصااانير  ؛من ا نانج يف اللال  اوقد جند يف ال س اااري الواحد ددإ   .الكمل 

بى نو حك   ؛تس اري من ال ساساري دلى منهج معن   يعين خلوىل من ا نانج األخملى
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دلى منهج األىنمل وفيق الكثري من   فقد يصاانر تس ااري   ،دلى اللال  دلى منهج ا س اامل
فاالاذي يملج اق الكااتا  أه مناانج   ودلى كاىٍّ   ،وحنو  لا    ،اجلاانا  العقل  ا ج هااإي

  :ون  ،نجاىنوىنة من تنق   صرال س ري  
  .دلى ا نقول اونو الذي يع مد أساس   ،األىنملي يف ال س ري ا نهج - أ 
دلى سااااالي   اونو الذي يع مد فيق ا س ااااامل أسااااااسااااا    ،العقل  يف ال س اااااري  ا نهج - ب  
شااملوط ال س ااري من دل  أبطااول الشاامليعة والللة وأحوال نزول  بعد أه ي اا ويف ،قولعا 

  .ااثايت 
فيهما ا س ااااااااامل طااااااااا ة ا نقول  ىالذي ي  مل   ،منهج اجلمع بن ا ثىنوا وا عقول - ج 

خمل ي اااااااااا سيد من ااث  ووجوإ نذا ا نهج جعى أطاااااااااا اب كى منهج ،وساااااااااالي  ا عقول
فثطااا اب ا نهج األىنملي يف ال س اااري اسااا ندوا دلى ساااعة دل  األوا ى  ،ويملاد  حتسظاتق

وأطااااااا اب ا لاىل العقل    ،د  يف حمى الصااااااادااااابلللة وأحوال نزول ااثايت جبعى أقو 
واألوا اى كاانات   ،إلياى حيظمل ا ج هااإ  ن ملا  أإواتاق يوجاداأوا أبنناا أمملان ابل ادبمل و   

ول ا وازنة بن الاىل ال س ااااااااااري األىنملي افجان نذا ا لاىل الذي ح  ،اج هاإات كثريا  د
وبن الاىل الملأي الذي  ،الذي حاف  دلى ما كاه دليق األوا ى خاطااة يف أموا ا ع قد

  .جعى معاي القملآه م جدإا ب جدإ العصوا
والعقل  يف    األىنملي  ا نهج  ا خ وه بن  مل جيعلهماااااا  وا وح  أه  ال س ااااااااااااااري 

  .خمل مع تللي  ا نهج الذي  ن  صليقم ناقضن وصمنا اس ساإا كى منهج من ااث
وتكوه غالبة دلى   ،ويه    اتمليقة ي بعها ا س اااامل   :وأما اجتاهات التفس   ري فهو 

أو  ،العقديا س ااااامل  لاىل   اتبع    ،واسااااا نباط الد  ت   ،بياه ا عايأىننان  يف ما ساااااوانا 
ومن ننا تنودت الانات ا س ااااملين إاخى  ،الثقافية  أو السقه  وفق مكوانتق ،السكملي

 ،وان مامق السكملي  ،وميولق ا ذنبيةا نهج الواحد ح اااااااااا  مكوانت ا س اااااااااامل الثقافية  
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 .)1)طب ت ا لانات م عدإا وم جدإا ا   ال نوك الثقايف ولدإىل وأ
أخاذت الااناات م نوداة إاخاى ا نهج    ،ال سااسااااااااااااااري كماا أخاذت مناانج م عادإافا 

وحنو   ،وا لااااىل األإي  ،وا لااااىل السقه  ا اااذنيب  ،من  لااا  ا لااااىل العقاااديالواحاااد  
  . ل  

  

 
،  63حممد صبملاني  شااااااااااملير )ص:  انظمل: الانات ال جديد يف تس ااااااااااري القملآه الكمل  يف مصاااااااااامل، للدك وا  (1)

 (.٢9، ابن جمليمل الطري ومنهجق يف ال س ري )ص: (64
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 املطلب الثاين 
 التفسريالجتاهات البارزة يف 

 صلي  بياه أن  نذىل ا لانات: ،يف ال س ري ننال  ددا الانات ابازا
 :التفسري اللةوي -1
  :تعريفه :أوًل  

وإااسااااااة النص القملآي يف  ،نو ال س ااااااري الذي يه   بدااسااااااة ا سملإا القملآنية للواي  
مع ال ثموت العميقة يف الرتاكي  واألساالي    ،معانيق ا ملكبة من حيث الن و والبوغة

  .القملآنية  عملفة فنوه القول القملآي وإ  تق
  .)1)((بياه معاي القملآه  ا واإ يف للة العملب  )):وقيى نو

  :أقسام التفسري اللةوي وما صنف فيه ا:اثنيً 
 :ينق   نذا ا لاىل من ال س ري صر ىنوىنة أق ا  ن   

  :غريب القرآن :القسم األول
أو    ،وتنقياا     يسه  ص  بعااد اااث  اون  الكلمااات اليت يكوه معنااانااا غااامضااااااااااااااا  

  .دلى بعا الناس إوه بعا ايكوه غامض  
 ،السصااا ان  وأطااا اب الللة  ،الصااا ابة ون  العملب العملابن ))  : قال ال ااايوت 

و كمل    ،((  اتوقسوا يف ألساا  مل يعملفوا معنااناا فل  يقولوا شااااااااااااااي ا    ،ومن نزل القملآه بلل ه 
فقد جان دن   )٢)  األب   ))حيث مل يعمله مع  كلمة   لذل  منها قصااااة دممل  أمثلة
ناذىل السااكهاة قاد   :فقاال ()وفااكهاة وأابأه دممل بن اخلطااب قملأ دلى ا نر ) :أنا  

قال ابن  ،((اي دممل   كلر الصه نذا دو   :مث اجع صر نس ااااااااااااق فقال  دملفنانا فما األب  

 
 (.38ال س ري الللوي للقملآه، للدك وا م ادد بن سليماه الطياا )ص:  (1)
 ونو النبات الذي ينبت يف األِا ووكلق احليواانت. (٢)
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وص  فهو وكى   ،نذا حممول دلى أنق أااإ أه يعمله شكلق وجن ق ودينقو ))   :  كثري
وحنو كلمااة ال خوه اليت خسياات    ،)1)((من قملأ نااذىل ااثيااة يعل  أنااق من نبااات األِا  

وحنو كلماااة فااااتمل اليت    ،[47  :الن اااى]َّ ىف يث ىث نث ُّٱ دلى دممل يف قولاااق تعاااار:
كناات     :أخملج من تمليق جمااانااد دن ابن دباااس قااالفقااد    ،خسياات دلى ابن دباااس

أان   :فقال أحدمها  ،أَتي أدملابياه خي صااااااااااااااماه يف ب ملأإاي ما فاتمل ال ااااااااااااااموات حىت 
 ىك مك لك اك  يق ىق ُّٱ  :خس  دلياق قولاق تعاارو   ،)٢)يقول أان اب ادأهتاا  .فطملهتاا

:   ،دوِن اب ِن دوبَّاسٍ كما جان    ،[89  :األدملاه]َّ ىل مل يك موا  ))او اااااِ و اهَّ  دونا ه موا قوالو
عا ت  بِنا تو ِ ي ياوزوهو أوِو ابا ناوةو ِ ي ياوزوهو        َّ اك  يق ىق ُّٱك نا ت  أوإ اِي ماوا قاوو لا ق :  حوىتَّ سِو

: تاوعوالو أ فواحِت  و أ قواِ ي و    .)3)تاوق ول 
صساااااملا يى حدىننا سا  بن حملب دن دكملمة دن ابن دباس  وأخملج السملايي حدىننا   
 .وحنو  ل   ،)4) (والملقي  ،وأواىل ،وحناان  ،غ لن)كى القملآه أدلمق ص  أابعا   :قال

  :ومن الك   اليت ألست يف غملي  القملآه
  .(نا141 :ت ) غملي  القملآه ألابه بِن تلل  اجلوملِيملِيِّ  .1
  .(نا٢0٢ :ت ) ألي حممد حيىي بن ا باا  اليزيديِّ البصملي ،غملي  القملآه .٢
 .(نا٢10 :ت )ا ث  البصملي بن ألي دبيدا معممل  ،جماز القملآه .3
 :ت )النَّ وي البصااامليِّ   ((األخسش))ألي احل ااان ساااعيد بن م اااعدا   ،غملي  القملآه .4

 
 (.303/ 1اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (1)
 .1559أخملجق البيهق  يف شع  اإلمياه بملق   (٢)
،  30606وابن أي شااااااايبة يف مصااااااانسق بملق :  (،165/  1أخملجق البيهق  يف األسان والصاااااااسات للبيهق  )  (3)

 (.303/ 1وانظمل: اإلتقاه يف دلو  القملآه )
(، وجمموك  19٢/  ٢(، وتس ااااري القملآه، لعبد الملزاب الصاااانعاي )115/  9انظمل: الدا ا نثوا، لل اااايوت  )  (4)

 (.1/304(، واإلتقاه )13/374الس اوى )
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  .(نا٢15
بوةو البصملي  ،غملي  القملآه .5  .(نا٢76 :ت )ألي حممد دبِد هللا بن م ل  بن قا  اويا 
 :ت )نزنة القلوب يف تس ااااااااري غملي  القملآه العظي  حملمد بن دزيز ال ااااااااج اااااااا اي   .6

  .(نا330
  .(نا338 :ت )معاي القملآه ألي جعسمل الّن اس  .7
 .(نا437ت: )من وب  ك  بن أي تال  القي    ،العمدا يف غملي  القملآه .8
  .ونو أح نها ،(نا 50٢ :ت )ا سملإات يف غملي  القملآه للملاغ  األطسهاي  .9

 .(نا597 :ت ) بن اجلوزي  ،األاي   ا يف القملآه من اللملي  . 10
تس اااااااااري غملي  القملآه للعومة ساااااااااملاج الدين أي حسص دممل بن أي احل ااااااااان   . 11

  .(نا804 :ت )ا عملوه اببن ا لقن 
  :النحو :القسم الثاين

وأدملبوا  ،للقملآه الكمل  تبقوا فياق قواداد الن و  احياث ألر بعا العلماان تس ااااااااااااااري  
فكانوا يع مدوه دلى آايت  ،الكلمات القملآنية م ااا عمل ااان ا ذان  الن وية ا خ لسة

ومن ا ؤلسات   ،أله القملآه الكمل  ك اب العملبية األول  ؛القملآه يف وييد القوادد الن وية
  :يف نذا ا لاىل

  .(نا٢07 :ت )للسملان  :تس ري مشكى صدملاب القملآه ومعانيق .1
  .(نا 311:ت )معاي القملآه وصدملابق ألي صس اب صبملاني  الزجاج  .٢
  .(نا437ت: )  ك  بن أي تال  القي   ؛صدملاب مشكى القملآه .3
  .(نا50٢ :ت )ا لخص يف صدملاب القملآه؛ لي ىي بن دل  ال ريزي  .4
 ألي الركات دبد الملمحن بن أي سااااعيد األنبااي ،البياه يف غملي  صدملاب القملآه .5

  .(نا577 :ت )
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  .(نا643 :ت ) حل ن بن أي العز ادمداي ،السمليد يف صدملاب القملآه اجمليد .6
  .(نا74٢ :ت ) إلبملاني  بن حممد ال ساق   ؛اجمليد يف صدملاب القملآه اجمليد .7
 .(نا 745 :ت )ألي حياه األندل    :الب مل احمليس .8
  .( 198٢ :ت )حملي  الدين الداويش  ؛القملآه وبيانقصدملاب   .9

 :التفسري البالغي البياين :القسم الثالث
ون  ال ساسااااااري اليت اد   أطاااااا ا ا كظهاا بوغة القملآه الكمل  يف طااااااواىل البيانية  

  .وي عى إلبملاز البياه واإلدجاز يف القملآه الكمل  ،ا خ لسة وما ي سملك منها
  :ومن الك   اليت دنيت ابجلان  البوغ 

 .الكشاه للز شملي .1
 .للبيضاوي ،أنواا ال نزيى .٢
 .ألي ال عوإ  ،صاشاإ العقى ال لي  .3
 .بنت الشات للدك واا دا شة دبد الملمحن  ،ال س ري البياي للقملآه .4
 . بن داشوا ،ال  مليمل وال نويمل .5

  :ون  من أوجق البياه مثى ،بصواا خاطةوننال  ك   اد نت اب ناسبات 
 .نظ  الداا يف تناس  ااثايت وال وا للبقاد  .1
  .تناسق الداا يف تناس  ال وا لل يوت  .٢
 التفسري الفقهي:  - 2
 : تعريفه: أوًل  

والملإ دلى  ،وبياه اس نباتها وتسمليعاهتا ،نو ال س ري الذي يع  ابألحكا  السقهية
  .)1)ا ذان  السقهية ا خالسة

 
 (.4٢ال س ري واجالق، حممد حمموإ حوا )ص:  (1)
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السقيق يكاإ ي اااااااااااملإ فيق السقق من ابب الطهااا صر أمهات و ))  :  قال ال ااااااااااايوت  
واجلواب    ،وا ا اسااااااااااااا طملإ صر صقامة أإلة السملوك السقهية اليت   تعلق دا اباثية ،األو إ
  .)1)((  كالقملتيب  ،ا خالسن ةدلى أإل

  :: نشأة التفسري الفقهيااثنيً 
بصااااااواا قاتعة دلى بعا األحكا    إ لة النصااااااوص القملآنية   تدل أحياان    ت ا كان 

بى  ،ليا دلى إاجة واحدا يف الثبوت   واإت دن النيب يتوبياه ال انة ال ،الشاملدية
جي هدوه يف فه    كاه الصا ابة بعد وفاا النيب    ،نو م ساوت بن الصا ة والضاعر

ف صاااااااااااااااى بينه  شاااااااااااااا ن من ا خ وه يف   ،بعا األحكاا  من ااثايت واألحااإياث
 ٱُّ :و لا  يف قولاق تعاار ، دادا ا ملأا احلااماى ا  وىف دنهاا زوجهاامثاال  لا  يف  ،السه 
وقولاق  ،[٢34البقملا: ]َّ يمجن ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل
 .[4 :الطوب ااثية]َّ  جفحف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ :تعار

صر نااتن ااثي ن يف أهناا تع اد  فقاد اساااااااااااااا ناد دل  بن أي تاالا  وابن دبااس  
  .((األابعة أشهمل ودشمل  ))أو  ((الو ع  ))أببعد األجلن 

أله آية    ؛فإهن  يملوه أه ددهتا الو ااااع   أما ابن م ااااعوإ وأبو نمليملا وأبو ساااالمة
األسالمية   اديث سابيعة اواسا دلوا أيضا    ،الطوب نزلت بعد آية البقملا فه   صاصاة دا
ا باوع دو   ،حامى  اليت تويف دنها زوجها يف حجة الوإاك ون  فاولو   تاون شو   أوه  وو وعوت  محو لوهو

ا لوومَّلاوت  لِل خ طاَّابِ   ،ووفاواتاِقِ  هاو ا تاوعولاَّت  ِمن  نِساواسااااااااااااااِ ناوابِاِى ب ن    ،فاولوماَّ ا أوب و ال ااااااااااااااَّ هاو فاودوخاوىو دولويا 
   ٍ ِد الاادَّ   -باوع كااو ى  ِمن  بوِ  دوباا  ا    -اِا  اوجاا  الو دااووا مااو ة    فاوقااو لااو لوعولااَِّ  تاومل ِجنو   ،أواواِ  م  وجومِّ
مل   ،النِّكوا و  ه مٍل وودوشاااا  باويا عوة   .ِصنَِّ  وواهَِّ موا أون ِت بِنواِكٍ  حوىتَّ او ملَّ دولوي ِ  أوا باوعوة  أوشاااا   :قوالوت  ساااا 

ي ت   ِحنو   مجووع ت  دولوىَّ ىنِيواِي   وِل و  فاولومَّا قوالو ِ   ولو اهَِّ  ،أوم  ااو ثول   ق  دون    فوثوتاوي ت  اوساا  فو ااو
 

 (.٢/190اإلتقاه ) (1)
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لول ت  ِحنو وو وع ت  محو لِ  فوثوفا  واِي  ، وِل و  ا ِ   ووأوموملوِي  ، أبِوّنِّ قود  حو   .)1)(اِبل اَّزوو ِج ِصه  بودو
وكاه نو نواا  خ وه السقهان   ،مث تطوا نذا اخلوه وتوسااااااااااع يف دهد ال ابعن

ف اااااااعى  ،الذي نشاااااااثت دليق ا ذان  السقهية يف آخمل القمله األول وبداية القمله الثاي
بعااد  لاا  أتباااك كااى مااذناا  فقه  صر آايت األحكااا  يف القملآه يسملإوهنااا ابل ااثلير  

وأطااااا  نذىل ا ذان  من حيث  ،يف اسااااا نباط األحكا   ويس اااااملوهنا ح ااااا  قواددن 
ون    ،ون  ا شاااااااااهواا واليت كثمل أتبادها  ،مة أطاااااااااول ا سااااااااا نباط أابعةا ع قد وساااااااااو

ف اااااعى أطااااا اب كى مذن  ل ساساااااري آايت  ،األحناه وا الكية والشاااااافعية واحلنابلة
ما خي اا ا س اااااااااامل اأي  اوكثري    ،ااألحكا  ح اااااااااا  قوادد مذنبه  يف ا ساااااااااا نباط غالب  

وغل  يف ال س اااااااري اجلان  السقه  حىت   تكاإ لد بينها وبن ك   السقق  ،ا ذن 
  .كبري فااب

  : املؤلفات يف التفسري الفقهي:ااثلثً 
وصلي  بياه    ،تنودت تساساااااااااااااري آايت األحكا  ح ااااااااااااا  تنوك ا ذان  السقهية 

  :بعا نذىل ا ؤلسات ح   ا ذان  السقهية ا شهواا
  :من املذهب احلنفي :أوًل  

  .ا عملوه ابجلصاص ،ألي بكمل الملازي تس ري أحكا  القملآه: -1
  .م ّوجيوه ،ال س ريات األمحدية يف بياه ااثايت الشملدية -٢

 :ومن املذهب املالكي ا:اثنيً 
 .ألي بكمل بن العملي :تس ري أحكا  القملآه -1
 .ألي دبد هللا القملتيب :اجلامع ألحكا  القملآه -٢

 
، وم ال  يف طا ي ق، ك اب  3789ك اب ا لازي، ابب فضاى من شاهد بداا   اق    طا ي  البخااي،  (1)

 . ٢806الطوب، ابب انقضان ددا ا  وىف دنها زوجها   اق  
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  :ومن املذهب الشافعي ا:اثلثً 
  .أحكا  القملآه: مجعق أبو بكمل البيهق  من نصوص اإلما  الشافع  يف جملد -1
 .ألي احل ن الطري ا عملوه صلكيا ادملاس :أحكا  القملآه -٢
 .جلول الدين ال يوت  :اإلكليى يف اس نباط ال نزيى -3
 .((ال من))القول الوجيز يف أحكا  الك اب العزيز: أمحد بن يوسر احلليب  -4
 :ومن املذهب احلنبلي ا:رابعً 

  .حممد بن احل ن السملان ىأحكا  القملآه ألي يعل  -1
  .آايت األحكا   بن داإل احلنبل  -٢

ولكن   ؛يف تس ااري آايت األحكا   اويف العصاامل احلديث ألر ددإ من العلمان ك ب  
 :وصمنا يملج وه منهج الدليى منها ،يف اللال    تل ز  أطول مذن  حمدإ

  .حممد طديق ح ن يف جملد :نيى ا ملا  يف تس ري آايت األحكا  -1
  .حممد دل  الصابوي يف جملدين :اوا ع البياه تس ري آايت األحكا  -٢
الذي مل ينص دلى مؤلسق وصمنا أشاااااااااامله دلى تبعق   :تس ااااااااااري آايت األحكا  -3

 .وتنقي ق حممد دل  ال ايا
 .مناك القطاه :تس ري آايت األحكا  -4
  .إااسات يف تس ري بعا آايت األحكا  للدك وا كمال جوإا أبو ا عات  -5
 :التفسري العلمي -3
  :تعريف التفسري العلمي :أوًل 

ومك شسات  ،آايت القملآه الكمل  الكونيةنو اج هاإ ا س مل يف كشر الصلة بن 
ويدل دلى مصاااااااااداىل وطاااااااااوحي ق لكى   ،العل  ال جملييب دلى وجق يظهمل صدجاز القملآه
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  .)1) زماه ومكاه
  الكشااار دن معاي ااثية يف  اااون ما ىنبت طااا  ق من نظملايت العلو  )) :وقيى نو

  .)٢)(( يكن ابإلمكاه صإااكها ابلوسا ى البشملية يف زمن الملسول  اليت مل ،الكونية
ولكن نو    ،فليا ا ملاإ ابل س ااري العلم  ال زا  ا نهج العلم  ا عملوه يف ال س ااري

والعلو   ،مصااااااااااااطل  حاإث ل ناول ما تضاااااااااااامنق القملآه يف صشاااااااااااااااتق دن العلو  الب  ة
فهنال  فملب بن دلمية  ،ال طبيقية ال جمليبية كالط  والملاي ااااااااااااايات والسل  وحنو  ل  

  .وال س ري العلم  ،ال س ري
  :نشأة التفسري العلمي ا:اثنيً 

ليخملج بق الناس من الظلمات صر   اونذيمل    اومبشاااااااامل   أاسااااااااى هللا تعار اسااااااااولق ناإاي  
وأنزل معااق نااذا الك اااب الااذي حوى كااى حجااة   ،ومن الضااااااااااااااولااة صر اداادى  ،النوا

  ،وا نظواا يف كونق   ،وأممل هللا دباإىل ابلنظمل وال دبمل لآلايت ا  اااااااطواا يف ك ابق  ،وبملناه
 ،ام  قيم    ودقو    اسليم    األهنا إ  ى دلى احلق  ن ازقق هللا قلب    ؛ونذا فعلق  ،قولق  فذا 

من ااثايت اليت تدل دلى وحداني ق كخلق ال اااااموات واألِا واإلن ااااااه  افعمِل كثري  
وأمملىل ابلنظمل يف تكوين ال ااا اب وساااوقق ونزول ا طمل وصحيان األِا   ،واجلن وا و كة

بى أمملىل أه ميعن   ،ظمل صر اجلبال واألهناا والب ااابلن ىلوأممل   ،وأنواك النبات اخلااج  ،ا ي ة
 .وما يف  ل  من سنن وآايت  ،سواي   االنظمل يف خلقق من نطسة صر أه طريىل خلق  

 اوموافق   اوا ك شاافات احلديثة الضاخمة جان الكثري منها مصادق   ،ومع تطوا العل 
مما    ،ومل يصاااااااااااااااإ  جز ية من جزي اتق ، ا نطق بق القملآه الكمل  قبى ألر وأابعما ة دا 

 
 (.٢/549الانات ال س ري يف القمله الملابع دشمل للملوم  ) (1)
وا/ سااااااليماه بن طاااااااحل  ال س ااااااري العلم  ا عاطاااااامل وأىنملىل يف كشاااااار اإلدجاز العلم  للقملآه الكمل ، للدك   (٢)

 (.5القملداوي )ص: 
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 اا أظهمل   ،جعاى ناذا الك ااب يف مكااناة مل يشااااااااااااااااكاق فيهاا ك ااب من قبلاق و  من بعادىل
ولاذا يقملا كثري من البااحثن أه نشاااااااااااااااثا    ؛وأناق من لاده حكي  خبري  ،للعاا ن صدجاازىل

وكانت البداية    .للنهضااااااااااة العلمية يف الدولة العباسااااااااااية  ال س ااااااااااري العلم  كانت مواكبة
من العلو  يف كثري من    حماااااو ت قصااااااااااااااااااد منهااااا ال وفيق بن آايت القملآه ومااااا جاااادَّ 

يواك  تطوا للق أساا ااق وقواددىل   ادلمي    اصر أه طاااا تس ااري    مث تطوا  ،)1)ال خصااصااات 
 .العلو  يف كى دصمل

  ،ااثايت وأولونا دناي ه  وان مامه  وقد توساااااع بعا ا س اااااملين يف نذا النوك من  
ودن أساااملاا   ،فثبملزوا يف تساسااارين  إقا ق دلمية دن السل  ونظامق والكواك  وسااارينا

 ،وغرينا ودن النبات واحليواانت  ،ودن ا ياىل والب اا واألمطاا  ،خلق اإلن ااااه وأتوااىل
ويملبطوه  ل   ا توطاااااى    ،ينطلقوه من إ  ت القملآه الكمل  ومعانيق الظانملا واخلسية

  .فنشث من ننا ما ي مى ابل س ري العلم  ،صليق العل  من اك شافات 
 : موقف العلماء من التفسري العلمي لآلايت القرآنية: ااثلثً 
وصر تا سة أخملى   ،انق ااااااااااااا  العلمان يف حك  نذا ال س اااااااااااااري صر مؤيد ومعاِا 
  .)٢)ولكى منه  حج ق وبملانينق ،مع دلة

  :استدل املؤيدون للتفسري العلمي للقرآن الكرمي أب لة منها -أ
ون  مماااا أممل هللا ب ااادبملناااا    اناااذىل ااثايت الكونياااة واإ  كملناااا يف القملآه كثري    -1

  .فه  حمى للنظمل والب ث وال ثمى ،وا س ساإا مما  كمل هللا دنها
يف صبملاز نذا النوك يف ال س اااري صظهاا لوجق من وجوىل اإلدجاز اليت ت ناسااا   -٢

 
 (.٢6ال س ري العلم  ا عاطمل، للدك وا/ سليماه بن طاحل القملداوي )ص:  (1)
( فقد أتن  يف حتقيق  604 -  ٢/550يملاجع ك اب الانات ال س اااااااااري يف القمله الملابع دشااااااااامل للملوم  )  (٢)

 ا و وك.
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  .مع العصمل احلا 
وقداتق وسااااعة   بعظمة هللا   صه نذا النوك من ال س ااااري مما ميأل النسا صمياان   -3

أه ناذا القملآه من دناد هللا   اوجيعاى يف النسا يقينا   ،اسااااااااااااااع حكم اقدلماق وو 
  .العزيز احلكي 

  :واستدل املعارضون للتفسري العلمي - ب
ونو غين دن أه ي اااااااااااااالا  يف بيااناق ناذا ا  اااااااااااااالا   ،صه صدجااز القملآه ربات-1

 .ا  كلر الذي قد يذن  كدجاز القملآه
صه الاددوا القملآنياة صر النظمل يف الكوه والعلو  ن  إدوا دااماة صر موا ااااااااااااااع  -٢

   ىإدو  ونذىل ،دلومها ولي ااااااااااات بددوا صر بياه إقا قها وكشااااااااااار ،العظة وال سكمل
 .إليى دليها

أله دملية   ؛مدداا للزلى لدى أكثمل الذين خا اااااااوا فيقصه ال س اااااااري العلم    -3
 ع    ،وي ون  أهنماا م وقيااه و  لقاان  ،حمااولاة اجلمع بن موقسن اال وفيق تسرتِ غاالبا  

العل   نظملايت من   اخاطاااااااااة وأه كثري   قيف  حيالر النجا  ك ّى دملية من دمليات ال و 
  .قابلة لل ليري مك شسات ون   ،مؤق ة وم لريا و  تظهمل كلها إفعة واحدا

صه تناول القملآه  ذا اللوه من ال س اري يضاطمل ا س امل صر جماوزا احلدوإ اليت  -4
 .حت ملها ألسا  النص القملآي الكمل 

  :الرأي الراجح 
صنق   مانع من صيملاإ احلقا ق العلمية الثاب ة اليت   تقبى الشااااا  دند تناول النص 

مع  النص وفهمق السه  ال ااااااااااااالي  اخلا  من الشاااااااااااااوا   وا ؤىنملات مع صإاا    ،القملآي
ولكن نااذا كلااق وفق   ،أو ا يااى وا حنملاه بااق  وافقااة تلاا  احلقيقااة العلميااة  ،اخلااااجيااة

  :الضوابس والشملوط ال الية
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 أله النيب   ؛أو ما لق حك  ا ملفوك  ،دد   السة طاا ي  ا ثىنوا دن الملسااول - 1
 ،ونو أدل  النااس  ملاإ هللا يف كوماق ،[3:النج ]َّ من خن  حن جن ُّٱ  أقوالاق معصااااااااااااااوماة

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱ :ومهم ق األور بياه القملآه الكمل 

  .[44:الن ى]َّ  ٌّ
  .أه   ي عاِا ال س ري العلم  مع أي إليى آخمل واإ يف الك اب وال نة -٢ 
أله   ؛موافقاة الللاة العملبياة موافقاة َتماة اياث يطاابق ا ع  ا س اااااااااااااامل ا ع  الللوي-3 

 مض خض حض جض  مص خص ُّٱ :القملآه الكمل    بد أه يسه  وفق الللة اليت نزل دليها

  .و  ينبل  أه حنمى النصوص ما   حت مى ،[٢8:الزممل]َّ حط
  .دن ال ياب اأه يوافق سياب ااثية ايث   يكوه ال س ري انفمل   -4 
من وجوىل ال س ااااااااااااري ي ااااااااااااعق مسهو  ااثية ويوسااااااااااااع   اأه تذكمل نذىل احلقا ق وجه   -5 

أله نصاااوص  ؛و  ي ناقا مع ما  كملىل ال ااالر الصااااحل والعلمان يف تس ااارينا ،معنانا
  .القملآه تقبى وويوت كثريا م نودة غري م عاا ة

أ  و   ،أ  تطلى تلا  العلو  دلى ا قصاااااااااااااااد األول من القملآه الكمل  ونو اداداياة  -6 
بى   ،ساااواىل  ت ذ كمل نذىل األااث دلى أهنا ن  ال س اااري الذي   يدل النص القملآي دلى

ولوساااااااااا شااااااااااهاإ  ا دلى وجق   يؤىنمل بطوهنا فيما بعد دلى  ،تذكمل ل وساااااااااايع ا دلول
 ل  أه تس اااري النص القملآي بنظملية قابلة لل ليري واإلبطال يثري  ،قداساااة النص القملآي

 الشكو  حول احلقا ق القملآنية يف أ ناه الناس كلما تعمل ت نظملية للملإ أو البطوه
أو مازالت يف فرتا ال خمن والدااسااااااااااااة   ،أ  يس اااااااااااامل دلى نظملايت دلمية وانية  - 7 

و ل     ؛فق احلقا ق العلمية الثاب ةبى   بد أه يكوه  ل  و   ؛ف خضع آايت القملآه دا
أله احلقا ق العلمية الثاب ة اليت أىنب  ها الدااسااااات العلمية ا  طواا   ت عاِا اال مع 

أله  ؛ف اإنا وسيظهمل الزماه  ،وصه داا  ها فو ينبل  ا ل سات صليها  ؛حقا ق القملآه
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هللا   ثتياااق  ولكن كو     ؛ماااا جاااان يف النظملايت من حقاااا ق ميكن أه ت لري وت بااادل
  .الباتى من بن يديق و  من خلسق

و ده صإاا  األمة   ،وزايإا اإلمياه ،أه تس ااااااااااامل تل  احلقا ق من ابب اإلدجاز- 8 
وأه احلقااا ق العلميااة اليت  كملت يف القملآه الكمل  األساااااااااااااااااس لااذكملنااا   ،دظمااة القملآه

و ده حتسيز ا  ااااال  صر ح ااااان ا ن ساك بقوى الكوه   ،قضاااااية اإلمياه واددايةخدمة 
  .ا  خملا لق

ويلس ه  صر   ،أه تذكمل تل  األااث دلى وجق يدفع ا  اااااااااااالمن صر النهضااااااااااااة -9 
وحيملكه  صر ا ن ساك بقوى نذا الكوه الذي ساااااااااااخملىل هللا لنا   ،جول القملآه ودظم ق

  .يعيد لألمة اإلسومية جمدنا اان ساد  
  .(1)أ  ي عمِل ال س ري العلم  ألخباا وشؤوه الليبيات  - 10 

  :فوائد التفسري العلمي ا:رابعً 
يرز نوك جديد   و ،تظهمل دظمة القملآه  ص  من خولق ؛ولل س ااااااااااااري العلم  فوا دىل

  امن أنواك اإلدجاز ت اا طيع من خولق اساا مالة غري ا  االمن صر اإلسااو  وخصااوطاا  
ونو يؤكد ال وافق   ، ن ساك  ا سااااااخملىل هللا لنااألمة للنهوِ واكما يدفع    ،العلمان منه 

  .ملناوغري  ل  من فوا د كثريا يطول  ك بن الدين والعل   ا يعمق اإلمياه
  :العلمي أهم املؤلفات يف التفسري   ا:خامسً 
 السخمل الملازي        ال س ري الكبري -1
 تنطاوي جونملي   اجلوانمل يف تس ري القملآه الكمل  -٢

 
(،  ٢/604والانات ال س ااااااااري يف القمله الملابع دشاااااااامل للملوم  )(،  1/569انظمل: منانى العملفاه للزاقاي )  (1)
  ٢89)ص:، وإااسات يف دلو  القملآه للدك وا فهد الملوم ،  1٢6اااااااا    1/1٢5تقاه الرناه يف دلو  القملآه  صو 
 . (45- 45)ص:ومن أوجق صدجاز القملآه الكمل  للدك وا نبيى حممد آل صساديى  (،٢97_ 
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 حممد بن أمحد ا سكندااي     كشر األسملاا النواانية القملآنية  -3
 دل  فكملي      القملآه ينبوك العلو  وا عااه  -4
  .منصوا ح   النيب .إ     الكوه واإلدجاز العلم  للقملآه -5
  .حنس  أمحد     ال س ري العلم  لآلايت الكونية -6
  .أمحد قملقوز .إ ،دبد احلميد إايب        مع الط  يف القملآه الكمل  -7

  .وغرينا كثري
  :التفسري الجتماعي -4
  :: تعريف التفسري الجتماعيأوًل  

  ،ابجلوان  ا ج مادية فيق ا س امل اباثايت اليت دا دوقة  نو ال س اري الذي يع ين
  ،في وساااع يف شاااملحها وبياه نداي ها وحكمها  ،من أساااملية واق صااااإية وساااياساااية وغرينا

  .وتص ي  م اا األمة وفق نداايهتا
  :نشأة التفسري الجتماعي ا:اثنيً  

يعبادوه   ،حن نزل القملآه الكمل  كااه النااس يف جاانلياة جهون و ااااااااااااااولاة دمياان
وتشااااا عى  ،ويشاااااملبوه اخلممل ويلعبوه ا ي ااااامل  ،وثكلوه الملاب ،وي دوه البنات   ،األطااااانا 

 ،و  إولة سااياسااية لمعه  ،  إين يوحدن  ،احلملوب بينه  ل اانوات ألتسق األسااباب 
  .القوي آكى والضعير مثكول ،و  مصاحل اق صاإية تملبس بينه 

ووحاد  ،وناذب أخوقه   ،فلماا أنزل هللا ك ااباق اخلاالاد الشاااااااااااااااايف أطاااااااااااااال  دقيادهت 
فما  ،قمل الصااااا ي  وأبطى ال اااااقي   داإاهت  وتقاليدن  فثوقوَّ  ،وأانا دقود   ،طاااااسوفه 

ن  ص  ساااانوات وتلري حاد  من أمة م اااا ضااااعسة صر أدظ  أمة دملفت يف َتاي  الدنيا  
و ل  من خول ما   ،ود  اخلري يف الناس ،فان شااااااملت السضاااااايلة ،اوساااااالوك   اوخلق   ادلم  

 .ال زموىل من دقيدا وشمليعة داجلت مشاكله  األسملية وال ياسية وا ج مادية
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وي وسااااااعوه يف تس اااااارينا  ،ودذا الهت تا سة من ا س ااااااملين يع نوه  ذىل ااثايت  
ولذا توسااااااعوا يف   ؛تالبن دوج مشااااااكوت جم معاهت  وفق تل  ا عاجلة الملابنية األور

ان ما  اج ماد  يف   وفنشااااااااااااث لوه من ألواه ال س ااااااااااااري    ،اشاااااااااااامل  نذىل ااثايت وبياهن
  .اإلطو 

وا س اااملوه كله  ي ناولوه نذىل ااثايت ويس اااملوهنا ص  أه نذا ا لاىل من ال س اااري  
وحياول الملبس بن ااثايت وما نو سا د يف جم معه  مما نو  الر   ،ل فيق الوقوهو يط
 .فهو تس ري يملبس بن ااثايت وقضااي اإلن اه وحاجاتق ا ج مادية ا عاطملا ،لق

  :أهم املؤلفات يف التفسري الجتماعي ا:اثلثً  
  :وا ؤلسات اليت سلكت نذا ا  ل  كثريا منها

  .حممد اشيد ا ا   تس ري ا ناا  -1
 .أمحد مصطسى ا ملاغ          تس ري ا ملاغ  -٢
  .حممد فمليد وجدي     ا س ملا ص ر  - 3
 .حمموإ شل وت   تس ري القملآه الكمل  -4
 .دبد الملمحن بن حممد الدوسملي  طسوا ااثرا وا ساني  -5
 .سيد قط   يف ظول القملآه -6

 :التفسري الكالمي - 5
 :الكالمي : تعريف التفسري أوًل 

وحياول الملإ   ،وجزي اهتاونو الذي يعمد ا س ااامل فيق صبملاز م اااا ى ا د قاإ فملودها 
  ه  ودصاااااااامة األنبيان دلي  ،خاطااااااااة يف م ااااااااا ى ال وحيد  ،دلى السوسااااااااسة وأنى ا نطق

وادداية والضاااول ودوق هما املّية واخ ياا    ،وا عاإ ،اإلمامةو   ،العدل اإلد و  ،ال اااو 
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 .اؤية هللا ابلعن ا اّإية ودوقة  ل    ثلة ال ج ي  وال شبيقو  ،اإلن اه
وتوساااااااااااعق يف   ،واخلوِ يف ا  شاااااااااااا ات  ،ويؤخذ دلى نذا ا نهج إخولق يف م انات  

بى أ ااااعست  ،و كملىل اثاان واج هاإات   حي ملها النص القملآي ،وتسمليعات  مناقشااااات 
  .او  ال س ري يف ا ؤلسات اليت وىنملت  ذا ا نهج الكوم 

 :أهمي التفاسري الكالمية ا:اثنيً 
 .ا ع ز القا   دبد اجلّباا ادمداي  ،م شابق القملآه .1
  .دبد اجلّباا ا ع ز  ،تنزيق القملآه دن ا طادن .٢
 .ا ع ز أبو القاس  حمموإ بن دممل الز شملي  ،الكّشاه .3
 .أبو منصوا حمموإ ا اتمليدي ،وويوت القملآه .4
 للسخمل الملازي ،مساتي  اللي  .5
 .الشي  أبو جعسمل الطوس  ،تس ري ال بياه .6
دمله فقد   .ةجليبصاااواا  ثى تس اااري السخمل الملازي )مساتي  اللي ( نذا ا لاىل ومي 

وقد مأل تس ريىل اب باحث    ،الملازي  ناظملاتق وسعة ابدق يف دل  اجلدل وا ناظملا والكو 
   ك اب جدل ومناظملا وكو   حىت يشاااااااااااعمل القاائ يف تس اااااااااااريىل أنق يقملأ يف  ،الكومية

ويملإ   ،خيملج دليها  وأحياان   ،العقديةونو يقملا مذن  األشاادملا وآاانن    ؛ك اب تس اري
و  تكااإ امل بصااااااااااااااس اات يف الك ااب ص ّ   ،ا ع زلاة وغرين  بطمليقاة جادلياة كومياةدلى  

مما جعلق  ،طاااااس ات ددا ووخذ نذىل الملإوإ   ،ويذكمل الملازي مب ثا كوميا أو أطاااااوليا
دن ال س ااااري يف اساااا طملاإات يضااااعر ااتباتها   اكثري  وخيملج   ،يطيى يف مباحث ال س ااااري

اساااا لملب تس اااارينا أابعا   .[31البقملا:]َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ   :فقولق تعار  ،اب و ااااوك
إقيق  بعاد ناذا ال طوياى لادىل   خيملج اأي  و   ،أكثمل اوىنهاا جاانبياة  ،وىنوىنن طااااااااااااااس اة

وكوماق يف ا ساااااااااااااا عاا ا أخاذ أكثمل من أابعن طااااااااااااااس اة لكثملا ماا  كملىل من   ،حيك  باق
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واإ من خول شاااااااااااملحها    ،واإخى فيق من م اااااااااااا ى دقلية وجماإ ت كومية ،تسمليعات 
  .واألمثلة يف ك ابق أكثمل من أه حتصى ،دلى القداية

 :التفسري اإلشاري -6
  :: تعريف التفسري اإلشاريأوًل  
ه صنكااا لاد لاة و إ  ،ووياى النص القملآي بلري ظاانملىل إلشاااااااااااااااااا تظهمل للمس ااااااااااااااملونو   

والسملب بينق وبن ال س ااااري الباتين   ،اوميكن اجلمع بينق وبن الظانمل ا ملاإ أيضاااا   ،الظانمل
الذي يقصااااااد من واا ق صللان الشاااااامليعة   ،اا ذمو  أه ال س ااااااري الباتين يلل  الظانمل اام  

أما ال س ااااااااري اإلشااااااااااي فإنق يقمل  بظانمل ااثية ويضااااااااير صليها ا ع   ،وتعطيى األحكا 
  .اإلشااي

أبنق صشاااا صر اقرتاب    مثى فه  دممل بن اخلطاب وابن دباس من ساواا النصامل  :ومثالق 
لذل  كاه   ،وقد خس  نذا ا ع  دلى ابق  الصاا ابة ا اا  هللا دنه  ،أجى النيب 

  .ال س ري اإلشااي   يداكق دامة ا س ملين

  :شروط التفسري اإلشاري املقبول ا:اثنيً 
 .و  دقو   اأ  يعاِا شملد   .1
 .أ  خيالر ظانمل النص القملآي .٢
بااى   بااد من ا ع  الظااانمل   ،أه ا ملاإ نو الباااتن وحاادىل إوه الظااانمل  ىأ  ياادد .3

 .وصحكامق وتطبيقق أو   
ايث جيملي دلى  ،أه يصااااااااااا  دلى مق ضاااااااااااى الظانمل ا قدا من ل ااااااااااااه العملب  .4

 .النظ  وصدجازىلبوغة  ت   يلق   و  يكوه وويو   ،ا قاطد العملبية
 .صلزا  اللري بقو ومع توفمل نذىل الشملوط يف ال س ري اإلشااي فو جي  األخذ 
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وكذل   ،وممن تعمِل لل س اااااري اإلشاااااااي اإلما  األلوسااااا  يف تس اااااريىل او  ا عاي
وممن غل     ،((لطا ر اإلشااات ))والقشريي يف ك ابق    ،الني ابواي لق صشااات قليلة صليق

 .((تس ري القملآه العظي )) دلى تس ريىل اجلان  اإلشااي سهى ال  رتي يف تس ريىل
  :التفسري الباطين - 7

ونو تس ااااااااااااري القملآه الكمل  بلري ظانملىل  ق ضااااااااااااى صشااااااااااااااات خسية تظهمل ألاابب 
 .ال لو  و  ميكن اجلمع بينها وبن الظانمل ا ملاإ

بقصااااد الرتويج لعقا دن  الباتلة  كابن دملي ونو منهج ساااالكق فوسااااسة الصااااوفية   
ثِب الصااويف ص  أه حيول القملآه  )) :كما قال الذنيب  ،دلى ح اااب القملآه الكمل 

وغمل اااق  ذا كلق أه يملوج ل صاااوفق    ،نو ويملم  صليق  دن ندفق ومقصااادىل صر ما يقصااادىل
و اذا  ،ىناق دلى أساااااااااااااااس من ك ااب هللاوأه يقي  نظملايتاق وأااا ،دلى ح اااااااااااااااب القملآه

الله  صّ  نذا   االصاانيع يكوه الصااويف قد خد  فل ااس ق ال صااوفية ومل يعمى للقملآه شااي   
  .)1)((ال ثويى الذي كلق شمل دلى الدين وصحلاإ يف آايت هللا 

وصمنا الذي وجد من   ،واحلمد هلل   توجد د  ك   يف ال س اااري ت ااا  ق الدااساااة 
وك اب الس وحات   ،م سملقة اشا مى دليها ال س اري ا ن اوب صر ابن دملي ل  نصاوص 

كما يوجد بعا من  ل  يف كثري من ك     ،اوك اب السصاااااااااوص لق أيضااااااااا    ،ا كية لق
ومنهج أنى ال اااااااانة أه نصااااااااوص الوح  حتمى دلى   .)٢) ال س ااااااااري ا خ لسة ا شااااااااااب 

والعدول دنها صر معاه يدديها أنى الباتن بقصاااد نس  إ لة النص الظانملا  ،ظانملنا
 زئ رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ :صحلاإ يف القملآه كما قال تعار

وأما من  ،[40فصالت:] َّ يت ىت نت  مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 
 (.3/1٢ال س ري وا س ملوه للذنيب ) (1)
 (.367/ 1الانات ال س ري يف القمله الملابع دشمل، للملوم  ): انظمل (٢)
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يقول من احملققن أبه النصاااوص دلى ظوانملنا وفيها صشاااااات خسية تنكشااار ألاابب 
ال اااالو  ون    تنايف ظانمل النص فليا نو من ال س ااااري ا ذمو  الذي حذا العلمان 

  .منق
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 :مدخل
 ىن ُّٱ  :قال تعار ،مصاااااااااااااادا ادداية ال امة لليت ن  أقو  يف الدااينالكمل  القملآه  
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱٱ:وقال تعار  ،[9  :اإلساااااااااملان]

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب زبمب  رب يئ ىئ نئ مئ 
 لك  اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت

وقد ظلت األمة وخذ من   ،[16 –  15  :ا ا دا]َّ  ىل مل يك ىك مك
 اا تي اااااااااااااامل داا من  لا  ح ااااااااااااااا   ،نادياق الاذي   حتيس باق قوى العاا ن يف كاى فرتا

بملاز ما فيق من دل  وندى ص وحتاول ،وأسااااالي  م نودة  ،وسااااعه  وتاق ه  بصااااوا شااااىت
وقد كانت حماو ت العلمان يف اسا نباط   ،يقمل   صر اخلري ويبعدن  دن الشاملللناس  ا 

نوديا   اوخت لر من مس ااامل اثخمل اخ وف    ،شاااىت  افهمق وخذ طاااوا     ااارييمعاي القملآه وت
ويدخى من خولق صر نصاوص   ،ح ا  نوك ا  ال  واألسالوب الذي ين هجق ا س امل

  ،من ال س اااااري منهجق وأإواتق   أسااااالوبٍ  ولكىِّ  ،والد لةالقملآه الواافة الظول يف ا عاي 
وأنااداه كااى ابحااث واحاادا ونو   ،ونو القملآه الكمل   اوصه كاااه جمااال الب ااث واحااد  

أله القملآه دجا بق   ؛ ال اااااع  لسه  القملآه وا ن دان  ديق دلى قدا الطاقة والوساااااع
  .وفوا دىل   تن ه  ،تنقض 
ال س ري   يعدو كونق اخ وه تنوك يعضد بعضق كما أه ا خ وه يف أسالي     
 ،آخمل  دن أسااالوب من ال س اااري ونو ين هج أسااالواب    أله ا س ااامل قد   ي ااا لين ؛بعضاااا

  ، دن ال س ااااااري ال  ليل   فهو يس اااااامل يف ال س ااااااري ا قااه أو ا و ااااااود  قد   ي اااااا لين
 و اااااااود  أولل س اااااااري ا   والذي يك   يف ال س اااااااري ال  ليل  لدىل ااجة كبريا أحياان  

ا س ااامل دن األساااالي   فكى أساااالي  ال ساساااري م داخلة م  ااااندا   ي ااا لين  ،ا قااه
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ولكن نذىل األسااااالي  اليت سااااوه ن  دث   ؛)1)  ااألخملى أىننان تس ااااريىل أبساااالوب منه
 أو  ،سااااااااااااااوان أكاه  ل  يف آايت  ،مييز بينها ابللال  األد  يف وجهة ا س اااااااااااااامل  ،دنها

ال س اااااااااري يف دمومق ح ااااااااا  أساااااااااالي  وقد ق ااااااااا  العلمان  ،أو القملآه كامو    ،ساااااااااواا
  :ا س قملان ص  أابعة أسالي  ن 

 .ال س ري ال  ليل  .1
 .ال س ري اإلمجا  .٢
 .ال س ري ا قااه .3
 .ال س ري ا و ود  .4

  .يف ا طال  ااثتية وصلي  احلديث دن كى أسلوب من نذىل األسالي 
  

 
 (.54ا - 5٢انظمل: مباحث يف ال س ري ا و ود  للدك وا مصطسى م ل  )ص:  (1)
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 املطلب األول 
 التفسري التحليلي 

  :تعريف التفسري التحليلي :أوًل 

سااااااواا  آية   ،ونو الذي ي ااااااري فيق ا س اااااامل مع سااااااوا القملآه سااااااواا     ،ومع آايتق آية  
أو  ،أو سااااواا كاملة  ،سااااوان تناول مجلة من ااثايت م  ابعة  ،ي  ا صاااا رتح اااا  تمل 
  ،ووجوىل بوغ ها   ،ويسصاااااااااااااى يف بياه ما ي علق بكى آية من معاي ألساظها ،القملآه كلق

وغري  ،وما ي ااا ساإ منها  ،وتساطااايى أحكامها ومعانيها  ،وأوجق قملانهتا  ،وأساااباب نزودا
  .)1) ال س ري  ل  من مو ودات دديدا لدنا يف ا ؤلسات من نذا النوك من

ال س اري الذي يقصاد فيق ا س امل صر  ))زانمل األ ع  بقولق:   األسا ا  الدك واودملفق  
دن كى  اكاشااس    ،ااثايت القملآنية ح اا  تملتي  ا صاا ر مث يس ااملنا ب  ليى وتسصاايى

في لى اللس  من جهة الللة العملبية وأوجق اسااااااا عما تق    ،ما يمليد منها من معاه وأوجق
من السصااااااااااااااااحاة والبيااه وأوجاق ويبن ماا يف ااثياة    ،وماا يملاإ منهاا مماا ينااسااااااااااااااا  ا قاا 

مث بياه   ،وجد  وبياه ساب  النزول صه ،وال اواا لل اواا  ،ومناسابة ااثية لآلية ،اإلدجاز
وما ي ااااااااا خلص من النص من   ،ا ع  ومقاطاااااااااد الشااااااااامليعة من واان نذا النص القملآي

  .)٢)((فوا د ودر وأحكا 
  .ال سصيل األسلوب كذل  من ال س ري ابل س ري  وي مى نذا 

أله   ،و ا كانت أوجق ال س اااااااااري ال  ليل  كثريا وم نودة   ل مع يف ك اب واحدا
 .غال  من ف ملوا اك سوا ببعا األوجق يف ال س ري ال  ليل 

 
 (.57انظمل: اوث يف أطول ال س ري ومنانجق للدك وا/ فهد الملوم  )ص:  (1)
 (.18الكمل  للدك وا/ زانمل بن دواِ األ ع  )ص: إااسات يف ال س ري ا و ود  للقملآه  (٢)
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  :مميزات التفسري التحليلي: ااثنيً 
 ي ميز نذا النوك من ال س ري  ميزات دديدا من أبملزنا: 
فقد كاه ال س اااري يف نشاااثتق األور ي ناول ااثايت ا   ابعة   ،أنق أقد  أنواك ال س اااري .1

 :كما قال دبد هللا بن م اااعوإ  ،و  ي جاوزنا ا س ااامل صر غرينا حىت يعمله معنانا
كااه الملجاى مناا ص ا تعل  دشاااااااااااااامل آايت مل جيااوزنن حىت يعمله معاانيهن والعماى  )

 :بة كما قال جماندون  الطمليقة اليت تلقى ال ابعوه  ا ال س اااري دن الصااا ا  ،( ن
دمل اااااات ا صاااااا ر دلى ابن دباس ىنوث دمل ااااااات من فاحت ق صر خاا ق أوقسق  ))

 .((دند كى آية منق وأسثلق دنها
 اوأشااهمل ال ساسااري وأمهها قدمي    ،أه نذا النوك نو اللال  دلى ا ؤلسات يف ال س ااري .٢

  ، والثعليب  ،واخلازه  ،ألست دلى نذا النوك من ال س اااااااااااري ك س اااااااااااري الطري  اوحديث  
  .وغرين  ،والشوكاي ،وابن كثري ،وابن دطية ،والبلوي ،والواحدي

فمن ال ساسااري   ،ي ساوت ا س ااملوه يف نذا النوك من ال س ااري بن اإلجياز واإلتناب  .3
ومنها ما جان يف أكثمل من  ،كلق  ما جان يف جملد واحد  ا فيق النص القملآي الكمل 

كما نو يليب اغبة   ،وكى ك اب جندىل يناساااااااااااااا  لبعا ا  اااااااااااااا وايت  ،اىنوىنن جملد  
  .بعا أنى ا خ صاص ا عن

  ،وا قااه  ،إلمجا ا)) نذا النوك من ال س اااااااااااااري نو األسااااااااااااااس لكى األنواك األخملى .4
  ي ااااااا طيع ال عبري دن ا عاي   اصمجالي    األه ا س ااااااامل للقملآه تس اااااااري    ؛((وا و اااااااود 

مث يعر دنها  ،بصااااااااواا صمجالية ما مل يل  بد لة ااثية أو ال ااااااااواا بصااااااااواا تسصاااااااايلية
وكذل  ابلن ااابة  ن يمليد تس اااري   ،بصاااواا صمجالية ت ناسااا  مع مداا  من خياتبه 

   بد أه حييس أبقوال ا س ااااااااملين وبد لة ااثايت تسصاااااااايو   مقااان   اااثايت تس ااااااااري  
والاذي يك ا  يف  ،بعادناا  اه ويملج  بينهاا ح ااااااااااااااا  قمل اا من إ لاة النص أوليقاا
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لريبس بن إ لة ااثايت يف ال  ليل   دن ال س ااااري  ال س ااااري ا و ااااود    ي اااا لين
  .ا و وك الواحد

 ،من حيااث ا لااانااات   بن ا س ااااااااااااااملين يف نااذا النوك كااذلاا    ايظهمل ال باااين جلياا   .5
فمنه  من ال ز  يف تس ااااريىل ابل س ااااري اب ثىنوا والنقى دن أ مة    ،وا صاااااإا  ،وا نانج
ومنه  من ال ز   نانج ا ذان    ،وا ل زا   نهج أنى ال اااااااااانة واجلمادة ،ال اااااااااالر
 ،ومنه  من أف ااااا  لنس اااااق ف وساااااع يف ال ااي  والقصاااااص واإلساااااملا يليات   ،األخملى

 ،يف آايت األحكا  اومنه  من توساع كثري    ،ومنه  من اد   ابلبوغة ووجوىل البياه
ومنه  من اسا طملإ يف ا  اا ى   ،ومنه  من اد   اباثايت الكونية وال س اري العلم 

 ...ومنه  من توسااااااع يف دل  الكو  والسل ااااااسة ومصااااااطل ات الصااااااوفية  ،الن وية
  .وغري  ل  

وجان يف طااااااااوا م نودة ي اااااااامى   ،ونذا اللوه من ال س ااااااااري وصه مجع بن منانج ددَّا 
أو   ،الذي يع مد دلى وحدا ااثية ((ال س ااااااااااري ال سصاااااااااايل  ))أو  ،((ال س ااااااااااري ال  ليل ))

 .)1)ال واا 
 :أهم املؤلفات يف التفسري التحليلي ا:اثلثً 
وقد تكوه   ،ا ؤلسات يف ال س اااري ال  ليل  قد تكوه من ا ؤلسات يف ال س اااري اب ثىنوا 

  :ىنور   اأخذت طوا  قد ن  من حيث الك  و  ،ابلملأيمن ال س ري  
  ، وأي مظسمل ال ااااامعاي ،أي الليث ال ااااامملقنديك س اااااري    :خمتص    رةتفاس    ري    :األول 
  .وغرينا ،والن س  ،وابن ج زّي اللملانت  ،البيضاويو 
وأي حياه   ،وابن دطية ،والز شاااااااملي ، س اااااااري البلويك  :تفاس     ري متوس     طة  :والثانية 

  .وغرينا ،القاس و   ،والشوكاي ،أي ال عوإو  ،وابن كثري ،األندل  
 

 (.13انظمل: ال س ري وال ثويى يف القملآه الكمل ، للدك وا طو  دبد الس ا  اخلالدي )ص: (1)
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وابن  ،لوسااااااااا واأل ،والقملتيب ،والملازي  ،ك س اااااااااري الطري  :تفاس       ري موس       عة  والثالثة 
 .وغرينا ،داشوا

وكى نذىل ال ساساااري مع تباين حجمها ومنانجها والاناهتا تصااانر  ااامن مك بة 
  .ال س ري ال  ليل 
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 املطلب الثاين 
 التفسري اإلمجال 

 تعريف التفسري اإلمجال:  :أوًل 
ال س اري الذي يعمد فيق ا س امل صر ااثايت القملآنية ح ا  تملتي  ا صا ر  :هو

وجيعى  ،مملاميها امظهمل   ،معانيها امو اااا    ،مقاطاااادنا امرز    ،فيبن معاي ااثايت صمجا   
من  افيواإ بن السينة واألخملى لسظ    ،بن النص وتس ريىل  اااثايت اابط   ((ألسا    ))بعا 

ألسا  النص القملآي إلشاااااااعاا القاائ أو ال اااااااامع أبنق مل يبعد يف تس اااااااريىل دن ساااااااياب  
 اا ان هى صلياق يف تس ااااااااااااااريىل من   اومشااااااااااااااعمل    ،ومل جياانا  ألسااظاق ودبااااتاق  ،النص القملآي

  .)1)((النص
مل فيق بعمِل ا ع  لآلية أو ااثايت دمل اااااا   ))  :وقيى نو   اال س ااااااري الذي يك س  ا س ااااااِّ

فهو يو اااااااا  ا ع  مجلة إوه النظمل صليق   .)٢)((إوه توسااااااااع أو تسصاااااااايى  ،اموجز    اصمجالي  
  .لسظة  لسظة كما يف ال س ري ال  ليل   مسصو  

اليت   يل ز  ا رتج  فيها  ((الرتمجة ا عنوية ))وال س اااااااري اإلمجا  أشااااااابق ما يكوه باااااااااااااااااااااا   
وقد يضااااااااااااااير صليق ما تددو احلاجة صليق  ،ابأللسا  وصمنا يقصااااااااااااااد صر بياه ا ع  العا 

 .ك ب  النزول وحنو  ل  
وأكثمل من ي ااااااااا عمى نذا اللوه من ال س اااااااااري ا   دىنوه يف وساااااااااا ى اإلدو  من 

  .ص ادة وتلساز  ناسب ق  داا  دامة الناس
  :مالمح التفسري اإلمجال ا:اثنيً 

  :لل س ري اإلمجا  موم  دامة ايزىل دن ال س ري ال  ليل  ون 

 
 (.3/86٢انظمل: الانات ال س ري يف القملآه الملابع دشمل للدك وا فهد الملوم  ) (1)
 (.13ا طو  دبد الس ا  اخلالدي )ص: انظمل: ال س ري وال ثويى يف القملآه الكمل  للدك و  (٢)
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تس اااري القملآه ح ااا  تملتي  تووتق يف شااامل  مب اااس ميكن أه يسهمق ا  خصاااص  .1
  .وغريىل إوه الدخول يف تساطيى

وصبملاز ما   ،ا ع  العا  صر األفها  من أقصاااااااااامل تمليقتكوه غاية ا س اااااااااامل صيصااااااااااال  .٢
  .هتده صليق ااثايت من مقاطد وحك  سامية

  .لسا  يف م ناول اجلمهوا و  تعلو دلى أفهامه أبتكوه طياغ ق .4
و   ،يملكز فيق ا س اااامل دلى الد  ت األساااااسااااية اليت هتدي صليها النصااااوص القملآنية.5

  .مييى فيق صر جوان  ا س نباط أو  كمل أوجق ا خ وه ا وجوإا يف ا ع 

  :أهم املؤلفات يف التفسري اإلمجال ا:اثلثً 
  :ومن أمثلة ا ؤلسات يف نذا النوك من ال س ري

 .للشي  أمحد مصطسى ا ملاغ  ،تس ري ا ملاغ  .1
 .دبد الملمحن بن انطمل بن سعدي ، ري الكمل  ا ناه يف تس ري كو  الملمحنيت .٢
 .للدك وا حممد حمموإ حجازي ،ال س ري الوا   .3
 .حممد ا ك  الناطملي ،ال ي ري يف أحاإيث ال س ري .4
  .ح نن  لوه ،طسوا البياه  عاي القملآه .5
 .ألي بكمل جابمل اجلزا ملي ،أي مل ال ساسري لكو  العل  الكبري .6
صدداإ خنبة من العلمان  جمع ا ل  فهد لطبادة ا صااااااااااا ر   ،ال س اااااااااااري ا ي ااااااااااامل .7

خاطاااااااااة يف تبع ق    ،ونو من األدمال اجلمادية ا  ميزا  ،اب دينة النبوية  ،الشاااااااااملير
 .الثانية ا زيدا وا نق ة من وزااا الشؤوه اإلسومية والددوا واإلاشاإ

 .الصاإا دن مملكز تس ري ابلملايِ ،ال س ري ا خ صمل .8
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 املطلب الثالث 
 التفسرُي املقارن

 تعريف التفسري املقارن:  :أوًل 
ال س ري الذي يعمد فيق ا س مل أو الباحث صر ااثية أو ااثايت    ))  :هو ااصطالحً 

  أ ،قملآنية أخملى اسااااااوان أكانت نصااااااوطاااااا    ،فيجمع ما حول مو ااااااودها من نصااااااوص
أو الك   ال اااماوية   ،أو للمس اااملين ،أو لل ابعن ،للصااا ابة أو أقوا     ،نبوية انصاااوطااا  
ويبن   ،ويوازه بن ااثاان وي اااااااااااا عمِل األإلة ،مث ي قااه بن نذىل النصااااااااااااوص  ،األخملى
  .)1)((وينقا ا ملجو  ،الملاج 

ابلدااسااات ال س ااريية اليت تعين بدااسااة آاان ا س ااملين وأقواد  يف ))  :وميكن تعمليسق
 .(( د ماإ الملأي الملاج  وفق أإلة مع را ،مع  ااثية إااسة دلمية

  .وميدانق أف   ،و ذا يظهمل أه جمال نذا األسلوب أوسع 
  :نشأة التفسري املقارن ا:اثنيً 
و ل  أله   ؛ونشاااااااث يف حضااااااانق ،ال س اااااااري ا قااه  ز  نشاااااااثا ال س اااااااري ال  ليل  

اخ وه ااثاان وتباين ا ساني  حول معاي ااثايت اساااااااااااا ممل منذ دهد الصاااااااااااا ابة صر 
وتساوت العقول  ،ن ااااابة ل نوك ا صااااااإا وا نانج وا لانات بن ا س اااااملين ،يومنا نذا
والنظمل فيها ومناقشاااااااااااا ها والرتجي    ،مما اق ضااااااااااااى دمِل تل  األقوال ا  باينة  ،وا داا 

  ،الذي قد يك س  ا س ااااااامل فيق ابخ ياا ما يملاىل الملاج   ،ال  ليى  بينها  ااااااامن ال س اااااااري
 .وقد ي  عمِل بعا أو مجيع األقوال ويناقشها ويملج  بينها

 زمق كذل  يف  ،وال س ااااااري ا قااه كما  ز  ال س ااااااري ال  ليل  يف فرتا ا شااااااافهة 

 
(، وانظمل: ال س اااري ا و اااود  للقملآه  60اوث يف أطاااول ال س اااري ومنانجق للدك وا/ فهد الملوم  )ص:    (1)

 (.14الكمل ، لألس ا  الدك وا أمحد الكوم  )ص: 
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فنجد    ،ومل ينسصااى دنق يف ال ثلير  ،وإوِّه  اامن مؤلساتق  ،منق  افرتا ال دوين وكاه جزن  
ي ااااااا خد  ال س اااااااري  ،تس اااااااري ابن جمليمل الطري يف أىننان تناولق لل س اااااااري ال  ليل   مثو  

قال ال اااااايوت  ونو يذكمل مزااي تس ااااااري ابن   ،ا قااه يف اساااااا عملاِ األقوال ومناقشاااااا ها
ومن يقملأ  ،)1)((فإنق ي عمِل ل وجيق األقوال وتملجي  بعضها دلى بعا  )) :جمليمل فيقول

واحململا   ،وكااذلاا  ك اااب أحكااا  القملآه  بن العملي  ،يف ك ااابااق جيااد دشااااااااااااااملات األمثلااة
واجلااامع ألحكااا  القملآه   ،والب مل احمليس ألي حياااه األناادل اااااااااااااا   ،الوجيز  بن دطيااة

  .وغرينا كثري  ،للقملتيب
هت      ،وقد ظهملت يف الدااسااااااات احلديثة مؤلسات كثريا خاطااااااة ابل س ااااااري ا قااه 

أو تقااه بن تس ااااااااااري   ،أو تعقبات دامل معن يف ال س ااااااااااري  ،أو اخ يااات  ،برتجي ات 
 .وآخمل وغرينا

  :أوجه التفسري املقارن ا:اثلثً 
 :أوجق م عدإا للمقاانة منها لل س ري ا قااه 

  ،ظاانملناا ال عااِا وا خ وه   أو  ،اقملآي ونص قملآي آخمل اتسااقا  ا قاااناة بن نص   .1
 .وا ؤلسات فيق معلومة ،ومن نذا النوك وويى مشكى القملآه

أو ظانملىل ا خ وه    ،ا قاانة بن نص قملآي وحديث نبوي ي سق مع النص القملآي .٢
 .اومشكى احلديث أيض   ،ويب ث  ل  يف مؤلسات مشكى القملآه ،)٢)  كذل  

وبن نص يف ال وااا أو اإلجنيى إلظهاا فضاااااااااااى   ،وقد تكوه ا قاانة بن نص قملآي .3
وكشاااااااااااار وجوىل ال  ملير وال بديى  ،وأمهي ق دلى الك   ال ااااااااااااابقة  ،القملآه وميزتق

لذي ي ناولق  وتو ااااااااااي  ا ع  القملآي وجون بعا معانيق وتكملة ا شااااااااااهد ا  ،فيها

 
 (.59/ 3اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (1)
 (.46للدك وا/ أمحد مجال العمملي )ص: انظمل: إااسات يف ال س ري ا و ود   (٢)
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وا ؤلساات دلى   .بن القملآه والك ا  ال اااااااااااااااابقاة النص القملآي فيماا وقع فياق اتسااب
  :مثى ،وأغلبها حديث ،كثريا  انذا األسلوب أيض  

  . وايا بوكاي أ/ القملآه الكمل  وال وااا واإلجنيى والعل  
  .لألس ا  صبملاني  خليى ب/ حممد يف ال وااا واإلجنيى والقملآه 
حيث ي اا طلع آاان ا س ااملين يف  ومنانجه وقد تكوه ا قاانة بن أقوال ا س ااملين   .4

ويذكمل أإلة كى قول  ،وتعدإت مذانبه  ،ااثية الواحدا مهما اخ لست مشاااااااااااااا  
ويبطااى مااا يملاىل   اويملج  مااا يملاىل ااج اا    ،ويناااقش األقوال وينقااد األإلااة  ،وحججااق
وبن  ،يف اإلدملاب  أكثملو  ن  كما يقااه بن منانجه  يف تس ااااااااري ااثية بن مو   ،ابتو  

 .من توسع يف اس نباط األحكا  ونكذا
ونذا  ،ويع ر ابن جمليمل الطري نو من أقد  العلمان الذين ساااااالكوا نذا ا  اااااال   

من   ،النوك من ال س اري ي الكق الباحثوه يف الدااساات العليا يف تقو  منانج ا س املين
وما فيها من تقليد   ،أو حماولة اك شاااه ما فيها من ِجدَّا وص ااافة ،يث حتمليمل أقواد ح

  .وما دليها من مآخذ وسلبيات  ،وم ابعة
 : أمهية التفسري املقارن وفوائده:ارابعً 
واإ القول ا ملجو    ،وال عبااد هلل ابلقول الملاج  بعااد اد ماااإىل  ،الوطااااااااااااااول صر احلق .1

 .والضعير
وا لانات ا ن ملفة اليت    ،وااثاان الباتلة  ،تنقية ال س اااااااااااري من األقوال الشاااااااااااا ا .٢

 .ت  ند دلى ط ي  ا نقول و  طملي  ا عقول
وأسااااااااااباب  ،لومعملفة أوجق ا ساااااااااا د   ،ال داب دلى ال عامى مع أقوال ا س ااااااااااملين .3

 .وكيسية ال عامى معق ،ا خ وه
وماا ايز باق كاى واحاد    ،الوقوه دلى أوجاق ال مااىناى وال بااين بن أقوال ا س ااااااااااااااملين .4
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والقيمة ال س ااااريية   ،والدقة يف الرتجي  وا خ ياا  ،منه  من حيث اجلمع والدااسااااة
  .ألقوالق من حيث القوا والضعر

لرتجي  بينهاا وفق  وا  ،بناان ا لكاة ال س ااااااااااااااريياة القاا ماة دلى مجع األإلاة وإااساااااااااااااا هاا .5
مع ال داب دلى ا و ااااااودية    ،األطااااااول والقوادد والضااااااوابس اليت و ااااااعها العلمان

  .واجلدية والصر يف اجلمع والدااسة الذي نو هنج العلمان
حىت ي اااااااااا طيع مجع األإلة ومقاان ها   ،اليت   بد منها للمس اااااااااامل ااثلةال زوإ بعلو   .6

 ،وبوغة وأطاااول وقوادد  ،وللة ،وأحاإيث ،من قملانات   ،وف صاااها والرتجي  بينها
 .أله الدااسات ا قاانة ت طل  نذىل العلو  ؛وغرينا

من خول القاداا دلى   ،تقوياة القاداات العقلياة لادى البااحثن يف دل  ال س ااااااااااااااري .7
وموحظاة   ،واك شااااااااااااااااه أوجاق ال بااين بينهاا يف ا ساااااااااااااا اد ل  ،ال مييز بن األقوال

والقداا دلى اك شااااااه موا اااااع القوا والضاااااعر يف   ،موا اااااع ا تساب وا خ وه
ونو آخمل ما   ،)1)كى  ل  وغريىل ي طل  ملكات دقلية دالية    ،أوجق ا ساااااااا د ل

و  وتظهمل من خولق قدااتق وملكاتق ال س اااااااااااااريية يف صنزال دل  ،ين ه  صليق ا س ااااااااااااامل
  .القملآه وقوادد ال س ري وح ن توظيسهما يف الوطول للمع 

  

 
انظمل: ال س ااااري ا قااه إااسااااة وطاااايلية، للدك وا مصااااطسى صبملاني  ا شااااين، اث دلم  منشااااوا يف جملة    (1)  

  .٢006صبمليى  -نا 14٢7الشمليعة والقانوه ابجلامعة األاإنية، العدإ ال اإس والعشملوه، ابيع األول 
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 املطلب الرابع 
 التفسري املوضوعي

  :تعريف التفسري املوضوعي :أوًل  
بى جيمع   ،ونو أسلوب   يس مل فيق طاحبق ااثايت القملآنية ح   تملتي  ا ص ر 

يف فيس ااااملنا  أو مصااااطل  قملآي واحد ااثايت القملآنية اليت ت  دث دن مو ااااوك واحد 
سواا واحدا أو سوا م عدإا أو من خول مجيع القملآه الكمل  من أجى صبملاز نداايت 

 .القملآه حول نذا ا و وك
مجع ااثايت القملآنية اليت ت  دث دن مو اااااااوك   :ولذا فإه ال س اااااااري ا و اااااااود  نو   

مث يس ااملنا جم معة  ده معاجلة ا و ااوك أو ا صااطل  من   ،أو مصااطل  واحد  ،واحد
واساااااااااااااا نباط ا عاي واحلك  من ااثايت وفق ما   ،حيث إ لة ااثايت أو ال ااااااااااااااوا دليق

 وك  وس  ابل س ري ا و ود  لوحدا ا و   .هتده صليق من حيث ا و وك أو ا صطل 
  .الذي يعاجلق

 .)1)وقيى نو دل  ي ناول القضااي ح   ا قاطد القملآنية من خول سواا أو أكثمل
  :أبرز الفروق بني التفسري التحليلي واملوضوعي ا:اثنيً 
  ال س ري ال  ليل  مقصد ا س مل بياه معاي ااثية أو ااثايت يف  ون مو عها من  -1

  ،ومقصاد ا س امل يف ال س اري ا و اود  بياه معاي ااثايت يف  اون مو اودها   ،ال اواا
بلية الكشااار دن أوجق الرتابس بن معانيها ون  جم معة للوطاااول صر نداايت القملآه 

فا س اااااامل ي جاوز ااثية يف مو ااااااعها صر  ،الشااااااافية حول ا و ااااااوك أو ا صااااااطل  احملدإ
  .مجعها مع مثيوهتا يف مو ودها

 
(، وا دخى يف ال س اااااااااري  16د  للدك وا مصاااااااااطسى م ااااااااال ، )ص:  انظمل: مباحث يف ال س اااااااااري ا و اااااااااو   (1)

 (.7( وإااسات يف ال س ري ا و ود ، لأل ع  )ص: ٢0ا و ود ، دبد ال  اا ف   هللا سعيد )ص: 
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وا س اااااااامل يف   ،اغالب   يف ال س ااااااااري ال  ليل  يل ز  تملتي  ااثايت يف ال ااااااااواا  ا س اااااااامل-٢
وصمنا يملتبها ح ا  ما  ،ال س اري ا و اود    يل ز  برتتي  ااثايت يف ال اواا أو القملآه

مع   ،لبياه نداايت القملآه ا  كاملة يف ا و ااااااااوك  خيد  ا و ااااااااوك يف دناطااااااااملىل ا  نودة
وي جاوز    ،وإقة وااساااااا  يف طااااااواا حياا فيها العقى ،ال ااااااع  إلبملاز ما فيق من مشولية

حدوإ الطاقة البشاااااااااااااملية يف دمِل ومعاجلة ا و اااااااااااااودات اليت تشااااااااااااالى السكمل والنسا 
 .اإلن انية

وال س ااري ا و ااود  لق  ،ال س ااري ال  ليل  لق منهجق وأساالوبق يف الك ابة وا عاجلة -3
والبناان والرتتيا     ،ت أساااااااااااااالوب آخمل   لر من حياث اجلمع وا ساااااااااااااا قملان ال اا  لآلاي

  .ونو أممل تسمل ق نودية نذىل الدااسة ،وتمليقة الك ابة وا عاجلة وغرينا ،للمو وك
أله تكوين فكملا  ،ال س اااااااااري ا و اااااااااود    ي ااااااااا لين اال من ال س اااااااااري ال  ليل -4

ا و ااااااااااااااوك وحمااولاة الملبس بن ااثايت ي طلا  فه  معااي كاى آياة دلى حادا بصااااااااااااااواا  
وال س ااااااااااري  ،ت الملبس ا و ااااااااااود  ت طل  دمق السه  وال  ليىأله حماو   ،تسصاااااااااايلية

بى   ،من الدااسااااات القملآنية اا و ااااود  بلري ال س ااااري ال  ليل    تعد الك ابة فيق نود  
 .والدااسات الثقافية ،ن  أقملب للخطاب الددوي

 ،بياه ااثية يف مو اااعها ح ااا  ال اااياب الذي واإت فيق لوه من ألواه اإلدجاز -5
ومجع ااثايت مع بعضااااااااااها يف وحدا  ،ونذىل مهمة يكشاااااااااار دنها ال س ااااااااااري ال  ليل 

مو ااااااااااااااودياة م كااملاة وجهاة أخملى من أوجاق ناذا اإلدجااز يكشاااااااااااااار دناق ال س ااااااااااااااري  
وا س ااااامل يف كى لوه من ألواه ال س اااااري لق ان مامق  ذا أو  ا  للوطاااااول   ،ا و اااااود 

 .وصبملاز أوجق صدجازىل غري ا  نانية ،دداايت القملآه

 :نشأة التفسري املوضوعي ا:اثلثً 
وكذل  جند لق    ،ل س اااااري ا و اااااود  منذ دهد النيب جند صشاااااااات يف الاىل اقد 
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وال ابعن حيث واإت دنه  دبااات تدل دلى ال  بع   بداايت يف دهد الصااااااااااا ابة 
فقد واإ دن ابن   ،وا سا قملان للمو اوك الواحد يف القملآه الكمل  كانت حا املا دندن 

وطااااااااااااار دن  ،طااااااااااااار دلى الطادات  :الصااااااااااااار دلى ىنوىنة أوجق ))  :قولقدباس  
 .ونو مل يقى نذا ص  بعد ال  بع واجلمع وا س قملان  ،)1)((وطر دلى ا صا    ،احململمات 
من خول  دند دلمان ال س ااااري ودلو  القملآه   امنق اباز   اويف كى دصاااامل جند ملم    

أو من خول الك ابة دن مو ااااااااااوك   ،مجع أإلة ا و ااااااااااوك الواحد وحماولة ال وفيق بينها
ظهمل واشااااا همل يف   ،وشاااااملوتقلق ني  ق و اااااوابطق ص  أنق كمصاااااطل  دلم    ؛قملآي واحد

أول ما أتلق نذا ا صاااااااطل  كاه يف كلية أطاااااااول الدين و   ،القمله الملابع دشااااااامل ادجملي
حن قملات نذىل ا اإا دلى توب الدااساااات العليا يف النصااار الثاي  ،جامعة األزنمل

دند ال لر  بواإا نذا النوك من ال س ري   ت وقد أخذ  ،من القمله الثالث دشمل ادجملي
حيث لاوز جهدن  فيها بياه ااثية يف مو اااااااعها صر جهد أقملب صر   ،م عدإا  اطاااااااوا  

  :منها ،ا و وك أسه  يف بلواا ال س ري ا و ود 
 ،واحد  مجع ااثايت القملآنية اليت ت  دث دن مو وك  :تفسري القرآن ابلقرآن -1

نو خطوا مهمة من خطوات ال س ااااااااااري   ،وحماولة الملبس بينها ،وبياه بعضااااااااااها ببعا
  .أدلى إاجات ال س ري ا و ود  وأدظمها ةملا وأكثملنا فضو    نبى  ،ا و ود 

فقد كاه يس اااااااامل ألطاااااااا ابق القملآه  وكاه أساااااااابق الناس صر  ل  اسااااااااول هللا  
وأإا  الصااا ابة ا اااواه هللا دليه    ،واألمثلة دلى  ل  كثريا وقد سااابق بياهنا  ،ابلقملآه
فإه أشااكى دليه    ،فقد كانوا جيمعوه ااثايت ا  شااا ة ويس ااملوه بعضااها ببعا ل  

مع موحظة أه ال اااااالر ودلمان ال س ااااااري  ،فبينق د  تس اااااارينا اجعوا صر الملسااااااول 
ويف ال س اااري ا و اااود  يكوه اإ   ،كانوا يسعلوه  ل  من ابب تس اااري القملآه ابلقملآه

 
 (.٢31/ 11جامع البياه،  بن جمليمل الطري ) (1)
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ومن ابب تكوين وحدا مو ااااااااااااودية واحدا   ،من جهة ااثية لآلية من ابب بياه ا ع 
وخي لساه  ،فهما يل قياه يف مجع ااثايت  ات الصاالة يف مو ااع واحد ،من جهة أخملى
والثاي ندفق بياه ا و ااااااااوك    ،فاألول غاي ق بياه ااثية يف مو ااااااااعها  ،يف أنداه البياه

واا يف القملآه الكمل    تدا  بصااا آايت  أه ننال   مع موحظة  ،الذي يهده  عاجل ق
مث ص  ص ا مجعنا مجيع ااثايت اليت واإت يف مو ااااودها   ؛وتسه  بصااااواا إقيقة  ،سااااليمة

فقاد بينات آياة البقملا أه دادا   ،وآايت دادا ا طلقاة  ،كاآايت ا وااياث  ،ت   إااساااااااااااااا هاا
مث   ،[٢٢8البقملا:]َّ مبنب زب رب  يئ ىئ ُّٱ ا طلقاااة ىنوىناااة قملون قاااال تعاااار:

 زت ُّٱ جانت سااااواا األحزاب فبينت أبه ننال  مطلقة لي اااات دا ددا قال تعار:

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت

مث جاااانت آياااة أخملى فبينااات   ،[49األحزاب:]َّ يل ىل مل يك  مكىك
  جخ مح ُّٱ واحلامى فقال تعار ،والصااااالريا اليت مل حتا  ،حك  اليا  اااااة من احمليا

 جع مظ مضحط خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

فو ميكن ال وطاااااااااى لسه  سااااااااالي  ص  من خول   ،[4:الطوب]َّ  جفحف مغ جغ مع
 .إااسة مو ودية لآلايت اليت جانت يف ددا ا طلقة

فقد الهت تا سة من قدامى ا س اااااملين صر ت بع آايت   :تفس    ري آايت األحكام -٢
ومن    ،غرينا وتس ااااااااااااارينا دلى نذا الن واألحكا  السقهية يف القملآه الكمل  إوه 

  :أشهمل ا ؤلسات يف  ل  
 .أحكا  القملآه للجصاص •
 .أحكا  القملآه  بن العملي •
 .اجلامع ألحكا  القملآه للقملتيب •
  .وغرينا نيى ا ملا  من تس ري آايت األحكا  حملمد طديق ح ن •
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؛ ولكنق نو م جق يف و  شااااااااا  أه نذا لوه من ألواه ال س اااااااااري ا و اااااااااود 
 .وليا بلمِل البنان ا و ود  ،غمل ق لبياه ا ع  ا و ع 

ويقو  فيق ا س اااااااامل ب  بع كلمة قملآنية واحدا يف القملآه الكمل    :األش      باه والنظائر -3
وبياااه معنااانااا يف كااى مو ااااااااااااااع ومن مث معملفااة اساااااااااااااا عمااا ت القملآه الكمل  دااا  

 .ولد  هتا ا خ لسة
  :ومن أشهمل ا ؤلسات يف نذا

 .مقاتى بن سليماه :األشباىل والنظا مل يف القملآه الكمل  •
 حيىي بن سو  :ال صااير •
 .السريوز أابإي :بصا مل  وي ال مييز يف لطا ر الك اب العزيز •
 .ة األدن النواظمل يف دل  الوجوىل والنظا مل  بن اجلوزيننز  •
  . بن العماإ :كشر ال ملا مل يف مع  الوجوىل واألشباىل والنظا مل •
  :األشاااااااااااااباىل والنظا مل يف األلسا  القملآنية اليت تملاإفت مبانيها وتنودت معانيها  •

 .الثعاليب
 للدملاي ،األشباىل والنظا مل •

ص  صنق يع ين ابلكلمات اليت   ،واللال  دلى نذا اللوه من ال س ري اجلان  الللوي
و  شااااااااااا  أه نذا لوه من ألواه   ،ي  د لسظها وخي لر معنانا ح ااااااااااا  اسااااااااااا عمادا

 .ال س ري ا و ود 
ومل تق صاامل جهوإ العلمان ال ااابقن دلى اجلوان  الللوية  :الدراس  ات التفس  ريية -4

أو قضاااااااااية   ،للكلمات القملآنية بى مجعوا ااثايت اليت تشااااااااارت  يف مو اااااااااوك واحد
واألمثال وغرينا فجمعونا مث تناولونا من  ،وا شاااااكى ،والق ااااا   ،واحدا كالن ااااا 

 .جلان  ا ملاإا
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 :وا ؤلسات دلى نذا الن و كثريا منها
 .أبو دبيد القاس  بن سو  :الناس  وا ن و  •
 .ة بن ق يب :وويى مشكى القملآه •
 للماواإي  :أمثال القملآه •
 . بن القي  :ال بياه يف أق ا  القملآه •
 للعز بن دبد ال و  :جماز القملآه •

اااااااا أه ال س ري ا و ود  وصه وخملت ت مي ق  ذا ا س    او ذا يظهمل لنا اااااااا يقين   
 .ومن مب كملاهت  ،فإنق من دلو  ال ابقن

 ،و  شااااااااا  أه ا ؤلسات يف ال س اااااااااري ا و اااااااااود  قد كثملت يف العصااااااااامل احلديث 
 .وأطب ت ا ك بة القملآنية تذخمل اب ؤلسات فيق فهو ميداه خص  للباحثن

  :أنواع التفسري املوضوعي ا:رابعً 
 ،وقد تنداج حت ها أنواك أخملى  ،ال س ااااااااري ا و ااااااااود ننال  ىنوىنة أنواك ابازا يف 

  :دلى الن و ااث ن  و 
  :التفسري املوضوعي للمصطلحات القرآنية :النوع األول 

كثمل واوإناا وطااااااااااااااااا داا  أه ي  بع البااحاث كلماة من كلماات القملآه الكمل    :ونو 
مع ااثايت اليت مث يقو  جب  ،((الي ي  يف القملآه الكمل   ))  :مصااااااااااااااطل  معن ربااات حنو

ببياااه معااانيهااا مث يقو     ،يف الللااةمشاااااااااااااا قاااهتااا    مع موحظااة  ،واإت فيهااا نااذىل الكلمااة
  ،اسا عما ت القملآه الكمل  دا   والكشار دن  ،واسا خملاج دناطاملنا  ،واسا نباط إ  هتا

 .وحماولة الملبس بينها جبامع ا و وك الذي ت  دث دنق

وقد ان مت  ذا ا و اوك من ال س اري ك   األشاباىل والنظا مل ص  أهنا وقست دند  
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حد بياه إ لة الكلمة يف مو اودها من غري ابس بن موا اع واوإنا واسا عما هتا يف 
أما ا عاطااااااملوه فقد   .((الد لة اللسظية))فبق  تس اااااارين  للكلمة يف إا ملا  ،كى مو ااااااع

اللسظة يف موا اااع واوإنا يف القملآه مع ال اااع  للملبس  أ اااافوا الد لة ا و اااودية ب  بع
 .ومعاجل ها وفق مصطل ها القملآي ،بن إ  هتا يف موا ع واوإنا ا خ لسة

مث ات اع نذا اللوه من ال س اري ف  بع ا س املوه الكلمة وحاولوا الملبس بن إ ل ها   
  ،وأظهملوا  ذىل الطمليقة معاي جديدا   ،يف   لر ا وا ااااااع يف وحدا مو ااااااودية واحدا

واسااااااااااااا نبطوا إ  ت قملآنية إقيقة     ،من اإلدجاز القملآي اووجون    ،من البوغة  وألواان  
فاللسظة القملآنية  ات إ  ت وصشاااااااات دجيبة يف الو اااااع   ،تظهمل بلري نذا ا  ااااال  
و ات إ  ت أدجا  دناد مجعهاا مع نظاا ملناا يف القملآه  ،الاذي واإت فياق من ااثياة
  .يف إااسة ت جاوز ا صل  صر جوان  ا و وك الكمل  وحماولة الملبس بينها

 :ومن ا ؤلسات دلى نذا النوك من ال س ري 
 .للشي  حممد دبد الملمحن الملاوي ،كمل كلمة احلق يف القملآه ال •
  .انطمل العممل للدك وا ،العهد وا يثاب يف القملآه الكمل  •
  .األمة يف إ ل ها العملبية والقملآنية للدك وا أمحد ح ن فملحاه •
 .احلمد يف القملآه الكمل  للدك وا حممد مجيى غازي •
  ، والقلاااا   ،والعقااااى  ،احلا"  وموت حول وسااااااااااااااااااا ااااى اإلإاا  يف القملآه الكمل  •

 .للدك وا حممد الشملقاوي "والسؤاإ ،والل اه
 .الصر يف القملآه الكمل  للدك وا يوسر القمل اوي •
 .مهدي دو  ،العسو يف القملآه الكمل  •
 .طو  دبد الس ا  اخلالدي .إ ،ال س ري وال ثويى يف القملآه الكمل  •
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  :التفسري املوضوعي للموضوعات القرآنية :النوع الثاين 
أه ي  بع ا س ااامل آايت ا و اااوك الواحد  خ لر طااايلها ومسملإاهتا اليت تدل   :نو 

مث ي ااااااا خملج معانيها وإ  هتا يف معاجلة ا و اااااااوك الذي ت  دث   ،دليق أو تشاااااااري لق
  .دنق
أو    انو مجع ااثايت ا  سملقة يف سااااوا القملآه ا  علقة اب و ااااوك الواحد لسظ    :وقيى 
  .)1)((وتس رينا ح   ا قاطد القملآنية احكم  

وا س ااامل دلى نذا النوك جيعى مهق ا و اااوك  اتق وما يؤإي صليق فو يشااالى نس اااق 
وطااااوا البوغة ص   قداا طاااال ها اب و ااااوك وما ختد    ،بذكمل القملانات ووجوىل اإلدملاب 

  .منق
أله القملآه ي  دث دن   ؛نو أمشى من مو ااوك ا صااطل ات القملآنيةونذا اللوه 

أشاااااااااهمل أنواك  ونو كذل   ،ا و اااااااااوك الواحد  سملإات ومصاااااااااطل ات م عدإا وم نودة
ال س اري ا و اود  فو وص ا أتلق مصاطل     ،وإااساة  اوأكثملنا وليس   ،ال س اري ا و اود 

 .ونو مو ع اتساب بن الباحثن ،يكاإ ينصمله الذنن ص  صليق
صدجاااز ))بااى صه الك اا  اليت ت ناااول    ا؛وحااديثاا    اوا ؤلسااات فيااق كثريا وم عاادإا قاادمياا  

أمثال القملآه أو قصاااااص ))أو  ((أحكا  القملآه  ))أو   ((الناسااااا  وا ن اااااو    ))أو  ((القملآه
أو غري  ل  ما ن  ص  نوك من  ((الق اا  يف القملآه ))أو  ((جدل القملآه  ))أو   ((القملآه 

 .يف مملاحلق األوليةال س ري أنواك نذا 
أما يف العصاااااااااااامل احلديث فقد أ اااااااااااايست صر نذىل العلو  مو ااااااااااااودات اج مادية   

  :واق صاإية وسياسية وغري  ل  ومنها
  .كامى سومة الدقا  :القملآه الكمل آايت اجلهاإ يف  •

 
 (.9 إااسات يف ال س ري ا و ود  للقملآه الكمل  إ. زانمل بن دواِ األ ع  )ص: (1)
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 .حمموإ غملي  :ا ال يف القملآه •
 .حممد دبد هللا إااز .إس وا األخوب يف القملآه إ •
 .حممد وطس  :القملآه والط  •
  .تق دابدين تق .إ.أ :األسا الع كملية يف القملآه •
  ق و اااااااودات ولكن مما ينبل  ال نبق لق أه تناول القملآه   ،ومو اااااااودات أخملى كثريا 
هنال  مو ااااااااااااودات تكوه قد  كملت مملا واحدا ويف ف  ،اتباين كم   اددإ   اخ لركما  

ومنها ما  كمل ددا مملات  ،سااواا واحدا كقصااة أطاا اب الكهر و ي القملنن والسيى
 .ونذا كثري ،يف ددإ من ال وا

 :التفسري املوضوعي للسور القرآنية النوع الثالث: 
مث إااساة نذا ا و اوك من   ،ت ناولق ساواا قملآنية واحداحتديد ا و اوك الذي   :نو 

  .وحدنا خول تل  ال واا
ونذا  ،ونذا النوك من الدااسة يه   اب و وك الواحد يف ال واا إوه سا مل القملآه 

وبملز بصاااواا    ،النوك يه   اب و اااودات اليت كثمل دمل اااها يف القملآه كمو اااوك الوحدانية
أو يه   اب و اااوك الواحد يف القملآه الكمل    ،نعا  مثو  كبريا يف ساااواا معينة ك اااواا األ
وأطااااا اب  ،كقصاااااة بقملا بين صساااااملا يى يف ساااااواا البقملا  ،الذي دمِل يف ساااااواا واحدا

ووطاااااااااية لقماه يف ساااااااااواا لقماه وغرينا من مو اااااااااودات تسيا   ،اجلن ن يف الكهر
  .ابلد  ت اإلميانية والرتبوية وغرينا مما يصل  أه يسملإ ابلدااسة

نو أه يسملإ الباحث ال اااااااااواا القملآنية بدااساااااااااة  و   ،وننال  نوك آخمل يف الدااساااااااااة 
وكير  ،وميعن النظمل فيها بلية الوطاااااااااول لبياه الوحدا ا و اااااااااودية لل اااااااااواا  ،خاطاااااااااة

ويقدمها للقاائ يف وحدا مو ااااااااودية   ،داجلت مو ااااااااودها من خول حماوانا ا  نودة
  .م كاملة
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يع ر من الدااساااااااااااااات العميقة لل اااااااااااااوا أله الباحث يقر مع آايت   ونذا النوك 
ومو ااااااااااودها البااز الذي ختدمق مجيع ااثايت   ،ال ااااااااااواا للكشاااااااااار دن مو ااااااااااوداهتا

  .وا و ودات 
ومو ااوداهتا   ،سااواا من ال ااوا القملآنية خصااا صااها ا  اا قلةومن ا علو  أه لكى  
مو اااوك ال اااواا وصإاا     ،تملم  صر صيضااااحق وبيانقاليت   )1)وندفها أو أندافها   ،الباازا

ونذا  ،بليلة  ايكشااااااااار للباحث معاي إقيقة ومناسااااااااابات لطيسة وطاااااااااوا  وندفها العا  
 النوك من الدااسة خي لر دن الدااسات ا و ودية من ددا نقاط من أبملزنا:

فس  الدااسااااااااات ا و ااااااااودية ينطلق   الختالف يف النطالق لفكرة املوض      وع: -1
 ،الباحث من فكملا ا و اااااوك الوا ااااا  دندىل يف دنوانق ليداساااااق من خول القملآه

ويف الوحدا ا و اااااودية ينطلق من إااساااااة ال اااااواا ليصاااااى صر مو اااااودها اجملهول 
 .دندىل يف بداية الدااسة

ا و اودية جيمع فس  الدااساات  وخطواهتا اإلجرائية:   الختالف طرق الدراس ة -٢
  ،وفق منهجية الدااسات ا و ودية   ،ا و ودية  آايت ا و وك ويبين منها إااس ق

 . ويف الوحدا ا و ودية حيلى آايت ومو ودات ال واا ليصى للوحدا ا و ودية
فالدااساااات ا و اااودية تشااامى ا و اااوك الواحد   :الختالف يف حدو  الدراس   ة -3

  .والوحدا ا و ودية ت علق بدااسة مو وك ال واا فقس ،يف ال واا أو القملآه

 
القول  ده أو مو ااااوك لل ااااواا،   ينس  وجوإ أنداه أخملى أو مو ااااودات كذل ، ونذا ساااامل من    (1)  

أسااااملاا البياه القملآي   يوجد مثلق يف كو  البشاااامل، وقد أشاااااا الشاااااتيب صر شاااا ن من نذا يف ك ابق ا وافقات  
أممل اج هاإي خت لر فيق  (، خاطاااة أه حتديد نده ال اااواا أو مو اااودها أو مو اااوداهتا  856،  416/،  3)

وجهات النظمل، ونو من ا و ااااودات الدقيقة والصااااعبة ا نال، لكن ا ه  أه يرنن الباحث لقولق أبإلة مقنعة،  
وفق  اااااااااوابس الب ث يف ال ناساااااااااق ا و اااااااااود ، والوحدا ا و اااااااااودية الذي يرز من خولق الباحث لل اااااااااواا 

 شخصي ها ا   قلة.
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وقد أشاا الملازي وابن تيمية وأبو جعسمل اللملانت  والشاتيب والبقاد  وسيد قط  ص   
وقد حاول الشاااااي  دبد احلميد السملانيدي تطبيق  ل  يف ك ابق نظا    ،شااااا ن من نذا
 .القملآه الكمل 

 :ومن ا ؤلسات يف نذا النوك من ال س ري
  .صبملاني  الكيوي .إ ،كما تعمل ق سواا األنعا   األلونيةتصوا  •
 .دبد ا نع  الشسيع .إ ،منا ج من احلضااا القملآنية يف سواا الملو  •
 .كمال حممد دي ى  ((ب  ))قضااي العقيدا يف سواا  •
  .حممد يوسر .إ ،قضااي ا ملأا يف سواا الن ان •
 .حممد غملي  ،سواا الواقعة ومنهجها يف العقا د •

  :أمهية التفسري املوضوعي  ا:خامسً 
 ا لق من  ،ونذا النوك من الدااسااااااة القملآنية لق أمهية خاطااااااة يف العصاااااامل احلديث 

  :من  ل   ،مزااي دديدا
والب اث فياق بملؤياة حاديثاة تليب حااجاة  ،تنشاااااااااااااايس مهاة البااحثن حول القملآه الكمل  -1

ولعله  يظهملوه إ  ى أدمق  ا يهدي صليق النص القملآي   ،كى أنى اخ صااااااااااااص
  .يف ا و وك احملدإ الذي ت   إااس ق ومعاجل ق

أله ااثايت كما ن   ؛صبملاز صدجاز القملآه الكمل  دلى وجق يناساا  دصاامل الب ث -٢
فه  معجزا كذل  ص ا   ،معجزا م اا قلة يف مو ااودها من ال ااواا اليت  كملت فيها

بعاد  ،ملناا من آايت أخملى يف ا و ااااااااااااااوك الواحاد الاذي هتادي صلياقنظاا مجعات مع  
مجعها وإااساااااااااااا ها والملبس بينها تظهمل للباحث كثهنا نزلت  و ااااااااااااوك واحد تعاجلق 

 .بصواا شاملة شافية
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ات القملآنية يف اجلوان  اليت مل لد حظها من الملداية وا ن ما  خاطة  صىنملان الدااس -3
 .وا ق صاإية والع كملية والنظملايت العلمية وحنو  ل   ،يف جوان  العلو  الرتبوية

إااساااة مو اااودات القملآه إااساااة دميقة شااااملة بصاااواا   ت هيث لو إاس  ل  يف  -4
سااااة  ااأله ختصاااايص مو ااااوك ما ابلد  ؛واإلمجا   ،وا قااه ،أىننان ال س ااااري ال  ليل 

 .ومجع أتملافق يثملي مو ودق بعمق ومشول
والكشاااار دن    ،وا خ وه  ي ااااه  ال س ااااري ا و ااااود  يف معاجلة مون  ال عاِا -5

 .من خول مجعها والنظمل صليها جم معة ،وأساليبق اخلاطة ،داإات القملآه
فيهاا بعا األفملاإ ب اااااااااااااابا  معااجلاة بعا ا سااني  القااطااااااااااااااملا واخلاات اة اليت وقع   -6

مثى موقر القملآه يف فقق  ،ا ق صااا دلى بعا األإلة يف معاجلة ا و اوك الواحد
فيثخذ منها ما يمليدىل ويدك ما    ال عامى مع غري ا  اااااااااااااال  من أنى الك اب وغريىل

 .يمليد
من خول ما  ا ك بة اإلساااااااااااومية أبنواك من الدااساااااااااااات اليت حت اجها األمة  تزويد -7

و اااااااااودات قملآنية م كاملة وإقيقة وشاااااااااافية حنو موم  الشاااااااااخصاااااااااية يطمل  من م
ندي القملآه يف ال عامى  ،البيت ا  اااال  يف  ااااون القملآه الكمل  ،القياإية يف القملآه

  .وغرينا من مو وداٍت األمة  يف حاجة ماسة صليها ،مع  ي القملِب واألاحا 

  :)1)أهم املؤلفات يف التفسري املوضوعي ا:سا سً 
 :ا ؤلسات يف ال س ري ا و ود  يف العصمل احلديث كثريا من  ل  

 .لألس ا  الدك وا مصطسى م ل  ،مباحث يف ال س ري ا و ود  .1
 .لألس ا  الدك وا أمحد الكوم  ،ال س ري ا و ود  للقملآه .٢
 .للدك وا دبد ال  اا ف   هللا سعيد ،ا دخى لل س ري ا و ود  .3

 
 وقد اس ساإ الباحث يف ك ابة نذا ا طل  من دامة نذىل الك   بصوا م نودة. (1)
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  .إااسات يف ال س ري ا و ود  للدك وا زانمل دوا   األ ع  .4
 .لألس ا  الدك وا زايإ خليى الدغامن ،ال س ري ا و ود  ومنهجية الب ث فيق .5
  .للدك وا طو  دبد الس ا  اخلالدي ،ال س ري ا و ود  بن النظملية وال طبيق .6
 .للدك وا دبد اجلليى دبد الملحي  ،ملآه يف كسيت ميزاهال س ري ا و ود  للق .7
 .لألس ا  الدك وا دبد احل  السملماوي ،البداية يف ال س ري ا و ود  .8
 .للدك وا أمحد امحاي ،اال س ري ا و ود  نظملية وتطبيق   .9

لألسااااااا ا  الدك وا زيد دممل دبد هللا   ،ال س اااااااري ا و اااااااود  ال ثطااااااايى وال مثيى . 10
  .العيص
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مداخل التفسري : الفصل اخلامس
 عند املفسرين ومنهج تناوله

 .ال س ري دند ا س ملينا ب ث األول: الانات مداخى 
 .مثى يف تناول ال س رياألنهج ا ا ب ث الثاي: 
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 املبحث األول

 اجتاهات مداخل التفسري عند املفسرين 

 .ا طل  األول: ال س ري من خول دل  واحد من دلو  ال س ري
 .ا طل  الثاي: ال س ري من خول دلو  م نودة من دلو  ال س ري
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 :مدخل
ا   بع   اريا ال س اري من حيث النشاثا وال طوا بعد القملوه ا سضالة اليت تكاملت  

 ومااداخلااقيف تملب ال س ااااااااااااااري والاااناااتااق    اوساااااااااااااااا  ممل   اجيااد تطوا    ،دناادن  آليااات السه 
ا عاي اب ثىنوا دن  و  حيث بدأ العلمان يف ال س اااااااااااااري ببياه ا سملإات واللملي   ،وخطواتق

  امث توسااااع جان  الدااية شااااي    ، ااااافة دليقا ثىنوا واإلمث مناقشااااة   ،الصاااا ابة وال ابعن
فثطاااب  يف اللال  كى    ،ومؤىنملات دصاااملىل  ،كى مس ااامل وىنقاف ق  مؤنوت ح ااا    افشاااي   

حىت أخذ ال س ااااااااري الانات م باينة    ،دامل يس اااااااامل القملآه ا اااااااا  العل  الذي بملك فيق
ي ان   جبوان  فالن و  ،ب اااب  ان ما  كى مس ااامل وىنقاف ق السكملية وا ذنبية والعقا دية

والشاااابق اليت يثريوهنا والملإ   ،والعقل  ان   أبقوال احلكمان والسوسااااسة  ،دملاب ووجونقاإل
 ،وال ااخي  ان   ابلقصاااص  ،حكا  السقهية من أإل هاان   ابسااا نباط األ قيوالسق  ،دليها

 .ونكذا تباينت ا لانات وتنودت ،م  ال ابقةوأخباا األ
ال س ااري والاناتق من مس اامل اثخمل ا اا  ان ما  كى مس اامل كما اخ لست تملب   

كذل  اخ لست أسااااالي  ال س ااااري واخلطوات العملية يف إااسااااة ااثية   ،وأندافق وىنقاف ق
وال وازه يف تناول   ،ال س اااااااري وأولوايتق مداخىأو ال اااااااواا من مس ااااااامل اثخمل من حيث 

  ، ألولوايت اليت ي داس  ا ال س ريللمداخى واح   نظملا كى مس مل    ،ال س ري  دناطمل
ويف اللال  لد من  ،مما جعى كى تس ااااااااااري ي ميز  نهج خاص قّى ما ي طابق مع غريىل

من نااذىل   ك بوا دن منااانج ا س ااااااااااااااملين يوحظوه دلى كااى مس اااااااااااااامل ايزىل يف جواناا 
األخملى من خول تمليق ق اليت ان هجها يف بعا اجلوان  ودد  اساااااا يعابق ل  ،العناطاااااامل
كيسية بعد ا ساااا قملان لكثري من ال ساسااااري ال ااااابقة جند أه جهوإ العلمان يف  ف .تس ااااريىل

  :ومها ،صر ق منمن حيث ا داخى إااسة ااثية أو ال واا يف اجلملة تنق   
دلمان حاولوا تس ري القملآه الكمل  من خول دل  واحد من دلو     :القسم األول 



 
 

 

 

360 
 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

  .من خول إااس ق  ة دل  ال س ريخدما س مل الذي قصد دخى ونو ا  ،ال س ري
  ؛ومداخى م باينة  دلمان ف ااااااااملوا القملآه من خول دلو  م نودة  :والقس      م الثاين 

ح ااااااااااااااا  ميول كااى دااامل  و اادخااى إوه آخمل    ،علو  إوه أخملىبه   مولكن زاإ ان مااا
 .فإلي  احلديث دن بياه كى ق   بش ن من ال سصيى  ،وختصصق

  
 
 
 

  



 
 

 

361 
 السصى اخلاما: مداخى ال س ري دند ا س ملين ومنهج تناولق 

 األول  طلبامل
 التفسري  من علومواحد التفسري من خالل علم 

 ،من دلو  ال س ري  قا مة دلى دل  واحديف ال س ري     إااس هجعى بعا العلمان   
الك   اليت ك  ،يف ال س اريومداخله     إااسا هينودليق تنب  ، كاه نو مصادا ان مامه

بًّ   اان مامهجعلت مدخلها يف ال س اااااااري و  الذي  القملآه الكمل  غملي يف إااساااااااة   ام ن صاااااااو
أفملإىل   )):  قاال ال اااااااااااااايوت     ،ايع ر من أول دلو  ال س ااااااااااااااري وأمههاا وأكثملناا وليسا  

 بن  )) : تس ااااااااري غملي  القملآهك اب ل  ل   امث )1) ((خو ق   حيصااااااااوه  ابل صاااااااانير
لملاغ  ألي القاسااااا  بن احل ااااان ا عملوه اب ((ا سملإات يف غملي  القملآه)) وك اب   ،ق يبة

للشااااااااااااااي  أي حيااه    ((حتساة األايا   اا يف القملآه من اللمليا    ))وك ااب   ،األطااااااااااااااسهااي
وك اب   ،السملج ابن اجلوزيألي   ((تذكملا األاي  يف تس اااري اللملي ))وك اب  ،األندل ااا 

ل ملاج الدين أي حسص دممل بن أي احل ن بن أمحد ا عملوه   ((تس ري غملي  القملآه))
وغرينا فهذىل ك   يف تس ااااااري وشاااااامل  مسملإات القملآه الكمل  قلما ت عمِل   ،اببن ا لقن

  .للري بياه معاي ا سملإات 
ون   ،فملوك دل  األلسا ومنه  من جعى إااساااااااااا ق يف ال س ااااااااااري م علقة بسملك من   

الك   اليت اخ صات بدااساة األلسا  القملآنية اليت تعدإ  كملنا يف القملآه مع اخ وه  
مثى ك اب: األشباىل والنظا مل يف القملآه الكمل    ،معانيها  ا ي مى بعل  الوجوىل والنظا مل

 تس اااري القملآه مما تشاااا ت أساؤنا وتنودت  :وال صاااااير ، قاتى بن ساااليماه البلخ 
القملآنية اليت تملاإفت مبانيها    واألشاااااااااباىل والنظا مل يف األلسا ،معانيها لي ىي بن ساااااااااو 
ألي دباااد هللا   والوجوىل والنظاااا مل أللساااا  ك ااااب هللا العزيز  ،وتنودااات معاااانيهاااا للثعااااليب
  .وغرينا ،احل ن بن حممد الداملاي

 
 (.1/٢84اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (1)
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  ،ايت وال ااااوا بن ااث  ومنه  من جعى إااساااا ق يف ال س ااااري   صااااملا يف ا ناساااابات  
وكشاااااااااااااار ما يف  ل  من لطا ر وأسااااااااااااااملاا دا أىنملنا العظي  يف فه  ا ع  والملبس بن 

نظ  الداا يف "مثى ك اب:   ،ا و ااااااااااودات ا  نودة يف ال ااااااااااواا الواحدا وبن ال ااااااااااوا
وك اب: الرناه يف تناسااااااا  ساااااااوا    ،رناه الدين البقاد ل  "وال اااااااوا ت تناسااااااا  ااثاي

وك ااااب: تنااااسااااااااااااااق الااداا يف   ،القملآه ألي جعسمل أمحااد بن صبملاني  بن الزبري اللملانت 
  .جلول الدين ال يوت  ،تناس  ال وا

بًّ مهق  مدخلق و جعى ومنه  من    بدوه تعمِل للجوان  يف إااساة ا ع  العا     ام ن صاو
عبد ل  "ن يف تس ااري كو  ا ناهلملمحتي ااري الكمل  ا"ك اب األخملى ص  بصااواا انإاا مثى  
وطاااااااسوا البياه  عاي القملآه   ،لألشاااااااقمل  ،وزبدا ال س اااااااري ،الملمحن بن انطااااااامل ال اااااااعدي

  .حل نن  لوه
األساااااااا لة واألجوبة اليت حنو   اجهدىل يف ال س ااااااااري م وجه  مدخلق و ومنه  من جعى  

أمنو ج جليى يف أس لة )) مى باااااااات علق بلملا   آي ال نزيى مثى ك اب تس ري الملازي ا   
حياث  كمل فياق ماا يزياد دن ألر   حملماد بن أي بكمل الملازي ((وأجوباة من غملا ا  ال نزياى

ف   )) وك اب  ،يف ال س ااااري مع صجاب ها مملتبة ح اااا  سااااوا القملآه الكمل   وم يت سااااؤا   
لشاااي  اإلساااو  زكملاي بن حممد بن أمحد األنصاااااي  ((الملمحن شااامل  ما يل با من القملآه

 دخىونكذا ساااااااااااااا بعا العلمان ف اولوا أه خيدموا ال س ااااااااااااري من خول ا  .وغرينا
  .فقس إوه ال عمِل لألوجق وا داخى األخملىالذي سلكوىل وأااإوا معاجل ق 
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 الثاين  طلبامل
 تفسري المتنوعة من علوم   علومالتفسري من خالل 

 م نوداة  علو جهوإ للعلماان يف تس ااااااااااااااري القملآه الكمل  ان موا من خوداا بنناالا   
ولكن نؤ ن العلمان  ،حاولوا توظيسها يف إااسااااااااة ااثية أو ال ااااااااواا  ال س ااااااااري  دلو من 

  ، دل حج  العنااايااة بكااى  ويف    ،مااداخله  لل س ااااااااااااااري من خول تلاا  العلو تباااينوا يف  
ال س ااااااااااااري ودلومق وما يؤخمل يف أىننان ممااسااااااااااااة  مداخى وفيما يقد  من   ،وكيسية توظيسق

  ،ح ااااااا  ما انطبعت دليق شاااااااخصاااااااية كى مس ااااااامل وىنقاف ق   ،إااساااااااة ااثية أو ال اااااااواا
يف ال س اري    امدخلق غالب  مع أه   فنجد الز شاملي    ،اوالظملوه اليت أىنملت دليق غالب  

أساالوب الكو  حنو   اوجه  م مهق   يبدأ بشاامل  األلسا  وبياه معاي الكلمات ولكن كاه
من خودا دظمة وما اشاااا مى دليق من اجلوان  البوغية والد  ت اخلسية اليت يعمله 

  .مع تناولق لعلو  أخملى يف ال س ري ،وخصا صق اليت ايزىل دن غريىل ،الكو 
ببياه مناسااااابة ال اااااواا مع غرينا أو    امع أه مدخلق غالب    الملازي فخمل الدين و  

أطااااااااااااااول العقاا اد ومقاااداة حنو بيااه   اكااه م جها  مهاق    ولكن جناد ؛)1)ااثايت  اا قبلهاا  
وا ساااااااااااا طملاإ يف العلو  الكونية    ،وصيملاإ أساااااااااااا ل ه  وصشااااااااااااكا هت  والملإ دليها ،الزا لن

  .والملاي ية والسل سية ودل  الكو 
وأول ))مع أه مدخلق لل س اااااري حول النزول والسضاااااا ى كما يقول:   والقملتيب  

وجدان دا  ونكذا كى ساااااااااااااواا صه    ،مبدون بق الكو  يف نزودا وفضااااااااااااالها وما جان فيها
  مع ان مامق ،صبملاز األحكا  الشملدية من دباإات ومعاموت   مهقكاه  ولكن    ؛)٢)(( ل  
أ اااااااملب دن كثري من قصاااااااص ا س اااااااملين وأخباا  و ))  قال يف مقدم ق:  ،لعلو  األخملىاب

 
 انظمل مثال  ل : بداية تس ريىل ل وا  السلق والناس، وكذل  يف الملبس بن ااثايت يف سواا البقملا. (1)
 (.1/15٢اجلامع ألحكا  القملآه للقملتيب )( ٢)
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واد ضاات من  ل  تبين آي األحكا    ،منق و  غ  دنق لل بينص  ما  بد    ؛ا ؤاخن
فضااامنت كى آية ت ضااامن   ،وتملشاااد الطال  صر مق ضاااانا  ،  اااا ى ت اااسمل دن معنانا

وال س اااااااااااااري  ،أو حكمن فما زاإ م اااااااااااااا ى نبن فيها ما حت وي دليق من النزول  احكم  
 كملت ما فيها من ال س ري وال ثويى نكذا صر   افإه مل ت ضمن حكم    ،واحلك  ،اللملي 

 .)1) ((آخمل الك اب 
مع أه مدخلق يف ال س ااااااااااري إااسااااااااااة األلسا  حيث    وأبو حياه األندل اااااااااا    
الك اااااب و ))  :يقول ابلكو  دلى مسملإات ااثيااااة اليت   أب اااادئ أو     أي  :تملتييب يف نااااذا 

أف ااااااااااااااملنااا لسظااة فيمااا حي اااج صليااق من الللااة واألحكااا  الن ويااة اليت ل لاا  اللسظااة قبااى 
  .كاه مهق جوان  اإلدملاب وبياه وجونق احمل ملةولكن   ؛)٢) ((الرتكي 
مع أنق جعى مدخلق يف ال س اااااري بياه  يف تس اااااريىل ا ناا     وحممد اشااااايد ا اااااا 

كاه ؛ ولكن  )3)و كمل خوطاة دن مضاموهنا ووجق اتصاادا  ا قبلها ،وقت نزول ال اواا
بًّ مهق    ،وبياه سااااااااانن هللا تعار يف اخللق وا ج ماك البشاااااااااملي  ،حنو معاجلة الواقع ام ن صاااااااااو

مع ال عمِل للسوا د اليت تليب حاجة    ، اااااااااااعسهاوقوهتا و   ،يهانوأساااااااااااباب اق  األم  وتد
حتقيق م ا ى تش د حاجة   ))ويف نذا يبن أبنق اس طملإ يف  ،العصمل من خول ال س ري

أو يقوي حج ه  دلى  ، ا يثب ه   داية إينه  يف نذا العصاااامل ،ا  اااالمن صر حتقيقها
طم ن أو حيى بعا ا شااااااكوت اليت أديا حلها  ا ي  ،خصااااااومه  من الكساا وا ب ددة
أه يقملأ السصاااااااول ا سااااااا طملاإية  ئوأسااااااا   ااااااان للقاا  ،بق القل  وت اااااااكن صليق النسا

ويف   ،ل دبمل القملآه يف نس ااااااااااااق  ،الطويلة وحدنا يف غري الوقت الذي يقملأ فيق ال س ااااااااااااري

 
 (.3/ 1اجلامع ألحكا  القملآه، القملتيب )( 1)
 (.1/103الب مل احمليس، ألي حياه األندل   ) (٢)
 انظمل: مقدمة تس ريىل ل واا البقملا، وآل دمملاه والن ان وا ا دا وغرينا. (3)
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  .)1) ((ولديد شباب مل ق ،النهوِ كطو  أم ق
ال ااااااااااااواا وصه كاه مدخلق بعد ا قدمات اليت ت علق ابساااااااااااا     وابن داشااااااااااااوا   

كاه مع ان مامق ولكن    ؛وفضااااالها وزماه نزودا ي كل  دن حم وايت ال اااااواا وأغملا اااااها
قاد  و ))    :فقاد قاال يف مقادماة تس ااااااااااااااريىل  ،جبوانا  البوغاة ان مااماق الكبري اب نااسااااااااااااااباات 

ان ممات يف تس ااااااااااااااريي ناذا ببيااه وجوىل اإلدجااز ونكات البوغاة العملبياة وأسااااااااااااااااليا  
ونو منزك   ،اساااا  اتصااااال ااثي بعضااااها ببعاوان ممت أيضااااا ببياه تن ،ا ساااا عمال

 ))وألر فيق بملناه الدين البقاد  ك ابق ا  ااااااااامى    ،جليى قد دين بق فخمل الدين الملازي
 ،ص  أهنما مل ثتيا يف كثري من ااثي  ا فيق مقنع ))نظ  الداا يف تناساااا  ااثي وال ااااوا

ونكذا كاه ال باين بينه  يف وجوىل   ،)٢)  (( فل  تزل أنظاا ا  ثملن لسصاااااااى القول ت طلع
 .ال س ري
فمنه  من حادإ   ،اخ لسات من داامل اثخملداخاى اخ يااا وتطبيق ا اكيسياة  كماا أه     

 ،تمليق ق ووطاااار منهجق يف مقدم ق مث حاول تطبيقق من خول تس ااااريىل قدا اإلمكاه
وننال  تساسااري مل تل ز  بطمليقة واحدا يف أساالوب   ،ونذا نو اللال  يف ك   ال س ااري

ألهناا وىنملت أبحوال  ،خااطااااااااااااااة تلا  اليت مجعات من إاوس بعا العلماان  ،ال س ااااااااااااااري
 داخىومن ننا تنودت ا  ،اليت ف ااااااااااااامل  ا ا س اااااااااااااملواخ وه األحوال  ،ا  ااااااااااااا معن

دند قملانا ال س اااااااري  و ))    :  يقول الشاااااااي  حممد دبدىل  ،ال س اااااااريية من مو اااااااع اثخمل
ألنين   أتاالع دنادماا أقملأ لكنين ا اا  ؛كنات أتكل  دلى ح ااااااااااااااا  حاالاة احلاا ااااااااااااااملين

 .أتصاس  ك اب تس اري ص ا كاه ننال  وجق غملي  يف اإلدملاب أو كلمة غمليبة يف الللة
وص ا   ،فاإ ا حضااااااااااااااملي مجااداة من البلادان اخلااملن السكمل أحا ى  د  ا ع  بكلماات قليلاة

 
 (.1/٢0) القملآه احلكي تس ري  (1)
 (.1/8ال  مليمل وال نويمل ) (٢)



 
 

 

 

366 
 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

 .)1) ((يس   دلّى بكو  كثري كاه ننال  من ين بق  ا أقول ويلق  لق اب   
اليت اسااااااااااا قملت اليو  يف ال س اااااااااااري مل ل مع كلها يف  داخىكما أه نذىل العلو  وا   

مث  ،ختوه العلمان من تمل  بعضااها يف فرتا من السرتات   دلو بى ننال    ؛دصاامل واحد
وأطاااااب  لق مكان ق وأمهي ق كما نقى طااااااح     ،آخمل دصااااامليف  دخىبملز  ل  العل  وا 

نو ي  دث و  ((سااااااااملاج ا مليدين))قولق يف  الرناه دن القا اااااااا  أي بكمل بن العملي
القملآه بعضاها ببعا حىت   ااتباط آي )) :دن إااساة وجوىل ا ناسابات يف دصاملىل فيقول

تكوه كالكلمة الواحدا م  اااااااقة ا عاي من ظمة ا باي دل  دظي  مل ي عمِل لق ص  دامل 
لناا فياق فلماا مل جناد لاق محلاة واأيناا اخللق   واحاد دماى فياق سااااااااااااااواا البقملا مث ف   هللا 

وقال الشااي  أبو   ،)٢)  ((أبوطاااه البطلة خ منا دليق وجعلناىل بيننا وبن هللا واإإانىل صليق
ومل نكن سعناىل   ،نو أول من أظهمل ببلداإ دل  ا ناساااااابةو ))    :احل اااااان الشااااااهملاابي 

 ،وكاه غزيمل العل  يف الشامليعة واألإب  ،من غريىل نو الشاي  اإلما  أبو بكمل الني اابواي
وكاه يقول دلى الكملسا  ص ا قملئ دليق ااثية مل جعلت نذىل ااثية صر جن  نذىل؟ وما 

نذىل ال ااااواا؟ وكاه يزإاي دلى دلمان بلداإ عى نذىل ال ااااواا صر جن   احلكمة يف ج
وبنَّ أه أكثمل  ،فثظهملىل يف تس ااااااااااريىل  مث جان الملازي   ،)3)  ((لعد  دلمه  اب ناساااااااااابة

  ااباز    اوجعلاق دلما   ،ابل اثلير  فاثفملإىل  مث جاان البقااد     ،لطاا ر القملآه موإداة فياق
 اوما زال العلمان صر يومنا نذا يك شااسوه وجون    ،من أوجق تس ااريىل  اووجه    ،من دلومق

جديدا يف ال ناساااااااا  حىت وطااااااااى األممل صر ا ن ما  ابل ناسااااااااق ا و ااااااااود  والوحدا 
 .ا و ودية لل واا

 
 (.18/ 1) القملآه احلكي تس ري ( 1)
 (.53/ 1الرناه يف دلو  القملآه ) (٢)
 (.1/53ا صدا ال ابق ) (3)
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كماا اخ لر العلماان يف ان ماامه   اا وتنااود  داا    داخاىوكاذلا  ناذىل العلو  وا ا 
فمنه  من  ،يف تساسارين  اخ لسوا وتباينوا فيما يقد  من دل  وما يؤخمل يف إااساة ا ع 

جملت )):قال الزاكشا   ،ومنه  من يؤخملناوجيعلها ا دخى لل س اري  يقد  السضاا ى 
سااااااااااااواا  ا فيها من  داإا ا س ااااااااااااملين ممن  كمل فضااااااااااااا ى القملآه أه يذكملنا يف أول كى

ومنه  من ،)1) (( الرتغي  واحلث دلى حسظها ص  الز شااااااااااااملي فإنق يذكملنا يف أواخملنا
 )):    يقول الزاكشاااا  ،يبدأ ب ااااب  النزول؛ أله ال ااااب  مقد  دندىل دلى ا  ااااب 

ومنه  من يبااادأ   ،)٢)((قاااد جملت دااااإا ا س ااااااااااااااملين أه يبااادنوا باااذكمل ساااااااااااااابااا  النزول
ومنه  من يملى أه   ،ون  سااااااااااابقة دليق  ،اب ناساااااااااابات؛ ألهنا ا صاااااااااا  ة لنظ  الكو 

جيااا  دلياااق البااادانا ابلعلو   )):    ا س اااااااااااااامل يبااادأ ابأللساااا  كماااا يقول ال اااااااااااااايوت 
بن مس امل وآخمل يف  اكبري    اوتباين    اونكذا فيما يليق يف الدااساة لد اخ وف   ،)3)((اللسظية

 .خطوات الدااسةأولوايت ا داخى وما ي بعها من 
مل تكن   داخااىكمااا أه تلاا  الاادااسااااااااااااااااات اليت ااات من خول بعا العلو  وا اا  

  مدخى إاس ال س اااااااااااري من خول دل  أو  حىت من  ،أو م طابقةم ااااااااااا وفية للمطلوب  
دمن إاساق    فضاو    ،بكى مكوانتق دخى ي ا ود   ل  ا مل  ال س اري مداخىواحد من  

ك     :مثال  ل    ،مهمة يف الدااساة  اودلوم    دناطاملو  مل ي ا ود م عدإا و   مداخىمن 
 ،من حيااث الرتتياا   دااساااااااااااااااةا سملإات تبااايناات فيمااا بينهااا بصااااااااااااااواا كبريا يف كيسيااة الاا

ومنه  من اتبها دلى   ،فمنه  من اتبها دلى ح ااااااااا  ال اااااااااوا ،والطمليقة  ،وا ضاااااااااموه
ومنه  من  ،الكلمة  ومنه  من يشااري صر ااثية اليت واإت فيها ،ح اا  حملوه ا عج 

 
 (.43٢/ 1الرناه يف دلو  القملآه ) (1)
 (.1/34ا صدا ال ابق )( ٢)
 (.48/ 3اإلتقاه يف دلو  القملآه )( 3)
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ومنه  من  ،ناومنه  من يذكمل الشااااااااواند واخ وه ااثاان ومنه  من مل يذكمل   ،مل يشاااااااامل
ومنه  من ي عمِل  خ وه القملانات   ،ين ااااا  األقوال لقا ليها ومنه  من   ين ااااابها

ومنه  من مل ي عمِل واك سى بقملانا   ،ا  واتملا حىت أإخااى القملانات غري ا  واتملا أحياااان  
أو شاااااملحق بوجق واحد من أوجق معاي  ،ومنه    صااااامل  ى يف اخ ياا اللملي   ،واحدا
أو يف اجلمع وا سااااااااااا يعاب  ،ومنه  مطول حىت أساااااااااااه  يف شااااااااااامل  ا سملإات  ،اللسظة

ومنه  من جعى   ،لي ااات م علقة بدااساااة األلسا   اأو أإخى أموا   ،واسااا قصاااان األقوال
وا ع  حىت ومنه  من تناااول غملياا  اللس     ،ملياا  فقس يف غملياا  اللس إااسااااااااااااااااة الل

ونكذا لد ال باين الكبري يف األساالوب الواحد من   ،تناولوا غملي  األساالوب واإلدملاب 
ايز يف فكاى ك ااب    ،ال ميز يف كاى ك ااب لاد جوانا  أخملى من  و   ،مصاااااااااااااانر اثخمل

ان  و اجلونقص يف  ،يف جمالق  امهم   اوأطااااااااااااب  مملجع    ، ؤلسها ااجلوان  اليت كانت ندف  
ولكن جند أه   ، ؤلسها و  مو اااااااااااع ان مامق دند وليسق  االيت مل تكن مقصاااااااااااد  خملى األ

والذي  ،تس اااااريىل نذىل ال ساساااااري  جمودها اسااااا ودبت الكثري من دلو  القملآه ومداخى
بشااااااااامل يكمى فإه جهوإ ال  ،ينقصاااااااااها اليو  نو حماولة مجعها يف مشاااااااااملوك يكامى بينها

حىت بعلومق   ميكن أه حييس أحد الذي دلو  القملآه  خاطااة يف جمال؛ بعضااها بعضااا
لو أدط  العبد بكى حمله ))  :قال ساااهى بن دبد هللا ال  ااارتي    ،يف الوجق الواحد

وكومق   ،من القملآه ألر فه  مل يبلْ هناية ما أوإدق هللا يف آية من ك ابق؛ ألنق كو  هللا
 قداا ما  وصمنا يسه  كىٌّ   ،وكما أنق ليا هلل هناية فكذل    هناية لسه  كومق  ،طااااس ق

  .)1)((وكو  هللا غري  لوب و  تبلْ صر هناية فهمق فهو  حمدىنة  لوقة ،يس   هللا دليق
 مع ماا حققاق منال س ااااااااااااااري  كيسياة تنااول ماداخاى  كماا أه ال بااين بن العلماان يف    
 اكبري    ادب ا  أخملى كااه من جهاة   فقاد ؛للعلو  الشااااااااااااااملدياة والللوياة من جهاةكبريا    ةخادما

 
 (.9/ 1ه )آالرناه يف دلو  القمل  (1)
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ب اب  ما طا ب ق تل  الدااساات من توساع وتسمليعات يف جوان  ليا   دلى ال س اري
فقد كاه ن يجة    ،وصمنا مكاهنا ك   السقق والللة والعقيدا وغرينا  ؛مكاهنا ك   ال س ري

دلى ح ااااااب ال س اااااري  نذا ال وساااااع من بعا العلمان يف تمل  بعا العلو  وا داخى 
ف جد الن وي توساااااع يف مباحث اإلدملاِب  ،وا ع  الذي ينبل  أه ي ااااا قمل يف القلوب 

ق اللس   من وجوىٍل   حيااااه    وحنوياااٍة حىت كاااثه القملآهو نزلو داااذا كماااا فعاااىو أبوماااا حي ملااا 
ولد السقيق توساع يف اسا نباط األحكاِ  الشاملديِة   .((الب مل احمليس))األندل ا  يف تس اريىل 

وصيملاإ السملوك السقهياااة وفق    ،وإخاااى يف خوفاااات ا اااذانااا   ،من دبااااإاٍت ومعااااموتٍ 
خملى كما فعى اجلصاااااااااااص مذنبق مع الملإ دلى من خالسق من أطاااااااااا اب ا ذان  األ

حىت   ((اجلاامع ألحكاا  القملآه))والقملتيب ا االك  يف    ،((أحكاا  القملآه))يف    احلنس   
 ،م  ال اااااااابقةوأخباا األ ،وكذل  ال ااخي  ان   ابلقصاااااااص ،أخذ ال س اااااااري  تابع السقق
  ،حىت أخذ تس ااااااااريمها تابع الملواايت ال ااخيية  -امحهما هللا-كما فعى الثعليب واخلازه  

اليت ي   من خودما إااسااااة   عناطااااملحىت أطااااب  ننال  دد  توازه يف تناول العلو  وال
يقول األسا ا   حممد اشايد ا اا:    .حي اج صر إااساات  عاجل ق  اوأطاب  مل ظ   ،ال س اري

ا  اااااالمن أه أكثملو ما ك   و يف ال س اااااارِي يشاااااالى  قاا وق دن نذىِل   كاه من سااااااوِن ح ِّ   ))
فمنها ما يشاااااااالل ق دن القملآِه  باحِث اإلدملاب   ،وادداايِت ال ااااااااامية  ،ا قاطااااااااِد العالية

ومنهااا مااا يصااااااااااااااملفاا ق دنااق جباادِل    ،وقوادااِد الن و ونكااِت ا عاااي ومصااااااااااااااطل اااِت البياااه
 ،ووويوِت ا  صوفن  ، السقهاِن ا قلدينواس نباتاتِ   ،وختملجياِت األطولين  ،ا  كلمن

ها دلى بعا ها يلس ق دنق بكثرِي الملواايت  ،وتعصااِ  السملِب وا ذانِ  بعضاا  وما  ،وبعضاا 
آخمل دن القملآِه نو ما   اوقد زاإو الملازي  طااااااااااف   ،مزجت بق من خملافاِت اإلسااااااااملا يليات 

من العلوِ  احلاإىنة يف ا لِة دلى  يواإىل يف تس اااااريىِل من العلوِ  الملاي اااااية والطبيعيِة وغريِنا 
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 .)1)((ما كانت دليق يف دهدىل
 ،مداخى ال س ااااااااري وأولوايهتا فيما يقد  ويؤخمل من مداخىفهذا ال باين الكبري يف  

جعاى الادااس اليو  والنااناى من دل   ويف كيسياة توظيساق  ،ويف حج  العنااياة بكاى مادخاى
الصواا ا ثلى تملادى فيق   ال س ريال س ري يب ث دن اؤية دلمية مؤطلة ي ري دليها يف 

والعلو  فيماا يقاد  وماا   ا اداخاىوأولوايت تلا     ، اداخاى ال س ااااااااااااااري من خول دلوماق
كقولنا دلى ا س ااااامل أه   ،يؤخمل منها يف إااساااااة ااثية أو ال اااااواا للوطاااااول صر ادداايت 

مث يبن األحكا  وفق منهجية مملتبة  ،مث ي كل  دن ا ع  العا  ،يبدأ بدااساااااااة ا سملإات 
فهذا نو الذي   ،وم وازنة ايث   يطلى فيها جان  دلى جان  ،ح ااا  األولوايت 

 .تعار ندفنا صر معاجل ق من خول ا ب ث القاإ  ك ه هللا

  

 
 (.1/13)، حممد اشيد ا ا القملآه احلكي تس ري ( 1)
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 الثايناملبحث  
 مثل يف تناول التفسرياأل املنهج

 .ا طل  األول: إااسة أسان ال واا وفضا لها وأسباب نزودا
 .ا طل  الثاي: الكشر دن مقاطد ال واا وأغملا ها ومو وداهتا

 .ا طل  الثالث: إااسة مسملإات القملآه الكمل  وغمليبق
 .ا طل  الملابع: إااسة وجق ال ناس  بن ااثايت

 .ا طل  اخلاما: إااسة ا ع  العا  لآلية أو ال واا
 .ا طل  ال اإس: إااسة األحكا  الشملدية يف ااثية

 .ا طل  ال ابع: اس نباط السوا د واللطا ر
 .ا طل  الثامن: إااسة خصا ص األسلوب وأوجق اإلدجاز

 .ا طل  ال اسع: ابس الواقع  داايت القملآه الكمل 
 .العاشمل: األس لة واإلشكا ت ال س رييةا طل  
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 مدخل
تس ااري القملآه يف كيسية تناول علمان اليت بذلت در ال ااي   البعد ا ساا قملان جلهوإ  

وتنودت توطى  ،وكير تطوات تل  اجلهوإ وتكاملت  ،در مداخله  ا خ لسة الكمل 
تناول ال س اااااااااري من حيث اثى ا نهج األمثى يف صمجالية  دناطااااااااامل  الباحث صر دشاااااااااملا 

لكى  ام ااا ودب  ا س ااامل كوه يحىت    وتوازهنا  ،وتكاملها ،ا داخى يف أولوي ها وت ااال ااالها
وتعن دلى فه  م جدإ  عاي القملآه الكمل  الذي أممل هللا  ،طااااامل الداس ال س ااااارييادن

فإه نداايت القملآه   ، ا فيها من معاٍه   تنضاااااااا  وحك    تنقضاااااااا   ،العا ن ب دبملىل
  .ق ياوالضال ند ،وال قي  شسانىل ،جيد العقى بلي قبدقة ومشول تدبملنا العبد  كلما
وكيسية    ،وأمهي ق  ،ينبل  أه ي بع يف الدااسااااااااااااة  دنصااااااااااااملوقد بينت ابخ صاااااااااااااا كى   
يف طااااااااااااااواا أقملب صر   ،مملتباة ح اااااااااااااا  األولوايت  ،مع  كمل مناا ج تطبيقياة لاق ،تطبيقاق

حي اج   دنصااملمع أه كى   ،حىت نعط  طااواا كلية للمو ااوكيف ا طال  ال الية  ا مجال 
 .أه يسملإ بدااسة خاطة ت  ودبق من كى األوجق
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 املطلب األول 
  راسُة أمساِء السورِة وفضائلها وأسباب نزوهلا 

ا واإ يف نناالا  ىنوث مقادماات إاج العلماان دلى إااساااااااااااااا هاا قباى احلادياث دماَّ  
وخذ أولوية م قدمة يف الدااسااااااات ال س ااااااريية   اون  إا م    ،وأحكا ال ااااااواا من معاه 

ون  ت لخص يف ىنوىنة    ،وقّلما لد من مل يقدمها ويبدأ  ا يف تس ااااري ال ااااواا ،لل ااااواا
  :أموا
ساااااااواا من القملآه ابسااااااا   كى   تلقد اخ صااااااا  :احلديث عن أمساء الس     ورة  :أوهلا 
شااارت  ددإ من ال اااوا يف اسااا  يوقد    ،أو بعدإ من األسان ايزنا دن غرينا  ،)1)خاص

  ، ((ا عو تن))والسلق والناس ت ااااااامياه    ،((الزنملاوين))واحد كالبقملا وآل دمملاه ت ااااااامياه  
قد ىنبت أه و ))    :قال ال اايوت    ،ون  أسان توقيسية ليا لوج هاإ يف  ل  جمال

األحاااإيااث وااثرا ولو  خشاااااااااااااايااة اإلتااالااة لبيناات مجيع أسااان ال ااااااااااااااوا ابل وقير من  
  .)٢)(( ل  
أو ماااا حوتاااق من معااااه   ،ون  أساااان داااا ااتبااااط وىنيق  اااا إلااات دلياااق ال ااااااااااااااواا 

ولذل  كانت أسان ال اااااوا مو اااااع  ؛ون  ترتج  يف اللال  دن مضاااااموهنا ،ونداايت 
فالساحتة   ،بى تعدإت أسان ال ااوا ا اا  شااملفها ؛ان ما  العلمان يف إااساا ه  لل ااواا
  ، عانيها وأحكامها  ةوقد جانت أساؤنا مملتبط  ،تعدإت يف أسا ها لشاااااملفها وفضااااالها

مثاال  لا  من أساان سااااااااااااااواا    ،وقاد حااول العلماان الملبس بن معااي ال ااااااااااااااواا وأساا هاا
: قوالو اوسا ول  اهَِّ  دون  د بواإواو ب ِن الصاَّاِمِت  كما جان    ))أ  القملآه))الساحتة   و ):قوالو

 
لكى ساااااواا   ، حيث جعى النيب  مجهوا العلمان يملوه أه أسان ساااااوا القملآه الكمل  توقيسية دن النيب    (1)

ا  ا، والملواايت الكثريا تشاااااااري بذل . انظمل: أسان ساااااااوا القملآه وفضاااااااا لها، إ. منريا حممد انطااااااامل   اس ا خاطااااااا 
 (.73الدوسملي )ص:

 (.166/ 1اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (٢)
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ل قدمها   ((أ  القملآه))سّيت  و ))    :    قال الطري  ،)1)(طووواو ِلمون  ملو  ياوق رتوِئ  أِب  ِّ ال ق مل آهِ 
وصمنا   ...ووخ مل ما ساااااااوانا خلسها يف القملانا والك ابة ،دلى ساااااااا مل ساااااااوا القملآه غرينا

أو مقدٍِّ  ألممل ص ا -ل  مية العملب كى جامع أممل ا   ،أ َّ القملآه -بكوهنا كذل  -قيى دا  
ت اامى أ  و )) :  وقال البيضاااوي  .)٢)((أمًّا))نو دا صما  جامع   ،كانت لق توابع  ت بعق

أو ألهنا  ،ومبدؤىل فكثهنا أطااالق ومنشاااؤىل؛ ولذل  ت ااامى أسااااساااا ألهنا مس   ق؛ القملآه
وبياه    ،وال عبد أبمملىل وهنيق ،تشاااااااااااا مى دلى ما فيق من الثنان دلى هللا سااااااااااااب انق وتعار

وددىل ووديدىل أو دلى مجلة معانيق من احلك  النظملية واألحكا  العملية اليت ن  سلو  
  .)3)((نازل األشقيان الطمليق ا   قي  وا توك دلى مملات  ال عدان وم

ووالااَِّذي ):قااوالو   أي ن ملويا ملواو أوهَّ النَّيبَّ  كمااا جااان دن  ((القملآه العظي ))ومن أسااا هااا   
يِى وو و يف الزَّب وِا وو و يف ال س مل قواِه ِمثا ل هوا ِصهنَّوا   ،ناوس  ااااااااااِ  بِيوِدىِل موا أ ن زِلو يف ال اَّو اواِا وو و يف اإل ِجنِ 

ثواِي ووال ق مل آه  ال عوِظي   الَِّذي ب ع  ال مو ( ال اااااااَّ د  هَِِّ اوبِّ )دن الساحتة: قولق   .)4)أ د ِطيت  احل وم 
ثاواِي ووال ق مل آه  ال عوِظي   الاَِّذي أ وتِي ا ق   ب ع  ال مو الوِمنو ِن و ال ااااااااااااااَّ قاال العلماان: وسيات  .)5)(ال عاو

قال    ،و شااااااا مادا دلى مقاطااااااادىل األسااااااااساااااااية  ،ألهنا أدظ  ساااااااواا فيق  ((القملاه العظي ))
و ل  أهنا تشااااااااا مى دلى الثنان   ؛سيت بذل  ل ضااااااااامنها مجيع دلو  القملآه)) :القملتيب

ودلى األممل ابلعبااااإات واإلخوص فيهاااا   ،أبوطااااااااااااااااااه كماااالاااق وجولاااق  دلى هللا  

 
 . 901أخملجق م ل  يف ك اب الصوا، ابب: وجوب قملانا الساحتة يف كى اكعة   اق  ( 1)
 (. 1/107جامع البياه يف وويى أي القملآه ) (٢)
 (. 1/٢أنواا ال نزيى وأسملاا ال ثويى، البيضاوي ) (3)
، والرتمذي   اق  4316ال اااااانن الكرى   اق  ، والن ااااااا   يف  8667أخملجق أمحد يف م ااااااندىل   اق     (4)

، وقال: نذا حديث ٢58، واحلاك  يف ا  ااا دا    اق  41٢4، والبيهق  يف ال ااانن الكرى   اق   ٢875
 ط ي  دلى شملط م ل  ومل خيملجاىل، وقال الرتمذي: نذا حديث ح ن ط ي . 

 . 4474  اق   أخملجق البخااي يف ط ي ق ك اب فضا ى القملآه، ابب: فاحتة الك اب (5)
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ودلى ا ب هاال صلياق يف   ،تعااروا درتاه ابلعجز دن القياا  بشاااااااااااااا ن منهاا ص  كداان اق 
 ،)1)((ادداية صر الصااااااملاط ا  اااااا قي  وكساية أحوال الناكثن ودلى بيانق داقبة اجلاحدين

 .)٢)((وسيات باذلا   شاااااااااااااا مااداا دلى ا عااي اليت يف القملآه)) : قاال ال اااااااااااااايوت و 
ونو مو ااوك حي اج أه يسملإ  ،ونكذا حياول العلمان الملبس بن أسان ال ااوا ومضااامينها

 .ابلدااسة والب ث لبياه جهوإ العلمان يف حماولة الملبس بن أسان ال وا ومضامينها
ننال  آايت وسااوا واإ فيها بعا   :اثنيها: ما ص  ح يف فض  ل اآلية أو الس  ورة 

ا س امل  كملنا وا سا ساإا منها يف بياه مع  ااثية دلى   السضاا ى يف أحاإيث طا ي ة
فمن دمله فضاى ساواا الساحتة أو اإلخوص جد يف حسظهما   ،مو اعها أو ال اواا يف

قد جملت داإا ا س ااملين ممن  )) :قال الزاكشاا   ،وفهمهما  ا انل اىل من خصااوطااية
       كمل السضااااااااااااااااا ااى أه يااذكملنااا يف أول كااى سااااااااااااااواا  ااا فيهااا من الرتغياا  واحلااث دلى 

 ،حياولوه الملبس بن ما واإ من فضااااااااااا ى ومعاي ال ااااااااااواا  اوالعلمان إا م    ،)3)(( حسظها
ِعيِد ب ِن ال م عولَّى  مثال  ل  ما واإ دن فضاااى ساااواا الساحتة كما جان يف حديث أوِي ساااو

  َِّول  اه ِجِد فودودواِي اوساا  لِّ  يف ال مو اا  : ك ن ت  أ طااو ولو   قوالو : ايو اوساا  فاولو   أ ِجب ق  فاوق ل ت 
: ،اهَِّ ِصّيِ ك ن ت  أ طولِّ   ٱَّ  خصمص حص مس خس حس جس مخ ُّٱأوملو  ياوق ى  اهَّ  )فاوقوالو

واوا  ِن و أود ظو     مونَّ و ساااا 
ِجدِ مث َّ قوالو ِ : )ألو دولِّ ووِا يف ال ق مل آِه قاوب ىو أوه  ختو مل جو ِمن  ال مو اااا   ،ال اااا 

مونَّ و سا واوا  ِن و أود ظو   سا واواٍ 
يف   مث َّ أوخوذو بِيوِدي فاولومَّا أواواإو أوه  خيو مل جو قا ل ت  لوق : أوملو  تاوق ى  ألو دولِّ

: الو الوِمنو ِن و )  ال ق مل آِه؟ قاااو د  هَِِّ اوبِّ ال عاااو ِذي   احل ومااا  اِي ووال ق مل آه  ال عوِظي   الاااَّ ثاااو ب ع  ال مو ال ااااااااااااااَّ
ق ( وا ملاإ ابلِعظو  دظ  القااادا ابلثواب ))  :قاااال ابن حجمل الع ااااااااااااااقوي    .)4)أ وتِي ااا 

 
 (. 4/413اجلوزي )  بنزاإ ا  ري يف دل  ال س ري،  (1)
 (. 1/134اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (٢)
 (.1/43٢الرناه يف دلو  القملآه ) (3)
 . 4474أخملجق البخااي يف ط ي ق ك اب فضا ى القملآه، ابب: فاحتة الك اب   اق   (4)



 
 

 

 

376 
 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

وصه كاه غرينا أتول منها؛ و ل   ا اشاااااااااا ملت دليق من ا عاي ؛  ا رتت  دلى قملانهتا
ال سضاااايى صمنا نو اب عاي العجيبة وكثملهتا   و ))   :وقال القملتيب  ،)1)((ا ناساااابة لذل  

 جم هل خلمل حل جل ُّٱ :وأه ما تضامنق قولق تعار  ،((من حيث الصاسة ونذا نو احلق

وسااااااااااواا  ،وآخمل سااااااااااواا احلشاااااااااامل ،وآية الكملساااااااااا   ،[163البقملا:]َّجن مم خم حم
 ىث نث مث ُّٱيف  مثو   ااإلخوص من الد  ت دلى وحداني ق وطااااااااااساتق ليا موجوإ  

 .)٢) ((وما كاه مثلها [1ا  د:]َّىف يث

  :واآلايت نزول السورةما صح يف أسباب اثلثها: 

من العلو  ا همة للمس ااامل لسه  القملآه الكمل  بصاااواا ساااليمة معملفة أساااباب نزول  
 اخاطاااااة وأه نزول القملآه قد طااااا   بعا األحداث ا همة موجه   ،ال اااااوا وااثايت 

قال شاي  اإلساو  ابن   ،فثطاب  فه  بعا ااثايت مملتبس  عملفة أساباب نزودا  ،وناإاي  
معملفة سااااب  النزول يعن دلى فه  ااثية فإه العل  ابل ااااب  يواث العل   ))  :تيمية

 ين ىن مننن زن رن مم ام  ىليل مل يك ُّٱ :كما يف قولق تعار  ،)3)(( اب  ااااااب 

فقد يسه  اإلن اااااااااااااه بدوه معملفة سااااااااااااب  نزودا دد  وجوب  ،[115 :البقملا]َّ ري ٰى
فو يسه  مملاإ  )) :ودذا قال الزاكشا  ؛اسا قبال القبلة للمصال  يف ساسمل أو حضامل

دلى ااحل ق ونو م ااا قبى   و ل  أهنا نزلت  ا طااالى النيب  ؛ااثية حىت يعل  ساااببها
 :ومن  لا  قولاق تعاار ؛فعل  أه ناذا نو ا ملاإ  ،من مكاة صر ا اديناة حياث توجهات باق

  [14ال لابن:]َّ مكىك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث  ُّٱ
فثنزل هللا  ،أه قوما أااإوا اخلملوج للجهاإ فمنعه  أزواجه  وأو إن   :فإه سااااب  نزودا

 
 (. 9/54ف   البااي ) (1)
 (. 1/110ا  القملآه )اجلامع ألحك (٢)
 (.339/ 13جمموك الس اوى  بن تيمية ) (3)
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 يك ُّٱ  :فقاال ،بقي هاا ماا يادل دلى الملمحاة وتمل  ا ؤاخاذا  مث أنزل يف ،ااثياة  تعاار ناذىل
  .)1)((  َّ زن رن مم ام  يل ىل مل
  ،كما أه معملفة ساااااااااااب  النزول يعاق ما يطملأ من صشاااااااااااكال يف فه  بعا ااثايت   

دون   كما جان يف طاا ي  البخااي  ،ويضااع ااثية فيما نزلت من أجلق بصااواا طاا ي ة
ةو  رووىل    ،اب ِن أوِي م لوي كاو ةو ب نو ووقاَّاٍص أوخ  ا  ناو   ايو اواِفع  ِصرو   :أوهَّ مومل وواهو قاوالو لِباووَّابِاقِ   ،أوهَّ دول قوماو

ى  ام ملٍِئ فوملِ و  اهو كا  دو  اِوا ملو  ياوس عاوى  م عاوذَّاب    ، اِوا أ وِ و   اب ِن دوباَّاٍس فاوقا ى  لوِ ن  كاو ووأوحاو َّ أوه  حي  ماو
ياوه وإو فو وثودو    دون    ِصمنَّوا إودوا النَّيب     ،ووموا لوك    ووِدوِذىلِ   :فاوقوالو اب ن  دوبَّاسٍ   ؟لونا عوذَّبونَّ أومج وع وهو 

ىل   ٍن فوكو وم وىل  ِصايَّ ىلِ   ،شااااااااااو   رو وىل  ِبلوري  رو وىل  دون ق  ِفيموا    ،ووأوخ  مود وا صِلوي ِق ِ وا أوخ  فوثواوو ىل  أوه  قود  اساااااااااا  و  
ثودو     اهِنِ    ،سااااااااااااااو  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :مث َّ قاوملوأو اب ن  دوباَّاسٍ   ،ووفوملِح وا  اِوا أ وت وا ِمن  ِك  ماو

 جي يه مهىه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي
 .)٢)((  [188-187آل دمملاه:]َّ مب زب رب ىئيئ نئ مئ
 ني مي زي ري ٰى ُّٱ :وكما فه  بعا الناس مسهو  ال هلكة خطث يف قولق تعار 

  ، ا جهلوا سااااااااب  نزودا   [195  :البقملا]  َّ خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
ملواهو ال  ِجييبِّ قاوالو   كماا جاان  ،تمل  النسقاةون  نزلات يف   لو و أوِي ِدم  ك ناَّا  اِوِديناوِة    :دون  أوساااااااااااااا 

نوا طوسًّا دوِظيم ا ِمن  المل و ِ  ملوج وا صِلويا  ثاومل    ،المل وِ  فوثوخ  ِلِمنو ِمثا ل ه    أوو  أوك   ،فوخوملوجو صِلوي ِه   ِمن  ال م   
بوة  ب ن  دواِمملٍ  ملو د ق  ِى ِمصاااااااااا  الوة  ب ن  د باوي دٍ وودولوى اجل و  ،وودولوى أون  فو وموىو اوج ى  ِمن     ،موادوِة فوضااااااااااو

رِّ المل وِ  حوىتَّ إوخوىو ِفيِه    ِلِمنو دولوى طاااو ا و النَّاس  ووقوال وا  ،ال م  ااا  ب  واهو اهَِّ يا ل ِق   :فوصاااو سااا 
ل كوةِ  ي ِق ِصرو ال اَّه  ااِي  فاوقوالو   ،بِيودو ون صاااااو ِذىِل ايو أويا   :فاوقوا و أوب و أوي وبو األ  ا النَّاس  ِصنَّك    تاو وثووَّل وهو نو هو
ا ال َّث ِويىو  يوةو نوذو وو و   ؛ااث  ساااااا  اِا لومَّا أودوزَّ اهَّ  اإل ِ ون صااااااو ملو األ  يوةو ِفينوا موع شااااااو ِذىِل ااث   ،ووِصمنَّوا أ ن زِلوت  نو

 
 (.٢9/ 1الرناه يف دلو  القملآه ) (1)
َّ الَِّذينو ياوس ملوح وهو ِ وا أوتاوو ا(   اق    (٢) ب: ) و حيو ِ نبو  .4568ك اب: ال س ري، ابو
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مل وىل   طاِ ثا ملو انو ملًّا إ وهو اوسا وِل اهَِّ   ،ووكو ووِصهَّ   ،ِصهَّ أوم ووالونوا قود   اوادوت     فاوقوالو باوع ضا نوا لِباوع ٍا ساِ
مل وىل   طاِ ثا ملو انو وو و ووكو نوا موا  اواكو ِمنا هوا  ،اهَّو قود  أودوزَّ اإل ِسا  لو   نوا يف أوم ووالِنوا فوثوطا  فوثونا زولو    ،فاولوو  أوقوم 

ِق   ا    اهَّ  دولوى نوِبيااااِّ ا قا ل نااااو ا ماااو نااااو   َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱياومل إ  دولويا 
ناوا ال لوز وو  ا ووتاومل كو ِحهاو وو وم وواِل ووِصطاااااااااااااا  ةو دولوى األ  قاواماو ة  اإل ِ ل كاو اناوت  ال اَّه  ا زوالو أوب و أوي وبو   ،فوكاو فوماو

ِِ المل و ِ  ِبيِى اهَِّ حوىتَّ إ ِفنو أبِوا    .)1)(شواِخص ا يف سو
معملفة ساااب  النزول ي ملج  وخي اا بق بعا األقوال الصااا ي ة يف ال س اااري كما أه 

قال شاااي  اإلساااو  يف قولق  ؛أله القول الذي ي وافق مع ساااب  النزول يقد  دلى غريىل
 خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ :تعار

ال ااااا بن ودااااذا د  وأتلق  ف لاااا  يف  [53الزممل:  ]َّ  جح مج حج مث متهت   ، حق 
واألمثلة كثريا مب ااوتة يف ك   دلو    ،)٢()))3)وسااياب ااثية يبن  ل  مع سااب  نزودا

وجعلوىل من دلو  ال س ااااااااااااااري ا همة   ،ولذا أكد العلمان دليق .القملآه وأسااااااااااااااباب النزول
 .ا قدمة يف فه  القملآه

 

 
ِ ي   غملي ، وطا  ق  ٢97٢أخملجق الرتمذي يف سااننق   اق     (1) ن  طااو ا حوِديث  حو ااو ى نوذو ، وقوالو أوب و ِدي ااو

 األلباي.
 (.51/ 10جمموك الس اوى ) (٢)
 .ا صدا ال ابق (3)
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 املطلب الثاين 
 )1) الكشف عن مقاصد السورة وأغراضها وموضوعاهتا

مقاطاااااد ال اااااواا وأغملا اااااها وا و اااااودات اليت ت ناودا من ا داخى    الكشااااار دن 
على ا س اااامل أه ي اااا جمع معاي ف ؛ا همة وا ساتي  األساااااسااااية يف فه  ال ااااواا القملآنية

  ،وحماوانا ا  عدإا   ،ومو ااااااااااودها البااز ،للوطااااااااااول صر مقاطاااااااااادنا وأندافهاال ااااااااااواا  
 ،وأولق آبخملىل  ،مهما تعدإت قضااااااااااينا فه  كو  واحد ي علق آخملىل أبولق ))فال ااااااااواا 

  .)٢) ((كما ت علق اجلمى ببعا يف القضااااااااااية الواحدا    ،ويرتامى جبمل ق صر غمِل واحد
ووحدهتا ا و اااودية من أدظ  األساااباب ا عينة دلى إقيق السه    ،فدااساااة نظ  ال اااواا

  ميكنق أه ي ااااااا م ع  ادابمل   اقاطااااااامل   فكى  من غسى دن نظا  ااثايت أو تناودا تناو    ))
 ،)3)((و  ميكنق أه يدا  ميزتق اليت ختصاااااااااق من بن ساااااااااا مل أنواك الكو   ،جبمال القملآه

مل أغاإا سااواا ص  بينت ما أحيس بق من أغملا ااها ل و و )) :  ولذا قال ابن داشااوا  
يكوه النااظمل يف تس ااااااااااااااري القملآه مقصااااااااااااااواا دلى بيااه مسملإاتاق ومعااي مجلاق كاثهناا فقمل 

  .)4) ((م سملقة تصملفق دن اودة ان جامق وحتج  دنق اوا ع مجالق 
ال اااواا  األنداه اليت ت وجق حنونا آايت ومو اااودات  :اال اااوا يملاإ   ومقاطاااد 

مو ااااودها البااز الذي يف و   ،مقاطاااادنافكى سااااواا يف القملآه الكمل  دا    ؛وتملجع صليها
 ،مقااطااااااااااااااد ال ااااااااااااااواافاإ ا د ل    ،اللاالا  تادوا حولاق ااثايت وا عااي اليت يف ال ااااااااااااااواا

سااااااهى فه  ال ااااااواا  ؛وحماوانا اليت تشاااااامى مو ااااااودات ال ااااااواا األخملى ،هامو ااااااود
 

اسا يسان معاي ال اواا كما نصاوا دلى  ل ، ومن حيث  وا من حيث الدااساة يؤخملىل العلمان حلننذا احمل  (1)
 الك ابة وال ثلير يقدمق العلمان بعد احلديث دن أسان ال واا وفضا لها وأحوال نزودا.

 (.199النبث العظي ، الدك وا حممد دبد هللا إااز )ص: (٢)
 (.٢٢الرناه يف نظ  القملآه، حممد دناية هللا أسد سب اي )ص: (3)
 (.8/ 1ال  مليمل وال نويمل )( 4)
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عاي   ميكن الوطااااااااااول صليها ص ا إاساااااااااات وظهملت إ  ت أخملى من ا  ،وتس اااااااااارينا
ونو من العلو  اليت يعمله  .ااثايت جمملإا دن مقاطاااد ال اااواا وأغملا اااها ومو اااوداهتا

فالساحتة   ،فعلى قدا مقاطاااااااد كّى ساااااااواا تكوه دظم ها  ؛ ا دظمة ال اااااااواا ومكان ها
ومن    ،مقصااوإنو أدظ  و   ((حتقيق العبوإية هلل  ))أله مقصاادنا   ؛أدظ  سااواا يف القملآه

األول يف ال عملير   :حيث تدوا يف ىنوىنة حماوا  ،فه  حماوانا ساااااااااااهى دليق فه  معانيها
  يم  ىم مم خم حم  جم  يل ىل مل خل ُّٱ قولق تعار: يفاب عبوإ احلق 

واحملوا الثاي: معملفة كيسية دباإتق من اإلخوص    ،َّ   ين ىن من خن  حن جن
وا ساااا عانة ابهلل اليت  ا   ، ما يكوه القبول نوا ساااا قامة دلى الصااااملاط ا  اااا قي  الذي

 مي  خي حي  جي يه ىه مه ُّٱ :و لا  يف قولاق تعاار  ،يكوه ال وفيق

دليه  وأه احملوا األخري جان يف داقبة من دبدىل ومن دصااااىل ممن أنع  هللا  ،َّ ىي
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ وممن غضااااااا  دليه  يف قولق تعار:

ّٰ  َّ  . 
ومعملفة  ،ميكن ال وطاااااااى صليق ص  بعد اسااااااا يسان إااساااااااة آايت ال اااااااواادل    ونو   

اد باا جهة النظ  يف ال اواا    )):يقول اإلما  الشااتيب   ،ومو اوداهتا  ،مناساباهتا
ي   بق فا دا ص  بعد اسااااااااااااا يسان مجيعها ابلنظمل؛ فا ق صااااااااااااااا دلى بعضاااااااااااااها غري مسيد 

كما أه ا ق صااااااا دلى بعا ااثية يف اسااااا ساإا حك  ما   يسيد ص    ،للمقصاااااوإ منها
تكوه ددا طاااس ات يف قصاااة معينة   فال اااواا أحياان    .)1)((بعد كمال النظمل يف مجيعها

وقاد أفملإ بملنااه الادين  .حتماى إ  ت م نوداة لكنهاا ختلص يف هنااي هاا صر ناده حمادإ
ِد  ))البقاد  نذا ا و ااااااوك ابلدااسااااااة يف ك ابق  ملواِه دولوى موقواطااااااِ اِدد  النَّظومِل لإِلشاااااا  موصااااااو

وواِ    .ميكن الملجوك صليق ،((ال ِّ
 

 (.3/415ا وافقات، الشاتيب ) (1)
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 املطلب الثالث 
 مفر ات القرآن الكرمي وغريبه  راسة 

ا يشااااااااااااااكااى من القملآه  اايع   فيااق  نو العل  الااذي    ،دل  مسملإات القملآه وغمليبااق 
و   ،ونو العل  الذي يبدأ بق ا س اااامل فه  كو  هللا  ،وحي اج فهمق صر شاااا ن من العنان

 جم هل مل ُّٱ:  فمن قملأ قولااق تعااار  ،ميكن فه  ا عاااي األوليااة يف ااثيااة باادوه معملف ااق

فو ميكن أه يسه  مع    ،[37  –  36:ا عاااج]َّ هن من خن حن جن مم  خم حم
ااث مع   يناااااااتن  يعمله  مل  مااااااا  فيااااااق   ،((دزين))و  ((مهطعن)) ن  وأىنملىل كثملت  وألمهي ااااااق 

صه أول ماا حي ااج أه   )) :قاال الملاغا  األطااااااااااااااسهااي    .مصاااااااااااااانساات ف ول العلماان
 ،ومن العلو  اللسظية حتقيق األلسا  ا سملإا  ،يشااااا لى بق من دلو  القملآه العلو  اللسظية

 ن يملياد أه يادا   ا عااوهف  صااااااااااااااياى معااي مسملإات ألساا  القملآه يف كوناق من أوا اى  
))   :يف شااملحق  نهجق يف تس ااريىل  ويف نذا يقول أبو حياه األندل اا     ،)1)((  معانيق

لسظة  ابلكو  دلى مسملإات ااثية اليت أف ااااااااملنا  تملتييب يف نذا الك اب أي أب دئ أو   و 
وص ا  ،سظاة فيماا حي ااج صلياق من الللاة واألحكاا  الن وياة اليت ل لا  اللسظاة قباى الرتكيا ل

ما  نظملكاه للكلمة معنياه أو معاه  كملت  ل  يف أول مو اااااااااااع فيق تل  الكلمة  
ملك يف تس اااااري يناسااااا  دا من تل  ا عاي يف كى مو اااااع تقع فيق في مى دليق مث أشااااا

)) ونو ي  دث دن العل  الذي يبدأ بق ا س ااااامل فقال: وقال ال ااااايوت    ،)٢)((ااثية

وأول مااا جياا  الباادانا بااق منهااا حتقيق األلسااا    ،جياا  دليااق الباادانا ابلعلو  اللسظيااةو 
 .)3)((ا سملإا في كل  دليها من جهة الللة مث ال صملير مث ا ش قاب

 
 (.1/10ا سملإات يف غملي  القملآه ) (1)
 (.1/5الب مل احمليس ) (٢)
 (.3/47اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (3)
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وأه من دملفق ف   دليق ابب   ،أمهية نذا العل  للمس اااااااااااامل وقد بن أبو حياه   
ودل    ،من أحااط  عملفاة مادلول الكلماة وأحكاامهاا قباى الرتكيا و ))    :ال س ااااااااااااااري فقاال

وااتقى صر اييز ح اااااان تملكيبها وقب ق فلن حي اج يف فه   ،كيسية تملكيبها يف تل  الللة
وصمناا تسااوت النااس يف صإاا  ناذا الاذي ،ماا تملكا  من تلا  األلساا  صر مسه  و  معل 

  .)1)(( كملانىل فلذل  اخ لست أفهامه  وتباينت أقواد  
ينبل  أه ي اااااري دلى ا نهج القو  الذي اسق  وا س ااااامل يف إااسااااا ق لعل  ا سملإات   

أو الصا ابة مع    يعدل   فإ ا جان يف مع  لسظة دن النيب   ،العلمان لكى مس امل
 اوغريىل ص ا  كملوا تس ااااااااااااااري   فنجاد ابن جمليمل الطري    ،صر غريىل من أقوال أناى الللاة

وص ا اجع صر أنى الللة  ،للسظة ي اااا شااااهد دلى  ل   ا يملويق دن الصاااا ابة وال ابعن
 بد أه يوح  ا ع  ا شاااااااااااااهوا واألظهمل واألفصااااااااااااا  يف الللة وأساااااااااااااالي  العملب يف 

ولذل  لد ا س اااملين ي ااا شاااهدوه ابلشاااعمل العملي ليثب وا اسااا عمال اللس  يف  ،اخلطاب 
أله   ،موافقاة ا ع  ا خ ااا لل اااااااااااااايااب الاذي واإ فياقمع مملادااا  ،ا ع  الاذي محلاق دلياق

ا ع   وص ا اخ لر  ،اللس  قد ي اااااااااا عمى يف معاٍه   لسة مييزىل ال ااااااااااياب الذي واإ فيق
قملينة حتملق  وحيمى دليق ما مل تق  الشاااااااااملد  وا ع  الللوي فيقد  ا ع  الشاااااااااملد  أو   

مماا ينبل  أه يعل  أه األلساا  ا وجوإا يف و ))    :قاال ابن تيمياة   ،دلى ا ع  الللوي
مل حي ج يف  ل  صر القملآه واحلديث ص ا دمله تس ااارينا وما أايد  ا من جهة النيب 

نوك    :األسان ىنوىنة أنواك  :ودذا قال السقهان ،ا ساااااااااا د ل أبقوال أنى الللة و  غرين 
ونوك   ،لشاما والقمملونوك يعمله حدىل ابلللة كا  ،يعمله حدىل ابلشاملك كالصاوا والزكاا

 َّ خصمص حص ُّٱ:  يعمله حادىل ابلعمله كلس  القبا ولس  ا عملوه يف قولاق

 فاس  الصوا والزكاا والصيا  واحلج وحنو  ل  قد بن الملسول  ...وحنو  ل    [19الن ان:]

 
 (.1/6الب مل احمليس )( 1)
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ومن نناا  يعمله   ،وكاذلا  لس  اخلممل وغريناا  ،ماا يملاإ  اا يف كو  هللا واسااااااااااااااولاق
وأماا الكو  يف   ،مل يقباى مناق  فلو أااإ أحاد أه يس ااااااااااااااملناا بلري ماا بيناق النيب  ،معنااناا

ونو زايإا يف  ،األحكاا   اشاااااااااااااا قااقهاا ووجاق إ ل هاا فاذا  من جنا دل  البيااه وتعلياى
 .)1)((العل  وبياه حكمة ألسا  القملآه لكن معملفة ا ملاإ  ا   ي وقر دلى نذا

   
  

 
 (.7/٢87( جمموك الس اوى، ابن تيمية )1)
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 املطلب الرابع 
  راسة وجه التناسب بني اآلايت

من العلو  ا همة ا قدمة يف إااسااااااااااة ال س ااااااااااري اليت تكشاااااااااار للدااس الكثري من  
 ،ساااااااابقها و حقها معاي القملآه ولطا سق واوا عق النظمل يف وجق ال ناسااااااا  بن ااثايت 

فهو خري معن يف فه  ا ع  وفق ال ااياب الذي واإ فيق   ،بى بن فقملات ااثية الواحدا
والذي ينبل  يف كى )): ولذل  قال الزاكشااااااا   ؛اي   أو تملج  ،اأو اخ ياا    ،ااسااااااا نبات  

مث ا  ااااااا قلة ما   ،آية أه يب ث أول كى شااااااا ن دن كوهنا مكملة  ا قبلها أو م ااااااا قلة
ونكذا يف ال ااوا يطل  وجق اتصااادا  ا   ،فس   ل  دل  ج  ،وجق مناسااب ها  ا قبلها
 :يف بياه أمهية ال اااااااااياب يف فه  ا ع  وقال ابن القي    ،)1)((قبلها وما سااااااااايقت لق

 ،والقطع بعد  اح مال غري ا ملاإ  ،وتعين احمل مى  ،ال اااااااااااااياب يملشاااااااااااااد صر بياه اجملمى))
ونو من أدظ  القملا ن الدالة دلى مملاإ   ،وتنوك الد لة ،وتقييد ا طلق ،وختصايص العا 

 يث  ىث نث ُّٱ فانظمل صر قولق:  ،وغالس يف مناظملتق  ،فمن أمهلق غلس يف نظملىل ،ا  كل 

 .)٢)((كير لد سياقق يدل دلى أنق الذليى احلقري   َّ يف ىف
 ))فالنظمل يف ساياب ااثية ومناساباهتا  ا قبلها وما بعدنا من األموا ا همة للمس امل  

أو صزالة   ،أو الرتجي  بن ااثاان يف  ااون ال ااياب ،فمن خولق ي اا عن دلى فه  ا ع 
أو غري  ،أو معملفة احلكمة من صيملاإ القصاااااص القملآي ،أو إفع صيها  ،لبا أو صشاااااكال

وصمهالق   ،فهو خطوا مهمة للوطااااااااول صر معاي ااثية أو ال ااااااااواا  ،)3)((السوا د   ل  من
  .يؤإي صر إااسة تس ريية يشو ا النقص واخللى

 
 (.1/37الرناه يف دلو  القملآه ) (1)
 (.5/11بدا ع السوا د ) (٢)
 (.1/15موقر الشوكاي يف تس ريىل من ا ناسبات ) (3)
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قد  )):قال الزاكشا  ،ونو دل  يف الدااساة يقد  يف األطاى حىت دلى ساب  النزول 
ملين أه يبدنوا بذكمل ساااااب  النزول أيهما أور   :ووقع الب ث يف أنق ،جملت داإا ا س اااااِّ

ونى ساااابقة   ،أو اب ناسااابة ألهنا ا صااا ِّ ة لنظ  الكو  ،ابلبدانا؟ أي بدأ بذكمل ال اااب 
دلى سااب    اال سصاايى بن أه يكوه وجق ا ناساابة م وقس   :وال  قيق :دلى النزول؟ قال

فهاذا ينبل  فياق    [58الن ااااااااااااااان:  ]َّ خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ُّٱالنزول كاآياة  
وصه مل ي وقر   ،ألنق حين ذ من ابب تقد  الوسااا ى دلى ا قاطااد ؛تقد   كمل ال ااب 

  .)1)((فاألوو ر تقد  وجق ا ناسبة ،دلى  ل  
وبعضق بن اس    ،وإااسة دل  ا ناسبات ابب واسع بعضق م علق  و وك ال واا 

ال اااااااواا خلاا ها وحنو  ل  من الوجوىل أو فاحتة   ،ال اااااااواا ومو اااااااودها أو مو اااااااوداهتا
ولكن حنن ننا ن كل  دن احلد الذي  بد من إااسا ق    ؛الكثريا اليت تكل  دنها العلمان

ونو ال ناساا  بن ااثايت الذي من خودا يضاابس فه  األلسا     ،يف أىننان إااسااة ااثية
القملآه أه يكوه بن ااثية و حق ها   األطاااااااااى يف آي ))  و ل  أله  ،وا عاي واألحكا 
أو يف ا ن قاال مناق أو حنو  لا  من أساااااااااااااااليا  الكو  ا ن ظ    ،تنااساااااااااااااا  يف اللمِل

 .)٢)((ا  صى 
  

 
 (.1/34الرناه يف دلو  القملآه ) (1)
 (.79/ 1ال  مليمل وال نويمل ) (٢)
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 املطلب اخلامس 
  راسة املع  العام لآلية أو السورة 

ياب الذي واإت فيق  فإنق ينطلق صر فه  ا ع    ،ص ا إاس ا س مل األلسا  وفق ال ِّ
 للمع  ا خ اااا يف إ لااة  امل زماا    ،ونو مااا ي اااااااااااااامى ابل س ااااااااااااااري ا مجااا   ،لآليااة  العااا 

ويكوه نده ا س ااااامل الوطاااااول للمعاي الكلية لآلية بدوه تسصااااايوت فيما   ،األلسا 
ودذا دمله العلمان ال س ااااااااااااااري  ،أو ما ي اااااااااااااا نبس من ااثية من فوا د  ،ي علق ابألحكا 
نو ال س ااري الذي يك س  ا س اامل فيق بعمِل ا ع  لآلية أو ااثايت  ))  :ا مجا  بقود 

  .)1)((إوه توسع أو تسصيى  اموجز   اصمجالي   ادمل   
مااسااااااااااااق العلمان يف  ذيال  وا ع  العا  لآلية نو وجق من وجوىل ال س ااااااااااااري ا همة 

 افنجد غالب    ،ما يذكملوه ا ع  ا مجا  لآلية افكثري   ،كابن جمليمل وابن كثري  ،تساسااااارين 
القول يف وويى قولق جى ىنناؤىل كذا   :ما يبدأ ابن جمليمل تس ااااريىل بذكمل ا ع  العا  فيقول

 اومنه  من جعلااق وجهاا    ،وكااذا مث يااذكمل مااا يؤياادىل ممااا واإ دن الصاااااااااااااا ااابااة وال ااابعن
ك اب تي اااري الكمل  الملمحن يف تس اااري    :فب  تس اااريىل دلى ا ع  ا مجا  مثى ،ل س اااريىل

 ،ألشااااااااقمل ااااااااليماه ال ،ال س ااااااااريوزبدا  ،ال ااااااااعدي كو  ا ناه لعبد الملمحن بن انطاااااااامل
وطاااااااسوا البياه    ،وال س اااااااري ا ي ااااااامل جملمع ا ل  فهد لطبادة ا صااااااا ر اب دينة النبوية

 ااامن األوجق اليت سااالكها   ااباز    اومنه  من جعلق وجه    . عاي القملآه حل ااانن  لوه
حيث اتبع إااسااااااااااااة ا سملإات ببياه ا ع  العا  قبى    ،يف تس ااااااااااااريىل وأفملإىل بعنواه خاص

ومثى ال س اري ا و اود  ل اوا   ،((أي امل ال ساساري))إااساة األحكا  كاجلزا ملي يف تس اريىل  
والطنطاوي   ،القملآه الكمل  الذي نسذتق جامعة الشاااااقة حتت صشاااملاه مصاااطسى م ااال 

 .ىل الوسيسيف تس ري 
 

 (.13( انظمل: ال س ري وال ثويى يف القملآه الكمل ، للدك وا طو  دبد الس ا  اخلالدي )ص:1)
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أنق جيعى  :وأمهية نذا النوك من وجوىل ال س ااااااااااااري تكمن يف ددا جوان  من  ل   
ونو يرز ا ع  األول الذي طاااااااااااايلت األلسا    ،معاي القملآه الكمل  يف م ناول اجلميع

ا د نان اب عاي ا بثوىنة يف اخلطاب نو ا قصااااااااااااوإ  )):  قال الشاااااااااااااتيب  ،من أجلق
ا أطاااااااااااااال اات األلسااا  من    ،بنااان  دلى أه العملب كاااناات دناااي هااا اب عاااي  ؛األدظ  وصمنااَّ
فاللس  صمنَّا نو وساايلة صر حتصاايى ا ع    ،ونذا األطااى معلو  دند أنى العملبية  ،أجلها
فإه ا ع  اإلفملاإي قد   يعبث بق ص ا   ،كى ا عاي  او  أيضاا   ،وا ع  نو ا قصااوإ  ،ا ملاإ

كمااا نو ميثااى احلااد األإّن ا طلوب فهمااق من   .)1)((إونااق    اكاااه ا ع  الرتكييب مسهوماا  
  :يقول األسااااااا ا  حممد اشااااااايد ا اااااااا   ،اخطاب القملآه الذي جعلق هللا للناس مجيع  

  ،القلا  دظماة هللا وتنزيهق فاال س ااااااااااااااري مملاتا  أإانناا: أه يبن ابإلمجاال ماا يشااااااااااااااملب  ))
  ،)٢)((ونذىل اليت قلنا صهنا م ي ملا لكى أحد .ويصمله النسا دن الشمل وجيذ ا صر اخلري

ونو ميهد  ا ي ااااااااا  بع من إااساااااااااات تسصااااااااايلية لآلية أو ال اااااااااواا لل داج ابلسه  حىت 
نذا نو ا ع  اإِلمجا  )) :يف تس اااااريىليقول الشاااااي  سااااايد تنطاوي    ،لطوب العل 

لآلايت الكملمية سااااااااااااقناىل قبى تسصاااااااااااايى القول يف تس اااااااااااارينا حىت ي هيث الذنن لسهمها  
كما أنق يعط  خوطة ااثاان واألفكاا وفق الملاج  وا خ اا بدوه تطويى   ،)3)((بو و 

 .ودامة الناس ،ونو من أن   أوجق ال س ري للرتمجة ،أو إخول يف تساطيى وفملديات 
فيكس  ا  ال  ونو يقملأ يف مقدمة ساواا البقملا أه يعل  أهنا حوت مخ اة أوطااه   

واإلمياه ابلقملآه وما  ،وا نساب  ،وصقامة الصااااااااااااااوا  ،للم قن ت لخص يف اإلمياه ابللي 
وأه الاااذين اج معااات فيه  تلااا    ،مع اليقن اباثخملا  ،أنزلاااق هللا من ك ااا  ساااااااااااااااااابقاااة

 
 (.396/ ٢( ا وافقات )1)
 (.1/٢3) القملآه احلكي ( تس ري ٢)
 (.1/1398( ال س ري الوسيس، سيد تنطاوي )3)
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 .الصسات ن  ا  قوه الذين منَّ هللا دليه  ابدداية والسو  يف الدنيا وااثخملا
 ق ص ا وي ااااااهى دلى كى م اااااال  معملف ،وفه  ا ع  العا  ي ااااااهى فه  القملآه للناس 

ومن ننا اد   بق العلمان وجعلوىل   ،كاه لق دل  ابلل ااااه الذي نزل دليق القملآه الكمل 
  .من وجوىل ال س ري اليت دا إوانا وأىنملنا يف فه  القملآه الكمل  امهم   اوجه  
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 املطلب السا س 
 يف اآليةالشرعية  )1) راسة األحكام

ومن أن  ما جي    ،وأساس اددى والملمحةالقملآه الكمل  نو مصدا ال شمليع األول  
عباد هللا  و دلى كاى م اااااااااااااال  تعلماق وفهماق من ك ااب هللا تعاار تعل  أحكاا  إيناق اليت يا  

يف   اومن ننا كانت إااسة وصبملاز األحكا  الشملدية اليت واإت يف ااثية إا م    ، اتباا   
 ،ليعبدوا ا   ابد قاإ احلق))أولوايت ا س اااااااااااامل فيما يقصاااااااااااادىل لنس ااااااااااااق ويقدمق للناس 

م زّكن نسوسااااااااااااااه  باذلا  مكملن آإا   مهاذبن   ،وابلعماى  اا شاااااااااااااامل ك إوه ماا اب ا دك
أخوقه   اا أوإك هللا جاى جولاق ك ااباق من مناانج الرتبياة الملوحياة واألخوقياة وااثإاب 

بى اد نوا   ،ونو وجق من أوجق ال س ااااااري اليت مل خي لر العلمان يف أمهي ق  ،)٢)((النس ااااااية 
صر أ اااااااوان البياه    ،دناية خاطاااااااة يف تساسااااااارين  اب دان من جامع البياه  بن جمليمل  بق

كماا فعاى القملتيب يف ك ااباق    ،ومنه  من جعلاق الوجاق الباااز يف تس ااااااااااااااريىل  ،للشاااااااااااااانقيط 
ومنه  من أفملإىل ابل صااااانير يف مؤلسات خاطاااااة جانت حتمى  ،اجلامع ألحكا  القملآه

ان   من خودا العلمان آبايت األحكا  الشااااااااااااااملدية ا  علقة   ،م اااااااااااااامى أحكا  القملآه
وأي بكمل  ،كثي احل ااااان الطري ا عملوه ابلكيا ادملاسااااا  الشاااااافع   ،أبحكا  ا كلسن

ون  ك ا  وىنملت  ،وأي بكمل بن العملي ا االك   ،عملوه ابجلصااااااااااااااااص احلنس الملازي ا 
إوه  اك بت يف إااساااااااااااة آايت األحكا  دموم    وننال  ك   حديثة  ، ذان  مؤلسيها

للشاااااااااي  حممد   ،تس اااااااااري آايت األحكا  :ا ل زا   ذن  معن يف تقمليمل األحكا  مثى
 ،واوا ع البياه ب س اااااااري آايت األحكا  للشاااااااي  حممد دل  الصاااااااابوي ،دلى ال اااااااايا

وقد توسااااع نذا النوك من الدااسااااة  .وآايت األحكا  للشااااي  حممد بن طاااااحل العثيمن

 
 احث ابألحكا  دمو  األحكا  " األحكا  ا د قاإية والسقهية وال لوكية واألخوقية".يقصد الب (1)
 (.1/5أي مل ال ساسري لكو  العل  الكبري، أبو بكمل اجلزا ملي ) (٢)
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 .دمله ابل س ري السقه  ،يف ال س ري احىت مثى الان  
س  فل  ين  ،ونذا الوجق من ال س ااااري وىنمل يف ام داإىل ال ااخي  املكة السقق وأطااااولق 

ومل خيى من شاااااااااااوا   ال عصااااااااااابات  ،السقهان يف تقمليمل واسااااااااااا نباط األحكا  دن تمليقة
كما فيق اساا طملاإات وتسمليعات حملفت ال س ااري دن    ،ا ذنبية اليت شااابت تل  السرتات 

وكثملت من  ،بصاواا مباشاملااثية  و ل  بدااساة م اا ى ليا دا تعلق وااتباط اب  ،م اااىل
أله الدااس حي اج صر    ،ابل س اااري ا قااه  سحىت   ؛ا ذنبية خولق األقوال واخلوفات 

اليت   باد أه يملاد  فيهاا  ااااااااااااااوابس  معملفاة كيسياة ال عااماى مع ناذا النوك من اخلوفاات  
 .الرتجي 
 بد أه تكوه لق قداا دلى الرتجي  بن القملآه وا س اااااااااااامل ونو يداس يف أحكا   

تس ااااااااااري ااثية ابلقول   يصاااااااااا ألنق    ،وا وازنة بن ااثاان ا خ لسة  ،األقوال ا  عاا ااااااااااة
 ،ا خ لساةكماا دلى ا س اااااااااااااامل أه يعمله كير جيمع بن األإلاة    ،ا ملجو  وتمل  الملاج 

وفق ما قملاىل العلمان من منهجية يف الدااسات وكير مييز بن اخ وه ال نوك وال ضاإ 
  لل وطاى لل ق والصاواب أبقصامل الطملب بدوه تعصا ؛ا قاانة وساااوا دليها يف ك به 

ألنق جان  وىنمل ابخ وه    ؛ ذن  أو شي  أو تمليقة وفق قوادد الرتجي  أو ا خ ياا
قاال الزاكشاااااااااااااا  ونو يبن ا نهجياة اليت تاداس  اا األقوال ا خ لر   .ماذانا  العلماان
فهو الذي   جيوز للري العلمان  اكى لس  اح مى معنين فصااااادد  و ))   :فيها ما ملخصااااق
فااإه كاااه أحااد   ،ودليه  اد ماااإ الشااااااااااااااوانااد والااد  ااى إوه جمملإ الملأي  ،ا ج هاااإ فيااق

وصه   ،ا عنين أظهمل وجاااا  احلمااااى دليااااق ص  أه يقو  إليااااى دلى أه ا ملاإ نو اخلس 
ويف ااثخمل  ،لكن يف أحدمها حقيقة للوية أو دملفية ؛اسااا واي وا سااا عمال فيهما حقيقة

كما يف قولق   ،ملدية فاحلمى دلى الشااااااااملدية أور ص  أه يدل إليى دلى صااإا الللويةشاااااااا
ولو كاه يف أحدمها دملفية وااثخمل   ،[103ال وبة:]َّ ييجئ ىي ني مي  ريزي ٰى ُّٱتعار 
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فااإه تناااىف اج مااادهمااا ومل ميكن    ،أله الشااااااااااااااملك ألز   ؛للويااة فاااحلمااى دلى العملفيااة أور
لل يا والطهمل اج هد يف ا ملاإ منهما ابألمااات   ((القملن))صااإهتما ابللس  الواحد كااااااااااااااااااا

وصه مل يظهمل لق شا ن فهو ي خري يف   ،فما ظنق فهو مملاإ هللا تعار يف حقق  ،الدالة دليق
ويكوه   ،وجا  احلماى دليهماا دناد احملققنوصه مل ي ناافياا    ،احلماى دلى أيهماا شاااااااااااااااان

 .)1)(( ل  أبلْ يف اإلدجاز والسصاحة ص  صه إل إليى دلى صااإا أحدمها
يااااداس تملجي ااااات    القملآنيااااة  الاااادااسااااااااااااااااااات  واخ يااااااات  ومن ننااااا ظهمل دل  يف 

  . العلمان وحيك  من خودا دلى ا س اااااااااااااامل وقوتق العلمية ولملإىل لل قواساااااااااااااا دااكات  
ودلى ا س اامل دد  ال وسااع يف ا  ااا ى السقهية اليت ليا دا ااتباط اباثية حىت   نبعد 

وصمنا يقملا ا س ااامل الملأي  ،ال س اااري و خملاج الدااساااة دن ا صدن إ  ت النص القملآي و 
وا نهج الذي ساااااااا دليق  ،الملاج  أبقصاااااامل الطملب وأي ااااااملنا كما نو هنج القملآه الكمل 

 .أ مة ال س ري
  

 
 (، نذا ملخص قولق.168ا ٢/166انظمل: الرناه يف دلو  القملآه ) (1)
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 املطلب السابع 
 استنباط الفوائد واللطائف 

دلى ا س اااااااااامل بعد معملفة األحكا  الظانملا أه يه   ابساااااااااا نباط ا عاي اخلسية اليت  
مع معملفاة أنواك الاد لاة من    ،نظمل واج هااإ قاد ختسى دلى غري م اااااااااااااا نبطهااحت ااج صر  
دل  يه   اب عاي ا ساااااااااااااا نباط  و ل  أله دل    ؛وغرينا ،وصميان  ،صشاااااااااااااااااو   ،تضاااااااااااااامن

ا  زوا اِاد  دولوى موع ملِفااوِة  و ))  وادااداايت اليت   تظهمل للري ا س اااااااااااااامل   ا ال سوه  و قااود  ذو موع ل و   أوهَّ نااو
وِك   قِ موو  اا  وطااِ ا مِِل مون  ياوع مِله  ل لوةو   ،اللَّس ِ  وود م وِمِق أوو  خ صاا  و سااو رتوو   بون  ا  م شاا  ا قود  فوِإهَّ نوذو
ا فاوه    لوووازِِ  ال موع  و وونوظااوا ملىلِ   ،ال عوملوبِ  ذو قِ   ،ووِصمنااَّوا نااو مااِ لِِّ  ِبكووو د وِإ   ،ووم ملواِإ ال م  وكو ِة حاا  ووموع ملِفااو
قِ  ماِ ا غوري   ال م ملواإِ ِاويا ث   ،كووو خا ى  ِفيهاو ن  ِمن  ال م ملواإِ  ، و ياود  ا شااااااااااااااو   هاو ونو  ،)1)((وو و خيو مل ج  ِمنا 

 يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ  :قاال تعاار  ،خص هللا تعاار باق العلماان  ؛دل  دظي  ومه 

 ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك

فهو دل  يزيد من  ،[83الن ااااااان:  ]َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي
ويكشاااااااار ا زيد من أسااااااااملاا نذا  ،ويضااااااااادر يف معملفة نداايت ااثايت  ،ا ع وجوىل  

خاطاااااااااة السوا د اليت دا تعلق   ،ويظهمل مجالي ق اليت   تن ه   ،الك اب اليت   تنقضااااااااا 
فاإه آايت القملآه  ات   ،أو تعمق فه  ا  اااااااااااااال  يف دقيادتاق ودبااإتاق وأخوقاق  ،ابحلك 

فليا   ،و  تبلْ غواناا األفهاا   ،تنقطع فيهاا الطااقاات   ،أفاانن دميقاة مرتامياة األتملاه
الذي حوى من احلك  ا كنونة   ،يف ا قدوا اسااا يسان مجيع أساااملاا نذا الك اب ا صاااوه

و  ين ه     ،ولذا جعلق العلمان آخمل الكو  الذي ين ه  دندىل حديثه   ؛الش ن العظي 
وجيا  دلياق )):  يقول ال اااااااااااااايوت   .ي ااااااااااااااثلوه هللا ا زياد فياق  اباى إا ما    ،ن  فياقنظمل 

في كل    ،وأول ماا جيا  البادانا باق منهاا حتقيق األلساا  ا سملإا  ،البادانا ابلعلو  اللسظياة
 

 (.1/307صدو  ا وقعن دن اب العا ن، ابن قي  اجلوزية ) (1)
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مث ي كل  دليها ا ااااااا  الرتكي    ،مث ا شااااااا قاب  ،ال صاااااااملير  مث ،دليها من جهة الللة
مث   ،مث يبن ا ع  ا ملاإ  ،مث الباااديع  ،مث البيااااه  ،مث  اااا ي علق اب عااااي  ،فيبااادأ ابإلدملاب 

  .)1)((مث اإلشااات  ،ا س نباط
ويكوه    ،أو الللة ،وينبل  أه يملادى يف ا ع  ا   نبس دد  معاا  ق ألإلة الشملك 

فو يكوه ننااالاا  تكلر فيمااا ليا لااق ااتباااط ابلنص ولو   ،لااق ااتباااط ابلنص القملآي
وكذل    ،)٢)أله يف  ل  خطث يف ا س د ل  ؛فإنق يملفضق  اكاه ا ع  ا ذكوا ط ي   
وأه   يكوه مما يش ت الذنن   ،ليا مما اس ثىنمل هللا بعلمق ،يكوه فيما للملأي فيق جمال

أله مقصااااد    ،فمثى نذىل ا ساااا نباتات األور تملكها ،أو يصاااامله دن العمى صر اجلدل
 .كما سبق بياه نذا  ،ال س ري األول نو ادداية

  

 
 (.3/47اإلتقاه يف دلو  القملآه ) (1)
 (  زيد السا دا.٢68للشي  الدك وا/ فهد الونيب )ص:  انظمل: منهج ا س نباط من القملآه الكمل ، (٢)
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 املطلب الثامن
  راسة خصائم األسلوب وأوجه اإلعجاز

 نن ُّٱ  :زالاقالقملآه أنزلاق هللا تعاار للهاداياة واإلدجااز قاال تعاار دن مقصاااااااااااااااد ان 

فهو ااثية وا عجزا الكرى اخلالدا الدالة   ،[185البقملا:]َّ زيمي ري ٰى ين  ىن
قال  ،دلى طاادب الملسااالة مدى الدنمل ا  ااجى من خولق دجز اخللق يف اإلتياه  ثلق

 حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱتعار:  

 خممم حم جم هل  مل   خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف

  .[٢4-٢3البقملا:]َّ حن جن
مااا نو   امنهاا  ،فااثوجااق صدجااازىل كثريا  ،اونو معجز من حيااث ألساااظااق ومعااانيااق معاا   

ووفان معانيق  ،وتسنن أساااااااااااالوبق  ،وسااااااااااااعة إ  تق  ،واودة بيانق  ،م مثى يف كمال بوغ ق
  ا  وحا ااااامل   ة  ومنها ما نو م علق بصااااادب صخبااىل دن ا ليبات ما اااااي  ،حلاجات البشاااااملية

لق ومنق ما نو م ع  ،ومنق ما نو م مثى يف ددالة ومشولية وكمال تشااااامليعاتق ،ة  وم ااااا قبل 
باى  ،وقوا حج اق يف صقنااك العقول وناداي هاا ، نهجاق ودظ  أىنملىل يف تملبياة وتزكياة النسوس

وما فيق من تناساااااااااااق وتناسااااااااااا  يف األلسا    ،حىت يف نظمق وتملتيبق دجاز ماىنو  جند اإل
 ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب ُّٱ :وااثايت وا و ااااااااااااودات قال تعار

يف خ ا  تس ااااااااريىل قال فخمل الدين الملازي  .[8٢الن ااااااااان:  ]َّ مث زث رث  يت
ويف بدا ع تملتيبها دل  أه   ،نظ  نذىل ال ااااااااااااواامن ومى يف لطا ر  و ))  ل ااااااااااااواا البقملا: 

معجز ا ا   افهو أيضا   ،القملآه كما أنق معجز ا ا  فصااحة ألساظق وشامله معانيق
صنق معجز ا اااااااااااا  أساااااااااااالوبق أااإوا  ل  ص  أي  :ولعّى الذين قالوا  ،تملتيبق ونظ  آايتق

وغري   .)1) ((اأيت مجهوا ا س ملين معمل ن دن نذىل اللطا ر غري م نبهن دذىل األموا

 
 (.4/67  اللي ، أبو دبد هللا الملازي )مساتي( 1)
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وتشهد   ، ل  من أوجق اإلدجاز األخملى اليت تسيا يف كى جوانبها ابجلول واجلمال
  .بعجز اإلن اه من اإلتياه  ثلق أبدا

وجوىل  صبملاز   يلسى دن كو  هللا تعار أه  إااساااااا ق وتس ااااااريىل لأىننان  ا س اااااامل  فعى  
من خولق تظهمل ف  ؛ا دلى ِحكو  وأسااملاا بديعةم ح وا ه  ،وخصااا ص أساالوبق ،صدجازىل

 ؛ويملتق  ا  اال  يف مدااج اليقن إاجات  ،وينس  دن ك اب هللا الملي   ،بملانن الملسااالة
وتوافقاات    ،واساااااااااااااا قاااماات معااانيااق  ،وكير أحكماات آايتااق  ،وي عمق نظملىل للقملآه الكمل 

وكير سااا يف   ،حاااتااة  اااوتوسااااااااااااااعاات دلومااق بااداجااة دجزت العقول من اإل  ،نااداي ااق
وطااااادب   ،وتناسااااا  وتناساااااق يف نظمق وتملتيبق  ،ألساظق وأسااااالوبق وتسنن يف اودة خطابق

ومن ننا ان   العلمان  ذا الوجق  .بعضاااق بعضاااا  ا ليا نو مع اإ يف كى كو  البشااامل
ادل  أه معملفة نذىل الصااااانادة و ))  :قال الزاكشااااا   ،وأكدوا دلى أمهي ق ،يف ال س اااااري
  .)1)((كو  هللان  دمدا ال س ري ا طلع دلى دجا    أبو ادها 

أوجااق اإلدجاااز كثريا  أله    ؛االاادااسااااااااااااااااات ا  ااثخمل العلمااان من  بعا  وقااد جعلااق   
 ،دند إااسااااااة ااثايت ما ي اااااا طيعونق ون  يمليدوه الوقوهو دلى    ،يصااااااع  اإلحاتة  ا

  اوتملكيب   امث أخ    الكو  يف مجلة من ااثايت اليت ف اااااااملهتا صفملاإ   ))  :قال أبو حياه  
دجاز من اإل اأوجه   ننال  أه كما   ،)٢)((ا ا  كملوا فيها من دل  البياه والبديع ملخصاا  

فا ق صااااااا دلى بعضاااااها فيق  ))  ،  تظهمل ص  من خول اسااااا يسان مجيع ال اااااواا ابلنظمل
كما أهَّ ا ق صااااااا دلى بعا ااثية يف اسااااا ساإا حك  ما     ،غري مسيد غاية ا قصاااااوإ

 .)3)((يسيد ص َّ بعد كمال النَّظمل يف مجيعها 
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واساااا صاااا ابق  اااامن ال س ااااري أ ااااعر من   ه صغسال نذا اجلان  ودد  صإخالقصو  
ونو وجق  ،وقلى من إاجات اليقن ،مكانة وجولة القملآه يف نسوس بعا ا  ااااااااالمن

وأي إخالق  اااامن ال س ااااري أمثال الز شااااملي والملازي ص اوحديث   امه  حاول العلمان قدمي  
 .وابن داشوا وغرين ال عوإ  
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 املطلب التاسع 
 الكرمي ربط الواقع هبداايت القرآن 

وصخملاجه  من الظلمااااات صر   ،جاااان داااداياااة الناااااس لليت ن  أقو الكمل   القملآه   
أكثمل النااااس   يشااااااااااااااعملوه باادخول الواقع حت ااق  ))ولكن    ؛يف كااى زماااه ومكااااه  ،النوا

ونذا نو الذي   ،ويظنونق يف نوك ويف قو  قد خلوا من قبى ومل يعقبوا واار    ،وتضاامنق لق
ولذل  كاه من أدظ  ما يقو  بق ا س اااااامل ابس    .)1)((حيول بن القل  وبن فه  القملآه

 ا حيقق  ،والعمى دلى تنزيى قيمق دلى احلياا من خول تس اااريىل  ،معاي القملآه ابلواقع
و ل  من خول الددوا  ،ويكشااااااار  ططات ددونا ،لألمة طاااااااوحها ويعيد جمدنا
  ،وتصاااااااااااا ي  ما يف الواقع من مساني  ونظملايت خات ة  ،للعمى  داايت القملآه الكمل 

ماة اليت دااجلهاا ويعااق الصااااااااااااااساات والعااإات الاذمي  ،وبيااه  ااااااااااااااول الاددوات ا ن ملفاة
ويكشاااااااااار دن أسااااااااااباب  ،ويؤكد دلى تملب النهوِ ابألمة اليت أبملزنا القملآه ،القملآه

ا ثااا حول تعالي  القملآه ويملإ دلى الشاابق  ،وساانن ال مكن وال خلر  ،الضااعر واخللى
ونو مما ي اااااهى فه  القملآه   ،ويرز العوج  شاااااكوت الواقع ا  نودة  ،الكمل  وأحكامق
ومشاااااااااكوت معقدا أطاااااااااب    ،م وحقة  افإه أم نا اليو  تعيش ف ن    ، يهللناس وحيببق صل

 ،مصاااااااااااااادا اددى ومواإ الشااااااااااااااسان  ،احللي  فيها حرياه ب ااااااااااااااب  بعدنا دن ك اب هللا
فهو ك اب   ،فالواج  دلى دلمان ال س ااااااري ف ص قضااااااااي أم ه  وفق نداايت القملآه

 ،اونو سااااامل من أساااااملاا نزولق منجم    ،لقضاااااااي األمة يف كى فرتاهتا  اومعاجل   انزل معايشااااا  
فليا ال س اري  ،ويف مشااكلها السملإية واجلمادية  ،حيث دايش األمة يف سالمها وحمل ا

وصمناااا نو حك  وناااداايت   ؛أو مجاااى تعملب   ،أو كلماااات تو اااااااااااااا   ،جمملإ معااااٍه لمع
فوبد أه يواك  ال س ااااري   .وتعاق بق واقعها  ،ت اااا جمع ل  اااا نري  ا األمة يف م ااااريهتا
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دن  ابعيد   ،ويعاق الكثري من قضاااي األمة ا ج مادية وا ق صااإية وغرينا ،او  دصاملىل
ونكاذا كااه اجلياى األول    ،احللول ا  اااااااااااااا واإا اليت   ت وافق مع نادي الك ااب اجملياد

بااى ينبل  توظير نااداايت القملآه الكمل  يف تزكيااة العلو    ،ي عااامااى مع القملآه وفهمااق
فن ن نداس ال س ااري ليليب حاجة   ،والنسا وغرينا  ،وا ج ماك  ،الرتبية  اإلن ااانية كعل 

ونذىل تع ر   ،ا  يضااااير حلياتنا جديد    ا  تس ااااري   ،وي ااااه  يف صطااااو  واقعنا  ،دصااااملان
 .ميزا خاطة ي ميز  ا ا س مل ا صل  دن غريىل

وينزدا قوال  دمى  ،فمهمة ا س ااااامل أه يصااااانع من خول تس اااااريىل آليات العوج 
ف   ؛   اي لى يف اف  ا  اجملالا ترك    فن ن   نمليد قملآان    ،ترتج  ا عاي يف واقع احلياا

ول  قق    ،س    اجملالا واحملافى وا صانع وا دااس  ديق ونواىل وتعاليمقت  وصمنا نمليد قملآان  
 .مقاطدىل ومباإ ق وقيمق األخوقية

اي أم ق وم طلباهتا خول ممااساااااا ق لل س ااااااري صه انسصااااااال ا س اااااامل دن واقعق وقضااااااا 
 ،امعاشاا   ايف جعى القملآه واقع    اولعلق مقصاامل   ،جيعى مهم ق تن صاامل يف اساا نباط احلك 

ألماة فاإمناا يملياد مناا أه نع ر وأه   افاالقملآه دنادماا حيك  واقعا    ،أو شااااااااااااااساان لواقع دلياى
 َّ حط مض خض  حض  ُّٱأنخذ ب ااااااااانن النصااااااااامل ون جن  سااااااااانن ادو   

 حك جك  مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ وقال تعار: ،[176األدملاه:]
يوساااااااااار:  ]َّ مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك

111].  
من دلمان ال س ااااري   افبعد ال  بع وا ساااا قملان لكثري من ك   ال س ااااري وجدت كثري   
وحاااولوا أه يقاادموا   ،كبريا لملبس معاااي القملآه ابلواقع  اقااد بااذلوا جهوإ    اوحااديثاا    اقاادمياا  

 ؛وحذاوا من  اتمل مهلكة ،تساساااااارين   من خول هات وحلو   يألم ه  نصااااااا   وتوج
كمااا اخ لساات تمليقااة   ،ولكن حج  نااذا ا ن مااا  خي لر من دااامل اثخمل  ؛وف  قاااإمااة
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و ت الملبس وتمليقة ال عبري يف ال ثطااااااايى أو الملإ وال صااااااادي لوحنملافات كى دامل يف حما
واسااا  ك  اللزو  ،مثال  ل : دندما ان شااامل ال عصااا  ا ذنيب  ،ا وجوإا والشااابق ا ثااا

دن   وحكمت القوانن الو اعية بد     ،وطاعد من وساا لق  ،السكملي يف دا نا اإلساوم 
  ،بوإ ا  المن دلى أساا غري صساومية  ونشاثت منانج احلياا يف  ،الشامليعة اإلساومية

حاول بعا دلمان ال س اااري تناول نذا ا و اااوك من خول تساسااارين  وتسنيد أفكاان  
ادل  اي )):    يقول الشااانقيط  ،ووقاية ا  ااالمن من شاااملوان   ،ومواجه ه  ،الضاااالة

واد قاإ ا سااااااااا لنان دنهما    ،أخ  أه نذا اإلدملاِ دن ك اب هللا وسااااااااانة اساااااااااولق 
ىَّ  ساااااااااااااا   آمن يف ا عمواا من ا  اااااااااااااالمن من أدظ  ا ا  اب اذانا  ا ادوناة الاذي د َّ جا 

و  شاا  أه الن ا ج    .قملوه دديدا مداوالدوان  اليت إنت ا  االمن من  ،وا صااا  
الوخيمة الناشاااااا ة دن اإلدملاِ دن الك اب وال اااااانة من مجل ها ما دليق ا  اااااالموه يف 

 أله الكساا صمنا  ،واقعه  ااثه من حتكي  القوانن الو ااااااااااعية ا نافية ألطااااااااااى اإلسااااااااااو 
بسصااااااااااااااله  دن إينه  ابللزو السكملي دن تملب الثقااافااة وصإخااال الشاااااااااااااابااق اج اااحون   

 ولو كاه ا  اااالموه ي علموه ك اب هللا وساااانة اسااااولق    .و والشااااكو  يف إين اإلساااا
ويعملوه  ا فيهماا لكااه  ل  حصااااااااااااااناا منيعاا د  من وىنري اللزو السكملي يف دقاا دن  

مل تق   ،وإينه  ولكن  ا تملكوا الوح  ونبذوىل واان ظهوان  واسااااااااااا بدلوا بق أقوال الملجال
وكو   ،كو  هللا وا د صااااا  ابلقملآهد  أقوال الملجال ومذان  األ مة امحه  هللا مقا   

ولذل  وجد اللزو السكملي تمليقا صر قلوب الناشاااااا ة من    .وال  صاااااان ب اااااان ق النيب 
وابجلملة   ...ولو كاه سااااوحه  ا ضاااااإ القملآه وال اااانة مل جيد صليه  ساااابيو ،ا  اااالمن

ووحدهت    ،فمما   شااااا  فيق أه نذا اللزو السكملي الذي قضاااااى دلى كياه ا  ااااالمن
فصله  دن إينه  لو طاإفه  ون  م م كوه بك اب هللا وسنة اسولق لملجع مدحواا و 

وكوه اللزو السكملي ا ذكوا مل ي ا ند ص    ،يف غاية السشاى لو او  أإلة الك اب وال انة
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 مك لك ُّٱ  :ويقول كاذلا  يف قولاق تعاار  ،)1)((دلى البااتاى وال موياق كماا نو معلو 

))   بعد كو  تويى مجيى: ،[67السملقاه:]َّ مم خم حم جم هل مل خل حل  جل
  شّ  أنق يلز  ا  لمن يف أقطاا الدنيا ال عاوه دلى اق صاإ جييزىل خالق ال ماوات و 

 عملفة تملب حتصااااااااايى ا ال ابألوجق  ويكوه كسيو   ،دلى ل ااااااااااه اساااااااااولق   ،واألِا
أله ا ق صاااااااإ ا وجوإ ااثه يف   ؛وطااااااملفق يف مصاااااااافق ا ن جة اجلا زا شااااااملد ا ،الشااااااملدية

فمعاموت    ،أقطاا الدنيا   يبي ق الشملك الكمل  أله الذين نظموا تملقق لي وا   لمن
  ،زايإات ابوية ألهنا صما مشاا ملة دلى   ،البنو  والشااملكات   لد شااي  ا منها جيوز شااملد ا

  لوز معاق ا عااملاة كاثنواك ال اثمن ا  عااافاة دناد الشااااااااااااااملكاات اليو  يف   ،أو دلى غملا
ا من اللملا  ،أقطاا الدنيا

 
وحتمل  بيع اللملا ربت دن   ،فإن    تكاإ لد شي  ا منها سا 

ومن ا علو  أه من ياّدد  صابحاة أنواك ال اثمن ا عملوفاة دناد الشااااااااااااااملكاات من    ،النيّب  
وألنق   إليى معق بى األإلّة الصا ي ة دلى خوه ما  ، عاطاملين أنق  طئ يف  ل  ا

 ،وقد مجعت دشاملات األمثلة مث تملك ها خشاية ا تالة  ،)٢)((والعل  دند اهَّ تعار ،يقول
وقد اأيت أنق مو ااااوك حي اج أه يسملإ بعدإ من الدااسااااات يرز من خول كى إااسااااة 

 .)3)جهوإ كى مس مل يف نذا اجملال ما ايز بق 
  

 
 (.7/378أ وان البياه يف صيضا  القملآه ابلقملآه )( 1)
 (.6/199) ا صدا ال ابق (٢)
وقد وقست أخري ا دلى اسااااااالة دلمية قيمة ميكن ا ساااااا ساإا منها، فازت جبا زا إي الدولية للقملآه الكمل ،    (3)

بعنواه" تنزيى ااثايت دلى الواقع دند ا س اااملين، إااساااة وتطبيق " للشاااي  دبد العزيز بن دبد الملمحن الضااااممل؛  
 ملى.ون  اسالة ماج  ري نوقشت يف ق   الك اب وال نة جبامعة أ  الق
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 املطلب العاشر 
 األس لة واإلشكالت التفسريية 

 ُّٱ :قال تعار  ،اسا خدمها القملآه الكمل ا شاوقة اليت ون  تمليقة من تملب البياه   
 ُّٱ ))  :قال ابن كثري   [33السملقاه:]َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل
و     :أي  َّ مم خم حم جم يل ُّٱاجة وشااااابهة    :أي  َّ ىل مل خل

وأبن وأو ا   ، ا نو احلق يف نسا األممل ص  أجبنان  ،يقولوه قو  يعاا اوه بق احلق
واإلجابة   ،فمنهج القملآه اإ الشبق اليت يثرينا أددان اإلسو   ،)1)(( وأفص   من مقال ه 

 .دلى ما يطملأ من أس لة وصشكا ت 
وابن  ،الز شااملي :يف تساساارين  منه  اون  تمليقة اساا خدمها دلمان ال س ااري كثري   
تيمياااااة  ،والقملتيب  ،والملازي  ،العملي القي   ،وابن    ، احلليبوال اااااااااااااامن    ،وابن كثري  ،وابن 

وصزالة اإلشاااكا ت  ،وفا دهتا ت اااه  يف تملساااي  ا عاي  ،واأللوسااا  والشااانقيط  وغرين 
 .اليت قد تطملأ بعد إااسة ا ع 

وا س اااامل يوفق من خولق ما يطمل  من ت اااااؤ ت وصشااااكا ت بن معاي ااثية أو   
فقد يكوه سااب  اإلشااكال   ،ال ااواا وما يطملأ من أساا لة وصشااكا ت دا أسااباب كثريا

 جع مظ ُّٱ مثال  ل  قول ابن العملي بعد تس ااريىل لقولق تعار:  ،ابل ااياب  ام علق  

 جع مظ ُّٱفاإه قياى: ا ملاإ بقولاق تعاار:  ))  [4الطوب:]َّ  جفحف مغ جغ مع

قلنا:  .ودلى  كملنن انعطر  ،ا طلقات؛ ألنق فيهن واإ  َّ  جفحف مغ جغ مع
ويشااهد لق ما بيناىل من احلكمة يف صجياب العدا   ،دطسق دلى ا طلقة   ي ااقس دمومق

 .)٢)((وأهنا قد وجدت قطعا  ،من بملانا الملح 

 
 (.6/109تس ري القملآه العظي  ابن كثري ) (1)
 (.1/413أحكا  القملآه، ابن العملي )( ٢)
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 يقول القملتيب يف قولق تعار:  ،وقد يكوه ساب  اإلشاكال ما إل دليق مع  ااثية 

 جخ مح جح مج ُّٱيمليد اليهوإ والنصاااااااااااااى    )) [144البقملا:]َّ حج مث هت مت ُّٱ

فاإه قياى: كير يعلموه  لا  وليا من   .ا قادسيعين حتوياى القبلاة من بيات    َّ مخجس
أهن   ااا دلموا من ك ااا   أه حمماادا   :أحاادمهااا  :إينه  و  يف ك ااا  ؟ قيااى دنااق جواابه

 أهن  دلموا من إينه  جواز   :الثاي  .نيب دلموا أنق   يقول ص  احلق و  ثممل ص  بق
يف وكقول ابن القي   ،)1)((فصاااااوا دا ن جبواز القبلة ،الن ااا  وصه ج دىل بعضاااه 

فااإه قيااى كير يطلاا  ال عملير ))  [6الساااحتااة:]  َّ ىي مي  خي  ُّٱ  :قولااق تعااار
والبياااه ونو حاااطااااااااااااااااى لااق وكااذلاا  اإلدااا  وال وفيق؟ قلنااا لقااد أجياا  دنهااا أبه ا ملاإ 

 مت زت رت ُّٱيف قولااق تعااار:    كقول ابن اجلوزي  و   ،)٢)((وإوا  اداادايااةال ثبياات  

فإه قيى مل خص الناس ناننا أبنق ا   ونو اب كى شااااااا ن؟ فعنق ))  [1الناس:]َّ نت
والثاي: ألنق  ا أممل اب س عا ا    .جواابه: أحدمها: ألهن  معظموه م ميزوه دلى غرين 

 .)3)((من شملن  أدل  أنق ا   ليعل  أنق نو الذي يعيذ من شملن  
يقول البلوي  ،وقد يكوه سااااب  اإلشااااكال  ا يظهمل من  السة بن ا ع  والواقع 
 ُّٱ  ،[186البقملا:]َّ  حقمق مف خف حف جف  ُّٱفاإه قياى فماا وجاق قولاق تعاار:  ))  :
وقد يددى كثريا فو جيي ؟ قلنا: اخ لسوا  [60غافمل:]َّ  جهمه ين ىن من خن

مع     :وقياى  ،ومع  اإلجااباة الثواب   ،يف مع  ااثي ن قياى: مع  الادداان نهناا الطااداة
كما   ،صه شاااا ت َّ خف حف جف  ُّٱتقديملمها:   ،اااثي ن خاص وصه كاه لسظهما دام  

أو أجي  إدوا الداد     [41األنعا :]َّ حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ُّٱقال: 

 
 (.٢/161اجلامع ألحكا  القملآه، القملتيب ) (1)
 (.133/ 1ال س ري القي ، ابن القي  ) (٢)
 (.٢78/ 9اجلوزي )  بن زاإ ا  ري يف دل  ال س ري، (3)
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 ،)1)((صه وافق القضاااان أو: أجيبق صه كانت اإلجابة خريا لق أو أجيبق صه مل ي اااثل حما 
 مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت ُّٱوكقول أي حيااه يف قولاق تعاار: 

فقال: فإه  بعضاااااااه  ننا ساااااااؤا    وأواإ))قال:  ،[٢7األنعا :]َّ َّـ هي مي هن من
قيى كير ي منوه المّلإ مع دلمه  ب عذا حصااااااولق؟ وأجاب بقولق: قلنا لعله  مل يعلموا 

 مل خل ُّٱوالثاي: أه العل  بعد  الملإ   مينع من اإلااإا كقولق:   .أه الملإ   حيصاى

 .)٢)(([37ا ا دا:]َّ خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل
أو حديث كقولق   ،أخملىوقد يكوه ساب  اإلشاكال ما يظن من تعاِا مع آية   

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :تعار دن يو  بدا

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ  مع قولق تعار:  [9األنسال:]َّ جن
فااإه قيااى: فمااا اجلمع )):  قااال ابن كثري    ،[1٢4  :دمملاه   آل] َّ نئ  مئ زئ رئ

 ىل مل خل ُّٱ  :وبن قولق تعار يف قصااااااة بدا  -دلى نذا القول-بن نذىل ااثية 

 مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل

فاااااجلواب: أه   [10-9األنسااااال:] َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه
 َّ جن ُّٱ :ال نصاااااااااااااايص دلى األلر ناانناا   يناايف الثوىناة ااث ه فماا فوقهاا لقولاق

بوعه  ألوه أخمل مثله  وناذا ا و ااااااااااااااوك وجاد دنااياة كبريا    ،)3)(( ع  ياومل إوف ه  غري ن  وياو ا 
 .دند دلمان ال س ري حي اج أه يسملإ بملسا ى دلمية

 
 (.1/٢05معامل ال نزيى، البلوي ) (1)
 (.4/83الب مل احمليس، أبو حياه األندل   ) (٢)
 (.٢/11٢تس ري القملآه العظي ، ابن كثري ) (3)
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 : اخلامتة 
أبملزناا بيااه منزلاة دل  فقاد اشاااااااااااااا ماى ناذا الك ااب دلى مو ااااااااااااااوداات مهماة من   

وبياه أن  مصااااطل ات    ،قواحلديث دن الصااااعوابت اليت تواجق توب  ،ال س ااااري وأمهي ق
الطملب ا ثلى يف فه  و  ،دن ال س ااااااري يف القملوه ا سضاااااالة تضاااااامن الكو مث    ،نذا العل 

 ،دامة  وجما ت توظيسها بصاواا ،فضاى دلو  القملآه الكمل فيق    بياَّنَّامث   ،القملآه وتس اريىل
 ،دن اخ وفات ا س املين تكلمنامث    ،وكيسية توظيسها يف إااساة ال س اري بصاواا خاطاة

نذىل   نامث خ م  ،وأساااااااااااااليبق  ،والاناتق  ،ودن أق ااااااااااااا  ال س ااااااااااااري  ،ومنهج ال عامى معها
وبياه ا نهج األمثى يف تناول   ،حلديث دن مداخى ال س اااااري دند ا س اااااملينالدااساااااة اب
ومن خول تل  الدااسااااااااااااة    ،من ا طال  والنقاط و اااااااااااا  كى دنواه ددإ ،ال س ااااااااااااري

  :الواسعة توطى الباحث لعدإ من الن ا ج وال وطيات من  ل  

  :النتائج  :أوًل 
  :اثتيةامن خول نذىل الدااسة توطى الباحث للن ا ج  
أله القملآه   ا؛وتعليم    ادل  ال س اااااااااااري نو أشااااااااااامله العلو  دلى اإلتوب تعلم   -1 

ونو   ،والعملوا الوىنقى للباحثن دن السوز والنجاا ،وآية  الملسااااااالة  ،الكمل  مصاااااادا  اددى
وال اااااااااالر الصاااااااااااحل مع القملآه الكمل   وأه ندي النيب    ،تعلمهامن العلو  الواج  

وأه قملانا القملآه بسه  وتدبمل أفضى وأكمى من   ،كاه قا ما دلى فه  ا ع  والعمى بق
وأه فه  القملآه وتااادبملىل وفق ا نهج الاااذي اساااق أناااى   ،بااادوه فه  وتااادبملكثملا ال ووا  

ونو احملقق    ،العل  من أدظ  األسااااااااااباب العاطاااااااااامة من مصااااااااااا د الشاااااااااايطاه وخطواتق
لوساااااااااااااا شااااااااااااااسان  دي القملآه الكمل  يف معاجلة ما تعانيق األمة اليو  من دلى وأمملاِ 

  .د لة دلى أمهية تعلمقصر غري ما  كملان من جوان  مهمة يف ال  ،وأزمات ومشاكى
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ننال  طاااااعوابت كثريا تواجق إااس ال س اااااري اليو  بعضاااااها م علق اب صااااادا   -٢ 
 سو مل

  ،  تنقض  دجا بق   ،وحكمة  اوصحكام    ،ودد     افهو كو  هللا الذي أاق طدق    ،ا 
وننال  طعوابت ب ب  ما   .والكو  فيق نو الملواية دن هللا ،و  حتيس العقول بعلومق

 ،ك   يف ال س ااري در ال ااي  من حيث تنوك السملب وا لانات اليت تناولت ال س ااري
حىت أطاااااااااب ت ك    ال س اااااااااري تضااااااااا   كىَّ دقا ِد األمة وأفكااِنا من مع زلٍة واافضاااااااااٍة  

ص افة صر ما حوتق    ،مع كثملا ما يف مصاإاىل من اخ وفات  ،وأشادملٍا وم صوفٍة وغريِن 
  ،واألموا ا نكملا  ،واألقوال الشاااا ا ،ك   ال س اااري من األحاإيث ا و اااودة والضاااعيسة

وننال   .ليت ك بت  ا ك   ال س اااري در القملوه وغرينانذا مع اخ وه األساااالي  ا
ملابطااعوابت ت علق   سو ااِّ

أله إااسااة ال س ااري حت اج صر مؤنوت دلمية ودملية دالية  ، 
 .حىت حي ن ال عامى مع كو  هللا تعار

يل ق بذل  ما  و   ،ال س ااااريدل   ل ات  طمعملفة مصاااا  ت طل إااسااااة ال س ااااري   -3 
 .تسصليها يف نذا الب ث ل ات مثَّ طمن مص
ونو  ،ال س ااااري يف القملوه ا سضاااالة ميثى األطااااى الذي قا  دليق دل  ال س ااااري -4 

فكى من يب ث يف دل  ال س ااااااري    ،النواا لكى قاددا انطلق منها العلمان يف نذا العل 
الصاااااااااااااا ااباة من  وماا جاان دن أناى القملوه ا سضاااااااااااااالاة    ،إوه الملجوك صر البيااه النبوي

 .ق ا ن مله يف فه  القملآه الكمل يسل  الطمل  وال ابعن فقد
وفق منهج ساااااااااااااالي    ،نناالا  مخ اااااااااااااااة تملب م سق دليهاا لسه  القملآه الكمل   -5 

وخيااا دلماان األماة القملآه   وقاد فه  من خوداا أطاااااااااااااا ااب النيب   ،وأساااااااااااااااس قو 
مث   ،مث أبقوال الصاااااااااااااا ااباة  ،مث بيااه القملآه ابل ااااااااااااااناة  ،ون  بيااه القملآه ابلقملآه ،الكمل 

ومهاا بيااه القملآه  اا واإ  ،وتمليق ااه   لر فيهماا  ،مث وفق للاة العملب   ،أبقوال ال اابعن
 .ووفق الملأي وا ج هاإ ،الك اب   دن أنى
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أهَّ دلوماق خااإماة   ،تبن من خول ا ساااااااااااااا قملان  سملإات دلو  القملآه الكمل   -6 
 ،يرز من خودا شاااااااااااامله نذا العل  وأمهي ق وأندافق ،للقملآه الكمل  يف ساااااااااااابع جما ت 

يف جمال ال عملير بعظمة القملآه الكمل    :فاألول  ،وحي ااااااان من معملف ها ح ااااااان توظيسها
يف جماال األإان  :والثاالاث ،يف جماال اإل اا  ب اااي  القملآه الكمل   :والثااي  ،وجولاق ومجاالاق

يف جمااال   :واخلاااما  ،يف جمااال فه  القملآه وتاادبملىل  :والملابع  ،اللسظ  الصاااااااااااااا ي  للقملآه
جمال احملافظة دليق كما  يف  :وال ااااااابع ،يف جمال ا ن صاااااااا للقملآه  :وال اااااااإس ،صدجازىل
 .أنزل
سااليمة حت اج صر دلو  حي اان ا س اامل توظيسها  الوطااول  عاي القملآه بصااواا   -7 

دلو  يوظسها بصواا   :أودا  :تنق   صر ق من من حيث ال وظير ون  ،بصواا مثلى
 ،ومملوايت الصاا ابة يف ال س ااري ،ون : البياه النبوي للقملآه  ،إا مة يف إااسااة ال س ااري

 ،ال اياب وإ  ت  ،ودلو  الللة العملبية  ،وقوادد ال س اري وأطاولق ،وأحوال نزول القملآه
ون : دل   ،دلو  يوظسها ا س اااااااااامل دند توفمل احلاجة صليها  :ورنيها  .ودل  ا ساااااااااا نباط

  .ودل  اإلدجاز ،ودل  ا ناسبات  ،والن   ،وفضا ى ااثايت وال وا ،القملانات 
ننال  م اااااااااااااا ى جي  أه تؤخذ يف ال س اااااااااااااري دلى حذا لكثملا ما فيها من  -8 

 ،ا خ يااات والرتجي ات  ،العقيدا خاطااة م ااا ى الصااسات  :ون   ،مزالق واخ وفات 
م ااااااا ى وأموا ننال  و  .وال س ااااااري اإلشااااااااي ،ال س ااااااري العلم   ،ا ملوايت اإلسااااااملا يلية

أو  ،حىت   يقع يف حتملير الكل  ،أخملى األور اب س ااااااااامل لنبها يف إااساااااااااة ال س اااااااااري
األقوال  ،و ااااااودةاألحاإيث الضااااااعيسة وا  :ون  ،حيمله ال س ااااااري دن م ااااااااىل العلم 

ال اثويوت البااتنياة    ،ا بهماات اليت اساااااااااااااا اثىنمل هللا بعلمهاا  ،الشاااااااااااااااا ا واألفكااا ا ن ملفاة
 .تسمليعات العلو  وإ  لها ،للقملآه
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ولذا   بد    ؛ايزت ك   ال س ااري بظانملا تعدإ األقوال واخ وفها يف ال س ااري -9 
وكيسياة  ،وأسااااااااااااااباا اا  ، ن يقباى دلى دل  ال س ااااااااااااااري من معملفاة أنواك ناذىل ا خ وفاات 

 .ال عامى معها حىت حي ن ال عامى مع أقوال ا س ملين
ونذا الثاي   ،تس اااري ابلملأيو   ، ثىنواابتس اااري   :ينق ااا  ال س اااري صر ق ااامن -10 

ومنق ما فيق زايإا    ،وال س ااااااااااري اب ثىنوا منق ما نو خالص فيق  ،أجازىل العلمان بضااااااااااوابس
وال س ري ابلملأي وا ج هاإ    ،وتوجيق لألقوال وااثاان ومناقش ها والرتجي  بينها  ،اس نباط

ولكاى نوك أمهي اق وخصاااااااااااااااا صاااااااااااااااق  ،  ينسا  دن ا اثىنوا يف اجلملاة أاي كاانات الاانااتاق
 .ومؤلساتق
ما يكوه    اوغالب    ،ال س اااااري كما تنوك يف منانجق تنوك يف الاناتق وأسااااااليبق -11 

وحنو  ،أو السقه  ،أو السكملي ،العقدي  ولاىلل  اتبع  ا لاىل الذي ساااااااااااااا فيق ا س اااااااااااامل  
وا و اااود  ص    ،وا قااه  ،وا مجا   ،ومع تباين أساااالي  ال س اااري بن ال  ليل  ، ل  

ا س ااااااااامل دن األساااااااااالي  األخملى أىننان تس اااااااااريىل    ي ااااااااا لينأه بينهما تداخى وتملابس  
  .اأبسلوب منه

ون  يف   ،ا اداخاى اليت إاس من خوداا العلماان ال س ااااااااااااااري كثريا وم نوداة  -1٢ 
تس ااااااااااااري القملآه من خول مدخى واحٍد من   :أحدن  :مجل ها تنق اااااااااااا  صر ق اااااااااااامن

  ، تس ااري القملآه من خول مداخى م نودة من دلو  ال س ااري :وااثخمل ،ال س ااريمداخى 
تباينوا فيما بينه  بصواا كبريا يف واحد والعلمان الذين ف ملوا القملآه من خول مدخى 

كى  وفيما يقد  ويؤخمل من    ،كما تباين العلمان يف تناول ا داخى ا  نودة  ،كيسية تناولق
وأندافق اليت أااإ أه خيدمها من    ،يولق وان مامقمداخى ح ااااااااا  ىنقافة كى مس ااااااااامل وم

 .خول تس ريىل
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ينبل  أه ي   وفق اخلطوات العشااامل بصاااواا واساااعة أه تس اااري القملآه الكمل   -13 
مث يبن   ،أه يبدأ مدخلق لل س ااري بدااسااة أسان ال ااواا وفضااا لها وأحوال نزودا  :تيةااث

مث يبن ا ع   ،مث يداس ا سملإات ومعاي الكلمات   ،مقاطادنا وأغملا اها ومو اوداهتا
مث ي اااااااااا نبس السوا د  ،مث يداس األحكا   ،مث يداس وجق ال ناساااااااااا  بن ااثايت  ،العا 

مث ياادفع مااا   ،مث يملبس ا عاااي بواقع حياااا الناااس  ،اإلدجااازمث يبن أوجااق    ،وادااداايت 
  .يظهمل لق من أس لة أو اس شكال لق تعلق اباثية أو ال واا

 :توصيات البحث ا:اثنيً 
 :من خول تل  الن ا ج ال ابقة يوط  الباحث  ا يل  

لكى من خول ا نابمل والداوس واحملا املات ووساا ى اإلدو  وغرينا   ال ثكيد -1 
وأه توقر  ،وليا كثملا ال ووا بادوه فه  وتادبمل ،أه يكوه مهاق تادبمل ا ع   َتٍل للقملآه

 .تعل  القملآه دند تعل  احلملوه خلى يف األمة جي  دوجق بكى الوسا ى ا  احة
و ل   ،الصااااعوابت اليت ت صااااى  صاااااإا ال س ااااريبذل اجلهوإ اليت تقلى من   -٢ 

 من خول القيا  بدااسااااااات وحتقيقات إقيقة وفاحصااااااة يف اجلهوإ ال ااااااابقة ا دونة يف
 .ما فيها من سلبيات  ولاوز ،وصبملاز ما فيها من اجيابيات  ،ال س ري
قوادد ال س اااااااااااري والرتجي   و  ،مواطااااااااااالة اجلهوإ فيما خيد  أطاااااااااااول ال س اااااااااااري -3 

مع  ،وتطبيقاات العلماان داا ،وأإل هاا ،ومن قاال  اا  ،وا ساااااااااااااا نبااط اياث حتملا القواداد
 .ال وسع يف إااسة مصطل ات ال س ري ودلو  القملآه

ال صاااااادي لكى الددوات اليت تناإي ب س ااااااري جديد للنص القملآي ي   لاوز   -4 
من خول حتمليمل نذىل  ،ل س اااااااااااارياألطااااااااااااول والقوادد اليت و ااااااااااااعها العلمان لعل  انذىل 

وفضااااااااااااا  دوج ودواا تل  ا نانج والطملب  ،وبياه أمهية تطبيقهااألطاااااااااااااول ونشاااااااااااااملنا  
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 اخلااة 

ة يف خدمة القملآه ودلومق واألفضاااى أه ت ور ا ؤسااا اااات العلمية ا  خصاااصااا  ،ا ن ملفة
 . ل  
صداإا النظمل فيما يداس يف اجلامعات وا عاند العليا حتت م ااااااااامى أطاااااااااول  -6 

وحتقق أنداه نذىل ا اإا    ،ال س ااااااري حىت تكوه وفق ا طلوب من حيث ا و ااااااودات 
 .من حيث احمل وى

توجيق مؤساااااااا ااااااااات ال علي  والرتبية والددوا ووسااااااااا ى اإلدو  دلى تصاااااااامي   - 7
  احىت يكوه حااكما    ؛وتنسياذ الرامج ا كثساة اليت ت ااااااااااااااه  يف ابس األماة ابلقملآه الكمل 

  .وفق األطول والقوادد اليت و عها أنى العل  ،لل ياا كلها اوموجه  
  ،ونوا أبصااااااااااااان  ،ويف اخل ا  ن ااااااااااثل هللا الكمل  أه جيعى القملآه الكمل  ابيع قلوبنا 

وأه ينسع  اذا اجلهاد كااتباق وقااا اق يف   ،فهماق والعماى باقوأه يملزقناا    ،وقاا ادان صر اخلري
 .الدنيا وااثخملا

 
 مت هذا العمل بفضل اهلل وتوفيقه ببلد اهلل احلرام مكة املكرمة 

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،هـ1435يف أول شهر حمرم 
 

 ه 1440متت الطبعة الثانية يف آخر ذي احلجة من العام 
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 .ه14٢0: 1ط: مك بة إاا الباز، مكة، ط
ن سااااامل ابزمول، ط: حممد دممل ب.إ .القملانات وأىنملنا يف ال س ااااري واألحكا ، أ .114

 . ٢009  -ه1431: 1إاا السملقاه، القانملا ط
قوادد ال دبمل األمثى لك اب هللا دز وجى، دبد الملمحن ح ااان حنبكة ا يداي،  .115

 . 1989 -ه  1409: ٢ط: إاا القل ، إمشق، ط
قوادد الرتجي  دند ا س ااااملين إااسااااة نظملية تطبيقية، للدك وا ح اااان بن دل   .116

 . ٢008 -ه 14٢9: ٢إاا القاس ، الملايِ، طبن ح ن احلملي، ط: 
قوادد ال س ري مجع ا وإااسة، خالد دثماه ال بت، ط: إاا دثماه بن دساه،  .117
 . 1997  -ه1417: 1اخلر، ط
الكشااااااااااه دن حقا ق ال نزيى وديوه األقاويى يف وجوىل ال ثويى ألي القاسااااااااا   .118

 .صحيان الرتاث العملي، بريوت حمموإ بن دممل الز شملي اخلواازم ، ط: إاا النشمل: إاا 
الاااادين دل  بن حممااااد بن صبملاني   .119 ال نزيااااى، لعون  ال ااااثويااااى يف معاااااي  لباااااب 

  .ه1399: 1البلداإي، الشهري ابخلازه، ط: إاا السكمل بريوت، ط
: إاا طااإا،  1ل ااه العملب، حممد بن مكمل  بن منظوا األفمليق  ا صاملي، ط  .1٢0
 .بريوت 
مصااااطسى م اااال ، إاا القل ، إمشااااق،    .إ .مباحث يف ال س ااااري ا و ااااود ، أ .1٢1

 . ٢000 -ه  14٢1: 3ط
: ٢9مباحث يف دلو  القملآه، مناك القطاه، ط: مؤسا اة الملساالة، بريوت، ط .1٢٢
   . 1996 -ه  1416
( 14جملة ا نر، جملة فكملية حمكمة، تصاادا دن ني ة دلمان ال ااوإاه، العدإ ) .1٢3
 . ٢010ه،  1431حممل  
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وا الااادين دلى بن أي بكمل اديثم ،  جممع الزوا اااد ومنبع السوا اااد، لل ااااف  ن .1٢4
تبعااااااة   بريوت،  السكمل،  إاا  حجمل، ط:  وابن  العملاق   احلااااااافظن    - ه 1408ب  مليمل 

1988 . 
جمموك ف اوى شااااااااااااي  اإلسااااااااااااو  أمحد بن تيمّية ألمحد بن دبد احللي  بن دبد  .1٢5

ال اااااو  ابن تيمّية، مجع وتملتي  دبد الملمحن بن حممد بن قاسااااا ، ط: جممع ا ل  فهد 
  . 1995 - ه1416ا ص ر الشملير، ا دينة ا نواا، ط:لطبادة 
حماساااااان ال ثويى حملمد مجال الدين القاس ، حتقيق حممد فؤاإ دبد الباق ، ط:  .1٢6

 . 1994-ه1415: 1مؤس ة ال ااي  العملي، بريوت، ط
احململا الوجيز يف تس ااااااااري الك اب العزيز ا ؤلر: أبو حممد دبد احلق بن غال   .1٢7

 حتقيق: دبد ال ااو  دبد الشااايف حممد، ط: إاا الك   العلمية،بن دطية األندل اا ، 
 . 1993 -ه  1413: 1بريوت ط
  ااااا الصاااااااااااااا اااا ، حمماااد بن أي بكمل بن دباااد القااااإا الملازي، حتقيق حمموإ  .1٢8

 . 1995 -ه1415خاتمل، ط: مك بة لبناه ا بريوت، 
بكمل أيوب مدااج ال ااالكن بن منازل صاي  نعبد وصاي  ن اا عن حملمد بن أي  .1٢9

الزاد  أبو دباااد هللا، حتقيق: حمماااد حااااماااد السق ، ط: إاا الك ااااب العملي، بريوت، 
  . 1973 –ه  1393: ٢ط

ا  ااا دا  دلى الصااا ي ن لل اف  أبو دبد هللا احلاك  الني اااابواي، ط: إاا  .130
 .ا عملفة، بريوت، بدوه َتاي 

ى الشايباي، ط: م اند اإلما  أمحد، اإلما  أبو دبد هللا أمحد بن حممد بن حنب .131
 . 1985بريوت، ط:  -ا ك   اإلسوم  
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مشااااااااااااااكاى القملآه الكمل ، لعباد هللا بن محاد ا نصااااااااااااااوا، ط: إاا ابن اجلوزي،  .13٢
   .ه14٢6: 1الدما ، ط
مصااااادد النظمل لإلشااااملاه دلى مقاطااااد ال ااااوا للبقاد  حتقيق: دبد ال ااااميع  .133

 .ه1408مك بة ا عااه، الملايِ  حممد ح نن، ط:
شااايبة، ألي بكمل دبد هللا بن حممد بن أي شااايبة الكويف، ط: مصااانر ابن أي  .134

  .، حتقيق: كمال يوسر احلوت ه1409: 1مك بة الملشد، الملايِ، ط
معاامل ال نزياى لإلماا  أي حمماد احل اااااااااااااان بن م ااااااااااااااعوإ البلوي، حققاق وخملج  .135

دثمااه مجعاة، وسااااااااااااااليمااه م اااااااااااااال ، ط: إاا تيباة،    .أحااإيثاق: حمماد دباد هللا منمل، وإ
 . ٢00٢ -ه14٢3: 1الملايِ، ط

ا عج  الوسيس: إلبملاني  مصطسى ااااا أمحد الزايت ااااا حامد دبد القاإا ااااا حممد  .136
 .النجاا، حتقيق: جممع الللة العملبية، ط: إاا الددوا، بدوه

معج  مصاااطل ات دلو  القملآه، لألسااا ا  الدك وا حممد دبد الملمحن الشاااايع،  .137
 . ٢01٢-ه1433: 1ط: إاا ال دمملية، ط

مقاييا الللة، أمحد بن فااس بن زكملاي حتقيق و اااااااااابس: دبد ال ااااااااااو  معج    .138
 . 1991 -ه1411: 1حممد نااوه، ط: إاا اجليى، بريوت، ط

معملفة القملان الكباا، حممد بن أمحد بن دثماه الذنيب، حتقيق: بشااااااااا دوِ،  .139
 .نا1404: 1شعي  األاانؤوط، وطاحل مهدي، ط: مؤس ة الملسالة، بريوت، ط

ط: مطبعااة سااااااااااااااسري،   خااالااد بن دبااد الكمل  الوح ،  .قملآه، إمسااات  تاادبمل ال .140
 . ٢004 - ه14٢5: 1الملايِ، ط

مسااتي  الليا  لإلماا  العاامل العوماة واحلر الب مل السهااماة فخمل الادين حمماد بن  .141
 -ه 14٢1: 1دممل ال ميم  الملازي الشااااااااااااااافع ، ط: إاا الك   العلمية، بريوت، ط
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٢000   . 
ومنشاااوا و ية أنى العل  واإلااإا، لإلما  ابن قي  اجلوزية،  مس ا  إاا ال اااعاإا   .14٢

مس ا  إاا ال ااااااعاإا ومنشااااااوا   . ٢003  -ه14٢4: 1ط: إاا ابن حز ، بريوت، ط
   .إاا الك   العلمية، بريوت   و ية العل  واإلااإا، حممد بن أي بكمل أيوب الزاد ، ط:

لملمحن ال يوت ، مس مات األقملاه يف مبهمات القملآه، جول الدين بن دبد ا .143
 . 1991: 1حتقيق: سعيد احلا ، ط: إاا السكمل، بريوت، ط

ا سملإات يف غملي  القملآه، أي القاساااا  احل اااان بن حممد الملاغ  األطااااسهاي   .144
 .   ٢001-ه14٢٢:  3حتقيق و بس حممد خليى دي اي، ط: إاا ا عملفة، بريوت، ط

ال ااااااااااو  حممد مقاييا الللة، أمحد بن فااس بن زكملاي، حتقيق و اااااااااابس: دبد  .145
  . 1991-ه1411: 1نااوه، ط: إاا اجليى، بريوت، ط

ا قدمات األساااسااية يف دلو  القملآه، للشااي  دبد هللا بن يوساار اجلديع، ط:  .146
 . ٢001-ه14٢٢: 1مؤس ة الملايه، بريوت، لبناه، ط

 .مقدمة ابن خلدوه، ط: إاا ا عملفة: بريوت، لبناه، بدوه َتاي  .147
  اإلسااو  أمحد بن دبد احللي  بن تيمية، ط: مقدمة يف أطااول ال س ااري، لشااي .148

 . ٢010-ه1431: 1مك بة ا عااه للنشمل وال وزيع، الملايِ، ط
منااااانااااى العملفاااااه يف دلو  القملآه، حممااااد دبااااد العظي  الزا قاااااي، خملج آايتاااق   .149

: 1وأحاإيثق وو ااااااااع حواشاااااااايق أمحد مشا الدين، ط: إاا الك   العلمية، بريوت، ط
 . 1988-ه1409
تاق داابادين تاق، ط: إاا األنادلا، حاا اى ا  .ا ن قى يف دلو  القملآه الكمل ، إ .150

  .ه14٢8: 1ال عوإية، ط
منجد ا قمل ن ومملشاد الطالبن ألي اخلري حممد بن حممد ابن اجلزاي، ط: إاا  .151
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  . 1999 -ه 14٢0: 1الك   العلمية، بريوت، ط
أمحد بن دبد احللي  بن منهاج ال ااااانة النبوية يف نقا كو  الشااااايعة والقداية،   .15٢

: 1مؤساااااااا ااااااااة قملتبة، ط  حممد اشاااااااااإ سااااااااامل، ط:  .إ  تيمية احلملاي أبو العباس، حتقق:
 .ه1406
منهج ا سا نباط من القملآه الكمل ، للشاي  فهد بن مباا  بن دبد هللا الونيب،  .153

: 1الناشااااااااااامل: مملكز الدااساااااااااااات وا علومات القملآنية  عهد اإلما  الشااااااااااااتيب، جدا، ط
 . ٢007 -ه  14٢8
ا وافقات، صبملاني  بن موسااى بن حممد الَّلخم  الشاااتيب، إااسااة وحتقيق: أبو  .154

 - ه  1417:  1دبيادا مشااااااااااااااهوا بن ح اااااااااااااان آل ساااااااااااااالمااه، ط: إاا ابن دسااه، ط
1997 . 
موساااودة الملإ دلى ا ذان  السكملية ا عاطاااملا، مجع وصدداإ الباحث يف القملآه  .155

وال ااااانة دل  بن انير الشااااا وإ، مل أقر ص  دلى نذىل الطبعة اليت مل يذكمل مكاهنا و  
 .َتاخيها و  اقمها

الشاااملقاوي، طااادا    موقر الشاااوكاي يف تس اااريىل من ا ناسااابات، أمحد بن حممد .156
 .موقع شبكة مشكاا اإلسومية وسودة الشاملة، ا صدا:نذا الك اب آليا بواسطة ا 

الناسااااااا  وا ن اااااااو  يف القملآه الكمل ، ألي جعسمل حممد بن أمحد بن صساديى،  .157
العصااااااااااااااملياااااة، بريوت، ط ا ك باااااة  الن ااااااس، ط:  - ه14٢4:  1ا عملوه أبي جعسمل 

٢003 . 
ش،  الناسااا  وا ن اااو ، نبة هللا بن ساااومة ر نصااامل ا قملي، حتقيق: زنري شااااوي .158

 .ه1404: 1وحممد كنعاه، ط: ا ك   اإلسوم  بريوت، ط
النباث العظي  للادك وا حمماد دباد هللا إااز، اد   باق وخملج أحااإياث دباد احلمياد  .159
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 . 1997-ه1417: 1الدخاخين، ط: إاا تيبة للنشمل وال وزيع، الملايِ، ط
بن النشاامل يف القملانات العشاامل،  ي اخلري حممد بن حممد الدمشااق ، الشااهري اب .160

  .ه14٢7-  ٢006: 3اجلزاي، ط: إاا الك   العلمية بريوت، ط
نظ  الداا يف تناسااااااااااا  ااثايت وال اااااااااااوا، بملناه الدين البقاد ، حتقيق: دبد  .161

 .ه1415: 1الملزاب غال  ا هدي، ط: إاا الك   العلمية، بريوت، ط
النكت والعيوه يف تس اااااااااااااري ا اواإي، أبو احل ااااااااااااان دل  بن حممد بن حبي   .16٢

ااجعق ودلق دليق ال اااااايد بن دبد ا قصااااااوإ بن دبد الملحي ، ط: إاا الك     ا اواإي،
 . 199٢-ه141٢: 1العلمية بريوت، ط

ا ك باااااة   .163 ا عملوه اببن اجلوزي، ط:  الملمحن بن دل   دباااااد  نواساااااااااااااا  القملآه، 
 . ٢001-ه14٢٢: 1العصملية، بريوت، ط

األاانؤوط الوايف ابلوفيات، الصااااااو  خليى بن أيب  الصااااااسدي، حتقيق: أمحد   .164
  .نا14٢0 :1ط وتملك  مصطسى، ط: إاا صحيان الرتاث، بريوت،

وفياات األديااه وأنباان أبناان الزمااه، أبو العبااس مشا الادين أمحاد بن حمماد بن  .165
 .أي بكمل بن خلكاه، احملقق: صح اه دباس، الناشمل: إاا طاإا، بريوت 
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 فهملس ا و ودات 

مل :ا طل  الثالث  سو ِّ
 65 ........................... طعوابت من جهة أإوات ا 

 68 .............................. ال عملير  صطل ات دل  ال س ري :  ا ب ث الثالث

 70 ........................... مصطل ات يف فه  القملآه الكمل :  ا طل  األول

 87 ................... مصطل ات دلو  القملآه ا  علقة ابل س ري : ا طل  الثاي

 9٢ .................. مصطل ات يف تملتي  ونظ  القملآه الكمل :  ا طل  الثالث

 95 ........................... مصطل ات دامة يف دل  ال س ري :  ا طل  الملابع 

 100 ........................................... ال س ري يف القملوه ا سضلة :  السصى الثاي

 103 ................................... ال س ري النبوي للقملآه الكمل :  ا ب ث األول

 104 ........................ قيمة ال س ري النبوي وأمهي ق للمس مل:  ا طل  األول

 108 ................... للقملآه الكمل  ومقدااىل   أإلة بياه النيب : ا طل  الثاي

 116 .......................... أوجق البياه النبوي للقملآه الكمل :  ا طل  الثالث

 1٢7 ........................................ أنواك  ال س رِي النبوي:  ا طل  الملابع 

 131 .......................... مميزات ال س ري النبوي ومصاإاىل :  ا طل  اخلاما

 134 .............................. للقملآه الكمل   تس ري الص ابة  :  ا ب ث الثاي

  ...................... 135قيمة ال س ري ا ثىنوا دن الص ابة :  ا طل  األول

 145 ........... تساوت فه  الص ابة  عاي القملآه الكمل  وأسبابق:  ا طل  الثاي

 150 ......................... منهج الص ابة يف ال س ري ومميزاتق:  ا طل  الثالث

  ...................... 156أشهمل ا س ملين من أط اب النيب :  ا طل  الملابع 

  .......................... 165ا وقر من تس ري الص ابة :  ا طل  اخلاما

 167 .................................. تس ري ال ابعن للقملآه الكمل :  ا ب ث الثالث

 168 ..............- امحه  هللا -قيمة ال س ري ا ثىنوا دن ال ابعن  :  ا طل  األول

 171 ........................... منهج ال ابعن يف ال س ري ومميزاتق: الثاي  ا طل 

 174 ................................ س ملين من ال ابعن أشهمل ا  :  ا طل  الثالث

 181 ........................ا وقر من تس ري ال ابعن امحه  هللا :  ا طل  الملابع 
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 أ.إ. تق دابدين تق محد                                                             ال  مليمل يف أطول ال س ري 

 183 . السصى الثالث: تملب فه  القملآه وتوظير دلومق وال عامى مع اخ وفات ا س ملين. 

 184 .............................. الطملب ا ثلى لسه  القملآه وتس ريىل :  ا ب ث األول

 186 ......................................... فه  القملآه ابلقملآه:  ا طل  األول

 194 ...... وأنى القملوه ا سضلة   فه  القملآه  ا ط  دن النيب :  ا طل  الثاي

 198 ................................ فه  القملآه وفق للة العملب :  ا طل  الثالث

 ٢05 ............................... فه  القملآه ابلملأي وا ج هاإ :  ا طل  الملابع 

 ٢06 ..................... فضى دلو  القملآه الكمل  وجما ت توظيسها :  ا ب ث الثاي

 ٢07 ................................... فضى دلو  القملآه الكمل :  ا طل  األول

 ٢09 ............... جما ت توظير دلو  القملآه يف خدمة القملآه: ا طل  الثاي

 ٢٢0 ............ كيسية توظير دلو  القملآه الكمل  يف خدمة ال س ري :  ا ب ث الثالث

 ٢٢٢ ................. العلو  اليت يوظسها ا س مل إا م ا يف ال س ري :  ا طل  األول

 ٢34 ............ العلو  اليت يوظسها ا س مل دند توفمل احلاجة صليها:  ا طل  الثاي

 ٢4٢ .................. ا  ا ى اليت تؤخذ يف ال س ري دلى حذا :  ا طل  الثالث

 ٢51 ....................... ا  ا ى اليت ل   اونو  يف إااسة ال س ري :  ا طل  الملابع 

 ٢57 ........... اخ وه ا س ملين )أنوادق وأسبابق وفقق ال عامى معق( :  ا ب ث الملابع 

 ٢58 ................................ مقدمة دن وقوك ا خ وه :  ا طل  األول

 ٢60 ........................... قلة اخ وه الص ابة يف ال س ري :  ا طل  الثاي

 ٢63 ............................... أنواك ا خ وه يف ال س ري :  ا طل  الثالث

 ٢68 .............................. أسباب ا خ وه يف ال س ري :  ا طل  الملابع 

 ٢79 ...................... فقق ال عامى مع اخ وفات ا س ملين :  ا طل  اخلاما

 ٢83 ....................................  ري أق امق والاناتق وأساليبقالسصى الملابع: ال س

 ٢84 .................................................. أق ا  ال س ري :  ا ب ث األول

 ٢86 ............................................ ال س ري اب ثىنوا   : ولا طل  األ 

 ٢90 ............................................. ال س ري ابلملأي :  ا طل  الثاي
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