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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل حق احلمد وأوفاه ، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً ، 

 واشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبد اهلل ورسوله .
اهلل  نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهلل حق اجلهاد صلوات 

 أما بعد.       وسالمه على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
فأسأل اهلل جل جالله أن جيعلين وإياكم من أهل القرآن العاملني به ، الذين هم أهل   

اهلل وخاصته وأساله سبحانه أن جيعل لنا حفظًا من معرفة كتابه والعلم به والعمل به  
على رسوله صلى اهلل عليه وسلم كما أسأل املوىل  والعمل مبا أنزل اهلل جل وعال فيه و 

جلت قدرته وتعاظمت أمساؤه وصفاته أسأله أن جيعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب مهومنا  
 وجالء أحزاننا إنه سبحانه جواد كرمي .

هذه الكلمة اليت ستكون موجزة بالنسبة لعظم موضوعها وكثرة فروعه وتفاصيله عنونت  
يعين به أنه مدخل إذا تأمله   –مقدمة  –ري . وهذا العنوان مبقدمة يف أصول التفس

طالب العلم والراغب يف معرفة التفسري أمكنه أن يعلم التفسري وأن يعرف طرقه وأن  
يتعلم مصادره وأن يكون على بينة وذكر من أصح الطرق اليت إذا سلكها صار عاملاً  

 تفسري القرآن على وجه الصواب .
ظيم ومتنوع وهلذا ترون أن التفاسري يف الدنيا بال عدد كثرية جداً  والتفسري علم كبري وع

بأنواع من املدارس املختلفة منها ما هو من مدرسة األثر ومنها ما هو من مدرسة 
االجتهاد واالستنباط يف أحناء كثرية من علوم التفسري وال شك أن املسلم أعظم ما يعتين  

باقية وألنه النذارة كما قال سبحانه وتعاىل )) به كتاب اهلل جل وعال ألنه حجة اهلل ال 
ألنذركم به ومن بلغ (( فمن بلغه القرآن وكان عاملًا به ، عارفًا مبعناه فإنه قد بلغته 
احلجة وأقيمت عليه احلجة وأقام اهلل جل وعال عليه النذارة  فلهذا أمر اهلل جل وعال  

دبرين متأملني وهذا يف آيات كثرية  عباده أن يتدبروا القرآن العظيم وأن يقفوا عنده مت
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دبروا آياته وليتذكر أولوا  يل من القرآن منها قوله جل وعال )) كتاب أنزلناه إليك مبارك 
األلباب (( فجعلت هذه اآلية من سورة ) ص( جعلت للقرآن يعين إلنزال القرآن  

 غايتني . 
 األوىل : أن يتدبر القرآن 

 الثانية : أن يتذكر أولوا األلباب
قال )) كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته (( يعين أنزلناه لكي يتدبر الناس آيات  

 هينالقرآن ، هذه هي الغاية األوىل التدبر ، والتدبر يف حقيقته هو التفسري هو املعرفة مبعا
 ، هو املعرفة مبا دلت عليه آيات اهلل جل وعال العظيمة يف كتابه الكرمي . 

من تدبر  أّن األلباب (( وهذا يعين  أولو  ر ن يتذكر العباد قال )) وليتذكوالغاية الثانية أ
أيضًا فإنه يورث التذكر ويورث العمل ، فالقرآن أنزل لتأمله ولتدبره وملعرفة معانيه ، 
وأنزل أيضًا ليحصل للعبد به التذكر يعين أن يعمل به العبد فيتذكر بذلك حق اهلل جل  

ها وكثري من  تفاصيلها يف كتاب اهلل جل  تعال كثرية ومجلوعال عليه ، وحقوق اهلل جل و 
وعال ، هلذا فإن من فاته تدبر القرآن والعلم بتفسريه فإنه يفوته حظ كبري من الغاية اليت  

 هلا أنزل هذا القرآن وجعله اهلل مباركاً . 
 وقال سبحانه )) وهذا كتاب مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون (( وقال جل وعال حاضاً 

عباده على تدبر القرآن ومعرفة تفسريه )) أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا (( 
يعين أن من مل يتدبر القرآن فإن عل قلبه قفاًل حجزه من تدبر القرآن من أقفال األهواء  

 والشهوات والشبهات إىل آخره .((
اهلل لوجدوا فيه  قال أيضًا جل وعال )) أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري 

اختالفاً كثريًا (( وقال جل وعال أيضا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما مل يأت أباءهم  
 األولني (( 
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ويتأمل   واآليات يف ذلك كثرية متنوعة  جعل اهلل القرآن بلسان عريب مبني لكي يتدبر
آن تام )) ويعلم ما فيه من حكم اهلل جل وعال وحكمه وأمره وهنيه وخربه الصادق والقر 

بدل لكلماته (( هلذا بعد هذا احلض وهذا األمر  مومتت كلمة ربك صدقًا وعداًل ال 
ل القرآن وهو التدبر والعمل هبذا القرآن بعد بيان ذلك فال بد للمرء  اوبيان الغاية من أنز 

أن يتعلم التفسري وأن يقرأ كثرياً يف تفسري القرآن إذ من غري احلسن لطالب العلم خباصة 
تكرر عليه يف  ا امة الناس بعامة أن يسمع آيات كثرية من القرآن وهو ال يعلم معناهولع

، كررت عليك سنني وال جتد يف نفسك   ا الصالة وإذا سئل عن تفسريها ال يعلم معناه
رغبة يف معرفة تفسريها ، كالم هكذا بدون أن تعلم تفسريه هذا ال شك أنه نقص وهلذا  

حيرص كثريًا على تفسري كتاب اهلل جل وعال فهو النور  ينبغي على العبد املؤمن أن 
الذي جعله اهلل جل وعال لعباده )) قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني يهدي به اهلل  
من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراط  

ملبلغ هلذا القرآن و املبني  لتفسريه  فالقرآن نور ورسوله عليه الصالة والسالم ا ((مستقيم 
 نور فمن أخذ بذلك فقد أويت أنواراً يف قلبه ال يلتبس بعدها عنده الطريق ، 

القرآن فسره النيب عليه الصالة والسالم لكن كان ما نقل من تفسري القرآن عن النيب  
يات من  عليه الصالة والسالم قليل وليس بالكثري ففسر النيب عليه الصالة والسالم آ

 كتاب اهلل جل وعال كقوله سبحانه     
))الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون (( فسرها النيب   

عليه الصالة والسالم بأن الظلم الشرك كما جاء ذلك يف الصحيح من حديث بن  
ا رسول اهلل أينا  سعود رضي اهلل عنه أهنا ملا نزلت اآلية شق ذلك على الصحابة وقال يم

أمل تسمعوا إىل   (مل يظلم نفسه فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه )) الظلم الشرك(
وفسر النيب عليه   (قول العبد الصاحل )) يا بين ال تشرك باهلل أن الشرك لظلم عظيم (

اخليط األسود يف قوله تعاىل يف سورة البقرة يف  و الصالة والسالم أيضا اخليط األبيض ، 
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له تعاىل يف سورة البقرة )) وكلوا واشربوا حىت يتبني اخليط األبيض من اخليط األسود  قو 
من الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل (( فسرها بأن اخليط األبيض واخليط األسود هو  
طلوع الصبح وذهاب الليل ، فهذه مجل من تفاسريه عليه الصالة والسالم فيما صح  

ه )) وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة (( بأن القوة الرمي عنه كذلك فسر القوة يف قول
 ن القوة الرمي ، أال أن القوة الرمي  ((إن القوة الرمي ، أال إتفسريها )) أال  يف فقال 

عليه الصالة والسالم يف التفسري ليس بالقليل ولكنه أقل   هإذا تبني ذلك فإن املنقول عن
وذلك ألن تفسريه كان حبسب احلاجة فإذا   مما نقل عن الصحابة رضوان اهلل عليهم ،

احتاج الصحابة إىل التفسري فسر هلم ذلك ، كما فسر هلم قوله جل وعال )) للذين  
وجه اهلل الكرمي وفسر الكوثر يف قوله  ىل أحسنوا احلسىن وزيادة (( بأن الزيادة هي النظر إ 

يف اجلنة (( وجاء يف  إنا أعطيناك الكوثر (( قال )) هو هنر أعطانيه اهلل جل وعال ))
تفسريه أيضًا أنه قال )) الكوثر هو اخلري الكثري الذي أعطانيه اهلل جل وعال (( هكذا  
يف أيات كثرية فسرها النيب عليه الصالة والسالم حبسب احلاجة والصحابة رضوان اهلل  
عليهم كانوا يهابون أن يسألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن تفسري عدد من  

يات ويفرحون بأن يأيت أحد فيسأل النيب عليه الصالة السالم حىت يتعلموا منه مضى  اآل
زمن النيب عليه الصالة والسالم مث ملا كثر الناس وضعف العلم بأحوال النيب عليه الصالة  

والسالم والعلم بسنته عليه الصالة والسالم والعلم بلغة العرب احتاج الصحابة أن   
فكثرت تفاسري الصحابة بالنسبة إىل تفاسري النيب صلى اهلل عليه   يبينوا للناس القرآن

 الصالة والسالم للقرآن ألن داعي احلاجة كان أكثر .
يل الصحابة يرون أسباب النزول ويعلمون أن هذه اآلية أنزلت يف كذا   تنز يف زمن ال 

ث كذا  اآليات هذه أنزلت يف القصة الفالنية يف غزوة بدر ، أنزلت يف القصة ملا حد
وكذا يف غزوة أحد ، وأنزلت كذا يف بين قريظة وهكذا يف عدد كثري من اآليات فعلموا  
أسباب النزول فعلموا التفسري وهلذا كان ما فسر هلم قليل بالنسبة إىل كثر الصحابة ألن  
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علمهم بالقرآن كثري مبا يعملون من لغة العرب  ومبا  شاهدوا من أسباب النزول ومبا  
ََ كانوا أهل قرآن فيفسرون بعض يعلمون من سن ة النيب عليه الصالة والسالم وأيضَا

  القرآن ببعض ، ومع ذلك فرمبا مل يعلم بعض الصحابة مع جاللة قدرهم تفسري بعض  
اآليات فيعلمه اآلخرون ألن القرآن كثري األوجه كثري املعاين من ذلك أن عمر بن  

أو   ))ملنرب يوم اجلمعة وبلغ قوله تعاىل اخلطاب رضي اهلل عنه ملا تلى سورة النحل على ا
يأخذهم على ختوف فإن ربكم لرؤوف رحيم (( قال ما التخوف فقام رجل من  
 املسلمني فقال يا أمري املؤمنني التخوف يف لغتنا : التنقص قال شاعرنا أبو كبري اهلذيل . 

 كما ختوف عود النبعة السفن   منها تامكا قردا    ل  ح  ختوف الر 
وف التنقص )) أو يأخذهم على ختوف (( فسرها هذا الرجل باللغة بأن معىن  يعين التخ

التخوف التنقص يعين يبدأ ينقصهم شيئا فشيئا وهم ال يتوبون وال هم يذكرون يرون  
أهنم يتناقصون يف ذواهتم  يف األفراد يتناقصون يف أمواهلم يتناقصون يف صحتهم  

وال هم يذكرون ، ابن عباس رضي اهلل  ن بو مع ذلك ال يتو و يتناقصون يف معايشهم ، 
ية النحل . ابن عباس رضي  آعنه وهذا تفسري التخوف أحد وجهي التفسري يف اآلية 

اهلل عنهما قال كنت ال أعلم تفسري )) فاطر السموات واألرض(( حىت أتاين أعرابيان  
ذلك   خيتصمان يف بئر فقال أحدمها : أنا فطرهتا يعين ابتدأهتا من غري أن يكون قبل

مكان للبئر ، قال فعلمت أن معىن )) فاطر السموات واألرض (( يعين الذي أبتدأمها  
من غري مثال سابق وخلقهما من غري أن قبل ذلك مثال . وهكذا فالصحابة رضوان  
اهلل عليهم استفادوا  التفسري وأفادوا وكان كالم الصحابة يف التفسري املنقول كثري جداً  

 آيات كثرية كما نقل عنه تفسري قوله تعاىل )) عليكم أنفسكم  فنقل عن أيب بكر تفسري 
ال يضركم من ضل إذا اهتديتم (( عمر رضي اهلل عنه نقلت عنه تفاسري ، عثمان بن  
عفان نقلت عنه أيضًا تفاسري ، وعلى رضي اهلل عنه هو أكثر اخللفاء الذين نقل عنهم  

ابن   –نوا أوعية لتفسري القرآن التفسري ، وممن نقل عنهم التفسري من الصحابة وكا
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رضي اهلل عنه فكان يقول ، رضي اهلل عنه لو أعلم أن أحداً يف األرض عنده   –مسعود 
علم يف القرآن ليس عندي تبلغه املطي لذهبت إليه أو قال  لرحلت إليه وذلك ألنه  

من  شاهد ، صحب النيب صلى عليه الصالة والسالم زمنًا طوياًل وشاهد التنزيل ،  
الصحابة أيضًا ابن عباس رضي اهلل عنه فسر كثريًا جدًا من القرآن ، عائشة فسرت  
القرآن ، أيب بن كعب فسر القرآن وهكذا يف عدد من الصحابة ، لذلك صار كالم  
الصحابة يف التفسري هو الدرجة الثانية يف التفسري املنقول باألثر . الدرجة األوىل التفسري  

صلى اهلل عليه وسلم بنفسه فهذا أغلى وأعلى تفسري إذا كان  بالسنة الذي فسره النيب 
النيب عليه الصالة والسالم هو الذي فسر فال شك أن قوله يف ذلك هو الذي جيب  
األخذ به والذي جيب اعتقاده ، والذي جيب قبوله ألنه ال أحد أعلم مبعىن كالم اهلل  

 صحابة كثري .جل وعال من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . فتفسري ال
فمن أصول التفسري أننا  نعتمد يف التفسري على السنة يعين يف اآلثار تأيت منزلة القرآن  

 يف التفسري مث بعد ذلك تنظر يف تفاسري الصحابة رضوان اهلل عليهم . 
 التفسري يف مراتبه :

  النيب عليه الصالة والسالم فسر القرآن بالقرآن كما ذكرت لكم يف سورة األنعام )) 
الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم(( قال الظلم الشرك ، أمل تسمعوا إىل قول العبد  
الصاحل )) ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم (( فهذا أصل يف تفسري القرآن بالقرآن  

ية أخرى ، ما كان عامًا يف  آفما كان جمماًل يف آية جيده أهل العلم بالتفسري مبينًا يف 
ًا يف آية أخرى ، ما كان مطلقًا جنده مقيدًا وهكذا فأعظم ما يفسر به  آية جنده خاص

القرآن ، القرآن الن اهلل جل وعال جعل القرآن متشاهبًا فقال سبحانه )) اهلل نزل  
أحسن احلديث كتابًا متشاهبًا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني  

متشابه يعين بعضه يشبه بعضًا ففي بعض  جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهلل  (( فالقرآن
اآليات جند أنه ليس مث تفسري للكلمة جتد يف اآلية األخرى تفسري مثل اشرتاط اإلميان  
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فتحرير رقبة مؤمنة (( يف دية قتل اخلطأ ، ويف أنواع من  )يف الرقبة يف قوله تعاىل )
يف موضع تفسريها أهنا  الكفارة قال )) فتحرير رقبة (( نعلم هنا أن الرقبة اليت ذكرت 

 الرقبة املؤمنة اليت ذكرت يف آية النساء . 
فإذن القرآن يفسر بعضه بعضًا وأعلى ما يفسر به القرآن القرآن  مث يفسر القرآن بسنة  
النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم . مث مبا أمجع عليه الصحابة رضوان اهلل عليهم .مث مبا 

 يهم . الصحابة متيزت تفاسريهم بأشياء .قاله مجهور الصحابة رضوان اهلل عل
تفاسريمن علموا القرآن وعلموا السنة ألهنم شهدوا التنزيل ويعلمون سنة النيب   أهنا  -1

 صلى اهلل عليه وسلم وهدي النيب عليه الصالة والسالم .
متيزت تفاسري الصحابة وهذه هي امليزة الثانية أن تفاسري الصحابة تفاسري من    -2

نزيل وعلم أسباب النزول وقد قال شيخ اإلسالم بن تيمية يف معرض كالم له ،  شاهد الت
العلم بالسبب يورث العلم باملسبب يعين إذا علمت سبب الشيء عرفت املعىن ،   
عرفت توجيه الكالم ، عرفت املراد منه فعلمهم بأسباب النزول ومشاهدهتم ألسباب  

هدوا وعلموا فلن يفسروا القرآن بشيء  النزول  حيعل تفاسريهم  يف الغاية ألهنم شا 
 يصادم أسباب النزول أو يصادم سنة النيب عليه الصالة والسالم .

متيزت تفاسري الصحابة بأهنا تفاسري مأمونة من جهة االجتهاد يف اللغة ألهنم أهل   -3
عندهم يف اللغة  ، فإذا اجتهدوا يف تفسري القرآن باللغة فهو اجتهاد   أ ط ال خاللسان و 

يف   حنعامل البصري بلغة العرب ألنه يف زمن الصحابة رضوان اهلل عليهم مل يفشوا الل ال
لم يأت بعد اللحن ومل يداخل العرب  غة فلغة العرب وكان زمنهم زمن احتجاج يف الل

املولدين من الناس من ميني ومشال  ممن أفسدوا بعد ذلك لسان العرب فالصحابة  
 نه ليس عندهم حلن وليس عندهم غلط يف اللغة .اجتهادهم يف اللغة حجة ومقبول أل

أيضًا من مزايا  تفاسري الصحابة أن الصحايب إذا فسر يف األمور الغيبية أو فسر   -4
يف األمور العملية فإنه مأمون التفسري من جهة العقيدة ألهنم هم قدوتنا  هم السلف  
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ي اهلل عن املؤمنني إذ  الصاحل الذين رضي اهلل عنهم وأمر بالرتضي عنهم ، )) لقد رض
( سبحانه وتعاىل ، فلهذا  (يبايعونك حتت الشجرة (( و )) رضي اهلل عنهم ورضوا عنه 

تفاسريهم يف االعتقاد يف التوحيد ، يف األمور الغيبية يف ذكر اجلنة يف النار ، يف  
 جل وعال هو أعلى التفسري وأصح التفسري ألنه مل حتدث بعد  الصفات يف توحيد اهلل 

دع وال اخلرافات  وال الفرق وال احملدثات هلذا تفاسريهم من هذه اجلهة مأمونة  الب
فيتلقاها املسلم بطيب نفس واتباع وأخذ دون تردد فيما فسره الصحابة وصح عنهم  

 رضوان اهلل عليهم . 
تفاسري الصحابة أيضاً متيزت بأهنا وجيزة األلفاظ كثرية املعاين وجيزة األلفاظ  قليلة    -5

فاظ ولكنك إذا تأملت وجدت أن فيها معاين كثرية خيرج منها العامل بعلم خيرج منها  األل
املريب بأنواع من الرتبية واإلرشاد ، خيرج منها املتأمل بأنواع من الفوائد هلذا قال بن  
رجب يف ذكر فضل كالم السلف على كالم اخللف قال : كالم السلف قليل كثري  

يل الفائدة وهذا هو احلال جند الصحايب أو التابعي كلمتني  الفائدة وكالم اخللف كثري قل
ثالث لكنها حترك النفوس ، تشعل يف القلب اإلميان حمبة اهلل جل وعال وحمبة رسول اهلل  

 ل يف القلب معرفة معاين الكتاب والسنة .ععليه الصالة والسالم وحمبة الدين تش
جل وعال أن يسلك بنا وبكم سبيل   وأما كالم املتأخرين اخللف من أمثالنا نسأل اهلل

قليل  منه السابقني األولني من املهاجرين واألنصار كالمهم كثري لكن التحصيل احلاصل 
كالم كثري لكنه قليل الفائدة . فهذه مزايا مخس لتفاسري الصحابة جتعل بعد ذلك منا  ،

 أن تقول : تفاسري الصحابة ال بد من العناية هبا.
 أن يفسر القرآن بتفاسري الصحابة رضوان اهلل عليهم .إذن من أصول التفسري 

 إذا تبني ذلك فنقول الصحابة يف تفاسريهم على أحناء .
الناحية األوىل : أن جيمعوا على تفسري فإذا أمجعوا على تفسري مل حيل ألحد ممن بعدهم  

بة  أن خيالفهم يف التفسري مل ؟ ألنه ال ميكن أن حيجب الصواب يف التفسري عن الصحا
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مث يدركه من بعدهم ألن العلم بالقرآن ال بد أن يكون موجوداً يف كل طبقة من طبقات  
األمة فإذا كان الصحابة أمجعوا على أن تفسري اآلية كذا مث حدث خالف بعد ذلك يف  
زمن التابعني أو بعد ذلك فنعلم أنه خالف بعد إنعقاد اإلمجاع ومعىن هذا اخلالف أن  

ذلك أن   وابه فإنه يعين أن الصحابة مل يعرفوا هذا القول ومعىنهذا القول إذا قلنا بص
مجلة الصحابة مل يدركوا التفسري الصحيح هلذه اآلية . وهذا ال شك أنه ظن سوء خبرية  
خلق اهلل بعد رسله وهم صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .و هذه الدرجة األوىل  

 أو الناحية األوىل . 
 حابة يف التفسري .الثانية أن خيتلف الص 

فإذا اختلفوا يف التفسري فيكون القول ملن ؟ هنا ننظر يف تفاسري الصحابة ، فإذا وجدنا  
أن التفاسري متفقة يف الداللة لكن خمتلفة يف اللفظ فتحمل بعضها على بعض ، فمثالً  
  يف تفسري قوله تعاىل )) أهدنا الصراط املستقيم (( فسرها بعضهم الصراط املستقيم هو

القرآن فسرها بعضهم بالسنة ، الصراط املستقيم حممد صلى اهلل عليه وسلم الصراط  
ن اختلفت فهذه كلها جماهلا واحد ألن من استمسك  إاملستقيم اإلسالم هذه كلها و 

باإلسالم فقد استمسك بالقرآن ومن استمسك بالقرآن فقد استمسك بالسنة وهكذا  
ناظر فيه حيمل بعض التفاسري على بعض  ال لكن فإذًا تارة خيتلف الصحابة يف التفسري 

وهذه هي القاعدة املعروفة عند أهل العلم بالتفسري أنه حيمل كثري من اختالف  
الصحابة بل األكثر على اختالف التنوع ال اختالف التضاد ، يعين أهنا  تنوعت  

ة  بينهم يف ذلك تار  ف عباراهتم ومرادهم شيء واحد بعضها يؤول إىل بعض ، ال خال
ذاك يف جهة  و خيتلفون ويكون االختالف وهو قليل ، اختالف تضاد يعين هذا يف جهة 

يعين ال ميكن أن نقول هذا حيمل على هذا فإذا وجد هذا االختالف اختالف التضاد  
 فينظر فيه على النحو التايل .
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أواًل : ينظر هل صح هذا التفسري عن الصحايب أم ال فنبحث يف صحة التفسري عن  
يب فقد ال يكون صحيحًا فعندئذ يلغى االختالف فال يكون مث خالف يف  الصحا

 التفسري أو معارضة بني قول وقول . 
فنحن نرى مثاًل يف تفسري ابن جرير الطربي أو يف تفسري ابن أيب حامت أو يف  تفسري  
عبد الرازق تفاسري منقوله باألسانيد فننظر  تفسري الصحايب هل هو صحيح بدراسة  

إلسناد على طريقة أهل التفسري هل هو صحيح أم ليس بصحيح ؟ فإذا  ادراسة التفسري 
مل يكن صحيحًا احلمد هلل اسرتاح الباحث وقال : القول بعض القول يف تفسري اآلية  

 ذلك التفسري .  هفيه يعين أن املخالف مل يصح عن فالخال
، فهنا أي  احلالة الثانية : أن تكون التفاسري صحيحة ، هذا صحيح وهذا صحيح 

شيء يرجح ؟ فننظر على الرتجيح بالكثرة فما فسره األكثرون من الصحابة فهو أوىل  
من تفسري األقل هذا وجه ، الوجه الثاين من أوجه الرتجيح وأوجه الرتجيح كثرية جداً  
جدًا ومث كتب أو حبوث معاصرة جيدة يف هذا املوضوع رمبا يأيت ذكرها إن شاء اهلل  

 تعاىل .
ا أن احلالة األوىل إيش احلالة األوىل ؟ يعين الرتجيح بالعدد ، ترجيح بالعدد  إذا وجدن

نا أنه الرتجيح بالعدد غري ممكن أو أن املفسر صاحب جاللة وقدر  دهذا األكثر وج 
مثل بن مسعود فسرها على رضي اهلل عنه فسرها ابن عباس فماذا نقول يف ذلك هنا  

قولني فيصحح فنقول مث خالف يف اآلية  ننظر إذا كان  ميكن أن يصحح كل من ال
فبعض أهل العلم فسرها كذا يعىن بعض الصحابة وبعضهم فسرها كذا فإذا أتى اجملتهد  

تارة  ، تارة يرجح بداللة اللغة ، يف التفسري ورجح فريجح بأمور كثرية ، تارة بالقرآن 
، على معنيني  أصول الفقه مثاًل حبمل املشرتك، صول األتارة يرجح ب، يرجح بالسياق 

على املعنيني  مجيعًا إذا كان اللفظ مشرتكًا أو ببقاء العام على عمومه ، يعين يف أحناء  
يطول الكالم على تفصيلها يف أوجه الرتجيح عند خالف املفسرين ، الصحابة رضوان  
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س  اهلل عليهم  هنا تنتقل إىل املرحلة الثانية .  كونوا مدارس يف التفسري  نقلت هذه املدار 
إىل التابعني طبعاً كل صحايب عنده طالب نقل هلم التفسري علمهم التفسري فستكون  
مدرسة ابن مسعود متثل تفسري ابن مسعود ، مدرسة بن عباس يف مكة متثل تفسري ابن  

وأيب وهكذا ولذلك نشأت يف   ي عباس مدرسة أيب وعلي يف املدينة متثل تفسري عل
س خمتلفة هلا مزايا فمثاًل جتد أن الكوفيني من  األمور االجتهادية يف التفسري مدار 

أصحاب بن مسعود من التابعني ومن تبعهم جتد أهنم يرجحون بأسباب النزول أو  
بتفسري القرآن بالقرآن ألن بن مسعود كان يعتين كثريًا باسباب النزول وكان يقسم  

لت فهذا له وجه  ويقول واهلل ما من آية إال وأنا أعلم مىت أنزلت وأين أنزلت وفيم أنز 
فتنظر اآلن يف مدرسة أصحاهبا يرجحون أو ينظرون إىل أسباب النزول ألن صاحب  
التفسري الذي علمهم ابن مسعود رضي اهلل عنه علمهم على ذلك ابن عباس رضي اهلل  

من التفسري  بأشعار  العرب شيئاً  عنه ة ونقل غعنهما كان يفسر كثريًا  باالجتهاد بالل
ل القرآن نزل بلسان عريب مبني والسنة اليت نقل فيها التفسري أو  اليت  كثريًا ألنه يقو 

ها القرآن قليلة ولذلك كان ال بد من االجتهاد بأي شيء جيتهد ، جيتهد بالنظر  فيفسر 
يف اللغة هلذا جتد جمموعة ابن عباس أو أصحاب ابن عباس مدرسة ابن عباس يف  

رضي اهلل عنه  كان عاملاً باللغة حق العلم ،  التفسري يهتمون بالنظر اللغوي ، ابن عباس 
كان عاملًا بأشعار العرب وملا فسر القرآن يف صحن الكعبة يعين يف صحن احلرم أتاه  
رجالن من اخلوارج فقال أحدمها لآلخر قم بنا إىل هذا الذي جيرتئ على تفسري القرآن 

نا  إ بن عباس فقاال من لغة العرب فقاما مث أتيا ا هيعين ابن عباس نسأله عن مصادق
سائلوك عن بعض اآلي على أن ختربنا مبصادق ما تقول من كالم العرب يعين اعطنا  

ها هبذا التفسري اعطنا الدليل من كالم العرب ألن القرآن أنزل بلسان عريب  ري الدليل بتفس
ول اهلل تعاىل ))  ق فقال ابن عباس سال عما بدأ لكما فلما بدأ السؤال قال : أخربنا عن 

تقوا اهلل وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا يف سبيله لعلكم تفلحون ((  اا أيها الذين آمنوا ي
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اآلية يف سورة املائدة ما الوسيلة )) وابتغوا إليه الوسيلة (( فقال ابن عباس الوسيلة  
احلاجة يعين إذا كان لك حاجة لك طلب ابتغه عند اهلل جل وعال ، وابتغوا إليه الوسيلة  

حاجات املرء وطلباته عند اهلل تعاىل ال عند غريه فقاال له وهل تعرف و وسيلة ، يعين ال
 العرب ذلك قال نعم أمل تسمع إىل قول  عنرتة : 

 إن الرجال هلم إليك وسيلة       أن يأخذوك تكحلي وختضيب 
يعين هلم حاجة الزواج يف استعدي تكحلي وختضيب وحين يديك إىل آخره من التزين  

 قوله تعاىل )) عن اليمني وعن الشمال عزين (( ما العزون ؟ فقال ابن  قاال: فما معىن
عباس العزون : اجلماعات يف تفرقة يعين مجاعات حلق هذه مجاعة وهذه مجاعة وهذا  
معىن العزون )) عن اليمني وعن الشمال عزين (( يعين متجمعني يعين هنا جمموعة وهنا  

عزون اجلماعات يف تفرقة فقاال له يا بن جمموعة مجاعات يف تفرقة قال ابن عباس ال
 عباس وهل تعرف العرب ذلك قال : نعم أمل تسمعا إىل قول الشاعر:  
 ا فجاءوا يهرعون إليه حىت       يكونوا حول منربه عزين

 العلم .  ة و هكذا يف أسئلة تبلغ أربعني سؤاال حيفظها طلب 
ملدينة مدرسة  التفسري . يف مدرسته يف ا هإذا تبني ذلك فابن عباس رضي اهلل عنه هذ

التفسري مبا ينقل عن النيب عليه الصالة والسالم وتفسري القرآن بالقرآن واالقتضاب يف  
ذه نقلت بعد ذلك ونقلت حىت تدون ذلك يف كتب التفسري . ملا  هب ذلك قدر اإلمكان 

 تدون ذلك يف كتب التفسري صار عندنا نوعان من كتب التفسري .
ق قال  ا مدوا يف تفاسريهم على األثر ينقلون باإلسناد حدثنا عبد الرز النوع األول من اعت

و إىل  حدثنا معمر قال حدثنا الزهري مث يكمل إىل النيب عليه الصالة والسالم أ
الصحايب رضوان اهلل عليهم فهذا التفسري باألثر يعين اقتصروا يف تفاسريهم على إيراد  

ل عن السلف من  قم طالب العلم ما نهبا يعل ه األسانيد دون ذكر أشياء أخر فهذ
الصحابة والتابعني وتابعي التابعني يف التفسري وهذه ميثلها تفسري عبد الرزاق الصنعاين  
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وتفسري اإلمام أمحد وتفسري ابن أيب حامت وتفسري ابن مردويه وتفسري ابن املنذر وتفسري  
رار من أثر مدرسة  غالابن جرير الطربي وتفسري ابن  كثري وكثري من التفاسري على هذا 

مدرسة أيضًا يف تفسري   ةابن عباس وهو االجتهاد باالستنباط واالجتهاد باللغة نشأ
القرآن باالجتهاد يعين ينظرون فيه باألوجه النحوية ينظرون إليه باألوجه العربية ينظرون  
ما دلت لغة العرب ويفسرون بذلك ، لكن هذا االجتهاد واالستنباط البد أن يكون  

 هاداً واستنباطاً صحيحاً ، وهذا هو النوع الثاين من مدارس التفسري.اجت
وهي مدرسة التفسري باالجتهاد بالرأي يعين باالجتهاد واالستنباط وهذه كثرية ابتدأت  

  كتب كثرية يف التفسري.مثمث الثاين و  األولكما ذكرنا من القرن  
ثة أن يعلم طالب العلم أنواع  إذن األصل الثالث من أصول التفسري يعين املقدمة الثال

التفاسري ال بد تعرف أنواع التفاسري ألنك ستقرأ يف تفسري ، هذا التفسري هل هو  
صحيح أو ليس بصحيح ، مأمون أو ليس مبأمون نقرأ أوال نقرأ ؟ هذا مبين على أن  
التفسري ال بد أن حيدد نوعه فبهذا التفاسري كما ذكرت لك يف الدنيا بال عدد إن  

 سري يف الدنيا بال عدد .التفا
التفاسري كثرية ولكنها على قسمني ، القسم األول تفاسري باألثر والقسم الثاين التفاسري  

 اليت يورد فيها االجتهاد واالستنباط .
له أن يهتم بالتفاسري باألثر ال بد أن يعلم   طالب العلم أول ما يقرأ يف تفسري اآلية البد 

اآلية بالسنة تفسري اآلية بكالم الصحابة رضوان اهلل عليهم   تفسري اآلية بالقرآن ، تفسري
تفاسري الصحابة ألن هذا كما قلنا هو التفسري املأمون ، إذا استنفذ ذلك ومضى عليه  

له أن ينتقل إىل كتب التفسري باالجتهاد  ورأى ما يف كتب التفسري باألثر فهنا
ة جداً كما ذكرنا وتتنوع يف أربع  واالستنباط كتب التفسري باالجتهاد واالستنباط كثري 

مدارس ذكرناها لكم يف حماضرة مضت ، تفاسري االجتهاد اللغوي ، االجتهاد  
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ال بد أن نعدها كلها، التفاسري   اً يتذكر معنا ، إذ يث داحل املوسوعي وتفاسري أيش؟ يف 
 باالجتهاد تنوعت مدرسة التفسري بالرأي إىل أربعة مدارس وهذه الكتب موجودة .

 : مدرسة التفسري بالرأي العقدية يعين جتد املفسر يفسر ويروم تقرير عقيدته من  أوالً 
خالل التفسري بالرأي ، عقيدة املعتزىل مثل الزخمشري يف الكشاف ومجاعات من  

رة يف تفاسريهم مثل النسفي وأيب السعود ، والرازي ومجاعات فسروا ليقرروا  عاألشا
من آية ميكن أن يستدل هبا يف مسألة من مسائل  عقائدهم يف التفسري فتجد أهنم ما 

عقيدته ، املعتزىل يقرر عقيدته والرافضي يقرر عقيدته ،  إال ويقررالعقيدة أو فيها إشارة 
واألشعري يقرر عقيدته واإلباضي يقرر عقيدته من خالل التفسري وهذه مدرسة كبرية 

سة يف التفسري وهي  ومحى اهلل جل وعال هذه البالد من كثري من كتب هذه املدر 
 مطبوعة موجودة .

ثانيًا : النوع الثاين من املدارس مدرسة التفسري الفقهي يعين بالرأي لكن يروم أن يفسر  
تفسرياً فقهيًا ملاذا ألن املفسر مهه الفقه جتده يفسر تفسرياً فقهيًا هذا مهه فقيه هو فأراد  

إذا أتت املسائل األخرى كالتفسري أن يقرر الفقه طبعًا املفسر الذي له العناية بالفقه 
باألثر التفسري باالجتهاد من جهة اللغة ليس هو يف منزلة املفسرين األولني مث التفسري  
باألثر فإذا عرفت أن هذا التفسري تفسري فقهي فال شك ال تعتمد عليه مائة يف املائة  

حنو ذلك ألنه متيز  كما يقولون يف التفسري اللغوي أوالرتجيح بني تفاسريفيه عن السلف و 
بالتفاسري الفقهية مثل أحكام القرآن إللكيا اهلراس وأحكام القرآن للقرطيب وكثري من 

 التفاسري .
ثالثًا : املدرسة الثالثة من مدارس التفسري التفاسري اللغوية وهذه قد تكون بالغية وقد  

ود وغريه وقد  تكون حنوية مثل البحر احمليط وقد تكون بالغية مثل الكشاف وأيب السع
تكون من جهة االشتقاق يعين يبني لك أصول الكلمة وارتباطها أو املفردات مثل  
مفردات الراغب وأشباه ذلك مثل تفسري ألفاظ الكتاب للسمني احلليب ومجاعة يعين  
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أرادوا البحث اللغوي جتد أنه عنده اآلية ممكن يفسر صفحتني ثالث يف خالف حنوي  
علم ما يروح واحد يقول أنا أقرأ البحر احمليط ، البحر احمليط ، هذا ما حيتاجه طالب ال

ما بصل معه املبتدي أوالذي يريد التفسري يصل معه إىل تفسري اآلية هذا للمتخصص  
يف اللغة وعنده علوم كثرية حىت يعرف مراد أيب حيان األندلسي يف تفسري اآلية ، كذلك 

 التفاسري البالغية واإلعرابية وحنو ذلك . 
بعًا : النوع األخري من مدرسة التفسري بالرأي وهي مدرسة التفسري املوسوعية اليت فيها  را

كل شيء يأيت بالعقيدة ويأيت بالنحو ويأيت باللغة ويأيت بالفقه و يأيت باألثر ، يأيت  
 ين وغريه من كتب التفسري .اروح املع يبكل شيء وهذا من مثل تفسري األلوس

لعلم حىت يطلب علم التفسري ال بد حيدد املدرسة مدرسة  املقصود من ذلك أن طالب ا
هذا املرجع إذا حدد املدرسة استطاع أن يتعامل مع الكتاب على وجه الصواب وإذا مل  
يتحدد املدرسة يقول أنا قرأت يف التفسري الفالين كذا طيب هل هذا كل ما يف كتب  

تفسري كالم اهلل العزيز جل  التفسري صحيح ؟ ال ال بد أن يرتب درجات النظر يف معرفة 
 جالله .

إذا تبني هذا فمن أصول التفسري أيضًا أن التفاسري كما ذكرنا كثرية ومتعددة ، وقد  
ل يف أبواب التوحيد أو خلل يف أغالط من  اليكون يف كثري منها خلل يف العقيدة أو ض

ذه تفيدك يف  نهج يف تقدمي تفاسري الصحابة وحنو ذلك أو عدم العناية هبذا ، هحيث امل
معرفة أن املفسر كلما كان  أقـعد مبعرفة العقيدة وأصول السلف كلما كان تفسريه أسلم  
وكلما كان ترجيحه أقوى لذلك جتد أن شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهلل  
 تعاىل يف مدرستهما يف التفسري عندمها العلم الوايف الراسخ يف التوحيد واالعتقاد يف اللغة 

أو قررا فإنه تقرير مأمون على   ا ويف معرفة أصول السلف وتفاسري السلف فإذا اجتهد
ا وبرتجيهما يف تفسري آيات  التفسري ولذلك جتد أن العلماء واحملققني أخذوا بتفاسريمه

كثرية تبعهم على ذلك احلافظ عماد الدين بن كثري وهلذا جتد أن علماء الدعوة رمحهم  
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ملعاصرين من أنصار التوحيد وامللة جتد أهنم يوصون بتفسري ابن كثري  اهلل تعاىل والعلماء ا
مل ؟ ألن تفسري ابن كثري مجع تفسري بن جرير فنظر فيه وناقشه يف مواضع كثرية وغلط  
ابن جرير يف مواضع كثرية وأيضًا نظر يف التفسري على األصول تفسري القرآن بالقرآن 

بني يف مقدمته ويف الرتجيح نظر إىل أقوال شيخ   وبالسنة وبأقوال الصحابة إىل آخره كما
اإلسالم بن تيمية وكان ذلك أمام عينيه وترجيحات شيخ اإلسالم ابن تيمية ظاهرة يف  
تفسري ابن كثري مثاًل عند تفسري قوله تعاىل يف سورة الكهف )) قال الذين غلبوا على  

  وا هم الذين غلبأ من  اً (( يعين على قربهم نتخذ مسجد  أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً 
على أمرهم ؟ يف التفسري قال املسلمون يعين الذين كانوا مسلمني يف وقت أصحاب  
الكهف ، وقال آخرون ليسوا باملسلمني وإمنا هم املشركون الن اختاذ املساجد على  
القبور والبناء عليها هذا مما هنت عنه الرسل فال ميكن أن يكون أولئك من  املسلمني  

لبوا على أمرهم هم الكرباء و أهل  غكثري رمحة اهلل قال : والصحيح  أن الذين فجاء ابن  
احلكام رأوا هؤالء صاحلني فهؤالء صاحلني هم الذين غلبوا هذا أيضاً  و النفوذ يعين الوالة 

مفهوم ومدرك من كلمة غلبوا على أمرهم من صاحب التغلب الذي يلي األمر هو  
ال ) ) قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن  صاحب التغلب وصاحب الغلبة فقال ق

  عليهم مسجداً (( فصار التفسري أهنم ليسوا باملسلمني فليس فيه حجة الختاذ املساجد 
فيهم فهذا   ذالقبور وليسوا باملشركني أيضًا يف زمنهم وإمنا قاله الكرباء وأهل النفو  . على

التفسري اللغوي فتلحظ أنه  بع صحة يطنوع من الرتجيح يف التفسري يتبع صحة العقيدة و 
متفق مع أصول الدين مع أصول اإلسالم وأصول التوحيد ومتفق أيضًا مع التحليل  

 اللغوي وهذه مدرسة شيخ اإلسالم بن تيمية وابن القيم رمحهما اهلل . 
شيخ اإلسالم تكلم يف جملد أو جملدين طبعت مؤخرًا يف تفسري آيات أشكلت حىت ال  

كتب التفسري القول الصواب فيها ، تكلم عليها شيخ اإلسالم  تكاد جتد يف كتاب من  
يف جملدين يف تفسري آيات أشكالت هذا عنوان الكتاب )) تفسري آيات أشكلت(( 
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القول الصواب فيها وهذا ال شك مدرسة فيها العلم   احىت ال تكاد جتد يف تفسريه
 واملعرفة .

يف التفسري برتتيب   هالعلم نظر من املقدمات املهمة يف علم التفسري أن يرتب طالب 
املنهج وهذا سبق أن ذكرناه مفصاًل يف كلمة أو حماضر بعنوان املنهجية يف قراءة كتب 
التفسري أو كيفية دراسة التفسري هذا مهم أن طالب العلم يسمع ذلك فيه ترتيب مطواًل 
تبدأ بأي شيء حىت تفهم التفسري بأي الكتب وكيف تنمي نفسك ، كيف حتفظ 

 قى شيئاً فشيئاً يف ذلك فريجى فيه اخلري . وترت 
من املقدمات املهمة يف دراسة التفسريات أن يرتب طلب العلم ليس الذي يريد معرفة 
تفسري اآلية . ولكن الذي يريد أن يكون عنده معرفة بكالم اهلل جل وعال أن يرتبه على  

عد هذه املقدمات  ال بد أن تكون تلو األخرى ب ةمنهجية وعلى خطوات حمددة الواحد
 نأيت إىل أصول عامة يف التفسري. 

أواًل الرأي يف التفسري حمرم فقد جاء يف احلديث : )) من فسر القرآن برأيه فلتبوأ مقعده  
من النار (( وجاء )) من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب (( قال أهل العلم  

فمن  ذا ى يف أن جيعل اآلية ك احلديث األول حممول على من فسر القرآن هبوى ، له هو 
فسر القرآن برأيه وبدعته املذمومة ليجعل القران ناصراً لبدعته املذمومة فإنه  متوعد بأن  

ه  ييتبوأ مقعده من النار ألن ذلك قول على اهلل بال علم واهلل جل وعال قرن القول عل 
 بال علم بالشرك والعياذ باهلل .

أيه فقد أخطأ وإن أصاب ((  حىت ولو أصاب  من فسر القرآن بر  احلديث الثاين )) 
يقول البعض أو جيي  ما  ثلم ة فقد أخطأ ويأمث ألنه جترأ على تفسري القرآن دون ملك

خطيب مثاًل يتكلم أو حماضر ما يتعلم تفسري  اآلية وليس عنده ملكة يف التفسري 
م أهل العلم  تفسري اآلية وال يعلم كال، تهد فيها من ساعته وهو ال يعلم التفسري جفي

فيها وليس عنده معرفة راسخة بالعقيدة و باللغة حىت ميكن أن يكون اجتهاده على  
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وجه صواب هلذا هنا من فسر القرآن برأيه يعين الذي نشأ عن جهل بأدوات التفسري  
فإنه أخطأ ولو أصاب حىت لو وافق قوله الصواب ، يقول لك أرجع إىل كتب التفسري ،  

دت هذا القول لكن حني تكلمت هل تكلمت بعلم أو برأي  راجعت كتب التفسري وج
 تكلم برأي ال يعلم . 

ن أصاب ألنه فسر برأيه  ومل يفسره حبجة وإمنا إ هذا هو الذي جاء احلديث فيه أخطأ و 
 برأيه اجملرد.

ذن جيتنب طالب العلم وهذه من املقدمات املهمة أن جيتنب تفسري القرآن بالرأي إف
وإن   ه لم ألنه جرب أن من فسر القرآن بذلك مع كونه يأمث وأنالذي ليس ناشئًا عن ع

أصاب فهو خمطيء فكيف إذا أخطأ لكنه حيرم بركة التفسري وال يعلم التفسري ألنه يتجرأ  
وكالم اهلل جال وعال ال بد أن تأخذ القلوب هيبة من بيان معانيه إال بعلم وحجة هذا  

ه وصفاته . فإذن من املقدمات املهمة  كالم من ؟ كالم اهلل جل جالله وتقدست أمساؤ 
أن يسعى طالب العلم يف معرفة التفسري على ما قاله أئمة التفسري أن يعرف ما أمجع 
فيه من التفاسري واخلالف كيف  ينظر إىل اخلالف على ما ذكرنا من التفصيل املقتضب  

يف التفسري بعد   مث بعد ذلك ميكنه أن يتهيأ له بعد دراسته وطلبه لعلم التفسري أن يتكلم 
 معرفة كالم أهل العلم . 

من املقدمات  املتصلة بذلك أن التفسري ليس جمال إصالح للنفوس باجلهل هو جمال  
إلصالح النفوس بالعلم ألن القرآن يهدي لليت هي أقوم )) إن هذا القرآن يهدي لليت  

قرآن كتاب  هي أقوم (( فإذا فسر القرآن عامل فإنه يهدي به النفوس والقلوب ألن ال
هداية لكن يأيت كل أحد خاصة من الشباب مثاًل أو يف اجللسات أو يقرأ  القرآن وهذا  

دعوية   ويفسر يقول واهلل هذا الذي ظهر يل من اآلية أو جيتهد يف أمور عاطفية أ
ويستخرجها من القرآن هذا باب ضالل ومن جترأ على ذلك فقد جترأ على أمر عظيم  

مرتكبًا إلمث عظيم فليس القرآن جمال رأي وجتارب ونظر ،  خيشى عليه معه أن يكون 
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يقول يظهر يل من اآلية كذا واآلخر يقول يظهر يل كذا ، وهذا يطبق معلومة حنوية 
عنده ضعيفة درسها يف الكلية ويطبقها يف التفسري وخذ من الكالم الذي يدل على  

هلل سبحانه وتعاىل ، إذا كان  عدم اهليبة من كالم اهلل جال وعال ، هذا كالم من ؟ كالم ا 
الناس وهلل جال وعال النعت األعلى إذا كان الناس ال يرضى بعضهم أن يفسر اآلخر  
كالمه على غري  وجه الصواب فكيف يتجرأ احدنا على تفسري كالم اهلل جل وعال  
خبواطر كما يسموهنا خواطر دعوية أو خواطر إصالحية أو حنو ذلك مما ليس له مرجع  

 جيد يف معرفة التفسري .وتأصيل 
فإذن التفسري علم صعب وليس بالسهل وهلذا قال قائل من أهل العلم العلوم ثالثة منها  
ما مل  ينضج ومل حيرتق وهو التفسري قال العلوم ثالثة علم نضج واحرتق ، وعلم مل  
نضج ومل حيرتق وعلم مل نضج ومل حيرتق وهو التفسري ، ليس معىن ذلك أننا جنتهد وكل  
واحد يتكلم مبا يظهر له ال  لكن كالم أهل العلم فإذا أتى العامل والعارف بالتفسري فإنه  

 يتكلم كالماً حسناً على تفسري اآلية . 
هلذا نقول إصالح الناس إمنا هو بالقرآن ، إصالح الناس إمنا هو بالتفسري إصالح  

املعاين ونظر يف   الناس بيان معاين الكتاب والسنة فإذا نظر الناظر طالب العلم يف 
التفسري وكان عنده دربه  يف ذلك وراجع التفسري فإنه ميكن طالب العلم أن يدعو  
الناس بعلم وبتفسري اآلي تفسرياً صحيحًا وهذا يكون أدعى إىل قبول كالمه وإىل النور  

لك هذه كلمات موجزة تناسب هذا املقام املختصر وإال فإن   ناعلى كالمه كما ذكر 
ومعرفة علوم التفسري هذا أمر عظيم وطويل وحيتاج إىل حماضرات   أصول التفسري

وحماضرات كثرية ودروس متنوعة فأسأل اهلل جال وعال  أن جيعل هذا القليل فاتح خري 
لسامعه  واملتكلم به وأن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين وأن  يوفقنا وأن جيعل القرآن 

ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا أنه سبحانه   حجة لنا ال حجة علينا وأن يعلمنا منه
 جواد كرمي وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا حممد . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مقدمة في أصول التفسير
 هـ  24/11/1418 حفظه اهلل   –فضيلة الشيخ / صالح آل الشيخ 

20 

أحيانًا يف بعض الكتب حينما يذكرون مراجع تفسري الصحابة والتابعني يذكرون   -س
تفسري القرآن بالقرآن مث بالسنة مث يقولون تفسري القرآن باالجتهاد واالستنباط .  

ك اللغة العربية فهل هذا التعبري  صحيح ألن األشكال هو أن االجتهاد  ويقصدون بذل
شامل جلميع مراحل التفسري السابقة فالصحايب جيتهد يف تفسري القرآن بالقرآن وجيتهد  

 يف تفسري القرآن بالسنة . أفيدونا مأجورين .
إشكال  احلمد هلل هذه املسألة من حيث التنظري رمبا تشكل لكن من حيث التطبيق ال 

فيها فالذي يعاين التفسري ال جيد فرقًا بني أن يقبل تفاسري الصحابة وبني التفسري  
باالجتهاد واالستنباط ألننا نقول ما جاء التفسري فيه تفسري القرآن بالقرآن فإنه هو  
احلجة ما جاء بتفسري القرآن بالسنة فهو احلجة ، تفسري القرآن بأقوال الصحابة رضون  

و احلجة أحياناً يكون تفسري القرآن بالقرآن تفسري جممل ببعض البيان تارة  اهلل عليهم فه 
يكون تفسري الصحايب أيضًا حيتاج إىل اجتهاد حىت يتضح فإذن التفسري باالجتهاد  
واالستنباط مقبول لكن ال يعارض به تفاسري املتقدمني إذا كان يعارض تفاسري الصحابة  

قلنا أن التفسري ال ميكن أن حيجب عن الصحابة  فإنه ال يقبل ألنه ال وجه له وكما 
ل  ا فإذا أتى اجملتهد واجتهد فإن اجتهاده يكون حممواًل على أقو  مويدركه من بعده

الصحابة يعين ال جيعل االجتهاد صوابًا حىت يكون غري معارض للكتاب  والسنة  
عًا التفسري  وتفاسري الصحابة فإن كان معارضًا يعين خمالفًا فإنه ال يتقبل ذلك . طب
 باالجتهاد له شروط سبعة عند العلماء وهي صعبة ليس كل أحد يدرك ذلك 

هل االستشهاد باآلية على حادثة دون علم بتفسري اآلية يعترب تفسريًا هلا وهل   - س
 يأمث من قال ذلك ؟ 

االستشهاد باآلية يف حادثة له حاالن احلال األوىل أن جيعل اآلية يف معرض كالم وهو  
اهرة مثل يأيت  ظفيجعل القرآن مستشهدًا به أو يضمنه كالمه وهذا فيه مناسبة  يتكلم

حد امسه موسى قال  أمثاًل جاء  –خذ الكتاب بقوة  –ويقول يعطي أحد كتاب ويقول 
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جمموعة دخلوا قال ادخلوا من أبواب متفرقة وحنو   –مث جئت على قدر يا موسى  –
القرآن يف غري ما أنزل له إال يف حالة واحدة  ذلك فهذا مما هنى عنه العلماء ألنه أنزل 

 االستشهاد به يف الكالم أو يسمى االقتباس أو حنو ذلك .  وأ يسموهنا تضمني القرآن 
أما إذا كان فيما أنزل فيه القرآن فإنه ال بأس به ، أن يستشهد بالقرآن فيما معناه ظاهر  

لناس أتقوا ربكم (( يوصي  . مثاًل يوصي بالتقوى فيستدل بقوله تعاىل )) يا أيها ا 
بالصالة ، باإلميان )) يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهلل ورسوله (( يوصي بالصالة ))  

يعين مبا معناه ظاهر  ال حيتاج إىل نظر فإنه له أن يستشهد بذلك   (وأقيموا الصالة (
 لظهور معناه وعدم خفائه .

م اهلل عز وجل إذا كان هو  ما هي الشروط اليت جيب أن تتوفر يف من يفسر كال -س
 من أهل السنة واجلماعة ؟

ه حافظًا للقرآن ألن ل ذكر العلماء شروطًا لذلك : األول أن يكون عاملًا بالقرآن حافظاً 
القرآن يفسر بالقرآن وإذا كان غري حافظ لكتاب اهلل جل وعال عن ظهر قلب فإنه قد  

يعلم ) وهذا على جهة  يفوته تفسري اآلية بآية أخرى ويف ضمن ذلك أن يكون 
التفصيل ال على  االشرتاط ( أن يكون يعلم القراءات سواء كانت السبع أو العشر أوما 
هو أكثر من ذلك مما صح من القراءات ألن التفسري حيتاج فيه املفسر إىل تفسري القراءة  

  ال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من و بالقراءة األخرى مثل قوله تعاىل )) 
حيث أمركم اهلل (( يف القراءة األخرى قال جل وعال )) وال تقربوهن حىت يتطهرن ((  
صار معىن يطهرن يعين  يتطهرن يعين الطهارة الكاملة ، الطهارة من احليض وطهارة  

على   ئ يكون عنده علم أو جيرت ما باالغتسال ، فتفسر القراءة بالقراءة بعض الناس 
ومسعناها من بعض خطباء   –صاًل ال تصح مثل الذي يأيت القراءات ويأيت بقراءة شاذة أ

مثاًل يأيت بقوله )) وإذا   –اجلمعة ومن بعض احملاضرين  هذا جهل يف بعض أحواله 
ما أدري له  –أردنا أن هنلك قرية أّمرنا مرتفيها ففسقوا فيها (( يعين جعلنا مرتفيها أمراء 
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القراءة األخرى وهذه ليست قراءة   كما املقصود أّمرنا مرتفيها يقول  –هوى أو كذا 
يعين أمرنا مرتفيها باهلدى والتقى فلم   صحيحة ولكن )) أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها (( 

   (يطيعوا الرسل بل فسقوا فيها )) فحق عليها القول فدمرناها تدمرياً(
كون  يإذن املفسر يشرتط فيه أن يكون حافظًا لكتاب اهلل جل وعال ويفضل فيه أن 

 بالقراءات ألن بعض القراءات يفسر بعضاً . عاملاً 
الشرط الثاين : أن يكون عاملًا بالسنة ونعين بالسنة ، السنة اليت فيها تفسري القرآن 
الكرمي فيعلم تفسري القرآن مبا جاء يف السنة حيصر ذلك ويعلم ويعلم سنة النيب عليه  

ألن ذلك يؤهله ملعرفة ما  الصالة والسالم وكيف اثباهتا ومعرفة الصحيح منها من غريه
 صح من التفسري بالسنة مما مل يصح . 

أن يكون عنده علم بأصول الفقه يعين بأسباب النزول بالناسخ   -الشرط الثالث :
واملنسوخ مبعىن املطلق واملقيد ، مبعىن العام واخلاص مبعىن اجململ واملبني بدالالت األلفاظ  

قه إيش معناها يعين وجه الداللة من اآلية  إذا كان عنده علم بأصول الفقه أصول الف
على املعىن هذا من أصول الفقه هي قوانني يستنبط هبا العامل احلكم من الدليل ،  
االستنباط هذا يقوم على قاعدة ال بد يكون عنده علم هبذه القواعد اليت حيصل هبا  

ة العرفية مث احلقيقة االستنباط مثل مثاًل أن يقدم يف الكالم احلقيقة الشرعية ، مث احلقيق
اللغوية ، هذه تفيد املفسر يف كثري من اآليات اليت أشكلت أو صار فيها خالف بني  

 املفسرين .
 املقصود علمه بأصول الفقه ، أصول االستنباط حيتاجه يف االجتهاد يف التفسري.

لقرآن الشرط الرابع : أن يكون عاملًا بكالم السلف يف التوحيد والعقيدة حىت ال يفسر ا 
بتفاسري اخللف اليت فيها بدع وحمدثات ، إذا جاءت األمور الغيبية يعلم أصول السلف  
يف تفسري الغيبيات يف أمور التوحيد وصفات  اهلل جل وعال يفسرها مبا فسره به السلف 

 ما جيتهد يف شيء خيالف منهج السلف يف ذلك .
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هي ميدان وألن القرآن كما  الشرط اخلامس : أن يكون عاملًا بلغة العرب ألن اللغة 
يف   ذكرنا أنزل بلسان عريب واللغة هي ميدان الفهم هي الوسيلة األلفاظ وعاء واملعىن

كيف تفهم املعاين إال إذا فهمت داللة األلفاظ على املعاين لذلك ال بد  و هذا الوعاء ، 
يف مفرداهتا   أن يكون عاملًا باللغة علمه باللغة يشمل أن يكون عاملًا باللغة يف حنوها و 

ويف تراكيبها أما البالغة فال تشرتط ألهنا أمر خارج عن ما يفهم به إال إذا قيل يف علم  
 املعاين من علوم البالغة فإن الشرتاطه وجه .

علم اللغة إيش نعين به ما يكون يعين أنه  يعلم النحو يف كل  مسألة مثاًل أو يعلم هذه  
و بالقوة القريبة يعين يستطيع يراجع مثاًل املفردة  مفردها بنفسه قد يكون يعلمها بنفسه أ

، عنده كتب اللغة عنده املعاجم عنده كتب النحو ، عنده ما يستعني به على ذلك ،  
 عنده ملكة ويستطيع أن يستعني يف ذلك بالقوة القريبة .

 الشرط السادس واألخري يف ذلك : 
  ي يأيت هكذا ما يعرف ما الذ  أن يكون يف تفسريه مراعيًا مواقع اإلمجاع واخلالف ما

 أمجع عليه مما أختلف فيه ألنه قد خيالف اإلمجاع يف مسائل . 
ما هي أحسن كتب التفاسري الفقهية من حيث كثرة املسائل والتأصيل والبحث   - س

 الفقهي وحنو ذلك ؟ 
كثرية ومن أوسعها كتاب القرطيب أحكام القرآن املبني عند معاين أهل    التفاسري الفقهية 

لفرقان  وهذا كتاب من جهة الفقه فيه سعة فيه فوائد كثرية فيه مسائل فقهية نادرة  ا
وحبثها حبثًا جيدًا ولكن الوصول للبحث فيه حيتاج إىل معرفة  بالكتاب كله واحلمد هلل  

مل يقرأ الكتاب مبن قرأ الكتاب ، فيه حبوث   حلق من أيف الفرتة األخرية ظهر تفسري ف
كتاب القرطيب فيه عيب وهو أنه حنا منحا املتكلمني يف العقيدة  مجيلة يف الكتاب لكن  

ففي العقيدة يقرر منهج املتكلمني واألشاعرة وهذا من العيوب الكبرية يف ذلك فإذن  
 املسائل الفقهية حبثه حسن .
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ومن الكتب أيضًا أحكام القرآن إلبن العريب املالكي لكن فيه ضعف  وعدم استيعاب  
 ثرية .وفيه أيضاً فوائد ك

 ومنها أحكام القرآن إللكيا اهلراس الشافعي فيه حبوث جيدة ومؤصلة.
ومن الكتب املعاصرة كتاب الشيخ حممد األمني الشنقيطي أضواء البيان فإنه من الكتب 
اليت اعتىن فيها بذكر األحكام الفقهية لكن ليس عند كل آية فيها حكم فقهي لكن ما  

ت فيها احلكم الفقهي ظاهر بني يعين آية يف الصالة  اشتمل عليه كتابه من تفسري اآليا
، يف الزكاة يف الرهان يف الربا يف احلج وحنو ذلك . أما إذا كانت اإلشارة يف احلكم  

 الفقهي فيها خفاء فإنه ال يتعرض لذلك .
سائل يسأل حول أنكم أشرمت يف حماضرة سابقة إىل أن من أحسن خمتصرات    - س

 فسري وأيهما أفضل هو أم تفسري السعدي ؟ التفسري كتاب زبدة الت
تفسري الشيخ عبد الرمحن السعدي أفضل ألن فيه من الفوائد وتقرير التوحيد والعقيدة  
فوائد عظيمة جدًا ولكن ذلك فيه معاين كلمات والشيخ عبد الرمحن السعدي قد ال  

وتفسري الشيخ  ينقل الكلمة ومعناها ، ويهتم بذكر التفسري اإلمجايل مع ذكر الفوائد ، 
عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهلل يستفيد منه العامل أكثر وطالب العلم أكثر ألنه يفتح 
أبواب وكلمات قد ما يدركها طالب العلم املبتدئ .كتاب زبدة التفسري اختصر فيه  
مؤلفه األشقر كتاب الشوكاين يف اختصار لطيف يف اجلملة ، ومث مالحظات يسرية يف  

يف اجلملة ليس فيه خلل يف االعتقاد خاصة يف أمور الصفات   بعض املواطن لكن 
والغيبيات  واإلميان وحنو ذلك فهو من  الكتب احلسنة جدًا . واملواضع املشكلة يف  
تفسري الشوكاين يتجنبها  مثل مثاًل كالم الشوكاين يف خلق القرآن وعدم حسن الكالم  

له ، اخلالف يف آيات الصفات ،   فيه وتوفقه يف املسألة فإنه اجتنب هذا ومل يتعرض
 تقريرها غري واضح وهو يقررها بوضوح ، واهلل أعلم .

 ما هي أفضل كتب التفسري بالرأي اليت هنجت منهج أهل السنة واجلماعة ؟  - س
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الكتاب هذا الذي ذكرت لكم إللي هو كتاب نفحة العبري خمتصرة  وزبدة التفسري  
 األكرب وفتح القدير .

 سري ، فتح القدير ، وكتاب الشنقيطي أيضاً طيب يف هذا الباب . كتاب زبدة التف
إذا بدأ طالب العلم يف دراسة أصول التفسري فما هي أفضل املتون اليت يبدأ هبا   - س

 وأفضل الشروح هلذه املتون ؟
له   ما أعلم كتاب جيد يفي حباجة طالب العلم يف أصول التفسري ، شيخ اإلسالم 

لكن ما اشتملت  كل مباحث األصول ، الشيخ عبد الرمحن   مقدمة يف أصول التفسري
بن  قاسم له أيضًا مقدمة يف اصول التفسري وشرحها هو أيضًا حباشية وباملناسبة  ننبه  

خ  يأصول التفسري لشعلى إىل أن بعض الناس يظنون أن حاشية الشيخ عبد الرمحن 
هلا حاشية ملا وضعه هو  أصول التفسري هو وضعها وعمل   اإلسالم بن تيمية ، ال هذه 

يعين املنت له فيما يظهر والشرح واحلاشية له . ما أعلم كتابًا فيه ذكر أصول التفسري  
 جيدة . 

لكن يستعني طالب العلم بكتب علوم القرآن مثل الربهان واالتقان ومناهل العرفان  
 وأشباه ذلك مع جتنبه ملواضع اخللل يف العقيدة .  

هل هلم عناية بالتفسري وما هي أفضل الكتب اليت جائت  أئمة الدعوة السلفية  - س
 منه ؟

أئمة الدعوة اإلسالمية السلفية ابتداءًا من اإلمام املصلح اجملدد  شيخ اإلسالم   
واملسلمني حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل وجزاه  اهلل عنا وعن مجيع املوحدين خري  

، جند ما كانت تعرف التفسري وال االهتمام به  اجلزاء أدخلوا إىل جند االهتمام بالتفسري 
له   . فالشيخ حممد رمحه اهلل  اإلمام اجملدد كانت له العناية الطوىل بالتفسري وشهد

مشاخيه بذلك وهلذا ترى أنه يف تفاسريه يعين يف جمموع رسائل الشيخ مث أربعة جملدات  
سري فسر مبا حيتاجه يف  يف ذكر تفاسري الشيخ حممد رمحه اهلل ، الشيخ حممد يف التف
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إلمام عبد العزيز بن حممد عندما ناهز االحتالم، قال وملا  لالدعوة فسر سورة الفاحتة 
سنة تقريبًا أو حنوها فسر له  15ناهز عبد العزيز بن حممد بن سعود االحتالم وصل 

  الفاحتة . أيضًا فسر آيات كثرية مجعت يف جملدات فسر سورة الفلق والناس إىل آخره . 
أئمة الدعوة فسروا القرآن لغرض بيان التوحيد والعقيدة الصحيحة وبيان ما يضاد فسروا  
القرآن بذلك مل ؟ ألن منهج أئمة الدعوة يف التأليف أصاًل هم ال يرون كثرة التأليف  
يرون أن األمة ، العلماء ليسوا حباجة إىل التفرغ للتأليف وإمنا هم حباجة إىل أن 

مة أهل العلم السابقني مما ألفوه يف التفسري أويف أي علم من  يستفيدوا من كالم أئ
العلوم وأن ينشروا يف الناس الدعوة ، ألن التأليف يأخذ وقت والناس يف جند وما حوهلا  
يف ذلك الوقت حباجة شديدة إىل الدعوة أشد من حاجتهم إىل أن يقال فالن من  

ر حمدود وهذه تتطلب انقطاع  العلماء ألف شرحًا للبخاري أو ألف تفسري ألن العم
وأعمار طويلة فهم تفرغوا ملا املصلحة فيه أعظم والثواب فيه أكثر واحلاجة إليه أمس  

ثر أ  ومعلوم أن املرء جيب أن يؤثر الواجب الشرعي على ما هتواه نفسه ومع ذلك فقد 
 آخره  عنهم يف التفسري أشياء كثرية لكن مل يتفرغ أحد منهم لتفسري القرآن من أوله إىل

. 
على طريقة أهل التفسري وهل هناك فرق بينها وبني   نادكيف تكون دراسة اإلس  - س  

 طريقة احملدثني ؟  
هذه مالحظة جيدة من السائل زين أن الحظ هذا يف كالمي نعم هناك فرق  ج : 

جال  ر ألهل االختصاص ولعل السائل إذا كان عنده اهتمام خاص بال ه ولكن بسط
الختصاص والفرق بني كتب التفسري وكتب احلديث عنده هذا  وبطبقات الرواة وبا

 االهتمام أن يراجعين إن شاء اهلل جند اإلشكال سهل ونبني له الفروق الكثرية يف ذلك  
لقد وعد فضيلتكم بإخراج كتاب يف معاين ألفاظ الصالة والتكبري والتسليم وطال   - س

 انتظارنا هلذا الكتاب فما هو مصريه ؟ 
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 نسأل اهلل جل وعال اإلعانة  والتيسري . –ان  اهلل املستع
أكثر من سائل يسأل عن جهود الوزارة يف إعداد تفسري جامع شامل للقرآن  - س

الكرمي وأيضًا عن تكليف األئمة بتفسري كتاب اهلل عز وجل سواء بالتفاسري امليسرة  
 ختصيص  أوحىت النقص الذي نالحظه يف الدروس العلمية يف املدن والقرى وغريها يف

 دروس لتفسري القرآن الكرمي .
تأخذ على عاتقها واجب الدعوة إىل اهلل جل وعال وواجب إصالح  أهنا الوزارة ال شك 

الناس وإصالح الناس ال يكون إال بالطريقة السلفية الصحيحة من التأثري على الناس  
لناس وهلذا  بكتاب اهلل جل وعال وبسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وبيان معاين ذلك ل

ا على الناس ما افتقدوه  أو أرشدنا األئمة وبلغناهم يف تعاميم وخطابات كثرية بأن يقر 
ا على الناس يف كتاب التوحيد وشروحه قرة  أو ا على الناس يف تفسري ابن كثري أو يقر أو ر يق

ثالثة األصول وبلغ األئمة بذلك لكن ما أدري هل يف ا للناس يقرأو عيون املوحدين أو 
يعين أئمة يعين مطاوعة املساجد أئمة املساجد ال أدري هل استجابوا أم ال   األئمة 

هم شيء تعلق مبثل هذه املسائل فإنه  ءواحلقيقة أنه ينبغي هلم أن يستجيبوا ألن إذا جا
ناتج عن دراسة ومعرفة باملصاحل وحاجة الناس يعين مسجد ما يقرأ فيه التفسري كان هنج 

وآخرهم الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل كل يوم يقرأ   أئمتنا رمحهم اهلل وعلمائنا
التفسري ما بني األذان واإلقامة يقرأ تفسري بن جرير قرأ كذا مرة ابن كثري قرأ مرات  
واجلماعة يسمعون ويستفيدون وخري هلم من أن ال يأتوا إىل املسجد إال متأخرين فإذا  

بل ويتلقى ذلك ويتقبله بقبوٍل حسن  كان التفسري بيقرأ عليهم فال شك ترى العامي بيتق
. ملا ؟ ألن لغة التفسري يف ابن كثري سهلة وواضحة خاصة ابن كثري سهلة وواضحة  
ويستمع يوجد أشياء واسرائيليات وأخبار تطول لكنها ما تشغل املتلقي عن معرفة 
التفسري فمثل هذا ينبغي أن يعتىن به األئمة يقرأ وخيصص من وقته أو بني اآلذان  

اإلقامة كل يوم العشاء أن يقرأ يف ذلك لعله أن ينتفع به من شاء اهلل جل وعال من  و 
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عباده ينتفع اإلمام بإمرار التفسري وينتفع املستمع . أما ختصيص كتاب يف ذلك برنامج 
يعين إىل اآلن ما اختذت   –الوزارة يف نشر الدروس العلمية وكذلك فيه برنامج كبري 

ار الدروس يف املساجد مجيعًا وترتيب ذلك يف القرى واهلجر  خطواته النهائية يف إقر 
إىل بعض الوقت الزائد لرتتيب أوراقه وإنفاذه واحملافظات واملدن لكنه مشروع كبري حيتاج 

بالنسبة للتفسري ما شرعت الوزارة يف تفسري مطول للقرآن ألن  إن شاء اهلل تعاىل 
 التفاسري وهلل احلمد موجودة  نعم . 

ن االستماع حلديث الشيخ استماع حلديث ال ميل ولكن ارتباط الشيخ مبوعد  احلقيقة أ
بعد الصالة مباشرة يف جملة الدعوة جعله يطلب عدم اإلطالة يف هذا احلديث للمشاركة  
يف ذلك املوعد فختامًا نسأل اهلل أن جيزل األجر واملثوبة لشيخنا الفاضل وأن جيعل ما 

له هذا الكالم الطيب وهذا اجمليء الطيب يف هذا  قدمه يف ميزان حسناته وأن يشكر 
املكان الطاهر املبارك ونسأله بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن جيعل ما قيل وما مسع  
حجة لنا ال حجة علينا إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده  

 ورسوله .
وعد الدعوة بلغونا قبل قليل بأنه  وسلم على عبدك ورسولك . وبالنسبة مل اللهم صل  
 أجل … 

 إذاً نواصل ياشيخ … على كل حال فيه بركة إن شاء اهلل . 
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