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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

 أما بعد:  ... السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

تفريًغا لدورة علمية يف   التفسري( فقد طالعت عىل عجالة  التعليق عىل كتاب )مقدمة يف أصول 

تيمية   ابن  اإلسالم  تعاىل-لشيخ  اهلل  فهرًسا،   -رمحه  له  ووضعوا  اإلخوة  بعض  بإعداده  فام 

 وأسميته:

 (الكواشف العلمية عىل مقدمة أصول التفسري البن تيمية)

 

 وتعاىل.أسأل اهلل أن يتقبله، وأن جيعله نافًعا خللقه، مقبواًل عنده سبحانه 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

@dr_alraies 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

 هـ1440/  3/  19
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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من 

إله إال اهلل وحده ال رشيك له، هيده   اهلل فال ُمضل له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أما بعد:

–ففي اليوم الثاين والعرشين من شهر شوال لعام تسع وثالثني وأربعامئة وألف من هجرة النبي  

 ودول   مدن   ومجيع  -والسنة  بالتوحيد  اهلل  أعزها–  الرياض  مدينة  ويف  -وسلم  عليه  اهلل  صىل

–  تيمية   ابن   اإلسالم  لشيخ(  التفسري  أصول  يف  مقدمة)  كتاب   عىل  تعليق  يف  ألتقيكم  املسلمني،

 .-تعاىل اهلل رمحه

وهذه املقدمة عىل اختصارها حوت فوائد وقواعد كثرية قد ال توجد يف غريها، ومن املعلوم أن  

تيمية   ابن  اإلسالم  اهلل،   -تعاىل  اهلل  رمحه–شيخ  كتاب  تفسري  يف  املتميزين  القالئل  العلامء  من 

 يف  كام  كثرية  مواضع  يف  -تعاىل  اهلل  رمحه–ومعرفة مقاصد السور وارتباط بعضها ببعض، لذا تراه  

وع الفتاوى( إذا تكلم عن السورة بنين فيها عجائب، بنين ما يف ابتداء السورة وما يف خامتتها جمم)

 .-تعاىل اهلل رمحه–ووجه التناسب، ثم بنين بعض الفوائد والفرائد  

الذي العلامء  من  كالم   نوهو  وله  بالسنة،  القرآن  تفسري  يف  ثم  بالقرآن،  القرآن  تفسري  يف  متيزوا 

هذا   يف  واسعة   رمحه–عجيب  رمحة  تعاىل  واآليات  -اهلل  السور  ألفراد  تفسريه  عىل  والكالم   ،

يطول، إال أن املقصود يف مثل هذا الدرس هو التعليق عىل هذه املقدمة التي احتوت عىل فوائد 

 .-تعاىل اهلل  شاء إن –وقواعد عظيمة كام سيتبني بقراءهتا 

 املقدمة يف أصول التفسري أذكر مقدمات: وقبل الُبداءة يف القراءة والتعليق عىل هذه 

 املقدمة األوىل: 

)اإلتقان(،   كتابه  يف  السيوطي  هذا  ذكر  اساًم  مخسون  عظم للقرآن  كلام  اليشء  أن  العرب  وعند 

إن    :كثرت أسامؤه، كام بنين هذا السيوطي نفسه يف الكتاب نفسه ملا ذكر أسامء سورة الفاُتة، قال
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العرب إذا عُظم عندهم يشء كثرت أسامؤه، ومثل هذا يقال يف أسامء القرآن، فإن للقرآن مخسني 

 ساًم، مجع ذلك السيوطي يف كتابه )اإلتقان(. ا

–وعدد أحرف كتاب اهلل واحد وعرشون ألف حرف بعد الثالثامئة ألف، ذكر هذا السخاوي  

اء  مجال)  كتابه   يف  -تعاىل  اهلل  رمحه  فعدد   الكلامت   عدد  أما  اهلل،  كتاب   يف  األحرف  عدد  هذه  ،(القرن

  فإن   السور  عدد  أما  السخاوي،  أيًضا  هذا  ذكر  كلمة،  ألف  وسبعون   اثنتان   اهلل  كتاب   يف  الكلامت 

 يف القرآن أربع عرشة بعد املائة من السور.

 املقدمة الثانية: 

 وجاء  أحرف،  سبعة  عىل  نزل  القرآن   أن   -عنه  اهلل  ريض–ثبت يف الصحيحني من حديث عمر  

وقد كثر كالم أهل العلم عىل هذه األحرف   ،-عنهام اهلل  ريض–  عباس  ابن  حديث  من  ذلك  نحو

السبعة حتى أوصل ابن حبان اخلالف يف هذه املسألة إىل مخس وثالثني قواًل، وزادها السيوطي 

 إىل أربعني قواًل. 

 وقبل الكالم عىل هذه األحرف السبعة ينبغي أن ُيعلم ما ييل: 

األول:   - أبو شامة  أن  األمر  ذكره  باإلمجاع،  السبعة، وهذا  القراءات  السبعة غري  األحرف 

مجعها أبو بكر بن جماهد، من قراء   ن تيمية، وذلك أن القراءات السبعوشيخ اإلسالم اب

 بالد احلرمني والعراقني والشام.  سبعة من

الثاين: - كل   األمر  من  تضاد  اختالف  ختتلف  وال  بينها  فيام  تتناقض  ال  السبعة  األحرف 

وجه، بمعنى ال يوجد يف حرف إثبات يشء ويف احلرف اآلخر نفيه، هذا باإلمجاع حكاه 

تيمية   ابن  اإلسالم  اختالف -تعاىل  اهلل  رمحه–شيخ  إىل  يرجع  فيها  االختالف  وإنام   ،

النطق، يف  وختتلف  واملعنى  اللفظ  يف  تتفق  أو  وجه،  دون  وجه  من  اختالف  أو    التنوع، 

 إىل غري ذلك، فاملهم أن اخلالف بني األحرف السبعة ليس اختالف تضاد....
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ز  أن   -عنه  اهلل  ريض–من نسب إىل ابن مسعود    األمر الثالث: -   فقد   باملعنى  القرآن   قراءة  جُيون

  بعضهم   ألن   تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  بنين   كام  كذب   مسعود  ابن  إىل  والنسبة  كذب،

)آية  جاءت   إذا  أنه  يظن )يقال  أن   يصح  ،(تعال:    مسعود،   ابن  إىل  هذا  وينسب(  أقبل: 

 بلغ مراجعة .-عنه اهلل ريض–ىل ابن مسعود ع كذب  وهذا

الرابع: - عثامن    األمر    كل   فيه  وليس   واحد،  حرف  عىل  مُجع  -عنه   اهلل  ريض–مصحف 

 .-تعاىل اهلل رمحه– الرب عبد ابن  هذا بنين  كام السبعة، األحرف

 يأيت   كأن  اللفظ   يف  اختالف  هي  السبعة  األحرف  أن   -أعلم  واهلل–إذا تبنين هذا فأصح األقوال    

 عزا  وقد  ،-عنه  اهلل  ريض–  مسعود  ابن  عن  جاء  كام  وهكذا  ،(تعال)  فيه  وحرف(  أقبل)  حرف  يف

م من فمنه  بلغات،  تتكلم  العرب   أن   وذلك  ،-اهلل  رمحه–  الرب  عبد  ابن  العلم  أهل  مجهور  إىل  هذا

بقول:   القرآن  فيأيت  )تعال(،  بقوله:  تعالوا}ُيعربن  القرآن  {قل  فيأيت  )أقبل(،  بلفظ:  وبعضهم   ،

 بلفظ )أقبل(، حتى يتناسب مع لغة كل قوم، فهي اختالف يف اللغات.

ابن  ح هذا  اللغات، ورجن اختالف يف  السبعة  األحرف  أن  العلم يف  أهل  أقوال  وهذا هو أصح 

حه شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريمها من أهل العلم، وعزاه ابن عبد الرب إىل مجهور عبد ا لرب ورجن

 أهل العلم. 

 أول   يف  العرب   أن   وذلك  واحد،  حرف  عىل  عثامن   مجعه  قد  -عنه  اهلل  ريض–ومصحف عثامن  

اتسعت   الرشيعة  تيسري  فمن  بلغته،  يتكلم  منهم  كل  كان   األمر ملا  لكن  العرب،  بلغات  نزلت 

الفتوحات وصار بقاء هذه اللغات يسبب عند الناس اضطراًبا ال سيام عند العجم الذين دخلوا  

فلذلك مجع اختالف واضطراب،  بينهم  اللغة، فحصل  تعلموا  ولتوهم   ريض –عثامن    اإلسالم 

 الناس عىل حرف واحد. -عنه اهلل
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األ مفسدة، فإذن  بقائها  عىل  ترتب  ذلك  بعد  لكن  القرآن،  نزول  أول  يف  نافعة  السبعة  حرف 

عثامن   العرضة الذي    العثامين،  املصحف  وهو  واحد  حرف  عىل  -عنه  اهلل  ريض–فجمع  هو 

التي نسخت ما قبلها، وسيأيت الكالم عىل القراءة املتواترة وسيكون فيه إشارة إىل هذا واألخرية،  

 .-تعاىل اهلل شاء إن –املعنى 

إذن األحرف السبعة نافعة يف أول األمر ألن العرب يتكلمون بلغاته، لكن بعد اتساع الفتوحات  

من حرف حتى ال حيصل بقاء الناس عىل حرف واحد خري من بقائهم عىل أكثر  فوإىل غري ذلك  

 بينهم اختالف ال سيام العجم. 

 املقدمة الرابعة: 

ذلك أن املتواتر والتواتر عند أهل القرآن له معنًى غري املتواتر عند أهل احلديث، والقرآن متواتر، 

 عند أهل القرآن ما مجع رشوًطا ثالثة: 

األول:   - قال: الرشط  ثابت  بن  زيد  أن  منصور  بن  سعيد  سنن  يف  ثبت  اإلسناد،  صحة 

 ، ... القراءة سنة، أي يأخذها اآلخر عن األول، وهكذا

كابن   العلم،  أهل  من  مجاعة  الرشط  هذا  ذكر  تيمية، وقد  ابن  اإلسالم  وشيخ  اجلزري، 

يرويه  أن  يلزم  وال  اإلسناد،  الرشط األساس: وهو صحة  الرشط هو  وأيب شامة، وهذا 

 عدد كبري، بل يكفي صحة اإلسناد.

الثاين: - العثامين ولو احتاماًل، فمثاًل يف قراءة:    الرشط  ، ويف {تعملون }أن توافق املصحف 

ينقط {يعملون }قراءة   كانوا  ما  وقبُل  فإذن  ،  كتابة،    {تعملون }و{يعملون }ون،  تتوافق 

فإن مثل هذا ال    {أقبل}، ثم جاء  {تعال}فكالمها توافق املصحف العثامين، لكن لو جاء  

يوافق الرسم العثامين، فال يكون من القراءة املتواترة ولو صح اإلسناد كام سيأيت الكالم 

 عىل هذا.
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الدين}ومثل   يوم  مع  {ملك}تكتب    {مالك  فتتفق  الرسم {ملك}و    {مالك}،  توافق  فإذن   ،

 العثامين ولو احتاماًل، وذكر هذا ابن اجلزري وغريه.

الثالث: - الرشط    الرشط  وهذا  وجًها،  ولو  العرب  لغة  توافق  الداين  -أن  ذكر  كام 

ُتصيل حاصل، ألنه إذا صح اإلسناد فالبد أن يوافق لغة العرب، وقد كان    -واجلعفري

بعض من  يشتكون  قبُل  اء  اللغة،    القرن بأهنا  أهل  القراءات  بعض  عىل  يعرتضون  كانوا 

ُيعارضوا   اللغة أن  اللغة، بل ال يصح ألهل  اء يلتفتون ألهل  ختالف اللغة، وما كان القرن

راب وغريه، فإن اللغة واسعة وال حُييط  شيًئا ثبت إسناده ألنه خيالف ما يعرفونه من اإلع

 باللسان إال نبي أو رسول، فإذا صح السند مل ُيلتفت إىل الرشط الثالث. 

فإذا اجتمعت هذه الرشوط الثالثة فيقال إهنا قراءة متواترة، وتصح الصالة هبا باإلمجاع، حكاه 

 شيخ اإلسالم ابن تيمية.

أما إذا اختل الرشط األول فلم يصح إسنادها مل ُيلتفت إليها، لكن إذا صحن إسنادها فتلقائي البد 

أن توافق اللغة العربية ولو وجًها، لكن لنفرض أهنا مل توافق الرسم العثامين ولو احتاماًل؟ فهذه  

قراءة   واتسمى  ُتعارض شاذة،  ألهنا  الصالة،  يف  هبا  ُيقرأ  ال  القولني  أصح  عىل  الشاذة  لقراءة 

النبي   القرآن عىل  ملا عرض جربيل  ثابت  بن  زيد  أخذها  التي   عليه   اهلل  صىل–العرضة األخرية 

يف   آخر  يف  -وسلم ُتقرأ  أن  يصح  ال  لكن  هبا،  واالستدالل  االستشهاد  يصح  كان  وإن  حياته، 

 لك ورواية عن أمحد، وهو الذي ذهب إليه مجاهري أهل العلم. الصالة، وهذا أحد قويل ما

 املقدمة اخلامسة: 

معاملة  التفسري  ُيعامل  بل  األحكام،  أسانيد  يف  ُيشدد  كام  التفسري  أسانيد  يف  ُيشدد  أن  ينبغي  ال 

السري واملغازي، ذكر هذا حييى بن سعيد القطان فيام رواه اخلطيب البغدادي يف كتابه )اجلامع(، 
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لتفاسري ترجع أن أكثر ا  -أعلم   واهلل–وذكر أنه ال ُيشدد يف التفسري كام ُيشدد يف القرآن، وذلك  

ع يف غريه، بخالف إذا بني  ع فيه ما ال ُيتوسن إىل املعنى اللغوي، وما يرجع إىل املعنى اللغوي يتوسن

ومثل هذا ُيقال يف السرية، عليه حكم رشعي، فهذا ُيشدد فيه ليس ألنه تفسري، وإنام ألنه أحكام،  

فالعلامء ال يشددون فيها كام يشددون يف األحكام كام بنين هذا البيهقي يف أوائل )الدالئل(، وبينه 

 شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )الصارم املسلول( و الذهبي وغريهم من أهل العلم. 

حكام، فلذا ال ُيشدد يف التفسري لكن لو أراد أحد أن يستنبط من السرية فإهنا تعامل معاملة األ

معاملة  ُيعامل  ألنه  فيه  ُيشدد  فإنه  التفسري  من  يستنبط  أن  أراد  من  لكن  األحكام،  يف  ُيشدد  كام 

 األحكام.

 املقدمة السادسة: 

عون يف ذكر اخلالف، ألهنم   يعتنون باللفظ، وإذا أردت أن تعرف هذا ارجع إىل املفرسون متوسن

أقوااًل  اآلية  هذه  تفسري  يف  يذكرون  املفرسين  جتد  املفرسون،  يذكرها  ثم  الفقهاء  يذكرها  مسألة 

، وحمصلها قول واحد، ألهنم ينظرون إىل األلفاظ، فكل من عربن بلفظ ...  مخسة، وستة وهكذا

عنى، فرُيجعون األقوال إىل قول واحد، لذلك املفرسون جعله قواًل، أما الفقهاء فينظرون إىل امل

عون يف ذكر اخلالف، وقد أشار إىل هذا ابن العريب    ذكر   يف  متوسعون  أهنم  وهو  -اهلل  رمحه–متوسن

 . اخلالف

 

 . -تعاىل اهلل شاء إن –بعد هذه املقدمات أنتقل للتعليق عىل هذه الرسالة العظيمة 
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سم اهلل الرمحن الرحيم ب  

 رب يرس وأعن برمحتك 

احلمد هلل، نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال  

ه إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا  مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إل

 عبده ورسوله صىل اهلل عليه وسلم تسليام.

فهم  عىل  تعني  كلية،  قواعد  تتضمن  مقدمة  له  أكتب  أن  اإلخوان  بعض  سألني  فقد  بعد:  أما 

 القرآن ومعرفة تفسريه ومعانيه،

 

إىل أن هذا الكتاب متضمن لقواعد يف باب التفسري، وأسأل اهلل إذن قوله: ] قواعد كلية [ يشري  

 . أن ييرس استنباط بعض هذه القواعد

 

بني  الفاصل  الدليل  عىل  والتنبيه  األباطيل،  وأنواع  احلق  بني  ومعقوله  ذلك  منقول  يف  والتمييز 

الواض والباطل  والسمني،  بالَغثِّ  مشحونة  التفسري  يف  املصنفة  الكتب  فإن  واحلق األقاويل؛  ح 

 املبني. 

مزيف  فإما  هذا  سوى  وما  معلوم،  دليل  عليه  قول  وإما  معصوم،  عن  مصدق  نقل  إما  والعلم 

 مردود، وأما موقوف ال يعلم أنه هبرج وال منقود.

 

ول: العلم إما قول حمقق أو نقل مصدق وما سوى ذلك ، يقاإلسالم من ذكرهوهذا ُيكثر شيخ  

)الرد ...  فهذيان مرسوق، الفتاوى(، ويف  ذكر هذا كام يف )جمموع  العبارات،  من  ذلك  إىل غري 

 عىل البكري(، ويف غريها من كتبه. 
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وصدق، إما نقل مصدق أي ثابت وصحيح، أو قول حمقق ُمينز فيه بني احلق والباطل، وما سوى 

يسمى ال  الدراية    ذلك  إىل  يرجع  املحقق  والقول  الرواية،  إىل  يرجع  املصدق  النقل  ألن  علاًم، 

 والفهم. 

 

وحاجة األمة ماسة إىل فهم القرآن الذي هو حبل اهلل املتني، والذكر احلكيم، والرصاط املستقيم، 

 عجائبه، الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسن، وال ََيَْلق عن كثرة الرتديد، وال تنقيض

إليه  به عدل، ومن دعا  به أجر، ومن حكم  به صدق، ومن عمل  قال  العلامء، من  وال يشبع منه 

 هدى إىل رصاط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل. 

 

وسيأيت الكالم مرفوًعا وموقوًفا وكالمها ال يصحان،    -ريض اهلل عنه-أصل هذا جاء عن عيل  

 .-إن شاء اهلل تعاىل -عليه 

 

َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري }قال تعاىل:   نِّي ُهًدى َفَمِن اتَّ ا َيْأتَِينَُّكم مِّ َفإِمَّ

 َ ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى َقاَل َربِّ ِل َتنِي َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصرًيا َقاَل َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحرُشُ  َحرَشْ

َن }وقال تعاىل:    ،[126  123]طه:    {َكَذلَِك َأَتْتَك آَياُتنَا َفنَِسيَتَها َوَكَذلَِك اْلَيْوَم ُتنَسى َقْد َجاءُكم مِّ

الَ  َبَع ِرْضَواَنه ُسُبَل السَّ َمِن اتَّ بنٌِي هَيِْدي بِِه اهللُ  ُنوٌر َوكَِتاٌب مُّ ِن الظُُّلاَمِت إىَِل النُّوِر  اهللِ  ِم َوَُيِْرُجُهم مِّ

ْسَتِقيمٍ  مُّ اٍط  رِصَ إىَِل  َوهَيِْدهيِْم  تعاىل:    ، [16،  15]املائدة:    {بِإِْذنِِه  إَِلْيَك }وقال  َأنَزْلنَاُه  كَِتاٌب  اَلر 

ا رِصَ إىَِل  ِْم  َرهبِّ بِإِْذِن  النُّوِر  إىَِل  الظُُّلاَمِت  ِمَن  النَّاَس  يِف لُِتْخِرَج  َما  َلُه  الَِّذي  اهللِ  ِميِد  احْلَ اْلَعِزيِز  ِط 

اَمَواِت َوَما يِف األَْرضِ  ْن َأْمِرَنا }وقال تعاىل:    ، [2،  1]إبراهيم:    {السَّ َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروًحا مِّ

ْدِ  َّنَّ ُنوًرا  َجَعْلنَاُه  َوَلكِن  ياَمُن  اإْلِ َواَل  اْلكَِتاُب  َما  َتْدِري  ُكنَت  َوإِنََّك َما  ِعَباِدَنا  ِمْن  نََّشاء  َمْن  بِِه  ي 
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اهللَِّ  إىَِل  َأاَل  اأْلَْرِض  يِف  َوَما  اَمَواِت  السَّ يِف  َما  َلُه  الَِّذي  اهللَِّ  اِط  رِصَ ْسَتِقيٍم  مُّ اٍط  رِصَ إىَِل  َتِصرُي َلَتْهِدي   

 [53، 52]الشورى:  {األُمورُ 

املقدمة خمترصة بحسب تيسري اهلل تعا اهلادي إىل سبيل  وقد كتبت هذه  الفؤاد، واهلل  ىل من إمالء 

 الرشاد. 

 

 لكن   ؟-تعاىل  اهلل  رمحه–رمحه اهلل رمحة واسعة، هذا من إمالء الفؤاد، فكيف لو جلس وحررها  

 عليه،  يزيد  ذلك  بعد  ثم  فؤاده،   من  اليشء  يكتب  أنه  ولغريه  اإلسالم  لشيخ  حيصل:  أمر  إىل  أنبه

  الكتاب  فيستقر  نقوالت   ذلك  بعد  فيزيد  ولغريها،  احلموية  للفتوى  حصل  كام  وينترش،  فيشيع

ح.وإنام الفؤاد، من كله  يكون  فال صورته، عىل   قد زيد عليه بعد ذلك وُنقن

 

 فصل ]يف عناية الصحابة والتابعني بمعاين القرآن[

َ ألصحابه معاين القرآن كام بني هلم   ألفاظه، فقوله جيب أن يعلم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم َبنيَّ

َل إَِلْيِهمْ }تعاىل:  َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ  [ يتناول هذا وهذا،44]النحل:  {لُِتَبنيِّ

 

 ألفاظه،   بنين   كام  القرآن   معاين  ألصحابه  بنين   -وسلم  عليه  اهلل  صىل–أن النبي    هذه القاعدة األوىل،

 بني  ومكتوب   مرسوم  ألنه  له،  اهلل  بحفظ  ُحفظ  قد  فلفظه  هذا  تبنين   فإذا  للغاية،  مهمة  قاعدة   وهذه

 والسنة  الكتاب   نضبط  أن   فالبد  السلف،  فهم  بضبط  وُيعرف  حُيفظ  فهمه  أما  املصحف،  دفتي

من جهة الفهم، أما من ذا ضبطنا الكتاب والسنة بفهم السلف استفدنا ضبطه  فإ   السلف،  بفهم

 جهة الرواية فالقرآن ثابت، والسنة ثبت منها ما صحن من إسنادها.
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وقد قال أبو عبد الرمحن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثامن بن عفان، وعبد اهلل 

وزوها بن مسعود وغريمها أَّنم كانوا إذا تعلموا من النبي صىل اهلل عليه وسلم عرش آيات ل جيا

حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا. وهلذا كانوا 

 يبقون مدة يف حفظ السورة.

 

وإسناده صحيح، وهو أثر عظيم يدل عىل أن السلف تلقوا القرآن    وهذا األثر أخرجه ابن سعد

أنه ال يصح   ُيعلم  أن  ينبغي  أنه  إال  لفًظا،  فهاًم كام ضبطوه  ودراية، فضبطوه  االعتامد عىل رواية 

وا عرش آيات بمثل هذه  أن جيتمع أقوام ويقرؤعىل    -واهلل أعلم–  زمن املتأخرينيف  ُتصيل العلم  

هذه   ويف  القرآن،  فهم  املراد  ألن  العلم الطريقة،  يف  وُأدخل  العلوم  كثرت  ملا  املتأخرة  العصور 

ل الرشعي ما ُيظن أنه علم رشعي وهو ليس كذلك حتى كثرت املسائل، اضطر العلامء إىل فص

التوحيد وعلم  التفسري  وعلم  الفقه  علم  إىل  أما  ...  العلم  ذلك،  غري  وقتإىل  إذا   يف  الصحابة 

مسألة قولني، أما   أن جيدوا يف   قواًل واحًدا وهو الصواب، وقلن ال جيدون فيها إالفذكروا مسألة  

 دخل يف مسائل العلم ما ُيظن أنه من العلم وليس كذلك. بعد الصحابة فقد

األقوال،  زادت  الزمن  تأخر  قول واحد، وكلام  والصواب  فيها قوالن،  ُذكر  املسألة  ُذكرت  فإذا 

املسائل وضعفت مداركنا ضعًفا برشًيا، فإنه كلام يتأخر الزمان يضعف احلفظ، كام قال فكثرت  

فلبث يف قومه ألف سنة إال }تم يف تفسري قوله تعاىل:  حا  أيب  ابن  عند  -عنه  اهلل  ريض–ابن عمر  

 ، قال: ال يزال الناس يف نقص، قال: يف أعامرهم وأحالمهم وعقوهلم.{مخسني عاًما

 أعالم ) كتابه يف -اهلل رمحه–فالنقص جبيل، وذكر هذا الشاطبي يف كتابه )املوافقات(، وابن القيم 

احتاج  البرش  والقدرات   ضعف،  يف  فالناس  ،(املوقعني فإذن  العلم كثرت،  ية تضعف، ومسائل 
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موه إىل علم الفقه وعلم التفسري وأصول الفقه ومصطلح احلديث   العلامء إىل تسهيل العلم، فقسن

 إلخ....

أيب  يدخل يف كالم  فهو  الفقه  دراسة  اجتمع عىل  فمن  للقرآن،  دراسة  العلوم هي  ودراسة هذه 

قة أخرى، ومن اجتمع عىل دراسة التوحيد فهو يدخل يف كالم عبد الرمحن السلمي، لكن بطري

 أيب عبد الرمحن السلمي لكن بطريقة أخرى تناسب حالنا لالختالف الذي سبق ذكره. 

اتفقوا عىل رأيت بعض إخواننا  الطريقة، جيتمعون ويقرؤ  وقد  ثم ال درس هبذه  آيات  ون عرش 

دراستها بعد  إال  ه.يتفرقون  فعل  ومن  ذلك،  غري  ألنه .إىل  العلم،  حيصل  لن  الزمن  هذا  يف  ذا 

ثم قبل هذا  بداءة الصالة،  الصالة من  يقرأ  أن  الصالة، ماذا سيفعل؟ سيحتاج  فيها  بآية  سيمر 

 إىل غري ذلك من األمور الكثرية. ... حيتاج أن يتعلم اللغة، وسيحتاج أن يتعلم النحو ثم اللغة،

 . -تعاىل اهلل رمحهم–ه ختتلف عن سلفنا فلذا مع حالنا الذي تقدم ذكره، فإن طريقة التفقن 

 

 ل عمران َجلَّ يف أعيننا.وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآ

 

كانوا وقد  حبان،  ابن  عند  سيام  ال  الصحة،  إسناده  وظاهر  حبان  وابن  أمحد  قر  أخرجه  وا ؤإذا 

يتجاوزون عرشة من اآليات  البقرة وآل عمران، أحسنوا تالوهتا وحفظها علاًم وعماًل، ألهنم ال  

العلم والعمل، لذا كان يطيل أحدهم زمنًا يف دراسة وحفظ مثل هذه  حتى يعلموا ما فيها من 

 السور. 

 

 

 



  

 

 الريس  العزيز عبد الدكتور
 شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 
13 

 وأقام ابن عمر عىل حفظ البقرة عدة سنني، قيل: ثامين سنني، ذكره مالك.

 

ذكره مالك يف املوطأ بالًغا وال يصح، وإنام ثبت عند ابن سعد أن ابن عمر جلس يتعلم البقرة يف 

 فقد   يومني،  أو  يوم   يف  ولو  البقرة،  حيفظ  أن   يعجزه  ال   عمر  وابن  ،-عنه  اهلل  ريض–أربع سنني  

 من   فيها  ما  يتعلمون   كانوا  ذكره،  تقدم  ما  وإنام  ،-وأرضاهم  عنهم  اهلل  ريض –  حفظ  قوة  أوتوا

 . والعمل العلم

 

قال:   تعاىل  اهلل  أن  آَياتِهِ }وذلك  بَُّروا  لَِّيدَّ ُمَباَرٌك  إَِلْيَك  َأنَزْلنَاُه  وقال:  29]ص:    {كَِتاٌب  َأَفاَل }[، 

بَُّروا اْلَقْوَل }[، وقال:  24،حممد:  82]النساء:    {َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآنَ  [، وتدبر 68]املؤمنون:    {َأَفَلْم َيدَّ

بدون  َتْعِقُلونَ }فهم معانيه ال يمكن، وكذلك قال تعاىل:    الكالم  لََّعلَُّكْم  َعَربِيًّا  ُقْرآًنا  َأنَزْلنَاُه  ا   {إِنَّ

 [ وعقل الكالم متضمن لفهمه.2]يوسف: 

ومن املعلوم أن كل كالم فاملقصود منه فهم معانيه دون جمرد ألفاظه، فالقرآن أوىل بذلك. وأيضا،  

تابا يف فن من العلم كالطب واحلساب وال يسترشحوه، فكيف بكالم فالعادة متنع أن يقرآ قوم ك

بني  النزاع  كان  وهلذا  ودنياهم؟  دينهم  وقيام  وسعادهتم،  نجاهتم  وبه  عصمتهم،  هو  الذي  اهلل 

الصحابة يف تفسري القرآن قليال جدا، وهو وإن كان يف التابعني أكثر منه يف الصحابة، فهو قليل  

وك بعدهم،  من  إىل  فيه بالنسبة  والبيان  والعلم  واالئتالف  االجتامع  كان  أرشف  العرص  كان  لام 

 أكثر.

 

الثانية  وهذه هي ، أن اخلالف بني الصحابة يف التفسري قليل جًدا، بل ويف غري التفسري، القاعدة 

فاألصل إال أن اخلالف يف التفسري أقل من غريه، وهذا يفيد شيًئا: إذا رأيت خالًفا بني الصحابة  
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واحد، فحاول أن ُترجع اخلالف إىل خالف التنوع، وإىل اخلالف يف األلفاظ ال   أن القول قوٌل 

بيننه ابن  ُيقال يف الفقه كام  خالف التضاد، كام سُيبنين هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية، بل مثل هذا 

 عن   تكلم  ملا(  املغني)  يف  قدامة  وابن  الصيام،  قسم  يف  العمدة  رشح  يف  -تعاىل  اهلل  رمحه–تيمية  

أقواهلم مسأل بني  ُيوفنق  أن  قال: واألصل  ثم  الصحابة  بني  ذكر خالًفا  التالوة،  تتعلق بسجود  ة 

 وأن يكون القول قواًل واحًدا، إال أن هذا يف التفسري أظهر منه يف غريه.

 

ابن  قال جماهد: عرضت املصحف عىل  الصحابة، كام  التفسري عن  تلقى مجيع  التابعني من  ومن 

كل   عند  أوقفه  جماهد عباس  عن  التفسري  جاءك  إذا  الثوري:  قال  وهلذا  عنها؛  وأسأله  منه  آية 

 فحسبك به؛

 

جماهد   عن  صحيح  إسناد   -عنه  اهلل  ريض–  جماهد  كان   شيبة،  أيب  ابن  رواه  ،-اهلل  رمحه–وهذا 

 الرمحن  عبد  أيب   أثر  من  تقدم  ملا  القرآن   فهم  تلقوا  التابعون   إذن   آية،  كل  عند  عباس  ابن  ُيوقف

 ل جماهد هذا، وسيأيت الكالم عىل حجية قول التابعي يف التفسري. قو ومن السلمي

 

وهلذا يعتمد عىل تفسريه الشافعي والبخاري وغريمها من أهل العلم، وكذلك اإلمام أمحد وغريه 

 ممن صنف يف التفسري يكرر الطرق عن جماهد أكثر من غريه.

عن   التفسري  تلقوا  التابعني  أن  قد  واملقصود  كانوا  وإن  السنة،  علم  عنهم  تلقوا  كام  الصحابة، 

باالستنباط  السنن  بعض  يف  يتكلمون  كام  واالستدالل،  باالستنباط  ذلك  بعض  يف  يتكلمون 

 واالستدالل. 
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لتابعني تلقوا التفسري عن الصحابة أهنم ال جيتهدون ويكون هلم اختيارات  يعني ليس معنى أن ا

عن  أخذوه  ما  هو  عليه  يعتمدون  فيام  األصل  أن  إال  هلم،  بل  كذلك،  هلم  يكون  قد  خاصة، 

 الصحابة. 

 

 فصل ]يف اختالف السلف يف التفسري اختالف تنوع[

األحكام أكثر من خالفهم يف التفسري، وغالب اخلالف بني السلف يف التفسري قليل، وخالفهم يف  

 ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد،

 

ينبغي أن ُيعلم أن اخلالف ينقسم إىل خالف تنوع وخالف تضاد وخالف ال ثمرة له، وخالف  

واحد إال أن كل واحد عربن بلفظ، والتضاد:  يرجعان لقولكال القولني وواحد،   فيه التنوع القول

اخلالف  يكون  له  ثمرة  ال  الذي  واخلالف  اآلخر،  خيالف  قول  منهم  ولكل  حقيقي،  اخلالف 

 حقيقًيا لكن ال ينبني عليه يشء، وال ثمرة هلذا اخلالف.

أن أكثر اخلالف الذي حيصل بني الصحابة والسلف هو اختالف تنوع    وهذه هي القاعدة الثالثة،

 ال تضاد، وهذا يؤكد القاعدة الثانية. 

 سيذكر شيخ اإلسالم املرتادفة، واملتباينة، واملتواطئة.

والعالقة بني األلفاظ أربعة، ذكرها مجع من أهل العلم، وممن ذكر ذلك الغزايل يف كتابه )معيار 

 العلم(: 

األول:   - تقول يف  املرتادفةاألسامء  النوع  املسمى وختتلف يف االسم،  تتحد يف  التي  ، وهي 

واملسمى واحد، ومثلها السيف، يقال: صارم، األسد: أسد، قسورة، ليث، األسامء خمتلفة 

 مهند، سيف، األسامء خمتلفة واملسمى واحد.
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الثاين: - املتباينة،  النوع  كالسامء   وهياألسامء  املسمى،  يف  وال  االسم  يف  ال  تتفق  ال  التي 

 واألرض.

الثالث: - تقول:    النوع  املسمى،  يف  وختتلف  االسم  يف  تتفق  التي  وهي  املشرتكة،  األسامء 

وتطلق  عني،   املاء،  عني  عىل  وتطلق  اجلارحة،  عنها  يقال  التي  البارصة  العني  عىل  تطلق 

 عىل اجلاسوس، والكل يسمى عينًا، وإن كان املسمى خمتلًفا. 

كيل تدخل ُتته أجزاء تشرتك يف ومعنى  التواطؤ، وهي التي تشرتك يف أمر    النوع الرابع: -

تقول: ضوء، وتقول نور كنور املصباح  هذا املعنى الكيل وتتفاوت يف هذا املعنى الكيل، ف

ونور الشمس، وعىل هذا فقس، إال أن املتواطئة نوعان، النوع األول: مشكك، والثاين:  

إذا   الناظر  إن  بحيث  كبري  أفراده خالف  بني  الذي حصل  املشكك هو  ليس مشكًكا،  ما 

وإذا   واملسمى،  املعنى  يف  يتفقا  مل  وأهنام  املشرتك،  من  ظنهام  بعيد  من  أهنام  نظر  وجد  دقق 

املصباح،   وضوء  الشمس  كضوء  مشكًكا،  يسمى  فلذلك  واملسمى،  املعنى  يف  يتفقان 

هو   املشكك  غري  منه  الثاين  والنوع  للغاية،  كبري  بينهام  الفرق  أن  إال  ضوء  وكالمها 

وعمرو زيد  ُتته  يدخل  رجل،  تقول  الرجل،  يف  تقول  كام  فهم ...  املتقارب،  إلخ، 

 يشرتكون يف الرجولة. 

 

 ك صنفان: وذل

أحدمها: أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه، تدل عىل معنى يف املسمى 

التي بني املرتادفة واملتباينة كام قيل يف  غري املعنى اآلخر مع احتاد املسمى بمنزلة األسامء املتكافئة 

 اسم السيف: الصارم واملهند، وذلك مثل أسامء اهلل احلسنى، 

 



  

 

 الريس  العزيز عبد الدكتور
 شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 
17 

العزيز من باب املرتادفة،   وعالقة صفات اهلل بصفاتنا من باب  أسامء اهلل احلسنى كاسم الرمحن 

نحن التواطؤ، عىل هذا إمجاع أهل السنة كام بيننه ابن تيمية كام يف )األصفهانية(، تقول اهلل يسمع و

عالقة  فيقال  للغاية،  كبري  فرق  بيننا  كان  وإن  املسموعات،  إدراك  يف  ربنا  مع  نشرتك  نسمع، 

 عالقة ترادف.  بعضها مع بعض فالعالقة بينها أسامء اهلل تواطؤ، أما

 

القرآن، فإن أسامء اهلل كلها تدل عىل مسمى واحد،   وأسامء رسوله صىل اهلل عليه وسلم وأسامء 

من   باسم  دعاؤه  تعاىل:  فليس  قال  كام  األمر  بل  آخر،  باسم  لدعائه  مضادا  احلسنى  ُقِل  }أسامئه 

ْسنَى ا َتْدُعوْا َفَلُه األَْساَمء احْلُ ا مَّ مْحََن َأيًّ  [. 110]اإلرساء:   {اْدُعوْا اهللَ َأِو اْدُعوْا الرَّ

دل عىل وكل اسم من أسامئه يدل عىل الذات املسامة، وعىل الصفة التي تضمنها االسم، كالعليم ي

 الذات والعلم، والقدير يدل عىل الذات والقدرة، والرحيم يدل عىل الذات والرمحة. 

 

، إذا قلت: العليم، فيدل عىل لتزامهذا يشري إىل مبحث مهم، وهو عالقة املطابقة والتضمن واال

الذات   عىل  أو  وحدها  العلم  صفة  عىل  وداللته  املطابقة،  باب  من  العلم  صفة  وعىل  الذات 

 . التزام داللةوحدها عالقة تضمن، وداللة العلم عىل غريها من األسامء والصفات  

الذات والص  فإذن داللة االسم ت من االسم،عىل  التي اشُتقن التطابق، ود  فة  اللته عىل من باب 

 . لتزامأحدمها من باب التضمن، وداللته عىل أمر خارجي من األسامء والصفات من باب اال

 

 ومن أنكر داللة أسامئه عىل صفاته ممن يدعي الظاهر، 
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هبذا   اهلل سميع   يثبتون   فاملفوضة  املفوضة،  -أعلم  واهلل–يريد  يقول:  فاملفوض  معنًى،  بال  لفًظا 

السامء يرد عىل هؤالء ...  وبصري وعليم ويستوي عىل عرشه وهو يف  فهو  معنًى،  لفًظا ال  إلخ، 

 ويقولون كالباطنية. 

 

فقوله من جنس قول غالة الباطنية القرامطة الذين يقولون: ال يقال: هو حي، وال ليس بحي، بل  

 أولئك القرامطة الباطنية ال ينكرون اسام هو علم حمض كاملضمرات، ينفون عنه النقيضني؛ فإن 

 

النقيضني،   رفع  هؤالء  اليشءيقول بأن  فعند  يف  ميًتا،  وا:  وال  حًيا  هم ...  ليس  فهؤالء  إلخ، 

 جيردون اليشء من معناه فهم كاملفوضة من هذه اجلهة. :الباطنية، أي

 

مع  كان  مقصودهم  عىل  وافقهم  فمن  اإلثبات،  صفات  من  احلسنى  أسامئه  يف  ما  ينكرون  وإنام 

 دعواه الغلو يف الظاهر موافقا لغالة الباطنية يف ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. 

ىل ما يف االسم من صفاته، ويدل أيضا عىل وإنام املقصود أن كل اسم من أسامئه يدل عىل ذاته، وع

الصفة التي يف االسم اآلخر بطريق اللزوم، وكذلك أسامء النبي صىل اهلل عليه وسلم، مثل حممد، 

واهلدى،   والفرقان،  القرآن،  مثل  القرآن:  أسامء  وكذلك  والعاقب.  واحلارش،  واملاحي،  وأمحد، 

 والشفاء، والبيان، والكتاب، وأمثال ذلك. 

ان مقصود السائل تعيني املسمى عربنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا االسم، وقد فإذا ك

[ 124]طه:    {َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري}يكون االسم علام وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله:  

ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثال، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، واملصدر تارة  

 ضاف إىل الفاعل وتارة إىل املفعول. ي
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املصدر تارة ُيراد به الفاعل وتارة ُيراد به املفعول، فإذا قلت: هذا خلق اهلل، هذا مصدر، ُيراد به 

املخلوقات، وهذا ُيراد به املفعول، تارة فعل اخللق، فهذا ُيراد به الفعل، وُيراد به نتاج اخللق أي  

 فاملصدر ُيطلق وُيراد به الفعل وُيراد به املفعول، وكذلك عند اإلضافة. 

 

فإذا قيل ذكر اهلل باملعني الثاين كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال 

 اهلل، واهلل أكرب.

 

الفعل القرآن الذي تكلم اهلل به، وتارة يريد به املفعول، أي ما فأنت تقول: ذكر اهلل، تارة ُيراد به  

املفعول، واآلية من حيث األصل ُتتمل  به  فرُياد  تقوله أنت وهو ذكر اهلل كالتسبيح والتهليل، 

 معنيني، لكن ستأيت قرينة وترجح أنه ُيراد هبذا املصدر الفعل وهو القرآن وكتب اهلل كام سيأيت. 

 

َوَمْن َأْعَرَض َعن }األول كان ما يذكره هو وهو كالمه، وهذا هو املراد يف قوله:  وإذا قيل باملعنى  

َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى}ألنه قال قبل ذلك:    ؛{ِذْكِري نِّي ُهًدى َفَمِن اتَّ ا َيْأتَِينَُّكم مِّ ]طه:   {َفإِمَّ

123] 

 

نِّي    }فقوله:   ا َيْأتَِينَُّكم مِّ ، فإذن هذا الذكر أتى من اهلل، فإذن ُيراد باملصدر هنا الفعل ال {ُهًدىَفإِمَّ

 ُيراد به املفعول. 

قاعدة   نستفيد  هاهنا  الرابعة:ومن  القاعدة  السابق   وهي  إىل  بالنظر  اللفظ  معنى  ُيعرف  أنه 

 والالحق والقرائن املتصلة واملنفصلة.
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َتنِي َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصرًيا َقاَل }وَهداه هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك:   َقاَل َربِّ ِلَ َحرَشْ

 [.126، 125]طه:  {َكَذلَِك َأَتْتَك آَياُتنَا َفنَِسيَتَها

 

 ، فرسن الذكر باآليات التي جاءت من عند اهلل، فإذن الذكر مصدر ُيراد به الفعل.{اأتتك آياتن}

 

واملقصود أن يعرف أن الذكر هو كالمه املنزل، أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل: ذكري كتايب أو 

 كالمي أو هداي أو نحو ذلك، كان املسمى واحًدا. 

 

ء الثالث تدل عىل اهلل، لكن لو قال قائل: أريد  سيأيت ) القدوس، السالم، املؤمن (، هذه األسام

يف السالم والقدوس؟ فهي من داللة السالم والقدوس عىل اهلل من باب الرتادف،   امعنًى زائدً 

 إال أن يف كل اسم معنًى زائًدا عىل الثاين. 

 

عىل تعيني  وإن كان مقصود السائل معرفة ما يف االسم من الصفة املختصة به، فالبد من قدر زائد  

أنه اهلل، لكن مراده ما معنى كونه  املسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السالم املؤمن، وقد علم 

 قدوسا سالما مؤمنا ونحو ذلك. 

من  فيها  كان  وإن  عينه،  عىل  تدل  بعبارة  املسمى  عن  يعربون  ما  كثريا  فالسلف  هذا،  عرف  إذا 

ارش واملاحي والعاقب. والقدوس هو الصفة ما ليس يف االسم اآلخر، كمن يقول: أمحد هو احل

 الغفور، والرحيم، أي أن املسمى واحد، ال أن هذه الصفة هي هذه الصفة.

 

 وهذا ُيؤكد أن اخلالف بينهم خالف تنوع. 
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للرصاط  تفسريهم  ذلك:  مثال  الناس،  بعض  يظنه  كام  تضاد  اختالف  ليس  هذا  أن  ومعلوم 

 املستقيم: 

لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم يف حديث عيل الذي رواه   تباعه؛فقال بعضهم: هو القرآن، أي ا

وهو  احلكيم،  الذكر  وهو  املتني،  اهلل  حبل  »هو  متعددة:  طرق  من  نعيم  أبو  ورواه  الرتمذي، 

 الرصاط املستقيم«.

 

عيل   عن  جاء   يصح   ال  ذلك  ومع  وقفه  واألشبه  ومرفوًعا  موقوًفا  -عنه  اهلل  ريض–وهذا 

 .موقوًفا وال مرفوًعا ال ُيثبت ال إذن  فهو املوقوف،

 

وقال بعضهم: هو اإلسالم؛ لقوله صىل اهلل عليه وسلم يف حديث النواس ابن سمعان الذي رواه 

رضب اهلل مثال رصاطا مستقيام، وعىل جنبتي الرصاط ُسوَران، ويف السورين   "الرتمذي وغريه:  

لرصاط، وداع يدعو عىل رأس أبواب مفتحة، وعىل األبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق ا

فالرصاط املستقيم هو اإلسالم، والسوران حدود اهلل، واألبواب املفتحة حمارم  "، قال:  "الرصاط

كل  قلب  يف  اهلل  واعظ  الرصاط  فوق  والداعي  اهلل،  كتاب  الرصاط  رأس  عىل  والداعي  اهلل، 

 ."مؤمن

 

 باين.وهذا احلديث قال عنه الرتمذي: حسن غريب، وصححه العالمة األل

 

القوالن متفقان؛ ألن دين اإلسالم هو   نبه عىل وصف غري افهذان  القرآن، ولكن كل منهام  تباع 

أن لفظ   السنة    "رصاط    "الوصف اآلخر، كام  ثالث، وكذلك قول من قال: هو  يشعر بوصف 
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واجلامعة. وقول من قال: هو طريق العبودية. وقول من قال: هو طاعة اهلل ورسوله صىل اهلل عليه 

من  بصفة  منهم  كل  وصفها  لكن  واحدة،  ذات  إىل  أشاروا  كلهم  فهؤالء  ذلك،  وأمثال  وسلم، 

 صفاهتا. 

وتنبيه  التمثيل،  سبيل  عىل  أنواعه  بعض  العام  االسم  من  منهم  كل  يذكر  أن  الثاين:  الصنف 

سائل   مثل  وخصوصه،  عمومه  يف  للمحدود  املطابق  احلد  سبيل  عىل  ال  النوع  عىل  املستمع 

مسمى ]لفظ اخلبز[ فأرى رغيًفا، وقيل له: هذا، فاإلشارة إىل نوع هذا ال إىل   أعجمي سأل عن

 هذا الرغيف وحده

 

منهم  واحد  كل  ُيعربن  أن  إما  هذا  التنوع  وخالف  التنوع،  خالف  من  السلف  خالف  أكثر  إذن 

باب   املراد، فام كان من  فُيمثنل عىل اليشء  التمثيل،  باب  أو أن يذكروا من  بتعبري واملراد واحد، 

ف اليشء بذكر فرد من أفراده، بل  التمثيل ليس خالف تضاد، وهذا كثري يف كالم السلف، ُيعرن

ذا يف السنة يف حديث عبد اهلل بن يعمر الديلمي عند الرتمذي، قال: »احلج عرفة«، ويف بعض ه

ُيعلم أن االشتغال باحلدود والتعاريف ألفاظه: »عرفات«، هذا ذكر فرد من أفراده،   وينبغي أن 

 هي طريقة املناطقة ال طريقة أهل السنة. 

احلديث كاملك   أئمة  أن  وبنين  الفتاوى(،  تيمية كام يف )جمموع  ابن  أنكر هذا شيخ اإلسالم  وقد 

املتأخرون   أما  الطريقة،  عىل هذه  كانوا  ما  وأمحد  االشتغال فقد  والشافعي  عندهم  وشاع  انترش 

يكون احلد جامًعا مانًعا خمترًصا غري باحلدود، فيحرصون عىل تعريف كل يشء، ويشرتطون أن  

 إىل غري ذلك، وهذا خالف طريقة أهل السنة، ... مرتادف

عرفوا    أهنم  ومالك  والشافعي  كأمحد  احلديث  أهل  فقهاء  عن  ُيعرف  ال  تيمية:  ابن  يقول  لذا 

الطهارة، أو أهنم عرفوا كذا وكذا، وما كانوا يشتغلون بالتعاريف، وإنام يشتغل بذلك املناطقة، 
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يتعلق باحلدود فيام  بنوا علمهم عىل أمرين: عىل احلد والربهان، فلذلك عندهم غلو  ، واملناطقة 

وطريقة أهل السنة طريقة سهلة، ُيعرفون اليشء برشحه أو بذكر مثاله، وبام يدل عليه، ثم بسط 

د الرد جمل  يف(  الفتاوى  جمموع)  يف  كام  باحلدود  االشتغال  نقض  يف  -اهلل  رمحه –الكالم ابن تيمية  

 عىل املنطق.

أ إخواننا من  أنه شاع بني  إال  السلف  أنه واضح من طريقة  السنة وأهنم فهذا ولألسف مع  هل 

إذا  الوقت والزمان يف االشتغال باحلدود، وكذلك  الفقه أضاع  فإذا تكلم يف  اشتغلوا باحلدود، 

بوه مع سهولته، لذا ينبغي أالن  تكلم يف أصول الفقه، وحتى التوحيد أكثروا فيه من احلدود فصعن

 ُيشتغل بمثل هذا. 

احل احلد  احلدود  وأعىل  أقوى  أن  تيمية  ابن  أفاد  مما  ُيعرف ثم  ال  احلقيقي  وباحلد  قال:  قيقي، 

 املحدود، لو قال لك قائل: عرف يل الصالة؟

ذكرت   ما  يقول:  آخر  يأيت  بالتسليم،  وختتتم  بالتكبري  تفتتح  وأفعال  أقوال  .ثم .،"بنية"تقول: 

 هكذا استدراكات. 

الصالة، يعرف  بتعريف جامع مانع، وأتينا إىل رجل ال  نأيت  أن  استطعنا  أننا  لنفرض  فقال:   ثم 

بالتسليم، هل سيعرف  بالتكبري وختتتم  تفتتح  أقوال وأفعال  الصالة  قلنا:  ما الصالة؟  أخربوين 

 الصالة؟ ال يمكن يعرف الصالة.

 إىل غريها، لذا إذا قال: ما الصالة؟ ارشحها له.... ومثل ذلك احلج، والزكاة

 

قوله:   يف  نقل  ما  ذلك:  الَّذِ }مثال  اْلكَِتاَب  َأْوَرْثنَا  لِّنَْفِسِه ُثمَّ  َظاِلٌ  َفِمنُْهْم  ِعَباِدَنا  ِمْن  اْصَطَفْينَا  يَن 

اِت  رْيَ ْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلَ  [. 32]فاطر:   {َوِمنُْهم مُّ
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فمعلوم أن الظال لنفسه يتناول املضيع للواجبات، واملنتهك للمحرمات، واملقتصد يتناول فاعل 

يد والسابق  املحرمات،  وتارك  الواجبات، الواجبات  مع  باحلسنات  فتقرب  سبق  من  فيه  خل 

ُبونَ }فاملقتصدون هم أصحاب اليمني  ابُِقوَن ُأْوَلئَِك املَُْقرَّ ابُِقوَن السَّ  [.11، 10]الواقعة:  {َوالسَّ

ثم إن كال منهم يذكر هذا يف نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصيل يف أول 

 الوقت، 

 

فوا السابق باخلريات فقد   ...  بذكر فعل من أفعاله، وهو أنه يصيل يف أول الوقت، وهكذا عرن

 

الذي يؤخر العرص إىل االصفرار، ويقول اآلخر:  أثنائه، والظال لنفسه  الذي يصيل يف  واملقتصد 

والظال  بالصدقة،  املحسن  ذكر  فإنه  البقرة،  سورة  آخر  يف  ذكرهم  قد  والظال  واملقتصد  السابق 

كل الربا، والعادل بالبيع. والناس يف األموال إما حمسن، وإما عادل، وإما ظال، فالسابق املحسن بأ

 بأداء املستحبات مع الواجبات. 

 

الثالثة فذكر الدعوة إىل الصدقة وأن األجر مضاعف يف سورة البقرة إشارة إىل األصناف    ففي

با وما فيه من العقوبة، وهذا يرجع إىل الصدقة، وهذا يرجع إىل السابق باخلريات، وذكر أكل الر

، اآلية  {مسمىيا أهيا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل  }الظامل لنفسه، وذكر العادل يف البيع  

 .وهذا يرجع إىل املقتصد

 

والظال آكل الربا أو مانع الزكاة. واملقتصد الذي يؤدي الزكاة املفروضة، وال يأكل الربا، وأمثال 

 اويل.هذه األق
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فكل قول فيه ذكر نوع داخل يف اآلية ذكر لتعريف املستمع بتناول اآلية له وتنبيهه به عىل نظريه، 

 فإن التعريف باملثال قد يسهل أكثر من التعريف باحلد املطلق، 

 

 .السلف  طريقة وهي أسهل، باملثال التعريف ،-تعاىل  اهلل رمحه–وصدق 

 

 يتفطن إذا أشري له إىل رغيف، فقيل له: هذا هو اخلبز.والعقل السليم يتفطن للنوع، كام 

وقد جييء كثريا من هذا الباب قوهلم: هذه اآلية نزلت يف كذا، السيام إن كان املذكور شخصا؛ 

 كأسباب النزول املذكورة يف التفسري، 

 

اخلامسة، القاعدة  هي  شيخ   وهذه  هذا  وسُيبنين  السبب،  بخصوص  ال  اللفظ  بعموم  العربة 

 .-تعاىل اهلل رمحه–اإلسالم ابن تيمية 

 هذه   أن   فذكر  أشخاص،  يف  نزلت  وغريها  الرسقة  آية  أن   -تعاىل  اهلل  رمحه–وخالصة ما سيذكر  

أمثاهلم  دون غريهم  ُُتمل عىل هؤالء األشخاص  ال  اآلية ُُتمل عىل  وإنام   ال رشًعا وال عقاًل، 

كزناهم أيًضا وزنا  كرسقتهم،  رسق  من  أي  عىل ...  ،  ال  نوعهم  عىل  فُتحمل  قال:  وهكذا، 

 أفرادهم، وإال تعطل القرآن وصار عىل أولئك دون غريهم. 

فهم  يف  مفيد  الناس  كالم  السبب يف عامة  ذكر  فإن  القرآن،  فهم  للغاية يف  مفيد  النزول  وسبب 

 . -وتعاىل سبحانه–الكالم، فكيف بكالم اهلل 

 

أكقوهل امرأة  يف  نزلت  الظهار  آية  إن  عويمر م:  يف  نزلت  اللعان  آية  وإن  الصامت،  بن  وس 

الكاللة نزلت يف آية  أمية، وإن  اْحُكم } جابر بن عبد اهلل، وإن قوله:  الَعْجالين أو هالل بن  َوَأِن 
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اهللُ َأنَزَل  باَِم  قوله:  49]املائدة:    {َبْينَُهم  وأن  والنَِّضري،  ُقَرْيَظة  بني  يف  نزلت  َيْوَمئٍِذ }[  ْم  ِ ُيَوهلِّ َوَمن 

]املائدة:   { املَْْوُت َشَهاَدُة َبْينُِكْم إَِذا َحََضَ َأَحَدُكمُ }[ نزلت يف َبْدر، وأن قوله:  16]األنفال:    {ُدُبَره

اء، وقول أيب أيوب إن قوله:  106 َوالَ ُتْلُقوْا بَِأْيِديُكْم }[ نزلت يف قضية مَتِيم الداري َوَعدّي بن َبدَّ

التَّْهُلَكةِ  [: نزلت فينا معرش األنصار، احلديث. ونظائر هذا كثري مما يذكرون 195]البقرة:    {إىَِل 

أو يف قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو يف قوم من   أنه نزل يف قوم من املرشكني بمكة،

 املؤمنني. 

فالذين قالوا ذلك ل يقصدوا أن حكم اآلية خمتص بأولئك األعيان دون غريهم، فإن هذا ال يقوله 

 مسلم وال عاقل عىل اإلطالق،

 

 إذن القول بأهنا يف أعيان هؤالء دون غريهم ال يقوله مسلم وال عاقل. 

 

ن تنازعوا يف اللفظ العام الوارد عىل سبب هل َيتص بسببه أم ال؟ فلم يقل أحد من والناس وإ

 علامء املسلمني: إن عمومات الكتاب والسنة ختتص بالشخص املعني،  

 

 أنه مل يقل أحد أهنا فيمن نزلت فيهم بأعياهنم دون غريهم. إذن هذا حكاية إمجاع 

 

الش ذلك  بنوع  ختتص  إَّنا  يقال:  ما  غاية  فيها وإنام  العموم  يكون  وال  يشبهه،  ما  فيعم  خص 

 بحسب اللفظ. 
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آية يف شخص تناولته باللفظ، وتناولت غريه باملعنى، ألن غريه مثله، فُيسمى عموًما   إذا نزلت 

 العموم عمومان: معنوًيا، ألن 

األول: - وأسامء   النوع  املوصولة  األسامء  املعروفة،  العموم  صيغ  وصيغه  لفظي،  عموم 

 .إلخ..اإلشارة

الثاين: - فنزلت    النوع  ظاهر  أنه  هذا  يف  فاملعنى  املعنى،  إىل  يرجع  ما  وهو  معنوي،  عموم 

اآلية، إذن من ظاهره مثله فإن اآلية تشمله، ويسمى هذا عموًما معنوًيا، وقد ذكر هذا ابن  

 تيمية. 

اس الصحيح من العموم املعنوي، وهذا أمر ينبغي أن ُيفقه وُيعرف، أن العموم عمومان،  لذا القي

 عموم لفظي وعموم معنوي، فكل ما كان قياًسا صحيًحا فهو من العموم املعنوي.

 

كان   ممن  ولغريه  الشخص  لذلك  متناولة  فهي  وَّنيا  أمرا  كانت  إن  معني،  سبب  هلا  التي  واآلية 

 ا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغريه ممن كان بمنزلته أيًضا.بمنزلته، وإن كانت خربً 

 

هذا خرب، ألجل أهنم أبرار صاروا يف نعيم، إذن ف،  {إن األبرار لفي نعيم}  فمثال اخلرب قوله تعاىل:

 هذا عام يف كل من كان من األبرار. 

 

 ومعرفة سبب النزول يعني عىل فهم اآلية؛ 

 

السادسة،وهذه   القاعدة  خاًصا   هي  ليس  وهذا  اآلية،  معنى  فهم  يف  مفيد  النزول  سبب  معرفة 

 بالقرآن بل عام يف كل ما له سبب، من أمور الناس يف دنياهم وغري ذلك.
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صح قويل الفقهاء: أنه إذا ل يعرف ما نواه فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب؛ وهلذا كان أ

 احلالف، رجع إىل سبب يمينه وما هيجها وأثارها. 

تارة أن ذلك داخل يف  به  النزول، ويراد  أنه سبب  تارة  به  وقوهلم: نزلت هذه اآلية يف كذا، يراد 

 اآلية وإن ل يكن السبب، كام تقول: عني هبذه اآلية كذا. 

 

متر عىل القارئ إذا قرأ يف األحاديث النبوية، يقرأ ب عىل إشكاالت  وبه جُيا  وهذه فائدة عظيمة،

إذا قال الصحايب نزلت هذه اآلية يف  تيمية:  ابن  لصحايب يقول: نزلت هذه اآلية يف كذا، يقول 

نزوهلا، وإنام معنى هذا أن هذه اآلية يشملها املعنى الذي نزلت من كذا، ليس معناها أهنا سبب  

أجله، فإذن إذا قال: نزلت يف كذا، ليس معناه أنه سبب نزوهلا، وإنام معناه أن هذه اآلية تشمل 

 هذه الواقعة. 

نزوهلا،  سبب  أهنا  إما  أمرين،  أحد  حيتمل  كذا،  يف  اآلية  هذه  نزلت  الصحايب:  قال  إذا  فلذلك 

 أهنا شاملة هلا يف احلكم، ألهنا مثل ما نزلت فيه، وُيعرف هذا بالنظر إىل األدلة األخرى. وحيتمل 

قال:   إذا  كذا"بخالف  اآلية  هذه  نزول  قال: "سبب  فإذا  نزوهلا،  سبب  أنه  يف  رصيح  فهذا   ،

، فيحتمل أنه سبب نزوهلا وحيتمل أهنا شاملة للمعنى الذي نزلت من "نزلت هذه اآلية يف كذا"

بن  أجله،   حممد  العالمة  شيخنا  هذا  بنين  كام  رصيح  فهذا  نزوهلا  سبب  هذا  قال  إذا  صالح أما 

 -تعاىل اهلل رمحه–العثيمني 

 

اآلية يف كذا، هل جيري جمرى  نزلت هذه  الصحايب[:  ]أي  الصاحب  قول  العلامء يف  تنازع  وقد 

 ليس بمسند؟  املسند كام يذكر السبب الذي أنزلت ألجله، أو جيري جمرى التفسري منه الذي
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فالبخاري يدخله يف املسند وغريه ال يدخله يف املسند. وأكثر املساند عىل هذا االصطالح كمسند 

 ، فإَّنم كلهم يدخلون مثل هذا يف املسند.هأمحد وغريه، بخالف ما إذا ذكر سببا نزلت عقب

 

أن   إذا روى  أو  حصل،  الذي  اليشء  هذا  ألجل  نزلت  اآلية  أن  ذكر  ثم  شيًئا  الصحايب  روى 

السبب،   بأنه  ح  فرصن وكذا،  كذا  تعاىل  قوله  فنزل  ظاهر  العلامءصحابًيا  يف   مجيع  هذا  يدخلون 

 يف   اآلية  هذه  نزلت":  الصحايب  قال  إذا  أما   ،-وسلم  عليه   اهلل  صىل–املسند أي املرفوع إىل النبي  

، فأكثر العلامء ال جيعلونه من املسند، وال جيعلونه مرفوًعا كأمحد وغريه، وخالف البخاري "اكذ

وأخرجه يف املسند، وليس رشًطا أن البخاري يراه مسنًدا أو مرفوًعا، لكن قد يقول إن له حكم 

 الرفع، فلذلك أخرجته يف املسند.

هذا عند مجاهري أهل العلم له حكم الرفع، لكن ال   ،"من السنة كذا"ومثل هذا قول الصحايب:  

اهلل   ُينسب لرسول  إن هذا  يقولون  املرفوع، فال   نًصا،  -وسلم  عليه  اهلل  صىل–ُيعاملونه معاملة 

 .الرفع حكم له  يقولون  وإنام

 

ف هذا، فقول أحدهم: نزلت يف كذا، ال ينايف قول اآلخر: نزلت يف كذا، إذا كان اللفظ رِ وإذا عُ 

يتناوهلام، كام ذكرناه يف التفسري باملثال، وإذا ذكر أحدهم هلا سببا نزلت ألجله وذكر اآلخر سببا، 

فقد يمكن صدقهام بأن تكون نزلت عقب تلك األسباب، أو تكون نزلت مرتني، مرة هلذا السبب 

 ومرة هلذا السبب. 
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قد يكون لآلية أكثر من سبب نزول، وقد يكون هلا سبب نزول يف العهد املكي   القاعدة السابعة:

وسبب نزول آخر يف العهد املدين، كام ُذكر يف سورة اإلخالص أهنا نزلت مرتني، فال مانع من 

 هذا، فإنه قد يكون لآلية أكثر من سبب نزول.

 

اللذان   الصنفان  لذكر وهذان  وتارة  والصفات،  األسامء  لتنوع  تارة  التفسري،  تنوع  يف  ذكرنامها 

أنه  يظن  الذي  األمة  سلف  تفسري  يف  الغالب  مها  كالتمثيالت  وأقسامه،  املسمى  أنواع  بعض 

 خمتلف.

ومن التنازع املوجود عنهم ما يكون اللفظ فيه حمتمال لألمرين؛ إما لكونه مشرتًكا يف اللفظ كلفظ 

 {َقْسَوَرةٍ }

 

فإنه حيتمل أكثر من معنى، واللفظ إذا   ؛اللفظ مشرتك  ومن أسباب اخلالف الذي قد يكون بينهم 

أكثر من معنى   القائل: فكان مشرتًكا حمتماًل  قال  إذا  تنوع،  فيه خالف تضاد ال خالف  اخلالف 

البارصة، هذا اختالف تضاد ال  املراد هبا العني  املراد هبا اجلاسوس، وقال اآلخر: العني  العني، 

 هذا اخلالف أن اللفظ لفظ مشرتك.  وسبباختالف تنوع، 

 

به األسد، ولفظ   الرامي، ويراد  به  به  {َعْسَعَس }الذي يراد  الليل وإدباره، وإما   الذي يراد  إقبال 

 لكونه متواطئا يف األصل،

 

 و قد خيتلف السلف اختالف تضاد بسبب املتواطئ، وتقدم الكالم عىل املتواطئ. 
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ُثمَّ َدَنا َفَتَدىلَّ َفَكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ }لكن املراد به أحد النوعني أو أحد الشيئني، كالضامئر يف قوله:  

 [، 9، 8]النجم:  {َأْو َأْدَنى

 

، ثم دنى هو فتدىل، )هو( الضمري يرجع إىل من؟ قيل املراد اهلل، وهذا قول ابن {ثم دنى}قوله:  

وهو   الصحيحني وغريها،  عائشة يف  مرفوًعا يف حديث  املراد جربيل، وهذا جاء  وقيل  عباس، 

 ثر الصحابة، والصواب الثاين. قول أك

 املقصود أن اخلالف هنا خالف تضاد بسبب التواطؤ. 

 

ْفِع َواْلَوتْ }وكلفظ   [ وما أشبه ذلك. 3-1]الفجر:  {رِ َواْلَفْجِر َوَلَياٍل َعرْشٍ َوالشَّ

 

، معنًى كيل يدخل فيه أي فجر، فجر يوم عرفة ويدخل فيه غري يوم عرفة، فاخلالف يف {والفجر}

، يدخل فيها أي عرش لياٍل، سواء عرش ذي احلجة أو {لياٍل عرش}من باب التواطؤ، وكذلك  هذا  

ذلك   ومثل  التواطؤ،  باب  من  هذا  غريها،  أو  رمضان  من  األواخر  كذلك {والوتر}العرش   ، 

ت بالكرس، فيدخل فيها أي وتر يقابل الشفع، يدخل فيه أي وتر، ألن الوتر ُقرئت بالفتح وُقرئ

 يدخل فيه أي شفع، فاملقصود أن هذا من باب التواطؤ. {الشفع}وأيًضا 

 وقد ال جيوز ذلك، ه كل املعاين التي قاهلا السلف، فمثل هذا قد جيوز أن يراد ب

 

بحسبه،  كٌل  ُينظر  يكون،  ال  وقد  للجميع  شاماًل  يكون  وقد  للتواطؤ،  بالنظر  اليشء  ُيفرسن  وقد 

اخلالف يف باب التفسري، هل هو خالف تنوع    وهذه دقائق ينبغي أن ُتضبط، وبه ُيعرف كثري من

ق بني أمثال هذه األمور سيقع يف اضطراب كبري.   أو تضاد، ثم التضاد ما سببه، ومن مل ُيفرن
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فاألول إما لكون اآلية نزلت مرتني فأريد هبا هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ املشرتك جيوز 

ال أكثر  ذلك  جوز  قد  إذ  معنياه؛  به  يراد  أهل  أن  من  وكثري  واحلنبلية  والشافعية،  املالكية،  فقهاء 

 الكالم،

 

اللفظ  يقال يف  األمران؟ هل  به  وُيراد  ُيطلق  املشرتك هل  اللفظ  العلم:  أهل  بني  حصل خالف 

 لألمرين أو ألحدمها دون اآلخر؟ املشرتك إنه شامل 

فيه قوالن عند أهل العلم، من قال إن املراد به األمران فيجعله شاماًل للجميع، ومن قال ُيراد هبا 

 أحد اللفظني دون اآلخر فيضطر إىل الرتجيح. 

  ألن  واحًدا،  معنًى  إال  به  ُيراد  ال  األصل  حيث  من  املشرتك  اللفظ  أن   -أعلم  واهلل–واألظهر  

ياق حيتمل هذا املعنى س:أحدمها  سياق،  من  أكثر  لآلية  يكون   أن   إال  للثاين،  مغاير  اآلخر  املعنى

 سياق حيتمل هذا املعنى، فهذا أمر خارجي.:اآلخرو

، وذكر ابن القيم يف (الفتاوى الكربى)فاملشرتك لفظ جممل حيتاج ملبني كام ذكر هذا ابن تيمية يف  

ة هذا زون استعامل اللفظ املشرتك يف مجيع معانيه، ورد نسبأن أكثر العلامء ال جيو  (جالء األفهام)

 عن ابن تيمية. (اهلدي)يف للشافعي، ونقل مثل هذا 

وقد   -كام هو ظاهر العبارة-وكالم ابن تيمية هنا مشكل فهو قد يريد أن املشرتك يعم مجيع أفراده

الدال يقبل  )عني(  لفظ  فمثاًل  حيتمله  ما  كل  عىل  الداللة  يقبل  أنه  البارصة، يريد  العني  عىل  لة 

لكن ليس معنى هذا أهنا تكون شاملة هلا عند اإلطالق. واهلل ...  وهكذا  اءواجلاسوس، وعني امل

 أعلم.  
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فيه  إذا صح  النوع  فهذا  لتخصيصه موجب،  ل يكن  إذا  فيكون عاما،  اللفظ متواطئا  لكون  وإما 

 القوالن كان من الصنف الثاين. 

 

 ألنه يدخل يف أمر كيل.أمره سهل ف أما التواطؤ 

 

 

ومن األقوال املوجودة عنهم وجيعلها بعض الناس اختالفا أن يعربوا عن املعاين بألفاظ متقاربة ال 

 مرتادفة؛ فإن الرتادف يف اللغة قليل، وأما يف ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، 

 

الثامنة، القاعدة  هذه هي  العرب    إذن  لغة  ويف  نادر،  أو  معدوم  إما  وجه  من  القرآن  يف  الرتادف 

 قليل، والبحث يف التفسري إذن يف القرآن. 

يف  ذلك  وخالف  العرب  لغة  يف  الغالب  هذا  وجه،  كل  من  مرتادًفا  ليس  لكن  ترادف  فيوجد 

 القرآن نادر أو ال يوجد.

 

يكون فيه تقريب ملعناه، وهذا من   وَقلَّ أن يعرب عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي مجيع معناه، بل 

اَمء َمْوًرا}أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل:   [: إن املور هو احلركة 9]الطور:    {َيْوَم مَتُوُر السَّ

 كان تقريبا؛ إذ املور حركة خفيفة رسيعة.

 

 املور هو احلركة، ُيقال هذا من باب التقريب، وإال املور حركة خفيفة.
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قال: إذا  قيل:    وكذلك  أو  اإلعالم،  إَِلْيَك }الوحي:  أو 163]النساء:    {َأْوَحْينَا  إليك،  أنزلنا   :]

ائِيَل }قيل:   [ أي: أعلمنا، وأمثال ذلك،4]اإلرساء:  {َوَقَضْينَا إىَِل َبنِي إرِْسَ

 

القضاء بمعنى الوحي، هذا ألهنام ُيطلق  أما من حيث كل وجه   قد  مرتادفان من حيث اجلملة، 

 ، بخالف القضاء، والوحي: إعالم بخفية.{أوحينا}فليس كذلك، ألن الوحي 

 

من  أخص  إليهم  والقضاء  خفي،  رسيع  إعالم  هو  الوحي  فإن  حتقيق؛  ال  تقريب  كله  فهذا 

 اإلعالم؛ فإن فيه إنزاال إليهم وإحياء إليهم.

ُن الفعل معنى  الفعل وتعديه تعديته، والعرب ُتَضمِّ

 

 يكون لليشء اخلفيف الرسيع، بخالف القضاء. الوحي شامل للقضاء وغريه، إال أن الوحي  إذن 

 

 ومن هنا غلط من جعل بعض احلروف تقوم مقام بعض،

يف  تتناوب  احلروف  هل  والبرصيني،  الكوفيني  بني  اخلالف  وهو  مهم،  مبحث  يف  دخل  هنا 

 األفعال؟ أم يقال احلروف ال تتناوب وإنام التغري يكون يف الفعل بالتضمني؟

الكوف الفعل، إذن  يف  التغري  يرون  البرصيني  أن  إال  تغرًيا،  هناك  أن  يرون  والبرصيون  يون 

 والكوفيني يرون التغري يف احلرف، وهذا يسمى بالتضمني، وسيذكر له أمثلة. 

، الكويف ال يتكلف، يقول التغري يف احلرف، {لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه}فقوله تعاىل: 

البرصي فيقول: احلرف باٍق عىل ما هو عليه، ويبحث بمقتىض   بمعنى )مع(، أما  {إىل}فيقول:  

أي بضم ومجع، فيجعلها هبذا   {لقد ظلمك بسؤال}السياق ما يصح أن ُيعدى باحلرف، يقول:  
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معنى  فيتضمن  نفسه،  باحلرف  التعدي  يقبل  بفعل  ويأيت  عليه  ما هو  عىل  احلرف  فيبقى  املعنى، 

 الفعل األصيل. 

 

َمْن }[ أي: مع نعاجه و  24]ص:    {َقْد َظَلَمَك بُِسَؤاِل َنْعَجتَِك إىَِل نَِعاِجهِ َل }كام يقولون يف قوله:  

 [ أي: مع اهلل ونحو ذلك. 14]الصف:  {َأنَصاِري إىَِل اهللَِّ

 

فيقولون:   البرصيون  اهلل}أما  إىل  أنصاري  يقبل {من  بفعل  فيأيت  اهلل،  إىل  معي  ُينيب  من  أي   ،

فُيبقي احلرف عىل ما هو عليه وجيعل التغري يف الفعل، فُيبقي الفعل األول التعدي بحرف )إىل(،  

 ويأيت بفعل آخر يتضمن الفعل األول مع قبول التعدي باحلرف. 

 

نعاجه،  إىل  النعجة يتضمن مجعها وضمها  التضمني، فسؤال  البرصة من  نحاة  قاله  ما  والتحقيق 

 [. 73]اإلرساء:  {ِن الَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوإِن َكاُدوْا َلَيْفتِنُوَنَك عَ }وكذلك قوله: 

 

مع  الفعل  فُيغري  البرصي  أما  )يف(،  إىل  احلرف  يغري  )يف(،  بمعنى  هنا  )عن(  فيقول  الكويف  يأيت 

 . ويبقى احلرف ال يتغري ،بقاء معنى الفعل األول وُيضمنه شيًئا زائًدا يقبل التعدي باحلرف

 

 ضمن معنى يزيغونك ويصدونك،

 

ِذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك } ن شيًئا زائًدا والتعدي باحلرف {َوإِن َكاُدوْا َلَيْفتِنُوَنَك َعِن الَّ ، بقي الفعل وُضمن

 نفسه ومل ُيغري احلرف. 
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ُبوا بِآَياتِنَا}وكذلك قوله:  َناُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ  [،77]األنبياء:  {َوَنرَصْ

 

القو الكويف: ونرصناه عىل  البرصي يقول  أما  ُيغري احلرف،  بمعنى )عىل(،  فيقول: )من( هنا  م، 

يه  تعدن قبول  مع  األصيل  الفعل  عىل  يدل  بفعل  ويأيت  عليه  هو  ما  عىل  احلرف  وُيبقي  فُيضمنه، 

 باحلرف نفسه.  

 

 ضمن معنى نجيناه وخلصناه،

 

 استقام األمر وحصل التضمني.  {نجيناه من القوم الذين كذبوا}

 

ا ِعَباُد اهللََِّيرْشَ }وكذلك قوله:   [ ضمن يروى هبا، ونظائره كثرية. 6]اإلنسان:   {ُب هِبَ

 

، يقول الباء بمعنى )من(، أما البرصي فُيضمن ذلك، بمعنى {منها}عند الكويف يقول    {هبا}ألن  

 يروى هبا عباد اهلل.

 

دع   ": ال شك، فهذا تقريب، وإال فالريب فيه اضطراب وحركة، كام قال:  {الريب}ومن قال:  

، ويف احلديث أنه مر بظبي حاقف ]أي: نائم قد انحنى يف نومه[ فقال:  "ما يريبك إىل ما ال يريبك 

أحد    " يريبه  االضطراب "ال  ضمن  ضده  فالريب  والطمأنينة  السكون  ضمن  اليقني  أن  فكام   ،

 واحلركة. ولفظ ]الشك[ وإن قيل: إنه يستلزم هذا املعنى، لكن لفظه ال يدل عليه. 

 : هذا القرآن، فهذا تقريب؛{َذلَِك اْلكَِتاُب }قيل:   وكذلك إذا
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الكتاب}يقال:   ألن    {ذلك  وجه،  كل  من  له  مرادًفا  وليس  تقريب  هذا  القرآن،  ذلك  تفسريه: 

 )ذلك( لألمر البعيد، ولفظ )الكتاب( يدل عىل ما ال يدل عليه لفظ القرآن.

 

اإلشارة بجهة البعد والغيبة، ولفظ   ليه وإن كان واحدا، فاإلشارة بجهة احلضور غري ألن املشار إ

القرآن من كونه مقروءا مظهرا   ]الكتاب[ يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما ال يتضمنه لفظ 

ُتْبَسَل }باديا. فهذه الفروق موجودة يف القرآن. فإذا قال أحدهم:   : أي حتبس، وقال اآلخر: {َأن 

كان   وإن  التضاد،  اختالف  من  يكن  ل  ذلك،  ونحو  ال ترهتن،  وقد  مرهتنا  يكون  قد  املحبوس 

 يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كام تقدم، ومجع عبارات السلف يف مثل هذا نافع جدا، 

 

  اهلل   رمحه–وهذا كالم عظيم، ألنك ترى السلف ُيفرسون اليشء املرتادف بألفاظ تقريبية، فيقول  

 مراد،   قطًعا  السلف  ذكره  ما  ألن  مفيد،   اللفظ  هذا  به  فرسوا  الذي  السلف  كالم  مجع:  -تعاىل

 .املراد جُييل اللفظة تلك مع اللفظة وهذه

 

عبارة أو عبارتني، ومع هذا فالبد من اختالف حمقق فإن جمموع عباراهتم أدل عىل املقصود من  

 بينهم، كام يوجد مثل ذلك يف األحكام. 

 

وهذا تأكيد ملا تقدم، يوجد بينهم خالف وال يصح ألحد أن يقول: ال خالف تضاد بني السلف، 

بل بينهم خالف، لكنه قليل، كام يوجد بينهم خالف يف األحكام، إال أن اخلالف يف التفسري أقل 

 اخلالف يف األحكام. من
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 ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من االختالف معلوم

 

التاسع القاعدة  قاعدة عظيمة وهي  أو من   ة،وهذه  الرشعية  األدلة  الناس من  إليه  ما حيتاج  كل 

 معاين الكتاب والسنة البد أن ُيبينه بياًنا واضًحا، وسُيكرر هذه القاعدة. 

 إذن كل ما حيتاجه الناس من األحكام أو من األلفاظ البد أن ُيبني بياًنا شافًيا كافًيا.

 

و الصلوات  عدد  يف  كام  اخلاصة،  أو  العامة  عند  متواتر  وفرائض بل  ومواقيتها،  ركوعها  مقادير 

 الزكاة ونصبها، وتعيني شهر رمضان، والطواف والوقوف، ورمي اجلامر، واملواقيت وغري ذلك. 

ثم اختالف الصحابة يف اجلد واإلخوة ويف املرشكة ونحو ذلك، ال يوجب ريًبا يف مجهور مسائل  

باء واألبناء، والكاللة من األخوة الفرائض، بل ما حيتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من اآل

يف  ذكر  مفصلة،  آيات  ثالث  الفرائض  يف  أنزل  اهلل  فإن  كاألزواج؛  نسائهم  ومن  واألخوات، 

األوىل األصول والفروع، وذكر يف الثانية احلاشية التي ترث بالفرض كالزوجني وولد األم، ويف 

أل أو  ألبوين  األخوة  وهم  بالتعصيب  الوارثة  احلاشية  نادر؛ الثالثة  واألخوة  اجلد  واجتامع  ب، 

خلفاء  يكون  قد  واالختالف  وسلم؛  عليه  اهلل  صىل  النبي  موت  بعد  إال  اإلسالم  يف  يقع  ل  وهلذا 

 الدليل أو لذهول عنه، 

 

كتابه   يف  تيمية  ابن  بينته ذكر  قد  واحليض،  الفرائض  مسائل  أكثر  أن  غريه،  ويف  )االستقامة( 

ُتبيننه الرشيعة مما حيصل فيه إشكال، هو نادر وقليل بالنسبة إىل  الرشيعة بياًنا واضًحا، والذي مل 

 غريه مما بينته الرشيعة مما حيصل كثرًيا. 
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يكون ال وقد  النص،  فهم  للغلط يف  يكون  وقد  لعدم سامعه،  يكون  عتقاد معارض راجح، وقد 

 فاملقصود هنا التعريف بجمل األمر دون تفاصيله. 

 

وقد ذكر ابن تيمية يف )رفع املالم( أن االختالف يرجع إىل أمور ثالثة، إما لعدم العلم بالدليل، 

ُيفهم عىل غري وجهه الصحيح بأن خُيتلف يف الفهم، أو هذا األمر األول، أو العلم بالدليل لكن  

 ُيعلم الدليل وُيفهم عىل وجهه الصحيح لكن ُيظن نسخه.

يعني قد يكون عاًما فُيخصص أو مطلًقا فُيقيد، أو جمماًل   "ملعارض راجح"ويف كالمه هذا يقول  

 إىل غري ذلك. ... فُيبنين 

 فصل: ]يف نوعي االختالف يف التفسري[

 ول: اخلالف الواقع يف التفسري من جهة النقل النوع األ

االختالف يف التفسري عىل نوعني: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغري ذلك؛ إذ العلم إما 

نقل مصدق وإما استدالل حمقق، واملنقول إما عن املعصوم وإما عن غري املعصوم، واملقصود بأن 

غ أو  املعصوم  عن  كان  سواء  املنقول  يمكن جنس  ما  ومنه  األول،  النوع  هو  وهذا  املعصوم،  ري 

 معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما ال يمكن معرفة ذلك فيه.

 

التفسري ما يرجع اخلالف فيه للصحة وعدمها، وُيمكن أن ُيعرف الصحيح   وهذا صحيح، من 

ما ال ُيمكن كأخبار من سبق، وغالب الذي ال ُيمكن بل   من الضعيف من جهة اإلسناد، ومنه

 كل ما ال ُيمكن فال ينبني عليه حكم رشعي. 
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وهذا القسم الثاين من املنقول؛ وهو ما ال طريق لنا إىل اجلزم بالصدق منه عامته مما ال فائدة فيه، 

 فالكالم فيه من فضول الكالم.

 حيتاج املسلمون إىل معرفته، فإن اهلل نصب عىل احلق فيه دليال،وأما ما 

 

 . ةهذا تكرار للقاعدة التاسع

 

 

ويف  الكهف،  أصحاب  كلب  لون  يف  اختالفهم  منه:  الصحيح  عىل  دليل  وال  يفيد  ال  ما  فمثال 

البعض الذي رضب به موسى من البقرة، ويف مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، ويف اسم الغالم  

ي قتله اخلَض، ونحو ذلك. فهذه األمور طريق العلم هبا النقل، فام كان من هذا منقوالً نقال الذ

صحيحا عن النبي صىل اهلل عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه اخلَض فهذا معلوم، وما ل يكن  

إسحاق  بن  وحممد  ووهب  كعب  عن  كاملنقول  الكتاب  أهل  عن  يؤخذ  مما  كان  بل  كذلك 

ع يأخذ  ممن  يف وغريهم  ثبت  كام  بحجة،  إال  تكذيبه  وال  تصديقه  جيوز  ال  فهذا  الكتاب  أهل  ن 

الكتاب فال تصدقوهم وال  أنه قال: »إذا حدثكم أهل  النبي صىل اهلل عليه وسلم  الصحيح عن 

 تكذبوهم، فإما أن حيدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن حيدثوكم بباطل فتصدقوه«. 

 

باملعنى، وإال تيمية  ابن  اللفظ رواه  قال: »ال تصدقوا   هذا  البخاري من حديث أيب هريرة  لفظ 

أهل الكتاب وال تكذبوهم«، وقال يف حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص يف البخاري: »حدثوا  

حرج«، وال  إرسائيل  بني  والعلامء  عن  السلف  وال   وطريقة  إرسائيل  بني  عن  حيدثون  أهنم 

حصل  بعدها  وما  املاضية  املائة  يف  الناس  بعض  أو  املعارصين  بعض  شدد  كام  ال  يتحرجون، 
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وقبل  قدياًم  العلامء  طريقة  وإال  املاضية،  املائة  يف  واملعارصين  املاضني  العلامء  بعض  من  تشديد 

ح ظاهر  عىل  إرسائيل  بني  عن  جاء  ما  يروون  أهنم  هؤالء  بن تشديد  عمرو  بن  اهلل  عبد  ديث 

: قال  ،-عنه  اهلل  ريض–العاص: »حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج«، وعىل حديث أيب هريرة  

 .تكذبوهم« وال الكتاب  أهل تصدقوا »ال

الناس املعنى لعامة  الناس ويف تقريب  ينفع يف وعظ  إىل غري ذلك، لكن من ...  ومثل أخبارهم 

بني   عن  »حدثوا  وقال:  تصديق،  هؤالء غري  مسار  نسري  أن  ينبغي  فلذا  حرج«،  وال  إرسائيل 

 العلامء. 

وقد عجبت لبعضهم ملا علق عىل كتاب تفسري ابن كثري، أو بعضهم إذا تكلم عن تفسري ابن كثري 

 يقول: من املآخذ عىل تفسري ابن كثري أنه يذكر قصص بني إرسائيل. 

ابن ابن كثري وقبل  ابن كثري، وذلك حلديث:   يقال: كال، هذه طريقة العلامء يف عهد  كثري وبعد 

»حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج«، واحلديث نص يف الباب، لكن ال ُيصدق، ُيبنين للناس أنه 

ث عن بني إرسائيل وال  ل للناس أنه حُيدن جاء يف اإلرسائيليات أن لون الكلب كذا وكذا، وُيؤصن

 حرج.

 

أنه   يذكر  ل  وإن  التابعني،  بعض  عن  نقل  ما  اختلف وكذلك  فمتى  الكتاب،  أهل  عن  أخذه 

 التابعون ل يكن بعض أقواهلم حجة عىل بعض، 

 

الشك إذا اختلف الصحابة عىل قولني مل يكن قول أحدهم حجة عىل اآلخر، ما عدا التفصيل 

باخللفاء   يتعلق  عىل فيام  حجة  أحدهم  قول  يكن  مل  التابعون  اختلف  إذا  وكذلك  الراشدين، 
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أنه ليس لقول أحدهم حجة عىل اآلخر، وهذا ال إشكال فيه، حكى   هذا باإلمجاع،اآلخر، وكل  

 اإلمجاع يف حق الصحابة ابن القيم والعالئي وشيخ اإلسالم ابن تيمية. 

لكن سيأيت الكالم عىل ما يتعلق بالتابعني وأن قول أحدهم حجة إذا مل ُيوجد إال هو كام سيأيت 

 .-تعاىل  اهلل شاء إن –بيانه 

 

بعض  عن  نقل  مما  أسكن  إليه  فالنفس  صحيحا  نقال  الصحابة  بعض  عن  ذلك  يف  نقل  وما 

 التابعني؛

 

ُنقل عن التابعني، وما ُنقل عن الصحابة واشتهر   اممال شك، أن ما ُنقل عن الصحابة فهو أقوى  

قليل ابن   ةفهو حجة، ومل خيالِف يف حجيته إال رشذمة  املتأخرين، كام قال  املتكلمني  الفقهاء  من 

 القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(.

لذي ذهب إليه أئمة املذاهب األربعة كأيب حنيفة أما إذا مل يشتهر أو مل ُيعلم هل اشتهر أم ال، فا

أنه  إىل  وغريهم  سالم  بن  القاسم  عبيد  وأيب  راهويه،  بن  وإسحاق  وأمحد  والشافعي  ومالك 

حه ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني( وذكر عىل ذلك ستة وأربعني دلياًل.  حجة، ورجن

 فإذن قول الصحايب له حاالن: 

هر، فلم خُيالف يف حجيته إال رشذمة قليلة من الفقهاء املتكلمني إما أن يشتاحلال األوىل:   -

 املتأخرين.

الثانية:  - األربعة   احلال  املذاهب  أئمة  فالذي عليه  أم ال،  اشتهر  ُيعلم هل  أو ال  يشتهر  أالن 

ة.  ومن تقدم ذكرهم أنه حجن

 .-شاء اهلل إن –وسيأيت الكالم فيام يتعلق بالتابعني 



  

 

 الريس  العزيز عبد الدكتور
 شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 
43 

يكون   أن  احتامل  أقوى؛  ألن  منه  سمعه  من  بعض  من  أو  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  من  سمعه 

يقوله،   فيام  الصاحب  جزم  ومع  التابعني،  نقل  من  أقل  الكتاب  أهل  عن  الصحابة  نقل  وألن 

 فكيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد َّنوا عن تصديقهم؟ 

حكا تفيد  وال  صحيحه،  يعلم  ال  الذي  االختالف  هذا  مثل  أن  هو واملقصود  فيه،  األقوال  ية 

 كاملعرفة ملا يروي من احلديث الذي ال دليل عىل صحته وأمثال ذلك. 

احلمد،  وهلل  إليه  حيتاج  فيام  موجود  فهذا  منه،  الصحيح  معرفة  يمكن  الذي  األول،  القسم  وأما 

فكثريا ما يوجد يف التفسري واحلديث واملغازي أمور منقولة عن نبينا صىل اهلل عليه وسلم وغريه  

ن األنبياء صلوات اهلل عليهم وسالمه والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيام مستنده م

 النقل، وفيام قد يعرف بأمور أخرى غري النقل.

فاملقصود أن املنقوالت التي حيتاج إليها يف الدين قد نصب اهلل األدلة عىل بيان ما فيها من صحيح 

 وغريه،

 

 .وهذا تأكيد للقاعدة الثامنة

 

 ومعلوم أن املنقول يف التفسري أكثره كاملنقول يف املغازي واملالحم؛

 

–أن أكثر أحاديث التفسري ضعيفة، وسيأيت أن هذا من كالم أمحد    ،القاعدة العارشة  وهذه هي

 يف   العريب  ابن  وذكره  وغريها،  الرسالة  هذه  يف  -اهلل   رمحه–  تيمية  ابن  وذكره  ،-تعاىل  اهلل  رمحه

 (.القرآن  أحكام) كتابه
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 واملغازي. وهلذا قال اإلمام أمحد: ثالثة أمور ليس هلا إسناد: التفسري، واملالحم، 

 

الغالب، واملالحم ما سيحصل  التفسري هو ما نحن بصدده، قال ليس هلا إسناد، أي من حيث 

النبي   سرية  أي  واملغازي  الزمان،  آخر  يف  واملالحم  الفتن   فهذه   ،-وسلم  عليه  اهلل  صىل–من 

 يف   ُيسهلون   ال  ما  واملغازي  التفسري  يف   يسهلون   العلامء  ثم   ضعيف،  فيها  املروي  أكثر  الثالثة

 قدم ذكره.ت كام األحكام

 

الزبري،  املراسيل، مثل ما يذكره عروة بن  الغالب عليها  ويروي: ليس هلا أصل، أي إسناد؛ ألن 

والشعبي، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، ومن بعدهم، كيحيى بن سعيد األموي،  

ال أعلم  فإن  املغازي؛  يف  ونحوهم  والواقدي،  مسلم،  بن  ثم والوليد  املدينة،  أهل  باملغازي  ناس 

الشام كانوا أهل   املدينة أعلم هبا ألَّنا كانت عندهم، وأهل  فأهل  العراق،  الشام، ثم أهل  أهل 

الناس كتاب أيب  باجلهاد والسري ما ليس لغريهم؛ وهلذا عظم  العلم  غزو وجهاد، فكان هلم من 

هبذ أعلم  األوزاعي  وجعلوا  ذلك،  يف  صنفه  الذي  الفزاري  علامء إسحاق  من  غريه  من  الباب  ا 

 األمصار.

وأما التفسري فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ ألَّنم أصحاب ابن عباس، كمجاهد وعطاء ابن أيب 

الشعثاء،  وأيب  كطاوس،  عباس،  ابن  أصحاب  من  وغريهم  عباس  ابن  موىل  وعكرمة  رباح، 

ذلك ما متيزوا به وسعيد بن جبري وأمثاهلم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن  

التفسري،  مالك  عنه  أخذ  الذي  أسلم  بن  زيد  مثل  التفسري  يف  املدينة  أهل  وعلامء  غريهم،  عىل 

 وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرمحن، وأخذه عن عبد الرمحن عبد اهلل بن وهب. 
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إذن العامل له أثره عىل األرض، بوجود ابن مسعود يف الكوفة صار أهل الكوفة من أعلم الناس 

 فتجد   فقس،  هذا  وعىل  ،-وأرضاه  عنه   اهلل  ريض–بالتفسري بعد أهل املدينة، بسبب ابن مسعود  

 فيها  التي  األرض  وهكذا  مسعود،  ابن  ألجل  مكة  أهل  بعد  بالتفسري  الناس  أعلم  الكوفة  أهل  أن 

العلم   ء،علام انترش  الناس  علم  إذا  فإنه  الناس،  تعليم  يف  يشتغل  أن  العلم  لطالب  ينبغي  لذا 

وتوارث الناس العلم، وقد أوىص أسد بن موسى أسد بن الفرات أن يكون له دروس وطالب  

حسن  بن  الرمحن  عبد  بن  اللطيف  عبد  العالمة  أوىص  هذا  وبمثل  بعده،  العلم  ينرش  حتى 

سنية(، قال: ليكن لك دروس حتى يكون لك أصحاب يقوموا بالسنة اآللويس كام يف )الدرر ال

 بعدك.

 قامت  أهنا  -املسلمني  دول  ومجيع  والسنة  بالتوحيد  يعزها  أن   اهلل  أسأل–ومما متايزت به هذه البلد  

 تالميذ،   وله  دروس  له  وصار   الوهاب،  عبد  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  املجدد  اإلمام  دعوة  عىل

 . -تعاىل اهلل  رمحه–بدعوته   متوارث   والعلم التعليم واستمر

وينترش  بالعلم  يقوم  حتى  وطالب،  دروس  له  يكون  بلد  كل  يف  العلم،  لطالب  ينبغي  وهكذا 

 العلم بني الناس، فيتوارث الناس العلم. 

التأليف من هذه اجلهة، والتأليف خري من جهة أخرى، واملوفق من مجع بني  والتعليم خري من 

التع لكن  لطالب األمرين،  يكون  أن  ينبغي  فلذا  يعايشهم،  الذين  الناس  حلاجة  وأوىل  أوىل  ليم 

هلم  يكون  طالبه  وهكذا  الناس،  بني  العلم  ينرش  حتى  العلم  يعلمهم  وطالب  دروس  العلم 

 دروس.  

إذن صار أهل مكة أعلم الناس بالتفسري من أجل ابن عباس، وابن عباس كام سيذكر ابن تيمية 

بن مسعود، وسامه برتمجان القرآن، قال وقد عاش بعد ذلك، فصار أهل كان له منزلة يف حياة ا

 مكة أعلم الناس بالتفسري، ثم بعدهم أهل الكوفة، ثم أهل املدينة. 
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من حيث املعنى   وسيبسط بحًثا مفيًدا، وهو تقوية احلديث بالشواهد واملتابعات، سيذكر تأصياًل 

 .-تعاىل اهلل رمحه–وهذا تأصيل عقيل، ثم سيبسط الكالم 

 

صحيحة  كانت  قصد  بغري  االتفاق  أو  قصًدا  املواطأة  عن  وخلت  طرقها  تعددت  إذا  واملراسيل 

قطعا، فان النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخرب، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، أو 

 أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد واخلطأ كان صدقا بال ريب. 

 

إذا أتى حديث بطريقني مرسلني، وكٌل منهم يف بلد، وُيعلم أنه ال يستطيع أن يتفقا عىل الكذب، 

، ورشح  -ه اهلل تعاىلرمح–الشافعي    فإن مثل هذا يقوي بعضها بعًضا، وقد ذكر نحًوا من ذلك

هذا ابن عبد اهلادي يف كتابه )الصارم املنكي(، ثم ابن رجب يف رشحه عىل العلل، ملا ذكر كالًما 

 للشافعي يف هذا الصدد.

النقل يكون خطأً  أن  يتفقا عىل الكذب    وذلك  فإذا مل يستطيعا أن  أو للوهم،  إما لتعمد الكذب 

.إىل غري ذلك مما ال يتفق فيه الوهم  .األول، وإذا اتفقا عىل لفظ حديث طويلسقط هذا االحتامل 

 سقط االحتامل الثاين، فال يبقى إال أنه صحيح.

 

عىل اختالقه، وعلم   ، وقد علم أن املخربين ل يتواطآ فإذا كان احلديث جاء من جهتني أو جهات

صحيح، مثل شخص حيدث عن واقعة   أن مثل ذلك ال تقع املوافقة فيه اتفاًقا بال قصد علم أنه

يواطئ  ل  أنه  قد علم  األقوال واألفعال، ويأيت شخص آخر  فيها من  ما  تفاصيل  جرت، ويذكر 

الواقعة  تلك  أن  قطعا  فيعلم  واألفعال،  األقوال  تفاصيل  من  األول  ذكره  ما  مثل  فيذكر  األول، 

يتفق ل  خطأ،  أو  عمدا  كذهبا  منهام  كل  كان  لو  فإنه  اجلملة؛  يف  منهام   حق  كل  يأيت  أن  العادة  يف 
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بتلك التفاصيل التي متنع العادة اتفاق االثنني عليها بال مواطأة من أحدمها لصاحبه، فإن الرجل  

أنشأ  إذا  أما  مثلها،  اآلخر  ويكذب  كذبة  يكذب  أو  مثله،  اآلخر  وينظم  بيتا  ينظم  أن  يتفق  قد 

العادة فلم جتر  فنون عىل قافية وَرِويٍّ  لفظا ومعني مع   قصيدة طويلة ذات  بأن غريه ينشئ مثلها 

فنون،   فيه  طويال  حديثا  حدث  إذا  وكذلك  منه،  أخذها  أنه  بالعادة  يعلم  بل  املفرط،  الطول 

وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون احلديث صدقا، وهبذه 

الو هذا  عىل  املختلفة  جهاته  تتعدد  ما  عامة  صدق  يعلم  يكن الطريق  ل  وإن  املنقوالت،  من  جه 

أحدها كافيا إما إلرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا ال تضبط به األلفاظ والدقائق التي ال 

ثبتت  وهلذا  والدقائق؛  األلفاظ  تلك  مثل  هبا  يثبت  طريق  إىل  ذلك  حيتاج  فال  الطريق  هبذه  تعلم 

أن   قطعا  يعلم  بل  ُأُحد،  قبل  وأَّنا  َبْدر  غزوة  َوَشْيَبَة بالتواتر  ُعْتَبَة  إىل  برزوا  وعبيدة  وعلًيا  محزة 

 والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن محزة قتل قرنه، ثم يشك يف قرنه هل هو عتبة أو شيبة. 

 

يف بعض األمور إذا جاءت من طريقني ُيتفق عىل أصل القصة، ويف بعضها قد ُيتفق عىل أفرادها  

 ودقائقها، وكٌل بحسبه.

 

غي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع يف اجلزم بكثري من املنقوالت يف احلديث والتفسري وهذا األصل ينب 

 واملغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعاهلم وغري ذلك. 

وهلذا إذا روى احلديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صىل اهلل عليه وسلم من وجهني، مع العلم 

حق،   بأنه  جزم  اآلخر،  عن  يأخذه  ل  أحدمها  يتعمد بأن  ممن  ليسوا  َنَقَلَته  أن  علم  إذا  سيام  ال 

الكذب، وإنام َياف عىل أحدهم النسيان والغلط؛ فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأيب بن 

ل  الواحد من هؤالء  أن  يقينا  وأيب هريرة وغريهم علم  وأيب سعيد،  وابن عمر، وجابر،  كعب، 
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الكذب عىل رسول اهلل صىل اهلل علي يتعمد  ه وسلم، فضال عمن هو فوقهم، كام يعلم يكن ممن 

ويقطع  الناس،  أموال  يرسق  ممن  ليس  أنه  طويلة  باطنة  خربة  وخربه  جربه  من  حال  من  الرجل 

 الطريق، ويشهد بالزور ونحو ذلك. 

السامن،  صالح  أيب  مثل  عرف  من  فإن  والبرصة،  والشام  ومكة،  باملدينة  التابعون  وكذلك 

وزيد   يسار،  بن  وسليامن  يتعمد واألعرج،  ممن  يكونوا  ل  أَّنم  قطعا  علم  وأمثاهلم،  أسلم  بن 

الكذب يف احلديث، فضال عمن هو فوقهم، مثل حممد بن سريين، والقاسم بن حممد، أو سعيد 

من  الواحد  عىل  َياف  وإنام  نحوهم.  أو  األسود  أو  َعْلَقمة،  أو  السلامين،  عبيدة  أو  املسيب،  بن 

عرض لإلنسان، ومن احلفاظ من قد عرف الناس ُبعده عن الغلط؛ فإن الغلط والنسيان كثريا ما ي

ذلك جدا، كام عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثاهلم، ال سيام الزهري يف 

مع  غلط،  له  يعرف  ال  الزهري  شهاب  ابن  أن  القائل:  يقول  قد  فإنه  زمانه،  يف  والثوري  زمانه، 

 كثرة حديثه وسعة حفظه. 

 

د الكذب أو اخلطأ والوهم، فإذا مل إذن اخلالصة أ ن احلديث الذي ُيروى خُيشى عليه إما من تعمن

د فيه الكذب، وال مما حصل فيه اخلطأ والوهم  يمكن للراويني أن يتفقا فقطًعا ال يكون مما ُتعمن

ر يف األحاديث التي فيها طول وفيها أشياء متيزت به عن غريها.   بعينه، وهذا إنام ُيتصون

ن هذا اللفظ واجتهاده، وتقدم أنه قد جُيزم بأ   ن حيث األعيان يرجع إىل نظر الناظروضبط هذا م

صحيح مع طوله، وقد ُيقال: إن أصل القصة صحيحة دون أفرادها، وخيتلف باختالف الناظر 

 واملجتهد.
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أن  امتنع عليه  إذا روي مثال من وجهني خمتلفني، من غري مواطأة  الطويل  واملقصود أن احلديث 

يكون غلطا، كام امتنع أن يكون كذبا؛ فإن الغلط ال يكون يف قصة طويلة متنوعة، وإنام يكون يف 

بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها اآلخر مثلام رواها األول من غري مواطأة امتنع 

 الغلط يف مجيعها، كام امتنع الكذب يف مجيعها من غري مواطأة. 

ذلك غلط يف بعض ما جرى يف القصة، مثل حديث اشرتاء النبي صىل اهلل وهلذا إنام يقع يف مثل  

قد   كانوا  وإن  احلديث صحيح،  أن  قطعا  تأمل طرقه علم  فإن من  جابر؛  البعري من  عليه وسلم 

 اختلفوا يف مقدار الثمن. وقد بني ذلك البخاري يف صحيحه، 

وينبغي أن ُيعلم أنه قد خُيرج احلديث يف البخاري ومسلم وقد يكون يف أحدمها وحيصل خالف 

يف األحاديث، لكنه ال يرتتب عىل اخلالف حكم رشعي، كأن خُيتلف يف مقدار املال الذي اشرتى 

اشرتاه، وترى البخاري خُيرج احلديث يف موضع بلفظ، به، أو يف اليوم الذي اشرتى فيه، أو فيام  

 ويف موضع آخر بلفظ آخر، والكل صحيح، ألن هذا االختالف ال ُيؤثر عىل احلكم.

 

فإن مجهور ما يف البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صىل اهلل عليه وسلم قاله؛ ألن غالبه من هذا 

 صديق،النحو؛ وألنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والت

 

سيذكر مبحًثا مهاًم، وهو أن احلديث اآلحاد ُيفيد الظن، إال إذا احتفت به القرائن، ومن القرائن: 

ج  أن   -األربعة  املذاهب  هذا  عىل  وذكر–  عىل   اإلمجاع  اإلسفراييني  وذكر  ومسلم،  البخاري  يف  خُيرن

ج يف البخاري ومسلم فإنه يفيد اليقني، ألن البخاري ومسلاًم  ما أن   أخرجاه.  ُخرن
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ابن  مقدمة  عىل  )النكت  كتابه  يف  حجر  ابن  البحث  هذا  ونقل  مهم،  بحث  هذا  أن  فاملقصود 

الصالح(، وهو بحث نفيس، أن احلديث اآلحاد يف أصله يفيد الظن إال إذا احتفت به القرائن، 

 والقرائن متعددة منها ما أخرجه البخاري ومسلم.

 

 

له،  قابلة  له  مصدقة  واألمة  األمر،  نفس  يف  كذبا  احلديث  كان  فلو  خطأ،  عىل  جتتمع  ال  واألمة 

 األمر كذب، وهذا إمجاع عىل اخلطأ وذلك ممتنع، لكانوا قد أمجعوا عىل تصديق ما هو يف نفس 

 

عظيمة، فائدة  فإن اإل   وهذه  احلق،  عىل  إال  يكون  ال  حديثً إذا  األمة    مجاع  فهذا   اتلقت  بالقبول 

 إمجاع، فقطًعا يكون حًقا ولو كان اإلسناد ضعيًفا.

وكذلك عىل النقيض، قد يكون احلديث صحيًحا وجُتمع األمة عىل عدم العمل به، فال ُيعمل به، 

(، أن العلامء فضل علم السلف عىل علم اخللفوعىل هذا السلف كام بيننه ابن رجب يف كتابه ) 

العمل   أقر هذا شيخ إذا أمجعوا عىل عدم  به ولو كان اإلسناد صحيًحا، وقد  ُيعمل  باحلديث ال 

 (. املالم رفع) كتابه  يف -اهلل رمحه–اإلسالم 

 

نعلم  أن  قبل  كتجويزنا  فهو  اخلرب،  عىل  الكذب  أو  اخلطأ  نجوز  اإلمجاع  بدون  نحن  كنا  وإن 

يف   احلق  يكون  أن  ظني  قياس  أو  بظاهر  ثبت  الذي  العلم  عىل  ما اإلمجاع  بخالف  الباطن، 

 اعتقدناه، فإذا أمجعوا عىل احلكم جزمنا بأن احلكم ثابت باطنا وظاهرا. 
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 واألصل صحته،   -به هنا غلبة الظن  املراد  الظني–أي أن أي حكم ظنني حيتمل أن يكون خطًأ  

خرب  ذلك  ومثل  خرب،  أي  هذا  صحيح،  بأنه  وجزمنا  االحتامل  هذا  سقط  عليه  أمجعوا  إذا  لكن 

ف ملا اآلحاد،  لكن  خطًأ،  يكون  أن  حيتمل  كان  وإن  الظن  غلبة  باب  من  ألنه  صحته  األصل  إن 

 تلقته األمة بالقبول بمقتىض هذا اإلمجاع علمنا يقينًا صحته. 

 

العلم من مجيع الطوائف عىل أن   بالقبول   "خرب الواحد    "وهلذا كان مجهور أهل  إذا تلقته األمة 

 تصديقا له أو عمال به أنه يوجب العلم، 

 

إذن مجهور العلامء من مجيع الطوائف يرون أن خرب اآلحاد ُيفيد الظن، إال إذا احتفت به القرائن، 

هذه   يف  الزمن  من  عقد  قبل  السلفيني  بعض  بني  خالف  حصل  وقد  الظن،  غلبة  بالظن  واملراد 

ومما ُيالحظ أنه إذا اختار بعض الفضالء قواًل وشدد به عىل آخر، وضلل بعضهم بعًضا،  املسألة،  

وغريهم،   تعّصب السنة  أهل  صفوف  يف  خالف  فحصل  ضده،  أولئك  ب  تعصن ثم  أصحابه  له 

الكت  بأدلة  قوله  ُيوزن  أن  بقول وشدد  الفضالء  قال أحد  إذا  ينبغي  اخلطأ،  اب والسنة وهذا من 

وبفهم أهل العلم، إن كانت املسألة خالفية سائغ اخلالف فيها فيبقى اخلالف سائًغا ولو قال به 

 من قال، ومن شدد فيه فتشديده خطأ، وُيعرف هذا بالنظر يف أقوال أهل العلم. 

وعىل النقيض لو تساهل أحد الفضالء يف قول والعلامء جممعون عليه، فُيخطأ يف تساهله لو كان  

 فأقوال الفضالء ُتوزن بأدلة الكتاب والسنة وفهم أهل العلم.ن كان، م
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والشافعي،  ومالك،  حنيفة،  أيب  أصحاب  من  الفقه،  أصول  يف  املصنفون  ذكره  الذي  هو  وهذا 

ولكن  ذلك،  أنكروا  الكالم  أهل  من  طائفة  ذلك  يف  اتبعوا  املتأخرين  من  قليلة  فرقة  إال  وأمحد، 

 رهم يوافقون الفقهاء، وأهل احلديث والسلف عىل ذلك، كثريا من أهل الكالم أو أكث

 

 إذن ابن تيمية ينسب إىل السلف أنه يفيد الظن ولكن يفيد اليقني بالقرائن.

 

 ...  وهو قول أكثر األشعرية، كأيب إسحاق وابن ُفوَرك، وأما ابن الباقالين

 

 . -أعلم واهلل–الباقالين: يصح بالتشديد والتخفيف، وإن كان األظهر واألشهر بالتخفيف 

 

وابن اجلوزي وابن اخلطيب  املعايل وأيب حامد وابن عقيل  أيب  أنكر ذلك، وتبعه مثل  الذي  فهو 

ذكره   الذي  هو  واألول  هؤالء،  ونحو  إسحاق واآلمدي  وأبو  الطيب  وأبو  حامد  أبو  الشيخ 

وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القايض عبد الوهاب وأمثاله من املالكية، وهو الذي 

 ذكره أبو يعيل وأبو اخلطاب، وأبو احلسن ابن الزاغوين، وأمثاهلم من احلنبلية،

أبو حامد اإلسفراييني وأبو إسحاق اإلسفراييني، أما أبو حامد اإلسفراييني   اإلسفراييني اثنان:

أبو إسحاق اإلسفراييني  إمام سنة، وإمام يف الفقه الشافعي والفقه املقارن واخلالف العايل، أما 

 أشعري. 

هو  بالتنكري  اشتهر  الذي  عريب  وابن  أشعري،  املالكي  العريب  فابن  العريب،  ابن  ذلك  ومثل 

صاحب وحدة الوجود، وكالمها عىل طريق خطأ عقدي، إال أن صاحب وحدة الوجود أشد، 
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ن اهلل يف السامء فشيخه فرعون! كام يف وإال ابن عريب املالكي أشعري جلد، حتى قال: من قال إ

 كتابه )عارضة األحوذي(، ورد عليه ابن القيم كام يف )خمترص الصواعق(. 

 

وهو الذي ذكره شمس الدين الرسخيس وأمثاله من احلنفية، وإذا كان اإلمجاع عىل تصديق اخلرب 

العلم باحلديث، كام أن   االعتبار يف اإلمجاع عىل موجبا للقطع به، فاالعتبار يف ذلك بإمجاع أهل 

 األحكام بإمجاع أهل العلم باألمر والنهي واإلباحة. 

 

أن املعترب يف اإلمجاع بأهل كل فن، فإمجاع أهل احلديث حجة يف   رشة،ادية عالقاعدة احلهذه هي  

احلديث، وإمجاع أهل التفسري حجة يف التفسري، وإمجاع أهل الفقه حجة يف الفقه، وكام بيننه شيخ 

اإلسالم هنا وكام يف )جمموع الفتاوى(، وبينه ابن القيم، وقال أبو حاتم يف )العلل واملراسيل(: 

ة. وإمجاع أهل احلديث  حجن

بمضمون  العلم  يوجب  العادة،  يف  االتفاق  أو  التشاعر  عدم  مع  الطرق  تعدد  أن  هنا  واملقصود 

املجهول  برواية  ينتفع  هذا  مثل  ويف  الناقلني.  أحوال  علم  يف  كثريا  به  ينتفع  هذا  لكن  املنقول، 

 والسيئ احلفظ، وباحلديث املرسل ونحو ذلك؛ 

 

غري   ضعفه  كان  فيمن  يصح  هذا  إن  تقدميقول  بام  يتقوى  فإنه  ضعفه   شديد  كان  من  بخالف 

 شديًدا فإنه ال يتقوى بام تقدم ذكره. 

 

وهلذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه األحاديث، ويقولون: إنه يصلح للشواهد واالعتبار ما ال  

قايض  يعة  هَلِ بن  اهلل  بعبد  هذا  ومثل  ألعتربه،  الرجل  حديث  أكتب  قد  أمحد:  قال  لغريه.  يصلح 
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مرص؛ فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احرتاق كتبه وقع يف حديثه  

املتأخر غلط، فصار يعترب بذلك ويستشهد به، وكثرًيا ما يقرتن هو والليث بن سعد والليث حجة 

 َثْبت إمام.

وكام أَّنم يستشهدون ويعتربون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإَّنم أيضا يضعفون من حديث 

 الثقة الصدوق الضابط أشياء تبني هلم أنه غلط فيها بأمور يستدلون هبا، 

 

ى حديث اليسء يف حفظه، ألنه ليس معنى كونه يسء احلفظ أن   وهذا كالم نفيس، كام أنه قد ُيقون

إذا تبنين  ل ُيضعف حديث الثقة  حديثه كله ضعيف، فُيقوى بالشواهد واملتابعات، كذلك يف املقاب

 ه، وهذا علم دقيق يسمى بعلم العلل، وال يعرفه إال أئمة هذا الفن وفرسانه.خطؤ

 

، وهو من أرشف علومهم، بحيث يكون احلديث قد رواه "علم علل احلديث    "ويسمون هذا  

وغلط فيه،  وغلط  ضابط  عليه   هثقة  اهلل  صىل  النبي  أن  عرفوا  كام  ظاهر،  بسبب  إما  عرف؛  فيه 

ونة وهو حالل. وأنه صىل يف البيت ركعتني. وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وسلم تزوج ميم

 حراًما؛ ولكونه ل يصل مما وقع فيه الغلط، 

 

النبي   أن  أوجه تضعيف  تيمية  ابن  ميمونة وهو حمرم    -وسلم  عليه  اهلل  صىل–وذكر  ذكر  تزوج 

 كتابه اهلدي أي )زاد املعاد(. هذا يف )رشح العمدة قسم احلج(، وذكر مثل كالمه ابن القيم يف 

غلط  أهنا  تيمية  ابن  وبنين  الكسوف،  لصالة  صفات  مسلم  روى  الكسوف،  صالة  ذلك  ومثل 

وأهنا خطأ، وأن الصواب صفة واحدة ألنه مل يصل إال مرة واحدة، ومل ُتكسف الشمس يف زمانه 
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لشافعي والبخاري إال مرة واحدة، وقد ذهب إىل ضعف بقية الروايات اإلمام أمحد يف رواية وا

 والبيهقي، ومجاعة. 

 واملقصود أن هذا قد ُيعرف بيشء ظاهر كام يف الكسوف وقد ُيعرف بيشء خفي. 

 

وكذلك أنه اعتمر أربع عمر. وعلموا أن قول ابن عمر: إنه اعتمر يف رجب، مما وقع فيه الغلط، 

ئذ خائفني، مما وقع فيه وعلموا أنه متتع وهو آمن يف حجة الوداع، وأن قول عثامن لعيل: كنا يوم

مما   "أن النار ال متتلئ حتى ينشئ اهلل هلا خلقا آخر    "الغلط، وإن ما وقع يف بعض طرق البخاري  

 وقع فيه الغلط وهذا كثري.

 والناس يف هذا الباب طرفان:

طرف من أهل الكالم ونحوهم، ممن هو بعيد عن معرفة احلديث وأهله، ال يميز بني الصحيح 

القطع هبا، مع كوَّنا معلومة مقطوعا هبا عند أهل  والضعيف، في شك يف صحة أحاديث، أو يف 

 العلم به. 

 وطرف ممن يدعي اتباع احلديث والعمل به كلام

 

الطرف األول/ أهل الكالم وهم بعيدون عن علم احلديث ألهنم أهل كالم، فيشكون حتى يف 

يه، ويف املقابل ُيصححون ما ُيوافق أهواءهم ولو كان موضوًعا، ويقابل هؤالء الطرف املتفق عل

الثاين/ وهم من ال ينظرون إىل العلل، ومن أمثلة ذلك ابن حزم، كام بنين هذا ابن القيم يف كتابه 

 اهلدي )زاد املعاد(. 
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أن جيعل ذلك من   وجد لفظا يف حديث قد رواه ثقة أو رأي حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد

جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح املعروف أخذ يتكلف له التأويالت 

 الباردة، أو جيعله دلياًل له يف مسائل العلم، مع أن أهل العلم باحلديث يعرفون أن مثل هذا غلط.

 

حزم   ابن  عند  موجود  ظاهرية وهذا  قال  اهلدي  من  أيًضا  موضع  يف  القيم  ابن  حتى  كثرًيا، 

عن  السخاوي  نقل  لذا  العلل،  علم  إىل  ينظر  وال  مقبول،  فهو  ثقة  رواه  ما  كل  يعني  اإلسناد، 

أهل  أئمة  ضعفها  التي  العلل  من  كثرًيا  لرددنا  التأويالت  يف  توسعنا  ولو  قال:  أنه  البلقيني 

 احلديث.

 هذا   أهل  وهم  بقرائن،  خطأ   حديث  هذا  ويقولون   ُيضعفون   حلديثا  فأهل  ،-اهلل  رمحه–وصدق  

 هذا   وحُيمل  كذا،  عىل  هذا  حُيمل  قد:  ويقول  بعدهم  من   يأيت  ثم  به،  اخلربة  وأهل  وفرسانه  العلم

 ذا، فبهذه الطريقة يرد ويدفع كثرًيا من العلل التي علل هبا أئمة هذا الشأن، وهذا خطأ. ك عىل

 

احلديث   عىل  أن  كذب وكام  أنه  هبا  يعلم  أدلة  فعليه  بذلك،  يقطع  وقد  صدق  أنه  هبا  يعلم  أدلة 

ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو يف الفضائل، مثل  

حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صىل ركعتني كان له كأجر كذا وكذا نبًيا. ويف التفسري 

ق  املوضوعات  والواحدي والزخمرشي يف  من هذه  الثعلبي  يرويه  الذي  احلديث  مثل  طعة كبرية، 

 فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. 

والثعلبي هو يف نفسه كان فيه خري ودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد يف كتب التفسري من 

بالعرب منه  أبرص  كان  صاحبه  والواحدي  وموضوع،  وضعيف  عن صحيح  أبعد  هو  لكن  ية، 
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الثعلبي، لكنه صان تفسريه عن األحاديث  السالمة واتباع السلف، والبغوي تفسريه خمترص من 

 املوضوعة واآلراء املبتدعة. 

 

قرر  البغوي   وإال  املعتزلة،  إىل  بالنسبة  املبتدعة  اآلراء  عن  تفسريه  األشعري، صان  االعتقاد 

البقرة،  سورة  وأوائل  الفاُتة  سورة  يف  نظرت  وقد  األوائل،  األشاعرة  معتقد  عىل  فالبغوي 

يقول:   جتده  عقدية،  أخطاء  سبعة  إنعام{الرمحن}فوجدت  إرادة  الرمحة  وقيل:  يف ...  ،  هكذا 

 تفسريه. 

ل أخر  مواضع  له  ورأيت  البقرة،  سورة  وأوائل  الفاُتة  سورة  يف  تأويالت  عىل وله  تأويالت  ه 

 طريقة األشاعرة، لكنه أسلم من جهة أنه ليس عىل طريقة املعتزلة. 

واملراد  األشاعرة،  طريقة  عىل  هو  بل  خطأ،  قطًعا  فهذا  السلف  طريقة  عىل  إنه  قال  من  أما 

 إىل غري ذلك. ...  ، من تأويل الصفات الفعلية-أعلم واهلل–األشاعرة األوائل املتقدمون 

وأشد منه القرطبي، أبو عبد اهلل القرطبي يف تفسريه، ومثله أبو العباس القرطبي يف رشحه عىل 

صحيح مسلم، ومثله النووي يف رشحه عىل مسلم، فإن عندهم أشعرية أكثر من البيهقي، فهم 

املتأخرين، والنووي حيصل عنده يش املتقدمني عىل طريقة  تارة طريقة  يذكر  ء من االضطراب، 

 .-اهلل اجلميع  رحم-يقة املتأخرين من األشاعرة، من األشاعرة، وتارة طر 

، فقد ذكر "اإلمام"هم، لكن يف املقابل ال ُيرفع شأهنم فيقال:  فُيحفظ هلم قدرهم مع العلم بخطئ

 فقرأ   ،-تعاىل  اهلل  رمحه–بن باز  يل أحد املشايخ الفضالء أنه كان يف الدرس عند شيخنا العالمة ا

 ! إمام تقل ال: باز  ابن فقال النووي، اإلمام قال: فقال أحدهم

 .السلفي املعتقد عىل يكون  أن لإلمام صفة أعظم فإن  ،-اهلل رمحه–وصدق 
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الرص الكثرية  األحاديث  مثل  كثرية،  التفسري  كتب  يف  بالبسملة،  واملوضوعات  اجلهر  يف  حية 

الطويل يف تصدقه بخامته يف الصالة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي  وحديث عيل

 [ أذنك يا عيل.12]احلاقة:  {َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيةٌ }[ أنه عيل  7]الرعد:  {َولُِكلِّ َقْوٍم َهادٍ }يف قوله: 

 

احلديث(، وهو قصة عيل وهو يصيل وكان راكًعا فتصدق، وهذه رواها احلاكم يف )معرفة علوم  

 .-تعاىل اهلل رمحه–موضوع مثل ما ذكر شيخ اإلسالم 

أذنك "  {أذن واعية}، تكلم عىل صحة مثل هذا ابن كثري وغريه، وأيًضا  {لكل قوم هاد}وأيًضا  

 ، ضعف هذا ابن كثري. "يا عيل

 

 فصل: ]النوع الثاين: يف االختالف يف التفسري باختالف طرق االستدالل[

الثاين النوع  بالنقل، فهذا أكثر ما فيه  وأما   من مستندي االختالف، وهو ما يعلم باالستدالل ال 

 اخلطأ من جهتني

 

السببان   وهذان  سببني،  إىل  يرجع  االختالف  من  الثاين  النوع  يقول  اإلسالم،  شيخ  دقة  الحظ 

املبتدعة،  أي  بعدهم،  ملن  حصل  وإنام  والتابعني،  الصحابة  من  السلف  عند  موجودين  ليسا 

 .سيأيت نه فياموسُيبين 

 

حدثتا بعد تفسري الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان؛ فإن التفاسري التي يذكر فيها كالم هؤالء 

 رصفا ال يكاد يوجد فيها يشء من هاتني اجلهتني، 
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 أي أن التفاسري التي تنقل كالم السلف خالصة من هذه األخطاء.

 

ي مُحَ بن  وَوكِيع، وعبد  الرزاق،  عبد  تفسري  تفسري مثل  إبراهيم دحيم. ومثل  بن  الرمحن  د، وعبد 

اإلمام أمحد، وإسحاق بن راهويه، وَبِقّي بن خُمَلَّد، وأيب بكر ابن املنذر، وسفيان بن عيينة، وُسنَْيد،  

 وابن جرير، وابن أيب حاتم، وأيب سعيد األشج، وأيب عبد اهلل بن ماجه، وابن مردويه: 

 إذن اآلن بدأ يذكر السببني. 

 

 إحدامها: قوم اعتقدوا معاين، ثم أرادوا محل ألفاظ القرآن عليها.

 

كتابه  يف  القيم  ابن  قال  كام  يعني  عليها،  دااًل  القرآن  لفظ  جيعلوا  أن  أرادوا  ثم  اعتقدوا  الحظ، 

)اهلدي( اعتقدوا ثم استدلوا، وهذا يف الرافضة واخلوارج واملعتزلة واألشاعرة وغريهم من أهل 

البدع، اعتقدوا ثم أرادوا أن يبحثوا يف الكتاب والسنة عىل ما يدل عىل اعتقادهم، وكالمنا فيام 

 يتعلق بالقرآن. 

 

من الناطقني بلغة العرب،    والثانية: قوم فرسوا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه من كان

 من غري نظر إىل املتكلم بالقرآن، واملنزل عليه واملخاطب به. 

 

قوم فرسوا القرآن بالنظر إىل الكلمة من غري نظر إىل السياق وال السابق وال الالحق وال فيمن 

 أنزل فيهم هذا القرآن، وإنام نظروا إىل الكلمة فحسب، وسيبنين شيخ اإلسالم أن هذا يف بعض 

اظ.   الصوفية والُوعن
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بالعقل،   القرآن بتفسري ال عالقة له باللغة، وال  الزمن بقوم ُيفرسون   كشحرور، وابُتلينا يف هذا 

بدعية  اعتقادات  اعتقدوا  قوٌم  فهؤالء  إنس،  وال  جن  أقواله  إىل  أعلم  فيام  يسبقه  مل  الذي  هذا 

 وأرادوا أن يؤولوا القرآن عىل اعتقاداهتم. 

استندو اآلخر  إليه والقول  أنزل  وفيمن  والالحق  السابق  إىل  نظر  غري  من  اللفظ  ظاهر  إىل   ا 

ُيفرس ذهب ... كالذي  العرب،  لغة  أجنبية عن  بألفاظ  القرآن  ُيفرس  فهو  مثل شحرور  أما  إلخ، 

 وهكذا.  ... رشب،وبجاء، وأكل 

 

 الداللة والبيان. فاألولون راعوا املعنى الذي رأوه من غري نظر إىل ما تستحقه ألفاظ القرآن من 

يصلح  ما  إىل  نظر  غري  من  العريب،  به  يريد  أن  عندهم  جيوز  وما  اللفظ،  جمرد  راعوا  واآلخرون 

اللغة،  اللفظ لذلك املعنى يف  للمتكلم به ولسياق الكالم. ثم هؤالء كثرًيا ما يغلطون يف احتامل 

ة املعنى الذي فرسوا به كام يغلط يف ذلك الذين قبلهم، كام أن األولني كثريا ما يغلطون يف صح

أالقرآن، كام يغلط يف ذلك اآلخرون،   املعنى  سبق، ونظر اآلخرين إىل وإن كان نظر األولني إىل 

 اللفظ أسبق. 

يدل  ل  ما  به، وتارة حيملونه عىل  دل عليه وأريد  ما  القرآن  لفظ  يسلبون  تارة  واألولون صنفان: 

قص ما  يكون  قد  األمرين  كال  ويف  به،  يرد  ول  فيكون عليه  باطال،  املعنى  من  إثباته  أو  نفيه  دوا 

خطؤهم يف الدليل واملدلول، وقد يكون حًقا فيكون خطؤهم يف الدليل ال يف املدلول. وهذا كام 

 أنه وقع يف تفسري القرآن، فإنه وقع أيضا يف تفسري احلديث، 

 

 كام وقع هذا يف القرآن وقع يف تفسري احلديث. 



  

 

 الريس  العزيز عبد الدكتور
 شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 
61 

دلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا َيالف احلق الذي وا يف الدليل واملفالذين أخطؤ

القرآن  إىل  وعمدوا  وأئمتها،  األمة  كسلف  ضاللة،  عىل  جيتمعون  ال  الذين  الوسط  األمة  عليه 

فتأولوه عىل آرائهم. تارة يستدلون بآيات عىل مذهبهم وال داللة فيها، وتارة يتأولون ما َيالف 

الكلم به  حيرفون  بام  واجلهمية   مذهبهم  والروافض،  اخلوارج،  فرق  هؤالء  ومن  مواضعه،  عن 

 واملعتزلة، والقدرية، واملرجئة، وغريهم.

 

كثرًيا ويذكرهم بصفاهتم  يتقي ذكرهم  تيمية  ابن  فإن األشاعرة مرجئة، لكن  ومنهم األشاعرة، 

كانوا   ذلك ألهنم  وإن  وغري  املصلحة يف عدم ذكرهم،  ُيراعي  فكان  زمانه،  أقوياء وظاهرين يف 

ح بالتبديع كام يف املجلد الثاين من جمموع الفتاوى، ويف غريها   كان رصح هبم يف مواضع، ورصن

 من كتبه، لكنه غالًبا يكتفي باإلشارة إليهم.

 

صنفوا وقد  وجداال،  كالما  الناس  أعظم  من  فإَّنم  مثال  كاملعتزلة  أصول   وهذا  عىل  تفاسري 

مذهبهم؛ مثل تفسري عبد الرمحن بن كيسان األصم شيخ إبراهيم بن إسامعيل بن ُعليَّة الذي كان  

 يناظر الشافعي،

 

العلم واملناظرة ما ال خيطر بالبال، والعجيب أنه مل ُيناظر إال الشافعي، والشافعي آتاه اهلل من قوة  

 رأيت   ولو   ،رمحته  إال  أحًدأ  ناظر   الشافعي  رأيت  ما"حتى قال حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم:  

 ومثله  ،-واسعة  رمحة  اهلل  رمحه–  قوية  حجة   ُأويت  فقد  "يأكلك  سبع  أنه  لظننت  يناظرك  الشافعي

ُأويت حجة غريبة يف املناظرة، لذا من أراد أن يستفيد   فقد  األلباين،  الدين  نارص  العالمة  زماننا  يف
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يف نرصة السنة باملناظرة واجلدال بحق فليسمع إىل كثري من مسجالته، آتاه اهلل من احلجة ورسعة 

 . -وتعاىل سبحانه–من اهلل وهبة  فضل وهذا ،-واسعة  رمحة اهلل رمحه–البدهية اليشء العجيب  

 

اجلبائي،   عيل  أيب  كتاب  اجلباومثل  عبد  للقايض  الكبري  بن والتفسري  ولعيل  اهلمداين،  أمحد  بن  ر 

 عيسى الرماين، والكشاف أليب القاسم الزخمرشي، فهؤالء وأمثاهلم اعتقدوا مذاهب املعتزلة. 

الوعيد،  وإنفاذ  املنزلتني،  بني  واملنزلة  والعدل،  التوحيد،  هم:  يسموَّنا  مخسة،  املعتزلة  وأصول 

 عن املنكر. واألمر باملعروف والنهي

 

أو  فاحذره،  للتوحيد  يدعو  الرجل  رأيت  إذا  الربهباري:  قال  حتى  املعتزلة،  به  اشتهر  التوحيد 

 كالًما نحو هذا، ألهنم اشتهروا هبذا يف زماهنم، و يريدون بالتوحيد 

 االسم بال صفات، يعني االسم بال ُمسمى. نفي الصفات، فيثبتون  

 

 وتوحيدهم هو توحيد اجلهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغري ذلك،

 

 ألسامء والصفات، لكن ابن تيمية يف مقام اإلمجال.اجلهمية أرصح يف نفيهم ل

 

 

 قالوا: إن اهلل ال يرى، وأن القرآن خملوق، وأنه تعاىل ليس فوق العال،
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يقول اجلهمية: اهلل يف كل مكان لكن ليس فوق العرش، واملعتزلة هلم قوالن، القول األول: اهلل 

العرش   فوق  ليس  لكن   وال   العامل  داخل  ليس:  الثاين  والقول  ،-وتعاىل  سبحانه–يف كل مكان 

 . خارجه

األول: ليس داخل العامل وال خارجه، وهذا رصيح من أقوال أما األشاعرة: فلهم قوالن، القول  

املتأخرين، أما املتقدمون منهم فقد ُيفهم منهم إثبات العلو وقد ُيفهم منهم التفويض، كام ُيفهم 

 بالنظر يف كالم اخلطايب والبيهقي وغريمها. 

 

مشيئة وال صفة من وإنه ال يقوم به علم وال قدرة، وال حياة وال سمع، وال برص وال كالم، وال  

 الصفات. 

وأما عدهلم فمن مضمونه أن اهلل ل يشأ مجيع الكائنات وال خلقها كلها، وال هو قادر عليها كلها، 

وما  رشعا،  به  أمر  ما  إال  يرد  ول  رشها،  وال  خريها  ال  اهلل  ل َيلقها  العباد  أفعال  أن  عندهم  بل 

 سوى ذلك فإنه يكون بغري مشيئته، 

 

  اإلرادة الرشعية، بخالف اجلربية الذين ال ُيثبتون إال اإلرادة الكونية. إذن ال ُيثبتون إال

 

وقد وافقهم عىل ذلك متأخرو الشيعة، كاملفيد، وأيب جعفر الطويس وأمثاهلام، وأليب جعفر هذا 

تفسري عىل هذه الطريقة، لكن يضم إىل ذلك قول اإلمامية االثني عرشية؛ فإن املعتزلة ليس فيهم 

 لك وال من ينكر خالفة أيب بكر وعمر وعثامن وعيل. من يقول بذ

ومن أصول املعتزلة مع اخلوارج: إنفاذ الوعيد يف اآلخرة، وأن اهلل ال يقبل يف أهل الكبائر شفاعة، 

والكرامية  املرجئة  من  طوائف  عليهم  رد  قد  أنه  ريب  وال  النار.  من  أحدا  منهم  َيرج  وال 
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اؤوا أخرى، حتى صاروا يف طريف نقيض كام قد بسط يف والكالبية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأس

 غري هذا املوضع. 

 

بن  سعيد  أبو  هو  تتلمًذا  ال  اتباًعا  األشعري  احلسن  أيب  شيخ  ألن  األشاعرة،  مشايخ  الكالبية 

يب، وإن كان بينهام خالف، لكنهم متفقان يف أشياء كثرية  الكالن

 

 واملقصود أن مثل هؤالء اعتقدوا رأيا ثم محلوا ألفاظ القرآن عليه، 

 

 إذن هذا الكالم كله يف السبب األول. 

 

وليس هلم سلف من الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وال من أئمة املسلمني ال يف رأهيم وال يف 

 تفسريهم،

 

اتباع السلف يف التفسري، وأن إحداث قول جديد عرشة،    القاعدة الثانيةذن نستفيد هنا قاعدة،  إ

 يف التفسري حمرم. 

 

وما من تفسري من تفاسريهم الباطلة إال وبطالنه يظهر من وجوه كثرية، وذلك من جهتني: تارة 

لم بفساد ما فرسوا به القرآن، إما دليال عىل قوهلم أو جوابا من العلم بفساد قوهلم، وتارة من الع

 عىل املعارض هلم.
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يعلمون  الناس ال  البدع يف كالمه، وأكثر  العبارة فصيحا، ويدس  ومن هؤالء من يكون حسن 

تفاسريهم   من  الباطل  يعتقد  ال  ممن  كثري  خلق  عىل  يروج  إنه  حتى  ونحوه،  الكشاف  كصاحب 

شاء   ما  من الباطلة  وكالمه  كتابه  يف  يذكر  من  وغريهم  املفرسين  العلامء  من  رأيت  وقد  اهلل. 

 تفسريهم ما يوافق أصوهلم التي يعلم أو يعتقد فسادها وال هيتدي لذلك.

القرامطة  ثم  الفالسفة،  ثم  اإلمامية،  الرافضة  دخلت  وضالهلم  هؤالء  تطرف  لسبب  إنه  ثم 

  الفالسفة والقرامطة والرافضة، وغريهم فيام هو أبلغ من ذلك، وتفاقم األمر يف 

للرافضة واإلمامية  الباب  انفتح  املعتزلة واألشاعرة والكرامية  التأويل من هؤالء  بسبب وجود 

ألفاظ  القرآين، وتطويع  اللفظ  إلغاء  نتيجتها  التي  الشديدة  بتأويالهتم  فأتوا  والقرامطة وغريهم 

 القرآن ملا ُيريدون ويعتقدون.

ٍب }نواع ال يقيض العال منها عجبه، فتفسري الرافضة كقوهلم: فإَّنم فرسوا القرآن بأ َتبَّْت َيَدا َأيِب هَلَ

َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك }[ مها أبو بكر وعمر، و  1]املسد:    {َوَتبَّ  ْكَت  [، أي بني 65]الزمر:    {َلئِْن َأرْشَ

و   اخلالفة،  يف  وعىل  بكر  بَ }أيب  َتْذَبُحوْا  َأْن  َيْأُمُرُكْم  اهللَ  و 67]البقرة:    {َقَرةً إِنَّ  عائشة،  هي   ]

اْلُكْفرِ } َة  مَّ
َأئِ و  12]التوبة:    {َفَقاتُِلوْا  والزبري،  طلحة  اْلَبْحَرْينِ }[  عىل 19]الرمحن:    {َمَرَج   ]

َواملَْْرَجانُ }وفاطمة، و   ْؤُلُؤ  إَِماٍم }[ احلسن واحلسني، و  22]الرمحن:    {اللُّ يِف  ٍء أْحَصْينَاُه  َوُكلَّ يَشْ

[ عيل بن 2،  1]النبأ:    {َعمَّ َيَتَساءُلوَن َعِن النََّبإِ اْلَعظِيمِ }[ ىف عيل بن أيب طالب، و  12]يس:    {ُمبنِيٍ 

و   َوُهْم }أيب طالب،  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ ُيِقيُموَن  الَِّذيَن  آَمنُوْا  َوالَِّذيَن  َوَرُسوُلُه  اهللُ  َولِيُُّكُم  اَم  إِنَّ

تصدقه 55  ]املائدة:   {َراكُِعون وهو  العلم،  أهل  بإمجاع  املوضوع  احلديث  ويذكرون  عيل.  هو   ]

ةٌ }بخامته يف الصالة، وكذلك قوله:   ِْم َوَرمْحَ هبِّ ن رَّ [ نزلت 157]البقرة:    {ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

 يف عيل ملا أصيب بحمزة.
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مث يف  املفرسين  من  كثري  يذكره  ما  الوجوه  بعض  من  هذا  يقارب  قوله:  ومما  ابِِريَن  }ل  الصَّ

بِاألَْسَحارِ  َواملُْْسَتْغِفِريَن  َواملُْنِفِقنَي  َواْلَقانِتنَِي  اِدقِنَي  الصابرين رسول 17]آل عمران:    {َوالصَّ أن   ]

قوله:  مثل  ويف  عيل،  واملستغفرين  عثامن،  واملنفقني  عمر،  والقانتني  بكر،  أبو  والصادقني  اهلل، 

ُسوُل اهللَِّ  } ٌد رَّ َمَّ ارِ }أبو بكر    {َوالَِّذيَن َمَعهُ حمُّ اء َعىَل اْلُكفَّ َبْينَُهمْ }عمر    {َأِشدَّ َتَراُهْم  }عثامن    {ُرمَحَاء 

ًدا ًعا ُسجَّ  [ عيل. 29]الفتح:  {ُركَّ

ْيُتونِ }أبو بكر    {َوالتِّنيِ }وأعجب من ذلك قول بعضهم   َوَهَذا }عثامن    {َوُطوِر ِسيننِيَ }عمر    {َوالزَّ

[ عيل، وأمثال هذه اخلرافات التي تتضمن تارة تفسري اللفظ بام ال يدل 3-1]التني:    {اْلَبَلِد اأْلَِمنيِ 

اء }عليه بحال، فإن هذه األلفاظ ال تدل عىل هؤالء األشخاص، وقوله تعاىل:   َمَعُه َأِشدَّ َوالَِّذيَن 

ًدا ًعا ُسجَّ اِر ُرمَحَاء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ ين معه، وهي التي يسميها النحاة كل ذلك نعت للذ  {َعىَل اْلُكفَّ

أَّنا كلها صفات ملوصوف واحد وهم الذين معه، وال جيوز أن  "املقصود هنا  "خرًبا بعد خرب. و 

يف  منحرصا  العام  املطلق  اللفظ  جعل  تارة  وتتضمن  واحد،  شخص  به  مراًدا  منها  كل  يكون 

قوله:   إن  كقوله:  واحد  َوَرُسو}شخص  اهللُ  َولِيُُّكُم  اَم  آَمنُواْ إِنَّ َوالَِّذيَن  وحده،   {ُلُه  عيٌل  هبا  أريد 

َق بِهِ }وقول بعضهم: إن قوله:  ْدِق َوَصدَّ [ أريد هبا أبو بكر وحده، 33]الزمر:  {َوالَِّذي َجاء بِالصِّ

ْن َأنَفَق ِمن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل }وقوله:    [ أريد هبا أبو بكر وحده10]احلديد:    {اَل َيْسَتِوي ِمنُكم مَّ

 ونحو ذلك. 

 

عند قوله: ] وأمثال هذه اخلرافات التي تتضمن تارة تفسري اللفظ بام ال يدل عليه بحال [، عند 

ال يصح أن ُيفرس القرآن إال بام يدل عليه من جهة اللفظ، أما    عرشة:  الثالثةالقاعدة      هذا ُيقال:

 إذا مل يدل اللفظ عىل يشء فال يصح أن ُيفرس به.
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وسيذكر ابن تيمية كالًما فيه مفاضلة بني بعض كتب التفسري، وأن هذا أسلم من هذا، لكن ال 

ن األسلم أنه تفسري سلفي، لكنه أسلم، فكتب األشعرية أسلم من كتب املعتزلة، وكتب يعني أ

 متقدمي األشاعرة أسلم من متأخري األشاعرة، وهكذا.

 

 وتفسري ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة واجلامعة وأسلم من البدعة من تفسري الزخمرشي،

 

 لكن باملقارنة باملعتزيل الزخمرشي.  ابن عطية تفسري أشعري،باملقارنة، وإال تفسري 

 

فإنه  وأمجل،  أحسن  لكان  وجهه  عىل  عنهم  املأثورة  التفاسري  يف  املوجود  السلف  كالم  ذكر  ولو 

كثريا ما ينقل من تفسري حممد بن جرير الطربي، وهو من أجل التفاسري وأعظمها قدرا، ثم إنه 

ما يزعم أنه قول املحققني، وإنام يعني حال، ويذكر  بيدع ما نقله ابن جرير عن السلف ال حيكيه  

 هبم طائفة من أهل الكالم الذين قرروا أصوهلم بطرق من جنس ما قررت به املعتزلة أصوهلم، 

 

احلسن  أبا  وأن  األشعري،  احلسن  أبو  هو  األشاعرة  شيخ  أن  وتقدم  األشاعرة،  هبم  يعني 

ب، وهو شيخه ال تتلمًذا وإنام  أخًذا عن الكتب.  األشعري تأثر بأيب سعيد بن كالن

وإن كانوا أقرب إىل السنة من املعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا 

 من مجلة التفسري عىل املذهب. 

 

بل هم  قريبون  أهنم  يدل عىل  السنة، صحيح، لكن ال  إىل  أقرب  يقول األشاعرة  تيمية  ابن  إذن 

بالنسبة  النسبي  القرب  ال  املطلق  القرب  للسنة  قريبة  األشعرية  تكون  كيف  وإال  بعيدون، 
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مطلًقا   قرًبا  قريبني  يكونون  كيف  يف  لألشاعرة،  السنة  أهل  خالفوا  أذكر   كليات وهم  كثرية، 

 بعضها:

اإلرادة  أواًل:   - أي  املشيئة،  إال  ُيثبتوا  مل  فإذن  القدر جربية،  باب  فهم يف  القدر،  خالفوا يف 

 الكونية. 

 هم يف باب اإليامن مرجئة، ال يرون العمل من اإليامن.  ثانًيا: -

يف القرآن يرون أن القرآن كالم اهلل النفيس ال اللفظي، ال يؤمنون بالقرآن اللفظي،    ثالًثا: -

 وحقيقة قوهلم أن القرآن ليس كالم اهلل، كام اعرتف بذلك الرازي.

 ال ُيرى كام اعرتف هبذا الرازي. يقولون إن اهلل ُيرى إىل غري جهة، حقيقة قوهلم أنه رابًعا: -

من    خامًسا: - وال  املتقدمني  من  ال  أشعري  يوجد  فال  الفعلية،  بالصفات  ُيؤمنون  ال 

 املتأخرين من يؤمن بيشء من الصفات الفعلية. 

بينهم  سادًسا: - املعاين عىل خالف  بسبع من صفات  إال  الصفات  يؤمنون من  ومنهم    ،ال 

 من يزيد صفة. 

 طريقة إثباهتم للصفات السبع أو الثامن هو العقل ال الرشع.  سابًعا: -

رصحوا بأن العقل مقدم عىل الرشع، كام رصح هبذا أبو املعايل اجلويني والرازي يف    ثامنًا: -

غريهم من األشاعرة، حتى طريقة املتقدمني منهم أن العقل  )القانون الكيل(، وهي طريقة 

 مقدم عىل النقل.

ال قادر عىل االخرتاع إال اهلل، أرجعوه إىل توحيد    "ال إله إال اهلل"يقولون إن معنى    تاسًعا: -

 الربوبية، كام نصن عىل ذلك أبو بكر الباقالين. 
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عجاز، وقد ذكر ابن تيمية أن  يف باب الكرامات قالوا: ال تكون إال عىل وجه اإل  عارًشا: -

يف   الكرامات  حيرصون  وهم  والتحدي،  اإلعجاز  وجه  عىل  ليست  الكرامات  أكثر 

 اإلعجاز والتحدي، بل يقولون النبوة ال ُتعرف إال بالكرامات. 

 إال إنزال القرآن.  للويلهي كرامة ف زعموا كل كرامة للنبي  احلادي عرش: -

 يف باب العقائد. ال يؤمنون بأخبار اآلحاد  الثاين عرش: -

 ال يقرون بالتحسني والتقبيح العقيل، وقابلهم يف ذلك املعتزلة. الثالث عرش: -

إىل غري ذلك من األصول والكليات الكثرية ثم يزعم بعضهم أن األشاعرة أهل سنة، وهذا ... 

 خطأ قطًعا. 

فيه يوجد  ال  أرض  يف  سنة  أهل  فهم  املعتزلة،  إىل  بالنسبة  سنة  أهل  إهنم  ُيقال  املعتزلة قد  إال  ا 

تيمية   ابن  هبذا  رصح  كام   لكنه  حق،  وهذا   ،(اجلهمية  تلبيس   بيان )  يف  -اهلل  رمحه–والرافضة، 

 .اإلطالق وجه عىل ال نسبي

 

فإن الصحابة والتابعني واألئمة إذا كان هلم يف تفسري اآلية قول، وجاء قوم فرسوا اآلية بقول آخر 

مذاهب الصحابة والتابعني هلم بإحسان صاروا ألجل مذهب اعتقدوه، وذلك املذهب ليس من  

مذاهب  عن  َعَدل  من  اجلملة  ويف  هذا.  مثل  يف  البدع  أهل  من  وغريهم  للمعتزلة  مشاركني 

الصحابة والتابعني وتفسريهم إىل ما َيالف ذلك كان خمطئا يف ذلك، بل مبتدعا، وإن كان جمتهدا 

 مغفورا له خطؤه.

 

 يكون مبتدًعا.  :أنه ال خُيرج عن تفاسري السلف، وتأمل قولهعرشة،  الثالثةاعدة هذا تأكيد للق
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 أي–حًقا أن من كان جمتهًدا ُيغفر خطأه، حتى يف باب االعتقاد، وأنه ال فرق بني األمور العلمية  

  بام   الدنيا  يف  ووصفه  يشء،  به  املؤاخذة  وعدم  ، اخلطأ   غفران   لكن  العملية،  واألمر  -العقدية

ثم ليعلم أن السلف يفرقون بني التكفري والتبديع، ففي باب التكفري ستحقه رشًعا يشء آخر،  ي

 موانع بخالف التبديع:  ةرشوط وانتفاء أربع ةوالتفسيق ال ُيكفرون املعني إال بعد توافر أربع

األول: - يكون    الرشط  وتعاىل:    عالـاًم أن  سبحانه  اهلل  قال  اجلهل،  ذلك  كنا  }ويقابل  وما 

نبعث رسواًل  قال:  {معذبني حتى  الدنيوي  الوصف  أما يف  األخروي،  العذاب  ، هذا يف 

الظاملني} ملن  إذن  إنك  العلم  من  جاءك  ما  بعد  من  أهواءهم  اتبعت  فمفهوم   ،{ولئن 

أهواء اتبعت  إن  فلست  املخالفة:  علم  بغري  تفيد   ، ظالـاًم هم  مضافة  نكرة  و)أهواءهم( 

 العموم، كام أفاد هذا ابن تيمية يف كتابه )اقتضاء الرصاط املستقيم(. 

عدم التأويل، ويقابل ذلك التأويل، فإن التأويل مانع، وقد أمجع الصحابة    الرشط الثاين: -

ل عون البدري ملا تأوند عبد الرزاق يف قصة قدامة بن مظعىل أن التأويل مانع، كام ثبت ع

بإمجاع   وهذا  تيمية:  ابن  قال  بل  عمر،  وعذرهم  التابعني  من  معه  ومن  اخلمر هو  رشب 

قول  وهذا  )الفصل(:  كتابه  يف  حزم  ابن  قال  بل  الفتاوى(،  )جمموع  يف  كام  الصحابة 

 الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أهل العلم. 

الثالث: - اللسان    الرشط  كسبق  اخلطأ  ذلك  ويقابل  الكفري،  القول  د  حديث  تعمن يف  كام 

 اللهم أنت عبدي وأنا ربك«، أخطأ من شدة الفرح. ... أنس يف مسلم: »

اجلهمية    وانتبه: قول  بني:  فرق  الكفر"هناك  ويقصد  الكفر  ُيريد  حتى  أحد  يكفر  ،  "ال 

 وبني: أن يقصد القول الكفري أو الفعل الكفري.

من كفر باهلل بعد إيامنه إال من ُأكره  }  :قال تعاىلاالختيار ويقابله اإلكراه،    الرشط الرابع: -

 ا ُيكره عليه قواًل أو فعاًل. ، وهذا عام يف الدين كله ويف كل م{وقلبه مطمئن باإليامن 



  

 

 الريس  العزيز عبد الدكتور
 شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 
71 

ق إال هبا، ر معنين وال ُيفسن أما التبديع فيختلف، فطريقة    فإذن هذه األربع رشوط وموانع ال ُيكفن

 السلف أن الرجل إذا وقع فيام يستوجب تبديعه ُيبدع، وقد دلن عىل هذا ما ييل:

األول:   - رواها   أن األمر  التي  العقيدة  يف  السلف  عقيدة  ذكرا  ملا  زرعة  وأبا  حاتم  أبا 

زعمفي  قاالالاللكائي،   كان  خملوًقا  القرآن  من  فإن  مع    عالـاًم :  ُيبدع  إذن  ع،  ُبدن وإالن  ر  ُكفن

 اجلهل، وهذه عقيدة حيكوهنا عن السلف.

الثاين: - )األخنائية(    األمر  يف  كام  مواضع  يف  تيمية  وابن  )االعتصام(  يف  الشاطبي  ذكر 

أهنا كفر، ألهنا   الشاطبي: واألصل يف كل بدعة  يقول  الشاطبي أرصح،  وغريها، وكالم 

 استحالل من الدين ما مل يأذن به اهلل. 

ن  ثم عملًيا لو ُسئلت عن عوام الشيعة أو الصوفية فهل يصح أن تقول ليسوا مبتدعة فإذ

 هم سلفيون ألهنم جهال؟!  

واحد،   بابه  والتفسيق  التكفري  والتفسيق،  والتكفري  التبديع  بني  فرًقا  هناك  أن  فاملقصود 

 والتبديع باب ثان. 

أما اخلطأ فهو مغفور للجميع، لكن هذا يتعلق بأحكام اآلخرة، والبحث يف أحكام الدنيا، وقد 

  رمحه –من موضع ومنها كام يف املجلد السابع، قال ذكر ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( يف أكثر 

 بني  التفريق  بأصل  يقال  وال  اآلخرة،  وأحكام  الدنيا   أحكام  بني  التفريق  األصول  ومن:  -اهلل

 األصل أن األحكام واحدة.فُأثبت بالدليل وإال  فإن  بدليل، إال اآلخرة وأحكام الدنيا أحكام
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وطرق   وأدلته،  العلم  طرق  بيان  قرأهفاملقصود  القرآن  أن  نعلم  ونحن  الصحابة   الصواب. 

والتابعون وتابعوهم، وأَّنم كانوا أعلم بتفسريه ومعانيه، كام أَّنم أعلم باحلق الذي بعث اهلل به 

يف  أخطأ  فقد  تفسريهم  بخالف  القرآن  وفرس  قوهلم  خالف  فمن  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  رسوله 

ما سمعية، الدليل واملدلول مجيعا. ومعلوم أن كل من خالف قوهلم له شبهة يذكرها إما عقلية وإ

 كام هو مبسوط يف موضعه.

التي  الباطلة  البدع  أسبابه  أعظم  من  وأن  التفسري،  يف  االختالف  مثار  عىل  التنبيه  هنا  واملقصود 

الكلم عن مواضعه، وفرسوا كالم اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم  أن حرفوا  إىل  أهلها  دعت 

لعلم بذلك أن يعلم اإلنسان القول الذي بغري ما أريد به، وتأولوه عىل غري تأويله، فمن أصول ا

تفسريهم  أن  يعرف  وأن  تفسريهم،  َيالف  السلف  تفسري  أن  يعرف  وأن  احلق،  وأنه  خالفوه 

 حمدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق املفصلة فساد تفسريهم بام نصبه اهلل من األدلة عىل بيان احلق.

امل الذين صنفوا يف رشح احلديث وتفسريه من  فيام  وكذلك وقع من  ما وقع  تأخرين، من جنس 

 صنفوه من رشح القرآن وتفسريه. 

 وأما الذين َيطؤون يف الدليل ال يف املدلول فمثل كثري من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغريهم، 

 

الثاين/الذي اشتغل باللفظ بدون نظر  .اعتقد ثم استدلَمن جعل األمر راجًعا إىل اثنني: األول/ 

اظ. ... ن ُأنزل فيهإىل السابق والالحق وم   إلخ، وهؤالء هم كثري من الصوفية والُوعن

 

الرمحن  أبو عبد  القرآن ال يدل عليها، مثل كثري مما ذكره  القرآن بمعان صحيحة، لكن  يفرسون 

القسم   يدخل يف  فإن ذلك  باطلة،  ما هو معان  فيام ذكروه  التفسري، وإن كان  السلمي يف حقائق 

 ملدلول مجيعا، حيث يكون املعنى الذي قصدوه فاسًدا.األول، وهو اخلطأ يف الدليل وا
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 فصل ]تفسري القرآن بالقرآن، وتفسريه بالسنة، وأقوال الصحابة[ 

 فإن قال قائل: فام أحسن طرق التفسري؟ 

 فاجلواب: 

 إن أصح الطرق يف ذلك أن يفرس القرآن بالقرآن،

 

أحسن طرق التفسري تفسري القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بآثار الصحابة   عرشة:القاعدة الرابعة  

 ثم بآثار التابعني. 

تف هذا:  ووجه  وحي،  األربعة  هبذه  التفسري  حقيقة  ألن  القرآن  وذلك  أنه سري  واضح  بالقرآن 

–بالسنة واضح أنه وحي، أما تفسري القرآن بآثار الصحابة، هو أن النبي    وحي، وتفسري القرآن 

  فإذن   تقدم،  كام   عنه  الصحابة  أخذه  وقد  ألفاظه،  بنين   كام  القرآن  معاين   بنين   -وسلم  عليه   اهلل  صىل

هو وحي، إذا مل خيتلفوا، أما إذا اختلفوا فالبد أن ُيميز الوحي يف أحدمها، والتابعون أخذوه عن 

 الصحابة، إذا مل خيتلفوا، وإذا اختلفوا ُيميز احلق يف أحد أقواهلم. 

ك ابن  نقلها  العظيمة  املقدمة  بعضهم وللفائدة: هذه  رأيت  وقد  تفسريه،  مقدمة  يف  بحروفها  ثري 

يعزو ألفاًظا منها إىل ابن كثري، واحلقيقة أنه كالم ابن تيمية وإن مل ينسبه إىل شيخ اإلسالم، ألن  

  دين   العلم  هذا  أن   يرون   بعض،  عن   بعضهم  نقل  يف  يشددون   كانوا  ما  -تعاىل  اهلل  رمحهم–العلامء  

املاضني،  ين  أن   أحد  فلكل  ألحد،  ملًكا  وليس العلامء  للغاية يف طريقة  قل عن غريه، وهذا كثري 

ينقل بعضهم عن بعض، فابن كثري ال خيشى نسبة القول البن تيمية، فهو معروف بصحبته وقد 

نقل يف مواضع يف تفسريه عن ابن تيمية، فال يقال: إن ابن كثري ترك ذلك خشية أن ُينسب البن 

 احلنفي. تيمية كام ُيقال يف ابن أيب العز 
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حجر لرأيت )فتح الباري( البن    عن بعضهم بال عزو شائع ومشهور، فلو نظرت ونقل العلامء  

غريه  نقوال   عن   نيل )  كتابه  يف  الشوكاين  وكذا  بالصفحات،  ينقل  بل  ،-تعاىل  اهلل  رمحه–كثرية 

 درج  وهكذا  ،(احلبري  التلخيص)  كتابه  ويف(  الباري  فتح)   يف  حجر  ابن  عن   كثرًيا  نقل(  األوطار

العلامء من غري نكري وال ُيشدد بعضهم عىل بعض، وال يغضب هذا وال يغضب ذاك، ألن هذا  

علم، وهم أهل إخالص كام قال الشافعي: وودت لو أن الناس ينتفعون هبذا العلم وال ُينسب 

.  إيلن

واليوم أصبح الناس يعادي بعضهم عىل بعض ويشكي بعضهم عىل بعض، بسبب نقله عنه بال 

 إلخ.... زو لهع

ُبِسَط يف موضع آخر،  اْخُترِص من مكان فقد  َ يف موضع آخر، وما  ُأمْجَِل يف مكان فإنه قد ُفرسِّ فام 

فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإَّنا شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال اإلمام أبو عبد اهلل 

عليه اهلل  صىل  اهلل  رسول  به  حكم  ما  كل  الشافعي:  إدريس  بن  من   حممد  فهمه  مما  فهو  وسلم 

تعاىل:   اهلل  قال  َتُكن }القرآن،  َوالَ  اهللُ  َأَراَك  باَِم  النَّاِس  َبنْيَ  لَِتْحُكَم  قِّ  بِاحْلَ اْلكَِتاَب  إَِلْيَك  َأنَزْلنَا  ا  إِنَّ

لِل}[، وقال تعاىل:  105]النساء:    {لِّْلَخآئِننَِي َخِصياًم   َ لِتَُبنيِّ ْكَر  إَِلْيَك الذِّ إَِلْيِهْم َوَأنَزْلنَا  َل  ُنزِّ َما  نَّاِس 

ُرونَ  َيَتَفكَّ ُهْم  تعاىل:  44]النحل:    {َوَلَعلَّ وقال  الَِّذي }[،  ُم  هَلُ  َ لُِتَبنيِّ إاِلَّ  اْلكَِتاَب  َعَلْيَك  َأنَزْلنَا  َوَما 

ُيْؤِمنُونَ  لَِّقْوٍم  ًة  َوَرمْحَ َوُهًدى  فِيِه  ا64]النحل:    {اْخَتَلُفوْا  صىل  اهلل  رسول  قال  وهلذا  عليه [،  هلل 

 يعني السنة. "أال إين أوتيت القرآن ومثله معه  "وسلم: 

والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كام ينزل القرآن، ال أَّنا تتىل كام يتىل، وقد استدل اإلمام الشافعي 

 وغريه من األئمة عىل ذلك بأدلة كثرية ليس هذا موضع ذلك. 

والغرض أنك تطلب تفسري القرآن منه، فإن ل جتده فمن السنة، كام قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

قال: بسنة    "فإن ل جتد؟    "قال: بكتاب اهلل. قال:    "بم حتكم؟    "وسلم ملعاذ حني بعثه إىل اليمن:  
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 عليه وسلم قال: أجتهد رأيي. قال: فَضب رسول اهلل صىل اهلل  "فإن ل جتد؟    "رسول اهلل. قال:  

، وهذا احلديث يف  "احلمد هلل الذي وفق رسوَل َرُسوِل اهلل ملا يرىض رسوَل اهلل    "يف صدره وقال:  

 املساند والسنن بإسناد جيد. 

 

احلق  وعبد  والدارقطني  والرتمذي  البخاري  اإلمام  ضعفه  فقد  احلديث،  هذا  ضعف  واألظهر 

 . -عاىلت اهلل رمحه–اإلشبييل، وضعفه العالمة األلباين 

 

 فصل ]تفسري القرآن بأقوال الصحابة[ 

وحينئذ، إذا ل نجد التفسري يف القرآن وال يف السنة رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة، فإَّنم أدرى 

والعلم  التام،  الفهم  من  هلم  وملا  هبا،  اختصوا  التي  واألحوال  القرآن،  من  شاهدوه  ملا  بذلك 

علامؤ سيام  ال  الصالح،  والعمل  الراشدين، الصحيح،  اخللفاء  األربعة  كاألئمة  وكرباؤهم،  هم 

 واألئمة املهديني؛ مثل عبد اهلل بن مسعود.  

قال اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي: حدثنا أبو ُكَرْيب، قال: أنبأنا جابر بن نوح، أنبأنا 

َحى، عن مرسوق؛ قال: قال عبد اهلل يعني ابن مسعود: والذي   ال إله غريه  األعمش، عن أيب الضُّ

أعلَم  أحد  مكان  أعلُم  ولو  نزلت،  وأين  نزلت  فيمن  أعلم  وأنا  إال  اهلل  كتاب  من  آية  نزلت  ما 

 بكتاب اهلل مني تناوله املطايا ألتيته.

 

يدل عىل علم غزير عند عبد اهلل بن مسعود    البخاري  هذا  أخرج  وقد  ،-عنه  اهلل  ريض–وهذا 

 . -وأرضاه عنه اهلل ريض- اإلخبار، باب  من وإنام املفاخرة،  باب   من ليس  وهذا ومسلم،

 



  

 

 الريس  العزيز عبد الدكتور
 76 شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

آيات ل  إذا تعلم عرش  الرجل منا  ابن مسعود قال: كان  وقال األعمش أيضا عن أيب وائل، عن 

 جياوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل هبن. 

 

 أخرجه الطربي يف تفسريه بإسناد صحيح.

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وترمجان القرآن، ومنهم احلرب البحر عبد اهلل بن عباس، ابن عم  

اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويل    "بربكة دعاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم له حيث قال:  

"، 

 

ولفظ البخاري ومسلم: »اللهم فقهه يف الدين«، واللفظ عند البخاري: »اللهم علمه الكتاب«، 

ري ومسلم، لكن الرواية باملعنى جائزة عند مجاهري أهل أما »وعلمه التأويل« هذه خارج البخا

 العلم، فاألمر سهل فيها.

 

وقال ابن جرير: حدثنا حممد بن بشار، أنبانا َوكِيع، أنبأنا سفيان، عن األعمش، عن مسلم، عن 

مرسوق؛ قال: قال عبد اهلل يعني ابن مسعود: نعم ترمجان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن حييى بن 

عن   داود، الضحى،  أيب  َصبِيح  بن  مسلم  عن  األعمش،  عن  سفيان،  عن  األزرق،  إسحاق  عن 

 مرسوق، عن ابن مسعود؛ أنه قال: نعم الرتمجان للقرآن ابن عباس. 

ابن   إىل  صحيح  إسناد  فهذا  كذلك.  به  األعمش  عن  عون،  بن  جعفر  عن  ُبنَْدار،  عن  رواه  ثم 

 مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. 

 

 إذن صحح هذا األثر شيخ اإلسالم ابن تيمية. 
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َر بعده ابن عباس سًتا وثالثني  وقد مات ابن مسعود يف سنة ثالث وثالثني عىل الصحيح، وَعمَّ

ظنك بام كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال األعمش عن أيب وائل: استخلف عيلٌّ   سنة، فام

سورة  رواية:  ويف  البقرة  سورة  خطبته  يف  فقرأ  الناس،  فخطب  املوسم،  عىل  عباس  بن  اهلل  عبَد 

 النور ففرسها تفسريا لو سمعته الروم والرتك والديلم ألسلموا. 

 

 وهذا أيًضا صححه احلافظ ابن حجر. 

 

وهلذا غالب ما يرويه إسامعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري يف تفسريه عن هذين الرجلني؛ ابن 

مسعود وابن عباس، ولكن يف بعض األحيان ينقل عنهم ما حيكونه من أقاويل أهل الكتاب التي 

قال:   حيث  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بني    "أباحها  عن  وحدثوا  آية،  ولو  عني  َبلِّغوا 

. رواه البخاري عن عبد اهلل "ائيل وال َحَرج، ومن َكَذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  إرس

 بن عمرو، 

 

يف هذا املوضع نسب ابن تيمية إىل ابن مسعود وابن عباس أهنام يرويان عن أهل الكتاب، وهذا 

كان    بخالف ما  ابن عباس  أن  اجلهمية( نص عىل  تلبيس  )بيان  ففي  املواضع،  ما ذكر يف بعض 

يروي عن أهل الكتاب، وذكر ما رواه البخاري يف أنه شدد يف الرواية عن أهل الكتاب، وكام يف 

 )جمموع الفتاوى( ذكر أن ابن مسعود كان من أشد الناس يف عدم الرواية عن أهل الكتاب. 

ئدة، أهنم إذا رووا عن أهل الكتاب وجزموا به فيدل عىل أنه صحيح عندهم،  ثم سيشري إىل فا

الكتاب، والسخاوي يف )فتح املغيث(  يأخذا عن أهل  ُأخر بنين أهنام مل  فاملقصود أنه يف مواضع 

 ذكر أن ابن مسعود ال يأخذ عن أهل الكتاب. 
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أهل الكتاب، فكان حيدث   وهلذا كان عبد اهلل بن عمرو قد أصاب يوم الريموك زاملتني من كتب

 منهام بام فهمه من هذا احلديث من اإلذن يف ذلك،

هذا مل أجده مسنًدا صحيًحا عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وأول ما رأيته ذكره برش املرييس 

ملا ردن عليه الدارمي، سواء كان املردود عليه برًشا املرييس أو ابن الثلجي أو غريمها، لكن قاله من 

 يه الدارمي.رد عل

، فحمله عىل الوجه الصحيح، فاملقصود ...  ثم الدارمي مل جيزم بذلك، لكن قال: لو صح عنه

أين مل أقف عىل إسناد صحيح يدل عىل ذلك، وقد ذكره ابن كثري يف تفسريه يف أكثر من موضع، 

ًحا، وأيًضا وذكره ابن حجر أيًضا عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، إال أين مل أر له إسناًدا صحي

 مل أره مذكوًرا عند املتقدمني إال ما تقدم ذكره يف رد الدارمي عىل برش. 

 

 ولكن هذه األحاديث اإلرسائيلية تذكر لالستشهاد ال لالعتقاد، فإَّنا عىل ثالثة أقسام:

 

اخلامسهذه   عرشة،القاعدة  أن   ة  وتقدم  اعتامًدا،  ال  اعتضاًدا  ُتذكر  الكتاب  أهل  مرويات  وهي 

العلامء عىل هذا، وتقدم ذكر الدليل الدال عىل ذلك وهو حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص يف 

»ال  البخاري:  يف  هريرة  أيب  حديث  يف  وقال  حرج«،  وال  إرسائيل  بني  عن  »حدثوا  البخاري: 

 ل الكتاب وال تكذبوهم«. تصدقوا أه

 

 أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

 والثاين: ما علمنا كذبه بام عندنا مما َيالفه. 
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والثالث: ما هو مسكوت عنه ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل، فال نؤمن به وال نكذبه وجتوز  

مما   ذلك  وغالب  تقدم.  ملا  أهل  حكايته؛  علامء  َيتلف  وهلذا  ديني؛  أمر  إىل  تعود  فيه  فائدة  ال 

 الكتاب يف مثل هذا كثريا.

وهذه األقسام بدهية، إن وافق كتابنا صدقنا وإن خالفت كتابنا كذبنا، وما مل يوافق ومل يكذب  

 نتوقف ال نصدقه وال نكذبه.

ينبغي أن تعلم أن هناك فرًقا بني قول العلامء: رشع من قبلنا رشع لنا، وبني التحديث عن أهل 

كان   ما  يريدون  لنا،  رشع  قبلنا  من  رشع  الفقه وغريه:  أصول  كتب  يف  العلامء  قال  إذا  الكتاب، 

 التوراة   من  أحد  يأخذ  أن   ال  ،-وسلم  عليه  اهلل  صىل–الواسطة الكتاب وصحيح سنة رسول اهلل  

لناالتور  يف  موجود  هذا:  ويقول  مبارشة .، أو ما نقله كعب األحبار أو .اة ورشع من قبلنا رشع 

اهلل   رسول  سنة  وصحيح  الكتاب  الواسطة  كانت  ما  املراد  وإنام   -وسلم  عليه  اهلل  صىل–غريه، 

 أهل   بأخبار  يأيت  بعضهم  رأيت  وقد  ،(االقتضاء)  كتابه  يف  تيمية  ابن  بينه   كام  باإلمجاع  وهذا

 رشع من قبلنا رشع لنا، يقال: هذا خطأ، فالبحث يف أن   ألن   رشعنا  من  هذا:  يقول  ثم  الكتاب 

 الواسطة  تكن  مل   ما  أما  ،-وسلم  عليه  اهلل  صىل–تكون الواسطة الكتاب وصحيح سنة رسول اهلل  

 . تقدم كام ثالثة معه  فاألحوال -وسلم عليه  اهلل صىل– اهلل رسول سنة وصحيح الكتاب  فيه

 

ويأيت عن املفرسين خالف بسبب ذلك، كام يذكرون يف مثل هذا أسامء أصحاب الكهف، ولون 

تعاىل  اهلل  أحياها  التي  الطيور  وأسامء  كانت،  الشجر  أي  من  موسى  وعصا  وعدهتم،  كلبهم، 

ونوع   البقرة،  من  القتيل  به  رضب  الذي  البعض  وتعيني  منها إلبراهيم،  اهلل  كلم  التي  الشجرة 

موسى، إىل غري ذلك مما أهبمه اهلل يف القرآن، مما ال فائدة يف تعيينه تعود عىل املكلفني يف دنياهم وال  

 دينهم، 
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ينقل عنهم ما ال فائدة من تعيينه فائدة تعود عىل املكلفني، فال يرتتب ما  وهو أن    ،هذا القيد مهم 

 و ترتب عليه حكم رشعي فإنه ُيشدد. ل ، وإالفيسهل فيه عليه حكم رشعي

استنبطه ما  نقل اخلالف عنهم  تيمية    والدليل عىل  ابن   ، -واسعة   رمحة  اهلل  رمحه–شيخ اإلسالم 

 .األعىل بالفردوس وإياه وإياكم جيمعنا وأن  له يغفر أن  اهلل أسأل .دقيق استنباط وهو

 

ابُِعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن }ولكن نقل اخلالف عنهم يف ذلك جائز، كام قال تعاىل:   َسَيُقوُلوَن َثاَلَثٌة رَّ

بِِعدَّ  َأْعَلُم  يبِّ  رَّ ُقل  َكْلُبُهْم  َوَثاِمنُُهْم  َسْبَعٌة  َوَيُقوُلوَن  بِاْلَغْيِب  ا  َرمْجً َكْلُبُهْم  َساِدُسُهْم  ا مَخَْسٌة  مَّ هِتِم 

نُْهْم َأَحًداَيْعَلُمُهْم إاِلَّ َقلِيٌل َفاَل مُتَاِر فِيِهْم إاِلَّ   [. 22]الكهف:  {ِمَراء َظاِهًرا َواَل َتْسَتْفِت فِيِهم مِّ

فقد اشتملت هذه اآلية الكريمة عىل األدب يف هذا املقام، وتعليم ما ينبغي يف مثل هذا؛ فإنه تعاىل 

 أخرب عنهم بثالثة أقوال، ضعف القولني األولني، وسكت عن الثالث، فدل عىل صحته؛ 

 

 بالغيب،   رمًجا  يقل  ومل  تركه  الثالث  القول  أما  ،{رمًجا بالغيب}  :والثاينول األول  القألنه قال يف  

 .-عنه اهلل ريض– عباس ابن ذكره االستنباط وهذا

إذ لو كان باطال لرده كام ردمها، ثم أرشد إىل أن االطالع عىل عدهتم ال طائل حتته، فيقال يف مثل  

َأْعَلُم  }هذا:   يبِّ  هِتِمُقل رَّ فإنه ما يعلم بذلك إال قليل من الناس ممن أطلعه اهلل عليه؛ فلهذا   {بِِعدَّ

أي: ال جتهد نفسك فيام ال طائل حتته، وال تسأهلم عن ذلك؛   {َفاَل مُتَاِر فِيِهْم إاِلَّ ِمَراء َظاِهًرا}قال:  

 فإَّنم ال يعلمون من ذلك إال رْجم الغيب.

 

 هل الكتاب. إذن هذا خالصة موقفنا من مرويات أ
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عىل  ينبه  وأن  املقام،  ذلك  يف  األقوال  تستوعب  أن  اخلالف؛  حكاية  يف  يكون  ما  أحسن  فهذا 

الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة اخلالف وثمرته؛ لئال يطول النزاع واخلالف فيام ال 

 فائدة حتته، فيشتغل به عن األهم.

 

أ قوال، ثم إذا انتهى قال: واخلالف يف هذه وهذا صحيح، ترى بعضهم حيكي يف املسألة عرشة 

 املسألة ال ثمرة له. 

فاملفرتض أواًل ُينظر هل له ثمرة أو ال، ثم بعد ذلك ُُتدد األقوال، ثم ُينظر للقول العايل الذي  

السلف ُيسقط، فُيقدم الصحابة ثم ُينظر بعد عليه السلف دون غريهم، والقول الذي ليس عليه  

 ذلك يف التابعني،..حتى حيرص اخلالف يف قولني أو قول، ثم يرجح بينهام.

أنه إذا كان يف املسألة يشء جممع عليه ُيذكر  وذكر ابن تيمية يف موضع كام يف )جمموع الفتاوى( 

أ بني  الكبري  اخلالف  ذلك:  أمثلة  ومن  النزاع،  حمل  ُترير  باب  القبلة من  استقبال  يف  العلم  هل 

واستدبارها عند قضاء احلاجة، يف املسألة سبعة أقوال، وبعضهم ذكر ثامنية أقوال، واألقوال التي 

بني  ُيفرق  أن  أو  والبنيان،  الفضاء  يف  مطلًقا  وتستدبر  ُتستقبل  أن  إما  قوالن،  الصحابة  عليها 

قول والقول الثاين    ،صاري يف الصحيحنيقول أيب أيوب األن  القول األولوالبنيان وغري البنيان،  

 .ابن عمر رواه الدارقطني وغريه

فإذن إذا حرصت األقوال يف األقوال العالية بعد ذلك ترجح من هذين القولني وال خترج عنهام 

 إىل قول غريمها.

 

 فأما من حكى خالفا يف مسالة ول يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ 
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 استيعاب األقوال يف املسألة، ثم متييز الصحيح عن غريه. سة عرشة،القاعدة الساد  هذه هي

الراجح،  القول  يدع  قد  فإنه  كبري،  خطأ  فهذا  فيها  األقوال  يستوعب  وال  مسألة  يذكر  من  أما 

املتأخرين   وأؤكد عند أقوال  فإن  املتأخرين،  أقوال  العايل من  القول  مُتيز  أن  مجع األقوال حاول 

خطأ مهام مُجلت وُزيننت، ومثله أقوال الظاهرية، قال ابن تيمية كام يف املجلد اخلامس من )منهاج 

به   تفردت  قول  وكل  أهل  السنة(:  هم  الظاهرية  أن  يظن  الناس  وبعض  خطأ،  فهو  الظاهرية 

(، وبعضهم يرى أن فضل علم السلف عىل علم اخللفاحلديث، وقد أنكر ذلك ابن رجب يف )

متأخرون،  ألهنم  خطأ  فهو  الظاهرية  به  تفردت  ما  كل  وقطًعا  احلديث،  ظاهر  ألنه  قوٌي  قوهلم 

بخالف القول الذي يقولون به ويوجد سلف يف فإذا انفردوا بقول دون املتقدمني فقوهلم خطأ،  

 هذه املسألة.

 

إذ قد يكون الصواب يف الذي تركه أو حيكي اخلالف ويطلقه، وال ينبه عىل الصحيح من األقوال 

أخطأ،  فقد  جاهال  أو  الكذب،  تعمد  فقد  عامدا  الصحيح  غري  صحح  فإن  أيضا.  ناقص  فهو 

أو ح فائدة حتته  فيام ال  إىل كذلك من نصب اخلالف  ويرجع حاصلها  لفًظا،  متعددة  أقواالً  كى 

قول أو قولني معنى فقد ضيع الزمان، وتكثر بام ليس بصحيح فهو كالبس ثويب زور. واهلل املوفق 

 للصواب. 

 

ألن   واحد،  قول  إىل  ترجع  أو  قولني،  إىل  ترجع  أهنا  مع  األقوال  ُيكثنر  الناس  بعض  صدق، 

 اخلالف لفظي. 
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 القرآن بأقوال التابعني[ فصل: ]تفسري 

إذا ل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة، وال وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثري من األئمة يف 

التفسري، كام قال حممد بن إسحاق:  التابعني، كمجاهد بن جرب؛ فإنه كان آية يف  ذلك إىل أقوال 

ابن عىل  املصحف  عرضُت  قال:  جماهد  عن  صالح،  بن  أبان  من   حدثنا  عرضات  ثالث  عباس 

فاحتته إىل خامتته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إىل الرتمذي، قال: حدثنا احلسني بن 

مهدي البرصي، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: ما يف القرآن آية إال وقد سمعت 

ع بن  سفيان  حدثنا  عمر،  أيب  ابن  حدثنا  قال:  إليه  وبه  شيئا.  قال فيها  قال:  األعمش؛  عن  يينة، 

مما  القرآن  من  كثري  عن  عباس  ابن  أسأل  أن  أْحَتْج  ل  مسعود  ابن  قراءة  قرأت  كنت  لو  جماهد: 

 سألت. 

 

ألن قراءة ابن مسعود فيها تفسريات، فصيام ثالثة أيام يف قراءة ابن مسعود: متتابعات، واخلطأ  

الذي يذكره يف ضمن اآلية أنه من   الذي وجد عند بعض املفرسين أنه يظن أن تفسري الصحايب

 القرآن وهو ليس كذلك.

 

أيب   ابن  عن  املكي،  عثامن  عن  غنام،  بن  َطْلق  حدثنا  قال:  ُكَرْيب  أبو  حدثنا  جرير:  ابن  وقال 

ابن  له  فيقول  قال:  ألواحه،  ومعه  القرآن  تفسري  عباس عن  ابن  رأيت جماهدا سأل  قال:  ُمَلْيكة؛ 

التف التفسري عباس: اكتب، حتى سأله عن  الثوري يقول: إذا جاءك  سري كله؛ وهلذا كان سفيان 

 عن جماهد فحسبك به. 

البرصي، ومرسوق  ابن عباس وعطاء بن أيب رباح، واحلسن  ُجَبرْي، وِعْكِرمة موىل  وكسعيد بن 

بن األجدع، وسعيد بن املَُسيَّب، وأبى العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك بن ُمزاحم، 
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تباي عباراهتم  يف  فيقع  اآلية  يف  أقواهلم  فتذكر  بعدهم،  ومن  وتابعيهم  التابعني  من  يف وغريهم  ن 

األلفاظ، حيسبها من ال علم عنده اختالفا، فيحكيها أقواال وليس كذلك. فإن منهم من يعرب عن 

من  كثري  يف  واحد  بمعنى  والكل  بعينه،  اليشء  عىل  ينص  من  ومنهم  نظريه،  أو  بالزمه  اليشء 

 األماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، واهلل اهلادي. 

التابعني أقوال  وغريه:  احلجاج  بن  شعبة  يف وقال  حجة  تكون  فكيف  حجة،  ليست  الفروع  يف   

أمجعوا عىل  إذا  أما  صحيح،  وهذا  خالفهم،  ممن  غريهم  حجة عىل  تكون  ال  أَّنا  يعني  التفسري؟ 

اليشء فال يرتاب يف كونه حجة؛ فإن اختلفوا فال يكون قول بعضهم حجة عىل بعض وال عىل 

وم لغة العرب، أو أقوال الصحابة يف من بعدهم، ويرجع يف ذلك إىل لغة القرآن، أو السنة، أو عم

 ذلك. 

 

 فقد  روايتان،  وألمحد  التفسري،  ويف  ،-بالفروع  سامه  فيام–تنازع العلامء يف قول التابعي يف الفقه  

هو الشاف  عند  قول  وهو  رواية  يف  أمحد  ذهب وهذا  حجة،  التابعي  تفسري  أن  إىل  واحلنابلة  عي 

 أن   أمرنا   ونحن  التابعي،  هذا  قول  املسألة  هذه  يف  من  أرفع  أن   هذا  ووجه  ، -أعلم  واهلل–الصواب  

 السابقني   سبيل   من  املسألة  هذه  يف  ما  وأرفع  األولني،  السابقني  وسبيل  والسنة  الكتاب   نتبع

له خمالف إذن هو سبيل املؤمنني يف هذه املسألة، فصار   ُيعلم  وال   التابعي،  هذا  قول  هو   األولني 

 حجة.

 قول  هذا:  قال  ذلك،  عن  فسئل  وليلة،  يوم  أقله:  قال  احليض،  أقل  -اهلل  رمحه–لذا أمحد ملا ذكر  

 (.األوسط) يف املنذر  ابن هذا نقل. الباب  يف ما أرفع وهو عطاء
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ومن يشاقق الرسول من }أرفع ما يف الباب،  لذلك أقل احليض يوم وليلة، ألنه قول عطاء وهو  

، هذا هو سبيل املؤمنني يف هذه املسألة، هو أرفع {بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني

 ما ُيعلم يف هذه املسألة، إىل أن يتبني خالف ذلك.

الم يف ذلك فلذلك قول التابعي حجة إذا مل خُيالف، يف التفسري ويف الفقه وغريه، وقد أطال الك

التأويالت(  أبو يعىل يف كتابه )إبطال  الدارمي يف أواخر رده عىل برش املرييس، وتكلم عىل هذا 

كتابه  يف  ذلك  يف  العلم  أهل  لبعض  أقوااًل  القيم  ابن  وذكر  االعتقاد،  عن  كالمه  كان  لكن 

ر يف  أمحد  ذهب  أنه  املوقعني(  )أعالم  كتابه  يف  القيم  ابن  ذكر  وأيًضا  قول )الفروسية(،  أن  واية 

 التابعي حجة، ثم نقل كالًما عن الشافعي يدل عىل ذلك.

التابعي حجة والدليل ما تقدم ذكره، هو سبيل املؤمنني يف هذه املسألة،  فلذا الصواب أن قول 

تعاىل:   قوله  تفسري  هذا  وعىل  الباب،  هذا  يف  ما  حمموًدا}وأرفع  مقاًما  ربك  يبعثك  أن  ، {عسى 

بأنه   جماهد  العرش،فرسه  عىل  معه  نبيه  اهلل  تفسري   إقعاد  هذا  العرش،  عىل  معه  نبيه  اهلل  وإقعاد 

تابعني له، ثم  و ثابت عن جماهد بال شك، وذكر الجماهد، وقد قال الذهبي يف كتابه )العرش( ه 

االعتقاد وشددوا عىل من خالف، ونقل طرًفا من ذلك اخلالل يف كتابه توارد أئمة السنة عىل هذا 

 إىل غري ذلك. ... السنة، حتى شددوا وجعلوا املخالف جهمًيا ومبتدًعا

مقاًما }:  تعاىل  قوله  تفسري  أن   عىل  تواردوا  -تعاىل  اهلل  رمحهم–فالسلف   ربك  يبعثك  أن  عسى 

 لعرش، ويدل عىل ذلك ما ييل:، قالوا: هو إقعاد اهلل نبيه معه عىل ا{حمموًدا

قول جماهد، وتقدم أن قول التابعي حجة، السيام وجماهد الذي أخذ التفسري   األمر األول:  -

 عن ابن عباس. 

 أن السلف شددوا يف ذلك وتواردوا عىل هذا.  األمر الثاين: -
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الثالث: - عن    األمر  )السنة(  كتابه  يف  اخلالل  نقله  كام  ذلك،  عىل  اإلمجاع  حكوا  مجاعة  أن 

 مجاعة.

–إذن هذه أدلة ثالثة كافية يف بيان صحة هذا االعتقاد، فإن قيل: قد ثبت يف البخاري أن النبي  

 بالشفاعة؟ ذلك فرس -وسلم عليه اهلل صىل

مكان   أعىل  له  فحصل  يشفع،  ثم  يقعد  أنه  وذلك  جرير،  ابن  بينه  كام  بينهام  تعارض  ال  فيقال: 

د   تفرن أنه  املعنوي  أما  للبرش،  بالنسبة  العرش أعىل مكان  أما احليس اإلقعاد عىل  حيس ومعنوي، 

 .-وسلم عليه اهلل صىل–بالشفاعة العظمى 

 

 فصل: ]تفسري القرآن بمجرد الرأي[ 

ل،فأما تفسري القر  آن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا ُمَؤمَّ

 

هي السابع  هذه  عرشة،القاعدة  بالرأي   ة  تفسري  كل  فليس  حمرم،  الرأي  بمجرد  القرآن  تفسري 

 حمرًما وإنام إذا كان بالرأي املجرد، أما الرأي املبني عىل الدليل الرشعي فليس حمرًما. 

حممود  رأي  نوعان،  الرأي  أن  التحليل(  بطالن  عىل  الدليل  )بيان  كتابه  يف  تيمية  ابن  ذكر  وقد 

املذموم  الرأي  بخالف  والسنة،  الكتاب  عىل  مبنًيا  يكون  الذي  املحمود  والرأي  مذموم،  ورأي 

 الذي يكون خمالًفا للكتاب والسنة، وذكر نحًوا من كالمه ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(.

 

 

اهلل صىل حدثنا سفيان، حدثنا عبد األعىل، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول  

 ."من قال يف القرآن بغري علم، فليتبوأ مقعده من النار   "اهلل عليه وسلم: 
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 .موقوًفا وال مرفوًعا ال ،-وسلم عليه اهلل صىل–هذا احلديث ضعيف ال يصح عن النبي 

 

 حدثنا َوكِيع، حدثنا سفيان، عن عبد األعىل الثعلبي،

 

 ع واملوقوف. عبد األعىل الثعلبي هذا ضعيف، وقد جاء يف املرفو

 

وسلم:   عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  عباس،  ابن  عن  جبري،  بن  سعيد  يف   "عن  قال  من 

النار   . وبه إىل الرتمذي قال: حدثنا عبد بن محيد، حدثني "القرآن بغري علم، فليتبوأ مقعده من 

اجَلْويِن  عمران  أبو  حدثنا  قال:  القطعي  حزم  أخو  سهيل  حدثنا  قال:  هالل،  بن  عن حبان   ،

من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ   "ُجنُْدب، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  

 ، قال الرتمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل احلديث يف سهيل ابن أيب حزم. "

وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم وغريهم، أَّنم شددوا يف  

رس القرآن بغري علم. وأما الذي روي عن جماهد وقتادة وغريمها من أهل العلم: أَّنم فرسوا أن يف

 القرآن، فليس الظن هبم أَّنم قالوا يف القرآن وفرسوه بغري علم أو من قبل أنفسهم.

 

ألهنم ذموا القول يف القرآن بغري علم، فإذن ما فرسوه باجتهادهم بنوه عىل األصول، وال ُيشرتط 

الت الذي هو  يف  املأثور  توافق  أصول  عىل  مبنًيا  أو  مأثوًرا  يكون  أن  وإنام  مأثوًرا،  يكون  أن  فسري 

 الرأي املحمود كام تقدم.
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وقد روي عنهم ما يدل عىل ما قلنا، أَّنم ل يقولوا من قبل أنفسهم بغري علم. فمن قال يف القرآن 

أنه أصاب املعنى يف نفس األمر لكان برأيه فقد تكلف ما ال علم له به، وسلك غري ما أمر به. فلو  

النار، وإن وافق   فهو يف  الناس عىل جهل  بابه، كمن حكم بني  األمر من  يأت  ل  قد أخطأ؛ ألنه 

حكمه الصواب يف نفس األمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، واهلل أعلم. وهكذا سمى اهلل  

فقال:   الَقَذَفة كاذبني،  بِال}تعاىل  َيْأُتوا  َلْ  اْلَكاِذُبونَ َفإِْذ  ُهُم  اهللَِّ  ِعنَد  َفُأْوَلئَِك  َهَداء  [ 13]النور:    {شُّ

فالقاذف كاذب، ولو كان قد قذف من زنى يف نفس األمر؛ ألنه أخرب بام ال حيل له اإلخبار به، 

 وتكلف ما ال علم له به، واهلل أعلم. 

 

أصاب، ألنه تكلم بغري علم، وإن  وهذا استنباط مفيد، من تكلم يف القرآن برأيه فقد أخطأ ولو  

يستكمل  ومل  قذف  إذا  القاذفني  أن  وذلك  خمطئ،  أنه  إال  فأخطأ،  برأيه  تكلم  ممن  أحسن  كان 

 الشهود سامه اهلل كاذًبا ألنه تكلم بغري طريقة رشعية.

 

وهلذا حترج مجاعة من السلف عن تفسري ما ال علم هلم به، كام روى شعبة، عن سليامن، عن عبد 

إذا   اهلل بن ُتقّلني، وأي سامء تظلني،  أبو بكر الصديق: أي أرض  قال  قال:  َمْعَمر،  ة، عن أيب  ُمرَّ

يزيد، عن  بن  ابن سالم: حدثنا حممود  القاسم  عبيد  أبو  وقال  أعلم؟!.  ل  ما  اهلل  كتاب  قلت يف 

قوله:   عن  سئل  الصديق  بكر  أبا  أن  التيمي؛  إبراهيم  عن  حوشب،  بن  ام  وَ }الَعوَّ  {َأبًّاَوَفاكَِهًة 

أعلم؟ 31]عبس:   ما ال  اهلل  كتاب  قلت يف  أنا  إن  تقلني،  وأي أرض  تظلني،  أي سامء  فقال:   ]

 منقطع.
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بكر   أيب  بني  منقطع   أبو   قبله  الذي  وكذلك  التيمي،  هو  الذي  رواه  ومن   -عنه  اهلل  ريض–هو 

 مر، فهو منقطع اإلسناد.مع

 

أن أنس؛  عن  محيد،  عن  يزيد،  حدثنا  أيضا:  عبيد  أبو  املنرب:   وقال  عىل  قرأ  اخلطاب  بن  عمر 

َوَأبًّا} هلو   {َوَفاكَِهًة  هذا  إن  فقال:  نفسه  إىل  رجع  ثم  ؟  األبُّ فام  عرفناها  قد  الفاكهة  هذه  فقال: 

 التكلف يا عمر. 

وقال عبد بن محيد: حدثنا سليامن بن حرب، قال: حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس؛ قال:  

َوَأبًّا}ر قميصه أربع رقاع فقرأ:  كنا عند عمر بن اخلطاب ويف ظه فقال: ما األب؟ ثم   {َوَفاكَِهًة 

 قال: إن هذا هلو التكلف، فام عليك أال تدريه.

وهذا كله حممول عىل أَّنام ريض اهلل عنهام إنام أرادا استكشاف علم كيفية األب، وإال فكونه نبًتا  

َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل َوَحَدائَِق }من األرض ظاهر ال جيهل؛ لقوله تعاىل:   َفَأنَبْتنَا فِيَها َحبًّا َوِعنًَبا َوَقْضًبا 

 [.30 27]عبس:  {ُغْلًبا

 

إن عمر ال جيهل أن األب نبات، لكن جيهل كنه األب، لذلك قال   :املقصود أن ابن تيمية يقول

 هذا هو التكلنف. 

 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن ُعَليَّة، عن أيوب، عن ابن أيب ُمَلْيَكة؛ 

أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح.  

أل رجل ابن وقال أبو عبيد: حدثنا إسامعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أيب ُمَلْيكة؛ قال: س

ونَ }عباس عن:   َّا َتُعدُّ َيْوٍم }[ فقال له ابن عباس فام:  5]السجدة:    {يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسنٍَة ممِّ
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[ فقال الرجل: إنام سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس: 4]املعارج:  {َكاَن ِمْقَداُرُه مَخِْسنَي َأْلَف َسنَةٍ 

ابه، اهلل أعلم هبام، فكره أن يقول يف كتاب اهلل ما ال يعلم. وقال ابن مها يومان ذكرمها اهلل يف كت

جرير: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية، عن مهدي بن ميمون، عن الوليد بن 

مسلم، قال: جاء َطْلق بن حبيب إىل ُجنُْدب بن عبد اهلل، فسأله عن آية من القرآن، فقال: أَحّرج 

ُمْس  لاًِم ملا قمَت عني، أو قال: أن جتالسني. وقال مالك عن حييى بن سعيد، عن عليك إن كنت 

 . "إنا ال نقول يف القرآن شيئا"سعيد بن املسيَّب؛ أنه كان إذا سئل عن تفسري آية من القرآن قال: 

من  املعلوم  يف  إال  يتكلم  ال  كان  أنه  املسيب،  بن  سعيد  عن  سعيد،  بن  حييى  عن  الليث  وقال 

ل شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن املسيب عن آية من القرآن، فقال: القرآن. وقا

ال تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه ال َيفى عليه منه يشء يعني عكرمة. وقال ابن شْوَذب: 

أعلم  وكان  واحلرام،  احلالل  عن  املسيب  بن  سعيد  نسأل  كنا  قال:  يزيد  أيب  بن  يزيد  حدثني 

 لناه عن تفسري آية من القرآن سكت كأن ل يسمع. الناس، فإذا سأ

بِّي، حدثنا محاد بن زيد، حدثنا عبيد اهلل بن عمر؛ قال:   وقال ابن جرير: حدثني أمحد بن َعْبَدة الضَّ

لقد أدركت فقهاء املدينة وإَّنم ليعظمون القول يف التفسري، منهم سال بن عبد اهلل، والقاسم بن 

افع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد اهلل بن صالح عن الليث عن هشام  حممد، وسعيد بن املسيب، ون

وهشام  َعْون  وابن  أيوب  وقال  قط.  اهلل  كتاب  من  آية  ل  تأوَّ أيب  سمعت  ما  قال:  ُعْرَوة  بن 

الدستوائي عن حممد بن سريين قال: سألت عبيدة السلامين عن آية من القرآن، فقال: ذهب الذين 

 لقرآن، فاتق اهلل وعليك بالسداد. كانوا يعلمون فيام أنزل من ا

إذا  أبيه؛ قال:  ابن عون، عن عبيد اهلل بن مسلم بن يسار، عن  أبو عبيد: حدثنا معاذ، عن  وقال 

قال:   إبراهيم؛  ُهَشْيم، عن مغرية، عن  قبله وما بعده. حدثنا  حدثت عن اهلل فقف حتى تنظر ما 

ْفر؛ قال: قال الشعبي: كان أصحابنا يتقون التفسري وهيابونه. وقال شعبة عن عب د اهلل ابن أيب السَّ
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أنبأنا  الرواية عن اهلل. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم  واهلل ما من آية إال وقد سألت عنها، ولكنها 

 عمر بن أبى زائدة، عن الشعبي، عن مرسوق؛ قال: اتقوا التفسري، فإنام هو الرواية عن اهلل.

 

القول يف تفسري القرآن أشد من القول يف األحكام، ألن املفرس يتكلم عن   عرشة:ثامنة  القاعدة ال

 اهلل.

 فإن قيل: كذلك املحلل واملتكلم يف احلالل واحلرام متكلم عن اهلل؟

تكلم عن   أنه  أمرين، بني  بني  املفرس مجع  يقال:  يف لكن  املتكلم  لفًظا وحكاًم، بخالف  اهلل  مراد 

 الفقه، فإنام تكلم عن مراد اهلل حكاًم ال لفًظا. 

 

فهذه اآلثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف، حممولة عىل حترجهم عن الكالم يف التفسري  

 بام ال علم هلم به. فأما من تكلم بام يعلم من ذلك لغة ورشعا فال حرج عليه؛ 

 

 مبعضه  ُكفي  قد  يعني  وتركوا،  فاحتاطوا  ُكفوا  قد  أهنم  اآلخر  والسبب  ،-أعلم   واهلل–هذا سبب  

فاحتاط وترك، فإذن تركوا الكالم فيام مل يعلموه هذا قطًعا يف الفقه واألحكام ال فرق بينهام، أو 

ما علموه من باب الظن ولو كان غالًبا فُكفوا بغريهم فاحتاطوا وتركوا، أما لو مل ُيوجد إال هم  

 ما علموه من باب الظن الغالب.  لتعنين عليهم، وألخربوا 

ع يف الفتوى، وهذا حق، وجاء   ثم ينبغي أن ُيعلم أنه جاء عن كثري من الصحابة وغريهم التورن

عن غريهم كثرة الفتوى كابن عباس، لذا تكلم ابن القيم يف بعض املواضع فقال: من كثر فتياه 

عم وطول  علمه  لكثرة  فتياه  كثرت  عباس  وابن  لتساهله،  أو  علمه  لكثرة  احتاج إما  فقد  ره، 

 .-وأرضاه عنه اهلل ريض–الناس إليه 
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 ومثل هذا باملقابل ُيقال: من ال يسأل إما ألنه قد بلغ يف العلم أعاله، أو ألنه ال يدري شيًئا.

 

وهلذا روى عن هؤالء وغريهم أقوال يف التفسري، وال منافاة؛ ألَّنم تكلموا فيام علموه وسكتوا 

الواجب عىل كل أحد؛ فإنه كام جيب السكوت عام ال علم له به، فكذلك عام جهلوه، وهذا هو  

 جيب القول فيام سئل عنه مما يعلمه؛ 

 

برشط أال يكون ُكفي بغريه، ألن السلف كانوا يسألون عن الفتوى ويتدافعوهنا وهم يعلمون،  

 ألهنم قد ُكفوا بغريه، فال جتب اإلجابة.  

 

لِل}لقوله تعاىل:   َتْكُتُموَنهُ َلُتَبيِّنُنَُّه  َوالَ  املروي من 187]آل عمران:    {نَّاِس  [، وملا جاء يف احلديث 

م يوم القيامة بلجام من نار من سئل عن علم فَكَتَمه أُ  "رق: ط  ."جْلِ

 

احلديث   النبي    ال  -أعلم  واهلل–وهذا  عن   أمحد   اإلمام  ضعفه  ،-وسلم  عليه  اهلل  صىل–يصح 

 . املتناهية العلل يف اجلوزي ابن نقله كام حديث، فيه يصح ال: وقال

 

َناد، قال: قال ابن  ل، حدثنا سفيان عن أبى الزِّ ار، حدثنَا ُمَؤمَّ وقال ابن جرير: حدثنا حممد بن بشَّ

عباس: التفسري عىل أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كالمها. وتفسري ال يعذر أحد بجهالته. 

 إال اهلل، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.وتفسري يعلمه العلامء. وتفسري ال يعلمه 

 

 :هذا الكالم من ابن عباس جعل القرآن أقساًما أربعة
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 تعرفه العرب من كالمها. األول/ 

 ال ُيعذر أحد بجهالته.  الثاين/ 

  .يعلمه العلامء الثالث/

 يشء اختص اهلل بعلمه. الرابع/

أنه إذا قيل: ال ُيعذر أحد بجهله هذا  ذكر ابن تيمية يف بعض املواضع كام يف )جمموع الفتاوى( 

اإلسالم   شيخ  يقول  لذا  احلكم،  فيختلف  األفراد  أما  العموم،  جهة   ال :  -تعاىل  اهلل  رمحه–من 

وجد يف الدين معلوم من الدين بالرضورة بحيث إن كل شخص ال ُيعذر، قال: وإنام هذا من ي

 ث اجلملة، أما من حيث األعيان فال يوجد معلوم من الدين بالرضورة. حي

وعبارة ابن القيم يف )الصواعق املرسلة( قال: املعلوم من الدين بالرضورة نسبي إضايف، خيتلف 

 باختالف الناس، فبني طالب العلم السواك معلوم من الدين بالرضورة، بخالف غريهم. 

حيث  من  وإنام  األمة،  من  فرد  لكل  شاماًل  يكون  بالرضورة  الدين  من  معلوم  يوجد  ال  فإذن 

اجلملة، وأوضح ما يوضح ذلك أنه ال يوجد عرص اشتهر فيه العلم وظهر مثل عرص الصحابة، 

الدين  من  معلوم  اخلمر  وُتريم  اخلمر،  رشب  استحل  من  الصحابة  من  ُوجد  ذلك  ومع 

مة بن مظعون البدري، وُوجد من الصحابة من أنكر املعوذتني كام بالرضورة، كام حصل من قدا

 من  املعوذتان   تكون   أن   إنكاره  ثبت  لكن  تراجع،  إنه   وقيل  ،-عنه  اهلل  ريض–حصل البن مسعود  

 .بالرضورة الدين من معلوم  اليوم  وهذا القرآن،

ا معلوم من إذن خيتلف باختالف الزمان واملكان واألشخاص، فال يصح ألحد أن يقول: إن هذ

 الدين بالرضورة.



  

 

 الريس  العزيز عبد الدكتور
 94 شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

إن هناك كتًبا كثرية يف التفسري، وختتلف هذه الكتب، ولبعض هذه الكتب مزايا ُيوجد   ،بعد هذا

واألحاديث،  اآلثار  وبذكر  بالرواية،  اشتهرت  من  الكتب  ومن  غريها،  يف  يوجد  ال  ما  فيها 

 كتفسري ابن أيب حاتم، وابن املنذر، هذه الكتب اشتهرت بالرواية، 

للسيوطي، فقد مجعه من مخسامئة تفسري   )الدر املنثور(ومن الكتب النافعة يف مجع أقوال السلف   

املنثور خمترًصا من  الدر  لكنه أسقط األسانيد، ألنه جعل  اآلثار،  فهو جامع لكثري من  كام ذكر، 

 الدر املنثور تعلم أن هناك أثًرا ألنه يشري ملن أخرجه. كتاب كان مطواًل بأسانيده، وبالرجوع إىل

هو   منازع  بال  الكتب  هذه  وأحسن  والرتجيح،  والدراية  الرواية  بني  مجعت  من  الكتب:  ومن 

، فقد مجع بني سوق اآلثار املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة، من كالم النبي تفسري ابن جرير الطربي 

 الرتجيح،   سبب  ويذكر  ُيرجح  ثم  بعدهم،  ومن  تابعني وال  والصحابة  -وسلم   عليه   اهلل  صىل–

وقد ذكر أبو حامد اإلسفراييني أن الرجل   له،  مثيل  ال  للغاية  عظيم  كتاب   فهو  القراءات،  ويذكر

  فالكتاب   ،-تعاىل  اهلل  رمحه–لو سافر إىل الصني لُيدرك هذا الكتاب ملا كان شيًئا كثرًيا، وصدق  

 من   سامل  وهو  للغاية،  مفيد  وهو  الرتجيح  ووجه  والدراية  الرواية  بني  مجع  ألنه  للغاية،  مفيد  كتاب 

وإن كان قد يوجد فيه خطأ وخطأن يف االعتقاد، لكنه   ،-اىلتع  اهلل  رمحه–  تيمية  ابن  ذكر  كام  البدع

 يف الغالب سامل، إال النادر القليل.

العقدية ابن جرير  يتفاضل، ورد عليه شيخ اإلسالم   :ومن أخطاء  أنه ذهب إىل أن كالم اهلل ال 

ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(، وبنين السلف عىل أن كالم اهلل يتفاضل، أما تقريراته العقدية 

 .فهي قوية للغاية يف تفسريه

د القصاب  أنه جعل تفسري الكريس بالعلم قواًل معترًبا، بخالف أيب أمح  :ومن أخطائه يف التفسري  

األصفهاين،  نعيم  أبو  قوله  مثل  اجلهمية، وذكر  أن هذا قول  ذكر  فقد  القرآن(،  )النكت عىل  يف 

 نقله عنه ابن تيمية وأقر ابن تيمية هذا القول. 
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القصاب   أمحد  أيب  تفسري  املفيدة  التفاسري  القرآن(ومن  عىل  تقرير   )النكت  يف  قوي  تفسري  فإنه 

ال احلجج  يذكر  السلفي،  ليس االعتقاد  متقدم  وهو  السلفي،  االعتقاد  تقرير  يف  والعقلية  نقلية 

القرآن  من  املخالفني  عىل  الرد  يف  أدلته  قوة  يف  للغاية  تعجب  التفسري  هذا  قرأت  وإذا  متأخًرا، 

وغري القرآن، ثم يذكر يف أكثر من موضع أنه قد اخترص اجلواب وأنه لو أطال اجلواب ألجاب  

 . -واسعةرمحه اهلل رمحة -بأكثر من هذا، 

تفسري قوي يف  لكنه  آيات،  آل عمران  آيات، ومن  البقرة  من  اختار  لكنه  كله،  القرآن  يفرس  ومل 

فلذلك ال ُيعتد به يف باب    إال أن مؤلفه ظاهري،تقرير االعتقاد السلفي ويف الرد عىل املخالفني،  

 الفقه، وُينكر القياس كثرًيا. 

للغاية:   املفيدة  التفاسري  كثريومن  ابن  فإنه  تفسري   جرير  ابن  تفسري  اخترص  -تعاىل  اهلل  رمحه–، 

  نفسه، عن هو ذكر كام غريه إىل ورجع حاتم، أيب ابن وتفسري

فه عليه،  اهلل  فتح  وما  التفسريين  هذين  عىل  اعتامده  ترى  شيخ لكن  من  كثرًيا  واستفاد  عامل،  و 

 بالرواية والتفسري اآلثار،  بني مجع فيه للغاية، مفيد وتفسريه ،-تعاىل اهلل رمحه–اإلسالم ابن تيمية 

 نقل   ألنه  باآلثار،   القرآن   ثم   بالسنة   القرآن   ثم  بالقرآن   القرآن   تفسري  عىل  اجتهد  وقد  والدراية،

 ابن   فتفسري  ذكرها،  تقدم  التي  األربعة  باألمور  هي   التفاسري  أحسن  وأن   اإلسالم  شيخ  مقدمة

للغاية،  مفيد  تفسري  فإنه  وإال  جًدا،  الضعيفة  مهمنا  مقابل  يف  طويل  أنه  إال  للغاية،  مفيد  كثري 

 وجرب الرجوع إليه تعجب من قوة هذا التفسري.

وأؤكد مما يميز تفسريه زيادة عىل ما فيه من الفوائد الكثرية أنه تأثر كثرًيا بشيخ اإلسالم ابن تيمية 

وشيخ اإلسالم ابن تيمية أفضل املتأخرين يف التفسري ويف الفقه ويف غري ذلك   ،-تعاىل  اهلل  رمحه–

 .-واسعة رمحة تعاىل اهلل رمحه–
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املفيد   التفسري  الومن  عبد  العالمة  سعدي،تفسري  بن  يشتغل   رمحن  سعدي  ابن  العالمة  أن  إال 

أظن   لذلك  ا،  كثريً   القرآن   يفهم  لن  السعدي  تفسري  عىل  يعتمد  الذي  أن   -أعلم  واهلل–باملعاين، 

ما  الوجه  هذا  تقرأ  رجعت  ثم  السعدي  تفسري  قرأت  ثم  القرآن  من  وجًها  قرأت  لو  ألنك 

أنه  استطعت أن تفهم أفراد الكلامت والكالم   املقدمة  متسًقا، ألنه ُيطيل يف املعاين، وقد ذكر يف 

كثرية،  بفوائد  سيخرج  السعدي  بتفسري  يشتغل  الذي  ظني  لذا  املعاين،  بتفسري  اشتغل 

 وباستنباطات دقيقة من القرآن، لكنها ترجع إىل املعنى ال إىل أفراد الكالم، وال إىل اتساق اآلية. 

ت أن جُيمع بني  كثرًيا  ينفع  السعدي مع تفسري اجلاللني،فسريين:  لذا مما  وتفسري اجلاللني   تفسري 

ليس كل  دقة، وظني  فيها  أخطاء عقدية وبعضها  فيه  أن  إال  دقة ألنه خمترص،  وفيه  مفيد  تفسري 

من  واحد  من  أكثر  أو  املعارصين  من  كثرًيا  رأيت  أين  والعجيب  األخطاء،  هلذه  ينتبه  أحد 

 الرد عىل أخطاء اجلاللني، ومل يذكر إال شيًئا قلياًل بالنسبة املعارصين كتب حاشية أو أفرد كتاًبا يف

 إىل أخطائه، فعنده أخطاء غري قليلة، 

األخرى   لألخطاء  ينتبه  وال  فيؤوهلا،  صفة  يذكر  الظاهرة،  باألخطاء  يشتغل  منهم  كثرًيا  رأيت 

امل جالل  هو  الذي  اجلاللني  تفسري  لكن  أشعري،  ألنه  ذلك،  وغري  باجلرب  تتعلق  حيل التي 

 والسيوطي، مهم للغاية يف فهم أفراد األلفاظ.

اآلية  تفرس  أن  تستطيع  الغالب  يف  اجلاللني  قرأت  ثم  القرآن  من  سطرين  أو  سطًرا  قرأت  وإذا 

 وحدك لو رجعت وقرأهتا مرة أخرى، وقد ُيشكل عليك مواضع فرتجع إىل تفسري السعدي.

لقراءة ُوفق  فمن  بعًضا،  بعضهام  يكمل  التفسريان  ثم   فهذان  بينهام  واجلمع  التفسريين  هذين 

القيم،   ابن  ثم  التفسري  يف  اإلسالم  شيخ  كالم  تتبع  ثم  جرير  ابن  تفسري  ثم  كثري  ابن  تفسري 

فسيخرج بعلم كثري يف التفسري، والبن تيمية كالم غزير يف التفسري ويف قواعده ويف تفسري آيات  
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و الفتاوى،  جمموع  يف  كام  كتبه  يف  منثور  وهو  القرآن،  ما من  كثرًيا  يقول:  أنه  الطيبة  كلامته  من 

 .-تعاىل اهلل رمحه–يتشابه أول السورة بآخر السورة، وقد ذكر أمثلة عىل ذلك 

 ،-تعاىل   اهلل  رمحه–وممن اشتهر بدقة االستنباط يف التفسري شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  

 سورة  يف  بالقرآن،  تتعلق  دقيقة  استنباطات   وله  فائدة،  أربعامئة  يوسف  سورة   من  استنبط  فقد

  رمحه–  عجيبة  بفوائد  يأيت  سورة  من   أكثر  ويف  مؤلفاته،  يف  تقريًبا  موضعني  يف  عنها  تكلم  الفاُتة

 . -تعاىل اهلل

قال:   الطيبة  كلامته  العاملني}من  رب  هلل  كام {احلمد  الثالثة،  التوحيد  بأنواع  ُصدرت  قال:   ،

التوحيد   بأنواع  الناس  سورة  أول  والرجاء ُصدرت  املحبة  إىل  اإلشارة  وفيها  قال:  الثالثة، 

مالك يوم   .الرمحن الرحيم  .احلمد هلل رب العاملني}واخلوف، وهي حمركات القلوب، ألنه قال:  

 املحبة،  {العاملني  رب   هلل  احلمد }  الرجاء،  {الرحيم  الرمحن}  اخلوف،   {مالك يوم الدين}،  {الدين

 بسور  يأيت  الباب،  هذا  يف  -تعاىل  اهلل  رمحه–  متميز  وهو  الفاُتة،  سورة  يف  ولطائف  عجائب  فذكر

 من  عجيًبا  شيًئا  فستجد  التفسري،  قسم  مؤلفاته  إىل  ترجع  أن   وحبذا  دقيقة،  أشياء  منها  ويستنبط

 اته يف كثري من السور املطولة وغري املطولة.استنباط

 

 . ينفعنا بام علمناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 


