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 برمحتك وأعن يسر رب

 سيئات ومن نا،أنفس شرور من ابهلل ونعوذ ونستغفره، نستعينه هلل، احلمد
 أن أشهدو  له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال هللا يهده من أعمالنا،

 هللا لىص ورسوله عبده احممد   أن وأشهد له، شريك ال وحده هللا إال إله ال
 .اتسليم   وسلم عليه

  واعدق تتضمن مقدمة له أكتب أن اإلخوان بعض سألين فقد: بعد أما
 منقول يف مييزوالت ومعانيه، تفسريه ومعرفة القرآن فهم على تعني كلية،
 بني الفاصل يلالدل على والتنبيه األابطيل، وأنواع احلق بني ومعقوله ذلك

 السمني،و  ابلَغث    مشحونة التفسري يف املصنفة الكتب فإن األقاويل؛
 .املبني واحلق الواضح والباطل

 سوى وما معلوم، دليل عليه قول وأما معصوم، عن مصدق نقل أما والعلم
 .منقود وال هبرج أنه يعلم ال موقوف وأما مردود، مزيف فإما هذا

 ذكروال املتني، هللا حبل هو الذي القرآن فهم إىل ماسة األمة وحاجة
 به بستلت وال األهواء، به تزيغ ال الذي املستقيم، والصراط احلكيم،
 منه يشبع الو  عجائبه، تنقضي وال الرتديد، كثرة  عن ََيَْلق وال األلسن،
 ومن عدل، به حكم ومن أجر، به عمل ومن صدق، به قال من العلماء،
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 ومن ،هللا قصمه جبار من تركه ومن مستقيم، صراط إىل هدى إليه دعا
 .هللا أضله غريه يف اهلدى ابتغى

ل   َفاَل  َدايَ هُ  ات ََّبعَ  َفَمن   ُهد ى م  ين    َيَْت يَ نَُّكم فَإ مَّا}: تعاىل قال  َيْشَقى َواَل  َيض 
ا َمع يَشة   َلهُ  فَإ نَّ  ذ ْكر ي َعن َأْعَرضَ  َوَمنْ   َأْعَمى اْلق َياَمة   ْومَ ي َ  َوََنُْشُرهُ  َضنك 
ري ا ُكنتُ   َوَقدْ  َأْعَمى َحَشْرَتين   ل َ  َرب    قَالَ   آََيتُ َنا أَتَ ْتكَ  َذل كَ كَ   قَالَ  َبص 

يتَ َها  .[126-123: طه] {تُنَسى اْليَ ْومَ  وََكَذل كَ  فَ َنس 

 ات ََّبعَ  َمن   هللاُ  ب ه   د ييَ هْ  م ب ني   وَك َتاب   نُور   هللا   م  نَ  َجاءُكم َقدْ }: تعاىل وقال
 إ ىَل  َويَ ْهد يه مْ  ِب  ْذن ه   ن ور  ال إ ىَل  الظ ُلَمات   م  ن   َوَُيْر ُجُهم السَّاَلم   ُسُبلَ  ر ْضَوانَه
َراط    .[16 ،15: املائدة] {م ْسَتق يم   ص 

 الن ور   إ ىَل  الظ ُلَمات   نَ م   النَّاسَ  ل ُتْخر جَ  إ َلْيكَ  َأنَزْلَناهُ  ك َتاب    رال}: تعاىل وقال
َراط   إ ىَل  َرهب   مْ  ِب  ْذن    يف   َوَما السََّماَوات   يف   َما هُ لَ  الَّذ ي هللا   احْلَم يد   اْلَعز يز   ص 

 .[2 ،1: إبراهيم] {اأَلْرض  

َنا وََكَذل كَ }: تعاىل وقال ا إ َلْيكَ  َأْوَحي ْ  َما َتْدر ي نتَ كُ   َما َأْمر نَ  م  نْ  ُروح 
ميَانُ  َواَل  اْلك َتابُ   َوإ نَّكَ  ع َباد نَ  م نْ  نََّشاءُ  نْ مَ  ب ه   ن َّْهد ي نُور ا َجَعْلَناهُ  َوَلك ن اإْل 
َراط   إ ىَل  َلتَ ْهد ي َراط   م ْسَتق يم   ص   يف   َوَما السََّماَوات   يف   امَ  َلهُ  الَّذ ي اّللَّ   ص 
ريُ  اّللَّ   إ ىَل  َأاَل  اأْلَْرض    .[53 ،52: الشورى] {األُمورُ  َتص 
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 الفؤاد، إمالء نم تعاىل هللا تيسري حبسب خمتصرة املقدمة هذه كتبت  وقد
 .الرشاد سبيل إىل اهلادي وهللا

  القرآن معاين ألصحابه بنيَّ  وسلم عليه هللا صلى النيب أن علميُ  أن جيب
َ }: تعاىل فقوله ألفاظه، هلم بني كما  {إ َلْيه مْ  نُ ز  لَ  امَ  ل لنَّاس   ل تُ بَ ني  

 وهذا. هذا يتناول[ 44 :النحل]

  لقرآنا يقرئوننا كانوا  الذين حدثنا: السلمي الرمحن عبد أبو قال وقد
 من علموات إذا كانوا  أهنم وغريمها مسعود بن هللا وعبد عفان، بن كعثمان

 من فيها ما علموايت حىت جياوزوها ل آَيت عشر وسلم عليه هللا صلى النيب
 كانوا  ذاوهل. مجيعا والعمل والعلم القرآن فتعلمنا: قالوا والعمل، العلم
 . السورة حفظ يف مدة يبقون

 . أعيننا يف جل عمران لآو  البقرة قرا إذا الرجل كان:  أنس وقال

 .مالك كرهذ  سنني، مثاين: قيل سنني، عدة البقرة حفظ على عمر ابن وأقام

ب َُّروال    ُمَباَرك   إ َلْيكَ  َأنَزْلَناهُ  ك َتاب  }: قال تعاىل هللا أن وذلك  َيدَّ
 ،82 :النساء] {اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب َُّرونَ  َأَفاَل }: وقال ،[ 29 :ص] {آََيت ه  

ب َُّروا َأفَ َلمْ }: وقال ،[24 :حممدو   وتدبر ،[ 68: املؤمنون] {اْلَقْولَ  َيدَّ
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 قُ ْرآن   ْلَناهُ َأنزَ  إ نَّ }: تعاىل قال وكذلك ميكن، ال معانيه فهم بدون الكالم
 .لفهمه متضمن الكالم وعقل[ 2: يوسف] {تَ ْعق ُلونَ  لََّعلَُّكمْ  َعَرب يًّا

 اظه،ألف جمرد دون معانيه فهم منه فاملقصود كالم  كل  أن املعلوم ومن
  العلم من فن يف كتااب    قوم أيقر  أن متنع فالعادة ا،وأيض  . بذلك أوىل فالقرآن
 صمتهم،ع هو الذي هللا بكالم فكيف يستشرحوه، وال واحلساب كالطب

  ودنياهم؟ دينهم وقيام وسعادهتم، جناهتم وبه

 كان  وإن وهو ،اجدًّ  قليال القرآن تفسري يف الصحابة بني النزاع كان  وهلذا
  وكلما بعدهم، من ىلإ ابلنسبة قليل فهو الصحابة، يف منه أكثر التابعني يف

. كثرأ فيه والبيان والعلم واالئتالف االجتماع كان  أشرف العصر كان
: اهدجم قال كما  الصحابة، عن التفسري مجيع تلقى من التابعني ومن

 نها؛ع وأسأله منه آية كل  عند أوقفه عباس ابن على املصحف عرضت
 يعتمد هلذاو  به؛ فحسبك جماهد عن التفسري جاءك إذا: الثوري قال وهلذا
 اإلمام وكذلك العلم، أهل من وغريمها والبخاري الشافعي تفسريه على
 .غريه من أكثر جماهد عن الطرق يكرر التفسري يف صنف ممن وغريه أمحد

 علم عنهم قواتل كما  الصحابة، عن التفسري تلقوا التابعني أن :واملقصود
 كما  تدالل،واالس ابالستنباط ذلك بعض يف يتكلمون قد كانوا  وإن السنة،

 .واالستدالل ابالستنباط السنن بعض يف يتكلمون
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 من أكثر األحكام يف وخالفهم قليل، التفسري يف السلف بني اخلالف
 اختالف ىلإ يرجع اخلالف من عنهم يصح ما وغالب التفسري، يف خالفهم

 :صنفان وذلك تضاد، اختالف ال تنوع

 تدل ه،صاحب عبارة غري بعبارة املراد عن منهم واحد كل  يعرب أن :أحدمها
 األمساء لةمبنز  املسمى احتاد مع اآلخر املعىن غري املسمى يف معىن على

 الصارم: السيف اسم يف قيل كما  ،واملتباينة املرتادفة بني اليت املتكافئة
 وسلم عليه هللا صلى رسوله وأمساء احلسىن، هللا أمساء مثل وذلك واملهند،

 عاؤهد فليس واحد، مسمى على تدل كلها  هللا أمساء فإن القرآن، وأمساء
: تعاىل الق كما  األمر بل آخر، ابسم لدعائه مضادا احلسىن أمسائه من ابسم

 أَلمْسَاءا فَ َلهُ  َتْدُعواْ  مَّا َأَيًّ  الرَّمْحَنَ  اْدُعواْ  َأو   هللاَ  اْدُعواْ  ُقل  }
 .[110 :اإلسراء] {احْلُْسىَن 

 ضمنهات اليت الصفة وعلى املسماة، الذات على يدل أمسائه من اسم وكل
 الذات على يدل والقدير والعلم، الذات على يدل كالعليم  االسم،

 لىع أمسائه داللة أنكر ومن. والرمحة الذات على يدل والرحيم والقدرة،
 لقرامطةا الباطنية غالة قول جنس من فقوله الظاهر، يدعي ممن صفاته
 النقيضني؛ عنه ينفون بل حبي، ليس وال حي، هو: يقال ال: يقولون الذين
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 مرات،كاملض  حمض علم هو امسا ينكرون ال الباطنية القرامطة أولئك فإن
 على فقهموا فمن اإلثبات، صفات من احلسىن أمسائه يف ما ينكرون وإمنا

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

 السما يف ما وعلى ذاته، على يدل أمسائه من اسم كل  أن املقصود وإمنا
 اللزوم، يقبطر  اآلخر االسم يف اليت الصفة على اأيض   ويدل صفاته، من

 ملاحي،وا وأمحد، حممد، مثل وسلم، عليه هللا صلى النيب أمساء وكذلك
 اهلدى،و  والفرقان، القرآن، مثل: القرآن أمساء وكذلك. والعاقب واحلاشر،
 .ذلك وأمثال والكتاب، والبيان، والشفاء،

 عرف إذا كان  اسم أبي عنه عربن املسمى تعيني السائل مقصود كان  فإذا
 يسأل كمن  صفة يكون وقد علما االسم يكون وقد االسم، هذا مسمى

: له فيقال ذكره؟ ما[ 124: طه] {ذ ْكر ي َعن َأْعَرضَ  َوَمنْ }: قوله عن
 درواملص مصدر، الذكر فإن. الكتب من أنزله ما هو أو مثال، القرآن هو
  الثاين ملعيناب هللا ذكر قيل فإذا. املفعول إىل واترة الفاعل إىل يضاف اترة
 هللا، إال لهإ وال هلل، واحلمد هللا، سبحان: العبد قول مثل به يذكر ما كان
 هو هذاو  كالمه،  وهو هو يذكره ما كان  األول ابملعىن قيل وإذا. أكرب وهللا
 فَإ مَّا} :ذلك قبل قال ألنه ؛ {ذ ْكر ي َعن َأْعَرضَ  َوَمنْ }: قوله يف املراد

ل   َفاَل  ُهَدايَ  ات ََّبعَ  َفَمن   ُهد ى م  ين    َيَْت يَ نَُّكم [ 123: طه]{ َيْشَقى اَل وَ  َيض 
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 َأْعَمى َتين  َحَشرْ  ل َ  َرب    قَالَ }: ذلك بعد وقال الذكر، من أنزله ما هو وَهداه
ري ا ُكنتُ   َوَقدْ  يتَ هَ  آََيتُ َنا َأتَ ْتكَ  َكَذل كَ   قَالَ  َبص   .[126 ،125: طه]{ افَ َنس 

 ه،ل العبد ذكر هو أو املنزل، كالمه  هو الذكر أن يعرف أن واملقصود
 مىاملس كان  ذلك، َنو أو هداي أو كالمي  أو كتايب  ذكري: قيل فسواء
ا  .واحد 

 فال ه،ب املختصة الصفة من االسم يف ما معرفة السائل مقصود كان  وإن
 لسالما القدوس عن يسأل أن مثل املسمى، تعيني على زائد قدر من بد

 امؤمن   اسالم   اقدوس   كونه  معىن ما مراده لكن هللا، أنه علم وقد املؤمن،
 .ذلك وَنو

 على لتد بعبارة املسمى عن يعربون ما اكثري    فالسلف هذا، عرف إذا
 أمحد: وليق كمن  اآلخر، االسم يف ليس ما الصفة من فيها كان  وإن عينه،

 نأ أي والرحيم، الغفور، هو والقدوس. والعاقب واملاحي احلاشر هو
 سلي هذا أن ومعلوم. الصفة هذه هي الصفة هذه أن ال واحد، املسمى
 صراطلل تفسريهم: ذلك مثال الناس، بعض يظنه كما  تضاد اختالف
 :املستقيم
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 يف وسلم ليهع هللا صلى النيب لقول أتباعه؛ أي القرآن، هو: بعضهم فقال
 هو))  :متعددة طرق من نعيم أبو ورواه الرتمذي، رواه الذي علي حديث

 .(( املستقيم الصراط وهو احلكيم، الذكر وهو املتني، هللا حبل

 النواس ديثح يف وسلم عليه هللا صلى لقوله اإلسالم؛ هو: بعضهم وقال
 ا،مستقيم   اصراط   مثال هللا ضرب )): وغريه الرتمذي رواه الذي مسعان بن

 األبواب لىوع مفتحة، أبواب السورين ويف ُسورَان، الصراط جنبيت وعلى
 رأس على يدعو وداع الصراط، فوق من يدعو وداع مرخاة، ستور

 دحدو  والسوران اإلسالم، هو املستقيم فالصراط )): قال ،(( الصراط
 هللا، تابك  الصراط رأس على والداعي هللا، حمارم املفتحة واألبواب هللا،

 والنالق فهذان ،(( مؤمن كل  قلب يف هللا واعظ الصراط فوق والداعي
 لىع نبه منهما كل  ولكن القرآن، تباعا هو اإلسالم دين ألن متفقان؛
 ،اثلث بوصف يشعر" صراط" لفظ أن كما  اآلخر، الوصف غري وصف
 طريق هو: قال من وقول ،واجلماعة السنة هو: قال من قول وكذلك
 وسلم، عليه هللا صلى ورسوله هللا طاعة هو: قال من وقول ،العبودية
 نهمم كل  وصفها لكن واحدة، ذات إىل أشاروا كلهم  فهؤالء ذلك، وأمثال
 .صفاهتا من بصفة

 سبيل ىعل أنواعه بعض العام االسم من منهم كل  يذكر أن :الثاين الصنف
 للمحدود ملطابقا احلد سبيل على ال النوع على املستمع وتنبيه التمثيل،
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 فأري زاخلب لفظ مسمى عن سأل أعجمي سائل مثل وخصوصه، عمومه يف
  .حدهو  الرغيف هذا إىل ال هذا نوع إىل فاإلشارة هذا،: له وقيل رغيف ا،

َناا الَّذ ينَ  اْلك َتابَ  َأْورَثْ َنا ثَّ }: قوله يف نقل ما: ذلك مثال َباد نَ  م نْ  ْصَطَفي ْ  ع 
ُهمْ  ن ْ ه   ظَال    َفم  ُهم ل  نَ ْفس  ن ْ د   َوم  ُهمْ  م ْقَتص  ن ْ َرات   َساب ق   َوم  خْلَي ْ . [32: فاطر]{ اب 
 للمحرمات، واملنتهك للواجبات، املضيع يتناول لنفسه الظال أن فمعلوم

 من فيه دخلي والسابق احملرمات، واترك الواجبات فاعل يتناول واملقتصد
 اليمني أصحاب هم فاملقتصدون الواجبات، مع ابحلسنات فتقرب سبق

 .[11 ،10 :الواقعة] {اْلُمَقرَّبُونَ  ُأْوَلئ كَ  السَّاب ُقونَ  َوالسَّاب ُقونَ }

 السابق :القائل كقول  الطاعات، أنواع من نوع يف هذا يذكر منهم كال  إن ث
 لنفسه والظال أثنائه، يف يصلي الذي واملقتصد الوقت، أول يف يصلي الذي
 والظال دواملقتص السابق: اآلخر ويقول االصفرار، إىل العصر يؤخر الذي

 أبكل ظالوال ابلصدقة، احملسن ذكر فإنه البقرة، سورة آخر يف ذكرهم قد
 ظال، إماو  عادل، ماوإ حمسن، ماإ األموال يف والناس. ابلبيع والعادل الراب،

 أو لرابا آكل والظال. الواجبات مع املستحبات أبداء احملسن فالسابق
 وأمثال اب،الر  َيكل وال املفروضة، الزكاة يؤدي الذي واملقتصد. الزكاة مانع
 .األقاويل هذه
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 اآلية تناولب املستمع لتعريف ذكر اآلية يف داخل نوع ذكر فيه قول فكل
 التعريف من أكثر هليس قد ابملثال التعريف فإن نظريه، على به وتنبيهه له

 إىل له أشري اإذ يتفطن كما  للنوع، يتفطن السليم والعقل املطلق، ابحلد
 .اخلبز هو هذا: له فقيل رغيف،

  إن السيما ،كذا  يف نزلت اآلية هذه: قوهلم الباب هذا من اكثري    جييء وقد
 إن: وهلمكق  التفسري، يف املذكورة النزول كأسباب  ا؛شخص   املذكور كان
 يف نزلت اللعان آية وإن الصامت، بن وسأ امرأة يف نزلت الظهار آية

 عبد بن رجاب يف نزلت الكاللة آية وإن أمية، بن هالل أو الَعْجالين عومير
نَ ُهم اْحُكم َوَأن  }: قوله وإن هللا، َا بَ ي ْ  يف نزلت[ 49: ةاملائد]{ هللاُ  َأنَزلَ  مب 
ري، قُ َرْيَظة بين [ 16: األنفال] {بُ َرهدُ  يَ ْوَمئ ذ   يُ َوهل   مْ  َوَمن}: قوله وأن والنَّض 

{ اْلَمْوتُ  مُ َأَحدَكُ  َحَضرَ  إ َذا بَ ْين ُكمْ  َشَهاَدةُ }: قوله وأن َبْدر، يف نزلت
 أيب قولو  َبدَّاء، بن دي  عَ و  الداري يممت قضية يف نزلت[ 106: املائدة]

َْيد يُكمْ  تُ ْلُقواْ  َوالَ } :قوله إن أيوب  نزلت [195: البقرة]{ الت َّْهُلَكة   إ ىَل  أب 
 قوم يف زلن أنه يذكرون مما كثري  هذا ونظائر. احلديث األنصار، معشر فينا
 يف وأ والنصارى، اليهود الكتاب أهل من قوم يف أو مبكة، املشركني من
 .املؤمنني من قوم

 دون اناألعي أبولئك خمتص اآلية حكم أن يقصدوا ل ذلك قالوا فالذين
 إنو  والناس اإلطالق، على عاقل وال مسلم يقوله ال هذا فإن غريهم،
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 يقل فلم ال؟ مأ بسببه َيتص هل سبب على الوارد العام اللفظ يف تنازعوا
 صابلشخ ختتص والسنة الكتاب عمومات إن: املسلمني علماء من أحد

 يشبهه، ما مفيع الشخص ذلك بنوع ختتص إهنا: يقال ما غاية وإمنا املعني،
 .اللفظ حبسب فيها العموم يكون وال

 الشخص ذلكل متناولة فهي اوهني   اأمر   كانت  إن معني، سبب هلا اليت واآلية
 لذلك اولةمتن فهي ذم أو مبدح خرب ا كانت  وإن مبنزلته، كان  ممن ولغريه

 .أيض ا مبنزلته كان  ممن وغريه الشخص

 العلم يورث ابلسبب العلم فإن اآلية؛ فهم على يعني النزول سبب ومعرفة
 احلالف، اهنو  ما يعرف ل إذا أنه: الفقهاء قويل أصح كان  وهلذا ابملسبب؛

 .وأاثرها هيجها وما ميينه سبب إىل رجع

 به ويراد ،النزول سبب أنه اترة به يراد كذا،  يف اآلية هذه نزلت: وقوهلم
 ذههب عين: تقول كما  السبب، يكن ل وإن اآلية يف داخل ذلك أن اترة

 .كذا  اآلية

 جيري له كذا،  يف اآلية هذه نزلت: الصاحب قول يف العلماء تنازع وقد
 التفسري جمرى جيري أو ألجله، أنزلت الذي السبب يذكر كما  املسند جمرى

 مبسند؟ ليس الذي منه

 .املسند يف يدخله ال وغريه املسند يف يدخله فالبخاري
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 إذا ام خبالف وغريه، أمحد كمسند  االصطالح هذا على دياملسان وأكثر
 .نداملس يف هذا مثل يدخلون كلهم  فإهنم ،عقبه نزلت اسبب   ذكر

 زلتن: اآلخر قول ينايف ال كذا،  يف نزلت: أحدهم فقول هذا، عرف وإذا
 ذكر وإذا ملثال،اب التفسري يف ذكرنه كما  يتناوهلما، اللفظ كان  إذا كذا،  يف

 أبن دقهماص ميكن فقد ا،سبب   اآلخر وذكر ألجله نزلت اسبب   هلا أحدهم
 السبب اهلذ مرة مرتني، نزلت تكون أو األسباب، تلك عقب نزلت تكون
 .السبب هلذا ومرة

 األمساء علتنو  اترة التفسري، تنوع يف ذكرنمها اللذان الصنفان وهذان
 مها ،كالتمثيالت  وأقسامه، املسمى أنواع بعض لذكر واترة والصفات،

 .خمتلف أنه يظن الذي األمة سلف تفسري يف الغالب

 لكونه إما لألمرين؛ حمتمال   فيه اللفظ يكون ما عنهم املوجود التنازع ومن
 األسد، به رادوي الرامي، به يراد الذي{ َقْسَورَة  } كلفظ  اللفظ يف مشرتك ا
 امتواطئ   هلكون وإما وإدابره، الليل إقبال به يراد الذي{ َعْسَعسَ } ولفظ

 يف ركالضمائ  الشيئني، أحد أو النوعني أحد به املراد لكن األصل، يف
 ،[ 9 ،8: النجم] {َأْدنَ  َأوْ  قَ ْوَسنْي   قَابَ  َفَكانَ  فَ َتَدىلَّ  َدنَ  ثَّ }: قوله

 أشبه وما ، [3-1: رالفج] {َواْلَوْتر   َوالشَّْفع   َعْشر   َوَلَيال   َواْلَفْجر  } وكلفظ
 .ذلك



  14ص                                      مقدمة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أصول التفسري 

 جيوز ال وقدو  السلف، قاهلا اليت املعاين كل  به يراد أن جيوز قد هذا فمثل
 اترة، اوهذ اترة هذا هبا فأريد مرتني نزلت اآلية لكون إما فاألول ذلك،

 أكثر لكذ جوز قد إذ معنياه؛ به يراد أن جيوز املشرتك اللفظ لكون وإما
 لكون وإما ،الكالم أهل من وكثري واحلنبلية والشافعية، املالكية، الفقهاء
 النوع هذاف موجب، لتخصيصه يكن ل إذا ا،عامًّ  فيكون امتواطئ   اللفظ

 .الثاين الصنف من كان  القوالن فيه صح إذا

 عن ربوايع أن ااختالف   الناس بعض وجيعلها عنهم املوجودة األقوال ومن
 يف وأما ليل،ق اللغة يف الرتادف فإن مرتادفة؛ ال متقاربة أبلفاظ املعاين
 لفظب واحد لفظ عن يعرب أن وَقلَّ  معدوم، وإما ندر فإما القرآن ألفاظ
 أسباب نم وهذا ملعناه، تقريب فيه يكون بل معناه، مجيع يؤدي واحد

: [9: طورال] {َمْور ا السََّماء مَتُورُ  يَ ْومَ }: القائل قال فإذا. القرآن إعجاز
 .سريعة خفيفة حركة املور إذ ا؛تقريب   كان  احلركة هو املور إن

َنا}: قيل أو اإلعالم،: الوحي: قال إذا وكذلك  َأْوَحي ْ
َنا}: قيل أو إليك، أنزلنا: [163 :النساء] {إ َلْيكَ   َبين   إ ىَل  َوَقَضي ْ

 ال تقريب كله  فهذا ذلك، وأمثال أعلمنا،: أي[ 4 :اإلسراء] {إ ْسَرائ يلَ 
 نم أخص إليهم والقضاء خفي، سريع إعالم هو الوحي فإن حتقيق؛

 .إليهم وإحياء   إليهم إنزاال   فيه فإن اإلعالم؛
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 جعل من غلط هنا ومن تعديته، يهوتعد    الفعل معىن الفعل ُتَضم  نُ  والعرب
 ب ُسَؤال   َلَمكَ ظَ  َلَقدْ }: قوله يف يقولون كما  بعض، مقام تقوم احلروف بعض

ه   إ ىَل  نَ ْعَجت كَ   إ ىَل  َأنَصار ي َمنْ } و نعاجه مع: أي[ 24: ص] {ن َعاج 
 لبصرةا َناة قاله ما والتحقيق. ذلك وَنو هللا مع: أي[ 14: الصف] {اّللَّ  
 نعاجه. إىل وضمها مجعها يتضمن النعجة فسؤال التضمني، من

َنا الَّذ ي َعن   َليَ ْفت ُنوَنكَ  َكاُدواْ   َوإ ن}: قوله وكذلك  َأْوَحي ْ
 ويصدونك. يزيغونك معىن ضمن[ 73 :اإلسراء] {إ َلْيكَ 

بُوا  الَّذ ينَ  اْلَقْوم   م نَ  َوَنَصْرَنهُ }: قوله وكذلك ََيت   َكذَّ  ،[77: األنبياء] {َناِب 
 وخلصناه. جنيناه معىن ضمن

َا َيْشَربُ }: قوله وكذلك َبادُ  هب   هبا، يروى ضمن[ 6: اإلنسان] {اّللَّ   ع 
 .كثرية  ونظائره

 ضطرابا فيه فالريب وإال تقريب، فهذا شك، ال: { بَ يْ رَ  اَل }: قال ومن
 أنه احلديث ويف ،(( يريبك ال ما إىل يريبك ما دع )): قال كما  وحركة،

 نضم اليقني أن فكما ،(( أحد يريبه ال )): فقال ،حاقف بظيب مر
 الشك ولفظ. واحلركة االضطراب ضمن ضده فالريب والطمأنينة السكون

 .عليه يدل ال لفظه لكن املعىن، هذا يستلزم إنه: قيل وإن
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 فهذا القرآن، هذا: [2]البقرة:  {اْلك َتابُ  َذل كَ }: قيل إذا وكذلك
 ريغ احلضور جبهة فاإلشارة ا،واحد   كان  وإن ليهإ املشار ألن تقريب؛
 مضمون   كتواب  م كونه  من يتضمن الكتاب ولفظ والغيبة، البعد جبهة اإلشارة

 لفروقا فهذه. ابدَي   امظهر   امقروء   كونه  من القرآن لفظ يتضمنه ال ما
 . القرآن يف موجودة

: اآلخر وقال حتبس، أي: [70]األنعام:  {تُ ْبَسلَ  َأن}: أحدهم قال فإذا
 يكون قد احملبوس كان  وإن التضاد، اختالف من يكن ل ذلك، وَنو ترهتن،
 اراتعب ومجع تقدم، كما  للمعىن تقريب هذا إذ يكون، ال وقد امرهتن  

 من ملقصودا على أدل عباراهتم جمموع فإن ا،جدًّ  نفع هذا مثل يف السلف
 يوجد ماك  بينهم، حمقق اختالف من بد فال هذا ومع عبارتني، أو عبارة
 .األحكام يف ذلك مثل

 لب معلوم االختالف من الناس عموم إليه يضطر ما عامة أن نعلم وَنن
 هاركوع ومقادير الصلوات عدد يف كما  اخلاصة، أو العامة عند متواتر

 وافوالط رمضان، شهر وتعيني ونصبها، الزكاة وفرائض ومواقيتها،
 .ذلك وغري واملواقيت اجلمار، ورمي والوقوف،

 يوجب ال ذلك، وَنو املشركة ويف واإلخوة اجلد يف الصحابة اختالف ث
 عمود هو الناس عامة إليه حيتاج ما بل الفرائض، مسائل مجهور يف ريب ا
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  همنسائ ومن واألخوات، خوةاإل من والكاللة واألبناء، اآلابء من النسب
 األوىل يف ذكر مفصلة، آَيت ثالث الفرائض يف أنزل هللا فإن كاألزواج؛

 كالزوجني  ابلفرض ترث اليت احلاشية الثانية يف وذكر والفروع، األصول
 أو ألبوين وةخاإل وهم، ابلتعصيب الوارثة احلاشية الثالثة ويف األم، وولد

 موت عدب إال اإلسالم يف يقع ل وهلذا ندر؛ واألخوة اجلد واجتماع ألب،
 لذهول أو يلالدل خلفاء يكون قد واالختالف وسلم؛ عليه هللا صلى النيب
 يكون قدو  النص، فهم يف للغلط يكون وقد مساعه، لعدم يكون وقد عنه،

 .فاصيلهت دون األمر جبمل التعريف هنا فاملقصود راجح، معارض العتقاد

 ما ومنه قط،ف النقل مستنده ما منه: نوعني على التفسري يف االختالف
 قولنوامل حمقق، استدالل وإما مصدق نقل إما العلم إذ ذلك؛ بغري يعلم
  سواء املنقول جنس أبن واملقصود املعصوم، غري عن وإما املعصوم عن إما

 نميك ما منه األول النوع هو وهذا املعصوم، غري أو املعصوم عن كان
 وهذا. فيه ذلك معرفة ميكن ال ما ومنه والضعيف، منه الصحيح معرفة
 عامته منه ابلصدق اجلزم إىل لنا طريق ال ما وهو املنقول؛ من الثاين القسم

 .الكالم فضول من فيه فالكالم فيه، فائدة ال مما
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 ،دليال   فيه احلق على نصب هللا فإن معرفته، إىل املسلمون حيتاج ما وأما
 كلب  ونل يف اختالفهم: منه الصحيح على دليل وال يفيد ال ما فمثال

 يفو  البقرة، من موسى به ضرب الذي البعض ويف الكهف، أصحاب
 خلضر،ا قتله الذي الغالم اسم ويف خشبها، كان  وما نوح سفينة مقدار
 نقوال  م هذا من كان  فما النقل، هبا العلم طريق األمور فهذه. ذلك وَنو
 أنه سىمو  صاحب كاسم  وسلم عليه هللا صلى النيب عن اصحيح   نقال  

  كتابال أهل عن يؤخذ مما كان  بل كذلك  يكن ل وما معلوم، فهذا اخلضر
 هلأ عن َيخذ ممن وغريهم إسحاق بن وحممد ووهب كعب  عن كاملنقول
 الصحيح يف بتث كما  حبجة، إال تكذيبه وال تصديقه جيوز ال فهذا ،الكتاب

 فال ابالكت أهل حدثكم إذا )): قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن
 أن إماو  فتكذبوه، حبق حيدثوكم أن فإما ((، تكذبوهم وال تصدقوهم

 .فتصدقوه بباطل حيدثوكم

 الكتاب، أهل عن أخذه أنه يذكر ل وإن التابعني، بعض عن نقل ما وكذلك
 يف نقل وما ،بعض على حجة أقواهلم بعض يكن ل التابعون اختلف فمىت
 عن قلن مما أسكن إليه فالنفس اصحيح   نقال   الصحابة بعض عن ذلك
 وسلم عليه هللا صلى النيب من مسعه يكون أن احتمال ألن التابعني؛ بعض

 أقل بالكتا أهل عن الصحابة نقل وألن أقوى؛ منه مسعه من بعض من أو
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 أخذه إنه: يقال فكيف يقوله، فيما الصاحب جزم ومع التابعني، نقل من
 تصديقهم؟ عن هنوا وقد الكتاب أهل عن

 حكاية يدتف وال صحيحه، يعلم ال الذي االختالف هذا مثل أن :واملقصود
 صحته لىع دليل ال الذي احلديث من يروى ملا كاملعرفة  هو فيه، األقوال
 .ذلك وأمثال

 يماف موجود فهذا منه، الصحيح معرفة ميكن الذي األول، القسم وأما
 أمور واملغازي ديثواحل التفسري يف يوجد ما افكثري   احلمد، وهلل ،إليه حيتاج

 عليهم هللا لواتص األنبياء من وغريه وسلم عليه هللا صلى نبينا عن منقولة
 النقل، همستند فيما موجود هذا بل ذلك، يدفع الصحيح والنقل ،وسالمه

 .النقل غري أخرى أبمور يعرف قد وفيما

 األدلة هللا نصب قد الدين يف إليها حيتاج اليت املنقوالت أن :فاملقصود
  أكثره فسريالت يف املنقول أن ومعلوم وغريه، صحيح من فيها ما بيان على

 هلا ليس أمور ثالثة: أمحد اإلمام قال وهلذا واملالحم؛ املغازي يف كاملنقول
 إسناد؛ أي أصل، هلا ليس: ويروى. واملغازي واملالحم، التفسري،: إسناد

 شعيب،وال الزبري، بن عروة يذكره ما مثل املراسيل، عليها الغالب ألن
 سعيد نب كيحىي  بعدهم، ومن إسحاق، وابن عقبة، بن وموسى والزهري،
 الناس علمأ فإن املغازي؛ يف وَنوهم والواقدي، مسلم، بن والوليد األموي،
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 هبا أعلم نةاملدي فأهل العراق، أهل ث الشام، أهل ث املدينة، أهل ابملغازي
 من هلم فكان وجهاد، غزو أهل كانوا  الشام وأهل عندهم، كانت  ألهنا
 إسحاق يبأ كتاب  الناس عظم وهلذا لغريهم؛ ليس ما والسري ابجلهاد العلم

 غريه من الباب هبذا أعلم األوزاعي وجعلوا ذلك، يف صنفه الذي الفزاري
  .األمصار علماء من

  اس،عب ابن أصحاب ألهنم مكة؛ أهل به الناس أعلم فإن التفسري وأما
 من وغريهم ،عباس ابن موىل وعكرمة رابح، أيب بن وعطاء كمجاهد
 أمثاهلم،و  ،جبري بن وسعيد الشعثاء، وأيب كطاوس،  عباس، بنا أصحاب
 لىع به متيزوا ما ذلك ومن مسعود، ابن أصحاب من الكوفة أهل وكذلك
 عنه أخذ يالذ أسلم بن زيد مثل التفسري يف املدينة أهل وعلماء غريهم،
 الرمحن بدع عن وأخذه الرمحن، عبد ابنه اأيض   عنه وأخذه التفسري، مالك
 .وهب بن هللا عبد

ا املواطأة عن وخلت طرقها تعددت إذا واملراسيل  غريب االتفاق أو قصد 
 للخرب، امطابق   اصدق   يكون أن إما النقل فان ا،قطع   صحيحة كانت  قصد
 من لمس فمىت فيه، أخطأ أو الكذب، صاحبه تعمد كذاب    يكون أن وإما

 .ريب بال اصدق   كان  واخلطأ العمد الكذب
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 ل املخربين أن علم وقد جهات، أو جهتني من جاء احلديث كان  فإذا
 بال اتفاق ا فيه املوافقة تقع ال ذلك مثل أن وعلم اختالقه، على يتواطآ
 ويذكر جرت، واقعة عن حيدث شخص مثل صحيح، أنه علم قصد

 ل أنه معل قد آخر شخص وَييت واألفعال، األقوال من فيها ما تفاصيل
 عال،واألف األقوال تفاصيل من األول ذكره ما مثل فيذكر األول، يواطئ
 كذهبا  نهمام كل  كان  لو فإنه اجلملة؛ يف حق الواقعة تلك أن اقطع   فيعلم
 اليت اصيلالتف بتلك منهما كل  َييت أن العادة يف يتفق ل خطأ، أو اعمد  
 الرجل فإن ،لصاحبه أحدمها من مواطأة بال عليها االثنني اتفاق العادة متنع
 اآلخر يكذبو  كذبة  يكذب أو مثله، اآلخر وينظم ابيت   ينظم أن يتفق قد

 ر  تْ  لمف وَرو ي    قافية على فنون ذات طويلة قصيدة أنشأ إذا أما مثلها،
 ابلعادة يعلم لب املفرط، الطول مع ومعىن   الفظ   مثلها ينشئ غريه أبن العادة

 خرآ وحدث فنون، فيه طويال   احديث   حدث إذا وكذلك منه، أخذها أنه
 ا،صدق   يثاحلد يكون أو منه، أخذه أو عليه واطأه يكون أن إما فإنه مبثله،
 الوجه هذا ىعل املختلفة جهاته تتعدد ما عامة صدق يعلم الطريق وهبذه

 قله،ن لضعف وإما إلرساله إما ،اكافي    أحدها يكن ل وإن املنقوالت، من
 فال الطريق ذههب تعلم ال اليت والدقائق األلفاظ به تضبط ال هذا مثل لكن
 ثبتت هلذاو  والدقائق؛ األلفاظ تلك مثل هبا يثبت طريق إىل ذلك حيتاج

 وعبيدة اعليًّ و  محزة أن اقطع   يعلم بل ُأُحد، قبل وأهنا َبْدر غزوة ابلتواتر
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 قرنه، قتل محزة وأن الوليد، قتل اعليًّ  وأن والوليد، ةَشْيبو  ةُعْتب إىل برزوا
 .شيبة أو عتبة هو هل قرنه يف يشك ث

 املنقوالت من بكثري اجلزم يف نفع أصل فإنه يعرف؛ أن ينبغي األصل وهذا
 وغري اهلموأفع الناس أقوال من ينقل وما واملغازي، والتفسري احلديث يف

 .ذلك

 عليه هللا صلى النيب عن ذلك فيه يتأتى الذي احلديث روى إذا وهلذا
 نهأب جزم اآلخر، عن َيخذه ل أحدمها أبن العلم مع وجهني، من وسلم
 على افَي وإمنا الكذب، يتعمد ممن ليسوا َتهلَ قن أن علم إذا سيما ال حق،

  بن وأيب مسعود كابن  الصحابة عرف من فإن والغلط؛ النسيان أحدهم
 أن اقين  ي علم وغريهم هريرة وأيب سعيد، وأيب وجابر، عمر، وابن كعب،
 عليه هللا صلى هللا رسول على الكذب يتعمد ممن يكن ل هؤالء من الواحد
 خربهو  جربه من حال من الرجل يعلم كما  فوقهم، هو عمن فضال   وسلم،

 ويشهد ريق،الط ويقطع الناس، أموال يسرق ممن ليس أنه طويلة ابطنة خربه
 .ذلك وَنو ابلزور

 أيب ثلم عرف من فإن والبصرة، والشام ومكة، ابملدينة التابعون وكذلك
 علم م،وأمثاهل أسلم بن وزيد يسار، بن وسليمان واألعرج، السمان، صاحل
 فوقهم، هو نعم فضال   احلديث، يف الكذب يتعمد ممن يكونوا ل أهنم اقطع  
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 عبيدة وأ املسيب، بن سعيد أو حممد، بن والقاسم سريين، بن حممد مثل
 من الواحد على َياف وإمنا. َنوهم أو األسود أو َعْلَقمة، أو السلماين،

 قد من اظاحلف ومن لإلنسان، يعرض ما اكثري    والنسيان الغلط فإن الغلط؛
 عروةو  والزهري الشعيب حال عرفوا كما  ا،جدًّ  ذلك عن بعده الناس عرف

 فإنه زمانه، يف والثوري زمانه، يف الزهري سيما ال وأمثاهلم، والثوري وقتادة
 حديثه رةكث  مع غلط، له عرفيُ  ال الزهري شهاب ابن أن: القائل يقول قد

  .حفظه وسعة

 غري من خمتلفني، وجهني من مثال   روي إذا الطويل احلديث أن :واملقصود
 الغلط نفإ ؛كذاب    يكون أن امتنع كما  ا،غلط   يكون أن عليه امتنع مواطأة

 هذا وىر  فإذا بعضها، يف يكون وإمنا متنوعة، طويلة قصة يف يكون ال
 متنعا مواطأة غري من األول رواها مثلما اآلخر ورواها متنوعة طويلة قصة

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

 حديث ثلم القصة، يف جرى ما بعض يف غلط ذلك مثل يف يقع إمنا وهلذا
 علم طرقه أتمل من فإن جابر؛ من البعري وسلم عليه هللا صلى النيب اشرتاء

 بني وقد .الثمن مقدار يف اختلفوا قد كانوا  وإن صحيح، احلديث أن اقطع  
 يقطع امم ومسلم البخاري يف ما مجهور فإن صحيحه، يف البخاري ذلك
 قد وألنه و؛النح هذا من غالبه ألن قاله؛ وسلم عليه هللا صلى النيب أبن

 كان  فلو طأ،خ على تتمع ال واألمة والتصديق، ابلقبول العلم أهل تلقاه
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 أمجعوا قد الكانو  له، قابلة له مصدقة واألمة األمر، نفس يف كذاب    احلديث
 ذلكو  اخلطأ على إمجاع وهذا كذب،  األمر نفس يف هو ما تصديق على

  فهو ،اخلرب على الكذب أو اخلطأ جنوز اإلمجاع بدون َنن كنا  وإن ممتنع،
 ظين قياس وأ بظاهر ثبت الذي العلم على اإلمجاع نعلم أن قبل كتجويزن

 احلكم على أمجعوا فإذا اعتقدنه، ما خبالف الباطن، يف احلق يكون أن
 .اوظاهر   اابطن   اثبت احلكم أبن جزمنا

 إذا الواحد خرب أن على الطوائف مجيع من العلم أهل مجهور كان  وهلذا
 هو وهذا لم،الع يوجب أنه به عمال   أو له اتصديق   ابلقبول األمة تلقته
 مالك،و  حنيفة، أيب أصحاب من الفقه، أصول يف املصنفون ذكره الذي

 من طائفة كذل يف اتبعوا املتأخرين من قليلة فرقة إال وأمحد، والشافعي،
 قونيواف أكثرهم أو الكالم أهل من اكثري    ولكن ذلك، أنكروا الكالم أهل

  ة،األشعري أكثر قول وهو ذلك، على والسلف احلديث وأهل الفقهاء،
 وتبعه لك،ذ أنكر الذي فهو الباقالين ابن وأما ُفوَرك، وابن ،إسحاق كأيب
 ،خلطيبا وابن ،اجلوزي وابن ،عقيل وابن ،حامد وأيب ،املعايل أيب مثل

 وأبو ،حامد أبو الشيخ ذكره الذي هو واألول هؤالء، وَنو ،واآلمدي
 ذكره الذي وهو الشافعية، أئمة من موأمثاهل ،إسحاق وأبو ،الطيب
 وأبو ،عليي أبو ذكره الذي وهو املالكية، من وأمثاله الوهاب عبد القاضي

 ذكره الذي وهو احلنبلية، من وأمثاهلم الزاغوين، ابن احلسن وأبو اخلطاب،
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 تصديق على اإلمجاع كان  وإذا احلنفية. من وأمثاله السرخسي الدين مشس
 كما  ابحلديث، مالعل أهل ِبمجاع ذلك يف فاالعتبار به، للقطع اموجب   اخلرب

 النهيو  ابألمر العلم أهل ِبمجاع األحكام على اإلمجاع يف االعتبار أن
 .واإلابحة

 لعادة،ا يف االتفاق أو التشاعر عدم مع الطرق تعدد أن :هنا واملقصود
 أحوال علم يف اكثري    به نتفعيُ  هذا لكن املنقول، مبضمون العلم يوجب
 وابحلديث ظ،احلف والسيئ اجملهول برواية ينتفع هذا مثل ويف. الناقلني
 ث،األحادي هذه مثل يكتبون العلم أهل كان  وهلذا ذلك؛ وَنو املرسل

 . لغريه يصلح ال ما واالعتبار للشواهد يصلح إنه: ويقولون

 يعةهل بن هللا بعبد هذا لومثَّ  ألعتربه، الرجل حديث أكتب قد: أمحد قال
 نلك الناس، خيار ومن احديث   الناس أكثر من كان  فإنه مصر؛ قاضي
 بذلك عتربي فصار غلط، املتأخر حديثه يف وقع كتبه  احرتاق بسبب

 تثب جةح والليث سعد بن والليث هو يقرتن ما وكثري ا به، ويستشهد
 .إمام

 أيضا فإهنم ،حفظ سوء فيه الذي حبديث ويعتربون يستشهدون أهنم وكما
 فيها غلط نهأ هلم تبني أشياء الضابط الصدوق الثقة حديث من يضعفون

 رفأش من وهو احلديث، علل علم :هذا ويسمون هبا، يستدلون أبمور
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 فيه غلطهو  فيه، وغلط ضابط ثقة رواه قد احلديث يكون حبيث علومهم،
 تزوج لموس عليه هللا صلى النيب أن عرفوا كما  ظاهر، بسبب إما عرف؛
 عباس ابن رواية وجعلوا. ركعتني البيت يف صلى وأنه. حالل وهو ميمونة

 أربع اعتمر هأن وكذلك الغلط، فيه وقع مما يصل ل ولكونه حرام ا؛ لتزوجها
 لغلط،ا فيه وقع مما رجب، يف اعتمر إنه: عمر ابن قول أن وعلموا. عمر

 كنا  :لعلي عثمان قول وأن الوداع، حجة يف آمن وهو متتع أنه وعلموا
: لبخاريا طرق بعض يف وقع ما وإن الغلط، فيه وقع مما خائفني، يومئذ

 ،الغلط يهف وقع مما (( آخر اخلق   هلا هللا ينشئ حىت متتلئ ال النار أن ))
 .كثري  وهذا

 :طرفان الباب هذا يف والناس

 ال له،وأه احلديث معرفة عن بعيد هو ممن وَنوهم، الكالم أهل من طرف
 هبا، القطع يف أو أحاديث، صحة يف فيشك والضعيف، الصحيح بني مييز
 .به العلم أهل عند هبا امقطوع   معلومة كوهنا  مع

 قد حديث يف الفظ   وجد كلما  ،به والعمل احلديث اتباع يدعي ممن وطرف
 من كذل جيعل أن يريد الصحة، ظاهره ِبسناد احديث   رأى أو ثقة رواه

 أخذ املعروف الصحيح عارض إذا حىت بصحته، العلم أهل جزم ما جنس
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 أن مع العلم، مسائل يف له دليال   جيعله أو الباردة، التأويالت له يتكلف
 .غلط هذا مثل أن يعرفون ابحلديث العلم أهل

 عليهف بذلك، يقطع وقد صدق أنه هبا يعلم أدلة احلديث على أن وكما
 رويهي ما بكذب يقطع ما مثل بذلك، ويقطع كذب  أنه هبا يعلم أدلة

 اشوراءع يوم حديث مثل الفضائل، يف والغلو البدع أهل من الوضاعون
 التفسري ويف. انبيًّ  وكذا كذا  كأجر  له كان  ركعتني صلى من أن فيه مما وأمثاله

 عليبالث يرويه الذي احلديث مثل كبرية،  قطعة املوضوعات هذه من
 وضوعم فإنه سورة، سورة القرآن سور فضائل يف والزخمشري والواحدي

 .العلم أهل ابتفاق

 وجد ما ينقل ليل، حاطب وكان ودين، خري فيه كان  نفسه يف هو والثعليب
 كان  بهصاح والواحدي وموضوع، وضعيف صحيح من التفسري كتب  يف

 البغويو  السلف، واتباع السالمة عن أبعد هو لكن ابلعربية، منه أبصر
 املوضوعة يثاألحاد عن تفسريه صان لكنه الثعليب، من خمتصر تفسريه
 .املبتدعة واآلراء

 يف الصرحية ةالكثري  األحاديث مثل كثرية،  التفسري كتب  يف واملوضوعات
 فإنه الصالة، يف خبامته تصدقه يف الطويل علي وحديث ابلبسملة، اجلهر

 {َهاد   ْوم  ق َ  َول ُكل   }: قوله يف روي ما ومثل العلم، أهل ابتفاق موضوع
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َية   ُأُذن   َوَتع يَ َها} علي أنه[ 7 :الرعد]  َي أذنك ))[ 12: احلاقة]{ َواع 
  .(( علي

 ال ابالستدالل يعلم ما وهو االختالف، مستندي من الثاين النوع وأما
 الصحابة ريتفس بعد حدثتا جهتني من اخلطأ فيه ما أكثر فهذا ابلنقل،

 صرفا هؤالء كالم  يهاف يذكر اليت التفاسري فإن ِبحسان؛ واتبعيهم والتابعني
 الرزاق، دعب تفسري مثل اجلهتني، هاتني من شيء فيها يوجد يكاد ال

 اإلمام فسريت ومثل. دحيم إبراهيم بن الرمحن وعبد يد،محُ  بن وعبد يع،ووك
 وسفيان نذر،امل ابن بكر وأيب د،خَمْلَ  بن ي  وبَق راهويه، بن وإسحاق أمحد،

 وأيب ألشج،ا سعيد وأيب حامت، أيب وابن جرير، وابن وُسنَ ْيد، عيينة، بن
  :مردويه وابن ماجه، بن هللا عبد

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

 من كان  نم بكالمه يريده أن يسوغ ما مبجرد القرآن فسروا قوم :والثانية
 عليه زلواملن ابلقرآن، املتكلم إىل نظر غري من العرب، بلغة الناطقني

 .به واملخاطب

 القرآن فاظأل تستحقه ما إىل نظر غري من رأوه الذي املعىن راعوا فاألولون
 .والبيان الداللة من
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 غري من العريب، به يريد أن عندهم جيوز وما اللفظ، جمرد راعوا واآلخرون
 يغلطون ما اكثري    هؤالء ث. الكالم ولسياق به للمتكلم يصلح ما إىل نظر
  قبلهم، لذينا ذلك يف يغلط كما  اللغة، يف املعىن لذلك اللفظ احتمال يف

  القرآن، هب فسروا الذي املعىن صحة يف يغلطون ما اكثري    األولني أن كما
 ونظر ق،سبأ املعىن إىل األولني نظر كان  وإن اآلخرون، ذلك يف يغلط كما

 .أسبق اللفظ إىل اآلخرين

 واترة ه،ب وأريد عليه دل ما القرآن لفظ يسلبون اترة: صنفان واألولون
 ما يكون دق األمرين كال  ويف به، يرد ول عليه يدل ل ما على حيملونه
 واملدلول، لدليلا يف خطؤهم فيكون ،ابطال   املعىن من إثباته أو نفيه قصدوا

 . املدلول يف ال الدليل يف خطؤهم فيكون ،احقًّ  يكون وقد

 احلديث، سريتف يف اأيض   وقع فإنه القرآن، تفسري يف وقع أنه كما  وهذا
 عتقدواا البدع أهل من طوائف مثل واملدلول الدليل يف أخطؤوا فالذين
  ضاللة، لىع جيتمعون ال الذين الوسط األمة عليه الذي احلق َيالف امذهب  

 رةات. آرائهم على فتأولوه القرآن إىل وعمدوا وأئمتها، األمة كسلف
 َيالف ام يتأولون واترة فيها، داللة وال مذهبهم على ِبَيت يستدلون
 ارج،اخلو  فرق هؤالء ومن مواضعه، عن الكلم به حيرفون مبا مذهبهم

 .وغريهم واملرجئة، والقدرية، واملعتزلة، واجلهمية والروافض،



  30ص                                      مقدمة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أصول التفسري 

 نفواص وقد ،وجداال   اكالم    الناس أعظم من فإهنم ،مثال   كاملعتزلة  وهذا
 األصم نكيسا  بن الرمحن عبد تفسري مثل مذهبم؛ أصول على تفاسري
 كتاب  مثلو  الشافعي، يناظر كان  الذي علية بن إمساعيل بن إبراهيم شيخ

 اهلمداين، أمحد نب اجلابر عبد للقاضي الكبري والتفسري اجلبائي، علي أيب
 هؤالءف الزخمشري، القاسم أليب والكشاف الرماين، عيسى بن ولعلي

 .املعتزلة مذاهب اعتقدوا وأمثاهلم

[ 3] والعدل،[ 2] التوحيد،[ 1]: هم يسموهنا مخسة، املعتزلة وأصول
 والنهي ابملعروف واألمر [5] الوعيد، وإنفاذ [4] املنزلتني، بني واملنزلة

 .املنكر عن

 ذلك، وغري الصفات نفي مضمونه الذي اجلهمية توحيد هو وتوحيدهم
 ال نهأو  العال، فوق ليس نهوأ خملوق، القرآن وأن يرى، ال هللا أن: قالوا
 مشيئة وال كالم،  وال بصر وال مسع، وال حياة وال قدرة، وال علم به يقوم
 .الصفات من صفة وال

 كلها،  هاخلق وال الكائنات مجيع يشأ ل هللا أن مضمونه فمن عدهلم وأما
 خريها ال هللا َيلقها ل العباد أفعال أن عندهم بل كلها،  عليها قادر هو وال
 غريب يكون فإنه ذلك سوى وما ا،شرع   به أمر ما إال يرد ول شرها، وال

 جعفر وأيب كاملفيد،  الشيعة، متأخرو ذلك على وافقهم وقد مشيئته،
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 يضم لكن الطريقة، هذه على تفسري هذا جعفر وأليب وأمثاهلما، الطوسي
 يقول نم فيهم ليس املعتزلة فإن عشرية؛ االثين اإلمامية قول ذلك إىل

 .وعلي وعثمان وعمر بكر أيب خالفة ينكر من وال بذلك

 يقبل ال هللا وأن اآلخرة، يف الوعيد إنفاذ: اخلوارج مع املعتزلة أصول ومن
 قد أنه ريب وال. النار من اأحد   منهم رجَيُ  وال ،شفاعة   الكبائر أهل يف
 اترة أحسنواف وأتباعهم، والكالبية والكرامية املرجئة من طوائف عليهم رد

 هذا ريغ يف سطبُ  قد كما،  نقيض طريف يف صاروا حىت أخرى، وأساؤوا
 .املوضع

 وليس ليه،ع القرآن ألفاظ محلوا ث رأَي   اعتقدوا هؤالء مثل أن :واملقصود
 ال ،لمنياملس أئمة من وال ِبحسان، هلم والتابعني الصحابة من سلف هلم
 وبطالنه إال اطلةالب تفاسريهم من تفسري من وما تفسريهم، يف وال رأيهم يف

 وهلم،ق بفساد العلم من اترة: جهتني من وذلك كثرية،  وجوه من يظهر
 جوااب   أو مقوهل على دليال   إما القرآن، به فسروا ما بفساد العلم من واترة
 دس  وي ا،فصيح   العبارة حسن يكون من هؤالء ومن .هلم املعارض على

 حىت وه،وَن الكشاف كصاحب  ،يعلمون ال الناس وأكثر كالمه،  يف البدع
 شاء ما لباطلةا تفاسريهم من الباطل يعتقد ال ممن كثري  خلق على يروج إنه
 من وكالمه هكتاب  يف يذكر من وغريهم املفسرين العلماء من رأيت وقد. هللا

 .لذلك هتديي وال فسادها يعتقد أو يعلم اليت أصوهلم يوافق ما تفسريهم
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 ث اإلمامية، الرافضة دخلت وضالهلم هؤالء تطرف لسبب إنه ث
 يف ألمرا وتفاقم ذلك، من أبلغ هو فيما ،وغريهم القرامطة ث الفالسفة،
 العال قضيي ال أبنواع القرآن فسروا فإهنم والرافضة، والقرامطة الفالسفة

 ب  هلََ  َأيب   َيَدا تَ بَّتْ }: كقوهلم  الرافضة فتفسري عجبه، منها
 َلَيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ  َلئ نْ } و وعمر، بكر أبو مها[ 1 :املسد] {َوَتبَّ 

 هللاَ  إ نَّ } و اخلالفة، يف وعلى بكر أيب بني أي ،[ 65: الزمر] {َعَمُلكَ 
 َأئ مَّةَ  فَ َقات ُلواْ } و عائشة، هي[ 67: البقرة] {بَ َقَرة   َتْذحَبُواْ  َأنْ  َيَُْمرُُكمْ 
[ 19 :الرمحن] {اْلَبْحَرْين   َمَرجَ } و والزبري، طلحة[ 12 :التوبة] {اْلُكْفر  
 واحلسني، احلسن[ 22: الرمحن] {َواْلَمْرَجانُ  الل ْؤُلؤُ } و وفاطمة، علي

َناهُ  َشْيء   وَُكلَّ } و  طالب، أيب بن علي ىف[ 12: يس]{ ُمب ني   إ َمام   يف   أْحَصي ْ
 طالب، أيب بن علي[ 2 ،1: النبأ] {اْلَعظ يم   الن ََّبإ   َعن   يَ َتَساءُلونَ  َعمَّ } و
َا} و  َويُ ْؤُتونَ  الصَّاَلةَ  ق يُمونَ يُ  الَّذ ينَ  آَمُنواْ  َوالَّذ ينَ  َوَرُسولُهُ  هللاُ  َول ي ُكمُ  إ منَّ

 املوضوع احلديث ويذكرون. علي هو[ 55: املائدة] {رَاك ُعون َوُهمْ  الزََّكاةَ 
 ُأوَلئ كَ }: لهقو  وكذلك الصالة، يف خبامته تصدقه وهو العلم، أهل ِبمجاع
 أصيب ملا علي يف نزلت[ 157: البقرة]{ َوَرمْحَة   رَّهب   مْ  م  ن َصَلَوات   َعَلْيه مْ 
 .حبمزة

: قوله مثل يف املفسرين من كثري  يذكره ما الوجوه بعض من هذا يقارب ومما
 ُمْستَ ْغف ر ينَ َوالْ  َواْلُمنف ق نيَ  َواْلَقان ت نيَ  َوالصَّاد ق نيَ  الصَّاب ر ينَ }
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أَلْسَحار    وأب والصادقني هللا، رسول الصابرين أن[ 17: عمران آل] {اب 
: قوله مثل يفو  علي، واملستغفرين عثمان، واملنفقني عمر، والقانتني بكر،

دَّاء} بكر أبو {َمَعهُ  َوالَّذ ينَ  اّللَّ   رَُّسولُ  حم َمَّد  }  ُرمَحَاء} عمر{ اْلُكفَّار   ىَعلَ  َأش 
نَ ُهمْ  ا رُكَّع ا تَ َراُهمْ } عثمان {بَ ي ْ  .علي[ 29: الفتح] {ُسجَّد 

 َوُطور  } عمر {َوالزَّيْ ُتون  } بكر أبو {َوالت  ني  } بعضهم قول ذلك من وأعجب
ين نيَ   هذه وأمثال علي،[ 3-1: التني]{ اأْلَم ني   اْلبَ َلد   َوَهَذا} عثمان {س 

 هذه فإن حبال، عليه يدل ال مبا اللفظ تفسري اترة تتضمن اليت اخلرافات
دَّاءُ  َعهُ مَ  َوالَّذ ينَ }: تعاىل وقوله األشخاص، هؤالء على تدل ال األلفاظ  َأش 

نَ ُهمْ  ُرمَحَاءُ  اْلُكفَّار   َعَلى ا رُكَّع ا تَ َراُهمْ  بَ ي ْ  معه، للذين نعت لكذ كل  {ُسجَّد 
 . خرب بعد خرب ا النحاة يسميها اليت وهي

 جيوز الو  معه، الذين وهم واحد ملوصوف صفات كلها  أهنا :هنا واملقصود
 ظاللف جعل اترة وتتضمن واحد، شخص به مراد ا منها كل    يكون أن

َا}: قوله إن: مكقوهل  ،واحد شخص يف امنحصر   العام املطلق  هللاُ  ل ي ُكمُ وَ  إ منَّ
: قوله إن: بعضهم وقول وحده، علي هبا أريد {آَمُنواْ  َوالَّذ ينَ  َوَرُسولُهُ 

ْدق   َجاء َوالَّذ ي} لص    وحده، بكر أبو هبا أريد[ 33: الزمر] {ب ه   َوَصدَّقَ  اب 
نُكم َيْسَتو ي اَل }: وقوله [ 10 :احلديد] {قَاَتلَ وَ  اْلَفْتح   قَ ْبل   م ن َأنَفقَ  مَّنْ  م 
 .ذلك وَنو وحده بكر أبو هبا أريد
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 تفسري من بدعةال من وأسلم واجلماعة للسنة أتبع وأمثاله عطية ابن وتفسري
 على نهمع املأثورة التفاسري يف املوجود السلف كالم  ذكر ولو الزخمشري،

 جرير نب حممد تفسري من ينقل ما اكثري    فإنه وأمجل، أحسن لكان وجهه
 ابن قلهن ما يدع إنه ث ا،قدر   وأعظمها التفاسري أجل    من وهو الطربي،

 وإمنا ني،احملقق قول أنه يزعم ما ويذكر حبال، حيكيه ال السلف عن جرير
 ما نسج من بطرق أصوهلم قرروا الذين الكالم أهل من طائفة هبم يعين

 لكن لة،املعتز  من السنة إىل أقرب كانوا  وإن أصوهلم، املعتزلة به قررت
 على ريالتفس مجلة من هذا أن ويعرف حقه، حق ذي كل  يعطى أن ينبغي

 .املذهب

 قوم وجاء ول،ق اآلية تفسري يف هلم كان  إذا واألئمة والتابعني الصحابة فإن
 من ليس املذهب وذلك اعتقدوه، مذهب ألجل آخر بقول اآلية فسروا

 وغريهم لةللمعتز  مشاركني صاروا ِبحسان هلم والتابعني الصحابة مذاهب
 .هذا مثل يف البدع أهل من

 ما ىلإ وتفسريهم والتابعني الصحابة مذاهب عن َعَدل من اجلملة ويف
 له اغفور  م اجمتهد   كان  وإن ا،مبتدع   بل ذلك، يف اخمطئ   كان  ذلك َيالف
 . خطؤه



  35ص                                      مقدمة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أصول التفسري 

 القرآن أن نعلم وَنن. الصواب وطرق وأدلته، العلم طرق بيان :فاملقصود
 كما  ومعانيه، بتفسريه أعلم كانوا  وأهنم واتبعوهم، والتابعون الصحابة قرأة
 خالف فمن سلم،و  عليه هللا صلى رسوله به هللا بعث الذي ابحلق أعلم أهنم

. امجيع   املدلولو  الدليل يف أخطأ فقد تفسريهم خبالف القرآن وفسر قوهلم
 كما  عية،مس وإما عقلية إما يذكرها شبهة له قوهلم خالف من كل  أن ومعلوم

 .موضعه يف مبسوط هو

 أعظم من أنو  التفسري، يف االختالف مثار على التنبيه :هنا واملقصود
 مواضعه، نع الكلم حرفوا أن إىل أهلها دعت اليت الباطلة البدع أسبابه

 وأتولوه به، أريد ما بغري وسلم عليه هللا صلى ورسوله هللا كالم  وفسروا
 الذي لالقو  اإلنسان يعلم أن بذلك العلم أصول فمن أتويله، غري على

 وأن هم،تفسري  َيالف السلف تفسري أن يعرف وأن احلق، وأنه خالفوه
 فساد ةاملفصل ابلطرق يعرف أن ث مبتدع، حمدث تفسريهم أن يعرف

 .احلق بيان على األدلة من هللا نصبه مبا تفسريهم

 تأخرين،امل من وتفسريه احلديث شرح يف صنفوا الذين من وقع وكذلك
 .وتفسريه القرآن شرح من صنفوه فيما وقع ما جنس من

 ،لصوفيةا من كثري  فمثل :املدلول يف ال الدليل يف َيطؤون الذين وأما
 القرآن كنل صحيحة، مبعان   القرآن يفسرون وغريهم، ،والفقهاء ،والوعاظ
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 حقائق يف السلمي الرمحن عبد أبو ذكره مما كثري  مثل عليها، يدل ال
 يف يدخل ذلك فإن ابطلة، معان   هو ما ذكروه فيما كان  وإن التفسري،

 املعىن يكون حيث ا،مجيع   واملدلول الدليل يف اخلطأ وهو األول، القسم
ا قصدوه الذي   .فاسد 

 يف قالطر  أصح إن :فاجلواب التفسري؟ طرق أحسن فما: قائل قال فإن
 موضع يف رفس    قد فإنه مكان يف ُأمجْ لَ  فما ابلقرآن، القرآن يفسر أن ذلك
 لكذ أعياك فإن آخر، موضع يف ُبسط فقد مكان من راخُتص وما آخر،

 أبو إلماما قال قد بل له، وموضحة للقرآن شارحة فإهنا ابلسنة، فعليك
 هللا لىص هللا رسول به حكم ما كل:  الشافعي إدريس بن حممد هللا عبد
 إ َلْيكَ  نَزْلَناأَ  إ نَّ }: تعاىل هللا قال القرآن، من فهمه مما فهو وسلم عليه

حلَْق    اْلك َتابَ  َا النَّاس   بَ نْيَ  ل َتْحُكمَ  اب   ل  ْلَخآئ ن نيَ  َتُكن الَ وَ  هللاُ  َأرَاكَ  مب 
ا يم  َ ل   الذ  ْكرَ  إ َلْيكَ  َوَأنَزْلَنا}: تعاىل وقال ،[ 105: النساء] {َخص   ل لنَّاس   تُ بَ ني  

 اَأنَزْلنَ  َوَما} :تعاىل وقال ،[ 44: النحل] {يَ تَ َفكَُّرونَ  َوَلَعلَُّهمْ  إ َلْيه مْ  نُ ز  لَ  َما
َ  إ الَّ  اْلك َتابَ  َعَلْيكَ   ل  َقْوم   َوَرمْحَة   َوُهد ى يه  ف   اْختَ َلُفواْ  الَّذ ي هَلُمُ  ل تُ بَ ني  

ُنونَ  : لموس عليه هللا صلى هللا رسول قال وهلذا ،[ 64: النحل] {يُ ْؤم 
 .السنة يعين((،  معه ومثله القرآن أوتيت إين أال ))
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 يتلى، كما  لىتت أهنا ال القرآن، ينزل كما  ابلوحي عليه تنزل اأيض   والسنة
 ليس ةكثري   أبدلة ذلك على األئمة من وغريه الشافعي اإلمام استدل وقد
 .ذلك موضع هذا

 قال كما  نة،الس فمن تده ل فإن منه، القرآن تفسري تطلب أنك :والغرض
 (( حتكم؟ مب )) :اليمن إىل بعثه حني ملعاذ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

: قال. هللا رسول بسنة: قال (( تد؟ ل فإن )): قال. هللا بكتاب: قال
 هللا ىصل هللا رسول فضرب: قال. رأيي أجتهد: قال (( تد؟ ل فإن ))

 ملا هللا لَرسو  رسولَ  وفق الذي هلل احلمد )): وقال صدره يف وسلم عليه
  .يدج ِبسناد والسنن املساند يف احلديث وهذا ،(( هللا رسول ضىيرُ 

 إىل ذلك يف رجعنا ،السنة يف وال القرآن يف التفسري جند ل إذا وحينئذ،
 ليتا واألحوال القرآن، من شاهدوه ملا بذلك أدرى فإهنم الصحابة، أقوال

 لصاحل،ا والعمل الصحيح، والعلم التام، الفهم من هلم وملا هبا، اختصوا
 األئمةو  الراشدين، اخللفاء األربعة كاألئمة  وكرباؤهم، علماؤهم سيما ال

 . مسعود بن هللا عبد مثل املهديني؛

 أنبأن: الق ُكَرْيب،  أبو حدثنا: الطربي جرير بن حممد جعفر أبو اإلمام قال
 قال :قال مسروق؛ عن الض َحى، أيب عن األعمش، أنبأن نوح، بن جابر
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  من يةآ نزلت ما غريه إله ال والذي:  _ مسعود ابن :يعين_  هللا عبد
 أعلمَ  حدأ مكان أعلمُ  ولو نزلت، وأين نزلت فيمن أعلم وأن إال هللا كتاب
 وائل، أيب عن اأيض   األعمش وقال .ألتيته املطاَي تناوله مين هللا بكتاب

 ىتح جياوزهن ل آَيت عشر تعلم إذا منا الرجل كان:  قال مسعود ابن عن
 .هبن والعمل معانيهن يعرف

 عليه هللا لىص هللا رسول عم ابن عباس، بن هللا عبد البحر احلرب ومنهم
 حيث له سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول دعاء بربكة القرآن، وترمجان وسلم
 حدثنا: ريرج ابن وقال ،(( التأويل همْ وعل    الدين، يف ههْ فق    اللهم )): قال

 عن م،مسل عن األعمش، عن سفيان، أنبأن يع،وك أنبان بشار، بن حممد
 لقرآنا ترمجان نعم:  _ مسعود ابن :يعين _ هللا عبد قال: قال مسروق؛

 يان،سف عن األزرق، إسحاق عن داود، بن حيىي عن رواه ث. عباس ابن
 ناب عن مسروق، عن الضحى، أيب يحَصب بن مسلم عن األعمش، عن

 عن ار،ْندب ُ  عن رواه ث. عباس ابن للقرآن الرتمجان نعم: قال أنه مسعود،
 ناب إىل صحيح إسناد فهذا. كذلك  به األعمش عن عون، بن جعفر

 يف مسعود ابن مات وقد. العبارة هذه عباس ابن عن قال أنه ،مسعود
 وثالثني اتًّ س عباس ابن بعده وَعمَّرَ  الصحيح، على وثالثني ثالث سنة

 عن األعمش وقال مسعود؟ ابن بعد العلوم من كسبه  مبا ظنك فما سنة،
 الناس، خطبف املوسم، على عباس بن هللا عبدَ  علي   استخلف: وائل أيب
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 مسعته لو اتفسري   اففسره ،النور سورة: رواية ويف البقرة سورة خطبته يف فقرأ
 .ألسلموا والديلم والرتك الروم

 تفسريه يف الكبري السدي الرمحن عبد بن إمساعيل يرويه ما غالب وهلذا
 ينقل ياناألح بعض يف ولكن عباس، وابن مسعود ابن الرجلني: هذين عن

 هللا لىص هللا رسول أابحها اليت الكتاب أهل أقاويل من حيكونه ما عنهم
 إسرائيل بين عن وحدثوا آية، ولو عين ل  غواب )): قال حيث وسلم، عليه
 رواه ((، النار من مقعده فليتبوأ امتعمد   علي بكذ  ومن ج،حر  وال

 أصاب دق عمرو بن هللا عبد كان  وهلذا عمرو؛ بن هللا عبد عن البخاري
 فهمه امب منهما حيدث فكان الكتاب، أهل كتب  من زاملتني الريموك يوم
 اإلسرائيلية األحاديث هذه ولكن ذلك، يف اإلذن من احلديث هذا من

 :أقسام ثالثة على فإهنا لالعتقاد، ال لالستشهاد تذكر

 .حيحص فذاك ،ابلصدق له يشهد مما أبيدينا مما صحته علمنا ما: أحدها

 .َيالفه مما عندن مبا كذبه  علمنا ما :والثاين

 ل،القبي هذا من وال ،القبيل هذا من ال ،عنه مسكوت هو ما :والثالث
 فائدة ال مما ذلك وغالب. تقدم ملا حكايته؛ وتوز ،نكذبه وال به نؤمن فال
. اكثري    هذا مثل يف الكتاب أهل علماء َيتلف وهلذا ديين؛ أمر إىل تعود فيه

 أمساء ذاه مثل يف يذكرون كما  ذلك، بسبب خالف   املفسرين عن وَييت



  40ص                                      مقدمة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أصول التفسري 

  الشجر أي من موسى وعصا وعدهتم، كلبهم،  ولون الكهف، أصحاب
 ضرب الذي عضالب وتعيني إلبراهيم، هللا أحياها اليت الطيور وأمساء كانت،

 ذلك غري إىل ،موسى منها هللا كلم  اليت الشجرة ونوع البقرة، من القتيل به
 دنياهم يف املكلفني ىعل تعود تعيينه يف فائدة ال مما القرآن، يف هللا أهبمه مما
: تعاىل قال كما  جائز، ذلك يف عنهم اخلالف لنقْ  ولكن دينهم، وال
 َرمْج ا َكْلبُ ُهمْ   َساد ُسُهمْ  ة  مَخْسَ  َويَ ُقوُلونَ  َكْلبُ ُهمْ   رَّاب ُعُهمْ  َثاَلثَة   َسيَ ُقوُلونَ }

ْلَغْيب   َعة   َويَ ُقوُلونَ  اب  نُ ُهمْ  َسب ْ  إ الَّ  يَ ْعَلُمُهمْ  مَّا ب ع دَّهت  م َأْعَلمُ  رَّيب    ُقل َكْلبُ ُهمْ   َواَثم 
َراء إ الَّ  ف يه مْ  مُتَار   َفاَل  َقل يل   ُهمْ  يه مف   َتْستَ ْفت   َواَل  ظَاه ر ا م  ن ْ  م  
ا  [ .22: الكهف] {َأَحد 

 ما ليموتع املقام، هذا يف األدب على الكرمية اآلية هذه اشتملت فقد
 القولني فعَّ ض أقوال، بثالثة عنهم أخرب تعاىل فإنه هذا؛ مثل يف ينبغي

  لرده ابطال   كان  لو إذ صحته؛ على فدلَّ  الثالث، عن وسكت األولني،
 يف يقالف حتته، طائل ال عدهتم على االطالع أن إىل أرشد ث ردمها، كما
 الناس من قليل إال بذلك يعلم ما فإنه،  {ب ع دَّهت  م َأْعَلمُ  رَّيب    ُقل}: هذا مثل
 ال: أي،  {ظَاه ر ا َراء  م   إ الَّ  ف يه مْ  مُتَار   َفاَل }: قال فلهذا عليه؛ هللا أطلعه ممن

 يعلمون ال فإهنم ذلك؛ عن تسأهلم وال حتته، طائل ال فيما نفسك تهد
 .الغيب رْجم إال ذلك من
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 ذلك يف األقوال تستوعب أن اخلالف؛ حكاية يف يكون ما أحسن فهذا
 اخلالف ائدةف وتذكر الباطل، ويبطل منها، الصحيح على ينبه وأن املقام،
 عن به شتغلفي حتته، فائدة ال فيما واخلالف النزاع يطول لئال ومثرته؛
 .األهم

 فهو ،فيها الناس أقوال يستوعب ول مسالة يف اخالف   حكى من فأما
 وال لقه،ويط اخلالف حيكي أو تركه الذي يف الصواب يكون قد إذ نقص؛

 الصحيح ريغ حصحَّ  فإن. اأيض   نقص فهو األقوال من الصحيح على ينبه
 فاخلال نصب من كذلك  أخطأ. فقد جاهال   أو الكذب، تعمد فقد اعامد  
 قول إىل لهاحاص ويرجع لفظ ا، متعددة أقواال   حكى أو حتته فائدة ال فيما

 ثويب كالبس  هوف بصحيح ليس مبا وتكثر الزمان، ضيع فقد معىن قولني أو
  .للصواب املوفق وهللا. زور

 فقد لصحابة،ا عن وجدته وال السنة، يف وال القرآن يف التفسري تد ل إذا
  فإنه رب؛ج بن كمجاهد  التابعني، أقوال إىل ذلك يف األئمة من كثري  رجع
 احل،ص بن أابن حدثنا: إسحاق بن حممد قال كما  التفسري، يف آية كان
 نم عرضات ثالث عباس ابن على املصحف عرضتُ : قال جماهد عن

 الرتمذي، إىل هوب. عنها وأسأله منه آية كل  عند أوقفه خامتته، إىل فاحتته
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 عمر،م عن الرزاق، عبد حدثنا البصري، مهدي بن احلسني حدثنا: قال
: قال إليه هوب. اشيئ   فيها مسعت وقد إال آية القرآن يف ما: قال قتادة، عن

 قال :قال األعمش؛ عن عيينة، بن سفيان حدثنا عمر، أيب ابن حدثنا
  عن اسعب ابن أسأل أن أْحَتجْ  ل مسعود ابن قراءة قرأت كنت  لو: جماهد
 حدثنا: الق بُكَري  أبو حدثنا: جرير ابن وقال. سألت مما القرآن من كثري

 ااهد  جم رأيت: قال كة؛ُمَلي أيب ابن عن املكي، عثمان عن غنام، بن قطل
: عباس ابن هل فيقول: قال ألواحه، ومعه القرآن تفسري عن عباس ابن سأل

 إذا: يقول الثوري سفيان كان  وهلذا كله؛  التفسري عن سأله حىت اكتب،
 .به فحسبك جماهد عن التفسري جاءك

 واحلسن ابح،ر  أيب بن وعطاء ،عباس ابن موىل وع ْكر مة ُجبَ رْي، بن وكسعيد
 والربيع ة،العالي وأىب يَّب،املس بن وسعيد األجدع، بن ومسروق البصري،

 ومن بعيهموات التابعني من وغريهم ُمزاحم، بن والضحاك وقتادة، أنس، بن
 حيسبها األلفاظ، يف تباين عباراهتم يف فيقع اآلية يف أقواهلم فتذكر بعدهم،

 من هممن فإن. كذلك  وليس أقواال   فيحكيها ا،اختالف   عنده علم ال من
 عينه،ب الشيء على ينص من ومنهم نظريه، أو بالزمه الشيء عن يعرب

 وهللا ذلك،ل اللبيب فليتفطن األماكن، من كثري  يف واحد   مبعىن   والكل
 .اهلادي
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 حجة، ستلي الفروع يف التابعني أقوال: وغريه احلجاج بن شعبة وقال
 ممن غريهم ىعل حجة   تكون ال أهنا يعين التفسري؟ يف حجة   تكون فكيف

 ونهك  يف يراتب فال الشيء على أمجعوا إذا أما صحيح، وهذا خالفهم،
 من على وال بعض على حجة   بعضهم قول يكون فال اختلفوا فإن ؛حجة  

 عرب،ال لغة عموم أو السنة، أو القرآن، لغة إىل ذلك يف ويرجع بعدهم،
  .ذلك يف الصحابة أقوال أو

 سفيان، حدثنا (1)ُمَؤمَّل، حدثنا .فحرام الرأي مبجرد القرآن تفسري فأما
 رسول الق: قال عباس؛ ابن عن جبري، بن سعيد عن األعلى، عبد حدثنا

 مقعده ليتبوأف علم، بغري القرآن يف قال من )): وسلم عليه هللا صلى هللا
  (( .النار من

 جبري، بن عيدس عن الثعليب، األعلى عبد عن سفيان، حدثنا يع،وك حدثنا
 يف قال نم )): وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عباس، ابن عن

  (( .النار من مقعده فليتبوأ علم، بغري القرآن

                                                           

، وكذلك قوله اآليت: " هذا قول اإلمام أمحد يف مسنده...مؤمل"حدثنا  (1)
 عبد األعلى بن عامر الثعليب، وهو ضعيف.، ومدارمها على حدثنا وكيع..."
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: قال الل،ه بن حبان حدثين محيد، بن عبد حدثنا: قال الرتمذي إىل وبه
، عمران أبو حدثنا: قال ،القطعي حزم أخو سهيل حدثنا  نع اجلَْوين 

 القرآن يف قال من )): وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال ُجْنُدب،
 تكلم دوق غريب، حديث هذا": الرتمذي قال (( .أخطأ فقد فأصاب برأيه

 العلم لأه بعض روى وهكذا .حزم أيب ابن سهيل يف احلديث أهل بعض
 يفسر أن يف شددوا أهنم وغريهم، وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من

  ".علم بغري القرآن

 فسروا أهنم: العلم أهل من وغريمها وقتادة جماهد عن روي الذي وأما
 قبل من أو لمع بغري وفسروه القرآن يف قالوا أهنم هبم الظن فليس القرآن،
 بلق من يقولوا ل أهنم قلنا، ما على يدل ما عنهم روي وقد. أنفسهم
 به، له علم ال ما تكلف فقد برأيه القرآن يف قال فمن :علم بغري أنفسهم
 أخطأ؛ قد لكان األمر نفس يف املعىن أصاب أنه فلو. به أمر ما غري وسلك

 النار، يف فهو جهل على الناس بني حكم كمن  اببه، من األمر َيت ل ألنه
 ممن اجرم   أخف يكون لكن األمر، نفس يف الصواب حكمه وافق وإن

 . أعلم وهللا أخطأ،

لش َهَداء ُتواَيَْ  لَْ  فَإ ذْ }: فقال كاذبني،  الَقَذَفة تعاىل هللا مسى وهكذا  فَُأْولَئ كَ  اب 
 قذف قد كان  ولو كاذب،  فالقاذف ،[13 :النور] {اْلَكاذ بُونَ  ُهمُ  اّللَّ   ع ندَ 
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 ال ما تكلفو  به، اإلخبار له حيل ال مبا أخرب ألنه األمر؛ نفس يف زن من
 .أعلم وهللا به، له علم

 شعبة، روى ماك  به، هلم علم ال ما تفسري عن السلف من مجاعة جحترَّ  وهلذا
 بكر أبو قال: قال ر،َمْعم أيب عن ُمرَّة، بن هللا عبد عن سليمان، عن

 ل ما هللا كتاب  يف قلت إذا تظلين، مساء وأي قلين،ت أرض أي": الصديق
  "!أعلم؟

 بن امو  العَ  عن يزيد، بن حممود حدثنا: سالم ابن القاسم عبيد أبو وقال
 َوفَاك َهة  }: قوله عن سئل الصديق بكر أاب أن التيمي؛ إبراهيم عن حوشب،

 لتق أن إن تقلين، أرض وأي تظلين، مساء أي": فقال[ 31: عبس] {َوَأابًّ 
  منقطع "أعلم؟ ال ما هللا كتاب  يف

 نب عمر أن أنس: عن محيد، عن يزيد، حدثنا: اأيض   عبيد أبو وقال
 عرفناها قد ةالفاكه هذه": فقال {َوَأابًّ  َوفَاك َهة  : }املنرب على قرأ اخلطاب

؟ فما   ".مرع َي التكلف هلو هذا إن": فقال نفسه إىل رجع ث "األب 

 زيد، نب محاد حدثنا: قال حرب، بن سليمان حدثنا: محيد بن عبد وقال
 هقميص ظهر ويف اخلطاب بن عمر عند كنا:  قال أنس؛ عن اثبت، عن
 هلو هذا إن": قال ث "األب؟ ما": فقال{ َوَأابًّ  َوَفاك َهة  } :فقرأ رقاع أربع

 ".تدريه أال عليك فما التكلف،
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  لمع استكشاف أرادا إمنا عنهما هللا رضي أهنما على حممول كله  وهذا
: تعاىل لقوله جيهل؛ ال ظاهر األرض من نبت ا فكونه وإال ،األب   كيفية

َنا} نَ ب ا َحبًّا ف يَها فَأَنبَ ت ْ -27: عبس] {ُغْلب ا َوَحَدائ قَ  ال  َونَْ  َوزَيْ ُتون   َوَقْضب ا َوع 
30]. 

 عن يَّة،ُعلَ  ابن حدثنا: قال إبراهيم، بن يعقوب حدثنا: جرير ابن وقال
 نهاع سئل لو آية عن سئل عباس ابن أن ُمَليكة: أيب ابن عن أيوب،

 . صحيح إسناده .فيها يقول أن فأىب فيها، لقال بعضكم

 كة؛ُمَلي أيب ابن عن أيوب، عن إبراهيم، بن إمساعيل حدثنا: عبيد أبو وقال
ْقَدارُهُ  َكانَ   يَ ْوم   يف  }: عن عباس ابنَ  رجل   سأل: قال  مم  َّا َنة  سَ  أَْلفَ  م 

ْقَدارُ  َكانَ   يَ ْوم  }: فما" عباس ابن له فقال، [5 :السجدة] {تَ ُعد ونَ   هُ م 
نيَ   "لتحدثين، سألتك إمنا": الرجل فقال "؟[4: املعارج] {َسَنة   َأْلفَ  مَخْس 

 فكره "ما،هب أعلم هللا كتابه،  يف هللا ذكرمها يومان مها": عباس ابن فقال
 . يعلم ال ما هللا كتاب  يف يقول أن

 ة،يَّ لَ عُ  ابن احدثن ، _ إبراهيم ابن :يعين _ يعقوب حدثين: جرير ابن وقال
 بحبي بن قطل جاء: قال مسلم، بن الوليد عن ميمون، بن مهدي عن
 عليك أحرج": فقال القرآن، من آية عن فسأله هللا، عبد بن بجند إىل
  ".تالسين أن": قال أو "عين،قمت  ملا امسلم   كنت  إن
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 سئل إذا كان  أنه املسيَّب: بن سعيد عن سعيد، بن حيىي عن مالك وقال
  ".اشيئ   القرآن يف نقول ال إن": قال القرآن من آية تفسري عن

 يتكلم ال كان  أنه" ب:املسيَّ  بن سعيد عن سعيد، بن حيىي عن الليث وقال
  ".القرآن من املعلوم يف إال

 آية نع املسيب بن سعيدَ  رجل   سأل: قال ،مرة بن عمرو عن شعبة وقال
 فىَي ال أنه يزعم من وسل القرآن، عن تسألين ال": فقال القرآن، من

 . _ عكرمة :يعين _ "ءشي منه عليه

 بن يدسع نسأل كنا": قال يزيد أيب بن يزيد حدثين: بشوذ ابن وقال
 آية فسريت عن سألناه فإذا الناس، أعلم وكان واحلرام، احلالل عن باملسيَّ 

 ".يسمع ل كأن  سكت ،القرآن من

 حدثنا يد،ز  بن محاد حدثنا ،الضيب ةعْبد بن أمحد حدثين: جرير ابن وقال
 القول مونظ   ليع وإهنم ،املدينة فقهاء أدركت لقد": قال عمر؛ بن هللا عبيد

 ب،املسيَّ  بن يدوسع حممد، بن والقاسم هللا، عبد بن سال منهم التفسري، يف
  ".ونفع

 ،ةعرو  بن امهش عن ،الليث عن ،صاحل بن هللا عبد حدثنا: عبيد أبو وقال
  ".قط هللا كتاب  من آية لأتو  أيب مسعت ما": قال
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: الق ،سريين بن حممد عن ،الدستوائي وهشام ،نعو  وابن ،أيوب وقال
 نواكا  الذين ذهب": فقال القرآن، من آية عن السلماين عبيدة سألت

 ".ابلسداد وعليك ،هللا فاتق القرآن، من أنزل فيما يعلمون

 بن سلمم بن هللا عبيد عن عون، ابن عن معاذ، حدثنا: عبيد أبو وقال
 وما بلهق ما تنظر حىت فقف هللا عن حدثت إذا": قال أبيه؛ عن يسار،
 ".بعده

 يتقون أصحابنا كان": قال إبراهيم؛ عن مغرية، عن (2)م،ُهشي حدثنا
  ".ويهابونه التفسري

 من ما وهللا": الشعيب قال: قال ر؛السف أيب ابن هللا عبد عن شعبة وقال
  ".هللا عن الرواية ولكنها عنها، سألت وقد إال آية

 عن عيب،الش عن زائدة، أىب بن عمر أنبأن ،هشيم حدثنا: عبيد أبو وقال
 ".هللا عن الرواية هو فإمنا التفسري، اتقوا": قال مسروق؛

 جهمر  حت على حممولة السلف، أئمة عن شاكلها وما الصحيحة اآلاثر فهذه
 ذلك من علمي مبا تكلم من فأما. به هلم علم ال مبا التفسري يف الكالم عن
 التفسري، يف أقوال وغريهم هؤالء عن روي وهلذا عليه؛ حرج فال اوشرع   لغة
 وه وهذا جهلوه، عما وسكتوا علموه فيما تكلموا ألهنم منافاة؛ وال

                                                           

 الظاهر أن هذا من كالم أيب عبيد القاسم بن سالم، وهللا أعلم. (2)
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 به، له علم ال عما السكوت جيب كما  فإنه أحد؛ كل  على الواجب
 ل لنَّاس   َلتُ بَ ي  نُ نَّهُ } :تعاىل لقوله يعلمه؛ مما عنه سئل فيما القول جيب فكذلك

: طرق من املروي احلديث يف جاء وملا ،[187: عمران آل]{ َتْكُتُمونَهُ  َوالَ 
 (( .نر من بلجام القيامة يوم مأجل هفكتم علم عن ئلسُ  من ))

 عن يانسف حدثنا مَّل،مؤ  احدثن ار،بش   بن حممد حدثنا: جرير ابن وقال
 تعرفه جهو : أوجه أربعة على التفسري": عباس ابن قال: قال د،الزن أىب

 ،العلماء علمهي وتفسري ،جبهالته أحد يعذر ال وتفسري ،كالمها  من العرب
  ".أعلم وتعاىل سبحانه وهللا هللا، إال يعلمه ال وتفسري

 أي عن تعاىل هللا رمحه تيميه بن أمحد الدين تقي اإلسالم شيخ سئل
 أم البغوي، مأ القرطيب، أم الزخمشري،: والسنة الكتاب إىل أقرب التفاسري

 هؤالء؟ غري

 أيدي يف ليتا التفاسري أما. هلل احلمد: ورضوانه برمحته هللا تغمده فأجاب
 السلف تمقاال كريذ  فإنه. الطربي جرير بن حممد تفسري فأصحها الناس
 بكري، بن مقاتلك  املتهمني عن ينقل وال بدعة، فيه وليس الثابتة، نيدابألسا

 .والكليب
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 بن وعبد رزاق،ال عبد كتفسري:  كثرية  ابألسانيد املأثورة غري والتفاسري
 .اهويهر  بن وإسحاق حنبل، بن وأمحد قتيبة، أيب وابن ووكيع، محيد،

 اديثواألح البدعة من فأسلمها :عنها ولاملسؤ  الثالثة التفاسري وأما
 األحاديث منه وحذف ،الثعليب تفسري من خمتصر لكنه البغوي، الضعيفة

 .ذلك غري أشياء وحذف فيه، اليت والبدع املوضوعة،

 الثعليب كنل ابلعربية، منه أخرب وهو الثعليب، تلميذ فإنه الواحدي، وأما
 الواحدي فسريوت وتفسريه. لغريه اتقليد   ذكرها وإن البدع، من سالمة فيه

 املنقوالت من ريكث  غث وفيها جليلة، فوائد فيها والوجيز والوسيط البسيط
 .وغريها الباطلة

 إنكار من ةاملعتزل طريقة وعلى ابلبدعة، حمشو فتفسريه الزخمشري وأما
 ائنات،للك مريد هللا أن وأنكر القرآن، خبلق والقول والرؤية، الصفات،

 .املعتزلة أصول من ذلك وغري العباد، ألفعال وخالق

 وإنفاذ تني،املنزل بني واملنزلة والعدل، التوحيد،: يسموهنا مخسة وأصوهلم
 ندهمع التوحيد معىن لكن. املنكر عن والنهي ابملعروف واألمر الوعيد،
 وهذا ،ديناملوح أصحابه التومرت ابن مسى وهلذا الصفات، نفي يتضمن

 .وآَيته هللا أمساء يف إحلاد هو إمنا
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 لعبادا أفعال خلق وهو ابلقدر، التكذيب يتضمن عندهم العدل ومعىن
 العلم تقدم ينكر من ومنهم شيء، على والقدرة الكائنات، وإرادة

 ذهبهم فإن الزخمشري، منصب وهؤالء أئمتهم، قول هذا لكن والكتاب،
 نياحلس أيب ومذهب. وأتباعهم ،هاشم وأيب ،علي بن املغرية مذهب

 .وخشبية مشاَية: نوعان طريقته على الذين واملعتزلة

 من بوجه امن  مؤ  يسمى ال الفاسق أن عندهم فهي ،املزلتني بني املنزلة وأما
 .منزلتني بني فنزلوه ا،كافر    مىسالي كما  الوجوه،

 َيرجونال ،النار يف دونخملَّ  امللة فساق أن معناه عندهم الوعيد وإنفاذ
 .اخلوارج تقول كما  ،ذلك غري وال بشفاعة منها

 لىع اخلروج جواز عندهم يتضمن املنكر عن والنهي ابملعروف، واألمر
 .ابلسيف وقتاهلم األئمة،

 الناس ثرأك يهتدي ال بعبارة كتابه  الزخمشري هبا حشى األصول وهذه
 قلة منو  املوضوعة، األحاديث من فيه ما مع فيها، ملقاصده وال إليها،
 .والتابعني الصحابة عن النقل

 والسنة، تابالك أهل طريقة إىل وأقرب بكثري، منه خري القرطيب تفسريو 
 ما ىعل يشتمل أن بد ال الكتب هذه من كل  كان  وإن. البدع عن وأبعد
  .حقه حق ذي كل  وإعطاء بينها العدل جيب لكن ينقد،
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 من وأبعد ا،ث  وحب نقال   وأصح الزخمشري، تفسري من خري عطية ابن تفسريو 
 أرجح علهل بل بكثري، منه خري هو بل بعضها، على اشتمل وإن ،البدع
 .كلها  هذه من أصح جرير ابن تفسري لكن التفاسري، هذه

  .واملاوردي اجلوزي، ابن كتفسري  ا،جدًّ  كثرية  أخرى تفاسري وث

 هو هل :بعالس القراءات مجع عن هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ وسئل
 أم سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول عهد على مجعت وهل بدعة، أم سنة
 ال؟ أم واحدة برواية قرأ من على ثواب مزية جلامعها وهل ال،

 متبعة سنةف ،وحفظها القراءة معرفة نفس أما هلل، احلمد: هللا رمحه فأجاب
 عليه هللا صلى النيب كان  اليت القراءة فمعرفة. األول عن اآلخر َيخذها
. سنة هبا: اقرأو  وقد هلم َيذن أو هبا، القراءة على قرهمي أو هبا، يقرأ وسلم

 يعرف وال ذلك يعرف ل من على مزية له هلا احلافظ القراءات يف والعارف
 كروهة،م بدعة فهو التالوة يف أو الصالة يف مجعها وأما .واحدة قراءة إال

 وائفط فعله الذي االجتهاد من فهو ،والدرس احلفظ ألجل مجعها وأما
 (3).ومنه هللا حبمد متت .القراءة يف
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