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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
وله باهلدى ودين احلق ساحلمد هللا الذي أرسل ر

ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون، وأشهد أن ال 
 ال شريك له، وسبحان اهللا رب العرش وحده إله إال اهللا

ا عبده ورسوله الصادق عما يصفون، وأشهد أن حممد
املأمون، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني الذين 

ديه متمسكون وسلم تسليم هماا كثري.  
يهتم به،  ن كتاب اهللا وبيانه أهم ماإ فحيث :أما بعد

، توضح املقاصد، فهذه حاشية على املقدمة يف تفسريه
وتعني مريد معرفة معانيه، كأصل يتوصل ا إىل املراد 

  .منه، على ما كان عليه السلف الصاحل، اهللا ويل التوفيق
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  )1(بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
وهدى  ا لكل شيءنااحلمد هللا الذي أنزل الكتاب تبي

  .)2(للمتقني
                                         

 يف rاقتداء بالكتاب العزيز، وتأسيا بالنيب : ابتدأ بالبسملة )1 (
كل أمر ذي بال، ال يبدأ فيه ببسم «: مكاتباته، وعمال حبديث

، أي ناقص الربكة واالسم مشتق »اهللا الرمحن الرحيم، فهو أقطع
ملعاين األمساء احلسىن من السمو، واهللا أعرف املعارف اجلامع 

دال على صفة له تعاىل، وهي : والصفات العليا، وهو مشتق أي
ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني، : اإلهلية ومعناه

رمحة خاصة : رمحة عامة جلميع املخلوقات والرحيم: والرمحن
  .باملؤمنني، امسان مشتقان من الرمحة على وجه املبالغة

أللف والالم الستغراق مجيع احملامد؛ وقال احلمد ثناء، وا) 2(
احلمد، ذكر حماسن احملمود، مع حبه وإجالله وتعظيمه : الشيخ

وثىن باحلمد له بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم وبالنيب 
كل أمر ذي بال، ال يبدأ فيه باحلمد «: الكرمي، وعمال حبديث

  .»هللا فهو أجذم
= 
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  .)1(وأشهد أن ال إله إال اهللا امللك احلق املبني
                                         

= 
تنِزيلُ {: ي فيه مسلم قال تعاىل ال ميترrوإنزال القرآن على حممد 

الَِمنيالْع بر ِفيِه ِمن بياِب ال رالِْكت{ } وحلَ ِبِه الرزن
 اَألِمني*لَى قَلِْبكإىل غري ذلك من اآليات، وتواترت به } ع 

جلمعه العلوم، : السنة وأمجع عليه املسلمون، ومساه تعاىل كتابا
  .وجهوالقصص، واألخبار على أبلغ 

وجعله تبيانا لكل شيء، بني فيه علم كل شيء، من خرب ما   
سبق، وعلم ما سيأيت، وكل حالل وحرام، وما الناس إليه 
: حمتاجون يف أمر دينهم ودنياهم، ومعاشهم ومعادهم؛ قال تعاىل

 فقد اشتمل على ما }ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍء{
كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم، وخرب ما «:rامل، وقال جيري يف الع

، وقد أفرد الناس كتبا فيما تضمنه، »بعدكم، وحكم ما بينكم
من مجيع فنون العلوم؛ فال إله إال اهللا، ماذا حرمه املعرضون عنه 

  !من العلم واهلدى؟
ذَِلك الِْكتاب ال ريب {: وجعله تعاىل هدى للمتقني قال تعاىل  

ِفيِه هِقنيتى ِللْمما يقر يف القلوب : ويطلق اهلدى، ويراد به }د
من اإلميان، ويراد به بيان احلق، وتوضيحه، والداللة عليه 

  .واإلرشاد إليه
أقطع وأجزم أن ال معبود حق، إال اهللا وحده ال : أشهد، أي) 1(

حال من االسم الشريف تأكيد لإلثبات وال : شريك له، ووحده
  .د للنفي، تأكيد بعد تأكيد اهتماما مبقام التوحيدتأكي: شريك له

= 
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صلى )1(ا عبده ورسوله الصادق األمنيوأشهد أن حممد 
  .)3(اا كثري وسلم تسليم)2(اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني

                                         
= 

هو اُهللا الَِّذي ال ِإلَه ِإال هو الْمِلك {: حقيقة، كما قال تعاىل: امللك
ركَبتالْم اربالْج ِزيزالْع ِمنيهالْم ِمنؤالْم المالس وسالْقُد{، 

فَذَِلكُم اللَّه {:  احلق، قال تعاىل»ال مالك إال اهللا« :rوقال 
قالْح كُمبفهو سبحانه احلق املبني، وقوله احلق وكتابه احلق، }ر 

  .له امللك ال إله إال هو، العزيز احلكيم
 اسم مفعول من rوأجزم أن حممدا، وهو أشرف أمسائه : أي) 1(

محد فهو حممد إذ كان كثري اخلصال اليت حيمد عليها فهو الذي 
أشرف اسم له أيضا : حيمد غريه من البشر؛ عبدهحيمد أكثر مما 

فإنه ال أشرف وال أمت للمؤمن، من وصفه بالعبودية هللا تعاىل 
مرسله وسفريه بأداء شريعته الصادق فيما يبلغه : ورسوله، أي

 األمني، }والَِّذي جاَء ِبالصدِق{: عن اهللا تعاىل، قال تعاىل
ثته، وأيده اهللا  يسمى األمني قبل بعrوعلى وحيه، وكان 

  .باآليات، والدالالت الواضحات القاطعات بصدقه
 هو الثناء والعناية به، وإظهار شرفه rالصالة من اهللا عليه ) 2(

مجع : وفضله وعلى آله أهل بيته، وقيل أتباعه، وأصحابه
 مؤمنا ومات على ذلك rمن اجتمع بالنيب : صاحب، وهم

  .والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
من السالمة مبعىن التحية، أو األمان أو السالمة من : سلم) 3(

النقائص، طلب السالمة له من اهللا، أو اسم اهللا عليه، إذ كان 
= 



 
 حاشية مقدمة التفسري

 10 

 تعني على فهم )1( فهذه مقدمة يف التفسري:أما بعد
  )2(القرآن العظيم

                                         
= 

اسم اهللا يذكر على األعمال، توقعا الجتماع معاين اخلريات 
دائما أبدا، والصالة والسالم : فيه، وتسليما مصدر مؤكد، كثريا

 وآله rكد عند ذكر امسه  مستحبة كل وقت، وتتأrعليه 
  .وأصحابه والتابعون هلم، تبع يف ذلك

كلمة يؤتى ا لالنتقال من أسلوب إىل غريه، : أما بعد) 1(
 وهي rويستحب اإلتيان ا يف اخلطب، واملكاتبات، اقتداء به 

: مبنية على الضم، لقطعها عن اإلضافة مع نية املضاف إليه، أي
الشهادتني، والصالة على رسول اهللا بعد ذكر اهللا والثناء عليه، و

r ،وآله وأصحابه وأتباعه، فهذه إشارة إىل ما تصور يف الذهن 
وهي من الكتاب فصل، : وأقيم مقام املكتوب املوجود مقدمة

يعقد يف أوله، ومن كل شيء أوله، أو ما يتوقف عليه الشيء 
توقفا عقليا، أو عاديا أو جعليا وهذه نبذة خمتصرة يف أول 

سري الذي هو الكشف واإليضاح والتبيني والتأويل للقرآن التف
  .العظيم

: أي تساعد على فهم، أي تصور وإدراك معاين القرآن: تعني) 2(
اسم علم لكتاب اهللا، قيل مسي به الكتاب املقروء، وقيل جلمعه 
مثرات الكتب السابقة، أو جلمعه أنواع العلوم، أو السور 

والصراط املستقيم وغري ذلك ووصف بالعظيم، والذكر احلكيم 
  أن كل كالم، املقصود : مما يدل على شرفه، وال ريب

= 
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 )1( والنورىاجلدير بأن تصرف له اهلمم ففيه اهلد
  .)2(ومن أخذ به هدي إىل صراط مستقيم

                                         
= 

منه فهم معانيه، ال جمرد ألفاظه، والقرآن أوىل بذلك، وقد ندب 
 }أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ{}ِليدبروا آياِتِه{: تعاىل إىل ذلك فقال

ن يقرأ قوم كتابا يف وتدبره بدون فهم معانيه حمال، والعادة متنع أ
فن من العلم وال يستشرحونه، فكيف بكالم اهللا الذي هو 

  عصمتهم وبه جنام وسعادم وقيام دينهم ودنياهم؟
اخلليق بأن تصرف له : فالقرآن العظيم، هو اجلدير أي: أي) 1(

مهمت بالشيء إذا أردته بل وتثىن عليه : اهلمم مجع مهة، يقال
تصم به ففيه اهلدى والنور والشفاء اخلناصر، ويستمسك به ويع
قَد جاَءتكُم موِعظَةٌ ِمن ربكُم {: ملا يف الصدور، قال تعاىل

ِمِننيؤةٌ ِللْممحرى ودهوِر ودا ِفي الصِشفَاٌء ِلموقال}و  :
}ِقنيتى ِللْمده{.  
 ِبِه من نشـاُء ِمن نورا نهِدي{ }وهدى ورحمةٌ ِلقَوٍم يوِقنونَ{

 وتكفل اهللا ملن اتبعه أن ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف }ِعباِدنا
  .اآلخرة

ومن أخذ بكتاب اهللا، واعتصم به ودعا إليه، هدي إىل : أي) 2(
فَمِن اتبع هداي فَال يِضلُّ وال {: صراط مستقيم قال تعاىل

كم ثقلني، أوهلما إين تارك في«:  ويف صحيح مسلم}يشقَى
كتاب اهللا، فيه اهلدى والنور، من استمسك به، وأخذ به كان 
= 
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..............................................  

                                         
= 

على اهلدى، ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب اهللا، واستمسكوا 
  .»به
: فما املخرج منها؟ قال: ، قيل»ستكون فنت«: وللترمذي وغريه  

كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما «
يس باهلزل، من تركه من جبار قصمه اهللا، بينكم، هو الفصل ل

ومن ابتغى اهلدى من غريه أضله اهللا، وهو حبل اهللا املتني 
والذكر احلكيم، وهو الصراط املستقيم، وهو الذي ال تزيغ به 
األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلماء، وال خيلق 

ق، ومن على كثرة الرد، وال تنقضي عجائبه، من قال به صد
عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إىل 

  .»صراط مستقيم
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  )1(ترتيل القرآن

  
على أن القرآن كالم اهللا حقيقة مرتل غري : أمجعوا

  . )2(خملوق
                                         

أي بيان أن القرآن كالم اهللا، نزل من اهللا مسعه منه جربيل ) 1(
  .ومسعه حممد من جربيل عليهما الصالة والسالم

أمجع أهل العلم من الصحابة والتابعني، وتابعيهم على أن : أي) 2(
فَأَِجره حتى يسمع كَالم {:  قال تعاىلالقرآن كالم اهللا حقيقة

أمجعوا على أن :  وغري ذلك وقال شيخ اإلسالم وغريه}اِهللا
وهو الَِّذي {: القرآن كالم اهللا مرتل من اهللا، كما قال تعاىل

أَنزلَ ِإلَيكُم الِْكتاب مفَصالً والَِّذين آتيناهم الِْكتاب يعلَمونَ 
أَنقِبالْح كبر لٌ ِمنزنم م يعلمون ذلك، والعلم ال }هفأخرب أ 

يكون إال حقا، فمن مل يقر بذلك من هذه األمة، كان أهل 
  .الكتاب املقرون بذلك خريا منه من هذا الوجه

تنِزيلُ { }تنِزيلُ الِْكتاِب ِمن اِهللا الْعِزيِز الْحِكيِم{: وقال تعاىل  
 }تنِزيلٌ ِمن الرحمِن الرِحيِم{ }ِب ِمن اِهللا الْعِزيِز الْعِليِمالِْكتا

ومل خيرب عن شيء، أنه مرتل من اهللا، إال كالمه جل وعال، وهو 
غري خملوق بإمجاع املسلمني ومن قال كالم اهللا خملوق، فهو 
= 
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. )2( ومسعه حممد من جربيل)1(مسعه جربيل من اهللا
                                         

= 
واشتهر عن السلف تكفري من قال القرآن خملوق، : كافر، قال

  .فإن تاب وإال قتلوأنه يستتاب 
كما نص على ذلك أمحد، : جل وعال، قال شيخ اإلسالم) 1(

قُلْ نزلَه روح الْقُدِس ِمن ربك {: وغريه من األئمة قال تعاىل
قفأخرب سبحانه أنه نزله روح القدس، وهو الروح األمني }ِبالْح 

 وقوله }ى قَلِْبك علَ*نزلَ ِبِه الروح اَألِمني {: كما قال تعاىل
دليل على أنه مؤمتن على ما أرسل به، ال يزيد فيه وال : األمني
  .ينقص

وهذا بيان لرتول جربيل به من اهللا، فإنه إذا كان روح القدس   
نزل بالقرآن العريب، لزم أن يكون نزله من اهللا، فال يكون شيء 

ذا منه، نزل من عني من األعيان املخلوقة، وال نزل من نفسه، وإ
كان روح القدس نزل به من اهللا، علم أنه مسعه من اهللا ومل 

أن القرآن الذي هو اللسان العريب : يؤلفه هو، وهذا بيان من اهللا
املبني، مسعه روح القدس من اهللا؛ ومل يقل أحد من السلف أنه 

  .مسعه حممد من اهللا
ولو كان جربيل مل يسمعه من اهللا، وإمنا وجده مكتوبا كانت   

رة عبارة جربيل وكان القرآن كالم جربيل، ترجم به عن العبا
اهللا، كما يترجم عن األخرس الذي أكتب كالما، ومل يقدر أن 

  .يتكلم به، وهذا خالف دين املسلمني
قُلْ من كَانَ عدوا ِلِجبِريلَ فَإِنه نزلَه علَى {: عليهما السالم قال تعاىل) 2(

   }قَرأْناه فَِإذَا *ِإنَّ علَينا جمعه وقُرآنه {:  وقال}قَلِْبك ِبِإذِْن اِهللا
= 
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  .)r)1ومسعه الصحابة من حممد 
                                         

= 
ثُم ِإنَّ { فاستمع له وأنصت }فَاتِبع قُرآنه{قرأه رسولنا : أي

هانيا بنلَيأن نبينه بلسانك، وكان رسول اهللا }ع r بعد ذلك 
يل إذا أتاه جربيل استمع، فإذا انطلق جربيل، قرأه كما قرأه جرب

 }نتلُو علَيك ِمن نبِأ موسى وِفرعونَ ِبالْحق{: وهو كقوله
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصِص ِبما أَوحينا ِإلَيك {: وقوله

  . وحنو ذلك}هذَا الْقُرآنَ
فإنه تعاىل أضافه تارة إىل رسول من البشر، وتارة إىل رسول من   

تنِزيلٌ ِمن {:  إىل قوله}ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي{: املالئكة فقال
الَِمنيالْع بر{حممد :  والرسول هناrوقال  :} ُللَقَو هِإن
 مطَاٍع ثَم * ِذي قُوٍة ِعند ِذي الْعرِش مِكٍني *رسوٍل كَِرٍمي 

 فالرسول هنا }نيِإنْ هو ِإال ِذكْر ِللْعالَِم{:  إىل قوله}أَِمٍني
جربيل، وأضافه سبحانه إىل كل منهما باسم رسوله ألن ذلك 
يدل على أنه مبلغ له عن غريه، وأنه رسول فيه مل حيدث هو 

  .شيئا منه
ومل يقل أحد من السلف، إن جربيل أحدث ألفاظه : قال الشيخ  

 وال إن اهللا تعاىل خلقه يف اهلوى أو غريه من rوال حممدا 
ال إن جربيل أخذه من اللوح احملفوظ، بل هذه املخلوقات، و
  .من أقوال بعض امللحدين من الفالسفة وغريهم: األقوال، هي

هذا مذهب سلف األمة : وال نزاع يف ذلك، وقال الشيخ) 1(
وأئمتها، والدالئل على ذلك كثرية، من الكتاب والسنة 
= 
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  وما يف)2( وفيما بني الدفتني)1(وهو الذي نتلوه بألسنتنا
  منه، وكل حرف)4( مسموعا ومكتوبا وحمفوظا)3(صدورنا

                                         
= 

 هذا عهده إلينا وحنن عهدناه إليكم: واإلمجاع؛ وكانوا يقولون
 كان يعرض نفسه على الناس باملواسم، rويف السنن أنه 

، ويف »أال رجل حيملين إىل قومه ألبلغ كالم ريب«: فيقول
  .»ليبلغ الشاهد الغائب«: ،وقال»بلغوا عين ولو آية«: الصحيح

والقرآن العزيز هو الذي نتلوه بألسنتنا وال خيرج بذلك عن : أي) 1(
ريد بالتالوة الكالم نفسه، كونه كالم اهللا حقيقة؛ فإنه إذا أ

  .الذي يتلى فالتالوة هي املتلو
القرآن الكرمي، هو ما بني ضماميت املصحف، وال خيرج : أي) 2(

ما يكتب يف : بذلك عن أن يكون كالم اهللا حقيقة، قال الشيخ
املصاحف من كالمه فهو كالمه مكتوبا يف املصاحف، وكالمه 

مه، وغري كالمه خملوق، غري خملوق، واملداد الذي يكتب به كال
قُلْ لَو {: وقد فرق تعاىل بني كالمه وبني مداد كلماته فقال

  .}كَانَ الْبحر ِمدادا ِلكَِلماِت ربي
والقرآن العظيم، هو ما يف صدورنا حفظناه عن ظهر : أي) 3(

  .قلب، وال خيرج بذلك عن أن يكون كالم اهللا حقيقة
اهللا حقيقة، مسموعا حال تالوتنا والقرآن الكرمي، كالم : أي) 4(

وإذا كتب يف : له، ومكتوبا فيما بني الدفتني، قال الشيخ
املصاحف، كان ما كتب من كالم رب العاملني غري خملوق، 
وإن كان املداد وشكله خملوقا، وأيضا فإذا قرأ الناس كالم اهللا 
= 
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= 

فالكالم يف نفسه غري خملوق، إذا كان اهللا تكلم به، فإن الكالم 
الم من قاله مبتدئا أمرا يأمر به، أو خربا خيربه، ليس هو كالم ك

هذا كالم اهللا؛ فإن : املبلغ له عن غريه، وإذا قرأه املبلغ يقال
الكالم إمنا يضاف حقيقة إىل من قاله مبتدئا ال إىل من قاله مبلغا 

  .مؤديا
القرآن كالم : والقرآن كالم اهللا حمفوظا يف صدورنا، قال أمحد  

  .ري خملوق، حيث تصرفاهللا غ
حيث كتب وقرئ، مما هو يف نفس األمر كالم اهللا : أي: قال الشيخ

فهو كالمه، وكالم غري خملوق، وما كان من صفات العباد 
وأفعاهلم اليت يقرءون ويكتبون ا كالمه، كأصوام ومدادهم 
فهو خملوق وهلذا من مل يهتد إىل هذا الفرق حيار فإنه معلوم أن 

حد، ويقرؤه خلق كثري، والقرآن ال يكثر يف نفسه القرآن وا
بكثرة قراءة القراء، وإمنا يكثر ما يقرءون به القرآن، فما يكثر 
وحيدث يف العباد فهو خملوق، والقرآن نفسه، لفظه ومعناه، 
الذي تكلم اهللا به، ومسعه جربيل من اهللا، ومسعه حممد من 

مم قرآن واحد،  إىل الناس، وأنذر به األrجربيل، وبلغه حممد 
  .وهو كالم اهللا ليس مبخلوق

مذهيب ومذهب الشافعي، وفقهاء : قال أبو حامد اإلسفراييين  
األمصار، أن القرآن كالم اهللا غري خملوق، ومن قال خملوق فهو 

   مسعه rكافر، والقرآن محله جربيل مسموعا من اهللا والنيب 
= 
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   .)2( منه بدأ وإليه يعود)1(كالباء والتاء، كالم اهللا غري خملوق
                                         

= 
 نتلوه  وهو الذيrمن جربيل والصحابة مسعوه من رسول اهللا 

حنن بألسنتنا وفيما بني الدفتني، وما يف صدورنا مسموعا 
ومكتوبا وحمفوظا وكل حرف منه كالباء والتاء، كالم اهللا غري 

فهو كافر، وعليه لعائن اهللا والناس : خملوق، ومن قال خملوق
  .أمجعني

وكل حرف من القرآن، الذي هو لفظه، قبل أن يرتل به : أي) 1(
ه، كالباء والتاء، إىل آخر حروف اهلجاء جربيل، وبعدما نزل ب

الثمانية والعشرين، كالم اهللا، غري خملوق، ومل يقل أحد من 
السلف إنه خملوق، وإمنا قاله اجلعد بن درهم، ورد السلف هذا 

كما تواترت اآلثار عنهم بذلك وصنف يف : القول، قال الشيخ
 ومن قال إنه خملوق، فقد خالف: ذلك مصنفات متعددة، قال

إنه خلق يف بعض : إمجاع السلف، ومن قال إنه خملوق، يقول
املخلوقات القائمة بنفسها، فمن ذلك املخلوق، نزل وبدأ ال من 
اهللا وإخباره تعاىل إنه نزل من اهللا، يناقض أن يكون قد نزل من 

  .غري اهللا
هو تعاىل الذي تكلم به، مل يبتدأ من غريه، ومنه نزل كما : أي) 2(

منه خرج :  وقال بعضهم}تنِزيلُ الِْكتاِب ِمن اِهللا{: قال تعاىل
وليس مقصود السلف، أنه منه خرج، ومنه بدأ أنه : قال الشيخ

فارق ذاته، وحل يف غريه، فإن الصفة ال تفارق املوصوف وحتل 
  ردا على املعتزلة واجلهمية : بغريه، وإمنا قالوا ذلك

= 
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وهو كالم اهللا حروفه ومعانيه ليس احلروف دون املعاين، 
  .)1(وال املعاين دون احلروف

                                         
= 

ه، وكيف جيوز أن بدأ من املخلوق الذي خلق في: الذين يقولون
يفارق ذات اهللا كالمه، أو غريه من صفاته، وإليه يعود، أي 
علمه فال يبقى يف املصاحف منه حرف، وال يف الصدور منه 

  .آية
أدركت مشاخينا والناس منذ سبعني سنة، : قال عمرو بن دينار  

:  فمن دوم يقولونrأدركت أصحاب النيب : وقال مرة
إن القرآن «: أ وإليه يعود، ويف األثرالقرآن كالم اهللا، منه بد

يسرى به، حىت ال يبقى يف املصاحف منه حرف وال يف القلوب 
  .»منه آية

الذي عليه : ذكره الشيخ وغريه يف عقائد السلف، وقال) 1(
السلف، أن القرآن كالم اهللا، تكلم اهللا حبروفه ومعانيه، ليس 

 لغريمها بل كفر شيئا منه كالما لغريه، ال جلربيل وال حملمد، وال
اهللا من جعله قول البشر، فالقرآن كالم اهللا حروفه ومعانيه 

 إذا تكلم بكالمه تكلم حبروفه ومعانيه بصوته، مث rوالنيب 
املبلغ عنه يبلغ كالمه حبركاته وصوته، واملبلغ عنه مبلغ حديثه 
كما مسعه، لكن بصوت نفسه، ال بصوت الرسول فالقرآن هو 

هللا به بصوته، واملبلغ عن اهللا مبلغ كالم اهللا كالم اهللا، تكلم ا
بصوت نفسه كما أن كالم الرسول تكلم به بصوته واملبلغ عنه 

  .بلغ بصوت نفسه
= 
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إنه فاض على نفس النيب، من العقل : وبدعوا من قال
  . )1(الفالسفة والصابئيةالفعال، أو غريه ك

                                         
= 

فجعل الكالم كالم » زينوا القرآن بأصواتكم« :rوقال   
الباري، وجعل الصوت الذي يقرؤه العبد، صوت القارئ، 

 به، وال وأصوات العباد ليست هي الصوت الذي يتكلم اهللا
مثله، فإن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء، ال يف ذاته، وال يف 
صفاته، وال يف أفعاله، فليس كالمه مثل كالمهم،وال أصواته 
مثل أصوام وال يلزم إذا كان صوت املبلغ خملوقا، أن يكون 

  .كالم اهللا خملوقا
إن القرآن : وبدع السلف من الصحابة والتابعني، من قال: أي) 1(

 من العقل والفعال، أو غري العقل r على نفس النيب حممد فاض
: الفعال، فإن املتفلسفة كابن سينا وأضرابه، والصابئة وهم قوم

يشبه دينهم دين النصارى، زعموا أن كالم اهللا ليس له وجود، 
إال يف نفوس األنبياء، تفاض عليهم املعان، من الروح، الذي هو 

  .العقل الفعال أو غري ذلك
وهذا القول أعظم كفرا وضالال، من قول اجلهمية :  الشيخقال  

تنازع الناس يف كالم اهللا نزاعا كثريا، : وغريهم، وقال
والطوائف الكبار حنو ست فرق، فأبعدها عن اإلسالم قول من 
يقول، من املتفلسفة والصابئة، إن كالم اهللا إمنا يفيض على 

  وليس النفوس، إما من العقل الفعال، وإما من غريه 
= 
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  . )1(و أنه خملوق يف جسم من األجسام كاملعتزلة واجلهميةأ
                                         

= 
بكالم اهللا يف احلقيقة، وإمنا هذا يف احلقيقة كالم النيب، وإمنا مسي 

  .كالم اهللا جمازا
هذا : ورأوا أن الرسول مسى القرآن كالم اهللا، فقالوا: قال  

القرآن كالم اهللا، ولكن املعىن أنه فاض على نفس النيب من 
ل وقد ض: إن العقل هو جربيل، قال: العقل الفعال، ورمبا قالوا

بكالم ابن سينا وأضرابه، كثري من املشهورين، مثل أيب حامد، 
  .ذكر هذا املعىن يف بعض كتبه

وصنفوا رسائل إخوان الصفا وغريها، ومجعوا فيها على   
زعمهم، بني مقاالت الصابئة املتأخرين، اليت هي الفلسفة 

 عن اهللا، فأتوا مبا زعموا أنه rاملبتدعة، وبني ماجاء به الرسول 
ل، وال دليل على كثري منه، ومبا ذكروا أنه منقول،وفيه من معقو

الكذب والتحريف، أمر عظيم وإمنا يضلون به كثريا، مبا فيه من 
األمور الطبيعية والرياضية اليت ال تعلق هلا بأمر النبوات 
والرساالت، ال بنفي وال بإثبات ولكن ينتفع ا يف مصاحل 

  .ة، واخلياطة، وحنو ذلكالدنيا، كالصناعة واحلياكة والبناي
وبدع السلف من قال، إن كالم اهللا خملوق، خلقه اهللا يف : أي) 1(

جسم من األجسام املخلوقة، فمن ذلك اجلسم ابتدأ ال من اهللا، 
  كما هو قول اجلهمية، الذين قالوا خبلق : قال الشيخ

: القرآن، من املعتزلة والنجارية والضرارية وغريهم، والسلف
  إن القرآن خملوق :  نفى الصفات، وقاليسمون كل من

= 
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أو يف جربيل، أو حممد، أو جسم آخر غريمها، 
  . )1(كالكالبية واألشعرية

                                         
= 

وإن اهللا ال يرى يف اآلخرة جهميا فإن جهما أول من ظهرت 
عنه تلك البدعة، وانتشرت يف خالفة هشام بن عبد امللك، وإن 
كان جعد سبقه إىل بعض ذلك، يف أوائل املائة الثانية، وهؤالء 

ن هم الذين دعوا من دعوه من اخللفاء إىل مقالتهم حىت امتح
الناس يف القرآن باحملنة املشهورة يف إمارة املأمون ورفع اهللا شأن 
من ثبت فيها من أئمة السنة كاإلمام أمحد بن حنبل وموافقيه 

  .وكشفها اهللا عن الناس يف إمارة املتوكل
وقال أول من أظهر إنكار التكليم اجلعد، وأمر علماء اإلسالم   

اجلهم بن صفوان كاحلسن البصري وغريه، بقتله، وأخذ عنه 
فأنكر أن يكون اهللا يتكلم، مث نافق املسلمني، فأقر بلفظ الكالم، 

  .كالمه خيلق يف حمل، كاهلواء وورق الشجر: وقال
اجلهمية واملعتزلة هم الذين يقولون كالم اهللا خملوق، : وقال  

خيلقه يف بعض األجسام، فمن ذلك اجلسم ابتدأ ال من اهللا وال 
فقد اتفق سلف : م وال إرادة، وباجلملةيقوم عندهم باهللا كال

على أن اجلهمية من أشر طوائف أهل البدع، : األمة، وأئمتها
: حىت أخرجهم كثري من السلف، من الثنتني والسبعني فرقة، قال

  .وهم أول من عارض الوحي بالرأي
إن القرآن العريب ليس هو كالم اهللا، وإمناكالمه : فإم يقولون) 1(

 بذاته والقرآن العريب خلق ليدل على ذلك املعىن املعىن القائم
= 
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= 

إما أن يكون خلق يف : كما نقله الشيخ وغريه، وقال عنهم
بعض األجسام اهلوائية، أو غريه، أو أهلمه جربيل فعرب عنه 

 فعرب عنه بالقرآن العريب، أو rبالقرآن العريب، وأهلمه حممد 
 األقوال يكون أخذه جربيل من اللوح احملفوظ أو غريه فهذه

  .اليت تقال تفريع على هذا القول، يعين خبلق القرآن
 وأمثاله يعلم منه أن القرآن }منزلٌ ِمن ربك ِبالْحق{: وقوله  

العريب نزل من اهللا، ال من اهلواء، وال من اللوح احملفوظ، وال 
: من جسم آخر، وال من جربيل، وال حممد، وال غريمها، قال

ما جاء عن ابن عباس، وغريه من السلف، يف وهذا ال ينايف 
 أنه أنزل إىل بيت }ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر{: تفسري قوله

العزة من السماء الدنيا، مث أنزل بعد ذلك منجما مفرقا، حبسب 
احلوادث، وال ينايف أنه مكتوب يف اللوح احملفوظ، قبل نزوله 

 } ِفي لَوٍح محفُوٍظ*رآنٌ مِجيد بلْ هو قُ{: كما قال تعاىل
كَال {:  وقوله} ِفي ِكتاٍب مكْنوٍن*ِإنه لَقُرآنٌ كَِرمي {: وقوله

:  وقال} ِفي صحٍف مكَرمٍة* فَمن شاَء ذَكَره *ِإنها تذِْكرةٌ 
 وكونه مكتوبا يف اللوح احملفوظ، ويف }وِإنه ِفي أُم الِْكتاِب{
حف مطهرة بأيدي املالئكة، ال ينايف أن يكون جربيل نزل ص

  .به من اهللا، سواء كتبه قبل أن يرسل به جربيل أو غري ذلك
وإذا كان قد أنزله مكتوبا إىل بيت العزة، مجلة واحدة يف ليلة   

القدر، فقد كتبه كله قبل أن يرتله، واهللا تعاىل يعلم ما كان وما 
  ن، مث ذكر مقادير يكون، أن لو كان كيف كان يكو

= 
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   )1( قدمية أزلية كالكالمية،أو أنه حروف وأصوات
                                         

= 
ومن قال إن : اخلالئق وكتب أعماهلم قبل أن يعلموها مث قال

جربيل أخذ القرآن عن الكتاب، مل يسمعه من اهللا، كان هذا 
باطال من وجوه، وذكر اآليات الدالة على أنه مرتل من اهللا ال 
من غريه، وأن الرسول مأمور بتبليغ ما أنزل إليه من ربه، وذكر 

وموافقيه، وصفوا اهللا بالكالم يف األزل، لكن مل أن ابن كالب 
جيعلوه قادرا على الكالم، وال متكلما مبشيئته وأن احلقائق 

  .املتنوعة شيء واحد، وذلك معلوم الفساد بالضرورة
وذكر هو وابن القيم عن الكالبية، ومن اتبعهم كالقالنسي   

بكل واألشعري، أن كالم اهللا معىن قائم بذات اهللا، هو األمر 
مأمور، أمر اهللا به، واخلرب عن كل خمرب، أخرب اهللا عنه، إن عرب عنه 
بالعربية كان قرآنا، أو بالعربية كان توراة، أو بالسريانية كان إجنيال، 

  .واألمر والنهي واخلرب، ليست أنواعا له، وإمنا كلها صفات له إضافية
م قال من الساملية وغريهم من أتباع األئمة األربعة، وغريه) 1(

إن كالم اهللا حروف وأصوات قدمية أزلية وإا : الشيخ، يقولون
مع ذلك معان تقوم بذلك املتكلم وهم يوافقون األشعرية 
والكالبية، يف أن تكليم اهللا، ليس إال جمرد إدراك للمتكلم ليس 

قد وافقت ابن كالب، أن : هو أمرا منفصال عن املستمع،وأيضا
بل الكالم القدمي هو : ته وقالتاهللا ال يتكلم مبشيئته وقدر

حروف، أو حروف وأصوات الزمة لذات الرب، أزال وأبدا، 
  ال يتكلم مبشيئته وقدرته، وال يتكلم ا شيئا بعد 
= 
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أو أنه حادث قائم بذات اهللا، ممتنع يف األزل، كاهلامشية 
  . )1(والكرامية

                                         
= 

شيء، وهذا أيضا معلوم الفساد بالضرورة، ومنهم من يزعم، أن 
ذلك القدمي هو ما يسمع من العباد من األصوات بالقرآن وهو 

  .بلهأظهر فسادا مما ق
إن القرآن حادث، قائم : وبدع السلف، قول من قال: أي) 1(

بذات اهللا، بعد أن مل يكن متكلما بكالم، بل ما زال عندهم 
قادرا على الكالم، وهو عندهم مل يزل متكلما مبعىن أنه قادر 
على الكالم، وإال فوجود الكالم عندهم يف األزل ممتنع كوجود 

 من أهل الكالم، كاملعتزلة األفعال عندهم وعند من وافقهم،
إنه حروف وأصوات حادثة بذات : وأتباعهم وهم يقولون

الرب، بقدرته ومشيئته وال يقولون إن األصوات املسموعة، 
إن ذلك حمدث : واملداد الذي يف املصحف قدمي، بل يقولون

  .كما قال الشيخ
لكنه مل ميكنه أن يتكلم مبشيئته يف األزل : وقال أيضا عنهم  

اع حوادث ال أول هلا وهؤالء جعلوا الرب يف األزل غري المتن
  .قادر على الكالم مبشيئته وال على الفعل

كل كالم يف : مذهب االحتادية وأم يقولون: وذكر ابن القيم  
أن اهللا سبحانه هو عني : الوجود كالم اهللا، بناء على أصلهم الفاسد

 والرباهني :هذا الوجود، وذكر املذاهب املتقدم ذكرها مث قال
= 
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  أو غري خملوق،لفظي بالقرآن خملوق فجهمي: ومن قال
  .)1(فمبتدع

                                         
= 

العقلية واألدلة القطعية شاهدة ببطالن هذه املذاهب كلها، وأا 
خمالفة لصريح العقل والنقل، والعجب أا دائرة بني فضالء 

  .العامل ال يكادون يعرفون غريها
وكان قد كثر ظهور هؤالء، يف أول املائة الثانية : قال الشيخ  

 الروم، املشركني والثالثة يف إمارة املأمون بسبب تعريب كتب
الصابئني الذين كانوا قبل النصارى، ومن أشبههم من فارس 
واهلند، وظهرت هذه املقالة يف أهل العلم والكالم،ويف أهل 
السيف واإلمارة وصار يف أهلها من اخللفاء واألمراء، والوالة 
والقضاة والفقهاء، ما امتحنوا به املؤمنني واملؤمنات، واملسلمني 

لذين اتبعوا ما أنزل إليهم من رم، ومل يبدلوا ومل واملسلمات ا
يبتدعوا وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم يف معرفة حقيقة ما 

 وأتباعه وإال فلو كان كثريا فيهم مل يتمكن rجاء به الرسول 
  .أولئك املبتدعة ملا خيالف دين اإلسالم، من التمكن منهم

، من أهل الفقه، وهلذا وافقهم يف بعض ما ابتدعوه كثري: وقال  
واحلديث والتصوف وذكر ابن القيم أنه ملا ابتلي الناس بأهل 
البدع وقام سوقها أقام اهللا لدينه شيخ اإلسالم، فغزاهم مدة 
حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبني 
تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح املعقول وصحيح املنقول، 

  .هللا أحسن اجلزاءوأشفى واشتفى فجزاه ا
وأن القرآن الذي يقرؤه املسلمون هو : قال اإلمام أمحد وغريه) 1(

= 
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= 

كالم اهللا على احلقيقة، وحيث تصرف كالم اهللا فهو غري 
لفظي بالقرآن : أنكر األئمة قول من قال: خملوق، وقال الشيخ

من قال خملوق، فهو جهمي ومن : خملوق، أو غري خملوق، وقالوا
فهو مبتدع، وكذلك قالوا يف التالوة والقراءة قال غري خملوق، 

ألن اللفظ والتالوة والقراءة يراد ا املصدر الذي هو فعل العبد، 
وأفعال العباد خملوقة فمن جعل شيئا من أفعاهلم وأصوام وغري 
ذلك من صفام غري خملوق فهو مبتدع، ويراد باللفظ نفس 

ءة نفس الكالم وهو الكالم امللفوظ كما يراد بالتالوة والقرا
  .القرآن نفسه

:  حبديث إذا مسعوه قالواrوال ريب أن من حدث عن النيب   
هذا كالم النيب ألم قد علموا أنه تكلم بذلك الكالم، لفظه 
ومعناه وتكلم به بصوته، مث املبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه، 

إن هذا القرآن العزيز املسموع، ليس هو كالم اهللا، : فمن قال
 هو كالم القارئني كان فساد قوله معلوما بالضرورة شرعا أو

وعقال، كما أن من قال هذا الصوت املسموع ليس هو صوت 
العبد، أو هو صوت اهللا، كان فساد قوله معلوما بالضرورة 
شرعا وعقال، وليس ألحد من الوسائط فيه، إال التبليغ بأفعاله، 

  .ال معانيهمل حيدث أحد منهم شيئا من حروفه وال نظمه و
أن املنع من أمحد يف النفي واإلثبات من كمال : وذكر ابن القيم  

  علمه باللغة والسنة، وحتقيقه هلذا الباب والذي قصده 
= 
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..........................................

                                         
= 

امللفوظ نفسه، وهو غري : أن اللفظ يراد به أمران، أحدمها
التلفظ به واألداء له وفعله، : مقدور للعبد، وال فعل له، والثاين

للفظ، قد يوهم املعىن األول، وهو خطأ، فإطالق اخللق على ا
وإطالق نفي اخللق عليه قد يوهم املعىن الثاين، وهو خطأ فمنع 

  .اإلطالقني
: اضطراب الناس يف كالم اهللا، مث قال: وذكر هو وشيخ اإلسالم  

 وقصد rوأما التكفري فالصواب أن من اجتهد من أمة حممد 
 تبني له ما جاء به احلق فأخطأ مل يكفر، بل يغتفر له خطؤه ومن

 فشاق الرسول، من بعد ما تبني له اهلدى واتبع غري rالرسول 
سبيل املؤمنني، فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر يف طلب احلق، 
وتكلم بال علم فهو عاص، مذنب مث قد يكون فاسقا وقد 

  .تكون له حسنات ترجح على سيئاته
كل فالتكفري خيتلف، حبسب اختالف حال الشخص فليس   

خمطئ وال مبتدع، وال جاهل، وال ضال، يكون كافرا، بل وال 
فاسقا بل وال عاصيا، ال سيما يف مثل مسألة الكالم، قد غلط 
فيها خلق من أئمة الطوائف املعروفني عند الناس بالعلم والدين، 
وغالبهم يقصد وجها من احلق، فيتبعه ويعزب عنه وجه آخر، 

جاهال بعضه، بل منكرا له، ال حيققه فيبقى عارفا بعض احلق 
  .ومن هنا نشأ نزاعهم
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  .)1(مواضع نزوله

  
. )2(أمجعوا على أن القرآن مائة وأربع عشرة سورة

                                         

ذكر مواضع نزول القرآن، من اهللا عز وجل، على حممد : أي) 1(
r وأوقاته، ومعرفة علم نزوله وجهاته، وترتيب ما نزل مبكة 

من أشرف علوم القرآن ومن فوائده، العلم : واملدينة وغريمها
  .باملتأخر إن كان ناسخا، أو خمصصا أو غري ذلك

 يف زمن عثمان، على ترتيب سور rأمجع أصحاب النيب : أي) 2(
القرآن يف املصحف مائة وأربع عشرة سورة، وقيل األنفال 

أا مل تكتب بينهما البسملة : وبراءة سورة وشبهة من قال ذلك
 هلما،وكان يف مصحف ابن مسعود مائة rويرده تسمية النيب 

: ني ويف مصحف أيبواثنيت عشرة سورة، ألنه مل يكتب املعوذت
اللهم إنا : مائة وست عشرة سورة ألنه كتب يف آخره سوريت

نستعينك، واللهم إياك نعبد واستقر األمر على مائة وأربع عشر 
لشرفها : سورة؛ والسورة قيل، من اإلبانة، واالرتفاع وقيل

لكوا قطعة من القرآن، وجزاء : وارتفاعها، كسور البلد، وقيل
  .مع واإلحاطة آلياامن اجل: منه، وقيل
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 ي وباقيه مكي، واستنث)1(سبع وعشرون مدين: واملشهور
  .)2(آيات

                                         
ورد عن ابن عباس، وقتادة، وأيب بن كعب، وغريهم، أنه نزل ) 1(

يف املدينة سبع وعشرون سورة من القرآن، البقرة، وآل عمران، 
والنساء، واملائدة واألنفال، وبراءة والرعد،والنحل، واحلج 
والنور، واألحزاب، وحممد، والفتح واحلجرات، والرمحن 

ادلة، واحلشر، واملمتحنة والصف، واجلمعة، واحلديد، وا
واملنافقون والتغابن والطالق والتحرمي إىل رأس العشر، وإذا 

  .زلزلت وإذا جاء نصر اهللا وسائر السور مبكة، وروي غري ذلك
املرجع يف معرفة املكي من املدين، حلفظ : وغريه: قال القاضي  

قول، ألنه مل  يف ذلك rالصحابة والتابعني ومل يرد عن النيب 
يؤمر به، ومل جيعل اهللا علم ذلك من فرائض األمة، وإن وجب 
يف بعضه على أهل العلم، معرفة تاريخ الناسخ واملنسوخ فقد 

 وكان ابن مسعود وغريه rيعرف ذلك بغري نص الرسول 
ما نزلت آية من كتاب اهللا، إال وحنن نعلم فيمن نزلت؟ «: يقول

  .»وأين نزلت
قرآن العزيز، سوى السبع والعشرين سورة على ما      وباقي ال : أي) 2(

ما نزل بـضواحيها وكـذا      : تقدم، نزل مبكة ويدخل يف ذلك     
ذكر ما نزل مبكة وما استثين      : املدينة وورد عن ابن عباس وغريه     

  من اآليات، مما نـزل مبكـة وقيـل واملدينـة فـروى أبـو               
= 
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  .)1(في والشتائيالنهاري، والليلي والصي: ومنه
                                         

= 
حامت وغريه، عن جماهد، أنه سأل ابن عباس عن ذلك، فقـال            

ة األنعام، نزلت مبكة مجلة واحدةن، فهي مكية، إال ثالث          سور
 إىل متـام اآليـات      }قُلْ تعالَوا أَتلُ  {آيات منها نزلت باملدينة     

الثالث، وسورة النحل، سوى ثالث آيات من آخرها، نزلـت          
هـذَاِن  {باملدينة منصرفة من أحد؛ واحلج سوى ثالث آيـات     

ملدينة، وسورة الـشعراء،     إىل متام الثالث، نزلت با     }خصماِن
ولَو { إىل آخرها، ولقمان، سوى ثالث من        }والشعراُء{سوى  

يا ِعباِدي الَّـِذين    { والزمر سوى ثالث من      }أَنما ِفي الْأَرضِ  
ِإنَّ { والتغابن إال آيات من آخرها واملزمل إال آيـتني           }أَسرفُوا

 لَمعي كبباقيه مكي، وروي عن      وعدا املدنيات كما تقدم،    }ر 
غري ذلـك،   : قتادة وعكرمة واحلسن وغريهم، حنو ذلك، وقيل      

  .وذكر ابن كثري وغريه تفصيل املدين واملكي وما استثين
واآلية من العالمة على انقطاع الكالم، عن الذي قبلها وعن   

ألا مجاعة حروف من القرآن : الذي بعدها، وانفصاهلا وقيل
  .ا عجب يعجز البشر عن التكلم مبثلهاأل: وطائفة منه، وقيل

ومائتان وأربعة : ستة آالف قيل: وعدد آيات القرآن الكرمي  
  .عشرة وقيل غري ذلك

 بالنهار، وهو rما نزل على رسول اهللا : أي، ومن القرآن) 1(
أكثر القرآن، ومنه ما نزل بالليل، قيل منه آية حتويل القبلة، قال 

رآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، أنزل عليه الليلة ق: ابن عمر
= 
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املائدة وبراءة :  وآخره)1(اقرأ مث املدثر: وأول ما أنزل
                                         

= 
ومنه أواخر آل عمران، فروى ابن حبان وغريه من حديث 

ِإنَّ ِفي خلِْق السمواِت {أنزل علي هذه الليلة : عائشة أنه قال
:  وآية}واُهللا يعِصمك ِمن الناِس{:  اآليات ومنه}واَألرِض

مرمي، وغري ذلك، وسورة األنعام، و: الثالثة الذين خلفوا وقيل
  .ومنه ما هو بالليل والنهار كآية التيمم

ومنه ما نزل بالصيف كآية الكاللة، ويف الشتاء، كاليت يف أول   
وِمنهم {السورة واآليات النازلة يف غزوة تبوك، يف شدة احلر 

 وآيات الذين جاءوا باإلفك، نزلت يف يوم }من يقُولُ ائْذَنْ ِلي
 حىت قال }اذْكُروا ِنعمةَ اِهللا علَيكُم{ شات وليلة األحزاب

سورة احلج، فيها مكي ومدين، وليلي واري، : شيخ اإلسالم
  .وسفري وحضري، وشتائي وصيفي

من القرآن ما نزل مسائيا وأرضيا، وما نزل بني : وقال ابن العريب  
السماء واألرض، وما نزل حتت األرض يف الغار، يعين سورة 

انتهى إىل سدرة املنتهى، وفيه فأعطي : سلماملرسالت، ومل
  .خواتيم سورة البقرة

 صدر سورة   rوأول ما أنزل من القرآن، على رسول اهللا         : أي) 1(
اقرأ يوم االثنني بال خالف ففي الصحيحني من حديث عائشة          

الرؤيـا  :  مـن الـوحي    rأول ما بدئ به رسول اهللا       : قالت
غار حراء فجاءه امللك حىت فاجأه احلق وهو يف  : الصادقة، قالت 

 }ما لَم يعلَم  { حىت بلغ    }اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق    {: فقال
  أول ســورة نزلــت،  : وللحــاكم وغــريه عنــها  

= 
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  .)1(والفتح وآية الكاللة، والربا والدين
                                         

= 
 وروي حنوه عن أيب     }اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق    {من القرآن   

  .موسى وغريه
 بعد فترة الوحي وملا }ثِّريا أَيها الْمد{مث أنزل عليه صدر سورة   

 }يا أَيها الْمدثِّر{دثروين فأنزل اهللا : جاءه امللك، فرق منه فقال
مث محي الوحي، وتتابع ويدل على ذلك ما يف الصحيحني، من 
حديث جابر، بينما أنا أمشي مسعت صوتا من السماء، فرفعت 

بني رأسي، فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالس على كرسي، 
يا {السماء واألرض فرجعت فقلت زملوين، فدثروين فأنزل اهللا 

ثِّردا الْمهوألن نزوهلا بعد سبب التدثر}أَي .  
عبد اهللا بن : وآخر ما نزل من القرآن، سورة املائدة، قاله: أي) 1(

أما إا : عمرو حسنه الترمذي، وللنسائي وغريه، عن عائشة
يها من حالل فأحلوه، وما آخر سورة نزلت، فما وجدمت ف

وجدمت فيها من حرام فحرموه صححه احلاكم، ويف الصحيح 
يستفْتونك قُِل اُهللا يفِْتيكُم ِفي {عن الرباء آخر آية نزلت 

براءة وأوهلا نزل على رسول اهللا :  وآخر سورة نزلت}الْكَاللَِة
rا عليا ملا رجع من غزو تبوك وهم باحلج فأردف .  

ِإذَا جاَء نصر اِهللا { عن ابن عباس، آخر سورة نزلت وملسلم  
حالْفَتويف الصحيح عنه، آخر ما نزل على رسول اهللا }و r آية 

  الربا، ورواه أمحد عن عمر وروي عن ابن عباس من طرق 
= 
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..............................

                                         
= 

 وقال }واتقُوا يوما ترجعونَ ِفيِه ِإلَى اِهللا{: إن آخر آية نزلت
 تسع ليال، ولعل اآليات، نزلت دفعة عاش بعدها: ابن جريج

 آخر ما يتعلق }يستفْتونك{واحدة وكل أخرب مبا بلغه، و
 }لَقَد جاَءكُم رسولٌ ِمن أَنفُِسكُم{: باملواريث وقيل ومنه

  . فاهللا أعلم}الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم{: اآليتني وقيل



 
 حاشية مقدمة التفسري

 35 

  
  )1(إنزاله
  

أنزل القرآن مجلة يف ليلة القدر، إىل بيت العزة، يف 
  .)3( وأنزل منجما حبسب الوقائع)2(السماء الدنيا

                                         
 وصفة rهللا تعاىل، على رسوله إنزال القرآن العظيم، من ا: أي) 1(

  .ما يصيبه عن ذلك وكتابته ومجعه
ِإنا {: إنزال القرآن مجلة واحدة يف ليلة القدر، قال تعاىل: أي) 2(

 }ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلٍَة مباركٍَة{:  وقال}أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر
أنزل مجلة واحدة وال نزاع يف ذلك، وحكي اإلمجاع، على أنه 

إىل بيت العزة، يف السماء الدنيا، كما قاله ابن عباس، وغريه 
وتقدم، أنه ال ينايف كونه مكتوبا يف اللوح احملفوظ قبل نزوله 

  .} ِفي لَوٍح محفُوٍظ*بلْ هو قُرآنٌ مِجيد {: كما قال تعاىل
ل اهللا وأنزل القرآن من اهللا تعاىل، نزل به جربيل على رسو: أي) 3(

rمفرقا، يتلو بعضه بعضا، حبسب الوقائع قال :  منجما، أي
 }وال يأْتونك ِبمثٍَل ِإال ِجئْناك ِبالْحق وأَحسن تفِْسريا{: تعاىل

أنزل القرآن يف ليلة القدر، إىل السماء : قال ابن عباس، وغريه
  .الدنيا، مجلة واحدة مث أنزل بعد ذلك وقرأ اآلية

= 
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 يف مثل صلصلة اجلرس، rيل، إىل النيب يلقيه جرب
  .)1(وهو أشده عليه

                                         
= 

علَى الناِس علَى مكٍْث  وقُرآنا فَرقْناه ِلتقْرأَه{: عاىلوقال ت  
  .}ونزلْناه تنِزيالً

إن كون جربيل نزل به من اهللا على حممد : وتقدم قول الشيخ  
rكما قال تعاىل } اَألِمني وحلَ ِبِه الرزن*لَى قَلِْبكال } ع 

 به، وال كونه قد أنزل كتبه قبل أن يرسل: ينايف كونه تعاىل
كتب أعمال : مكتوبا إىل بيت العزة، مجلة واحدة، وأنه تعاىل

إن جربيل أخذه عن : اخلالئق، قبل أن يعملوها، ومن قال
الكتاب مل يسمعه من اهللا، فقوله باطل، خمالف للكتاب والسنة 

  .وإمجاع سلف األمة
إذا تكلم اهللا بالوحي، أخذت السموات منه : ويف الصحيح  

رعدة شديدة خوفا من اهللا عز وجل، فإذا مسع : رجفة، أو قال
ذلك أهل السموات صعقوا وخروا هللا سجدا فيكون أول من 
يرفع رأسه جربيل فيكلمه اهللا من وحيه مبا أراد، وكلما مر 

قال : بسماء سأله مالئكتها، ماذا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول
  .يثاحلق وهو العلي الكبري وغري ذلك من األحاد

 من جربيل   rأشد كيفيات تلقي الوحي، على رسول اهللا        : أي) 1(
أن يأتيه امللك به يف مثل صلصلة اجلرس، كما يف الصحيح عن            

أمسع صالصل، مث أسكت عن ذلك فما      «:  قال rابن عمر، أنه    
  مــن مــرة يــوحى إيل، إال ظننــت أن نفــسي      
= 
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 وثبت أنه أنزل )1(ويأتيه يف مثل صورة الرجل يكلمه
  .)2(على سبعة أحرف

                                         
= 

 وقال ابن عباس كان rأنه أشد حاالت الوحي   : ، وفيه »تقبض
r            ِإنَّ { يعاجل من الوحي شدة، وكان مما حيرك شفتيه فأنزل اهللا

هعما جنلَي{ جنمعه لك يف صدرك }عهآنقُرفَِإذَا {تقرؤه :  أي}و
اهأْن{قرأه جربيل :  أي}قَر هآنقُر ِبعفَات*هانيا بنلَيِإنَّ ع ثُم {.  

ثل صورة الرجل، ويأتيه جربيل بالوحي، أحيانا، يف م: أي) 1(
وأحيانا يتمثل يل امللك «فيكلمه جربيل به، ويف الصحيح، 

» وهو أهونه علي«، زاد أبو عوانة، »فيكلمين فأعي ما يقول
أن «: وأحيانا ينفث يف روعه نفثا، كما رواه احلاكم وغريه

  .»روح القدس نفث يف روعي
أن القرآن أنزل على : من غري وجهrوثبت عن النيب : أي) 2(

عة أحرف، من حديث أنس، وأيب وحذيفة وغريهم أكثر من سب
 rتواتر عن رسول اهللا : عشرين صحابيا قال أبو عبيدة وغريه

أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ومر عمر شام بن حكيم، 
:  فقالrوهو يقرأ سورة الفرقان، فانطلق به إىل رسول اهللا 

قرأها مث قال ا: مسعته يقرؤها على حروف مل تقرئنيها فقال له
إن : اقرأها وقال لكل واحد منهما، هكذا أنزلت مث قال: لعمر

   .هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه
= 
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 )1(املعاين املتفقة بألفاظ خمتلفة كهلم وأقبل: قيل
  .)2(وكتب يف الرقاع وغريها يف عهد النبوة

                                         
= 

وال نزاع بني العلماء املعتربين، أن األحرف السبعة : قال الشيخ
 أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات rاليت ذكر النيب 

أو غري ذلك، كقول السلف إا حرف السبعة أو متام العشرة 
جمموع : من األحرف السبعة، وليست هي جمموعها، وقيل

األحرف السبعة، وهم جممعون على أن األحرف السبعة، ال 
  .خيالف بعضها بعضا، خالفا يتضاد فيه املعىن

وتعال، كما قاله ابن مسعود، وال تتضمن تناقض املعىن، قال ) 1(
ن معىن أحدها، ليس هو معىن بال نزاع، وقد يكو: الشيخ

اآلخر، لكن كال املعنيني حق، وهذا اختالف تنوع، وتغاير، 
أنزل القرآن على سبعة أحرف إن قلت غفورا : كما يف احلديث

رحيما، أو قلت عزيزا حكيما، فإنه كذلك، ما مل ختتم آية 
رمحة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رمحة، وكما يف القراءات 

ول وليزول وعجبت وعجبت وخيَدعون املشهورة كلتز
  .وخيُادعون

وكتب القرآن العظيم، يف الرقاع، مجع رقعة وقد تكـون          : أي) 2(
من جلد أو ورق أو كاغد وكتب يف غري الرقاع، كاللخـاف            
والعسب والقتب واألظالع وصدور الرجال وغري ذلك قال زيد    

  ومل يكن القرآن مجع يف شـيء قـال       rبن ثابت، قبض النيب     
   القـرآن يف املـصحف      rإمنـا مل جيمـع الـنيب        : اخلطايب

= 
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  . )1(مث يف الصحف، يف عهد أيب بكر
                                         

= 
ملا كان يترقبه من ورود ناسخ، لبعض أحكامه أو تالوته فلمـا            
انقضى نزوله بوفاته، أهلم اهللا اخللفاء الراشدين لـذلك، وفـاء           

  .بوعده الصادق، بضمان حفظه على هذه األمة
ف، يف  مجع القرآن العظيم يف الصحrمث بعد وفاة النيب : أي) 1(

أن زيد بن ثابت، : عهد أيب بكر رضي اهللا عنه؛ ففي الصحيح
أرسل إيلَّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر عنده، : قال

إن القتل قد استحر يف : إن عمر أتاين فقال: فقال أبو بكر
اليمامة بقراء القرآن وإين أخشى أن يستحر القتل بالقراء يف 

قرآن، وإين أرى أن تأمر جبمع املواطن فيذهب كثري من ال
؟ rكيف نفعل شيئا، مل يفعله رسول اهللا : القرآن، فقلت لعمر

هو واهللا خري، فلم يزل يراجعين، حىت شرح اهللا : قال عمر
قال : صدري لذلك، ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر، قال زيد

إنك شاب عاقل، ال نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي، : أبو بكر
لو كلفوين نقل جبل من : تبع القرآن، امجعه فواهللا فتrلرسول اهللا 

كيف : اجلبال، ما كان أثقل علي مما أمرين به، من مجع القرآن قلت
هو واهللا خري فلم يزل : ؟ قالrتفعالن شيئا مل يفعله رسول اهللا 

أبو بكر يراجعين حىت شرح اهللا صدري، للذي شرح له صدر أيب 
العسب، واللخاف، وصدور بكر، وعمر فتتبعت القرآن أمجعه من 

  توفاه اهللا فكانت الصحف، عند أيب بكر، حىت : الرجال قال
= 
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  .)1(الناس على مصحف واحدمث مجع عثمان 
                                         

= 
مث عند عمر حياته، مث عند حفصة بنت عمر، وجاء حنوه من 

أعظم الناس يف املصاحف أجرا أبو بكر، : غري وجه، وقال علي
رمحة اهللا على أيب بكر، هو أول من مجع كتاب اهللا، وكان زيد 

 آية، إال بشاهدي عدل مع وجدانه مكتوبا ال يكتب: بن ثابت
  .وحفظه له، مبالغة يف االحتياط

إن زيد بن ثابت، شهد العرضة األخرية : يقال: وقال البغوي  
 وقرأها rاليت بني فيها ما نسخ، وما بقي وكتبها لرسول اهللا 

عليه وكان يقرئ الناس ا، حىت مات ولذلك اعتمده أبو بكر 
ن كتب املصاحف، ووقعت الثقة وعمر جلمعه،وواله عثما

لكوم يبدون عن تأليف معجز، ونظم معروف، قد شاهدوا 
 عشرين سنة،وال ريب أم كتبوا ما حتققوا rتالوته من النيب 

: أنه قرآن مستقر يف العرضة األخرية، وكذا قال غري واحد
 يف العام الذي قبض فيه، هي rالقراءة اليت عرضت على النيب 

  .يقرؤها الناس اليومالقراءة اليت 
أي مث ملا كثر اختالف القراء يف وجوه القراءة وخشيت الفتنة مجـع             ) 1(

عثمان بن عفان رضي اهللا عنه الناس، يف خالفته على مصحف واحد،        
وأمجع الصحابة عليه، وترك ما سواه ففي الصحيح، أن حذيفة قـدم            

ان مـع   على عثمان، وكان يغازي أهل الشام يف فتح أرمينية وأذربيج         
: أهل العراق فأفزع حذيفة اختالفهم يف وجوه القراءة فقال لعثمـان          

ـتالف اليهـود              والنـصارى،   أدرك األمة قبـل أن خيتلفـوا، اخ
= 
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= 

أن أرسلي إلينا الـصحف، ننـسخها يف        : فأرسل إىل حفصة  
املصاحف، مث نردها إليك فأرسلت ا حفصة إىل عثمان، فأمر          

وسعيد بن العاص، وعبـد     زيد بن ثابت، وعبد اهللا بن الزبري،        
الرمحن بن احلارث بن هشام، فنسخوها يف املـصاحف وقـال       

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت      : عثمان للرهط القرشيني الثالثة   
يف شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش فإنه إمنا نزل بلسام           
ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف يف املـصاحف، رد عثمـان           

رسل إىل كل أفق مبصحف مما نـسخوا  الصحف إىل حفصة، وأ 
  .وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق

إمنا : وكان ذلك يف سنة مخس وعشرين، قال علي: قال احلافظ  
فعل ذلك يف املصاحف، على مأل منا، وذلك، أنه بلغ عثمان أن 

إن قراءيت خري من قراءتك، وهذا يكاد يكون : بعضهم يقول
أرى أن جيمع الناس على مصحف : فما ترى؟ قال: كفرا قلنا

  .فنعم ما رأيت: واحد فال تكون فرقة وال اختالف قلنا
اختلفوا يف القرآن على عهد عثمـان       : وروي عن أنس أنه قال      

عنـدي  : حىت اقتتل الغلمان واملعلمون فبلغ ذلك عثمان، فقال       
 تكذبون، وتلحنون فيه، فمن نأى عين، كان أشد تكذيبا وأكثر         

اجتمعوا فاكتبوا للناس إمام فـاجتمعوا      : حلنا يا أصحاب حممد   
هـذه أقرأهـا   : فكتبوا فكانوا إذا اختلفوا وتدارءوا يف آية قالوا    

   فالنــا فريســل إليــه فيقــال لــه كيــف rرســول اهللا 
= 
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 )1(أنه مشتمل على ما حيتمله رمسها: واجلمهور
  .)2(ومتضمنتها العرضة األخرية

                                         
= 

كذا وكذا فيكتبوا وقد تركوا لذلك مكانا قال        : أقرأك؟ فيقول 
 أحـدثهم بالعرضـة     إمنا كانوا يؤخرونه، لينظروا   : ابن سريين 

  .األخرية فيكتبون على قوله
ومذهب مجهور أهل العلم، من السلف، واخللف على أن : أي) 1(

مصحف عثمان، مشتمل على ما حيتمله رسم سبعة األحرف، 
أن القراءة على األحرف السبعة، مل تكن : وذكر ابن جرير

ا واجبة على األمة، وإمنا كان جائزا هلم، ومرخصا هلم فيها، فلم
رأى الصحابة، أن األمة تفترق، وختتلف إذا مل جيمعوا على 
حرف واحد اجتمعوا على ذلك، إمجاعا شائعا، وهم معصومون 

  .من الضاللة
 rومذهب اجلمهور، أن األحرف السبعة، اليت قال فيها : أي) 2(

أنزل القرآن على سبعة أحرف متضمنتها العرضة األخرية اليت 
هذا مذهب مجهور : قال الشيخ وrعارض جربيل ا النيب 

العلماء من السلف واخللف وسائر أئمة املسلمني فإنه ثبت يف 
الصحاح، أنه كان يعارضه يف كل عام مرة، ويف العام الذي 
قبض فيه عارضه مرتني، واآلخرة هي قراءة زيد بن ثابت 

اليت أمر اخللفاء الراشدون بكتابتها يف : وغريه، وهي
  .يها الناس باتفاق من الصحابةاملصاحف،ومجع عثمان عل

 يف قد أمجع املسلمون على أن القرآن املتلو: وقال القاضي عياض  
= 
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  .)1(وترتيب اآليات بالنص والسور باالجتهاد
                                         

= 
مجيع األقطار املكتوب يف املصحف، الذي بأيدي املسلمني ما 

قُلْ { إىل آخر }الْحمد ِهللا رب الْعالَِمني{مجعه الدفتان من أول 
 املرتل على رسوله حممد  كالم اهللا ووحيه}أَعوذُ ِبرب الناِس

r وأن مجيع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك 
أو أبدله حبرف آخر، مما مل يشتمل عليه املصحف، الذي وقع 
عليه اإلمجاع، وأمجع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو 

  .كافر
وترتيب اآليات القرآنية بالنص إمجاعا حكاه غري واحد، : أي) 1(

 وأمره، من غري خالف بني rوا بأنه واقع بتوقيف النيب وجزم
املسلمني،ودلت السنة على ذلك فإنه قد ثبت من قراءته سورا 

ضعوا هذه اآلية، يف موضع كذا من : يف صلواته، وثبت من قوله
يف آية الصيف، اليت يف آخر سورة النساء، : هذه السورة، وقوله

 سورة الكهف، وخواتيم سورة البقرة،وعشر آيات من أول
 rومن آخرها، وغري ذلك مما يدل على أن ترتيب اآليات عنه 

 يقرأ على rتوقيفي،وما كان الصحابة لريتبوا ترتيبا مسعوا النيب 
  .خالفه

ترتيب اآليات، أمر واجب، وحكم الزم، والـذي        : وقال القاضي   
نذهب إليه، أن مجيع القرآن الذي أنزله اهللا، وأمر بإثبات رمسه،ومل           

سخ، وال رفع تالوته بعد نزوله، هو هذا الذي بني الدفتني الذي            ين
 وال زيد فيه، وأن     حواه مصحف عثمان وأنه مل ينقص منه شيء،       

  ترتيبـــه ونظمـــه ثابـــت، علـــى مـــا    
= 
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..........................................

                                         
= 

 من آي السور مل يقدم من       r نظمه اهللا، ورتبه عليه رسول اهللا       
ذلك مؤخر، وال أخر مقدم، وأن األمة ضبطت عن رسول اهللا           

r ب آي كل سورة، ومواضعها كما ضبطت عنه نفـس           ترتي
: القراءات، وذات التالوة وكذا قال البغوي وغريه، وأنه ثبـت         

أن سعي الصحابة كان يف مجعه يف موضع واحد، ال يف ترتيبه،            
فإن القرآن مكتوب يف اللوح احملفوظ، على هذا الترتيب، وأنه          

 وممـا  rوته حصل اليقني من النقل املتواتر ذا الترتيب عن تال        
: أمجع الصحابة على وضعه هكذا يف املصحف، فـإن عثمـان          

أمرهم أن يتابعوا الطوال فجعلت األنفال والتوبة فيها،ومل يفصل         
كانت قصتها شبيهة بقصتها    : قال: بينهما بالبسملة وملا قيل له    

 أا منها، فمـن أجـل       rفظننت أا منها، ومل يبني لنا النيب        
أكتب بينهما سطر بـسم اهللا الـرمحن   ذلك، قرنت بينهما ومل     

الرحيم ووضعتها يف السبع الطوال، وال ميتنع أن يكون بعـض           
  .rالسور توقيفا علم ترتيبه يف حياته 
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  )1(أسباب نزوله

  
  .)2(معرفة سبب نزول القرآن، يعني على فهم اآلية

                                         
ذكر أسباب نزول القرآن، املعني على الوقوف على املعىن : أي) 1(

  .املتعني على املفسر معرفته
فهم معاين بيان سبب الرتول، طريق قوي يف : قال ابن دقيق) 2(

ال ميكن معرفة تفسري اآلية بدون : القرآن، وقال الواحدي
قدس -الوقوف على قصة أو بيان نزوهلا، وقال شيخ اإلسالم، 

أن : العلم بالسبب، يورث العلم باملسبب وذلك: -اهللا روحه
العلم بسبب نزول اآلية، هو الطريق إىل العلم باملسبب من ذلك 

:  قال مروان} الَِّذين يفْرحونَ ِبما أَتواال تحسبن{: قوله تعاىل
لئن كان امرؤ فرح مبا أويت وأحب أن حيمد مبا مل يفعل،معذبا 

نزلت يف أهل الكتاب، حني : لتعذبن أمجعون فقال ابن عباس
 عن شيء فكتموه إياه وأخربوه مبا سأهلم عنه، rسأهلم النيب 

  .واستحمدوا بذلك إليه
ظعون، وعمرو بن عدي، يف استدالهلما ومنه قصة عثمان بن م  

لَيس علَى الَِّذين آمنوا وعِملُوا {: على حل اخلمر بقوله
 اآلية وألن نزوهلا يف أناس قالوا }الصاِلحاِت جناح ِفيما طَِعموا

= 
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ِإِن { ومنه )1(ظ عاما، والسبب خاصفقد يكون اللف
متبت2(}ار(.  

                                         
= 

كيف مبن قتلوا يف سبيل اهللا؟ وكانوا يشربوا : ملا حرمت اخلمر
  وهي رجس؟

قصر التخصيص، على ما عدا صورته ألن فإذا عرف السبب ) 1(
صورة السبب قطعي، وإخراجها باالجتهاد، حكى القاضي 

واآلية اليت هلا سبب : اإلمجاع على منعه، وقال الشيخ: وغريه
معني، إن كانت أمرا ويا، فهي متناولة لذلك الشخص، ولغريه 
ممن كان مبرتلته، مل يقصدوا أن حكم اآلية خمتص به دون غريه 

 هذا ال يقوله مسلم عاقل، على اإلطالق ومل يقل أحد من فإن
علماء املسلمني، إن عمومات الكتاب والسنة، خيتص بالشخص 

  .املعني
إا ختتص بنوع ذلك الشخص فيعم ما : وإمنا غاية ما يقال  

نزلت هذه : يشبهه، وال يكون العموم فيها حبسب اللفظ وقوهلم
أن : بب الرتول ويراد به تارةاآلية يف كذا، يراد به تارة، أنه س

هذا داخل يف اآلية، وإن مل يكن السبب كما يقال عىن ذه 
: نزلت يف كذا، ال ينايف قول اآلخر: اآلية كذا وقول أحدهم

  .نزلت يف كذا إذا كان اللفظ يتناوهلا
 }ِإِن ارتبتم {: ومن اللفظ العام، وسببه خاص قوله تعاىل      : أي) 2(

اآليسة ال عدة عليهـا إذا مل ترتـب،         : الفإن من الناس من ق    
  ووضح ذلك سبب الرتول، وهو أنـه ملـا نزلـت اآليـة يف              
= 
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  .)1(]البقرة[ }فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اِهللا{

                                         
= 

قد بقي عدد مـن عـدد       : سورة البقرة، يف عدد النساء، قالوا     
النساء مل يذكرن الصغار والكبار فرتلت هذه اآلية، وعلم أـا           
خطاب ملن مل يعلم ما حكمهن يف العدة، وارتاب هل علـيهن            

 إن أشكل علـيكم حكمهـن       }ِإِن ارتبتم { فمعىن   عدة أو ال  
  .وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن

 فإن }فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اِهللا{: ومن ذلك، قوله تعاىل: أي) 1(
ظاهر اللفظ يقتضي أن املصلي ال جيب عليه استقبال القبلة، 

يف نافلة حضرا وال سفرا، وهو خالف اإلمجاع وهي إمنا نزلت 
  .السفر، أو فيمن صلى باجتهاد فبان له اخلطأ
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  )1(عامه وخاصه

الباقي على عمومه، كـ :  منه)2(أقسام: العام
}كُماتهأُم كُملَيع تمر3 (}ح(.  

                                         
  .ذكر عام القرآن، وخاصه، وما يتعلق بذلك: أي) 1(
لفظ يستغرق الصاحل له، من غري حصر؛ وتدخل النادرة، : العام) 2(

وغري املقصودة حتته، مطابقة إثباتا أو سلبا وداللته على أصل 
ألحوال، واألزمنة املعىن قطعية وعموم األشخاص يستلزم عموم ا

: والبقاع، وكل والذي واليت وأي وما، ومىت وحيثما وحنوها
للعموم، واجلمع املعرف بالالم، واإلضافة، ما مل يتحقق عهد 
والنكرة يف سياق النفي والنهي، والشرط وغري ذلك وينقسم 

  .العام إىل ثالثة أقسام
واُهللا {من أقسام العام، القسم الباقي على عمومه، حنو : أي) 3(

ِليمٍء عيئًا{ }ِبكُلِّ شيش اسالن ظِْلمال ي{} ِمن لَقَكُمالَِّذي خ
حرمت علَيكُم { وحنو ذلك من األحكام الفرعية }تراٍب

كُماتهوهو عزيز إذ ما من عام إال ويتخيل فيه التخصيص }أُم 
حرمت { قد خيص منه غري املكلف و}اتقُوا ربكُم{فنحو 

 خص منه حالة االضطرار والسمك، واجلراد، }علَيكُم الْميتةُ
  .العرايا، وغري ذلك: ومن الربا
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هم الَِّذين قَالَ لَ{والعام املراد به اخلصوص كـ 
اسوهو كثري إذ ما )2(العام املخصوص:  والثالث)1(}الن 

  .)3(من عام إال وقد خص

                                         
والقسم الثاين، من أقسام العام، العام املراد به اخلصوص، : أي) 1(

وليس عمومه مرادا، بل كلي استعمل يف جزئي ويصح أن يراد 
راد بل هو ذو أفراد به واحد، وال يراد به مشوله جلميع األف

الَِّذين قَالَ لَهم الناس {: استعمل يف فرد منها، مثاله قوله تعاىل
مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسوالقائل واحد ويقوي }ِإنَّ الن 

:  وقعت اإلشارة بقوله}ِإنما ذَِلكُم الشيطَانُ{: ذلك قوله
}ونَ {: ك قوله إىل واحد بعينه، ومن ذل}ذَِلكُمدسحي أَم

اسالن{ أي رسول اهللا rوقوله  :} ثُ أَفَاضيح وا ِمنأَِفيض
اسالِئكَةُ{:  وقوله}النالْم هتادواملراد جربائيل وغري ذلك}فَن  .  

أي والثالث من أقسام العام املخصوص، وهو مراد عمومه ) 2(
ا،وتناوله للبعض ومشوله جلميع األفراد من جهة تناول اللفظ هل
  .الباقي بعد التخصيص، كتناوله هلا بال ختصيص

واملخصوص من العام، أمثلته كثرية إذ ما من لفظ يف : أي) 3(
القرآن عام، إال وقد خص بالقرآن، أو بالسنة أو بالقياس 
واملطلق مع املقيد، كالعام مع اخلاص، فمىت وجد دليل على 

  .تقييده، صري إليه، وإال فال
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مخسة أحدها : إما متصل وهو: واملخصص
   )2( واملنفصل كآية أخرى )1(االستثناء

                                         
واملخصص قسمان، إما متصل باملخصص منه، وإما : يأ) 1(

منفصل واملتصل مخسة أشياء، أحدها االستثناء، وهو اإلخراج 
والَِّذين يرمونَ {: بإال، أو إحدى أخواا حنو قوله

والشعراُء { وحنو }ِإال الَِّذين تابوا{:  إىل قوله}الْمحصناِت
ومن {:  وقوله}ِإال الَِّذين آمنوا{:  قوله إىل}يتِبعهم الْغاوونَ

كُلُّ شيٍء هاِلك {}ِإال من تاب{ إىل }يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما
ههجِإال و{.  

ورباِئبكُم الالِتي ِفي حجوِركُم ِمن {الوصف، حنو : والثاين  
ِبِهن ملْتخالالِتي د اِئكُم{الشرط حنو :  والثالث}ِنس الَِّذينو

 متِلمِإنْ ع موهفَكَاِتب كُمانمأَي لَكَتا مِمم ابونَ الِْكتغتبي
ب علَيكُم ِإذَا حضر أَحدكُم الْموت ِإنْ ترك {}ِفيِهم خيرا كُِت

ؤِمنونَ قَاِتلُوا الَِّذين ال ي{الغاية، حنو :  والرابع}خيرا الْوِصيةُ
 إىل }وال يؤِمنونَ ِباِهللا{ }حتى يعطُوا الِْجزيةَ{:  إىل قوله}ِباهللا
وال تقْربوهن حتى { }حتى يعطُوا الِْجزيةَ{: قوله

 اآلية، واخلامس بدل }وكُلُوا واشربوا حتى يتبين{}يطْهرنَ
ى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع وِهللا علَ{البعض من الكل حنو 

  .}ِإلَيِه سِبيالً
أي والقسم الثاين، املنفصل من املخصص منه كآية أخرى يف  )2(

والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن {: حمل آخر من القرآن حنو قوله
 ثُم ِإذَا نكَحتم الْمؤِمناِت{:  خص بقوله}ثَالثَةَ قُروٍء

= 
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  .)1(أو حديث أو إمجاع 

                                         
= 

 }طَلَّقْتموهن ِمن قَبِل أَنْ تمسوهن فَما لَكُم علَيِهن ِمن ِعدٍة
 وحنو }وأُوالت اَألحماِل أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن{: وبقوله
 خص من امليتة السمك، }حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم{: قوله
 ومن الدم اجلامد، } لَكُم صيد الْبحِر وطَعامهأُِحلَّ{: بقوله
وآتيتم ِإحداهن ِقنطَارا {:  وقوله}أَو دما مسفُوحا{: بقوله

فَال جناح علَيِهما ِفيما {:  خص بقوله}فَال تأْخذُوا ِمنه شيئًا
 }ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍةفَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد {:  وقوله}افْتدت ِبِه

فَعلَيِهن ِنصف ما علَى الْمحصناِت ِمن {: خص بقوله
  .}الْعذَاِب

 خص }وأَحلَّ اللَّه الْبيع{: أو خص حبديث، حنو قوله تعاىل: أي) 1(
 }وحرم الربا{: منه البيوع الفاسدة، وهي كثرية بالسنة، وقوله

القاتل، : آيات املواريث، خص منهاخص منه العرايا؛ و
. اجلراد بالسنة: واملخالف يف الدين؛ وآية حترمي امليتة، خص منها

ماًء {األمة، بالسنة، : ، خص منها}ثَلَاثَةَ قُروٍء{: وآية
خص منه املتغري بالسنة؛ أو خص بإمجاع، كآية }طَهورا

آية : املواريث، خص منها الرقيق، باإلمجاع؛ وخص بالقياس
 خص منها العبد }فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمئَةَ جلْدٍة{: الزنا

فَعلَيِهن ِنصف ما علَى {: بالقياس على األمة، املنصوصة يف قوله
  . املخصص لعموم اآلية املتقدمة}الْمحصناِت ِمن الْعذَاِب
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ما كان خمصصا لعموم السنة «: ومن خاص القرآن
مرت أن أقاتل أ«:  خص}حتى يعطُوا الِْجزيةَ{كـ 

  .)1(»الناس، حىت يقولوا ال إله إال اهللا

                                         
 }الِة الْوسطَىحاِفظُوا علَى الصلَواِت والص{: وكذا قوله) 1(

 عن الصالة، يف األوقات املكروهة، بإخراج rخص عموم يه 
 األية خص عموم }وِمن أَصواِفها وأَوباِرها{: الفرائض وقوله

والْعاِمِلني علَيها {: وقوله» ما أبني من حي فهو كميتته«: قوله
مهلَّفَِة قُلُوبؤالْمقة لغين وال لذي ال حتل الصد«:  خص عموم}و

:  خص عموم قوله}فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي{: وقوله» مرة سوي
  .»إذا التقى املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول يف النار«
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  )1(الناسخ واملنسوخ

  
فَينسخ اُهللا ما {، ومنه )2(يرد النسخ مبعىن اإلزالة

  . )3(}يلِْقي الشيطَانُ
                                         

اإلزالة للحكم، حىت ال جيوز امتثاله قال غري واحد من : النسخ)1(
األئمة ال جيوز ألحد أن يفسر القرآن، إال بعد أن يعرف منه 

من املنسوخ، وقال علي لقاض، أتعرف الناسخ من الناسخ 
مما خص : هلكت وأهلكت، والنسخ: ال، قال: املنسوخ؟ قال

اهللا به هذه األمة، حلكم، منها، التيسري، وأمجعوا على جوازه 
حيث : ويرد بالقرآن للقرآن، وبالسنة للقرآن، وقال الشافعي
ة، تبني وقع بالسنة فمعها قرآن، أو بالقرآن فمعه السنة عاضد

  .توافق القرآن والسنة
  .نسخت الشمس الظل إذا أزالته: تقول العرب) 2(
رفع ما ألقاه الشيطان، ال رفع ما : والنسخ هنا: قال الشيخ) 3(

وإلقاء الشيطان يف أمنيته قد يكون يف نفس : شرعه اهللا، قال
لفظ املبلغ، وقد يكون يف مسع املبلغ، وقد يكون يف فهمه قال 

رفع ما يتوهم فيه من :  وإحكامه} يحِكم اُهللا آياِتِهثُم{: تعاىل
  املعىن، الذي ليس مبراد، وكذلك ما رفع حكمه فإن يف 
= 
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 )2(}وِإذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آيٍة{ )1(ومبعىن التبديل
 أو )3(عاتما نسخ تالوته وحكمه كعشر رض: وهو ثالثة

  .)4(تالوته دون حكمه كآية الرجم
                                         

= 
ذلك مجيعه نسخا ملا يلقيه الشيطان يف معاين القرآن، وهلذا 

هل عرفت الناسخ من املنسوخ؟ فإذا عرفت : كانوا يقولون
  .الناسخ عرفت احملكم

الكتاب، وهو، نقله من نسخة إىل وأصل النسخ من نسخ ) 1(
أخرى وغريها، فكذلك معىن نسخ احلكم، إىل غريه إمنا هو 

  .حتويله ونقل عبارته منه، إىل غريه
واُهللا {أي إذا نسخنا حكم آية، فأبدلنا مكانه حكم أخرى ) 2(

واهللا أعلم بالذي هو أصلح خللقه، فيما :  أي}أَعلَم ِبما ينزلُ
 أي حكمها }ما ننسخ ِمن آيٍة{: أحكامه وقاليبدله ويغري من 

  .فنبدله، ونغريه وال يكون إال يف األمر والنهي، كما يأيت
كان فيما أنزل عشر «: ففي الصحيحني عن عائشة، قالت) 3(

رضعات معلومات، فنسخن خبمس معلومات، فتويف رسول اهللا 
rأن ،ولعله قد قارب الوفاة أو » وهن مما يقرأ من القرآن

التالوة نسخت،ومل يبلغ ذلك كل الناس، إال بعد وفاة رسول 
 فتويف وبعض الناس يقرؤها وقال أبو موسى نزلت مث rاهللا 
  .رفعت

ومن القرآن ما نسخ تالوته دون حكمه كآية الرجم فعن : أي) 4(
  أن سورة األحزاب لتعدل سورة البقرة، : أيب بن كعب

= 
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  . )1(أو حكمه دون تالوته
                                         

= 
خ والشيخة إذا زنيا، الشي«: وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم

، وقال عمر، »فارمجوها ألبتة، نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم
لوال أن يقول الناس، زاد عمر يف كتاب اهللا، لكتبتها وللحاكم 

  . اكتبها فكأنه كره ذلكrأا ملا نزلت قال رسول اهللا 
إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب، يا «: ويف مصحف عائشة  

نوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون أيها الذين آم
إن اهللا أمرين أن أقرأ «: ، وللحاكم عن أيب»الصفوف األول

لو أن :  ومن بقيتها}لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا{عليك القرآن فقرأ 
ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه، سأل ثانيا، ولو سأل ثانيا 

وف ابن آدم إال التراب، ويتوب فأعطيه، سأل ثالثا، وال ميأل ج
اهللا على من تاب، وإن ذات الدين عند اهللا احلنيفية غري اليهودية 

، وأليب عبيد عن أيب »وال النصرانية، ومن يعمل خريا فلن يكفره
إن اهللا «: موسى، نزلت سورة حنو براءة مث رفعت وحفظ منها

اديني سيؤيد هذا الدين بأقوام ال خالق هلم ولو أن البن آدم و
من مال لتمىن واديا ثالثا، وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب، 

، وروي غري ذلك ويف الصحيحني »ويتوب اهللا على من تاب
ونزل فيهم قرآن قرأناه : يف قصة أصحاب بئر معونة قال أنس

أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا «حىت رفع 
  .»وأرضانا

  . نسخ حكمه، ومل تنسخ تالوتهما: والقسم الثالث: أي) 1(
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  . )1(وصنفت فيه الكتب وهو قليل
                                         

وصنفت الكتب الكثرية فيما نسخ حكمه وبقيت تالوته، : أي) 1(
وممن صنف يف ذلك أبو عبيد، وأبو داود، وأبو جعفر النحاس، 
وابن األنباري، وابن العريب، وابن اجلوزي، وغريهم وهو قليل، 
وإن كان بعضهم أكثر من تعديد اآليات، فيه، سوى ما اصطلح 

بعض السلف فسموا كل رفع نسخا، سواء كان رفع عليه 
  .حكم أو رفع داللة ظاهرة

مراد عامة السلف بالناسخ واملنسوخ، رفع احلكم : قال ابن القيم  
جبملته تارة ةوهو اصطالح املتأخرين، ورفع داللة العام واملطلق 
والظاهر، وغريها تارة، إما بتخصيص، أو تقييد أو محل مطلق 

ه، وتبيينه، حىت إم ليسمون االستثناء، على مقيد، وتفسري
والشرط، والصفة، نسخا، لتضمن ذلك لرفع داللة الظاهر 

  .وبيان املراد
فالنسخ عندهم ويف لسام، هو بيان املراد بغري ذلك اللفظ بل   

بضع عشر : بأمر خارج عنه، وإال فإمنا صحح النسخ يف حنو
ا حضر أَحدكُم ِإذَ{: آية، كما حكاه ابن العريب وغريه منها

توةٌ{ بآية املواريث }الْميِفد هِطيقُوني لَى الَِّذينعقيل بـ }و 
}همصفَلْي رهالش كُمِمن ِهدش نِر {}مهِن الشع كأَلُونسي

والَِّذين {}قَاِتلُوا الْمشِرِكني{ بـ}وال الشهر الْحرام{}الْحراِم
وتيكُمنَ ِمن{ باآلية قبلها }فَّوفُِسكُما ِفي أَنوا مدبِإنْ تبـ }و 
أُولُو { بـ }والَِّذين عقَدت أَيمانكُم{ اآلية }ال يكَلِّف اُهللا{

فَِإنْ جاُءوك { بآية النور }والالِتي يأِْتني الْفَاِحشةَ{ }اَألرحاِم
= 
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  .)1(وال يقع إال يف األمر، والنهي، ولو بلفظ اخلرب
                                         

= 
مهنيب كُمأَِن ا{ بـ }فَاحمهنيب كُم{ و}ح كُمِمن كُنِإنْ ي

 بآخر السورة مث }قُِم اللَّيلَ{ باآلية بعدها و }ِعشرونَ صاِبرونَ
  .بالصلوات اخلمس، ويف بعض ذلك خالف

 بآية }ِمما رزقْناهم ينِفقُونَ{وأما من أدخل يف املنسوخ حنو   
وقُولُوا ِللناِس {}ِكِمنيأَلَيس اُهللا ِبأَحكَِم الْحا{الزكاة، و

 بآية السيف، وحنو ذلك فمحكم ليس مبنسوخ، وكذا }حسنا
ما هو من قسم املخصوص، أو ما كان قبل البعثة إال ما كان 
يف أول اإلسالم، وليس يف القرآن ناسخ، إال واملنسوخ قبله 

وآية احلشر يف :  وقيل}ال حتل لك النساء{سوى آية العدة، 
  .الفيء

 أو عن rإىل نقل صريح صحيح، عن النيب : رجع يف النسخوامل  
آية كذا نسخت كذا، وقد حيكم به مع علم : صحايب يقول

التأريخ، لتضمنه رفع حكم، وإثبات حكم، تقرر يف عهد 
  .النبوة

وال يقع النسخ، إال يف األمر والنهي؛ ومنه الوعد، : أي) 1(
، ويقع النسخ، والوعيد، واحلظر، واإلطالق، واملنع، واإلباحة

يف األمر، والنهي بلفظ اخلرب، أما اخلرب الذي ليس مبعىن الطلب، 
إمنا يكون يف املتعبدات، ألن هللا أن : فلم يدخله النسخ، فإن النسخ

يتعبد خلقه مبا شاء، إىل أي وقت شاء مث يتعبدهم بغري ذلك، وأما 
  . منسوخاألخبار بغري معىن الطلب، فال يكون فيها ناسخ وال
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  )1(احملكم واملتشابه

  
 واملتشابه يشبه هذا )2(مييز احلقيقة املقصودة: احملكم
  . )3(ويشبه هذا

                                         
بيان احملكم، الواضح الداللة، واملتشابه الذي فيه اشتباه : أي) 1(

  .على كثري من الناس
: من غريها حىت ال تشتبه بغريها، قاله الشيخ وغريه، وعن أمحد) 2(

احملكم : احملكم ما استقل بنفسه ومل حيتج إىل بيان وعن الشافعي
ما ال حيتمل إال وجها واحدا وذكر الشيخ أن اإلحكام تارة 
يكون يف الترتيل، فيكون يف مقابلة ما يلقيه الشيطان فاحملكم 
املرتل من عند اهللا، أحكمه اهللا، أي فصله من االشتباه بغريه، 
وفصل عنه ما ليس منه، فإن اإلحكام هو الفصل والتمييز، 
والفرق والتحديد، الذي به يتحقق الشيء وحيصل اتقانه، وتارة 

قابله بالنسخ، الذي هو رفع ما يكون يف إبقاء الترتيل، عند من 
شرع، وهو اصطالحي وتارة يكون اإلحكام يف التأويل واملعىن 
وهو متييز احلقيقة، وفسر مبا وضح معناه وما كان معقول املعىن 

  .وغري ذلك
فتكون حمتملة للمعنيني، وعن أمحد ما احتاج إىل : قال الشيخ) 3(

ا وقاله أمحد ما احتمل من التأويل وجوه: بيان، وعن الشافعي
= 
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ابِتغاَء {يتبعون ما تشابه منه والذين يف قلوم زيغ 
  .)1( ليفتنوا به الناس إذا وضعوه، على غري مواضعه}الِْفتنِة

                                         
= 

احملكم يف القرآن يقابل باملتشابه، ومبا نسخ : وغريه وقال الشيخ
هو الَِّذي أَنزلَ علَيك الِْكتاب ِمنه آيات {: كما قال تعاىل

اتاِبهشتم رأُخاِب والِْكت أُم نه اتكَمح{:  وقال}م خسنفَي
 فجعل مجيع اآليات }م يحِكم اُهللا آياِتِهاُهللا ما يلِْقي الشيطَانُ ثُ

الـر ِكتاب {: حمكمة حمكمها ومتشاها كما قال تعاىل
  .}أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبٍري

الذين يف قلوم زيغ، عدول عن احلق، يدعون احملكم : أي) 1(
 }وِإلَهكُم ِإلَه واِحد{: الذي ال اشتباه فيه، مثل قوله تعاىل

ما اتخذَ اُهللا ِمن ولٍَد وما { }ِإنِني أَنا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدِني{
لَم يتِخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شِريك ِفي { }كَانَ معه ِمن ِإلٍَه

 }لَم يكُن لَه كُفُوا أَحد و*لَم يِلد ولَم يولَد { }الْملِْك
ويتبعون املتشابه الذي يشبه هذا ويشبه هذا كأنا وحنن فروي أن 

 تأولوها على أن اآلهلة rنصارى جنران، الذين وفدوا على النيب 
  .ثالثة لكوا ضمري مجع

أنا وحنن، من املتشابه فإنه يـراد ـا         : ومعلوم أن : قال الشيخ   
 جنسه، ويراد ا الواحد الذي معـه        الواحد الذي معه غريه من    

أعوانه، ومل يكونوا من جنسه، ويراد ا الواحد املعظم نفـسه،           
الذي يقوم مقام من معه غريه، لتنوع أمسائه، اليت كل اسم منها            
  يقوم مقـام مـسمى فـصار هـذا متـشاا، ألن اللفـظ              
= 
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احلقيقة اليت أخرب عنها، :  وهو}وابِتغاَء تأَِويِلِه{
  .)1(كالقيامة وأشراطها

                                         
= 

واحد، واملعىن متنوع، واألمساء املشتركة يف اللفظ هـي مـن           
، وذكر أن ما تأوله املتفلسفة، غريهم، مما أخرب اهللا بـه            املتشابه

عما يف اآلخرة اتباع للمتشابه، وابتغاء الفتنة، مبا يوردونه مـن           
  .الشبهات

إذا رأيتم «:  قالrأن رسول اهللا : ويف الصحيحني عن عائشة  
 »الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم

ني بلغه أن يسأل عن متشابه القرآن، وقصة صبيغ مع عمر، ح
ما امسك؟ قال عبد اهللا :  فقال}الذَّاِرياِت ذَروا{فسأل عمر عن 

  .وأنا عبد اهللا عمر، وضربه الضرب الشديد: صبيغ، فقال
إذا أحل عليه رجل، يف مسألة من هذا اجلنس، : وكان ابن عباس  

أوا ما أحوجك أن أصنع بك ما صنع عمر بصبيغ ألم ر: يقول
ابتغاء الفتنة، ال االسترشاد واالستفهام، : أن غرض السائل

فعاقبوهم على هذا القصد :  أي}الذَّاِرياِت ذَروا{: وقوله
 عن rالفاسد كالذي يعارض بني آيات القرآن وقد ى النيب 

، وألن ذلك »ال تضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض«: ذلك فقال
  .يوقع الشك يف القلوب

زيغ ويتبعون ما تشابه منه، مع ابتغاء : ين يف قلوموالذ: أي) 1(
= 
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}أِْويلَهت لَمعا يم1(ِإال اُهللا{ وقته وصفته }و( 
                                         

= 
تأويله الذي ال يعلمه إال اهللا، وهو احلقيقة اليت أخرب عنها فإن 

إنشاء فيه األمر وتأويله هو نفس الفعل املأمور : الكالم نوعان
إخبار فيه ذكر أمور القيامة وأشراط الساعة : به، والنوع الثاين

مر املخرب به إذا وقع، وقد جاء اسم عني األ: وغري ذلك، وتأويله
هلْ {: التأويل يف القرآن يف غري موضع؛ منه قوله تعاىل

ِإال تأِْويلَه يوم يأِْتي تأِْويلُه يقُولُ { أي ينتظرون }ينظُرونَ
وهسن اآلية، ليس تأويله فهم معناه، وإمنا ذلك جميء ما }الَِّذين 

يامة، وأشراط الساعة، كالدابة أخرب به تعاىل من أمور الق
ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغرا، وجميء ربك 
وامللك صفا صفا، وما يف اآلخرة من الصحف، واملوازين واجلنة 

  .والنار، وأنواع النعيم والعذاب وغري ذلك
وما يعلم تلك احلقائق، من أحوال القيامة، وغريها إال اهللا، : أي) 1(

فَال تعلَم نفْس ما {}اَهللا ِعنده ِعلْم الساعِةِإنَّ {: قال تعاىل
 إىل غري ذلك من اآليات الدالة على }أُخِفي لَهم ِمن قُرِة أَعيٍن

أن ذلك التأويل، ال يعلمه وقتا، قدرا ونوعا، وحقيقةً، إال اهللا، 
  .وإمنا حنن نعلم بعض صفاته مببلغ علمنا

 املتشابه ال يعلم تفسريه ومعناه إال اهللا،        ومل يقل يف  : قال الشيخ   
هو فصل اخلطاب، :  وهذا}وما يعلَم تأِْويلَه ِإال اُهللا{: وإمنا قال

بني املتنازعني يف هذا املوضع، فإن اهللا أخرب أنه ال يعلم تأويله إال      
  هو، والوقـف هنـا علـى مـا دل عليـه أدلـة كـثرية                
= 
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ونَ ِفي الِْعلِْم ياِسخالرا ِبِهونومل ينف )1(}قُولُونَ آم 
  .)2(}ِليدبروا آياِتِه{عنهم علم معناه، بل قال 

                                         
= 

تابعني، ومجاهري األمة    ومجهور ال  rوعليه أصحاب رسول اهللا     
مبعىن التفسري، فمخطئ قطعا، وإمنا نـشأ يف  : ومن جعل التأويل 

عرف كثري من املتأخرين، بصرف اللفظ عن االحتمال الراجح         
وهذا االصطالح مل يكن يعرف يف     : إىل االحتمال املرجوح، قال   

عهد الصحابة، وال التابعني، بل وال األئمة األربعة وال كـان           
صرف اللفظ عن مدلوله، إىل     :  التأويل احملدث، وهو   التكلم ذا 

  .خالف مدلوله مدلوال عندهم
لَِكِن الراِسخونَ ِفي {:  كما قال تعاىل}كُلٌّ ِمن ِعنِد ربنا{) 1(

 ِزلَ ِمنا أُنمو كِزلَ ِإلَيا أُنونَ ِبمِمنؤونَ يِمنؤالْمو مهالِْعلِْم ِمن
ِلك{:  وقال}قَب كبر ِمن قالْح هأَن وا الِْعلْمأُوت الَِّذين لَمعِليو

مهقُلُوب لَه ت  والبن مردويه، من حديث }فَيؤِمنوا ِبِه فَتخِب
أن القرآن مل يرتل، ليكذب بعضه بعضا فما : عمرو بن شعيب

عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه منه فآمنوا به، وللحاكم من 
واعملوا مبحكمه، وآمنوا مبتشاه، وقولوا : ابن مسعودحديث 

  .آمنا به كل من عند ربنا
ومل ينف عن الراسخني يف العلم، علم معاين القرآن : أي) 2(

 }ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه{: وتفسريه بل قال
ت وما ال يعقل له وهذا يعم اآليات احملكمات، واآليات املتشاا

   ومل يستثن }أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ{: معىن ال يتدبر وقال
= 
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 قال شيخ اإلسالم، وثبت أن اتباع املتشابه ليس يف
  .)1(خصوص الصفات

                                         
= 

شيئا منه ى عن تدبره، بل ذم من ال يتعقله وال يتفقهه، وال 
وِمنهم من يستِمعونَ ِإلَيك أَفَأَنت تسِمع {: يتدبره، فقال

مِإلَ{ }الص ِمعتسي نم مهِمنةً وأَِكن لَى قُلُوِبِهما علْنعجو كي
وهفْقَهإمنا ذم من اتبع املتشابه، ابتغاء :  واهللا ورسوله}أَنْ ي

تأويله، فأما من تدبر احملكم، واملتشابه كما أمره اهللا، وطلب 
فهمه ومعرفة معناه، فلم يذمه اهللا، بل أمر بذلك، ومدح عليه، 

يعلم، ويفهم ويفقه، ويتدبر، ويتفكر وأخرب أنه إمنا أنزل القرآن ل
  .فيه، حمكمه ومتشاه

ومل ميتنع أحد من الصحابة، وال التابعني، عن تفسري آية من   
كتاب اهللا، وقال هذه من املتشابه، الذي ال يعلم معناه، وال قال 

إن يف القرآن : قط أحد من سلف األمة، وال من األئمة املتبوعني
 وال أهل العلم r يفهمها رسول اهللا آيات ال يعلم معناها، وال

واإلميان مجيعهم، وإمنا قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض 
  .الناس وهذا ال ريب فيه

متفقون على أن مجيع القرآن، مما ميكن : وذكر أن املسلمني  
إن من القرآن كالما ال : العلماء معرفة معانيه، وأن من قال

، فإنه خمالف إلمجاع يفهم أحد معناه وال يعرف معناه إال اهللا
  .األمة مع خمالفته للكتاب والسنة

إذا رأيتم الذين «ملا تقدم يف الصحيح، من حديث عائشة ) 1(
= 
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وال أعلم أن أحدا من السلف، جعلها من املتشابه 
  .)1(الداخل يف هذه اآلية

                                         
= 

وما {: ، وقصة صبيغ وغريها، وقوله تعاىل»يتبعون ما تشابه منه
 إما أن يكون الضمري عائدا على الكتاب }يعلَم تأِْويلَه ِإال اُهللا
ن كان عائدا على الكتاب، فيصح أن مجيع أو على املتشابه، فإ

آيات الكتاب احملكمة، واملتشاة اليت فيها إخبار عن الغيب، 
الذي أمرنا أن نؤمن به، ال يعلم حقيقة ذلك الغيب، ومىت يقع، 

أن اهللا جعل التأويل للكتاب كله، مع : إال اهللا، وقد يستدل هلذا
 تشابه منه، فألن إخباره أنه مفصل وتقدم وإن كان عائدا إىل ما
وما أحسن ما : املخرب به من الوعد والوعيد، وحنوه متشابه قال

بلْ كَذَّبوا ِبما لَم يِحيطُوا {: يعاد التأويل إىل القرآن كله، وقال
أِْويلُهت أِْتِهما يلَمففرق بني اإلحاطة بعلمه وبني إتيان }ِبِعلِْمِه و 

 أهل العلم واإلميان بعلمه، وملا أنه ميكن أن حييط: تأويله، فتبني
معرفة معاين الكالم على : يأم تأويله، فإن اإلحاطة بعلمه

أن املتشابه : نفس وقوع املخرب به، فظهر: التمام، وإتيان التأويل
  .ليس يف خصوص الصفات

أما إدخال أمساء اهللا وصفاته، أو بعض ذلك يف املتشابه، : وقال) 1(
 اهللا، واعتقاد أن ذلك هو املتشابه الذي الذي ال يعلم تأويله إال

استأثر اهللا بعلم تأويله، كما يقول كل واحد من القولني، 
طوائف من أصحابنا، وغريهم فإم وإن أصابوا يف كثري مما 

  .يقولون، وجنوا من بدع وقع فيها غريهم
= 
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= 

من قال إن هذا من : فالكالم على هذا من وجهني، األول  
م معناه، فنقول أما الدليل على ذلك، فإين املتشابه، وأنه ال يفه

ما أعلم عن أحد من سلف األمة وال من األئمة، ال أمحد بن 
حنبل، وال غريه، جعل ذلك من املتشابه الداخل يف هذه اآلية، 
ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أمساء اهللا وصفاته، مبرتلة 

يرتل كالما إن اهللا : الكالم األعجمي الذي ال يفهم، وال قالوا
كلمات هلا معان صحيحة، قالوا : ال يفهم أحد معناه، وإمنا قالوا

متر كما جاءت، ووا عن تأويالت : يف أحاديث الصفات
تعطيل النصوص عما دلت عليه وردوها : اجلهمية اليت مضموا

وأبطلوها ونصوص أمحد واألئمة بينة يف أم كانوا يبطلون 
وص على ما دلت عليه، من تأويالت اجلهمية ويقرون النص

معناها، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه، كما يفهمون ذلك 
  .يف سائر نصوص الوعد والوعيد، والفضائل وغري ذلك

والدليل على أن هذا ليس مبتشابه، ال يعلم معناه، أن : قال  
ال ريب أن اهللا مسى نفسه يف القرآن بأمساء، مثل الرمحن : نقول

واجلبار، والعليم، والقدير والرءوف، وحنو والودود، والعزيز، 
سورة اإلخالص وآية : ذلك، ووصف نفسه بصفات، مثل

ِإنَّ اَهللا ِبكُلِّ {: الكرسي وأول احلديد، وآخر احلشر، وقوله
ِليمٍء عي{ و}شٍء قَِديريلَى كُلِّ ش{ وأنه }عِقنيتالْم ِحبي{ 

   }ى الْعرِشاستوى علَ{ويرضى عن الذين آمنوا، و
= 
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}يدِبي لَقْتا خِلم دجسأَنْ ت كعنا مم{} هجقَى وبيو
كبِني{}ريلَى عع عنصِلتإىل أمثال ذلك، فيقال ملن ادعى }و 

يف هذا، أنه متشابه، ال يعلم معناه، أتقول هذا يف مجيع ما مسى 
ا يف اجلميع، اهللا، ووصف به نفسه، أم يف البعض؟ فإن قلت هذ

كان هذا عنادا ظاهرا، وجحدا ملا يعلم باالضطرار من دين 
ِإنَّ اَهللا ِبكُلِّ {: اإلسالم، بل كفر صريح، فإنا نفهم من قوله

ِليمٍء عيٍء {:  معىن ونفهم من قوله}شيلَى كُلِّ شع ِإنَّ اللَّه
ِتي {:  معىن ليس هو األول ونفهم من قوله}قَِديرمحرو
ِإنَّ اَهللا عِزيز ذُو {:  معىن ونفهم من قوله}عت كُلَّ شيٍءوِس

  . معىن، وصبيان املسلمني، بل كل عاقل يفهم هذا}انِتقَاٍم
ومن أقر بفهم بعض معىن هذه األمساء والصفات، دون : قال  

بعض فما الفرق بني ما أثبته وبني ما نفاه، من جهة السمع؟ بأن 
عية، أو ظاهرة، خبالف اآلخر، أو من أحد النصني دال داللة قط

جهة العقل، بأن أحد املعنيني جيوز، أو جيب إثباته دون اآلخر، 
  .وكالمها باطل، يف أكثر املواضع

أن غالب من نفى، وأثبت شيئا، مما دل : ونكتة الكالم: قال  
عليه الكتاب والسنة، ال بد أن يثبت الشيء لقيام املقتضى 

لشيء لوجود املانع، أو لعدم املقتضى وانتفاء املانع، وينفي ا
فيبني له أن املقتضى فيما نفاه، قائم كما أنه فيما أثبته قائم، إما 
  من كل وجه، أو من وجه جيب به اإلثبات، وإما املانع فيبني 
= 
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أن املانع الذي يتخيله فيما نفاه، من جنس املانع الذي ختيله فيما 
  .إلثبات والنفيأثبته، وعليه أن يسوي بني األمرين يف ا

وما أعلم أحد من اخلارجني، عن الكتاب والسنة، من : قال  
مجيع فرسان الكالم، والفلسفة، إال وال بد أن يتناقض، فيحيل 
ما أوجب نظريه، ويوجب ما أحال نظريه، إذ كالمهم من عند 

أن يوصف اهللا : ما عليه أئمة اهلدى، وهو: غري اهللا، والصواب
 ال يتجاوز rصفه به رسول اهللا مبا وصف به نفسه، أو و

القرآن، واحلديث ويتبع يف ذلك سبيل السلف املاضيني، أهل 
العلم واإلميان، واملعاين املفهومة من الكتاب والسنة، ال ترد 
بالشبهات فتكون من باب حتريف الكلم عن مواضعه، وال 

آياِت ربِه{يعرض عنها فيكون من باب  م الَِّذين ِإذَا ذُكِّروا ِب
 وال يترك تدبر القرآن، فيكون }لَم يِخروا علَيها صما وعميانا

 فهذا أحد }ال يعلَمونَ الِْكتاب ِإال أَماِني{من باب الذين 
  .منع أن تكون من املتشابه: الوجهني، وهو

إذا قيل هذه من املتشابه، أو كان فيها ما هو من           : والوجه الثاين   
ما نقل عن بعض األئمة، أنه مسى بعض ما اسـتدل           املتشابه، ك 

الذي يف القرآن، أنه ال يعلم تأويله       : به اجلهمية متشاا، فيقال   
إال اهللا، إما املتشابه، وإما الكتاب كله ونفي علم تأويله لـيس            
نفي علم معناه، كما تقدم يف القيامة، وأمور القيامة وهذا الوجه         

يده، أنه قد ثبـت أن يف       قوي إن ثبت حديث وفد جنران، ويؤ      
  القرآن متـشاا، وهـو مـا حيتمـل معنـيني ويف مـسائل         
= 
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الصفات، ما هو من هذا الباب، كما أن ذلك يف مسائل املعاد،            
وأوىل، فإن نفي املتشابه بني اهللا وبني خلقه، أعظم مـن نفـي             

  .املتشابه بني موعود اجلنة وموجود الدنيا
في علم التأويل ليس نفيا وإمنا نكتة اجلواب، هو ما تقدم أن ن  

لعلم املعىن، وذكر أن اهللا حظ على تدبره، وتفقه وتعقله 
والتذكر به، والتفكر فيه، وأنه تعاىل مل يستثن من ذلك شيئا بل 
نصوص متعددة، تصرح بالعموم، وأن السلف من الصحابة 
والتابعني، وسائر األمة، قد تكلموا يف مجيع نصوص القرآن 

ا، وفسروها مبا يوافق داللتها، ورووا عن آيات الصفات وغريه
 أحادث كثرية توافق القرآن وأئمة الصحابة يف rرسول اهللا 

  .هذا أعظم من غريهم
وكذلك األئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك مل ينفوا معناه   

: بل يثبتون املعىن وينفون الكيفية كقول مالك ملا سئل عن قوله
}رلَى الْعع نمحىالروتاالستواء معلوم والكيف :  قال}ِش اس

جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة وقد تلقى الناس 
هذا الكالم بالقبول، فليس يف أهل السنة من ينكره، وقد بني أن 
االستواء معلوم، ولكن الكيفية ال تعلم،وال جيوز السؤال عنها، 

ية االستواء، ال كيف استوى ومل ينف إال العلم بكيف: ال يقال
  العلم بنفس االستواء وهذا شأن مجيع ما وصف اهللا به نفسه،
= 
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اءت دالة  ومتر كما ج)1(وعندهم قراءا تفسريها
  .)2(على ما فيها من املعاين، ال حترف، وال يلحد فيها

                                         
= 

التكليم معلوم، والكيف غري : كيف كلم موسى؟ قلنا:  ولو قيل
مث السلف متفقون على تفسريه، مبا هو مذهب : معلوم؛ قال

استوى على العرش ارتفع، عال على : أهل السنة قال بعضهم
رفة، مثل استوىل، وغري ذلك فهي من العرش، وأما التأويالت احمل

  .التأويالت املبتدعة
وعند السلف، قراءة اآليات، الواردة يف األمساء والصفات، : أي) 1(

هي تفسريها فتعلم الذات املقدسة، والصفات املعظمة، من 
حيث اجلملة، على الوجه الذي يليق جبالل اهللا وعظمته ويفهم 

  .عتقد حقيقة ال جمازامن قراءا، معىن ما دلت عليه، وت
ومتر آيات األمساء والصفات وجتري على ظاهرها، وتقر : أي) 2(

كما جاء يف كتاب اهللا، دالة على ما فيها، من معاين صفات 
ال تبدل وال تؤول على : الكمال، ونعوت اجلالل ال حترف أي

ال مييل أحد عن االستقامة يف معانيها : غري املراد وال يلحد أي
أمروها كما جاءت بال كيف، فإمنا نفوا علم : لسلفوإذا قال ا

  .الكيفية، ومل ينفوا علم حقائق األمساء والصفات
وقد مجع أهل العلم، من أهل احلديث، والفقه : قال الشيخ  

والكالم والتصوف، آيات الصفات، وأحاديثها وتكلموا يف 
إثبات معانيها، وتقرير صفات اهللا اليت دلت عليها تلك 
= 
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ترك ظاهره ملعارض راجح، كتخصيص : وكل ظاهر
 وكذا )1(العام وتقييد املطلق، فإنه متشابه، الحتماله معنيني

امل وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من املعىن الذي ليس 
  .)2(مبراد

                                         
= 

: ا ابتدعت اجلهمية جحد ذلك والتكذيب له، قالالنصوص مل
: وكل من علم ما جاءت به الرسل، وما يقوله هؤالء علم أم

يف غاية املشاقة واحملادة واحملاربة هللا ورسله، تأولوا كتاب اهللا 
على غري تأويله، فحرفوا الكلم عن مواضعه وأحلدوا يف أمساء اهللا 

الضطرار أنه خالف مراد وآياته، حبيث محلوها على ما يعلم با
  .اهللا ورسوله، كما فعل إخوام القرامطة والباطنية

كل لفظ يستغرق الصاحل له، من غري حصر، ويأيت : العام) 1(
ختصيصه متصال ومنفصال وتقييد املطلق، كالعام مع اخلاص، 
ومىت وجد دليل على تقييد املطلق، صري إليه والتخصيص 

يا أَيها الناس {نيني، فاألول كـ والتقييد متشابه، الحتماله مع
كُمبقُوا روا { قد خيص غري املكلف، والثاين حنو }اتِهدأَشو

كُمٍل ِمندع يوأطلق الشهادة يف البيوع}ذَو .  
ما مل تتضح داللته فإنه متشابه حنـو        : وكذا امل، وهو  : أي) 2(

}  سعسِل ِإذَا عاللَّيقبل وأدبـر وكقولـه      فإنه موضوع، أل   }و
ــروٍء{ ــةَ قُ ــوهن{، }ثَالثَ ِكحنــونَ أَنْ ت غَبرتال {، }وو

نلُوهضعت{،}  عملْقُونَ الـساحتمـال العطـف    :  ومنـه  }ي  
= 
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.......................................

                                         
= 

والتقدمي والتأخري، وإحكام املتشابه، رفع ما يتوهم فيـه، مـن           
  .املعىن الذي ليس مبراد

:  بعد قوله}ِمن الْفَجِر{ومن امل، ما يقع إحكامه متصال حنو   
 ومنفصال يف آية أخرى }الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد{

فَِإنْ طَلَّقَها فَال تِحلُّ لَه ِمن بعد حتى تنِكح زوجا {حنو 
هراِن{:  بعد قوله}غَيترم الطَّالق{.  
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  )1(التأويل
  

   )2(نفس وقوع املخرب به: التأويل يف القرآن
                                         

وعند السلف ذكر حكم التأويل، يف لغة القرآن، : أي) 1(
: التأويل: واملتأخرين من أهل الكالم وغريهم، قال الشيخ

مصدر، أوله يؤوله تأويال، مثل حول حتويال، وعول تعويال، 
عاد إىل : وأول يئول تعدية آل، يئول أوالً وقوهلم آل يئول أي

: ما يئول إليه الشيء قال: كذا ورجع إليه، ومنه املآل وهو
يه املتكلم، أو ما يئول إليه الكالم، أو فتأويل الكالم، ما أوله إل
من : نفس املراد بالكالم؛ ويف النهاية: ما تأول املتكلم ومطلقا

  .آل الشيء إىل كذا رجع وصار إليه
هو نفس وقوع املخرب به، ال يعلم : التأويل يف لغة القرآن: أي) 2(

حقيقته إال اهللا عز وجل، وإمنا نعلم بعض صفاته مببلغ علمنا قال 
أنه ال يعلم :  فأخرب تعاىل}وما يعلَم تأِْويلَه ِإال اُهللا{: اىلتع

تأويله إال هو جل وعال، وقد جاء يف غري موضع، منه قوله 
ولَقَد ِجئْناهم ِبِكتاٍب فَصلْناه علَى ِعلٍْم هدى ورحمةً {تعاىل 

 هلْ ينظُرونَ ِإال تأِْويلَه يوم يأِْتي تأِْويلُه يقُولُ الَِّذين *ِلقَوٍم يؤِمنونَ 
قا ِبالْحنبلُ رسر اَءتج لُ قَدقَب ِمن وهسجميء ما  وذلك}ن   

= 
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  .)1( تفسري الكالم وبيان معناه:وعند السلف
                                         

= 

أخرب القرآن بوقوعه من القيامة، وأشراطها، وما فيها من 
لعذاب وغري الصحف واملوازين واجلنة والنار، وأنواع النعيم، وا

ذلك فهذا وحنوه، ال يعلم وقته، وصفته إال اهللا عز وجل قال 
يسأَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها قُلْ ِإنما ِعلْمها {: تعاىل

بلْ كَذَّبوا ِبما لَم يِحيطُوا ِبِعلِْمِه {:  وكذا قوله}ِعند ربي
أِْويلُهت أِْتِهما يلَموغري ذلك فتأويل األخبار عني املخرب به إذا  }و

  .وقع
فالتأويل فيه، نفس األمور املوجودة يف اخلارج، : وقال الشيخ  

طلعت الشمس فتأويل : سواء كانت ماضية أو مستقبلة فإذا قيل
هذا، نفس طلوعها هذا هو لغة القرآن اليت نزل ا وأما تأويل 

قالت عائشة رضي اهللا نفس الفعل املأمور به، كما : األمر، فهو
كان يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وحبمدك، : عنها

  .اللهم اغفر يل يتأول القرآن
والتأويل يف سورة يوسف، تأويل أحاديث الرؤيا والتأويل : قال  

يف األعراف، ويونس تأويل القرآن، ويف قصة موسى، وصاحبه، 
ة وقتل الغالم، تأويل األفعال اليت فعلها لعامل من خرق السفين

  .وإقامة اجلدار
مع أنه عندهم مطلقا، نفس املراد بالكالم، وهلذا كان ابن ) 1(

جرير، يقول يف تفسريه القول يف تأويل قوله تعاىل، واختلف 
أهل التأويل، يف هذه اآلية وحنو ذلك ومراده التفسري وقال أبو 

   .عبيد وطائفة مها مبعىن
= 
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: وعند املتأخرين من املتكلمة واملتفقهة وحنوهم هو
صرف اللفظ عن املعىن الراجح إىل املعىن املرجوح، لدليل 

  . )1(يقترن به
                                         

= 
تفسري : لف له معنيان أحدمهاالتأويل يف لفظ الس: وقال الشيخ

الكالم،وبيان معناه، سواء وافق ظاهره، أو خالفه، فيكون 
: التأويل، والتفسري، عند هؤالء متقاربا، أو مترادفا، واملعىن الثاين

هو نفس التأويل،املراد بالكالم فاألول فيه من باب العلم 
والكالم، كالتفسري، والشرح واإليضاح ويكون وجود التأويل، 

:  القلب واللسان له الوجود الذهين واللفظي والرمسي والثاينيف
  .التأويل فيه، نفس األمور املوجودة يف اخلارج

وهذا هو التأويل، الذي يتكلمون عليه يف أصول : قال الشيخ) 1(
هذا النص مؤول أو : الفقه ومسائل اخلالف، فإذا قال أحد منهم

ويل، والتأويل هذا نوع تأ: هو حممول على كذا، قال اآلخر
حيتاج إىل دليل، هذا هو التأويل، الذي يتنازعون فيه يف مسائل 
الصفات، إذا صنف بعضهم، يف إبطال التأويل أو ذم التأويل، أو 

آيات الصفات ال تؤول وقال اآلخر جيب تأويلها : قال بعضهم
بل التأويل جائز يفعل عند املصلحة، ويترك عند : وقال الثالث

ح للعلماء، دون غريهم إىل غري ذلك من املصلحة، أو يص
  .املقاالت والتنازع

  وبسبب االشتراك يف لفظ التأويل بني ما عناه اهللا يف كتابه   
= 
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  .)1(أو محل ظاهر، على حمتمل مرجوح
. )2(القرامطة، والباطنية، لألخبار، واألوامرما تأوله 

                                         
= 

وبني ما كان يطلقه كثري من السلف، وبني اصطالح كثري من 
املتأخرين، اعتقد كل من فهم منه معىن بلغته، أن ذلك هو 

  .املذكور يف القرآن
ند املتأخرين، من املتكلمة، وغريهم، محل ظاهر والتأويل ع: أي) 1(

من نص على حمتمل مرجوح، وكذا قاله الشيخ، وغريه من 
إن هذا : األصحاب، والشافعية، وغريهم، قال وال جيوز أن يقال

اللفظ متأول، مبعىن أنه مصروف عن االحتمال الراجح، إىل 
  .املعىن املرجوح

املخالفون للرسل، ومنهم ومن التأويل الباطل، ما تأوله : أي) 2(
القرامطة، والباطنية واملؤولون، لألخبار، واألوامر، وهو بال 

مثل ما يدعيه، : مرية، من حتريف الكلم عن مواضعه، وقال
الباطنية والقرامطة، من اإلمساعيلية، والنصريية، وأمثاهلم ومن 
وافقهم من الفالسفة، وغالة املتصوفة، واملتكلمني وشر هؤالء 

سنة عشرين ومائتني، فإم يدعون، : طة ومبدأ حدوثهمالقرام
الصالة املأمور ا، : أن للقرآن باطنا خيالف الظاهر، فيقولون

فالصالة يف حقهم : ليست هذه إمنا يؤمر ا العامة، وأما اخلاصة
معرفة أسرارنا، وجربيل هو العقل الفعال الذي تفيض منه 

  .املوجودات وأمثال هذه األمور
خل يف كثري من أقواهلم، كثري من املتكلمني واملتصوفني وقد د  

 إنه القلب }اذْهب ِإلَى ِفرعونَ{: يف قوله: وباطنيتهم يقولون
= 
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 واجلهمية، )1(والفالسفة لإلخبار عن اهللا، واليوم اآلخر
واملعتزلة وغريهم يف بعض ما جاء يف اليوم اآلخر، ويف 
آيات القدر، وآيات الصفات، هو من حتريف الكلم عن 

  .)2(مواضعه
                                         

= 
وممن سلك ذلك صاحب األنوار وباطنية الفالسفة، يفسرون 
املالئكة، بقوي النفس، ومنهم من يفسر القرآن مبا يوافق 

 هي اليت خطت م }اِتِهمِمما خِطيئَ{: باطنهم الباطل كقوله
إن العذاب مشتق من : فغرقوا يف حبار العلم باهللا، وقوهلم

العذوبة، وأمثال هذه التأويالت، والتفسريات اليت يعلم كل 
  .مؤمن أا خمالفة ملا جاءت به الرسل

وما تأوله الفالسفة لإلخبار عن اهللا كتأويلهم الـ : أي) 1(
}دِم {نه شيء عن شيء و الذي ال يتميز م:  أنه}اأَحوالْي

 أنه ختييالت للحقائق، وحنو ذلك مما هو صرف لآليات }اآلِخِر
  .عن ظاهرها

وما تأوله اجلهمية، واملعتزلة وغريهم يف بعض ما جاء يف : أي) 2(
اليوم اآلخر كزعمهم يف بعث األجساد ورد األرواح إىل 

ام، ليفهموا األبدان، ووجود اجلنة والنار، بأا أمثلة ضربت للعو
الثواب والعقاب، الروحانيني، وأن اهللا مل يقدر األقدار ومل يتقدم 
علمه ا، وإمنا يعلمها بعد وقوعها وكتأويل االستواء باالستيالء، 

  .  عن مواضعهبالنعمة وغري ذلك مبا هو من حتريف الكلم: واليد
= 
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وطوائف من السلف، أخطئوا يف معىن : قال الشيخ
  .)1(املنفي ويف الذي أثبتوهالتأويل 

                                         
= 

والتحريف، هو العدول، باملعىن عن وجهه، وحقيقته، وإعطاء   
 معىن لفظ آخر، بقدر مشترك بينهما، وأما حتريف اللفظ، اللفظ
العدول عن جهته إىل غريها، إما بزيادة أو نقصان، أو : فهو

  .حركة
هو شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم، بن عبد السالم : الشيخ) 1(

بن عبد اهللا بن اخلضر بن حممد بن اخلضر، بن علي، بن عبد اهللا 
 الرباين، مفيت األمة حبر العلوم قامع بن تيمية، احلراين، العامل

البدع، صاحب املصنفات املؤيدة بالكتاب والسنة وما عليه 
  .سلف األمة

وإذا أطلق الشيخ، أو شيخ اإلسالم، فهو املعين، رمحه اهللا فإنه   
أكرب آيات اهللا يف خلقه، أيد اهللا به كتابه، وسنة نبيه وما كان 

اهللا له، من العلوم النقلية عليه السلف، وما ذاك إال ملا مجع 
والعقلية الشرعية، والتأرخيية، والفلسفية ومن اإلحاطة مبذاهب 
أهل امللل، والنحل، وآراء أهل املذاهب، ومقاالت الفرق، 
حفظا وفهما مل يعهد عن أحد من علماء األرض قبله، وال 
بعده، وملا أعطي من قوة احلكم، يف إحقاق احلق وإبطال 

ني، العقلية، والنقلية فجزاه اهللا عن اإلسالم الباطل، بالرباه
  .واملسلمني أحسن اجلزاء

اعتقادهم، أن معىن : واخلطأ الواقع يف معىن التأويل املنفي  
  نفس وقوع : التفسري واملراد به: التأويل، يف القرآن هو

= 
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صرف الكلم عن ظاهره، إىل : والتأويل املردود، هو
ومل يقل أحد من السلف، ظاهر :  قال)1(ما خيالف ظاهره

                                         
= 

املخرب به، واخلطأ يف التأويل، الذي أثبتوه كتأويل اليد بالنعمة، 
  .يالء، وحنو ذلكواالستواء باالست

ومعرفة ماجاء به الرسول، وما أراده بألفاظ القرآن : قال  
واحلديث هو أصل العلم واإلميان والسعادة والنجاة مث معرفة ما 

 rقاله الناس، يف هذا الباب، لينظر املعاين املوافقة للرسول 
  .واملعاين املخالفة له

 من املتكلمني، املعتزلة، واجلهمية، وغريهم،: وقال ابن القيم) 1(
صرف اللفظ، عن ظاهره، وهذا هو الشائع يف : مرادهم بالتأويل

التأويل : عرف املتأخرين، من أهل األصول والفقه وهلذا يقولون
على خالف األصل، والتأويل حيتاج إىل دليل وهذا التأويل هو 
الذي صنف، يف تسويغه، وإبطاله من اجلانبني وقد حكى غري 

  .لى عدم القول بهواحد إمجاع السلف ع
التأويل شر من التعطيل، لتضمنه التشبيه، والتعطيل : وقال  

والتالعب بالنصوص وإساءة الظن ا، وانتهاك حرمتها، التأويل 
ما ال حيتمله اللفظ أو ال يدل عليه، أو ال : الباطل، أنواع منها

يؤلف استعماله فيه، وأهله هم الذين يقولون النصوص الواردة 
، مل يقصد ا الرسول، أن يعتقد الناس الباطل، يف الصفات

ولكن قصد ا معان،ومل يبني هلم ذلك، وال دهلم عليها، ولكن 
أراد أن ينظروا فيعرفوا احلق بعقوهلم مث جيتهدوا يف صرف تلك 

  .النصوص، عن مدلوهلا
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هذه اآلية، أو هذا احلديث، :  وال قال)1(هذا غري مردود
 مع أم قد قالوا مثل ذلك، يف )2(مصروف عن ظاهره

وظواهرها، آيات األحكام املصروفة، عن عمومها، 
  .)3(وتكملوا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض

                                         

مل يقل أحد من سلف األمة، وأئمتها ظاهر هذا النص، من : أي) 1(
غري مراد، والظاهر يف عرف السلف حبيث ال القرآن، أو السنة 

حيرف الكلم عن مواضعه، ال يلحد يف أمساء اهللا وآياته وال 
يفسر القرآن، وكذا احلديث، مبا خيالف تفسري سلف األمة، 
وأهل السنة بل جيري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق 

  .عليه دالئل الكتاب، والسنة وأمجع عليه سلف األمة
 عن ذلك، وال قالوا جماز يصح نفيه، بل كالم اهللا حاشاهم) 2(

  .ورسوله حق على حقيقته
 تناقض وال اختالف rوليس يف كتاب اهللا، وال سنة رسوله ) 3(

  .بل يصدق بعضه بعضا
ملا كان وضع الكالم للداللة على مراد املتكلم : قال ابن القيم  

ام وكان مراده ال يعلم، إال بكالمه انقسم كالمه ثالثة أقس
ما : ما هو نص يف مراده، ال يقبل حمتمال غريه والثاين: أحدها

ما ليس : هو ظاهر يف مراده، وإن احتمل أن يريد غريه، والثالث
  بنص، وال ظاهر يف املراد، فهو حمتمل، حمتاج إىل بيان 
= 
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..............................

                                         
= 

يستحيل دخول التأويل فيه، وهذا شأن عامة نصوص : فاألول
يات الصفات، والتوحيد القرآن الصرحية يف معناها، خصوصا آ

ما هو ظاهر يف مراد املتكلم ولكنه يقبل التأويل فهذا : والثاين
ينظر يف وروده فإن اطرد استعماله، على وجه واحد استحال 
تأويله، ألن التأويل، إمنا يكون ملوضع جاء خارجا عن نظائره، 

اخلطاب بامل، الذي : فيؤول حىت يرد إىل نظائره والثالث
ال جيوز تأويله، إال : ه، على خطاب آخر فهذا أيضاأحيل بيان

  .باخلطاب الذي بينه
واملقصود أن الكالم الذي هو عرضة للتأويل، أن تكون له عدة   

معان، وليس معه ما يبني مراد املتكلم، فهذا التأويل فيه جمال 
  .واسع، وليس يف كالم اهللا شيء من اجلمل املركبة
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  .)1(نفي ااز
  

 ومل حيفظ عن أحد من األئمة )2(صرح بنفيه احملققون
  .)3(القول به

                                         

 هلج به املتأخرون، وجعله امللحدون ذكر نفي ااز، الذي: أي) 1(
: سلما لنفي حقائق الكتاب، والسنة قال يف القاموس، ااز

خالف احلقيقة، وقد صرح الناس قدميا وحديثا، بأنه ال جيوز أن 
  .يتكلم اهللا بشيء، ويعين به خالف ظاهره

صرح بنفي ااز، احملققون، من أصحاب اإلمام أمحد : أي) 2(
د، وابن وهب، وداود بن علي، ومنذر بن غريهم، كابن حام

سعيد، وأنكر أبو إسحاق اإلسفراييين وغريه، أن يكون يف اللغة 
جماز بالكلية، وأنكره شيخ اإلسالم، وابن القيم وبينا خطأ من 

من ادعاه يف لغة العرب، لزمه أن يقوله يف : ادعاه، وقال شيخنا
  .كتاب اهللا، وإال تناقض لرتوله بلغتهم

مل ينطق به السلف ونفس هذا التقسيم باطل وقال    :  الشيخ وقال) 3(
مل يرد الشرع بتقسيم الكالم، إىل حقيقة وجماز، وال         : ابن القيم 

ــصرح   ــة مل ي ــل اللغ ــه وأه ــار إلي ــه، وال أش   دل علي
= 
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وإمنا حدث تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز، بعد 
  . )1(القرون املفضلة

                                         
= 

أحد منهم، بأن العرب قسمت لغتها إىل حقيقة وجماز وال قال           
 وجد يف   أحد من العرب قط، هذا اللفظ حقيقة وهذا جماز وال         

: وال بواسطة ذلك، وهلذا   ، كالم من نقل لغتهم عنهم مشافهة       
ال يوجد يف كالم اخلليل،وسيبويه والفراء وأيب عمرو بن العالء،          
واألصمعي وأمثاهلم، كما مل يوجد ذلك يف كالم رجل واحد،          
من الصحابة، وال من التابعني، وال تابعي التابعني وال يف كالم           

  .ةأحد من األئمة األربع
هو اصطالح حدث، بعد القرون الثالثة : وقال ابن القيم) 1(

املفضلة بالنص، وكان منشأه من املعتزلة واجلهمية ومن سلك 
أن احلقيقة هي اللفظ : سبيلهم، من املتكلمني وأشهر ضوابطهم

املستعمل فيما وضع له أوال وااز هو اللفظ املستعمل يف غري 
  .ما وضع له أوال

م األلفاظ إىل حقيقة وجماز إما أن يكون عقليا أو          وتقسيمه: قال  
شرعيا أو لغويا أو اصطالحيا واألقسام الثالثة األول باطلة فإن          
العقل ال مدخل له يف داللة اللفظ على معناه، والشرع مل يـرد             
ــهم  ــصرح أحــد من   ــذا التقــسيم، وأهــل اللغــة مل ي

  ن بأن العرب قسمت لغاا، إىل حقيقـة وجمـاز وإذا علـم أ            
تقسيم األلفاظ إىل حقيقة وجماز ليس تقسيما شرعيا وال عقليـا   
  وال لغويا، فهو اصـطالح حـادث حمـض غـري منـضبط            
= 
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ة إىل اإلحلاد يف فتذرع به املعتزلة واجلهمي
  .)1(الصفات

                                         
= 

 وال مطرد وال منعكس بل متضمن للتفريق بني املتماثلني مـن           
  .كل وجه

وإبطال احلقائق، وتعطيل األلفاظ عن داللتها على املعاين، من ) 1(
 هو من جماز اللغة }اَء ربكوج{: ذلك قوهلم يف قوله تعاىل

 وصفة }الرحمِن{وجاء أمر ربك وقوهلم يف امسه : تقديره
بالرمحة جماز ألن الرمحة رقة تعتري القلب، وقوهلم يف استوائه 
على العرش، أنه مبعىن استوىل، أو قصد أو جممل يف جمازاته ويف 

ربك أو يبقى : اليدين جماز يف النعمة، أو القدرة ويف الوجه، أي
ثوابه وادعوه يف العلو والرتول وغري ذلك من صفات الرب، 

  .جل وعال وتقدس
ميتنع محله على احلقيقة حىت زعم ابن جين، وغريه من : وقالوا  

أن أكثر اللغة جماز، وكان هو وشيخه : أهل البدع، واالعتزال
أبو علي اجلبائي، من كبار أهل البدع، املنكرين لكالم اهللا، يف 

 شوكة املعتزلة، وكانت الدولة، دولة رفض واعتزال، زمن قوة
يف عهد عضد الدولة، وكان وزيره ابن عباد معتزليا وقاضيه 
عبد اجلبار معتزليا وتقدم أن أول من ظهر منهم تقسيم الكالم، 

  .املعتزلة، واجلهمية: إىل حقيقة وجماز
وقد علم باالضطرار أن اهللا متكلم حقيقة، فكيف يتصور دعوى   

كالم : از يف كالمه، إال على أصول اجلهمية الذين يقولونا
اهللا خملوق،ومل يقم به كالم، وقد أطبق السلف عن تضليلهم 
  وتكفريهم ومن أقر أن اهللا تكلم بالقرآن فإنه 
= 
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ومل يتكلم الرب به، وال رسوله، وال : قال الشيخ
 ومن تكلم به من )1(أصحابه، وال التابعون هلم بإحسان
: هذا من جماز اللغة: أهل اللغة، يقول يف بعض اآليات

  .)2(أن هذا مما جيوز يف اللغة: ومراده

                                         
= 

ال يتصور على أصله دخول ااز يف كالم اهللا بل كالمه تعاىل 
 ظاهره، حق على حقيقته، ولو احتمل أن يكون املراد به غري
  .انتفى الوثوق به تعاىل اهللا عما يقول امللحدون علوا كبريا

وإذا كان ظاهر كالم اهللا واألصل فيه احلقيقة، مل : قال ابن القيم  
جيز أن حيمل على جمازه، وخالف ظاهره ألبتة، وذكر أن 

منهم من أسرف فيه وغال، حىت ادعى أن أكثر : القائلني بااز
ر اللغة جماز، واختار هذا مجاعة ممن ألفاظ القرآن، بل أكث

ينتسب إىل التحقيق، والتدقيق، وال حتقيق، وال تدقيق، وإمنا هو 
  .خروج عن سواء الطريق ومفارقة للتوفيق

وليس ملن فارق بينهما حد صحيح مييز به بني هذا، وهذا وهو ) 1(
تقسيم من مل يتصور ما يقول، بل يتكلم بال علم، وهلذا كان 

ونه من الفروق، يبني أا فروق باطلة وكلما ذكر كل ما يذكر
  .بعض املتأخرين فرقا أبطله اآلخر

هذا غري ممنوع : يسوغ وميكن من جاز جوازا وجمازا أي: أي) 2(
  .يف اللغة
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إن :  ال سيما وقد قالوا)1(مل يرد هذا التقسيم احلادث
ااز يصح نفيه فكيف يصح محل اآليات القرآنية على 

 فإم قد )3( وال يهولنك إطباق املتأخرين عليه)2(مثل ذلك
  .)4(أطبقوا على ما هو شر منه

                                         
مل يرد هذا التقسيم،، الذي قسمه املتأخرون، احلادث بعد : أي) 1(

  .القرون املفضلة
 جيوز أن تسمى أدلة القرآن على جواز نفي احلقائق، بل ال: أي) 2(

تسقط حرمتها من : ظواهر لفظية، وجمازات فإن هذه التسمية
القلوب، وال سيما إذا أضافوا إىل ذلك، تسمية شبه املتكلمني 

  .والفالسفة قواطع عقلية
اهلائل املفزع، من األمور، أي ال يفزعنك، ويعظم عليك اتفاق ) 3(

لقول بااز يف كتاب اهللا املتأخرين بعد القرون املفضلة، على ا
  .rوسنة رسول اهللا 

شر من القول بااز، فقد أطبق األكثر على دعاء األنبياء، : أي) 4(
والصاحلني، وغريهم، مع اهللا، باسم الوسائل واختذوا أحبارهم، 
ورهبام أرباب، من دون اهللا واستباحوا احملرمات وتنقصوا من 

  .انمتسك بالكتاب والسنة فاهللا املستع
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مخسني وجها يف بطالن القول : وذكر ابن القيم
  وكالم اهللا، . )1(بااز

                                         
هو مشس الدين، أبو عبد اهللا، حممد بن أيب بكر بن : ابن القيم) 1(

أيوب، الزرعي، املعروف بابن قيم اجلوزية، العامل الرباين، طبق 
ذكره اخلافقني، أخذ عن شيخ اإلسالم وغريه، وقام هو، 
وشيخه أمت قيام يف إزالة البدع، وكانا من آيات اهللا، ونعمه 

ملا اشتدت مناواة اإلسالم، حىت العظمى، حفظ ما دينه، 
عظمت بلية مدعية ااز، تويف رمحه اهللا سنة إحدى ومخسني 

  .وسبعمائة
، يف الصواعق املرسلة، يف الرد على اجلهمية، -قال قدس روحه-

فصل يف كسر الطاغوت، الذي وضعته اجلهمية لتعطيل : واملعطلة
لطاغوت، حقائق األمساء، والصفات، وهو طاغوت اازت، هذا ا

هلج به املتأخرون، والتجأ إليه املعطلون وجعلوه جنة يتترسون به، 
من سهام الراشقني ويصدون به عن الوحي املبني، ذكر مخسني 

أنه قول مبتدع، وأن تقسيم الكالم، إىل : وجها، يف إبطاله، منها
حقيق وجماز، تقسيم فاسد وحتكم حمض، وال يستلزم وجوده، وأن 

ضعا قبل االستعمال، وكالم اهللا ليس له وضع تستلزم، و: دعواه
  .سابق على االستعمال فال تتصور فيه دعوى ااز

وعد منها ما يثلج الصدر، وذكر شيئا من فروقهم، بني احلقيقة   
وهلذا قالت اجلهمية املعطلة، يف الصفات، إا : وااز، مث قال

  جمازات يف حق الرب ال حقائق هلا وهذا هو الذي 
= 
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  .)1(وكالم رسوله مرته عن ذلك

                                         
= 

ليس هلم فيه : ، على حتقيق القول يف ااز، فإن أربابهحدانا
ضابط مطرد والمنعكس وهم متناقضون غاية التناقض خارجون 
عن اللغة والشرع، وحكم العقل، إىل اصطالح فاسد، قال وقد 
صرح غالم بإنكار معانيها باكلية ويقولون هي ألفاظ ال معاين 

  .هلا
خلوق، جمازا للخالق وتكون عندهم حقيقة للم: وقال أيضا  

من أبطل األقوال، وأعظمها تعطيال،وقد التزمه معطلوهم : وهذا
فال يكون عندهم رب العاملني موجودا حقيقة وال ملكا حقيقة، 
وال ربا حقيقة، وكفى أصحاب هذه املقالة ا كفرا وهذا 

الزم لكل من ادعى ااز، يف شيء من أمساء الرب، : القول
  يص هلم عنهوأفعاله لزوما ال حم

عن ااز، وتقدم أنه حق، وأن القرآن كالم اهللا حقيقة، : أي) 1(
حروفه، ومعانيه، وأن السلف الصاحل، جممعون على ذلك أن من 

  .قال خالف ذلك فمبتدع ضال
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   )1(اإلعجاز
  

 سامل )2(أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدياملعجزة 
  .)4( والقرآن معجز أبدا)3(عن املعارضة

                                         
 وال rأي ذكر إعجاز القرآن، وهو أعظم معجزات نبينا حممد ) 1(

أحد على أن كتاب اهللا معجز، مل يقدر : نزاع بني العقالء
وِإنْ أَحد ِمن الْمشِرِكني استجارك {: معارضته وقال تعاىل

 فلوال أن مساعه حجة عليه، مل }فَأَِجره حتى يسمع كَالم اِهللا
يقف أمره على مساعه وال يكون حجة، إال وهو معجزة وقال 

 }ِكتاب يتلَى علَيِهمأَولَم يكِْفِهم أَنا أَنزلْنا علَيك الْ{: تعاىل
أنه كاف يف الداللة، قائم مقام معجزات غريه، من : فأخرب تعاىل

األنبياء عليهم الصالة والسالم، حيث ثبت كونه معجزة نبينا 
  .وجب االهتمام مبعرفة إعجازهrحممد 

املعجزة املتحدي ا، أمر من األمور املهولة خارق للعادة : أي) 2(
  .اده اإلنسان خمالف مقتضاهااملألوفة مما يعت

عارضة مبثل صنيعه وأتى إليه : يعجز البشر، أن يأتوا مبثله، يقال) 3(
  .مبثل ما أتى وناقض كالمه وقاومه وباراه

والقرآن العزيز، معجز أبدا إىل يوم القيامة وكان أكثر : أي) 4(
 حسية انقرضت بانقراض rمعجزات االنبياء قبل حممد 

= 
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 وقد )1(أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته
حتداهم تعاىل على أن يأتوا حبديث مثله أو عشر سور أو 

  .)2(سورة
                                         

= 
ا إال من حضرها، ومعجزة هذه األمة أعصارهم فلم يشاهده

عقلية باقية على صفحات الدهر، لبقاء هذه الشريعة، فال مير 
عصر من األعصار، إال وكتاب اهللا، آية من آيات اهللا، يظهر 
شيء مما أخرب به، أنه سيكون يراه أولو البصائر دال على 

  .صحته إىل يوم القيامة
ثله آمن عليه البشر ما من نيب إال أعطي ما م«: ويف الصحيح  

وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيل فأرجو أن أكون 
  .»أكثرهم تابعا

أعجز القرآن الفصحاء على أن يأتوا مبثله، مع حرصهم : أي) 1(
علىمعارضته وإطفاء نوره وإخفاء أمره، ولو كان يف مقدرم 
ه معارضته لصالوا ا قطعا للحجة، ومل ينقل عن أحد منهم أن

حدث نفسه، بشيء من ذلك، وال رامه بل عدلوا إىل العناد 
  .واالستهزاء

وقد حتدى تعاىل العرب، وكانوا أفصح الفصاء ومصاقع : أي) 2(
: اخلطباء على أن يأتوا حبديث مثل القرآن كما قال تعاىل

}اِدِقنيوا صِديٍث ِمثِْلِه ِإنْ كَانوا ِبحأْتمث حتداهم بعشر }فَلْي 
أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا {:  كما يف قوله تعاىلسور منه،

= 
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أسلوبه، : وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها
  .)2( وبيانه وفصاحته)1(وبالغته

                                         
= 

 متوِن اِهللا ِإنْ كُند ِمن متطَعتِن اسوا معاداٍت ويرفْتٍر مِثِْلِه موِر سشِبع
 اِدِقنيِزلَ ِبعِلِْم اِهللا*صا أُنموا أَنلَمفَاع وا لَكُمجِيبتسي مث } فَِإنْ لَم 

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا ِبسورٍة {: حتداهم بسورة كما قال تعاىل
 }وِإنْ كُنتم ِفي ريٍب ِمما نزلْنا علَى عبدِنا فَأْتوا ِبسورٍة ِمن مِثِْلِه{ }مِثِْلِه

فلما عجزوا عن معارضته واإلتيان بسورة تشبهه، على كثرة اخلطباء 
بلغاء، واحلرص على املعارضة نادى عليهم بإظهار العجز، فيهم، وال

قُلْ لَِئِن اجتمعِت اإلِنس والِْجن علَى أَنْ يأْتوا {: وإعجاز القرآن فقال
  .} ظَِهرياِبمِثِْل هذَا الْقُرآِن ال يأْتونَ ِبمِثِْلِه ولَو كَانَ بعضهم لِبعٍض

محهم اهللا تعاىل، وجوها كثرية من دالئل وقد ذكر العلماء ر: أي) 1(
أسلوبه الغريب، املخالف : إعجازه وما بلغوا عشر معشارها، منها

: ألساليب كالم العرب، مع قوة فصاحتها، من دليل إعجازه أيضا
بالغته، اخلارقة لعادة العرب، الذين هم فرسان الكالم وارباب هذا 

لغريب بذاته، والبالغة الشأن وكل واحد من هذين النوعني األسلوب ا
اخلارقة بذاا نوع إعجاز مل تقدر العرب على اإلتيان بواحد منها، إذ 
كل واحد منها خارج عن قدرا مباين لفصاحتها وقال بعضهم 

  .اإلجياز مع البالغة واإلجياز واإلطناب من أعظم أنواع البالغة
لذي هو بديعه الباهر، وبيانه الظاهر ا: ومن وجوه إعجازه: أي) 2(

  يف أعلى درجات البيان وفصاحته اليت هي يف الغاية، 
= 
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 والروعة يف )2( وإخباره عن املغيبات)1(تأليفهوحسن 
  . )3(قلوب السامعني وغري ذلك

                                         
= 

القصوى من الفصاحة واستمرارها فيه، من مجيع أحنائها يف 
مجيعه، استمرارا ظاهرا ال يوجد له فترة وال يقدر عليه أحد من 
البشر وبذلك قامت احلجة على العامل بالعرب إذ كانوا ارباب 

وجه اإلعجاز الفصاحة : ضهمالفصاحة ومظنة املعارضة وقال بع
  .وغرابة األسلوب، والسالمة من مجيع العيوب

حسن تأليفه وخمالفته لنظم ما عداه : ومن وجوه إعجازه: أي) 1(
والبليغ إذا قرع مسعه فصل بينه وبني ما عداه من النظم ونبه 

على أن تأليفه، ليس على هيئة ما يتعاطاه البشر، فقال : تعاىل
 ال يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه وال * لَِكتاب عِزيز وِإنه{: تعاىل

  .}ِمن خلِْفِه تنِزيلٌ ِمن حِكيٍم حِميٍد
ما فيه من اإلخبار، عن املغيبات : ومن وجوه إعجازه أيضا: أي) 2(

املستقبلة، ومل يكن ذلك من شأن العرب، وما تضمنه أيضا من 
تقدمني، حكاية من شاهدها، قصص األولني، وسائر امل
: من اإلخبار عن الضمائر كقوله: وحضرها وما تضمنه أيضا

}كُماِن ِمنفَت  وغري }ويقُولُونَ ِفي أَنفُِسِهم{،}ِإذْ همت طَاِئ
  .ذلك

الروعة اليت تلحق قلوب : وذكر بعضهم من وجوه إعجازه: أي) 3(
  ة اليت سامعيه، عند مساعه والتأثري يف نفوسهم واهليب

= 
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= 

تعتريهم عند تالوته بل ال تستمع كالما غري القرآن إذا قرع 
مسعك خلص إىل قلبك من اللذة واحلالوة ما خيلص منه إليه قال 

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبٍل لَرأَيته خاِشعا {: تعاىل
 جلُود الَِّذين تقْشِعر ِمنه{:  وقال}متصدعا ِمن خشيِة اِهللا

  .}يخشونَ ربهم ثُم تِلني جلُودهم وقُلُوبهم ِإلَى ِذكِْر اِهللا
كون سامعه، ال ميله، وكونه مل يزل، وال يزال غضا : ومنها  

  .طريا، يف أمساع السامعني، وعلى ألسنة القارئني
ا عن غريه مجعه بني اجلزالة، والعذوبة كونه آخر الكتب، غني: ومنها

وذكروا غري ذلك، من وجوه إعجازه، ملا اشتمل عليه، من 
التركيب املعجز، الذي حتدى به اجلن واإلنس، واملعاين 
الصحيحة، الكاملة اليت هي من أعظم التحدي عند كثري من 

  .العلماء
وذكر الشيخ، وغريه أن احلروف املقطعة يف أوائل السور، إمنا   

 وأن اخللق عاجزون عن معارضته ذكرت بيانا إلعجاز القرآن،
مبثله مع أنه مركب من هذه احلروف املقطعة اليت يتخاطبون ا، 

ومل ترد كلها جمموعة يف أول القرآن، وإمنا : قال الزخمشري
كررت ليكون أبلغ يف التحدي، والتبكيت، كما كررت قصص 

وهلذا : كثرية، وكرر التحدي بالصريح يف أماكن، قال ابن كثري
ة افتتحت باحلروف فال بد أن يذكر فيها االنتصار كل سور

  .للقرآن وبيان إعجازه وعظمته
  فالقرآن معجز بلفظه، ونظمه ومعناه وإعجازه : قال الشيخ  

= 
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قد : إمجايل وتفصيلي، أما اإلمجايل فهو أنه: يعلم من طريقني
 ادعى النبوة، وجاء ذا القرآن وأن يف rعلم بالتواتر أنه 
أن مجيع اإلنس واجلن، : حدي، والتعجيز وأخربالقرآن آيات الت

  .لو اجتمعوا ال يأتون مبثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهريا
وعلم أم كانوا يعارضونه، ومل يأتوا بسورة من مثله، وذلك   

يدل على عجزهم عن معارضته ألن اإلرادة اجلازمة، ال يتخلف 
لناس حرصا عنها الفعل مع القدرة وقد علم بالتواتر، أم أشد ا

وأما الطرق فكثرية : ورغبة، على إقامة حجة يكذبونه ا قال
جدا، متنوعة من وجوه،وليس كما يظنه بعض الناس، أن 

حىت إن : معجزته من جهة صرف الدواعي، عن معارضته أي
من ظهور إعجازه مع شدة حرص البلغاء، على إخفاء أمره، أن 

حيانة قريش، قال الوليد، وكان أحد رؤساء قريش ويسمى ر
  .وكانوا سألوه عما يقول يف القرآن، قبل أن يفكر ويقدر

 فقرأ عليه القرآن، rكما ذكره اهللا عنه، وكان جاء إىل النيب   
فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه كما ذكره أهل التفسري 

يا عم، إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال، : وغريهم فقال
قد علمت : مدا لتعرض ملا عنده، فقالليعطوكه، لئال تأيت حم

  فقل فيه قوال يبلغ : قريش أين من أكثرها ماال، قال
وماذا أقول؟ فواهللا ما فيكم رجل : قومك أنك كاره له قال

  أعلم بالشعر مين، وال برجزه وال بقصيده وال بأشعار اجلن 
واهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، وواهللا إن لقوله الذي 
= 
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 )1(إن لقوله حلالوة وإن عليه لطالوة: حىت قال الوليد
علم : ومن تأمل حسنه، وبديعه، وبيانه، ووجوه خماطباته

  .)2(أنه معجز من وجوه كثرية
                                         

= 
  .الوة واحللو ضد املر، الطيب، اللذيذ املعجبيقول حل

إنه ملثمر أعاله، أي جيتنيه من هداه : حسن، وجة وقال: أي) 1(
اهللا، مغدق أسفله خصب عذب، وإنه ليعلو، وال يعلى عليه، 

أن القرآن ليعلو كل كالم، وال يعلى عليه من التركيب : يعين
  .املعجز وأنه ليحطم ما حتته وأنه ملن كالم اهللا

ومن تأمل حسن كالم اهللا عز وجل، وجالله وفضله، ففي : أي) 2(
أن فضله على سائر الكالم، كفضل اهللا على خلقه وتأمل : اخلرب

بديعه، وهو أنواع كثرية، منها التمثيل، والتشبيه، واإلجياز 
واالتساع واإلشارة وحسن النسق وائتالف اللفظ مع املعىن 

  .والوعد والتخويف وغري ذلك
مل بيانه، وفصاحته ووضوحه، وبالغته وهي غاية املطلوب، وتأ  

أو غاية املمكن من املعاين، بأمت ما يكون من البيان وتأمل وجوه 
: خماطباته وقد عدها بعضهم أكثر من ثالثني وجها، منها

خطاب العام، واملراد به اخلصوص وعكسها وخطاب اجلنس، 
حنن، والتحبب والنوع واملدح والذم والتعجيز والتهييج والت

  .علم أنه معجز من وجوه كثرية: وغري ذلك
وقد جعل بعضهم الوجوه، وهو اللفظ املشترك : قال الشيخ  

= 
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الذي يستعمل يف عدة معان، كلفظ اآلية، والنظائر وهي 
األلفاظ املتواطئة من أنواع معجزات القرآن،حيث كانت 
الكلمة الواحدة، تنصرف إىل عشرين وجها وأكثر وأقل وال 

  .وجد ذلك يف كالم البشري
تأمل خطاب القرآن، جتد ملكا له امللك كله، : وقال ابن القيم  

وله احلمد كله، أزمة األمور كلها بيده، ومصدرها منه 
وموردها إليه، مستويا على العرش، ال ختفى عليه خافية من 
أقطار مملكته، عاملا مبا يف نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم، 

ردا بتدبري املمكلة، ويسمع ويرى، ويعطي ومينع، وعالنيتهم متف
ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهني وخيلق ويرزق، ومييت وحييي 
ويقدر ويعفي ويدبر األمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها 
وصاعدة إليه، ال تتحرك ذرة إال بإذنه وال تسقط ورقة إال 

  .بعلمه
مد نفسه، كيف جتده يثين على نفسه، وميجد نفسه وحي: فتأمل  

وينصح عباده، ويدهلم على ما فيه سعادم، وفالحهم ويرغبهم 
فيه، وحيذرهم مما فيه هالكهم، ويتعرف إليهم بأمسائه وصفاته، 
ويتحبب إليهم بنعمه وآالئه وحيذرهم من نقمته ويذكرهم مبا 
أعد هلم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد هلم من العقوبة إن 

أوليائه وأعدائه وكيف كان عاقبة عصوه وخيربهم بصنعه يف 
  .هؤالء وهؤالء

  ويثين على أوليائه بصاحل أعماهلم وأحسن أوصافهم ويذم   
= 
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أعداءه بسيئ أعماهلم، وقبيح صفام، ويضرب األمثال، وينوع 
األدلة والرباهني، وجييب عن شبه أعدائه أحسن األجوبة، 
ويصدق الصادق، ويكذب الكاذب، ويقول احلق ويهدي 

  .لالسبي
ويدعو إىل دار السالم، ويذكر أوصافها، وحسنها ونعيمها،   

وحيذر من دار البوار، ويذكر عذاا، وقبحها وآالمها ويذكر 
عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأم ال 
غناء هلم عنه طرفة عني، ويذكرهم غناءه عنهم وعن مجيع 

اه وكل ما سواه املوجودات وأنه الغين بنفسه عن كل ما سو
فقري إليه، وأنه ال ينال أحد ذرة من اخلري فما فوقها، إال بفضله 

  .ورمحته وال ذرة من الشر فما فوقها إال بعدله وحكمته
وتشهد من خطابه، عتابه أحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك   

مقيل عثرام، وغافر زالم، ومقيم أعذارهم، ومصلح 
مي عنهم، والناصر هلم والكفيل فسادهم، الدافع عنهم، واحلا

مبصاحلهم، واملنجي هلم من كل كرب، واملويف هلم بوعده، وأنه 
وليهم الذي ال ويل هلم سواه، فهو موالهم احلق وينصرهم على 

  .عدوهم، فنعم املوىل ونعم النصري
مواضع نزوله، والناسخ واملنسوخ : وذكر غريه وجوها، منها  

ي والوعد والوعيد واحلدود، والعام واخلاص، واألمر، والنه
واألحكام، واألعذار، واإلنذار واحلجة، واالحتجاج، واملواعظ، 

  .واألمثال
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  )1(األمثال

  

  
افعي مما  وعده الش)2(من أعظم علمه: أمثال القرآن

 )4( ضرا اهللا تذكريا، ووعظا)3(جيب على اتهد معرفته
  .)5(تصور املعاين بصورة األشخاص: وهي

                                         
  .املثل الشبه ومثل الشيء بالشيء وصفه به، وسواه وشبهه به) 1(
من أعظم علم القرآن، قال املاوردي، والناس يف غفلة عنه، : أي) 2(

ملثل بال ممثل، الشتغاهلم باألمثال، وإغفاهلم املمثالت، وا
  .كالفرس بال جلام

مث معرفة ما ضرب فيه من األمثال، الدوال على طاعته : وقال) 3(
  .املبينة الجتناب نواهيه

مما اشتمل منها على تفاوت يف ثواب، أو على مدح، أو ذم ) 4(
وحنوه، وقال غري واحد ضرب اهللا األمثال يف القرآن، يستفاد 

 والوعظ، واحلث والزجر، التذكري: منه أمور كثرية، منها
واالعتبار، والتقرير، وتقريب املراد للعقل، وتصويره بصورة 

  .احملسوس
ألا أثبت يف األذهان، الستعانة الذهن فيها باحلواس، قال ) 5(

  هي تشبيه شيء بشيء، يف حكمه وتقريب املعقول : إبراهيم
= 
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من احملسوس أو أحد احملسوسني من اآلخر، واعتبار أحدمها 
 فامنت تعاىل علينا }وضربنا لَكُم اَألمثَالَ{: خر قال تعاىلباآل

بذلك، ملا تضمنه من الفوائد، فإا تريك املتخيل يف صورة 
املتحقق واملتوهم يف معرض املتيقن والغائب كأنه مشاهد، وتؤثر 
: يف القلوب، ما ال يؤثر وصف الشيء يف نفسه، قال تعاىل

}اُهللا اَألم ِربضيونَوذَكَّرتي ملهاِس لَعواألمثال كثرية }ثَالَ ِللن 
كَمثَِل {ما هو مصرح به : يف كتاب اهللا، وهي أقسام، منها

 }أَنزلَ ِمن السماِء ماًء{،}أَو كَصيٍب{، }الَِّذي استوقَد نارا
 والكامنة }دكُمأَيود أَح{، }والْبلَد الطَّيب يخرج نباته{اآلية 

ليس : كما نقل املاوردي أا خترج منها أمثال العرب، حنو
 واجلارية جمرى }ولَِكن ِليطْمِئن قَلِْبي{اخلرب كالعيان، يف حنو 

لَن تنالُوا الِْبر {،}لَيس لَها ِمن دوِن اِهللا كَاِشفَةٌ{املثل، حنو 
 وغري }نا مثَالً ونِسي خلْقَهوضرب لَ{:  اآلية}حتى تنِفقُوا

  .ذلك
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  )1(اإلقسام
  

 وال يكون إال )2(حتقيق للخرب، وتوكيد له: القسم
يقسم بنفسه املقدسة املوصوفة :  وهو تعاىل)3(مبعظم
  .)5( وبآياته املستلزمة لذاته وصفاته)4(بصفاته

                                         
  .اليمني وأقسم باهللا حلف به: القسم) 1(
واهللا تعاىل ذكر القسم يف كتابه، لكمال احلجة، وتأكيدها، ) 2(

املقسم عليه، يراد بالقسم توكيده، وحتقيقه، فال : وقال ابن القيم
إذا بد أن يكون مما حيسن فيه وذلك كاألمور الغائبة، واخلفية، 

أقسم على ثبوا، فأما األمور الظاهرة كالشمس والقمر والليل 
  .والنهار، والسماء واألرض فهذه يقسم ا، وال يقسم عليها

 عن احللف rى النيب : مبا يعظم املقسم أو جيله وهلذا: أي) 3(
  .»ومن حلف بغري اهللا فقد كفر، أو أشرك«: بغري اهللا، وقال

 يف }فَال أُقِْسم ِبرب الْمشاِرِق{ }ربكفَو{: حنو قوله تعاىل) 4(
  .سبعة مواضع من كتابه

 وهو دليل }واللَّيِل ِإذَا يغشى{ }والشمِس وضحاها{حنو ) 5(
وِمن آياِتِه اللَّيلُ والنهار {: على أا من عظيم آياته، قال تعاىل

= 



 
 حاشية مقدمة التفسري

 100 

 )2( وتارة على أن القرآن حق)1(ة على التوحيدتار
 وتارة على اجلزاء، والوعد، )3(وتارة على أن الرسول حق

  .)5( وتارة على حال اإلنسان)4(والوعيد
                                         

= 
رالْقَمو سمالشلرب، فهو من آياته، وهو  فما أقسم عليه ا}و

تعاىل يقسم مبا شاء من خلقه، وليس ألحد أن يقسم إال باهللا، 
: القسم إما على مجلة خربية، وهو الغالب كقوله: وقال ابن القيم

}قلَح هِض ِإناَألراِء ومالس بروإما على مجلة طلبية كقوله}فَو  :
  .} عما كَانوا يعملُونَ*ني فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمِع{

 وعلى أصول }ِإنَّ ِإلَهكُم لَواِحد{ إىل }والصافَّاِت{كقوله ) 1(
  .اإلميان، اليت جيب على اخللق معرفتها، وحنو ذلك

  .}ِإنه لَقُرآنٌ كَِرمي{:  إىل قوله}فَال أُقِْسم ِبمواِقِع النجوِم{: كقوله) 2(
 } ِإنك لَِمن الْمرسِلني* والْقُرآِن الْحِكيِم *يس {: كقوله) 3(

  .}ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى* والنجِم ِإذَا هوى {
 }ِإنما توعدونَ لَصاِدق{:  إىل قوله}والذَّاِرياِت{: كقوله) 4(

  .}ِإنما توعدونَ لَواِقع{ إىل }والْمرسالِت{
 }ِإنَّ سعيكُم لَشتى{ إىل }واللَّيِل ِإذَا يغشى{: هكقول) 5(

 ِإنَّ *والْعصِر { }ِإنَّ اِإلنسانَ ِلربِه لَكَنود{ إىل }والْعاِدياِت{
  . وغريها}اِإلنسانَ لَِفي خسٍر

يذكر جواب القسم تارة، وهو الغالب وحيذفه : وهو سبحانه  
= 
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:  وهو قسمان)1(إما ظاهر، وإما مضمر: والقسم
 وقسم دل عليه )2(}لَتبلَونَّ{قسم دلت عليه الالم حنو 

  .)3(} ِإال واِردهاوِإنْ ِمنكُم{املعىن حنو 

                                         
= 

كثريا للعلم به وخيتصر » لو«أخرى، كما حيذف جواب 
فيحذف فعل القسم ويكتفي بالباء، مث عوض عنه الواو يف 
: األمساء الظاهرة، والتاء يف اسم اهللا، وأكثر ما حيذف اجلواب

إذا كان يف نفس املقسم به داللة على املقسم عليه، حنو 
  .}والْقُرآِن ِذي الذِّكِْر{

والْقَلَِم { } وطُوِر ِسيِنني*وِن والتِني والزيت{: فالظاهرة حنو) 1(
  . وإما أن يكون القسم مضمرا كما مثل}وما يسطُرونَ

)2 (}فُِسكُمأَنو اِلكُمو{ فالالم موطئة للقسم }ِفي أَم أَلُنسلَت
  . وحنو ذلك}يومِئٍذ عِن النِعيِم

ِإنْ أَنتم ِإال { }اِإنْ ِمنكُم ِإال واِرده{ اهللا }و{وتقدير القسم ) 3(
  . وحنو ذلك}ِفي ضالٍل مِبٍني
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  )1(اخلرب واإلنشاء

  
دائر بني النفي :  واخلرب)2(خرب وإنشاء: الكالم نوعان

  .)3(واإلثبات
                                         

ما ينقل عن الغري، وأنشأ ابتدأ حديثا وهو من : اخلرب لغة وعرفا) 1(
  .أفعال الشروع

إما أن يدخله التصديق، أو التكذيب، أو ال، : ألن الكالم) 2(
إن اقترن معناه بلفظه فهو اإلنشاء : اخلرب، والثاين، قيل: فاألول
 يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب واحملققون على دخول وإن مل

على احنصار : الطلب يف اإلنشاء، وحذاق النحاة وأهل البيان
  .الكالم يف النفي واإلثبات وإن ادعى قوم أكثر منهما

هو شطر الكالم كله، والفرق بينه وبني اجلحد أن : والنفي) 3(
اذبا مسي النايف إن كان صادقا مسي كالمه نفيا، وإن كان ك

ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن {جحدا ونفيا أيضا، حنو 
اِلكُمِرج{ }ِبنيم رذَا ِسحوأصل أدوات النفي ال، }قَالُوا ه 

  .}محمد رسولُ اِهللا{وما واإلثبات حنو 
  ونفي العام، يدخل على نفي اخلاص، وثبوته ال يدل على   

= 
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يدخله :  واخلرب)1( أو إباحة،أمر، أو ي: واإلنشاء
  .)2(التصديق والتكذيب

                                         
= 

ى ثبوت العام، ونفيه، ال يدل يدل عل: ثبوته، وثبوت اخلاص
: على نفيه، ونفي العام، أحسن من نفي اخلاص، وإثبات اخلاص

فَلَما أَضاَءت ما {: أحسن من إثبات العام، واألول كقوله
وِرِهماُهللا ِبن بذَه لَهومل يقل بضوئهم والثاين كقوله }ح 

}ضاَألرو اتوما السهضرٍة عنجقل طوهلا ألن  ومل ي}و
  .العرض أخص

طلب فعل غري كف، : ومن أقسام اإلنشاء، األمر؛ وهو: أي) 1(
وأَِقيموا {وصيغته افعل ولتفعل، وهي حقيقة يف اإلجياب حنو 

طلب الكف عن فعل : النهي، وهو:  ومن أقسامه}الصالةَ
وصيغته ال تفعل وهو حقيقة يف التحرمي، ويرد مبعىن الكراهة، 

شاد والتسوية والتقليل وغري ذلك واإلباحة حنو ومبعىن اإلر
 }وِإذَا حلَلْتم فَاصطَادوا{ }فَكَاِتبوهم ِإنْ عِلمتم ِفيِهم خيرا{

االستفهام وأشهر أدواته، اهلمزة ومن : ومن أقسام اإلنشاء
  .أقسامه التمين والترجي والنداء والقسم وغري ذلك

لوله يف اخلارج بالكالم واخلرب ما حيصل مد: وقيل اإلنشاء) 2(
إفادة املخاطب، وخرب اهللا ال يكون إال : خالفه، والقصد به

ومن أَصدق ِمن {: صدقا وكالمه ال يكون إال صدقا قال تعاىل
  .}قَولُه الْحق{ }اِهللا ِقيالً
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إما إخبار عن اخلالق، وإما إخبار عن : واإلخبار
لتوحيد، وما يتضمنه هو ا: املخلوق، فاإلخبار عن اخلالق

هو : من أمساء اهللا وصفاته، واإلخبار عن املخلوق
 ويدخل فيه )2( وما يكون، وهو اخلرب عما كان)1(القصص

 ، واإلخبار عن اجلنة)3(اخلرب عن الرسل وأممهم ومن كذم
  .)4(والنار، والثواب، والعقاب

                                         
إنه ثلث : قص علينا يف كتابه العزيز، حىت قيل: واهللا تعاىل) 1(

  .القرآن
عما كان مما مضى تكوينه قبل وجودنا وما يكون يف : أي) 2(

  .احلياة الدنيا ويف اآلخرة
يف غري موضع من كتابه، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ) 3(

وغريهم،وما يثين ذكره من القصص ليس املقصود ا أن تكون 
ِعبرةٌ ِلأُوِلي {: أن تكون عربا كما قال: مكررة بل املقصود ا

  .وليس من التكرار يف شيء }اَأللْباِب
عن اجلنة، وما أعد فيها من النعيم، وعن النار، وما أعد فيها ) 4(

من العذاب، وعن الثواب ملن أطاعه، والعقاب ملن عصاه، وال 
ريب أنه سبحانه بني يف القرآن، كل ما حيتاج إليه يف أصول 

نتهي الدين، قرر فيه التوحيد، والنبوة واملعاد بالرباهني، اليت ال ي
إىل حتقيقها نظر، واحتج فيه باألمثال الصمدية اليت هي املقاييس 
العقلية، املفيدة لليقني، وإما باآليات املشهودة من عقوبات 
  مكذيب الرسل، ومن عصاهم ومن نصر الرسل 
= 
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...............................................  

                                         
= 

وأتباعهم على الوجه الذي وقع وما وقع من إكرام اهللا ألهل 
معصيته، وجعل طاعته، وجعل العاقبة هلم وانتقامه من أهل 

الدائرة عليهم ال مبجرد اخلرب، كما يظنه طوائف من أهل الكالم 
  .بل قرر أمور اآلخرة، وضرب األمثال حىت كأنه مشاهد
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  )1(سريطرق التف

  
 فما أمجل يف )2(أصح طرق التفسري، أن يفسر القرآن

مكان، فإنه قد فسر يف موضع آخر، وما اختصر يف 
 فإن مل جتده )3(مكان، فقد بسط يف موضع آخر

  .)4(فبالسنة
                                         

  .بيان طرق تفسري القرآن، وأوجه التفسري، وغري ذلك: أي) 1(
من أراد تفسري الكتاب العزيز : قاله الشيخ وغريه، وقالوا أيضا) 2(

  .رآنطلبه أوال من الق
وصنف ابن اجلوزي، كتابا فيما أمجل من القرآن يف موضع ) 3(

  .وفسر يف موضع آخر منه
اموع أو املبهم واصطالحا ما تردد بني حمتملني : وامل لغة

هو ما مل تتضح داللته ومنه، : فأكثر على السواء، وقيل
   }ثَالثَةَ قُروٍء{ و}واللَّيِل ِإذَا عسعس{: االشتراك حنو

 واحتمال اللفظ }وترغَبونَ أَنْ تنِكحوهن{حنو : واحلذف
التوقف على : واالستئناف وغرابة اللفظ وغري ذلك وحكمه

  .البيان اخلارجي
فإن مل جتد تفسري القرآن، فطريقة تفسريه، بالسنة اليت : أي) 4(

ملا بعث معاذا « ففي السنن rرواها الثقات، عن رسول اهللا 
= 
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  .)1(فإا شارحة للقرآن وموضحة له
                                         

= 
فإن مل جتد؟ : بكتاب اهللا، قال: مب حتكم؟ قال: الإىل اليمن، ق

فإن مل جتد؟ قال أجتهد رأيي :  قالrبسنة رسول اهللا : قال
احلمد هللا الذي وفق رسول رسول : فضرب يف صدره، وقال
  .»rاهللا، ملا يرضي رسول اهللا 

وجيب احلذر من رواية الضعفاء، والوضاعني، فإنه كثري، وهلذا   
ال أصل هلا، املغازي واملالحم، والتفسري ثالث كتب : قال أمحد

ومراده، أن الغالب ليس هلا أسانيد صحيحة متصلة، وقد صح 
من ذلك كثري، كتفسري الظلم، بالشرك واحلساب اليسري 

ِلتبين ِللناِس ما نزلَ {: بالعرض، وغري ذلك وقال تعاىل
ِهمِإلَي{.  

 بني rم أن النيب وغريه، وقال جيب أن يعل: قاله الشيخ) 1(
ِلتبين {: ألصحابه معاين القرآن، كما بني هلم ألفاظه فقوله تعاىل

ِهملَ ِإلَيزا ناِس ماتفق الصحابة :  يتناول هذا وهذا، وقال}ِللن
والتابعون هلم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن 

جممل القرآن، من وتبينه وتدل عليه وتعرب عن جممله وأا تفسر 
  .األمر واخلرب

تقرر نصوص القرآن، وتكشف معانيها كشفا : وقال ابن القيم  
مفصال وتقرب املراد منه، وتدفع عنه االحتماالت وتفسر امل 

 rمنه، وتبينه وتوضحه لتقوم حجة اهللا به، ويعلم أن الرسول 
  بني ما أنزل إليه من ربه، وأنه بلغ ألفاظه 
= 
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 فإم أدرى )1(فإن مل جتده فارجع إىل أقوال الصحابة
  .)2(بذلك ملا شاهدوه

                                         
= 

ينا، حصل به العلم اليقين، بالغا أقام احلجة، ومعانيه بالغا مب
وقطع املعذرة، وأوجب العلم، وبينه أحسن البيان، وأوضحه 

إمنا حيسن االستدالل على معاين القرآن مبا رواه الثقات، : وقال
 مث يتبعون ذلك مبا قاله الصحابة، rورثة األنبياء عن رسول اهللا 

  .والتابعون أئمة اهلدى
د تفسري القرآن، فيما تقدم، فارجع إىل أقوال فإن مل جت: أي) 1(

 rالصحابة رضي اهللا عنهم، فقد أخذوا القرآن عن رسول اهللا 
  .ألفاظه ومعانيه

بل كانت عنايتهم، بأخذ املعاين أعظم من : قال ابن القيم  
عنايتهم باأللفاظ، يأخذون املعاين أوال، مث يأخذون األلفاظ 

تعلمنا اإلميان : ذ عنهم، قال عمرليضبطوا ا املعاين، حىت ال تش
مث تعلمنا القرآن، فازددنا إميانا، فنقل معاين القرآن عنهم، كنقل 

  .ألفاظه سواء
 مبعاين القرآن، ملا ىفإن الصحابة رضي اهللا عنهم، أدر: أي) 2(

  .شاهدوه من الترتيل، والقرائن، واألحوال اليت اختصوا ا
ن مالكثرية، ورأوا منه مسعوا من األحاديث : قال ابن القيم  

األحوال املشاهدة، وعلموا بقلوم من مقاصده، ودعوته، ما 
  يوجب فهم ما أراد بكالمه، ما يتعذر على من بعدهم 
= 
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ال سيما . )1(ملا هلم من الفهم التام، والعلم الصحيحو
                                         

= 
مساوام فيه، فليس من مسع وعلم، ورأى حال املتكلم كمن 

  .كان غائبا مل ير، ومل يسمع وعلم بواسطة ووسائط
 وإلظهار دينه، وحفظه فالرجوع قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه،) 1(

التمسك مبا كان : أصول السنة عندنا: إليهم متعني قال أمحد
من كان «:  وقد شهد هلم فقالrعليه أصحاب رسول اهللا 

  .»...على مثل ما أنا عليه وأصحايب
كانوا إذا جلسوا يتذاكرون كتاب رم وسنة : وقال البخاري  

 ومل يكن األمر بينهم  ومل يكن بينهم رأي، وال قياسrنبيهم 
كما هو يف املتأخرين قوم يقرءون القرآن وال يفهمونه، 
وآخرون يتفقهون يف كالم غريهم، ويدرسونه، وآخرون 

  .خر، وصنعة اصطالحيةأيشتغلون يف علوم 
هو العلم، الذي يعتنون به، حفظا : بل كان القرآن عندهم  

سول وفهما وعمال وتفقها وكانوا أحرص الناس على ذلك ور
، وهو يعلم تأويله ويبلغهم إياه كما يبلغهم م بني أظهرهrاهللا 

لفظه فمن املمتنع أن يكونوا يرجعون إىل غري ذلك، ومن املمتنع 
يعلمهم إياه،  أن ال حترك نفوسهم ملعرفته، ومن املمتنع أن ال

 أحرص الناس على كل سبب ينال به العلم واهلدى، وهو موه
  .هدايتهمأحرص الناس على تعليمهم و

وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس ملن : وقال ابن القيم  
  بعدهم، كان الرجوع إليهم يف ذلك، دون غريهم متعينا 
= 
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 واألئمة املهديني، كابن )1(كرباؤهم كاخللفاء الراشدين
  ، )2(مسعود، وابن عباس

                                         
= 

  .قطعا وأن الرجوع إليهم يف تفسري القرآن هو الطريق املستقيم
ال سيما كرباء الصحابة كاخللفاء الراشدين، املنوه بذكرهم : أي) 1(

وسنة اخللفاء الراشدين، املهديني عليكم بسنيت « :rيف قوله 
، وأكثر من »من بعدي، متسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ

سلوين عن كتاب اهللا فما :  عنه منهم، علي حىت إنه قالىرو
أبليل نزلت أم بنهار، أم يف سهل، أم يف : من آية إال وأنا أعلم

  .وقد علمت فيما أنزلت: جبل وقال
ئمة املهديني، كعبد اهللا بن مسعود وال سيما أيضا، األ: أي) 2(

علم فيمن أما نزلت آية من كتاب اهللا إال وأنا : الذي يقول
ا أعلم بكتاب اهللا مين تناله نزلت وأين نزلت ولو أعلم أحد

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات مل : املطايا، ألتيته وقال
  .جياوزهن حىت يعرف معانيهن، والعمل ن

عبد اهللا بن عباس الذي قال فيه رسول اهللا وكترمجان القرآن   
r: »وقال فيه ابن ،»ه يف الدين، وعلمه التأويلهاللهم فق 
د سنة اثنتني ونعم الترمجان للقرآن وتويف ابن مسع: ودعمس

وثالثني وعمر بعده ابن عباس ستا وثالثني سنة ومنهم ابن أيب 
زبري ى األشعري وعبد اهللا بن السكعب وزيد بن ثابت، وأبو مو

  وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وأنس وأبو 
= 
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وإذا مل جتده فقد رجع كثري من األئمة يف ذلك إىل 
  .)2( كمجاهد، وسعيد بن جبري)1(أقوال التابعني

                                         
= 

  .هريرة وجابر وغريهم
على أنه يرجع إىل الواحد من الصحابة يف تفسر : ونص أمحد  

: القرآن ما مل خيالفه غريه منهم، وطائفة من أهل احلديث
تفسري : ه يف حكم احلديث املرفوع قال احلاكمريجيعلون تفس

يدخل قول : ملرفوع، والبخاريالصحايب عندنا يف حكم ا
الصحايب، نزلت هذه اآلية يف كذا، يف املسند، وغريه ال يدخله 

يدخلون : فيه خبالف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فكل العلماء
مثله يف املسند، وما فسروه من حيث اللغة، فهم أهل اللسان، 
فال شك يف اعتماده، أو مبا شاهدوه من األسباب والقرائن فال 

  .ك فيهش
وإذا مل جتد معاين القرآن يف القرآن، ال فيما رواه الثقات، : أي) 1(

 رضي اهللا عنهم، فقد ة وال فيما قاله الصحابrعن الرسول 
رجع كثري من األئمة األربعة، وغريهم يف تفسري القرآن، إىل 

 عن الصحابة، وقال أقوال التابعني أئمة اهلدى وهم تلقوا التفسري
r: »م القرونخريفكلما كان العصر » قرين مث الذين يلو 

  .أشرف كان االجتماع، واالئتالف والعلم والبيان فيه أكثر
بن خمزوم، آية يف التفسري، اوكان جماهد بن جرب املكي، موىل ) 2(

 ثالث عرضات من سحف على ابن عباصعرضت امل: وقال
= 
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  .)2(ملسيب وسعيد بن ا، واحلسن ومسروق)1(وعكرمة وعطاء

                                         
= 

زلت؟ سأله عنها فيم نأفاحتته إىل خامتته، أوقفه عند كل آية منه، 
رأيت : وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟ وقال ابن أيب مليكة

جماهدا، يسأل ابن عباس، عن تفسري القرآن، ومعه ألواحه، 
اكتب حىت سأله عن التفسري كله، وقال : فيقول له ابن عباس

إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به، واعتمده : سفيان
  .البخاري وغريه يف التفسري

علم التابعني بالتفسري، قال قتادة كان أ: وكان سعيد بن جبري  
 ،أعلمهم بالتفسري: أعلم التابعني أربعة؛ وكان سعيد بن جبري

 عن أربعة عن سعيد بن جبري ريخذوا التفس: وقال سفيان
  .وجماهد وعكرمة والضحاك

قال عكرمة، كل شيء أحدثكم به يف القرآن، فهو عن ابن ) 1(
  .عباسعباس، وعطاء أيضا ممن أخذ عن ابن 

م علم الناس بالتفسري، أهل مكة، ألأ: وقال شيخ اإلسالم  
أصحاب ابن عباس، كمجاهد وعطاء بن أيب رباح وعكرمة 

  .طاوس وغريهموموىل ابن عباس، وسعيد بن جبري 
واحلسن البصري، وعطاء بن أيب سلمة اخلراساين، وحممد بن ) 2(

 وقتادة يب العالية، والضحاك، وعطية العويفأكعب القرظي، و
وزيد بن أسلم، ومرة اهلمداين، وأيب مالك وغريهم وغالب 

  دأقواهلم تلقوها من الصحابة رضي اهللا عنهم، وقال أمح



 
 حاشية مقدمة التفسري

 113 

وكمالك والثوري، واألوزاعي واحلمادين، وأيب )1(
  .)2(حنيفة، وغريهم من تابعي التابعني

                                         
 ال يكاد جييء شيء عنهم إال ويوجد فيه شيء عن أصحاب =  )1(

  .rرسول اهللا 
م أصحاب : اوقال الشيخ أيضأعلم الناس بالتفسري أهل مكة، أل

عطاء، وعكرمة، وكطاوس، وأيب ابن عباس، كمجاهد و
الشعثاء، وسعيد بن جبري، وكذا أهل الكوفة، من أصحاب ابن 

زيد بن أسلم الذي   التفسري مثليفمسعود، وعلماء أهل املدينة 
من هلم لسان : أخذ عنه مالك التفسري وابن وهب، وذكر أيضا

 وعلي بن احلسني وعلقمة، يبمة مثل سعيد بن املسألصدق يف ا
  .واحلسن البصري وابن سريين وغريهم من التابعنيواألسود 

السلف حمتاجون لشيئني معرفة ما أراد اهللا ورسوله : وقال  
ب والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن اليت ا نزل وما ابألفاظ الكت

قاله الصحابة والتابعون هلم بإحسان وسائر علماء املسلمني يف 
بهم بالكتاب  ملا خاطrمعاين تلك األلفاظ فإن الرسول 

والسنة، عرفهم ما أراد بتلك األلفاظ، وكانت معرفة الصحابة 
 من حفظهم حلروفه، وقد بلغوا تلك املعاين لملعاين القرآن أكم

  .إىل التابعني أعظم مما بلغوا به حروفه
فهم تلقوا معانيه عن التابعني، عن الصحابة، وأثىن عليهم رسول    ) 2(

، مث الذين يلوم مث الـذين       قرين: خري القرون «:  فقال rاهللا  
  ، والناس حمتاجون ملعرفـة معـاين ألفـاظ القـرآن           »يلوم

= 
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وكالشافعي وأمحد، وإسحاق، وأيب عبيد، وأمثاهلم 
  .)1(من أتباع تابعي التابعني

وقد يقع يف عبارام تباين، يف األلفاظ : قال الشيخ
 فإن )2(حيسبها من ال علم عنده اختالفا، وليس كذلك

منهم من يعرب عن الشيء بالزمه، أو نظريه ومنهم من 
  .)3(ينص على الشيء بعينه

                                         
= 

  .عنهم، وهم الواسطة بني التابعني وأتباع تابعي التابعني
حمتاجون :  وداخلون يف املثىن عليهم، واملسلمونىفهم أئمة هد) 1(

ألخذ معاين القرآن عنهم، وعن غريهم من أئمة املسلمني وم 
  .لشريعة املطهرةحفظت ا

  .اوليس التباين يف األلفاظ، من تفاسري السلف، اختالفً: أي) 2(
 مبعىن واحد يف كثري من األماكن، فليتفطن اللبيب الكل: قال )3(

بعد أن ذكر أن النيب : الذلك، وقال أيضr بني هلم ألفاظه 
وهلذا كان الرتاع بني الصحابة، يف تفسر القرآن قليل  ومعانيه،
حابة فهو قليل صهو وإن كان بني التابعني أكثر منه بني الجدا، و

من بعدهم، ومن التابعني من تلقى مجيع التفاسري عن  بالنسبة إىل
  .الصحابة، ورمبا تكلموا يف بعض ذلك باالستنباط واالستدالل

واخلالف بني السلف قليل، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف   
ضاد، وذلك صنفان يرجع إىل اختالف تنوع، ال اختالف ت

أن يعرب واحد منهم عن املراد، بعبارة غري عبارة : أحدمها
= 
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= 

صاحبه، تدل على معىن يف املسمى، غري املعىن اآلخر، مع احتاد 
:  بعض بالقرآن أي}الصراطَ الْمستِقيم{املسمى كتفسريهم 

اتباعه وبعض باإلسالم فالقوالن متفقان، ألن دين اإلسالم هو 
كل منهما نبه على وصف غري الوصف : ن ولكناتباع القرآ

صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول : اآلخر، كما أن لفظ
واجلماعة وقول من قال هو طريق العبودية  من قال هو السنة

وقول من قال هو طاعة اهللا ورسوله، وأمثال ذلك فهؤالء كلهم 
أشاروا إىل ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من 

  .صفاا
أن يذكر كل منهم، من االسم العام، بعض أنواعه على : لثاينا  

سبيل التمثيل، وتنبيه املستمع على النوع، ال على سبيل احلد 
لمحدود يف عمومه وخصوصه مثاله ما نقل يف قوله لاملطابق 

أن :  اآلية، فمعلوم}ثُم أَورثْنا الِْكتاب الَِّذين اصطَفَينا{: تعاىل
، يتناول املضيع للواجبات واملنتهك للحرمات، الظامل لنفسه

 قواملقتصد يتناول فاعل الواجبات، وتارك احملرمات، والساب
  .يدخل فيه من سبق فتقرب باحلسنات مع الواجبات

فاملقتصدون أصحاب اليمني، والسابقون السابقون، أولئك   
 كل منهم يذكر هذا يف نوع من أنواع الطاعات، املقربون، مث

: السابق الذي يصلي يف أول الوقت واملقتصد: قائلكقول ال
الذي يصلي يف أثنائه، والظامل لنفسه الذي يؤخر العصر إىل 
= 
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  .)1(ويرجع إىل لغة القرآن
                                         

= 
اة، كزلاحملسن بالصدقة مع ا: السابق: االصفرار، ويقول

مانع :  يؤدي الزكاة املفروضة فقط، والظامليالذ: واملقتصد
ع التفسري وهذان الصنفان اللذان ذكرنامها يف تنو: الزكاة، قال

 والصفات وتارة لذكر بعض أنواع املسمى، ءتارة، لتنوع األمسا
  .وهو الغالب، يف تفسري سلف األمة، الذي يظن أنه خمتلف

ومن التنازع املوجود عنهم، ما يكون اللفظ فيه حمتمال لألمرين،   
 الذي يراد به إقبال الليل، وإدباره وإما }عسعس{ :كلفظ

صل لكن املراد به أحد النوعني أو أحد لكونه متواطئا يف األ
 : اآلية، وكلفظ}ثُم دنا فَتدلَّى{: الشخصني كالضمائر يف قوله

 وأشباه ذلك فمثل } والشفِْع والْوتِر* ولَياٍل عشٍر *والْفَجِر {
 وزذلك قد جيوز أن يراد به كل املعاين، اليت قاهلا السلف وقد ال جي

 لكون اآلية نزلت مرتني، فأريد ا هذا تارة، إما: ذلك، فاألول
وهذا تارة، وإما لكون اللفظ املشترك، جيوز أن يراد به معناه، وإما 

ا إذا مل يكن ملخصصه موجب، ا فيكون عاملكون اللفظ متواطئً
  .فهذا النوع إذا صح فيه القوالن، كان من الصنف الثاين

الناس اختالفا أن يعربوا وجيعلها بعض  ومن األقوال املوجودة عنهم،  
 بتحبس }تبسلَ{عن املعاين بألفاظ متقاربة، كما إذا فسر بعضهم 

  .ترن ألن كال منهما قريب من اآلخر: وبعضهم
   إىلووقع يف عبارام تباين  ويرجع فيما احتمل معان،: أي) 1(

= 



 
 حاشية مقدمة التفسري

 117 

 ومن تكلم مبا يعلم من )1(أو السنة أو لغة العرب
  .)2(ذلك، لغة وشرعا فال حرج عليه

                                         
= 

لغة القرآن يف ذلك، فإن اللفظ يف القرآن، يكون له نظائر، يعرف 
اطراد ذلك املعىن، يف تلك النظائر، وعموم املعىن ملوارد معناه، ب

استعمال ذلك اللفظ، وهلذا تسمى تلك األلفاظ النظائر، وفيها 
 :كتب الوجوه والنظائر فالوجوه: صنف ابن اجلوزي، وغريه

 الوجوه فيما اتفق لفظه ،األلفاظ املتواطئة: األلفاظ املشتركة والنظائر
  .يما اتفق لفظه ومعناهف: واختلف معناه، والنظائر

ويرجع يف تفسري القرآن فيما احتمل معان، ووقع يف : أي) 1(
إىل لغة السنة يف ذلك، أو يرجع إىل : عبارات السلف فيه تباين

لغة العرب، فإن القرآن نزل بلسان عريب مبني، ونص عليه 
 ال حيل ألحد يؤمن باهللا، واليوم اآلخر :أمحد، وغريه، قال جماهد

 العرب، وقال ة يف كتاب اهللا، إذا مل يكن عاملا بلغأن يتكلم
ال أويت برجل، غري عامل بلغة العرب، يفسر كتاب اهللا : مالك

إال جعلته نكاال فيجوز الرجوع إىل اللغة، ألن ا يعرف شرح 
  .األلفاظ، ومدلوالا واستعماهلا حبسب الوضع

سنة ولغة ومن تكلم مبا يعلم، من مقتضى لغة القرآن، وال: أي) 2(
 من قوة الشرع، فال حرج عليه يف ذلك، ىالعرب، وباملقتض

اللهم «:  البن عباس حيث قالrما دعا به النيب : وذلك هو
إال : ، وهو الذي عناه علي بقوله»ه يف الدين وعلمه التأويلهفق

ا يؤتاه رجل يف القرآن وقد تعبدنا تعاىل بتدبر فهم  
= 
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  .)1(وحيرم مبجرد الرأي

                                         
= 

لَعِلمه الَِّذين {:  وقالكتابه وتفهمه واستنباط األحكام منه
مهِمن هِبطُوننتسي{.  

من غري لغة وال نقل وال معرفة ألصول العلم وفروعه، قال ) 1(
وأَنْ تقُولُوا {:  وقال}وال تقف ما ليس لك به علم{: تعاىل

من تكلم يف «:  وأليب داود وغريه}علَى اِهللا ما ال تعلَمونَ
من قال يف القرآن «: ا وله أيض،»د أخطأالقرآن برأيه فأصاب فق

  .»برأيه فليتبوء مقعده من النار
ومن أعظم الغلط يف كالم اهللا، وكالم رسوله، أن ينشأ الرجل   

على اصطالح حادث فرييد أن يفسر كالم اهللا، وكالم رسوله، 
بذلك االصطالح وحيمله على تلك اللغة اليت اعتادها ال مبقتضى 

  .اللغة
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:  وجه)1(التفسري على أربعة أوجه: وقال ابن عباس
 وتفسري ال يعذر أحد )2(العرب من كالمهاتعرفه 
  .)4(يعلمه العلماء:  وتفسري)3(جبهالته

                                         
من طرق، : رواه ابن جرير، وغريه، عن ابن عباس: ثرهذا األ) 1(

  بسند ضعيف، بلفظ أنزل القرآن : وروي مرفوعا
  على أربعة أحرف، حالل وحرام، ال يعذر أحد جبهالته، 

 تفسره العرب، وتفسري تفسره العلماء ومتشابه ال يعلمه وتفسري
  .إال اهللا

عراب أما وهو الذي يرجع فيه إىل لسام، وذلك اللغة واإل) 2(
فعلى املفسر معرفة معانيها، ومسميات أمسائها، وأما : اللغة

اإلعراب فما كان اختالفه حميال للمعىن، وجب عليه تعلمه، 
  لوصوله إىل املقصود  ليصل به إىل معرفة احلكم، وإال فال

  .بدونه
وهو ما يتبادر معناه إىل األفهام، من النصوص املتضمنة شرائع ) 3(

ل التوحيد، إذ كل أحد يدرك معىن التوحيد من األحكام، ودالئ
أَِقيموا الصالةَ { وأن مقتضى }فَاعلَم أَنه ال ِإلَه ِإال اُهللا{: قوله

طلب إجياد املأمور به فما كان من حنو :  وحنوه}وآتوا الزكَاةَ
  هذا، فال يعذر أحد جبهله مبعاين ألفاظه ألا معلومة لكل 

  .أحد
نباط األحكام، وبيان امل وختصيص العموم وكل است: وهو) 4(

  لفظ احتمل معنيني فصاعدا فريجع يف ذلك إىل 
= 
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  .)1(ال يعلمه إال اهللا: وتفسري

                                         
= 

اجتهادهم وعليهم اعتماد الشواهد والدالئل دون جمرد الرأي، 
وإذا كان أحد املعنيني أظهر، وجب احلمل عليه، إال أن يقوم 

  .دليل على أن املراد هو اخلفي
 وهو حنو ما تقدم يف املتشابه، وهو ما جيري جمرى الغيوب،) 1(

الذي ال يعلمه إال اهللا، كأشراط الساعة، وأما عدم وصول 
بعضهم إىل فهم املراد باللفظ فتارة يكون بسبب استعمال لفظ 
غريب، أو لعدم متييز املنسوخ، أو معرفة أسباب الرتول، أو 
حذف املضاف، أو املوصوف، أو غريها، أو إبدال شيء مكان 

سم أو فعل بفعل، أو ذكر ا حبرف، أو اسم بشيء أو حرف
اجلمع موضع املفرد أو بالعكس وغري ذلك مما ينبغي االطالع 

  .عليه
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  )1(التفاسري

  
 ووكيع، )2(أحسن التفاسري، مثل تفسري عبد الرزاق

  .)3(وعبد بن محيد ودحيم
                                         

بيان ذكر بعض التفاسري املقبولة، كتفاسري أئمة اإلسالم؛ : أي) 1(
  . كتفاسري أهل البدعةواملردود

ال من جهة  أحسن التفاسري اليت ال يكاد يوجد فيها اخلطأ: أي) 2(
يل وال من جهة االستدالل، مثل تفسري عبد الرزاق بن مهام، الدل

  .بن نافع الصنعاين، احلافظ احلمريي موالهم
وأحسن التفاسري، مثل تفسري وكيع بن اجلراح، الرواسي، : أي) 3(

أيب سفيان احلافظ الكويف، روي عنه أمحد وطبقته، من كبار 
ال أحفظ ما رأيت أوعى للعلم، و: تابعي التابعني، قال أمحد

  .منه، مات سنة مائة وسبع وتسعني
مدينة قرب -الكسي - بن محيد بن نصر -بغري إضافة-وعبد   
  ة حافظ مات سنة ـد، ثقـد احلميـه عبـيل امسـ ق-رقندمس

  مائتني وتسع وأربعني له مسند كبري وتفسري مشهور، 
  ودحيم، هو عبد الرمحن بن إبراهيم بن عمرو، العثماين 
= 
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 )2( وبقي بن خملد وابن املنذر)1(وتفسري أمحد، وإسحاق
  .)3(ة وسنيدوسفيان بن عيين

                                         
= 

 احلافظ املتوىف سنة مائتني ومخس وأربعني وله موالهم الدمشقي
  .مخس وسبعون

أمحد هو اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين العامل الرباين، ناصر ) 1(
ولد ببغداد وطاف البالد له املسند  السنة وقامع البدعة،

  .والتفسري، وغريمها تويف سنة مائتني وإحدى وأربعني
 النيسابوري املعروف يموإسحاق هو ابن إبراهيم بن خملد التمي  

  .، أحد أئمة التفسري تويف سنة مائتني وتسع وثالثنيهبابن راهوي
بقي بن خملد هو األندلسي القرطيب احلافظ املفسر له تفسر قال ) 2(

ف مثله يف اإلسالم مات سنة مائتني وست ل مل يؤ:ابن بشكوال
  .وسبعني

م املشهور، حممد بن إبراهيم النيسابوري، اإلما: وابن املنذر هو
  .صاحب التصانيف املتوىف سنة ثالث مائة وتسع عشرة

ويف مث مكي كسفيان بن عيينة هو ابن أيب عمران ميمون اهلاليل ) 3(
ثقة حافظ مشهور يف التفسري، مات سنة مثان وتسعني ومائة، 

حسني : وكذا سفيان بن سعيد، بن مسروق الثوري وسنيد وهو
 سنة مائتني وست بن داود املصيصي إمام مشهور مات

وعشرين، ومثل تفسري شعبة ويزيد بن هارون، وابن أيب إياس، 
وروح بن عبادة وابن أيب شيبة وغريهم، مجعوا فيها أقوال 

  . والتابعنيةالصحاب
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 وأيب سعيد األشج، )1(وتفسري ابن جرير، وابن أيب حامت
  .)3( وابن مردويه، والبغوي، وابن كثري)2(وابن ماجة

                                         
 ابن جرير، اإلمام احلافظ، حممد بن جرير بن ومثل تفسري: أي) 1(

 يزيد بن خالد الطربي، صاحب التفسري املشهور، وغريه، قال
 التفسري مل يصنف أحد مثله، تويف كتاب ابن جرير يف: النووي

سنة ثالمثائة وعشرة، وابن أيب حامت، وهو عبد الرمحن بن حممد، 
بن إدريس احلنظلي له التفسري وغريه مات سنة ثالمثائة وسبع 

ن، ومثل تفسري شعبة بن احلجاج ويزيد بن هارون ووعشر
  .وغريهم

 سعيد بن حصني الكندي، إمام أهل  سعيد هو عبد اهللا بنوأب) 2(
زمانه كويف ثقة أخذ عنه ابن جرير وغريه مات سنة سبع 

  .ومخسني ومائتني
وابن ماجه هو حممد بن يزيد الربعي، موالهم أبو عبد اهللا بن   

ماجه القزويين احلافظ صاحب السنة وغريها تويف سنة مائتني 
  .وثالث وسبعني

بن مردويه األصبهاين احلافظ ابن مردويه، هو أمحد بن موسى ) 3(
ربعمائة أله كتب منها التفسري وغريه، تويف سنة إحدى و

والبغوي هو اإلمام اجلليل حميي السنة أبو حممد احلسني بن سعيد 
 ريتفس: الفراء، املتوىف سنة مخسمائة، وست عشرة قال الشيخ

 تفسري الثعليب، لكنه صان تفسريه، عن منالبغوي، خمتصر 
  .وضوعة، واآلراء املبتدعةاألحاديث امل

= 
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 تأولوا كالم اهللا )1(وحدث طوائف من أهل البدع
  .)2(رائهمآعلى 

                                         
= 

وابن كثري هو احلافظ عماد الدين، أبو الفداء، إمساعيل بن كثري 
القرشي، الدمشقي، املتوىف سنة سبعمائة، وأربع وسبعني 

شيخ اإلسالم، واملزي، وغريمها من أهل التحقيق، وال : وشيخه
كباب على كتب أهل السنة الذين ال تروج عليهم أن األ: ريب

دثني، وتأويالت اجلاهلني، وعلى تفاسريهم وسيلة أحداث احمل
  .إىل سلوك سبيلهم

 يف زماننا تتعني كتابة كالم أئمة السلف: وقال ابن رجب  
 م، إىل زمن الشافعي، وأمحد وإسحاق وأيب عبيد، املقتدى

وليكن اإلنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم 
عة السنة، واحلديث من حدث من انتسب إىل متابوحوادث كثرية 

الظاهرية، وحنوهم وهم أشد خمالفة هلا لشذوذهم عن األمة 
وانفرادهم عنهم بفهم يفهمه، أو مأخذ مل تأخذ به األمة من قبل، 

  .وأما الدخول مع ذلك يف كالم املتكلمني والفالسفة فشر حمض
وهم نوعان، عامل باحلق يتعمد خالفه، يبتدع ما خيالف : قال) 1(

 هو من عند اهللا، إما أحاديث مفتريات وإما :، ويقولكتاب اهللا
تفسري وتأويل للنصوص باطل، وإما أميون ال يعلمون الكتاب 

  .إال أماين، تالوة غري عارفني مبعناه
قد أخطئوا يف الدليل واملدلول حيث اعتقدوا مذهبا خيالف : قال) 2(

  احلق، الذي عليه األمة الوسط الذين ال جيتمعون على 
= 
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 وتارة )1(تارة يستدلون بآيات اهللا على مذهبهم
فضة،  كاخلوارج والرا)2(يتأولون ما خيالف مذهبهم

  .)3(اجلهمية واملعتزلة والقدرية واملرجئة وغريهم
                                         

= 
 كسلف األمة وأئمتها، عمدوا إىل القرآن، فتأولوه على ةلضال

آرائهم واستخرجوا التأويالت املستكرهة، اليت هي باأللغاز أشبه 
  .منها بالبيان

وال داللة فيها بل يتعسفون بكل طريق، حىت جيعلوا القرآن تبعا ) 1(
  .ملذاهبهم وتقوية لقول أئمتهم

ليس له قصد إال : ملبتدعمبا حيرفون به الكلم عن مواضعه، وا) 2(
حتريف اآليات، وتسويتها على مذهبه الفاسد، حبيث أنه مىت 
الح له شاذة من بعيد اقتنصها أو وجد موضعا له فيه أدىن جمال 

  .سارع إليه
 ما بعث اهللا به رسله، بل غالب ما ريتفس: وقل يف تفاسريهم) 3(

بن فيها حق ملبوس بباطل، وقل من يتصور مرادهم وملا ذكر ا
 rالقيم االستدالل على معاين القرآن مبا جاء عن الرسول 

وهذا خري مما أخذ عن أئمة الضالل، : وأصحابه والتابعني قال
وشيوخ التجهم واالعتزال، كاملريسي واجلبائي والنظام والعالف 

  .وأضرام
أفيجوز الرجوع إىل حتريفات جهم، وشيعته وتأويالت : وقال  

ائي، واملريسي، وعبد اجلبار، وأتباعهم العالف، والنظام، واجلب
= 
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  .)1( املعتزلةوأعظمهم جداالً: قال الشيخ
                                         

= 
من أعمى أعجمي القلب واللسان، بعيد عن السنة والقرآن 

  ؟مغمور عند أهل العلم واإلميان
 من شرط املفسر صحة االعتقاد أوال، ولزوم سنة :وقال الطربي  

الدين، فإن من كان مغموصا عليه يف دينه ال يؤمتن على الدنيا، 
يؤمتن يف الدين على اإلخبار عن عامل فكيف على الدين، مث ال 

فكيف يؤمتن يف اإلخبار عن أسرار اهللا تعاىل وألنه ال يؤمن أن 
 الناس بليه وخداعه ي، ويغرةيكون متهما باإلحلاد أن يبغي الفتن

  .كدأب الباطنية وغالة الرافضة
وإن كان متهما وى مل يؤمن أن حيمله هواه، على ما يوافق   

 ريية فإن أحدهم يصنف الكتاب يف التفسبدعته، كدأب القدر
ومقصوده منه إيضاح الساكن ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم 

  .طريق اهلدى
مسيت املالحدة باطنية الدعائهم أن النصوص : وقال التفتازاين  

ليست على ظاهرها، بل هلا معان باطنة، ال يعرفها إال املعلم 
  .نفي الشريعة بالكلية: وقصدهم بذلك

وكثري من : م عبارات مزخرفة تتضمن الداء العضال، قالوهل) 1(
املتأخرين غلب عليهم مذهب األشاعرة، الذي حاصله نفي 
العلو وتأويل اآليات بالتأويالت املوروثة عن بشر، وأضرابه 
وبعضهم يذكر ما عليه السلف، وما عليه املتكلمون وخيتاره 

  .لبدعويقرره وال خري يف تكبري حجم تفسري مبذهب أهل ا
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 ومثل )1(وقد صنفوا تفاسري على أصول مذهبهم
 وعبد اجلبار )2(تفسري ابن كيسان األصم واجلبائي

  .)3(اهلمداين، والرماين والكشاف
                                         

 على مذهبها كما  من كتاب اهللاتفصنفت الرافضة وتأولت آيا) 1(
يأيت وكذا اجلهمية تأولت آيات الصفات واألمساء، وأا ألفاظ 
جمردة ال تتضمن صفات، وال معاين واملعتزلة كما تقدم عنهم، 
والقدرية كنفيهم علم اهللا مبا هو كائن، وكذا غريهم من أهل 

  .البدع
ها التأويالت، اليت ذكرها بشر نويالم هي بعيوتأ: قال الشيخ  

املريسي، وأضرابه، وقد أمجع أئمة اهلدى على ذمهم وأكثرهم 
  .كفروهم وضللوهم

ابن كيسان، هو حممد بن أمحد املعروف بابن كيسان، له كتب ) 2(
معاين القرآن وتويف سنة مائتني وتسع وتسعني واجلبائي : منها

الم اجلبائي البصري من أئمة هو حممد بن عبد الوهاب بن س
املعتزلة، ورئيس علماء الكالم يف عصره، وإليه تنسب الطائفة 

  .اجلبائية مات سنة ثالث وثالث مائة
عبد اجلبار هو ابن أمحد بن عبد اجلبار شيخ املعتزلة يف عصره له ) 3(

نحوي العلي بن عيسى : ترتيه القرآن عن املطاعن والرماين هو
التفسري وغريه تويف سنة ثالمثائة، وأربع البغدادي له كتاب 

وسبعني، والكشاف للزخمشري حممود بن عمر اخلوارزمي 
املتوىف سنة مخسمائة ومثان وثالثني وأشهر كتبه الكشاف يف 

  . القرآنريتفس
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 )1(يووافقهم متأخرو الشيعة، كاملفيد، وأيب جعفر الطوس
  .)2(اعتقدوا رأيا مث محلوا ألفاظ القرآن عليه

                                         
ووافق املعتزلة، متأخرو الشيعة، وصنفوا تفاسري على : أي) 1(

 مواضعها، أصول مذهبهم وتأولوا آيات الصفات، وحرفوها عن
وأحلدوا فيها واملفيد هو حممد بن النعمان رئيس اإلمامية يف 

الكالم يف وجوه إعجاز القرآن تويف : وقته، له مصنفات منها
حممد بن : سنة أربعمائة وثالث عشرة وأبو جعفر الطوسي هو

احلسن بن علي، من أكابر فقهاء الشيعة، له التبيان اجلامع لعلوم 
  .ربعمائة وستنيالقرآن املتوىف سنة أ

)2 (م ابتدعوا ألفاظا ومعاين، : اوذكر أيضجعلوها هي األصل وأ
ل احملكم الذي جيب اعتقاده والبناء عليه، مث نظروا يف واملعق

الكتاب والسنة فما أمكنهم أن يتأولوه على قوهلم، تأولوه وإال 
هذا من األلفاظ املتشاة املشكلة اليت ال ندري ما أريد : قالوا

 ا فجعلوا بدعتهم أصال حمكما وما جاء به الرسولr فرعا له 
  .ومشكال إذا مل يوافقه

أن جيعل ما أنزل اهللا من الكتاب، واحلكمة أصال مث : والواجب  
وليس هلم سلف من : يرد ما تكلم فيه الناس إىل ذلك، قال

الصحابة والتابعني وال من أئمة املسلمني، ال يف رأيهم وال يف 
ما من تفسري من تفاسريهم الباطلة، إال وبطالنه تفسريهم، و

يظهر، من وجوه كثرية، وذلك من جهتني، من العلم بفساد 
  .قوهلم، ومن العلم بفساد ما فسروا به القرآن
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يدس البدع يف كالمه،  العبارِةومنهم حسن ،
   حىت إنه يروج على خلق )1(كصاحب الكشاف

  .)2(كثري
                                         

ومن أهل البدع، من يكون حسن العبارة، فصيحا، ويدس : أي) 1(
البدع يف كالمه، كما يدس البدع، وغريها، صاحب الكشاف، 

  .خمشري وحنوه وأكثر الناس ال يعلمونالز: يعين
لسبب وممن ال يعتقد الباطل، من تفاسريهم الباطلة، قال ) 2(

مامية، مث الفالسفة، مث تطرفهم، وضالهلم دخلت الرافضة اإل
القرامطة وغريهم، فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم األمر يف 
 ال الفالسفة، والقرامطة، والرافضة، فإم فسروا القرآن بأنواع

تبت يدا {: يقضي العامل منها عجبه، فتفسري الرافضة كقوهلم
عائشة :  هي}أَنْ تذْبحوا بقَرةً{ مها أبو بكر وعمر }أَِبي لَهٍب

 احلسن }اللُّؤلُؤ والْمرجانُ{ طلحة والزبري }قَاِتلُوا أَِئمةَ الْكُفِْر{
  . علي}ِفي ِإماٍم مِبٍني{واحلسني 

ا يقاربه من بعض الوجوه، ما يذكره كثري من املفسرين ومم: قال  
 أبو بكر }الصاِدِقني{ول اهللا ـ رس}الصاِبِرين{: مثل قوله

 }الْمستغِفِرين{مان وـ عث}الْمنِفِقني{ر، وـ عم}الْقَاِنِتني{و
علي، وأمثال هذه اخلرافات، اليت تتضمن تفسري اللفظ مبا ال 

  .يدل عليه حبال
ارة جعل اللفظ املطلق العام، منحصرا يف شخص واحد حنو وت  
   أريد ا علي }ِإنما وِليكُم اُهللا ورسولُه والَِّذين آمنوا{

= 
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 وإن كان أسلم )1(أن تفسري ابن عطية وأمثاله: وذكر
 لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول )2(من تفسري الزخمشري

  .)3(احملققني
                                         

= 
 أريد ا أبو بكر }والَِّذي جاَء ِبالصدِق وصدق ِبِه{وحده 

  .وحده وحنو ذلك
 احلق بن وذكر شيخ اإلسالم، أن تفسري ابن عطية، عبد: أي) 1(

غالب بن عبد الرحيم، الغرناطي صاحب احملرر، والوجيز يف 
تفسري الكتاب العزيز، املتوىف سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة 

  .وأمثاله من أهل البدع
 الزخمشري، ريع للسنة واجلماعة قال البلقيين، يف تفسبتأو) 2(

 :استخرجت من الكشاف اعتزاال باملناقيش، من قوله، يف تفسري
}فَاز ةَ فَقَدنِخلَ الْجأُداِر وِن النع ِزححز نوأي فوز }فَم 

 إىل عدم الرؤية، وامللحد فال  بهأعظم من دخول اجلنة، أشار
تسأل عن كفره، وإحلاده يف آيات اهللا، وافترائه على اهللا ما مل 

 وغريه، مث }أَنْ تذْبحوا بقَرةً{ : يفيقل، وذكر قول الرافضة
ا يقرءون إن يف أميت قوم«: وعلى هذا وأمثاله حيمل خرب: قال

  .»القرآن، ينثرونه نثر الدقل، يتأولونه على غري تأويله
ولو ذكر كالم السلف، املوجود يف التفاسري، املأثور عنهم على ) 3(

وجهه، لكان أحسن، وأمجل فإنه كثري ما ينقل من تفسري حممد 
اسري، وأعظمها قدرا مث إنه بن جرير الطربي، وهو من أجل التفا

ال ويذكر ما يدع ما نقله ابن جرير عن السلف، ال حيكيه حب
  .يزعم أنه قول احملققني
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ين طائفة من أهل الكالم، الذين قرروا وإمنا يع
 وذكر )1(أصوهلم بطرق، من جنس ما قررت به املعتزلة

الذين أخطئوا يف الدليل، مثل كثري من الصوفية، والوعاظ، 
والفقهاء، وغريهم، يفسرون القرآن مبعان صحيحة، لكن 
القرآن ال يدل عليها، مثل كثري مما ذكره أبو عبد الرمحن 

  .)2(ق التفسريالسلمي، يف حقائ
                                         

أصوهلم، وإن كان أهل الكالم، أقرب إىل السنة من : يعين) 1(
املعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن 

بة فإن الصحا: من مجلة التفسري على املذهب، قال: هذا
والتابعني واألئمة إذا كان هلم يف تفسري اآلية قول وجاء قوم 

ا اآلية بقول آخر، ألجل مذهب اعتقدوه وذلك املذهب وفسر
ليس من مذاهب الصحابة، والتابعني هلم بإحسان، صاروا 

  .مشاركني للمعتزلة، وغريهم، من أهل البدع يف مثل هذا
ألزدي، هو حممد بن احلسني، بن حممد، بن موسى، ا) 2(

يستدل : النيسابوري من علماء الصوفية وتفسريه على طريقتهم
عليها بألفاظ مل يرد ا القرآن، وهو الذي يسمونه اإلشارات 

وجدت عن أيب احلسني الواحدي املفسر، أنه : قال ابن الصالح
صنف أبو عبد الرمحن السلمي، حقائق التفسري، فإن كان : قال

الظن مبن يوثق م، : كفر، وقالقد اعتقد أن ذلك تفسري، فقد 
  إذا قال شيئا من ذلك، مل يذكره تفسريا وال ذهب به 
= 
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وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك 
 حيث يكون )1(يدخل يف اخلطأ يف الدليل، واملدلول مجيعا

  .)2(املعىن الذي قصدوه فاسدا
من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني، : وباجلملة

  .)3(وتفسريهم، إىل ما خيالف ذلك، كان خمطئا يف ذلك
                                         

= 
مذهب الشرح للكلمة، فإنه لو كان كذلك، كانوا قد سلكوا 

  .مسلك الباطنية
فإن ما فسروا به اآلية، على ما ال يدل على مرادهم : أي) 1(

مل خطئوا يف معىن اآلية يدخل ذلك يف اخلطأ يف الدليل، إذ أو
  .يدل على مرادهم، ويف املدلول إذ أخطئوا يف املعىن

 وإيضاح املراد منه، بل تأييد ،ليس املراد بيان معاين كتاب اهللا) 2(
  .مذاهبهم

يف ذلك التفسري، الذي عدل فيه عن مذاهب الصحابة : أي) 3(
والتابعني، إىل ما خيالفها وكثري من الناس، ال يعرف حقيقة 

من يعظمهم ويظن أنه متبع هلم، : ومنهمكالم السلف، واألئمة 
من يظن أم : مع أنه خمالف هلم، من حيث ال يشعر، ومنهم

كانوا ال يعرفون أصول الدين، وال تقريرها بالدالئل الربهانية، 
 من rوذلك جلهلهم بعلمهم، بل جلهلهم مبا جاء به الرسول 

  احلق، الذي تدل عليه الدالئل العقلية، مع السمعية، 
  ضلوا طريقة اخللف، على طريقة السلف حيث بل ف

= 
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  . )2(تهدا مغفور له خطؤه وإن كان جم)1(بل مبتدعا
                                         

= 
جمرد اإلميان، بألفاظ القرآن، : ظنوا أن طريقة السلف، هي

  .ال فهم ملراد اهللا، ورسوله منهاوواحلديث من غري فقه، 
أم مبرتلة األميني، وأن طريقة املتأخرين، هي : واعتقدوا  

استخراج معاين النصوص، وظنهم هو الذي أوجب هلم نبذ 
ب والسنة وأقوال الصحابة، والتابعني، وراء ظهورهم الكتا

فجمعوا بني اجلهل، بطريقة السلف، والكذب عليهم، وبني 
اجلهل والضالل، بتصويب طريقة اخللف، وبقوا مترددين بني 
اإلميان باللفظ، وتفويض املعىن وهذا طريقة السلف عندهم، 

ضع وبني صرف اللفظ عن حقيقته، وما وضع له، إىل ما مل يو
له، وال دل عليه بأنواع من اازات والتكلفات، اليت هي 

  .باأللغاز واألحاجي أشبه منها بالبيان واهلدى
ألم كانوا أعلم بتفسريه ومعانيه كما أم أعلم باحلق، : قال )1(

 وأسباب هذا الضالل، التقصري rالذي بعث اهللا به رسول اهللا 
عليه السلف وكم  وما كان rعن معرفة ما جاء به الرسول 

هلك بسبب قصور العلم، وعدم معرفة احلقائق من أمة، وكم 
  .وقع بذلك من خلل وريب وغمة

وإن كان من عدل عن مذاهب الصحابة، وتأول اآليات : أي )2(
وإن اجتهد « :جمتهدا باذال وسعه، مغفور له خطؤه، للخرب

عفي عن أميت اخلطأ «: ، وخرب»وأخطأ فله أجر واحد
  .»والنسيان
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 وطرق )1(لم وأدلتهـرق العـان طـود بيـفاملقص
  .)2(الصواب

                                         
أي فاملقصود من ذكر من أخطأ يف التفسري، بيان طرق العلم، ) 1(

الذي ينبغي أن تسلك، وأدلة العلم املقبولة، والتنبيه على 
  .املردودة

واملقصود بيان طرق الصواب، من اخلطأ والضالل، قال : أي) 2(
ومن أعظم أسباب البدع الباطلة، اليت دعت أهلها إىل : الشيخ

واضعه، وفسروا كالم اهللا ورسوله بغري ما أن حرفوا الكلم عن م
أن : أريد به، وتأولوه على غري تأويله، فمن أصول العلم بذلك

وأن يعرف أن : يعلم اإلنسان القول الذي خالفوه، وأنه احلق
أن تفسريهم : تفسري السلف خيالف تفسريهم، وأن يعرف

حمدث مبتدع، مث أن يعرف بالطرق املفصلة، فساد تفسريهم مبا 
  .صبه اهللا من األدلة، على بيان احلقن
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  )1(سبب االختالف

  
إما :  واملنقول)2(ما مستنده النقل، أو االستدالل: منه

  .)3(ال عن املعصوم أو
                                         

  .ذكر سبب االختالف بني الناس، يف تفسري القرآن: أي) 1(
ما : من االختالف يف التفسري كما قال الشيخ وغريه، منه: أي) 2(

ما : مستنده النقل، واملرجع فيه إىل الصحة، ومن يقبل منه، ومنه
ع فيه إىل ما مستنده االستدالل واملرج: يعلم بغري النقل، وهو

إذ العلم إما نقل مصدق، وإما : صحة االستدالل، وقال
  .استدالل حمقق

 أو عن rإما عن املعصوم : واملنقول يف التفسري، وغريه: أي) 3(
  .غريه من الصحابة أو التابعني

ومن املنقول، ما ميكن معرفة الصحيح منه، : قال الشيخ  
 على باهللا نصوالضعيف، وما حيتاج املسلمون إىل معرفته، فإن 

احلق دليال، وما ال ميكن، فال طريق باجلزم بالصدق منه، 
  .مما ال فائدة فيه: ث عنهحفالب

وال دليل على الصحيح منه، االختالف يف  ومثال ما ال يفيد،  
أصحاب الكهف، ويف البعض الذي ضرب به موسى من 
البقرة، ويف مقدار سفينة نوح، ويف اسم الغالم الذي قتل 
= 
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وإذا جاء عنه من جهتني، أو جهات من : فاملقصود
 )2( طرقها وكذا املراسيل إذا تعددت)1( فصحيحؤغري تواط

  .)3(وخرب الواحد، إذا تلقته األمة بالقبول، أوجب العلم
                                         

= 
حنو ذلك، فهذا طريقة العلم به النقل، فما كان منقوال اخلضر، و

نقال صحيحا، عن املعصوم، كاسم صاحب موسى، أنه اخلضر، 
فمعلوم، وما مل يكن كذلك، بل كان مما يؤخذ عن أهل 

ما : الكتاب، فال جيوز تصديقه، وال تكذيبه، إال حبجة، وكذا
نقل عن بعض التابعني، وإن مل يذكر أنه أخذه عن أهل 

لكتاب، فمىت اختلف التابعون، مل يكن بعض أقواهلم حجة ا
  .على بعض

 من جهتني، من غري rوإذا جاء التفسري عن املعصوم : أي) 1(
فصحيح، العتضاد أحدمها باآلخر، أو جاء عن املعصوم تواطؤ 

 على اختالفه ئوامن جهات، وقد علم، أن املخربين مل يتواط
  .تفاقا بال قصد، فهو صحيحوعلم أن ذلك ال تقع املوافقة فيه ا

املراسيل إذا تعددت طرقها، : فهي صحيحة، قال الشيخ: أي) 2(
وخلت عن املواطأة قصدا أو االتفاق بغري قصد، كانت 

قال : مجع مرسل، وهو قول التابعي: صحيحة قطعا واملراسيل
  .رسول اهللا كذا أو فعل كذا

على أن خرب مجهور أهل العلم من مجيع الطوائف، : قال الشيخ) 3(
  الواحد إذا تلقته األمة بالقبول تصديقا له، وعمال به، أنه 
= 
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 وله )1(إمجاع أهل احلديث: واملعترب يف قبول اخلرب
 وعليه أدلة يعرف ا أنه )2(أدلة يعرف ا أنه صدق

  . )4( كما يف تفسري الثعليب)3(كذب
                                         

= 
طائفة من أهل الكالم،  يوجب العلم إال فرقة من املتأخرين اتبعوا

يوافقون الفقهاء على ذلك : أنكروا ذلك، وأكثر أهل الكالم
هذا الذي اعتمده نفاة العلم،، عن أخبار رسول : وقال ابن القيم

ه إمجاع الصحابة، املعلوم بالضرورة وإمجاع  خرقوا بrاهللا 
التابعني، وإمجاع أئمة اإلسالم ووافقوا به املعتزلة واجلهمية 
والرافضة، واخلوارج، الذين انتهكوا حرمة هذه األمة وتبعهم 

 من األئمة فبعض األصوليني والفقهاء، وإال فال يعرف هلم سل
م بالسنة، بذلك، بل صرح األئمة خبالف قوهلم، ومن له إملا

  .والتفات إليها، يعلم ذلك، وذكر عليه أكثر من عشرين دليال
بإمجاع أهل العلم : كما أن املعترب يف اإلمجاع على األحكام) 1(

باألمر، والنهي واإلباحة، وال جتتمع األمة على خطأ فإذا أمجعوا 
  .على حكم جزمنا بأنه ثابت

رعية، يعرف ا وللخرب الوارد من طريق، أو طرق أدلة ش: أي) 2(
  .أنه صدق ملوافقته األصول الشرعية

ملناقضته األصول الشرعية، يعلم ذلك من له إملام بأصول ) 3(
ئن االشرع، وإطالع تام، وذهن ثاقب، وفهم قوي، ومعرفة بالقر

  .الدالة على ذلك
أمحد بن حممد بن إبراهيم، املتوىف سنة سبع وعشرين وأربعمائة ) 4(

= 
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 وهو قليل يف تفاسري )1(والواحدي، والزخمشري وأمثاهلا
  ا،  نقل عن بعض الصحابة نقال صحيح وما)2(السلف

  ، )3(فالنفس إليه أسكن، مما نقل عن بعض التابعني
   علمت  ما)4(تذكر لالستشهاد، ال لالعتماد: واإلسرائيليات

                                         
= 

هو نفسه فيه :  اختصره البغوي، قال الشيخله التفسري الكبري،
خري ودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد يف كتب التفسري 

  .من صحيح وضعيف وموضوع
هو علي بن أمحد بن حممد بن علي، معروف : الواحدي) 1(

بالواحدي، له البسيط والوسيط والوجيز، يف التفسري 
والزخمشري، هو حممود بن عمر صاحب الكشاف وذكر 

 :أن يف كتب التفسري، من املوضوعات شيء كثري، وقال: لشيخا
مثل ما يرويه الثعليب، والواحدي، والزخمشري يف فضائل سور 

  .القرآن، سورة، سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم
واخلرب الذي عليه أدلة، يعرف ا أنه كذب، قليل يف : أي) 2(

 ويورده  ذلك، كابن كثري،حتفاسري السلف، وأكثرهم يوض
  .بسنده ليعلم ذلك

 rألن الصحابة رضي اهللا عنهم، أخذوا القرآن عن رسول اهللا ) 3(
ألفاظه ومعانيه، وكانت عنايتهم بأخذ املعاين أعظم من عنايتهم 
باأللفاظ ورأوا من األحوال املشاهدة، وعلموا بقلوم من 

  .مقاصده ما يتعذر على من بعدهم مساوام فيه
  . غنية عنها، وشريعته ناسخة لشريعة من قبلهr ففي شرع حممد) 4(
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  .)1(صحته مما شهد له الشرع، فصحيح
 وما مل يعلم حكمه يف شرعنا، )2(وما خالفه فيعتقد كذبه
 أ واخلط)4(ة فيه وغالبه ال فائد)3(ال يصدق، وال يكذب

ا عمن تقدم ذكرهم تمن جهتني حدث .الواقع يف االستدالل
من املبتدعة بعد تفسري الصحابة، والتابعني وتابعيهم 

 أو فسروه )5(اعتقدوا معاين، محلوا ألفاظ القرآن عليها
مبجرد ما يسوغ أن يريدوه، مما ال يدل على املراد من 

  .)6(كالم اهللا حبال
                                         

  .rيعرفه من له بصر بشريعة حممد ) 1(
  .ملا تقرر من حتريفهم وتبديلهم) 2(
إذا حدثكم أهل الكتاب، فال تصدقوهم « :rإال حبجة لقوله ) 3(

وكذا ما نقل عن بعض التابعني، : ، قال الشيخ»وال تكذبوهم
  .ابولو مل يذكر أنه أخذه عن أهل الكت

  .وغالب ما يف اإلسرائيليات ال فائدة فيه: أي) 4(
قسم ممن جاء بعد الصحابة والتابعني، اعتقدوا معاين، مث : أي) 5(

محلوا ألفاظ القرآن عليها، وراعوا املعىن الذي رأوه من غري نظر 
إىل ما تستحقه ألفاظ القرآن، من الداللة والبيان، وهم تارة 

ليه، وأريد به، وتارة حيملونه على يسلبون لفظ القرآن، ما دل ع
 كال األمرين قد يكون ما ويف ما مل يدل عليه، ومل يرد به،

  .قصدوا تفسريه أو إثباته من املعىن باطال
والقسم الثاين، فسروا القرآن، مبجرد ما يسوغ أن يريدوه : أي) 6(

بكالمه، ممن كان من الناطقني بلغة العرب من غري نظر إىل 
= 
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 والعجز، )1(تفقهة لضعف آثار النبوةوتبعهم كثري من امل
  . حىت كانوا يروون ما ال يعلمون صحته)2(والتفريط

والذهول  وقد يكون االختالف، خلفاء الدليل،
لعدم مساعه، وقد يكون للغلط يف فهم :  وقد يكون)3(عنه

  .)4(النص، وقد يكون العتقاد معارض راجح

                                         
= 

آن، واملرتل عليه، واملخاطب به، وهو مما ال يدل املتكلم بالقر
ا جمرد اللفظ، وما جيوز وعلى املراد من كالم اهللا حبال، وإمنا راع

 يريد به العريب، من غري نظر إىل ما يصلح للمتكلم به نعندهم أ
  .وسياق الكالم

  .فيهم لضعف اهلمم، وتشعبها واالشتغال مبا الجيدي) 1(
 معاين القرآن العزيز، والتفريط يف والعجز عن معرفة: أي) 2(

  .التحصيل حىت أخطئوا يف االستدالل
  .ملا م من الوهن، عن التفتيش عليه) 3(
وكثري : وغري ذلك، مما هو من أسباب االختالف، قال الشيخ) 4(

وغريها، جند الرجل  من الكتب املصنفة، يف أصول علوم الدين،
لة القرآن، والرؤية املصنف فيها، يف املسألة العظيمة، كمسأ

والصفات، واملعاد، وحدوث العامل وغري ذلك، يذكر أقواال 
متعددة والقول الذي جاء به الرسول، وكان عليه سلف األمة 

  .ليس يف تلك الكتب، وال عرفه مصنفوها وال شعروا به
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  )1(التفسري

  
  .)2(ان املراد منهكشف معاين القرآن، وبي: التفسري

                                         
: ذكر أحكام التفسري وما ال بد للمفسر منه والتفسري: أي)1(

  .ان والكشفتفصيل من املفسر، وهو البي
، كما حكاه األصبهاين، وغريه، وقال ءهذا املعروف عند العلما) 2(

 علم يفهم به كتاب اهللا املرتل، على نبيه: الزركشي، وغريه
داد م وبيان معانيه، واستخراج أحكامه، وحكمه واستrحممد 

  ذلك من علم اللغة، والنحو والتصريف، وعلم البيان، 
  اج ملعرفة أسباب الرتول وأصول الفقه، والقراءات وحيت

والناسخ، واملنسوخ، وغري ذلك، ومن ذكر فضائل القرآن، 
يذكرها يف أول كل سورة، ملا فيها من الترغيب واحلث على 

  .حفظها
جيب أن يتحرى مطابقة املفسر، وأن يتحرز من : وقال غريه  

نقص ملا حيتاج إليه يف إيضاح املعىن، أو زيادة ال تليق بالغرض، 
كثريا ما : الغرض الذي سيق له الكالم، وقال أبو حيانويتحرى 

عراب، بعلل النحو يشحن املفسرون تفاسريهم، عند ذكر اإل
  ودالئل أصول الفقه، ومسائله ودالئل أصول الدين 
= 
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قيل بعضه يكون من قبل األلفاظ الوجيزة، وكشف 
 وبعضه من قبل ترجيح بعض االحتماالت على )1(معانيها
على أن التفسري من فروض :  وأمجعوا)2(بعض

  .)3(الكفايات

                                         
= 

ليف هذه العلوم، وإمنا يؤخذ ذلك مسلما آوكل ذلك مقرر يف ت
  .يف علم التفسري دون استدالل عليه

ا ال يصح من أسباب الرتول، وأحاديث ذكروا م: وكذلك أيضا  
يف الفضائل، وحكايات، ال تناسب، وتواريخ إسرائيلية وال 

  .ينبغي ذكر هذا يف التفسري
بيان وضع اللفظ، وإخبار عن دليل املراد، : وقال الثعليب وغريه) 1(

 البيهقي وغريه احلث على إعرابه،وهو معرفة معاين ىورو
تب أهل الفن يف ذلك، ألفاظه، واملرجع يف ذلك، إىل ك

كالزجاج، والفراء، واألخفش، وأيب عبيد، وابن األنباري، 
  .وغريهم

التأويل وتقدم بيان التأويل يف القرآن، وعند أهل : وقيل هو) 2(
  .التفسري، أنه يراد به عند بعضهم التفسري

معرفة معىن كل : للحاجة إليه، وما أنزل إال ليفهم، وقال الشيخ) 3(
الكفاية، وال جيب على كل مسلم، معرفة معىن آية فرض على 

  .كل آية، بل معرفة ما ال بد منه
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 وأشرف صناعة )1(وهو أجل العلوم الشرعية
 واملعتين بغريبه، ال بد له من معرفة )2(يتعاطاها اإلنسان

  .)3(حلروفا
                                         

باإلمجاع بل القرآن أصل العلوم، وفضله وفضل حامله مشهور ) 1(
معلوم، فإيضاحه وبيانه، أجل العلوم، وأشرفها وأعالها بل به 

  ا، وسعادتنا يف الدنيا واآلخرةنعصمت
موا عشر آيات، مل  إذا تعلrوكان أصحاب رسول اهللا ) 2(

 :جياوزوهن حىت يتعلموا معانيهن، والعمل ن، ويف اخلرب
ِلتبينr: }  وقال تعاىل لنبيه ،»خريكم من تعلم القرآن وعلمه«

ِهملَ ِإلَيزا ناِس مفبيانه أشرف ى وشرف كالم اهللا ال خيف}ِللن ،
ن الذي يقرأ القرآن، وال حيس: بيان وأفضله، وقال ابن عباس
  .تفسريه كالذي يهذ الشعر هذا

 بتفسري القرآن، ال بد له من معرفته معىن الكلمة، واملعتين: أي) 3(
وصيغتها وحملها، ومعرفة احلروف، الختالف مواقعها، قال ابن 

:  ومل يقل}عن صالِتِهم ساهونَ{: احلمد هللا الذي قال: عباس
  .يف صالم

 اآلية، فاألربعة األول }ِللْفُقَراِءِإنما الصدقَات {: وقال يف  
ميلكوا ملكا مطلقا، واألربعة األخرية ملكا مراعا، كما هو 
معروف يف موضعه، واحلروف يراد ا االسم، والفعل وحروف 
املعاين، واسم حروف اهلجاء، وكثريا ما يوجد يف كالم 
  املتقدمني هذا حرف من الغريب، يعربون بذلك عن االسم 
= 
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 )2( واألمساء، واألفعال)1(وأكثر من تكلم فيها النحاة
معرفة ما وضع له :  ومنه)3(وأكثر من تكلم فيها اللغويون

  ؛)4(الضمري وما يعود عليه
                                         

= 
، مثله بقوله ألف »بكل حرف عشر حسنات« :rوله التام فق

حروف املعاين، : ميم، حرف، واملراد هناوحرف والم حرف 
إىل حروف : اليت هي قسيمة األمساء، واألفعال، وباعتبار معانيها

 وغري ذلك، ضيضاستفهام وحروف نفي، وحروف حت
وحروف اهلجاء، تسمى حروفا، وهي أمساء كاحلروف 

 السور، ألن مسماها هو احلرف، الذي هو املذكورة يف أوائل
حرف الكلمة، ومسيت حروف الكالم حروفا، ألا طرف 

  .الكالم وحده ومنتهاه
  .فريجع يف ذلك إىل كتبهم، وهي كثرية مشهورة) 1(
أكمل من :  أحد}قل هو اهللا أحد{ومعرفة األمساء فنحو : أي) 2(

األفعال علم على ربنا تعاىل، ومعرفة : واحد واالسم الشريف
  .ومدلوالا وكذا الظروف

فريجع يف ذلك، إىل كتب أهل اللغة، كاحملكم البن سيدة، ) 3(
والتهذيب لألزهري، والصحاح للجوهري، وجممع البحرين 

  .للصاغاين وأمثاهلا من كتب اللغة
ومن معرفة غريب القرآن، معرفة ما وضع له الضمري، : أي )4(

عد اُهللا لَهم مغِفرةً أَ{: وأصل وضعه لالختصار قال تعاىل
= 
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  .)1(والتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري
                                         

= 
  .)4( كلمة ]*مخسة وعشرين[ قام الضمري مقام }وأَجرا عِظيما

معرفة ما يعود إليه الضمري، فإنه ال بد له من مرجع يعود : ومنه  
 أو }ونادى نوح ابنه{إليه ويكون ملفوظا به، سابقا، حنو 

 أو داال عليه، حنو }تقْوىاعِدلُوا هو أَقْرب ِلل{متضمنا له حنو 
}اهلْنزا أَنى{ أو متأخرا حنو }ِإنوسفِْسِه ِخيفَةً مِفي ن سجأَو{ 
}اِقيرِت التلَغ{ أو دل عليه السياق، حنو }كَال ِإذَا ب نكُلُّ م

 ئ وإذا اجتمع يف الضمائر مراعاة اللفظ واملعىن بد}علَيها فَاٍن
  .باللفظ مث باملعىن

ن وقع فصل، وغري إال حتذف تاؤه غالبا إال : التأنيث احلقيقي) 1(
 }فَمن جاَءه موِعظَةٌ ِمن ربِه{احلقيقي احلذف أحسن حنو 

 وإن وقع }وأَخذَِت الَِّذين ظَلَموا الصيحةُ{وكذا اإلثبات حنو 
  .ضمري، وإشارة بني مبتدأ وخرب، جاز

ها التذكري، محال على اجلنس، جيوز في: وكل أمساء األجناس  
والتأنيث محال على اجلماعة، والتعريف والتنكري، لكل منهما 
حق ال يليق باآلخر، فللتنكري إرادة الوحدة، كجاء رجل، 

 والتعظيم والتكثري، وضدمها وغري }هذَا ِذكْر{والنوع حنو 
ذلك، وللتعريف أل واإلضمار، والعلمية، واإلشارة والتعريض 

  .وغري ذلك
  ــــــــــ

  .»عشرين«:  ذا العدد يف الربهان واإلتقان ولعل الصواب-*
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  .)1(سم والفعلواخلطاب باال
تفسري ابن عباس، : وأوىل ما يرجع يف غريبه، إىل

  .)3( ودواوين العرب)2(وغريه
                                         

يدل على : يدل على الثبوت، واالستمرار، والفعل: االسم) 1(
التجدد، واحلدوث، ومعرفة ذلك من معرفة غريب القرآن، 

  .وكذا السؤال، واجلواب، واملصدر، والعطف، وغري ذلك
ما : بن عباس، وأصحابهمن الصحابة، وغريهم، وورد عن ا) 2(

أن أصح الطرق عنه، : يستوعب أكثر غريب القرآن، وتقدم
  .طريق جماهد، ولذلك اعتمده البخاري وغريه

ِبِلساٍن {:  وقال}ِإنا جعلْناه قُرآنا عرِبيا{: ألن اهللا تعاىل قال) 3(
 وقد احتج الصحابة، والتابعون، على غريب }عرِبي مِبٍني

الشعر ديوان : ومشكله، بشعر العرب، وقال ابن عباس ،القرآن
العرب، فإذا خفي علينا احلرف من القرآن، الذي أنزله اهللا بلغة 

 ذلك منه، وروي عنه ةالعرب، رجعنا إىل ديواا، فالتمسنا معرف
  .لغة قريش، مث أهل احلجاز: من ذلك كثري، وتقدم

أمجعوا : قرطيبوليس فيه شيء من التراكيب األعجمية، وقال ال  
، وأمجعوا ةعلى أنه ليس يف القرآن شيء، من التراكيب األعجمي

على أن فيه أعالما من األعجمية، كإبراهيم ونوح ولوط، 
 فأنكره ؟واختلفوا هل فيه شيء من غري ذلك باألعجمية

= 
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ويبحث عن كون اآلية مكملة ملا قبلها أو 
  . )1(مستقلة

                                         
= 

ما وقع فيه مما يوافق األعجمية، فهو من باب : بعضهم، وقالوا
  .ما توافقت فهي اللغات

ما كان معلوم املعىن، عند غري العرب، مث : غري واحدوقال   
استعملته العرب يف ذلك املعىن كإبراهيم، وإمساعيل، وحنومها، 

  .فال ينبغي أن يقع فيه خالف
: وأما ما كان من غري األعالم، فإن العرب استعملت كلمات  

أصلها أعجمية مث عربتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم، 
، فصارت عربية، مث نزل القرآن، وقد اختلطت إىل ألفاظها

إا عربية، باعتبار التعريب الطارئ : بكالم العرب، فمن قال
فصادق ومن قال إا أعجمية، باعتبار أصلها فصادق واجلمع 

 }ِإستبرٍق{ و}ِمشكَاٍة{ و}ناِشئَةَ اللَّيِل{بني القولني أن حنو 
ب واستعملتها فصارت من ربتها العرعأصلها بغري العربية، مث 

  .لساا، بتعريبها واستعماهلا وإن كان أصلها أعجميا
ويبحث املفسر عن كون اآلية من القرآن، مكملة لآلية : أي) 1(

اليت قبلها، وظاهرة االرتباط، لتعلق الكلم بعضه ببعض، وعدم 
متامه باألوىل، وكذا إذا كانت الثانية لألوىل، على وجه التأكيد، 

  .ري، وحنو ذلك، أو كوا مستقلة، غري ظاهرة االرتباطأو التفس
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  .)1(سبتها ملا قبلها وكذا السوراوما وجه من
                                         

ويبحث عن وجه مناسبتها ملا قبلها، أو كانت مستقلة : أي) 1(
واملرجع يف ذلك، إىل معىن رابط بني اآليات، عام، أو خاص، 

أن تكون معطوفة حبرف : بأي نوع من أنواع العالقات، ومنه
قرائن معنوية من حروف العطف، املشركة يف احلكم، أو توجد 

تؤذن بالربط كإحلاق النظري بالنظري، أو استطراد أو انتقال من 
حديث إىل آخر، أو غري ذلك، كما يف سورة ص بعد ذكر 
األنبياء ذكر املتقني مث اجلنة وأهلها، مث النار وأهلها قال ابن 

هذا يف هذا املقام من الفصل الذي هو أحسن من : األثري
 بني اخلروج من كالم إىل آخر، عالقة أكيدة: الوصل، وهي

 األمر الكلي املفيد لعرفان مناسبات اآليات، أن تنظر :وقيل
الغرض، الذي سيقت له السورة، وتنظر ما حيتاج إليه ذلك 
الغرض، من املقدمات وتنظر إىل مراتب تلك املقدمات، يف 
القرب والبعد من املطلق، وتنظر إىل اجنرار الكالم، يف املقدمات 

 يستتبعه من استشراف نفس السامع، إىل األحكام إىل ما
واللوازم التابعة له، اليت تقتضي البالغة شفاء الغليل، بدفع عناء 
  .االستشراف إىل الوقوف عليها، فإذا عقلته تبني لك وجه النظم

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض، حىت يكون : وقال ابن العريب  
ظمة املباين، علم عظيم مل كالكلمة الواحدة، منتسقة املعاين منت

يتعرض له إال عامل واحد، عمل فيه سورة البقرة، مث فتح اهللا لنا 
  فيه، فلما مل جند له محلة، ورأينا اخللق بأوصاف البطلة 
= 
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:  وكذا)1(وعن القراءة املتواترة، املشهورة واآلحاد
  .)2(الشاذة فإا تفسر املشهورة وتبني معانيها

                                         
= 

ختمنا عليه، وكذا السور، يبحث عن وجه مناسبتها ملا قبلها 
  .ووجه اتصاهلا ا، ووجه ما سيقت له

ناسبة، أبو بكر النيسابوري، وكان أول من أظهر علم امل: وقيل  
مل جعلت هذه اآلية إىل : يقول على الكرسي، إذا قرئ عليه

جنب هذه اآلية؟ وما احلكمة يف جعل هذه السورة، إىل جنب 
 ملا اجتمعوا على ةأن الصحاب: هذه السورة؟ وذكر اخلطايب

القرآن وضعوا سورة القدر عقب العلق، استدلوا بذلك على أن 
 اإلشارة }ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر{: كناية، يف قولهاملراد بال

  .إىل قوله اقرأ
هذا بديع جدا، ومن املناسبة اليت تطلب : وقال ابن العريب  

: إيراد اآلية تشبه اآلية، والقصة تشبه القصة، حنو: احلكمة فيها
 }كُلُّه ِهللاويكُونَ الدين { ويف أخرى }ويكُونَ الدين ِهللا{
 والقصص يف }هدى ورحمةً ِللْمحِسِنني{ و}هدى ِللْمتِقني{و

  .بلفظ غري اآلخر: كل موضع
ما صح سندها ومل تبلغ درجة املتواترة، وال املشهورة : وهي) 1(

  .فإا تفسر معىن اآلية وتبني معانيها
ب  بصيغة املاضي، ونص}ملَك{: وإن مل يصح سندها حنو) 2(

}موي{.  
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  .)1(وإن كان ال جتوز القراءة بالشاذة إمجاعا

                                         
فإا تعترب يف التفسري، واإليضاح وأما القراءة ا، فحكى ابن ) 1(

اإلمجاع على أنه ال جتوز القراءة بالشاذة، وما : عبد الرب وغريه
ذكر موهوب اجلزري، من جواز القراءة ا يف غري الصالة، 

  .اية احلديث باملعىن فال يلتفت إليهوقياسا على ر
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  )1(وةالتال

  

  
  .)2(تستحب تالوة القرآن، على أكمل األحوال

                                         
الوة القرآن العزيز، وحتسينها وبيان ما ذكر أحكام ت: أي) 1(

صرف عنه األكثر، من فهم كتاب اهللا، واخلشوع عند تالوته، 
  .بتكلف املخارج وحنو ذلك وذكر أحكام املصحف

متطهرا مستقبل القبلة، متحريا أفضل األوقات، كبعد الفجر، ) 2(
اءة قر:  قال الشيخ.}ِإنَّ قُرآنَ الْفَجِر كَانَ مشهودا{لقوله 

القرآن بعد الفجر، أفضل من قراءته آخر النهار، ومتهجدا آخر 
ِإنَّ ناِشئَةَ اللَّيِل ِهي أَشد وطْئًا وأَقْوم {: الليل أفضل لقوله

 وال بأس بالقراءة يف كل حال، قائما، وقاعدا ومضطجعا }ِقيالً
وراكبا وماشيا، وال يف شيء من األوقات ملعىن فيه وال تكره مع 

دث أصغر، أو جناسة بدن، أو ثوب وتكره يف املواضع ح
القذرة، واألسواق اليت يصيح فيها أهل األسواق بالنداء، والبيع 

  .ويكره اجلهر ا مع اجلنازة
ال حيجبه من القرآن شيء ليس «: وحترم مع اجلنابة، خلرب  

يقرئنا القرآن، ما مل «: ، رواه اخلمسة، ولفظ الترمذي»اجلنابة
حترم باتفاق األئمة واجلمهور آية : ، وقال الشيخ»يكن جنبا

= 
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. )2( وهو أفضل من سائر الذكر)1(واإلكثار منها
                                         

= 
تباح قراءته للحائض، إذا خافت نسيانه، : فصاعدا وعند الشيخ

ما وافق قرآنا مل يقصده، ومينع الكافر : بل جتب وله قول: وقال
ِإنما الْمشِركُونَ {: من قراءته، وهو أوىل من اجلنب، لقوله

سجعليمه إن رجي جواز ت:  ورجح البغوي وغريه}ن  
  .إسالمه

يتلُونَ {: ويستحب اإلكثار من تالوة القرآن قال تعاىل: أي) 1(
ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه « : وثبت}آياِت اِهللا آناَء اللَّيِل

يأيت يوم : ، وأنه»اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار
و مع السفرة الكرام، القيامة شفيعا، ومن قرأه وهو ماهر فيه، فه

ومن قرأه وهو يتتعتع فيه، وهو عليه شاق، ويف رواية شديد فله 
من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة، «: أجران، وللترمذي

  .»واحلسنة بعشر أمثاهلا
من شغله القرآن وذكري عن مسأليت «: ففي احلديث القدسي) 2(

ضل كالم اهللا ف«:  ويف اخلرب،» للسائلنييأعطيته أفضل ما أعط
، صحح الترمذي »على سائر الكالم، كفضل اهللا على خلقه

وبعضه أفضل من بعض، فما تكلم به يف وصف نفسه املقدسة 
نه مل يرتل إ« :أفضل مما تكلم به يف وصف خلقه، ويف الصحيح

قل هو اهللا {، و»يف القرآن، وال يف غريه أفضل من الفاحتة
  آية الكرسي، : فيه، تعدل ثلث القرآن، وأعظم آية }أحد

  وجيب منه ما جيب يف الصالة، ويبدأ الصيب وليه به 
= 



 
 حاشية مقدمة التفسري

 153 

 وأشد )1(والترتيل أفضل من السرعة، مع تبيني احلروف
 وينبغي إعطاء احلروف حقها، )2(ا يف القلبريتأث

  .)4( وتلطيف النطق ا)3(وترتيبها
                                         

= 
قبل العلم، ويستحب حفظه إمجاعا، وحفظه فرض كفاية 

  .إمجاعا
وأما السرعة، مع عدم تبيني احلروف، فتكره، ومن الناس من ) 1(

إذا حدر كان أخف عليه، وإذا رتل أخطأ ومنهم من ال حيسن 
ما خيف عليهم، فيستحب لكل احلدر والناس يف ذلك على 

إنسان مالزمة ما يوافق طبعه، وخيف عليه، فرمبا تكلف ما يشق 
عليه فيقطعه عن القراءة، واإلكثار منها، وال خالف، أن 

  .األفضل الترتيل ملن تساوى يف حالته األمران
وأجل قدرا، وأقرب إىل اإلجالل، والتوقري، بل قراءة آية بتدبر ) 2(

ءة ختمة، بغري تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى وتفهم خري من قرا
ورتِل الْقُرآنَ {: إىل حصول اإلميان وذوق حالة القرآن وقال تعاىل

 والسلف من بعده، حىت إنه لريدد r وهكذا كانت قراءته }ترِتيالً
  .اآلية إىل الصباح، وهذا هو أصل صالح القلب

  .وأصلهورد احلرف إىل خمرجه،  حالة النطق ا،) 3(
من «: على كمال اهليئة فإن التجويد حلية القراءة، ويف احلديث) 4(

أحب أن يقرأ القرآن غضا، كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم 
، يعين ابن مسعود، وكان قد أعطي حظا عظيما يف حسن »عبد

= 
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 ويسن )1(وال تعسف، وال تكلف: من غري إسراف
خبشوع، وحضور قلب، وتفكر :  والترمن)2(حتسني الصوت

  .)3(وتفهم
                                         

= 
األداء وكما أن األمة متعبدة بفهم معاين القرآن، وإقامة حدوده 

  .ألفاظه وإقامة حروفهفهي متعبدة بتصحيح 
  .وال إفراط يف خمارج احلروف وحنوها) 1(
ليس منا من مل «:  وقوله،»زينوا القرآن بأصواتكم« :rلقوله ) 2(

والذي يتحصل من :  وغري ذلك، قال النووي،»يتغن بالقرآن
 بالقراءة مطلوب، فإن مل يكن حسنا تاألدلة، أن حسن الصو

ينه عن حد القراءة، إىل فليحسنه ما استطاع، وال خيرج بتحس
التمطيط املخرج له عن حدوده، وحتسينه من غري مراعاة قوانني 

ما كان طبيعة وسجية، : النغم مطلوب بال نزاع، وقال احلافظ
ا، وهو الذي كان حممودا، وما كان تكلفا وتصنعا، كان مذموم

  .كرهه السلف
أذن اهللا ما «: وهو حتسني الصوت، ويف اخلرب ويسن الترمن،: أي) 3(

، ويف رواية حسن »لشيء ما أذن لنيب حسن الترمن بالقرآن
الصوت يترمن بالقرآن، ويسن أن يكون خبشوع وحضور قلب، 

وبه  وتفكر، وتفهم فهو املقصود األعظم، واملطلوب األهم،
 }ِليدبروا آياِتِه{: ينشرح الصدر، ويستنري القلب، قال تعاىل

   وذلك أن يشغل ،}نَ الْقُرآنَأَفَال يتدبرو{: وقال
  ية الرمحة، مستعيذا آقلبه يف معىن ما يتلوه، سائال عند 

= 
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 قال )1(ينفذ اللفظ إىل األمساع، واملعاين إىل القلوب
الشيخ يف زينوا القرآن بأصواتكم هو التحسني، والترمن 

  . )2(خبشوع، وحضور قلب
                                         

= 
عند آية العذاب، مستغنيا مبعانيه، وحكمه عن غريه، من كالم 
الناس، وإذا مسع شيئا من كالم الناس وعلومهم عرضه على 
القرآن فإن شهد له بالتزكية، قبله، وإال رده، وإن مل يشهد له 

 وال رد، وقفه، ومهته عاكفة على مراد ربه من كالمه بقبول
ويستحب البكاء عند القراءة، وهي صفة العارفني وشعار 

 فإذا عيناه تذرفان rالصاحلني وقرأ ابن مسعود، على النيب 
، وطريقه »فإذا قرأمتوه فابكوا، فإن مل تبكوا فتباكوا« :وروي

د والوعيد يف حتصيل البكاء، أن يتأمل ما يقرأه من التهدي
الشديد، واملواثيق، والعهود، مث يفكر يف تقصريه فيها فإن مل 

  .حيضره حزن وبكاء، فليبك على فقد ذلك، فإنه من املصائب
ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو {: وهو املراد منه قال تعاىل) 1(

  .}اَأللْباِب
حيح، الذي قال شيخ اإلسالم، يف شرحه احلديث الص: أي) 2(

 »زينوا القرآن بأصواتكم«:  قالrأنه : رواه البخاري، وغريه
التحسني، أي تزيني الصوت : تزيني القرآن باألصوات، هو

 ويتغىن ا، ويف اءةفالن حيسن القر: وجعله حسنا، يقال
، والبن ماجه، عن »ليس منا من مل يتغن بالقرآن«: احلديث

= 
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ال صرف اهلمة إىل ما حجب به أكثر الناس، من 
 وترقيقها وتفخيمها )1(الوسوسة، يف خروج احلروف

 )3( والنطق باملد الطويل، والقصري، واملتوسط)2(وإمالتها
  . )4(وشغله بالوصل والفصل

                                         
= 

الذي إذا مسعته يقرأ : اإن من أحسن الناس صوت« :جابر مرفوعا
يستحب طلب القراءة من : ، وقال النووي»حسبته خيشى اهللا

  .حسن الصوت، واإلصغاء إليها باالتفاق
  .من مواضعها وظهورها ومتيزها: أي) 1(
فتح الشخص فاه باحلرف : ضد التفخيم، والتفخيم: الترقيق) 2(

وحتريك أوساط الكلم بالضم، والكسر، يف املواضع املختلف 
فيها دون إسكاا، والغالب على أهل احلجاز تفخيم الكالم، 

  .واإلمالة، أن ينحو بالفتحة حنو الكسرة، وباأللف حنو الياء
وال صرف اهلمة بالنطق، باملد الطويل، وهو عبارة عن : أي) 3(

زيادة مط يف حرف املد، على املد الطبيعي، وال النطق باملد 
 صرف اهلمة باملد املتوسط، القصري، وهو ترك تلك الزيادة وال

األلف مطلقا، والواو الساكنة، املضموم ما قبلها : وحرف املد
  .والياء الساكنة املكسور ما قبلها

أن : الذي قد جعله طوائف أصال كبريا يف الوقف، وذكروا) 4(
الذي : الوقف على ثالثة أوجه، تام وحسن وقبيح وأن التام

عده، وأن احلسن هو الذي حيسن الوقف عليه، واالبتداء مبا ب
= 
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 والتطريب وغري ذلك، مما )1(ضجاع واإلرجاعواإل
  . )3( والتالعب به)2(هو مفض إىل تغيري كتاب اهللا
                                         

= 
حيسن الوقف عليه، وال حيسن االبتداء مبا بعده، واستغرب 
بعضهم هذه التسمية، وأما الوقف على رءوس اآلي فسنة خلرب 

  . كان إذا قرأ قطع آية آيةrأنه : أم سلمة
  .ضجاع يف احلركات كاإلمالة، واإلرجاع، اإلعادة والترديداإل) 1(
 بالتطريب، وهو الترجيع، والتمديد وشغل القارئ باله،: أي) 2(

وحنو ذلك، مما هو مفض إىل تغيري نظم كتاب اهللا، الذي أمرنا 
خرج علينا : بتدبره، وأليب داود، عن جابر رضي اهللا عنه، قال

حنن نقرأ القرآن، وفينا األعرايب واألعجمي، و rرسول اهللا 
ا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام ءواقر: فقال
 أي يبالغون يف عمل القراءة »دح ويتعجلونه وال يتأجلونهالق

التأكل ويذهب و، الشهرة ةكمال املبالغة للرياء، واملباها
د ئالقراءة اودة فيها تنطع وحترير زا: اخلشوع قال الذهيب

يؤدي إىل أن اود القارئ يبقى مصروف اهلمة، إىل مراعاة 
ه ذلك، عن تدبر احلروف، والتنطع يف جتويدها، حبيث يشغل

كتاب اهللا، ويصرفه عن اخلشوع يف التالوة حىت ذكر أم 
  .ينظرون إىل حفاظ كتاب اهللا، بعني املقت

وشغله بذلك، مفض إىل التالعب بكتاب اهللا، والتنطع : أي) 3(
  .والوسوسة املستكرهة



 
 حاشية مقدمة التفسري

 158 

 قاطع هلا عن فهم مراد الرب من )1(حائل للقلوب
 وإقراره أهل )3(rسول اهللا  ومن تأمل هدي ر)2(كالمه

أن التنطع بالوسوسة :  تبني له)4(كل لسان على قراءم
  .)5(يف إخراج احلروف ليس من سنته

                                         
الواجب أن يرته : عن مراد الرب من كتابه، وقال ابن رشد) 1(

 على  هيئة تنايف اخلشوع، وال يقرأ إالا يؤدي إىلمالقرآن ع
الوجه الذي خيشع منه القلب، ويزيد يف اإلميان، ويشوق فيما 

  .عند اهللا
، على قدر رالثواب، ورفع الدرجات، واألقدا: وقال الشيخ  

دمع ومعاملة القلوب، وما حيصل عند تالوته، من وجل القلب، 
  .العني، واقشعرار اجلسم، هو أفضل ذلك

ح مضيه الطبيعة وتسته كالم اهللا عن ذلك، وأما التغين مبا تقفيرت) 2(
به القرحية، من غري تكلف، وال مترين، فممدوح بل إذا خلي 

ه، واسترسلت طبيعته بفضل تزيني، وحتسني حسن، كما عوطب
قال أبو موسى، حلربته لك حتبريا فإن من هاجه الطرب، واحلب 

والتطريب يف والشوق، ال ميلك من نفسه، دفع التحزين، 
  .هيالقراءة، والنفوس تقبله، وتستحل

  .يف تالوة كتاب اهللا) 3(
  .مع تباين نطقهم باألحرف) 4(
  .شيخ اإلسالم، وغريه: قاله) 5(
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 واستحب )1(يكره التلحني الذي يشبه الغناء: وقال
 ويستحب اخلتم كل )2(بعضهم القراءة يف املصحف

  .)3(أسبوع
                                         

 ذكر يف rهي بدعة وروي أن النيب : وكرهها أمحد، وقال) 1(
أن يتخذ القرآن مزامري، يقدمون أحدهم ليس : أشراط الساعة

  . إال ليغنيهم غناءبأقرئهم، وال أفضلهم،
األحلان اليت كره العلماء قراءة القرآن ا، هي اليت : وقال الشيخ

قصور، وحتريك الساكن، تتضمن قصر احلرف املمدود، ومد امل
وتسكني املتحرك وحنو ذلك، يفعلون ذلك، ملوافقة نغمات 

ة، فإن حصل مع ذلك تغيري نظم القرآن، وجعل باألغاين املطر
  .فهو حراماحلركات حروفا، 

ما : مل أر فيه خالفا، ولعله: ألن النظر إليه عبادة، وقال النووي) 2(
  .مل يكن من احلفظ أحضر وأخشع

 لعبد اهللا بن rويستحب ختم القرآن كل أسبوع، لقوله : أي) 3(
، وإن قرأه »اقرأ القرآن كل أسبوع، وال تزد على ذلك« :عمرو

 :أجد يب قوة، قاليف ثالث فحسن، لقوله البن عمرو، وقد قال 
، وللترمذي وصححه، ال يفقه من قرأ القرآن »اقرأه يف ثالث«

يف أقل من ثالث، وال بأس فيما دونه أحيانا، ويف األزمنة 
ا الليايل اليت ترجى فيها واألمكنة الفاضلة، كرمضان خصوص

ليلة القدر، وكمكة، واغتناما للزمان، واملكان، ويتقدر بالنشاط 
= 
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  .)2( وحتسني كتابة املصحف)1(والدعاء بعده
                                         

= 
ن السلف من خيتمه يف ليلة، ويكره تأخري اخلتم وعدم املشقة، فم

  .فوق أربعني بال عذر، وحيرم إن خاف نسيانه
ياله عويستحب الدعاء عند ختم القرآن، ومجع أهله و: أي) 1(

وكان أنس إذا ختم مجع أهله، وعياله ودعا، وقال احلكم بن 
  .عتبة أرسل إيل جماهد، وعنده ابن أيب أمامة

ك، ألنا أردنا أن خنتم القرآن، والدعاء يستجاب إنا أرسلنا إلي: وقال
عند ختم القرآن، واستحبه أمحد وغريه، ونقله عن عثمان وغريه 

من ختم القرآن فله دعوة «: وللطرباين عن العرباض مرفوعا
  .»مستجابة
عنده ترتل : كانوا جيتمعون عند ختم القرآن، ويقول:  وقال جماهد

 اخلري، من  أهلركتأد: الرمحة، وكان بعض السلف يقول
يل، ويف لصدر هذه األمة، يستحبون اخلتم يف الشتاء أول ال

إذا ختم أول النهار، صلت عليه : الصيف أول النهار، يقولون
املالئكة حىت ميسي وإذا ختم أول الليل، صلت عليه املالئكة 
: حىت يصبح، وينبغي أن يشرع يف أخرى ملا روى الترمذي

  .»حلال املرحتلأحب األعمال إىل اهللا ا«
 املصحف الشريف، وتبيينها ةأي ويستحب حتسني كتاب) 2(

 أبو عبيد عن عمر رضي اهللا عنه ىا وحتقيق اخلط، فروهوإيضاح
قلم دقيق فكره ذلك بأنه وجد مع رجل مصحفا، قد كتب 

  ا عظموا كتاب اهللا وكان إذا رأى مصحفً: وضربه، وقال
= 
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ف خط مصحف عثمان يف واو، أو ياء، أو وال خيال
  .)2(وحيرم على احملدث مسه)1(لف أو غري ذلكأ

                                         
= 

غري، وكره علي أن عظيما سر به وكره أن يكتب يف الشيء الص
  .تتخذ املصاحف صغارا

 هل يكتب املصحف على ما :أمحد وغريه، وسل مالك: وقاله) 1(
ال خمالف له من : ال، وقال الدارمي: أحدثه الناس من اهلجاء؟ فقال
من يكتب مصحفا فينبغي أن حيافظ : علماء األمة، وقال البيهقي

وال  لفهم فيهعلى اهلجاء الذي كتبوا به تلك املصاحف، وال خيا
م كانوا أكثر علمايغري مما كتبوه شيئا فإ،وأصدق قلب ا، ا ولسان

  . بأنفسنا استدراكا عليهمنوأعظم أمانة منا، فال ينبغي أن نظ
مس املصحف : وحيرم على احملدث حدثا أكرب، أو أصغر: أي) 2(

مجعت فيه الصحف، لقوله : الشريف من أصحف بالضم، أي
من اجلنابة واحلدث :  أي}ه ِإال الْمطَهرونَال يمس{: تعاىل

 يعين املالئكة ال ينفي }ِإال الْمطَهرونَ{: وقول ابن عباس وغريه
أن ال ميس القرآن «:  لعمرو بن حزمrالقول األول، وكتب 

ال : أشبه التواتر، وقال أمحد: ، وقال ابن عبد الرب»إال طاهر
  . كتبه لهrشك أن النيب 

ة األربعة أنه ال ميس املصحف إال ممذهب األئ: يخوقال الش  
 إذا كتب بعض :طاهر، وذكره الوزير، إمجاعا، وقال الزركشي

  القرآن مفردا عن تفسري وغريه، فإنه ال جيوز للمحدث مسه 
= 
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  .)2( وجيب احترامه)1(وسفر به لدار حرب
                                         

= 
وإن مل يسم مصحفا، وسواء حصل املس بيد، أو غريها من 

  .أعضائه بال حائل، ولو بصدره، اتفاقا
ر باملصحف لدار حرب، ملا يف الصحيحني ى وحيرم سف: أي) 1(

أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو ألنه عرضة إىل استيالء الكفار 
  .استهانتهم بهوعليه، 

وجيب احترام املصحف، وحيث كتب كالم اهللا قال : أي) 2(
أمجعوا على وجوب صيانة املصحف واحترامه فلو ألقاه : النووي

، ولكن لو خلف احملدث على والعياذ باهللا، يف قاذورة كفر
املصحف، من حرق أو غرق، أو وقوع جناسة عليه، أو وقوعه 

ه بل مي وغريربيد كافر جاز أخذه مع احلدث، وصرح به الدا
  .جيب ذلك صيانة له

ن يكتب ببول حيوان، أوحيرم أن يكتب القرآن، حبيث يهان، ك  
ن قصد إ: ا، وجتب إزالته، ويف الفنون إمجاعخوحنوه، حكاه الشي

: جب قتله وكذلك دوسه، وتكرهوبكتبه بنجاسة إهانته، 
ألنه يوطأ قال عمر بن : كتابته على احليطان واجلدران وحنوها

 ال تكتبوا القرآن حيث يوطأ وحيرم توسده، واستناد :عبد العزيز
مد رجل إليه إذا مل يقصد : إليه وجلوس عليه إمجاعا ويكره

  . يكفر بذلكإهانته، وإال حرم وذكر بعضهم أنه
= 
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  .وصلى اهللا على حممد، وآله وصحبه وسلم

                                         
= 

ه ورميه إىل األرض بال وضع، قال الشيخ، يويكره استدباره، وختط
أنه يكره حتليته، : وجعله عند القرب منهي عنه، ومذهب اجلمهور

بذهب أو فضة وجزم الشيخ بالتحرمي، ككتب علم، ويكره، 
  .استفتاح الفأل فيه، اختاره الشيخ، وحكى ابن العريب حترميه

  .آله وصحبه وسلموصلى اهللا على حممد و
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  58  حاملتشابه مع التمثيل والتوضيوتعريف احملكم 

ذكر التأويل يف القرآن وعند السلف واملتأخرين مع 
  72  .بيان املردود منه

نفي ااز صرح به احملققون وال يهولنك إطباق 
  81  املتأخرين عليه

85  ازذكر ابن القيم مخسني وجها يف بطالن ا  
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  88  إعجاز القرآن والتحدي به 
  90  من وجوه إعجازه أسلوبه، وبالغته وفصاحته إخل

  97  أمثال القرآن من أعظم علمه
  99  اإلقسام يف القرآن، والغرض منه
  102  ذكر نوعي الكالم والفرق بينهما

  106  طرق التفسري وأعلم الناس به
  114  قول الشيخ يف عبارات السلف وقلة خالفهم

ذكر ما يرجع إليه فيما احتمل معان متباينة وحترمي 
  116  التفسري مبجرد الرأي

  119  قول ابن عباس يف التفسري
  121  ذكر أحسن التفاسري واملقبول منها واملردود

قول الشيخ يف أعظم املبتدعة جداال، ومذهب كثري من 
  126  املتأخرين

  130  ذكر تفسري ابن عطية وأمثاله من أهل البدع
  131  ذكر الذين أخطئوا يف الدليل واملدلول

  135   تفسري القرآنسبب االختالف يف
ذكر اإلسرائيليات واخلطأ الواقع يف االستدالل وغري 

  138  ذلك من أسباب االختالف

  141  تعريف التفسري وحكمه وفضله
  143  ذكر ما ال بد من معرفته 

  151  ذكر أحكام التالوة والتفصيل يف ذلك
  160   أشياء تتعلق بشأن املصحفذكر

  165  الفهرس
 


