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وذلـك حلاجـة املـسلمني ;  معامل التيسري يف تفسري الـسلفُيعنى هذا البحث ببيان

 هنـاك حمـاوالت لتيـسري – وال تزال –تفسري ميرس قريب الفهم, فقد كانت إىل  ًعموما
ا يمكـن وأر أن تفسري السلف بعباراتـه املختـرصة الواضـحة يف كثـري منهـ. التفسري

 .اخلروج منها بتفسري خمترص
ثـم  .ّوقد قدمت لذلك بتعريف بمصطلح الـسلف الـذي أعنيـه يف هـذا البحـث

 ثم بينـت ,تفسري ميرسإىل , واألعاجم عىل وجه خاص ًتناولت حاجة املسلمني عموما
 :منطلقات أمهية تفسري السلف, وأبرزها

ري عـىل النقـل عـنهم, توقف بعض أنواع علم التفسومتكنهم من أدوات التفسري, 
يف القـرون عاشـوا ىل كوهنم أهل اإلسالم الذين نزل بلساهنم القرآن, وكـوهنم إإضافة 
 .املفضلة

 ومـن أهـم هـذه .ثم خلص البحث إىل ذكر بعض معامل التيسري يف تفسري السلف
الوقوف عند التفـسري النبـوي, واالكتفـاء بـسبب النـزول, وعـدم التكلـف يف  :املعامل

لمــة والتفــسري بــاملعنى, والتفــسري باملثــال, والتفــسري بالنتيجــة والثمــرة, دالالت الك
 .والتفسري بالواقع, والتفسري بالوسائل التعليمية, والتفسري بظاهر اللفظ

                                                 
 .يف كلية املعلمني بالرياضبقسم الدراسات القرآنية األستاذ املساعد    *
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 ةـدمـقـامل
ًاحلمد هللا الذي أنزل عىل عبده الكتاب ليكون للعاملني نـذيرا, والـصالة والـسالم 

 :لعاملني, صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه, وبعدِّعىل خري املرسلني املبلغ عن رب ا
 كتابه الكريم ليكون هداية للناس من الظلامت إىل −عز وجل−فقد أنزل اهللا 

 ليسلكه الناس وهيتدوا إىل طريق اهللا, وإىل رصاطه املستقيم ;ً ومبينا لطريق احلق,النور
  s  r q p o n m*v u  ﴿: كام قال اهللا عز وجل

w x   | {  z y      ` _ ~ }a 

  f e d c b﴾ ]١٦, ١٥: املائدة[. 
 فيـه مـن الـرشائع مـا يكفـل للبـرشية الـسعادة واألمـن, −عز وجل−ورشع اهللا 

فجاءت التنظيامت املتعددة يف األحوال الشخصية واألحكام الفقهية التـي تـنظم حيـاة 
 عالقـات , والتنظيامت االجتامعية عىل مـستووفاته وما يتعلق هبا حتى بعد ,اإلنسان

 .القرابة بأنواعها, والعالقات مع األديان األخر من غري املسلمني
 يف كتابـه مـن دالئـل التوحيـد واأللوهيـة, −عـز وجـل−إضافة إىل ما ذكـره اهللا 

سـبحانه −وعظمته يف أسامئه وصفاته, وخملوقاته الدالة عىل عظيم قدرته وإبداع صنعه 
u t s r   وموعظــة ﴿ فهــو كتــاب هدايــة, وبــرش, وشــفاء,;−وتعــاىل

  _ ~ }   | {    z y x w   v﴾ ]٥٧ :يونس[. 
ل عىل خـاتم األنبيـاء واملرسـلني أن يكـون َّوقد شاء اهللا لكتابه الكريم اخلاتم املنز

l k j i h  g f بلسان عريب مبني, بلغـة مـن أنـزل علـيهم ﴿
 on m﴾ ]ًأمرا ميرسا فكان فهم القرآن, ومعرفة معاين آياته وأحكامه  .]٤ :إبراهيم ً

فلم تنشأ حاجة إىل تفسري أغلب القرآن,  ,عىل من تلقاه من الصحابة رضوان اهللا عليهم
 .لنزول القرآن بلغة العرب وطرائقهم وأساليبهم يف البيان والتعبري
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 فيام يتعلق ال سيام و,ثم احتاج األمر إىل تفسري كثري من غريب القرآن, ورشح آياته
 . نزول, وتطور األمر يف االهتامم بالتفسري كغريه من العلومبجانب الرواية وأسباب ال
ن وبيانـه للنـاس, وكـان هنـاك عـدة منـاهج لتفـسري آالقر واعتنى العلامء بتفسري

لة واملخترصة, وكلهـا هتـدف إىل بيـان مـراد اهللا َّ وكتبت التفاسري املتعددة املطو,القرآن
ين إىل تيـسري التفـسري هبـدف وقد قصد بعض املفرس .واستنباط األحكام والترشيعات

 .َّ فألفوا عدة مؤلفات مستقلة خلدمة هذا اهلدف,تقريبه لعامة الناس
من هنا جاءت فكرة هذا البحث لدراسة معامل تيسري التفـسري مـن خـالل تفـسري 
السلف; ألن أقوال السلف يف التفسري يف جمملها ترشح اآليات باختصار يفهم منه مراد 

 .َّرسَميٍعىل نحو اآليات 
 :أمهية املوضوع وأسباب اختياره

 أهنم خيفى عليهم كثري من −حتى من يتكلم العربية−ن الغالب عىل املسلمني  إ−١
 إذ ; بسبب جهل معاين مفرداته وغريبه, ومن هنا تنشأ احلاجة إىل التفسري;معاين القرآن

َمث«: التفسري هو النور الكاشف لفهم كالم اهللا, يقول إياس بن معاوية ون ؤُل الذين يقرَ
ًالقرآن وهم ال يعلمون تفسريه, كمثل قـوم جـاءهم كتـاب مـن ملكهـم لـيال ولـيس 
عندهم مصباح, فتداخلتهم روعـة وال يـدرون مـا يف الكتـاب, ومثـل الـذي يعـرف 

 .)١(»وا ما يف الكتابؤالتفسري كمثل رجل جاءهم بمصباح فقر
ات إىل إخراج تفاسري مرتمجة  املسلمني الناطقني بغري العربية من أحوج الفئنإ −٢
واضحة توقفهم عىل فهم مراد اهللا من كتابه, من غري الدخول يف قضايا البالغة  خمترصة

إما تأليف تفاسري ميرسة باللغة العربيـة صـاحلة : وطريق ذلك. أو التفصيالت اللغوية
ــة  ــأليف يف العناي ــذا يف نمــط الت ــة األخــر, ويراعــى ه للرتمجــة إىل اللغــات العاملي

ها َلْقَ بالغية قد ال يستطيع املرتجم نٍبالتعبريات, واأللفاظ الواضحة غري املحتملة ملعان
                                                 

 ).١/٢٦(تفسري القرطبي   ) ١(
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علـوم العربيـة مـن َّأو تأليف تفاسري ميرسة بلغة القـوم مـن علـامء متمكنـني , كام هي
ويف ظني أن هذا أصعب, واملتقنون . لغتهم األصليةمن والتفسري والرشيعة ومتمكنني 

 .ّ قلة يف أقوامهم يف األلسن غري العربيةألدوات هذا املرشوع
ِّالتي تعنى بالتفسري التحلييل الذي يفصل فيـه يف داللـة − َّن التفاسري املوسعةإ −٣

ــة,  ــا البالغــي, واألحكــام الفقهي ــا, وأصــوهلا, واشــتقاقاهتا وأثره الكلمــة ومعانيه
سري خيـتص بـه  هلا أمهية كرب, لكن هذا اللون من ألوان التفـ−واالستنباطات الدقيقة

غالـب األمـة  بيـنام −مـةوهـم قلـة يف األ−أهل االختصاص وخواص طـالب العلـم
ِّتفاسري ميرسة تقرب هلم معاين كتاب اهللاإىل ة َّوعامتهم بحاجة ماس ُ. 

َّ ومن هنا فإن تيسري التفسري من احلاجات امللحـ−٤  ملـسلمني يف كـل زمـان,إىل اة ُ
 .وخاصة يف عرصنا هذا

وبركتها كثرية, فكانوا يؤدون  ,وجيزةدمني من سلف هذه األمة ن أقوال املتقإ −٥
بعبـارات مـوجزة سـهلة, قريبـة الفهـم, مـن غـري خـوض يف  اآليـة املعنى يف تفـسري

 أو تكلـف يف اإلشـارات, وقـد هتيـأ هلـم مـن ,التفصيالت أو استطراد يف التشقيقات
 .اء اهللاإن شسيأيت احلديث عنها ,جعل لتفسريهم قيمة عالية املؤهالت ما

 هذا اجلهد املبذول مـن الـسلف يف التفـسري حيتـاج إىل بـذل جهـود إلبـرازه, −٦
 .تيسري يف تفسري السلفالمعامل بعض دراسة  وتقريبه, ومجعه فأردت من هذا البحث
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 خطة البحث
 :تتكون اخلطة من مقدمة,ومتهيد, ومبحثني

 :املقدمة, وفيها: ًأوال
 ., وخطة البحثوأسباب اختياره أمهية املوضوع,

 :التمهيد, وفيه: ًثانيا
 :تعريف بمصطلحات البحث  −أ

 .السلف −١
 .التيسري −٢

 .املحاوالت السابقة للتيسري −ب
 : وفيه ثالثة مطالب,منطلقات أمهية تفسري السلف: املبحث األول
 .مكانة السلف يف القرآن والسنة :ولاملطلب األ

 ..)..اللغة, أسباب النزول(متكنهم من أدوات املفرس  :املطلب الثاين
 .توقف بعض أنواع علم التفسري عىل النقل عنهم :املطلب الثالث

 .معامل التيسري يف تفسري السلفمن : املبحث الثاين
 .الوقوف عند التفسري النبوي لآلية −١
 .االكتفاء بسبب النزول يف تفسري اآلية −٢
 .التفسري باملعنى −٣
 .واشتقاقاهتاعدم التكلف يف دالالت الكلمة  −٤
 .التفسري باملثال −٥



١٦٢ 

 .التفسري بالنتيجة والثمرة واألثر −٦
 .التفسري بالواقع الذي نزلت اآلية ملعاجلته −٧
 .التفسري باستخدام الوسائل التعليمية −٨
 .التفسري بظاهر اللفظ −٩

 .تفسري اآلية ببيان ضد معناها −١٠
ّتفسري اآلية بسياقها القبيل والبعدي −١١ ْ َ ّْ َ. 
 .تفسري اآلية ببيان حال من خالفها من األمم السابقة −١٢
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 دـالتمهي
 :ومها ,وفيه موضوعان

 .التعريف بمصطلحات البحث: ولاأل
 :مصطلح السلف −١

 . عليه من نتائج ودراسات يف بحثي هـذاىَنْبُ ملا ي;حتديد املراد هبذا املصطلحينبغي 
 .عند علامء الرشيعةوسأتناول هذا املصطلح يف لغة العرب, و

 :السلف يف اللغة −أ
َسلف" ةتدور ماد: السلف يف لغة العرب َ قـال ابـن  .ّالسبق والتقدم:  عىل معاين"َ

ّالسني والالم والفاء أصل يدل عىل تقدم وسبق, ومن ذلك«: فارس الـذين : َّالـسلف: ٌ
 .)٢(»وناجلامعة املتقدم: املتقدم, والسلف: السالف«: ويقول ابن منظور. )١(»مضوا

ــب ــول الراغ ــسلف«: ويق ــدم,: َّال ــاىل املتق ــال تع �  ¡ ¢  ﴿: ق
 .)٣(»]٥٦: الزخرف[﴾ £

 :السلف عند علامء الرشيعة −ب
 : عىل أقوال منها"السلف"اختلفت أقوال العلامء يف حتديد مصطلح 

اعلـم أن «: وممن قال بذلك الغزايل حيث يقـول .أهنم الصحابة والتابعون: األول
الـصحابة : ذي ال مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف, أعنياحلق الرصيح ال

                                                 
 ).١/٥٦٧(سلف : معجم مقاييس اللغة, مادة  ) ١(
 ).٦/٣٣٠(سلف : ةدلسان العرب, ما  ) ٢(
 .٤٢٠سلف, ص : ملفردات, مادةا  ) ٣(

 ).٢/٢٤٢(عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ, للسمني احللبي, مادة سلف : ًوانظر أيضا  
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 .)١(»والتابعني
أهنم الصحابة والتابعون وتابعو التابعني, ومـن تـبعهم بإحـسان مـن أئمـة : الثاين
 . املسلمني

ّ ليمتد بـذلك ;هذا التعريف يغلب عىل املؤلفني يف العقائد من أهل السنة واجلامعة
صـىل اهللا − لكل من سار عـىل هنـج صـحابة رسـول اهللا −كيةالذي هو تز−هذا االسم 
 . وتابعيهم−عليه وسلم

وهـم الـسابقون األولـون مـن املهـاجرين واألنـصار وسـائر «: ارينيَّفَّيقول الس
 والذين تبعوهم بإحسان, وأئمة اهلـد −صىل اهللا عليه وسلم−أصحاب النبي املختار 

هم ودرايـتهم, وتقـدمهم واالقتـداء هبـم, بعد هؤالء, الذين أمجع املسلمون عىل هدايت
 .)٢(»واتباعهم والسري بسريهم والنهج عىل منواهلم

وجاء يف تعريـف اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء باململكـة العربيـة 
 :لف قوهلمَّالسعودية للس

 وأئمة اهلـد مـن أهـل −صىل اهللا عليه وسلم− هم صحابة رسول اهللا :لفَّالس«
 .)٣(»الثة األوىل ريض اهللا عنهمالقرون الث

 :َّويالحظ يف كل من تعرض لتعريف هذا املصطلح ما ييل
 يف تزكيـة القـرون −صىل اهللا عليـه وسـلم− االعتامد عىل حديث رسول اهللا :ًأوال

 .)٤()خري القرون قرين, ثم الذين يلوهنم, ثم الذين يلوهنم(: ُاملفضلة األول
                                                 

 ).٥٣(إجلام العوام عن علم العوام, ص   ) ١(
 ).١/١٢٠(ّنوار السنية لوائح األ  ) ٢(
 ).٢/١٦٦(فتاو اللجنة الدائمة يف اململكة   ) ٣(
 −صىل اهللا عليه وسلم−يحه, كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل أصحاب النبي أخرجه البخاري يف صح  ) ٤(

 .)٢١٢, ٢١١, ٢١٠(احلديث , ومسلم يف صحيحه, كتاب فضائل الصحابة, رقم )٧/٥الصحيح مع الفتح (
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ل العلـامء الـذي يبحثـون يف العقائـد لتحديـد َبـِ تعريف هذا املصطلح من ق:ًثانيا
 .ُاملنهج السليم الذي يسار عليه يف أبواب التوحيد والعقيدة

 . ما سبق يستند إىل التزكية للمنتسبني إىل هذا املصطلح:ًثالثا
ري عىل أقواهلم يف تقرير مسائل جت هذه التزكية هلذا املصطلح واملنتسبني إليه :ًرابعا

 .م لنصوصه يف العلوم الرشعية كافة; لسبقهم; وألهنم أهل اللغةهذا الدين, وفهمه
 عىل ما نقـل عـن جيـل »التفسري باملأثور«ومن هنا فإن املفرسين أطلقوا مصطلح 

, »الدر املنثور يف التفـسري باملـأثور«كام فعل السيوطي يف . الصحابة والتابعني وتابعيهم
ا مـن املفـرسين الـذين حـرصوا هـذا  وغريمهـ,)١(ومن قبله اإلمام ابن جرير الطـربي 

َاملصطلح يف تلك الطبقات الثالثة األول مستندين إىل حديث   ..)..خري القرون قرين(ُ
 :وخالصة القول

 هذه القرون الثالثة, −صىل اهللا عليه وسلم−ى هبا رسول اهللا َّأن هذه اخلريية التي زك
 −وسيأيت احلديث عنها− خاصة صحابة رسول اهللا من مؤهالتبو −مع ما توافر ألهلها 

 . وقيمة متميزة يف فهم نصوص القرآن الكريم,جعلت ألقواهلم مكانة عالية
 :ولذا فمقصودي هنا يف هذا البحث بمصطلح تفسري السلف هو

 . وتابعيهم ممن اشتهروا بالتفسري, والتابعني,أقوال أئمة الدين من الصحابة املفرسين
 :مصطلح التيسري −٢

 ليكـون يف ;تسهيل األمـر وتقريبـه: ت الواضحة يف الداللة عىلالتيسري من الكلام
ويدل عىل األخـذ باأليـرس يف األمـور, ومـن  . وهو ضد التعسري,متناول مجيع املتلقني

                                                 
, ونايف الزهراين, ٢٥٢( مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري ص: مساعد الطيار يف. أشار إىل هذا د  ) ١(

  دراسـة نقديـة مقارنـة ص–استداركات السلف يف التفسري يف القـرون الثالثـة األوىل : لة ماجستريرسا
)١٧−١٠.( 



١٦٦ 

وا وال ِّرشَوا, وبـِّوا وال تعـرسِّرسَيـ(: −صىل اهللا عليـه وسـلم−ذلك حديث رسول اهللا 
 .تبشري ضد التنفريفالتيسري ضد التعسري, كام أن ال .)١()رواِّتنف

 :واملقصود بالتيسري يف التفسري
هو رشح آيات القرآن الكريم بأسلوب سهل وواضح يفهمه عامة الناس, من غري 

 .استطراد يف مسائل وتفصيالت ال حاجة إليها يف بيان معنى اآلية للعامة
 .املحاوالت السابقة لتيسري التفسري: املوضوع الثاين

ّبالنظر إىل احلاجة املاسـة عـىل مـستو , حمدودةسري التفسري ِّاملعنية بتياملحاوالت 
 :هذه املحاوالت تندرج حتت نوعني مهاو .املسلمني يف العامل عرهبم وعجمهم

 .ّاالختصار لتفاسري مطولة −١
 .َّالتأليف لتفاسري خمترصة ميرسة −٢

 :أما النوع األول
ُنـا أشـري إىل أن  ولكنـي ه,حيتاج إىل حديث مستفيض عنـه , فهو موضوع طويل

 .ّهداف اختصار املطوالت هو تيسريها وتقريبهاأًهدفا من أهم 
ًهذا االختـصار أخـذ أشـكاال متعـددة, مثـل حـذف األسـانيد مـن بعـضها, أو 
االختصار بحذف الروايات املتعددة واالكتفاء ببعضها, أو االكتفاء بقـول املفـرس دون 

ول مـن األقـوال التـي يوردهـا املفـرس النقول والروايات التي يوردها, أو باختيـار قـ
 .وحذف بقية اآلراء

ولكن يؤخذ عىل هذه الطريقة يف االختصار أهنا قد ال تؤدي إىل التيسري, فقد يبـرت 
                                                 

 −صىل اهللا عليه وسلم−كتاب العلم, باب ما كان النبي : أخرجه البخاري يف صحيحه, يف عدة مواضع منها  ) ١(
صىل اهللا عليه − باب قول النبي , ويف كتاب األدب,)٦٨(يتخوهلم باملوعظة والعلم كيال ينفروا برقم 

 ).٣٢٦٤(, ومسلم يف صحيحه, باب األمر بالتيسري وترك التنفري, برقم )٥٦٦٠( برقم »يرسوا « :−وسلم
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يوقـع يف عـدم الفهـم واإلهبـام يف الكـالم, ثـم و, ٍّكالم املؤلف األصيل باختصار خمل
 . التيسريهنالك فرق بني االختصار والتيسري, فال يلزم من االختصار

تفسري ابن كثري, فقد اخترصه : ومن أهم التفاسري التي اخترصت عدة اختصارات
 وهو من »عمدة التفسري«ه َّ وسام, اخترصه أمحد شاكر:جمموعة من العلامء وطلبة العلم

تيـسري «ّأفضل املخترصات البن كثري, واخترصه حممد نسيب الرفاعي يف كتـاب سـامه 
 .»املصباح املنري«ّاملباركفوري يف كتاب سامه الرمحن في ص, واخترصه »العيل القدير

 عمر األشقر لفتح القـدير يف كتوردالومن أخرص املخترصات يف التفسري اختصار 
 .»زبدة التفسري من تفسري فتح القدير«ّكتاب سامه 

 .التأليف لتفاسري خمترصة: أما النوع الثاين
ة خمتـرصة يف متنـاول يـد عامـة فقد قصد بعض املفرسين إىل تأليف تفاسري ميـرس

 .عامة املسلمنيويستفيد منه  فكان اهلدف منها هو تيسري التفسري, ,الناس
فمن التفاسري . وكانت هناك حماوالت قديمة, وحماوالت حديثة يف العرص احلارض

 :املخترصة املتقدمة
 .وهو تفسري خمترص) ه٤٦٨ :ت(الوجيز, للواحدي   −
 ).ه٧٤١ :ت( البن جزي الكلبي التسهيل لعلوم التنزيل,  −
, وجـالل الـدين الـسيوطي )ه٨٦٤ :ت(تفسري اجلاللني, جلالل الدين املحيل   −

 ).ه٩١١ :ت(
وأما يف العرص احلارض فقد تنوعت املحـاوالت لتيـسري التفـسري مـا بـني اجلهـود 

 .اجلامعية واجلهود الفردية
 :تب لتيسري التفسريُأما اجلهود اجلامعية فمن أبرز ما ك

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف اعتمده , وهو مرشوع »َّالتفسري امليرس«



١٦٨ 

بإرشاف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد يف اململكـة العربيـة 
يـشتمل عـىل ًوقد شارك يف إعداده جمموعة من العلـامء, واعتمـدوا منهجـا . السعودية
 أنه كتـب بلغـة واضـحة سـهلة −ًأيضا−هذا العمل ومما يشري إىل أمهية  .حمددةضوابط 

 .ّمعدة للرتمجة إىل لغات العامل وال شك أنه مرشوع له أمهيته يف خدمة كتاب اهللا
 :أما املحاوالت الفردية

تيسري الكريم الرمحن يف تفـسري « تفسري الشيخ عبدالرمحن السعدي :فمن أفضلها
 العبارة, اعتمد فيـه الـشيخ مـنهج  وهو تفسري لطيف قريب الفهم, واضح»كالم املنان

يعـد و ,التفسري اإلمجايل, إال أنه ضمن ضوابط التيسري التي حيتاج إليها عامة املـسلمني
ًتفسريا مطوال إذ يقع يف عدة جملدات ّ ً. 

 :ومن أحدث هذه املحاوالت
 للشيخ عائض القرين, وهو تفسري يف جملد كبري, حاول فيه الشيخ »َّالتفسري امليرس«
 .ّ ليقرب فهم القرآن إىل العامة;آليات بأسلوبه السهلرشح ا
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 منطلقات أمهية تفسري السلف: املبحث األول
 .تفسري السلف حيمل منطلقات عدة جعلـت لـه قيمـة عاليـة يف تفـسري كـالم اهللا

مع العلامء عىل أنه يف أعىل درجات الثقة يف التفسري بعد التفسري النبوي, وسأمجل يف ُوجي
 .حلديث عن أبرز هذه املنطلقات يف عدة مطالبهذا املبحث ا

 . مكانة السلف يف القرآن الكريم والسنة:ولاملطلب األ
ّيقرر العلامء يف كتاباهتم أن أقوال السلف هلـا مكانتهـا العاليـة ومنزلتهـا اهلامـة يف 

, ثم جيل −وأعني بذلك الصحابة الكرام−الدين, فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل, 
وهـم , −أثـرهشهد عرص النبوة وكان لقرب عهدهم بالوحي ومشافهتهم من , التابعني

ًأبر هذه األمة قلوبا, وأصدقهم بيانا, وأحسنهم فهام, وأسـلمهم مقـصدا يف أخالقهـم  ً ًً ّ
وال غرو يف ذلك, فقد أثنى اهللا علـيهم, وأثنـى عـىل مـن اتـبعهم  .وسلوكهم وأقواهلم

 التي يأيت فيها االتبـاع, يف أصـول الـدين ويف بإحسان, وهذا االتباع عام يف كل األمور
 .الرشائع, ومن ذلك تفسري كتاب اهللا تعاىل

H G  F E D C B A  ﴿: قال تعاىل
WV U T    S R Q P O   N M L K J I  

 Z Y X﴾ ]١٠٠ :التوبة[. 
خـري القـرون (: ّ فزكـاهم بقولـه−صىل اهللا عليه وسـلم−وأثنى عليهم رسول اهللا 

 احـتج عبـداهللا بـن :ولـذلك . احلـديث)١(..)يلوهنم, ثم الذين يلوهنمقرين, ثم الذين 
: قـال هلـمف بفهـم صـحابة رسـول اهللا للقـرآن −حينام نـاظرهم−عباس عىل اخلوارج 

, وليس فيكم منهم أحد, −صىل اهللا عليه وسلم−جئتكم من عند أصحاب رسول اهللا (
                                                 

 ).١٦٤(سبق خترجيه ص  ) ١(
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 نزل القـرآن, وهـم أعلـم  وعليهم−صىل اهللا عليه وسلم−ّومن عند ابن عم رسول اهللا 
 .)١()بتأويله

 ..)..اللغة, أسباب النزول,(متكنهم من أدوات املفرس : املطلب الثاين
َّولذلك اعتمد كبار املفرسين أقوال السلف يف التفسري, ورجحوا القول الذي يؤيده 

ترجيح تفسري الصحابة والتابعني عـىل تفـسري :  يكثر يف ترجيحاتهفهذا ابن جرير .قوهلم
غري أن األخبار قد وردت عن مجاعة من أصحاب «:  فيقول يف أحد املواضع,ن بعدهمم

وعليـه :  ثم يقول− ثم يذكر القول– بأن ذلك عني به −صىل اهللا عليه وسلم−رسول اهللا 
 .)٢(»ُأكثر أهل التأويل, وهم أعلم بمعاين القرآن, والسبب الذي فيه نزل, وما أريد به

َويرد يف مواضع ولـوال «: يقولف إذا مل يكن قد قال هبا الصحابة والتابعون َ األقوالُّ
ّأن أقوال أهل التأويل مضت بام ذكرت عنهم من التأويل, وأنا ال نستجيز خالفهم فيام  ُ

 .)٣(»...ًجاء عنهم, لكان وجها حيتمله التأويل أن يقال
تفـق عليـه ّومن املعلوم بالرضورة ملن تدبر الكتاب والسنة, ومـا ا«: وقال ابن تيمية

يف األعـامل واألقـوال –أهل السنة واجلامعة من مجيع الطوائف أن خري قرون هذه األمـة 
 أن خريها القرن األول, ثم الذين يلوهنم, ثـم الـذين −واالعتقاد وغريها من كل فضيلة
 من غري وجه, وأهنم أفضل مـن −صىل اهللا عليه وسلم−يلوهنم, كام ثبت ذلك عن النبي 

وأهنم أوىل بالبيان . لة, من علم, وعمل, وإيامن, وعقل, ودين وعبادةاخللف يف كل فضي
, ومـا ...لكل مشكل, هذا ال يدفعه إال من كابر املعلـوم بالـرضورة مـن ديـن اإلسـالم

هم فوقنا يف كل علم, وعقـل, وديـن, : )٤( يف رسالته−رمحه اهللا−أحسن ما قال الشافعي 
                                                 

 .١٢٧−١٢٦إثبات املناظرة واملجادلة وإقامة احلجة ص :أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله,باب  ) ١(
 ).٢٦/١٢(لطربي تفسري ا  ) ٢(
 ).١٥/١٨٨(تفسري الطربي   ) ٣(
 .٤٥−١/٤٤القديمة, كام يف املدخل إىل السنن الكرب للبيهقي    )٤(
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 .)١(»د, ورأهيم لنا خري من رأينا ألنفسناوفضل, وكل سبب ينال به علم, أو يدرك به ه
فأفـضل «: , فيقـولويؤكد اإلمام ابن رجب مكانة كالم السلف يف فهم هذا الدين

ًالعلوم يف تفسري القرآن, ومعاين احلديث, والكالم يف احلالل واحلرام, ما كـان مـأثورا 
أفضل العلـم مـع  عنهم, يف ذلك يِوُ ما رُطْبَ, فض...عن الصحابة والتابعني وتابعيهم

ه فيه, ويف كالمهم يف ذلك كفاية وزيادة, فال يوجـد يف كـالم مـن ُّفقَّله والتُّمه وتعقُّتفه
بعدهم من حق إال هو يف كالمهم موجود بأوجز عبارة, وال يوجد يف كالم من بعدهم 
من باطل إال ويف كالمهم ما يبني بطالنه ملـن فهمـه وتأملـه, ويوجـد يف كالمهـم مـن 

 .)٢(»البديعة واملآخذ الدقيقة ما ال هيتدي إليه من بعدهم, وال يلم بهاملعاين 
: , فيقولويقرر شيخ اإلسالم يف موطن آخر أنه ال جيوز العدول عن تفسري السلف

فإن الصحابة والتابعني واألئمة إذا كان هلم يف تفسري اآلية قـول, وجـاء قـوم فـرسوا «
املـذهب لـيس مـن مـذاهب الـصحابة اآلية بقول آخر ألجل مذهب اعتقدوه, وذلك 

 .والتابعني هلم بإحسان, صاروا مشاركني للمعتزلة وغريهم من أهل البدع يف مثل هذا
َمن عدل عن مذاهب الصحابة والتـابعني وتفـسريهم إىل مـا خيـالف : ويف اجلملة َ

ً, بل مبتدعا وإن كان جمتهدا مغفورا له خطؤهًذلك كان خمطئا يف ذلك ً  فاملقـصود بيـان ,ً
 .»طرق العلم وأدلته, وطرق الصواب

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم, وأهنـم كـانوا «: ثم قال
صـىل اهللا عليـه −أعلم بتفسريه ومعانيه, كام أهنم أعلم باحلق الذي بعث اهللا به رسـوله 

َّ فمن خالف قـوهلم وفـرس القـرآن بخـالف تفـسريهم فقـد أخطـأ يف الـدليل −وسلم
 .)٣(»ًملدلول مجيعاوا

                                                 
)١ (   جمموع الفتاو)١٥٨−٤/١٥٧.( 
 ).٦٨−٦٧(بيان فضل علم السلف عىل علم اخللف, ص   ) ٢(
)٣ (   جمموع الفتاو)٣٦٢−١٣/٣٦١.( 
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 ما تقولون يف أقـواهلم ...فإن قيل«: , فيقول اإلسالم يف هذاَ القيم شيخُويتابع ابن
ال ريـب أن :  يف تفسري القرآن هل هي حجة جيب املصري إليها? قيـل−يعني الصحابة−

 بعدهم, وقد ذهب أهل العلم إىل أن تفسريهم ْنَ أقوال مْنِأقواهلم يف التفسري أصوب م
وتفـسري الـصحايب عنـدنا يف «: كم املرفوع, قال أبو عبداهللا احلـاكم يف مـستدركهيف ح

, ومراده أنه يف حكمه يف االستدالل بـه واالحتجـاج, ال أنـه إذا قـال )١(»حكم املرفوع
−صىل اهللا عليه وسلم−ًقوال فلنا أن نقول هذا القول قول رسول اهللا  الصحايب يف اآلية
 .عليه وسلمصىل اهللا  أو قال رسول اهللا

صـىل اهللا −وله وجه آخر, وهو أن يكون يف حكم املرفوع, بمعنـى أن رسـول اهللا 
Z Y X    ﴿: َّ هلم معاين القرآن, وفرسه هلم كام وصفه تعاىل بقولهَّنيَ ب−عليه وسلم

ً هلم القرآن بيانا شافيا كافيا, وكـان إذا أشـكل عـىل أحـد َّ فبني,]٤٤ :النحل[ ﴾] \ ً ً
 .»عنه فأوضحه لهمنهم معنى سأله 

فإذا نقلوا لنا تفسري القرآن فتارة ينقلونـه عنـه بلفظـه, وتـارة بمعنـاه, «: ثم يقول
فيكون ما فرسوا بألفاظهم من باب الرواية باملعنى, كام يروون عنه السنة تـارة بلفظهـا 

 .)٢(»واهللا أعلم. وتارة بمعناها, وهذا أحسن الوجهني
ملكانـة والقيمـة العاليـة لتفـسري الـسلف ويوضح اإلمام الشوكاين أسباب هـذه ا

ْواشدد «: بتمكنهم من أدوات املفرس من لغة, ومعرفة باالصطالحات الرشعية, فيقول ُ ْ
يدك يف تفسري كتاب اهللا عىل ما تقتضيه اللغة العربية, فهو قرآن عـريب كـام وصـفه اهللا, 

وكذا .. .ىل غريه, فال تلتفت إ−صىل اهللا عليه وسلم−فإن جاءك التفسري عن رسول اهللا 
 فإهنم من مجلة العرب ومن أهـل اللغـة وممـن −ريض اهللا عنهم−ما جاء عن الصحابة 

َمجع إىل اللغة العلم باالصطالحات الرشعية َ...«)٣(. 
                                                 

 ).٥٤٢, ١٢٣, ٢٨−١/٢٧(املستدرك : انظر  ) ١(
 ).١٥٤−٤/١٥٣(إعالم املوقعني   ) ٢(
 ).٤/٤٣٨(فتح القدير   ) ٣(
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هذا بالنـسبة −صحبتهم للرسول : ومن أسباب هذه القيمة العالية لتفسري السلف
 .علوم اآللة وأخذهم عنه, إضافة إىل استكامهلم ل−لصحابةإىل ا

قبـل تفـسريه ُمـن ي: وهـو− )١(نيويف ذلك ذكر السيوطي يف النوع احلادي والتسع
َ ذكر مآخذ التفسري−ُّدَرُومن ي َ  ألنـه كـان عنـدهم ; وأنه يؤخذ عن الصحابة والتابعني,َ

َّعلوم العربية بالطبع ال باالكتساب, وحصلوا بقيـة العلـوم مـن القـرآن والـسنة التـي 
 .صىل اهللا عليه وسلم تلقوها عن النبي

ً يؤخذ أيضا ممن استكمل علوم اآللة التـي −أي علم التفسري−وذكر أن هذا العلم 
 تفسريه, ويكـون ُّدَرُ مل يستكمل تلك العلوم يْنَ مَّتعينه عىل تفسري كتاب اهللا, ثم ذكر أن

 .من باب الرأي املنهي عنه
ذكـر  كتـساب كـاموال شك أن الـصحابة اسـتكملوا هـذه العلـوم بـالطبع ال باال

 .السيوطي

 :توقف بعض أنواع التفسري عىل النقل عنهم :املطلب الثالث
أن قوهلم يف التفسري يتوقف عليـه بعـض : ومما جيعل لتفسري السلف مكانته العالية
 .أنواع علم التفسري كأسباب النزول, والنسخ

ب النزول, واحلق أن علم التفسري منه ما يتوقف عىل النقل, كسب«: يقول الزركيش
 .)٢( »...والنسخ, وتعيني املبهم, وتبيني املجمل

 مثـل تفـسري ,وتفسري بعض اآليات املعتمد عىل النقل ال يمكن إال عـن طـريقهم
 فـإن ,]١: القمـر[ ﴾| { ~ �   ﴿: املراد بانشقاق القمر عند تفسري آيـة

حابة هـذا  وقد نقل الـص−صىل اهللا عليه وسلم−هذا االنشقاق كان يف عهد رسول اهللا 
                                                 

 ).٣٢٧(التحبري يف علم التفسري ص  ) ١(
 ).٢/١٧١(الربهان   ) ٢(



١٧٤ 

 .)١(االنشقاق, حلضورهم له, وكل من جاء بعدهم اعتمد عىل قوهلم يف تفسريها
ولذا جعل العلامء ما اليقال فيـه مـن جهـة الـرأي كأسـباب النـزول, واإلخبـار 

 مما له حكم الرفع, وهذا مما يبني مكانة تفـسري −ما مل يكن من اإلرسائيليات−باملغيبات 
 .ًالصحابة خصوصا
 إن −اهللا عنـه ريض−واحلق أن ضابط ما يفرسه الـصحايب «:  ابن حجريقول احلافظ

َّكان مما ال جمال لالجتهاد فيه, وال منقوال عن لسان العـرب, فحكمـه الرفـع, وإال فـال ً, 
كاإلخبار عن األمور املاضية من بدء اخللـق, وقـصص األنبيـاء, وعـن األمـور اآلتيـة, 

نار, واإلخبـار عـن عمـل حيـصل بـه ثـواب كاملالحم والفتن, والبعث, وصفة اجلنة وال
 .»خمصوص, أو عقاب خمصوص فهذه األشياء ال جمال لالجتهاد فيها فيحكم هلا بالرفع

ًوأما إذا فرس آية تتعلق بحكم رشعي, فيحتمل أن يكون ذلـك مـستفادا «: ثم قال
, ًادرفـ وعن القواعد فال جيزم برفعه, وكذا إذا فرس م−صىل اهللا عليه وسلم−عن النبي 

 .ُفهذا نقل عن اللسان خاصة, فال جيزم برفعه
َّوهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثري من كبار األئمة, كصاحبي الصحيح, 
واإلمام الشافعي, وأيب جعفر الطـربي, وأيب جعفـر الطحـاوي, وأيب بكـر بـن مردويـه يف 

ِّثنى من ذلك ما كان املفرس لـه  إال أنه يست,آخرينيف تفسريه املسند, والبيهقي, وابن عبدالرب 
فمثـل هـذا ال يكـون .. .ُ من عرف بالنظر يف اإلرسائيليات−ريض اهللا عنهم−من الصحابة 

 .)٢(» واهللا أعلم,حكم ما خيرب به من األمور التي قدمنا ذكرها الرفع, لقوة االحتامل
 : بام ييلىل ماسبق من منطلقاتإضافة  إ−ويمكن أن نلخص قيمة تفسري السلف

 .كوهنم يف القرون املفضلة −١
ُّأهنم شاهدوا تنز −٢  .ل الوحي عىل الوقائع واألسباب, وهذا خاص بالصحابةَ

                                                 
 ).٢٢/١٠٤(تفسري الطربي : انظر  ) ١(
 ).٥٣٣−٢/٥٣١(النكت   ) ٢(



١٧٥ 

 . فيهم القرآن الكريم من املسلمني واملرشكني واليهودَلَزَ نْنَحوال مأمعرفتهم ب −٣
 .كوهنم أهل اللسان العريب الذي نزل به القرآن, فهم أهل فطرة لغوية سليمة −٤
 .رفتهم باالصطالحات الرشعيةمع −٥
 .سالمة معتقدهم, وحسن فهمهم −٦
ًفـت كثـريا مـن َّإضافة إىل عدم تأثرهم باخلالفات العقدية واملذهبية التـي حر −٧

 .التفاسري إىل مناهج منحرفة
هذه املنطلقات تنطبق عىل تفسري الصحابة, ويـشاركهم التـابعون يف بعـضها مـن 

, ومعرفتهم بلـسان العـرب أكثـر ممـن جـاء بعـدهم, يف القرون املفضلةعاشوا كوهنم 
 . ًإضافة إىل أهنم أخذوا كثريا من التفسري عن الصحابة

َومن التابعني من ت«: ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ْ ى مجيع التفسري عن َّقَلَ
عرضت املصحف عىل ابن عباس, أوقفه عند كـل آيـة منـه «: الصحابة, كام قال جماهد

, وهلـذا »إذا جاءك التفسري عن جماهد فحـسبك بـه«: , وهلذا قال الثوري»هاوأسأله عن
الشافعي, والبخاري, وغريمها مـن أهـل العلـم, وكـذلك اإلمـام : يعتمد عىل تفسريه

 .)١(»ّأمحد, وغريهم ممن صنف يف التفسري

                                                 
 ).٣٧(مقدمة يف أصول التفسري, ص   ) ١(



١٧٦ 

 معامل التيسري يف تفسري السلفمن : املبحث الثاين
د قمت برصد هذه املعامل من خالل قـراءة هذا املبحث هو صلب هذا البحث, وق

أقوال السلف يف تفسريي اإلمام ابن جريـر الطـربي, والـدر املنثـور للـسيوطي, وقـد 
ّقرأت بعض جزء عم الستخراج هذه املعامل, مع بعض األمثلة التي تيرس يل رصدها يف 

 .قراءات متفرقة
ُلة هلا, وركـزت عـىل وكان منهجي يف هذه املعامل هو وضع عناوين هلا, مع ذكر أمث َّ

ًهذا املنهج يف تناويل هذا املبحث اختصارا, ووصوال إىل هـدف هـذا البحـث; ولـذا مل  ً
أتناول هذه املعامل باحلديث عن تأصيلها يف التفـسري; ألن هـذا شـائع يف كتـب أصـول 

ا  وغريمهـ, احلديث عن أسباب النزول, والتفسري النبوي: مثل, وعلوم القرآن,التفسري
 .من حيث أمهيتهام ومكانتهام يف التفسري

 :النبوي التفسري  الوقوف عند−١
صـىل اهللا −ال خيفى أمهية التفسري النبوي ومكانته, وقد كان من مهمـة رسـول اهللا 

Y X W    V  U  ﴿: −عز وجـل− بيان القرآن كام قال اهللا −عليه وسلم

\ [ Z﴾ ]٤٤: النحل[. 
ْويعنــى التفــسري النبــوي باآليــات  التــي ال يظهــر للــصحابة فهمهــا عــىل الوجــه ُ

ًاملطلوب, مثل كونه من أمور الغيب, أو ألن للكلمة مصطلحا رشعيا غري املعـروف يف  ً
 .لغة العرب

ًولذا كان من منهج السلف يف تفسري اآليات االقتصار عىل التفسري النبـوي غالبـا 
َإن ورد ََ ًليه شيئا من كالمهـم, وال إن  لوضوحه يف بيان مراد اآلية, حتى إهنم ال يضيفو;ْ

  .ِّغرو يف ذلك فهو كالم املبلغ عن رب العاملني



١٧٧ 

 :ومن أمثلة ذلك
 ذكـرت كتـب ,]٦ :املطففـني[ ﴾Å  Ä  Ã  Â Á  ﴿: عند تفـسري قولـه تعـاىل

صـىل اهللا −التفسري باملأثور عن السلف من الصحابة والتابعني ما ورد عـن رسـول اهللا 
 . واكتفى السلف هبذا البيان النبوي الواضح,ية يف تفسري هذه اآل−عليه وسلم

 Á   Â ﴿  هـذه اآليـة−صىل اهللا عليـه وسـلم−تال رسول اهللا : فعن ابن عمر قال
  Å  Ä  Ã﴾,١()ح إىل أنصاف آذاهنمْشَّيقومون حتى يبلغ الر(:  قال(. 

فهم داللة هذه اآلية, وتفصيل يف وهذا التفسري النبوي الكريم من أوضح ما يقال 
 . املوقف بني يدي الربهذا

 اكتفى السلف ,]٨: االنشقاق[ ﴾s r q p  ﴿: وعند تفسري قوله تعاىل
 .يف تفسريها بحديث عائشة

ومـن (:  قـال−صىل اهللا عليه وسـلم− أن رسول اهللا −ريض اهللا عنها−عن عائشة 
ُحوسب يوم القيامة عـ  ,﴾s r q p ﴿ :ألـيس اهللا يقـول:  فقلـت,)ِّذبُ

اب, إنام ذلك العرض, ولكن من نـوقش احلـساب يـوم القيامـة ليس ذلك احلس(: قال
ِّعذب ُ()٢(. 

فاكتفى السلف هبذا البيان والتصحيح من رسول اهللا ملفهوم اآليـة, ولـذا مل يـذكر 
 . قول عن السلف يف تفسريها غري هذا احلديثَّأصحاب التفسري باملأثور أي

 :االكتفاء بسبب النزول يف تفسري اآلية −٢
ل أثره يف تفسري اآليات, وقد يكتفي الـسلف بـذكر أحـداث القـصة لسبب النزو

                                                 
 ).٢٨٧, ٢٣٠, ٩/٢٢٩(د يف مسنده , وأمح)٢٨٦٢(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم   ) ١(
) ١١٦٥٩(, والنـسائي يف الكـرب )٦/٤٧(, وأمحد يف مسنده )٢٨٧٦(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم   ) ٢(

 .وغريهم



١٧٨ 

 ألفاظ اآليات, من غري أن يتطرقوا بعد ذلك إىل تفـسري األلفـاظ, ملـا ورد يف ِّفرسُالتي ت
 .ُّالقصة من أحداث تدل عىل رشح اآليات واأللفاظ الواردة فيها

 ).١٠(إىل آية ) ١( تفسري مقدمة سورة عبس من آية :ومثال ذلك
خاصـة قـول ابـن بو− عن السلف أقواهلم يف سـبب نزوهلـا )١(فقد نقل السيوطي

َّ الذي فصل أحداث القصة, ومنه يفهم معاين ألفاظ اآليـات وتفـسريها, مـن −عباس
 لوضـوح ;ذلك تفسري لكل كلمة أو لفظة مـن ألفـاظ اآليـات غري أن يذكر عنهم بعد

 .معانيها عرب سياق أحداث القصة
صىل اهللا −بينا رسول اهللا (: , قال﴾ B A* F E D ﴿ :عن ابن عباس قوله

 بن عبـداملطلب, وكـان بن هشام والعباس  يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل−عليه وسلم
 بـن عبـداهللا: ًيتصد هلم كثريا, وجعل عليهم أن يؤمنوا, فأقبل إليه رجل أعمى, يقال له

 −صىل اهللا عليه وسـلم−ي أم مكتوم, يميش وهو يناجيهم, فجعل عبداهللا يستقرئ النب
−مك اهللا, فـأعرض عنـه رسـول اهللا َّمني مما علِّرسول اهللا عل يا: آية من القرآن, وقال
 وعبس يف وجهه وتوىل, وكره كالمه وأقبل عىل اآلخـرين, فلـام −صىل اهللا عليه وسلم

قىض رسول اهللا وأخذ ينقلب إىل أهله, أمسك اهللا بعض برصه, ثـم خفـق برأسـه, ثـم 
ــزل ا ــام  ,﴾ B A* F E D * K J I H *  P O NM  هللا ﴿أن فل

ما حاجتك, هل تريد من يشء? وإذا ذهـب : َّنزل فيه أكرمه رسول اهللا وكلمه, وقال له
 T S R* W V    هل لك حاجـة يف يشء, وذلـك ملـا أنـزل اهللا ﴿: من عنده قال له

  X*   ] \ [ Z  ﴾(. 
 :التفسري باملعنى −٣

 اآلية بمعناها العام من غـري الـدخول يف تفاصـيل تفـسري  هو تفسري:واملقصود به
                                                 

 ).٢٤/١٠٣(تفسري الطربي : ظران, و)١٥/٢٤١(الدر املنثور   ) ١(



١٧٩ 

 .تفسري اللفظ: اللفظ وأصله يف لغة العرب, ويقابله
وتفـسري «:  يقـولإذ −كـام ذكـر ابـن القـيم−وهذا هو الغالب عىل تفسري السلف 

تفسري عىل اللفظ, وهـو الـذي ينحـو إليـه املتـأخرون, : الناس يدور عىل ثالثة أصول
عنى, وهو الذي يذكره السلف, وتفسري عـىل اإلشـارة والقيـاس, وهـو وتفسري عىل امل

 .)١(»الذي ينحو إليه كثري من الصوفية وغريهم
 ﴾r q p o     n      ﴿:  يف قولـه تعـاىل﴾ r﴿عند تفسري كلمـة : ومن أمثلة ذلك

 .)٢()عثْبُلن ي(:  قال ابن عباس,]١٤: االنشقاق[
, وهذا التفـسري أيـرس يف ﴾ r﴿ لكلمة وهذا القول من ابن عباس تفسري باملعنى

 .فهم اآلية, ومن الدخول يف تفصيالت تفسري اللفظ, ومعناه الدقيق يف لغة العرب
 :ومن أمثلة ذلك

 ورد عن السلف تفسري .]٩ :الطور[ ﴾» ¬ ®    ¯  ﴿: عند تفسري قوله تعاىل
هـذا  و, هنا باملعنى من غري خوض يف أصل الكلمة, وتفـسري لفظهـا مبـارشة﴾ ¯﴿

 .أيرس يف فهم املعنى العام لآلية
, وقـال )ًتـدور دورا(: )٤(, وقـال جماهـد)يوم تـشقق الـسامء(: )٣(قال ابن عباس

 .)٥()يموج بعضها يف بعض(: الضحاك
                                                 

 ).٥١(م القرآن, ص التبيان يف أقسا   )١(
وعـزاه إىل ابـن ) ١٥/٣١٧(, وذكره الـسيوطي يف الـدر املنثـور )٢٤/٢٤٢(أخرجه الطربي يف تفسريه   ) ٢(

 ).٤/٦١١(التفسري الصحيح . حكمت بشري ياسني عىل سنده باحلسن. املنذر, وابن أيب حاتم, وحكم د
يف التفـسري الـصحيح بـشري حكمت . , وسنده حسن كام ذكر د)٢١/٥٧٤(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٣(

)٤/٣٩٤.( 
يف التفسري الـصحيح بشري حكمت . , وسنده صحيح كام ذكر د)٢١/٥٧٢(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٤(

)٤/٣٩٤.( 
 ).٢١/٥٧٢(أخرجه الطربي يف تفسريه   ) ٥(



١٨٠ 

 ألن ;وهـذه كلهـا تفاسـري بـاملعنى«: −ًمعلقا عىل أقـوال الـسلف−قال ابن عطية 
 .)١(»السامء العالية يعرتهيا هذا كله

َويعد هذا امل ُعلم من أهم معامل التيسري يف التفسري, وهو الغالب عىل تفسري السلف ّ َ ْ
 .كام ذكر ابن القيم

 مجع أقـوال الـسلف املعتمـدة عـىل −يف قضية تيسري التفسري− ًاَّولذا من املهم جد
 .)٢( للخروج بتفسري ميرس قريب الفهم للعامة;التفسري باملعنى

 :تقاقهاُّعدم التكلف يف دالالت الكلمة واش −٤
َيع  إذ إن الغالـب عـىل ;لم من أبرز معامل تيسري السلف لتفسري القـرآنْعَمـّد هذا الُ

تفسريهم االختصار, واالقتصار عىل جممل معنى اآلية والكلامت القرآنية من غري كثـري 
ٍخوض يف التشقيقات, والتفـصيالت ألصـل الكلمـة, واشـتقاقها, ومعانيهـا يف لغـة 

 .العرب
 . اإلمجال يف التفسري: تكلفومن سبل عدم ال

 :ومن ذلك ,وأمثلة هذا املعلم كثرية
 قـال أبـو −التي أطال املتأخرون احلديث فيهـا−َّعند بيان املراد باألحرف املقطعة 

َوأبـني هـذه األقـوال قـول جماهـد «: −يف معرض نقله لألقوال فيهـا−جعفر النحاس  ْ
افتتـاح : بيه, وقول مـن قـال هـيهي تن: أهنا فواتح للسور, وكذا قول من قال: األول

الكالم ومل يرشحوا ذلك بأكثر من هذا; ألنه لـيس مـن مـذاهب األوائـل, وإنـام يـأيت 
 .)٣(»...ًالكالم عنهم جممال

                                                 
 ).١٤/٥٣(املحرر الوجيز   ) ١(
 اهللا أن يوفقني إلخراج ذلك بشكل أجزاء حتى  وأسأل−بحمد اهللا–وهو مرشوع قد بدأت فيه بجزء عم   ) ٢(

 .يكتمل بإذن اهللا
 ).١/١٧(معاين القرآن   ) ٣(
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 .االختصار: ومن سبل عدم التكلف يف التفسري
 قال شيخ اإلسـالم ابـن ,]٦: القلم[ ﴾t s  عند تفسري ﴿:ذلك ومن أمثلة

صـىل  فهم أوىل بالشيطان من نبـي اهللا: كم أوىل بالشيطان, قالأي: وقال احلسن«: تيمية
 .»اهللا عليه وسلم

ُفبني احلسن«: ًثم قال شيخ اإلسالم معلقا عىل تفسري احلسن  املعنـى املـراد, وإن مل ّ
 .)١(» وفهم املعنى,يتكلم عىل اللفظ كعادة السلف باختصار الكالم مع البالغة

 ,]٣١: الـرمحن[ ﴾t s r q ﴿: عـاىل عند تفسري قولـه ت:ومن أمثلة ذلك
 .)٢()وعيد(: قال الضحاك

 :التفسري باملثال −٥
ّالتفسري باملثال أحد األنواع الشائعة يف تفسري السلف, ويعد من أوضح ما يمكـن  ُ

َّأن يعرب به لتفسري اآلية ُ. 
وهذان الصنفان اللذان ذكرنامها يف تنوع التفـسري, «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 لتنوع األسامء والصفات, وتارة لذكر بعض أنواع املسمى وأقـسامه, كـالتمثيالت تارة
 .)٣(»...مها الغالب يف تفسري سلف األمة

 ﴾ w v    u  t y   x ﴿:  املـراد بقولـهَمـنفـسري تعند : ومن أمثلة ذلك
تـال, ّاملنـان, واملخ«:  ذكر بعض السلف أمثلة هلؤالء فقال ابن أيب مليكـة,]١٥: املطففني[

 .)٤(»والذي يقتطع أموال الناس بيمينه بالباطل
                                                 

 ).١/١٩٠(تفسري آيات أشكلت, لشيخ اإلسالم   ) ١(
, وعزاه السيوطي يف الـدر )٧/٤٤٧(, وذكره البغوي يف تفسريه )٢٢/٢١٧(أخرجه الطربي يف تفسريه   ) ٢(

 .إىل عبد بن محيد) ١٣/١٢٣(املنثور 
 ).٤٩(مقدمة شيخ اإلسالم, ص   ) ٣(
 .إىل عبد بن محيد) ١٥/٣٠١(, وعزاه السيوطي يف الدر املنثور )٢٤/٢١٥(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٤(



١٨٢ 

 . عن رهبمنيوما ذكره ابن أيب مليكة هنا هي أمثلة هلؤالء املحجوب
 ﴾O N M ﴿:  يف قولـه تعـاىل»الغيـب«عند تفسري املراد بـ : ومن أمثلة ذلك

 .إنه القدر: )٢(هو القرآن, وقول عطاء:  بأن الغيب)١(ّ قول زر,]٣: البقرة[
متثيل لبعض ما هـو غيـب, ولـيس ذلـك «: ًاغب معلقا عىل هذين القولنيقال الر

 .)٣(»بخالف بينهم, بل كل أشار إىل الغيب بمثال
 : واألثر, واهلدف من اآلية,التفسري بالنتيجة والثمرة −٦

فقد يفرس السلف اآلية بنتيجتها وما تؤول إليه, ويؤدي هذا التفـسري معنـى اآليـة 
 . بوضوح

 .]٣٤: النازعات[ ﴾| {   ~  � ﴿: عند تفسري قوله تعاىل :ومن أمثلة ذلك
ْقال القاسم بن الوليد اهلمـداين إذا سـيق أهـل اجلنـة إىل اجلنـة وأهـل النـار إىل «: َ

 .)٤(»النار
فهذا التفسري ليس أللفاظ اآلية, بل هو لألثر الذي يعقب هذه اآلية, إذ إنه دخول 

 .ون إال بعد قيام الساعةأهل اجلنة للجنة, وأهل النار للنار ال يك
ُوهذا املعلم من معامل التيسري يف تفسري السلف هو من أنواع تيسري السلف الشائع  َ ْ َ
يف تفسريهم, قال الزركيش يف صدد ذكـره أنـواع تفـسري الـسلف وبيـان أرسار تعـدد 

وقد يكون بعـضهم خيـرب عـن الـيشء بالزمـه ونظـريه, واآلخـر بمقـصوده «: أقواهلم
                                                 

 .الوحي: بلفظ) ١/٦٢(, وذكره البغوي يف تفسريه )١/٢٤٢(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ١(
 .  إليه, ونسبه ابن كثري إىل زيد بن أسلمًذكره الراغب يف مقدمة جامع التفاسري منسوبا  ) ٢(

 ).١/١٦٧(, وتفسري ابن كثري )١٥٥(مقدمة جامع التفاسري ص: انظر 
 ).١٥٥(مقدمة جامع التفاسري, ص   ) ٣(
, وعـزاه الـسيوطي )١٣/٥٥٨(, وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )٢٤/٩٧(أخرجه الطربي يف تفسريه   ) ٤(

 .بن املنذرإىل ا) ١٥/٢٣٥(يف الدر املنثور 



١٨٣ 

 .)١(»ً يؤول إىل معنى واحد غالباوثمرته, والكل
 :ومن أمثلة التفسري باألثر −

َّ فرسها جماهد بأثر ,]٤٦: الرمحن[ ﴾_ ` c b a ﴿: عند تفسري قوله تعاىل
ّالرجل هيم باملعصية فيذكر اهللا عز": هذا اخلوف فقال ُّ ُ فيدعهاّ وجلَ َ")٢(. 

 :ومن أمثلة التفسري باهلدف −
:  قـال ابـن زيـد,]٢٣: النجم[ ﴾ É È Ì Ë Ê ﴿: عند تفسري قوله تعاىل

 .)٣(»فيام انتفعوا به«
 .َّفابن زيد هنا فرس اآلية هبدفها, فهدف جميء اهلد هو االنتفاع, وهؤالء مل ينتفعوا به

 :التفسري بالواقع الذي نزلت اآلية ملعاجلته −٧
إلنكـار فقد يكتفي السلف يف تفسري اآلية بذكر الواقع الذي نزلت اآلية ملعاجلته با

 .أو التصحيح
 :ومن أمثلة ذلك

وكان أهـل «:  قال قتادة,]٨: التكوير[ ﴾[  ^  _  ﴿: عند تفسري قوله تعاىل
وقـال الربيـع بـن , »و كلبه, فعاب اهللا علـيهم ذلـكُذْغَاجلاهلية يقتل أحدهم ابنته, وي

 .)٤(»كانت العرب من فعل الناس لذلك«: خثيم
 هـذه اآليـة ْتَلـَزَكتفيا بذكر واقع العرب الذي نفقتادة والربيع يف قوهلام السالف ا
                                                 

 ).٢/١٦١(الربهان   ) ١(
حكمت بشري بأن أسانيد هذه الرواية يقوي بعضها . , وحكم د)٢٢/٢٣٦(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٢(

 ).٤/٤٢٧(التفسري الصحيح . ًبعضا
 ).٢٢/٥٦(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٣(
 ).١٤٨−٢٤/١٤٧(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٤(



١٨٤ 

ُتنكره  ِ ْ  .فاعليهِّوتبني خطأ ُ
 :التفسري باستخدام الوسائل التعليمية −٨

  م مـن املعـامل املهمـة يف رشح الكـالم وتوضـيحه, ولـه دوره الكبـري َلْعَمـوهذا ال
ي واقـع يف تفسري املقصود بطريقة التمثيل باستخدام وسـيلة مـن الوسـائل التـي حتـاك

 .اآلية
 :ومثال ذلك

 قـام ,]١٤: املطففـني[ ﴾r    q p o n m lk ji ﴿: عند تفـسري قولـه تعـاىل
اإلمام جماهد بالتمثيل ملعنى هذه اآلية باستخدام يده, إليضاح معنى الران عىل القلوب 

 −ّيعنـي الكـف−مثل هذا يف ن القلب ْوَرُكانوا ي: أرانا جماهد بيده, قال«: قال األعمش
ّ أذنب العبد ذنبا ضم منه فإذا ُ ً فـإذا أذنـب ضـم أصـبعا −وقال بأصبعه اخلنرص هكذا−ً ّ

َّأخر, فإذا أذنب ضم أصبعا أخر, حتى ضم أصابعه كلها, ثم يطبـع عليـه بطـابع ً .
 .)١( »َّوكانوا يرون أن ذلك الرين: قال جماهد

لكيفية أثر َّمثل هبا فقد فمجاهد هنا استخدم وسيلة من وسائل التعليم وهي يده, 
 .الذنوب يف القلوب

 :التفسري بظاهر اللفظ −٩
من معامل اختيار السلف لأليرس يف فهم معنى اآلية تفسريهم بظاهر اللفـظ وهـذه 
ًقاعدة هامة من قواعد التفسري عموما, ومـن قواعـد الرتجـيح يف التفـسري, والتفـسري 

 .َّامليرس
 :ومن أمثلة ذلك

َخم"عند تفسريهم ملعنى   ,]١٧: الواقعـة[ ﴾D C B A  ﴿:  يف قوله تعاىل"َونُدَّلُ
                                                 

 ).٢٠٢−٢٤/٢٠١( يف تفسريه أخرجه الطربي  ) ١(
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ّ, ثـم رجـح )١(»ال يموتون«: ذكر ابن جرير معنيني فيها, أحدمها قول جماهد أن معناها
َّوعد ابن جرير هذا التفسري   .ذلك أظهر معنييهَ

 :تفسري اآلية ببيان ضد معناها −١٠
 .ّشياء تتبني بضدهاوهذا املعلم من املعامل املبينة للمعنى بوضوح, وذلكم أن األ

 :ومن أمثلة ذلك
ال «: قال جماهـد, ]٤٧: احلجر[ ﴾¶ ¸ º  ¹    ﴿: عند تفسري قوله تعاىل

 . )٢(»فا صاحبهَينظر أحدهم يف ق
 .َّفقد فرس جماهد هذه اآلية بذكر ضد معناها

ّتفسري اآلية بسياقها القبيل أوالبعدي −١١ ْ َ ّْ َ: 
ًفرسون اآلية تفسريا ميرسا بام يتضمنه سـياق أن السلف ي: مَلْعَمـواملقصود هبذا ال ً

 . أو اآلية التي بعدها,اآلية التي قبلها
ّومن أمثلة تفسري اآلية بسياقها القبيل ْ َ: 

 ,]٦٠: الـرمحن[ ﴾° ±  ² ³ ´﴿: تفسري ابن زيـد لقولـه تعـاىل
أال تـراه ذكـرهم, وذكـر منـازهلم «: ها بمضمون اآليـات الـسابقة هلـا فقـالّفقد فرس
وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان, حني : هم, واألهنار التي أعدها هلم, ثم قالوأزواج

 .)٣( »َّأحسنوا يف هذه الدنيا, أحسنا إليهم أدخلناهم اجلنة
                                                 

, وعـزاه )١٣/١٣٩(, وأخرجـه ابـن أيب شـيبة يف مـصنفه )٢٢/٢٩٥(أخرجه ابـن جريـر يف تفـسريه   ) ١(
 ).١٤/١٨٤(الدر املنثور . السيوطي إىل عبد بن محيد, وابن املنذر

املنثـور , وعـزاه الـسيوطي يف الـدر )١٣/١٣٨(, وابن أيب شيبة )١٤/٨٠(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٢(
 .إىل ابن املنذر وابن أيب حاتم) ٨/٦٣٠(

 ).٢٢/٢٥٢(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٣(
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ّومن أمثلة تفسري اآلية بسياقها البعدي ْ َ: 
 فقد فـرسها بـام دلـت ,]٧: الواقعة[ ﴾w v u ﴿: تفسري قتادة لقوله تعاىل
أصـحاب امليمنـة, : ّا التـي قـسمت النـاس إىل أقـسام ثالثـةعليه اآليات التـي بعـده

منــازل النــاس يــوم «: وأصــحاب املــشأمة, والــسابقون, قــال قتــادة يف تفــسري اآليــة
 .)١(»القيامة
 :تفسري اآلية ببيان حال من خالفها من األمم السابقة −١٢

قد يفرس الصحايب آية من كتاب اهللا ببيان حال مـن خالفهـا ومـا حـصل لـه مـن 
  . ويكتفي بذلك لرشح اآلية باملعنى اإلمجايل هلا,قوبةع

 :ومن أمثلة ذلك
z } | ﴿: عنــد تفــسري اآليــات مــن ســورة الــرمحن, قولــه تعــاىل

    }* b a ` _ *i h g     f e d ﴾. 
. يا معرش املوايل, إنكم قد وليتم أمرين, هبام هلك من كان قبلكم": قال ابن عباس

اتقى اهللا رجـل عنـد مكيالـه, فـإنام يعدلـه يشء يـسري, وال اتقى اهللا رجل عند ميزانه, 
 .)٢("ينقصه ذلك, بل يزيده اهللا إن شاء اهللا

                                                 
تفـسري : انظـر.  وعزاه السيوطي إىل عبد بن محيد وابن املنـذر,أخرجه ابن جرير وعبدالرزاق يف تفسريمها  ) ١(

 ).١٤/١٧٨(, والدر املنثور )٢/٢٦٩(, وتفسري عبدالرزاق )٢٢/٢٨٦(الطربي 
 ).٢٢/١٧٩(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٢(
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عـىل وبعد إيرادي هلذه املعامل للسلف يف تيـسريهم للتفـسري جيـدر يب أن أنبـه : مسألة
اختالف السلف يف وجوه التفسري : مسألة مهمة هلا عالقة هبذا الشأن وهي أن

 بل كـل قائـل مـنهم خيتـار مـن األوجـه ,لتيسري يف تفسريهمال خيرم قاعدة ا
ًامليرسة ما يراه مناسبا للسياق  . وهذا سبب أصيل يف اختيارهم لألوجه,َّ

ويكثـر يف معنـى اآليـة أقـواهلم واخـتالفهم, وحيكيـه املـصنفون «: قال الزركيش
ًللتفسري بعبارات متباينة األلفاظ, ويظن من ال فهـم عنـده أن ذلـك اختالفـا  فيحكيـه ّ

ًأقواال, وليس كذلك, بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من اآلية, وإنام اقتـرص 
 .)١(» ولكونه أليق بحال السائل,عليه; ألنه أظهر عند ذلك القائل

 .]١: التكوير[ ﴾C    اختالفهم يف معنى ﴿:ومن أمثلة ذلك
, وقـال )٢()تأظلمـ(: فقد وردت عدة أقوال معنى التكوير هنا, فقال ابن عباس

: , وقـال أبوصـالح))٤(هاءذهـب ضـو(: , وقال قتادة)٣()اضمحلت وذهبت(: جماهد
 .)٦()ُرمي هبا(: , وقال الربيع بن خثيم)٥()ُألقيت(

ًلـيس تفـسريا للفـظ, وإنـام : وهنا نلحظ أن أقوال السلف يف تفسري التكـوير هنـا
ولـيس بينهـا . سياق اآليةتفسري باملعنى, وكل منهم اختار املعنى الذي ير أنه يناسب 

                                                 
 ).٢/١٥٩(الربهان   ) ١(
, وعزاه السيوطي إىل ابن )٨/٣٤٥(, وذكره البغوي يف تفسريه )٢٤/١٢٩(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٢(

 ).١٥/٢٥٧(الدر املنثور . أيب حاتم, والبيهقي
 ).٨/٣٢٨( وابن كثري ,)٨/٣٤٥(, وذكره البغوي )٢٤/١٢٩(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٣(
, وذكـره البغـوي )٢/٣٥٠(الرزاق يف تفـسريه د, وأخرجه عب)٢٤/١٢٩(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٤(

الـدر املنثـور : انظـر. , وعزاه السيوطي إىل عبد بن محيد وابن أيب حاتم)٨/٣٢٨(وابن كثري ) ٨/٢٤٥(
)١٥/٢٦١.( 

 ).٨/٣٢٨(ن كثري يف تفسريه , وذكره اب)٢٤/١٣١(أخرجه الطربي يف تفسريه   ) ٥(
, وذكره ابن كثري يف تفسريه )٢/٣٥٠(, وعبدالرزاق يف تفسريه )٢٤/١٣١(أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ٦(

)٨/٣٢٨.( 
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ذهـاب ضـوئها, وهـذا هـو :  مها,كبري خالف, فمرجع هذه األقوال إىل قولني رئيسني
ُرمي هبا, وهذا أحد مضمون : والقول الثاين. مضمون قول ابن عباس, وجماهد, وقتادة

 وذلـك أهنـا , ولكال القولني وجه صحيح,قول أيب صالح, ونص قول الربيع بن خثيم
ِّإذا كورت و  .)١(هاءرمي هبا ذهب ضوُ

                                                 
 ).٢٤/١٣١(تفسري الطربي : انظر  ) ١(



١٨٩ 

 ةـمـاخلات
 :ىل عدة نتائج أمههاإويف هناية هذا البحث أخلص 

 .تفسري ميرس قريب الفهمإىل حاجة املسلمني عموما    −١
أن تفسري السلف بعباراته املخترصة الواضحة يف كثـري منهـا يمكـن اخلـروج منـه    −٢

عـامل تيـسري مبعـض  ولذلك جاءت فكـرة هـذا البحـث لدراسـة ,بتفسري خمترص
 . التفسري عند السلف

 :أهم هذه املنطلقات,أن لتفسري السلف أمهية خاصة ينطلق من عدة منطلقات   −٣
توقف بعض أنـواع علـم التفـسري عـىل النقـل ومتكنهم من أدوات التفسري, 

ىل كوهنم أهل اإلسالم الـذين نـزل بلـساهنم القـرآن, وكـوهنم يف إعنهم, إضافة 
 .القرون املفضلة

م خلص البحث إىل ذكر بعض معامل التيسري يف تفسري الـسلف ومـن أهـم هـذه ث   −٤
 :املعامل

الوقوف عند التفسري النبوي, واالكتفاء بـسبب النـزول, وعـدم التكلـف يف 
دالالت الكلمة والتفسري باملعنى, والتفسري باملثال, والتفـسري بالنتيجـة والثمـرة, 

 .ليمية, والتفسري بظاهر اللفظوالتفسري بالواقع, والتفسري بالوسائل التع



١٩٠ 

 فهرس املراجع
نايف استدراكات السلف يف التفسري يف القرون الثالثة األوىل, دراسة نقدية مقارنة,    − ١

 .ه١٤٢٧الزهراين, رسالة ماجستري يف جامعة أم القر بمكة, نوقشت عام 
 ,احلميـد, طحممد حميـي الـدين عبد: إعالم املوقعني عن رب العاملني, ابن القيم, حتقيق   −٢

 ., املكتبة العرصيةه١٤٠٧
 .حممد أبو الفضل إبراهيم: الربهان يف علوم القرآن, للزركيش, حتقيق   −٣
, دار ه١٤٠٢ األوىل ,حممد رشيف سكر, ط: التبيان يف أقسام القرآن, ابن القيم, حتقيق   −٤

 .إحياء العلوم
 ., دار العلومه١٤٠٢ ,عبدالقادر فريد, ط: التحبري يف علوم التفسري, السيوطي, حتقيق   −٥
, ه١٤٠١ األوىل ,مـصطفى مـسلم, ط. د: تفسري القرآن, لعبدالرزاق الصنعاين, حتقيق   −٦

 . الرياض–مكتبة الرشد 
, ه١٤١٧ األوىل ,عبـدالعزيز اخلليفـة, ط: بـن تيميـة, حتقيـقالتفسري آيات أشكلت,    −٧

 . الرياض–الرشد مكتبة 
عبداهللا بن عبداملحـسن الرتكـي, . د: قلطربي, حتقيلجامع البيان يف تأويل آي القرآن,    −٨

 . مرص– األوىل, دار هجر ,ط
  بـــن عبـــدالرب, الجـــامع بيـــان العلـــم وفـــضله ومـــا ينبغـــي يف روايتـــه ومحلـــه,    −٩

 . دار الفكر,ط
 . القاهرة−, دار الكتاب العريب ه١٣٨٧ الثالثة, ,لقرطبي, طلاجلامع ألحكام القرآن,   −١٠
عبداهللا بـن عبداملحـسن الرتكـي, . د: لسيوطي, حتقيقلالدر املنثور يف التفسري باملأثور,   −١١

 . مرص–, مركز هجر ه١٤٢٤الطبعة األوىل 
, ه١٤٢٢ األوىل ,حـسن شـلبي, ط: سنن النسائي الكـرب, لإلمـام النـسائي, حتقيـق  −١٢

 . بريوت–مؤسسة الرسالة 



١٩١ 

, ه١٤١٤ اخلامـسة ,مصطفى البغـا, ط. د: مهَّلبخاري, ضبطه ورقلصحيح البخاري,   −١٣
 . دمشق–ن كثري دار اب

, ه١٤١٢ األوىل ,, ط عبـدالباقيبرتقيم حممد فـؤاد ,ملسلم بن احلجاجصحيح مسلم,   −١٤
 . القاهرة–دار احلديث 

 ,جي, طنلتوأحممد . د: لسمني احللبي, حتقيقلعمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ,   −١٥
 . بريوت–, دار عامل الكتب ه١٤١٤األوىل 

 .بن حجر, دار الفكرال فتح الباري رشح صحيح البخاري,  −١٦
 ., نرش مكتبة البايب احللبيه١٣٨٣ الثانية ,لشوكاين, طلفتح القدير,   −١٧
 .بن رجبالفضل علم السلف عىل اخللف,   −١٨
, دار ه١٤١٧ حـسني احلـريب, الطبعـة األوىل للـدكتورقواعد الرتجيح عند املفرسين,   −١٩

 . الرياض–القاسم 
 .ه١٤١٦ الرياض, ط بن منظور, دار عامل الكتب,اللسان العرب,   −٢٠
٢١−   ,شيخ اإلســالم ابــن تيميــة, مجــع الــشيخ عبــدالرزاق بــن قاســم, لــجممــوع الفتــاو  

 . الرياض–, دار عامل الكتب ه١٤١٢ط 
الرحـايل الفـاروق, وعيـد األنـصاري, والـسيد : بـن عطيـة, حتقيـقالاملحرر الوجيز,   −٢٢

 . الدوحة− ه١٣٩٨ىل و األالطبعةعبدالعال, وحممد الشافعي, 
 ,حممد ضياء الرمحن األعظمـي, الريـاض. ل إىل السنن الكرب للبيهقي, حتقيق داملدخ  −٢٣

 .ه١٤٢٠مكتبة أضواء السلف, الطبعة الثانية 
 . الرياض–املستدرك, للحاكم, مكتبة ومطابع النرص احلديثة   −٢٤
 . القاهرة–, مؤسسة قرطبة ه١٣١٣املسند, لإلمام أمحد, ط عام   −٢٥
 بومبـاي –األوىل, الدار الـسلفية .  عامر األعظمي, ط:املصنف, البن أيب شيبة, حتقيق  −٢٦

 .اهلند
 ,حممـد النمـر, عـثامن ضـمرييه, وسـليامن احلـرش, ط: معامل التنزيل, للبغوي, حتقيق  −٢٧



١٩٢ 

 . الرياض–, دار طيبة ه١٤١٧الرابعة 
 ., جامعة أم القره١٤١٠ األوىل ,معاين القرآن, للنحاس, ط  −٢٨
, دار القلـم ه١٤١٨ الثالثة , صفوان داودي, ط:املفردات, للراغب األصفهاين, حتقيق  −٢٩

 . دمشق–
, ه١٤٢٥ األوىل , مساعد الطيار, ط للدكتورمقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري,  −٣٠

 . الرياض–دار املحدث 
 األوىل ,أمحد حسن فرحـات, ط. د: لراغب األصفهاين, حتقيقلمقدمة جامع التفاسري,   −٣١

 . الكويت–, دار الدعوة ه١٤٠٥
ــة, حتقيــقالمــة يف أصــول التفــسري, مقد  −٣٢ عــدنان زرزور, الطبعــة األوىل . د: بــن تيمي

 ., نرش دار القرآن الكريمه١٣٩١
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