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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سٍزاٌ عنز سٍزاٌ

ميَج اليابلسٕ يف تفسريِ تدبز آٓات اهلل
يف اليفس ّالكٌْ ّاحلٔاٗ
سٍزاٌ عنز سٍزاٌ*
تاريخ قبول البحث0202/20/7 :م

تاريخ وصول البحث0202/0/02 :م

ملخص

يقكـ هذا البحث عمى دراسة تفسػير الاببمسػ و كذلػؾ ب ػرض بيػبف ال اػبلـ الر يسػة لػهو كقػد تبػيف ػف

خبلؿ الاظر ف التفسير أف ال فسر عرض لجكااب تاددةو كت يز عف غيره بأسمكبه السهؿ ال يسر الذم

يج ع بيف خطبب الاقؿو كالقمبو كالركح .كقد سمؾ صبحبه سمكب ببركب فػ تقريػب القػراف الكػريـ لماػبس

بضرب األ ثمةو كربطه ببلكاقع.

كقػد تبػيف أف أبػرز اػبلـ التفسػيرو أاػه يات ػد عمػى التفسػير ببل ػأثكر فهػك يفسػر القػراف بػبلقرافو ثػـ ببلسػػاةو

ثػػـ ياقػػؿ ػػب أثػػر ػػف أق ػكاؿ عػػف سػػمؼ األ ػػةو كيكثػػر ػػف ضػػرب األ ثمػػةو كعػػرض القصػػص الت ػ تقػػرب

الصػكرةو كتسػهؿ الفهػـ .كلػـ يتا ػؽ فػ عػػرض الخبلفػبت ال ذهبيػة الاقب ديػةو أك الفقهيػة إال ب ػب يتفػؽ ػػع
التفسػػيرو كلػػـ يتاػػرض لم به ػػبتو كلكاػػه تكسػػع تكسػػابن كبي ػ انر فػ التفسػػير الام ػ لج مػ وػة كبي ػروة ػػف ا يػػبت
تجبكزت األلؼ اية.

الكممات االفتتاحية :اهجو الاببمس و ف تفسيره.

Anabulsi’s Approach in his Explanation
Abstract
This research is based on the study of Al-Nabulsi's explanation, and this is to explain
the main milestones of him, and it was noticed by studying his explanation that the
explainer (Al-Nabulsi) had covered many sides, and he was distinguished from others
because of his easy and very comprehensible way of explaining which he combined in it
the speech of mind and heart and soul. And its master had chosen then blessed bath in
bringing the Quran closer to the people by giving examples, and connecting it with the
reality.And it was noticed that the milestones of the explanation that it was dependent on
the explaining of the dictum, which it is explaining Quran by the Quran and the Sunnah
and eventually he brings what was dictum zed umnahs ancestors , and he gives examples
accessible and illustrating the stories which help to bring the picture close and ease
understanding. The explainer did not delve into the religious doctrinal disputes, or the
juristic disputes expect in the case when it fits with his explanation and he did not hit on

* ببحثو جب اة الاجبح الكطايةو فمسطيف.
Abu.albraa.kh@gmail.com
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the vague but he delved very much in the scientific explanation of so many verses (alayat) of
the Quran that surpassed more than more than a thousand verse.

املكدم٘.
خمقػػه ثػػـ هػػدلو كأهػػهد أف ال إلػػه إال اا

الح ػػد ا الػػذم خمػػؽ فسػػكلو كالػػذم قػ ٌػدر فهػػدلو كالػػذم أعطػػى كػػؿ هػ
كحده ال هريؾ لهو كأههد أف ح دان عبده كصفيه ف خمقه كخميمهو بمٌغ الرسبلة ك ٌأدل األ باػة كلبػى اػدا ربػه حتػى أجػبب
ابديهو كباد:
فقه عم ب ال سم يف قدي ب كحديثب أف إدراؾ الحقب ؽ ال يككف إال باكر ااو كالقراف هك اكر ااو فبػذلكا جهػكدا كبيػرة

فػ د ارسػػة كتػػبب اا تاػػبلىو كفه ػػهو كالا ػػؿ بػػهو كالكهػػؼ عػػف أس ػ اررهو كتاػػبكؿ كضػػكعبتهو ك حبكلػػة عػػبلج الكاقػػع ب ػربط
األ ة بكتببهب ال ببرؾ .كألفكا ف ذلؾ كتبب قي ة اهـ ف كتب ف أحكب هو ك اهـ ف كتب فػ أسػببب ازكلػهو ك ػاهـ ػف
كتب ف الابسخ كال اسكخو ك ػاهـ ػف كتػب فػ تفسػيرهو حتػى تكػبثرت الكتػب التػ ألفػت فػ ذلػؾ قػدي ب كحػديثب .ك ػف الكتػب
ال ابصرة الت عايت بتفسير الكتبب ال بػبرؾ تتفسػير الاببمسػ ت كتػبب طيػب بػبرؾ اهػتـ بد ارسػة كتػبب اا تاػبلى فػ جكااػب
تاػػددةو كت يػػز عػػف غي ػره بأسػػمكبه السػػهؿ ال يسػػر الػػذم يج ػػع بػػيف خطػػبب الاقػػؿ كالػػركح .سػػمؾ صػػبحبه سػػمكب ببركػػب ف ػ
تقريب القراف الكريـ لمابس بضرب األ ثمة كربطه ببلكاقع.
مشكل٘ الدراس٘.

تحبكؿ هذه الدراسة اإلجببة عف التسبؤالت ا تية:

ُ.
ِ.

ب اهج الاببمس ف تفسيره؟

ب اإليجببيبت كال آخذ عمى اهج الاببمس ف تفسيره؟

أٍداف الدراس٘.

يأت هذا البحث لتحقيؽ األهداؼ ا تية:

ُ.

بيبف ال ابلـ الر يسة ل اهج الاببمس ف تفسيره.

ِ.

بيبف اإليجببيبت كال آخذ عمى ال اهج.

ميَج البحث.

اعت دت ف هذا البحث عمى ال ػاهج االسػتق ار و كال ػاهج الكصػف و كال ػاهج االسػتاببط و ػف خػبلؿ د ارسػة تفسػير الاببمسػ

تتدبر ايبت اا ف الافس كالككف كالحيبةت.
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حمددات الدراس٘.

تتحدد هذه الدراسة بدراسة تفسير الاببمس تتدبر ايبت اا ف الافسو كالككفو كالحيبةت لبيبف ابلـ اهجه فيه.

خط٘ البحث.

جب هذا البحػث فػ

قد ػة هػ مت تاريفػب ببل كضػكعو كبيػبف األهػداؼ ال رجػكة اػهو كذكػر اهجيػة البحػثو كثبلثػة

ببحثو كخبت ة احتكت عمى أهـ الاتب جو كالتكصيبت .ككبات ال ببحث عمى الاحك ا ت :
المبحث األول :التاريؼ ببلاببمس و كبتفسيره.
المبحث الثاني :ابلـ اهج الاببمس ف تفسيره.

المبحث الثالث :اإليجببيبتو كال آخذ عمى التفسير.
املبحث األّل:

التعزٓف باليابلسّٕ ,تفسريِ.
تعريف بالنابمسي(ُ):

ف

مولده ونشأتو :كلد ف د هؽ ف أسرة ؛ حظهب ف ً
الامـ كثيرو فقد كبف كالده عبل بن ػف عم ػب د هػؽو ككػبف يػدرس

سبجد د هؽو كترؾ كتبة كبيرة تضـ باض ال خطكطػبت كالتحػؽ ب ػدارس د هػؽ االبتدا يػةو كاإلعداديػةو كالثباكيػةو

ثـ التحؽ ب اهد إعداد ال ام يفو كتخرج فيه عبـ ُٔٓٗ ـو كباػدهب التحػؽ بكميػة ا داب مقسػـ الم ػة الاربيػة) فػ جب اػة
د هػػؽو كتخػيػرج فيهػػب عػػبـ ُْٔٗ ـو حيػػث حصػػؿ عمػػى ليسػػباس فػ اداب الم ػػة الاربيػػة كعمك هػػبو كباػػدهب التحػػؽ بكميػػة التربيػػة

بجب اة د هؽو ليتببع دراسبته الاميبو كحصؿ ف عػبـ ُٔٔٗـ عمػى دبمػكـ التأهيػؿ التربػكم بتف ٌػكؽو كقػد أعطػ هػهبدة الػدكتكراه
ف التربية ف م )trainity collegeف ُٗٗٗ ُٖ/ٔ/باب عمى إاجبزاته كخبراته ك ؤلفبته ف

جػبؿ التربيػة .كقػد حصػؿ عمػى

الػػدكتكراه الفخريػػة ػػف الجب اػػة األ ريكيػػة ال فتكحػػة ال تخصصػػة بػػبلامكـ اإلسػػبل ية كالاربيػػةو كذلػػؾ ضػ ف حفػػؿ خػػبص أقػػيـ فػ
ع بف بتبريخ َُِٓ ِٕ/ٕ/تقدي انر لجهكده ف خد ة الدعكة اإلسبل ية.


عممو :ع ؿ ف حقؿ التاميـ الثباكم الرس و ثـ الجب ا و حيػث ع ػؿ أسػتبذان حبضػ انر فػ كميػة التربيػة بجب اػة د هػؽو

بد ان ػف عػبـ ُٗٔٗـ كحتػى عػبـ ُٗٗٗـو كباػدهب ع ػؿ أسػتبذان ل ػبدة اإلعجػبز الام ػ فػ القػراف كالسػاة فػ كميػبت الهػرياة
كأصكؿ الديف ف جب اة األزهر فرع الفتح اإلسػبل

فػ د هػؽو كأسػتبذان ل ػبدة الاقيػدة اإلسػبل ية بجب اػة أـ در ػبف فػرع

ج ع أب الاكر ف د هؽو كأستبذان ألصكؿ التربية فػ جب اػة طػرابمس اإلسػبل ية .ألػؼ أك هػبرؾ فػ تػأليؼ عػدة كتػب
تامقػػة ببختصبصػػه الجػػب ا أبرزهػػب كتػػبب م ػػف أدب الحي ػػبة)و كهػػك كت ػػبب ال طبلاػػة ال ق ػػرر لهػػهبدة الد ارسػػة الثباكيػػةو

بفرعيهب األدب كالام و كالذم است ر تدريسه ق اربػة عهػر سػاكاتو كهػبرؾ فػ تػأليؼ كتػبب أصػكؿ تػدريس الم ػة الاربيػة
لطبلب الد ارسػبت الاػميب مدبمكـ التأهيؿ التربكم) ف كمية التربية ف جب اػة د هػؽو كألػؼ أك هػبرؾ فػ تػأليؼ عػدة كتػب
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أخػػرل تامقػػة ببختصبصػػه الجػػب ا  .كقػػد طمػػب الامػػـ الهػػرع فػ كقػػت بكػػر ػػف حيبتػػهو فمػػزـ دركس الامػػـ الهػػرع لاػػدد ػػف
درس التفسػػيرو كالحػػديثو كالفقػػهو كالسػػيرةو كالفػ ار ضو كاػػبؿ إجػػبزة إسػػبل ية فػ ركايػػة الحػػديث الهػريؼ ػػف
عم ػػب د هػػؽو حيػػث ى
أستبذه ف كمية ا داب الدكتكر الهيخ صبح الصبلح أستبذ عمكـ القرافو كعمكـ الحديثو كفقه الم ةو ف جب اة د هؽ.


مؤلفاتههو :تفسػػير الاببمس ػ لمق ػراف الك ػريـو ك كسػػكعة أس ػ ب اا الحسػػاىو ك كسػػكعة اإلعجػػبز الام ػ ف ػ الق ػراف كالسػػاةو

ككتػػبب أكالداػػب الكرقػػة الرابحػػة األكلػػىو كاظػرات فػ االسػػبلـو كتػػأ بلت فػ االسػػبلـو ك ضػػبت فػ االسػػبلـو ك قك ػػبت التكميػػؼو
ك تى اصر ااو كربيع اإلي بفو كادا اا لم ؤ ايفو كقكاايف ف القراف الكريـو ك اهج التب بيف.
التعريف بالتفسير(ِ):


اسم التفسير :تتدبر ايبت اا ف الافس كالككف كالحيبةت يقكؿ الاببمس ف سر تس يته لمكتبب بهذا االسـ تااطبلقػب

ف قابعت أاه ال يادك ككاه تدب ار يبت اا الككايةو كالتككيايةو كالقراايةت.


بداية التفسير :كبات بداية هذا الكتبب دركسبن أسػبكعية سػجمة كػبف تالاببمسػ ت يقػد هب فػ

سػجد الهػيخ عبػد ال اػ الاببمسػ

ف د هؽو بدأ فيهب بتفسير الجز الثبلثيف ف القراف الكػريـو ثػـ ثاػى بػبألج از التسػاة التػ قبمػهو ثػـ فسػر الاهػرة الثبايػةو
ثػػـ ااتقػػؿ إلػػى الاهػرة األكلػػىو حتػػى كصػػؿ إلػػى اتصػػؼ سػػكرة التكبػػة فػ د هػػؽو ثػػـ هػػب اا أف يكػػكف إت ػػبـ تفسػػير هػػذه
السكرة ف

سجد الهبدم ف ع بف ف ال مكة األرداية؛ ليتـ بذلؾ تفسير القراف الكريـ ف أربايف عب ب تقريبب.



مصادر التفسير :كػبف تالاببمسػ ت يات ػد فػ تفسػيره عمػى أ هػبت كتػب التفسػير كػبلطبرمو كالقرطبػ و كالػرازمو كابػف كثيػرو



كتابة التفسير :ثـ باد ذلؾ أكعز تالاببمس إلى باض اإلخكة أف يفرغكا األهرطة عمى الػكرؽ بحيػث تكػكف طببقػة

كالظبلؿو كالهاراكمو كغيرهبو كعاد الكقكؼ ع ال سب ؿ الام ية يرجع إلى ال كسكعبت الام ية الابل ية ك كسكعة اليؼ األ ريكية.
ت ب ػػب ل ػػب ف ػ الػػاص ال س ػ كعو كك ػػب هػػك امػػكـ أف هػػذه الاسػػخ ال كتكبػػة بحبجػػة إلػػى التاقػػيح؛ ألف األسػػمكب الػػذم ياطػػى ف ػ

ال سػػجد لهػ ار ح تاكعػػة ػػف الاػػبس يختمػػؼ ت ب ػػب عػػف خصػػب ص الػػدرس ال قػػرك  .لػػذا كباػػت هػػذه الاصػػكص بحبجػػة إلػػى تاقػػيح

كتحريػػر كحػػذؼ ةكاضػػبفةو ةكاحبلػػة لماصػػكص إلػػى صػػبدرهب كتخػريج لؤلحبديػػث الػكاردة كتصػػحيحهبو فػػدفع بػػه إلػػى ثمػػة ػػف طمبػػة
الامـ الذم سبركا عمى اهج يرتضيه؛ ليقك كا بخد ته.

-

ككبف اهجهـ ف خد ة الكتبب عمى الاحك ا ت :

كضع ا ية ال راد تفسيرهبو ك ف ثـ تخريجهبو فإف كبف لهب أكجه ف الق ار ات اسبكهب باد راجاتهب ػف ظباهػب ػف كتػب
الق ار ات.

-

أ ب األحبديث ذكركا خرجهبو كراكيهبو كتهكيمهب.

-

أ ب األقكاؿ كا ثبر اسبكهب إلى قب مهبو أك ذكركا صدرهبو ك ب لـ يقفكا عميه صدركه بمفظ :قيؿو أك قبؿ باضهـ.

-

إعبدة صيبغة باض الج ؿ؛ لتككف قريبة ف القبرئ ك ب كبات قريبة ف السب ع.

-

أ ب ال كررات ف ا يبتو كاألحبديثو كالقصصو كال سب ؿ الام يةو فقد تـ حذفهبو كاألفكبر ال تفرقة الت تدكر ف فمؾ

-

ال سب ؿ الام ية تكفؿ ج ع ف ال تخصصيف ب راجاتهب.
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كاحػػد ج اكهػػب ف ػ أكؿ كضػػع كردت فيػػه حتػػى تاػػزؿ الفك ػرة ف ػ

كضػػاهب ال ابسػػبو ك ػػع هػػذا فقػػد أثبػػت الفريػػؽ باػػض

ال كررات ألغراض الببلغة.


مما اعتنى بو المفسر:

-

ربط القراف الكريـ ببلكاقع ااطبلقب ف أف القراف الكريـ اهج حيبة.

-

الاابية بب يبت الت تتحدث عف خمؽ اإلاسبفو كالككفو كالت تزيد عمى ألؼ ايةو كتفسػيرهب تفسػي ار عم يػب ااطبلقػب ػف أف

-

التفكر أكسع بببو كأقصر طريؽ يكصؿ إلى اا.

ذكر القصص الكاقاية ف التبريخو أك ف الكاقع كاالكثبر ف ضرب األ ثمة؛ لترسيخ ال ااى كتثبيته.
املبحث الثاىٕ:

معامل ميَج اليابلسٕ يف تفسريِ.
املطلب األّل :امليَج العاو يف التفسري.
تابكؿ الاببمس الحديث عف ايبت القراف الكػريـ بهػكؿ كب ػؿ بػد ا ػف سػكرة الفبتحػةو كااتهػب ن بسػكرة الاػبسو افتػتح الحػديث
عػػف ج مػػة ػػف السػػكر ب قد ػػة تاػػبكؿ فيهػػب اسػػـ السػػكرةو كاألحبديػػث الت ػ جػػب ت ف ػ فضػػمهبو كأحيبا ػبن ياػػرض صػػكرةن عب ػةن عػػف
السػكرة ػف حيػػث حتكاهػب .عاػػد ب يتاب ػؿ ػع الػػاص القرااػ يتاب ػػؿ اػه أاػػه ػاهج حيػبةمّ)و كيبػػدأ عاػد الحػػديث عػف السػػكرة

ببيبف أاهػب كيػةو أك دايػة؛ ألاػه يػرل أف ا يػبت ال كيػة هػ التػ ازلػت أكالنو كتتضػ ف التاريػؼ بػبا كاليػكـ ا خػرو كا يػبت
التػ ازلػػت فػ ال دياػػة تتضػ ف فػ

ج مهػػب التهػريعو كهاػػب حػػؿ اإلهػػبرة إلػػى أف االاسػػبف إذا عػػرؼ األ ػػرو ثػػـ عػػرؼ ا ػػر

تفباى ف طبعتػهو كاذا عػرؼ ا ػرو كلػـ ياػرؼ األ ػر تفػاف فػ

اصػيتهمْ) .كلآليػبت الام يػة كباػة كبػرل فػ تفسػيرهو فهػك

ياتا بب يبت الت تتحدث عف خمؽ االاسبف كالككف كالت تزيد فػ اظػره عمػى ألػؼ ايػة كتفسػيرهب تفسػي انر عم يػبن ااطبلقػبن ػف
أف التفكػػر أكسػػع بػػبب كأقصػػر طريػػؽ اصػػؿ ػػف خبللػػه إلػػى اامٓ) .أ ػػب تفسػػير ا يػػبت ػػف ابحيػػة ع ميػػة فإاػػه ياػػرض ا يػػة

القراايػػة ثػػـ يفسػػرهب تفسػػي انر لفظي ػبنو ثػػـ يج ػػع ا يػػبت الت ػ تاػػيف عمػػى فهػػـ ا يػػةو أك تخػػدـ افػػس ال كضػػكعو ككثي ػ انر ػػب يسػػتدؿ
بأحبديث ابكية تايف عمى فهـ الاصو أك اقك و
الت عف الصحببةو أك التببايف .يات د ف أكثرهب عمى أ هبت كتػب التفسػير ػف
القػػد ب يأخػػذ عػػف الطبػػرمو كالقرطبػ و كابػػف كثيػػرو الػرازم ...كيسػػتايف بكتػػب ال ابصػريف أحيباػبن؛ لفهػػـ باػػض القضػػبيب كسػػيد

قطب كالهاركام .كيكثر ف االستههبد ببألهابرو كال يتكسع فػ تاػبكؿ أسػببب الاػزكؿو كال يتكسػع أيضػبن فػ ذكػر الخبلفػبت
ال ذهبيػػة س ػكا ن الفقهيػػةو أك الاقديػػة إال ب ػػب ياػػيف عمػػى فهػػـ الػػاصو فبلكتػػبب يخمػػك ت ب ػبن ػػف ال بحكػػبت المفظيػػةو كالتهػػبد
الكبل  .يكثر ف ضرب األ ثمة الت تقرب ال ااى لمقبرئو كتاياه عمى فهـ ا يةو كهذا ظػبهر فػ تفسػيره .تفسػيره يخبطػب
الاقؿو كالقمبو كالركحو فيظهر تػأثير أسػمكبه الػكعظ عمػى ألفبظػه كعبب ارتػهو كيظهػر جميػبن أيضػب خبطبتػه لمفكػر كالاقػؿ ػف
خبلؿ طرحه لؤل كر الام ية.
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املطلب الثاىٕ :مْقفُ العكدٖ.
يسػػتق الاببمس ػ أ ػػكر االعتقػػبد ػػف كتػػبب اا تاػػبلىو ك ػػف سػػاة الابػ  ك ػػف أق ػكاؿ السػػمؼو ك ػػب يػػدؿ عمػػى ذلػػؾ تفسػػيره
هي :َٓ[األااػبـ].
هوحى إِلا ه
لقكله تاػبلى :قُ ْل اال أاقُو ُل لا ُك ْم ِع ْنِدي اخ اهَِاِ ُن المه ِهو اواال أ ْ
هَ اواال أاقُهو ُل لا ُك ْهم إَِنهي امماه َك إِ ْن أاتهِبه ُ إِهال امها ُي ا
اعما ُهم اْل اْ ْي ا
يقػػكؿ الاببمسػ و أم :فػػبل تطػػبلبكا ب ػػب ال أسػػتطيعو فأاػػب بهػػرو كأاػػب بمػػغو كأاػػب بهػػرو كأاػػب اػػذرو كأاػػب ضػػايؼو ةكاا ػػب اتبػػع ػػب يػػكحى
إل فقط ...قد يقكؿ لؾ ال ثقؼ ا ف :أاب ال أرل أف هػذا الحكػـ يصػمح لهػذا الز ػبف؛ ألاػه يػرل افسػه حػكر الاػبلـو اظػ انرو ك رجاػبنو

عظيـ أازؿ القراف عمػى ابيػه الكػريـتمٔ) .كفػ تاقيبػه عمػى قكلػه تاػبلى:
خبلؽ
كعقمه هك الحكـو ف ف أات؟ أات بهر ضايؼو كهابؾ ه
ه
اةههرَ إِلاههى رَبيهها انهها ِ رَ :ِّ-ِِ[القيب ػػة] .قػػبؿ الاببمسػ  :تفهػػذه الاظػرة خيػػر ػػف جاػ و
ِا ِ
ػبت تجػػرم ػػف تحتهػػب األاهػػبرو
ا ا
ا
ُو ُجههوهَ اي ْو امِههَ ان ا
كخير ف و
حكر عيفو كخير ف كلداف خمديفو كخير ف كػؿ هػ تهػتهيه األافػسو كتمػذ بػه األعػيفو كهػك أعظػـ ػراد فػ الجاػةو
ه
كهابؾ أحبديث كثيرة تثبت ذلؾو ك اهب ب جب ف الصحيحيف ف حديث جريػر و قػبؿ :مكاػب جمكسػب عاػد الابػ و إذ اظػر إلػى
الق ر ليمة البدر قبؿ :إاكـ ستركف ربكـ ك ػب تػركف هػذا الق ػر ال تضػب كف فػ رؤيتػه فػإف اسػتطاتـ أال ت مبػكا عمػى صػبلة قبػؿ طمػكع

اله س كصبلة قبؿ غركب اله س فػبفامكا)مٕ)تمٖ) .كال يخػرج ع ػب قػرره سػمؼ األ ػة ػف الصػحببة كالتػببايف كاأل ػة فػ تقريػر أ ػكر
الاقيدةو دؿ عمى ذلؾ ج مة ف األدلةو ك اهب :قكله :تكجػب ربػؾت أيػف كػبف؟ تاسػتكل عمػى الاػرشت تيػد اا فػكؽ أيػديهـت تتامػـ ػب فػ
افس ػ كال أعمػػـ ػػب ف ػ افسػػؾت تكػػؿ ه ػ

س ػ بهب الام ػػب ا يػػبت ال تهػػببهبتو كه ػ

هبلػػؾ إال كجهػػهت فمػػه كجػػهو كافػػسو كيػػدو كس ػ عو كبصػػرو كقػػد جػػب و كهػػذه بضػػاة ايػػبت
مٗ)

تامقػػة بػػذات ااو كأك ػػؿ كقػػؼ فيهػػب أف اكػػؿ أ ػػر اابهػػب إلػػى اات  .كقكلػػه فػ تفسػػير

قكلػػه تاػػبلى :الهههر ْح ام ُن اعماههى اْل اعه ْهر ِ
اسههتااو  :ٓ[طػػه] .قػػبؿ :تمقػػبؿ اال ػػبـ بلػػؾ  عاػػد ب س ػ ؿ عػػف هػػذه ا يػػة :تاالسػػتكا امػػكـو
ت ْ
كالكيؼ جهكؿو كاالي بف به كاجبو كالسؤاؿ عاه بدعة)مَُ)تمُُ).

حتى كهك يارض ل ذاهب ال خبلفيفو يارض لهب باببر و
ات كجزوة بمي وة يبيف فيهب كطف الخمؿو ف غير تجػريح أك

إسب ة ك ب ف قكله كهػك يتحػدث عػف ال كقػؼ األ ثػؿ فػ التاب ػؿ ػع الصػفبت :تكأك ػؿ كقػؼ فيهػب أف اكػؿ أ ػر اابهػب

إلى ااو كباضهـ تأكلهب تأكيبل يتابسب ع ك بؿ ااو فقبلكا :أم :جب أ رهو كتيد ااتو أم :قدرتهو ككجهه :ذاتهو كافسه:
ذاتػػه ..الػػخ  ...فػػإذا لػػـ اتأكلهػػبو كاكتفياػػب كفكضػػاب إلػػى اا تأكيمهػػبو اكػػكف قػػد سػػم ابو ةكاذا اجتهػػداب بتأكيػػؿ يميػػؽ بك ػػبؿ ااو
اككف قد كفقابو كأ ب أف اهبه اا  بباض خمقهو فهػذا كػبلـ غيػر قبػكؿو فبلمػذيف أاكػركا ضػمكاو كالػذيف جسػدكهب ضػمكاو

كلكف الذيف فكضػكهب كػباكا أك ػؿ الاػبسو كالػذيف أكلػكا قػد كفقػكاتمُِ) .فهػك فػ هػذا الػاص ياػرض ػذاهب الام ػب فػ فهػـ
الصفبتو كه :
-

إف ال ذهب األسمـ أف ال اؤكؿ كأف افكضهب إلى اا.

-

إف األقؿ اهـ درجة الذيف تأكلكاو كاعتبر أف تأكلهـ رغبة ف اثببت الك بؿ ا ف كجكه التكفيؽ.

-

إف الذيف ضمكا الذيف جسدكا كهبهكاو كالذيـ أاكركا كعطمكا.
ياتبر الاببمس أف الاقيدة أسبس ف باب الهخصية ال سم ة ال ثبلية القبدرة عمػى كاجهػة التحػديبت كت ييػر الكاقػعو يقػكؿ:

تفيجب أف تاتاػؽ عقيػدة صػحيحة يقيايػة ...كدعػؾ ػف االرتيػبب كال تاتقػد اعتقػبدات لسػت تيقاػبن ػف صػحتهب ..فهػذا الػذم يباػ
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حيبتػه عمػػى الهػػؾ لػيس ؤ اػبن ..كال هػػكؾ دا ػبن الػػذم ال يامػػـ كال يػكقف ..ك ػػع اليقػػيف رقػ  ..فبقػػدر ػػب عاػدؾ ػػف يقيايػػبت يكػػكف
الت از ؾ كبقدر تصكراتؾ الصحيحة تككف استقب تؾو فكؿ و
أثر داخم يااكس عمى السمكؾ الخبرج تمُّ).


أف كقؼ الاببمس الاقدم يتمخص ف ا ت :
ب سبؽ يتبيف ٌ
يسير عمى ذهب السمؼ بإثببت ب أثبته اا تابلى لافسه ف غير تأكيؿ أك تهبيه أك اف .



ال يارض لمخبلفبت الاقدية إال ببإلهبرة ف باض األحيبف.



ال يهاع عمى ال خبلفيفو ةكاا ب يقتصر عمى بيبف كطف الخطأ.
ياتبر أف الاقيدة ه الكسيمة األ ثؿ لباب ال سمـ الذم يستطيع أف يرتق كيتقدـ.



املطلب الثالث :مْقفُ مً آٓات األحكاو.
ال تتبع لمتفسير يدرؾ أف هػدؼ ال ؤلػؼ ػف الكتػبب هػك إحيػب االي ػبف فػ القمػكب بػأف هػذا القػراف ػاهج الحيػبةو كأف ػف

أعظػػـ غبيبتػػه الهدايػػةو كاالرهػػبدو فمػػـ يبتاػػد كثيػ ار عػػف هػػذه ال بيػػة حتػػى كهػػك يتكسػػع فػ عرضػػه لم سػػب ؿ الام يػػةمُْ) .لػػـ ياػػرض
لمخبلفػػبت الفقهيػػة كثي ػ انر كلػػـ يفصػػؿ ف ػ عػػرض أق ػكاؿ فقهػػب ال ػػذاهبو كلػػـ يػػدخؿ ف ػ التهػػبد الفقه ػ ك ػػب ه ػ عػػبدة الكثيػػر ػػف

ال فسريف .كبف اهجه أف يارض لباض ال سب ؿ سرياب ب ب يتفؽ ع التفسير كال يفصؿ ف الخبلفبت .ك ف األ ثمة عمػى
هن ِبأا ْنفُ ِس ه ِي هن ثاا ثاه اة قُه ُهروا  :ِِٖ[البقػرة] .قػػبؿ :تكالقػػر ت :هػػك
ذلػػؾ :تفسػػيره لمفػػظ القػػر فػ قكلػػه تاػػبلى  :اوا ْل ُم ا
طمهقاه ُ
هصه ا
هات ايتاارب ْ
الحيضمُٓ)و أك الطهرمُٔ)و عمى خبلؼ بيف الام ب كهػك ػف ألفػبظ األضػدادو يطمػؽ عمػى الحػيض كالطهػر اػبو فأيػة ا ػرأة
تحسب عمى أسبس الحيضو أك عمى أسبس الطهرو فبل رأة تاتظر الحيضة األكلى في ر ههرو فإف كم هبو ككضع يػده عمػى
يػػدهبو فقػػد راجاهػػبو كااتهػػى األ ػػرو كلكػػف حسػػبت طمقػػةتمُٕ) .كتفسػػيره لمفظػػة وامسههحوا ِبر ِ
وس ه ُك ْم :ٔ[ال ب ػػدة] .قػػبؿ :تك سػػح
ا ْ ا ُ ُُ
الرأس يااػ  :سػح الهػارو ك ػذهب ال بلكيػةمُٖ) كالحاببمػة كجػكب سػح الػ أرس كمػهو فبلبػب لئللصػبؽ فياب ػ أف تمصػؽ يػدؾ

ال بممة برأسؾمُٗ)و ك سح ربع الرأس يجزئ عاد الحافيةمَِ) فبلبب عادهـ لمتبايضو ككذا عاد الهػبفاية إال أاهػـ أجػبزكا سػح أم

جز ف الرأسو كأقمه ثبلث هاراتمُِ)تمِِ) .كالراجح ف ال سألة سح الرأس كمهو دؿ عمى ذلؾ قكؿ عبد اا بػف زيػد  كهػك
يصؼ كضك الاب  :ت ...ف سح برأسه فأقبؿ بيديه كأدبر به ب ...تمِّ).

سها ا :ٔ[ال ب ػدة] .قػبؿ :تكابيػة عػف ج ػبعهفتمِْ) .كهػذا الػذم رجحػه ابػف عبػبس
كف تفسيره لقكله تاػبلى :أ ْاو اال ام ْ
سهتُ ُم الَن ا

 :تعػف سػػايد بػػف جبيػػر قػػبؿ :ذكػػركا الم ػسو فقػػبؿ اػػبس ػػف ال ػكال  :لػػيس ببلج ػبع .كقػػبؿ اػػبس ػػف الاػػرب :الم ػػس الج ػػبع:
إف ابسبن ف ال ػكال كالاػرب اختمفػكا فػ الم ػسو فقبلػت ال ػكال  .لػيس ببلج ػبع .كقبلػت الاػرب:
قبؿ :فأتيت ابف عببس فقمت لهٌ :

ػؽ ال ػكال  .إف الم ػس كال ػس كال ببهػرة :الج ػبعو
أم الفػريقيف كاػت؟ قمػت :كاػت ػف ال ػكال  .قػبؿ :يغمػب فري ي
الج بع .قػبؿ :ػف ٌ
مِٓ)
كلكف اا يكا ب هب ب ب هب ت .
املطلب الزابع :مْقفُ مً مبَنات الكزآٌ الكزٓه.

المبيمات :كه الت استأثر اا تابلى بام هبو كلـ يأت اص قطا ببيباهبمِٔ) .يقكؿ الزركه  :تإال أاه ال يبحث في ب أخبر
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ميَج اليابلسٕ يف تفسريِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو اي ْعما ُم ُي ْهم :ُٔ[األافػبؿ] .كالاجػب
ين ِم ْن ُدوِن ِي ْهم اال تا ْعما ُمهوان ُي ُم المه ُ
اا ببست ثبره بام ه كقكله  :اوآ اخ ِر ا
مِٕ)
أف عمػػـ ال به ػػبت رجاػػه الاقػػؿ ال حػػض ال جػػبؿ لم ػرأم فيػػهتمِٖ).
قريظػػةو كقيػػؿ :ػػف الجػػفت  .كيقػػكؿ السػػيكط  :تاعمػػـ ٌ
ػف تجػ أر كقػبؿ :قيػؿ إاهػـ

كالابظر ف كتب التفسير يجد أف ف ال فسريف ف خبض فػ هػذه ال به ػبتو كفصػؿ فيهػب ػف غيػر دليػؿو ك ػب فاػؿ السػيكط
ف الدر ال اثكرو ك ف الهكاهد عمى ذلؾ ب قبله ف تفسيره لقكله تاػبلى  :اواال تا ْقارابا اىَِ ِه ال ه
ش اجارا :ّٓ[البقػرة] .فقػد عػرض ألقػكاؿ
طكيمػػة حػػكؿ ال قصػػكد ػػف الهػػجرةمِٗ)و ك ػػاهـ ػػف أرهػػد إلػػى الطريقػػة الصػػحيحة ف ػ التاب ػػؿ ػػع به ػػبت الق ػراف كػػبلطبرم فػ
تفسيرهو ك ف الا بذج عمى ذلؾ ب قبله باد عرضه لمركايبت التفسيرية ف ال قصكد ف الهػجرة التػ اهػ ادـ كحػكا عػف األكػؿ
اهيػػه
اهػبو فقػػبؿ :تكال تقربػب هػػذه الهػجرةتو كلػػـ يضػع اا جػػؿ ثاػبؤه لابػػبده ال خػب ى
أم أهػجبر الجاػػة كػبف ي
طبيف بػػبلقرافو داللػةن عمػػى ٌ

صػب
ػأم ذلػؾ ػف ٍّ
ادـ أف يقربهبو ٍّ
رضػبو لػـ ييخػؿ عب ى
أم ن
ػبده ػف ىا ٍ
باص عميهب ببسػ هبو كال بداللػة عميهػب .كلػك كػبف ا فػ الامػـ ب ٌ
ى
مَّ)
رضبت .
داللة لهـ عميهب ىيصمكف بهب إلى ارفة عياهبو ليطياكه بام هـ بهبو ك ب فاؿ ذلؾ ف كؿ ب ببلامـ به له ن
أ ب الاببمس فقد ظهر كقفه ف ال به بت جميبن ف قكله :ياب
مُّ)

لذكرهب اا 
ف

أف اسكت ع ب سكت عاػه ااو فمػك أف فيهػب فب ػدة

كالتزـ ال فسر بهذا القيد الذم كضاه ف تفسيرهو فبل يخكض ف ال به بت إال ب ػب ي مػؾ ػف اصػكص

اظـ ال كاقعو ك ب يثبت ذلؾ :ف تفسيره لمحركؼ ال قطاة ف سكرة البقرة قػبؿ :تكهاػبؾ ػف قػبؿ اا أعمػـ ب رادهػبو

كهذا القكؿ قبكؿ؛ ألاه يستحيؿ عمى ال خمكؽ ال حدكد أف يحيط ببلخبلؽتمِّ) كف تفسيره لقكله تابلى  :اوا ْت ُل اعما ْي ِي ْم ان ابهأا
الهَِي آتا ْي اناهُ ِ
اخما اهد إِلاهى ْاأل ْار ِ
هن ا ْل اْ ِ
هو ال ه
هو أ ْ
ين اولا ْهو ِشه ِْ انا لاارفا ْع انهاهُ ِب ايها اولا ِك هن ُ
سهما ا ِم ْن ايها فاأاتْ اب اع ُ
هاو ا
هان ِم ا
ان فا اك ا
ش ْهيطا ُ
ا
آيات انها فاا ْن ا
ِ
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
هو اكمثاه ِهل ا ْل اك ْمه ِ
ْص ه ِ
هو اي ْم ايه ْ
هَ إِ ْن تا ْحمه ْهل اعما ْيههو اي ْم ايه ْ
هث أ ْاو تاتُْرْكه ُ
هث اَل ه اك امثاه ُل ا ْلقا ه ْوِم الهههَ ا
ين اكههَ ُبوا ِب ا
تيات انهها فااق ُ
اواتهاب ه ا اىه اهواهُ فا امثامُه ُ ا
ون :ُٕٔ-ُٕٓ[األع ػراؼ] .يقػػكؿ :ت ػػف هػػك؟ هاػػبؾ ركايػػبت عديػػدة أاهػػب قصػػة فػػبلفو أك فػػبلفو أك
ص ه ا لا اعمه ُيه ْهم ايتافا هكه ُهر ا
ا ْلقا ا
فبلفو كلكف السؤاؿ :ل بذا أبهـ اا قصة صػبحب هػذه القصػة؟ أيػة قصػة فػ كتػبب اا ت ثػؿ ا كذجػب بهػريب تكػر ار تجػده

ف ػ كػػؿ ز ػػبف ك كػػبفو كهػػذه حك ػػة اا  ػػف إبهػػبـ الجز يػػبت ف ػ الق ػراف الك ػريـو ك ػػف أراد أف يسػػأؿو كأف يػػدقؽو كأف
يبحث ف اإلس ار يميبت عف تفبصيؿ ب فػ القػراف ػف قصػص دكف أخػذ الابػرة فكأاػه يريػد أف يفسػد عمػى اا حك تػه ػف
مّّ)
ِ
هر :ّٖ[الكهػؼ].
هو َِ ْك ا
سهأا ْتمُو اعما ْهي ُك ْم ِم ْن ُ
ركاية هذه القصةت  .كف تفسيره لقكله تاػبلى  :اواي ْ
سهأالُوان اك اع ْهن َي ا ْلقا ْهران ْي ِن ُق ْهل ا
يقكؿ :تكالحقيقة أاه ال يااياػب ػف هػكو كلكػف تااياػب صػفبتهو كأ ػب الخػكض فػ ارفػة ػف هػك؟ كفػ أم عصػر كلػد؟ كأم
مػػؾ كػػبف؟ كأم بػػبلد فػػتح؟ كفػ ثػػؿ هػػذه األسػ مة التػ تتبػػبدر إلػػى الػػذهف فػػبل سػػكغ لػػه ؛ ألف هػػذا الكتػبب كتػػبب هدايػػة
مّْ)
اَ ا ْلقا ْراي ِهة إِ َْ اجا ا اىها
ةكارهبد إلػى رب الابػبدو كلػيس كتػبب تػبريخت كفػ تفسػيره لقكلػه تاػبلى  :او ْ
هح ا
اص ا
اة ِهر َْ لا ُي ْهم امهثا أ ْ
ِا
ون :ُْ-ُّ[يػس] .يقػكؿ :تفرباػب  بػيف
س ْم انا إِلا ْي ِي ُم اثْان ْي ِن فا اك هَ ُب ُ
سهمُ ا
سمُ ا
وى اما فا اعهََْانا ِبثاالث فاقاالُوا إِهنا إِلاه ْي ُك ْم ُم ْر ا
ون إِ َْ أ ْار ا
ا ْل ُم ْر ا
اظريب صير ف يرفض رسبلة ابيه ف غؿ ف يديهو كع ى ف بصيرتهو كحجب عف سابدة الدايب كا خرة ك ف لـ يفهػـ
إال بػػبلتطبيؽ الام ػ فإليػػه هػػذه القصػػةو كهاػػب تػػأت األسػ مة :أيػػة قريػػة هػػذه؟ ك ػػف أصػػحبب هػػذه القريػػة؟ ك ػػف الػػذم أرسػػؿ
إليهـ؟ لـ لـ يذكر رباب جؿ جبلله اسـ هذه القرية؟ كلـ لـ يذكر كقاهب؟ كلـ لػـ يػذكر أصػحببهب؟ إذا أبهػـ القػراف هػي ب فػبل

تبحث عف تاريفه كهاب أبهـ اسـ القرية فإيبؾ أف تبحث عاه؛ ألف ا حك ة ببل ة ف ذلؾتمّٓ).
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سٍزاٌ عنز سٍزاٌ

املطلب اخلامس :مْقفُ مً التفسري العلنٕ.

ػير عم يػػب كفػػؽ قكاعػػد الامػػـ الحػػديث كبيػػبف ال ضػػب يف الام يػػة لآليػػبت كفػػؽ قػػررات
التفسههير العممههي :تتفسػػير ا يػػبت تفسػ نا
كتحميبلت الامـ الحػديثتمّٔ) .كقيػؿ :تاجتهػبد ال فسػر فػ كهػؼ الصػمة بػيف ايػبت القػراف الكػريـ الككايػة ك كتهػفبت الامػـ التجريبػ و
عمى كجه يظهر به إعجبز لمقراف يدؿ عمى صدرهو كصبلحيته لكؿ ز بف ك كبفتمّٕ).

لقد تكسع الاببمس كثي انر ف تفسػيره تتفسػير الاببمسػ ت فػ ال سػب ؿ الام يػةو كلاػؿ اسػـ الكتػبب ػف أعظػـ الػدال ؿ عمػى

ذلػػؾ تتػػدبر ايػػبت اا ف ػ الػػافس كالكػػكف كالحيػػبةت بػػؿ كعػػد هػػذا كجهػػب ػػف كجػػكه إعجػػبز الق ػراف الك ػريـو كقػػد ذكػػر ف ػ

قد تػػه

لمكتبب :أف ا يبت الت تفسر تفسي ار عم يب كتتحدث عف خمؽ االاسبف كالكػكف تزيػد عػف ألػؼ ايػةمّٖ) .كقػد كػبف عرضػه لؤل ػكر
الام ية بطريقتيف:
 إ ب أف تككف تفسي ار ببه ار لآلية :ك ب ف تفسيره لقكله تابلى :أاو اك ُمُم اشهاهُ ام ْهو َج ِم ْهن فا ْوِق ِهو
هي اي ْْ ا
ات ِفهي اب ْح اهر لُ َج َ
ْ
ا
ِ
ِ
ِ
ه
ِ
هو م ْهن ُن ا
هور
هو ُن ا
ق اب ْعه ا إِ اَا أ ْ
هور فا امها لا ُ
اىها او ام ْهن لا ْهم اي ْج اعهل المه ُو لا ُ
اخ اهر اج اي اهدهُ لا ْهم اي اك ْهد ايار ا
ة ايا فا ْو ا
اَ ُمُ ام َ
ات اب ْع ُ
س اح َ
ام ْو َج م ْن فا ْوِقو ا
[َْ :الاكر] .تال اركؼ أف فػ البحػر أ كاجػب سػطحية عمػى سػطح البحػرو كلكػف لػـ يكػف أحػد ياػرؼ أف فػ البحػر أ كاجػب داخميػة
حتى عبـ ََُٗـو فبلبحبرة االسكادابفيكف عرفػكا ألكؿ ػرة كهػـ ي كصػكف فػ أع ػبؽ البحػر أف فػ البحػر أ كاجػب داخميػةو كل ػب
عرضػػت هػػذه ا يػػة عمػػى باػػض عم ػػب البحػػبرو دههػكا كصػػاقكا كيػػؼ أف هػػذا الكتػػبب الػػذم جػػب قبػػؿ ََُْ عػػبـ يهػػير إلػػى
األ كاج الداخمية ف البحر؟ اا  بيف ف هػذه ا يػة أف فػ البحػبر أ كاجػب سػطحيةو كأ كاجػب داخميػةو كك ػب أف األ ػكاج
السطحية تدفع السببح إلػى جهػة ال ػب كػذلؾ األ ػكاج الا يقػةتمّٗ) .كك ػب فػ تفسػيره لقكلػه تاػبلى :بماهى قا ِ
ان
ين اعماهى أ ْ
هاد ِر ا
ا
ههو :ْ[القيب ػػة] .يقػػكؿ الاببمس ػ  :تالباػػبف ه ػ األصػػببع فبإلبهػػبـ لػػه هػػكؿ كلػػه خطػػكط فيهػػب دكا ػػر ك احايػػبت كجػػزر
ي اب انا انه ُ
سه َههو ا
ُن ا
كاتك ات كفركع كليس ف األرض إاسبف يهػبه ابهب ػه إبهػبـ إاسػبف اخػر صػكركا اإلبهػبـ ككبػركه بحجػـ تػر ربػع كعرضػكا عميػه

ميكف صكرة ف ب اتفقت صكرة ع الصكرة األكلى لذلؾ إبهب ؾ هكيتػؾ إذا كجػد سػبع اقػبط هػتركة بػيف ابهػب يف فإاه ػب لهػخص

كاحد؛ ألاه ليس هابؾ اهتراؾ بيف سبع اقبط ف إبهب يف لهخصيفتمَْ).

ين
ةكا ب أف تككف ثبال يضاه أثاب تفسيره ية ػف ا يػبت :ك ػب فػ تفسػيره لقكلػه تاػبلى :ا ْل اح ْم ُهد لِمه ِهو ار ََ ا ْل اعهالا ِم ا
[ُ :الفبتحة] .فبألجهزة لديؾ تا ؿو فجهبز الهضػـو بػد ا ػف الفػـ إلػى الماػببو إلػى البماػكـو إلػى لسػبف ال ز ػبرو إلػى ال ػرم و
إلى ال ادةو إلى الباكريبسو إلى االثا عهرمو كخبليب اال تصبص فػ األ اػب الدقيقػةو كاأل اػب ال ميظػةو كجهػبز التصػفية

البكليةو إلى الكميتيفو كجهبز القمبو إلػى الػر تيفو كالاضػبلتو كالاظػبـو كالجمػدو كالجهػبز الػكدم الاظيػرو كالجهػبز الاصػب و

كالجهبز الهر كا و كال دة الاخب يةو كال دة الدرقيةو كغدة الكظرو كمػه يا ػؿ بباتظػبـ فبلح ػد او كهػذه اجػزةتمُْ) .كك ػب فػ
ق ال ه ِ
ِ ِ ِ ا
اسهتااو اعماهى ا ْل اع ْهر ِ
ام اهر امها
تفسيره لقكله تاػبلى :إِ هن ارهب ُك ُم المه ُو الهَِي اخما ا
س ام ااوات او ْاأل ْار ا في سهتهة أايههام ثُه هم ْ
ت ُي اهد َب ُر ْاأل ْ
ون :ّ[يػكاس] .يقػكؿ :تف ػف جاػؿ الهػ س تػدكر؟ اا و
ِم ْن ا
ش ِفي ا إِهال ِم ْن اب ْع ِد إَِ ِْن ِو اَلِ ُك ُهم المه ُ
اع ُب ُهدوهُ أافاه ا تاه اَ هك ُر ا
هو ارُب ُك ْهم فا ْ
كلػػك كقفػػت عػػف الػػدكراف لتكقفػػت الحيػػبةو ك ػػف جاػػؿ الػػدكرة حػػكؿ افسػػهب كحػػكؿ اله ػ س؟ فمػػك تكقػػؼ دكرااهػػب حػػكؿ افسػػهب لتكقفػػت
الحيبة أيضب ك ف جاؿ ال حكر ب بل؟ ك ف جاؿ ال دار إهميميجيب؟ فمػك دارت عمػى حػكر ػكاز ل سػتكل الػدكراف لكػبف هاػب اهػبر
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)71ع (1217/7441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ميَج اليابلسٕ يف تفسريِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلػػى األبػػد ك ب تػػبف كخ سػػكف درجػػة فػػكؽ الصػػفر ف ػػبت كػػؿ هػ و كهاػػبؾ ليػػؿ إلػػى األبػػد ك ب تػػبف كخ سػػكف درجػػة تحػػت الصػػفر
ف بت كؿ ه

ك ف جاؿ الهكؿ البيضكم له باداف؟ باد أداى كباد أقصى...تمِْ).

كقد بيف الاببمس أف هابؾ ج مة ف األسببب الت تدفع إلى التكسع ف عرض ال سب ؿ الام يةو ك اهب:
ثؿ هذه الامكـ ف أكسع كأقصر الطرؽ لمتارؼ عمى اامّْ).

ُ.

إف التفكر ف

ّ.

إف التاػػرض لم سػػب ؿ الام يػػة يحػػدث تكػػب بل ف ػ عػػرض الق ػراف الك ػريـو يقػػكؿ الاببمس ػ  :تإذ االاسػػبف بحبجػػة إلػػى ايػػة ككايػػةو

ِ.

كثرة ايبت التفكر كالتاقؿ ف القراف الكريـ الت تقترب ف اظره ف ألؼ ايةمْْ).
كخب ػػر ع ػػف أ ػػة س ػػببقةو ك ه ػػهد ػػف ه ػػبهد القيب ػػةو كحك ػػـ ه ػػرع و ك ػػؿ ذل ػػؾ اخ ػػذ باض ػػه برق ػػبب با ػػضو كب ػػه يك ػػكف

التكب ؿتمْٓ).

لمقراف الكريـ كسيمة ل جبدلة الكفبر الذيف ال يؤ اكف ببا تابلى كال يقبمكف الكعظ كاإلرهبدمْٔ).

ْ.

إف التفسير الام



ك ع ذلؾ فمقد تكسع الاببمس ف التفسير الام

تكسابن كبي انر ط ى عمى ببق الجكااب التػ جػب بهػب القػراف الكػريـو ك ػف

ج يػػؿ ػػب قبلػػه الزرقػػبا  :تتمػػؾ ا ثػػبر الجميمػػة ...ال تتحقػػؽ جبللتهػػب إال إذا ركعيػػت فيهػػب األ ػػكر ا تيػػة :أال تط ػػى تمػػؾ ال ببحػػث
عػػف ال قصػػكد األكؿ ػػف الق ػرافو كهػػك الهدايػػةو كاإلعجػػبزو أ ػػب إف أسػػرؼ ال فسػػرو كاهػػت ؿ بتفرياػػبت الامػػكـ األدبيػػةو كاظريػػبت

الفاكف الككايةو فقد اااكست ا يةو كلـ ياد التفسير تفسي انرو بؿ يككف أهبه بكتب الامكـو كالفاكف اه بكتب التفسير...تمْٕ).
املطلب السادس :مْقفُ مً علْو الكزآٌ الكزٓه.
أوال :موقفو من أسباَ النَول.

تقد اعتاى بذلؾ ال فسركف فػ كتػبهـو كأفػردكا فيػه تصػبايؼ ػاهـ عمػى بػف ال ػديا هػيخ البخػبرمو ك ػف أهػهرهب تصػايؼ

الكاحد يف ذلؾو كأخطأ ػف زعػـ أاػه ال طب ػؿ تحتػه لجريباػه جػرل التػبريختمْٖ) .أ ػب الاببمسػ ف كقفػه كاضػح ػف أسػببب
الاػػزكؿو كظػػبهر ف ػ قكلػػه :تباػػض ايػػبت الق ػراف الك ػريـ ال تامقػػة بأسػػببب اػػزكؿ خبصػػة ال تتبػػدل كال تتضػػح كال تاكهػػؼ

حقيقتهب كال تظهر أبابدهب إال إذا عرفت األسببب الت ازلت بسببهبتمْٗ) .كالظبهر ف خبلؿ تتبػع تفسػير الاببمسػ فإاػه ال
يتكسػع كثيػ ار فػ هػذا البػببو ةكاا ػب يقتصػر فيػه عمػى ػب يخػدـ التفسػير .فمػـ يكػف ألسػببب الاػزكؿ ظهػكر فػ تفسػيرهو ك ػف
الا بذج الت تؤيد ذلؾ ب ذكره ف بداية تفسػيره لسػكرة الفػتح :تكايػبت سػكرة الفػتح لهػب أسػببب اػزكؿو كهػذه األسػببب كب اػة
ف صمح الحديبية كفتح كةتمَٓ).

ثانيا :موقفو من النس .

يتضح كقؼ الاببمس ف الاسخ عاد الاظر ف تفسيره لقكله تابلى :ما ان ْنسه ْ ِم ْهن آي اهة أاو ُن ْن ِسهيا انهأ ِ
ْت ِب اخ ْي اهر ِم ْن ايها أ ْاو
ا ْ
ا
ا ا
ان المه او عماى ُك َل ا ا ِ
اعما ُهم ِب امها
ِمثْمِ ايا أالا ْم تا ْعما ْم أ ه
آي اهة اوالمه ُ
هو أ ْ
آيهة ام اك ا
هان ا
ش ْي قاد َير :َُٔ[البقػرة] .كفػ تفسػيره لقكلػه تاػبلى  :اوِا اَا ابه هد ْلانا ا
ا
هون :َُُ[الاحػؿ] .كهػك عمػى الاحػك ا تػ  :يقػكؿ الاببمسػ فػ تفسػيره لقكلػه
ُي انََ ُل قاالُوا إِهن اما أا ْن ات ُم ْفتا اهر اب ْهل أا ْكثا ُهرُى ْم اال اي ْعما ُم ا

آيه اهة تال فسػػركف ح مػكا هػػذه ا يػػة عمػػى الاسػػخ فػ القػراف ففػ القػراف الكػريـ ايػػبت اسػػخت كبقػ
آيههة ام اكه ا
هان ا
تاػػبلى  :اوِا اَا ابه هد ْل انا ا
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لفظهػب لحك ػػة ببل ػة ارادهػػب اا  فكػبف هاػػبؾ رحمػة اياػػة اقتضػت هػػذه ا يػة كباػػد أف أدت هػذه ا يػػة كظيفتهػب اسػػخت
كحؿ حمهب تهػريع اخػر فحيا ػب يذ ًكػرت يذ ًك ىػرت لتاسػخ ب ااػى أاهػب ذكػرت لياتهػ حك هػب كيػأت حكػـ اخػرتمُٓ) .كيػرد عمػى
الذيف قبلكا ال اسخ ف القراف عمى اعتببر أف فيه بدا عمى اا تاػبلىمِٓ) .كذكػر أيضػب أف ال اسػخ فػ الاقب ػدو كأف هػذا
ستحيؿو ةكاا ب الاسخ ف األحكبـو فبلاقب د ال تت ير كال تتبدؿ ..كال اسخ ف األخببر عف اا  فإذا أخبراب اا  عػف
ه ف ستحيؿ أف ياسخ هذا الخبر فبلاسخ اكع ف الاقب د كاألخببر ك س كح تكقيفب عف اا  ف التهريابتتمّٓ).
ثالثا :موقفو من عمم المناسبات بين السور واآليات.
تببيات كاقؼ الام ب

ف عمـ ال ابسػببت ػاهـ ػف أاكرهػب ببلكميػةو كبػيف أاػه عمػـ تكمػؼ فيػه كبلهػككبا مْٓ) .ك ػاهـ ػف

أثبتهب ببلكمية بيف السكر كا يبت كألؼ ف ذلؾ كبلبقبع ف تاظـ الدرر ف تابسب ا يبت كالسػكرت .ك ػاهـ ػف تكسػط فػ ذلػؾ
كبلزركه  :تال ابسبة عمـ حسف كلكف يهػترط فػ حسػف ارتبػبط الكػبلـ أف يقػع فػ أ ػر تحػد ػرتبط أكلػه بػآخرهو فػإف كقػع عمػى
أسببب ختمفة لـ يهترط فيه ارتببط أحده ب بب خرو قبؿ :ك ػف ربػط ذلػؾ فهػك تكمػؼ ب ػب ال يقػدر عميػه إال بربػبط ركيػؾ يصػبف
عاه حسف الحديث فضبل عف أحساهو فإف القراف ازؿ ف ايؼ كعهػريف سػاة فػ أحكػبـ ختمفػة كألسػببب ختمفػةمٓٓ) .كهػذا هػك

ال اهج الصحيح ف التاب ؿ ع ال ابسببت.

كالػػذيف أاكػػركا ال ابسػػببت اعت ػػدكا عمػػى أف القػراف الكػريـ اػػزؿ فرقػػبو يقػػكؿ الهػػككبا  :تأف هػػذا القػراف ػػب زاؿ ياػػزؿ

فرقب عمى حسب الحكادث ال قتضية لازكله اذ اػزكؿ الػكح عمػى رسػكؿ اا  إلػى أف قبضػه اا ..ةكاذا كباػت أسػببب

الازكؿ ختمفة هذا االختبلؼو ك تببياة هػذا التبػبيف الػذم ال يتيسػر اػه اال ػتبلؼو فػبلقراف الاػبزؿ فيهػب هػك ببعتبػبره افسػه
ختمؼ كبختبلفهب فكيؼ يطمب الابقؿ ال ابسبةتمٔٓ) .أ ب الاببمس فإاه ياتقد أف تترتيب ا يبت ف السكرة الكاحدة تػكقيف

ف الكح و كترتيب السكر في ب بياهب ف ال صحؼ تكقيف أيضبو ب ااى أف اا  تكلى ترتيب ا يػبت فػ السػكرة الكاحػدةو

ثػػـ أازلهػػب كػػذلؾ عػػف طريػػؽ جبريػػؿتمٕٓ) .كيقػػكؿ أيضػػب :تهاػػبؾ تػرابط دقيػػؽ كع يػػؽ بػػيف ا يػػبت ف ػ السػػكرة الكاحػػدة ككػػذا بػػيف
السكر ف ال صحؼتمٖٓ) .كالذم يتأ ؿ ف هػذه الكم ػبت يجػد أف الاببمسػ يقػكؿ ببل ابسػببت بػيف السػكر كا يػبتو ػع أاػه ال

يتكسع ف التطبيؽ الا م ف ذلػؾو ك ػف الهػكاهد التطبيقيػة عمػى ذلػؾو يقػكؿ فػ افتتػبح سػكرة ال ب ػدة يقػكؿ :تفحيا ػب جػب ت
ف سكرة الاسب عقػكد كثيػرةو كاقػد الاكػبحو كعقػد الصػداؽو كعقػد البيػعو كعقػكد أخػرل أيضػب جػب ت قد ػة سػكرة ال ب ػدة  ايها
آم ُنهوا أ ْاوفُهوا ِبها ْل ُعقُوِد :ُ[ال ب ػدة] .أم :افػذكا هػذه الاقػكدتمٗٓ) .كيقػكؿ فػ افتتػبح سػكرة الفيػؿ :تإف اا  فػ سػكرة
ُيا اله ِهَ ا
أاي ا
ين ا
اله زة تكعد الايببيف الا ب يف باذاب الابرو فجب ت سكرة الفيؿ تأكيدا لهذا الكعيدو بأف اكعب ػف الهػبلؾ حصػؿ لقػكـ اجتػرؤكا

عمػػى حػػرـ اا  فػػأهمكهـ اا  فكػػذلؾ ػػب تكعػػد بػػه اا الكفػػبر يػػكـ القيب ػػة كاقػػعتمَٔ) .ك ػػف الا ػػبذج عػػف ال ابسػػببت بػػيف
ا ي ػػبت فػ ػ اف ػػس الس ػػكرةو ػػب ذكػ ػره فػ ػ تفس ػػيره لقكل ػػه تا ػػبلى :إِ هن لِ ْممته ِقه ا ِ
ِ ِ ِ
ين
سه ِههم ِم ا
ههين ع ْنه اههد ارَب ِيه ْههم اجهنهههات الهنعهههيم أافاان ْج اعههه ُل ا ْل ُم ْ
ُ
ون :ّٔ-ّْ[القمػـ] .باػد أف ذكػر اا  أصػحبب الجاػة الػذيف ػرت قصػتهـ فػ ا يػبت السػببقة
ين اما لا ُك ْم اك ْي ا
ف تا ْح ُك ُم ا
اكا ْل ُم ْج ِرِم ا

ككيػػؼ أاهػػـ أرادكا أف ي ااػكا حػػؽ الفقيػػر فػػأدبهـ اا  ب ػأف أصػػبب حبصػػيمهـ بػػبلبكار كأتمفهػػب ككيػػؼ أاهػػـ اػػد كا عمػػى ػػب فامػػكه
كاعترفكا بذابهـ كرغبكا إلى ربهـو يحدثاب  عف أهؿ الجاة ك حكر هذه ا يبت  ...ياف أف ياب ؿ اا ال ؤ ف كبلكبفر كال سمـ
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)71ع (1217/7441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ميَج اليابلسٕ يف تفسريِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كبل جرـ كال ستقيـ كبل احرؼ...تمُٔ).
املطلب السابع :مْقفُ مً الكضآا البالغٔ٘.

يارض الاببمس لباض الجكااب الببلغية الت تتامؽ بباض ا يبت كذلؾ ببيبف السر القراا فػ باػض الكم ػبتو
ِ
ِ
اس ُهم ُو
سها ِج اد المه ِهو أ ْ
ييها ْ
ان ُيه َْ اكار ف ا
ك ف الا بذج الدالة عمى ذلؾو ب جب ف تفسيره لقكله تاػبلى  :او ام ْن أا ْما ُم م هم ْن ام انه ا ام ا
س اعى ِفي اخ اارِب ايا :ُُْ[البقػرة] .يقكؿ ف ا ية استفهبـ ااكبرم دؿ عمى أاه ليس ف األرض أهد ظم ب ف هػذامِٔ) .ك ػب
او ا
ِ
ِ
ِِ
ِ
ان لاه ْهو اكهها ُنوا
هي ا ْل اح ايه اهو ُ
جػػب أيضػػب فػ تفسػػيره لقكلػػه تاػػبلى  :او امهها اىههَه ا ْل اح ايهها ُ ال ه ُد ْن ايا إِهال لا ْيه َهو اولاعه َ
هَ اوِا هن ال هد ا
هار ْاآلخه اهرا لايه ا
ون :ْٔ[الااكبػكت] .تهذا أسمكب القصر كالحصػر يااػ أف الحيػبة الػدايب لهػك كلاػب فقػطو كال هػ غيػر ذلػؾو كقػد ال ااتبػه
اي ْعما ُم ا
أف الحيبة الت اايههب اس يهب اقتببسب ف القراف الكريـ حيػبة دايػب ك ااػى دايػب اخفضػة كال اابػأ ببلحيػبة التػ تقببمهػب كهػ الحيػبة
الاميبتمّٔ) .ك ب جػب فػ تفسػيره لقكلػه تاػبلى :ا ْلقا ِ
ار اعه ُة
جب التاجيز تك ب أدراؾ ب القبرعةتمْٔ).

امها ا ْلقا ِ
ار اعه ُة :ِ-ُ[القبرعػة] .يقػكؿ :ت ػب القبرعػةت فيػه تهكيػؿو ثػـ

املطلب الثامً :الزد عل ٙالشبَات.
ب ت يز به هذا الكتبب الرد عمى الهبهبتو كقد أبدع ال فسر ف طريقة الارض فبل يطيؿ الحديثو ةكاا ػب ياػرض
الهبهة ف ثابيػب حديثػه عػف التفسػيرو كيػرد عميهػب بأسػمكب سػهؿ يسػر بميػغ بحيػث ال تأخػذ حيػ از كبيػ ار ػف التفسػير كتت بهػى ػع
ركح الاصو ك ب جب ف ذلؾ:


الرد عمػى هػبهة الػرؽ كال مظػة ػع األسػرل :قػبؿ الاببمسػ  :تفػبلرؽ حقيقػة قب ػة فػ كػؿ ال جت اػبت كالابكديػة كباػت كاقاػب
قب ػػب كلػػـ تهػػرع ف ػ االسػػبلـ بػػؿ هػػرعت تصػػفيتهب ..فبإلسػػبلـ هػػرع لتصػػفية الػػرؽو لكػػف الػػرؽ كػػبف قب ػػب ارسػػخب ف ػ كػػؿ
ال جت ابت كأصبل ف الحيبة االجت بعية عاد كؿ الهاكب كاالسبلـ ساى جبهدا لتصػفيتهو فبقػب األسػير عمػى قيػد الحيػبة

أ ر طمكب رغػكب لػذلؾ هػرع اا  اإلحسػبف لؤلسػرل كأج ػؿ كم ػة قرأتهػب فػ
اا يطا كف األسير أطيب الطابـ كيأكمكف أرداهو فياب


اب مػة األسػرل كػبف أصػحبب رسػكؿ

أف تأخذ بيد األسير إلى ااتمٓٔ).

ين
هيُر ا ْل ُح ُهرُم فاهاقْتُمُوا ا ْل ُم ْ
سهما ا ْاألا ْ
ش ِهرِك ا
شُ
ااتهبر االسبلـ ببلقكة كالقتؿ :عرض لهذه الهبهة ف تفسػيره لقكلػه تاػبلى :فاهِ اَا ا ْن ا
وى ْم اواق ُْع ُدوا لا ُي ْم ُك هل مْر ا ا ِ
صا ا اوآتاُوا ه
سهِبيما ُي ْم إِ هن المه اهو
اموا ال ه
اح ْي ُ
صُر ُ
وى ْم او ُخ َُ ُ
ث او اج ْدتُ ُم ُ
وى ْم او ْ
الَاكها ا فا اخمُهوا ا
اح ُ
صد فا ْن تا ُابوا اوأاقا ُ
ا
ِ
هيم :ٓ[التكبػة] .تفبإلسػبلـ ديػف السػبلـو كديػف ال حبػةو كديػف التسػب حو فم ػب فػتح صػبلح الػديف األيػكب القػدس لػـ
اغفُ َ
ور ارح َ
ترؽ قطرة دـ كاحدةو فبإلسبلـ ال يقبؿ التمذذ بسفؾ الد ب و كال يقتؿ األبريػب كال يقتػؿ الاسػب كاألطفػبؿو كقػد سػ ى اإلسػبلـ
صمح الحديبية فتحبو كهك فػتح حقيقػ و أم :أف إهػبعة السػبلـ هػك الاصػر الحقيقػ فبلبهػر يحبػكف السػبلـ كيحبػكف األ ػف
كيحبكف الراحة ..ك ب أ ر االسبلـ ببلجهبد إال لاهر هذا الديف ف االفبؽ ف ف أراد أف يبقى عمى دياه يػدفع قببػؿ ح بيتػه
الجزيةو كهذا ديف اا ااتهر ببلقدكةو كاحف اقبتؿ الذيف هذا الذم ي اع كصكؿ الديف إلى كػؿ الف ػبتو كهػذا الػذم يم ػ
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حرية االعتقبدو كحرية التػديف؛ ألاػه ي اػع الخيػر ع ػف حكلػهو فبل هػرؾ الطبغيػةو كال هػرؾ ال جػرـو كال هػرؾ الػذم
يت اى إببدة ال سم يفو كيقاد لم سم يف كؿ رصدو كيخطط لسفؾ الد ب هذا يحبربمٔٔ).



الػػرد عمػػى القػرااييف :يقػػكؿ :تكهاػػب سػؤاؿ :أال اكتفػ بػػبلقراف الكػريـ؟ إف الػػذم يكتفػ بػػبلقراف الكػريـو كال يابػػأ ببلسػػاة
يخبلؼ القػراف الكػريـ ألف القػراف الكػريـ يػأ رؾ أف تأخػذ ػب أ ػرؾ بػه الابػ و كأف تاتهػ ع ػب اهػبؾ عاػه الابػ و كأف

يككف الاب لؾ أسكة حساةتمٕٔ).

املطلب التاسع :مْقفُ مً عالمات الساع٘.
ون
لقد ذكر اا تابلى ف كتببه أف السبعة لف تقكـ حتى تسبقهب أهراطو كهذا ظػبهر فػ قكلػه تاػبلى :فا اي ْهل اي ْن ُ ُهر ا
هرطُ ايا :ُٖ[ح ػػد] .يقػػكؿ ابػػف كثيػػر :تأ ػػبرات اقترابهػػبتمٖٔ) .كلقػػد تببياػػت كاقػػؼ
شه اا
إِهال ال ه
ان تاهأ ِْت اي ُي ْم اب ْْتاههة فاقاه ْهد اجهها ا أا ْ
هاع اة أ ْ
سه ا
الام ػػب ػػف ا يػػبت القراايػػة التػ أهػػبرت إلػػى عبل ػػبت السػػبعة ف ػػاهـ ػف أثبتهػػبو ك ػػاهـ ػػف تأكلهػػبو كرد األحبديػػث الهػػبهدة لهػػب
ببعتببرهب أخببر احبد ال تقكـ بهب الاقب د .أ ب الاببمس ف تفسيره فقد أثبت ب كرد اهب ف التفسيرو كه :


هون
اخ ار ْج انا لا ُي ْم ادابهة ِم ان ْاأل ْار ِ تُ اكمَ ُم ُي ْم أ ه
قبؿ اا تابلى  :اوِا اَا اوقا ا ا ْلقا ْو ُل اعما ْي ِي ْم أ ْ
تي ِات انها اال ُيوِق ُن ا
هاَ اكها ُنوا ِب ا
ان ال هن ا
[ِٖ :الا ػػؿ] .ق ػػبؿ الاببمسػ ػ  :تكخ ػػركج داب ػػة ػػف األرض ػػف عبل ػػبت قي ػػبـ الس ػػبعةو كث ػػة أحبدي ػػث كثيػ ػرة ج ػػدا فيه ػػب أكثره ػػب
ضايؼو كأ ب األحبديػث الصػحيحة ال تامقػة بدابػة األرض فمػيس فيهػب تفصػيبلتو كلكػف حيا ػب تظهػر اارفهػب هػذا إف ظهػرت



كاحف أحيب فإذا كتب اا لاب ع ار ارل هذه الدابةو كاارؼ ب ه ةكاال فام هب عاد رب تمٗٔ).
هرطَ م ِ
ِ
اع ِة فا ا تا ْمتاُر هن ِب ايا اواتهِب ُع ِ
يم :ُٔ[الزخػرؼ] .قػبؿ الاببمسػ  :تإف
قبؿ اا تابلى  :اوِا هن ُو لا ِع ْم َم لِم ه
س ا
ون اىه اَا ص اا ُ ْ
سهتاق َ
القراف الكػريـ يابػ بقيػبـ السػبعةو أك تاػكد عمػى سػيداب عيسػىو أم :أف جػ سػيداب عيسػى فػ اخػر الز ػبف هػار بػبقتراب
السػػبعة؛ ألاػػه لػػـ ي ػػت باػػد ..فسػػيداب عيسػػى ػػب ػػبت ال ػػكت األبػػدم عػػف طريػػؽ مػػؾ ال ػػكتو كسػػكؼ ياػػكد إلػػى الػػدايب فػ
اخػر الز ػبفو كهػػذا هػ
اهب ج



ثببػت فػ القػراف كالسػاةو كلمسػػبعة عبل ػبت كبػرل كصػ رلو فػإذا ظهػرت هػػذه الابل ػبت اقتػػرب
مَٕ)

سيداب عيسىت

.

ان ُمِب ا
س اما ُ ِب ُد اخ ا
ين :َُ[الدخبف] .يقكؿ الاببمس  :تالدخبف ال ػذككر فػ ا يػة هػك ػف
قبؿ اا تابلى :فا ْارتا ِق َْ اي ْوام تاأِْتي ال ه

أهراط السبعة ك ب جب ف األحبديث الصػحيحةمُٕ)و ففػ صػحيح سػمـ عػف حذيفػة بػف أسػيد ال فػبرمو قػبؿ :قػبؿ رسػكؿ اا
 :تإف السػػبعة ال تقػػكـ حتػػى تكػػكف عهػػر ايػػبت خسػػؼ ببل هػػرؽو كخسػػؼ بػػبل ربو كخسػػؼ فػ جزيػرة الاػػربو كالػػدخبفو
كالدجبؿو كدابة األرضو كيأجكج ك أجكجو كطمكع اله س ف

أهراط السبعة كعبل بت القيب ةتمِٕ).



ربهبو كاػبر تخػرج ػف قاػر عػدف ترحػؿ الاػبست فهػذه ػف

ون :ٗٔ[األابيػب ] .تجػبكز
كلكاه عاد ب كقؼ ع قكله تاػبلى  :احتههى إِ اَا فُِت اح ْ
وج او ُى ْهم ِم ْهن ُكه َل اح اهد اَ اي ْن ِسهمُ ا
ْج ُ
وج او امهأ ُ
ْج ُ
هت ايهأ ُ
حدكد الاص كخبض ف ال به بتو الت أكد ف أكثر ف كضع ف كتببه أاه لػف يخػكض فيهػبو كهػذا ظػبهر ػف قكلػه:

تكلمام ب

ذاهب ثيرة ف تفسير هذه الظبهرة كأكجه هذه التفبسير أف يػأجكج ك ػأجكج طمػؽ األ ػـ كالهػاكب التػ تسػتفز
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باضهب باضبو فحيا ب ياتزؿ الابس الديف كمهو كياصبكف عمى ههكاتهـو كدايبهـ كحيا ب تصػبح حػركبهـ حػركب اػبفعو
كحػػركب كتسػػببت بديػػةو كحيا ػػب يأكػػؿ القػػكم الضػػايؼو كحيا ػػب يصػػبح ال اكػػر اركفػػبو كال اػػركؼ اكػراو كحيا ػػب يكسػػد
األ ػػر إلػػى غيػػر أهمػػهو كحيا ػػب تمػػد األ ػػة ربتهػػبو كحيا ػػب يػػؤت ف الخػػب فو كيخػػكف األ ػػيفو فقػػد اقتػػرب الكعػػد الحػػؽو كحيا ػػب
تككف الهاكب كثيرةو كيحصؿ اافجبر فػ السػكبفو فيػأت بهػر ال ياػدكف كال يحصػكف ياسػمكف ػف كػؿ جباػبو كيهبطػكف
ف كؿ كبف رتفعو كهـ ج ياب ارضكف غبفمكف بايدكف عػف الػرح فو بػؿ ياكػركف كجػكد اا و كيرتكبػكف الفػكاحشو

كيفامػكف كػؿ هػ

ػف غيػر قيػد أك هػرطو فػبل قػيـ تػردعهـ كال ديػف يحجػزهـ كال اطػؽ يسػيرهـ كال حك ػة تقػكدهـو كلػػيس

هابؾ قيـ ثببتة أبداو ةكاا ػب هػ هػهكاتهـ تحػركهـ إلػى صػيرهـو ةكالػى هبلكهػـو فكػؿ ااسػبف دياػه هػهكتهو كال ياايػه ربػه كال
اخرتػه كال حيبتػه كال سػابدتهو إا ػب يبحػث عػف لذتػه ا ايػةو فػإذا بم ػت البهػرية هػذا ال سػتكل فػبعمـ أف السػبعة قػد اقتربػػتو

كي كػف أف تفسػر هػػذه ا يػة ب كجػػبت التتػبر التػ خرجػػت ػف هػػرؽ اسػيب كغػزت اظػػـ الػببلدو كقكضػػت الاػركشو كال بلػػؾو
فهذه الهج بت كبات تاطبؽ عميهب هذه ا يةتمّٕ).

املبحث الثالث:

اإلجيابٔات ّاملآخذ عل ٙالتفسري.
املطلب األّل :إجيابٔات التفسري.

ال تتبع لتفسير الاببمس يجد أاه قد أبدع كأجبد ف ج مة كبيرة ف الجكاابو ك ف أبرزهب:

أوال :االعتمههاد عمههى التفسههير بالمههأثور :يبػػدك لمقػػبرئ ػػف الاظػرة األكلػػى فػ التفسػػير أف صػػبحبه لػػـ ياػػف كثيػ ار ببلتحميػػؿ المفظػ
لآليبت ك ب ف كتب السببقيفو لكػف ال تأ ػؿ يجػد أاػه لػـ ي فػؿ ذلػؾ طمقػب فػبل تكػبد تجػد ايػة ػف ا يػبت تخمػك ػف البيػبف
كالتكضيح اعت بدا عمى أ هبت كتب التفسيرو ك ف األ ثمة عمى ذلؾ:
ثانيا :ربط التفسهير بهالواق  :هػذه سػ ة قػد تكػكف غب بػة عػف كثيػر ػف كتػب التفسػيرو كقمػة هػـ ال فسػركف الػذيف ارتبطػت أقبل هػـ
ببلكاقع الذم يحيكاه .كلاؿ ربط التفسير ببلكاقع ظهر جميب كاضحب فػ تفسػير الاببمسػ و كالا ػبذج التػ تهػهد لػذؾ اتهػرة ااتهػب ار
ِ
ِ
س اعى ِفهي
سا ِج اد المه ِو أ ْ
ييا ْ
ان ُي َْ اكار ف ا
اس ُم ُو او ا
كبي ار ف تفسيرهو ك اهب :جب ف تفسيره لقكله تابلى  :او ام ْن أا ْما ُم م هم ْن ام ان ا ام ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هيم :ُُْ[البقػرة] .تث ػة
ان لا ُي ْم أ ْ
ان اي ْد ُخمُ ا
وىا إِهال اخ ِاِ ِف ا
اخ اارِب ايا أُولاِِ اك اما اك ا
ي اولا ُي ْهم فهي ْاآلخ اهرِ اعه اَ َ
ين لا ُي ْم في ال ُد ْن ايا خ ْهَ َ
اَ اع َ
مْٕ)
سهما ا
ببلد عربية ال تستطيع أف تدخؿ فيهب إلى ال سجد؛ ألف فيهب هدة ببل ة ت  .كجب ف تفسيره لقكله تاػبلى :فاِ اَا ا ْن ا
وىم واقْعه ُدوا لايهم ُكه هل مر ا
هاموا ه
ين اح ْي ُ
الصه ا ا
ش ُي ُر ا ْل ُح ُرُم فااقْتُمُوا ا ْل ُم ْ
ْاألا ْ
وى ْم او ُخه َُ ُ
ث او اج ْدتُ ُم ُ
وى ْم او ْ
ش ِرِك ا
صهد فاهِ ْن تا ُ
اْ ا
ص ُهر ُ ْ ا ُ
اح ُ
ُْ
هابوا اوأاقا ُ
ِ
ه
اوآتاُوا ه
يم :ٓ[التكبة] .تكليسػت أحػداث غػزة عاػب ببايػد ف ػف هػؤال الػذيف قتمػكا؟ أ قػبتمكف؟
الَاكا ا فا اخمُوا ا
سِبيما ُي ْم إِ هن الم او اغفُ َ
ور ارح َ
ال أطفبؿ ف ع ر الكركدو كاسب ضابؼ مََُٓ) طفؿ قتمكا بأحدث األسمحةو كحيا ب اجتبحكا لبابف كد ػركا البايػة التحتيػة
ف أجؿ أسير كاحد فهذه ا ية ل ثؿ هؤال تمٕٓ).
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ثالثا :ةرَ األمثمة ,وَكهر القصه

التهي تقهرَ المفيهوم :كهػذا أسػمكب ػف أسػبليب القػراف الكػريـو فضػرب األ ثػبؿ يقػرب الصػكرة

كييسر الفهـو كلقد عرض الاببمس لمقصػصو كاأل ثػبؿ بهػكؿ لػـ يسػبؽ إليػه .ففػ كثيػر ػف ال كاضػع يحػبكؿ أف يقػرب الصػكرةو

كيبسط ال فهكـ بارض قصة ف القصص سكا أكبات قدي ة ف التبريخو أك ف كاقع الابسو ك ػف الهػكاهد عمػى ضػرب
األ ثبؿ كذكر القصصو ب جب ف تفسيره لقكله تاػبلى :أ ِ
هون:ِ[
ان ُيتْارُكهوا أ ْ
هاَ أ ْ
آم هنها او ُى ْهم اال ُي ْفتاُن ا
احس ا
ا
هَ ال هن ُ
ان ايقُولُهوا ا
الااكبػػكت] .فػػبل بػػد أف تبتمػػى ..فهاػػبؾ ا تحػػبف الضػػاؼو كا تحػػبف القهػػرو كا تحػػبف الفقػػرو كا تحػػبف فقػػد الكلػػدو كا تحػػبف اإلفػػؾو
كا تحػػبف ااقطػػبع الػػكح و كا تحػػبف الهجػرةو ثههم يةههرَ مههث لتقريههَ المفيههومو هػػؿ هاػػبؾ جب اػػة تقػػدـ لهػػب طمبػب فػ سػػطريف
كتقكؿ فيه يرجى اح درجة الدكتكراة ب رتبة ا تيػبز كهػكراو كعميػه تكقيػعو كطػببعو كفػ الثػبا تأخػذ الػدكتكراه؟ هػؿ تسػتطيع
أف تفاؿ هذا؟ يقكؿ لؾ :ثبلثب كثبلثكف ساة د ارسػة حتػى السػبعة الثبايػة لػيبل فكػـ كتببػب قػرأت؟ ككػـ كتببػب ألػؼ؟ ككػـ كضػكعب
أعد؟ ككـ سبعة داكـ؟ فهؿ هابؾ جهة عمى كجه األرض تاط ههبدة ببل ا تحبف؟ هؿ هابؾ درسة ف األرض ليس فيهػب
ا تحباػػبت؟ أفهػػذه الجاػػة الت ػ عرضػػهب الس ػ بكات كاألرض تريػػدهب بػػبل ع ػػؿ؟مٕٔ) .ك ػػب جػػب ف ػ تفسػػيره لقكلػػه تاػػبلى :فا هِ اَا
ِ
سهوْيتُ ُو وانفا ْخ ُ ِ ِ ِ
ين :ِٗ[الحجر] .تحػدث عػف الػركح كبػيف اابهػب ثػـ ذكػر أف االاسػبف بػبل ركح
سا ِجِد ا
ت فيو م ْن ُروحي فاقا ُعوا لا ُو ا
ا
ا
جثة هب دة ثػـ قصػة خبػ ار يػدؿ عمػى ذلػؾ فقػبؿ :تحػدثا أخ ػف بيػركت أيػبـ الحػكادث كالحػركبو أف هخصػب تػكف فػ بيتػهو
كالطرقػػبت قطكعػػةو كالقػػاص عمػػى أهػػدهو كالحركػػة تكقفػػةو فتح مػػه أهمػػه يػػك يفو ثػػـ ألقػػكه ػػف الهػرفة إلػػى األرضو ذاؾ أب
كبف ي ؤل البيت أاسب كسابدةو ف بذا فاؿ أقرب الابس إليه ل ب سحبت اه الركح؟تمٕٕ).

رابعا :الرد عمى الشبيات بأسموَ ميسر :يارض الاببمسػ فػ ثابيػب ج مػة ػف ا يػبت لػباض الهػبهبت التػ يطرحهػب أعػدا

االسبلـ لمطاف ف الديفو سكا كبات هبهبت تتامؽ بكحدااية اا تاػبلىو أك بابيػه -عميػه الصػبلة كالسػبلـ-و أك بهػرياة ػف

اله ار عو كيرد عميهب بأسمكب سهؿ يسر.
خامسا :عدم الهدخول فهي الخ فهات المَىبيهة :هػذا بلحػظ بهػكؿ كبيػر فمػـ يهػتـ كثيػ ار ببلخبلفػبت ال ذهبيػة فػ ال سػب ؿ

االعتقبديػػةو أك ال سػػب ؿ الفقهيػػةو أك غيرهػػب فبلكتػػبب يخمػػك خم ػكا تب ػػب ػػف ال بحكػػبت المفظيػػةو كالتهػػبد الكبل ػ و فػػبل يصػػمح أف
يككف رجاب لؤلحكبـ ع عدـ إغفبله لهب بهكؿ عبـو فقد كقؼ ع ج مة اهبو كأهبر سرياب إلى باضهب.
سادسهها :تههأثير أسههموبو الههوع ي عمههى ألفا ههو وعباراتههو :كهػػذا األسػػمكب كاضػػح ف ػ تفسػػيرهو فبلقػػبرئ كهػػك يق ػ أر ف ػ تفسػػير
الاببمس ػ يجػػد أف لػػه أث ػ ار كبي ػ ار عمػػى قمبػػهو كركحػػهو كعقمػػهو كقم ػػب تجػػد تفسػػي ار يحػػرؾ ال هػػبعر فيتػػأثر القمػػبو كتبك ػ الاػػيفو

كتاهط الركحو كيتحرؾ الاقؿ .ك ف هذه الاصكص تل ػبذا تتػألـ حػيف تػرل كاقػع األ ػة ال ػؤلـ؟ أيػف كاػب كأيػف أصػبحاب؟ فػباض
ال سم يف أك أكثرهـ فتاكا ببل ربو فابهكا حيبة ال ربو كاسكا دياهـو كاسكا األ باػة التػ ح مهػـ اا إيبهػب كعبهػكا فػ اافصػبـ
ف هخصيتهـو ياتزكف بدياهـ كب بضيهـو كيضربكف ف هذه الحضبرة ال تكهجة الت اسكا فيهب أ ر ربهـ فهذه حبلة صػراع
كحبلة اافصبـ هخصية تصيب كؿ إاسبف لـ يقك إي باهتمٖٕ).

سابعا :موقفو من اإلسراِيميات :إ ب أف يتجاب الركايةو ةكا ب أف يذكرهب ع التاقيب عميهبو ةكا ب أف ياتقد ف يبحث عاهب ف
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)71ع (1217/7441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باض ال كاطفو ك ف الا بذج عمى ذلؾ:




شي ِ
ان وما اكفار سما ْيم ُ ِ
ِ
شي ِ
ين ...
اط ا
اط ُ
ان اولاك هن ال ه ا
قبؿ ف تفسيره لقكله تابلى  :اواتهاب ُعوا اما تا ْتمُو ال ه ا
ين اعماى ُم ْمك ُ
سما ْي ام ا ا ا ا ُ ا
[َُِ :البقرة] .تكأ ب ب كرد ف كتب با إس ار يؿ عف هبركت ك ػبركتو فأحبديػث عجيبػةو فقػد زع ػكا أاه ػب كباػب مكػيف

ف ال بل كةو كا ف القصة الكبذبة كال زكرة ه ب كرد ف كتب با إس ار يؿو ك ب أهبع باك إس ار يؿتمٕٗ).
كقبؿ ف تفسيره لقكله تابلى :وا ْت ُل عما ْي ِيم انبأا الهَِي آتاْي اناهُ ِ
هان ِم اهن ا ْل اْ ِ
هو ال ه
ين
ش ْهي ا
سهما ا ِم ْن ايها فاأاتْاب اع ُ
هاو ا
ان فا اك ا
طُ
ا
ا ْ ا
آيات انا فاا ْن ا
ا
[ُٕٓ :األع ػراؼ] .تكهػػذه حك ػػة اا  ػػف إبهػػبـ هػػذه الجزيػػبت ف ػ القػػراف الك ػريـو ك ػػف أراد أف يسػػأؿو كأف يػػدقؽو كأف

يبحث ف االس ار يميبت عف تفبصيؿ ب ف القراف ف قصصو دكف أخذ الابرةو فكأاه يريد أف يفسد عمػى اا حك تػه ػف
ركاية هذه القصةتمَٖ).



ِ ِ
هاَ :ّْ[ص] .تكال هػؾ أف فػ القػراف
سما ْي ام ا
سهدا ثُه هم أاان ا
ان اوأاْلقا ْي انا اعماهى ُكْرسهَيو اج ا
كقبؿ ف تفسيره لقكله تاػبلى  :اولاقا ْد فاتاهنا ُ
الكريـ ايبت قميمة ف ال ابسب أف اكؿ تفسيرهب إلى ااو فبل ي اع أف اقكؿ :اا أعمـ ب راده ف هػذه ا يػبت أ ػب ػب تركيػه

باض التفبسير ف أف هذا الاب الكريـ ضيع خبتـ ال مؾو كجب هيطبف كأخذ هػذا الخػبتـ كت ثػؿ هخصػيته فضػبعت اػه



الخبلفة كال مؾ دة طكيمة فهذه قصة سبقطة ال تقؼ عمى قد يفو كليست قبكلة إطبلقبتمُٖ).
هت أارحههم الهههر ِ
ين :ّٖ[األابيػػب ] .تك ػػب تركيػػه
سهِهن اي ال ُ
هو أاَنههي ام ه
هاد ارهبه ُ
هوَ إِ َْ انه ا
اح ِم ا
كقػػبؿ فػ تفسػػيره لقكلػػه تاػػبلى  :اوأاُيه ا
ةهُهر اوأاْنه ا ْ ا ُ
باض الكتػب ػف االسػ ار يميبت عػف صػب ب ال حصػر لهػب أصػببت سػيداب أيػكب كقػكلهـ :إف الػدكد قػد أكػؿ لح ػه كمػهو فهػذه
ببل بت ب أظف أف اا  أرادهبو كال أصؿ لهبتمِٖ).

ثامنا :من األمور اإليجابية التي تتعمق بالتفسير ,األمور الشكمية العامة ,ومنيها :عػدد ال جمػدات عهػرة كحج هػب تقػبربو فػبل

تجػػد جمػػدا يزيػػد عػػف ا خػػر أكثػػر ػػف ػػة صػػفحة .كأيضػػب سػػهكلة كيسػػر التاب ػػؿ ػػع التفسػػيرو كالكصػػكؿ إلػػى ا يػػبت فبلسػػطر
األكؿ ف كؿ صفحة يحتػكم عمػى ال جمػدو كرقػـ الصػفحةو كاسػـ السػكرةو كرقػـ ا يػةو ككػؿ جمػد ػف هػذه ال جمػدات يحتػكم فػ
اخره عمى فهرس كب ؿو ياتبر دليبل لمقبرئ عمى ببق السكر.
املطلب الثاىٕ :املآخذ عل ٙالتفسري.

يتبيف لمابظر ف تفسير الاببمس أف ج مة ف األ كر ال بد ف إعبدة الاظر فيهبو ك اهب:

أوال :ما يتعمق بالمصادر والمراج  :ف اسػتفتبحه لمكتػبب ذكػر ج مػة ػف ال ارجػع التػ أخػذ اهػب التفسػيرو لكاػه لػـ ياػرج
لم صبدر الت أخذ اهب ب يتامؽ ببأل كر :مالم كيةو كاألهابرو األقكاؿ الفقهيةو كغيرهب).

ثانيا :ما يتعمق بالصياغة :ذكر الاببمس أف هذا التفسير كػبف سػ كعب يتابسػب ػع السػب عو كال بػد ػف جهػد كبيػر حتػى يتحػكؿ
هػػذا ال سػ كع إلػػى قػػرك يتابسػػب ػػع القػػبرئو لكػػف هاػػبؾ ج مػػة ػػف الابػػبرات بحبجػػة إلػػى إعػػبدة صػػيبغة؛ ألاهػػب ال ازلػػت ككأاهػػب

تخبطب السب ع ال القبرئو ك ف الهػكاهد عمػى ذلػؾ :قكلػه :تفػإذا أخػذ قػ ارراو كاسػتقر عمػى هػ
قبؿ بذا سيككف؟ ليكف ب يككفتمّٖ).

ال يرضػ اا و كركػب أرسػهو
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ثالثا :ما يتعمق بمقدمات السور :ال اهج ال تبع ف التاب ؿ ع قد بت السكر ليس ثببتبو فهابؾ عدد كبير ف السػكر دخػؿ

إليهب ف غير قد بت ك ب ف تفسيره لسػكرة :مال ب ػدةو كاألااػبـو كيػكاسو ةكابػراهيـو كاالسػ ار و ك ػريـو كالحػجو كلق ػبفو كسػبأو
كفبطرو كفصمت ...الخ) .فبلسكرة تفتتح ك ب فاؿ ف سكرة الفبتحةو اسـ السكرةو ك ب كرد ف فضػمهبو إف أ كػف ابسػبتهب ػع
ب قبمهبو صكرة عب ة عف السكرةو كهكذا ب اهج اضبط ثببت يبدأ به اطمقب ف سكرة الفبتحة إلى سكرة الابس.
رابعا :التوس في األمور العممية :األصؿ ف االاسبف أف يتكسط ال إفراط كال تفريطو فبلقراف الكريـ فيه ف ا يبت الدالة
عمػػى قػػدرة اا تاػػبلى كعظ تػػهو كالدالػػة عمػػى أف هػػذا الكتػػبب ػػف لػػدف حكػػيـ خبيػػرو بهػػكؿ صػػريح ككاضػػحو لكػػف التكسػػع
الكبير جدا ف هذه ا يبت قد يبتاد ببلقبرئ عف ال بيػة الر يسػة لمقػراف الكػريـو أال كهػ االرهػبد كالهدايػة .كالتكسػع ال اتقػد
يظهر ف كجهيف:
ُ -التكسع الكبير ف تفسير ا ية ذاتهب الت أهبرت إلى سألة ف الامكـ.
ِ -التكسع الكبير ف تفسير ايبت لـ تحك أم إهبرة إلى سب ؿ الامكـ.

خامسا :ما يتعمق باألحاديث النبوية :ف األ كر اإليجببية أف يذكر الكبتب صبدره ف الحديثو فػبل تجػد حػديثب ػف األحبديػث
ال ػػذككرة إال كتجػػد ػػف أخرجػػه ػػف كتػػب الحػػديثو كأف كثي ػ ار ػػف األحبديػػث ال ػػذككرة أخرجهػػب البخػػبرم ك سػػمـ .غيػػر أف هػػذا ال

يكف و فحبذا لك عرج عمى أسبايد األحبديث الت تخرج ف غيػر الصػحيحيفو كبيػبف درجتهػب كهػذا سػهؿ يسػر؛ ألف هاػبؾ عػددان
ف األحبديث الضايفة ال اتهرة ف أرجب الكتػبب .ثػبؿ :مفػ

سػاد أح ػد عػف عبػد اا بػف ع ػرك يقػكؿ سػ ات رسػكؿ اا 

يقػػكؿ :سػػيككف فػ اخػػر أ تػ رجػػبؿ يركبػػكف عمػػى السػػركج كأهػػببه الرجػػبؿ يازلػػكف عمػػى أبػكاب ال سػػجد اسػػبؤهـ كبسػػيبت عبريػػبت
عمػػى رؤكسػػهـ كأسػػا ة البخػػت الاجػػبؼ الااػػكهف فػػإاهف ماكاػػبت لػػك كباػػت ك ار كػػـ أ ػػة ػػف األ ػػـ لخػػد ف اسػػبؤكـ اسػػب هـ ك ػػب

يخػػد اكـ اسػػب األ ػػـ قػػبمكـ)مْٖ)مٖٓ) .ثػػبؿ اخػػر :تعػػف أب ػ الػػدردا  قػػبؿ :قػػبؿ رسػػكؿ اا  :مإاكػػـ قػػبد كف عمػػى إخ ػكااكـ
فأصمحكا رحبلكـ كأصمحكا لببسكـ حتى تككاكا كأاكـ هب ة ف الابس فإف اا ال يحب الفحش كال التفحش)مٖٔ)ت مٕٖ).

سادسا :ما يتعمهق بهالق ار ات :يقػكؿ الاببمسػ فػ بدايػة تفسػيره :تفقػد كػبف ػاهجهـ فػ تحكيػؿ الػاص ػف سػ كع إلػى قػرك

يبدأ بكضع ا ية الر يسية ال راد هرحهب قبؿ تفسيرهبو ك ف ثـ تخريجهب فإف كبف لهب أكجه ػف القػ ار ات اسػبكهب باػد راجاتهػب
ػػف ظباهػػب ف ػ كتػػب الق ػ ار اتت .لكػػف ال تتبػػع لآليػػبت الت ػ كردت ف ػ أكجػػه ختمفػػة ػػف الق ػ ار ات ال يجػػد أف الق ػ ار ات تػػـ
تخريجهب كبيبف األكجه.
سابعا :االستطراد :فبل تتبع يجد أف ال فسر كثي ار ب يستطرد كيبتاد عف صمب التفسيرو ع أف هػذا االسػتطراد يقػدـ فب ػدة
ف كثير ف األحيبف لكاه بايد عف جكهر ا ية.

خامت٘ البحث ّالتْصٔات.

باد هذا االستاراض ل اهج الاببمس ف تفسيره تدبر ايبت اا ف الافس كالككف كالحيبة تتفسير الاببمس ت تـ التكصػؿ
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إلى ج كعة ف النتاِج ,كه :


طريقتو في التفسير :بد تفسير القراف الكريـ ف سكرة الفبتحةو كااتهى بسكرة الابسو يفسر ا ية تفسي ار لفظيػبو ثػـ

يج ع ا يبت الت تايف عمى فه هبو ثػـ يػأت ببألحبديػث الابكيػة التػ لهػب عبلقػة ببل فسػرو ثػـ ياػرض ألقػكاؿ السػمؼ ػف

الصحببةو كالتببايف .كيات د ف التفسير ال أثكر عمى الطبرمو كالقرطب و كالرازمو كابف كثير .كقػد صػرح بػذلؾ فػ بدايػة
تفسيره .كثي ار ب يستههد ببألهابر كيارج عمى القضبيب الم كية كالببلغية.









الم مح العامة لمنيجو في التفسير:

ال يخبلؼ الج هكر ف ع كـ الكتبب .ف الاسخو ك ف ال ابسببتو ك ف ال به بت.
يكثر ف االستههبد ببألهابرو فكؿ جز يحتكم عمى قرابة ة بيت ف الهار.

ال يتكسع ف ذكر أسببب الازكؿ.

ال يتكسع ف عرض الخبلفبت ال ذهبية الاقب ديةو أك الفقهية إال ب ب يتابسب ع التفسير.

يتكسع ف الكقػكؼ ػع ا يػبت التػ تتحػدث عػف الامػكـو كالتػ ياتقػد أاهػب تزيػد عػف ألػؼ ايػةو كيػرل أاهػب كجػهه ػف
كجكه اإلعجبز.

ال يخكض ف ال به بتو كيرل أاه ال بد أف اسكت ع ب سكت عاه القػراف؛ ألاػه ال يػرل أف هاػبؾ فب ػدة ػف ذلػؾ.
كهذا أيضب كقفه ف اإلس ار يميبت فهك يكثر ف القكؿ بادـ فب دتهب أك الحبجة إلى التفبصيؿ الت تارضهب.

التوصيات:



كتببة ابذة عف حيبة ال ؤلؼو كااتبجه الام

ف

قد ة هذا الكتببو أك قد ة كتبب اخر ف كتبه.

تكسيع ال قد ة بحيث تاط صكرة عب ة كب مة تطببقة ع الكتببو كأف يارض كجهة اظر فصػمة عػف أسػببب التكسػع
ف التفسير الام و عم ب بأف هذه ف ال سب ؿ الت كقع الخبلؼ فيهب.




راجاة الصيبغة ف الكتبب.

تثبيت الق ار ات بارض األلفبظ ف

كاضاهب كبيبف أكجه الق ار ة ال تكاترة فيهب.



ذكػػر ال ارجػػع التػ أخػػذت اهػػب فػػبهيـ ال صػػطمحبت الم كيػػةو كأبيػػبت الهػػارو كا ار الفقهيػػة ك ػػب فاػػؿ ب ػػب يتامػػؽ بػػأ كر



ع ػػؿ كتػػبب خػػبص ببلتفسػػير الام ػ

يػػبت الق ػراف؛ ألف طريقػػة الاػػرض ف ػ الكتػػبب كفقػػة جػػدا لكاهػػب تكػػبد تكػػكف



اسبة األقكاؿ إلى أصحببهب كاألقكاؿ الت لـ ياثر عمى أصحببهب يبحث عف أقكاؿ قريبة اهبو أك تحذؼ.

التفسير.

غب بة ف بحر ال سب ؿ الام ية .أك عمى األقؿ التفسير الام





الذم ليس له عبلقة ببهرة ع ا ية.

تخريج األحبديث كبيبف ب هك الصحيح كالضايؼ اهبو كال يكتفى بازكهب إلى خرجيهب إال ب كبف اهب ف الصحيحيف.
أف تككف هابؾ حبهية سفمية ف كؿ صفحة ب أ كفو لبيبف باض األلفبظ ال ريبةو أك التاريؼ ببألعبلـ كغير ذلؾ.

يكصػ الببحػػث أف يكػػكف هػػذا الكتػػبب يػػدااب لمبػػبحثيف ياتفاػكا بػػه كيخرجػكا لؤل ػػة ػػب ياػػيف عمػػى صػػبلح أ كرهػػب فػ الػػدايب
كا خرةو كيبرز صكرة هرقة لهذه الهرياة ال ار .
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اهلْامش.
(1) https://web.archive.org/web/20180922190705/http://nabulsi.com:80/blue/ar/biography.php.
مِ) الاببمس و ح د راتب.تدبر آيات اهلل في النفَ ,والكون والحيا "تفسير النابمسيتو مطُ)و ُّْٕق .ع بف :ؤسسة
الفرقبف ,صُِ -صُٓ.

مّ) الاببمس و تفسير النابمسي ,مُ.)ُٓ/
مْ) الاببمس و تفسير النابمسي ,مُّ.)ُ/
مٓ) الاببمس و تفسير النابمسي ,مُ.)ُٓ/

مٔ) الاببمس و تفسير النابمسي ,مّ.)ِّّ/
مٕ) البخبرمو ح د بف إس بعيؿ .صحيح البخاري ,ح .َْٕٓ :مكتبب التفسير) .مببب تفسير سكرة ؽ) .مْ .)ُّٖٔ/ك سمـو أبك
الحسيف بف الحجبج القهيرم .صحيح مسممو ح .ّّٔ :مكتبب ال سبجد) .مببب فضؿ صبلت الصبح كالاصر) .مُ.)ّْٗ/

مٖ) الاببمس و تفسير النابمسي ,مَُ.)ُٖٔ/
مٗ) الاببمس و تفسير النابمسي ,مِ)ُٔ/
مَُ) ياظر :الافراكمو أح د بف غايـ بف سبلـ األزهرم ال بلك .الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي َيد القيرواني ,مُ.)ُٖٔ/
مُُ) الاببمس و تفسير النابمسي ,مٓ.)َُْ/
مُِ) الاببمس  .تفسير النابمسي ,مِ.)ُٔ/
مُّ) الاببمس و تفسير النابمسي ,مٖ.)ُٓٔ-ُٓٓ/
مُْ) ياظر :الاببمس و تفسير النابمسي ,مٕ.)ٖٔ/
مُٓ) ياظر :السرخس و المبسوط ,مٓ.)ّ/
مُٔ) ياظر :ابف رهدو ح د بف أح د ,بداية المجتيد ونياية المقتصد ,مُ.)ْٕٔ/
مُٕ) الاببمس  ,تفسير النابمسي ,مُ.)ِْٓ/
مُٖ) ياظر :ابف رهدو بداية المجتيد ,مُ.)ُٓ/
مُٗ) ياظر :ابف قدا ةو عبد اا بف أح د .المْني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ,مطُ)و َُْٓق ,بيركت ,دار الفكر,
مُ.)ُُْ/

مَِ) ياظر :ابف جيـو زيف الديفو البحر الراِق شرح كنَ الدقاِق ,بيركت ,دار ال ارفة ,مُ.)ُٓ/
مُِ) ياظر :الهبفا و ح د بف إدريسو األم ,مطُ)و ََُْق ,دار الفكر ,مُ.)ُْ/
مِِ) الاببمس و تفسير النابمسي ,مّ.)ِٕ/

مِّ) البخبرمو ح د بف إس بعيؿ ,صحيح البخاري ,تحقيؽ :صطفى ديب الب ب ,بيركت ,دار ابف كثير ,مح .)ُٖٗ :مكتبب
الكضك ) .مببب سح الرأس رة كاحدة) .مُ.)ِٖ/

مِْ) الاببمس و تفسير النابمسي ,مّ.)ِٕ/

مِٓ) ابف كثيرو إس بعيؿ بف ع ر .تفسير القرآن الع يم ,تحقيؽ :سب

بف ح د سبل ة ,مطِ)و َُِْق .مِ.)ُّْ/
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مِٔ) ياظر :السيكط و عبد الرح ف بف أب بكرو االتقان في عموم القرآنو تحقيؽ :ح د أبك الفضؿو ُّْٗقو مْ.)ٗٓ/
مِٕ) الزركه و ح د بف بهبدرو البرىان في عموم القرآنو تحقيؽ :ح د أبك الفضؿو بيركتو دار ال ارفةو مُ.)ُٓٓ/
مِٖ) السيكط و االتقان في عموم القرآنو مْ.)ٗٓ/

مِٗ) ياظر :السيكط و عبد الرح ف بف الك بؿ جبلؿ الديفو الدر المنثورو بيركتو دار الفكرو مُ.)ُِٗ/

مَّ) الطبرمو ح د بف جريرو جام البيان عن تأويل أي القرآنو تحقيؽ :أح د هبكرو مطُ)و َُِْقو ؤسسة الرسبلةو
مُ.)َِٓ/

مُّ) ياظر :الاببمس و تفسير النابمسيو مٕ.)ْٓٗ/
مِّ) الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ُٓ/

مّّ) الاببمس و تفسير النابمسيو مّ.)ِْٔ/
مّْ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٓ.)ِّْ/
مّٓ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٕ.)ُْٔ/

مّٔ) الخبلدمو صبلح عبد الفتبحو تعريف الدارسين بمناىج المفسرينو صٔٔٓ.

مّٕ) الرك وفهد بف عبد الرح ف بف سمي بفو اتجاىات التفسير في القرن الراب عشرو مطُ)و َُْٕقو مِ.)ْٓٗ/
مّٖ) ياظر :الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ُٓ/
مّٗ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٔ.)ُٔٗ/

مَْ) الاببمس و تفسير النابمسيو مَُ.)َُٖ/
مُْ) الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ِٗٗ/
مِْ) الاببمس و تفسير النابمسيو مْ.)ِّٗ/

مّْ) ياظر :الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ُٓ/

مْْ) ياظر :الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ُّٗ/
مْٓ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٖ.)َُُ/

مْٔ) ياظر :الاببمس و تفسير النابمسيو مٖ.)َُُ/

مْٕ) الزرقبا و ح د عبد الاظيـو مناىل العرفان في عموم القرآنو ُٔٗٗـو بيركتو دار الفكرو مِ.)ّٕ/
مْٖ) الزركه و البرىان في عموم القرآنو مُ.)ِِ/
مْٗ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٖ.)ُُٓ/
مَٓ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٖ.)ُُٓ/
مُٓ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٓ.)ُٕٓ/

مِٓ) ياظر :الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ِٖٗ/
مّٓ) الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ََّ/

مْٓ) الهككبا و ح د بف عم و فتح القدير الجام بين فني الرواية والدراية من عمم التفسيرو مُ.)ُُٔ/
مٓٓ) الزركه و البرىان في عموم القرآنو مُ.)ّٕ/
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Zahran: ???? ???????? ?? ?????? ???? ???? ???? ?? ????? ?????? ??????? Anabulsi’s Approach in his Explanation
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مٔٓ) الهككبا و فتح القديرو مُ.)ُُٔ/

مٕٓ) الاببمس و تفسير النابمسيو مّ.)ٔ/
مٖٓ) الاببمس و تفسير النابمسيو مّ.)ٔ/
مٗٓ) الاببمس و تفسير النابمسيو مّ.)ٔ/

مَٔ) الاببمس و تفسير النابمسيو مَُ.)ْٕٓ/
مُٔ) الاببمس و تفسير النابمسيو مَُ.)ُٓ/

مِٔ) ياظر :الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ُّٓ/
مّٔ) الاببمس  .تفسير النابمسيو مّ.)ُِْ/

مْٔ) الاببمس و تفسير النابمسيو مَُ.)ْٕٓ/
مٓٔ) الاببمس و تفسير النابمسيو مْ.)ٖٖ/

مٔٔ) ياظر :الاببمس و تفسير النابمسيو مْ.)ُُُ-َُُ/
مٕٔ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٖ.)ُُٓ/

مٖٔ) ابف كثيرو إس بعيؿ بف كثيرو تفسير القرآن الع يمو تحقيؽ :سب
مٗٔ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٔ.)ّْٓ/

بف ح دو مطِ)و َُِْقو دار طيبةو مٕ.)ُّٓ/

مَٕ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٖ.)ّّٔ/
مُٕ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٖ.)ّٖٕ/

مِٕ) سمـو أبك الحسيف بف الحجبج القهيرمو صحيح مسمم .تحقيؽ :ح د فؤاد عبد الببق و بيركت :دار إحيب التراث الارب و
مح .)َُِٗ:مكتبب الفتف كأهراط السبعة) .مببب ف ا يبت الت تككف قبؿ السبعة) .مْ.)ِِِٓ/

مّٕ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٓ.)َُٓ-َٓٗ/
مْٕ) الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ُّٓ/
مٕٓ) الاببمس و تفسير النابمسي ,مْ.)َُُ/

مٕٔ) ياظر :الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ِّٕ/
مٕٕ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٓ.)ِٗ/

مٖٕ) الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ّّٔ/
مٕٗ) الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ِٖٕ/
مَٖ) الاببمس و تفسير النابمسيو مّ.)ِْٔ/
مُٖ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٕ.)َٖٔ/
مِٖ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٓ.)َِٓ/
مّٖ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٔ.)ّْٓ/

مْٖ) ابف حابؿو أح د الهيببا و مسند االمام أحمد بن حنبلو القبهرةو ؤسسة قرطبةو مح .)َّٕٖ:م ساد عبد اا بف ع رك)و
مّ .)ِِّ/قبؿ األراؤكط :تحديث ضايؼت.
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مٖٓ) ياظر :الاببمس و تفسير النابمسيو مُ.)ْْٓ/

مٖٔ) أبك داكدو سمي بف بف األهاثو سنن أبي داودو بيركتو دار الكتبب الارب و مح .)َُْٗ:مكتبب المببس) .مببب ب جب ف
إسببؿ اإلزار) .مْ .)َُُ/قبؿ األلببا  :تحديث ضايؼت.

مٕٖ) الاببمس و تفسير النابمسيو مٓ.)ُٔ/

املزاجع.


القراف الكريـ.



ابف حابؿو أح د الهيببا و مسند االمام أحمد بن حنبلو القبهرة :ؤسسة قرطبة.



الخبلدمو صبلح عبد الفتبحو تعريف الدارسين بمناىج المفسرين.



أبك داكدو سمي بف بف األهاث .سنن أبي داودو بيركتو دار الكتبب الارب .



ابف رهدو ح د بف أح دو بداية المجتيد ونياية المقتصد.



الرك و فهد بف عبد الرح ف بف سمي بفو اتجاىات التفسير في القرن الراب عشرو مطُ)و َُْٕق.



الزرقبا و ح د عبد الاظيـو مناىل العرفان في عموم القرآنو ُٔٗٗـو بيركتو دار الفكر.



الزركه و ح د بف بهبدرو البرىان في عموم القرآنو تحقيؽ :ح د أبك الفضؿ.



السرخس و المبسوط.



السيكط و عبد الرح ف بف أب بكرو اإلتقان في عموم القرآنو تحقيؽ :ح د أبك الفضؿو ُّْٗق.



السيكط و عبد الرح ف بف الك بؿ جبلؿ الديفو الدر المنثورو بيركتو دار الفكر.



الهبفا و ح د بف إدريسو األمو مطُ)و ََُْقو دار الفكر.



الهككبا و ح د بف عم و فتح القدير الجام بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير.



الطبرمو ح د بف جريرو جام البيان عن تأويل أي القرآنو تحقيؽ :أح د هبكر .مطُ)و َُِْقو ؤسسة الرسبلة.





ابف قدا ةو عبد اا بف أح دو المْني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانيو مطُ)و َُْٓقو بيركتو دار الفكر.
ابف كثيرو إس بعيؿ بف ع رو تفسير القرآن الع يمو تحقيؽ :سب

بف ح دو مطِ)و َُِْقو دار طيبة.

سمـو أبك الحسيف بف الحجبج القهيرمو صحيح مسممو تحقيؽ :ح د فؤاد عبد الببق و بيركتو دار إحيب التراث الارب .



الاببمس و ح د بف راتبو تدبر آيات اهلل في النفَ والكون والحيا "تفسير النابمسيتو مطُ)و ُّْٕقو ع بفو ؤسسة الفرقبف.



ابف جيـو زيف الديفو البحر الراِق شرح كنَ الدقاِق .بيركتو دار ال ارفة.



الافراكمو أح د بف غايـ بف سبلـ األزهرم ال بلك و الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي َيد القيرواني.

https://web.archive.org/web/20180922190705/http://nabulsi.com:80/blue/ar/biography.php
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