
The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 لألحباث التخصصي أصول الشريع  ةل  جم 
م.2015 ليأبر ، كانون 1، اجملةلد 1عدد ال  
 

 
 
 

 تفسير القرآن بالرأي
 دراسة تحليلية في تفاسير القرآن()

 الدكتور عبد الرحمان تركي
 جامعة الوادي / الجزائر

 العلوم االجتماعية واإلنسانيةكلية 
adab39@hotmail.com 

 
 

 م                                                                                                                     2015 - هـ 1436
 

 

 

 

e ISSN 2289-9073 

 INTERPRETATION OF THE QURAN BY OPINION (AN ANALYTICAL STUDY 
                       IN THE INTERPRETATIONS OF THE QURAN)

mailto:adab---39@hotmail.com


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 142 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received  26/2/2015 
Received in revised form 29/3/2015 

Accepted 1/4/2015 

Available online 15/4/2015 
 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 
 

 

 

             
 

 ملخص ال

 بالرأي والتفسممر ،بالسممن  القرآن تفسممر أو بالقرآن القرآن تفسممر أي باملأثور التفسممر :قسمم ن إىل القرآن تفسممر ينقسمم 
 تقريبا مفسر هناك يسول ،املختةلف  واملعارف والعةلوم والعقل الةلغ  باستع ال معانيه وشرح القرآن تفسر وهو ،واالجتهاد

 وهذا ،واالجتهاد الرأيب تُفسمممر وآيات ،باملأثور تُفسمممر قرآني  آيات هناك ألن وذلك ،تفسمممر  يف القسممم ن بن ومزج إال
 .املستنبط  واألحكام واملفاهي  املعاين حيث من املفسرين بن اختالفا شهد القس 

 :التالي  األسئةل  يف تت ثل املقال وإشكالي 
 .؟ التفسر من النوع هذا تعريف هو ما -  1

 .؟ التفسر هذا يف ُتشرتط اليت الضوابط هي ما -  2

 رابطا جند نكاد ال حىت ،التفسمر من النوع هذا يف شماسمعا بّينا اختالفا خيتةلفون املفسمرين جعةلت اليت األسمبا  هي ما -  3
   .؟ القرآني  اآليات وألفاظ املقتبس  املعاين بن قرين  أو

 .؟ فيه الكاتبن ثقاف  باختالف القرآن تفسر خيتةلف هل
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  .33الفرقان  - 1
، 148، 147، ص 2الزركشي )بدر الدين حم د بن عبد اهلل( : الربهان يف عةلوم القرآن، حتقيق حم د أبو الفضل إبراهي ، املكتب  العصري ، بروت، ج - 2

و حيان ، وأب261، ص 10، وابن منظور: لسان العر ، ج222، 221، ص 2وجالل الدين السيوطي: اإلتقان يف عةلوم القرآن، دار املعرف ، بروت، ج
، 121، ص 1م، ج2001، 1األندلسي: تفسر البحر احمليط، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعةلي حم د معوض، دار الكتب العةل ي ، بروت، ط

  .482، ص 2009والراغب األصفهاين: مفردات ألفاظ القمرآن، حتقيق مصطفى بن العدوي، مكتب  فياض، مصر، ط
 .121، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 3
 .222، ص ²، والسيوطي: املرجع السابق، ج148، ص ²الزركشي: املرجع السابق، ج - 4

 

 تعريف التفسير:ثانيا: 
ر  وهي القةليل من املاي الذي التفسمممممر يف الةلغ  راجع إىل معه اإلوهار والكشمممممف، وأصمممممةله يف الةلغ  من ينظر فيه  التفسمممممه

األطباي، فك ا أن الطبيب بالنظر فيه يكشممممممممف عن عةل  املري ، فكذلك املفسممممممممر يكشممممممممف عن شممممممممأن اآلي  وقصممممممممتها 
ومعناها والسبب الذي أنزلممممممممممممممممت فيه، وكأنه تس ي  باملصدر ألن مصدر )فّعل( جاي أيضا عةلى )تفعةل (  و جّر   رب  

مماين الةلفمظ، وقيل )فسر( مقةلو  من )َسَفر( ومعنما  أيضا الكشممف، يقال  وكّرم تكرم ، م م ممر كشمف املغةلق من معم فالتفسيم
 .(2)  أي تفصميال (1) أسفر الصبمح أضماي، وجاي يف القمرآن )وأحسمن تفسيمرا(

والتفسممممممممر يف االصممممممممطالح هو الذي يُبحث فيه عن كيفي  النطق بألفاظ القرآن ومدلوالاا وأحكامها اإلفرادي  والرتكيبي  
ومعانيها اليت حُت ل عةليها حال  الرتكيب، وتت ات ذلك من معرف  النسممو وسممبب النزول وقصمم  اآلي  لتوضمميح ما غ   

  .( 3)فيها من املعاين واألحكام 
ول اآلي  وسممممممموراا وأقاصممممممميصمممممممها واإلشمممممممارات النايل  فيها،   ترتيب مكيها ومدنيها وحمك ها ومتشممممممما ها أو هو عةل  نز 

رها، وييد: عةل  حال ا وحرامها ووعدها  وناسمممممممممخها ومنسممممممممموخها وخاصمممممممممها وعامها ومطةلقها ومقيدها وجم ةلها ومفسمممممممممّ
   .( 4) ووعيدها وأمرها وهنيها وعهربها وأمثا ا

ط ر عةل  يفه  به القرآن الكرمي، وتبن معانيه وأحكامه، وجيتهد املفسممممر بعد اسممممتش اع كل شممممرو و ذا التعريف فالتفسمممم
 التفسر بقدر طاقته.

 تعريف التفسير بالرأي: -ثالثا 
  التفسر صنفان:

لسمممممةلف من االتفسمممممر باملأثور: وهو تفسمممممر القرآن بالقرآن، أو تفسمممممر القرآن بالسمممممن ، أو تفسمممممر القرآن  ا نُقل عن  -أ
 الصحاب  والتابعن.
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 .440، 439ص  م،1989، 7دار القةل ، بروت، ط ابن خةلدون: مقدم  ابن خةلدون، - 5
 .183، ص 1م، ج 2004طبع   حم د حسن الذهيب: التفسر واملفسرون، مكتب  مصعب بن ع ر، - 6
 .70م، ص 1993مسةل  عبد اهلل آل جعفر: وقف  مع الطربي والتفسر، جمةل  جامع  األمر عبد القادر، قسنطين ، اجلزائر، العدد الرابع، مارس  - 7
 .50م، ص 1991، 1أمحد ع ر أبو حشر: التفسر العةل ي لةلقرآن يف امليزان، دار قتيب ، بروت، ط - 8

 

 التفسر بالرأي: وله تعاريف عديد  نذكر منها: – ب
هو تفسممر يرجع إىل الةلسممان من معرف  الةلغ  واإلعرا  والبالغ  يف تأدي  املعه حبسممب املقاصممد واألسمماليب، وهذا  – 1

عد وإمنا جاي هذا )أي التفسممممر الةلغوي( بالصممممنف من التفسممممر قّل أن ينفرد عن األول، إذ األول هو املقصممممود بالذات، 
 .(5) أن صار الةلسان وعةلومه صناع 

ر لكالم العر  ومناحيه  يف القول، ومعرفته لأللفاظ العربي  ووجو   - 2 هو تفسمممممر القرآن باالجتهاد بعد معرف  املفسمممممّ
وخ من آيات القرآن ناسممممو واملنسممممداللتها، واسممممتعانته يف ذلك بالشممممعر اجلاهةلي، ووقوفه عةلى أسممممبا  النزول ومعرفته بال

 ما يرجع إىل االجتهاد وغالب الظن يف مقابل ما يرجع إىل اخلرب واألثر.، أو هو ( 6) وغر ذلك مما حيتاج إليه املفّسر
ي  أو هو تفسر القرآن بع ةلي  عقةلي  يصبغها صاحبها  عتقد  وثقافته وا اهه الفقهي ك ا تصطبغ باحلصيةل  العةل  - 3

 .( 7)  لةلعصر الذي يعيش فيه املفسر إضاف  إىل املوروث احلضاري املتفاعل مع حاضر املفسر وشخصيته والثقافي
ر بكالم العر  وطريقته  يف القول ومعرفته لأللفاظ  - 4 أو هو الكشمممممممف عن معاين القرآن باالجتهاد بعد إملام املفسمممممممّ

 (.8) سو واملنسوخالعربي  ووجو  داللتها ووقوفه عةلى أسبا  النزول ومعرف  النا
ع وثنايا ،  فالتفسر بالرأي وفق تعريفه نوع مستند إىل التفسر باملأثور، ويتبعه ويتقّيد به ك ا سنعرف يف تفصيل املوضو  

ك ا أن التفسممر بالرأي ال يتعةلق باألحكام القطعي  الثابت  كوجو  الصممال  والزكا ، وإمنا يتعةلق بالنصمموص وني  الدالل ، 
 أكثر من معه.واليت حتت ل 

 نشأته وانتشاره: -رابعا 
كان التفسممر بالرأي يف اجليل األول من املسممةل ن وما تبعه موضممع حترج، ألن التفسممر باملأثور كان هو السممائد وهو أول 

 تالف عةلى اخ -ما نشأ يف تفسر القرآن، ويف هذا التحرج ُروي عن أيب بكر الصديق أو عن ع ر بن اخلطا  
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  .31عبس  - 9

، ومناع القطان: مباحث يف عةلوم القرآن، 178، 177م، ص 1984، 4حم د الزفزاف: التعريف بالقرآن واحلديث، مكتب  الفالح، الكويت، ط - 10
 .322، ص 2011، 1مؤسس  الرسال ، بروت، ط

 .178حم د الزفزاف: املرجع السابق، ص  - 11
 .178حم د الزفزاف: املرجع السابق، ص  - 12
 .179حم د الزفزاف: املرجع السابق، ص  - 13

 
قوله: "أي مساي تظةلين وأي أرض تقةلين إذا  (9) عن معه كةل   )األّ ( الوارد  يف قوله تعاىل: )وفاكه  وأبّا( -الروايات 

قةلت يف كالم اهلل ما ال أعةل "، وروى مالك بن أنس أن سعيد بن املسيب كان إذا سئل عن تفسر آي  من القرآن قال: 
 طربي عن عبد اهلل بن ع ر أنه قال: "لقد أدركت فقهاي املدين  وإهن "إنّا ال نقول يف القرآن شممممممممميئا"، وروى ابن جرير ال

   (.10)لُيعظ ون القول يف التفسر" 
ولو تتبعنا ما ُروي عن رجال الصمممممممممممدر األول لوجدنا من اآلثار ما يدل عةلى شمممممممممممد  التحرج من القول يف هذا النوع من 

مور، وخشممممي  الوقوع في ا ال عةل     به، وهو ما حذر التفسممممر، وإمنا ذلك كان منه  أخذا ألنفسممممه  باألحوط من األ
منه الرسول صةلى اهلل عةليه وسةل  إذ يقول: )من قال يف القرآن بغر عةل  فةليتبوأ مقعد  من النار(، ولذا كانوا يقفون كثرا 

   (.11)عند املنقول 
قل عةلى آخر بالرجوع تت ثل يف ترجيح نولكن ملا أخذ ابن جرير الطربي يف تفسممر  باملأثور أتى  حاوالت شممخصممي  له 

رف من عادات العر  تار  أخرى،   تتاىل العةل اي يف  تفسر بع  اآليممممممممممممممممات القرآنيمم  باالجتهاد إىل الةلغ  تار ، و ا عُ 
فسيممممممممممممر أيب توالرأي بن ثنايا املأثممممممممممممممممور، حىت كثر هذا النوع يف التفاسر وصار النقةلي يف بعضها قةليال ك ا هو احلال يف 

   (.12)(عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجو  التأويمممل القاس  جار اهلل الزخمشري )الكشاف
يبدو أن الذي دفع أهل التفسممر إىل أن يتشهوا إىل اسممتع ال الرأي واالجتهاد، أن التفسممر املأثور كان ال يتطر   والذي

، ولضمممممممعف السمممممممةليق  العربي  الذي أّدى إىل وجود الغ وض يف بع  إىل بع  اآليات لعدم جميي األثر الصمممممممحيح فيها
 األساليب وبع  األلفاظ، فكان الناس يف حاج  إىل بيان ذلك   ، ك ا أنه كان قد وهر من الفهر  اإلسالمي  َمن 
عةلى      مذهب خاص في ا يتصممممممل بالعقائد كاملعتزل  والشمممممميع  واخلوارج، فكان يدفعه  ذلك إىل جعل آرائه  قاضممممممي

 (.13)القرآن متحك   يف معاني ، متشه  بالتفسر إىل حيث نصر  املذهب واالنتصار عةلى اخلصوم 
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، ص 1، ج2001، 1عادل عبد املوجود وعةلي حم د معوض: مقدم  )تفسر البحر احمليط( أليب حيان األندلسي، دار الكتب العةل ي ، بروت، ط - 14
24 ،25. 
، ص 2008، 1يث، جدارا لةلكتا  العاملي، األردن، طخةلود الع وش: اخلطا  القرآين، دراس  يف العالق  بن النص والسيا ، عامل الكتب احلد - 15
98 ،99. 

 
 منهج التفسير بالرأي: -خامسا 

جيب عةلى من حياول أعةلى مراتب التفسمممر بالرأي أن يأخذ حذر ، وأن يتذرع بكل العةلوم اليت تعينه عةلى التفسمممر، وأن 
 ( :14) يتبع اخلطوات اآلتي 

أن يطةلب املعه من القرآن، فإن مل جيد  طةلبه من السمن ، ألهنا شمارح  لةلقرآن، فإن أعيا  الطةلب رجع إىل أقوال  –أوال 
 الصحاب ، فإهن  أدرى بالتنزيل ووروفه وأسبا  نزوله، شاهدو  حن نزل، فو  ما امتايوا به من عةل  وع ل.

 ثورات الصحاب  وجب عةليه أن جيتهد وسعه متبعا ما يأيت:إن مل يظفر باملعه يف الكتا  والسُّن  ومأ –ثانيا 
البدي  ا يتعةلق باأللفاظ املفرد  من الةلغ  والصمممممممرف واالشمممممممتقا ، مالحظا املعاين اليت كانت مسمممممممتع ةل  يمن نزول  – 1

 القرآن الكرمي.
 البياني .إرداف ذلك بالكالم عةلى الرتكيب من جه  اإلعرا  والبالغ ، عةلى أن يتذو  ذلك حباسته  – 2
 تقدمي املعه احلقيقي عةلى اجملايي، حبيث ال ُيصار إىل اجملاي إال إذا تعذرت احلقيق . – 3
 مالحظ  سبب النزول، فإن لسبب النزول مدخال كبرا يف بيان املعه املراد. – 4
 .مراعا  التناسب بن السابق والالحق، بن فقرات اآلي  الواحد ، وبن اآليات بعضها ببع  – 5
 مراعا  املقصود من سيا  الكالم. – 6
 مطابق  التفسر لةل فّسر من غر نقص وال يياد . – 7
مطابق  التفسمممممممممر ملا هو معروف من عةلوم الكون وسمممممممممنن االجت اع وتاريو البشمممممممممر العام وتاريو العر  أيام نزول  – 8

 القرآن.
 وم لةلقرآن.هديه وسرته، ألنه هو الشارح املعصمطابق  التفسر ملا كان عةليه النيب صةلى اهلل عةليه وسةل  يف  – 9
 بيان املعه املراد واألحكام املستنبط  منه يف حدود قوانن الةلغ  وأحكام الشريع  والعةلوم الكوني .  – 10

 ( :15)ويف تفسر القرآن جيب أن تُراعى احلقائق اآلتي  
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 .412، 411م ، ص 2005حم د حسن الذهيب: حبوث يف عةلوم التفسر والفقه والدعو ، دار احلديث، القاهر ، ط - 16

 
النص القرآين وحد  واحد  ال تتشزأ وكالم اهلل واحد وليس متعددا، وهو  ذا يعامل معامةل  النص الواحد الكامل  - 1

 مع أنه نزل منش ا، أو حدث فيه نسو لألحكام أو األلفاظ.
النص القرآين متسممممممق ال اختالف فيه وال تباين، أو تناق  بن أجزائه، فهو يتةلك ايع خصممممممائص النص الكامل  - 2

من حيث الت اسمممك والرتابط، وهذ  اخلصممميصممم  النصمممي  تاليمه يف ايع مفرداته،  ا فيها ناسمممخه ومنسممموخه إن ثبت أن 
 فيه نسخا )االتسا  الداخةلي لةلخطا (. 

ملنسممممممموخ جيب أن يراعى فيه يمان اخلطا  أو يمان النص، وإن النص املتعةلق بإحدى مناسمممممممبات وجود الناسمممممممو وا - 3
النزول جيب أن يرتبط بظروف التنزيل ومالبسمممممممممماته، وجيب أن يوضممممممممممع يف فضممممممممممائه الزماين واملكاين وقت تنزيةله )سمممممممممميا  

 التخاطب(. 
يا  الثقايفالنص يتفاعل مع املخاطبن ويتنزل حبسمممممممممممممب أحوا  ، وهذا ما يسممممممممممممم ى  - 4 يا  املقامي أو السمممممممممممممّ  بالسمممممممممممممّ

 واالجت اعي احمليط بالنص، وهذا هو انسشام النص مع السيا  املقامي. 
 :(16) كذلك جيب عةلى املفّسر أن يرجع إىل املصادر اآلتي  عند شرحه لةلقرآن حىت يكون تفسر  جائزا ومقبوال، وهي

 نظر  فحص مدقق، وجي ع اآليات اليت يف موضممممع واحد،   الرجوع إىل القرآن نفسممممه، وذلك بأن ينظر يف القرآن – 1
يقارن بعضها ببعضها اآلخر، فإن من اآليات ما ُأال يف مكان وُفّسر يف مكان آخر، ومنها ما أُوجز يف موضع وُبسط 
يف موضمممع آخر، فيح ل اجمل ل عةلى املفسمممر، ويشمممرح ما جاي موجزا  ا جاي مسمممهبا مفصمممال، وهذا ما يسممم ونه تفسمممر 

 القرآن بالقرآن، فإن عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أخطأ، وقال برأيه املذموم.
النقل عن الرسمممممول صمممممةلى اهلل عةليه وسمممممةل  مع االحرتاي من الروايات الضمممممعيف  واملوضممممموع ، فإن كان ل ي  تفسمممممر  – 2

 اهلل عةليه وسةل  مؤيد  ىصحيح عن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةل  فةليس له أن يعدل عنه ويقول برأيه، ألن النيب صةل
من ربه الذي أنزل إليه القرآن ليبن لةلناس ما نزل إليه ، ف ن يرتك ما صمممح عن النيب صمممةلى اهلل عةليه وسمممةل  يف التفسمممر 

 إىل رأيه فهو قائل بالرأي املذموم.
دو  من القرائن هألهن  أعةل  بكتا  اهلل وأدرى بأسمممممرار التنزيل ملا شمممممااألخذ  ا صمممممّح عن الصمممممحاب  يف التفسمممممر،  – 3

واألحوال، وملا اختصمموا به من الفه  التام والعةل  الصممحيح السممي ا عةل اخله  كاخلةلفاي الراشممدين وُأيّب بن كعب وعبد اهلل 
 بن مسعود وعبد اهلل بن عباس.
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 .9م، ص 2009، 13، وحم ود شةلتوت: تفسر القرآن الكرمي، دار الشرو ، مصر، ط191 - 184حم د الزفزاف: املرجع السابق، ص  - 17
 .60، 59، ص 1عادل عبد املوجود وعةلي حم د معوض: املرجع السابق، ج - 18

 
 األخذ  طةلق الةلغ ، ألن القرآن نزل بةلسان عريب مبن. – 4
 من قو  الشرع )األحكام الثابت  اليقيني (.التفسر باملقتضي من معه الكالم واملقتضب  – 5

 : (17)اختالف التفاسير باختالف ثقافة المفسر وتخصصه العلمي -سادسا 
وهرت التفاسمممر اليت فتةلف وتتنوع باختالف ثقاف  املفسمممر وفصمممصمممه العةل ي، فنشد منها ما يغةلب عةليه تطبيق قواعد  

ممما يغةلممب عةليممه بيممان نواحي البالغمم  واإلعشمماي، وجنممد منهمما ممما يهت  النحو وبيممان إعرا  الكةل ممات وبنممائهمما، وجنممد منهمما 
 فالتفسر تأثر بثقاف  كل مشتغل به ومذهبه الفقهي أو العقائدي.  :بالفقه والتشريع وبيان أصول األحكام

 ولو نظرنا إىل ما بن أيدينا من كتب التفسر لوجدنا ذلك واضحا فيها، ومن األمثةل  عةلى هذا: 
  هم(:745 )ت البحر المحيط ألبي حيان األندلسيتفسير  – 1

قام تفسممر أيب حيان )تفسممر البحر احمليط( عةلى أسمماس الةلغ  والنحو، ومن هنا جاي تفسممر  قويا يف بابه، ألن الةلغ  وما 
تشمممممممممممممت ل عةليه من بيان ملعه املفردات وإعرا  لةلكةل ات وتعريف لةل شمممممممممممممتقات تعد من أه  األركان اليت يعت د عةليها 

 :(18) ملفسر لكتا  اهلل تعاىل، وقد انتهج أبو حيان الكالم يف التفسر ك ا يةليا
الكالم عةلى مفردات اآليات يف ابتداي كل تفسمممر: كان يتكةل  عةلى مفردات اآلي  اليت يريد تفسمممرها لفظ  لفظ ،  – 1

ان أو معان ذكر وإذا كان لةلكةل   معنيوذلك  ا حيتاج إليه من الةلغ  واألحكام النحوي  اليت لتةلك الةلفظ  قبل الرتكيب، 
 ذلك يف أول موضع فيه تةلك الكةل   لينظر ما يناسب  ا من تةلك املعاين يف كل موضع تقع فيه فُيح ل عةليه.

 الكالم عةلى أسبا  النزول: عند الشروع يف تفسر اآلي  يذكر سبب نزو ا إذا كان  ا سبب. – 2
بيان الناسممممممو واملنسمممممموخ، ألن معرفته من العةلوم امله   اليت جيب أن يكون  بيان الناسممممممو واملنسمممممموخ:   يشممممممرع يف – 3

 املفسر عةلى دراي  واعي  كامةل   ا.
الكالم عةلى تناسممب اآليات: وبعد أن يذكر سممبب النزول والناسممو واملنسمموخ يُبن مناسممب  اآلي ، ومناسممب  اآليات  – 4

 وارتباطها بالسابق  والالحق .
جيهها: التزم يف تفسمممممممر  إيراد القرايات املسمممممممتع ةل  والشممممممماذ  وتبين ما حتت ةله هذ  القرايات من ذكر القرايات وتو  – 5

 املعاين.
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 .104، 103، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 19
 .1البقر   - 20
 .157، 156، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 21
 .158، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 22
 .2البقر   - 23

 
يقول أبو حّيان عن منهشه يف تأليف تفسر : " أين أبتدئ أوال بالكالم عةلى مفردات اآلي  اليت أفّسرها لفظ  لفظ  في ا 

سبتها ع يف تفسر اآلي  ذاكرا سبب نزو ا إذا كان  ا سبب، ونسخها، ومناحيتاج إليه من الةلغ  واألحكام النحوي ...  أشر 
وارتباطها  ا قبةلها، حاشدا فيها القرايات شاّذها ومستع ةلها، ذاكرا توجيه ذلك يف عةل  العربي ، ناقال أقاويل السةلف 

كةل  عةليها وإن اشتهرت حىت أتواخلةلف يف فه  معانيها، متكةل ا عةلى جةلّيها وخفّيها حبيث إين ال أغادر منها كةل   
مبديا ما فيها من غوام  اإلعرا  ودقائق اآلدا  من بديع وبيان...ناقال أقاويل الفقهاي األربع  وغره  يف األحكام 
الشرعي  مما فيه تعةلق بالةلفظ القرآين...  أُتبع آخر اآليات بكالم منثور أشرح به مض ون تةلك اآليات...ور ا أمل ت 

، الصوفي  مما فيه بع  مناسب  ملدلول الةلفظ، و نبت كثرا من أقاويةله  ومعانيه  اليت حُيّ ةلوهنا األلفاظ بشيي من كالم
وتركت أقوال املةلحدين الباطني  املخرجن األلفاظ القريب  عن مدلوالاا يف الةلغ  إىل هذيان افرتو  عةلى اهلل تعاىل، وعةلى 

صول عةل  التأويل...وقد رّد أئ   املسةل ن عةليه  أقاويةله  وذلك مقرر يف عةل  أعةلّي كّرم اهلل وجهه وعةلى ذريّته ويس ونه 
 .(19) الّدين، نسأل اهلل السالم ... "

 :نماذج من تفسيره
جاي يف تفسر  حول احلروف املقطع  أوائل السور: "فأما هذ  احلروف املقطع  أوائل السور  ،(20) قوله تعاىل: )امل( – 1

فش هور املفسرين عةلى أهنا حروف مركب  ومفرد ، وغره  يذهب إىل أهنا فواتح لةلتنبيه واالستئناف ليعةل  أن الكالم 
تك  وف املعش  كأنه قال لةلعر : إمنا حتدياألول قد انقضى، وقيل هي أمساي السور وفواحتها، وقيل هي إشار  إىل حر 

 .(21) بنظ  هذ  احلروف اليت عرفت ... "
ويقول: "والذي أذهب إليه أن هذ  احلروف اليت يف فواتح السور هو املتشابه الذي استأثر اهلل بعةل ه، وسائر كالمه تعاىل 

 (22)حمك " 
، جاي يف تفسر : ")ذلك( ذا اس  إشار ... وهو يدل عةلى القر ، (23) قوله تعاىل: )ذلك الكتا  ال ريب فيه( – 2

 فإذا دخةلت الكاف فقةلت ذاك دّل عةلى التوسط، فإذا أدخةلت الالم فقةلت ذلك دّل عةلى البعد، وعند بع  النحوين 
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 .33النور  - 24
 .103النساي  - 25
 .179البقر   - 26
 .38األعراف  - 27
 .68األنفال  - 28
 .71طه  - 29
 .155، 154، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 30
 .197البقر   - 31
 .47الصافات  - 32
 .161، 160، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 33
 .3البقر   - 34
 .17فصةلت  - 35
 .50طه  - 36
 .156، 155، 143، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 37

 
اي معاين العقد ي مىت كان جمردا من الالم والكاف كان لةلقر ، ومىت كانتا فيه أو إحدامها كان لةلبعد، )الكتا ( يطةلق بإ

 ، وعةلى الفرض )إن (24) املعروف بن العبد وسيد  عةلى مال مؤجل لةلعتق )والذين يبتغون الكتا  مما مةلكت أيانك (
، وعةلى احلك  مثل )ألقضن بينك ا بكتا  اهلل، أي حبك  اهلل(، وعةلى (25) الصال  كانت عةلى املؤمنن كتابا موقوتا(

)ال( نافي ، )ريب( الريب الشك، وحقيق  الريب قةلق النفس )دع ما يريبك إىل ما  املكتو  كاحلسا   عه احملسو ،
لةلتعةليل و  ال يريبك(، فإن الشك ريب  وإن الصد  ط أنين ، وريب الدهر صرفه وخطبه، )فيه( يف لةلوعاي، وييد لةل صاحب 

 ، )يف جذوع النخل((28) في ا أفضت (، )ملّسك  (27) ، )ادخةلوا يف أم ((26)وملوافق  عةلى، مثل )ولك  يف القصاص حيا (

(29) " (30). 
ويتابع تفسر  حيث يرى أن: ")ال ريب فيه( يدل عةلى الع وم ألن )ريب( نكر  مسبوق  بنفي، أي ليس مما حيةله أي 
ريب وال يكون فيه، وال ريب فيه لوضوح آياته وإحكام معانيه وصد  أخبار ، ويأيت بأمثةل  أخرى حول النكر  املسبوق  

 .(33) " (32) ، )ال فيها غول((31) في واليت تفيد الع وم، ومنها: )فال رفث وال فسو  وال جدال يف احلج(بن
، جاي يف تفسر : ")هدى( ا دى مصدر َهَدى، وا دى اس  من أمساي النهار، (34) قوله تعاىل: )هدى لةل تقن( – 3

 ، أو اإل ام )أعطى كل شيي خةلق    هدى((35) فهديناه ( وا داي  اإلرشاد والدالل  والتقدم، ومنه التبين )وأما مثود

أ  ه إىل املنافع، أو الدعاي )ولكل قوم هاد( أي داع، )لةل تقن( املتقي اس  فاعل من اتقى وهو افتعل من وقى  (36)
 .(37)  عه حفظ وحرس، وافتعل هنا لالفاذ أي افذ وقاي  "
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 .159، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 38
، 2م، ج0620الزخمشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجو  التأويل، دار الفكر، بروت، ط أشاد الزخمشري  ؤالي يف تفسر .  - 39
 .113ص 

 .299، ص 1977مرتضى آي  اهلل ياد  الشرايي: الزخمشري لغويا ومفسمرا، دار الثقاف ، القاهر ، طبع    - 40
 .440ابن خةلدون: املرجع السابق، ص   - 41

  
ومن خالل شرح األلفاظ وتبيان املعاين يربط السور  بالسور  السابق  فيقول: " كأهن  ملا سألوا ا داي  إىل الصراط املستقي  
)اهدنا الصراط املستقي ( قيل    ذلك الصراط الذي سألت  ا داي  إليه هو الكتا  )ذلك الكتا  ال ريب فيه هدى 

 .(38)  البقر  بسور  احل د" لةل تقن(، و ذا تبن وجه ارتباط سور 
 : هم( 538)حم ود بن ع ر ت  تفسير الكشاف للزمخشري – 2

أبو القاس  جار اهلل الزخمشري عةل  كبر من أعالم الةلغم  العربي ، وشخصي  عةل ي  عظي   يف رحا  احلضار  العربي  
ظام بن عطاي وع رو بن عبيد والن   والعةلوم اإلسالمي ، وهو من مفسري القرآن باملشر ، ومن مدرس  ابتدأت بواصمل

 .)39( هم(235هم( وأيب ا ذيل )حم د بن ا ذيل البصري ت 231)إبراهي  بن سّيار البصري ت 
 يُعرف تفسر الزخمشري بم )الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجو  التأويل(، طبع يف أربع  جمةلدات.

 ةلت ثقاف  الزخمشري العربيم  والديني  يف تفسر  الكشاف الذي يعد دائر  معارف عربي  واسع  الذيوع والشهر ، فةلقد 
عرض الزخمشري فيه الةلغ  والنحو والتصريف واالشتقما  والقياس والقمرايات والبالغ  وغرها من عةلوم العربي  يف مناسب  

ي ، وأضاف وقو  عرض وعظ   دراي  بتفاسر املعتزل  قبةله وأدلته  النقةلي  والعقةل حديثه عن اآليات القرآنيم  يف سع  بسط
 .)40(إىل كل ذلك ذوقه وشخصيته يف التفسر والشرح والبيان 

يقول عنه ابن خةلدون يف مقدمته: " ومن أحسن ما اشت ل عةليه هذا الفن )ما يرجع إىل الةلسان من معرف  الةلغ  واإلعرا  
اسر كتا  الكشاف لةلزخمشري من أهل خواريم العرا ، إال أن مؤلفه من أهل االعتزال يف العقائد فيأيت والبالغ ( من التف

باحلشاج عةلى مذاهبه  الفاسد  حيث تعرض يف آي القرآن من طر  البالغ  فصار ذلك لةل حققن من أهل السن  
ر فيه واقفا ةلق بالةلسان والبالغ ، وإذا كان الناوا راف عنه وحتذير لةلش هور من مكامنه مع إقراره  برسوخ قدمه في ا يتع

مع ذلك عةلى املذاهب السني  حمسنا لةلحشاج عنها فال جرم إنه مأمون من غوائةله فةلُتغتن  مطالعته لغراب  فنونه يف الةلسان 
 ")41(.  
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 .8البقر    - 42
 .167، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:   - 43
 .73البقر    - 44
 .289، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:   - 45
 .289، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:   - 46
 .67البقر    - 47
 .286، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:   - 48

 
سممر اةل  ك قطع أو بالتفباالطالع عةلى الكشمماف جند الزخمشممري يفصممل القول يف اآلي  أو جم وع  اآليات اليت يتناو ا 

وحد  تفسري  ض ن هذ  العناصر األساسي  الثابت : الةلغ ، اإلعرا ، املعه، الةلفتات والةلطائف البالغي ، القراي  ض ن 
احلديث عن املعه، األحكام الفقهي  باختصمممممار، ُيضممممماف النزول يف بع  األحيان إذا كان ل ي  سمممممبب نزول، وكذلك 

وي  اليت تسمماعد يف بيان املعه وإن كان ال يبن روااا أو مصممادرها حىت تعرف درج  صممحتها، يورد بع  األحاديث النب
ويورد القصمممم  إذا كان موضمممموع اآليات خربا من أخبار األم  السممممابق ، والكتا  )الكشمممماف( مرتب ككل كتا  تفسممممر 

 معروف حبسب ترتيب السور يف املصحف مبتدئا بالفاحت  وخمتت ا بسور  الناس.
يورد الزخمشممممممممممممممري أن املراد  )42(تفسممممممممممممممر قوله تعاىل: )ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما ه   ؤمنن(  يف

 . )43(بالناس عبد اهلل بن أيّب وأصحابه ومن كان يف حا   من أهل التص ي  عةلى النفا  
بار ال طائل ا أُمروا بذبح بقر  يأيت بأخومل خيُل الكشمممماف من اإلسممممرائيةليات، ففي قصمممم  موسممممى عةليه السممممالم مع قومه مل

يقول: " واختةلف يف البع  الذي ضممممممممر  به  )44(من ذكرها، فيقول يف تفسممممممممر قوله تعاىل: )فقةلنا اضممممممممربو  ببعضممممممممها( 
لسمممماهنا وقيل فخذها الي ه وقيل عشبها وقيل العظ  الذي يةلي الغضممممروف وهو أصممممل األذن وقيل األذن وقيل البضممممع  

 . )45(بن الكتفن " 
، لةلممداللمم  عةلى أن القتممل مممانع من موانع )46(من األحكممام الفقهيمم  اليت يممأيت  مما قولممه: " ومل يّورث قمماتممل بعممد ذلممك " 

 اإلرث.
يقول: " كان   )47(ومن القصص ما يذكر  عند تفسر قوله تعاىل: )وإذ قال موسى لقومه إن اهلل يأمرك  أن تذحبوا بقر (

يف بين إسرائيل شيو موسر فقتل ابمممممممممَنه بنو أخيه لرثو  وطرحو  عةلى با  مدين    جايوا يطالبون بديته، فأمره  اهلل أن 
 . )48(يذحبوا بقر  ويضربو  ببعضها ليحيا فيخربه  بقاتةله " 
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 .35آل ع ران  - 49
 .425، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 50
 .134آل ع ران  - 51
 .464، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 52
 .36آل ع ران  - 53
 .426، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 54
 . 96، ص 7مسةل : اجلامع الصحيح، دار الفكر، بروت، ج - 55
 .2الضحى  - 56
 .263، ص 4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 57

 
تقبل مين لك ما يف بطين حمررا ف ومن القصممص ما يذكر  عند تفسممر قوله تعاىل: )إذ قالت امرأت ع ران ر  إين نذرت

يقول: " روى أهنا كانت عاقرا مل تةلد إىل أن عشزت، فبينا هي يف ول شمممممشر  بصمممممرت  )49(إنك أنت السممممم يع العةلي ( 
بطائر يطع  فرخا له فتحركت نفسممممها لةلولد و نته فقالت: الةله  إن لك عةلّي نذرا شممممكرا إن ريقتين ولدا أن أتصممممد  به 

 .  )50(ن من سدنته وخدمه، فح ةلت  رمي وهةلك ع ران وهي حامل. " عةلى بيت املقدس فيكو 
من قوله عةليه الصمممممممممممممال   )51(ومن األحاديث النبوي  اليت يوردها ما يورد  عند تفسمممممممممممممر قوله تعاىل: )والكاو ن الغيظ( 

 .  )52(والسالم: )من كظ  غيظا وهو يقدر عةلى إنفاذ  مأل اهلل قةلبه أمنا وإيانا( 
احلديث رغ  صحته ال لالستشهاد به ولكن ليؤول معنا  ألنه ال ينسش  مع منهشه العقةلي، فعند تفسر  وأحيانا يورد 

يقول: " وما يُروى من احلديث )ما من مولود يولد إال  )53(قوله تعاىل: )وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجي ( 
ه حن يولد فيسممتهل صممارخا من مّس الشمميطان إيا ف عنا     إال مرمي وابنها( فاهلل أعةل  بصممحته، فإن صممحوالشمميطان يسممّ

  . )54( "من، وكذلك كل من كان يف صفته ا.كل مولود يط ع الشيطان يف إغوائه إال مرمي وابنها فإهن ا كانا معصو أن  
فهذا احلديث روا  مسممممممةل  يف صممممممحيحه من كتا  الفضممممممائل، با  فضممممممائل عيسممممممى عةليه السممممممالم، وروا  غر  من أهل 

 .  )55(احلديث 
 معاني اللغة في الكشاف: 

يعرض الزخمشمري يف كل آي  وموضمع لأللفاظ الةلغوي  بالتفسمر والشمرح مةل شا بشمىت فروع الكةل   وأصمو ا و ا قار ا  - 1
، يقول: سشى  )56(أو شا ها من األلفاظ، يقول يف املعه الةلغوي لكةل ممممم  )سشى( الوارد  يف اآلي  )والةليل إذا سشى( 

لريح، وقيل معنا  سمممكون الناس واألصممموات فيه، وسمممشا البحر سمممكنت سمممكن وركد والمه، وقيل ليةل  سممماجي  سممماكن  ا
 .  )57( " أمواجه، وطرف ساج ساكن فاتر.
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 .1الفةلق  - 58
 .300، ص 4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 59
 .154األعراف  - 60
 .120، ص 2ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 61
 .1اإلسراي  - 62
 .436، ص 2ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 63

 
وجند  يف بع  األحيان يذكر إىل جانب املعه الةلغوي لةلكةل   معه آخر ال صممممممةل  له باشممممممتقاقااا وفروعها، ومثال هذا 

، يقول: " الفةلق والفر  الصممممبح، ألن الةليل يفةلق عنه  )58(شممممرحه لكةل   )الفةلق( الوارد  يف اآلي  )قل أعوذ بر  الفةلق( 
ن إذا طةلع أبن من فةلق الصممبح ومن فر  الصممبح، ومنه قو  : سممطع الفرقاويفر  فعل  عه مفعول، يقال يف املثل: هو 

الفشر، وقيل هو كل ما يفةلقه اهلل كاألرض عن النبات واجلبال عن العيون، والسممممممحا  عن املطر واألرحام عن األوالد، 
 ةلقان " الفةلق واجل ع فواحَلّب والنوى وغر ذلك، وقيل هو واد يف جهن  أو جّب فيها من قو   ملا اط أن من األرض 

)59( . 
، يقول: "  )60(يعرض لةل عه اجملايي لةلكةل   عرضا دقيقا واسعا يقول يف معه )وملا سكت عن موسى الغضب(  – 2

هذا مثل كأن الغضممممممممممممممب كان يغريه عةلى ما فعل ويقول له: قل لقومك كذا وألق األلواح وجر برأس أخيك إليك، فرتك 
 يستحسن هذ  الكةل   ومل يستفصحها كل ذي طبع سةلي  وذو  صحيح إال لذلك، النطق بذلك وقطع اإلغراي ومل 

وألنه من قبيل شمممممعب البالغ ، وإال ف ا لقراي  معاوي  بن قر : )وملا سمممممكن عن موسمممممى الغضمممممب( ال  د النفس عندها 
يه وتنصممةله، ذار  إلشمميئا من تةلك ا ز  وطرفا من تةلك الروع ، وقرئ )وملا سممكت وأسممكت( أي أسممكته اهلل أو أخو  باعت

 .  )61(واملعه: وملا طفئ غضبه " 
يهت  بالتحةليل البالغي ودالل  الةلفظ يف سمميا  اآلي  وصممةلته  ا قبةله وما بعد ، فنشد  عند اآلي : )سممبحان الذي   – 3

ف ا معه  ، يقول: " فإن قةلت اإلسراي ال يكون إال بالةليل)62(أسرى بعبد  ليال من املسشد احلرام إىل املسشد األقصى(
ذكر الةليل ؟ قةلت: أراد بقوله ليال بةلفظ التنكر تقةليل مد  اإلسمراي وأنه أُسمري به بع  الةليل من مك  إىل الشمام مسمر  
أربعن ليةل ، وذلك أن التنكر فيه قد دل عةلى معه البعضمممممممممممممي ، ويشمممممممممممممهد لذلك قراي  عبد اهلل وحذيف  )من الةليل( أي 

 .  )63(بع  الةليل " 
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 .286البقر   - 64
 .408، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 65
 .3الفاحت   - 66
 .16غافر  - 67
 .2لناس ا - 68
 . 58، 56، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 69
 .282البقر   - 70
 . 404، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 71
 .2احلج  - 72
 . 4، ص 3ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 73

 
يتسايل لهمممممممممَ  خّص اخلر بالكسب والشر باالكتسا  ، )64(قوله تعاىل: ) ا ما كسبت وعةليها ما اكتسبت(  وجند  عند

؟ وجييب أن يف االكتسممممما  اعت ال، فةل ا كان الشمممممر مما تشمممممتهيه النفس وهي منشذب  إليه وأمار  به كانت يف حتصممممميةله 
 " العت ال ا ال دالل  فيه عةلى ا اخلر وصمممممممفتأع ل وأجّد فشعةلت لذلك مكتسمممممممب  فيه، وملا مل تكن كذلك يف با  

)65( . 
يفي  يف بيان القرايات ووجوهها واختالف معاين األسممةلو  القرآين نتيش   ا، يورد يف تفسممر قوله تعاىل: )مةلك  – 4

  أنه قرئ مةلك يوم الدين، ومالك، ومةلك بتخفيف الالم، وقرئ مةَلَك يوَم الدين بةلفظ الفعل ونصب )66(يوم الدين( 
( هو االختيار ألنه قراي  أهل احلرمن، ولقوله )ملن املةلك اليوم(   اليوم، وقرئ مالَك بالنصمممممممممممممب، ومالُك بالرفع، و)مةلهكه

 .  )69( )68(ولقوله )مةلك الناس(  )67(
الدليل ، و أنه يقرأ بالرفع )وال يضاُر( وبالفتح )وال يضاَر( )70(ويورد يف تفسر قوله تعاىل: )وال ُيضمار كاتمب وال شهيمد( 

قرايتا )وال يضارهر( باإلوهار والكسر، )وال يضمممممممممممماَرر( باإلوهار والفتح، واملعه: هنى الكاتب والشهيد عن ترك اإلجاب  
إىل ما يطةلب منه ا وعن التحريف والزياد  والنقصممممممممممممممان، أو النهي عن الضممممممممممممممرار   ا بأن يعشال عن مه  ويةلزّا، أو ال 

 .  )71( ل الشهيد مؤن  جميئه من بةلد يعطى الكاتب حقه من اجلعل، أو حي
يكثر من بيان اإلعرا  ووجو  النحو، ومن مثل ذلك ما كتبه يف قوله تعاىل: )يوم تروهنا تذهل كل مرضمممممممممممع  ع ا  – 5

، يقول: " )يوم تروهنا( منصممممممو  بتذهل والضمممممم ر )72(أرضممممممعت وتضممممممع كل ذات محل محةلها، وترى الناس سممممممكارى( 
لةلزلزل ، وقرئ تُذَهل كل مرضمممممممممممممع  عةلى البناي لةل فعول، وتذهل كل مرضمممممممممممممع  أي تذهةلها الزلزل ، والذهول الذها  عن 

 .  )73(األمر مع دهش . " 
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 .1العةلق  - 74
 .  270، ص 4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 75
 .22 - 21لقيام  ا - 76
 .  192، ص 4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 77
 .15العةلق  - 78
 .  272، ص 4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 79
 .71املائد   - 80
   .634، ص  1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 81

 
سممممم  ربك( النصمممممب ، يقول: " حمل )با)74(ومن مثل ذلك ما كتبه يف تفسمممممر قوله تعاىل: )اقرأ باسممممم  ربك الذي خةلق( 

عةلى احلال أي اقرأ مفتتحا باسممممممم  ربك، قل بسممممممم  اهلل   اقرأ، فإن قةلت: كيف قال )خةلق( فةل  يذكر له مفعوال   قال 
 )خةلق اإلنسان( ؟ قةلت: هو عةلى وجهن: إما أن ال يقدر له مفعول وأن يراد أن الذي حصل منه اخلةلق واستأثر به ال 

ق كل شممميي فيتناول كل خمةلو  ألنه مطةلق فةليس بع  املخةلوقات أوىل بتقدير  من خالق سممموا ، وإما أن يقدر ويراد خةل
 .  )75(بع  " 

يكثر يف تفسر  من االستشهاد بالشعر العريب السي ا من شعراي اجلاهةلي  وصدر اإلسالم لالحتشاج عةلى صح   - 6
 إىل ر ا اىل: )وجو  يومئذ ناضر رأى يف تفسر قوله تعما ذهب إليه يف شرح كةل   أو لفظ وبيان معنا ، مثل ما 

، أن النظر ال حي ل عةلى معه رخلي  األبصمممار وإمنا يراد به االنتظار والرتقب والتوقع ملا يأيت من عند اهلل من  )76(ناور (  
 جزيل ثوابه، واستدل بقول الشاعر: 

 .  )77(وإذا نظرت إليك من مةلك                    والبحر دونك يدتين نع ا                        
، قال: " لنأخذن بناصممميته ولنسمممحبنه  ا إىل النار، والسمممفع )78(ومثل ما قال يف تفسمممر قوله تعاىل: )لنسمممفعا بالناصمممي ( 
 القب  عةلى الشيي وجذبه بشد  "، وأتى بقول الشاعر: 

 .  )79(قوم إذا يقع الصريو رأيته       من بن مةلش  مهر  أو سافع                        
عدم التقيد  درسممممم   وي  معين  أو بقواعدها يف فه  النصممممموص، يقول يف تفسمممممر قوله تعاىل: )عّ وا وصمممممّ وا كثر   - 7

اغيث، أو هو خرب مبتدأ حمذوف أي أولئك  " )كثر  منه ( بدل من الضمممممممممممممم ر، أو عةلى قو   أكةلوين الرب  )80(منه ( 
 .  )81(كثر منه . " 
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 .23، 22القيام   - 82
   .192، ص  4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 83
 .6املائد   - 84
   .598، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 85

 
 بم يستعين الزمخشري في تفسيره

بالةلغ : اسممممتعان الزخمشممممري بالةلغ  يف تفسممممر القرآن، و ثل جهد  الةلغوي با ا  حبثه عن معاين الةلفظ وحصممممرها    - 1
 ثال بيان أقر ا إىل الةلفظ القرآين، ك ا  ثل با ا  التفسر اجملايي آليات الصفات اليت يوه  واهرها تشبيه اهلل خبةلقه، وم

، يقول: ")إىل ر ا ناور ( تنظر )82(  قوله تعاىل: )وجو  يومئذ ناضر  إىل ر ا ناور (ذلك تفسر  لممممممممممممممم )ناور (  نتظر  يف
إىل ر ا خاصمممممممممممممم  ال تنظر إىل غر ، وهذا معه تقدمي املفعول، أال ترى إىل قوله: )إىل ربك يومئذ املسممممممممممممممتقر( )إىل ربك 

حلصر، وال أهن  ينظرون إىل أشياي ال حييط  ا ايومئذ املسا (...كيف دّل فيها التقدمي عةلى معه االختصاص، ومعةلوم 
تدخل حتت العدد يف حمشممر جيت ع فيه اخلالئق كةله ...فاختصمماصممه بنظره  إليه لو كان منظورا إليه حمال، فوجب محةله 
عةلى معه يصح معه االختصاص، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس أنا إىل فالن ناور ما يصنع يب تريد معه 

 .  )83( والرجاي." التوقع
باملأثور: إن استعان  الزخمشري باملأثور النقةلي مرتبط بفه ه لةلحديث النبوي ومنهشه يف التعامل معه، فإذا كان قد  – 2

توقف يف مسممائل فقهي  كالصممال  وأحكامها، فإنه يف هذ  املسممائل اسممتعان باملأثور عن النيب صممةلى اهلل عةليه وسممةل  وعن 
وسمممميةل  لتفسممممر األحكام الفقهي  الع ةلي ، من ذلك تفسممممر  لقوله تعاىل: )وامسممممحوا برخلوسممممك   الصممممحاب ، فشعل املأثور
، حيث يورد حديث النيب صمممممممممةلى اهلل عةليه وسمممممممممةل : )ويل لألعقا  من النار( لبيان وجو   )84(وأرجةلك  إىل الكعبن(

 .  )85( غسل الرجةلن إىل الكعبن يف الوضوي عطفا عةلى الوجه واليدين
ممممممممممل: يتوضح املدى العقةلي لتفسر الزخمشري يف استخداماته التأويةلي  ل يات املتشا  ، ويف رد  عةلى خصوم بالعق – 3

مذهبه من الذين  سمممكوا بالظاهر، ومل يقف الزخمشمممري عند حد تأويل املتشمممابه، بل أحك  تفسمممر  وضمممبطه برجوعه إىل 
 ى مذهبه يف العدل والتوحيد. اآليات احملك مات، واليت كانت مه تها األوىل االستدالل عةل
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 .48الطور  - 86
 .39طه  - 87
 .26، ص 4الزخمشري: املرجع السابق، ج - 88
 .7، 6، ص 1الزخمشري: املرجع السابق، ج - 89
 .64املائد   - 90
 .627، ص 1الزخمشري: املرجع السابق، ج - 91
 .463، ص 3الزخمشري: املرجع السابق، ج - 92
 .129آل ع ران  - 93
  . 463، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 94

 
 منهجه في التفسير:

جعل الزخمشري من أصوله املذهبي  اخل س  )التوحيد والعدل والوعد والوعيد واملنزل  بن املنزلتن واألمر باملعروف والنهي 
 خرى.األعن املنكر( قاعد  مركزي  يف تفسر  تأصيال لالعتقادات االعتزالي  يف مواجه  الفر  اإلسالمي  

فيقول: " أي حبيث نراك ونكةلؤك، واع العن ألن الضمممممممممممممم ر بةلفظ ضمممممممممممممم ر  )86(يفسممممممممممممممر قوله تعاىل: )فإنك بأعيننا( 
 . )88(، وقرئ بأعيننا باإلدغام  )87(اجل اع ، أال ترى إىل قوله تعاىل )ولتصنع عةلى عيين( 

ةله سممممورا، وسممممور  آيات، وميز  قال الزخمشممممري حول فكر  خةلق القرآن: " وأوحا  عةلى قسمممم ن: متشمممما ا وحمك ا، وفصممممّ
بينهن بفصممممول وغايات، وما هي إال صممممفات مبتدإ مبتدع، ومسات منشممممأ خمرتع، فسممممبحان من اسممممتأثر باألولي  والقدم، 

 . )89(ورس  كل شيي سوا  باحلدوث عن العدم 
 عةلى إوهار نفي تعدد القدماي بنفي الصممفات اإل ي  املومه  تشممبيه اهلل خبةلقه، والوارد ذكرها يف القرآنوحيرص الزخمشممري 

 ، حيث )90(أو يف السن ، وحياول إثبات اافت املخالفن له من أهل السن  عند تفسر قوله تعاىل )بل يدا  مبسوطتان(
تكةل  به وبسمممممطها جماي عن البخل واجلود..وال يقصمممممد من ي اعترب تفسمممممره   سمممممي ا وتشمممممبيها، وفسمممممر  بقوله: "غّل اليد

وفسممر  بقوله: "بل هو جواد من غر تصممور يد وال بسممط  ا، ألهنا وقعت عبار  عن  ،)91(إثبات يد وال غّل وال بسممط "
 . )92(اجلود، ال يقصدون )أي العر ( شيئا آخر حىت إهن  استع ةلوها في ن ال يد له " 

يؤمن الزخمشممري بوعد اهلل ووعيد ، ك ا يعتقد أنه جيب عةلى اهلل فعل الصممالح واألصممةلح، جند هذا مبثوثا يف ثنايا كتابه، 
يقول: " يغفر ملن يشاي بالتوب ، وال يشاي أن يغفر إال  )93(فعند تفسر قوله تعاىل: )يغفر ملن يشاي ويعذ  من يشاي( 

 .  )94(يعذ  إال لةل ستوجبن لةلعذا . " لةلتائبن، ويعذ  من يشاي، وال يشاي أن 
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 .192آل ع ران  - 95
 .489، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 96
 .118املائد   - 97
 .658، 657، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 98
 .658، 657، ص ¹اإلنصاف في ا تض نه الكشاف من االعتزال، ) امش الكشاف( جناصر الدين أمحد بن حم د بن املنر االسكندري:  - 99

 .143األعراف  - 100

 
وحيصممممممر الزخمشممممممري شممممممفاع  النيب حم د عةليه الصممممممال  والسممممممالم يف يياد  درجات املؤمنن يف النعي ، وينفي أن تكون يف 
إخراج املؤمنن املوحدين العصمممممممممممممما  من العذا  إىل الثوا ، إذ لديه أن من أدخل النار ينبغي أال يكون مؤمنا، يقول يف 

يقول: " )وما لةلظاملن( الالم إشممممار  إىل من يدخل النار وإعالم بأن  )95(قوله تعاىل: )وما لةلظاملن من أنصممممار(  تفسممممر
 . )96(من يدخل النار فال ناصر له بشفاع  وال غرها. " 

وقد يقف الزخمشمممري يف نادر األحيان موقفا وسمممطا بن آراي املعتزل  وآراي أهل السمممن ، ومن مثل ذلك ما كتبه يف تفسمممر 
حيث يقول: " فإن قةلت املغفر  ال  )97(اآلي  الكري : )إن تعذ   فإهن  عبادك وإن تغفر    فإنك أنت العزيز احلكي ( 

   فقال:ه الكالم عةلى إن غفرت  ةلت: ما قال إنك تغفر    ولكنه بتكون لةلكفار، فكيف قال وإن تغفر    ؟ ق
إن عذبته  عدلت ألهن  أحقاي بالعذا ، وإن غفرت    مع كفره  مل تعدم يف املغفر  وجه حك  ، ألن املغفر  حسن  

 . (98)لكل جمرم يف املعقول، بل مىت كان اجلرم أعظ  جرما كان العفو عنه أحسن " 
ويعةلق عةلى هذا أمحد بن حم د االسمممممكندري فيقول: " تذبذ  الزخمشمممممري يف هذا املوضمممممع، فال إىل أهل السمممممن  وال إىل 
القدري ، أما أهل السمممممممممممممن  فاملغفر  لةلكافر جائز  عنده  يف حك  اهلل تعاىل عقال، بل عقا  املتقي املخةلص كذلك غر 

 واعد أن املغفر  لةلكافر ممتنع  عقال... فقول الزخمشري ال يأتةلف بقممتنع عقال من اهلل تعاىل... أما القدري  فيزع ون 
السن  إذ ال يةلتفت عنده  إىل التحسن العقةلي، وال يأتةلف أيضا بنزعات القدري  ألهن  جيزمون بأنه ال وجه من احلك   

 . (99)يف املغفر  لةلكافر " 
 أنظر )وملا جاي موسممممممممى مليقاتنا وكةل ه ربه قال ر  أرين ومن األمثةل  الواضممممممممح  عةلى اعتزاله يف تفسممممممممر  قوله عند اآلي :

إليك قال لن تراين ولكن انظر إىل اجلبل، فإن اسممممتقر مكانه فسمممموف تراين فةل ا  ةلى ربه لةلشبل جعةله دكا وخّر موسممممى 
 م  ، يقول الزخمشري: ")وكةل ه ربمه( من غر واسط)100(صعقا فةل ا أفا  قال سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنن( 
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 .112، 111، ص 2ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 101
 .22الفشر  - 102
 .253، ص 4الزخمشري: املرجع السابق، ج - 103
 .71يس  - 104
 .330، ص 3الزخمشري: املرجع السابق، ج - 105
 .75ص  - 106
 .383، 382، ص 3الزخمشري: املرجع السابق، ج - 107

 
ك ا يكةل  املةلك، وتكةلي مممممممممه أن خيةلق الكالم منطوقا به يف بع  األجرام ك ا خةلقه خمطوطا يف الةلوح، وُروي أن موسى 

 .(101) عةليه السالم كان يس ع ذلك الكالم من كل جه ."
، يقول: " فإن قةلت ما معه إسمممممناد اجمليي إىل اهلل، )102(ومن األمثةل  قوله عند اآلي : )وجاي ربك واملةلك صمممممفا صمممممفا( 

واحلرك  واالنتقال إمنا جيويان عةلى من كان يف جه  ؟ قةلت: هو  ثيل لظهور آيات اقتدار  وتبن آثار قهر  وسممممممممممممممةلطانه، 
   مثةلت حاله يف ذلك حبال املةلك إذا حضمممر بنفسمممه وهر حبضمممور  من آثار ا يب  والسمممياسممم  ما ال يظهر حبضمممور عسممماكر 

 .(103)كةلها وويرائه وخواصه عن بكر  أبيه " 
، يقول: " مما  )104((  ومن األمثةل  قوله عند اآلي : )أومل يروا أنا خةلقنا    مما ع ةلت أيدينا أنعاما فه   ا مالكون(

تولينا  ن إحداثه ومل يقدر عةلى توليه غرنا، وإمنا قال ذلك لبدائع الفطر  واحلك   فيها اليت ال يصممممممممممممممح أن يقدر عةليها 
 .(105)إال هو، وع ل األيدي استعار  من ع ل من يع ةلون باأليدي" 

، يقول: " فإن قةلت: ما وجه  )106( دي(ومن األمثةل  قوله عند اآلي : )قال يا إبةليس ما منعمك أن تسشمد ملا خةلقت بيم
 قوله )خةلقت بيدي( ؟ قةلت: قد سبق لنا أن ذا اليديمن يباشر أكثر أع اله بيديه، فغةلب الع ل باليدين عةلى سائر 

األع ممممممال اليت تباشر بغرمها حىت قيل يف ع ل القةلب هو مما ع ةلت يداك، وحىت قيل ملن ال يممممممد له: يممممممداك أوكتا وفوك 
 (.107)نفو، وحىت مل يبق فمر  بن قولمك هذا مما ع ةلته وهذا مما ع ةلته يداك" 

انب الةلغوي س ا شري، برع يف اجليف ختام احلديث عن الزخمشممممري نقول أنه أحد أعالم التفسممممر والةلغ  يف القرن السمممماد
 والبالغي وإوهار أسرار األلفاظ ومواضعها يف القرآن، انسش  يف كامل تفسر  مع مذهبه الفكري والعقائدي.

 هم(:543 )ت ألبي بكر بن العربي أحكام القرآن – 3
طريقته يف تأليف )أحكام القرآن( أنه يأيت بآيات األحكام الشممممممرعي  الع ةلي  )الفقهي ( مرتب  يف كل سممممممور ،   يشممممممرحها 
 ويستخرج ما فيها من أحكام، وهو يعت د عةلى الةلغ  وعةلى احلديث النبوي وعةلى ما كان من أفعال النيب صةلى اهلل عةليه 
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، 3هم(، دار املعرف ، بروت، ط543عةلي حم د البشاوي: تقدمي كتا  )أحكام القرآن( أليب بكر حم د بن عبد اهلل املعروف بابن العريب )ت  - 108

 .8، ص ¹، ج1972
ايل ألصول عحم د الدراجي: اإلمام أبو بكر بن العريب ومنهشه يف كتابه )أحكام القرآن(، جمةل  املوافقات، دوري  أكاديي  يصدرها املعهد الوطين ال - 109

 .8، ص ¹، وعةلي حم د البشاوي: املرجع السابق، ج337م،، ص 1993الدين، اجلزائر، العدد الثاين، جوان 
 .43النساي  - 110
 .432، ص ¹م، ج1972، 3لعريب: أحكام القرآن، دار املعرف ، بروت، طابن ا - 111
 .433، 432، ص ¹ابن العريب: املرجع السابق، ج - 112
 .434، 433، ص ¹ابن العريب: املرجع السابق، ج - 113

 
سممممممممممممر  ويؤيد رأيه باحلش  والدليل، اقتبس منه العةل اي كالقرطيب يف تف وسممممممممممممةل  وصممممممممممممحابته، ويواين بن املذاهب الفقهي 

 .(108) )اجلامع ألحكام القرآن(
آي ، وخال كتابه من تفسمممممممممر مثاين سمممممممممور من القرآن هي: الق ر،  827وبةلغ عدد اآليات اليت اسمممممممممتنبط منها األحكام 

  .(109) احلاق ، النايعات، التكوير، االنفطار، القارع ، ا  ز ، الكافرون
 مثال من تفسيره: 

كارى حىت تعةل وا ما تقولون( ال  وأنت  سممممممممممُ ، يقول ابن )110(يف تفسممممممممممر قوله تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصممممممممممّ
 العريب: " فيها )أي اآلي  بت امها( مثان وثالثون مسأل  "، نذكر منها:

عاىل عام يف املسمممممةل  والكافر، وإمنا خّص اهلل سمممممبحانه وتاملسمممممأل  األوىل: خطا  اهلل سمممممبحانه وتعاىل بالصمممممال  وإقامتها 
وا  مذا  هماهنما املؤمنن بماخلطما  ألهن  كمانوا يقي ون الصممممممممممممممال  وقمد أخمذوا من اخل ر وتةلهفمت عةليه  أذهماهن ، فُخصممممممممممممممّ

  (.111) اخلطا ، إذ كان الكفار ال يفعةلوهنا ُصحا  وال ُسكارى
أ: ان بن مهدي عن عةلي أنه صممةلى بعبد الرمحان بن عوف ورجل آخر فقر املسممأل  الثاني : يف سممبب نزو ا روى عبد الرمح

 .(112))قل يا أيمممممها الكافممرون( فخةلط فيها، وكانوا يشربون من اخل ر، فنزلت )ال تقربمموا الصممممال  وأنتمممم  ُسكارى(
ال تةّلبس بالفعل، وإذا   كذا بفتح الراي أي  املسممممأل  الثالث : قوله تعاىل )ال تقربوا الصممممال (، يقال يف الةلغ  العربي : ال تقَر 

 .(113) كان بض  الراي كان معنا  ال َتدُن من املوضع
 املسأل  الرابع : اختةلف يف املراد هاهنا عةلى قولن:
 أحدمها: أن املراد النهي عن قربان الصال  نفسها.
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 .434، 433، ص ¹ابن العريب: املرجع السابق، ج - 114
 .434، ص ¹ابن العريب: املرجع السابق، ج - 115
 .434، ص ¹عريب: املرجع السابق، جابن ال - 116
 .436، 435، ص ¹ابن العريب: املرجع السابق، ج - 117
 .2، 1، ص 1م، ج1981، 3مصطفى غالب: مقدم  )تفسر القرآن الكرمي( حملي الدين بن عريب، دار األندلس، بروت، ط - 118

 
نه إذا هُني املنع من قربان الصمممال  نفسمممها، ألالثاين: أن املراد بذلك موضمممع الصمممال  وهو املسمممشد، ويكون فيه تنبيه عةلى 

 .(114) عن دخول موضعها كرام  فهي باملنع أوىل
كر عبار  عن حبس العقل عن التصممممرف عةلى القانون الذي ُخةلق عةليه يف  املسممممأل  اخلامسمممم : قوله )وأنت  سممممكارى( السممممُّ
األصممممل من النظام واالسممممتقام ، وقد اتفق العةل اي عةلى أن املراد  ذا السممممكر سممممكر اخل ر، وأن ذلك إبان كانت اخل ر 

 .(115)حالال 
 النهي )حىت تعةل وا ما تقولون( بأي سممبب ُوجدت يرتتب عةليها احلك ، مثل املسممأل  السممادسمم : حيث ا ُوجدت العةل  يف

 .(116) حاالت النوم والغضب واجلوع الشديدين ومدافع  األخبثن
املسممأل  الثامن : إن قيل: نرى اإلنسممان يصممةلي وال حيسممن صممالته لشممغل باله، فال يشممعر بالقراي  حىت تك ل، وال بالركوع 

ما كان عدد ، قةلنا: إمنا أُخذ عةلى العبد االسممممممتشممممممعار وإحضممممممار الني  يف حال التكبر، فإن وال بالسممممممشود حىت ال يعةل  
ذهل بعد ذلك فقد سممممممممممممومح فيه ما مل يكثر، لتعذر االحرتاي منه، فهذا يكون حلظ  مع الغةلب    يصممممممممممممحو إىل نفسممممممممممممه 

 .(117) ب  احلال عةليهخبالف السكران والنائ  والغاضب ومدافع األخبثن، فإنه ال يكنه إحضار ذهنه لغةل
 هم(: 638)ت  تفسير القرآن الكريم لمحي الدين بن عربي – 4

يُنسب حملي الدين بن عريب تفسر لةلقرآن الكرمي، وهو مطبوع يف جمةلدين بتحقيق مصطفى غالب، والذي يذهب إىل أن 
البن عريب تفسرا لةلقرآن الكرمي عةلى الطريق  الشرعي  الظاهر ، وتفسرا آخر يتس  بالتأويل الباطين العامر بالرموي 

 (.118)هشري   1291عن النسخ  املطبوع  يف ا ند سن   واإلشارات الغامض ، وهو يقع يف جمةلدين، ومطبوع
ويف التفسر املنسو  إليه يقول ابن عريب يف مقدمته: "وبعد، فإين طاملا تعهدت تالو  القرآن، وتدبرت معانيه بقو  

 استأنست ىتاإليان، وكنت مع املواوب  عةلى األوراد حرج الصدر قةلق الفؤاد، ال ينشرح  ا قةليب وال يصرفين عنها ريب، ح
  ا فألفتها، وذقت حالو  كأسها وشربتها، فإذا أنا  ا نشيط النفس فةلج الصدر متسع البال منبسط القةلب فسيح السر 
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 .4، ص 1م، ج1981، 3حمي الدين بن عريب: تفسر القرآن الكرمي، حتقيق مصطفى غالب، دار األندلس، بروت، ط - 119
 .4، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 120
 .5، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 121
 .96، 92، ص ²جالذهيب: املرجع السابق،  - 122

 
طيب الوقت واحلال مسرور الروح بذلك الفتوح، كأنه دائ ا يف غبو  وصبوح، تنكشف يل حتت كل آي  من املعاين ما 

 (.119)يكّل بوصفه لساين " 
ويستدل عةلى منحا  يف هذا التفسر حبديث نبوي ال تُعرف درج  صحته، وفيه: )ما نزل من القرآن آي  إال و ا وهر 
 وبطن، ولكل حرف حّد، ولكل حّد مطةلع(، ويشرح املصطةلحات الوارد  يف احلديث من أن الظهر هو التفسر، والبطن 

اّلم لكالم، واملطةلع ما يصعد إليه منه فيطةلع عةلى شهود املةلك العهو التأويل، واحلّد ما يتناهى إليه الفهوم من معه ا
(120) 

ويبّن املنحى الذي سار عةليه يف تفسر  فيقول: "فشرعت يف تسويد هذ  األورا   ا عسى يس ح به اخلاطر عةلى سبيل 
  الكتا  وترتيبه، غر لنظ االتفا ، غر حائ  بقع  التفسر، وال خائ  يف جل  من املطةلعات ما ال يسعه التقرير، مراعيا

  ( .121)معيد ملا تكرر منه أو تشابه يف أساليبه، وكل ما ال يقبل التأويل عندي أو ال حيتاج إليه ف ا أوردته أصال " 
وتفسر  هذا يندرج ض ن التفسر الصويف أو اإلشاري أو الفيضي وهو تأويل آيات القرآن الكرمي عةلى خالف ما يظهر 

إشارات خفي  تظهر ألربا  السةلوك، ويكن التطبيق بينها وبن الظواهر املراد ، وهو )أي التفسر اإلشاري( منها  قتضى 
يرتكز عةلى رياض  روحي  يأخذ  ا الصويف نفسه حىت يصل إىل درج  تنكشف له فيها من اجل ل والعبارات إشارات 

 اشرتط لصحته شرطان مها:قدسي ، وتنهل عةلى قةلبه مما حت ةله اآليات من معارف رباني ، و 
 أن يصح عةلى مقتضى الظاهر املقرر يف لسان العر  حبيث جيري عةلى املقاصد العربي . – 1
 .(122) أن يكون له شاهد نصا أو واهرا يف حمل آخر يشهد لصحته من غر معارض – 2

لقرآني  واملعاين اليت بن املفرد  ا وحن العود  إىل تفسر  جند  يؤول اآليات وألفاوها تأويال بعيدا، حيث ال رابط هناك
يقتبسها منها، وهذا خروج عن حقيق  اآلي  القرآني  ومقصدها، و اوي ملا  ّيز به القرآن الكرمي من أنه بةلسان عريب مبن، 

 وأن بيانه البد أن يبتدئ ببيان القرآن أو السن  النبوي  أوال.
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 .1البقر   - 123
، وإبراهي  حم د طالي: خمتصر تيسر 158، 157، 156، ص 1املرجع السابق، جوأبو حّيان:  ،60، ص 1بن جزي: املرجع السابق، جا  - 124

 .6، ص ¹م، ج2009م(، دون ذكر دار النشر، اجلزائر 1914التفسر حمل د بن يوسف اطفيش )ت 
 .13، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 125
 .6املائد   - 126
 .313، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 127

 
 :أمثلة من تفسيره

جند كثرا من املفسرين يعدون احلروف املقطع  أوائل السور، ومنها )أمل( يعّدوهنا من  (123) يف قوله تعاىل: )أمل( – 1
املتشابه الذي استأثر اهلل بعةل ه، أو من أسرار اهلل، ألن اهلل له يف كل كتا  سّر، أو هي أمساي السور، أو أشياي أقس  

  (.124) تتكون منها كةل ات السور  ويكثر وجودها فيهاأو أهنا فواتح لةلتنبيه واالستئناف، أو هي حروف اهلل  ا، 
أما ابن عريب يف هذا التفسر املنسو  إليه يقول: "أشار  ذ  احلروف الثالث  إىل كل الوجود من حيث هو كل، ألن )أ( 
ن مإشار  إىل ذات الذي هو أول الوجود، و)ل( إىل العقل الفّعال املس ى جربيل، وهو أوسط الوجود الذي يستفي  

  ( .125) املبدأ ويفي  إىل املنتهى، و)م( إىل حم د الذي هو آخر الوجود.."
و ذا التأويل فقد جعل )أمل( تدل عةلى اهلل عز وجل وجربيل عةليه السالم وحم د صةلى اهلل عةليه وسةل ، وهذا فّرص 

ت ثل يف ثالث  )اهلل دها أن اإلله يوهو تأويل يشبه تأويل النصارى لعقيد  التثةليث، واليت مفا وادعاي دون دليل أو بّين ،
 وجربيل واملسيح، أو األ  واالبن وروح القدس(. 

يف قوله تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا إذا ق ت  إىل الصال  فاغسةلوا وجوهك  وأيديك  إىل املرافق وامسحوا برخلوسك   – 2
ن ين آمنوا( اإليان العةل ي، )إذا ق ت ( انبعثت  ع، يقول يف تأويل ألفاظ اآلي : ")يا أيها الذ(126) وأرجةلك  إىل الكعبن(

نوم الغفةل  وقصدمت إىل صال  احلضور واملناجا  احلقيقي  والتوجه إىل احلق، )فاغسةلوا وجوهك ( أي طّهروا وجو  قةلوبك  
ت والتصرفات ا اي العةل  النافع الطاهر املطّهر من عةل  الشرائع واألخال ... )وأيديك ( أي وقدرك  من دنس تناول الشهو 

يف مواد الّرجس، )إىل املرافق( إىل قدر احلقو  واملنافع، )وامسحوا برخلوسك ( جبهات أرواحك  عن كدور  القةلب وغبار 
، وهذا تأويل متعسف، وال يستقي  واملعاين احلقيقي  (127)تغّر  بالتوجه إىل العامل السفةلّي وحمب  الدنيا بنور ا دى..." 

 يدين ومسح الرخلوس واألرجل أو غسةلها.لةلصال  وغسل الوجه وال
يف قوله تعاىل: )ولقد أخذ اهلل ميثا  بين إسرائيل وبعثنا منه  اثين عشر نقيبا، وقال اهلل إين معك  لئن أق ت   - 3

 الصال  وآتيت  الزكا  وآمنت  برسةلي وعّزر وه  وأقرضت  اهلل قرضا حسنا ألكفرن عنك  سيئاتك  وألدخةلنك  جنات  ري 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 165 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
 .12املائد   - 128
 .316، 315، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 129
 .2النساي  - 130
 .253، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 131
 .3احلديد  - 132
، ص 1996، 1حمي الدين بن عريب: كتا  كشف املعه عن سّر أمساي اهلل احلسه، حتقيق بابةلو بينيتو، وكال  النشر اجلهوي ، مرسي ، إسبانيا، ط - 133
152. 

 .18احلديد  - 134
 .58حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ص  - 135
 .62العنكبوت  - 136
 .60حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ص  - 137

 
يؤول النقباي االثين عشر بأهن  احلواس اخل س  ،(128) حتتها األهنار ف ن كفر بعد ذلك منك  فقد ضّل سواي السبيل( من

 الظاهر ، واخل س الباطن ، والقو  العاقةل  النظري ، والعاقةل  العةل ي ، ويؤول إقام الصال  وإيتاي الزكا  بأهن ا القيام حبقو  
وهذا تأويل بعيد  ( ،129)السعادات البدني  بالعباد ، وترك السعادات اخلارجي  بالزهد " التزكي  والتخةلي  من اإلعراض عن 

 ال صةل  له  عاين الصال  والزكا  يف القرآن والسن  ويف الةلغ  العربي .
لذهن ا، يؤول )اليتامى( تأويال بعيدا عن املعه احلقيقي املتبادر إىل (130) يف قوله تعاىل: )وآتوا اليتامى أموا  ( - 4

 .  (131) فيقول: ")وآتوا( يتامى قواك  الروحاني  املنقطعن عن تربي  الروح القدسي، )أموا  ( أي معةلوماا  وك االا "
ويف مصممممنفه )كتا  كشممممف املعه عن سممممّر أمساي اهلل احلسممممه( يورد كثرا من اآليات القرآني  ويفسممممرها تفسممممرا أخالقيا، 

ول احلسممممه، وكيفي  فةلق اإلنسممممان وحتققه  ا، يقول يف معه قوله تعاىل: )هو األ ويسممممتشممممهد  ا ألجل شممممرح أمساي اهلل
: " األول املقصممممممممممممممود هنما المذي ال مفتتح لوجود ، واآلخر هو المذي ال هنمايم  لوجود ، (132) واآلخر والظماهر والبماطن(

له تعاىل: )وأقرضممممممممموا اهلل ، ويقول يف معه قو (133)وليس مث  موجود يوصمممممممممف بالضمممممممممدين من وجه واحد إال احلق تعاىل" 
 : " فيقبضه منك ليعود به عةليك مضاعفا، و)قرضا حسنا( موضع تعةل  األد ، فهو املعطي(134) قرضا حسنا(
مه((135) واآلخذ " م م م م م م ماي من عباد  ويقدر ل م م مط الري  ملن يشم م ممط ال (136) ، ويقول يف معه قوله تعاىل: )اهلل يبسم : " البسم

خبالف القب  فإنه قد يكون عن بسممممممممط وعن ال بسممممممممط، فالباسممممممممط الذي هو احلق يعّ  نفعه  ا يكون إال يف مقبوض 
 .(137)تقتضيه ذوات املبسوط عةليه  وخيّص  ا تقتضيه سعاد  بع  العباد"
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نالحظ فرقا بن تناوله ومعاجلته ل يات القرآني  يف التفسمممممممممر املنسمممممممممو  إليه، وبن تفسمممممممممر  لبع  اآليات يف مصمممممممممنفه 
)كتا  كشممممممف املعه عن سممممممّر أمساي اهلل احلسممممممه(، إذ أنه يف هذا الكتا  يةلتزم بالتفسممممممر الةلغوي لةلفظ القرآين ويربطه 

 باملعه املقتبس منه، وإن كان معه صوفيا أو أخالقيا.
ليت برع اومن كل ما سممبق يتبن أن التفسممر بالرأي تأثر بثقاف  كل مفسممر خاض فيه، حبيث يغةلب عةلى تفسممر  الناحي   

 فيها وأجاد.
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 خاتمة:
 

 توصةلنا من خالل هذ  الدراس  إىل النتائج اآلتي :
القرآن كتا  اهلل تعاىل، أنزله اهلل  داي  البشممممر وسممممعادا ، يشممممت ل عةلى نصمممموص قطعي  الدالل ، أحكامها ثابت ،  - 1

 وهي ليست حمال إلعاد  النظر واالجتهاد.وهي  ثاب  الكةليات واخلطوط العريض  لةلشريع  اإلسالمي ، 
ك ا يشممممت ل عةلى نصمممموص وني  الدالل  حتت ل أكثر من معه، وفيها خيتةلف املفسممممرون، كل حسممممب مذهبه الفقهي أو 

 العقائدي.
ملفسر ايعرب التفسر بالرأي عن احليا  واجلهّد  يف املعاين املقتبس  من القرآن رغ  تغر األعصر واأليمان، وذلك ألن  - 2

يتأثر بالعصممر الذي يعيش فيه، ويتسممع عقةله كةل ا اطةلع عةلى نصمموص القرآن، ويتسممع باملعةلومات اجلديد  اليت يكتسممبها 
 يف شىت اجملاالت العةل ي .

يبن التفسممممممممممممممر بالرأي مرون  القرآن الكرمي وماليمته واسممممممممممممممتشابته ملختةلف األحداث والوقائع والتطورات يف احليا   - 3
 بقه مع احلقائق العةل ي  اليقيني .البشري ، وتطا

نرى أن ميدان التفسممممممر بالرأي يتةلئ  حاوالت اجتهادي  عديد ، حبيث يبتعد املفسممممممر أحيانا بسممممممبب الدخول يف  - 4
 تفاصيل موضوعات متشعب ، يبتعد عن موضوع التفسر وصةلبه.

 .رمي وتسه  يف بيان معانيه وأحكامهكل العةلوم اليت اشتغل  ا عةل اي اإلسالم وفقهاخل  فدم القرآن الك   - 5
 يز كل تفسممر  يز  خاصمم   يز  عن غر  من التفاسممر، وذلك حبسممب اهت ام كل مفسممر والناحي  العةل ي  اليت برع  - 6

فيها، فنشد التفسر الفقهي وبيان األحكام الشرعي  الع ةلي  لدى أيب بكر بن العريب يف )أحكام القرآن(، وجند التفسر 
 ي واالهت ام جبوانب النحو واإلعرا  لدى أيب حيان األندلسي يف )تفسر البحر احمليط(.الةلغو 
نالحظ وهور التفسمممممر الصمممممويف الفةلسمممممفي لةلقرآن الكرمي، والذي يؤمن أصمممممحابه أن ل ي  واهرا وباطنا )الشمممممريع   - 7

 واحلقيق (، والذي جينح إىل اإلغرا  يف املعاين البعيد  عن اآلي ، واليت ال صةل   ا باأللفاظ من الناحي  الةلغوي ، ويرجع 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 168 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 
تزاج عةل  التصمممممممممموف  ا تُرج  من الفةلسممممممممممف  اليوناني  السممممممممممي ا يف جمال اإل يات هذا النوع من التفسممممممممممر إىل بدايات ام

 والنبوات، ومثال هذا النوع من التفسر التفسر املنسو  إىل حمي الدين بن عريب.
تنحصممممممممر ا اهات املفسممممممممرين املذهبي  تقريبا يف اال اهات الفقهي  والعقائدي  والصمممممممموفي ، مع تباين يف اسممممممممتخدام  - 8
 ةليل الةلغوي لنصر  آراي املذهب ومناقش  اآلراي املخالف . التح
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 ، املكتب  العصري ، براهيالزركشي )بدر الدين حم د بن عبد اهلل( : الربهان يف عةلوم القرآن، حتقيق حم د أبو الفضل إ-
 بروت 

 م، 1984، 4حم د الزفزاف: التعريف بالقرآن واحلديث، مكتب  الفالح، الكويت، ط، الزفزاف -
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