
 احملارضة اًرابؼة 

 ٔأمهَة ػمل اًتفسري 

و كد انتسب رشفَ ُذا من رشف موضوػَ فٕان موضوػَ  ػمل اًتفسري يف هظر اكفة املسلمني من ٔأرشف اًؼلوم ؤأرفؼِا، ُو

الكم هللا ثؼاىل، ورشف ؾرضَ فٕان اًـرض مٌَ ُو الاغتصام ابًؼروة اًوثلى واًوصول ٕاىل اًسؼادة احللِلِة اًيت يه اًـاًة 

ًََ وذكل ٔلن لك نامل دًين ٔأو دهَوي مفتلر ٕاىل اًؼلوم اًرشغَة واملؼارف اًلصوى، ورشف مؼلومَ ومن هجة شدة احلاجة إ 

ا 205ادلًًِة، ويه ابًطبع متوكفة ػىل اًؼمل بىتاب هللا ثؼاىل   ، كَاَل اًراؾب الاصفِاين: ت) َُ ُف ِصيَاػٍَة ًََتَؼاَطا ( " َأرْشَ

َف ا ََاُن َذكِلَ َأنَّ رَشَ َ وَْساُن ثَْفِسرُي اًُْلْرأِٓن ب
ّ
اَبؿَِة ِلَنَّ َمْوُضوَع اْْل ُف ِمَن ادّلِ َا َأرْشَ َّنَّ

ّ
ََاؿَِة فَا َِا ِمثَْي اًّصِ ِف َمْوُضوِغ ا ِبرَشَ مَّ

ّ
يَاػَِة ا ًّصِ

ا ِبرَشَ  مَّ
ّ
تَِة َوا َْ َو ِجْْلُ اًَْم ُُ ي  ِ اَبؿَِة اذلَّ ُف ِمْن َمْوُضوعِ ادّلِ ُة َومُهَا َأرْشَ ُب َواًِْفضَّ َُ ََاؿَِة اذل َا ِف ؾََرِضَِا اًّصِ َّنَّ

ّ
ّبِ فَا ِمثَْي ِصيَاػَِة اًّطِ

ِة َوؾََرَض اًُْىٌَاَسِة ثَْيِظَُف اًُْمْستََ  حَّ فَاَدُة اًّصِ
ّ
ّبِ ا ُف ِمْن ِصيَاػَِة اًُْىٌَاَسِة ِلَنَّ ؾََرَض اًّطِ َِ َأرْشَ لَْْيَا اَكًِْفْل

ّ
ِة اًَْحاَجِة ا ًِِشدَّ ا  مَّ

ّ
احِ َوا

َِ َأَشدُّ مِ  َْ َ ً
ّ
نَّ اًَْحاَجَة ا

ّ
ىَل اًِْفلْ فَا

ّ
ْلَّ َويِهَ ُمْفتَِلَرٌة ا

ّ
ْذ ما من واكؼة من اًَْىْوِن يِف َأَحٍد ِمَن اًَْخلِْق ا

ّ
ّبِ ا ىَل اًّطِ

ّ
َِ َن اًَْحاَجِة ا َِ ِلَنَّ ِب

َِ بَْؼُض اًيَّاِس  َْ َ ً
ّ
تَاُج ا َُ ََيْ َّ ه

ّ
ّبِ فَا ََلِف اًّطِ ٍِن ِِبِ ََا َوادّلِ هْ َذا ُغرَِف َذكِلَ فَِصيَاػَُة اهِْتَظاُم َصََلحِ َأْحَواِل ادلُّ

ّ
يِف بَْؼِض اْلَْوكَاِت ا

ُم  َُ الَكَ ِة اًَْمْوُضوعِ فَِِلَنَّ َمْوُضوػَ ا ِمْن هِجَ َََّلِث َأمَّ َِاِت اًث َف ِمَن اًِْج َ َو ًًَُْبوُع لُكِّ اًتَّْفِسرِي كَْد َحاَزِت اًرشَّ ُُ ي  ِ ِ ثََؼاىَل اذلَّ اَّللَّ

ىَل ِحْْكٍَة َوَمْؼِدُن لُكِّ فَضِ 
ّ
َو اِْلْغِتَصاُم اِبًُْؼْرَوِة اًُْوثْلَى َواًُْوُصوُل ا ُُ  َُ ـََرَض ِمٌْ ـََرِض فَِِلَنَّ اًْ ِة اًْ ا ِمْن هِجَ ِلِِلَِِّة َََلٍ َوَأمَّ ََ َؼاَدِة اًْ  اًسَّ

ٍل ِدًيِنٍّ َأْو دُ  ِة اًَْحاَجِة فَِِلَنَّ لُكَّ مََكَ ِة ِشدَّ ا ِمْن هِجَ َّيِت َْل ثَْفََن َوَأمَّ ِغََِّة َواًَْمَؼاِرِف اً ْ ىَل اًُْؼلُوِم اًرشَّ
ّ
ََِوّيٍ ػَاِجِلٍّ َأْو أِٓجِلٍّ ُمْفتَِلٌر ا ْ ه

ِ ثََؼاىَل "   َفٌة ػىََل اًِْؼمْلِ ِبِىتَاِب اَّللَّ ًَِِِّة َويِهَ ُمتََوكِّ ً  ادّلِ

لد كال اًرسول )صىل هللا ػلََ واهل وسمل( يف وصفَ نام روى غن إْلمام ػل )ػ        لََ اًسَلم(:  "ػلَمك بىتاب هللا ًو

و اًفصي ًُس ابًِزل، من ترنَ من جبار كصمَ هللا، ومن ابتـى اًِدى  فَِ هبأٔ ما كبلمك، وخرب ما بؼدمك، وحمك ما بٌُمك ُو

و اذلي ْل تًزؽ بَ ألُواء وْل ٌش بع مٌَ  و حبي هللا املتني واذلهر احلىمي واًرصاط املس تلمي، ُو يف ؿرٍي ٔأضهل هللا، ُو

اًؼلامء، وْل خيلق ػىل نرثة اًرد وْل ثيليض وؼجائبَ، من كال بَ صدق، ومن حمك بَ ػدل ومن خامص بَ ٔأفلح ومن دغي 

 ٕاًََ ُدى ٕاىل رصاط مس تلمي "    

( ٕاىل ٔأبؼد من ُذا جفؼي 235وكد ٔأمجع اًؼلامء ػىل ٔأن اًتفسري من فروض اًىفاايت   يف حني ذُب اًزخمرشي ت ) 

ْْكََة َمن ٌََشاء َوَمن اخلوض يف ثفسري اًل َِ رأٓن فرض ػني    ويف اًلرأٓن اًىرمي أآيت ثبني ذكل مهنا كوهل ثؼاىل: ))ًُؤِِت اًْ

 َِ ا َنِثرًيا((   ،ٔأخرج ابن نثري غن ابن غباس )ريض هللا غيَ( يف كوهل ثؼاىل ))ًُؤِِت اًْ ْْكََة فَلَْد ُأوِِتَ َخرْيً َِ ْْكََة(( كال: ًُْؤَت اًْ

، وحَلهل وحرامَ ؤأمثاهل... وكال ًَ  بن ٔأي "ًؼين املؼرفة اب ًلرأٓن، ساهخَ ومًسوخَ، وكحْكَ ومتشاههَ، وملدمَ ومؤخٍر

ِغََِّة، َوَمْجَمَع اَلْحََكِم 865سلمي غن جماُد اًؼمل واًفلَ واًلرأٓن"   كال اًواحدي ت ) ْ نَّ ُأمَّ اًُْؼلُوِم اًرشَّ
ّ

( غن فضي اًلران "َوا

ًَِِِّة، ِنتَاُب  ً اِفَِةَ ادّلِ َراِم، َواًَْمَواِغظَ اًيَّاِفَؼَة، َواًِْؼرَبَ اًشَّ ََ ََاَن اًَْحَلِل َواًْ َ ِ اًُْموِدُع هُُصوَص اَلْحََكِم َوب ًِـََة، اَّللَّ ََ اًَْبا َج َُ ، َواًْ

ِف اًْ  َف اًُْؼلُوِم ِبرَشَ َا، َلنَّ رَشَ ُِّ ا، َوَأَجل َُ ُف اًُْؼلُوِم َوَأَغزُّ َِ َأرْشَ َف اًَْمْؼلُوَماِت، اَكَن َواًِْؼمْلُ ِب ِ ثََؼاىَل َأرْشَ ا اَكَن الَكُم اَّللَّ َمْؼلُوِم. َوًَمَّ

َف اًُْؼلُوِم "  ،ٔأما من حِ  اًشمول فان " ػ ، َأرْشَ َِ َوثَأِِوًهِلِ َباِب ثَْْنًِهِلِ َوَمَؼاِهَ ٍِ َوَأس ْ مل اًتفسري من ٔأمه اًؼلوم اًِْؼمْلُ ِبتَْفِسرِي

ٔأمه اًؼلوم فِٔلهَ ًتؼلق بالكم هللا وْل ٔأمه من الكم هللا س بحاهَ و ثؼاىل وْل ٔأرشف من الكمَ جي ومن ٔأمشلِا ، ٔأما ٕاهَ من 

وػَل ومن ذكل ٔأًضًا مشوًَة ػمل اًتفسري ًسائر اًؼلوم ووجَ ذكل ٔأن املتحدث يف اًؼلِدة ٔأمٍر كحصور فْيا ، و املتحدث يف 

فسري فٕاهَ اترًة ًتحدث يف اًؼلِدة، و اترًة ٔأخرى ًتحدث يف ألحَكم اًفلَ ٔأًضًا كحصور يف جاهب اًفلَ ، ٔأما املتحدث يف اًت 



ىذا ...فِو ًتٌلي بني اًؼلوم  اًرشغَة اًؼملَة )ٔأي فامي ًتؼلق يف اًفلَ( ، واترة ًتحدث يف ألخبار، ٔأخبار ألمم اًسابلة ُو

 مجَؼًا وسبب ذكل ٔأن هللا ثؼاىل ىزل اًلرأٓن ثبِاسًا ًلك يشء " 

ن بن محمد اًؼامثين كال مسؼت ٔأاب بىر اًيُسابوري ًلول مسؼت اًربَع بن سلامين ًلول كال اًشافؼي اي ربَع: وكد ٔأخرج غامث  

"رىض اًياس ؿاًًة ْل ثدرك فؼلَم مبا ًصلحم فأًٔزمَ فٕاهَ ْل سبِي ٕاىل رضامه ؤأػمل ٔأن من ثؼمل اًلرأٓن جي يف غَون اًياس 

ت جحتَ ومن ثؼمل اًيَو َُب ومن ثؼمل اًؼربَة رق طبؼَ ومن ثؼمل احلساب جي رٔأًَ ومن ثؼمل اًفلَ  ومن ثؼمل احلدً  كًو

 هبي كدٍر ومن مل ًرض هفسَ مل ًيفؼَ ػلمَ ومَلك ذكل لكَ اًتلوى"     

ُس غيدمه مصباح   وكال ٕاايس مثي اذلٍن ًلرؤون اًلرأٓن ومه ْل ًؼلمون ثفسرٍي مكثي كوم جاءمه نتاب من ملىِم ًََل ًو

ًدرون ما يف اًىتاب ومثي اذلي ًؼرف اًتفسري مكثي رجي جاءمه مبصباح فلرؤوا ما يف اًىتاب ، وكال فتداخلهتم روػة ْل 

ابن غباس اذلي ًلرٔأ وْل ًفرس اكٔلغراي اذلي هيذي اًشؼر، وكال جماُد ٔأحب اخللق ٕاىل هللا ٔأػلمِم مبا ٔأىزل، وكال احلسن 

 ا ًؼين هها وهللا ما ٔأىزل هللا أًٓة ٕاْل ٔأحب ٔأن ًؼمل فمين ٔأىًزت وم

 


