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ثسم هللا اًصمحن اًصحمي
يف حماوةل ٌَىضف ؾن مهنج الإمام املاحصًسي يف ثفسريٍ ،سبحاول اتخساء بن بس خـصط صُئا من حصمجخَ .
بزحو من ذالًِا اًوكوف ؿىل تُئة الإمام ،وؿىل خمخَف اجلواهة اًيت بثصث يف حىوًيَ وادذَازاثَ اًـَمَة
واملشُحَة.

حصمجة الإمام املاحصًسي
ُو محمس جن محمس جن محموذ جن محمس بتو مٌعوز املاحصًسي اًسمصكٌسي.
1
كس ٍىون مودله يف اًـلس اًصاتؽ من اًلصن اًثاًر اًِجصي ،بي ما تني س ية ُ 233ـ وحىت س ية ُ240ـ
بما وفاثَ ففي س ية 333ه ؿىل اًعحَح املضِوز.
حالٍ ظاحة اجلواُص امليضتئ يف ظحلاث احليفِة ،ؾحس اًلاذز حميي ادلٍن احليفي (ث ُ775ـ) تعفاث خََةل
كائال " :الإمام بتو مٌعوز املاحصًسي زئُس بُي اًس ية وبثحاؿَ من احليَفة بنرث "..ويف موضؽ بدص " :من
هحاز اًـٌَلء ختصح تبيب هرص اًـَايض اكن ًلال هل اإمام اًِسى" اُـ..
ص َوذَ:
ثخَمش اًض َخ بتو مٌعوز املاحصًسي ؿىل ًس ؿٌَلء هحاز ،رهصث مهنم نخة اًرتامج بزتـة ؿٌَلء حيخَون ماكهة
ابزست من تني بؿالم اًفلَ احليفي وتني ؿٌَلء سماهنم ومه:
 - 1بتو هرص اًـَايض:
بمحس جن اًـحاش ،وًًهتيي وس حَ اإىل اًعحايب اجلََي سـس جن ؾحاذت الهعازي اخلززيج زيض هللا ؾيَ،
اًفلَِ اًسمصكٌسي.
كال بتو اًلامس احلىمي اًسمصكٌسي :ما بىت اًفلَِ باب هرص اًـَايض بحس من بُي اًحسغ والُواء ،وبوىل
اجلسال واملصاء يف ادلٍن تبًة من اًلصبن حيخج هبا ؿَََ ملشُحَ  -اإل ثَلاُا بتو هرص اًـَايض مدخسئًا مبا ًفحمَ
وًلعـَ.
وكس ثفلَ بتو هرص اًـَايض ؿىل الإمام بيب جىص بمحس جن اإحساق اجلوسخاين ،ثَمَش سَامين جن موىس
اجلوسخاين ،وثفلَ ؿَََ حٌلؿة مهنم ودلاٍ.
 1تفسري ادلاتريدي (تأويالت أىل السنة) أبو منصور ادلاتريدي (ادلتوىف333 :ىـ) ،حتقيق :د .رلدي باسلوم ،دار الكتب العلمية
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 - 2بتو جىص بمحس اجلوسخاين :ثَمَش بيب سَامين اجلوسخاين اًفلَِ احليفي (ث 200ه)،
ُ - 3م َح َّمس جن ملاثي اًصاسي
 - 4هعري جن َ ْحي ََي اًحَري
وهؼصت ؿامة اإىل ص َود املاحصًسي ثحني بهنم مجَ ًـا ٍصحـون يف ؿَمِم اإىل الإمام بيب حٌَفة .ومن مث فِو ًـخرب
مذرص ًخا من مسزسة بيب حٌَفة وؿىل ًس بؿالم املشُة احليفي ،ول بذل ؿىل ركل من بهَ اكن ًددؽ املشُة
احليفي يف اًفلَ ،وتَف فَِ صب ًوا ؾؼميًا تني بكصاهَ.

ثالمِشٍ:
 1اإحساق جن ُم َح َّمس جن اإسٌلؾَي جن اإجصاُمي جن سًس ،بتو اًلامس اًلايض احلىمي اًسمصكٌسي (ث342ه)
كال ؾيَ بتو سـس اًسمـاين :زوى ؾن ؾحس َّاَّلل جن سِي اًزاُس ،ومعصو جن ؿامص املصوسي ،وثفلَ تبيب
مٌعوز املاحصًسي .وكس ثوىل اإحساق كضاء مسصكٌس باي ًما ظوًةل ،ومحسث سريثَ ،وًلة تـ " احلىمي "؛ ًىرثت
حمكخَ ومواؾؼَ.
 2ؾحس اًىصمي جن موىس اًزبذوي اًًسفي (املخوىف 390 :ه) اكن ساُسا مفذَا.
 3بتو ؾحس اًصمحن جن بيب اٌََر اًحخا زي ظاحة بيب اًلامس احساق جن محمس ،و ٌُل من بكصان بس خارٌُل بيب
ِ
1
مٌعوز املاحصًسي وؾيَ بذشا ؿمل اًْالكم واًفلَ

مؤًفاثَ:

نخاة اًخو ِحِس
نخاة امللالث
نخاة تَان بوُام املـزتةل
نخاة ثبوًالث اًلصبن وُو نخاة ل ًواسًَ فَِ نخاة تي ل ًساهََ يشء من ثعاهَف من س حلَ ىف ركل
2
اًفن
نخاة ثبوًالث بُي اًس ية – وُو ثفسريٍ -
3
زساةل" :ما ل جيوس ؿَََ اًوكف" خمعوظة
وفذاواٍ مدخوثة يف نخة اًفلَ احليفي ونشا بكواهل يف نخة اًـلائس و اًفصق.
 1اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية ،عبد القادر بن زلمد بن نصر اهلل القرشي ،أبو زلمد ،زليي الدين احلنفي (ادلتوىف775 :ىـ)،
مري زلمد كتب خانو – كراتشي.
 2نفس ادلصدر السابق

 3فهارس علوم القرآن الكرمي دلخطوطات دار الكتب الظاىريّة ،صالح زلمد اخليمى ،الناشر :رلمع اللغو العربيو – دمشق،
 1403ىـ  1983 -م
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ؾرص الإمام
وضب الإمام يف اًـِس اًـحايس ،يف وكت تسب فَِ ػِوز ذول مس خلةل يف اًرشق الإساليم .فاكهت مسصكٌس وكهتا
حتت سَعة ادلوةل اًساماهَة .وكس اكن لؿرتاف ُشٍ ادلوةل ابخلالفة اًـحاس َة ،ذوز يف اس خلصاز وظن الإمام
املاحصًسي .فاسذُصث احلضازت الإسالمِة يف ؾِس ادلوةل اًساماهَة -صبهنا صبن اًـرص اًـحايس يف اًلصن
اًثاًر -حىت اكهت خبازى ،ومسصكٌس ،وتَخ حتت حمكِم مٌازاث ٌَـَوم ادلًًِةً ،فس اإٍهيا اًعالة من لك
حسة وظوة.نٌل اهدرش اًصذاء يف ؾِسمه ،و اثحاؾِم سخِي احلق يف حمكِم ،حىت مسهحم امللسيس فلال:
اإهنم بحسن سريت .و ُشا فض ًال ؾٌل ؾصف ؾهنم من اإخالل ٌَـمل وبُهل ،فلس اكن من زسوهمم بل ٍلكفوا بُي
اًـمل ثلدَي الزط تني بًسهيم.
اُمت بمصاء ادلوةل اًساماهَة بًضا ابًـَوم اًعحَـَة والذتَة ،فلس هحف ؿٌَلء وصـصاء يف تالظ ُشٍ ادلوةل ،فٌحف
اًصوذيك ،بول صاؾص قيايئ يف فازش ،ومؤسس املَحمة اًخـَميَة اًيت ثـس من بدعة فصوغ الذة
اًفازيس.
واجن سٌُا اًفَِسوف اًعحُة اذلي تسب ًؼِص اإهخاخَ يف ؾرص مٌعوز جن هوخ اًساماين ( ثُ 350ـ )
وخباظة نخاتَ اًلاهون يف اًعة.
ذالظاث من حصمجة الإمام:
 وضبت الإمام يف ذوةل سًِة مواًَة دلاز اخلالفة متشُة الإمام ابملشُة احليفي ،و ًؼِص ركل من ذالل ص َوذَ ومؤًفاثَ. ثبثصٍ تـمل اًالكم وإاثلاهَ ملحاحثَ وكضاايٍ متزي ؾرصٍ تلوت ؿَمَة سواء يف اًيلََاث بو اًـلََاث -وضبثَ يف كعص اص هتص تـٌَلء هحاز مٌش فذحَ.
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مهنج الإمام املاحصًسي يف ثفسريٍ:
ثبوًالث بُي اًس ية

ظحـاث اًىذاة وحتلِلاثَ:
ثواًت حتلِلاث اًىذاة تـس ػِوزٍ ،حفللت تـغ بحزائَ مث حلق جاكمهل .وزمغ نرثت اًًسخ اخملعوظة
ٌَىذاة واًيت تَلت س خا و زالزني وسزة  ،1اإل بن بنرث حمللَِ مل ًـمتسوا ؿىل بنرث من وسرخني بو زالج.
ومن ُشٍ اًخحلِلاث:
.1
.2
.3
.4
.5

حتلِق ادلنخوز اإجصاُمي ؾوضني و اًس َس ؾوضني ٌَجزء الول من اًىذاة ،واملخضمن سوزت اًفاحتة
والايث  140 -1من سوزت اًحلصت ،اجملَس الؿىل ٌَضؤون الإسالمِة يف اًلاُصت1391 ،ه1971-م.
حتلِق ادلنخوز محمس مس خفِغ اًصمحن ًسوزت اًفاحتة و سوزت اًحلصت اكمةل ،اإظساز وسازت الوكاف و
اًضؤون ادلًًِة يف تلساذ ،س ية 1404ه1983 -م،
حتلِق فاظمة ًوسف اخلميي ظ الاوىل ،اًصساةل انرشون2004 ،م ،و اؾمتسث وسرخني ،الوىل من
املىذحة اًؼاُصًة يف ذمضق و اًثاهَة من ذاز اًىذة املرصًة (.وُو اًخحلِق اذلي اؾمتسث)
حتلِق جمسي ابسَوم ،واؾمتس ؿىل زالج وسخ دعَة :وسرخني تساز اًىذة املرصًة ،ووسزة ترتهَا ،
ظحـة ذاز اًىذة اًـَمَة ،تريوثً ،حيان1426 ،ه2005 -م.
حتلِق ذ .جىص ظوابل اوكًل مؽ جلية ؿَمَة حعَوا ؿىل حنو زالزني وسزة واؾمتسوا مهنا ؿىل بزتؽ
وسخ .واس خفاذوا من رشخ اًخبوًالث ًـالء ادلٍن اًسمصكٌسي ثَمَش بيب مـني اًًسفي وهل جسؽ
2
وسخ دعَة مهنا ست وسخ يف حصهَا

 1كتاب التوحيد ،أبو منصور ادلاتريدي ،حتقيق :د .بكر طوبال أوغلي و زلمد آروشي ،دار صادر ،بريوت ،مكتبة اإلرشاد
استانبول2001 ،م ،ص.24 .
 2نفسو ،ص.25 .
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ؾصط املهنج:
سبؾصط هؼصت ثلصًخِة ملهنج الإمام املاحصًسي يف ثفسريٍ  ،من ذالل ثفسريٍ ًلايث  57اإىل  63من سوزت
اًًساء ؿىل وخَ اخلعوض  ،مث من ذالل هؼصت ؿامة حول ثفسريٍ ولك ،ابًوكوف ؿىل تـغ بايث الحاكم
وثددؽ تـغ الؿالم اذلٍن بنرث املعيف من اإٍصاذ بكواهلم.
وسُذىون ُشا اًـصط من اًـيارص اًخاًَة:
 املصاحي اًخفسريًة
 الذواث اًخفسريًة
 السس اًفىصًة
 املعاذز اًيت اؾمتسُا املفرس
وتـس لك ؾيرص بوزذ ذالظة جتمؽ ما ثفصق ،و حىون اكس خًذاح ملا ًوحغ من ذالل ُشا اًـيرص.

املصاحي اًخفسريًة
من ذالل اًيؼصت الوىل ًخفسري الإمام هالحغ ما ًًل:
 يفسر اآلية جزءا جزءا
ْدف ُأر ا ِم ِمو ) أي :أمروا أن يكفروا بالطاغوت؛ كقولو -
مثال " :وقولو َ -عَّز َو َج َّل َ ( :-و َو ْد ُأِم ُأر ا ْد
َون يَو ُأ
ِ ِ
ِ ِ
ك بِالْ ُع ْرَوةِ الْ ُوثْـ َقى).
تعاىل ( :-فَ َم ْن يَك ُ
استَ ْم َس َ
ْف ْر بِالطَّاغُوت َويـُ ْؤم ْن بِاللَّو فَـ َقد ْ
َون ي ِم
وقولو َ -عَّز َو َج َّل َ ( :-و يُأ ِمري ُأ َّ
ض َوَل اًل َوِمعي ا ا ) أي :يزين ذلم الشيطان ليضلوا
الشْديطَو ُأ
ضلَّ ُأه ْدم َو
ان ْد ُأ
أبدا ،فيو إخبار أهنم ميوتون على ذلك ،فكذلك كان ،وىو
بعيدا؛ أي :ال يعودون إىل اذلدى ً
ضالالً ً
يف موضع اإلياس عن اذلدى"..
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ً ل يراعي ترتيب جزاء اآلية:
َون تُأ َوؤ ُّد ا ْداْلَو انَو ِم
ات إِملَوى ْدَوىلِم َوها َو إِم َوذا َوح َو ْدمتُأ ْدم َو ْدي َون
مثال :عند تفسريه قولو تعاىل( :إِم َّن اللَّوَو يَوأْد ُأ ُأرُأك ْدم ْد
َو
ِم
ِمِم ِم
ان س ِمميعا ِم
الن ِم
ص ايرا ) فسر أجزاء اآلية،
َّاس ْد
َون تَو ْدح ُأ ُأموا ِمال َوْدع ْد ِمل إِم َّن اللَّوَو نع َّما يَوعظُأ ُأ ْدم ِمو إِم َّن اللَّوَو َوك َو َو ا َو
وبعد استكمالو لتفسريىا ،رجع فقال  :ولو  -عز جل َ ( :-و إِمذَوا َوح َو ْدمتُأ ْدم َو ْدي َون الن ِم
َون
َّاس ْد

تَو ْدح ُأ ُأموا ِمال َوْدع ْد ِمل)..وحـي ًفرس الًة مصت بدصى موزذا لًة وبحاذًر يف مـياُا.
وكس ثددـت ركل يف نثري من الايث فوخسثَ مٌَ معصذا ،ونثريا ما ًفـهل ،تي كس ًـوذ ًخفسري حزء بًة تـس
بن ٌرشغ يف ثفسري الًة املواًَة ،نٌل وكؽ ؾيس ثفسريٍ ًلوهل ثـاىل :بوًئم اذلٍن ًـمل هللا ما يف كَوهبم فبؾصط
ؾهنم وؾؼِم وكي هلم يف بهفسِم كول تََلا ( )63حِر زحؽ ًخفسري حزء من الًة  62وُو كوهل ثـاىل( :اإن
بزذان اإل اإحساان وثوفِلا) مث اس خمكي تـس ركل ثفسري الًة 63
 حيانا يت اخل التفسير ع اآلية :حِر ٍصتط املعيف بحزاء الًة تـضِا تحـغ تبًفاع
حزًسُا تَاان .مثال:
ِم َّ ِم
ين يَو ْدعلَو ُأم اللَّوُأ َو ا ِمي ُألُأوِم ِمه ْدم)
ولو َ -وع َّز َو َوج َّل ُ( :-أ لَو َو ال َو
َوع ِمر ْد َوعْدن ُأه ْدم) وال تعاقبهم يف ىذه ادلرة ( َو ُأ ْدل لَو ُأه ْدم) :إن فعلتم مثل ىذا
غري ما حلفواَ ( ،وأ ْد
من النفاق واخلالف

ثانية عاقبتكم.

 إن كان لآلية سبب نز ل يب

كره.

اَّلل ًَبْ ُم ُصُُكْ َب ْن ثُ َؤ ُّذوا ْ َال َماانَ ِث ا َىل َب ُْ ََِِا)
مثال " :وكوهل َ -ؾ َّز َو َخ َّي ( :-ا َّن َّ َ
ِ
ِ
اَّلل
يض َّ ُ
كِي :ملا فذح َّاَّلل مىة ؿىل ًسي زسول َّاَّلل َ -ظ َّىل َّ ُ
اَّلل ؿََََ َِ َو َس َّ َمل  ،-فلال اًـحاش َ -ز ِ َ
َؾ ْي َُ  :-اي زسول َّاَّللً ،و حـَت اًسلاًة واحلجاتة فِيا؛ فبذش مفاثَح اًىـحة من ودل صُدة
اَّلل ؿََََ َِ َو َس َّ َمل  -مفاثَح
فسفـِا اإىل اًـحاش؛ فبىزل َّاَّلل  -ثـاىل ُ -شٍ الًة؛ فبذش اًييب َ -ظ َّىل َّ ُ
هللا  -ثَ َـ َاىل -
اًىـحة فصذُا اإىل ودل صُدة ،مث كال اًييب َ -ظ َّىل َّ ُ
اَّلل ؿََََ َِ َو َس َّ َمل َ " :-اي ََع ،ان َ
ِ
َب َح َّة َب ْن ٍصسب ول ٍصسب صُئًا.
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وكِي :اإهنا ىزًت يف المصاء يف اًفيء اذلٍن اس خبمهنم ؿىل مجـِا وكسمهتا ،واًعسكاث اًيت
اس خبمهنم ؿىل مجـِا وكسمهتا".
 ي كر التفاسير المختلفة يبين جهها وا قا ي ذل لما نص عليو ي ق ة
تفسيره ن التأ يل ذ جوه ،ثم يرجح ينها.

مثال ..." :مث ادذَف يف بويل المص :كِي مه المصاء ؿىل اًرسااي .وكِي :مه اًـٌَلء واًفلِاء.
وكِي :مه بُي اخلري .وحيمتي :بويل المص :اذلٍن ًُ َوً َّ ْو َن اًرسااي.
فىِفٌل ما اكن ومن اكن ،ففَِ ادللةل بل ًوىل اإل من هل اًـمل واًحرص يف ركل ،بمصاء اًرسااي اكهوا بو كريمه؛
لهَ َ -ؾ َّز َو َخ َّي  -بمص تعاؾهتم ،ول ًؤمص تعاؿة بحس اإل تـمل وترص ٍىون هل يف ركل".
 غالبا ا يب

اْلح ام العق ية المتعلقة اآلية ثم اْلح ام الفقهية

اْلصولية:

رص ٍاظ ُم ْس َخ ِل ٍمي) ُشا ؿىل املـزتةل؛ لهَ بذرب ؾز وخي بهَ (هيَ ْ ِسي َم ْن
مثال :وكوهل( :هيَ ْ ِسي َم ْن ٌَضَ ا ُء ا َىل ِ َ
ِ
ٌَضَ ا ُء) ،ول خائز بن هيسي وُو ل هيخسي .ومه ًلوًون :صاء بن هيسي وًىن مل هيخسوا.
كوهلَ ( :من ٌَضَ ب ُء) وؿىل بن مضُئة اًِساًة ًُست ٌَلك ؿىل ما كاًت املـزتةل :بن ُساًخَ تَان وركل ٌَجمَؽ.
وفَِ ذًَي وسخ اًس ية ابًىذاة؛ لن اًلدةل اإىل تُت امللسش مل حىن مشهوزت يف اًىذاة ،تي معَوا ؿىل س ية
اَّلل
الوًني املاضني ،وُشا ؿىل اًضافـي؛ لهَ ل ٍصى وسخ اًىذاة ابًس ية اإل تـس معي زسول َّاَّلل َ -ظ َّىل َّ ُ
ؿََََ َِ َو َس َّ َمل  -فاإرا معي تَ ظاز س ية ،فِو وسخ اًس ية ابًس ية ،ل وسخ ابًىذاة.
 يف بدص ثفسريٍ ًلًة ًشهص حصيف حفعة واجن مسـوذ فامي ذاًفا فَِ احلصف اذلي فرسٍ.
مثال :ويف حصف حفعة " :ركل ذري وبحسن زو ًااب ".
 خيمت ثفسريٍ تشهص الكوال امليلوةل ؾن اًعحاتة ،وكس بنرث اًيلي ؾن اجن ؾحاش وبنرث مٌَ
اجن مسـوذ زيض هللا ؾهنٌل.
مثال :ما دمت تَ ثفسري كوهل ثـاىل " َر ِ َكل ذ ْ ٌَري َو َب ْح َس ُن ثَبْ ِو ًًال":
وؾن اجن ؾحاشَ ( :ر ِ َكل ذ ْ ٌَري َو َب ْح َس ُن ثَبْ ِو ًًال) كال :اًلصبن بحسن ثبوًال.
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ذالظة__________________________________:
اإرا اكن اًِسف من تَان املصاحي اًيت ٌسَىِا املفرس ُو اًوكوف ؿىل مهنجَ من حِر اًضلك ،وما مسى
حصثُدَ ًِشٍ املصاحي و ثيؼميِا ،فاإهيا هلف ؿىل اًـىس من ركل يف اًخفسري اذلي تني بًسًيا ،فـىل اًصمغ من
سَوك املعيف ملصاحي خمخَفة يف ثفسريٍ ًلايث و ثيوًـَ ًِا ( بس حاة اًزنول ،الحاكم اًـلسًة ،الحاكم
اًفلَِة وكريُا) اإل بهَ مل ٍصاغ حصثُهبا .نٌل ًالحغ حىصز ثفسري حزء الًة اًواحست يف مواضؽ خمخَفة مؽ تـغ
الإضافة بو اًخفعَي .وًحلى اًسؤال ُاُيا :ما سخة ُشا اًخىصاز؟ وُي كعسٍ الامام كعسا بم ل؟ بم بن
بظي ُشا اًسفص اًخفسريي اكن ؾحازت ؾن جماًس ثفسريًة بًلاُا الإمام املاحصًسي ،معساكا ًلول اًلائي" :
اًخىصاز بمص ل مٌاض مٌَ يف اًـصط اًضفوي"؟

الذواث اًخفسريًة
 بس حاة اًزنول  :ل حاكذ متص بًة وزذ ًِا سخة ىزول اإل وًشهصٍ الإمام ؾيس رشوؿَ يف ثفسريُا ،مث
ًـلة ركل تخؽ ممي مـىن الًة وتَان ؿسم ادذعاظِا ثسخة ىزوًِا معال تلاؿست " اًـربت تـموم اٌَفغ
ل خبعوض املـىن"
مثال :تـس رهصٍ بس حاة ىزول كوهل ثـاىل " :اإن هللا ًبمصُك " الاًة كال " :اآلية يجب ن ت ون
نازلة ي كل انة اؤتمن المرء يها ،ن نحو ا كان يما كان ينو ين ر و،

ا كان يها ين الخلق" .
 اًلصاءاث :ول ًشهص مهنا اإل ما اكن فَِ اإضافة مـىن ،مؽ الاُامتم تخوحهيِا ،ول ٌس خعصذ يف جضـحاث
ُشا اًفن .نٌل ميخاس املعيف تشهصٍ حلصيف حفعة و اجن مسـوذ وادذالفٌِل ؾن املعحف الإمام.

مثال :وكوهل  -ؾز وخي ( :-ونشكل هفعي الايث وًدس خخني سخِي اجملصمني( )5( 5سوزت
الاهـام) كصئ ابًَاء واًخاء مجَـا.
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مفن كصب ابًخاء هعة اًسخِي جبـي اخلعاة ًصسول هللا  -ظىل هللا ؿَََ وسمل  -بي:
ًخـصف سخِي اجملصمني .ومن كصب ابًَاء زفؽ " اًسخِي " كهَ كال هفعي الايث وحوُا.
 احلسًر اًيحوي اًرشًف  :اإٍصاذٍ ٌَحسًر اإما مؽ رهص اًعحايب وإاما تسوهَ وُو اًلاًة – حسة ما
اظَـت ؿَََ -ول ًشهص س يسا ول معسزا حسًثِا ،فِىون تشكل ذاًف اإحسى اخلعائط اًيت مزيث
ثفاسري ؾرص اًخسوٍن ويه هون اًخفسري مس يسا اإىل من مجـَ.
 اٌَلة :وًالحغ كةل اس خـٌلل املعيف ًِشٍ الذات ،واًلاًة بن ٌس يس الادذَازاث اٌَلوًة اإىل بحصاهبا
وكس ثياول كضااي حنوًة مثي:
 ؾيس ثفسريٍ ًلوهل ثـاىل" :واحملعياث من اًًساء اإل ما مَىت بمياىمك نخاة هللا ؿََمك""وكال اًىسايئ :هعة نخاة هللا ؿىل كوهل :حصم نشا وبحي نشا ،نخاة هللا ؿََمك؛ ؿىل المص؛
ًلول :ؿََمك نخاة هللا ،وذوىمك نخاة هللا ،اثحـوا نخاة هللا ،يف حنو ُشا املـىن".
 وكوهل  -ؾز وخي ( :-وكاًوا همٌل ثبثيا تَ من بًة ًدسحصان هبا مفا حنن كل مبؤمٌني ()132وكوهل " مَ " سايذت ،وُو كول اًلذيب ،ومـياٍ :بي ما ثبثيا.
وكال اخلََيُ :و يف الظي " ما " " ما " ،اإحساٌُل سايذت ،فعصحت الًف وبتسًت ماكهنا ُاء؛
ظَحا ٌَخرفِف.
وكال سُدوًَ اًيحوي :كوهل( :همٌل ثبثيا تَ من بًة) بي :مَ بي كهنم كاًوا هل :مَ ،بي :اسىت ،نٌل
ًلول اًصخي لدص :مَ ،بي :اسىت " ،ما ثبثيا تَ من بًة ًدسحصان هبا مفا حنن كل مبؤمٌني ".
َلحظة :ىذا ىو ادلوضع الوحيد الذي ذكر فيو سيبويو .
وكضااي تَاهَة مثي:
وكوهل  -ثـاىل ( :-فاإن مؽ اًـرس ٌرسا ( )5اإن مؽ اًـرس ٌرسا (:)6
كال تـضِم :اإمنا اكن ؾرسا واحسا ،وإان رهصٍ مصثني " لن اًـرس اًثاين رهصٍ حبصف اًخـصًف؛ فِو
والول واحس؛ واًُرس رهصٍ حبصف اًيىصت؛ فِو كري الول.
وكال بتو مـار :لكٌل هصزث املـصفة اكن واحسا ،واًيىصت ؿىل اًـسذ.
 وكوهل  -ؾز وخي ( :-وامصبثَ كامئة فضحىت فخرشانُا ابإحساق ومن وزاء اإحساق ًـلوة ()71فـىل ثبوًي من كال :اإهنا حضىت ثـجحا مما ثرشث ابًودل فِو ؿىل اًخلسمي واًخبذري
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 وكوهل ثـاىل (مث ًـوذون ملا كاًوا) ...وجيوس بن ًشهص اًفـي وٍصاذ تَ املفـول ،نلوهل  -ؿَََ اًسالم - " :اًـائس يف ُحخَ اكًلكة ًـوذ يف كِئَ "،
وكضااي رصفِة مثي:
 وكال اًىسايئ واًفصاء ًلال مٌَ :هلدت ؿَََ ،بهلة ،هلاتة ،وُو فوق اًـصًف؛وكال اًىسايئ( :اًرضز) معسز اًرضٍص واملرضوز ،واًرضٍص :المعىً ،لال :رض ترصٍ ،فِو رضٍصومرضوز :اإرا معي.
 ؿمل اًالكم  :وًؼِص ً إالمام اٍمتىن اًخام من ظيـة اًالكم ،هَف ل وُو سؾمي املسزسة املاحصًسًة
اًالكمِة .ول ًبًو الإمام هجسا يف ذحغ جحج اخملاًفني ،وؿىل زبسِم املـزتةل .و مما ًحني اُامتم الإمام
هبشٍ الذات ،بهَ ًحسب ابسدامثزُا كدي دوضَ يف ثفسري الًة يف مواضؽ نثريت.
 بظول اًفلَ :فرتاٍ ٌس خزسم مععَحاث بظوًَة ؾيس مٌاكض خَ نثريا من مـاين الايث .من ركل:
كوهل ثـاىل (صَِسٍن من زخاًمك)
" ...وإال اًلِاش ًلذيض بن جتوس صِاذت اًـحَس؛ لهنا من حق هللا ،وذًَهل كوهل ثـاىل( :وبكميوا
اًضِاذت هلل) ،وكوهل( :اي بهيا اذلٍن بمٌوا هوهوا كوامني هلل صِساء ابًلسط) .فاإرا اكهت من حق هللا
ثـاىل ،وحلوق هللا ثـاىل ل خيخَف اًـحَس والحصاز فهيا ،فِجة بن ثلدي صِاذهتمً ،ىهنا مل ثلدي
ٌَوحوٍ اًيت رهصانُا .وهللا بؿمل".
وكوهل ثـاىل :ايبهيا اذلٍن بمٌوا ل ثلسموا تني ًسي هللا وزسوهل واثلوا هللا اإن هللا مسَؽ ؿَمي ()1
اإر مثي ُشا اخلعاة ًو اكن ًواحس ذاض ًاكن حمكَ ًَزم اًلك ،ونشكل ًو اكن يف بمص واحس
وفـي واحس اكن ًسذي يف ركل مجَؽ الموز ،فىِف واخلعاة تشكل ؿام معَق؟! فِو ٌَلك،
ويف لك الموز ،وهللا املوفق.
 ؿمل اًفلًَ :وزذ بكوال اًفلِاء وذاظة الحٌاف مهنم مؽ رهص جحجِم.
مثال :ؾيس ثفسري كوهل ثـاىل اإن هللا ايمصُك بن ثوذوا الاماهة" الاًة كال:

"وادذَف بُي اًـمل يف اًـازًة اإرا ضاؾت :كال بحصاتيا  -زمحِم هللا  :-ل يشء ؿَََ .وكال كريمه:
ؿَََ اًضٌلن.
ولحصاتيا  -زمحِم هللا  -يف ركل ؿست جحج:
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بحسُا :بن املس خـري اإن ًخس اًلمَط ،بو زهة ادلاتة ،بو محي ؿَهيا ما برن هل يف محهل ؿَهيا،
وبظاهبا يف ركل هلعان يف كميهتا -فال يشء ؿَََ ،فاإرا مل ٍىن ؿَََ ضٌلن فامي وكؽ هبا من اًرضز
واًيلط تفـهل ،وًخسَ ،وزهوتَ -فال جية ؿَََ ضٌلن ما ُكل مهنا تلري فـهل.
واًثاين :ما زوي ؾن اجن احليفِة ،ؾن ؿًل  -زيض هللا ؾيَ  -كال :اًـازًة ًُس تددـة ،ول
مضموهة ،اإمنا يه مـصوف ،اإل بن خياًف فِضمن"...
 بسَوة اجلسل :حِر جيَة ؾن بس ئةل مفرتضة وًـصضِا ؿىل صلك "فاإن كِي نشا كِي نشا"
اَّلل َو َب ِظَ ُـوا َّاًص ُسو َل َو ُأب ِويل ْ َال ْم ِص ِمٌْ ُ ْمك)
مثال :وكوهل َ -ؾ َّز َو َخ َّي َ ( :-اي َبهيُّ َا َّ ِاذل ٍَن ب َمٌُوا َب ِظَ ُـوا َّ َ

" فَان كِي :هَف دط َّاَّلل  -ثـاىل  -املؤمٌني ابخلعاة ابًعاؿة هل وظاؿة اًصسول والمص هبا ًـم
ِ
املؤمن واًاكفص مجَـا؟.
كِي فَِ توحوٍ زالزة:
بحسُا :بن من ؿاذت املَوك بهنم اإرا ذاظحوا ثيشء اإمنا خياظحون بُي اًرشف واجملس ،ومن اكن بمسؽ
خلعاهبم ،وبؾؼم ًلوهلم؛ نلوهل َ -ؾ َّز َو َخ َّي َ ( :-اي َبهيُّ َا اًْ َم َ ُأل َبفْ ُذ ِوين ِيف َب ْم ِصي) وكال  -ثـاىل َ ( :-اي
َبهيُّ َا اًْ َم َ ُأل َبٍ ُّ ُ ْمك ًَبْ ِث ُِِن ِت َـ ْص ِصَِا) ،خياظحون بتسً ا بُي اًرشف واجملس"...

ذالظة_____________________________________ :
من ذالل ؾصط الذواث اًيت اؾمتسُا الإمام يف ثفسريٍ ،هلف ؿىل بمهَة ُشا اًخفسري و كميخَ
اًـَمَة ،لص امتهل ؿىل فٌون ص ىت ،من بس حاة ىزول اكن ل ٍىذفي تشهص واحس مهنا فلط ،وكصاءاث
ابلإضافة اإىل ثوحهيِا ساذ رهص حصوف تـغ اًعحاتة ،وحسًر هحوي وإان كرص يف اإس ياذٍ اإل بهَ مل
ًلة يف ثفسري بكَة الايث ،وؿمل الكم ًيخئم ؾن بمهَخَ يف ُشا اًخفسري اًـيوان – ثبوًالث
بُي اًس ية ،-وؿمل بظول فلَ اكن ًياكش كضاايٍ اًيت ثـصط ؾيس ثفسري تـغ الايث ،نٌل ٍصحج
تـغ الادذَازاث الظوًَة ؿىل تـغ ،وؿمل فلَ ػِص فَِ ثـعة الإمام ملشُحَ احليفي موػفا
بسَوتَ اجلسيل – اكًفٌلةل ( فاإن كَت كَت) -يف الاهخعاز لدذَازاثَ ،سواء اًفلَِة مهنا بو
اًـلسًة.
وذالظة اخلالظة ،ثيوؾت بذواث الإمام املاحصًسي يف ثفسريًٍ ،خيوغ مـازفَ و تَوكَ ذزخة ؿَمَة
زفِـة ،ولك ركل ًـًل من صبن ثفسريٍ و ٍصفـَ.
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السس اًفىصًة و املشُحَة
وثيلسم اإىل كسمني :مضرتنة و ذاظة:
املضرتنة :وٌضرتك فهيا لك املفرسٍن ،اؾمتس املعيف تـضِا -حسة ما ػِص يل -ويه:
 ثفسري اًلصان ابًلصان :وكس ثيوؾت ظصق اسدامثز الإمام ًِشا الساش:


فِىون ؿىل سخِي تَان هؼائص الًة املفرست.

اَّلل ًَبْ ُم ُص
مثـــــــال :وكوهل َ -ؾ َّز َو َخ َّي َ ( :-وا َرا َح َ ْمك ُ ْمت ت َ ْ َني اًيَّ ِاش َب ْن َ ْحت ُ ُمكوا ِابًْ َـسْ لِ ) وكال َ -ؾ َّز َو َخ َّي ( :-ا َّن َّ َ
ِ
ِ
ِابًْ َـسْ لِ َو ْال ْح َس ِان)
ِ
وكس ًوزذ الًة وضاُس ؿىل تـغ الكوال

ون ِاب َّ َِّلل ا ْن
مثي كوهل ؾيس ثفسري كوهل ثـاىل( :فَ َى ِْ َف ا َرا َب َظاجَهتْ ُ ْم ُم ِعَ َح ٌة ِت َما كَسَّ َم ْت َبًْ ِس ِهي ْم ُ َّمث َخا ُءوكَ َ ْحي َِ ُف َ
ِ
ِ
َب َزذْانَ ا َّل ا ْح َساانً َوث َْو ِفِلًا ()62
ِ ِ
ىن.
وكِي :ىزًت يف امليافلني يف تياء مسجس رضازا ،نلوهل  -س ححاهَ وثـاىلَ ( :وً َ ََ ْح َِ ُف َّن ا ْن َب َزذْانَ ا َّل اًْ ُح ْس َ )

ِ

ِ

ونثريا ما ًشُة اإىل ركل ًخلصٍص تـغ اًلضااي اًـلسًة ومٌَ:
" مث يف الًة ذلةل بن الإميان ٍىون ابًلَة؛ لهَ كال  -ثـاىل ( :-مث ل جيسوا يف بهفسِم) بي :يف كَوهبم؛ بل
حصى بهَ كال هللا  -ثـاىل  -يف بًة بدصى( :ومن ٍصذ بن ًضهل جيـي ظسزٍ ضَلا حصخا) ،رهص ضَق اًعسز،
ورهص ضَق الهفس ،وُو واحس؛ بل حصى بهَ كال هللا  -ؾز وخي  ،-يف بًة بدصى( :ومل ثؤمن كَوهبم) ،فِشٍ
الايث حصذ ؿىل اًىصامِة كوهلم"..
 ثفسري اًلصبن ابًس ية :وًؼِص ركل من ُك ل بةش تَ من الحاذًر اًيت بوزذُا املفرس يف ثفسريٍ
فذىون مـضست ملـىن الًة:

مثــــــال :وكوهل َ -ؾ َّز َو َخ َّي َ ( :-وا َرا َح َمكْ ُ ْمت ت َ ْ َني اًيَّ ِاش َب ْن َ ْحت ُمكُوا ِابًْ َـسْ لِ ) ...
ِ
وؿىل ركل خاءث الاثز:
زوي ؾن زسول هللا  -ظىل هللا ؿَََ وسمل  -كال " :ما من بحس ٍىون ؿىل يشء من ُشٍ الموز -كَت بو
نرثث -فال ًـسل فهيم اإل بهحَ هللا  -ثـاىل  -يف اًياز ".
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ويف ذرب بدص " :بميا امصئ ويل من بمص اًياش صُئا مث مل حيعِم مثي ما حيوظ تَ هفسَ وبُهل مل ٍصخ زاحئة
اجلية ًوم اًلِامة ".
وؾن بيب سـَس اخلسزي  -زيض هللا ؾيَ  -كال :كال زسول هللا  -ظىل هللا ؿَََ وسمل  " :-اإن من بحة
اًياش اإيل وبكصهبم جمَسا مِن ًوم اًلِامة :اإمام ؿاذل ،وإان بتلغ اًياش اإيل ًوم اًلِامة وبصسمه ؿشااب :اإمام
خائص ".


بو حىون الحاذًر من ما ًعَح ًخفسري بًة

مثال :بل حصى بهَ زوي يف اخلرب ؾن زسول هللا  -ظىل هللا ؿَََ وسمل  -كال " :اي بهيا اًياش ،امسـوا
وبظَـوا ،وإان بمص ؿََمك حخيش جمسغ فامسـوا هل وبظَـوا ما بكام فِمك نخاة هللا ".وؾن اجن معص -
زيض هللا ؾيَ  -ؾن زسول هللا  -ظىل هللا ؿَََ وسمل  " :-ؿىل املصء املسمل اًسمؽ واًعاؿة فامي بحة
وهصٍ ،اإل بن ًؤمص مبـعَة ،مفن بمص مبـعَة فال مسؽ ؿَََ ول ظاؿة ".
 بكوال اًطـــــــحاتة  :وبنرث من رهص مهنم :اجن ؾحاش واجن مسـوذ .وكس لحؼت بهَ نثريا ما ًوزذ
بكواهلم يف بدص حسًثَ ؾن الًة املفرست.
مثال " :وكوهل  -ؾز وخي ( :-نشكل نيمت من كدي مفن هللا ؿََمك ). . .الًة.
ادذَف فَِ:
كِي( :نشكل نيمت من كدي) ضالل نفازا؛ (مفن هللا ؿََمك) ابلإسالم واًِجصت ،وُساُك تَ.
وكِي( :نشكل نيمت من كدي) ختفون اإمياىمك من املرشنني وحىمتوهَ؛ (مفن هللا ؿََمك) ابإػِاز الإسالم
وإاتسائَ.
وكِي( :نشكل نيمت من كدي) ثبمٌون يف كوممك من املؤمٌني تـ " ل اإهل اإل هللا " ،ول ختَفوا من كاًِا؛
(مفن هللا ؿََمك) ابًِجصت.
وؾن اجن ؾحاش كال( :نشكل نيمت من كدي) نفازا ثلاثَون ؿىل ادلهَا "

السس اخلاظة :ويه اًيت متزي مفرسان:
 الساش اًالكيم :وركل واحض من ؾيوان ثفسريه ،ول حاكذ متص بًة اإل وحىون زذا ؿىل ظائفة خماًفة،
اكملـزتةل و اًصافضة الإمامِة ،وًفعي الإمام وٍىرث من رهص جحجَ اًالكمِة.

نٌل فـي ؾيس ثفسري كوهل ثـاىل" :فصذوٍ اإىل هللا واًصسول"
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وًؼِص ركل بنرث ؾيس ثفسريٍ لايث الاؾخلاذ .من ركل ثفسريٍ كوهل ثـاىل" :و خاء زتم و املكل
ظفا ظفا" حِر بظال يف ثبوًي اجمليء ودمت حسًثَ تلوهل " :وهللا ثـاىل ل ًوظف ابجلسمَة

حىت ًفِم من جمَئَ ما ًفِم من جميء الحسام ،ول ًوظف ابًـصط؛ ًرياذ تَ ما
ٍصاذ من جميء الؾصاط؛ حفلَ اًوكف يف ثفسريٍ مؽ اؾخلاذ ما زخت ابًخزنًي من كري
جضخَِ ،وهللا بؿمل"
 الساش اًفلِيي ؿىل مشُة بيب حٌَفة :وًؼِص ثـعة الإمام ٌَمشُة احليفي خََا واحضا ،ول
ٌسدٌىف يف هلس اخملاًفني تي واسذزاهئم و اًلَؼة ؿَهيم بحِاان .ملست ركل حني ثددـت املواظن اًيت
رهص فهيا بكوال الإمام اًضافـي زمحَ هللا حِر اكن هلسٍ هل لرؿا نلوهل حني بوزذ ثفسري اًضافـي
تفسيرا؛ خالف
ٌَمس اًوازذ يف بًة اًوضوء ابدلاغ وما ذوهَ  ":ل ا ت اع ي اآلية وًلا
ا

يو ا ر ي ي تفسيرىا عن الصحا ة جملة السلف؛ ل ل كان خطاا بت اعا ".
نٌل ٌسدمثص لك بًة يف ثـغذي مشُة الإمام بيب حٌَفة زمحَ هللا .

ذالظة______________________________:
اؾمتس املعيف بسسا تـضِا مضرتك ،وُو ما ميىن بن ميثي كضااي بظول اًخفسري ،و تـغ بدص
ذاض مزي ثفسريٍ و وظحؽ مهنجَ فَِ .و كس هوغ الإمام يف ظصق اسدامثز ُشٍ السس.
و جتسز الإصازت اإىل اوسجام معي الإمام يف ثفسريٍ مؽ ما رهصٍ يف ملسمذَ ،وركل ؾيس ؾصضَ لساش
"بكوال اًعحاتة" حِر مل ٍىن ًـلة ؿَهيا ،اإر حـي هلم اًخفسري وًلريمه من اًفلِاء اًخبوًي،
واًخفسري رو وخَ فال ًياكضَ ،و اًخبوًي رو وحوٍ وُو حمي اًيلاص.
ومن ذالل السس اًيت اؾمتسُا ،ميىن بن وس خًذج بن ثفسريٍ موخَ اإىل فئة مـَية من اًعَحة ذون
ؿامة اًياش ،حِر مل هيمت تخِان املـىن اًخفعًَل ًلًةً ،خضح ركل من ذالل كةل اُامتمَ تخِان
املـىن اٌَلوي ًلًة بي ثفسري اًلصبن ابٌَلة.
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معاذز املفرس
حصذ املعاذز و هَفِة ثـامي املفرس مؽُا:
 احلسًر اًيحوي:
اُمت املاحصًسي تشهص الحاذًر يف ثفسريٍ يف س َاكاث خمخَفة ،فِوزذُا ًخفسري بًة بو هرصت مشُة فلِيي بو
ؾلسي .نٌل ًوزذُا جمصذت ؾن الساهَس ،وكس ٍىذفي تشهص اًعحايب فلط .ول ًخـلدَا تخعحَح بو ثضـيف.
الكوال امليلوةل
الصنف

اْلعَلم

الع د

ابن عباس

577

ابن مسعود – وقد يذكر
الصحابة

اللغة

التفسري

امسو كامال-

296

حفصة

70

عبد اهلل بن عمر

56

أنس بن مالك
بتو مـار اًيحوي

32
61

اًىسايئ

69

اًفصاء

31

احلسن اًحرصي

537

بتو ؾوجسة
اًلذحيب ،بتو محمس ؾحس هللا جن
مسمل جن كذَحة

386
339
fertouti85@gmail.com
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ؾحازت " كال بُي اًخبوًي "
بتو جىص المص

الفقو

171

عب الرحمن ن كيسان

114

كذاذت

102

بتوجىص اًىُساين

41

بتو حٌَفة

40

اًضافـي

30

مالك
محمس جن احلسن اًضُداين

2
5

الاوساؾي

1

ثـََق حول ُشا اجلصذ:
 بكوال اًعحاتة
ٍىرث اًيلي ؾن اجن ؾحاش و اجن مسـوذ بنرث من كريٌُل ،فِوزذ بكواهلم تسون اإس ياذ ،وكاًحا ما ًشهصُا تـس
رهص ثبوًالث كريمه ،تسون ثـلِة ؿَهيا.
ومما مزي ثـامهل مؽ ُشا املعسز رهصٍ حصيف حفعة واجن مسـوذ زيض هللا ؾهنٌل ،فخيمت ثفسري الًة تشهص ما
ذاًف فَِ بحس احلصفني املعحف الإمام ،اإما ؿىل سخِي امللازهة نلوهل ؾيس ثفسري كوهل ثـاىل:
(رضتت ؿَهيم اذلةل بٍن ما زلفوا اإل حبحي من هللا وحدي من اًياش ()112
ويف حصف اجن مسـوذ  -زيض هللا ؾيَ  " :-رضتت ؿَهيم املسىٌة " وًُس فَِ اذلةل ،ويف حصف حفعة" :
رضتت ؿَهيم املسىٌة واذلةل ".
وكس ًخـلهبٌل تخفسري بحِاان ،مثي كوهل ثـاىل( :وما ًفـَوا من ذري فَن ٍىفصوٍ وهللا ؿَمي ابملخلني ()115
وُو يف حصف حفعة " :فَن ثرتهوٍ " :بيً :ن ثرتهوٍ ذون بن جتزوا ؿَََ؛
وكس ٍىون رهص ُشٍن احلصفني وضاُس ؿىل ثفسريٍ نٌل فـي ؾيس كوهل ثـاىل( :فذميموا ظـَسا ظَحا) كِي:
اًخميم :اًلعس؛ ًلال :حميمت اًعـَس وبممخًَ ،لخان.
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وكوهل( :فذميموا) :ثـمسوا ظـَسا ظَحا ،فاإرا اكن اًخميم اًلعس واًخـمس اإىل اًعـَس  -مل جيز اإل ابًيَة؛ لهَ  -ؾز
وخي  -بمص ابًلعس اإًََ واًخـمس ،وركل بمص ابًيَة؛ لن اًلعس هَة.
ويف حصف حفعة واجن مسـوذ  -زيض هللا ؾيَ  " -فبموا ظـَسا ظَحا " بي :اكعسوا كعسٍ"
 بتو مـار اًيحوي :1وكس ثددـت هلهل ؾيَ ونثريا ما اكن ًلول" :كال بتو مـار اًيحوي" ومصت حالٍ
تلوهل " :كال بتو مـار ظاحة اًخفسري" فصمبا اكن ؾيسٍ وسزة من ثفسريه . 2
وكاًحا ما ًشهص ؾيَ ما ًخـَق ابٌَلة وثوحَِ اًلصاءاث ،و ًـهل ًخرصف بحِاان يف هلوهل ؾيَ و ل ًَزتم
ًفؼَ ،ومن ركل " :وكوهل( :هلموا) ،كال تـغ بُي الذة  -بتو مـار وكريٍ  :-هلموا ،بي :ظـيوا،
فَِ ًلخان :هلموا  -ابخلفغ  -وهلموا  -ابًيعة "..-
 اًىسايئ :ؿًل جن محزت (ث ُ189ـ) و ًوزذ بكواهل كاًحا فامي ًخـَق ابًيحو واٌَلة واًلصاءاث ،وكس
ًوزذ تـغ ثفسرياثَ بحِاان.
مثال - :يف اًلصاءاث :كوهل  -ؾز وخي ( :-وإارا كِي هلم ثـاًوا اإىل ما بىزل هللا وإاىل اًصسول )61( ...
وكال اًىسايئً :لصبً " :عسون " جىرس اًعاذ ،و "ًعسون" تضم اًعاذ.
 يف اًيحو :كوهل ثـاىل" :فامب هلضِم مِثاكِم" الًة  ...كال اًىسايئ " :ما " ُ -اُيا  -ظةل :فديلضِم مِثاكِم. يف اٌَلة" :كوهل ثـاىل( :وإارا خاءمه بمص من المن بو اخلوف براؾوا تَ) الًة ()83كال اًىسايئٌُ :ل ًلخان ،برؾت تَ وبرؾخَ :اإرا بفضُذَ"
 اًفصاء :وُو حيي جن سايذ اًفصاء (ث ُ207ـ) هلي ؾيَ يف اًلاًة ما ًخـَق تلضااي ًلوًة
مثال " :كوهل  -ؾز وخي ( :-لإًالف كصٌش ( )1اإًالفِم زحةل اًض خاء واًعَف)ُ ،شا خيصح ؿىل وحوٍ:
بحسُا :ما كال اًفصاء :اإن اًالم لم الاؾخسال...
 احلسن اًحرصي  :ونثريا ما ًلول "كال احلسن" و " زوى احلسن" وًخـلة الكمَ يف بحاًني
نثريت
 1ىو الفضل بن خالد ادلروزي ،مقرئ لغوي لو عناية باللغة و القراءات ،تويف 211ىـ .

 2ذكر السيوطي حني ترجم لو يف بغية الوعاة أنو صنف كتابا يف القرآن .و كذلك الداوودي يف كتاب " طبقات ادلفسرين" ذكر
أن لو تأليفا يف القرآن.
fertouti85@gmail.com
17

مثال :وكوهل  -ؾز وخي ( :-ل ٌس خوي اًلاؿسون من املؤمٌني كري بويل اًرضز واجملاُسون يف سخِي هللا
تبمواهلم وبهفسِم)
كال احلسن :اكن ُشا يف اًوكت اذلي اكن اجلِاذ ثعوؿا؛ لهَ ًو اكن فصضا ًاكن ل مـىن ًلوهل :ل ٌس خوي
نشا من نشا ،وٌُل كري مس خوًني :بحسٌُل فصط ؿَََ ،والدص ل.
كِي هلُ :شا اذلي رهصث ل ًسل ؿىل بن اجلِاذ ًُس تفصط يف ركل اًوكت؛ بل حصى بهَ كال( :بمفن اكن
مؤمٌا مكن اكن فاسلا ل ٌس خوون) ،وكال( :بم حسة اذلٍن اخرتحوا اًسُئاث بن جنـَِم اكذلٍن بمٌوا ومعَوا
اًعاحلاث سواء حمَامه ومماهتم) مجؽ تني مذضاذٍن ،مث كال( :ل ٌس خوون)؛ فـىل ركل ُشا ،وُو بوىل.
 اًلذحيب وُو بتو محمس ؾحس هللا جن مسمل جن كذَحة (ث ُ 276ـ) ،ومل ًرصخ املاحصًسي ابمسَ ،وإامنا
ٍىذفي تًس حَ " اًلذيب" ،و ُشا اٌَلة بظَق ؿىل نثريٍن ،وًىن ذًت اًيلول اًيت بوزذ املاحصًسي
بن املـِن ُو ؾحس هللا جن كذَحة ،اإر كاٍهبا من نخاة ثفسري قصًة اًلصبن لجن كذَحة  -مل ًرصخ
املاحصًسي هبشا املعسز ،-واًؼاُص بهَ ًيلَِا ابٌَفغ.
مثال" :وكال اًلذيبً( :لاًوا ًول فعَت بايثَ) بىزًت ؾصتَة مفعةل ابلي كن اًخفعَي ٌَسان اًـصة،
ًىن ًس يا هسزي ما ٍصًس هبشا اًالكم بن اًخفعَي ٌَسان اًـصة".
وهالحغ من ذالل ُشا املثال ثـََق املاحصًسي ؿىل الكم اجن كذَحة وًلؽ مٌَ ركل مصاث.
 بكوال كري مًسوتة:
نثريا ما ًوزذ املاحصًسي هلول كري مـزوت اإىل كائَهيا ،سواء ثـَلت تلضااي ًلوًة بو فلَِة بو كريٌُل،
فِعسز الكوال ة " كِي"" ،كال تـضِم"" ،كال تـغ بُي الذة"...اخل
مثال  " :مث كال تـغ بُي اًخبوًي :ذل ُشا ؿىل بن بُي اًيفاق اكهوا ظيفني :ظيف اكهوا
ٌس خبرهون يف اًلـوذ ،وظيف ل ٌس خبرهون ،وًىن ًلـسون تلوهل( :وخاء املـشزون من الؾصاة
ًَؤرن هلم وكـس اذلٍن نشتوا هللا وزسوهل س َعُة اذلٍن نفصوا مهنم).
 بكوال اًفلِاء:
بتو حٌَفة
اًضافـي
 محمس جن احلسن اًضُداين
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ًوزذُا ؾيس مٌاكضة الحاكم اًوازذت يف الًة وذاظة بتو حٌَفة وفلِاء املشُة  .ونثريا ما
ًـلة بكوال الإمام بيب حٌَفة ابحهتاذاث محمس جن احلسن اًضُداين .وٍىرث من هلس بكوال الإمام
اًضافـي ذون كريٍ من بحصاة املشاُة ،وكس ٍىون مصذ ركل اإىل هون املسزستٍن اص هتصات
ابؾامتذٌُل بظول اًفلَ يف الاس خًداظاث بنرث من كريٌُل .ول جنسٍ ًشهص كول كريمه من اًفلِاء
اإل ملاما ،فمل ًشهص الإمام ماكل اإل يف زالج مواظن من ثفسريٍ ،ونشا الإمام الاوساؾي رهصٍ يف
موظن واحس وركل ؾيس ثفسري كول ثـاىل( :فذعَحمك مهنم مـصت تلري ؿمل) كائال:
" وكال ماكل :ل حيصق سفِية اًىفاز اإرا اكن فهيا بسازى املسَمني.
وكال الوساؾي :اإرا ثرتش اًىفاز تبظفال املسَمني ،مل ٍصموا ،ول حيصق احلعن ،وًىن ل تبش
تبن ٍصىم احلعن ابمليجيَق ،وحنو ركل".

ذالظة__________________________________:
ثـسذث املعاذز اًيت اؾمتسُا الإمام يف ثفسريٍ ،سواء املرصخ هبا بو كريُا ،تخـسذ اًفٌون اًيت اكن ًعصق
ابهبا ذالل اًخفسري .وكس ثفصكت ُشٍ املعاذز ؿىل خمخَف الكعاز الإسالمِة ،ول ثشهص نخة اًرتامج – فامي
وكفت ؿَََ – ً إالمام املاحصًسي زحةل ،مما ًسفـِن ٌَلول ابؾامتذ الإمام ًىذة ُؤلء الؿالم ،نٌل س حق
الإصازت اإًََ من اؾامتذٍ نخاة ثفسري قصًة اًلصبن لجن كذَحة وهلهل ؾيَ ًفؼا .وهللا اؿمل
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ذامتة
ًحسو بن حىوٍن الإمام املاحصًسي ،ونشا اًحُئة اًيت وضب فهيا كس بزدِا تؼالهلٌل ؿىل ثفسريٍ "ثبوًالث بُي
اًس ية" .فرنى ثبزري ثخَمشٍ ؿىل ص َوذَ الحٌاف ؿىل ادذَازاثَ اًفلَِة املوافلة ٌَمشُة احليفي .نٌل اكن
لهدضاز اًـلائس اًالكمِة ونشا كري اًسًِة اكًصافضة الإمامِة ذوز يف مشُة اًض َخ اًـلسي .وًنئ اكن ً إالمام
بيب حٌَفة اًس حق يف اًخبًَف يف اًـلائس من ذالل مؤًفَ "اًفلَ النرب" ،فَلس اكن لص خلال الإمام املاحصًسي
تـمل اًالكم واًخضَؽ فَِ ،ذوز يف اإوضائَ مسزسة ؾلسًة الكمِة ثلوم ؿىل احهتاذاثَ وادذَازاثَ .وًلس حاول
من ذالل ثفسريٍ ُشا –ثبوًالث بُي اًس ية -نٌل ًؼِص ركل من مهنجَ فَِ ،بن ًؤظي ًخكل اًـلائس
وًسحغ يف هفس اًوكت بكوال اخملاًفني من مـزتةل و زافضة اإمامِة وكريمه.
و ًـَيا ُيا هدساءل ؾن قصط الإمام من ثفسريٍ ُشا ،ومن ذالل مالمح املهنج اًيت وكفٌا ؿَهياُ ،ي اكن
ُو الاهخعاز لدذَازٍ اًـلسي اًالكيم ونشا مشُحَ اًفلِيي احليفي؟ بم بن المص ل ًـسو بن ٍىون حضوز
خشعَة الإمام يف ثفسريٍ مؽ ما ثَلاٍ من مـازف وحىوٍن ؾلسي بو فلِيي؟
وهَفٌل اكن ادلاؾي ًِشا اًخفسري ،فاإهيا هلف من ذالل مهنجَ ؿىل سفص من بمه السفاز اًخفسريًة اًرتازَة اًيت
ًًدلي اًـىوف ؿىل اس خرصاح ما حوثَ من ؿَوم و مـازف ثلِن ادلزش اًلصبين املـارص من هجة ،وثًدَ المة
ؿىل فضي الاص خلال ابًلصبن اًىصمي ،ثفسريا واس خًداظا سواء يف الحاكم اًفلَِة واًيت مثَهتا نخة بحاكم
اًلصان ،بو يف املحاحر اًـلسًة و اًيت اتخـسث بكَة املؤًفاث فهيا ؾن اًخبظَي اًلصبين.

وهللا اًِاذي اإىل اًرصاظ املس خلمي
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