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  في التفسیر tأثر اإلمام علي بن أبي طالب 
  

  *أحمد مناف حسن القیسي. د.م
  

  المقدمة
الحمد هللا الذي انزل الفرقان خلق اإلنسان علمھ البیان ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الذي بین 

نقلوا لنا معاني  لنا معاني القرآن وفسر ألصحابھ ما احتاجوا منھ إلى تبیان ، رضي اهللا عن آلھ وصحبھ الذین
  .القران فكانوا مدارس تنطلق منھا مشاعل اإلیمان 

فان القرآن الكریم تلقاه الناس بالحفظ والتفسیر والقراءة والتدّبر من جیل إلى جیل بعنایة واھتمام : وبعد
فشاھدوا  rبكل أمانة فلقد تلقوه من فم النبي y، حتى وصل إلینا ، وان الذین حملوا القرآن الكریم ھم الصحابة 

عن ما أشكل علیھم وأبھم واحتاج  rالتنزیل وعلموا التأویل فلقد عاصروا الوقائع واألحداث وسألوا الرسول 
إلى تبیان ، فلذا كان تفسیرھم من المكانة العلیا والرتبة السنیة بمكان ، فكانوا بحق مدارس للتابعین نھلوا من 

الذین اشتھروا بتفسیر القران الكریم ھو البحر الزخار االمام علي بن أبي  yاض ، وان من الصحابة علمھم الفی
واهللا ال تسألوني عن شيء إال : بالتفسیر ، وھو القائل  yمن المكثرین من الصحابة  tوقد كان  tطالب 

) . ١(أم بنھار أم في سھل أم في جبلأخبرتكم وسلوني عن كتاب اهللا فو اهللا ما من آیة إال وأنا أعلم أبلیل نزلت 
لذا وجدت من األھمیة بمكان ان ابحث جامعا بعض أقوالھ السیما انھ لم یتناول احد الباحثین تفسیره ، ولقد كتبت 
في حیاتھ بشكل مختصر جدا وذلك لعلم القاصي والداني بھ فھو العلم الذي الیخفى على احد وقد تناول الُكّتاب 

ولقد تناولت قراءاتھ وان كانت القراءات من مباحث علوم القرآن لما تعطي قراءاتھ معنى حیاتھ بالتفصیل ، 
: فلقد تناولت فیھ: وقد اقتضت خطة البحث ان تكون على ثالثة مباحث وخاتمة، فاما المبحث األول . تفسیري 

  :وتضمن ثالثة مطالب . حیاة علي بن ابي طالب رضي اهللا عنھ وشخصیتھ 
  .اسمھ ونسبھ وكنیتھ ولقبھ: المطلب األول 
  .مولده وإسالمھ: المطلب الثاني 
  .خالفتھ وعلمھ ووفاتھ: المطلب الثالث 

  :وتضمن مطلبین .وممیزاتھ  yتعریف التفسیر وأھمیة تفسیر الصحابة : واما المبحث الثاني 
  . yتعریف التفسیر وأھمیة تفسیر الصحابة : المطلب األول 
  . yلتفسیر في عھد الصحابة ممیزات ا: المطلب الثاني 

  :وتضمن خمس مطالب  . tتفسیر اإلمام علي : واما المبحث الثالث 
  . تفسیر القرآن بالقرآن : المطلب األول 
  .تفسیر القران بالسنة : المطلب الثاني 
  : التفسیر القرآن بالرأي : المطلب الثالث 
  .تفسیر القران باللغة : المطلب الرابع 

  . tالقراءات القرآنیة التي قرأ بھا علي بن أبي طالب : المطلب الخامس 
ثم الخاتمة وبینت بھا أھم ما توصلت إلیھ من نتائج ثم ذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدتھا في 

  .كتابة بحثي ھذا 
لصحابي وفي الختام أسأل اهللا العزیز ان أكون قد وفقت في بحثي ھذا خدمة لدیننا الحنیف وخدمة ل

،  واسأل اهللا الكریم ان یجعل ھذا العمل في میزاني یوم القیامة  وان ینفع بھ  tالجلیل علي بن أبي طالب 
  .المسلمین ، انھ على ما یشاء قدیر وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمین 

  
  حیاة علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ وشخصیتھ: المبحث األول 
  .نسبھ وكنیتھ ولقبھاسمھ و: المطلب األول 

ھو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن : اسمھ ونسبھ 
مرة بن كعب ابن لؤي ابن غالب بن فھر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس ابن مضر 

  ) .٢(بن نزار بن معد بن عدنان

                                                           
 .جامعة تكریت –كلیة التربیة  –قسم علوم القرآن * 

: بشĐĐار عĐĐواد معĐĐروف ، دار النشĐĐر . د: یوسĐĐف بĐĐن الزكĐĐي عبĐĐدالرحمن أبĐĐو الحجĐĐاج المĐĐزي، تحقیĐĐق  : ینظĐĐر تھĐĐذیب الكمĐĐال، تĐĐألیف  (١)
 . ٢٠/٤٨٧األولى ، : ، الطبعة١٩٨٠ - ١٤٠٠  -بیروت  -مؤسسة الرسالة 

، و ١٩/ ٣   -بیĐروت   -دار صĐادر  : محمد بن سĐعد بĐن منیĐع أبĐو عبĐداهللا البصĐري الزھĐري، دار النشĐر        : الطبقات الكبرى ، تألیف )(٢
دار : محمĐد رواس قلعĐھ جĐي ،دار النشĐر    .د -محمĐود فĐاخوري   : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقیĐق : صفة الصفوة، تألیف
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  ) .١(ھاشمیین وَأّول خلیفة من بني ھاشموھو َأول ھاشمي والد بین 
، ویكنى أیضا بأبي تراب ، وھي كنیة كناه بھا رسول اهللا )٢(أبو الحسن وأبو السبطین: كنیتھ ولقبھ 

صلى اهللا علیھ وسلم ، وقد كان یفرح بھا رضي اهللا عنھ ، وسبب كنیتھ بأبي تراب عن أبي َحاِزٍم عن َسْھِل بن 
ِھ  صلى اهللا علیھ وسلم  َبْیَت َفاِطَمَة فلم َیِجْد َعِلیا في اْلَبْیِت فقال َأْیَن آبن َعمِِّك قالت كان َسْعٍد قال جاء رسول اللَّ

َأْیَن ھو  َبْیِني َوَبْیَنُھ َشْيٌء َفَغاَضَبِني َفَخَرَج فلم َیِقْل ِعْنِدي فقال رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  ِلِإْنَساٍن اْنُظْر
یا َرُسوَل اللَِّھ ھو في اْلَمْسِجِد َراِقٌد َفَجاَء رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  وھو ُمْضَطِجٌع قد َسَقَط  َفَجاَء فقال

ٍب ُقْم َأَبا ِرَداُؤُه عن ِشقِِّھ َوَأَصاَبُھ ُتَراٌب َفَجَعَل رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  َیْمَسُحُھ عنھ َوَیُقوُل ُقْم َأَبا ُتَرا
  ) .  ٣(اٍب ُتَر
  

  .مولده وإسالمھ: المطلب الثاني 
اختلفت الروایات وتعددت في تحدید سنة والدتھ فقد ذكر الحسن البصري ان والدتھ قبل : مولده : اوال 

، ورجح ابن )٥(، وذكر ابن إسحاق ان والدتھ قبل البعثة بعشر سنین) ٤(البعثة بخمس عشر أو ست عشر سنة
كالذي ذكره ابن إسحاق ورجحھ ابن حجر وھو انھ : األول : محمد بن علي قولین  ، وذكر الباقر) ٦(حجر قولھ

  ) .٧(ولد قبل البعثة بعشر سنین
  ) .٨(فیذكر انھ ولد قبل البعثة بخمس سنین: واما الثاني 

وذكر الفاكھي ان علیا أول من ولد من بني ھاشم في جوف الكعبة ، واما الحاكم فقال ان األخبار 
  ) .٩(لیا ولد في جوف الكعبةتواترت بان ع
كما ھو معلوم ان علیا رضي اهللا عنھ أول من اسلم من الصبیان وقد اختلف في عمره : اسالمھ : ثانیا 

حین اسلم ، فعن اللیث بن سعد عن أبى األسود محمد بن عبد الرحمن أنھ بلغھ أن علیًا بن ابى طالب والزبیر 
نین ، وقال ابن إسحاق أول ذكر آمن باهللا ورسولھ علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھما أسلما وھما ابنا ثمانى س

وھو یومئذ ابن عشر سنین قال أبو عمر قیل أسلم على وھو ابن ثالث عشرة سنة وقیل ابن اثنتي عشرة سنة 
وقیل ابن خمس عشرة وقیل ابن ست عشرة وقیل ابن عشر وقیل ابن ثمان ذكر عمر بن شبة عن المداینى عن 

  ).١٠(وھو ابن ثالث عشرة سنة  tقال أسلم علي  yة عن نافع عن ابن عمرابن جعدب
  .خالفتھ وعلمھ ووفاتھ: المطلب الثالث 

بعد مقتل خلیفة المسلمین عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ :تولي علي رضي اهللا عنھ الخالفة : اوال 
ولم یكن علي بن أبي طالب حریصا علیھا نتیجة البالبل والفتن على ایدي المارقین ، لم یدع احد اإلمامة لنفسھ 

ویریدھا لنفسھ ، وقد جاء كل من بقي بالمدینة من الصحابة من المھاجرین واألنصار رضي اهللا عنھم لمبایعة 
 tوعثمان   tعلي رضي اهللا عنھ ، ولم یكن احد أحق بالخالفة منھ فعن محمد بن الحنفیة قال كنت مع علي

ن أمیر المؤمنین مقتول ثم جاء آخر فقال ان أمیر المؤمنین مقتول الساعة قال محصور ، قال فأتاه رجل فقال ا
الدار وقد قتل الرجل  tقال محمد فأخذت بوسطھ تخوفا علیھ فقال خل ال أم لك قال فأتى علي  tفقام علي 

الرجل قد قتل وال فأتى داره فدخلھا وأغلق علیھ بابھ فأتاه الناس فضربوا علیھ الباب فدخلوا علیھ فقالوا إن ھذا 
ال تریدوني فإني لكم وزیر خیر مني لكم أمیر  tبد للناس من خلیفة وال نعلم أحدا أحق بھا منك فقال لھم علي 

فقالوا ال واهللا ما نعلم أحدا أحق بھا منك قال فإن أبیتم علي فإن بیعتي ال تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن 

                                                                                                                                                                      
 أحمĐĐد بĐĐن علĐĐي بĐĐن حجĐĐر أبĐĐو  : واإلصĐĐابة فĐĐي تمییĐĐز الصĐĐحابة، تĐĐألیف  ١/٣٠٨الثانیĐĐة، : ، الطبعĐĐة١٩٧٩ - ١٣٩٩ -بیĐĐروت  -المعرفĐĐة 

 .٤/٥٦٤األولى : ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ -بیروت  -دار الجیل : علي محمد البجاوي، دار النشر: الفضل العسقالني الشافعي، تحقیق
عĐادل أحمĐد الرفĐاعي، دار    : عز الدین بن األثیر أبي الحسن علي بن محمد الجزري، تحقیĐق : أسد الغابة في معرفة الصحابة، تألیف (١)

                                                                                                           ٤/١٠٠األولى، : م، الطبعة ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧ -لبنان / بیروت  -دار إحیاء التراث العربي : النشر
 ٤/٥٦٤واإلصابة في تمییز الصحابة  ٤/١٠٠أسد الغابة ،   )(٢
دار ابĐن  : مصĐطفى دیĐب البغĐا، دار النشĐر    . د: محمĐد بĐن إسĐماعیل أبĐو عبĐداهللا البخĐاري الجعفĐي، تحقیĐق        : الجامع الصحیح ، تألیف)  ٣(

 ١/١٦٩الثالثة، : ، الطبعة١٩٨٧ - ١٤٠٧ -بیروت  -الیمامة ، كثیر 
مكتبĐة  : حمدي بن عبĐد المجیĐد السĐلفي ، دار النشĐر    : سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني، ، تحقیق: المعجم الكبیر، تألیف (٤)

 . ١/٥٤الثانیة: ، الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٤ -الموصل  -الزھراء 
طھ عبد الĐرءوف سĐعد، دار   : لملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري أبو محمد، تحقیقعبد ا: السیرة النبویة البن ھشام، تألیف  (٥)

 . ١/٢٦٢األولى، : ، الطبعة١٤١١ -بیروت  -دار الجیل : النشر
 .  ٨/٤٦اإلصابة في تمییز الصحابة   (٦)
 . ١/٥٣المعجم الكبیر للطبراني   (٧)
 .المصدر نفسھ  (٨)
مصĐطفى عبĐد القĐادر عطĐا ، دار     : محمĐد بĐن عبĐد اهللا أبĐو عبĐد اهللا الحĐاكم النیسĐابوري تحقیĐق        : لیفالمستدرك علĐى الصĐحیحین، تĐأ     (٩)

ینظĐر أسĐمى المطالĐب فĐي سĐیرة أمیĐر المĐؤمنین        .  ٣/٤٨٣. األولĐى، : م، الطبعة١٩٩٠ -ھـ ١٤١١ -بیروت  -دار الكتب العلمیة : النشر
 .٢٩ص : دار االیمان االسكندریة : ي ، دار النشر الدكتور علي محمد محمد الصالب: تألیف: علي بن ابي طالب 

 .١٠٩٣، ٣/١٠٩٢ینظر االستیعاب  ) (١٠
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قال ابن الحنفیة لما اجتمع (وفي روایة اخرى ) .١(لى المسجد فبایعھ الناسشاء أن یبایعني بایعني قال فخرج إ
قالوا لھ إن ھذا الرجل قد قتل وال بد للناس من إمام وال نجد لھذا األمر أحق منك وال أقدم  tالناس على علي 

 ما نحن بفاعلین سابقة وال أقرب برسول اهللا رحما منك قال ال تفعلوا فإني وزیر خیر مني لكم أمیر قالوا واهللا
أبدا حتى نبایعك وتداكوا على یده فلما رأى ذلك قال إن بیعتي ال تكون في خلوة إال في المسجد ظاھرا وأمر 
منادیا فنادى المسجد فخرج وخرج الناس معھ فصعد المنبر فحمد اهللا وأثنى علیھ ثم قال حق وباطل ولكل أھل 

حق ولربما ولقل ما أدبر شيء فأقبل وألن رد علیكم أمركم أنكم فألن كثر الباطل لقدیما بما فعل وألن قل ال
لسعداء وإني أخشى أن تكونوا في فترة وما على الجھد سبق الرجالن وقام الثالث واثنان لیس معھما سادس ملك 
مقرب ومن أخذ اهللا میثاقھ وصدیق نجا وساعي مجتھد وطالب یرجوا أثر السادس ھلك من ادعى وخاب من 

مین والشمال فضلھ والطریق والمنھج علیھ بما في الكتاب وآثار النبوة فإن اهللا أدب ھذه األمة بالسوط افترى الی
والسیف لیس ألحد فیھما عندنا ھوادة فاستتروا بسوءاتكم وأصلحوا ذات بینكم وتعاطوا الحق فیما بینكم فمن 

غفر اهللا لي ولكم فھي أول خطبة خطبھا أبرز صفحتھ معاندا للحق ھلك والتوبة من ورائكم أقول قولي ھذا واست
  ) .٢)(بعدما أستخلف
كان رضي اهللا عنھ غزیر العلم قوي الحافظة وجمع بین القضاء والفتوى : علمھ رضي اهللا عنھ : ثانیا 

 yوعلمھ بكتاب اهللا وفھمھ ألسراره ودقة معانیھ فكان من الذین یشھد لھم بالرتبة العلیة فكان اعلم الصحابة 
فَأكثر وروى عنھ بنوه الحسن والحسین ومحمد وعمر  rلتنزیل ومعرفة التأویل ، وقد روى عن النبي بمواقع ا

وعبد اهللا بن مسعود وابن عمر وعبد اهللا بن جعفر وعبد اهللا بن الزبیر وَأبو موسى اَألشعري وَأبو سعید الخدري 
َأبو َسِریحة حذیفة بن َأِسید وَأبو ھریرة وَسفینة وَأبو رافع وصھیب وزید بن َأرقم وجابر بن عبد اهللا وَأبو ُأمامة و

وَأبو ُحَجیفة الّسوائي وجابر بن َسُمرة وعمرو ابن ُحَریث وَأبو لیلى والبراُء بن عازب وُعَمارة ابن ُرَویبة وبْشر 
م من بن ُسحیم وَأبو الطفیل وعبد اهللا بن ثعلبة بن ُصَعیر وجریر بن عبد اهللا وعبد الرحمن بن ُأَشیم وغیرھ

وروى عنھ من التابعین سعید بن المسیب ومسعود بن الحكم الزرقي وقیس بن َأبي حازم وَعبیدة  yالصحابة 
السلماني وعلقمة بن قیس واَألسود بن یزید وعبد الرحمن بن َأبي لیلى واَألحنف ابن قیس وَأبو عبد الرحمن 

نىء والشعبي وَشِقیق وخلق كثیر غیرھم رحمھم اهللا ، السلمي وَأبو اَألسود الدِّیلي وِزّر بن ُحَبیش وشریح بن ھا
لھ كانت ظاھرة على علمھ فعن علي رضي اهللا عنھ قال بعثني رسول اهللا ِإلى  rوان من بركة دعاء النبي 

الیمن فقلت یا رسول اهللا تبعثني ِإلى الیمن ویسَألوني عن القضاء وال علم لي بھ قال ادن فدنوت فضرب بیده 
ال اللھم ثبت لسانھ واھِد قلبھ فال والذي فلق الحبة َوَبرَأ النسمة ما شككُت في قضاء بین اثنین على صدري ثم ق

  . بعد
وقال ابن عباس رضي اهللا عنھ لقد ُأعطي علّي تسعة َأعشار العلم وَأیم اهللا لقد شاركھم في العشر 

  ) .٤)(القرآن فعن علي بن أبي طالب قال ابن عباس ما أخذت من تفسیر (وقال ابن عباس أیضا ) . ٣(العاشر
.  

وقال سعید بن المسیب ما كان َأحد من الناس یقول سلوني غیر علي بن َأبي طالب ، وروى یحیى بن 
معین عن َعْبَدة بن سلیمان عن عبد الملك بن َأبي سلیمان قال قلت لعطاء َأكان في َأصحاب محمد َأعلم من علي 

  ). ٥(قال ال واهللا ال َأعلمھ
واهللا ما نزلت آیة إال وقد علمت فیم أنزلت (وأخرج ابو نعیم في الحلیة عن علي رضي اهللا عنھ أنھ قال 

  ) .٦)(وأین أنزلت إن ربي وھب لي قلبا عقوال ولسانا سؤوال 
وعن أبي الطفیل قال شھدت علیا یخطب وھو یقول سلوني فواهللا ال تسألوني عن شيء إال أخبرتكم 

  ) .٧(فواهللا ما من آیة إال وأنا أعلم أبلیل نزلت أم بنھار أم في سھل أم في جبل وسلوني عن كتاب اهللا
                                                           

مؤسسĐĐة : وصĐĐي اهللا محمĐĐد عبĐĐاس ،دار النشĐĐر. د: أحمĐĐد بĐĐن حنبĐĐل أبĐĐو عبĐĐد اهللا الشĐĐیباني، تحقیĐĐق : ینظĐĐر فضĐĐائل الصĐĐحابة، تĐĐألیف  (١)
عبĐد الملĐك   : ، وسمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، تĐألیف  ٢/٥٧٣األولى، : ،   الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٣ -بیروت  -الرسالة 

دار الكتĐĐب : علĐĐي محمĐĐد معĐĐوض ،دار النشĐĐر -عĐادل أحمĐĐد عبĐĐد الموجĐĐود : شĐĐافعي العاصĐĐمي المكĐĐي، تحقیĐĐقبĐن حسĐĐین بĐĐن عبĐĐد الملĐĐك ال 
 ٢/٥٥٥م، ١٩٩٨ -ھـ١٤١٩ -بیروت  -العلمیة 

ھبĐة اهللا بĐن الحسĐن بĐن منصĐور الاللكĐائي       : شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة من الكتاب والسĐنة وإجمĐاع الصĐحابة، تĐألیف      (٢)
 ١٣٨٤_ ٨/١٣٨٣ھـ ، ١٤٠٢ –الریاض  -دار طیبة : أحمد سعد حمدان دار النشر. د: حقیقأبو القاسم، ت

 ١٠٩،  ٤/١٠٨ینظر اسد الغابة   (٣)
م،  ١٩٩٦ -ھĐĐـ١٤١٦ -لبنĐĐان   -دار الفكĐĐر : محمĐĐد عبĐĐد العظĐĐیم الزرقĐĐاني، دار النشĐĐر   : مناھĐĐل العرفĐĐان فĐĐي علĐĐوم القĐĐرآن، تĐĐألیف     )(٤

 . ٢/١٥األولى، : الطبعة
 ١٠٩،  ٤/١٠٨ر اسد الغابة ینظ  (٥)
 -بیĐĐروت ،  -دار الكتĐĐاب العربĐĐي : أبĐĐو نعĐĐیم أحمĐĐد بĐĐن عبĐĐد اهللا األصĐĐبھاني، دار النشĐĐر : حلیĐĐة األولیĐĐاء وطبقĐĐات األصĐĐفیاء، تĐĐألیف   (٦)

ب دار سĐعید المنĐĐدو : جĐĐالل الĐدین عبĐد الĐرحمن السĐیوطي، تحقیĐق     : واإلتقĐان فĐي علĐوم القĐرآن، تĐألیف     .  ٦٨/ ١الرابعĐة : ، الطبعĐة ١٤٠٥
 ٢/٤٩٣األولى ، : م، الطبعة١٩٩٦ -ھـ١٤١٦ -لبنان  –دار الفكر : النشر
مؤسسĐة  : بشĐار عĐواد معĐروف ، دار النشĐر    . د: یوسف بن الزكĐي عبĐد الĐرحمن أبĐو الحجĐاج المĐزي، تحقیĐق       : تھذیب الكمال، تألیف (٧)

أحمĐĐد بĐĐن علĐĐي بĐĐن حجĐĐر أبĐĐو الفضĐĐل     : تĐĐألیف،و تھĐĐذیب التھĐĐذیب،  ٢٠/٤٨٧األولĐĐى، : ، الطبعĐĐة ١٩٨٠ - ١٤٠٠ -بیĐĐروت  -الرسĐĐالة 
 ٢٩٧/ .٧األولى ، : ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ -بیروت  -دار الفكر : العسقالني الشافعي، دار النشر



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨٠٢  - 
 

اختلف أیضا فى مبلغ سنھ یوم مات فقیل سبع وخمسون وقیل ثمان وخمسون وقیل ثالث : وفاتھ : ثالثا 
نھ أن وستون قالھ أبو نعیم وغیره واختلفت الروایة فى ذلك عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسین فروى ع

  ).١(علیا قتل وھو ابن ثالث وستین توفي رضي اهللا عنھ وقد بلغ من العمر ثالث وستین عاما 
وقد نال الشھادة لیلة الجمعة لثالث عشرة وقیل إلحدى عشرة لیلة خلت من رمضان وقیل بل بقیت من 

لثمان عشرة لیلة  رمضان ، سنة أربعین ، وقال أبو الطفیل وزید بن وھب والشعبى قتل علي رضي اهللا عنھ
مضت من رمضان وقیل في أول لیلة من العشر األواخر ، وكان سبب قتلھ ان ابن ملجم خطب امرأة من بنى 
عجل بن لجیم یقال لھا قطام كانت ترى رأى الخوارج وكان علي رضي اهللا عنھ قد قتل أباھا وإخوتھا بالنھروان 

وخرج منھم ثالثة نفر لذلك  yمعاویة ابن أبى سفیان فلما تعاقد الخوارج على قتل علي وعمرو بن العاص و
فدخل الكوفة عازما على ذلك واشترى لذلك سیفا بألف  tكان عبد الرحمن بن ملجم ھو الذى اشترط قتل علي 

یسألھ ویستحملھ فیحملھ إلى أن وقعت عینھ  tوسقاه السم فیما زعموا حتى لفظھ وكان فى خالل ذلك یأتي علیا 
امرأة رائعة جمیلة فأعجبتھ ووقعت بنفسھ فخطبھا فقالت آلیت أال أتزوج إال على مھر ال أرید  على قطام وكانت

سواه فقال وما ھو فقالت ثالثة آالف وقتل علي بن ابي طالب فقال واهللا لقد قصدت لقتل علي بن أبى طالب 
لیس إال الذي قلت لك فقال لھا والفتك بھ وما أقدمني ھذا المصر غیر ذلك ولكني لما رأیتك آثرت تزویجك فقالت 

وما یغنیك او ما یغنیني منك قتل على وانا أعلم إني إن قتلتھ لم أفلت فقالت إن قتلتھ ونجوت فھو الذي أردت تبلغ 
شفاء نفسي ویھنئك العیش معي وإن قتلت فما عند اهللا خیر من الدنیا وما فیھا فقال لھا لك ما اشترطت فقالت لھ 

ظھرك فبعثت إلى ابن عم لھا یقال لھ وردان بن مجالد فأجابھا ولقي ابن ملجم شبیب بن إني سألتمس من یشد 
بجرة األشجعي فقال یا شبیب ھل لك في شرف الدنیا واآلخرة قال وما ھو قال تساعدني على قتل علي بن أبى 

ى المسجد منفردا طالب قال لھ ثكلتك أمك لقد جئت شیئا كیف نقدر على ذلك قال إنھ رجل ال حرس لھ یخرج إل
لیس لھ من یحرسھ فنكمن لھ في المسجد فإذا خرج إلى الصالة قتلناه فإن نجونا نجونا وإن قتلنا سعدنا بالذكر في 
الدنیا وبالجنة في اآلخرة فقال ویلك إن علیا ذو سابقة في اإلسالم مع النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  واهللا ما تنشرح 

الرجال في دین اهللا عز وجل وقتل إخواننا الصالحین فنقتلھ ببعض من قتل فال  نفسي لقتلھ فقال ویحك إنھ حكم
تشكن في دینك فأجابھ وأقبال حتى دخال على قطام وھى معتكفة في المسجد األعظم في قبة ضربتھا لنفسھا 

لصبح فدعت لھم وأخذوا سیوفھم وجلسوا قبالة السدة التي یخرج منھا علي رضي اهللا عنھ فخرج على لصالة ا
فبدره شبیب فضربھ فأخطأه وصربھ عبد الرحمن بن ملجم على رأسھ وقال الحكم هللا یا على ال لك وال 
ألصحابك فقال على رضي اهللا عنھ فزت ورب الكعبة ال یفوتنكم الكلب فشد الناس علیھ من كل جانب فأخذوه 

احبسوه فإن مت  tقال علي  وھرب شبیب خارجا من باب كندة وقد اختلف في صفة أخذ ابن ملجم فلما أخذ
فاقتلوه وال تمثلوا بھ وإن لم أمت فاألمر إلى في العفو أو القصاص واختلفوا أیضا ھل ضربھ في الصالة أو قبل 
الدخول فیھا وھل استخلف من أتم بھم الصالة أو ھو أتمھا واألكثر أنھ استخلف جعدة بن ھبیرة فصلى بھم تلك 

  .الصالة 
قیل دفن في قصر اإلمارة بالكوفة وقیل بل دفن في رحبة الكوفة وقیل دفن واختلف في موضع دفنھ ف

  ).٢(بنجف الحیرة موضع بطریق الحیرة وروى عن أبى جعفر أن قبر علي رضي اهللا عنھ جھل موضعھ 
  

  وممیزاتھ yتعریف التفسیر وأھمیة تفسیر الصحابة : المبحث الثاني 
  :yر الصحابة تعریف التفسیر وأھمیة تفسی: المطلب األول 

  التفسیر تعریف .١
 الفسر البیان فسر الشيء یفسره بالكسر و یفسره بالضم فسرا، و فسره أبانھ، والتفسیر: التفسیر لغة 

، الفسر كشف ) وأحسن تفسیرا (التفسیر والتأویل والمعنى واحد وقولھ عز وجل : مثلھ ، قال ابن األعرابي 
المغطى والتفسیر كشف المراد عن اللفظ المشكل ، والتأویل رد أحد المحتملین إلى ما یطابق الظاھر،  

ذلك التفسرة قال الجوھري وأظنھ مولدا واستفسرتھ كذا أي سألتھ أن یفسره لي والفسر نظر الطبیب إلى الماء وك
وقیل التفسرة البول الذي یستدل بھ على المرض وینظر فیھ األطباء یستدلون بلونھ على علة العلیل وھو اسم 

  ).٣(كالتنھیة وكل شيء یعرف بھ تفسیر الشيء ومعناه فھو تفسرتھ 
اب اهللا المنزل على نبیھ محمد  علم یعرف بھ فھم كت: (عرفھ الزركشي رحمھ اهللا : التفسیر اصطالحا 

صلى اهللا علیھ وسلم  وبیان معانیھ واستخراج أحكامھ وحكمھ واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصریف 
  ).٤)( وعلم البیان وأصول الفقھ والقراءات ویحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

  : yأھمیة تفسیر الصحابة  .٢

                                                           
 . ١٣٠_٤/١٢٩، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ١١٢٥،  ١١٢٤،  ٣/١١٢٣ینظر االستیعاب ) (١
 .  ١٣٠_٤/١٢٩، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ١١٢٥،  ١١٢٤،  ٣/١١٢٣ینظر االستیعاب ) (٢

 ٥/٥٥: األولى: بیروت، الطبعة -دار صادر : محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، دار النشر: لسان العرب، تألیف (٣)
: دار النشĐر ،محمد أبو الفضĐل إبĐراھیم   : ركشي أبو عبد اهللا، تحقیقمحمد بن بھادر بن عبد اهللا الز: البرھان في علوم القرآن، تألیف (٤)

 ١/١٣، ١٣٩١ -بیروت  -دار المعرفة : النشر



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨٠٣  - 
 

نھم الذین جالسوا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عاصروا التنزیل وشاھدوا ان الصحابة رضي اهللا ع
الوقائع ، لذا یعد تفسیرھم من المكانة بالمرتبة األولى ، وغالب تفسیرھم لما شاھدوه وعاصروه او نقلوه عن 

مباشرتھم للوقائع (: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فعلموا المراد من كالم اهللا تعالى ، یقول الشاطبي في ذلك
والنوازل وتنزیل الوحي بالكتاب والسنة فھم أقعد في فھم القرائن الحالیة وأعرف بأسباب التنزیل ویدركون ما ال 

والصحابة أعلم األمة بتفسیر القرآن ویجب ) . ١) (یدركھ غیرھم بسبب ذلك والشاھد یرى ما ال یرى الغائب 
سر لكالم اهللا تعالى ان یبدأ أوال بتفسیرھم قبل ان ینتقل إلى غیرھم فال بد لكل مف). ٢(الرجوع إلى تفسیرھم 

  .ویمكن ان نجمل أسباب أھمیة تفسیر الصحابة بعدة نقاط .
فإنھم عرب فصحاء لم تتغیر ألسنتھم ولم تنزل عن رتبتھا العلیا فصاحتھم : معرفتھم باللسان العربي  .١

جاء عنھم قول أو عمل واقع موقع البیان صح اعتماده من ھذه فھم أعرف في فھم الكتاب والسنة من غیرھم فإذا 
ینظر في تفسیر الصحابي فإن فسره من حیث اللغة فھم أھل اللسان (ویقول اإلمام السیوطي في ذلك ). ٣(الجھة 

 ) . ٤) (فال شك في اعتمادھم أو بما شاھده من األسباب والقرائن فال شك فیھ
ومعرفة األسباب رافعة لكل مشكل في ھذا النمط : على فھم اآلیة  معرفتھم بأسباب النزول الذي یعین .٢

فھي من المھمات في فھم الكتاب بال بد ومعنى معرفة السبب ھو معنى معرفة مقتضى الحال وینشأ عن ھذا 
الوجھ أن الجھل بأسباب التنزیل موقع في الشبھ واإلشكاالت ومورد للنصوص الظاھرة مورد اإلجمال حتى یقع 

  ف وذلك مظنة وقوع النزاعاالختال
ویوضح ھذا المعنى ما روى أبو عبید عن إبراھیم التیمي قال خال عمر ذات یوم فجعل یحدث نفسھ 
كیف تختلف ھذه األمة ونبیھا واحد وقبلتھا واحدة فقال ابن عباس یا أمیر المؤمنین إنا أنزل علینا القرآن فقرأناه 

یقرءون القرآن وال یدرون فیم نزل فیكون لھم فیھ رأي فإذا كان لھم فیھ وعلمنا فیم نزل وإنھ سیكون بعدنا أقوام 
ونظر عمر فیما قال  tوانتھره فانصرف ابن عباس  tرأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا قال فزجره عمر 

 قولھ وأعجبھ وما قالھ صحیح في االعتبار tفعرفھ فأرسل إلیھ فقال أعد علي ما قلت فأعاده علیھ فعرف عمر
  ) .٥(ویتبین بما ھو أقرب

أن تفسیر الصحابي في : ویقول ابن كثیر وغیره من العلماء في أھمیة قول الصحابي في سبب النزول 
  ). ٦(حكم المرفوع فإنما ذلك فیما كان سبب نزول أو نحو ذلك 

لصََّحاَبِة ِلَأنَُّھْم َشاَھُدوا َوَیْلَزُم الرُُّجوُع إَلى َتْفِسیِر ا. ان تفسیر الصحابة بمكان مما یعطیھ حكم المرفوع  .٣
ْیِن َوَغْیُرُه ِرَواَیَتْیِن إَذا لم التَّْنِزیَل َوَحَضُروا التَّْأِویَل َفُھَو َأَماَرٌة َظاِھَرٌة َوَقدََّمُھ أبو اْلَخطَّاِب َوَغْیُرُه َوَأْطَلَق أبو اْلُحَس

ُه إْن ُقْلَنا َقْوُلُھ ُحجٌَّة َلِزَم َقُبوُلُھ َوِإلَّا فإن َنْقَل َكَلاِم اْلَعَرِب في ذلك َنُقْل َقْوُل الصََّحاِبيِّ ُحجٌَّة وقال اْلَقاِضي َوَغْیُر
 ).٧(ِصیَر إَلْیِھ َوِإْن فسر فسره اْجِتَھاًدا أو ِقَیاًسا على َكَلاِم العربي 

ن مصادر علمھم بالسنة والتي ھي بیان للقران الكریم یعین على فھم االیة والتي ھي المصدر الثاني م .٤
فقد یشارك القرآن فى ھذا المعنى السنة إذ كثیر من األحادیث وقعت على .التفسیر بعد تفسیر القران بالقران 

أسباب وال یحصل فھمھا إال بمعرفة ذلك ومنھ أنھ نھى علیھ الصالة والسالم عن ادخار لحوم األضاحي بعد 
الناس َیتَِّخُذوَن اْلَأْسِقَیَة من َضَحاَیاُھْم َوَیْجُمُلوَن منھا اْلَوَدَك فقال  ثالث فلما كان َبْعَد ذلك قالوا یا َرُسوَل اللَِّھ ِإنَّ

ُكْم من َأْجِل رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  وما َذاَك قالوا َنَھْیَت َأْن ُتْؤَكَل ُلُحوُم الضََّحاَیا َبْعَد َثَلاٍث فقال إنما َنَھْیُت
، ومنھ حدیث التھدید بإحراق البیوت لمن تخلف عن صالة )٨) (ُلوا َوادَِّخُروا َوَتَصدَُّقواالدَّافَِّة التي َدفَّْت َفُك

الجماعة فإن حدیث ابن مسعود یبین أنھ بأھل النفاق بقولھ ولقد رأیتنا وما یتخلف عنھا إال منافق معلوم النفاق 
)٩.(  

                                                           
 -دار المعرفĐة : عبĐد اهللا دراز ، دار النشĐر  : إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، تحقیĐق : الموافقات في أصول الفقھ، تألیف) ١(

 . ٣/٣٣٨بیروت، 
دار : أبو عبد اهللا شمس الدین محمد بن أبĐي بكĐر بĐن أیĐوب بĐن سĐعد الزرعĐي الدمشĐقي، دار النشĐر         : قرآن، تألیفالتبیان في أقسام ال) ٢(

 .١/١٤٣الفكر 
 . ٣/٣٣٨المصدر السابق ) ٣(
 -لبنĐان   -دار الفكĐر  : سĐعید المنĐدوب ، دار النشĐر   : جĐالل الĐدین عبĐد الĐرحمن السĐیوطي، ، تحقیĐق      : اإلتقان في علوم القĐرآن، تĐألیف  ) ٤(

 . ٢/٤٨٣األولى : م، الطبعة١٩٩٦ -ھـ١٤١٦
 . ٣٤٨_ ٣٤٧/ ٣:المصدر السابق ) ٥(
مكتĐب البحĐوث   : ، تحقیĐق . محمد األمĐین بĐن محمĐد بĐن المختĐار الجكنĐي الشĐنقیطي       : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، تألیف) ٦(

 ٢/٤٥٧. م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ -. بیروت -.  دار الفكر للطباعة والنشر: والدراسات ، دار النشر
دار الكتĐب  : أبو الزھراء حĐازم القاضĐي ،دار النشĐر   : محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد اهللا، تحقیق: الفروع وتصحیح الفروع، تألیف) ٧(

 .١/٤٩٨األولى، : ، الطبعة١٤١٨ -بیروت  -الكتب العلمیة 
دار إحیĐاء  : محمĐد فĐؤاد عبĐد البĐاقي ، دار النشĐر     : تحقیĐق مسلم بن الحجاج أبو الحسĐین القشĐیري النیسĐابوري،    : صحیح مسلم، تألیف) ٨(

 . ١٩٧١رقم  ٣/١٥٦١:بیروت  –التراث العربي 
 .٣/٣٥٢الموافقات ) ٩(



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨٠٤  - 
 

عرفة عادات العرب في معرفة عادات العرب وسیرھم یعین على المراد من النص ، ومن ذلك م .٥
أقوالھا وأفعالھا ومجارى أحوالھا حالة التنزیل وإن لم یكن ثم سبب خاص ، وال بد لمن أراد الخوض فى علم 

  ).١(القرآن منھ وإال وقع في الشبھ واإلشكاالت التي یتعذر الخروج منھا إال بھذه المعرفة
  

  .yممیزات التفسیر في عھد الصحابة : المطلب الثاني 
  .الناظر في تفسیر الصحابة یجده أّنھ امتاز بمیزات في ھذا العصر دون غیره ومن أبرزھا ان 

لم یفسر القران جمیعھ وانما فسر بعض منھ وھو ما غمض فھمھ وھذا الغموض یزداد كلما بعد الناس  .١
 .عن عصر النبي صلى اهللا علیھ وسلم والصحابة ، فكان التفسیر یتزاید تبعا لتزاید ھذا الغموض 

 .قلة االختالف بینھم في فھم معانیھ النھم عاصروا التأویل وشاھدوا التنزیل  .٢
 .كانوا كثیرا ما یكتفون بالمعنى اإلجمالي وال یلزمون أنفسھم بتفھم معانیھ تفصیال  .٣
االقتصار على توضیح المعنى اللغوي الذي فھمھ بأقصر لفظ وذلك الن الناس لم یبتعدوا كثیرا عن  .٤

 .م اختالطھم باألعاجم ودخول أمم غیر عربیة في دین اإلسالم عصر النبوة ولعد
ندرة االستنباط العلمي ألحكام الفقیھة من اآلیات القرآنیة وذلك لعدم حاجة العصر آنذاك لمثل ھذه  .٥

 .المسائل ولعدم استحداث معامالت جدیدة یحتاج الناس إلى استنباط األحكام الشرعیة لھا 
 .في ھذا العصر الن التدوین لم یكن إال في القرن الثاني لم یدون شیئًا من التفسیر  .٦
اتخذ التفسیر في ھذه المرحلة شكل الحدیث بل كان جزءا منھ وفرعا من فروعھ ولم یتخذ التفسیر لھ  .٧

 ) .٢(شكال منظما ، بل كانت ھذه التفسیرات تروى منثورة آلیات متفرقة كما كان الشأن في روایة الحدیث 
یر اآلیات المتشابھات لعدم ظھور الفرق ولعلمھم انھا ال یبنى علیھا عمل وال عدم خوضھم في تفس .٨

 .یسألون عنھا في اآلخرة 
نظرا لسالمة صدور الصحابة وحسن سیرتھم وتعدیل اهللا : حسن نیتھم وسالمة قصدھم فیما ذھبوا إلیھ  .٩

آراءھم التفسیریة على خالف  لھم في كتابھ العزیز ، فلم یقع بین الصحابة رضي اهللا عنھم خالف بحیث وجھت
الحق بل كانوا یتحرون الحق والصواب في تفسیرھم لكتاب هللا ال انتصارا للنفس والھوى ، فقد كانوا بعیدین كل 

 .البعد عن ذلك ، ولھذا جاء تفسیرھم بعیدا عن االنحرافات التفسیریة 
 

  . tتفسیر اإلمام علي : المبحث الثالث 
  . تفسیره القرآن بالقرآن : المطلب األول 

ان تفسیر القران بالقران ھو أول مصادر التفسیر لمن اراد تفسیر كتاب اهللا تعالى وھي أولى التفاسیر 
ما وجد الیھ السبیل ولھذا كان یعتمده الصحابة والتابعون واألئمة بعدھم واهللا تعالى ذكر في القرآن القبلة باسم 

وقد . )٣(ذكر وجھھ الكریم باسم الوجھ المضاف الیھ فتفسیره في ھذه اآلیة بنظائره ھو المتعینالقبلة والوجوه و
احسن طریق التفسیر ان یفسر القرآن بالقرآن فما اجمل في مكان فقد فصل : (قال االمام الزركشي في البرھان 

فالبد لكل مفسر اراد تفسیر كتاب اهللا تعالى ان . )٤()في موضع آخر وما اختصر في مكان فإنھ قد بسط في آخر
ان ینظر في القران اوال فیجمع ما تكرر منھ في موضوع واحد ویقابل االیات بعضھا ببعض لیستعین بما جاء 
مسھبا على معرفة ما جاء موجزا وبما جاء مبینا على فھم ماجاء مجمال ولیحمل المطلق على المقید والعام على 

ون قد فسر القران بالقران وفھم المراد بما جاء عن اهللا تعالى ، ومن تفسیر القران بالقران ان الخاص ، وبھذا یك
یشرح ما جاء موجزا بما جاء في موضع اخر مسھبا وذلك كقصة آدم وابلیس جاءت مختصرة في بعض 

اكن المواضع ومطولة في مواضع اخرى وكقصة موسى وفرعون فقد جاءت موجزة في اماكن ومفصلة في ام
، وان النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھو المدرسة الكبرى للصحابة رضوان اهللا علیھم فقد علم اصحابھ )٥(اخرى 

الكرام ان یسیروا على ھذا المنھج القویم لفھم كتاب اهللا تعالى ومثال ذلك سؤال الصحابة رضي اهللا عنھم النبي 
الَِّذیَن آَمُنوا َوَلْم َیْلِبُسوا ِإیَماَنُھْم ِبُظْلٍم ُأوَلِئَك َلُھُم  (تعالى  صلى اهللا علیھ وسلم وأینا لم یظلم نفسھ حینما نزل قولھ

ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم   (ففسره النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  بالشرك واستدل بقولھ سبحانھ   )٦()اْلَأْمُن َوُھْم ُمْھَتُدوَن 
ھج وطبقوه في تفسیر كتاب اهللا تعالى ، وھا ھو أمیر المؤمنین فأخذ الصحابة الكرام ھذا المن. )٨)(٧( )َعِظیٌم

  .المؤمنین علي رضي اهللا عنھ یتبع ھذا المنھج والذي تلقاه عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
                                                           

 .٣/٣٥١المصدر نفسھ  ) ١(
 . ١/٧٣.م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤تالیف الدكتور محمد حسین الذھبي، مكتبة مصعب  بن عمیر، سنة الطبع : ینظر التفسیر والمفسرون ) ٢(
. 

 .٢/٣٠٦ظر شرح قصیدة ابن القیم ین  )(٣
 ٢/١٧٥البرھان في علوم القرآن   )(٤
 .١/٧٣ینظر التفسیر والمفسرون   )(٥
 .  ٨٢:آیة : سورة األنعام  )(٦
 .١٣:من اآلیة : سورة لقمان  )(٧
 .٢/٩ینظر مناھل العرفان في علوم القرآن   )(٨



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨٠٥  - 
 

  
  : ولنستعرض أمثلة على ذلك

ان المجمل ھو ما خفي المراد منھ بحیث ال یدرك بنفس اللفظ إال ببیان : حمل المجمل على المفسر   .١
المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساویة األقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ كالھلوع أو إلنتقالھ من من 

في حمل  tفمن تفسیر علي .  )١(معناه الظاھر إلى ما ھو غیر معلوم فترجع إلى االستفسار ثم الطلب ثم التأمل
المجمل على المفسر ، عن سماك عن صبیح بن عبید اهللا العبسي قال بعث عثمان بن عفان أبا سفیان بن الحرث 
على العروض فنزل قدیدا فمر بھ رجل من أھل الشام معھ باز وصقر فاستعاره منھ فاصطاد بھ من الیعاقیب 

عثمان كلوا فقال بعضھم حتى یجيء علي بن  فجعلھن في حظیرة فلما مر بھ عثمان طبخھن ثم قدمھن إلیھ فقال
أبي طالب فلما جاء فرأى ما بین أیدیھم قال علي إنا لن نأكل منھ فقال عثمان مالك ال تأكل فقال ھو صید وال 

فقال ) ٢() ُرٌمَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْقُتُلوا الصَّْیَد َوَأْنُتْم ُح (یحل أكلھ وأنا محرم فقال عثمان بین لنا فقال علي 
 ُأِحلَّ َلُكْم َصْیُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُھ َمَتاعًا َلُكْم َوِللسَّیَّاَرِة َوُحرَِّم َعَلْیُكْم َصْیُد اْلَبرِّ َما ُدْمُتْم(عثمان أو نحن قتلناه فقرأ علیھ 

عن الھدي مم ھو قال من الثمانیة األزواج وأن رجال سأل علیا . )٤)(٣()ُحُرمًا َواتَُّقوا اللََّھ الَِّذي ِإَلْیِھ ُتْحَشُروَن
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا (األزواج فكأن الرجل شك فقال علي تقرأ القرآن فكأن الرجل قال نعم قال أفسمعت اهللا یقول 

اللَِّھ َعَلى َما َرَزَقُھْم ِمْن  ِلَیْذُكُروا اْسَم (قال نعم قال وسمعتھ یقول  )٥()َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم َبِھیَمُة اْلَأْنَعاِم
مَِّن   (فكلوا من بھیمة االنعام قال نعم قال أفسمعتھ یقول   )٧()َوِمَن اْلَأْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرشًا  ( )٦()َبِھیَمِة اْلَأْنَعاِم 

ْیِن َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْیِھ َأْرَحاُم اُألنَثَیْیِن َنبُِّؤوِني ِبِعْلٍم ِإن مَِّن الضَّْأِن اْثَنْیِن َوِمَن اْلَمْعِز اْثَنْیِن ُقْل آلذََّكَرْیِن َحرََّم َأِم اُألنَثَی
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْقُتُلوا (،قال نعم قال أفسمعتھ یقول  )٨( )ُكنُتْم َصاِدِقیَن َوِمَن اِإلْبِل اْثَنْیِن َوِمَن اْلَبَقِر اْثَنْیِن 

ًا َباِلَغ اْلَكْعَبِة ٌم َوَمْن َقَتَلُھ ِمْنُكْم ُمَتَعمِّدًا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َیْحُكُم ِبِھ َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َھْدیالصَّْیَد َوَأْنُتْم ُحُر
قال الرجل نعم ، فقال إن قتلت ظبیا فما علي قال شاة قال علي رضي اهللا عنھ ھدیا بالغ الكعبة قال الرجل  )٩()

 .  )١٠(الرجل نعم فقال علي قد سماه اهللا بالغ الكعبة كما تسمع
َوَجَعْلَنا  (ھو السماء قال  )١١()َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِع (وعن خالد بن عرعرة قال سمعت علیا یقول 

َوَما  (وعن علي رضي اهللا عنھ في قولھ تعالى.  )١٣)(١٢()َء َسْقفًا َمْحُفوظًا َوُھْم َعْن آَیاِتَھا ُمْعِرُضوَنالسََّما
وقال رضي اهللا عنھ إال لیعبدون أي إال آلمرھم أن یعبدوني وأدعوھم إلى  )١٤()َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِأْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن
وروي عن علي بن أبي طالب . )١٦)(١٥()َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَیْعُبُدوا ِإَلھًا َواِحدًا (عبادتي یؤیده قولھ عز وجل 

وإن النبي علیھ السالم قضى  )١٧()ِمْن َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوِصي ِبَھا َأْو َدْیٍن  (رضي اهللا عنھ أنھ قال إنكم تقرؤون  
لكان على العباد أن یبدءوا بما بدأ اهللا بھ الوصیة بالدین قبل الوصیة ولوال سنة رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم 

  . )١٩)(١٨()َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا  (قبل الدین كما قال
َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْیَك َوِإَلى الَِّذیَن ِمْن  (وعن قتادة قال قال رجل من الخوارج خلف علي في صالة الغداة 

فأنصت لھ علي رضي اهللا عنھ حتى فھم ما قال  )٢٠()َقْبِلَك َلِئْن َأْشَرْكَت َلَیْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن
  . )٢)(١( )َك الَِّذیَن ال ُیوِقُنوَنَفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَِّھ َحقٌّ َوال َیْسَتِخفَّنَّ(فأجابھ وھو في الصالة

                                                           
: ، الطبعĐة ١٩٨٦ - ١٤٠٧ -كراتشĐي   -الصĐدف ببلشĐرز   : محمد عمیم اإلحسان المجددي البركتي، دار النشĐر : قواعد الفقھ، تألیف  )(١

 . ٤٦٨_ ١/٤٦٧: األولى 
 . ٩٥: من اآلیة : سورة المائدة )(٢
 .٩٦:آیة :سورة المائدة   )(٣
 -دار الفكĐر  : جریĐر بĐن یزیĐد بĐن خالĐد الطبĐري أبĐو جعفĐر، دار النشĐر         محمĐد بĐن   : تفسیر جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تĐألیف   )(٤

 . ٧٠/  ٧، ١٤٠٥ –بیروت 
 .١: من اآلیة : سورة المائدة  )(٥
 .٣٤: من اآلیة : سورة الحج  )(٦
 .١٤٢: من اآلیة : سورة األنعام  )(٧
 . ١٤٤ومن اآلیة  ١٤٣: من اآلیة : سورة األنعام  )(٨
 .٩٥:من اآلیة : سورة المائدة   )(٩

 .١٩٣_١٩٩٣،٣/١٩٢بیروت ، -دار الفكر : عبد الرحمن بن الكمال جالل الدین السیوطي، دار النشر: الدر المنثور، تألیف  )(١٠
 .٥: آیة : سورة الطور   )(١١
 .٣٢:آیة : سورة األنبیاء   )(١٢
 .١٨/  ٢٧: تفسیر الطبري  )(١٣
 .٥٦:آیة : سورة الذاریات  )(١٤
 .٣١:من اآلیة : سورة التوبة   )(١٥
 .٢٣٥/  ٤:خالد عبد الرحمن العك : بیروت، تحقیق -دار المعرفة : البغوي، دار النشر: تفسیر البغوي، تألیف  )(١٦
 .١١:من اآلیة : سورة النساء   )(١٧
 . ٧٧:من اآلیة : سورة الحج  )(١٨
دار الكنĐدي  : حسĐین القĐوتلي،  دار النشĐر   : الحارث بن أسد بن عبد اهللا المحاسبي أبو عبد اهللا، تحقیĐق : فھم القرآن ومعانیھ، تألیف  )(١٩

 .٤٧٨_ ١/٤٧٧الثانیة ،: ، الطبعة١٣٩٨  -بیروت  -دار الفكر ، 
 .٦٥: اآلیة : سورة الزمر  )(٢٠
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.  )٤(والمقید ما قید لبعض صفاتھ. )٣(المطلق ما یدل على واحد غیر معین: حمل المطلق على المقید  .٢
فمن حمل المطلق على المقید في تفسیر االمام علي بن ابي طالب رضي اهللا عنھ فقد روي أن رجًال جاء إلى 

ة بكرًا وما رأیت بھا ریبة ثم ولدت لستة أشھر فقال علي رضي اهللا عنھ علي رضي اهللا عنھ فقال تزوجت جاری
 )٦()َواْلواِلداُت ُیْرِضْعَن َأْوَلاَدُھنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن(وقال تعالى) ٥()َوَحْمُلُھ َوِفَصاُلُھ َثَالُثوَن َشْھرًا  (قال اهللا 

  .)٧(فالحمل ستة أشھر الولد ولدك 
لقد كان رضي اهللا عنھ یجمع بین اآلیات في :فھمھ لكتاب اهللا وتوفیقھ للجمع بین آیات القران الكریم  .٣

كتاب اهللا ویوفق بینھا وذلك لعلمھ بان القران یفسر بعضھ بعضا وانھ وحدة موضوعیة كاملة فعن علي بن أبي 
اب اهللا في صحفة ولیغسلھا بماء السماء طالب رضي اهللا عنھ أنھ قال إذا أراد أحدكم الشفاء فلیكتب آیة من كت

ولیأخذ من امرأتھ درھما عن طیب نفس منھا فلیشتر بھ عسال فلیشربھ كذلك فإنھ شفاء أي من وجوه قال اهللا 
وقال  )٩()ُمَباَركًا َوَنزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء(وقال  )٨()َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُھَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنیَن(تعالى 

ِفیِھ (وقال في العسل  )١٠()َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِھنَّ ِنْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُھ َنْفسًا َفُكُلوُه َھِنیئًا َمِریئًا(
  .)١٢)(١١()ِشَفاٌء ِللنَّاِس 

قال جاء رجل  )١٣()ِریَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیًالَوَلْن َیْجَعَل اللَُّھ ِلْلَكاِف(وعن یشیع الكندي في قولھ تعالى
وھم یقتلون قال  )َوَلْن َیْجَعَل اللَُّھ ِلْلَكاِفِریَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیًال(إلى علي بن أبي طالب فقال كیف تقرأ ھذه اآلیة 

  .  )١٥(اهللا للكافرین یوم القیامة على المؤمنین سبیال ولن یجعل )١٤()َفاللَُّھ َیْحُكُم َبْیَنُكْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة (علي ادنھ 
  

  .تفسیر القران بالسنة : المطلب الثاني 
ان المصدر الثاني من مصادر التفسیر ھو تفسیر القرآن بالسنة النبویة المطھرة فقد كان الصحابة 
رضي اهللا عنھم اذا اشكلت علیھم آیة من كتاب اهللا رجعوا الى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في تفسیرھا فیبین 

وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما  (لكریم لھم ماخفي علیھ الن وظیفتھ البیان كما اخبر اهللا تعالى في القرآن ا
قال رسول اللَِّھ  (وكما نبھ على ذلك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حیث قال  )١٦()انزل الیھم ولعلھم یتفكرون 

وِشُك َرُجٌل ینثني صلى اهللا علیھ وسلم أال اني ُأوِتیُت اْلِكَتاَب َوِمْثَلُھ معھ أال اني ُأوِتیُت اْلُقْرآَن َوِمْثَلُھ معھ اال ُی
) ١٧)(اٍم َفَحرُِّموُه َشْبَعانًا على َأِریَكِتِھ یقول َعَلْیُكْم ِباْلُقْرآِن فما َوَجْدُتْم فیھ من َحَالٍل َفَأِحلُّوُه وما َوَجْدُتْم فیھ من َحَر

یر من التفسیر والذي یرجع الى كتب السنة یجد انھا أفردت بابا من األبواب التي اشتملت علیھا وذكرت فیھا الكث
  ) . ١٨(من المأثور عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ولقد سار على ھذا المنھج القویم منھج تفسیر القرآن بالسنة النبویة المطھرة على بن أبي طالب رضي 
  :اهللا عنھ واالمثلة على ذلك 

  .تفسیر اآلیات بأسلوب التصریح بقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم  .١
فعن ابن اخي الحرث االعور عن الحارث قال ). ١٩()اْھِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقیَم(في تفسیر قولھ تعالى 
صلى اهللا علیھ وسلم  یقول الصراط المستقیم كتاب   - فقال سمعت رسول اهللا  tدخلت على علي بن ابي طالب 

  ). ١(اهللا

                                                                                                                                                                      
 .٦٠: اآلیة : سورة الروم  )(١
 .٥٩/  ٢١تفسیر الطبري   )(٢
  -بیĐĐروت  -دار الكتĐĐاب العربĐĐي : إبĐĐراھیم األبیĐĐاري، دار النشĐĐر: علĐĐي بĐĐن محمĐĐد بĐĐن علĐĐي الجرجĐĐاني، تحقیĐĐق  : التعریفĐĐات، تĐĐألیف  )(٣

 . ٢٨٠األولى، ص: ، الطبعة١٤٠٥
 . ٢٩٢المصدر نفسھ ص  )(٤
 .١٥:من اآلیة : سورة االحقاف   )(٥
 .٢٣٣:من اآلیة : سورة البقرة   )(٦
 -دار الكتĐĐب العلمیĐĐة : فخĐر الĐĐدین محمĐĐد بĐĐن عمĐĐر التمیمĐي الĐĐرازي الشĐĐافعي، دار النشĐĐر  : التفسĐیر الكبیĐĐر أو مفĐĐاتیح الغیĐĐب، تĐĐألیف   )(٧

 .٦/١٠٢:األولى: م ،الطبعة٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ -بیروت 
 .٨٢:من اآلیة : سورة اإلسراء )(٨
 .٩:من اآلیة : سورة ّق  )(٩

 .٤: اآلیة : سورة النساء )(١٠
 .٦٩:من اآلیة : سورة النحل )(١١
 .٥٧٧/  ٢: ١٤٠١ –بیروت  -دار الفكر : إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبو الفداء، دار النشر: تفسیر القرآن العظیم، تألیف )(١٢
 .١٤١:من اآلیة : سورة النساء )(١٣
 .١٤١:من اآلیة : سورة النساء )(١٤
  -الریĐاض   -مكتبĐة الرشĐد   : مصĐطفى مسĐلم محمĐد ، دار النشĐر    . د: الصنعاني، تحقیĐق عبد الرزاق بن ھمام : تفسیر القرآن، تألیف )(١٥

 .١٧٥/  ١. األولى: ، الطبعة١٤١٠
 .٤٤: اآلیة : سورة النحل  )(١٦
: تĐألیف سĐنن أبĐي داود،    ٤/١٣٠مصĐر   –مؤسسĐة قرطبĐة   : أحمد بĐن حنبĐل أبĐو عبĐداهللا الشĐیباني، دار النشĐر      : مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تألیف) (١٧

 .٤/٢٠٠: دار الفكر: محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار النشر: سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، تحقیق
 .١/٣٦ینظر التفسیر والمفسرون ) (١٨
 .٦:اآلیة : سورة الفاتحة) (١٩
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ِتي َقاَل َوِإِذ اْبَتَلى ِإْبَراِھیَم َربُُّھ ِبَكِلَماٍت َفَأَتمَُّھنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا َقاَل َوِمن ُذرِّیَّ (في تفسیر قولھ تعالى 
َقاَل ال  ( rعن النبي tعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب ) ٢()َال َیَناُل َعْھِدي الظَّاِلِمیَن 

  ) . ٤(قال ال طاعة إال في المعروف) ٣()ي الظَّاِلِمیَنَیَناُل َعْھِد
َوِإن َطلَّْقُتُموُھنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُھنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َلُھنَّ َفِریَضًة َفِنْصُف َما  (: في تفسیر قولھ تعالى 

َكاِح َوَأن َتْعُفوْا َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َوَال َتنَسُوْا اْلَفْضَل َبْیَنُكْم ِإنَّ الّلَھ ِبَما َفَرْضُتْم َإالَّ َأن َیْعُفوَن َأْو َیْعُفَو الَِّذي ِبَیِدِه ُعْقَدُة النِّ
أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال لیأتین على الناس زمان  tعن علي بن أبي طالب ) ٥()َتْعَمُلوَن َبِصیٌر 

هللا تعالى وال تنسوا الفضل بینكم شرار یبایعون عضوض یعض المؤمن على ما في یدیھ وینسى الفضل وقد قال ا
كل مضطر وقد نھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن بیع المضطر وعن بیع الغرر فان كان عندك خیر فعد 

  ).٦(بھ على أخیك وال تزده ھالكا إلى ھالكھ فان المسلم أخو المسلم ال یحزنھ وال یحرمھ 
ما أخرجھ البخاري في ) ٧()الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِللَِّھ َقاِنِتیَنَحاِفُظوا َعَلى (تفسیر قولھ تعالى 

عن َعِليٍّ رضي اهللا عنھ َأنَّ النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  قال یوم اْلَخْنَدِق َحَبُسوَنا عن َصَلاِة اْلُوْسَطى ( صحیحھ 
  )  .٨) (ُیوَتُھْم أو َأْجَواَفُھْم َشكَّ یحیى َناًرا حتى َغاَبْت الشَّْمُس َمَلَأ اهللا ُقُبوَرُھْم َوُب

عن علي بن حوشب قال سمعت مكحوال یقول قرأ رسول ) ٩()َوَتِعَیَھا ُأُذٌن َواِعَیٌة(تفسیر قولھ تعالى 
ثم التفت إلى علي فقال سألت اهللا أن یجعلھا أذنك قال علي رضي اهللا عنھ فما سمعت  )َوَتِعَیَھا ُأُذٌن َواِعَیٌة(اهللا 

  ) .١٠(شیئا من رسول اهللا فنسیتھ 
عن أبي عبد ) ١١()َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى َفَسُنَیسُِّرُه ِلْلُیْسَرى(في تفسیر قولھ تعالى 

 عنھ قال كنا جلوسا مع النبي فتناول شیئا من األرض بیده فقال ما منكم من الرحمن السلمي عن علي رضي اهللا
أحد إال وقد علم مقعده من الجنة والنار قالوا یا نبي اهللا أفال نتكل قال ال اعملوا فكل میسر لما خلق لھ ثم قرأ 

  ).١٢( )ْسَرىَفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى َفَسُنَیسُِّرُه ِلْلُی(
َوِلّلِھ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اهللا َغِنيٌّ َعِن (في تفسیر قولھ تعالى 

روي عن علي رضي اهللا عنھ قال لما نزلت وهللا على الناس حج البیت قال رجل یا رسول اهللا ) ١٣()اْلَعاَلِمیَن
فاعرض عنھ فعاد مرتین أو ثالثا فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم ما یؤمنك أن أقول نعم واهللا لو  أفي كل عام

  قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ما تركتكم فإنما ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم واختالفھم 
  
  

 (ن شيء فاجتنبوه فأنزل اهللا سبحانھ وتعالى  عل أنبیائھم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما استطعتم وإذا نھیتكم ع
  ).١٥)(١٤()َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْسَألوا َعْن َأْشَیاَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم

اْلَعَذاِب َذِلَك  َفِإَذا ُأْحِصنَّ َفِإْن َأَتْیَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْیِھنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن(في تفسیر قولھ تعالى 
قال قال  tعن علي بن أبي طالب ) ١٦()ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأن َتْصِبُروْا َخْیٌر لَُّكْم َوالّلُھ َغُفوٌر رَِّحیٌم 

  ).١٧(قال إحصانھا إسالمھا وعفافھا  )َفِإَذا ُأْحِصنَّ ( rرسول اهللا 
ِلِھم َوالَِّذیَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُھْم ُذرِّیَُّتُھم ِبِإیَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِھْم ُذرِّیََّتُھْم َوَما َأَلْتَناُھم مِّْن َعَم(في تفسیر قولھ تعالى 

 rقال سألت خدیجة رضي اهللا تعالى عنھا عن النبي  tعن علي ) ١٨()مِّن َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِھیٌن 
ھما في النار فلما رأى الكراھیة في وجھھا قال لو رأیت  rفي الجاھلیة فقال رسول اهللا عن ولدین ماتا لھا 

                                                                                                                                                                      
المكتبĐة  : أسعد محمد الطیĐب ، دار النشĐر  : الرازي، تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن إدریس: تفسیر القرآن المعروف بتفسیر بن ابي حاتم، تألیف) (١

 . ١/٣٠: صیدا –العصریة 
 .١٢٤:اآلیة : سورة البقرة  ) (٢
 .١٢٤:من اآلیة : سورة البقرة ) (٣
 .١٦٩/  ١تفسیر ابن كثیر  ) (٤
 .٢٣٧:اآلیة : سورة البقرة  ) (٥
 .٢٩٠/  ١تفسیر ابن كثیر  ) (٦
 .٢٣٨: اآلیة : سورة البقرة  ) (٧
 .١٦٤٨/ ٤صحیح البخاري  ) (٨
 .١٢: من اآلیة : سورة الحاقة  ) (٩

 .٥٥/  ٢٩تفسیر الطبري،  ) (١٠
 .٧-٦-٥: اآلیات : سورة الحاقة  ) (١١
 . ٤٠١/  ٢تفسیر البغوي . ٢٢٣/  ٣٠تفسیر الطبري  ) (١٢
 . ٩٧: اآلیة :سورة آل عمران  ) (١٣
 .  ١٠١: من اآلیة : سورة المائدة  ) (١٤
 . ٧٠_  ٦٩/  ٢تفسیر البغوي  ) (١٥
 . ٢٥: اآلیة :سورة النساء  ) (١٦
 .٤٧٧/ ١تفسیر ابن كثیر  ) (١٧
 . ٢١: اآلیة :سورة الطور  ) (١٨



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨٠٨  - 
 

إن المؤمنین وأوالدھم في  rمكانھما ألبغضتھما قالت یا رسول اهللا فولدي منك قال في الجنة ثم قال رسول اهللا 
وا َواتََّبَعْتُھْم ُذرِّیَُّتُھم ِبِإیَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِھْم َوالَِّذیَن آَمُن( rالجنة وإن المشركین وأوالدھم في النار ثم قرأ رسول اهللا 

  ).١()ُذرِّیََّتُھْم َوَما َأَلْتَناُھم مِّْن َعَمِلِھم مِّن َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِھیٌن
عن ابن ) ٢()َك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَنَوَأنِذْر َعِشیَرَتَك اْلَأْقَرِبیَن َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَع(تفسیر قولھ تعالى 

َوَأنِذْر َعِشیَرَتَك اْلَأْقَرِبیَن َواْخِفْض ( rقال لما نزلت ھذه اآلیة على رسول اهللا  tعباس عن علي بن أبي طالب 
عرفت أني إن بادرت بھا قومي رأیت منھم ما أكره فصمت  rقال رسول اهللا ) َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن

فدعاني فقال یا  tفجاءني جبریل علیھ السالم فقال یا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت بھ عذبك ربك قال علي 
علي إن اهللا تعالى قد أمرني أن أنذر عشیرتي األقربین فعرفت إني إن بادرتھم بذلك رأیت منھم ما أكره فصمت 

جبریل فقال یا محمد إن لم تفعل ما أمرت بھ عذبك ربك فاصنع لنا یا علي شاة على صاع  ثم جاءني عن ذلك
من طعام وأعد لنا عس لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب ففعلت فاجتمعوا إلیھ وھم یومئذ أربعون رجال یزیدون 

ر الخبیث فقدمت إلیھم تلك الجفنة رجال أو ینقصون رجال فیھم أعمامھ أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لھب الكاف
حذیة فشقھا بأسنانھ ثم رمى بھا في نواحیھا وقال كلوا بسم اهللا فأكل القوم حتى نھلوا  rفأخذ منھا رسول اهللا 

عنھ ما یرى إال آثار أصابعھم واهللا إن كان الرجل منھم لیأكل مثلھا ثم قال رسول اهللا علیھ الصالة والسالم 
لك القعب فشربوا منھ حتى نھلوا جمیعا وأیم اهللا إن كان الرجل منھم لیشرب مثلھ فلما اسقھم یا علي فجئت بذ

أن یكلمھم بدره أبو لھب الى الكالم فقال لھم سحركم صاحبكم فتفرقوا ولم یكلمھم رسول اهللا  rأراد رسول اهللا 
r  فلما كان الغد قال رسول اهللاr الطعام والشراب فان ھذا  یا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت باألمس من

كما صنع باالمس  rالرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم ففعلت ثم جمعتھم لھ فصنع رسول اهللا 
اسقھم یا علي فجئت بذلك  rفأكلوا حتى نھلوا عنھ وأیم اهللا إن كان الرجل منھم لیأكل مثلھا ثم قال رسول اهللا 

وأیم اهللا إن كان الرجل منھم لیشرب مثلھ فلما أراد رسول اهللا صلى اهللا القعب فشربوا منھ حتى نھلوا جمیعا 
فلما كان  rعلیھ وسلم أن یكلمھم بدره أبو لھب بالكالم فقال لھذا سحركم صاحبكم فتفرقوا ولم یكلمھم رسول اهللا 

ان ھذا الرجل قد یا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا باألمس من الطعام والشراب ف rالغد قال رسول اهللا 
كما صنع باالمس فأكلوا حتى  rبدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم ففعلت ثم جمعتھم لھ فصنع رسول اهللا 

نھلوا ثم سقیتھم من ذلك العقب حتى نھلوا عنھ وأیم اهللا إن كان الرجل منھم لیأكل مثلھا ویشرب مثلھا ثم قال 
ما أعلم شابا من العرب جاء قومھ بأفضل مما جئتكم بھ إني قد جئتكم یا بني عبد المطلب إني واهللا  rرسول اهللا 

  ) . ٣(بخیر الدنیا واالخرة 
علي بن  روى) ٤()َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصیَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْیِدیُكْم َوَیْعُفو َعن َكِثیٍر (في تفسیر قولھ تعالى 

عقوبة أو بالء في الدنیا فبما كسبت أیدیكم واهللا  أنھ قال ما اصابكم من مرض أو rعن النبي  tبن أبي طالب 
  ).٥(أكرم من أن یثنى علیكم العقوبة في اآلخرة وما عفا اهللا عنھ في الدنیا فاهللا أحلم من أن یعود فیھ بعد عفوه

 َوِجيَء َیْوَمِئٍذ ِبَجَھنََّم َربَُّك َواْلَمَلُك َصّفًا َصّفًا َكلَّا ِإَذا ُدكَِّت اْلَأْرُض َدّكًا َدّكًا َوَجاَء(في تفسیر قولھ تعالى  
َكلَّا ِإَذا ُدكَِّت اْلَأْرُض (ھل تدرون ما تفسیر ھذه اآلیة  rقال  قال رسول اهللا  tعن علي بن أبي طالب ) ٦()

قال إذا كان یوم القیامة تقاد جھنم بسبعین ألف زمام ) َمَوِجيَء َیْوَمِئٍذ ِبَجَھنَّ َدّكًا َدّكًا َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصّفًا َصّفًا
  ) .٧(بید سبعین ألف ملك فتشرد شردة لوال أن اهللا حبسھا ألحرقت السموات واألرض

   
  .ما روي بالسنة موقوفا وحكمھ الرفع إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  .٢

إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لقد وردت روایات تفسیریة عن علي بن أبي طالب وحكمھا الرفع 
وذلك لتعلقھا بالغیبیات أو بأخبار سابقة أو بفضائل األعمال وثوابھا ، وھذه األمور قد قال العلماء حكمھا الرفع 

  .واألمثلة على ذلك كثیر منھا .إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
یِّْیَن َلَما آَتْیُتُكم مِّن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاءُكْم َرُسوٌل مَُّصدٌِّق لَِّما َوِإْذ َأَخَذ الّلُھ ِمیَثاَق النَِّب(تفسیر قولھ تعالى 

اَل َفاْشَھُدوْا َوَأَنْا َمَعُكم مَِّن َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِھ َوَلَتنُصُرنَُّھ َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوْا َأْقَرْرَنا َق
قال علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ لم یبعث اهللا نبیا آدم فمن بعده إال أخذ علیھ العھد في محمد ) ٨()الشَّاِھِدیَن

                                                           
 .٢٣٩/  ٤تفسیر البغوي  ) (١
 . ٢١٥-٢١٤: اآلیة :سورة الشعراء  ) (٢
 . ٣٥٢/  ٣تفسیر ابن كثیر  ) (٣
 . ٣٠: اآلیة :سورة الشورى  ) (٤
مؤسسĐة األعلمĐي للمطبوعĐات    : عبد الرحمن بن محمد بن مخلĐوف الثعĐالبي، دار النشĐر   : الجواھر الحسان في تفسیر القرآن، تألیف ) (٥
 .١١٢/ ٤بیروت  –

 . ٢٣-٢٢-٢١: اآلیات : سورة الفجر  ) (٦
  ٨/٥١١الدر المنثور   )(٧
 . ٨١: اآلیة : سورة آل عمران  ) (٨



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨٠٩  - 
 

  ). ١(محمد صلى اهللا علیھ وسلم لئن بعث وھو حي لیؤمنن بھ ولینصرنھ وأمره بأخذه على قومھ ثم تال ھذه اآلیة
ما یحشرون  tقال علي بن أبي طالب ) ٢()ى الرَّْحَمِن َوْفدًاَیْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّقیَن ِإَل(تفسیر قولھ تعالى

واهللا على أرجلھم ولكن على نوق رحالھا الذھب ونجائب سرجھا یواقیت إن ھموا بھا سارت وإن ھموا بھا 
  ) .٣(طارت

َنا اْلُمْضَغَة ِعَظامًا َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحمًا ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْق(تفسیر قولھ تعالى 
قال إذا أتت النطفة أربعة أشھر  tعن علي بن أبي طالب  )٤()ُثمَّ َأنَشْأَناُه َخْلقًا آَخَر َفَتَباَرَك اللَُّھ َأْحَسُن اْلَخاِلِقیَن 

آخر یعني نفخنا فیھ  )َأنَشْأَناُه َخْلقًا آَخَرُثمَّ (أشھر بعث اهللا إلیھا ملكا فنفخ فیھا الروح في ظلمات ثالث فذلك قولھ 
  ). ٥()َفَتَباَرَك اللَُّھ َأْحَسُن اْلَخاِلِقیَن(الروح واضطراب 

فعن ) ٦()َیْوَم ُتَبدَُّل اَألْرُض َغْیَر اَألْرِض َوالسََّماَواُت َوَبَرُزوْا لّلِھ اْلَواِحِد اْلَقھَّاِر (تفسیر قولھ تعالى 
  ) . ٧(عنھ تبدل أرضا من فضة وسموات من ذھب tعلي 

لِّلَِّذیَن َأْحَسُنوْا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة َوَال َیْرَھُق ُوُجوَھُھْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّة ُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب  (تفسیر  قولھ تعالى 
  ) . ٩(قال فالزیادة غرفة لؤلؤ فیھا أربعة أبواب tعن علي بن أبي طالب ) ٨()اْلَجنَِّة ُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَن 

َوِسیَق الَِّذیَن اتََّقْوا َربَُّھْم ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمرًا َحتَّى ِإَذا َجاُؤوَھا َوُفِتَحْت َأْبَواُبَھا َوَقاَل َلُھْم (تفسیر قولھ تعالى 
َوِسیَق الَِّذیَن اتََّقْوا (في قولھ تعالى  tعن علي بن أبي طالب )١٠( )َخَزَنُتَھا َسَلاٌم َعَلْیُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَھا َخاِلِدیَن 

قال سیقوا حتى انتھوا إلى باب من أبواب الجنة وجدوا عندھا شجرة یخرج من تحت  )َربَُّھْم ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمرًا
ارھم بعدھا أبدا ولم ساقھا عینان فعمدوا إلى إحداھما فتطھروا منھا فجرت علیھم نضرة النعیم فلم تغیر ابش

تشعث أشعارھم أبدا بعدھا كأنما دھنوا بالدھان ثم عمدوا إلى األخرى كأنما أمروا بھا فشربوا منھا فأذھبت ما 
ویلقى   )َسَلاٌم َعَلْیُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَھا َخاِلِدیَن (كان في بطونھم من أذى أو قذى وتلقتھم المالئكة على أبواب الجنة 

احبھم یطیفون بھ فعل الولدان بالحمیم جاء من الغیبة ابشر قد اعد اهللا لك من الكرامة كذا وكذا قد كل غلمان ص
اعد اهللا لك من الكرامة كذا وكذا قال وینطلق غالم من غلمانھ إلى أزواجھ من الحور العین فیقول ھذا فالن 

ج إلى اسفكة الباب قال فیجيء فإذا ھو باسمھ في الدنیا فیقلن أنت رایتھ فیقول نعم فیستخفھن الفرح حتى تخر
بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة قال ثم ینظر إلى تأسیس بنیانھ فإذا ھو قد أسس على جندل 
اللؤلؤ بین احمر واخضر واصفر ومن كل لون ثم یرفع طرفھ إلى سقفھ فلوال ان اهللا قدره لھ اللم ان یذھب 

اْلَحْمُد ِللَِّھ (إلى أزواجھ من الحور العین ثم یتكئ على أریكة من أرائكھ ثم یقول ببصره انھ لمثل البرق ثم ینظر 
  ).١٢(اآلیة ) ١١()الَِّذي َھَداَنا ِلَھَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْھَتِدَي َلْوال َأْن َھَداَنا اللَُّھ

ِإنَّا َلمَّا َطَغى اْلَماء (وقولھ تعالى ) ١٣()َوَأمَّا َعاٌد َفُأْھِلُكوا ِبِریٍح َصْرَصٍر َعاِتَیٍة (في تفسیر قولھ تعالى 
عن علي بن أبي طالب كرم اهللا تعالى وجھھ أنھ قال لم تنزل قطرة إال بمكیال على ) ١٤()َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَجاِرَیِة 

ا َطَغى ِإنَّا َلمَّ(یدي ملك إال یوم نوح فإنھ أذن للماء دون الخزان فطغى الماء على الخزان فخرج فذلك قولھ تعالى 
ولم ینزل شيء من الریح إال بمكیال على یدي ملك إال یوم عاد فإنھ أذن لھا دون الخزان فخرجت فذلك  )اْلَماء

  ). ١٥(عتت على الخزان)ِبِریٍح َصْرَصٍر َعاِتَیٍة (قولھ تعالى 
  

                                                           
 .٢٨٤/  ١تفسیر الثعالبي  ٢٤٢/  ٣تفسیر ابن كثیر  ) (١
 . ٨٥: اآلیة : سورة مریم  ) (٢
 .٢٤٢/  ٣تفسیر ابن كثیر  ) (٣
 . ١٤: اآلیة : سورة المؤمنون  ) (٤
 .٢٠٩/  ٣تفسیر البغوي  ) (٥
 . ٤٨: اآلیة : سورة إبراھیم  ) (٦
 .٣٥٦/  ٣:بیروت  –ار الفكر د: البیضاوي، دار النشر: تفسیر البیضاوي، تألیف ) (٧
 . ٢٦: اآلیة : سورة یونس  ) (٨
 .٦/١٩٤٥تفسیر ابن أبي حاتم )  (٩

 . ٧٣: اآلیة : سورة الزمر  ) (١٠
 . ٤٣: من اآلیة : سورة األعراف ) (١١
 .٣٥/  ٢٤وتفسیر الطبري  ١٠/٣٢٦٢تفسیر ابن أبي حاتم   )(١٢
 . ٦: اآلیة : سورة الحاقة ) (١٣
 . ١١: اآلیة : سورة الحاقة ) (١٤
العالمة أبي الفضل شھاب الĐدین السĐید محمĐود األلوسĐي البغĐدادي،      : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تألیف )(١٥

 .٢٩/٤١بیروت -دار إحیاء التراث العربي : دار النشر



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨١٠  - 
 

  : التفسیر القرآن بالرأي : المطلب الثالث 
لحة ظھرت والبد منھا وذلك الن رسول اهللا صلى اهللا ان الحاجة إلى تفسیر القرآن بالرأي ھي حاجة م

علیھ وسلم توفي ولم یفسر للصاحبة رضي اهللا عنھم كل القرآن حرفا حرفا ولكنھ بین لھم ما احتاجوا إلى بیانھ ، 
فلما توفي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم واتسعت الرقعة اإلسالمیة ودخلت أقوام التحسن اللغة العربیة في دین 

 ظھرت حاجة ماسة الى معرفة معاني الكثیر من اآلیات القرآنیة وھذا شيء طبیعي وواقعي ، فبدأ الصحابة اهللا
  .الكرام یفسرون للتابعین ممن دخلوا إلى الدین الكثیر من معاني القرآن الكریم 

ض أدلة ولقد اختلف العلماء في جواز تفسیر القرآن بالرأي على مذھبین ولكل مذھب لھ أدلتھ ولنستعر
  .الفریقین بشيء من اإلیجاز 

قال فریق من العلماء أن المفسر بالرأي لیس متیقنا أنھ مصیب وقصارى أمره : أدلة المانعین : أوال 
ودلیلھم إلى ماذھبوا ) ١(أنھ یظن والقائل بالظن قائل على اهللا بغیر علم وانھ الیجوز تفسیر القران الكریم بالرأي 

  :ماذھبوا ألیھ 
  

ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما َبَطَن َواْلِأْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْیِر  (قولھ تعالى : القرآن الكریم  .١
َوال (: تعالى - وقولھ ) .٢()َناْلَحقِّ َوَأْن ُتْشِرُكوا ِباللَِّھ َما َلْم ُیَنزِّْل ِبِھ ُسْلَطانًا َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّھ َما ال َتْعَلُمو
) ٣()وا َعَلى اللَِّھ َما ال َتْعَلُموَنَتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن إنَُّھ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبیٌن إنََّما َیًاُمُرُكم ِبالسُّوِء َواْلَفْحَشاِء َوأََن َتُقوُل

 ) .٣()َتْعَلُموَن
)) السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأْوَلِئَك َكاَن َعْنُھ َمْسـُئـوًال َوال َتْقُف َما َلْیَس َلَك ِبِھ ِعْلٌم إنَّ: ((تعالى -وقولھ 

)٤.( 
اتَُّقوا الحدیث َعنِّي إال ما َعِلْمُتْم (فعن بن َعبَّاٍس عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  قال : السنة المطھرة  .٢

  ). ٥()َمْقَعَدُه من النَّاِر َوَمْن قال في اْلُقْرآِن ِبَرْأِیِھ َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه من النَّاِرَفَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمًِّدا َفْلَیَتَبوَّْأ 
قال أبو ) من قال في اْلُقْرآِن ِبَرْأِیِھ َفَأَصاَب َفَقْد َأْخَطَأ (  rعن ُجْنَدِب بن عبد اللَِّھ قال قال رسول اللَِّھ و

ِعیَسى ھكذا روي عن َبْعُض َأْھِل اْلِعْلِم من َأْصَحاِب النبي صلى اهللا علیھ وسلم َوَغْیِرِھْم َأنَُّھْم َشدَُّدوا في ھذا في 
  . )٦(َأْن ُیَفسََّر اْلُقْرآُن ِبَغْیِر ِعْلٍم 

فعن أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ أنھ لما سئل عن : رضي اهللا عنھم في ذم الرأي  أقوال الصحابة .٣
اتقوا الرأي  tالكاللة قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب اهللا تعالى برأیي وعن الفاروق 

قال   tبن أبي طالبوعن علي . )٧(في دینكم إیاكم وأصحاب الرأي فإنھم أعداء السنة اتھموا الرأي على الدین
یمسح على ظاھر   rقال لو كان الدین بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعاله وقد رأیت رسول اهللا  

 .)٩(یحدث قوم یقیسون األمر برأیھم فیھدم اإلسالم ویثلم tوقال عبد اهللا بن مسعود . )٨(الخفین 
  : أدلة القائلین بجواز التفسیر بالرأي : ثانیا 
 ) ١٠()َأَفال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَھا(قال اهللا تعالى : كریم القرآن ال .١

َوَلْو (وقولھ تعالى ) ١١()ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْیَك ُمَباَرٌك ِلَیدَّبَُّروا آَیاِتِھ َوِلَیَتَذكََّر ُأوُلو اْلَأْلَباِب(ویقول تعالى 
ووجھ االستدالل في اآلیتین أن اهللا ). ١٢()َوِإَلى ُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُھْم َلَعِلَمُھ الَِّذیَن َیْسَتْنِبُطوَنُھ ِمْنُھْم َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل

تعالى حث على تدبر القرآن واالعتبار بآیاتھ واالتعاظ بمواعظھ ، وھذا یدل على أن أولي األلباب بما لھم من 
ن یتأولوا ما لم یستأثر اهللا بعلمھ ، إذا التدبر واالتعاظ فرع الفھم والتفقھ في العقل السلیم واللب الصافي علیھم أ

لو كان  كتاب اهللا واآلیة الكریمة تدل على أن في القرآن ما یستنبطھ أي یستخرجھ أولو األلباب والفھم الثاقب ،
أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم التفسیر بالرأي غیر جائز لتعطل كثیر من األحكام والالزم باطل ، ووجھ المالزمة 

                                                           
 .٢/٤٠ینظر مناھل العرفان في علوم القرآن   )(١
 .٣٣: اآلیة : سورة األعراف  ) (٢
 .١٦٩ -١٦٨: اآلیة : سورة البقرة  ) (٣
 .٣٦: اآلیة : : سورة اإلسراء ) (٤
أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار : محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، تحقیق: الجامع الصحیح سنن الترمذي، تألیف )(٥

 .قال أبو ِعیَسى ھذا َحِدیٌث َحَسٌن ٥/١٩٩بیروت  -دار إحیاء التراث العربي : النشر
 .٢/١٦٣،والمعجم الكبیر،   ٥/٢٠٠سنن الترمذي   )(٦
 .٤/١٦٣بیروت  -دار الفكر : محمد أمین المعروف بأمیر بادشاه، دار النشر: تیسیر التحریر، تألیف  )(٧
ھـ ١٤٠٤ -القاھرة  -دار الحدیث : النشرعلي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد، دار : اإلحكام في أصول األحكام، تألیف )(٨

 .٦/٢١٤األولى : الطبعة
صالح الدین : عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراھیم المقدسي أبو شامة، تحقیق: مختصر المؤمل في الرد إلى األمر األول، تألیف  )(٩

 .١:١٤٠٣/٤٣–الكویت  -مكتبة الصحوة اإلسالمیة : الدین مقبول أحمد ، دار النشر
 .٢٤: اآلیة : سورة محمد  ) (١٠
 .٢٩: اآلیة : سورة ّص  ) (١١
 .٨٣: من اآلیة : سورة النساء ) (١٢



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨١١  - 
 

لم یذكر تفسیر كل آیة والمجتھد مأجور وإن أخطأ ما دام أنھ قد استفرغ وسعھ ولم یھمل الوسائل الواجبة في 
 .)١(االجتھاد وكان غرضھ الوصول إلى الحق والصواب 

ي الدِّیِن َوَعلِّْمُھ اللَُّھمَّ َفقِّْھُھ ِف(  tقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم البن عباس : السنة المطھرة  .٢
فلو كان التأویل مقصورا على السماع والنقل للفظ التنزیل لما كان ھناك فائدة لتخصیصھ فدل .  )٢()التَّْأِویَل

   .)٣( على أن التأویل خالف النقل وإذن فھو التفسیر باالجتھاد والرأي
وَأنَّ َرُسوَل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم  َبَعَث ُمَعاًذا إلى اْلَیَمِن فقال َكْیَف َتْقِضي فقال َأْقِضي ِبَما في ِكَتاِب 

اللَِّھ  ِة رسولاللَِّھ قال َفِإْن لم َیُكْن في ِكَتاِب اللَِّھ قال َفِبُسنَِّة رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم قال َفِإْن لم َیُكْن في ُسنَّ
.  )٤(صلى اهللا علیھ وسلم  قال َأْجَتِھُد َرْأِیي قال اْلَحْمُد ِللَِّھ الذي َوفََّق َرُسوَل رسول اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم 

أو ما في ھذه  وعن أبي ُجَحْیَفَة قال قلت ِلَعِليِّ ھل ِعْنَدُكْم ِكَتاٌب قال َلا إال ِكَتاُب اللَِّھ أو َفْھٌم ُأْعِطَیُھ َرُجٌل ُمْسِلٌم
  .)٥(الصَِّحیَفِة قال قلت فما في ھذه الصَِّحیَفِة قال اْلَعْقُل َوَفَكاُك اْلَأِسیِر وال ُیْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفٍر 

 : قد أجاب العلماء على أدلة المانعین بأجوبة شافیة كافیة منھا  .٣
ال یكون مؤسسا على علوم الكتاب ان ما استدل بھ المانعین من الحدیثین معناھما أن المراد بالرأي ما 

والسنھ بل یكون قوال تقولھ برأیھ على ما یقتضیھ عقلھ ، وعلم التفسیر یؤخذ من أفواه الرجال كأسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ ومن أقوال األئمة وتأویالتھم بالمقاییس العربیة كالحقیقة والمجاز والمجمل والمفصل والعام 

ب ما یقتضیھ أصول الدین فیأول القسم المحتاج إلى التأویل على وجھ یشھد بصحتھ والخاص ثم یتكلم على حس
ظاھر التنزیل ، فمن لم یستجمع ھذه الشرائط كان قولھ مھجورا وحسبھ من الزاجر أنھ مخطئ عند اإلصابة فیما 

ھي عن تفسیر وأن الن بعد ما بین المجتھد والمتكلف فالمجتھد مأجور على الخطأ والمتكلف مأخوذ بالصواب
القرآن بالرأي ال یخلو إما أن یكون المراد بھ االقتصار على النقل والمسموع وترك االستنباط أو المراد بھ أمر 
آخر وباطل أن یكون المراد بھ أن ال یتكلم أحد في القرآن إال بما سمعھ فإن الصحابة رضي اهللا عنھم قد فسروا 

س كل ما قالوه سمعوه كیف وقد دعا النبي صلى اهللا علیھ وسلم البن القرآن واختلفوا في تفسیره على وجوه ولی
عباس اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأویل فإن كان التأویل مسموعا كالتنزیل فما فائدة تخصیصھ بذلك وإنما 

ق النھي یحمل على وجھین أحدھما أن یكون لھ في الشيء رأي وإلیھ میل من طبعھ وھواه فیأول القرآن على وف
ھواه لیحتج على تصحیح غرضھ ولو لم یكن لھ ذلك الرأي والھوى ال یلوح لھ من القرآن ذلك المعنى ، وھذا قد 
یكون مع العلم بأن المراد من اآلیة لیس ذلك ولكن یلبس على خصمھ وقد یكون مع الجھل وذلك إذا كانت اآلیة 

لجانب برأیھ وھواه ولوال رأیھ لما كان یترجح محتملة فیمیل فھمھ إلى الوجھ الذي یوافق غرضھ ویترجح ذلك ا
عنده ذلك الوجھ وقد یكون لھ غرض صحیح فیطلب لھ دلیال من القرآن ویستدل علیھ بما یعلم أنھ ما أرید بھ 

وقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من قال في القرآن برأیھ : وقال الجصاص صاحب أحكام القران . )٦(
فیمن قال فیھ بما سنح في وھمھ وخطر على بالھ من غیر استدالل علیھ باألصول وأن  فأصاب فقد أخطأ إنما ھو

من استدل على حكمھ واستنبط معناه فحملھ على المحكم المتفق على معناه فھو ممدوح مأجور ممن قال اهللا 
ن األحكام والالزم فلو كان التفسیر بالرأي غیر جائز لتعطل كثیر م. )٧()لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم  (تعالى 

والالزم باطل ووجھ المالزمة أن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  لم یذكر تفسیر كل آیة والمجتھد مأجور وإن أخطأ 
ما دام أنھ قد استفرغ وسعھ ولم یھمل الوسائل الواجبة في االجتھاد وكان غرضھ الوصول إلى الحق والصواب 

ین للتفسیر بالرأي على التفسیر بالرأي المستوفي لشروطھ ویمكن أن یجعل الخالف لفظیا بأن یحمل كالم المجیز
الماضیة فإنھ یكون حینئذ موافقا لكتب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وكالم العرب وھذا جائز لیس 
بمذموم وال منھي عنھ ، ثم یحمل كالم المانعین للتفسیر بالرأي على ما فقدت شروطھ السابقة فإنھ یكون حینئذ 

  .)٨(ا لألدلة الشرعیة واللغة العربیة وھذا غیر جائز بل ھو محط النھي ومصب الذم مخالف
ومن خالل ما تقدم یتبین لنا ان المراد من النھي عن تفسیر القرآن بالرأي أي بتفسیر القرآن دون 

  .التفسیر الرجوع إلى أدوات التفسیر من الكتاب والسنة ولغة العرب التي نزل فیھم القرآن وغیرھا من أدوات

                                                           
 .٤٣/ ٢ینظر مناھل العرفان في علوم القرآن   )(١
شعیب األرنؤوط ، دار : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، تحقیق: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تألیف  )(٢

، ومجمع الزوائد ومنبع  ١/٣٣٥،ومسند اإلمام احمد  ١٥/٥٣١الثانیة ،: ،الطبعة ١٩٩٣ – ١٤١٤ -بیروت  -ؤسسة الرسالة م: النشر
 ٩/٢٧٦، ١٤٠٧ –القاھرة ، بیروت  -دار الكتاب العربي  /دار الریان للتراث: علي بن أبي بكر الھیثمي، دار النشر: الفوائد، تألیف

 .ل الصحیح قال وألحمد طریقان رجالھما رجا
 . ٢/٤٣ینظر مناھل العرفان   )(٣
 .٥/٢٣٦ومسند االمام احمد . وقال الترمذي ھذا حدیث ال نعرفھ إال من ھذا الوجھ  ٣/٦١٦سنن الترمذي   )(٤
 .١/٥٣صحیح البخاري   )(٥
دار : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري أبو العال، دار النشر: ینظر تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، تألیف )(٦

 .٨/٢٢٥بیروت،  –الكتب العلمیة 
 دار إحیاء: محمد الصادق قمحاوي ، دار النشر: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقیق: ینظر أحكام القرآن، تألیف )(٧

 .٣/١٩ ١٤٠٥ –بیروت  -التراث العربي 
 .٢/٤٣ینظر مناھل العرفان   )(٨



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨١٢  - 
 

  : والیك األمثلة على تفسیر علي بن أبي طالب القرآن بالرأي 
قال علي بن أبي  )١()َوالّلُھ َیْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِھ َمن َیَشاُء َوالّلُھ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظیِم (تفسیر قولھ تعالى 

  . )٢( rیختص برحمتھ أي بنبوتھ خص بھا محمدا  tطالب 
عنھ تمام النعمة الموت على  tعن علي  )٣()َوُألِتمَّ ِنْعَمِتي َعَلْیُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن (تفسیر قولھ تعالى 

  . )٤(على اإلسالم 
عن قولھ تعالى وأتموا  tسئل علي بن أبي طالب ) ٥()َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة (تفسیر قولھ تعالى 

  .)٦(ة أھلك الحج والعمرة هللا قال أن تحرم بھما من دویری
وروي عن علي رضي اهللا  )٧( )َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِھَما ِإْثٌم َكِبیٌر  (تفسیر قولھ تعالى 

اهللا عنھ في النرد والشطرنج أنھما من المیسر قل فیھما إثم كبیر ووزر عظیم من المخاصمة والمشاتمة وقول 
  .)٨(الفحش 

الَِّذیَن َیْذُكُروَن الّلَھ ِقَیامًا َوُقُعودًا َوَعَلَى ُجُنوِبِھْم َوَیَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت  (تفسیر قولھ تعالى
ھذا في الصالة  tقال علي بن أبي طالب  )٩()َواَألْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َھذا َباِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 

  . )١٠(یستطع قاعدا فإن لم یستطع فعلى جنبیصلي قائما فإن لم 
 )١١()ِإن َتْجَتِنُبوْا َكَبآِئَر َما ُتْنَھْوَن َعْنُھ ُنَكفِّْر َعنُكْم َسیَِّئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكم مُّْدَخًال َكِریمًا  (تفسیر قولھ تعالى

ذنب ختمھ اهللا بنار أو  الكبیرة ھي كل tإن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنھ فھو كبیرة ، قال علي بن أبي طالب 
  .)١٢(غضب أو لعنة أو عذاب 

عن علي رضي اهللا عنھ في  )١٣()َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِلَھا ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراضًا(تفسیر قولھ تعالى 
ھذه اآلیة قال تكون المرأة عند الرجل فتنبو عینھ عنھا من دمامة أو كبر فتكره فرقتھ فإن أعطتھ من مالھا فھو 

  .)١٤(لھ حل وإن أعطتھ من أیامھا فھو حل لھ 
ًال اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزیَنُة اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َواْلَباِقَیاُت الصَّاِلَحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّك َثَوابًا َوَخْیٌر َأَم(تفسیر قولھ تعالى 

المال والبنون حرث الدنیا واألعمال الصالحة حرث اآلخرة وقد یجمعھا اهللا  tعلي بن أبي طالب  قال )١٥()
  . )١٦(ألقوام 

) ١٧()َفَخَلَف ِمن َبْعِدِھْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّلاَة َواتََّبُعوا الشََّھَواِت َفَسْوَف َیْلَقْوَن َغّیًا (تفسیر قولھ تعالى
عنھ في قولھ واتبعوا الشھوات من بنى الشدید وركب المنظور ولبس المشھور فسوف یلقون  tعن علي 

  . )١٨(غیا
اللَُّھ َیَتَوفَّى اْلَأنُفَس ِحیَن َمْوِتَھا َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَھا َفُیْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْیَھا (تفسیر قولھ تعالى 

قال  tان عمر بن الخطاب  )١٩()اْلَمْوَت َوُیْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن 
من رؤیا الرجل انھ یبیت فیرى الشيء لم یخطر لھ على بالھ فتكون رؤیا كأخذ بالید ویرى الرجل الرؤیا  العجب

اللَُّھ َیَتَوفَّى (أفال أخبرك بذلك یا أمیر المؤمنین یقول اهللا تعالى  tفال تكون رؤیاه شیئا فقال علي بن ابي طالب 
 )ِفي َمَناِمَھا َفُیْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْیَھا اْلَمْوَت َوُیْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمىاْلَأنُفَس ِحیَن َمْوِتَھا َوالَِّتي َلْم َتُمْت 

فاهللا یتوفى األنفس كلھا فما رأت وھي عنده في السماء فھي الرؤیا الصادقة وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادھا 
  .)٢٠(من قولھ  tل فكذبت فیھا فعجب عمر تلقتھا الشیاطین في الھواء فكذبتھا وأخبرتھا باألباطی

                                                           
 .١٠٥: من اآلیة : سورة البقرة  )(١
 .٢/٦١القاھرة،  –دار الشعب : أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار النشر: الجامع ألحكام القرآن، تألیف  )(٢
 .١٥٠: من اآلیة : سورة البقرة  )(٣
 .٤٢٨/  ١فسیر البیضاوي ت  )(٤
 .١٩٦: من اآلیة : سورة البقرة   )(٥
 .١٦٥/  ١تفسیر البغوي   )(٦
 .٢١٩: من اآلیة : سورة البقرة  )(٧
 .١٩٣/  ١المصدر السابق   )(٨
 .٩١: اآلیة : سورة آل عمران   )(٩

 .٣٨٥/  ١ینظر المصدر السابق   )(١٠
 .٣١: اآلیة : سورة النساء   )(١١
 .٤١٩/ ١المصدر السابق   )(١٢
 .  ١٢٨: من اآلیة : سورة النساء   )(١٣
 .٤٨٦/  ١تفسیر البغوي   )(١٤
 .٤٦: اآلیة : سورة الكھف   )(١٥
 .٣/١٦٤تفسیر البغوي   )(١٦
 .٥٩: اآلیة : سورة مریم  )(١٧
 .٢٣/  ٤تفسیر البیضاوي   )(١٨
 .٤٢: اآلیة : سورة الزمر   )(١٩
 .١٠/٣٢٥٢تفسیر ابن أبي حاتم   )(٢٠



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨١٣  - 
 

َلُھ َدْعَوُة اْلَحقِّ َوالَِّذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدوِنِھ َال َیْسَتِجیُبوَن َلُھم ِبَشْيٍء ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْیِھ ِإَلى (تفسیر قولھ تعالى 
   )١()الَّ ِفي َضَالٍل اْلَماء ِلَیْبُلَغ َفاُه َوَما ُھَو ِبَباِلِغِھ َوَما ُدَعاء اْلَكاِفِریَن ِإ

قال كالرجل العطشان یمد  )ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْیِھ ِإَلى اْلَماء ِلَیْبُلَغ َفاُه َوَما ُھَو ِبَباِلِغِھ(في قولھ  tعن علي 
  . )٢(یده إلى البئر لیرتفع الماء إلیھ وما ھو ببالغھ

َوآُتوُھم مِّن مَّاِل (في قول اهللا  tعن علي  )٣( )آَتاُكْمَوآُتوُھم مِّن مَّاِل اللَِّھ الَِّذي (تفسیر قولھ تعالى 
  . )٤(قال الربع من أول نجومھ  )اللَِّھ الَِّذي آَتاُكْم

 tعن علي  )٥()َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِھِدیَن ِمنُكْم َوالصَّاِبِریَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم(تفسیر قولھ تعالى
  . )٦(عز وجل لم یزل عالما بأخبارھم وخبرھم وما ھم علیھقال أن اهللا 

قال  tعن علي بن ابي طالب  )٧()ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِھیَنٌة ِإلَّا َأْصَحاَب اْلَیِمیِن  (تفسیر قولھ تعالى
  . )٨(قال أصحاب الیمین أطفال المسلمین 

  ) .٩()َوَشَدْدَنا ُمْلَكُھ َوآَتْیَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطاِب (تفسیر قولھ تعالى 
ھو أن البینة على المدعي  tقولھ عز وجل وشددنا ملكھ وآتیناه الحكمة قال علي بن أبي طالب 

  . )١٠(والیمین على من أنكر ألن كالم الخصوم ینقطع وینفصل بھ 
َرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَھا َكَعْرِض السََّماء َواْلَأْرِض ُأِعدَّْت ِللَِّذیَن َساِبُقوا ِإَلى َمْغِف(تفسیر قولھ تعالى 

 َساِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم قال ).١١()آَمُنوا ِباللَِّھ َوُرُسِلِھ َذِلَك َفْضُل اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمن َیَشاُء َواللَُّھ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظیِم 
  .)١٢(رضي اهللا تعالى عنھ إلى الصلوات الخمس  tعلي بن أبي طالب 

  
  :تفسیر القران باللغة: المطلب الرابع 

لقد انزل اهللا سبحانھ وتعالى القرآن الكریم كتابھ الخالد بلسان نبیھ الكریم صلى اهللا علیھ وسلم باللغة 
ْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِھ ِلُیَبیَِّن َلُھْم َفُیِضلُّ الّلُھ َوَما َأْرَس(العربیة والتي ھي كانت لغة قومھ قریش قال تعالى 

  . )١٣( )َمن َیَشاُء َوَیْھِدي َمن َیَشاُء َوُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم 
ِإنَّا (وقد جاءت اآلیات القرآنیة والتي تدل على عربیة القرآن الكریم في العدید من اآلیات قال تعالى 

، وقال  )١٥( )ُقرآنًا َعَرِبّیًا َغْیَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّھْم َیتَُّقوَن (، وقال تعالى ) ١٤( )َأنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّیًا لََّعلَُّكْم َتْعِقُلوَن 
  ) .        ١٦( )ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آَیاُتُھ ُقْرآنًا َعَرِبّیًا لَِّقْوٍم َیْعَلُموَن (تعالى 

لكل من أراد ان یفسر القران الكریم ان یفسره بلغة العرب التي نزل بھا القرآن الكریم وان  والبد
یعتمدھا اوال في تفسیره ، وان من اراد ان یفسر القرآن الكریم وھو ال یعرف اللغة العربیة فانھ الشك سیقع في 

عربیة ، قال الشاطبي رحمھ الزلل ویحرف الكلم عن مواضعھ وان یحمل القران مصطلحات او مدلوالت غیر 
البد في فھم الشریعة من إتباع معھود األمیین وھم العرب الذین نزل القرآن بلسانھم فإن كان للعرب في (( اهللا 

لسانھم عرف مستمر فال یصح العدول عنھ في فھم الشریعة وإن لم یكن ثم عرف فال یصح أن یجرى في فھمھا 
ي واأللفاظ واألسالیب مثال ذلك أن معھود العرب أن ال ترى األلفاظ تعبدا على ما ال تعرفھ وھذا جار في المعان

عند محافظتھا على المعاني وإن كانت تراعیھا أیضا فلیس أحد األمرین عندھا بملتزم بل قد تبنى على أحدھما 
قرآن عربیا وان اهللا انزل ال.  )١٧( ))مرة وعلى اآلخر أخرى وال یكون ذلك قادحا في صحة كالمھا واستقامتھ 

ففي القران ما في كالم (( على قوم عرب فخاطبھم بما یعقلون عنھ من لغتھم كما قال أبو عبیدة رحمھ اهللا 
العربي من غریب والمعاني ، ومن المحتمل من مجاز ما اُختصر ، ومجاز ما ُحذف ومجاز ما ُكف عن خبره ، 

 ))ا جاء على الجمع ووقع معناه على االثنین ومجاز ما جاء لفظھ لفظ الواحد ووقع على الجمع ، ومجاز م

                                                           
 .١٤: اآلیة : سورة الرعد   )(١
 .١٢٩/  ١٣تفسیر الطبري،   )(٢
 .٣٣: من اآلیة : سورة النور  )(٣
 .١٢٩/  ١٨المصدر السابق ،   )(٤
 .٣١: اآلیة : سورة محمد   )(٥
 .١٠٥/  ١تفسیر الثعالبي   )(٦
 .٣٩-٣٨: اآلیة : سورة المدثر   )(٧
 .٣٦٣/  ٤المصدر السابق  )(٨
 . ٢٠: اآلیة : سورة ص  )(٩

 .٥٢/  ٤تفسیر البغوي  )(١٠
 . ٢١: اآلیة : سورة الحدید  )(١١
 .٢٨٠/  ٤المصدر السابق  )(١٢
 .٤: اآلیة : سورة إبراھیم   )(١٣
 .٢: اآلیة : سورة یوسف   )(١٤
 .٢٨: اآلیة : سورة الزمر   )(١٥
 .٣: اآلیة : سورة فصلت   )(١٦
 .٢/٨٢الموافقات   )(١٧



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨١٤  - 
 

القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانیھا ومذاھبھا في اإلیجاز واالختصار ، (( وقال ابن قتیبة رحمھ اهللا ).١(
أي سریع الفھم _ واإلطالة والتوكید ، واإلشارة إلى الشيء وإغماض بعض المعاني حتى ال یظھر علیھ إال اللقن 

، ومن خالل كل ما تقدم یتبین لنا انھ البد في تفسیر القران )٢( ))ضرب األمثال لما خفي وإظھار بعضھا و_ 
الكریم ان یكون احد مصادره التي یفسر بھا ھذه اللغة التي نزل بھا ، وال یمكن ان یتأتى تفسیره بلغة غیرھا 

فلیس بجائز أن ((ذلك یقول الشاطبي رحمھ اهللا بخصوص . )٣(ومن رام ذلك وقع في الزلل وجانب الصواب 
یضاف إلى القرآن ما ال یقتضیھ كما أنھ ال یصح أن ینكر منھ ما یقتضیھ ویجب االقتصار في االستعانة على 
فھمھ على كل ما یضاف علمھ إلى العرب خاصة فبھ یوصل إلى علم ما أودع من األحكام الشرعیة فمن طلبھ 

  . )٤( ))رسولھ فیھبغیر ما ھو أداة لھ ضل عن فھمھ وتقول على اهللا و
  

  :والیك األمثلة على تفسیر علي بن أبي طالب القرآن باللغة 
قال علي . )٥( )ُھَو الَِّذي ُیِریُكُم اْلَبْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا َوُیْنِشُئ السََّحاَب الثَِّقاَل (في تفسیر قولھ تعالى

  . )٦(رضي اهللا عنھ السحاب غربال الماء
َوُیَسبُِّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَمَالِئَكُة ِمْن ِخیَفِتِھ َوُیْرِسُل الصََّواِعَق َفُیِصیُب ِبَھا َمن (في تفسیر قولھ تعالى 

فعن علي رضي اهللا عنھ وھو شدید المحال قال شدید .  )٧( )َیَشاُء َوُھْم ُیَجاِدُلوَن ِفي الّلِھ َوُھَو َشِدیُد اْلِمَحاِل 
  . )٨( األخذ

ُتْؤِتي ُأُكَلَھا ُكلَّ ِحیٍن ِبِإْذِن َربَِّھا َوَیْضِرُب الّلُھ اَألْمَثاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّھْم (الى في تفسیر قولھ تع
  .)١٠(عن علي بن أبي طالب  رضي اهللا عنھ أنھ قال أدنى الحین سنة . )٩()َیَتَذكَُّروَن

َوِإَذا َغِشَیُھم مَّْوٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َفَلمَّا َنجَّاُھْم ِإَلى اْلَبرِّ َفِمْنُھم (في تفسیر قولھ تعالى 
قولھ وما یجحد بآیاتنا إال كل ختار  tفعن ابن عباس .  )١١( )مُّْقَتِصٌد َوَما َیْجَحُد ِبآَیاِتَنا ِإلَّا ُكلُّ َختَّاٍر َكُفوٍر 

  .  )١٢(قال كل جحاد كفور ،  وعن علي رضي اهللا عنھ قال المكر غدر والغدر كفر كفور 
عن خالد بن عرعرة  )١٣( )َفاْلَجاِرَیاِت ُیْسرًا َفاْلَحاِمَلاِت ِوْقرًا َفاْلُمَقسَِّماِت َأْمرًا (في تفسیر قولھ تعالى 

فن قال فما الحامالت وقرا قال ھي قال قام رجل إلى علي رضي اهللا عنھ فقال ما الجاریات یسرا قال ھي الس
    ) .١٤(السحاب قال فما المقسمات أمرا قال ھم المالئكة 

رھج ) ھباء منبثا (فعن علي رضي اهللا  عنھ قال  )١٥( )َفَكاَنْت َھَباء مُّنَبّثًا (في تفسیر قولھ تعالى 
  .   )١٦(الدواب 

اهللا عنھ وطلح منضود قال عن علي رضي ) ١٧( )َوَطْلٍح مَّنُضوٍد (في تفسیر قولھ تعالى 
  . )١٨(الموز

عن خالد بن عرعرة أن رجال قام إلى علي رضي  )١٩( )َفاْلَعاِصَفاِت َعْصفًا (في تفسیر قولھ تعالى 
  . )٢٠(اهللا عنھ فقال ما العاصفات عصفا قال الریح 

  

                                                           
 .١/١٨ص) ٢١٠ت(القرآن ألبي عبیدة معمر بن المثنى مجاز   )(١
 .٢٠ص)٢٧٦ت (تأویل مشكل القرآن البن قتیبة   )(٢
ینظر التفسیر اللغوي للقرآن الكریم لمساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار ، دار النشر دار ابن الجوزي المملكة العربیة السعودیة   )(٣

 .٥٧ -٤٠ھـ ، الطبعة األولى ص  ١٤٢٢
 .  ٨٢_ ٢/٨١لموافقات ا  )(٤
 .١٢: اآلیة : سورة الرعد   )(٥
 . ١٠/  ٣تفسیر البغوي   )(٦
 .١٣: اآلیة : سورة الرعد   )(٧
 . ١١/  ٣وتفسیر البغوي  ٩/٢٩٩،وتفسیر جامع أحكام القرآن للقرطبي  ١٢٧/  ١٣تفسیر الطبري    )(٨
 .٢٥: اآلیة : سورة إبراھیم   )(٩

 .   ٥٢٩/  ٣: معاني القران   )(١٠
 .٣٢: اآلیة : سورة لقمان   )(١١
 .  ٨٦/  ٢١تفسیر الطبري    )(١٢
 .٤_٣_٢: اآلیات : سورة الذاریات   )(١٣
 . ١٨٧/  ٢٦: المصدر السابق   )(١٤
 .٦: اآلیة : سورة الواقعة   )(١٥
 . ١٦٩/  ٢٧: المصدر السابق   )(١٦
 .٢٩: اآلیة : سورة الواقعة   )(١٧
 . ١٨١/  ٢٧: المصدر السابق   )(١٨
 .٢: اآلیة : سورة المرسالت   )(١٩
 . ٢٣٠/  ٢٩: تفسیر الطبري   )(٢٠



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨١٥  - 
 

عن سماك بن حرب قال سمعت خالد بن  )١( )َفَلا ُأْقِسُم ِباْلُخنَِّس اْلَجَواِر اْلُكنَِّس (في تفسیر قولھ تعالى
بن عرعرة قال سمعت علیا رضي اهللا تعالى عنھ  وسئل عن ال أقسم بالخنس الجوار الكنس قال ھي النجوم 

  .)٢(تخنس بالنھار وتكنس باللیل
قال علي رضي اهللا عنھ الضبح من الخیل الحمحمة .  )٣( )َواْلَعاِدَیاِت َضْبحًا (في تفسیر قولھ تعالى 

   .)٤(بل النفس ومن اإل
  .القراءات القرآنیة التي قرأ بھا علي بن أبي طالب : المطلب الخامس 

  تعریف علم القراءات  .١
  .قرأ ، یقرأ ، قراءة: یقال " قرأ " القراءات جمع قراءة ، وھي في األصل مصدر : لغة 

)  ٥()ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُھ َوُقْرآَنُھ  (: جمعتھ وضممت بعضھ إلى بعض قال تعالى : وقرأت الشيء قرآنا 
  .ما قرأت ھذه الناقة جنینًا قط أي لم یضطم رحمھا على الجنین : ومنھ قولھم . أي جمعھ وقراءتھ 

  )  . ٦(لفظت بھ مجموعًا أي ألقیتھ: وقرأت القرآن 
واإلثبات والتحریك  علم یعلم منھ اتفاق الناقلین لكتاب اهللا تعالى واختالفھم في الحذف :اصطالحًا 

والتسكین والفصل والوصل وغیر ذلك من ھیئة النطق واإلبدال وغیره من حیث السماع ، أو یقال علم بكیفیة 
  ).٧(أداء كلمات القرآن واختالفھا معزوًا لناقلھ

ًا القراءات ھي تلك الوجوه اللغویة والصوتیة ، التي أباح اهللا بھا قراءة القرآن تیسیرًا وتخفیف: وقیل 
  .على العباد 

وذلك أن القرآن نقل إلینا لفظھ ونصھ ، كما أنزلھ اهللا تعالى على نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
ونقلت إلینا كیفیة أدائھ كما نطق بھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، وفقًا لما علَّمھ جبریل علیھ السالم وقد اختلف 

  )  .٨(یرویھ بإسناد صحیح إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلمفكل منھم یعزو ما ، الرواة الناقلون 
القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان ، فالقرآن ھو الوحي المنزل على : وقال الزركشي في البرھان 

محمد صلى اهللا علیھ وسلم للبیان واإلعجاز ، والقراءات ھي اختالف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف 
  ) .٩(شدیدوكیفیتھا من تخفیف وت

وعرفت ایضا انھا وجوه مختلفة في األداء من النواحي الصوتیة، أو التصریفیة، أو النحویة واختالف 
القراءات على ھذا النحو اختالف تنوع وتغایر ال اختالف تضاد وتناقص؛ ألن التناقص والتضارب یتنزه عنھما 

ُقْرَآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اللَِّھ َلَوَجُدوا ِفیِھ اْخِتَلاًفا َأَفَلا َیَتَدبَُّروَن اْل(: الكتاب العزیز، وقد قال تعالى 
ال َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمْن َبْیِن َیَدْیِھ َوال (: ، وألن التناقض في القول دلیل بطالنھ، وقد قال رب العالمین )١٠()َكِثیًرا

: ناقص ال یجتمع مع اإلبانة والوضوح، وقد وصف اهللا كتابھ فقال ، والت)١١()ِمْن َخْلِفِھ َتْنِزیٌل ِمْن َحِكیٍم  َحِمیٍد
  ) .١٢()ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبین(

  :وھذا االختالف ینحصر في وجوه ثالثة 
  .اختالف اللفظ والمعنى واحد: أولھا 
  .بكسر الھاء وضمھا" علیھم"تقرأ بالصاد والسین، واإلشمام، وكلمة " الصراط"كلمة : مثالھا 
  .اختالف اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعھما في شيء واحد: ا ثانیھم

في الفاتحة، فعلى الرغم أن الملك یزید عن المالك معنى السلطة إال أن المراد " مالك، ملك: "مثالھا 
والزاي؛ بالراء " ننشرھا"، )١٣()َكْیَف ُنْنِشُزَھا(: ومثل قولھ تعالى في سورة البقرة . بھما واحد وھو اهللا تعالى

رفع بعضھا إلى بعض حتى التأمت، : ألن المراد بھما العظام؛ ألن اهللا تعالى أنشرھا أي أحیاھا، وأنشزھا؛ أي 
  .فیجتمع المعنیان في القراءتین أخیًرا في معنى واحد

                                                           
 .١٦_١٥: اآلیتان : سورة التكویر   )(١
 . ٧٤/  ٣٠: المصدر السابق    )(٢
 .١:اآلیة : سورة العادیات   )(٣
 . ٢٧٣/  ٣٠: المصدر السابق    )(٤

 . ١٧: آیة  : سورة القیامة  (٥)
 .   ١٢٨/ ١لسان العرب، : ینظر    (٦)
إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ، لشھاب الدین أحمد بن محمد بن عبدالغني الدمیاطي ، تحقیق أنس مھرة ،    (٧)

 .١/٦ھـ الطبعة االولى،  ١٤١٩طبعة دار الكتب العلمیة بلبنان ، عام 
كتور شعبان محمد إسماعیل ، من مطبوعات رابطة العالم اإلسالمي ، السنة الثانیة القراءات أحكامھا ومصدرھا ، للد: ینظر   (٨)

  ٢٢ص. ١٩ھـ شوال  ١٤٠٢
محمد أبو الفضل إبراھیم، : محمد بن بھادر بن عبد اهللا الزركشي أبو عبد اهللا، تحقیق: البرھان في علوم القرآن، تألیف: ینظر    (٩)

 .  ١/٣١٨ھـ ، ١٣٩١ –بیروت  -دار المعرفة : دار النشر
 .٨٢: آیة : سورة النساء   (١٠)

 .٤٢: اآلیة : سورة فصلت (١١)  
 .١٩٥ :اآلیة : سورة الشعراء   (١٢)

 .٢٥٩: من اآلیة : سورة البقرة   )١٣(



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨١٦  - 
 

اختالفھما في اللفظ والمعنى، وامتناع اجتماعھما في شيء واحد جواًزا، بل یتفقان من وجھ : ثالثھا 
   ).١(یسایر المعنى العام وینتفي معھ التضادآخر 

  
  :األساس في اختالف القراءات 

ال یقوم اختالف القراءات على اجتھاد األشخاص، ووجھات أنظارھم، أو على أساس قیاس یراعي 
  .القوم قواعده، وإنما القراءة سنة متبعة، تقوم على سند متواتر عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  :علماء للقراءة الصحیحة أركاًنا ثالثة وقد ذكر ال
  .صحة سندھا إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم -١
  .موافقتھا لرسم المصحف -٢
  .موافقتھا وجًھا من وجوه العربیة -٣

ِإنَّ ِفي َوَأمَّا َفاِئَدُة اْخِتَلاِف اْلِقَراَءاِت َوَتَنوُِّعَھا ، َف( یقول ابن الجزري عن الفائدة من اختالف القراءات 
  .َذِلَك َفَواِئَد َغْیَر َما َقدَّْمَناُه ِمْن َسَبِب التَّْھِویِن َوالتَّْسِھیِل َوالتَّْخِفیِف َعَلى اْلُأمَِّة 

ُكلُّ ِقَراَءٍة  ، ِإْذ َوِمْنَھا َما ِفي َذِلَك ِمْن ِنَھاَیِة اْلَبَلاَغِة ، َوَكَماِل اْلِإْعَجاِز َوَغاَیِة اِلاْخِتَصاِر ، َوِجَماِل اْلِإیَجاِز
ْفٍظ آَیًة َعَلى ِحَدِتَھا َلْم َیَخْف َما َكاَن ِبَمْنِزَلِة اْلآَیِة ، ِإْذ َكاَن َتَنوُُّع اللَّْفِظ ِبَكِلَمٍة َتُقوُم َمَقاَم آَیاٍت ، َوَلْو ُجِعَلْت َدَلاَلُة ُكلِّ َل

  .ِفي َذِلَك ِمَن التَّْطِویِل 
یِم اْلُبْرَھاِن َوَواِضِح الدَِّلاَلِة ، ِإْذ ُھَو َمَع َكْثَرِة َھَذا اِلاْخِتَلاِف َوَتَنوُِّعِھ َلْم َیَتَطرَّْق َوِمْنَھا َما ِفي َذِلَك ِمْن َعِظ

ْعُضُھ ِلَبْعٍض َوَیْشَھُد َبِإَلْیِھ َتَضادٌّ َوَلا َتَناُقٌض َوَلا َتَخاُلٌف ، َبْل ُكلُُّھ ُیَصدُِّق َبْعُضُھ َبْعًضا ، َوُیَبیُِّن َبْعُضُھ َبْعًضا ، 
ِبِھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َعَلى َنَمٍط َواِحٍد َوُأْسُلوٍب َواِحٍد ، َوَما َذِلَك ِإلَّا آَیٌة َباِلَغٌة ، َوُبْرَھاٌن َقاِطٌع َعَلى ِصْدِق َمْن َجاَء 

  .َوَسلََّم
ِإْذ ُھَو َعَلى َھِذِه الصَِّفِة ِمَن اْلَبَلاَغِة َواْلَوَجاَزِة ، َفِإنَُّھ َمْن َوِمْنُھ ُسُھوَلُة ِحْفِظِھ َوَتْیِسیُر َنْقِلِھ َعَلى َھِذِه اْلُأمَِّة ، 

اْلَكَلاِم ُتَؤدِّي َمَعاِنَي ِتْلَك  َیْحَفُظ َكِلَمًة َذاَت َأْوُجٍھ َأْسَھُل َعَلْیِھ َوَأْقَرُب ِإَلى َفْھِمِھ َوَأْدَعى ِلَقُبوِلِھ ِمْن ِحْفِظِھ ُجَمًلا ِمَن
  .اِت اْلُمْخَتِلَفاِت ، َلا ِسیََّما ِفیَما َكاَن َخطُُّھ َواِحًدا ، َفِإنَّ َذِلَك َأْسَھُل ِحْفًظا َوَأْیَسُر َلْفًظااْلِقَراَء

الشَِّریَفِة ، ِمْن ِإْسَناِدَھا  َوِمْنَھا َما ادََّخَرُه اللَُّھ ِمَن اْلَمْنَقَبِة اْلَعِظیَمِة ، َوالنِّْعَمِة اْلَجِلیَلِة اْلَجِسیَمِة ِلَھِذِه اْلُأمَِّة
ِدیََّة ، َوِإْعَظاًما ِلَقْدِر َأْھِل َھِذِه ِكَتاَب َربَِّھا ، َواتَِّصاُل َھَذا السََّبِب اْلِإَلِھيِّ ِبَسَبِبَھا َخِصیَصُة اللَِّھ َتَعاَلى َھِذِه اْلُأمََّة اْلُمَحمَّ

ُل ُحُروَفُھ ِبالنَّْقِل ِإَلى َأْصِلِھ ، َوَیْرَفُع اْرِتَیاَب اْلُمْلِحِد َقْطًعا ِبَوْصِلِھ ، َفَلْو َلْم َیُكْن ِمَن اْلِملَِّة اْلَحِنیِفیَِّة ، َوُكلُّ َقاِرٍئ ُیوِص
  .یَلُة َلَوَفْت ُة النَِّباْلَفَواِئِد ِإلَّا َھِذِه اْلَفاِئَدُة اْلَجِلیَلُة َلَكَفْت ، َوَلْو َلْم َیُكْن ِمَن اْلَخَصاِئِص ِإلَّا َھِذِه اْلَخِصیَص

  َوِمْنَھا ُظُھوُر ِسرِّ اللَِّھ ِفي َتَولِّیِھ ِحْفَظ ِكَتاِبِھ اْلَعِزیِز َوِصَیاَنَة َكَلاِمِھ اْلُمَنزَِّل
َأْقَطاِر ، ِمْن اْل ِبَأْوَفى اْلَبَیاِن َوالتَّْمِییِز ، َفِإنَّ اللََّھ َتَعاَلى َلْم ُیْخِل َعْصًرا ِمَن اْلَأْعَصاِر ، َوَلْو ِفي ُقْطٍر ِمَن

اَءاِتِھ ، َیُكوُن َوُجوُدُه َسَبًبا ِإَماٍم ُحجٍَّة َقاِئٍم ِبَنْقِل ِكَتاِب اللَِّھ َتَعاَلى َوِإْتَقاِن ُحُروِفِھ َوِرَواَیاِتِھ ، َوَتْصِحیِح ُوُجوِھِھ َوِقَر
   ).٢()ِلیًلا َعَلى َبَقاِء اْلُقْرآِن اْلَعِظیِم ِفي اْلَمَصاِحِف َوالصُُّدوِرِلُوُجوِد َھَذا السََّبِب اْلَقِویِم َعَلى َمَمرِّ الدُُّھوِر ، َوَبَقاُؤُه َد

   ).٢()َوالصُُّدوِر
 :والیك األمثلة في قراءاتھ  .٢

َوالَِّذیَن ُیَتَوفَّْوَن ِمنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواجًا َیَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِھنَّ َأْرَبَعَة َأْشُھٍر َوَعْشرًا َفِإَذا (: في قولھ تعالى 
  ) .٣()یٌر َبَلْغَن َأَجَلُھنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِفیَما َفَعْلَن ِفي َأنُفِسِھنَّ ِباْلَمْعُروِف َوالّلُھ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِب

بفتح الیاء فیھما جمیعا ومعناه یتوفون  )والذین یتوفون منكم (انھ قرأ  tروي عن علي بن أبي طالب 
  .   )٤(أعمارھم أي یستوفونھا 
 tقرأ علي بن أبي طالب . ) ٥()َوَال َتنَسُوْا اْلَفْضَل َبْیَنُكْم ِإنَّ الّلَھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر (:  في قولھ تعالى

t  ٦(وھي قراءة متمكنة المعنى النھ موضع تناس ال نسیان إال على التشبیھ) وال تناسوا الفضل (وغیره( .  
  ) .٧( )َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحآجَّ ِإْبَراِھیَم ِفي ِربِِّھ َأْن آَتاُه الّلُھ اْلُمْلَك  (في قولھ تعالى 

  .)١(من إجراء الوصل مجرى الوقفبسكون الراء وھو ) ألم تر (  tقرأ علي بن أبي طالب 

                                                           
م الطبعة ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥السید رزق الطویل دار النشر، المكتبة الفیصلیة  / الدكتور : مدخل في علوم القراءات،  تألیف   (١)

 .١/٢٢.األولى
تحقیق ) ھـ ٨٣٣: المتوفى (شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف : النشر في القراءات العشر  المؤلف   (٢)

 .٥٣- ١/٥٢.المطبعة التجاریة الكبرى : دار النشر) ھـ ١٣٨٠المتوفى (علي محمد الضباع : تحقیق 
 .٢٣٤: آیة :سورة البقرة   )(٣

جامعة أم : محمد علي الصابوني دار النشر: بو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس ، تحقیقأ: معاني القرآن الكریم، تألیف  (٤)
 .٢٢٢/ ١: األولى،: ، الطبعة١٤٠٩ -مكة المرمة  -أم القرى 

 .٢٣٧: من اآلیة : سورة البقرة    )(٥
 .١٨٤/  ١: تفسیر الثعالبي  (٦)
 .٢٥٨: من آیة : سورة البقرة    )(٧



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨١٧  - 
 

  . )٢( )َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ الّلَھ َكاَن ِبِھ َعِلیمًا  (: في قولھ تعالى 
وما یفعلوا بالیاء فیكون ذلك من باب االلتفات أو من باب ما أضمر لداللة t قرأ علّي بن أبي طالب 

  . )٣(المخاطبین قبل إذ یشملھم وغیرھم المعنى علیھ أي وما یفعل الناس فیكون أعم من 
َنبُِّئُھم ِإنَّ الَِّذیَن َفرَُّقوْا ِدیَنُھْم َوَكاُنوْا ِشَیعًا لَّْسَت ِمْنُھْم ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمُرُھْم ِإَلى الّلِھ ُثمَّ ُی(:  في قولھ تعالى

  ) .٤()ِبَما َكاُنوْا َیْفَعُلوَن 
  . )٥( )إن الذین فارقوا دینھم  (قرأ  tعن علي بن أبي طالب 

). ٦()َواتَُّقوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصیَبنَّ الَِّذیَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخآصًَّة َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَھ َشِدیُد اْلِعَقاِب(:  في قولھ تعالى
ذا وعید بالالم على جواب قسم والمعنى على ھ) لتصیبن ( وقرأ علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ وغیره 

  . )٧(للظلمة فقط 
  . )٨()َوَقْد َمَكُروْا َمْكَرُھْم َوِعنَد الّلِھ َمْكُرُھْم َوِإن َكاَن َمْكُرُھْم ِلَتُزوَل ِمْنُھ اْلِجَباُل ( :في قولھ تعالى 

بفتح الالم ورفع الفعل وكاد بالدال  )وإن كان مكرھم لتزول منھ الجبال ( tقرأ علي بن أبي طالب 
  .  )٩(ھذا المعروف من قراءتھ 
  ).١٠( )َوَقاَلْت َھْیَت َلَك َقاَل َمَعاَذ الّلِھ ِإنَُّھ َربِّي َأْحَسَن َمْثَواَي ِإنَُّھ َال ُیْفِلُح الظَّاِلُموَن  (: في قولھ تعالى 

بكسر الھاء )  وقالت ھئت لك (  ومجاھد وعكرمة رحمھم اهللا yقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس
  .)١١(وبعدھا ھمزة ساكنة والتاء مضمومة 

  .)١٢()َبل لِّّلِھ اَألْمُر َجِمیعًا َأَفَلْم َیْیَأِس الَِّذیَن آَمُنوْا َأن لَّْو َیَشاُء الّلُھ َلَھَدى النَّاَس َجِمیعًا (في قولھ تعالى 
  . )١٣( )أفلم یتبین( yقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة 

ًال َأَفَحِسَب الَِّذیَن َكَفُروا َأن َیتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمن ُدوِني َأْوِلَیاء ِإنَّا َأْعَتْدَنا َجَھنََّم ِلْلَكاِفِریَن ُنُز(: في قولھ تعالى 
()١٤( .  

نى بسكون السین وضم الباء بمع) أفحْسُب(وغیره وابن كثیر بخالف عنھ  tقرأ علي بن أبي طالب 
  .)١٥(اكافیھم ومنتھى غرضھم 
  . )١٦()َیِرُثِني َوَیِرُث ِمْن آِل َیْعُقوَب َواْجَعْلُھ َربِّ َرِضّیًا (: في قولھ تعالى 

   )١٧( )یرثني وارث من آل یعقوب ( yقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس وغیرھما 
  .) ١٨()َقْد َكاَنْت آَیاِتي ُتْتَلى َعَلْیُكْم َفُكنُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َتنِكُصوَن (: في قولھ تعالى 

  .)١٩(بضم الكاف) أعقابكم تنكصون(بدل على ) على أدبارُكم( tقرأ علي بن أبي طالب 
یَُّھا َأْزَكى َطَعامًا َفْلَیْأِتُكم ِبِرْزٍق مِّْنُھ َفاْبَعُثوا َأَحَدُكم ِبَوِرِقُكْم َھِذِه ِإَلى اْلَمِدیَنِة َفْلَینُظْر َأ (: في قولھ تعالى 

  . )٢١(بوارقكم على وزن فاعل جعلھ اسم جمع كباقر وجائل tوقرأ علّي بن أبي طالب . )٢٠() َوْلَیَتَلطَّْف 
  )٢٢()َفَھْل َعَسْیُتْم ِإن َتَولَّْیُتْم َأن ُتْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم  (في قولھ تعالى 

                                                                                                                                                                      
 -الشیخ عادل أحمد عبد الموجود : محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان األندلسي، تحقیق: تفسیر تفسیر البحر المحیط، تألیف  (١)

 - دار الكتب العلمیة : أحمد النجولي الجملمعاني دار النشر.زكریا عبد المجید النوقي  د.الشیخ علي محمد معوض، شارك في التحقیق د
 .٢/٢٩٧: األولى: م ،الطبعة٢٠٠١- ھـ١٤٢٢ -،بیروت  / لبنان

 .١٢٧: من آیة : سورة النساء    )(٢
 .٢/١٥١: المصدر السابق   (٣)
 .١٥٩: آیة :سورة األنعام   )(٤

 . ١٠٤/  ٨: تفسیر الطبري   (٥)
 .٢٥: آیة : سورة األنفال   )(٦

 .٩٢/  ٢: تفسیر الثعالبي  (٧)
 .٤٦: آیة : سورة إبراھیم   )(٨

 .٥٤٢/  ٣: المصدر السابق   (٩)
 .٢٣: من آیة : سورة یوسف   )(١٠

 -عالم الكتب: زھیر غازي زاھد ، دار النشر.د: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس، تحقیق:  إعراب القرآن، تألیف  (١١)
 .٢/٣٢٢: الثالثة: م الطبعة١٩٨٨ -ھـ١٤٠٩،  -بیروت 

 .٣١: من اآلیة : سورة الرعد   )(١٢
 .٢٧٢/  ٢: تفسیر الثعالبي  (١٣)
 .١٠٢: آیة : سورة الكھف   )(١٤

 .٣٩٧/  ٢: تفسیر الثعالبي  (١٥)
 .٦: آیة : سورة مریم   )(١٦

 .٣/  ٣: تفسیر الثعالبي  (١٧)
 .٦٦: آیة : سورة المؤمنون   )(١٨

 .١٣٦/  ١٢: تفسیر القرطبي  (١٩)
 .١٩: من آیة : سورة الكھف   )(٢٠

 .٦/١٠٧: تفسیر البحر المحیط   (٢١)
 .٢٢: آیة : سورة محمد   )(٢٢



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨١٨  - 
 

. )١(عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ أنھ قرأ   إن تولیتم   أي توالكم الناس على مالم یسم فاعلھ
عن علي بن أبي طالب رضي اهللا .)٢()ُمَتَناِفُسوَن ِخَتاُمُھ ِمْسٌك َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس اْل (في قولھ تعالى . )١(فاعلھ

  .)٣)(خاتمھ مسك (اهللا عنھ أنھ قرأ  
  

  الخاتمة واھم النتائج
  :في ختام بحثي ھذا توصلت إلى عدد من النتائج ھي 

كان رضي اهللا عنھ غزیر العلم قوي الحافظة، وكان یجمع بین القضاء والفتوى أما علمھ بكتاب اهللا وفھمھ . ١
فَأكثر r بمواقع التنزیل ومعرفة التأویل ، وقد روى عن النبي  yألسراره ودقة معانیھ فكان اعلم الصحابة 

  .والتابعین رحمھم اهللا تعالى   yوروى عنھ الصحابة 
فعاصروا التنزیل وشاھدوا الوقائع ،  rأھمیة كبیرة وذلك ألنھم جالسوا رسول اهللا  yسیر الصحابة ان لتف.  ٢

لذا یعد تفسیرھم من المكانة بالمرتبة األولى ، وغالب تفسیرھم لما شاھدوه وعاصروه أو نقلوه عن رسول اهللا 
rفعلموا المراد من كالم اهللا تعالى ،.  
قد امتاز بمیزات في ھذا العصر دون غیره فلم یفسر القران جمیعھ وقلة االختالف  yان تفسیر الصحابة .  ٣

بینھم في فھم معانیھ واالقتصار على توضیح المعنى اللغوي الذي فھموه بأقصر لفظ وعدم خوضھم في تفسیر 
  .اآلیات المتشابھات

ما وجد إلى ذلك سبیال ثم بالسنة ثم منھجیا فقد كان یفسر القران بالقران أوال  tكان تفسیر اإلمام علي .  ٤
  .بالرأي الصحیح واللغة 

ومنھا ما روي بالسنة موقوفا  rان تفسیره القران بالسنة قد اتخذ اشكاال عدة فمنھا التصریح بقول النبي .  ٥
  .مما المجال للرأي فیھ   rوحكمھ الرفع إلى رسول اهللا 

من خالل ماتقدم ان المراد من النھي عن تفسیر القرآن  كان یفسر القرآن بالرأي الصحیح وقد تبین لنا.  ٦
بالرأي أي بتفسیر القرآن دون الرجوع إلى أدوات التفسیر من الكتاب والسنة ولغة العرب التي نزل فیھم القرآن 

  .وغیرھا من أدوات التفسیر 
كتاب اهللا لعلمھ ان القران  لقد تبین لنا من خالل تفسیره لكتاب اهللا انھ كان یرجع إلى لغة العرب في تفسیر. ٧

  .نزل بلغة العرب 
  .یقرأ بقراءات تعطي معنى جدیدًا في تفسیر كتاب اهللا تعالى  tلقد كان . ٨
  

                                                           
 .٤/١٨٧: إعراب القرآن  (١)
 .٢٦: آیة : سورة المطففین   )(٢

 .٥/١٨١: المصدر السابق   (٣)



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨١٩  - 
 

  المصادر
  القرآن الكریم

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ، لشھاب الدین أحمد بن محمد بن عبدالغني الدمیاطي  .١
 . ھـ  ١٤١٩، عام  ١ار الكتب العلمیة بلبنان ، ط، تحقیق أنس مھرة ،  ، طبعة د

سعید المندوب ، دار : جالل الدین عبد الرحمن السیوطي، ، تحقیق: اإلتقان في علوم القرآن، تألیف .٢
  .م ١٩٩٦ - ھـ١٤١٦األولى،  : الطبعة -لبنان  - دار الفكر : النشر

محمد الصادق قمحاوي ، دار : أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقیق: أحكام القرآن، تألیف .٣
  . ١٤٠٥ –بیروت  -دار إحیاء التراث العربي : النشر

دار الحدیث : علي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد، دار النشر: اإلحكام في أصول األحكام، تألیف .٤
  .ألولىا: ھـ الطبعة١٤٠٤ -القاھرة  -
علي محمد : یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر، تحقیق: االستیعاب في معرفة األصحاب، تألیف .٥

  . األولى: ھـ ، الطبعة ١٤١٢ -بیروت  - دار الجیل : البجاوي دار النشر
عز الدین بن األثیر أبي الحسن علي بن محمد الجزري، : أسد الغابة في معرفة الصحابة، تألیف .٦

 ١٤١٧ - لبنان / بیروت  -دار إحیاء التراث العربي : األولى دار النشر: عادل أحمد الرفاعي ، الطبعة: تحقیق
  .  م ١٩٩٦ -ھـ 
الدكتور علي محمد محمد : یفتأل: أسمى المطالب في سیرة أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب  .٧

 .دار االیمان االسكندریة : الصالبي ، دار النشر 
: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، تحقیق: اإلصابة في تمییز الصحابة، تألیف .٨

  .األولى: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ -بیروت  –دار الجیل : علي محمد البجاوي، دار النشر
محمد األمین بن محمد بن المختار الجكني الشنقیطي : یضاح القرآن بالقرآن، تألیفأضواء البیان في إ .٩

  . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ - بیروت  - .  دار الفكر للطباعة والنشر: مكتب البحوث والدراسات ، دار النشر: ، تحقیق
اھد، زھیر غازي ز.د: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس، تحقیق:  إعراب القرآن، تألیف .١٠

  .الثالثة: م ،الطبعة١٩٨٨ -ھـ١٤٠٩،  -بیروت  -عالم الكتب : دار النشر
محمد أبو : محمد بن بھادر بن عبد اهللا الزركشي أبو عبد اهللا، تحقیق: البرھان في علوم القرآن، تألیف .١١

  .ھـ ١٣٩١ –بیروت  -دار المعرفة : دار النشر، الفضل إبراھیم 
  ).٢٧٦ت (تأویل مشكل القرآن البن قتیبة  .١٢
أبو عبد اهللا شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي : التبیان في أقسام القرآن، تألیف .١٣

  .دار الفكر: الدمشقي، دار النشر
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري أبو : تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، تألیف .١٤

  .وت بیر –دار الكتب العلمیة : العال، دار النشر
دار الكتاب : إبراھیم األبیاري، دار النشر: علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیق: التعریفات، تألیف .١٥

  . األولى: ، الطبعة١٤٠٥  -بیروت  -العربي 
الشیخ عادل أحمد : محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان األندلسي، تحقیق: تفسیر البحر المحیط، تألیف .١٦

أحمد النجولي .زكریا عبد المجید النوقي  د.مد معوض، شارك في التحقیق دالشیخ علي مح -عبد الموجود 
  .األولى: م ،الطبعة٢٠٠١- ھـ ١٤٢٢ - ،بیروت  / لبنان -دار الكتب العلمیة : الجملمعاني دار النشر

  خالد عبد الرحمن العك : بیروت، تحقیق -دار المعرفة : البغوي، دار النشر: تفسیر البغوي، تألیف .١٧
  بیروت -دار الفكر : البیضاوي، دار النشر: یضاوي، تألیفتفسیر الب .١٨
 -دار الفكر : إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبو الفداء، دار النشر: تفسیر القرآن العظیم، تألیف .١٩

  ١٤٠١ –بیروت 
أسعد محمد الطیب ، دار : عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي، تحقیق: تفسیر القرآن، تألیف .٢٠

  .صیدا  –كتبة العصریة الم: النشر
: مصطفى مسلم محمد ، دار النشر. د: عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، تحقیق: تفسیر القرآن، تألیف .٢١

  . األولى: ، الطبعة١٤١٠  -الریاض  -مكتبة الرشد 
فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي، دار : التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، تألیف .٢٢

 .األولى: م ،الطبعة٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ -بیروت  - ر الكتب العلمیة دا: النشر
التفسیر اللغوي للقرآن الكریم لمساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، دار النشر دار ابن الجوزي المملكة  .٢٣

 .ھـ  ١٤٢٢العربیة السعودیة، الطبعة األولى 
ب بن عمیر، سنة الطبع تألیف الدكتور محمد حسین الذھبي، مكتبة مصع: التفسیر والمفسرون  .٢٤

  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤



  ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                    مجلة كلیة التربیة للبنات

- ٨٢٠  - 
 

  - دار الفكر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، دار النشر: تھذیب التھذیب، تألیف .٢٥
  .األولى: ، الطبعة١٩٨٤ – ١٤٠٤ -بیروت 

بشار عواد . د: یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، تحقیق: تھذیب الكمال، تألیف .٢٦
  . ١٩٨٠ - ١٤٠٠األولى، : الطبعة -بیروت  -مؤسسة الرسالة : دار النشرمعروف ، 

أحمد بن إبراھیم بن : توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصیدة اإلمام ابن القیم، تألیف .٢٧
  . الثالثة  : بیروت ،الطبعة - المكتب اإلسالمي : زھیر الشاویش ، دار النشر: عیسى، تحقیق

  .بیروت -دار الفكر : محمد أمین المعروف بأمیر بادشاه، دار النشر :تیسیر التحریر، تألیف .٢٨
محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري أبو جعفر، دار : جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تألیف .٢٩

  .١٤٠٥ –بیروت  - دار الفكر : النشر
مصطفى دیب . د: قمحمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، تحقی: الجامع الصحیح ، تألیف .٣٠

  .الثالثة: ، الطبعة١٩٨٧– ١٤٠٧ -بیروت  -دار ابن كثیر ، الیمامة : البغا، دار النشر
أحمد : محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، تحقیق: الجامع الصحیح سنن الترمذي، تألیف .٣١

  .بیروت  -دار إحیاء التراث العربي : محمد شاكر وآخرون ، دار النشر
دار الشعب : أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار النشر: م القرآن، تألیفالجامع ألحكا .٣٢
  .القاھرة –
: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، دار النشر: الجواھر الحسان في تفسیر القرآن، تألیف .٣٣

  بیروت  –مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
دار الكتاب : نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبھاني، دار النشرأبو : حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، تألیف .٣٤

  . الرابعة: ،الطبعة ١٤٠٥ -بیروت   -العربي 
 –بیروت  -دار الفكر: عبد الرحمن بن الكمال جالل الدین السیوطي، دار النشر: الدر المنثور، تألیف .٣٥

١٩٩٣.  
المة أبي الفضل شھاب الدین السید الع: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تألیف .٣٦

  .بیروت  –دار إحیاء التراث العربي : محمود األلوسي البغدادي، دار النشر
عبد الملك بن حسین بن عبد الملك الشافعي : سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، تألیف .٣٧

بیروت  -دار الكتب العلمیة : النشر علي محمد معوض ،دار -عادل أحمد عبد الموجود: العاصمي المكي، تحقیق
  . م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩ -

محمد محیي الدین : سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، تحقیق: سنن أبي داود، تألیف .٣٨
  . دار الفكر : عبد الحمید ، دار النشر

: محمد، تحقیق عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري أبو: السیرة النبویة البن ھشام، تألیف .٣٩
  . ١٤١١األولى ،  : الطبعة-بیروت  -دار الجیل : طھ عبد الرءوف سعد ، دار النشر

ھبة اهللا بن : شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، تألیف .٤٠
 –الریاض  -ة دار طیب: أحمد سعد حمدان دار النشر. د: الحسن بن منصور الاللكائي أبو القاسم، تحقیق

  .ھـ ١٤٠٢
: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، تحقیق: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تألیف .٤١

  . الثانیة: ،الطبعة ١٩٩٣ – ١٤١٤ -بیروت  -مؤسسة الرسالة : شعیب األرنؤوط ، دار النشر
محمد فؤاد عبد : ري، تحقیقمسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابو: صحیح مسلم، تألیف .٤٢

  .    بیروت  –دار إحیاء التراث العربي : الباقي ، دار النشر
  )ب،د.(محمود فاخوري: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقیق: صفة الصفوة، تألیف .٤٣
دار صادر : محمد بن سعد بن منیع أبو عبداهللا البصري الزھري، دار النشر: الطبقات الكبرى ، تألیف .٤٤

  .بیروت  -
أبو الزھراء حازم : محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد اهللا، تحقیق: الفروع وتصحیح الفروع، تألیف .٤٥

 . ١٤١٨األولى، : الطبعة  -بیروت  -دار الكتب العلمیة : القاضي ،دار النشر
وصي اهللا محمد عباس ، دار . د: أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشیباني، تحقیق: فضائل الصحابة، تألیف .٤٦

  .  ١٩٨٣ – ١٤٠٣األولى ،: الطبعة -بیروت  -مؤسسة الرسالة : النشر
حسین القوتلي،  : الحارث بن أسد بن عبد اهللا المحاسبي أبو عبد اهللا، تحقیق: فھم القرآن ومعانیھ، تألیف .٤٧
  . الثانیة : ، الطبعة١٣٩٨  -بیروت  -دار الكندي ، دار الفكر : النشر دار
القراءات أحكامھا ومصدرھا ، للدكتور شعبان محمد إسماعیل، من مطبوعات رابطة العالم اإلسالمي،  .٤٨

  .ھـ  ١٤٠٢السنة الثانیة 
 - الصدف ببلشرز : محمد عمیم اإلحسان المجددي البركتي، دار النشر: قواعد الفقھ قواعد الفقھ، تألیف .٤٩

 .األولى: ،الطبعة ١٩٨٦-  ١٤٠٧ -كراتشي 
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- ٨٢١  - 
 

بیروت،  -دار صادر : محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، دار النشر: لسان العرب، تألیف .٥٠
 . األولى: الطبعة
. د: عارضھ بأُُُصولھ وعلق علیھ ) ھـ٢١٠ت(مجاز اْلُقْرآن ، ألبي عبیدة مُعَمر بن المثنى التمیمي ،  .٥١

  .م ١٩٨١ھـ ـ  ١٤٠١،  ٢ُمَحمَّد فؤاد سزكین ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط
دار الریان للتراث، دار : علي بن أبي بكر الھیثمي، دار النشر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تألیف .٥٢

  .١٤٠٧ –القاھرة ، بیروت  -الكتاب العربي 
ن بن إسماعیل بن إبراھیم المقدسي أبو عبد الرحم: مختصر المؤمل في الرد إلى األمر األول، تألیف .٥٣

  . ١٤٠٣ –الكویت  -مكتبة الصحوة اإلسالمیة : صالح الدین مقبول أحمد ، دار النشر: شامة، تحقیق
السید رزق الطویل دار النشر، المكتبة الفیصلیة  الطبعة / الدكتور : مدخل في علوم القراءات،  تألیف  .٥٤

  . م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥األولى 
مصطفى عبد : الصحیحین، محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم النیسابوري تحقیق المستدرك على .٥٥

   . األولى: م، الطبعة١٩٩٠ -ھـ ١٤١١  -بیروت  -دار الكتب العلمیة : القادر عطا، دار النشر
 –مؤسسة قرطبة : أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشیباني، دار النشر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تألیف .٥٦

  .صرم
 -جامعة أم القرى : محمد علي الصابوني، دار النشر: النحاس، تحقیق: معاني القرآن الكریم، تألیف .٥٧

  األولى، : ، الطبعة١٤٠٩ - مكة المرمة 
حمدي بن عبد المجید : سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني، ، تحقیق: المعجم الكبیر، تألیف .٥٨

 .الثانیة: الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٤ -الموصل ،  -ء مكتبة الزھرا: السلفي ، دار النشر
 -لبنان -دار الفكر : محمد عبد العظیم الزرقاني، دار النشر: مناھل العرفان في علوم القرآن، تألیف .٥٩

  .األولى: م، الطبعة١٩٩٦ -ھـ١٤١٦
دراز عبد اهللا : إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، تحقیق: الموافقات في أصول الفقھ، تألیف .٦٠

 .بیروت –دار المعرفة : ، دار النشر
شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف : النشر في القراءات العشر  المؤلف  .٦١

 .المطبعة التجاریة الكبرى : دار النشر) ھـ ١٣٨٠المتوفى (علي محمد الضباع : تحقیق ) ھـ ٨٣٣: المتوفى (
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Abstract: 

Through the research, I have briefly discussed the life of Imam Ali and 
indicated the interpretation of the Qur'an by language and terminology, the 
importance and characteristics of Sahabas', may Allah be pleased with them, 
interpretation of the Qur'an. Also, the sayings of Imam Ali, wich included the 
explanatory interpretation of the Qur'an by the Qura'n, Sunnah, language, and 
correct opinion. I have also indicated the reasons of the Quran's revelation 
and the readings of the Qura'n that had been received from him including the 
interpretive meaning these readings revealed. Finally, I concluded my 
research with the most important results and recommends.  

  


