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 ***************************** 

  خالد أوخراز
 

بالسبق العلمي يف كثري من  اجملاالت  هلم مالك من أشهر علماء األمة الذين ُشهديعد اإلمام 
اليت حاز فيها قصب السبق، ولعل آثاره  العلمية، ويعد القرآن الكرمي، وعلومه أبرز هذه اجملاالت

مالك  مؤمتر اإلماماليت خلفها خري شاهد على ذلك، ونروم من خالل هذا الورقة اليت نقدمها إىل 
الدويل، الذي تنظمه الدولة الليبية الشقيقة، أن نعرف جبهود هذا العامل اجلليل يف العناية بالقرآن 
الكرمي، وعلومه، وأن نوضح بعض اجلوانب املنهجية املهمة والدقيقة، اليت اختص هبا عن غريه من 

 العلماء، وهو األمر الذي سنجليه من خالل حماور هذه الورقة بعد.

 إثبات وجود تفسير لإلمام مالك -1

نستهل هذه الورقة مبناقشة مسألة ذات أمهية كبرية؛ أال وهي مدى وجود تفسري صحيح النسبة 
 إىل اإلمام مالك؛ والدافع لنا إلثارة هذه القضية أمران أساسيان:

 أوهلما: تشكيك بعض املعاصرين يف وجود تفسري لإلمام مالك أصال.

ة ه ال ميكن تبني منهجه يف التفسري، والوقوف على جهوده يف خمتلف العلوم املتعلقثانيهما: أن
 بكتاب اهلل تعاىل؛ إال بإثبات وجود آثار صحيحة النسبة إليه، أو إىل تالميذه يف هذا اجملال. 

أبدأ بالقضية األوىل؛ وهي التشكيك يف وجود تفسري لإلمام مالك أصال، وقد رفع هذه الدعوى 
ويل، يف كتابه األعمال الكاملة، قالال: .... ويسو  عيا  سنده يف رواية هذا التفسري أمني اخل

                                                           
 -  املغرب    
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ملالك على عادته، فيما نسبه من املؤلفات لإلمام، فينتهي سنده إىل خالد بن عبد الرمحن املخزومي، 
 فال -لكأي اإلمام ما-ونلتمس شيئا عن هذا الذي انفرد برواية تفسري غريب القرآن عن الشيخ 

جنده يذكر بني أصحاب مالك، الذين ترجم هلم املؤلفون يف حياته، وال طبقات رجال املذهب، 
ونلتمس اخلرب عن حاله يف كتب الرجال، فال نرى ما يرضي؛ إذ هم يذكرون عن  على ما عرفت،

 خالد املخزومي هذا قول البخاري فيه: إنه ذاهب احلديث، وقول أيب حامت: تركوا حديثه، أو يذكرون
برواية  -فيما نقل-قول القوم فيه مجلة: مرتوك، ومبثل ذلك، بل بدونه، هتتز الثقة بشخص انفرد 

 .1تفسري مالك لغريب القرآن، وهتتز الثقة هبذا التفسري، إن وصلنا.

وملخص هذه الدعوى، أن خالدا املخزومي ضعيف؛ غري ثقة؛ لذلك ال ميكن الوثو  يف ما 
 تفسري غريب القرآن.نقله عن اإلمام مالك يف 

أما خبصوص القضية الثانية؛ فقد تناولناها لنرد هبا دعوى أمني اخلويل، ونثبت من خالهلا وجود 
آثار لإلمام مالك يف علم التفسري، ومستندنا شهادات كثري من العلماء واملؤرخني، ممن أكدوا هذا 

 األمر، وسنقتصر على إيراد بعض الشهادات، كما يلي:

هذا كتاب أرسل فيه مالك رضي اهلل عنه إرساال، فلقطه أصحابه عنه، ونقلوه  . :ريبقال ابن الع
كما مسعوه منه، ما خال املخزومي، فإنه مجع له فيه أوراقا، ألفيناها يف دمشق يف الرحلة الثانية إليها، 

يف  -رمحه اهلل -وكان كالمه .األجل األمني املعدل فكتبناها عن شيخنا، أيب عبد اهلل املصيصي
التفسري على مجلة علوم القرآن، فنظمنا كل علم يف سلكه، ونظمناه بنظريه، فما كان من قبيل 

، وما كان من قبيل أحكام املكلفني، ذكرناه يف أحكام القرآن، وما  2التوحيد، ذكرناه يف املشكلني
ضي اهلل عنه يف اء به، ر كان من الشذور املنثورة، والفوالد املتفرقة، رأينا أن نورد منه هاهنا نبذا، اقتد

اجلامع، حيث ألف أبوابه أنواعا متفرقة، وحىت يكتمل التصنيف جبميع معانيه؛ إذ كتاب التفسري من 

                                                           

 .448األعمال الكاملة، أمني اخلويل، ص:  1 
 يقصد كتابه مشكل القرآن والسنة. 2 
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، ويل فيها مقاصد، اهلل أعلم هبا، 1مجلة أبواب التصنيف؛ بل جله، وأرجو أال يكون ضغثا على إبالة
 .2يها يف الفهم والتفهم.معظمها التنبيه على مقدار مالك يف العلوم، وسعة باعه ف

.وله يف تفسري القرآن كالم كثري، وقد مجع، وتفسري رواه عنه بعض  وقال القاضي عيا :
أصحابه، وقد مجع أبو حممد مكي مصنفا فيما روي عنه من التفسري، والكالم يف معاين القرآن، 

 طبقات كتابه يفوأحكامه مع جتويده له، وإحسان ضبط حروفه، وقد ذكره أبو عمرو املقري يف  
 .3القراء املتصدرين، وذكر رواية عن نافع.

تفسريا لطيفا مسندا؛ فيحتمل أن يكون من  -يعين مالكا-وقد رأيت له . وقال السيوطي: 
 .4تأليفه، وأن يكون علق منه.

فهذه الشهادات الثالثة من كبار علماء األمة، تؤكد كلها وجود تفسري صحيح النسبة إىل اإلمام 
 وقد اقتصرنا عليها وحدها؛ طلبا الختصار.مالك، 

ثريا ك  وإىل جانب هذه الشهادات هناك كثري من العلماء واملفسرين، الذين أحالوا على تفسريه 
قال مالك فيما يروى " باالسم؛ فمن هؤالء اإلمام ابن كثري، ومن املواطن اليت أحال فيها إليه قوله:

 .6أيضا: .وعن مالك يف تفسريه املروي عنه.وقال .5عنه يف التفسري من جزء جمموع....

ففي هذا النص داللة واضحة على أن ابن كثري كان ينقل من تفسري اإلمام مالك، ومن جزء  
 .جمموع

فمن خالل هذه الشهادات، واإلحاالت أعاله، يتأكد لنا أن اإلمام مالكا كان له تفسري، قد 
وه إليه، وقد هذه املهمة تالميذه من بعده، ونسب أماله يف جمالسه؛ لكنه مل جيمعه بنفسه، بل توىل

                                                           

اإلبالة بكسر اهلمز، احلزمة من احلطب، ويف املثل ضغث على إبالة أي بلية على أخرى قبلها. ينظر القبس، ج  1 
 .1048،ص: 3
 .1047، ص: 3القبس شرح موطأ اإلمام مالك بن أنس، أبو بكر بن العريب، ج  2 
 .81ص:  2، ج ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، القاضي عيا  3 
 .40تزيني املمالك يف مناقب اإلمام مالك، السيوطي، ص:  4 
 .456، ص: 1تفسري ابن كثري، ج 5 
 .432، ص: 3نفسه، ج 6 
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إىل احملاوالت اليت سعت إىل مجعه يف كتاب مستقل، نوردها على النحو  1أشار بعض الباحثني
 اآليت:

كانت لبعض تالمذة اإلمام مالك، وهو مجع اإلمام املخزومي، الذي أشار  :المحاولة األولى
 .يف القبس، وهو يف حكم املفقود؛ إذ مل يعثر عليه بعد، حسب معرفيت إليه ابن العريب املعافري

؛ فقد ه(543: وهي اليت قام هبا القاضي أبو بكر بن العريب اإلشبيلي )ت:المحاولة الثانية
أفرد له يف كتابه القبس شرح موطأ اإلمام مالك بن أنس كتابا خاصا ، مساه كتاب التفسري يف حنو 

، وأشار إىل مجع املخزومي لتفسري مالك يف هذا الكتاب، وعلى وقوفه على 2أزيد من ثالثني ورقة
هذا اجملموع يف رحلته املشرقية الثانية بدمشق، وأنه كتبه عن شيخه أيب عبد اهلل املصيصي، منه 
الشذرات املنثورة اآلنفة الذكر، ونبه على أن ما يتعلق بأحكام املكلفني ذكره يف كتاب أحكام 

 تعلق بالتوحيد ذكره يف كتاب املشكلني.القرآن، وما ي

فجمع خالد املخزومي لتفسري مالك، وإن كان مل يصلنا أصله، فإن عمل ابن العريب ملا استنسخه 
عن شيخه، قد أطلعنا على عمله، وبذلك نطمئن إىل أن مجع املخزومي، قد حفظ لنا اإلمام ابن 

 العريب بعضا منه، ومل يذهب سدى.

؛ فقد مجع مكي  ه( 437كانت ملكي بن أيب طالب القيسي األندلسي )ت: :المحاولة الثالثة
ذكره  املأثور عن مالك يف أحكام القرآن وتفسريه."كتابا يف تفسري اإلمام مالك بن أنس، ومساه: 

 .عدد من املرتمجني، ويذكرون أنه يف عشرة أجزاء، وهو يف حكم املفقود كذلك

ات الدكتور محيد حلمر يف رسالة علمية؛ لنيل دبلوم الدراسوهي اليت قام هبا  المحاولة الرابعة: 
العليا يف شعبة الدراسات اإلسالمية، حتت إشراف الدكتور الشاهد البوشيخي، وقد نوقشت الرسالة 

يف كتاب، مث أصدرها يف طبعة ثانية مزيدة سنة  1993م، وأصدرها الباحث سنة 1990سنة 
يع احملاوالت السابقة، اليت تعترب حلد اآلن يف حكم م، وقد حاول فيها االستفادة من مج2006

املفقود، باستثناء ما انتقاه لنا ابن العريب وذكره يف كتابه القبس، وأحكام القرآن، وكتاب مشكل 

                                                           

 .167محيد حلمر، .اإلمام مالك مفسرا.، مقال منشور مبجلة اإلحياء، ص:  1 
 .1081-1047،كتاب التفسري، ص:  3القبس شرح موطأ مالك بن أنس، ج 2 
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القرآن والسنة، ورسالة الباحث هذه هي النسخة اليت اعتمدهتا مؤسسة البحوث والدراسات العلمية 
 1.جلامع التارخيي لتفسري القرآن الكرمي )مبدع( يف إصدارها ملشروع. .ا

واآلن بعد حتقيق القول يف وجود تفسري صحيح النسبة إىل اإلمام مالك، ورد دعوى األستاذ 
 اخلويل نشرع يف املراد.

 عقيدته في القرآن الكريم: -1

من القضايا املشهورة األكثر إثارة للجدل، واخلالف يف التاريخ اإلسالمي، قضية طبيعة كالم 
، وقد كان موقف اإلمام 2اهلل تعاىل، هل هو خملو  أو غري خملو ، وقد عرفت بفتنة خلق القرآن

مالك ملا سئل عن هذه القضية واضحا، وسار على هنج السلف الصاحل، رضوان اهلل عليهم، يف 
 القول بعدم خلق القرآن الكرمي.

س من اهلل، وكالم اهلل منه، وليقال أبو بكر ابن أيب أويس: مسعت مالكاً يقول: .القرآن كالم  
 .3اهلل شيء خملو .

لكي  ؛وقد كان مستنده يف ذلك عدم وجود نقل عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم، أو الصحابة
يعتمد عليه يف املسألة، وقد وجد العلماء بعده يف قوله مستندا قويا، للقول بعدم خلق القرآن؛ نظرا 

 اإلسالمية. ملكانته العلمية، والدينية يف األمة

فقد اكتفى بالنقل دون اخلو  يف األقيسة العقلية؛ ليثبت ما ذهب إليه، إذ النقل أصل، والعقل 
 تابع يف هذه املسألة، لذلك مل ينقل عنه أنه استعان حبجة عقلية يف هذا األمر.

                                                           

 100هو مشروع حاولت فيه املؤسسة مجع أغلب التفاسري املطبوعة، مرتبة ترتيبا تارخييا، تزيد على أكثر من  1 
 تفسري، وهو مفيد جدا، حيث يسهل عملية البحث.

ملزيد من التفصيل يف هذا املوضوع يراجع كتاب. املعتزلة.، لزهدي جار اهلل، الفصل اخلاص هبذه املسألة،  2 
 .79-75ص:

 .43: ، صتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، القاضي عيا تر  3 
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افع نوقد كانت له رمحه اهلل فتوى متعارضة يف حكم القالل خبلق القرآن، هي قوله يف رواية ابن 
 .2من قال: القرآن خملو ؛ جيلد وحيبس. أن. 1عنه

 .3ويف رواية بشر بن بكري التنسي أنه: . يُقتل، وال تقبل له توبة . 

ذي تعارضا يف بيان حكم القالل خبلق القرآن، وهو األمر ال لكن يبدو أن بني هاتني الروايتني
يثري لدينا مجلة من األسئلة عن مدى صحة نسبتهما إليه معا، من عدمه، أو كون إحدامها فقط 

وقد  .هي الصحيحة؟ أم إنه قد أفىت هبما معا؛ لكن دون ال يعلم تاريخ املتقدمة منهما من املتأخرة؟
 أوردها القاضي عيا  عن اإلمام مالك من غري ترجيح إلحدامها، أو توفيق بينهما. 

ر، ويضرب .يقتل الداعية املستبص وقد نقل عن الربكاين، والتسرتي، من مالكية العرا  قوهلما:
 .4غريه.

مور أللكن الذي منيل إليه هو الرواية األوىل؛ ذلك أن القول بالقتل ليس عليه دليل، وهو من ا
 املهمة اليت ال بد فيها من دليل، من القرآن، أو السنة. 

املالكي قالال. أما مسالل الوعد والوعيد، والرؤية،  وممن ذهب إىل هذا القول اإلمام النفراوي 
وخلق القرآن، واألفعال، وبقاء األعرا ، وشبهها من الدقالق، فاألوىل عدم تكفري املتأولني فيها؛ 

 . 5إذ ليس يف اجلهل بشيء منها جهل باهلل تعاىل.

ليت د هذه الرواية اوقد ذهب إىل هذا الرأي الشيخ أبو زهرة، يف كتابه عن اإلمام مالك؛ إذ أور 
، قالال: .مل ينظر مالك يف القرآن نظرة اجلدليني؛ فلم يؤثر عنه أنه تكلم يف أن 6رجحناها وحدها

                                                           

عبد اهلل بن نافع موىل بين خمزوم، املعروف بالصالغ، روى عن مالك وتوىل اإلفتاء بعد مالك باملدينة، تويف  1 
 .128، ص: 3ج  ينظر ترتيب املدارك،ه. 186باملدينة سنة 

 .43، ص: 2ترتيب املدارك، ج  2 
 املصدر نفسه. 3  
 .44، ص: 2املصدر السابق، ج  4 
 .94الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، النفراوي املالكي، ص:   5 
 .200مالك، حياته وعصره، وآراؤه الفقهية، أبو زهرة، ص:  6 
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القرآن لفظ ومعىن، أو معىن فقط، ومل خيض فيما خا  فيه املتكلمون يف عصره، ومن بعده، يف  
 .1ثني.ادلني، وعبث العابكون القرآن خملوقا؛ ألنه مل يرد أن جيعل مسالل الدين غرضا جلدل اجمل

 مركزية القرآن الكريم ضمن أصول مذهبه: -2

يعد القرآن الكرمي األصلللللل األول الذي بىن عليه اإلمام مالك مذهبه، ويتضلللللح ذلك من خالل 
 أقواله وتطبيقاته.

فمن أقواله قوله: .أدب اهلل القرآن، وأدب رسوله السنة، وأدب الصاحلني الفقه. وقال أسد بن 
الفرات: لزمت أنا وصلللللللللللللللاحب يل مالكا، فلما أردنا اخلروج إىل العرا ، أتيناه مودعني له، فقلنا له 
 أوصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا،

 .2فالتفت إىل صاحيب، وقال: أوصيك بالقرآن خريا.

ة، فيتجلى ذلك من خالل جعل القرآن الكرمي املصللللدر األول يف أما من خالل تطبيقاته العملي
 الفتوى؛ إذ يبين فتاواه على القرآن الكرمي أوال، كما هو جلي يف كتابه املوطأ، ويف املدونة.

فقد كان يسلللللللتند يف كتاب املوطأ إىل القرآن؛ إما لالسلللللللتدالل، أو التفسلللللللري، فيورد اآلثار أوال، 
ل، مث يسللللللللللللو  اآلية، أو اآليات، مع بيان وجه داللتها، وتفسللللللللللللريها ويويف املوضللللللللللللوع حقه من النق

باختصلللللللار، سلللللللالكا منهج االسلللللللتدالل بالقرآن علي القرآن، وقد تكرر ذلك يف مواضلللللللع كثرية من 
املوطلأ، وأحيلانلا أخرى حيجم عن االحتجلاج بلالقرآن إطالقلا، رمبلا يف أملاكن اسلللللللللللللللتو  القرآن فيها 

 املوضللللوع أوال كقضللللية، مث يبينها مبا هو معمول به فيها اجتماعيا، مثالقول، كاجلهاد مثال، أو يورد 
 .يتبعها مبا ورد فيها من آثار، أو قرآن

واألمر نفسه ينطبق على املدونة، فكثريا ما ينقل ابن القاسم أقوال مالك، مستدال عليها بالقرآن 
 الكرمي.

  

                                                           

 .277مصدر سابق نفسه، ص:  1 
 44، ص: 2ترتيب املدارك، ج  2 
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 مصادره في علوم القرآن: -3

 املصادر اليت استمد منها اإلمام إرثه يف خمتلف علوم القرآن، أيسنعاجل يف هذا احملور خمتلف 
احلديث النبوي، وأقوال الصحابة والتابعني، وخمتلف املصادر األخرى، وكذا منهجه يف االستمداد 

 منها.

يف الغالب  –لكن منهد هلذا احملور بالقول: إن التفسري يف عصر اإلمام مالك مل يكن يتجاوز 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف التفسري، مث أقوال الصحابة، والتابعني، مع ذكر  مجع أقوال رسول –

 .األسانيد

وتعد مدرسة املدينة يف التفسري أشهر املدارس على اإلطال  يف التفسري؛ إذ جند على رأسها 
الصحايب اجلليل أيب بن كعب رضي اهلل عنه، الذي خترج على يديه مباشرة أو بواسطة عدد من 

ني، اشتهر من بينهم: أبو العالية رفيع بن مهران، وحممد بن كعب القرظي، مث زيد بن أسلم التابع
 .العدوي املدين، الذي أخذ عنه مالك التفسري

ومن تدبر أصول اإلسالم وقواعد الشريعة، وجد أصول مالك وأهل املدينة أصح األصول 
والقواعد يف الفقه والتفسري...، األمر الذي جعل حممد بن احلسن الشيباين يعرتف أمام الشافعي 

،  لذا مل يكن غريبا أن يقوم مالك بدور 1أن مالكا أعلم بكتاب اهلل، وسنة رسوله من أيب حنيفة
افظة على كتاب اهلل، وتفسريه على الوجه الذي ال يصطدم مع ظاهره ونصه، يف عصر كثر فيه احمل

 .2اجلدل، وجترأ على كتاب اهلل من جيهل لسان العرب

باختصار تتجلى مصادر اإلمام مالك يف علوم القرآن يف حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم، 
 ري القرآن.وأقوال الصحابة، والتابعني، واجتهاداته يف تفس

  

                                                           

 .3161سري أعالم النبالء، الذهيب، ص:  1 
 املصدر نفسه. 2 
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  ويتضمن النقط اآلتية: 
 تفسريه القرآن بالقرآن:  -1

تفسري القرآن بالقرآن قاعدة ذهبية، أكد عليها العلماء يف مصنفاهتم أميا تأكيد قوال، وطبقوها 
، أو عاما، أو مطلقا، قد يرد يف مواطن أخرى عمليا؛ ذلك أن ما ورد منه يف بعض املواطن  جممال

مفسرا، أو خاصا، أو مقيدا...، لذلك مل يشذ اإلمام مالك عن هذه القاعدة، وأعملها كثريا، األمر 
 الذي أعطى ألقواله يف التفسري قيمة علمية كبرية، ودقة يف االستنباط.  

 ومن أمثلة تطبيقه هلذه القاعدة ما يلي:

دمها وأح –قال ابن نافع وأشهب » كره القاضي عيا  يف سرية مالك: : ما ذ المثال األول
-22القيامة: ] : قلت: يا أبا عبد اهلل: ﴿ ُوُجوٌه يَلْوَمِئٍذ نَّاِضرٌَة ِإىَل رَبلَِّها نَاِظرٌَة ﴾-يزيد على اآلخر 

عىن: مب؛ ينظرون إىل اهلل ؟ قال: نعم، بأعينهم هاتني. قلت: فإن قوما يقولون: ﴿نَاِظَرٌة﴾  [23
منتظرة إىل الثواب. قال: بل تنظر إىل اهلل، أما مسعت قول موسى: ﴿ َربِّ أَِرين أَنظُْر 

، أتراه سأل حماالً ؟ قال اهلل: ﴿َلن تَلرَاين﴾ يف الدنيا ألهنا دار فناء، فإذا  [143]األعراف: ِإلَْيَك﴾
ْم يَلْوَمِئٍذ َكالَّ إِنلَُّهْم َعن رَّهبِِّ صاروا إىل دار البقاء، نظروا مبا يبقى إىل ما يبقى، قال تعاىل: ﴿  

 [15]املطففني:لََّمْحُجوبُوَن﴾

: قال مالك يف كتاب اجلمعة، ما جاء يف السعي يوم اجلمعة: .إمنا السعي يف  المثال الثاني
 .[205 ]البقرة :﴿ َوِإَذا تَلَوىلَّ َسَعى يِف اأَلْرِ  ﴾ :كتاب اهلل، العمل والفعل، يقول اهلل تبارك وتعاىل

. وقال: ﴿مُثَّ أَْدبَلَر [9-8]عبس:﴾َوُهَو خَيَْشى َجاءَك َيْسَعىَمن  َوأَمَّاوقال تعاىل: ﴿  
 .[4]الليل:﴾ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشىتَّى  وقال: ﴿ [22]النازعات:َيْسَعى﴾

 1فليس السعي الذي ذكر اهلل يف كتابه السعي على األقدام، وال االشتداد، وإمنا معناه العمل والفعل

                                                           

 . 63املوطأ، ص:  1 
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 قال مالك يف كتاب احلج .باب الوقوف بعرفة واملزدلفة. قال اهلل تبارك وتعاىل: المثال الثالث:
قال: فالرفث: إصابة النساء، واهلل [ 197]البقرة :  ﴾احلَْجِّ يف  َفال َرَفَث َوال ُفُسوَ  َوال ِجَدالَ  ﴿

َلَة الصَِّياِم أعلم. قال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿   .[18]البقرة: ﴾الرََّفُث ِإىَل ِنَساِلُكمْ ُأِحلَّ َلُكْم لَيلْ
قاً أُِهلَّ لَِغرْيِ اللَِّه ِفسْ أَْو ﴿:قال: .والفسو .: الذبح لألنصاب، واهلل أعلم. قال اهلل تبارك وتعاىل

و.اجلدال يف احلج. أن قريشا كانت تقف عند املشعر احلرام باملزدلفة  قال:،  [145]األنعام :﴾ِبهِ 
وغريهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤالء: حنن أصوب، ويقول بقزح، وكانت العرب 

َنازُِعنََّك يف األمر يلُ  َجَعْلَنا َمنَسكاً ُهْم نَاِسُكوُه َفالَ  لُِّكلِّ أُمَّةهؤالء: حنن أصوب. فقال اهلل تعاىل:  ﴿
 .1نرى، واهلل أعلم . فهذا اجلدال فيما [97]احلج: ﴾َوادُْع ِإىَل رَبَِّك إِنََّك َلَعَلى ُهًدى

قال مالك يف كتاب الصيد .باب ما يكره من أكل الدواب.: أحسن ما مسعت  املثال الرابع:
ُبوَها َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمريَ لِتَلرْكَ  يف اخليل والبغال واحلمري، أهنا ال تؤكل، ألن اهلل تبارك وتعاىل قال: ﴿

َها تَْأُكُلونَ ﴿ وتعاىل يف األنعام:وقال تبارك  .[8]النحل:﴾َوزِيَنةً  َها َوِمنلْ وقال  [79]غافر:﴾لِتَلرَْكُبوا ِمنلْ
َها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُلَها  اْسَم اللَّهِ فَاذُْكُروا ك وتعاىل ﴿ر تبا َها َوأَْطِعُموا اْلَقانَِع فَ َعَليلْ ُكُلوا ِمنلْ

س. هو الفقري، وأن .املعرت. هو الزالر، قال: قال مالك: ومسعت أن .البال [،36]احلج:﴾َواْلُمْعتَلرَّ 
فذكر اهلل اخليل والبغال واحلمري للركوب والزينة، وذكر األنعام للركوب واألكل، قال مالك: والقانع 

 . 2هو الفقري أيضا

فمن خالل هذه األمثلة يتبني منهج اإلمام مالك يف تطبيق القاعدة الذهبية أي:.القرآن يفسر 
 بعضه بعضا..

 تفسير القرآن بالسنة: -2

تعد السنة املصدر الثاين يف تفسري القرآن الكرمي، لذلك حرص العلماء على تفسري القرآن هبا، 
 وقد جتلى ذلك واضحا يف عمل اإلمام مالك، وبيان ذلك من خالل األمثلة اآلتية:

                                                           

 .196املوطأ، ص:  1 
 .241املوطأ، ص:  2 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D79%26sourid%3D40&ei=RrCfUoTbB4er0QXW6IHIDg&usg=AFQjCNFSN6YVZB0YzeRDDDF_fcyzxeXrZQ&bvm=bv.57155469,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D79%26sourid%3D40&ei=RrCfUoTbB4er0QXW6IHIDg&usg=AFQjCNFSN6YVZB0YzeRDDDF_fcyzxeXrZQ&bvm=bv.57155469,d.d2k
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 هَلُُم الرَّمْحَُن ُودااً َسَيْجَعلُ فقد فسر قول اهلل تعاىل: ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت 
حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم: .إن اهلل إذا أحب عبدا نادى جربيل: إين أحب  [،96]مرمي:﴾

فالنا فأحبه؛ فيحبه جربيل، مث ينادي ماللكة السماء: إن اهلل حيب فالنا فأحبوه، فتحبه ماللكة 
ُلوا الصَّاحِلَاِت اهلل سبحانه: ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعمِ  السماء، مث يوضع له القبول يف األر ، فذلك قول

 .1[96]مرمي:َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّمْحَُن ُوداًا﴾ 

 تفسير القرآن بأقوال الصحابة:  -3

من ذلك ما رواه عن عثمان، أنه قال يف خطبته: وعليكم من املطاعم مبا طاب منها، وما رواه  
ا يا أيها الناس، إن اهلل طيب ال يقبل إال طيباً، وإن اهلل أمر املؤمنني مب عن أيب هريرة أن النيب قال:

، مث قال:﴿يَا أَيلَُّها الَِّذيَن [51]املؤمنون:  أمر به املرسلني فقال: ﴿يَا أَيلَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت﴾
، مث ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغرب، ميد  [172]البقرة:آَمُنواْ ُكُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْلَناُكْم﴾

يديه: يا رب يا رب ... مطمعه حرام، ومشربه حرام،وملبسه حرام،وغذي باحلرام،فأىن يستجاب 
 .4، وكذا أخذه بقول ابن مسعود يف حترمي نكاح الزاين بالزانية، حىت يستربلها من ماله الفاسد2.3له

وأما التابعون، فيأخذ بأقوال ابن املسيب، ونافع، وعبد اهلل بن دينار، وحممد بن املنكدر،  
 .5وغريهم، ويروي عنهم أحيانا باألسانيد

 عنايته بأسباب النزول:  -4

نظرا ألمهية علم أسباب النزول يف بيان مناسبات نزول القرآن، وفهم العلة وراء نزول آياته، فقد 
خاصة، واهتموا به اهتماما كبريا يف مصنفاهتم، ومل يشذ اإلمام مالك عن هذا  أواله العلماء عناية

                                                           
 . 1254، ص: 3أحكام القرآن البن العريب،ج  1

 .رواه مسلم  2
 .1316، ص:  3أحكام القرآن، نفسه، ج  3
 .21، ص: 8سري أعالم النبالء، ج  4 
 .42، 28، 21، 16، 15، 5، ص: 8سري أعالم النبالء، ج  5 
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املسار، حيث اهتم به كثريا، ومن أمثلة ذلك، ذكره لسبب نزول قوله تعاىل ﴿ادعوهم آلبالهم هو 
 .1[5]األحزاب:أقسط عند اهلل﴾

َتْخِلَفنلَُّهم يِف اأْلَْرِ  وا الصَّاحِلَاِت لََيسْ و كذا قوله تعاىل : ﴿ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُ 
 .2، قال مالك : نزلت هذه اآلية يف أيب بكر، وعمر [55]التوبة:﴾

 األخذ بعموم اآليات وظاهر النصوص: -5

وقد جتلى ذلك واضحا يف تفسريه آليات الصفات، املتعلقة باهلل سبحانه وتعاىل؛ حيث يتحرج 
، ومن أمثلة ذلك، 3يف تأويلها، وينهى عن ذلك، مكتفيا بالقول: أِمروها، أو اقرؤوها كما جاءت

 .4موقفه من تفسري آية االستواء، وآية رؤية اهلل يف اآلخرة

كيف [5]طه:﴾ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ا أبا عبد اهلل ﴿ فقد جاء رجل إىل جملسه، فقال: ي
استوى؟ فقال: .الكيف غري معقول، واالستواء غري جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة. 

 .5وأمر به فأخرج

 ومن أمثلة أخذه بعموم اآليات، وظواهر النصوص يف األحكام الشرعية، ما يلي:

ن عيينة، ، فقد قال سفيان بمن وراء امليقات يف املدينة فتواه بعدم جواز اإلحرام: المثال األول
 سألت مالكاً عمن أحرم من املدينة وراء امليقات.

فقال هذا خمالف هلل ورسوله، أخشى عليه الفتنة يف الدنيا، والعذاب األليم يف اآلخرة، أما مسعت 
َنةٌ  فَلْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِهِ أَنْ قوله تعاىل: ﴿  [61]النور: ﴾ُيِصيبَلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ْو أَ  ُتِصيبَلُهْم ِفتلْ

 .6، ومن أمِر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يُهل من امليقات

                                                           

 .299املوطأ، ص،  1 
   2 أحكام القرآن، ج 3، ص:1392. 

 .44ترتيب املدارك، ص:   3 
 .40نفسه، ص:  4 
 .39مصدر سابق نفسه، ص:  5 
 .40نفسه، ص:  6 
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فتواه مبنع من سب الصحابة من الفيء، واحلكم بكفره، فقد قال مصعب : المثال الثاني
لم، مث أتى جملس النيب صلى اهلل عليه وسالزبريي، وابن نافع: دخل هارون املسجد، فركع، مث أتى قرب 

مالك، فقال: السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته، مث قال ملالك: هل ملن سب أصحاب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم يف الفيء حق؟ قال: ال، وال كرامة، قال من أين قلت ذلك؟ قال: قال اهلل: 

 .[29]الفتح:﴾الُكفَّارَ  لَِيِغيَظ هِبِمُ ﴿ 

اهبم فهو كافر، وال حق للكافر يف الفيء، واحتج مرة أخرى يف ذلك بقوله تعاىل: فمن ع
اللَِّه َورِْضَواناً َويَنُصُروَن اللََّه َن مِّ  ِديارِِهْم َوأَْمَواهلِِْم يَلْبتَلُغوَن َفْضالً ِمن  لِْلُفَقرَاء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا﴿

، قال فهم أصحاب رسول اهلل، صلى اهلل عليه  [9-8]احلشر:﴾ اِدُقونَ َوَرُسوَلُه أُْولَِئَك ُهُم الصَّ 
وسلم، الذين هاجروا معه، وأنصاره الذين جاءوا من بعده، يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا...اآلية. 

 .1فما عدا هؤالء فال حق له فيه

ول اهلل تعاىل: لعموم ق: عدم التفريق بني الذكور واإلناث يف األضحية بالبدن، المثال الثالث
ٌر فَاذُْكُروا ا َها َصَوافَّ ْسَم ا﴿ َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم مِّن َشَعالِِر اللَّهِ َلُكْم ِفيَها َخيلْ  .[36]احلج:﴾للَّهِ َعَليلْ

فقد تعجب مالك رمحه اهلل ممن يقول يف البدن: هي اإلناث دون الذكور، وقال: وليس هكذا، 
 .2ومل يقل ذكراً وال أنثى [36]احلج:ىل يف كتابه: ﴿ َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم ﴾قال اهلل تبارك وتعا

 فالعموم يف هذه اآلية با  على عمومه، يف رأي اإلمام مالك؛ إذ مل يرد ما خيصصه. 

وقد اكتفينا هبذه النماذج، طلبا لالختصار؛ لكن إعمال هذا القاعدة مطرد لدى اإلمام، وحسبنا 
  بعض األمثلة الوافية بالغر .أن ننبه إىل

 : موقفه من اإلسرائيليات -6

يستشهد مالك رمحه اهلل يف تفسريه ببعض القصص، واآلثار اإلسراليلية، وله يف ذلك منهج 
ة، أخبار اإلسراليليات ما وافق القرآن، أو وافق السن أوجزه اإلمام ابن العريب بقوله: .كان يذكر من 

                                                           

 .47-46ترتيب املدارك، ص:  1 
 .308، ص:  1املدونة، سحنون،  ج  2 
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املصلحة اليت مل ختتلف فيها الشرالع، وعلى هذه النكتة عول يف جامع أو احلكمة، أو قامت به 
 .1املوطأ.

ويتضح ذلك جليا يف تفسريه لكثري من اآليات، لكن طلبا لإلجياز نقتصر على ذكر ثالثة 
 مناذج.

َنا ِإىَل ُموَسى أَ  َصاَك ِن اْضِرب بلِّعَ النموذج األول: تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿فََأْوَحيلْ
 . [63]الشعراء:﴾اْلَبْحرَ 

قال ابن القاسم: قال مالك: خرج مع موسى رجالن من التجار إىل البحر؛ فلما أتيا إليه قاال 
له: مب أمرك اهلل ؟ قال: أمرين أن أضرب البحر بعصاي هذه فيجف. فقاال له: افعل ما أمرك به 

ىت دخل فرعون بحر حربك فلن خيلفك. مث ألقيا أنفسهما يف البحر، تصديقا له، فما زال كذلك ال
 .2ومن معه، مث ارتد كما كان

و يف رواية عمرو بن ميمون أن موسى قال للبحر انفلق، قال لقد استكربت يا موسى! ما 
انفلقت ألحد من ولد آدم، فأنفلق لك، فأوحى اهلل إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق 

اب ر طريقا يابسا، فلما خرج أصحفكان كل فر  كالطود العظيم، فصار ملوسى وأصحابه البح
موسى، وتكامل آخر أصحاب فرعون، انصب عليهم البحر، وغر  فرعون، فقال بعض أصحاب 

 موسى: ما غر  فرعون، فُنبذ على ساحل البحر حىت ينظروا إليه.

عن مالك بن ،  [16]النمل:: تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿ َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد ﴾النموذج الثاني
أنس، عن سعيد بن املسيب: كان سليمان بن داود يركب الريح من اصطخر، فيتغدى ببيت املقدس، 

صلى اهلل عليه وسلم، أنه مث يعود فيتعشى باصطخر...، وروى مالك وغريه يف احلديث عن النيب 
، مث أمر ببيتها اقال: .نزل نيب من األنبياء حتت شجرة، فلدغته منلة، فأمر جبهازه، فأخرج من حتته

 .3.4فأحر ، فأوحى اهلل إليه: فهال منلة واحدة

                                                           

 .145، ص: 3ج  القرآن، ابن العريب، أحكام 1 
 .1435ص: 3، ج 3أحكام القرآن البن العريب  2 
 أخرجه مسلم يف كتاب قتل احليات، باب النهي عن قتل النمل، بلفظ مقارب.  3
 . 1450 -1449، ص:  3أحكام القرآن، ابن العريب، ج  4 
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يَتَّ تفسري قول اهلل تعاىل قوله تعاىل:﴿قاَل ِإينِّ أُرِيُد أَْن أُنِكَحَك ِإْحَدى ابْلنَ  :النموذج الثالث
 .[28-27]القصص:َهاتَلنْيِ﴾

، قال ابن 1اراستئم احتج مالك هبذه اآلية على أن األب له أن يزوج ابنته البكر، من غري فقد
العريب: .واحتجاج مالك هبذه اآلية يدل على أنه كان يعول على اإلسراليليات، وفيها أهنما كانتا 

 .2بكرين، وبينا ذلك يف شرح املوطأ، ومسالل احلديث.

.وكان مالك رمحه اهلل يكره أن يُدخل يف تفسريه شيئا من اإلسراليليات، وكان ال يثق برواية من 
هذه الطريق، فكان يذكر يف بعض الناس فضال، إال أنه ينقص منه أنه يأخذ التفسري يسلك مثل 
 .4، ألنه حيسب أن قتادة كان يدخل يف تفسريه شيئا كثريا غري صحيح.3عن قتادة

وقد استدل اإلمام مالك رمحه يف جواز الرواية عن بين إسراليل حبديث النيب صلى اهلل عليه 
ثُوا ثُوا َعينِّ َوالَ َتْكِذبُوا َعَلي، قَ  وسلم، حيث قال: .َحدِّ اَل: َوَمْن َكَذَب َعْن َبيِن ِإْسرَالِيَل َوالَ َحرََج، َحدِّ

 .5َعَلي )قَاَل مَهَّاٌم: َأْحَسُبُه قَاَل ُمتَلَعمًِّدا( فَلْلَيَتبَلوَّأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر.

مبا كان من أمر حسن، أما ما علم  قال اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل .املراد جواز التحدث عنهم 
 . 6كذبه فال.

 موقفه من التفسير بالرأي: -7

اشتهر اإلمام مالك رمحه اهلل بشدة ورعه عن القول على اهلل بغري علم؛ ولذا كان كثريا ما يقول 
وأُثر عنه أنه قال: .ُجنة العامل ال أدري؛ فإذا أغفلها ُأصيبت  7إذا ُسئل عن مسألة: .ال أدري.،

                                                           

 .1477، ص: 3أحكام القرآن، ابن العريب، ج   1 
 .1477، ص: 3نفسه،ج  2 
 يات.فقد كان قتادة رمحه اهلل من املكثرين لرواية االسراليل 3 
 .278مالك: حياته وعصره، وآراؤه الفقهية، أبو زهرة، ص:  4 
 رواه مسلم. 5 
 .575، ص: 6فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج  6 

إضافة إىل ورعه عن الفتوى بغري علم؛ فإن من األسباب اليت جتعله ال جييب على كل األسئلة اليت ترد إليه،  7  
هي مراعاته حلال السالل، وطبيعة السؤال، فإذا كانت املسألة مما ينبين عليها عمل، أجاب عنها، وإال فال. ومما 
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قال: .لو شئت أن أمأل ألواحي  2ومل يكن رمحه اهلل ممن يقول و ال يفعل، روى ابن وهب . 1.مقاتله 
 . 3من قول مالك: .ال أدري. لفعلت.

لذا كان موقفه من التفسري بالرأي شديدا؛ حىت قال:. لو أن يل سلطانا على من يفسر القرآن 
 . 4لضربت رأسه.

ك من ت: يعين تفسريه برأيه، وكذلك جاء عن مالقال الذهيب رمحه اهلل تعليقا على قوله: قل
  . 5طريق أخرى.

فأما االستنباط املبين على علم وفقه ودراية، فهذا ال حرج فيه، بل هو حممود كما دلت على 
 ذلك األخبار واآلثار.

واإلمام مالك تبع يف هذا األمر لكثري من الصحابة، رضوان اهلل عليهم، الذين كانوا يتحرجون 
القول يف التفسري بغري علم، ومن اآلثار على ذلك، قول أيب بكر رضي اهلل عنه:. أي مساء من 

 تظلين، وأي أر  تقلين، إن قلت يف كتاب اهلل بغري علم..
لذلك كان شديد احلرص على أال يفسر القرآن غري العامل بأساليب العربية، وفنوهنا، ومما يؤثر 

) 6اال.رجل يفسر كتاب اهلل غري عامل بلغات العرب إال جعلته نكعنه يف هذا املقام قوله: .ال أوتى ب
 أي عربة لغريه وذلك مبعاقبته.(.

                                                           

حيدث هبا عوام الناس، الذين ال يعرفون وجهه، وال  قول ابن القاسم، وابن وهب: .وكره مالك أن يدل على هذا 
 44، ص: 2تبلغه عقوهلم؛ فينكروه، أو يضعوه يف غري موضعه.. ترتيب املدارك، ج

 .77، ص: 8سري أعالم النبالء، الذهيب، ج 1 
 وهو من أخص تالميذ اإلمام مالك. 2 
 .108، ص:  8سري أعالم النبالء، الذهيب، ج 3 
 املصدر نفسه. 4 
 .97، ص:  8نفسه،ج  5 
 .278مالك، حياته وعصره، مصدر سابق، نفسه، ص:  6 
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حظيت جهود اإلمام مالك يف علوم القرآن بعناية كبرية، من قبل العلماء والباحثني قدميا وحديثا، 
 هبا، واستمدادا منها، وتعقيبا عليها، فكثري من العلماء قد اعتمدوا أقواله، ومنهجه يف تفسريتعريفا 

 القرآن الكرمي، وحظيت أقواله لديهم بالعناية والتقدمي.

فقد اهتم مفسرو املالكية خصوصا بأقواله يف التفسري؛ إذ اعتمدها كثري منهم: كالقرطيب، وابن 
ر، وغريهم من املفسرين من مذاهب أخرى؛ كابن كثري، واأللوسي؛ العريب، وابن عطية، وابن عاشو 

غري أن إحالتهم على أقواله، واعتمادهم عليها، مل مينعهم من إبداء آرالهم املخالفة ملا ذهب إليه، 
أو التعقيب عليها، ونكتفي بإيراد مثال على الذي ذكرناه، وهو تعقيب اإلمام ابن العريب على تفسري 

قد قال ابن القاسم، وأشهب، وابن عبد احلكم، وأسامة بن أمحد بن حممد، عن أبيه، هذه اآلية ، ف
، إنه إمنا [23هف:]الكعن مالك: إن قول اهلل تعاىل: ﴿ َواَل تَلُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينِّ فَاِعٌل َذِلَك َغدًا﴾

 .1قصد بذلك ذكر اهلل عند السهو، والغفلة، وليس باستثناء

الذي قاله مالك رضي اهلل عنه، مل أجد عليه دليال.... وإمنا الذي قاله .وهذا  قال ابن العريب:
مالك من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أُمر بذكر اهلل عند السهو والغفلة، يصح أن يكون تفسرياً 

 .2[24]الكهف:لقوله:﴿َواذُْكر رَّبََّك ِإَذا َنِسيَت﴾

لى واالحرتام يف التعقيب، كما يدل عموقف عجيب من اإلمام ابن عريب، يدل على التواضع، 
عدم اجلمود، وتقديس أقوال إمام املذهب، وقد أشرنا إىل جهوده يف نقل تفسري اإلمام مالك يف 

 الفصل األول.

ومن الدراسات احلديثة القيمة اليت وقفنا عليها حول تفسري اإلمام مالك، دراسة األستاذ محيد 
 تصميم موضوعاهتا:حلمر، اليت أشرنا إليها سابقا، وهذا 

  

                                                           

 . 1234ص:  3أحكام القرآن، ابن العريب، ج  1 
 .1235، 1234، ص: 3أحكام القرآن، ج  2 
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 . مقدمة يف دوافع البحث و منهجه و فحواه1

  القسم األول:2

  متهيد: حياة اإلمام مالك

 .الفصل األول: توثيق تفسري اإلمام مالك

 .املبحث األول: شهادات العلماء

 .املبحث الثاين: طر  الرواية عن اإلمام مالك

 .املبحث الثالث: املصادر

 .اإلمام مالك يف التفسريمنهج  الفصل الثاين:

 .املبحث األول: أدوات التفسري و مصادره

 .ملبحث الثاين: تفسريه عن أهل الكتابا

 .املبحث الثالث: مفهوم الرأي عند اإلمام مالك

املبحلللللث الرابلللللع: موقفللللله ملللللن الفلللللر  الكالميلللللة و أهلللللل األهلللللواء و آراؤه يف مسلللللالل ملللللن عللللللم 
 .الكالم

  القسم الثاين: 3
 . قسم التفسري ) املنت ( مرتبا على حسب سور القرآن الكرمي

 وأهم  ما ميز هذه الدراسة جودة استيعاب أقوال اإلمام مالك يف التفسري، وتتبعها يف مظاهنا.
  و من املالحظات على الكتاب:

  ذكر كثري من النقول عن اإلمام مالك مطلقة، غري مسلللللللندة، و هذا ما يشلللللللكل عالقا أمام
، حني احلاجة إىل التحقق من نسلللبة القول إىل اإلمام مالك، خصلللوصلللا عند تعارضلللها؛ إذ الباحثني

 حىت النصوص املسندة ال يوجد عليها حكم، من حيث الصحة و الضعف.
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  اعتبلللار بعض األحلللاديلللث املرفوعلللة إىل النيب صللللللللللللللللى اهلل عليللله وسللللللللللللللللم، وأقوال بعض
فيه نظر، ذلك أن وجود اإلمام مالك يف لإلمام مالك، وهو أمر  الصلللللللللللحابة، و التابعني تفسلللللللللللريا 
 سندها ال يعين كوهنا من أقواله.

 .إدراج بعض األقوال يف باب التفسري هي أقرب إىل باب األحكام الفقهية 

من خالل تتبعنا جلهود اإلمام مالك يف التفسللللللري يف املصللللللادر واملراجع اليت وقفنا عليها،  لص 
 اآلتية:إىل اخلالصات 

أن تفسللريه ال يشللمل القرآن كله؛ وإمنا اقتصللر على ما دعت احلاجة إىل تفسللريه يف وقته؛  -1
 مما سئل عنه، أو فسره أثناء التدريس.

 أن تفسريه مل يكتبه بنفسه، بل مجعه بعض تالميذه ونسبه إليه. -2
لتفسري اأنه تناول عددا من علوم القرآن: كأسباب النزول، والغريب، والناسخ واملنسوخ، و  -3
 .بالرأي

أن بعض أقواله يف التفسلللللللللري جاء جوابا على مسلللللللللالل كانت ترد عليه، ويتجلى ذلك يف  -4
 املدونة.
أنه يفسلللللللللللر القرآن بالقرآن، وبالسلللللللللللنة، وبأقوال الصلللللللللللحابة، وبأقوال التابعني يف كثري من  -5
 .األحيان

 أنه اختص باجتهادات دقيقة يف التفسري. -6

 .بعموم النصوص أنه يفسر القرآن على ظاهره، ويأخذ -7

 أنه ال خيو  فيما استأثر اهلل بعلمه:كاملتشابه. -8
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ملللللللن خلللللللالل تتبعنلللللللا جلهلللللللود اإلملللللللام ماللللللللك يف القلللللللرآن وعلومللللللله، وملللللللن خلللللللالل ملللللللا اعلللللللرت  
 نوصي مبا يلي: ،سبيلنا من صعوبات

ضلللللرورة اسلللللتقراء أقلللللوال اإلملللللام ماللللللك يف التفسلللللري يف مظاهنلللللا املختلفلللللة؛ سلللللواء يف كتلللللب  -
 التفسري، أو احلديث، أو الفقه، استقراء تاما.

 ضرورة حتقيق القول يف كثري من األقوال اليت تنسب إليه، وليست له. -

ضلللللرورة توظيلللللف الصللللللناعة احلديثيلللللة يف اختيللللللار األقلللللوال الصلللللحيحة النسللللللبة إليللللله؛ ذلللللللك  -
 أنه تنسب إليه كثري من األقوال املتعارضة.

لتفسللللللري؛ الكتشللللللاف األسللللللس العلميللللللة اللللللليت ضللللللرورة اسللللللتثمار أقللللللوال اإلمللللللام مالللللللك يف ا -
 بىن عليها بعض اجتهاداته يف التفسري.



   خالد أوخراز
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