
 مصادر اتلفسري

 تفسري القرآن بالقرآن
 كتبة

 مساعد بن سليمان الطيار
 

القرآن، والسنة، : املراجع األويلة اليت يرجع إيلها املفرس عند تفسريه لكتاب اهلل ، وهذه املصادر يه: بمصادر اتلفسري: يراد 
؛ ئلال تدخل كتب اتلفسري؛ »املراجع األويلة«: وإنما قيل. ـادوأقوال الصحابة، وأقوال اتلابعني وتابعيهم ، واللغة، والــرأي واالجتـه

 .ألنها تعترب مصادر ، ولكن احلديث هنا ليس عنها
القرآن ، والسنة ، : ، ذكر منها أربعة ، ويه( طرق اتلفسري)ىلع تسميتها بـ( ه827: ت)وقد اصطلح شيخ اإلســــالم ابن تيمية 

 (.1)اتلفسري وأقوال الصحابة ، وأقوال اتلابعني يف
صىل اهلل عليه -انلقل عن رسول اهلل : مآخذ اتلفسري ، وذكر أمهاتها ، ويه أربع( ه897: ت)وجعلها بدر ادلين الزركيش 

(. 2)، ثم األخذ بقول الصحابة ، ثم األخذ بمطلق اللغة، ثم اتلفسري باملقتىض من معىن الالكم واملقتضب من قوة الرشع-وسلم
 .ه املصادر متتابعاً ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ وسيكون احلديث عن هذ
 :تفسري القرآن بالقرآن

يعترب القرآن أول مصدر بليان تفسريه؛ ألن املتلكم به هو أوىل من يوّضح مراده بكالمه؛ فإذا تبنّي مراده به منه ، فإنه ال يُعدل 
 .عنه إىل غريه

، وإنما يُرَْجع إلـى (7)إنه من أبلغ اتلفاسري: ، وقال آخر( 3)نولــــذا عــّده بعض العلماء أول طريق من طرق تفسري القرآ
 .القـرآن بليان القرآن؛ ألنه قد يَرُِد إمجال يف آية تبّينه آية أخرى ، وإبهام يف آية توّضحه آية أخرى ، وهكذا

 :وسأطرح يف هذا املوضوع قضيتني
 .بيان املصطلح: األوىل 

 .رآن بالقرآنطريقة الوصول إىل تفسري الق: اثلانية
 :بيان املصطلح

 .، فإنه يبنّي املعىن املراد ويوّضحه اتلفسريكشٌف وبياٌن ألمر حيتاج إىل اإليضاح ، واملَفرّس حينما ُُيْري عملية : اتلفسري
لَْت (: ))تعاىل)يف قوهل » ُعّطلت«فتفسري املفرس ملعىن  هِملت ، هو : بأنها[ 7: اتلكوير(( ]َوإَذا الِعَشاُر ُعطِّ

ُ
بيان وتوضيح ملعىن أ

 .هذه اللفظة القرآنية
 .تفسري القرآن بقول فالن؛ ألنه هو اذلي قام ببيان معىن اللفظة يف اآلية: ويف هذا املثال ُيَقال



يعين أن ابليان عن يشء يف اآلية وقع بآية أخرى فرّستها ، أم أن هذا ( تفسري القرآن بالقرآن: )ومن هنا ، فهل لك ما قيل فيه
 أوسع من ابليان؟املصطلح 

 :وليك يتضح املراد بهذا االستفسار استعرض ميع هذه األمثلة

ْمُن َوُهم ))ملا نزلت : قال( ريض اهلل عنه)عن ابن مسعود  :املثال األول
َ
ْوئَلَِك لَُهُم األ

ُ
ِيَن آَمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا إيَماَنُهم بُِظلٍْم أ اذلذ

ْهَتُدونَ   [.72: األنعام(( ]مُّ

برشك ، ((: لم يلبسوا إيمانهم بظلم))ليس كما تقولون ، : ، أيّنا لم يظلم نفسه؟ قال -صىل اهلل عليه وسلم-ا رسول اهلل ي: قلنا
َك لَُظلٌْم َعِظيمٌ : ))أو لم تسمعوا إىل قول لقمان البنه ْ ِ إنذ الرشِّ  (.5)»[13: لقمان(( ]يَا ُبيَنذ ال ترُْشِْك بِاَّللذ

ومن أنواع ابليان املذكورة أن يكون اهلل خلق شيئاً حلَِكٍم متعددة ، فيذكر (: )ه1393: ت)خ الشنقيطي قال الشي :املثال اثلاين
خر

ُ
 (.بعضها يف موضع ، فإننا نُبنّي ابلقية املذكورة يف املواضع األ

 [.98: األنعام(( ]َوُهَو اذَلِي َجَعَل لَُكُم انلُُّجوَم تِلَْهَتُدوا بَِها: ))قوهل تعاىل: ومثاهل
ْنَيا : ))بقوهل( تعاىل)فإن من ِحَكِم خلق انلجوم تزيني السماء ادلنيا ، ورجم الشياطني أيضاً ، كما بيّنه  َماَء ادلُّ َولََقْد َزيذنذا السذ

َياِطنيِ  ْنَيا بِزِ : ))وقوهل[ 5: امللك(( ]بَِمَصابِيَح وََجَعلَْناَها رُُجوماً لِّلشذ َماءَ ادلُّ ارِدٍ * يَنٍة الَكَواكِب إنذا َزيذنذا السذ (( وَِحْفظاً مِّن لُكِّ َشْيَطاٍن مذ
 (.6[)8،  6: الصافات]

اجلمع بني ما ُيَتوهم أنه خمتلف؛ كخلق آدم من : ومن تفسري القرآن بالقرآن: )قال الشيخ حممد حسني اذلهيب :املثال اثلالث
ٍل ، فإن هذا ِذْكٌر لألطوار اليت مّر بها آدم من مبدأ خلقه إىل تراب يف بعٍض ، ومن طنٍي يف غريها ، ومن محأ مسنون ، ومن صلصا

 (.8()نفخ الروح فيه

 :نقد األمثلة
 :إذا فحصت هذه األمثلة فإنه سيظهر لك من خالل الفحص ما ييل

 .إن القرآن وّضح القرآن: ستجد أن املثال األول وقع فيه ابليان عن املراد بالظلم بآية أخرى ، أي
  املثالني اآلخرين وقوع بيان عن آية بآية أخرى؟لكنك هل جتد يف

جتد أن املَفرّس مجع عدة آيات يربطها موضوع واحد ، وهو حكمة خلق انلجوم ، فهل وقع بيان آلية بآية أخرى : فيف املثال اثلاين
 يف هذا اجلمع؟

يف املوضوع لم يكن فيها ما حيتاج إىل بيان  الشك أنه لم يقع هذا ابليان ، ألن األية األوىل اليت مجع املفرس معها ما يوافقها
 .قرآين آخر

جتد أن املَفرّس مجع بني عّدة آيات تُوهم باالختالف ، لكن هل وقع يف مجع هذه اآليات تفسري بعضها ببعض؟ : ويف املثال اثلالث
 أم أن تفسريها جاء من مصدر آخر خارج عن اآليات؟

إلخ ، كما أن لك واحٍد من ...ل؛ إذ الرتاب ال ُيُُفّسُّر بالطني ، وال باحلمأ املسنوناذلي يبدو أن مجع هذه اآليات أثار اإلشاك
وملا اكن اخلرب عن خلق آدم واإلخبار عنه خمتلف احتاج املفرس إىل الربط بني اآليات . اآلخرين ال يُفرّس باآلخر؛ ألنه خمتلف عنه



ة أخرى تزيل هذا اإلشاكل ، بل اكن حلّه بانلظر العقيل املعتمد ىلع وحماولة حّل اإلشاكل الوارد فيها ، ولكن احلّل لم يكن بآي
داللة هذه املتغايرات وترتيبها يف الوجود ، مما جعل املفرس هلذه اآليات ينتيه إىل أنها مراحل خلق آدم عليه السالم ، وأن لك آية 

 .إلخ ...تتحدث عن مرحلة من هذه املراحل ، حيث اكن آدم تراباً ، ثم طيناً ، ثم

 .وبهذا يظهر جلّياً أّن مجع اآليات لم يكن فيه بيان آية بآية أخرى ، وإن اكن يف هذا اجلمع إفادة يف اتلفسري
إنه تفسري قرآن بقرآن ، إذا لم يتحقق فيه معىن ابليان عن : أن لك ما قيل فيه: فإن انلتيجة اليت تظهر من هذه األمثلة.. وبعد

 .ه ليس تعبرياً مطابقاً هلذا املصطلح ، بل هو من اتلوسع اذلي يكون يف تطبيقات املصطلحيشء يف اآلية بآية أخرى ، فإن
 :تفسري القرآن بالقرآن عند املفرسين

قد اسُتعمل بتوسع يف تطبيقاته ، ويربز هذا من استقراء تفاسري املفرسين ، ( تفسري القرآن بالقرآن)ظهر مما سبق أن مصطلح 
، والشنقيطي ( ه1172: ت)، واألمري الصنعاين ( ه887: ت)طلـح أو إشـار إيلـه يف تفسريه؛ اكبن كثري خاصة من نّص ىلع هذا املص

 (.ه1393: ت)
 .ويبدو أن لك استفادة من آيات القرآن؛ اكالستشهاد أو االستدالل بها يكون داخالً ضمن تفسري القرآن بالقرآن

الذ يَُكونُوا ُمْؤِمننِيَ : ))عاىلومن أمثلة ذلك ما ذكره الصنعاين يف تفسري قوهل ت
َ
: حيث قال[ 3: الشعراء(( ]لََعلذَك بَاِخٌع نذْفَسَك أ

 .أي قاتلها لعدم إيمان قومك«

إن فَلََعلذَك بَاِخٌع نذْفَسَك ىلَعَ آثَارِهِْم : ))ويف الكهف[ 77: احلجر(( ]َوال ََتَْزْن َعلَْيِهمْ : ))تكرر هذا املعىن يف القرآن يف مواضع« 
َسفاً 

َ
إن ََتْرِْص ىلَعَ : ))وحنوه[. 7: فاطر(( ]فاَلتَْذَهْب َنْفُسَك َعلَْيِهْم َحرَسَاٍت : ))ويف فاطر[. 6: الكهف(( ]لذْم يُْؤِمُنوا بَِهَذا احَلِديِث أ

َ ال َيْهِدي َمن يُِضّل  ة ، وحمبته إلسالمهم ، وشدة حرصه وحنو ذلك مما هو ديلل ىلع شفقته ىلع األم[. 38: انلحل(( ]ُهَداُهْم فَإنذ اَّللذ
 (.7)»ىلع هدايتهم مع ترصيح اهلل هل بأنه ليس عليه إال ابلالغ

هذا يدخل يف تفسري القرآن بالقرآن ، : إنه ليس هناك ضابط يضبط املصطلح املتوسع حبيث يمكن أن يقال: ويمكن القول
من كتب تفسري القرآن بالقرآن ( الوجوه وانلظائر)وكتب  ،( 9()متشابه القرآن)وهذا ال يدخل فيه؛ وذلا يمكن اعتبار كتب 

 .بسبب اتلوسع يف املصطلح

توازن بني آيتني متشابهتني أو أكرث ، وقد يقع اخلالف بينهما يف حرف أو لكمة ، فيبني املفرس سبب ( متشابه القرآن)فكتب 
 .ذلك االختالف

 .وتذكر وجه الفرق فيها يف لك موضع تبنّي معىن اللفظ يف عدة آيات ،( الوجوه وانلظائر)وكتب 
 :املفرسون املعتنون بهذا املصدر* 

اكن من أكرث السلف ( ه172: ت)إن مراجعة روايات اتلفسري املروية عن السلف تدل ىلع أن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 
 .اعتناًء بتفسري القرآن بالقرآن

املوقَد ، «: قال[ 6: الطور(( ]َوابْلَْحِر الَمْسُجورِ : ))يف تفسري قوهل تعاىلبسنده ( ه313: ت)ومن أمثلة ذلك ما رواه عنه الطربي 
َرْت : ))وقرأ قول اهلل تعاىل وقَِدْت : قال[ 6: اتلكوير(( ]َوإَذا ابلَِحاُر ُسجِّ

ُ
 (.13)»أ



 :أما كتب اتلفسري ، فإن من أبرز من اعتىن به ثالثة من املفرسين هم

 (.تفسري القرآن العظيم)يف كتابه  (ه887: ت)احلافظ ابن كثري ( 1)
 (.مفاتح الرضوان يف تفسري اذلكر باآلثار والقرآن: )يف كتابه( ه1172: ت)األمري الصنعاين ( 2)

 (.11()أضواء ابليان يف إيضاح القرآن بالقرآن: )يف كتابه( ه1393ت)الشيخ حممد األمني الشنقيطي ( 3)
 :َحنيبيان بعض األمثلة اليت تدخل يف املصطلَ * 

 :، وأنه ينقسم إىل نوعني( تفسري القرآن بالقرآن)سبق ابليان عن مصطلح 
 .ما يعتمد ىلع ابليان ، واملراد أن وقوع ابليان عن آية بآية أخرى ُيَعّد تعبرياً دقيقاً عن هذا املصطلح: األول

 .مثلة كثريةما لم يكن فيه بيان عن آية بآية أخرى ، وهو بهذا مصطلح مفتوح ، يشمل أ :اثلاين
وقد مىض أن هذا اتلوسع هو املوجود يف كتب اتلفسري ، وأنها قد سارت عليه ، ويف هذه الِفْقرة سأطرح حماولة اجتهادية لفرز 

 .بعض أمثلة هذا املصطلح
 :األمثلة اليت يَْصُدُق إدخاهلا يف املصطلح املطابق: أوالً 

 :يمكن أن يدخل فـي هذا املصطلـح ما ييل
 :املخصصة آلية اعمةاآلية  -1

ْهَتُدونَ : ))ورد لفظ الظلم اعماً يف قوهل تعاىل ْمُن َوُهم مُّ
َ
ْوئَلَِك لَُهُم األ

ُ
ِيَن آَمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا إيَماَنُهم بُِظلٍْم أ وقد [. 72: األنعام(( ]اذلذ

ْ : ))خّصه الرسول صىل اهلل عليه وسلم بالرشك ، واستدل هل بقوهل تعاىل  [.13: لقمان(( ]َك لَُظلٌْم َعِظيمٌ إنذ الرشِّ

َما اَكَن : ))مسلم واكفر ، وهو خمصوص بقوهل تعاىل: عموم يشمل لك أٍب [.27: اإلرساء(( ]َوقُل رذبِّ ارمَْحُْهَما: ))ـ ويف قوهل تعاىل
ْوِِل قُرْ 

ُ
ن يَْسَتْغِفُروا لِلُْمرْشِكنَِي َولَْو اَكنُوا أ

َ
ِيَن آَمُنوا أ فخرج بهذا االستغفار لألبوين الاكفرين ، وظهر أن [.113: اتلوبة(( ]َب لِلنذيِبِّ َواذلذ

 (.12)املراد بها األبوان املؤمنان

 :اآلية املبيّنة آلية جمملة -2
ا َرَزْقَناُهْم يُنِفُقونَ : ))ـ أمجل اهلل القدر اذلي ينبيغ إْنَفاقُُه يف قوهل تعاىل أن القدر  :، وبني يف مواضع أخر[ 3: ابلقرة(( ]َومِمذ

لُونََك َماَذا يُنِفُقوَن قُِل الَعْفوَ : ))الـذي ينبيغ إنفاقـه هو الزائد عن احلاجة وسّد حاجة اخلَلّة اليت البد منها ، وذلك كقوهل
َ
(( َويَْسأ

 (.13...)رالزائد ىلع قدر احلاجة اليت البّد منها ، ىلع أصّح اتلفسريات ، وهو مذهب اجلمهو: واملراد بالعفو[ 219: ابلقرة]

ْنَعاِم إالذ َما ُيْتىَل َعلَْيُكمْ : ))ـ ويف قوهل تعاىل
َ
ِحلذْت لَُكم بَِهيَمُة األ

ُ
: ، إمجال يف املتلو ، وقد بيّنه قوهل تعاىل[ 1: املائدة(( ]أ

ِ بِِه وَ )) هِلذ لَِغرْيِ اَّللذ
ُ
ُم َوحَلُْم اخلزِنِيرِ َوَما أ َمْت َعلَْيُكُم الَمْيَتُة َوادلذ ُبُع إالذ َما ُحرِّ َكَل السذ

َ
يَُة َوانلذِطيَحُة َوَما أ الُْمْنَخنَِقُة َوالَْمْوقُوَذةُ َوالُْمرَتَدِّ

ْيُتْم َوَما ُذبَِح ىلَعَ انلُُّصِب   [.3: املائدة(( ]َذكذ
 :اآلية املقيدة آلية مطلقة -3



ْ : ))ـ أطلق اهلل استغفار املالئكة ملن يف األرض ، كما يف قوهل تعاىل َمالئَِكُة يَُسبُِّحوَن حِبَْمِد َربِِّهْم َويَْسَتْغِفُرون لَِمن يِف َوال
ْرِض 

َ
ِيَن حَيِْملُوَن الَعْرَش َوَمْن َحْوهَلُ يَُسبُِّحوَن حِبَْمِد َربِِّهْم : ))، وقد قّيد هذا اإلطالق باملؤمنني يف قوهل تعاىل[ 5: الشورى(( ]األ اذلذ

يَن آَمُنواَويُْؤِمُنوَن بِِه َويَْسَتْغِفُرو ِ  [.8: اغفر(( ] َن لَِّلذ

، إطالق يف عدم قبول [ 93: عمرانآل (( ]إنذ اذَلِيَن َكَفُروا َبْعَد إيَمانِِهْم ُثمذ اْزَداُدوا ُكْفراً لذن ُتْقَبَل تَْوَبُتُهمْ : ))ـ ويف قوهل تعاىل
يَن : ))اتلوبة ، وهو مقّيد يف قول بعض العلماء بأنه إذا أّخروا اتلوبة إىل حضور املوت ، وديلل اتلقييد قوهل تعاىل ِ َولَيَْسِت اتلذْوَبُة لَِّلذ

َحَدُهُم الَمْوُت قَاَل إينِّ ُتْبُت ا
َ
يَِّئاِت َحَّتذ إَذا َحََضَ أ ارٌ َيْعَملُوَن السذ  [.17: النساء(( ]آلَن َوال اذَلِيَن َيُموتُوَن َوُهْم ُكفذ

 :تفسري لفظة غريبة يف آية بلفظة أشهر منها يف آية أخرى -7

نُضودٍ : ))يف قوهل تعاىل» ِسّجيل«ورد لفظ  يٍل مذ ْمَطْرنَا َعلَْيَها ِحَجاَرةً مِّن ِسجِّ
َ
عليه )، واملمطر عليهم هم قوم لوط [ 72: هود(( ]وَأ

ْرِسلَْنا إىَل قَْوٍم : ))الطني ، يف قوهل تعاىل: ، وقد وردت القصة يف اذلاريات وبان أن املراد بالسجيل( لصالة والسالما
ُ
قَالُوا إنذا أ

ِْرِمنيَ   (.15[)33،  32: اذلاريات(( ]لُُِنِْسَل َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً مِّن ِطنٍي *جمُّ
 :تفسري معىن آية بآية أخرى -5

ْرُض : ))هل تعاىلالتسوية يف قو
َ
أن يكونوا : ، يراد بها[ 72: النساء(( ]يَْوَمئٍِذ يََودُّ اذَلِيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرذُسوَل لَْو تَُسوذى بِِهُم األ

: انلبأ(( ]نُت تُرَاباً َويَُقوُل الاَكفُِر يَا يَلْتيَِن كُ : ))يوّدون لو ُجِعلوا واألرض سواًء ، ويوضح هذا املعىن قوهل تعاىل: اكلرتاب ، واملعىن
73(]16.) 

 :أمثلة للمصطلح املتوسع: ثانياً 

ـُُه اآلية  اتلفسيـريمكن أن يدخل يف هذا انلوع لك آية قرنت بأخرى ىلع سبيل  ، وإن لـم يكـن فـي اآليــة ما يشلك فُتبَّيـن
 :األخرى ، ومن أمثلته ما ييل

 :اجلمع بني ما يُتوهم أنه خمتلف -1

؛ حيث وصفها مرة بأنها (عليه الصالة والسالم)، ومن أمثلته عصا موىس ( 18)مراحل خلق آدم: ذلك ، وهو سبق مثال يف
نذَها َجانّ ))، ومرة بأنها [ 23: طه(( ]َحيذٌة تَْسَع ))

َ
بنِيٌ ))، ومرة بأنها [ 13: انلمل(( ]َتْهََتُّ َكأ ، فاختلف [ 138: األعراف(( ]ُثْعَباٌن مُّ

جعل عصا موىس اكحلية يف سعيها ، واكثلعبان يف ( سبحانه)أن اهلل : د ، وقد مجع املفرسون بني هذه اآلياتالوصف واحلدث واح
 (.17)يف ِخّفتِها( صغار احلّيات: وهو)ِعَظمها ، واكجلان 

 :تتميم أحداث القصة -2
قص يف املوضع اآلخر ، ويَْعَمُد بعض إذا تكرر عرض قصة ما يف القرآن فإنها ال تتكرر بنفس أحداثها ، بل قد يزاد فيها أو ين

 :املفرسين إىل ذكر أحداث القصة متاكملة كما عرضها القرآن يف املواضع املختلفة ، ومثال ذلك
ُدلُُّكْم ىلَعَ َمن يَْكُفلُهُ (: ))تعاىل)قوهل 

َ
ْخُتَك َفَتُقوُل َهْل أ

ُ
، حيث ورد يف سورة القصص ثالثــة أمور [ 73: طه(( ]إْذ َتْميِش أ

 :يــر واردة يف هذه اآلية ، ويهغ
 .أنها مرسلة من قبل أمها -1



 .أنها أبرصته من بُعٍد وهم ال يشعرون -2

 .أن اهلل حّرم عليه املراضع -3
يِه َفَبرُصَْت بِِه َعن ُجُنٍب َوُهْم ال يَْشُعُروَن (: ))تعاىل)وذلك يف قوهل  ْختِِه قُصِّ

ُ
ْمَنا َعلَْيهِ ( 11)َوقَالَْت أل الَمرَاِضَع مِن َقبُْل َفَقالَْت وََحرذ

ْهِل َبْيٍت يَْكُفلُونَُه لَُكْم َوُهْم هَلُ نَاِصُحونَ 
َ
ُدلُُّكْم ىلَعَ أ

َ
 (.19[)12،  11: القصص(( ]َهْل أ
 :مجع اآليات املتشابهة يف موضوعها -3

 [.33: األنعام(( ]قَْد َنْعلَُم إنذُه يَلَْحُزنَُك اذَلِي َيُقولُونَ (: ))تعاىل)قال الشنقيطي يف قوهل 
يف هذه اآلية الكريمة بأنه يعلم أن رسوهل حَيُْزنُه ما يقوهل الكفار يف تكذيبه ، وقد نهاه عن هذا احلـزن ( تعاىل)رصح «: قال

َس ىلَعَ : ))، وقولـه[ 7: فاطر(( ] فاَل تَْذَهْب َنْفُسـَك َعلَْيِهـْم َحرَسَات: ))املفـرط يف مواضع أخرى كقوهل
ْ
(( الَقـْوِم الاَكفِـِرينَ  فاَل تَأ

َسفاً : ))، وقولـه[ 67: املائدة]
َ
لََعلذَك بَاِخٌع : ))، وقوهل[ 6: الكهف(( ]فَلََعلذَك بَاِخـٌع نذْفَسَك ىلَعَ آثَارِِهـْم إن لذْم يُْؤِمُنـوا بَِهَذا احَلِديِث أ

الذ يَُكونُوا ُمْؤمِننِيَ 
َ
 [.3: الشعراء(( ]نذْفَسَك أ

 (.21)إلخ...ملهلك نفسها: وابلاخع

 :مجع موارد اللفظة القرآنية -7
ُوصف به يشء ، ثم يذكر األشياء األخرى اليت وصفت به ، أو يعمد إىل لفظة فيذكر أماكن ورودها ، » وصفاً «قد يورد املَفرّس 

 :ومن أمثلة األول
 .من بركة الويح والكم اللكيم فيها( 22()فيه( )اىلتع)وصفها اهلل ملا أفاض ( 21()ملا)وابلقعة مباركة «األمري الصنعاين : قال* 

ْرِض اليَِت بَاَرْكَنا فِيَها لِلَْعالَِمنيَ ))إبراهيم : أي(( َوََنذْيَناهُ : ))كما وصف أرض الشام بالربكة ، حيث قال
َ
: األنبياء(( ]َولُوطاً إىَل األ

81] 
َل َبْيٍت وِض : ))ووصف بيته العتيق بالربكة يف قوهل وذ

َ
َة ُمَباَراكً َوُهًدى لِّلَْعالَِمنيَ إنذ أ ِي بَِبكذ  [.96: ال عمران(( ]َع لِلنذاِس لََّلذ

َباَرَكةٍ : ))ووصف شجرة الزيت بالربكة يف قوهل  (.23[)35: انلور(( ]َشَجَرٍة مُّ
إنذ َهَذا ))، [ 2: ابلقرة(( ]ى لِّلُْمتذِقنيَ َذلَِك الِكَتاُب ال َرْيَب فِيِه ُهدً : ))وسّّم اهلل كتابه هدى يف آيات«: ومن أمثلة اثلاين قوهل* 

ْقوَمُ 
َ
يَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاءٌ ))، [ 9: اإلرساء(( ]الُقْرآَن َيْهِدي لِلذيِت يِهَ أ ِ ُهًدى َورمَْحًَة : ))، ويف لقمان[ 77: فصلت(( ] قُْل ُهَو لَِّلذ

ى لِلُْمْسلِِمنيَ تِبَْياناً لِّ : ))، ويف انلحل[ 3: لقمان(( ]لِّلُْمْحِسننِيَ  ٍء َوُهًدى َورمَْحًَة َوبرُْشَ ، فهو هدى وبرشى [ 79: انلحل(( ]لُكِّ يَشْ
ُدورِ َوُهًدى َورمَْحٌَة : ))للمسلمني واملحسنني ، ويف يونس َِّما يِف الصُّ بُِّكْم َوِشَفاٌء ل ن رذ ْوِعَظٌة مِّ يَُّها انلذاُس قَْد َجاَءتُْكم مذ

َ
يَا أ

 (.27[)58: يونس(( ]لِّلُْمْؤِمننِيَ 

 :طريقة الوصول إىل تفسري القرآن بالقرآن
 اتلفسيـر إمـا أن يكـون طريقه انلقـل ، وإما أن يكون طريقه االستدالل ، 

 ،( اتلفسري املأثور)يطلق عليه  :واألول



 (.اتلفسري بالرأي)يطلق عليه  :واثلاين 

يكون بانلظر إىل القائل به أوالً ، ال إىل طريقة وصوهل إىل ما بعد  ، يف أحدهما( تفسري القرآن بالقرآن)ومن هنا فإن تصنيف 
 .القائل؛ ألن ذلك طريقُه األثر

وتفسري القرآن بالقرآن ينسب إىل اذلي فرّس به ، فاملَفّسـر هو اذلي َعَمَد ـ اجتهاداً منه ـ إىل الربط بني آية وآية ، وجعل 
 .إحداهما تفرس اآلخرى

ل إيله هو الرأي واالستنباط ، وعليه فإنه ال يلزم قبول لك قول يرى أن هذه اآلية تفرس هذه اآلية؛ ألن وبهذا فإن طريق الوصو
 .هذا االجتهاد قد يكون غري صواب

 .كما أنه إذا ورد تفسري القرآن بالقرآن عن مفرس مشهور معتمد عليه فإنه يدّل ىلع علو ذلك االجتهاد؛ ألنه من ذلك املفرس
 .به عن عمر بن اخلطاب أقوى من وروده عن من بعده من اتلابعني وغريهم ، وهكذافورود اتلفسري 

 :ُحّجّيُة َتْفسري القرآن بالقرآن
فإن وُرود تفسري الـقـرآن بالقرآن عن انليب : لكـمــا كـــان تفسري القرآن بالقرآن صحيحاً ، فإنه يكون أبلغ اتلفاسري ، وذلا

 .حَمَلُّه القبول -صىل اهلل عليه وسلم-وده عن غريه؛ ألن ما صح مما ورد عن انليب أبلغ من ور -صىل اهلل عليه وسلم-
 .-صىل اهلل عليه وسلم-بيد أن قبوهل لم يكن ألنه تفسري قرآن بقرآن ، بل ألن املفرّس به هو انليب 

( 26)مفاتح الغيب: )قال -ه وسلمصىل اهلل علي-أن رسول اهلل : ومن أمثلة تـفـسـيـره الـقـــرآن بالقرآن ما رواه ابن مسعود
اَذا تَْكسِ ))مخٌس ،  رَْحاِم َوَما تَْدرِي َنْفٌس مذ

َ
ُل الَغْيَث َويَْعلَُم َما يِف األ اَعِة َويزَُنِّ َ ِعنَدهُ ِعلُْم السذ يِّ إنذ اَّللذ

َ
ُب َغداً َوَما تَْدرِي َنْفٌس بِأ

َ َعلِيٌم َخبرِيٌ  ْرٍض َتُموُت إنذ اَّللذ
َ
 (.26[)37 :لقمان(( ]أ

 .أما ورود تفسري القرآن بالقرآن عن غري الرسول فإنه قد قيل باجتهاد الـمفرس ، واالجتهاد معرض للخطأ
،  -صىل اهلل عليه وسلم-وبهـذا ال يمكن القول حبجّيـة تفسري القـرآن بالقـرآن مطلقاً ، حبيث ُيب قبوهل ممن هو دون انليب 

 (.28)الـتـي ُيـــب األخذ بها يف اتلفسريبل هو مقيد بأن يكون ضمن األنــواع 
وقد سبق ابليان أن تفسري القرآن بالقرآن يكون أبلغ الـتـفـاسـري إذا اكن املفرّسُ به من كبار املفرسين من الصحابة .. هذا

 .ومن بعدهم من اتلابعني
 :وأخرياً 

الوصول إيله يف لك حاٍل ، بل قد يوجد من اآليات ما فإن كون تفسري القرآن بالقرآن من اتلفسري بالرأي ، ال يـعـنـــي صعوبة 
ـ وال يكاد خيتلف يف تفسريها اثنان ، مثل تفسري  ارِقِ (: ))تعاىل)يف قوهل » الطارق«تفرّس غريها  َماءِ َوالطذ بأنه [ 1: الطارق(( ]َوالسذ

 . القرآن ، واهلل أعلم، ومثل هذا كثرٌي يف[ 3: الطارق(( ]انلذْجُم اثلذاقُِب (: ))تعاىل)يُفرس بقوهل 
 :اهلوامش 

 .وما بعدها 93، ص( عدنان زرزور. د: ت)مقدمة يف أصول اتلفسري ، ( 1)



 .167-156، ص 2الربهان يف علوم القرآن ، ج: انظر( 2)

 .93، ص( عدنان زرزور: ت)، ( أصول اتلفسري)شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مقدمته يف ( 3)
 .116، ص( طه شاهني: ت)، (  أقسام القرآناتلبيان يف)ابن القيم يف ( 7)

 .3363، ح 777، ص 6، ج( الريان: ط)فتح ابلاري : رواه اإلمام ابلخاري ، انظر( 5)
 .78، ص 1أضواء ابليان ، ج( 6)

 .72، ص 1اتلفسري واملفرسون ، ج( 8)
رسالة ماجستري ، )عبد اهلل بن سوفان الزهراين  مفاتح الرضوان يف تفسري اذلكر باآلثار والقرآن ، لألمري الصنعاين ، َتقيق( 7)

 .األمثلة اليت سبق نقلها عن الشنقيطي وحممد حسني اذلهيب: ، وانظر 81،82ص( ىلع اآللة الاكتبة
 :تنقسم الكتابة يف متشابه القرآن إىل قسمني( 9)

 .ختص القراءما يتعلق باملواضع اليت يقع فيها اخلطأ يف احلفظ لتشابهها ، وهذه الكتب : األول
للكرماين ( الربهان يف متشابه القرآن)ما يتعلق باخلالف يف اتلفسري بني اآليات املتشابهة ، وهذا املقصود هنا ، ككتاب : اثلاين

 .وغريه
ء ، ويف اجلز 123،  113،  92،  86،  87،  69،  61،  37،  38،  22، وانظر هل يف اجلزء نفسه ص 19، ص 28تفسري الطربي ، ج( 13)

 .82، وعكرمة ، ص 82،  55، وابن عباس ، ص 17نفسه عن يلع ص
 :يمكن أن يستنبط من هذا املوضوع دراسات علمية مقرتحة ، ويه اكتلايل( 11)

 .ودراستها؛ إلبراز طرق استفادة السلف من القرآن ومنهجهم يف ذلك( تفسري القرآن بالقرآن)مجع مرويات السلف يف  -1

قرآن بالقرآن عند ابن كثري والصنعاين والشنقيطي ، وطرق إفادتهم من القرآن يف اتلفسري ، مع بيان دراسة منهج تفسري ال -2
 .الفرق بينهم يف هذا املوضوع

 .82، ص 15، واتلحرير واتلنوير ، ج 6867، ص 15تفسري الطربي ، ج: انظر( 12)
 .138،137، ص 1أضواء ابليان ، ج: انظر( 13)

 .373ص  1أضواء ابليان ج 
 .373، ص 1أضواء ابليان ، ج: انظر( 17)

 .76، ص 1أضواء ابليان ، ج: انظر( 15)
 .276، ص 1، واحلجة للقراءات السبعة أليب يلع الفاريس ، ج 93، ص 5تفسري الطربي ، ج: انظر( 16)

 .من املجلة نفسها 7ص: انظر( 18)



، وكشف املعاين يف املتشابه من املثاين ،  328زنيل ، للرازي صأنموذج جليل يف أسئلة وأجوبة من غرائب آي اتل: انظر( 17)
 .183، وتيجان ابليان يف مشالكت القرآن ، للخطيب العمري ، ص 272،273ص

 .737، ص 7أضواء ابليان ، ج: انظر( 19)

 .81،82مفاتح الرضوان لألمري الصنعاين، ص:، وانظر179، ص2أضواء ابليان، ج( 23)
 (.كما)والصواب : من اتلحقيق ، حيث قال املحقق 197، ص2حاشية : وانظركذا يف األصل ( 21)

 .، من اتلحقيق 197، ص 8حاشية : انظر( فيها)الصواب ( 22)
 .197مفاتح الرضوان يف تفسري اذلكر باآلثار والقرآن ، ص( 23)

 .177،179املصدر السابق ، ص( 27)
 [.59: األنعام(( ]الَغْيِب ال َيْعلَُمَها إالذ ُهوَ  َوِعنَدهُ َمَفاتِحُ (: ))تعاىل)وردت يف قوهل ( 25)

 .171، ص 7فتح ابلاري ، ج: رواه ابلخاري ، انظر( 26)
 .15، ص 86سبق أن طرحتها يف جملة ابليان ، ع( 28)

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ثالث مسائل متممة للحديث عن اتلفسري بالسنة

 :اتلفسري بالسنة عند املحّدثني: املسألة األوىل
 (.كتاب اتلفسري)يورد املحدثون اتلفسري انلبوي واتلفسري بالسنـة فـي كتبهـم َتـت كتـاب يعـنـونونـه بـ 

اإلمام ابلخاري يف صحيحه، والنسايئ يف سننه الكربى، والرتمذي يف سننه، واحلاكم يف : ــن كـتـب فـي هـذا ابلابومـم
 (.1)مستدركه

 :وما أريد إبرازه هنا أمران
 .أن استعماهلم للتفسري بالسنة كثري :األول

نونون بها األبواب هو اجتهاد خاص بهم، مما يعين أن ربطهم معىن احلديث باآلية وذكر ذلك َتت آية من اآليات اليت يع :اثلاين
 .أنهم شاركوا يف هذا اجلانب من اتلفسري

تفسرياً آلية، ولو من طرف  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد اكن هؤالء املحّدثــون يـحــرصـون ىلع إيراد مايصلح من الكم انليب 
 .خيف

اآلية من األحاديث ألي سبب اكن؛ كذكر بعض لفظ اآلية يف بل اكنوا يذهبون إىل أبعد من ذلك، حيث يوردون مايتعلق ب
تللك اآلية يف زمن خمصوص، أو غري ذلـك مــن األسـبـاب، وهــــذا يدل  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث أو ذكر قراءة الرسول 

يـاً فـي مساق اتلفسري، وقد عـلـى مدى حرصهم واهتمامهم بربط اآلية بما يتعلق بها من احلديث انلبوي، وإن لم يـكــن جائـ
 :أشار إىل هذا بعض رشاح صحيح اإلمام ابلخاري، ومنهم

أن اتلفسري عند هـؤالء الـكرام أعّم من أن يكون رشح : ثم اذلي ينبيغ اتلنبه هل: ، قال(1323: ت)أبو مسعود الكنهكويه  -1
 .رآن وارداً يف احلديثلكمة، أو بيان مايُقرأ بعد تمام سورة، وال أّقل من أن يكون لفظ الق

أن لفظ احلديث يفـســر لفـظ : ، وإنما اخلفاء يف هذا األخري وانلكتة فيه(2)وكون األمــــور املتقدمة من اتلفسري ظاهر
الـقـــرآن حبـيــث يُعلم منه أن املراد يف املوضعني واحد، وكثريا مايُكشف معىن اللفظ بوقوعه يف قصة وكــــالم اليتضح مراده 

 ((.3)وقع هذا اللفظ يف غري تلك القصة؛ فإذا الحظ الرجل اآلية والرواية معا اكنت هل ُمكنة ىلع َتصيل املعىن لو

ليس ىلع شالكة تفسري املتأخرين يف كشف املغلقات، ( ابلخاري: أي)ثم اعلم أن تفـسـري املصنف (: )صاحب الفيض)وقال  -2
 (.7()اسب متعلق به ولو بوجهوتقرير الـمسائل، بل قصد فيه إخراج حديث من

ما يصلح أن يكون تفسريا، كما يوردون ما  -صىل اهلل عليه وسلم-وبهذا يتلخص أن املحّدثني يوردون من الكم الرسول 
 .يتعلق باآلية ـ من الكمه أوفعله ـ ألدىن سبب

 (:ما يصلح من الكمه تفسريا)ومن أمثلة األول 
ثم روى َتت هذا [ 58: مريم(( ]ورفعناه ماكنْا عليا(: ))تعاىل)بقوهل ( عليه السالم)يس ذكـر إدر: ترجم ابلخـاري فـي بـاب -1

 ....(وجد يف السموات إدريس وموىس وعيىس -صىل اهلل عليه وسلم-ابلاب حديث املعراج، وفيه أن الرسول 



ِ فاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحَّتذ خَيُوُضوا يِف (: ))تعاىل)وذكر النسايئ َتت قوهل  -2 رْيِه ََ حديـث بهز بن [ 173: الـنـســـاء(( ]  َحِديٍث 
ويـٌل للـذي حيـدث القـوم فيكذب، فيضحـك بـه القـوم، : )قــــال -صىل اهلل عليه وسلم-حكيم عن أبيه عن جده، عن انليب 

 (.6()ويٌل هل، ويٌل هل

 (: ))تعاىل)وذكر الرتمذي يف تفسري قوهل  -3
ُ
ا أ ْعنُيٍ فاَل َتْعلَُم َنْفٌس مذ

َ
ةِ أ حديث املغرية بن [ 18: السجدة(( ]ْخيِفَ لَُهم مِّن قُرذ

ـ سأل ربه، فقال: )، يقول-صىل اهلل عليه وسلم-شعبة، يرفعه إىل رسول اهلل  ـ عليه السالم  أي رب، أي أهل اجلنة أدىن : إن موىس 
 .أدخل اجلنة: رجل يأيت بعدما يدخل أهل اجلنة اجلنة، فيقال هل: مزنلة؟ قال

أترىض أن يكون لك ما اكن مللك من ملوك : فيقال هل: كيف أدخل اجلنة وقد نزلوا منازهلم، وأخذوا أخذاتهم، قال: فيقول
 ادلنيا؟

ْي رّب : فيقال هل. نعم، أي رّب، قد رضيت: فيقول
َ
 .فإن لك هذا، ومثله، فيقول رضيت أ

 (.8()فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك، وذلت عينك: ال هلرضيت أي رّب، فيق: فيقول. فإن لك هذا، وعرشة أمثاهل: فيقال هل
 (:مايكـون ألدىن سبب )ومن أمثلـة اثلاين 

صىل اهلل عليه -، عن انليب (ريض اهلل عنها)، من حديث اعئشة [237: ابلقرة(( ]وهوأدل اخلصام))ماذكره ابلخاري َتت باب  -1
 (.7()أبغُض الرجال إىل اهلل األدل اخلَِصم: )أنه قال -وسلم

َنا ُمْسلُِمونَ (: ))تعاىل)وَتت تفسري قوهل  -2 َُنذ
َ
-أن رسول اهلل : أورد النسايئ أثر ابن عباس[ 111: املائدة(( ]قالوا آَمنذا َواْشَهْد بِأ

نِزَل إيَلْ : ))يف األوىل منهما إىل قولـه: اكن يقرأ يف ركعيت الفجر -صىل اهلل عليه وسلم
ُ
ِ َوَما أ إىل آخر [ 136: ابلقرة(( ]نَاقولوا آَمنذا بِاَّللذ

َنا ُمْسلُِمونَ ))اآلية، ويف األخرى  َُنذ
َ
 (.9[)111:املائدة(( ]قالوا آَمنذا َواْشَهْد بِأ

 :نظرة وصفية ألمثلة اتلفسري انلبوي: املسألة اثلانية
 :تلايلمن خالل إلقاء نظرة رسيعة ىلع الوارد من اتلفسري انلبوي يمكن فهرسة األمثلة َتت عناوين اك

 :بيان معىن لفظة -1
ـ واهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-إن املتأمل يف ما نقله الصحابة عن الرسول  يالحظ أنهم لم يوردوا عنه تفسرياً لأللفاظ، ويظهر 

أعلم ـ أن ذلك بسبب معرفتهم املعاين اللغوية؛ ألنهم عرب يفهمون معاين اخلطاب، ولو ورد هلم استشاكل يف فهم ألفاظه أو 
(( اذِليَن آَمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا إيَماَنُهم بُِظلْمٍ : ))دلوالته اللغوية لسألوا عنها، ومما يدل ىلع ذلك حديث ابن مسعود يف نزول آيةم
فشق عليهم هذا اخلطاب حَّت بينه ( الظلم: أي أنهم استشلكوا مدلول لفظة)فهم فهموا الظلم بمعناه العام يف لغتهم [ 72: األنعام]

 .سول اهللهلم ر

لم يكن الصحابة حباجة إىل بيان املفردات اللغوية، وذلا لم يرد يف اتلفسري انلبوي إال نادراً، ومنه ماجاء عن أيب سعيد .. إذن 
ًة وََسطاً ))-(:تعاىل)من قوهل ( وسطاً )للفظة  -صىل اهلل عليه وسلم-اخلدري من تفسري الرسول  مذ

ُ
: ةابلقر(( ]َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

 (.13( )والوسط العدل)قال [ 173
 :بيان حكم فقيه يف اآلية -2



مزيد بيان هل، وذلك إما بتحديد مقدار احلكم الفقيه، أو  -صىل اهلل عليه وسلم-قد يرد احلكم يف آية مطلقا فيذكر الرسول 
 .ختصيص اللفظ العام أو غري ذلك

ن ِصَياٍم أْو (: ))تعاىل)مارواه ابلخاري يف تفسري قوهل : ومن َتديد املقدار ًذى مِّن رذاًِسِه فَِفْديٌَة مِّ
َ
َُْو بِِه أ

َ
ِريضاً أ َفَمن اَكَن ِمنُكم مذ

َُْو نُُسٍك 
َ
: والقمل يتناثر ىلع وجيه، فقال -صىل اهلل عليه وسلم-محلت إىل انليب : عن كعب بن عجرة قال[ 196: ابلقرة(( ]َصَدقٍَة أ

 جتد شاه؟ ماكنت أرى أن اجلهد قد بلغ بك هذا، أما

 ال: قلت
فزنلت يّف خاصة، ويه لكم ( صم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكني؛ للك مسكني نصف صاع من طعام واحلق رأسك: قال

 (.11)اعمة
فرسها باملقدار، وأنت تعلم أن  -صىل اهلل عليه وسلم-فأنت ترى أن ابليان القرآين لم حيدد املقدار يف الفدية، فلما فرس الرسول 

 .د أنواع بيان السنة للقرآنهذا أح
اكنت ايلهود إذا حاضت املرأة لم يؤالكوها ولم ُيامعوهن يف : ومن ختصيص العام يف احلكم الفقيه، مارواه مسلم عن أنس قال

ًذى فَ ( ))َعز وجل)، فأنزل اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-ابليوت، فسأل أصحاب انليب 
َ
لُونََك َعِن الَمِحيِض قُْل ُهَو أ

َ
اْعََتِلُوا النَِّساَء يَْسأ

 (.12()اصنعوا لك يشء إال انلاكح: )إىل آخر اآليـة، فقال رسـول اللـه[ 222: ابلقرة(( ]يِف الَمِحيِض 

خذ بظاهر العموم يف قوهل 
ُ
يف مؤالكتها ومشاربتها وخمالطتها وجمامعتها، فاكن هذا : لفهم أن اعَتال املرأة اعم( فاعَتلـوا)فلو أ

 .صصا ذللك العموم القرآينابليان انلبوي خم

 :بيان املشلك -3

: إنما يعرف املشلك بسؤال الصحابة عنه؛ ألن السؤال اليقع إال بعد استشاكل ـ يف الغالب ـ ومن أمثلة ماسأل عنه الصحابة
 .حياة الشهداء

ْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم يُْرَزقُونَ  وال ََتَْسََبذ اذَلِيَن قُتِلُوا يِف َسبِيلِ : ))َسأنلا عبد اهلل عن هذه اآلية: قال مرسوق
َ
ْمَواتاً بَْل أ

َ
ِ أ آل (( ]اَّللذ

أما إنا قد سأنلا عن ذلك، فأخربنا أن أرواحهم يف جوف طري خٍَض، هلا قناديل معلقة بالعرش، ترسح من اجلنة : فقال[ 169: عمران
 (.13)احلديث ..( حيث شاءت، ثم تأوي إىل تلك القناديل

وموىس [ 27: مريم(( ]ياأخت هارون: ))إنكم تقرؤون: ملا قدمُت َنران سألوين: قال( رىض اهلل عنه)بـة وعن املغيـرة بن شع
 .قبل عيىس بكذا وكذا

( إنهم اكنوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصاحلني قبلهم: سأتلـه عن ذلك فقال -صىل اهلل عليه وسلم-فلما قدمت ىلع رسول اهلل 
(17.) 

 :القرآن ذكر مصداق الكمه من -7

( ثم قرأ: )أحاديث كثرية يذكر فيها مصداق الكمه من القرآن، وتأيت عبـارات -صىل اهلل عليه وسلم-ورد يف تفسري انليب 
ـ قال(مصداق ذلك من كتاب اهلل( )اقرؤا إن شئتم) ـ ريض اهلل عنه  صىل اهلل عليه -قال رسول اهلل: ، ومن ذلك مارواه ابن مسعود 



صىل اهلل عليه -ثم قرأ رسول اهلل : امرئ مسلم بيمني اكذبة ليق اهلل وهو عليه غضبان، وقال عبد اهلل من اقتطع مال: )-وسلم
ْوئَلَِك ال َخالَق لَُهْم يِف اآلِخَرةِ َوال: ))مصداق ذلك من كتاب اهلل جل ذكره -وسلم

ُ
ْيَمانِِهْم َثَمناً قَلِيالً أ

َ
ِ وَأ وَن بَِعْهِد اَّللذ  إنذ اذَلِيَن يَْشرَتُ

 ُ  (.15[)88: آل عمران..(( ]يَُكلُِّمُهُم اَّللذ

 :بيان مبهم -5
القاعدة الغابلة أن ما أبهمه القرآن فال فائدة عملية تنال من ذكره، ومع ذلك فإنه ورد سؤال الصحابة عن ذلك، إال أنه نادر، 

كيف سمعت : قلت هل: سعيد اخلدري، قال مّر يب عبد الرمحن بن أيب: ومن ذلك ما رواه مسلم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، قال
 .أباك يذكر املسجد اذلي أسس ىلع اتلقوى؟

يارسول اهلل، أي املسجدين اذلي أسس : يف بيت بعض نسائه، فقلت -صىل اهلل عليه وسلم-دخلت ىلع رسول اهلل : قال أيب: قال
 ىلع اتلقوى؟

 .هو مسجدكم هذا؛ ملسجد املدينة: فأخذ كفاً من حصباء فَضب به األرض، ثم قال: قال
 (.16()أشهد أين سمعت أباك هكذا يذكره: فقلت: قال

 ..أخرياً 
هذه بعض األمثلة للتفسري انلبوي، واملوضوع حيتاج إىل مجع وتأمل تلحديد نوع املثال، مما يفيد يف معرفة مااكن حيتاجه 

بليان انلبوي للقرآن، ولعل أقرب ما يذكر هنا هو ندرة ماورد عنه صىل اهلل عليه وسلم من بيان معىن غريب الصحابة من ا
 .، واهلل أعلم(ريض اهلل عنهم)القرآن؛ مما يرتتب عليه أن فهم عربية القرآن اكن موكواًل للصحابة 

 :ما يستفاد من اتلفسري انلبوي يف أصول اتلفسري: املسألة اثلاثلة

نلظر يف اتلفسري انلبوي، واستنطاق األمثلة اتلفسريية فيه يفيد يف جوانب عدة، ومما يفيده هنا أن طريقة اتلفسري انلبوي إن ا
أصل معتمد يف اتلفسري، فإذا ورد عنه تعميم للفظ، أو تفسري بمثاٍل، أو غري ذلك، ُحِكم بصحة هذه األسايلب اتلفسريية يف 

 .يمكن االقتداء به والقياس عليهاتلفسري، وأنها يف املجال اذلي 
 .كما أنه يفيد يف بيان صحة بعض األسايلب اليت اعتمدها املفرسون من السلف

ثم إن هذا يفيد يف تصحيح بعض مرويات السلف اليت جاءت خمالفة للعبارة انلبوية يف اتلفسري، ذلك أن َترير هذه األسايلب 
ـ أن -صىل اهلل عليه وسلم-عبارة انليب  يف اتلفسري انلبوي يبني مدى احتمال انلص لغري ـ حسب عليم  فِقَه انلّص )، وفيما أظن 

من اتلفسري انلبوي لم يلق عناية من هذا اجلانب، وذلا قمت بهذه املحاولة االجتهادية بليان هذه الفكرة من خالل ( اتلفسريي
 .أمثلة توضح ذلك

ذه، ولكنه جهد املقل، وبذرة ألقيها تلجد طريقها إىل انلماء ـ إن إن مثل هذه ادلراسة الرسيعة ال تكيف يف تأصيل قضية كه
 :شاء اهلل ـ وإيلك أيخ القارئ عرض األمثلة

 :املثال األول* 



ـ يقول -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل : )قال( ريض اهلل عنه)عن عقبة بن اعمر  ا : ))ـ وهو ىلع املنرب  وا لَُهم مذ ِعدُّ
َ
وَأ

ةُ اْسَتَطْعُتم مِّ   (.18()أال إن القوة الريم، أال إن القوة الريم، أال إن القوة الريم[ 63: األنفال(( ]ن قُوذ
 :وجاء عن مجع من السلف ما ييل

 (.مكحول)الريم من القوة : لقوة -1
 ( ابن عباس)الريم والسيوف والسالح : لقوة -2

 ( عّباد بن عبد اهلل ابن الزبري)مرهم بإعداد اخليل  -3
 ( .عكرمة وجماهد)ذكـور اخليـل : وةلق -7

 (.17( )سعيد بن املسيب)الفرس إىل السهم ومادونه : لقوة -5
صىل -القوة بالريم، فهل ُيّطرح ماورد عن السلف من عبارات خمالفة ملا جاء عنه  -صىل اهلل عليه وسلم-لقد فرس الرسول 

 .مادام انلص قد ثبت طاح ما دونه: ، ويقال-اهلل عليه وسلم
 .أراد أن يشري إىل القوة اليت يه أنكى أنواع القوة، وأشدها تأثرياً يف احلرب؟ -صىل اهلل عليه وسلم-إن الرسول : م يقالأ

والصواب من : )أراد هذا، وقد أشار إىل ذلك اإلمام الطربي فقال -صىل اهلل عليه وسلم-اذلي يظهر ـ واهلل أعلم ـ أن الرسول 
للـه أمر املؤمنـني بإعـداد اجلهاد وآلـة احلرب، ومايتقوون به ىلع جهـاد عـدوه وعدوهم من إن ا: القول يف ذلك أن يقـال

 .املرشكـني من السالح والرمـي، وغيـر ذلك، ورباط اخليــل
 .عىن بالقوة معىن من معاين القوة، وقد عّم اهلل األمر بها: وال وجه ألن يقال

إن : قيل هل(. أال إن القوة الريم: )قد بني أن ذلك مراداً به اخلصوص؛ بقوهل -يه وسلمصىل اهلل عل-فإن رسول اهلل : فإن قال قائل
اخلرب وإن اكن قد جاء بذلك، فليس يف اخلرب مايدل ىلع أنه مراد به الريم خاصة دون سائر معاين القوة عليهم، فإن الريم أحد 

 .دون غريها: لم يقلو( أال إن القوة الريم: )معاين القوة؛ ألنه إنما قيل يف اخلرب

السيف والرمح واحلربـة، ولك ماكـان معونـة علــى قتــال املرشكــني، كمعونـة الرمـي، أو أبلـغ من : ومن القوة ـ أيضا
 (.19()هذا مع وهاء سنـد اخلرب بذلك عن رسول اهلل. الرمـي فيهـم وفـي انلاكيـة منهـم

مايدل ىلع اتلخصيص، دل ذلك ىلع أن مراده  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول وبهذا يمكن القول أنه ملا لم يكن يف تفسري ال
 .اتلمثيل، وملا مثل للقوة ذكر أىلع القوة وأشدها

وإذا اكن ذلك كذلك فإن روايات السلف التكون معارضة للتفسري انلبوي، وذلا يصح قبوهلا واتلفسري بها؛ ألنها تدخل يف 
 .عموم القوة

يف مثل هذا  -صىل اهلل عليه وسلم- باملثال أسلوب صحيح يف اتلفسري؛ ألنه وارد عن الرسول أن اتلفسري: ونتيجة القول
 احلديث، واهلل أعلم

 :املثال اثلاين* 



اَعِة : ))مفاتح الغيب مخس: قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل ( ريض اهلل عنهما)عن ابن عمر  َ ِعنَدهُ ِعلُْم السذ إنذ اَّللذ
ْرٍض  َويُزَنِّلُ 

َ
يِّ أ

َ
اَذا تَْكِسُب َغـداً َوَما تَـْدرِي َنْفـٌس بِأ رَْحاِم َوَما تَـْدرِي َنْفٌس مذ

َ
َ َعلِيٌم َخبرِيٌ الَغْيَث َويَْعلَـُم َما يِف األ (( َتُموُت إنذ اَّللذ

 (.2[).37: لقمان]

وَِعنَدهُ َمَفاتُِح الَغيِْب ال َيْعلَُمَها إالذ : ))َقوهل تعاىليف ( مفاتح الغيب)فرس  -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا املثال جتد أن رسول اهلل 
اَعةِ : ))بآية لقمان[ 59: األنعام...(( ]ُهوَ  َ ِعنَدهُ ِعلُْم السذ  [.37: لقمان...(( ]إنذ اَّللذ

 .إن تفسري القرآن بالقرآن مسلك صحيح من مسالك اتلفسري بناء ىلع هذا املثال: ويمكن القول
 .إن هذا املسلك واضح ومعروف مشهور :ولعلك تقول

 .، إذ يف وروده عنه ماينبه إىل استعمال هذا املسلك-صىل اهلل عليه وسلم-إن املراد هنا تأصـيـلـه بوروده عن انليب : فأقول لك
ْمُن وَُهم اذِليَن آَمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا إيَما(: ))تعاىل)ومما يدل ىلع ذلك أن الصحابة لـمــا اسـتـشـكـلوا قوهل 

َ
ْوئَلَِك لَُهُم األ

ُ
َنُهم بُِظلٍْم أ

ْهَتُدونَ  َك لَُظلٌْم َعِظيمٌ : ))إنه ليس بـذاك أال تسمـُع إىل قـول لقمـان البنه: قال هلم[ 72: األنـعام(( ]مُّ ْ  (.21[)13: لقمان(( ]إنذ الرشِّ
، واكن يمكن إجابتهم وحل إشاكهلم بدون (سمعأال ت: )يرشدهم إىل هذا املـسـلـك بقوهل -صىل اهلل عليه وسلم-فـكــأنه 

 .اإلشارة إىل اآلية واهلل أعلم
 ..وأخرياً 

 :إذا اكن يمكن استنباط بعض األسايلب اتلفسريية يف اتلفسري انلبوي والقياس عليها، فإن هناك مااليقاس عليه، ومنه
 :أن يكون اتلفسري يف بيان حكم رشيع: أوالً 

فـســأل أصـحــــاب . يلهود إذا حاضت املرأة منهم لم يؤالكوها، ولم ُيامعوهن فـي الـبـيـوتاكنت ا: )عن أنس بن مالك قال
ًذى فَاْعََتِلُوا النَِّساَء يِف ))، فأنزل اهلل عز وجل -صىل اهلل عليه وسلم-الـنـيب 

َ
لُونَـَك َعـِن الَمِحيِض قُـْل ُهَو أ

َ
ويَْسأ

 [.222: ابلقرة((]الَمِحيِض 

 (.22()اصنعوا لك يشء إال انلاكح: )فقال رسول اهلل 
لفظ اعم، ويمكن أن يفهم منه اعَتال النساء يف املؤالكة واملنام وابليوت، (( فَاْعََتِلُوا النَِّساءَ يِف الَمِحيِض (: ))تعاىل)إن قول اهلل 

 .املعارشة مــا يـدل ىلع ختصيص االعَتال باملجامعة دون غريها من -صىل اهلل عليه وسلم-فذكر الـرســـول 
 :أن يكون اتلفسري بليان أمر غييب: ثانيا

ْحَياٌء ِعنَد ))َسأنلا عـبــد اهلل بن مـسـعـود عن هذا اآلية : عن مرسوق قال
َ
ْمَواتاً بَْل أ

َ
ِ أ وال ََتَْسََبذ اذَلِيَن قُتِلُوا يِف َسبِيِل اَّللذ

 :فقال[. 169: ال عمران(( ]َربِِّهْم يُْرَزقُـونَ 

أرواحهم يف جوف طري خَض هلا قناديل معلقة بالعرش، ترس ح من اجلنة حيث شـاءت ثم تأوي : أنلا عن ذلك، فقالأما إنا قد س
 (.23()إىل تلك القناديـل



، وذلا سأل الصحابة عن -صىل اهلل عليه وسلم-إن صفة حياة هؤالء الشهداء اليمكن إدراكـهــا إال عــن سـمــاع من انليب 
 .لشهداءهذه احلياة اخلاصة با

ألن الـمـجـال فـي هـــذا ليس مفتوحا حبيث يمكن )أسلوب تفسريي )إنه يف مثل هذين املثالني اليمكن استنباط 
االستنباط منه، بل هو حمدد بليان حكم رشيع أو أمر غييب، ولـــذا يقف املفرس عند انلص واليمكنه جتاوزه، ليستفيد منه يف 

 .نص آخر يقيسه عليه

 :اهلوامش
 .اكن ابن كثري من أكرث املفرسين تأثرا بهذا املنهج اذلي عند املحدثني( 1)

 .ظاهر أنه ليس من اتلفسري، فتأمل( بيان مايقرأ بعد تمام سورة: )ماذكره من قوهل( 2)
 .5ـ9/7: المع ادلراري( 3)

 [(.1]حاشية رقم) 9/7: المع ادلراري: انظر( 7)
 .6/731فتح ابلاري : انظر( 5)

 329/ 6كربى السنن ال( 6)
 .5/378سنن الرتمذي ( 8)

 1/331ومثله النسايئ يف السنن الكربى  7/36فتح ابلاري : انظر( 7)
 .6/339السنن الكربى للنسايئ ( 9)

 (.7/21فتح ابلاري )رواه ابلخاري ( 13)

 (.7/37فتح ابلاري )رواه ابلخاري ( 11)
 .332رقم /رواه مسلم ح( 12)

 .1778/ أخرجه مسلم ح( 13)
 .2135/رواه مسلم ح( 17)

 .رواه ابلخاري( 15)
 .1397/رواه مسلم ح( 16)

 .1918/رواه اإلمام مسلم ح( 18)
 .ومابعدها 7/73: ادلر املنثور: انظر( 17)

وذلا ضعفه ـ ( 17/3)وما ذكر الطربي من وهاء السند؛ ألنه رواه من طريق ابن هليعة . 17/38)شاكر : ط)تفسري الطربي ( 19)
 .ولم يكن عنده هل إسناد آخر، واحلديث ـ كما علمت ـ رواه مسلم وغريه، فال شك يف صحته فيما يظهر ـ



ومن الطريف يف تفسري القرآن بالقرآن عند انليب صىل اهلل ) 7/171فتح ابلاري )رواه ابلخاري يف مواضع من صحيحه ( 23)
 (.عليه وسلم أنه فرس آيتني من سورة األنعام بآيتني من سورة لقمان 

 (.7/382فتح ابلاري )رواه ابلخاري يف مواضع من صحيحه ( 21)

 .332رواه مسلم برقم ( 22)
 .1778رواه مسلم برقم ( 23)

  
  

 

 


