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 التفسري التحلييل

  :تعريف التفسري

ه يل: كذااستفرسته : مصدر َفرس، بمعنى اإليضاح والتبيني، يقال: لتفسرُي لغة   . سألته أن يفرسر

ة، وكل يشء ُيعرف به تفسري (  البول ) َنَظر الطبيب إىل املاء : والَفرْس  لينظَر ِعلََّته، وكذلك التَّْفرِسَ

 .اليشء ومعناه هو تفرسته

يُتُه لينطلق، وهو راجع ملعنى : َفرَسُت الَفَرس: وُيطلق التفسري عىل التعرية لالنطالق، يقال َعرَّ

 ( 55/ 5)لسان العرب ) فكأنه كَشف ظهره هلذا الذي يريد منه ِمن اجلَري الكْشف، 

  

  :التفسري يف االصطالح

د هو ع ": قال الزركيش *  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  -لٌم ُيعَرف به َفْهم كتاب اهلل املنزل عىل نبيره حممَّ

اللغة، والنحو والترصيف، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وِحكمه، واستمداد ذلك من ِعْلم 

الربهان )وعلم البيان، وأصول الِفقه، والقراءات، وحيتاج ملعرفة أسباب النزول والناِسخ واملنسوخ 

 (  ((11/ 1)يف علوم القرآن؛ لبدر الدين الزركيش 

هو ِعلُم نزول اآليات وشؤوهنا وأقاصيصها، واألسباب النازلة فيها، ثم  ": وقال السيوطي  *

ها، ومطلقها ترتيب مكر  ها وعامر يرها ومدنيرها، وحُمْكمها ومتشاهبها، وناسخها ومنسوخها، وخاصر

ها، وحالهلا وحرامها، ووْعِدها ووعيدها، وأْمرها وهَنْيها، وِعرَبها وأمثاهلا  ومقيَّدها، وُُمَْملها وُمفرسَّ

 ( 555: ص)اإلتقان يف علوم القرآن؛ للسيوطي )  
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لم يبحث فيه عن القرآن الكريم، من حيث دالالته عىل مراد اهلل بقدر الطاقة ع"هو : وقال الزرقاين 

 (مناهل العرفان للزرقاين : )انظر . "البرشية

 التأويل 

ُل تأوياًل، وُثالثيُّه آل َيُؤول؛ أيهو  : لغة    ل ُيَؤور آل اليشء مَجعه وأصلحه، : رجع وعاد، يقال: من َأوَّ

 .مشكلة بلفظ واضٍح ال إشكاَل فيهفكأنَّ التأويل مجُع معاٍن 

ْيته وطلبته: تأولُت يف فالن األْجر: ويقال  .حترَّ

ل والتأويل تفسرُي الكالم الذي ختتلف معانيه، وال يصحُّ إال ببيان غرِي لفظه: وعن الليث   التأوُّ

له له وتأوَّ ره، وأوَّ له دبَّره وقدَّ ل الكالم تأوَّ ه: وأوَّ   فرسَّ

  

ا يف    االصطالحأمَّ

  :يطلق ويراد به احد معنيني 

تفسري الكالم وبيان معناه؛ سواء واَفق ظاهره أو َخاَلَفه، فيكون التأويل والتفسري عىل هذا : أحدمها

 .مرتادَفني

ن به، وعىل  : ثانيهام ف اللفظ عن املعنى الراجح إىل املعنى املرجوح لدليل َيْقرَتِ  هو ََصْ

ل مطاَلب   :بأمرينهذا فاملتأور

 .أن يبنير احتامَل اللْفظ للمعنى الذي مَحَله عليه، وادَّعى أنه املراد :األمر األول

أن يبنير الدليَل الذي أوجب َْصَف اللْفظ عن معناه الراجح إىل معناه املرجوح، وإال : األمر الثاين

 (التفسري واملفرسون للذهبي )  كان تأوياًل فاسًدا، أو تالعًبا بالنصوص

  

 بيان الَفْرق بني التفسري والتأويل

 اختلفت عبارات العلامء يف بيان ذلك 
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مني من  :قال أبو ُعَبيدة وطائفة مها بمعنًى واحد، وعليه فُهام مرتادفان، وهذا هو الشائُع عند املتقدر

  علامء التفسري، كاإلمام ابن جرير وغريه

  

التأويل، وأكثُر استعامله يف األْلفاظ ومفرداهتا، وأكثر التفسرُي أعمُّ من  :قال الراغب األصفهاينو

استعامل التأويل يف املعاين واجُلَمل، وأكثر ما ُيستعَمل يف الكتب اإلهلية، والتفسري ُيستعمل فيها ويف 

 غريها

ا أن ُيستعمل يف غريب األلفاظ كالَبِحرية والسائبة والَوِصيلة واحلَام، أو يف تبيني امل راد فالتفسري إمَّ

َكاةَ  ﴿ :- تعاىل -ورْشحه؛ كقوله  اَلَة َوآُتوا الزَّ ن [51: البقرة]﴾  َوَأِقيُموا الصَّ ا يف كالم مضمَّ ، وإمَّ

ُره إال بمعرفتها؛ نحَو قوله  ة ال يمكن تصوُّ اَم النَِِّسُء ِزَياَدٌة يِف اْلُكْفرِ  ﴿ :- تعاىل -بِقصَّ : التوبة]﴾  إِنَّ

17ِ 

  

ا التأويل، فإنَّه ا، نحو  وأمَّ ا، ومرًة خاصًّ ًة عامًّ املستعَمل تارًة يف اجلحود املطَلق، ( الكفر)ُيستعَمل َمرَّ

ة، و املستعمل يف التصديق املطَلق تارة، ويف تصديق ِدين احلقر  (اإليامن)وتارًة يف جحود الباري خاصَّ

ا يف لفظ ُمْشرَتك بني معاٍن خمتلفة، ونحو لفظ    اجلد والوجد والوجوداملستعمل يف (وجد) تارة، وإمَّ

  

القْطع عىل أنَّ املراد من اللفظ هذا، والشهادة عىل اهلل أنَّه عنَى باللفظ هذا، : التفسري: قال املاتريديو

فإن قام دليٌل مقطوٌع به، فصحيح، وإال فالتفسري بالرأي وهو املنهي عنه، والتأويل ترجيُح أَحد 

 .، وعىل هذا فالنرسبة بينهام التباين[13]املحتمالت بدون الَقْطع والشهادة عىل اهلل

هو بياُن املعاين التي ُتستفاد  :والتأويل بيان املعاين التي ُتستفاد من وْضع العبارة، :التفسري وقيل إن  

وقد نبَّه إليه اإلماُم األلويس   هو املشهوُر عنَد املتأخرين بطريق اإلشارة، فالنرسبة بينهام التباين، وهذا

مة تفسريه  .يف مقدر

امع، وإنام االستنباط فيام  : قال أبو نرص الُقَشريي :قال اإلمام الزركيش وُيعترَب يف التفسري االتباع والسَّ

 َيتعلَّق بالتأويل

http://www.alukah.net/sharia/0/52643/#_ftn13
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  :أمهية علم التفسري

أجَلها مكانة، وأعالها رشفًا علوم القرآن الكريم، ألهنا إن مباحث العلوم تتفاضل، وإن من 

 .موصولة بكالم الرمحن، إذ أن رشف العلم من رشف املعلوم

 

احِلَاِت َأنَّ هَلُ  نإ : ىلعات –قال اهلل  ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُ املُْْؤِمننَِي الَّ ْم َهَذا اْلُقْرآَن ََيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبرشر

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َأْعَتْدَنا هَلُْم َعَذاًبا َألِياًم  * َأْجًرا َكبرًِيا  .[11ــ  9: سورة اإلرساء ] {َوَأنَّ الَّ

 

عليهم أمجعني، ومن سار عىل درهبم من سلفنا  -تعاىل  –لقد أدرك الصحابة الكرام رضوان اهلل   .1 

به عليهم هبذه األهلية،  -تعاىل  -ا الرشف العظيم الذي امتن اهلل هذ -تعاىل  –الصالح رمحهم اهلل 

وبحمل راية اإلسالم، وبتنَزل القرآن الكريم عىل خري األنام نبينا وحبيبنا ورسولنا حممد ــ صىل اهلل 

عليه وسلم ــ، فأقبلوا عليه يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، جعلوا منه غذاء ألرواحهم، وقَرة 

، وأقاموا حدوده، وطَبقوا رشائعه، فكان شفاء هم، تعلموا حالله وحرامه، ونَفذوا أحكامألعينه

به شأهنم، وزكت نفوسهم، وَسَمْت أخالقهم، َوَصُلَحْت  -تعاىل  -ألرواحهم وأجسادهم، أعىل اهلل 

 ."أهل اهلل وخاصته"رسائرهم، واستحقوا أن يكونوا أهل القرآن الكريم 

 

أهلني  -تعاىل  -إن هلل ) : - صىل اهلل عليه وسلم -قال رسول هلل : قال  -عنه ريض اهلل  -عن أنس 

 .[5115صحيح اجلامع ( ]أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته: من الناس 

 

فكانت أهلية تكليٍف وترشيٍف وتكريم، بأن أضيفوا إىل اهلل ــ تبارك وتعاىل ــ، فرفعهم اهلل ــ تعاىل ــ 

أن يرفعهم بأحساهبم وأنساهبم، وأعَز هبم اإلسالم، ففتحوا البالد وقلوب  هبا، وأعىل شأهنم قبل

 .العباد، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء

يرفع : إن اهلل ــ تعاىل ــ ) : قال رسول هلل ــ صىل اهلل عليه وسلم ــ: عن عمر ــ ريض اهلل عنه ــ قال و
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  .[1991صحيح اجلامع ]و [ 5115خمترص مسلم ( ]هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين

ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ اهلِل َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلًفا َكثرًِيا} : - تعاىل -قال اهلل  َوإَِذا  * َأَفاَل َيَتَدبَّ

وُه إىَِل الرَّ  ِذيَن  ُسوِل َوإىَِل ُأويِل اأْلَْمِر ِمنُْهمْ َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اْْلَْوِف َأَذاُعوا بِِه َوَلْو َردُّ َلَعلَِمُه الَّ

ْيَطاَن إاِلَّ َقلِياًل  َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهمْ  َبْعُتُم الشَّ ــ  95: سورة النساء ] {َوَلْواَل َفْضُل اهللِ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه اَلتَّ

91]. 

فيزداد حمبة له، وإيامنا به، وخشية  -رك وتعاىل تبا -ربه يزداد املؤمن معرفة ب بهعلم التفسري   .2

وتعظيام له، وخوفا ورجاء وإخالصا، ويوَحده حق توحيده عىل نور من ربه بألوهيته وربوبيته 

 .وأسامئه احلسنى وصفاته العىل

  .من خلقه -سبحانه  -، َوَيعرُف اْللَق مراد اْلالق "كالم اهلل القرآن الكريم  "بالتفسري ُيـفهم   .3

  .يف أخالقه وهدية، وما أْرِسَل به -صىل اهلل عليه وسلم  -به ُيقتدى بالنبي   .4

َ صفات أهل السعادة والشقاء، وأهل اْلري والرش، ترغيبًا وترهيبًا ألخذ العربة، والتنافس يف  فقد بنين

من أجلها  ميادين اْلريات، واملسارعة إىل الطاعات، وترك املنكرات، وإدراك الغاية العظمى التي

 . العباد -تبارك وتعاىل  -خلق اهلل 

َور املدنينة وما فيها من آداب وأحكام ، ويعرف تاريخ   .5 ور املكينة من السن بالتفسري ُتعرف السن

جه، فتحصل الثقة به، واإلطمئنان إليه، فقد رضب اهلل  يف القرآن الكريم  –تعاىل  -الترشيع وتدرن

َ سبيل املؤمنني، األمثال، وذكر قصص األولني وا الخرين، وما سيؤول الناس إليه يوم الدين، وبنين

 .وحذر من سبل الشياطني، وأرشدنا إىل وسائل النجاة منهم ومن أعواهنم

  :حكم تعَلم التفسري

:  -تعاىل  -قال اهلل .أفراد من العلامء سقط عن العمومإن قام به  : علم التفسري فرض كفاية1

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب كَِتاٌب } ُروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ   .[59: سورة ص ] {َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

هم أدرى من غريهم من الناس باللغة العربية، وسعة  بالتفسري إذ ال ينبغي أن ختلو األَمة من علامء

العريبن املبني، الذي خاطب اهلل الناس به، آفاقها، عقلوا التفسري وفهموه عىل ما يقتضيه اللسان 
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ومحلوه عىل ظاهره املفهوم بذلك اللسان، دون نفٍي، وال تكييف، وال تشبيه، وال متثيل، وال تأويل 

 .- عز وجلن  -باطِل يف حق اهلل 

علامء أعلم من غريهم من املكلفني بام علموه من األوامر والنواهي الرشعية، وأسباب النزول، 

خ واملنسوخ، وامُلحَكم وامُلتشابه، وامُلطلق وامُلقيد، والُعموم واْلُصوص، واإلجياز وبالناس

 .وما إىل ذلك. واإلطناب، وامُلجَمل وامُلـَبينـِن

حون امُلْشكِل وما يستنبطونه من ِحَكٍم وأْحكام، وُيعَلمون األمة ما خفي عليها من معاين كالم  فيوضن

فاهيم، وتقام الرشائع، ويعمل بالعبادات واألحكام واملعامالت لتتوحد امل. -تبارك وتعاىل  -اهلل 

  .- تبارك وتعاىل –عىل هدًى من اهلل 

بحيث ال ُيعذُر أحد بجهله، وعىل كل منهم واجُب  ىل كل أحدع فرض عنيومنه ما هو    .2

بأسامئه وصفاته، وما يقيمون به فرائضهم وعقائدهم  -سبحانه وتعاىل  -تعلمه، وذلك ملعرفة رهبم 

وعباداهتم، وما تستقيم به شؤون حياهتم من أوامر ونواهي، وحدود، وحمرمات، وأخالق، 

ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعىَل ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَاَأَفاَل َيتَ }:  -تعاىل  –ومعامالت، قال اهلل   .[55: سورة حممد ] {َدبَّ

  :أقسام التفسري

 وتفسري بالراي  روايةينقسم اىل قسمني ، تفسري بالرواية  والدراية باعتبار ال

 التفسري النقيل  "أو  "باملأثور"وهو ما يسمى بالتفسري :  "بالرواية  "تفسري ال/ 2

 : نوعان وهو

ه، وال جيوز إمهاله وإغفاله،  : أحدمها إذا توافرت األدلة عىل صحته وقبوله، وهذا ال يليق بأحد ردن

وال جَيمل أن نعتربه من الصوارف عن َهْدي القرآن الكريم، بل هو عىل العكس، عامل من أقوى 

 .العوامل عىل االهتداء بالقرآن

هذا جيب رده، وال جيوز قبوله، وال االشتغال ، و رد الرواية أسبابما ال يصح لسبب من  : ثانيهام
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مناهل العرفان : ]به، وال يزال كثري من أيقاظ املفرسين كابن كثري، يتحَرون الصحة فيام ينقلون،

 [  للزرقاين

  :ما التفسري باملأثور الذي حيتاج إىل رشح وبيان فقد اشتهر منه أربـع طـرق، وهي

 -وهو  -تبارك وتعاىل  -أبلغ أنواع التفسري ، فالقرآن كالم اهلل هو من  : تفسري القرآن بالقرآن .1

فأحيانا جتد تفَسري آية بآية أخرى يف موضع آخر، ولفظة بلفظة، ومعنى . أعلم بمراده -سبحانه 

بمعنى، وأسلوبا بأسلوب آخر يف موضع غريه، بنَي بالتفصيل فبسط يف موضع، واخترص يف موضع 

، وقَيد  وهذا من وجوه اإلعجاز يف . وأطلق، وخَصص وعَمم، وحذف وأضافغريه، أمجل وفرسن

 . - سبحانه -كتاب اهلل 

 وهو نوعان

َوُقْلنَا َيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت } : - تعاىل –ــ قال اهلل :  تفسري املفهوم من آية بآية أخرى يف موضع آخر/ أ

َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاملنِِيَ َوَزْوُجَك اجْلَنََّة َوُكاَل ِمنَْها َرَغًدا َحْيُث  اَُم  * ِشْئُتاَم َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ َفَأَزهلَّ

ْيَطاُن َعنَْها َفَأْخَرَجُهاَم ِِمَّا َكاَنا فِيِه َوُقْلنَا اْهبُِطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف اأْلَرْ  ِض ُمْسَتَقرٌّ الشَّ

ِحيمُ  * َوَمَتاٌع إىَِل ِحنيٍ  اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ ِه َكلاَِمٍت َفَتاَب َعَلْيِه إِنَّ ى آَدُم ِمْن َربر ــ  15: سورة البقرة ] {َفَتَلقَّ

17 ].  

 -تعاىل  -جاء بيان هذه اآلية وتفسري ما حدث بمزيد بيان يف موضع آخر من القرآن الكريم ، بقوله 

َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن َوَيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك }:  اجْلَنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِشْئُتاَم َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ

ُكاَم  * الظَّاملنِِيَ  ْيَطاُن لُِيْبِدَي هَلاَُم َما ُووِرَي َعنُْهاَم ِمْن َسْوآهِتاَِم َوَقاَل َما هَنَاُكاَم َربُّ َعْن َهِذِه َفَوْسَوَس هَلاَُم الشَّ

َجَرةِ  ا  * َوَقاَسَمُهاَم إيِنر َلُكاَم ملََِن النَّاِصِحنيَ  * إاِلَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ َأْو َتُكوَنا ِمَن اْْلَالِِدينَ  الشَّ مُهَ َفَدالَّ

َجَرَة َبَدْت هَلاَُم َسْوآهُتُاَم َوَطِفَقا ََيِْصَفاِن َعَلْيِهاَم ِمْن َوَرِق اجْلَنَّةِ  اَم َأََلْ  بُِغُروٍر َفَلامَّ َذاَقا الشَّ ُ ا َرهبُّ َوَناَدامُهَ
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ْيَطاَن َلُكاَم َعُدوٌّ ُمبنِيٌ  َجَرِة َوَأُقْل َلُكاَم إِنَّ الشَّ نَا َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا َوإِْن ََلْ َتْغِفْر  * َأهْنَُكاَم َعْن تِْلُكاَم الشَّ َقااَل َربَّ

ينَ    .[51ــ  19عرف سورة األ] {َلنَا َوَتْرمَحْنَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اْْلَارِسِ

 -تعاىل  –وذلك كقوله  : يف موضع بموضع آخر –تبارك وتعاىل  -بيان وتفسري ما استثناه اهلل  ./ ب 

ِذيَن آَمنُوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة اأْلَْنَعاِم إاِلَّ َما ُيْتىَل َعَلْيُكْم غَ }:  َا الَّ ْيِد َوَأْنُتْم َيا َأَيُّ يلر الصَّ رْيَ حُمِ

ُكُم َما ُيِريدُ   .[1: سورة املائدة ] {ُحُرٌم إِنَّ اهللََّ حَيْ

 -بقوله [ 1: سورة املائدة ] {إِالَّ َما ُيْتىَل َعَلْيُكمْ } –تبارك وتعاىل  -تثناه اهلل جاء بيان وتفسري ما اس

نِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغرْيِ }: يف موضع آخر من سورة املائدة :  -تعاىل  ُم َوحَلُْم اْْلِ َمْت َعَلْيُكُم املَْْيَتُة َوالدَّ ُحرر

ْيُتْم َوَما ُذبَِح َعىَل النُُّصِب َوَأْن اهللِ بِِه َوامْلُنَْخنَِقُة َواملَْْوقُ  ُبُع إاِلَّ َما َذكَّ َيُة َوالنَّطِيَحُة َوَما َأَكَل السَّ در وَذُة َواملُْرَتَ

ِذيَن َكَفُروا ِمْن ِدينُِكْم َفاَل خَتَْشْوُهْم َواْخَشوْ  َم ِن اْلَيوْ َتْسَتْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذلُِكْم فِْسٌق اْلَيْوَم َيِئَس الَّ

ْساَلَم ِدينًا َفَمِن اْضُطرَّ يِف خَمْمَ  َصٍة َغرْيَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

ْثٍم َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ    .[1: سورة املائدة ] {ُمَتَجانٍِف إِلِ

عن الوحي  -صىل اهلل عليه وسلم  -التي تلقاها رسولنا  تفسري القرآن بالسنة النبوية املطهرة  .2 

  .جربيل عليه الصالة والسالم

ُه َلَتنِْزيُل َربر اْلَعاملَنِيَ } : - تعاىل -قال اهلل  وُح اأْلَِمنيُ  * َوإِنَّ َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن * َنَزَل بِِه الرُّ

  .[195 – 195سورة الشعراء ] {بِلَِساٍن َعَريِبٍّ ُمبنِيٍ  * املُْنِْذِرينَ 

إن هذا القرآن سبب طرفه بيد اهلل، وطرفه بأيديكم، ) : - صىل اهلل عليه وسلم -وقال رسول اهلل  

: انظر . رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جيد( فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن تـَْهـلِكوا بعده أبدا

 .[15/ 91/ 1والرتهيب  صحيح الرتغيب]
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نبي اهلداية والرمحة بأن أنزل القرآن  -صىل اهلل عليه وسلم  -امتنن اهلل عىل رسولنا وحبيبنا حممد 

عىل قلبه فهو أحب اْللق إىل اهلل، وأتقاهم له، وأعلمهم بحالله  -تبارك وتعاىل  –الكريم كالم اهلل 

وحرامه، فقد ُعرَف بصدقه وأمانته ورجاحة عقله وفصاحة لسانه، وُحسن خلقه، امتدحه اهلل بقوله 

 .[5: سورة القلم ] {َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيمٍ }: 

الناس لسانا، وأبلغهم بيانا، بلـنغ الرسالة، وأدى األمانة، أتاه اهلل جوامع الكلم، فكان من أفصح 

 .ونصح األمة، وجاهد يف اهلل حق جهاده حتى أتاه اليقني، فجزاه اهلل عنا خري ما جزى به نبيًا عن أمته

ِه ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احْلَقر لِيُ } : يف كتابه العزيز -تعاىل  –قال اهلل  يِن ُكلر ْظِهَرُه َعىَل الدر

 .[59: سورة الفتح ] {َوَكَفى بِاهللَِّ َشِهيًدا

 

 -تبارك وتعاىل  -باهلدى ودين احلق، مبينًا ومفرسًا ملا جاء يف كتاب اهلل  -تبارك وتعاىل  -أرسله اهلل 

 .من أحكام، وعبادات، ومواريث، وحقوق، وواجبات، وأخالق، وآداب، وِعرب وِعظات

 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل } : - تعاىل –ل اهلل وقا َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك إاِلَّ ِرَجااًل ُنوِحي إَِلْيِهْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذر

َل إَِلْيِهْم َولَ  * َتْعَلُمونَ  َ لِلنَّاِس َما ُنزر ْكَر لُِتَبنير ُبِر َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذر ُرونَ بِاْلَبيرنَاِت َوالزُّ سورة ] {َعلَُّهْم َيَتَفكَّ

  .[55ــ  51: النحل 

  :تفسري القرآن بالسنة  أمثلة عىل

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدََيُاَم } : قوله تعاىل*  اِرُق َوالسَّ مثال صالح لذلك فإن [ 19سورة املائدة ] {َوالسَّ

وقيََّدْتُه بالسارق الذي يرسق ربع فبينت السنة القولية األول منهام  السارق فيه مطلق كاليد،

 . [أخرجه الشيخان( ]ال قطع إال يف ربع دينار فصاعدا: ) -صىل اهلل عليه وسلم  -بقوله  دينار،
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أو فعل أصحابه وإقراره، فإهنم كانوا يقطعون يد  -صىل اهلل عليه وسلم  -كام بينت اآلخر بفعله 

ديث، وبينت السنة القولية اليد املذكورة يف آية السارق من عند املفصل كام هو معروف يف كتب احل

بأهنا  [1: سورة املائدة ]و [ 51: سورة النساء ] {َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكمْ }: التيمم 

أخرجه أمحد ] (التيمم رضبة للوجه والكفني): - صىل اهلل عليه وسلم -أيضا بقوله  الكف

   [- ريض اهلل عنهام -يارس والشيخان وغريهم من حديث عامر بن 

ِذيَن آَمنُوا َوََلْ َيْلبُِسوا إِياَمهَنُْم بُِظْلٍم ُأوَلِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ "  –: تعاىل  قوله  * سورة ] {الَّ

  ،[95: األنعام 

كل ظلم ٍ  عىل عمومه الذي يشمل( بظلم: )قوله  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقد فـَهـَِم أصحاُب النبي 

نا َل يلبس أيامنه بظلم ؟ ! يا رسول اهلل: ولو كان صغريا، ولذلك استشكلوا اآلية فقالوا   -فقال  أين

َك َلُظْلٌم } : ليس بذلك إنام هو الرشك، أال تسمعوا إىل قول لقامن: ) -صىل اهلل عليه وسلم  ْ إِنَّ الرشر

  .[أخرجه الشيخان وغريمها[ ]11: سورة لقامن ] {َعظِيمٌ 

 

اَلِة إِْن ِخْفُتْم َأْن } : وقوله تعاىل*  وا ِمَن الصَّ ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْقرُصُ َوإَِذا رَضَ

ِذيَن َكَفُروا   .[111سورة النساء ] {َيْفتِنَُكُم الَّ

 

َسأل بعض الصحابة أن قرص الصالة يف السفر مرشوط له اْلوف، ولذلك  : فظاهر هذه اآلية يقتيض

ق اهلل هبا : )ما بالنا َنْقرِصْ وقد أِمنـنا ؟ قال  : فقالوا -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل  صدقة تصدن

 . [رواه مسلم] (عليكم فاقبلوا صدقته

 

مُ } : - تعاىل -وقوله *  َمْت َعَلْيُكُم املَْْيَتُة َوالدَّ ية أن ميتة فبينت السنة القول .[1: سورة املائدة ] {ُحرر

أحلت لنا : ) -صىل اهلل عليه وسلم  -فقال  . اجلراد والسمك والكبد والطحال من الدم حالل

أخرجه البيهقي ( ]أي السمك بجميع أنواعه والكبد والطحال( )اجلراد واحلوت: ميتتان ودمان 
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قبل وغريه مرفوعا وموقوفا وإسناد املوقوف صحيح، وهو يف حكم املرفوع ألنه ال يقال من 

  .[الرأي

 

ًما َعىَل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما } : - تعاىل -وقوله  *  ُقْل اَل َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إيَِلَّ حُمَرَّ

ُه ِرْجٌس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللِ بِهِ    .[155: األنعام سورة ] {َمْسُفوًحا َأْو حَلَْم ِخنِْزيٍر َفإِنَّ

 

مت أشياء َل ُتذكر يف هذه اآلية كقوله  كل ذي ناب ) : - صىل اهلل عليه وسلم -ثم جاءت السنة فحرن

 ( من السباع، وكل ذي خملب من الطري حرام

 

إن اهلل :)يوم خيرب  -صىل اهلل عليه وسلم  -كقوله  . ويف الباب أحاديث أخرى يف النهي عن ذلك

 . [أخرجه الشيخان( ]احُلُمر اإلنسية، فإهنا رجسورسوله ينهيانكم عن 

 

ْزِق } : - تعاىل -وقوله  *  يرَباِت ِمَن الرر تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ َم ِزينََة اهللِ الَّ سورة ] {ُقْل َمْن َحرَّ

ه صىل اهلل علي -فقد ثبت عن النبي  فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو حمرم . [15: األعراف 

هذان : )أنه خرج يومًا عىل أصحابه، ويف إحدى يديه حرير، ويف األخرى ذهب، فقال  -وسلم 

[. -تعاىل  –انتهى كالمه رمحه اهلل ] . [أخرجه احلاكم وصححه( ]حراٌم عىل ذكور أمتي حلن إلناثهم

  .[7- 1منزلة السنة يف اإلسالم : ]انظر 

 

َلَواِت }:  -تعاىل  -ك يف قوله وذل (بصالة العرص: الصالة الوسطى )تفسري *  َحافُِظوا َعىَل الصَّ

اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا هللِِ َقانِتنِيَ   .[519: سورة البقرة ] {َوالصَّ

 

صىل اهلل عليه وسلم  -حبس املرشكون رسول اهلل  ": قال  -ريض اهلل عنه  -فعن عبداهلل بن مسعود 

 " – صىل اهلل عليه وسلم -فَرت، فقال رسول اهلل عن صالة العرص، حتى امحَرت الشمس، أو اص -
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حشا اهلل : مأل اهلل أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال  شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العرص) :

  .[517خمترص مسلم ( ]أجوافهم وقبورهم نارا

 

وا هَلُْم َما }:  -تعاىل  -وذلك يف قوله  (بالرمي: القوة )وتفسري *  ٍة َوِمْن ِرَباِط َوَأِعدُّ اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ

ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل َتْعَلُموهَنُُم اهللُ َيْعَلُمُهْم َوَما   اْْلَْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهلِل َوَعُدوَّ
ٍ
ء ُتنِْفُقوا ِمْن يَشْ

  .[11: سورة األنفال ] {يِف َسبِيِل اهلِل ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأْنُتْم اَل ُتْظَلُمونَ 

 

 قال -صىل اهلل عليه وسلم  -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -ويف احلديث الذي رواه عقبة بن عامر 

  . 1111خمترص مسلم  (أال إن القَوة الرمي، أال إن القَوة الرمي، أال إن القَوة الرمي) :

 

لِلَِّذيَن َأْحَسنُوا احْلُْسنَى }: -تعاىل  -قوله  وذلك يف (بالنظر إىل وجه اهلل الكريم: الزيادة )وتفسري  * 

ٌة ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم فِيَها َخالُِدونَ  : سورة يونس ] {َوِزَياَدٌة َواَل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ َواَل ِذلَّ

51].  

 

لِلَِّذيَن } : هذه اآلية -صىل اهلل عليه وسلم  -تال رسول اهلل  ": قال  -ريض اهلل عنه  -فعن صهيب 

إذ دخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، : ) -صىل اهلل عليه وسلم  -وقال  {َأْحَسنُوا احْلُْسنَى َوِزَياَدةٌ 

وما هو ؟ أَل ُيثقل اهلل : يا أهل اجلنة إن لكم عند اهلل موعدًا ُيريُد أن ُينجزُكموه، فيقولون : نادى مناٍد 

فيكشف احلجاب، فينظرون  وجوهنا، ويدخلنا اجلنة، وينَجنا من النار؟َموازيننا، ويبَيض 

صحيح اجلامع ( ]فواهلل ما أعطاهم اهلل شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وال أقَر ألعينهم  إليه،

551].  

 

منهم بفضله  -تعاىل  -رؤية أهلها وجه اهلل الكريم ، جعلنا اهلل : هي اجلنة، والزيادة هي : فاحلسنى 

 .ومنـنه وكرمه ورمحته
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أن يتكلم  -صىل اهلل عليه وسلم  -إنن هذه أمور غيبية جاءت من لدن حكيم خبري، حاشا لرسول اهلل 

، وما ينطق عن اهلوى إن هو -سبحانه وتعاىل  -أو َيوض فيام ليس له به علم، إنام هو مبَلغ عن ربه 

  .إال وحي يوحى

 

إِْن  * َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى  غ َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى  غ إَِذا َهَوىَوالنَّْجِم } : - تعاىل -قال اهلل 

َمُه َشِديُد اْلُقَوى * ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى   .[5ــ  1سورة النجم ] {َعلَّ

 

لعن : ) -صىل اهلل عليه وسلم  -قال رسول هلل : ريض اهلل عنه قال  –عن عبد اهلل بن مسعود و

الواشامت، واملستوشامت، واملتنمصات، واملتفلجات للحسن  –صىل اهلل عليه وسلم  -ل اهلل رسو

بلغني : أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت : املغريات ْللق اهلل، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال هلا 

وهو  -صىل اهلل عليه وسلم  -ومايل ال ألعن من لعن رسول اهلل  : عنك أنك قلت كيت وكيت، قال

 إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت: )إين ألقرأ ما بني لوحيه فام وجدته، قال : قالت  يف كتاب اهلل،

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا} صىل اهلل عليه  -فإن رسول اهلل  : بىل، قال: قالت  {َوَما آَتاُكُم الرَّ

أهلك يفعلون، قال اذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم تر فإين ألظن : قالت  قد هنى عنه، -وسلم 

 .[1999رقم  151/ 1سنن ابن ماجة : ]صحيح انظر ( ما رأيت شيئا: من حاجتها شيئا، قالت 

 

  :أمجعني –رضوان اهلل عليهم  -   تفسري القرآن الكريم بأقوال الصحابة 3 

رضوان اهلل  -والتابعني  –صىل اهلل عليه وسلم  -تفسري القرآن الكريم بأقوال صحابة رسول اهلل 

ُلوَن ِمَن املَُْهاِجِريَن  : بقوله -تبارك وتعاىل  -امتدحهم اهلل  الذين –عليهم أمجعني  ابُِقوَن اأْلَوَّ ﴿َوالسَّ

َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َريِضَ  ِذيَن اتَّ َتَها اأْلهَْنَاُر َواأْلَْنَصاِر َوالَّ ِري حَتْ  اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْ

 .[111سورة التوبة ] َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾
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 -اهلل بن مسعود  يف احلديث الذي رواه عنه عبد – صىل اهلل عليه وسلم -وامتدحهم رسول اهلل 

خري الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ثم جييء قوم تسبق : )قال  -يض اهلل عنه ر

 (   متفق عليه( )شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته

إهنم خري الناس، اجليل القدوة، وصفوة الصفوة، الذين استقْوا املنهج الرباين من النبع الصايف، تلقوه 

، وعرفوا أحواله، وفهموا مراده، ومتسكوا بام جاء – اهلل عليه وسلم صىل -غضَا من فمه الرشيف 

 .فيه، عملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه

بلغتهم فَعقلوه، وأن  -صىل اهلل عليه وسلم  -بأن أنزل القرآن عىل رسوله  –تعاىل  –أكرمهم اهلل 

، فأدوا األمانة وبلغوا -وسلم  صىل اهلل عليه -حلفظ دينه َبْعَد رسوله  –عزن وجلن  –اختارهم اهلل 

 .عن علم وفهم ودراية، وشيدوا به أركان العزن والفخار -صىل اهلل عليه وسلم  -هديه 

خري وعن القرآن والسنة فتحوا البالد وقلوب العباد، فكانوا خري سلف ْلري خلف، جزاهم اهلل عنا 

 .اجلزاء، وجعلنا عىل إثرهم

 

: عرشة  -ريض اهلل عنهم  -اشتهر بالتفسري من الصحابة ] : ( اإلتقان) قال اإلمام السيوطي يف 

اْللفاء الراشدون األربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأيَب بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى 

  . األشعري، وعبداهلل بن الزبري

 

  عليه وسلمصىل اهلل -ومن أبزر الصحابة الذين أكثروا الرواية والتفسري غري العرشة عن رسول اهلل 

اهلل بن عمر، وجابر بن عبداهلل، والسيدة عائشة من أمهات  أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد : -

 .- ريض اهلل عنهم أمجعني -املؤمنني 

 

، والرواية عن الثالثة -ريض اهلل عنه  -( عيل بن أيب طالب )أما اْللفاء الراشدون فأكثرهم رواية 
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  [. تقدم وفاهتم  قليلة جدا، وكان السبب يف ذلك

 

صىل اهلل عليه وسلم  -ابن عم رسول اهلل  - ريض اهلل عنهام -» عبد اهلل بن عباس «وأما احلرَْبِ الَبْحر 

اللهم فقهه يف الدين : )قائال   -صىل اهلل عليه وسلم  -ل اهلل وترمجان القرآن، فقد دعا له رسو -

  (     متفق عليه( )وعلمه التأويل

ني النبي  « : قال -ريض اهلل عنهام  -ى عنه ويف رواية أخر إىل صدره  -صىل اهلل عليه وسلم  -ضمن

  . (صحيح رواه البخاري( )علمه الكتاب: )ويف رواية ( اللهم َعلْمُه احِلكَمة: )فقال 

 

[ نِْعَم الرْتمُجان للقرآن ابن عباس  ] : قال -ريض اهلل عنه  -روى مرسوق عن عبداهلل بن مسعود 

 .- تعاىل -لشيخ اإلسالم رمحه اهلل ( 555مقدمة التفسري ص ) :انظر 

 

 ) : قال -ريض اهلل عنهام  -من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس  -رمحه اهلل  –وروى البخاري 

َل يدخل هذا معنا وإن لنا : كان عمر ُيدخلني عىل أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد يف نفسه ، فقالوا 

فدعاهم ذات يوم فأدخلني ( يعني من عرفتم ذكاءه وعلمه)إنه ِمن علمتم :  أبناء مثله ؟ فقال عمر

إذا جاء نرص : ) -تعاىل  -ما تقولون يف قول اهلل : فقال ! معهم، فام رأيت أنه دعاين فيهم إال لرُيََيُم 

نا وُفتَِح علينا : فقال بعضهم ( اهلل والفتح كت بعضهم ، وس"أَمَرنا أن نحمد اهلل ونستغفره إذا ُنرِصْ

هو أجل  ": ما تقول ؟ فقلت : ال، فقال : أكذلك يا ابن العباس ؟ فقلت : فلم يقل شيئا، فقال يل 

صحيح ( )واهللِ ال أعلم منها إال ما تقول: أعلمه له، فقال عمر  -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

 فضائل الصحابة: باب . البخاري

 عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه  ومن اشهر املفرسين من الصحابة ايضا  
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كان الرجل منا إذا تعلم ) : - ريض اهلل عنه -روى األعمش عن أيب وائل عن عبداهلل بن مسعود 

مقدمة التفسري لشيخ اإلسالم ابن : ]انظر [ عرش آيات َل جياوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل هبن

 .(555ص  -رمحه اهلل  –تيمية 

 

 -من السابقني إىل اإلسالم، وكان َيدم رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -سعود وقد كان عبداهلل بن م

، وعىل صلة وثيقة به، فنهل من علمه وتأدب بآدابه، وروى عنه الكثري -صىل اهلل عليه وسلم 

  .وفرس

واهلل ) : قوله -ريض اهلل عنه  -عن عبد اهلل بن مسعود  –تعاىل  -وروى اإلمام البخاري رمحه اهلل 

الذي ال إله غريه، ما نزلت آية يف كتاب اهلل إال وأنا أعلم فيمن أنزلت، وأين نزلت، ولو أعلم مكان 

  .  تبلغه اإلبل لركبت إليه: )ويف رواية ( مني تناله املطايا ألتيته -تعاىل  -أحد أعلم بكتاب اهلل 

  : اهلل عنهم عن التفسري ومما اثر عنهم ريضمتحرجون وقد كان الصحابة متورعون  

﴿َوفاكَِهة ً  : - تعاىل -، عندما سئل عن قوله -ريض اهلل عنه  -قال أبو بكر : عن أيب معمر قال * 

 ُتظلني إذا قلُت يف كتاب اهللِ ما َلْ أعلم ] : َوأبنا﴾
ٍ
  . [ أَي أرض ٍُ تـِقَلني ، َوأين سامء

 

 - تعاىل -قرأ عىل املنرب قوله  -اهلل عنه ريض  -أن عمر بن اْلطاب  ] : - ريض اهلل عنه -وعن أنس 

إنن هذا هلو : هذه الفاكهة عرفناها فام األَب ؟ ثَم َرَجَع إىل نفِسِه فقال  ": فقال  ﴿َوفاكَِهة ً َوأبنا﴾ :

 .[!! فام عليك أن ال تدريه: ويف رواية  "التكلُف يا عمر

 

: السلامين عن آية من القرآن ، فقال  سألت عبيدة ": قال -تعاىل  -وعن حممد بن سريين رمحه اهلل 

 .[ذهب الذين كانوا يعلمون فيام أنزل القرآن، فاَتق اهلل، وعليك بالسداد]
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  .[اتقوا التفسري فإنام هو الرواية عن اهلل] : وعن مرسوق قال

 

جـِهـِم عن الكالم يف التفسري بام عن أئمة السلف حممولة عىل تـَحَ  فهذه اآلثار، وما شاكلها ال ِعلَم رن

 .هلُم به

فأما من تكلم بام َيعلُم من ذلك لغة ً ورشعًا فال حرج عليه، فلهذا ورد عن هؤالء وغريهم أقواٌل يف 

  . التفسري، وال منافاة، ألهنم تكلموا فيام َعلِموه، وَسكتوا َعامن َجهلوه

 

كذلك جيُب القوُل فيام فإنه كام جيب السكوت َعامن ال ِعلَم هلم به، ف. وهذاهو الواجب عىل كل أحد 

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َلُتَبيرنُنَُّه لِلنَّاِس  : - تعاىل -ُسئل عنُه ِما َيعلُمه، وذلك لقوله  ﴿َوإِْذ َأَخَذ اهلُل ِميَثاَق الَّ

ْوا بِِه َثَمنًا َقلِياًل َفبِْئَس َما يَ  وَن﴾َواَل َتْكُتُموَنُه َفنََبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشرَتَ سورة آل عمران ] ْشرَتُ

197].  

من سئل عن ) : - صىل اهلل عليه وسلم -قال رسول اهلل : قال  -ريض اهلل عنه  -وحلديث أيب هريرة 

 . انتهى[ 1595صحيح اجلامع ( ]علم فكتمه، أجلمه اهلل يوم القيامة بلجام من نار

 تفسري القرآن الكريم بأقوال التابعني

فربز  -ريض اهلل عنهم  -بتلقي التفسري عن الصحابة الكرام  -تعاىل  -اهلل اعتنى التابعون رمحهم 

أمثال ُماهد بن جرب، وسعيد بن جبري، وعكرمة موىل بن عباس، وعطاء بن أيب رباح،  : منهم الكثري

واحلسن البرصي، ومرسوق بن األجدع ، وطاووس ، وسعيد بن املسيب ، وأيب العالية والربيع بن 

 . ، والضحاك بن مزاحم وغريهم أنس ، وقتادة
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ثالُث  -ريض اهلل عنهام  -عرضت املصحف عىل ابن عباس ] : فعن أبان بن صالح، عن ُماهد قال

 . [َعرضات من فاحتته إىل خامتته أوقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها

 

قرآن ومعه عن تفسري ال -ريض اهلل عنهام  -رأيت ُماهًدا سأل بن عباس ] : وعن أيب مليكة قال

اكتب، حتى سأله عن التفسري كله، وهلذا كان سفيان الثوري : فيقول له بن عباس : ألواحه، قال 

ُمموع الفتاوى ــ مقدمة التفسري ص : ]انظر [ إذا جاءك التفسري عن ُماهد فحسبك ": يقول 

557].  

  تفسري القرآن الكريم بلغـــة العـــرب

جعلنا من خري أَمة أخرجت للناس، من أمة نبي اهلداية، نبي الرمحة، علينا بأن  -تعاىل  -امتَن اهلل 

 -تبارك وتعاىل  -اختاره اهلل بشريًا ونذيرا من أمة العرب الذين أكرمهم اهلل .... النبي العريب األمَي 

 . فأنزل القرآن الكريم عليه بلغتهم ليفهموه ويتدبروه ويعقلوه عنه، ويعتمدوا أساليبها يف خطاهبم

 

ُه َلَتنِْزيُل َربر اْلَعاملَنِيَ  : بالبيان يف قوله -تبارك وتعاىل  –َصفُه اهلل وَ  وُح  ۞ ﴿َوإِنَّ َنَزَل بِِه الرُّ

 .[195ــ  195الشعراء ] بِلَِساٍن َعَريِبٍّ ُمبنٍِي﴾ ۞ َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن امْلُنِْذِرينَ  ۞ اأْلَِمنيُ 

 

ُمُه َبرَشٌ لَِساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا لَِساٌن َوَلَقْد َنْعَلُم  ﴿ : ويف قوله اَم ُيَعلر ُْم َيُقوُلوَن إِنَّ َأهنَّ

  .[111ــ  115النحل ] َعَريِبٌّ ُمبنٌِي﴾

 

ُكْم إِنَّا َأْنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِ  ۞ َواْلكَِتاِب املُْبنِيِ  ۞ ﴿حم : بقوله –جلن شأنه  -وامتدحه اهلل  يًّا َلَعلَّ
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ُه يِف ُأمر اْلكَِتاِب َلَدْينَا َلَعيِلٌّ َحِكيٌم﴾ ۞َتْعِقُلون َ   .[5 - 1سورة الزخرف ] َوإِنَّ

 

ْبنَا لِلنَّاِس يِف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلر  : َوَوَصفُه يف موضٍع آخر بشموله واستقامته وذلك بقوله ﴿َوَلَقْد رَضَ

ُهْم َيَتَذكَّ    .[59 - 57سورة الزمر]ُقْرآًنا َعَربِيًّا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن﴾ ۞ ُرونَ َمَثٍل َلَعلَّ

 

ٍف واشتقاٍق ومفرداٍت  ولذلك وجب عىل املفرسن أن يتَعلم علوم اللغة العربية من نحٍو َوََصْ

ضٍم وكرس فُيِخلن وتراكيب، لتعلقها  بكالم اهلل ،  ألن املعنى قد يتغري بتغرين احلَركات من فتٍح و

﴿إِنَّاَم ََيَْشى اهللَ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمُء إِنَّ اهللَ َعِزيٌز  : - جلن ثناؤه -فقول اهلل  .باملعنى امُلراد

 يف لفظ اجلاللة ورفع اهلمزة عىل كلمة العلامء َيِصحُّ املَعنى [. 59سورة فاطر ] َغُفوٌر﴾
ِ
بنصب اهلاء

املؤمن كلام ازداد علاًم باهلل ازداد له خشية، فأشدن الناس خشية هلل من عباده هم املراد لغًة ورشعًا، ألن 

ت اهلاُء عىل لفِظ اجلاللة وُنصَبت اهلمزة، لَفَسَد املعنى وانقلب. "العلامء "  .ولو ُضمن

وجه تعرفه العرب من كالمها، وتفسري : التفسري عىل أربعة أوجه: قال ابن عباس: عن أيب الزناد قال

 ُيعذر أحد بجهالته، وتفسري يعلمه العلامء، وتفسري ال يعلمه إال اهلل تعاىل ذكره ال

ال أوتى برجل يفرسر كالم اهلل وهو ال يعرف لغة العرب إال  " : - تعاىل -قال اإلمام مالك رمحه اهلل و

   "جعلته نكاال 

م اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهلل إذا َل ال حيلن ألحد يؤمن باهلل واليو "  : - تعاىل -وقال ُماهد رمحه اهلل 

 "يكن عاملا بلغات العرب  

  : "النقل "أو  "باملأثور  "كتب التفسري   مهأ
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 555، ولد سنة [ أبو جعفر ] وكنيته . إلبن جرير الطربي  "كتاب جامع البيان يف تفسري القرآن  / 1

 . - تعاىل -هــ رمحه اهلل  111هــ، وتويف سنة 

القريش الدمشقي، ( : إسامعيل بن عمرو بن كثري)تفسريالقرآن العظيم للحافظ عامد الدين / 5

 .- رمحه اهلل تعاىل - 755هـ، وتويف سنة  711ولد سنة [ أيب الفداء: ]وكنيته 

اإلمام املفتي، : ]بعلوم التاريخ واحلديث والتفسري، قال عنه اإلمام الذهبي  ملامكان عاملًا بحًرا 

 .[املحدث البارع، فقيه متفنن، وحمدث متقن، ومفرسن نقال، وله تصانيف مفيدة

هــ رمحه  911هــ ، وتويف سنة  759الدر املنثور يف التفسري باملأثور لإلمام السيوطي ، ولد سنة / 1

  . " ترمجان القرآن ": أنه ْلصه من كتاب كتاب  "الدر املنثور  " مقدمة تفسري قال يف. اهلل تعاىل 

أنه رشع يف تفسرٍي جامٍع ملا حيتاُج إليه من التفاسرِي املنقولِة واألقواِل  ": وقال يف كتاب اإلتقان 

سامه البالغة، وحماسن البديع، واملعقولة، واإلستنباط، واإلشارات واألعاريب، واللغات، ونكت 

  " بالدر النثور "وهو غري التفسري املسمى (.ُممع البحرين، ومطلع البدرين)

 من مرويات أهل الكتاب العلامءموقف 

هم اهلل  ألهنم  -تعاىل  -كان لوجود اليهود يف املدينة أثـَـٌر عىل َمْن حوهلم َفُهْم أهل كتاب، ولكن ذمن

لونُه  من بعد ما عقلوه، ويتأولونه تأوياًل باطاًل عىل حيرفون الكلم عن مواضعه وهم يعلمون، ويبدن

 .حسب أهوائهم، إلضالل اْللق ودفع احلق -تعاىل  -غري مراد اهلل 

 

أن اليهود جاؤوا ] : - ريض اهلل عنهام -روى البخاري ومسلم يف الصحيحني عن عبداهلل بن عمر 

 -مرأة زنيا، فقال هلم رسول اهلل فذكروا له أن رجال منهم وا -صىل اهلل عليه وسلم  -إىل رسول اهلل 

قال . نفضحهم وجيلدون: فقالوا ( ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم ؟: ) -صىل اهلل عليه وسلم 
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كذبتم إن فيها الرجم، فاتوا بالتوراة، فنرشوها ، فوضع أحدهم يده عىل آية : عبداهلل بن سالم 

فقالوا . ارفع يدك، فرفع يده، فإذا آية الرجم: سالم  الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبداهلل بن

فرمجا، فرأيت الرجل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يا حممد فيها آية الرجم، فأمر هبام رسول اهلل  تصدق: 

 (متفق عليه[ )حيني عىل املرأة يقيها احلجارة

م وج( ما تصنعون هبام ؟: )فقال لليهود  : ويف لفظ آخر للبخاري : قال . وَهُهام وُنخزَيامقالوا نسخن

إقرأ، فقرأ : فجاؤوا فقالوا لرجل منهم ِِمنْن َيْرَضْوَن أعَور ( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني)

يا : ارفع يدك، فرفع، فإذا آية الرجم تلوح، قال : حتى انتهى إىل موضٍع منها فوضَع يدُه عليه، فقال 

 ( مته بيننا، فأِمر هبام فرمجاحممد إن فيها آية الرجم، ولكننا نتكا

 

ُهم باحلق ! هؤالء هم َيود  م ُتَبرصن إهنم دعاة ضالل وكذب، واملنقادون هلم ال عقول هلم، وال مِهَ

إال ما  -الذي جيدونه يف كتبهم، إنام يتبعون ما يوافق أهواءهم، وما ُيمليه عليهم أحبارهم ورهباهنم 

 .- رحَم ريب

 

منهم عبداهلل بن سالم، كعب األحبار، . -صىل اهلل عليه وسلم  - أسلم قلة منهم مع رسول اهلل

صىل  -قال رسول اهلل : قال  -ريض اهلل عنه  -أيب هريرة  فعن. وهب بن منبه، عبد امللك بن جريج

 .(رواه البخاري( )لو آمن يب عرشة من اليهود، آلمن يب اليهود) : - اهلل عليه وسلم

 

ات، ولكن ال يثبت كثري منها بالدليل القطعي إال ما يوافق النص يف اشتهر عنهم الكثري من املرويَ 

ٌد حسدونا . رشعنا ُفوَن اْلَكلَِم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه، ُحسن عىل كلن شيئ، وذلك إما ألهنم قوم يكذبون حُيَرر

 حتى عىل التسليم والتأمني 
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  -صىل اهلل عليه وسلم  -دخل َيودي عىل رسول اهلل  : قالت -ريض اهلل عنها  -عن عائشة 

فَهَمْمُت أن : وعليك، فقالت عائشة  –صىل اهلل عليه وسلم  -فقال السام عليك يا حممد فقال النبي  

، ثم دخل آخر فقال  -صىل اهلل عليه وسلم  -أتكلنَم فَعلِْمُت كراهية النبي  السام : لذلك فسكتن

لذلك ثم  -صىل اهلل عليه وسلم  -ُت أن أتكلم فعلْمُت كراهية النبي عليك، فَهَممْ : عليك، فقال 

وعليك السام وغضب اهلل ولعنته إخوان : السام عليك، فلم أصرب حتى قلت : دخل الثالث فقال 

ـَُحينوَن رسول اهلل  ينِه اهلل ؟ فقال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -القردة واْلنازير، أت  -بام َل حُيَ

ش، قالوا قواًل فرددنا عليهم، إن اليهود : ) -اهلل عليه وسلم صىل  إن اهلل ال حيب الفحَش وال التَفحن

د، وهم ال حيسدونا عىل يشء كام حيسدونا عىل السالم وعىل آمني أبو بكر خرب بن أيب : قال ( قوٌم ُحسن

انظر ( سناده صحيحإ: )وقال األعظمي ( مليكة عن عائشة يف هذه القصة قد خرجته يف كتاب الكبري

  575رقم  1/599صحيح ابن ُخَزيَمة : ]

تبارك وتعاىل  –كام أن كتبهم الساموية َل تكتب بالنص احلريف عىل الوجه الذي أْنزلـَْت به، إذ أن اهلل  

رة،  - ل بحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية املطهن  َل يتكفـنـْل بحفظها كام تكفن

 :الكتاب  كيفية التعامل مع مرويات اهل

بلغوا عني ولو ) : - صىل اهلل عليه وسلم -قال رسول اهلل : قال  -ريض اهلل عنه  -وعن بن عمرو 

رواه ( ]آية، وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج، ومن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

 .[البخاري

  .ه منهاينظراملسلم يف كتب ومرويات أهل الكتاب، وبناءن عىل ذلك حيدد موقف

 ــ: وهي عىل ثالثة أوجه 
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مرويات أهل الكتاب إذا كانت موافقة لنصوص الكتاب والسنة التي جاء هبا  : الوجه األول / 1

، نعتقد بصدقها، إذ أنن كافة األنبياء جاؤوا بدعوة احلق دعوة –صىل اهلل عليه وسلم  -رسولنا حممد 

الذي جيدونه  –صىل اهلل عليه وسلم  -ومنهم من َبرشن بنبينا حممد . التوحيد من لـَُدْن حكيٍم عليم

 .مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل

ُسوَل النَّبِيَّ  : - تعاىل -قال اهلل  ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ يَّ الَِّذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة ﴿الَّ اأْلُمر

ُم َعَلْيهِ  يرَباِت َوحُيَرر ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن املُْنَْكِر َوحُيِلُّ هَلُُم الطَّ ُم اْْلََباِئَث َوَيَضُع َواإْلِ

ُهْم َواأْلَْغاَلَل  َبُعوا النُّوَر الَِّذي َعنُْهْم إَِْصَ وُه َواتَّ ُروُه َوَنرَصُ ِذيَن آَمنُوا بِِه َوَعزَّ تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّ الَّ

  .[157سورة األعراف ] ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾

خمالفتها ملا عندنا من إذا كانت روايات باطلة ومكذوبة، َمْعلوٌم كذهُبا َوُمناَقَضتها و : الوجه الثاين / 1

   كتاب وسنة نردنها مجلة وتفصيال، وال نأبه هبا، وال نعتقد هبا

قُهم وال  : الوجه الثالث / 1 هْبا، فال ُنَصدن قها أو ُيَكذن إن كانت مسكوًتا عنها، وَل َيِرْد برشعنا ما ُيَصدن

هْبُم، وال ُنجاِدهُلُم إالن بالتي هي أْحَسن، ونقول باِم أْنِزَل إلْينا َوما ُأنِزلن إلْيُكم ِمن ﴿آَمنَا  : ُنَكذن

 . كِتاب﴾

ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم  : - تعاىل -وذلك لقول اهلل  تِي ِهَي َأْحَسُن إِالَّ الَّ اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب إاِلَّ بِالَّ ﴿َواَل جُتَ

سورة العنكبوت ] {هَلُنَا َوإهَِلُُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي ُأْنِزَل إَِلْينَا َوُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوإِ 

 : وذلك ِمثل. [51: 

الشجرة التي هني عن أكلها آدم عليه السالم وزوجه حواء، إذ أنه ليس لدينا دليل يف الكتاب أو * 

  .- عليه وسلم صىل اهلل -السنة عىل اسمها، ولو كان من فائدة يف معرفته لبيننه لنا رسول اهلل 

 -قال اهلل  : البعض الذي رضب به القتيل الذي ورد ذكره يف قصص بني إرسائيل يف سورة البقرة* 

اَرْأُتْم فِيَها َواهللَُّ خُمِْرٌج َما ُكنُْتْم َتْكُتُمونَ  : - تعاىل ُبوُه بَِبْعِضَها  ۞ ﴿َوإِْذ َقَتْلُتْم َنْفًسا َفادَّ َفُقْلنَا ارْضِ

يِ  ُكْم َتْعِقُلوَن﴾َكَذلَِك حُيْ   .[71- 75: سورة البقرة ] ي اهللَُّ املَْْوَتى َوُيِريُكْم آَياتِِه َلَعلَّ
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﴿َسَيُقوُلوَن َثاَلَثٌة َرابُِعُهْم  : - تعاىل -قال اهلل  .[سورة الكهف]أسامء أهل الكهف وعددهم يف * 

بِاْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمنُُهْم َكْلُبُهْم ُقْل َريبر َأْعَلُم  َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن ََخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرمْجًا

هِتِْم َما َيْعَلُمُهْم إاِلَّ َقلِيٌل َفاَل مُتَاِر فِيِهْم إاِلَّ ِمَراًء َظاِهًرا َواَل َتْسَتْفِت فِيِهْم ِمنُْهمْ  سورة ] َأَحًدا﴾ بِِعدَّ

 . [55: الكهف 

 -قال اهلل . ؟ وال املآرب التي له هبا[ من أي الشجر كانت] -صالة والسالم عليه ال -عصا موسى * 

ُأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ هِبَا َعىَل َغنَِمي َويِلَ  ۞ ﴿َوَما تِْلَك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى: - تعاىل َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَّ

  .وغريها كثري[. 19 – 17سورة طه ] فِيَها َمآِرُب ُأْخَرى﴾

ولن يضرينا عدم معرفة هذه األمور، ولو كانت فائدٌة ُتْرجى يف بيان ذلك لَبيننُها الشاِرُع احَلكيُم حنَي 

 .ُنزوهِلا

 كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعربانية، ويفرسوهنا  : قال -ريض اهلل عنه  -عن أيب هريرة 

قوا أهل الكتاب وال : ) -م صىل اهلل عليه وسل -بالعربية ألهل اإلسالم فقال رسول اهلل  ال ُتَصدن

  (.رواه البخاري( )تكذبوهم، وقولوا آَمنَا باِم أْنِزَل إلْينا َوما ُأنِزلن إلْيُكم ِمن ِكتاب

 : أو الدراية  : "بالرأي "التفسري  القسم الثاين / 1

َغ له إذا عارضه وال ُمَس . ، والعقل، واالستنباط االجتهاد : املراد بالرأي التفسري باملأثور الذي  "وَّ

 ." ألن الرأي اجتهاد، وال اجتهاد يف مورد النص "ثبت بالنـنص القطعي 

ا ما وافق احلق منه فهو حممود يف الكاللة ،  -ريض اهلل عنه  -فقد سئل أبو بكر الصديق . أم 

: انظر  "أقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن اهلل، وإن كان خطًأ فمني ومن الشيطان " : فأجاب

 .( 595/ 5) تفسري الطربي ]
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، وبنْوا تفسرَيُهم عىل رسوٍخ يف العلم بالكتاب -ريض اهلل عنهم  -عمل هبذا بعض الصحابه وقد 

، وخشيٍة من القول -صىل اهلل عليه وسلم  -والسنة، وفهٍم بلغة العرب، وعىل ُصحَبٍة لرسول اهلل 

  .عىل اهلل بغري علم

يف تفسري كالم اهلل أن َيزُن أحدهم الكلمة بميزان اإليامن والورع  وعىل من يعمل عقله ورأيه*

 والتقوى قبل أن يتلفظ بتأويلها

، وخالف النصوص، وترك النقل فممتنع وقد لصوابجانب احلق وااتباع العقل فيام وأما 

    يفيض  اىل احلرام 

  :كتب التفسري بالرأيمن 

ويسمى . هــ 111الشيخ حممد بن عمر الرازي ، املتوىف سنة : مؤلفه هو : تفسري الفخر الرازي  ./ 1

 . وتفسريه من أوسع التفاسري يف مواضيع علم الكالم( بمفاتيح الغيب)

، مؤلفه هو عبداهلل بن (أنوار التنزيل وأرسار التأويل)ويسمى تفسريه : تفسري البيضاوي  .2

 .هــ 195عمرالبيضاوي، املتوىف سنة 

: وسامه . 751، املتوىَف سنة "باْلازن"لفه هو اإلمام عبداهلل بن حممد املشهور مؤ: تفسرياْلازن / 5

  .وهو تفسري مشهور يعتني باملأثور لكن ال يبنير السند( لباب التأويل يف معاين التنزيل)

: هــ ويسمى تفسريه  711مؤلفه الشيخ عبداهلل بن امحد النسفي، املتوىف سنة : تفسري النسفي / 1

 .(التنزيل، وحقائق التأويلمدارك )

مؤلفه الشيخ نظام (. غرائب القرآن، ورغائب الفرقان)تفسري النيسابوري، ويسمى تفسريه / 5

 .هــ 957الدين احلسن حممد النيسابوري، املتوىف سنة 

تفسري أيب السعود ، مؤلفه القايض حممد بن حممد بن مصطفى الطحاوي، املشهور بأيب السعود، / 5

  .هــ 955نة واملتوىف س

مؤلفه الشيخ حممد بن يوسف بن حيان األندلِس ، ( البحر املحيط ) تفسري أيب حيان ، واسمه / 1
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  .755املتوىف سنة 

املتوىف . حممود بن عمر، امللقب بجاراهلل: تفسري الكشاف، مؤلفه : تفسري الزخمرشي، وشهرته / 7

  .هــ 519سنة 

 .  ذلك كثري ريوغ

  :إلشارةومن كتب التفسري با

 من التفسري بالراي يقبل منه ويرد ما يقبل من باقي التفاسري وما يرد منهاايضا وهو 

. أبو حممد سهل بن عبداهلل التسرتي: تفسري التسرتي، مؤلفه : تفسري القرآن الكريم، وشهرته  ./ 1

 .هــ 591املتوىف سنة 

. عبدالرمحن حممد بن حسني الَسلميأبو : تفسري السلمي، مؤلفه : حقائق التفسري، وشهرته / 5

 .هــ 515املتوىف سنة 

املتوىف . أمحد بن إبراهيم النيسابوري: تفسري النيسابوري، مؤلفه : الكشف والبيان ، وشهرته / 1

 .هـ 557سنة 

املتوىف . -النكرة  -حميي الدين بن عريب : تفسري ابن عريب، مؤلفه : تفسري ابن عريب ، وشهرته / 5

 .ــه 119سنة 

 1571املتوىف سنة . تفسري األلويس ، مؤلفه شهاب الدين حممد األلويس: روح املعاين ، وشهرته / 5

 .وغري ذلك كثري .هــ

 : أنواع  التفسري باعتبار منهج الدراسة 

كام يقسم التفسري باعتبار الرواية والدراية اىل تفسري باملاثور واخر بالراي فانه يصنف باعتبار منهج 

 : اىل اربعة انواع  هي الدراسة

 التفسري املوضوعي
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 التفسري اإلمجايل

 التفسري املقارن 

 التفسري التحلييل

 وهذا األخري هو موضوع دراستنا 

 :رشوط املفرس 

ينبغي أال يتصدى للتفسري من َل حُيط بمجمل الرشوط التي حددها العلامء ملن يتصدى للبيان عن 

 : مراد اهلل تعاىل وأهم هذه الرشوط

أن ال يصدر املفرس يف تفسريه عن هوى يف نفسه ، وجيعل رايه حكام عىل القران بل عليه أن  / 1 

  .يتحىل باحلق لوجه احلق من دون الرتويج ملذهبه أو عقيدته ، فينزل التفسري عليهام 

 : األ َيوض يف التفسري االجتهادي حتى يستويف البحث كام ييل / 5

 . فان القرآن يرشح بعضه بعضا كام سبق بيانه, رآن أن يطلب التفسري من الق -أ  

فإنه هو املبني   فإن َل جيد طلب التفسري ِما صح نقله عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم -ب

 . احلقيقي عن اهلل تعاىل

فان َل جيد طلب التفسري من صحابة رسول اهلل وأهل بيته ريض اهلل عنهم فاهنم أدرى بالقرآن من  -ج

 .غريهم

فإن َل جيد اجتهد يف تفسري آيات الذكر احلكيم بام حصل من األدوات الرضورية ومنها العلم  -د
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باللغة العربية والعلم بالنحو وباالشتقاق وعلم البالغة والقراءات وعلم الكالم وعلم أصول الفقه 

 . وأصول الدين وعلم السرية والناسخ واملنسوخ وعلم احلديث ونحو ذلك

تقتضيه اللغة العربية خصوصًا معاين األلفاظ والرتاكيب عند العرب وقت التنزيل، مراعاة ما /  1

 .وعدم اْلروج عن قواعد اللغة عند التفسري بالرأي

مراعاة ما يقتضيه الرشع وما تدل عليه أصول الرشيعة فال حيكم بمجرد املعنى اللغوي بل يراعي / 5

الكريم كالم اهلل تعاىل أوحاه إىل نبيه صىل اهلل  ما يناسب مقاصد وأصول الرشيعة، وأن هذا القرآن

 .عليه وسلم ليأمر الناس وينهاهم به وليخربهم عن رهبم جل يف عاله، فينبغي مراعاة ذلك

 .أال َيوض يف ما استأثر اهلل تعاىل بعلمه ، وما ال يبني معناه اال ما ثبت بنقل صحيح / 5

 .ر والنظر هو مراد اهلل تعاىلأال يقطع بأن ما توصل إليه بالرأي والتدب/ 1

  : التحلييل التفسري

 :معنى التحليـيل 

، َحالًّ وهو ِمنا جاء بالَوْجهني، وقال الراغب يف تاج :لغـة ، حَيُلن وحَيِلن العروس من جواهر من َحلَّ

 :َحلُّ الُعْقدة ، ومنه : احلَلر  أْصُل : القاموس 

 . فتحها و نقضها : ﴿َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن لَِساين يفقهوا قويل ﴾وحلَّ العقدة حيلها حال 

 (.التجزئـة ) كلمة مستحدثة يراد هبا ( التحلييل ) ــ وكلمة 

 إىل مكوناتِه األ:  واصطالحاَ 
ِ
ِه التي يرتكب منهاجتزئُة اليشء  .ساسية وَعنَاَِصِ
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كُِل و ُن ِمْن َعنَاَِصَ ومكونات وأجزاَء ُتشَّ  إذا ُقْمنَا بتحليله َوَجْدَنا  أنه يتكوَّ
ٍ
ُكلُّ يَشء

ء ْ   .بَِمْجُموِعَها وِعنَْد تآُلِفَها وَتنَاُغِمَها َذلَِك اليشَّ

هو أحد أنواع علم التفسري، وُيلزم هذا النوع من التفسري املفرسن عىل حتليل :  التحلييلالتفسري فعليه و 

وتفسري آيات القرآن الكريم وسوره بالتسلسل دون جتاوز أي منها، فيتتبنع املفرسن عملية التحليل 

 وآية بآية سورة بسورة

ببيان معنى األلفاظ يف اآلية، وبالغة الرتكيب والنظم، وأسباب النزول، واختالف املفرسين وَيتم 

يف اآلية، ويذكر حكم اآلية وأحكامها، وقد يزيد بتفصيل أقوال العلامء يف مسألة فقهية أو نحوية أو 

 .بالغية، وَيتم بذكر الروابط بني اآليـات واملـنـاســبـات بني الـســور ونـحــو ذلك

وعليه تعتمد بقيتها، ويتفاوت فيه املـفـسـرون  التفسري أنواع التفسريهو أسبق وهذا اللون من

إطنابًا وإجيازًا، ويتباينون فيه من حيث املنهج ، فمنهم من َيتم بالفقهيات ، ومنهـم من َيتم 

قوال بالبالغيات ، ومنهم من يطنب يف القصص وأخبار التاريخ ، ومنهم من يستطرد فـي رسد أ

السلف ، ومنهم من يعتني باآليات الكـونـيـة أو الصور الفنية أو املقاطع الوعـظـيـة أو بيان األدلة 

عىل  التفسري هو الغالب عىل تواليف العلامء وأكثر كتب التفسري وبذلك يكون هذا اللون من. العقدية

  .هذا النمط

كاالمجايل واملوضوعي واملقارن وكالتفسري والتفسري التحلييل ال يستغني عن انواع التفسري االخرى 

 .  أيضا فيهاغنى عنه ستَ باملاثور والتفسري بالراي كام ال يُ 
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  خطوات التفسري التحلييل 

 . تقسيم اآليات القرآنية وجتزئتها إىل وحدات موضوعينة حتمل عناوين واضحة/ 1

 ( تفسري امجايل) . اإلشارة إىل املعنى اإلمجايلن للسورة الكريمة/ 5

و توضيح معاين اآليات بالغيًا ونحويًا وإعراهبا، واالبتعاد عن  تفسري اللغوينات وتوضيحها/ 1

 .التعقيد يف تفسري املصطلحات

د من أصح ما جاء يف هذا  / 5 ق إىل األسباب التي أدت إىل نزول اآليات القرآنينة، والتأكن التطرن

السياق واستبعاد األسباب الضعيفة، والتطرق لقصص األنبياء وما شهده التاريخ اإلسالمي من 

 (التفسري باملاثور )  .أحداث ومعارك

ذكرناه من معاين آيات أخرى وعىل السنة وأقوال  اعتامدا عىل ما ، بيان معاين اآليات واملراد منها/ 5

 الصحابة والتابعني وفهم اهل اللغة العربية

 .استنباط األحكام واستخراجها من بطون اآليات القرآنينة الكريمة / 1

 مزايا التفسري التحلييل

 : يتميز هذا املنهج بمزايا منها 

األقدم بني أساليب التفسري، حيث بدأ التفسري يف  األهم و ُيعترب علم التفسري التحلييل األسلوب / 1

ج بتفسري السور واآليات القرآنية  دون جتاوز ب حسب ترتيبها يف املصاحف مراحله األوىل بالتدرن

 . أي منها

 . أنه الغالب عىل املؤلفات ىف التفسري وأشهر التفاسري وأمهها قدياًم وحديثاً / 5
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 اإلطناب واإلجياز، لذلك بعض املفرسين اخترصوا َيتلف التفسري يف هذا األسلوب بني/ 1

تفاسريهم يف ُملد واحد فقط وحيتوي عىل نصوص القرآن الكريم كاملة دون نقصان، ومنهم من 

 .صننفها يف عرشات املجلندات

وإنا نجد متقدمى املفرسين قد توسعوا ىف التفسري إىل حد كبري ، جعل من جاء بعدهم من املفرسين 

ا ، وال جيدون مشقة ىف حماولتهم لفهم كتاب اهلل ، وتدوين ما دونوا من كتب ىف التفسري ال يلقون عنت

، فمنهم من أخذ كالم غريه وزاد عليه ، ومنهم من اخترص ، ومنهم من علق احلواشى وتتبع كالم 

 .من سبقه 

كالقرطبي،  -فقيهًا ُيرِبز يف تفسريه العلم الذي له به عناية؛ فإن كان  أن كل مفرس يف هذا املنهج / 5

برز عنده علم النحو يف تفسريه  -كأيب حيان  -وإن كان نحويًا .برز عنده تفسري آيات األحكام

 .وهكذا... برز عنده علم البالغة يف تفسريه للقرآن، -كالزخمرشي  -وإن كان بالغيًا أديبًا  .للقرآن

ية أخري آ ببعض فقد تبني اآلية الرتباط معاين اآليات بعضهايصعب فيه حتديد البحث كامال / 5 

 .. تارة قبلها أو بعدها

 .القسم النظري للتفسري التحلييل انتهى 
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 يلاحلديث التحلي

املتبع لرشح األحاديث النبوية  رشحًا حتليليًا،   (1)هو بيان املنهج:أهداف هذه الدراسة التحليلية 

يقف عىل ما يف أسانيدها من لطائَف وفوائد،ونكت ،  وعىل ما يف متوهنا من بالغة وبيان وأحكام و 

آداب ، وعىل ما يف ظاهرها من تعارض ظاهري أو إشكال وجب حله حسب ضوابط املتخصصني 

 .  ي تتعلق هبذا النوع من الدراسة يف علم مشكل احلديث، وغريها من املسائل الت

 :احلديث التحلييل مركب وصفي يتكون من : تعريف احلديث التحلييل

 .احلديث وهو املوصوف*

 .و التحلييل وهو الصفة * 

 :فإذا أردنا تعريفه وجب علينا تعريف قسميه فنقول و باهلل التوفيق 

 :احلديث/2

اجلديد، : احلديث": أيضا حقيقة يف اْلرب، قال يف القاموسويستعمل يف اللغة   ضد القديم،      :لغة 

  ."واْلرب

 .حدث احلديث و حدث به : ما يتحدث به املتحدث من كالم ، ومنه قوهلم وهو 

                                                           

 .هو األسلوب الذي يتبعه الباحث واإلطار الذي يرسمه لبلوغ أهدافه :املنهج ـ  1
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ما أضيف إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف "هو  :  ويف االصطالح

 وهو ما أضيف أي نسب إىل ]وعىل هذا التعريف ال يدخل فيه احلديُث املوقوُف،   ."أو ُخُلِقيٍّ  ِخْلِقيٍّ 

 .وهو مذهب الكرماين والطيبي ومن وافقهام [. أي ما أضيف للتابعي]، وال املقطوُع، [الصحايب

ْوا يف الداللة بني احلديث واْلرب أيضا، قال احلافظ . لكن اجلمهور ذهبوا إىل أهنام من احلديث* وسوَّ

فال فرق إذن عند . "اْلرب عند علامء الفن مرادف للحديث": د بن عيل بن حجر يف نزهة النظرأمح

 .اجلمهور بني احلديث واْلرب 

ما أضيف إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ": فالتعريف املختار للحديث هو

 (2.)"التابعي أو وصف ِخْلِقيٍّ أو ُخُلِقيٍّ أو ما أضيف إىل الصحايب أو

  :تعريف احلديث التحلييل 

 :ِما سبق يمكننا أن نعرف احلديث التحلييل بقولنا 

يِف هو الِعْلُم الذي : )) وعرفته الدكتورة حفيظي بقوهلا  ِ ِح احلَِديِث النََّبِوير الرشَّ ُيْعنَى برَِشْ

لِيِل كلر َما َيَتَعلَُّق به ِمْن  َواَيِة ، إىل حَتْ ، َحِديًثا َحِديًثا، َبْدًءا بَِتْخِرجيِِه ِمْن ُبُطوِن ُكُتِب الرر

ـُق باإلْسنَاِد ، و املتن معا   . 3((َمَساِئَل َتَتَعلَّ

 :بمعنى

قبوال وردا ، ومجع األلفاظ التي  حديٍث واحٍد و يقوم بتخرجيه، وبيان درجتهأن يركز الباحث عىل )) 

                                                           

 ـ منهج النقد للدكتور نور الدين عتر  2

 .للدكتورة حكيمة حفيظي ـ الباعث الحثيث  3
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 ِالتي َتْبُدو متعارضة ،  ُرِوَي هبا قدر الطاقة ، ألهنا ُتساعُد عىل فِْقِهِه، وُخصوًصا التأليَف بني األلفاظ

وأيضا بياُن .إبراز املعنى وتوضيحه وبيان معاين املفردات ، والبالغة وغريها ملا لذلك من دور يف

فقهه يف ضوء لفظه ، و يف ضوء   النصوص  سبِب الورود إْن ُوِجَد ملعرفة اللفظ ما يراد به ، وبيان

َج بعدها إىل آخر حمطة  وهي استخراُج الفوائَد و األحكاِم  األخرى مع بيان فضله و منزلته ، لُِيَعرر

  .(( الفقهية و العقدية

املنهجية املعمول هبا يف اجلامعات و الدراسات العليا ، خطوة  وفقـــ و ينبغي عىل الطالب أن يسري 

 :النتائج املرجوة ، و تقديمها للقارئ سهلة مستساغة ، وهي كاآليت  بخطوة للوصول إىل

 .بعزوه إىل مصادره األصلية التي روته باألسانيد املبارشة  :ختريج احلديث   :أوال

حلديث بدًء بالصحيحني ، ثم السنن األربعة ، فموطأ إىل مضانه من كتب ا ويكون ذلك بالرجوع

و غريها من كتب  .... تاجرختسملا املصنفات، و املستدركات و ثم.. اإلمام أمحد  مالك ، فمسند

 .السنة املرشفة 

الداللة عىل موضع احلديث يف مصادره األصلية التي أخرجته التخريج هو »: عّرفه الطحان بقوله و*

  « بسنده، ثم بيان مرتبته عند احلاجة

  الباحث عند التخريج الفوائد التي جينيها  

أثناء قيام الباحث بعملية ختريج احلديث من املصادر األصلية، ومجع طرق احلديث منها،  

 :سيقف عىل فوائد عديدة، نذكر منها

عىل أسانيد احلديث يف خمتلف كتب السنة، أي التحقق من املصادر األصلية  الوقوف -1 

 .التي روت هذا احلديث
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 .الخ... معرفة الرواة بأسامئهم، وكناهم، وألقاهبم، وأنساهبم -5 

من الرواة؛ فقد يأيت يف أحد األسانيد اسم بعض الرواة مهمال كمحمد (4)معرفة املهمل  -1 

... ومجع طرقه، قد يتبني التعريف هبذا االسم املهمل، ببيان نسبه أو كنيته أو عيل، وبتخريج احلديث

 .الخ

 "عن رجل"التعرف عىل املبهم من الرواة، فقد يذكر يف أحد األسانيد الراوي مبهام مثل -5 

 .، وبالتخريج ومجع الطرق، قد نجده معينا يف إحداها"عن فالن"أو 

 .معرفة االتصال واالنقطاع -5 

–فة صيغ األداء؛ وذلك بأن يروي أحد الرواة يف بعض الطرق عن شيخه بالعنعنة معر -1 

وبالتخريج يمكن الوقوف عىل طريق  -األمر الذي جيعل اإلسناد منقطعا، والراوي متهام بالتدليس

و  "حدثنا"و  "سمعت"املدلس عن شيخه بصيغة تفيد االتصال ك  أو طرق، يروي فيها هذا

 .نقطاع والتدليس يف هذه الرواية،فتزول سمة اال"أخربنا"

 .معرفة شيوخ الراوي -7 

 .معرفة تالميذ الراوي -9 

 .معرفة األسانيد من حيث العلو والنزول -9 

 .معرفة الزيادة والنقص يف األسانيد واملتون -11 

                                                           

 ، كثير الرواة في االسم وهذا ، فقط محمد:  ُيقال كأن فقط باسمه ُيسمى الذي هو : المهملالراوي  ـ 4

   . األسانيد في تتكرر ما كثيرا   الحالة وهذه
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بيان معاين الغريب؛ فقد يذكر لفظا يف إسناد احلديث غريبا، وبالتخريج نجده مذكورا  -11 

 . أخرى بألفاظ أخرى تبنين معناهبطرق 

معرفة حال الرواية، بناء عىل مجع طرقها، فقد تأيت بطريق ضعيف، وبالتخريج نجد هلا طرقا  -15

أخرى صحيحة، أو قد يكون االنقطاع يف إحدى الطرق، وبالتخريج نجده متصال يف طرق أخرى، 

 .وشواهد تقوَياأو قد ترتقي هذه الرواية من الضعف إىل احلسن بوجود متابعات 

وقد نبنه العلامء قدياًم عىل هذه الفائدة ، . متييز صحيح السننة من سقيمها : الفائدة العظمى -:فائدة 

-، ويقول حييى بن معني  "الباب إذا َل جتمع طرقه َل يتبني خطأه  ": -رمحه اهلل-فقال عيل بن املديني 

 ":فقال  -رمحه اهلل-، وزاد أبو حاتم  "ما عقلناه  احلديث إذا َل نروه من ثالثني وجهاً  ": -رمحه اهلل

األحاديث يفرس  ":يقول  -رمحه اهلل-واإلمام أمحد .  "احلديث إذا َل يروى من ستني وجهًا ما عقلناه 

أن املتون يفرس بعضها بعضًا ، فكذلك األسانيد : وهذا كام حيمل عىل املتن ، أي .  "بعضها بعضًا 

 .يفرس بعضها بعضًا 

 .فوائد التي تيل هذه الفائدة هي فرٌع عنها وال

 .معرفة األحاديث التي ُيعمل هبا ، والتي ال ُيعمل هبا -5

 .معرفة األحاديث التي ُتستنبط منها األحكام ، والتي ال تستنبط منها األحكام  -1

التي ال  ، واألحاديث -إذا كان مدلوهلا عقدي  -معرفة األحاديث التي جيب اعتقاد ما جاء فيها  -5

 .جيوز اعتقاد مافيها ؛ لضعفها ، أو ألهنا موضوعة 

 .حفظ السننة ، وبقاؤها إىل يوم القيامة -5
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 :املشهورة  وذلك بالرجوع إىل كتب التخريج :و ضعفا بيان درجة احلديث صحة  :ثانيا

 نصب الراية ألحاديث اهلداية ، و  )هـ 595ت ـ  (أحاديث املهذب للحازمي ختريج: ككتاب  

، وكتاب البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري  [ هـ 715ـ  ت ) للزيلعي

ن   ،(( هـ 915ت ـ )البن املَلقَّ

، والدراية يف ختريج  البن حجر العسقالين و التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري 

،  الصفا يف ختريج أحاديث الشفا لإلمام السيوطي و مناهل، أحاديث اهلداية البن حجر العسقالين

 . وغريها من كتب التخريج املعروفة و املتداولة 

املعاَصين الذين مجعوا  بعض املحققني و زيادة يف التوثيق ُيستحسن للباحث أن يرجع إىل ما قرره

جهابذة علامء سندا و متنا عىل ضوء ما وصل إليه  بتوفيق من اهلل طرق كل حديث و ما يتعلق به

 ، و حممد أمحد شاكر يف تعليقاته عىل مسند اإلمام أمحد / احلديث األوائل ، و من هؤالء ؛ الشيخ

يف كتبه  الشيخ ناَص الدين األلباين ، و املعاين الدراري حممد اْلرض اجلكنني الشنقيطي يف كوثر

 يخ عبد القادر االرنؤوطو الشيخ شعيب األرنؤوط، و الش.النافعة و املعروفة عند طلبة العلم 

بشهادة علامء هذا  مع ذكر مرتبته من اجلرح و التعديل :احلديث خفيفة لرواة( 5)ترمجة  :ثالثا

 : إىل كتب اجلرح و التعديل املشهورة واملعروفة  الفن و ُيستحسن الرجوع

                                                           

 سريته أي :فالن ترمجةُ و أخرى إىل لغة من نقله : وعنه غريه كالمترجم و ، ووضحه بينه أي : الكالم  ترجم ـ  5

  تراجم عه مج)  وحياته
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 157ت ـ  )حاتمالتعديل البن أيب  اجلرح و ، و ( هـ 551ت ـ  ) كالتاريخ الكبري لإلمام البخاري *

ت  ) القيرساين اجلمع بني رجال الصحيحني أليب الفضل حممد بن طاهر املقديس املعروف بابن ،( هــ

؛ و هو من أشهر الكتب التي  الرجال للحافظ عبد الغني املقديس والكامل يف أسامء ، (هـ 517ـ 

بن زكي  احلجاج يوسفأبو   الكتب الستة ،و هتذيب الكامل للحافظ الشهري مجعت تراجم رجال

ي صت للثقاة و الضعفاء ، مع ذكر أسامء شيوخ رواة  ، و املصنفات (هـ 755ت ـ  ) املِزن التي ُخصن

 .تالميذته ، و يف األخري ذكر تاريخ وفياهتم احلديث و أسامء بعض

ألن اختالف األلفاظ  يؤدي إىل  : بيان تعدد روايات احلديث و اختالف ألفاظه :  رابعا  

ف األحكام، وان من أهم أسباب اختالف الفقهاء اختالف ألفاظ األحاديث ، فلهذا جيب عىل اختال

 :ومن أمثلة ذلك .الطالب أن يدقق ، ويبني اختالف ألفاظ األحاديث 

زوجتكها عىل ما معك من ) فقد ورد يف رواية مالك و الدراوردي:^ ـ حديث الواهبة نفسها للنبي 

) ، ويف رواية االسامعييل (قم فعلمها عرشين آية من القرآن وهي امرأتك  )، ويف رواية عطاء (القرآن 

،ويف رواية (قد ملكتكها)، ويف رواية الثوري ومعمر عند الطرباين (أنكحتكها بام معك من القرآن

 ( .زوجناكها) ، ويف رواية (أمكنَّاكها) ، ويف رواية أيب غسان(قد أملكتكها)معمر عند أمحد 

اَلُم َوَقْوُلُه عَ * اَلُة فِيِه ِمَن (( ُجِعَلْت يِلَ اأْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا))َلْيِه السَّ  َفُكلُّ َمْوِضٍع َجاَزِت الصَّ

ُم بِهِ   .اأْلَْرِض َجاِئٌز التََّيمُّ

اَلُم  -َوَقاَل *  َأْرٍض َواِحَدةٍ َأْي (( حُيْرَشُ النَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َعىَل َصِعيٍد َواِحدٍ )) -َعَلْيِه السَّ

(( ُجِعَلْت يِلَ اأْلَْرُض َمْسِجًدا َوُجِعَلْت ُتْرَبُتَها يِل َطُهوًرا))َوَقْد َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم *

ُم بِغَ  اُب َواَل جُيِْزُئ ِعنَْدُهُم التََّيمُّ َ ِعيُد الرتُّ افِِعيُّ َوَأُبو ُيوُسَف الصَّ اِب َقاَل الشَّ َ  رْيِ الرتُّ
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ْخَرُة اْلَغلِيَظُة َوال ا الصَّ ِعيُد إاِلَّ َعىَل ُتَراٍب ُغَباٍر َأْو َنْحِوِه َفَأمَّ افِِعيُّ اَل َيَقُع الصَّ ِقيَقُة َواْلَكثِيُب َوَقاَل الشَّ رَّ

 َفاَل َيَقُع َعَلْيِه اْسُم َصِعيدٍ  -اْلَغلِيُظ 

َم إاِلَّ   َعىَل ُتَراٍب َأْو َرْملٍ َوَقاَل َأُبو َثْوٍر اَل َتَيمُّ

اِب َجائٌِز َواْخَتَلُفوا فِياَم َعَداُه ِمَن اأْلَ  َ َم بِالرتُّ َع اْلُعَلاَمُء َعىَل َأنَّ التََّيمُّ  ْرضِ َقاَل َأُبو ُعَمَر َأمْجَ

اَ ُجِعَلْت ِِلَ اأْلَْرُض َطيَِّبة  َطُهور  َقْوُلُه َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم و:  النوويقال  َواَيِة  ا َوَمْسِجد  َويِف الرر

ا اأْلُْخَرى   َوُجِعَلْت ُتْرَبُتَهاَلنَا َطُهور 

 
ِ
َم بَِجِميِع َأْجَزاء َواَيِة اأْلُوىَل َمالٌِك َوَأُبو حنيفة رمحهام اهلل تعاىل وغريمها ِمن جيوز التََّيمُّ اْحَتجَّ بِالرر

افِِعيُّ  ةً اأْلَْرِض َواْحَتجَّ بِالثَّانَِيِة الشَّ اِب َخاصَّ ِ ا ِِمَّْن اَل جَيُوُز إاِلَّ بِالرتُّ مُهَ  َوَأمْحَُد َرمِحَُهاَم اهللَُّ َتَعاىَل َوَغرْيُ

 : احلديث إن كان له سبب مع التحقق من ذلك بيان سبب ورود :خامسا

؛ فإن العلم بالسبب ُيوِرث العلم باملُسبب؛ وهلذا كان  سبب الورود يعني عىل فهم املراد إن معرفة

 ومن.. َل ُيعَرف ما نواه احلالُِف ُرِجَع إىل سبب يمينه وما هيَّجها وَأثاَرها  أصحُّ قويَل الفقهاء أنه إذا

 : األمثلة التي تبني أمهية العلم بأسباب ورود األحاديث وأثره يف الفهم الصحيح

بعض الناس  منه فهذا احلديث يتخذ .رواه مسلم [أنتم أعلم بأمور دنياكم  : رسول اهلل  قوُل *

والسياسية ونحوها ألهنا كام  ُتكأًة للتهرب من أحكام الرشيعة يف املجاالت االقتصادية واملدنية

قصة هذا  والوقوف عىل!! إلينا زعموا من شؤون دنيانا، ونحن أعلم هبا، وقد وكلها الرسول

المي اإلس احلديث وسبب وروده يقطع الطريق عىل أولئك العلامنيني الكارهني للمرشوع

قصة تأبري النخل،  والرافضني االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية؛ فسبب ورود هذا احلديث هو

ليس من أهل الزراعة، وقد  وإشارته عليه الصالة والسالم عليهم برأي ظني يتعلق بالتأبري، وهو
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تأثريه سيًئا عىل الثمرة، فرتكوا التأبري، فكان  نشأ بواد غري ذي زرع، فظنه األنصار وحًيا أو أمًرا دينًيا،

فهذه هي قصة  .. "أنتم أعلم بأمور دنياكم " :إىل أن قال.. بالظن  إنام ظننت ظنًا فال تؤاخذوين: فقال

 ((...احلديث

 فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو *

 مهاجر أم قيس. "إليهامرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر 

ا َأنَّ َعْبَد اهللَِّ ْبَن ُعَمَر َيُقوُل * َشَة، َوُذكَِر ََلَ
َا َسِمَعْت َعائِ ، : َعْن َعْمَرَة، َأَّنَّ يِّ ُب بُِبَكاِء احْلَ إِنَّ املَْيَِّت َلُيَعذَّ

، إِ : َفَقاَلْت َعائَِشةُ  ُه ََلْ َيْكِذْب، َوَلكِنَُّه َأْخَطَأ َأْو َنِِسَ َم َعىَل َأَما إِنَّ اَم َمرَّ َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ نَّ

ٍة، َوِهَي َيْبكِي َعَلْيَها َأْهُلَها، َفَقاَل  َها»: ََيُوِديَّ ُب يِف َقْْبِ َا َلُتَعذَّ ُْم َلَيْبُكوَن َعَلْيَها، َوإَِّنَّ  «إَِّنَّ

َث َرُسوُل اهللََِّيْرَحُم اهللَُّ عُ : َفَقاَلْت  :ـــ و يف رواية أخرى قالت  ُب : َمَر، اَل َواهللَِّ َما َحدَّ إِنَّ اهللََّ ُيَعذر

 َأْهلِِه َعَلْيِه، َوَلكِنَّ 
ِ
 َأْهلِِه »: َرُسوَل اهللَِّ َقاَل [ 159:ص]املُْْؤِمَن بُِبَكاء

ِ
إِنَّ اهللََّ َيِزيُد اْلَكافَِر َعَذاًبا بُِبَكاء

 [ .115: األنعام] {َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى}ُكُم اْلُقْرآُن، َحْسبُ : ، َوَقاَلْت َعاِئَشةُ « َعَلْيهِ 

 : و من الكتب التي تكلمت يف هذا الباب 

 ، احلنفي الدمشقي ـ البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الرشيف البن محزة احلسيني

 .للسيوطي  احلديث ـ اللمع يف أسباب ورود

وذلك برسد أقوال العلامء الدالة عىل ذلك  :منزلته ، و عظم شأنه وذكر أمهية احلديث  :سادسا

ه كحديث احلالل و احلرام قاعدة عظيمة من قواعد الرشيعة : أبو داود السجستاين بأنه الذي عدن

 إنام "و حديث  "ثم ذكر حديث احلالل و احلرام .. اإلسالم يدور عىل أربعة أحاديث :حيث قال

 االسالمي عده الشافعي بثلث الذ "..األعامل بالنيات 
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أمجع العلامء عىل عظم موقع هذا احلديث وكثرة فوائده وأنه أحد ( إن احلالل بني واحلرام بني*)

 األحاديث التي عليها مدار اإلسالم

هو ثلث اإلسالم وإن اإلسالم يدور عليه وعىل حديث األعامل بالنية وحديث من حسن : قال مجاعة

 .يعنيه إسالم املرء تركه ما ال

وقال أبو داود السجستاين يدور عىل أربعة أحاديث هذه الثالثة وحديث ال يؤمن أحدكم حتى حيب 

 .ألخيه ما حيب لنفسه 

 حديث ازهد يف الدنيا حيبك اهلل وازهد فيام يف أيدي الناس حيبك الناس: وقيل 

لقلة استعامهلا وهو رشح األلفاظ الغامضة و البعيدة من الفهم  :رشح غريب احلديث  :سابعا

ومن أشهر كتب الغريب كتاب . ،التي مَتُرُّ يف النصوص احلديثية، فيكشُف غموضها ويوضح معناها

غريب )البن األثري، ( النهاية يف غريب احلديث) لإلمام أيب الفرج بن اجلوزي، "غريب احلديث"

 .....للخطَّايب، ( غريب احلديث)أليب عبيد القاسم بن سالَّم،( احلديث

َلْيَس  -صىل اهلل عليه وسلم-َكاَن َرُسوُل اهلل  ":َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك ريض اهلل تعاىل عنه قال :مثاله *

ْعِد اْلَقَطِط َوالَ  بِِط َبَعَثُه بِالطَِّويِل اْلَبائِِن َوالَ بِاْلَقِصرِي، َوَلْيَس بِاألَْبَيِض األَْمَهِق، َوالَ بِاآلَدِم َوالَ بِاْْلَ  بِالسَّ

اُه اهللَُّا َة َعرْشَ ِسننَِي َوبِاملَِْدينَِة َعرْشَ ِسننَِي َوَتَوفَّ  َعىَل َرْأِس ِستِّنَي َسنَة  هللَُّ َعىَل َرْأِس َأْرَبِعنَي َسنَة  َفَأَقاَم بَِمكَّ

وَن َشْعَرة  َبْيَضاءَ  َيتِِه ِعرْشُ  رواه البخاري ومسلم.   َوَلْيَس ِِف َرْأِسِه َوحِلْ

 :رشح الغريب
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شديد ( آدم . ) خالص البياض  وهو وصف مذموم( أمهق . ) أبيض مرشب بحمرة ( أزهر اللون ) 

. ) أي متكرس الشعر ( باجلعد . ) السمرة، ومن عادة العرب أهنا تطلق عىل من به محرة باألسمر 

 .[مسرتسل الشعر ضد اجلعد ( سبط . ) شديد اجلعودة ( قطط 

َّا ُيْبَتَغى بِِه : )) َقاَل َرُسوُل اهلِل َصىل اهلل َعَليِه َوَسلمَ : قالعن َأيب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه * َم ِعْلام  مِم َمْن َتَعلَّ

ْنَيا ََلْ جَيِْد َعْرَف اَْلنَِّة َيْوَم ال ا ِمْن الدُّ ُمُه إاِلَّ لُِيِصيَب بِِه َعَرض  رواه ابو  ((ِقَياَمةِ َوْجُه اهللِ َتَعاىَل، الَ َيَتَعلَّ

 . اد صحيح ، ورواه ابن ماجة  وصححه احلاكم يف مستدركهداوود باسن

 :   رشح الغريب

َّا ُيْبَتَغى)   َل بَِذلَِك : َأْي ( إاِلَّ لُِيِصيَب بِهِ ) .ِرَضاُه : َأْي ( بِِه َوْجُه اهلل.   )ِِمَّا ُيْطَلُب : َأْي   (مِم َينَاَل َوحُيَصر

ا) اْلِعْلمِ  ، َأْي بَِفْتِح اْلَعنْيِ ( : َعَرض 
ِ
اء  .َما ُيَتَمتَُّع بِهِ : َوِقيَل  .َحظًّا من الدنيا، سواء كان َمااًل َأْو َجاًها: َوالرَّ

نَّةِ ) ِريمِ ( : َعْرَف اْْلَ يرَبَة، ومُحَِل َهَذا املَْْعنَى َعىَل املَُْباَلَغِة يِف حَتْ  َأْي ِرحَيَها الطَّ
ِ
اء  بَِفْتِح اْلَعنْيِ َوُسُكوِن الرَّ

َذا اْلَوِعيدِ اجْلَنَِّة عَ   .ىَل املُْْخَتصر هِبَ

ُم اْلَفَزُع »: ) َقاَل َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعْبِد اهللِ بن عمر ريض اهلل عنهام َقاَل [*   َثاَلَثٌة اَل ََيُوَُلُ

َساُب، َوُهْم َعىَل ُكُثٍب ِمْن ِمْسٍك َحتَّى َيْفَرغَ  ُم احْلِ ، َواَل َينَاَُلُ اَلئِِق  اأْلَْكَْبُ َرُجٌل َقَرَأ اْلُقْرآَن : ِحَساُب اْْلَ

اَلِة اْبتَِغاَء َوْجِه اهللِ  ا َوُهْم بِِه َراُضوَن، َوَداٍع َيْدُعو إىَِل الصَّ ، َوَعَبٌد اْبتَِغاَء َوْجِه اهللِ، َوَأمَّ بِِه َقْوم  َعزَّ َوَجلَّ

ِه َوفِياَم َبْينَهُ    .رواه الطرباين  . «َوَبنْيَ َمَوالِيهِ  َأْحَسَن فِياَم َبْينَُه َوَبنْيَ َربِّ

ُم اْلَفَزُع اأْلَْكَْبُ :) رشح الغريب ، والفزع األكرب (: اَل ََيُوَُلُ ُفُهم اْلَفَزُع اأْلَْكرَبُ ُزهُنُُم، وال ََيور أي اَل حَيْ

َجَهنَُّم عىل أْهلَِها، حني ُتطبُِق : أنه ذْبُح املوِت بني اجلنَّة والنَّار ، وقيل: هو النفخة األخرية، وقيل
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َساُب . )حني ُيْؤَمر بالعْبِد إِىل النَّار: وقيل . الَعْرُض يف املحرش: وقيل ُم احْلِ أْي ال ُيِصيُبُهم ( اَل َينَاَُلُ

ُة َهْوِل احلساب اَلِة . )ِشدَّ ُن َوُيْعلُِم النَّاَس بدخول وقت الصالة حمتسبا (َوَداٍع َيْدُعو إىَِل الصَّ  .أي ُيَؤذر

 :خالل بيان مقصده األسايس رشح احلديث رشحا إمجاليا من  :ثامنا

 . و َيتلف هذا الرشح من حديث إىل آخر حسب خصوصية كل حديث 

، مشفوعة بمذاهب  وما يستنبط منه من األحكام العقدية و الفقهية:بيان فقه احلديث : تاسعا

املنهج العلمي ، مع مراعاة خصوصية  العلامء و الفقهاء ، مع التدليل و التوجيه وفق ما يقتضيه

 .موضوع احلديث

 :ومن أمثلة ذلك 

 باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه 

َة بِنِت َيارس ريض اهلل عنها  - 2 َقاَل َلنَا َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهلُل : ـ َوَكاَنْت ِمَن املَُْهاِجَراِت ـ َقاَلْت َعْن ُيَسرْيَ

ْحَ  ": َوَسلَّمَ َعَلْيِه  َة، َيا نَِساَء املُْْؤِمنَنَي  ، َعَلْيُكنَّ بِالتَّْهلِيِل َوالتَّْسبِيِح َوالتَّْقِديِس، َواَل َتْغُفْلَن َفَتنَْسنْيَ الرَّ

ُنَّ َمْسُئواَلٌت ُمْسَتنَْطَقاٌت   رواه أحد والرتمذي وأبو داود - ( "َواْعِقْدَن بِاأْلََناِمِل َفإَِّنَّ

َم َعىَل اْمَرَأٍة َوَبنْيَ َيَدَْيَا : )سعد ابن أيب وقاص وعن  - 1 ُه َدَخَل َمَع َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ َأنَّ

ى  ِك باَِم ُهَو َأْيرَسُ َعَلْيِك ِمْن َهَذا »: ُتَسبُِّح بِِه، َفَقاَل  -َأْو َحًص   -َنو  : ، َفَقاَل «-َأْو َأْفَضُل  -ُأْخِْبُ

اَمِء، َوُسْبَحاَن اهللَِّ َعَدَد َما َخَلَق يِف اأْلَْرِض، َوُسْبَحاَن اهللَِّ َعَددَ ُسْبَح » َما َخَلَق  اَن اهللَِّ َعَدَد َما َخَلَق يِف السَّ

ْمُد هلِلَِّ ِمثْ  ُل َذلَِك، َواَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ َبنْيَ َذلَِك، َوُسْبَحاَن اهللَِّ َعَدَد َما ُهَو َخالٌِق، َواهللَُّ َأْكَْبُ ِمْثُل َذلَِك، َواحْلَ

َة إاِلَّ بِاهللَِّ ِمْثُل َذلَِك   «ِمْثُل َذلَِك، َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

 صحيح اإلسناد ، ووافقه الذهبي: حديث حسن ، وقال احلاكم :   رواه أبو داود والرتمذي قال  - 
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َم َوَبنْيَ َيَديَّ َأْرَبَعُة آالَِف َنَواٍة ُأَسبُِّح  َدَخَل َعيَلَّ َرُسوُل اهللِ َصىلَّ : وعن صفية قالت  - 3 اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ا، َقاَل  َّا َسبَّْحِت؟ َفُقْلُت : ِِبَ ِذِه، َأالَ ُأَعلُِّمِك بَِأْكَثَر مِم ْمنِي: َلَقْد َسبَّْحِت ِِبَ ُسْبَحاَن : ُقوِِل : َفَقاَل . َبىَل َعلِّ

 .الرتمذيرواه  -(  .اهللِ َعَدَد َخْلِقهِ 

 :قال الشوكاين

غريب ال نعرفه إال من حديث هانئ بن : أما احلديث األول فأخرجه أيضا احلاكم وقال الرتمذي  -

 عثامن وقد صحح السيوطي إسناد هذا احلديث 

 وأما احلديث الثاين فأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم وصححه وحسنه الرتمذي  

 لث فأخرجه أيضا احلاكم وصححه السيوطي وأما احلديث الثا 

وقد أخرج أبو داود والرتمذي وحسنه  مرشوعية عقد األنامل بالتسبيحيدل عىل ( واحلديث األول )  

رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم : ) والنسائي واحلاكم وصححه عن ابن عمرو أنه قال 

وقد علل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ( بيمينه ) زاد يف رواية أليب داود وغريه ( يعقد التسبيح 

ستنطقات يعني أَّنن يشهدن بذلك فكان عقدهن ذلك يف حديث الباب بأن األنامل مسئوالت م

 بالتسبيح من هذه احليثية أوىل من السبحة واحلًص 

ِديَثاِن اآْلَخَرانِ )    ْبَحِة لَِعَدِم اْلَفاِرِق ( َواحْلَ ًَص َوَكَذا بِالسُّ ِن َعىَل َجَواِز َعدِّ التَّْسبِيِح بِالنََّوى َواحْلَ َيُدالَّ

َم َصىلَّ اهللَُّ -لَِتْقِريِرِه  ْرَشاُد إىَل َما ُهَو َأْفَضُل اَل ُينَايِف . لِْلَمْرَأَتنْيِ َعىَل َذلَِك  - َعَلْيِه َوَسلَّ   َوَعَدُم إْنَكاِرِه َواإْلِ

َوازَ  اِر ِمْن َطِريِق ُمْعَتِمِر ْبِن ُسَلْياَمَن َعْن َأيِب َص . اْْلَ فَّ ِفيََّة َمْوىَل َقْد َوَرَدْت بَِذلَِك آَثاٌر َفِفي ُجْزِء ِهاَلِل احْلَ

َم  -النَّبِيِّ  ُه َكاَن ُيوَضُع َلُه نِْطٌع َوجُيَاُء بِِزْنبِيٍل فِيِه َحًص  َفُيَسبُِّح بِِه إىَل نِْصِف  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َأنَّ

 النََّهاِر ُثمَّ َيْرَفُع َفإَِذا َصىلَّ َأَتى بِِه َفُيَسبُِّح َحتَّى ُيْمِِسَ 
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ُه َكاَن َلُه َخْيٌط فِيِه َأْلُف ُعقْ َوَأْخَرَج َعبْ  ْهِد َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َماِم َأمْحََد يِف َزَواِئِد الزُّ َدٍة َفاَل َينَاُم ُد اهللَِّ ْبُن اإْلِ

 .َحتَّى ُيَسبرَح 

مْحَِن َقاَل  ْهِد َعْن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ  َنًوى ِمْن اْلَعْجَوِة يِف ِكيٍس َكاَن أِليَِب : َوَأْخَرَج َأمْحَُد يِف الزُّ
ِ
ْرَداء  الدَّ

 .َفَكاَن إَذا َصىلَّ اْلَغَداَة َأْخَرَجَها َواِحَدًة َواِحَدًة ُيَسبرُح هِبِنَّ َحتَّى ُينِْفَذُهنَّ 

ُه َكاَن ُيَسبرُح بِالنََّوى املَْْجُموعِ   .َوَأْخَرَج اْبُن َسْعٍد َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ

 : وجدتاملتنية واإلسنادية  ،إن  (6)ذكرالنكت  واللطائف :عارشا

 :و نذكر هذا املثال ليتضح املقال  

                                                           

 لتأثري نكتة   الدقيقةُ  املسألةُ  ْت يَ مِّ وُس ... وإمعان رٍ ظَ نَ  ةِ قَّ دِ بِ  ْت َج رِ ْخ أُ  لطيفةٌ  مسألةٌ  هي النكتة: ))و قال اْلرجاينـ  6

 بدقةِ  إليها يتوصل الدقيقة العلمية واملسألة ،النفس يف املؤثرة اللطيفة الفكرة: )) هي ، أو ((  استنباطها يف اْلواطر

،  فيها ما رَ ثَ نَ  هُ تَ انَ نَ كِ  َت كَ نَ  يقال ما فيه ، و أخرَج  أو ،فيه ما رَ ـــــثَ نَ  ، أي  اليشءَ  َت كَ نَ : ومنه قوَلم .  فكر نِ عاموإ نظٍر،

اْلرجاين و أما كلمة اللطائف فقد قال فيها . بترصف ( 1/090)الوسيط املعجم :انظر ((  خمه أخرج العظمَ  ونكت

تسعها  للفهم ، ال املعنى، تلوُح  دقيقةَ  هي كل إشارةٍ  و: مجع لطيفة: اللطائف )) : 142التعريفات صه كتابيف 

 (( ..  العبارة 
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َثنَا َأُبو ُنَعْيٍم، : اهلل عليه  قال حممد بن إسامعيل البخاري رمحة  َثنَاَحدَّ اُء، َحدَّ : َعاِمٍر، َقاَل  َعنْ  َزَكِريَّ

َم َيُقوُل : النُّْعاَمَن ْبَن َبِشرٍي، َيُقوُل  َسِمْعُت  ، َواحَلَراُم  ": َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ ٌ احَلاَلُل َبنيِّ

، َوَبْينَُهاَم ُمَشبََّهاٌت الَ َيْعَلُمَها َكثرٌِي ِمَن النَّاِس، ٌ  رواه البخاري يف صحيحه..  َبنيِّ

 : دهَيان لطائف إِْسنَابَ 

اَمع :ِمنَْها*  .َأن فِيِه التحديث والعنعنة َوالسَّ

َوقد دخل النُّْعاَمن اْلُكوَفة َوويل إمرهتا َوقد روى َأُبو عَواَنة يِف َأن ِرَجاله كلهم كوفيون، : َوِمنَْها* 

عبِين َصِحيحه من َطِريق اْبن أيب جرير، بَِفْتح احْلَاء املهمة يِف آِخره َزاي ُمْعجَمة، َعن  َأن النُّْعاَمن بن : الشن

 بشري خطب بِِه بِاْلُكوَفِة،

يف  أنه وقع للبخاري رباعي اإلسناد ، و وقع له من جهة أيب نعيم َُخاسيا ، و وقع ملسلم و منها*  

  أعىل طرقه َخاسيا

يح  و منها* بَِساَمع النُّْعاَمن بن بشري من النَّبِي صىل اهلل َعَلْيِه َوسلم َوفِيه رد عىل من . َأن فِيِه التَّرْصِ

اَل َيصح : َقاَل أهل املَِْدينَة: َوَقاَل َأُبو احْلسن اْلَقابِِِسن . َل يسمع من النَّبِي صىل اهلل َعَلْيِه َوسلم: َيُقول

اهلل َعَلْيِه َوسلم، َوَحَكاُه الَقايِض ِعَياض َعن حييى بن مِعني، وحيكى َعن للنعامن َسامع من النَّبِي صىل 

َساَمعه َصِحيح، َويدل َعَلْيِه َما يِف ِرَواَية ُمسلم واإلسامعييل من : َوَقاَل أهل اْلعَراق. اْلَواِقِدين َأْيضا

ا،و َوَقاَل النََّوِوين   ينَة َباطِل َأو َضِعيفاملحكي َعن َقول أهل املَْدِ : َطِريق َزَكِريَّ

 .القسم النظري للحديث التحلييل انتهى 

 


