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التفسير
للقرآن النبوي

 

*مقدمة

َلللىَ(  َأنَللَزَل ََع ّلِذي َ ُد َلله َا الَحمَ
َلللُه َيجََعلللَ َ َلللمَ َ َتللاََب ََو ِك َعبللِدِه َال

ًدا.عَوًجاَ َبأًَسللاَ ََشللِدي ُينللِذَر َ ِل ّيمًَاَ َ َق
ّلِذيَن ِنيَن َا َبّشَر َالمَُؤُِم ُي ُدنَُه ََو َل ِمن َ
َأجللًرا َلُهمَ َ َأّن َ ِلَحاَِت َ ُلوَن َالّصاَ َيعمََ

ًناَ ًدا.َحَس َبلل َأ ِثيَن َِفيِه َ ِك ُينللِذَر.َماَ َو
ًدا َللل َذ َالللله ََو ّتَخلل ُلوا َا ّلللِذيَن ََقللاَ )ا

.]4-1:الكهف[

بريدة في ألقيت محاضرة الرسالة هذه  أصل*
بموقع العلمي المكتب قام هـ) ثم1412( عام

الكتيب.  هذا في بإعدادها اليوم السلم
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التفسير
النبوي

رســوله ىعلــ والســلم والصــلة
رـضـي المقدام حديث في كما- القائل

ـه الله ـره عـن أوتيللت إنَي أل" -:وغـي
يوشللك أل ،معلله ومثللله رآنلالق
أن أريكتلله علللىَ شللبعاَن لَلللرج

أمللري من المر يأَتيه حين يقول
نَهيللت فيمَللاَ أو ،بلله أمللرت فيمَللاَ
الللله كتللاَب  َعنللدنَاَفيقول: ،عنه

رسللول حللرم مللاَ وإن أل ،حسبناَ
حرم كمَاَ وسلم عليه الله صلى الله
.)1("تعاَلىَ الله

أّما بعد:

ـ ـة ـمـن إنـف ـه نعـم ـالى الـل عـلـى تـع
أظهرـهـم بـيـن وجدت أن أجمعين الناس

ـمـن محفوـظـة المنـــزلة الـلـه كلـمـات
.النقصانو الزيادة
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التفسير
للقرآن النبوي

 

الـلـه يفـيـض نعـمـة أعظم هذه ولعل
أن ،أجمعـيـن البـشـر على خيرها تعالى

ـون ـن يـك ـديهم بـي ـاب أـي ـوظ كـت ،محـف
ّكمونه إلـيـه يحتكـمـونو حياتهم، في يح

بعــد وذلك اختلف، من بينهم يقع فيما
التوراةـكـ الـسـماوية الكـتـب ُحّرفت أن

ولعبت ،أكثرها وضاع ،وغيرها والنجيل
تـعـالى: ـقـال ،والتبديل التغيير أيدي بها
َتللاََب( ِك ُبللوَن َال ُت َيك ّلللِذيَن َ ِل َفَويلللٌَ َ

َذا َِمن َِعنِد ُلوَن ََه َيُقو ُثمَّ َ َأَيِديِهمَ َ ِب
ِليل ًََفَويلٌَ ًناَ ََق َثمََ ِبِه َ َتُروا َ َيش ِل الله َ
َأيللِديِهمَ ََوَويلللٌَ َبللت َ َت َك َلُهللمَ َِممَّللاَ َ

ُبوَن َيكِس .]79:البقرة[ )َلُهمَ َِممَّاَ َ
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التفسير
النبوي

ن التفسير علم كان ولذلك م م أعظ
إلى الطريق هو إذ الطإلقا؛ على العلوم

رآن معاني فهم م الق راد الكري ه وم الل
هـنـا وـمـن خلـقـه، ـمـن وتـعـالى ـسـبحانه

ًففا العلماء اعتنى ًففا- بـهـذا -سل العـلـم وخل
ًفما ًفما، اهتما ّنفوا عظي ـمـن الـكـثير فيه وص

المصنفات.

الله كتاب تفسير مسيرة بدأت وقد
يعـتـبر حـيـث النـبـوة؛ عـهـد ـفـي تـعـالى
المرـجـع وـسـلم علـيـه اللـه صلى النبي
تـعـالى، الـلـه كـتـاب تفـسـير ـفـي الول
بـقـوله العزـيـز الكـتـاب آيات فّسر فقد

.وسلم عليه الله صلى وعمله
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التفسير
للقرآن النبوي

 

الرـسـالة ـهـذه ـفـي نتـنـاول وـسـوف
للـقــرآن النـبــوي موـضــوع: التفـســير

الفـصــول خلل ـمــن وذـلــك الكرـيــم،
ـــائصالول: َ الفصلللللَ.التية: خـص

ـةالثاَنَي: َ الفصلَ.الكريم. القرآن ـة عناـي الـم
الكريم. القرآن بتفسير النبوي البلغاالثاَلث: َ الفصلَ.
تفـســـيرالرابلللع: َ الفصللللَ.الكريم. للقرآن

الكريم. للقرآن الصحابة بيان أنواعالخاَمس: َ الفصلَ.
الكريم. للقرآن السنة
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التفسير
النبوي

الول الفصل

الكريم القرآن خصائص

،تعالى الله كلم الكـريم القرآن إن
القـــرآن وخصائص مزايا أعظم وهـذه
 .الله كـلم أنه فحسبه ،الكريم

:بـقـوله وـجـل ـعـز الـلـه وـصـفه قدو
َتللاٌَب ََعِزيللٌز( ِك َل ّنَللُه َ ِإ ِتيِه.َو َيللأَ ل َ

َديِه ََول َِمللن َيلل َبيللِن َ ِطلللَُ َِمللن َ َباَ ال
َتن ٍمَ ََحمَِيللٍدلَخلِفِه َ ِكيلل )ِزيلٌَ َِمللن ََح

.]42 ،41:فصلت[

رواه اـلـذي الـحـديث ـفـي ـجـاء وكما
ـبي أن ،وغيره الترمذي ـه ـصـلى الـن الـل

ـه ـال وـسـلم علـي القللرآن فضلللَ:"ـق
الللله كفضلللَ ،الكلم سللاَئر ىَعل

.)2("خلقه ىَعل تعاَلىَ
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التفسير
للقرآن النبوي

 

ًفذا فـهـذا ،الـلـه كلم الـقـرآن فـكـون إ
ـ القــرآن خصــائص تعــداد عــن ييغـن

مضطّرا أجدني لكن ،ومزاياه وفضائله
لهـذا خـصـائص ثلثا إلـى أشير أن إلى

ـهـذه مطلع في ذكرها من لبد ؛القرآن
 الرسالة:

الحفظ: َالولىَ: الخاَصية

َنللاَ(تعــالى:  قــال َنَّزل َنَحللُن َ ّنَللاَ َ ِإ
ُظوَن َلَحاَِف َلُه َ ّنَاَ َ ِإ ّذكَر ََو :الحجــر[ )ال

9[.
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التفسير
النبوي

ّيض لقد نزل منذ للقرآن تعالى الله ق
بـعـدهم وـمـن الـصـحابة من يحفظه من

وبلـغـت ،الـسـطور وـفـي الـصـدور ـفـي
،الكرـيــم ـبــالقرآن المـســلمين عناـيــة

ًفئا وضبطه ،وحفظه ،وكتابته وتدوينه، شي
ـحـروف جمـيـع إن ـحـتى ،الوصف يفوقا

ـرآن ـاته الـق ـبوطإة وكلـم ـة مـض محفوـظ
ول فيهــا يــزاد ل المختلفــة بقراءاتهــا

.ينقص

ـــد ـــر وـق ـــض ذـك المفـســـرين بـع
طإريفــة  قصــة-وغيــره كــالقرطإبي-

.الكريم القرآن بحفظ تتعلق
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للقرآن النبوي

 

إذ أمـيـر -وهو للمأمون كان أنه وذلك
جمـلـة ـفـي ـفـدخل نـظـر، ذاك- مجلس

ـاس ـوب، حســن رجــل الـن حســن الـث
ـم الرائحة، طإيب الوجه، فأحـسـن فتكـل
ّوضَّ فلما والعبارة، الكلم المجلــس تق
ـلـه: إـسـرائيلي؟ فـقـال المأمون، دعاه

أفـعـل ـحـتى ـلـه: أـسـلم قال قال: نعم،
ودـيـن فقال: ديني، ووعده، وأصنع، بك

وانصرف.  آبائي،
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التفسير
النبوي

ًفما، ـجـاء ـسـنة بـعـد ـكـان فلـّمـا مـسـل
فلمــا الكلم، فأحسن الفقه في فتكلم
ّوضَّ وـقـال: المأمون، دعاه المجلس تق
لـه: بلـى، قال بالمس؟ صاحبنا ألست

ـقـال: إـسـلمك؟ ـسـبب ـكـان قال: فما
ـرفت ـن انـص ـرتك، ـم ـأحببُت حـض أن ـف

حسن تراني وأنت الديان، هذه أمتحن
الخط. 

ثلثا فكتـبـت الـتـوراة، إـلـى فعمدُت
وأدخلتـهـا ونقـصـت، فيـهـا فزدت نسخ،

مني.  فاشتريت الكنيسة،

ثلثا فكتـبـت النجـيـل، إلى وعمدُت
وأدخلتـهـا ونقـصـت، فيـهـا فزدت نسخ،

مني.  فاشتريت البيعة،
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التفسير
للقرآن النبوي

 

ثلثا فعملـت الـقـرآن، إلى وعمدُت
وأدخلتهـا ونقصـت، فيهـا وزدت نسـخ،

وـجـدوا أن فلـمـا فتـصـفحوها، الوراقين
فـلـم بـهـا رـمـوا والنقصان، الزيادة فيها

ــت يشـــتروها، ــذا أن فعلـم ــاب ـه كـت
.)3(إسلمي سبب هذا فكان محفوظ؛

الشلللمَول: َالثاَنَيلللة الخاَصلللية
:والكمَاَل

ـعـز الـلـه ـقـال كما- الكتاب هذا فإن
ُكلللَّ ََشلليٍء(فـيـه-:  وـجـل )َتفِصيلََ َ

.]111:يوسف[
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التفسير
النبوي

ـفـي الـنـاس يحـتـاجه أـمـر ـمـن ـمـاف
ـانه الـقـرآن ـفـي إل دنياهم أو دينهم ،بـي
تـحـت ـبـدخوله أو ،علـيـه ـبـالنص ـسـواء
ـي تعالى الله  بينها عامة كلية قاعدة ـف
مـصـدر عـلـى بالحاـلـة أو ،الكريم كتابه
أو ،النبوـيـة الـسـنة عـلـى كالحالة ؛آخر

،العلم أهل إجماع أو ،الصحيح القياس
.ذلك أشبه ما أو

ـفـي الـنـاس يحتاجـهـا قـضـية من فما
ـدهم أو ،أخلقهم أو ،اجتماعهم أو ،عقاـئ

ـورهم أو ،سياســتهم أو ،اقتصــادهم أـم
ــة ــة أو الفردـي ــة ،الجتماعـي أو الدنيوـي
ـال بيانها القرآن وفي إل ،الخروية إجـم

ًف. أو تفصيل
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التفسير
للقرآن النبوي

 

؛المســائل بأصــول القــرآن فجــاء
ـفـي الحـكـام أـصـولو ؛العقائد فأصول
كاـمـل ـشـامل فالقرآن ،الكريم القرآن
. الحياة شئون جميع ىعل مهيمن

:المَطلق  َالحق:الثاَلثة الخاَصية

ـق الحق هو الكريم القرآن إن المطـل
َك(تـعـالى:  ـقـال ،فـيـه رـيـب ل الذي ِل َذ

ّتِقيَن ِللمَُ ًدىً َ َتاَُب َل ََريَب َِفيِه َُه ِك )ال
. ]2:البقرة[
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التفسير
النبوي

فـهـو ،كـلـه وصدقا ،كله حق فالقرآن
ن به أخبر فيما- ي ع ر أو الماض الحاض

ـــتقبل أو ـــدقا،- المـس ويســــتحيل ـص
أن فيـهـا تردد ل قطعية مطلقة استحالة
ع القرآن خبر يتعارضَّ ع م ع أو ،الواق م
ـخ ـع أو ،الماـضـي التارـي ـا ـم يكتـشـفه ـم

.المستقبل في العلم

ن- تردد بل ونقطع فنجزم ق م منطل
بر ما كل  أن-العظيم بالله إيماننا ه أخ ب

أخـبـار ـمـن ،الـسـابقة الـمـم عن القرآن
والقصص ،والدول المم وأخبار ،النبياء

ـار ـي والخـب ـع ـف ـيو ،الواـق ،الكــون ـف
كو ومو ،الفل ماءو ،الرضَّو ،النج ،الس
صدقا  أنه...البشرية النفسو ،الرحامو

 .فيه تردد ل قطعي وحق
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التفسير
للقرآن النبوي

 

العـلــم يثـبــت أن يـســتحيل وـلــذلك
،الـقـرآن ـفـي جاء ما مع ناقضتت حقيقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وـم
ّاد

ـىَ ـاك أن ـع ـة هـن ـة حقيـق ـاقض علمـي تـن
ا فهو ،القرآن ه إم م أن م ل رآن يفه الق

أو ،العلـم يـنـاقض أنـه فظن فهمه، حق
أـنـه فـظـن فهـمـه، ـحـق العـلـم يفهم لم

. القرآن يناقض
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التفسير
النبوي

تـنـاقض علمـيـة حقيـقـة وـجـدت أن أما
ا نّصا ّي ًفحا، قطع أن يمـكـن ل  فـهـذا ـصـري

أنزل الذي لن ؛الحوال من بحال يكون
وأوـجـد ،الـكـوان خـلـق الذي هو القرآن

النسان عن يخبر أن يمكن فل ،النسان
الـحــق ـهــو فيـمــا إل الـكــوان ـعــن أو

وـهــو خـلــق ـمــن يعـلــم  (ألوالواـقــع.
 الخبير).  اللطيف

ـفـي وجل عز الله به أخبر ما وكذلك
آخــر في المستقبلة الخبار من القرآن

ـد فإنه ،القيامة يوم في أو ،الدنيا أن لـب
ّقا يكون .فيه شك ل ح
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للقرآن النبوي

 

ل صدقا القرآن في تعالى الله فأخبار
رآن في وأحكامه ا،فيه ريب دل الق ل ع
ز الله يقول ولذلك ؛ افيه ظلم :وجـل ع
دلً( دًقاَ ََوَع َك َِص ّب ُة ََر ِلمََ َك َتمَّت َ )َو
ًفقا ،]115:النـعــام[ :الخبــار فــي صــد

ًفوـعـدل ،ومـسـتقبلها ،وحاـضـرها ،ماضيها
فرعـهـا ،وعامـهـا  خاـصـها:الحـكـام ـفـي

شك ل الذي المطلق الحق فهو ،وأصلها
فيه. 

القرآن: نَعمَة
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التفسير
النبوي

ـا فيصلالو ميزانال هو القرآنو فيـم
ـه ويختلفون الناس فيه يشتجر ـن فـي ـم

الـلـه نعـمـة ُتـعـرف وـبـذلك ،الدين أمور
ـالى ـذا بحـفـظ تـع ـ الـقـرآن ـه ـذا ىإـل ـه

ــان ــ ،الزـم ــ هوأـن ــبرى ةنعـم ــ ـك ىعـل
.كلها البشرية ىعل بل ؛المسلمين

الـقـرآن يكون أن النعمة هذه شكرو
ـ المهيمــن هــو ـا ىعـل ،اًف أفــراد:حياتـن

ًفرا، ًف، ،ومجتمـعــات وأـســ ــا،وأمم ودول ًـف
ـفـي مّــالمحك ـهـو الـقـرآن يكون بحيث

.أمورنا كل
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ـم وإذا ـل ـل ـون نفـع ـا نـك ـذه كفرـن ـه
النعـمـة ـهـذه كـفـران وعقوـبـة ،النعـمـة
هــذا رفــعُي أن هــيو ،أليمــة عقوبــة
ـفـي يبـقـى فل ،أـيـدينا بـيـن ـمـن القرآن
آية. منه الرضَّ
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ـصـحيح بـسـند وغـيـره ةماج ابن روى
أن عـنـه الـلـه رـضـي ةحذيـفـ حديث من

ـبي ـه ـصـلى الـن ـه الـل ـال وـسـلم علـي :ـق
وشي يدرس كمَاَ السلم يدرس"

ول صياَم، ماَ ُيدرىً ل حتىَ الثوب،
صلللدقة، ول نَسلللك، ول صللللةا،
ُيسرىً وجلَ عز الله كتاَب علىَ ول

الرض فللي يبقللىَ فل ليلللة، فللي
ُينــــزع ،)4(آيللة" منلله ـمــن الـقــرآن ف

ـال صدور منو المصاحف ـه ؛الرـج ل لـن
ـه هفرفع ،منافعه فتعطلت ،به عملُي الـل

يوـضـع أن العظـيـم لكلمه اًفتكريم تعالى
يستحقونه. ول به، يستعينون ل من عند

* * *
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الثاني الفصل

الكريم القرآن بتفسير المة عناية

صلى الله رسول ىعل القرآن نزل 
،أـصـحابه عـنـه فتلـقـاه وسلم عليه الله
ـبـه وعـنـوا ،المـسـلمون عنـهـم تلقاه ثم

به عنايتهم أوجه من وكان ،كبيرة عناية
. بتفسيره عنايتهم

بتفسللللير الصللللحاَبة عناَيللللة
الكريمَ: القرآن

ــان ــون الصـــحابة ـك بتفســـير يعـن
اـشـتهر ـمـن ـهـمنم ـكـان ـحـتى ،القرآن

ـم حياتهم صرفواف ،)5(بذلك ـفـي ووقتـه
ـم ـان فـه ـرآن يمـع ـم الـق ـن ،الكرـي وـم

هؤلء:
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رـضـي َ)6(عبللاَس بللن الللله  َعبد-
ا:عنهم الله

وإمام ،)7(القرآن وترجمان المة، حبر
الله صلى النبي له دعا الذي المفّسرين،

في فقهه اللهمَفقال: " ،وسلم عليه
ورد وقــد ،)8("التأَويلَ وعلمَه الدين،

وهو كثرة، يحصى ل ما التفسير في عنه
عـلـى الـقـرآن جمـعـوا الذين الربعة أحد
،وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرسول عهد

وـســيد الـصــحابة،  ـقــراء ـمــن وـكــان
.)9(الحفاظ

رـضــي َ)10(مسعود بن الله  َعبد-
 :عنه الله
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علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول ـقـال
أربعللة: مللن القللرآن خذواوسلم: "
ـبـن الـلـه عـبـد -أي عبللد أم ابللن مللن

ن ومعاَذ ـبـه، مـسـعود- فـبـدأ لَ، ب جب
أبي مولىَ وساَلمَ كعب، بن وأبي

.)11(حذيفة"

ـه، بن الله عبد وقال ـعود: "والـل مـس
لى اللـه رسـول فـّي من أخذت لقد ص
ًفعا وسلم عليه الله ســورة، وسبعين بض

الله صلى النبي أصحاب علم لقد والله
ه لم علي ي وس ن أن م م اب أعلمه بكت
اـلـراوي: ـقـال بخيرـهـم"، أـنـا وـمـا الله،

يقولــون، ما أسمع الحلق في فجلسُت
ّدا سمعُت فما .)12(ذلك غير يقول را
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ـال ـه رـضـي وـق ـه الـل ـا- عـن ـي كـم ـف
ل الــذي -: "واللهعنه الصحيحة الرواية

كـتـاب ـمـن ـسـورة أنزـلـت ما غيره، إله
ـت، أين أعلم أنا إل الله ـت ول أنزـل أنزـل
فـيـم أعـلـم أـنـا إل الـلـه كـتـاب ـمـن آـيـة

ًفدا أعلم ولو أنزلت، بكتاب مني أعلم أح
.)13("إليه لركبت البل تبلغه الله

ـمـن عنـهـم الله رضي الصحابة ومن
الـقـرآن تفـسـير ـفـي اليـسـير عـنـه ورد

وعـلـي  عـمـر)14(ـهـؤلء وـمـن الكرـيـم،
بللن للللها عبللد و كعــب بــن وأبــي
عنهم: الله رضي )15(عمَر

26



التفسير
للقرآن النبوي

 

ّطإأ في مالك روى عمــر ابن أن المو
ـسـورة تعـلـم ـفـي مكث عنه الله رضي

،)16(ســـــــنين ثمـــــــاني البقـــــــرة
ّفلم

اَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّأتم

ًفرا َةَنَدب نحر هاَ ل وـهـو تـعـالى، لـلـه ـشـك
ـان اًفألفاظ البقرة يتعلم كان شك ي،ومـع
الـمـدارس في اليوم الطلبة فصغار وإل

ـفـي البـقـرة ـسـورة يحفظون البتدائية
أن عـمـر ابن شاحا ،شهر في أو أسبوع
ـاج ـ يحـت حـفـظ ـفـي ـسـنين ثـمـاني ىإـل

ـا ـل ب؛فحســ ألفاظـه ـان ـب ـا ـك يتفهمـه
ي.ومعان اًفألفاظ ويتلقاها
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القرآن بتفسير التاَبعين عناَية
الكريمَ:

ـعـن التفـسـير تلـقـوا التابعون وكذلك
م الله رضي الصحابة ان ،عنه م فك منه

ـجـبر ـبـن كمجاـهـد التفـسـير ـفـي أئـمـة
ـي ـذي ،)17(المـك ـول اـل ـه يـق ـفيان فـي ـس
ـد من التفسير جاءك إذا: "الثوري مجاـه

فقد بغريب؛ هذا وليس ،)18("به فحسبك
ـكـان إـنـه ـحـتى ،عـبـاس اـبـن ـعـن تلقى
عباس ابن على القرآن : "عرضُتيقول
ى فاتحته من عرضات، ثلثا خـاتمته، إل

.)19(آية" كل عند أوقفه

ـمـن بالتفـسـير ـعـرف مـمـن وـكـذلك
ـــابعين:  ـــادةالـت ،)21(وعكرمــــة ،)20(قـت

الـتـابعين ـمـن ـكـثير وغيرهم ،)22(والسدي
.)23(وأتباعهم
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ّنفاَت التفسير: في المَص

ــم الئمـــة إلـــى المـــر انتهـــى ـث
المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

،فينِ
فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ـات فواَ ـل- مـئ ـوف ـب ـب-أـل فــي  الكـت
ـاب تفســير ـه كـت ـف تعــالى الـل بمختـل

ــــــــون ــــــــل ،الفـن ــــــــة فأـه اللـغ
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

النواحي من القرآن تفسير في ًفاكتب فواَ
ــة؛ ــي اللغوـي ــراب، ـف ــة الـع ،والبلـغ

...)24(وغيرها ،والبديع ،والبيان
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ـاني ـفـي ًفاكتب فواّصن الفقه وأهل مـع
،ودللتـهـا ،وتفـسـيرها ،الحـكـام آـيـات

.)25(فيها العلماء واختلف

ًفبا فواّصن الحديث وأهل جـمـع ـفـي كت
تفـســير ـفــي وردت اـلــتي الرواـيــات

.)26(تعالى الله كتاب معاني
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ـــــذا ـــــل وهـك ـــــل أـه ـــــن ـك ـف
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ا فواَ ًفب ي كت ير ف اول ،التفس رآن تتن الق
ويتـحـدثون يحـسـنونها اـلـتي الزاوية من
الـغـث فيـهـا لـشـك الكـتـب وـهـذه ،فيها

والجـيـد ،والـضـعيف يوالـقـو والسمين،
ـــل والرديــــء؛ ـــض إن ـب ـــذين بـع اـل

فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــا ليوافق فسروه ،الكريم القرآن رواَ

واء الغراضَّ، من لديهم انت س ا أك ّق ح
ًف. أم باطإل
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ًف- فالمعتزـلـة ّرفـسـ ـمـن منـهـم- مثل
فعل كما ،الفاسد مذهبه ليخدم القرآن

 ـفــــي)27(الجـبــــار عـبــــد القاـضــــي
)29(الزمخشري فعل وكما ،)28(تفسيره

ـل حيث ، كشافه في ـرآن جـع ًف الـق دليل
.)30(العتزال في مذهبهل

رواّفـسـ ،المتكلمـيـن بـعـض وـكـذلك
كمــا ،وأصولهم راءهمآ ليوافق القرآن

،)32(الكبير تفسيره  في)31(الرازي فعل
ُتريدي،  وغيرهم. والما

مــــــــن الصــــــــوفية مــــــــنو
يفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،الـصــوفي ـمــذهبه ليـخــدم الـقــرآن ِر
الـسـلمي الرحـمـن عـبـد أـبـي كتفـسـير

. )33(وغيره
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الحكام آيات رواّفس الفقهاء وبعض
ًفرا ـدم تفســي ـاتهم يـخ ـة اتجاـه ،المذهبـي

الفقهية.  القوال من اختاروه ما ويؤيد

ـدُوو ـاب ـمـن ـج ـوم أرـب خاـصـة- العـل
ـــــن-المعاـصـــــرين أن يـحـــــاول  ـم

ّيحم
ـمـن يحتـمـل ل ـمـا وألـفـاظه الـقـرآن ِل

كما ،العصرية العلوم أنواع على الدللة
ل اوي فع وهري طإنط ي ج يره ف تفس

فـيـه واـلـذي ،)34("ـبـالجواهر" ىّالمـسـم
ـفـي كـتـاب فـهـو ،التفسير إل شيء كل

،والحيــاء ،الماديــة العلــومو ،الفلــك
فـيـه لـيـس لكن والجيولوجيا، ،والفيزياء

الكريم.  القرآن تفسير من شيء
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ثونّيتـحـد اـلـذين بعـض يفـعـل وكـمـا
للقرآن"، العلمي "العجاز سمىُي عّما

ألـفـاظ لّــفيحم يغـلـو ـمـن منـهـم ـفـإن
ـاني الكريم القرآن تحتـمـل؛ ل ـمـا هومـع
ومخترـعـات مكتـشـفات بـعـض لتوافق
العلمـيـة النظرـيـات بـعـض ـبـل ؛العـلـم

تـكـون أن ـحـد ـلـىإ بـعـد تـصـل مل التي
.ثابتة قطعية حقيقة

* * *
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الثالث الفصل

الكريم للقرآن النبوي البلغا
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ـير في الخلف هذا إن ـرآن تفـس الـق
ـص مسلمال على يوجب ،الكريم الحرـي

ـ أن وـجـل ـعـز الـلـه كلم معرـفـة ىعـل
ــود ــىإ يـع ــدر ـل ــالمنو الول المـص عـب

علـيـه الرـسـول ـسـنة وـهـو أل الصافي،
فهي ،الثابتة الصحيحة والسلم الصلة

لن ؛تـعـالى الـلـه كـتـاب ّريفـسـ ـمـا خير
َرِــُمأ وسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرسول
ـالبلغا ـال ،ـب ـالى:  ـق ِإلّ(تـع َليَك َ ِإن ََع
َبلُغ ــال: ( ،]48:الشـــورى[ )ال لوـق

ِبللِه َتعجََلللََ َ ِل َنََك َ ِلَساَ ِبِه َ ِإّن.ُتَحّركِّ َ
َنَُه َناَ ََجمََعُه ََوُقرآ َلي ُه.َع َنَاَ َذا ََقَرأ ِإ َف

َنَُه ِبع َُقرآ ّت َنَُه.َفاَ َيللاَ َب َناَ َ َلي ِإّن ََع )ُثمَّ َ
ــال:  ،]16:النســـان[ ّيَهلللاَ(وـق َأ َيلللاَ َ

َليللَك َِمللن ِإ أنَللِزَل َ
ُ ّلغِّ ََماَ َ َب الّرُسوُل َ

ّلغَّللَت َب َتفَعلللَ ََفمََللاَ َ َلللمَ َ ِإن َ ّبَك ََو َر
َتُه َل .]67:المائدة[ )ِرَساَ
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ـول ـه فالرـس ـلة علـي ـلمو الـص الـس
هـو مـا لكـن ،والبيـان بـالبلغا مطـالب

ـصـلى الرـسـول ـبـه طإولب الذي البلغا
؟وسلم عليه الله

ــوي البلغا إن ــم للقـــرآن النـب الكرـي
التية: المور على يشتمل

اللفاَظ: أولً: َبلغ

ـه ـصـلى النبي بلغا به والمقصود الـل
كـمـا الكريم القرآن للفاظ وسلم عليه

دون إياـهـا، جبرـيـل بلـغـه وكـمـا نزـلـت،
نقص. أو زيادة
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ز الله يقول ورة فـي وجـل ع آل س
َلللىَ( :عـمــران َلَقللد ََمللّن َالللله ََع

َبَعَث َِفيِهللمَ ََرُسللولً ِإذ َ ِنيَن َ المَُؤُِم
ِتِه َيللاَ َليِهللمَ َآ ُلو ََع َيت َأنَُفِسِهمَ َ )ِمن َ

للفاظ النبوي فالبلغا ،]164:عمران آل[
ـرآن ـم الـق ـو الكرـي ـوله المقـصـود ـه بـق
ِتِه(تعالى:  َياَ َليِهمَ َآ ُلو ََع .)َيت
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ـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـكـان وـقـد علـي
ألـفـاظ بلغا عـلـى الحرص شديد وسلم

عـبـاس اـبـن إن ـحـتى الكرـيـم، الـقـرآن
ـي ـه رـض ـ الـل ـول اعنهـم ـا- يـق ـي كـم ـف

رـسـول ـكـان-: "علـيـه المتفق الحديث
ـمـن يعاـلـج وـسـلم عليه الله صلى الله

"،ـشـفتيه يـحـرك وـكـان ،شدة التنـزيل
ِبللِهوجل: ( عز الله "فأنزل ُتَحللّركِّ َ ل َ
ِبللِهلللِلَس َتعجََلللََ َ ِل َنََك َ َنللاَ.اَ َلي ِإّن ََع
َنَلللَجمََع ـة[)      ُهلللُه ََوُقرآ ،16:القياـم

ـه ،]17 ـال: َجمـع ـي ـق ـم صــدرك ـف ـث
َذا َ( تقرؤه، ِإ َنَللُهَف ِبع َُقرآ ّت ُه ََفاَ َنَاَ )َقَرأ

،وأنصت له قال: فاستمع ،]18:القيامة[
ـم ـا إن ـث ـرأه، أن عليـن ـان تـق ـال: فـك ـق

ـه الله صلى الله رسول إذا وـسـلم علـي
ـفـإذا اـسـتمع، الـسـلم عليه جبريل أتاه

الـلـه ـصـلى الـنـبي ـقـرأه جبريل انطلق
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 .)35(أقرأه" كما وسلم عليه

ي البيان وهذا البلغا مـن جـزء اللفظ
علـيـه الله صلى الله رسول به ُأمر الذي

الـلـه ـصـلى الرسول أن شك ول ،وسلم
وـســــــــــــــــــلم علـيــــــــــــــــــه

ّبل
ا الكريم القرآن ألفاظ غَ ًفغ ا، بل ـلـمو تاّم

ًفئا يكتم  .عليه نزلُأ مما شي
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علـيـه الـلـه ـصـلى الرـسـول كان ولو
ًفئا كتم وسلم ه نـزلُأ مما شي لكتـم ،علي

ـة هذه َأنََعللمََ(: الـي ّلللِذي َ ِل َتُقوُل َ ِإذ َ َو
ك َأمِس َليلِه َ َت ََع َأنََعمَ ِه ََو َلي الله ََع
ُتخِفللي ّتللِق َالللله ََو َليَك ََزوَجَك ََوا َع
َنَفِسلللَك ََملللاَ َاللللله َُمبلللِديِه ِفلللي َ
َأن َأَحللّق َ ّنللاََس ََوالللله َ َتخَشللىَ َال َو

ُه فيها الية فهذه ،]37:الحزاب[ )َتخَشاَ
علـيـه الـلـه ـصـلى للرسول شديد عتاب
الـلـه ـصـلى الرـسـول يـقـوم ـثـم ،وسلم
ـفـي الـنـاس ىعـلـ هاؤفيقر وسلم عليه

!!بها المخاطإب وهو هاغير وفي الصلة
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التفسير
النبوي

ــم أو ــ هـــذه يكـت َبلللَس( ات:الـي َع
ّلىَ و َت ىَ.َو ُه َالعمََ َء اَ أن ََج

اَ َ.َ َوَم
ّكىَ َيّز ّلُه َ َلَع َتنَفَعُه.ُيدِريَك َ ّكُر ََف ّذ َي َأو َ

ّذكَرىً َنىَ.ال َتغَّ ِن َاسلل َأَنََت.َأّماَ ََم َف
ّدىً َتَصلللل َألّ.َلللللُه َ َليللللَك َ َوَمللللاَ ََع

ّكللللىَ َءكَِّ.َيّز َأّمللللاَ ََمللللن ََجللللاَ َو
َيخَشللىَ.َيسَعىَ َأَنََت ََعنللُه.َوُهَو َ َفلل
ىَ َلّه ـس[ )َت ـا ،]10-1:عـب ـاب ففيـه عـت
ـه الله صلى للرسول شديد ،وـسـلم علـي
ذه يتلو ذلك ومع ات ه ى الي اس عل الن
عليه!! نزلت كما
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ًفدا اخـتـار تـعـالى الله إن ـصـلى محـمـ
ـه ـه الـل ـ وســلم علـي ـم ىعـل ـ عـل ىعـل

ـالمين ـال ،الـع ـالى:  ـق َلللمَُ(تـع َأع الله َ
َتُه َل َيجََعلَُ َِرَساَ ،]124:النعام[ )َحيُث َ

ًف اختار ـا ًفئاشي يكتم نل أنه يعلم رجل مـم
ـعـاتبه اـلـتي الـيـات ـحـتىف ،إليه ىوحي

منه صدر ما بعض ىعل فيها الله ولمه
للـنـاس ينقلـهـا ،وـسـلم عليه الله صلى

!.فيها دحُم التي اليات ينقل كما
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ـجـل الـلـه ـقـول الـنـاس ىعـلـ فيقرأ
ّنََك(: وسلم عليه الله صلى له اوعل ِإ َو

ٍمَ ِظيلل ُلللٍق ََع َلللىَ َُخ ،]4:القـلــم[ )َلَع
ـرأ ـ ويـق ـوله معليـه ـالى ـق ٌد(: تـع ُمَحمَّلل

ُء ّدا َأِشلل ّلِذيَن ََمَعللُه َ َرُسوُل َالله ََوا
َتَراُهمَ َنُهمَ َ َبي ُء َ ُكّفاَِر َُرَحمََاَ َلىَ َال َع
َتغَُّللوَن ََفضللل ًَِمللَن َيب ًدا َ ّكًعاَ َُسللجَّ ُر

ًنَاَ يقرأ كما ،]29:الفتح[ )الله ََوِرضَِوا
ـواء ،والعتاب اللوم فيها التي اليات ـس

بسواء.

إـلـه ل أن يـشـهد ّدموح كل يجزم اًفإذ
ـبـأن ؛الـلـه رـسـول ًفامحـمـد وأن الله إل

غّــبل ـقـد وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي
ًفـغـا بألـفـاظه الكرـيـم الـقـرآن ل تاـّمـا بل

.فيه ريب

ًياَ: :المَعاَنَي  َبلغثاَنَ
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وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي كان
ـى الحــرص شــديد اللفظــي البلغا عـل
علـيـه الـلـه صلى – لكنه الكريم، للقرآن
ولـكـن ألـفـاظه ببلغا يكـتـف لم – وسلم
ًفا.  معانيه بلغهم أيض

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى تبليـغـه إن
بـنـص ـهـي تـعـالى الـلـه كـتـاب لمـعـاني

ـفـي مهمـتـه ـمـن جزء تعالى الله كتاب
الـلـه ـصـلى الرسول مهمة فمن ،البلغا
ـاس غّيبل أن ومسئوليته وسلم عليه الـن

ه.ومعاني القرآن ألفاظ
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ِبللِه(تعالى:  قال أن فبعد ُتَحّركِّ َ ل َ
ِبللِه َتعجََلللََ َ ِل َنََك َ َنللاَ.ِلَسللاَ َلي ِإّن ََع

َنَللُه ـة[ )َجمََعللُه ََوُقرآ ،]17 ،16:القياـم
قال سبق، كما اللفظي البلغا هو وهذا

َنَُه(ـســبحانه:  َيللاَ َب َنللاَ َ َلي ِإّن ََع )ُثللمَّ َ
ـلـك ـنـبين أن عليـنـا :أي ،]19:القياـمـة[

.ومعناه لفظه

َرُسول ًَِمللن(تعالى:  قال أن وبعد
ِتِه َيللاَ َليِهللمَ َآ ُلللو ََع َيت آل[ )َأنَُفِسِهمَ َ

ّكيِهللمَ(قــال:  ،]164:عمــران ُيَز ،)َو
ـه ـصـلى الرسول أن تعني التزكيةو الـل

الـقـرآن ىعل أصحابه يربي وسلم عليه
ـم ـث ،الكرـي ـو بحـي ـرآن لّيتـح ـن الـق ـم

واـقـع ىإل ومقروء مكتوب كتاب مجرد
الرضَّ. ظهر ىعل تتحقق ،عملية حياة
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ـال حــتى أصــحاب ن"إ :بعضــهم ـق
ـكـان وـسـلم، علـيـه الـلـه صلى الرسول

م الواحد أنه منه رآن ك ي ق ىعل يمش
ًفدا ليس التعبير وهذا "،الرضَّ ـ ـإن ،بعـي ـف
ـئلت لما عنها الله رضي عائشة ـعـن ـس

وـسـلم، علـيـه الـلـه صلى الرسول خلق
وغيــره-: مسلم في كما- للسائل قالت
:ـقـالت "،نـعـم" :ـقـال ؟"،القرآن "أتقرأ
لى اللـه نـبي خلـق "فإن ه ص عليـه الل

.)36(القرآن" كان وسلم
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تـعــــالى: ـقــــوله معـنــــى ـهــــذاف
ّكيِهلللمَ( ُيَز ــم )َو ــم أي: يربيـه ويزكيـه

،الفاـضـلة والخلقا ،الـصـحيحة بالعقائد
ـــــــــــــن والـســـــــــــــلوك ،الحـس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ويـع
ينتظرهــم الــذي العــالمي للــدور همُ

.البشرية لقيادة

ّكيِهلللمَ(تـعـــالى:  ـقـــال ـثـــم ُيَز َو
َتاََب ِك ّلمَُُهمَُ َال ُيَع ـاف ،) ََوالِحكمََللَةَو ـم

 الحكمة؟ وما الكتاب؟
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ــال ــالالشـــافعي ـق ــالى: : "ـق تـع
ُكّن( ِت ُيللو ُب َلللىَ َِفللي َ ُيت ُكرَن ََمللاَ َ َواذ

ِإّن َالللله َياَِت َالله ََوالِحكمََللِة َ ِمن َآ
ِبيللًرا ِطيًفاَ ََخ َل ،]34:الحــزاب[) ََكاََن َ

وذـكـر الـقـرآن، وـهـو الكتاب الله فذكر
أـهـل من أرضى من فسمعت الحكمة،

ـالقرآن العـلـم ـسـنة يـقـول: الحكـمـة ـب
.)37(الله" رسول
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:تعــالى اللــه قــول تأملنــا إذا إذن
ُللللو( َيت َأنَُفِسلللِهمَ َ َرُسلللول ًَِملللن َ

ّلمَُُهللمَُ ُيَع ّكيِهمَ ََو ُيَز ِتِه ََو َياَ َليِهمَ َآ َع
َتاََب ََوالِحكمَََة ِك ،]164:عمران آل[ )ال

:ـقـال الـيـة أول ـفـي أـنـه نلـحـظ فإنـنـا
ِتِه( َياَ َليِهمَ َآ ُلو ََع ـم رأأي: يق ،)َيت عليـه

البـيـان وهو ألفاظه، عليهم ويتلو القرآن
رآن، اللفظي إذا للق بطوا ف رآن ض الق

مرحـلـة إـلـى نتـقـلا ،وأتقـنـوه وحفظوه
ـرى ـي: ،أـخ َتللاََب( وـه ِك ّلمَُُهمَُ َال ُيَع ،)َو
ـي:  ـيعـن ـي ميفقهـه ـاني ـف ـرآن مـع ،الـق
ـوه ما معاني ويعلمهم ـبطوه، حفـظ وـض

ـم ـل ـث ـى ينتـق ـة إـل ـة مرحـل ـي: ،ثالـث وـه
ّكيِهمَ( ُيَز ّدبهم أي: ،)َو الكـتـاب بـهـذا يؤ

.التزكية وهي به يعملوا حتى
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الرحـمــن دـبــع أـبــو ـقــال وـلــذلك
ّدثنا)38(الجهني ـا كان من : ح ـن يقرئـن ـم
وـسـلم، علـيـه الله صلى النبي أصحاب

الـلـه رـسـول ـمـن يـقـترئون ـكـانوا أنهم
فل آيـات، عشـر وسلم عليه الله صلى

ـي يأخــذون حــتى الخــرى العشــر ـف
والعـمـل، العـلـم من هذه في ما يعلموا

.)39(والعمل العلم قالوا: فعلمنا

علـيـه الـلـه ـصـلى الرـسـول مهـمـةف
وقـد ،والمعنـوي اللفظـي البلغا وسلم
،قيـام خيـر بشـقيها البلغا بمهمـة قـام
.والسلم الصلة عليه

* * *
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الــرابع الفصــــل
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الكريم للقرآن الصحابة تفسير
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علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي أـصـحاب إن
بالـسـليقة يعرـفـون ًـفـا،عرب ـكـانوا وـسـلم
سماعهم بمجردف ،العربي الكلم معاني
ـي الكلم ـون العرـب ـذلك ه؛يفقـه ـان وـل ـك
مـعـاني عـمـوم يعرـفـون مكة في الكفار
وـجـل ـعـز والله ،والقرآن العربي الكلم
ّروُح( الـقـرآن: ـعـن يـقـول ِه َال ِب َنََزَل َ

ُكللوَن َِمللَن.الِميللُن َت ِل ِبللَك َ َلللىَ ََقل َع
ِبيللٍن.المَُنللِذِريَن ِبللّي َُم ِلَسللاٍَن ََعَر )ِب

َوَماَ(تعالى:  وقال ،]195-193:الشعراء[
ِلَسللاَِن ِب ِإل َّ َناَ َِمللن ََرُسللوٍل َ أرَسللل

َ

ـم[ )َقلوِمِه ـا وـمـن ،]4:إبراهـي ـفـإن هـن
ـرب ـار -حــتى الـع ـم- فهمــوا الكـف منـه
ث من القرآن ة؛ حي ذلك الجمل ردوه ول

.أهواءهم خالف حيث
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ًفضا وكانوا إـلـه معـنـى: "ل يفهمون أي
الـلـه ـصـلى قوله سمعوا اّفلم الله"، إل

قولوا ،الناَس أيهاَ ياَوسلم: " عليه
:معناـهـا أن عرفوا ،)40("الله إل إله ل
ـة ل ـه إل عبودـي ـود لف ،لـل إل بـحـق معـب

؛الـلـه إل العـبـادة يـسـتحق أحد لو ،الله
َأَجَعلللََ(: وـقــالوا ،رفـضــوها وـلــذلك

ٌءآال َلَشي َذا َ ِإّن ََه ًدا َ َلًهاَ ََواِح ِإ ِلَهَة َ
. ]5:ص[ )ُعجََاٌَب

ـام إن ـد الـشـيخ الـم ـن محـم ـد ـب عـب
يســلمم بين قارن الله رحمه الوهاب

:لافـقـ ،الولـيـن ومشركي الزمان هذا
إـلـه ل" بمعـنـى  أعـلـم كانوا الولين إن
في السلم ىإل ينسبون  ممن"الله إل

 .الزمان هذا
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معانيها يفهمون لهب وأبو جهل أبوف
ـي ـة ـف ـ اللـغ ـن ة،العربـي ًفرا لـك ـثي ـن ـك ـم

العصر هذا في السلم ىإل المنتسبين
ول ،اللـه إل إله  ل:يقولون عصور ومنذ

فهمــه الذي المعنى حتى منها يفهمون
ـمـن ـكـثير  يفـهـملـهـب. وأـبـو جـهـل أبو

ل أي الـلـه إل إـلـه ل معـنـى المـسـلمين
 وـهـذاالـلـه. إل رازقا ل الـلـه، إل ـخـالق

الـصـلي المعـنـى لكن ،معناها من جزء
الـلـه إـفـراد هو المشركون أنكره الذي
 العبادة. في
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ــانوا فالـصــحابة ــاعرب ـك ًفا، ًـف ــ أقحاـح
فهـمـوا وـلـذلك ؛الكلم مـعـاني يفهمون

ًفرا تلوة بمـجـرد الكرـيـم القرآن من كثي
كما له، وسلم عليه الله صلى الرسول

ـمـن بالـسـليقة يفـهـم الـيـوم العربي أن
يحـتـاج ل ةـكـثير أـشـياء الكرـيـم القرآن

.التفسير كتب ىإل الرجوع إلى معها

ـأنت ًف-  ـف ـه كلم َـسـمعت إذا-مثل الـل
ـالى ـن تـع ـة ـع ـن ،الجـن ـار ـع ـن ،الـن ـع

ـرآن عــن ،الرســل ـم الـق عــن ،الكرـي
مباـشـرة معناـهـا ... فهـمـتالـمـواريث

الـلـه رـضـي والصحابة سماعها، بمجرد
ًفـضـا يفهـمـون ـكـانوا عنـهـم ذـلـك وراء أي
كثيرة. أشياء
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فللي الصللحاَبة اختلفا أسللباَب
الكريمَ: القرآن فهمَ

أـكــثر ـكــانوا الـكــرام الـصــحابة إن
ًفما الناس ـع ،وجل عز الله لكتاب فه وـم

فهمـهـم ـفـي يتفاوتون كانوا فإنهم ذلك
وـلـذلك ؛ـكـثيرة لسباب الكريم للقرآن

علـيـه الله صلى الرسول يسألون واكان
ـرآن ـمـن أـشـياء ـعـن وـسـلم ـا الـق مـم

ـمـنو ،لـهـم فـيـبينه ،بيانه ىإل يحتاجون
- عنهـم اللـه رضـي-  اختلفهم أسباب

العزيز: للكتاب فهمهم في

مللداركهمَ فللي همَتفللاَوتأولً: َ
:وعقولهمَ
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ـــــــــه ـفـــــــــإن تـعـــــــــالى الـل
قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن مَ ــق بـي ــم الخـل ــم أرزاقـه وأخلقـه
ـولهم ـذا ؛وعـق ـه فـه ـبير عقـل ـري ـك عبـق

ذلك. دون وآخر نابغة،

بي وأصحاب   لى الن ه ص ه الل علي
مـن قـدر ـفـي يـشـتركون كـانوا وسـلم
يفوقا كان بعضهم أن إل ،بالقرآن العلم
 ذلك. في ًفابعض

59



التفسير
النبوي

ا أن ينصحيحال فيو ّي ي عل ه رض الل
الوحي من شيء عندكم هل :سئل عنه
اب في ما إل ه؟ كت ذي  الل ال: " وال فق

إل أعلـمـه ـمـا النـسـمة، وـبـرأ الحبة فلق
ًفما ًف الله يعطيه فه ـرآن، في رجل ـا الـق وـم
صـحيفة ىإل الصحيفة" -إشارة هذه في

ّلقة الـسـائل:"وـمـا فـقـال -،سيفه في مع
ـي ـال: "العـقـل ؟"،الـصـحيفة ـهـذه ـف ـق

ُيقتل وأل السير، وفكاك الديات-، -يعني
.)41(بكافر" مسلم

ًفما إل ":قوله لشاهدوا الـلـه يعطـيـه فه
أـحـد ىتُــؤي ـقـد اًفإذ الـقـرآن"، ـفـي رجلًف

ـلـم ـمـا الفـهـم  ـمـنغيرهم- أو- الصحابة
غيره. يؤته
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يرـضـ عـبـاس ابن أن الصحيح وفي
ـه الله صلى للنبي وضع ماعنه الله علـي

وضِللع مللن" :فـقـال ،طإـهـوره وـسـلم
وـكـان "،عـبـاس اـبـن" : ـقـالوا"؟هللذا
ـاب ـم دون ًفاّـش ُـل ـي الُح ـك ـف ـوقت، ذـل اـل

وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي عجبُأف
ًف: ـلـه ـفـدعا ،وأدـبـه وذـكـائه بعمـلـه ـقـائل

وعلمَلله ،الدين في فّقهُه اللهمَ"
يرضــ عباس ابن كانف ،)42("التأَويلَ

فهـمـه ـفـي ـبـارغ له يشق ل عنهما الله
قصص ذلك في وله ،تعالى الله لكتاب

ـار ـل ،وأخـب ـن لـع ـا ـم ـاو أعجبـه أطإرفـه
.الخارجي الزرقا بن نافع مع قصته
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ياء عن عباس ابن سأل أنه وذلك أش
،وجــل عــز اللــه كتــاب فــي كــثيرة

ّوكل
الـعـرب ذـلـك تـعـرف  هل:قال أجابه ماَ

ـم ، نعم:فيقول كلمها؟ في يستـشـهد ـث
،العـرب أبـيـات ـمـن بأبـيـات عـبـاس ابن

ن وهي وظه، م ب يوه محف ن عج م
.)43(العجب

ــاوتهم ــي ولتـف ــداركهم ـف ــد ـم تـج
الـصـحابة اختـلـف فـقـد ،بينهم الختلف

بعـضـهم وفـهـم ،كثيرة آيات معاني في
ـه تدل ما خلف اليات معاني من ،علـي
.ذلك إلى الشارة ستأتي كما

ًيللاَ: فهللمَ َفللي َ َاختلفهللمَثاَنَ
العربية: َاللغَّة
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ًفـبــا ـكــانوا وإن ـفــإنهم أنـهــم إل عر
اللـغـة فـهـم في التوسع في متفاوتون

ومعانيها.  وألفاظها، ،العربية

الـطـبري تفـسـير ـفـي ـجـاء وـلـذلك
قول قرأ الخطاب بن عمر  أن:وغيره
ـه ـالى الـل َناَ َالرَض( :تـع ُثللمَّ ََشللَقق
ّبللاَ.َشّقاَ َنللاَ َِفيَهللاَ ََح َبت َأَنَ ًبللاَ.َف َن َوِع

ًباَ ً.َوَقضلللللل َنَخل ًنَللللللاَ ََو ُتو .َوَزي
ًبللاَ ِئَق َُغل َدا ّبللاَ.َوَحلل َأ ِكَهللًة ََو )َوَفاَ

ـس[ ـال ،]31-26:عـب ـد" :فـق ـا ـق عرفـن
إـلـى رـجـع ـثـم ّ؟"،الب فـمـا ،الفاكـهـة
لهــو هــذا إن واللــه" وقــال: نفســه

.)44(ياعمر!" ّفلَالتك
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ان ماف رف ك وع أي الّب، يع ن ن م
.)45(هو؟ النباتات أنواع

ـ بكر أبا  أن:رواية وفي ـه يرـض الـل
ـة هذه عن سئل هعن ـال ،الـي أي" :فـق

إن ،تظلـنـي ـسـماء وأي ،تقلـنـي أرضَّ
ـت ـي قـل ـاب ـف ـه كـت ـالى الـل ـا تـع ل ـم
.)46(؟"أعلم

للـغـة فهمـهـم ـفـي يتفاوتون فكانوا
ـة فــي يتفــاوتون كــانوا كمــا ،العربـي
بالية.  تعالى الله لمراد فهمهم
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عـنـه الـلـه رضي حاتم بن يعد هذاو
ـمع ّالم ـول ـس ـه ـق ـالى الـل ُلوا( :تـع ُك َو

ُكمَُ َالَخيُط َل ّيَن َ َب َت َي ّتىَ َ ُبوا ََح َواشَر
َيُض َِمَن َالَخيللِط َالسللَوِد ِمللَن َالب

الخيط أن فهم ،]187:البقرة[ )الَفجَِر
وضـع ـنـام اّــفلم ،المـعـروف الحـبـل هو

أبـيـض أـحـدهما حبلـيـن: وـسـادته تحت
يتـسـحر لـكـي ـقـام فلـمـا أسود، والخر
يأـكـل وـصـار ،بـجـواره الخيطـيـن وـضـع

يعــرف وصــار ،أســفر حــتى وينظــر
السود. من البيض
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ّفلم
الـلـه ـصـلى الرـسـول ىـلـإ ـغـدا صبحأ اَ

ـلـه فـقـال ـبـالخبر، وأـخـبره وسلم عليه
إنَمَاَ" وـسـلم: علـيـه الـلـه ـصـلى النبي

وبيللللاَض الليلللللَ سللللواد ذلللللك
ـو البيض الخيط -)47("النهاَر ـار ـه النـه
لك ناب فإذا -،الليل هو السود والخيط

 .كِ فأمس-الصبح طإلع عنيي- النهار
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ـمـراد فـهـم ـفـي اختلفـهـم ـمـن فهذا
أن تحتمل العربية اللغة لن تعالى؛ الله

أن ويحتـمـل ،الحـبـل ـهـو الخـيـط يـكـون
ّيفعد ،والنهار الليل هو المقصود يكون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ،الول فـه
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

أن والـسـلم الصلة عليه الرسول له نَ
أن ـشـك ول ،الـثـاني المعـنـى هو المراد

م الصحابة بقية وا ل ذا  يفهم ى ه المعن
ـفـي يقـعـوا لم ولذلك ي؛عد هفهم الذي
فيه. وقع الذي المر

ًثللاَ: َ معرفللة فللي اختلفهللمَثاَل
والخبلللاَر والحلللداث التواريلللخ
يسللتفاَد الللتي الخللرىً والعلللوم

:الكريمَ القرآن فهمَ في منهاَ
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ـن المغيرة عن مسلم صحيح فيو ـب
وـسـلم عليه الله صلى النبي أنشعبة: 

ران نصارى إلى بعثه دعوهم نج ىإل ي
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم

ّويعل
عليـهـم أـقـر ـمـا ضمن من فكان ،مهمِ

َياَ(مرـيـم:  ـسـورة ـشـعبة ـبـن المغيرة
َأ ُبللوكِِّ َامللَر َأ َكللاََن َ ُأخَت ََهاَُروَن ََمللاَ َ

ّياَ َبغَِّ ُأّمِك َ َنَت َ َكاَ 28:مريم[ )َسوٍء ََوَماَ َ

كـيـف ،مغـيـرة ـيـا: "النـصـارى فقال ،]
ا ول: ي ت يق ارون أخ مو ،ه ا مري بينه

متطاولة؟!". قرون هارون وبين
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ّير وـلـم عنه الله رضي المغيرة فتح
صــلى للنبي فجاء ،يجيبهم أن يستطع

ـلـه فـقـال ،وـسـأله وـسـلم علـيـه الـلـه
كاَنَوا" :وـســلم عليه الله صلى النبي

والصللاَلحين َأَنَبيللاَئهمَب َيسللمَّون
نّــوبي ،شكالإال لهّ فحل ،)48("قبلهمَ

ليــس الية في المذكور هارون أن له
آخـر هـارون ـبـل ؛موـسـى اأـخـ هارون

ـموه ـه ـس ـم ؛علـي ـانوا لنـه ـمون ـك يـس
ًف يـكـثر ولذلك ؛النبياء بأسماء ـفـي مثل
.وهارون موسى اسم اليهود
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يعـلـم ـكـان ـلـو المغيرة أن شك لو
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي سأل لما هذا

النـصـارى ـسـأله اّــلم لكن ،عنه وسلم
الـنـبي عنه فسأل ،شكالإال عنده وقع

.فأجابه ،وسلم عليه الله صلى

* * *
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الخــامس الفصـــل

الكريم للقرآن السنة بيان أنواع

وـسـلم علـيـه الله صلى الرسول نإ
إـلـى يحـتـاج ـمـا ـكـل ـسـنته ـفـي نَّيب قد

ـّبي ـهـلو ،الـقـرآن ـمـن بـيـانه أو هكـلـ هـن
ه؟بعض
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ـيـبين ـلـم :يـقـول ـمـن العلـمـاء ـمـن
ـمـن والـسـلم الـصـلة علـيـه الرـسـول

ًف إل القرآن ،الـسـيوطإي يـقـول كما قليل
عائـشـة ـعـن يمرو بحديث ويستدلون

الـلـه ـصـلى النبي : "أنعنها الله يرض
ًفئا يفـّسـر ل ـكـان وـسـلم علـيـه ـمـن ـشـي

ـا إل برأـيـه الـقـرآن ًفـي وـهـذا ،)49(بـعـدد" آ
ـبزار رواه ،يـصـح ل الـحـديث ـر اـل هوغـي

ـبـن محـمـد هإـسـناد ـفـي ،معـلـول وـهـو
حـتـجُي ل ـضـعيف وـهـو الزبـيـري، جعفر

 بحديثه.

رـسـول نإ :يـقـول من العلماء ومن
ـرآن نّبي وسلم عليه الله صلى الله الـق
يحـتـاج ـمـا نّــبي نهأـبـ همومقـصـود ،كله
إـلـى تحـتـاج  ل آـيـات فهـنـاك بيان، إلى
ّينة لنها بيان بنفسها. ب
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ـمـاعنه اللـه يرـضـ عباس ابن يقول
التفـسـيروغـيـره-:  الـطـبري ذـكـر كما-

أوجه: أربعة

ـ كلمها، من العرب تعرفه وجه إذاـف
 .هنيفهمو نهمإف العرب ىعل قرئ

ـك ،هتلابجه أحد ُيعذر ل وتفسير وذـل
والعقاـئـد الحـكـام ـفـي اليات كتفسير

. معرفتها ىإل الناس يحتاج التي

ــير ــه وتفـس ــاء تعلـم ــ ،العلـم يوـه
عاـمـة يفقهـهـال اـلـتي الخفـيـة المـعـاني
الناس. 

تعالى. الله إل يعلمه ل وتفسير

.التفسير من أنواع أربعة فهذه
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التفسير
النبوي

الـلـه ـصـلى الرـسـول أن الخلـصـةو
ّين قد وسلم عليه الناس يحتاج ما كل ب

سنته. في الكريم القرآن من بيانه ىإل

ـة الـسـنة ـفـإن ـعـام وبـشـكل النبوـي
بـيـان وأـنـواع ،الكرـيـم للـقـرآن تفـسـير
:ضربأ أربعة ىعل للقرآن السنة

بللاَلقول َالقللرآن َالول: َبيللاَن
(باَلنص):

74



التفسير
للقرآن النبوي

 

ّين بأن وذلك الـلـه ـصـلى الرـسـول يب
رآن وسلم عليه وله، الق ذا بق ثير وه ك

ّدا، حـــــــــــــــــــتى جـــــــــــــــــــ
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ـه َف ـاء فـي ،مســتقلة مصــنفات العلـم
وتفسـير ،)50(حميد بن عبد  تفسير:مثل
ـن ـه اـب ـن تفســيرو ،)51(مردوـي ـ اـب يأـب
اتم يرو ،)52(ح بري تفس ع ،)53(الط وجم

ن السيوطإي ك م ياء ذل ة أش ي طإيب ف
ـاب ـدر" ه:كـت ـور اـل ـي المنـث التفســير ـف

.)54("بالمأثور
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التفسير
النبوي

ًفـبـا تـفـرد الـسـنة كـتـب ـمـن ـكـثيرو با
ًف ،بالتفسير ّاخاص "الصول جامع" :فمثل

)55(الثيـــــــــــــــــر لبـــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خـص
ًفدا صَ ا مجـلـ ًفب الـنـبي ـعـن يللـمـرو تقري

تفـسـير ـفـي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى
ي: صحيحوه الستة، الكتب في القرآن

ـ ـسـننو ،مسلم صحيحو  ،البخاري يأـب
،النسائي سننو ،الترمذي سننو ،داود

فـّرقا بـل ؛يسـتقص ولم ،مالك موطإأو
رى مواضع في بعضها و ،أخ ب وه قري

. كامل مجلد من

ًفذا ّـيـن فـقـد إ الـلـه ـصـلى الرـسـول ب
ـثيرة أـشـياء وفّسر وسلم عليه ـمـن ـك

وـمـن ولفـظـه، بـقـوله الكرـيـم القرآن
ذلك: أمثلة
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التفسير
للقرآن النبوي

 

كعب عن الصحيحين في جاء أ- ما
تـعـالى: ـقـوله تفـسـير ـفـي ـجـرةع بن
ِبللِه( أو َ

َ ُكللمَ ََمِريًضللاَ َ َكاََن َِمن َفمََن َ
ٍم َياَ َيٌة َِمن َِص ًذىً َِمن ََرأِسِه ََفِفد أ

َ

ُنَُسللٍك َأو َ َدَقٍة َ ـرة[ )َأو ََص ،]196:البـق
ـول َأو( ه:فـق َدَقٍة َ َأو ََصلل ٍم َ َياَ ِمن َِصلل
فـهــو ،تفـســير ىإـلــ  يحـتــاج)ُنَُسللٍك
اـمـ ؟مـقـداره ـمـا ؟الـصـيام ما ،مجمل

 النسك؟ ما ؟الصدقة
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ـال ـب: ـق ـان كـع ـي "ـك مــن أذى ـب
صــلى الله رسول إلى فُحملت رأسي

لم عليه الله ل وس اثر والقم ى يتن عل
أن َأرىً َكنللت َمللاَفقــال:  وجهــي،
أتجَللد َأرىً، َمللاَ َمنللك َبلللغِّ َالجَهللد
ـذه فنـزلت فقلت: ل، شاَةا؟ ـة: ـه الـي

َأو( َدَقٍة َ َأو ََصلل ٍم َ َياَ َيٌة َِمللن َِصلل َفِفد
أو َأيللاَم، َثلثللة َصومقال:  )،ُنَُسٍك

نَصللف َمسللاَكين، َسللتة َإطعللاَم
.)56("مسللكين َلكلللَ َطعاًَمللاَ َصللاَع

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي
ـهـذه تفـسـير والـسـلم الصلة عليه نَ

 .الحديث هذا في الية
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ِتي: (تـعــالى ـقــولهب-  َيللأَ َيللوَم َ
َنَفًسللاَ َينَفللُع َ ّبللَك َل َ َيللاَِت ََر َبعُض َآ
َنللت َِمللن ََقبلللَُ ُكن َآَم َت َلمَ َ ُنََهاَ َ ِإيمََاَ
ِنََهللاَ ََخيللًرا ِإيمََاَ َبت َِفللي َ َكَسلل أو َ

َ(
.]158:النعام[

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول نهاّبي
الـشـمس تطـلـع حـيـن ذلك بأن وسلم
تقلللوم َل: "فقـــال مغربهـــا، مـــن

من َالشمَس َتطلع َحتىَ َالساَعة
مغَّربهاَ َمن َطلعت َفإذا َمغَّربهاَ،
،أجمَعللون َكلهللمَ َالنللاَس َآمللن

ُنََهللاَ( فيومئذ ِإيمََاَ َنَفًسللاَ َ َينَفللُع َ ل َ
َأو َنللت َِمللن ََقبلللَُ َ ُكللن َآَم َت َلللمَ َ

ِنََهاَ ََخيًرا ِإيمََاَ َبت َِفي َ .)57()"َكَس
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مسلم صحيح في ورد ما كذلكج- 
عـنـه الـلـه يرـضـ ـعـامر ـبـن عقبة عن

الـلـه ـصـلى الله رسول قال: "سمعت
يـقـول: المـنـبر عـلـى وـهـو وسلم عليه

ُتمَ َِمللن( َطع َت َلُهمَ ََمللاَ َاسلل ّدوا َ َأِع َو
أل َالرمللي، َالقللوةا َإن َأل )،ُقللّوةٍا
القللوةا َإن َأل َالرمللي، َالقوةا َإن

.)58("الرمي

ففســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لبـكـ الرـمـي  والمراد ؛الرميب القوة َر

ـفـي كـمـا بالـسـهام ـكـان ـسـواء ـشـيء
ـــم، ـــة أو وقتـه ـــائرات بالمدفعـي والـط
هذا.  وقتنا في والصواريخ
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ـا د ـاء - ـم ـي ـج ـن الصــحيحين ـف ـم
ـديث ـة ـح ـي عائـش ـه رـض ـ الـل أن اعنـه
قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول

القياَمللة َيللوم َيحاَسب َأحد َليس"
الـلـه رـضـي عائـشـة فقالت "،هلك َإل
ـقـال ـقـد ألـيـس الـلـه، رسول ا: "ياعنه
َبُه َ(تـعـالى: الله اَ َت ِك َي َ ِت ُأو ن َ َأَّماَ ََم َف

ِنللِه َيمَِي ًباَ.ِب ُيَحاََسللُب َِحَسللاَ َفَسللوفَا َ
الله صلى الله رسول فقال َ")؟َيِسيًرا
العللرض، َذلللك َإنَمَللاَوـسـلم: " علـيـه
يللوم َالحساَب َيناَقش َأحد َوليس
ّذب َإل َالقياَمة .)59("ُع
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أن وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى نّـفـبي
أن ـهـو ،اليـسـير بالحـسـاب المقـصـود

لو  وذـنـوبه أعـمـاله العبد ىعل تعرضَّ
الحـسـاب ـنـوقش لوّ وإل ،يهاف يناقش
ّذب. ُع

ـمـن الـصـحيحين ـفـي ـجـاء - وـمـا هـ
:تعالى قوله تفسير في البراء، حديث

ِبللاَلَقوِل( ُنللوا َ ّلِذيَن َآَم ّبُت َالله َا َث ُي
َياَ ََوِفللي ّدنَ َيللاَةِا َاللل ِبِت َِفي َالَح ّثاَ ال

).ِخَرةِاآال

إذاوـسـلم: " علـيـه الـلـه ـصـلى ـقـال
ُأتللي، َقللبره، َفللي َالمَللؤُمن َُأقعد

وأن َالللله، َإل َإللله َل َأن َشهد َثمَ
قوله: َفذلك َالله، َرسول َمحمَدا

ِبللاَلَقوِل( ُنللوا َ ّلِذيَن َآَم ّبُت َالله َا َث ُي
ِبِت ّثاَ .)60(")ال
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ّدا. كثيرة ذلك وأمثلة ج

السللنة فللي جللاَء الثللاَنَي: َمللاَ
ًطاَ النبوية مللن واستقراء استنباَ
:الكريمَ القرآن

ًفـنـا ـواردة المـعـاني تـكـون أحيا ـفـي اـل
ة النصوص ًف النبوي يل اني تفص ات لمع آي

،لطـيـف الـضـرب وـهـذا العزـيـز، الكتاب
ـأتيف ـى ـت ـى إـل ـي جــاء معـن الســنة ـف

تخرج ن فتس رآن م ا الق دل م ه ي ،علي
الـحـافظ ـبـه ُعـنـي لطـيـف أسلوب وهذا

.تفسيره في كثير بنا
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العـصـر ـهـذا ـفـي العلم ةطإلب وبعض
ًفبا يجمعوا أن يحاولون ـمـا كل يشمل كتا

يعتــبر ممــا النبويــة الســنة فــي ورد
ًفجا ًفطإا الكريم القرآن من مستخر اسـتنبا

لم عليه الله صلى النبي من ومـن ،وس
:ذلك لطيف

كما- وسلم عليه الله صلى قوله-  أ
ـي ـحيح ـف يكللون مللاَ قللربأ "-:الـص

،)61("جداَسلل وهللو ربلله مللن العبللد
هــذا ىعل تدل آية الكريم القرآن فيف

ـى ـوله وـهـي ،المعـن ـالى ـق َكل َّل: (تـع

َتللِرب ِطعللُه ََواسللجَُد ََواق ـق[) ُت :العـل

19[.
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ـا-  ب ًفـض ـوله أي ـه ـصـلى ـق ـه الـل علـي
إذامـسـلم-: " ـصـحيح ـفـي -كما وسلم
عنللد الله فذكر بيته، الرجلَ دخلَ

قلللاَل طعلللاَمه، وعنلللد دخلللوله
ول لكلللمَ ملللبيت الشللليطاَن: َل

الللله يللذكر فلمَ دخلَ وإذا عشاَء،
الشلليطاَن: قللاَل دخللوله، عنللد

يللذكر لللمَ وإذا المَللبيت، أدركتللمَ
قلاَل: َأدركتلمَ طعلاَمه، عنللد الله

.)62("والعشاَء المَبيت
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المعـنـى ـهـذا ىعـلـ ـتـدل التي اليةف
ِن( : تـعـالى ـقـوله ـهـي َتفِزز ََم َواس

ِلللب َأج ِتَك ََو ِبَصللو َطعَت َِمنُهمَ َ َت اس
ِلَك ََوَشللاَِركُهمَ ِلَك ََوَرِج ِبَخي َليِهمَ َ َع
)ِفللي َالمللَواِل ََوالولِد ََوِعللدُهمَ

ـ ]64:الســراء[ ــ، ـي مشــاركته نفـم ـف
ويـشـرب الـشـيطان يأـكـل أن ،الـمـوال

. تعالى الله تذكر لم إذا  ،معك وينام
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ًفضا ـه الله صلى قوله ج- أي وـسـلم علـي
غَّلونَاَ ":الحزاب يوم الصللةا علن ش

طىَ لةا الوس ر ص ه مل ،العص الل
الحديثو ،)63("ًانَاَر وقبورهمَ بيوتهمَ

اـبـن ـعـن مـسـلم صحيح في جاء نفسه
تفســير الحــديث فكــأن ،)64(مســعود
ـواردة الوـسـطى للـصـلة ـقـوله ـفـي اـل
َلَواِت: (تـعـالى ىَ َالّص َل ُظوا ََع اَِف َح

َطىَ .]238:البقرة[ )َوالّصلةِا َالُوس
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عـلـى ـتـدل آـيـة الكريم القرآن فيو
ّلِذيَن: (تعالى قوله يوه هذا ّيَهاَ َا َأ َياَ َ

َكللت َل ّلللِذيَن ََم ُكمَُ َا َتأَِذنَ َيسلل ِل ُنللوا َ آَم
ُلمََ ُلغَُّوا َالُح َيب َلمَ َ ّلِذيَن َ ُكمَ ََوا ُنَ َأيمََاَ

َثلَث ََمّراٍت َِمن ََقبلَِ ََصلةِا ُكمَ َ ِمن
ُكمَ َِمَن َب َياَ ِث َتَضُعوَن َ الَفجَِر ََوِحيَن َ
َبعلللِد ََصللللةِا ّظِهيلللَرةِا ََوِملللن َ ال

.]58:النور[ )الِعَشاَِء
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ىعـلـ الـيـة ذهبه يستأنس أن يمكنو
فـهـم وسلم عليه الله صلى الرسول أن
العـصـر ـصـلة ـهـي الوسطى الصلة أن
على تدل الية فهذه ،الكريم القرآن من
ــات أن ــدئ الوـق ــالفجر تبـت وتنتـهــي ـب

ًفذا… بالعشاء هو الوسط الوقت يكون إ
وبـعـده والظـهـر، الفـجـر وقبـلـه العـصـر،
د والعشاء، المغرب دأ فق ه ب الى الل تع
ِربقوله: ( لةِا َالَفجَ وانتـهـى )،َقبلَِ ََص

اَِءبـقـوله: ( لةِا َالِعَش َبعللِد ََص )،َوِمن َ
وآخرـهــا الفـجــر ـهــو الوـقــات ـفــأول

العشاء.
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ذلك ان ول لك ك ض مس اء بع الفقه
ـمـــــــــــــــــــن ـكـــــــــــــــــــثيرو

المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
،الفقه كتب في المواقيت ذكر في ثينِ

ـدأوا أن ـات يـب ـلة بميـق ـر ـص ـم ،الفـج ـث
ـثـم المـغـرب، ـثـم ،العـصـر ـثـم ،الظـهـر
. العشاء

ـحـي وـهـم- ـسـلمة يبن أن ومنه – د
يتحولــــوا أن أرادوا -النصــــار مــــن

– الـلـه رـسـول مـسـجد ـقـرب بمنازلهم
ـذلك علم فلّما وسلم، عليه الله صلى ـب
ياَقــال: " وسلم، عليه الله صلى النبى

تكتلللب ديلللاَركمَ سللللمَة، بنلللي
ـوا ،)65("آثللاَركمَ ـي: الزـم ـاركم يعـن دـي

فيها. وابقوا
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التفسير
للقرآن النبوي

 

أن كره وسلم عليه الله صلى وكأنه
يـكـون أن ـحـبوأ المديـنـة، أنـحـاء يخلوا
ـل ـر أـه ـد ـفـي ينمنتـشـر الخـي ول ،البـل

المسجد، حول فقط موجودين يكونون
عنهم.  الحياء بقية وتخلو

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى يكون قدو
:تـعـالى ـقـوله ـمـن واستنبطه ذلك فهم

ُتللُب( َنَك َتىَ ََو ِيلي َالمََللو ُنَح َنَحُن َ ّنَاَ َ ِإ
ّدُموا َ َثاََرُهمََماَ ََق فمن ،]12:يس[ )َوآ

إـلـى النـسـان ىخـطـ كـتـبُت التي الثار
ًفبا المسجد ًفبا. ذها وإيا
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التفسير
النبوي

ـا ًفـض ـــ- أي ـوله ه ـه ـصـلى ـق ـه الـل علـي
إل القلللرآن يمَلللس ل-: " وســـلم
مجمــوعب حسن والحديث ،)66("طاَهر

والمقـصـود ،ـلـه يـشـهد ـمـا وـلـه قـهطإر
أـهـل أـقـوال ـمـن الراجح ىعل بالطاهر
ـم ـن الطــاهر العـل ـدث ـم ـبر ينالـح الـك

.والصغر
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التفسير
للقرآن النبوي

 

علـيـه الـلـه صلى الرسول يكون فقد
:تـعـالى ـقـوله ـمـن ذـلـك استنبط وسلم

َكِريللمٌَ( َلُقللرآٌن َ ّنَللُه َ َتللاٍَب.ِإ ِك ِفللي َ
ُنلللللللللوٍن ِإلّ.َمك َيمََّسلللللللللُه َ ل َ
َطّهلللُروَن َتنِزيللللٌَ َِملللن ََرّب.المَُ

َلمَِيَن :فـقـوله ،]80-77:الواقـعـة[ )الَعاَ
َكِريللمٌَ( َلُقللرآٌن َ ّنَللُه َ ـا  ـكـل)ِإ بـعـده ـم

وٍنِفي َ( فهو ،له وصف ُن اٍَب ََمك َت )،ِك
َطّهُروَن( وهو ِإل َّالمَُ َيمََّسُه َ وهو ،)ل َ
َلمَِيَنَتنِزيلٌَ َ( ــذلك ؛)ِمن ََرّب َالَعاَ وـل

ـمـس تحرـيـم ىعـلـ العـلـم أـهـل استدل
.الية هذهب المتوضئ لغير المصحف

نَللزول أسللباَب الثللاَلث: َبيللاَن
:الكريمَ القرآن
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التفسير
النبوي

ـنـزول ـسـبب يعـلـم ـمـن أن شك ول
،الـيـات فـهـم ىعـلـ قدرأ يكون القرآن
ـ ومعرفة النـزول، بسبب وربطها ىعـل

ذـلـك عـلـى وأـضـرب ،نزـلـتُأ وـجـه أي
 المثلة: بعض
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التفسير
للقرآن النبوي

 

فــي ومســلم البخــاري رواه مــاأ- 
ن الزهري عن صحيحيهما روة ع ن ع ب

رـضـي عائـشـة قال: "ـسـألت أنه الزبير
الـلـه ـقـول لها: أرأـيـت فقلت عنها، الله

ـالى:  َةا َِمللن(تـع ِإّن َالّصللَفاَ ََوالمََللرَو
َأِو َبيللَت َ ِئِر َالللله ََفمََلن ََحلّج َال َشلَعاَ

َأن َ َليللِه َ َنلاََح ََع َتمَََر ََفل َُج ّوفَااع ّط َي
والله ،]158:البـقـرة[ )ِبِهمََاَ ا ف ى م عل
ـــد ـاح أح ُطــوف ل       أن جـن بالصــفا ي

ـا قـلـت ما قالت: بئس والمروة، اـبـن ـي
ّولتها كما كانت لو هذه إن أختي، عليه، أ

بهـمـا، يتطوف ل  أن عليه جناح كانت: ل
ـل كانوا النصار، في ُأنزلت ولكنها أن قـب

ّلون يسلموا كانوا التي الطاغية، لمناة يه
ّلل، عند يعبدونها أـهـّل ـمـن فـكـان الُمَشـ
فلـمـا والمروة، بالصفا يطوف أن يتحرج
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التفسير
النبوي

اللـه صـلى اللـه رسـول سـألوا أسلموا
رـسـول ـقـالوا: ـيـا ذلك، عن وسلم عليه
فا بين نطوف أن نتحرج كنا إنا الله، الص

ِإّن َالّصَفاَ(تعالى:  الله فأنزل والمروة،
ِئِر َالله َةا َِمن ََشَعاَ  الية. )َوالمََرَو

عنـهـا: وـقـد الله رضي عائشة قالت
وسلم عليه الله صلى الله رسول سّن

ـترك أن لـحـد فليس بينهما، الطواف ـي
بينهما.  الطواف
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التفسير
للقرآن النبوي

 

ر أبا أخبرُت ثم ن بك د ب ن عب الرحم
ُته، كـنـت ـمـا لعـلـم ـهـذا فقال: إن ـسـمع

ًف ـسـمعُت ولـقـد العـلـم أـهـل ـمـن رـجـال
ـذكرون: أن ـاس ـي ذكــرت مــن -إل الـن

ـاة- ـكـانوا يـهـل ـكـان مـمـن عائـشـُة بمـن
فلـمـا والـمـروة، بالـصـفا كلـهـم يطوفون

ر ه ذك الى الل واف تع البيت الط م ب ول
ـقـالوا: القرآن، في والمروة الصفا يذكر

ـا ـول ـي ـه، رـس ـا الـل ـوف كـن ـفا نـط بالـص
بالبيت الطواف أنزل الله وإن والمروة،

أن حرج من علينا فهل الصفا، يذكر فلم
الـلـه ـفـأنزل والـمـروة؟ بالـصـفا نـطـوف
ـالى:  مللن والمَللروةا الصللفاَ (إنتـع
 الية. الله) شعاَئر
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التفسير
النبوي

ُع أبو قال نزلت الية هذه بكر: فأسم
ـكـانوا اـلـذين ـفـي كليهما؛ الفريقين في

بالـصـفا بالجاهلـيـة يطوفوا أن يتحرجون
ون والذين والمروة، م يطوف وا ث تحرج

أـجـل ـمـن السلم، في بهما يطوفوا أن
ولم بالبيت بالطواف أمر تعالى الله أن

ا بعد ذلك ذكر حتى الصفا، يذكر ر م ذك
.)67(بالبيت" الطواف

ــة نإذ ــت الـي ــن نزـل الول: :لمرـي
ـول ـار لتـق ـوا:للنـص ـن  طإوـف ـفا بـي الـص

ـفـي تفعـلـونه كنـتـم لـمـا ًفاخلف والمروة
ة.لمنا ونّهلُت كنتم أن يوم الجاهلية
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للقرآن النبوي

 

ولســائر للمهاجرين تقولوالثاني: ل
والـمـروة الـصـفاب  طإوـفـوا:المـسـلمين

؛الجاهليــة في بهما تطوفون كنتم نإو
ـمـن ولـيـس ،الـلـه ـشـعائر ـمـن هذا نل

الجاهلية.  عادات

ــةف ــــزول ســـبب معرـف ــا الن هاهـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ـت

.اًفشافي ًفابيان الية معنى نِ
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التفسير
النبوي

ـولهب-  ـالى ـق ُكللمَ: (تـع َلي َليللَس ََع

مَ ُك ّب ن ََر ل ًَِم وا ََفض َتغَُّ َتب َأن َ َناٌَح َ ُج
ُكُروا ُتمَ َِمن ََعَرَفاٍَت ََفللاَذ َأَفض َذا َ ِإ َف

ِم َد َالمََشَعِر َالَحَرا :البـقــرة[ )الله َِعن

يحتمل ؟بالفضل المقصود هو ما ،]198
والـجـر... واـلـدعاء، الذكر، هو يكون أن
ـمـن لكن ،كله لهذا جامعة شاملة اليةو

.الحج في التجارة الفضل معاني
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التفسير
للقرآن النبوي

 

الـلـه يرـضـ عباس ابن عن جاء وقد
عـكـاظ كـانت :ـقـال نـهأ ـمـاعنه تـعـالى

ًفقا المجـــاز وذو ومجنـــة فـــي أســـوا
ــة، ّثموا الجاهلـي ــأ ــروا أن فـت ّتـج ــي ي ـف
ـــزلت: ( المواـسـم، ُكللمَفن َلي َليللَس ََع

ُكللمَ ّب َتغَُّوا ََفضل ًَِمن ََر َتب َأن َ َناٌَح َ )ُج
ـم ليس أي ،)68(الحج" مواسم في عليـه

،فـيـه ويـتـاجروا للـحـج ـيـذهبوا أن جـنـاح
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

.الية معنى النـزول ُسبب نَ
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التفسير
النبوي

ُأّسللَس( :تعالى قولهج-  ٌد َ َلمََسجَِ

َأَحللّق ٍم َ َيو أّوِل َ
َ ّتقَوىً َِمن َ َلىَ َال َع

ّبللوَن ُيِح َتُقوَم َِفيِه َِفيِه َِرَجاٌَل َ َأن َ

ُيِحللللّب َطّهللللُروا ََوالللللله َ َت َي َأن َ

ّطّهِريلللَن ــا ،]108:التوبـــة[ )المَُ ـم
؟بالتطهر المقصود

واـبـن الترـمـذيو داود أـبـي عند ثبت
الله رضي هريرة يأب حديث من ماجة
ـه، مجمــوعب صــحيح حــديث وهــو عـن

أـهـل ـفـي نزـلـت الـيـة هذه أن طإرقه،
ـــاء ـــانوا ،قـب ـــال: "ـك يســــتنجون ـق

الـمـاء  يـسـتخدموني:يعـنـ ،)69(بالـمـاء"
 .الستنجاء في
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التفسير
للقرآن النبوي

 

ـكـانوا نـهـم"أ زار:الب عند رواية فيو
هــذهو ،)70("بالمــاء الحجــارة يتبعــون

ّدا. فلم ضعيفة رواية يتبعــون يكونوا ج
ــارة ــاء، الحـج ــي بالـم يـســتنجون يعـن
يـسـتنجون كانوا بل الماء؛ ثم بالحجارة

بالحجارة. ل بالماء

ـولهد-  ـالى ـق ُبوَن(: تـع ُيسللَح َيللوَم َ
وا ُذوُق وِهِهمَ َ ىَ َُوُج َل اَِر ََع ّن ي َال ِف

ُه.َمّس ََسَقَر اَ َن َلق يٍء ََخ لَّ ََش ُك ّنَاَ َ ِإ
َدٍر .]49 ،48:القمر[ )ِبَق
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التفسير
النبوي

الـسـنة أـهـل بـهـا يـسـتدل الـيـة هذه
ـكـل نأو ،الـقـدر إثـبـات ىعل والجماعة

الـلـه عـنـد ـمـن بقـضـاء أي ،قدرب شيء
ـك ينكر من بعض رأيت وقد ،تعالى ،ذـل
،بـقـدر خلقـنـاه الـيـة معـنـى نإ :يـقـول

ـ ـدر ييعـن ًفبا ًفمفصــل اًفمـق ـه مناســ لواـن
ًفءاـجـز ـهـذا يـكـون أنب مانع لو ،وزمانه

ًفضا لكن ،الية معنى من ي:يعنــ بقدر أي
.تعالى الله عند مكتوب
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التفسير
للقرآن النبوي

 

المعنى نّويبي هذا في يفصل والذي
ـفـي مـسـلم رواه ـمـا ،للـقـدر الـصـحيح

ـقـال: "ـجـاء هرـيـرة يأـبـ ـعـن هصحيح
ـه رسول يخاصمون قريش مشركو الـل
ـه ـصـلى ـه الـل ـدر، ـفـي وـسـلم علـي الـق

ّنللاَِرفنـزلت: ( ُبوَن َِفي َال ُيسَح َيوَم َ
َلللل ُذوُقلللوا ََملللّسىََع  َُوُجلللوِهِهمَ َ

ُه.َسللَقَر َنللاَ َلق ُكلللَّ ََشلليٍء ََخ ّنَللاَ َ ِإ
َدٍر .)71()"ِبَق

باَلفعلَ: لقرآنا بياَنالرابع: َ
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التفسير
النبوي

ـهـذا ـفـي المهتدين الئمة بعض قال
ـرآن تفسير عن سئل اّلم- العصر -:الـق

الـقـرآن تفـسـير منه ُيفهم كتاب عظمأ
وسلم؛ عليه الله صلى النبي سيرة هو

وسلم عليه الله صلى النبي سيرة نأل
ـارة ـة ترجمــة عــن عـب للقــرآن عملـي
وتقريراـتـه ،وأفـعـاله ،ـبـأقواله ،الكرـيـم

 .والسلم الصلة عليه
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التفسير
للقرآن النبوي

 

اللــه رضي عائشة سئلت لما ولذلك
ـه الله صلى خلقه عن اعنه ،وـسـلم علـي

بي خلق فإن ":قالت ه ن لى الل ه ص الل
ويـقـول )72("الـقـرآن ـكـان وـسـلم علـيـه
ًفضا جابر قاياس في الطويل هحديث في أي

وـسـلم-: علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي حـجـة
ه ُرسول"و لى الل ه ص ه الل لم علي وس

ـرآن ينـزل وعليه ،أظهرنا بين ـو ،الـق وـه
ـشـيء ـمـن ـبـه عـمـل وما تأويله، يعرف
وغـيـر الـحـج ـفـي يعـنـي ،)73(ـبـه" عملـنـا
 الحج.

ـصـلى الرـسـول أعـمـال أمثـلـة منو
ـه ـه الـل ـتي وـسـلم علـي تفـسـير ـهـي اـل

:للقرآن
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التفسير
النبوي

فقــد والسلم، الصلة عليه - صلته أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـص

رأيتمَللونَي كمَللاَ صلللوا ":وقــال ىَ
ا فالصلة ،)74("أصلي ة كله ت داخل تح
َةا( :تـعــالى ـقــوله َأِقيمَُللوا َالّصللل )َو

الية. لهذه تفسير وصلته ،]43:البقرة[

ـ-  ب ـه هحـج ،الـسـلمو الـصـلة علـي
ـد ـّج فـق ـا المناســك وأدى ـح ـن ؛كلـه ـم

،والـســــعي ،والـطــــواف ،الـحــــرام
:وـقـال وغيرـهـا...، ،والنـحـر ،والوـقـوف

ـلف ،)75("مناَسللككمَ يعنلل خذوا" ـك
ه الله صلى الرسول أعمال لم علي وس

ـي ـج ـف ـ الـح ـي ةداخـل ـير ـف ـوله تفـس ـق
ـالى ّنللاَِس َِحللّج( :تـع َلللىَ َال َولللله ََع
َبيِت .]97:عمران آل[ )ال
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التفسير
للقرآن النبوي

 

ّـيـن وهـكـذا-  ج الـصـيام أحـكـام لـنـا ب
كلـهـاف ،وـسـلم علـيـه الـلـه صلى بعمله
ِتللَب( :تعــالى قــوله تحــت ةداخلــ ُك

َياَُم ُكمَُ َالّص َلي .]183:البقرة[ )َع

ّين فكلـهـا ،الزـكـاة مـقـادير لـنـا د- وب
َةا(: تعالى قولهل تفسير َكللاَ ُتوا َالّز )َوآ

.]43:البقرة[

:ذلكل التفصيلية المثلة ومنهـ. 

ـه يـقـول َةا( :تـعـالى الـل ِمَ َالّصللل أِق
َ

ّليلللَِ َلىَ ََغَسِق َال ِإ ُلوكِِّ َالّشمَِس َ ُد ِل
ِإّن َُقللرآَن َالَفجَللِر َوُقللرآَن َالَفجَللِر َ

ًدا ـهـذه ،]78:الـسـراء[ )َكاََن ََمشللُهو
.الخمس الصلوات مواقيت تحدد الية

10
9



التفسير
النبوي

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى أـتـاه وـقـد
فـلـم الصلة، مواقيت عن يسأله سائل
ـرد ـه ـي ًفئا: فأـقـام علـي حـيـن الفـجـر ـشـي

يـعـرف يـكـاد ل والـنـاس الفـجـر، انشق
ًفضا، بعضهم بـالظهر فأقـام أمـره ثم بع

يـقـول: والقاـئـل الـشـمس، زاـلـت حين
أعـلـم ـكـان وـهـو َالنـهـار" انتـصـف "ـقـد

ــم، ــم منـه ــره ـث ــام أـم بالعصـــر فأـق
فأـقـام أـمـره ـثـم مرتفـعـة، والـشـمس
ـثـم الـشـمس، وقـعـت حـيـن ـبـالمغرب

الشفق. غاب حين العشاء فأقام أمره
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التفسير
للقرآن النبوي

 

انصرف حتى الغد، من الفجر أّخر ثم
طإلـعــت "ـقــديـقــول:  والقاـئــل منـهــا

ـحـتى الظهر أّخر ثم كادت"، أو الشمس
ًفبا كان ـم بالمس، العصر وقت من قري ـث
رف حتى العصر أّخر ا انص ل منه والقائ

أـّخـر ـثـم الشمس"، احمّرت يقول: "قد
الشفق، سقوط عند كان حتى المغرب

ر ثم اء أّخ تى العش ان ح ث ك ل ثل اللي
فـقـال: الـسـائل، ـفـدعا أـصـبح ثم الول،

.)76("هذين بين "الوقت
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التفسير
النبوي

ًفضا ومثلهو-  وـجـل ـعـز الـلـه : قولأي
روة الـصـفا بـيـن الـسـعي عن ي والم ف

َليِه(الحـج:  َناََح ََع ّطلللّوفَاَفل َُج َي َأن َ َ 
ذا ،]185:البقرة[ )ِبِهمَاَ دل وه ىعل ي

والمروة الصفا بين السعي يحرم ل نهأ
ًفضا، يجب ول الله صلى فعله لما لكن أي

ِلـم وـسـلم علـيـه وـلـذلك واـجـب؛ أـنـه ُع
-كـمـا عنـهـا الـلـه يرـضـ عائـشـة ـقـالت

ول اـمـرئ ـحـج الـلـه أـتـم ـمـاـسـبق-: "
الصـــفا بيـــن فُـــطَي لـــم ،عمرتـــه
.)77("والمروة

عليــه الله صلى وأقواله أفعاله كلف
ـذلك ؛الكريم للقرآن بيان هي وسلم وـل

حكم ما : "كلالله رحمه الشافعي قال
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول به

.)78(القرآن" من فهمه مما فهو
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ـذلك ـم وـب والســنة القــرآن  أن نعـل
ة يوم ىإل يفترقان ل ، متلزمان ،القيام

ـهأو ،خرآال عن بأحدهما ىستغنُي ول ل ـن
ـضـوء ىعـلـ إل الـقـرآن نفـهـم أن يمكن
.السنة

ـا أن تـعـالى الله نسأل الفـقـه يرزقـن
ـي ـابه ـف ـه، والعـمـل كـت ـه وـصـلى ـب الـل

آـلـه وعـلـى محـمـد، نبيـنـا عـلـى وـسـلم
وسلم. وصحبه

* * *
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فهرس
الموـضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

الصفحة

3 ................................ مقلدمة
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6 الول: َخصلللاَئص الفصللللَ
....... الكريمَ القرآن

7 الوـلــى: الحفــــظ الخاـصــية
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9 الثانيــة: الشــمول الخاـصــية
............ والكمال

10 ـــية ـــق الخاـص ـــة: الـح الثالـث
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14 المللة الثاَنَي: َعناَية الفصلَ
 الكريمَ القرآن بتفسير

14 بتفـســـير الـصـــحابة عناـيـــة
........ الكريم القرآن

16 القرآن بتفسير التابعين عناية
.......... الكريم

17 التفســــير ـفــي المـصــنفات
.......................

20 الثللللاَلث: َالبلغ الفصلللللَ
. الكريمَ للقرآن النبوي

21 ًف: بلغا اللـفــــــــــــــــاظ أول
...........................

24 ـــــــا: بلغا ًفـي ـــــــاني ثان المـع
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28 تفـســـيرالرابلللع: َ الفصللللَ
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3
0

في الصحابة اختلف أسباب
 الكريم القرآن فهم

37 بيان أنواعالخاَمس: َ الفصلَ
 الكريم للقرآن السنة

39 ـان ـرآن الول: بـي ـالقول الـق ـب
.........(بالنص) 

42

ـا ـاني: ـم ـاء الـث ـي ـج ـنة ـف الـس
ًفطإا النبوية ًفء استنبا واستقرا
ـــن ـــرآن ـم ـــم الـق الكرـي

........................

47 ـنـزول أـسـباب الـثـالث: بـيـان
.... الكريم القرآن

52 بالفـعـل الـقـرآن الرابع: بـيـان
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57 ................................ فهلرس
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ـه1 ـد أخرـج ـدارمي )،17174( أحـم ـو )،606( واـل )،4594( داود وأـب
نة في والمروزي )،12( ماجة وابن )،2664( والترمذي )،244( الس

ي والطبراني ند ف اميين مس ن )،1061( الش ديث م دام ح ن المق ب
ن غريب حسن الترمذي: حديث الكندي. قال معديكرب ذا م وجه. ه ال

).2643( الجامع صحيح في اللباني الشيخ صححه وقد اهـ،
)،128( الـسـنة ـفـي أحـمـد ـبـن الـلـه وعبد )،3399( الدارمي أخرجه2

حديث من )،2015( اليمان شعب في والبيهقي )،2926( والترمذي
حـسـن الترـمـذي: ـحـديث عـنـه. وـقـال الـلـه رـضـي الـخـدري سعيد أبي

، ال غريب. اهـ اركفوري وق ي المب ة ف وذي تحف ال8/197( الح ): ق
ـوفي عطية إل ثقات الحديث: رجاله هذا ذكر بعد الفتح في الحافظ الـع

يزـيـد أـبـي ـبـن الحـسـن ـبـن محـمـد ـسـنده اهـ. قلت: وفي ضعف ففيه
ا وهو الهمداني ًفض ال أي عيف. ق افظ ض ي الح ذيب ف ذيب ته ي الته ف

َيحُسن. اهـ. فلم حديثه الترمذي الذهبي: حّسن ترجمته: قال
).6 ،10/5( القرطإبي تفسير3
م )،4049( ماجة وابن )،15( الدعاء في غزوان ابن أخرجه4 ن ونعي ب

ـبزار )،1665( الفـتـن ـفـي حـمـاد )،8460( والحـــاكم )،2838( واـل
ـفـي البـغـدادي والخطـيـب )،2028( اليمـــــان ـشـعب ـفـي واـلـبيهقي

عـنـه. الـلـه رضي اليمان بن حذيفة حديث من )،1/400( بغداد تــاريخ
رط على صحيح الحاكم: حديث قال لم، ش ال مس يري وق ي البوص ف

ـصـحح وـقـد ثقات.اهـــ، رجاله صحيح ): إسناد4/194( الزجاجة مصباح
).8077( الجامع صحيح في اللباني الحديث

مسـعود، وابـن الربعـة، عشرة: الخلفـاء الصحابة من بالتفسير اشتهر5
الشـعري، موسـى وأبـو ثـابت، بـن وزيـد كعب، بن وأبّي عباس، وابن
عـلـي ـهـو الربـعـة الخلفاء من عنه روي من الزبير. وأكثر بن الله وعبد

ّدا. قليـلـة الولـيـن الثلثة عن والرواية ،عنه الله رضي طإالب أبي بن ـجـ
).2/493( انظر: التقان



الهاشمي، القرشي مناف عبد بن المطلب عبد بن العباس بن الله عبد6
م ابن العباس، أبو ول ع ه رس لى الل ه ص ه الل لم علي دوس ل . ول قب

)هـــ. انـظـر:68( ـسـنة عـنـه الـلـه رـضـي وتوفي سنوات، بثلثا الهجرة
.)151-4/141( الصابة

فـضـائل ـفـي وأحـمـد )،32220( المـصـنف ـفـي ـشـيبة أـبـي ابن أخرج7
ـفـي واـلـبيهقي )،6291( المستدرك في والحاكم )،1556( الصحابة
ـال: أنه عنه الله رضي مسعود ابن عن )،126( السنن إلى المدخل ـق

عـلـى ـصـحيح الـحـاكم: ـحـديث عباس". ـقـال ابن القرآن ترجمان "نعم
يخرجاه. اهـ. ولم الشيخين شرط

بـن اللـه عبـد حـديث من )،2477( ومسلم )،143( البخاري أخرجه8
عنهما. الله رضي عباس

.)151-4/141( الصابةانظر: 9
أـسـلم الولـيـن، الـسـابقين أـحـد الـهـذلي، غافل بن مسعود بن الله عبد10

ًفما، اجر قدي ن، وه هد الهجرتي ًفرا وش د اهد ب دها، والمش بي ولزم بع الن
ّدثا ،وسلم عليه الله صلى لى النبي بالكثير. قال عنه وح ه ص ه الل علي
ـقـراءة عـلـى فليـقـرأ ـنـزل، كما غّضا القرآن يقرأ أن سّره : "منوسلم

مسعود. عبد" أي: ابن أم ابن

-4/233( الـصـابة)هـــ. انـظـر: 32( سنة بالمدينة عنه الله رضي توفي
235(.

لم أخرجه11 ن2464( مس ديث ) م د ح ه عب ن الل رو ب ي عم ه رض الل
ا.عنهم

مـسـعود بـن اللـه عبد عن )،2462( ومسلم )،5000( البخاري رواه12
عنه. الله رضي

رـضـي مـسـعود ابن عن )،3463( ومسلم )،5002( البخاري أخرجه13
عنه.  الله



ًفضا: أنس ومنهم14 النصاري، الله عبد ابن وجابر هريرة، وأبو مالك، بن أي
.عنهم الله رضي العاص بن عمرو بن الله وعبد

عبـد أبـو العـدوي، القرشـي نفيـل بـن الخطـاب بـن عمر بن الله عبد15
ًفما أسلم المكي، الرحمن ـفـي واستصغر أبيه، مع وهاجر صغير وهو قدي

73( ـسـنة توفي بعدها، والمشاهد الرضوان وبيعة الخندقا شهد ثم أحد
).288 ،5/287( التهذيب )هـ. انظر: تهذيب

).477( الموطإأ16
يخ المام جبر، بن مجاهد17 راء ش رين، الق و والمفّس اج أب ي الحج المك

ـعـن روى الـقـارئ، المخزوـمـي الـسـائب أبي بن السائب مولى السود
ـتـوفي والفـقـه، والتفـسـير الـقـرآن أخذ وعنه وأطإاب، فأكثر عباس ابن
).456-449 /4(  النبلء أعلم )هـ. انظر: سير104( سنة ساجد وهو

).1/6( كثير ابن انظر: تفسير18
ـيبة أبي وابن )،2/395( الطبقات في سعد ابن أخرجه19 )،30287( ـش

دارمي )،1867( الصحابة فضائل في وأحمد بري )،1160( وال والط
نعـيـم وأبو )،3105( المستدرك في والحاكم )،2/395( التفسير في
الله. رحمه مجاهد عن )،3/279( الحلية في

ـة، ابن دعامة بن وقيل: قتادة عزيز، بن قتادة بن دعامة بن قتادة20 عكاـب
ّدثين، المفّسرين قدوة العصر، حافظ السدوـسـي الخـطـاب أـبـو والمـحـ

المـثـل ـبـه يـضـرب وممن العلم أوعية من كان الكمه، الضرير البصري
إل آية القرآن في يقول: ما قتادة معمر: سمعت الحفظ. قال قوة في
ًفئا. وكان فيها سمعت وقد ه رحمه شي م الل رآن يخت ي الق بع، ف وإذا س
ليـلـة. ـقـال ـكـل خـتـم العـشـر ـجـاء فإذا ثلثا، كل في ختم رمضان جاء

ًفما قتادة حنبل: كان بن أحمد اء. تـوفي وبـاختلف بالتفســـير عال العلم
)282-269 /5( النبلء أعلم )هـ. انظر: سير117( ســنة بواسط

ـمـولى الهاـشـمي، المدني ثم البربري الله عبد أبو العالم الحبر عكرمة21
نة، أربعين العلم عكرمة: طإلبت عباس. قال ابن ان س ن وك اس اب عب



ـقـال: الـشـعبي وعن والسنن، القرآن تعليم على رجلي في الكبل يضع
قـدم إذا الحـسـن وـكـان عكرـمـة، ـمـن اللـه بكـتـاب أعلـم أـحـد بقي ما

ير عن أمسك البصرة عكرمة ا التفس ا والفتي ة دام م رة. عكرم بالبص
اظ )هـ. انظر: تذكرة107( سنة بالمدينة الله رحمه مات ،1/95( الحف
96.(

ة أبي بن الرحمن عبد بن إسماعيل الّسدي22 ام كريم ر، الم و المفّس أب
قرـيـش. ـقـال ـمـوالي أـحـد السدي، العور الكوفي ثم الحجازي محمد

رحمهما الشعبي من بالقرآن أعلم السدي خالد: كان أبي بن إسماعيل
تفسير ليفّسر فقال: إنه يفّسر، وهو بالسدي النخعي إبراهيم ومّر الله،

).265 ،5/264( النبلء أعلم )هـ. انظر: سير127( سنة القوم. مات
فمنهم: كثيرون، التابعين من بالتفسير اشتهر23

أـبـي ـبـن وعـطـاء وعكرمة، كمجاهد، عباس، ابن أتباع مكة: وهم - أهل
رباح.

العالـيـة، وأـبـي أـسـلم، بن كزيد كعب، بن أبّي أتباع المدينة: وهم - أهل
القرظي. كعب بن ومحمد

ل م - أه ة: وه اع الكوف د أتب ه عب ن الل عود، ب ادة، مس ة، كقت وعلقم
والشعبي.

والبسيط للزمخشري، والكشاف حيان، لبي المحيط ذلك: البحر ومن24
للواحدي.

ام ومن25 ك: أحك رآن ذل اص، الق ام للجص رآن وأحك ن الق ي، لب العرب
للقرطإبي. القرآن لحكام والجامع

ن والبيان والكشف للطبري، البيان ذلك: جامع ومن26 ير ع رآن تفس الق
كثير. لبن العظيم القرآن وتفسير للبغوي، التنـزيل ومعالم للثعالبي،

ـل بن أحمد ابن الجبار عبد بن أحمد بن الجبار عبد الحسن أبو هو27 الخلـي
)هـــ.415( ـسـنة المعتزلة. ـتـوفي شيخ الشافعي، السرباذي الهمداني



.60 ،59ص للسيوطإي المفسرين طإبقاتانظر: 
اعن، عن القرآن تنـزيه ويسمى28 د المط ه ونج أثر في ؤلفه ت م م العظي

تزالي، بمذهبه اد فل الع ر يك ة يم ارضَّ بآي ذهبه تع رفها إل م ن ص ع
مذهبه. ناحية إلى بها ومال ظاهرها،

ن محمـد بن عمر بن محمود القاسم، أبو29 وارزمي، عمـر ب المــام الخ
ب المعتزلي، الحنفي ّق ار المل ه، بج وفي الل نة ت ر:538( س . انظ )هـ
.121 ،120ص للسيوطإي المفسرين طإبقات

ة وعلى بالبدعة، (الكشاف) محشو التفسير وهذا30 ة طإريق ن المعتزل م
ول والرؤية، الصفات إنكار ق والق رآن، بخل ار الق ه أن وإنك الى الل تع
المعتزلة. أصول من ذلك وغير العباد، لفعال وخالق للكائنات، مريد

في العجاز وجوه من فيه أبان لما إليه؛ ُيسبق لم تفسير فهو ذلك ومع
ن آية ما غير رآن، م ا الق ر ولم ه أظه م جمـال مـن في ي النظ القرآن

وبلغته.
المـام علـي، بـن الحسـن بن الحسين بن عمر بن محمد الله، عبد أبو31

ّلم. ـتـوفي المفّسر الشافعي البكري، القرشي الرازي الدين فخر المتك
.115ص للسيوطإي المفسرين طإبقات)هـ. انظر: 606( سنة

ـرازي- -أي تفسيَره مل السيوطإي: "وقد قال الغيب، مفاتيح ويسمى32 اـل
ـحـتى ـشـيء؛ إلى شيء من وخرج وشبهها، والفلسفة الحكماء بأقوال
في حيان أبو قال للية، المورد مطابقة عدم من العجب الناظر يقضي

بهــا حاجة ل طإويلة كثيرة أشياء تفسيره في الرازي المام البحر: جمع
إل ـشـيء ـكـل العلـمـاء: فـيـه بـعـض ـقـال وـلـذلك التفـسـير؛ عـلـم ـفـي

).2/501( التفسير!". انظر: التقان
ـن33 ـير وـم ـوفية تفاـس ـير الـص ـا: تفـس ًفـض ـرآن أي ـم الـق ـتري، العظـي للتـس

للشيرازي. القرآن حقائق في البيان وعرائس
ي الجواهر34 ير ف رآن تفس م الق يخ الكري اوي للش وهري، طإنط ه ج في

التفاسـير أحـد وهـو هدفه، عن به وانحراف قصده، عن بالقرآن خروج



ـهـذه ومن الكريم، القرآن لتفسير العلمي التجاه تمثل التي المعاصرة
ف التفاسير ا: "كش ًفض رار أي ة الس الفاضـل القرآنيـة" للمـام النوراني

الـسـتبعاد" ومـصـارع الـسـتبداد و"طإبائع السكندراني، أحمد بن محمد
القرآن" للرافعي. و"إعجاز للكواكبي،

د عن )،448( ومسلم )،7524( البخاري أخرجه35 ه عب ن الل اس ب عب
عنهما. الله رضي

عنها. الله رضي عائشة المؤمنين أم ) عن746( مسلم أخرجه36
. 78 ،77ص للشافعي الرسالة37
اته وقت وفي كنيته في اختلف الجهني، خالد بن زيد38 ا وف ًفف ًفرا، اختل كـثي

ان زرعة، وقيل: أبا طإلحة، وقيل: أبا الرحمن، عبد فقيل: أبا احب ك ص
ة توفي الفتح، يوم جهينة لواء نة بالمدين ،68( س ل )هـ ل: ب ات وقي م

،50( سنة بمصر وفي )هـ ل: ت ة وقي ي بالكوف ر ف ة آخ ة، خلف معاوي
نة )هـ،78( سنة وقيل: توفي ل: س تيعاب72( وقي ر: الس . انظ ( )هـ

2/549.(
).29929( المصنف في شيبة أبي ابن أخرجه39
طإرقا، ) من38،39( والحــاكم )،16023( أحمد أخرجه صحيح حديث40

الدؤلي. عباد بن ربيعة عن

14/518( حبان وابن )،36565( المصنف في شيبة أبي ابن وأخرجه
ـمـن وغيرهم، )،143( المختارة في والضياء )،159( خزيمة وابن )،

.عنه الله رضي المحاربي الله عبد بن طإارقا حديث
جحيـفـة أـبـي حديث من )،1370( ومسلم )،3047( البخاري أخرجه41

عنه. الله رضي السوائي
ّدم42 تخريجه. تق
).377-1/347( انظر: التقان43



ـه44 ـــعيد أخرـج ـن سـ ـور ـب ـن )،43( منـص ـي واـب ـــيبة أـب )،30105( شـ
بن عمر عن )،3897( والحاكم )،61-30/59( التفسير في والطبري
صحيح. اهـ. الحاكم: حديث عنه. وقال الله رضي الخطاب

( الطبري تفسيروالنبات. انظر:  العشب من البهائم تأكله ما الب: هو45
30/59(.

في البغدادي والخطيب )،30103( المصنف في شيبة أبي ابن أخرجه46
).2/193( السامع وأخلقا الراوي لداب الجامع

حاتم بن عدي حديث من )،1090( ومسلم )،1916( البخاري أخرجه47
عنه. الله رضي

ن )،1091( ومسلم )،1917( البخاري وأخرجه ديث م هل ح ن س ب
ولـفـظ عـنـه، الـلـه رـضـي ـعـدي اـسـم ذـكـر ـبـدون عنه الله رضي سعد

ًفطا يأخذ الرجل الحديث: "كان ًفطا أبيض خي أسود". وخي
عنه. الله رضي شعبة بن المغيرة حديث ) من2135( مسلم أخرجه48
)،4528( يعـلـى وأـبـو )،6/303المجـمـع- ( ـفـي -كـمـا البـــزار أخرـجـه49

في القيسـراني وابن )،13/253( بغداد تاريخ في البغدادي والخطيب
).1/171( والمختلف المؤتلف

الكسـي نصـر بـن حميـد بـن عبـد محمـد أبو الحجة الحافظ المام هو50
ـوفي عبد يقال: اسمه بالفتح، له: الكشي ويقال 249( ـسـنة الحميد. ـت

.)236 ،12/235( النبلء أعلم سير)هـ. انظر: 
موسـى ـبـن أحمد بكر أبو أصبهان، ومحدثا العلمة المجود الحافظ هو51

( ـسـنة المـتـوفى الصبهاني، جعفر بن موسى بن فورك بن مردويه بن
أعلم ـسـيرمجـلـدات. انـظـر:  ـسـبع في القرآن في وتفسيره )هـ،410
.)310-17/308( النبلء

الـحـافظ ابـن الرحمـن عبـد محـمـد أبو السلم شيخ الحافظ المام هو52
الرازي. الحنظلي التميمي المنذر بن إدريس بن محمد حاتم أبي الكبير



.)831-3/829( الحفاظ تذكرة)هـ. انظر: 327( سنة توفي
ر أبي للمام القرآن تفسير في البيان جامع53 د جعف ن محم ر ب ن جري ب

الطإلقا. على المفّسرين رأس الطبري، غالب بن كثير بن يزيد

ّلف لم التفاسير، أجّل التفسير هذا ويعتبر العلـمـاء ذـكـره كـمـا مثـلـه، يؤ
ي النووي ومنهم قاطإبة، ذيبه؛ ف ك ته ه وذل ع لن ه جم ن في ة بي الرواي

د ذلك في يشاركه ولم والدراية، ه ل  أح ات ول قبل ر: طإبق ده. انظ بع
).502 ،2/501( له والتقان ،96 ،95ص للسيوطإي المفّسرين

رين عـنـد الول المرـجـع التفـسـير ـهـذا يعـتـبر كـمـا عـنـوا اـلـذين المفّس
النقلي. بالتفسير

ي المنثور الدر54 ير ف أثور، التفس ام بالم افظ للم دين جلل الح ي ال أب
ل د الفض ن عب ن الرحم ي ب ر أب ن بك د ب يوطإي محم افعي الس الش
)هـ.911( سنة المتوفى

التفـسـير ـفـي الـسـلف ـعـن الروايات السيوطإي سرد الكتاب هذا وفي
ّقب أن بدون ـفـي السلف عن يروى لما فقط جامع كتاب فهو عليها، يع

ذي، والنسائي، ومسلم، البخاري، من السيوطإي أخذه التفسير، والترم
واـبـن حمـيـد، بـن وعـبـد حاتم، أبي وابن جرير، وابن داود، وأبي وأحمد،

ّون تقدمه ممن وغيرهم الدنيا، أبي التفسير. ود
عادات لبـي الرسـول، لحـاديث الصول جامع55 ن مبـارك الس محمـد ب

)هـ.606( سنة المتوفى الشافعي، الجزري الثير بابن المعروف
اري أخرجه56 لم )،1815( البخ ن )،1201( ومس ديث م ب ح ن كع ب

عنه. الله رضي عجرة
هرـيـرة أـبـي ـحـديث ـمـن )،157( ومـسـلم )،4636( البخاري أخرجه57

عنه. الله رضي
عنه. الله رضي عامر بن عقبة حديث ) من1917( مسلم أخرجه58



الـمـؤمنين أم حديث من )،2876( ومسلم )،6537( البخاري أخرجه59
عنها. الله رضي عائشة

بـن اـلـبراء ـحـديث ـمـن )،2871( ومسـلم )،1369( البخاري أخرجه60
عنه. الله رضي عازب

عنه. الله رضي هريرة أبي حديث ) من482( مسلم أخرجه61
عنهما. الله رضي الله عبد بن جابر حديث ) من2018( مسلم أخرجه62
أـبـي ـبـن عـلـي حديث من )،627( ومسلم )،6396( البخاري أخرجه63

عنه. الله رضي طإالب
عنه. الله رضي مسعود بن الله عبد حديث ) من628( مسلم أخرجه64

عنهما. الله رضي الله عبد بن جابر حديث ) من665( مسلم أخرجه65
ـشـرح ـفـي والللـكـائي )،2111( اليـمـان ـشـعب ـفـي البيهقي أخرجه66

الخلف أحاديث في التحقيق في الجوزي وابن )،572( العتقاد أصول
ـعـن أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي حديث من )،260(

عنه. الله رضي جده

)،2111( المراـسـيل في داود وأبو )،468( الموطإأ في مالك وأخرجه
ًف.وقال قوله من حزم بن عمرو ابن محمد بن بكر أبي حديث من مرسل
روي وقـد الحـديث، هـذا إرسـال فـي مالك عن خلف البر: ل عبد ابن

ًفدا صالح. اهـ. وجه من مسن

ـبـن حكيم حديث من )،6051( والحاكم )،3135( الطبراني وأخرجه
حزام. 

ه ي الطـبراني وأخرج غير )،13217( الكـبير ف ن )،1162( والص م
ـع ـفـي الهيثمي عنهما. وأورده الله رضي عمر بن الله عبد حديث مجـم
براني ) وقال: رواه1/276( الزوائد ي الط غير ف بير الص اله والك ورج

موثقون. اهـ.



ـعـن الزهري حديث من )،1277( ومسلم )،1643( البخاري أخرجه67
عنها. الله رضي عائشة المؤمنين أم عن الزبير بن عروة

د حديث ) من4519( البخاري أخرجه68 ه عب ن الل اس ب ي عب ه رض الل
 عنهما.

ن )،357( ماجـة وابن )،3100( والترمذي )،45( داود أبو أخرجه69 م
ذا من غريب الترمذي: حديث عنه. قال الله رضي هريرة أبي حديث ه

الوجه. اهـ.
الحديث البزار: هذا قال )،1/217الراية- نصب في (كما البزار أخرجه70

ًفدا نعلم ل أحـد ُيعـلـم ول العزيـز، عـبـد بن محمد إل الزهري عن رواه أح
ابنه. اهـ.  إل عنه روى

عنه. الله رضي هريرة أبي حديث ) من2656( مسلم أخرجه71
تخريجه. تقدم72
عـبـد بن جابر حديث من )،1218( ومسلم )،1651( البخاري أخرجه73

عنه. الله رضي الله
الحويرثا بن مالك حديث من )،674( ومسلم )،631( البخاري أخرجه74

 عنه. الله رضي
ـبيهقي )،1777( مـسـلم أخرـجـه75 )،9307( الـكـبرى الـسـنن ـفـي واـل

الـلـه رـضـي الـلـه عبد بن جابر حديث من البيهقي، لفظ وهذا وغيرهما،
عنهما.

عنه. الله رضي الشعري موسى أبي حديث ) من614( مسلم أخرجه76
ن )،1277( مسلم )،1790( البخاري أخرجه77 ديث م ؤمنين أم ح الم

عنها. الله رضي عائشة
).2/467( انظر: التقان78
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