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( )1التَّفسِري مبعِهُود البيَانِ النََّبويِِّ :
د.مفتاح علي محسن
أستاذ مساعد  /تفسير القرآف كعلومو
كلية أصوؿ الدين بالجامعة األسمرية اإلسبلمية – ليبيا.
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( )1ملخص البحث باللغة العربية :

تهدؼ ىده الدراسة إلى استقراء المنهج النبوم في التفسير ،كاستجبلء األصوؿ التي اعتمدىا – صلى اهلل

عليو كسلم – كاألسس التي سار عليها في بيانو لمعاني القرآف الكريم كاستخراج حكمو كاستنباط مقاصده ؛
لرسم منهج علمي لتوظيف ىدم المصطفى– صلى اهلل عليو كسلم  -في بياف القرآف الكريم .

(2) Research summary in
English:
This study aims to extrapolate the prophetic approach to
interpretation, and clarify the principles that he adopted - may God
bless him and grant him peace - and the foundations he used in his
statement of the meanings of the Noble Qur’an and extract his wisdom
and derive his intentions to draw a scientific method to employ the
guidance of Mustafa - may God bless him and grant him peace - in the
statement of the Noble Qur’an.
( )3الكلمات المفتاحية  :أسس – التفسير  -البياف – السنة – النبوم  -معهود  -منهج .

(*) التفسير بمعهود البياف النبوم :
الحمد هلل رب العالمين  ،كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كالمرسلين

 :سيدنا محمد كعلى آلو

كصحبو  ،كمن تبعهم بإحساف إلى يوـ الدين .
كبعد  ،فإف أجل كبلـ بعد كبلـ اهلل – سبحانو كتعالى  -كأحسن الحديث بين أيدينا بعد القرآف الكريم ؛
خالطو
ما نطق بو أفضل الخلق كخاتم النبيين  :حديث المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم  -ال يمازجو ىول  ،كال ت
ىمزات الشياطين ؛ عصمو  -سبحانو كتعالى  -كحفظو بحفظ الذكر ؛ قاؿ – تعالى  ﴿ : -إًنَّنا نى ٍح ين نىػ َّنزلٍنىا ِّذ
الذ ٍك ىر
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()1
ً
ك
ىنزلٍنىا إًلىٍي ى
ىكإًنَّنا لىوي لى ىحافظيو ىف ﴾  ،كالسنة النبوية المطهرة ىي بياف الذكر  ،يقوؿ – سبحانو كتعالى  ﴿ : -ىكأ ى
ِّذ
الذ ٍك ىر لًتيبىػيِّذ ىن لً ً
لنَّناس ىما نػي ِّذز ىؿ إًلىٍي ًه ٍم ىكلى ىعلَّن يه ٍم يىػتىػ ىف َّنك يرك ىف ﴾ ( )2؛ فكاف حفظها كدب الدخيل عنها كالمفترل عليها ؛ من
تماـ حفظ الذكر ؛ كألف بيانو – صلى اهلل عليو كسلم – قطع بمراده  -سبحانو كتعالى – من كبلمو ؛ كاف السير
على نهجو ك االقتداء بسنتو ؛ كماؿ العبادة كغاية الرضا ؛ يقوؿ المولى – عز كجل  ﴿ : -قي ٍل إًف يكنتي ٍم تي ًحبُّو ىف
اللٌو فىاتَّنبًعونًي يحبًب يكم اللٌو كيػغٍ ًفر لى يكم ذينيوب يكم كاللٌو غى يف ً
يم ﴾ ( )3؛ ؼال إيماف إال با تباعو كاالتساء بو  ،كال نجاة
ى ي ي ٍ ٍ ي ي ىى ٍ ٍ ى ٍ ى ي ه
ور َّنرح ه
إال باالعتصاـ بسنتو كالعض عليها ؛ يقوؿ – صلى اهلل عليو كسلم  " : -لن يستكمل مؤمن إيمانو ؛ حتى يكوف

ىواه تبعا لما جئتكم بو " ( ، )4كال سبيل إلى دلك إال بؼقو القرآف الكريم على مراده – سبحانو كتعالى  -كاستنباط

حكمو  ،كالوقوؼ على مقاصده كتحقيقها  ،على نهج المصطفى -صلى اهلل عليو كسلم -توقيا للزلل كصونا من
االنحراؼ.

(*) مشكلة البحث :
تنطلق من أف السنة النبوية ىي بياف القرآف الكريم  ،كقد أحالنا القرآف الكريم في أكثر من موضع على
السنة النبوية المطهرة لبياف ما غمض كتفصيل ما أكجز كتفسير ما أشكل ؛ فتأكد أف المصطفى – صلى اهلل عليو
كسلم – ىو المفسر األكؿ ؛ كتفسيره قطع بالمعنى المراد ؛ لكن التفسيرات المركية عنو – صلى اهلل عليو كسلم
– الواردة مورد اتفسير ال تفسر كل القرآف  ،كإنما ىي مواضع قليلة ؛ بل معدكدة ؛ كال تفسر إال جزءا يسيرا من
القرآف الكريم ؛ في حين أف كتب السنة التي نقلت لنا ىديو

– صلى اهلل عليو كسلم  -بحر زخار غصت بو

المكتبات قبل المجلدات ؛ نقلت إلينا بدقة متناىية كتفصيل دقيق عبادتو كدعوتو كجهاده كحياتو – صلى اهلل عليو
كسلم  -فوجب النظر كالبحث في ىذه المواضع المعدكدة  ،كتتبع سنتو

–صلى اهلل عليو كسلم  -الستنباط

المنهج الصحيح في تفسير القرآف الكريم على مراده-سبحانو كتعالى – كبوجو أكضح :تبحث ىذه الدراسة في
كضع أسس المنهج الصحيح في توظيف السنة النبوية المطهرة لبياف القرآف الكريم  ،كاإلجابة على ىذا السؤاؿ :
( )1سورة الحجر  ،اآلية 9 :
( )2سورة النحل  ،اآلية 44 :

( )3سورة آؿ عمراف  ،اآلية 31 :

( )4ركاه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرل – باب ما يذكر من ذـ الرأم كتكلف القياس في موضع النص ؛ حديث ،147:كفي سنده نعيم بن

حماد،كقد ضعفو أبو داككد كالنسائي  ،كضعفو األلباني في المشكاة حديث رقم  ،176 :كصححو النوكم ؛ فقاؿ  " :حديث حسن صحيح ركيناه في

كتاب الحجة بإسناد صحيح"  ،كقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرحو لؤلربعين  " :حديث حسن صحيح  ،كسبب تحسينو أنو في معنى اآلية  ،كىي
ً
ك ىال يػ ٍؤًمنيو ىف حتَّنى يح ِّذكم ى ً
يما ﴾ (سورة
يما ىش ىج ىر بىػ ٍيػنىػ يه ٍم ثي َّنم ىال يى ًج يدكا فًي أىنٍػ يف ًس ًه ٍم ىح ىر نجا ًم َّنما قى ى
ض ٍي ى
قولو  -جل كعبل  ﴿ : -فى ىبل ىكىربِّذ ى ي
سلِّذ يموا تى ٍسل ن
وؾ ف ى
ى يى ي
ت ىكيي ى
النساء  ،اآلية  ) 65 :كقاؿ الشيخ ابن عثيمين في شرحو  " :صححو النوكم كغيره  ،كضعفو جماعة من أىل العلم ،منهم ابن رجب في كتابو  :جامع
العلوـ كالحكم  ،كلكن معناه صحيح "  ،انظر  :القوؿ المفيد على كتاب التوحيد بشرح الشمخ ابن عثيمين.285/2
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ما ىي أصوؿ كأسس المنهج العلمي الصحيح في بياف القرآف الكريم بسنة المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم -
؟.

(*) أىداؼ الدراسة :
 -1فهم صحيح لؤلصلين المعصومين ؛ الذين يقوـ عليهما دين اإلسبلـ  " :الكتاب كالسنة " .
 -2تدبر القرآف الكريم كتأمل معانيو  ،كالغوص فيها كاستخراج درره  ،كاستنباط حكمو كمقاصده فهما صحيحا
مستنيرا بهدم السنة النبوية المطهرة .
 -3تلمس كاستجبلء المنهج النبوم في بياف القرآف الكريم  ،كرسم معالمو كتعيين أصولو كأسسو كقواعده .

(*) الدراسات السابقة :

منها ما تناكؿ التفسير النبوم ؛ فشملت ما كرد مورد التفسير كما كاف في معنى النص الكريم من
األحاديث الشريفة  ،لكنها لم تتوسع في دراسة منهج بياف السنة المطهرة للقرآف الكريم  ،كمن ىذه الدراسات :
التفسير النبوم  :دراسة تأصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسير النبوم الصريح ؛ لخالد عبد الرحمن الباتلي ،
كمنها ما تناكؿ البياف النبوم على عمومو ككتاب  :البياف النبوم لمحمد رجب البيومي  ،كمنها ما تناكؿ جانب
الببلغة ؛ ككتاب  :الحديث الشريف كالببلغة النبوية لمحمد سعيد البوطي .
أما المنهج المتبع في ىذه الدراسة ؛ فهو المنهج االستقرائي التحليلي االستنباطي  ،كذلك باستقراء
اآليات الكريمة كمعانيها في التفاسير كتحليلها  ،كالسنة النبوية كشركحها  ،كاستنباط االعتبلؽ بينهما .
أما الصعوبات فهي ندرة الدراسات حوؿ الموضوع ؛ حيث جاءت مباحثو منثورة بين أقواؿ المفسرين في تفاسيرىم
 ،كالدراسات المتعلقة بأصوؿ كقواعد كأسس التفسير ؛ كلم تفرد دراسة خاصة بو .

(*) خطة البحث  :تتألف خطة البحث من مقدمة كمبحثين كخاتمة .

 مقدمة  :بينت مشكلة البحث كأىدافو كالصعوبات كالدراسات السابقة . -المبحث األكؿ :البياف النبوم  ،كفيو ثبلثة مطالب  :خصائص البياف النبوم

 ،كأىمية البياف النبوم ،

كأسس منهج البياف النبوم .
 المبحث الثاني  :معهود البياف النبوم  :كفيو ثبلثة مطالب : المطلب األكؿ :البياف النبوم كمعهود البياف النبوم .المطلب الثاني :منهج استنباط معهود البياف النبوم .
المطلب الثالث  :أنواع معهود البياف النبوم .
 -خاتمة :تضمنت النتائج كالتوصيات .
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(*) المبحث األكؿ  :البياف النبوم :
البياف النبوم ىو المنهج الذم ربى عليو – صلى اهلل عليو كسلم – الرعيل األكؿ  ،الذين حملوا
مشعل الهداية إلى اهلل إلى كل أصقاع المعمورة  ،ك بلغ ذكرىم عناف السماء  ،فكانوا خير خلف لخير
سلف  ،كىو كل االنفعاالت التي اختلفت كجوىها كصورىا ؛ لشرح معاني كترجمة مقاصد رسالتو

–

صلى اهلل عليو كسلم –  ،ىو المنهج الحق كاألنموذج المثاؿ في العبودية هلل – سبحانو كتعالى – كالدعوة
إليو (.)5

 المطلب األكؿ  :خصائص البياف النبوم :لقد فهم – صلى اهلل عليو كسلم  -القرآف جملة كتفصيبل ؛ إذ ىو المبين لو ؛ فبيانو مهمتو التي أككلها
إليو – سبحانو كتعالى  : -في أسلوبو  ،في عباراتو ككلماتو  ،في إشاراتو كتلميحاتو  ،في سكناتو كحركاتو  ،في
تعبيرات كجهو الكريم  -صلى اهلل عليو كسلم  -؛ ذلك أف بو – سبحانو كتعالى  -زؾل سجاياه كخصالو ؛ فقاؿ
ك لىعلى يخلي وق ىع ًظ ويم ﴾ ( ، )6كزكى لسانو فقاؿ – عز كجل  ﴿ : -كما ي ً
نط يق ىع ًن ال ىٍه ىول
 تبارؾ كتعالى  ﴿ : -ىكإًنَّن ى ىىى ى
()7
وحى ﴾ ( )8؛ تقوؿ عائشة أـ
﴾ ؛ فجعلو معصوما كالوحي  ،فقاؿ  -سبحانو كتعالى  ﴿ : -إً ٍف يى ىو إًَّنال ىك ٍح هي يي ى
المؤمنين – رضي اهلل عنها – في كصفو – صلى اهلل عليو كسلم  " : -كاف خلقو القرآف " ( )9؛ لسانو مستوعب
للمعاني ؛ جامع للمقاصد ؛ كيقوؿ – صلى اهلل عليو كسلم – منبها إلى فضل ربو في فصاحة لسانو كعلو بيانو " :

بعثت بجوامع الكلم " ( ، )10كيقوؿ  -عليو الصبلة كالسبلـ – مبينا عظم سنتو كمؤكدا على التمسك بها  " :أال
إني أكتيت الكتاب  ،كمثلو معو " ( ، )11كىو ما شهد بو أساطين الفصاحة من خصومو  ،كأكده فحوؿ الببلغة من

أعدائو قبل أتباعو  ،يقوؿ الجاحظ في كصف كبلـ المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم  " : -ىو الكبلـ الذم قل
عدد حركفو  ،ككثر عدد معانيو  ،كجل عن الصنعة  ،كنزه عن التكلف  ،ككاف كما قاؿ – تعالى  ﴿ : -قي ٍل ىما
ً
ًً
ً
ين ﴾ ( ، )13( ")12ؿقد عاب التشدؽ كالتفيهق ؛ فقاؿ  -عليو الصبلة
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو م ٍن أ ٍ
أٍ
ىج ور ىكىما أىنىا م ىن ال يٍمتى ىكلِّذف ى
( )5ينظر  :في مفهوـ البياف النبوم لمونية الطراز .1
( )6سورة القلم  ،اآلية 4:

( )7سورة النجم  ،اآلية 3 :
( )8سورة النجم  ،اآلية4:

( )9ركاه أحمد في مسنده  -مسند األنصار  -الملحق المستدرؾ من مسند األنصار  -حديث السيدة عائشة  -رضي اهلل عنها ،-حديث . 24766:
( )10ركل البخارم في صحيحو  -كتاب التعبير  -باب المفاتيح في اليد – حديث  : 6629:أف أبا ىريرة  ،قاؿ  :سمعت رسوؿ اهلل  -صلى اهلل
عليو كسلم –يقوؿ  " :بعثت بجوامع الكلم ،كنصرت بالرعب  ،كبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن األرض فوضعت في يدم " .

( )11ركاه أبو داككد في سننو  -كتاب السنة  -باب في لزكـ السنة – حديث .4009:
( )12سورة ص  ،اآلية 86:
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كالسبلـ  " : -كإف أبغضكم إلى اهلل  ،كأبعدكم مني  :الثرثاركف  ،المتفيهقوف  ،المتشدقوف "

()14

 ،احتضن قلبو

اليقين ،كامتزجت ركحو بالقرآف ؛ ؼحفت فاه اؿحكمة  ،كاكتنف لسانو البرىاف ؛ فهجر الغريب كالحوشي  ،كتنزه
عن الهجين كالسوقي  ،كانقطع عن الخليع كالماجن  ،كافترؽ عن المفترل كاألشر  ،فبل نطق إال بحكم جامعة ،
كال استند إال لحجج دامغة  ،كال دؿ إال على مقاصد كغايات سامية ؛ كبلمو كماؿ الكبلـ اإلنساني  ،كتماـ البياف
البشرم ؛ ال مرتقي لمقامو غيره  ،كال يبلغ درجتو سواه ؛ مهما اجتهد ك جهد دربة كعلما ؛ ذلك أف ركافد ق ذ ا
التماـ كالكماؿ ؛ خصها  -سبحانو كتعالى – بأمور  ،كمازىا بأمارات  ،فانفردت بما ال يشاركو فيها غيره ؛ منها :
أف معلمو كملهمو ىو ربو  -سبحانو كتعالى -حفتو بالرعاية  ،كحفظ قلبو من الهول كالوساكس  ،كصاف
- 1
فؤاده من الميل إلى الفتن  ،كاالنجراؼ في مزالق الضبلؿ ؛ يقوؿ الحق  -تبارؾ كتعالى – مبينا فضلو كنعمتو :
ك بً ًو ىعلىٍيػنىا ىككًيبلن ﴾ ( ، )15كمؽكؿ – عز كجل – ـذكرا
ك ثي َّنم الى تى ًج يد لى ى
﴿ ىكلىئًن ًش ٍئػنىا لىنى ٍذ ىىبى َّنن بًالَّن ًذم أ ٍىك ىح ٍيػنىا إًلىٍي ى
()16
ك ىع ًن الَّن ًذم أىكحيػنىا إًلىي ى ً
كؾ ىخلًيبلن ﴾
م ىعلىٍيػنىا غىٍيػ ىرهي ىكإًذان الَّنتَّن ىخ يذ ى
ادكاٍ لىيىػ ٍفتًنيونى ى
ىذا الحفظ  ﴿ :ىكإًف ىك ي
ٍ ىٍ ٍ
ك لت ٍفتى ًر ى
كمؽكؿ  -سبحانو كتعالى – منبها إلى ىذه الصيانة  ﴿ :ىكدُّكا لى ٍو تي ٍد ًى ين فىػيي ٍد ًىنيو ىف ﴾ ( )17ككاف من تماـ رعاية
ربو  -سبحانو كتعالى  -كحفظو لو ؛ أف علمو علما كآتاه حكمة ؛ ال يدانيو فيهما أحد ؛ حتى أنو – عز كجل
ٍكتىاب كال ً
 كصفهما بالفضل العظيم ؛ يقوؿ  -سبحانو كتعالى  ﴿ : -كأىنز ىؿ اللٌوي ىعلىي ى ًك ىما
ٍح ٍك ىمةى ىك ىعلَّن ىم ى
ٍ
ى ى
ك ال ى ى
ك ىع ًظيمان ﴾ ( )18كقذا من لوازـ مهمتو  -صلى اهلل عليو كسلم -أال كىي
لى ٍم تى يك ٍن تىػ ٍعلى يم ىكىكا ىف فى ٍ
ض يل الل ًٌو ىعلىٍي ى
التبليغ ؛ فبل يمل سماع كبلمو  ،كال يعجز عن جواب  ،كال يقصر في دفاع  ،قولو حجة كدليلو برىاف كببلغتو
سلطاف  ،ال سبيل لغيره من العرب لبلوغ مقامو ؛ فضبل عن سواىم (. )19

أف اهلل – عز كجل  -قد كىبو فطرة قوية مستمرة كسليقة متنوعة جامعة ؛ جعلتو يتربع على عرش اللغة ؛
- 2
متمكنا من مفرداتها  ،سائسا ألساليبها ؛ يديرىا كيصرفها كيف يشاء ؛ على نحو ألفو أساطين الفصاحة كفحوؿ
الببلغة ؛ لكنهم لم يحيطوا بو ؛ أدركوا معانيو  ،كخفي عليهم نهج إبداعو ؛ ذلك أنو ليس عن دربة كمزاكلة ،
( )13البياف كالتبيين للجاحظ5/2

( )14ركاه ابن حباف في صحيحو  -كتاب البر كاإلحساف  -باب حسن الخلق  -ذكر البياف بأف من أحب العباد إلى اهلل  ،حديث . 483:
( )15سورة اإلسراء  ،اآلية 86:
( )16سورة اإلسراء  ،اآلية 73:
( )17سورة القلم  ،اآلية 9:

( )18سورة النساء  ،اآلية 113:
( )19إعجاز القرآف كالببلغة النبوية لمصطفى صادؽ الرافعي 283
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ناؼة ؛ اصطفاىا – سبحانو كتعالى  -لتكوف سفارة مبلغة
كإنما ينبثق عن نفس جامعة  ،كذىن كقاد  ،كبصيرة ذ
لعباده كافة ؛ على تنوع ثقافاتهم  ،كاختبلؼ ألسنتهم ؛ إنسهم كجنهم  ،عامهم كخاصهم  ،رباىا – سبحانو

كتعالى  -لتكوف رحمتو بهم جميعا (. )20

أنو ؾما تقلب بفضلو – سبحانو كتعالى  -في أطهر األرحاـ ؛ تشرب البياف من أفصح القبائل ؛ فمولده في
- 3
بني ىاشم  ،كأخوالو بني زىرة  ،كرضاعتو في سعد بن بكر  ،كصباه في قريش  ،كمتزكجو في بني أسد  ،كىجرتو
إلى بني عمرك ؛ فحاز بهذا تماـ الفصاحة ك منتهاىا  ،ك كماؿ الببلغة كمرتقاىا (. )21

أنو ؾما حباه ربو – سبحانو كتعالى – بصفات يخلقية عظيمة ؛ ىي منتهى كماؿ اإلنسانية  ،كإمامة اؿصفوة
- 4

من خلقو  -عليهم السبلـ  -؛ حباه بصفات ىخلقية جسدية ؛ ىي أنموذج التماـ البشرم ؛ أضفت على

فصاحتو حسنا  ،كعلى أسلوبو ركعة  ،كعلى مقصده جماال ؛ فقد كاف – صلى اهلل عليو كسلم  -ضليع الفم ؛
يستعمل جميع فمو ؛ إذا تكلم ؛ كقد كانت العرب تتمادح بو ذه الصفة ؛ ألنها تحقق مخارج الحركؼ  ،كجهارة
األداء  ،كه م أدؿ على امتبلء الكبلـ  ،كلقد كاف – صلى اهلل عليو كسلم  -خاليا من عيوب النطق ال ىخلقية ،
حسن الصوت  :عباراتو متساكية خفيفة معتدلة  ،موافقة لطبيعة اللغة العربية التي تقتضي موسيقاىا الخفة

كالتساكم كاالعتداؿ (. )22

اف – صلى اهلل عليو كسلم – ال يتكلم لغير حاجة ؛ ؼال فضوؿ كال تقصير ؛ مراعيا لمقتضى الحاؿ ، 5ؾ
يوصي كل مخاطب بما يصلح لحالو  ،متخيران الوقت المناسب ؛ ؼيضفي بو ذ ق المراعاة خصوصية زائدة على
األصل المراد  ،يقوؿ ابن مسعود – رضي اهلل عنو  -في كصف نهج أسلوبو  " :كإني أتخولكم بالموعظة ،كما
خكلنا بها ؛ مخافة السآمة علينا "
كاف النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  -يت

" (. )23

كاف كبلمو – صلى اهلل عليو كسلم  -يوجز المعاني الكثيرة في درر قليلة ؛ كاضحا بينا مقتصرا من غير
- 6
إخبلؿ كال تقصير ؛ يكرر الكلمة ؛ إذا لم تسمع ؛ معرض عن القبيح ؛ يكني عند االضطرار  ،فصيح متخير
للفظ  ،منتخل لؤلسلوب ؛ تنتظم عباراتو حتى تكوف متناسبة المعاني ؛ متشاكلة األطراؼ ؛ متناسبة المقاصد
كاألغراض ؛ ال ركاكة كال تكلف ؛ تقوؿ أـ المؤمنين عائشة  -رضي اهلل عنها  -في فضل كبلمو – صلى اهلل
( )20في الحديث الشريف كالببلغة النبوية لمحمد سعيد البوطي 55
( )21جوانب من الببلغة النبوية لسارة العتبي ص 2:

( )22إعجاز القرآف كالببلغة النبوية لمصطفى صادؽ الرافعي .295
( )23ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب العلم  -باب من جعل ألىل العلم أياما معلومة – حديث 70:
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عليو كسلم  -عن كبلـ سواه  " :ما كاف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -يسرد سردكم ىذا  ،كلكنو كاف
يتكلم بكبلـ يبينو فصل  ،يحفظو من جلس إليو " (. )25( )24

كىبو ربو – سبحانو كتعالى  -ملكة تامة  ،كمهارة كاملة في األسلوب كالتأثير ؛ إيماءاتو كحركاتو كسكناتو
- 7
غاية البراعة في الكشف عن المعاني كالبياف  ،كتحقيق المقاصد كالغايات ؛ نهجو منتهى اإلرشاد إلى الحق
كالفضيلة  ،األنموذج الكامل لبلتساء  ،كالمثاؿ الدليل إلى الطريق المستقيم ؛ حتى تمدحو ربو – سبحانو
ك لى ىعلى يخلي وق ىع ًظ ويم ﴾ ( )26ككصف نفسو بفضل ربو فقاؿ  " :أنا
كتعالى – بقولو  -سبحانو كتعالى  ﴿ : -ىكإًنَّن ى
سيد كلد آدـ يوـ القيامة  ،كأكؿ من ينشق عنو القبر  ،كأكؿ شافع كأكؿ مشفع " (. )27
لكنق مع علو منزلة أسلوبو بيانا  ،كشرؼ كبلمو فصاحة عن سواه ؛ ال يقارف بكبلـ الرحمن  -سبحانو كتعالى
 كإال لوجد أصحاب الشبهات مغمزا في القرآف الكريم  ،كلقالوا ىو من اختبلقو ؛ فكاف علوه عن كبلمهم ؛ تبعالعجزىم عن تحدم القرآف الكريم  ،كلقد أشار البوطي – رحمو اهلل  -إلى قذ ا المعنى ؛ مبينا أف الببلغة النبوية
ىي التفات إلى أنموذج ساـ في الكبلـ العربي الفصيح البليغ ؛ تفرد بو – صلى اهلل عليو كسلم  ، -كىو امتداد
للحديث عن إعجاز القرآف الكريم  ،كالكشف عن دالئلو ؛ ذلك أفقبيانو كتفصيلو ؛ مشيرا إلى أف القرآف الكريم
كصل إلينا من ذات الطريق التي كصل إلينا منها الحديث النبوم الشريف ؛ كمنبها إلى أنو لو كاف القرآف الكريم
في طوؽ البشر ؛ القتضى أف تجد تقاربا بين القرآف الكريم كالحديث الشريف

؛ لكنو امتاز عن غيره فصاحة

كببلغة  ،كانفرد أسلوبا كمقصدا ؛ ذلك أنو شرع كبياف كتفصيل ؿكبلـ الرحمن القرآف الكريم (.)28

كال مراء في أف فهم القرآف الكريم على مراده – سبحانو كتعالى  -ال يتأتى إال بالبحث في السنة النبوية التي
ىي بيانو كالتي أحالنا القرآف الكريم عليها في أكثر من موضع  ،كتلمس المنهج النبوم في التفسير

في تفاصيل

حياتو  -صلى اهلل عليو كسلم  -في أقوالو كأفعالو كتقريراتو  ،في عمومها كدقائقها  ،كتدبرىا  ،كاستنباط غاياتها
كمقاصدىا  ،كارتباطها بمعاني اآليات الكريمة  ،كتآلفها مع مقاصدىا  ،كاكتنافها ؿغاياتها  ،كلقد أدرؾ الصحابة –
رضواف اهلل عليهم  -كعلماء األمة أىمية ىدم المصطفى  -صلى اهلل عليو كسلم  -في فهم القرآف الكريم ؛
ؼجعلوه المصدر األكؿ في فهم مراده  -سبحانو كتعالى  -من كبلمو  ،كتطبيق أحكامو  ،فصدركا بها أقوالهم ،
( )24ركاه الترمذم في سننو الجامع الصحيح – الذبائح  -أبواب المناقب عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -باب في كبلـ النبي  -صلى اهلل
عليو كسلم – حديث  ، 3657:كقاؿ  " :ىذا حديث حسن صحيح ال نعرفو إال من حديث الزىرم " كقد ركاه يونس بن يزيد ،عن الزىرم "

( )25جوانب من الببلغة النبوية لسارة العتبي ص 3:
( )26سورة القلم  ،اآلية 4:

( )27ركاه مسلم في صحيحو  -كتاب الفضائل  -باب تفضيل نبينا  -صلى اهلل عليو كسلم  -على جميع الخبلئق – حديث . 4321:
النبوم .46 /43
( )28في الحديث الشريف كالببلغة ة
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ككشحوا بها اختياراتهم ؛ يقوؿ  -صلى اهلل عليو كسلم – مرشدا إلى أىمية سنتو في فهم القرآف الكريم  ،كمحذرا
من االعراض أك االستغناء عنها  " :إني أكتيت الكتاب كما يعدلو  ،يوشك شبعاف على أريكتو أف يقوؿ  :بيني
كبينكم ىذا الكتاب  ،فما كاف فيو من حبلؿ ؛ أحللناه  ،كما كاف فيو من حراـ ؛ حرمناه  ،أال كإنو ليس كذلك "

( ، )29كإف كاف ابن تيمية – رحمو اهلل  -قد جعل السنة المطهرة ثانية الطرؽ األحسن في التفسير ؛ بعد تفسير
القرآف بالقرآف ()30؛ فإنما عنى كقصد اجتهاد كرأم المفسر في الكشف عن اعتبلؽىا بالقرآف الكريم ؛ أما ما كرد

منىا مورد التفسير ؛ فو ذ ا ال يصار إلى غيره ؛ كلهذا خالف ابن جرير الطبرم مجاىدان في اختيار تفسير القرآف
سرهي ﴾ ( )31بقولو – تعالى  ﴿ : -إًنَّنا ىى ىديٍػنىاهي َّن ً
بالقرآف في تفسير قولو – تعالى  ﴿ : -ثي َّنم َّن ً
يل إً َّنما
يل يى َّن ى
السب ى
السب ى
ً
ورا ﴾ ( )32؛ فقاؿ  " :كأكلى التأكيلين بالصواب  :قوؿ من قاؿ  :ثم الطريق ؛ كىو الخركج من بطن
ىشاك نرا ىكإً َّنما ىك يف ن
أمو يسره  .....؛ ألنو أشبهها بظاىر اآلية " ( ، )33كأما كصف ابن تيمية لتفسير القرآف بالقرآف بأنو أحسن الطرؽ

في التفسير ؛ فؤلف تفسير القرآف بالقرآف ىو تفسير بالصحيح المطلق من المأثور

؛ أما السنة ؼفيها الصحيح

كالحسن كالشا ذ كالمنكر كالضعيف كالموضوع  ،لهذا جعل ابن تيمية – رحمو اهلل – السنة ثانية الطرؽ األحسن
في التفسير .

المطلب الثاني  :أىمية اؿبياف النبوم :امتازت السنة المطهرة بخصائص انفردت بها عن غيرىا من المصادر ؛ جعلتها كحيا يوحى ؛ بها مكشف
ما غمض  ،كيفصل ما أكجز ؛ كيبين ما أشكل ؛ بل إنو ال سبيل لبياف الشرع بمعزؿ عنها ؛ فقد يحجب المعنى في
بعض المواضع ؛ فبل يكشف إال باإلحاطة بها كالرجوع إليها ؛ كإف العدكؿ عنها أك إغفالها ؛ يجر إلى اال نحراؼ
عن الجادة السوية  ،كاؿزلل عن مراده  -سبحانو كتعالى  -من كبلمو ؛ كالتقوؿ عليو  ،كأىم قذ ق الخصائصالتي
انفردت بها السنة المطهرة في بياف القرآف الكريم :
- 1أنها السبيل إلى القطع بالمعنى المراد من كبلمو  -سبحانو كتعالى  : -فبل يصار إلى غيرىا ؛ إذا ثبتت ،
ككانت نصا في التفسير ؛ كىي مرجحة لما كافقها من اجتهادات ؛ إذا تعلقت بالنص الكريم  ،كلو بوجو بعيد ؛
بل إف الضعيف منها كما قاؿ اإلماـ أحمد بن حنبل مقدـ على التفسير بالرأم (. )34

( )29ركاه ابن حباف في صحيحو-ذكر الخبر المصرح بأف سنن المصطفى  -صلى اهلل عليو كسلم – حديث .12:
( )30مقدمة في أصوؿ التفسير البن تيمية.93
( )31سورة عبس  ،اآلية .20:
( )32سورة اإلنساف  ،اآلية 3:

( )33جامع البياف البن جرير الطبرم .113/24
( )34المحلى البن حزـ ،قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين بن علي الحربي .192/191
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- 2احتياج القرآف الكريم إليها  ،ذلك أنها تفسره كتفصلو كتبينو ؛ كليس القرآف مبينا لها ؛ ذ لك أنها مبينة
بنفسها ؛ فهي ال تصل حد القرآف الكريم في اإليجاز كاإلعجاز ؛ ركم عن مكحوؿ  " :القرآف أحوج إلى السنة

من السنة إلى القرآف " ( ، )35كركم عن يحيى بن أبي كثير أنو قاؿ  " :السنة قاضية على القرآف  ،كليس
القرآف بقاض على السنة " (. )36

- 3فهم معصوـ ـف الزلل  ،حاكمة ضابطة ألصوؿ التفسير  ،كقواعده ؛ منىا تعرؼ المصادر  ،كبها تستبين
الطريق إلى فهم مراده – سبحانو كتعالى  -كبها تصحح المركيات  ،كتعتمد اتجاىات المفسرين  ،كترجح
اجتهاداتهم  ،كبها يستبعد الضعيف من الركايات كالبعيد من التأكيبلت  ،كيرد الدخيل كالموضوع .

ك ِّذ
الذ ٍك ىر لًتيبىػيِّذ ىن
ىنزلٍنىا إًلىٍي ى
- 4أصل معتمد من أصوؿ التفسير ؛ ألنها بياف القرآف الكريم ؛ قاؿ – تعالى  ﴿ : -ىكأ ى
لً ً
لنَّناس ىما نػي ِّذز ىؿ إًلىٍي ًه ٍم ىكلى ىعلَّن يه ٍم يىػتىػ ىف َّنك يرك ىف ﴾ ( )37كال يتصور فهم فوؽ فهم صاحبها  -صلى اهلل عليو كسلم  -؛
ذلك أف القرآف الكريم جاء خطابا لو ؛ مصورا ألحوالو  ،كاصفا لسريرتو  ،مسليا لو ؛ كاعدان بما تتوؽ إليو نفسو
ك الَّن ًذم يىػ يقوليو ىف
 ،كيتشوؽ إليو قلبو ؛ يقوؿ  -سبحانو كتعالى  -مخبرا عما يعتصر قلبو  ﴿ :قى ٍد نىػ ٍعلى يم إًنَّنوي لىيى ٍح يزني ى
ك كلى ًك َّنن الظَّنالً ًمين بًآي ً
ات الل ًٌو يى ٍج ىح يدك ىف ﴾ ( ، )38كيقوؿ – عز كجل  -كاصفا سريرتو ﴿ :
ى ى
فىًإنػَّن يه ٍم الى يي ىك ِّذذبيونى ى ى
شاهي ﴾ ( ، )39كيقوؿ  -تبارؾ كتعالى  -كاصفا
ىح ُّق أىف تى ٍخ ى
ك ىما اللَّنوي يم ٍب ًد ًيو ىكتى ٍخ ى
ىكتي ٍخ ًفي فًي نىػ ٍف ًس ى
النَّناس ىكاللَّنوي أ ى
شى ى
ً
ت أىف تىػ ٍبتى ًغ ىي نىػ ىفقان
ما تتوؽ إليو نفسو في حرصو على ىداية قومو  ﴿ :ىكإًف ىكا ىف ىكبيػ ىر ىعلىٍي ى
استىطى ٍع ى
ك إً ٍع ىر ي
اض يه ٍم فىًإف ٍ
السماء فىػتأٍتًيػهم بًآي وة كلىو ىشاء اللٌو لىجمعهم ىعلىى الٍه ىدل فىبلى تى يكونى َّنن ًمن ال ً ً
ً
فًي األ ٍىر ً
﴾
ين
ي
ى ى
ض أ ٍىك يسلَّنمان في َّن ى ى ى ي ى ى ٍ
ي ى ىىي ٍ
ٍجاىل ى
()40
ك ىع ًن
ادكاٍ لىيىػ ٍفتًنيونى ى
 ،كيقوؿ – سبحانو كتعالى  -في كصف شدة كقع ما يبلقيو منهم في نفسو  ﴿ :ىكإًف ىك ي
الَّن ًذم أىكحيػنىا إًلىي ى ً
كؾ ىخلًيبلن ﴾ ( ، )41كيقوؿ – سبحانو -كاصفا ما تتشوؽ إليو
م ىعلىٍيػنىا غىٍيػ ىرهي ىكإًذان الَّنتَّن ىخ يذ ى
ٍ ىٍ ٍ
ك لت ٍفتى ًر ى
ًً
ُّ
ٍح ىر ًاـ ﴾
ك فًي َّن
اىا فىػ ىو ِّذؿ ىك ٍج ىه ى
الس ىماء فىػلىنيػ ىولِّذيىػ ى
ب ىك ٍج ًه ى
نَّنك قً ٍبػلىةن تىػ ٍر ى
ضى
ك ىشط ىٍر ال ىٍم ٍسجد ال ى
نفسو  ﴿ :قى ٍد نىػ ىرل تىػ ىقل ى
(. )42

( )35الجامع ألحكاـ القرآف للقرطبي .67/1

( )36ركاه الدارمي في سننو –باب السنة قاضية على كتاب اهلل – تعالى -حديث .. 610:
( )37سورة النحل  ،اآلية 44:

( )38سورة األنعاـ  ،اآلية 33:
( )39سورة األحزاب  ،اآلية 37:
( )40سورة األنعاـ  ،اآلية 35:

( )41سورة اإلسراء  ،اآلية 73:
( )42سورة البقرة  ،اآلية 144:
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- 5بياف لؤلحكاـ الشرعية  ،كالغيبيات التي ال مجاؿ للرأم فيها  ،فبل تستقى من غيرىا  ،كال تحقق عن غير
الخبر فيها ؛ ذلك أنو ال اطبلع على كيفيتها  ،كال معاينة لكنهها لغيره  -صلى اهلل عليو كسلم . -

المطلب الثالث  :أسس منهج البياف النبوم للقرآف الكريم :ركم عن جبير بن مطعم  -رضي اهلل عنو – أنو قاؿ  " :سمعت النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  -يقرأ في المغرب
و
ً ً
ً
السماك ً
ات
بسورة الطور " ؛ فلما سمعتو يقرأ  ﴿ :أ ٍىـ يخل يقوا م ٍن غىٍي ًر ىش ٍيء أ ٍىـ يى يم الٍ ىخال يقو ىف﴿ ﴾35أ ٍىـ ىخلى يقوا َّن ى ى
ك أ ٍىـ يىم الٍمص ٍي ًطرك ىف﴿ ﴾37أ ٍىـ لىهم سلَّنم يستى ًمعو ىف فً ًيو فىػلٍيأ ً
ٍت
ض بىل َّنال ييوقًنيو ىف﴿ ﴾36أ ٍىـ ًعن ىد يى ٍم ىخ ىزائً ين ىربِّذ ى
ىك ٍاأل ٍىر ى
يٍ ي ه ىٍ ي
ى
ي ي ى ي
مستى ًمعهم بًس ٍلطى و
اف ُّمبًي ون﴾ ( )43كاد قلبي يطير " ( ، )44كىذا لقوة تأثير تبلكتو – صلى اهلل عليو كسلم  -في
ي ٍ يي ي
سامعيو  ،يقوؿ الدكتور محمد بيومي معلبل حالة الصحابي الكريم  " :كببلغة الترتيل لدل محمد – صلى اهلل عليو

كسلم  -نابعة من قوة يقينو  ،كشدة إيمانو بما يقرأ " ( )45؛ ذلك أنو – صلى اهلل عليو كسلم – كاف يتلوه تبلكة

منبثقة عن تدبر كتأمل عميقين  ،كفقو لمعانيو الخفية  ،كإدراؾ لدالئلو العميقة التي ال يلمحها سواه  ،كلهذا كاف –
صلى اهلل عليو كسلم  -دائم الخشوع  ،غزير الدمع عند تبلكتو أك سماعو ؛ فقد تشربتو ركحو ؛ كامتزج بو خلقو ؛
كاستوعبو قلبو ؛ فكاف ىديو البياف التاـ  ،كالمنهج المثاؿ في فهم القرآف الكريم على مراده – سبحانو كتعالى . -
كلما كاف منهج قفي التفسير ىو الطريق المستقيم إلى فهم مراده – سبحانو كتعالى  -ك المنهج الصحيح
كاألنموذج كاألمثل لمن أراد التدبر كالتفكر كاالستنباط  ،المعصوـ من العوج  ،البعيد عن الزلل  ،المفترؽ عن
الضبلؿ ؛ كاف لزاما علينا البحث في معالم تفسيره  -صلى اهلل عليو كسلم  -كتحسس األسس التي سار عليها ،
كاألدكات التي أخذ بها  ،كاألصوؿ التي استقى منها  ،كالقواعد التي اعتمدىا في كشف معاني كبلـ ربو  ،كإدراؾ
دالئلو  ،كاستنباط حكمو  ،كبياف مقاصده ؛ كذلك للوقوؼ على معالم المنهج المثاؿ في بياف كبلـ رب العالمين ،
كالباحث المتأمل فيما ركم عنو  -صلى اهلل عليو كسلم  -يرل أنو ارتكز على قواعد رصينة  ،كقاـ على أسس
متينة ؛ تنوعت فيو المصادر كالوسائل كالطرؽ  ،تآزرت على األغراض  ،كتآلفت في الغايات ؛ فكانت منتهى
البياف  ،كغاية الجودة في التربية كالبياف كالدعوة  ،كأىم قذ ق األسس:
- 1الجمع بين أصالة المصدر  ،كجودة األسلوب  :كاف بيانو – صلى اهلل عليو كسلم  -األنموذج كالمثاؿ
كالقدكة في التلقي كاإللقاء ؛ كذلك ىو ركح األمانة كالتبليغ  ،كحكمة النبوة  ،ككما كاف – صلى اهلل عليو كسلم
( )43سورة اؿطور .

( )44ركاه ابن ماجة في سننو  -كتاب إقامة الصبلة  -باب القراءة في صبلة المغرب  -حديث830:
( )45البياف النبوم لمحمد بيومي . 278
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 حريصا على تلقيو ؛ كاف حريصا على تبليغو ؛ يقوؿ المولى – عز كجل – في كصف حرصو على التلقي ﴿:ًً ً
ك لًتىػ ٍع ىج ىل بً ًو ﴾16﴿:إً َّنف ىعلىٍيػنىا ىج ٍم ىعوي ىكقيػ ٍرآنىوي ﴾ ( )46كفي حرصو على تبليغو ؛ يقوؿ  ﴿ :إًف
سانى ى
ىال تي ىح ِّذر ٍؾ بو ل ى
ً
ً
ً
ص ىعلىى يى ىد ي ً
ين ﴾( )47؛ جمع أسلوبو بين اإليجاز كالبياف ،
تى ٍح ًر ٍ
اى ٍم فىإ َّنف اللٌوى الى يىػ ٍهدم ىمن ييض ُّل ىكىما لى يهم ِّذمن نَّناص ًر ى
مقتصر على
ال إطناب ممل  ،كال اختصار مخل ؛ ال خركج إلى ماال فائدة فيو ؛ كال استدراؾ لغيره عليو ،
ه

المراد  ،مرش هد إلى الغاية  ،ه
داؿ على المقصد  ،يكتفي أحيانا ببياف المعنى بكلمة كاحدة ؛ كقولو في تفسير
صرا ى َّن ً
ً
ِّذ
ض ً
ين ﴾ ( " : )48ؼإف اليهود
المغ ي
ىنع ى
ين أ ى
مت ىعلىي ًه ٍم غىي ًر ى
وب ىعلىي ًه ٍم ىكالى الضَّنال ى
ط الذ ى
قولو – تعالى  ﴿ : -ى
مغضوب عليهم  ،كإف النصارل ضبلؿ " ( )49كقد يطنب مراعاة للمقاـ ؛ كما في كصفو للكوثر ( ، )50أك

لئلبهاـ في اللفظ المبين للمعنى ؛ كقولو لعائشة – رضي اهلل عنها  -في تفسير قولو – تعالى  ﴿ : -فىأ َّنىما ىم ٍن
ؼ يحاس ً
ً ً ً ً ًً
سابان يى ًسير ﴾ ( " : )51ذ اؾ العرض ؛ يعرضوف  ،كمن نوقش في
س ٍو ى ي ى ى ي
بحى
أيكت ىي كتىابىوي بيىمينو ﴿ ﴾7فى ى
الحساب ؛ ىلك " (.)52

- 2تفسير القرآف بالقرآف :أشار القرآف الكريم إلى ىذا األصل في قولو – تعالى  ﴿ : -ثي َّنم إً َّنف ىعلىٍيػنىا بىػيىانىوي ﴾
()53
ً
َّن ً
س ِّذم ٍن
ىنص ي
آمنيواٍ إًنَّن ىما الٍ ىخ ٍم ير ىكال ىٍم ٍيس ير ىكاأل ى
ين ى
 ،كعندما نزؿ قولو – تعالى  ﴿ : -يىا أىيػُّ ىها الذ ى
اب ىكاألى ٍزالى يـ ًر ٍج ه
ىعم ًل َّن ً
اجتىنًبيوهي لى ىعلَّن يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف ﴾ ( )54قاؿ قوـ من الصحابة  :يا رسوؿ اهلل :كيف بمن مات منا ؛
الش ٍيطىاف فى ٍ
ى
َّن ً
الصالًح ً
ً
ات
آمنيواٍ ىك ىعمليواٍ َّن ى
ين ى
س ىعلىى الذ ى
كىو يشربها  ،كيأكل الميسر ؛ فنزؿ البياف في قولو – تعالى  ﴿ : -لىٍي ى
جنى ً
ً
الصالًح ً
ً
ات ﴾ ( ، )56( )55كأكد المصطفى-صلى اهلل عليو كسلم-
ي ه
آمنيواٍ ىك ىعمليواٍ َّن ى
يما طىع يمواٍ إً ىذا ىما اتَّنػ ىقواٍ َّنك ى
اح ف ى
( )46سورة اؿقيامة .
( )47سورة النحل  ،اآلية . 37 :
( )48سورة الفاتحة  ،اآلية 7:

( )49ركاه الترمذم في سننو الجامع الصحيح – الذبائح  -أبواب تفسير القرآف عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم – باب  :كمن سورة فاتحة
الكتاب  ،حديث2959:

( )50ركل النسائي في السنن الكبرل-سورة الكوثر-حديث،11257 :عن أنس بن مالك،أف رجبل جاء إلى رسوؿ اهلل-صلى اهلل عليو كسلم-فقاؿ":يا
رسوؿ اهلل،ما الكوثر؟،قاؿ ":نهر أعطانيو ربي في الجنة،ىوأشد بياضا من اللبن،كأحلى من العسل،فيو طيور أعناقها كأعناؽ الجزر"،قاؿ عمر-رضي اهلل
عنو:-يا رسوؿ اهلل،إنها لناعمة،قاؿ":آكلها أنعم منها".

( )51سورة االنشقاؽ.

( )52ركاه البخارم في صحيحو-كتاب تفسير القرآف:سورة االنشقاؽ-باب﴿:فسوؼ يحاسب حسابا يسيرا ﴾،حديث4658:
( )53سورة القيامة  ،اآلية 19:

( )54سورة المائدة  ،اآلية 90 :
( )55سورة المائدة  ،اآلية 93 :
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َّن ً
ً
على ىذا األصل في أكثر من موضع  ،منها تفسير الظلم في قولو  -تعالى : -
سواٍ
ين ى
﴿ الذ ى
آمنيواٍ ىكلى ٍم يىػ ٍلب ي
()57
اؿ
ك لى يه يم األ ٍىم ين ىك يىم ُّم ٍهتى يدك ىف ﴾
بالشرؾ ؛ اعتمادا على قولو – تعالى  ﴿ : -ىكإً ٍذ قى ى
يمانىػ يهم بًظيل وٍم أ ٍيكلىػئً ى
إً ى
الشر ىؾ لىظيل ً
ً ً
ً ًً
ً
يم ﴾ (. )59( )58
ٍم ىعظ ه
ه
ليٍق ىما يف البٍنو ىك يى ىو يىعظيوي يىا بػينى َّني ىال تي ٍش ًر ٍؾ باللَّنو إً َّنف ِّذ ٍ
- 3مراعاة السياؽ كالوحدة الموضوعية  :فأما مراعاتو للسياؽ فتفسيره لؤللفاظ كفق سياقها  ،كمنو تفسير
ؼ يحاس ً
سابان يى ًسيران ﴾ ( )60مع كركده في مواضع أخرل
س ٍو ى ي ى ى ي
بحى
الحساب بالعرض في قولو – تعالى  ﴿ : -فى ى
بمعاف أخرل  ،كأما مراعاتو للوحدة الموضوعية لآليات ففي تفسيره لسورة الفاتحة بالحديث القدسي الذم
يركيو عن ربو  " :قسمت الصبلة بيني كبين عبدم نصفين  ،كلعبدم ما سأؿ  ،فإذا قاؿ العبد  :الحمد هلل رب
العالمين ؛ قاؿ اهلل – تعالى  : -حمدني عبدم  ،كإذا قاؿ  :الرحمن الرحيم ؛ قاؿ اهلل – تعالى  : -أثنى علي
عبدم  ،كإذا قاؿ  :مالك يوـ الدين  ،قاؿ  :مجدني عبدم  ،فإذا قاؿ  :إياؾ نعبد كإياؾ نستعين ؛ قاؿ  :ىذا
بيني كبين عبدم  ،كلعبدم ما سأؿ  ،فإذا قاؿ  :اىدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم كال الضالين ؛ قاؿ  :ىذا لعبدم كلعبدم ما سأؿ " ( )61كبين جلي مراعاة المناسبة في
السياؽ كالوحدة الموضوعية للسورة ؛ فلم يقتصر على بياف آية ؛ بل نظر إليها نظرة كلية متصلة .
- 4اعتبار قيم اإلسبلـ كمبادئو العريقة كالمقاصد العامة للقرآف ؛ كىذا األساس ىو ركح الدعوة إلى اهلل ،
كالمتتبع لخطبو كمواعظو – صلى اهلل عليو كسلم – يرل أنو يبرزىا في سياؽ حديثو ؛ منبها إليها ؛ مؤكدا على
التمسك بها ؛ فعن أبي ىريرة  ،قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -أيها الناس  ،إف اهلل طيب
الرسل يكليوا ًمن الطَّنيِّذب ً
ات
ى ى
ال يقبل إال طيبا  ،كإف اهلل أمر المؤمنين بما أمر بو المرسلين  ،فقاؿ  ﴿ :يىا أىيػُّ ىها ُّ ي ي
كا ٍعمليوا صالًحان إًنِّذي بًما تىػ ٍعمليو ىف ىعلًيم ﴾ ( )62كقاؿ  ﴿ :يا أىيُّػها الَّن ًذين آمنيواٍ يكليواٍ ًمن طىيِّذب ً
ات ىما ىرىزقػٍنىا يك ٍم
ى ى
ى
ى
ى ى
ه
ى ى
ى ى

( )56ركاه ابن جرير الطبرم في تفسيره جامع البياف  -سورة المائدة  -القوؿ في تأكيل قولو – تعالى  : -ليس على الذين آمنوا كعملوا -
حديث11387:

( )57سورة األنعاـ  ،اآلية 82 :
( )58سورة لقماف ،اآلية 13 :

( )59ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب أحاديث األنبياء-باب قوؿ اهلل تعالى  :كاتخذ اهلل إبراىيم خليبل  -حديث3197:
( )60سورة االنشقاؽ  ،اآلية 8 :

( )61ركاه مسلم في صحيحو  -كتاب الصبلة  -باب كجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة  -حديث624:
( )62سورة المؤمنوف  ،اآلية 51 :
اجمللّد األوّل/العدد األوَّل/:ذي القعدة 1441هـ/يوليو2020م الصفحة ()12

( )1التَّفسِري مبعِهُود البيَانِ النََّبويِِّ د .مفتاح علي حمسن

"علَّمه البَيان":جملّة علميّة حمكّمة

ىكا ٍش يك يركاٍ لًل ًٌو إًف يكنتي ٍم إًيَّناهي تىػ ٍعبي يدك ىف ﴾ ( )63ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر  ،يمد يديو إلى السماء  ،يا

رب  ،يا رب  ،كمطعمو حراـ  ،كمشربو حراـ  ،كملبسو حراـ  ،كغذم بالحراـ  ،فأنى يستجاب لذلك ؟ "(. )64

- 5تنوع أسلوبو – صلى اهلل عليو كسلم  -في البياف  ،فإذا أراد أف يبين قيمة من قيم اإلسبلـ  ،أك مقصدا
اؿنص الكريم الذم يناسبو من كتاب اهلل  ،كلقد نهج المصطفى –
من مقاصد القرآف  ،أك أمرا غيبيا ؛ ناطو ب
صلى اهلل عليو كسلم  -في قذ ا طرقا متنوعة ؛ جاءت في منتهى البياف  ،كغاية الترسيخ ؛ مراعيا فيو الموقف
كالمتلقي كالقرائن ؛ ؼقد يبتدر – صلى اهلل عليو كسلم  -البياف ؛كقولو – صلى اهلل عليو كسلم  : -في تفسير
()65
ً
قولو  -تعالى  ﴿ : -ىك ًعن ىدهي ىم ىفاتً يح الٍغىٍي ً
ب الى يىػ ٍعلى يم ىها إًالَّن يى ىو ﴾  " :مفاتح الغيب خمس  ﴿ :إً َّنف اللَّنوى عن ىدهي
ً
ً
ً
ً
ىم أ ٍىر و
ض
س بًأ ِّذ
ٍم َّن
اع ًة ىكيػينىػ ِّذز يؿ الٍغىٍي ى
الس ى
س َّنماذىا تى ٍكس ي
عل ي
ب غىدان ىكىما تى ٍد ًرم نىػ ٍف ه
ث ىكيىػ ٍعلى يم ىما في ٍاأل ٍىر ىحاـ ىكىما تى ٍد ًرم نىػ ٍف ه
ً
يم ىخبً هير ﴾( ، )67()66ك قد مذكر – صلى اهلل عليو كسلم  -المعنى أكال  ،ثم يردفو بالنص
تى يم ي
وت إً َّنف اللَّنوى ىعل ه

الكريم ؛ كقولو  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -إف في الجنة شجرة  ،يسير الراكب في ظلها مائة عاـ  ،ال
يقطعها  ،كاقرؤكا إف شئتم  ﴿ :ك ًظ ٍّلل َّنمم يد و
كد ﴾ ( )69( " )68كقد يكوف بالتنبيو على الفهم الخطأ كالسلوؾ
ٍ
ى
المجانب ؛ ؼيستدرؾق مبينا الصحيح ؛ مستدال بالنص الكريم الشاىد ؛ كاستدراكو على أبي سعيد بن المعلى –

رضي اهلل عنو – حين دعاه ؛ فلم يستجب ؛ بقولو – صلى اهلل عليو كسلم  " : -ما منعك أف تأتي ؟ ألم يقل
َّن ً
لر يس ً
وؿ إًذىا ىد ىعا يكم لً ىما يي ٍحيًي يك ٍم ﴾ ( )71( " )70كقد يكوف بطريقة
استى ًجيبيواٍ لًل ًٌو ىكلً َّن
آمنيواٍ ٍ
ين ى
اهلل  ﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
الدفع ؿلمشاركة ك الحث على التفاعل كاالجتهاد ؛ كحثو  -صلى اهلل عليو كسلم – أصحابو – رضواف اهلل
عليهم – على البحث في معاني القرآف الكريم ؛ فإذا عجزكا ؛ بين لهم الصحيح ؛ كإف أصابوا ؛ أقرىم كعزز
فهمهم الصحيح  ،كمن أمثلة بيانو في حاؿ عجزىم قولو – صلى اهلل عليو كسلم  " : -من يخبرني عن شجرة
؛ مثلها مثل المؤمن  ،أصلها ثابت كفرعها في السماء  ،تؤتي أكلها كل حين بإذف ربها....ثم قاؿ  -صلى اهلل
( )63سورة البقرة  ،اآلية 172 :

( ) 64ركاه مسلم في صحيحو  -كتاب الزكاة  -باب قبوؿ الصدقة من الكسب الطيب كتربيتها  -حديث1748:
( )65سورة األنعاـ  ،اآلية 59:
( )66سورة لقماف  ،اآلية 34:

( ) 67ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب تفسير القرآف – باب  ﴿ :ىك ًعن ىدهي ىم ىفاتً يح الٍغىٍي ً
ب الى يىػ ٍعلى يم ىها إًالَّن يى ىو ﴾ ( األنعاـ  ، ) 59:حديث 4360:
( )68سورة الواقعة  ،اآلية 30:

( )69ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب تفسير القرآف  -سورة الواقعة  -باب قولو  ﴿ :كظل ممدكد ﴾  ،حديث " 4602:
( )70سورة األنفاؿ  ،اآلية .24:

َّن ً
لر يس ً
وؿ إًذىا ىد ىعا يكم لً ىما يي ٍحيًي يك ٍم ﴾ ( األنفاؿ، )24
استى ًجيبيواٍ لًل ًٌو ىكلً َّن
آمنيواٍ ٍ
ين ى
( )71ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب تفسير القرآف  -باب ﴿:يىا أىيُّػ ىها الذ ى
حديث 4379:
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كمن أمثلة إقراره ال جتهادىم ؛ إقراره الجتهاد عمرك بن العاص  -رضي اهلل

()73
س يك ٍم إً َّنف اللٌوى ىكا ىف بً يك ٍم
عفق  -في إمامتو للجيش متيمما
؛ استنادا إلى قولو – تعالى  ﴿ : -ىكالى تىػ ٍقتيػليواٍ أىن يف ى
ىرًحيمًا ﴾ (.)74

- 6التنبيو كاإلرشاد إلى أىمية التفسير بالسنة  :دعانا القرآف الكريم في أكثر من موضع إلى طاعة المصطفى
– صلى اهلل عليو كسلم – كاتباع سنتو كالتمسك بها  ،كنبو المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم  -إلى مكانة قذ ا
األصل في فهم مراده – سبحانو كتعالى  -في أحاديث كثيرة ؛ تأكيدا لدعوة القرآف الكريم  ،منو ا ما كاف
ترغيبا ؛ كقولو  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -إني قد تركت فيكم شيئين ؛ لن تضلوا بعدىما  :كتاب اهلل
كسنتي  ،كلن يتفرقا حتى يردا علي الحوض "

()75

كمنها ما كاف تح ذ يرا كترىيبا من اإلعراض كالحيد عنها ؛

كقولو  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -إني أكتيت الكتاب كما يعدلو  ،يوشك شبعاف على أريكتو ؛ أف يقوؿ :
بيني كبينكم ىذا الكتاب  ،فما كاف فيو من حبلؿ ؛ أحللناه  ،كما كاف فيو من حراـ ؛ حرمناه  ،أال كإنو ليس
كذلك " (. )76

- 7اإلشارة إلى أىمية فهم ك تفسير الصحابة  -رضواف اهلل عليهم  : -كىو المفهوـ كالمستنبط من اآليات
الكريم كاألحاديث الشريفة الدالة على فضلهم  ،كإقراره – صلى اهلل عليو كسلم  -ألقوالهم كاجتهاداتهم في
تفسير كبلـ ربهم  -سبحانو كتعالى  -كإقراره الجتهاد عمرك بن العاص  -رضي اهلل عنو  -في إمامتو للجيش
()77
س يك ٍم إً َّنف اللٌوى ىكا ىف بً يك ٍم ىرًحيمان ﴾
متيمما ؛ حفاظا على نفسو
؛ استنادا لقولو – تعالى  ﴿ : -ىكالى تىػ ٍقتيػليواٍ أىن يف ى
( )78كقولو ألبي بن كعب  " :كاهلل ؛ ليهنك العلم أبى المنذ ر " ( )79؛ إقرارا لجوابو بأف آية الكرسي ىي أعظم
آية في القرآف الكريم  ،كلعل تأكيد القرآف الكريم الجتهادات الصحابة  -رضي اهلل عنو ـ – تأكيد لو ذ ا
( )72ركاه ابن حباف في صحيحو  -كتاب اإليماف  -باب ما جاء في صفات المؤمنين  -ذكر اإلخبار عما يشبو المسلمين من األشجار  ،حديث
243:

( )73ركل البخارم في صحيحو  -كتاب التيمم – باب  :إذا خاؼ الجنب على نفسو المرض أك الموت  ،أكخاؼ العطش تيمم  " :كيذكر أف عمرك
س يك ٍم إً َّنف اللٌوى ىكا ىف بً يك ٍم ىرًحيمان ﴾ فذكر للنبي  -صلى اهلل عليو كسلم -؛ فلم يعنف "
بن العاص  " :أجنب في ليلة باردة  ،فتيمم كتبل  ﴿ :ىكالى تىػ ٍقتيػليواٍ أىن يف ى
( )74سورة النساء  ،اآلية 29 :

( )75ركاه الحاكم في المستدرؾ على الصحيحين  -كتاب العلم  -فأما حديث عبد اهلل بن نمير -حديث . 288:
( )76ركاه ابن حباف في صحيحو  -ذكر الخبر المصرح بأف  :سنن المصطفى  -صلى اهلل عليو كسلم  -حديث12:
( )77الحديث سبق تخريجو ص12
( )78سورة النساء  ،اآلية 29:

( )79ركاه مسلم في صحيحو  -كتاب صبلة المسافرين كقصرىا  -باب فضل سورة الكهف – حديث 1384:
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األصل ؛ كتأكيد القرآف الكريم الجتهاد عمر بن الخطاب – رصي اهلل عنو  -في قضية أسرل بدر بقولو –
ً
ً
ىس ىرل ىحتَّنى يػيثٍ ًخ ىن فًي األ ٍىر ً
ض ُّ
الدنٍػيىا ىكاللٌوي يي ًري يد اآلخ ىرةى ىكاللٌوي
ض تي ًري يدك ىف ىع ىر ى
تعالى  ﴿ : -ىما ىكا ىف لنىبً ٍّلي أىف يى يكو ىف لىوي أ ٍ
ً
ص ِّذل ىعلىى
يم ﴾ ( ، )81( )80كتأكيد اجتهاده في منع الصبلة على المنافقين ب
قولو – تعالى  ﴿ : -ىكالى تي ى
ىع ًز هيز ىحك ه
ات أىبدان كالى تىػ يقم ىعلىى قىػب ًرهً إًنػَّنهم ىك ىفركاٍ بًالل ًٌو كرسولً ًو كماتيواٍ كىم فى ً
أ و
اس يقو ىف ﴾ (. )83( )82
ى
ىى ي ىى ى ي ٍ
ىحد ِّذم ٍنػ يهم َّنم ى ى ى ٍ ى ٍ ي ٍ ي
- 8التحذ ير من التفسير بالرأم المجرد  :حث القرآف الكريم في أكثر من موضع على التفكر  ،كالتدبر في
آياتو الكريمة  ،كاالستدالؿ بها على توحيده – سبحانو كتعالى – كصدؽ دعوة المصطفى – صلى اهلل عليو
كسلم – كتزكية النفس بها كصوال إلى المنهج الذم ارتضاه – سبحانو كتعالى – كتتحقيق غاية ا الستخبلؼ في
أرضو  ،كال شك أف تلمس معالم ىذا المنهج كبلوغ قذه الغاية ؛ يقوـ على منهج علمي أصيل في فهم كتابو -
سبحانو كتعالى  -ال بمجرد الرأم  ،كلقد جاءت سنة المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم – مؤكدة لو ذ ا األساس
 ،كذلك في إقراره – صلى اهلل عليو كسلم  -الجتهادات صحبو – رضواف اهلل عليهم  -المستندة لؤلصوؿ ،
كالقائمة على أسس المنهج الصحيح

 ،كإنكاره آلرائهم المجردة  ،كإقراره لجواب أبي كاجتهاد عمرك بن

العاص  -رضي اهلل عنو  ، -كإنكاره على عدم بن حاتم  -رضي اهلل عنو – في فهمو لقولو – تعالى ﴿ : -
( )80سورة األنفاؿ  ،اآلية 67:

( )81ركل مسلم في صحيحو  -كتاب الجهاد كالسير  -باب اإلمداد بالمبلئكة في غزكة بدر – حديث  3396 :عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما -
 " :فلما أسركا األسارل  ،قاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -ألبي بكر  ،كعمر  " :ما تركف في ىؤالء األسارل ؟ " فقاؿ أبو بكر :يا نبي اهلل  ،ىم
بنو العم كالعشيرة  ،أرل أف تأخذ منهم فدية فتكوف لنا قوة على الكفار  ،فعسى اهلل أف يهديهم لئلسبلـ  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم : -

" ما ترل يا ابن الخطاب ؟ "قلت :ال كاهلل يا رسوؿ اهلل  ،ما أرل الذم رأل أبو بكر  ،كلكني أرل أف تمكنا فنضرب أعناقهم  ،فتمكن عليا من عقيل

فيضرب عنقو  ،كتمكني من فبلف نسيبا لعمر  ،فأضرب عنقو  ،فإف ىؤالء ء أئمة الكفر كصناديدىا  ،فهوم رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -ما قاؿ

أبو بكر  ،كلم يهو ما قلت  ،فلما كاف من الغد جئت  ،فإذا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -كأبو بكر قاعدين يبكياف  ،قلت  :يا رسوؿ اهلل ،
أخبرني من أم شيء تبكي أنت كصاحبك ؟ فإف كجدت بكاء بكيت  ،كإف لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم -

 " :أبكي للذم عرض علي أصحابك من أخذىم الفداء  ،لقد عرض علي عذابهم أدنى من ىذه الشجرة  -شجرة قريبة من نبي اهلل  -صلى اهلل عليو

كسلم  -كأنزؿ اهلل  -عز كجل  ﴿ : -ما كاف لنبي أف يكوف لو أسرل حتى يثخن في األرض ﴾ إلى قولو  ﴿ :فكلوا مما غنمتم حبلال طيبا ﴾ فأحل اهلل
الغنيمة لهم

( )82سورة التوبة  ،اآلية 84:

( )83ركل البخارم في صحيحو  -كتاب الجنائز  -باب الكفن في القميص الذم يكف أك ال يكف – حديث  ،1222:عن ابن عمر  -رضي اهلل
عنهما  " : -أف عبد اهلل بن أبي لما توفي ؛ جاء ابنو إلى النبي  -صلى اهلل عليو كسلم – فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل  ،أعطني قميصك أكفنو فيو  ،كصل عليو

 ،كاستغفر لو  ،فأعطاه النبي  -صلى اهلل عليو كسلم – قميصو  ،فقاؿ  " :آذني أصلي عليو " ،فآذنو  ،فلما أراد أف يصلي عليو ؛ جذبو عمر  -رضي

اهلل عنو – فقاؿ  :أليس اهلل نهاؾ أف تصلي على المنافقين ؟ فقاؿ  " :أنا بين خيرتين  ،قاؿ  :استغفر لهم أك ال تستغفر لهم إف تستغفر لهم سبعين مرة ،

فلن يغفر اهلل لهم " فصلى عليو  ،فنزلت  ﴿ :كال تصل على أحد منهم مات أبدا كال تقم على قبره ﴾
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ط األىبػي ً
ً
اـ إًلىى الَّن ٍلي ًل ﴾
ىس ىو ًد ًم ىن الٍ ىف ٍج ًر ثي َّنم أىتً ُّمواٍ ِّذ
ض م ىن الٍ ىخ ٍيط األ ٍ
ىكيكليواٍ ىكا ٍش ىربيواٍ ىحتَّنى يىػتىبىػيَّن ىن لى يك يم الٍ ىخ ٍي ي ٍ ى ي
الصيى ى
بوضع عقالين  :أسود كأبيض ؛ بقولو – صلى اهلل عليو كسلم  " : -إف كسادؾ لعريض " ( )85بل إنو – صلى
()84

اهلل عليو كسلم  -حذ ر من التفسير بالرأم المجرد الغير مستند للدليل فقاؿ  " :من قاؿ في القرآف برأيو ؛

فليتبوأ مقعده من النار " (.)86

- 9تنوع طرؽ بيانو – صلى اهلل عليو سلم  -في كشف المعاني  :لقد نهج – صلى اهلل عليو كسلم  -في
تفسير كبلـ ربو  -سبحانو كتعالى – طرقا في غاية اإليضاح كالترسيخ ؛ مراعيا فيها الموقف التعليمي ؛ منتخبا
أنسبها ؛ فتارة تكوف بطريقة اإللقاء ؛ كما في خطبو  -صلى اهلل عليو كسلم  -التي يقرف فيها اآليات الكريمة
مكر المعنى أك الغاية ؛ ثم يردفو باآلية الدالة عليو ؛ كقولو  -صلى اهلل عليو كسلم -
بمقاصدىا كغاياتها ؛ بأف ذ
ودك ىف
 " :يا أيها الناس  ،إنكم محشوركف إلى اهلل حفاة عراة غرال " ثم قرأ قولو – تعالى  ﴿ : -ىك ىما بى ىدأى يك ٍم تىػعي ي
﴾ ( ، )88( )87كتارة يكوف بطريق المشاركة كالتفاعل ؛ كما في بيانو  -صلى اهلل عليو كسلم  -لوقت طلوع
ت ًمن قىػ ٍب يل
آمنى ٍ
يمانػي ىها لى ٍم تى يك ٍن ى
الشمس من مغربها بقولو  " :أتدركف متى ذاكم ؟ ذاؾ حين  ﴿ :الى يىن ىف يع نىػ ٍفسان إً ى
أىك ىكسب ٍ ً
يمانً ىها ىخ ٍيران قي ًل انتى ًظ يركاٍ إًنَّنا يمنتى ًظ يرك ىف ﴾ ( ، )90( )89كقد يكوف بتصحيح الفهم ؛ كقولو ألبي بكر
ٍ ىى
ت في إً ى
الصديق  -رضي اهلل عنو  -حين سألو  :يا رسوؿ اهلل كيف الصبلح بعد ىذه اآلية  ﴿ :ىمن يىػ ٍع ىم ٍل يسوءان يي ٍج ىز بً ًو
﴾ ( )91؛ فقاؿ  " :رحمك اهلل يا أبا بكر  ،ألست تمرض ؟ ألست تنصب ؟ ألست يصيبك الؤلكاء ؟ فذاؾ ما

تجزكف بو " ( ، )92كقد تكوف بطريق تصحيح كتقويم السلوؾ العملي المشاىد المخالف للقرآف الكريم ؛ كقولو
( )84سورة البقرة  ،اآلية 187:

( )85ركل أبو داكد في سننو  -كتاب الصوـ  -باب كقت السحور – حديث  ،2015:عن عدم بن حاتم قاؿ  ":لما نزلت ىذه اآلية  ﴿ :ىحتَّنى
ط األىبػي ً
ً
ىس ىو ًد﴾(البقرة،اآلية)187:قاؿ  :أخذت عقاال أبيض كعقاال أسود  ،فوضعتهما تحت كسادتي  ،فنظرت فلم أتبين
ض م ىن الٍ ىخ ٍيط األ ٍ
يىػتىبىػيَّن ىن لى يك يم الٍ ىخ ٍي ي ٍ ى ي
 ،فذكرت ذلك لرسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -فضحك فقاؿ  " :إف كسادؾ لعريض طويل  ،إنما ىو الليل كالنهار ".
( )86ركاه الترمذم في سننو الجامع الصحيح  -أبواب تفسير القرآف عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -باب ما جاء في الذم يفسر القرآف برأيو
 ،حديث2952:

( )87سورة األعراؼ  ،اآلية 29 :

( )88ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب تفسير القرآف  -باب ككنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم – حديث 4358:
( )89سورة األنعاـ  ،اآلية .158:

( )90ركاه مسلم في صحيحو  -كتاب اإليماف  -باب بياف الزمن الذم ال يقبل فيو اإليماف – حديث 254:
( )91سورة النساء  ،اآلية 123:

( )92ركاه ابن حباف في صحيحو  -كتاب الجنائز كما يتعلق بها مقدما أك مؤخرا  -باب ما جاء في الصبر كثواب األمراض كاألعراض – ذكر البياف بأف
اهلل  -جل كعبل  -قد يجازم المسلم على سيئاتو  ،حديث .2978:
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ألبي سعيد بن المعلى  " :ما منعك أف تأتيني ؟ " فقاؿ  :كنت أصلي  ،فقاؿ  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -ألم
َّن ً
لر يس ً
وؿ إًذىا ىد ىعا يكم لً ىما يي ٍحيًي يك ٍم ﴾ ( ، )93ثم قاؿ  " :أال أعلمك
استى ًجيبيواٍ لًل ًٌو ىكلً َّن
آمنيواٍ ٍ
ين ى
يقل اهلل  ﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
أعظم سورة في القرآف قبل أف أخرج من المسجد " فذىب النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  -ليخرج من
ً
ين ﴾( )94ىي السبع المثاني  ،كالقرآف العظيم
ٍح ٍم يد لل ًٌو ىر ِّذ
المسجد ؛ فذكرق أبو سعيد ؛ فقاؿ  ﴿ :ال ى
ب ال ىٍعالىم ى
الذم أكتيتو " ( ، )95كقد يكوف بالحث على البحث كاالجتهاد ؛ ثم إقرار الصحيح ؛ كحثو على االجتهاد في
قولو  " :من سن في اإلسبلـ سنة حسنة ؛ فعمل بها بعده ؛ كتب لو مثل أجر من عمل بها  ،كال ينقص من
أجورىم شيء "

()96

كإقراره الجتهاد الصحابيين في تيممهما خوفا من خركج الوقت ؛ رغم اختبلفهما في

العمل ؛ إذ تيمما صعيدا طيبا  ،فصليا  ،ثم كجدا الماء بعد في الوقت  ،فأعاد أحدىما الصبلة بوضوء  ،كلم
يعد اآلخر ؛ ثم أتيا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -فذكرا ذلك ؛ فقاؿ  -صلى اهلل عليو كسلم  -للذم

لم يعد  " :أصبت السنة  ،كأجزأتك صبلتك "  ،كقاؿ للذم توضأ كأعاد  " :لك األجر مرتين " (.)97

- 10تنوع أساليبق – صلى اهلل عليو كسلم – في البياف  :فتارة يكوف بأسلوب السؤاؿ ؛ كقولو  -صلى اهلل
عليو كسلم  " : -أتدركف ما الكوثر ؟ " فقاؿ الصحابة – رضي اهلل عنهم  : -اهلل كرسولو أعلم  ،قاؿ  " :فإنو
نهر كعدنيو ربي -عز كجل  -عليو خير كثير  ،ىو حوض ترد عليو أمتي يوـ القيامة  ،آنيتو عدد النجوـ "

()98

كقد يكوف بأسلوب التشويق ؛ كقولو  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -أال أخبركم بشيء ؛ إذا نزؿ برجل منكم

كرب أك ببلء من ببليا الدنيا ؛ دعا بو ؛ يفرج عنو ؛ فقيل لو  :بلى  ،فقاؿ  :دعاء ذم النوف َّ ﴿ :نال إًلىوى إًَّنال
ك إًنِّذي يك ي ً
َّن ً ً
ين ﴾ ( ، )99كقد يكوف بأسلوب التطبيق العملي كبيانو – صلى اهلل عليو
ىنت يس ٍب ىحانى ى
أ ى
نت م ىن الظالم ى
كسلم  -آليات األحكاـ المتعلقة بالصياـ كالحج كالزكاة كالصبلة ( ، )100كقد يكوف بأسلوب التحذ ير كبيانو –
ً َّن ً
ين يى ٍشتىػ يرك ىف بً ىع ٍه ًد الل ًٌو ىكأىيٍ ىمانً ًه ٍم ثى ىمنان قىلًيبلن
صلى اهلل عليو كسلم  -للعهد الوارد في قولو – تعالى  ﴿ : -إ َّنف الذ ى
( )93سورة األنفاؿ  ،اآلية24 :
()94سورة الفاتحة،اآلية2:

( )95ركاه البخارم في صحيحو-كتاب تفسير القرآف-باب قولو:كلقد آتيناؾ سبعا من المثاني كالقرآف العظيم،حديث4433:
( )96ركاه مسلم في صحيحو-كتاب العلم-باب من سن سنة حسنة أك سيئة كمن دعا إلى ىدل-حديث.4937:
( )97ركاه الدارمي في سننو-كتاب الطهارة-باب التيمم  -حديث. 777:

( )98ركاه مسلم في صحيحو  -كتاب الصبلة  -باب حجة من قاؿ:البسملة آية من أكؿ كل سورة  -حديث.635:
( )99سورة األنبياء ،اآلية 78:

( )100ركل البخارم في صحيحو  -كتاب األذاف  -باب األذاف للمسافر – حديث 613:
عن مالك أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم – قاؿ  " :كصلوا كما رأيتموني أصلي  ،فإذا حضرت الصبلة فليؤذف لكم أحدكم  ،كليؤمكم أكبركم .
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ً
اآلخرةً كالى ي ىكلِّذمهم اللٌو كالى ينظير إًلىي ًهم يػوـ ال ًٍقيام ًة كالى يػ ىزِّذكي ًهم كلىهم ىع ىذ ً
ً
يم
أ ٍيكلىػئً ى
ه
اب أىل ه
ك الى ىخبلى ىؽ لى يه ٍم في ى ى ي ي ي ي ي ى ى ي ٍ ٍ ى ٍ ى ى ى ى ي ٍ ى ي ٍ
( )101أنو اليمين الكاذبة ( ، " )102ككاف – صلى اهلل عليو كسلم  -يرسخ المفاىيم الصحيحة ؛ فيصحح الخطأ
﴾

؛ مبينا الصواب ؛ ؾتصحيحو لخطإ صحابتو  -رضواف اهلل عليهم  -في فهمهم ؿمعنى الظلم في قولو – تعالى
َّن ً
ً
ك لى يه يم األ ٍىم ين ىك يىم ُّم ٍهتى يدك ىف ﴾ ( )103على عمومو ؛ مبينا أف
يمانىػ يهم بًظيل وٍم أ ٍيكلىػئً ى
ين ى
سواٍ إً ى
  ﴿ :الذ ىآمنيواٍ ىكلى ٍم يىػ ٍلب ي
المعنى المراد ىو الشرؾ باهلل ( )104أك يعزز الصواب ؛ فيقرر اجتهاد المصيب ؛ تثبيتا لو  ،كتحفيزا على
االستمرار في النهج الصحيح ؛ كقولو ألبي بن كعب  " :ليهنك العلم أبى المنذر" ( )105في جوابو عن أعظم

آية بأنها آية الكرسي .
- 11تنوع الوسائل التي يستخدمها – صلى اهلل عليو كسلم – في البياف كالتعليم ؛ ؼقد تكوف حسية حاضرة
صر ً
ً
أماـ المتلقين كما في بيانو  -صلى اهلل عليو كسلم – لقولو – تعالى  ﴿ : -ىكأ َّن
اطي يم ٍستى ًقيمان فىاتَّنبًعيوهي
ىف ىىػ ىذا ى
صا يكم بً ًو لى ىعلَّن يك ٍم تىػتَّنػ يقو ىف ﴾ ( )106بأف خط خطا  ،كجعل على
السبي ىل فىػتىػ ىف َّنر ىؽ بً يك ٍم ىعن ىسبًيلً ًو ىذلً يك ٍم ىك َّن
ىكالى تىػتَّنبًعيواٍ ُّ
كوف من المخزكف في ذىن اؿمتلقين ؛ كوصفو لسدرة المنتهى  :أف نبقها
يمينو كشمالو خطوطا ( ، )107كقد ت
كقبلؿ ىجر  ،ككرقها كآذاف الفيلة ( )108كقد تكوف الوسيلة عقلية ؛ تعتمد على االنتقاؿ بالمتلقي من المعقوؿ

إلى المحسوس  ،كبيانو – صلى اهلل عليو كسلم – ؿمعنى ا لشرؾ باهلل بقولو  " : -كمثل ذلك مثل رجل اشترل

( )101سورة آؿ عمراف  ،اآلية 77:

( )102ركل البخارم في صحيحو  -كتاب المساقاة  -باب إثم من منع ابن السبيل من الماء – حديث  ، 2251:عن أبي ىريرة-رضي اهلل عنو  -أف
رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم – قاؿ  " :ثبلثة ال ينظر اهلل إليهم يوـ القيامة  ،كال يزكيهم  ،كلهم عذاب أليم  ،رجل كاف لو فضل ماء بالطريق ،
فمنعو من ابن السبيل  ،كرجل بايع إماما ال يبايعو إال لدنيا  ،فإف أعطاه منها رضي  ،كإف لم يعطو منها سخط  ،كرجل أقاـ سلعتو بعد العصر  ،فقاؿ :
َّن ً
ك الى ىخبلى ىؽ
ين يى ٍشتىػ يرك ىف بً ىع ٍه ًد الل ًٌو ىكأىيٍ ىمانً ًه ٍم ثى ىمنان قىلًيبلن أ ٍيكلىػئً ى
كاهلل الذم ال إلو غيره لقد أعطيت بها كذا ككذا  ،فصدقو رجل " ثم قرأ ىذه اآلية  ﴿ :إً َّنف الذ ى
لىهم فًي ً
اآلخ ىرةً ﴾ (آؿ عمراف )77 :
يٍ

( )103سورة األنعاـ  ،اآلية 82:

( )104ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب أحاديث األنبياء-باب قوؿ اهلل تعالى  :كاتخذ اهلل إبراىيم خليبل  -حديث3197:
( )105الحديث سبق تخريجو

( )106سورة األنعاـ  ،اآلية 153 :
( )107ركل ابن حباف في صحيحو  -ذكر ما يجب على المرء من ترؾ تتبع السبل – حديث 7 :عن ابن مسعود – رضي اهلل عنو – قاؿ  " :خط لنا
رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم  -خطوطا عن يمينو كعن شمالو كقاؿ  " :ىذه سبل  ،على كل سبيل منها شيطاف يدعو لو "  ،ثم قرأ  ﴿ :ىكأ َّن
ىف ىىػ ىذا
صر ً
ً
صا يكم بً ًو ل ىىعلَّن يك ٍم تىػتَّنػ يقو ىف ﴾ ( األنعاـ )153 :
السبي ىل فىػتىػ ىف َّنر ىؽ بً يك ٍم ىعن ىسبًيلً ًو ذىلً يك ٍم ىك َّن
اطي يم ٍستى ًقيمان فىاتَّنبً يعوهي ىكالى تىػتَّنبً يعواٍ ُّ
ى
( )108ركاه البخارم صحيحو  -كتاب بدء الخلق  -باب ذكر المبلئكة – حديث 3050:
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عبدا بخالص مالو بذىب أك كرؽ  ،كقاؿ لو  :ىذه دارم  ،كىذا عملي ؛ فجعل العبد يعمل كيؤدم إلى غير
سيده ؛ فأيكم يسره أف يكوف عبده ىكذا " (.)110( )109

- 12اؿتنوع كالشموؿ في بيانو في – صلى اهلل عليو كسلم  : -فقد يكوف تفسيرا فقهيا ؛ كما ىو الحاؿ في
بياف آيات األحكاـ ؛ ؾإباحتو  -صلى اهلل عليو كسلم  -ؿسبيعة األسلمية الزكاج بعد كضع حملها ؛ بعد شهر

()111
ىحم ً
ض ٍع ىن ىح ٍملى يه َّنن ﴾
من كفاة زكجها
ىجلي يه َّنن أىف يى ى
إذ ىو بياف أف قولو – تعالى  ﴿ : -ىكأ ٍيكىال ي
اؿ أ ى
ت ٍاأل ٍ ى
ً
َّن ً
ص ىن بًأىن يف ًس ًه َّنن أ ٍىربىػ ىعةى أى ٍش يه ور ىك ىع ٍشران ﴾
ين يػيتىػ ىوفَّنػ ٍو ىف من يك ٍم ىكيى ىذ يرك ىف أى ٍزىكاجان يىػتىػ ىربَّن ٍ
تخصيص لقولو – تعالى  ﴿ : -ىكالذ ى
( )113كقد يكوف من اللوف اؿعقدم ؛ كقولو  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -يلقى في النار  ،كتقوؿ  :ىل من
()114
وؿ لً
نَّنم ىى ًل
ه
ج
ق
ػ
ن
ـ
و
ػ
ي
﴿
:
تعالى
–
لقولو
تفسير
ىو
ذ
إ
مزيد  ،حتى يضع قدمو  ،فتقوؿ قط قط "
ي
ي
ى
ى
ى
ىٍ
ى ى
وؿ ىل ًمن َّنم ًز و
ً
يد ﴾ كإثبات لصفة من صفاتو – سبحانو كتعالى  )115( -كقد يكوف لغويا يفسر
ٍامتى ىؤلٍت ىكتىػ يق ي ى ٍ
األلفاظ كيكشف معاني التراكيب  ،فأما بياف األلفاظ ؛ فإف قولو  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -إف القرآف أنزؿ

()112

على سبعة أحرؼ  ،فاقرءكا منو ما تيسر " ( )116فيو داللة كإرشاد إلى احتواء القرآف للحركؼ السبعة  ،كأما
بيانو للمعاني ؛ فقد نهج فيو منهج التطبيق العملي كاالستدالؿ ؛ كليس أدؿ على تطبيقو  -صلى اهلل عليو

كسلم  -لما في القرآف من كصف أـ المؤمنين عائشة  -رضي اهلل عنها  " : -كاف خلقو القرآف " ( )117؛ ؼقد
( )109ركل البخارم في صحيحو  -كتاب تفسير القرآف  -سورة البقرة  -باب كأكالت األحماؿ أجلهن أف يضعن حملهن  ،حديث ،4629:عن أـ
المؤمنين ،أـ سلمة  -رضي اهلل عنها  -أنها قالت  " :قتل زكج سبيعة األسلمية كىي حبلى  ،فوضعت بعد موتو بأربعين ليلة  ،فخطبت فأنكحها رسوؿ

اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم ." -

( )110منهج النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  -في التفسير لناصر الصايغ .
( )111ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب الصوـ  -باب قوؿ النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -إذا رأيتم-حديث. 1821:
( )112سورة الطبلؽ  ،اآلية 4:

( )113سورة البقرة  ،اآلية 234:

( )114ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب تفسير القرآف  -باب قولو  :كتقوؿ ىل من مزيد  ،حديث .4570:
( )115سورة ؽ  ،اآلية 30:

( )116ركل البخارم في صحيحو  -كتاب الخصومات  -باب كبلـ الخصوـ بعضهم في بعض  -حديث:،2309:أف عمر بن الخطاب  -رضي اهلل

عنو – يقاؿ  " :سمعت ىشاـ بن حكيم بن حزاـ  ،يقرأ سورة الفرقاف على غير ما أقرؤىا  ،ككاف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم – أقرأنيها  ،ككدت
أف أعجل عليو  ،ثم أمهلتو حتى انصرؼ  ،ثم لببتو بردائو ؛ فجئت بو رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -؛ فقلت  :إني سمعت ىذا يقرأ على غير ما

أقرأتنيها  ،فقاؿ لي  " :أرسلو " ثم قاؿ لو  " :اقرأ "  ،فقرأ  ،قاؿ  ":ىكذا أنزلت " ثم قاؿ لي  " :اقرأ "  ،فقرأت  ،فقاؿ  " :ىكذا أنزلت ؛ إف
القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ ؛ فاقرءكا منو ما تيسر "

( )117ركاه أحمد بن حنبل في مسنده  -مسند األنصار  -الملحق المستدرؾ من مسند األنصار  -حديث السيدة عائشة  -رضي اهلل عنها -
،حديث 24075:
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كاف أكؿ الممتثلين ألكامره  ،كأكؿ المنتهين عما نهى عنو  ،كلقد ربى صحبو  -رضواف اهلل عليهم  -على قذ ا
النهج ؛ فوعوه ؛ حتى أنهم إذا سمعوا بضع آيات كريمة ؛ أكبوا على حفظو ا ؛ كالعمل بو ا ؛ يقوؿ ابن مسعود
 رضي اهلل عنو  ": -كاف الرجل منا ؛ إذا تعلم عشر آيات ؛ لم يجاكزىن ؛ حتى يعرؼ معانيهن ؛ كالعمل بهن" (.)118

- 13تنوع بيانو  -صلى اهلل عليو كسلم – بين صريح كاعتبلؽ  ،ك تنوع االعتبلؽ بين اعتبلؽ في اللفظ
كاعتبلؽ في المعنى ك إشارة ؛ فالصريح ما كرد مورد التفسير ؛ بأف يقترف بيانو  -صلى اهلل عليو كسلم -
بالنص الكريم ؛ سواء قاؿ تفسير قولو ؾذ ا ىو ؾذ ا  ،أك قرأ النص الكريم مستشهدا بو على كبلمو  ،أك قاؿ " :
ثم اقرؤكا إف شئتم "  ،كأما االعتبلؽ باللفظ كالمعنى فمن جهة االشتراؾ بين النص الكريم كالحديث الشريف
في األحكاـ أك العقائد أك المقاصد أك اللغة بفركعها  ،كمنو ارتباط قولو – صلى اهلل عليو كسلم  " : -أقرب ما
()119
ً
ب
يكوف العبد من ربو ؛ كىو ساجد ؛ فأكثركا الدعاء "
اس يج ٍد ىكاقػٍتى ًر ٍ
بقولو – تعالى  ﴿ : -ىك َّنبل ىال تيط ٍعوي ىك ٍ
﴾ ( )120ككجو االرتباط ىنا ىو اشتراؾ النص الكريم مع الحديث الشريف في احتوائهما على اؿ مادتين
اللغويتين  " :سجد  ،قرب " كأما االرتباط في المعنى  ،ؼىو في فضل السجود  ،كقد يكوف االرتباط في المعنى
كحده  ،فإذا كاف في المعنى كحده دكف اللفظ ؛ فهو أدؽ كأخفى

؛ ذ لك أنو ال مادة لغوية ظاىرة تربط بين

النص الكريم كالحديث الشريف  ،كإنما مستنبط باالجتهاد  ،كىو براح كاسع للبحث في التفسير بالسنة ؛ لم
ينل حقو من البحث كالتأمل  ،كحظو من االجتهاد كاالستنباط  ،كمنو ارتباط قولو  -صلى اهلل عليو كسلم " : -
كالذم نفسي بيده لتأمرف بالمعركؼ  ،كلتنهوف عن المنكر ؛ أك ليوشكن اهلل أف يبعث عليكم عقابا منو ؛ ثم
()121
ً َّن ً
ً
تدعونو فبل يستجاب لكم "
ين ظىلى يمواٍ ًمن يك ٍم ىخ َّن
آصةن
بقولو – تعالى  ﴿ : -ىكاتَّنػ يقواٍ ف ٍتػنىةن الَّن تيصيبى َّنن الذ ى
ىف اللٌوى ىش ًدي يد ال ًٍع ىق ً
ىكا ٍعلى يمواٍ أ َّن
اب ﴾ ( )122إذ ال لفظ مشترؾ  ،أك حتى مرادؼ ؛ لكن الحديث الشريف يأتلف
كيتآلف مع اآلية الكريمة في التح ذ ير من عاقبة ترؾ األمر بالمعركؼ  ،كالنهي عن المنكر  ،كقد يكوف االرتباط

كالتآلف في معاني كثيرة متنوعة ؛ كاألحاديث الشريف الواردة في أفضل األعماؿ أك خيرىا ؛ كما يقابلها في
اآليات الكريمة التي تشير إلى فضل تلك األعماؿ ؛ كفضل الصبلة لوقتها  ،كبر الوالدين  ،كالجهاد في سبيل
( )118ركاه ابن جرير الطبرم في جامع البياف  -ذكر بعض األخبار التي ركيت في الحض على العلم بتفسير القرآف – حديث 73:
( )119ركاه مسلم في صحيحو  -كتاب الصبلة  -باب ما يقاؿ في الركوع كالسجود – حديث773:
()120سورة العلق،اآلية19:

( )121ركاه الترمذم في سننو الجامع الصحيح -أبواب الفتن عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم -باب ما جاء في األمر بالمعركؼ كالنهي عن
المنكر  ،حديث.2146.:

( )122سورة األنفاؿ  ،اآلية 25:
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اهلل  ،كالدكاـ على العبادة  ،كاإلطعاـ كاإلنفاؽ في سبيل اهلل ( )123كلقد كعى الصحابة -رضواف اهلل عليهم -
قذ ا التنوع ؛ فكانت أقوالهم كآراؤىم في التفسير متنوعة متآلفة ـ تباينة منتظمة كعقد الدر ؛ ال تضاد بينها  ،كال
نشاز فيها  ،وأما اعتبلؽ اإلشارة فهي ارتباط بيانو  -صلى اهلل عليو كسلم  -بالنص الكريم لفظا أك معنى بوجو
خفي ؛ فبل يرد في كبلمو  -صلى اهلل عليو كسلم – أك عملو أك تقريره لفظ أك معنى يرتبط مباشرة بالنص
الكريم ؛ كإنما تدرؾ العبلقة باستقراء كاسع كفهم عميق لسنتو – صلى اهلل عليو كسلم  -كارتباط قولو –صلى
اهلل عليو كسلم  " : -ال ضرر كال ضرار "

( )124باآليات التي نهت عن إلحاؽ األذل بالنفس أك إ لحاقو

باآلخرين  ،كاآليات التي نهت عن الفساد في األرض .
- 14توظيفق– صلى اهلل عليو كسلم  -ؿلقرائن  ،كانتهازقؿلفرص في بياف معانى القرآف الكريم  :لقد كاف –
صلى اهلل عليو كسلم  -معتبر الزماف كالمكاف  ،كمقاـ الخطاب كحاؿ المخطاب  ،كيراعي كل ذلك في بياف
المعنى كيوظفو في ترسيخ المقصد في ذىن السامع  ،كاعتبار المكاف في بياف المسجد المراد في قولو –
و
ً
وـ فً ًيو فً ًيو ًر ىج ه
اؿ يي ًحبُّو ىف أىف
تعالى  ﴿ : -الى تىػ يق ٍم فً ًيو أىبىدان لَّن ىم ٍس ًج هد أ ِّذ
ىح ُّق أىف تىػ يق ى
س ىعلىى التَّنػ ٍق ىول م ٍن أ َّنىك ًؿ يىػ ٍوـ أ ى
يس ى
يىػتىطىهَّنركاٍ ىكاللٌوي يي ًح ُّ َّن
ين ﴾ ( )125بأف أخذ كفا من الحصباء ؛ كضرب األرض  ،كقاؿ  " :ىو مسجدكم
ب ال يٍمط ِّذه ًر ى
ي
()126
 ،ككاعتبار السياؽ  ،كمقاـ الخطاب في بيانو المصحح لفهم عائشة أـ المؤمنين  -رضي اهلل عنها
قذ ا "
َّن ً
ين يػي ٍؤتيو ىف ىما آتىوا َّنكقيػليوبػي يه ٍم ىك ًجلىةه أىنػَّن يه ٍم
 حين سألتو  -صلى اهلل عليو كسلم  -عن قولو – تعالى  ﴿ : -ىكالذ ىإًلىى ربِّذ ًهم ر ً
اجعيو ىف ﴾( : )127أىم الذين يشربوف الخمر ؟ كيسرقوف ؟ ؼقاؿ – صلى اهلل عليو كسلم  " : -ال يا
ى ٍى
بنت الصديق ؛ كلكنهم الذين يصوموف كيصلوف كيتصدقوف  ،كىم يخافوف أف ال تقبل منهم  :ثم قرأ قولو –

( )123ركل البخارم في صحيحو  -كتاب التوحيد  -باب كسمى النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  -الصبلة عمبل – حديث ، 7118:عن ابن مسعود

 رضي اهلل عنو  : -أف رجبل سأؿ النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  : -أم األعماؿ أفضل ؟ قاؿ  " :الصبلة لوقتها  ،كبر الوالدين  ،ثم الجهاد في سبيلَّن ً
ك فًي
ص ىبلتً ًه ٍم يي ىحافًظيو ىف ﴿ ﴾34أ ٍيكلىئً ى
ين يى ٍم ىعلىى ى
اهلل " ،كقد تآلفت مع آيات كريمة كثيرة دلت على فضل ىذه األعماؿ ؛ كقولو – تعالى  ﴿ : -ىكالذ ى
َّن ً
و
ً ً ً ً ً
آمنيواٍ
ضى ىربُّ ى
ٍريمو ىف ﴾ (المعارج)  ،كقولو – تعالى  ﴿ : -ىكقى ى
ين ى
سانان ﴾(اإلسراء ) 23 :كقولو-تعالى﴿:-الذ ى
ىجنَّنات ُّمك ى
ك أىالَّن تىػ ٍعبي يدكاٍ إالَّن إيَّناهي ىكبال ىٍوال ىديٍ ًن إ ٍح ى
اى يدكاٍ فًي ىسبً ً
ك يى يم الٍ ىفائًيزك ىف ﴾ ( التوبة .)20:
يل الل ًٌو بًأ ٍىم ىوالً ًه ٍم ىكأىن يف ًس ًه ٍم أى ٍعظى يم ىد ىر ىجةن ًعن ىد الل ًٌو ىكأ ٍيكلىئً ى
اج يركاٍ ىك ىج ى
ىك ىى ى
( )124ركاه الحاكم في المستدرؾ على الصحيحين  -كتاب البيوع  -كأما حديث معمر بن راشد  -حديث.2286:
( )125سورة التوبة  ،اآلية 108:

( )126ركل مسلم في صحيحو  -كتاب الحج  -باب بياف أف المسجد الذم أسس على التقول ىو مسجد النبي – حديث  ، 2556:عن عبد
الرحمن بن أبي سعيد الخدرم  ،قاؿ  :قلت لو  :كيف سمعت أباؾ يذكر في المسجد الذم أسس على التقول ؟ قاؿ  :قاؿ أبي  :دخلت على رسوؿ

اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -في بيت بعض نسائو  ،فقلت  :يا رسوؿ اهلل  ،أم المسجدين الذم أسس على التقول ؟ قاؿ  :فأخذ كفا من حصباء ،

فضرب بو األرض  ،ثم قاؿ  " :ىو مسجدكم ىذا " لمسجد المدينة .
( )127سورة المؤمنوف  ،اآلية 60:
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ك يسا ًرعيو ىف فًي الٍ ىخ ٍيػر ً
ً
ات ىك يى ٍم لى ىها ىسابًيقو ىف ﴾ " ( )129( )128كجلي توظيفو  -صلى اهلل عليو
ى
تعالى  ﴿ : -أ ٍيكلىئ ى ي ى
كسلم  -للسياؽ في دفع اإلشكاؿ الوارد على ذىن عائشة – رضي اهلل عنها –  ،كؾانتهاز الفرص  ،كتلقف
الموقف التعليمي المناسب زمانا كمكانا ؛ لبياف معاني اآليات الكريمة  ،ؼفي خركجو – صلى اهلل عليو كسلم –
لهوازف ؛ سألو صحبو  -رضواف اهلل عليهم  -عند مركرىم بسدرة الكفار التي كانوا يعكفوف عليها  ،كيدعونها
ذات أنواط ؛ فقالوا  " :اجعل لنا ذات أنواط ؛ كما لهم ذات أنواط ؛ فقاؿ  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -اهلل
اؿ إًنَّن يك ٍم قىػ ٍوهـ تى ٍج ىهليو ىف ﴾
اج ىعل لَّننىا إًلىػهان ىك ىما لى يه ٍم آلً ىهةه قى ى
اكبر ؛ إنها السنن  ،قذ ا كما قالت بنو إسرائيل ٍ ﴿ :
(.)131( " )130

 (*) المبحث الثاني  :التفسير بمعهود البياف النبوم :قسم الدكتور حسين بن علي الحربي التفسير بالسنة في كتابو قواعد الترجيح عند المفسرين إلى قسمين )1 :ما
كرد مورد التفسير  )2،كما كاف في معنى اآلية  ،كحكم بأف األكؿ ال يصار إلى غيره  ،كالثاني مرجح لما كافقو

()132

كه ذ ا التقسيم ىو من حيث اعتبلؽ السنة بالنص الكريم  ،كقسمو الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي في كتابو
التفسير النبوم إلى خمسة أقساـ :
 - 1تفسير نصي صريح  :كىو ما كرد مورد التفسير .
 - 2تفسير موضوعي  :كعنى بو األحاديث الواردة في موضوع النص الكريم .
- 3تفسير لغوم  :كىو ما كاف فيو بياف معنى لفظ كرد في القرآف الكريم ؛ كقولو  -صلى اهلل عليو كسلم –
لفاطمة بنت أبي حبيش – رضي اهلل عنها  " : -إذا أتى قرؤؾ ؛ فبل تصلي  ،فإذا مر قرؤؾ؛ فتطهرم  ،ثم

( )128سورة المؤمنوف  ،اآلية 61:

( )129ركاه الترمذم في سننو الجامع الصحيح  -أبواب تفسير القرآف عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم – باب  :كمن سورة المؤمنوف  ،حديث
.3181:

( )130سورة األعراؼ  ،اآلية 138 :

( )131ركاه ابن حباف في صحيحو  -كتاب التاريخ  -ذكر اإلخبار عن اتباع ىذه األمة سنن من قبلهم من األمم – حديث 6810:
( )132قواعد النرجيح عند المفسرين لحسين بن علي الحربي .238 :191
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()133
ص ىن
صلي ما بين القرء إلى القرء "
فهو بياف للفظ القرء في قولو – تعالى  ﴿ : -ىكال يٍمطىلَّن ىق ي
ات يىػتىػ ىربَّن ٍ
بًأىن يف ًس ًه َّنن ثىبلىثىةى قيػ يرىكوء﴾ ( )134أنو الحيض .

- 4تفسير استشهادم  :كىو أف يردؼ كبلمو  -صلى اهلل عليو كسلم  -بالقرآف الكريم ؛ شاىدا على صحتو
؛ كقولو لليهودم الذم رفض استدانتو  " :كاهلل لو باعني  ،أك أسلفني ؛ لقضيتو  ،إني ألمين في السماء  ،أمين
َّنعنىا بً ًو أى ٍزىكاجان
في األرض  ،اذىب بدرعي الحديد إليو " ثم قرأ قولو – تعالى  ﴿ : -ىكىال تى يم َّند َّنف ىع ٍيػنىػ ٍي ى
ك إًلىى ىما ىمتػ ٍ
ٍحيىاةً ُّ
ك ىخ ٍيػ هر ىكأىبٍػ ىقى ﴾ (. )136( )135
الدنيىا لًنىػ ٍفتًنىػ يه ٍم فً ًيو ىكًرٍز يؽ ىربِّذ ى
ِّذم ٍنػ يه ٍم ىزٍى ىرةى ال ى
- 5تفسير عاـ  :كىو تتبع عاداتو  -صلى اهلل عليو كسلم  -في البياف  ،في فركع الشريعة كأصولها  ،كيجمع
قذ ا النوع كصف أـ المؤمنين عائشة  -رضي اهلل عنها – لو  -صلى اهلل عليو كسلم – بقولها  " :كاف خلقو

القرآف " ( )137كقد نبو الدكتور خالد الباتلي إلى أف صور ق ذ ق األقساـ  :إما أف تكوف بيانا ؿلفظ غريب  ،أك

تعيينا لمبهم  ،أك تخصيصا لعاـ  ،أك تقييدا لمطلق  ،أك بيانا لمجمل  ،أك نسخا ؛ على من يرل نسخ القرآف
بالسنة (. )138

كيمكن أف نخلص إلى تقسيم أعم كأشمل كأدؽ ؛ يكوف على أربعة أقساـ ىي  )1:صريح  )2 ،في معنى اآلية
 )3 ،فيو إشارة إلى معنى اآلية  )4،تفسير بمعهود بيانو – صلى اهلل عليو كسلم – كبيانها كاآلتي :
- 1تفسير نصي صريح  :كىو ما قصد بو المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم – التفسير  ،كىو أعلى مراتب
التفسير النبوم  ،فبل يصار إلى غيره  ،ككل ما يخالفو مردكد  ،كال اجتهاد معو ؛ إال في بياف معافم ألفاظو –
حمل عليو .
صلى اهلل عليو كسلم – الواردة في الحديث  ،كالوجو اؿذ م ت
- 2تفسير في معنى اآلية  :مظهر فيو اعتبلؽ الحديث الشريف بالنص الكريم ؛ في اللفظ ؛ ؾاالشتراؾ أك
الترادؼ  ،أك في المعنى  ،كه ذ ا من البياف الموضوعي  ،كىو أكسع من األكؿ ؛ إذ قد يشترؾ أكثر من حديث

( )133ركاه أبو داكد في سننو  -كتاب الطهارة  -باب في المرأة تستحاض – حديث 245:
( )134سورة البقرة  ،اآلية 228:
( )135سورة طو  ،اآلية 131 :

( )136ركاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية  -كتاب البيوع  -باب الرىن – حديث 1545:

( )137ركاه البيهقي في شعب اإليماف  -فصل في خلق رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم – كخلقو  ،حديث 1407:
( )138التفسير النبوم دراسة تأصيلية للدكتور عبد العزيز الباتلي 34
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شريف في معنى آية كريمة  ،ككبلىما يعتمد على اجتهاد المفسر في إدراؾ العبلقة ؛ ثم توظيفها  ،كىو يلي
النصي الصريح مرتبة .
- 3تفسير نبوم فيو إشارة إلى معنى اآلية  :كىو أخص كأ دؽ ؛ إذ العبلقة فيو بين النص الكريم كالحديث
الشريف خفية ال تدرؾ ؛ إال بالبحث الدقيق  ،كالتأمل العميق  ،كالعبلقة التي تربط قولو – تعالى  ﴿ : -ىكنيًف ىخ
ً
ً ًً
ً
الصوًر فى ً
السماك ً
ات ىكىمن فًي ٍاأل ٍىر ً
اـ يىنظييرك ىف ﴾
فًي ُّ
ض إًَّنال ىمن ىشاء اللَّنوي ثي َّنم نيف ىخ فيو أي ٍخ ىرل فىًإ ىذا يىم قيى ه
ى
صع ىق ىمن في َّن ى ى
()139
ً
ت
ص ًعقان فىػلى َّنما أىفىا ىؽ قى ى
اؿ يس ٍب ىحانى ى
ك تيػ ٍب ي
موسى ى
كقولو – تعالى  ﴿ : -فىػلى َّنما تى ىجلَّنى ىربُّوي لل ى
ٍجبى ًل ىج ىعلىوي ىد ٌكان ىك ىخ َّنر ى
ًً
ين ﴾ ( )140كقولو – صلى اهلل عليو كسلم  " : -قاؿ اهلل  -عز كجل  ﴿ : -ىكنيًف ىخ فًي
إًلىٍي ى
ك ىكأىنىاٍ أ َّنىك يؿ ال يٍم ٍؤمن ى
ً
ً ًً
ً
الصوًر فى ً
السماك ً
ات ىكىمن فًي ٍاأل ٍىر ً
﴾
اـ يىنظييرك ىف
ُّ
ض إًَّنال ىمن ىشاء اللَّنوي ثي َّنم نيف ىخ فيو أي ٍخ ىرل فىًإذىا يىم قيى ه
ى
صع ىق ىمن في َّن ى ى
فأكوف أكؿ من رفع رأسو  ،فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش  ،فبل أدرم أرفع رأسو قبلي  ،أك كاف

ممن استثنى اهلل  -عز كجل  )141( " -ؼالحديث الشريف يربط بين النصين الكريمين  ،كيفهم منو أف االستثناء
في اآلية األكلى يشمل موسى  -عليو السبلـ – ألفقصعق – عليو السبلـ  -في الدنيا عندما سأؿ الرؤية .
- 4تفسير بمعهود بياف المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم  : -كه ذ ا النوع يعتمد على االستقراء التاـ ،
كالبحث كالتأمل في عاداتو  -صلى اهلل عليو كسلم  -في البياف  :اصطبلحاتو  ،كضركبو  ،كمناحيو في
الفصاحة كالببلغة  ،كالتشريع  ،كاالجتهاد  ،كاستنباط القواعد العامة  ،كاألسس المشتركة بينها  ،كاستنباط
منهجو في التفسير في لوف من ألواف التفسير أك اتجاىاتو أك أصوؿ التفسير أك قواعده أك موضوعات علوـ
القرآف ؛ فهو العادة التي درج عليها – صلى اهلل عليو كسلم  -في البياف كالتبليغ كالتشريع كالتربية .

-

المطلب األكؿ  :التفسير النبوم كمعهود البياف النبوم :
التفسير النبوم ىو  :كل قوؿ أك فعل أك تقرير صدر عن المصطفى  -صلى اهلل عليو كسلم  -ككاف مراده
كشف المعنى ؛ كحكمو القطع بأنو المراد ؛ كالتفسير بالسنة أك البياف النبوم للقرآف ىو  :توظيف المفسر
للسنة في استنباط المعنى  ،ككشف المراد ؛ بإدراؾ العبلقة الظاىرة في اللفظ أك المعنى  ،فهو تفسير غير
المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم  -كالصحابي كالتابعي – رضواف اهلل عليهم  -كالعلماء المجتهدين

( )139سورة الزمر  ،اآلية 68 :

( )140سورة األعراؼ  ،اآلية 143 :
( )141ركاه ابن ماجة في سننو  -كتاب الزىد  -باب ذكر البعث – حديث 4272:
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كالمفسرين ؛ كعليو يكوف التفسير بالسنة أعم من التفسير النبوم  ،أما معهود البياف النبوم ؛ فهو استقراء بيانو
– صلى اهلل عليو كسلم – كاستنباط أسس منهجو في كشف المعاني كاستنباط الفوائد ،فهو أعم من االثنين .
فالتفسير النبوم ىو أف يبتدر النبي  -صلى اهلل عليو كسلم – التفسير  ،أك أف يسألو صحابي ؛ فيجيب –
صلى اهلل عليو كسلم  -مبينا المعنى القطعي بالمراد  ،أك أف يتأكؿ – صلى اهلل عليو كسلم  -أمرا أك نهيا في
القرآف الكريم ؛ فيعمل عمبل  ،أك يقوؿ قوال يبين ذلك األمر أك النهي  ،كمثاؿ أف يبتدر – صلى اهلل عليو
ِّذَّن ً
ادةه ﴾
ٍح ٍسنىى ىكًزيى ى
ين أ ٍ
سنيواٍ ال ي
كسلم – التفسير ؛ بيانو  -صلى اهلل عليو كسلم  -لقولو – تعالى  ﴿ : -للذ ى
ىح ى

( )142بأف الحسنى ىي الجنة  ،ك أف الزيادة ىي النظر إلى كجهو – سبحانو كتعالى – يوـ القيامة ( ،)143كمثاؿ
جوابو  -صلى اهلل عليو كسلم  -عن سؤاؿ صحابي ؛ ما ركم عن أبي الدرداء – رضي اهلل عنو  -أنو سأؿ
ً
ٍحياةً ُّ
الدنٍػيىا ىكفًي
النبي – صلى اهلل عليو كسلم  -عن البشرل في قولو – تعالى  ﴿ : -لى يه يم الٍبي ٍش ىرل في ال ى
ً
ً
اآلخرةً الى تىػ ٍب ًديل لً ىكلًم ً
يم ﴾( )144؛ فأجاب – صلى اهلل عليو كسلم  -بأنها الرؤيا
ات الل ًٌو ذىلً ى
ى ى
ك يى ىو الٍ ىف ٍويز ال ىٍعظ ي
ى
الصالحة ؛ يراىا المسلم  ،أك ترل لو ( ، )145كأما تأكلو – صلى اهلل عليو كسلم  -لؤلكامر كالنواىي في القرآف

الكريم بقوؿ أك عمل ؛ فمثالو ما ركم عن أـ المؤمنين عائشة  -رضي اهلل عنها  " : -ما صلى النبي – صلى
ص ير اللَّن ًو ىكالٍ ىف ٍت يح ﴾ ( )146إال يقوؿ فيها  :سبحانك ربنا ،
اهلل عليو كسلم  -صبلة بعد أف نزلت  ﴿ :إًذىا ىجاء نى ٍ
كبحمدؾ ؛ اللهم اغفر لي"(.)147
يقوؿ الدكتور مساعد الطيار ":إف إدخاؿ األفعاؿ النبوية في التفسير النبوم يحتاج إلى تحرير " ( )148منبها إلى أف
امتثالو – صلى اهلل عليو كسلم  -لما في القرآف الكريم إجماال ؛ يكوف تفسيرا نبويا ؛ أما تفاصيلو فمحل نظر ؛
ً
الصبلى ىة ﴾ ( )149يكوف تأكؿ المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم  -بإقامة الصبلة ،
يمواٍ َّن
فقولو – تعالى  ﴿ : -ىكأىق ي
أما تفاصيلو من  :قراءة كركوع كسجود كسبلـ ؛ فمحل نظر ؛ ألنها زيادة على ما جاء في القرآف الكريم (.)150
( )142سورة يونس،اآلية26:
( )143ركاه مسلم في صحيحو -كتاب اإليماف -باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سبحانو كتعالى  -حديث292:

( )144سورة يونس،اآلية64:

( )145ركاه ابن ماجة في سننو  -كتاب تعبير الرؤيا -باب الرؤيا الصالحة يراىا المسلم أك ترل لو  -حديث3896:

( )146سورة النصر،اآلية1:

( )147ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب تفسير القرآف -سورة البقرة  -سورة إذا جاء نصر اهلل -حديث)4688:

( )148مقاالت في علوـ القرآف كأصوؿ التفسير لمساعد الطيار 140
( )149سورة البقرة،اآلية43:

( )150مقاالت في علوـ القرآف كأصوؿ التفسير لمساعد الطيار 140
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أما البياف النبوم ؛ فإما أف يرد في كبلمو – صلى اهلل عليو كسلم  -ما يصلح أف يكوف تفسيرا للنص الكريم ؛
فيكشف بو المفسر المعنى المراد  ،كمثالو اجتهاد أبي ىريرة – رضي اهلل عنو  -في تفسير قولو – تعالى ﴿ : -
الش ٍيطى ً
ك ىكذي ِّذريَّنػتىػ ىها ًم ىن َّن
الرًج ًيم ﴾ ( )151باستنباطو من قولو  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -ما من بني
اف َّن
ًكإًنِّذي أ ًيعي يذ ىىا بً ى
آدـ مولود؛إال يمسو الشيطاف حين يولد؛فيستهل صارخا من مس الشيطاف  ،غير مريم كابنها"

()152

فقد ربط – رضي اهلل عنو  -الحديث بمعنى اآلية  ،كمنو تفسير علو مكانة إدريس – عليو السبلـ – في قولو –
()153
تعالى ﴿:-كاذٍ يكر فًي ال ً
اب إً ٍد ًريس إًنَّنوي ىكا ىف ً
ٍكتى ً
صدِّذيقان نَّنبًيٌان ﴿ ﴾56ىكىرفىػ ٍعنىاهي ىم ىكانان ىعلًيٌا ﴾
ى ٍ
ى
()154
 ،كإما أف يكوف في سنة
بحديث المعراج الذم جاء فيو أنو رآه  -صلى اهلل عليو كسلم  -في السماكات
المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم  -إشارة إلى قضية أك غرض أك مقصد في نص من القرآف الكريم  ،كىو أدؽ
من األكؿ ؛ كمثالو اعتبلؽ قولو – صلى اهلل عليو كسلم  " : -أقرب ما يكوف العبد من ربو ؛ كىو ساجد  ،فأكثركا
()156
()155
ً
ب﴾
الدعاء "
اس يج ٍد ىكاقػٍتى ًر ٍ
بقولو – تعالى  ﴿ : -ىك َّنبل ىال تيط ٍعوي ىك ٍ
ً
 ،كمنو ما أكرده البخارم تحت باب تفسير قولو – تعالى  ﴿ : -ىكًم ىن ً
ٍحيىاةً ُّ
الدنٍػيىا
النَّناس ىمن يػي ٍع ًجبي ى
ك قىػ ٍوليوي في ال ى
()157
ً
ً
ً
ص ًاـ ﴾
ىكيي ٍش ًه يد اللٌوى ىعلىى ىما في قىػ ٍلبًو ىك يى ىو أىلى ُّد الٍخ ى
عن عائشة  -رضي اهلل عنها  -أف النبي  -صلى اهلل عليو كسلم – قاؿ  " :إف أبغض الرجاؿ إلى اهلل  :األلد

الخصم " ()158؛ كيظهر بجبلء ىنا أف ربط الحديث الشريف بنص القرآف الكريم اجتهاد من المفسر ؛ أم أف
المفسر شارؾ في التفسير ؛ فبل يكوف قطعا بالمراد ؛ ككذا المحدثوف يوردكف من كبلـ المصطفى  -صلى اهلل

عليو كسلم  -ما يتعلق باآلية ؛ كلو بوجو بعيد ألم سبب ؛ قاؿ صاحب الفيض  " :ثم اعلم أف تفسير المصنف "
البخارم " ليس على شاكلة تفسير المتأخرين في كشف المعلقات  ،كتقرير المسائل ؛ بل قصد فيو إخراج حديث

مناسب متعلق بو ؛ كلو بوجو " (.)159

( )151سورة آؿ عمراف ،اآلية36 :
( )152ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب أحاديث األنبياء -باب قوؿ اهلل تعالى كاذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من  -حديث3264:
( )153سورة مريم

( )154ركاه مسلم في صحيحو  -كتاب اإليماف -باب اإلسراء برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى السماكات  -حديث260:
( )155ركاه مسلم في صحيحو  -كتاب الصبلة-باب ما يقاؿ في الركوع كالسجود  -حديث773:
( )156سورة العلق ،اآلية19 :

( )157سورة البقرة ،اآلية204 :

( )158ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب المظالم كالغصب -باب قوؿ اهلل تعالى  :كىو ألد الخصاـ  -حديث2345:
( )159ينظر فيض البارم على صحيح البخارم لمحمد الكشميرم .105/4
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أما معهود البياف النبوم للقرآف فهو استقراء بيانو في لوف من ألواف التفسير أك علم من العلوـ كاستنباط
منهجو – صلى اهلل عليو كسلم – كاستجبلء األسس التي يقوـ عليها بياف ىذا منهجو في التفسير :

 المطلب الثاني  :منهج استنباط معهود اؿبياف النبوم :إف أكؿ ما يرجع إليو المفسر في الكشف عن مراد كبلمو
المعصومة ؛ كذلك بالبحث في الصريح منها

– سبحانو كتعالى  -ىو السنة النبوية المطهرة

 ،ثم في األلفاظ كالتراكيب  ،كمرادفاتها  ،كمعانيها المطابقة

كالمشابهة كالمقاربة لها ؛ بل كالمقابلة لها  ،ككل مالو عبلقة أك ارتباط ؛ كلو بوجو بعيد بسنتو  -صلى اهلل عليو
كسلم  -كتأمل الغايات كالمقاصد  ،كالجامع بينها  ،كما تحتاج إليو من مقدمات كأسس  ،كما يترتب عليها من
نتائج  ،كما يجنى منها من ثمرات  ،كتأمل الكل في رحاب القرآف الكريم كالسنة المطهرة

؛ كيمكن تلخيص

خطوات استنباط الوقوؼ على المعهود من بيانو – صلى اهلل عليو كسلم  -في اآلتي :
- 1تعيين جهة التعلق بين النص الكريم كالسنة النبوية المطهرة

؛ فقد تكوف من جهة اللفظ المفرد  ،أك

التركيب ؛ كقد تكوف من جهة المعنى أك المقصد .
- 2استقراء العبلقة أك االرتباط بين النص الكريم كالسنة المطهرة في كتب السنة  ،كحصرىا ثم تصنيفها من
جهة قوة االرتباط كصحة السند .
- 3انتخاب األصح منها  ،كاألقول ارتباطا  ،ثم األكفق للسياؽ كالمعنى كالمقصد .
- 4الجمع بين ما ظاىره االختبلؼ في سنة المصطفى  -صلى اهلل عليو كسلم – ذ لك أف األصل فيو ا
التكامل كالتوافق ؛ ال اؿتعارض كاالختبلؼ ؛ فما صح منو ا ؛ فهو تنوع كشموؿ  ،كما تضاد  ،كال سبيل إلى
التوفيق بينو ؛ توقف فيو ؛ إف صح  ،كما تكلم في سنده ؛ فهو إما من الضعيف  ،كإما من الموضوع المختلق
عليو – صلى اهلل عليو كسلم . -

 المطلب الثالث  :أنواع معهود اؿبياف النبوم :تنوع معهود بيافق  -صلى اهلل عليو كسلم  -في الكشف عن مراد ربو  -سبحانو كتعالى  -من كبلمو ؛
تبعا لتنوع األغراض كالمقاصد كألواف التفسير ؛ كأىم ىذه األنواع :

-معهود فصاحتو  -صلى اهلل عليو كسلم : -
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جاء القرآف الكريم غاية في الفصاحة ؛ صافيا نقيا من الحوشي كالمستهجن ؛ ككاف المصطفى – صلى اهلل
عليو كسلم  -كما كصفتو أـ المؤمنين عائشة  -رضي اهلل عنها  -متخلقا بالقرآف ؛ فبل ريب أف يفوح على لسانو
 صلى اهلل عليو كسلم  -كيعبق فاه بألفاظ كتراكيب صافية نقية ؛ ال يخالطها الحوشي كال المستهجن ؛ فقد كاف صلى اهلل عليو كسلم  -يختار األلفاظ بعناية  ،كينتقي من معانيها ؛ لينظمها بحيث تؤتي أكلها على أكمل كجو ،كأتم مقصد  ،كلما كانت فصاحتو  -صلى اهلل عليو كسلم  -أساسا في فهم مراده  -سبحانو كتعالى  -من كبلمو
؛ لزـ تتبع منهجو المعهود في بياف األلفاظ التي كردت في القرآف الكريم  ،كالوقوؼ عليو كاعتماده في بيانها ؛
فعلى سبيل المثاؿ كل ما جاء في القرآف من مادة ( :خ س ر) مثبل ؛ يفسر على أنو عاقبة الظلم  ،كما في معناه
من  :اعتداء  ،كبغي ؛ كه ذ ا المعنى لو ارتباط بقوؿ المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم  " : -أتدركف من المفلس ؟
" قالوا  :المفلس فينا يا رسوؿ اهلل  :من ال درىم لو  ،كال متاع لو  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم " : -
المفلس  :من أمتي  :من يأتي يوـ القيامة بصبلتو كصيامو كزكاتو  ،كقد شتم ىذا  ،كأكل ماؿ ىذا  ،كسفك دـ ىذا
 ،كضرب ىذا ؛ فيقعد ؛ فيعطى ىذا من حسناتو  ،كىذا من حسناتو  ،فإف فنيت حسناتو قبل أف يعطي ما عليو ؛

أخذ من خطاياىم ؛ فطرحت عليو  ،ثم طرح في النار " ( )160كيؤيده قولو -صلى اهلل عليو كسلم  " : -الدكاكين

ثبلثة  :فديواف ال يغفر اهلل منو شيئا  ،كديواف ال يعبأ اهلل بو شيئا  ،كديواف ال يترؾ اهلل منو شيئا  ،فأما الديواف الذم
ال يغفر اهلل منو شيئا  :فاإلشراؾ باهلل  -عز كجل  -قاؿ اهلل  -عز كجل  : -إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو  ،كيغفر
ما دكف ذلك لمن يشاء  ،كأما الديواف الذم ال يعبأ اهلل بو شيئا قط  :فظلم العبد نفسو فيما بينو كبين ربو  ،كأما
الديواف الذم ال يترؾ اهلل منو شيئا  :فمظالم العباد بينهم ؛ القصاص ال محالة " ( )161كمنو تفسير معنى المس في

القرآف الكريم بقولو  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -ما من بني آدـ مولود ؛ إال يمسو الشيطاف ؛ حين يولد ،

فيستهل صارخا من مس الشيطاف  ،غير مريم كابنها " ( )162كال مراء في أف التلبس بالجسد كالسيطرة عليو ؛ ال
يدخل في معنى المس المفهوـ من قولو  -صلى اهلل عليو كسلم  -إذ لو صح قذ ا ؛ لكاف الكل متلبسا بالشيطاف
َّن ً
ين
كتحت سيطرتو ؛ إال عيسى كأمو  -عليهما السبلـ  -؛ ؼيكوف تفسير المس الوارد في قولو – تعالى  ﴿ : -الذ ى
وـ الَّن ًذم يىػتى ىخبَّنطيوي َّن
س ﴾ ( )163على قذ ا المعنى بالوسوسة  ،كىو
يىأٍ يكليو ىف ِّذ
الش ٍيطىا يف ًم ىن ال ىٍم ِّذ
ومو ىف إًالَّن ىك ىما يىػ يق ي
الربىا الى يىػ يق ي
ب ىك ىع ىذ و
صو
سنً ىي َّن
اب
ادل ىربَّنوي أىنِّذي ىم َّن
وب إً ٍذ نى ى
الش ٍيطىا يف بًني ٍ
الذم ينسجم كيتوافق مع قولو – تعالى  ﴿ : -ىكاذٍ يك ٍر ىع ٍب ىدنىا أىيُّ ى
( )160ركاه ابن حباف في صحيحو  -كتاب الحدكد  -باب الزنى كحده  -ذكر الخبر المصرح بإيجاب النار على السارؽ كالزاني  ،حديث 4475:
( )161ركاه الحاكم في المستدرؾ على الصحيحين  -كتاب األىواؿ – حديث  ، 8804:كقاؿ  " :ىذا حديث صحيح اإلسناد كلم يخرجاه "

( )162ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب أحاديث األنبياء  -باب قوؿ اهلل – تعالى  -كاذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من -حديث3264:
( )163سورة البقرة  ،اآلية 275 :
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()164
ً َّن ً
الش ٍيطى ً
اف تى ىذ َّنكركاٍ فىًإذىا يىم ُّم ٍب ً
ف ِّذم ىن َّن
ص يرك ىف ﴾( )165إذ
﴾
س يه ٍم طىائً ه
ين اتَّنػ ىقواٍ إًذىا ىم َّن
كقولو – تعالى  ﴿ : -إ َّنف الذ ى
ي
ال يمكن حملو ىنا على التلبس ؛ ألنو يترتب عليو القوؿ بتلبس الشيطاف بأيوب – عليو السبلـ – كالدين اتقوا ؛

فيكوف معنى المس ىنا ىو الوسوسة .

 -2معهود ببلغتو  -صلى اهلل عليو كسلم : -
ككما كاف اختياره  -صلى اهلل عليو كسلم  -لؤللفاظ غاية في الفصاحة ؛ كاف نظمها  ،كسبكها  ،كنسق
سياقها ؛ منتهى الببلغة كالبياف ؛ حتى كانت لغتو – صلى اهلل عليو كسلم  -بينة في نفسها ؛ ال تحتاج إلى شرح ؛
كاضحة ال غرابة فيها ؛ لوال غربة لغتنا فينا ؛ فكانت مناحيو كضركبو  -صلى اهلل عليو كسلم  -في التشبيهات
كالكنايات كاالستعارات أنموذجا في الصنعة  ،ال سبيل لغيره إليها  ،العن دربة ؛ كإنما ملكة كىبو إياىا ربو -
سبحانو كتعالى  -كال يمكن البحث كالكشف في اؿمعاني كالدالئل الخفية في أسلوب القرآف الكريم  ،ككشف نور
مراده  ،كسر إعجازه  ،كركح مقصده ؛ إال باالستنارة بسنتو – صلى اهلل عليو كسلم – كتتبع أسلوبو كاقتفاء نهجو ؛
كإف إغفالو  ،كالعدكؿ عنو ؛ يوقع في الخطأ كالزلل كاالنحراؼ عن مراده  -سبحانو كتعالى – ك التقوؿ عليو ؛
يقوؿ الدكتور صبلح خليل عبد العاؿ سركر أستاذ الدراسات اللغوية بجامعة القاىرة

 " :كالبد من استصحاب

البياف النبوم  ،كمعهود العرب في الخطاب  ،كالمعاني التأثيرية لهما  ،أثناء النظر في الدالالت القرآنية،....
كبذلك يكوف البياف النبوم عصمة للنص القرآني من التحريف

"

()166

مشيرا إلى أف المفسركف قد أخفقوا في

تفسير نصوص كريمة ؛ بسبب إغفالهم لتتبع المعهود النبوم في البياف ؛ كتفسيرىم لقولو – تعالى  ﴿ : -ىمثىػلي يه ٍم
ً
اءت ما حولىوي ذى ىىب اللٌوي بًنيوًرًىم كتىػرىكهم فًي ظيليم و
ات الَّن يػ ٍب ً
﴾( )167عندما
ص يرك ىف
استىػ ٍوقى ىد نىاران فىػلى َّنما أ ى
ىك ىمثى ًل الَّنذم ٍ
ي
ىض ٍ ى ى ٍ
ٍ ى ى يٍ
ى
ى

استىػ ٍوقى ىد " بمعنى أكقد ؛ ذ لك أنهم غفلوا عن معهوده بيانو -
جعلوا المشبو بو " المستوقد " ىو المنافق  ،كأف " ٍ
صلى اهلل عليو كسلم  -في قولو  ":إًنَّن ىما ىمثىلًي ىكىمثى يل ً
ت ىما ىح ٍولىوي ؛ ىج ىع ىل
اء ٍ
استىػ ٍوقى ىد نى نارا  ،فىػلى َّنما أ ى
النَّناس ىك ىمثى ًل ىر يج ول ٍ
ىض ى
اش ىك ىى ًذهً َّن
آخ يذ بً يح ىج ًزيك ٍم
الد ىك ُّ
اب التي تىػ ىق يع في النَّنا ًر يىػ ىق ٍع ىن فً ىيها  ،فى ىج ىع ىل يىػ ٍن ًزعي يه َّنن ىكيىػغٍلً ٍبػنىوي ؛فىػيىػ ٍقتى ًح ٍم ىن فً ىيها  ،فىأىنىا ي
الٍ ىف ىر ي
ىع ًن النَّنا ًر  ،ىكأىنٍػتي ٍم تىػ ٍقتى ًح يمو ىف فً ىيها " ( )168كبين الدكتور صبلح أف ق ذ ا التمثيل من أكجز الكبلـ  ،كأبلغو  ،كأشده
اختصارا  ،كيستفاد منو أنو  -صلى اهلل عليو كسلم  -ىو الهادم األعظم  ،استوقد شعلة الهداية  ،كعالج إيقادىا
ن
( )164سورة ص  ،اآلية 41:
( )165سورة األعراؼ  ،اآلية 201:

( )166مجلة الوعي اإلسبلمي  ،العدد 653
( )167سورة البقرة  ،اآلية 17:

( )168ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب الرقاؽ –ب اب االنتهاء عن المعاصي – حديث 6128:
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أماـ زكابع الفتن  ،كأعاصير المقاكمات العنيفة  ،فلما أكقدىا كأضاءت ما حولو  ،كنادل في الناس ىلموا إلى الجنة
 ،ىلموا عن النار ؛ تدافع الكفار إلى النار  ،جهبل كحسدا  ،فيكوف تفسير المفسرين لموقد النار بالمنافق  ،كأف "
الذم " بمعنى " الذين " غير صحيح  ،ذ لك أنو يخالف معهود بياف النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  -كيخالف
معهود الخطاب عند العرب في أف داللة إيقاد النار ىي ىداية المسافر أك التائو في الصحراء  ،إذا قصدىا ؛ كجد
عندىا ً
القرل كالضيافة كالهداية  ،كلقي من موقدىا كل حفاكة كترحيب كإكراـ ( ، )169كلقد أشار ابن عاشور إلى
ً
ً
َّن ً
سبيو ىف أىنػَّن يه ٍم
قذ ا النهج في تفسيره ؿقولو – تعالى  ﴿ : -يىػ ٍو ىـ يىػ ٍبػ ىعثيػ يه يم اللوي ىجميعان فىػيى ٍحل يفو ىف لىوي ىك ىما يى ٍحل يفو ىف لى يك ٍم ىكيى ٍح ى
ىعلىى ىشي وء أ ىىال إًنػَّنهم ىم الٍ ىك ً
اذبيو ىف ﴾ ( )170حيث كظف  -رحمو اهلل – في تفسير حلف المنافقين يوـ القيامة على
يٍ يي
ٍ
الكذب مع معاينتهم الحقائق ؛ ما ركاه البخارم عن أبي ىريرة  :أف النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  -كاف يوما

يحدث  ،كعنده رجل من أىل البادية  " :أف رجبل من أىل الجنة استأذف ربو في الزرع ؛ فقاؿ لو  :أكلست فيما
شئت ؟ قاؿ  :بلى  ،كلكني أحب أف أزرع  ،فأسرع كبذر ؛ فتبادر الطرؼ نباتو كاستواؤه كاستحصاده كتكويره
أمثاؿ الجباؿ  ،فيقوؿ اهلل – تعالى  : -دكنك يا ابن آدـ  ،فإنو ال يشبعك شيء "  ،فقاؿ األعرابي  :يا رسوؿ اهلل
 ،ال تجد ىذا إال قرشيا أك أنصاريا ؛ فإنهم أصحاب زرع  ،فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع ؛ فضحك رسوؿ اهلل "

( )171كأشار ابن عاشور  -رحمو اهلل -إلى أف ضحك المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم  -إقرار لفهم األعرابي ؛
كدؿ على أف التخلق بصفات في الدنيا ؛ يتأصل في النفس  ،كيمتد إلى يوـ القيامة  ،كه ذ ا التأكيل يؤيده قولو -
صلى اهلل عليو كسلم  ": -كل يحشر على ما مات عليو " (.)172

 - 3معهوده  -صلى اهلل عليو كسلم  -في بياف األحكاـ :
إف عبادتو  -صلى اهلل عليو كسلم  -لربو ىي األنموذج كالمثاؿ ؛ كسط ؛ ال إفراط كال تفريط ؛ ال رىبانية ،
يسر ال حرج كال ضيق  ،تماـ الطاعة  ،ككماؿ العبادة  ،يقوؿ الحق  -تبارؾ كتعالى -
كال انغماسا في الملذات ؛ ه
ك ىج ىعلٍنىا يك ٍم أ َّنيمةن ىك ىسطان لِّذتى يكونيواٍ يش ىه ىداء ىعلىى ً
وؿ ىعلىٍي يك ٍم ىش ًهيدان ﴾ ( )173خطابا لو –
الر يس ي
النَّناس ىكيى يكو ىف َّن
 ﴿ :ىكىك ىذلً ى
صلى اهلل عليو كسلم – كألمتو ؛ حتى حازت بوسطيتها المستمدة من سنتو فضبل كمكانة ككرامة بين األمم ؛ يقوؿ
– صلى اهلل عليو كسلم  " : -مثل المسلمين كاليهود كالنصارل  ،كمثل رجل استأجر قوما  ،يعملوف لو عمبل إلى
( )169مجلة الوعي اإلسبلمي  ،العدد 653
()170سورة المجادلة  ،اآلية 18:

( )171ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب المزارعة  -باب كراء األرض بالذىب كالفضة – حديث 2242:
( )172التحرير كالتنوير البن عاشور .53/28
()173سورة البقرة  ،اآلية 143:
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الليل ؛ فعملوا إلى نصف النهار ؛ فقالوا  :ال حاجة لنا إلى أجرؾ  ،فاستأجر آخرين  ،فقاؿ  :أكملوا بقية يومكم ؛
كلكم الذم شرطت ؛ فعملوا حتى إذا كاف حين صبلة العصر ؛ قالوا  :لك ما عملنا  ،فاستأجر قوما ؛ فعملوا بقية

يومهم حتى غابت الشمس  ،كاستكملوا أجر الفريقين " ( )174ىذا المنهج الوسطي ارتكز على أصوؿ كأسس ؛

أثمرت فهما عميقا لدالالت آيات األحكاـ كمقاصده ا ؛ كؿنعبد اهلل كما يحب كيرضى ؛ علينا أف نفهم آياتو على
مراده  -سبحانو كتعالى – كه ذ ا ال يكوف إال باتباع بيانها من السنة المطهرة المعصومة منهج خير من عبده –
منهجو  -صلى اهلل عليو كسلم  -سائرين على خطاه ،
سبحانو كتعالى  -؛ كذلك بتدبر آياتو  ،كفهمها مستنيرين ب
التي أكدت على اليسر  ،كرفع الحرج  ،كاعتبار المقاصد ؛ كلو ذ ا فسر ابن عاشور قولو – تعالى  ﴿ : -ىكانيوا
()175
ً
ص ًم ٍنوي قىلًيبل ﴾
قىلًيبلن ِّذم ىن اللَّنٍي ًل ىما يىػ ٍه ىجعيو ىف ﴾
بقولو – تعالى  ﴿ : -قي ًم اللَّنٍي ىل إًَّنال قىليبلن ﴿ ﴾2نً ٍ
ص ىفوي أى ًك ان يق ٍ
قولو  -صلى اهلل عليو كسلم  -لعبد اهلل بن عمرك  -رضي اهلل عنهما  " : -ألم أخبر أنك تصوـ
( )176مستنيرا ب
النهار  ،كتقوـ الليل ؟ " قلت  :نعم  ،يا رسوؿ اهلل  ،قاؿ  " :فبل تفعل  ،صم كأفطر  ،كنم كقم  ،فإف لنفسك
عليك حقا  ،كلجسدؾ عليك حقا  ،كإف لزكجتك عليك حقا  ،كإف بحسبك أف تصوـ ثبلثة أياـ من كل شهر ،

فإف الحسنة بعشر أمثالها  ،فإذا ذلك صياـ الدىر كلو " ( )178( )177كىو ما يؤكده قولو  -صلى اهلل عليو كسلم -

 " :من صلى العشاء في جماعة ؛ فكأنما قاـ نصف الليل  ،كمن صلى الصبح في جماعة ؛ فكأنما صلى الليل كلو

" ( ، )179كيدخل في ىذا النوع بياف اآليات الكريمة المتعلقة بمناسك الحج ؛ بحيث تفسر في ضوء ما ركم عن
عبد اهلل بن عمرك بن العاص  -رضي اهلل عنهما  " : -فما سئل النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  -عن شيء قدـ كال
أخر ؛ إال قاؿ  " :افعل كال حرج " (.)180

 - 4معهوده – صلى اهلل عليو كسلم  -في بياف الغيبيات :
يقوـ منهجو  -صلى اهلل عليو كسلم  -في بياف مراده  -سبحانو كتعالى  -من اآليات المتعلقة باإليماف بالغيبيات
على حمل األلفاظ على معانيها ؛ ذلك أف القرآف الكريم خاطب أىل التلقي بما يفهموف ؛ ما لم تقم قرينة مانعة ؛

( )174ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب مواقيت الصبلة  -باب من أدرؾ ركعة من العصر قبل الغركب – حديث 543:
( )175سورة الذاريات  ،اآلية 17:
( )176سورة المزمل

( )177ركاه النسائي في السنن الكبرل للنسائي  -كتاب الصياـ  -سرد الصياـ  -صوـ الرجل مع زكجتو كحقها في ذلك  ،حديث 2859:
( )178ينظر  :التحرير كالتنوير 249 /26

( )179ركاه مسلم في صحيحو  -كتاب المساجد كمواضع الصبلة  -باب فضل صبلة العشاء كالصبح في جماعة – حديث 1084:
( )180ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب العلم  -باب الفتيا كىو كاقف على الدابة كغيرىا  -حديث83:
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فإقراره – صلى اهلل عليو كسلم  -لقوؿ األعرابي  " :لن نعدـ من رب يضحك خيرا " ( )181بياف لؤلساس األكؿ في
فهم آيات العقيدة  ،كىو حملها على ظاىرىا  ،كأما ما يدؿ على األساس الثاني  ،كىو المنع ؛ إذا قامت القرينة ؛

فيؤخذ من قولو  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -تفكركا في الخلق  ،كال تفكركا في الخالق " ( )182قذ ا فيما يتعلق

بآيات صفاتو – سبحانو كتعالى  ، -فهو بين البياف كالتفويض  ،كأما آيات العقيدة المتعلقة بالغيبيات في خلقة ؛
ؼإف بيانها ؛ إما بحمل اللفظ على ظاىره كوصفو  -صلى اهلل عليو كسلم -لسدرة المنتهى  :بأف نبقها كقبلؿ ىجر

 ،ك كرقها كآ ذاف الفيلة ( ، )183أك بما يشبو التفويض مبالغة ؛ ال حقيقة ؛ كقولو  -صلى اهلل عليو كسلم  -في

كصف الجنة  " :فيها ما ال عين رأت  ،كال أذف سمعت " (.)184

 - 5معهوده  -صلى اهلل عليو كسلم  -في بياف القصص :
إف منهج القرآف الكريم في عرض القصص لو مقاصد كغايات  ،تندرج كتتآلف مع مقاصده العامة ؛ التي تهدؼ
إلى اإلصبلح كالتربية ؛ كلهذا نثرت مشاىد أغلب القصص في مواضع متفرقة ؛ كفقا لما ينتخبو السياؽ كيتطلبو
الغرض كيقتضيو المقصد  ،فكانت المشاىد المعركضة مختارة بعناية ؛ مقتصرة على محل الفائدة ؛ مركزة كمسلطة
الضوء على مواضع االتساء كاالعتبار ؛ في إيجاز غير مخل  ،كإطناب غير ممل  ،كقد جاء تفصيل قذ ا القصص
في إرث الشرائع السماكية ؛ غير أنو طالو العبث كالتحريف  ،كخالطو الكذب كاالفتراء ؛ فنزع مصداقيتو  ،كرفع
عنو الثقة ؛ كقد نبو القرآف الكريم في أكثر من موضع إلى التحريف كالتبلعب الذم طاؿ ق

ذ ق الشرائع أبيدم

أحبارىم كرىبانهم ؛ اؿذ ين يمثلوف النخبة فيو ـ  ،كليس أدؿ على ذلك من افتراءىم على صفوة خلقو  -سبحانو
َّن ً
ادكاٍ يي ىح ِّذرفيو ىف الٍ ىكلً ىم ىعن
ين ىى ي
كتعالى – " األنبياء  -عليهم السبلـ – " يقوؿ الحق  -تبارؾ كتعالى ِّ ﴿ : -ذم ىن الذ ى
َّنمو ً
اض ًع ًو ﴾ ( )185؛ فوجب االحتياط في األخذ عنهم  ،كلقد كاف منهجو  -صلى اهلل عليو كسلم  -في توظيف قذ ا
ى

اإلرث في تفسير الكتاب الكريم ؛ موافقا لمنهج القرآف الكريم ؛ كسطا بين القبوؿ كالرد ؛ يقوؿ – صلى اهلل عليو
آمنَّنا بًالَّن ًذم أين ًز ىؿ إًلىٍيػنىا ىكأين ًز ىؿ إًلىٍي يك ٍم ﴾ (" )186
كسلم  " : -ال تصدقوا أىل الكتاب  ،كال تكذ بوىم  ،كقولوا  ﴿ :ى
( )181ركاه البيهقي في األسماء كالصفات  -باب ما جاء في الضحك – حديث 935:

( )182ركاه ىناد بن السرم في الزىد  -باب التفكر هلل جلت قدرتو كحديث النفس  -حديث940:

( )183ركل البخارم في صحيحو  -كتاب المناقب  -باب المعراج  -حديث، 3696 :عن مالك بن صعصعة أف النبي  -صلى اهلل عليو كسلم -
قاؿ  " :ثم رفعت إلي سدرة المنتهى  ،فإذا نبقها مثل قبلؿ ىجر  ،كإذا كرقها مثل آذاف الفيلة "
( )184ركاه مسلم في صحيحو  -كتاب الجنة كصفة نعيمها كأىلها  -حديث5160:
( )185سورة النساء  ،اآلية 46:

( )186سورة العنكبوت  ،اآلية 46:
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( )187امتثاال ألمره  -سبحانو كتعالى  -؛ ؼقد كاف – صلى اهلل عليو كسلم  -ينتخلق ؛ منتخباما كافق الحق  ،رادا
افتراءاتهم  ،كتقولهم على اهلل ؛ جاء حبر إلى رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم – فقاؿ  :يا محمد  ،إف اهلل يضع
السماء على إصبع  ،كاألرض على إصبع  ،كالجباؿ على إصبع  ،كالشجر كاألنهار على إصبع  ،كسائر الخلق على
إصبع  ،ثم يقوؿ بيده  :أنا الملك ؛ فضحك رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم – إقرارا  ،كتصديقا ؛ ثم قرأ قولو
ً
ضتيوي يىػ ٍو ىـ ال ًٍقيى ىام ًة ىك َّن
ات ىمطٍ ًويَّن ه
ماك ي
ض ىج ًميعان قىػ ٍب ى
ات بًيى ًمينً ًو يس ٍب ىحانىوي
– تعالى  ﴿ : -ىكىما قى ىد يركا اللَّنوى ىح َّنق قى ٍد ًره ىك ٍاأل ٍىر ي
الس ى
ىكتىػ ىعالىى ىع َّنما يي ٍش ًريكو ىف ﴾ ( " )189( )188إال أف األصل االستغناء عما عندىم بما عندنا من الكتاب كالسنة  ،كاالكتفاء
بو ما عما سواىما ؛ فالقرآف الكريم مهيمن على ما تقدمو  ،كالسنة المطهرة مبينة كحاكمة ؛ لقد أتى عمر بن

الخطاب  -رضي اهلل عنو – النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  -بكتاب أصابو من بعض أىل الكتاب  ،فقاؿ  :يا
رسوؿ اهلل  ،إني أصبت كتابا حسنا من بعض أىل الكتاب ؛ فغضب  -صلى اهلل عليو كسلم – كقاؿ  " :أمتهوكوف
فيها يا ابن الخطاب ؛ فو الذم نفسي بيده  ،لقد جئتكم بها بيضاء نقية  ،ال تسألوىم عن شيء ؛ فيخبرككم بحق

؛ فتكذبوا بو  ،أك بباطل ؛ فتصدقوا بو  ،كالذم نفسي بيده ؛ لو كاف موسى حيا ؛ ما كسعو إال أف يتبعني " (.)190

 - 6معهوده في تفسير اآليات الكونية :
إف منهج القرآف الكريم في اإلشارة إلى اآليات الكونية ؛ يقوـ على الدعوة إلى التفكر فيها ؛ كاإلشارة إلى إتقاف
صنعها  ،كحكمة تدبيرىا ؛ ؼاالستدالؿ بها على عظيم قدرتو – سبحانو كتعالى  -ارتقاء بالعقل البشرم إلى أىم
مقصد  ،كأسمى غاية ؛ أال كىي توحيده – سبحانو كتعالى  -كإفراده بالعبادة  ،كمنهجو – صلى اهلل عليو كسلم -
في بيانها موافق كمتكامل مع منهج القرآف الكريم ؛ يقوـ على التفكر فيها  ،ك إبطاؿ األساطير كالخرافات التي
اختلقها الكفار كالجهاؿ حولها  ،ثم التدبر في إدراؾ إتقانها  ،كحكمة صنعها ؛ فاالستدالؿ بها على كحدانيتو –
سبحانو كتعالى  -كعظيم قدرتو  ،كسعة علمو  ،يقوؿ – صلى اهلل عليو كسلم  " : -إف الشمس كالقمر ال

يخسفاف لموت أحد  ،كال لحياتو  ،كلكنهما آيتاف من آيات اهلل  ،فإذا رأيتموه ـ ا ؛ فصلوا " ( ، )191كتفسيره -

صلى اهلل عليو كسلم – لو ذ ق اآليات الكونية؛ ىو إعجاز يؤكد إعجاز  ،فكما تضمن القرآف الكريم طي دعوتو إلى
( )187ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة  -باب قوؿ النبي  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -ال تسألوا  -حديث6950:
()188سورة الزـ  ،اآلية 67 :

السماك ً
كال ﴾ ( فاطر – ) 41:
ض أىف تىػ يز ى
( )189ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب التوحيد  -باب قوؿ اهلل – تعالى  ﴿ : -إً َّنف اللَّنوى يي ٍم ًس ي
ات ىك ٍاأل ٍىر ى
ك َّن ى ى
حديث 7035:
( )190ركاه ابن أبي شيبة في مصنفو  -كتاب األدب  -من كره النظر في كتب أىل الكتاب – حديث . 25881:

( )191ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب الجمعة  -أبواب الكسوؼ  -باب الصبلة في كسوؼ الشمس  ،حديث 1008:
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التفكر في اآليات الكونية إعجازا علميا ؛ جاءت السنة النبوية المطهرة مؤكدة لو ذ ا اإلعجاز ؛ فقولو – تعالى : -
﴿ ىكلىىق ٍد ىخلى ٍقنىا ًٍ
نسا ىف ًمن يس ىبللى وة ِّذمن ًطي ون ﴿ ﴾12ثي َّنم ىج ىعلٍنىاهي نيطٍ ىفةن فًي قىػ ىرا ور َّنم ًكي ون ﴿ ﴾13ثي َّنم ىخلى ٍقنىا النُّطٍ ىفةى ىعلى ىقةن
اإل ى
ضغىةن فى ىخلى ٍقنا الٍم ٍ ً
ً
س ين الٍ ىخالًًقين
فى ىخلى ٍقنىا ال ىٍعلى ىقةى يم ٍ
اـ لى ٍحمان ثي َّنم أىن ى
شأٍنىاهي ىخلٍقان ى
آخ ىر فىػتىبى ىار ىؾ اللَّنوي أ ٍ
س ٍونىا الٍعظى ى
ى ي
ىح ى
ضغىةى عظىامان فى ىك ى
﴾ ( )192يؤكده كيبينو قولو  -صلى اهلل عليو كسلم  " : -إف أحدكم يجمع في بطن أمو أربعين يوما  ،ثم يكوف
علقة مثل ذلك  ،ثم يكوف مضغة مثل ذلك  ،ثم يبعث اهلل إليو ملكا بأربع كلمات  ،فيكتب عملو  ،كأجلو  ،كرزقو
 ،كشقي أك سعيد  ،ثم ينفخ فيو الركح " (.)193

 - 7معهوده  -صلى اهلل عليو كسلم  -في ترتيب اآليات كالسور :
لقد كاف – صلى اهلل عليو كسلم  -يبين لكتبة الوحي مواضع اآليات الكريمة من سورىا عند النزكؿ ؛ حتى اكتمل
القرآف الكريم في أبهى نظم  ،كأتم نسق  ،جامعا لؤلصوؿ  ،شامبل للمقاصد  ،ال خلل فيو كال تخاذؿ  ،ال قصور
فيو  ،كال تعقيب عليو  ،ذ لك أنو من عند من أحاط بكل شيء علما  ،فبل مجاؿ لبلجتهاد في ترتيبو كتنسيقو ؛
كإنما االجتهاد في البحث في أسرار تناسب ق ذ ا الترتيب كالنسق  ،كاستنباط الحكم كالمقاصد من انسجاـ
المقاطع كالتحامها  ،كتآلف السياقات كائتبلفها  ،فرغم االفتراؽ الزماني كالمكاني في نزكلها ؛ استمرت كجوه
االرتباط كالتناسب بين المقاطع حوؿ محاكرىا  ،كتدفقت ركافد األغراض كالمقاصد بين السياقات ؛ لتصب في
أسمى الغايات  ،على نهج لم ينكره البلغاء ؛ لكنو فاؽ طوقهم  ،كسجل عجزىم عن اإلتياف بنظم كلو سورة من
مثلو ؛ كإف كاف الجن لهم ظهيرا  ،فسورة البقرة مثبل جاءت في نظمها بعد الفاتحة مع تباعدىا عنها في تاريخ
النزكؿ  ،كعد اآليات ؛ لكن التناسب في األلفاظ كالتراكيب بينهما جلي  ،كاالرتباط بين أغراضهما كالمقاصد
فيهما معجز  ،بل إف التناسب كاالرتباط شمل حتى سورة آؿ عمراف كما بعدىا ؛ فقولو – تعالى  -في سورة
ط المستى ًقيم ﴾ ( )194يناسبو قولو – تعالى  ﴿ : -ذىلً ى ً
الفاتحة ً ﴿ :
ب فً ًيو يى ندل
اىدنىػ ػػا ِّذ
ك الٍكتى ي
اب الى ىريٍ ى
الص ىرا ى ي ى
لِّذل ً
ين ﴾ ( ، )195كدلك الشتراكهما في المادة اللغوية  " :ق د ل " كه ذ ا االشتراؾ يفضي إلى أف الصراط
ي
ٍمتَّنق ى

المستقيم ىو الكتاب المشار إليو في افتتاحية سورة البقرة  ،كىو المشار إليو في افتتاحية سورة آؿ عمراف في
()196
ات ى َّنن أ ُّيـ ال ً
قولو – تعالى  ﴿ : -ىو الَّن ًذم أىنز ىؿ ىعلىي ى ً
ٍكتى ً
ات ﴾
شابً ىه ه
اب ًم ٍنوي آيى ه
يخ ير يمتى ى
اب ىكأ ى
ات ُّم ٍح ىك ىم ه ي
يى ى ى ٍ
ك الٍكتى ى

( )192سورة المؤمنوف.
( )193ركاه البخارم في صحيحو  -كتاب أحاديث األنبياء  -باب خلق آدـ صلوات اهلل عليو كذريتو  -حديث3169:
( )194سورة الفاتحة  ،اآلية 6:
( )195سورة البقرة  ،اآلية 2:

( )196سورة آؿ عمراف  ،اآلية 7 :
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صرا ى َّن ً
ً
مت ىعلىي ًه ٍم ﴾ ( )197؛ فهم المتقين
ىنع ى
ين أ ى
ط الذ ى
أما المنعم عليهم في سورة الفاتحة في قولو – تعالى  ﴿ : -ى
ٍكتىاب الى ريب فً ًيو ى ندل لِّذل ً
في سورة البقرة المشار إليهم في قولو – تعالى  ﴿ : -ىذلً ى ً
ين ﴾ ( )198؛ كىم
ك ال ي ى ٍ ى ي
ي
ٍمتَّنق ى
اس يخو ىف فًي ال ًٍعل ًٍم يػ يقوليو ىف آمنَّنا بً ًو يكلٌّ ِّذمن ًع ً
الر ً
ند ىربِّذػنىا
المشار إليهم في سورة آؿ عمراف في قولو – تعالى  ﴿ : -ىك َّن
ٍ
ى
ى

ىكىما يى َّنذ َّنكر إًالَّن أ ٍيكليواٍ األلٍبى ً
اب ﴾
ي
من االنحراؼ عن الجادة السوية في قولو
()199

 ،كجاء في سورة الفاتحة التح ذ ير من الوقوع فيما كقع فيو اليهود كالنصارل

ِّذ
ض ً
ين ﴾
المغ ي
– تعالى  ﴿ : -غىي ًر ى
وب ىعلىي ًه ٍم ىكالى الضَّنال ى
تفصيلو ببياف المنزلقات التي كقع فيها اليهود في المشاىد التي صورتها سورة البقرة في قولو – تعالى  ﴿ : -ىكإً ٍذ
اؿ موسى لًىقوًم ًو يا قىػوًـ إًنَّن يكم ظىلىمتيم أىن يفس يكم بًاتِّذ ىخ ً
اذ يك يم ال ًٍع ٍج ىل ﴾ ( ، )201كقولو – تعالى  ﴿ : -ىكإً ٍذ قيػلٍتي ٍم يىا
قى ى ي ى ٍ ى ٍ
ٍ ٍ ٍ ى ٍ
الص ً
اع ىقةي ىكأىنتي ٍم تىنظييرك ىف ﴾ ( ، )202كقولو – تعالى  ﴿ : -أىلى ٍم تىػ ىر
ىخ ىذتٍ يك يم َّن
وسى لىن نػُّ ٍؤًم ىن لى ى
ك ىحتَّنى نىػ ىرل اللَّنوى ىج ٍه ىرةن فىأ ى
يم ى
إًلىى الٍم ًئل ًمن بنًي إًسرائً ً ً
ث لىنىا ىملًكان نػُّ ىقاتً ٍل فًي ىسبً ً
يل الل ًٌو ﴾ ( )203أما سورة
وسى إً ٍذ قىاليواٍ لًنىبً ٍّلي لَّن يه يم ابٍػ ىع ٍ
يل من بىػ ٍعد يم ى
ى
ى ٍى ى
ً
ً
يسى ًعن ىد الل ًٌو
آؿ عمراف فقد صورت مشاىد االنزالؽ المتعلقة بالنصارل بدءا من قولو – تعالى  ﴿ : -إ َّنف ىمثى ىل ع ى
اؿ لىوي يكن فىػي يكو يف ﴾ ( ، )204كقولو – تعالى  ﴿ : -يا أ ٍىىل ال ً
اب لًم تىػ ٍلبً
ٍكتى ً
آد ىـ ىخلى ىقوي ًمن تيػر و
سو ىف
اب ثً َّنم قى ى
ىك ىمثى ًل ى
ى
ى ي
ى
ى ى
اط ًل كتى ٍكتمو ىف الٍح َّنق كأىنتم تىػعلىمو ىف ﴾ ( ، )205كقولو – تعالى  ﴿ : -ذىلً
ال ً ً
ك بً
َّن
س ىعلىٍيػنىا فًي
ي
ل
ا
و
ل
ا
ق
م
ه
ػ
ن
أ
ى
ى
ي
ى
ٍ
ى
ٍ
ي
ى
ٍ
ى ى يٍ ٍ ي
ٍح َّنق بالٍبى ى ي ي
ى
ً ً
األ ِّذيميِّذ ً
ب ىك يى ٍم يىػ ٍعلى يمو ىف ﴾ ( ، )206كقولو – تعالى  ﴿ : -ىكإً َّنف ًم ٍنػ يه ٍم لىىف ًريقان يىػل يٍوك ىف
يل ىكيىػ يقوليو ىف ىعلىى اللٌو الٍ ىكذ ى
ى
ين ىسب ه
ند الل ًٌو كما ىو ًمن ًع ً
اب كيػ يقوليو ىف ىو ًمن ًع ً
ً ً
اب لًتىحسبوهي ًمن ال ً
ً ً
ً
ٍكتى ً
ند الل ًٌو ىكيىػ يقوليو ىف
ىى يى ٍ
يى ٍ
اب ىكىما يى ىو م ىن الٍكتى ً ى ى
أىلٍسنىتىػ يهم بالٍكتى ً ٍ ى ي ى
ً ً
ب ىك يى ٍم يىػ ٍعلى يمو ىف ﴾ ( )207كىنا كجب التنبيو إلى أف البحث في تاريخ النزكؿ كفق الترتيب ؛ سائغ
ىعلىى اللٌو الٍ ىكذ ى
()200

ككاف

مقبوؿ  ،أما عكسو ؛ فمردكد غير سائغ ؛ ذلك أف الترتيب توقيف  ،كإغفاؿ قذ ا التوقيف المعهود عنو  -صلى اهلل
( ) 197سورة الفاتحة  ،اآلية 7:
( )198سورة البقرة  ،اآلية 2:

( )199سورة آؿ عمراف  ،اآلية 7:
( )200سورة الفاتحة  ،اآلية 7:

( )201سورة البقرة  ،اآلية 54 :
( )202سورة البقرة  ،اآلية 55:

( )203سورة البقرة  ،اآلية 246:
( )204سورة آؿ عمراف  ،اآلية 59:

( )205سورة آؿ عمراف  ،اآلية 71:
( )206سورة آؿ عمراف  ،اآلية 75:
( )207سورة آؿ عمراف  ،اآلية 78:
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عليو كسلم  -ال شك أنو يجر إلى فهم خطأ منحرؼ عن مراده  -سبحانو كتعالى  -يوقع في الزلل  ،كيقود إلى
التقوؿ على اهلل  ،كاالفتراء عليو ؛ فقد زعم الركافض أف ىناؾ سقط عند االلتفات بين قولو – تعالى  ﴿ : -بى ًل
صيرةه ﴿ ﴾14كلىو أىلٍ ىقى مع ً
ًً ً
ًٍ
اذ ىيرهي ﴾ ( )208الذم جاء بضمير الغيبة  ،كقولو – تعالى  ﴿ : -ىال
ىى
ىٍ
نسا يف ىعلىى نىػ ٍفسو بى ى
اإل ى
ًً ً
ك لًتىػ ٍع ىج ىل بً ًو ﴿ ﴾16إً َّنف ىعلىٍيػنىا ىج ٍم ىعوي ىكقيػ ٍرآنىوي ﴾ ( )209الذم جاء بضمير الخطاب ؛ ذ لك أنهم
سانى ى
تي ىح ِّذر ٍؾ بو ل ى
تعمدكا إغفاؿ معهود الترتيب عنو  -صلى اهلل عليو كسلم  )210( -؛ فوقعوا في التقوؿ على اهلل  -سبحانو كتعالى
 ؛ فادعوا في القرآف خبلؼ قولو – تعالى ﴿ : -إًنَّنا نى ٍح ين نىػ َّنزلٍنىا ِّذالذ ٍك ىر ىكإًنَّنا لىوي لى ىحافًظيو ىف ﴾ ( ، )211كفي رسولو -
صلى اهلل عليو كسلم  -فاتهموه بالكتماف.
(*) الخاتمة:
كبعد ؛ فإف البحث في سنة المصطفى – صلى اهلل عليو كسلم – ىو السبيل إلى الوقوؼ على مراده

–

سبحانو كتعالى – من كبلمو  ،كىو األساس في رسم المنهج الصحيح في تفسير القرآف الكريم كالوقوؼ على
مقاصده كغاياتو  ،كاستنباط حكمو كأحكامو ؛ كلقد خلصت في قذ ا البحث كالعرض إلى قذ ق النتائج :
- 1أف المنهج اؿصحيح لتفسير القرآف الكريم  ،كالطريق اؿموصل إلى فهم مراده  -سبحانو كتعالى  -من
كبلمو ىو السنة النبوية المطهرة ؛ ذلك أنها البياف الذم أحالنا عليو القرآف  ،حفظها  -سبحانو كتعالى  -من
حفظ القرآف الكريم من التحريف ؛ ذلك أنو من لوازـ حفظ القرآف ؛ حفظ بيانو ؛ إذ ال سبيل إليو إال
الخطأ ؛ ب
بها .
- 2لقد ترؾ لنا رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليو كسلم  -إرثا عظيما  ،كبحرا زاخرا بالعلوـ ؛ سجلو صحبو –
رضواف اهلل عليهم – كدكنو علماء األمة في كتب السنة  ،تضمن البياف كالمنهج إلى الوقوؼ على مراد اهلل –
سبحانو كتعالى – من كبلمو ؛ فكاف فيو الكفاية كالغنية .
- 3المصدر األساس كأصل األصوؿ الذم يجب على المفسر أف يقصده  ،كيعتمده في الوصوؿ إلى فهم
مراده  -سبحانو كتعالى  -ىو السنة النبوية  ،كإف الحيد عنو  ،أك إغفالو ؛ يوقع في الخطأ كاالنحراؼ عن
مراده  -سبحانو كتعالى  -كالتقوؿ عليو .

( )208سورة القيامة
( )209سورة القيامة

( )210مفاتيح الغيب للفخر الرازم222/30
( )211سورة الحجر  ،اآلية 9:
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- 4استصحاب معهود النبي – صلى اهلل عليو كسلم  -في الدراسات اإلسبلمية ؛ ىو الدليل كالمرشد إلى
الطريق القويم كالنهج المستقيم لفهم الدين ؛ فهما صحيحا  ،كىو الوجاء العاصم المانع من الزلل  ،كالوقوع
في منزلقات الضبلؿ كاالنحراؼ .
- 5البحث كالدراسة في تفسير القرآف الكريم في نور ىديو  -صلى اهلل عليو كسلم  -كتوظيفو في ا لكشف
عن مراده – سبحانو كتعالى  -ال يزاؿ خجوال  ،كالدراسات فيو تكاد تكوف نادرة  ،فعلى المهتمين كالباحثين
في التفسير كعلومو أفرادا كمؤسسات ؛ أف يعطوه حظو من العناية كاالىتماـ .
الحمد هلل الذم ىدانا لو ذ ا  ،كما كنا لنهتدم ؛ لوال أف ىدانا اهلل  ،اللهم كما كفقتنا فيو ؛ تقبلو منا ؛ ككفقنا
للعمل بمقتضاه ؛ إنك سميع قريب مجيب  ،كالحمد هلل رب العالمين.
أىم المصادر كالمراجع :
القرآف الكريم بركايةحفص عن عاصمالكوفي.
- 1إعجاز القرآف كالببلغة النبوية لمصطفى صادؽ الرافعي  ،ط1393( ،9ق)  ،دار الكتاب العربي  ،بيركت
– لبناف . -
- 2البياف النبوم للدكتور محمد رجب البيومي  ،ط 1407 ، 1ىػ  ،دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع ،
المنصورة – جمهورية مصر العربية . -
- 3التفسير النبوم للدكتور خالد عبد العزيز الباتلي ،ط 1432 ( ،1ىػ)  ،دار كنوز إشبيليا - ،الرياض -
المملكة العربية السعودية . -
- 4في الحديث الشريف كالببلغة النبوية لمحمد سعيد البوطي  ،ط 1432( ،1ىػ)  ،دار الفكر  ،دمشق –
سوريا . -
- 5قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين بن علي الحربي  ،ط 1417 ( ،1ىػ)  ،دار القلم - ،الرياض -
المملكة العربية السعودية . -
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