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 ي. ر الدكتور حممد اجملايل والدكتور سعيد املاألستاذ املشرف على الرسالة: 

بعض القواعد التفسريية واملنهجية املتبعة يف التعرف على تناولت هذه الدراسة موضوع 

األحاديث واآلاثر الواردة يف تفسري ابن أيب حامت. وقد مت ذلك من خالل تتبع مجيع مروايت 

مل على حتليلها واستنباط القواعد البقرة، والعسورة الفاحتة واخلمس اآلايت األوىل يف سورة 

التفسريية املتعلقة منها ابلتفسري النبوي، مث بيان املتعلقة منها آباثر الصحابة والتابعني يف تفسري 

ة، وتفسري القرآن بدالالت األلفاظ واللغة، وتفسري القرآن ن  ن ابلقرآن، وتفسري القرآن ابلس  القرآ

 ، مع نقل أقوال العلماء يف أتصيل هذه القواعد من مظاهنا. گ أبقوال الصحابة

كما مت استخدام االحصاء للوقوف على نسبة عدد مروايت الصحابة والتابعني، واليت 

، ومن ƒجاءت ابلتناصف بينهما يف سورة الفاحتة، وكان أكثر الصحابة رواية ابن عباس 

ألمر خالف ذلك يف سورة البقرة، إذ بلغت التابعني كانوا من املدرسة البصرية. يف حني صار ا

، وكانت املدرسة گمروايت التابعني أكثر من ثلثي املروايت مقارنة مبروايت الصحابة 

 الكوفية هي األكثر حضورا يف مروايت التابعني، وابألخص مروايت السدي. 



 د

سرين التفسري النبوي وأقوال املف وجوب اإللتفات إىل أسفرت الدراسة عن يف اخلامتة،

هو املنطلق العملي االبتدائي، وقد ، فمن الصحابة والتابعني الستقراء القواعد التفسريية منه

أتكد ذلك ابلوقوف على بعض القواعد اليت مل تكن موجودة يف املصنفات املعنية ابلقواعد 

 التفسريية.
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ABSTRACT 
This study dealt with the topic of identifying some of the explanatory 

and methodological rules used in the hadiths and effects contained in the 

interpretation of Ibn Abi Hatim. This was done by following all the 

narrations of Surat Al-Fatihah and the first five verses in Surat Al-Baqarah, 

and working on analyzing them and deriving the interpretation rules related 

to the Prophet’s interpretation, then clarifying those related to the effects 

of the Companions and the followers in the interpretation of the Qur’an 

with the Qur’an, and the interpretation of the Qur’an with the Sunnah, and 

the interpretation of the Qur’an with semantics of words and language. And 

the interpretation of the Qur’an with the sayings of the Companions, with 

the transfer of the sayings of the scholars in the rooting of these rules from 

their perspectives. 

The census was also used to find out the percentage of the number 

of narrations of the Companions and the Followers, which came in par 

between them in Surat Al-Fatihah. While the matter was different in Surat 

Al-Baqarah, as the narrations of the followers amounted to more than two-

thirds of the narrations compared to the narrations of the Companions %, 

and the Kufic school was the most present in the narrations of the 

followers, especially the narrations of Al-Suddi. 

In the conclusion, the study resulted in the necessity of paying 

attention to the Prophet’s interpretation and the sayings of the interpreters 

of the Companions and followers to extrapolate the interpretative rules 

from it, as it is the primary practical premise, and this was confirmed by 

standing on some of the rules that were not present in the works concerned 

with the interpretive rules. 
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 شكر وتقدير

 ، غفر هللاالكرام لوالديّ و  هللا أوال وأخريا على ما علمين إايه من بعد جهل، شكككككككككككككككرأ

 خويت الكرام.، ومن خلفهما إيتلى ما بذاله من عناية يف تربيع، وأسكنهما فسيح جناته هلما

خص ابألو ، هذه الدراسككككككككككة ملنتهاها وصككككككككككلتحىت  قيدين أعان على عدم طي ملالشكككككككككككر مث 

األسككككككككتاذ ورئيس اجلامعة العميد املسككككككككاعدة لطلبة الدراسككككككككات العليا،  غادة الكواري األسككككككككتاذة

 . لدرهمالدكتور حسن ا

املشكككرف املسكككاعد من قسكككم  ريسكككعيد املالدكتور  األسكككتاذ لكل منوجزيل االمتنان مث الشككككر 

 ، وصفاء احلجيلي العلم أمساء األنصاري يتورفيق، حامد الشنقيطيحممد والشيخ احلديث 

 وخرج إىل حيز التنفيذ. البحثهذا بعد هللا ملا ُأجِنز  مساعدهتم الذين لوال

إشككككراف ما تكرم به من على املشككككرف الرئيسككككي د اجملايل دكتور حممسككككتاذ الألوأتقدم ابلشكككككر ل

 .احملدد الوقتيف  تسليمها على على هذه الرسالة وإبداء احلرص

على سكعة صكدروهم د شككري الدكتور أمحاألسكتاذ وعلى رأسكهم  قسكمأعضكاء للس ال شككرأو 

الدكتور عبد احلميد األسككككتاذ جلنة املناقشككككة عضككككاء الشكككككر موصككككول أل. كما أن إايي ملهموحت

قراءة هذا البحث وقت لما تفضككككككلوا به من على الدكتور عبد هللا اخلطيب األسككككككتاذ الشككككككيش و 

 ومناقشته. 

يف هذه الكلية جبميع ه ئجاد علي جبودة علمه وخالص عطاكل من وال يفوتين أن أشكككككككككككككككر  

 وزميالت الدراسة. ،تدريس بقسم التفسري وعلوم القرآنأقسامها، ويف مقدمتهم أعضاء هيئة ال
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 املقدمة 

أمحد هللا واشككككككككككككككره كثريا على نعمه اجلليلة وقد وهبنا العلم وجعله نوراً هنتدي به، كما 

أبمانة  منقوالً  ‘أمحد إليه أن أوصككككككل إلينا هذا الكتاب حمفوظا ومبيناً أبقوال الرسككككككول الكر  

القاسككم حممد بن عبد  م على سككيد األنبياء واملرسككلني أيبأصككحابه العدول  ، وأصككلي وأسككل

 وعلى آله وصحبه أمجعني. ،يه أفضل الصالة والسالمهللا عل

 ،أما بعد

، وال يتأتى ´العلوم هو العلم عن هللا  إن شكككرف العلم بشكككرف املعلوم، ومن أشكككرفف

ذلك إال من طريق تالوة كالمه الذي أنزله، وفهم معناه على الوجه الذي أراده. والسككككككككبيل إىل 

 ته الكرامصكككككحاب؛ وعن ملسو هيلع هللا ىلصاليت وردت عن النيب معرفة معاين كتاب هللا هو ابآلاثر الصكككككحيحة 

بيككَد أن من يقرأ  .(1)فيهمذلككك أهنم شككككككككككككككهككدوا التنزيككل وعَرفوا أحوالككه وأحوال من نزل  ، 

﴿فَاحلحِٰمٰلِت ِوقكحرًا﴾ تفاسككككككككككريهم بد اختالفا بينها، فعلى سككككككككككبيل املثال يف تفسككككككككككري قوله تعاىل: 

هي السحاب املوقرة ابملاء، يف حني َفسّرها ابن : ¢[، قال علي بن أيب طالب ٢]الذارايت:

 . (2)أبهنا السفن املوقرة ابلناس وأمتعتهم ¢عباس 

ملاذا وكيف اختلفا ومها من جيل واحد،  :يف األقوال بعل املرء يتسككككككككككككككاءلختالف هذا اال

                                      

، حتقيق: عبد الرمحن حيي املعلمي، )د.م.، دائرة اجلرح والتعديلحامت، عبد الرمحن حممد ادريس الرازي،  ابن أيب( 1)
 . 1/2م( 1952-ه1371، 1املعارف العثمانية، ط

حتقيق: عبد احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، أبو حممد عبد احلق غالب عبد الرمحن األندلسي، ابن عطية( 2)
  .171 /5م(. 2001-ه1422، 1السالم عبد الشايف حممد )بريوت، دار الكتب العلمية، ط
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 وقد شهدا وعاصرا احلدث واملكان نفسه؟  

يف حماولة ملعرفة املنهجية امُلتبعة،  ،ذلك االختالفمن هنا، جاءت فكرة البحث لتوضككككيح 

؛ ومن مث َفهم أقواهلم اظاليت يطرقها السكككككلف عند تفسكككككريهم للُجمل واأللف صكككككولواسكككككتنباط األ

ابن أيب  احاديث واآلاثر اليت أوردهومحلها على الوجه املطلوب، من خالل حتليل نصكككككككوص األ

 .يف تفسريه حامت

 :وأسئلته البحث إشكالّية

وجود ظاهرة االختالف بني السلف يف تفسري اآلايت اليت تستند  يفراسة تكمن مشكلة الد

إىل املأثور، وينبثق عن هذه املشكلة سؤال رئيس هو: ما السبب الذي أفضى إىل االختالف 

 يف تفسري اآلايت؟

 : منهاوالسؤال يقودان إىل أسئلة فرعية 

 التفسري املأثور؟هل تلك األسباب تعود إىل وجود قواعد وأصول اتُِبعت يف  -1

يف توظيف تلك  من بعده السلفو ‘ ها الرسول تبعاليت ا واألصول ملنهجيةاما  -2

 تفسري؟الالقواعد يف 

 أهداف البحث: 

 حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة الوصول إىل حتقيق األهداف التالية: 

التعرف على قواعد تفسري النصوص الشرعية، وأسس دالالت األلفاظ الواردة يف  -1



3 

 األحاديث النبوية وآاثر الصحابة والتابعني. 

السلف من الصحابة  وتفسري‘ املنهجية واألصول يف تفسري الرسول استنباط  -2

 لآلايت القرآنية.  والتابعني وأتباهم  

 أمهية البحث ودواعي الكتابة فيه: 

أحد أشكككككككككهر التفاسكككككككككري األربعة اليت  ه(327)ت بن حجر تفسكككككككككري ابن أيب حامتعّد ا

، وتفسككري الط ي (ه240تعبد بن محيد الكشككي ) اعتنت جبمع التفسككري امُلسككند بعد تفسككري

واليت قّل أن يشكككذ عنها شكككيء من ( ه318ت)، وتفسكككري ابن املنذر النيسكككابوري (ه310ت)

، غري أن "تفسكككككري ابن محيد (1)واملقطوع عن التابعنيالتفسكككككري املرفوع واملوقوف على الصكككككحابة 

  .(2)وال يوجد منهما إال قطع يسرية" دا،فُقِ  وابن املنذر

ومعلوم أن كل من جاء بعد تفسريي الط ي وابن أيب حامت قد اعتمد عليهما يف نقل الرواايت 

ه( 774) ه( وابن كثري510ه( والبغوي )ت427يف التفسككككككككري ابملأثور، كتفسككككككككري الثعليب )ت

                                      

، 1حتقيق: فواز أمحد زمريل، )بريوت، دار ابن حزم، طالعجاب يف بيان األسباب، يُنظر: ابن حجر، العسقالين، ( 1)

 .57م(، 2002-ه1422

، جملة تبيان للدراسات (، التفسري ابألثر بني ابن جرير وابن أيب حامت2009ي، حممد عبد هللا علي )اخلضري ( 2)

 . 162-13، 4، د.م. اجلمعية السعودية للقرآن الكر  وعلومه، القرآنية



4 

اثً وإماماً ا. كما أن (1) ه(911والسكككيوطي )ت راً فحسكككب، بل حُمدِّ بن أيب حامت مل يكن ُمفسكككِ

. وقككد (2)أبو حككامت وخككالككه أبو زرعككة يككهيف اجلرح والتعككديككل، فهو تلميككذ اإلمككامني امُلحككدِّثني؛ أب

هو بنفسه حرص ابن أيب حامت يف تفسريه على إيراد اآلاثر أبعلى األسانيد وأصحها كما ذكره 

 .(3)يف مقدمة تفسريه

بعد توكلت على هللا  ،قلة املبحوث من الدراسات القرآنية والتفسريية حول هذا التفسريول

ير هذا تثو لوعزمت على اختيار هذا امُلفسر والبحث يف تفسريه امُلسند، يف حماولة االستخارة 

يه للوقوف على آلية السلف اإلرث اهلائل، من خالل حتليل نصوص األحاديث واآلاثر الواردة ف

ومن مث جعلتهم ´ عانتهم على فهم مراد هللا أاستنباط القواعد التفسريية اليت يف التفسري، و 

 يتكلمون بعلم وعدل.

 منهج البحث

املنهج االستقرائي والتحليلي النقدي يف دراسة املروايت من  ت يف البحث علىعتمدا

آايت األوىل من يع مروايت سورة الفاحتة واخلمس الناحية التفسريية، إذ مت استقراء وحتليل مج

 سورة البقرة، واستنباط القواعد التفسريية منها وأتصيل كالم العلماء من تلك األحاديث واآلاثر.

                                      

والصحابة ، ‘تفسري القرآن العظيم ُمسنداً عن الرسول عبد الرمحن حممد ادريس الرازي، ( يُنظر: ابن أيب حامت، 1)
حتقيق: أمحد عبد هللا العماري الزهراين، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات ، والتابعني

 . 89-88، ص1ه(، ج1404العليا الشرعية فرع الكتاب والسنة، )السعودية: جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
مهية التفسري ابملأثور يف الدراسات القرآنية من خالل التفسري امُلسند البن (، أ2006يُنظر: الكبيسي، عيادة أيوب )( 2)

 . 30-5(، 2) 41، جملة الدراسات اإلسالميةأيب حامت الرازي، د.م. 
 . 144 /1 يُنظر: ابن أيب حامت( 3)
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منهج  هذه املروايت كافية الستنباط بعض القواعد بسبب واضعة أنأرى من وجهة نظري املتو 

 نفسها تكررت اآلية إىل تكرار الرواايت يف تفسري اآلية إذا ديعم؛ فهو يف التفسري ابن أيب حامت

 احلروف املقطعةيف تفسري اليت أوردها املروايت  فعلى سبيل املثال ال احلصر:، أخرى يف سور

املروايت اليت ذُِكرت يف تفسري  يف أول سورة النمل، وكذلكقد أوردها ذاهتا يف أول سورة البقرة 

 . (1)مع آايت سورة النملالبقرة، تكررت  أول يف إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واليقني ابآلخرة

سخة الرسائل عتمدت نا فقد، مروايت التفسري آاثروفيما يتعلق بتخريج أحاديث و 

هذه آاثر من خارج و حاديث ا إذا استشهدت أبوأم ،ىأم القر من جامعة  ملخرجةالعلمية ا

النسخة، فإنين أقوم بتخربها من الكتب التسعة، وكتب احلديث األخرى كمصنف ابن أيب 

  شيبة وعبد الرزاق والبيهقي. 

التابعني وأتباعهم، فقد قمت بوضع التعريف هلم يف حاشية و  الصحابة وابلنسبة ألعالم

 جدول املالحق.

 الدراسات السابقة

فيما يتعلق ابلقواعد التفسكككككككريية، توجد ألاث تتعلق بدراسكككككككة علوم القرآن وقواعد التفسكككككككري يف 

                                      

، والصحابة والتابعني، ‘القرآن العظيم ُمسنداً عن الرسول سورة البقرة من تفسري تفسري يُنظر: ابن أيب حامت، ( 1)
لدراسات العليا الشرعية اقسم  ،شريعة والدراسات اإلسالميةكلية الحتقيق: أمحد عبد هللا العماري الزهراين، رسالة دكتوراه،  

 ؛182، 180، 170-166ص ،1ج ه(،1404، )السعودية: جامعة أم القرى مبكة املكرمة، فرع الكتاب والسنة
والصحابة ‘ ليت يذكر فيها النمل من تفسري القرآن العظيم مسندًا عن الرسول تفسري السورة االكوجك، يُنظر: 

لدراسات اقسم  ،شريعة والدراسات اإلسالميةكلية الرسالة ماجستري،   ،الرازي ابن أيب حامتوالتابعني لإلمام عبد الرمحن 
 .  30، 23، 13-2ص ه(،1404، )السعودية: جامعة أم القرى مبكة املكرمة، العليا الشرعية فرع الكتاب والسنة
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التفاسككري املعنية ابملأثور مثل: الط ي، ابن عطية، ابن كثري، البغوي، الثعليب، ابن جزي، لكنين 

 ابن أيب حامت. مل أقف على رسالة واحدة أو كتاب أو لث يف قواعد التفسري يف تفسري

لكن مبا أن تفسكككككككككككري ابن أيب حامت هو تفسكككككككككككري ابملأثور ابمتياز، مبع  أن كالم ابن أيب 

حامت يكاد يكون شككبه معدوم يف التعليق على اآلاثر حيث اكتفى بسككردها. وأكثر ما نقل من 

هناك لث منشور عن قواعد التفسكري و أقوال السلف من طبقة الصحابة كان عن ابن عباس. 

 ، هي جملموعة من الباحثني:¢تفسري ابن عباس  عند

Nirwana, Andri; Hidayat, Syamsul; Suharjianto, 2020. ، 

 Jurnalدراسكككككككة حتليلية.  -¢ عبد هللا ابن عباس  تفسكككككككريأصكككككككول التفسكككككككري وقواعده عند 

Studi Al-Qur`an 16(2), 137-164. 

تفسككككري  يفيف التفسككككري وفقا ألصككككول وقواعد كان يتبعها ¢ تناول البحث منهجية ابن عباس 

نة أو ابللغة. وختتلف هذه الدراسككة عنها، أن ما سككيتم دراسككته سككيشككمل القرآن ابلقرآن أو ابلسكك  

طبقة الصككككككككحابة والتابعني وأتباع التابعني الذين ذُكِرت آاثرهم يف تفسككككككككري ابن أيب حامت وحتليل 

 هجيتهم يف التفسري. من

جد يف  أإذ مل، تفسككككككككككري ابن أيب حامتلدراسككككككككككات األكادةية البحثية اليت اعتنت بوفيما يتعلق اب

دراسككككككة، وأغلبها كان حتقيقا يف املروايت، وقد تكون هناك دراسككككككات  20القواعد البيانية غري 

 :يتكاآل  ، وهيغري ُمدرجة يف قواعد البياانت
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 رسائل علمية: 

مشكككككككككروع رسكككككككككائل ماجسكككككككككتري ودكتوراه يف حتقيق التفسكككككككككري امُلسكككككككككند، جامعة أم القرى  -

(1983-1987 .) 

 الرازي، املفاهيم اللغوية والنحوية يف تفسري ابن أيب حامت. (2012)أمحد، عمار طه.  -

 دراسة أتصيلية، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة تكريت، العراق.

 لوث منشورة: 

أمهية التفسككككككككككككري ابملأثور يف الدراسككككككككككككات القرآنية من خالل الكبيسككككككككككككي، عيادة أيوب.  -

. الدراسكككككككككات اإلسكككككككككالمية، اجلامعة (2006) التفسكككككككككري امُلسكككككككككند البن أيب حامت الرازي

  .30-5، 2ع  /41مجلمع البحوث اإلسالمية، ابكستان،  –اإلسالمية العاملية 

(. 2009) كتككاب العلككل البن أيب حككامت،علوم القرآن الكر  يف  حفين، خريي قككدري،  -

 . 202-129 مجعية خربي أقسام اللغات الشرقية ابجلامعات املصرية، مصر،

، (2009) التفسري ابألثر بني ابن جرير وابن أيب حامت، ،هللا علي اخلضريي، حممد عبد -

السككككككعودية، للة تبيان للدراسككككككات القرآنية، اجلمعية السككككككعودية للقرآن الكر  وعلومه، 

  .162-3، /4ع

األحاديث اليت تكلم عنها ابن أيب حامت يف تفسكككككككريه ومل العقيل، صكككككككاا محود صكككككككاا،  -

، 1ع/13للة العلوم الشككككككككككككرعية، السككككككككككككعودية، مج .(2019)يذكرها يف كتابه العلل 

250-287 . 
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املروايت واألقوال التفسكككريية للصكككحايب معاذ بن جبل رضكككي هللا ، الشكككعييب، حممد علي -

، للة العلوم اإلسكككككككككالمية، (2019) ه من خالل تفسكككككككككريي الط ي وابن أيب حامت،عن

 . 94-78 املركز القومي للبحوث، غزة،

ومما سككككبق، ظهر يل وهللا أعلم أن البحث امُلقدم سككككيتناول مبشككككيئة هللا زاوية مل يتم التطرق إليها 

قواعد التفسكككري يف مروايت التفسكككري امُلسكككند البن أيب حامت  ي تناوليف الدراسكككات السكككابقة، وه

 الرازي.

 صعوابت البحث

 من الصعوابت أمهها:  اعدد ةحثاالب تواجه

  كأصول   ،ن القواعد التفسريية تتشعب بني عدة علومإاخلوض يف أكثر من علم، إذ

 . حمدودة الفقه واللغة وعلوم احلديث، وخ ة الباحثة يف تلك العلوم

  الدراسات البحثية اليت تناولت هذا التفسري، ومنها ما قد يكون موجودا يف ندرة

بطون كتب عناوينها غري دالة عليها، وصعوبة الوصول إىل بعض الدراسات اليت 

 عد الُقطر الذي ُأجري فيه البحث. دمها أو بُ تناولت هذا التفسري، إما بسبب قِ 

 ملا أهنيته يف  ´لوال معونة هللا ، و  كتابة هذه الرسالةالوقت الذي ضاق علّي يف

وضعف مداد القلم، لكنين  ما فيه من النقص واخلطأ البشري،املدة املطلوبة، وفيه 

 اسأل هللا أن يبارك يف هذا العمل البسيط ويرزقين القبول. 
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 هيكل البحث

 افه،شكالية البحث وأهدمبسط للبحث، أمهية املوضوع، إ ؛ وحتتوي على شرحتضم ن املقّدمة

 حدوده مث الدراسات السابقة.

 التمهيد:

  سند.اإلمام ابن أيب حامت وتفسريه املُ ترمجة املبحث األول: 

 املبحث الثاين: التعريف بقواعد التفسري.  

 :املتعلقة ابألحاديث التفسريية القواعد صل األول:الف

 املتعلقة ابألحاديث املرفوعة.املبحث األول: القواعد التفسريية 

 له حكم الرفع من األحاديث.  لثاين: القواعد التفسريية املتعلقة مبااملبحث ا

  سريية املتعلقة آباثر الصحابة والتابعني: : القواعد التفينالفصل الثا

 املبحث األول: القواعد التفسريية املتعلقة ابلتفسري ابلقرآن. 

 املبحث الثاين: القواعد التفسريية املتعلقة ابلتفسري ابلُسّنة. 

  . املبحث الثالث: القواعد التفسريية املتعلقة ابلتفسري ابللغة

 لتفسري أبقوال الصحابة. اب القواعد التفسريية املتعلقة املبحث الرابع:

 اخلامتة، وتشتمل على النتائج والتوصيات. 

 فهرس املصادر واملراجع.
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 "ال يستطاع العلم براحة اجلسد".

 ابن أيب حامت رمحه هللا
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 تمهيدال

 املبحث األول: القواعد التفسريية

 القواعد لغة واصطالحا:

 القاعدة لغة:

 عز وجل: ، ومنه قوله(1)على قواعد القاعدة يف اللغة: األساس، وقواعد البيت: أسسه، وجتمع

 مف خف حف}، وقوله: [127]سورة البقرة: {خم حم جم يل ىل مل خل}

 .[26]سورة النحل: {مق حق

 القاعدة اصطالحا:

بتعريفات كثرية، والناظر يف تعريفات العلماء للقاعدة بد اختالفاً يف  القاعدة اصطالحاعرفت 

وعرفها ، (2)"قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا"تعريف اجلرجاين أبهنا:  عباراهتم فمن ذلك:

صور "وقال الفتوحي يف تعريفها: ، (3)"األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته"الفيومي أبهنا: 

                                      

حتقيق: عبد السالم حممد هارون، )د.م.: دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، نظر: ابن فارس، أمحد زكرايء القزويين، يُ ( 1)
 . 91-90، ص5م(، ج1979-ه1399د.ط.، 

، 1العلميككة، ط حتقيق: لموعككة من العلمككاء، )بريوت: دار الكتككبالتعريفااات، ( اجلرجككاين، علي حممككد علي الزين، 2)
 . 171ص م(1983-ه1403

)بريوت: املكتبة العلمية، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد حممد علي احلموي،  أبو العباس الفيومي،( 3)
 . 510، ص2د.م.، د.ت.(، ج
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 . (1)"كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياهتا اليت حتتها

هذه التعريفات وإن أطلقها بعضهم على القواعد الفقهية فهي يف األصل تعريف للقاعدة 

مبدلوهلا العام فتشمل كل ما يطلق عليه قاعدة يف العلوم كافة، وهذه التعريفات وإن اختلفت 

وهي أن القاعدة أمر أو حكم كلي  لتقت يف معان مشرتكةا إال أهنا ابعض العبارات فيما بينه

ال يرد عليه أن كثرياً "وتعريف القاعدة أبهنا احلكم الكلي مشرتك بني مجيع اجلزيئات أو أغلبها، 

من القواعد هلا استثناءات وأحكام تنّد عنها، ألن الع ة ابألغلب، والنادر والشاذ ال خيرم 

الشاطيب: "واألمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض اجلزئيات عن يقول اإلمام  .(2)"القاعدة

مقتضى الكلي ال خيرجه عن كونه كلياً. وأيضًا فإن الغالب األكثري معت  يف الشريعة اعتبار 

 . (3)العام القطعي، ألن املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت"

 تعريف التفسري لغة:

 فر على وزن تفعيل من الفسكككككككككر، وهو يدل على مع  البيان، والكشكككككككككالتفسكككككككككري لغة مصكككككككككد

 {ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} ومنه قوله تعاىل:، والتفصككككككككيل

وقيل: إنه مأخوذ من مقلوب لفظة "السفر"، ومعناه . أي بياانً وتفصيالً ، [33]سورة الفرقان:

                                      

 الزحيلي ونزيه محادحتقيق: حممد شرح الكوكب املنري،  بن النجار، أبو البقاء تقي الدين حممد أمحد الفتوحي،ا( 1)
 . 44، ص1، جم(1997-ه1418، 2)د.م.: مكتبة العبيكان، ط

 . 23، ص1ه(، ج1421، 1)د.م.: دار ابن عفان، طقواعد التفسري مجعا ودراسة، لسبت، خالد عثمان، ا( 2)
.: دار حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، )د.ماملوافقات، لشاطيب، إبراهيم موسى حممد اللخمي الغرانطي، ا( 3)

 . 84-83، ص2م(، ج1997-ه1417، 1ابن عفان، ط
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مخارها عن وجهها، وهي أيضاً الكشف واإلابنة، تقول العرب: سفرت املرأة سفوراً، إذا ألقت 

 . (1)سافرة، وأسفر الصبح أضاء، ومنه قيل للسفر سفر ألنه يسفر عن أخالق الرجل

 :تعريف التفسري اصطالحاً 

 تنوعت أقوال أهل العلم يف تعريف التفسري اصطالحاً، فمن أقواهلم فيه:

إشككككككارته أو شككككككرح القرآن، وبيان معناه، واإلفصككككككاح مبا يقتضككككككيه بنصككككككه أو " :نهإ قول ابن جزي

لى التفسككككككري علم يعرف به فهم كتاب هللا املنزل ع"الزركشككككككي:  ومن أمشل ذلك قول. (2)"جنواه

وبيان معانيه واسككتخراج أحكامه وحكمه واسككتمداد ذلك من علم اللغة والنحو ‘ نبيه حممد 

والتصككككككككككككريف وعلم البيان وأصككككككككككككول الفقه والقراءات وحيتاج ملعرفة أسككككككككككككباب النزول والناسككككككككككككخ 

 . (3)"سوخواملن

 تعريف قواعد التفسري كمصطلح:

األمور الكلية املنضككككككككككبطة اليت يسككككككككككتخدمها املفسككككككككككر يف "ةكن تعريف قواعد التفسككككككككككري أبهنا:  

تفسكككككككككككريه، ويكون اسكككككككككككتخدامه هلا إما ابتداًء، ويبين عليها فائدة يف التفسكككككككككككري، أو ترجيحاً بني 

                                      

حتقيق: أمحد عبد الغفور الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، جلوهري، أبو نصر إمساعيل محاد الفارايب، ايُنظر: ( 1)
، مادة فسر؛ الفريوزآابدي، أبو طاهر 781، ص2م(، ج1987-ه1407، 4عطار، )بريوت: دار العلم للماليني، ط

، حتقيق: حممد علي النجار، )القاهرة: اجمللس بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ين حممد يعقوب،لد الد
 . 79، ص1م(، ج1996-ه1416جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، د.ط.، –األعلى للشؤون اإلسالمية 

حتقيق: عبد هللا اخلالدي، )بريوت: دار التسهيل لعلوم التنزيل، بن جزي، أبو القاسم حممد أمحد حممد الغرانطي، ا( 2)
 . 15، ص1ه(، ج1416، 1األرقم بن أيب األرقم، ط

حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الربهان يف علوم القرآن، ، زركشي، أبو عبد هللا بدر الدين حممد عبد هللا الشافعيال (3)
 . 13، ص1م(، ج1957-ه1376، 1)د.م.: دار إحياء الكتب العربية، ط
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وكتب اللغة، وكتب علوم البالغة، األقوال، وةكن اسكككككككتنباط هذه القواعد من كتب التفسكككككككري، 

، ‘ع إىل النيب ما رف. ومن هذه التفاسككككري ما يُعرف ابملأثور، ويقصككككد به (1)"وكتب األصككككول

، وأشككهرها بعد تفسككري الط ي، (2)جاء عن التابعني، وما فًا على الصككحابة  وما كان موقو 

 والذي هو حمل الدراسة. ، التفسري املسند إلبن حامت الرازي

 

 

 

 

 

 

  
                                      

-ه1420، 3الدمام: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، ط، )صول يف أصول التفسريف الطيار، مساعد سليمان، (1)
 . 87ص( م1999

 . 158-156، ص2ج ،الربهان يف علوم القرآنالزركشي، ( 2)
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 : التعريف اببن أيب حامتثايناملبحث ال

 :امسه ونسبه

حممد  احلافظ الكبري أيب حامت بناأبو حممد عبد الرمحن  "اإلمام احلافظ الناقد شيخ اإلسالم هو

، د سنة أربعني ومائتنيلِ وُ  حامت،ن أيب ابب تهر، اشُ "احلنظلي الرازيالتميمي بن إدريس بن املنذر 

 . (1)ه327 سنة رمحه هللا فيها يفتو و رحل إىل عدة مدن لطلب األسانيد مث عاد إىل مدينة الري 

 مسريته العلمية:

حامت يف رعاية والده، الذي غرس فيه روح العلم والتقى، فحفظ القرآن الكر  يف أيب نشأ ابن 

حامت: مل يدعين أيب أشتغل يف احلديث حىت قرأت القرآن على الفضل بن  أيب قال ابن"صغره، 

سنة مخس ومخسني ومائتني وما احتلمت بعد،  رحل يب أيبوقال:  ... شاذان مث كتب احلديث

اإلسالم، فسمعت يف هذه السنة فلما بلغنا ذا احلليفة احتلمت، فسر أيب حيث أدركت حجة 

. ويف رحالته هذه طلب احلديث؛ وأدرك بذلك األسانيد (2)"من حممد بن عبد الرمحن املقرئ

 .(3)العالية، فسمع ابلعراق ومصر ودمشق، وأصبهان، وغريها

زرعة، وكان لرا يف  أخذ أبو حممد علم أبيه وأيب"قال اخلليلي:  وقد أث  كثري من العلماء عليه،

                                      

از، يُنظر:  (1) دار الكتب )بريوت: ، تذكرة احلفاظالذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْيم
 . 831-829، ص3ج، (م1998 -هـ1419، 1طالعلمية، 

، (م 2003، 1، طدار الغرب اإلسالمي)د.م.: ، : الدكتور بشار عواد معروفحتقيق، اتريخ اإلسالم، الذهيب (2)
)د.م.: اف الشيخ شعيب األرانؤوط، : لموعة من احملققني إبشر حتقيق، سري أعالم النبالءالذهيب،  ؛533، ص7ج

 .265ص ،13ج، (م1985-هك 1405، 3ط ،مؤسسة الرسالة
 . 830، ص3، جتذكرة احلفاظيُنظر: الذهيب، ( 3)
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التصانيف ما هو أشهر من أن العلوم ومعرفة الرجال واحلديث الصحيح من السقيم، وله من 

يوصف يف الفقه، والتواريخ، واختالف الصحابة، والتابعني، وعلماء األمصار، وكان زاهدا يعد 

، ووصفه أيضا أبنه احلافظ (2)"كان لرا ال تكدره الدالء"وقال عنه الذهيب:  .(1)"من األبدال

اإلمام "، وقال فيه أيضا: (3)فنالثبت ابن احلافظ الثبت، وكان ممن مجع علو الرواية ومعرفة ال

وقال عنه احلافظ ابن كثري: أحد األئمة يف احلديث،  .(4)ابن اإلمام، حافظ الري وابن حافظها

كان من "، وقال أيضا: (5)والتفسري، والعبادة، والزهادة، والصالح، والداينة، حافظ ابن حافظ

كان من كبار الصاحلني السيوطي: "قال و ، (6)"العبادة والزهد والورع واحلفظ على جانب كبري

 .(7)"مل يعرف له ذنب قط، وال جهالة له طول عمره

 

                                      

، اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، أبو يعلى، خليل بن عبد هللا بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل القزويين ،اخلليلي (1)
سري أعالم ؛ الذهيب، 747، ص2ج ه(،1409، 1ط ،مكتبة الرشد)الرايض: ، حممد سعيد عمر إدريسحتقيق: 
 . 264ص ،13ج، النبالء

 . 830ص ،3ج، تذكرة احلفاظ، 264، ص13ج، سري أعالم النبالء الذهيب، (2)
-هك 1382 ،1ط ،نشردار املعرفة للطباعة وال)بريوت: قيق: علي حممد البجاوي، ، حتميزان االعتدالالذهيب، ( 3)

 . 587، ص2ج، (م1963
 . 533ص ،7ج اتريخ اإلسالم، الذهيب،( 4)
 أمحد عمر هاشم، ، حتقيق:طبقات الشافعينيابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي،  (5)
 .254ص ، (م1993 -هك  1413 د.ط.، ثقافة الدينية،مكتبة ال)د.م.: حممد زينهم حممد عزب، و 
دار )د.م.: ي، : علي شري حتقيق، البداية والنهايةالدمشقي، إمساعيل بن عمر القرشي البصري بن كثري، أبو الفداء ا (6)

 .191ص ،11ج ،(م1988 -، هـ 1408 ،1طإحياء الرتاث العريب، 
، مكتبة وهبة)القاهرة:  ،: علي حممد عمرحتقيق، طبقات املفسرين، بد الرمحنعاحلافظ جالل الدين  ،السيوطي( 7)

 .63ص ه(،1396، 1ط
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 مصنفاته

القليل، الكثري من الكتب النافعة، وإن كان مل يصلنا منها إال  رمحه هللا تعاىل صنف ابن أيب حامت

 :املطبوعة فمن مؤلفاته

ودار إحياء  ،العثمانية دائرة املعارفطبع يف  ،يف عدة جملدات ،اجلرح والتعديلكتاب  -

 م.1953الرتاث العريب، ويف دار الكتب العلمية سنة 

وهو مقدمة لكتاب اجلرح والتعديل، لكنه جاء يف كتاب  كتاب تقدمة اجلرح والتعديل -

 .مستقل

م، وكذلك يف 1993آداب الشافعي، طبع بتحقيق حممد زاهد يف مكتبة اخلاجني سنة  -

 م. 2002دار الكتب العلمية سنة 

 م.1998تاب املراسيل، طبع بعناية شكر هللا قوجاين، مبؤسسة الرسالة، سنة ك -

سندكبريال هفسري تفهو  :ما كان من املخطوطاتأما 
ُ
 ة. ، وهو موضوع الدراس امل

 : على سبيل املثال أما كتبه املفقودة فهي كثرية منهاو 

فضائل أمحد، وكتاب ، فوائد الرازيني، كتاب الزهد، كتاب الُسّنة، الرد على اجلهميةكتاب 

 .(1)الُكىن

                                      

والصحابة والتابعني لإلمام ‘ تفسري سورة األنعام من تفسري القرآن العظيم ُمسنداً عن الرسول احلامد، يُنظر:  (1)
رسالة ماجستري، كلية الشريعة والدراسات اإل سالمية، قسم الدراسات العليا احلافظ عبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي، 
سري أعالم الذهيب، ؛ 25-23ه(، ص1404جامعة أم القرى مبكة املكرمة، الشرعية فرع الكتاب والسنة، )السعودية: 

صالح الدين، حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد ؛ 534ص ،7ج، اتريخ اإلسالمالذهيب، ؛ 264، ص13النبالء، ج
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 أمهية تفسري ابن أيب حامت

امتاز هذا التفسري بعدة أمور، منها: أنه مجع بني دفتيه تفسري القرآن كله ابإلسناد من أحاديث 

. (1)النيب عليه الصالة والسالم وآاثر الصحابة والتابعني وأتباع التابعني ومل يذكر غري أقواهلم

 وعاء حافظاً لتفاسري مفقودة كتفسري سعيد بن جبري ومقاتل بن حيان ومنها، أن تفسريه كان

تفاسري األخرى أنه تفرد برواايت وأسانيد مل أتت يف ال . ومنها(2)كتابه  ما كانت ستصل إلينا لوال

ومل يذكر الرواية كثريا ما الدر املنثور   تفسريهيف ويدل على هذا أن السيوطي املعنية ابملأثور، 

الذي ال يكاد خيلو  ابن كثريك  ،كثري من العلماء  نقل عنه كما  .(3)غري ابن أىب حامتينسبها إىل 

صفحة من صفحات تفسريه من ذكر ابن أيب حامت، وابن حجر يف فتح الباري، والشوكاين يف 

 . (4)تفسريه فتح القدير

 منهج ابن أىب حامت يف تفسريه

حتريت إخراج التفسري أبصح األخبار " مقدمة كتابه حيث قال:يف منهجه  ح ابن أيب حامتوضّ 

                                      

 ،2د.ت.(، جدار صادر، )بربوت: إحسان عباس، حتقيق: ، فوات الوفيات الرمحن بن شاكر بن هارون بن شاكر
 .288ص
، ، والصحابة والتابعني‘القرآن العظيم ُمسنداً عن الرسول سورة البقرة من تفسري تفسري يُنظر: ابن أيب حامت، ( 1)

 . 85ص ،1ج حتقيق: أمحد عبد هللا العماري الزهراين،
ُمسندًا عن تفسري القرآن العظيم ، حممد بن إدريس، احلنظلي الرازيابن أيب حامت، عبد الرمحن بن يُنظر: مقدمة  (2)

(، هك1419 ،3ط مكتبة نزار مصطفى الباز،)السعودية:  حتقيق: أسعد حممد الطيب، ،، والصحابة والتابعني‘الرسول 
 . 10، ص1ج
 . 10ص ،1ج املرجع السابق (3)
فتح القدير، ؛ الشوكاين، 312، 271، 36، ص1جفتح الباري يف شرح صحيح البخاري، ابن حجر، يُنظر: ( 4)
 .  26-21، ص1ج



19 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل أذكر معه  إسنادا وأشبهها متنا، فإذا وجدت التفسري عن

وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقني ذكرت  ،(1)أحدا من الصحابة ممن أتى مبثل ذلك

وإن كانوا خمتلفني ذكرت  ،(2)أعالهم درجة أبصح األسانيد، ومسيت موافقيهم حبذف اإلسناد

، ومسيت موافقيهم حبذف اإلسناد، فإن مل أجد (3)اختالفهم وذكرت لكل واحد منهم إسنادا

، (4)عن الصحابة ووجدته عن التابعني عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من املثال يف الصحابة

وقد سار رمحه هللا تعاىل على ذلك املنهج،  .(5)"وكذا أجعل املثال يف أتباع التابعني وأتباعهم

  جزاه هللا خريا.فووىف به، 

 

 

 

 

                                      

، [7]سورة الفاحتة: {ُّ َّ ٍّ}قوله تعاىل: تفسري يف  التفسري املُسند يُنظر: ابن أيب حامت،( 1)
 .163، ص1ج
-171، ص1، ج[2]سورة البقرة: {ممىم حمخم جم}قوله تعاىل:  تفسري اتفاق الصحابة يف يُنظر: املرجع السابق، ( 2)

172 . 
، [6]سورة الفاحتة: {ىي مي خي}قوله تعاىل: تفسري اختالف الصحابة يف يُنظر: املرجع السابق، ( 3)
 . 160-159، ص1ج
-170، ص1، ج[2]سورة البقرة: {يل ىل}قوله تعاىل:  تفسري اتفاق التابعني يف يُنظر: املرجع السابق، ( 4)

 .  170-169، ص1، ج[1]سورة البقرة:{ خل}قوله تعاىل: ؛ اختالفهم يف تفسري 171
 . 145-144، ص1املرجع السابق ج( 5)
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 قواعد التفسريية املتعلقة ابألحاديث: الالفصل األول

 

 ألحاديث املرفوعة.اب القواعد التفسريية املتعلقة املبحث األول:

 الرفع.ألحاديث اليت هلا حكم القواعد التفسريية املتعلقة اب املبحث الثاين:
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 قواعد التفسريية املتعلقة ابألحاديثالالفصل األول: 

إىل ‘ هو امُلبني لتفسري القرآن، كأن "يعمد ‘ التفسري النبوي هو أن يكون النيب 

أو ...  آية يذكرها يف كالمه أو يشري إليها، مث يبني معناها أو يقر أحد أصحابه على فهمه هلا

، يفعله يتأول به القرآن‘ له  ، أو فعل(1)لقرآن، فيبينه هلم"يسألونه عما خفي عليهم من ا

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده: : "~حلديث عائشة 

 .(2)سبحانك اللهم ربنا ولمدك اللهم اغفر يل" يتأول القرآن

كل ذلك إن أفاد يف بيان مع  القرآن وإن كان بوجه أو صيغة غري صرحية، فهو يدخل   

 للقرآن مبني  شارح   . فالنيب عليه الصالة والسالم(3)يف البيان النبوي للقرآن مع اختالف درجاته

 مي خي حي جي}: يف قوله ´ألمر هللا امتثاال  ، ومقيد  ملطلقهلعامه وخمصص  جململه، 

 . (4)[44]سورة النحل: {ٰر ٰذ يي ىي

  
                                      

)جدة: مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام التحرير يف أصول التفسري، لطيار، مساعد سليمان، ا( 1)
 . 65-63م(، ص2017-ه1438، 3الشاطيب، ط

 .  (817)، رقم 163، ص1التسبيح والدعاء يف السجود، ج، ابب اآلذان كتابيف   البخاريأخرجه ( 2)

التفسري النبوي: مقدمة أتصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسري النبوي لباتلي، خالد عبد العزيز، يُنظر: ا( 3)
 . 55-54، ص1م(، ج2011-ه1432، 1)الرايض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، طالصريح، 

مكتب البحوث والدراسات، )بريوت: دار حتقيق: مناهل العرفان يف علوم القرآن، لزرقاين، حممد عبد العظيم، ا( 4)
 . 208، ص1م(، ج1996، 1الفكر، ط
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 ألحاديث املرفوعةاب القواعد التفسريية املتعلقة املبحث األول:

 يف اللغة  اهب لالستشهاد نة النبوية مصدرس  قاعدة: ال

 شرح القاعدة: 

ابن  يف قوله الصككككفدي نُقل عنيف االحتجاج به يف العربية،  النبوية مصككككدراً نة تُعد السكككك  

طالع على احلديث، فكان أكثر ما يسكككككتشكككككهد يف االأمة  مالك وهو إمام اللغة العربية: "كان

ابلقرآن، فإن مل يكن فيه شككككككاهد عدل إىل احلديث، فإن مل يكن فيه شككككككاهد عدل إىل أشككككككعار 

 . (1)العرب."

يث اسككككككككتدل علماء اللغة وأصككككككككحاب املعاجم اللغوية املشككككككككهورة من املتقدمني أبلفاظ احلد وقد

إمكامكا "منهم والنحويكة،  النبوي على إثبكات معكاين الكلمكات العربيكة وتقرير القواعكد الصككككككككككككككرفيكة

عمرو بن العالء، واخلليل، والكسائي والفراء، واألصمعي، وأبو  وأبو  هشام،و مالك ابنا اللغة: 

جعفر  ن قتيبة، وامل د، وابن دريد وأيبعبيد، وابن األعرايب، وابن السكككككككككككككككيت، وأبو حامت، واب

النحاس، وابن خالويه، واألزهري، والفارايب، والصكككاحب بن عباد، وابن فارس واجلوهري، وابن 

ن شكككبه إمجاع يف هذه القاعدة ع  ِّ ، حىت عُ (2)بري، وابن سكككيده، وابن منظور، والفريوزآابدي"

                                      

حتقيق: حممد أيب الفضل بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، لسيوطي، احلافظ جالل الدين عبد الرمحن، ا( 1)
 . 134، ص1م(، ج1964إبراهيم، )القاهرة: مطبعة البايب احلليب، د.ط.، 

م(، 1997-ه1417، 2)الرايض: أضواء السلف، طاحلديث النبوي يف النحو العريب، حممود، فجال، ( 2)
، حتقيق: علي حسني البواب، شرح كفاية املتحفظ حترير الرواية يف تقرير الكفاية؛ الفاسي، حممد الطيب، 100ص

 . 96م(، ص1983-ه1403، 1)الرايض: دار العلوم للطباعة والنشر، ط
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و حيان : "ال نعلم أحدا من علماء العربية خالف يف هذه املسككألة إال ما أبداه الشككيخ أبلقولاب

 .(1)يف شرح التسهيل، وابن الضائع يف شرح اجلمل، واتبَكَعُهما على ذلك اجلالل السيوطي"

‘ هو أفصح العرب لساانً وأبرعهم بياانً، كيف ال وقد شِهد ‘ ومستند القول أن الرسول 

 . (2)لنفسه بذلك قائاًل: "بُِعثت جبوامع الكلم"

 ؛يف تفسكككري ابن أيب حامت الرحيم والرمحن هلل احلمد ألفاظ يف رداحلديث القدسكككي الذي و  مثاهلا

الة ب: َقسككككككماَّلل   يقول ‘ اَّلل   قال رسككككككول"قال:  ¢عبد اَّلل   نب ابرج نع  بنيو  يينُت الصكككككك 

قال:  ،يمال الر محن الر ح، وإذا قبديع مدحينقال: ، عاملنيّب الر  َّلل   حلمدا :فإذا قالعبدي، 

"وإذا قكال العبكد احلمكد هلل قكال: شكككككككككككككككرين : ¢ روايكة ابن عبكاسويف ، (3)"عبكديي  أث  عل

 يمالر محن الر ح: "فككإذا قككال وعنككه ،"قككال محككدين عبككدي: ¢ويف روايككة أيب هريرة ، (4)عبككدي"

                                      

 .  96لفاسي صا( 1)
 ،9ج ،جبوامع الكلم بعثت‘ ، ابب قول النيب كتاب االعتصام ابلكتاب والسنةصحيحه، يف  البخاريجه أخر ( 2)
 كالمها  .(523)رقم ، 371ص ،1ج ،كتاب املساجد ومواضع الصالةصحيحه، يف مسلمو  ؛(7273)، رقم 91ص

نصرت ابلرعب، وبينا أان بعثت جبوامع الكلم، و  عن أيب هريرة رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال:
 . «انئم أتيت مبفاتيح خزائن األرض، فوضعت يف يدي

ومل أجده عند غريه هكذا من حديث جابر بلفظ:  .155ص ،1ج تفسري القرآن العظيم املُسند،، ابن أيب حامت( 3)
ابن كثري قال . 19ص ،1ج "،محدين"، بلفظ: ورالدر املنثور يف التفسري ابملأثله يف  اإال أن السيوطي عزاه "مدحين"،

لفظة "مدحين" عند  . كذلك وردت107ص ،1أي من طريق جابر، ج ،"وهذا غريب من هذا الوجه": هتفسري يف 
، 413ص ،2ج ، ابب القراءة خلف اإلمام فرض،اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه يف لبيهقيا

 أيب هريرة كذلك.(، لكن من حديث 1799)رقم 
، ابب ذكر شعب اإلميانواحلديث رواه البيهقي يف . 149ص ،1ج تفسري القرآن العظيم املُسند،بن أيب حامت، ا( 4)

قسمت الصالة بيين وبني عبادي فاحتة الكتاب ": بلفظعن ابن عباس،  (2147)رقم ، 37ص ،4ج فاحتة الكتاب
قال: هللا عز وجل: عبدي  ،فإذا قال العبد: }بسم هللا الرمحن الرحيم{جعلت نصفها يل ونصفها هلم، وآية بيين وبينهم، 

دعاين ابمسني رقيقني، أحدمها أرق من اآلخر، فالرحيم أرق من الرمحن، وكالمها رقيقان، فإذا قال: }احلمد هلل{ قال: 
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 .(1)"لدين عبدي أو أث  على عبديقال: 

على أنه ‘ إىل هللا، فريويه النيب ‘ احلديث القدسكككككككككككي هو "احلديث الذي يسكككككككككككنده النيب و 

 . (2)كالم هللا تعاىل"

احلمد، واترة بلفظ فتارة جاءت بلفظ ، بيان احلمدبني األلفاظ املسكككككككتعملة يف  ّيزت الرواايتم

خيتلف عن مع  املدح وعن   احلمدمع  مما يشري إىل أنجاءت بلفظ الشكر،  ، وأخرىاملدح

ومرة  الثناء بلفظ فمرة، عن الرمحن الرحيم كما اختلفت الرواايت أيضا يف التعبري.  الشكرمع  

غة الل معاجم جوع إىلوابلر  .افروقات يف املع  بينه ، كل ذلك يشككككككككري إىل وجودبلفظ التمجيد

ورجل حممود وحممد،  ،يدل على خالف الذم. يقال محدت فالان أمحدهفاحلمد "اآليت:  يتبني

أمحدت فالان، إذا ويقال  ،حممدا ‘إذا كثرت خصاله احملمودة غري املذمومة. وهلذا مسي نبينا 

يدل على وصككككككككف حماسككككككككن بكالم مجيل. ومدحه ةدحه فهو " املدح وأما. (3)"وجدته حممودا

                                      

ىل أن فيه ألفاظا وىف سنده ضعف وانقطاع، ويظهر ": اجلامع الكبري...."، قال السيوطي يف ومحدين شكرين عبدي
 . 825-824ص ،20ج "،مدرجة من قول ابن عباس

دار إحياء )، كتاب الصالة، ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، مسلمخرجه أ( 1)
قال هللا تعاىل: قسمت الصالة بيين وبني عبدي (، بلفظ: "395)، رقم 296ص ،1( جالرتاث، بريوت، د.ط، د.ت

وإذا قال: }الرمحن  محدين عبدي،نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: }احلمد هلل رب العاملني{، قال هللا تعاىل: 
وقال مرة فوض إيل  - لدين عبدي، وإذا قال: }مالك يوم الدين{، قال: أث  علي عبديالرحيم{، قال هللا تعاىل: 

ال: هذا بيين وبني عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: }اهدان ق ،فإذا قال: }إايك نعبد وإايك نستعني{ -عبدي 
 ".قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ،الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني{

حتقيق: عبد العزيز خمتار إبراهيم األحاديث القدسية األربعينية، هلروي، علي سلطان حممد أبو احلسن نور الدين، ا( 2)
 . 23األمني، )الرايض: دار التوحيد للنشر والتوزيع، د.ط.، د.ت.(، ص

 . 100، ص2ج معجم مقاييس اللغة،بن فارس، ا( 3)
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وأما الشكر فهو أييت مبع  "الثناء على اإلنسان على معروف . (1)"مدحا: أحسن عليه الثناء

كثر االمتالء والغزر يف الشكككككككككيء، يُقال: شككككككككككرت الشكككككككككجرة، إذا  "، وقد أييت مبع  (2)يوليكه"

. (4)"الشكككككككككيء مرتني، أو جعله شكككككككككيئني متواليني أو متباينني يرتكر " فهو الثناءوأما  .(3)"فيئها

َل دُه مع  و  .(6)"نة مرتنييعين ال تؤخذ يف السككَ  (5)«يف الصككدقة ال ثين»: ‘قال رسككول هللا 

 . (8)واملاجد هو العايل الشأن يف معاين صفاته""، (7)"َعظ َمه، وأثحَ  عليه"

يف الفرق بني احلمد واملدح منها: "أن املدح قد يكون منهيا عنه، كما  اذكر العسكري وجوه

‘ ، واحلمد مأمور به مطلقا كقوله (9)الرُتاب" الحَمد اِحنيَ "احثوا يف وجوه ‘: قال الرسول 

                                      

 . 308، ص5املرجع السابق ج (1)
 . 207، ص3ملرجع السابق جا( 2)
 ملرجع السابق. ا( 3)
 . 391، ص1ملرجع السابق جا( 4)
 ؛(7814)، رقم 160ص ،5ج ، بلفظ: "ال ثناء يف الصدقة"،علي عن الفردوس مبأثور اخلطابالديلمي يف  أخرجه (5)

اخلالفيات بني اإلمامني والبيهقي يف  ؛(10734)رقم ، 431ص ،2ج صنف،املورواه مرسال: ابن أيب شيبة يف 
 (.3349)رقم ، 388ص ،4ج ،الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه

 . 391، ص1ج مقاييس اللغة،معجم بن فارس، ا( 6)
حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي، )بريوت: مؤسسة الرسالة،  القاموس احمليط،لفريوزآابدي، أبو طاهر لد الدين حممد، ا( 7)
 . 318م(، ص2995-ه1426، 8ط
حتقيق: الشيخ بيت هللا بيات، )قم: معجم الفروق اللغوية، لعسكري، أبو هالل احلسن عبد هللا سهل مهران، ا( 8)

 . 482ه(، ص1412، 1مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسيي، ط
، 39ج ، ابب حديث املقداد بن األسود،‘كتاب أحاديث رجال من أصحاب النيب   املسند،خرجه أمحد يف أ( 9)
، كتاب الزهد والرقائق  صحيحه، يفمسلم  أخرجه ؛(، وفيه انقطاع ألن لاهدا مل يدرك املقداد23824)رقم ، 246ص

إذا رأيتم املداحني، فاحثوا يف » ، متصال، بلفظ:ابب النهي عن املدح، إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على املمدوح
 . (3002)رقم ، 2297ص ،4، ج«وجوههم الرتاب
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، كما أن نقيض املدح هو اهلجاء، لكن احلمد نقيضه (1)"من مل يشكر الناس مل يشكر هللا"

 ،ال يكون إال على إحسان وهللا حامد لنفسه على إحسانه إىل خلقهكما يبني أن احلمد "  الذم.

حسانه إىل والصفة وذلك مثل أن ةدح الرجل إب فاحلمد مضمن ابلفعل، واملدح يكون ابلفعل

ةدحه لسن وجهه وطول قامته وةدحه بصفات التعظيم من حنو قادر  أننفسه وإىل غريه و 

 . (2)"بوز أن حيمده على ذلك وإمنا حيمده على إحسان يقع منه فقط وال ،وعامل وحكيم

وأما الشكر فقد َصّنف ابن قتيبة الفرق بينه وبني احلمد حتت ابب مسّاه "معرفة ما يضعه الناس 

الشكر ، فالشكر خيتلف عن احلمد أبن (3)يف غري موضعه"، مشريا إىل أن الناس ال تفرق بينهما

  .(4)فاحلمد أعم من الشكر واحلمد يكون عن يد وعن غري يد"،، عن يد ال يكون إال

اللغوي هو تكرار الشيء، فهو  ا ُةّيز الثناء عن املدح، فذلك أن الثناء كما جاء يف معناهوأما م

 {مس خس حس جس مخ}تكرار املديح، ولذلك ُعرِفت الفاحتة ابملثاين، من قوله تعاىل: 

 . (5)عة، ألهنا ُتكرر يف كل رك[87]سورة احلجر:

                                      

 ؛(7504)رقم ، 472، ص12ج ،¢مسند أيب هريرة مسند املكثرين من الصحابة، ابب  املسند،أخرجه أمحد يف ( 1)
، 255ص ،4ج ،«ال يشكر هللا من ال يشكر الناس» بلفظ:ابب يف شكر املعروف ، كتاب األدب،  السننيف  داود وأبو 

من ال يشكر »: ، بلفظابب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك، أبواب ال  والصلة السنن،يف  الرتمذيو  ؛(4811)رقم 
 . (1954)رقم ، 339ص ،4، جهذا حديث صحيح، وقال: «ر هللاالناس ال يشك

  .203-201لعسكري صا( 2)
حتقيق علي فاعور، )السعودية: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف أدب الكاتب، بن قتيبة، أيب حممد عبد هللا مسلم، ا( 3)

 . 36والدعوة، د.ط.، د.ت.(، ص
، 4ه(، ج1414، 3، )بريوت: دار صادر، طلسان العرببن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد مكرم، ا( 4)
 . 424-423ص
 . 150نظر: العسكري صيُ ( 5)
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التحميد الثناء وأما التمجيد فقد أشار النووي إىل الفرق بينه وبني التحميد والثناء قائالً: "

وهلذا جاء جوااب  ،ويقال أث  عليه يف ذلك كله، والتمجيد الثناء بصفات اجلالل جبميل الفعال

 . (1)"للرمحن الرحيم الشتمال اللفظني على الصفات الذاتية والفعلية

 .ة النبوية بيان للقرآن الكرمينالس  قاعدة: 

 شرح القاعدة: 

جاءت شكل يف القرآن و في أو أَ فة ما ُأمجل أو خَ الناس كجاءت لتُبني لبال خالف نة النبوية الس  

 جي}: ´بذلك تنفيذا ألمره ‘ ، وقد قام الرسول (2)موّضحة مراد هللا من أوامره وأحكامه

، فعن  الصحابة  وكذلك كان يفعل. [44]سورة النحل: {ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

فذكروا عنده الشفاعة،  ¢كانوا جلوسا عند عمران بن حصني   حبيب بن أيب فضالة املكي

، فغضب عمران حاديث ما جند هلا أصال يف القرآن: اي أاب جنيد لتحدثوان أبفقال رجل من القوم

غرب ثالاث، وصالة بن حصني وقال لرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: وجدت فيه صالة امل

ال، قال: فعمن أخذمت : ، واألوىل أربعا، والعصر أربعا؟ قال، وصالة الغداة ركعتنيالعشاء أربعا

 . (3)‘" ، وأخذانه عن رسول هللاوه عنا؟ ألستم أخذمتهذا الشأن

                                      

، 3)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، طشرح صحيح مسلم بن احلجاج، لنووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي، ا( 1)
 . 104، ص4ه(، ج1392

 . 30، ص1لباتلي جا( 2)
 "بلفظ آخر: السنن، أخرجه أبو داود يف  ؛(547)رقم , 219، ص18جاملعجم الكبري، لط اين يف اأخرجه ( 3)

حدثنا صرد بن أيب املنازل، قال: مسعت حبيبا املالكي، قال: قال رجل لعمران بن حصني: اي أاب جنيد، إنكم لتحدثوننا 
أوجدمت يف كل أربعني درمها درمها، ومن كل كذا وكذا »فغضب عمران، وقال للرجل:  أبحاديث ما جند هلا أصال يف القرآن
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 على احلديث دلّ املذكور يف القاعدة السابقة،  احلديث القدسييف تفسري ابن أيب حامت مثاهلا و 

ومن  .القول آبية احلمد دون إايها بدأ كذلك ملالو كانت  ف ،آية من الفاحتة  تُعدأن البسملة ال

كما اُحتج .  (1)املصلي غري ملزم بقراءهتا يف الصالة املكتوبةُحكماً أبن  نبط بعض العلماءمث است

للمأموم خلف صالة يف املسألة اخلالفية الواقعة بني العلماء يف وجوب قراءة الفاحتة ابحلديث 

 . (2)اإلمام من عدمه

فيها رد على من يزعم بوجوب االكتفاء ابلقرآن  فرعيةهذه القاعدة وما تتضكككككككمن من مسكككككككائل 

وهذا القول مردود وضال، إذ كيف ةكن  ،ع وال حاجة للسنة النبوية يف ذلكالكر  يف التشري

وأفعال  بني لنا صكككفة الصكككالة من أقوالاالكتفاء ابلقرآن يف تبيني األحكام العملية، فالقرآن مل يُ 

اد دعوى يُر عن السكككككنة، فتلك  لذا ال ةكن أن يُفهم القرآن مبعزل .وواجبات وأركان ابلتفصكككككيل

 هبا هدم الدين وتقويض أركانه.

الصراط املستقيم اترة ‘ ، فقد فّسر الرسول {ىي مي خي}قوله تعاىل:  مثاهلاو 

                                      

من أخذمت هذا؟ أخذمتوه  فعن»قال: ال، قال: « شاة شاة، ومن كل كذا وكذا بعريا كذا وكذا، أوجدمت هذا يف القرآن؟
(، قال احملقق: 1561رقم ) ،95-94، ص2، كتاب الزكاة، ابب ما جتب فيه الزكاة، ج«"‘عنا، وأخذانه عن نيب هللا 

 ضعيف.
)املغرب: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف عبد هللا حممد القرطيب، يُنظر: ابن عبد ال ، ( 1)

 . 207-206، ص2ه(، ج1387وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، د.ط.، 
قراءة الفاحتة للمأموم خلف اإلمام: (، 2018حممد إبراهيم حممد، ) نظر: سويفي: أشرف زاهر حممد، واحللواين:يُ ( 2)

 . 150-97، ص25، عجملة جممع دراسة حديثية فقهية،
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يف حديث نواس بن  (2)، واترة ابإلسالم(1)¢ يف حديث علي بن أيب طالب بكتاب هللا

أشار إىل ذات واحدة وهو الدين، لكنه عّ  يف كل ‘ . فالرسول ƒ(3)مسعان األنصاري 

هذه األقوال مردها لشيء واحد، وأن  إىل هذا التفسري ابن كثرينّوه وقد مرة بصفة من صفاته. 

 .  (4)ملتني، وصراطه املستقيم""فمن اتبع االسالم فقد اتبع القرآن، وهو كتاب هللا وحبله ا

وكان من  (5)¢ عطية السعدي"عن ، [2]سورة البقرة: {جن}يف تفسري قوله تعاىل:  مثاهلاو 

ال يكون الرجل من املتقني حىت يدع ما ال أبس ‘: قال: قال رسول هللا ‘ أصحاب النيب 

 . (6)"به حذرا ملا به البأس

عليه الصالة فيه  بنّي  إذان لمل، يف بي جاءيف احلديث لصفات املتقني ‘ وضيح الرسول ت

الم مع  املتقني وجعل لذلك املع  ضابطًا حمددا وهو ترك املشتبهات عليه اليت هي يف ,والس

 حقيقة األمر ال أبس هبا خوفا مما الوقوع يف احلرام وهو الذي به البأس.

                                      

 . 159، ص1ج التفسري،ابن أيب حامت، ( 1)
 . 160، ص1ج املرجع السابق( 2)
سكن الشام، له  حه،صحيحديثه عند مسلم يف و وألبيه صحبة،  ه، بهل ،اس بن مسعان خالد العامري الكاليبالنو ( 3)

، 6اإلصابة يف متييز الصحابة، ج. ابن حجر، اخلوالين، ومجاعةدريس أبو إ، و رينف بن : جبريعنه ، روىروايةصحبة و 
 . 445، ص2، الذهيب، اتريخ اإلسالم، ج377ص
حتقيق سامي حممد سالمة، )د.م.: تفسري القرآن العظيم، بن كثري، أبو الفداء إمساعيل عمر القرشي الدمشقي، ا( 4)

 . 139، ص1م(، ج1999-ه1420، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
وجزم ابن حبان أبنه عطية بن عروة ، وقيل ابن سعد، وقيل ابن قيس السعدي ،وقيل ابن عمرو، عطية بن عروةهو ( 5)

، بكر. وقيل: من بين جشم بن سعد قيل: هو من بين سعد بن، ووقع عند الط اين واحلاكم: عطية بن سعد ،بن سعد
 . 421ص ،4ج ة،اإلصابة يف متييز الصحاب. ابن حجر، نزل الشام ،صحايب معروف، له أحاديث

  .173، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 6)
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 بن عمرو، عبد هللاعن "، [5]سورة البقرة: {زب رب يئ}يف تفسري قوله تعاىل:  مثاهلاو 

فنكاد أن  فنرجو، ونقرأ من القرآن القرآن اي رسول هللا: إان نقرأ من: وقيل له‘ عن النيب 

مل ذلك أقالوا: بلى اي رسول هللا. فقال: أال أخ كم عن أهل اجلنة وأهل النار؟  :فقال، نيأس

قالوا إان نرجو أن  املفلحون هؤالء أهل اجلنة. -إىل قوله -الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني

عظيم هؤالء أهل النار، لسنا  -إىل قوله -نكون هؤالء. مث قال: إن الذين كفروا سواء عليهم

 . (1)"هم اي رسول هللا؟ قال: أجل

يف احلديث جاء جواب النيب عليه الصالة والسالم ملا أشكل على الصحابة من آايت القرآن 

وفعل أوامره والتصديق مبا جاء به سبب للفالح ، وبنّي هلم أن العمل بكتاب هللا للعمل به

والفوز ابجلنة، وأن الكفر ابهلل جزاءه النار، وما داموا أتو أبسباب اإلةان واجتناب الكفر 

 . فلريجوا خريا

 (2)عن تويلة ابنة أسلم ~، "[3]سورة البقرة: {ىن من خن}يف تفسري قوله تعاىل:  مثاهلاو 

فصلينا سجدتني  (3)د بين حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياقالت: صليت الظهر أو العصر يف مسج

مث جاءان من خي ان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد استقبل البيت احلرام، فتحول الرجال 

                                      

 . 184، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 1)
من املبايعات، روى حديثها الط اين، من طريق إبراهيم أو مسلم، األنصارية احلارثية، تويلة ابلتصغري بنت أسلم، هي ( 2)

، ويقال فيها: تولة، أو ابن محزة الزبريي، عن إبراهيم بن جعفر بن حممود بن حممد بن سلمة، عن أبيه، عن جدته أم أبيه
 . 59ص ،8ج اإلصابة يف متييز الصحابة . ابن حجر،نويلة
 . 187، ص1ج البداية والنهاية،ابن كثري، هو مسجد بيت املقدس. ( 3)
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مكان النساء، والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتني الباقيتني مستقبلي البيت احلرام. قال 

حني بلغه ذلك قال: أولئك قوم آمنوا ‘ ة أن رسول هللا إبراهيم: فحدثين رجال من بين حارث

 .(1)"ابلغيب

 وإقرارلصفة املؤمنني ابلغيب،  عليه الصالة والسالم ابآلية هو بيان منه‘ استشهاد النيب ف

الذين امتثلوا لألمر النبوي بال تردد أو مناقشة إلةاهنم الغييب وهو إةاهنم   بفعل الصحابة 

 برسول هللا وأنه املبلغ عن هللا عز وجل.

عن نفسه أو بيّنه لنا  ´قاعدة: "ال جمال للعلم أبمساء هللا وصفاته إال مبا بيّنه لنا 

 . (2)‘"رسوله

 شرح القاعدة:

ال لال للعقل فيها، كما أنه ال لال للعلم هبا إال من طريق أمساء هللا تعاىل وصفاته توقيفية، ف

ب اإلةان به، فهو هو احلق وب ´عن هللا ‘ الوحي؛ الكتاب والسنة. فما أخ  به الرسول 

{ يه ىه مه جه ين من خن حن جن} يف كتابه: ´أعلم اخللق به وكالمه وحي كما وصفه هللا 

 . (3)[4-3]سورة النجم:
                                      

 . 179، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 1)
 . 98، ص5، ع27مجملة جامعة امللك عبد العزيز، ل حوفان، "قواعد يف توحيد األمساء والصفات"، آ( 2)
-ه1435، 9)الرايض: مكتبة الرشد، طد، منهج اإلستدالل على مسائل االعتقاسن، عثمان علي، حيُنظر: ( 3)

 . 223، ص1م(، ج2014
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َأن  ُعثحَماَن " :ƒابن عباس ، حديث حامت يف تفسري اسم الرمحن أورد ابن أيبمثال ذلك: 

ِم اَّللِ  ‘ بحَن َعف اَن َسَأَل َرُسوَل اَّللِ   ، َوَما  الر مححَنِ َعنح ِبسح َاِء اَّللِ  م  ِمنح َأمسح الر ِحيِم فَكَقاَل: ُهَو اسح

ِم اَّللِ   َ اسح َنُه َوَبنيح َ األك  بَكيكح ِ َوبَكَياِضِهَما ِمَن القربِإال َكَما َبنيح َننيح  . (1)"َسَواِد الحَعيكح

ألن عثمان بن عفان و ، واليت ال تُعلم إال ابلوحي غيبياتث فيه نوع من اإلخبار عن الهذا احلدي

مل يُعرف عنه النقل عن أهل الكتاب، لذلك ُيستبعد أن يكون هذا احلديث من  ¢

 اإلسرائيليات. 

هلم ما ُعرف ‘ ن كالم العرب، لذلك مل يُفسر الرسول والصحابة عرب ُخلص، فهم يفهمو 

من األمور الغيبية واليت أطلعها  ´في عنهم مما َعل َمهُ هللا رآن ابللغة، وإمنا فّسر هلم ما خمن الق

 حي جي} لقوله تعاىل:إنفاذا  ´، ومنها أمساء هللا (2)عليه وحده دوهنم، وأمره ببياهنا هلم

 . [44]سورة النحل: { ٰر ٰذ يي ىي مي خي

  األحاديث مبا يدفع وهم التعارضقاعدة اجلمع بني

 شرح القاعدة: 

سراقة: أنه  ومنه حديث، عارض الشيء ابلشيء معارضة: قابلهالتعارض لغة من عارض، و"

                                      

 ،5"، جقال أيب: هذا حديث منكر": عللاليف أيب حامت  قال ابن. 148، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 1)
. وكالم ابن أيب حامت يشري إىل منهج امُلحدثني وهو أحدهم، وذلك أنه أورد احلديث يف كتابه التفسري ابلرغم 342ص

 من نكارته. 
م(، 2020-ه1441، 2)الدمام: مكتبة املتنيب، طالتحرير يف أصول التفسري، محد، طه عابدين طه، يُنظر: ( 2)
  .114ص
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 .(1)"أي اعرتض به الطريق ةنعهما من املسري وأيب بكر الفرس ‘ لرسول هللا عرض

معه ، لكن بشيء من النظر ْيكن يف الظاهر الدليلني على سبيل املمانعة قابُلت اصطالحاً:و 

 .(2)"اجلمع بينهما أو ترجيح أحدمها

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}قوله تعاىل: ومثاال لذلك يف تفسري ابن أيب حامت ل

 ،َعِديِّ بحِن َحامتِ  د إال حديث ، إذ مل يور [7]سورة الفاحتة:  {ّٰ ِّ ُّ َّ

: الحَمغحُضوِب َعَليحِهمح الحيَكُهوُد، َوال الض الِّنَي -َصل ى اَّلل ُ َعَليحِه َوَسل مَ  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّلل ِ 

َصل ى اَّلل ُ َعَليحِه  -ويف رواية أخرى، َعنح َعِديِّ بحِن َحامتِ  قَاَل: أَتَكيحُت َرُسوَل اَّلل ِ . (3)الن َصاَرى

، َوالن َصاَرى ُضالل  َوُهَو جَ  -َوَسل مَ  ِجِد فَكَقاَل: ِإن  الحيَكُهوَد َمغحُضوب  َعَليحِهمح  . (4)اِلس  يف الحَمسح

 والضآلني ابليهود املغضوب عليهم‘ الرسول  يف الرواية األوىل ختصيص جند

بقوله: "وال أعلم  من أهل السلفملفسرين ا عدم اخلالف بنيابن أيب حامت قد نقل و ، لنصارىاب

 لصرييفا قول كل  من الزركشي نقل حول هذه العبارةو  ،(5)"بني املفسرين اختالفايف هذا احلرف 

"إمنا يسوغ هذا القول ملن لث البحث الشديد، وعلم  قال الصرييف: :، يقولوابن القطان

وهلذا مل يظهر  أصول العلم، ومحله، فإذا علم على هذا الوجه، مل بز اخلروج منه؛ ألن اخلالف

                                      

 . 167، ص7ج عرض،مادة  لسان العرب، ابن منظور،( 1)
-ه1426، 1)الرايض: دار التدمرية، طأصول الفقه الذي ال يسع جهله، لسلمي، عياض انمي عوض، ا( 2)

 . 415، ص1م(، ج2005
 . 163، ص 1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 3)
 . السابق املرجع( 4)
 .  164، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 5)
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وإن جاز  نقول لإلنسان عدل قبل اخلربة، فإذا علمناه مبا يعلم به مسلم حكمنا بعدالته، ال

يظهر، إن كان من أهل العلم ال أعلم خالفا قول القائل: . وقال ابن القطان: خالف ما علمناه

: "لرواية ، بقوله‘رجّح ابن جزّي التخصيص لوجه تقد  رواية النيب  كما  .(1)"فهو حجة

 ... أوىل وأعلى وأحسن ‘تفسري النيب "القرطيب بقوله: كذلك و  ،(2)وجاللة قائله"‘ النيب 

 . (3)"وكذلك كان اختيار اجلمهور

ف الصفة فيه تعري"، اليهود "املغضوب عليهمالرواية األوىل: يف صياغة اللفظ  التخصيصويؤيد 

كما يف   ،(4)صاراجلملة اخلربية يدل على االحن تعريف اجلزأين يفوجعلها مبتدأ، ومعلوم أن 

اص ابليهود والضالل خاص قولنا: القائم زيد، أي ال غريه، فكان مقتضى ذلك أن الغضب خ

ترجح خصوص اليهود ابملغضوب  من النصوص القرآنية قرينة ملفسرونوقد ذكر اابلنصارى. 

، وخصوص النصارى ابلضالل يف [61]سورة البقرة: {مظ حط مض خض} عليهم يف قوله تعاىل:

 . (5) [77]سورة املائدة:{ مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي}قوله تعاىل: 

                                      

-ه1414، 1)د.م.: دار الكتيب، طالبحر احمليط يف أصول الفقه، لزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين حممد عبد هللا، ا( 1)
 . 488، ص6م(، ج1994

 . 67، ص1ج التسهيل لعلوم التنزيل،بن جزي، يُنظر: ا( 2)
 دوين وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: حتقيق: أمحد الاجلامع ألحكام القرآن، لقرطيب، أبو عبد هللا حممد أمحد اخلزرجي، ا( 3)

 . 150-149، ص1م(، ج1964-ه1384، 2دار الكتب املصرية، ط
 املكتبة)بريوت:  عبد احلميد هنداوي، حتقيق:، حاشية الدسوقي على خمتصر املعايننظر: الدسوقي، حممد عرفة، يُ ( 4)

عروس األفراح يف شرح تلخيص ؛ يُنظر: السبكي، هباء الدين أمحد علي، 483ص ،2ج، د.ط.، د.ت.(العصرية، 
، 1م(، ج2003-ه1423، 1حتقيق: عبد احلميد اهلنداوي، )بريوت: املكتبة العصرية للطباعة والنشر، طاملفتاح، 

 . 405ص
  .  56، ص1ج تفسري القرآن العظيم،بن كثري، ا؛ 78، ص1جاحملرر الوجيز، ابن عطية،  يُنظر:( 5)
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"اليهود : ‘، قوله يف الرواية الثانية اختالف ترتيب األلفاظ االنتباه يلفت من انحية أخرى،

 واخلرب صفة نكرة متأخرة عن األصل، كالقول: زيد قائم،، فاإلسم جاء مبتدأ، مغضوب عليهم"

 أن كما.  الصياغة ال تدل على احلصر نفال ْينع أن يكون هناك قائمني آخرين، ومن مث فإ

ثبات، والنكرة يف سياق اإلثبات جاءات نكرتني يف سياق اإل اللفظتني "مغضوب عليهم وضالل"

على حلوق الغضب والضالل بكثري آايت من القرآن تدل  كذلك هناك. (1)دل على اإلطالقت

 جع مظ حط مض خض حض جض}قوله تعاىل: ك والكفرة غري اليهود والنصارى،من العصاة 

 زث رث يت} ، وقوله تعاىل:[16]سورة األنفال:{ مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

  [.108]سورة البقرة: {ىف يث ىث نث مث

 رأيه أبن تفسري يوجهأخذ ابلقول الثاين وهو جواز التعميم أبن من  ديثنياجلمع بني احلْيكن و 

ذكر اليهود والنصارى ‘ مبع  أن الرسول  ،(2)املثال من قبيل هلذه اآلية جاء‘ الرسول 

 أفراد من العموم ال خُيصص احلكم، ذكرُ و ، لذلك احلكم وليس على سبيل التخصيص مثاال

"فاملغضوب عليهم قال ابن عاشور:  ،مشاركة اآلخرين معهما يف احلكممن ذلك ال ةنع ف

 الضآلون جنس للفرق اليتو جنس للفرق اليت تعمدت ذلك واستخفت ابلداينة عن عمد، 

 

                                      

حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، )بريوت: اإلحكام يف أصول األحكام، آلمدي، أبو احلسن سيد الدين علي الثعليب، ا( 1)
 . 3، ص3املكتب اإلسالمي، د.ط.، د.ت.(، ج

)جدة: مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام ، التحرير يف أصول التفسريلطيار، مساعد سليمان، ا( 2)
 . 131م(، ص2017-ه1438، 3الشاطيب، ط
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سواء ابلتخصيص كلتا الروايتان أن  ، مع االعتبار (1)أخطأت الدين عن سوء فهم وقلة إصغاء" 

ية فال خيرجان من اآل، دخول اليهود والنصارى يف اخلطاب على قطعيةداللة هلما أو التعميم 

 قوهلمبتفسري من ال هماإخراجبعض الفئات اليت حتاول  هو احلال مع كما  ،كانت  أبي صورة

أن "املغضوب عليهم والضآلون ليسوا اليهود والنصارى ... وأن حصره ُيسبب الكراهية 

 ، بدعوى إعادة قراءة النص بطريقة عبثية ال منهجية علمية. (2)والعنصرية"

 

 

 

 

  
                                      

 . 196، ص1جالتحرير والتنوير، بن عاشور، ا( 1)
 ر: غري املغضوب عليهم وال الضآلنيحممد شحرو م؛ يُنظر: شحرور، حممد، 2014يونيو  17الرابط، هسربيس، ( 2)

YouTube - . 

https://www.youtube.com/watch?v=kGAmR5L-WmY
https://www.youtube.com/watch?v=kGAmR5L-WmY
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 ألحاديث اليت هلا حكم الرفعالقواعد التفسريية املتعلقة اباملبحث الثاين: 

قول الصحايب الذي له حكم الرفع هو الذي يتضمن ألفاظا ال ُتشعر أبهنا مرفوعة إىل 

  .(1)، لكن هبا من القرائن ما تُِلحقها ابحلديث املرفوع‘النيب 

 له حكم الرفع القرآن نزول عنالصحايب إخبار : قاعدة

 شرح القاعدة: 

الذي شهد و  ¢ نزول القرآن على قسمني: ابتداًء وسبباً، وكال النوعني إذا أخ  به الصحايب

إال من طريق الرسول له به  ال يتأتىنه معلوم أن هذا فله حكم الرفع، إذ إ الوحي والتنزيل للقرآن

 نزلت يف الصحايب الذي شاهد الوحي إذا أخ  عن آية أهنا"البغدادي: اخلطيب ، قال (2)‘

 .مرفوعا ، ومع  قوله مسندا أي (3)"كذا وكذا كان ذلك مسندا

قال له ‘  دعلى حمم’ أول ما نزل ج يل "قال:  باسع ناب نع، تفسري بسم هللا مثاهلا

 . (4)"ج يل قل: بسم اَّلل  اي حممد

                                      

رعية جملة جامعة الشارقة للعلوم الشاجليطان، "احلديث املوقوف الذي له حكم الرفع: دراسة نقدية". يُنظر: ( 1)
 . 383، ص1، ع16م والدراسات اإلسالمية،

، فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي، السخاوي، مشس الدين أبو اخلري حممد عبد الرمحنيُنظر:  (2)
مناهل ؛ يُنظر: الزرقاين، 156، ص1م(، ج2003-ه1424، 1حتقيق: علي حسني علي، )مصر: مكتبة السنة، ط

 . 33، ص1جالعرفان يف علوم القرآن، 
حتقيق: حممود الطحان، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، لبغدادي، اخلطيب أبو بكر أمحد علي اثبت، ا( 3)

 . 292، ص2)الرايض: مكتبة املعارف، د.ط.، د.ت.(، ج
ابن (، قال 138، ح )115 /1جامع البيان  يفالط ي ، رواه 146، ص1ج التفسري املُسند، ،ابن أيب حامت( 4)

 هللا أعلم.وهذا األثر غريب، وإمنا ذكرانه ليعرف، فإن يف إسناده ضعفا وانقطاعا، و: 113 /1ه تفسري  يف كثري
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، أو مِسعه من ‘إما مِسعه مباشرة من رسول هللا  ¢ظاهر احلديث ُيشري إىل أن ابن عباس 

صحايب آخر. فإن كان من النوع األول فهو األصل يف الرواية وال يتطرق إليه االحتمال، وإن 

، والنقل عن صحايب آخر مسَِعهُ من الرسول (1)كان من النوع الثاين فهو يُعد نقالً ال نصاً صرحياً 

 .  (2)ألوىل والذي ال يتطرق إليه االحتمالمباشرة يرفع احلديث إىل املرتبة ا‘ 

فهذا احلديث له حكم الرفع وإن مل يقع لفظه، يقول احلاكم يف مستدركه يف تفسري ابن 

والتنزيل عند  ليعلم طالب هذا العلم أن تفسري الصحايب الذي شهد الوحي"عباس للفاحتة: 

  سملة كانت تنزل معجاءت شواهد أخرى تُعزز أبن الب وقد. (3)"الشيخني حديث مسند

 ، قال: "كنا ال نعلم فصل ما بني السورتني حىت تنزل¢ عن ابن مسعودسورة، ف بداية كل

 ال يعرف فصل السورة ‘ كان النيب"قال:  ،¢ عن ابن عباس، و (4)"يل ىل مل خل

 . (5)"يل ىل مل خل عليه:تنزل  حىت

                                      

جامع األصول يف أحاديث الرسول، بن األثري، لد الدين أبو السعادات املبارك حممد عبد الكر  الشيباين، ايُنظر: ( 1)
م(، 1969-ه1389، 1حتقيق عبد القادر األرنؤوط، مكتبة احللواين، مطبعة املالح، )د.م.: مكتبة دار البيان، ط

 . 90، ص1ج
نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، د علي حممد العسقالين، بن حجر، أبو الفضل أمحا( 2)

 . 131، ص1ه(، ج1422، 1حتقيق عبد هللا ضيف هللا الرحيلي، )الرايض: مطبعة سفري، ط
 (. 3021، رقم )283، ص2ج املستدرك على الصحيحني،حلاكم يف ا (3)
اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب (، ويف 2129، رقم )22، ص4ج ،شعب اإلميان جامعلبيهقي يف اأخرجه ( 4)

عمر بن (، وفيه: 17، رقم: )62 /1التفسري الوسيط  يف لواحديوا (،1518، رقم: )273 /2حنيفة وأصحابه 
 . هو عمر بن أيب خليفة، بصري ثقةالبيهقي:  قال ،احلجاج

املستدرك على يف حلاكم (، وا126، رقم )566، ص2ر به، ج، ابب ما جاء فيمن جهالسننأخرجه أبو داوود يف ( 5)
صححه احلاكم وغريه، : 41ذكر اجلهر ابلبسملة ص: (، وصححه، وقال اخلطيب يف 845، رقم )355 /1 الصحيحني

  .قلت: له علة؛ فإن أاب داود أخرجه أيضا يف املراسيل، وقال: قد أسند هذا احلديث، وهذا أصح، يعين املرسل
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  له حكم الرفعاإلخبار عن األمور الغيبية قاعدة: 

 شرح القاعدة: 

 ن الصاحب إذا قال قوالً ال يقتضيه القياس فإنه حممول على املسند إىل النيبإ: "ابن العريب قال

، كاإلخبار عن األمور الغيبية (1)، ومذهب مالك ومذهب أيب حنيفة فيها أنه كاملسند"‘

كم من وصف للجنة أو النار، وأخبار األمم السابقة واألمور املستقبلة من الفنت واملالحم، أو احل

ك ال يتحصل هلم من ابب الرأي تعيني ثواب أو عقاب لفعل من األفعال، كل ذل لىع

 .(2)جتهاد وليس منقوال عن لسان العرب، فهو له حكم الرفعواال

وإن كانت الرواية عن اتبعي، وهو يُعد من أئمة التفسري اآلخذين من الصحابة، وصّح سنده، 

غري أن بعض أهل العلم .(3)أيضا لكنه مرسل رفعفقد يقبل وله حكم الأو اعتضد مبرسل آخر، 

قد قّيد ذلك أبن ال يكون ممن اشتهر عنه النقل من أهل الكتاب، وأن ال يكون استند يف 

 . (4)ذلك على معرفته ابللغة

، َوال إَِلَه ِإال  َعنِ ، تفسكككككككري احلمد هلل مثال: بحَحاَن اَّللِ  َنا سكككككككُ ، قَاَل: قَاَل ُعَمُر: َقدح َعِلمح ابحِن َعب اس 

                                      

حتقيق حممد عبد هللا القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، بن العريب، القاضي حممد أبو بكر اإلشبيلي املالكي، ا( 1)
 . 207، ص1م(، ج1992، 1ولد كر ، )د.م.: دار الغرب اإلسالمي، ط

 ؛ السخاوي،138، 102، ص1ج نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر،بن حجر، ايُنظر:  (2)
 .  156، ص1ج ،تح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقيف
)بريوت: دار الكتاب العريب، د.ط.، اإلتقان يف علوم القرآن، لسيوطي، احلافظ جالل الدين عبد الرمحن، يُنظر: ا( 3)

 . 90م(، ص2011-ه1432
حتقيق ربيع هادي مدخلي، الُنكت على كتاب ابن الّصالح، أبو الفضل أمحد علي العسقالين، يُنظر: ابن حجر، ( 4)

 . 2/532ه، 1415، 3دار الراية، الرايض، ط



40 

؟ فَكَقاَل َعِليٌّ:   ُد َّللِِ  َمح ُ، َفَما احلح هِ اَّلل  ُ لِنَكفحسكِ يَكَها اَّلل  ويف رواية أخرى "فما سكبحان هللا؟  ".َكِلَمة  َرضكِ

  .(1)حب أن تُقال"لنفسه، وأفقال علي: كلمة أحبها لنفسه، ورضيها 

ِسهِ   "لكلمة احلمد أبهنا  ¢تفسري علي بن أيب طالب  ُ لِنَكفح ابحلكم  فيها جزم "َكِلَمة  َرِضيَكَها اَّلل 

على فعل هللا وما يرتتب على ذلك من ثواب على قوهلا، فهذا من قبيل الغيب، إذ كيف له أن 

 ‘. ارتضاها لنفسه من غري طريق رسول هللا  ´يعلم أن هللا 

يقول: مسعت  ¢جابر بن عبد هللا فعن " يد هذا منها:تؤ  أحاديث مرفوعة نةالس   وقد ورد يف

 . (2)«أفضل الذكر ال إله إال هللا، وأفضل الدعاء احلمد هلل»يقول:  ‘رسول هللا 

من الصحابة الذين كانوا أحياان يروون اإلسرائيليات يف  ¢عليا  وقد ذُِكر أن

 سرائيل إ"حدثوا عن بين وهو من قبيل الرخصة بذلك لقوله عليه الصالة والسالم (3)التفسري

قد ُيشِكل على املرء أن يُفرق يف التداخل احلاصل يف هذه الرواية بني ومن مث ف ،(4)وال حرج"

 وأن تكون من الغيب الذي نقله‘  عن رسول هللا ¢أن تكون من الغيب الذي مسعه علي 

 عن أهل الكتاب. وةكن حل هذا اإلشكال ابألسباب اآلتية:

                                      

 . 151ص ،1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت ( 1)

، 462 ص /5جالرتمذي (، و 3800، رقم )712، ص4ابب فضل احلامدين، جالسنن، أخرجه ابن ماجه يف  (2)
  .هذا حديث حسن غريب ، وقال:مستجابةابب ما جاء أن دعوة املسلم (، يف أبواب الدعوات 3383رقم: )

)اخل : اإلسرائيليات يف تفسري ابن جرير الطربي: الرواة واملوضوعات واملقاصد، لزهراين، انيف سعيد مجعان، ا( 3)
 . 66م(، ص2018-ه1439، 1تكوين للدراسات واأللاث، ط

، 4ب ما ذكر عن بين إسرائيل، جاب كتاب أحاديث األنبياء،اجلامع املسند الصحيح، أخرجه البخاري يف ( 4)
 (. 3461، رقم )170ص
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مور العقيدة أو املتصلة عن أ أهنم كانوا يسألون أهل الكتاب  الصحابة أواًل: مل يَرِد عن 

 .(1)‘ابألحكام، أو عن األشياء اليت ثُِبتت هلم عن الرسول 

رائيلية يف تفسري الط ي عن واليت أحصت املروايت االس (2)اثنياً: بّينت الدراسة االستقرائية

 طُرق ةكن أن تساعد يف التفريق بني ذلك التداخل وهي: 

 النص، ويكون مذكورا صراحة من قبل الراوي أنه نقل إما من كتبهم أو ُرواهتم. -1

القرائن سواء كانت لفظية كأن يُقال: "ُكنا حُنّدث"، "ذُِكر لنا"، "بلغنا" يف سياق  -2

ن الناقل للخ  أحد رواة أهل الكتاب مثل كعب املروية، أو حالية، كأن يكو 

 . (3)األحبار أو وهب بن منبه

، ومن مث فهي أقرب للغيب ¢علي  روايةالطريقني يف  هذينمن  ، مل أجد أايروايةال إىلوابلنظر 

 ‘. الذي ةكن أن يكون مِسَعُه من رسول هللا 

فعن  ،(4)ابيف كتب أهل الكت مل ُتذكراملركب لفظة احلمد هلل  فإن إضافة إىل ما سبق،

، مسع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، ‘، قال: بينما ج يل قاعد عند النيب ¢ ابن عباس

فقال: "هذا ابب من السماء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك 

                                      

 .10، ص4ج التفسري واملفسرون،لذهيب، حممد حسني، ا( 1)
 . 32صاإلسرائيليات يف تفسري ابن جرير الطربي: الرواة واملوضوعات واملقاصد، لزهراين، ا( 2)
 ملرجع السابق. ا( 3)
 ينظر:إبمسه، ومل أجد مركب "احلمدهلل"؛ ‘ وردت ألفاظ شبيهة ب"احلمد" مفردة واليت تتحدث عن نبوة النيب ( 4)

كتاب هل تنبأ الكتاب املقدس عن نيب آخر   -األمساء و الصفات من كلمة شبيهة بك احلمد ، موقع األنبا تكال هيمانوت
 .   |Takla.org-Stأييت بعد املسيح؟

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-005-Is-there-a-New-Prophet-After-Jesus/Is-Muhammad-After-Jesus-08-Chapter-7-Names-of-Hamd.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-005-Is-there-a-New-Prophet-After-Jesus/Is-Muhammad-After-Jesus-08-Chapter-7-Names-of-Hamd.html
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مل يؤهتما نيب قبلك: ا نزل إىل األرض مل ينزل قط إال اليوم، فسلم، وقال: أبشر بنورين أوتيتهم

"مل ’ . فقوله (1)"وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ لرف منهما إال أعطيته فاحتة الكتاب،

إىل خلو ُكتب أهل الكتاب قد يكون مؤشر يؤهتما نيب قبلك" وقوله "لن تقرأ لرف منهما" 

حتب أن أعلمك سورة مل ينزل يف التوراة "أُليب بن كعب: ‘ قول الرسول يؤيده كذلك منها، و 

: ‘ قال رسول هللاوال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها؟ قال: نعم اي رسول هللا، 

والذي نفسي بيده ما أنزلت ‘: كيف تقرأ يف الصالة؟ قال: فقرأ أم القرآن، فقال رسول هللا 

 .(2)يف الفرقان مثلها"يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال 

َربِّ الحَعاَلِمنَي. قَاَل: "َعنح َأيب الحَعالَِيِة:  ،{ىم مم}قوله تعاىل: : تفسري آخر مثال

، َأوح أَرحبَكَعَة َعَشر أَلحَف َعاملَ   ن  َعاملَ ، َوَما ِسَوى َذِلَك ََثَانَِيَة َعَشَر أَلحَف َعاملَ  ، ِمَن اإِلنحُس َعاملَ ، َواجلِح

، َومَخحُسِماَئِة َعا ملَ  الحَمالِئَكِة َعَلى اأَلرحِض. َواأَلرحُض أَرحَبُع َزَوااَي، َفِفي ُكلِّ زَاِويَة  َثالثَُة آالِف َعاملَ 

 .(3)"َخلَقُهمح لِِعَباَدتِهِ 

، يف قَكوحلِِه: َربِّ الحَعاِلِمنَي، قَاَل: و  ِر، َوأَرحبَكُعِماَئة  يف الحَعاَلِمنَي أَلحُف أُم ة ، "َعنح تَِبيع  َفُست ِماَئة  يف الحَبحح

 .(4)"الحَ ِّ 

                                      

 (.806، رقم )554، ص1ابب فضل سورة الفاحتة وخواتيم البقرة، جاملسند الصحيح املختصر، أخرجه مسلم يف ( 1)
(، 2875، رقم )5، ص5أبواب فضل القرآن، ابب ما جاء يف فضل فاحتة الكتاب، جالسنن، أخرجه الرتمذي يف ( 2)

 قال الرتمذي: حسن صحيح. 
 . 152ص ،1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت ( 3)

 .  153ص ،1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت ( 4)
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تفسككككككككككككري التابَعني أيب العالية وتبيع لرب العاملني فيه من األخبار الغيبية وفيه عّد وأرقام، ومعلوم 

أن مروايت بين اسككرائيل متتاز بذلك، لكنه قد ذُِكر سككابقاً من أن الرواية إذا جاءت عن اتبعي 

األمور الغيبية، وصح  سندها، وكان الراوي من أئمة التفسري اآلخذين من الصحابة وكانت يف 

إخبارا  افهو يف حكم الرفع لكنه مرسكككل. كما أن هناك من األحاديث النبوية ما تتضكككمن أرقام

يف وصككككككككككف انر جهنم: "انركم جزء من سككككككككككبعني جزءا من انر جهنم. ‘ عن الغيب، كقوله 

لت عليهن بتسككككككعة وسككككككتني جزءا، كلهن مثل قيل: اي رسككككككول هللا؛ إن كا نت لكافية قال: ُفضككككككِ

 ن هلما حكم الرفع؟ فهل ابإلمكان القول أبن التفسريي. (1)حرها"

التابعون كانوا أكثر رواية عن أهل الكتاب من الصحابة، فقد بلغت نسبة مروايهتم من لموع 

وتفسكككري رب العاملني هو من ، (2) %64 فصكككيل اجململ يف تفسكككري الط ياملروايت الواردة يف ت

 . (3)ابب تفصيل لمل. مع االعتبار أن تبيع هو ربيب كعب األحبار وقد روى عنه آاثرا

ضمن املروايت رواية أيب العالية اليت هي حمل الدراسة  تلك الدراسة االستقرائية مل حُتصغري أن 

لسككبب إىل خلوها من الضككوابط . قد يعود ا(4)، واليت رواها الط ي أيضككا يف تفسككريهاالسككرائيلية

اليت وضككككككككككككككعهككا البككاحككث من نص وقرائن لفظيككة وحككاليككة كمؤشككككككككككككككرات إىل أهنككا من كالم أهككل 

                                      

، رقم 121، ص4كتاب بدء اخللق، ابب صفة النار وأهنا خملوقة، ج  اجلامع املسند الصحيح،خرجه البخاري يف أ( 1)
(3265.) 
 . 121ص اإلسرائيليات يف تفسري ابن جرير الطربي: الرواة واملوضوعات واملقاصد،لزهراين، ا( 2)
 . 214، ص2جاتريخ اإلسالم، لذهيب، ا ( 3)
)د.م.: حتقيق عبد هللا عبد احملسن الرتكي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، جعفر حممد بن جرير،  بوألط ي، ا( 4)

 . 146، ص1ج م(،2001-ه1422، 1اإلعالن، طدار هجر للطباعة والنشر و 
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ّنة،  ا. كما أن رواية تبيع هل(1)الكتاب قال: "...  ¢عن جابر بن عبد هللا فشكككككككاهد من السكككككككُ

ة سككككككككككككككتمكائكة يف البحر ‘ قكال مسعكت رسككككككككككككككول هللا  ¢أن عمر  يقول: ))خلق هللا ألف أمكّ

 . (2)وأربعمائة يف ال  ...((

العالية من منتسكككككيب املدرسكككككة البصكككككرية، واليت متّيزت ابجتناب الرواية عن  أاب وعلى الرغم من أنّ 

ن يح واللذ ،ƒ ابن مسكككعود وأنس تتلمذ أصكككحاهبا على أيدي الصكككحابّيني بين اسكككرائيل بسكككبب

، إال أن أيب العالية مال إىل رأي املدرسكككككككككككككككة املكّية يف كثري من (3)كاان بتنبان تلك املروايت

، ومن تلك اآلراء األخذ ابلرخصة يف ƒ(4)أتويالته وذلك بسبب دنوه وقربه من ابن عباس 

 احلديث عن بين اسرائيل، فُيحتمل أن تكون هذه الرواية إحداها. 

قيل ألبو عفيف أال حتدثنا عن ": {جن يم}يف تفسري  ¢قول معاذ بن جبل  مثاهلاو 

حيبس الناس يوم القيامة يف نقيع واحد فينادي مناد: معاذ بن جبل، قال: بلى. مسعته يقول: 

: من املتقون؟ (5)قلت .أين املتقون؟ فيقومون يف كنف الرمحن، ال حيتجب هللا منهم وال يسترت

                                      

 . 32، صاإلسرائيليات يف تفسري ابن جرير الطربي: الرواة واملوضوعات واملقاصدلزهراين، ا( 1)
ابب يف الص  على املصائب، فصل يف ذكر ما يف األوجاع واألمراض واملصيبات شعب اإلميان، أخرجه البيهقي يف  (2)

قال عمرو بن علي: حممد بن عيسى بصري صاحب : (، قال أبو أمحد9659، رقم )412، ص12ج من الكفارات،
يف زوائد  املقصد العلياهليثمي، أبو احلسن نور الدين علي أيب بكر سليمان،  ؛.حممد بن املنكدر ضعيف منكر احلديث

ابب أمارات الساعة، حتقيق: سيد كسروري حسن، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط.، د.ت.(، أيب يعلى املوصلي، 
 ( ومل أجده يف املطبوع يف مسند أيب يعلى املوصلي. 1875، رقم )430، ص4ج
رسالة دكتوراه، )د.م.: دار الوطن للنشر، تفسري التابعني عرض ودراسة مقارنة، حممد عبد هللا، خلضريي، يُنظر: ا( 3)

 . 576-575، ص1جد.ط.، د.ت.(، 
 . 291، ص1يُنظر املرجع السابق ج( 4)
 أجابه على سؤاله.  ¢مسعته يقول، مث تتمة الرواية ُتشري إىل أن معاذ بو عفيف، ودل ذلك قوله: القائل أ( 5)
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احلديث و . (2)"وأخلصوا هلل العبادة فيمرون إىل اجلنة. : قوم اتقوا الشرك وعبادة األواثن،(1)قال

عن أحداث يوم القيامة وما بري منها هو أمر غييب ال ةكن للصحايب أن يعلمه وحُيّدث به 

 ‘. دون أن يكون مسََِعه من رسول هللا 

 . (3) األحاديث مبا يدفع وهم التعارضقاعدة اجلمع بني

له  الق‘ على حممد ’ أول ما نزل ج يل "قال:  قول ابن عباس يف بسم هللا، مثاهلا

 . (4)"اي حممد ج يل قل: بسم هللا

 مل}قوله تعاىل: مما صحت به الرواايت أن هناك قولني ألول ما نُزِل من القرآن، القول األول 

به رسول  ئأول ما بدأهنا قالت: " ~من حديث عائشة  [1]سورة العلق: {مم ام يل ىل

... حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء فجاءه امللك ... هللا من الوحي الرؤاي الصاحلة يف النوم 

فقال اقرأ فقلت ما أان بقارئ فأخذين فغطين الثالثة مث أرسلين فقال }اقرأ ابسم ربك الذي 

 . (5)..." خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم{

، وهو حيدِّث عن ‘قال: "مسعت النيب  ¢بن عبد هللا حديث جابر والقول الثاين 

                                      

بن جبل أنه قيل له: من املتقون؟ فقال: قوم اتقوا الشرك عن معاذ  فتح القدير للشوكاين:القائل معاذ، جاء يف ( 1)
 .  40، ص1ة. جوعبادة األواثن وأخلصوا هلل العباد

 .174، ص 1ج التفسري املُسند، ،رواه ابن أيب حامت (2)
 .  32قد مت شرح هذه القاعدة يف هذه الرسالة ص( 3)
  .146، ص 1ج التفسري املُسند، ،ابن أيب حامت( 4)
، 1،ج‘كتاب بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا   اجلامع املسند الصحيح،البخاري يف أخرجه  (5)
 (.3، رقم )4ص
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فرتة الوحي فقال يف حديثه: فبينما أان أمشي إذ مسعت صواًت من السماء فرفعت رأسي فإذا 

امللك الذي جاءين لراء على كرسي بني السماء واألرض، فَكُرِعبُت منه، فرجعت فقلت: زّملوين 

 . (1)"}اي أيها املدثر{فأنزل هللا تعاىل 

أن أول ما  ¢ابن عباس  وأما القول الثالث فهي الرواية اليت بصدد الدراسة: رواية

 هي البسملة. ‘ على الرسول ’ نزل ج يل 

قال خلدبة: ‘ يل "أن رسول هللا حلديث عمرو بن شرحب والقول الرابع: أهنا الفاحتة

 {يل ىل مل خل}ين إذا خلوت وحدي مسعت نداًء، ... فلما خال انداه اي حممد قل إ

 . (2)"{ّٰ ِّ}حىت بلغ 

شكاالً يف حتديد أول ما نزل من القرآن، إال أنه ابلنظر جند أن األقوال ظاهرايً حُتِدث إ

هو أول ما نزل من القرآن ابتداًء، مث عاود  ~والتأمل ةكن اجلمع بينهم، فحديث عائشة 

الذي جاءين لراء"، ُيشري "فإذا امللك : ¢النزول بسورة املدثر، والدليل ما جاء يف قول جابر 

مع البسملة والفاحتة، فإن البسملة تنزل ابلضرورة مع كل مع جلإىل النزول األول. وفيما يتعلق اب

 .(3)سورة منزلة

                                      

 ،‘بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا  بكتا  اجلامع املسند الصحيح،البخاري يف  أخرجه (1)
 .(161)، رقم 143ص ،1ج ابب بدء الوحي كتاب اإلةان،صحيحه،  يف مسلم(، و 4، رقم )4، ص1ج
األجوبة يف السخاوي قال ، 158، ص2ج ابب أول سورة نزلت من القرآن،دالئل النبوة، البيهقي يف أخرجه ( 2)

 . 897ص ،3ج وهو منقطع"،: "املرضية
 زمريل، دار الكتابحتقيق فواز أمحد اإلتقان يف علوم القرآن، نظر: السيوطي، احلافظ جالل الدين عبد الرمحن، يُ ( 3)

 . 76م، 2011-ه1432العريب، بريوت، د.ط.، 
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صحيح  ، وهو ما جاء يف(1)وأما الفاحتة فقد "تكون نزلت بعد سورة العلق وسورة املدثر"

النيب صلى هللا عليه وسلم مسع نقيضا من ابن عباس قال : بينما ج يل قاعد عند عن مسلم، "

قط إال اليوم فنزل منه ملك  فوقه فرفع رأسه فقال : هذا ابب من السماء فتح اليوم ومل يفتح

: أبشر بنورين أوتيتهما مل ومل ينزل قط إال اليوم فسلم وقال: هذا ملك نزل إىل األرض فقال

 . (2)"رة لن تقرأ لرف منها إال أعطيتهيؤهتما نيب قبلك : فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البق

 خُتّصه.  يشمل أمته إال بقرينة‘  الرسول قاعدة: اخلطاب املوجه إىل

 شرح القاعدة:

دخلت األمة يف ذلك  ،أبمر أو هناه عن شيء ‘ هرسولهللا إذا أمر ه أن األصل يف اخلطاب

، (3)لك األمر أو النهيبذ دليل على اختصاصه ، ما مل يقماخلطاب ابلعرف الشرعي ال ابللغة

ابستجابة  وأمرهلا عن طريقه،  هوليبلغ األمة ما شرعهلم  بعثه ُمعِلمًا لألمة وقدوة´ هللا ألن 

]سورة  {مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي}قوله تعاىل:  أوامره بقوله تعاىل: 

 .[64النساء:

اخلطاب بشكل مباشر وإمنا بشكل ضمين يف صيغة  أيتمل  ،{مل خل}:  قوله تعاىلويف

                                      

 . 158، ص2ج دالئل النبوة،لبيهقي، ا( 1)
، 554، ص1كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة، جصحيحه، مسلم يف أخرجه ( 2)

 (. 806رقم )
الوجيز يف أصول ؛ يُنظر: الزحيلي، حممد مصطفى، 295ص أصول الفقه الذي ال يسع جهله،السلمي، يُنظر: ( 3)

 . 74، ص2م(، ج2006-ه1427، 2)سوراي: دار اخلري للطباعة والنشر، طالفقه اإلسالمي، 
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، (1)ن تعلق الباء بفعل حمذوف، وهو أبدأ أو أتلو بسم هللا"بسم هللا"، وقد قّدر الكوفيو  خ 

. [1]سورة العلق: {مم ام يل ىل مل}واملتبني يف موضع آخر من القرآن يف قوله تعاىل: 

هو "قل اي حممد"، بقوله: ‘ للرسول ’ وفعل األمر يف اخلطاب الذي وجهه ج يل 

، وال توجد هناك قرينة ُتشري إىل مطالب بفعله ‘ والرسول ابلبسملة، خطاب أمر تعليمي

نة النبوية ما تفيد دت يف الس  ، بل العكس، فهناك قرائن  ور ‘ اختصاص هذا األمر ابلرسول

أيضا، كما بّينتها األحاديث يف مواضع عديدة،  ‘أن اخلطاب يشمل أمة الرسول صراحة 

إذا  ‘قال رسول هللا " قالت: ~ئشة ابلتسمية عند األكل، كما يف حديث عا‘ كأمره 

أنه يُرسل  أبو ثعلبة اخلشين، وعند الصيد عندما سأله (2)"أكل أحدكم طعاما فليقل بسم هللا

 ، وقبل(3)"فما صدت بقوسك فاذكر اسم هللا وكل‘: "كلبه يف أرض صيد، فقال النيب 

 . (4)"ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه‘: "الوضوء لقوله 

 

 

                                      

 . 48، ص1ج التسهيل لعلوم التنزيل،بن ُجزي، ا( 1)
قال: حسن ، (1858رقم ) 358، ص4، ابب ما جاء يف التسمية على الطعام، جالسننلرتمذي يف اأخرجه  (2)

 صحيح.
، ابب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمد، الذابئح والصيدكتاب اجلامع املسند الصحيح، البخاري يف أخرجه ( 3)
 (. 5496، رقم )90، ص7ج
ابب يف السنن، لرتمذي يف او  (،101، رقم )25ص ،1ج ابب التسمية على الوضوء،السنن، يف  داود وأبأخرجه ( 4)

 (، وقال: حسن. 25، رقم )37، ص1الوضوء، ج التسمية عند
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 التفسري النبوي أنواع لقرآن هو نوع منل‘ أتول الرسول  :قاعدة

 شرح القاعدة: 

يُفسر القرآن أبقواله فقط، وإمنا أيضا كان يبينه أبفعاله وإقراره كما أمره ‘ مل يكن رسول هللا 

 .[44]سورة النحل: {ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}بقوله:  ´

وتفسرياً هلا، وذلك ابلتسمية يف كل أموره قبل  البسملة، تبياانً ملا أُريد هبا‘ فقد أتول الرسول 

، ¢ عن أنسُيسّمي عند الذبح، ف‘ االبتداء هبا. فعلى سبيل املثال ال احلصر، كان الرسول 

ي ويك ، سمّ بكبشني أملحني، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، يُ  ‘ضحى النيب »قال: 

 رت}نصًا يف قوله تعاىل:  امر فيهخاصة أن التسمية عند الذبح جاء األ، (1)"فذلهما بيده

أيمر أصحابه ‘ . كذلك كان [121]سورة األنعام: {زث رث يت ىت نت مت زت

اليومية من مأكل ابلتسمية كما ذُِكر سابقاً قُبيل أفعاهلم يف العبادات كالوضوء، أو يف شؤوهنم 

 . ومشرب وصيد

 

 

 

  
                                      

، 101، ص7ابب من ذبح األضاحي بيده، جالذابئح والصيد، كتاب اجلامع املسند الصحيح، البخاري يف أخرجه ( 1)
 (. 5558رقم )
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 والتابعنيالفصل الثاين: القواعد التفسريية املتعلقة آباثر الصحابة 

 تفسري ابلقرآن.القواعد التفسريية املتعلقة ابلاملبحث األول: 

 لتفسري ابلسنة.اب القواعد التفسريية املتعلقة املبحث الثاين:

 لتفسري بدالالت األلفاظ واللغة.اب القواعد التفسريية املتعلقة املبحث الثالث:

  أبقوال الصحابة.لتفسري اب القواعد التفسريية املتعلقة املبحث الرابع:
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 الفصل الثاين: القواعد التفسريية املتعلقة آباثر الصحابة والتابعني

م ألفاظه، نه بنّي هلم معانيه كما بنّي هلإ، إذ ‘أخذ الصكككككحابة تفسكككككري القرآن عن رسكككككول هللا 

هلذا و : أهنم شككهدوا التنزيل وعرفوا ووقائعه، ومنهاوقد ِأشككار العلماء إىل أسككباب أمهية تفسككريهم 

مىت جاء عنهم تقييُد بعض املطَلقات، أو ختصككيص "الشككاطيب: أثر يف بيان مع  اآلايت، قال 

بعض العمومككات، فككالعمككل عليككه على الصككككككككككككككواب، وهككذا إن مل ينقككل عن أحككدهم خالف يف 

 . (1)اجتهادية"املسألة، فإن خالف بعضهم فاملسألة 

فبعضهم عدها من املأثور؛ ألن  التابعني يف التفسري: ففيها خالف بني العلماء:أما أقوال 

تأويل والتفسري ابلرأي وبعضهم: عدها من ال، وها عن الصحابة  الغالب أهنم تلق

تلقوه عن الصحابة، مما إن أمجعوا على شيء فال يراتب يف كونه حجة ويكون  .(2)واالجتهاد

قول بعضهم حجة على بعض، وعلى من بعدهم، وحينئذ للمفسر أما إذا اختلفوا: فال يكون 

إىل لغة ، كالرجوع يستفاد منها التفسري الصحيح اليتلطرق والوسائل، بينهم اب حللقرآن أن يرج

 .(3)العرب، أو أقوال الصحابة يف ذلك القرآن، أو السنة، أو عموم لغة

  
                                      

 . 128، ص 4ج املوافقات،لشاطيب، ا( 1)
 . 158، ص2ج الربهان يف علوم القرآن،نظر: الزركشي، يُ ( 2)
 .46ص  ،مقدمة يف أصول التفسرية، ( ابن تيمي3)
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 القواعد التفسريية املتعلقة ابلتفسري ابلقرآن.  املبحث األول:

أعظم ما يفسر به القرآن الكر  هو القرآن نفسه، فقد أمجع العلماء على اعتباره إن 

املصدر األول للتفسري، وهو أجل أنواع التفسري وأشرفها؛ إذ ال أحد أعلم مبع  كالم هللا جل 

ول، والعماد املتني هلذا الدين، وال ةكن حتقق جالله من هللا، إذ القرآن الكر  هو األصل األ

 .(1)اإلةان دون األخذ مبا فيه مجلة وتفصيال

 

فصاااااااحها ر إال أدّ ق  ياُ ال  من املفاعيل واملوصاااااااوفات وغريمها مجيع حذوف القرآنقاعدة: "

 . (2)وأشدها موافقة للغرض"

 شرح القاعدة: 

لذلك  لفظوا به لكان أحسكككن وأنسكككب ال يقدرون إال مالو"م من معهود العرب يف كالمهم أهن

. فإذا دلت اآلية على حذف متعلق، فإنه يُقّدر (3)الكالم، كما يفعلون ذلك يف امللفوظ به"

 هو أفصكككح على أفصكككح ما جاء به، إما يف سكككياق اآلية أو مادّلت عليه آية أخرى، فكالم هللا

 عن مراده.  وأكمل الوجوه امُلع ِّ 

                                      

، حتقيق: جمدي ابسلوم، )بريوت، دار الكتب تفسري املاتريدييُنظر: املاتريدي، أبو منصور حممد حممد حممود، ( 1)
 . 316ص ،1ج م(،2006-ه1426، 1العلمية، ط

، اإلجياز يف بعض أنواع اجملازاإلشارة إىل ، احلسن السلمي الدمشقيّ  حممد عبد العزيز وبأالعز ابن عبد السالم، ( 2)
 . 9ه(، ص1312حتقيق: عثمان حلمي قره، )د.م.: مطبعة عامرة، د.ط.، 

 ق.  يُنظر: املرجع الساب (3)
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ِم اَّلل ِ يف قوله تعاىل:  ¢تفسكككككككككككري ابن عباس : مثاهلاو  ِر رَ ، قال: "ِبسكككككككككككح بَِّك، ُقمح َواقكحُعدح اقكحرَأح ِبذِكح

رِه ، هنككا قككّدر ابن عبككاس احملككذوف من الكالم أبنككه فعككل تقككديره اقرأ، وهو مككا اختككاره (1)"بككِذِكح

  {مم ام يل ىل مل}تفسكككككككككريه قوله تعاىل:  واألصكككككككككل الذي اعتمده يف، (2)الكوفّيون

 من زن رن مم ام يل ىل مل}، وقولكككككككه تعكككككككاىل: [1]سكككككككككككككككورة العلق:

 ، وإن مل ُيصرّح هبما. [103]سورة النساء:{ نن

محل اخل  على صككككيغة األمر اسككككتنادا على آايت القرآن، كما  ¢كما ُيالحظ أن ابن عباس 

ل عن ئِ إذا سككككُ ، وذلك منهج ابن عباس يف التفسككككري، فقد كان "’اسككككتند على قول ج يل 

ن إف ،خ  بهأ ‘ عن رسكككككول هللا ن مل يكن يف القرآن وكانإو  ،بهخ  أفكان يف القرآن  مراأل

 . )3("ن مل يكن قال فيه برأيهإف ،يب بكر وعمرأمل يكن فعن 

 قاعدة التفسري مبفهوم املخالفة. 

 شرح القاعدة: 

؛ مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة :ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق وهو قسماناملفهوم هو "

ما كان وبعبارة أخرى: ، (4)"ما خيالف حكمه املنطوق، والثاين يوافق حكمه املنطوقما  فاألول

                                      

 . 146، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 1)
 .  48، ص1ج التسهيل لعلوم التنزيل،بن ُجزّي، ايُنظر: ( 2)
املصنف وابن أيب شيبة يف  (،616، رقم )71ص ،1ج الفتية وما فيه من الشدة،ابب ، سنناليف الدارمي أخرجه ( 3)

 (.22994، رقم )533، ص4القاضي ما يبدأ به يف قضائه، ج ابب يفيف اإلحاديث واآلاثر، 
حتقيق مركز الدراسات القرآنية، )السعودية: اإلتقان يف علوم القرآن، لسيوطي، احلافظ جالل الدين عبد الرمحن، ا( 4)

 . 1493، ص4، د.ت.(، ج1لمع امللك فهد، ط
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 . (1)سكوت عنه خمالفا حلكم املنطوقحكم امل

َتِحُلوهُ  أن اسالن يستطيعال  ماس نالر مح": نالر محيف اسم احلسن  قول، مثاهلا  تضمنوقد  ،(2)"يَكنكح

قال نطوق اسم الرمحن أبنه ال يستطيع الناس أن يتسموا به، ملع  الزم ملالتفسري مفهوم خمالف 

دلت على امتناع ثبوهِتا ملا عداه "ملا تسّمى ابلرمحن وأثبت لنفسه صفة الرمحن،  أبو السعود:

وهو ما أشار إليه الط ي بقوله: "إمجاع األمة على ، (3)"على اإلطالق وهو املع  ابالختصاص

 . (4)منع الّتسّمي به مجيع الناس"

يَكرحمَحَه، البعيد الش ديد  نملن َأَحب  أ الرقيق الرفيق"الر ِحيِم: للفظ  ¢تفسري ابن عباس ، مثاهلاو 

 . (5)"َعليه العذاب يُكَعنِّفَ  على من أحب أن

خيالفه من مفهوم  فّسر منطوق الرحيم بضد ما ¢ابلنظر إىل الشق الثاين، جند أن ابن عباس 

قوله تعاىل: ط تفسريه ااستنبؤيد الصفة، وهو البعيد الشديد على من خيالف أوامره ابلعذاب. وي

 .[50-49]سورة احلجر: {جم هل مل خل مكجلحل لك خك حك جك مق}

مبفهوم املخالفة مستدال  {ين ىن من}قوله تعاىل:  ¢تفسري ابن عباس  مثاهلاو 

يف ذلك اليوم معه حكما  ال ةلك أحد  صراحة آبايت يف مواضع أخرى من القرآن. يقول: "

                                      

 .257ص ،2ج ،اإلحكام يف أصول األحكام، يُنظر: اآلمدي ( 1)
 . 156، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 2)
، 1)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط.، د.ت.(، جتفسري أيب السعود، بو السعود، حممد حممد العمادي، أ( 3)
 . 16ص
 . 134، ص1ج جامع البيان،الط ي، ( 4)
 . 148، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 5)
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 كملكهم 

وقال:  .[38]سورة النبأ: {يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب}: مث قال، (1)"يف الدنيا

]سورة  {نب مب زب رب يئ}وقال:  .[108]سورة طه: {جب هئ مئ}

لك ويتصرف ذلك اليوم، لكن مالك أن هللا وحده هو الذي ة. فمنطوق لفظ (2).[28األنبياء:

مجيع ملوك وجبابرة الدنيا والذين كانوا ينازعون هللا سبحانه يدل على أن  منه املخالفةمفهوم 

وتعاىل يف ملكه ال ةلكون شيئا يف ذلك اليوم، وال يستطيعون حىت الكالم والشفاعة كما كانوا 

ابالختصاص"، وهو السعود إضافة امللك هلل " ، وُيسمي أبو(3)يفعلون يف الدنيا من أمر وهني

ع ثبوت امُللك لغريه على دل ذلك على امتنا  ،متلك يوم الدين أثبت هللا لنفسه صفةأنه مّلا 

 . (4)اإلطالق

َك نَكعحُبدُ تعاىل قَكوحلُهُ  ومثال آخر ك نَكعحُبد. ي هوو ": ¢، قال ابن عباس : ِإاي  ك  عينمِجَاع ِإاي  ِإاي 

د وخناف ونرج احلصر، "إايك" ضمري ال ، َفِهم ابن عباس من تقد (5)"ريكغ رب نا ال ايو نُكَوحِّ

يف مجيع أنواع  ´أبن اإلقرار بعبودية هللا وحده يقتضي خلع مجيع املعبودات غري هللا 

، على من آايت القرآن كثري   الدليلريك. و ، لذلك عّ  مبفهوم املخالفة بقوله: ال غ(6)العبادات

                                      

 . 157، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 1)
 . 150، ص1ج تفسري الط ي أخرجها ابن أيب حامت ابختصار، وأمتمتها من (2)
  .  149ص ،1ج جامع البيان،، الط ييُنظر: ( 3)
 . 16ص ،1ج تفسري أيب السعود،يُنظر: أبو السعود، ( 4)
 . 157، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 5)
 . 47ص ،1ج أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، الشنقيطي،يُنظر: ( 6)
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 حس جس مخ}، [23]سورة اإلسراء: { زن رن مم ام يل}سبيل املثال ال احلصر، قوله تعاىل: 

ومثله كان  ا،ونفي فاآلايت تتضمن اثباات، [5]سورة البينة: {جض مص خص حص مس خس

محل مع  العبادة على التوحيد واخلوف والرجاء،  ¢تفسري ابن عباس. وُيالحظ أن ابن عباس 

، [11]سورة الزمر: {ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}وهو الالزم من املع  لقوله تعاىل: 

 مق حق خفمف حف جف مغ}إال ابخلوف والرجاء لقوله تعاىل: العبادة ال تتم و"

 . (1)"[57]سورة اإلسراء: {خك حك جك

: يف قولهة غري هللا إىل هللا وحده فقال التخلص من عباد وكذلك َفِهم قتادة أبن العبادة هي

َتِعنيُ ) َك َنسح َك نَكعحُبُد َوِإاي  ، (2)"أَمرَُكم ىَتسَتِعيُنوُه عل أن خُتِلُصوا له العبادة، وأن مأَيُمرُكُ " :(ِإاي 

 وحُيتمل أن يكون استدالله من اآلايت ما ذُِكرت سابقاً، فهو أحد تالميذ ابن عباس. 

هؤالء  (3)]ال[أي قال: "، {ُّ َّ ٍّ}تفسري ابن عباس يف قوله تعاىل: أيضا،  مثاهلاو 

فيه تعريض مبفهوم ، (4)"الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا كان قبلك ويكفرون مبا جاءك من ربك

 املخالفة ملنطوق اآلية، وهو أن الذين يكفرون مبا أُنزِل إليك ال يوقنون ابآلخرة. 

                                      

حتقيق حممد حسني مشس الدين، )بريوت: تفسري القرآن العظيم، بن كثري، أبو الفداء إمساعيل عمر الدمشقي، ا( 1)
 . 82، ص5ه(، ج1419، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 . 158، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 2)
، ومع وجودها يستقيم الكالم، 252، ص1رف ال، ساقطة من تفسري ابن أيب حامت، وذكرها الط ي يف تفسريه جح( 3)

فيصبح املع : أن الذين أمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم الذين يوقنون ابآلخرة، ال هؤالء الذين الذين يزعمون 
 أهنم آمنوا مبا كان قبلك ويكفرون مبا أنزل إليك. 

 . 182، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 4)
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 يق ىق يف ىف يث}يف قوله تعاىل:  مبفهوم املخالفة، جندهالذي ذكره ابن عباس تفسري الو 

 .[91]سورة البقرة: {ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 

. (1)احملتمالت بيان اجملمالت وتعيني تُرشد إىلعلى مراد املتكلم  القرائن الدالةقاعدة: 

، فهي تُعني على فهم مراد (2)تبيان مع  خطاب الشارع وتفسريه القرينة هيشرح القاعدة: 

ل، "´هللا  ُتِصر من مكان فقد ُبِسَط  فما ُأمجح َر يف موضع آخر، وما اخح يف مكان فإنه قد ُفسِّ

 .(3)"يف موضع آخر

ُد َّللِِ  قوله تعاىل: ): مثاهلاو  َمح (، جاءت لفظة العاملني ُلملة، فبّينها ابن عباس َربِّ الحَعاَلِمنيَ احلح

 اوم، ومن فيهنّ ُكل ُهن    ، واألرضونومن فيهنّ ُكل ُهن    السماواتُكل ُه،   له اخللق"يف تفسريه بقوله: 

على سؤال فرعون ’ جواب موسى   يف  مشابه تفسريال، و (4)"اَل يُكعحَلم ممايُكعحَلم و  امم بينهنّ 

 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى}يف قوله تعاىل: 

                                      

)بريوت: دار املعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بن حجر، أبو الفضل أمحد علي العسقالين، ايُنظر: ( 1)
 . 184، ص4(، ج1379د.ط.، 

مد وحممد علي، حتقيق: مفيد حمالتبصرة يف أصول الفقه، لشريازي، أبو اسحاق إبراهيم علي يوسف، ايُنظر: ( 2)
؛ يُنظر: 183، ص1م،( ج1985-ه1406، 1)املدينة املنورة: مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، ط

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الشريعة، قسم السياق وأثره يف الرتجيح دراسة أصولية، السادة، نورة علي خليفة، 
 .27م(، ص2019الفقه وأصوله، )قطر: جامعة قطر، 

)بريوت: دار مكتبة احلياة، د.ط.، مقدمة يف أصول التفسري، بن تيمية، أبو العباس تقي الدين أمحد عبد احلليم، ا( 3)
 . 38م(، ص1980-ه1490

 . 152، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 4)
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 . [24، 23: الشعراء سورة] {نب مب

( أنه "قال اجلن َربِّ الحَعاَلِمنيَ )ورد تفسري آخر البن عباس يف قوله تعاىل: أيضا،  مثاهلاو 

]سورة  {ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}سياق قوله تعاىل: وجنده يف ، (1)واإلنس"

حمل اخلطاب يف العبادة واالستعانة يف الفاحتة هو للثقلني، وقد بعث هللا  إن، إذ [56الذارايت:

 . (2)"[1]سورة الفرقان: {جخ مح جح}ال: نذيرا للثقلني فق‘ الرسول  ´

ن اجلن واإلنس جزء من خلحق هللا، ويكون هذا ضمن التفسري إوال تعارض بني التفسريين، إذ 

سم أفراده على سبيل املثال هلذا اال ابملثال وهو "أن يعمد امُلفسِّر إىل لفظ عام، فيذكر فرداً من

 . (3)العام، ال على سبيل التخصيص أو املطابقة"

"الدين يوم حساب اخلالئق وهو يوم : ¢، قال ابن عباس {ين ىن}: تعاىل قَكوحلُهُ  مثاهلاو 

فاألمر أمره. مث [ (4)فشر إال من عفا عنه" افخري، وإن شر  االقيامة يُدينهم أبعماهلم، إن خري 

ما سيحدث يف  ¢. فّصل ابن عباس (5)][54]سورة األعراف: {زي ري ٰى ين} قال:

يوم القيامة، واستدل ابلقرآن يف تفسريه صراحة. وهناك موضع آخر وقع فيه سؤال وجواب عن 

                                      

 . 154، ص1ملرجع السابق جا( 1)
حتقيق: عبد هللا عبد احملسن الرتكي وحممد اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، أيب عبد هللا حممد أمحد أيب بكر، يُنظر: ( 2)

 . 213، ص1ج، (م2013-ه1434، 1، ط)بريوت: مؤسسة الرسالةرضوان عرقسوسي، 
، 2)الرايض: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، طالتفسري اللغوي للقرآن الكرمي، لطيار، مساعد سليمان انصر، ا( 3)

 . 664ه(، ص1427
 . 157، ص1جالتفسري املُسند، ابن أيب حامت، ( 4)
 . 158، ص1والزايدة من تفسري الط ي ج الرواية حىت إال من عفا عنه، أورد ابن أيب حامت( 5)
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 مبهب خب حب جب هئ مئ حئ جئ يي ىي ني مي ري ٰى ين ىن نن}يوم الدين 

 .[19-17]سورة االنفطار: {خت حت جت

َت َعَليحِهمح يَكُقوُل: ": ¢قال ابن عباس  ،{ٌّ ٰى ٰر ٰذ} لُُه تَكَعاىَل:قَكوح  مثاهلاو  أَنكحَعمح

دِّيِقنيَ  وهذا التفسري يدخل يف ، (1)"َوالش َهَداِء ال ِذيَن َأطَاُعوين َوَعَبُدوين  الحَمالِئَكِة َوالن ِبيِّنَي َوالصِّ

ا أوضحهم يف موضع آخر من بيان لمل، فلم يُبني هنا من هم الذين أنعم هللا عليهم، وإمن

 نت مت زت رت يب}ه ابن عباس يف تفسريه من قوله تعاىل: القرآن والذي استدل ب

 .[69]سورة النساء: {زث رث يت ىت

يقول هللا سبحانه ولمده: هدى ": ¢قال ابن عباس  {جن يم}: تعاىل قوله مثاهلاو  

 ويرجون رمحته ابلتصديقمن هللا عقوبته يف ترك ما يعرفون من اهلدى  حيذرونللمتقني أي الذين 

مما جاء يف سياق اآلية من الالحق وهو إةاهنم ابلغيب  إما أن يكونتفسريه و . (2)"مبا جاء منه

 مع جع مظ حط مض خض حض جض}وأبوامره، أو من قرينة خارجية من قوله تعاىل: 

 خم حم}تلتها آية فيها خطاب موجه للمتقني  فقد .[9]سورة الزمر: {حف جف مغ جغ

 .[10]سورة الزمر:  {خن حن جن مم

قال:  {ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي}: تعاىلقوله تفسري ابن عباس ل مثاهلاو 

                                      

 . 162، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 1)
 . 175، ص1ج املرجع السابق،( 2)
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والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقونك مبا جئت من هللا، وما جاء به "

، وبقوله "ال (1)"وهم به من رهبمؤ وال بحدون مبا جا ال يفرقون بينهممن قبلك من املرسلني، 

 ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل}قوله تعاىل:  جنده يفرقون بينهم" يف

 .[285]سورة البقرة:{ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 قاعدة: حذف املعمول يفيد العموم.

 شرح القاعدة: 

أن الفعل أو ما هو يف معناه إذا أطلقه القرآن وحذف املتعلق به، فإن املع  يفيد التعميم أكثر 

 . (2)من التصريح

َتِعنيُ تعاىل قولهيف  مثاهلا َك َنسح :  ،: َوِإاي  َتعني"َعِن ابحِن َعب اس  ك َنسح  علىو  اعتكط لىع: الق وِإاي 

. ذكر ابن عباس املتعلق ابالستعانة، وهي طاعة هللا سبحانه وتعاىل، ولكي ال (3)ا"أُُموران ُكلِّه

ينحصر املع  يف الطاعة فقط، استدرك بقوله وعلى أموران كلها، فعمم طلب االستعانة ابهلل 

 قومه أبن يستعينوا ابهللمن ’ موسى طلب ُيستدل على ذلك بكلها، و لتشمل أمور احلياة  

 .[128]سورة األعراف: {مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ}

 

                                      

 . 182، ص1جاملرجع السابق، ( 1)
، 1)الرايض: مكتبة الرشد، طالقواعد احلسان لتفسري القرآن، نظر: السعدي، عبد الرمحن انصر عبد هللا، يُ ( 2)

 . 43م(، ص1999-ه1420
 . 158، ص1املرجع السابق ج( 3)
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 . (1)"و يُار د  با ْعُضُه على ب عض ُيْشِبُه با ْعُضُه با ْعًضا القرآنقاعدة "

 شرح القاعدة:

وهو ما ، ملتشابهالسياقات يف مع  واحد كانت من ا إذا جاءتفالقرآن يُفسر بعضه بعضاً،  

ه املعنوي ، وليس املتشككككاب(2)وإن اختلفت األلفاظ ، أي يشككككبه بعضككككه بعضككككا،تشككككابه يف املعاين

  الذي هو مقابل امُلحكم.

عّ  يكون ابن عباس قد ف، (3)قال: "أهلمنا" {خي}تفسري ابن عباس لقوله تعاىل:  مثاهلاو 

، ويقوي ذلك [8]سورة الشمس: {يئ ىئ نئ}قوله تعاىل:  بلفظ القرآن من

قليل الورود يف كالم العرب ومل يذكر أهل اللغة شاهدا له من كالم "الرتجيح أن اسم اإلهلام 

إن مل يكن من مبتكرات القرآن يكن مما "، وأن هذا اللفظ كما يصفه ابن عاشور (4)العرب"

قبل  املعاين النفسية وقليل رواج أمثال ذلك يف اللغةأحياه القرآن ألنه اسم دقيق الداللة على 

 . (5)"اإلسالم لقلة خطور مثل تلك املعاين يف خماطبات عامة العرب

على أي "¢:  ابن عباس، قال [5]سورة البقرة: {نئ مئ زئ رئ ّٰ}: تعاىل ولهق مثاهلاو 

لفظ اهلدى ابلنور وابالستقامة،  ƒفسر هنا ، (6)"على ما جاءهمواستقامة ، من رهبم نور

                                      

 . 83، ص7ج تفسري القرآن العظيم،بن كثري، ا( 1)
 . 112، ص1جالربهان يف علوم القرآن، لزركشي، ايُنظر: ( 2)
 . 158، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 3)
 . 369، ص30بن عاشور، جا( 4)
 ملرجع السابق. ا( 5)
 . 183، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 6)
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 .[35]سورة النور: {حك جك مق حق مف حفخف جف مغ} قوله تعاىل:جنده يف و 

 قاعدة محل العام على اخلاص

 شرح القاعدة: 

العام هو استغراق اللفظ جلميع ما يصلح له ابلوضع، واخلاص هو "قصر العام على بعض 

 وحُيمل العام عليه.  ا، وورود العام واخلاص معا، بعل اخلاص مقدم(1)أفراده"

اسم هللا األعظم هو ": قال {مل خل}لقوله تعاىل  (2)ابر بن زيدأيب الشعثاء جتفسري  مثاهلاو 

 أنه استدل ابلقرآن يف تملمن احمل، (3)"هللا. أال ترى أنه يف مجيع القرآن يبدأ به قبل كل اسم

 أمساء هللا احُلس ، إذ أنهسم هللا واختصاصه هبذه التسمية استثناًء من ابقي توجيه تفسريه ال

يُبدأ به قبل سائر األمساء كلها، أي أهنا أتيت بعده، وال أييت بعد شيء منها، وحُيتمل أن يكون 

 خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن}دليله قوله تعاىل: 

 خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

 مفحق خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس

                                      

 . 321، 285ص أصول الفقه الذي ال يسع جهله،لسلمي، ا( 1)
كان من كبار أصحاب ابن ه(،  93، )ت: بن زيد األزدي اليحمدي، موالهم، البصري اخلويف ( أبو الشعثاء، جابر2)

قال عطاء، عن ابن عباس، قال: لو أن أهل البصرة نزلوا ، وروى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وأيوب السختياين، عباس
، تسألوين عن شيء وفيكم جابر بن زيد؟وعن ابن عباس، قال: ، عند قول جابر بن زيد ألوسعهم علما عما يف كتاب هللا

وقال ابن األعرايب: كانت أليب الشعثاء حلقة يف جامع ، وعن عمرو بن دينار، قال: ما رأيت أحدا أعلم من أيب الشعثاء
وقال قتادة يوم موته: اليوم دفن علم أهل البصرة، أو قال: ، البصرة يفيت فيها قبل احلسن، وكان من اجملتهدين يف العبادة

 . 1199ص ،2ج اتريخ اإلسالم . الذهيب،عامل العراق
 . 147، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 3)
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 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف}، وقوله تعاىل: [24-22]سورة احلشر: {حك جك مق

 ، [110]سورة اإلسراء: {مم ام يل

 التأسيس أوىل من التأكيد قاعدة

 شرح القاعدة: 

إذا دار اللفظ يف الكالم بني فائدتني إحدامها مستأنفة وأخرى مكررة، فإنه حُيمل على 

أوىل من محله على فائدة سابقة والذي املستأنف، ألن محله عليه أتسيس لفائدة جديدة، وهو 

 .(1)ايُعد أتكيد

ح اكتفسككككككري ، مثاهلاو  حيم الرمحن جبميع َخلحِقه، والر "قال:  {الر ِحيمِ  الر مححَنِ } :تعاىل قولهل الضككككككك 

، فّسر الرحيم بتفسري خيتلف عن الرمحن مع أهنما يشرتكان يف جذر واحد (2)"ابملؤمنني خاص ة

ذلك من القرآن، قال ابن على اسككككككككتدل  حُيتمل أنهأتسككككككككيس ملع  آخر، و  فيهوهو َرِحم، وهذا 

ذكر االسككتواء على العراب ابمسه  [5]سككورة طه: {ىف يث ىث نث}كثري: "قوله تعاىل: 

فخصككككككهم ، [43]سككككككورة األحزاب: {هب مب هئ}الرمحن ليعم مجيع خلقه برمحته، مث قال 

 . (3)ابمسه الرحيم"

                                      

، 1)دمشق: دار الفكر، طالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، لزحيلي، حممد مصطفى، ايُنظر: ( 1)
 . 387، ص1م(، ج2006-ه1427

 . 155، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 2)
 . 22، ص1ج تفسري القرآن العظيم،بن كثري، ا( 3)
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، أي (1)"مُها رقيقان أَحُدمُها أرّق من اآلخر" :يمي قالالت م فوانصكككككك نب الدخوكذلك تفسككككككري 

 وقد يكون معناه أنه أخص رمحًة ابملؤمنني.  ،(2)أكثر رمحة

وقد وّجه ابن جرير هذا التفسري بقوله: "دّل أحدمها على أن ذلك يف الدنيا، ودّل اآلخر على 

ن أبهنا تعم خلقه مجعيا، كما لدنيا تكو أنه يف اآلخرة"، فرمحته تعاىل اليت هي من الرمحن، يف ا

مؤمنهم وكافرهم يف الرزق والصككحة وسككائر النعم، وأما يف اآلخرة فإن رمحته ُتسككوى هو واضككح، 

بني اخللق مجيعا يف عدله وقضكككككككككككككائه، فال ُتظلم نفس مثقال ذرة. وأما رمحته تعاىل اليت هي من 

واجتناب معاصيه يف حني خذل  الرحيم، فإهنا خاّصة ابملؤمنني يف الدنيا أبن وفقهم إىل طاعته

أهل الكفر عن ذلك، ويف اآلخرة أن خّصهم برمحته دون الكافرين من النعيم والكرامة وجنات 

 . (3)عدن

 . "مراعاة داللة التضمن واملطابقة وااللتزام"قاعدة 

 شرح القاعدة: 

منها  اكان جزءً من لوازم التفسككري مراعاة ما دل عليه منطوق ألفاظ القرآن مطابقة، وكذلك ما  

 .(4)ابلتضمن، وما لزم من املعاين لتلك األلفاظ اليت مل ُتذكر فيها

                                      

 . 156، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 1)
 . 39، ص1ج تفسري القرآن العظيم، ابن كثري،( 2)
 . 128-127، ص1ج جامع البيان،، الط ي( 3)
)اإلسكندرية، طريق الوصول إىل العلم املأمول مبعرفة القواعد والضوابط واألصول، لسعدي، عبد الرمحن انصر، ا( 4)

 . 31م(، ص2000، 1دار البصرية، ط
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د  اأَلعحرَج، فعن {ين ىن من}قولكككه تعكككاىل: ، مثاااهلاااو  ، (2)قكككال: "يوم اجلزاء" (1)مُحَيكككح

وصككف مُحَيد يوم الدين بيوم اجلزاء وهذا ليس على سككبيل التخصككيص وإمنا أراد ابللفظ الداللة 

من أحداث كالنفخ والبعث واحلساب ومنها  معناه وهو ما سيتضمنه ذلك اليومعلى جزء من 

قوله تعاىل: جنده يف ُيجازي هللا العباد على أعماهلم، إن خريا فخري وإن شككككككرا فشككككككر، و اجلزاء، ف

 مس خس حس جس}تعاىل:  قوله، و [17]سكككككككككككككورة غافر: {حم جم يل ىل مل خل}

 .[28]سورة اجلاثية: {حص

  

                                      

، عن: عبد هللا بن احلارث املكتب صاحب البن مسعود(، روى ه 150 )ت: قبل ( محيد األعرج الكويف القاص1)
اتريخ الذهيب،  ر:ينظضعفه أبو زرعة وغريه، ، يد هللا بن موسىوعنه: خلف بن خليفة، وابن منري، وأبو حيىي احلماين، وعب

 . 852ص ،3ج اإلسالم
 . 157، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 2)
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 لتفسري ابلُسّنةاب التفسريية املتعلقةالقواعد  املبحث الثاين:

نة النبوية يف بيان نة يعين اجتهاد الصكككحابة واتبعيهم يف االسكككتدالل ابلسككك  التفسكككري ابلسككك  

أن ُيسكككككتنبط من التشكككككابه بني ألفاظهم  لطرق، وإحدى ا(1)آايت القرآن وإن مل يذكروا احلديث

 وألفاظ احلديث النبوي. 

 .للقرآن الكرمية النبوية بيان نقاعدة: الس  

 شرح القاعدة: 

شكل يف القرآن وموّضحة مراد هللا في أو أَ نة النبوية جاءت لتُبني للناس كآفة ما ُأمجل أو خَ الس  

 مي خي حي جي}: ´بذلك تنفيذا ألمره ‘ من أوامره وأحكامه، وقد قام الرسول 

مبقتضاها ة والعمل نكيم الس  حت´ . لذلك جعل هللا (2) [44]سورة النحل: {ٰر ٰذ يي ىي

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ}لإلةان، قال تعاىل:  اشرط

 .[65]سورة النساء: {حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

ِم جابر بن زيد يف قوله تعاىل:  الش عحثَاءتفسري أيب  مثاهلاو  "اسُم هللا األعظم هو : قال اَّلل ِ ِبسح

أمساء بنت يزيد أن النيب  عن"ف، ‘اسم هللا األعظم يف حديث الرسول  وقد جاء ،(3)"هللا

                                      

تفسري للدراسات  مركز)الرايض: املفسرون من الصحابة دراسة وصفية، عبد الرمحن عادل عبد العال،  املشد، يُنظر:( 1)
 . 102-101، ص1ج ،(م2016-ه1437، 1، طالقرآنية

 . 311، ص4ج املوافقات،، يُنظر: الشاطيب( 2)
 . 147، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 3)
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 مم خم حم جم هل خلمل حل جل}اسم هللا األعظم يف هاتني اآليتني : قال ‘

]سورة آل  {ىم مم خم حم جم يل ىل} وفاحتة آل عمران .[163]سورة البقرة: {جن

 . (1)[2عمران:

الرقيق الرفيق ملن أحب أن يرمحه، البعيد ، قال: "الر ِحيمِ تفسري ابن عباس لقوله تعاىل:  مثاهلاو 

قد  ¢، وحُيتمل أن يكون ابن عباس (2)"الشديد على من أحب أن يعنف عليه العذاب

‘  عنه ~عائشة من حديث ‘ عّ  بلفظ الرفيق والعنف ملا وجده يف قول رسول هللا 

العنف وما  على يعلى الرفق ما ال يعط ياي عائشة إن هللا رفيق حيب الرفق ويعط" :قالأنه 

 . (3)"على ما سواه يال يعط

ح اكتفسككككككككككري  مثاهلاو  حيم الرمحن جبميع َخلحِقه، والر "قال:  { الر ِحيمِ  الر مححَنِ } :تعاىل قولهل الضكككككككككك 

ة أثر الرمحن الرحيم  اختالفوقد بينت مسككككبقا كالم املفسككككرين عن كيفية  .(4)"ابملؤمنني خاصكككك 

نة إىل االختالف بينهما ، (5)يف الدنيا واآلخرة من املؤمنني والكافرين على العباد وأشكككارت السككك 

                                      

السنن، والرتمذي يف  ؛(1496، رقم: )80ص ،2ج ،ابب الدعاءكتاب الصالة،   السنن،يف  داود وأبأخرجه ( 1)
هذا حديث حسن (، وقال: 3478، رقم )517، ص5، ج‘الدعوات عن رسول هللا  كتاب الدعوات، ابب جامع

  .صحيح
  .148، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 2)
، 2003، ص4ج ،كتاب ال  والصلة واآلداب، ابب فضل الرفقاملسند الصحيح املختصر، يف أخرجه مسلم ( 3)

 (. 2593رقم )
 . 155، ص1ج املُسند،التفسري ابن أيب حامت، ( 4)
 .  61بحث األول من هذه الرسالة: التفسري ابلقرآن، صامل( 5)
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يدعو هبؤالء ‘ ، كان رسول هللا ¢عبد الرمحن بن سابط ، فعن وإن كان بطريق غري مباشر

الكلمات، ويُعلُِّمُهّن: "اللهم فارج اهلم، وكاشككككككككككككف الكرب، وليب املضككككككككككككطرين، ورمحن الدنيا 

 . (1)واآلخرة ورحيمهما"

، كأن يقول: دون اآلخر يف الدعاء أبحد أمساء هللا احلسكككككككككك  يقلمل ‘ يُلحظ أن الرسككككككككككول و 

رمحن الككدنيككا واآلخرة، أو رحيم الككدنيككا واآلخرة، وإمنككا قككال رمحن الككدنيككا واآلخرة ورحيمهمككا، ممككا 

إذا اجتمعا  قاعدةوفقا ل، عند اقرتاهنما له مدلول وأثر خيتلف عن اآلخر كل اسميدل على أن  

 . (2)وإذا افرتقا اجتمعا افرتقا

ُد َّللِ ِ يف قوله تعاىل:  ¢تفسككككككككري ابن عباس  مثاهلاو  َمح ُد َّلل  ، قال: احلح َمح كلمة الشكككككككككر، وإذا   احلح

ُد َّللِ ِ قال العبد:  َمح قد اسككككتدل على  ¢. جند هنا أن ابن عباس (3)، قال: شكككككرين عبدي"احلح

واحلمد ، وكأنه يرى أن الشككككككككر الصكككككككالة بيين وبني عبدي متُ َقسكككككككتفسكككككككريه صكككككككراحة لديث 

مجيع أهل املعرفة بلسككككككان العرب ابن جرير بقوله: " ع  واحد، وهو الذي أشككككككار إليهكلمتان مب

                                      

حلاكم ( مرسال، ورواه ا30486، رقم )408، ص15ج املصنف يف األحاديث واآلاثر،خرجه ابن أيب شيبة يف أ( 1)
دخل علي  عن عائشة، رضي هللا عنها قالت:وصححه ، (1898، رقم )696ص ،1جاملستدرك على الصحيحني يف 

قلت: ما هو؟ قال: " كان عيسى ابن « هل مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعاء علمنيه؟»أبو بكر، فقال: 
مر  يعلمه أصحابه قال: لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا، فدعا هللا بذلك لقضاه هللا عنه: اللهم فارج اهلم، كاشف 

  ".رمحة تغنيين هبا عن رمحة من سواكواآلخرة ورحيمهما، أنت ترمحين، فارمحين ب الغم، ليب دعوة املضطرين، رمحان الدنيا
جملة  مساء هللا احلس "،عقدية على بعض أ ، تطبيقاتاجتمعارتقا وإذا اف رتقاقاعدة: إذا اجتمعا اف"نظر: الرابح، يُ ( 2)

 . 3371، ص5، ع13مالعلوم الشرعية، 
 . 149، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 3)
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 . (1)"يوقعون كال من احلمد والشكر مكان اآلخر

َمح : ´لقوله َكعحب تفسكككككككككككري   مثاهلاو  جاء قول كعب ُموافقاً  .(2)"ثناء  على اَّلل  ": الق، ُد َّللِ ِ احلح

أحب إليه احلمُد من هللا  قال: ليس شكككككيء  ‘ ن سكككككريع أن النيب ب ملع  احلديث عن األسكككككود

. على الرغم من عدم إمكانية التثبت (3)"{خم حم}تعاىل، ولذلك أث  على نفسه فقال: 

د يف ور قد  من لقاء كعب ابألسككككككككككككود أو روايته عنه، إال أن لفظ احلمد هلل مبع  الثناء على هللا

 احلديث، وهو موافق للغة. 

دُ لقوله تعاىل:  الض ح اكتفسري  مثاهلاو  َمح ُد " :هلل، قال احلح َمح  . (4)"الرمحن اءُ رداحلح

نالذي ع ]رداء[ويُلحظ أن لفظ  ر قد جاء يف السككككك  ة يف احلديث القدسكككككي عن أيب ّ  به امُلفسكككككّ

قال هللا عز وجل الك ايء ردائي والعظمة إزاري فمن  ‘ قال رسككككككككككككككول هللا" :قال ¢هريرة 

ذي أورده البخككاري يف الكك‘  ه، وكككذلككك يف حككديثكك(5)"انزعين واحككدا منهمككا قككذفتككه يف النككار

جنتان من فضككككككككة آنيتهما وما ‘: "ذكرمها يف سككككككككورة الرمحن، قال  تفسككككككككري اجلنتني اللتني ورد

لقوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إال رداء فيهمككا وجنتككان من ذهككب آنيتهمككا ومككا فيهمككا ومككا بني ا

                                      

 . 137، ص1ج جامع البيان، الط ي،( 1)
 . 150، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 2)
صحيحه، يف  البخاري(، بنحوه، وجاء خمتصرا يف 822، رقم )282ص ،1ج املعجم الكبري يف لط ايناأخرجه  (3)

كتاب التوبة، ابب غرية هللا تعاىل وحتر  صحيحه، يف  مسلم(، و 5220، رقم )35ص ،7ج كتاب النكاح، ابب الغرية،
 .من هللا املدحوما أحد أحب إليه عن ابن مسعود مرفوعا، بلفظ: "( 2760)، رقم 2114ص ،4ج الفواحش،

 . 150، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 4)
 .  (4090)، رقم 59، ص4ج كتاب اللباس، ابب ما جاء يف الك ،السنن، يف  أخرجه أيب داود( 5)
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 . (1)"على وجهه يف جنة عدن ،الك 

له اخللق كله، السماوات ، قال: "َربِّ الحَعاَلِمنيَ يف قوله تعاىل:  ¢تفسري ابن عباس  مثاهلاو 

 حّدث، وقد (2)"كلهن ومن فيهن، واألرضون كلهن ومن فيهن، وما بينهن مما يعلم ومما ال يعلم

يف قيام الليل وقد تضمن الدعاء لفظ ‘ يدعو به الرسول  بنفسه عن دعاء كانس ابن عبا

 . (3)رب السموات واألرض ومن فيهن

وكذلك روى  .(4)، قال: "اجِلن  واإِلنس"َربِّ الحَعاَلِمنيَ  يف قوله ¢تفسري ابن عباس  مثاهلاو 

أنت "‘: وقد خّص ذكر اإلنس واجلن بقوله ‘ دعاء كان يدعو به الرسول  ابن عباس

لعبادة اب على أهنما املعنيان يف التكليف، للداللة  (5)"احلي الذي ال ةوت واجلن واإلنس ةوتون

 دون سائر املخلوقات.

، قال: "الدين يوم حسككككككككككككككاب {ين ىن}: تعاىليف قولِه  ƒتفسككككككككككككككري ابن عباس  مثاهلاو 

                                      

، [62]سورة الرمحن: {جض مص خص}: ´كتاب تفسري القرآن، ابب قوله   صحيحه،البخاري يف أخرجه ( 1)
 (. 4878، رقم )145، ص6ج
 . 152، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 2)
 ،1جمسلم (، و 6317، رقم )70، ص8ج الدعاء إذا انتبه ابلليل،ابب  ، كتاب الدعوات،أخرجه البخاري( 3)
  .( ابب الدعاء يف صالة الليل وقيامه769)، رقم 532ص
 . 154، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 4)
 ومسلم، ،ابب قول هللا تعاىل: }وهو العزيز احلكيم{، كتاب التوحيد  (،7383، رقم: )117 /9البخاري أخرجه ( 5)

، رقم 2086، ص4عمل ومن شر ما مل يعمل، ج كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب التعوذ من شر ما
(2717 .) 
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، (1)فشر إال من عفا عنه" افخري، وإن شر  ايوم القيامة يُدينهم أبعماهلم، إن خري  اخلالئق وهو

ر ابن عباس   يف‘ وجاء مطابقا لقول الرسكككككككككككول يوم الدين بيوم احلسكككككككككككاب،  ƒوهنا فسكككككككككككّ

  {ين ىن من}‘:ابن مسعود وعن انس من أصحاب النيب  مرة اهلمداين عن حديث

 . (2): هو يوم احلسابقال

 قاعدة: حذف املعمول يفيد العموم. 

 . (3)وقد مت شرح القاعدة مسبقاً 

َتِعنيُ تعاىل قولهيف  ƒتفسري ابن عباس  مثاهلاو  َك َنسح  أُُموران علىو  كلى طاعت، قال: "ع: َوِإاي 

خماطبا ابن  ‘حديث الرسول  متاما كما ورد يف، عمومعلى وجه ال ]ُكلها[وجاء قوله "، ُكلها

من غري متعلق مبعمول ‘  ، فجاء لفظ الرسول(4)"استعنت فاستعن ابهللوإذا " :ƒعباس 

 .ƒستعانة ابهلل ُمطلقاً يف كل األمور، وهو ما وعاه ابن عباس ليفيد اال

أي يقيمون الصالة "، قال: {جه ين}´:  قولهيف   تفسري ابن عباس  مثاهلاو 

"قال احلديث القدسي  قد يكون قياسا على ما جاء يف ]فرضها[وحتديده بكملة ، (5)"بفرضها

                                      

 . 157، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 1)
  (، موقوفا.3022، رقم )284، ص2ابب تفسري سورة الفاحتة، جاملستدرك على الصحيحني، أخرجه احلاكم يف ( 2)
 . 60ملبحث األول من هذه الرسالة: التفسري ابلقرآن صا( 3)
 ،(2516)، رقم 667، ص4، ج‘كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا السنن، يف  أخرجه الرتمذي (4)

  وقال: هذا حديث حسن صحيح.
 . 180، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 5)
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 . (1)"وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليههللا تعاىل: 

ينفقون يؤتون الزكاة ، قال: "{يه ىه مه}: ´ قولهيف   تفسري ابن عباس  مثاهلاو 

حُيتمل أن يكون قياسا على حديث "من صام رمضان  "احتسااب" ، وتعبريه ب(2)"احتسااب هلا

 .  (3)إةاان واحتسااب"

عبد الرمحن بن يزيد قال: ذكروا ، "فعن {ىن من}تفسري ابن مسعود لقوله تعاىل:  مثاهلاو 

ملن رآه، والذي  ناً : إن أمر حممد كان بيّ ¢ أصحاب حممد وإةاهنم عند عبد هللا. فقال عبد هللا

إىل قوله:  مث قرأ: الذين يؤمنون ابلغيبال إله غريه ما آمن مؤمن أفضل من إةان بغيب. 

وآمنوا به هو من قبيل اإلةان ‘ أبن الذين مل يروا الرسول  ¢ يُفسر هو بذلك. و (4)"ينفقون

عن أقوام أيتون من بعد الصحابة ويؤمنون به ومل يروه ‘ حديث الرسول  ؤيد ذلكابلغيب، ويُ 

ومعنا أبو عبيدة بن ‘ مع رسول هللا ، قال: تغدينا (5)¢ عن أيب مجعةفهم أعلى إةاانً، ف

 ،نعم»أسلمنا معك وجاهدان معك؟ قال:  ،امن   خري   قال: فقلنا: اي رسول هللا أحد   ¢اجلراح 

                                      

 (. 6502، رقم )105، ص8، كتاب الرقاق، ابب التواضع، جصحيحهأخرجه البخاري يف ( 1)
 . 181، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 2)
(، 38، رقم )16، ص1ابب صوم رمضان احتسااب من اإلةان جكتاب اإلةان، ،  صحيحهيف  البخاريأخرجه ( 3)
 .(760)، رقم 523 /1 ،ابب الرتغيب يف قيام رمضان كتاب صالة املسافرين وقصرها،  ،يف صحيحه مسلمو 
 . 177، ص1ج املُسند،التفسري ابن أيب حامت، ( 4)
ذكره حممد بن الربيع اجليزي يف الصحابة الذين شهدوا هو جندب بن سباع أبو مجعة األنصاري ويُقال الكناين، ( 5)

وذكره ، وأخرج الط اين ما يدل على أنه أسلم أايم احلديبية، وكان ابلشام، مث حتول إىل مصر فتح مصر. وقال ابن سعد:
 . 57، ص7جاإلصابة يف متييز الصحابة، . ابن حجر، ني السبعني إىل الثماننيالبخاري يف فضل من مات ب
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 . (1)«ن يب ومل يروينقوم يكونون بعدكم يؤمنو 

 

 فهم ال خيرجون عنه. ‘ قاعدة الصحابة إذا ثبت هلم قول عن الرسول 

 شرح القاعدة: 

ريه، فإهنم ال يقدمون كالمه على كالم غ‘ إذا تبني للصكككككككككككحابة دليل لقول عن رسكككككككككككول هللا 

ن مل ‘ "من اسككتبانت له سككنة رسككول هللا  قال الشككافعي: ة كثرية.وأدلة ذلك من الكتاب والسكك 

 . (2)"يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس

وِب َعَليحِهمح : ´يف قولِه  ƒتفسككري ابن عباس  مثاهلاو  الِّنيَ  َغريحِ الحَمغحضككُ ، قال: "أهلمنا َوال الضكك 

دينك احلق، وهو ال إله إال هللا وحده ال شككككككريك له حىّت ال تغضككككككب علينا كما غضككككككبت على 

َللحت النصكككككككارى"ال ّلنا كما أضكككككككح  ذكرمها الفرقتني اللتني  ، حدد ابن عباس (3)يهود، وال ُتضكككككككِ

 ومها اليهود والنصارى، ومل خيرج عن ذلك الكالم يف تفسريه. ‘ الرسول 

 

 
                                      

(، وقال األرنؤوط: إسناده صحيح، وأخرجه احلاكم يف 16977، رقم )184ص ،28، جسندامليف أمحد رواه  (1)
 (، وقال احلاكم: صحيح. 6992، رقم )95، ص4ج على الصحيحني، مستدرك

حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني، قيم اجلوزيه، أيب بكر حممد سعد الدين،  ابن( 2)
 .  6، ص1م( ج1991-ه1411، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 . 164، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 3)
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 لتفسري بدالالت األلفاظ واللغةاب القواعد التفسريية املتعلقة املبحث الثالث:

من طرق التفسري الصحيحة التفسري برتاكيب لغة العرب وأبساليبهم يف استعمال 

 {جه ين ىن من}ن القرآن الكر  نزل بلساهنم، قال هللا تعاىل: إاأللفاظ واملباين، إذ 

وللوقوف على معاين القرآن الكر ، ينبغي اإلملام أبدوات للوصول إىل ذلك،  .[103]سورة النحل:

هو متعلق بسورة منها اللغة وقواعدها املرتبطة بدالالت ألفاظها، وهي كثرية، لكن نورد منها ما 

   آايت اآلوائل من سورة البقرة.الفاحتة واخلمس 

 قاعدة "ذكر أفراد العام حبكمه ال خيصصه". 

 دة: شرح القاع

ذكر بعض أفراد العموم ال يعين ختصيصه وإمنا فائدته لنفي احتمال إخراجه من العام، ومثال 

فذكر الصالة ، [238]سورة البقرة: {جم يل ىل مل خل}ذلك قوله تعاىل: 

 . (1)الوسطى ليس ختصيصا هلا يف األمر ابحملافظة، وإمنا األمر يشمل الصلوات مجيعها

ِم اَّلل ِ يف قوله تعاىل:  ¢قول ابن عباس يف هذه الدراسة  مثاهلاو  ِر رَ ، قال: "ِبسح بَِّك، اقكحرَأح ِبذِكح

رِه ال يعين تقييد البسملة يف القيام والقعود، وإمنا هو  ¢تفسري ابن عباس و . (2)"ُقمح َواقكحُعدح ِبذِكح

من قبيل إدخال أفراد يف ابب العموم، وإال فالبسملة مطلوبة يف مجيع أمور املسلم كما جاء يف 

                                      

)جدة: على حممد العمران،  :حتقيقود شرح مراقي السعود، نثر الور الشنقيطي، حممد األمني حممد املختار اجلكين، ( 1)
 . 101ص، (مطبوعات لمع الفقه اإلسالمي، د.ط.، د.ت.

 . 146، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 2)
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أحدكم إذا أتى أهله لو أن "‘: وقوله "،(1)"اي غالم سم هللا وكل بيمينك‘: حديث النيب 

ال تقل تعس الشيطان فإنك إذا تعثرت دابته: "للشخص الذي ‘ وقوله ، (2)"قال بسم هللا

قلت تعس الشيطان تعاظم الشيطان يف نفسه وقال صرعته بقويت فإذا قلت بسم هللا تصاغرت 

 .(3)"من ذابب أصغرإليه نفسه حىت يكون 

 .(4)املطابقة وااللتزام"تضمن و "مراعاة داللة القاعدة: 

 شرح القاعدة: 

لوازم التفسري مراعاة ما دل عليه منطوق ألفاظ القرآن مطابقًة، وكذلك ما كان جزًء منها  من

 . (5)من املعاين لتلك األلفاظ اليت مل ُتذكر فيهاابلتضمن، وما لزِم 

قيق الرّفيق ِلَمن أحّب أن يرمَحُه، البعيد الر  :"، يقولالر ِحيمِ يف لفظ  ƒقول ابن عباس  مثاهلاو 

ر ابن (6)َف عليه العذاب"من أحّب أن يُعنِّ الشكككديد على  حيم مبا يقتضكككي الر  ƒعباس . فسكككّ

سكككم من مع  وأثر خارجي على العباد وهو الرفق والرقة، وهو ما ذكره أبو منطوق الزم هذا اال

ها على ما فيها افالرمحة يف اللغة رقة القلب واالنعطاف، ومنه الرحم النعط"السككككككككككككككعود قائاًل: 

                                      

، رقم 68ص ،7ج ،ابب التسمية على الطعام واألكل ابليمنيكتاب األطعمة، ،  صحيحهيف  البخاريأخرجه ( 1)
(5376).  
 (. 141، رقم )65، ص1ج ،كتاب الوضوء، ابب التسمية على كل حال وعند الوقاع،  صحيحهيف  أخرجه البخاري( 2)
(، قال 20591، رقم )198، ص34، ج‘حديث رديف النيب مسند البصريني، املسند، أمحد يف أخرجه ( 3)

  .132ص ،10"، جرجال الصحيح مورجاله كله": جممع الزوائد ومنبع الفوائداهليثمي يف 
  .31صطريق الوصول إىل العلم املأمول مبعرفة القواعد والضوابط واألصول،  لسعدي،( ا4)
 . ملرجع السابقا: يُنظر( 5)
 . 148، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 6)
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 . (1)"فضل واإلحسانواملراد هنا الت

. (2)قال: "يوم اجلزاء" {ين ىن من}عرج يف قول هللا تعاىل: مُحَيحد  األ تفسريومثله أيضاً 

 تضمني، إذ أن يوم القيامة أو جبزء من املع  يوم الدين بيوم اجلزاء ابلتضمن وقد فّسر مُحيد

أحداث كثرية من نفخ وبعث ومجع اخللق وبدء احلساب وامليزان وتطاير الصحف والشفاعة، 

 . فشر افخري وإن شر  اإن خري  ƒجزاء العباد على أعماهلم كما قال ابن عباس و 

 قاعدة ألفاظ القرآن كلها عربية 

 شرح القاعدة: 

، وقال تعاىل: [4]سورة إبراهيم:{ ىن نن من زن رن مم ام يل ىل}قال تعاىل: 

 بعث ´اآلايت على أن هللا دّلت ، [2]سورة يوسف: {خب حب جب هئ مئ خئ}

أوامره ونواهيه، فلو كان بغري العربية ملا فهموا منه  ومهم، ومنهم العرب، ليعقلواالرسل أبلسنة ق

وألن "لغة . [44]سورة فصلت: {جخ مح جح مج حج مث هت مت}شيئا لقوله تعاىل: 

 "نزل، (3)"وأصرحها لبعدهم عن بالد العجم من مجيع جهاهتمقريش أفصح اللغات العربية 

القرآن بلغتهم وعلى أساليب بالغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه يف مفرداته 

                                      

 . 11، ص1جتفسري أيب السعود، بو السعود، أ( 1)
 . 157، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 2)
، حتقيق عبد هللا حممد الدرويش، )دمشق: دار مقدمة ابن خلدونويل الدين عبد الرمحن حممد،  ابن خلدون، (3)

 .378، ص2م(، ج2004-ه1425، 1البلخي، ط
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، قال أبو عبيدة تعقيبا على (2)قول مجهور العلماء من األئمة وأهل اللغة، وهو (1)وتراكيبه"

أن فيه غري  ، فمن زعمنزل القرآن بلسان عرىب مبنيغري عربية: " امن ادعى أن ابلقرآن ألفاظ

، "وال يلزم من وجود بعض الكلمات عند العجم أن ال تكون عربية (3)"العربية فقد أعظم القول

 . (4)أصلية، فقد يكون ذلك من اتفاق اللغات"

الفعحالُن من الّرمحة، وهو من كالم  الر مححَنُ : "ƒ، قال ابن عباس (الر مححَن) تعاىل: قوله مثاهلاو 

، ودليلهم قوله تعاىل عن إنكار (6)من ادعى أن العرب ال تعرف اسم الرمحن. وهناك (5)العرب"

، كذلك [60]سورة الفرقان: {اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث}الكفار السم الرمحن: 

 مل خل}بكتابة  ¢ اعلي‘ احلديبية عندما أمر الرسول  ة النبوية يف صلحجاء يف الس نما 

: أما )الرمحن( فوهللا ما -يف املعاهدة اوهو ُةثل قريش–، قال سهيل بن عمرو {يل ىل

 . (7)أدري ما هي، ولكن اكتب ابمسك اللهم كما كنت تكتب ..."

                                      

 كلية اآلداب، اللغات والفنون، قسم اللغة العربية، رسالة ماجستري،  داللة اخلطاب يف القرآن الكرميمعمر، شباب، ( 1)
 .38م(، ص2007جامعة وهران،  )اجلزائر:، وآداهبا

 .289، ص1ج الربهان يف علوم القرآن،لزركشي، ايُنظر: ( 2)
، 1حتقيق حممد فؤاد سزكني، اخلاجني الكتيب، مصر، طجماز القرآن، بو عبيدة، معمر املث  التيمي البصري، أ( 3)

 . 17م، ص1954-ه1374
( من طلبة 21، حتقيق عدد من الباحثني )والبيان عن تفسري القرآنالكشف  أبو إسحاق أمحد إبراهيم، ،الثعليب (4)

 . 245، ص19م(، ج2015-ه1436، 1املاجستري، )جدة: دار التفسري، ط
 . 147 /1 التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 5)
 . 130، ص1ججامع البيان، ، الط ييُنظر: ( 6)
، 193، ص3وط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب، جابب الشر  كتاب الشروط،  ،صحيحهالبخاري يف أخرجه ( 7)

 (. 2731رقم )
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 غري أن هذا الكالم مردود عليه من عدة أوجه منها: 

 خب}يف القرآن يف قول هللا تعاىل على لساهنم:  معرفة العرب ابسم الرمحن قد ثَكَبت إن :أوال

]سورة  {مص خص حص مس خس حس}، وقوله تعاىل: [88]سورة مر : {جت هب مب

 .(1) [20الزخرف:

، (2)، وهو يُعد حجة يف اللغة بال خالف وبب االحتكام بهƒتفسري ابن عباس  :اثنيا

مث ما أُويت من فهم له أبن يُعلمه من التأويل، ‘ وقد حتصل له ذلك ب كة دعوة الرسول "

 .(3)لرتاكيب لغة العرب وسعة اطالعه بعاداهتم وأشعارهم، إذ كان يلتمس فيها عربية القرآن"

: "وإنكار العرب السم الرمحن جلهلهم ابهلل ومبا دعاء قائالً على هذا اال ابن كثرييُعّلق  :اثلثا

ِجد يف أشعارهم يف ، وقد نّبه على أنه قد وُ وجب له أي إمنا هو جحود وتعنت يف كفرهم

 قال ابن جرير: وقد أنشد بعض اجلاهلية اجلهال: اهلية تسمية هللا تعاىل ابلرمحن، اجل

 أال قضب الرمحن ريب ةينها  أال ضربت تلك الفتاة هجينها

 وقال سالمة بن جندب الطهوي: 

 .(4)وما يشأ الرمحن يعقد ويطلق"  عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم 

                                      

)الرايض: مركز منهج اإلمام ابن جرير الطربي يف الرتجيح بني األقوال التفسريية، حلريب، حسني علي، ايُنظر: ( 1)
 . 246م(، ص2015-ه1436، 1تفسري للدراسات القرآنية، ط

 . 563ه(، ص1427، 2)الرايض: دار ابن اجلوزي، طالتفسري اللغوي، نظر: الطيار، مساعد سليمان، يُ ( 2)
 . 385-383، ص1، جتفسري التابعني عرض ودراسة مقارنةاخلضريي، حممد عبد هللا، ( 3)
حتقيق: يوسف عبد الرمحن املرعشلي. تفسري القرآن العظيم، بن كثري، احلافظ أيب الفداء إمساعيل القرشي الدمشقي، ا( 4)

 . 22، ص1م(، ج1986-ه1406، 1ار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط)بريوت: د
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من خارج لغة  -واليت هي من ألفاظ القرآن–هذه األدلة تُبني فساد دعوى أن اسم الرمحن 

 العرب.

 كالم الشارع قد أييت بصيغة اخلرب وحيمل معىن األمر  قاعدة

 شرح القاعدة: 

، كقوله تعاىل: (1)مع  األمرالشارع بصيغة اخل  لكنها ُتشرب قد أتيت األلفاظ يف كالم 

، يقول أبو حيان [196]سورة البقرة: {مئهئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هن من خن}

. (2)"الصيغة خ  ومعناها األمر، أي: أكملوا صومها، فذلك فرضها: ""عشرة  كاملة"يف تفسري 

وفائدة هذا األسلوب هو "التأكيد على فعل املأمور به، حىت كأنه أمر واقع، يتحدث عنه 

  .(3)كصفة من صفات املأمور"

ُد َّللِ ِ " تفسري ابن عباس مثاهلاو  َمح ستجداء من َجَدا، واأللف ، واال(4)"هلل االستجداءأبنه  احلح

َديكحُتُه مبعً ، إذا طلبت   الطلب، "والسني والتاء حروف زائدة تُفيد مع َتجح َتَديكحُتُه واسح واجح

واهُ   ، و"اجلدوى هي العطّية، قال أبو ذؤيب: (5)"َجدح

                                      

 . 333-330، ص2جالربهان يف علوم القرآن، لزركشي، ايُنظر: ( 1)
)بريوت: صدقي حممد مجيل،  :حتقيق، البحر احمليط يف التفسريأبو حيان، حممد يوسف  علي أثري الدين األندلسي، ( 2)

 . 270، ص2ج، (ه1420، د.ط.، دار الفكر
(، ه1430، د.ط.، بن اجلوزي للنشر والتوزيعدار ا)الدمام: األصول من علم األصول، ابن عثيميني، حممد صاا، ( 3)
 . 19ص
، ُكتبت استحذاء 150، ص1، استحذاء يف نسخة جامعة أم القرى ج26 /1استجداء يف نسخة أسعد الطيب ( 4)

 وهو يف نفس املع  من طلب العطية. 
 . 2299، ص6ج جدى،مادة  ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري( 5)
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َد، إمنا ..  فوِس ِخيارُها . َتَكل ُفُه من الن  ألُنحِبئحت َأان  جنتدي احلَمح

َد"  . (1)أي تطلب احلَمح

واسككتخدام احلمدهلل كجملة إنشككائية ال خ ية هو مما يُعرف يف لغة العرب، وقد بّينت األشككعار  

 : (2)ذلك كما هو يف قول ذي الرّمة

  وملا جرت يف اجلزل جراي كأنه ... سنا الفجر أحدثنا خلالقها شكرا

 . (3)ابإلحداث، وهي مرادفة لإلنشاء فع  عن الشكر

فجاء تفسري ابن عباس موافقًا ملعهود العرب من أن مجلة احلمد هلل يُراد هبا األمر وإن جاءت 

 ´فقد قال هللا بصيغة اخل ، فهو طلب من هللا بشكره. كما أن سياق اآلية يُعزز هذا املع ، 

اخلطاب فيه تعليم وأمر نستعني، فدّل على أن بعد قوله احلمدهلل رب العاملني، إايك نعبد وإايك 

ذلك  : امحدوا هللا،بقولابلصيغة املباشرة  . ومل أيت(4)مد هللا، تقديره: قولوا احلمد هللللبشر ل

ألن اجلملة اخل ية "تفيد تعظيم اللفظ واملع ، ولو قال "امحدوا" مل حيصل لموع هاتني 

                                      

من ه(. 117)ت. غيالن بن عقبة بن هنيس بن مسعود العدوي، من مضر، أبو احلارث، ذو الرمة: شاعرهو  (1)
رو بن العالء: فتح الشعر إبمرئ القيس وختم بذي الرمة.  ،فحول الطبقة الثانية يف عصره ي، خري الدين الزركلقال أبو َعمح

 . 124، ص5م(، ج2002، 15)د.م.: دار العلم للماليني، طاألعالم، حممود حممد علي فارس الدمشقي، 
 . 134، ص14ج جدا،فصل اجليم، مادة لسان العرب، ابن منظور،  (2)
دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، د.ط.، التحرير والتنوير، يُنظر: ابن عاشور، حممد الطاهر حممد حممد الطاهر، ( 3)

 . 1/162د.ت.، 

، 1دار الكتب العلمية، بريوت، طتفسري البغوي، يُنظر: البغوي، أيب حممد احلسني مسعود الفرّاء الشافعي، ( 4)
حتقيق:  تفسري القرآن العظيم، ، ابن كثري، احلافظ أيب الفداء امساعيل القرشي الدمشقي،1/13م، 1993-ه1414
 .  24، ص1ج، (م1986-ه1406، 1، طة للطباعة والنشر والتوزيعدار املعرف)بريوت: ف عبد الرمحن املرعشلي. يوس
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هُ محَِدسواء مستحق للحمد  ´الفائدتني، وأنه   . (1)"ُه َحامد  أو مل حَيحَمدح

َتِعنيُ تفسككري قتادة لقوله تعاىل: )أيضا  مثاهلاو  َك َنسككح َك نَكعحُبُد َوِإاي  ( وقد جاءت بصككيغة خ ية، ِإاي 

لكنه محلها بفهم العرب على أهنا مجلة إنشككائية تفيد األمر من هللا وإن كانت الصككيغة حمذوفة، 

له العبادة،  على نفِسه أنّه كذا فقولوا"، وقال "أيحُمرُُكم أن خُتحِلصوا ألن الداللة تُغين، فقال: "دلّ 

إذا عرفت مكان الكلمة ومل تشك . وهذا من معهود العرب أهنا "(2)رَُكم"وأن تستعينوه على أم

أن سامعها يعرف مبا أظهرت من منطقها ما حذفت حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها، 

 . (3)"كلمة اليت حذفت قوال أو أتويل قولوال سيما إن كانت تلك ال

 . (4)"األلف والالم الداخلة على األوصاف واألجناس تفيد االستغراق" قاعدة

 شرح القاعدة: 

للعموم صيغ لفظية منها األلف والالم الداخلة على األوصاف واألجناس واليت تفيد اجلنس ال 

سم فهي تفيد إذا دخلت على االواللغة على أهنا العهد، وقد اتفق أغلب أهل األصول 

 .(5)العموم

                                      

حتقيق عادل أمحد اللباب يف علوم الكتاب، ابن عادل، أبو احلفص سراج الدين عمر علي احلنبلي الدمشقي، ( 1)
 . 1/8م، 1998-ه1419، 1عبداملوجود وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 . 158 /1 التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 2)
 . 141-140، ص1ج جامع البيان،، الط ي( 3)
 . 13، صلقواعد احلسانالسعدي، ا( 4)
 . 301-300دار التدمرية، صأصول الفقه الذي ال ي س ُع الفقيه جهله، ؛ السلمي، 13ُنظر: املرجع السابق صي( 5)
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ُد َّللِ ِ "لكلمة  تفسككري ابن عباس مثاهلاو  َمح األلف  ، إذ أنيفيد العموم (1)"هلل االسككتجداءأبنه  احلح

الستغراق اجلنس من احملامد، فهو سبحانه يستحق احلمد أبمجعه، إذ له هي " والالم يف احلمد

 . (2)"األمساء احلس  والصفات الُعلى

اللهم لك " ‘ النيبدعاء ويؤكد مع  االستغراق جلميع أجناس احلمد ما جاء يف حديث 

 لدخول إنكما يشري الط ي إىل أمهية األلف والالم يف لفظ احلمد قائاًل: ".  (3)"...احلمد كله

 أن وذلك. والالم األلف إبسقاط ،"مَححًدا" القائل قول يؤديه ال مع  احلمد، يف والالم األلف

 ملا منه أسقطتا ولو. هلل الكامل والشكرُ  احملامد مجيعُ : معناه أن على بينّ م احلمد يف دخوهلما

 .(4) .".كلها  احملامد دون هلل، ذلك قائلِ  مَححدَ  أنّ  على إال َدلّ 

 اللفظ العام حُيمل على عمومه. قاعدة 

 شرح القاعدة: 

حىت أتيت حجة تدل على أن اخل  يف األصل حُيمل على عمومه من غري ختصيص، وهو 

 خل}محلوا الظلم على العموم يف قوله تعاىل:   ، ودليل ذلك أن الصحابة (5)خصوصيته

                                      

يف نسخة حتقيق  ]استحذاء[، ُكِتبت 26، ص1جالتفسري املُسند يف نسخة حتقيق أسعد الطيب من  ]استجداء[ (1)
أعطاه. واحلذوة حذاه حذوا: "لسان العرب: وهي مبع  العطية، قال ابن منظور يف التفسري املُسند، جامعة أم القرى من 

 . 171، ص14ج حذا،، مادة "واحلذية واحلذاي واحلذاي: العطية
 . 205، ص1ج، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ( 2)
، رقم 395، ص5، ج‘ث حذيفة بن اليمان عن النيب حديابقي مسند األنصار،  املسند،أخرجه أمحد يف ( 3)
 (، تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن حذيفة. 23403)
 . 138ص ،1ج جامع البيان،، ( الط ي4)
 . 311، ص24املرجع السابق ج( 5)
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إىل املع  املقصود به يف ‘ ، مث وجههم النيب [82]سورة األنعام: {حم جم يل ىل مل

 ، . (1)اآلية

الداخلة على لفظ العاملني تُفيد (، جند هنا أن األلف والالم َربِّ الحَعاَلِمنيَ قولُُه تعاىل: ) مثاهلاو 

، وهو ما عّ  (2)جناس اليت ال تكاد حُتصى"االستغراق، وهو "يتناول كل واحد من آحاد األ

: "لُه اخلَلحُق كله، الّسماوات ُكُلهّن ومن فيهّن، واألرضون ُكُلهّن ومن بقوله ƒعنه ابن عباس 

، فكلمة كل هي من صيغ العموم،  ويقتضي املع  مشول ربوبيته (3)فيهّن مما يُكعحلُم ومما ال يُكعحلمح"

 تعاىل جلميع املخلوقات يف آن واحد من غري حصر. 

، أبقى اللفظ (4)"هلقِ َف من خَ صَ ما وَ ": قال، َربِّ الحَعاَلِمنيَ  قوله تعاىل:تفسري قتادة ل ومثله

 كالسموات وقات هللاالعام وهو العاملني على عمومه ومل خيصصه بذكر صنف حمدد من خمل

العالية وتبيع  ذلك. وإن محل غريه من املفسرين كابن عباس وأيبن وغري واألرض واإلنس واجلا

على نوع من أنواع املخلوقات، إال أن تفسريهم يدخل يف ابب التنوع وليس تضادا، وكما ذُِكر 

 ذكر أفراد من العموم ال يعين ختصيصه.  أن قاعدةفالسابقاً 

كَ } مثاهلاو  كَ  نَكعحُبدُ  ِإاي  َتِعنيُ  َوِإاي  ، فالضمري املسترت )حنن( يف كلمة نعبد ونستعني يدل على {َنسح

                                      

)الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية، مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري، لطيار، مساعد سليمان، ا( 1)
 . 176-175، ص2م(، ج2015-ه1436، 2ط
 .14، ص1ج تفسري أيب السعود،أبو السعود، ( 2)
 . 152، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 3)
 . 153، ص1ج املرجع السابق،( 4)
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 . (2)، قال أبو السعود: "قيل الضمري هو اجملموع"(1)مجع املتكلمني، وقد ُعّد من صيغ العموم

كَ }قوله تعاىل  ƒوقد فّسر ابن عباس  إايك  مجاعوهو : "قالابملع  السابق  {نَكعحُبدُ  ِإاي 

اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األعمال، واألقوال الظاهرة  والعبادة". (3)"نعبد

األرض وحده و  ماواتالس  ّب ر  رادفإب مل على العموم وذلكحتُ داللة هذه الصيغة و، (4)"والباطنة

 . (6)(5) جبميع أنواع العبادات واألوامر على الوجه املشروع مع تذلل واستكانة

 . (7)واحد دخلت حتت مسمى ااعدة اجلمع بني العبارات املتعددة إذق

 شرح القاعدة: 

رين– القاعدة: "أن يع  كل واحد منهم شكارحاً هلذه يقول ابن تيمية عن املراد  -ويقصكد امُلفسكِّ

. (8)بعبارة غري عبارة صاحبه، تدل على املع  يف املسّمى غري املع  اآلخر، مع احتاد املسمى"

االختالف يف التعبري بني املفسككرين من الصككحابة والتابعني يف هذا النوع من  وقد عّد ابن تيمية

 قبيل اختالف التنوع. 

                                      

، 4، ع12. مجملة العلوم الشرعية تطبيقية"."العموم يف الضمائر الدالة على اجلمع، دراسة أتصيلية ليمان، س( 1)
 .3175-3135ص
 . 16ص ،1جتفسري أيب السعود، ، تفسري أيب السعود( 2)
 . 157ص ،1ج ،التفسري املُسند، ( ابن أيب حامت3)
)د.م.: مؤسسة الرسالة، حتقيق: عبد الرمحن معال اللوحيق، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ، السعدي( 4)

 . 34ص ،1ج ،م(2000-ه1420، 1ط
 .47ص ،1ج أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، ( الشنقيطي،5)
 . 83ص ،1ج احملرر الوجيز،( ابن عطية، 6)
 . 160-159، ص2ج الربهان يف علوم القرآن،لزركشي، ا( 7)
 . 38صمقدمة يف أصول التفسري، ، ةبن تيميا( 8)
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أقوال الصحابة والتابعني يف  ت، تنوع{ىي مي خي} :تعاىل قوله تفسري مثاهلاو 

 مروايت تفسري ابن أيب حامت حول الصراط: 

ال إله إال هللا وحده ال شريك له". ووافق لاهد : "أهلمنا دينك احلق، وهو ƒقال ابن عباس 

 شيخه يف تفسريه فقال: "قال احلق".

 وصاحباه من بعده". ‘ يف حني قال أبو العالية: "هو النيب 

عن النيب  ¢ن نواس بن مسعاالومن قبل قد ذُِكر تفسري الصراط يف مبحث التفسري النبوي عن 

 أنه: اإلسالم. ‘ عن النيب  ¢أنه: كتاب هللا، وعن علي بن أيب طالب ‘ 

، وبنّي أن الصراط مرده إىل شيء واحد بقوله: ري على هذه األقوال وقد مجع بينهاعّلق ابن كث

واقتدى ابللذين من بعده أيب  ‘اتبع النيب  وهي متالزمة فإن منكل هذه األقوال صحيحة "

بع اإلسالم فقد اتبع القرآن ومن ات ،ومن اتبع احلق فقد اتبع اإلسالم ،بكر وعمر فقد اتبع احلق

 . (1)"وهو كتاب هللا وحبله املتني وصراطه املستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا

بكر وعمر  وصاحبيه، ويقصد أاب‘ للصراط أبنه طريق النيب  العالية وفيما يتعلق بتفسري أيب

، فقد يكون ختصيصه هلما قد جاء قياسا منه على هنج شيخه ابن عباس ƒبن اخلطاب 

ƒ " ن مل يكن يف القرآن وكانإخ  به و أمر فكان يف القرآن ذا سئل عن األإيف التفسري أبنه 

 .)2("يب بكر وعمرأمل يكن فعن  إنخ  به فأ ‘ن رسول هللا ع

                                      

 . 52، ص1ج العظيم،تفسري القرآن بن كثري، ا( 1)
 . (616، رقم )71ص ،1، ابب الفتية وما فيه من الشدة، جالسننأخرجه الدارمي يف ( 2)
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الشعيب الذي قال: "هدى من ني عامر ب {يم}االختالف يف تفسري قوله تعاىل:  مثاهلاو 

، وهو وقول سعيد بن جبري: "تبيان للمتقني" الضاللة"، وبني قول السدي: "نور من املتقني"

، وتفسري كل منهما (1)اختالف من قبيل التنوع، فاهلدى يف اللغة ضد الضالل وهو الرشاد

 جاء بتفسري الالزم من اللفظ.

آايت "هذه األربع ىل من سورة البقرة، قال أبو العالية: آايت األو تفاسري التابعني لألربع  مثاهلاو 

والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك من فاحتة السورة يف املؤمنني"، وقال السّدي: "

وختصيص السدّي أهنم من أهل  .(2)"ون من أهل الكتابوابآلخرة هم يوقنون هؤالء املؤمن

الكتاب ال يعين هذا اختالفا، وأن املؤمنني من املسلمني ال تشملهم اآلية، فهم أيضا قد آمنوا 

 زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل}ابلرسل السابقني لقوله تعاىل: 

. واالختالف [285]سورة البقرة: {هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

و وه (3)من مع  يف اآلية، واالعتبار ابملراد الواحدبينهم يف التفسري مبا ظهر لكل واحد منهما 

"قوم استحقوا اهلدى والفالح لق، فأحقه  {زب رب يئ}على قول قتادة يف تفسري 

 . (4)أهل اإلةان" هللا هلم، وهذا نعت

 

                                      

 . 83، ص1نظر: ابن عطية جيُ ( 1)
 . 185-184، ص2ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 2)
 . 160-159، ص2ج الربهان يف علوم القرآن،لزركشي، ا( 3)
 . 186، ص1ابن أيب حامت ج (4)
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 اللغة العربية مصدر من مصادر التفسري  :قاعدة

 شرح القاعدة: 

فّسر معاين ألفاظ القرآن إال هبا، اقتضى ذلك أن ال تُ ان عريب مبني، ملا أنزل هللا القرآن بلس

ة والُفتيا ل متعلق من العلم ابلقرآن والس نقال ابن فارس: "إّن العلم بلغة العرب واجب على ك

، حىت ال غناء أبحد  منهم عنه، وذلك أّن القرآن انزل  بلغة العرب، ورسول هللا  ‘ بسبب 

من كل كلمة غريبة أو ‘ ، وما يف ُسّنة رسول هللا ´ عريب. فمن أراد معرفة ما يف كتاب هللا

 . (1)نظم عجيب، مل بد من العلم ابللغة بُداً"

قال: "يوم اجلزاء". قال  {ين ىن من}عرج يف قول هللا تعاىل: مُحَيحد  األ تفسري مثاهلاو 

                                                       . (2)جزيته""حكى أهل اللغة: ِدنكحُتُه بفعِلِه َديحنا، بفتح الدال، و ِديناً، بكسرها: القرطيب: 

، (3)"من الكفر -يعين الشك-الريب" قال: {ممىم حمخم جم}لقولِه تعاىل:  الدرداءتفسري أيب  مثاهلاو 

، ومل يكن هناك (5)، إذ كان منهجه يف ذلك(4)وقد استقى أبو الدرداء تفسريه من اللغة

                                      

حتقيق السيد أمحد صقر، مطبعة عيسى البايب احلليب الصاحيب يف فقه اللغة، أبو احلسني أمحد زكراي، ابن فارس، ( 1)

 . 50وشركاه، القاهرة، د.ط.، د.ت.، ص

 . 1/221 اجلامع ألحكام القرآن،لقرطيب، ا( 2)

 . 173-172، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 3)
 . 442، ص1؛ يُنظر: ابن منظور ج463، ص2بن فارس، جايُنظر: ( 4)
 . 147، 141، ص1ج، املفسرون من الصحابة دراسة وصفيةاملشد، يُنظر: ( 5)
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 .(1)قوله اختالف بني املفسرين يف

وأولئك هم ": ، قال{زب رب يئ}قوله تعاىل: يف  ƒتفسري ابن عباس  مثاهلاو 

فلح والفالح من فلح و". (2)"املفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا، وجنوا من شر ما منه هربوا

، واآلخر على فوز وبقاء يف اللغة هلا أصالن صحيحان، ، فيكون (3)"أحدمها يدل على َشقّ 

قد ُقِطع هلم ابلفوز يف الدنيا، ويف اآلخرة بفوزهم وبقائهم لألبد يف اجلنة وجناهتم فالحهم مبع  

 . (4)من النار

 .(5)قاعدة التفسري ابملآل والثمرة

 شرح القاعدة: 

 من معامل تفسري السلف أهنم قد يفسرون اآلية مبا تؤول إليه األمور. 

وأولئك هم ": قال، {زب رب يئ}قوله تعاىل: يف  ƒتفسري ابن عباس  مثاهلاو 

، يقول ابن عاشور: "الفوز (6)"املفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا، وجنوا من شر ما منه هربوا

، والفوز ابجلنة والبقاء فيها إذ هو (7)وصالح احلال، يكون يف أحوال الدنيا وأحوال اآلخرة"

                                      

 . 173-172، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 1)
 . 185، ص1ج املرجع السابق( 2)
 . 450، ص4ج فلح،مادة معجم مقاييس اللغة، بن فارس، ا( 3)
 . 85، ص1ج تفسري البغوي،لبغوي، ا( 4)
 . 182، ص3، ع2، مجملة البحوث والدراسات القرآنية "من معامل التيسري يف تفسري السلف"،لدرييب، ا( 5)
 . 185، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 6)
 . 247، ص1ج التحرير والتنوير،بن عاشور، ا( 7)
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 رأس ذلك ومالكه.
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 لتفسري أبقوال الصحابةاب القواعد التفسريية املتعلقة املبحث الرابع:

 من مصادر التفسري : أقوال الصحابة مصدر  قاعدة

 شرح القاعدة: 

عّد السلف من الصحابة والتابعني أقوال الصحابة املفسرين يف التفسري مصدرًا من مصادر 

، كما أهنم أهل اللغة (1)مفوا أحواله وأحوال من نزل فيهذلك أهنم شهدوا التنزيل وعرَ التفسري، 

هجهم نامقاربة هلا، وينتهجون مب نراهم يُفسرون أبقواهلم أو مبعان  لذا  هلم حُيتج هبا،فأقوا

 . (2)االستداللية ورؤيتهم يف التطبيق العملي يف االستنباط

ّحاك يف  مثاهلاو  ، وقد ورد املع  يف ألفاظ (3)قال: "هللا اي إله اخللق" {مل خل}تفسككككري الضككككّ

يف تفسريه السم هللا ذي اجلاللة، قال: "هو الذي أيهله كل شيء، ويعبده كل  ƒابن عباس 

 .(4)خلق"

، (5)قال: "اسم هللا األعظم هو هللا" {مل خل} تعاىل:تفسري جابر بن زيد يف قوله  مثاهلاو 

 {خل}لقوله تعاىل:  ƒُيالحظ أن مجلة )اسم هللا األعظم( قد وردت يف تفسري ابن عباس 

، ƒ. ابلرغم من أن جابر بن زيد كان من أكثر البصريني أتثراً اببن عباس (6)[1]سورة البقرة:

                                      

 . 2، ص1، جاجلرح والتعديلبن أيب حامت، ا (1)
 . 651، ص2ج ،تفسري التابعني عرض ودراسة مقارنةخلضريي، ا( 2)
 . 146، ص1ج التفسري املسند،ابن أيب حامت، ( 3)
 121، ص1ج جامع البيان،، الط ي (4)

 . 147، ص1ج التفسري املسند،ابن أيب حامت،  (5)
 . 167، ص1املرجع السابق، ج( 6)
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 . (1)بسبب انشغاله بعلم الفقه واإلفتاء إال أنه كان ُمقالً يف التفسري تورعاً وال يقول برأيه، وكذلك

قال: "مها رقيقان أحدمها أرق من  {يل ىل}تفسري خالد التميمي لقوله تعاىل:  مثاهلاو 

 . ƒ(3)تفسري الرحيم ابلرقيق قد فّسر به ابن عباس ، و (2)اآلخر"

: "الدين يوم حسككككككككككككككاب {ين ىن}: تعاىل قولهيف تفسككككككككككككككري  ƒقول ابن عباس  مثاهلاو 

، (4)فشر إال من عفا عنه" افخري، وإن شر  ااخلالئق وهو يوم القيامة يُدينهم أبعماهلم، إن خري 

قبل أن حتاسبوا وتزينوا للعرض حاسبوا أنفسكم "أنه قال:  ¢عن عمر بن اخلطاب  وقد ُروي

، فقد حُيتمل أنه (5)"يامة على من حاسكككب نفسكككه يف الدنيااألك  وإمنا خيف احلسكككاب يوم الق

رها أبلفاظ رواية عمر  وكان أكثر  ¢مالزمته لعمر  ƒ، وقد ُعِرف عن ابن عباس ¢فسكككككّ

 . (6)الصحابة نقالً ملروايته وتفسريه

َتِعنيُ ) تفسري قتادة لقوله تعاىل: مثاهلاو  َك َنسح َك نَكعحُبُد َوِإاي  ( قال: "أيحُمرُُكم أن خُتحِلصوا له العبادة، ِإاي 

خالص يف قول معاذ بن جبل ، وقد جاء مع  العبادة أبهنا اإل(7)ُكم"أمحر  ما وأن تستعينوه على

، قال: "قوم [2]سورة البقرة: {جن يم} من هم يف قوله تعاىل: عندما ُسئل عن املتقني ¢

                                      

 . 442، ص1ج ،التابعني عرض ودراسة مقارنةتفسري ، يُنظر: اخلضريي( 1)
 . 156، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت،  (2)
 . 148، ص1ج املرجع السابق( 3)
 . 157، ص1املرجع السابق ج( 4)
( 2459، رقم )638، ص4، ج‘كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عند رسول هللا السنن، يف  الرتمذي أخرجه( 5)

 قال األلباين: ضعيف. 
 380، ص1ج ،تفسري التابعني عرض ودراسة مقارنةخلضريي، ايُنظر: ( 6)
 . 158، ص1ج التفسري املُسند،ابن أيب حامت، ( 7)
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. وقد كان هذا هنج قتادة، إذ كان  كثريا (1)الشرك وعبادة األواثن، وأخلصوا هلل العبادة" اتقوا

كمصدر أساسي من مصادر التفسري، فقد روى    املفسرين ما يعتمد على أقوال الصحابة 

رواية عنهم، مما جعله يستغين هبذا النقل عن االجتهاد برأيه يف كثري من  100ما يُقارب 

 . (2)املسأئل

 ƒقال: "ابحلق"، وقد فّسر ابن عباس  {ىي مي}تفسري لاهد يف مع   مثاهلاو 

أخذاً عنه، وقد تلقى عنه  ƒومعلوم أن لاهد كان من أكثر تالميذ ابن عباس . (3)بذلك

عرضت املصحف على ابن عباس من فاحتته إىل خامتته "مجيع التفسري، يقول واصفًا حاله: 

، األمر الذي جعله يتقدم التابعني يف علم التأويل، (4)وأسأله عنها"أوقفه عليه عند كل آية منه، 

 . (5)6109فقد بلغت عدد مروايته يف تفسري الط ي 

جاء يف تفسري  "أان هللا أعلم" على ما: {خل} سعيد بن جبري والضحاككل من تفسري   مثاهلاو 

، قكككال ƒ. وقكككد ُعِرف عن ابن جبري االهتمكككام ابلنقكككل عن ابن عبكككاس ƒ(6)ابن عبكككاس 

املديين: "وأصككككككككككككككحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه، ويسككككككككككككككلكون طريقه: عطاء وطاوس، 

                                      

 . 174 /1ملرجع السابق ا( 1)
 . 256-255، ص1ج ،تفسري التابعني عرض ودراسة مقارنةخلضريي، ايُنظر: ( 2)
 . 161 /1 املُسند،التفسري ابن أيب حامت، ( 3)
 (. 11097، رقم )77، ص11جاملعجم الكبري، لط اين يف اأخرجه ( 4)
 . 91، ص1ج ،تفسري التابعني عرض ودراسة مقارنةنظر: اخلضريي، يُ ( 5)
 . 166، ص1ملرجع السابق جا( 6)
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 .(1)ولاهد، وجابر بن زيد، وعكرمة، وسعيد، فأعلم هؤالء سعيد بن جبري، وأثبتهم فيه"

قال: "هو حرف اشككتق من حروف اسككم هللا"، وقد نّص بنفسككه  {خل}تفسككري السككدي  مثاهلاو 

، إذ أنه قّل أن ينفرد (2)اسكككككككككككم من أمساء هللا األعظم" {خل}على أنه بلغه أن ابن عباس قال: 

 . (3)بشيء من التفسري مل ُيسبق إليه، فهو كثري االعتماد على الرواية عن الصحابة

 و ألر وحم وص، قال: هي "أنه سئل عن أمل ،{خل}تفسري عامر الشعيب لقوله تعاىل:  مثاهلاو 

سككككامل بن عبد  لتها كانت امساً من أمساء هللا"، وقولامسا من أمساء هللا مقطعة ابهلجاء فإذا وصكككك

ر ابن عباس بنفس التفسككككككري، إذ قال  .(4)هللا: "أمساء هللا مقطعة" من  : "اسككككككم{خل}وقد فسككككككّ

 . مقطع"أمساء هللا األعظم" و "اسم  

سكناده حسكن، وقد ُدِون عن الشكعيب تورعه أن األثر الوارد عن عامر الشكعيب إتمام اجلدير اباله

، (5)وتوقيه يف التفسري حىت أنه كان يُنكر على الذي ُيكثر من التفسري برأيه ألنه رواية عن هللا

ر احلروف املقطعة واليت كانت ومازالت من األمور الشككككككككائكة يف التفسككككككككري، مما  ومع ذلك فسككككككككّ

، وهذا ما ذكره اخلضكككككككريي أبن الشكككككككعيب قد تصكككككككدر املرتبة ƒنقلها عن ابن عباس يُرجح أنه 

                                      

حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، )بريوت: املكتب العلل، املديين، أبو احلسن علي عبد هللا جعفر السعدي، ( 1)
 . 44م(، ص1980، 2اإلسالمي، ط

 . 167، ص1ج التفسري املُسند،بن أيب حامت، ا( 2)
 . 302، ص1ج ،تفسري التابعني عرض ودراسة مقارنةنظر: اخلضريي، يُ ( 3)
 . 168-167، ص1ج التفسري املُسند،بن أيب حامت، ا( 4)
 . 323، ص1ج ،التابعني عرض ودراسة مقارنة تفسري، يُنظر: اخلضريي( 5)
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 . (1)األوىل بني التابعني يف االعتماد على أقوال الصحابة كمصدر لتفسري القرآن

أبنه "اسم من أمساء القرآن"، وفّسر كل  من قتادة و زيد بن أسلم  {خل} تفسري لاهد مثاهلاو 

 . (2)بنفس التفسري

قال: "هذا الكتاب"، وقد تبعه يف التفسري  {يل ىل}تفسري عكرمة لقوله تعاىل:  مثاهلاو 

مقاتل ابن حيان و زيد بن أسلم وكذلك فسره لاهد مثل و سعيد بن جبري والسدي 

: "كان ~، يقول عن حاله مع ابن عباس ƒ. وعكرمة هو موىل ابن عباس (3)تفسريهم

 . (4)والسنن"ابن عباس يضع يف رجلي الكبل على القرآن 

وال أعلم ، قال ابن أيب حامت: "{حمخم جم}أيب الدرداء يف قوله تعاىل:  على تفسرياتفاقهم  مثاهلاو 

يف هذا احلرف اختالفا بني املفسرين منهم ابن عباس، وسعيد بن جبري، وأبو مالك، وانفع موىل 

ن، ومقاتل بن حياابن عمر، وعطاء بن أيب رابح، وأبو العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، 

 . (5)"والسدي، وإمساعيل بن أيب خالد

، وقد ذكر ابن كثري أن ابن (6)"هم املؤمنون" :{جن يم}فّسر السدي قوله تعاىل : مثاهلاو 

                                      

 . 328، ص1يُنظر: املرجع السابق يف احلاشية ج( 1)
 . 169، ص1ج التفسري املُسند،بن أيب حامت، ا( 2)
 . 171، ص1املرجع السابق ج( 3)
 . 14، ص5ج ،سري أعالم النبالءالذهيب، ( 4)
 . 172، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 5)
 . 175، ص1ملرجع السابق جا( 6)
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 .(1)قد ذكروا ذلك‘ من أصحاب رسول هللا  اوانس ƒعباس وابن مسعود 

قال: "من آمن ابهلل،  ،{ىن من خن}وله تعاىل: تفسري عطاء بن أيب رابح يف ق مثاهلاو 

ابن مسعود بنفس املع  بقوله: "ما آمن مؤمن من أفضل من  ه، وقد فّسر (2)فقد آمن ابلغيب"

  .(3)إةان بغيب"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                      

-ه1432)بريوت: دار الكتاب العريب، د.ط.،  حتقيق: عبد الرزاق املهدي، تفسري القرآن العظيم، بن كثري، ا( 1)
 . 139، ص1م(، ج2011

 . 178، ص1ج التفسري املُسند،، ابن أيب حامت( 2)
 . 177-176، ص1ملرجع السابق جا( 3)
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 النتائج

 يف اخلتام ةكن اخللوص إىل بعض النتائج والتوصيات اليت الحت من هذه الدراسة: 

أن التفسككككككككري النبوي وأقوال املفسككككككككرين من الصككككككككحابة والتابعني هو املنطلق العملي  -1

 األويل الستقراء القواعد التفسريية. 

أن بعض القواعد التفسككككككككككككككريية ال تنفك عن القواعد املقررة يف العلوم األخرى مثل  -2

 اللغة وأصول الفقه وعلوم احلديث.

بعض كتككككب الرتاث مل أجككككدهككككا يف وجود بعض القواعككككد املقررة مبثوثككككة يف بطون  -3

املؤلفات واملصنفات اليت اعتنت بقواعد التفسري وأصوله، لذا ارأتيت ذكرها وبيان 

أتصككيلها من التفسككري النبوي وآاثر الصككحابة والتابعني. مع العلم أن القواعد كانت 

 على شكل إشارات أو مُجل يف تلك الكتب.

ت يف سورة الفاحتة كانت ابلتناصف حصائية الدراسة إىل أن عدد املروايأشارت إ -4

، وكانت ƒبني الصكككككككحابة والتابعني، وكان أكثر الصكككككككحابة رواية هو ابن عباس 

. يف حني اختلف األمر املدرسككككة البصككككرية هي األكثر حضككككورا يف مروايت التابعني

آايت األوىل من سككككككككككككككورة البقرة، إذ أن أكثر من ثلثي املروايت جاءت يف اخلمس 

، وحتديدا من املدرسكككككة الكوفية، وأكثر مروايت املدرسكككككة الكوفية من طريق التابعني

 كانت من طريق السدي )يُنظر إىل اجلدول والرسم التوضيحي(. 

ِئل عن ƒأقوال الصكككككككككحابة هلا منهجية يف التفسكككككككككري، كابن عباس  -5 ، فهو إذا سكككككككككُ
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ّنة، فإن مل بد فعن أيب  شككككككككيء لث عنه يف القرآن، فإن مل بد لث عنه يف السككككككككُ

 ، فإن مل بد اجتهد برأيه.ƒبكر وعمر 

ويكون يف  يُفسكككككرون ابلقرآن دون االسكككككتشكككككهاد ابآلية من منهج الصكككككحابة أهنم قد -6

 تفسري القرآن أبلفاظ السنة. لفظ األثر ما ُيشري إىل اآلية، أو 

تعدد أقوال التابعني يف التفسككككككككككككككري واالختالف بينهم أغلبه كان من قبيل اختالف  -7

 تفسرياهتم تعتمد على اللغة.التنوع، وأغلب 

ومروايت تالميذه مثل قتادة والسكككككككككدي جاءت  ƒأغلب تفسكككككككككريات ابن عباس  -8

 اجتهادا منهم وفق قواعد منهجية. 

أغلب تفسككريات التابعني يف حمل الدراسككة هذه كانت مسككتقاة من أقوال الصككحابة  -9

ر ، حىت إن بعضككهم فƒاملفسككرين وتطبيقاهتم العملية وعلى رأسككهم ابن عباس  سككّ

 ، كقتادة عندما محل مع  الصككككككككككراط املسككككككككككتقيم على أنه¢أتثراً بنهج ابن عباس 

هنج  ، قياسككككا منه علىƒبكر وعمر  ه، ويقصككككد أابوصككككاحبي‘ طريق الرسككككول 

 . يف التفسري ƒابن عباس 
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 احصائية عدد املروايت يف تفسري ابن أيب حامت. 1اجلدول رقم 

 اخلمس اآلايت األوىل من سورة البقرة سورة الفاحتة 

 عدد املروايت عدد املروايت (1)املدرسة /الراوي 

 ƒ 16 10ابن عباس 

 6 9  الصحابة 

 9 9 املدرسة البصحريّة

 6 2 املدرسة املكّية

 14 1 املدرسة الكوفّية

 2 - املدرسة امَلَدنَِية

 - 2 الشام 

 1 3 خراسان

 48 42 اجملموع 

 

  

                                      

 يُنظر املالحق.( 1)
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والرواة يف سورة الفاحتة واخلمس اآلايت األوىل  املروايت عدد بني مقارنة. 1 شكل رقمال

  سورة البقرة.  من

ابن عباس  الصحابة  المدرسة 
البصرية 

ةالمدرسة المكي   المدرسة 
الكوفية

المدرسة 
المدنية

مفسري الشام مفسري 
خراسان

16

9 9

2
1

0

3 3

10

6

9

6

14

2
1 1

سورة الفاتحة الخمس اآليات األولى من سورة البقرة
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 التوصيات

 وتقرتح الباحثة اآليت:

ستقراء القواعد التفسريية وضوع، إذ ال زالت احلاجة قائمة الإكمال البحث يف هذا امل -1

أيب حامت ومعرفة  والتابعني يف تفسكككككري ابنر الصكككككحابة بتحليل نصكككككوص األحاديث وآاث

منكككاهجهم، فتفسككككككككككككككريه حيتوي على بعض املروايت اليت ال توجكككد يف غريه من كتكككب 

 التفسري ابملأثور كتفسري الط ي والبغوي. 

خصائص املدرسة التفسريية اليت يتبعها التابعني وأتباعهم، وأثرها على  دراسة انعكاس  -2

على األصل املعتمد يف التفسري  اسريية، إذ تبني أن هلا أثر التف هنجهم يف اختيار األقوال

نة أو ابللغة، ومن مث ةكن اسككككككككتنباط قواعد تفسككككككككريية مثل التفسككككككككري ابلقرآن أو ابلسكككككككك  

 أخرى.

لظروف أملت يب ومنها ضكككككيق  أخرياً أعتذر للقارئ مما اعرتى هذا العمل من قصكككككور وخلل

ومتر األايم فال أهتدي إليه،  ،تنظيمه وفق منهج معنيالوقت، ويعلم هللا أنين كنُت أتبع األثر ل

 فكيف احلال مع اجلمع والتوثيق والنظر والتحليل.

لكن عزائي أنين كنت أحتسككككككككككب على هللا خطوايت إىل املكتبة ألقضككككككككككي فيها سككككككككككاعات طوال 

مبا  اكة لتضككككككككككع أجنحتها لطالب العلم رضككككككككككإن املالئ‘: "مسككككككككككتحضككككككككككرة حديث الرسككككككككككول 
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 أن يتقبل عملي هذا خالصاً لوجهه.  فأسأل هللا .(1)"طلبي

 هذا واحلمد هلل وصلى هللا وابرك وسلم على سيدان ونبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      

 . (18089، رقم )9، ص30أول مسند الكوفيني، حديث صفوان بن عسال املرادي، ج املسند،أخرجه أمحد يف ( 1)
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 قائمة املصادر واملراجع 

 

دراسة أتصيلية، رسالة املفاهيم اللغوية والنحوية يف تفسري ابن أيب حامت الرازي، أمحد، عمار طه،  -1
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الفتاوى ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين احلنبلي،  -13

 م1987 -هك 1408الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتب العلمية، الكربى

)بريوت: دار مكتبة احلياة،  ،مقدمة يف أصول التفسري، تقي الدين أمحد عبد احلليم، ةتيميابن  -14

 .م(1980-ه1490د.ط.، 

حتقيق عدد من الباحثني الكشف والبيان عن تفسري القرآن، الثعليب، أبو اسحاق أمحد إبراهيم،  -15

 .(م2015-ه1436، 1دار التفسري، ط)جدة: طلبة املاجستري، 

حتقيق: لموعة من العلماء، )بريوت: دار الكتب التعريفات، اجلرجاين، علي حممد علي الزين،  -16

 . م(1983-ه1403، 1العلمية، ط

حتقيق عبد هللا التسهيل لعلوم التنزيل، ُجزي، أبو القاسم حممد أمحد حممد عبد هللا الغرانطي، ابن  -17

 .(ه1416، 1، طدار األرقم بن أيب األرقم)بريوت: اخلالدي، 

حتقيق: أمحد عبد الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، ، أبو نصر إمساعيل محاد الفارايب، اجلوهري -18

 . م(1987-ه1407، 4الغفور عطار، )بريوت: دار العلم للماليني، ط



104 

صالح حممد  :حتقيقالربهان يف أصول الفقه، اجلويين، أبو املعايل عبد امللك عبد هللا يوسف،  -19

 .(م1997-ه1418، 1، طدار الكتب العلمية)بريوت: عويضة، 

جملة جامعة "احلديث املوقوف الذي له حكم الرفع: دراسة نقدية".  شد،حممد راغب رااجليطان:  -20

-ه1440اجمللد السادرس عشر، العدد األول، ، الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية

 . م2019

، ‘تفسري القرآن العظيم ُمسندًا عن الرسول ابن أيب حامت، عبد الرمحن حممد ادريس الرازي،  -21

كلية الشريعة والدراسات   أمحد عبد هللا العماري الزهراين، رسالة دكتوراه، :، حتقيقوالصحابة والتابعني

أم القرى مبكة املكرمة،  اإلسالمية، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الكتاب والسنة، )السعودية، جامعة

 ه(. 1404

، حتقيق: عبد الرمحن حيي املعلمي، اجلرح والتعديلحامت، عبد الرمحن حممد ادريس الرازي،  ابن أيب -22

 م(.1952-ه1371، 1)د.م.، دائرة املعارف العثمانية، ط

سعد حتقيق: فريق من الباحثني إبشراف العلل، ابن أيب حامت، عبد الرمحن حممد ادريس الرازي،  -23

 م(. 2006-ه1427، 1عبد هللا احلميد وخالد عبد الرمحن اجلريسي، )د.م.: مطابع احلميضي، ط

حتقيق: مصطفى ، املستدرك على الصحيحني، : أبو عبد هللا حممد عبد هللا حممد النيسابورياحلاكم -24

 م(. 1990-ه1411، 1عبد القادر عطا، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

والصحابة ‘ تفسري سورة األنعام من تفسري القرآن العظيم ُمسنداً عن الرسول حممد، احلامد: عبد الرمحن  -25

، كلية الشريعة رسالة ماجستريوالتابعني لإلمام احلافظ ابن اإلمام احلافظ عبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي، 

)السعودية: جامعة أم القرى،  قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الكتاب والسنة والدراسات اإلسالمية،

 ه(. 1405-ه1404



105 

حتقيق: عادل أمحد اإلصابة يف متييز الصحابة، ابن حجر، أبو الفضل أمحد علي حممد العسقالين،  -26

 ه(. 1415، 1عبد املوجود وعلي حممد املعوض، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

احلكيم  حتقيق عبدان األسباب، العجاب يف بيابن حجر، أبو الفضل أمحد علي حممد العسقالين،  -27

 حممد أنيس، دار اجلوزي، د.م.، د.ط.، د.ت.

دار )بريوت: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ، أبو الفضل أمحد علي العسقالين، ابن حجر -28

 ه(. 1379، د.ط.، املعرفة

نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أبو الفضل أمحد علي حممد العسقالين،  ابن حجر، -29

 .(ه1422، 1، طمطبعة سفري)الرايض: حتقيق عبد هللا ضيف هللا الرحيلي، أهل األثر، 

ربيع هادي  :حتقيقالُنكت على كتاب ابن الّصالح، الفضل أمحد علي العسقالين،  ابن حجر، أبو -30

 .(ه1415، 3، طدار الراية)الرايض: مدخلي، 

)جدة: دار قواعد الرتجيح عند املفسرين؛ دراسة نظرية تطبيقية، لي حسني، حسني عاحلريب،  -31

 . م(2008-ه1429، 2القاسم للنشر، ط

)الرايض: منهج اإلمام ابن جرير الطربي يف الرتجيح بني األقوال التفسريية، احلريب، حسني علي،  -32

 .(م2015-ه1436، 1، طتفسري للدراسات القرآنية مركز

، 9، طمكتبة الرشد)الرايض: هج اإلستدالل على مسائل االعتقاد، منحسن، عثمان علي،  -33

 .(م2014-ه1435

جملة الدراسات الشرقية، حفين: خريي قدري، "علوم القرآن الكر  يف كتاب العلل البن أيب حامت"،  -34

 م.  2009العدد الثاين واألربعني، يناير 

-ه1441، 2مكتبة املتنيب، طمحد، طه عابدين طه، التحرير يف أصول التفسري، )الدمام:  -35



106 

 . م(2020

حتقيق: شعيب األرنؤوط، )بريوت: مؤسسة املسند، ابن حنبل، أبو عبد هللا أمحد حممد الشيباين،  -36

 م(. 1999-ه1419، 1الرسالة، ط

جملة جامعة امللك عبد عبد هللا ضيف هللا أمحد، "قواعد يف توحيد األمساء والصفات"،  :حوفانآل  -37

 م.2019ابع والعشرون، العدد اخلامس، اجمللد السالعزيز، 

حتقيق صدقي حممد ، أبو حيان، حممد يوسف علي أثري الدين األندلسي، البحر احمليط يف التفسري -38

 ه.1420مجيل، دار الفكر، بريوت، د.ط.، 

"جملة تبيان للدراسات اخلضريي، حممد عبد هللا علي، التفسري ابألثر بني ابن جرير وابن أيب حامت،  -39

 م. 2009، العدد الرابع، القرآنية"

رسالة دكتوراه، دار الوطن للنشر،  ،تفسري التابعني عرض ودراسة مقارنةاخلضريي، حممد عبد هللا،  -40

 د.ط.، د.ت.

، حتقيق عبد هللا حممد الدرويش، دار مقدمة ابن خلدونويل الدين عبد الرمحن حممد،  ابن خلدون، -41

 م.2004-ه1425، 1البلخي، دمشق، ط

اإلرشاد يف معرفة ليلي، أبو يعلى، خليل بن عبد هللا بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل القزويين، اخل -42

 ه(. 1409، 1طمكتبة الرشد، )الرايض: : حممد سعيد عمر إدريس، حتقيقعلماء احلديث، 

، فواز أمحد زمريل وخالد السبع العلمي :حتقيق، السنن، ي، أبو حممد عبد هللا عبد الرمحنالدارم -43

 ه(. 1407، 1ط)بريوت: دار الكتاب العريب، 

حتقيق: عادل عماد وحممد ، السنن، سليمان األشعث اسحاق األزدي السجستاينأبو داوود،  -44

 م(.2015-ه1436، 1عباس، )القاهرة: دار التأصيل، ط
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 ،جملة البحوث والدراسات القرآنية، "من معامل التيسري يف تفسري السلف" ،عيسى انصر :الدرييب -45

  .م2007للد الثاين، العدد الثالث، 

، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، )بريوت: حاشية الدسوقي على خمتصر املعاينحممد عرفة، الدسوقي،  -46

 . املكتبة العصرية، د.ط.، د.ت.(

حتقيق: السعيد بسوين الفردوس مبأثور اخلطاب، الديلمي، أبو شجاع شريويه شهردار شريو،  -47

 م(.1986-ه1406، 1كتب العلمية، طزغلول، )بريوت: دار ال

: حتقيق، اتريخ اإلسالممشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قاةاز، ، الذهيب -48

 (. م 2003، 1، طدار الغرب اإلسالمي)د.م.: الدكتور بشار عواد معروف، 

از،  -49 دار  )بريوت:، احلفاظتذكرة الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاةح

 .(م1998 -هك1419، 1طالكتب العلمية، 

از،  -50 ، احملقق: سري أعالم النبالءالذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاةح

، عة: الثالثةلموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطب

 م.1985هك/1405

از ،الذهيب -51 ، حتقيق: ميزان االعتدال ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاةح

 . (م1963-هك 1382 ،1ط ،نشردار املعرفة للطباعة وال)بريوت: علي حممد البجاوي، 

: خالد حممد، "قاعدة: إذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا، تطبيقات عقدية على بعض الرابح -52

 م.2020اجمللد الثالث عشر، العدد اخلامس، جملة العلوم الشرعية،  احلس "،أمساء هللا 

دار الفكر، دمشق، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، الزحيلي، حممد مصطفى،  -53

 م.2006-ه1427، 1ط



108 

 دار اخلري للطباعة والنشر، سوراي،الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي، الزحيلي، حممد مصطفى،  -54

 .2006-ه1427، 2ط

مكتب البحوث والدراسات،  :حتقيقمناهل العرفان يف علوم القرآن، الزرقاين، حممد عبد العظيم،  -55

 .(م1996، 1، طدار الفكر)بريوت: 

، دار الكتيب)د.م.: البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين حممد عبد هللا،  -56

 .(م1994-ه1414، 1ط

حتقيق حممد أبو الفضل الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد هللا بدر الدين حممد عبد هللا، الزركشي،  -57

 م.1957-ه1376، 1إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، بريوت، ط

حتقيق زين النكت على مقدمة ابن الصالح، الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين حممد عبد هللا،  -58

 م.1998-ه1419، 1السلف، الرايض، طالعابدين حممد بال فريج، أضواء 

)د.م.: دار العلم األعالم، الزركلي، خري الدين حممود حممد علي فارس الدمشقي،  -59

 م(2002، 15للماليني، ط

اإلسرائيليات يف تفسري ابن جرير الطربي: الرواة واملوضوعات انيف سعيد مجعان، الزهراين،  -60

 . م(2018-ه1439، 1ط)اخل : تكوين للدراسات واأللاث، واملقاصد، 

رسالة ماجستري غري منشورة، السياق وأثره يف الرتجيح دراسة أصولية،  ،نورة علي خليفة :السادة -61

 م(. 2019، جامعة قطر: قطر)قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، 

 ه(.1421، 1)د.م.: دار ابن عفان، طقواعد التفسري مجعا ودراسة، ، السبت، خالد عثمان -62

حتقيق: عبد احلميد عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح، الدين أمحد علي،  هباءالسبكي،  -63

 . م(2003-ه1423، 1اهلنداوي، )بريوت: املكتبة العصرية للطباعة والنشر، ط
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األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه ، مشس الدين أبو اخلري حممد عبد الرمحنالسخاوي،  -64

، 1إسحاق حممد إبراهيم، )د.م.: دار الراية للنشر والتوزيع، طحتقيق: حممد من األحاديث النبوية، 

 ه(.1418

فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي، مشس الدين أبو اخلري حممد عبد الرمحن، السخاوي،  -65

 .(م2003-ه1424، 1ط مكتبة السنة،)مصر: علي حسني علي،  :حتقيق

عبد الرمحن معال حتقيق: ، تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف  عبد الرمحن انصر،السعدي،  -66

 م(. 2000-ه1420، 1، )د.م.: مؤسسة الرسالة، طاللوحيق

طريق الوصول إىل العلم املأمول مبعرفة القواعد والضوابط السعدي، عبد الرمحن انصر،  -67

 .(م2000، 1ط دار البصرية،)اإلسكندرية: ، واألصول

، مكتبة الرشد)الرايض: القواعد احلسان لتفسري القرآن، السعدي، عبد الرمحن انصر عبد هللا،  -68

 .(م1999-ه1420، 1ط

، د.ط.، دار إحياء الرتاث العريب)بريوت: تفسري أيب السعود، أبو السعود، حممد حممد العمادي،  -69

 .(د.ت

دار التدمرية، الرايض، أصول الفقه الذي ال ي س ُع الفقيه جهله، السلمي، عياض انمي عوض،  -70

 م.2005-ه1426، 1ط

م(. "العموم يف الضمائر الدالة على اجلمع، دراسة 2019-ه1440عبد احلليم حممد )سليمان:  -71

 م. 2019-ه1440اجمللد الثاين عشر، العدد الرابع،  .جملة العلوم الشرعية أتصيلية تطبيقية".

اإلمام:  قراءة الفاحتة للمأموم خلف"سويفي: أشرف زاهر حممد، واحللواين: حممد إبراهيم حممد،  -72

 م. 2018، 25العدد ،، جملة جممع ،"دراسة حديثية فقهية
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حتقيق مركز الدراسات اإلتقان يف علوم القرآن، ، عبد الرمحناحلافظ جالل الدين السيوطي،  -73

 ، د.ت.1القرآنية، لمع امللك فهد، السعودية، ط

حتقيق حممد بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، السيوطي، احلافظ جالل الدين عبد الرمحن،  -74

 .(م1964د.ط.،  مطبعة البايب احلليب،)القاهرة: أيب الفضل إبراهيم، 

)القاهرة: مجع اجلوامع املعروف ابجلامع الكبري، السيوطي، احلافظ جالل الدين عبد الرمحن،  -75

 م(. 2005-ه1426األزهر الشريف، دار السعادة للطباعة، د.ط.، 

)بريوت: دار الفكر الدر املنثور يف التفسري ابملأثور، السيوطي، احلافظ جالل الدين عبد الرمحن،  -76

 م(. 2011-ه1433للنشر والطباعة، د.ط.، 

)القاهرة: : علي حممد عمر، حتقيق، طبقات املفسرين، بد الرمحنعاحلافظ جالل الدين السيوطي،  -77

 . (1396، 1، طمكتبة وهبة

حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، املوافقات، ، إبراهيم موسى حممد اللخمي الغرانطي، الشاطيب -78

 . م(1997-ه1417، 1)د.م.: دار ابن عفان، ط

من خالل تفسري  ¢الشعييب، حممد علي، املروايت واألقوال التفسريية للصحايب معاذ بن جبل  -79

  م. 2019جملة العلوم اإلسالمية"، الط ي وابن أيب حامت، 

)بريوت: ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآناجلكين  الشنقيطي، حممد األمني حممد املختار -80

 . (م1995 -هك  1415 ع، د.ط.،اعة والنشر والتوزيدار الفكر للطب

حتقيق على حممد نثر الورود شرح مراقي السعود، الشنقيطي، حممد األمني حممد املختار اجلكين،  -81

 الفقه اإلسالمي، جدة، د.ط.، د.ت. العمران، مطبوعات لمع

 ه(. 1414، 1)دمشق، دار ابن كثري، طفتح القدير، حممد علي حممد عبد هللا، الشوكاين،  -82
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حتقيق: كمال يوسف احلوت، املصنف، ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد هللا حممد إبراهيم العبسي،  -83

 ه(. 1409، 1)الرايض: مكتبة الرشد، ط

حتقيق: سعد انصر الشثري، املصنف، ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد هللا حممد إبراهيم العبسي،  -84

 م(. 2015-ه1436، 1)الرايض: دار كنوز إشبيليا، ط

مفيد حممد وحممد  :حتقيقالتبصرة يف أصول الفقه، ريازي، أبو اسحاق إبراهيم علي يوسف، الش -85

 .(م1985-ه1406، 1، طالرتاث اإلسالميمركز البحث العلمي وإحياء )املدينة املنورة: علي، 

 )بريوت:إحسان عباس،  حتقيق:، فوات الوفيات، صالح الدين، حممد شاكر أمحد بن عبد الرمحن -86

 ..(ت.دار صادر، د

محدي عبد اجمليد السلفي،  :حتقيقاملعجم الكبري،  الط اين، سليمان أمحد أيوب مطري الشامي، -87

 .(م1983، 2، طإحياء الرتاث العريب دار)د.م.: 

حتقيق عبد هللا عبد احملسن جامع البيان عن أتويل آي القرآن، الط ي، أيب جعفر حممد بن جرير،  -88

 .(م2001-ه1422، 1، طجر للطباعة والنشر واإلعالندار ه)د.م.: الرتكي، 

)جدة: مركز الدراسات واملعلومات القرآنية التحرير يف أصول التفسري، الطيار، مساعد سليمان،  -89

 م(. 2017-ه1438، 3مبعهد اإلمام الشاطيب، ط

دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، التفسري اللغوي للقرآن الكرمي، الطيار، مساعد سليمان انصر،  -90

 ه.1427، 2الرايض، ط

 ه.1423، 2طدار ابن اجلوزي، الرايض، فصول يف أصول التفسري، الطيار، مساعد سليمان،  -91

مركز تفسري للدراسات مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري، الطيار، مساعد سليمان،  -92

 م.2015-ه1436، 2القرآنية، الرايض، ط
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، مكتبة نزار مصطفى الباز)السعودية: ، مقدمة حتقيق تفسري ابن أيب حامتالطيب، أسعد حممد،  -93

 .(هك 1419 ،3ط

اللباب يف علوم ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي احلنبلي الدمشقي النعماين،  -94

، احملقق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية الكتاب

 م.1998-هك  1419بريوت/لبنان، الطبعة: األوىل،  -

دار سحنون للنشر والتوزيع، التحرير والتنوير، اهر، ابن عاشور، حممد الطاهر حممد حممد الط -95

 تونس، د.ط.، د.ت.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف عبد هللا حممد القرطيب، ، ابن عبد ال  -96

 .(ه1387، د.ط.، ألوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة عموم ا)املغرب: 

حتقيق حممد فؤاد سزكني، اخلاجني الكتيب، جماز القرآن، ي، أبو عبيدة، معمر املث  التيمي البصر  -97

 م.1954-ه1374، 1مصر، ط

 :حتقيقالقبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، شبيلي املالكي، العريب، القاضي حممد أبو بكر اإل ابن -98

 .(م1992، 1، طدار الغرب اإلسالمي)د.م.: حممد عبد هللا ولد كر ، 

اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض ، احلسن السلمي الدمشقيّ  حممد عبد العزيز وبأ العز ابن عبد السالم، -99

 . ه(1312، حتقيق: عثمان حلمي قره، )د.م.: مطبعة عامرة، د.ط.، أنواع اجملاز

حتقيق: الشيخ بيت معجم الفروق اللغوية، أبو هالل احلسن عبد هللا سهل مهران، ، العسكري -100

 . ه(1412، 1التابعة جلماعة املدرسيي، ط هللا بيات، )قم: مؤسسة النشر اإلسالمي

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب ، أبو حممد عبد احلق غالب عبد الرمحن األندلسي، ةابن عطي -101

 م(.2001-ه1422، 1حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد )بريوت، دار الكتب العلمية، ط ،العزيز
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ا ابن أيب حامت يف تفسريه ومل يذكرها يف كتابه العقيل، صاا محود صاا، األحاديث اليت تكلم عنه -102

 م. 2019السعودية، اجمللد الثالث عشر، العدد األول، "جملة العلوم الشرعية"، العلل، 

حتقيق السيد أمحد صقر، مطبعة الصاحيب يف فقه اللغة، أبو احلسني أمحد زكراي، ابن فارس،  -103

 عيسى البايب احلليب وشركاه، القاهرة، د.ط.، د.ت.

، حتقيق عبد السالم حممد هارونمقاييس اللغة، معجم أبو احلسني أمحد زكرايء الرازي،  ابن فارس، -104

 .(م1979-ه1399دار الفكر، د.ط.، : د.م.)

، حتقيق: علي حسني شرح كفاية املتحفظ حترير الرواية يف تقرير الكفايةحممد الطيب، الفاسي،  -105

 . م(1983-ه1403، 1ط البواب، )الرايض: دار العلوم للطباعة والنشر،

-ه1417، 2)الرايض: أضواء السلف، طاحلديث النبوي يف النحو العريب، حممود، فجال،  -106

 . م(1997

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب ، أبو طاهر لد الدين حممد يعقوب، الفريوزآابدي -107

جلنة إحياء الرتاث –، حتقيق: حممد علي النجار، )القاهرة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية العزيز

 . م(1996-ه1416اإلسالمي، د.ط.، 

حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي،  القاموس احمليط،أبو طاهر لد الدين حممد، الفريوزآابدي،  -108

 . م(2995-ه1426، 8)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

ت: )بريو املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،  لعباس أمحد حممد علي احلموي،الفيومي، أبو ا -109

 املكتبة العلمية، د.م.، د.ت.(. 

حتقيق علي فاعور، )السعودية: وزارة الشؤون أدب الكاتب، أيب حممد عبد هللا مسلم، ابن قتيبة،  -110

 . اإلسالمية واألوقاف والدعوة، د.ط.، د.ت.(
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حتقيق: عبد هللا عبد احملسن اجلامع ألحكام القرآن، ، اخلزرجي، أيب عبد هللا حممد أمحد القرطيب -111

 .(م2013-ه1434، 1، طمؤسسة الرسالة)بريوت: الرتكي وحممد رضوان عرقسوسي، 

حتقيق: أمحد ال دوين وإبراهيم اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا حممد أمحد اخلزرجي، القرطيب،  -112

 .م(1964-ه1384، 2)القاهرة: دار الكتب املصرية، طأطفيش، 

حتقيق: حممد عبد إعالم املوقعني عن رب العاملني، اجلوزيه، أيب بكر حممد سعد الدين،  ابن قيم -113
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 : جدولة األحاديث واآلاثراملالحق

رقم 
 احلديث

 وجه اآلية
 التفسري

القاعدة  أصول التفسري الطبقة النص الراوي
 املستخرجة

ج يل قل: بسم هللا اي حممد. يقول: اقرأ بذكر ربك،  ابن عباس 1 بسم هللا 1
 قم واقعد بذكره.

 ابلقرآن صحايب
 ابللغةو 

 .59ص 
 83ص 

جابر بن  -  3
 (1)زيد

اسم هللا األعظم هو هللا، أال ترى أنه يف مجيع القرآن 
 يبدأ به قبل كل اسم.

 ابلقرآن  اتبعي بصري
 نةابلس  

 أبقوال الصحابة

 70ص
 74ص
 101ص

اقرأ بذكر ربك وقم واقعد بذكره بسم هللا الرمحن، قال  بن عباس - الرمحن 4
يقول: الرمحن الفعالن من الرمحة، وهو من كالم 

 العرب.

 86ص  لغةابل صحايب

                                      

عطاء، عن قال ، وروى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وأيوب السختياين، كان من كبار أصحاب ابن عباسه(،  93، )ت: أبو الشعثاء، جابر بن زيد األزدي اليحمدي، موالهم، البصري اخلويف( 1)
وعن عمرو بن دينار، قال: ما رأيت ، وعن ابن عباس، قال: تسألوين عن شيء وفيكم جابر بن زيد؟، ابن عباس، قال: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسعهم علما عما يف كتاب هللا

وقال قتادة يوم موته: اليوم دفن علم أهل البصرة، أو قال: ، امع البصرة يفيت فيها قبل احلسن، وكان من اجملتهدين يف العبادةوقال ابن األعرايب: كانت أليب الشعثاء حلقة يف ج، أحدا أعلم من أيب الشعثاء
 (.1199 /2) اتريخ اإلسالم ، ينظر:عامل العراق
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هو اسم من أمساء هللا، وما بينه وبني اسم هللا إال كما  عثمان -  5
 وبياضهما من القرببني سواد العينني 

 36ص له حكم الرفع صحايب

الرحيم: الرقيق الرفيق ملن أحب أن يرمحه، البعيد  ابن عباس - الرحيم 6
 الشديد على من أحب أن يعنف عليه العذاب.

 ابلقرآن  صحايب
 ابلسُّنة
 ابللغة

 61ص
 75ص 
 84ص 

، تسمى (2)الرمحن اسم ال يستطيع الناس أن ينتحلوه (1)احلسن -  7
 به تبارك وتعاىل

 61ص  ابلقرآن اتبعي بصري

احلمد هلل كلمة الشكر، وإذا قال العبد: احلمد هلل،  بن عباسا 1 احلمد هلل 8
 قال: شكرين عبدي

 له حكم الرفع صحايب
 ابلسُّنة 

 27ص 
 77ص 

احلمد هلل هو الشكر هلل، االستجداء هلل، واإلقرار له  بن عباسا -  9
 إخلبنعمه وابتدائه 

 92، 89ص  ابللغة  صحايب

                                      

ولد ابملدينة يف خالفة عمر، وكانت أمه خرية ، ، إمام أهل البصرة، بل إمام أهل العصرموىل زيد بن اثبت، ويقال: موىل مجيل بن قطبة(، ه 110 )ت:أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار، هو ( 1)
وروى عن: عمران بن حصني، واملغرية بن شعبة، وعبد  موالة ألم سلمة، فكانت تذهب ألم سلمة يف احلاجة وتشاغله أم سلمة بثديها، فرمبا در عليه، مسع من عثمان وهو خيطب، ورأى طلحة وعليا،

روى عنه: أيوب، واثبت، ، ن الصحابة وكبار التابعنين بن مسرة، وأيب بكرة، والنعمان بن بشري، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعبد هللا بن عمرو، وأيب هريرة، وأنس بن مالك، وخلق كثري مالرمح
يف العلم واحلديث، إماما جمتهدا كثري االطالع، رأسا يف القرآن وتفسريه، رأسا يف الوعظ والتذكري، رأسا يف  ومناقبه كثرية وحماسنه غزيرة، كان رأسا، ويونس، وابن عون، ومحيد الطويل، وأمم ال حيصون

 (.25 /3اتريخ اإلسالم )، ينظر احللم والعبادة، رأسا يف الزهد والصدق، رأسا يف الفصاحة والبالغة، رأسا يف األيد والشجاعة
 انتحله وتنحله: ادعاه لنفسه وهو لغريه.: (1061س احمليط )ص: القامو أي أن يدعوه ألنفسهم، قال يف ( 2)
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 - ابللغة  اتبعي شامي احلمد هلل ثناء على هللا (1)كعب 2  10

 78ص ابلسُّنة اتبعي خراساين احلمد رداء الرمحن (2)الضحاك 3  11

 36ص  له حكم املرفوع صحايب كلمة رضيها هللا لنفسه  احلمد هلل علي 4  12

 إمنا ساقه ابن ايب حامت ليبني اخلطأ يف الرواية األخرىهذا األثر ال عالقة له ابآلية  علي -  13

احلمد هلل رب العاملني، قال: اي حممد، له اخللق كله،  ابن عباس 1 رب العاملني 14
السماوات كلهن ومن فيهن، واألرضون كلهن ومن 

 فيهن، وما بينهن مما يعلم ومما ال يعلم

 ابلقرآن  صحايب
 ابلسُّنة
 ابللغة 

 54ص 
 66ص 

 79، 77ص 

اإلنس عامل، واجلن عامل، وما سوى ذلك مثانية عشر أبو  2  15
 ألف عامل

  38ص  له حكم الرفع اتبعي بصري

                                      

روى عن: عمر، وصهيب، وعن كتب أهل الكتاب، وكان يف الغالب ، أسلم يف خالفة أيب بكر، أو أول خالفة عمر(، ه 32: )ت ،أبو إسحاق كعب األحبار بن ماتع احلمريي اليماين الكتايب هو( 1)
وسكن الشام وغزا ، روى عنه: ابن امرأته تبيع احلمريي، وأسلم موىل عمر، وأبو سالم األسود، وآخرون. ومن الصحابة أبو هريرة، وابن عباس، ومعاوية، وكثرة اطالعه يعرف حقها من ابطلها لسعة علمه

 .(214 /2اتريخ اإلسالم ) ، ينظرزين ذهباقال خالد بن معدان، عن كعب األحبار: ألن أبكي من خشية هللا أحب إيل من أن أتصدق بو ، هبا، وتويف حبمص طالب غزاة
صاحب التفسري، حدث عن: ابن عباس، وابن عمر، وأيب سعيد اخلدري، وأنس بن مالك، وسعيد بن جبري، ه(، 102)ت: أبو حممد، وقيل: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم اهلاليل اخلراساين ( 2)

 وعمارة بن أيب حفصة، وأبو سعد البقال سعيد بن املرزابن، وعبد العزيز بن أيب رواد، وعمر بن الرماح، وهنشل بن سعيد، ومقاتل، وعلي بنوعنه: جويرب بن سعيد،  واألسود، وعطاء، وطاوس، وغريهم،
وروى شعبة، عن مشااب قال: غريه، وكان مدلسا، وثقه أمحد بن حنبل، وابن معني، وضعفه حيىي القطان، وغريه، واحتج به النسائي و ،  احلكم، وأبو روق عطية، وأبو جناب حيىي بن أيب حية الكلب

 اتريخ اإلسالمينظر: الذهيب،  ،ابلري فأخذ عنه التفسري سألت الضحاك: هل لقيت ابن عباس؟ قال: ال. وقال شعبة، عن عبد امللك بن ميسرة قال: مل يلق الضحاك ابن عباس، إمنا لقي سعيد ابن جبري 
 . 112، ص7ج
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 (1)العالية
 38ص  له حكم الرفع  اتبعي شامي العاملني ألف أمة، فستمائة يف البحر، وأربعمائة يف الرب (2)تبيع -  16

  79ص  ابللغة  اتبعي بصري خلقه رب العاملني قال: ما وصف من (3)قتادة -  17

 ابلقرآن  رأي صحايب العاملني قال: اجلن واإلنس ابن عباس 3  18
 ابلسُّنة 

  54ص 
 66ص 

                                      

وروى عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، وأيب ذر،  أسلم يف إمرة الصديق ودخل عليه، وقرأ القرآن على أيب بن كعب،ه(، 93)ت: هران الرايحي، أحد علماء البصرة وأئمتها، أبو العالية رفيع بن م (1)
ومجاعة، حدث عنه: قتادة، وأبو خلدة خالد ، ، واألعمش، والربيع بن أنسروى عنه القراءة عرضا شعيب بن احلبحاب، ويقال: قرأ على عمر، وعائشة، وأيب موسى، وأيب أيوب األنصاري، وابن عباس

قال أبو بكر بن أيب داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم ابلقرآن من ، بن دينار، وداود بن أيب هند، والربيع بن أنس اخلراساين، وخالد احلذاء، واثبت، وحممد بن واسع، وعاصم األحول، وعوف األعرايب
 (.1202 /2اتريخ اإلسالم )ينظر  ،العالية، وبعده سعيد بن جبريأيب 
وعنه: جماهد، وعطاء، وأبو قبيل  روى عن: أيب الدرداء، وكعب، نزل الشام، يقال: إنه أسلم زمن الصديق،، ابن امرأة كعب األحباره(، وهو 101)ت:  تبيع بن عامر احلمريي يكىن أاب غطيف (2)

 (.20 /3اتريخ اإلسالم )ينظر  ،مصي، وحيان أبو النضر، وغريهم، وكان يقال له: تبيع صاحب املالحم، قرأ الكتب ونظر يف سري األولنياملصري، وحكيم بن عمري احل
وأيب الطفيل، وأيب رافع، وأيب أيوب  روى عن: عبد هللا بن سرجس، وأنس بن مالك،، أحد األئمة األعالمه(، 117)ت: أبو اخلطاب قتادة بن دعامة، السدوسي البصري األعمى احلافظ، هو  (3)

وعنه: سعيد بن أيب عروبة، ومعمر، ومسعر، وشعبة، واألوزاعي، وعمرو بن احلارث ، املراغي، وأيب الشعثاء، وزرارة بن أوىف، والشعيب، وعبد هللا بن شقيق، ومطرف بن الشخري، وسعيد بن املسيب، وخلق
قال: ما قلت حملدث قط أعد علي، وما مسعت أذاني شيئا ، روي عنه أنه وكان أحد من يضرب املثل حبفظه، مة، وسعيد بن بشري، وأبو عوانة، وخلق كثرياملصري، وأابن بن يزيد، ومهام، ومحاد بن سل

بل: قتادة عامل ابلتفسري وابختالف العلماء، مث وصفه أمحد ابلفقه قال أمحد بن حن، ما يف القرآن آية إال وقد مسعت فيها شيئا، وكان يقول: وقال حممد بن سريين: قتادة أحفظ الناس، قط إال وعاه قليب
 (.301 /3اتريخ اإلسالم )ينظر واحلفظ، وأطنب يف ذكره وقال: قلما جتد من يتقدمه، 
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الصالة بيين وبني عبدي، فإذا قال احلمد هلل  سمتُ قَ  (1)جابر 1 الرمحن الرحيم 19
رب العاملني، قال: مدحين عبدي، وإذا قال، الرمحن 

 الرحيم قال: أثىن علي عبدي

  20ص  حديث مرفوع  صحايب

 ابلقرآن  اتبعي خراساين الرمحن جبميع خلقه، والرحيم ابملؤمنني خاصة الضحاك 2  20
 ابلسُّنة

  59ص 
 64ص 

خالد بن  3  21
 (2)صفوان

  أبقوال الصحابة  اتبعي بصري الرمحن الرحيم قال: مها رقيقان أحدمها أرق من اآلخر

 50ص  ابلقرآن  اتبعي بصري الرمحن اسم ال يستطيع الناس أن ينتحلوه احلسن 4  22

مالك يوم  23
 الدين

كتبت الصالة بيين وبني عبدي، فإذا قال العبد: مالك  أبو هريرة -
 قال: فوض عبدي وأثىن علي.يوم الدين 

 - ابلسُّنة  صحايب

ال ْيلك أحد يف ذلك اليوم معه حكما كملكهم يف  ابن عباس -  24
 الدنيا.

  51ص  ابلقرآن  صحايب

                                      

، روي عنه أنه وروى عنه مجاعة من الصحابة، وله وألبيه صحبة أحد املكثرين عن النيب صلى هللا عليه وسلم،ه(، 74)ت:  عبد هللا جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي وأب( 1)
 (.546 /1اإلصابة يف متييز الصحابة )، قال: غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إحدى وعشرين غزوة بنفسه شهدت منها تسع عشرة غزوة

فصحاء العرب، ومن مشاهري األخباريني، وله أخبار يف البخل، وفد على هشام بن عبد امللك. حكى عنه  أحده(، 123، ) ت: خالد بن صفوان، أبو صفوان بن األهتم التميمي املنقري البصري( 2)
 (.400 /3اتريخ اإلسالم ) ، ينظرومن كالمه، وسئل: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي، ويقبل عللي، ويسد خللي، شبيب بن شيبة، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد
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الدين يوم حساب اخلالئق، وهو يوم القيامة يدينهم  ابن عباس -  25
 أبعماهلم إن خريا فخري، وإن شر شرا إال من عفا عنه.

 ابلقرآن  صحايب
 ابلسُّنة

 أبقوال الصحابة

 55ص 
  66ص 
 87ص 

محيد  -  26
 (1)األعرج

  61ص  ابلقرآن  اتبع اتبعي كويف يوم الدين قال: يوم اجلزاء

  52ص  ابلقرآن  صحايب يعين إايك نوحد وخناف ونرجو اي ربنا ال غريك ابن عباس - إايك نعبد 27

  77ص  ابللغة  اتبعي بصري على نفسه أنه كذا فقولواإايك نعبد وإايك نستعني دل  قتادة -  28

 ابللغة  اتبعي بصري أيمركم أن ختلصوا له العبادة، وأن تستعينوه على أمركم قتادة -  29
 أبقواله الصحابة

  77ص 
 88ص 

 ابلقرآن  صحايب على طاعتك وعلى أموران كلها ابن عباس - نستعني 30
 ابلسُّنة

  57ص 
  67ص 

 57ص  ابلقرآن  صحايب أهلمنا ابن عباس - اهدان 31
 

                                      

ضعفه ، وعنه: خلف بن خليفة، وابن منري، وأبو حيىي احلماين، وعبيد هللا بن موسى، عن: عبد هللا بن احلارث املكتب صاحب البن مسعود(، روى ه 150 )ت: قبليد األعرج الكويف القاصمح (1)
 (.852 /3اتريخ اإلسالم )ينظر أبو زرعة وغريه، 
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 حديث مرفوع صحايب الصراط املستقيم كتاب هللا علي 1 الصراط 32
 ابللغة 

  25ص 
 81ص 

 حديث مرفوع صحايب ضرب هللا مثال صراطا مستقيما، والصراط اإلسالم (1)النواس 2  33
 ابللغة 

  25ص 
 81ص 

 88ص  أبقوال الصحابة اتبع بصري هو النيب صلى هللا عليه وسلم وصاحباه من بعده.  العالية أبو 3  34

  88ص  أبقوال الصحابة  اتبعي مكي احلق جماهد 4  35

أهلمنا دينك احلق، وهو ال إله إال هللا وحده ال شريك  ابن عباس -  36
 له

 69ص  ابلسُّنة  صحايب

   صحايب عليهم طريق من أنعمت ابن عباس - صراط الذين 37

أنعمت  38
 عليهم

املالئكة والنبيني والصديقني والشهداء الذين أطاعوين  ابن عباس 1
 وعبدوين

 55ص  ابلقرآن  صحايب

   اتبعي مكي هم املؤمنون جماهد 2  39

املغضوب عليهم: اليهود، وال الضالني: النصارى. قال عدي بن  -املغضوب  40
أبو حممد: وال أعلم بني املفسرين يف هذا احلرف 

  29ص  حديث مرفوع صحايب

                                      

اإلصابة  ، ينظرروى عنه: جبري بن نفري، وأبو إدريس اخلوالين، ومجاعة، سكن الشام، له صحبة ورواية، ه وألبيه صحبة، وحديثه عند مسلم يف صحيحه، لبن خالد العامري الكاليب النواس بن مسعان ( 1)
 .(445 /2اتريخ اإلسالم ) ،(377 /6يف متييز الصحابة )
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 اختالفا (1)حامت عليهم

  29ص  حديث مرفوع  صحايب إن اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالل. عدي - وال الضالني 41

الذين أضلهم هللا الني، وهم النصارى ضوغري طريق ال ابن عباس -  42
بعزيتهم عليه، يقول: فأهلمنا دينك احلق، وهو ال إله 
إال هللا وحده ال شريك له حىت ال تغضب علينا كما 
غضبت على اليهود، وال تضلنا كما أضللت النصارى 
فتعذبنا كما تعذهبم. يقول: امنعنا من ذلك برفقك 
ورمحتك ورقتك وقدرتك. قال أبو حممد: وال أعلم يف 

 احلرف اختالفا بني املفسرين.هذا 

 صحايب
 

 69ص  ابلسُّنة 

 صحايب أان هللا أعلم ابن عباس 1 أمل 43
 

  موافق ألهل العربية

 63ص  ابلسُّنة   امل اسم من أمساء هللا األعظم ابن عباس 2  44

                                      

وفد على النيب صلى هللا عليه وسلم يف شعبان سنة سبع، ، حامت اجلواد هلداو (، ه 70 )ت: قبلدي، الطائي، عدي بن حامت بن عبد هللا بن سعد بن احلشرج بن امرئ القيس بن ع أبو طريف (1)
املزين، ومهام بن احلارث،  روى عنه: الشعيب، وسعيد بن جبري، وخيثمة بن عبد الرمحن، وعبد هللا بن معقل، له عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وعن عم ،فأكرمه النيب صلى هللا عليه وسلم، وكان سيد قومه

 (.678 /2اتريخ اإلسالم )، ينظر قدم الشام مع خالد من العراق، مث وجهه خالد ابألمخاس إىل أيب بكر، وسكن الكوفة مدة، مث قرقيسياء، ومصعب بن سعد، وأبو إسحاق السبيعي، وآخرون
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 89ص  أبقوال الصحابة اتبعي كويف حرف اشتق من حروف اسم هللا (1)السدي -  45

 89ص  أبقوال الصحابة  اتبعي مدين امل وحم ون، وحنوها: أمساء هللا مقطعة (2)سامل -  46

اسم من أمساء هللا مقطعة ابهلجاء، فإذا وصلتها كانت  (3)عامر -  47
 امسا من أمساء هللا

 89ص  أبقوال الصحابة اتبعي كويف

 -ابللغة موافق ألهل  صحايب أمل، وحم، ون، قال: اسم مقطع ابن عباس -  48

                                      

عن: أنس بن مالك، وابن عباس، وعبد خري اهلمداين، ، موىل قريشه(، 127)ت: بري احلجازي، مث الكويف األعور املفسر، اإلمام أبو حممد إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرْية، السدي الك (1)
نصر، واملطلب بن زايد، وأبو  وعنه: شعبة، والثوري، وزائدة، وإسرائيل، واحلسن بن صاحل، وأبو عوانة، وأسباط بن، ومصعب بن سعد، وأيب صاحل ابذان، وأيب عبد الرمحن السلمي، ومرة الطيب، وخلق

 بكر بن عياش، وآخرون. وقد رأى أاب هريرة، واحلسن بن علي.
الم اتريخ اإلس، وقال أبو حامت: يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: لني، وقال ابن معني: ضعيف، وقال أمحد: مقارب احلديث، وقال مرة: ثقة، وقال حيىي القطان: ال أبس به، قال النسائي: صاحل احلديث

(3/ 371). 
مسع: أابه، وعائشة، ورافع بن خديج، وأاب هريرة، وسفينة، وسعيد بن ، أحد األعالمه(، 106)ت: أبو عمر سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب العدوي، ، ويقال: أبو عبد هللا املدين الفقيه،  (2)

وقال ، كان ثقة كثري احلديث، عاليا من الرجال  ، وموسى بن عقبة، وعبيد هللا بن عمر، وحنظلة بن أيب سفيان، وخلق كثريوعنه: عمرو بن دينار، وابن شهاب، وصاحل بن كيسان،  املسيب وغريهم،
 .(49 /3اتريخ اإلسالم )ينظر  مالك: ومل يكن أحد يف زمان سامل بن عبد هللا أشبه مبن مضى من الصاحلني يف الزهد والقصد والعيش منه،

وروى عن: علي يسريا، وعن املغرية بن شعبة، وعمران بن حصني، وعائشة، وأيب هريرة، ، عالمة أهل الكوفة يف زمانة، ولد يف وسط خالفة عمره(، 106)ت: راحيل الشعيب، بو عمرو عامر بن ش( أ3)
عنه: إمساعيل بن أيب خالد، وداود بن أيب هند، واألعمش، وابن عون، وجمالد، وروى  وجرير البجلي، وعدي بن حامت، وابن عباس، ومسروق، وخلق كثري، قرأ عليه: حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى،

يقول: ما كتبت سوداء يف بيضاء إىل يومي هذا، وال حدثين رجل حبديث قط إال حفظته، وال أحببت أن يعيده علي،  ، كانوأبو حنيفة، ويونس بن أيب إسحاق، ومنصور بن عبد الرمحن، وخلق كثري
 .(70 /3اتريخ اإلسالم )
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 العربية
 أبو العالية 3  49

 الربيع
هذه األحرف الثالثة من التسعة والعشرين حرفا 

دارت فيها األلسن كلها ليس منها حرف إال وهو 
مفتاح اسم من أمسائه، وليس منها حرف إال وهو يف 

آالئه، وليس منها حرف إال وهو يف مدة أقوام 
 وآجاهلم

داللة األحرف ابللغة:  اتبعيان بصراين
 ى بداايت الكلماتعل

 

 90ص  أبقوال الصحابة  اتبعي مكي امل اسم من أمساء القرآن. جماهد 4  50

 90ص  أبقوال الصحابة  اتبعي مكي امل هي فواتح يفتتح هللا هبا القرآن جماهد 5  51

 - - اتبعي مكي امل قسم (1)عكرمة 6  52

ذلك  53
 الكتاب

عكرمة  -
 سعيد

تبادل أمساء : لغةابل اتبعيون هذا الكتاب
 اإلشارة

- 

                                      

أيب هريرة، وعقبة بن عامر، وعبد هللا بن عمرو، و روى عن: ابن عباس، وعائشة، وعلي بن أيب طالب،  أحد العلماء الرابنيني،، موىل ابن عباسه(، 105)ت: أبو عبد هللا عكرمة الرببري، مث املدين، ( 1)
وأفىت يف حياة مواله، ، يد الديلي، وأبو بشر، وخالد احلذاء، وداود بن أيب هند، وعاصم األحول، وحيىي بن أيب كثري، وخلق كثريوعنه: أيوب السختياين، وثور بن يزيد، وثور بن ز ، وأيب سعيد، وابن عمر

عيد بن جبري: تعلم أحدا أعلم منك؟ : قيل لس،ووعن شهر بن حوشب قال: عكرمة حرب األمة، الشعثاء يقول: هذا عكرمة موىل ابن عباس، هذا أعلم الناس وأب كانوقال: طلبت العلم أربعني سنة،  
اتريخ اإلسالم ، ينظر وكان عكرمة كثري التطواف، كثري العلم وأيخذ جوائز األمراء ،وقال قتادة: أعلم الناس ابلتفسري عكرمة، وقال الشعيب: ما بقي أحد أعلم بكتاب هللا من عكرمة، قال: نعم، عكرمة

(3/ 106). 
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احلسن وابن  - الكتاب 54
 عباس

 - مرادف: لغةابل اتبعي وصحايب القرآن

 أبو الدرداء - ال ريب 55

 
 الريب يعين الشك من الكفر

 وال أعلم يف هذا احلرف اختالفا
 صحابة
 + اتفاق

 84ص  مرادف: لغةابل

 82ص  لغةابل اتبعي كويف عن ضاللة الشعيب 1 هدى 56
 56مكرر مع  لغةابل اتبعي كويف عن ضاللة الشعيب -  57
 82ص  لغةابل اتبعي كويف نور للمتقني السدي 2  58
سعيد بن  3  59

 (1)جبري
 82ص  لغةابل اتبعي مكي تبيان للمتقني

عطية  1 للمتقني 60
  (2)السعدي

ال يكون الرجل من املتقني حىت يدع ما ال أبس به 
 حذرا ملا به البأس

 25ص  حديث مرفوع صحايب

                                      

وروى عنه: ، مسع ابن عباس، وعدي بن حامت، وابن عمر، وعبد هللا بن مغفل، وغريهم، أحد األئمة األعالمه(، 95)ت: ن هشام األسدي الواليب موالهم، الكويف، أبو عبد هللا سعيد بن جبري ب (1)
ي، وسلمة بن كهيل، وابنه عبد هللا بن سعيد، وابنه اآلخر عبد امللك، جعفر بن أيب املغرية، وأيوب السختياين، واألعمش، وعطاء بن السائب، واحلكم بن عتيبة، وحصني بن عبد الرمحن، وخصيف اجلزر 

 .(1100 /2اتريخ اإلسالم )، : جهبذ العلماءلهكان يقال ،  وخلق كثري
قيل: هو من بين سعد بن ، ووقع عند الطرباين واحلاكم: عطية بن سعد ،وجزم ابن حبان أبنه عطية بن عروة بن سعد، وقيل ابن سعد، وقيل ابن قيس السعدي ،وقيل ابن عمرو، عطية بن عروةهو ( 2)

 (421 /4اإلصابة يف متييز الصحابة ) ،نزل الشام ،صحايب معروف، له أحاديث، بكر. وقيل: من بين جشم بن سعد
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قوم اتقوا الشرك وعبادة األواثن، وأخلصوا هلل العبادة  (1)معاذ 2  61
 فيمرون إىل اجلنة

 40ص  له حكم الرفع صحايب

الذين حيذرون من هللا عقوبته يف ترك ما يعرفون من  ابن عباس 3  62
 اهلدى ويرجون رمحته ابلتصديق مبا جاء منه

 55ص  ابلقرآن صحايب

 - ابلقرآن  اتبعي نور للمتقني، وهم املؤمنون السدي 4  63

نعتهم هللا، فأثبت نعتهم ووصفهم. قال: الذين يؤمنون  قتادة -  64
 ابلغيب

تفسري ببقية : لقرآناب اتبعي
 اآلية

- 

الذين  65
 يؤمنون

 - ختصيص العامابللغة:  اتبعي املؤمنون من العرب السدي -

أمر حممد كان بينا ملن رآه، والذي ال إله غريه ما إن  ابن مسعود 1 ابلغيب 66
 آمن مؤمن أفضل من إْيان بغيب

 68ص  ابلسُّنة  صحايب

يؤمنون ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وجنته  ابو العالية   67
وانره ولقائه. ويؤمنون ابحلياة بعد املوت، وابلبعث. 

 فهذا غيب كله

 تفسري: لقرآناب اتبعي بصري
اإلْيان مبا جاء يف بقية 

 اآلايت األخرى

- 

                                      

شااب مجيال مسحا من خري ، واحلرام، كان أبيض وضيء الوجه، براق الثنااي، أكحل العينني اإلمام املقدم يف علم احلالله(، 17، )ت: بن عمرو األنصاري اخلزرجي أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل (1)
 .(107 /6اإلصابة يف متييز الصحابة )مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وروى عنه،  شباب قومه، وشهد املشاهد كلها
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ن العرب. أما الغيب: فما مالذين يؤمنون ابلغيب ف السدي   68
غاب عن العباد من أمر اجلنة وأمر النار وما ذكر يف 
القرآن، مل يكن تصديقهم بذلك من قبل أصل كتاب 

 .أو علم كان عندهم

ختصيص العام ابلقرآن: اتبعي كويف
الغيب وتفسري  ابلسياق

 بداللة كالم العرب

- 

 - بقول اتبعي اتبعي كويف الغيب القرآن (1)زر 2  69

 - ابللغة: ابملثال اتبعي مكي من آمن ابهلل، فقد آمن ابلغيب (2)عطاء   70

بن  امساعيل 3  71
 (3)أيب خالد

 - ابللغة: ابملثال اتبعي كويف يؤمنون ابلغيب قال: بغيب اإلسالم

 - : ابملثاللغةال اتبعي مدين يؤمنون ابلغيب قال: ابلقدرزيد بن  4  72

                                      

حدث عن: عمر، وأيب بن كعب، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وقرأ القرآن على علي، ، أدرك اجلاهلية، وعمر دهراه(، 82، )ت: أبو مرمي زر بن حبيش بن حباشة بن أوس، األسدي الكويف  (1)
ين، وأبو بردة بن أيب إسحاق الشيبافقرأ عليه عاصم، وحيىي بن واثب، وأبو إسحاق، واألعمش، وحدث عنه: عاصم، وعبدة بن أيب لبابة، وعدي بن اثبت، واملنهال بن عمرو، وأبو  ،وابن مسعود، وأقرأه

 (.935 /2اتريخ اإلسالم ) ،وقال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث، قال عاصم: كان زر من أعرب الناس، كان عبد هللا بن مسعود يسأله عن العربية، موسى، وإمساعيل بن أيب خالد
ومسع: عائشة، وأاب هريرة، وأسامة بن زيد، وأم سلمة، وابن عباس، وابن عمر، وأاب  ولد يف خالفة عثمان،، عنيموىل قريش، أحد أعالم التابه(، 114)ت: أبو حممد  عطاء بن أيب رابح املكي،  ( 2)

الفتوى مبكة مع جماهد، وكان إماما سيدا أسود مفلفل الشعر، من مولدي اجلند، فصيحا، عالمة، انتهت إليه ، سعيد اخلدري، وخلقا كثريا، وعنه: أيوب، واحلكم، وأبو حنيفة، واألوزاعي، وخلق كثري
 (.277 /3اتريخ اإلسالم )، وكان خيضب ابحلناء

مسع: أاب جحيفة، وابن أيب أوىف، وقيس بن أيب حازم، والشعيب، وزر بن حبيش، روى عنه: احلكم ، أحد أئمة احلديثه(، 143)ت: أبو عبد هللا إمساعيل بن أيب خالد البجلي، موالهم، الكويف،  ( 3)
 .(816 /3اتريخ اإلسالم ), وكان ثقة ثبتا حجة، صاحب سنة،قال أبو إسحاق السبيعي: إمساعيل بن أيب خالد شرب العلم شراب، تقدمه، وشعبة، والسفياانن، وخلق كثريبن عتيبة مع 
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 .(1)أسلم
صليت الظهر أو العصر يف مسجد بين حارثة  (2)تويلة 5  73

فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتني مث جاءان من 
خيربان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد استقبل 
 البيت احلرام، فتحول الرجال مكان النساء، والنساء
مكان الرجال، فصلينا السجدتني الباقيتني مستقبلي 
البيت احلرام. قال إبراهيم: فحدثين رجال من بين 

حني بلغه  -صلى هللا عليه وسلم -حارثة أن رسول هللا
 ذلك قال: أولئك قوم آمنوا ابلغيب

 26ص  حديث مرفوع صحابية

يقيمون  74
 الصالة

 67ص  ابلسُّنة صحايب الصالة بفرضهايقيمون الصالة أي يقيمون  ابن عباس -

 - أبقوال الصحابة اتبعي بصري احملافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها قتادة -  75

                                      

وعنه: بنوه: أسامة، وعبد الرمحن، ، ة بن األكوع، وأنس بن مالك، وطائفةعن: ابن عمر، وجابر، وسلم، روى موىل عمر رضي هللا عنهه(، 136)ت: زيد بن أسلم، العدوي املدين،  أبو عبد هللا ( 1)
وكانت له حلقة للعلم مبسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال يعقوب بن شيبة: زيد ثقة من أهل الفقه، عامل بتفسري القرآن، ، وعبد هللا، وابن عجالن، ومالك، والسفياانن، وهشام بن سعد، وخلق

 (.656 /3اتريخ اإلسالم ) ،بله فيه كتا
 من املبايعات، روى حديثها الطرباين، من طريق إبراهيم ابن محزة الزبريي، عن إبراهيم بن جعفر بن حممود بن حممد بن سلمة، عن أبيه، عنأو مسلم، األنصارية احلارثية، تويلة ابلتصغري بنت أسلم،  (2)

 .(59 /8اإلصابة يف متييز الصحابة ) ر، ويقال فيها: تولة، أو نويلة، ينظجدته أم أبيه
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 مقاتل بن -  76
 (1)حيان

وإقامتها احملافظة على مواقيتها، وإسباغ الطهور فيها، 
ومتام ركوعها وسجودها، وتالوة القرآن فيها، والتشهد 

 ‘ على النيبالة والص

اتبع اتبعي 
 خراساين

 - أبقوال الصحابة

 68ص  ابلسُّنة  صحايب يؤتون الزكاة احتسااب هلا ابن عباس 1 ينفقون 77

   اتبعي كويف فهي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة السدي 2  78

 (2)فأنفقوا مما أعطاكم هللا، فإمنا هذه األموال عوار قتادة 3  79
 وودائع عندك اي ابن آدم أوشكت أن تفارقها

   اتبعي بصري

يصدقونك مبا جئت من هللا، وما جاء به من قبلك  ابن عباس - يؤمنون 80
من املرسلني، ال يفرقون بينهم وال جيحدون مبا جاءوهم 

 به من رهبم

 56ص  ابلقرآن   صحايب

من التوراة فآمنوا ابلفرقان وابلكتب اليت قد خلت قبله  قتادة -  81
 والزبور واإلجنيل

فسر ما أنزل ابلقرآن:  اتبعي بصري
لك ابلكتب من قب

- 

                                      

 عن الشعيب والضحاك وشهر بن حوشب وعكرمة وسامل بن عبد هللا وجماهد وابن بريدة ومسلم بن هيصم وخلق.حّدث  بو بسطام النبطي البلخي اخلراز وهو ابن دوال دوز وهو ابلفارسي اخلراز.( أ1)
وحدث عنه من شيوخه علقمة بن مرثد وذلك يف  وعمر بن الرماح وعبد الرمحن بن حممد احملاريب ومسلمة بن علي اخلشين وعيسى غنجار وخلق.وعنه إبراهيم بن أدهم وبكر بن معروف وابن املبارك 

 وقد وثقه ابن معني وأبو داود. موا على يده.هرب من خراسان أايم أيب مسلم صاحب الدولة إىل بالد كابل فدعا هناك خلقا إىل اإلسالم فأسل وكان خريا انسكا كبري القدر صاحب سنة. صحيح مسلم.
 . 296 /9اتريخ اإلسالم ينظر:  وقال النسائي: ليس به أبس.

َلِفنَي ِفيالعواري مجع عارية يعين أن هذه األموال معارة ومودعة عندان، وإمنا هي يف احلقيقة هلل تعاىل، كما قال تعاىل:  (2) َتخم  .[7ِه { ]احلديد: }َوأَنمِفُقوا ممَّا َجَعَلُكمم ُمسم
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السابقة كما جاء يف 
 ت أخرىآاي

أي ابلبعث والقيامة واجلنة والنار واحلساب وامليزان.  ابن عباس - يوقنون 82
هؤالء الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا كان قبلك  ال أي

 ويكفرون مبا جاءك من ربك

 53ص  ابلقرآن صحايب

 82ص  لغةابل اتبعي كويف هؤالء املؤمنون من أهل الكتاب السدي -  83

 58ص  ابلقرآن  صحايب على نور من رهبم، واستقامة على ما جاءهم ابن عباس 1 على هدى 84

 - : مرادفلغةابل اتبعي مكي على بينة من رهبم بن جبري 2  85

هم  86
 املفلحون

عبد هللا ابن  -
 عمرو

إىل  -امل ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني
 املفلحون هؤالء أهل اجلنة -قوله

-حديث مرفوع صحايب
 ابلقرآن

 26ص 
محل بعض اآلايت على 

 بعض
 82ص  ابللغة  اتبعي بصري يف املؤمنني -األربع اآلايت من فاحتة السورة أبو العالية -  87

 84ص  ابللغة  صحايب وجنوا من شر ما منه هربوا الذين أدركوا ما طلبوا، ابن عباس -  88

وابآلخرة هم يوقنون هؤالء املؤمنون من أهل الكتاب  السدي -  89
 مث مجع الفريقني

 82ص  ابللغة  اتبعي كويف

هم املفلحون قال: قوم استحقوا اهلدى والفالح حبق،  قتادة -  90
 فأحقه هللا هلم، وهذا نعت أهل اإلْيان

 83ص  لغةابل اتبعي بصري

 


