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 دور الحديث في التفسير

 

 مقّدمة:

الحمد هلل الذي أرسللر رسللبلل دىلودي بدلح الحبي ب ليح لل مح م ىلع ال شع برلل ىرر الرللرار  بمرللىلر المشل  ري مى  ري بد ي  

ال ر ىب بالىًدى ُمفحًمى أل ز بباء  البشغىب مح لصلللللللللىد  ا ددىب  بنزل لشيل  تىًدى ُم  ًزا أفحع مصلللللللللىء  الالدىب مح ال ر  

ر بأنذر  بذ ر المبالق لتذ ر  بء ي لح أيىع  دأظور بيىنىت بأبور ح ج ءرآًنى لر ًيى غلر ذي لبج  آمر فيل بز ر  بدرللللللللللي

ر  أنز  مصللللىلل بالح ع لل دحسلللل  الا مع الاىلي  لي تبر  بضللللر  فيل ضللللرب  ا مبىل للتدبر  بدلي لشل آيىت التبحلد للتف ي

 من مًى.

فقد أكرع هللا هذه ا م  دىلقرآح الكريع ف ىنت الر أمي  أار ت لشنىس  لندمى   شتل منوىً ى لوى بدسللللللللللللللتبًرا ف  حيىتوى  بلقد 

 تحقيب لوذه ا مي  مح الالر بالنصر  لندمى تمسي ت بت ىليمل مىلع تكح تحشع دل أبًدا.

ف وى رللللللرًفى بمنىًرا  بألىهى لشل األى  بأبضهى تفضلللللليًى دىضسللللللتحقى   بأسللللللىس ءبالد الرللللللرار  إحي ألظع ال شبع مقداًرا  بأر 

بال شبع  بمقيىس ضللللبادم المنلب  بالمفوبع  برأس المشل اأسللللىمي  بأسللللوى  باصللللر النحر اأيمىني  باسللللتقصللللوى  بألزي مى 

يىًنى  لتفسلللللللللللللللر لكىع ال زيز القدلر  لكبنل أببب ال شبع بنلرغ  فيل بي رج لشيل  بأهع مى تنىخ ملىيى اللش  لديل  هب لشع ا

وى ح ً  بدليًى بأبضللللحوى مح ي  بسللللبيًى  بءد حىمبا  بأصللللدءوى ءيًى بأحسللللنوى تبيىًنى  بأكرموى نتىً ى  بأنبرهى سللللراً ى  بأصللللحي

 تل دىدل. ميً ى حبل لىدل برامبا لريًقى إلل  نىدل  بالتمسبا مصدىًحى لشل ءدىدل  بمفتىًحى إلل ف
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The knowledge of Hadith has an important role in Tafseer (the interpretation of the Holy 

Quran), since the knowledge of Tafseer is related to narratives and there is no place in it for 

mere opinion, and that narrative needs authentication and confirmation. From that comes the 

role of the knowledge of Hadith and its principles and fundamentals to confirm what is used to 

in interpretation of the Holy Quran and to distinguish what is true from and  (Sahih) it and what 

is not (Dha'ef), also it is well known that the Sunnah is explanatory for the Quran, as the Hadith 

of the prophet peace be upon him explains and interpretate the words of Allah, from this point 

came this research as a summary in the classifications of Hadith and the narratives and the 

types of Tafseer and their value and relation to each other with examples of all that.  

And may Allah The Highly and Majestic grand us success. 

 أهمّية البحث:

لشع التفسلللر هب ألشع دىحع لح نظع نصللب  القرآح بآيىتل  بآيىت سللبر الفرءىح دحسلل  اللىء  الدرللري  ب بءه مى تقتضلليل 

 القبالد ال ر ي .

راد هللا ملشع التفسلللللللللر م رف  أحبال  ىع هللا سللللللللدحىنل بت ىلل مح حلع القرآني  بمح حلع دضلتل لشل مى ي شع أب يظحي أنل 

 ت ىلل مح حلع القرآني  بمح حلع دضلتل لشل مى ي شع أب يظحي أنل مراد هللا ت ىلل دقدر اللىء  اأنسىني .

 دوافع البحث:

م رف  م ىن  النظع بم رف  ا ح ىع الررلي  ال مشي   بفىردة حصبل القدرة لشل استندىط ا ح ىع الررلي  لشل ب ل الصحي  

ر إلل فوع م ىن  القرآح باسلللتندىط بمبضلللبل   ىع هللا سلللدح ل  ر اصلللش  بغىلتل التبصلللي ىنل الذي هب مند   ري ح م  بم دي

 ح مل.

 أسباب اختيار البحث:

لشع التفسلر هب أررف ال شع ب ىلتل دىلتدىر غىلتل بمنربده البءبف لشل م ىن  القرآح الكريع بفوموى مح اىل ا حىدلع 

زال  الرلي بال  غمبض بتبضيل المراد لدي القىرئ بالسىم .النببي  المأببرة با 

 منهجّية البحث:

 اتيد ُت المنوج اضستقرار  التحشلش  بذلل ب م  المصىدر بالمرا   الت  تحدبت لح هذا المبضبع باستاى  منوى النتل  .



 
 

 11                                                                  دور الحديث في التفسير

بنغازي -المجلة العلمية للجامعة المفتوحة   
Scientific Journal of Open University - Benghazi 

ولالعدد األ - رابعالمجلد ال  

م3202 يناير  

 إشكالية البحث:

القرآح     باحد لشتفسلللللللللللر بهب تفسلللللللللللرلدع تتدي  القىرئ إلل التفسلللللللللللر لح لريب ا حىدلع المأببرة بالتمىد الكبلر لشل مر 
 دىلقرآح.

 دراسات سابقة:

 ع.1985هل/1405  3(. التفسلر بالمفسربح  محمد حسلح الذهب   القىهرة  م تد  بهد   ط1)

 .2/172(. البرهىح ف  لشبع القرآح  بدر الدلح محمد بح الزر ش   بلربت  م تد  صلدا  د.ط  د.ت  2)

 ع.1986هل/1406  3لل  أبب اليقظىح للي  ال ببري  بلربت  دار الندبة ال دلدة  ط(. دراسىت ف  التفسلر بر ى3)

 خّطة البحث:

م  بارتمشت لشل مى لش :  الُمقدي

 أهمي  الدحع.-1

 أسدى  ااتيىر الدحع.  -دباف  الدحع -2

 منو يي  الدحع. -3

 إر ىلي  الدحع. -4

 دراسىت سىدق . بال  الدحع.-5

 المبحث األّول: تعريفات.

 المطلب األّول: تعريف التفسير. 

 المطلب الثاني: تعريف األثر. 

 المطلب الثالث: تعريف الحديث. 

 المبحث الثاني: أهمّية التفسير بالمأثور وضوابطه.

 المطلب األول: أهمّية التفسير بالمأثور. 

 المطلب الثاني: أقسام التفسير. 

 المطلب الثالث: أشهر كتب التفسير باألثر. 
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 المطلب الرابع: حكم المأثور عن الصحابة في التفسير. 

 المبحث الثالث: أهمّية الحديث ودوره في التفسير.

 المطلب األّول: أن تكون شارحة وُمبّينة للقرآن. 

 المطلب الثاني: أن تكون مثبتة ومنشئه حكًما عن القرآن. 

 المطلب الثالث: أن تكون مقررة ومؤكدة لحكم ورد في القرآن. 

 لخاتمة: وذكرُت فيها أهّم ما توّصلت إليه في البحث.ا

 الفهارس: وتشمل:

 فهرست اآليات القرآنية. 

 فهرست األحاديث النبوية. 

 ثبت المصادر والمراجع. 

 فهرس المحتويات. 

 المبحث األّول: تعريفات.

 المطلب األّول: تعريف التفسير.

 أوًًل/ لغًة:

ره  أدىنل بالتفسلر مبشل   ره دىلكسر بالضعي فسًرا فسيِّ ُلراد دل اأظوىر بالكره  بأصشل َفَسَر  بالفْسُر: البيىح  فسر الر ب ُيفسي

:ا لراب ءىل ابح  َ  تَ  : التفسلللللللللللللللر بالتأبير بالم نل باحد  بءبلل لزي ب ري ِ َوأَْحسََََََََ افْ َوََل َيأْتُوَنَك بَِمثٍَل إَِلا ِجئَْناَك ِباْلَحق  ير   سَََََََِ

 .[33الفرءىح/]

ر بالتأبير رد أحد المحتمشلح إلل مى ُيلىبب الظىهر  بالفسلللللللللُر:  رللللللللله الُمغليل بالتفسللللللللللر  رللللللللله الُمراد مح الشفق الُمرللللللللل ي

ُر: نظر اللبل  إلل المىب  ب ذلل التفسللرة بءلر الببل الذي يسللتدل دل لشل  ر ل . بالفسللْ باسللتفسللرتل  ذا: أي سللألتل أح ُيفسللي

ىل بنل لشل لشي  ال شلر. ب ري رلل ب ُي رُف دل تفسلللر الرلل ب بم نىه فوب تفسللرتل. بءالمرض. بينظر فيل ا لدىب يسللتدلبح بش

ر إذا ألقت امىرهى لح ب ووى  به  سىفرة.بأسفآاربح هب مقشب  مح سفر بم نىه أيًضى الكره ُيقىل سفرت المرأة سفبًرا. 
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اَوََل يَأْتُونََك بَِمثٍَل إَِلا جِ  :الصلللدل: أضلللىب. بءىل ابح لدىس ف  ءبلل ير  َ  تَْفسَِ ِ َوأَْحسََ أي تفصللليى. بءىل  [33الفرءىح/] ئْنَاَك بِاْلَحق 

لى  لشمحتس  دل  .55/ 5:(1990 - 1410)ابح منظبر  الزر ر : فىلتفسلر  ره الُمغشب مح المراد بشفظل با 

 التفسير اصطالًحا: ثانًيا/

 .2/222: )السلبل (.هب  ره م ىن  القرآح ب يىح الُمراد

ءىل د ضلللوع: لشع نزبل اآليىت برلللوبنوى بأءىصللليصلللوى با سلللدى  النىزل  فلوى ُبعي ترتل  م ليوى بمدنليوى بُمح موى بمترلللىبووى 

لوى بأمرهى بنوبنىسلللاوى بمنسلللباوى باىصلللوى بلىموى بملشقوى بمقلدهى بمحمشوى بمفسلللرهى بحىلوى بحراموى ببلدهى ببللدهى 

 . 2/22)السلبل (ى.بلبرهى بأمبىلو

 المطلب الثاني: تعريف األثر: 

 لغًة:

ا بر: مصدر ءبلل أبْرُت الحدلع أبُره إذا القبع يأبره بيأبرِّه أبًرا بأبىره بأبره: بءبر حديع دل لنوع ف  آبىرهع  بءىل: بالصحيل 

 .4/6(1990 - 1410)ابح منظبر  المتأبرة بالَمأَبَره.لندي أح ا برة اضسع به  

 تعريف األثر اصطالًحا:

ض لارج اسلللللللللت مىل الفقوىب با صلللللللللبلللح لشفق نأبرن لح هذه الم ىن  الشغبي  فيلشقبح ا بر دم نل الدقي   مى لشقبنل دم نل 

ب المقلبع  بيلشقبنل دم نل مى لترت  لشل الرلللللل ب  بهب المسللللللميل دىلح ع الابر فلريدبح دل الحدلع المرفبع أب المبءبف أ

 .1/249:(1983 - 1404)بزارة ا بءىف بالروبح اأسىمي   لندهع

 المطلب الثالث: تعريف الحديث:

 ُلغًة:

ُبل  بالقبُع حدَع بحدلع بمحدع دم نل باحد:  بلر الحدلع  با حىدلع ف  الفقل بغلره م  ربف   بفىح حدبل أي محدي

: ُمحدع  بف  الحدلع: ءد  ىح ف  ا مع محدببح فإح ي ح مح أمت  أحد   لتحىدببح بيتحدببح  بُيقىل لشر ر الصىد  الظحي

ى بفِّراسل    ف مر بح الالى    ىب ف  الحدلع تفسللره أنوع المشومبح بالمشوع هب الذي لشقل ف  نفسلل الرل ب فلابر دل حدسلً
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 - 1410)ابح منظبر  . بهب نبع لا ي هللا دل مح يرلللللىب مح لدىده الذلح اصللللللفل مبر ُلمر   أنوع حدببا درللللل ب فقىلبه

1990):2/134. 

 الحديث اصطالًحا:

بحدلع صلللللللللىدر لح رلللللللللا   بحدلع  ملسو هيلع هللا ىلصهب  ري  ىع مسلللللللللمبع لل م نل بلل بىع أنباع  حدلع صلللللللللىدر لح الرسلللللللللبل 

 . 1/728(2000 - 1421)محمد رباس ءش        النفس.

 المبحث الثاني: أهمّية التفسير بالمأثور وضوابطه.

 المطلب األّول: أهمّية التفسير بالمأثور:

 يأت  ف  المرتد  البىني  ف  لر  تفسلر القرآح الكريع.

 فف  المرتد  ا بلل: يأت  تفسلر القرآح دىلقرآح: 

َم ف  مبض  آار. ر ف  مبض  آار  بمى ااتصر ف  م ىح فقد ُدسِّ َر ف  م ىح فإنيل ءد فسيِّ  فمى ُأ مِّ

ح  لل  بر ءد ءىل اأمىع أبب لبد هللا محمد بح  بف  المرتد  البىني : يأت  تفسلر القرآح دىلسن   فإنيوى رىرح  لشقرآح بُمبضي

تَْحُكَم بَْيَ  إِناا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحِق  لِ  فومل مح القرآح: ءىل هللا ت ىلل: فوب مميى ملسو هيلع هللا ىلصإدريس الرىف  :  ر مى ح ع دل رسبل هللا 

   ُ  [105]النسىب/ النااِس بَِما أََراَك َّللاا

َل إِلَْيِهمْ  وقال تعالى: النحل/  َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الِذ ْكَر ِلتُبَيِ َ  ِللنااِس َما نُِز  [44] 

النحل/ َوَما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب إَِلا ِلتُبَيِ َ  لَُهُم الاِذي اْختَلَفُوا فِيهِ  تعالى:وقال  [64.] 

(  4604: رءع الحدلع)(1997 - 1418)أبب دابد الس ستىن   ن: ن أض إني  أبتلت القرآح بمبشل م لملسو هيلع هللا ىلصبلوذا ءىل رسبل هللا 

ى تنزل لشيل دىلبح    مى لنزل القرآح  ض أنوى ُتتشل  مى ُلتشل. بءد اسلللتدلي اأمىع الرلللىف    .5/11 ي ن  السلللني   بالسلللني  أيضلللً

 . 58- 57: (2000- 1420)ابح تيمي  الحران   بغلره مح ا رم  لشل ذلل دأدلي   بلرة.

 المطلب الثاني: أقسام التفسير:

 التفسلر إلل ءسملح:لنقسع 

 (التفسير بالمأثور:1 
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َر ف  م ىح بألشب ف  م ىح بلح بءليد ف  م ىح آار  بالتفسلللر المربي  بيرللمر تفسلللر القرآح دىلقرآح:  حي مى ُأ مِّ

 بالصحىد  بالتىد لح. ملسو هيلع هللا ىلصلح الرسبل 

أَْوفُواْ بِاْلعُقُوِد أُِحلاْت لَُكْم بَِهيَمةُ األْنعَاِم إَِلا َما يُتْلَى َعلَْيُكْم َغْيَر يَـأَيَُّها الاِذيَ  َءاَمنُواْ : مثال: تفسير القرآن بالقرآن، قوله تعالى

َ َيْحُكُم َما يُِري ْيِد َوأَنتُْم ُحُرٌم إِ ا َّللاا من السورة وهي قوله تعالى  3باآلية رقم _ إَِلا َما يُتْلَى َعلَْيُكْم  " فقوله تعالى_  دُمِحِل ي الصا

ِ بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلمَ  : ُم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلا ِلغَْيِر َّللاا َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدا يَحةُ َوَما أََكَل السابُُع ُحر ِ ِِ يَةُ َوالنا ْوُُوذَُُ َواْلُمتََرد ِ

ْيتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَْ  تَسْ  تَْقِسُموا بِاأْلَْزََلِم ذَِلُكْم فِْسٌق اْليَْوَم يَئَِس الاِذيَ  َكفَُروا ِمْ  ِدينُِكْم فَََل تَْخَشْوُهْم إَِلا َما ذَكا

ْسََلَم ِدين ا فَمَ  ُِرا فِي َمخْ َواْخَشْوِ  اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اْْلِ َمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِ  اْض

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ثٍْم فَِإ ا َّللاا  ِْلِ

نَساَ  ُخِلَق َهلُوع ا لىومن أمثلة ذلك قوله تعا   إِ ا اْْلِ

 .2/7: (1998 - 1418)ابن األثير الجزري، . إِذَا َمساهُ الشارُّ َجُزوع افّسر باآليات التي بعده: 

ال ِي َ  :في قوله تعالىملسو هيلع هللا ىلص ومثال: المروي عن الرسول   ر الرسبل  َغْيِر اْلَمْغُضوبِ َعلَْيِهْم َوََل الضا لوبد  المغضب  لشلوع: دىل ملسو هيلع هللا ىلصفسي

ع رء (1997 - 1418)ابح ال ر   الم ىفري  بالضىللح: دىلنصىري  رباه الترمذي لح لدي بح حىتع رض  هللا لنل.

 141/.12( 3067الحدلع)

بمىربي لح ابح مسلل بد رضلل  هللا لنل أنل ءىل: لمى نزلت )الذلح آمنبا بلع لشدسللبا إيمىنوع دُظشع(. رللبي ذلل لشل المسللشملح 

 حي ) ليس ذلل إنمى هب الررل  ألع تسم با ءبل لقمىح ضبنل )يى ُبن ي ض ُتررل دىهلل إملسو هيلع هللا ىلص :بءىلبا ألينى ض يظشع نفسل فقىل الرسبل 

 .الررل لُظشع لظيع(

 ( التفسير بالرأي:2

ر لشل اضستنتىج ال قش  لألح ىع بالح ع مح اآليىت  بتر يل المحتمىت بي بز التفسلر دىلرأي  بهب الذي ي تمد فيل الُمفسي

فوى يلمح  ىح لىلًمى دىلشغ  ال ر ي  بالنحب الصرف بالدىغ  بنىسخ القرآح بمنسبال بأسدى  النزبل بالسن  صحيحوى بض 

بأصبل الفقل  بأح ي بح مبهبًدى  بالمبهد  ض تأت  إض دىلتقبي ف شيمى  ىح اأنسىح أكبر تقبي باري  هلل فتل هللا لشيل بلشيمل 

 مى لع ي شع  بدىرل ف  لشمل 

فإذا مى   فىلمليش  لشل  ت  ال شمىب السىدقلح ل د نفسل أمىع مبسبلىت لشمي  ف  التفسلر بالحدلع بالتبحلد بالفقل با صبل

ءرأ فلوى ب د فلوى الغزارة ال شمي  باضسللتنتىج الدءلب باضسللتقصللىب بالتر يل بلح ا دلي  بالردي لشل الُماىلفلح بدف  الرللدل بغلر 
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ل  له  م با هذه الم شبمىت ب له ايتسللل ت ألمىرهع لتألله هذه المبسلللبلىت بض ل د  باًدى لشل بذلل مح المدىحع فلتسلللى

 با النيي  ف  لش  ال شع باتقبا هللا  ففتل هللا لشلوع بدىرَل ف  بءتوع بلمشوع.ذلل إض أنوع أاشص

ع التفسللللللر دىلرأي لمح ض تتبفر فيل الرلللللربط السلللللىدق  ءىل الرسلللللبل  أ مق ده مح )مح ءىل ف  القرآح دغلر لشع فشلتببي  ملسو هيلع هللا ىلص:بيحري

 (1998 - 1418)ابح ا بلر ال زري  النىر(

ر القرآح برأيل الُم ريد دبح الر بع إلل لغ  ال ر  بأسللللىللبوى ف  البيىح بالر بع إلل المربي لح الرسللللبل  بالم نل أحي مح فسللللي

ح أصلللى  ف  رأيل لمراد هللا  ر دل إلل تفسللللر  تى  هللا با  بالصلللحىد  بم رف  النىسلللخ بالمنسلللبخ فقد أالأ اللريب الذي لتبصلللي

ر  تى  هللا دمى ض ي شمل  بلذ نيل أتل ا مر مح غلر دى   ح شمبا ن د الصلللللحىد  رضلللللباح هللا لشلوع بالتىد لح تك يلع فسلللللي

 ف  القرآح دمى ض لشع لوع دل.

 المطلب الثالث:

 أرور  ت  التفسلر دى بر:-

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ًلبن جرير الطبري. -1

 الت ريه دموله هذا التفسلر:

ر الُمحديع الفقيل الموريِّخ برلللخ الُمفسللريح بالمورالح  أبب   فر محمد بح  رير هب اأمىع الحىفق  - الُمفسللي

هل ب ىح لىلًمى دىلقرآح دصلًرا 310هل  بتبف  بدغداد سن  224اللبري  بلَِّد دأمر مح دىد لبرستىح سن  

ن  متفىنًيى ف  ال شع  ذ ر لنل أح م ع أر  لح سلللللللللن  ي ت   ري  لح برء   لبع أر   دىلم ىن   لىلًمى دىلسلللللللللي

 ب ىح مح ا رم  الُم تودلح بءد أليه ف  لشبع  بلرة فأبدع فلوى بمح مولفىتل:

 تىريخ ا مع بالمشبل  ملببع بهب مح أهع مصىدر التىريخ. (1

 ااتىف الفقوىب  ملببع. (2

  تى  التدصلر ف  أحبال الدلح. (3

 تفسلره ) ىم  البيىح لح تأبير آي القرآح( (4

 قتل فيل:الت ريه بتفسلره بلري
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 لح بأتدىلوع  بالصلللللحىد  بالتىد ملسو هيلع هللا ىلصتفسللللللر اللبري مح أ ري التفىسللللللر دىلمأببر ءدًرا ذ ر فيل مى ربي ف  التفسللللللر لح النب  

ب ىنت التفىسلر ءبر  رير ض لذ ر فلوى إض الربايىت الصرف   حتل  ىب ابح  رير فزاد تب يل ا ءبال بتر يل د ضوى لشل 

 ندىلىت باضستروىد دأر ىر ال ر  لشل م ىن  ا لفىظ.د ض  بذ ر ا غىري  باضست

أب  ملسو هيلع هللا ىلصبلريقتل: ُلشاي  ا ءبال الت  ءلشت ف  تفسلللللللللللللللر اآلي  بع لذ ر د د  ري ءبل الربايىت الت  ربيت فيل لح الرسللللللللللللللبل 

ل بالربايىت بع االصللللللللللللللحىد  أب التىد لح بع لربي  ري الربايىت الت  ءلشت ف  القبل البىن  بع البىلع به ذا حتيل تكتمر ا ءب 

ل مى لراه بيستدلي لشيل بيردي لشل ا ءبال الُماىلف .  .(1/202  صفح  1985- 1405)الذهب   ُلر ي

 الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي: -2

ى ف  التفسللللر بالسلللحى  أحمد بح محمد بح إبراهيع الب شب  النيسلللىببري الُمقرئ إهب أبب  ر  ىح حىفًظى بالًظى رأسلللً  ر ي  الُمفسلللي

متلح الديىن  حديع لح أب  لىهر بح ازيم  بلنل أاذ أبب الحسللللح الباحدي التفسلللللر بأبنل لشيل  ب ىح  بلر الحدلع  بلر 

 هل بمح مولفىتل:427الرلبخ بلكح هنىل مح ال شمىب مح لري أنيل ض لببب دل بض يصلي نقشل  تبفي  سن  

 (  تى  ال رارس ف  ءص  ا نبيىب لشلوع السىع  ملببع1

 ( مح ر ي  المذ ريح.2

 ( تفسلره: الكره بالبيىح لح تفسلر القرآح.3

 لريقتل ف  التفسلر:

ر القرآح دمى  ىب لح السلللشه م  ااتصلللىره لألسلللىنلد اكتفىًب بذ رهى ف  مقدم  الكتى    مى أنيل ي رض لشمسلللىرر النحبي   ُيفسلللي

فلوى بتبسللي  ظىهر  بي رض لرللرك الكشمىت الشغبي  ب يىح أصللبلوى بيسللترللود لشل مى يقبل دىلرلل ر ال ر   بيتبسللي  بيابض 

ف  الكىع لح المسللللللىرر الفقوي  لندمى لتنىبل آي  مح آيىت ا ح ىع فتراه لذ ر ا ح ىع بالاىفىت با دلي  بي رض لشمسللللللأل  

ح اآلي  بُيىحق لشيل أنل ي بر مح ذ ر اأسلللللللللرارلشيىت بدبح ت قل  م  ذ ر مح  مي  نباحلوى إلل در   تار ل لمى ُلراد م

 .(1/321  صفح  1985- 1405)الذهب   لقص  إسرارلشي  ف  منتول الغراد 

 معالم التنزيل للبغوي: -3

ر المشق  دمحل  السللنهب أبب محمد الحسلللح بح مسلل بد بح محمد الم ربف دىلفداب الدغبي    الفقيل الرللىف   الُمحديع الُمفسللي

 هل  دمرب الربذ.516هل  بتبفي  سن  436بر ح الدلح   ىح تقًيى برًلى زاهًدا إذا ألقل الدرس ض لشقيل إض لشل لوىرة ُبلَد سن  
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  ىح الدغبي إمىًمى ف  التفسلر بالحدلع بالفقل بلل مولفىت ف  هذه ال شبع فمح مولفىتل:

 ك السن  الملببع.رر  (1

 مصىبيل السن   ملببع. (2

 ال م  بلح الصحيحلح ف  الحدلع. (3

 التوذل  ف  الفقل  مالبط. (4

 تفسلر م ىلع التنزير  ملببع. (5

 تفسلره بلريقتل فيل:

 تفسلر الدغبي ماتصر مح تفسلر الب شب  لكنيل صىح تفسلره لح ا حىدلع المبضبل  باأسرارلشيىت المَبدل .

آلي  بشفق سللللور مب ز بينقر مى  ىب لح السللللشه ف  تفسلللللرهى بذلل بدبح ذ ر اأسللللنىد فيقبل ءىل ابح بلريقتل أح يفسللللر ا

م  تفسللللللره  بءد لذ ره ف  المقدم  بيمتىز  لدىس  أب ءىل ُم ىهد  به ذا اكتفىًب بذ ر إسلللللنىده إلل  ري مح ربي لنوع ف  مقدي

لرا  بن ت الدىغ  بغلر ذلل مح ال شبع الت  أبل  بوى دأنيل لت ريض لشقرآح بدبح إسلللللللللراف  بيتحىرلللللللللل اضسلللللللللتلراد ف  اأ

ل  بينقر لح الضل فىب  ىلكشب  بيذ ر د ض  المفسلربح بيىحق لشيل أنيل لذ ر ربايىت لح السلشه ف  تفسللر اآلي  بض ُلر ي

 .(1/227  صفح  1985- 1405)الذهب   اأسرارلشيىت بدبح ت قل .

 تفسير القرآن العظيم ًلبن كثير -4

 الت ريه دموله هذا التفسلر:

هب اأمىع ال شلر الحىفق  لمىد الدلح  أبب الفداب إسمىللر بح لمر بح  بلر الفقيل الرىف    ضزع المزي  بءرأ لشيل توذل  

هل  701ىع سن  ح ألمىل دصري الرالكمىل بصىهره لشل ابنتل بأاذ لح ابح تيمي  بُفتِّح دحديل بامتحح دسبدل بلد ف  ءري  م

 هل.774بتبف  سن  

  ىح ابح  بلر لشل مبشغ لظيع مح ال شع بءد رود لل ال شمىب دس   لشمل بغزارة مىدتل اصبًصى ف  التفسلر بالحدلع.

 بمح مولفىتل:

 البداي  بالنوىي  ف  التىريخ  ملببع. -1

 ررك صحيل الباىري  بلع ي مشل. -2
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 لدقىت الرىف ي . -3

 المسىنلد مالبط ف  بمىني  ُم شدات. ىم   -4

 تفسلر القرآح ال ظيع  ملببع. -5

 لريق  تفسلره:

ح ف  التفسللللللللللر المأببر  بي تبر الكتى  البىن  د د  تى  ابح  رير اللبري  التنل فيل  تفسللللللللللر ابح  بلر مح أرلللللللللور مى دبي

م  لبيش  هىمي  ت ريض  ع لل دمقدي صللللللىل فلوى لكبلر مح ا مبر الت  لوى ت شيب باتي مولفل دىلرباي  لح مفسللللللري السللللللشه. بءد ءدي

ل مح  ىع رلللللللال ابح تيمي  الذي ذ ره ف   تى  أصللللللبل التفسلللللللر   م  مأابذ نصللللللي دىلقرآح بتفسلللللللره  بلكح أغش  هذه المقدي

ر اآلي  دأسلللشب  سلللور باضلللل بيذ ر ب به القرابات بدبح إسلللرا  بيرللللر إلل األرا  إح  ىح لل ت شيب بتفسللللر  لريقتل يفسلللي

اآليىت الت  تنىسللللبوى  بهذا مح ءبلر تفسلللللر القرآح دىلقرآح بءد ارللللتور ابح  بلر بذلل  بعي لذ ر ا حىدلع المرفبل  المت شيق  

بتفسلللللر اآلي   بمى ربي لح الصللللحىد  بالتىد لح ف  ذلل بي ن  بتصللللحيل ا سللللىنلد أب تضلللل يفوى م  بيىح سللللب  الضلللل ه 

 .(1/234  صفح  1985- 1405)الذهب   لل.بتر يل د ض ا ءبال لشل د ض م  تب يل ذ

 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي:-5

 الت ريه دموله هذا التفسلر:

هب الحىفق  ىل الدلح أبب الفضر لبد الرحمح بح أب  د ر بح محمد السلبل  الرىف   المسند المحقب صىح  المولفىت 

  النىف   حفق القرآح بهب ابح بمىن  سللللللنلح  بحفق  بلًرا مح المتبح  بأاذ لح رلللللللبخ  بلريح لدهع الدابدي فبشغ بوع الفىرق

 هل دىلقىهرة. 911هل  بتبف  سن   849باحًدا بامسلح  مى لدي مولفىتل فبشغ بوى مى لزيد لشل امسمىر  موله  بلد سن  

 مح مولفىتل:

 .ال ىم  الصغلر ف  الحدلع  ملببع -1

 حسح المحىضرة ف  أادىر مصر بالقىهرة  ملببع. -2

 م م  ال بام  ف  النحب  ملببع. -3

 اأتقىح ف  لشبع القرآح  ملببع. -4

 الدري المنببر ف  التفسلر دىلمأببر  ملببع. -5
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 لريقتل ف  التفسلر:

يسللرد ف  الربايىت لح السللشه ف  التفسلللر بدبح أح ي قي  لشلوى فى ي دل بض ل رك بض يضلل ه بض يصللحل إض ف  حىضت 

نىدرة بءد أاذ هذه الربايىت مح الباىري بمسللللللللشع بالنسللللللللىر  بالترمذي بأحمد بأب  داببد بابح  رير بابح أب  حىتع بلبد بح 

سلللىدق  لشل التفسللللر دىلمأببر مح بلح التفىسللللر الالبحلد الذي اءتصلللر  حملد بابح أب  الدنيى  بتفسللللر السللللبل  هب

- 1405   )الذهبالت  تحدبنى لنوى فشع لاشم دىلربايىت الت  نقشوى رلللللللللللللللًرى مح لمر الرأي  مى ف ر غلره

 .(1/242  صفح  1985

 المطلب الرابع:

 التفسير:حكم المأثور عن الصحابة في 

ااتشه الفقوىب فيمى نقر لح الصحىد  مح التفسلر دىلمأببر  فربي الحىكع ف  مستدر ل أحي مى نقر لح الصحىد  ف  التفسلر 

لل ح ع المرفبع  بألشب القبل ف  ذلل بلزي هذا الرأي إلل الرللللللالح  بءىل اأمىع ابح صلللللىك بغلره: تفسللللللر الصلللللحىد  لل 

ض فوب مبءبف لشيل مىداع لع يسللللده إلل رسللللبل  ح ع المرفبع إذا  ىح ُمت شًقى دسللللب  نزبل آي   أب ممى ض م ىل لشرأي فيل  با 

  بلقد ءىل هذا الرأي الحىكع نفسللللللللللللللل ف   تىدل نم رف  لشبع الحدلعن ف ميع ف  المسللللللللللللللتدرل. براي  ف   تىدل لشبع ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 الحدلع.

 ررللح:د ملسو هيلع هللا ىلص  ف  التفسلر لوى ح ع المرفبع إلل النب  بالُمحققبح مح ال شمىب  ىلحىفق بح ح ر لشل أنيأءبال الصحىد

 أح ي بح ممى ض م ىل لشرأي فيل   أسدى  النزبل بأحبال القيىم   باللبع اآلار بنحبهى. األول:

 أض ي بح الصحىب  م ربًفى دى اذ مح أهر الكتى  الذلح أسشمبا أي غلر م ربف برباي  اأسرارلشيىت. والثاني:

الصللللحىب  مح التفسلللللر لب   د ض ال شمىب ا اذ دل  نوع أهر الشسللللىح  بلمى رللللودبا مح القرارح با حبال بالمبءبف لشل 

با بوى بلمى لوع مح الفوع الصحيل  بفريب آار ض لب   ا اذ دل  نل لع لرف ل فوب م تود. - 1405ذهب   )الالت  ااتصي

 .(1/5  صفح  1985
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الصحىد  أب  أب ملسو هيلع هللا ىلصءىل الزر ر  الشع أح القرآح ءسمىح: ءسع برد تفسلره دىلنقر  بءسع لع لرد. با بل إمى أح لرد لح النب  

ره مح حربي لح التىد لح فى بل لدحع فيل لح صللحي  السللند  بالبىن  لنظر ف  تفسلللر  لع الشغ  الصللحىب   فإح فسللي

ح فسي   .(2/172ح  )الزر ر   صفره دمى رىهد مح ا سدى  بالقرارح فى رلي فيلفوع أهر الشسىح فى رلي ف  التمىدهع  با 

 المبحث الثالث:

كما فّسر القرآن بعض ببعض فكذلك جاءت السنة مفّسرة لكثير من القرآن، وإذا رجعنا إلى كتاب هللا تبارك وتعالى وجدناه 

َل إِلَْيِهمْ  ]النحل/ 44[  يشهد بذلك فقد قال تعالى : َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الِذّْكَر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُِزّ

َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا :وقوله تعالى  

[.7]الحشر/   

شل مح اىف أب رلللبو   ب يىح السلللن  لشقرآح لفششسلللن  أبر لظيع ف  إظوىر المراد مح الكتى  بف  إزال  مى ءد يق  ف  فومل 

 . (34  صفح  1986-1406)ال ببري  أنباع:

 أح تكبح رىرح  بمبلين  لشقرآح. -1

 أح تكبح مببت  بمنرر  ح ًمى س ت لنل القرآح. -2

 أح تكبح مقررة بمو دة لح ع برد ف  القرآح. -3

 بفيمى لش  تفصلر هذه ا نباع.

 المطلب األول: أن تكون شارحة ومبّينة للقرآن:

 بهذا لشل بىب  أب ل :

 الوجه األول/ أن تبّين جمل القرآن:

بمح ذلل أح هللا ت ىلل أمر دىلصللللللللللللللىة ف  الكتى  مح غلر بيىح لمباءلتوى بأر ىنوى بلدد ر  ىتوى فبلينت السللللللللللللللن  

.  (631رقم الحديث ) (1/194  صلللفح  1992 -1412)الباىري  ال مشي   فقىل: )صلللشيبا  مى رألتمبن  أصلللشي (

  1993 -1413)ابح حنبر  ببرد ب ب  الحجي ف  الكتى  مح غلر بيىح منىسلللللللل ل فقىل: )اذبا لني  منىسلللللللل  ع(

رت اأ مىل البارد ف  الق  (34  صللللللللفح  1986-1406)ال ببري  ((14403) 3/404صللللللللفح   آح ر فإنيوى فسللللللللي

لتىب الز ى تمىع الحجي بال مرةةالكريع بإءىم  الصىة با   .(1/300  صفح  2011 -1432)حمىدب    با 
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 الوجه الثاني/ أن تخصص عام القرآن:

  فإنل ((3440) 562)القرللللللللللللللري النيسلللللللللللللىببري  صلللللللللللللفح  تن ل المرأة لشل لمتوى بض لشل اىلتوى( حدلع: )ض 

 ماص  لقبلل ت ىلل د د لدي المحريمىت 

 [.24]النسىب/ مح النسىب: )بأحري لكع مى براب ذلكع(

 ُّ فإنل ماص  آليىت المباريع ف  ءبلل ت ىلل((1508) 625) الحمري  صفح  بمبر حدلع )ليس لقىتر ر ب(

ُ فِي أَْوََلِدُكْم ۖ ب ىح الح ع لىًمى ف   ري أصر (1/300  صفح  2011 -1432)حمىدب  [11]النساء/   يُوِصيُكُم َّللاا

 بلد بارع فقصرت السن  لشل غلر القىتر  بلشل غلر ا نبيىب.مبربع ب ري 

 الوجه الثالث/ أن تقيد مطلق القرآن:

 -ىلدبهب المفصر الذي بلح الكه بالس– ىلسن  الت  بلينت أح الذي يقل  ف  السرء  ه  اللد الُيمنل مح الرسغ 

 (ًب دمى  سللللللللدى ن ىًض مح هللا بهللا لزيز ح يعباآلي  الكريم  ملشق  فلوى: )بالسللللللللىر  بالسللللللللىرء  فىءل با ألدلومى  زا

. فإح اللد ملشب تحتمر اليملح بالرمىل   مى أحي القل  ملشب يحتمر أنيل مح الرسغ أب الكبع أب مح [38]المىردة/ 

 .(1/300  صفح  2011 -1432)حمىدب  أي مبض 

لب   اللباف ملشًقى  بلكح السللللللللللللللن  ءليدتل دىللوىرة  بءبلل  [ 29]الحج/  ال تلب(بءبلل ت ىلل: )بليلبفبا دىلبلت 

بردت البصللللللللي  ملشق  فقلدتوى السللللللللن  د دع الزيىدة لشل  [ 11]النسللللللللىب/  ت ىلل: )مح د د بصلللللللليي  لبصللللللللل بوى(

 .(35  صفح  1986-1406)ال ببري  البشع

 

 تكون مثبتة ومنشئة حكًما سكت عنه القرآن: المطلب الثاني: أن

بهب أح تأت  دح ع  دلد ليس ف  الكتى  بلذلل أمر هللا ت ىلل دلىل  رسللللللللللللللبلل م  ا مر دلىلتل ف   بلر مح 

م ىًذا أح لر   إلل السللللن  إذا لع ل د الح ع ف  الكتى  بلب لع ي ح فلوى زيىدة لشل  ملسو هيلع هللا ىلصاآليىت بءد أمر رسللللبل هللا 

 .(36  صفح  1986-1406)ال ببري  مى  ىح هنىل فىردة مح الر بع إللوىمى ف  الكتى  ل
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في بح هذا الح ع بىبًتى دىلسلللني   بض لدلي لشيل ن ي  مح القرآح  مبر ا ادىر الت  تدلي لشل ر ع الزان  المحصلللح  

لشل ال لللىءشللل   بتحريع لحبع الُحمر ا هشيللل   بنحب ب تحريع لدس اللللذهللل  بالحرير لشل الر لللىل  بب ب  اللللديللل  

 .(1/301  صفح  2011 -1432)حمىدب  ذلل

ى تم با مح بىب  ب به ف ملسو هيلع هللا ىلصيقبل اأمىع الرللللىف   ف  رسللللىلتل: )فشع ألشع مح أهر ال شع ماىلًفى ف  أح سللللنح النب   

 بيتفرلىح:منوى لشل ب ولح  بالب وىح ل تم ىح 

 مبر مى ن ي الكتى . ملسو هيلع هللا ىلص/ مى أنزل هللا فيل ن ي  تى   فبليح رسبل هللا أحدهما

 / ممى أنزل هللا فيل  مش   تى   فبليح لح هللا م نل مى أراد.واآلخر

 بهذاح الب وىح الشذاح لع لاتشفبا فلوى.

-91  الصلللللفحىت 1979 -1399)القررللللل  الرلللللىف    فيمى ليس فيل ن ي  تى . ملسو هيلع هللا ىلص/ مى سلللللحي رسلللللبل هللا والوجه الثالث

92). 

 المطلب الثالث: أن تكون مقررة ومؤكدة لحكم ورد في القرآن:

فإنيل ((3647) 595)القرلللري النيسللىببري  صللفح  بلندرذ ي بح لشح ع دليىح  مح ذلل حدلع: )اسللتبصللبا دىلنسللىب الًرا(

د لقبلل ت ىلل: )بلىرربهحي دىلم ربف(  .[19]النسىب/  مبافب بمو ي

د بموييد   ((91) 3/26  صفح  1966 -1386)الدارءلن   مسشع إض دلل  نفس( ئ بحدلع: )ض يحري مىل امر  فإنيل مو ي

ِل إَِلا أَْ  تَُكوَ  تَِجاَرُ  َعْ  تََراٍض ِمْنكُمْ ََل  : لقبلل ت ىلل ِِ  [.29النساء/ ]  تَأُْكلُوا أَْمَوالَكُْم بَْينَكُْم بِاْلبَا

  2011 -1432)حمىدب  بءتر النفس دغلر حبي  بلقب  البالدلح بلدع اأحسىح إللومى بغلرهىبأحىدلع تحريع روىدة الزبر  

 .(226صفح  

 (36  صفح  1986-1406)ال ببري  بي بح الح ع مستمًدا مح مصدريح الكتى  مببًتى لل بالسني  موييدة.

 

 الخاتمة:
تََدباُروَ  لْلقُْرَءاَ    يَ أَفَََل في سورة النساء: دلت آيىت مح القرآح ال ظيع النىس إلل تدبير  تى  هللا بفومل  فمح ذلل ءبلل ت ىلل 

ا ف ا َكثِير 
ِ لََوَجُدواْ فِيِه لْختِلََٰ  َولَْو َكاَ  ِمْ  ِعنِد َغْيِر لَّللا
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 ري سشفنى الصىلل لشل هذه السنح  ففومبا هذا الكتى  الكريع  بدرسبه بلمشبا دل  بر  ىنبا ض ل ىبزبح آي  إلل أاري حتل 

 مر  ميً ى  ب دبح التفسلر ض يم ح البصبل إلل هذه الكنبز بالذاىرر مومى دىلغ النىس ف  ي شمبا دمى فلوى  فت شيمبا ال شع بال

 تردلد ألفىظ القرآح  بتبافربا لشل ءرابتل  ري لبع أله مرية ب مي  ب بهل الت  نزل لشلوى.

زت  ح النىءر دىلتباتر م  دىلنببية بالرسللللللللللللللىل   بر  ىح القرآ ملسو هيلع هللا ىلصلقد  ىح القرآح م  زة دليًى لقشًيى لشل صللللللللللللللحي  دلبي محمد 

مبسلللللل بليسلللللل بم  زات اآلاريح  فتب   لشل مح آمح برسلللللىل  محمد بصلللللدي  د تىدل الم  ز اأيمىح دم  زات الرسلللللر 

 السىدقلح الت  حفظوى لنى القرآح.

  برحم    هدايبلع ي ح القرآح حىفًظى  ادىر اآلاريح مح ا ءباع  بض حىفًظى لم  زات المرسللللللللشلح السللللللللىدقلح  إنيمى  ىح  تى

 لش ىلملح بفيل الر ال دىد  بنظيع حيىتوع ف  ا بلل باآلارة.

إحي لشل لشد  ال شع اىصللللي   بلشل المسللللشملح لىمي  أنح لبلبا هذا الكتى  الكريع ال ظيع مى أبضه آدىوهع بأسللللىفوع مح ال ود 

حىبال نىي  بالضللللللللللللدم بالتحرير   ح سلللللللللللل ىدتوع ف  الدنيى بن ىتوع ف  اآلارة مرت لل ف  دلىح بوذا الكتى  ال زيز بتبءلره با 

 حيىتوع محري القيىدة.

 بتبءلره بت ظيمل بالقيىع دل لشل أحسح ب ل ي بح ف  تدبيره  بادمتل بال نىي  دل  بال مر دمقتضىه.

 المرا  
  .)الم شد ا بلل(. ربمي . صحيل مسشعأبب الحسح مسشع بح الح ىج القرلري النيسىببري. )دى تىريخ( 

 ( .1998 - 1418أبب الس ىدات المدىرل بح محمد ابح ا بلر ال زري .)ىم  ا صبل ف  أحىدلع الرسبل  

 )الم شد البىني (. بلربت: دار الكت  ال شمي .

 ( .1986-1406أبب اليقظىح للي  ال ببري .)ندبة )الم شد البىلب (. بلربت: دار ال دراسىت ف  التفسلر بر ىلل

 ال دلدة.

 ( .1997 - 1418أبب د ر اأربلش  محمد بح لبد هللا ابح ال ر   الم ىفري .) لىرض  ا حبذي دررك سنح

 )الم شد ا بلل(. بلربت: دار الكت  ال شمي . الترمذي

 ( .1993 -1413اأمىع أحمد ابح حنبر .)الم شد ا بلل(. )محمد سشيع إبراهيع سمىرة  المحرر(  مسند أحمد(

 لربت: الم ت  اأسىم .ب
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  .)ر( )محمد أبب الفضر إبراهيع  المحر  البرهىح ف  لشبع القرآح.بدر الدلح محمد بح لبد هللا الزر ر . )دى تىريخ

 بلربت: م تد  صلدا.

 ( . 2000- 1420تق  الدلح أحمد بح لبد الحشيع ابح تيمي  الحران .) تق  الدلح أحمد بح لبد الحشيع ابح تيمي 

 ا بلل(. بلربت: موسس  ريىح. )الم شد

 ( . 1997 - 1418سشيمىح بح ا ر ع أبب دابد الس ستىن .)الم شد ا بلل(. بلربت: دار ابح  سنح أب  دابد(

 حزع.

  .)محمد أبب الفضر إبراهيع  المحرر(  اأتقىح ف  لشبع القرآح.لبد الرحمح بح أب  د ر السلبل . )دى تىريخ(

 بلربت: دار الم رف .

   بلربت. سنح الدارءلن .(. 1966 -1386بح لمر أبب الحسح الدارءلن . )لش 

  .)الم شد البىني (. بلربت: الم تد  ال شمي .  تى  ال قبلمىلل بح أنس أبب لبد هللا ا دح  الحمري. )دى تىريخ( 

 ( .1990 - 1410محمد بح م رع ابح منظبر .). بلربت: دار  ىد. لسىح ال ر 

  الم شد البىني (. القىهرة: م تد   الرسىل (. 1979 -1399لبد هللا الوىرم  القرر  الرىف  . )محمد بح إدريس أبب(

 دار التراع.

 ( .1992 -1412محمد بح إسمىللر الباىري .) الم شد ا بلل(. بلربت: دار الكت  ال شمي . صحيل الباىري( 

 ( . 1985- 1405محمد حسلح الذهب .) ىلب (. القىهرة: م تد  بهد .)الم شد الب التفسلر بالمفسربح 

 ( .      2000 - 1421محمد رباس ءش .).بلربت: دار النفىرس. المبسبل  الفقوي  الميسرة 

 ( .2011 -1432نذلر حمىدب .)الم شد ا بلل(. بلربت: دار ابح حزع. إمتىع أهر ال قبل دحقىرب لشع ا صبل( 

 ( . 1983 - 1404بزارة ا بءىف بالروبح اأسىمي .) الم شد البىني (. المبسبل  الفقوي( 

 


