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 عالقة البين  االببييب نيب النال  ال الح االانبو ال ب   
 د. عودة عبد هللا( -)د. خالد علوان  

 ملخص الباو
لبحث ا ذا، فقد جاء هنظرًا لألهمية البالغة لعلم الحديث ومكانته بين العلوم الشرعية األخرى 

ألن  في محاولة لسبر غور العالقة الماثلة بين علمي الحديث والتفسير، قفة متأنيةو ليقف 
من  الشريفالعالقة بينهما وثيقة جدًا بحيث ال ينفك أحدهما عن اآلخر، وذلك لما للحديث 

 وتنقيةمعاني القرآن الكريم من التحريف،  حماية ودور فيأهمية في التفسير القرآني، 
 ليات والروايات المدسوسة.التفسير من اإلسرائي

وقد ظهر من خالل هذا البحث، أن النبي صلى هللا عليه وسلم وضع معالم وقواعد مهمة 
ما حدهأن في التفسير القرآني، ألن كاًل من القرآن والسنة يبيللتفسير، تشكل منهجًا واضحًا 

 ، مما يثبت الصلة الوثيقة بين التفسير والحديث.اآلخر ويفَسره
 علوم القرآن، علوم الحديث، التفسير، الحديثلنالة: ال لمنت ا

 

The relationship between the Science of Hadith and the science of Tafsir 

 Abstract 

 Considering the great importance of the science of Hadith and its position among the 

other reveled sciences, this research has come to carefully clarify and shed light on the 

relationship between the science of Tafsir and science of Hdith, for the reason that the 

relationship between them is very authentic and they cannot be separated from one 

another, as the science of Hadith posses a great value in the Qur'anic interpretation, and 

play a significant role in the protection of the Holy Quran from distortion, and the Tafsir 

from the fabrication. This research has revealed that the Prophet, peace be upon him set 

rules for the Tafsir which represent a clear approach to Qur'anic interpretation, because 

both the Quran and Sunnah explain one another, demonstrating the close relationship 

between the sciences of Tafsit and Hadith. 

 Key words: Hadith, Tafsir, science of Qur’an, sience of Hadith 
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 مننماة

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد ... 

ألن تعلقككًا بغيككره مككن العلككوم،  علككوم الككدين أكثككرهككو مككن ، و هككاموأهعلككوم ال جككل  علككم الحككديث مككن أال شككك بككأن 

روايككة، وهككذه الروايككة ال يمكككن تقككوم جميعهككا علككى النقككل والوسككلوك  وفقككهعقيككدة تفسككير و جميككع علككوم الككدين مككن 

"المنقكككوالت فيهكككا كثيكككر مكككن الصكككدب وكثيكككر مكككن الككككذب،  ألن ضكككبطها وتحقيقهكككا خال مكككن خكككالل علكككم الحكككديث.

ين نحككو العككرب والمرجككع فككي التمييككه بككين هككذا وهككذا خلككى أهككل علككم الحككديث، كمككا نرجككع خلككى النحككاة فككي الفككرب بكك

و من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب ، ونرجع خلى علماء اللغة فيما هونحو غير العرب

، وأعالهكم منهلكة، ، وأعظمهكم صكدقاً هكالالء قكدراً  وغير ذلك، فلكل علم رجال يعرفكون بكه، والعلمكاء بالحكديث أجكل  

 .1"وخبرة، فيما يذكرونه عن الجرح والتعديل وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة، وعلماً  .وأكثر ديناً 

نقككديًا  منهجككاً ه يشكككل ، ألنككالمحككور الككذو تككدور حولككه كككل العلككوم الشككرعية علككم الحككديث شكككل فقككد ومككن هنككا

هكو نككره وضكعفه فيتناول الروايات التي تعتمد عليهاهذه العلوم، فما أقره وصححه فهو الصكحي  المقبكول، ومكا أ

 الضعيف المردود.

يكة فكي محاولكة لتسكليل الضكوء علكى أهمر، يتناول العالقة بين علم الحديث وعلم التفسيفإنه هذا البحث أما 

 م التفسير، وبيان مدى الترابل بينهما، وأنه ال انفكاك ألحدهما عن اآلخر.لعلم الحديث بالنسبة لع

 مباحث، هي:ة ثالث وقد جاء هذا البحث خضافة خلى المقدمة والخاتمة في

                                                 

، محمككد رشككاد سككالم، تحقيكك : منهككاا السككنة النبويككة فككي نقككع كككالم الشككيعة القدريككة بككد الحلككيم بككن تيميككة،تقككي الككدين أحمككد بككن ع 1
 .34: ص7، ا1م(، ط 1986 -هك 1406، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية)الرياض: 
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 دور علم الحديث في تفسير القرآن الكريمالمبحث األول: 

 العالقة بين القرآن والسنة من حيث البيان والتبيين ني:المبحث الثا

 في التفسير: معالم منهجية في دور علم الحديث ثالثالمبحث ال

و العلككيم هككنسكأل هللا سككبحانه وتعكالى أنز ير قنككا علمككًا نافعكًا، وأنز يككهي  عن كا ظككالم الجهككل بنكور المعرفككة، خنكه 

 .يهان حسناتنا يوم نلقاه, وأن يكون فيه الفائدة المرجوةونسأله تعالى أن يكون هذا البحث في م الحكيم.
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 األال اوالمب

   ال الحلعلح الانبو في تفسيا النا  دار

 لعلم الحديث دوٌر مهٌم في تفسير القرآن الكريم، وتجلية معانيه، وتنقيتها من التحريف والتبديل.

 أهمية علح الانبو في تفسيا النال  ال الح :أالا 

، هو من أحسن طرب التفسير القرآني، ويأتي في المرتبكة الكريم بالحديث الشريفن ال شك بأن تفسير القرآ

ألن وظيفككة الحككديث الشككريف هككي تفسككير القككرآن الكككريم والكشككف عككن معانيككه تفسككير القككرآن بككالقرآن،  الثانيككة بعككد

َر ) قككال تعككالى:وأسككراره وأحكامككه،  َنككا َخَليزككَك الككذَ كز َل َخَلككيزَهمز )َوَأنزَهلز "أنككهل هللا القككرآن الكككريم  فقككد ،2((َلُتَبككيَ َن َللنسككاَس َمككا ُنككهَ 

جمالي في الغالب ال يمكن الوقوف منه على مراد هللا عه خهداية للناس في أمور دينهم ودنياهم ولكن بأسلوب 

الكريم للناس وأن يبكين وقد وكل هللا خلى نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم أن يبلغ القرآن  ،وجل بطري  الوضوح

 .3لهم بقوله وفعله ما يحتاا خلى البيان"

فككالجواب: خن أصكك  الطككرب فككي ذلككك أن يفسككر  فككإن قككال قائككل: فمككا أحسككن طككرب التفسككير قككال ابككن كثيككر: "

القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضكع آخكر، فكإن أعيكاك ذلكك فعليكك بالسكنة فإنهكا شكارحة 

ضحة له، بل قد قال اإلمام أبو عبد هللا محمد بن خدريس الشافعي، رحمه هللا: كل ما حكم به رسول للقرآن ومو 

خنكا أنهلنكا خليكك الكتكاب بكالح  لكتحكم بكين ))هللا صلى هللا عليه وسلم فهو مما فهمه من القكرآن. قكال هللا تعكالى: 

                                                 

 44النحل:   2
 .38-37ص(، هك1404دار الكتاب العربي، ، )بيروت: بو  هو، الحديث والمحدثون أمحمد محمد  3
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سول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أال خني أوتيت ولهذا قال ر ...  4((الناس بما أراك هللا وال تكن للخائنين خصيما

 .6"يعني: السنة .5القرآن ومثله معه"

كتب التفسير تهخر عندما نعلم بأن على وجه الخصوص وتظهر أهمية علم الحديث بالنسبة لتفسير القرآن 

ي ئن الوضككوح فككوهككذا أمككر بككافككي تفسككير اآليككات واسككتنباط األحكككام، التككي أوردهككا المفسككرون الروايككات الحديثيككة ب

ن ، وتفسككير القككرآللبغككوو  ، ومعككالم التنهيككللطبككرو ل فككي جككامع البيككان نلحظككهكمككا جميككع كتككب التفسككير بالمككأثور، 

ر التفسي في نلحظهكما وكذلك األمر في معظم كتب التفسير بالرأو، وإن كان بصورة أقل،  .بن كثيرال العظيم

لكى ، علوسي، وغيرها من كتب التفسكير القديمكة والحديثكةالكبير للرا و، والكشاف للهمخشرو، وروح المعاني لآل

 .اختالف مناهج أصحابها

ابه ، بهكدف تنقيكة التفسكير ممكا شكهكا مكن السكقيمفيثل هذه الروايات تحتاا خلى وقفة نقديكة لبيكان الصكحي  فمَ 

ر ما دسوسة، وخيالذو شوهه هذا الكم الهائل من الروايات الضعيفة والمه، ؤ د خليه جماله وبهايعو من الدخيل، ل

 .على ذلك هو علم الحديث، فبدون هذا العلم يختلل الصحي  بالسقيم والحابل بالنابل ينيع

 : دار علح الانبو في حمنية معنني النال  مب الباالفثننينا 

ة، وإن مككا ال يهككاجمون القككرآن صككراح ،مككن المعلككوم أن  أهككل البككد  والضككالل والهندقككة ممككن يظهككرون اإلسككالم

، فكال فكي وجكوههمحكائاًل ذلكك أن  السكنة النبويكة تقكف  ، وسكر  ومكنهم مكن ينكرهكا صكراحة ،لسنة النبويكةيهاجمون ا

                                                 

 105النساء :  4
كتانياأل دو الس َ أبكو داود سكليمان بكن األشكعث بكن خسكحاب بكن بشكير رواه أبو داود. انظر:  5  : محمكد يكحق، تسكنن أبكي داود، َجسز

، رقككككم الحككككديث 200: ص4كتككككاب السككككنة، بكككاب فككككي لككككهوم السكككنة، ا، (المكتبككككة العصكككرية، )بيككككروت: محيكككي الككككدين عبككككد الحميكككد
المكتككب ، )صككحي  الجككامع الصككغير و ياداتككه ،األلبككاني أبككو عبككد الككرحمن محمككد ناصككر الككديناني. انظككر: . صككححه األلبكك(4604)

 .(2641، رقم الحديث )516: ص1ا(، اإلسالمي
 -هكككك 1420، دار طيبكككة، ) : سكككامي بكككن محمكككد سكككالمة، تحقيكككتفسكككير القكككرآن العظكككيم ،خسكككماعيل بكككن عمكككر بكككن كثيكككر الدمشكككقي 6

 .7: ص1، ا2(، ط م1999
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ولككككي يسكككتطيع َنقكككدة الحكككديث " :هلكككو قبأسكككد محمكككد . وهكككذا مكككا يعبكككر عنكككه تطيعون تأويكككل القكككرآن وفككك  أهكككوائهميسككك

، ألنهم خذا فعلوا ذلكك تبا  السنةلون أن يهيلوا ضرورة افإنهم يحاو  ،المهيفون أن يبرروا قصورهم وقصور بيئتهم

، علكى أوجكه مكن التفكيكر السكطحي، أو حسكب كان بإمكانهم حينئذ أن يتأولوا تعاليم القكرآن الككريم كمكا يشكاؤون 

 .7"وحسب طريقة تفكيره هو ،ميول كل واحد منهم

لى هللا عليه ، أن النبي صوأهل الحديث في ذلك ينطب  عليهم ما ورد في الحديث الذو رواه البيهقي وغيره

َريَف  , َينزُفونَ َم َمنز ُكلَ  َخَلٍف ُعُدوُلهُ َيَرُث َهَذا الزَعلز : "وسلم قال َعنزُه َتأزَويَل الزَجاَهَليَن, َوانزَتَحاَل الزُمبزَطَليَن, َوَتحز

  الذو يأتي عن طريالتحريف من  فعلم الحديث يشكل حصنًا منيعًا يحمي معاني القرآن الكريم .8"الزَغاَلينَ 

لتي وصفت بها هذه الملة , وعن السماحة االتي تميه بها هذا الدين , والتنكب عن الوسطيةالغلو والتنطع

 كما يحمي النص القرآني من سوء التسأزويل. سر الذو اتسمت به التكاليف في هذه الشريعة, وعن اليُ الحنيفية

ن , فيخرا مقص فيه أطراف اإلسالمالكلم عن مواضعه, وتنت , ويحرف فيهالذو به تشوه حقيقة اإلسالم

الباطل أن يدخلوا فيه ما ليس منه, أو يالخروا ما حقه أن , كما حاول أهل أحكامه وتعاليمه ما هو من صلبه

 .9, أو يقدموا ما حقه أن يالخريقدم

                                                 

عمكاد وانظكر:  .98 :ص ، 1ترجمكة: عمكر فكرو)، )بيكروت: دار العلكم للماليكين(، ط ،اإلسالم على مفتكرب الطكرب مد أسد، حم 7
 ، ص1(، طم2002 -هك  1422، )كتابات أعداء اإلسالم ومناقشتها ،السيد محمد خسماعيل الشربينى

أبكو بككر محمكد بكن وصححه األلباني. انظر: كبرى، في السنن الوالبيهقي أخرجه اآلجرو في الشريعة، وابن عدو في الكامل،  8
: 1ا، 2(، طم1999-هكككك1420، دار الكككوطن)الريكككاض: ،  : عبكككد هللا الكككدميجييكككحق، الشكككريعة، تالحسكككين بكككن عبكككد هللا اآلُجكككرَ و  

، )بيكروت: دار علكي معكوضو  حقيك : عكادل عبكد الموجكود، تالكامل في ضكعفاء الرجكال ،أبو أحمد بن عدو الجرجاني. 268ص
 : يكقتح ،السكنن الكبكرى  ،أحمكد بكن الحسكين بكن علكي بكن موسكى البيهقكي. 9: ص1، ا1ط(، م1997كك-ه1418، الكتب العلمية

جما  أبواب من تجو  شكهادته،  بكاب الرجكل ، 3(، طم2003 -هك 1424دار الكتب العلمية، )بيروت: ، محمد عبد القادر عطا
، مشككاة المصكابي  ،التبريكهو  محمد بن عبد هللا الخطيب العمكرو . (20911)، حديث رقم 353: ص10من أهل الفقه يسأل، ا 

 (.248، رقم )82: ص1، كتاب العلم، ا3م(، ط1985، المكتب اإلسالمي، )بيروت: محمد ناصر الدين األلبانيتحقي : 
 .43 -40، ص: 2م(، ط2002وسف القرضاوو، كيف نتعامل مع السنة النبوية، )القاهرة: دار الشروب، ي 9
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، وتأويلها على غير مراد هللا، األمر الذو عند ذلك ستكون النتيجة الحتمية هي تحريف معاني القرآن

 تب عليه خنكار بعع األحكام الشرعية التي جاءت بها اآليات القرآنية وبينتها السنة النبوية. يقوليتر 

، خذ عولوا على ما بنيت عليه نةن االقتصار على الكتاب رأو قوم ال خالب لهم، خارجين عن السخ" الشاطبي:

النخال  عن الجماعة وتأويل ، فأداهم ذلك خلى افاطرحوا أحكام السنة ،شيءمن أن الكتاب فيه بيان كل 

"خن  الذين يثيرون الغبار  :أبو  هرةمحمد ل الشيخ وحول هذا المعنى أيضًا يقو  .10القرآن على غير ما أنهل هللا"

ذلك أن  هالالء ال يكتفون بإنكار  ...حول السنة فريقان: فري  ظهر مروقه من الدين مروب السهم من الرمية 

بأهوائهم... ويضربون الكتاب بعضه ببعع، فينكرون حكم آيات المواريث،  حجية السنة، بل يفسرون القرآن

 .11وحكم آيات الصدقات، بل ينكرون بعع الصلوات، وهكذا كان علمهم خنكارًا، وتفكيرهم ضالاًل"

يات خاصة وأن بعع اآل االنجرار وراء األهواء واألباطيل،يحمي التفسير القرآني من  علم الحديث خذاً 

 ذلك:ومن أمثلة يتض  معناها خال من خالل األحاديث النبوية الشريفة،  القرآنية ال

ُلَع »أنس رسول هللا  صلسى هللا عليه وَسلسم قال:  ،رضي هللا عنه عن أبي هريرة( 1) اَعُة َحتسى َتطز اَل َتُقوُم السس

َرَبَها، َفَإَذا َطَلَعتز َوَرآَها النساُس آَمُنوا َأجز  ُس َمنز َمغز مز ًسا َخيَماُنَهاالشس . 12ُثمس َقَرَأ اآلَيةَ « َمُعوَن، َوَذَلَك َحيَن اَل َينزَفُع َنفز

َرَبَها، َفَإَذا َرآَها النساُس آَمَن َمنز َعَليزَها، َفَذاَك َحينَ "وفي رواية:  ُس َمنز َمغز مز ُلَع الشس اَعُة َحتسى َتطز : }اَل اَل َتُقوُم السس

                                                 

هكك  1417، دار ابكن عفكان، )مشهور بكن حسكن آل سكلمان، تحقي : الموافقات ،راهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبيخب 10
 .326: ص4، ا1(، طم1997

من مقال له  .25 ص:، 6ط(، هك1411، المكتب اإلسالمي، )بيروت: الحديث النبوو  ،محمد بن لطفي الصباغ :نقاًل عن 11
سنة ال، الماللف: محمد طاهر بن حكيم غالم رسولوانظر:  .25: ص، 8( السنة 5العدد) ،شقيةي مجلة "حضارة اإلسالم" الدمف

 .(12لعدد ا ،ك ربيع األول،ه1402الَسَنة الثانية: ، دعوة الح ، مجلة مطبوعات رابطة العالم اإلسالمي، )في مواجهة األباطيل
لجامع المسند الصحي  المختصر من أمور رسول هللا صلى ا ،هللا البخارو  محمد بن خسماعيل أبو عبدرواه البخارو. انظر:  12

مصورة عن ، دار طوب النجاة، ) : محمد  هير بن ناصر الناصريحق، تهللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحي  البخارو 
: 6نها((، اخيماكتاب تفسير القرآن، باب ))ال ينفع نفس ، 1ط، (هك1422، السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فالاد عبد الباقي

 (.4635، رقم )58ص
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ًسا َخيَماُنَها  ُل{َلمز َتُكنز آَمنَ َينزَفُع َنفز ُع آَياَت  كب قصودأنس الم فهذا الحديث الشريف بين لنا .14"13تز َمنز َقبز }َبعز

اآلية التي خذا ظهرت ال  وهيتعالى،  ، وليس أو آية أخرى من آيات هللامن مغربها َربَ َك{ هو طلو  الشمس

 .توبةبعدها ُتقبل 

َفَلمز ُأَجبزُه، ُقلزُت: َيا َرُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصُكنزُت ُأَصلَ ي، َفَدَعاَني النسَبي   َقاَل: رضي هللا عنه عن أبي سعيد بن المعلى (2)

َ َخنَ ي ُكنزُت ُأَص  َتَجيُبوا لِلسَ لَ ي، َقاَل: "َّللاس َظَم ُسوَرٍة »"، ُثمس َقاَل: َوَللرسُسوَل َخَذا َدَعاُكمز  َأَلمز َيُقَل َّللاسُ: اسز َأاَل أَُعلَ ُمَك أَعز

َجدَ َفي الُقرزآ ُرَا َمَن الَمسز َل َأنز َتخز َ، َخنسَك ُقلزَت: «َن َقبز ُرَا، ُقلزُت: َيا َرُسوَل َّللاس َنا َأنز َنخز ، َفَأَخَذ َبَيَدو، َفَلمسا َأَردز

َظَم ُسوَرٍة َمَن الُقرزآنَ » بزُع الَمثَ »َقاَل: « أَلَُعلَ َمنسَك أَعز َ َربَ  الَعاَلَميَن، َهَي السس ُد لِلس اَني، َوالُقرزآُن الَعَظيُم السَذو الَحمز

أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأنها هي السبع المثاني  أنس  وهذا الحديث الشريف بين لنا .15«ُأوَتيُتهُ 

 .16((َوَلَقدز آَتيزَناَك َسبزًعا َمَن الزَمَثاَني َوالزُقرزآَن الزَعَظيمَ ))التي ورد ذكرها في قوله تعالى: 

 ر علح الانبو في ت نية البفسيا مب اإلساائيلينتثنلثن: دا 

ويعم هذا  ،لفظ اإلسرائيليات يدل على األخبار والقصص اليهودية التي تسربت خلى المجتمع اإلسالمي

ويطل  على جميع ذلك لفظ اإلسرائيليات من باب  ،اللون أيضًا المرويات النصرانية التي دخلت كتب التفسير

وكثر النقل عن اليهود هو الذو اشتهر أمره  ألن ما جاء ؛على الجانب النصراني انب اليهودوالتغليب للج

 .17كتب التفسير والثقافة اإلسالمية , وكلتا الثقافتين اليهودية والنصرانية كان لها أثر علىعنه

                                                 

 158األنعام :  13
 (.4634، رقم )58: ص6كتاب تفسير القرآن، باب ))ال ينفع نفس خيمانها((، ا، صحي  البخارو ، البخارو  14
 (5006، رقم )187: ص6فضل فاتحة الكتاب، ا  القرآن، باب فضائلكتاب ، صحي  البخارو ، البخارو  15
 87الحجر :  16
 .121: ص1)القاهرة: مكتبة وهبة(، اد حسين، التفسير والمفسرون، محم ،الذهبي 17
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 وفي كتب التفسير من هذه اإلسرائيليات طامات وظلمات، والكثير منها لم ينبَ ه ناقلوه على أصله، ولم

واألمثلة على . يوقف على قائله، فكانت مثارا للشك والطعن، والتقول على اإلسالم ونبيه صلى هللا عليه وسلم

الروايات السقيمة التي ُحشيت بها كتب التفسير كثيرة، ال يكاد يخلو منها تفسير من هذه التفاسير. فمن غريب 

سير عند النظر في بعع آيات سورة "ص" حول هذه اإلسرائيليات وعجيبها، ما نقرأه في كثير من كتب التف

 .، مما يترفسع القلم عن تدوينه18قصة داود وسليمان عليهما السالم

ولو أن هذه اإلسرائيليات وال سيما المكذوب والباطل منها وقف بها عند قائليها، لكان األمر محتمال "

ن وضعفاء اإليمان، قد رفعوا هذه بعع الشيء، ولكن الشناعة وكبر اإلثم: أن بعع الهنادقة، والوضاعي

اإلسرائيليات خلى المعصوم صلى هللا عليه وسلم ونسبوها خليه صراحة، وهنا يكون الضرر الفاحش والجناية 

فإن نسبة الغلل، أو الخطأ أو الكذب خلى  ؛م على النبي صلى هللا عليه وسلمالكبرى على اإلسالم والتجني اآلث

وإن ما اشتملت عليه بعع  .نسبة ذلك خلى النبي صلى هللا عليه وسلم الراوو أيا كان أهون بكثير من

مهما بلغ من التسام  في هذا العصر الذو نعيش -اإلسرائيليات من الخرافات، واألباطيل ليصد أو خنسان 

ولهذا: ركه المبشرون  .واالرتياب حمله على أن ينظر خليه نظرة الشكعن الدخول في اإلسالم، وي-فيه 

 .20"طعونهم في اإلسالم ونبيه على مثل هذه اإلسرائيليات والموضوعات 19رقون والمستش

من أشد األمور خطرًا على العلوم اإلسالمية عامة وعلى علم  تاإلسرائيليامن ذلك أن ولعلنا نستنتج 

وكدسرت ألسباب التي أثرت في ضعف التفسير، وشوهت جماله، التفسير خاصة، حيث كانت من أهم ا
                                                 

 .اوابن كثير وغيرهم ، عند الطبرو من سورة ص 34واآلية  25 -21يات للوقوف على هذه الروايات، انظر: تفسير اآل 18
 مفسرون : )قد ذكر المشى على قاعدة من أسند لك فقد أحالك أو حملك، وابن كثير قد صرح في ردها خذ قال علمًا بأن الطبرو 

 .ههنا قصة أكثرها مأخوذ من اإلسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم ك صلى هللا عليه وسلم ك حديث يجب اتباعه(
، ترجمة: محمد : تاريخ التطور العقدو والتشريعي في الدين اإلسالميوالشريعة في اإلسالم العقيدةانظر: جولد تسيهر،  19

 موسى وآخرين، )دار الكتب الحديثة(، مصر.
 .93، ص4ط(، مكتبة السنة)، اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، محمد بن محمد بن سويلم أبو ُشهبة 20

http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CA%D3%ED%E5%D1&choice=0&cardNo=252
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تحمل من خرافات وأباطيل راجت بضاعتها بين اليهود والنصارى، ثم أرادوا ترويجها بين  صفاءه، بما

. وكان لهذه الروايات دور في صرف التفسير عن وظيفته السامية، التي ُتعنى بهداية الناس، المسلمين

 وتبصيرهم بكتاب ربهم.

الذى تصدى لتنقية التراث العلم  ، ألنهفي تنقية التفسير من اإلسرائيليات دور علم الحديثوهنا يأتي 

لتفنيد الروايات وبيان  21وقام المحدثون بجهد غير مسبوب عبر العصور" من التحريف تهوغربلاإلسالمي 

حيث بينوا للمفسرين ما ص  من  ،سقيمها وصحيحها وبهذا كان لهم فضل على سائر العلوم المتعلقة بالشريعة

بل وقاموا بغربلة األسانيد المالدية  ،صالة والسالم وللصحابة وللتابعينروايات التفسير المنسوبة للنبي عليه ال

  .22"وحماية لعلم التفسير من اإلسرائيليات االحتياط يادة فى  ،ألشهر مفسرو الصحابة والتابعين

 ودوره ووللوقوف على دور علم الحديث في هذا المجال، يكفي أن نعرض لنموذا واحد من علماء الحديث

ورد لإلسرائيليات التى أ لإلسرائيليات، وهو اإلمام ابن كثير الذو تميه في تفسيره بإخضاعهفي التصدو 

جه وعلى و  لى وجه اإلجمال تارةونبه عليها وحذر منها ع ،ومتناً  وقام بتشريحها سنداً , للنقد والتمحيصبعضها 

 . ومن األمثلة على ذلك:التفصيل تارة أخرى 

َبُحوا َبَقَرةً )) :عند تفسيره لقوله تعالى( 1) التي وردت في معظم كتب قصة الأورد . 23((َخنس َّللاسَ َيأزُمُرُكمز َأنز َتذز

فجهاه هللا عن  ،بأبيه وجدوها عند رجل منهم كان باراً  ، حتىالبقرةهذه عن بحث بنى خسرائيل عن  24التفسير

وهذه السياقات كلها " هذه الرواية:على  بن كثير معلقاً افيقول . الذهبمن  و نهاذلك بأن اشتروا منه البقرة ب
                                                 

لى أن يقال: على مر  العصور. ،استعمال كلمة )عبر( هنا غير دقي  21  واألوز
 اإلمام بن كثير وموقفه من اإلسرائيليات، بحث منشور على النت على موقع مجلة أقالم الثقافية محمد جاد الهعبي،  22

http://www.aklaam.net/forum/showthread.php?t=31952 
 67البقرة:  23
، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، )دمش ، بيروت: فت  القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكانيانظر:  24

 .117 -116: ص1، ا1(، طهك1414
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وهي  ،عن عبيدة وأبي العالية والسدو وغيرهم، فيها اختالف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني خسرائيل

 .25"فلهذا ال نعتمد عليها خال ما واف  الح  عندنا، وهللا أعلم ،ولكن ال نصدب وال نكذب ،مما يجو  نقلها

وقد روو عن بعع السلف أنهم قالوا: ب، جبل محيل بجميع ". قال: (ب)ول سورة أل هعند تفسير ( 2)

من خرافات بني خسرائيل التي أخذها عنهم بعع الناس، -وهللا أعلم-وكأن هذا  .األرض، يقال له جبل قاف

لما رأى من جوا  الرواية عنهم مما ال يصدب وال يكذب. وعندو أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختالب بعع 

مع جاللة قدر علمائها وحفاظها -يلبسون به على الناس أمر دينهم. كما افترو في هذه األمة   نادقتهم،

أحاديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وما بالعهد من قدم. فكيف بأمة بني خسرائيل، مع طول  -وأئمتها

وتبديل كتب هللا  ،المدى، وقلة الحفاظ النقاد فيهم، وشربهم الخمور، وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه

 .26"وآياته

ُكَن َخَليزَها َفَلمسا : ))عند تفسيره لقوله تعالى( 3) َجَها َلَيسز ٍس َواَحَدٍة َوَجَعَل َمنزَها َ وز ُهَو السَذو َخَلَقُكمز َمنز َنفز

اًل َخَفيًفا َفَمرستز َبَه َفَلمسا َأثزَقَلتز َدَعَوا َّللاسَ َربسهُ  اَها َحَمَلتز َحمز اَكَريَن َتَغشس َفَلمسا  *َما َلَئنز آَتيزَتَنا َصاَلًحا َلَنُكوَننس َمَن الشس

َرُكونَ  ذكر المفسرون هاهنا آثارا يقول: " .27((آَتاُهَما َصاَلًحا َجَعاَل َلُه ُشَرَكاَء َفيَما آَتاُهَما َفَتَعاَلى َّللاسُ َعمسا ُيشز

 الصحي  في ذلك، خن شاء هللا وبه الثقة.وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك بيان 

قال اإلمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن خبراهيم، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن 

-وكان ال يعيش لها ولد -سمرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "ولما ولدت حواء طاف بها خبليس 

وهكذا  الشيطان وأمره". سمته عبد الحارث، فعاش وكان ذلك من وحيفقال: سميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش، ف

                                                 

 .298: ص1ا، تفسير القرآن العظيم ، بن كثيرا 25
 .32: ص 1المرجع الساب ، ا 26
 189األعراف:  27
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مذو في تفسيره ورواه التر  ابن جرير، عن محمد بن بشار، بندار، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به. رواه 

هذه اآلية عن محمد بن المثنى، عن عبد الصمد، به وقال: هذا حديث حسن غريب ال نعرفه خال من حديث 

ورواه الحاكم في مستدركه، من حديث  اهيم، عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد، ولم يرفعه.عمر بن خبر 

ورواه اإلمام أبو محمد بن أبي حاتم في  عبد الصمد مرفوعا ثم قال: هذا حديث صحي  اإلسناد ولم يخرجاه.

وكذا رواه الحافظ أبو  تفسيره، عن أبي  رعة الرا و، عن هالل بن فياض، عن عمر بن خبراهيم، به مرفوعا.

 .عن عمر بن خبراهيم، به مرفوعابكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض، 

 أحدها: أن هو: هالل، وشاذ لقبه. والغرض أن هذا الحديث معلول من ثالثة أوجه: ،قلت: "وشاذ" هذا

ابن  رواه  را و: ال يحتج به. ولكنعمر بن خبراهيم هذا هو البصرو، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم ال

قول  الثاني: أنه قد روو من مرفوعا فاهلل أعلم. ، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرةمردويه من حديث المعتمر

ن نا ابسمرة نفسه، ليس مرفوعا، كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد األعلى، حدثنا المعتمر، عن أبيه. وحدث

العالء بن الشخير، عن سمرة بن جندب، قال: سمى آدم ابنه "عبد علية عن سليمان التيمي، عن أبي 

 عنه. الثالث: أن الحسن نفسه فسر اآلية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا، لما عدل الحارث".

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن: }جعال له شركاء فيما 

ن ثور، حدثنا محمد بن عبد األعلى، حدثنا محمد ب. كان هذا في بعع أهل الملل، ولم يكن بآدمآتاهما{ قال: 

يما يعني: ]قوله[ }جعال له شركاء ف-عن معمر قال: قال الحسن: عنى بها ذرية آدم، ومن أشرك منهم بعده 

هم ى، ر قاليهود والنصار  وحدثنا بشر حدثنا يهيد، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم. آتاهما{

 .هللا أوالدا، فهودوا ونصروا

أحسن التفاسير وأولى ما وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن، رحمه هللا، أنه فسر اآلية بذلك، وهو من 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لما عدل عنه هو  عليه اآلية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً حملت 
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مع تقواه هلل وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من  وال غيره، وال سيما

بعع أهل الكتاب، من آمن منهم، مثل: كعب أو وهب بن منبه وغيرهما، كما سيأتي بيانه خن شاء هللا تعالى 

 .28"خال أننا برئنا من عهدة المرفو ، وهللا أعلم

شهبة على اإلمام ابن كثير من أنه و بية الوصف الذو أطلقه أولعل هذا المثال األخير يدل على مصداق

ن اوبي ،، على مناهج المحدثين وطريقتهم في نقد الرواة أصيالً  علمياً  نقد المرويات نقداً في مجال حلبة الفارس 

 .29أصل هذه المرويات، وأن مرجعها خلى اإلسرائيليات

 نزال النال أسبنب في معافة علح الانبو  دار: رابعنا 

لفظكًا ومعنككى  حفظككه .30(() خن كا نحككن نهلنكا الككذكر وإن كا لككه لحكافظون )حفكظ هللا تعككالى كتابكه العهيككه كمكا وعككد 

فقد عرفنا أنس قسمًا كبيرًا مكن القكرآن نكهل حسكب الحكوادث والوقكائع، والكذو  .، وتاريخ نهولورسمًا، وطريقة نط 

فككة أسككباب النككهول مككن فوائككد: مككن توضككي  لمعنككى وثسكك  ذلككك كلككه هككو علككم الحككديث، وأهككل العلككم يعرفككون مككا لمعر 

قكال  .، وغير ذلك مكن الفوائكدالحكمة التي شر  الحكم من أجلها ، ومعرفةيهاآلية أو اآليات ومعرفة من نهلت ف

 .31فكككككإن العلكككككم بالسكككككبب يكككككورث العكككككم بالمسكككككب ب" معرفكككككة سكككككبب النكككككهول يعكككككين علكككككى فهكككككم اآليكككككة؛" :ابكككككن تيميكككككة

 ميته معرفة سبب النهول في توضي  المعنى وإ الة اإلشكال:هأ  تبينتي ال ةمثلاألمن و    

                                                 

 .527-525: ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ا 28
 .211، ص ي كتب التفسيراإلسرائيليات والموضوعات فأبو شهبة،  29
 9الحجر :  30
المملكة العربية ، )عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، تحقي : مجمو  الفتاوى  ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 31

 .339: ص13(، ام1995هك 1416، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: السعودية
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َ َتَعككاَلى: }َخنس " روى البخككارو عككن عككروة قككال: (1) َل َّللاس َسككَألزُت َعاَئَشككَة َرَضككَي َّللاسُ َعنزَهككا َفُقلزككُت َلَهككا: َأَرَأيزككَت َقككوز

َ َفَمنز َحجس الَبيزَت َأوَ  َوَة َمنز َشَعاَئَر َّللاس َفا َوالَمرز َف َبَهَما{ الصس َتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَليزَه َأنز َيطسوس َ َما َعَلكى َأَحكٍد 32اعز ، َفَوَّللاس

َتككي، َخنس َهككَذَه َلككوز َكاَنككتز َكَمكك : َبككئزَس َمككا ُقلزككَت َيككا ابزككَن ُأخز َوَة، َقاَلككتز ككَفا َوالَمككرز َتَهككا َعَليزككَه، ُجَنككاٌح َأنز اَل َيُطككوَف َبالصس لز ا َأوس

: اَل جُ  كككَلُموا ُيَهل كككو َكاَنكككتز كككَل َأنز ُيسز َف َبَهَمكككا، َوَلَكنسَهكككا ُأنزَهَلكككتز َفكككي اأَلنزَصكككاَر، َككككاُنوا َقبز كككَه َأنز اَل َيَتَطكككوس َن َلَمَنكككاَة َنكككاَح َعَليز

ُبُدوَنَها َعنزَد الُمَشلسَل، َفَكاَن َمنز أََهلس َيَتَحرسُا َأنز َيُطوَف َبالصس  َلُموا، َسكَأُلوا الطساَغَيَة، السَتي َكاُنوا َيعز َوَة، َفَلمسا َأسز َفا َوالَمرز

َ، َخنسككا ُكنسككا َنَتَحككرسُا َأنز َنُطك َ َصككلسى هللُا َعَليزككَه َوَسككلسَم َعكنز َذَلككَك، َقككاُلوا: َيككا َرُسكوَل َّللاس َوَة، َرُسكوَل َّللاس ككَفا َوالَمككرز وَف َبككيزَن الصس

كَفا َوا َ{َفَأنزَهَل َّللاسُ َتَعكاَلى: }َخنس الصس َوَة َمكنز َشكَعاَئَر َّللاس َوَقكدز َسكنس َرُسكوُل ». اآلَيكَة َقاَلكتز َعاَئَشكُة َرَضكَي َّللاسُ َعنزَهكا: 33لَمكرز

َ َصلسى هللُا َعَليزَه َوَسلسَم الطسَواَف َبيزَنُهَما، َفَليزَس أَلََحٍد َأنز َيتزُرَك الطسَواَف َبيزَنُهَما"  .34َّللاس

َ ))تعكككالى:  لاقككك( 2) َ َخنس َّللا َ َواَسكككٌع َعَلكككيمٌ َولِل  كككُه َّللا  َنَمكككا ُتَول كككواز َفكككَثمس َوجز كككَرُب َفَأيز كككَرُب َوالزَمغز المتبكككادر مكككن  .35((الزَمشز

فأينمككا يككول ي المصككل ي  ،مككدلول ألفككاظ اآليككة ومككن ظككاهر سككياقها أن  المصككل ي لككه أن يصككل ي خلككى أي ككة جهككة كانككت

ككه خلككى هللا تعككالى, وهككذا خككالف ا َر ))إلجمككا  وهككو يتعككارض مككع قولككه تعككالى: وجهككه فقككد توج  َهككَك َشككطز َفككَولَ  َوجز

َجَد الزَحَرامَ  روو عن ابن عباس أنكه قكال: المعنى يختلف، فقد  عر ف على سبب الن هول يت ض  أن  وبالت. 36((الزَمسز

فأصكابهم الضكباب، فمكنهم مكن صكلى خلكى المشكرب، ومكنهم مكن  ملسو هيلع هللا ىلصخرا رهل فكي سكفر مكن أصكحاب رسكول هللا 

سكألوه  ملسو هيلع هللا ىلصلشمس وذهب الضباب، استبان لهم ذلك، فلما قدموا على رسول هللا ا لى المغرب، فلما طلعتصلى خ

                                                 

 158البقرة :  32
 158البقرة :  33
 (.1643، رقم )157: ص2خارو، صحي  البخارو، كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة، ارواه الب 34
 115 :البقرة  35
 144البقرة :  36
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يصلي  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا  قال: ،عن ابن عمر رضي هللا عنهمافي رواية أخرى . و 37عن ذلك فنهلت هذه اآلية

كَرُب َفَأيزَنمكا َولِلسَ )على راحلته التطو ، حيكث مكا توجهكت بكه وهكو جكاٍء مكن مككة، ثكم قكرأ ابكن عمكر:  كَرُب َوالزَمغز  الزَمشز

ُه َّللاسَ   .38. قال ابن عمر: في هذا نهلت هذه اآلية(ُتَول وا َفَثمس َوجز

هكو الطريك  لمعرفكة  في تفسير القرآن الككريم، باعتبكار هكذا العلكم ًا مهماً يتبين مما سب  أن لعلم الحديث دور 

ة أسباب النهول، وإن ما طري  معرفة ذلك هو الروايكة الصكحيحة ال مجال للعقل في معرفأن ه سبب النهول، ذلك 

ال يحل القول في أسكباب نكهول الكتكاب خال بالروايكة والسكما  " ل الواحدو:و قيعمن شاهدوا نهول القرآن الكريم. 

وا في الطلممن شاهدوا التنهيل، ووقفوا على األسباب،   .39ب"وبحثوا عن علمها، وجد 

      

 

 

 

 

 

 
                                                 

الدر  ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطيبسند ضعيف عن ابن عباس. انظر: أخرجه ابن مردويه في تفسيره  37
دون ، بحر العلوم، )الليث نصر بن محمد بن أحمد بن خبراهيم السمرقندوأبو . 267: ص1(، ادار الفكر، )بيروت: المنثور

 .86: ص1معلومات نشر(، ا
المسند الصحي  المختصر بنقل العدل عن العدل خلى  ،مسلم بن الحجاا أبو الحسن القشيرو النيسابورو رواه مسلم. انظر:  38

ين لمسافر (، كتاب صالة اار خحياء التراث العربي)بيروت: د ، : محمد فالاد عبد الباقييحق، ترسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 (.700وقصرها، باب جوا  صالة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، رقم )

 -هك1411، : دار الكتب العلمية، )بيروت : كمال بسيوني  غلوليحق، تأسباب النهول ،علي بن أحمد الواحدو النيسابورو  39
 .5م(، ص 1991
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 ننيالمباو الث

 مب حيو البين  االببييبال ب لة االس ة  ال الح العالقة نيب النال 

 ال الح لس ة ال ب لة نينٌ  للنال أالا: ا

َياَأي َهكا ))خن أهم وظائف النبي صلى هللا عليه وسلم تبليكغ الرسكالة وبيانهكا، قكال هللا تعكالى فكي شكأن التبليكغ: 

َل و )) وقال سبحانه في شأن البيان: .40((َمنز َربَ كَ الرسُسوُل َبلَ غز َما ُأنزَهَل َخَليزَك  َر َلُتَبيَ َن َللنساَس َما ُنكهَ  َأنزَهلزَنا َخَليزَك الذَ كز

، وقكد أفكادت اآليكة 42()وإن تطيعكوه تهتكدوا() وقد ضمن هللا الهداية لمن اتبكع رسكوله، قكال هللا تعكالى: ،41((َخَليزَهمز 

ن الصككالة التككي هككي عمككود اإلسككالم ال يمكككن القيككام بهككا خال أنعلككم  أن عككدم طاعتككه ضككالٌل وانحككراف، ويكفككي أن

 باتبا  الرسول صلى هللا عليه وسلم.

 وقد تضمنت السنة بيان معاني القرآن من أوجه:

حكع كتلكك األحاديكث التكي ت الكريم،   لما في القرآنةً كثيٌر من نصوص السنة مالكد تجاءفقد التأكيد. : األال

فككإن القككرآن الكككريم أمككر بككذلك وحككع عليككه  الوالككدين واالسككتقامة والتقككوى وغيككر ذلككك،علككى الصككدب والصككبر وبككر 

 ورغ ب فيه، فجاءت السنة تأمر بذلك وتحع عليه وترغ ب فيه.

 .لمشكلا  يوضت، و المطل  ديقيت، و لعاما يصخصتالقرآن، و  بيان مجمل: الثنني

ء وتفصككيل ألحكككام الصككالة والهكككاة اللتككين جككا: تلككك األحاديككث التككي جككاء فيهككا بيككان مككلمككن أمثلككة بيككان المجو  -

 األمر بهما مجماًل.

                                                 

 57دة : المائ 40
 44النحل :  41
 54النور :  42
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كا َنَهَلكتز َهكذَ  - َ َرَضكَي َّللاسُ َعنزكُه، َقكاَل: َلمس َه ومن أمثلة تخصيص العام: ما رواه البخارو َعكنز َعلزَقَمكَة، َعكنز َعبزكَد َّللاس

َحاَب النسَبيَ  َصلسى هللُا َعَليزَه َوَسكلسَم، َوَقكاُلوا: َأي َنكا  43{اآلَيُة: }السَذيَن آَمُنوا َوَلمز َيلزَبُسوا َخيَماَنُهمز َبُظلزمٍ  َش س َذَلَك َعَلى َأصز

َ َصلس  َسُه  َفَقاَل َرُسوُل َّللاس َلمز َنفز َماُن اَلبزَنَه: )َيا ى هللُا َعَليزَه َوَسلسَم: "َلمز َيظز ُبَنكيس َليزَس َكَما َتُظن وَن، َخنسَما ُهَو َكَما َقاَل ُلقز

َك َلُظلزٌم َعَظيٌم( رز َ َخنس الشَ  َركز َبالِلس  .44اَل ُتشز

فقككد جككاء األمككر بككالقطع  ،45((والسككارب والسككارقة فككاقطعوا أيككديهما)) : قولككه تعككالى:د المطلكك يككومككن أمثلككة تقي -

ال صكلى قك .مقكدار المكال الكذو يقطكع بكه السكارب و  ،نهكا اليكد اليمنكىأو  ،مطلقًا وجاءت السنة وبينت مكان القطكع

َطُع الَيُد َفي ُرُبَع َديَناٍر َفَصاَعًدا»هللا عليه وسلم:   .46«ُتقز

: )َحتسى َيَتَبكيس  -  َن ومن أمثلة توضي  المشكل: ما رواه مسلم َعنز َعَدوَ  بزَن َحاَتٍم َرَضَي هللُا َعنزُه، َقاَل: َلمسا َنَهَلتز

كك َسز َبزككَيُع َمككَن الزَخككيزَل األز ككَر(َلُكككُم الزَخككيزُل األز ككَت  47َوَد َمككَن الزَفجز َعككُل َتحز َقككاَل َلككُه َعككَدو  بزككُن َحككاَتٍم: َيككا َرُسككوَل هللَا، َخنَ ككي َأجز

َل َمَن النسَهاَر، َفَقاَل َرُسوُل هللَا َصلس  َرُف اللسيز َوَد، أَعز  ى هللُا َعَليزَه َوَسكلسَم: "َخنس َوَساَدَتي َعَقاَليزَن: َعَقااًل َأبزَيَع َوَعَقااًل َأسز

َل، َوَبَياُض النسَهاَر"  .48َوَساَدَتَك َلَعَريٌع، َخنسَما ُهَو َسَواُد اللسيز

قكد بكين يكات األحككام، ف، أمكا فيمكا يتعلك  بغيكر آيكات األحككامآلالسكنة النبويكة بيان وما تقدم هو فيما يتعل  ب

 :، هيمحمد أبو  هو أن  بيان السنة للقرآن يقع على ثالثة أضربالشيخ 

                                                 

 82األنعام :  43
 (.6937، رقم )18: ص9رواه البخارو، صحي  البخارو، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، باب ما جاء في المتأولين، ا 44
 38المائدة :  45
 (6879، رقم )160: ص8اسارقة ..." كتاب الحدود، باب قوله تعالى: "والسارب والرواه البخارو، صحي  البخارو،  46
 187البقرة :  47
 (1090، رقم )766: ص2كتاب الصيام، باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلو  الفجر، ا، صحي  مسلمرواه مسلم.  48
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ا يرد موافقا لما في القرآن، فيكون مالكدا له، وال يخلو مكع ذلكك عكن شكرح وبيكان كحكديث الخضكر األول: م"

 وغيره، فإنه يواف  القصة المذكورة عنهما في سورة الكهف.49مع موسى عليه السالم في البخارو 

تُكُه، َفَيُقكوُل " َيَجكيُء ُنكو الثاني: ما يرد مورد التوضي  والشرح، ومثاله قول النبي صلى هللا عليكه وسكلم:  ٌح َوُأمس

َتَه: َهلز َبلسَغُكمز  َفَيُقوُلوَن اَل َما  ، َفَيُقوُل أَلُمس َت  َفَيُقوُل َنَعمز َأوز َربَ  ، َفَيُقوُل َلُنوٍح: َّللاسُ َتَعاَلى، َهلز َبلسغز َجاَءَنا َمنز َنَبيٍ 

ككٌد َصككلسى هللُا َعَليزككَه  ككَهُد َلككَك  َفَيُقككوُل: ُمَحمس ككُرُه: َمككنز َيشز ُلككُه َجككلس َذكز ككَهُد َأنسككُه َقككدز َبلسككَغ، َوُهككَو َقوز تُككُه، َفَنشز َوَكككَذَلَك )َوَسككلسَم َوُأمس

لُ  (ى النساسَ َجَعلزَناُكمز ُأمسًة َوَسًطا َلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَ   .50"َوالَوَسُل الَعدز

حككككديث األبككككرص واألقككككر ، الثالككككث: مككككا يككككرد علككككى طريكككك  االسككككتقالل، ومككككن أمثلتككككه حككككديث جككككريج العابككككد، و 

، فهذه األحاديث وما في معناها مالكدة للمقاصكد، التكي جكاء بهكا القكرآن وحكمتهكا 52وحديث الصخرة 51واألعمى

 .53تنشيل المكلفين وتنبيه الغافلين"

الككدكتور مصككطفى السككباعي:  ، يقككوللهككا عالقككة بالقصككص ت الككواردة فككي السككنة والتككياوفيمككا يتعلكك  بالروايكك 

نسَة مككا خككرا مخككرا الَقَصككَص واألمثككال والمككواعظ، وهككذه منهككا: مككا يكككون تفسككيرًا لمككا ورد فككي القككرآن "بقككي َمككَن الُسكك

ًدا))كاألحاديث الواردة في تفسير قوله تعالى:  ُخُلوا الزَبكاَب ُسكجس َراَكَهكمز »قكال:  .54((َوادز َحُفكوَن َعَلكى َأوز . 55«َدَخُلكوا َيهز

                                                 

َلُم  كتاب العلم،البخارو، صحي  البخارو،  49 َتَحب  َللزَعاَلَم َخَذا ُسَئَل: َأو  النساَس أَعز  (.122م )، رق35: ص1ا َباُب َما ُيسز
َمَك َمنز َقبزَل َأنز بدء الخل ،  البخارو، صحي  البخارو، كتاب 50 َمَه َأنز َأنزَذرز َقوز َسلزَنا ُنوًحا َخَلى َقوز َ َتَعاَلى: }َخنسا َأرز َل َّللاس اُب َقوز

وَرةَ  -[1وح: َيأزَتَيُهمز َعَذاٌب َأَليٌم{ ]ن  (.3339، رقم )134: ص4، اَخَلى آَخَر الس 
َراَئيلَ أحاديث األنبياء،  ، صحي  البخارو، كتابالبخارو  51  .(3464، رقم )171: ص4، اَباُب َما ُذَكَر َعنز َبَني َخسز
َنَه َفَرَضيَ البيو ،  البخارو، صحي  البخارو، كتاب 52 َتَرى َشيزًئا َلَغيزَرَه َبَغيزَر َخذز  .(2215، رقم )79ص :3، اَباُب َخَذا اشز
 45.53ص ، الحديث والحدثون،أبو  هو 53
 58البقرة :  54
رة بن موسى بن الضحاكمحمد بن عرواه الترمذو. انظر:  55 شاكر  أحمد تحقي :، الترمذو، سنن الترمذو يسى بن َسوز
أبواب تفسير القرآن، باب: ومن ، 2(، طم1975 -هك 1395، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبين، )مصر: يوآخر 

 وصححه األلباني. «َهَذا َحَديٌث َحَسٌن َصَحي ٌ »عنه الترمذو: وقال  (.2956، رقم )205: ص5سورة البقرة، ا
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َل السذَ ))وفي تفسير قوله تعالى:  َرةٍ »قال:  .56((يَن َظَلُموا َقوزاًل َغيزَر السَذو َقيَل َلُهمز َفَبدس وأمثال  57«َقاُلوا َحبسٌة َفي َشعز

فهككو َجككاٍر مجككرى القصككص القرآنككي فككي االعتبككار مككن حيككث الترغيككب والترهيككب فيعككود خلككى القسككم األول،  ذلككك.

 .58وذلك كقصة األقر  واألبرص واألعمى"

لكم "جميل فكي بيكان عالقكة القكرآن بالسكنة مكن حيكث البيكان والتبيكين، يقكول:  ولإلمام الشافعي رحمه هللا كالم

َتَمعكان  أعلم من أهل العلم مخالفًا في أن ُسنن النبي من ثالثة وجوه، فكاجتمعوا منهكا علكى وجهكين، والوجهكان يجز

واآلخكر: ممكا أنكهل هللا  ويتفرسعان: أحدهما: ما أنكهل هللا فيكه نكص كتكاب، فَبكيسَن رسكول هللا مثكَل مكا نكصس الكتكاب.

والوجكه الثالكث: مكا سكنس  فيه جملَة كتاب، فبيسن عن هللا معنى مكا أراد؛ وهكذان الوجهكان اللكذان لكم يختلفكوا فيهمكا.

فمنهم من قال: جعل هللا له، بما افترض من طاعته، وسب  في علمه من  .رسول هللا فيما ليس فيه نص كتاب

ومنهم من قال: لم يسن سنة قل خال ولها أصل في الكتكاب،  يس فيه نص كتاب.توفيقه لرضاه، أن َيُسنس فيما ل

كما كانت ُسنسته لتبيين عدد الصالة وعملها، على أصل جملة فرض الصالة، وكذلك ما سنس من الُبُيو  وغيرها 

َواَلُكمز َبيزكَنُكمز َبالزَباَطكلَ )) من الشرائع، ألن هللا قال: َبكا))ال: ، وقك59((اَل َتأزُكُلوا َأمز َم الرَ  ، فمكا 60((َوَأَحكلس َّللاسُ الزَبيزكَع َوَحكرس

 ومكنهم مكن قكال: بكل جاءتكه بكه رسكالُة هللا، فأثبتكتز سكنسَته. أحكلس وحكرسم فإنمكا بكيسن فيكه عكن هللا، كمكا َبكيسن الصكالة.

                                                 

 59القرة :  56
، رقم 156: ص4، ا حديث الخضر مع موسى عليهما السالم، باب كتاب أحاديث األنبياء، و صحي  البخار ، و رواه البخار  57
(3403.) 

 .392صم(، 2000، مكتب اإلسالميال - دار الوراب، )السنة ومكانتها في التشريع، مصطفى السباعي 58
 29:  النساء 59
 275: البقرة  60
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، وسكنسُته الحكمكُة: الكذو ُألقكي فكي ُرو  عكه عكن هللا، فككان مكا ألقكي فكي ومنهم من قال: ُألزَقَي في ُروعه ككل  مكا َسكنس

 .61سنَته"  روعه

 .والوجه الثالث الذو ذكره اإلمام الشافعي هو ما سيأتي الكالم فيه

 للس ة ال ب لةنينٌ  النال  ال الح ثننينا: 

)ونهلنككا عليككك الكتككاب تبيانككًا لكككل شككيء وهككدى ورحمككة )بككين هللا تعككالى أن القككرآن الكككريم تبيككاٌن لكككل شككيء 

وقد ذككر اإلمكام الشكافعي أن مكن العلمكاء مكن ذهكب خلكى أن النبكي صكلى هللا عليكه وسكلم  ،62(ن(وبشرى للمسلمي

 :64وقد اختلف العلماء في بيان ذلك على خمسة طرب  .63ما سن س سنة خال ولها أصٌل في كتاب هللا تعالى

أن القككرآن الكككريم أمككر باتبككا  سككنة الرسككول صككلى هللا عليككه وسككلم، فكككل مككن عمككل بالسككنة فقككد عمككل  األولككى:

َ، َقككاَل: . عبككد هللا بككن مسككعود رضككي هللا عنكه بكالقرآن، وهككذه طريقككة الصككحابي الجليكل روى البخككارو َعككنز َعبزككَد َّللاس

َصككاتَ » ككَن الُمَغيَ ككَراَت َخلزككَ  َّللاسَ َلَعككَن َّللاسُ الَواَشككَماَت َوالُموَتَشككَماَت، َوالُمَتَنمَ  ككَرأًَة َمككنز «  َوالُمَتَفلَ َجككاَت، َللزُحسز َفَبَلككَغ َذَلككَك امز

: َخنسكُه َبَلَغَنكي َعنزكَك َأنسكَك َلَعنزكَت َكيزكَت َوَكيزكَت، فَ  ُقكوَب، َفَجكاَءتز َفَقاَلكتز َألزَعكُن ال َقكاَل: َوَمكا َلكي َبَني َأَسٍد ُيَقكاُل َلَهكا ُأم  َيعز

: َلَقدز َقَرأزُت َما َبيزنَ َمنز لَ  َ، َفَقاَلتز َ َصلسى هللُا َعَليزَه َوَسلسَم، َوَمنز ُهَو َفي َكَتاَب َّللاس ُت  َعَن َرُسوُل َّللاس َحيزَن، َفَمكا َوَجكدز اللسوز

َتيكككَه، َأَمكككا َقكككَرأزَت:  كككَت َقَرأزَتيكككَه َلَقكككدز َوَجدز كككُه )َوَمكككا آتَكككا)َفيكككَه َمكككا َتُقكككوُل، َقكككاَل: َلكككَئنز ُكنز ُسكككوُل َفُخكككُذوُه َوَمكككا َنَهكككاُكمز َعنز ُكُم الرس

                                                 

، 1(، طم1940هك 1358كتبه الحلبي، ، )مصر: م : أحمد شاكريحق، تالرسالة، الشافعيأبو عبد هللا محمد بن خدريس  61
 .90ص
 89النحل :  62
 .90الشافعي، الرسالة، ص  63

 .45 -40 ص ،أبو  هو، الحديث والمحدثون . 392-386ص السنة ومكانتها في التشريع، ،السباعي انظر:64 
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َهَبي َفانزظُ  .65((َفانزَتُهوا َعُلوَنُه، َقاَل: َفاذز : َفَإنَ ي َأَرى أَهزَلَك َيفز : َبَلى، َقاَل: َفَإنسُه َقدز َنَهى َعنزُه، َقاَلتز َرو، َفكَذَهَبتز َقاَلتز

، َفَلمز َتَر َمنز َحاَجَتَها َشيزًئا، فَ  ُتَهاَفَنَظَرتز َقاَل: َلوز َكاَنتز َكَذَلَك َما َجاَمعز
66"67. 

، وقكد الثانية: أن  القرآن الكريم اشتمل على أوامر ونواه وتوجيهاٍت مجملة، فجاءت السنة تفصل ذلكك وتبينكه

 عند الحديث عن بيان السنة للقرآن.تقدمت أمثلة ذلك 

ع القرآنكي فكي مختلكف نصوصكه، وأن مكا فكي وهكي النظكر خلكى المعكاني الكليكة التكي يقصكدها التشكري" الثالثة:

ي فكك وتفصككيل ذلككك أن القككرآن جككاء بتحقيكك  السككعادة للنككاس الُسككنسَة مككن أحكككام ال يعككدو هككذه المقاصككد والمعككاني.

مكال الضروريات: وهكي حفكظ الكدين والكنفس والنسكل وال .السعادة في ثالثة أشياء  حياتهم الدنيا واألخرى، وجما

و خلى التوسعة ورفع الضي  والحرا كإباحة الفطكر فكي السكفر أو المكالحاجيات: وهي ك والعقل.  رض.ل ما ُياَلدَ 

 التحسينيات: وهي ما يتعل  بمكارم األخالب ومحاسن العادات.

هذه األمور الثالثة ومكمالتها قد جاء بهكا القكرآن الككريم أصكواًل ينكدرا تحتهكا ككل مكا فكي القكرآن مكن أحككام، 

ريعًا عن الكتاب وتفصياًل لما ورد فيه منها. فجميع نصوص الُسنسة ترجكع بالتحليكل خلكى وقد جاءت بها الُسنسُة تف

 .68هذه األصول الثالثة"

َميزَن ُمَتَقاَبَليزَن ويكون هنالك ما فيه شبه بكل واحد منهما، فتكأتي الُسكنسُة  الرابعة:" أن القرآن قد ينص على ُحكز

اً  ًما َخاصًّ يناسب الشبهين، وقد ينص القرآن على حكم بشيء َلَعلسٍة فيه فيلح  به  وتلحقه بأحدهما أو تعطيه ُحكز

 .69ما وجدت فيه العلة، عن طري  القياس" -َصلسى هللُا َعَليزَه َوَسلسَم  -الرسول 

                                                 

 7الحشر :  65
 ما جامعتها: ما اجتمعُت معها، أو فارقتها. 66
ُسوُل َفُخُذوُه{تفسير القرآن، البخارو، صحي  البخارو، كتاب  67  (.4886، رقم )146: ص6،اَباُب }َوَما آَتاُكُم الرس
 .338ص السنة ومكانتها في التشريع، السباعي، 68
 جع الساب المر  69
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مثال الحكمين المتقابلين:" َحرسَم هللا الميتة وأبكاح المكذكاة، فكدار الجنكين الخكارا مكن بطكن المكذكاة ميتكًا بكين و 

كاَلُم فكي الحكديث: الط كهَ »رفين فاحتملهما، فقال َعَليزَه السس َجيًحكا لجانكب الجهئيكة علكى 70«َذَككاُة الزَجَنكيَن َذَككاُة ُأمَ  . َترز

 .71جانب االستقالل"

ومثال ما أعطي حكمًا خاصًا بكين شكبهين: أن هللا جعكل" الكنفس بكالنفس، َوَأَقكصس مكن األطكراف بعضكها مكن 

لقتل الدية، وفي األطراف دية َبيسَنتزَها الُسنسُة، فأشكل بينهما الجنكين خذا أسكقطته أم كُه بعع، أما في الخطأ: ففي ا

بضربة من غيرها، فإنه يشبه جهء اإلنسان كسائر األطراف، ويشبه اإلنسان التام لخلقته، َفَبيسَنتز الُسنسُة أن ديته 

َتَتَلكككَت  فقككد روى  الغككرة وأن لككه حكككم نفسككه لعككدم تمحككع أحككد الطككرفين لككه. اإلمككام مسككلم: َأنس َأَبككا ُهَريزككَرَة، َقككاَل: اقز

َتَصكُموا َخَلكى َنَهكا، َفاخز كَرى َبَحَجكٍر، َفَقَتَلتزَهكا َوَمكا َفكي َبطز ُخز َداُهَما األز ٍل، َفَرَمتز َخحز َرَأَتاَن َمنز ُهَذيز َرُسكوَل هللَا َصكلسى هللُا  امز

ى هللُا َعَليزَه َوَسلسَم َأنس َدَيَة َجَنيَنَها ُغرسٌة َعبزكٌد َأوز َوَليكَدٌة، َوَقَضكى َبَدَيكَة الزَمكرزأََة َعَلكى َعَليزَه َوَسلسَم، َفَقَضى َرُسوُل هللَا َصلس 

: َيككا َرُسككوَل هللَا، َكيزككفَ  ، َفَقككاَل َحَمككُل بزككُن النساَبَغككَة الزُهككَذَلي  َثَهككا َوَلككَدَها َوَمككنز َمَعُهككمز ككَرُم َمككَعاَقَلَتَهككا، َوَورس نز اَل َشككَرَب َواَل  أَغز

كككَه َوَسكككلسَم:  ، َفَقكككاَل َرُسكككوُل هللَا َصكككلسى هللُا َعَليز كككُل َذَلكككَك ُيَطكككل  ، َفَمثز كككَتَهلس كككَواَن »َأَككككَل، َواَل َنَطكككَ  َواَل اسز َخنسَمكككا َهكككَذا َمكككنز َخخز

انَ  َعَه السَذو َسَجَع"«الزُكهس َل َسجز  .72، َمنز َأجز

هللا حكرم ربكا النسكيئة، والعلكة فيكه الهيكادة مكن غيكر عكوض ،فجكاءت ومثال مكا ألحك  عكن طريك  القيكاس: أن 

السككنة وألحقككت بككه كككل مككا فيككه  يككادة بككذلك المعنككى وهومككا يسككمى ربككا الفضككل، فقككد روى مسككلم عككن أبككي سككعيد 

ُبكككر  هللا صكككلى هللا عليكككه وسكككلم قكككال: " الخكككدرو أن  رسكككول كككَة، َوالز كككُة َبالزَفضس كككَعيُر  الكككذسَهُب َبالكككذسَهَب، َوالزَفضس ، َوالشس َبكككالزُبرَ 

                                                 

قال (. و 1476، رقم )72: ص4ارواه الترمذو، سنن الترمذو، أبواب األطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين،  70
 صححه األلباني.و . الترمذو:هذا حديث حسن

 .339ص السنة ومكانتها في التشريع، السباعي، 71
َيَة َفي َقتزَل الزَخَطَإ، َوَشبزَه َباُب دَ والمحاربين والقصاص والديات، مسلم، صحي  مسلم، كتاب القسامة  72 َيَة الزَجَنيَن، َوُوُجوَب الدَ 

َد َعَلى َعاَقَلَة الزَجاَني  (.1681رقم ) ،1309ك ص3، ا الزَعمز
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َتَهادَ  َر، َوالزَملزُ  َبالزَملزَ ، َمثزاًل َبَمثزٍل، َيًدا َبَيٍد، َفَمنز َ اَد، َأَو اسز ُر َبالتسمز َعيَر، َوالتسمز َطي َفيَه َبالشس َخُذ َوالزُمعز َبى، اآلز ، َفَقدز َأرز

 .73َسَواٌء"

 جهئيات خلى ما في القرآن.الخامسة: خرجا  كل ما في السنة من أحكام تفصيلية و 

كَلَميسَة خذ َوَلكَدتز بعكد" ومن أمثلة ذلك: َعَليزكَه الَصكاَلُة -وفكاة  وجهكا بنصكف شكهر، فأخبرهكا  حديث ُسكَبيزَعَة اأَلسز

اَلمُ  َواًجكا يَ  74أن قد َحلستز  -َوالسس َن َمكنزُكمز َوَيكَذُروَن َأ ز كَن َبَأنزُفَسكَهنس فبيسن الحديث أن قولكه تعكالى: }َوالسكَذيَن ُيَتَوفسكوز َتَربسصز

كككًرا{ كككُهٍر َوَعشز َبَعكككَة َأشز َن  75َأرز َمكككاَل َأَجُلُهكككنس َأنز َيَضكككعز مخصكككوص فكككي غيكككر الحامكككل، وأن قولكككه تعكككالى: }َوُأواَلُت األحز

} َلُهنس َحمز
 .77عام في المطلقات وغيرهن" 76

ذا المقصكود بحيكث تتسكع لككل وهكذا الكنمل فكي الُسكنسَة كثيكر، لككن نصكوص القكرآن ال تفكي بهك" :السباعي قال

قككال  .أحكككام الُسككنسَة مككع التككهام جانككب الدقككة، وإمكككان تحمككل الككنص ذلككك حسككب البيككان العربككي واإلشككارة العربيككة

وأول شككاهد فككي هككذا الصككالة، والحككج، والهكككاة، والحككيع، والنفككاس، واللقطككة، والقككراض، والمسككاقاة، )الشككاطبي: 

؛ فكالملتهم لهكذا ال يفكي بمكا ادعكاه خال أن يتكلكف فكي ذلكك مكور ال تحصكىمات، وأشباه ذلك من أوالديات، والقسا

 .78(، وال العلماء الراسخون في العلممآخذ ال يقبلها كالم العرب وال يواف  على مثلها السلف الصال 

                                                 

 (.1584، رقم )1211:ص 3مسلم، صحي  مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورب نقدا، ا 73
َني َأَبا َسَلَمَة  -: َأَنا َمَع ابزَن َأَخي لقا ُهَريزَرةَ  يَأب روى البخارو عن 74 َأُلَها،  -َيعز َسَل ابزُن َعبساٍس ُغاَلَمُه ُكَريزًبا َخَلى ُأمَ  َسَلَمَة َيسز َفَأرز

 : بَ »َفَقاَلتز َتَه َبَأرز َد َموز َلى، َفَوَضَعتز َبعز َلَميسَة َوَهَي ُحبز َلًة، فَ َعيَن لَ ُقَتَل َ وزُا ُسَبيزَعَة اأَلسز َ َصلسى هللُا َعَليزَه َطَبتز َفَأنزَكَحهَ خُ يز ا َرُسوُل َّللاس
َناَبَل َفيَمنز َخَطَبَها نَ َماَل َأجَ  اأَلحز }َوُأواَلتُ ، باب صحي  البخارو، كتاب تفسير القرآن. «َوَسلسَم، َوَكاَن َأُبو السس ،  ُلُهنس َأنز َيَضعز َلُهنس َحمز

َعلز َلُه مَ  َ َيجز ًرا{َوَمنز َيتسَ  َّللاس َرَه ُيسز  (.4909، رقم )155: ص6، ا نز َأمز
 .234البقرة :  75
 4الطالب :  76
 .392 -391 ص السنة ومكانتها في التشريع، السباعي، 77
 .401: ص4ا، الموافقات ،الشاطبي 78
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نهكا وم هذه هي أهم المسالك التي سلكها العلماء للبرهان على احتضان القرآن َللزُسنسَة وانضوائها تحت رايته.

مكا ال ينفكرد وحكده بسكلك  ومنهكا كما رأيت مسالك عامة ال تكدل خال علكى أن القكرآن َدلس علكى وجكوب العمكل بهكا.

واألولكى أن تجعكل كلهكا ُطُرًقكا يكتمم بعضكها  مكا يتسكع لكذلك. ومنهكا جميع أحكام الُسنسَة في الطري  الكذو اختكاره.

خلى نصوص  -حتى التي أتت بأحكام جديدة  -لُسنسَة بعضًا، وال شك أن مجموعها كفيل بإرجا  جميع أحكام ا

ٍء{ َنا َفي الزَكَتاَب َمنز َشيز القرآن، وبذلك يتم تفسير قوله تعالى: }َما َفرسطز
 .80على أحسن وجه وأدب بيان" 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 38األنعام :  79
 .392ص ،السنة ومكانتها في التشريع السباعي، 80
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 ثنلوالمباو ال

 الانبو في البفسيا معنلح م هجية في دار

، والتكي تشككل منهجكًا واضكحًا المسكتفادة مكن علكم الحكديثمعكالم نحاول في هذا المبحث الوقوف علكى أهكم ال

وثيقكة في التفسير القرآني، حيث دل ت أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم على هذه المعالم التي تثبكت الصكلة ال

 ومن أهم هذه المعالم:بين الحديث والتفسير. 

 على الظنهاالمع ى . حمل 1

قكال . ما لم يمنع من ذلك مكانع هاوعموم معاني األلفاظ على ظاهرها األصل في التفسير القرآني أن تحمل

ولما كان القرآن نا ال مكن المحكيل علمكه بككل شكيء، ككان مكا تسكم  تراكيبكه الجاريكة علكى فصكي  " :ابن عاشور

نهلكه، استعمال الكالم البليغ باحتماله من المعاني المألوفة للعرب في أمثكال تلكك التراكيكب، مظنونكا بأنكه مكراد لم

 ل ابككن عاشككورواسككتد. 81"مككا لككم يمنككع مككن ذلككك مككانع صككري  أو غالككب مككن داللككة شككرعية أو لغويككة أو توقيفيككة

مكا رواه أبكو  ذلككومكن  ،لصحة هذه القاعدة بما ورد عن النبكي صكلى هللا عليكه وسكلم مكن تفسكير لكبعع اآليكات

 َمككرس َبككَه َوُهككَو ُيَصككلَ ي، َفككَدَعاُه، َقككاَل: َفَصككلسيزُت ثُككمس َأَتيزتُككُه، َقككاَل: َأنس النسَبككيس َصككلسى هللُا َعَليزككَه َوَسككلسمَ  ،سككعيد بككن المعل ككى

كَتَجيُبوا «َما َمَنَعَك َأنز ُتَجيَبَني »َفَقاَل:  : }َيا َأي َهكا السكَذيَن آَمُنكوا اسز ، َقاَل: ُكنزُت ُأَصلَ ي، َقاَل: " َأَلمز َيُقَل َّللاسُ َعهس َوَجلس

َ َوَللرس  {لِلس َيكيُكمز ُسوَل َخَذا َدَعاُكمز َلَما ُيحز
َظكَم ُسكوَرٍة َمكَن الزُقكرزآَن 82 كَل َأنز  -َأوز َفكي الزُقكرزآَن، َشككس َخاَلكٌد  -، أَلَُعلَ َمنسكَك أَعز َقبز

                                                 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل »التحرير والتنوير  ،عاشور التونسيمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  81
 .94: ص1ا(، هك1984 ،لدار التونسية للنشر، )تونس: ا«الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 24األنفال :  82
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ككُرَا َمكك ككَجدَ َأخز ُلككَك: َقككاَل: َن الزَمسز َ، َقوز َ َربَ  الزَعكك»"، َقككاَل: ُقلزككُت: َيككا َرُسككوَل َّللاس ككُد لِلس ككبزُع الزَمثَككاَني السَتككي الزَحمز اَلَميَن َهككَي السس

 .83«ُأوَتيُت، َوالزُقرزآُن الزَعَظيمُ 

َ ))فال شك أن المعنى المسوقة فيكه اآليكة هكو االسكتجابة بمعنكى االمتثكال، كقولكه تعكالى: " كَتَجاُبوا لِلس السكَذيَن اسز

ككَد َمككا َأَصككاَبُهُم الزَقككرزحُ  ُسككوَل َمككنز َبعز ، وقككد 85((يككدعون خلككى الخيككر))اد مككن الككدعوة الهدايككة كقولككه: ، وأن المككر 84((َوالرس

للحمكل  أو لمكا فيكه صكالحكم، غيكر أن لفكظ االسكتجابة لمكا ككان صكالحاً  (لما يحييكم)بقوله  (دعاكم)تعل  فعل 

صككلى هللا عليككه وسككلم اآليككة علككى ذلككك فككي المقككام  النبككيحمككل  ،وهككو خجابككة النككداء ،علككى المعنككى الحقيقككي أيضككاً 

 .86"بقطع النظر عن المتعل ه، الصال  ل

 .الجمع نيب ال ص ص 2

َعاَئَشكَة، َ وزَا  أن   البخكارو  اه و وممكا يمككن أن يسكتدل بكه علكى ذلكك، مكا ر يفسكر بعضكه بعضكًا، الككريم القرآن 

َرُفككُه، َخالس َراَجَعكتز فَ  كَمُع َشككيزًئا اَل َتعز َرَفكُه، َوَأنس النسَبككيس َصككلسى هللُا النسَبكيَ  َصككلسى هللُا َعَليزكَه َوَسككلسَم: َكاَنككتز اَل َتسز يككَه َحتسككى َتعز

َف ُيَحاَسككُب َحَسككاًبا « َمككنز ُحوَسككَب ُعككذَ بَ »َعَليزككَه َوَسككلسَم َقككاَل:  َقاَلككتز َعاَئَشككُة: َفُقلزككُت َأَوَلككيزَس َيُقككوُل َّللاسُ َتَعككاَلى: }َفَسككوز

ُض، وَ  87َيَسيًرا{ : َفَقاَل: " َخنسَما َذَلَك الَعرز "َقاَلتز َلكز : َمنز ُنوَقَش الَحَساَب َيهز  .88َلَكنز

َفكى )والظاهر أن النبي صلى هللا عليه وسلم يشير خلى قوله تعالى في سورة الحاقة:  َرُضوَن اَل َتخز َمَئٍذ ُتعز )َيوز

َرُءوا َكَتاَبَيهز  *َمنزُكمز َخاَفَيٌة   .89((َخنَ ي َظَننزُت َأنَ ي ُماَلٍب َحَساَبَيهز  * َفَأمسا َمنز ُأوَتَي َكَتاَبُه َبَيَميَنَه َفَيُقوُل َهاُؤُم اقز

                                                 

 (5006، رقم )187: ص6فضل فاتحة الكتاب، ا  القرآن، باب فضائلكتاب ، صحي  البخارو ، البخارو  83
 172ان : آل عمر  84
 104 آل عمران : 85
 95: ص1ا، التحرير والتنوير ،بن عاشورا 86
 8االنشقاب :  87
َرَفهُ ، العلمكتاب ، صحي  البخارو ، البخارو  88 ُه َفَراَجَع َفيَه َحتسى َيعز َهمز  (.103، رقم )32: ص1، اَباُب َمنز َسَمَع َشيزًئا َفَلمز َيفز
 .20 -18الحاقة :  89
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 . الاج ع إلى اللغة العابية3

كان المسلمون يحبَون أن َتظهكر الكروم "قال:  مارضي هللا عنهروى اإلمام أحمد في مسنده عن ابن عباس 

ن، فكذكر فكارس علكى الكروم، ألنهكم أهكل أوثكا على فكارس، ألنهكم أهكل كتكاب، وككان المشكركون يحبكون أن تظهكر

ذلك المسلمون ألبي بكر، فذكر أبو بكر ذلكك لرسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم، فقكال لكه النبكي صكلى هللا عليكه 

ذلك أبو بكر لهكم، فقكالوا: اجعكلز بيننكا وبينكك َأَجكاًل، فكإن ظهكروا َككان لكك ككذا  وسلم: "أَما خنهم سيههمون"، فذكر

 فكَذكر ذلكك أبكو بككر للنبكي ، َ َم أجكاًل خمكس سكنين، فلكم يظهكرواهوكذا، وإن ظهرنكا ككان لنكا ككذا وككذا، فجعكل بيكن

كر،  صلى هللا عليه وسلم، فقال: "أال جعلَته"، ُأراه قكال: "دون العشكر  "، قكال: وقكال سكعيد: البضكُع مكا دون الَعشز

وُم  َض َوُهمز َمك *قال: فظهرت الروم بعد ذلك، فذلك قَوله تعالى }ُغَلَبَت الر  َرز َنى األز َلُبوَن َفي َأدز كَد َغَلكَبَهمز َسكَيغز نز َبعز

كككَع َسكككَنيَن{ * كككَرُح  90َفكككي َبضز َمَئكككٍذ َيفز كككُد َوَيوز كككُل َوَمكككنز َبعز كككُر َمكككنز َقبز َمز َ األز قكككَال: فغلبكككت الكككروم ثكككم غلبكككت بعكككُد، قكككال: }لِلس

َ{ قال: يفرَح المالمنون بنصر هللا َر َّللاس َمُنوَن  َبَنصز  .91"الزُمالز

 ل علح البنرلخ اعلح الجبمنعى مث.اسبخنام العل م األخا 4

، فإن القرآن كالم ما وصل خليه البشر من علومب نةاعستالا ،مما يوض  معنى النص القرآني ويوسع مدلوله

َوَيكَرى السكَذيَن )) قكال تعكالى: ،آن أكثكر علمكًا ككان أكثكر فهمكًا لكه، فكلمكا ككان دارس القكر من أحاط بكل شيء علماً 

كَدو َخَلكى َصكَراَط الزَعَهيكَه الزَحَميكدَ ُأوُتوا الزَعلزَم السَذو أُ  بَ كَك ُهكَو الزَحك س َوَيهز وفكي المثكال اآلتكي نجكد  .92((نكَهَل َخَليزكَك َمكن رس

روى  .النبكي صككلى هللا عليككه وسكلم قككد اسككتخدم معلومككة تاريخيكة اجتماعيككة فككي رفككع اإلشككال عككن الككنص القرآنككي

                                                 

 .3 -1الروم :  90
 : قي، تحمسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبانيه أحمد. انظر: روا  91

 (. وقال المحق 2770، رقم )491: ص4، ا1(، طم2001 -هك 1421، مالسسة الرسالة، )بيروت: وآخرون  شعيب األرنالوط
 .خسناده صحي  على شرط الشيخين

 6سبأ :  92
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َبَة، َقكك ككَت َهككاُروَن، اإلمككام مسككلم  َعككَن الزُمَغيككَرَة بزككَن ُشككعز ككَرُءوَن َيككا ُأخز ككَراَن َسككَأُلوَني، َفَقككاُلوا: َخنسُكككمز َتقز ُت َنجز ككا َقككَدمز اَل: َلمس

ُت َعَلى َرُسكوَل هللَا َصكلسى هللُا َعَليزكَه َوَسكلسَم َسكَألزُتُه َعكنز  َل َعيَسى َبَكَذا َوَكَذا، َفَلمسا َقَدمز َخنسُهكمز »َذَلكَك، َفَقكاَل:  َوُموَسى َقبز

َلُهمز َكانُ  اَلَحيَن َقبز َبَياَئَهمز َوالصس  .93«وا ُيَسم وَن َبَأنز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

َماءَ كتاب اآلداب،    مسلم،مسلم، صحي 93 َسز َتَحب  َمَن األز َي َعَن التسَكنَ ي َبَأَبي الزَقاَسَم َوَبَياَن َما ُيسز  .1685: ص3، اَباُب النسهز
 (2135رقم )
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 خنتمة

الحمكككد هلل الكككذو بنعمتكككه تكككتم الصكككالحات الكككذو أعكككان علكككى ختمكككام هكككذا البحكككث الكككوجيه والكككذو اشكككتمل علكككى 

 معلومات ونتائج أحسب أنها قيمة، وفيما يأتي أهم هذه النتائج:

 ، ألنها تعتمد عليه وال تنفك عنه.لشرعية كلهاصل في العلوم اأعلم الحديث  .1

ي، خلى التفسير القرآنالروايات الضعيفة والمدسوسة ن تسرب دو  ولحصنًا منيعًا يح يشكل علم الحديث .2

 .هؤ د خليه جماله وبهايعو تنقية التفسير مما شابه من الدخيل، ل األمر الذو يسهم في

د اخل الجسدأشبه باالرتباط العضوو  جدًا، وهو لمطهرة وثي ٌ والسنة النبوية االكريم االرتباط بين القرآن  .3

 الواحد.

ني عبث في معااب الضاللة والهندقة والو بأ فت  يهالنبوية  والسنةالكريم النتيجة الحتمية للفصل بين القرآن  .4

 القرآن الكريم.

 لمن  مبارٌك كافٍ هو كمٌ  الكريم خن حجم ما ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم من تفسير آليات القرآن .5

يغ الجادة بعيدًا عن اله  ن يبقى علىأبحيث يضمن لدارس القرآن  ،استرشد به في معرفة معاني القرآن

 .والضالل

ا شاد بهيعد  االستر  .ية هادية في تفسير القرآن الكريمأشار النبي صلى هللا عليه وسلم خلى معالم منهج .6

 ضمانة للفهم الصحي  للنص القرآني.

القرآن لسنة و ، ولعل هذه العالقة بين اقرآن بياٌن للسنة من طرٍب متعددةسنة بياٌن للقرآن، فإن الكما أن ال .7

 هي أحد وجوه المعجهة اإلسالمية في القرآن والسنة.
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 قنئمة المااجع

ر دا، )الريكككاض:  : عبكككد هللا الكككدميجييكككحق، الشكككريعة، تأبكككو بككككر محمكككد بكككن الحسكككين بكككن عبكككد هللا ،اآلُجكككرَ و   .1
 .2(، طم1999-هك1420، نالوط

أبككو العبكاس أحمككد بككن عبكد الحلككيم، مجمككو  الفتككاوى، تحقيك : عبككد الككرحمن بكن محمككد بككن قاسككم، ابكن تيميككة،  .2
 .م(1995هك 1416الشريف، )المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

 : نقكع ككالم الشكيعة القدريكة، تحقيك تقي الدين أحمكد بكن عبكد الحلكيم، منهكاا السكنة النبويكة فكيابن تيمية،  .3
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