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ملخص باللغة العربية

 ويسلط الضوء على اوجه,يعنى هذا البحث بإيضاح مفهوم القرآن بالقرآن وبيان اصالته التاريخية

 اذ ال يقال بحجية تفسير القرآن مطلقا وال, ومن ثم حجية تفسير القرآن بالقرآن,تفسير القرآن بالقرآن

 فأما ان يكون قطعي وحجته مطلقا ويقبل دون,يرد مطلقا بل له احوال ترجع الى من قام بالتفسير
 او يكون من قبل الرأي المحمود والذي يعتمد على الفهم, واما ان يكون مردودا مطلقا,معارضة

 كما عرض البحث الروايات.الصحيح المستند الى الدليل وقوة االستنباط مجردا عن االهواء والبدع
التفسيرية الواردة عن الصحابة والتابعين في سورة االنعام وتم دراستها دراسة وافية من حيث السند
 ومن ثم بيان وجه االرتباط بين اآليات واقوال اهل العلم, وقوة الرواية وضعفها والحكم عليها,والمتن
 وختاما وان. وخلص البحث الى ان تفسير القرآن بالقرآن يعد افضل طرق التفسير واحسنها. فيها
.كان هذا البحث ال يسع كل ما في الموضوع من اهمية فهو مجرد جهد باحث في اول الطريق
 سورة األنعام, الصحابة والتابعين, تفسير القرأن بالقرآن:الكلمات المفتاحية

INTERPRETATION OF QURAN BY THE QURAN
BY THE PROPHET'S COMPANIONS AND FOLLOWERS
SURAH AL-ANAM AS MODEL

Ass. Prof. Dr. Fadhel M. Ganbua'
Mr. Saif S. Farhan
Summary
Means this the research by demonstration concept the Quran by the Quran &
statement historical regional. And centration bright on aspects explination the
Quran by the Quran ،and from then protest the Quran by the Quran ،though no say
by protest explination the Quran general &no reply general, it has material come
back into from do by the explination .It is imperative &protest ،it is general
&accept without opposite on it, or it is replied general ،or it is from by opinions
Almohmood &who depend on understand Alsaheeh the independent into guide
&energy about science .And offervthe research import explination novels aboat
Alsahaba & follows in soura of Al Enaam &perfect study it enough study. Novel's
energy ،weakness &the wisdom on it .Statement face is considered among Ayats
&says science in it .And perfect research into explination the Quran by the Quran
after best methods to explination &better it. Finally the research isn't wide in this
subject from interesting .It is only tired of scholar in first way &from scceed Go.
Keywords: Interpretation of Qoran by Qoran, companions and followers, Surat Al-A'na'am
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املقدمة

غيره وال رب سواه والصالة والسالم على نبيه ومصطفاه
الحمد هلل الذي ال إله ُ
المسدية ,صاحب النفس الزكية ,أبي القاسم محمد
هادي البشرية ,ومعلم البرية ,والرحمة ْ
بن عبداهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ...أما بعد:

فإن من أحسن ما يفني فيه االنسان عمره وحياته طلب رضى اهلل عز وجل اال
وان في مقدمة ذلك طلب العلم الشرعي المتمثل بعلم الكتاب –القرآن الكريم -فالعلم
بكتاب اهلل أشرف العلوم على االطالق ,وأوالها بالتفضيل على االستحقاق ,وأرفعها قد اًر
باالتفاق.
ولما كان بهذه المثابة والمكانة العالية ,فال بد من طُرق يرجع إليها الباحث
ّ
أن أفضل الطرق لتفسير كتاب اهلل هو الرجوع
ويتوصل بها إلى فهمه وادراكه ,والمعلوم ّ
إلى كتاب اهلل نفسه ,فهو أهم مصادر التفسير؛ ألن قائل الكالم أدرى وأعلم بمراده

ومعانيه ومقاصده من غيره؛ ألن المتكلم بالقرآن هو اهلل  الذي أحاط بكل شيء
علماً ,فال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء.
وألهمية تفسير القرآن بالقرآن ,وجدة الموضوع وابتكاره ,كان هذا البحث الموسوم
(تفسير القرآن بالقرآن عند الصحابة والتابعين –سورة األنعام أنموذجا )-وهو جزء من
مشروع بحث لطبة الماجستير في العلوم االسالمية ,وذلك بجمع الروايات الواردة عن
الصحابة والتابعين  في تفسيرهم للقرآن بالقرآن ,ودراستها دراسة وافية ,والحكم على
رواتها ,وبيان صحيحها من سقيمها.
لقد تم تقسيم هذا البحث على جزئين رئيسيين :دراسة نظرية وأخرى تطبيقية ,أما
النظرية :ففيها ثالثة مطالب وفي كل مطلب مسائل عدة.

المطلب األول:

المراد بتفسير القرآن بالقرآن وأهميته.
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المطلب الثاني:

أوجه تفسير القرآن بالقرآن.

المطلب الثالث:

وحجيته
مصادر تفسير القرآن بالقرآن
ّ

وأما التطبيقية

فكانت «سورة األنعام أنموذجا» وفيها مسائل عدة.

أما الخاتمة ففيها أهم نتائج البحث ,ثم المصادر

والمراجع.....

وختاما هذا ما تيسر بحمد اهلل ومنه ,وال ندعي فيه الكمال ,فان الكمال هلل وحده,
وقد بذلنا وسعنا بعد االستعانة باهلل ,فقد قدمنا فيه ما يكشف المبهم ويوضح الحقيقة لمعالم
هذا الموضوع ,نسأل اهلل العلي القدير أن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه ...وآخر
دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.

4

1

اجلزء االول:
املطلب األول:

الدراسة النظرية
املراد بتفسري القرآن بالقرآن وأهميته

قبل الولوج في تعريف مصطلح "تفسير القرآن بالقرآن" يحسن تعريف كلمتي:
"التفسير ,والقرآن" لغةً واصطالحاً ,حتى يكون ذلك مدخالً يوضِّح المراد بالمصطلح
ويبيِّنه.
ُ

تبين أن المعنى المراد
التفسير لغةً :بعد االطالع والمتابعة لكتب ومعاجم اللغة ّ

من ذلك هو :أن التفسير مشتق من الفَ ْسر وهو :الكشف واإلبانة عن اللفظ المشكل(.)1

تنوعت أقوال العلماء وعبارتهم في بيان المراد منه ,وان لم
التفسير اصطالحاًّ :

يكن ذلك تنوع اختالف وتضاد ,بل هو إليضاح المعنى والكشف عن المراد منه ,ومن
الجمع بين أقوالهم يتبين أن معنى التفسير االصطالحي ال يخرج كثي اًر عن المعنى
اللغوي؛ وذلك باستعمال عبارات :بيان ,وشرح ,وكشف ,إيضاح؛ للتعبير عن معنى

التفسير؛ وذلك للبيان والكشف عن مراد القرآن الكريم من غير زيادات عليه ,وكل ما زاد
عد تفسي اًر ,وانما هو من العلوم المتعلقة بتفسير القرآن ,وال تُ ُّ
عن ذلك ال ُي ُّ
عد تفسي اًر
بذاتها ,كالمسائل الفقهية والنحوية وغيرها مما ُيذ َكر في التفسير وال أثر له.

مما تقدم يتبين أن التفسير هو :بيان القرآن الكريم ,وما كان داخالً في بيان
ّ
القرآن الكريم فهو من التفسير ,وما كان خارجاً عن البيان فليس من التفسير ,وانما هو
توسع حاصل بعد البيان(.)2

) )1ينظر :معجم مقاييس اللغة :ألحمد بن فارس بن زكريا :مادة فَ َس َر  ,504/4ولسان العرب :البن منظور
األنصاري :مادة فَ َس َر .55/5
( )2ينظر :البرهان في علوم القرآن :للزركشي ,13/1 :ومناهل العرفان :ل ُّلزْرقاني ,3/2 :والتيسير في قواعد
علم التفسير :لمحمد بن سليمان الكافيجي :ص ,21ومباحث في علوم القرآن :للشيخ مناع القطان:

ص ,344والتفسير اللّغوي للقرآن الكريم :للدكتور مساعد الطيار :ص.22-21
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القرآن لغةً:

تباينت أقوال العلماء رحمهم اهلل تعالى في لفظ القرآن من حيث اإلشتقاق وعدمه
ومن حيث هو مهمو اًز أو غير مهموز(.)1
فذهب فريق إلى أنه مهموز ,وأنه اذا تُركت الهمزة فإنما للتخفيف ,وهؤالء اختلفوا

في أصل اشتقاقه على رأيين:

وسمي به المقروء
األول :أنه مصدر ق أر بمعنى تال ,وهو مثل الرجحان والغفران ّ

من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر.

الثاني :أنه وصف على وزن فعالن مشتق من القرء بمعنى الجمع ,ويسمى
القرآن قرآناً؛ لجمعه السور واآليات فيه ,أو القصص واألوامر والنواهي؛ أو ألنه جمع
ثمرات الكتب السابقة.
وذهب الفريق اآلخر إلى أنه غير مهموز ,وكذلك اختلفوا في أصل اشتقاقه على
رأيين:
األول :أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء ,إذا ضممت أحدهما إلى اآلخر,
وبه سمي القرآن؛ القتران سوره وآياته وحروفه.
الثاني :أنه مشتق من القرائن؛ ألن اآليات منه ُي ِّ
صدق بعضها بعضاً ,ويشابه

بعضها بعضاً فهي قرائن ,كأنها وحدةُ واحدة.

كما أن هناك رأي آخر يقول :إن لفظ القرآن غير مشتق من شيء ,وانما هو

اسم خاص بكالم اهلل ,و ِ
المنزل على نبينا محمد 
ضع من أول األمر َعلَ َماً على الكالم ّ
ُ
كالتوراة واإلنجيل.

) )1ينظر :البرهان في علوم القرآن :للزركشي ,272/1 :واإلتقان في علوم القرآن :للسيوطي-121/1 :
.122
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ضده من كتاب هلل 
مما تقدم يتبين أن الرأي األول أقوى اآلراء؛ لورود ما ُي َع ّ

إذ قال تعالى :ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ,)1(أي :قراءته(.)2

القرآن اصطالحا:
المنزل على نبيه محمد 
ال خالف بين العلماء بأن القرآن هو :كالم اهلل ّ 

المتعبد بتالوته ,المنقول بالتواتر ,المفيد للقطع واليقين ,المكتوب في المصاحف من أول
سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس(.)3

مصطلح تفسير القرآن بالقرآن:
بعد أن اتضحت لنا المفردات التي تكو َن منها مصطلح تفسير القرآن بالقرآن,

أن هذا الفن من فنون التفسير -
يتسنى لنا اآلن تعريف هذا المصطلح ,والجدير بالذكر ّ

التامة من أهل العلم بتحرير حده وضبط مصطلحه؛
مع أهميته البالغة -لم يلق العناية ّ
لبيان ما يدخل فيه وما ال يدخل ,بل اكتفى أهل العلم ممن كتبوا فيه ببيان صحته ,وأنه

أحسن طرق التفسير وأبلغها ,وذكر بعض أنواعه والتمثيل لها( .)4وعلى الرغم من كثرة
ما ُكتب فيه ,إال إنه علم لم ينضج بعد؛ إذ نقل اإلمام الزركشي عن بعض العلماء

قولهم" :العلوم ثالثة ,علم نضج وما احترق وهو علم األصول والنحو ,وعلم ال نضج وال
احترق وهو علم البيان والتفسير ,وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث"( ,)5وهذا
يدلّل على سعة أُفق المجال التفسيري ,ومدى عمقه ,وفيه إشارة لشحذ همم الباحثين,
التدبر للنصوص القرآنية الكريمة.
واستفزاز عقول المتدبرين ,للنهضة نحو عمق التف ّكر و ّ
) )1سورة القيامة ,اآليتان .12-17
) )2ينظر :المدخل لدراسة القرآن الكريم :ألبي ُشهبة :ص.11

) )3ينظر :المستصفى في علم األصول :ألبي حامد الغزالي :ص ,113والمدخل لدراسة القرآن الكريم :ألبي
ُشهبة :ص.21

) )4ينظر :قواعد الترجيح عند المفسرين :للحربي.320/2 :
) )5المنثور في القواعد الفقهية :للزركشي.72/1 :
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حداً دقيقاً مانعاً لهذا المصطلح يحدده ويضبطه
ويرجع سبب عدم وضع العلماء ّ

إلى أمرين(:)1

األول :االكتفاء بالتمثيل عن التعريف ,وبالمثال يتضح المقال.
ّ

الثاني :ارتباطه بمصطلح التفسير ,ووجه هذا االرتباط أن تفسير
القرآن بالقرآن هو من أنواع التفسير وجزء منه ,فاكتفوا بتعريف الكل عن الجزء ,فمتى
تبين بذلك معنى تفسير القرآن بالقرآن؛ وذلك عن طريق
تبين مصطلح التفسير واتضح ّ
ّ

بقية فنون وأنواع التفسير األخرى ,كتفسير القرآن
تقييده بهذا النوع من التفسير؛ ليخرج ّ
بالسنة ,وتفسيره بأقوال السلف ,وتفسيره بما ورد في لغة العرب.

يف تفسير القرآن
يف التفسير بأنه :البيان ,فعلى هذا يكون تعر ُ
وقد سبق تعر ُ

بالقرآن اصطالحاً هو :بيان القرآن بالقرآن ,ولهذا يمكن تقسيم مصطلح تفسير القرآن
بالقرآن إلى قسمين(:)2
األول :المصطلح المطابق لتعريف تفسير القرآن بالقرآن ,وهو :ما تحقّق فيه
ويعبِّر عنه المفسرون غالباً بلفظ « ًّبي َن-
معنى البيان عن الشيء في اآلية بآية أخرىُ ,

فسر» ومشتقاتها ومرادفاتها ,وهذا يشترك مع المعنى اللغوي للتفسير؛ فكالهما يدل على
الكشف واإلبانة.
الثاني :المصطلح الموسع ,وهو :ما لم يتحقق فيه معنى البيان
عن الشيء في اآلية بآية أخرى ,وانما فيه ربط آية بآية أُخرى؛ لوجود رابط بينهما في
المعنى أو في اللفظ أو في األسلوب أو لالستدالل بها على قول في تفسير اآلية.
) (1ينظر :تفسير القرآن بالقرآن ,دراسة تأصيلية :للبريدي :ص.12-17
) )2ينظر :تفصيل هذه التقسيمات واألمثلة عليها في :مقاالت في علوم القرآن وأصول التفسير :للدكتور

مساعد الطيار :ص ,131-122وشرح مقدمة التفسير البن تيمية :للدكتور مساعد الطيار :ص-175
 ,172وتفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية :للبريدي :ص.31
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ويدخل في هذا النوع جمع النظائر القرآنية ,أو اآليات ذات الموضوع الواحد أو
االستشهاد باآليات لتقوية بعض األقوال أو بيان ضعفها ,أو غير ذلك.
وهذا التقسيم مفهوم من عبارة شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه اهلل -عند كالمه

ُج ِمل في مكان فإنه قد فُسِّر في
عن تفسير القرآن بالقرآن وأنه أصح طُرق التفسير ,فما أ ْ

موضع آخر"ُ ,يشير إلى القسم األول ,وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر"
إلى القسم الثاني؛ إذ كثير من ذلك المختصر يرجع إلى القصص دون غيره ,كما هو
ممن تكررت قصصهم في القرآن (.)1
الحال في قصة آدم وموسى وعيسى وغيرهم ّ
تقدم يتبين :إن كل ما قيل أنه تفسير قرآن بقرآن ,إذا لم يتحقق فيه معنى
مما ّ
ّ

البيان عن شيء في اآلية بآية أُخرى ,فإنه ليس تعبي اًر مطابقاً لهذا المصطلح ,بل هو
من التوسع الذي يكون في تطبيقات المصطلح ,مما يدلل على إن كل استفادة من آيات
القرآن كاالستشهاد واالستدالل بها ,وغيرها ,يكون داخالً ضمن تفسير القرآن بالقرآن
بمصطلحه الموسع(.)2
مع التنبيه إلى :إن تفسير القرآن بالقرآن درجات وأنواع ,فهو يختلف قوةً

وخفاء ,ومطابقةً ومقاربة ,والكل يقدر بقدره ,فمتى استفدنا
وضعفاً ,وقرباً وبعداً ,وظهو اًر
ً
بيان آية من آية أُخرى من أي وجه؛ فهو داخل في مصطلح تفسير القرآن بالقرآن,
سمي ذلك تفسير
ويدل عليه صنيع من استخدم هذا الطريق من السلف والمفسرينُ ,
فن ّ
القرآن بالقرآن ,وال ُن ْخ ِرجه منه(.)3

) )1ينظر :مقدمة في أصول التفسير :شيخ اإلسالم ابن تيمية :ص31
) )2ينظر :مقاالت في علوم القرآن وأصول التفسير :للدكتور مساعد الطيار :ص.130
) )3ينظر :تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية :للبريدي :ص.11-12
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أهمية تفسير القرآن بالقرآن:

ال يخفى ما لهذا اللون من التفسير من أهمية كبرى ,وأثر بالغ في إعطاء
المعنى الذي ال يحتمل البديل ,إذ هو نابع من القرآن نفسه ,ومعلوم أن القرآن قطعي
يقيني يفسر بعضه بعضاً؛ لذلك قيل بأنه :أصح طرق التفسير وأحسنها وأبلغها وأوالها,
قدم على غيره ,وقد نقل بعض أهل العلم اإلجماع على كونه أشرف أنواع التفسير
فهو ُم ّ

وأجلها ,إذ ال أحد أعلم بمعنى كالم اهلل  من اهلل ؛ ألن المتكلم أعرف بمراد كالمه

من غيره(.)1
وتتضح هذه األهمية من خالل اآلتي(:)2
 .1ال شك أن قائل الكالم هو أدرى بمعاني كالمه وأهدافه ومقاصده من غيره,
تبين مراد القرآن من القرآن فال يعدل عنه إلى غيره.
فإذا ّ

ومن المعلوم أن اهلل  قد تكفل ببيان القرآن العظيم وتفصيله ,إذ قال تعالى:
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ,)3(وقوله :ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ.)4(
 .2اهتمام الصحابة والتابعين وأتباعهم بهذا النوع التفسيري ,فكانوا إذا أشكل
عليهم شيء في معنى اآلية رجعوا في ذلك إلى معلمهم  فبينه لهم وأزال
إشكالهم.
) )1ينظر :تفسير القرآن العظيم :البن كثير ,533/4 :مجموع الفتاوى :البن تيمية ,363/13 :التبيان في
أقسام القرآن :البن القيم :ص ,127ومختصر الصواعق المرسلة :البن قيم :ص ,412وايثار الحق
على الخلق :البن الوزير :ص ,354وأضواء البيان :للشنقيطي ,2/1 :ودفع إيهام االضطراب عن آيات
الكتاب :للشنقيطي :ص.11
) )2ينظر :تأويالت أهل السنة :للماتريدي ,113/1 :والموافقات :لإلمام الشاطبي ,275/4 :وأضواء البيان:
 ,2/1والتفسير والمفسرون :لمحمد حسين الذهبي ,31/1 :وقواعد الترجيح عند المفسرين :للحربي:
 ,311-312/1وتفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية :للبريدي :ص.15
) )3سورة البقرة ,من اآلية .127
) )4سورة القيامة ,اآلية .11
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 .3اهتمام العلماء والمفسرين من األسبقين والمعاصرين بهذا اللون من التفسير,
فالناظر في تفاسيرهم يجد تفسير القرآن بالقرآن ظاه اًر جلياً ,حتى جعلوا
ِ
ِّر لتفسير القرآن هو القرآن
ضمن قواعد التفسير أن ّأول ما َي ْرجعُ إليه المفس ُ
نفسه.

 .4يتوقف فهم بعض آيات القرآن على بعض ,حتى إن كثي اًر من آياته ال ُي ْفهَ ُم
معناها حق الفهم إال بتفسيرها في موضع آخر أو سورة أُخرى ,فكان لزاماً
على من يعترض لتفسير كتاب اهلل  أن ينظر أوالً في القرآن ,فيجمع ما
تكرر منه في موضوع واحد ,ويقابل اآليات بعضها ببعض؛ حتى يفسير
القرآن بالقرآن.
ُ .5يعد تفسير القرآن بالقرآن أولى وجوه الترجيح بين األقوال المختلفة في

التفسير و أقواها ,فالقول الذي تؤيده آيات القرآن ُمقدم على ما ُعدم ذلك.
المقدم على غيره ,وتقديمه ال
فدل ذلك على أهمية تفسير القرآن بالقرآن ,وهو ُ

فجعل األول كالمقدمة.
يعني إهمال بقية الطُرق ,بل ُي ِّ
كمل بعضها بعضاًُ ,

املطلب الثاني:

وفيه فروع:

أوجه تفسري القرآن بالقرآن

األول :األوجه الداخلة في المصطلح المطابق:
يتضمن المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن وجوهاً عدة منها:
الوجه األول :حمل المجمل على المبين:
بيان المجمل في القرآن الكريم يأتي على نوعين :البيان بالمتصل ,والبيان
بالمنفصل.
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فالبيان بالمتصل :هو الذي يأتي تفسيره بعده متصالً مباشرةً ,سواء كان في

يتعرض له المفسرون ,حتى الذين ألفوا في
اآلية نفسها أو في آية مستقلة بعدها ,وقلّما ّ
تفسير القرآن بالقرآن.
ومن أمثلة هذا النوع :قوله تعالى :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ,)1(بين اهلل  المراد بالخيطين بقوله في اآلية
نفسها :ﱭ ﱮ ,فهو بيان لما أُجمل قبله ,فعلم بذلك أن المراد بياض النهار من
سواد الليل(.)2
أما البيان بالمنفصل :فهو الذي يقع منفصالً في آية أُخرى ,أي :االنفصال بين
المبيِّن والمبين ,ومن أمثلته :قوله  :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

ﳔ ,)3(بعد قوله ﲖ ﲗ ,)4(فإنها بينت أن المراد به الطالق الذي يملك الرجعة
بعده ,ولوالها لكان الكل منحص اًر في الطلقتين(.)5
الوجه الثاني :حمل المبهم على الواضح:
ذكر الشنقيطي

المجمل عموماً ُمطلقاً ,اذ إن كل
المبهم أعم من ُ
 :أن ُ

مجمل ُمبهم ,وليس كل مبهم مجمالً(.)6
) )1سورة البقرة ,من اآلية .127

) )2ينظر :ما اتصل به بيانه من القرآن الكريم :للدكتور ملفي بن ناعم الصاعدي ,بحث منشور في مجلة
الجامعة اإلسالمية ,العدد  ,131سنة 1426ه :ص ,13وص.32
) )3سورة البقرة ,من اآلية .230
) )4سورة البقرة ,من اآلية .221
) )5ينظر :اإلتقان في علوم القرآن ,61-60/3 :وقواعد التفسير جمعاً ودراسة :للدكتور خالد السبت:
.111/1
) )6ينظر :مقدمة تفسير أضواء البيان :للشنقيطي.31/1 :
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والمبهمات في القرآن على نوعين:

1

األول :مبهم لم يدل الدليل على تعيينه ,ال من كتاب ,وال من سنة ,وال من أقوال
الصحابة ,الذين شاهدوا التنزيل ,وعرفوا التأويل ,فيجب إبقاءه على إبهامه؛ ألن تعيينه
ال يعود بكبير فائدة على المكلفين؛ ألنه لو كان فيه فائدة أو تعلق به حكم شرعي ,لبينه
اهلل.
ومن أمثلة هذا النوع :إبهام نوع الشجرة التي أكل منها آدم  وأسماء وأنواع
الطيور التي أحياها اهلل إلبراهيم  ولون كلب أصحاب الكهف.
والثاني :مبهم ُيبيِّن في موضع آخر سواء في القرآن وهو المراد هنا ,أو السنة,

أو في أقوال الصحابة الذين شاهدوا التنزيل ,فيحمل المبهم على الواضح ويعين فيه(.)1
ﳇﳉﳊ
ﳈ
ومن أمثلته :قوله  :ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳋ)2(؛ إذ أبهم هنا المرجون ألمر هلل ,ووضحتها اآلية األخرى بقوله تعالى:
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱚ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ,)3(
ﱛ
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘ ﱙ
فوضحت هذه اآلية بأنهم الثالثة الذين خلِّفوا في غزوة تبوك ,وهم :هالل بن أمية,
ّ
وم اررة بن ربعي ,وكعب بن مالك(.)4

) )1ينظر :قواعد التفسير جمعاً ودراسة ,721/2 :وتفسير التابعين :للدكتور محمد بن عبد اهلل الخضيري:
.211/2
) )2سورة التوبة ,اآلية .106
) )3سورة التوبة ,اآلية .112
) )4ينظر :تفسير جامع البيان :للطبري.545-465/14 :
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الوجه الثالث :حمل العام على الخاص

1

ِّصها آية أُخرى,
المراد بهذا الوجه في هذا الموضع :أن تأتي آية عامة ,وتخص ُ
أو مجموعة آيات ,وهذا هو القسم الثالث من أقسام العام في القرآن ,وهو العام
المخصوص ,واألمثلةُ عليه من القرآن كثيرة جداً ,فتكون اآلية أو اآليات المخصِّصة
مفسرة ومبيِّنة لآلية العامة.
ِّ
ومن أمثلته :قوله تعالى :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱛ
ﱚ
ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ,)1(فهذه اآلية عامة في الحامل والحائل ,وقد ُخصِّصت بقوله
تعالى :ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ.)3()2(

الوجه الرابع :حمل المطلق على المقيّد.

قيد اللفظ
في ّ
المراد بهذا الوجه :أن يأتي اللفظ مطلقاً في آية ّ
ومقيداً في آية أُخرىُ ,

المطلق به ,ويكون مبيِّناً به( .)4ومن أمثلته :قوله تعالى :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ,)5(
فلفظ الدم في هذه اآلية مطلق ,وجاء في موضع آخر مقيداً بالمسفوح ,كما في قوله
تعالى ﲘ ﲙ ﲚ .)6(ذكر إبن كثير :أن الدم هنا يعني به المسفوح؛ لقوله تعالى:
ﲘ ﲙ ﲚ ,قاله ابن عباس ,وسعيد بن جبير(.)7
) )1سورة البقرة ,من اآلية .234
) )2سورة الطالق ,من اآلية .4
( )3ينظر :اإلتقان :للسيوطي ,52-50/3 :وتفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه :للدكتور علي بن سليمان
العبيد :ص.41

( )4ينظر :تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية :ص.46
) )5سورة المائدة ,من اآلية .3
) )6سورة األنعام ,من اآلية .145
( )7ينظر :تفسير القرآن العظيم.14/3 :

14

الوجه الخامس :تفسير األلفاظ الغريبة

1

وله صورتان:
األولى :تفسير لفظة غريبة بلفظة أشهر منها و أوضح عند السامع ,في آية
أُخرى .ومثالها :قوله تعالى :ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ,)1(فالسجيل لفظة
غريبة ,لكن هذا المعنى قد جاء في آية أُخرى بلفظة أشهر منها ,كما في قوله تعالى:
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ,)2(وكال اآليتين في قصة قوم لوط ,فدل على أن السجيل
المراد به الطين ,وخير ما ُيفسر به القرآن هو القرآن بالقرآن ,وبه قال السلف(.)3

والثانية :بيان المراد من اللفظة القرآنية بسياق آية أخرى

مثالها قوله تعالى :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
()4

اه َما» :بقوله تعالى :ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﲌ ؛ حيث فُسِّرت قوله «فَفَتَ ْق َن ُ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ.)6()5(

الوجه السادس :حمل القراءات بعضها على بعض
القراءة :هي :اختالف ألفاظ الوحي في كتابة الحروف ,أو كيفيتها من تخفيف
وتثقيل وغيرها(.)7

) )1سورة الحجر ,من اآلية .74
) )2سورة الذاريات ,اآلية .33
) )3ينظر :جامع البيان :للطبري ,111/17 :وأضواء البيان :للشنقيطي.112/2 :
) )4سورة األنبياء ,من اآلية .30
) )5سورة الطارق ,اآليات .12-11
) )6ينظر :أضواء البيان.142-141/4 :
) )7ينظر :البرهان في علوم القرآن :للزركشي ,312/1 :واتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر:
الدمياطي المشهور بالبناء :ص.7
ألحمد بن محمد
ّ
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واالختالف في القراءات على ثالثة أنواع(:)1
النوع األول :اختالف اللفظ والمعنى الواحد :نحو االختالف الوارد عن القُّراء في

قراءة" :الصراط" ,فمنهم من قرأها بالصاد ,ومنهم من قرأها بالسين ,وآخرون بالزاي,
"علَ ْي ِهم ,إِلَْي ِهم ,لديهم" ,فمنهم من ق أر ذلك بضم الهاء مع
واختالفهم أيضاً في قراءة َ

إسكان الميم ,ومنهم من ق أر بكسر الهاء مع ضم الميم واسكانها.

النوع الثاني :اختالف اللفظ والمعنى ,مع جواز اجتماع القراءتين في شيء واحد
لعدم تضاد اجتماعهما فيه :نحو اختالفهم :ﱎ ﱏ ﱐ بألف و"ملك" بغير
ألف؛ ألن المراد بهاتين القراءتين جميعاً هو اهلل  ,وذلك أنه هو مالك يوم الدين
وملكه ,فقد اجتمع له الوصفان جميعاً فأخبر تعالى بذلك في القراءتين.
النوع الثالث :اختالف اللفظ والمعنى ,مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء
واحد ,بل يتفقان من وجه آخر ال يقتضي التضاد.
وهذا النوع هو المراد هنا؛ ألن كل قراءة من القراءتين تكون بمنزلة آية قائمة
بنفسها ,إذ إن القراءتين إذا بان تعارضهما في آية واحدة لهما حكم اآليتين ,وصارت
بمثابة اختالف التنوع ,كما هو مشهور عند العلماء( ,)2فيكون بينهما ما يكون بين
اآليتين من جواز بيان أحدهما لألخرى وتفسيرها بها ,من توضيح ُمبهم ,او تخصيص
عام ,أو تقييد مطلق ,الى غير ذلك من أوجه بيان القرآن بالقرآن.
وهذا معنى قول أهل العلم رحمهم اهلل تعالى :أن القراءات ُيبيِّن بعضها بعضاً,

بمعنى :بعض القراءات في اآلية ُيبيِّن ما قد ُيجهل في القراءة األُخرى.

) )1ينظر :األحرف السبعة للقرآن :ألبي عمرو الداني :ص ,)42-47والنشر في القراءات العشر :البن
الجزري.50-41/1 :
) )2ينظر :أضواء البيان :للشنقيطي ,330/1 :وفصول في أصول التفسير :للدكتور مساعد الطيار:
ص.162
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مثال ذلك :قال تعالى :ﲝ ﲞ ,)1(مع قراءة « َيطه ْرن» ,فيؤخذ من القراءة

الثانية أن قوله« :يطهرن» وهي القراءة األُولى ُيراد به االغتسال مع انقطاع الدم ,فال
يجوز قربان المرأة قبل ذلك ,فقراءة التشديد مبيِّنة لمعنى قراءة التخفيف(.)2

الوجه السابع :تفسير معنى آية بآية أُخرى
مثاله :تفسير معنى قوله تعالى في سورة النساء :ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ,)3(بقوله تعالى :ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ.)4(
ذكر القرطبي

عند آية النساء :أنهم إنما تمنوا هذا حينما أروا البهائم تصير

تراباً ,وعلموا أنهم مخلدون في النار؛ وهذا معنى قوله تعالى :ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ.)5(
الوجه الثامن :أن يحيل في آية على شيء ذُكر في آية أُخرى:
وهذا الوجه من أصرح األوجه في تفسير القرآن بالقرآن ,وأمثلته في القرآن قليلة,
ويمكن إدخاله تحت وجه توضيح المبهم.
مثاله :قوله تعالى :ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ,)6(والمراد بما نزل في الكتاب :قوله
ﳒﳔﳕ
ﳓ
تعالى :ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

) )1سورة البقرة ,من اآلية .222
) )2ينظر :اإلتقان في علوم القرآن :للسيوطي ,271/1 :وفصول في أصول التفسير :ص ,161وقواعد
التفسير جمعاً ودراسة :للدكتور خالد السبت.10/1 :
) )3سورة النساء ,من اآلية .42
) )4سورة النبأ ,من اآلية .40
) )5ينظر :تفسيره الجامع ألحكام القرآن ,111/5 :وتفسير القرآن العظيم :البن كثير.307/2 :
) )6سورة النساء ,من اآلية .140
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ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ.)2()1(

الوجه التاسع :أن يذكر شيء في موضع ,ثم يقع عنه سؤال وجواب في موضع
آخر
مثاله :قوله تعالى :ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ,)3(فسر رب العالمين ,بسؤال
فرعون عنه ,واجابة موسى عليه في قوله تعالى :ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱨ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ.)5()4(
ﱩ
ﱥﱦﱧ

الوجه العاشر :أن يُذكر لفظ عام في موضع من القرآن ,ثم يُصرح في بعض
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه.
ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
مثال هذا النوع :قوله تعالى  :ﱙ
()6

ﱡ , فقد فسر شعائر اهلل بذكر بعض أفراده في قوله :ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ,)7(وقوله :ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ.)1()2(

) )1سورة األنعام ,اآلية .62
) )2ينظر :أضواء البيان :للشنقيطي ,311/1 :وتفسير القرآن بالقرآن :لعمر جاكيتي :ص.17
) )3سورة الفاتحة ,اآلية .2

) )4سورة الشعراء ,اآليات .24-23
) )5ينظر :أضواء البيان ,5/1 :و.12/6
) )6سورة الحج ,اآلية .32
) )7سورة البقرة ,من االية .152
) )2سورة الحج ,من اآلية .36
) )1ينظر :أضواء البيان :للشنقيطي.252-257/5 :
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الفرع الثاني :األوجه الداخلة في المصطلح الموسع
وفيه أوجه عدة:

الوجه األول :بيان الموجز بالمفصل:
والمراد بهذا الوجه :هو أن ترد آيات في القرآن الكريم موجزة ,ويأتي تفصيلها في
مواضع أُخرى من القرآن ,وأكثر ما ينطبق ذلك على قصص القرآن ,كقصة آدم
وابليس ,وقصة موسى وفرعون(.)1

الوجه الثاني :جمع موارد اللفظة أو األساليب القرآنية:
والمراد بهذا الوجه :أن يعمد المفسِّر عند تفسير كلمة أو أسلوب إلى اآليات التي
وردت فيها تلك الكلمة أو األسلوب في القرآن الكريم ,فيجمع اآليات التي أوردت هذه
اللفظة أو األسلوب.
وللمفسرين في هذا الوجه مسالك عدة منها:
معنى أو طريقة ,غالبة
األول :أن يرد اللفظ أو األسلوب في اآلية القرآنية على
ً
مطردة في القرآن الكريم ,وهذا ما يسمى بكليات القرآن ,اذ يورد المفسِّر اآليات التي
وردت فيها هذه الكلمة ,ليستد ّل بها على أن المراد باللفظة أو األسلوب هو المعنى

المطرد أو الغالب في القرآن(.)2

ومن أمثلته :ذكر اآليات التي ورد فيها لفظ "الورود" عند تفسير قوله  :ﲀ
()3
أن المراد به هنا الدخول,
ﲄ
ﲁﲂ
ﲃ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ , استدالً بها على ّ

()4
كقوله  :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ , فهذا أيضاً

) )1ينظر :تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه :للدكتور علي بن سليمان العبيد :ص.42
) )2ينظر :تفسير مقاتل بن سليمان ,52/5 :وتفسير القرآن بالقرآن جمعاً ودراسة :ص.103
) )3سورة مريم ,اآلية .71
) )4سورة هود ,اآلية .12
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ﲣ ﲥ ﲦ ﲧ,)1(
ﲤ
ورود دخول ,وكقوله :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
()2

وكقوله :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ , وأيضاً قوله :ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ,)3(اذ إن المراد بلفظ "الورود" في كل
واحدة من اآليات الدخول(.)4

الثاني :أن تكون ِ
متعددة ,فيورد المفسِّر
للفظ الواحد معان مختلفة في سياقات
ّ

وجوه معاني هذا اللفظ القرآني ,واطالقاته المختلفة في آيات القرآن الكريم ,مع إيراد
اآليات القرآنية المتعلقة بك ّل إطالقة ,وهذا ما يسمى بالوجوه والنظائر(.)5
ومن أمثلة ذلك :ذكر إطالقات الضالل في القرآن ,وايراد اآليات التي وردت
فيها هذه اإلطالقات ,عند تفسير إحداهما(.)6

أما مثال األسلوب:

قول ابن عباس في تفسيره قوله تعالى :ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ,)7(إذ يقول" :كادوا ال يفعلون ,ولم يكن الذي أرادوا؛ ألنهم أرادوا أن يذبحوها,
وكل شيء في القرآن "كاد" أو "كادوا" أو "لو" فإنه ال يكون ,وهو مثل قوله :ﱖ

ﱗ.)1(")2(
) )1سورة األنبياء ,اآلية .11
) )2سورة مريم ,اآلية .26
) )3سورة األنبياء ,اآلية .12
) )4ينظر :أضواء البيان :للشنقيطي.472-477/3 :
) )5ينظر :بحوث في أصول التفسير ومناهجه :للدكتور فهد بن سليمان الرومي :ص ,121-122وتفسير
القرآن بالقرآن جمعاً ودراسة :لعمر جاكيتي :ص.104
) )6ينظر :أضواء البيان.21/6 :
) )7سورة البقرة ,من اآلية .71
) )2سورة طه ,من اآلية .15
) )1جامع البيان :للطبري.211/2 :
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الوجه الثالث :جمع اآليات المتماثلة:

1

والمراد بهذا الوجه هو أن يورد المفسِّر اآليات المتماثلة والمتشابهة في اللفظ أو
المعنى أو الموضوع مع اآلية المراد تفسيرها.

فمثال التشابه في

اللفظ :ما روي عن ابن عباس في قوله :ﱦ ﱧ

()2
()1
بعها"(.)3
ﱨ , قال" :يتبعونه حق إتباعه ,ثم قرأ :ﱏ ﱐ ﱑ , يقول :ات َ

ومثال التشابه في المعنى :قول الشيخ السعدي

" :وفي قوله عن المنافقين:

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ,)4(بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على
العاصين ,وأنه بسبب ذنوبهم السابقة ,يبتليهم بالمعاصي الالحقة الموجبة لعقوباتها كما
قال تعالى :ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ,)5(وقال تعالى:
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ,)6(فعقوبة المعصية ,المعصية
بعدها ,كما أن من ثواب الحسنة ,الحسنة بعدها ,قال تعالى :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ.)2(")7(
وأما مثال التشابه في الموضوع :اآليات الواردة في صفات نساء أهل الجنة.
قال الشيخ الشنقيطي

ﱣ
ﱢ
عند تفسير قوله تعالى :ﱟ ﱠ ﱡ

) )1سورة البقرة ,من اآلية .121
) )2سورة الشمس ,اآلية .2
) )3تفسير القرآن العظيم :البن أبي حاتم ,)1151( ,212/1 :بسنده عنه من طريق عكرمة.
) )4سورة البقرة ,من اآلية .10
) )5سورة األنعام ,من اآلية .110
) )6سورة التوبة ,من اآلية .125
) )7سورةم مريم ,من اآلية .76
) )2تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان :للسعدي :ص.42
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ﱤ ﱥ ﱦ" :)1(لم يبين هنا صفات تلك األزواج ,ولكنه بين صفاتهن الجميلة
()2

في آيات أُخر ,كقوله :ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ , وقوله :ﲞ ﲟ

ﲠ ,)3(وقوله :ﱞ ﱟ ﱠ ,)4(وقوله :ﱈ ﱉ ,)5(إلى غير
ذلك من اآليات المبيِّنة لجميل صفاتهن"(.)6

الوجه الرابع :الجمع بين ما يُتوهم إنه ُمختلف و ُمضطرب

والمقصود به :النصوص القرآنية التي يظن الناظر فيها ألول وهلة أنها مختلفة

أو مضطربة ,كأن يرد نفي في إحدى هذه النصوص في موضع ,ويقع إثباته في
ويخبر عنه في موضع آخر
موضع آخر ,أو ُيخبر عن شيء بخبر في أحد المواضعُ ,

فيتوهم وقوع اضطراب في
بخبر آخر ,بحيث يصعب على قليل الفهم الجمع بينهما؛ ُ

النصوص بسبب ذلك ,إذ إن كل ما أوهم التعارض بين اآليات فهو من ُموهم االختالف
والتضارب(. )7
ومن أمثلته :قوله تعالى :ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ,)2(فقد أخبر اهلل  في هذه اآلية أنهم :ال يتساءلون يوم القيامة ,وقد وردت
آيات أُخرى تدل على أنهم يتساءلون ,كقوله تعالى :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

) )1سورة البقرة ,من اآلية .25
) )2سورة الصافات ,اآلية .42
( )3سورة الرحمن ,اآلية .52
( )4سورة الواقعة ,اآلية .23
) )5سورة النبأ ,اآلية .33
) )6أضواء البيان.11/1 :
) )7ينظر :قواعد التفسير جمعاً ودراسة :للدكتور خالد السبت.616/2 :
) )2سورة المؤمنون ,اآلية .101

22

1
ﱏ.)2()1(

الوجه الخامس :ما جاء على وجه االستشهاد واالستدالل لقول من األقوال
والمقصود به :أن يورد المفسِّر آيات القرآن في بيان بعض األقوال التفسيرية ,أو
تقويتها ,أو االستشهاد بها استطراداً للتفسير الذي أورده في اآلية ,وله الوجه عدة
صور(.)3
ومن األمثلة على هذا الوجه :قوله تعالى :ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ,)4(فقد قال جمهور أهل التفسير :أنه عام لجميع النساء ,وليست خاصة بأزواج
النبي  واستدلوا على ذلك بقوله تعالى بعده :ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ؛
فهو إشارة وقرينة واضحة تدلل على تعميم الحكم؛ إذ لم يقل أحد من المسلمين إن غير
منهن(.)5
أزواج النبي  ال حاجة إلى طهارة قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة
ّ

الوجه السادس :جمع تفاصيل القصة القرآنية:

والمراد به :أن ترد القصة القرآنية موجزة في موضع ,ومفصلة في موضع أو
المفصل لها ,ومن
مواضع أُخرى ,فيورد المفسِّر عند تفسير القصة الموجزة الموضع
ّ
المعلوم أن هذا ال يكون فيه بيان إال أن يكون في الموضع الموجز إبهام أو إجمال,
المفصل.
بينه الموضع
ّ

مثاله قصة آدم وقصة موسى عليهما السالم وغيرهما من األنبياء والمرسلين ,إذ

) )1سورة الصافات ,اآلية  ,27وسورة الطور ,اآلية .25
) )2ينظر تفصيل هذا المثال واألجوبة عليه ودفع ما يوهم االختالف والتعارض عنه في :دفع إيهام
االضطراب عن آي الكتاب :للشنقيطي :ص.165-164
( )3ينظر :تفسير القرآن بالقرآن جمعاً و دراسة :لعمر جاكيتي :ص.102-107
) )4سورة األحزاب ,من اآلية .53
) )5ينظر :أضواء البيان :للشنقيطي.242/6 :
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وفصلها في ٍ
سور أُخر(.)1
أوجز اهلل قصصهم في بعض السورّ ,

الوجه السابع :التفسير بالسياق القرآني:

والمقصود به :أن يلحظ المفسِّر سياق اآلية ,فيربطها بما قبلها ,أو بعدها ,سواء
كان ذل في اآلية نفسها ,أو في مجموعة من اآليات(.)2
كبير في تفسير اآليات القرآنية ,لذلك يقول
ا
دور
ومن المعلوم :أن للسياق ا
الزركشي

عند حديثه عن األمور التي تعين على فهم المعنى عند اإلشكال:

"الرابع :داللة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد
وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الداللة وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد
()3

المتكلم فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته"  ,ومثاله :قوله تعالى :ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ,)4(كيف تجد سياقه يدل على إنه الذليل الحقير ,وأن
الشقي
المفسِّر ربط اآلية بما قبلها وبما بعدها فقرر أن هذه اآلية تهكم واستهزاء بهذا
ّ
األثيم؛ ألنها وردت في سياق بيان عذاب هذا األثيم ,فدل السياق على أن المراد
بـ"العزيز الكريم" أن ذلك األثيم ذليل حقير ,توبيخاً له(.)5

املطلب الثالث:

مصادر تفسري القرآن بالقرآن وحجيته

تُ ُّ
عد مصادر التفسير من المراجع األولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره

المفسِّر في الكشف عن مراد اهلل  من كالمه ,وهذه
للقرآن الكريم ,والتي يعتمد عليها ُ
المصادر هي :القرآن الكريم ,والتفسير النبوي ,وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم,
) )1ينظر :تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية :للبريدي :ص.51-57
) )2ينظر :تفسير التابعين :للدكتور علي الخضيري.617/2 :
) )3البرهان في علوم القرآن :للزركشي.200/2 :
) )4سورة الدخان :اآلية .41
) )5البرهان في علوم القرآن.201-200/2 :

24

1

واللغة ,والرأي واإلجتهاد ,وقد أسماها ابن تيمية
الزركشي

بـ«طرق التفسير» ,وأسماها

بـ«مآخذ التفسير» ,وقيل منابع التفسير( .)1وسيكون الحديث عن هذه

المصادر بشيء من التفصيل وهي كاآلتي:

المصدر األول :القرآن الكريم
والمقصود به ما جاء بيانه في القرآن نفسه ,مما هو توقيفي ال مجال لالجتهاد
فيه ,وال يتنازع فيه ذي لب؛ كونه كالم اهلل  وهو إما أن يكون على طريقة السؤال
والجواب ,سواء أكان في موضع واحد من اآلية الواحدة أم السورة الواحدة ؟ ,أو قد يكون
الجواب أو على طريقة ذكر الموصوف واتباعه بأوصافه ,وغيرها من األوجه ,فهذا
مصدره القرآن العظيم ,اذ إن هذا التفسير له المرتبة األولى العليا في استمداد معاني
كالم اهلل كونه أوثق مصادر التفسير والتي ال تقبل الشك في بيان المعنى المراد(.)2

المصدر الثاني :التفسير النبوي
صح نقله عن رسول اهلل  في تفسير بعض آيات القرآن الكريم
وي ْقصد به ما ّ
ُ

ببعض ,فهذا المصدر والذي قبله من أعلى وأبلغ مصادر تفسير القرآن بالقرآن؛
وحكمهما القبول والرجوع إليهما وجوباً؛ ألنه بيان من وظيفته البيان  ,ولقد ُنقل عنه
الكثير من التفسير ,فكان أحياناً يستعمل هذا الطريق ,فيفسر آية بآية أُخرى ,أو ُيشير

إليها في موضعها( .)3ومن أمثلة ذلك:

 .1حديث عبد اهلل ابن مسعود  إذ قال :لما نزلت هذه اآلية ﱁ ﱂ ﱃ

) )1ينظر :مقدمة في أصول التفسير :ص ,31والبرهان في علوم القرآن ,156/2 :ومقاالت في علوم
القرآن :للدكتور مساعد الطيار :ص.127
) )2ينظر :التفسير والمفسرون :للذهبي 33-31/1 :و ,115-114/1ومقاالت في علوم القرآن :ص.127
) )3ينظر :التفسير والمفسرون 36/1 :وص ,114وتفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية :للبريدي :ص-23
 ,24وتفسير القرآن بالقرآن جمعاَ ودراسة :لعمر جاكيتي :ص.61
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ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ,)1(شق ذلك على
أصحاب النبي ,وقالوا :أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول اهلل " :ليس كما
ﱟﱡﱢﱣ
ﱠ
تظنون ,إنما هو كما قال لقمان البنه :ﱜ ﱝ ﱞ

ﱤ.)3()2(
()4

 .2حديث عبد اهلل ابن عمر  أن رسول اهلل قال :ﲺ ﲻ

خمس :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ
ﳌ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ
ﳍ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳘ.)6(")5(
واستعمال النبي لهذا الطريق ,وان كان قليالً؛ يكسب هذا الفن التأصيل
العلمي ,إذ يجعله من أهم مصادر تفسير القرآن ,فكانت السنة النبوية المصدر الثاني
من مصادر تفسير القرآن بالقرآن(.)7

المصدر الثالث :تفسير الصحابة
اعتنى الصحابة الكرام  بتفسير القرآن الكريم عناية عظيمة ,وكان أغلب ما
يرد عنهم في ذلك من توضيح المبهم ,وتبيين المجمل ,وتشبيه اآليات بعضها ببعض,
) )1سورة األنعام ,اآلية .22

) )2سورة لقمان ,من اآلية .13
) )3صحيح البخاري :كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ,باب ما جاء في المتأولين 12/1 :برقم
( ,)6137وصحيح مسلم :كتاب اإليمان ,باب صدق اإليمان واخالصه 114/1 :برقم (.)117
) )4سورة األنعام ,من اآلية .51
) )5سورة لقمان ,اآلية .34

) )6صحيح البخاري :كتاب تفسير القرآن ,باب (وعنه مفاتح الغيب ال يعلمها اال هو) 56/6 :برقم (.)4627
) )7لالستزادة في أمثلة هذا المصدر ينظر :تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية :للبريدي :ص,26-24
وتفسير القرآن بالقرآن جمعاً ودراسة :لعمر جاكيتي :ص.62-61
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دق عليهم معنى معين ,وقد ُنقل
والغرض من ذلك إزالة اإلشكـال الذي قد يحصل إذا ّ
عنهم من ذلك الكثير ,ومنه:

()1

 .1ما روي عن عمر بن الخطاب  في قوله تعالى :ﱡ ﱢ ﱣ

قال" :هما الرجالن يعمالن العمل فيدخالن به الجنة ,وقال :ﳅ ﳆ

ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ,)2(قال :ضرباءهم"(.)3
 .2وما روي عن ابن عباس  في تفسير قوله تعالى :قوله :ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ.)4(
قال :أما األولى فحين قال :ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ,)5(وأما اآلخرة فحين قال :ﱢ ﱣ ﱤ.)7(")6(

المصدر الرابع :تفسير التابعين وأتباعهم 
وقد ورد عنهم في هذا اللون الشيء الكثير ,وهذه بعض األمثلة التي وردت

عنهم في ذلك:

ﱴ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱲ ﱵ
 .1ما روي عن مجاهد  في قوله تعالى  :ﱳ

ﱻ ,)2(قال" :الرجل يذنب الذنب ,فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشى
) )1سورة التكوير ,اآلية .7
) )2سورة الصافات ,اآلية .22
) )3أخرجه الطبري في تفسيره :جامع البيان.244/24 :
) )4سورة النازعات ,اآلية .25
) )5سورة القصص ,من اآلية .32
) )6سورة النازعات ,من اآلية .24
) )7أخرجه الطبري في تفسيره :جامع البيان ,203/24 :بسنده من طريق العوفي وهو طريق ضعيف ,كما
قال عنه الشيخ أحمد شاكر ,ينظر تعليقه على هامش تفسير الطبري.263/1 :
) )2سورة المطففين ,اآلية .14
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ﲋ ﲍ
الذنوب عليه ,قال مجاهد :وهي مثل اآلية التي في سورة البقرة  ﲌ
ﲕ ﲗ ﲘ
ﲖ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲙ.)2(")1(
ﲝ
ﲜ
 .2ما روي عن الحسن البصري  في قوله تعالى :ﲙ ﲚ ﲛ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ.)3(

قال" :إن كان الرجل لقد جمع القرآن ,وما يشعر جاره .وان كان الرجل لقد فقه
الفقه الكثير ,وما يشعر به الناس ,وان كان الرجل ليصلي الصالة الطويلة في بيته
وعنده الزور ,وما يشعرون به ,ولقد أدركنا أقواما ما كان على األرض من عمل يقدرون
على أن يعملوه في السر فيكون عالنية أبدا! ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء,
وما يسمع لهم صوت ,إن كان إال همسا بينهم وبين ربهم ,وذلك أن اهلل يقول :ﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ ,وذلك أن اهلل ذكر عبداً صالحا فرضي فعله فقال :ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ.)5(")4(

()6

 .3وما روي عن عبد الرحمن بن زيد

()7

 في قوله تعالى :ﲽ ﲾ

قال" :النذير :النبي ,وق أر ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ.)1(")2(

))1
))2
))3
))4
))5

سورة البقرة ,اآلية .21
ينظر :جامع البيان :للطبري.221/24 :
سورة األعراف ,اآلية .55
سورة مريم ,اآلية .3
ينظر :جامع البيان ,)14777( 425/12 :والكشف والبيان :للثعلبي ,240/34 :ومعالم التنزيل:
للبغوي ,237/3 :وتفسير القران العظيم :البن كثير ,422/3 :والدر المنثور :للسيوطي.476/3 :

) )6هو :عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي موالهم ,ضعيف ,من أتباع التابعين ,توفي سنة 122ه,
ينظر :تقريب التهذيب :البن حجر العسقالني :ص.)3265( 340
) )7سورة فاطر ,من اآلية .37
) )2سورة النجم ,اآلية .56
) )1ينظر :جامع البيان.472/20 :
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منهج الصحابة والتابعين  في تفسير القرآن بالقرآن
لقد كان للسلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في استعمال هذا الطريق
أساليب عدة منها(:)1
المفسرة.
 .1عدم النص على معتمد الربط بين اآليتين المفسرة و ِّ
المفسرة والمفسرة دون بيان معتمد الربط بينهما ,وهو
 .2اإلكتفاء بذكر اآليتين
ِّ
الغالب في صنيعهم.
ميزها عن غيرها ,إن كان هناك أكثر
 .3النص على اسم السورة ,أحياناً ,لكي ُي ّ
من آية.

المفسرة دون ذكرها.
 .4قد ُيشير الصحابي أو التابعي إلى اآلية
ِّ
المفسرة بعد تفسير اآلية المفسرة.
 .5وقد يكون بقراءة اآلية
ِّ

المصدر الخامسُ :كتب التفسير التي اعتنت بتفسير القرآن بالقرآن(.)2

فقد اعتنت أكثر ُكتب التفسير بهذا الطريق ,بين م ٍ
قل و ُمكثر ,وهنا ُنشير إلى
ُ
أشهر من أعتمده واعتنى به ,بل وأكثر منه ,وقد كان اعتناءهم في ذلك على طريقتين:
األولى :االهتمام والعناية به في تفاسيرهم ضمناً دون إفراده ,ومن أشهرهم وعلى

رأسهم في هذه الطريقة:

 .1شيخ المفسرين وامامهم أبو جعفر ,محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة

310هـ ـ في كتابه :جامع البيان في تأويل آي القرآن ,وهو أشهر من اعتمد
هذا الطريق من المتقدمين ,وكان تفسير القرآن بالقرآن عنده على نوعين:

) )1ينظر :تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية :للبريدي :ص ,30وتفسير القرآن بالقرآن جمعاً ودراسة :لعمر
جاكيتي :ص.65
) )2ينظر :تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية :ص ,33-30وتفسير القرآن بالقرآن جمعاً ودراسة :ص-66
.73
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النوع األول :ما يرويه من الروايات واآلثار عن السلف من الصحابة التابعين
وأتباعهم ,فهو أكثر من ُنقل عنهم في التفسير.
النوع الثاني :ما يقوم به ابن جرير بنفسه بعملية تفسير القرآن بالقرآن ,ومن
أمثلته :عند تفسيره لقوله تعالى :ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ,)1(قال" :والذي
رغب اهلل في وصله وذم على قطعه في هذه اآلية :الرحم ,وقد ّبين ذلك في كتابه ,فقال

تعالى :ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ.)3(")2(

 .2أبو الفداء ,عماد الدين إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 770هـ ـ في كتابه:
تفسير القرآن العظيم.
ُيعد هذا التفسير من أشهر ما ُد ِّون في التفسير ,وأكثر ما ُع ِرف من كتب

التفسير سرداً لآليات المتناسبة في المعنى الواحد ,وهو شديد العناية بتفسير القرآن
بالقرآن( ,)4وتفسير القرآن بالقرآن فيه على نوعين :منقول ومقول ,كصنيع اإلمام
الطبري ,إال أن المقول فيه أكثر ,اذ إن الناظر في تفسيره من أول وهلة قل أن يجد
صفحة ليس فيها عبارة" :وهو كقوله تعالى أو كما قال تعالى" ,ولهذا قال الشيخ أحمد
شاكر

في منهج اختصاره لتفسير ابن كثير" :حافظت كل المحافظة على الميزة

األولى لتفسير ابن كثير ,الميزة التي انفرد عن جميع التفاسير التي رأيناها ,وهي تفسير
القرآن بالقرآن؛ فلم أحذف شيئاً مما قاله المؤلف اإلمام في ذلك"(.)5
ومن أمثلته في تفسيره :عند تفسيره لقوله تعالى :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ,)6(
) )1سورة البقرة ,من اآلية .27
) )2سورة محمد ,اآلية .22

) )3تفسير جامع البيان :للطبري.415/1 :
) )4ينظر :التفسير والمفسرون  :للذهبي.175-174/1 :
)ُ )5عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير مختصر تفسير القرآن العظيم.10/1 :
) )6سورة المائدة ,من اآلية .3
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قال" :والدم يعني به المسفوح؛ لقوله :ﲘ ﲙ ﲚ ,)1(قاله ابن عباس وسعيد بن
جبير"(.)2
الطريقة الثانية :إفراد بالتصنيف والتأليف ,بحيث يكون تفسير القرآن بالقرآن هو
مقصد ذلك المفسِّر في كتابة.
إن المتقدمين من المفسرين -مع تناولهم لهذا التفسير -لم يفردوا لهذا النوع
مؤلفات تكون خاصة به ,وانما اعتنى بهذا النوع المعاصرين من علماء التفسير ,حتى
جعلوا له مؤلفات تكون بمثابة الخزانة لهذا النوع ,ومن أشهر المؤلفات في هذا النوع:
 .1مفاتح الرضوان في تفسير الذكر باآلثار والقرآن :لألمير محمد بن اسماعيل
()3

الصنعاني

المتوفى سنة 1121ه ـ.

وهذا الكتاب نسبه الشوكاني ومن تبعه البن المؤلف إبراهيم بن محمد( ,)4وقد

تصدى للرد على ذلك محققوا الكتاب وأن هذا وهم من الشوكاني ,وقد صدر جزء من
هذا الكتاب عن مركز الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات العلمية ,بتحقيق هدى بنت

محمد بن سعد المقاطي رحمها اهلل ,وقدم لها العالمة المؤرخ المحقق القاضي إسماعيل
بن علي األكوع ,وفيه دراسة عن الصنعاني ,وتحقيق جزء من تفسيره ,حيث بدأ بتفسير

فسر مقتطفات من
سورة الفاتحة المباركة ,وكذلك سورة البقرة الى اآلية  222منه ,ثم ّ
مجموعة ُسور(.)5
) )1سورة األنعام ,من اآلية .145
) )2تفسير القرآن العظيم ,البن كثير.14/3 :
) )3وهو :محمد بن اسماعيل بن صالح المعروف باألمير الصنعاني ,صاحب التصانيف الكثيرة ولد ليلة
الجمعة نصف جمادى اآلخرة سنة 1011ه ,وتوفي في شعبان سنة 1122ه ,ينظر :البدر الطالع
بمحاسن من بعد القرن السابع :لمحمد بن علي الشوكاني.131-133/2 :
) )4ينظر :البدر الطالع ,423/1 :وتبعه على ذلك إسماعيل بن محمد البغدادي في كتابه :إيضاح المكنون:
.520/4
) )5ينظر :تفسير القرآن بالقرآن جمعاً ودراسة :لعمر جاكيتي :ص.62

31

1

 .2فتح الرحمن في تفسير القرآن بالقرآن :إلبراهيم بن محمد بن إسماعيل
الصنعاني( )1المتوفى سنة 1213ه ــ.
وهذا الكتاب خاص بتفسير القرآن بالقرآن ويفهم هذا من مقدمة الكتاب ومن اسم
الكتاب ,وهو ال يتطرق لذكر اآلثار كما يذكرها والده إال شيء يسير ,كما أنه بدأ
فسر  123آية في قرابة  500ورقة(.)2
بتفسير القرآن من أولهّ ,
 .3تفسير القرآن بكالم الرحمن :ألبي الوفاء ,ثناء اهلل الهندي األمر تسري,
المتوفى سنة 1362ه ـ.
وهذا التفسير من أوسع ُكتب التفاسير في االستشهاد باآليات ,إذ إن

مؤلفه يستشهد باآلية على كل مقطع أو جملة أو كلمة من اآلية المفسرة,
وألدنى شبه بين اآليتين سواء في اللفظ أو المعنى أو األسلوب ,كما أنه ال يتعرض
لوجه البيان واالستشهاد باآلية ,وانما يكفي إليراد اآلية بالتعليل بقوله" :لقوله تعالى" وقد
()3

يخفى أحياناً وجه االستشهاد في بعض ما يورده من اآليات على تفسير اآلية

 .4أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :للعالمة محمد األمين الشنقيطي,
المتوفى سنة 1313هـ(.)4
) )1هو :السيد إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صالح االمير الصنعاني الزيدي ,ولد سنة 1141ه وتوفي
سنة 1213ه ,رحل إلى مكة واستوطنها ,ينظر :البدر الطالع ,423/1 :وايضاح المكنون,520/4 :
ومعجم المؤلفين :لعمر بن رضا كحالة.26/1 :
) )2هذه المعلومة نقلها الطالب عمر جاكيتي صاحب رسالة تفسير القرآن بالقرآن جمعاً ودراسة من كالم
الدكتور عبد اهلل الزهراني في تحقيقه :لمفاتح الرضوان :ص ,41ينظر :رسالته :ص.70
) )3ينظر :المصدر نفسه :ص.70
) )4وهو :الشيخ محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ,ولد سنة 1325ه,
وكانت له مكانة علمية عالية في فنون مختلفة ,فقد كان بح اًر واسعاً في العلم في التفسير والفقه
واألصول والنحو وغيرها ,توفي بعد حياة مديدة حافلة بالتأليف والتدريس واإلفتاء سنة 1313ه ,ينظر
ترجمته :بقلم تلميذه الشيخ :عطية محمد سالم في آخر تفسير أضواء البيان 471/1 :وما بعدها.
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إن هذا التفسير أشهر كتاب في تفسير القرآن بالقرآن ,وهو أشهر من أن ُي َعرف,

وضع في مجاله ,إذ إن مؤلفه وضع لهذا التفسير مقدمة
فهو فريد في بابه ,وأفضل ما ُ

قيمة نافعة ,ذكر فيها جملة من أنواع بيان القرآن بالقرآن ,ولذلك يقول عنه بعض أهل
العلم" :مدرسة كاملة يتحدث عن نفسه"؛ وذلك لما لمؤلفه من مكانة علمية رفيعة في
شتى العلوم ,ولم يؤلف هذا الكتاب على طريقة المفسرين بتفسير القرآن كله آية آية,
وانما اقتصر على اآليات التي ورد بيانها في القرآن لكريم نفسه ,مع تركه لتفسير بعض
اآليات.
ومن السمات البارزة التي يتميز بها هذا الكتاب عن باقي ُكتب

تفسير القرآن بالقرآن :ذكر جه البيان بين اآلية واآلية األخرى ,وكذلك استعمال األلفاظ

عبر عنه بذلك ,وان كان الجمع بين
الدالة على مراده من إيراد اآلية ,فإن كان البيان ّ
عبر عن ذلك بعبارة ُيفهم منها ذلك الجمع(.)1
النظائر وتأكيد معنى اآلية بهاّ ,

القيم إلى آخر سورة المجادلة ,ثم
وقد وصل الشيخ الشنقيطي في تأليف الكتاب ّ
فأتم تفسيره بعده تلميذه الشيخ :عطية محمد
وافته المنية ,وفاضت روحه إلى رب البريةّ ,

سالم رحمهما اهلل تعالى(.)2

 .5تفسير القرآن بالقرآن والسنة واآلثار وباألسلوب الحديث :للشيخ أحمد بن عبد
الرحمن القاسم المتوفي سنة 1421هــ.

العالمة صالح الفوزان ,قائالً
وهو تفسير مطبوع في ست مجلدات ,وقدم له ّ

عنه" :وهو اسم ُيطابق مسماه ,فقد قرأت مواضع فأعجبني إلمامه بتلك النواحي فهو
قيم ُيعتبر لبنة في بناء البيان لكتاب اهلل . )3("
تفسير ّ
( )1ينظر :تفسير القرآن بالقرآن جمعاً ودراسة :لعمر جاكيتي :ص.71
) )2ينظر :تفسير القرآن بالقرآن والسنة واآلثار وباألسلوب الحديث :ألحمد بن عبد الرحمن القاسم :ص.5
) )3ينظر نقد هذا الكتاب في منهجه العقلي وطريقة مؤلفه فيه في :دراسات في التفسير وعلوم القرآن:

للدكتور محمد بكر عابد :ص ,15وغرائب المفسرين في أواخر القرن العشرين ,رسالة صغيرة :للدكتور
محمد بن عبد اهلل الصديق الشنقيطي :ص.1
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 .6التفسير القرآني للقرآن :للشيخ عبد الكريم محمود يونس الخطيب ,المتوفى
بعد سنة 1310ه ــ.
وهذا التفسير من المؤلفات المعاصرة ,إذ اشتمل هذا التفسير على المخالفات
الخطيرة ,والجرأة العالية ,ومما يؤخذ على هذا التفسير أيضاً اعتماد مؤلفه فيه على ما
ُيمليه عليه عقله ,فنحى منحى المدرسة العقلية ,وكان يرد بعض أخبار اآلحاد التي

يراها تعارض القرآن بحسب وجهة نظره كسحر النبي  وبعض أخبار المعراج ,وبعض

عالمات الساعة الكبرى ,فكان تفسيره مغاي اًر للمعنى المعروف للتفسير ,وبعيداً عن
األسلوب العلمي المألوف في تفسير القرآن بالقرآن ,فكان هذا مما ُيؤخذ عليه في

تفسيره(.)1

 .7الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن :ألحد المعاصرين اسمه :محمد
أبو زيد.

هذا الرجل ُن ِكس على رأسه ,فطوعت له نفسه أن يخوض في تفسير كتاب اهلل
على ما به من غو ٍ
ٍ
بكتاب مختصر في تفسير القرآن
اية وعماية ,حتى طلع على الناس
الكريم ,وهو وتفسيره أبعد ما يكونان عنه ,وقد جمع في تفسيره هذا الكثير من إلحاده

ووساوسه وأوهامه ,ثم سول له الغرور أن يسميه "الهداية والعرفان في تفسير القرآن
ومنع من التداول,
بالقرآن ,وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبيرة في مصر حين صدورهُ ,
أن يكون نموذج للتفسير اإللحادي
حتى اختفى عن أعين الناس ,وهذا التفسير يصلح ْ

للقرآن الكريم ,حتى إن بعض أهل العلم لم يطلع عليه إال بصعوبة بالغة؛ ألن مؤلفه

استغل مصطلح تفسير القرآن بالقرآن استغالالً سيئاً ,كما أنه أراد به أن يهدر صلة
السنة بالقرآن الكريم ,وينفي أن منزلتها منه منزلة المبيِّن من المبين ,حتى تصدى له
ُ

( )1ينظر نقد هذا الكتاب في منهجه العقلي وطريقة مؤلفه فيه في :دراسات في التفسير وعلوم القرآن:
للدكتور محمد بكر عابد :ص ,15وغرائب المفسرين في أواخر القرن العشرين ,رسالة صغيرة :للدكتور
محمد بن عبد اهلل الصديق الشنقيطي :ص.1
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أهل العلم األفاضل وأنتهى شره ,وخاب سعيه(.)1

حجية تفسير القرآن بالقرآن
عرفنا في ما تقدم أن أهم طرق التفسير وأصحها وأعلها هو تفسير القرآن
حجية تفسير القرآن بالقرآن وقبوله مطلقاً( ,)2ولكن
بالقرآن ,وهذا اإلطالق رّبما ُيفهم منه ّ
بحجية تفسير القرآن بالقرآن مطلقاً وال ُي ُّ
رد مطلقاً ,بل له
الواقع خالف ذلك ,إذ ال يقال
ّ
أحوال ثالثة ترجع إلى من قام بالتفسير(:)3

الحالة األولى :ما يكون قطعيا وحجته مطلقاً ,ويقبل دون أي معارضة ,ويشتمل
على نوعين:
النوع األول :ما كان صريحاً وواضحاً في داللته على التفسير بحيث ال ُيختلف

فيه ,كالذي يأتي تفسيره بعده مباشرة ,أو على هيئة السؤال ثم يأتي الجواب عنه من
القرآن نفسه ,أو على طريقة ذكر الموصوف ثم إتباعه بأوصافه إلى غير ذلك ,فهذا

حجة يجب قبوله والعمل به وال يجوز العدول عنه إلى غيره؛ ألن القرآن كله
النوع
ٌّ
قطعي ّ
صحيح ,وهو األقوى واألولى ,فيجب اعتماده واتباعه(.)4

حجة
صح وروده عن النبي  من تفسيره القرآن بالقرآن ,وهذا ّ
النوع الثاني :ما ي ُ

أيضاً وال يعدل عنه ويجب األخذ به لقوله تعالى :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ.)5(
) )1ينظر :التفسير والمفسرون :للذهبي.310/2 :
) )2وهذا الكالم مفهوم من قول الدكتور :محمد الذهبي في كتابه :التفسير والمفسرون" :114/1 :أما تفسير
القرآن بالقرآن ,أو بما ثبت من السُّنة الصحيحة ,فذلك مما ال خالف في قبوله؛ ألنه ال يتطرق إليه
الضعف ,وال يجد الشك إليه سبيالً".

) )3ينظر :تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية :للبريدي :ص ,23-20وتفسير القرآن بالقرآن جمعاً ودراسة:
لعمر جاكيتي :ص.60-51

) )4ينظر :التفسير والمفسرون ,114/1 :واالختالف في التفسير حقيقته وأسبابه :ص.4
( )5سورة النجم ,اآليتان .4-3
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الحالة الثانية :ما يكون مردوداً ُمطلقاً.

1

وهو ما يكون من قبيل الرأي المذموم الذي ال يستند إلى ضوابط التفسير وقوانين

الشرع وانما مصدره الرأي المجرد واتباع األهواء ,فهذا يكون بحمل بعض اآليات على

ٍ
بدعة أو لموافقة مذهب أو معتقد فاسد ,فهذا حرام مردود
بعض ,وجعلها نظائر ,لتقرير

فسر آية بآية(.)1
مطلقاً ,حتى وان كان صاحبه ّ

الحالة الثالثة :ما يكون من قبيل الرأي المحمود.
وهو الذي يعتمد على الفهم الصحيح المستند إلى دليل وقوة االستنباط ,مجرداً

من األهواء والبدع ,وهذا يحتاج إلى النظر والمناقشة ,فمنه المقبول والمردود كأي

اجتهاد في تفسير اآلية ,فقد يكون حمل اآلية على األخرى اجتهاداً مجرداً عن الهوى
والبدعة لكنه خالف الراجح؛ وذلك لوجود معارض أقوى منه ,أما إذا سلم من المعارضة

مرجحاً للقول الموافق له على ما خالفه من األقوال األخرى(.)2
فإنه يقبل ويكون ّ
فضال عن أن االجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن يختلف باختالف المفسِّر الذي
علواً ونزوالً ,فإن كان المفسِّر هو الصحابي جرى عليه ما يجري في حكم
ورد عنهّ ,
تفسير الصحابي ,وكذلك إن كان ذلك المفسِّر هو التابعي فحكمه حكم تفسير التابعي؛
ألن تفسير القرآن بالقرآن نوع من أنواع التفسير وهو جزء منه ,لذلك تصح مخالفة القائل
به ,إذا صح ورود ما يخالفه ,واعتماد القائل به إذا لم يوجد له ُمخالف(.)3

مما تقدم يتبين أن تفسير القرآن بالقرآن تفسير ال غبار عليه وال اعتراض ,وانما

يرد الغلط من المفسِّر نفسه ,بان ُيفسِّر الشيء بما ليس بتفسير له عند التحقيق(.)4
( )1ينظر األمثلة على هذا النوع والرد عليها في :تفسير سورة البقرة :للشيخ محمد العثيمين,16-15/3 :
عم له أيضاً 111/1 :و.201
وتفسير جزء ّ
) )2ينظر :قواعد الترجيح عند المفسرين :للحربي.322-321/1 :
) )3ينظر :تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية :للبريدي :ص.21
) )4ينظر :اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير :للدكتور محمد أبو شهبة :ص.106
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اجلزء الثاني:
الدراسة التطبيقية «سورة األنعام أمنوذجا»
املسألة األوىل:

قال تعالى ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ.)1(

نص الـرواية:
أخرج اإلمام الطبري في تفسيره قال" :حدثنا ابن حميد قال ,حدثنا حكام قال,
حدثنا عمرو ,عن مطرف ,عن المنهال بن عمرو ,عن سعيد بن جبير قال :أتى رجل
ابن عباس فقال :سمعت اهلل يقول :ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ,وقال في آية أخرى:
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ)2(؟ قال ابن عباس :أما قوله :ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ,فإنه
روا أنه ال يدخل الجنة إال أهل اإلسالم :قالوا" :تعالوا نجحد" ,فقالوا :ﲠ ﲡ ﲢ
لما أ
ﲣ ﲤ ,فختم اهلل على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ,ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ.)3("

ت ـراجـم الـرجـال:

 .1ابن ُحميد :أبو عبد اهلل ,محمد بن ُح َم ْي ِد بن حيان الرازي ,حافظ ضعيف,
كثير المناكير صاحب عجائب ,قال البخاري" :فيه نظر" ,وثقه جماعة

واألولى تركه ,وقال النسائي :ليس بثقة ,ولد سنة 160ه ـ توفي سنة
242ه ـ(.)4

ِ .2حكام :أبو عبد الرحمنِ ,حكام بن سلم الكناني ,ال ارزي ,وثقه ابن معين ,وأبو

) )1سورة األنعام ,اآلية .23
) )2سورة النساء ,من اآلية .42
) )3جامع البيان :للطبري.)13140( 302/11 :
) )4ينظر :الكاشف :للذهبي ,)4210( 166/2 :وسير أعالم النبالء :للذهبي.)137( 503/11 :
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حاتم ,والذهبي ,وابن حجر ,وكان من نبالء الرجال ,توفي سنة 110ه ـ(.)1
 .3عمرو :عمرو بن أبي قيس الرازي األزرقُ ,وثِق وله أوهام ,و كان من
أوعية الحديث ,وهو عند ابن حجر صدوق ,توفي سنة 170ه ـ(.)2
طِّرف بن طريف الكوفي ,أبو بكر ,ثقه فاضل ,وثقه :اإلمام
طِّرفُ :م َ
ُ .4م َ
أحمد ,وأبو حاتم ,وأبو داود ,وابن حجر وجماعة ,توفي سنة 143ه ـ(.)3
الكوفي ,وثقه ابن
 .5المنهال بن عمرو :المنهال ْبن َع ْمرو األسدي ,موالهم
ُّ
معين وغيره ,وهو عند الدار قطني وابن حجر :صدوق ,توفي
سنة(120هــ)(.)4

 .6سعيد بن ُجبير :سعيد بن جبير األسدي موالهم الكوفي ,ثقة ثبت فقيه ,توفي
سنة 15ه ـ(.)5

 .7ابن عباس :عبد اهلل بن عباس الصحابي الجليل ,ترجمان القرآن وحبر
األمة.

الحكم على اإلسناد:
تبين أنه
ألن في اسنادها محمد بن ُحميد ,وقد ّ
اسناد هذه الرواية ضعيف؛ وذلك ً
ضعيف.
إال أن اإلمام البخاري

أورد في صحيحه من أثر طويل ,وذكر من إسناد

تلك الرواية فقط :المنهال عن سعيد بن جبير قال :رجل البن عباس ,وجاء في هذا
) )1ينظر :تهذيب الكمال :للمزي ,)1421( 25-23 :وتقريب التهذيب :ص.)1437( 174
) )2ينظر :الكاشف :للذهبي ,)4211( 26/2 :وتاريخ اإلسالم :للذهبي ,)301( 462/4 :وتقريب التهذيب:
البن حجر :ص.)5101( 462
) )3ينظر :سير أعالم النبالء :للذهبي ,)31( 122-127/6 :وتقريب التهذيب :البن حجر :ص534
(.)6705
) )4ينظر :تاريخ اإلسالم :للذهبي ,)267( 324/3 :وتقريب التهذيب :البن حجر :ص.)6112( 547
) )5ينظر :تقريب التهذيب :البن حجر :ص.)2272( 234
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األثر الطويل قال ابن عباس فيه ":وأما قوله :ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ,ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ,فإن اهلل يغفر ألهل اإلخالص ذنوبهم ,وقال المشركون :تعالوا نقول لم
نكن مشركين ,فختم على أفواههم ,فتنطق أيديهم ,فعند ذلك عرف أن اهلل ال يكتم حديثا,
مما يدلل على أن متن الرواية األولى صحيح.

خالصة الحكم:
تبين أنه
ُ
سند هذه الرواية ضعيف؛ وذلك ألن في سندها محمد بن ُحميد ,وقد ّ

ضعيف ,ولكن متنها صحيح؛ ألنه في البخاري ,واهلل أعلم.

اآليات الواردة في الرواية:
اآلية المفسرة :قال تعالى ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ.)1(
المفسرة :قال تعالى ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
اآلية
ِّ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ.)2(

وج ــه تفسير القرآن بالقرآن واالرتباط بين اآليات:
في هذه الرواية المباركة ,جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن آيات من القرآن

العظيم تُوهم االختالف والتعارض ,ومنها هذه اآليتين ,حتى كشف له ابن عباس ,ما
اختُلِف عليه ,إذ بيِّن له أن اآلية المفسرة تتحدث عن المشركين ,فإنه لما أروا أنه ال
يدخل الجنة إال أهل اإلسالم :قالوا" :تعالوا نجحد" ,فجحدوا وكتموا فقالوا :ما كنا
مشركين ,لكن اهلل كان لهم بالمرصاد؛ فختم اهلل على أفواههم وتكلمت أيديهم
المفسرة,
وأرجلهم ,فعندها يعرف المشركون أن عند اهلل ال ُيكتم حديثاً ,كما في اآلية
ِّ
الدالة على إن المشركين ال يكتمون من خبرهم شيئاً يوم القيامة.
) )1سورة األنعام ,اآلية .23
) )2سورة النساء ,اآلية .42
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فالسائل ظن في أول وهلة أن هذه اآليات متعارضةُ ,يخالف بعضها بعضاً ,مما
ُيوهم االختالف والتناقض؛ فبين له ابن عباس أن في اآلية األولى كتموا شركهم
بأفواههم ,وفي الثانية ُختِم على افواههم وتكلمت جوارحهم ,فحينها عند اهلل ال ُيكتم
حديثاً ,وهكذا فتح ابن عباس على السائل الذي أُشكل عليه األمر .والوجه التفسيري
الذي نأخذه من هذه الرواية هو :الجمع بين ما ُيوهم االختالف و التعارض ,وهذا أحد
أوجه تفسير القرآن بالقرآن ,واهلل أعلم.

ال ــدراســة:

فسر غير واحد من المفسرين اآلية المفسرة بنحو ما ذكره ابن عباس في روايته

التي نحن بصدد دراستها؛ فاقتصروا على ذكر روايته عند تفسيرهم لآلية ومنهم :مجاهد,

وسعيد بن جبير في رواية أُخرى ,والبغوي ,وابن عطية ,والقرطبي ,وابن كثير(.)1
المفسرة حينما ُسئِل عن ذلك,
ولما جمع ابن عباس بين اآلية المفسرة واآلية
ِّ
ذكر للسائل :أن اهلل  ختم على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ,وكأنه ُيشير بذلك
إلى قوله تعالى في سورة يس :ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

المفسرة ,من عدم كتمهم شيئاً من
ﲙ ﲚ ,)2(وهذا المعنى دلت عليه اآلية
ِّ
الحديث ,مما ُيدلل على إن آية النساء واألنعام ويس غير متعارضة.
ولذلك ذكر اإلمام الطبري

المفسرة بمعنى :وال
 :أن أهل التأويل تأولوا اآلية
ِّ

تكتم اهلل جوارحهم حديثاً ,وان جحدت ذلك أفواههم(.)3

) )1ينظر :جامع البيان :للطبري ,304-303/11 :ومعالم التنزيل :للبغوي ,135/3 :والمحرر الوجيز:
البن عطية ,271-272/2 :والجامع ألحكام القرآن :للقرطبي ,401/6 :وتفسير القرآن العظيم :البن
كثير.246/3 :
) )2سورة يس :اآلية .65
) )3ينظر :جامع البيان :للطبري (.)373/2
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وأشار مقاتل بن سليمان إلى هذا المعنى ,إال أنه جمع بين اآلية المفسرة ,وبين
آية سورة يس ,إذ ذكر :أنهم لما كتموا شركهم ,ختم اهلل على أفواههم وتكلمت أيديهم
وأرجلهم بشركهم ,فذلك قوله تعالى في آية سورة يس ,وذكر اآلية(.)1
المفسرة :أن اهلل  أخبر أنهم
عند تفسيره لآلية
ِّ

وبين العالمة ابن عطية

ال يكتمونه حديثاً لنطق جوارحهم بذلك كله ,حين يقول بعضهم ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ,فيقول اهلل لهم :كذبتم ,ثم ينطق جوارحهم فال تكتم حديثاً(.)2
وأما اإلمام الشنقيطي

فقد جمع بين اآليات الثالث عند تفسيره آلية النساء

المفسرة ,وأزال ما دار حولها من إشكال ,إذ ذكر :أن عدم الكتم المذكور في هذه اآلية,
ِّ
إنما هو باعتبار اخبار أيديهم وأرجلهم بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم ,إذا أنكروا
شركهم ومعاصيهم ,وهو قوله تعالى في آية سورة يس ,وذكر اآلية ,وقرر أن آية النساء

المفسرة ال تتنافى مع آية األنعام المفسرة(.)3
ِّ

وقد نقل اإلمام ابن الجوزي إجماع المفسرين على أن المراد بالحديث المكتوم

هو :الشرك الذي نفوه عن أنفسهم(.)4

فاآلية المفسرة دلت على أنهم كتموا ما كانوا يعلمون ,فال بد من حمل عدم الكتم

فسرة ,على ما يتوافق مع تلك النصوص ,فلما أخبر اهلل  في آية يس أن
في اآلية الم ِّ
الكفار تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم ,حمل عدم الكتم على ذلك ,ويحمل ما بدا عنهم

من الكتمان على ما نطقت به أفواههم قبل الختم عليها ,فَ َكتَ َم الحق باعتبار اللسان,
وعدمه باعتبار األيدي واألرجل ,وبهذا الوجه جمع ابن عباس بين اآليات حينما
ُسئِل(.)5
) )1ينظر :تفسير مقاتل بن سليمان (.)524_523/3
) )2ينظر :المحرر الوجيز :البن عطية.55/2 :
) )3ينظر :أضواء البيان :للشنقيطي ,241/1 :وأيسر التفاسير :للجزائري.421/1 :
) )4ينظر :زاد المسير.407/1 :

) )5ينظر :دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب :للشنقيطي :ص.64-63
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األقوال األُخرى:

وقد ورد عن المفسرين أجوبة أُخرى في الجمع بين اآليات المذكورة ,ومنها:
 .1أن الجمع بين اآليات يكون بتعدد األماكن والمواطن يوم القيامة؛ فهو يوم
عظيم وله أهوال عظام ,وللناس فيه شؤون ومواقف مع ربهم ,فتارة ُيقرون
ويعترفون ,وتارة يكتمون ويجحدون ,فكل ذلك راجع إلختالف األماكن

والمواقف وذلك كله حق(.)1
 .2إن الكالم كله متصل ومعناه :أنهم يتمنون لو تُسوى بهم األرض ,ويودون
أال يكتموا اهلل حديثاً ,وذلك ندم على كذبهم حين قالوا :ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ.)2(
 .3وذكر بعضهم أن المعنى :أنهم ال يقدرون على أن يكتموا؛ ألن ما عملوه
من الشرك والمعاصي ظاهر عند اهلل ,فال يقدرون على كتمانه(.)3
ويمكن القول أن هذه األقوال -وان حكاها بعض المفسرين كأقوال مختلفة-
ليست متناقضة ,وكلها صحيحة ,وال مانع من حمل اآليات عليها.
صح عن ترجمان القرآن ,وهو قول
وان كان أوالها ما دلّت عليه آيات القرآن ,و ّ

الجمهور؛ فاألقوال كلها حق ,واهلل  أعلم بالصواب.

مما تقدم يتبين صحة تفسير آية االنعام بآية النساء وآية يس ,إذ إن المراد بعدم
كتمهم :شهادة أيديهم وأرجلهم ,وبذلك ال يتنافى مع اآليات األخرى الدالة على إن الكفار
يكتمون؛ فذلك بأفواههم قبل الختم ,فيكون الكذب بأقوالهم ,والصدق يكون من جوارحهم,
) )1ينظر :تفسير القرآن :للسمعاني ,430/1 :وزاد المسير :البن الجوزي ,407/1 :والبرهان في علوم
القرآن :للزركشي ,56/2 :والبحر المديد :البن عجيبة.107/2 :
) )2ينظر :المحرر الوجيز :البن عطية ,56/2 :والجواهر الحسان :للثعالبي.240/2 :
) )3ينظر :مفاتيح الغيب :للرازي ,25/10 :وفتح القدير :للشوكاني.531/1 :
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حينما يأمرها اهلل بالنطق فتنطق بالصدق ,واهلل  أعلم.

املسألة الثانية:

ﲿﳁﳂ
قال تعالى ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﳀ

ﳅﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ
ﳆ
ﳃﳄ

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ.)1(

نـص الرواية:
أخرج اإلمام الطبري في تفسيره قال" :حدثنا القاسم قال ,حدثنا الحسين قال,
حدثني حجاج ,عن ابن جريج ,عن عطاء الخراساني ,عن ابن عباس :ﲹ ﲺ
ﳅﳇ
ﳆ
هن خمس :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﲻّ :

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ.)3(")2(

تـراجـم الـرجـال:
 .1القاسم :القاسم بن الحسن ,شيخ الطبري ,تردد فيه واضطرب الشيخ أحمد
شاكر

 ,وتمنى أن يجد له من الروايات ما يدله على ترجمته ,وذكر:

أن في تاريخ بغداد ترجمة :القاسم بن الحسن بن يزيد الهمذاني الصائغ,
المتوفى سنة 272هــ ,فهذا يصلح أن يكون هو المراد ,ولكنه ال يطمئن إلى
ذلك ,وال يستطيع الجزم به ,بل ال يستطيع ترجيحه(.)4
فعلى هذا يكون القاسم بن الحسن ,غير معروف ,وأما عامة األسانيد التي
وردت من طريقه ففيها علل ,وعلى رأسها الحسين بن داود المصيصي "سنيد" الذي كان

) )1سورة األنعام ,اآلية .51
) )2سورة لقمان ,اآلية .34
) )3جامع البيان :للطبري ,)13307( 402/11 :وينظر :الدر المنثور :للسيوطي.277/3 :
) )4ينظر :هامش جامع البيان تعليق الشيخ أحمد شاكر ,507/7 :ومعجم شيوخ الطبري :للفالوجي.407 :
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ُيلقِّن شيخه فضعفاً ,وأما هذه األلوف المؤلفة من الروايات الواردة من طريقه ,فهي عبارة

عن كتاب مروي ,واهلل  أعلم(.)1

 .2الحسين :أبو علي المحتسب ,الحسين بن داود المصيصي ,الملقب "سنيد"
وهو لقب غلب عليه ,ضعفه أبو حاتم وقواه غيره ,وهو عند إبن حجر
ضعيف ,مع إمامته ومعرفته؛ لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه ,توفي
سنة 226ه ـ(.)2
 .3حجاج :أبو محمد ,حجاج بن محمد المصيصي ,ترمذي األصل ,سكن
بغداد ثم تحول إلى المصيصة ,قال عنه أحمد بن حنبل" :ما كان أضبطه
وأصح حديثه ,وأشد تعاهده للحروف ,ورفع أمره جداً" ,ووثقه علي ابن
المديني ,والنسائي ,وابن حجر ,توفي سنة 206ه ـ(.)3
 .4ابن جريج :أبو الوليد وأبو خالد ,عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج,
القرشي ,المكي ,الفقيه ,أحد األعالم ,ثقة ,فاضل ,وكان يدلس ويرسل,
توفي سنة 150ه ـ(.)4
 .5عطاء الخراساني :أبو أيوب ,عطاء بن أبي مسلم الخراساني ,واسم أبيه
ميسرة ,روى عن ابن عباس مرسالً ,وثقه ابن معين والدارقطني ,وهو عند
ابي حاتم :ثقة صدوق ,وعند ابن حجر :صدوق يهم كثي اًر ويرسل ,ويدلس,
) )1ينظر :معجم شيوخ الطبري ,للفالوجي :ص.416
) )2ينظر :الكاشف :للذهبي ,)2160( 462/1 :وتقريب التهذيب :البن حجر :ص ,2646 ,257ومعجم
شيوخ الطبري :للفالوجي :ص.417
) )3ينظر :تهذيب الكمال :للمزي ,)1127( 456-451/5 :وتقريب التهذيب :البن حجر :ص153
(.)1135
) )4ينظر :الكاشف :للذهبي ,)3461( 666/1 :وتقريب التهذيب :البن حجر :ص ,)4113( ,363ومعجم
شيوخ الطبري :للفالوجي :ص.417
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لم يصح أن البخاري أخرج له ,وذكر أبو داود وغيره :أن عطاء الخراساني
لم يدرك ابن عباس وال لقيه ولم يره ,توفي سنة 135ه ـ(.)1
 .6ابن عباس :عبد اهلل بن عباس ,الصحابي الجليل .

الـحـكـم على اإلسناد:
اسناد هذه الرواية ضعيف؛ لألسباب اآلتية:
األولى :إرسال عطاء الخراساني عن ابن عباس ,إذ إن عطاء لم يدرك ابن
عباس.
الثانية :إرسال ابن جريج وتدليسه عن عطاء ,وقد رواه بالعنعنة ,وابن جريج لم
يسمع التفسير من عطاء الخراساني ,وانما أخذه عن ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه,
أو هو كتاب دفعه إليه فَ َحدث منه ,فحديثه عنه ضعيف(.)2
الثالثة :ضعف الحسين بن داود المصيصي.

إال أن هذه الرواية إن لم تصح بهذا اإلسناد ,ال يعني أن المتن غير صحيح,
بل هو في صحيح البخاري من حديث سالم بن عبد اهلل ,عن أبيه ,أن رسول  قال:
ﳅﳇ
ﳆ
"مفاتيح الغيب خمس :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ.)3("

) )1ينظر :تهذيب الكمال :للمزي ,)3141( 110-106/20 :والكاشف :للذهبي ,)3205( 23/2 :وتقريب
التهذيب :البن حجر :ص.)4600( 312
) )2ينظر :سنن ابن ماجه :البن ماجة القزويني ,1042/2 :والكفاية في علم الرواية :للخطيب البغدادي:
ص ,315وهامش سير أعالم النبالء :للذهبي.141/6 :
) )3صحيح البخاري ,كتاب تفسير القرآن ,باب «وعنده مفاتح الغيب اليعلمها اال هو» 56/6 :برقم
(.)4627
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خالصة الحكم :سند هذه الرواية ضعيف؛ وذلك لألسباب المتقدمة ,ولكنها
صحيحة المتن كما جاءت في صحيح البخاري عن سالم بن عبد اهلل ,واهلل  أعلم.

اآليات الواردة في الرواية:
ﲿﳁﳂ
اآلية المفسرة :قال تعالى :ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﳀ
ﳅﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ
ﳆ
ﳃﳄ

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ.)1(
المفسرة :قال تعالى :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
اآلية
ِّ
ﳌ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ
ﳍ
ﳅﳇﳈﳉ ﳊﳋ
ﳆ

ﳘ.)2(

وجــه تفسير القرآن بالقرآن واإلرتباط بين اآليات:
في هذه الرواية المباركة ُيبيِّن ابن عباس  أن علم اهلل ُ محيط وشامل
لمفاتح الغيوب كلها ,فال تخفى عليه دقيقة ,وهذا المعنى جاءت تقرره اآلية المفسرة ,إال
أن هذه اآلية جاءت ُمجملة؛ فلم تُبيِّن المراد بمفاتح الغيب ,حتى بينها ابن عباس بأنها
المفسرة.
الغيبيات الخمسة المذكورة في آية لقمان
ِّ
أصله النبي ,وهو أول من فسر مفاتح الغيب
وهذا في األصل تفسير نبويّ ,
ونهَل منهُ من بعده صحابته األكارم ,وكان أسبقهم لذلك,
بأنها المذكورة في آية لقمانَ ,
ترجمان القرآن ,وحبر األمة ,فحمل آية األنعام المجملة لمفاتح الغيب على آية لقمان

المبينة لهذه المفاتح .وما فعله ابن عباس أحد أوجه تفسير القرآن بالقرآن ,وهو :حمل
المجمل على المبين ,واهلل أعلم.
) )1سورة األنعام ,اآلية .51
) )2سورة لقمان ,اآلية .34
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الــدراسـ ــة:

ذهب جمع غفير من أهل التفسير بنحو الذي ذهب إليه ابن عباس ,من أن
المراد بمفاتح الغيب هي الغيبيات الخمسة المذكورة في آية لقمان ,وقد تنوعت أقوالهم

في هذه المسألة ,وكلها أقوال متقاربة اذ ذكر اإلمام ابن عطية -رحمه اهلل تعالى :-أن

الغيبيات الخمسة التي في آخر لقمان ,وهذه الخمسة تعم
اإلشارة بمفاتح الغيب هي إلى
ّ
جميع األشياء التي لم توجد بعد(.)1
وبين الحافظ ابن كثير

المفسرة معنى هذه الغيبيات
عند تفسيره لآلية
ِّ

الغيبيات هي المفاتح الغيبية التي
الخمس يشير بذلك إلى اآلية المفسرة إذ ذكر :أن هذه
ّ
استأثر اهلل  بعلمها ,فال يعلمها أحد إال بعد أن ُيعلِم اهلل بها من شاء؛ فعلم وقت
الساعة ال يعلمه نبي مرسل وال ملك مقرب ,كما ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ,)2(وكذلك
إنزال الغيث ال يعلمه إال اهلل ,ولكن إذا أمر به علمته المالئكة الموكلون بذلك ومن شاء

اهلل من خلقه ,وكذلك ال يعلم ما في األرحام مما يريد أن يخلقه اهلل  سواه ,ولكن إذا

أمر بكونه ذك اًر أو أُنثى ,أو شقياً أو سعيداً علم المالئكة الموكلون بذلك ,ومن شاء اهلل

من خلقه ,وكذلك ال تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها ,وال تدري نفس في
أي أرض من أرض اهلل تموت ,في بلدها أو غيره ,فال علم ألحد بذلك إال هو ,

السّنة
وقرر :أن ُ
وذهب

الغيبيات الخمس(.)3
النبوية وردت بتسمية هذه
ّ
جمع غفير من المفسرين إلى أن المراد بمفاتح الغيب هي

الخمسة التي ذكرها الحق  في آية لقمان( .)4وذكر الشيخ أبو بكر الجزائري عند
) )1ينظر :المحرر الوجيز :البن عطية ,221/2 :والجواهر الحسان :للثعالبي.473/2 :
) )2سورة األعراف ,من اآلية .127
) )3ينظر :تفسير القرآن العظيم :البن كثير ,352/6 :وتيسير الكريم الرحمن :للسعدي :ص.653
) )4ينظر :جامع البيان في تفسير القرآن :لإليجي ,541/1 :والسراج المنير :للخطيب الشربيني,424/1 :
والبحر المديد :ألبن عجيبة ,126/2 :وتيسير الكريم الرحمن :للسعدي :ص ,602والتحرير والتنوير:
البن عاشور ,112/21 :وأضواء البيان :للشنقيطي.421/1 :
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المفسرة :أن اهلل عليم بكل شيء ,وليس فقط بهؤالء الغيبيات الخمسة ,فهو
تفسيره لآلية
ِّ
 عليم خبير بكل شيء ,من دقيق أو جليل من ذوات وصفات وسرائر األمور
وبواطنها ,وبهذا وجب أن ُيعبد وحده بما شرع من أنواع العبادات التي هي ُسلّم النجاح
ومرقى الكمال واإلسعاد في الدارين( .)1مما تقدم يتبين صحة تفسير آية األنعام المفسرة
المفسرة ,وصحة حمل المجمل في األولى على المبين في الثانية ,إذ تبين
بآية لقمان
ِّ
من خالل ذلك الحمل :أن المراد بمفاتح الغيب هي الغيبيات الخمس ,التي في آخر
سورة لقمان ,وهو تفسير نبوي ,واهلل  أعلم.

املسألة الثالثة:

قال تعالى :ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ.)2(

نـص الـرواية:
أخرج اإلمام الطبري في تفسيره قال ":حدثني المثنى قال ,حدثنا إسحاق قال,

حدثنا عبد اهلل بن أبي جعفر ,عن أبيه قال :سألت الربيع بن أنس عن ملك الموت ,أهو

وحده الذي يقبض األرواح؟ قال :هو الذي يلي أمر األرواح ,وله أعوان على ذلك ,أال
تسمع إلى قول اهلل  :ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ,)3(وقال ﱦ ﱧ غير أن
ملك الموت هو الذي يسير كل خطوة منه من المشرق إلى المغرب .قلت :أين تكون

أرواح المؤمنين؟ قال :عند السدرة في الجنة"(.)4

تـراجـم الــرجــال:

 .1المثنى :المثنى بن إبراهيم اآلملي ,من شيوخ الطبري ,يروي عنه الطبري

) )1ينظر :أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير.220/4 :
) )2سورة األنعام :اآلية .61
) )3سورة األعراف ,من اآلية .37
) )4جامع البيان.)13332( 412/11 :
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كثي اًر في التفسير والتاريخ(.)1

ووثقه الحافظ ابن كثير في تفسيره ضمناً إذ أورد في تفسيره روايات عن ابن
جرير من طريق المثنى بن ابراهيم ,فتارة يذكر أن إسناد هذه الروايات صحيح ,وتارة
يذكر أن إسنادها جيد ,ورجاله ثقات(.)2
فعلى هذا ُيمكن القول :أن األسانيد التي رواها ابن جرير من طريق المثنى بن

ابراهيم أنها صحيحة أو جيدة ,تبعاً للحافظ ابن كثير ما لم يكن فيها علل سواه ,وفي
هذا دليل على توثيق الحافظ له واهلل  أعلم(.)3
 .2إسحاق :إسحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ ,ترجمه ابن أبي حاتم في
"الجرح والتعديل" ,و ذكر :أن أباه وأبا ُزرعة كانا عزما أن يخرجا إليه ,ولم
يذكر فيه جرحاً وال تعديالً ,وانما ذكر :أنه سمع أبا زرعة يقول" :كتب عبد
الرحمن الدشتكي تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج"(.)4
والظاهر من ترجمته أنه متماسك ال بأس به ,ولو علم أبو حاتم وأبو ُزرعة فيه

صحح الحافظ ابن كثير في تفسيره إسناداً هو فيه ,ولعل هذا
جرحا لصرحا به ,وقد
ّ
ً
يكون دليالً على توثيقه ,واهلل أعلم(.)5

) )1ينظر :تعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبري.176/1 :
) )2ينظر :تفسير القرآن العظيم ,355 ,221 ,254/1 :وكذلك صحح الحافظ ابن حجر اسناداً من طريق
المثنى بن إبراهيم ,ينظر كتابه :تغليق التعليق على صحيح البخاري ,211/4 :ومعجم شيوخ الطبري:

للفالوجي :ص.420
) )3ينظر :معجم شيوخ الطبري :للفالوجي :ص ,435وأسانيد ُنسخ التفسير واألسانيد المتكررة في التفسير:
للطالب عطية بن نوري :ص.21

) )4ينظر كتابه :الجرح والتعديل ,)745( 217/2 :وهامش جامع البيان :للطبري.206/1 :
) )5ينظر :تفسير القرآن العظيم :البن كثير ,254/1 :ونثل النبال بمعجم الرجال :ألبي اسحاق الحويني:
.211/1
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 .3عبد اهلل بن أبي جعفر :عبد اهلل بن أبي جعفر الرازي ,واسم أبي جعفر,
عيسى بن ماهان ,وثقه أبو زرعة ,وأبو حاتم ,وزاد أبو حاتم صدوق ,وقال
محمد بن حميد عنه" :كان فاسقاً ,سمعت منه عشرة آالف حديث فرميت
بها" ,وعلّل ابن حجر سبب تفسيق محمد بن حميد له :بأن عبد اهلل بن أبي
جعفر كان ُيفسِّق عمار بن ياسر  الصحابي الجليل ,وهو عند ابن
حجر :صدوق ُيخطئ ,ووثقه الشيخ أحمد شاكر :معتمداً في ذلك على
توثيق أبي ُزرعة ,وأبي حاتم له(.)1

 .4أبو جعفر :أبو جعفر الرازي التميمي موالهم عيسى بن أبي عيسى ,واسم
أبي عيسى ماهان ,قال اإلمام أحمد" :ليس بقوي في الحديث وهو صالح
الحديث" ,وقال عنه ابن معين" :ثقة ُيكتب حديثه ولكنه يخطئ" ,وقال أبو

زرعة" :يهم كثي اًر" وقال النسائي" :ليس بالقوي" ,ووثقه أبو حاتم ,وهو عند
ابن حجر :صدوق سيء الحفظ ,ووثقه الشيخ أحمد شاكر معتمداً في ذلك
على توثيق ابن المديني ,وابن سعد ,وغيرهما ,توفي سنة 160هـ(.)2
 .5الربيع بن أنس :الربيع بن أنس الخراساني البكري بصرى سكن خراسان,
وهو عند أبي حاتم وابن حجر :صدوق له أوهام ,وذكر الشيخ أحمد شاكر:
أن الربيع بن أنس من الثقات ,توفي سنة 131ه ـ(.)3
) )1ينظر :تهذيب الكمال:للمزي ,)3202( 327-325/14 :وتهذيب التهذيب :البن حجر ,177/5 :وتقريب
التهذيب :البن حجر :ص ,)3257( 212وتعليق الشيخ :أحمد شاكر على تفسير الطبري.317/6 :

) )2ينظر :تهذيب الكمال :للمزي ,)7224( 113-112/33 :والكاشف :للذهبي,)6563( 416/2 :
وتقريب التهذيب :البن حجر :ص ,)2011( 621وتعليق الشيخ :أحمد شاكر على تفسير الطبري:
 146/1و.317/6

) )3ينظر :الجرح والتعديل :البن أبي حاتم ,)2054( 454/3 :والكاشف :للذهبي,)1524( 311/1 :
وتقريب التهذيب :البن حجر :ص ,)1222( 205وتعليق الشيخ :أحمد شاكر على تفسير الطبري:
.552/12
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الحكم على اإلسناد:

إسناد هذه الرواية صحيح؛ وذلك ألن رجاله كلهم ثقات ,وما ورد في ترجمة عبد
اهلل بن أبي جعفر أنه صدوق ُيخطئ ,و أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان أنه صدوق

سيء الحفظ ,و الربيع بن أنس أنه صدوق له أوهام ,ال تضر؛ وذلك ألن الشيخ أحمد
وصحح الحاكم أسانيدهم فيها( ,)1واهلل  أعلم.
شاكر وثقهم كما تقدم آنفاً,
ّ

اآليات الواردة في الرواية:

اآلية المفسرة :قال تعالى :ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ.)2(
ﳅ
ﳄ
المفسرة :قال تعالى :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
اآلية
ِّ
ﳊﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ
ﳋ
ﳆﳇﳈﳉ

ﳘ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ.)3(
ﳗ ﳙ

وج ــه تفسير القرآن بالقرآن واالرتباط بين اآليات:
تعرض الربيع بن أنس للسؤال عن ملك الموت ,أهو
في هذه الرواية المباركةّ ,
بناء على ما جاء في بعض
وحده الذي يقبض األرواح ,أم أحد غيره؟ وجاء سؤالهم هذا ً
اآليات ,من أن عملية قبض األرواح هي وظيفة ملك الموت وحده دون غيره ,كما قال

تعالى ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ,)4(وذكر  هنا في اآلية المفسرة
المفسرة :أن عملية قبض األرواح للرسل ,فكيف أسند القبض في اآلية األولى
واآلية
ِّ
لملك الموت ,وفي الثانية للرسل ,والرسل جملة وهو واحد؟ وكأنه أُشكل عليهم ذلك,
) )1ينظر :المستدرك على الصحيحين 24/2 :و.362/2
) )2سورة األنعام ,اآلية .61
) )3سورة األعراف.37 ,
) )4سورة السجدة ,من اآلية .11
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فظنوا أن بينهما إختالف أو تعارض.

لذلك أجابهم الربيع أن ملك الموت هو الذي يلي أمر األرواح ,وله أعوان على
المفسرة ,وأنها ال تتعارض مع آية السجدة وال مع
ذلك وهم الرسل ,وق أر لهم آية األعراف
ِّ
اآليات األُخرى التي تحمل نفس معناها ,كالتي أسند اهلل  فيها الوفاة إلى نفسه
المقدسة فقال :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ,)1(فال
تعارض بين الجميع ,فإسنادها إلى ملك الموت؛ ألنه هو الذي يقبض األرواح ,واسنادها
إلى المالئكة؛ ألنهم أعوانه ويأتمرون بأمره ,واسنادها إليه ؛ ألن ذلك وغيره ال يحدث
إال بإذنه ,كما قال  :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ.)2(
يتبين أنه أحد أوجه تفسير القرآن بالقرآن,
ومن خالل هذا الجمع بين اآليات ّ

وهو :الجمع بين ما ُيتوهم ّأنه مختلف أو متعارض ,واهلل أعلم.

ال ــدراس ــة:

ذهب جمع غفير من السلف بنحو ما ذهب إليه الربيع بن أنس في روايته ,من
المفسرة ,إال أن معنى قولهم واحد ,إذ ذهبوا إلى :أن ملك
غير أن يستشهدوا باآلية
ِّ
الموت هو المأمور بقبض األرواح ,وله أعوان من المالئكة تحت رئاسته ,يفعلون بأمره
ويتوفون األنفس ,فيدفعونها إلى ملك الموت فيأخذها؛ ألنه هو الذي يلي أمر األرواح
ومن هؤالء السلف :ابن عباس ,ومجاهد ,وقتادة ,وابراهيم النخعي(.)4()3

) )1سورة الزمر ,من اآلية .42
) )2سورة آل عمران ,من اآلية .145
) )3هو :أبو عمران ,إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ,الفقيه ,ثقة إال أنه يرسل كثي اًر ,توفي دون
المائة سنة 16ه ,ينظر :تقريب التهذيب :البن حجر :ص.)270( 15
) )4ينظر :أقوالهم في :تفسير عبد الرزاق ,50/2 :وجامع البيان :للطبري ,412-410/11 :والدر المنثور:
للسيوطي.222-221/3 :
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والى هذا الوجه التفسيري ذهب أغلب أهل التفسير من الخلف ,اذ إنهم :جمعوا
بين هذه اآليات التي تُوهم التعارض واالختالف عند الوهلة األولى ,فتنوعت أقوالهم
وتقاربت حول هذه المسألة ,فجمعوا بين هذه اآليات وأزالوا ما دار حولها من االختالف

و التعارض إذ :ذكر اإلمام الطبري عند هذه المسألة لو أن شخصاً قال :أوليس الذي
يقبض األرواح ملك الموت وحده ,فكيف أُسند قبض األرواح في اآلية المفسرة للرسل,
مع أن الرسل جملة وملك الموت واحد؟ فقرر -رحمه اهلل تعالى :-أن اإلجابة تكون
على مثل هذا التساؤل :أن اهلل  أعان ملك الموت بأعوان من عنده ,وهم الرسل,
يتولون التوفي بأمر ملك الموت ,فيكون مضافاً إلى ملك الموت ,وان كان ذلك من فعل
السلطان فعل أعوانه من قتل ,أو جلد ,إذا كان عن أمره(.)1
أعوانه ,كما ُيضاف إلى ُ
وذهب اإلمام البغوي إلى هذ المعنى عند تفسيره لآلية المفسرة إذ ذكر :أن المراد
بالرسل هنا هم أعوان ملك الموت ,يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحه,
وذكر آية الزمر(.)2
ونقل اإلمام إبن عطية إجماع أهل التفسير على أن المراد "بالرسل" هم مالئكة
مقترنين بملك الموت ,يعاونونه ويأتمرون له(.)3
وأما اإلمام الرازي فبين أن قوله تعالى :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ,)4(
وقوله :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ,)5(تدالن على أن تََوفِّ َي األنفس ليس إال من اهلل 
وأما في قوله تعالى :ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ,)6(فأسند اهلل في هذا النص الوفاة لملك
) )1ينظر :جامع البيان ,410-401/11 :والنكت والعيون :للماوردي.124-123/2 :
) )2ينظر :معالم التنزيل.152/3 :
) )3ينظر :المحرر الوجيز.301/2 :
) )4سورة الزمر ,من اآلية .42
) )5سورة الملك ,من اآلية .2
) )6سورة السجدة ,من اآلية .11
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الموت ,ثم قال في اآلية المفسرة ﱦ ﱧ ,فأسند هنا الوفاة للرسل ,فهذه
النصوص في ظاهرها كالمتناقضة ,وقرر :أن اإلجابة تكون على هذا اإلشكال بأن
ُيقال :أن الت َوفِّ َي في الحقيقة ال يحصل إال بقدرة اهلل ,وهو في عالم الظاهر ُمفَوض إلى
ملك الموت ,فهو الرئيس المطلق الذي يلي أمر هذه األرواح ,وله أنصار وأعوان
ت إضافة الت َوفِّي إلى الجميع ,بحسب االعتبارات الثالثة(.)1
يأتمرون بأمره ,فَ َح ُس َن ْ
والى هذا المعنى ذهب اإلمام الخازن إذ قرر :أن وجه الجمع بين هذه اآليات
هو :أن المتوفي في الحقيقة هو اهلل  فإذا جاء أجل العبد ,أمر اهلل ملك الموت
بقبض روحه ,ولملك الموت أعوان من المالئكة ,يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده,
فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم ,تولى قبضها ملك الموت نفسه ,فحصل الجمع بين
أن ال ُمنافاة بينهما وال تعارض( ,)2والى مثل هذا الجمع بين اآليات ذهب
اآلياتّ ,
وتبين ْ
جمع غفير من المفسرين(.)3
مما تقدم يتبين صحة تفسير آية األنعام المفسرة مع اآليات األخرى ,وقد تبين
أن ال منافاة بينهما وال تعارض ,واهلل أعلم.
بين اآليات ,إذ ْ
صحة الجمع ْ

املسألة الرابعة :قال تعالى :ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳒ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ.)4(
ﳓ
ﳐﳑ

) )1ينظر :مفاتيح الغيب.16-15/13 :
) )2ينظر :لباب التأويل في معاني التنزيل.142/2 :
) )3ينظر :تفسير القرآن :للسمعاني ,112/2 :والبحر المحيط :ألبي حيان ,540-531/4 :والجواهر
الحسان :للثعلبي ,476/2 :وتفسير القران الحكيم :لمحمد رشيد رضا ,403/7 :والتحرير والتنوير :البن
عاشور ,271-272/7 :وأضواء البيان :للشنقيطي ,124/6 :ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين.46/2 :
) )4سورة األنعام ,اآلية .62

54

1

نــص الرواية:

أخرج اإلمام الطبري في تفسيره قال ":حدثني المثنى قال ,حدثنا أبو صالح قال,
حدثنا معاوية بن صالح ,عن علي بن أبي طلحة ,عن ابن عباس قوله :ﳆ ﳇ ﳈ
()1

ﳉ ﳊ ﳋ ,وقوله :ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ , وقوله :ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ,)2(وقوله :ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ,)3(
ونحو هذا في القرآن ,قال :أمر اهلل المؤمنين بالجماعة ,ونهاهم عن االختالف والفرقة,
وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين اهلل"(.)4

تـراجـم الـرجال:
 .1المثنى :المثنى بن ابراهيم ,تقدمت ترجمته عند المسألة الثالثة من سورة
وتبين أنه ثقة.
األنعامّ ,

 .2أبو صالح :عبد اهلل بن صالح أبو صالح الجهني موالهم المصري كاتب
الليث ,ثقة مأمون ,حسن الحديث لم يكن ممن يكذب ,ومن تكلم فيه ,في
بعض حديثه عن الليث ,تكلم بغير حجة ,ولد سنة 137ه ــ ,وتوفي سنة
222ه ـ(.)5
 .3معاوية بن صالح :أبو عبد الرحمن ,معاوية بن صالح ,بن ُح َدير ,بن سعيد
بن سعد بن فهر الحضرمي الحمصي قاضي األندلس ,وثقه النسائي,

) )1سورة األنعام ,من اآلية .151
) )2سورة آل عمران ,من اآلية .105
) )3سورة الشورى ,من اآلية .13
) )4جامع البيان ,)13312( 432/11 :وتفسير القرآن العظيم :البن ابي حاتم.)7426( ,1314/4 :
) )5ينظر :الجرح والتعديل :البن أبي حاتم ,)312( 26/5 :والكاشف :للذهبي ,)2720( 562/1 :وهامش
جامع البيان تعليق الشيخ :أحمد شاكر.176/1 :

55

1

والعجلي ,وأبو ُزرعة ,وهو عند أبي حاتم :صالح الحديث ,وعند الذهبي

وابن حجر :صدوق إمام ,له أوهام ,ووثقه الشيخ أحمد شاكر وذكر :أن من
تكلم فيه أخطأ ,توفي سنة 152ه ـ(.)1
 .4علي بن أبي طلحة :أبو الحسن ,علي بن سالم بن المخارق الهاشمي ,مولى
آل العباس ,أرسل عن ابن عباس ولم يره ,وبينهما مجاهد ,قال اإلمام أحمد
عنه" :له أشياء منكرات" ,وقال النسائي" :ليس به بأس" ,وهو عند إبن
حجر :صدوق قد ُيخطئ ,توفي سنة 143هـ( .)2وذكر الشيخ أحمد شاكر:
عليا بن أبي طلحة ثقة ,تكلموا فيه ,والراجح أن كالمهم فيه ,كان من
أن ً
أجل تشيعه(.)4()3

 .5ابن عباس :عبد اهلل بن عباس الصحابي الجليل .

الـحـكـم على اإلسناد:
اسناد هذه الرواية منقطع؛ ألن في إسنادها علي بن ابي طلحة ,وهو لم يسمع
من ابن عباس ولم يره؛ فيكون اإلسناد ضعيف بسبب هذا االنقطاع.

) )1ينظر :تهذيب الكمال :للمزي ,)6052( 111-126/22 :والكاشف :للذهبي,)5526( 276/2 :
وتقريب التهذيب :البن حجر :ص ,)6762( 532وهامش جامع البيان :للطبري .176/1
) )2ينظر :تهذيب الكمال ,)4010( 410/20 :والكاشف ,)3131( 41/2 :وتقريب التهذيب :ص402
(.)4754
) )3التشيع هو :اعتقاد تفضيل علي على عثمان  وأن علياً كان مصيباً في حروبه ,وأن مخالفه مخطئ,
مع تقديم الشيخين وتفضيلهما ,وربما اعتقد بعضهم ان علياً أفضل الخلق بعد رسول اهلل  ,فعلى هذا
إذا كان ُم ْعتَقَد ذلك ورعاً ديناً صادقاً مجتهداً فال تَُرّد روايته بهذا ,ال سيما إن كان غير داعية له ,ينظر:
تهذيب التهذيب :البن حجر.14/1 :
) )4ينظر :هامش جامع البيان.527/2 :
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لكن هذه الرواية هي ضمن نسخة من تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن
عباس ,أشاد بها اإلمام أحمد وأثنى عليها ,اذ نقل الحافظ ابن حجر عن اإلمام أحمد
بن حنبل أنه قال ":بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل

فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثي اًر" ,ثم أردف الحافظ قائالً" :وهذه النسخة كانت عند
أبي صالح كاتب الليث ,رواها عن معاوية بن صالح ,عن علي بن أبي طلحة عن ابن

عباس ,وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثي اًر"(.)1

ولهذا صحح الحافظ ابن حجر في فتح الباري حديثاً من طريق علي بن أبي

طلحة عن ابن عباس(.)2
وقد َحسن إسناد هذه النسخة الدكتور :حكمت بشير ياسين(.)3

فعلى هذا يكون إسناد هذه النسخة إما صحيح واما حسن إلى ابن عباس ,تبعاً
ض ّرها ما قيل في أبي صالح وال أوهام معاوية بن صالح؛ فهي نسخة
لما تقدم ,وال َي ُ
مشهورة متداولة ,واهلل أعلم(.)4

اآليات الواردة في الرواية:
اآلية المفسرة :قال تعالى :ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳒ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ.)5(
ﳓ
ﳐﳑ
ﱳ
ﱲ
المفسرة :قال تعالى :ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
اآليات
ِّ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ .)6(وقوله تعالى :ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
) )1فتح الباري شرح صحيح البخاري :البن حجر.431-432/2 :
) )2ينظر :المصدر نفسه.271/13 :
) )3ينظر كتابه :موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور.124/2 :
) )4ينظر :أسانيد ُنسخ التفسير واألسانيد المتكررة في التفسير :ص.417
) )5سورة األنعام ,اآلية .62

) )6سورة األنعام ,اآلية .151
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ﲟ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ .)1(وقوله تعالى:
ﲠ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﲀ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﱹﱻﱼﱽﱾﱿ ﲁ
ﱺ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ.)2(

وجــه تفسير القرآن بالقرآن واالرتباط بين اآليات:
في هذه الرواية المباركة ,جمع ابن عباس  بين آية األنعام المفسرة ,واآليات
المفسرة ,والتي -بحسب رأيه -تحمل نفس معناها أو موضوعها.
ِّ
إذ قرر :أن هذه اآليات ونحوها في القرآن ممن يأمر اهلل  فيها المؤمنين
بالجماعة ,وينهاهم عن االختالف والفرقة ,وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء
والخصومات في دين اهلل ,وكأنه يريد أن من أحدث أو فرق أو اختلف في الدين ,فقد
خاض في آيات اهلل بالباطل ,وهذا معنى دقيق في اآلية ,لم َيلحظه سوى تُرجمان

القرآن .

والذي يظهر من خالل هذا الجمع بين اآليات ,أن هذا أحد أوجه تفسير القرآن
بالقرآن ,وهو :الجمع بين اآليات المتماثلة في الموضوع أو المعنى ,واهلل  أعلم.

ال ــدراس ــة:
تنوعت أقوال أهل التفسير في قوله تعالى :ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ,
فيمن أُريد بهذه اآلية وما هو المراد بهذا الخوض؟ وانقسموا في هذه المسألة على
فريقين:

) )1سورة آل عمران ,اآلية .105
) )2سورة الشورى ,اآلية .13
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الفريق األول :ذهبوا إلى :أن هذه اآلية في المشركين المكذبين الذين كانوا
يستهزئون بالقرآن والنبي  ,فأمر اهلل  رسوله ,فقال له :إذا رأيت المشركين

يكذبون بالقرآن وبك ,ويستهزئون ,فاترك مجالستهم حتى يكون خوضهم في غير القرآن,
قاله :ابن عباس في رواية ,ومجاهد ,وأبي مالك( ,)1وسعيد بن جبير ,وقتادة ,ومقاتل(.)2

وذكر بعض أهل التفسير :أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في

رسول اهلل  والقرآن ,فشتموا واسته أزوا بالقرآن ,فأمرهم اهلل  أال يقعدوا معهم ,ونهاهم

عن مجالستهم ,قاله السدي ,وذكره غير واحد من المفسرين.

الفريق الثاني :ذهبوا إلى أنها في أهل المراء ,واألهواء ,والخصومات من
المسلمين ,الذين تأولوا آيات القرآن بالباطل ,تأييداً لما استحدثوا من مذاهب وآراء,

وتفنيداً ألقوال خصومهم بالشغب والجدل والمراء؛ فتفرقوا واختلفوا(.)3

وعند مناسبة هذا القول ,جمع اإلمام البغوي بين آية األنعام المفسرة واآليات

التي تحمل نفس معناها ,كما في قوله تعالى :ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
()5

()4

ﱝ , وقوله تعالى :ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ , وقوله تعالى :ﲧ ﲨ

ﲪ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ,)6(بمعنى :تفرقوا إلى أحزاباً وفرق ,مختلفين في
ﲫ
ﲩ
) )1هو :غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي المعروف بكنيته المشهور بها ,ثقة من التابعين ,ينظر :تقريب
التهذيب :البن حجر :ص.)5354( 442
) )2ينظر :تفسير مجاهد :ص ,323وتفسير مقاتل بن سليمان ,567/1 :و تفسير جامع البيان :للطبري:
 ,432-436/11وتفسير القرآن العظيم :البن ابي حاتم ,1314/4 :والوسيط في تفسير القرآن:
للواحدي.225/2 :
) )3ينظر :جامع البيان ,)13321( 437/11 :والكشف والبيان :للثعلبي ,)157/4( :والوسيط في تفسير
القرآن.225/2 :
) )4سورة الكهف ,من اآلية .22
) )5سورة الجاثية ,من اآلية .17
) )6سورة المؤمنون ,اآلية .35
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الدين والمذهب ,فهؤالء هم أهل األهواء والبدع ,خاضوا في آيات القرآن حتى تفرقوا
وختلفوا(.)1
وذكر ابن الجوزي أن المراد بخوض المشركين في اآلية هو :تكذيبهم واستهزاؤهم
في القرآن ,وقرر :أن خوضهم هذاُ ,يقاربه خوض اليهود ,وخوض أهل األهواء,
والمراء ,والخصومات ,وفي هذا القول اشارة إلى الجمع بين ما ذهب إليه الفريقين من
القول في تفسير اآلية(.)2
الملحدين وأهل المنكر ,وأن
وفي اآلية دليل على وجوب إجتناب مجالس ُ
مجالسهم التحل(.)3
وذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المراد بالخوض هنا هو :التكذيب والطعن
واالستهزاء في آيات القرآن سواء أكان من المشركين ,أم من غيرهم(.)4
والراجح -واهلل  أعلم -من القول في اآلية أنها عامة ,وأن المخاطب بها أوالً
رسول اهلل والمؤمنون؛ فالخطاب للقائد خطاب ألتباعه ,وكل ما ورد عن السلف في
تفسيرها فهو صحيح ,والمعنى العام الجامع المخاطب به كل مؤمن في كل زمن هو:
واذا رأيت أيها المؤمن الخائضين في آياتنا المنزلة ,من الكفار المكذبين أو من أهل
األهواء المفرقين ,فأعرض عنهم.
فمن قال :إن هذه في المشركين فقط ,فإنما رجح ذلك بمعونة السياق والوقت
الذي نزلت فيه اآليات بل السورة كلها في أوائل البعثة ,ومن قال :إنها في أهل األهواء
فإنما رجح ذلك بما ورد من األحاديث المرفوعة في كون اإلنذار بالعذاب موجهاً إلى
) )1ينظر :شرح السنة :للبغوي.211/1 :
) )2ينظر :زاد المسير.41/2 :
) )3ينظر :أحكام القرآن :البن العربي ,260/2 :واإلكليل في استنباط التنزيل :للسيوطي :ص.112
) )4ينظر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل :للبيضاوي ,167/2 :ومدارك التنزيل :للنسفي ,512/1 :والبحر
المحيط :ألبي حيان ,545/4 :وتفسير القرآن العظيم :البن كثير.272/3 :

60

1

هذه األمة بجملتها من أجاب دعوتها ومن لم يجب ,وكون تفرقها ِش َيعاً يذوق بعضهم

بأس بعض ,أم اًر مقضياً مضت به سنة اهلل  على خلقه ,فال مرد له(.)1

املسألة اخلامسة:

قال تعالى :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ.)2(
ﱟ

نــص الرواية:
أخرج اإلمام الطبري في تفسيره قال" :حدثنا القاسم قال ,حدثنا الحسين قال,
حدثني حجاج ,عن ابن جريج ,عن مجاهد :ﱜ ﱝ ﱞ ,قال هو مثل
قوله :ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ,)3(ومثل قوله :ﱲ ﱳ ﱴ.)5(")4(

ت ـراجم الرجال:
تقدمت ترجمة رجال هذا اإلسناد ,عند المسألة الثانية من سورة األنعام ,خال
مجاهد.
ومجاهد :هو أبو الحجاج ,مجاهد بن جبر المخزومي ,المكي ,مولى السائب بن
أبي السائب ,ثقة ,حجة ,إمام في القراءة ,والتفسير والعلم ,توفي سنة 104ه ـ(.)6

الحكم على اإلسناد:
تقدم الحكم على هذا اإلسناد عند المسألة الثانية من سورة األنعام ,وتبين أنه
ضعيف؛ بسبب الحسين بن داود المصيصي ,وهو هنا -زيادة على هذه العلة -فيه علة

) )1ينظر :تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا.421-420/7 :
) )2سورة األنعام ,اآلية .16
) )3سورة يس ,من اآلية .40
) )4سورة الرحمن ,اآلية .5
) )5جامع البيان.)13610( 551-552/11 :
) )6ينظر :الكاشف :للذهبي ,)5221( 241-240/2 :وتقريب التهذيب :البن حجر :ص.)6421( 520
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تدليس ابن جريج عن مجاهد ,وقد رواه بالعنعنة؛ ألن ابن جريج لم يسمع من مجاهد إال
حرفاً واحداً ,وقيل :إال حديثاً واحداً" :فطلقوهن في قبل عدتهن"()1؛ فهو إسناد ضعيف,
واهلل أعلم.

اآليات الواردة في الرواية:
ﱟ
ﱞ
اآلية المفسرة :قال تعالى ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ.)2(
المفسرة :قال تعالى :ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
اآليات
ِّ

ﳍ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ .)3(وقوله :ﱲ ﱳ ﱴ.)4(
ﳎ
وجــه تفسير القرآن بالقرآن واالرتباط بين اآليات:
ُيبيِّن اإلمام مجاهد في اآلية المفسرة :أن الحق  جعل الشمس والقمر يجريان

في أفالكهما بحساب دقيق ,وهذا المعنى ورد في غير موضع من كتاب اهلل  كما في
المفسرة ,إذ أن هذه اآليات تماثلها في المعنى.
المفسرة ,وآية الرحمن
آية يس
ِّ
ِّ
وهذا الذي فعله مجاهد هو أحد أوجه تفسير القرآن بالقرآن ,وهو :جمع اآليات
المتماثلة ذات المعنى الواحد ,واهلل أعلم.

ال ــدراس ــة:
اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى :ﱜ ﱝ ﱞ على قولين:

) )1ينظر :تاريخ ابن معين( :رواية الدوري) ,300/4 :والجرح والتعديل :البن أبي حاتم ,245/1 :والثقات:
البن حبان.5/7 :
) )2سورة األنعام ,اآلية .16
) )3سورة يس ,اآلية .40
) )4سورة الرحمن ,اآلية .5
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القول األول :قول من قال أن معنى ذلك :وجعل الشمس والقمر يجريان في
أفالكهما بحسابُ ,حكي بنحو هذا القول عن :ابن عباس ,ومجاهد ,وقتادة ,والربيع بن
أنس ,والسدي ,ومقاتل بن سليمان(.)1

والحسبان في كالم العرب جمع حساب ,كما في كلمة الشهبان جمع شهاب,
فالحسبان هنا هو :الحساب الدقيق الذي جرت به هذه األفالك(.)2

ومعنى اآلية على هذا القول :أن اهلل  جعل الشمس والقمر ِفي مسيرهما

كالحسبان ِفي الفلك ,فسيرهما بحساب دقيق و ثابت ,ومعلوم ,ال يجاوزاه ,حتى ينتهيا
ليعلِّم خلقه عدد األيام والشهور والسنين ,كما قال تعالى :ﲦ ﲧ
إلى أقصى منازلهماُ ,

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ,)3(وبنحو هذا
ذهب جمهور المفسرون(.)4
وقد ذكر اإلمام الرازي عند تفسيره لآلية المفسرة :أن اهلل  قدر حركة الشمس

المفسرة ,وقرر :أن
والقمر بحساب معين ,وهذا المعنى ُذ ِكر في آية يونس ,وآية الرحمن
ِّ
الشمس قدرها اهلل  بحركة مخصوصة ,بمقدار من السرعة والبطء ,بحيث تتم الدورة
في سنة ,وقدر حركة القمر بحيث يتم الدورة في شهر ,وبهذه المقادير تنتظم حركة
الحياة ومصالح العباد ,ولو كانا أسرع أو أبطأ مما وقع ,الختلت هذه المصالح,
واضطربت الحياة(.)5

) )1ينظر :جامع البيان :للطبري ,551-552/11 :وتفسير القرآن العظيم :البن أبي حاتم.1354/4 :
) )2ينظر :مجاز القرآن :ألبي عبيدة ,201/1 :وجامع البيان :للطبري.551/11 :
) )3سورة يونس ,من اآلية .5
) )4نقل إجماع الجمهور على هذا القول ابن الجوزي في تفسيره :زاد المسير.52/2 :
) )5ينظر :مفاتيح الغيب.71-72/13 :
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وذهب إلى هذا المعنى الحافظ ابن كثير ,إذ ذكر :أن الشمس والقمر يجريان
ٍ
يتغير وال يضطرب في
بحساب مقنن مقدر ,يحسب حركتِهما َو َس ْي ِرِه َما
بأسلوب ُمتْقَ ٍن الَ
ُ
السنة ,بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء ,فيترتب على ذلك اختالف

المفسرة,
الليل والنهار طوالً وقص اًر ,كما قال تعالى في آية يونس ,وقوله في آية يس
ِّ

وقوله :ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ.)2()1(

وقد ذهب غير واحد من المفسرين إلى الجمع بين اآلية المفسرة وغيرها من

المفسرة ,وقوله تعالى
اآليات التي تحمل نفس معناها ,منها :آية يونس ,وآية الرحمن
ِّ

ﱷ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﱸ
في سورة اإلسراء :ﱴ ﱵ ﱶ

ﲇ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ,)3(
ﲈ
ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ
المتقَن الذي سير اهلل  به الشمس والقمر ,لتتحقق
والتي تتحدث عن الحساب الدقيق ُ
الحسبان ,وهي عدد األيام والشهور والسنون ,ومعرفة حساب
الغاية المنشودة من هذا ُ
أوقات العبادات ,والمعامالت ,والتواريخ ,ونضج الثمار ,وحصول اْل َغالت ,وغيرها من
مصالح العباد(.)4

القول الثاني :أن معنى الحسبان في اآلية :الضياء ,قاله قتادة( ,)5وذكر اإلمام

الماوردي أن قول قتادة هذا ,كأنه أخذه من قوله تعالى :ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ,)6(أي نا اًر(.)7
) )1سورة األعراف ,من اآلية .54

) )2ينظر :تفسير القرآن العظيم :البن كثير ,305-304/3 :والتفسير المنير :للزحيلي.306/7 :
) )3سورة اإلسراء ,اآلية .12
) )4ينظر :محاسن التأويل :للقاسمي ,440/4 :وتفسير المنار :لمحمد رشيد رضا ,521/7 :وتفسير
المراغي ,111/7 :وزهرة التفاسير :ألبي زهرة ,2601/5 :والتفسير الوسيط للقرآن الكريم :للطنطاوي:

.134-137/5

) )5ينظر :جامع البيان :للطبري ,551/11 :وزاد المسير :البن الجوزي.52/2 :
) )6سورة الكهف ,من اآلية .40
) )7ينظر :النكت والعيون.142/2 :
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والراجح -واهلل أعلم -هو ما ذهب إليه اإلمام الطبري ,وهو القول األول.
إذ ذكر :أن القول األولى بالصواب هو قول من قال :أن اهلل  جعل الشمس
والقمر يجريان بحساب وعدد ُمتقن؛ لبلوغ أمرهما ونهاية آجالهما ,ولتحقيق مصالح
الخلق ,وتنظيم حركة الحياة.
أما قول قتادة :بأن الحسبان هو الضياء أو النار ,فال يصح؛ ألنه ليس هذا من
ذلك المعنى في شيء ,وكما أن السياق ال يدل عليه(.)1
ويندرج هذا الترجيح تحت قاعدة :وجوب حمل كالم اهلل  على المعروف من
كالم العرب ,على أحسن المحامل ,وأفصح الوجوه ,دون الشاذ والضعيف والمنكر(.)2
الحسبان,
بالحسبان في كالم العرب :الحساب وهو مفرد ُ
وقد تبين أن المراد ُ

فتحمل اآلية عليه ,وقد ضعف الطبري قول قتادة اعاله؛ ألنه ليس من ذلك المعنى في
شيء ,واهلل أعلم.
المفسرة ,والتي تحمل نفس
مما تقدم يتبين صحة تفسير اآلية المفسرة باآليات
ِّ

معناها ,والتي تُبيِّن أن الشمس والقمر -فضالً عن كونهما لإلنارة والنفع العام -فهما
لمعرفة الحساب الزمني ,ولتنظيم حركة الحياة ,واهلل أعلم.

) )1ينظر :جامع البيان :للطبري.560-551/11 :
) )2ينظر :تفصيل هذه القاعدة في قواعد الترجيح عند المفسرين :للحربي.361/2 :
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اخلـــاتـمــة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ,وبتوفيقه تتحقق االمنيات ,والصالة
والسالم على سيد المخلوقات وعلى آله وصحبه والتابعين مادامت األرض والسماوات...
وبعد:
من خالل هذه المسيرة المباركة مع موضوع :تفسير القرآن بالقرآن عند الصحابة
والتابعين ,تم التوصل الى النتائج اآلتية:
 .1إن تفسير القرآن بالقرآن نشأ وتأصل على يد رسول الهدى  ,منذ نزول
القرآن الكريم ,فقد جاءت إشارات عديدة في القرآن إلى فضل هذا التفسير
تصريحاً واحالةً للوصول إلى معنى من معاني آية في القرآن الكريم ,وقد
طبق النبي  ذلك في عدد من األحاديث ,واسار على ذلك الصحابة
ّ
والتابعين ومن بعدهم  ,وتوسعوا فيه بشكل ظاهر ,وهم في ذلك بين م ٍ
قل
ُ
ومكثر.
ُ

ُ .2ي ُّ
عد تفسير القرآن بالقرآن من األصول التي اعتمد عليها سائر السلف
والخلف من المفسرين للقرآن الكريم ,ونص أهل العلم على أهمية ذلك في
التفسير ,وأنه ال يستغني عنه المفسر للوصول به إلى معنى من معاني
القرآن العظيم ,وأن الغفلة عنه سبب عظيم من أسباب اإلنحراف في تفسير
كتاب اهلل .
 .3رغم أهمية هذا األصل التفسيري الذي تواصى العلماء باعتماده في التفسير,
فإنه لم ُيشبع دراسةً ,إذ إن الدراسات في تأصيله ,ودراسة تطبيقاته ما زالت
بك اًر ,فهو لم يحظ باإلفراد والتأليف إال في العصور المتأخرة ,وهذا ما

يستدعي من طلبة العلم االلتفات لهذ األصل ,ودراسة أمثلته للوصول إلى
أفضل السبل في تمييز صحيحه من سقيمه ,وصوابه من خطأه ,وال سيما
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أقوال السلف في تفسير القرآن بالقرآن ,والكشف عن مدى عنايتهم بهذا
اللون من التفسير.
 .4إن مصطلح تفسير القرآن بالقرآن ينقسم إلى :مصطلح مطابق ومصطلح
موسع ,فاألول هو البيان ,والثاني :هو زيادة البيان والتوضيح ,ويدخل تحت
هذا القسم اآليات المتشابهة في المعنى واألسلوب واللفظ.
 .5للوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن طريقين هما :الطريق األول :التفسير
بالمأثور وطريقه األثر ,والطريق الثاني :التفسير بالرأي ,وهو األكثر,
فاألولُ :يقبل مطلقاً باعتباره تفسي اًر نبوياً إذا صح سنده إلى رسول اهلل ,
وأما الثاني :طريقه اإلجتهاد فيحتاج إلى نظر وتدبر.

 .6لم يضع أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين للتعبير عن تفسير القرآن
المفسرة عند
معينة ,بل تجدهم يقتصرون على إيراد اآلية
ِّ
بالقرآن ألفاظاً ّ
تفسير اآلية المفسرة إما بقراءتها ,أو بقولهم" :هي كقوله تعالى" أو "كما قال

تعالى" أو "لقوله تعالى" أو "هو مثل قوله تعالى" أو "أال ترى انه يقول"
ونحو ذلك ,دون النص إلى معتمد الربط بين اآليتين ,وهو األغلب في
صنيعهم.
المفسرة أو ما ُيمسى بوجه اإلرتباط
 .7تبين أن العالقة بين اآلية المفسرة واآلية
ِّ
بين اآليتين ,تُدرك أحياناً إما من خالل نص المفسرين عليها عند تفسيرهم
لآليتين ,كما هو حال الحافظ إبن كثير في تفسيره ,والشيخ :الشنقيطي ,أو

باإلشارة إليها منهم ,أو من خالل الجهد واالجتهاد في البحث والتنقيب الذي
يبذله الباحث.
 .2إن تفسير القرآن بالقرآن درجات وأنواع ,فهو يختلف قوةً وضعفاً ,وقرباً
وخفاء ,ومطابقةً ومقاربة ,والكل يقدر بقدره ,فمتى استفدنا
وبعداً ,وظهو اًر
ً
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بيان آية من آية أُخرى من أي وجه؛ فهو داخل في مصطلح تفسير القرآن
بالقرآن ,ويدل عليه صنيع من استخدم هذا الطريق من السلف والمفسرين,
سمي ذلك تفسير القرآن بالقرآن ,وال ُن ْخ ِرجه منه.
ُ
فن ّ
 .1إن تفسير القرآن بالقرآن تفسير ال غبار عليه وال اعتراض ,وانما يرد الغلط
من المفسِّر نفسه ,بان ُيفسِّر الشيء بما ليس بتفسير له عند التحقيق.

وختاماً:

فإن الكمال هلل  وحده ,والعصمة لمن عصمه اهلل ,فما كان في هذا البحث
من صواب فمن اهلل وحده ,له المنة وله الفضل ,وما كان فيه من خطأ أو تقصير أو
زلل فمنا ومن الشيطان ,ونستغفر اهلل على ذلك ونتوب إليه.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
والصالة والسالم على رسوله األمني
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بعد القرآن الكريم
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بالبناء (ت 1117هـ) ,تح :أنس مهرة,
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المعافري االشبيلي المالكي (ت 543هـ) ,دار الكتب العلمية ,بيروت,
لبنان ,ط1424 ,3هـ2003-م.
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االختالف في التفسير حقيقته وأسبابه ,للدكتور وسيم فتح اهلل ,د .ط ,.د.ت.

.6

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ,لإلمام أبي السعود العمادي
محمد بن محمد بن مصطفى (ت 122هـ) ,دار إحياء التراث العربي,
بيروت ,د.ط ,د.ت.
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ماجستير ,للطالب :عطية بن نوري بن محمد الفقيه ,جامعة أم القرى,

المملكة العربية السعودية1422 ,هـ2007-م.
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اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ,للشيخ محمد بن محمد بن
السّنة ,ط ,4د.ت.
سويلم أبي ُشهبة (ت 1403هـ) ,مكتبة ُ

أصول في التفسير ,للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين

(ت1421ه ـ) ,تح :قسم التحقيق بالمكتبة اإلسالمية ,المكتبة اإلسالمية,
ط1422 ,1ه ـ2001-م.
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المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت 1313هـ) ,دار الفكر
للطباعة ,بيروت ,لبنان ,د.ط1415 ,هـ1115-م.
 .11اإلكليل في استنباط التنزيل ,لإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر ,جالل
الدين السيوطي (ت 111هـ) ,تح :سيف الدين عبد القادر الكاتب ,دار
الكتب العلمية ,بيروت ,د.ط1401 ,هـ1121-م.
 .12أنوار التنزيل وأسرار التأويل ,لإلمام ناصر الدين أبي سعيد عبد اهلل بن
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 625هـ) ,دار إحياء التراث
العربي ,بيروت ,ط1412 ,1هـ.
 .13إيثار الحق على الخلق في رد الخالفات إلى المذهب الحق من أصول
التوحيد ,لإلمام ابن الوزير ,محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى
(ت 240ه ـ) ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط1127 ,2م.
 .14أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير ,للشيخ جابر بن موسى بن عبد القادر
بن جابر أبي بكر الجزائري ,مكتبة العلوم والحكم ,المدينة المنورة,
المملكة العربية السعودية ,ط1424 ,5هـ2003-م.
 .15إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ,للشيخ إسماعيل بن
محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت 1311هـ) ,دار إحياء
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التراث العربي ,بيروت ,لبنان ,د.ط ,د.ت.
 .16بحر العلوم ,لإلمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي
(ت373هـ) ,د.ط ,د.ت.
 .17البحر المحيط في التفسير ,لإلمام أبي حيان محمد بن يوسف بن علي
بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (ت 745ه ـ) ,تح :صدقي
محمد جميل ,دار الفكر ,بيروت ,د.ط1420 ,هــ.
 .12البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ,للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد
بن المهدي بن عجيبة الحسني الفاسي الصوفي (ت 1224هـ) ,تح:
أحمد عبد اهلل القرشي رسالن ,القاهرة1411 ,هـ.
 .11البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ,لإلمام محمد بن علي بن
محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (ت 1250هـ) ,دار المعرفة,
بيروت ,د.ط ,د.ت.
 .20البرهان في علوم القرآن ,لإلمام أبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد
اهلل بن بهادر الزركشي (ت 714ه ـ) ,تح :محمد أبو الفضل إبراهيم,
ط ,1دار إحياء الكتب العربية لسنة 1376ه ـ1157-م.
 .21تاريخ ابن معين "رواية الدوري" ,لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين
البغدادي (ت 233هـ) ,تح :د .أحمد محمد نور ,مركز البحث العلمي
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 .22تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم ,لإلمام شمس الدين أبي عبد
اهلل محمد بن أحمد ابن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (ت 742هـ) ,تح :د.
عواد معروف ,دار الغرب اإلسالمي ,ط2003 ,1م.
بشار ّ

 .23تاريخ بغداد ,لإلمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي
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الخطيب البغدادي (ت 463هـ) ,تح :الدكتور بشار عواد معروف ,دار
الغرب اإلسالمي ,بيروت ,ط1422 ,1هـ2002-م.
 .24تأويل مشكل القرآن ,لإلمام أبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة
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بيروت ,لبنان ,د.ط ,د.ت.
 .25التبيان في أقسام القرآن ,لإلمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 751ه ـ) ,تح :محمد حامد الفقي ,دار
المعرفة ,بيروت ,لبنان ,د.ط ,د.ت.
 .26التحرير والتنوير ,لإلمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن
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مصطفى الباز ,المملكة العربية السعودية ,ط1411 ,3هـ.
العبيد,
 .32تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه ,للدكتور علي بن سليمان ُ
مكتبة التوبة ,الرياض ,المملكة العربية السعودية ط1430 ,2هــ,

2010م.
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 .44تفسير عبد الرزاق ,لإلمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع
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(ت 671ه) ,دار الكتب العلمية ,ط1122 ,1م.
 .57الجرح والتعديل :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي,
الرازي ابن أبي حاتم (ت 327هـ) ,دار إحياء التراث العربي ,بيروت,
ط1271 ,1هـ1152-م.
 .52حلية األولياء وطبقات األصفياء ,لإلمام أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن
أحمد بن إسحاق األصبهاني (ت 430هـ) ,دار السعادة ,بجوار محافظة
مصر1314 ,هـ1174-م.
 .51دراسات في التفسير وعلوم القرآن ,للدكتور محمد بن بكر إبراهيم آل
عابد ,مكتبة المحتسب ألبي الحسنين ,المدينة المنورة1430 ,هـ ,وقف
على المكتبة العامة.
 .60دفع إيهام اإلضطراب عن آيات الكتاب ,للشيخ محمد األمين بن محمد
المختار الشنقيطي (ت 1313ه ـ) ,مكتبة ابن تيمية ,القاهرة ,مكتبة
الخراز ,جدة ,ط1417 ,1ه ـ1116-م.
 .61روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ,لإلمام شهاب
الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي (ت 1270هـ) ,تح :علي
عبد الباري ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط1415 ,1هـ.
 .62زاد المسير في علم التفسير ,لإلمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن
بن علي بن محمد الجوزي (ت 517هـ) ,تح :عبد الرزاق المهدي ,دار
الكتاب العربي ,بيروت ,ط1422 ,1هـ.
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 .63زهرة التفاسير ,للشيخ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف
بأبي زهرة (ت 1314هـ) ,دار الفكر العربي ,د.ط ,د.ت.
 .64السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم
الخبير ,لإلمام شمس الدين ,محمد بن أحمد الخطيب الشربيني
(ت 177هـ) ,مطبعة بوالق األميرية ,القاهرة1225 ,هـ.
 .65سنن ابن ماجه ,لإلمام ابن ماجة ,أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني
(ت 273هـ) ,تح :محمد فؤاد عبد الباقي ,دار الفكر ,بيروت ,د.ط,
د.ت.
 .66سير أعالم النبالء ,لإلمام شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد
الذهبي (ت 742هـ) ,تح :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب
األرناؤوط ,مؤسسة الرسالة ,ط1405 ,3هـ1125-م.
 .67شرح مقدمة في أصول التفسير البن تيمية ,للدكتور مساعد بن سليمان
بن ناصر الطيار ,دار ابن الجوزي ,ط1422 ,2هــ.
 .62العظمة ,لإلمام أبي محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر األنصاري
المعروف بأبِي الشيخ األصبهاني (ت 361هـ) ,تح :رضاء اهلل بن محمد
إدريس المباركفوري ,دار العاصمة ,الرياض ,ط1402 ,1هــ.
 .61غرائب القرآن ورغائب الفرقان ,لإلمام نظام الدين الحسن بن محمد بن
حسين القمي النيسابوري ,تح :الشيخ زكريا عميران ,دار الكتب العلمية,
بيروت ,لبنان ,ط1416 ,1هـ1116-م.
 .70فتح الباري شرح صحيح البخاري ,لإلمام أحمد بن علي بن حجر
العسقالني ,رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ,دار
المعرفة ,بيروت1371 ,هــ.
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 .71فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير ,لإلمام محمد بن
علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (ت 1250ه ـ) ,دار ابن
كثير ,دمشق ,ط1414 ,1هــ.
 .72فصول في أصول التفسير ,للدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر
الطيار ,تق :د .محمد بن صالح الفوزان ,دار ابن الجوزي ,ط,2
1423هـ.
 .73قواعد الترجيح عند المفسرين ,دراسة نظرية تطبيقية ,للدكتور حسين بن
علي بن حسين الحربي ,دار القاسم ,الرياض ,ط ,1د.ت.
 .74الكشف والبيان عن تفسير القرآن ,لإلمام أحمد بن محمد بن إبراهيم
الثعلبي (ت 427هـ) ,تح :اإلمام أبي محمد بن عاشور ,دار إحياء
التراث العربي ,بيروت ,لبنان ,ط1422 ,1هـ2002-م.
 .75الكفاية في علم الرواية ,لإلمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب
البغدادي (ت 463هـ) ,تح :أبو عبداهلل السورقي ,إبراهيم حمدي المدني,
المكتبة العلمية ,المدينة المنورة ,د.ط ,د.ت.
 .76لباب التأويل في معاني التنزيل ,لإلمام عالء الدين علي بن محمد بن
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ,دار الفكر ,بيروت ,لبنان1311 ,هـ-
1171م.
 .77لسان العرب ,لإلمام محمد بن مكرم بن على ,أبي الفضل ,جمال الدين
ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي (ت 711ه ـ) ,دار صادر,
بيروت ,ط1414 ,3هــ.
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 .72ما اتصل به بيانه من القرآن الكريم ,للدكتور :ملفي بن ناعم الصاعدي,
بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية ,العدد  ,131سنة 1426هـ ــ.
 .71مباحث في علوم القرآن ,للشيخ :مناع بن خليل القطان (ت 1420ه ـ),
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ,ط1421 ,3ه ـ2000-م.
 .20مجاز القرآن ,لإلمام أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري
(ت 201هـ) ,تح :محمد فواد سزگين ,مكتبة الخانجي ,القاهرة,
1321هـ.
 .21مجموع الفتاوى ,لإلمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن
تيمية (ت 722ه ـ) ,تح :عبد الرحمن بن محمد ,مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف ,المدينة النبوية1416 ,ه ـ.
 .22مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ,للشيخ محمد بن صالح بن محمد
العثيمين (ت 1421ه ـ) ,جمع وترتيب  :فهد بن ناصر بن إبراهيم
السليمان ,دار الوطن ,دار الثريا1413 ,هـ.
 .23محاسن التأويل ,للشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم
الحالق القاسمي (ت 1332هـ) ,تح :محمد باسل عيون السود ,دار
الكتب العلمية ,بيروت ,ط1412 ,1هـ.
 .24المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ,لإلمام أبي محمد عبد الحق
بن غالب عطية األندلسي (ت 542هـ) ,تح :عبد السالم عبد الشافي
محمد ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط1422 ,1هـ.
 .25مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ,لإلمام ابن قيم
الجوزية (ت 751هـ) ,تح :سيد إبراهيم ,دار الحديث ,القاهرة ,مصر,
ط1422 ,1هـ2001-م.
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 .26مختصر في قواعد التفسير ,للدكتور خالد بن عثمان السبت ,دار ابن
القيم ,دار ابن عفان ,ط1426 ,1هـ2005-م.
 .27مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,لإلمام أبي البركات عبد اهلل بن أحمد بن
محمود النسفي (ت 710هـ) ,حققه :يوسف علي بديوي ,دار الكلم
الطيب ,بيروت ,ط1411 ,1هـ1112-م.
 .22المدخل لدراسة القرآن الكريم ,لإلمام محمد بن محمد بن سويلم أبو ُشهبة
السّنة ,القاهرة ,ط1423 ,2هـ2003-م.
(ت 1403ه ـ) ,مكتبه ُ

 .21المستدرك على الصحيحين ,لإلمام أبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد
اهلل النيسابوري المعروف بابن البيع (ت 405هـ) ,تح :مصطفى عبد
القادر عطا ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط1411 ,1هـ.
 .10المستصفى في علم األصول ,لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي
الطوسي (ت 505ه ـ) ,تح :محمد بن سليمان األشقر ,مؤسسة الرسالة,
بيروت ,لبنان ,ط1417 ,1هـ1117-م.
 .11المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل ,
المعروف بصحيح مسلم ,لإلمام مسلم بن الحجاج (ت 261ه ـ) ,تح:
محمد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء التراث العربي ,بيروت.
 .12معالم التنزيل في تفسير القرآن ,لإلمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن
محمد بن الفراء البغوي (ت 510هـ) ,تح :عبد الرزاق المهدي ,دار
إحياء التراث العربي ,بيروت ,ط1420 ,1هـ.
 .13المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري ,للشيخ أكرم بن محمد
زيادة الفالوجي األثري ,تح :علي حسن عبد الحميد األثري ,الدار
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األثرية ,األردن ,دار ابن عفان ,القاهرة ,د.ط ,د.ت.
 .14معجم المؤلفين ,للشيخ عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني
كحالة الدمشقي (ت 1402هـ) ,مكتبة المثنى ,بيروت ,دار إحياء التراث
العربي بيروت ,د.ط ,د.ت.
 .15معجم شيوخ الطبري ,للشيخ :أكرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري ,الدار
األثرية ,األردن ,دار ابن عفان ,القاهرة ,ط1426 ,1هـ2005-م.
 .16معجم مقاييس اللغة ,لإلمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ,تح:
عبد السالم محمد هارون ,دار الفكر1311 ,هـ ـ1171-م.
 .17مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ,لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن عمر بن
الحسن بن الحسين الملقب بفخر الدين الرازي (ت 606هـ) ,دار إحياء
التراث العربي ,بيروت ,ط1420 ,3هـ.
 .12المفردات في غريب القرآن ,لإلمام أبي القاسم الحسين بن محمد
المعروف بالراغب األصفهاني (ت 502هـ) ,دار القلم ,الدار الشامية,
دمشق بيروت ,ط1412 ,1هـ.
 .11مقاالت في علوم القرآن وأصول التفسير ,للدكتور مساعد بن سليمان بن
الم ِّ
حدث ,المملكة العربية السعودية ,ط ,1رجب
ناصر الطيار ,دار ُ
1425هــ.
 .100المنثور في القواعد الفقهية ,لإلمام أبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد
اهلل بن بهادر الزركشي (ت 714ه ـ) ,و ازرة األوقاف الكويتية ,ط,2
1405هـ ـ1125-م.
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 .101موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور ,للدكتور حكمت بن
بشير بن ياسين ,دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة ,المدينة النبوية,
ط1420 ,1هـ1111-م.
 .102النشر في القراءات العشر ,لإلمام شمس الدين أبي الخير ابن الجزري
(ت 233ه ـ) ,تح :علي محمد الضباع (ت 1320هـ) ,المطبعة التجارية
الكبرى ,دار الكتاب العلمية ,د.ط ,د.ت.
 .103الوسيط في تفسير القرآن المجيد ,لإلمام أبي الحسن علي بن أحمد
الواحدي ,النيسابوري (ت 462هـ) ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,لبنان,
ط1415 ,1هـ1114-م.
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