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لقد قيض هللا للبشر يف كل عصر من يبني هلم النص القرآين ،ويوضح هلم املقصود منه ،وبدأ هذا التقييض واضحاً منذ

ليفصل هلم ما أمجل من القرآن ،وليزيل عن أذهاهنم ما علق
عهد النيب إىل اآلن ،فكان الرسول جيلس بني أصحابهّ ،

هبا من لبس ،وليبني هلم املبهم و املشكل ،فالسنة هي املصدر الثاين الذي يراجع إليه يف تفسري كتاب هللا تعاىل ،فكان

فيبني له ما ففي عليه؛ ألن
الصحابة إذا أشكلت على أحد منهم آية من كتاب هللا ،رجع إىل رسول هللا يف تفسريهاّ ،
ِ
ِ
فسر هلم بعض معانيه الذي احتاجوا إىل تفسريه و
وظيفته البيان ،ورسول هللا مل يُفسر ألصحابه كل معاين القرآن وإمنا ّ
بيانه؛ ألن الصحابة كانوا أدرى الناس بكتاب هللا ،إذ هم أهل اللسان ،ولربكة الصحبة والتخلق أبفالق النبوة ،ولِما
شاهدوه من القرائن واألحوال اليت افتُص وا هبا ،ولِما هلم من الفهم التام والعلم الصحيح.
وختصص
هذا وتفسري النيب للقرآن وجوه :منها أن السنة تبني ما أمجل من القرآن ،وتوضح املشكل ،وتقيّد املطلقّ ،

ضح أحياانً أن املنطوق ال
تبني معىن اللفظ ومتعلقه ،وتو ّ
وتبني املبهم وتزيل اللبس واإلشكال من اآلية ،كما ّ
العامّ ،
وتعني الناسخ واملنسوخ.
مفهوم لهّ ،
املقدمة

احلمد هلل الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله فجعله شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إىل هللا
إبذنه وسراجاً منرياً وصلّى هللا وسلّم عل نبيه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وبعد...

رسوفا يف اإلعجاز ،أن زله هللا على رسولنا
القرآن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة اليت ال يزيدها التقدم العلمي إال
ً
حممد ليُخرج الناس من الظلمات إىل النور ،ويهديهم إىل الص راط املستقيم ،فكان القرآن الكرمي ينزل على النيب
منجما على حسب الوقائع و احلوادث و حاجات الناس ،وقد تكفل هللا لنبيه حفظه {ِإان َنْ ُن ن زلْنا ال ِّذ ْكر وِإان ل ُه
مجع ُه
حلافِظُون} (احلجر )9 ،كما تكفل له أن يقرئه و يفهمه معناه فقال{ :ال ُُت ِّر ْك بِ ِه لِسانك لِت ْعجل بِ ِه إِن عل ْينا ْ
ْانه فات بِ ْع قُ ْرآن ُه ُُث إِن عل ْينا بيان ُه} (القيامة )19 - 16 ،أي :مجعه يف صدرك ،وإثبات قراءته على
وقُ ْرآن ُه فِإذا ق رأ ُ
لسانك ،وبيان ما خيفى من معانيه ،وكان الرسول يعلم من القرآن وعلومه ما ال يعرفه أحد ،وذلك بسبب الوحي
الذي كان يوحى إليه.

وكلّف هللا نبيه أن يبني هلم القرآن وأن يفسره هلم قال تعاىل { :وأنْ زلْنا ِإليْك ال ِّذ ْك ر لِتُ ب ِّني لِلن ِ
اس ما نُ ِّزل إِليْ ِه ْم ولعل ُه ْم
ي ت فك ُرون} (النحل ،)44 ،فبلّغ الرسول ما أنزل عليه ألصحابه فق رأه على مكث؛ ليحفظوا لفظه ويفهموا معناه ،ويقفوا
على أسراره ،وشرحه هلم أبقواله وأفعاله وتقريراته وأفالقه -أي بسنته اجلامعة لكل ذلك.

فكان الصحابة إذا أشكلت على أحد منهم آية من كتاب هللا ،رجع إىل رسول هللا يف تفسريها ،فيبني له ما ففي
عليه؛ ألن وظيفته البيان ،كما تقدم يف اآلية وكما ن به على ذلك رسول هللا فيما رواه أبوداود إبسناد صحيح ع ِن
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ْكن ِد ِي عن رس ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يت
ول اَّلل  أن ُه قال ":أال إِِّين أُوتِ ُ
الْم ْقد ِام بْ ِن م ْعدي ك ِرب ال ْ ّ ْ ُ
الْكِتاب وِم ْث ل ُه مع ُه أال ي ِ
ول عل ْي ُك ْم ِهبذا
ك ر ُج ٌل ش ْب عا ُن على أ ِريكتِ ِه ي ُق ُ
وش ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ ُقر ِ
ُّ
ٍ
ٍ
ِ
آن فما وج ْد ُُْت فِ ِيه ِم ْن حالل فأحلوهُ وما وج ْد ُُْت فيه م ْن حرام فح ّرُموهُ أال
ْ
ال َِي ُّل ل ُك ْم حلْم ا ْحلِما ِر األ ْهلِي وال ُك ُّل ِذي ان ٍ
ب ِمن
ُ
السبُ ِع"(.السجستاين.)328 ،___:

واملقادير ،وسائر تفصيالهتا ،وكذلك احلج ،مل يرد يف القرآن كيفيته ،أو

مبطالته ،وغري ذلك من سائر أحكامه.

أ  -بيان الکيفية :الصالة من أهم أركان اإلسالم فقد تكرر حكمها يف آايت
متعددة بقوله{ :أقيموا الصالة} كما أشارت آايت أفرى إىل وقتها دون أن

تصرح هبا قال تعاىل:
{ أقِ ِم الصالة لِ ُدل ِ
ُوك الش ْم ِ
س إىل غس ِق الل ْي ِل وقُ ْرآن الْف ْج ِر إِن قُ ْرآن
ودا} (اإلسراء.)78 ،
الْف ْج ِر كان م ْش ُه ً
ِ
ِ ِ
صبِحون ولهُ ا ْحلم ُد ِيف السماو ِ
ات
ْ
{ ف ُسبْحان اَّلل حني ْمُْ ُسون وحني تُ ْ ُ
و ْاأل ْر ِ
ض وع ِشيًّا و ِحني تُظْ ِه ُرون} (الروم.)18- 17 ،
اصِ ْرب على ما ي ُقولُون وسبِّ ْح ِِب ْم ِد ربِّك ق ْبل طُلُوِع الش ْم ِ
س وق ْبل
{ ف ْ
الْغُر ِ ِ
السج ِ
ود} (ق.)40 -39 ،
وب ومن الل ْي ِل فسبِّ ْح ُه وأ ْدابر ُّ ُ
ُ

قال اإلمام أبوعبد هللا حممد بن إدريس الشافعي" :كل ما حكمه رسول هللا 

فهو مما فهمه من القرآن"( .ابن كثري1999:م .)7 ،وقال اإلمام أمحد:

"القرآن تفسر الكتاب وتبينه"( .القرطيب1964:م .)31،وقال شيخ اإلسالم
السن ِة؛ فإهنا شا ِرح ٌة لل ُق ِ
إن مل َِت ْد ُه ِيف ال ُق ِ
ضحةٌ ل ُه".
ابن تيمية" :ف ْ
رآن فبِ ُّ
رآن وُمو ِّ

(ابن تيميه2010 :م.)9 ،

السنة جيد أهنا قد أفردت للتفسري ابابً من األب واب اليت
والذي يرجع إىل كتب ُّ

اشتملت عليها ،ذكرت فيه كثرياً من التفسري املأثور عن رسول هللا  وهذا

فقد ّبني النيب  يف سننه القولية والفعلية مواقيت الصلوات اخلمس ،وعدد

يدل أن رسول هللا وإن مل يبني ألصحابه كل معاين القرآن ،ولكن بني هلم
ّ
الكثري من معاين القرآن ،كما تشهد بذلك كتب الصحاح ،ومل يُ ِّبني كل معاين

وقد روى ابن املبارك عن عمران بن حصني أنه قال لرجل" :إنك أمحق ،أَتد

صرح
ومنه ما تعلمه العرب من لغاهتا ،ومنه ما ال ُيعذر أحد يف جهالته كما ّ
بذلك ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير قال" :التفسري على أربعة أوجه:

ركعاهتا ،ومبطالهتا وكيفيتها فقال" :صلّوا كما رأيتموين أصلى"(البخاري:

القرآن؛ ألن من القرآن ما استأثر هللا تعاىل بعلمه ،ومنه ما يعلمه العلماء،

1987م.)44 ،

الظُهر يف كتاب هللا أربعا ال ُجيهر فيها ابلقراءة؟ ُث عدد عليه الصالة ،والزكاة،

وجه تعرفه العرب من كالمها ،وتفسري ال يُعذر أحد جبهالته ،وتفسري تعرفه
العلماء ،وتفسري ال يعلمه إال هللا"( .الطربي2000:م.)74 ،
ِ
يفسر هلم ما يرجع فهمه إىل معرفة كالم العرب؛
والشك أن رسول هللا مل ّ
ِ
يفسر هلم ما تتبادر األفهام إىل معرفته وهو ال ذي
ألن القرآن نزل بلغتهم ،ومل ّ
ِ
يفس ر هلم ما استأثر هللا بعلمه
ال يُعذر أحد جبهله؛ ألنه ال خيفى على أحد ،ومل ّ
كقيام الساعة ،وحقيقة الروح ،وغري ذلك من كل ما جيري جمرى الغيوب اليت

وَنو ذلكُ ،ث قال :أَتد هذا يف كتاب هللا تعاىل ُمفسراً؟ إن كتاب هللا تعاىل
أهبم هذا ،وإن ُّ ِ
.)48 ،
فسر هذا"( .الذهيب:
السنة تُ ّ
ب -بيان األنواع:

اَّللُ الْب ْيع وحرم ِّ
الراب}...
ورد ُترمي الراب يف القرآن حيث قال تعاىل { :وأحل ّ
أي نوع من املعامالت تعترب رابً وأي نوع
(البقرة )275 ،ومل تو ِّ
ضح اآلية أن ّ
منها من البيوع املباحة؟ وإمنا ورد تفصيل ذلك يف احلديث كما بيّنت السنة
اخلُ ْد ِري أن رسول ِ
األشياء الربوية ،عن أِِب سعِ ٍ
يد ْ
اَّلل قال ":ال تبِ ُيعوا الذهب
ُ
ِابلذه ِ
ب إِال ِمثْالً ِِبِثْ ٍل وال تُ ِش ُّفوا ب ْعضها على ب ْع ٍ
ض وال تبِ ُيع وا الْوِرق ِابلْوِر ِق
ض وال تبِيعوا ِم ْن ها غائِبا بِن ِ
إِال ِم ْثالً ِِبِْث ٍل وال تُ ِش ُّفوا ب ْعضها على ب ْع ٍ
اج ٍز".
ً
ُ
(النيسابوري1991 :م.)1208 ،

مل يُطلع هللا عليها نبيه ،وإمنا فسر هلم رسول هللا بعض املغيبات اليت أففاها

هللا عنهم وأطلعه عليها وأمره ببياهنا هلم ،وفسر هلم أيضاً كثرياً مما يندرج ُتت

القسم الثالث ،وهوما يعلمه العلماء يرجع إىل اجتهادهم ،كبيان اجململ،
وختصيص العام ،وتوضيح املشكل ،وما إىل ذلك من كل ما ففي معناه
ِ
فسر النيب كل معاين القرآن ،ألن الصحابة  -رضوان
والتبس املراد به .ومل يُ ّ
هللا عليهم أمجعني -وقع بينهم االفتالف يف أتويل بعض اآلايت ،ولوكان

اثنياً إزال اللبس :قد يکون يف فهم بعض الكلمات أو اجلمل من القرآن لبس
أو إشكال ويزول هذا اإلهبام أو اللبس ابملراجعة إىل سنة رسول هللا ومن

عندهم فيه نص عن رسول هللا ما وقع هذا االفتالف ،أو الرتفع بعد

أمثلة ذلك:
ٍ
 منه ما ورد يف تفسري قوله{ :اي أُ ْفت هارون ما كان أب ِوك ْام رأ س ْوء وما
ُ
ُ
ت أ ُُّم ِ
ك بغِيًّا} (مرمي .)28 ،فقد أفرج مسلم عن املغرية بن شعبة قال:
كان ْ
ت َنْران سأل ِ
ُوين ف قالُوا إِن ُك ْم تقرؤون اي أُ ْفت ه ُارون وُموسي ق بْل
"لما ق ِد ْم ُ
ِ
ول ِ
ت على ر ُس ِ
اَّلل سألْتُ ُه ع ْن ذلِك ف قال":
عيسي بِكذا وكذا .ف لما ق ِد ْم ُ
إِن ُه ْم كانُوا يُس ُّمون ِأبنْبِيائِ ِه ْم والصاحلِِني ق ْب ل ُه ْم"( .النيسابوري1991 :م،
.)1685
اخل ْي ِط
ض ِمن ْ
 ومنه قوله{ :وُكلُواْ وا ْشربُواْ حىت ي تبني ل ُك ُم ْاخل ْي ُ
ط األبْ ي ُ
األ ْسو ِد ِمن الْف ْج ِر} فقد ورد بيانه فی حديث عدی بن حاُت -رضی اَّلل
اخل ْي ِط
ض ِمن ْ
ت{ :حىت ي تبني ل ُك ُم ْ
اخل ْي ُ
عنه  -أنه قال :لما ن زل ْ
ط األبْ ي ُ

الوقوف على النص.

طرق تفسري القرآن ابل نسَّة

املبني ،فلنبُ ِّني
إذ قد اتضح لنا ممّا تقدم مقدار ارتباط ُّ
السنة ابلكتاب ارتباط ِّ
بعد ذلك أوجه بيان السنة للقرآن مع ذكر األمثلة لذلك فنقول:
أوالً بيان اجململ:

فقد ورد يف القرآن جممل كثري ،ال يستطيع اإلنسان فهمه إال من فالل

السنة ،كآايت الصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج ،فلم يرد يف القرآن عدد

فروض الصالة موضحة ،وال عدد ركعاهتا ،وال بيان أوقاهتا ،وال كيفيتها وال
مبطالهتا ،وغري ذلك ،والزكاة أيضا كذلك ،من انحية األنواع والنصاب،
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ال أ ْسود وإىل ِعق ٍ
ت إىل ِعق ٍ
ال أبْ يض فجعلْتُ ُهما ُتْت ِوسادِِت،
األ ْسو ِد} عم ْد ُ
فجعلْت أنْظُر فِی اللي ِل فال يستبِني لِی ف غدوت على رس ِ ِ
ت ل ُه
ْ ُ
ول اَّلل فذك ْر ُ
ْ ُ
ْ
ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اض النهار"( .البخاري1987 :م،
ذلِك ف قال" :إمنا ذلك س و ُ
اد الليْل وب ي ُ
.)599

عن أبی هريرة قال :قال رسول اَّلل " :ال تُ نْك ُح الْم ْرأ ُة على عمتِها وال
على فالتِها"( .النيسابوري1991 :م.)1028 ،
عن عائشة قالت :قال لی رسول اَّلل َ":يْ ُرُم ِم ْن الرضاع ِة ما َيْ ُرُم ِم ْن
الْ ِوالدةِ"( .البخاري1987 :م.)221 ،

اثلثاً توضيح ا ملبهم :قد يكون املراد من اللفظ ففياً وال يدرك ابلعقل
واالجتهاد وذلك لتناوله أشياء كثرية ،فال يفهم املراد إال ببيان من السنة ومن

خامساً تقييد املطلق :قد يرد لفظ مطلق يدل على فرد شائع دون التقييد
بصفة من الصفات ،فريد احلديث

األمثلة لذلك:

ويقيّد هذا اللفظ املطلق ببعض صفاته ومن أمثلته:
ِ
صي ٍة ي ِ
ِ ِ
وصي ِهبا أوديْ ٍن} (النساء )12 - 11 ،فقد
أ  -قوله تعاىل{ :م ْن ب ْعد و ُ

اَّلل
أ  -تعيني املراد أبويل األ ْم ِر" يف قوله تعاىل{ :اي أيُّها ال ِذين آمنُواْ أ ِط ُيعواْ ّ
وأ ِط ُيعوْا الر ُسول وأ ُْولِی األ ْم ِر ِمن ُك ْم} (النساء .)59 ،فقد بينت السنة أن
املراد ب"أ ُْولِی األ ْم ِر " األمراء؛ ألهنم الذين َتب طاعتهم يف غري املعصية حيث

وردت الوصية هنا مطلقة بدون ُتديد ،فقيدها الرسول ابلثلث ،يف حديث
ِ
ِ ِ
ريا،
سعد ابن أِب وقاص حيث جاء فيه" :قُل ُ
ْت اي ر ُسول اَّلل ،إن ِيل م ًاال كث ً
ْت :فالشط ُْر؟
ول ْيس ي ِرثُِين إِال ابْ ن ِيت أفأتصد ُق بِثُلُث ْي م ِايل؟" قال :ال .قال :قُل ُ
ث؟ قال :الثُّلُ ُ ِ
ري .إِنك إِ ْن ت رْكت ولدك أ ْغنِياء ف ْي ٌر
ْت :الثُّلُ ُ
قال :ال .قُ ل ُ
ث كب ٌ
ِم ْن أ ْن ت تْ ُرك ُه ْم عالةً ي تكف ُفون الناس"( .البخاري1987 :م .)1006 ،قال
ابن حجر عن هذا احلديث" :فيه تقييد مطلق القرآن ابلسنة".
ب -قوله تعاىل{ :والسا ِر ُق والسا ِرقةُ فاقْط ُعوا أيْ ِدي ُهما} (املائدة .)36 ،ورد

قال" :من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد عصي هللا ومن يطع األمري

فقد أطاعين ومن يعص األمري فقد عصاين"( .البخاري1987 :م.)469،
اس ر ِ
ويؤيده سبب نزول اآلية :ع ْن ابْ ِن عب ٍ
ضي اَّللُ ع نْ ُهما {أ ِط ُيع وا اَّلل وأ ِط ُيع وا
ِ
ت ِيف ع ْب ِد اَّلل بْ ِن ُحذافة بْ ِن ق ْي ِ
الر ُسول وأ ِ
س بْ ِن
ُويل ْاأل ْم ِر ِم ْن ُك ْم} قال" :ن زل ْ
ِ
يب صلى اَّللُ عل ْي ِه وسلم ِيف س ِري ٍة"( .ابن حنبل.)337 ، :
ي إِ ْذ ب عث ُه النِ ُّ
عد ٍّ
ب -يف تعيني املراد ابلكوثر يف قوله تعاىل{ :إِان أ ْعطيْ ناك الْك ْوث ر} عن أنس
ِ
ِِ
ِ
ِ
ري".
قال :قال رسول هللا" :إن ُه ن ْه ٌر وعدنيه رِّّب عز وجل عل ْيه ف ْي ٌر كث ٌ
(النيسابوري1991 :م.)300 ،
ِ
د -تعيني املراد بكلمة التقوى يف قوله تعاىل{ :وألْزم ُه ْم كلمة الت ْقوى}
(الفتح )26 :فقد روي أِب بن كعب إبسناد صحيح أنه مسع رسول هللا
يقول { :وألْزم ُه ْم كلِمة الت ْقوى} قال :ال إله إال هللا"( .الرتمذي.)386 ، :
ات والصالةِ
و -تعيني املراد ابلصالة يف قوله تعاىل{ :حافِظُوا على الصل و ِ
الْوسطى وقُوموا ِ ِ
َّلل قانِتِني} (البقرة .)238 ،فقد ّبني الرسول أن املراد هبا
ُْ
ُ
صالة العصر حيث قال":شغلُوان ع ِن الصال ِة الْوسطي صال ِ
ِ
اَّلل
أل
م
ر
ص
ْع
ل
ا
ة
ْ
ُْ
ُ
بُيُوت ُه ْم وقُ بُور ُه ْم ان ًرا"( .النيسابوري1991 :م.)436 ،
رابعاً ختصيص العام :وهو صرف اللفظ العام عن عمومه وقصره على بعض
أفراده (الزحيلي1195 :م .)199 ،ومن أمثلته:
أ  -ختصيصه الظلم يف قوله تعاىل{ :ال ِذين آمنُوْا وملْ ي لْبِ ُس واْ إِميان ُه ْم بِظُل ٍْم}
ابلشرك ،وقد فهم بعض الصحابة أن الظلم مراد منه العموم ،حىت قال :وأينا

لفظ السرقة يف اآلية مطلقاً
ومل يتقيد نصاهبا وقد قيدت السنة نصاهبا بربع دينار فصاعداً فقال" :ال تُ ْقط ُع
يد السا ِر ِق إِال ِِف رب ِع ِدينا ٍر فص ِ
اع ًدا"( .النيسابوري1991 :م.)1311 ،
ُ
ُْ
ِ
وهن فی الْمض ِ
اج ِع
وهن و ْاه ُج ُر ُ
ج -قال تعالی{ :والالتِی ختافُون نُ ُشوز ُهن ف ِعظُ ُ
وهن فِإ ْن أط ْعن ُك ْم فال ت ْب غُوْا عل ْي ِهن سبِيالً} (سوره النساء.)34 ،
وا ْ
ض ِربُ ُ
هذه اآلية تدل على ضرب الزوجة الناشزة كما تبيح هجرها للتأديب ،ولكن

ما ح ّد هذا الضرب واهلجر؟ فقد أوضحت األحاديث الصحيحة وقيّدت
ضرهبا بضرب غري مربح ودون الوجه ،وقيدت هجرها يف إطار البيت كما يف
حديث مسلم" :ول ُكم علي ِهن أ ْن ال ي ِ
وط ْئن فُ ُرش ُك ْم أح ًدا ت ْكر ُهون ُه .فِإ ْن ف علْن
ْ ْ
ُ
وهن ض ْرًاب غ ْي ر ُمب ِّر ٍح( ."...النيسابوري1991 :م.)886 ،
ذلِك فا ْ
ض ِربُ ُ
ب الْوجه وال تُقبِح وال ت ْهج ر إِال يف الْب ي ِ
ت"( .السجستاين:
وقال":وال ت ْ
ْ
ض ِر ِ ْ
ّْ
ُْ
.)210 ،
سادساً بيان الَّسخ :أبن يُ ِّبني رسول هللا أن آية كذا نُ ِسخت بكذا ،أو أن
حكم كذا نُ ِسخ بكذا ،فقوله عليه الصالة والسالم " :ال وصية لوارث" بيان

مل يظلم نفسه؟ عن عبد هللا رضي هللا عنه قال :ملا نزلت{ :الذين آمنوا ومل

منه أن الوصية للوالدين واألقربني املذكورة يف آية ( )181من سورة البقرة

يلبسوا إمياهنم بظلم} قال أصحاب رسول هللا :أينا مل يظلم؟ فأنزل هللا {إن

منسوخ حكمها وإن بقيت تالوهتا.

الشرك لظلم عظيم}"( .البخاري1987 :م.)36 ،

وحديث" :البكر ابلبكر جلد مائة وتغريب عام"( .النيسابوري1991 :م،
 .)1316بيان منه أيضاً لنسخ حكم اآلية من سورة النساء{ :والالِِت َيْتِني
الْف ِ
احشة ِمن نِّسآئِ ُك ْم فا ْست ْش ِه ُدوْا عل ْي ِهن أ ْربع ًة ِّم ْن ُك ْم} (النساء )15 ،وغري
هذا كثري.

ب -قد ورد يف القرآن ُترمي امليتة والدم على العموم ،ولكن السنة فصصت
هذا العموم ،كما يف احلديث الصحيح أن رسول هللا قال" :أحلت لنا

ميتتان :السمك ،واجلراد ،وأحل لنا دمان :الكبد ،والطحال".

(القزويين:

سابعاً بيان أن املَّطوق ال مفهوم له :ويظهر هذا إذا كان يف اآلية قيد مل يقصد

فرج خمرج الغالب .ومن أمثلة ذلك :قيد السفر يف الرهان
به االحرتاز ،وإمنا ّ
املقبوضة ،يف قوله تعاىل { :وإِ ْن ُكنْتُ ْم على سف ٍر وملْ َتِ ُدوا كاتِباً ف ِرها ٌن م ْقبُوضةٌ}
(البقرة )283 ،ف الرهن يف السفر اثبت بنص التنزيل ،ويف احلضر بفعل رسول
اَّلل صلى اَّلل عليه وسلم ،كما يف الصحيح عن عائِشة ر ِ
ت:
ضي اَّللُ ع ْنها قال ْ
ْ

.)1102 ،

ج  -أابحت آية النساء ما عدى احملرمات املذكورة يف اآليتني22 :و 23من
هذه السورة فقال{ :وأ ِ
ُحل ل ُك م ما وراء ذلِ ُك م أن ت بْ ت غُواْ ِأب ْموالِ ُكم ُّْحم ِ
صنِني
ْ
غ ْري ُمسافِ ِحني} .وهذا العموم فصته السنة:
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ِ
تُ وِّيف رس ُ ِ
ِ
ِ
اعا ِم ْن شعِ ٍري.
ي بِثالثِني ص ً
ُ
ول اَّلل ود ْرعُهُ م ْر ُهونةٌ عنْد ي ُهود ٍّ
ُ
(البخاري1987 :م.)1068 ،
ومنه قوله تعالی{ :وإِذا ضربْ تُ ْم ِفی ْاأل ْر ِ
ص ُروا
اح أ ْن ت ْق ُ
ض ف ليْس عليْ ُك ْم ُجن ٌ
ِمن الص ِ
الة إِ ْن ِف ْفتُ ْم أ ْن ي ْفتِن ُك ُم ال ِذين كف ُروا} (النساء.)101 ،
اخلط ِ
اح أ ْن
ْت لِ ُعمر بْ ِن ْ
ع ْن يعلى بْ ِن أُمية قال :قُل ُ
اب{ :ل ْيس عل ْي ُك ْم ُج ن ٌ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
اس ف قال
ت ْق ُ
ص ُروا من الصالة إ ْن ف ْفتُ ْم أ ْن ي ْفتن ُك ُم الذين كف ُروا} ف ق ْد أم ن الن ُ
ع ِجبت ِمما ع ِجبت ِمنه فسألْت رسول ِ
اَّلل ع ْن ذلِك .ف قال":صدقةٌ تصدق
ُْ
ْ ُْ
ُ ُ
اَّللُ ِهبا عل ْي ُك ْم فاقْبلُوا صدق تهُ"( .النيسابوري1991 :م.)478 ،
اثمَّاً بيان املراد من لفظ أو ما يتعلق به :ومن أمثلة ذلك :قوله  يف تفسري
قوله تعاىل{ :وكذلِك جعلْنا ُك ْم أُمةً وسطاً} (البقرة )143 ،قال" :عدال".
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اه ِه ْم
ْ
ْ
ُ
ٍ
وقالُوا حبةٌ ِيف ش ْعرة"( .البخاري1987 :م.)1248 ،

 .11الزحيلي ،وهبة1994( .م) .الوجيز يف أصول الفقه .بريوت :دار الفكر
املعاصر.

 .12السجستاين ،أبو داود سليمان بن األشعث ) ( .سنن أِب داود.
ج .2بريوت :دار الكتاب العرِب

 .13الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير2000( .م) .جامع البيان يف أتويل

النتائج:

القرآن .ج .1احملقق :أمحد حممد شاكر .بريوت :مؤسسة الرسالة.

 .14القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أِب بكر بن فرح األنصاري.

لقد توصلت من فالل معايشيت هلذا املوضوع اهلام ودراسيت املتواضعة إىل

 .15القرآن .ج .1القاهرة :دار الكتب املصرية.

املبني للمبني.
 .1السنة هلا صلة وثيقة ابلقرآن صلة ِّ

اآلِت:

(1964م) .اجلامع ألحكام

 .16القزوينی ،ابو عبد اَّلل حممد بن يزيد ابن ماجه(ب  -ت) .السننُ .تقيق

 .2ال ميكن فهم القرآن حق الفهم إال ببيان الرسول  الذي فسر القرآن

 .17النيسابوري ،مسلم بن حجاج القشريی(1991م) .الصحيح .ج.1

ِ .3براجعة كتب التفسري ابملأثور ومراجعة كتب ال ُّسنة تظهر أهنا قد أفردت

بسننه القولية والفعلية.

حممد فؤاد عبد الباقى .القاهرة :دار إحياء الكتب العلمية.

للتفسري ابابً من األبواب اليت اشتملت عليها ،ذكرت فيه كثريًا من
يدل أن رسول هللا وإن مل يبني
التفسري املأثور عن رسول هللا  وهذا ّ

القاهرة :دار احلديث.

 .18النيسابوري ،مسلم بن حجاج القشريی(1991م) .الصحيح .ج.2

ألصحابه كل معاين القرآن ،ولكن بني هلم الكثري من معاين القرآن.
ِ
يفسر للصحابة مجيع القرآن ،وإمنا فسر هلم
 .4ال شك أن رسول هللا مل ّ
بعض املغيبات اليت أففاها هللا عنهم وأطلعه عليها وأمره ببياهنا هلم،

القاهرة :دار احلديث.

 .19النيسابوري ،مسلم بن حجاج القشريی(1991م) .الصحيح .ج.3
القاهرة :دار احلديث.

وفسر هلم أيضاً كثريًا مما يتعلق ببيان اجململ ،وختصيص العام ،وتوضيح
املشكل ،وما إىل ذلك من كل ما ففي معناه والتبس املراد به.

فهرس املصادر:

 .1القرآن الكرمي.

 .2ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم2010( .م) .مقدمة يف أصول التفسري.
الرايض :مكتبة املعارف.

 .3ابن حنبل ،أمحد بن حممد أبوعبدهللا الشيباين (__) .القاهرة :مؤسسة
قرطبة.

~ ~ 29

