
 مصادر التفسير

(2) 
 التفسير بالسنة

 كتبة 
 مساعد بن سليمان الطيار

  

 ثالث مسائل متممة للحديث عن التفسير بالسنة:
 المسألة األولى: التفسير بالسنة عند المحّدثين:

 يورد المحدثون التفسير النبوي والتفسير بالسنـة فـي كتبهـم تحـت كتـاب يعـنـونونـه بـ )كتاب التفسير(.
ــن كـتـب فـي هــذا الباب: اإلمام البخاري فـي حـحيحهو والنسـائي فـي سـننه ال بـرتو والترمـذي فـي سـننهو والحـاكم ومـم

 (.1في مستدركه)
 وما أريد إبرازه هنا أمران:

 أن استعمالهم للتفسير بالسنة كثير. األول:
نونـون بهـا األبـواب هـو ادتهـاد  ـا  أن ربطهم معنى الحديث باآلية وذكر ذلك تحت آيـة مـن اآليـال التـي يع الثاني:

 بهمو مما يعني أنهم شاركوا في هذا الجانب من التفسير.
تفسـيرا  آليـةو ولـو  -حـلى   عليـه وسـلم-وقد كان هؤالء المحّدثــون يـحــرحـون على إيـراد مايلـلم مـن كـالم النبـي 

 من طرف  في.
اآلية من األحاديث ألي سبب كان؛ كذكر بعـ  لفـا اآليـة بل كانوا يذهبون إلى أبعد من ذلكو حيث يوردون مايتعلق ب

ــك اآليــة فــي زمــن مخلــو و أو ـيــر ذلـــك مــــن  -حــلى   عليــه وســلم-فــي الحــديث أو ذكــر قــراء  الرســول  لتل
األسـبــابو وهـــــــذا يــدل عـلـــى مــدت حرحــهم واهتمــامهم بــربق اآليــة بمــا يتعلــق بهــا مــن الحــديث النبــويو و ن لــم يـ ــــن 

 يـا  فـي مساق التفسيرو وقد أشار إلى هذا بع  شراح ححيم اإلمام البخاريو ومنهم:دـائـ
(و قال: ثم الذي ينبغي التنبه لـه: أن التفسـير عنـد هـــؤالء الــ رام أعـّم مـن أن 1323أبو مسعود ال نهكوهي )ل:  -1

 رآن واردا  في الحديث.يكون شرح كلمةو أو بيان ماُيقرأ بعد تمام سور و وال أّقل من أن يكون لفا الق
(و و نما الخفاء في هذا األ ير والن تة فيه: أن لفا الحديث يفـســـر لفــا 2وكون األمــــور المتقدمة من التفسير ظاهر)

ـــالم  ــى اللفــا بوقوعــه فــي قلــة وكـــ ــم منــه أن المــراد فــي الموكــعين واحــدو وكثيــرا ماُي عــف معن ـــث ُيعل ـــرآن بحـيـ الـقــ
وقع هذا اللفا في ـير تلك القلة؛ فإذا الحا الردـل اآلية والرواية معا كانت له ُم نة علـى تحلـيل  اليتضم مراده لو

 ((.3المعنى)
وقـال )حـاحب الضـي (: )ثـم اعلـم أن تفـســير الملــنف )أي: البخـاري( لـية علـى شـاكلة تفسـير المتـأ رين فــي  -2

 (.4اسب متعلق به ولو بوده()كعف المغلقالو وتقرير الـمسائلو بل قلد فيه إ راج حديث من
مــا يلــلم أن يكــون تفســيراو كمــا  -حــلى   عليــه وســلم-وبهــذا يــتلخ  أن المحــّدثين يــوردون مــن كــالم الرســول 
 يوردون ما يتعلق باآلية ـ من كالمه أوفعله ـ ألدنى سبب.

 ومن أمثلة األول )ما يللم من كالمه تفسيرا(:
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[ ثـم روت 57ية )عليه السالم( بقوله )تعالى(: ))ورفعناه مكاْنا عليـا(( ممـريم: تردـم البخـاري فـي بـاب: ذكـر إدر  -1
ودـــد فــي الســـموال إدريــة وموســـى  -حــلى   عليـــه وســلم-تحــت هــذا البـــاب حــديث المعـــراجو وفيــه أن الرســـول 

 وعيسى....(
(( م الـنـســــاء: وذكر النسائي تحت قوله )تعالى(: ))َفال َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُكوا ف ـ -2 ْيـر ه  ـَ يث   [ حديــث 140ي َحـد 

ــــل للـــذي يحـــدث القـــوم فيكــذبو  -حــلى   عليــه وســلم-بهــب بــن حكــيم عــن أبيــه عــن دــدهو عــن النبــي  ـــال: )وي قـــ
 (.6فيضحـك بـه القـومو ويـل لهو ويـل له()

ـا أُ  -3 (( مالسـجد : وذكر الترمـذي فـي تفسـير قولـه )تعـالى(: ))َفـال َتْعَلـُم َنْفــة مَّ ـن ُقـرَّ   َأْعـُين  [ حـديث 17ْ ف ـَي َلُهـم مّ 
و يقول: )إن موسى ـ عليـه السـالم ـ سـأل ربـهو فقـال: -حلى   عليه وسلم-المغير  بن شعبةو يرفعه إلى رسول   

 أي ربو أي أهل الجنة أدنى منبلة؟ قال: ردل يأتي بعدما يد ل أهل الجنة الجنةو فيقال له: أد ل الجنة.
فيقول: كيف أد ل الجنة وقد نبلوا منازلهمو وأ ذوا أ ذاتهمو قـال: فيقـال لـه: أتركـى أن يكـون لـك مـا كـان لملـك مـن 

 ملوك الدنيا؟
 فيقول: نعمو أي رّبو قد ركيت. فيقال له: فإن لك هذاو ومثلهو فيقول ركيت َأْي رّب.

ال لـه: فـإن لـك مـع هـذا مـا اشـتهت نفسـكو ولـذل فيقال له: فإن لك هذاو وععر  أمثالـه. فيقـول: ركـيت أي رّبو فيقـ
 (.7عينك()

 ومن أمثلـة الثاني )مايكـون ألدنى سبب (:
-[و من حديث عائعة )ركـي   عنهـا(و عـن النبـي 204ماذكره البخاري تحت باب ))وهوألد الخلام(( مالبقر :  -1

م -حلى   عليه وسلم  (.8()أنه قال: )أبغُ  الردال إلى   األلد الَخل 
َنــا ُمْســل ُموَن(( مالمائـــد :  -2 [ أورد النســائي أثــر ابـــن 111وتحــت تفســير قولــه )تعـــالى(: ))قــالوا آَمنَّــا َواْشـــَهْد ب َأَونَّ

كان يقرأ في ركعتي الفجـر: فـي األولـى منهمـا إلـى قولــه: ))قولـوا آَمنَّـا  -حلى   عليه وسلم-عباس: أن رسول   
َل إلَ  َنــــا ُمْســــل ُموَن(( 136ْيَنــــا(( مالبقــــر : ب ـــا َّ  َوَمــــا ُأنــــب  ــــا َواْشــــَهْد ب َأَونَّ [ إلـــى آ ــــر اآليــــةو وفــــي األ ــــرت ))قـــالوا آَمنَّ

 (.9[)111مالمائد :
 المسألة الثانية: نظر  وحضية ألمثلة التفسير النبوي:

 لتالي:من  الل إلقاء نظر  سريعة على الوارد من التفسير النبوي يمكن فهرسة األمثلة تحت عناوين كا
 بيان معنى لفظة: -1

يالحـا أنهـم لـم يـوردوا عنـه تفسـيرا  ل لفـا و  -حـلى   عليـه وسـلم-إن المتأمل في مـا نقلـه اللـحابة عـن الرسـول 
ويظهــر ـ    أعلــم ـ أن ذلــك بســبب معــرفتهم المعــاني اللغويــة؛ ألنهــم عــرب يفهمــون معــاني الخطــابو ولــو ورد لهــم 

دلوالتــه اللغويـة لسـألوا عنهـاو وممــا يـدل علـى ذلـك حـديث ابــن مسـعود فـي نـبول آيــة: استعـكال فـي فهـم ألفاظـه أو م
يَن آَمُنوا َوَلْم َيْلب ُسوا إيَماَنُهم ب ُظْلم (( ماألنعام:  [ فهم فهمـوا الظلـم بمعنـاه العـام فـي لغـتهم )أي أنهـم استعـكلوا 82))الذ 

 سول  .مدلول لفظة: الظلم( فعق عليهم هذا الخطاب حتى بينه لهم ر 
إذن .. لم يكن اللحابة بحادة إلى بيان المفردال اللغويةو ولذا لم يرد في التفسير النبوي إال نادرا و ومنه مادـاء عـن 

))َوَكـَذل َك َدَعْلَنـاُكْم -للفظـة )وسـطا ( مـن قولـه )تعـالى(: -حـلى   عليـه وسـلم-أبي سعيد الخدري من تفسير الرسول 
 (.10[ قال )والوسق العدل( )143 : ُأمَّة  َوَسطا (( مالبقر 
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 بيان حكم فقهي في اآلية: -2
مبيـد بيـان لـهو وذلـك إمـا بتحديـد مقـدار الحكـم  -حـلى   عليـه وسـلم-قـد يـرد الحكـم فـي آيـة مطلقـا فيـذكر الرسـول 
 الفقهيو أو تخلي  اللفا العام أو ـير ذلك.

ـه  َفف ْدَيــة ومن تحديد المقدار: مارواه البخاري في تفسير قوله )تعـال ـن رَّا س  ـنُ م مَّر يضـا  َأَوْو ب ـه  َأذ ت مّ  ى(: ))َفَمـن َكـاَن م 
(( مالبقر :  َيام  أْو َحَدَقة  َأَوْو ُنُسك   -حـلى   عليـه وسـلم-[ عـن كعـب بـن عجـر  قـال: حملـت إلـى النبـي 196مّ ن ح 

 تجد شاه؟ والقمل يتناثر على ودهيو فقال: ماكنت أرت أن الجهد قد بلغ بك هذاو أما
 قلت: ال

قـال: حـم ثالثـة أيـامو أو أطعـم سـتة مسـاكين؛ ل ـل مسـكين نلـف حـاا مـن طعـام واحلـق رأسـك( فنبلـت فـّي  احـةو 
 (.11وهي ل م عامة)

فسـرها بالمقـدارو  -حـلى   عليـه وسـلم-فأنت ترت أن البيان القرآني لم يحدد المقدار في الفديةو فلما فسر الرسول 
 د أنواا بيان السنة للقرآن.وأنت تعلم أن هذا أح

ومن تخلي  العام في الحكم الفقهيو مارواه مسلم عـن أنـة قـال: كانـت اليهـود إذا حاكـت المـرأ  لـم يؤاكلوهـا ولـم 
ـي   -حلى   عليه وسلم-يجامعوهن في البيولو فسأل أححاب النبي  و فأنبل   )عب ودـل( )َ)َيْسـَأُلوَنَك َعـن  الَمح 

(( مالبقر : ُقْل ُهَو َأذ ت فَ  ي   [ إلى آ ـر اآليــةو فقـال رســول اللــه: )احـنعوا كـل شـيء إال 222اْعَتب ُلوا النّ َساَء ف ي الَمح 
 (.12الن اح()

فلـــو ُأ ـــذ بظـــاهر العمـــوم فـــي قولـــه )فاعتبلــــوا( لفهـــم أن اعتـــبال المـــرأ  عـــام: فـــي مؤاكلتهـــا ومعـــاربتها ومخالطتهـــا 
 خللا لذلك العموم القرآني.ومجامعتهاو ف ان هذا البيان النبوي م

 بيان المعكل: -3
إنما يعرف المعكل بسؤال اللـحابة عنـه؛ ألن السـؤال اليقـع إال بعـد استعـكال ـ فـي الغالـب ـ ومـن أمثلـة ماسـأل عنـه 

 اللحابة: حيا  العهداء.
ــي َســب يل   ــوا ف  يَن ُقت ُل ــذ  ــْم  قــال مســروق: ســألنا عبــد   عــن هــذه اآليــة: )َ)وال َتْحَســَبنَّ اَل نــَد َربّ ه  ــاـء ع  ــْل َأْحَي َّللاَّ  َأْمَواتــا  َب

و لهـا قناديـل 169ُيْرَزُقوَن(( مآل عمران:  [ فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلكو فأ برنا أن أرواحهـم فـي دـوف طيـر  ضـر 
 (.13معلقة بالعرشو تسرح من الجنة حيث شاءلو ثم تأوي إلى تلك القناديل..( الحديث )

بـــة )ركـى   عنــه( قـال: لمــا قــدمُت نجـران ســألوني: إن ـم تقــروون: ))ياأ ـت هــارون(( ممــريم: وعـن المغيـــر  بـن شع
 [ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا.28

سألتـــه عــن ذلــك فقــال: إنهــم كــانوا يســمون بأســماء أنبيــائهم  -حــلى   عليــه وســلم-فلمــا قــدمت علــى رســول   
 (.14واللالحين قبلهم( )

 القرآن: ذكر ملداق كالمه من -4
أحاديث كثير  يذكر فيها ملداق كالمه من القرآنو وتـأتي عبــارال: )ثـم  -حلى   عليه وسلم-ورد في تفسير النبي 

قرأ( )اقروا إن شئتم( )ملداق ذلك مـن كتـاب  (و ومـن ذلـك مـارواه ابـن مسـعود ـ ركـي   عنـه ـ قـال: قـال رسـول 
امرئ مسلم بيمين كاذبة لقـي   وهـو عليـه ـضـبانو وقـال عبـد  : ثـم  : )من اقتطع مال-حلى   عليه وسلم- 
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ْم  -حلى   عليه وسـلم-قرأ رسول    يَن َيْعـَتُروَن ب َعْهـد  َّللاَّ  َوَأْيَمـان ه  ملـداق ذلـك مـن كتـاب   دـل ذكـره: ))إنَّ اَلـذ 
َر   َوال ُ..(( مآل عمران: َثَمنا  َقل يال  ُأْوَلئ َك ال َ الَق َلُهْم ف ي اآل    (.15[)77 ُيَ لّ ُمُهُم َّللاَّ

 بيان مبهم: -5
القاعد  الغالبة أن ما أبهمه القرآن فال فائد  عمليـة تنـال مـن ذكـرهو ومـع ذلـك فإنـه ورد سـؤال اللـحابة عـن ذلـكو إال 

سـعيد الخـدريو  أنه نادرو ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي سلمة بن عبد الـرحمنو قـال: مـّر بـي عبـد الـرحمن بـن أبـي
 قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر المسجد الذي أسة على التقوت؟.

ــال: قــال أبــي: د لــت علــى رســول    فــي بيــت بعــ  نســائهو فقلــت: يارســول  و أي  -حــلى   عليــه وســلم-ق
 المسجدين الذي أسة على التقوت؟

 قال: فأ ذ كفا  من حلباء فضرب به األرضو ثم قال: هو مسجدكم هذا؛ لمسجد المدينة.
 (.16قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره()

 أ يرا ..
هذه بع  األمثلة للتفسير النبويو والموكوا يحتاج إلى دمع وتأمل لتحديـد نـوا المثـالو ممـا يفيـد فـي معرفـة ماكـان 

لبيـان النبـوي للقـرآنو ولعـل أقـرب مـا يـذكر هنـا هـو نـدر  مـاورد عنـه حـلى   عليـه وسـلم مـن يحتاده اللحابة من ا
 بيان معنى ـريب القرآن؛ مما يترتب عليه أن فهم عربية القرآن كان موكوال  لللحابة )ركي   عنهم(و    أعلم.

 المسألة الثالثة: ما يستفاد من التفسير النبوي في أحول التفسير:
لنظــر فــي التفســير النبــويو واســتنطاق األمثلــة التفســيرية فيــه يفيــد فــي دوانــب عــد و وممــا يفيــده هنــا أن طريقــة إن ا

التفسير النبوي أحل معتمد في التفسيرو فإذا ورد عنه تعميم للفاو أو تفسير بمثـا لو أو ـيـر ذلـكو ُح  ـم بلـحة هـذه 
 يمكن االقتداء به والقياس عليه.األساليب التفسيرية في التفسيرو وأنها في المجال الذي 

 كما أنه يفيد في بيان ححة بع  األساليب التي اعتمدها المفسرون من السلف.
ثم إن هذا يفيـد فـي تلـحيم بعـ  مرويـال السـلف التـي دـاءل مخالفـة للعبـار  النبويـة فـي التفسـيرو ذلـك أن تحريـر 

و وفيمـا أظـن ـ -حـلى   عليـه وسـلم-عبـار  النبـي  هذه األساليب في التفسير النبوي يبين مدت احتمال الن  لغير
حسب علمي ـ أن )ف قَه النّ  التفسيري( من التفسير النبوي لم يلق عناية من هذا الجانبو ولذا قمـت بهـذه المحاولـة 

 االدتهادية لبيان هذه الف ر  من  الل أمثلة توكم ذلك.
ذهو ول نــه دهــد المقــلو وبــذر  ألقيهــا لتجــد طريقهــا إلــى إن مثــل هــذه الدراســة الســريعة ال ت فــي فــي تأحــيل قضــية كهــ

 النماء ـ إن شاء   ـ و ليك أ ي القارئ عرض األمثلة:
 * المثال األول:

ـ وهـو علـى المنبـر ـ يقـول:  -حـلى   عليـه وسـلم-عن عقبـة بـن عـامر )ركـي   عنـه( قـال: )سـمعت رسـول   
ا اْسَتَطْعُتم مّ   وا َلُهم مَّ دُّ  (.17[ أال إن القو  الرميو أال إن القو  الرميو أال إن القو  الرمي()60ن ُقوَُّ (( ماألنفال: ))َوَأع 

 وداء عن دمع من السلف ما يلي:
 لقو : الرمي من القو  )مكحول(. -1
 لقو : الرمي والسيوف والسالح )ابن عباس(  -2
 مرهم بإعداد الخيل )عّباد بن عبد   ابن الببير(  -3
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 و : ذكـور الخيـل )عكرمة ومجاهد( .لق -4
 (.18لقو : الفرس إلى السهم ومادونه )سعيد بن المسيب( ) -5

القو  بـالرميو فهـل ُيّطـرح مـاورد عـن السـلف مـن عبـارال مخالفـة لمـا دـاء  -حلى   عليه وسلم-لقد فسر الرسول 
 و ويقال: مادام الن  قد ثبت طاح ما دونه.-حلى   عليه وسلم-عنه 

أراد أن يعـير إلـى القـو  التـي هـي أن ـى أنـواا القـو و وأشـدها تـأثيرا  فـي  -حلى   عليه وسـلم-م يقال: إن الرسول أ
 الحرب؟.

أراد هــذاو وقــد أشــار إلــى ذلــك اإلمــام الطبــري فقــال:  -حــلى   عليــه وســلم-الــذي يظهــر ـ    أعلــم ـ أن الرســول 
للـه أمر المؤمنـين بإعـداد الجهاد وآلـة الحربو ومـايتقوون بـه علـى دهــاد )واللواب من القول في ذلك أن يقـال: إن ا

يـر ذلكو ورباط الخيــل.  عـدوه وعدوهـم من المعركـين من السالح والرمـيو ـو

 وال وده ألن يقال: عنى بالقو  معنى من معاني القو و وقد عّم   األمر بها.
قــد بــين أن ذلــك مــرادا  بــه الخلــو ؛ بقولــه: )أال إن القــو   -يــه وســلمحــلى   عل-فــإن قــال قائــل: فــإن رســول   

الرمي(. قيل له: إن الخبر و ن كان قد داء بذلكو فلية في الخبـر مايـدل علـى أنـه مـراد بـه الرمـي  احـة دون سـائر 
 لم يقل: دون ـيرها.معاني القو  عليهمو فإن الرمي أحد معاني القو ؛ ألنه إنما قيل في الخبر: )أال إن القو  الرمي( و 

ومن القو  ـ أيضا: السيف والرمم والحربـةو وكـل ماكــان معونــة علـــى قتـــال المعركـــينو كمعونــة الرمــيو أو أبلــغ مـن 
 (.19الرمـي فيهـم وفـي الن ايـة منهـم. هذا مع وهـاء سنـد الخبر بذلك عن رسول  ()

مايـدل علـى التخلـي و دل ذلـك علـى  -حلى   عليـه وسـلم-رسول وبهذا يمكن القول أنه لما لم يكن في تفسير ال
 أن مراده التمثيلو ولما مثل للقو  ذكر أعلى القو  وأشدها.

و ذا كان ذلك كذلك فإن روايال السلف الت ون معاركة للتفسير النبويو ولذا يلم قبولها والتفسير بهـا؛ ألنهـا تـد ل 
 في عموم القو .

فـي  -حـلى   عليـه وسـلم-ر بالمثال أسلوب حـحيم فـي التفسـير؛ ألنـه وارد عـن الرسـول ونتيجة القول: أن التفسي
 مثل هذا الحديثو    أعلم

 * المثال الثاني:
نــَدُه  -حــلى   عليـه وســلم-عـن ابــن عمــر )ركـي   عنهمــا( أن رســول    َ ع  قــال: مفـاتم الغيــب  مــة: ))إنَّ َّللاَّ

لُ  اَعة  َوُيَنبّ  ْلُم السَّ ـدا  َوَما َتــْدر ي َنْفـــة ب ـَأيّ  َأْرض  ع  ـَ ُب  اَذا َتْ س   َتُمـوُل إنَّ  الَغْيَث َوَيْعَلـُم َما ف ي اأَلْرَحام  َوَما َتـْدر ي َنْفـة مَّ
َ َعل يـم َ ب يـر(( ملقمان:   (.2[).34َّللاَّ

نَدُه َمَفـات ُم الَغْيـب  فسر )مفاتم الغيب( في  -حلى   عليه وسلم-في هذا المثال تجد أن رسول    قوله تعالى: )َ)َوع 
اَعة ...(( ملقمان: 59ال َيْعَلُمَها إالَّ ُهَو...(( ماألنعام:  ْلُم السَّ نَدُه ع  َ ع   [.34[ بآية لقمان: ))إنَّ َّللاَّ

 ويمكن القول: إن تفسير القرآن بالقرآن مسلك ححيم من مسالك التفسير بناء على هذا المثال.
 إن هذا المسلك واكم ومعروف معهور. ولعلك تقول:

و إذ في وروده عنه ماينبـه إلـى اسـتعمال -حلى   عليه وسلم-فأقول لك: إن المراد هنا تأحـيـلـه بوروده عن النبي 
 هذا المسلك.
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يَن آَمُنـوا َوَلـْم َيْلب ُسـوا إيَمـا َنُهم ب ُظْلـم  ُأْوَلئ ـَك َلُهـُم ومما يدل علـى ذلـك أن اللـحابة لـمـــا اسـتـعـ ــلوا قولـه )تعـالى(: ))الـذ 
ْهَتــُدوَن(( ماألنــعام:  ــْرَك َلُظْلـــم 82اأَلْمـُن َوُهــم مُّ [ قــال لهــم: إنـه لــية بـــذاك أال تسمــُع إلــى قـــول لقمــان البنــه: ))إنَّ العّ 

يـم(( ملقمان:   (.21[)13َعظ 
ســمع(و وكـان يمكــن إدــابتهم وحــل إشــكالهم يرشــدهم إلـى هــذا المـسـلـــك بقولــه: )أال ت -حــلى   عليــه وســلم-فـ ـــأنه 

 بدون اإلشار  إلى اآلية    أعلم.
 وأ يرا ..

إذا كـان يمكــن اســتنباط بعـ  األســاليب التفســيرية فـي التفســير النبــوي والقيـاس عليهــاو فــإن هنـاك مااليقــاس عليــهو 
 ومنه:

 أوال : أن يكون التفسير في بيان حكم شرعي:
ـــأل عــن أنــة بــن مالــك قــال: )كانــت ا ليهــود إذا حاكــت المــرأ  مــنهم لــم يؤاكلوهــاو ولــم يجــامعوهن فـــي الـبـيـــول. فـسـ

ـــاب الـنـــبي  ــاْعَتب ُلوا -حــلى   عليــه وســلم-أحـحـــ ــَو َأذ ت َف ـــْل ُه ــي   ُق ـــَك َعـــن  الَمح  و فــأنبل   عــب ودــل ))وَيْسَأُلوَن
((مالبقر :  ي    [.222النّ َساَء ف ي الَمح 

 (.22: )احنعوا كل شيء إال الن اح()فقال رسول   
(( لفــا عـامو ويمكــن أن يفهـم منــه اعتـبال النســاء فـي المؤاكلــة  ـي   إن قـول   )تعـالى(: ))َفــاْعَتب ُلوا النّ َسـاَء ف ــي الَمح 

 مــا يـدل على تخلـي  االعتـبال بالمجامعـة دون ـيرهـا مـن -حلى   عليه وسلم-والمنام والبيولو فذكر الـرســـول 
 المعاشر .

 ثانيا: أن يكون التفسير لبيان أمر ـيبي:
يَن ُقت ُلـوا ف ـي َسـب يل  َّللاَّ  َأْمَواتـا   َبـْل َأْحَيـاـء عن مسروق قال: سألنا عـبــد   بن مـسـعـود عن هذا اآليـة )َ)وال َتْحَسـَبنَّ اَلـذ 

ْم ُيْرَزُقـوَن(( مال عمران:  نَد َربّ ه   [. فقال:169ع 
ألنا عن ذلكو فقـال: أرواحهـم فـي دـوف طيـر  ضـر لهـا قناديـل معلقـة بـالعرشو تسـر ح مـن الجنـة حيـث أما إنا قد س

 (.23شـاءل ثم تأوي إلى تلك القناديـل()
و ولــذا ســـأل -حـــلى   عليــه وســـلم-إن حــفة حيــا  هـــؤالء العــهداء اليمكـــن إدراكـهــــا إال عـــــن سـمــــاا مـــن النبــي 

 لعهداء.اللحابة عن هذه الحيا  الخاحة با
ـــذا لــية مفتوحــا بحيــث يمكــن  إنــه فــي مثــل هــذين المثــالين اليمكــن اســتنباط )أســلوب تفســيري )ألن الـمـجـــال فـــي هـــ
ـــذا يقــف المفســر عنــد الــن  واليمكنــه تجــاوزهو  االســتنباط منــهو بــل هــو محــدد لبيــان حكــم شــرعي أو أمــر ـيبــيو ولــ

 ليستفيد منه في ن  آ ر يقيسه عليه.
 الهوامش:

 كان ابن كثير من أكثر المفسرين تأثرا بهذا المنهج الذي عند المحدثين.( 1)
 ( ماذكره من قوله: )بيان مايقرأ بعد تمام سور ( ظاهر أنه لية من التفسيرو فتأمل.2)
 .5ـ9/4( المع الدراري: 3)
 [(.1)حاشية رقمم 9/4( انظر: المع الدراري: 4)
 .6/431( انظر: فتم الباري 5)
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 329 /6 برت ( السنن ال6)
 .5/347( سنن الترمذي 7)
 1/301ومثله النسائي في السنن ال برت  8/36( انظر: فتم الباري 8)
 .6/339( السنن ال برت للنسائي 9)
 (.8/21( رواه البخاري )فتم الباري 10)
 (.8/34( رواه البخاري )فتم الباري 11)
 .302( رواه مسلم ح/رقم 12)
 .1887( أ رده مسلم ح/ 13)
 .2135( رواه مسلم ح/14)
 ( رواه البخاري.15)
 .1398( رواه مسلم ح/16)
 .1917( رواه اإلمام مسلم ح/17)
 ومابعدها. 4/83( انظر: الدر المنثور: 18)
. ومـــا ذكـــر الطبـــري مـــن وهـــاء الســـند؛ ألنـــه رواه مـــن طريـــق ابـــن لهيعـــة 14/37( تفســير الطبـــري )ط: شـــاكر )19)
يـرهو فـال شـك  ( ولذا كعفه ـ فيما يظهر ـ14/3) ولم يكن عنده له إسناد آ ـرو والحـديث ـ كمـا علمـت ـ رواه مسـلم ـو

 في ححته.
)ومن الطريف في تفسير القرآن بـالقرآن عنـد النبـي  8/141( رواه البخاري في مواكع من ححيحه )فتم الباري 20)

 حلى   عليه وسلم أنه فسر آيتين من سور  األنعام بآيتين من سور  لقمان (.
 (.8/372( رواه البخاري في مواكع من ححيحه )فتم الباري 21)
 .302( رواه مسلم برقم 22)
 .1887( رواه مسلم برقم 23)
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