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آن َأ ْم َع ىَل ُق ُل ٍ
وب َأ ْق َف هَُ
الا
ون ا ْل ُق ْر َ
{ َأ َف اَل َي َت َد َّب ُر َ

}

سورة حممد ،اآلية.24 :
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ةمدقملا

المقدمة

الر ِحي ِم
الر مْ َ
ح ِن َّ
بِ ْس ِم اللهِّ َّ

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء

واملرسلني حممد وآله الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني األخيار

وبعد:

إن من أفضل األعامل وأحسن األفعال االهتامم والعناية
بالقرآن الكريم تالوة وحفظ ًا وتفسري ًا وتدبر ًا ومدارسة وعم ً
ال بام
جاء فيه ،فالقرآن إنام ُأنزل ليعمل به ،ونسري وفق هديه وإرشاداته
وتعاليمه وأحكامه.

ومن أجل العمل بالقرآن جيب فهمه واستيعاب أحكامه،
ويعد التدبر هو الطريق الطبيعي لفهم القرآن فه ًام عميق ًا ،ولذلك

ّ
حث القرآن نفسه عىل التدبر يف آياته يف عدة مواضع منه ،كام يف
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آن َأ ْم َعلىَ ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
قوله تعاىلَ { :أفَلاَ َيتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ْق َف هُ
الَا}(((.

وال يمكن أن يتحقق فهم القرآن ومعرفة أرساره وكنوزه

ومراميه من دون أن نتدبر بعمق يف آياته ،ونتأمل فيام احتواه من

كنوز املعرفة والعلم واحلكمة والرتبية واألخالق ،ونستنطق
أوامره ونواهيه.

وألن فهم القرآن واستيعاب مطالبه هو نقطة االنطالق

الرئيسة نحو التطبيق العميل ملفاهيم القرآن وأحكامه فيجب أن

نتدبر يف آياته وسوره؛ ونعمل بام جاء فيه من أحكام فقهية ودينية،

وتعاليم ووصايا وإرشادات قرآنية ،ووجوب االلتزام بأوامره
وأحكامه واجتناب نواهيه وزواجره.

وعلينا كمسلمني أن نعمل عىل تعظيم القرآن وتعاهده،

والعناية به أشد العناية ،واحلرص عىل قراءته وتالوته والتدبر فيه،
ولذلك ال يصح أن نقرأ القرآن جمرد قراءة عابرة ،أو تالوة جمردة،

ألن تالوة القرآن بدون تدبر يعني حتويله إىل حروف بدون معان،

وكلامت بدون مفاهيم ،وألفاظ بدون رؤى!

ومن يعرف القرآن الكريم حق املعرفة يتأثر به أشد التأثر،

ويتفاعل معه بكل كيانه أشد التفاعل؛ وقد أشار القرآن الكريم
((( سورة حممد ،اآلية.24 :
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بنفسه لذلك يف قوله تعاىلَ { :ل ْو َأ َنز ْلنَا َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َعلىَ َج َب ٍل َّل َر َأ ْي َت ُه
َخ ِ
اشع ًا ُّمت ََصدِّ ع ًا ِّم ْن َخ ْش َي ِة اللهَِّ َوتِ ْل َك الأْ َ ْم َث ُال ن رْ ِ
َض هُ َبا لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم
َي َت َفك َُّر َ
ون}(((.
ومن توفيق اهلل تعاىل عىل املؤمن أن ينعم عليه بالتتلمذ عىل

القرآن الكريم ،عرب التدبر يف آياته ،والتأمل والتفكر يف أرساره

وعجائبه ،والعمل عىل تطبيق تعاليمه ،وااللتزام بأوامره ونواهيه،
واالستفادة منه يف كل شؤون احلياة اخلاصة والعامة!

وتتناول هذه الدراسة املخترصة أمهية ورضورة التدبر

يف القرآن الكريم ،وبيان الفرق بني التفسري بالرأي والتدبر ،كام

تتضمن أبرز املناهج التفسريية كتفسري القرآن بالقرآن ،وتفسري
القرآن بالسنة ،مع رضب األمثلة والنامذج عىل ذلك.

وبعد احلديث عن معنى التدبر والتفسري بالرأي وبيان الفرق

بينهام ،وأن األول أمر مطلوب وحمثوث عليه ،أما الثاين فمنهي
عنه وممنوع؛ تطرقنا يف البحث إىل مناهج التفسري الرئيسة ،وركزنا
احلديث حول منهج تفسري القرآن بالقرآن ،ومنهج تفسري القرآن
بالسنة ،مع ذكر نامذج لكل منهج من هذه املناهج التفسريية.

قسمت هذا الكتاب إىل فصلني ،ويف كل فصل عدة
وقد
ُ
((( سورة احلرش ،اآلية.21 :
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مطالب كالتايل:
الفصل األول – التدبر والتفسري بني املرشوع واملمنوع،

ويتضمن عدة مطالب:

املطلب األول -احلث عىل التدبر يف القرآن الكريم.
املطلب الثاين -النهي عن التفسري بالرأي.
املطلب الثالث -تعريف التدبر لغوي ًا واصطالح ًا.
الفصل الثاين -مناهج يف التفسري والتدبر ،ويتضمن عدة

مطالب:

املطلب األول -منهج تفسري القرآن بالقرآن.
املطلب الثاين -نامذج من تفسري القرآن بالقرآن.
املطلب الثالث -منهج تفسري القرآن بالسنة.
املطلب الرابع -التفسري بالسنة وحجية األخبار.
املطلب اخلامس-نامذج من تفسري القرآن بالسنة.
وختمنا البحث بتدوين نتائج البحث وخالصته.
وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان
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ون *
أعاميل ،وإن ينفعني به يف آخريتَ { ،ي ْو َم اَل َين َف ُع َم ٌال َو اَل َبنُ َ
إِ اَّل َم ْن َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِيمٍ} ،إنه  -تبارك وتعاىل  -حمط الرجاء،
وغاية األمل ،وينبوع الرمحة والفيض والعطاء.
واهلل املستعان

عبد اهلل أمحد اليوسف
احللة – القطيف

االثنني  23مجادى اآلخر 1439هـ
 12مارس 2018م



الفصل األول

التدبر والتفسير بين المشروع والممنوع
املطلب األول -احلث على التدبر يف القرآن الكرمي
املطلب الثاين -النهي عن التفسري بالرأي.
املطلب الثالث -تعريف التدبر.

وألا بلطملا  -الحث على التدبر في القرآن الكريم
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المطلب األول

الحث على التدبر في القرآن الكريم
َح َّث القرآن الكريم عىل التدبر يف آياته ،وفهم حقائقه

ومقاصده ومراميه ،ومعرفة حمكامته من متشاهباته ،وخاصه من

عامه ،وناسخه من منسوخه ،وجممله ومقيده ،وهذا حيتاج إىل
معرفة إمجالية بمقدمات التفسري والتدبر ،واتباع مناهج التفسري

املعتربة لفهم القرآن الكريم وتفسري آياته الرشيفة.

وقد جاء يف القرآن الكريم نفسه األمر بالتدبر يف آياته،
َان ِمن ِع ِ
ون ا ْل ُق ْر َ
ال َيتَدَ َّب ُر َ
كقوله تعاىلَ { :أ َف َ
ند َغيرْ ِ اللهِّ
آن َو َل ْو ك َ ْ
ِ
ِ
َلوجدُ و ْا فِ ِيه ْ ِ
َاب َأ َنز ْلنَا ُه إِ َل ْي َك
اختالَف ًا كَثري ًا}((( وقوله تعاىل{ :كت ٌ
َ َ
ُم َب َار ٌك ِّل َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذك ََّر ُأ ْو ُلوا الأْ َ ْل َب ِ
اب}((( وقوله تعاىل:
((( سورة النساء ،اآلية.82 :
((( سورة ص ،اآلية.29 :
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آن َأ ْم َعلىَ ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
{ َأفَلاَ َيتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ْق َف هُ
الَا}((( .فهذه اآليات
الرشيفة تدعو إىل التدبر يف القرآن الكريم ،والتأمل والتفكر يف

آياته ،ومعرفة أرساره وعجائبه وكنوزه.

وقد أكد السيد اخلوئي  Jعىل رضورة التدبر يف

القرآن الكريم بقوله« :ورد احلث الشديد يف الكتاب العزيز،

وىف السنة الصحيحة عىل التدبر يف معاين القرآن والتفكر يف
ون ا ْل ُق ْر َ
مقاصده وأهدافه .قال اهلل تعاىلَ { :أفَلاَ َيتَدَ َّب ُر َ
آن َأ ْم َعلىَ

ُق ُل ٍ
وب َأ ْق َف هُ
الَا}((( ،ويف هذه اآلية الكريمة توبيخ عظيم عىل
ترك التدبر يف القرآن»(((.

ويضيف قائالً« :فإن القرآن هو الكتاب الذي أنزله
اهلل نظام ًا يقتدي الناس به يف دنياهم ،ويستضيئون بنوره يف
سلوكهم إىل أخراهم ،وهذه النتائج ال حتصل إال بالتدبر فيه

والتفكر يف معانيه ،وهذا أمر حيكم به العقل ،وكل ما ورد من
األحاديث أو من اآليات يف فضل التدبر فهي ترشد إليه»(((.

((( سورة حممد ،اآلية.24 :
((( سورة حممد ،اآلية.24 :
((( البيان يف تفسري القرآن ،السيد اخلوئي ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بريوت – لبنان ،الطبعة الثالثة 1394هـ 1974 -م ،ص.29
((( البيان يف تفسري القرآن ،السيد اخلوئي ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثالثة 1394هـ 1974 -م،
ص.30

وألا بلطملا  -الحث على التدبر في القرآن الكريم
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ويف السنة الرشيفة تأكيد عىل أمهية التدبر يف القرآن

الكريم ،واعتبار أن القراءة املجردة للقرآن الكريم من غري

تدبر وفهم آلياته وأرساره ال خري فيها ،واملطلوب -كام أمرنا

القرآن نفسه -أن نقرأ القرآن بتدبر وتأمل وتفكر حتى نستنطق
مقاصده ومراميه ،ونعمل بأوامره وتعاليمه ،ونتجنب الوقوع

يف نواهيه وزواج��ره ،فقد ورد عن رسول اهلل  قوله:
«ال ِقرا َء َة إلاّ بِتَدَ ُّب ٍر»((( .وعنه  يف ُخط َب ِة ال َغ ِ
ديرَ « :معا َشرِ
الن ِ
ّاس! تَدَ َّب ُروا ال ُق َ
ىل محُ كَامتِ ِه ،وال
افهموا آياتِ ِهَ ،وان ُظروا إ 
رآنَ ،و َ
َشاب ُه »(((.
َتتَّبِعوا ُمت هِ َ
ِ ٍ
يس فيها
عيل
« :أال ال َخ َري فيِ قرا َءة َل َ
وقال اإلمام ّ
تَدَ بر»((( .وعنه  قال« :تَدَ بروا ِ
آيات ال ُق ِ
رآن َواع َتبرِ وا بِ ِه؛ َفإِ َّن ُه
َّ
ُّ ٌ



((( كنز العماّ ل :املتقي اهلندي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت-لبنان ،طبع
عام 1409هـ1989-م ،ج  10ص  176ح . 28917
حممد احلرضمي عن
((( االحتجاج :ج  1ص  146ح  32عن علقمة بن ّ
اإلمام الباقر  ،روضة الواعظني :ص  106عن اإلمام الباقر
 ،بحار األنوار :ج  37ص  209ح .86
((( أصول الكايف :ج  1ص  85ح  3عن احللبي عن اإلمام الصادق
 ،معاين األخبار :ص  226ح  1عن أيب محزة الثاميل عن اإلمام
الباقر عنه  ،حتف العقول :ص  ،204بحار األنوار :ج 2
ص 49ح 8؛ سنن الدارمي :ج  1ص  94ح  302عن حييى بن
عباد ،الفردوس :ج  5ص  176ح  7879عن ابن عمر عن رسول
هَّ
الل  نحوه ،كنز العماّ ل :ج  10ص  261ح .29387
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أب َل ُغ ِ
العبرَ ِ »(((.

«إن َمن َ
وقال اإلمام احلسن َّ :
كان َقب َلكُم َر َأ ُوا
ِ ِ
دونا فيِ
رونا بِال َّل ِ
ال ُق َ
يل ،و َي َت َف َّق هَ
رآن َرسائ َل من َر هِّبِمَ ،فكانوا َيتَدَ َّب هَ
الن ِ
َّهار»(((.
وأكد اإلمام زين العابدين  عىل رضورة التأمل والنظر
رآن َخ ِ
«آيات ال ُق ِ
زائ ُن،
والتدبر يف خزائن القرآن الكريم بقوله:
ُ
َف ُك َّلام ُفتِ َحت ِخزا َن ٌة َين َبغي َل َك أن تَن ُظ َر ما فيها»(((.

أخ ُذ ال ُق َ
حني َي ُ
رآن
وكان من دعاء اإلمام الصادق  َ
ِِ
أشهدُ َّ
أن هذا ِكتا ُب َك
قر َأ« :بِس ِم اللهَِّ ،ال َّل ُه َّم إنيّ
َ
بِ َيمينه َق َبل أن َي َ
بن َع ِ
ا ُمل َنز ُل ِمن ِع ِ
ند َك َعىل َرسولِ َك محُ َ َّم ِد ِ
بداللهَِّ صىل اهلل عليه و آله،
سان رسولِ َك  ...ال َّلهم َفاجعل َن َظري ِ
ِ
وكتاب َك النّاطِ ُق َعىل لِ ِ
فيه
َ
ُ
ُ َّ
َ
ِعبادةًِ ،
كري اعتِبار ًا ،واجعلني ممِ َّ ِن ا َّتع َظ بِب ِ
وقرا َءيت َت َفكُّر ًا ،وفِ ِ
يان
َ َ
َ َ
َ
واعظِ َك ِ
م ِ
فيه ،واج َتنَب م ِ
عاص َي َك ،وال تَط َبع ِعندَ ِقرا َءيت ِكتا َب َك
َ
َ َ
َ
((( غرر احلكم :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة األوىل
1407هـ 1987 -م ،ج  3ص  284ح .4493
((( التبيان يف آداب محلة القرآن :ص .54
((( أصول الكايف :ج  2ص  574ح  ،2عدّ ة الداعي :ص  267بزيادة
«العلم» بعد «خزائن» وكالمها عن الزهري ،بحار األنوار :ج 89
ص  216ح  .22الوايف ،ج  ،10ص  ،240-239ح .8999
وسائل الشيعة ،ج  ،6ص  ،198ح 7222
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ِ
شاوةً ،وال
َع 
ىل َقلبي ،وال َعىل َسمعي ،وال جَت َعل َعىل َبصرَ ي غ َ
جَت َعل ِقرا َءيت ِقرا َء ًة ال تَدَ ُّب َر فيهاَ ،ب ِل اج َعلني أتَدَ َّب ُر آياتِ ِه وأحكا َم ُه،
آخذ ًا بِشرَ ِائ ِع دينِ َك ،وال جَتعل َن َظري ِ
ِ
فيه َغف َل ًة ،وال ِقرا َءيت
َ
حيم»(((.
ذر َم ًة((( ،إن ََّك َ 
الر ُ
الر ُ
ؤوف َّ
أنت َّ
َه َ

الرضا ُ ي َ
سأ ُل َعن
وعن إبراهيم بن الع ّباس« :ما َر َأ ُ
يت ِّ
شٍ
ٍ
وت ُّث ُله انتِ
َ
زاعات ِم َن
يَء َق ُّط إلاّ َع ِل َم...
وجوا ُب ُه مَ َ ُ
وكان كَال ُم ُه ُك ُّل ُه َ
ال ُق ِ
وكان خَيتِ ُم ُه يف ك ُِّل َثال َث ٍة ،و َي ُ
َ
دت أن أختِ َم ُه يف
رآن،
قولَ :لو َأر ُ
َمتِ ،
َّرت فيها،
رت بِآ َي ٍة َق ُّط إلاّ َفك ُ
ولكنّي ما َم َر ُ
أقر َب ِمن َثال َث ٍة لخَ َت ُ
َ
ويف أي ش ٍ
انز َلت؟ ويف أي و ٍ
يَء ِ
قت؟ َف ِلذلِ َك رِص ُت أختِ ُم يف ك ُِّل
ِّ َ
ِّ
َثال َث ٍة أ ّيا ٍم»(((.
وهذه األحاديث وغريها احلاثة عىل التدبر يف القرآن،

واملبينة لفضل القرآن والتدبر يف آياته ،وبيان أمهيته ورضورته،
((( اهلذرمة :الرسعة يف الكالم وامليش ،ويقال للتخليط :هذرمة (النهاية:
ج  5ص  256هذرم).
((( اإلقبال :ج  1ص  231عن ع ّ
يل بن ميمون الصانع أيب االكراد،
االختصاص :ص  ،141بحار األنوار :ج  89ص  207ح  2و .4
يف املصدر« :ختتمت» ،والتصويب من املصادر األخرى.
((( عيون أخبار الرضا  :ج  2ص  193ح  ،4األمايل للصدوق:
ص  758ح  ،1023املناقب البن شهر آشوب :ج  4ص 360
نحوه ،إعالم الورى :ج  2ص  ،63بحار األنوار :ج  49ص 90
ح.3
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تؤكد عىل حقيقة أن القرآن الكريم إنام أنزل للعمل بام جاء به،
واالقتداء بنوره ،وهذا األمر ال يتحقق إال بالتدبر يف القرآن

الكريم ،وفهم أحكامه ،وتفسري آياته الرشيفة ،والتفكر والتأمل
يف مقاصده ومعانيه ودالالته.

يناثلا بلطملا  -النهي عن التفسير بالرأي
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المطلب الثاني

النهي عن التفسير بالرأي

تضافرت األحاديث الرشيفة الواردة عن رسول اهلل 
وأهل بيته األطهار  باملنع والنهي عن تفسري القرآن بالرأي،
«قال اللهَُّ َّ
فقد روي عن رسول اللهَِّ  أنه قالَ :
جل جال ُله :ما
آمن يب من َف بِر ِ
أيه كَالمي»((( .وعنه  قالَ « :من َ
قال يف
َ َ َ سرَّ َ َ
ِ
القرآن ب َغ ِري ِعل ٍم َف ْل َي َت َب َّو ْأ َمق َعدَ ُه ِمن ِ
النار»((( .وعنه  قالَ « :من

ِ ِ
ِ
ِ
لج ًام ِبلجا ٍم ِمن ٍ
َ
نار»(((.
قال يف القرآن ب َغ ِري ما عل ٍم جا َء َيو َم القيا َمة ُم َ
أخاف ع  ِ ِ
َأو ُل
وعنه  قال« :أك َث ُر ما
ُ
رج ٌل َيت َّ
ىل أ َّمتي من َبعدي ُ
((( بحاراألنوار :مؤسسة أهل البيت ،قم ،الطبعة الرابعة 1409هـ-
1989م ،ج  ،89ص  ،107ح .1
((( كنز العماّ ل:ج  ،2ص  ،160ح .2958
((( بحار األنوار :ج  ،89ص .112
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غري م ِ
َ
واض ِع ِه»(((.
القرآن َي َض ُع ُه ع 
ىل ِ َ

وقال أمري املؤمنني « :إ ّياك أن تفسرّ القرآن برأيك
حتّى تف ّقهه عن العلامء»(((.

القرآن بِر ِ
الص ُ
أصاب
أيه َف
وقال اإلما ُم ّ
َ
َ َ
ادق َ « :من َفسرَّ َ
ؤج ْر ،وإن أخ َط َأ َ
إثم ُه ع َل ِيه»(((.
مل ُي َ
كان ُ
واألحاديث يف النهي عن تفسري القرآن بالرأي مستفيضة،

لكن الذي جيب حتريره هنا هو معنى تفسري القرآن بالرأي وتعريفه
حتى ال يقع اإلنسان يف املحذور واملمنوع.

وقد اختلفت كلامت العلامء األعالم يف حترير هذا املوضوع،

وقد أوضح السيد اخلوئي  Jالفرق بني التفسري والتدبر
والتفسري بالرأي حيث قال ما نصه:

«إن التفسري هو كشف القناع ،فال يكون منه محل اللفظ عىل

ظاهره ،ألنه ليس بمستور حتى يكشف ،ولو فرضنا أنه تفسري
فليس تفسري ًا بالرأي ،لتشمله الروايات الناهية املتواترة ،وإنام

هو تفسري بام تفهمه العرف من اللفظ ،فإن الذي يرتجم خطبة
((( منية املريد يف أدب املفيد واملستفيد ،الشهيد الثاين ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي ،قم ،الطبعة الثانية 1414هـ ،ص.369
((( بحار األنوار ،ج  ،89ص  ،107ح .2
((( بحار األنوار :ج  ،89ص  ،110ح .11

يناثلا بلطملا  -النهي عن التفسير بالرأي
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من خطب هنج البالغة  -مث ً
ال  -بحسب ما يفهمه العرف من

ألفاظها ،وبحسب ما تدل القرائن املتصلة واملنفصلة ،ال يعد عمله
هذا من التفسري بالرأي.

وحيتمل أن معنى التفسري بالرأي االستقالل يف الفتوى

من غري مراجعة األئمة  ،مع أهنم قرناء الكتاب يف وجوب

التمسك ،ولزوم االنتهاء إليهم ،فإذا عمل اإلنسان بالعموم أو

اإلطالق الوارد يف الكتاب ،ومل يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد

عن األئمة  كان هذا من التفسري بالرأي ،وعىل اجلملة محل
اللفظ عىل ظاهره بعد الفحص عن القرائن املتصلة واملنفصلة من

الكتاب والسنة ،أو الدليل العقيل ال يعد من التفسري بالرأي بل وال

من التفسري نفسه ،عىل أن الروايات املتقدمة دلت عىل الرجوع إىل
الكتاب ،والعمل بام فيه .ومن البني أن املراد من ذلك الرجوع إىل

ظواهره ،وحينئذ فال بد وأن يراد من التفسري بالرأي غري العمل
بالظواهر مجع ًا بني األدلة »(((.
وال خالف بني أهل القبلة يف عدم جواز التفسري بالرأي،

إذا كان هناك نص يفسرّ اآلية ،ويعارض الرأي ذلك النص،
ويظهر من كلامت العلامء ّ
أن معنى التفسري بالرأي هو أن يقول

املفسرّ يف معنى الكلمة أو اآلية ما ال يؤ ّيده ظاهر اللفظ بوجه من

((( البيان يف تفسري القرآن ،السيد اخلوئي ،ص .270 – 269
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نص يوافقه يف رأيه من النبي  أو أهل
الوجوه ،وال يوجد ّ
بيته .(((

قال الشيخ املفيدّ :
«إن تفسري القرآن ال يؤخذ بالرأي ،وال

حيمل عىل اعتقادات الرجال واألهواء» .ويقول يف موضع آخر:
ّ
«إن تأويل كتاب اللهَّ تعاىل ال جيوز بأد َّلة الرأي ،وال حتمل معانيه
األهواء ،ومن قال فيه بغري علم فقد غوى».

األول باعتقادات الرجال واألهواء،
فالذي وصفه يف النص ّ

فرسه يف هذا النص بأنّه قول بال علم .ثم يقول يف مقام ثالث« :من
ّ

تأول القرآن بام يزيله عن حقيقته ،وا ّدعى املجاز فيه واالستعارة
ّ
بغري حجة قاطعة ،فقد أبطل بذلك ،وأقدم عىل املحظور ،وارتكب

الضالل» وهكذا حيدّ د [الشيخ املفيد] هوية الرأي املذموم،
ويكشف موقفه الواضح منه(((.

ومما تقدم يتضح أن التفسري بالرأي خيتلف عن التدبر،

فاألول يعني تفسري القرآن الكريم بغري ما أراد اهلل تعاىل ،أو

تفسريه وفق األهواء واملصالح الشخصية ،أو تفسريه بغري علم
((( تفسري القرآن املجيد ،الشيخ املفيد ،حتقيق :السيد حممد عيل أيازي،
مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم ،الطبعة األوىل 1424هـ ،ص .21
((( تفسري القرآن املجيد ،الشيخ املفيد ،حتقيق :السيد حممد عيل أيازي،
مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم ،الطبعة األوىل 1424هـ ص .21
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ومعرفة ،أو حتميل القرآن الكريم ما ال حيتمل ،أو تأويله بام ال

يصح ،أو تكييف القرآن بحسب الرغبات وامليول واالجتاهات
الفكرية والكالمية ...وما أشبه ذلك من أنواع وصور التفسري

بالرأي.

أما معنى التدبر يف القرآن الكريم فيعني إعامل العقل وبذل

اجلهد ملعرفة املراد من آيات الذكر احلكيم وفق آليات املنهج

العلمي ،فالتدبر يعني التفكر والتأمل وحماولة الفهم لألرسار

القرآنية ،واستخالص املعارف القرآنية ،واكتشاف أغوار القرآن

وكنوزه.

ثلاثلا بلطملا  -تعريف التدبر
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تعريف التدبر
ملعرفة املزيد من معنى التدبر نقرأ ما قاله العلامء األعالم
حول مفهوم التدبر لغوي ًا واصطالح ًا ،فالتدبر لغوي ًا كام يعرفه

الراغب األصفهاين هو« :التفكري يف دبر األمور»(((.

وعرف بأنه :النظر يف دبر األمور :أي عواقبها .وهو قريب
من التفكر ،إلاَّ أن التفكر ترصف بالنظر يف الدليل ،والتدبر ترصف

بالنظر يف العواقب(((.

ويقول الشيخ الطربيس« :التدبر :النظر يف عواقب األمور.
((( املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،دار املعرفة ،بريوت
 لبنان ،الطبعة الثالثة 1422هـ 2001 -م ،ص .171((( معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،حممود عبد الرمحن عبداملنعم،
ج  ،1ص .451
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والفرق بني التدبر والتفكر :إن التدبر ترصف القلب بالنظر يف
العواقب ،والتفكر :ترصف القلب بالنظر يف الدالئل»(((.

أما العالمة الطباطبائي فريى أن «التدبر هو :أخذ اليشء

بعد اليشء وهو يف مورد اآلية التأمل يف اآلية عقيب اآلية أو

التأمل بعد التأمل يف اآلية لكن ملا كان الغرض بيان أن القرآن ال

اختالف فيه ،وذلك إنام يكون بني أزيد من آية واحدة كان املعنى
األول أعني التأمل يف اآلية عقيب اآلية هو العمدة وإن كان ذلك
ال ينفي املعنى الثاين أيض ًا»(((.
فاتضح مما سبق أن التفسري بالرأي خيتلف عن التدبر،

فاألول ممنوع ،والثاين مطلوب ،بل ال حميص عنه لفهم القرآن
الكريم وتفسريه .وهلذا السبب قال الشيخ الطربيس :بأن يف آية
آن َأ ْم َعلىَ ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
{ َأفَلاَ َيتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ْق َف هُ
الَا}((( داللة عىل بطالن

قول من قال :ال جيوز تفسري يشء من ظاهر القرآن إال بخرب
وسمع(((.

((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،الشيخ الطربيس ،دار املعرفة ،بريوت -
لبنان ،الطبعة األوىل 1406هـ 1986 -م ،ج ،3ص .124
((( امليزان يف تفسري القرآن ،العالمة الطباطبائي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1427هـ 2006 -م.ج،5
ص .16
((( سورة حممد ،اآلية.24 :
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،الشيخ الطربيس ،ج ،9ص .158

ثلاثلا بلطملا  -تعريف التدبر
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وبمثل ذلك قال الشيخ الطويس إذ قال باحلرف الواحد يف
آن َأ ْم َعلىَ ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
تفسري اآليةَ { :أفَلاَ َيتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ْق َف هُ
الَا}((( بأن

يتفكروا فيه ويعتربوا به أم عىل قلوهبم قفل يمنعهم من ذلك تنبيه ًا

هلم عىل أن األمر بخالفه .وليس عليها ما يمنع من التدبر والتفكر
والتدبر يف النظر يف موجب األمر وعاقبته ،وعىل هذا دعاهم إىل

تدبر القرآن .وىف ذلك حجة عىل بطالن قول من يقول ال جيوز

تفسري يشء من ظاهر القرآن إال بخرب وسمع(((.

((( سورة حممد ،اآلية.24 :
((( التبيان يف تفسري القرآن ،الشيخ الطويس ،منشورات ذوي القربى،
قم ،الطبعة األوىل 1431هـ ،ج  ،9ص .303
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توجد جمموعة من املناهج التفسريية املتبعة عند املفرسين يف

تفسري القرآن الكريم والتدبر فيه ،لكن يمكن تقسيمه إىل قسمني

أساسيني ،ومن كل قسم يتفرع منه جمموعة من املناهج ،وهي:

ً
أوال  -التفسري بالعقل ،ويشمل:
 -1التفسري بالعقل الرصيح النظري.
 -2التفسري يف ضوء املدارس الكالمية.
 -3التفسري االجتهادي القائم عىل النظر والتأمل والتفكري.

ً
ثانيا -التفسري بالنقل ،ويشمل:
 -1تفسري القرآن بالقرآن.
 -2تفسري القرآن بالسنة.
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 -3تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني.
ونكتفي باإلشارة إىل بعض هذه املناهج باختصار شديد،

وقد أرشنا يف املبحث األول إىل التفسري بالرأي ومعنى التدبر،
ونشري هنا إىل التفسري باملأثور.

وألا بلطملا  -منهج تفسير القرآن بالقرآن
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منهج تفسير القرآن بالقرآن
واملقصود به تفسري آية بآية أخرى ،أو عدة آيات بآيات
أخرى من سور متعددة ،وهذا املنهج يف التفسري من أقدم املناهج
التفسريية ،ومن أسامها وأحسنها وأصحها لتبيني املقصود من
رآن لمَ
«إن ال ُق َ
اآليات الرشيفة ،فقد ورد عن رسول اهلل َّ :
عض ُه َبعض ًا»(((.
عض ُه َبعض ًاَ ،بل ُي َصدِّ ُق َب ُ
َي ِنزل ُيك َِّذ ُب َب ُ

وقال أمري املؤمنني  - وهو يشري إىل أن القرآن الكريم
«كتاب اللهَِّ تُبصرِ
يفرس بعضه بعض ًا ِ :-
ون بِ ِه ،وتَنطِ َ
قون بِ ِه،
َ
ُ
عض ُه َعىل َب ٍ
عض ُه بِ َب ٍ
َسم َ
عض ،وال
شهدُ َب ُ
عون بِ ِه و َينطِ ُق َب ُ
عض ،و َي َ
وت َ

((( مسند ابن حنبل :ج  2ص  602ح  ،6714سري أعالم النبالء :ج16
ص  241الرقم  169كالمها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
كنز العماّ ل :ج  1ص  193ح .978
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ف بِ ِ
صاحبِ ِه َع ِن اللهَِّ»(((.
ف فيِ اللهَِّ ،وال خُيالِ ُ
خَيت َِل ُ
وقد أشار معظم املفرسين إىل أن هذا املنهج يف التفسري من

أفضل املناهج ،واستفادوا منه يف الكثري من املوارد ،وتظهر أمهية

هذا املنهج يف التفسري املوضوعي؛ إذ ال يمكن حتقيقه إال بتفسري
القرآن بالقرآن ،كام أنه ال يمكن االستغناء عنه يف التفسري الرتتيبي،

ألن هذا جينب املفرس الوقوع يف التفسري بالرأي املنهي عنه.

((( هنج البالغة :ج ،2ص ،308اخلطبة  ،133بحار االنوار :ج  89ص
 22ح .23

يناثلا بلطملا  -نماذج من تفسير القرآن بالقرآن
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نماذج من تفسير القرآن بالقرآن
توجد الكثري من النامذج واألمثلة الدالة عىل تفسري القرآن
بالقرآن ،ونكتفي باإلشارة إىل بعضها فيام ييل:
ِ
 -1عن عبداللهَّ [بن
مسعود] :لمَّا ن ََز َلت{ :ا َّلذي َن آ َمنُوا َو لمَْ
ِ
ِ
(((
منيَ ،فقالوا :يا َر َ
سول
يامنُ ْم بِ ُظ ْل ٍم} َش َّق ذل َك َعلىَ ا ُملسل َ
َي ْلبِ ُسوا إِ هَ
ِ
َفس ُه؟
اللهَِّ ،أ ُّينا ال َيظل ُم ن َ
ِ
َسمعوا ما َ
َ
قال
قال َ :ل َ
يس ذل َك ،إنَّام ُه َو الشرِّ ُك ،ألمَ ت َ
ُل ُ لاِ ِ ِ
َي ال تُشرْ ِ ْك بِاللهَِّ إِ َّن الشرِّْ َك َل ُظ ْل ٌم
وه َو َي ِع ُظ ُه{ :يا ُبن َ
قامن بنه ُ
ِ
يم(((}(((.
َعظ ٌ

((( سورة األنعام.82 :
((( سورة لقامن.13 :
((( صحيح البخاري :ص  1262ح  ،3246صحيح مسلم :ص  65ح
الدر املنثور :ج  3ص
 ،197سنن الرتمذي :ج  5ص  262ح ّ ،3067
 49والثالثة األخرية نحوه؛ جممع البيان :ج  4ص  ،506التبيان يف تفسري
القرآن :ج  4ص  204كالمها نحوه ،بحار األنوار :ج  66ص .150
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 -2قال اإلمام عيل  يف ت ِ
َفسري قوله تعاىل{ :ال َي ُ
نال
ّ
أي ا ُمل ِرشكني؛ َلأِ َّنه سمى ال َك ُظلام بِ َقولِهِ:
ني}(((ِ :
َع ْه ِدي ال َّظالمِِ َ
ً
َ
ُ َ َّ شرِّ
ِ
يم(((}(((.
{إِ َّن الشرِّْ َك َل ُظ ْل ٌم َعظ ٌ

 -3روي عن اإلمام العسكري  -فيِ الت ِ
َّفسري
نسوب إ َل ِ
{غيرْ ِ ا مَْل ْغ ُض ِ
ِ
وب َع َل ْي ِه ْم َولاَ
يهَ :-قو ُل ُه تَعاىلَ :
ا َمل
قال أمري ا ُمل ِ
ني} َ
نني  :أ َم َر اللهَُّ (عز وجل) ِعبا َد ُه
ؤم َ
الضا ِّل َ
َّ
ُ
ريق ا ُملن َع ِم َع َل ِ
أن َي َ
َ
وه ُم :النَّبِ ّي َ
سألو ُه َ
يقون
ط َ
الصدّ
يهم؛ ُ
ون َو ِّ
ط ِ
ِ
ون ،وأن َيستَعيذوا (بِ ِه) ِمن َ
الصالحِ َ
َو ُّ
غضوب
ريق ا َمل
الش َهدا ُء َو ّ
ىل ِ
َع َل ِ
ذين َ
فيهمُ { :ق ْل َه ْل ُأ َن ِّب ُئك ُْم
قال اللهَُّ تَعا 
يهم؛ ُ
وه ُم ال َيهو ُد ،ا َّل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َع َل ْي ِه}(((،
بِشرَ ٍّ م ْن ذل َك َم ُثو َب ًة عنْدَ اللهَِّ َم ْن َل َعنَ ُه اللهَُّ َو َغض َ
ط ِ
ذين َ
وأن َيستَعيذوا بِ ِه ِمن َ
قال اللهَُّ تَعاىل
الضا ّل َ
ريق ّ
نيُ ،
وه ُم ا َّل َ
فيهمُ { :ق ْل يا َأه َل ا ْل ِ
ِ
ك ِ
تاب ال َت ْغ ُلوا فيِ ِدينِك ُْم َغيرْ َ الحْ َ ِّق َوال
ْ
َتتَّبِ ُعوا َأ ْهوا َء َق ْو ٍم َقدْ َض ُّلوا ِم ْن َق ْب ُل َو َأ َض ُّلوا كَثِري ًا َو َض ُّلوا َع ْن
ِ
السبِ ِ
وه ُم النَّصارى.
يل}((( ُ
َسواء َّ
((( سورة البقرة.124 :
((( سورة لقامن.13 :
((( االحتجاج :ج  1ص  591ح  ،137بحار األنوار :ج  90ص  116ح .1
((( سورة املائدة.60 :
((( سورة املائدة.77 :
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قال أمري ا ُمل ِ
ُث َّم َ
غضوب
نني  :ك ُُّل َمن َك َف َر بِاللهَِّ َف ُه َو َم
ؤم َ
ٌ
ُ
وضال َعن َس ِ
ٌّ
َع َل ِيه،
بيل اللهَِّ (عز وجل) (((.

 -4لمَّا س ِئ َل اإلمام احلسن  َعن َقولِ ِه تَعاىل{ :و ِ
شاه ٍد
َ
ُ
وم ْشه ٍ
الش ِ
ود}((( :أ َّما ّ
اهدُ َف ُم َح َّمدٌ  ،وأ َّما ا َملشهو ُد َف َيو ُم
َ َ ُ
ِ
قول{ :يا َأ هُّ َيا النَّبِ ُّي إِنَّا َأ ْر َس ْل َ
القيا َم ِة ،أما َس ِمع َت ُه ُسبحا َن ُه َي ُ
ناك
ِ
ِ
شاهد ًا َو ُم َبشرِّ ًا َون َِذير ًا}(((َ ،
َّاس
وع َل ُه الن ُ
وقال{ :ذل َك َي ْو ٌم مجَْ ُم ٌ
َوذلِ َك َي ْو ٌم َم ْش ُهو ٌد(((}(((.
 -5روي عن اإلمام الصادق  يف َقول ِ ِه تَعاىل:
{ما يك ُ ِ
خ َس ٍة إِلاَّ ُه َو
َجوى َثال َث ٍة إِلاَّ ُه َو رابِ ُع ُه ْم َوال مَْ
ُون م ْن ن ْ
َ
ِ
بائن ِمن َخ ِ
اتِ ،
الذ ِ
واحدٌ ِ ،
سادسهم}((( :هو ِ
واح ِد ُّي ّ
لق ِه،
ٌ
ُ َ
ُ ُ ْ

((( التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري  :ص  31 - 30ح ،23
ثم قال
تأويل اآليات الظاهرة :ج  1ص  30ح  15وليس فيه ذيلهّ :
أمرياملؤمنني  ،... بحار األنوار :ج  25ص  273ح .20
((( سورة الربوج.3 :
((( سورة األحزاب.45 :
((( سورة هود.103 :
الغمة :ج  2ص  ،169بحار
((( جممع البيان :ج  10ص  ،708كشف ّ
األنوار :ج  89ص 263؛ تفسري الثعلبي :ج  10ص  ،166املعجم
األوسط :ج  9ص  182ح  9482نحوه عن احلسني  ،مطالب
الصباغ :ص .153
السؤول :ج  2ص  ،18الفصول ّ
املهمة البن ّ
((( سورة املجادلة.7 :
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ف نَفس ه وهو بِك ُِّل ش ٍ
ِ
يط((( ،بِ ِ
وبِ َ
يَء محُ ٌ
رشاف
��اإل
��ذاك َو َص َ
َ ُ ُ َ
ِ
اإلحا َط ِة وال ُقدر ِة{ ،ال يع ُزب َعنْه ِم ْث ُ ٍ
َو ِ
اموات َوال
الس
َْ ُ ُ
َ
قال َذ َّرة فيِ َّ
َ
اإلحا َط ِة و ِ
ض وال َأص َغر ِمن ذل ِ َك وال َأك }((( بِ ِ
العل ِم
ْ ُ ْ
فيِ الأْ َ ْر ِ َ
َ
َ ْبرَ ُ
الذ ِ
ات؛ لأِ َ َّن األَ ِ
ال بِ ّ
ماك َن محَ دو َد ٌة تحَ وهيا ُحدو ٌد أر َب َع ٌةَ ،فإِذا َ
كان
بِ ّ ِ
حلوا َي ُة(((.
الذات َل ِز َم َها ا َ
لت أبا َع ِ
بدا ِ
للهَّ
 -6عن عبداللهَّ بن الفضل اهلاشميَ :س َأ ُ
َجع َفر ب َن محُ َم ٍد َ عن َق ِ
ول اللهَِّ (عز وجل)َ { :م ْن هَْي ِد اللهَُّ َف ُه َو
َّ
َ
ا مُْل ْهت َِد َوم ْن ُي ْض ِل ْل َف َل ْن جَ ِ
تدَ َل ُه َولِ ًّيا ُم ْر ِشد ًا}(((َ ،ف َ
قالَّ :
َبار َك
إن اللهََّ ت َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لمِ
ِ
ني َيو َم القيا َمة َعن ِ
ويدي َ
أهل
وتَعا 
ىل ُيض ُّل ال ّظا َ
دار كَرا َمته ،هَ
ِ ِ
الصالِ ِح إىل َجنَّتِ ِه ،كَام َ
{و ُي ِض ُّل
قال (عز وجل)َ :
اإليامن َوال َع َم ِل ّ
ني َو َي ْف َع ُل اللهَُّ ما َيشا ُء}(((َ .
وقال (عز وجل){ :إِ َّن ا َّل ِذي َن
اللهَُّ ال َّظالمِِ َ
آمنُوا و َع ِم ُلوا الصالحِ ِ
ات هَْي ِدهيِ ْم َر هُّ ُب ْم بِإِ هِ ِ
يامن ْم جَْت ِري ِم ْن تحَْ تِ ِه ُم
َّ
َ َ
الأْ َنار فيِ جن ِ
َّات الن َِّعي ِم(((}(((.
هْ ُ َ

فصلتَ :
{أال إِ َّن ُه بِ ُك ِّل ش ٍ
يَْء محُ ِ ٌ
يط}.
((( قوله تعاىل يف اآلية  54من سورة ّ
((( سورة سبأ.3 :
((( أصول الكايف :ج  1ص  177ح  ،5التوحيد :ص  131ح 13
كالمها عن عمر بن اذينة ،بحار األنوار :ج  3ص  322ح .19
((( سورة الكهف..17 :
((( سورةإبراهيم.27 :
((( سورةيونس.9 :
((( التوحيد :ص  241ح  ،1معاين األخبار :ص 21ح  ،1بحار األنوار:
ج  5ص  199ح .21
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عت
 -7عن هارون بن مسلم ،عن َمس َعدَ َة بن َصدَ َقةَ :س ِم ُ
أبا َع ِ
ِ
وس ِئ َل َع ِن األَ ِ
بداللهَِّ َ ي ُ
عروف َوالن ِ
َّهي َع ِن
مر بِا َمل
قولُ -
ا ُملنك َِرِ ،-
قال :الَ ،ف َ
ب ُه َو َعلىَ األ َّم ِة جمَ يع ًا؟ َف َ
قيل َل ُه :ولمِ َ؟
أواج ٌ
ِ
َ
عروف ِم َن ا ُملنك َِر،
قال :إنَّام ُه َو َعلىَ ال َق ِو ِّي ا ُملطاعِ ،العالمِ ِ بِا َمل
ِ
ِ
أيَ ،ي ُ
قول
ال َعلىَ َّ
أي من ٍّ
الضعيف ا ّلذي ال هَيتَدي َسبيلاً إىل ٍّ
ِ ِ
ِ
حل ِّق إلىَ الباطِ ِلَ ،والدّ ُ
تاب اللهَِّ (عز وجل)
ليل َعىل ذل َك ك ُ
م َن ا َ
ون بِا مَْلعر ِ
ُن ِمنْك ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
وف
{و ْل َتك ْ
َقو ُل ُهَ :
ون إِلىَ الخْ َيرْ ِ َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ

اص َغ ُري عا ٍّم ،كَام َ
قال اللهَُّ (عز
َو َين َْه ْو َن َع ِن ا مُْلنْك َِر}((( َفهذا َخ ٌّ
َ (((
ى ُأ َّم ٌة هَْيدُ َ
ون بِالحْ َ ِّق َوبِ ِه َي ْع ِد ُلون}
{و ِم ْن َق ْو ِم ُموس 
وجل)َ :
ِِ
ِ
وهم َيو َم ِئ ٍذ أ َم ٌم
ولمَ َي ُقلَ :عىل أ َّمة موسى ،وال َعىل ك ُِّل َقومهُ ،
واحدَ ٌة َف ِ
خُمت َِل َف ٌة ،واألم ُة ِ
صاعد ًا ،كَام َ
قال اللهَُّ (عز وجل){ :إِ َّن
َ َّ
ِ
كان ُأ َّم ًة قانِت ًا للِهَِّ}(((َ ،ي ُ
يم َ
قولُ :مطيع ًا للهَِّ (عز وجل)،
إِ ْبراه َ
و َليس َعىل من يع َلم ذل ِ َك يف ِ
هذ ِه اهلُدن َِة ِمن َح َر ٍج ،إذا َ
كان ال
َ
َ َ ُ
طاع َة.
ذر وال َ
ُق َّو َة َل ُه وال ُع َ
قول -وس ِئ َل َع ِن احل ِ
عت أبا َع ِ
بداللهَِّ َ ي ُ
ديث
وس ِم ُ
َ
ُ
َ -8
اجل ِ
هاد ك َِلم ُة َع ٍ
أفض َل ِ
ا َّلذي جا َء َع ِن النَّبِ ِّي َّ 
دل ِعندَ إما ٍم
«إن َ
َ

((( سورة آل عمران.104 :
((( سورة األعراف.159 :
((( سورة النحل.120 :
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ِ
جائ ٍر» -ما َمعنا ُه؟

قال :هذا َعىل أن يأمره بعدَ م ِ ِ ِ
َ
وه َو َم َع ذلِ َك َيق َب ُل ِمن ُه،
عر َفتهُ ،
َ َُ ُ َ َ

وإلاّ َفال(((.

((( فروع الكايف :ج  3ص  56ح  ،16هتذيب األحكام :ج  6ص 141
  142ح  ،360مشكاة األنوار :ص  103ح  236و ح ،237بحار األنوار :ج  97ص  93ح  92و .93

ثلاثلا بلطملا  -منهج تفسير القرآن بالسنة

43

المطلب الثالث

منهج تفسير القرآن بالسنة
ويعترب هذا املنهج من أقدم املناهج التفسريية أيض ًا ،وأكثرها
شيوع ًا وانتشار ًا ،وهو أحد أقسام التفسري النقيل أو التفسري
باملأثور ،وهذا املنهج له مكانة خاصة عند بعض املفرسين ،وهو

حمط اهتاممهم؛ بل هناك من ذهب إىل أنه ال جيوز التفسري إال بام

ورد عن املعصوم ،ورفض بقية املناهج التفسريية؛ وهو قول
مردود عليه ،وال يمكن األخذ به ألنه يتناىف مع دعوة القرآن

الكريم إىل التدبر يف آياته.

وال شك أن األخذ بمنهج التفسري بالسنة منهج مهم ومفيد
لفهم ما ورد يف القرآن الكريم وخصوص ًا لآليات املتشاهبات أو

التي حيتاج فيها إىل مراجعة قول املعصوم كام أشار القرآن الكريم
إىل ذلك يف قوله تعاىل{ :وما يع َلم ت َْأ ِوي َله إِالَّ اللهُّ والر ِ
ون فيِ
اس ُخ َ
ُ
َ َّ
َ َ َْ ُ
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ا ْل ِع ْل ِم}(((.
وممن سلك هذا املنهج عبد اهلل بن عباس وهو القائل« :ما
«ج ّل
أخذت من تفسري القرآن فعن عيل بن أيب طالب»((( .وقولهُ :

ما تعلمت من التفسري من عيل بن أيب طالب  .(((»مما يعني
اعتامده املأثور من التفسري ،فتفسريه يعتمد عىل النمط النقيل يف

أكثره ،وإن كان ال يرصح به يف املوارد ،بعد إعطاء تلك الكلية
العامة.

((( سورة آل عمران ،اآلية.7 :
((( موسوعة عبداهلل بن عباس ،السيد حممد مهدي اخلرسان ،مركز
األبحاث العقائدية ،قم ،الطبعة األوىل 1428هـ ،ج  ،2ص .325
رشح إحقاق احلق ،السيد املرعيش النجفي ،ج  ،7ص .641
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،40ص .157سعد السعود،
السيد ابن طاووس ،ص .285
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المطلب الرابع

التفسير بالسنة وحجية األخبار
حيتاج املفرس يف التفسري بالسنة إىل معرفة صحة الروايات
سند ًا ومتن ًا ،واجتناب الوقوع يف اإلرسائيليات أو الروايات غري

الصحيحة ،فاألخذ بالتفسري الروائي يتوقف عىل توافر رشائط
احلجية فيه حتى نأخذ هبا خصوص ًا فيام يرتبط بآيات األحكام،
وآيات العقائد.

ومن املعلوم أن األحاديث املتواتـرة الـواردة عـن رسول

اهلل  وأئمة أهل البيت  تعد حجة يف التفسري ألهنا تفيد

العلم واليقني ،وبالتايل يؤخذ هبا.

أما أخبار اآلحاد فتنقسم إىل ثالثة أقسام وهي:
 -1اخلرب الواحد املحفوف بالقرائن :وطريقه معترب ،ألنه
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حمفوف بالقرائن والشواهد التي تفيد الصدق واليقني ،فهذا النوع
من األخبار حجة يف التفسري ألنه يفيد العلم أيض ًا.
 -2أخبار اآلحاد الضعيفة :وهي األخبار غري املتواترة،
وليس هلا سند معترب أيض ًا ،وهذا النوع من األحاديث ال يعترب
حجة يف التفسري ،وغري معترب ،ألهنا ال تفيد العلم.

وممن ذهب إىل هذا الرأي من الفقهاء السيد اخلوئي حيث

يرى حجية األخبار القطعية يف التفسري ،وعدم حجية األخبار

الضعيفة ،إذ يقول  Jما نصه« :وال شبهة يف ثبوت قوهلم 
إذا دل عليه طريق قطعي ال شك فيه ،كام أنه ال شبهة يف عدم ثبوته
إذا دل عليه خرب ضعيف غري جامع لرشائط احلجية»(((.

 -3أخبار اآلحاد املعتربة :وهي األخبار التي هلا طريق

معترب ،وتفيد الظن بالصحة ،وال تورث اليقني .وهذا النوع ينقسم

إىل ثالثة أنواع :صحيحة وحسنة وموثقة ،وتوجد آراء خمتلفة بني

العلامء األعالم يف اعتبارها أو عدم اعتبارها يف التفسري ،وحمله يف

علم األصول.

((( البيان يف تفسري القرآن ،السيد اخلوئي ،ص.398
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المطلب الخامس

نماذج من تفسير القرآن بالسنة
توجد الكثري من األمثلة والنامذج عىل هذا النوع من التفسري،

إذ ورد عن رسول اهلل  ،وعن أئمة أهل البيت  تفسري
ورشح وبيان لبعض اآليات القرآنية ،ونذكر بعض ًا منها وهي:

 -1روي عن رسول اللهَّ  يف معنى وسط ًا يف َقولِ ِه
{وكَذلِ َك َج َع ْلناك ُْم ُأ َّم ًة َو َسط ًا}((( قال َ :عدل(((.
تَعاىلَ :
((( سورة البقرة.143 :
((( صحيح البخاري :ج  3ص  2675ح  ،6917سنن الرتمذي :ج
 5ص  207ح  ،2961مسند ابن حنبل :ج  4ص  22ح 11068
ك ّلها عن أيب سعيد اخلدري؛ بصائر الدرجات :ص  82ح  4عن
ميمون البان عن اإلمام الباقر  ،املناقب البن شهرآشوب :ج 4
ص  179عن محران بن أعني عن أبيه عن اإلمام الباقر  ،بحار
األنوار :ج  23ص  342ح .25
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 -2روي عن رسول اللهَّ  يف َقولِ ِه تَعاىلَ { :فا ْذك ُُرونيِ
الع ِ
ِ
(((
باد بِطا َعتي ،أذكُركُم
َأ ْذك ُْرك ُْم} قال :اذكُروين يا َمع َشرَ
بِم ِ
غف َريت(((.
َ
 -3عن أيب جعفر [املدائني] :س ِئ َل النَّبِي َ عن ِ
هذ ِه
ُّ
ُ
اآل َي ِةَ { :ف َم ْن ُي ِر ِد اللهَُّ َأ ْن هَْي ِد َي ُه َيشرْ َ ْح َصدْ َر ُه لِ إْ ِ
ل ْسال ِم}((( قالوا:
ف ِ
قال :نور ي ِ
سول اللهَِّ؟ َ
در ُه يا َر َ
فيه َف َينشرَ ِ ُح َل ُه
قذ ُ
ك َ
ٌ َ
رش ُح َص َ
َيف َي َ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
قالِ :
ف هِبا؟ َ
اإلنا َب ُة إلىَ
عر ُ
أمارة ُي َ
و َين َفس ُح .قالواَ :ف َهل لذل َك من َ
رور ،واالستِعداد لِلم ِ
دار اخل ِ
لودَ ،والتَّجايف َعن ِ
وت َق َبل
دار ال ُغ ِ َ
ِ ُ
ُ َ
ا َمل ِ
وت(((.
فض ِل آ َي ٍة
عيل  :أال ُأخبرِ ُ كُم بِ َأ َ
 -4روي عن اإلمام ّ

((( سورة البقرة.152 :
الدر املنثور :ج  1ص 360
((( الفردوس :ج  3ص  150ح ّ ،4405
نقلاً عن أيب الشيخ وكالمها عن ابن عباس ،سنن الرتمذي :ج 5
ص  581ح  ،3603شعب اإليامن :ج  1ص  453ح  ،688تفسري
الطربي :ج  2اجلزء  2ص  37ك ّلها عن سعيد بن جبري من دون
ٍ
إسناد إليه .
((( سورة األنعام.125 :
((( تفسري الطربي :ج  5اجلزء  8ص  ،26املص ّنف البن أيب شيبة :ج
هَّ
عبدالل بن مسعود وكالمها نحوه ،تفسريابن
 8ص  126ح  14عن
الدر املنثور :ج  3ص 83؛ جممع البيان :ج 4
كثري :ج  3ص ّ ،327
ص  561نحوه ،بحار األنوار :ج  65ص .236
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يف ِك ِ
تاب اللهَِّ تَعاىل َحدَّ َثنا هِبا َر ُ
سول اللهَِّ { :ما َأصا َبك ُْم ِم ْن
ُم ِصي َب ٍة َفبِام ك ََس َب ْت َأ ْي ِديك ُْم َو َي ْع ُفوا َع ْن كَثِ ٍري}((( َسا َف ُسرِّ ها َل َك يا
ض أو عقوب ٍة أو ب ٍ
ِ
ليِ
الء فيِ الدُّ نيا َفبِام ك ََس َبت
َ
َع ُّ  :ما أصا َبكُم من َم َر ٍ ُ َ
ِ
أكر ُم ِمن أن ُي َثن َِّي َع َل ِيه ُم ال ُعقو َب َة فيِ
اآلخ َر ِة،
أيديكُمَ ،واللهَُّ تَعاىل َ
وما َع َفا اللهَُّ تَعاىل َعن ُه فيِالدُّ نيا َفاللهُّ تَعا 
ىل أح َل ُم ِمن أن َيعو َد َبعدَ
َع ِ
فو ِه(((.
عيل  يف تفسري آية التطهريَّ :
إن اللهََّ (عز
 -5قال اإلمام ّ
أهل الب ِ
َيف ال َي ُ
كون كَذلِ َك واللهَُّ (عز وجل)
يت ،وك َ
وجل) َف َّض َلنا َ َ
قول يف ِكتابِ ِه{ :إِنَّام ي ِريدُ اللهَُّ لِي ْذ ِهب َعنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
َي ُ
ت
ُ ِّ ْ َ ْ
َْ
ُ َ
ُ
وي َطهركُم َت ْط ِهري ًا}(((؟! َف َقد َطهرنا اللهَُّ ِمن ال َف ِ
واح ِ
ش ما َظ َه َر ِمنها
َ
َّ َ
َ ُ ِّ َ ْ
وما َب َط َنَ ،فنَح ُن َعىل ِم ِ
نهاج احلَ ِّق(((.
((( سورة الشورى.30 :
((( مسند ابن حنبل :ج  1ص  185ح  ،649مسند أيب يعىل :ج 1
ص 240ح  ،449هتذيب الكامل :ج  8ص  262الرقم ،1694
تفسري ابن كثري :ج  7ص  195ك ّلها عن أيب سخيلة ،كنز العماّ ل :ج
 2ص  497ح 4591؛ الدعوات :ص  167ح  ،465بحار األنوار:
ج  78ص  188ح .45
((( سورة األحزاب.33 :
حممد بن عامرة عن
((( تأويل اآليات الظاهرة :ج  2ص  458ح  22عن ّ
اإلمام الصادق عن أبيه  ،املسرتشد :ص  400نحوه ،بحار
األنوار :ج  25ص  213ح .4
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 -6فسرّ اإلمام احلسني  معنى الصمد يف َقولِ ِه تَعاىل:
الص َمدُ  :ا َّلذي َق ِد انتَهى
الص َمدُ  :ا َّلذي ال َج َ
َّ
وف َل ُهَ .و َّ
«الص َمدُ »(((َّ :
الص َمدُ  :ا َّلذي ال
رش ُبَ .و َّ
ُسؤ َد ُد ُهَ .و َّ
الص َمدُ  :ا َّلذي ال َيأك ُُل وال َي َ
الص َمدُ  :الدّ ِائ ُم ا َّلذي لمَ َي َزل وال َي ُ
زال(((.
َينا ُمَ .و َّ

ِِ
{وال

 -7قال اإلمام الباقر
 يف تفسري َقوله تعاىلَ :
جهار :أن تَر َف َع َصوت َ
َك
ت هِبا}(((ِ :اإل
ت َه ْر بِ َصالتِ َك َوال تخُ افِ ْ
جَْ
ُ
خفات :أن ال ت ِ
ت ِ
نكَ ،و ِ
ُسم ُع ُه َمن َب ُعدَ َع َ
ُسم َع َمن َم َع َك
اإل
ُ
إلاّ َيسري ًا(((.
ِِ
 -8قال اإلمام الباقر  يف تفسري َقوله تَعاىلَ { :غيرْ َ

((( سورة اإلخالص.2 :
((( التوحيد :ص  90ح  ،3جممع البيان :ج  10ص  861كالمها عن
اإلمام الباقر عن أبيه  ،معاين األخبار :ص  7ح  3عن أيب
البخرتي عن اإلمام الصادق عن أبيه عن جدّ ه عنه  ،املصباح
للكفعمي :ص  441نحوه ،بحار األنوار :ج  3ص  223ح 12؛
املعجم الكبري :ج  2ص  22ح  1162عن بريدة عن رسول هَّ
الل
 وفيه صدره ،كنز العماّ ل :ج  2ص  15ح .2952
((( سورة اإلرساء.110 :
العيايش :ج  2ص - 341
((( تفسري ّ
القمي :ج  2ص  ،30تفسري ّ
 342ح  177عن سليامن نحوه ،بحار األنوار :ج  82ص  72ح
 1وص 133ح .9
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متَجانِ ٍ
ف لإِ ِ ْث ٍم}(((َ :غ َري ُم َت َع ِّم ٍد ِلإِ ث ٍم (((.
ُ

اإلما ِم الص ِ
رار َة َع ِن ِ
لت َل ُه :ما
اد ِق  قالُ :ق ُ
ّ
 -9عن ُز َ
ْفال للِهَِّ َوالرس ِ
قول اللهََُّ { :يس َئ ُلون ََك َع ِن الأْ َن ِ
ْفال ُق ِل الأْ َن ُ
َي ُ
ول}(((؟
َّ ُ
ْ
سول ِ ،
نفال للهَِّ ولِلر ِ
ٍ
قال  :األَ ُ
َ
أرض َجال
وه َي ك ُُّل
َّ
يل وال ِر ٍ
جال وال ِر ٍ
أه ُلها ِمن َغ ِري أن يحُ َم َل َع َليها بِ َخ ٍ
كابَ ،ف ِه َي
َفل للهَِّ ولِلر ِ
ن ٌ
سول .(((
َّ
لت لأِ َيب َجع َف ٍر  :أال تخُبرِ ُ ين ِمن أي َن
 -10عن زرارةُ :ق ُ
الرج َل ِ
أس و َب ِ
سح بِ َب ِ
الر ِ
لتَّ :
ني؟
مت و ُق َ
َع ِل َ
إن ا َمل َ
عض ِّ
عض َّ
َف َض ِ
رارةُ[ ،قا َل ُه] َر ُ
ح َكُ ،ث َّم َ
سول اللهَِّ ،
قال :يا ُز َ
ِ ِ
تاب ِم َن اللهَِّ؛ لأِ َ َّن اللهََّ (عز وجل) َي ُ
قولَ { :ف ْ
اغ ِس ُلوا
ون ََز َل بِه الك ُ

وهك ُْم} َف َع َرفنا َّ
غس َلُ ،ث َّم
ُو ُج َ
أن َ
الوج َه ُك َّل ُه َين َبغي أن ُي َ
ني الكَال ِم َف َ
َ
قال:
{و َأ ْي ِد َيك ُْم إِلىَ ا مَْلرافِ ِق}ُ ،ث َّم َف َص َل َب َ
قالَ :
حني َ
قال{ :بِ ُر ُؤ ِسك ُْم} َّ
أن
{وا ْم َس ُحوا بِ ُر ُؤ ِسك ُْم} َف َع َرفنا
َ
َ
عض الر ِ لمِ ِ ِ
الرج َل ِ
الر ِ
أس كَام
ا َمل َ
سح بِ َب ِ َّ
ني بِ َّ
أس َكان الباءُ ،ث َّم َو َص َل ِّ

((( سورة املائدة.3 :
القمي :دار الرسور ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1411هـ
((( تفسري ّ
 1991م ،ج  1ص .162((( سورة األنفال.1 :
العيايش :ج 2
((( هتذيب األحكام :ج  4ص  132ح  ،368تفسري ّ
ص 53ح  15نحوه ،بحار األنوار :ج  93ص  211ذيل ح .10
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ين بِالو ِ
جهَ ،ف َ
{و َأ ْر ُج َلك ُْم إِلىَ ا ْل َك ْع َبينْ ِ } َف َع َرفنا
قالَ :
َو َص َل ال َيدَ ِ َ
ىل ب ِ
الر ِ
عضهاُ ،ث َّم َفسرَّ َ ذل ِ َك َر ُ
أس َّ
سول
َ
سح َع  َ
أن ا َمل َ
حني َو َص َله بِ َّ
اللهَِّ  لِلن ِ
ّاس َف َض َّيعو ُه.

قالَ { :ف َلم جَ ِ
ُث َّم َ
تدُ وا ما ًء َف َت َي َّم ُموا َص ِعيد ًا َط ِّيب ًا َفا ْم َس ُحوا
ْ
ِ
ِ
الوضوء إن لمَ جَ ِ
تدُ وا املا َء،
بِ ُو ُجوهك ُْم َو َأ ْيديك ُْم}َ ،ف َلماّ َو َض َع ُ
َ
قال{ :بِوج ِ
عض ال َغ ِ
سل َمسح ًا؛ لأِ َ َّن ُه َ
وهك ُْم} ُث َّم َو َص َل هِبا
أث َب َت َب َ
ُ ُ
قالِ :
{و َأ ْي ِد َيك ُْم}ُ ،ث َّم َ
{من ُه} أي ِمن ذلِ َك ال َّت َي ُّم ِم؛ لأِ َ َّن ُه َع ِل َم ّ
أن
َ
مجع لمَ يجَ ِر َعلىَ الو ِ
ِ
جه؛ لأِ َ َّنه يع َل ُق ِمن ذلِ َك الص ِ
عيد بِ َب ِ
عض
َ
ذل َك أ َ َ
َّ
ُ َ
َف وال يع َل ُق بِب ِ
عضها.
الك ِّ
َ
َ

ين ِ
قال{ :ما ُي ِريدُ اللهَُّ لِ َي ْج َع َل َع َل ْيك ُْم} فيِ الدّ ِ
ُث َّم َ
{م ْن
َح َر ٍج}(((َ ،و َ
الض ُيق(((.
احل َر ُجّ :
 -11قال اإلمام الصادق يف تفسري َقولِ ِه تَعاىلَ { :فإِ ْن
ِ
والم}((( :إيناس الر ِ
شد:
ُ ُّ
آن َْست ُْم من ُْه ْم ُر ْشد ًا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم هَ ُ ْ

((( سورة املائدة.6 :
((( فروع الكايف :ج  1ص  30ح  ،4هتذيب األحكام :ج  1ص  99ح
 ،168من ال حيرضه الفقيه :ج  1ص  128ح  ،212علل الرشائع:
ص  279ح  ،1عوايل الآليل :ج  2ص  194ح  90وفيه صدره إىل
«فضيعوه» ،بحار األنوار :ج  77ص  289ح .46
ّ
((( سورة النساء.6 :
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فظ ِ
ِح ُ
املال(((.

 -12قال اإلمام الكاظم  يف تفسري َقولِ ِه تَعاىل:
{سن َْستَدْ ِر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْي ُث ال َي ْع َل ُم َ
ون}(((َ :يجُ دِّ ُد ُل هَ ُم النِّ َع َم َم َع
َ
ِ
(((
جَتديد ا َملعايص .
ونكتفي بذكر هذه األمثلة من تفسري القرآن بالسنة لبعض

اآليات الرشيفة الوارد تفسريها عن رسول اهلل  وأئمة أهل

البيت األطهار  حيث أبانوا غوامضها وأرسارها وكنوزها
ومراميها ومقاصدها؛ فهم الراسخون يف العلم الذين لدهيم
املعرفة التامة بالتفسري والتأويل آليات الذكر احلكيم.

العيايش :ج 1
((( من ال حيرضه الفقيه :ج  4ص  222ح  ،5523تفسري ّ
ص  247ح  26عن يونس بن يعقوب نحوه ،بحار األنوار :ج 72
ص  6ح .16
((( سورة األعراف.182 :
((( األصول الس ّتة عرش :ص  342ح  568عن عمرو بن إبراهيم ،تفسري
القمي :ج  1ص  249عن أيب اجلارود عن اإلمام الباقر .
ّ
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النتائج

 -1إن القرآن الكريم نفسه حيث عىل التدبر يف آياته ،وينهى

عن التالوة املجردة ،ويوبخ تاركي التدبر ،ويدعو إىل فهم حقائق
القرآن ومقاصده ومراميه ،ومعرفة حمكامته من متشاهباته ،وخاصه

من عامه ،وناسخه من منسوخه ،وجممله ومقيده.

 -2إن التحريض الشديد عىل التدبر يف القرآن الكريم

ورضورة فهم مراميه ومقاصده ،إنام يؤكد عىل حقيقة أن القرآن
الكريم إنام أنزل للعمل بام جاء به ،واالقتداء بنوره ،وهذا األمر ال

يتحقق إال بالتدبر يف القرآن الكريم ،وفهم أحكامه ،وتفسري آياته
الرشيفة ،والتفكر والتأمل يف مقاصده ومعانيه ودالالته.

 -3يتضح من خالل الدراسة أن التفسري بالرأي خيتلف عن

التدبر ،فاألول يعني تفسري القرآن الكريم بغري ما أراد اهلل تعاىل،

أو تفسريه وفق األهواء واملصالح الشخصية ،أو تفسريه بغري علم
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ومعرفة ،أو حتميل القرآن الكريم ما ال حيتمل ،أو تأويله بام ال

يصح ،أو تكييف القرآن بحسب الرغبات وامليول واالجتاهات
الفكرية والكالمية ...وما أشبه ذلك من أنواع وصور التفسري

بالرأي .أما معنى التدبر يف القرآن الكريم فيعني إعامل العقل

وبذل اجلهد ملعرفة املراد من آيات الذكر احلكيم وفق آليات املنهج
العلمي ،فالتدبر يعني التفكر والتأمل وحماولة الفهم لألرسار

القرآنية ،واستخالص املعارف القرآنية ،واكتشاف أغوار القرآن

وكنوزه؛ ولذلك فاألول ممنوع ومنهي عنه أما الثاين فمطلوب
وحمثوث عليه.

 -4تفسري القرآن بالقرآن من أفضل املناهج التفسريية،

وقد استفاد املفرسون منه يف الكثري من املوارد ،وتظهر أمهية هذا
املنهج يف التفسري املوضوعي؛ إذ ال يمكن حتقيقه إال بتفسري القرآن
بالقرآن ،كام أنه ال يمكن االستغناء عنه يف التفسري الرتتيبي ،ألن

هذا جينب املفرس الوقوع يف التفسري بالرأي املنهي عنه.

 -5األخذ بمنهج تفسري القرآن بالسنة منهج مهم ومفيد
لفهم ما ورد يف القرآن الكريم وخصوص ًا لآليات املتشاهبات أو

التي حيتاج فيها إىل مراجعة قول املعصوم  .وهذا املنهج
من أقدم املناهج التفسريية ،وأكثرها شيوع ًا وانتشار ًا ،وهو أحد

أقسام التفسري النقيل أو التفسري باملأثور ،وهذا املنهج له مكانة

57

جئاتنلا

خاصة عند بعض املفرسين ،وهو حمط اهتاممهم وعنايتهم.
 -6حتى ال يأخذ املفرس يف منهج (التفسري بالسنة)

باإلرسائيليات أو الروايات غري الصحيحة ،حيتاج إىل معرفة
صحة الروايات سند ًا ومتن ًا ،فاألخذ بالتفسري الروائي جيب أن
يتوقف عىل توافر رشائط احلجية فيه حتى نأخذ هبا خصوص ًا فيام
يرتبط بآيات األحكام ،وآيات العقائد.

وآخر دعوانا ِ
أن احلمد هلل رب العاملني

59

عجارملاو رداصملا

المصادر والمراجع
١ -١خري ما نبتدئ به :القرآن الكريم.

٢ -٢اإلربيل ،أبو احلس�ن عيل بن عيس�ى بن أيب الفت�ح (ت  693هـ)،
كشف الغمة يف معرفة األئمة ،دار املرتىض ،بريوت-لبنان ،الطبعة
األوىل 1427هـ2006-م.

٣ -٣األسترابادي النجفي ،الس�يد رشف الدين عيل احلس�يني ،تأويل
اآلي�ات الظاه�رة يف فضائ�ل العترة الطاه�رة ،حتقي�ق :حسين
االس�تادويل ،مؤسس�ة النشر اإلسلامي ،ق�م ،الطبع�ة الثاني�ة

1417هـ.

٤ -٤األنديمش�كي ،حممد الصاحلي ،تفسير اإلمام العس�كري ،
منشورات ذوي القربى ،قم ،الطبعة األوىل1384 ،هـ.ش.

٥ -٥اب�ن أيب مجه�ور األحس�ائي ،حممد بن علي بن إبراهيم بن حس�ن
ب�ن إبراهي�م (ت909هـ) ،ع�وايل اللآيل العزيزي�ة يف األحاديث

الديني�ة ،دار إحياء الرتاث الع�ريب ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل
1430هـ2009 -م.
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٦ -٦اب�ن أيب ش�يبة ،أب�و بكر عب�داهلل بن حمم�د الك�ويف (ت235هـ)،
املصن�ف ،دار قرطبة ،بريوت  -لبن�ان ،الطبعة األوىل 1427هـ-

2006م.

٧ -٧اب�ن حنب�ل ،أبو عبد اهلل أمحد ب�ن حممد بن حنبل الش�يباين الذهيل
(ت 241هـ 855 /م) ،مسند أمحد بن حنبل ،دار صادر ،بريوت
 -لبنان.

٨ -٨اب�ن ش�عبه احل�راين ،أبو حممد احلس�ن ب�ن عيل بن احلسين ،حتف
العقول عن آل الرس�ول ،مؤسس�ة النرش اإلسلامي ،قم ،الطبعة

الثانية 1404هـ.

٩ -٩ابن شهر آشوب ،أبو جعفر حممد بن عيل الرسوي املازندراين (ت
588هـ) ،مناقب آل أيب طالب ،حتقيق وفهرسة :يوسف البقاعي،
دار األضواء ،بريوت-لبنان ،الطبعة الثانية 1412هـ1991-م.

١٠١٠اب�ن الصب�اغ املالكي ،عيل بن حممد بن أمح�د املكي (ت 855هـ)،
الفص�ول املهمة يف معرفة األئمة ،حققه ووثق أصوله وع َّلق عليه:
سامي الغريري ،دار احلديث للطباعة والنرش ،قم ،الطبعة األوىل
1422هـ.

١١١١ابن طاووس ،أبو القاس�م عيل بن موس�ى ب�ن جعفر بن حممد(ت
664هـ) ،إقبال األعامل ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1425هـ2004-م.

١٢١٢ابن كثري ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري بن ضوء الدمشقي
(ت 774ه�ـ) ،تفسير ابن كثري :تفسير القرآن العظي�م ،حتقيق:
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س�امي بن حممد السلامة ،دار طيب�ة ،الطبعة الثاني�ة 1420هـ -
1999م.

١٣١٣البخ�اري ،أبو عب�داهلل حممد بن إسماعيل (ت 256هـ) ،صحيح

البخ�اري ،املكتبة العرصية ،بريوت -لبنان ،طبع عام 1424هـ-
2003م.

١٤١٤البيهق�ي ،أمح�د ب�ن احلسين بن علي بن موس�ى اخلراس�اين (ت
458هـ) ،ش�عب اإليمان ،دار الكت�ب العلمية ،بيروت ،الطبعة
األوىل 1410هـ1990-م.

١٥١٥الرتم�ذي ،أب�و عيس�ى حمم�د بن عيس�ى ب�ن س�ورة (ت 279هـ
892 /م) ،س�نن الرتم�ذي ،املكتب�ة اإلسلامية للطباع�ة والنرش
والتوزيع ،اس�طانبول  -تركيا .وطبعة املكتبة العرصية ،بريوت-

لبنان ،الطبعة األوىل 1426هـ 2006 -م.

١٦١٦التميمي اآلمدي ،عبد الواحد بن حممد (ت 510هـ) ،غرر احلكم
ودرر الكل�م ،مؤسس�ة األعلم�ي للمطبوعات ،بيروت ،الطبعة
األوىل 1407هـ 1987 -م.

١٧١٧احلر العاميل ،أبو جعفر حممد بن احلس�ن بن عيل (ت 1104هـ)،
تفصيل وس�ائل الش�يعة إىل حتصيل مس�ائل الرشيعة ،مؤسسة آل

البيت إلحي�اء التراث ،بريوت-لبنان ،الطبع�ة األوىل 1413هـ
1993-م.

١٨١٨احللي ،أمحد بن حممد بن فهد (ت 841ه�ـ) ،عدة الداعي ونجاح

القمي ،دار الكتاب اإلسلامي،
الس�اعي ،حتقيق أمحد املوح�دي ّ
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الطبعة األوىل 1407هـ 1987 -م.

١٩١٩اخلرسان ،الس�يد حممد مهدي ،موسوعة عبداهلل بن عباس ،مركز
األبحاث العقائدية ،قم ،الطبعة األوىل 1428هـ

٢٠٢٠اخلوئي ،الس�يد أبو القاس�م املوس�وي ( ت 1413هـ ) ،البيان يف

تفسير القرآن ،مؤسس�ة األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان،

الطبعة الثالثة 1394هـ 1974 -م.

٢١٢١الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن (ت 748هـ) ،سري

أعالم النبالء ،املكتبة العرصي�ة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1435هـ
2014 -م.

٢٢٢٢الراغب األصفهاين ،أبو القاس�م احلسين بن حممد (ت 502هـ)،

املف�ردات يف غريب الق�رآن ،دار املعرفة ،بيروت  -لبنان ،الطبعة

الثالثة 1422هـ 2001 -م.

٢٣٢٣الراون�دي ،قط�ب الدي�ن أب�و احلسين س�عيد ب�ن هب�ة اهلل (ت
573هـ) ،اخلرائج واجلرائح ،مؤسس�ة اإلمام املهدي ،قم ،الطبعة
األوىل 1409هـ.

٢٤٢٤السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريي (ت 911هـ
1505 /م) ،الدر املنثور يف التفسير املأث�ور ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة الثالثة 2000م.

٢٥٢٥الرشيف الريض ،أبو احلس�ن حممد بن أيب أمحد احلسين بن موسى
ب�ن حممد ابن موس�ى ب�ن إبراهيم ابن اإلمام موس�ى الكاظم (ت
406هـ 1015 -م) ،هنج البالغة لإلمام عيل بن أيب طالب ،رشح

عجارملاو رداصملا

63

الش�يخ :حممد عبده ،دار البالغة ،بيروت  -لبنان ،الطبعة الرابعة

1409هـ 1989 -م.

٢٦٢٦الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (ت
381هـ) ،التوحيد ،صححه وع َّلق عليه :الس�يد هاش�م احلسيني

الطه�راين ،دار املعرف�ة ،بريوت  -لبنان ،غري مذك�ور عدد الطبعة

وال تارخيها.

٢٧٢٧الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (ت
381هـ) ،معاين األخبار ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،طبع عام
1379هـ.

٢٨٢٨الص�دوق ،أب�و جعفر حممد بن عيل بن احلسين ب�ن بابويه القمي
(ت 381ه�ـ) ،من ال حيرضه الفقيه ،دار التع�ارف للمطبوعات،
بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية 1414هـ1994 -م.

٢٩٢٩الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (ت
 381هـ) ،األمايل ،مؤسسة البعثة ،قم ،الطبعة األوىل 1417هـ.

٣٠٣٠الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (ت
 381هـ) ،علل الرشائع ،مؤسسة األعلمى للمطبوعات ،بريوت
 -لبنان ،الطبعة الثانية 1428هـ 2007 -م.

٣١٣١الص�دوق ،أب�و جعفر حممد بن عيل بن احلسين ب�ن بابويه القمي
(ت  381ه�ـ) ،عي�ون أخب�ار الرض�ا  ،منش�ورات املكتبة
احليدرية ،قم ،الطبعة األوىل  1425هـ .

٣٢٣٢الصف�ار ،أب�و جعف�ر حممد بن احلس�ن ب�ن ف�روخ (ت 290هـ)،
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بصائ�ر الدرجات الكربى يف فضائل آل حمم�د ،دار جواد األئمة،
بريوت ،الطبعة األوىل 1428هـ2007 -م.

٣٣٣٣الطباطبائ�ي ،الس�يد حمم�د حسين (ت 1402ه�ـ 1981 /م)،

امليزان يف تفسري القرآن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان،
الطبعة األوىل 1427هـ 2006 -م.

٣٤٣٤الطربيس ،أبو عيل الفضل بن احلس�ن (ت  548هـ ) ،جممع البيان
يف تفسير الق�رآن ،دار املعرف�ة ،بيروت  -لبن�ان ،الطبع�ة األوىل

1406هـ 1986 -م.

٣٥٣٥الطبريس ،أب�و علي الفضل ب�ن احلس�ن ( ت  548ه�ـ ) ،إعالم
ال�ورى بأعالم اهلدى ،دار مكتب�ة احلياة ،بريوت -لبنان ،طبع عام
1985م .وطبعة مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة

األوىل 1424ه�ـ 2004 -م .وطبع�ة مؤسس�ة آل البي�ت 

إلحياء الرتاث ،قم.

٣٦٣٦الطبريس ،أب�و منصور أمحد بن عيل ب�ن أيب طالب (ت 588هـ)،

االحتجاج ،حتقيق :الشيخ إبراهيم البهادري والشيخ حممد هادي

به ،منشورات أسوة ،طهران ،الطبعة اخلامسة 1424هـ.

٣٧٣٧الطبري ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب (ت
 310هـ 923 /م ) ،تفسير الطبري :جامع البيان عن تأويل آي
القرآن ،دار احلديث ،القاهرة – مرص2010 ،م.

٣٨٣٨الط�ويس ،أب�و جعف�ر حممد بن احلس�ن ب�ن علي (ت  460هـ)،
هتذي�ب األح�كام ،دار التع�ارف للمطبوعات ،بيروت  -لبنان،
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طبع عام 1412هـ1992 -م.

٣٩٣٩الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل (ت  460هـ) ،التبيان
يف تفسير القرآن ،قدّ م له :الش�يخ آغا بزرك الطهراين ،منش�ورات
ذوي القربى ،قم ،الطبعة األوىل 1431هـ.

٤٠٤٠العاميل ،زين الدين بن عيل اجلبعي (الشهيد الثاين)( ،ت 965هـ)،
مني�ة املريد يف أدب املفيد واملس�تفيد ،مكتب اإلعالم اإلسلامي،
قم ،الطبعة الثانية 1414هـ.

٤١٤١غير مذك�ور اس�م املؤل�ف ،األص�ول الس�تة عرش م�ن األصول
األولي�ة ،حتقيق :ضياء الدين املحمودي ،دار احلديث ،قم ،الطبعة
األوىل 1423هـ.

٤٢٤٢العيايش السمرقندي ،أبو النرص حممد بن مسعود بن عياش السلمي
(ت 300هـ) ،تفسير العيايش ،مؤسس�ة األعلمي للمطبوعات،
بريوت – لبنان ،الطبعة الثانية 1431هـ 2010 -م.

٤٣٤٣الفيض الكاشاين ،حممد بن مرتىض (ت 1091هـ) ،كتاب الوايف،

حتقي�ق :الس�يد عيل عبداملحس�ن بحر العل�وم ،دار إحي�اء الرتاث
العريب ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1432هـ 2011 -م.

٤٤٤٤القايض املغريب ،أبو حنيفة النعامن بن حممد التميمي (ت 363هـ)،
دعائ�م اإلسلام ،مؤسس�ة الن�ور للمطبوعات ،بيروت  -لبنان،
الطبعة األوىل 1426هـ 2005 -م.

٤٥٤٥القشيري النيس�ابوري ،أبو احلسين مس�لم بن احلجاج بن مسلم
(ت 261هـ) ،صحيح مس�لم ،املكتب�ة العرصية ،بريوت -لبنان،
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طبع عام 1423هـ2002 -م.

٤٦٤٦القم�ي الك�ويف ،عيل ب�ن إبراهي�م (ت 329هـ) ،تفسير القمي،
صحح�ه وعل�ق علي�ه :الس�يد طي�ب املوس�وي اجلزائ�ري ،دار
الرسور ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1411هـ 1991 -م.

٤٧٤٧الكلين�ي ،حممد بن يعقوب (ت 329ه�ـ ) ،أصول الكايف ،ضبطه
وصحح�ه وع َّل�ق عليه :الش�يخ حممد جعفر ش�مس الدي�ن ،دار

التع�ارف للمطبوع�ات ،بريوت  -لبن�ان ،طبع ع�ام 1419هـ-
1998م.

٤٨٤٨الكلين�ي ،حممد ب�ن يعقوب (ت 329هـ ) ،ف�روع الكايف ،ضبطه
وصحح�ه وع َّل�ق عليه :الش�يخ حممد جعفر ش�مس الدي�ن ،دار
التع�ارف للمطبوع�ات ،بيروت  -لبن�ان ،طب�ع ع�ام 1413هـ
1992-م.

٤٩٤٩املتق�ي اهلندي ،عالء الدين عيل بن حس�ام الدي�ن (ت 975هـ /
1567م) ،كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ،مؤسسة الرسالة،
بيروت -لبنان ،طبع عام 1409هـ 1989 -م ،غري مذكور عدد

الطبعة.

٥٠٥٠املجلسي ،حممد باقر بن حمم�د تق�ي (ت 1111م) ،بحار األنوار
ل�درر أخب�ار األئمة األطهار ،مؤسس�ة أه�ل البيت ،ق�م ،الطبعة
الرابعة 1409هـ 1989 -م.

٥١٥١املرعشي النجفي ،الس�يد ش�هاب الدي�ن (ت1411ه�ـ) ،رشح

إحق�اق احل�ق ،منش�ورات مكتبة آي�ة اهلل العظم�ى املرعيش ،قم،

عجارملاو رداصملا
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الطبعة األوىل 1415هـ.

٥٢٥٢املفي�د ،أبو عبداهلل حممد ب�ن حممد بن النعامن العكبري البغدادي
(ت  413ه�ـ) ،االختصاص ،حتقيق :عيل أكرب غفاري ،مؤسس�ة
األعلمي للمطبوع�ات ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1430هـ

2009 -م.

٥٣٥٣املفي�د ،أبو عبداهلل حممد ب�ن حممد بن النعامن العكبري البغدادي
(ت  413ه�ـ) ،تفسير الق�رآن املجي�د ،حتقيق :الس�يد حممد عيل
أيازي ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم ،الطبعة األوىل 1424هـ

٥٤٥٤النيس�ابوري ،حممد بن الفت�ال (ت 508هـ) ،روض�ة الواعظني،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت  -لبنان.
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