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The research tackles the exegesis of Quran in the interpretation of Al-Hafiz Ibn Kathir
of Surat Al-Qamar through analyzing selecting Hadith from its original sources,
concerning the limitation of Hadith that he adduced in his interpretation, studying,
analyzing, how precise it is and indicate it is relation with the Quranic verse, the benefits
which Ibn Kathir gained in his interpretation, with the explanation of the types of
exegesis by Sunnah in each position with the indication to the disagreement if it is
existed. The research's plan included an introduction, two chapters, and a
conclusion.The introduction included a summary about the importance of the topic,
reasons of selecting the topic, the previous related topics, and the objectives,
limitations, problems, questions, methodology, and the plan of the research.The first
chapter included the outlined definition of the research vocabularies indicating the
overall exegesis's sources, and a summarized definition of Al-Imam Ibn Kathir and his
interpretation.The second chapter included an applicable study about the
interpretation of Al-Imam Ibn Kathir of Surat Al-Qamar.The conclusion included the
results and the most important outcomes, as that Ibn Kathir did well at employing
Sunnah, and linking it to the interpretation of the verses, including but not limited to
the overall interpretation of Quran from Sunnah, recalling what hide in Quran by using
Sunnah and explaining the vague statements in the Quranic verses by using Sunnah.
:الملخص
-تفسير القرآن بالسنَّة في تفسير الحافظ ابن كثير¬ في سورة القمر
البحث
هذا
في
تناولت
ُ
َ
 ودراستها بالتحليل والتخريج،حصر الأحاديث التي أوردها في تفسيره
حيث
من
،والتحليل
بالاستقراء
ْ
 مع إيضاح نوع تفسير،ووجه إفادة ابن كثير منها في التفسير
، وبيان علاقتها بالآية،والحكم عليها
ُ
ْ
،وخ َّطتي في البحث تشتمل على مقدمة
ُ . والإشارة إلى الخلاف إن ُوجد،القرآن بالسنَّة في كل موضع
 وأسباب،ما المقدمة فقد اشتملت على ملخَّ ص احتوى على أهمية الموضوع
َّ فأ. وخاتمة،وفصلين
 ثم منهج، ومشكلة وتساؤلاته، وحدوده، وأهداف البحث، والدراسات السابقة المتعلِّقة به،اختياره
 وذكْر مصادر التفسير،ل بمفردات عنوان البحث
: وفيه،يليها الفصل الأول.وخطته
َّ
البحث
ٌ م
ٌ
ْ تعريف
َ مج
تطبيقية لتفسير
دراسة
: وفيه،ثم الفصل الثاني. وتعريف مختصر بالإمام ابن كثير وتفسيره،إجمالًا
ٌ
ٌ
 أحسن ابن كثير وأجاد: ومن أهمِّ تلك النتائج،م النتائج
م
ابن كثير لسورة
ِّ
ُ
ُّ  وفيها أه،الخاتمة
َّ ومن َث.القمر
 ومنها على سبيل المثال لا الحصر التفسير الإجمالي، وربطها بتفسير الآيات،في توظيف السنَّة
.سنة
ُّ  وبيان المبهم في الآيات القرآنية من ال،سنة
ُّ سنة و ِّذكْر ما سكت عنه القرآن من ال
ُّ للقرآن من ال
 سورة القمر- تفسير- ابن كثير-سنة
ُّ  ال- القرآن:الكلمات المفتاحية

المقدمة
 نم محمدد ا ح دد هلددأ،دد سدد

حالسدد

دد الحمدد ا حالصدد

صددم ا لددأ لُّدد مل المدد اظم حل
َّ  ا الحاحدد األحدد الفددر ال،الحمدد هلل رب العددملم
.مر،األطهمرا حلصحمبأ األخ
.. حبع
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فددددد َّ لُّددددد َّل

ددددد صدددددرفت إل،دددددأ الهمددددد

ددددد الكتدددددمب المنددددد َّ ل؛ إذ هدددددح كددددد

هللا الدددددذ ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [فصددددددد ت ]42ا ف،دددددددأ الهددددددد ر حال دددددددفم ا حالرحمددددددد حالب،دددددددم ا حالمح
حالتب،ددم ا ف ددح لنفقددت ف،ددأ األ مددمر مددم سددبرت كدد َّل غددحرها حلددح بددذلت الُّهددح ك مهددم مددم لنضددبت دد،ظم ،ددذكر مدد مع،نددأا حمدد هنددم اُّتمعددت ك مدد
العنم ،بتفس،رها حب،منأ ح راستأا حاست رار كنح ها حالنَّهل م مع،نأ العذب النَّم،ر.
مم األم

ددددددد الحسدددددددن

ح ددد التفسددد،ر مددد ل

ددد الع دددح حلُّ هدددما حك،دددو

،كدددح كدددذلة حهدددح الحسددد ،لتددد بمر كددد

هللا ُّددد َّل ح ددد ا ،قدددحل تعدددمل

ﮋﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [ص ]29ا ففدددذ هدددذه ار،ددد ذكدددر هللا  -تعدددمل  -الحكمددد مددد إنددد ال القدددره الع ددد ،؛ حهدددذ التددد بمر حالتدددذ مكر
حا تعددم ا ح ،كددح ذلددة ح فهمددأا فك،ددو ،تدد بَّر اإلنسددم القددره الكددر ،ح،ددت َّع بددأ حهددح
م

،ت بَّر ك مأ ح،تأم أا فقمل تعمل

،فهدد المددرا مدد للفم ددأ! حلددذلة ذ َّ هللا  -تعددمل -

ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [محم .]24

حسََيْ ًرا علََ خْطََ السََقيني مََ لظ َّمدد المسََلمي المعتنََي بملسدد َّن النيويََ وييقنهََق للنََر ا ورغيََ ًْ فََ النْهََل مََ مْعََي الكتددمب حالسمددن ا
أقدم يحث هذا يعنوا (تفسير القرآن بالسنَّة في تفسير ابن كثير لسورة القمر -دراسة تطبيقية).
أمهية املوضوع:
تظهر أهمي ْ هذا الموضوع ف النِّنقط التقلي ْ
إال يهقْ.

-1

أ ْ السمن ه المصدر الثقن م مصقدر التفسيرا وال يمك تفسيرْ مواضعْ م النر

-2

أهَََم المصَََقدر التَََ يمكَََ اسدددتقرا أصَََول التفسَََير مَََ خاللهَََق
ِّْ
أ ْ التفسَََير النيَََو أصَََلْ معتمَََد فَََ التفسَََيرا يَََل هَََو مَََ
وأوالهقْ.
العظََيم للحََقفظ اي َ كثيََر ف َ تفسََير القددره بملس دنَّ ؛ إذ هََو م د أشَ َِّْد التفقسََير عنقي َ ًْ بملس دنَّ وتوظيفًََق لهََق ف َ

-3

أهمي َ تفسََير النََر
تفسير النر الكريمْ.

-4

ْأهمْالجوانب الت ال تزال يحقج إل اليحث والدراس .
أ ْ التركيز عل الجقنب التطيين ف تفسير القره بملسنَّ هو م
ِّ

أسباب اختيار املوضوع:
 -1لهم ،هذا المحضحعا كمم سبق ب،م ذلة.
 -2ل َّ الن ر فذ األمث التفس،ر ،ل نبذ ^ ،ف ،فذ ب،م ص َّح هذه األسمل،ب فذ التفس،را حلنهم م َّمم ،مك الق،مس

،أ.

 -3ددد َّ الحمُّددد لطدددره مثدددل هدددذا المحضدددحع؛ لتأصددد،ل تفسددد،ر القدددره بملسدددنَّ ا خصحصدددم مددد الُّمندددب التطب،قدددذ الدددذ
م المتخصص. ،
ل راس حالبحثا حهح م المحضح مت التذ ل تح بم هتمم الكمفذ م قبل البمحث ،ا كمم ذكر ذلة

،ددد ال بحمُّددد

 -4مكمن تفس،ر اب كث،را خمص فذ تفس،ر القره بملسنَّ ا حتم،م ه فذ استعممل السمن حا ستفم منهم فذ التفس،ر.
أهداف البحث:
 -1إبرا مكمن السمن النبح ،فذ تفس،ر القره ا حم ر ا تمم المفسر،

،هم مص را لحل فذ مصم ر التفس،ر.

 -2ا هتمم بملُّمنب التأص ،ذ حالتطب،قذ لتفس،ر القره بملسنَّ ا حالذ هح بحمُّ لم  ،بحث حتأص،ل.
سددن النبح ،د فددذ تفسدد،ر سددحر القمددرا م د خ د ل استقصددم الكتددمب حالحقددحو ن د كددل محض د
 -3راس د ص دحر اسددتفم اب د كث،ددر م د ال م
تفس،ر استفم اب كث،ر م السمن ف،أ.
 -4إبرا منهج اب كث،ر  -رحمأ هللا -فذ تفس،ر القره بملسنَّ ؛ لكحنأ مم ا تهر بتح ،و السنَّ النبح ،فذ التفس،ر.
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حدود البحث:
،ركدد هددذا البحددث دد راسدد المحاضدد التددذ فسَّددر ف،هددم ابدد كث،ددر -رحمددأ هللا -القددره بملسددنَّ ا فددذ سددحر القمددرا حس،قتصددر التطب،ددق
بدد ذ هللا  -دد األحم ،ددث التددذ لحر هددم ابدد كث،ددر -رحمددأ هللا -فددذ التفسدد،را حل َّمددم مددم نق ددأ دد غ،ددره مدد المفسددر - ،كددملطبر حالقرطبددذ -فبع ،د د محضددحع البحددثا إ إذا َّ دق ،هددما كمددم ل د  ،د خل فددذ البحددث األحم ،ددث التددذ ،حر هددم اسددتطرا ا لب،ددم قضدد ،مددم؛ إذ لثددر لهددم فددذ
التفس،ر ح فذ ب،م المعمنذ.
منهج كتابة البحث:
كمندددت كتمبددد هدددذا البحدددث حفدددق المدددنهج الحصدددفذ ا سدددتقراظذ التح  ،دددذا مددد الترك،ددد
سر ف،هم اب كث،ر -رحمأ هللا -القره بملسنَّ فذ سحر القمرا بمل راس حالتح ،ل.
التذ ف َّ

ددد الُّمندددب التطب،قدددذ الدددذ تنمحلدددت ف،دددأ المحاضددد

حق را ،ت فذ كتمب البحث حتحث،ق نصحصأ األمحر التمل،
ح ار،مت إل سحرهما م ذكر لرقممهم قب ار ،مبم ر ب ،قحس. ،

-1
-2

خرُّهددم مدد األظ َّمدد المحدد ث ،ا فدد كددم الحدد ،ث فددذ
تخددر،ج األحم ،ددث المرفح دد حسددب الطر،قدد المتبعدد ا حهددذ ذكددر ل ددهر مدد
َّ
الصدددح،ح ،لح لحددد همم اكتف،دددت بتخرُّ،دددأ منهمدددما مددد ذكدددر الكتدددمب حالبدددمب حرقددد الحددد ،ثا حلحدددرص ددد نقدددل الحكددد ددد
لح األظ َّم المح ث. ،
الح ،ث إ كم خمرج الصح،ح،

-3

تخر،ج ارثمر م الكتب المسن ا حم غ،رهم إذا ل لُّ هم ف،هم.

-4

تحث،ق النصحص المنقحل م مصم رهم األص  ،ا ح

م
بملطرق المتعمرو
حهم إل،هم

،هم ب ،البمحث. ،

خ َّ
طة البحث:
ت تمل َّ
خط البحث

مق م ا حفص  ،ا حخمتم ا حقمظم ل مصم ر حالمراُّ .

المقدمةةةةةا حت ددددتمل دددد لهم،دددد المحضددددحعا حلسددددبمب اخت،ددددمرها حلهدددد او البحددددثا ححدددد ح البحددددثا حم ددددك البحددددث حتسددددم تأا
َّ
حخط البحث.
حال راسمت السمبق ا حمنهج كتمب البحثا
الفصل األول :المدخل إلى البحثا حف،أ ث ث مبمحث


 المبحث الثاني :ذكر مصم ر التفس،ر إُّمم .
 المبحث الثالث :تعر،و مختصر بمب كث،ر حتفس،ره.

المبحث األول :تعر،و مُّمل بمفر ات نحا البحث.

الفصل الثاني :دراسة تطبيقية على تفسير ابن كثير لسورة القمر.
الخاتمةا حف،هم له م النتمظج.
حلخ،دددرا فمدددم كدددم فدددذ هدددذا البحدددث مددد صدددحاب فمددد هللا ا حمدددم كدددم ف،دددأ مددد خطدددأ لح لدددل فمددد نفسدددذ حمددد ال ددد،طم ا حلسدددت فر هللا
َّ
،ط ددد ،دددأا حل ،سددد نذ فدددذ كدددل قدددحل
مندددأا ححسدددبذ لندددذ بدددذلت حسدددعذا حلسدددأل هللا  -سدددبحمنأ  -حل ُّ،عدددل م دددذ هدددذا نمفعدددم لدددذا حلمددد
ح ملا حهخر حانم ل الحم هلل رب العملم. ،
المبحث األول
تعريف مجمل بمفردات عنوان البحث
أولا -التفسري:
أ -لغةً :التفس،ر

ح

تفع،لا حت حر معمنذ التفس،ر ححل الك و

قددمل ابدد فددمرس رَفسددر) الفددم ا حالسدد ،ا حالددرا ك مدد حاحدد تدد مل
حفسَّرتأرَ.)1
( )1معجم مقاييس اللغة (.)504/4
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حرالفسر الب،م ا فسر ال ذ ،فسره بملكسرا ح،فسره بملض ا فسرا حفسَّره لبمنأر َ.)2
ح،قمل فسرت الفرسا إذا َّر،تأ ل،نط قا حلع َّأ ،رُّ لمعن الك وَ.)3
وخالصة القول في بيان معنى التفسير في اللغة :لنأ الب،م َ)4ا حاإل،ضمهَ)5ا حالك و ب ف لسهل حل،سر م لف األصلَ.)6
ب -اصطال ًحا:
تنح ددت لقددحال لهددل الع دد فددذ ب،ددم التفسدد،ر  -مدد نمح،دد ا صددط ه  -بدد ،مقتصدد ر فددذ تعر،فددأ دد تحضدد،م المعددمنذا حمعرفدد مددرا
َّ
هللا  -تعدددمل  -مددد خددد ل ك مدددأا حبددد ،متحسددد فدددذ التعر،دددوا فقدددمل ابددد ُّددد الك بدددذ فدددذ معنددد التفسددد،ر ر دددره القدددره ا حب،دددم معندددمها
حاإلفصمه بمم ،قتض،أ بنصأ لح إ مرتأ لح فححاهرَ.)7
عرفددأ لبدددح حَّ،ددم بأندددأ ر ددد ،بحددث ف،دددأ دد ك،ف،ددد النم طدددق بألفددم القدددره ا حمدد لح تهما حلحكممهدددم اإلفرا ،ددد حالترك،ب،دد ا حمعمن،هدددم التدددذ
ف َّ
تحمل ،هم حمل الترك،با حتت َّممت ذلةرَ.)8
حقددددمل ال رك ددددذ رالتفسدددد،ر هددددح دددد ،عددددرو بددددأ فهدددد كتددددمب هللا المندددد ل دددد نب،ددددأ محمدددد ^ا حب،ددددم معمن،ددددأا حاسددددتخراج لحكممددددأا
ددد ال ددد حالنحدددح حالتصدددر،وا ح ددد الب،دددم ا حلصدددحل الفقدددأا حالقدددرا اتا ح،حتدددمج لمعرفددد لسدددبمب النددد حلا
ححكمدددأا حاسدددتم ا ذلدددة مددد
حالنمسخ حالمنسحخرَ.)9
صتهما حالسبب الذ ن لت ف،أا ب ف  ،مل
ح َّرفأ الُّرُّمنذ بقحلأ رتحض،م معن ار ،ح أنهم حق َّ
حقمل لهل الب،م

رالتفس،ر هح ل ،كح فذ الك

،أ

مهر رَ.)10

ل

لبس حخفم ا ف ،ت بمم  ، ،أ ح،فسرهرَ.)11

وخالصةةةة القةةةول فةةةي تعريةةةف التفسةةةير اصةةةطال ًحا :لندددأ
حاستخراج ل حك حاألحكم بر ح حضحابط ح َّ هم الع مم .

ددد ،فهددد بدددأ مدددرا هللا فدددذ كتمبدددأ المنددد ل

ددد محمددد ^؛ مددد ب،دددم لمعمن،دددأا

ثانيًا -القرآن:
أ -لغةةةً :القددره

مص د ر ل فعددل َقددرل) مددرا و ل قددرا ا حهددذ فددذ لصددل حض دعهم ال ددح ت د حر مم َّتهددم حددحل الُّمدد حالض د ؛ ألنددأ ُّ،مدد

سددددددحرا ح،ضدددددد م بعضددددددهم إلدددددد بعدددددد
ار،ددددددمت حال م

ا حمنددددددأ قحلددددددأ تعددددددمل

ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈﮊ [الق،مم ]18 -17ا ،قمل مم قرلت النمق ُّن،نما ل ل تض َّ رحمهم

حل َ.)12

حهذا المعن ،حُّ فذ ُّم ،األلفم الم تقَّ م هذا األصل.
قددمل ابدد فددمرس رالقددمو حالددرا حالحددرو المعتدد مل لصددل صددح،م ،دد مل
ف،أ م األحكم حالقصص حغ،ر ذلةرَ.)13

دد ُّمدد حاُّتمددمع .حمنددأ القددره ؛ كأنَّددأ سددمذ بددذلة لُّمعددأ مددم

هدددذا ددد لصدددل مم َّ تدددأا ل َّمدددم لصدددل الك مددد فهدددذ المصددد ر ،ثددد نق دددت إلددد الع م،ددد ا حتددد صدددمرت
رسحل هللا ^.

مدددم

حاخت دددو لهدددل الع ددد فدددذ ا دددتقمق ك مددد َالقدددره )؛ فمدددنه مددد ،دددراه اسددد ددد غ،دددر م دددتقا خمصدددم بكددد
انقسمحا إل فر،ق ،؛ األول، :راه مهمح اا حالثاني، :راه غ،ر مهمح ا حهذا التقر،ر ،حتمج إل تفص،ل
م تقما حه

بتصرف.
( )2لسان العرب ( .)55/5وينظر :اتج العروسَّ ،
للزبيدي (ُّ )324/13
( )3ينظر :روح املعاين ،لآللوسي (.)5/1
()4
ِّ
للج ْوهري (.)781/2
ينظر :الصحاح َ
( )5ينظر :املعجم الوسيط (.)688/2
( )6ينظر :الكلِّيات للكفوي (ص.)260
( )7التسهيل لعلوم التنزيل (.)15/1
( )8البحر احمليط (.)121/1
( )9الربهان يف علوم القرآن (.)13/1
( )10التعريفات (ص .)67
َ )11الك ،مت َص.)260
( )12انظر :لسان العرب ( ،)128/1واتج العروس (.)370/1
( )13معجم مقاييس اللغة (.)79-78/5
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القةةةول األول :القدددره اسددد ددد غ،دددر م دددتقا خدددمص بكددد
ال مفعذ ل،ضمَ.)14
ُّمم ا حهذا القحل مرح

هللا تعدددمل ا فهدددح غ،دددر مهمدددح ا حبدددأ قدددرل ابددد كث،دددرا فدددمب كث،دددر ،دددرر لندددأ

كملرُّحدددم حال فدددرا ا سدددمذ بدددأ الكتدددمب المقدددرح مددد بدددمب تسدددم ،المفعدددحل
القةةةول الثةةةاني :القدددره م دددتق مهمدددح ا مصددد ر لقدددرلتا م
بملمصددد ر .حقدددمل هخدددرح ا مدددنه ال َُّّدددمج رهدددح حصدددو ددد فعددد ا م دددتق مددد القدددر بمعنددد الُّمددد ا حمندددأ قدددرلت المدددم فدددذ الحدددح ا ل
ُّمعتأَ.)15
القةةول الثالةةةث :القدددره م ددتق غ،دددر مهمدددح ا م دددتق مدد قرندددت ال دددذ بمل ددذ ا إذا ضدددممت لحددد همم إلددد ارخددرا حهدددذا قدددحل األ دددعر
سحر حار،مت حالحرحو ف،أرَ.)17
لبذ الحس َ)16ا رحسمذ بأ لقرا ال م
الفرا لنأ رم تق م القراظ ؛ أل َّ ار،مت منأ ،ص ق بعضهم بعضما ح ،مبأ بعضهم بعضما حهذ قراظ رَ.)18
ح،رر َّ
والةةةيت يتةةةر َّجح مةةةن ةةةيا األ ةةةوال ل َّ القدددره مصددد ر م دددتقَ)19ا مهمدددح ؛ مددد قدددرلت ال دددذ لقدددرله قرهندددما إذا ت حتدددأا حهدددذا مددد بدددمب
إطدددد ق المصدددد ر حإرا المفعددددحل بددددأ؛ فددددملقره بمعندددد المقددددرح ا ل

ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

المت دددد محا ح ،دددده لهددددذا قحلددددأ تعددددمل

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ [الق،مم ]18-17ا لر ف ذا ت ه

،ة ُّبر،ل فمت َّب ت حتأ ف نأ

الححذ لم. ،

 )1القرآن يف اصطالح أهل االعتقاد:
ات َّفقدددت األ َّمددد ددد ل َّ القدددره كددد هللا غ،دددر مخ دددحقا حلندددأ صدددف مددد صدددفمتأا حهدددح المنددد َّ ل ددد رسدددحل هللا ^ا ،ت ددد فدددذ المحمر،دددبا
ص حرَ.)20
ص حرا حتت حه األلسن ا ح،كتب فذ المصمحو حب ،السطحرا ث ،رف قبل ،ح الق،مم م المصمحو حال م
ح،حف فذ ال م

 )2القرآن يف اصطالح الفقهاء و ِّ
املفسرين:
الص دمبحنذ؛ إذ ،قحل رهح
قرره ال دد،خ محم ب
ذ َّ
،س دعنذ فذ هذا المقم اسددت،عمب لقحال الفقهم حالمفس درُّ ،م،عما حلع َّل لُّمعهم هح مم َّ
ك هللا المعُّ ا المن ل
خمت األنب،م حالمرس د ^ ،ا بحاسددط األمُّ ،بر،ل ،أ الس د المكتحب فذ المصددمحوا المنقحل إل،نم بملتحاترا المتعبَّ
بت حتأا المب ح بسحر الفمتح ا المختت بسحر النمسرَ.)21
قحلأ رك

هللا المعُّ ر خرج بأ ك

حقحلأ رالمن ل
حاإلنُّ،ل.

غ،ره م الم ظك حاإلنس حالُّ .

خمت األنب،م حالمرسدددددد  ،ا بحاسددددددط األمُّ ،بر،ل المكتحب فذ المصددددددمحور خرج بأ مم لن ل

األنب،م قب أ كملتحرا

حقحلأ رالمنقحل إل،نم بملتحاترر خرج بأ القرا ات ال مذ .
حقحلأ رالمتعب بت حتأر خرج بأ األحم ،ث الق س. ،

 )3اثلثًا -السُّنة:
ً
َّ
مطددر ا حهددح ُّر،ددم ال ددذ حاطددرا ه فددذ
لغةةة :السمددنَّ لف دد م ددتقَّ مدد مددم َسدد َّ )ا قددمل ابدد فددمرس رالسدد ،حالنددح لصددل حاحدد
أ-
سهحل  ...حم َّمم ا َّ
سنَّ ا حهذ الس،ر  .حسنَّ رسحل هللا ^ س،رتأا حإنمم سم،ت بذلة ألنهم تُّر ُّر،مرَ.)22
تق منأ ال م
حتط ددق ل،ضدددم دد الطر،قددد المذمحمددد ا حفددذ صدددح،م مسددد دد النبدددذ ^ قدددمل « َم س
علَ سيةةة و س ِّر َةةةا
سةةةيْ َةً كَةةانَ َ
سةةةنَّ فةةةي اإل س
سةةةنَّةً َ
ةةن َ
سةةالَس ِّ
َوو س ِّر َم سن عَم َل بهَا من بَ سعدا»َ.)23
سددد و  -فدددملمرا بهدددم سدددنَّ النبدددذ ^ا حهدددذ الطر،قددد
سدددن ) مفدددر
حمعرفددد بدددمأللو حالددد  -فدددذ ل ددد الصدددحمب حال َّ
حإذا لط قدددت ك مددد َال م
َّ
،تحراهم فذ تنف،ذ مم بعثأ هللا  بأ م اله ر ح  ،الحقَ.)24
ذ^
َّ
التذ كم النب م
( )14انظر :اإلتقان يف علوم القرآن (.)339/2
( )15انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)341-340/2
بتصرف.
( )16الكلِّيات ،للك َفوي (صُّ )720
( )17اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)340/2
( )18املرجع السابق ()340/2
( )19انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب (.)162/3
( )20انظر :حاشية االعتقاد اخلالص من ِّ
َّ
الشك واالنتقاد البن العطار ،حتقيق الدكتور سعد الزويهري (ص ،)63وعقيدة السلف وأصحاب احلديث ،للصابوين (.)166-165
( )21التبيان يف علوم القرآن (ص.)8
( )22معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ( )61-60/3بتصرف.
ِّ
ِّ
ِّ
( )23أخرجه مسلم يف :صحيحه ،من حديث جابر بن عبد هللا ،كتاب الزكاة ،ابب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة ،وأهنا حجاب من النار ،رقم احلديث.)705 -704/2( ،1017/69 :
( )24ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ( ،)409/2ولسان العرب ،البن منظور (.)225/13
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سدددن هدددذ الطر،قددد حالعدددم المتَّبعددد ا حالطر،قددد المبتددد ل ا حسدددن كمندددت لح قب،حددد َ)25ا حلكددد َّ
فمل م
إذا لط قت انصرفت إل الطر،ق لح الس،ر الحسن فقطا ح تستعمل فذ الس،ظ إ مق.)26َ َّ،
سدددنَّ الطر،قددد المسدددتق،م المحمدددح ا حلدددذلة ق،دددل فددد
قدددمل األ هدددر رحال م
الطر،ق الحسن .
مقتصر

مدددم ال ددد اتَّفقدددحا

سدددنَّ )
ددد ل ك مددد َال م

سدددن ا حسدددننت لكددد سدددنَّ فمتبعحهدددمرَ)27ا فُّع هدددم
مددد لهدددل ال م

السدددن تبعم خت و فنحنه حلغراضددده ا فهذ ن المح ث ،غ،رهم ن األصدددحل،،
ب -اصةةةطال ًحا :اخت فت اصدددط حمت الع مم فذ تعر،و م
حالفقهم ا حف،مم  ،ذ ب،م ذلة.
سنة في اصطالح المحدثين:
 -1ال ُّ
سدددن النَّبحَّ،ددد هدددذ رمدددم ُّدددم
،دددرر المحددد ثح  -كمدددم ذكدددر الحدددمف ابددد حُّدددر  -ل َّ ال م
سنَّ النَّبح َّ. ،
بفع أرَ .)28حلع َّل هذا لق تعر،و ل م

ددد النبدددذ ^ مددد لقحالدددأ حلفعملدددأ حتقر،دددرها حمدددم هددد َّ

حل ددد كتحر مصدددطف السدددبم ذ تعر،دددو لكثدددر تفصددد ،؛ إذ َّرفهدددم بأنهدددم رمدددم لثدددر ددد النبدددذ ^ مددد قدددحلا لح فعدددلا لح تقر،دددرا لح صدددف
خ ق ،لح خ ق ،ا لح س،ر ا سحا كم قبل البعث لح بع همرَ.)29
سنة في اصطالح األصوليين:
 -2ال ُّ
رهدددذ كددد مل مدددم صددد ر ددد النبدددذ ^ غ،دددر القدددره الكدددر ،ا مددد قدددحلا لح فعدددلا لح تقر،دددرا م َّمدددم ،صددد م ل ،كدددح
فتعر،و األصحل ،،هنم م ُّه كح السمن مص را ثمن،م ل ت ر ،بع القره الكر. ،

لددد ،لحكددد

دددر ذرَ.)30

سنة في اصطالح الفقهاء:
 -3ال ُّ
َ)31

 .فهدددذ نددد الفقهدددم تعندددذ رمدددم ثبدددت ددد النبدددذ ^ مددد غ،دددر

قدددمل ابددد حُّدددر رحفدددذ اصدددط ه بعددد الفقهدددم مدددم ،دددرا و المسدددتحبَّ ر
افترا ح حُّحبا حتقمبل الحاُّب حغ،ره م األحكم الخمس رَ.)32
سدددد َّن دددد مددددم ُّددددم منقددددح دددد النبددددذ 
حقددددمل ال ددددمطبذ ر،ط ددددق لفدددد ال م
الع  ،رَ.)33

دددد الخصددددحصا ممددددم

ص
،ددددن م

،ددددأ فددددذ الكتددددمب

سنة عند اإلطالق:
ال ُّ
ذ ^ حنهددد
رإذا لط قددت ال م
سدددن فدددذ ال دددرع ف نمددم ،دددرا بهدددم مدددم لمددر بدددأ النبددد م
الع  ،ا حلهذا ،قمل فذ ل لَّ ال َّرع الكتمب حالسمن ا ل القره حالح ،ثرَ.)35

َ)34

ندددأ

حندد ب إل،دددأ؛ قدددح حفعددد ا م َّمددم لددد ،نطدددق بدددأ الكتدددمب

المبحث الثاني
يكر مصادر التفسير إجماال ً
،دددرا بملمصدددم ر هندددم ت دددة المراُّددد التدددذ ،رُّددد إل،هدددم المفسدددرح فدددذ تفسددد،ره القدددره الكدددر ،ا حذلدددة ب ددد
لخذه ك مل حاح منه فذ تفس،ره.
حقددد اصدددط م ددد،خ اإلسددد
حلقحال التمبع ،فذ التفس،رَ.)36

ابددد ت،م،ددد

سدددن ا حلقدددحال الصدددحمب ا
ددد تسدددم،تهم َطدددرق التفسددد،ر)ا ذكدددر منهدددم لربعددد ا حهدددذ القدددره ا حال م

( )25ينظر :لسان العرب ،البن منظور (.)225/13
( )26ينظر :إرشاد الفحول ،للشوكاين (ص  ،)67واملعجم الوسيط (.)455/1
للزبِّيدي ( ،)231/35ولسان العرب ،البن منظور (.)226/13
( )27هتذيب اللغة ،لألزهري ( ،)210/12واتج العروسَّ ،
( )28فتح الباري بشرح صحيح البخاري (.)245/13
()29
السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي (ص.)47
ُّ
()30
السنة قبل التدوين ،للخطيب (ص.)16
ُّ

( )31فتح الباري بشرح صحيح البخاري (.)246-245/13
()32
السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي (ص.)48
ُّ

( )33املوافقات ( )289/4وما بعدها.
( )34يرد هنا إشكال؛ وهو :كيف يكون ما هنى عنه النيب ^ سنة؟ واجلواب :إذا استجاب للنهي فرتك ما هنى عنه.
َ )35النهم ،فذ غر،ب الح ،ث حاألثر َ.)409/2

( )36مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية (ص )39وما بعدها.
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حاصدددط م بددد ر الددد  ،ال رك دددذ ددد تسدددم،تهم َمآخدددذ التفسددد،ر)ا حذكدددر ل َّمهمتهدددما حهدددذ لربددد
قح ال رعرَ.)37
الصحمب ا ث األخذ بمط ق ال ا ث التفس،ر بملمقتض م معن الك حالمقتضب م َّ
حقدددد اصددددط م ابدددد م ددددحر دددد تسددددم،تهم َاسددددتم ا
العربا حلصحل الفقأا ح الك ا ح القرا اتَ.)38

النقدددل ددد رسدددحل هللا ^ا ثددد األخدددذ بقدددحل

دددد التفسدددد،ر)ا حذكرهددددم محصددددحر فددددذ

دددد العرب،دددد ا ح دددد ارثددددمرا حلخبددددمر

ثددد قدددمل را ددد لندددأ ،عددد م مددد اسدددتم ا ددد التفسددد،ر ارثدددمر المرحَّ،ددد ددد النبدددذ ^ فدددذ تفسددد،ر ه،دددمتا ح مدددم ،دددرحر ددد الصدددحمب فدددذ
ذلددة؛ أل ذلددة مدد التفسدد،ر مدد مدد ها ح ،عدد م ل،ضددم مدد اسددتم ا التفسدد،ر مددم فددذ بعدد ه القددره مدد معندد ،فسددر بعضددم هخددر منهددم؛ أل
ددد بعددد ؛ كتخصددد،ص العمدددح حتق،،ددد المط دددقا حب،دددم المُّمدددل حتأح،دددل ال دددمهرا ح لددد ا قتضدددم ا
ذلدددة مددد قب،دددل حمدددل بعددد الكددد
َ)39
حفححر الخطمبا حلح الخطمبا حمفهح المخملف ر .
حاصدددط م الددد كتحر محمددد حسددد ،الدددذهبذ
لربع مصم ر
تفس،ره ل قره الكر،

ددد تسدددم،تهم َمصدددم ر التفسددد،ر)ا حذكدددر لندددأ كدددم الصدددحمب فدددذ ذلدددة العصدددر ،عتمددد ح فدددذ

الرسدددحل ^ا حالثالث :األخذ بمم صددد َّم
األول :الرُّحع إل القره نفسدددأا حالثانى :النقل
قح ال رعَ.)40
م
ب
ض
ت
حالمق
ال ا والخامس التفس،ر بملمقتض م معن الك
َّ

الصدددحمب فذ التفسددد،را حالرابع :األخذ بمط ق

حلكتفذ بملتفص،ل فذ األسطر التمل ،ل مص ر ،األحل ،ل تفس،ر.
المصدر األول :القرآن الكريس:
هددح لهدد م مصدد ر حلحلدد طددرق التفسدد،ر حلقحمهددم؛ فهددح لحل مصدد ر لب،ددم تفسدد،ره؛ أل المددتك بددأ هددح لحلدد مدد ،حضددم مددرا ه بك مددأا
ف ذا تب َّ،مرا ه بأ منأ ف نأ ،ع ل نأ إل غ،ره.
قددمل الحددمف ابدد كث،ددرا فددذ مق مدد تفسدد،ره َفدد قددمل قمظددل فمددم لحسدد طددرق التفسدد،رف فددملُّحاب إ َّ لصدد َّم م
الطددرق فددذ ذلددة ل ،فسَّددر
القره بملقره ؛ فمم لُّمل فذ مكم ف نأ ق فسر فذ محض هخر)َ.)41
حقدددمل ال ددد،خ محمددد األمددد ،ال دددنق،طذ رل دددرو لندددحاع التفسددد،ر حلُّ مهدددم تفسددد،ر كتدددمب هللا بكتدددمب هللا؛ إذ لحددد ل ددد بمعنددد كددد هللا -
ُّ َّل ح  -م هللاا ُّ َّل ح رَ.)42
سنة النبوية:
المصدر الثاني :ال ُّ
المصدد ر الثدددمنذ الدددذ كدددم ،رُّددد إل،دددأ الصدددحمب فدددذ تفسددد،ره لكتدددمب هللا  -تعدددمل  -هدددح رسدددحل هللا ^؛ فكدددم الحاحددد مدددنه  -إذا ل دددك ت
،دددأ ه،ددد مددد كتدددمب هللا ، -رُّددد إلددد رسدددحل هللا ^ فدددذ تفسددد،رهما ف،بددد ،لدددأ مدددم خفدددذ ،دددأ؛ أل َّ ح ،فتدددأ الب،دددم ا كمدددم لخبدددر هللا ندددأ بدددذلة فدددذ
كتمبدددددأ ح،دددددث قدددددمل ﮋح ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [النحدددددل ]44ا حكمدددددم نبَّدددددأ ددددد ذلدددددة رسدددددحل هللا ^ ف،مدددددم
شةةة سبعان علةةةى أ َري َكتةةة يقةةةول :علةةةيكس
ةةاب ومثسلَةةة معةةة  .أال يِّوشةةةكِّ رجةةةل َ
رحاه لبدددح اح بسدددن ها ددد رسدددحل هللا ^ لندددأ قدددمل «أال وإنةةةي أِّوتيةةةتِّ الكتة َ
َ)44
َ)43
بهيا القرآن ،فما َوجدت ِّس في من حالل فأحلُّوا ،وما وجدت ِّس في من حراس فحَرموا »...الح ،ث .
َّ
الكتاب ومثسلَ مع » ،حتمل حُّه ،م التأح،ل
حقمل اإلمم
الخطمبذ رقحلأ «أ ِّوتيتِّ
َ
أح ِّد ما :ل ،كح معنمه لنأ لحتذ م الححذ البمط غ،ر المت مح مثل مم ل طذ م ال مهر المت ح.
صا
وثانيهةةا، :حتمددل ل ،كددح معنددمه لنددأ لحتددذ الكتددمب حح،ددم ،ت دد ا حلحتددذ مدد الب،ددم ؛ ل لذ لددأ ل ،بدد ،مددم فددذ الكتددمب ح،عدد َّ ح،خدد َّ
حل ، ، ،أ ف ،رع مم ل،س لأ فذ الكتمب ذكرا ف،كح ذلة  -فذ حُّحب الحك حل ح العمل بأ  -كمل مهر المت ح م القره .

( )37ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي (.)164-156/2
( )38ينظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور (.)18/1
( )39التحرير والتنوير (.)27/1
( )40ينظر :التفسري و ِّ
املفسرون (.)196-194/1
( )41تفسري القرآن العظيم (.)8/1
( )42أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،للشنقيطي (.)7/1
()43
ابب يف لزوم السنة ،ح.)185/5( 4594
رواه أبو داود يف سننه ،كتاب السنةٌ ،
( )44التفسري و ِّ
املفسرون ،للذهيب (.)36/1
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حقددمل ابدد ت،م،دد رفدد

ل ،ددمة ذلددةَ )45فع ،ددة بملسددنَّ ؛ ف نهددم ددمرح ل قددره حمحضددح لددأا بددل قدد قددمل اإلمددم لبددح بدد هللاا محمدد بدد
ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

إ ر،دددس ال دددمفعذ كددد مل مدددم حكددد بدددأ رسدددحل هللا ^ فهدددح ممدددم فهمدددأ مددد القدددره ؛ قدددمل هللا تعدددمل
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [النسم .]105

حالرسدددحل ^ ل ددد الب دددر بكتدددمب هللا  -تعدددمل ُّ -م ددد حتفصددد ،ا حلهدددذا كمندددت ُّم،ددد لقحالدددأ حلفعملدددأ حتقر،راتدددأ -
 -مص را لسمس،م م مصم ر التفس،را م الحذر م األحم ،ث الضع،ف حالمحضح ؛ ف نهم كث،ر .

،دددأ الصددد

حالسددد

 ،د لإلمددم ال ددمفعذا قددمل رف د ل د م د لهددل الع د مخملفددم فددذ ل َّ س دن النبددذ ^ م د ث ث د حُّددحها فددمُّتمعحا منهددم
حلخددت بك د
ح،تفر م
حُّه ،ا حالحُّهم ُّ،تمعم
َّ

د

نص الكتمب.
نص كتمب فب َّ،رسحل هللا ^ مثل مم َّ
أح ِّد ما :مم لن ل ُلا ف،أ َّ
والثاني :م َّمم لن ل هللا ف،أ ُّم كتمب فبَّ،

هللا معن مم لرا ا حهذا الحُّهم ال ذا ل ،خت فحا ف،همم.

نص كتمبرَ.)46
والوج الثالث :مم س َّ رسحل هللا ^ ف،مم ل،س ف،أ م
المبحث الثالث
تعريف مختصَر بابن كثير وتفسيرا
أوالً -ابن كثير:
اسم ونسب ولقب و ِّكنيت و َمولدا:
هدددح اإلمدددم الُّ ،دددل الحدددمف إسدددمم ،ل بددد
حكن،تأ حلقبأ لبح الف ا ا مم ال .)48َ ،

مدددر بددد كث،دددر بددد ضدددح بددد كث،دددر بددد

رع الق،سدددذ القر دددذا البصدددرح َ )47ثددد ال م دددقذا

حلددد ابددد كث،دددر فدددذ قر،ددد مددد ل مدددمل م ،نددد بصدددرر تسدددمذ َمُّددد ل)َ)49ا سدددن 701ها حق،دددل سدددن 700هدددو لح بعددد هم ب،سددد،را ثددد انتقدددل
إلددد م دددق؛ لمدددم حكدددمه ابددد كث،دددر ر تدددحفذ حالددد فدددذ دددهر ُّمدددم ر األحلددد سدددن ثددد ث حسدددبعممظ حسدددتممظ فدددذ قر،ددد مُّددد ل القر،ددد ا ح فددد
تححلندددم مددد بعددد ه فدددذ سدددن سدددب حسدددبعممظ إلددد م دددق
بمقبرتهدددم ال دددممل ،ا حكندددت إذ ذاة صددد ،را ابددد ثددد ث سدددن ،ا ل ركدددأ إ كدددملح ا ثددد
َّ
َّ
ص دحب األخ كمددمل ال د  ،ا ب د الح َّه دمبا حق د كددم لنددم دق،قما حبنددم رف،ق دم ددفحقما حق د تددأخرت حفمت دأ إل د سددن خمسدد ،ا فم ددت ت د ، ،ددأ فددذ
الع رَ.)50

شيوخه:
ت قَّ اب كث،ر الع
-1
-2
-3
-4

م الع مم األ

األفمضلا منه

سب،ل المثمل

َ)51

الحصر

مس ال  ،ا لبح نصر محم ال ،را ا المتحفذ 723هوَ.)52
الع م بهم ال  ،ب سمكر ب م فرا لبح محم ال م قذا المتحفذ سن  723هوَ.)53
الحمف كممل ال  ،ب الحهمبا ال ه،ر بمب قمضذ هب ا المتحف سن  726هوَ.)54
،خ اإلس لبح العبمسا لحم ب ت،م ،ا المتحف سن  728هَ.)55

( )45قال قائل لشيخ اإلسالم« :فما أحسن طرق التفسري؟» فأجابه« :إن أصح الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن ابلقرآن ،فما أمجل يف مكان فإنه قد فسر يف موضع آخر ،وما اختصر من مكان فقد بسط يف موضع آخر ،فإن
أعياك ذلك.»...
( )46الرسالة ،للشافعي (ص .)92
صروي :نسبة إىل بصرى ابلشام من أعمال دمشق ،وهي قصبة كورة َح ْوران .انظر :معجم البلدان (.)442/1
( )47الب َ
للم ِّزي ( ،)64/1وذيل تذكرة احلفاظ ،للحسيين (ص ،)38والدرر الكامنة ،البن حجر ( ،)445/1والتفسري وا ِّ
( )48البداية والنهاية ( ،)36/14وهتذيب الكمالِّ ،
ملفسرون ،للذهيب ( ،)173/1وشذرات الذهب ،البن العماد
(.)397/8
لكحالة ( ،)284/2ذيل تذكرة احلفاظ ،للحسيين (ص.)38
( )49معجم املؤلفنيَّ ،
( )50البداية والنهاية (.)42/18
َ )51ذرات الذهبا ب العمم َ)68/1ا مق م تحق،ق تفس،ر اب كث،را لسممذ س م َ.)12/1
َ )52الب ا ،حالنهم.)235/18َ ،
َ )53الب ا ،حالنهم.)232/18َ ،
َ )54المرُّ السمبق َ.)275/18
َ )55المرُّ السمبق َ.)278/15
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اإلمم لبح الح َُّّمجا ،حسو ب ب الرحم الم ا المتحف سن  742هوَ.)56
اإلمم مس ال  ،محم ب لحم الذهبذا المتحف سن  748هوَ.)57

-5
-6

مكانت العلمية وثناء العلماء علي :
ب دددد ابدددد كث،ددددر مب ددددم
حالتمر،خَ.)58

،مددددم مدددد الع دددد ا حقدددد

دددده لددددأ الع مددددم بسددددع

مددددأا حغدددد ار مم َّ تددددأا خصحصددددم فددددذ التفسدددد،ر حالحدددد ،ث

قددددمل نددددأ دددد،خأ الحددددمف الددددذهبذ رسددددمعت مدددد الفق،ددددأ المفتددددذ المحدددد ث ذ الفضددددمظلا مددددم الدددد  ،ا إسددددمم ،ل بدددد مددددر بدددد كث،ددددر
خددرج
البصددرح ال ددمفعذا حلدد بعدد السددبعممظ لح ف،هددما حسددم مدد ابدد ال ددحن ا حابدد الدد َّ َّرا ا حطمظفدد ا حلددأ نم،دد بملرُّددمل حالمتددح حالفقددأا َّ
سرا حتق َّ رَ.)59
حللَّوا حنم را حصنَّوا حف َّ
حقدددمل لبدددح المحمسددد ال م دددقذ رال ددد،خ اإلمدددم العدددمل الحدددمف المف،ددد البدددمرع مدددم الددد  ،ا لبدددح الفددد ا  ...لفتددد ح َّرس حندددم را حبدددرع فدددذ
الفقأ حالتفس،ر حالنححا حلمع الن ر فذ الرُّمل حالع لا ححلذ م ،خ ل الصملمرَ.)60
حقدددمل السددد،حطذ رلدددأ َالتفسددد،ر) الدددذ لددد  ،لَّدددو ددد نمطدددأ مث دددأا حَالتدددمر،خ)ا حَتخدددر،ج ل لَّددد التنب،دددأ)ا حَتخدددر،ج لحم ،دددث مختصدددر
اب الحمُّب)ا ح رع فذ كتمب كب،ر فذ األحكم ل ،ت َّمأرَ.)61
حقمل اب العمم ركم كث،ر ا ستحضمرا ق ،ل النس،م ا ُّ ،الفه ا  ،مرة فذ العرب ،ا ح،ن

ن مم حسطمرَ.)62

عقيدت :
ذ العق،دد ا ح ،هددر ذلددة مدد خدد ل تمسمددكأ بعق،دد السدد وا حتفسدد،ره لهددم فددذ م لَّفمتددأ حخصحصددم التفسدد،ر؛ إذ
،عدد م الحددمف ابدد كث،ددر سدد ف َّ
سدددن حالسددد و الصدددملما
نُّددد ه  -فدددذ تفسددد،ره ر،دددمت العق،ددد حاألسدددمم حالصدددفمت ، -قدددرر لصدددحل العق،ددد اإلسددد م ،السدددت َّ كمدددم هدددح معتقددد لهدددل ال م
حهذ اإل،مم بمهللا حم ظكتأا حكتبأا حرس أا حال،ح ارخرا حاإل،مم بملق ر خ،ره ح رهَ.)63
مي ب الفقهي:
ذ المددذهبا حقدد د َّ ه اب د قمضددذ ددهب فددذ َطبقددمت ال ددمفع ) ،مددم م د ل د المددذهب ال ددمفعذا غ،ددر ل الحددمف اب د كث،ددر
هددح ددمفع م
صددب لمددذهب مدد المددذاهبا حهددحا حإ كددم
،خددملو ال ددمفع ،فددذ بعدد اررا كمسددأل الطدد ق؛ فهددح ،حافددق طر،قدد دد،خأ ابدد ت،م،دد ا فدد ،تع َّ
منتصرا لمذهب ال مفعذ فذ كث،ر م األح،م فذ تفس،رها إ إنأ ق اهت َّ كذلة ب ،ره م المذاهب الفقه ،المعتبر َ.)64
وفات :
حبعددد هدددذه الح،دددم المبمركددد الحمف ددد بدددملع حالتدددأل،وا حالُّمددد حالتصدددن،وا حاإلفتدددم حالتددد ر،سا حافتدددأ المنَّ،ددد ،دددح الخمددد،س الخدددممس
ر م عبم 774ها ح ف فذ مقبر الصحف ،ن ،خأ ،خ اإلس اب ت،م.)65َ ،
منهج في التفسيرَ:)66
الندددم ر فدددذ تفسددد،ر اإلمدددم ابددد كث،دددر  -رحمدددأ هللا، -ع ددد رسدددحخأ فدددذ الع ددد ا حلندددأ امتدددم بمم،ددد ات متعددد
الكتمبا حم له مم تم َّ،بأ مم  ،ذ
 -1تفسير القرآن بالقرآن:
ﭔ ﮊ [الممظ

فسدددددددر ال َّ فذ قحلأ تعمل  :ﮋﭑ ﭒ ﭓ
،فسدددددددر القره بملقره حت ،تب َّ،المرا ا كمم َّ

سفِّوحَ؛ لقَ سول  :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [األنعم .)67َ]145
 ]3با سل َم س

َ )56المرُّ السمبق َ.)347/19
َ )57المرُّ السمبق َ.)500/18
( )58التفسري و ِّ
املفسرون (.)174/1
( )59تذكرة احلفاظ ،للذهيب (.)201/4
( )60ذيل تذكرة احلفاظ ،للحسيين (ص.)38
( )61طبقات احلفَّاظ ،للسيوطي (ص.)534
َ )62ذرات الذهبا ب العمم َ.)397/8
( )63ينظر :منهج ابن كثري يف التفسري ،لسليمان بن إبراهيم الالحم (ص.)32
( )64البداية والنهاية ( ،)32/14طبقات الفقهاء الشافعيني ،البن قاضي شبهة.)85/3( ،
( )65شذرات الذهب (.)68/1
َ )66تفس،ر اب كث،ر َ.)9/1
َ )67المص ر السمبق َ.)14/3
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 -2تفسير القرآن بالسنَّة، :ذكر الرحا،مت بأسمن ،هم فذ ال ملبا ح،حك

،هما ح،سكت

بع

الرحا،مت.

 -3تف سير القرآن بأ وال الصحابة والتابعين :فعن تعذمر التفس،ر م القره حالسنَّ ،نتقل إل التفس،ر بأقحال ال صحمب ؛ لكحنه ل
رسحل هللا ^ بألفم القره حمعمن،أا ث بأقحال التمبع ،فه الذب مصرحا الصحمب حلخذحا نه .

النمس بع

 -4تفسير القرآن بأ سباب الن ول :لمعرف لسبمب الن حل لهم ،بمل حفحاظ كث،ر فذ فه معمنذ ه،مت القره ا قمل ال رك ذ رلأ فحاظ ا منهم
المعن  ...حمنهم لنأ
ت ددر ،الحك ا حمنهم تخصدد،ص الحك بأ ن م ،رر ل العبر بخصددحص السددببا حمنهم الحقحو
حُّأ الحكم البم ث
التخص،ص ...حم الفحاظ ل،ضم ف تح مه الحصررَ.)68
ق ،كح ال ف ممم ح،قح ال ل،ل
 -5تفسير القرآن باللغة العربية وإيرادا لإلسراْيليات :حغ،ر ذلة  ،مل

ل تفس،ر اب كث،ر ُّم ب ،النقل حالعقل.

 -6استشةةةهادا باألحاديةةةث الصةةةحيحة الثابتةةةة المت َّفةةةل علةةةى صةةة َّحتها :اسدددت،عمب األحم ،دددث التدددذ تتع َّدددق بمر،ددد ا ف،دددذكر الحددد ،ث بسدددن ها
م
صب لرل لح تق  ،ب ،ر ل،ل.
الح ،ث فذ ال ملبا ث ،رُّم مم ،رر لنأ
ح،حك
الحقا ح التع م
 -7استشةةةهادا باإلسةةةراْيليَّات :ددد ا
^ا حربمم ذكرهم حسكت نهما حهح ق ،ل.

تمدددم

ددد القصدددص اإلسدددراظ ، ،التدددذ لددد تثبدددت فدددذ كتدددمب هللا ح فدددذ صدددح،م سدددنَّ رسدددحل هللا

الفصل الثاني
دراســــة تطبيقية على تفسير الحافظ ابن كثير لسورة القمر
الموضع األول :معنى ول تعالى :ﮋﮬﮭﮊ [القمر ]1
قمل اب كث،را رحمأ هللا ر،خبر  -تعمل -

اقتراب السدددددددم ا حفراغ ال ن،م حانقضدددددددمظهم .كمم قمل تعمل

ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ

[النحل ]1ا حقمل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ [األنب،م  ]1حق حر ت األحم ،ث بذلةا قمل الحمف
لنس ل رسحل هللا ^ خطب لصحمبأ
قتم ا
ذا قم ح َّثنم خ و ب محس ا ح ثنذ لبذا
لبح بكر الب َّ ار ح َّثنم محم ب المثن ا ح مرح ب
َ)69
ذات ،ح ا حق كم ت ال ددمس ل ت رب ف ،بق منهم إ دو ،سدد،را فقمل «واليت نفسةةي بيدا ،ما بقي من الدنيا فيما مضةةى منها إال كما بقي من
يسيرا»َ.)70
يومكس يا فيما مضى من  ،وما نرى من الشمس إال
ً
اب مر
مُّمه ا
ح ،ث هخر ،عضد الذ قب أ ح،فسدرها قمل اإلمم لحم ح َّثنم الفضددل ب ك ،ا ح َّثنم ددر،ةا ح َّثنم سد م ب كه،لا
قع،قعم َ )71بع العصدددددددرا فقمل «ما أعماركس في أعمار َمن مضةةةةةةةى إال كما بقي من النهار فيما
 قمل كنم ُّ حسدددددددم ن النبذ ^ حال دددددددمس
مضى»َ.)72
سهل ب سع  قمل سمعت رسحل هللا ^ ،قحل «بِّعثتِّ والساعةَ
لبذ حم ا
حقمل اإلمم لحم ح َّثنم حس ،ا ح َّثنم محم ب مطروا
َ)74
كيا» .حل مر ب صبع،أ السبَّمب حالحسط َ .)73لخرُّمه م ح ،ث لبذ حم س م ب ،نمر .
لبذ خمل ا
حقمل اإلمم لحم ح َّثنم محم ب ب ،ا ح َّثنم األ مشا
من يا؛ س
إن كادتس لَتسبقَها»ا حُّم األ مش ب ،الس َّبمب حالحسط َ.)75

حهب السدددحاظذ قمل قمل رسدددحل هللا ^ «بِّعثتِّ أنا والسةةةاعةَ كهيا

بتصرو ،س،ر.
َ )68البرهم فذ ح القره ا ل رك ذ َ)22/1ا
م
( )69أي شىء قليل .النهاية غريب احلديث واألثر ،البن األثري (،)486/2
البزار يف مسنده ،رقم احلديث ،)462/13( ،7242 :وأخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ،رقم احلديث  ،)614/3( ،2270والرتمذي يف :سننه ،كتاب أبواب الفنت ،ابب ما جاء فيما أخرب النيب ^ أصحابه مبا
( )70رواه َّ
كائن إىل يوم القيامة .رقم احلديث ،)483/4( ،2191 :وغريهم ،وضعفه األلباين يف :ضعيف اجلامع الصغري وزايدته ،رقم احلديث.)176/1( ،1240 :
هو ٌ
( )71قعيقعان :هو جبل أجياد مبكة .انظر :لسان العرب (.)136/3
( )72رواه أمحد يف مسنده ،رقم احلديث ،)177/10( ،5966 :والطرباين يف املعجم الكبري ،رقم احلديث ،)412/12( ،13519 :وحسن إسناده ابن حجر العسقالين يف :فتح الباري بشرح صحيح البخاري (.)350/11
( )73رواه أمحد يف مسنده ،رقم احلديث ،)507/37( ،22862 :وحسن إسناده ابن حجر العسقالين يف :فتح الباري بشرح صحيح البخاري (.)348/11
البخاري يف صحيحه ،كتاب الطالق ،ابب اللعان ،وقول هللا تعاىل :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ [النور ،]6 :إىل قوله :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
( )74رواه
ُّ
ﰁﮊ [النور ،]9 :رقم احلديث ،)1351( ،5301 :ومسلم يف صحيحه ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،ابب قرب الساعة ،رقم احلديث.)2268/4( ،2950/132 :

( )75رواه أمحد يف مسنده ،رقم احلديث ،)60/31( ،18770 :والطرباين يف املعجم الكبري ،رقم احلديث،)126/22( ،326 :
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خمل ب م،ر قمل خطب تب ب غ حا -قمل
حقمل اإلمم لحم ح َّثنم به ب لسددددد ا ح َّثنم سددددد ،مم ب الم ،ر ا ح َّثنم حم ،ب ه لا
َ)76
َّ
َّ
،أا ث قمل «ل َّمم بع ا ف َّ ال ن،م ق هذنت بص در ا ححلت حذا ا حل ،بق منهم
به حقمل قبل هذه المر  -خطبنم رسددحل هللا ^ا قمل فحم هللا حلثن
حال لهما فمنتق حا بخ،ر مم بحضددرتك ؛ ف نأ ق ذكر لنم ل الحُّر  ،ق م
إ ص دبمب كص دبمب اإلنم ،تصددمبمهم صددمحبهما حإنك منتق ح منهم إل ار
ف،ر ُّهن ف،هح ف،هم سبع ،ممم مم  ،رة لهم قعراا حهللا لتم نَّأا لفعُّبت ! حهللاا لق ذكر لنم ل َّ مم ب ،مصرا ذ الُّن مس،ر لربع ،ممما حل،أتَّ ،
،أ ،ح حهح ك  ،ال حم »َ)77رَ)78ا حذكر تمم الح ،ث .انفر بأ مس َ)79رَ.)80
الدراسة:
أوالً -إيضاح وج تفسير القرآن بالسنَّة فيها:
ذكر اب كث،ر  -رحمأ هللا -األحم ،ث بع مم ب َّ،معن ار ،الكر،م ل ،ك
ممت قرب السم .

اقتراب الق،مم ا حفراغ ال ن،م حانقضدددددددمظهما حل بعثتأ م

ثان ًيا -نوع تفسير القرآن بالسنَّة:
تفسير موضوعي.
ثالثًا -مو ف المفسرين من تفسير القرآن بالسنَّة في يا الموضع:
انقسس المفسرون في توظيف السنَّة في تفسير يا الموضع على سمين:
األول :م ذكر الح ،ث الذ ذكره اب كث،را حاست ه بأ فذ تفس،ر ار ،كمم صن اب كث،ر .حه ال سَّمعمنذَ)81ا القرطبذَ)82؛ ذكرا الح ،ث
األحلا حاب ط )83َ ،ذكر الح ،ث األحل حالثملث.
الةةةثةةةةانةةةي :مددد لددد ،ددددذكدددرحا الدددحدددد ،ددددثا حلددد  ،دددددددددد،دددرحا إلددد،ددددأا ح
اب ُّر،رَ)84ا حالثع بذَ)85ا حالممحر َ)86ا حالحاح َ)87ا حالب ح َ)88ا حاب الُّح

دددهدددر لددددأ لثدددر دددندددد تدددفسدددددددددد،دددرهددد لددد ،دددد ا حمدددندددهددد
َ)89ا حالس،حطذَ)90ا حال حكمنذَ.)91

رابعًا -النتيجة:
األولى :ربط قحلأ تعمل

ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [القمر  ]1بهذه األحم ،ث صح،م حمقبحلا ححفق اب كث،ر فذ هذا الربط.

الثانية :ل ،نفر اب كث،ر بتح ،و السنَّ فذ هذا المحض .
الموضع الثاني :معنى ول تعالى :ﮋﮮﮯﮰﮊ [القمر :]1

( )76أي ابنقطاع وانقضاء .النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري (،)26/3

( )77أي ممتلىء .وال َكظيظ :الزحام .النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري (.)177/4
( )78رواه أمحد يف مسنده ،رقم احلديث.)115-114/29( ،17575 :
()79
مسلم يف صحيحه ،كتاب الزهد والرقائق ،رقم احلديث.)2279-2278/4( ،2967/14 :
رواه ٌ
)
( 80أخرجه أمحد يف مسنده ،رقم احلديث .)114/29( ،17575
َ، )81ن ر تفس،ر السَّمعمنذ َ.)306/5
َ، )82ن ر الُّمم ألحكم القره ا ل قرطبذ َ.)125/17
َ، )83ن ر لمحرر الحُّ ،فذ تفس،ر الكتمب الع  ،ا ب ط.)211/5َ ،
تأح،ل ه القره ا ب ُّر،ر الطبر َ.)565/22
َ، )84ن ر ُّمم الب،م
تفس،ر القره ا ل ثع بذ َ.)160/9
َ، )85ن ر الك و حالب،م
َ، )86ن ر النمكت حالع،ح ا ل ممحر َ.)408/5
َ، )87ن ر حالتفس،ر الحس،طا ل حاح َ.)89/21
َ، )88ن ر معمل التن ،ل فذ تفس،ر القره ا ل ب ح َ..)425/7
َ، )89ن ر ا المس،را ب الُّح َ.)196/4
َ، )90ن ر ال ر المنثحر فذ التفس،ر بملمأثحرا ل س،حطذ َ.)670/7
َ، )91ن ر فتم الق ،را ل حكمنذ َ.)144/5
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قمل اب كث،را رحمأ هللا رقحلأ ﮋ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [القمر  ]1ق كم هذا فذ مم رسدددددددحل هللا ^ا كمم ثبت ذلة فذ األحم ،ث المتحاتر
اب مسددعح  لنأ قمل «خمس د َم َ
ش ةة( ،)93والقمر»َ.)94
الروس ،وال ُّد َخان ،والل َ اس( ،)92وال َب سط َ
بمألسددمن ،الصددح،ح  .حق ثبت فذ الصددح،م
ض ة سينُّ :
حهذا لمر مت َّفق ،أ ب ،الع مم ا ل ان قمق القمر ق حق فذ مم النبذ ^ا حلنأ كم إح ر المعُّ ات البمهرات.
ذكر األحم ،ث الحار فذ ذلة.
قتم ا

قمل اإلمم لحم ح َّثنم ب الر اقا ح َّثنم معمرا

فقمل ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [القمر )95َ]1ا رحاه مس ا
حقمل الطبرانذ ح َّثنم لحم ب
كرم ا

اب

لنس ب مملة  قمل سدددددأل لهل مك النبَّذ ^ ه ،ا فمن د َّ
مرت ،ا
ددددق القمر بمك َّ
َ)96

ب الر اق

محم ب راف ا

.

مرح الب َّ ارا ح َّثنم محم ب ،ح ،القطعذا ح َّثنم محم ب بكرا ح َّثنم اب ُّر،جا

مرح ب

،نمرا

ه رسدددددددحل هللا ^ فقملحا سدددددددحر القمر .فن لت ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ إل قحلأ

بمس قمل كسدددددددو القمر

ﮋﯘ ﯙﮊ [القمر .)97َ]2-1
قمل الحمف لبح بكر الب،هقذ لخبرنم لبح ب هللا الحمف ا حلبح بكرا لحم ب الحسددد القمضدددذ قم
دددددددعب ا

محم ال حر ا ح َّثنم حهب ب ُّر،را
ﮰﮊ [القمر  ] 1قمل ح ق كم ذلة
ا س
ش َه سد»َ.)98

األ مشا

مُّمه ا

ه رسدددددددحل هللا ^؛ ان د َّ
ددددددق ف قت،

ب هللا ب
فق م

ح َّثنم لبح العبمس األصددد ا ح َّثنم العبمس ب

مر  فذ قحلأ تعمل

ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ح الُّبلا حف ق م خ و الُّبلا فقمل النبذ ^ «الل ِّه َّس

َّ
ذ ^
ددددددددددق الددددقددددمددددر دددد دددد
حقددددمل لدددد،ددددثا دددد مددددُّددددمهدددد ان
ددددهدددد رسددددددددددحل هللا ^ فصددددددددددمر فددددرقددددتدددد،دددد ا فددددقددددمل الددددنددددبدددد م
َّ َ)100َ )99
ألبذ بكر « اشه سد يا أبا بكر» .فقمل الم ركح سحر القمر حت ان ق» ر .
حذكر لحم ،ث لخررا ك مهم حاه لألحم ،ث السمبق َ.)101
الدراسة:
أوالً -إيضاح وج تفسير القرآن بالسنَّة فيها:
اسددت َّل اب كث،ر بهذه األحم ،ث ل،ب ،معن قحلأ تعمل
ذلة فذ مم الرسحل ^ كمم ثبت ذلة فذ األحم ،ث المذكحر .
ثانيًا -نوع تفسير القرآن بالسنَّة:

ﮋ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [القمر  ]1بأ َّ هذا ا ن ددقمق ا،

،م م ه،مت األنب،م حق ح ث

الح ،ث األحل حالراب حالخممس تفس،ر محضح ذا حالثمنذ فع ذا ل َّمم الثملث فتفس،ر القره بأسبمب الن حل.
ثالثًا -مو ف المفسرين من تفسير القرآن بالسنَّة في يا الموضع:
انقسس المفسرون في توظيف السنَّة في تفسير يا الموضع على سمين:

الم

َ )92ال ا حفسدددددر بأنأ ،ح ب را حهح فذ ال
َ.)248/4
َ )93البطش األخذ القح ال  . ،النهم ،فذ غر،ب الح ،ث حاألثرا ب األث،ر َ.)135/1
( )94أخرجه البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،ابب ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [الفرقان ]77 :أي َهلَ َكةً ،رقم احلديث .)110/6( ،4767
َ )95رحاه لحم فذ مسن ها رق الح ،ث 12688ا َ)118/20ا حالترمذ فذ سننأا كتمب لبحاب تفس،ر القره ا بمب حم سحر القمرا رق الح ،ث 3286ا َ)397/5ا
َ )96رحاه مس فذ صح،حأا كتمب صفمت المنمفق ،حلحكممه ا بمب ان قمق القمرا رق الح ،ث 2802/47ا َ.)2159/4
َ )97رحاه ب الر اق فذ مصنفأا 4993ا َ)68/3ا ح الطبرانذ فذ المعُّ الكب،را رق الح ،ث 11642ا َ)250/11ا حقمل اب كث،ر رحهذا إسنم ُّ ،ر، .ن ر الس،ر النبح ،ب
كث،ر َ.)117/2
َ )98رحاه لحم فذ مسن ها رق الح ،ث 4360ا َ)371/7ا حالترمذ فذ سننأا كتمب لبحاب التفس،را بمب حم سحر القمرا رق الح ،ث 3285ا َ)397/5ا حلبح ،ع فذ مسن ها
رق الح ،ث 5196ا َ)124/9ا حالحمك فذ مسددد ت ركأا كتمب التفسددد،را بمب تفسددد،ر سدددحر القمر بسددد هللا الرحم الرح ،ا رق الح ،ث 3759ا َ)513/2ا حراه البخمر فذ
صددح،حأا كتمب التفسدد،را بمب ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ [القمر ]2-1ا رق الح ،ث 4864ا َ)1228ا حمسدد فذ فذ صددح،حأا كتمب صددف الق،مم حالُّن
َّ
ه رسددددددحل هللا ^ فرقت ،ا فرق فحق الُّبلا حفرق حنأا فقمل
ددددددق القمر
اب مسددددددعح ا قمل ان
حالنمرا بمب ان ددددددقمق القمرا رق الح ،ث 2800/44ا َ)2158/4ا
رسحل هللا ^ «اشهدوا».
( )99رواه الطربي يف تفسريه حتقيق شاكر (،)569/22
َ )100تفس،ر اب كث،ر َ.)472/7
طرق ِّ
أتملها وعرف عدالة رجاهلا" .ينظر :البداية والنهاية ( ،)303/4والسرية النبوية (.)120/2
النهاية
و
البداية
و
النبوية
( )101وقد أوردها ابن كثري يف السرية
متعددة قويَّة األسانيد ،تفيد القطع ملن َّ
أيضا ،وقال" :فهذه ٌ
ً
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األول :م ذكر الح ،ث الذ ذكره اب كث،را حاسدددددت ددددده بأ فذ تفسددددد،ر ار ،كمم صدددددن اب كث،ر .حه اب ُّر،رَ )102ذكر الح ،ث الثمنذ
حالخممسا حالثع بذَ )103ذكر الح ،ث الثمنذ حالراب ا حالب ح َ)104ا حالقرطبذَ)105؛ ذكرا الح ،ث الثمنذا حال حكمنذَ )106ذكر الح ،ث الثمنذ حالراب ا
حالس،حطذَ )107ذكر الح ،ث الثمنذ حالثملث حالراب .
حاب

حالس دمعمنذَ)110ا
الثاني :م ل ،ذكر الح ،ث صددراح ا لك ل ددمر إل،أ لح إل معنمه ن تفسدد،ره ل  ،ا حمنه الممحر َ)108ا حالحاح َ)109ا
َّ
ط)111َ ،ا حاب الُّح َ.)112

رابعًا -النتيجة:
األولى :ربط قحلأ تعمل

ﮋﮮ ﮯ ﮰﮊ [القمر  ]1بهذه األحم ،ث صح،م حمقبحل.

الثانية :ل ،نفر اب كث،ر بتح ،و السنَّ فذ هذا المحض .
الثالثة :قمل ،خ اإلس

رفق ذكر هللا ان قمق القمرا حب َّ،ل هللا فع أا حلخبر بأ لحكمت،

،مت: ،

النبح ا لو َّمم سألأ الم ركح ه ،ا فأراه ان قمق القمر.
أحد ما :كحنأ م ه،مت َّ
والثانية :لنأ

ل

ُّحا ان قمق الف ةا حل ذلة ل،ل

مم لخبرت بأ األنب،م م ان قمق السممحاتا حلهذا قمل تعمل

ﮋﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [القمر ]7-1ا فذكر اقتراب السم

حان قمق القمرا حُّعل

ار ،فذ ان قمق القمر ح ال مس حسمظر الكحاكب؛ ألنأ لقرب إل األر م ال مس حالنُّح ا حكم ا ن قمق ف،أ ح سمظر لُّ ا الف ة؛ إذ هح
الُّس المستن،ر الذ  ،هر ف،أ ا ن قمق لكل م ،راه هحرا ،تممرر ف،أا حلنأ  -نفسأ  -إذا قبل اإلن مق فقبحل مح أ لحل بذلةا حق م،نأ النمس
النبح ح ظ هما حا تبمر بمم
ح مه حها حكم النبذ ^ ،قرل بهذه السحر فذ المُّمم الكبمر؛ مثل ص الُّمع حالع ، ،؛ ل،سم النمس مم ف،هم م ه،مت َّ
ف،هم .حك مل النمس ،قر بذلة ح ،نكرها فع ل ان قمق القمر كم مع حمم ن النمس م َّم رَ.)113
الموضع الثالث :معنى ول تعالى :ﮋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﮊ [القمر :]49
قمل اب كث،را رح مأ هللا رحقح لأ ﮋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ [القمر  ،]49كقح لأ ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﮊ [الفرقم

 ]2حكقحلأ ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [األ

 ]3-1ل

ق ر ق راا حه ر الخ ظق إل،أا

إثبمت ق ر هللا السمبق لخ قأا حهح مأ األ ،م قبل كحنهم حكتمبتأ لهم قبل برظهما حر م حا بهذه ار ،حبمم
حلهذا  ،ست مل بهذه ار ،الكر،م لظ َّم ال سمن
هذا المقم
الفرق الق ر ،الذ ،نب حا فذ لحاخر صددددر الصددددحمب  .حق تك َّمنم
ددددمك هم م ار،متا حمم حر فذ معنمهم م األحم ،ث الثمبتمت
ص ا حمم حر ف،أ م األحم ،ث فذ ره َكتمب اإل،مم ) م َصح،م البخمر ) رحمأ هللاا حلنذكر همهنم األحم ،ث المتع ق بهذه ار ،الكر،م
مف َّ

تأح،ل ه القره ا ب ُّر،ر الطبر َ.)565/22
َ، )102ن ر ُّمم الب،م
تفس،ر القره ا ل ثع بذ َ.)160/9
َ، )103ن ر الك و حالب،م
َ، )104ن ر معمل التن ،ل فذ تفس،ر القره ا ل ب ح َ.)425/7
َ، )105ن ر الُّمم ألحكم القره ا ل قرطبذ َ.)126/17
َ، )106ن ر فتم الق ،را ل حكمنذ َ.)149/5
َ، )107ن ر ال ر المنثحر فذ التفس،ر بملمأثحرا ل س،حطذ َ.)670/7
َ، )108ن ر النكت حالع،ح ا ل ممحر َ.)409/5
َ، )109ن ر التفس،ر الحس،طا ل حاح َ.)89/21
َ، )110ن ر تفس،ر السَّمعمنذ َ.)306/5
َ، )111ن ر المحرر الحُّ ،ا ب ط.)211/5َ ،
َ، )112ن ر ا المس،را ب الُّح َ.)196/4
َ )113الُّحاب الصح،م لم ب َّ ل  ،المس،ما ب ت،م.)159/6َ ،
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قمل لحم ح َّثنم حك ،ا ح َّثنم سددف،م الثحر ا

،م ب إسددمم ،ل السددهمذا

بم ب ُّعفرا

محم ب

لبذ هر،ر قمل ُّم م ددركح

قر،ش إل النبذ ^ ،خمصمحنأ فذ الق را فن لت ﮋﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑﮊ [القمر .)114َ]49-48
سف،م الث َّحر ا بأ.

حهكذا رحاه مس َ)115ا حالترمذ َ)116ا حاب ممُّأَ)117ا م ح ،ث حك ،ا

قمل اب لبذ حمت ح َّثنم لبذا ح َّثنم سهل ب صملم األنطمكذا ح ثنذ ق َّر ب حب،با
اب

ُّع ا

رار ا

لب،أا

كنمن ا ح َّثنم ُّر،ر ب حم ا

سع ،ب

مرح ب

النبذ ^ لنأ ت هذه ار  ،ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ [القمر -48

]49ا قمل «ن لتس في أ ِّناس من أ َّمتي يكونون في آخر ال مان ،يكيبون بق َدر هللا»

َ)118

.

ب هللا ب
حقمل لحم ح َّثنم لنس ب ،م ا ح َّثنم مر ب ب هللا محل غفر ا
ومجوس أ َّمتي اليين يقولون :ال َ َد َر .س
إن َمرضوا فال تعودو س ،وإن ماتوا فال تشهدو س»َ.)119
ِّ
،م ب سع ا
حقمل لحم ح َّثنم إسحمق اب الطبمعا لخبرنذ مملةا
َ)122َ )121
قمل رسحل هللا ^ «ك ُّل شيء بقَ َدر حتى العَجس ِّ ( )120وال َك سيس » .

أمة مجوس،
مر؛ ل َّ رسدددددددحل هللا ^ قمل «لكل َّ

مرح ب مس ا

طمحس ال،ممنذ قمل سمعت اب

مر  قمل

حرحاه مس منفر ا بأا م ح ،ث مملةَ.)123
حفذ ح ،ث اب بمس  ل َّ رسددددددحل هللا ^ قمل لأ «واعل سس أنَّ األ َّمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشةةةةةةيء لس يكت ِّ سب هللاِّ لك ،لس ينفعوك ،ولو
يضروكَ .جفَّت األ ال ِّس و ِّ
ف»َ)124رَ.)125
يضروك بشيء لس يكتب هللاِّ عليك ،لس
اجتمعوا على أن
طويت ال ُّ
ص ِّح ِّ
ُّ
ُّ
حذكر لحم ،ث لخررا ك هم حاه .
الدراسة:
أوالً -إيضاح وج تفسير القرآن بالسنَّة فيها:
ب َّ،اب كث،ر معن ار ،الكر،م بأ هللا  ق َّ ر األ دددد،م قبل كحنهم منذ الق ا ح
لحر األحم ،ث ل ،ك إثبمت ق ر هللا السمبق لخ قأا حب َّ،لنم سبب ن حل معن ار ،الكر،م .

مت سددددتق

حسددددب مم ق َّ را حلنكرت الق ر ،ذلة .ث

ثانيًا -نوع تفسير القرآن بالسنَّة:
تفس،ر القره بأسبمب الن حلا حالح ،ث الثمنذ تفس،ر نبح مبم را ل َّمم بق َّ،األحم ،ث فتفس،ر محضح ذ.
ثالثًا -مو ف المفسرين من تفسير القرآن بالسنَّة في يا الموضع:
انقسس المفسرون في توظيف السنَّة في تفسير يا الموضع على سمين:
األول :م ذكر الح ،ث الذ ذكره اب كث،را حاسددددت دددده بأ فذ تفسدددد،ر ار ،كمم صددددن اب كث،ر .حه اب الُّح

َ )126ذكر سددددبب الن حل

َ )114رحاه لحم فذ مسن ها رق الح ،ث 9736ا َ.)459/15
َ )115رحاه مس فذ صح،حأا كتمب الق را بمب كل ذ بق را رق الح ،ث 2656/19ا َ.)2046/4
َ )116رحاه الترمذ فذ سننأا كتمب لبحاب الق را رق الح ،ث 2157ا َ.)459/4
َ )117رحاه اب ممُّأ فذ سننأا كتمب اإل،مم حفضمظل الصحمب حالع ا بمب فذ الق را رق الح ،ث 83ا َ.)32/1
َ )118رحاه اب لبذ حمت فذ تفس،رها رق الح ،ث 18714ا َ)3321/10ا حض َّعفأ س  ،ب  ،اله لذا حمحم ب محس هل نصر .ا ست،عمب فذ ب،م األسبمب َ.)307/3
الس دن ا بمب فذ الق را رق الح ،ث 4659ا َ)221/5ا حاب ممُّأ فذ س دننأا كتمب اإل،مم
َ )119رحاه لحم فذ مسددن ها رق الح ،ث 5584ا َ)415/9ا حلبح اح فذ س دننأا كتمب م
ذ فذ صدددح،م الُّمم الصددد ،ر
حفضدددمظل الصدددحمب حالع ا بمب فذ اإل،مم ا رق الح ،ث 92ا َ)35/1ا ب ،م «وإن لقيتمو س فال ت ِّسةةةلموا عليهس»ا حغ،ره .
َّ
ححسدددنأ األلبمن م
ح ،م تأا رق الح ،ث 5163ا َ.)917/2
َ )120ق،ل لرا بملعُّ ترة مم ُّ،ب فع أ بملتسح،وا حهح م فذ لمحر ال ن،م حال  . ،النهم ،فذ غر،ب الح ،ث حاألثرا ب األث،ر َ.)186/3
َ )121الك،س العقل .النهم ،فذ غر،ب الح ،ث حاألثرا ب األث،ر َ)217/4
َ )122رحاه لحم فذ مسن ها رق الح ،ث 5893ا َ)134-133/10ا
َ )123رحاه مس فذ صح،حأا كتمب الق را بمب كل ذ بق را رق الح ،ث 2655/18ا َ.)2045/4
وصححه األلباينُّ يف صحيح اجلامع
( )124رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا ^ ،رقم احلديث ،)667/4( ،2516 :وأمحد يف مسنده ،رقم احلديثَّ ،)19-18/5( ،2803 :
الصغري وزايدته ،رقم احلديث.)1318-1317/2( ،3051/7957 :
َ )125تفس،ر اب كث،ر َ.)482/7
َ، )126ن ر ا المس،را ب الُّح َ.)203/4
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حالحد ،دث الراب ا حاب ُّر،رَ)127ا حالمدمحر َ)128؛ ذكرا سدددددددبدب الن حلا حالثع بذَ)129ا حالحاحد َ)130؛ ذكرا سدددددددبدب الن حل حالحد ،دث الثدمنذا
حالب ح َ )131ذكر سدددددددبب الن حل حالح ،ث الراب حالسدددددددم س حالسدددددددمب ا حالقرطبذَ)132ا حال دددددددحكمنذَ)133؛ ذكرا سدددددددبب الن حل حالح ،ث الراب ا
حالس،حطذَ )134ذكر سبب الن حل حالح ،ث الثمنذ حالثملث حالراب ا حالسَّمعمنذَ )135ذكر الح ،ث الراب .
الثاني :م ل ،ذكر الح ،ث صراح ا لك ل مر إل،أ لح إل معنمه ن تفس،ره ل  ،ا حمنه اب

ط.)136َ ،

راب ًعا -النتيجة:
األولى :ربط قحلأ تعمل

ﮋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ [القمر  ]49بهذه األحم ،ث صح،م حمقبحل.

الثانية :ل ،نفر اب كث،ر بتح ،و السنَّ فذ هذا المحض .
الثالثة :اإل،مم بملق ر حاُّبا حهح رك م لركم اإل،مم .

الموضع الرابع :معنى ول تعالى :ﮋﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﮊ [القمر ]53-52
قمل اب كث،را رحمأ هللا رحقحلأ ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [القمر  ]52ل
الم ظك ا

،ه السدددد ا ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﮊ ل

م ل ممله ﮋﭨﭩﮊ [القمر  ]53ل

مكتحب ،ه فذ الكتب التذ بأ،

َّ
سددددطر فذ صددددحمظفه ا
مُّمحع ،ه ا حم

،مر

ص ،ر ح كب،ر إ لحصمهم.
حق قمل اإلمم لحم ح َّثنم لبح ممرا ح َّثنم سددع ،ب مس د ب بمنة سددمعت ممر ب ب هللا ب ال ب،را ح ثنذ حو ب الحمرث -حهح اب
مظ ا ل رسحل هللا ^ كم ،قحل «يا عاْشةِّ ،إيَّاك و ِّمحقَّرات الينوب؛ فإنَّ لها من هللا طالبًا»َ.)137
لخذ مظ ألمهم-
حرحاه النسمظذَ)138ا حاب ممُّأَ)139ا م طر،ق سع ،ب مس ب بمنة الم نذ .حث َّقأ لحم ا حاب مع ،ا حلبح حمت ا حغ،ره رَ.)140
الدراسة:
أوالً -إيضاح وج تفسير القرآن بالسنَّة فيها:
بع مم ب َّ،اب كث،ر قحلأ تعمل ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﮊ [القمر  ]52لحر الح ،ث ل،ب ،لنأ مم م ص ،ر ح
كب،ر إ كتبتهم الم ظك فذ صحمظفهما لذلة حذَّر الرسحل ^ م محقَّرات الذنحبا حهذ الص مظر؛ أل هللا س،حص،هم ،ح الق،مم .
ثانيًا -نوع تفسير القرآن بالسنَّة:
تفسير موضوعي.
ثالثًا -مو ف المفسرين من تفسير القرآن بالسنَّة في يا الموضع:
َ)141

ل ،ذكر لح م المفسر ،الح ،ث الذ ذكره اب كث،ر حاست ه بأ فذ تفس،ر ار ،ا حل ، ،رحا إل،أ

.

تأح،ل ه القره ا ب ُّر،ر الطبر َ.)604/22
َ، )127ن ر ُّمم الب،م
َ، )128ن ر النمكت حالع،ح ا ل ممحر َ.)420/5
تفس،ر القره ا ل ثع بذ َ.)171/9
َ، )129ن ر الك و حالب،م
َ، )130ن ر التفس،ر الحس،طا ل حاح َ.)124/21
َ، )131ن ر معمل التن ،ل فذ تفس،ر القره ا ل ب ح َ.)435/7
َ، )132ن ر الُّمم ألحكم القره ا ل قرطبذ َ.)147/17
َ، )133ن ر فتم الق ،را ل حكمنذ َ.)156/5
َ، )134ن ر ال ر المنثحر فذ التفس،ر بملمأثحرا ل س،حطذ َ.)682/7
َ، )135ن ر تفس،ر السَّمعمنذ َ.)319/5
َ، )136ن ر المحرر الحُّ ،ا ب ط.)221/5َ ،
َ )137رحاه لحم فذ مسدددن ها رق الح ،ث 24415ا َ)477/40ا حقمل محققح المسدددن إسدددنم ه قحرا حالطبرانذ فذ المعُّ األحسدددطا رق الح ،ث 3776ا َ)124/4ا حقمل األلبمنذ
رإسنم صح،ما رُّملأ ثقمت رُّمل البخمر ا غ،ر اب بمنة  -بمح َّح حنح مفتحح  -حهح ثق كمم فذ رالتقر،بر، .ن ر س س األحم ،ث ال صح،ح ح ذ م فقههم حفحاظ هما
رق الح ،ث 513ا َ.)40/2
َ )138رحاه النسمظذ فذ السن الكبررا كتمب الرقمظقا رق الح ،ث 11811ا َ.)392/10
َ )139رحاه اب ممُّأ فذ سننأا كتمب ال ه ا بمب ذكر الذنحبا رق الح ،ث 4243ا َ.)1417/2
َ )140تفس،ر اب كث،ر َ.)486/7
تفسددددددد،ر القره ا ل ثع بذ َ)173/9ا حالنم كت حالع،ح ا ل ممحر َ)420/5ا
تأح،ل ه القره ا ب ُّر،ر الطبر َ)607/22ا حالك دددددددو حالب،م
َ، )141ن ر ُّمم الب،م
السددددمعمنذ َ)320/5ا حمعمل التن ،ل فذ تفسدددد،ر القره ا ل ب ح َ)436/7ا حالمحرر الحُّ ،ا ب ط)222/5َ ،ا ح ا
حالتفسدددد،ر الحسدددد،طا ل حاح َ)127/21ا حتفسدددد،ر َّ
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رابعًا -النتيجة:
األولى :ربط قحلددأ تعددمل

ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ [القمر  ]53-52بهددذا الح د ،ددث

صح،م حمقبحل.
الثانية :انفر اب كث،ر بتح ،و السنَّ فذ هذا المحض .

الموضع الخامس :معنى ول تعالى :ﮋﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮊ [القمر ]55-54
قمل اب كث،را رحمأ هللا رقحلأ ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [القمر  ]54ل
حُّحهه ا م التحب،خ حالتقر ،حالته  . ،حقحلأ ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﮊ ل

النمر

ﭵﭶﮊ [القمر  ]55ل

حالس دحب فذ
حالس دعر
بعكس مم األ ددق،م ف،أ م الض د ل
َّ
م

فذ ار كرام هللا حرضحانأ حفض أا حامتنمنأ حُّح ه حإحسمنأا ﮋﭳﭴ

ن الم ة الع  ،الخملق لأل ،م ك هم حمق رهما حهح مقت ر

مم  ،م ممم ،ط بح ح،ر ،ح .

ذ ^ -قمل «الـةة ِّمقسطون
مرح ب لحسا
مرح ب ،نمرا
حق قمل اإلمم لحم ح َّثنم سف،م ا
ب هللا ب مرح ، - ب بأ النب َّ
منابر من نِّور ،عن يمين الرحمن ،وك سل َتا يدي يمين :اليين يَ عدلون في ِّحكمهس وأ ليهس وما َولِّوا»َ .)142انفر ب خراُّأ
عند هللا يوس القيامة على
َ
َ)145
مس َ)143ا حالنسمظذَ)144ا م ح ،ث سف،م ب ،،ن ا ب سنم ه مث أر .
الدراسة:
أوالً -إيضاح وج تفسير القرآن بالسنَّة فيها:
ذكر الح ،ث ل،سدددددددت َّل
تبمرة حتعمل ، -ح الق،مم .

ار ،الكر،م ا حل،ب ،مكمن المت َّق ،حمم له م ثحاب فذ الُّ َّن ا حلنه

منمبر م نحر

،م ،الرحم -

ثانيًا -نوع تفسير القرآن بالسنَّة:
تفسير موضوعي.
ثالثًا -مو ف المفسرين من تفسير القرآن بالسنَّة في يا الموضع:
ل ،ذكر لح م المفسر ،الح ،ث الذ ذكره اب كث،ر حاست ه بأ فذ تفس،ر ار ،ا حل ، ،رحا إل،أَ.)146
رابعًا -النتيجة:
األولى :ربط قحلأ تعمل

ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [القمر  ]55-54بهذا الح ،ث صح،م حمقبحل.

الثانية :انفرد ابن كثير بتوظيف السنَّة في يا الموضع.
الخاتمة

المس،را ب الُّح َ)204/4ا حالُّمم ألحكم القره ا ل قرطبذ َ)149/17ا حال ر المنثحر فذ التفس،ر بملمأثحرا ل س،حطذ َ)684/7ا حفتم الق ،را ل حكمنذ َ.)155/5
َ )142رحاه لحم فذ مسن ها رق الح ،ث 649ا َ.)32/11
إ خمل الم ددددقَّ ،ه ا رق الح ،ث 1827/18ا
الرفق بملر  ،ا حالنهذ
َ )143رحاه مسدددد فذ صددددح،حأا كتمب اإلممر ا بمب فضدددد ،اإلمم العم لا ح قحب الُّمظرا حالحث
َ.)1458/3
َ )144رحاه النسمظذ فذ سننأا كتمب ه اب القضم ا بمب فضل الحمك العم ل فذ حكمأا رق الح ،ث 5379ا َ.)221/8
َ )145تفس،ر اب كث،ر َ.)487/7
تفسددددددد،ر القره ا ل ثع بذ َ)173/9ا حالنم كت حالع،ح ا ل ممحر َ)420/5ا
تأح،ل ه القره ا ب ُّر،ر الطبر َ)609/22ا حالك دددددددو حالب،م
َ، )146ن ر ُّمم الب،م
السددددمعمنذ َ)320/5ا حمعمل التن ،ل فذ تفسدددد،ر القره ا ل ب ح َ)437/7ا حالمحرر الحُّ ،ا ب ط)222/5َ ،ا ح ا
حالتفسدددد،ر الحسدددد،طا ل حاح َ)127/21ا حتفسدددد،ر َّ
المس،را ب الُّح َ)204/4ا حالُّمم ألحكم القره ا ل قرطبذ َ)149/17ا حال ر المنثحر فذ التفس،ر بملمأثحرا ل س،حطذ َ)687/7ا حفتم الق ،را ل حكمنذ َ.)156/5
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الحم هلل الذ بنعمتأ تت م الصملحمتا الحم هلل حم ا ، ،ق بُّ ل حُّهأ ح  ،س طمنأا لحم ه – سبحمنأ -
ص ت إل،هم م خ ل بحثذ.
فض أ حإحسمنأ؛ إذ لنع
ذ ب تمم هذا البحثا حفذ النقمط التمل ،له م النتمظج التذ تح َّ
َّ
أوالً -النتاْج:

ذ بأ م
َّ

مم لفم

،

فهمأ إ،مهما حهح
س َّن نح م التفس،ر النبح المبم را حهح ذكر النبذ ^ ل  ،حب،م معنمهما لح إقراره ألح لصحمبأ
 -1تفس،ر القره بمل م
ح َُّّ ب خ وا ح ُّ،ح ل مفسور تُّمح ه بحملا حالنحع الثمنذ هح التفس،ر غ،ر المبم را حهح تفس،ر المفسور ار ،بك ل نبذ ^ ل ،ر فذ س،مق
التفس،ر.
 -2م خ ل هذا الع الهمظل م المصددددم ر التذ ا تم هم حرُّ إل،هم الحمف اب كث،ر ،تَّضددددم م ر الُّه الع  ،الذ بذلأ  -رحمأ هللا  -فذ
نمطأ مث أرا كمم قمل السددددد،حطذا حرحهح م لحسددددد التفمسددددد،را إ ل ،ك لحسدددددنهمرا كمم قمل
إخراج كتمبأا حهح ُّ ،ر بأ ،قمل ف،أ رل  ،لو
ال حكمنذ.
 -4النم ر فذ تفسدد،ر اإلمم اب كث،ر  -رحمأ هللا ، -ع رسددحخأ فذ الع ا حتم،م ه بمم ،ات متع
سب،ل المثمل الحصر
تح ،و السنَّ ا حربطهم بتفس،ر ار،متا فق لحس اب كث،ر ف،هم حلُّم ا حمنهم

تحضددم منهُّأ فذ هذا الكتمب؛ فم نمح،

 تح ،و السنَّ لب،م معمنذ المفر ات القرهن. ، التفس،ر اإلُّمملذ ل قره م السمن . ذكر األ بمه حالن مظر م السمن ل ،مت القرهن. ، ذكر مم سكت نأ القره م السمن . -تح ،و السنَّ

ار اب المستفم م ار،مت.

 -تح ،و الس،ر النبح ،فذ التأك،

المعمنذ القرهن. ،

اْمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريس.
 إتحمو الخ،ر الوددددددددمهر ب حاظ المسددمن ،الع ددر ا ألبذ العبمسا ددهمب ال  ،ا لحم ب لبذ بكر ب إسددمم ،ل ب سد  ،ب قم،مم ب ثممالبح ص،ر الكنمنذ ال مفعذ َت 840ه)ا تق  ،ف ض ،ال ،خ ال كتحر لحم معب ب الكر ،ا تحق،ق ار الم كم ل بحث الع مذا ب راو
لبذ تم ،ا ،مسر ب إبراه ،ا ار الحط ل ن را الر،م ا الطبع األحل ا 1420ه. 1999 -

-

اإلتدددقددددم فدددذ ددد دددح الدددقدددره ا لددد دددحددددمفددد لبدددذ الدددفضددددددددددلا ُّددد ل الدددد ،ددد ا دددبدددد الدددرحدددمددد بددد لبدددذ بدددكدددر السدددددددددد،دددحطدددذ
َت 911هوو)ا تحق،ق مرك ال راسمت القرهن ،ا مُّم الم ة فه لطبم المصحو ال ر،وا طبع 1426هوو.
ذ ب محم ب ب هللا ال َّحكمنذ ال،منذ َت 1250هودددددد)ا تحق،ق لبذ
األصحلا لإلمم محم ب
إر م الفححل إل تحق،ق الحق م
مصعبا محم سع ،الب ر ا ار الفكرا ب،رحتا .1992-1412

-

لضحا الب،م فذ إ،ضمه القره بملقره ا ل ع م محم األم ،ب محم المختمر الُّكنذ ال نق،طذ َت 1393هوو)ا ار الكتب الع م. ،

-
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ىا ل الا اد ى ل لا دن ادزت انا ادىتعا ادلا زا (ادتتح ا 558هـااااااا)و
االنتصا ف ا اد ع ى ا ادتزتةدا ادريف ا اراا افو الح اد يااى
ادت رق لزحع ل ىبي ادزة ة اد فو ادع ا اضحاء ادي فو اد ضو ادتت كا ادز لىا اديزحع او ادطبزا اروداو 1419هـ1999-م.
البحر المح،ط فذ لصحل الفقأا ألبذ ب هللاا ب ر ال  ،ا محم ب ب هللا ب بهم ر ال َّ رك ذ َت 794هوددددد)ا ار الكتبذا الطبع األحل ا
1414هو . 1994 -
ب هللا ب

الب ا ،حالنهم ،ا ألبذ الف ا ا إسددددمم ،ل ب مر ب كث،ر القر ددددذ البصددددرح ث ال م ددددقذ َت 774ه)ا تحق،ق
ا الطبع األحل ا 1418هو . 1997 -
التركذا ار هُّر ل طبم حالن ر حالتح  ،حاإل
البرهم فذ ح القره ا لب ر ال  ،ا محم ب ب هللا ال َّ رك ددددددذا تحق،ق محم لبذ الفضددددددل إبراه ،ا مكتب التراثا القمهر  -مصددددددرا
الطبع الثملث ا  1404هوو . 1984 -
نصمرا مطبع حكحم الكح،تا
تمج العرحس م ُّحاهر القممحسا لمحم مرتضذ الح س،نذ ال َّ بَ ،ت 1205ه)ا تحق،ق ال كتحر حس،
َّ
الطبع الثمن ،ا 1407هوو . 1987-
التب،م فذ

ح القره ا لمحم

ذ الصمبحنذ النم ر

ب المحسدددد

ار إحسم ل ن ر ح التح  - ،طهرا الطبع الثملث 1430ه.

تذكر الح َّفم ا ألبذ ب هللاا دددمس ال  ،ا محم ب لحم ب
الطبع األحل ا 1419هو. 1998 -

ثمم ب قم،مم الذهبذ َت 748هودددددددددد)ا ار الكتب الع م ،ا ب،رحت-لبنم ا

The Interpretation of Holy Quran by Sunnah in Hafiz Ibn Kathir's Interpretation: Applied Study for Surat Al-Kamar

-

التسه،ل لع ح التن ،لا ألبذ القمس ا محم ب لحم ب محم ب ب هللا اب ُّ
الخمل ا رك ار األرق ب لبذ األرق ا ب،رحتا الطبع األحل ا 1416هو.

-

الحس،نذ الُّرُّمنذ الحنفذ َت 816هوددددددودددددد)ا حض ححا ،أ حفهمرسأ محم بمسل
ب محم ب
التعر،فمتا ل ع م لبذ الحس ا
،ح السح ا ار الكتب الع م ،ا ب،رحتا لبنم ا الطبع الثمن ،ا 1424ه . 2003 -

-

التفس،ر حالمفسرح ا ل كتحر محم الس ،حس ،الذهبذ َت 1398هو)ا مكتب حهب ا القمهر -مصر.
تفس،ر التحر،ر حالتنح،را ل ع م ال ،خ محم الطمهر اب

الك بذ ال رنمطذ َت 741هوددد)ا تحق،ق ال كتحر ب هللا

م حر َت 1393هو)ا ال ار التحنس ،ل ن را تحنسا طبع . 1984

تفس،ر القره الع  ،ا ألبذ الف ا ا إسمم ،ل ب مر ب كث،ر القر ذ الب صرح ث ال م قذ َت 774ه)ا تحق،ق سممذ ب محم س م ا
ار ط،ب ل ن ر حالتح  ،ا الطبع الثمن ،ا 1420هو . 1999 -

-

تفسددددددد،ر القره الع  ،ا ألبذ محم ا ب الرحم ب محم ب إ ر،س ب المنذر التم،مذا الحن ذا الرا ا المعرحو بمب لبذ حمت َت
327هو)ا تحق،ق لسع محم الط،با مكتب ن ار مصطف البم ا المم ك العرب ،السعح  ،ا الطبع الثملث ا 1419هو.

-

َت 450هودددددد)ا

تفس،ر الممحر = النكت حالع،ح ا ألبذ الحس ا ذ ب محم ب محم ب حب،ب البصر الب ا ا ال ه،ر بملممحر
تحق،ق الس ،ب ب المقصح ب ب الرح ،ا ار الكتب الع م ،ا ب،رحت – لبنم .
تهذ،ب ال ا ألبذ منصحرا محم ب لحم ب األ هر الهرح َت 370هودددددد)ا تحق،ق محم ح مر با ار إح،م التراث العربذا
ب،رحتا الطبع األحل ا . 2001

-

الُّمم ألحكم القره = تفسددد،ر القرطبذا ألبذ ب هللاا دددمس ال  ،ا محم ب لحم ب لبذ بكر اب فره األنصدددمر الخ رُّذ القرطبذ
َت 671هو)ا تحق،ق لحم البر حنذا حإبراه ،لطف،شا ار الكتب المصر ،ا القمهر ا الطبع الثمن ،ا 1384هو . 1964 -

-

الُّمم المسن الصح،م المختصر م لمحر رسحل هللا ^ حسننأ حل،ممأا المعرحو بصح،م البخمر ا لإلمم لبذ ب هللاا محم ب إسمم ،ل
البخمر الُّعفذ َت256هو)ا ار اب كث،ر ل طبم حالن ر حالتح  ،ا الطبع األحل ا  1423هوو. 2002-

-

تأح،ل ه القره ا لإلمم لبذ ُّعفرا محم ب ُّر،ر الطبر َت 310ه)ا تحق،ق ال كتحر ب هللا ب
ُّمم الب،م
طبع ار هُّر ل طبم حالن ر حالتح  ،ا القمهر  -مصرا الطبع األحل ا  1422هو . 2001 -

ب المحس التركذا

-

الُّحاب ال صح،م لم ب َّ ل  ،الم س،ما ألبذ العبمسا تقذ ال  ،ا لحم ب ب الح  ،ب ب ال س ب
الحرانذ الحنب ذ ال م قذ َت 728ه)ا ار العمصم ا السعح  ،ا الطبع الثمن ،ا 1419ه. 1999-
ت،م،
َّ

-

ال م ر المنثحر فذ التفس،ر بملمأثحرا لُّ ل ال  ،ا ب الرحم ب لبذ بكر الس،حطذ َت 911هو)ا ار الفكر – ب،رحت.
ذ ب الحسدد ب حم الحسدد،نذ ال م ددقذ ال ددمفعذ َت 765ه)ا ار الكتب
ذ،ل تذكر الح َّفم ا ألبذ المحمسدد ا ددمس ال  ،ا محم ب
الع م ،ا الطبع الطبع األحل ا 1419هو . 1998 -
َّ
َّ
الرسمل ا ألبذ ب هللاا محم ب إ ر،س ب العبمس ب ثمم ب مف ب ب المط ب ب ب منمو ال مفعذ المط بذ القر ذ المكذ َت
204هو)ا تحق،ق لحم مكرا مكتب الح بذا مصرا الطبع األحل .

-

رحه المعمنذ فذ تفس،ر القره الع  ،حالسب المثمنذا ألبذ الفضلا همب ال  ،ا محمح ب ب هللا الحس،نذ ارلحسذ َت 1270هوددددددد)ا
تحق،ق ذ ب البمر ط ،ا ار الكتب الع م ،ا ب،رحت  -لبنم ا الطبع األحل ا  1415هوو وو . 1994

-

-

ب هللا ب لبذ القم س ب محم اب

-

التفس،را ألبذ الفرجا ُّممل ال  ،ا ب الرحم ب
ا المس،ر فذ
الر َّ اق المه ا ار الكتمب العربذا ب،رحتا الطبع األحل ا 1422هو.

-

س س األحم ،ث الصح،ح ح ذ م فقههم حفحاظ هما ألبذ ب الرحم ا محم نمصر ال  ،اب الحمج نحه ب نُّمتذ ب ه ا األ قح ر
األلبمنذ َت 1420هو)ا مكتب المعمرو ل ن ر حالتح  ،ا الر،م ا الطبع األحل .
الس َّن قبل الت ح ،ا لمحم ُّمج ب محم تم ،ب صملم ب ب هللا الخط،با ار الفكر ل طبم حالن ر حالتح  ،ا ب،رحت  -لبنم ا الطبع
الثملث ا 1400هو . 1980 -
الس َّن حمكمنتهم فذ الت ر ،اإلس مذا لمصطف ب حسنذ السبم ذ َت 1384هوددد)ا المكتب اإلس مذ م ق  -سحر،ما حب،رحت – لبنم ا
الطبع الثملث ا 1402هو . 1982 -
َّ
َّ
سن اب ممُّأا لإلمم لبذ ب هللاا محم ب  ، ،الق ح،نذا المعرحو بمب ممُّأ َت273هوددددد)ا حقق نصحصأ حرق كتبأ حلبحابأ حلحم ،ثأ
ح َّق ،أ محم ف ا ب البمقذا ار إح،م الكتب العرب ،ا ف،صل ،س البمبذ الح بذ.
السُّ ستمنذ َت275هوددددددد)ا حقَّقأ حقمب أ
َّ ا ب مرح األ
سن لبذ اح ا لإلمم لبذ اح ا س ،مم ب األ عث ب إسحمق ب ب ،ر ب
بأصددددل الحمف اب حُّر محم حام ا ار القب ل ثقمف اإلسدددد م ،ا ُّ َّ  -السددددعح  ،ا م سددددسدددد الرَّ،م ا ب،رحت  -لبنم ا الطبع الثمن ،ا
1425هوو . 2004-

-
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ذ ب محم ا المعرحو بمب الُّح

َت 597هوددددد)ا تحق،ق

ب
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-

سن الترمذ ا لإلمم لبذ ،س ا محم ب ،س ب سحر ب محس ب الض َّحمةا الترمذ َت279هودددددددد)ا تحق،ق لحم محم
رك مكتب حمطبع مصطف البمبذ الح بذا القمهر  -مصرا الطبع الثمن ،ا 1395هو . 1975 -

-

سدددددددددد،دددر ل ددد الدددندددبددد ا ألبدددذ دددبدددد هللاا ددددددددددمدددس الدددد ،ددد ا مدددحدددمدددد بددد لحدددمدددد بددد دددثدددمددددم بددد قددددم،دددمددددم الددددذهدددبدددذ
َت 748ه)ا تحق،ق مُّمح م المحقق ،ب راو ال ،خ ع،ب األرنم حطا م سس الرسمل ا الطبع الثملث ا 1405هو . 1985 -

-

ال س،ر النبحَ ،م الب ا ،حالنهم ،ب كث،ر)ا ألبذ الف ا ا إسمم ،ل ب مر ب كث،ر القر ذ ال م قذ َت 774هوددددددد)ا تحق،ق مصطف
ب الحاح ا ار المعرف ل طبم حالن ر حالتح  ،ا ب،رحت  -لبنم ا 1395هو . 1976 -

-

ذرات الذهب فذ لخبمر م ذهبا ألبذ الف ها ب الحذ ب لحم ب محم اب العمم العكر الحنب ذ َت 1089هوددددددد)ا تحق،ق محمح
خرج لحم ،ثأ ب القم ر األرنم حطا ار اب كث،را م ق/ب،رحتا الطبع األحل ا 1406هو . 1986 -
األرنم حطا َّ
الصحمه تمج ال حصحمه العرب ،ا ألبذ نصرا إسمم ،ل ب ح َّمم الُّحهر الفمرابذ َت 393هو د)ا تحق،ق لحم ب ال فحر َّ
طمرا ار
الع ل م  – ،،ب،رحتا الطبع الرابع 1407هو . 1987 -
ضع،و التَّرغ،ب حالتَّره،با لمحم نمصر ال  ،األلبمنذا مكتب المعمروا الر،م  -المم ك العرب ،السعح  ،ا الطبع األحل ا 1421هو -
. 2000
طبقمت الحفَّم ا لُّ ل ال  ،ا ب الرحم ب لبذ بكر الس،حطذ َت 911هو)ا ار الكتب الع م ،ا ب،رحتا الطبع األحل ا 1403هو.

-

طبقمت الفقهم ال ددددمفع ،،ا ل حمف إسددددمم ،ل ب مر ب كث،ر ال م ددددقذا تحق،ق حتع ،ق ال كتحر لحم
با مكتب الثقمف ال ،ن ،ا القمهر  -مصرا طبع 1413هو . 1993-
محم

مر هم دددد ا حال كتحر محم

مكرا

،نه

ذ ب حُّر العسق نذ ال مفعذا ار المعرف ا ب،رحتا حالمكتب الس ف. ،
فتم البمر ره صح،م البخمر ا ألبذ الفضلا لحم ب
ذ ب محم ب ب هللا ال حكمنذ ال،منذ َت 1250هو)ا ار اب كث،را ح ار الك الط،با م قا ب،رحتا الطبع
فتم الق ،را لمحم ب
األحل ا 1414هو.

-

تفسد،ر القره ا ألبذ إسدحمقا لحم ب محم ب إبراه ،الثع بذ َت 427هودددددددد)ا تحق،ق اإلمم لبذ محم اب
الك دو حالب،م
مراُّع حت ق،ق األستمذ ن ،ر السم ا ار إح،م التراث العربذا ب،رحت  -لبنم ا الطبع األحل ا 1422هو . 2002 -

-

الك ،متا معُّ فذ المصط حمت حالفرحق ال ح ،ا ألبذ البقم ا ل،حب ب محس الحس،نذ القر،مذ الكفح ا الحنفذ َت 1094هودددددد)ا تحق،ق
ال كتحر نم رح،شا حمحم المصر ا م سس الرسمل ا ب،رحت  -لبنم ا الطبع الثمن ،ا 1419هو . 1998 -

-

لسم العربا لإلمم لبذ الفضلا ُّممل ال  ،ا محم ب مكر ب
ب،رحتا لبنم ا الطبع الثملث ا 1414هو.

الرح،فعذ اإلفر،قذ َت 711هو)ا ار صم را
ذ اب من حر األنصمر
م

-

محرر الحُّ ،فذ تفسددددددد،ر الكتمب الع  ،ا ألبذ محم ا ب الحق ب غملب ب ب الرحم ب تمم ب
ال َّ
ب ال مفذ محم ا ار الكتب الع م ،ا ب،رحتا الطبع األحل ا 1422هو.
542ه)ا تحق،ق ب الس

-

الض دبذ الطهممنذ الن،سددمبحر ا
الصددح،ح ،ا ل حمك ا لبذ ب هللاا محم ب ب هللا ب محم ب حم ح،أ ب نع ،ب الحك
المسددت رة
َّ
المعرحو بمب البَ ،ت 405ه)ا ار الكتب الع م ،ا ب،رحتا الطبع األحل ا  1411هو . 1990 -
الع ل إل رسدحل هللا ^ا ألبذ الحسد ا مسد ب الح َُّّمج الق د،ر ال َّن،سدمبحر َت 261هودددددددد)ا
المسدن الصدح،م المختصدر بنقل الع ل
تحق،ق محم ف ا ب البمقذا ار إح،م التراث العربذا ب،رحت.
ذ ب المثن ب ،ح ،ب ،س ب ه ل التم،مذا المحص ذ َت307هوددددددا تحق،ق حس ،س  ،لس ا
مسن لبذ ،ع ا ألبذ ،ع لحم ب
ار المأمح ل تراثا م ق  -سحر،ما حب،رحت  -لبنم ا الطبع األحل 1404هو . 1984 -
مسددن اإلمم لحم ب حنبلا ألبذ ب هللاا لحم ب محم ب حنبل ب ه ل ب لس د ال دد،بمنذ َت 241هودددددددد)ا تحق،ق ددع،ب األرن حطا
ح م ل مر ا حهخر ،ا إ راو ال كتحر ب هللا ب ب المحس التركذا م سس الرسمل ا الطبع األحل ا 1421هو . 2001 -
مسدددن الب َّ ار المن دددحر بمسددد البحر ال َّخمرا ألبذ بكرا لحم ب مرح ب ب الخملق ب خ ب ب ،هللا العتكذا المعرحو بملب َّ ار َت
292هودددددد)ا تحق،ق محفح الرحم  ،هللاا ح م ل ب سع ا حصبر ب الخملق ال مفعذا مكتب الع ح حالحك ا الم ،ن المنحر ا الطبع
األحل ا َب لت  1988ا حانتهت .) 2009
َّ
معمل التن ،ل فذ تفسدد،ر القره = تفسدد،ر الب ح ا ألبذ محم ا مح،ذ السدنَّ ا الحسدد ،ب مسددعح الب ح َت 510ه)ا حققأ حخر َّج لحم ،ثأ
محم ب هللا النمرا ح ثمم ُّمع ضم،ر ،ا حس ،مم مس الحرشا ار ط،ب ل ن ر حالتح  ،ا الطبع الرابع ا 1417هو . 1997 -
المعُّ الكب،را ألبذ القمسددددد ا سددددد ،مم ب لحم ب ل،حب ب مط،ر ال َّخمذ ال دددددممذ الطبرانذ َت 360ه)ا مكتب اب ت،م ،ا القمهر ا ح ار
الصم،عذا الر،م ا الطبع األحل ا  1415ه. 1994-
المعُّ الحس،طا لمُّم ال العرب ،بملقمهر َإبراه ،مصطف  -لحم ال ،مت  -حمم ب القم ر  -محم النُّمر)ا ار ال ح .
معُّ الب ا ا ألبذ ب هللاا همب ال  ،ا ،مقحت ب ب هللا الرحمذ الحمح َت 626ه)ا ار صم را ب،رحتا الطبع الثمن ،ا . 1995
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م دحرا

ط ،األن لسدددددددذ المحمربذ َت
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-
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ب ال نذ ك َّحمل ال م قذ َت 1408هودددددددد)ا مكتب المثن ا ب،رحتا ح ار إح،م التراث

معُّ الم لف ،ا لعمر ب ر ضم ب محم راغب ب
العربذا ب،رحت.
معُّ مقم،،س ال م ا ألبذ الحس ،ا لحم ب فمرس ب كر،م َت  395هودددوددد)ا تحق،ق حضبط ب الس محم همرح ا ار الفكر ل طبم
حالن ر حالتح  ،ا طبع 1399هوو) . 1979
الحرانذ
مق م فذ لصحل التفس،را ألبذ العبَّمسا تقذ ال  ،ا لحم ب ب الح  ،ب ب الس ب ب هللا ب لبذ القمس ب محم اب ت،م،
َّ
الحنب ذ ال م قذ َت 728هو)ا ار مكتب الح،م ا ب،رحتا لبنم ا الطبع 1490هو. 1980-
منهج اب كث،ر فذ التفس،را لس ،مم ب إبراه ،ال ح ا ار المس ل تح  ،حالن را الر،م ا الطبع األحل ا 142ه. 1999-
النهم ،فذ غر،ب الح ،ث حاألثرا ألبذ السدددددددعم اتا مُّ ال  ،ا المبمرة ب محم ب محم ب محم ب ب الكر ،ال َّددددددد،بمنذ الُّ ر ا
َّ
الطنمحذا المكتب اإلس م. ،
المعرحو بمب األث،ر َت 606هو)ا تحق،ق طمهر لحم ال اح ا حمحمح محم

