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ادلقدمة
يتناول ىذا البحث موضوعاً دقيقاً أرى أنو حري بالبحث ،ذلك أنو يركز على دور كتب التفسًن يف تدوين
وكتابة السًنة النبوية ،والكيفية اليت سبت هبا عملية الكتابة والدواعي والدوافع من وراء ذلك ،وكيف استطاع
ادلفسرون كتابة السًنة النبوية عرب تدوينهم لآليات القرآنية ادلعنية هبذا اجلانب ،وتفسًنىم ذلا ،والشواىد اليت
أوردوىا هبذا اخلصوص ،وكيفية فهمهم لدورىم يف تدوين السًنة النبوية ونقلها لؤلجيال واالعتناء هبا  ،وأثر
كل ذلك على الواقع الديين واجملتمعي والعلمي ،والفوائد العظيمة اليت انطوت عليها ىذه الطريقة العلمية.
إن أعل ية موضوع البحث تنبع من كونو يرتكز على تبيان وصفي وربليلي دلفهوم كتابة السًنة النبوية يف ظل
كتب التفسًن ،وفهم شرح ادلفسًنين للشواىد القرآنية اخلاصة بالسًنة النبوية ،واآللية العلمية والعملية اليت
اتبعها ادلفسرون يف كل ذلك ،مع مقارنة بٌن مناىج ادلفسرين وادلؤرخٌن يف التدوين.
والسؤال الذي يسعى البحث دلعاجلتو ىو إىل أي مدى أسهمت كتب التفسًن يف تدوين السًنة النبوية،
وكيف استطاع ادلفسرون إغلاد آلية علمية زلكمة يف تدوين السًنة النبوية ،وكيف أدت حلفظ السًنة النبوية.
أىداف البحث:
 - 1توضيح سبل توظيف الشواىد القرآنية يف كتابة السًنة النبوية.
 - 2إبراز دور منهجية ادلفسرين يف إعادة تدوين السًنة النبوية.
 - 3تثبيت أعلية كتب التفسًن كمصدر مباشر للسًنة النبوية.

وسنستخدم يف البحث ادلنهج التحليلي والوصفي دلعاجلة ادلوضوع من كافة جوانبو وصوالً لئلجابات ادلطلوبة.
وىيكلية البحث ستكون على النحو التايل:
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المبحث األول :الشواهد القرآنية التي توثق السيرة النبوية

:

المطلب األول :القرآن مصدرًا أساسيًا لتوثيق السيرة النبوية:
المطلب الثاني :أبرز اآليات القرآنية التي تناولت مفردات السيرة النبوية
المبحث الثاني :االرتباط المنهجي بين كتب تفسير القرآن والسيرة النبوية
المطلب األول :رواية المفسرين آليات السيرة النبوية:
المطلب الثاني :األساس التاريخي للتدوين
المطلب الثالث :التباين الموضوعي
المبحث الثالث :نماذج من توثيق السيرة النبوية في كتب التفسير
المطلب األول :عالقة توثيق السيرة بتفسير القرآن الكريم:
المطلب الثاني :السيرة النبوية من خالل تفسير الطبري
المطلب الثالث :السيرة النبوية من خالل تفسير ابن كثير
الخالصة
التوصيات
قائمة المصادر والمراجع
وسيتم االعتماد يف البحث على مجلة من ادلصادر األولية وادلراجع والدراسات احلديثة.
ويرتبط ىذا البحث باحملور األول للمؤسبر وادلعنون ب ( الشاهد القرآني في العلوم العربية واإلسالمية ) .
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المبحث األول :الشواهد القرآنية التي توثق السيرة النبوية( :)2 ()1
المطلب األول :القرآن مصدراً أساسياً لتوثيق السيرة النبوية:
يعد القرآن الكرمي من أىم مصادر السًنة النبوية؛ دلا ذلذا ا لكتاب العظيم من أعلية تتجلى يف نواحي عدة من
أبرزىا :أنو ال يأتيو الباطل بأي حال من األحوال ،فهو مصدر مصان من أي زيف أو تزوير ،ﭧ ﭨ ﭡ ﭩ
ﭪ ﭫ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭠ

( فصلت.)٢٤ :

كما أن القصص القرآين مقاصده عظيمة ومراميو نبيلو ،فقد جاء إلحقاق احلق وترسيخ اإلؽلان عند النيب
صلى اهلل عليو وسلم ،ﭧ ﭨ ﭡ ﭯ ﭰ
ﭠ

ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

(ىود.)٠٤١ :

وكذلك ألخذ العظة والعربة بالنسبة لعموم ادلسلمٌن ،فيزيد إؽلاهنم وتطمئن قلوهبم ،وتنجلي علومهم ،ﭧ ﭨ
ﭡﯫ ﯫ

ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫﯫ ﯫ ﯫ

ﭬ ﭭ ﯾ ﯿ ﯫ ﯫ

ﯫ ﯫ ﭠ

ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ

(يوسف.)٠٠٠ :

كما أنو جاء ليؤكد وحدة الرسالة بٌن األنبياء ،ويربط الدعوة احملمدية دبا سبقها من دعوات الرسل ،لذا ﭧ ﭨ
(ص.) ٨٨ :

ﭷﭸﭹﭞﭟﭡ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭠ

) )1ينظر :السًنة النبوية من خبلل أىم كتب التفسًن،عصام بن عبد احملسن احلميدان ،ببل.ط (السعودية ،رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف
الشريف بادلدينة ادلنورة ،د.ت) ص 9وما بعدىا.

) ) 2مصادر تلقي السًنة النبوية ،زلمد أنور بن زلمد علي البكري ،ببل.ط (السعودية ،رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة
ادلنورة ،د.ت) ص 21وما بعدىا.
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فالناظر ادلتفحص للقرآن الكرمي غلد اإلشارات إىل سًنة النيب صلى اهلل عليو وسلم(  ،)1إما بتصريح العبارة ،أو
بطريق اإلشارة ،أو بطريق التضمٌن ،أو ادلوازنة

( )2

 ،فهو يف ذلك أصل األصول ومصدر العلم والنور ،ليس

وراء حجتو حجة ،وال مع دليلو دليل ،ونصو ىو القاطع للخصومة ،وقولو ىو الفصل( .)3
ودبا أن الصورة الدقيقة السليمة لشخصية الرسول صلى اهلل عليو وسلم الواردة يف القرآن الكرمي ىي أصدق ما
وصلنا من تاريخ وأخبار وىي أصح وصفاً حلقيقة سًنتو ،ومشائلو ،ودالئل نبوتو ،وأخبلقو وخصائصو ،وىي
أوثق تقرير دلا كان عليو صلى اهلل عليو وسلم يف مجيع حاالتو(  ، )4لذا فإن خًن الطرق ادلوصلة إىل اهلل تعاىل

طريقو األقوم(  ،)5لذا ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭞ ﭟ ﭡ ﯫ ﯫ
ﯫ ﯫ ﯫ ﭬ

ﭭ ﯾ ﯿ

ﯫ ﭠ

ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ

ﯫ

(األحزاب. )٤٠ :

المطلب الثاني :أبرز اآليات القرآنية التي تناولت مفردات السيرة النبوية( :)6
تناولت آيات عدة يف القرآن الكرمي جوانب كثًنة من حياة وسًنة النيب صلى اهلل عليو وسلم ؽلكن أن نوجزىا
على النحو اآليت:
 - 1ذكر يتمو ،ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭞ ﭟ ﭡ ﮃ ﭢ ﭣ ﮌ ﮍ ﭠ ( الضحى.) ٦ :
 - 2ذكر نزول الوحي ،ﭧ ﭨ ﭡ ﭟ ﭠ ﭡ ﭾ ﭿ ﮀ ﭠ (العلق.)٠ :
 - 3ذكر تلقيو صلى اهلل عليو وسلم الوحي ،ﭧ ﭨ ﭡ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﭬ

ﭭ ﯾ ﭠ(القيامة:

.)16

) )1السًنة النبوية الصحيحة ،أكرم ضياء العمري ،ط( 4ادلدينة ادلنورة ،مكتبة العلوم واحلكم1993 ،م) ج ،1ص.48- 47

) ) 2دالئل القرآن ادلبٌن على أن النيب صلى اهلل عليو وسلم أفضل العادلٌن ،عبد اهلل بن صديق الغماري احلسيين ،ط(1د.م1997 ،م) ص.5
) )3زلمد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،زلمد رضا ،ببل.ط (بًنوت ،دار الكتب العلمية1975 ،م) ج ،1ص.8
) )4شخصية الرسول ودعوتو يف القرآن الكرمي ،زلمد علي اذلامشي ،ط( 3بًنوت ،عامل الكتاب1983 ،م) ص.7

) )5السًنة النبوية ،زلمد متويل الشعراوي ،ربقيق :مركز الرتاث خلدمة الكتاب والسنة ،ببل.ط (القاىرة ،مكتبة الرتاث اإلسبلمي2001 ،م)

ص 8وما بعدىا.
) )6مصادر تلقي السًنة النبوية ،البكري ،ص 22وما بعدىا.
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 - 4وصف مواجهة ادلشركٌن لو ،ﭧ ﭨ ﭡ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﭠ (الصافات.)36- 35 :
 - 5وصف آدميتو وبشريتو ،ﭧ ﭨ ﭡ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ
ﭠ(اإلسراء.)94:
 - 6وصف أميتو صلى اهلل عليو وسلم ،ﭧ ﭨ ﭡ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭢ ﭣ ﮌ ﮍ ﭤ ﭥ ﭦ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮖ

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭠ (األعراف.)157:

 - 7وصف حال الناس الذين بعث فيهم،ﭧ ﭨ ﭡ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭛ ﭜ ﭝ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭠ (اجلمعة.)2:

 - 8ذكر امسو ،ﭧ ﭨ ﭡ ﭻ ﭼ
ﮉ ﮂ ﮃ ﭢ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭚ

ﭽ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇﮄ ﮅ ﮈ

ﭣ ﮌﮍ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭠ (آل عمران.)1 ( )144:

وؽلكن أن صلد حديث القرآن الكرمي عن غزواتو صلى اهلل عليو وسلم يف ما يقارب من ( )280آية ،وىي
( )2
بل كالغزوات الكربى مثل بدر وأحد
تساوي  %4665من كتاب اهلل تعاىل  ،جاء بعضها تصرػلاً وتفصي ً

بل عن ذكر بعض ق ضايا اجلهاد والقتال وضلوىا( .)3
واخلندق واحلديبية وخيرب وفتح مكة ،فض ً

ىذا فضبلً عن احلديث القرآين عن أساليبو صلى اهلل عليو وسلم يف الدعوة كما يف سورة احلجر اآليتان94:
.95كما تطرق القرآن الكرمي للحالة النفسية والشعورية للنيب صلى اهلل عليو وسلم كما يف سورة احلجر :اآلية
.97
) )1السًنة النبوية ،احلميدان ،ص 12وما بعدىا.

) )2مصادر تلقي السًنة النبوية ،البكري ،ص.90

) )3سًنة الرسول صلى اهلل علية وسلم ،ربقيق :عبد اهلل األنصاري ،زلمد عزة دروزة ،ببل.ط (بًنوت ،منشورات ادلكتبة العصرية،د.ت) ج،2
ص.269
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كما حدثنا القرآن الكرمي عن أوضاع العرب قبل اإلسبلم فكرياً ونفسياً وعقدياً شلا ؽلكننا من تصور مرحلة ما
قبل النبوة( .)1
ومن ىذا كلو يتبٌن لنا أعلية القرآن الكرمي كمصدر مباشر للسًنة النبوية( .)3 ()2

المبحث الثاني :االرتباط المنهجي بين كتب تفسير القرآن والسيرة النبوية( :)4
المطلب األول  :رواية المفسرين آليات السيرة النبوية:
إن لكتب التفسًن منهجية خاصة عند تناوذلا لسرد وعرض السًنة النبوية وؽلكن الوقوف على ذلك من
خبلل مجلة أمور أبرزىا :أن كتب التفسًن األصلية تعتمد على األسانيد يف رواياهتا ،وىذا احلال ينطبق على
كافة اآليات وال يقتصر على ا خلاص منها بالسًنة النبوية ،لذا صلد مجيع الروايات الواردة يف تفسًني الطربي
بل ينقل أغلب اآليات ادلسندة اخلاصة
وابن أيب حامت الرازي مسندةٌ عن الصحابة والتابعٌن ،فالطربي مث ً
بسوريت األنفال والتوبة واللتان تتحدثان عن غزويت بدر وتبوك عن عبد اهلل بن عباس وسعد بن أيب وقاص
وأيب أُسيد وأيب أيوب األنصاري وعمر وعلي وابن مسعود وكعب بن مالك رضي اهلل عنهم أمجعٌن( .)5
الس ِّدي وعبد الرمحن بن
ومن التابعٌن يروي عن يزيد بن رومان والزىري وعاصم بن عمر بن قتادة وعروة و ُّ
زيد وسعيد بن ادلسيب والضحاك ورلاىد وزلمد بن كعب القرظي وقتادة وابن إسحاق

( )6

 ،ويتبع نفس

ادلنهج يف تفسًن اآليات اخلاصة بالسًنة النبوية يف بقية السور.
) )1مصادر السًنة النبوية ،محادة ،ص.31- 30

) )2الصحيح ادلسند من دالئل النبوة ،مقبل بن ىادي الوادعي ،ط (1الكويت ،دار األرقم للنشر والتوزيع1985 ،م) ص.40- 39

) )3مصادر السًنة النبوية وتقوؽلها ،فاروق محادة ،ط(1الدار البيضاء ،دار الثقافة1980 ،م) ص.23
) )4ينظر :السًنة النبوية ،احلميدان ،ص 63وما بعدىا ،الفقو اإلسبلمي وأدلتو،وىبة الزحيلي ،ط(4دمشق ،دار الفكر ،د.ت) ج ،1ص.28

) )5جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،زلمد بن جرير الطربي (ت  310ى ) ،ربقيق :زلمود شاكر ،زبريج أمحد زلمد شاكر ،ط( 2دار

ادلعارف 1374 ،ى ) تفسًن سوريت األنفال والتوبة.

) ) 6تفسًن الطربي وهبامشو تفسًن غرائب الفرقان ،احلسن بن زلمد النيسابوري (ت 406ى ) ،ط( 1مصر ،ادلطبعة األمًنية ببوالق،
1330ى ).
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أما الرازي فإنو يتفق مع الطربي يف معظم مروياتو يف سوريت األنفال والتوبة ،فهو يروي عن ابن عباس وسعد
بن أيب وقاص وعمر وأيب أيوب وحكيم بن حزام وابن مسعود وأيب ىريرة وعبادة بن الصامت وابن عمر
وكعب بن مالك وأنس رضي اهلل عنهم أمجعٌن( .)1
ومن التابعٌن الذين يروي عنهم الرازي :مكحول وقتادة والزىري وسعيد بن ادلسيب وعروة ورلاىد والربيع
الس ِّدي والضحاك( .)3 ()2
وابن إسحاق وىشام بن عروة وعباد بن عبد اهلل بن الزبًن وعبد الرمحن بن زيد و ُّ
من خبلل ما تقدم ؽلكن اإلشارة للمبلحظات ادلنهجية اآلتية:
 - 1سبتاز كتب التفسًن بأن أغلب رواياهتا عن الصحابة ،بينما كتب السًنة فأغلب رواياهتا عن التابعٌن.
 - 2امتازت كتب التفسًن األصلية بأن ليس فيها رواية عن رلاىيل فيما ؼلص آيات السًنة النبوية ،خببلف
كتب السًنة اليت يوجد فيها ذلك.
 - 3ركزت كتب التفسًن على رواية اآليات عن رواة ادلغازي كعروة وابن إسحاق والواقدي وغًنىم ،بينما
كتب السًنة ال تروي عن ادلفسرين فعروة وابن إسحاق والواقدي يفسرون اآليات دون إسنادىا
للمفسرين كابن عباس رضي اهلل عنهما وغًنه( .)4

المطلب الثاني :األساس التاريخي للتدوين( :)5
إذا ما رجعنا إىل البدايات التارؼلية لكتابة كتب التفسًن والسًنة النبوية فسنجد كل منها قد بدأ يف عهد
الصحابة رضي اهلل عنهم ،حيث اعتىن الصحابة برواية ونقل وتدوين تفسًن اآليات القرآنية ،كما اعتنوا
بالسًنة النبوية فنقلوىا بأدق التفاصيل.
) )1التفسًن ،زلمد بن أيب حامت الرازي (ت 327ى ) ،ربقيق :أسعد زلمد الطيب،ط( 1مكتبة نزار الباز1417 ،ى ).
) )2ادلصدرين نفسيهما.
) )3ادلصدرين نفسيهما.

) )4السًنة النبوية ،احلميدان ،ص 71وما بعدىا.
) )5ادلصدر نفسو ،ص 74وما بعدىا.
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وإ ذا أردنا أن نثبت تاريخ كتابة التفسًن فمرجعو لعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما الصحايب اجلليل ،أما
التابعٌن فهم كل من سعيد بن جبًن ورلاىد( .)1
أما ادلغازي والسًنة النبوية فأول من كتب فيها الصحايب اجلليل ،العبلء بن احلضرمي ،وسهل بن أيب حثمة
رضي اهلل عنهما ،ومن التابعٌن سعيد بن سعد بن عبادة اخلزرجي ،وأبان بن عثمان ،وعروة بن الزبًن( .)2
لكن ادلبلحظ أن كتب السًنة متقدمة على كتب التفسًن من حيث تاريخ التأليف والذي ؽلكن رؤيتو بوضوح
من تاريخ وفاة مؤلفي كتب السًنة األوائل كعروة بن الزبًن (ت 94ى ) وابن إسحاق (ت 150ى ) والواقدي
(ت 207ى ) ،أما الطربي فتويف سنة 310ى  ،والرازي تويف سنة 327ى ( .)3

المطلب الثالث :التباين الموضوعي( :)4
ىناك تباين موضوعي واضح بٌن كتب التفسًن والسًنة النبوية ،وؽلكن إمجالو فيما يلي:
 - 1إ ن كتب التفسًن هتتم دبا ورد ذكره يف القرآن الكرمي عن الغزوات وضلوىا من رلريات السًنة النبوية دون
الدخول يف التفاصيل التارؼلية اخلارجة عن ذلك ،أما كتب السًنة فهي تتحدث عن التفاصيل التارؼلية
ادلتعلقة بالغزوات واألحداث اليت ذكرت يف القرآن الكرمي؛ ذلك أن كتب السًنة أُلفت ألجل توثيق
األحداث والوقائع بشكل تفصيلي.
 - 2إن كتب التفسًن هتتم بتفسًن اآليات القرآنية سواء كانت متعلقة بالسًنة النبوية أم بغًنىا ،يف حٌن هتتم
كتب السًنة باآليات اخلاصة بالسًنة النبوية دون غًنىا من اآليات أو األحاديث والروايات.
) )1تاريخ الرتاث العريب ،فؤاد س زكٌن ،تعريب :زلمود فهمي حجازي ومراجعة :عرفة مصطفى وسعيد عبد الرحيم ،ببل.ط(السعودية ،جامعة
اإلمام زلمد بن سعود اإلسبلمية1403 ،ى ) ج 1ق 1ص ،59- 58ج 1ق 2ص.22- 20
) )2ادلغازي ،عروة بن الزبًن (ت  94ى ) ،ربقيق :زلمد مصطفى األعظمي ،ط(1مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج1401 ،ى ) ص 27وما
بعدىا؛ ادلغازي ،زلمد بن عمر الواقدي (ت  207ى ) ،ربقيق :مارسدن جونس ،ببل.ط(مطبعة جامعة أوكسفورد1966 ،م) ج ،1ص 91وما
بعدىا.

) )3السًنة النبوية ،احلميدان ،ص 75وما بعدىا.
) )4ادلصدر نفسو ،ص 71وما بعدىا.
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إن ىذه الفروق ادلوضوعية بٌن كتب التفسًن والسًنة النبوية يؤكدىا يوسف ىوروفيتس فيقول ":ىناك تشابو
ملحوظ بٌن الكتابة يف السًنة العطرة وبٌن كتابات التفسًن ،ولكن على الرغم من التشابو بينهما إال أن ىناك
فرقاً مهماً بٌن ىذين النوعٌن من الكتابة ،ذلك أن أدب السًنة ؽلثل الروايات ادلفردة للحوادث ادلعروضة
بشكل تسلسل زمين ،على حٌن أن كتابات التفسًن تعرض ىذه احلوادث على شكل تعليقات وشروح على
آيات القرآن الكرمي حسب ورودىا"( .)1
إن ىذا التباين ادلوضوعي مرده إىل منهج القرآن الكرمي يف قصصو والسًنة النبوية من القصص القرآين ،فهو ال
يذكر التفاصيل اليت ال تفيد القصة؛ ذلك أن غرض القرآن الكرمي ىو العرب والفوائد اليت زبدم ادلقصد
األساسي للقرآن الكرمي بربط اخللق باخلالق وليس التفاصيل التارؼلية( .)2
ومن ىذا التحليل طلرج دبا يلي( :)3
 - 1تفاوت كتب السًنة النبوية يف نقل بعض الروايات اليت وردت فيها آيات قرآنية.
 - 2تفاوت كتب التفسًن يف نقل بعض الروايات التارؼلية عن رواة السًنة.
 - 3سبت از كتب السًنة بإيرادىا لتفاصيل دقيقة عن حياة النيب صلى اهلل عليو وسلم شلا ال صلده يف كتب
التفسًن.

) )1مراجع سلتارة عن حياة الرسول صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم ،زلمد ماىر محادة ،ببل.ط(دار العلوم1402 ،ى ) ص.23

) ) 2دراسات تارؼلية من القرآن الكرمي ،زلمد بيومي مهران ،ببل.ط (السعودية ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسبلمية1400 ،ى ) ص- 39

40؛ القصص القرآين إػلاؤه ونفحاتو ،فضل حسن عباس ،ط(1دار الفرقان1407 ،ى ) ص.21
) )3السًنة النبوية ،احلميدان ،ص.74- 73
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المبحث الثالث :نماذج من توثيق السيرة النبوية في كتب التفسير( :)1
المطلب األول :عالقة توثيق السيرة بتفسير القرآن الكريم:
قبل الدخول يف تفاصيل ىذا ادلبحث الب د من اإلشارة إىل أن ادلعروف عند أىل العلم أن أفضل أنواع
تفسًن القرآن ىي تفسًن القرآن بالقرآن ،مث تفسًن القرآن بالسنة النبوية ،والسًنة النبوية ىي التفسًن
العملي والتطبيق احلي للسنة النبوية لذا كان االعتناء هبا واىتمام ادلفسرين هبا ضروري لفهم القرآن الكرمي
وىذا ما ذىب إليو مجهور أىل العلم(  ، )2ومن ىنا نفهم قول ابن أيب الرجال ":ما قال النيب صلى اهلل
عليو وسلم من شيء فهو يف القرآن ،وفيو أصلو ،قرب أو بعد ،فهمو من فهمو ،وعمو عنو من عمو،
قال تعاىل }:ﭧ ﭨ ﭡ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅﮈ ﭠ (األنعام ...) 38:وىكذا حكم مجيع قضائو ،وحكمو
على طرقو اليت أتت عليو ،وإظلا يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعو ،ويبلغ منو الراغب
ومقدر القسم"( .)3
حيث بلَّغو ربو تبارك وتعاىل ،ألنو واىب النعم ِّ
قال الشاطيب ":السنة راجعة يف معناىا إىل الكتاب ،فهي تفصيل رلملو ،وبيان مشكلو ،وبسط سلتصره،
وذلك ألهنا بيان لو ،فبل ذبد يف السنة أمراً إال وقد دل على معناه داللة إمجالية أو تفصيلية"( .)4
إذاً فتطبيقات الرسول صلى اهلل عليو وسلم العملية للقرآن تفسًن لو ،كما أن من أقوالو صلى اهلل عليو
وسلم ما ىو تفسًن للقرآن الكرمي ،لذا يقول شيخ اإلسبلم ابن تيمية" :غلب أن يعلم أن النيب صلى اهلل
ٌن ألصحابو معاين القرآن كما بٌن ذلم الفاظو ،فقولو تعاىل :ﭡ ﭨ ﭩ ﭚ ﭛ ﭜ ﭠ
عليو وسلم بَ َّ َ
(النحل )44:يتناول ىذا وىذا"( .)5

) )1السًنة النبوية ،احلميدان ،ص 2وما بعدىا.

) )2رلموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم احلراين ابن تيمية (ت  728ى ) ،مجع وترتيب عبد الرمحن بن زلمد ،ط( 2د.م1398 ،ى ) ج،3
ص363؛ االتقان يف علوم القرآن ،جبلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 911ى ) ،تعليق :مصطفى البغا ،ط(1دار ابن كثًن،
1407ى ) ج ،2ص.1197

) )3طبقات ادلفسرين ،أمحد بن نصر الداودي (ت 402ى ) ،ط(1بًنوت ،دار الكتب العلمية1403 ،ى ) ج ،1ص.306

) )4ادلوافقات ،إبراىيم بن موسى الشاطيب (ت790ى ) ،ربق يق :عبد اهلل دراز ،ببل.ط(بًنوت ،دار ادلعرفة ،د.ت)ج ،4ص12و.15
) )5مقدمة يف أصول التفسًن ،أمحد بن عبد احلليم احلراين ابن تيمية (ت 728ى ) ،ببل.ط (بًنوت ،دار مكتبة احلياة1980 ،،م) ص.9
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وقال ابن القيم " :البيان من النيب صلى اهلل عليو وسلم أقسام :أحدعلا :بيان نفس الوحي بظهوره على
لسانو بعد أن كان خفياً.
الثاين :بيان معناه وتفسًنه مل احتاج إىل ذلك.
الثالث :بيانو بالفعل كما َّبٌن أوقات الصبلة للسائل بفعلو.
الرابع :بيان ما ُسئل عنو من األحكام اليت ليست يف القرآن ،فنزل القرآن ببياهنا  ..إخل"( .)1
وؽلكن إغلاز ادلقصود شلا تقدم بالتايل:
 - 1ما قصد منو توضيح معىن مجلة أو مفردة من مفردات القرآن الكرمي ،وىذا يكون بالقول وبالفعل،
فالقول كتفسًن ادلغضوب عليهم باليهود والضالٌن بالنصارى( )2وتفسًن الشاىد وادلشهود بيوم
اجلمعة(  ،)3والفعل كصبلتو تطوعاً صلى اهلل عليو وسلم حيثما توجهت بو راحلتو يف السفر(  ،)4وىو
توضيح معىن قولو سبحانو :ﭡ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭠ (البقرة ،)115:وكما يقول صلى اهلل
عليو وسلم يف ركوعو وسجوده يف الصبلة" :سبحانك اللهم ربنا وحبمدك ،اللهم اغفر يل" يتأول
قول تعاىل :ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭞ ﭟ ﭡ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆﮇ ﮄ

ﮅ ﮈ ﮉ ﭠ (النصر ،)5 ()3:وىذا

توضيح لوقت التسبيح وصيغتو( .)6

) ) 1إعبلم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ،زلمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية (ت751ى ) ،ربقيق :زلمد زلي الدين عبد احلميد ،ببل.ط(دار الباز،
د.ت) ج ،2ص.296- 295
) )2جامع األصول يف أحاديث الرسول ،أبو السعادات ادلبارك بن زلمد األثًن (ت  606ى ) ،ربقيق وتعليق وزبريج :عبد القادر األناؤوط،
ببل.ط (مكتبة احللواين ،مطبعة ادلبلح ودار البيان1389 ،ى ) ج ،2ص.7

) )3فضائل األوقات ،أبوبكر أمحد بن احلسٌن البيهقي (ت  458ى ) ،ربقيق :عدنان القيسي ،ط(1مكة ادلكرمة ،مكتبة ادلنارة1410 ،ى )
ص.349
) )4فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر العسقبلين (ت 852ى  ،9تصحيح :زلب الدين اخلطيب وآخرون ،ببل.ط

(ادلكتبة السلفية 1390 ،ى ) ،كتاب مواقيت الصبلة ،باب من نسي الصبلة.
) )5ادلصدر نفسو ،كتاب صفة الصبلة ،باب التسبيح والدعاء يف السجود.
) )6السًنة النبوية ،احلميدان ،ص.6
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 - 2ما أزال بو اإلشكال عن فهم مغلوط لآلية ،كتفسًنه الظلم بالشرك يف قولو تعاىل :ﭧ ﭨ ﭡ ﭑ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭠ (األنعام ، )1 ()82:كي ال يفهم منها مطلق الظلم.

 - 3ما جاء توكيداً دلعىن قرآين ،وىذا يكون بالقول والفعل ،والقول ك تأكيده أعلية اإلؽلان باهلل والصبلة
والزكاة ،والفعل كتطبيقو العملي للعبادات وادلعامبلت واألخبلق القرآنية( .)2

المطلب الثاني :السيرة النبوية من خالل تفسير الطبري( :)3
زلمد بن جرير الطربي ،ىو شيخ ادلؤرخٌن الزاىد الورع ،توىف سنة 310ى ومل يتزوج.
لو مؤلفات عدة أبرزىا  :تاريخ األمم وادللوك ،وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ،واختبلف
الفقهاء ،وآداب القضاة ،وهتذيب اآلثار ،وادلسند ،ولطيف القول يف أحكام الشرائع ،وغًنىا( .)4
يذىب الكثًن من أىل العلم إىل أن تفسًن الطربي مل يصنف مثلو ،ويشهد بذلك علماء عدة من
أبرزىم النووي والذىيب وشيخ اإلسبلم ابن تيمية إذ يقول " :أما التفاسًن اليت بأيدي الناس فأصحها
تفسًن زلمد بن جرير الطربي ،فإنو ال يذكر مقاالت السلف إال باألسانيد الثابتة ،وليس فيو
بدعة"

( )5

وقال السيوطي " :أمجع العلماء ادلعتربون على أنو مل يؤلف يف التفسًن مثلو"(  ، )6وسنورد

أم ثلة على ما ذكره الطربي يف تفسًنه من أحداث مهمة يف السًنة النبوية ،واليت نقلها عن عروة بن
الزبًن:
 - 1ذكره لسرية عبد اهلل بن جحش ،سورة البقرة  :اآلية .217
) )1ادلصدر نفسو ،ص.7

) )2ادلصدر نفسو ،ص.7
) )3السًنة النبوية ،احلميدان ،ص.36
) )4ادلصدر نفسو ،ص.36

) )5العجاب يف بيان األسباب ،أمحد بن علي بن حجر العسقبلين (ت  852ى ) ،ربقيق :عبد احلكيم األنيس ،ببل.ط(دار ابن اجلوزي،

د.ت)ج ،1ص.220
) )6اإلتقان ،ج ،4ص244؛ مباحث يف علوم القرآن ،مناع بن خليل القطان ،ط( 3مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع2000 ،م) ص.394
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 - 2ذكره لسرية عبد اهلل بن جحش ،سورة البقرة :اآلية .218
 - 3ذكره لغزوة بدر ،سورة آل عمران :اآلية .125
 - 4ذكره لغزوة أحد ،سورة آل عمران :اآلية .154
 - 5ذكره لغزوة محراء األسد ،سورة آل عمران :اآلية .172
 - 6ذكره لقصة العرنيٌن ،سورة ادلائدة :اآلية .33
 - 7ذكره لقصة النجاشي ،سورة ادلائدة :اآلية .83
 - 8ذكره لغزوة بدر ،سورة األنفال :اآلية .7
 - 9ذكره لغزوة بدر ،سورة األنفال :اآلية .47
 - 10ذكره لبلمتحان بعد الصلح ،سورة ادلمتحنة :اآلية .10
 - 11ذكره لقصة ابن أم مكتوم ،سورة ادلتحنة :اآلية .30
 - 12ذكره إلبطاء الوحي ،سورة الضحى :اآليات .3- 1
 - 13ذكره البتداء الوحي ،سورة العلق :اآليات .5- 1
وما تقدم ىو ظلوذج عن مرويات عروة بن الزبًن اليت أوردىا الطربي يف تفسًنه( .)1

) )1السًنة النبوية ،احلميدان ،ص 37وما بعدىا.
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ا لمطلب الثالث :السيرة النبوية من خالل تفسير ابن كثير( :)1
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن القرشي الفقيو احملدث ادلفسر ادلؤرخ ،لو مؤلفات عدة من أبرزىا :البداية
والنهاية ،وادلدخل إىل سنن البيهقي ،واألحكام الكبًن ،وجامع ادلسانيد والسنن ،وطبقات الشافعية ،وقصص
األنبياء ،ومسند عمر ،وغًنىا ،تويف يرمحو اهلل تعاىل عام 774ى ( .)2
اتبع ابن كثًن منهجية خاصة يف تفسًنه ،وفيما ؼلص آيات السًنة النبوية نذكر التايل( :)3
أوالً  :قام ابن كثًن بتفسًن أغلب آيات السًنة النبوية.
الس ًَن
ثانيًا  :يعتمد ابن كثًن على ادلصادر األصلية ادلسندة عند تفسًنه آيات السًنة النبوية من كتب ِّ
بل عند تفسًنه لآليات
بل عن كتب السنة النبوية كالصحيحٌن ،وكتب السنن ،كما فعل مث ً
وادلغازي ،فض ً
التالية عن كتب السنن( :)4

 - 1الشعراء :اآلية .11
 - 2الشورى :اآليتان  23و.69
 - 3القمر :اآلية .45
 - 4األحزاب :اآلية .26
 - 5األنبياء :اآلية .107
وغالباً ما ؽليل لرأي ابن إسحاق عند االختبلف بٌن أىل السًن وادلغازي يف تفسًن وشرح حدث ما.
) )1السًنة النبوية ،احلميدان ،ص 48وما بعدىا.

) )2ابن كثًن الدمشقي ،زلمد الزحيلي ،ط(1دمشق ،دار القلم1415 ،ى ) ص 7وما بعدىا.
) )3السًنة النبوية ،احلميدان ،ص 62وما بعدىا.
) )4التفسًن ،ابن كثًن ،ج ،1ص ،350ج ،2ص ،288ج ،4ص.163
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بل.
ثالثًا  :أحياناً يغفل ابن كثًن ذكر ادلصادر األصلية ،وينقل اختياره يف تفسًن اآليات رلم ً
وؽلكن مبلحظة أن ابن كثًن يعتمد يف تفسًنه بالنقل عن كتب التفسًن وادلغازي والسًن ومن أمثلة ذلك( :)1
 - 1قصة اإلفك ،فسرىا عن الزىري وابن إسحاق والواقدي والطربي وابن أيب حامت الرازي.
 - 2الكبلم عن أزواجو صلى اهلل عليو وسلم يف سورة األحزاب فسرىا عن الزىري وابن إسحاق والطربي
وابن أيب حامت الرازي.
 - 3عدم قولو صلى اهلل عليو وسلم الشعر وردت يف سورة يس فسرىا عن السهيلي.
 - 4ذكر أُحد ،فسرىا عن عروة والواقدي وابن إسحاق والطربي والبيهقي يف الدالئل.

) )1السًنة النبوية ،احلميدان ،ص 49وما بعدىا.
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الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتمة
تناولنا فيما سلف من صفحات موضوعاً مهماً ،وىو تدوين السًنة النبوية من خبلل كتب تفسًن
القرآن الكرمي ،وتوصلنا دلا يلي:
 - 1إن كتب التفسًن تعد من ادلصادر ادلباشرة والرئيسة لكتابة السًنة النبوية .
 - 2تعد كتب التفسًن من أوثق مصادر السًنة النبوية؛ كوهنا تعتمد القرآن الكرمي كأساس يف
معلوماهتا.
 - 3امتازت كتب التفسًن عموماً باتباعها دلنهج احملدثٌن يف الرواية ،حيث تورد األسانيد دلروياهتا؛ شلا
يساعد يف عملية التدقيق والتمحيص.
 - 4اعتماد ادلفسرين يف تفسًنىم يف كثًن من األحيان على كتب السًنة النبوية والعكس ،شلا يساعد
يف مبلحظة العبلقة الرتابطية بٌن علمي التفسًن والسًنة النبوية.

التوصيات:
 - 1عقد مؤسبر متخصص إليضاح طبيعة العبلقة ادلعرفية وأبعاد ىا التكاملية بٌن علمي التفسًن والسًنة
النبوية.
 - 2تبين مشروع إلعادة تدوين السًنة النبوية يف ضوء روايات ادلفسرين.
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قائمة المصادر والمراجع

 - 1االتقان يف علوم القرآن ،جبلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 911ى ) ،تعليق:
مصطفى البغا ،ط(1دار ابن كثًن1407 ،ى ).
 - 2إعبلم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ،زلمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية (ت 751ى ) ،ربقيق :زلمد زلي
الدين عبد احلميد ،ببل.ط(دار الباز ،د.ت) .
 - 3تاريخ الرتاث العريب ،فؤاد سزكٌن ،تعريب :زلمود فهمي حجازي ومراجعة :عرفة مصطفى وسعيد عبد
الرحيم ،ببل.ط(السعودية ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسبلمية1403 ،ى ).
 - 4التفسًن ،زلمد بن أيب حامت الرازي (ت  327ى ) ،ربقيق :أسعد زلمد الطيب،ط( 1مكتبة نزار الباز،
1417ى ).
 - 5تفسًن الطربي وهبامشو تفسًن غرائب الفرقان ،احلسن بن زلمد النيسابوري (ت 406ى ) ،ط( 1مصر،
ادلطبعة األمًنية ببوالق1330 ،ى ).
 - 6جامع األصول يف أحاديث الرسول ،أبو السعادات ادلبارك بن زلمد األثًن (ت 606ى ) ،ربقيق وتعليق
وزبريج :عبد القادر األناؤوط ،ببل.ط (مكتبة احللواين ،مطبعة ادلبلح ودار البيان1389 ،ى ) .
 - 7جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،زلمد بن جرير الطربي (ت  310ى ) ،ربقيق :زلمود شاكر ،زبريج
أمحد زلمد شاكر ،ط( 2دار ادلعارف1374 ،ى ) .
 - 8دراسات تارؼلية من القرآن الكرمي ،زلمد بيومي مهران ،ببل.ط (السعودية ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود
اإلسبلمية1400 ،ى ) .
 - 9دالئل القرآن ادلبٌن على أن النيب صلى اهلل عليو وسلم أفضل العادل ٌن ،عبد اهلل بن صديق الغماري
احلسيين ،ط(1د.م1997 ،م) .
 - 10سًنة الرسول صلى اهلل علية وسلم ،ربقيق :عبد اهلل األنصاري ،زلمد عزة دروزة ،ببل.ط (بًنوت،
منشورات ادلكتبة العصرية،د.ت) .

17

 - 11السًنة النبوية ،زلمد متويل الشعراوي ،ربقيق :مركز الرتاث خلدمة الكتاب والسنة ،ببل.ط (القاىرة،
مكتبة الرتاث اإلسبلمي2001 ،م).
 - 12السًنة النبوية الصحيحة ،أكرم ضياء العمري ،ط( 4ادلدينة ادلنورة ،مكتبة العلوم واحلكم1993 ،م) .
 - 13السًنة النبوية من خبلل أىم كتب التفسًن،عصام بن عبد احملسن احلميدان ،ببل.ط (السعودية ،رلمع
ادللك فهد لطبا عة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنورة ،د.ت).
 - 14شخصية الرسول ودعوتو يف القرآن الكرمي ،زلمد علي اذلامشي ،ط( 3بًنوت ،عامل الكتاب،
1983م) .
 - 15الصحيح ادلسند من دالئل النبوة ،مقبل بن ىادي الوادعي ،ط (1الكويت ،دار األرقم للنشر
والتوزيع1985 ،م) .
 - 16طبقات ادلفسرين ،أمحد بن نصر الداودي (ت 402ى ) ،ط( 1بًنوت ،دار الكتب العلمية،
1403ى ) .
 - 17العجاب يف بيان األسباب ،أمحد بن علي بن حجر العسقبلين (ت  852ى ) ،ربقيق :عبد احلكيم
األنيس ،ببل.ط(دار ابن اجلوزي ،د.ت).
 - 18فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر العسقبلين (ت 852ى ) ،تصحيح :زلب
الدين اخلطيب وآخرون ،ببل.ط (ادلكتبة السلفية1390 ،ى ).
 - 19فضائل األوقات ،أبوبكر أمحد بن احلسٌن البيهقي (ت  458ى ) ،ربقيق :عدنان القيسي ،ط(1مكة
ادلكرمة ،مكتبة ادلنارة1410 ،ى ) .
 - 20القصص القرآين إػلاؤه ونفحاتو ،فضل حسن عباس ،ط(1دار ا لفرقان1407 ،ى ) .
 - 21الفقو اإلسبلمي وأدلتو،وىبة الزحيلي ،ط(4دمشق ،دار الفكر ،د.ت).
 - 22ابن كثًن الدمشقي ،زلمد الزحيلي ،ط(1دمشق ،دار القلم1415 ،ى ).
 - 23مباحث يف علوم القرآن ،مناع بن خليل القطان ،ط( 3مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع2000 ،م) .
 - 24رلموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم احلراين ابن تيمية (ت  728ى ) ،مجع وترتيب عبد الرمحن بن
زلمد ،ط( 2د.م1398 ،ى ) .
 - 25زلمد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،زلمد رضا ،ببل.ط (بًنوت ،دار الكتب العلمية1975 ،م) .
 - 26مراجع سلتارة عن حياة الرسول صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم ،زلمد ماىر محادة ،ببل.ط(دار
العلوم1402 ،ى ) .
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 - 27مصادر تلقي السًنة النبوية ،زلمد أنور بن زلمد علي البكري ،ببل.ط (السعودية ،رلمع ادللك فهد
لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنورة ،د.ت).
 - 28مصادر السًنة النبوية وتقوؽلها ،فاروق محادة ،ط(1الدار البيضاء ،دار الثقافة1980 ،م) .
 - 29ادلغازي ،عروة بن الزبًن (ت  94ى ) ،ربقيق :زلمد مصطفى األعظمي ،ط(1مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج1401 ،ى ) .
 - 30ادلغازي ،زلمد بن عمر الواقدي (ت  207ى ) ،ربقيق :مارسدن جونس ،ببل.ط(مطبعة جامعة
أوكسفورد1966 ،م) .
 - 31مقدمة يف أصول التفسًن ،أمحد بن عبد احلليم احلراين ابن تيمية (ت  728ى ) ،ببل.ط (بًنوت ،دار
مكتبة احلياة1980 ،،م) .
 - 32ادلوافقات ،إبراىيم بن موسى الشاطيب (ت 790ى ) ،ربقيق :عبد اهلل دراز ،ببل.ط(بًنوت ،دار ادلعرفة،
د.ت).

تم وهلل تعالى الحمد
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