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Abstract 
Praise be to Allah, Lord of the worlds, and peace be upon our prophet 

Muhammad and his family and companions. 

There is no doubt that Allah Almighty sent all prophets and messengers to 

guide people, in order to bring them out of darkness to light and guidance, 

and to set their lives as role models for human beings so that they follow 

them. Some of them believed, and some didn’t believe, those who believed 

were guided and those who disbelieved were misled and seduced. Allah 

Almighty completed his religion, Islam, by sending our Prophet 

Muhammad (PBUH), by revealing his glorious book to him, making it a 

light and guidance, and giving duty of explaining and interpreting of Quran 

to His prophet by his sayings, actions and approvals. 

The interpreters have agreed that the interpretation of the Quran through 

Sunnah is one of the best methods of interpretation, and in this article I will 

answer some of the questions which are the reason for writing this research, 

i.e. Did the Prophet (PBUH) interpret all of the Quran? Do we need to 

interpret the Quran through Sunnah? How is the Prophet (صلى هللا عليه وسلم) 

explains the Holy Quran? What are his different ways to explain it? How 

he resolved misunderstandings and queries of his companions? 

Keywords: God Almighty sent, the message of our Prophet Muhammad 

(PBUH), the duty of explaining and interpreting Holy Quran, the best 

methods of interpretation. 

 مردمة:
 لحلمد هلل رب لكعاكمني ولكصالة ولكسالم ىلع سيدان حممد وىلع ن كه ون حصابه ن مجعني، وبعد:

ء ولكآسل كهدلمة لكناس، كيك خيآج لكناس      
 
ال شك ن   هللا حبسانه وتعاىل ن رسل مجيع لل نبيآ

نم لكظلمات ل ىل لكنور ولكهدلمة، وجعل حياهتم قدوة ون سوة للبرش؛ كيك مرتدى هبم، 
مفهنم نم ن نم ومهنم نم كفآ، نم ن نم فرد لهتدى ونم كفآ فضّل وغوى، ويف لكهنامة 

وتعاىل دمنه لال سالم ب رسال نبينا حممد صىل هللا عليه ون كه وسلم، ن كمل هللا حبسانه 
وبتزنمل كتابه لكمجيد، وجعله ونرل وهدلمة، ووظف نبّيه وظيفة لكبيا  ولكتفسري كهذل 

 لكرتاب بروكه ومعله وترآريه.

                                                 
  لجلامعة لال سالمية لكعاكمية ب سالم ن بدحمارض لكية ن صول ، 

 لكدني برسم لكتفسري وعلوم لكرآن 
 قبال ب سالم ن بد   ن ستاذ مساعد لكية لللغة لكعآبية ولكرشمعة لال سالمية، لجلامعة لكمفتوحة عالمة ل 
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وقد لتفق لكمفسو  ىلع ن   تفسري لكرآن   بكسنة نم ن حسن طآق لكتفسري، ويف هذل      
جيب كبعض لكتساؤالت لكيت تسبب كرتابة هذل لكبحث لكعلمي، ن ي هل فس لكمرال 

 
سآ

لكنيب صىل هللا عليه وسلم لك لكرآن  ؟ هل حنن حنتاج تفسري لكرآن   بكسنة؟ وما يه كيفية 
بيا  لكنيب صىل هللا عليه ون كه وسلم للرآن   لكرآمم؟ وما طآق بيانه؟ وكيف ن زلل ن شاكل 

 مما متومه عند ن حصابه؟ 
 بحث حيتوي ىلع لكنرت لكتاكية:ولك
 : وظيفة لكنيب صىل هللا عليه وسلم كمفّس لكرآن   لكرآمم.ن وال
 : نم معلّم لكنيب صىل هللا عليه وسلم تفسري لكرآن  ؟ اثنيا
 : هل فّس لكنيب صىل هللا عليه وسلم لك لكرآن   لكرآمم؟اثكثا
 كرآمم.عليه وسلم، لكرآن   ل : لكموقف لكصحيح يف لكردر لكذي فّس لكنيب صىل هللارلبعا
 : لكتفسري لكنبوي درلسة منوذجية.خامسا
 : رتجيح مبا ثبت نم لكسنة لكنبومة يف تفسري لكرآن   لكرآمم.سادسا
 لخلامتة ولكنتاجئ.: سابعا

 ن وال: وظيفة لكنيب صىل هللا عليه وسلم كمفّس لكرآن   لكرآمم:
وسلم،  م ىلع نبيه لكمرّآم حممد صىل هللا عليهكرد ن زنل هللا حبسانه وتعاىل لكرآن   لكرآم      

وجعله هدى ورمحة وونرل وضياء، ون مآ نبيه كيروم بني لكناس ببيا  هذل لكرتاب لكمجيد، 
ُآوَ ﴾

َّ
ُهمز مََتَفر

َ
ِمز َوَكَعّل َكْيز  ل ِ

َ
ل اِس َما زُنِّ َ ِللّنَ َآ كُِتَبنّيِ كز َك لكّذِ َكيز َنا ل ِ

كز َ زنز
 1كروكه تعاىل: ﴿َون َ

اّنَ كَُه ولكمآلد ب َآ َول ِ
كز َنا لكّذِ

كز ُن زَنَّ اّنَ حَنز   لكرآمم، كروكه تعاىل: ﴿ل ِ
كذكآ يف هذه لل مة لكرآن 

َاِفُظوَ ﴾
َ
كيك لكرآن   كتفّس للناس ما زّنل ل كْيم؛ كيك متعظو  به بعد تفرآ  2حل زنكنا ل 

ن ي ن 
ل لكرآن   ىلع ن زنوتدرب، وذكآ هللا حبسانه وتعاىل يف هذه لل مة: "بيا  للحمك لكيت نم ن جلها 

كيك زنكنا ل 
آف لكناس لكرآن  ، كتع -ن هيا لكآسول لكرآمم -لكنيب صىل هللا عليه وسلم. ن ى: ون 

حبرائق ون رسلر ما ن زنل كهدلمهتم يف هذل لكرآن   نم ترشمعات ون دلب ون حاكم ومولعظ 
كيه، ومعملو  هبدمك ومرتدو   رشدهتم ل 

وكعلهم هبذل لكتعآمف ولكتبيني متفرآو  فامي ن 
 3يف ن قولكك ون فعاكك، وبذكك مفوزو  ويسعدو " بك

كيه حبسانه وتعاىل يف مولضع كثرية: شار ل 
 وقد ن 

َتلَُفول ِفيِه﴾  ِذي لخز
َ
َ كَُهُم لّك  ِكُتَبنّيِ

َ
اّل ِرَتاَب ل ِ

َك لكز َنا َعلَيز كز َ زنز
  4كروكه تعاىل: ﴿َوَما ن َ

َّقِ ِكَت 
ز
ِرَتاَب ِبحل َك لكز َكيز َنا ل ِ

كز َ زنز
اّنَ ن َ اِس﴾وقوكه: ﴿ل ِ َ لكّنَ َ َبنيز

ُ
مك  . 5حز
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 بحلق كتحمك بني لكناس مبا عّآفك هللا ون وىح به 
ً
كيك اي حممد لكرآن   متلبسا زنكنا ل ِ

ان ن  ي "ل ِ
ن 

كيك"  6ل ِ
فيتضح نم هذه لل مة ن   تفسري لكرآن   لكرآمم نم وظائف ن ساسية كآسول هللا صىل هللا 

لَ »عليه وسلم؛ فلذل قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم:  وتِيُت لكزِرَتاَب، َوِمثز
ِ ن ُ
ّ
ّن اَل ل ِ

َ ُه َمَعُه ن 
ٍل 
َ
تُمز ِفيِه نِمز َحال َا َوَجدز

َ
ن ِ  مف ُرآز ز هِبََذل لكز

ُ
 َعلَيزمك

ُ
ِتِه مَُرول

َ
ِرمر
َعاُ  ىلَعَ ن َ اَل ُُيِشُك َرُجٌل َشبز

َ ن 
ُموهُ  َّآِ

َ
تُمز ِفيِه نِمز َحَآلٍم َف وُه، َوَما َوَجدز

ِحلُّ
َ  
 . 7«َفآ

صىل هللا عليه وسلم لكرآن   ومثله معه ويه لكسنة، وال ميرن فهم لكرآن    ن ي ن ويت للنيب
 مجيعا ل ال بكسنة لكنبومة لكرشمفة.

 اثنيا: نم معلّم لكنيب صىل هللا عليه وسلم تفسري لكرآن  ؟ 
تعّلم لكنيب حممد صىل هللا عليه وسلم لكرآن   وبيانه نم هللا حبسانه وتعاىل؛ وهللا علّمه قآلءة 

 لكرآن   وبيانه وبلسطة جربلئيل عليه لكسالم: 
ِبعز 
َ
انُه َفاّت

ذل َقَآن ز نَُه َفا ِ
ن  نا مَجزَعُه َوُقآز ّ َ َعلَيز َجَل ِبِه ل ِ َّآِكز ِبِه ِكسانََك ِكَتعز

ُ
ن نَُه. قُ  كروكه تعاىل:  ﴿ال حت آز
نا َبيانَُه﴾ ّ َ َعلَيز  ل ِ

  8ثُّمَ
ن ي قال هللا عزوجل: كنبيه ال تعجل برآلءة لكرآن   خمافة نع لكفوت ولكنسيا ؛ بل علينا 
مام    نعلمك بيانه وتفسريه، كما نرل لال 

ن   حنفظه يف صدرك لكمبارك ثم يف ذمتنا ن 
ِكِه  َّآِكز ِبِه ِكَسانََك ِكَت لكبخاري رولمة نع لنب عباس ريض هللا عهنما يِف َقوز

ُ
َجَل تعاىل: ﴿اَل حت عز

، َوََكَ  مِمَّا حُيَّآِ  ِ
مُل ِبكَوىحز ِ  ِجربز

َ
ل َذل زَنَ َم ل ِ

َ
ِه َوَسّل  هللُا َعلَيز

َ
ِ َصىّل  هللّاَ

ُ
: " ََكَ  َرُسول

َ
ُك بِِه ِبِه﴾، َقال

 
َ  
ُه، َفآ َآُف ِمنز ِه، َوََكَ  مُعز  َعلَيز

ُ
َتّد ِه َفَيشز ِسُم ِبيَ ِكَسانَُه َوَشَفَتيز قز

ُ يِت يِف: ال ن 
َ
مََة لّك ُ لل   هللّاَ

َ
ل َ ِم زنز وز

مَ  ز
َ
 ز َن

َنا ن َ : َعلَيز
َ
ن نَُه﴾ َقال َنا مَجزَعُه َوُقآز ّ َ َعلَيز َجَل ِبِه، ل ِ َّآِكز ِبِه ِكَسانََك كَِتعز

ُ
َعُه يِف لكِرَياَمِة: ﴿اَل حت

ن نَهُ  ِبعز ُقآز
َ
اَنُه َفاّت

َذل َقَآن ز نَُه َفا ِ
ن  ِرَك، ﴿َوُقآز َنا َبَيانَهُ َصدز ّ َ َعلَيز  ل ِ

، ﴿ثُّمَ َتِمعز َناُه َفاسز كز َ زنز
َذل ن َ  ﴾﴾ َفا ِ

ُه َكَما َوَعَد 
َ َذل َذَهَب َقَآن  َآَق، َفا ِ طز

مُل ن َ ِ ََتُه ِجربز
َ َذل ن  : َفاَكَ  ل ِ

َ
َنُه ِبِلَساِنَك، َقال  ز نَُبّيِ

َنا ن َ ُ َعّزَ هُ َعلَيز  هللّاَ
ّعٌُد  ىَل﴾ ََتَ وز

َ 
ىَل َكَك َفآ وز

. ﴿ن َ
َ
  9" َوَجّل

ن ي بعد قآلءة لكرآن  ، علينا ن   نبينه بلسانك، ونعلمك بيانه وتفسريه فال ختىش نع 
 لكنسيا  ولكفوت؛ بل يف ذمتنا ن   حنافظه نم لك يشء.

 اثكثا: هل فّس لكنيب صىل هللا عليه وسلم لك لكرآن   لكرآمم؟
ل ه، وقالختلف لكعلماء يف لكردر لكذي فّسه لكآسول نم لكرآن   ، فرال بعضهم: لك

بعضهم: بعضه، وذكآ حسني لكذهيب يف كتابه لكتفسري ولكمفسو  ولنب عطية يف مردمة 
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ذكآ ن وال هذل لخلالف ثم ن بني 
 
تفسريه هذل لخلالف ثم حاوال ن   ُيلفرول بني لكموقفني، سآ

 لكموقف لكصحيح يف هذ لكمسئلة.
ال سالم لكرآن  ، هو شيخ ل نم لكذني قاكول: فّس لكنيب صىل هللا عليه وسلم لك لكآن ي لل ول:

لنب تيمية ونم ذهب مذهبه، ن ي ن   لكنيب صىل هللا عليه وسلم بنّي ل حصابه لك معاّن 
كفاظه، فلم مرتك فيه جزءل حيتاج ل ىل بيا  ل ال بينه وفسه.

 لكرآن   لكرآمم، كما بني كهم ن 
يت:
 
 وقد لستدكول ىلع ذكك مبا مآ

َك قوكه تعاىل -1  كَيز نا ل ِ
كز َ زنز
ِ :﴿ َون َ كَْيز  ل ِ

َ
ل َ لِلّنَاِس ما زُنِّ َآ كُِتَبنّيِ كز ُهمز لكّذِ

مز َوكََعلَّ
ُآوَ  

َّ
 فاكبيا  يف لل مة متناول بيا  معاّن لكرآن   لكه، وبيا  معاّن ن كفاظه.﴾مََتَفر
ما روي نع ن يب عبد لكآمحن لكسلمي قال: حدثنا لكذني َكونل مرآئوننا لكرآن   كعامث  نب  -2

ذل تعلمول عرش ن ايت  م اجاوزوها وغريمه -عفا  ولنب مسعود مهم َكونل ل 
ا ريض هللا عهنم ن 

 ىتح متعلمول ما فْيا نم لكعلم ولكعمل، قاكول: فتعلمنا لكرآن   ولكعلم ولكعمل مجيعا.
: ن   لنب معآ ن قام ىلع حفظ سورة لكبرآة مثا  سنولت.

 
مام ماكك يف لكموطآ  وذكآ لال 

ه ال يستفسوه، فريف بكرآن   كتاب هللا لكذي بل   لكعادة متنع قوما ن   مرآؤول كتاب و -3
 َناهتم وسعادهتم يف لكدنيا ولل خآة.

مام ن محد -4 خآجه لال 
ولنب ماجة نع معآ نم ن   لكآسول صىل هللا عليه  -يف مسنده -ما ن 

 وسلم قبض قبل ن   مفس ن مة لكآب..
  و م مفس  لكرآن  قاكول: َفوى ذكك: ن   لكنيب صىل هللا عليه وسلم َك  مفس لك ما زنل نم

 هذه لل مة.
 وقد رّد عليه مبا ميل:

نه ال دكيل يف ن مة سورة لكنحل ىلع ن   لكآسول فس لكرآن   لكه، ول منا لكبيا  ولكتبيني ال  -1 ل 
 مرو  ل ال كما ن شلك فهمه.

 ثم ل   لل مة نفسها تبني ن   لكمطلوب نم لكمسلمني ن   متفرآول يف ن ايت لكرآن  ..
ل ل مهم  م حيددول لكزنم لكذي َكون -ن مضا -وله ن وب عبد لكآمحن لكسلميوال دكيل يف ما ر -2

حيفظو  فيه لكعرش ن ايت.. ثم ل مهم َكونل معلمو  كثريل منه مما ال حيتاج ل ىل بيا  فهم ن هل 
 لللسا  لل ول، ولكبيا  ولكفصاحة.

  لكآسول صىل هللا عليه وسلم َتيف قبل تفسري ن مة لكآب ال مد -3
 
ىلع ما  للستدالكهم بآ

 ول منا هو دكيل ىلع ن   لكآسول صىل هللا عليه وسلم  م مبني كهم لك معاّن لكرآن  . -ن رلدول
 



 

 972 نبّينا حممد صلى هللا عليه وسلم كمفّسر للقرآن الكرمي )دراسة حتليلية موضوعية(

 

 ثم ل   شيخ لال سالم لنب تيمية نفسه مرول يف ن حسن طآق لكتفسري:
ول: ل   ن حص لكطآق تفسري لكرآن   بكرآن  .

 لل 
 لكثاّن: فا   ن عياك ذكك فعليك بكسنة.

مهم لكثاكث: ل ذل  م َند  قولل لكصحابة، فا 
لكتفسري يف لكرآن   وال يف لكسنة رجعنا يف ذكك ل ىل ن 

 ن درى لكناس بذكك كما شاهدوه نم لكرآلئن ولل حولل لكيت لختصول هبا.
ذل  م َند يف لكرآن   وال يف لكسنة وال عند لكصحابة ما رنمد رجعنا ل ىل ن قولل لكتابعني  لكآلبع: ل 

 كمجاهد نب جرب.
 لكآسول  م مفس لكرآن   لكرآمم لكه.معىن ذكك ن   
وهو للسيويط وغريه، لكذني ذهبول ل ىل ن   لكآسول صىل هللا عليه وسلم  م  لكآن ي لكثاّن:

حصابه معاّن لكرآن   لكه، ول منا بني لكرليل لكنادر، ولستدكول ىلع ذكك:
 مبني ل 

 ل هللا صىل هللاروله لكزبلر: نع عائشة قاكت: ما َك  رسو -حدمث روي نع لكسيدة عائشة -1
 عليه وسلم مفس شيئا نم لكرآن   ل ال ن اي بعدد، علمه ل ايهن جربمل.

 بيا  لكآسول كلك معاّن لكرآن   متعذر. -2
لللهم فرهه يف لكدني وعلمه »كو فس لكآسول لكرآن   لكه ما دعا النب عباس قائال:  -3

ومل
 
 « .لكتآ

 لكآد علْيم:
ث منرآ غآمب ل نه نم رولمة حممد نب جعفآ ن ما لحلدمث لكذي لستدكول به فهو حدم -1

 لكزبريي، وهو مطعو  فيه.
ون ما لكدكيل لكثاّن فال بد ن مضا ىلع ندرة ما جاء نع لكنيب صىل هللا عليه وسلم يف لكتفسري،  -2

ذ ل   دعوة ل ماك  لكتفسري بكنسبة ل ايت قالئل، وتعذره لللك غري مسلمة.  ل 
  ن   لكنيب صىل هللا عليه وسلم  م مفس لك معاّنكو سلمنا ن   لكدكيل لكثاكث مدل ىلع -3

 لكرآن  ، فال نسلم ن نه مدل ىلع ن نه فس لكنادر منه كما هو لكمدىع.
 لكتوفيق بني لكآن مني:

 روى لنب جآري بسنده نع لنب عباس قال :لكتفسري ىلع ن ربعة ن وجه:
 وجه تعآفه لكعآب نم الكمها. -1
 وتفسري ال معذر ن حد جبهاكته. -2
 لمه لكعلماء.وتفسري مع -3
 وتفسري ال معلمه ل ال هللا. -4
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حصابه ما ريجع فهمه ل ىل معآفة الكم لكعآب ل   
و م مفس لكآسول صىل هللا عليه وسلم ل 

فهام ل ىل معآفته وهو لكذي ال معذر ن حد 
لكرآن   زنل بلغهتم، و م مفس كهم ما تتبادر لل 

رث هللا
 
  بعلمه كريام لكساعة .جبهله ل نه ال خيىف ىلع ن حد، و م مفس كهم ما لستآ

ول منا فس كهم لكآسول صىل هللا عليه وسلم بعض لكمغيبات لكيت ن خفاها هللا عهنم ... 
مضا كثريل مما مندرج حتت لكرسم لكثاكث وهو ما معلمه لكعلماء وريجع ل ىل 

وفس كهم ن 
لجهتادمه، كبيا  لكمجمل، وختصيص لكعام، وَتضيح لكمشلك، وما ل ىل ذكك مما خىف 

 10اه، ولكتبس به لكمآلد.معن
رلبعا: لكموقف لكصحيح يف لكردر لكذي فّس لكنيب صىل هللا عليه وسلم، لكرآن   

 لكرآمم:
بعد ذكآ لخلالف بني لكعلماء يف لكردر لكذي فّسه لكآسول صىل هللا عليه وسلم نم لكرآن  ، 

ذكآ لكموقف لكآلحج ما فهمت نم لل دكة لكنرلية ولكعرلية، فهو ما مىل:
 
 سآ

 ن قول يف جولب هذل لكسؤلل: 
 ن ي هل فّس لكنيب حممد صىل هللا عليه وسلم مجيع لكرآن   لكرآمم؟

نعم ّفس لكنيب صىل هللا عليه وسلم مجيع لكرآن   بروكه وبعمله وبترآريلته؛ ل   لك ما فعل 
 ن و قال ن و ن شار ن و سرت ىلع ن ي فعل بعد رؤمته ن مامه فهو نم تفسري معيل للرآن   لكرآمم: 

ٌ ُُيىَح﴾ ك  َوىحز
َ
اّل َهَوى﴾ ﴿ل ِ ز ُهَو ل ِ

ِطُق نَعِ لكز  روكه تعاىل: ﴿ َوَما مَنز
كيه " ي " ال متلكم هبوله وشهوته، ل منا متلكم مبا ُيىح هللا ل 

"وما مرول قوال نع هوى  11ن 
كيه، ومبلّغ ما  وحاه ل 

وغآض، وما منطق بكرآن   نع هوله لكشخيص، ل منا منطق وبىح نم هللا ن 
 موفورل نم غري زايدة وال نرصا ؛ فلذل ن مآ هللا حبسانه وتعاىل مطلرا بدو  ن ي ن مآ به َكمال

ُرول 
َ
ُه َفانزهَتُول َولّت ز َعنز

ُ
ُُذوُه َوَما مَهَاُك

َ
 َف
ُ
ُسول ُ لكّآَ

ُ
ختصيص يف الكمه لكمجيد قائال: ﴿َوَما ن ََتُك

ِعَراِب﴾ َ َشِدمُد لكز ّ َ هللّاَ َ ل ِ
 12هللّاَ

يب حممد صىل هللا عليه وسلم فاتبعوه، ن و ن مهاُك نع يشء لكمآلد مهنا، لك ما ن مآُك ن
فاجتنبول عنه ؛ وخافول نم عذلب هللا عزوجل ل    م تطيعول نبيمك. ن ي هذل حمك "عام يف 
لك ما ن مآ به لكنيب صىّل هللا عليه وسّلم ن و مهي عنه نم قول ن و معل نم ولجب ن و مندوب ن و 

 13غريه "مستحب ن و مهى نع حمآم فيدخل فيه لكىفء و
مام لكبخاري يف حصيحه رولمة عبد هللا نب مسعود يف تفسري هذه لل مة:  وذكآ لال 

 :
َ
ِ، َقال ِد هللّاَ ِن »"نَعز َعبز َصاِت َولكُمَتَفّلَِجاِت، ِللزُحسز اِت َولكُموتَِشَماِت، َولكُمَتَنّمِ ُ لكَولِِشَ

كََعَن هللّاَ
 ِ لِت َخلزَق هللّاَ َ ُه َفَبلََغ َذِكَك لمز « لكُمَغرّيِ

نَّ : ل ِ َاَءتز َفَراَكتز
َ
ُروَب، َف ّمُ مَعز

ُ  َكَها ن 
ُ
َسٍد مَُرال

ًة نِمز َبىِن ن َ
َ َآن 



 

 972 نبّينا حممد صلى هللا عليه وسلم كمفّسر للقرآن الكرمي )دراسة حتليلية موضوعية(

 

 هللُا َعلَيز 
َ
ِ َصىّل  هللّاَ

ُ
َعُن نَمز كََعَن َرُسول كز

َ : َوَما ِِل ن 
َ
َت، َفَرال َت َوَكيز َت َكيز َك َكَعنز

نَّ
َ َك ن  ِه َبلََغىِن َعنز

 ِ َم، َونَمز ُهَو يِف كَِتاِب هللّاَ
َ
، َوَسّل

ُ
ُت ِفيِه َما َتُرول َا َوَجدز

َ
، مف ِ َحنيز وز

َ
َ للّل ُت َما َبنيز

: َكَردز َقَآن ز ، َفَراَكتز
ز َعنز 

ُ
ُُذوُه َوَما مَهَاُك

َ
 َف
ُ
ُسول ُ لكّآَ

ُ
ِت: ﴿َوَما ن ََتُك

َما َقَآن ز
َ ِتيِه، ن  ِتيِه َكَردز َوَجدز

ِت َقَآن ز : كَِِئز ُكنز
َ
ُه َقال

:  14َفانزهَتُول﴾
َ
: َبىَل، َقال َهيِب َقاَكتز : َفاذز

َ
َعلُونَُه، َقال لََك مَفز هز

َرى ن َ
ِ ن َ
ّ
ّن : َفا ِ ُه، َقاكَتز  مَهَى َعنز

ُه َقدز
نَّ َفا ِ

هُتَا" : َكوز ََكنَتز َكَذِكَك َما َجاَمعز
َ
ًئا، َفَرال ، َفلَمز رَتَ نِمز َحاَجهِتَا َشيز  15َفانزُظِآي، َفَذَهَبتز َفَنَظَآتز

سيجد فْيا ما يساعده ىلع فهم لكرآن   ولكدلرس سرية لكآسول صىل هللا عليه وسلم 
لكرآمم؛ ل   كثري نم لل حدلث ولكوقائع لكيت مآت ربسول هللا صىل هللا عليه وسلم َتحض 
وتفس لكرآن   لكرآمم؛ فلذل ن دركت هذه لحلريرة سيدة ن م لكمؤمنني عائشة ريض هللا عهنا 

جابت عندما سئلت نع خلق رسول هللا صىل هللا عليه وسلم فراكت
 
ره : )َك  خلفآ

 لكرآن  (.
ُت َعائَِشَة، َفُرلزُت: اَي  َتيز

َ : ن 
َ
ِ َعاِمٍآ، َقال ِ ِهَشاِم نبز ِد نبز مام ن محد يف مسنده: "نَعز َسعز خآج لال 

ن 
ن   ُرآز : " ََكَ  ُخلُُرُه لكز َم، َقاكَتز

َ
ِه َوَسّل  هللُا َعلَيز

َ
مىِن ِِبُلُِق َرُسوِل هللاِ َصىّل رِبِ خز

ِمِننَي، ن َ ُمؤز ّمَ لكز
ُ َما َ  ن 

َ ، ن 
َك َكَعىَل ُخلٍُق َعِظيٍم﴾

نَّ : ﴿َول ِ
َ
 هللاِ َعّزَ َوَجّل

َ
ل ن َ ، َقوز ُرآز  لكز

ُ َآن  َل،  16َترز َتَبّتَ
َ  ز ن 
ِرمُد ن َ

ُ ِ ن 
ّ
ّن ُت: َفا ِ

" ُقلز
َوٌة﴾ سز

ز يِف َرُسوِل هللاِ ن ُ
ُ

: ﴿كََردز ََكَ  َكمك
ُ َآن  َما َترز

َ ، ن  َعلز : " اَل َتفز َج  17َقاَكتز ّوَ  َحَسَنٌة؟ َفَردز ََتَ
ُ
َرُسول

َم، َوَقدز ُوكَِد َكُه"
َ
ِه َوَسّل  هللُا َعلَيز

َ
 18هللاِ َصىّل

ن ي لكسرية لكنبومة لكها تفسري معيل للرآن   لكرآمم، ولك ن مآ متعلق بذلت لكآسول هللا 
 صىل هللا عليه وسلم فهو بيا  وتفسري كالكمه لكمجيد: 
ز يِف َرُس 

ُ
ُجوفلذل قال هللا حبسانه وتعاىل: ﴿َكَردز ََكَ  َكمك َوٌة َحَسَنٌة كَِمنز ََكَ  رَيز سز

ِ ن ُ َ  وِل هللّاَ هللّاَ
َ َكِثرًيل﴾ ِخَآ َوَذَكَآ هللّاَ َم للز  َيوز   19. َولكز

يس بكنيب صىّل هللا عليه وسلّم ُيم لل حزلب وغريه يف ن قولكه 
 
ن ي "هذل ن مآ نم هللا تعاىل بكتآ

: نم ربه عز وجل، ولكمعىن ون فعاكه ون حولكه، وصربه ومصاربته وجماهدته ولنتظار لكفآج
سيتم 

 
كرد َك  كمك ن هيا لكمؤمنو  قدوة صاحلة ومثل ن ىلع حيتذي به، فهال لقتدمتم وتآ

ذل  قدلم ولكصرب ولكمجاكدة، ل  ىلع يف لكشجاعة ولال 
بشمائله صىّل هللا عليه وسلّم، فهو مثل ن 

 20كنتم رتمدو  وثلب هللا وفضله، وختشو  هللا وحسابه"
فيبدول كنا نم لل دكة ن   سرية لكنيب صىل هللا عليه وسلم لكها تفسري معيل كرتاب هللا     

عزوجل، ولك ما قال ن و فعل ن و سرت نع يشء ن ي و م مينع عنه فهو شامل يف تفسري لكرآن   
لكرآمم؛ فلذل ن قول مجيع ن ونلع لحلدمث مهما َك  متعلق بكرول ن و بكفعل ن و بكترآري، وهو 

وبيا  كالكم هللا حبسانه وتعاىل، ولخلالف لكذي ُيجد بني لكعلماء يف لكردر لكذي تفسري 
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فّسه لكنيب صىل هللا عليه وسلم وهو يف حرص لكمعىن تفسري لكرآن   بكسنة بل قولل لكآسول 
 دو  لكعمل ولكترآري، ن ي هل فّس رسول هللا صىل هللا عليه مجيع لكرآن   بروكه؟ 

 ي درلسة منوذجية:خامسا: لكتفسري لكنبو
كما عآفنا سابرا ن   تفسري لكرآن   نم وظائف ن ساسية للنيب صىل هللا عليه وسلم، وهو 
كهية يف الكم هللا عزوجل،  حاكم لال 

مبني ل حصابه ما َكونل حيتاجو  لكبيا  ولكتوضيح يف لل 
ذل ثبت   ؤيول عنه ل 

 ن ي لحلدمث لكنبوي مبني وشارح للرآن   لكرآمم، وال اجوز ل حد ن 
رسلره وحرمه نم لكغري.

 
 بسند حصيح؛ ل   صاحب لكرآن   ن علم بآ

 ل ىل لكسنة:
 
ذل  م َند تفسري لكرآن   نم لكرآن   فنلجآ  فا 

ذكآ بعض مناذج نم تفسري قوِل نم لكسنة لكنبومة لكرشمفة؛ ل   ال ميرن ِل ن   ن ذكآ يف 
 
سآ

 هذل لكمرال مجيع ن ونلع لكتفسري بكسنة:
 تفسري لكمجمل وبيانه بكسنة:

قامة لكصالة ولكزَكة ولكصوم ولحلج وغريه نم لل حاكم لكرشعية  ن مآ هللا حبسانه وتعاىل ال 
مطلرا يف لكرآن   لكرآمم بدو  ذكآ مولقيت لكصالة وعددها وكيفيهتا، وعدد ركعاهتا، 
وكذل بيا  مرادري لكزَكة ومناسك لحلج، وقد بنّي لكنيب صىل هللا عليه وسلم مجيع لل حاكم 

َصيّلِ » ا قال: لكرشعية، كم
ُتُموِّن ن ُ مز

َ ول َكَما َرن 
ُ
ز َكَعيّلِ اَل » وقال  21«َوَصّل

ُ
مك

َ
ُخُذول َعىّنِ َمَناِسر

َد َعاِِم َهَذ  ز َبعز
ُ

َرلُك
 . 22«ن َ
 َتضيح لكمشلك بكسنة: 

 ن حصاب لكآسول
 
ذل ن شلك ن ي حمك نم ن حاكم لكرشعية نم لكرآن   لكرآمم فلجآ  هللا ريض-ل 

 هللا عليه وسلم:ل ىل رسول هللا صىل  -عهنم
 : َكتز ا زَنَ : َكّمَ

َ
ُه، َقال ُ َعنز ِ َحاِتٍم َريِضَ هللّاَ مام لكبخاري يف حصيحه، "نَعز َعِدّيِ نبز خآج لال 

كما ن 
َوِد﴾ ]لكبرآة:  سز

ِط لل َ َيُض نِمَ لخلَيز بز
َ ُط لل  ُ لخلَيز

ُ
َ كمَك  مََتَبنّيَ

َوَد، 181﴿ىتَحَّ سز
ىَل ِعَراٍل ن َ ُت ل ِ [ مَعَدز

ىَل ِعَر  ُت ىلَعَ َول ِ َتِبنُي ِِل، َفَغَدوز ِل، َفالَ يَسز يز
َ
نزُظُآ يِف للّل

َ ََعلزُت ن 
َ
زَت ِوَساَديِت، َف ََعلزهُتَُما حتَ

َ
َيَض، َف بز

َ  اٍل ن 
 :
َ
ُت َكُه َذِكَك َفَرال َم، َفَذَكآز

ِه َوَسلَّ  هللُا َعلَيز
َ
ِ َصىّل ِل َوَبَياُض »َرُسوِل هللّاَ يز

َ
َا َذِكَك َسَولُد للّل

َ
مّن ل ِ

 َ   23«"اِر لكهّنَ
ن ي فس لكنيب صىل هللا عليه وسلم لخليط لل بيض ولخليط لل سود ببياض لكهنار وسولد 

 للليل.
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 ختصيص لكعام بكسنة: 
خّصص لكنيب صىل هللا عليه وسلم لل حاكم لكعام لكيت وردت يف ن ايت لكرآن  ، وحضها وبيهنا 

كرشك، ختصيص معىن لكظلم بل حصابه عند حيتاجو  بيامها نم كسانه: ونم هذه لل مثلة: 
ميَ  ِبُسول ل ِ

ز مَلز
َ

ِذنَي ن َمُنول َو م
َ
مَُة: ﴿لّك كَتز َهِذِه لل  ا زَنَ : َكّمَ

َ
ُه، َقال ُ َعنز ِ َريِضَ هللّاَ ِد هللّاَ مَهُمز ا"نَعز َعبز

َم، َوَقاُكول 24ِبُظلزٍم﴾
َ
ِه َوَسّل  هللُا َعلَيز

َ
ِ َصىّل َاِب َرُسوِل هللّاَ حصز

ِب َشّقَ َذِكَك ىلَعَ ن َ ز مَلز
َ

ّمَُنا  م
َ ميَانَُه : ن  سز ل ِ

ِل ُكرز  ىَل َقوز َمُع ل ِ اَل تَسز
َ َس ِبَذلَك، ن  ُه كَيز

نَّ َم: " ل ِ
َ
ِه َوَسّل  هللُا َعلَيز

َ
ِ َصىّل  هللّاَ

ُ
 َرُسول

َ
اَ  مَ ِبُظلزٍم؟ َفَرال

َك﴾ ز ّ َ لكرّشِ ِنِه: ﴿ل ِ  26َكُظلزٌم َعِظيٌم " 25اِلبز
 معىن لكعام بكظلم، فراكول: ن منا  م مظلمن ي فهم لكصحابة رضول  هللا علْيم ن مجعني 

نفسه؟ َفّص لكنيب صىل هللا عليه وسلم معىن لكعام بكرشك مستدال نم ن مة سورة كرما ، 
ونم هذل لكامنذج متضح كنا ن سلوب تفسري لكنيب صىل هللا عليه وسلم ن ي هو مفس لكرآن   

 ن وال بكرآن  .
كت ن م لكمؤمنني عائشة ريض هللا عهنا نع

 
 لكنيب صل هللا عليه ون كه وسلم نع هذه كما سآ

ل َوُقلُوهُبُمز َوِجلٌَة﴾ َُتَ  َما ن ََتز ِذنَي ؤُيز
َ
َآ  27لل مة: ﴿َولّك وُبَ  لخلَمز َ ِذنَي يرَشز

َ
مُهُ لّك

َقاكَتز َعائَِشُة: ن َ
 
ُ
ِذنَي مَُصوُموَ  َومَُصّل

َ
ُُم لّك مِق، َوَكِرهّنَ ّدِ َت لكّصِ

: " اَل اَي ِبنز
َ
ُقوَ ؟ َقال ِ ُقوَ  َويَسز

َ
، َومُهز وَ  َومََتَصّد

لِت َومُهز كََها  َ رَيز
ز
وكَِئَك يَُساِرُعوَ  يِف لخل

ُمز ثم قآن  بعدها: ﴿ن ُ َبَل ِمهنز  ز اَل ُترز
خَيَاُفوَ  ن َ
 28،29َساِبُروَ ﴾

مبثل هذه لكامنذج تنري كنا مهنج لكنيب صىل هللا عليه وسلم يف تفسري لكرآن   لكرآمم، ن ي 
 رآن   بكرآن   ثم بكسنة. ن وال علينا ن   نفّس لك

 ترييد لكمطلق بكسنة:
ن طلق هللا حبسانه وتعاىل الكمه ن حياان يف لكرآن   لكرآمم، فرّيده لكنيب صىل هللا عليه وسلم 

 بروكه ن و بعمله. كروكه تعاىل: 
َول ُة ِللز َوِصّيَ ل لكز ً َك َخريز ُت ل ِ ز رَتَ َموز ُ لكز

ُ
َحَدُك

َذل َحََضَ ن َ ز ل ِ
ُ

مك َآِبنَي ﴿ُكِتَب َعلَيز قز
َ ِ َوللز  ِكَدنيز

ِرنَي﴾ ُمّتَ ا ىلَعَ لكز
ً
ُآوِف َحّر َمعز  30ِبكز

ُه ىلَعَ  ُت ِمنز َفيز شز
ِح َمَآًضا ن َ ُت َعاَم لكَفتز : َمِآضز

َ
ِبيِه َقال

َ اٍص، نَعز ن 
َ
يِب َوّق

َ ِ ن  ِد نبز ِ َسعز "نَعز َعاِمِآ نبز
ّ َ ِِل َم  ِ، ل ِ

 هللّاَ
َ
َم مَُعوُدِّن، َفُرلزُت: اَي َرُسول

َ
ِه َوَسّل ُ َعلَيز  هللّاَ

َ
ِ َصىّل  هللّاَ

ُ
ََتِّن َرُسول

َ  
ِت، َفآ ِثرًيل، ااًل كَ لكَموز

 :
َ
ِِه؟ َقال وِِص مِبَاِِل لُكّ

ُ 
َفآ
َ َنيِت، ن   لبز

َ
اّل ثىُِن ل ِ َس رَيِ : « اَل »َوَكيز

َ
، ُقلزُت: « اَل »، ُقلزُت: َفُثلََُثز َماِِل؟ َقال

 :
َ
ُآ؟ َقال طز

َ
: « اَل »َفاكّش

َ
لُُث؟ َقال

ُ
َك ل ِ ز َتَذرز َوَرثََتَك »، ُقلزُت: َفاكّث

نَّ لُُث َكِثرٌي، ل ِ
ُ
لُُث َولكّث

ُ
  لكّث

َ ِنَياَء ن  غز
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 ل
َت ِفْيَا ىتَحَّ ِجآز

 ن ُ
َ
اّل ِفَق نََفَرًة ل ِ نز ُتنز

َك كَ
نَّ اَس، َول ِ ُفوَ  لكّنَ

َ
ّف
َ
 ز َتَذَرمُهز َعاَكًة مََتر

ٌ نِمز ن َ َمَة لَخريز رز
ُ
ّل

ِتَك 
َ َآن  ىَل يِف لمز َفُعَها ل ِ  31«"رَتز

 تبني لكمعاّن بكسنة:
ِ مثال ذكك تفسري  قوكه تعاىل:  ُضوِب َعلَْيز َمغز اكنَِّي﴾﴿لكز

َ
 32مز ولكّض

 ولنب حبا  يف حصيحه نع عدي نب حاتم قال: -وحسنه -فرد ن خآج ن محد ولكرتمذي
 :
َ
َم َقال

َ
ِه َوَسّل ُ َعلَيز  هللّاَ

َ
يِبِّ َصىّل

ِ َحاِتٍم، نَعِ لكّنَ ِمز »"نَعز َعِدّيِ نبز ُضوٌب َعلَْيز
لكَْيُوُد َمغز

 
ٌ
ل
َّ
َصاَرى ُضال  33«"َولكّنَ

عليه وسلم: لكمآلد نم لكمغضوب علْيم مه لكْيود، ونم لكضاكني قال رسول هللا صىل هللا 
 مه لكنصارى.

 َتضيح ن حاكم زلئدة ىلع ما جاء يف لكرآن  :
﴾ ...  -مثال -فرد ن ورد لكرآن   ز

ُ
َح ن بُؤُك

َ
ِرُحول ما نَر لكمحآمات يف قوكه تعاىل: ﴿وال َتنز

ثبتت لل حاد
 
﴾ لل ايت. فآ ز

ُ
هاُتمك ّمَ

ُ ز ن 
ُ

مك َمتز َعلَيز  مث زايدة ىلع ذكك مثال: لجلمع بني﴿ُحّآِ
 لكمآن ة ومعهتا، ولجلمع بني لكمآن ة وخاكهتا. 

 :
َ
َم َقال

ِه َوَسلَّ  هللُا َعلَيز
َ
ِ َصىّل  هللّاَ

َ
ّ َ َرُسول

َ ُه: ن  ُ َعنز َة َريِضَ هللّاَ َ يِب ُهَآريز
َ َ »"نَعز ن  َمُع َبنيز ِة اَل اُجز

َ ن   لكَمآز
ِة َوَخ 

َ ن  َ لكَمآز هِتَا، َواَل َبنيز  ، 34«" اَكهِتَاَومَعَّ
بنحو هذه لكامنذج َند تفسري لكرآن   لكرآمم بكسنة لكنبومة لكرشمفة، ن ي كيف فس لكنيب 

عندما  م مفهمو معاّن لكرآن  ، ون زلل  -ريض هللا عهنم-صىل هللا عليه وسلم ل حصابه 
 35لال شاكالت مما متومه لال شاكل يف لكمة ن و كفظ ن و يف معىن.

 لكسنة لكنبومة يف تفسري لكرآن   لكرآمم:سادسا: رتجيح مبا ثبت نم 
رحج مجهور لكمفسني لكتفسري لكنبوي ىلع ن ي تفسري دونه ما عدل تفسري لكرآن   بكرآن  ؛ 
قولل 

 
وال ريجع ل ىل تفسري لكرآن   بكرآن  ، ثم تفسري لكرآن   بكسنة، ثم تفسري بآ

ل   ن 
ذل ثبت نم لكس ة فال مصار ل ىل نة تفسري لل ملكصحابة ولكتابعني، ثم بللغة لكعآبية، وكرن ل 

 قاعدتني: ىلع هذني -رمحهم هللا-قول ن حد غري لكسنة لكنبومة؛ فلذل لتفق مجهور لكمفسني
مة فال مصار ل ىل غريه ((لل وىل: 

 36))ل ذل ثبت لحلدمث ، وَك  نصا يف تفسري لل 
  37((خاكفه)) ل ذل ثبت لحلدمث ، وَك  يف معىن ن حد لل قولل فهو مآحج كه ىلع ما لكثانية: 

كيه؛ ل   لكنيب صىل هللا عليه  مة فيجب لكمصري ل 
ذل ثبت لحلدمث لكصحيح يف تفسري لل  ي ل 

ن 
 وسلم ن علم لكناس بتفسري لكرآن  .
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 لكنموذج لل ول:
 تفسري قوكه تعاىل: 

ِ َقاِنِتنَي﴾ ََط َوُقوُمول هلِلَّ ُوسز ِة لكز
َ
ال لََولِت َولكّصَ    38﴿َحاِفُظول ىلَعَ لكّصَ

 لكمآلد نم لكصالة لكوسَط يف هذه لل مة؟ن ي ما 
مام لكشوَكّن رمحه هللا يف  39ورد لخلالف بني ن هل لكعلم يف تعيني صالة لكوسَط، وذكآ لال 

 ومهنا:  40كتابه نيل لل وطار مثانية عرش قوال
 لكرول لل ول: لكمآلد نم لكصالة لكوسَط صالة لكعرص.

 لكرول لكثاّن: يه صالة لكصبح.
  صالة لكمغآب.لكرول لكثاكث: يه

 ون رحج لكرول نم هذه لل قولل يه لل ول، ن ي يه صالة لكعرص. 
كيه ذهب مجهور لكمفسني كما ثبت عند لكبخاري ومسلم ون هل لكسنن وغريمه نم  ول 
حدمث ىلع قال: كنا رنلها لكفجآ ىتح مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسلم مرول : ُيم 

 41صالة لكعرص مل  هللا قبورمه ون جولفهم انرل". لل حزلب ، "شغلوان نع لكصالة لكوسَط
 مثله.

ً
خآج مسلم ولكرتمذي ولنب ماجه وغريمه نم حدمث نب مسعود مآفوعا

 42ون ز
 
ً
ون خآجه لكزبلر  43ون خآجه لنب جآري ولنب لكمنذر ولكطربلّن نم حدمث نب عباس مآفوعا
 لكزبلر بسند حصيح 

ً
 ون خآجه ن مضا

ً
مث حذمفة نم حدب سناد حصيح نم حدمث جارب مآفوعا

.
ً
 44مآفوعا

 رمحه هللا يف تفسري هذه لل مة: 45وقال لكشيخ لكرنويج
"كرد ورد يف تعيني لكصالة لكوسَط، ن مها صالة لكعرص نم غري ذكآ ُيم لل حزلب ن حادمث 
مها لكعرص. وقد روى نع 

 
مآفوعة ل ىل لكنيب صىل هللا عليه وسلم وهذه ن حادمث مرصحة بآ

ا ال رص ن اثر كثرية ويف لكثابت نع لكنيب  صىل هللا عليه وسلم  ملكصحابة يف تعيني ن مها لكع
مهما قاال ل مها صالة لكصبح كما 

حيتاج معه ل ىل غريه. ون ما ما روي نع ىلع ونب عباس ن 
 عهنما

 
، ون خآجه نب جآري نع نب عباس وكذكك غريه نع نب معآ 46ن خآجه ماكك يف لكموطآ

 ا يشء نم لكمآفوع ل ىل لكنيب صىل هللا عليهون يب ن مامة فلك ذكك نم ن قولكهم ، وكيس فْي
ذل عارض ما ثبت نع لكنيب صىل هللا عليه وسلم  وسلم ، وال تروم مبثل ذكك جحة ال سيما ل 
قولل نم 

 
قولل لكصحابة  م ترم بآ

 
  مدىع فيه لكتولرت ، ول ذل  م ترم لحلجة بآ

ثبوَت ميرن ن 
ب سناد  جة مبا ن خآجه نب ن يب حاتمبعد نم لكتابعني وَتبعْيم بل وىل. وهرذل ال تروم لحل

حسن نع نب عباس ن نه قال صالة لكوسَط لكمغآب. وهرذل ال لعتبار مبا ورد نم قول 
 47مجاعة نم لكصحابة ن مها لكظهآ وغريها نم لكصلولت."
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كيه مال لكشيخ لكسعدي  رمحه هللا يف تفسريه: 48ول 
لََولِت﴾ معوما، وىلع ﴿ل مآ تعاىل بكمحافظة ﴿ىلَعَ لكّصَ

 
ََط﴾ويه لكعرصمآ ُوسز الِة لكز  كّصَ

 49خصوصا.
 لكنموذج لكثاّن:
 : تفسري قوكه تعاىل

ّ َ ُقآز  ِآ ل ِ َفجز
ن َ  لكز ِل َوُقآز يز

َ
ىَل َغَسِق للّل ِس ل ِ مز

َ
َة ِكُدُكوِك لكّش

َ
ال ِِقِ لكّصَ

َ ُهوًد ﴿ ن  ِآ ََكَ  َمشز َفجز    50﴾لن َ  لكز
  وقد ذكآ لكمفسو  يف تفسري:

ِآ  َفجز ن َ  لكز ّ َ ُقآز ُهوًدل﴾ قوكني ثم رحجول رن اي ولحدل مهنما كما ميل:﴿ل ِ  ََكَ  َمشز
 تشهده وحتَضه مالئرة للليل ومالئرة لكهنار. لكرول لل ول:
 يشهده لكرثري نم لكمصلني يف لكعادة. لكرول لكثاّن:

كة رحج مجهور لكمفسني
 
كررردالكرررة لحلررردمرررث لكرررنررربررروي عرررلررريررره لكرررآن ي لل ول   51بعد عآض لكمسآ
مرة فال ومعتمردل ىلع هرذه  ذل ثبرت لحلردمررث ، وَك  نصرررررا يف تفسررررري لل  لكررراعردة لكرتجيحيرة: ))ل 
ُهوًدل﴾  52مصررررررار ل ىل غريه (( ِآ ََكَ  َمشررررز َفجز ن َ  لكز ّ َ ُقآز ي ن    ن ي ن   لكمآلد بروكرره حبسررانرره وتعرراىل : ﴿ل ِ

تشررررهررده وحتَضرررره مالئرررة للليررل ومالئرررة لكهنررار، كمررا ورد ذكررك يف لحلرردمررث لكصررررحيح لل يت 
مصررررعررد هرؤالء فرهو يف ن خآ دُيل  للليررل ون ول دُيل  لكهنررار.وقررد ن خآج ن محرررد فريرزنل هرؤالء و

ولكرتمررذي وحصحرره ولكنسررررررا  ولنب مرراجررة ولنب جآري ولنب لكمنررذر ولنب ن يب حرراتم ولحلرراُك 
وحصحرره ولنب مآدومرره ولكبْيا يف لكشررررعررب نع ن يب هآرية نع لكنيب صررررىل هللا عليرره وسررررلم يف 

مرة قرال: " تشررررهرده مالئررة للليرل  وهو يف لكصررررحيحني عنه   53ومالئررة لكهنرار متمع فْيا "لل 
قآن ول  وب هآرية ل 

 بلفظ اجتمع مالئرة للليل ومالئرة لكهنار يف صالة لكفجآ ثم مرول ن 
ً
مآفوعا

 55ويف لكباب ن حادمث." 54ل   شئتم ل   قآن   لكفجآ َك  مشهودًل،
 كررراعرردةلمجرهرور لكرمرفسررررني لكرترفسررررري لكرنبوي ىلع لكتفسررررري بكآن ي، معتمرردل ىلع  رحجّ هررررذل 

كيرره؛ ل   لكنيب لكرتجيحيررة مررة فيجررب لكمصررررري ل 
ذل ثبررت لحلرردمررث لكصررررحيح يف تفسررررري لل  ي ل 

، ن 
 فس لكرآن  .ن   م ن ساسية ونم وظيفته ،صىل هللا عليه وسلم ن علم لكناس بتفسري لكرآن  

 لخلامتة ولكنتاجئ:
كْيا لكباحث نم خالل هذه لكدرلسة تطبيرية، فهي:ن وال: تفسري ون ما لكنتاجئ  لكيت وصل ل 

لكرآن   نم ن مه وظائف لكنيب صىل هللا عليه وسلم، اثنيا: فّس لكنيب صىل هللا عليه وسلم 
يل للرآن   مله، اثكثا: لكسرية لكنبومة تفسري معلك لكرآن   ن حياان بروكه وبترآريه وغاكبا بع

ن حصاب لكآسول رضول  هللا علْيم ن مجعني حيتاجو  لكبيا  ولكتوضيح  لكرآمم، رلبعا: َك 
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كو  نم لكنيب صىل هللا عليه وسلم، خامسا: لستدلل بكسياق لكرآن ّن 
 
لل ايت فلذل َكونل يسآ

ذل ثبت تفسري لكرآن   نم لكسنة فال اجوز  نم طآق لكنيب لكآمحة للتفسري لكرآن  ، سادسا: ل 
 لكعدول عنه.

 
 
خوذة مما سبق يف هذل لكبحث لكعلمي، مفا وجدتم حصيحا سلامي فهو نم فهذه لكنتتاجئ مآ

َتفيق هللا، وما وجدتم دو  ذكك فهو مىن ونم لكشيطا ، ون دع هللا ن   اجعل هذل لجلهد 
ن مني  ،خاكصا كوجهه لكرآمم، وجعله ِل سعادة يف لكدنيا ولل خآة، ون   مغفآِل مما ن خطئت

 ايرب لكعاكمني.
 وهو لكمستعا  وهللا ن علم بكصولب
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