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الوسائل اإليضاحية غري اللفظية
يف الروايات التفسريية
The nonverbal Illustrative methods in Tafseer
(Quranic interpretation) narrations

إعداد:
د .علي بن عبد اهلل بن محد السكاكر
األستاذ املشارك بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية

الوسائل اإليضاحية غير اللفظية في الروايات التفسيرية ،د .علي بن عبد اهلل بن حمد السكاكر

املستخلص
ص الصحابةُ على
إن املتأمل يف تفسري املأثور جيد فيه بياناً غري لفظي له مقام رفيعَ ،ح ِر َ
نقله كامالً غري منقوص باختالف أساليبه وأنواعه ،فنقلوا لنا التطبيق العملي لآليات ،واخلط،
واإلشارة ،وغري ذلك.
وحيث َّ
إن الرسول ُم َشِّرع ،فيكفي استخدامه وسائل التعليم ولو ملرة واحدة ،ليكون يف
ذلك أسوة وهديًا للمفسرين يف كل العصور.
ولعل من أهمية هذا البحث أن يكون مبثابة األصل ملن أراد أن يسلك هذا املنهج يف
واضحا كان األسلوب أبلغ ،والمتكلم أفصح.
فكلما كان البيان
تفسري كالم اهللَّ ،
ً
فألجل ذلك كان منهجي أن أجرد (موسوعة التفسري باملأثور) ألستخرج منها مادة علمية،
ورأيت أن أمسيها بـ(وسائل إيضاحية غير اللفظية في الروايات التفسيرية) ،ومسيتها وسائل؛ ألهنا
غري لفظية فهي وسيلة تساعد على العملية التعليمية اللفظية .مع بيان وجه ربط الوسيلة يف العملية
التعليمية التفسريية
شَّت الوسائل والطرق إليصال املعلومة ،والقارئ لآلثار
ومن أهم النتائج أن السلف استخدموا َّ
يف ذلك سيتبني له هذا جليًّا واضحاً.
وقد أوصيت يف هناية البحث بأكثر من عشر وصايا مهمة أحسبها أن كلها تصب يف تطوير
الدراسات القرآنية وفقا ملنهج سلفنا الصاحل.
الكلمات االفتتاحية :الوسائل  -اإليضاحية  -غري اللفظية -الروايات التفسريية.
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Abstract
The one who contemplates in the Tafseer Al-Mathour (a kind of Quranic
interpretation in which the interpreter uses the Quran، hadith or the Companions’
Narrations to explain the Quran) will find a nonverbal explanation with a high
position، the Companions were keen to fully convey it with its different methods
and types، they transmitted to us the practical application of the verses، the
formats، the sign، and so on.
And since the Prophet is a legislator، it is enough for him to use the means
of education even once، so that He could serve as an example for the interpreters
in all ages.
Perhaps it’s among the importance of this research، for it to serve as a root
for those who will want to follow this approach in interpreting Allah’s words، as
the clearer the statement the more eloquent the method is، and the more fluent the
speaker is.
And for this reason، my method was to denude the book (Mawsou’at AtTafseer bil Mathour) to extract a scientific article، and I chose to name it (The
nonverbal Illustrative methods in Tafseer (Quranic interpretation) narrations) I
named it as means; because it is nonverbal، so it is a mean which helps in the
verbal education process،
with an explanation of the link between the means in the educational
process of interpretation.
I have recommended at the end of the research more than ten important
commandments that I think are all in the development of Quranic studies
according to the approach of our good predecessor.
Key words
The methods – illustrating – nonverbal – The interpretation narrations.
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الوسائل اإليضاحية غير اللفظية في الروايات التفسيرية ،د .علي بن عبد اهلل بن حمد السكاكر

املقدمة
ومــن تــبعهم ب حســان
احلمــد هلل ًـ ًـدا يليــق كاللــه وكمالــه ،والصــالة والســالم علــى النـ وآلــهَ ،
إىل يوم الدين ،وبعد:
ف ـ َّن البيــان النبــوه اللفظــي هــو أمســى بيــان وأعــال  ،وهــو األصــل يف تفســري كــالم اهلل؛ إ أن
املتأمــل يف تفســري املــأثور جيــد فيــه بيانـاً آخــر غــري لفظــي لــه مقــام رفيــع يَِقــل عــن ســابقه ،وهــو بيــان
ص الصـحابةُ علــى نقلـه كـامالً غــري منقـوص بـاختالف أســاليبه وأنواعـه ،فنقلـوا لنــا التطبيـق العملــي
َحـ ِر َ
لآليات ،واخلط ،واإلشارة ،وغري ذلك.
أيضـا مـن زيـ ات
يقول ابن عاشور :أما البيان بغري النطق من إشارة ،وإمياء ،وملح النظر ،فهو ً
اإلنسان ،وإن كان دون بيان النطق"(.)1
والصحابة ما نقلوا ذلك إ أهنم يعلمـون َّ
أن هـذ البيـان الـذه صـدر مـن املصـطفى  لـي
حشواً ،بل له دور يف بناء املعين وتقريبه وتوضيحه.
مث َّ
إن الن ــايفر يف م ــنهج الس ــلف يف ه ــذا الن ــوع م ــن التفس ــري س ــيجد منهجـ ـاً ح ــافالً بالوس ــائل
اإليض ــاحية العظيم ــة ال ــج تتن ــاول جوان ــب تلف ــة م ــن البي ــان غ ــري اللفظ ــي بش ــكل يث ــري ــة املفس ــر،
وشغف السامع.
يقــول ال رقــاا" :إذا كــان علمــاء الربيــة يف العصــور احلديثــة قــد عــدوا مــن احلكمــة يف التعلــيم
والربيــة ا ســتعانة بوســائل اإليضــا وألـوان التشــويق ،فـ ن مــداً  النـ األُمــي كــان مــن قبــل أربعــة
عش ــر قرنـ ـاً ،وم ــن قب ــل أن يُولَــد علم ــاء الربي ــة وعل ــم ال ــنف  ،ك ــان ه ــو املعل ــم األول يف رعاي ــة تل ــك
املوضحة ،وهاتيك املشوقات الرائعة "(.)2
الوسائل ِّ
وقبل أن أع م على الكتابة يف هذا املوضوع ،وقبل أن أمجع شـتاته كنـت أعـرف أن السـلف قـد
اســتخدموا بعــو الوســائل غــري اللفظيــة يف تعلــيم معــاا كــالم اهلل ،غــري أا مــا كنــت أتصــور أهنــا ــذ
الكثــرة ،و ــذا التنــوع الــج ُويفِّفــت فيهــا ،و غــرو يف ذلــك ف مــامهم ومفســرهم ومعلمهــم األول هــو
مد صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني؛ لذا انتهجوا هذا املنهج الفريد.
فينبغــي علينــا أن نأخــذ ب مــام املبــادرة يف ســلوك هــذا املــنهج ،وأن يكــون التقصــري مــن قِبَلِنــا
وحنن متخصصون يف الشريعة بصفة عامة وبالتفسـري بصـفة خاصـة ،وأن نبـني للمعلمـني واملتعلمـني أن
سلفنا الصاحل هلم قَ َد ُم السبق يف ذلك ،وأن نكشف عن دور تراثنا يف تأصيل هذا العلم.
( )1انظر :التحرير والتنوير (.)233/27
( )2ينظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن (.)304/1
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يق ــول الش ــي عب ــد اهلل الف ــويان :إن وس ــائل اإليض ــا ال ــج تس ــتعمل يف ــرق الت ــدري وإن
()1
جاءت عن ريق الغربيني لكنها بضاعتنا ردت إلينا.
مث إن العـ ـ ة -وحن ــن يف ه ــذا الص ــدد -ل ــي بتكـ ـرار الوس ــائل ال ــج اس ــتعان ــا املفس ــرون يف
العمليــة التعليميــة ،وإتــا بتقريــر املبــدأ والفكــرة ،حيــث َّ
إن الرســول ُم َشـ ِّـرع ،ويكفــي اســتخدامه وســائل
التعليم ملرة واحدة ،ليكون يف ذلك أسوة وهديًا للمفسرين يف كل العصور.
فألج ـ ــل ذل ـ ــك فك ـ ــرت وأن ـ ــا أج ـ ــرد (موس ـ ــوعة التفس ـ ــري بامل ـ ــأثور) ( )2يف حبث ـ ــي الس ـ ــابق وه ـ ــو
(األس ــاليب اللفظي ــة البياني ــة يف الرواي ــات التفسـ ـريية) ،أن أس ــتخرج أيضـ ـاً منه ــا م ــادة علمي ــة أخ ــر ،
ورأيت أن أمسيها بــ(وساائل إيضااحية غيار اللفظياة فاي الرواياات التفسايرية) ،ومسيتهـا وسـائل؛ ألهنـا
غري لفظية فهي وسيلة تساعد على العملية التعليمية اللفظية.
ولعــل هــذا البحــث يكــون مبثابــة األصــل ملــن أراد أن يســلك هــذا املــنهج يف تفســري كــالم اهلل،
واضحا كان األسلوب أبلغ ،والمتكلم أفصح.
فكلما كان البيان
َّ
ً
واهلل اهلاده للصواب ،وأن يوفقنا للرشاد ،وأن جيعـل عملنـا يف تبـاب ،إنـه وك ذلـك والقـادر
عليه ،وصلى اهلل وسلم على نبينا مد.
أسباب اختيار املوضوع:
لقد كان ختيار هذا املوضوع وحبثه أسباب كثرية ،أذكر منها ما يلي:
 -1تثوير علم السلف من املفسرين ،ومفاتشته ،واستخراج بعو علومهم ومعارفهم.
 -2تلبية النداءات املعاصرة من املختصني يف التفسري لتطوير الدراسات القرآنية.
 -3حاجة البنا غـري العـرب يف اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة النبويـة ألنـو ةاع تلفـة مـن البيـان و ة
ـرق
متنوعة من التعليم؛ حيث إهنم يـَ ْق ُدمون من بلدان شَّت ،وحيتاجون من يفسر هلـم بعـو معـاا
القرآن بالوسائل غري اللفظية.
إحجام بعـو مدرسـي التفسـري يف املسـاجد واجلامعـات عـن بعـو وسـائل التعلـيم غـري اللفظيـة
-4
ُ
املستخدمة عند السلف.
 -5اولــة تــأ ري و ديــد ــرق تعلــيم التفســري الــج ينبغــي للمفســر ومعلــم التفســري أن يراعيهــا أثنــاء
تعليمه للتفسري.
( )1انظر :حصول املأمول بشر ثالثة األصول (ص.)53 :
( )2وهــي أكـ موســوعة وجــامع لتفســري النـ  والصــحابة والتــابعني وتــابعيهم معـ وا إىل املصــادر األصــيلة مقرونــا
بتعليقــات ةســة مــن أبــري الققــني يف التفســري ،إعــداد مرك ـ الدراســات واملعلومــات القرآنيــة يف معهــد اإلمــام
الشا  .واملشرف العلمي أ د مساعد بن سليمان الطيار.

- 141 -

الوسائل اإليضاحية غير اللفظية في الروايات التفسيرية ،د .علي بن عبد اهلل بن حمد السكاكر

أهمية البحث:
تكمن أ ية البحث يف األمور التالية:
 -1أن هذا النوع من التفسري يصل إىل الْ ُمتَـلَقِّي يف هيئة لَْب فيها ،و خفاء ،مـع إيالـة كـل مـا
يعرض له اللفظ من َع َقبات قد ُُتفي بعضاً ِمن املقصود.
 -2أن فيــه دعم ـاً للطــرق التعليميــة والربويــة احلديثــة ،وخاصــة املتعلقــة بطــرق تعلــيم التفســري ،مــن
خــالل إجيــاد التأصــيل الشــرعي الــذه يـُبَ ـ ِّـرر ويـُ َقـ ِّـرر اســتعمال بعــو األدوات والطــرق التعليميــة
احلديثة.
َّ -3
أن فيه حسماً ملادة اخلالف الدائرة بني املعاصرين؛ يف استخدام بعو رق التعليم احلديثة.
 -4أن في ــه تط ــويراً للجان ــب التق ــين والتعليم ــي للتخصـ ـ ُ-تصـ ـ التفس ــري ،-ببي ــان الوس ــائل
الناجعــة الــج اس ـتُـ ْع ِملَت للتفســري مــن قِبَــل الن ـ  والســلف ،وربــط هــذ الوســائل بالوســائل
التقنية احلديثة.
 -5يفتح هذا البحث الباب لنـوع مـن أنـواع التفسـري باملـأثور يف َّـل يمنـاً ـويالً حبـي الـرا  ،ففـي
إبراي إحياء ملنهج من مناهج تعليم التفسري مل يأخذ حظه من النظر.
الدراسات السابقة:
إن الدراس ــات الربوي ــة و ــرق الت ــدري يف ه ــذا ا ــال مبثوث ــة وكث ــرية إ أن فيه ــا قص ــوراً يف
اجلانب الشرعي يف األعلم األغلب وأحيانا تعتمد على الدراسات والنظريات الغربية.
لذا حاولت أن أقف إ على الدراسات الشرعية أو الربويـة الـج شـا ت دراسـج هـذ  ،مـع
ذكر الفرق بني الدراستني.
 -1املــنهج التعليمــي عنــد أشــهر أئمــة التفســري مــن الصــحابة وتالمي ـذهم مــن التــابعني ،للباحــث عبــد
الرحيم بن غرم اهلل الغامده.
والرسالة املذكورة قاصرة على منهج أشهر املفسرين ِمـن الصـحابة فقـط ،وفصـول الرسـالة جلهـا
فصول تربوية؛ كأنواع املدارس التفسريية وخصائصها ،واآلداب وأنواع احللقات  ...اخل.
أما حبثي فهدفه األول هو يف الروايات التفسريية غري اللفظية؛ سـواء كانـت حـديثا نبويـاً أو أثـراً
عن صحايب أو تابعي ،وأثر ذلك يف التفسري علما وتعليما.
 -2اإلش ــارات احلس ــية يف ب ــاب الص ــفات واآلث ــار ال ـ ـواردة فيه ــا ،وحكمه ــا ،وال ــرد عل ــى املخ ــالفني،
للباحث وليد مد العميسي.
وأص ــل البح ــث رس ــالة ماجس ــتري ،ق ــرر فيه ــا الباح ــث حكم ــا عق ــديا ،وه ــو حك ــم اس ــتعمال
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اإلشــارة يف بــاب األمســاء والصــفات عنــد التعريــف باألمســاء والصــفات ،أو يف حــال تقريبهــا ،ومــع ذكــر
الضوابط يف ذلك.
َّأمــا مــا ســأتناوله يف هــذا البحــث ف نــه أوســع مــن جانــب وأخـ مــن جانــب؛ فهــو أوســع مــن
حيـث إن هنـاك وسـائل حســية غـري اإلشـارة حفظتهــا لنـا الروايـات التفسـريية ،وأيضــا معـاا غـري معــاا
األمساء والصفات استخدمت فيهـا الوسـائل ،وحبثـي أخـ مـن جانـب اإلشـارة؛ ألا سأختصـر علـى
ما يفي به الغرض من اآلثار يف باب اإلشارة ،أما حبث اإلشـارات احلسـية ،فهـو أوسـع يف هـذا البـاب
متثيال وتفصيال.
 -3اإلشارات الواردة يف السنة النبوية (مجعاً ودراسة) ،للباحث علي بن مد ال بريه.
والقــول هنــا مثــل القــول يف البحــث اآلنــف الــذكر ،فالرســالة املــذكورة اقتصــرت علــى تتبــع إشــارات
الن  يف األحاديث النبوية فقط مع بيان كيفية اإلشارة.
وعمل ــي مل يقتص ــر عل ــى اإلش ــارة ،ب ــل تع ــدا إىل مج ــع م ــا ميك ــن مجع ــه م ــن أن ـواع الوس ــائل يف
الروايات التفسريية.
خطة البحث:
ينقسم البحث إىل مقدمة ،ومتهيد ،وةسة مباحث ،وخامتة ،وفهارس.
املقدمة ،و توه على :أ ية املوضوع ،وأسباب اختيار  ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث،
ومنهجه.
التمهيد ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن الوسائل غري اللفظية.
املطلب الثاا :أ ية الوسائل اإليضاحية يف التفسري.
املطلب الثالث :ضوابط استعمال الوسائل اإليضاحية غري اللفظية.
أما المباحث الخمسة فهي كالتاك:
املبحث األول :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتطبيق العملي.
املبحث الثاا :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باخلط أو الرسم.
املبحث الثالث :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باستخدام اليد واألصابع.
املبحث الرابع :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باإلشارة.
املبحث اخلام  :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتمثيل والاكاة.
املبحث السادس :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالوقوف على األماكن واأليمنة
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املذكورة يف القرآن.
الخاتمة :وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
مث الفهارس .ويشتمل على:
 -1فهرس املصادر واملراجع.
 -2فهرس املوضوعات.

منهج البحث:
سار البحث وفق املنهج العلمي التاك:
 -1قمــت باســتقراء (موســوعة التفســري املــأثور) ،وحصــرت الروايــات الــج يَـ ِرد فيهــا وســيلة مــن الوســائل
اإليضاحية غري اللفظية يف التفسري باملأثور.
 -2اكتفيت بأهم اآلثار الواردة يف التفسري غري اللفظي؛ ألن اآلثار يف ذلك صر.
 -3رتبت اآلثار حبسب القرون عند سرد اآلثار الواردة يف التفسري باملأثور.
 -4بينت أثر هذ الروايات يف التفسري.
 -5كتبت البحث حبسب القواعد اإلمالئية احلديثة ،مع مراعاة عالمات الرقيم.
 -6كتبت اآليات بالرسم العثماا ،مع وة إىل سورها.
 -7خرجــت األحاديــث مــن مصــادرها األصــلية مــع احلكــم علــى األحاديــث املرفوعــة؛ حبســب املنهجيــة
العلمي ــة الص ــحيحة يف التخ ـ ـريج ،أم ــا اآلث ــار التفس ـ ـريية ال ـ ـواردة ع ــن الس ــلف فق ــد ع و ــا لكت ــب
التفاسري ،إ أن أجدها يف كتب السنة فأخرجها منها.
 -8بينت الكلمات الغريبة ،واملصطلحات ،واألعالم غري املشهورة ،وحنو ذلك زا حيتاج إىل بيانه.
 -9ختمت البحث بفهارس معينة على الوصول إىل املعلومة املرادة بأقصر ريقة زكنة.
ـبت فــذلك بتوفيقــه
وقــد بــذلت -يف كــل ذلــك -غايـةَ اجلهــد الــذه مـ َّـن اهلل َعلَـ َّـي بــه ،فـ ن أصـ ُ
أا اجتهدت ،ولكل جمتهد نصيب.
تعاىل وعونه ،وإن كانت األخر فحس ِّ
وأس ــأل اهلل أن يك ــون ه ــذا البح ــث نـ ـواة مل ي ــد م ــن الدراس ــة هل ــذا املوض ــوع ،ووض ــع األُسـ ـ
املطورة له .واهلل املوفق واهلاده إىل سواء السبيل.
واألفكار ِّ
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التمهيد

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :معىن الوسائل غري اللفظية.
املطلب الثاا :أ ية الوسائل اإليضاحية بالتفسري
املطلب الثالث :ضوابط استعمال التفسري غري اللفظي.
املطلب األول :معنى الوسائل غري اللفظية.
ل ــن أس ــتطرد يف ه ــذا املطل ــب يف ري ــر مع ــىن الوس ــيلة أو الوس ــائل؛ ألن الوس ــيلة هل ــا اس ــتعما ت
شرعية ولغوية تلفة جاءت يف الكتاب والسنة وكتب املعاجم .إتـا املقصـود بيـان مصـطلح (الوساائل غيار
اللفظية) الذه استعملته يف هذا البحث.
()1
فالوســائل :مجــع وســيلة ،وهــي يف األصــل مــا يتوصــل بــه إىل الشــيء ويتقــرب بــه  ،منــه قولــه
تعاىل :ﱣ ﲤﲥﲦﱢ [املائدة.]35:
فك ــل م ــا يق ــرب أو يوص ــل إىل ش ــيء يعت ـ وس ــيلة ،أي ــا ك ــان املوص ــول إلي ــه م ــن أم ــر دي ــين أو
دنيوه ،ثواب أو عقاب ،حسي أو معنوه.
فالوسائل اإليضاحية :هي كل ما يوصل ويساعد على توضيح بعض نقاط الدرس.
وأما اللفظ:
فهو في اللغة :يأيت مبعىن الكالم ،قال تعاىل :ﱡ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ[ق.]18:
ويأيت مبعىن الرمي.
()2
ظ لَْفظًا .
ظ يـَْل ِف ُ
ِم َن الفعل لََف َ
واملعىن اللغوه املناسب لبحثنا هو :أن اللفظ مبعىن الكالم.
()3
وفااي االص ا ال  :خيتلــف اصــطال العلمــاء يف معــىن اللفــظ؛ فللمنا قــة واألص ـوليني تعريــف ،
وللفقهاء تعريف( ،)4وللنحاة تعريف( ،)5ومل أجد تعريفاً خاصاً باملفسرين.
فالوسائل اإليضاحية غير اللفظياة :هـي الـج توصـل وتسـاعد علـى تبيـني بعـو معـاا اآليـات؛
كاإلشارة باليد ،أو التطبيق العملي ،أو عقد األصابع ،أو غري ذلك من األنواع.
( )1انظر :ذيب اللغة ( ،)48 /13لسان العرب (.)725 /11
( )2انظر :العني ( ،)161/8ومعجم مقايي اللغة ( ،)259/5ولسان العرب (.)461/7
( )3انظر مثالً ما قاله الغ اك يف معيار العلم (ص.)49
( )4انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية (.)283/35
( )5انظر :احلاوه للفتاوه (.)333/2
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املطلب الثاني :أهمية استخدام وسائل اإليضاح يف تعليم التفسري
َّ
إن الوسائل ُتتلف باختالف ال مان واملكان ،فأيا كانـت الوسـيلة ويف أه يمـن وقعـت فهـي تسـاعد
املفسر على تسهيل املعىن للطالب.
لــذا ــد النـ  وهــو األمــي الــذه يقـرأ و يكتــب وقــد نشــأ يف بيئــة ويمــن تشــح فيــه الوســائل
واملصادر التعليمية ،إ أنه بأيب وأمي مل مينعه ذلك من استخدام ما ميكن استخدامه من هذ الوسائل.
يقول ال رقاا يف مناهل العرفـان :ومـن العجائـب يف وسـائل إيضـاحه عليـه الصـالة والسـالم أنـه
كــان يســتعني برســم يديــه الك ـرميتني علــى توضــيح املعــاا وتقريبهــا إىل األذهــان ،مــع أنــه الن ـ األمــي
الذه مل يقرأ كتابًا ،ومل جيل إىل أستاذ ،ومل يذهب إىل مدرسة ،ومل يدرس الرسم و اهلندسة"(.)1
خاصـةً؛ إذا كانــت املعلومــة املطروحــة ليســت داخلـةً ضــمن
وتتأكــد أ يــة هــذا الوســائل يف التفســري َّ
التخص ـ  ،وهــذا حيصــل كث ـرياً أثنــاء تــدري التفســري ،لكثــرة العلــوم الــج حيتويهــا علـ ُـم التفســري ،مــن علــوم
الفلــك ،وأ ل ـ األمــاكن ،وغريهــا .فمــثال وجــود اخل ـرائط أو التســجيالت الصــوتية أو املرئيــة الــج قــدَّمها
املتخصصــون املتقنــون لتلــك الوســائل يُســاعد الطــالب علــى الفهــم أكثــر مــن اإللقــاء ،وذلــك مــن خــالل
السماع والنظر للمعلومة ع هذ الوسائل.
يقول ابن تيمية -رًه اهلل" :-واإلخبار تـارًة يكـون بـالقول ،وتـارة يكـون بالعمـل ،كمـا يـُ َعلِّـم الرج ُـل
غ َـري باإلشــارة بيـد  ،ورأســه ،وعينـه ،وغــري ذلـك ،وإن مل يتقــدم بينهمـا ُم َواضــعة ،لكـن يعلــم قصـد ضــرورة،
مثــل أن يســأله عــن شــيء هــل كــان فريفــع رأســه ،أو خيفضــه ،أو يشــري بيــد  ،أو يكــون قائمـاً ،فيشــري إليــه:
اجلـ  ،أو قاعــداً مطلوبـاً فيشــري إليــه :أن اهــرب ،فقــد جــاء عــدوك ،أو حنــو ذلــك مــن اإلشــارات الــج هــي
أعمال باألعضاء ،وهي تدل د لة ضـرورية تـُ ْعلَـم مـن قصـد ال ِّ
ـدال ،كمـا يـدل القـول ،وقـد تكـون أقـو مـن
ُ
د لــة القــول ،لكــن د لــة القــول أعــم وأوســع ،ف نــه يــدل علــى األمــور الغائبــة ،وعلــى األمــور املعضــلة ،وهــذ
الس َعة للمعاا الكثرية ما يف األقوال"(.)2
األدلة العيانية هي أقو من وجه ،ولكن لي فيها من َّ
مث َّ
تش ـ ِّـو ُق الط ــالب و عله ــم يعيش ــون رحل ــة إمياني ــة قرآني ــة و مس ــهم
إن اس ــتخدام ه ــذ الوس ــائل َ
خاصـةً وأن البنــا املعاصـرين
و بــبهم ملــادة التفســري؛ ألن فيهــا تغيـرياً للجـ ِّـو التعليمــي ،وتنشــيطاً للطــالبَّ ،
قد تع َّـودوا علـى التنويـع الكثـري يف حيـا مِ ،مـن خـالل مـا ميارسـونه يف أثنـاء حيـا م ،كمـا َّ
أن تقـدمي املعلومـة
من خالل الوسائل الج ُِحيبها الطالب جيذ م(.)3
( )1انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن (.)304/1
( )2النبوات (.)771/2
( )3انظر :منهج القرآن الكرمي يف تقدمي الوسائل القرآنية من خالل القص
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املطلب الثالث :ضوابط استعمال الوسائل غري اللفظية يف التفسري.
إن األصــل يف اســتعمال مثــل هــذ الوســائل هــو :اإلباحــة ،وهــذا علــى ضــوء القاعــدة األص ـولية :أن
األصل يف األشياء اإلباحة.
لكن عند استخدام وسائل التفسـري غـري اللفظيـة ينبغـي أن نكـون علـى حـذر يف ذلـك؛ ألننـا تعامـل
مــع كــالم اهلل وبيــان مـراد فيجــب أن نكــون علــى علــم ودرايــة ،وأن كــل خطــوة اطوهــا يف التعلــيم والفتــو
والبيــان والتفســري بــد لنــا فيهــا مــن مســتند مــن نصــوص الكتــاب أو الســنة نعتمــد عليهــا يف هــذا ا ــال
الشرعي املبارك.
ومن أهم الضوابط يف هذا الشأن:
 -1نـ ــب اسـ ــتخدام وسـ ــائل التفسـ ــري غـ ــري اللفظيـ ــة يف اآليـ ــات املتشـ ــا ات الـ ــج يعلمهـ ــا إ اهلل؛
كحقيقــة أمســاء اهلل وصــفاته إ مــا جــاء الــن يف بيــان معناهــا العــام بوســيلة اإلشــارة مــثال ،بيــان
معــىن حقيقــة الصــفة( .)1ومثلــه يقــال يف بيــان معــىن حقيقــة نعــيم أهــل اجلنــة وعــذاب أهــل النــار،
وحقيقة الرو  ،ومشاهد يوم القيامة وما يكون فيها من صراط ومي ان وغري ذلك(.)2
 -2أ يكون فيه استهانة بكتاب اهلل ،أو بشيء من آياته ورسله.
 -3نب تصوير ذوات األروا حنتاً أو رمساً باليد.
 -4نب استخدام األدوات املوسيقية أو ما تأخذ أحكام األدوات املوسيقية.
 -5نب تصوير األنبياء وحنو ذلك(.)3
 -6أن يكون استخدمها بقدر احلاجة هلا ،وتقريبها بغري اللفظ فيه ييادة بيان وعلم.

( )1ذكر الباحث :وليد العميسي يف خامتة حبثه (اإلشارات احلسية يف باب الصفات واآلثار الواردة فيها) نتائج
من أبريها:
 تفعل اإلشارة يف هذا الباب إ إذا دل يفاهر الن على الصفة ،مع تن يه اخلالق. وأن يراد ا التشبيه أو التمثيل بل يراد ا تقريب املعىن.( )2ينظر :لقاء الباب املفتو (.)220/21
( )3ينظر :فتاو اللجنة الدائمة ( ،)307/1وتقريب غريب القرآن بالوسائل احلديثة (.)272
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الروايات غري اللفظية الواردة يف اآلثار التفسريية
وذلك يف ةسة مباحث:
املبحث األول :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتطبيق العملي.
املبحث الثاا :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باخلط أو الرسم.
املبحث الثالث :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باإلشارة.
املبحث الرابع :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتمثيل والاكاة.
املبح ــث اخل ــام  :الرواي ــات الـ ـواردة يف وس ــائل تعل ــيم التفس ــري ب ــالوقوف عل ــى األم ــاكن واأليمن ــة
املذكورة يف القرآن.
املبحث األول :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتطبيق العملي
إن أفضل ما يـُ َف َّسر به اآلية التطبيق العملي هلا ،وهو الثمرة من تعلم التفسري.
لذا كان الن  خلقه القرآن ،وكانـت حياتـه كلهـا تطبيقـاً عمليـاًّ آليـات القـرآن ،فقـد سـئلت
أم امل ــنيمنني عائش ــة ع ــن خل ــق رس ــول اهلل  ،فق ــال هل ــا الس ــائل :أنبئي ــين ع ــن خل ــق رس ــول اهلل 
فقالت" :ألست تقرأ القرآن ،قلت :بلى ،قالت :فإن خلق نبي اهلل كان القرآن"(.)1
وعنهــا أيضـاً أهنــا قالــت :كــان أحــب األعمــال إىل رســول اهلل  مــا داوم عليــه وإن قَـ َّـل ،وكااان
إذا ص ا ا االى ص ا ا ااال داوم عليه ا ا ااا .ق ـ ـ ــال أب ـ ـ ــو س ـ ـ ــلمة :ق ـ ـ ــال اهلل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ

[املعارج.)2(]70:
فمــن صــور التطبيــق العملــي أن يضــرب املفســر أمثل ـةً عمليــة لتطبيــق بعــو اآليــات س ـواء مــن
سرية الن  أو السلف الصاحل.
والت بيق العملي له صور وأنواع ،فمن ذلك:
أ -ت بيق اآلية على النفس:
لق ــد ك ــان الن ـ ـ  مث ــا ً وأتوذج ـ ـاً للتفس ــري العمل ــي وتطبيق ــه عل ــى ال ــنف  ،وُكتُ ــب الس ــنة
ِ
ومعىن.
والتفاسري املأثورة ت خر بالنماذج العظيمة الج تُغين عن تفسري اآلية لفظاً ً
( )1أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين (.)746 512 /1
( )2أخرجه ابن خ مية يف صحيحه ( ،)1283 264/2وابن حبان يف صحيحه ( ،)1578 446/4كال ا من
ريق األوياعي عن حيىي بن أيب كثري ،عن أيب سلمة عن عائشة .وإسناد صحيح ،وأصل احلديث متفق عليه.
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 ففي تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [األحقاف]20:عن عمر بن اخلطاب :أنّه دخل على رسول اهلل حين هجر نساءه ،قال :فإذا هو مض جع
()1
على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش ،قد أثَّر الرمال بجنبه ،متكئ على وساد ِمن أ ََدم
يف ،ثم رفعت بصري في بيتهِ ،
فواهلل ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر غير أهبة ثالثة،
َح ْش ُوها لِ ٌ
وسع على أمتك؛ ف َّن فارس والروم وسع عليهم ،وأُعطُوا الدنيا وهم يعبدون
فقلت :ادعُ اهلل فليُ ِّ
شك أنت يا ابن اخلطاب أولئك قوم عُ ِّجلَت هلم يبا م يف حيا م
اهلل .وكان متكئاً فقال« :أويف ٍّ
الدنيا»(.)2
نوع من
عملي لكيفية عدم تعجيل الطيبات يف احلياة الدنيا ،والعيش يف ة
ففي احلديث تطبيق ٌّ
ال ْه ِد وعدم التكل ِ
ف يف أنواع الطعام والشراب واللباس وأثا املسكن وحنو ذلك.
 ويف قوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [املنيمنون ]51:عنفرد إليها
أم عبد اهلل أخت شداد بن أوس :أهنا بعثت إىل الن  بقد لنب عند فطر وهو صائمَّ ،
أَّن ِ
أَّن ِ
لك الشاة » .فقالت:
لك هذا اللنب » .قالتِ :من شاة ك .فرد إليها رسوهلاَّ « :
رسوهلاَّ « :
اشريتها من ماك .فشرب منه ،فلما كان من الغد أتته أم عبد اهلل ،فقالت :يا رسول اهلل ،بعثت
تأكل إال طيباً ،وال
إليك بلنب فرددت إك الرسول فيه! فقال هلا« :بذلك أ ُِم َرت
الرسل قبلي أال َ
ُ
تعمل إال صالِحاً»(.)3
عملي ملا أ ُِمَر به األنبياء من أكل الطيبات ،فنر فيه
وهذا احلديث كما هو يفاهر فيه تطبيق ٌّ
ره الن  ملا يأكل من الطعام ،تطبيقاً ألوامر اهلل سبحانه عليه أوً  ،قبل أن يأمر غري من أفراد
َّ
األمة اإلسالمية بتطبيقها.
( )1أه :جلد.
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاره يف صحيحه ( ،)2468 ،133/3ومسلم (.)1479 ،1105/2
( )3أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاا ( ،)127/6والط اا يف الكبري ( ،)174/25ويف مسند الشاميني
( ،)355/2واحلاكم يف املستدرك ( ،)7159 ،140/4كلهم من ريق أيب بكر بن أيب مرمي ،عن ضمرة
بن حبيب ،عن أم عبد اهلل.
وصححه احلاكم ،واستدرك عليه الذه بأن فيه أحد الرواة واهي احلديث ،وقال اهليثمي يف جممع ال وائد
(" :)18100 ،291/10فيه أبو بكر بن أيب مرمي وهو ضعيف" ،واحلديث ذا السياق ضعيف كما قال
شاهدا من حديث أيب هريرة  ،وصححه األلباا يف الصحيحة (،128/3
الذه  ،إ أن جلملته األخرية ً
.)1136
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وهكذا املعلم ملادة التفسري ولغريها من املواد ،ينبغي له أن يكون مفسراً للمعاا فقط ،بل
سهله اهلل
هني ويسري على َمن َّ
عامالً اُ ،مطَبِّـ ًقا هلا على نفسه ،حاثًّا البه على تطبيقها ،واألمر ِّ
عليه.
 وعن أيب هريرة قال :لَ َّما أن لت هذ اآلية :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [الشعراء]214:وخ َّ فقال« :يا بني كعب بن لؤي ،أنقذوا أنفسكم
دعا ُ
رسول اهلل  قر ً
فع َّم َ
يشا ،فاجتمعواَ ،
من النار ،يا بني مر بن كعب ،أنقذوا أنفسكم من النار ،يا بني عبد شمس ،أنقذوا أنفسكم
من النار ،يا بني عبد مناف ،أنقذوا أنفسكم من النار ،يا بني هاشم ،أنقذوا أنفسكم من النار،
يا بني عبد الم لب ،أنقذوا أنفسكم من النار ،يا فاطمة ،أنقذي نفسك من النار ،فإني ال
أن لكم رًا سأبـلها بِبِ ِ
أملك لكم من اهلل شيئًا ،غري َّ
الهلا»(.)1
ً ُ
 وعن عائشة قالت :لَ َّما ن لت :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [الشعراء ]214:قام رسولاهلل  ،فقال « :يا فاطمة ابنة محمد ،يا صفية ابنة عبد الم لب ،يا بني عبد الم لب ،ال
أملك لكم ِمن اهلل شيئًا ،سلوني ِمن مالي ما شئتم»(.)2
فمرًة يف
يدَّ ِن على كيفية التطبيق العملي لآلية؛ على ريقتني تلفتنيَّ ،
احلديثان السابقان ُ
إنذا ِر عشريته أنذرهم مجاعة مجاعةً من عشريته حبسب جدِّهم الذين جيتمعون فيه ،واملرة الثانية أنذر
عشريته مبناداة بعو أفرادهم واحداً واحداً.
ص َور صورة واحدة ،وكما َّ
أن اختالف ألفاظ التفسري قد
وهكذا؛ قد يكون التطبيق له ُ
يكون كثرياً من قَبِيل تفسري التنوع تفسري التضاد ،فكذلك التطبيقات املختلفة لآلية الواحدة
تكون من قَبِيل تفسري التنوع.
السلف َّ
أن الن مل يكن ليرك شيئاً من القرآن دون تطبيقه عملياً ،لذا
وقد أدرك الصحابة و ُ
()3
ُرِوه عنهم أهنم كانوا يتجاويون عشر آيات حَّت يتعلموا ما فيهن من علم وعمل  ،وهذا املنهج
ينيكد اهتمام الصحابة بتطبيق اآليات على أنفسهم وعلى سلوكهم ،فكانوا وقافني عند حدود اهلل،
زتثلني أمر  ،جمتنبني هنيه.

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاره يف صحيحه ( ،)2753 ،6/4و( ،)4771 ،111/6ومسلم (،192/1
.)204
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه (.)205 ،192/1
( )3أخرجه أبن جرير يف تفسري ( ،)80/1وقال أًد شاكر :إسناد صحيح.
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ومن األمثلة على ذلك:
 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال :قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فن ل على ابن أخيهاحلر بن قي  ،وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ،وكان القراء أصحاب جمال عمر ومشاورته،
كهو ً كانوا أو شبانًا ،فقال عيينة بن أخيه :يا ابن أخي ،هل لك وجه عند هذا األمري ،فاستأذن
ك عليه ،قال :سأستأ ذن لك عليه ،قال ابن عباس :فاستأذن احلر لعيينة فأذن له عمر ،فلما دخل
هم
عليه قال :هي يا ابن اخلطاب ،فواهلل ما تعطينا اجل ل و كم بيننا بالعدل ،فغضب عمر حَّت َّ
أن يوقع به ،فقال له احلر :يا أمري املنيمننيَّ ،
إن اهلل تعاىل قال لنبيه  :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﮊ [األعرافَّ ،]199 :
وإن هذا من اجلاهلني ،واهلل ما جاوزها عمر حين
تالها عليه ،وكان وقافًا عند كتاب اهلل(.)1
عملي من أحد كبار السلف ،كان خليفةً للمسلمني ،يأمترون بأمر وينتهون بنهيِه،
فهذا تطبيق ٌّ
أول املطبقني هلذا احلكم على نفسه.
مبعىن وحكم؛ كان َ
ومع ذلك عندما جاءت اآلية القرآنية ً
وكذلك معلم التفسري بُ َّد أن يكون وقَّافاً عند حدود اهلل ،يُطَبِّـ ُقها على نفسه قبل أن
يطلب من تالميذ و البه أن يُطَبِّـ ُقوها على أنفسهم.
 ويف قوله تعاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [األحقاف ،]30:أن عمربن اخلطاب كان يقول :لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً ،وألينكم لباساً ،ولكني أستبقي طيباتي.
أن عمر بن اخلطاب لَ َّما ِ
وذكرَّ :
قدم الشام صنع له عام مل يـَُر قبله مثله ،قال :هذا لنا فما لفقراء
املسلمني الذين ماتوا وهم يشبعون ِمن ُخب الشعري فقال خالد بن الوليد :هلم اجلنة .فاغرورقت
عينا عمر ،فقال :لئن كان حظنا من هذا احلطام وذهبوا باجلنة لقد بايَنونا بَوناً بعيداً(.)2
عمر
األثر فيه عمل باآلية الشريفة ،واقتداء باحلبيب املصطفى  ،الذه سبق اخلليفة َ
وهذا ُ
إىل تطبيق هذ اآلية على نفسه ،وهكذا يُتوار تطبيق التفسري ،ويأخذ اخللف عن سلفهم.
 وعن ابن عباس ،أنه نُعي إليه أخو قثم( )3وهو يف مسري ،فاسرجع ،مث تنحى عن الطريق،فصلى ركعتين أ ال فيهما اجللوس ،مث قام ميشي إىل راحلته وهو يقول :ﭽﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﭼ [البقرة.)4(]45:
( )1أخرجه البخاره يف صحيحه (.)4642 ،60/6
( )2ينظر :جامع البيان للط ه (.)147/21
( )3بضم القاف ،وفتح الثاء املثلثة ،وهو أخو عبد اهلل بن عباس .
( )4أخرجه الط ه يف تفسري ( ،)620/1وسعيد بن منصور يف سننه (.)633/2
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اآليةُ تدل د لة واضحةً على َّ
أن الصالة يُ ْستَعا ُن ا على شنيون احلياة ،خاصةً املصائب الج
صيب املرء ،والج قد تـُثْ ِقل ِ
قد تُ ِ
كاهلَهُ ،وتـُ َعطِّلُه عن أعماله وا ستمرار يف عطائه.
ُ
يتأخ ِر التطبيق العملي لآلية حَّت يصل إىل بيته ،أو إىل مسجد من مساجد املسلمني
وهنا مل َّ
ُ
ِ
ِ
ينيده فيه ركعتني تعينانه على م ِل مصيبته ،بل ما كان من شأن استعجال تطبيق اآلية على نفسه
صلِّي يف ريق املسلمني ،مث َّأد الركعتني املعينتني
إ أن َّ
تنحى جانباً عن قارعة الطريق حَّت يُ َ
على م ِل خ فقد أخيه.
املفسر إذا أراد أن يكون لقوله قبو ً عند البه ومستمعيه إ أن
وهكذا ينبغي للمعلم ِّ
يبدأ بنفسه ،يف كل وقت وحني ،وكل يمان ومكان.
 -وعن ابن عباس أنه كان إذا أمطرت السماء يقول :يا جارية أَخ ِرجي َس ْرجي ،أَخ ِرجي

ثيايب ،ويقول :ﭽ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [ق.)1(]9:

البح ُر يـُْت ِح ُفنَا بأنو ةاع من التعليم التطبيقي ملعاا اآليات ،أو لفوائدها املستنبطة
وما ي ال احلَْبـ ُر ْ
ِ
دوابـَّنَا ،وهكذا.
منها ،فما دام أن املاء مبارك ،فلنتعرض له بأجسامنا ،ولتُص ْ
ب ثيابَنا ،ولْتَ َم َّ َ
 وعن عمر بن اخلطاب أنه أ ال صالة الضحى ،فقيل له :صنعت اليوم شيئاً مل تكنتصنعه .فقال :إنه بقي َعلَ َّي من ِوْرِده شيء وأحببت أن أُِمتَّه ،وتال هذ اآلية :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﭼ [الفرقان.)2(]62:

أن اإلنسان قد ينشغل يف الليل ة
لقد دلَّت اآليةُ حبسب ما فهمهما اخلليفة الراشد َّ
بعمل أو
ة
مرض أو أه أمر آخر ،فال يستطيع أن يُتِ َّم ما كان قد اعتاد فعله من أوراد وحنوها ،فالنهار خيلف
الليل ،ميُْ ِكن ِ
للمرء أن يُتِ َّم فيه ما قد ابتدأ يف الليل.
ُ
ِ
ِ
وهذا الذه فعله هذا اإلمام العظيم الشأن ،بَّقه على نفسه قبل أن يطلب من غري التطبيق،
بل إنـ َُّهم مل يفهموا ملاذا فَـ َع َل ذلك حَّت سألو .
فهال كانت هذ ريقة ملعلمي التفسري يف ِ
َّ
إحياء السنن الج قد ُه ِجَرت ،وبعث الشعائر الج
َ
الطالب ملعرفة ما الذه فعله
تشوق
قد نُ ِسيَت؛ عن ريق التطبيق العملي على النف َّ ،
حَّت إذا َّ
ُ
يتبني منها هذ
ض ًحا ُم َف ِّسًرا فيه معاا اآليات القرآنية اجلليلة ،الج قد
معلمهم ،جاءهم اخل ُ ُم َو ِّ
َّ ُ
ُ
الفائدة املستنبطة ألول وهلة.
( )1أخرجه البخاره يف األدب املفرد (  ،)1228وهو صحيح موقوفًا على ابن عباس  ،كما يف صحيح
األدب املفرد لأللباا (ص.)476
( )2أخرجه عبد الرياق الصنعاا يف املصنف ( ،)4749 ،51/3وابن أيب حامت يف تفسري (.)2718/8
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 وخرج عمر بن اخلطاب يستسقي فما زاد على االستغفار مث رجع ،فقالوا :يا أمري املنيمننيلبت املطر مبجاديح( )1السماء الج يُستْنـَل ا املطر .مث قرأ:
ما رأيناك استسقيت فقال :لقد
ُ
ﭽﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﭑﭒ ﭓ ﭔﭼ [نو  .]11-10:وقرأ اآلية الج يف سورة
هود حَّت بلغ :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀ ﰁﭼ [هود.)2(]52:
ِ
نوع من التشويق ،جعل الناس تتساءل
األثر
كسابق ِه ،قد مجع التفسري بالتطبيق ،مع ة
وهذا ُ
املفسر العظيم هلذا األمر ،ف ذا به خيرج عن كونه مطبِّـ ًقا ملعاا آيات يعرفها
عن سبب فعل هذا ِّ
أكثر الناس عند احلديث النظره ،ويغفلون عنها عند العمل التطبيقي.
ُ
ِ
َّ
 -وروه أن عمر أكب على الركن فقال :إا ألعلم أنك حجر ،ولو لم َأر حبِّي رسول اهلل 

قبَّلك واستلمك ما استلمتك وال قبَّلتك ،ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ [األح اب.)3(]21:
األثر هو تطبيق لطريقة من رائق التفسري ،وهو شر املعىن باملثال.
وهذا ُ
فكما َّ
أن تفسري اآلية قد يكون باملثال اللفظي ،فكذلك قد يكون باملثال العملي التطبيقي،
تطبيقي لفرد من أفراد معاا
ُس َوة لنا يـُ ْقتَد ا ،وهذا عمل
ٌّ
فاآليةُ دلَّت على أن رسول اهلل  أ ْ
حصرها ،لكثرة ما جيب علينا أن نقتده بالرسول 
هذ اآليات الج تنتهي معانيها ،و ميكن ُ
من أقوال وأفعال.
بل هو تطبيق ملا ِمن شأنه أن يـُْتـَرك تطبي ُقهُ ،إذ قد يـُ ْف َه ُم سبب تقبيل هذا احلجر ،وما هي
الفائدة العائدة على املسلمني من ذلك ،ولكن اآلية أمرت با قتداء فنحن نقتده ،وحثَّت على
ا ستنان فنحن نسنت ،ونُطَبِّق ذلك على أنفسنا أو ً مث نأمر غرينا بذلك.
عمر بن اخلطاب يصلي من الليل ما شاء اهلل أن يصلي ،حتى إذا كان
 -وعن أسلم قال :كان ُ

آخر الليل أيقظ أهله للصال  ،ويقول لهم :الصال َ الصال َ .ويتلو هذ اآلية :ﭽﮰ ﮱ ﯓ
َ
()4
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﭼ [ ه. ]132:

( )1ا اديح مجع ِ ْجمدا ة  :وهو تردد ريق املاء يف السحاب .ينظر :العني (.)73/3
( )2جامع البيان للط ه (.)293/23
( )3أخرجه اإلمام أًد يف املسند ( .)131 ،281/1وقال القق :إسناد قوه ،ورجاله ثقات رجال الشيخني
غري عبد اهلل بن عثمان بن ُخثَـْي ةم ،فمن رجال مسلم ،وهو صدوق .وأصل احلديث يف الصحيحني.
َ
( )4أخرجه اإلمام مالك يف املو أ ( ،)119/1وعبد الرياق يف املصنف (.)4743 ،49/3
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وهذا ِمن أعظم األمثلة التطبيقية التفسريية ،ف َّن الصحايب اجلليل مل يبدأ بأم ِر غري  ،بل إنه مل
غري بأن يُطَبِّق اآلية معه ،بل بدأ بنفسه ،فصلَّى من الليل الشيء الكثري ،مث أيقظ غري وحثَّه
يأمر َ
على تطبيق اآلية.
وهكذا علينا معشر املتخصصني يف التفسري ،أن نبدأ بالتطبيق الكثري على ِ
أنفسنا ،قبل أن
نطلب ذلك من البنا وجمتمعنا؛ ف هنم إن رأونا ُمطَبِّقني َس ُه َل عليهم التطبيق ،وإن رأونا متقاعسني
متأخرين كانت ألفايفنا جمرد عبارات جوفاء خالية من معانيها احلية الج ميُْ ِكن أن تبث رو احلماسة
والنشاط يف غرينا.
 عن عطاء يف قوله تعاىل :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ [الذاريات ،]17:قال :ذلك إذذر يعتمد على العصا ،فمكثوا شهرين ،مث ن لت الرخصة :ﭽﭮ ﭯ
أ ُِمروا بقيام الليل ،فكان أبو ٍّ

ﭰﭱﭲ ﭼ [امل مل.)1(]20:
والشاهد من األث ِر واضح ،حيتاج لكث ةري من الشر والبيان.
 وخــرج ابــن عمــر يف بعــو ن ـواحي املدينــة ومعــه أصــحاب لــه ،ووضــعوا ُســفرةً هلــم ،فمـ َّـر ــمهلم فأ ِ
َصـب ِمـن هـذ السـفرة .فقـال لـه :إا صـائم.
هلم يا راعيَّ ،
راعي غنم فسلَّم ،فقال ابن عمرَّ :
فقــال ابــن عمــر :أتصــوم يف مثــل هــذا اليــوم احلــار الشــديد َمسومــه ،وأنــت يف هــذ اجلبــال تَرعــى هــذ
()2
الغنم فقال له :إنِّي واهلل أُبادر أيامي الخالية  .يريد قولـه تعـاىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﭼ [احلاقة.]24:
َّ
إن التطبيــق العملــي للتفســري ومعانيــه مل يكــن ِح ْكـ ًـرا علــى الصــحابة الك ـرام ،و علــى العلمــاء
املفسرين ،بل هو أمـر شـائع بـني أفـراد هـذ األمـة املرحومـة ،يُطَبِّقـه الكبـار والصـغار ،الرجـال والنسـاء،
ِّ
العلماء والعوام ،األئمة واملأمومون ،واحلكام والكومون.
خاصـةً قصـ املعاصـرين الــج نقر هــا
واملعلِّــم ينبغــي عليــه أن يســتفيد ِمــن ِمثْــل هــذ القصـ َّ ،
يف الكتــب ،وا ــالت ،واملواقــع اإللكرونيــة ،وعلــى وســائل التواصــل ا جتمــاعي ،والــج فيهــا تطبيــق
ـو عـو ِّام النـاسِ ،زَّـن مل يشـتهروا بعِْلـ ةم
لكثري من األوامر الربانية ،واملفـاهيم التفسـريية ،والـج قـام ـا بع ُ
ـو الط ـ ِ
وتعلــيم؛ َّ
ـالب عنــدما يق ـرأ القص ـ الــج ت ــذكرها كتــب التفســري القدمي ــة قــد يق ــول يف
ألن بعـ َ
نفسه :إن هني ء قوم قد مضوا ،ساعد م يفروفهم املعيشية على تطبيق القـرآن ،أمـا عصـرنا فيختلـف،
( )1املصنف بن أيب شيبة (.)238/2
( )2ينظر :الدر املنثور للسيو ي ( ،)678/14وشعب اإلميان للبيهقي ( .)5291
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وحالتنا تتناسب مع مثل هذا.
َّأم ــا عن ــدما يع ــرف أن التفس ــري ق ــد حصـ ـل ِزَّــن ه ــم مثل ــه ،ق ــد عاشـ ـوا يف عص ــر  ،وأش ــغلتهم
املشاغل نفسها ،وعانوا املعاناة ذا ا ،فتكون حاف اً ودافعاً للتطبيق العملي.
 وقال أبـو بكـر الصـديق لقـي بـن عاصـمِ :صـف لنـا نفسـك .فقـال :إن اهلل يقـول :ﭽﯙﯚ
ﯛ ﭼ [النجم ]32:فلست بِ ُم َز ٍّك نفسي وقد نهاني اهلل عنه .فأعجب أبا بكر ذلك منه(.)1
األثر ينيكد ما سبق يف األثر السابقِ ،من َّ
أن الذه قد حيصل منه التطبيق لآليـة لـي هـو
وهذا ُ
خاصـ ِـة النــاس،
اإلمــام الكبــري ،والعــامل اجلليــل ،بــل حيصــل مــن عامــة النــاس ،بــل ويــنيثر عمــل العامــة يف َّ
فيعجبهم عملهم وتطبيقهم.
 ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [األح اب ]33:أنه قيل لسودة يوج الن :ما ِ
ِّجني و تعتمرين كما يفعل أخواتك فقالت :قد حججت واعتمرت ،وأمرا اهلل
لك
خرجت من باب ُحجرتها حتى
أقر يف بيج ،فواهلل أخرج ِمن بيج حَّت أموت .قال :فواهلل ما
ْ
أن َّ
أخرجت بجنازتها(.)2
وه َّن شقائق الرجال ،وصـانعات القـادة
للنساء نصيب من التطبيق العملي التفسريه ،كيف ُ
العِظَــام! كيــف وقــد كــان ج ـ ء مــن القــرآن ين ـ ل يف بيــو َّن ،فــيعلمن ســبب ن ولــه ،ومعنــا  ،وكيفيــة
تطبيقه على الوجه األمثل واألمت واألكمل.
فعظِّم ،و تعظمن
 وعن مقاتل يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔﭼ [املدثر ]3:يعينَ :كفار مكة يف نفسك .فقام من مضجعه ذلك ،فقال« :اهلل أكبر كبيراً»(.)3
ُرغم أن التكبري من العبادات الج ُميا ِرسها املسلم يومياً ،بل نكاد نقول إنه يوجد مسلم إ
فسر هنا مل ِ
وهو يك يومياً يف صلوا م ،ومع ترداد األذان ،وحنو ذلك من األعمال ،إ َّ
يكتف
أن امل ِّ
بالتكبري الذه يـُ ْف َع ُل يومياً ،بل ك َّ عند األمر بالتكبري ،حَّت وإن كان التكبري مأموراً به الن .
ورَّو َاد ُ إىل مثل هذا ،وتطبيقه عملياً مبجرد مساع
وهكذا على معلم التفسري أن يـُنَبِّه َُّالبَه ُ
األمر اإلهلي ة
بعمل من األعمال ،وإن كان هذا العمل زا ُميَا ِرسه املسلم يومياً.
ـت
ـررت باليــة يف كتــاب اهلل أعرفهــا إال أحزنتنااي ِّ
 وعــن عمــرو بــن ُمــرة قــال :مــا مـ ُألا مسعـ ُ
( )1األخبار املوفقيات لل بري بن بكار (ص.)248 :
( )2ينظر :الدر املنثور للسيو ي ( ،)30/12وقال" :أخرجه عبد بن ًيد ،وابن املنذر" ومل أقف عليه يف
املنتخب من مسند عبد ،و يف القدر املوجود من تفسري ابن املنذر.
( )3تفسري مقاتل بن سليمان (.)490/4
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اهلل يقول :ﭽ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﭼ [العنكبوت.)1(]43:
وهذا نوع من أنواع التطبيق ملا يفهمه املرء من القرآن.
ب -ت بيق اآلية على اآلخرين:
من صور الت بيق العملي للتفسير :ت بيق الشيخ أو المعلم أو َمن في منزلته للتفسير
أعم من تعليمه داخل الحجر
على أرض الواقع ،وقد يكون تعليم التفسير بهذه ال ريق َّ
الدراسية المغلقة ،أو في المساجد .ومثاله:

 -ما جاء يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [النور ،]27:عن ِربعي قال :حدثنا رجل من بين عامر استأذن على
الن  وهو يف بيت فقال :أأجل فقال الن  خلادمه« :اخرج إلى هذا ،فعلِّمه االستئذان؛
فقل له :قل :السالم عليكم ،أأدخل؟»(.)2
احلديث يفتح أبواباً للمعلمني واملربني على تلف ُتصصا م وأعماهلم ،يف ريقة
هذا
ُ
التعليم التطبيقي للطالب واألبناء ،بل ولعامة الناس ،وذلك بتدريبهم على تطبيق األوامر اإلهلية،
وعدم ا كتفاء ب عطائهم البيان اللفظي ،بل بالتدريب والتطبيق والتمرين على الطريقة الصحيحة
األمر سهالً ،ميكن تطبيقه دون كثري كلفة ومشقة.
لألمر ،حَّت وإن كان ُ
لكل فرد من الطالب قد ي ِ
وقد يقول قائلَّ :
ضيع وقت الاضرة ،وهذا أمر
إن تعليم التطبيق ِّ
ُ
صحيح ،ف َّن التطبيق العملي حيتاج إىل كثري من الوقت ،ولكننا نُ ِ
الحظ يف احلديث أيضاً أن الن 
مل ِ
يأت بنفسه لتعليمه كيفية التطبيق ،وإتا اكتفى ة
اجلاهل كيفية تطبيق ا ستئذان.
بنائب عنه يـُ َعلِّ ُم
َ
فمن املمكن للمعلِّ َم أن يـُ َعلِّ َم أفضل الطالب وأمهرهم كيفية التطبيقُ ،مث يُنيبهم عنه يف تعليم
باقي أصدقائهم ويمالئهم.
 وعن أيب أمامة قال :بينما حنن مع رسول اهلل  إذ حلقنا عمرو بن يرارة األنصاره يف حلَّةش الساقني .فقال رسول اهلل :
قد أسبل ،فأخذ الن  بناحية ثوبه ،فقال :يا رسول اهلل ِّ
إا أ ْ
ًََ ُ
()3
«يا عمرو بن يرارة َّ
إن اهلل قد أحسن كل شيء خلقه ،يا عمرو بن يرارة َّ
إن اهلل حيب املسبلني» .
( )1ينظر :تفسري القرآن العظيم بن أيب حامت (.)3064/9
( )2أخرجه أًد يف املسند ( ،)23127 ،206/38وابن أيب شيبة يف مسند ( ،)411/2عن أيب األحوص
عن منصور عن ربعي بن خراش به.
وإسناد صحيح ،صححه األلباا يف السلسلة الصحيحة (.)1170 ،159/3
( )3أخرجه الط اا يف املعجم الكبري ( )7909 ،232/8من ريق الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان ابن
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يف هذا احلديث تطبيق للعموم الذه دلت عليه عدة آيات ِمن َّ
أن اهلل قد أحسن ما خلق
أن بعو الناس قد يرتكب املعاصي ألجل إخفاء ما يظنونه من قُـب ةح فيهم ِ
وأبدع فيه ،و َّ
وخْل َق ةة ناقصة.
ْ
السبب الذه جعله ميارس املعصية ،وذلك بتبيني معىن
فأيال الن  عن ذلك الصحايب
َ
اآلية الكرمية ،الج يتخلَّف عن ِ
عمومها ما يظنه ذلك الصحايب أنه قد ُتلَّف ومل يدخل فيها.
ُ
ِ
 وعن عبد اهلل بن سالم قال :كان الن  إذا ن لـت بأهلـه شـدَّة أو ضـيق أ ََم َـرهم بالصـالة،وتال :ﭽ ﮰﮱ ﯓﭼ [ ه ]132:اآلية(.)1
يف هــذا احلــديث توجيــه لكيفيــة حـ ِّـل املشــاكل ا جتماعيــة والنفســية الــج تصــيب أفـراد ا تمــع،
حل مشكال م.
ب عطائهم الدواء القرآاَّ الناجع ،واحلل اإلسالمي الناجح ،الذه يساعدهم على ِّ
ولــن يعج ـ معلــم التفســري عــن إجيــاد الكثــري مــن مثــل هــذا يف ثنايــا القــرآن الكــرمي ،يســاعد بــه
البه على حل مشاكلهم ،ويرفع به من حالتهم النفسية.
ـت :نــدخل فقالاات:
 -وعــن أم إيــاس قالــت :كنــت يف أربــع نســوة نســتأذن علــى عائشــة ،فقلـ ُ

ال .فقال اات واح ااد  :الس ااالم عل اايكم ،أن اادخل؟ قال اات :ادخل ااوا .مث قال ــت :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﯺﯻ ﭼ [النور.)2(]27:
يف هــذا األثــر ريقــة لطيفــة يف التعلــيم ،وتنبيــه رائــع مــن أم املــنيمنني رضــي اهلل عنهــا لصــوحيبا ا
استأذن ،قد يستخدمها املعلم عندما يراها مناسبة ،وهـو ا متنـاع مـن إدخـال املس ِ
َّ
ـتأذن ابتـداءً،
عندما
ُ
ِزَّا يـُنَبِّـ ُههُ إىل وجود خطأ يف ريقة استئذانه ،كما حصل من إحد النساء املستئذنات.
 وروه يف تفســري قولــه تعــاىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﭼ [األحـ ـ اب )3(]59:أن عم ــر ب ــن اخلط ــاب ك ــان ال ي اادع فا ااي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيب السائب عن القاسم عن أيب أمامة .قال اهليثمي يف جممع ال وائد (" :)8525 ،124/5روا الط اا
بأسانيد ،ورجال أحد ا ثقات" ،وهو هذا اإلسناد ،لكن الوليد بن مسلم يدل ويسوه ،ولي يف اإلسناد
تصريح بالسماع! ،وقد حسنه األلباا مع اشراط عدم وقوع التدلي فيه ،كما يف السلسلة الصحيحة
(.)4004 1735/7
( )1أخرجه الط اا يف األوسط ( ،)886 ،272/1والبيهقي يف الشعب ( ،)2911 ،516-515/4من
ريق معمر عن مد بن ً ة بن يوسف عن عبد اهلل بن سالم.
قال اهليثمي يف جممع ال وائد (" :)11173 ،67/7روا الط اا يف األوسط ،ورجاله ثقات".
( )2ينظر :تفسري القرآن العظيم بن أيب حامت (.)259/8
( )3أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (.)231/2
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خالفته َأمةً ت َقنَّع ،ويقولَّ :إتا القناع للحرائر لكيال يـُ ْنيذَين.
ـح ،فقـال :أقِـ ِم اللسـا َن كمـا قـال اهلل :ﭽﮔ
 وعن ابن عباس أنه رأ رجالً يـَ ِ ُن قـد أ َْر َج َﮕ ﮖﭼ [الرًن.)1(]9:
هــذان األث ـران عظيمــان ،بالغــا األ يــة ،ينبغــي علــى املتخصصــني يف علــم التفســري أن يطيل ـوا فيهمــا
التأمل ،حيث َّ
السوق مكاناً لتطبيق التفسري ،ومدرسة لتعليم العلم.
إن الصحابيني اجلليلني جعال َ
َ
ِ
فعلى اجلهات الج تُراعي تعليم التفسري ،و تم ببحوثه ودراساته ،أن يكون هلـا جمـال يف تطبيـق
ذلك تطبيقاً عمليًّا علـى أرض الواقـع ،وإقامـة الفعاليـات املختلفـة الـج ـدف إىل تعريـف أفـراد ا تمـع
باهلده القرآا الكرمي الذه يهده للج هي أقوم ،ويقيم للناس مصاحلهم الدينية والدنيوية.
و يكتفي املتخصصون يف هذا الشـأن بـأن يـأيت النـاس إلـيهم ،بـل هـم يـذهبون إىل النـاس ،يف
أسواقهم ،ومكاتبهم ،وبيو م ،وغري ذلك زا ميكن أن يـُ ْع َم َل.
 ويف قولــه تع ــاىل :ﭽ ﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﭼ [م ــرمي ]58:ع ــن ص ــفية يوجالن َّ :أهنا رأت قوماً قرءوا سجدةً ،فسجدوا ،فناد م :هذا السجود والدعاء ،فأين البكاء؟(.)2
تامـا ُمتقنـاً ،لــي
يف هـذا األثـ ِر إشـارة إىل أنـه ينبغــي أن يكـون التطبيـق لآليـات القرآنيــة تطبيقـاً ًّ
ج ئياً غري متقن.
و بأس أن يتدرج املعلـم مـع املتعلمـني ،ولكـن ينبغـي أن يطمـح إىل أن يكـون اإلتقـان والتمـام
ــا الغايــة واهلــدف ،ولــي ج ـ ء اإلتقــان الــذه قــد حيصــل يف ثناي ــا احلصــة الدراســية ،مث يغفــل عنــه
املدرس عندما يبدأ حبصة آخر ودرس آخر ينسيه ما كان من تطبيق سابق.
الج ُدوباة ،فقاال لاه الحسان :اساتغفر اهلل .وأتااه آخ ُار فشاكا
رجل
الحسن فشكا إلياه ُ
َ
 وأتى ٌإلياه الفقاار ،فقااال لااه :اسااتغفر اهلل .وأتاااه آخاار فقااال :ادع اهلل أن يرزقنااي ابنااً .فقااال لااه :اسااتغفر اهلل.
وأتاااه آخ اار فشااكا إلي ااه جفاااف بس اااتينه ،فق ااال لااه :اس ااتغفر اهلل .فقلنــا :أتــاك رجــال يَش ـ ُكون أبواب ـاً،
ويســألون أنواعـاً ،فــأمرَ م كلهــم با ســتغفار فقــال :مــا قلـ ِ
ت
ـت مــن ذات نفســي يف ذلــك شــيئاً ،إتــا اعتـ ُ
ُ
فيه قـول اهلل سـبحانه إخبـاراً عـن نبيـه نـو  أنـه قـال لقومـه :ﭽﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭼ [نو .)3(]12-10:
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسري (.)178/22
( )2أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (.)8/14
( )3ينظر :الكشف والبيان للثعل (.)44/10
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فــنالحظ هنــا أن احلســن -رًــه اهلل -مل يـو ِّجــه الســائلني إىل األســباب الطبيعيــة الــج تُ ِ
ناســب
َُ
وجههـم إىل مـا ورد يف القـرآن ليطبقـو ويعملـوا بـه ،أ
أحواهلم يف اجلدب والفقر وحاجة ا بـن ،وإتـا َّ
وهو ا ستغفار.
ج -التأمل في واقع الناس وتنازيل اآليات على واقعهم:
َّ
املفســر حــال األ َُّمــة ،وحيــاول أن يطبــق
إن مــن أهــم أن ـواع التطبيــق العملــي لآليــات :أن يتأمــل ِّ
معاا اآليات عليها ،وسيصل إىل نتائج مبهرة يف ذلك.
فمما ورد عن السلف يف تطبيق هذا املفهوم:
 مــا روه ع ــن عب ــد اهلل بــن عب ــاس ق ــال :إا ِألج ــد يف كت ــاب اهلل قوم ـاً ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﭼ يُقـال هلـم :ﭽ ﰈ ﰉﰊﭼ [القمـر ]48:ألهنـم كـانوا يك ِّـذبون بالقـدر ،وإناي ال أراهام،
فال أدره أشيء كان قبلنا ،أم شيء فيما بقي (.)1
فنــر يف هــذا األثــر أن ابــن عبــاس حــاول أن يطبــق مفهــوم اآليــة علــى مــا يـرا مــن واقــع النــاس
الذه يعيش فيه؛ فلم ير موجوداً.
ِ ِ
عمـن تنطبـق
ص ُـدورهم ،للبحـث َّ
ويف ذلك َش ْحذ هلِ َم ِم َّ
السامعني ،وإبقاء جلذوة املعرفـة ُمتَّق َـدةً يف ُ
عليهم اآليات ،يف حب ة
ـث علم ٍّـي دائـب ينقطـع ،ونـَ َهـ ةم للمعرفـة يُوِرثُـه املعلـم لتالميـذ ؛ فـيُـ َعلِّ ُم ُهم العلـم،
ويـُْب ِقي يف أذهاهنم أسئلة حائرة تاج إىل إجابة ،زا يعين استمرار البحث العلمي ،وتطور  ،وتطوير .
ـت أق ـرأ هــذ اآليــة ،فمــا أدره َمــن عُــين ــا ،حــَّت
 وعــن مــد بــن كعــب ال ُقَريفــي قــال :كنـ ُـقطت عليه ـ ــا :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ســ ُ
ﰎﰏﰐ ﰑ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭼ [القمر ]50-47:ف ذا هم املكذبون بال َق َدر(.)2
ويف هـذا املثــال اســتخدم التــابعي أسـلوب اإلثــارة بتن يــل اآليــات علـى الواقــع .ومــا أحوجنــا ملثــل
هذا األسلوب يف عصرنا احلديث.

( )1ينظر :جامع البيان للط ه (.)160/22
( )2تفسري عبد الرياق الصنعاا (.)261/2
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املبحث الثاني :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باخلط أو الرسم.
َّ
إن ُم َعلِّم التفسري ينبغي له أن يـَُقيِّد نفسه بقيود يف التعليم مـا أنـ ل اهلل ـا ِمـن ُسـلطان ،فـيظُن
أن تعلــيم العِلــم يكــون إ عــن ريــق اإللقــاء والتلقــني فقــط ،بــل َّ
َّ
إن الن ـ  والصــحابة والتــابعني مل
يألوا ُج ْه ًدا يف استخدام وسائل تلفة من وسائل التعليم إليصال املعلومة الصحيحة إىل السامع.
ومن هذ الوسائل املستخدمة يف التعليم :ريقة اخلط ،و ريقة الرسم.
أ -الخط:
 عــن ابــن مســعود  قــالَ :خا َّاط لنااا رسااول اهلل  خ ًّااا ،مث قــال« :هــذا ســبيل اهلل» .مث
خا َّ
اط خ وطًااا عاان يمينااه وعاان شااماله ،مث قــال« :هــذ ُســبُل ،علــى كــل ســبيل منهــا شــيطان يــدعو

إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه» .وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأ :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ

[األنعام.)1(]153:
 عن ابن عباس قالَّ :رسول اهلل  أربع خ وط مث قال« :أتدرون مـا هـذا » قـالوا:
خط ُ
اهلل ورسوله أعلم .قال« :إن أفضل نساء أهل اجلنة خدجيـة بنـت خويلـد ،وفا مـة بنـت مـد ،ومـرمي
بنت عمـران ،وآسـية بنـت مـ احم امـرأة فرعـون ،مـع مـا قـ اهلل علينـا مـن خ هـا يف القـرآن :ﭽ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ

[التحرمي.)2(»]11:
ويف هذ اآلثار السابقة مشروعيةُ استخدام الوسائل التعليمية الج يسـتخدم فيهـا الكتابـة علـى
اخــتالف أنواعهــا وأصــنافها ،كالكتابــة علــى الســبورة ،وعلــى اللــو  ،وعلــى األجه ـ ة الذكيــة احلديثــة،
وغري ذلك من أنواع ما يستخدمه املعلمون للكتابة.
( )1أخرجه اإلمام أًد يف مسند كتاب (مسند املكثرين من الصحابة) ( ،)3928والنسائي يف السنن
الك ( )95/10وابن حبان يف صحيحه ،)6 ،180/1( :كلهم من ريق عاصم بن دلة عن أيب وائل
عن عبد اهلل بن مسعود .
وقد صححه األلباا يف ((مشكاة املصابيح)).)1606 ،58/1( :
( )2أخرجه اإلمام أًد يف مسند ( ،)2668 ،409/4والنسائي يف السنن الك (،)8297 ،388/7
وابن حبان يف صحيحه ( ،)7010 ،470/15واحلاكم يف املستدرك ( ،)3836 ،539/2كلهم من
ريق داود بن أيب الفرات ،عن علباء ،عن عكرمة عن ابن عباس  ،ورجال اإلسناد ثقات ،وقد صححه
اهليثمي يف جممع ال وائد ( ،)15268 ،223/9وقال األلباا يف السلسلة الصحيحة (:)1508 ،13/4
"رجاله ثقات".
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يتحرج يف أن يـُ َع ِّ عـن اإلسـالم ٍّ ٍّ
ونُالحظ هنا َّ
ـط ،وعـن املنيمنـات الصـاحلات
أن الن  مل َّ
من الصحابيات وغريهن ٍّ
ٍّط ،فال بـأس علـى املعلـم أثنـاء التعلـيم أن يـُ َعـ ِّ عـن مثـل هـذ األمـور مبثـل
يتحر ُج منه بعو املعلمني.
هذ األشكال التعبريية ،والج تكون خاليةً من التصوير وحنو ذلك زا قد َّ

ب -الرسم:

 روه يف تفسـ ـ ــري قولـ ـ ــه تعـ ـ ــاىل :ﭽ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭼ [احلجـ ـ ــرَّ ]5:أن
رســول اهلل  غــرس عــوداً بــني يديــه ،وآخــر إىل جنبــه ،وآخــر فأَبْـ َعـ َـد  ،قــال« :أتــدرون مــا هــذا ».
قــالوا :اهلل ورس ـوله أعلــم .قــال« :فا َّ
اإن هااذا اإلنسااان ،وهااذا أجلااه ،وهااذا أملااه ،فيتعاااطى األماال
فيختلجه األجل دون ذلك»(.)1
وقــد أورد ابــن حجــر يف الفــتح رســم ذلــك يف أكثــر مــن صــورة يــنب فيهــا مقصــد احلــديث ومــن
تلك الصور(:)2
 وعــن أنـ بــن مالــك يف تفســري قولــه تعــاىل :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [املائــدة ]22:أناَّاه أخااذعصااا ،فااذرع فيهااا بشاايء ،ثاام قاااس فااي األرض خمسااين أو خمسااً وخمسااين ،ثاام قااال :هكااذا
طول العماليق(.)3

 -وسأل رجـل الحسان البصاري عـن قـول اهلل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﭼ [األنبياء .]33:قال :يعين :يف استدار م .وقال بيده(.)4
قوله( :وقال بيده) يظهر منه أنه رسم دائرة بيد يف اهلواء.
وهذ اآلثار تدل على مشروعية استخدام "الرسم التوضيحي" لبيان معىن الكلمة.
واحلقيقــة َّ
أن كث ـرياً مــن مســائل علــم التفســري ُحيتــاج فيهــا إىل الرســم والصــورة إلفهــام الطالــب

( )1أخرجه اإلمام أًد يف مسند ( )11132 ،212/17قال :حدثنا عبد امللك بن عمرو ،حدثنا علي بن
علي ،حدثين أبو املتوكل ،عن أيب سعيد اخلدره .
وأخرجه الرامهرم ه يف أمثال احلديث (ص ،)110وأبو نعيم يف احللية ( ،)311/6وابن بشران يف أماليه
(ص )327كلهم من ريق علي بن علي الرفاعي به.
واحلديث رجال إسناد ثقات ،وقد حسنه العراقي يف ُتريج اإلحياء (ص ،)1831وقال اهليثمي يف جممع
ال وائد (" :)17861 ،255/10رجاله رجال الصحيح ،غري علي بن علي الرفاعي وهو ثقة" ،وحسنه
األلباا يف السلسلة الصحيحة (.)3428 ،1266/7
( )2فتح الباره.285 /11:
( )3ينظر :الدر املنثور للسيو ي (.)245/5
( )4ينظر :اجلامع بن وهب (.)195 ،87/1
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مقصود اآليات القرآنية(.)1
وهـذا بـاب واســع كبـري يسـتطيع أن يـُ ْد ِخ َل فيـه املعلِّ ُمــون أنواعـاً مـن الوســائل التعليميـة احلديثــة،
زا أتاحته التقنية املعاصرة.
فعنــد وصـ ِ
ـف األمــاكن الـواردة يف علــم التفســري ميكــن اســتخدام اخلـرائط اجلغرافيــة ،واأل ــال ،
ب ــل وميك ــن يف ه ــذا ال م ــان اس ــتدعاء املواق ــع ع ــن ــرق مواق ــع اخلـ ـرائط العاملي ــة الـ ـج تُظْ ِه ــر األم ــاكن
املقصودة بأنو ةاع تلفة من اخلرائط.
تصوير وعرضه للطالب كصورة.
وأنواع الشجر املذكور يف القرآن ميُْ ِكن
ُ
واأل عمة املذكورة يف القرآن ميُْ ِكن تصويرها وعرضها للطالب.
وغري ذلك زا ميكن إيراد .
املبحث الثالث :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باستخدام اليد واألصابع.
َّ
إن استخدام اجلسد يف شر العلم ِمن أسهل األمـور تـوافراً بالنسـبة للمعلـم ،فهـو حيتـاج إىل
وســائل تعليميــة خارجــة عنــه ،بــل يســتعمل مــا منحــه اهلل وخلقــه يف جســد  ،وقــد ورد يف ذلــك عــدة
آثار؛ منها:
 -1استخدام اليد:

 عــن ابــن عمــر َّأن رســول اهلل  ق ـرأ هــذ اآليــة ذات يــوم علــى املن ـ  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

( )1مع مالحظة أنه بُ َّد ِمن مراعاة الضوابط الشرعية املختلفة يف استخدام هذ الوسائل أثناء التفسري،
واملقصود هنا بيان مشروعية أصلها ،وأما التطبيقات املعاصرة املوجودة ملثل هذا فكثري منه قد يُ َسلَّم له
بالصواب .ونُوِرد لذلك فتو للشي ابن عثيمني دون اإل الة يف املسألة.
سئل الشي ابن عثيمني -رًه اهلل -يف لقاء الباب املفتو ( :)220/21ما حكم رسم بستان كأنه ميثل
اجلنة ،ونار كأهنا متثل النار فأجاب" :هذا جيوي؛ ألننا نعلم كيفية ذلك ،و يعلم كيفية النار ،فهي
فضلت على نار الدنيا بتسع وستني ج ءاً مبا فيها النار الغليظة كنار الغاي وغريها وما هو أشد ،فهل أحد
يستطيع أن ميثل النار أحد يستطيع ،وهلذا بلِّغ من يفعل ذلك أن هذا حرام ،ومع األسف الشديد أن
الناس اآلن بدءوا جيعلون األمور األخروية كأهنا أمور حسية مشاهدة ،وقد رأيت ورقة مكتوب فيها مربعات
كذا املوت وآخر الق وآخر القيامة وهكذا ،فهذا كأنه صور ما بعد املوت خطوط ومربعات هندسية ،جرأة
عظيمة والعياذ باهلل ،مث يقال :ما الذه أدراك أن هذا بعد هذا حنن نعرف أن الق بعد احلياة الدنيا وأن
البعث بعد الق  ،ولكن تفاصيل ما يكون يوم القيامة من احلساب واملوايين وغري ذلك َم ْن يعلم الرتيب
لكن هذ جرأة عظيمة ".
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ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﭼ [ال م ـ ـ ــر ،]67:ورس ا ا ااول
ميجد الرب نفسه :أنا اجلبـار ،أنـا املتكـ  ،أنـا
ويحركها ،يُقبل بها ويُدبرِّ « :
اهلل يقول هكذا بيدهّ ،
()1
فرجف برسول اهلل  املن َ حَّت قلنا :لَيَ ِخَّر َّن به .
امللك ،أنا الع ي  ،أنا الكرمي»َ .
 وعن أيب سعيد اخلدره قـال :قـال رسـول اهلل « :إذا دخـل أه ُـل اجلن ِـة اجلنـةَ ،وأه ُـل النـا ِرالنار؛ ُجياء باملوت كأنَّه كبش أملح ،فيُوقَف بني اجلنة والنار ،فيقال :يا أهل اجلنة ،هـل تعرفـون هـذا
َ
ِ
فيَ ْشَرئبون ،وينظرون ،ويقولون :نعم ،هذا املوت .وكلهم قد رآ ُ ،مثَّ يناده :يا أهل النار ،هل تعرفـون
ِ
ـنيمر بــه ،فيُــذبَح ،فيُقــال:
هــذا فيَ ْشـ َـرئبون ،وينظــرون ،ويقولــون :نعــم ،هــذا املــوت .وكلهــم قــد رآ  ،فيُـ َ
خلـود فـال مـوت ،ويـا أهـل النـار ،خلـود فـال مـوت» .مث قـرأ رسـول اهلل  :ﭽ ﭑ
يا أهل اجلنةُ ،
أهل الدنيا يف غفلة»(.)2
ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭼ [مرمي ]39:وأشار بيده وقالُ « :

 -2استخدام األصابع:

أ -أن تستخدم للعقد والعدد.
َّ
إن اســتخدام األصــابع يف العمليــة التعليميــة قــد يســتخدم ألشــياء كثــرية ،نــذكر منهــا مــا وقفنــا
عليه عند السلف ،وهو:
 -عن ابـن مسـعود أنـه قـرأ :ﭽ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ

ﰥ ﰦﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫﰬ ﰭﰮﭼ [املــدثر ،]46-42:وعقااد بيااده أربعااً ،مث قــال:
هل تَرون يف هني ء ِمن خري ،أ ما يُرك فيها أحد فيه خري(.)3
يف هذا األثر استخدم ابن مسعود عقد األصابع للتنبيـه علـى عـدد الصـفات الـج جعلـت أهـل
النـار ِمــن النــار ،فاســتخدام األعــداد وعقــد األصـابع هلــا يسـ ِ
ـاع ُد الطالــب علــى أن حيصــر املعلومــات يف
َُ
ذهنه ،وذلك عندما يعلم أن عدد شروط املسألة مثالً كذا من األعداد.
 وعــن عطــاء يف قولــه :ﭽﭔ ﭕﭖ ﭗﭼ [امل مــل ،]2:فـ ذا قــال :ﭽﭙﭼ َعقااد ثالثااة،وإذا قــال :ﭽﭚ ﭛﭜﭝﭼ [امل مــلَ ]3:عقااد اثنتااين ،وإذا قــال :ﭽﭟﭠﭡﭼ [امل مــلَ ]4:عقااد
أربعاً(.)4

( )1أخرجه اإلمام أًد يف املسند ( .)5414( 304/9وصححه األلباا يف السلسلة الصحيحة (.)597/7
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاره يف صحيحه ( ،)4730 ،93/6ومسلم (.)2849 ،2188/4
( )3ينظر :جامع البيان للط ه (.)452/23
( )4سنن سعيد بن منصور (.)2316 ،187/8
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يف هــذا األثــر متثيــل ملــا ميكــن أن يصــليه املصــلي يف الليــل ،فالعــدد هنــا لــي م ـراداًكمــا يف أثــر ابــن
مسعود ،وإتا ألجل التمثيل والتقريب.
ب) أن تستخدم للتوضيح أو التحديد.

فف ااي قول ااه تع ااالى :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮊ[التوب ــة ]38 :ع ــن
املستورد قال :قال رسول اهلل « :واهللِ ما الدنيا يف اآلخرة إال ِمثْل ماا يجعال أحا ُدكم إصابعه هاذه
وأشار يحيى بالسبابة -في اليَ ِّم ،فلينظر مب تَـ ْرِجع »(.)1وزا سبق نُ ِ
الحظ أمرين:
األمر األولَّ :
أن استخدام أعضاء اجلسم لشر املواد التعليمية قد يكون مفيـداً لشـر املسـألة
التفسريية ،كما ذُكِر سابقاً أن حيىي أشار بسبابته.
وكثــري مــن مســائل القــرآن ميُْ ِكــن شــرحها مبثــل هــذا؛ كــأن يشــري املــدرس مــثالً إىل ناصــيته عنــد
شر معىن الناصية الواردة يف سورة العلق.
واألماار الثاااني :أن اســتخدام اجلســد قــد يكــون فقــط لشــر املــادة التفس ـرييةَّ ،
وإتــا جلــذب
انتبــا الســامعني ،وتشــويقهم ،وحنــو ذلــك ،كمــا يف احلــديث الســابق عنــدما أشــار بيــد  ،وعنــدما حـ َّـرك
ا وأقبل وأدبر.
ف ـ َّن الدارســني قــد حيتــاجون أحيان ـاً داخــل الفصــل إىل تنــوِع حركــات املعلــم جل ـذب انتبــاههم،
وتنشيطهم ،وإيالة امللل والسالمة عنهم ،وهذ احلركات الج تصدر من املعلم تكون جاذبةً هلم.
املبحث الرابع :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باإلشارة.
وهذا النوع من التفسري يدخل يف التفسري باملثال أو تفسري العام ببعو أفراد  ،ويأيت على حالتني:
الحالة األولى :إما أن يُسأل الن  عن معىن آية ،فيجيب عن ذلك باإلشارة ،فمن ذلك:

 م ــا وروه يف تفس ــري قول ــه تع ــاىل :ﭽﭚﭛﭜﭝﭼ [األحـ ـ اب ]23:ع ــن لح ــة :أنعمــن قضــى حنبــه َمــن هــو وكــانوا جيرئــون علــى
أصــحاب رســول اهلل  قــالوا ألع ـرايب جاهــل :ســله َّ
مســألته يوقِّرونــه ويهابونــه ،فســأله األع ـرايب فــأعرض عنــه ،مث ســأله فــأعرض عنــه ،مث إا ا َّلعــت ِمــن بــاب
عم ــن قض ــى حنب ــه » .ق ــال األع ـ ـرايب :أن ــا .ق ــال« :ها ااذا ِم َّما اان قضا ااى
املس ــجد ،فق ــال« :أي ــن الس ــائل َّ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه (.)2858 ،2193/4
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسري ( ،)66/19والرمذه يف اجلامع (،420/5
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 -وعن شريح بن عبيـد قـال :ملـا أنـ ل اهلل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨ ﮩﭼ [املائ ــدة ]54:ق ــال عم ــر :أن ــا وق ــومي ه ــم ي ــا رس ــول اهلل ق ــال « :ب اال ه ااذا
وقومه» .يعين :أبا موسى األشعره(.)1
 ما جاء عن أيب هريرة قال :تال رسول اهلل  هـذ اآليـة :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﭼ [ مد ،]38:فقالوا :يا رسول اهللَ ،من هني ء الذين إن تولينا استُْب ِدلوا بنـا مث
يكونـوا أمثالنـا؟ فضـرب رسـول اهلل  علـى منكـب ســلمان مث قـال« :هاذا وقوماه ،والـذه نفســي
بيد لو كان اإلميان منو اً بالثـَريا لتناوله رجال من فارس»(.)2
املفســرة ،وذلــك مــن بــاب
الحالااة الثانيااة :أن يشــري النـ  بيــد وهــو يفســر إىل املـراد باآليــة َّ
ييادة اإليضا  ،ومثاله:
 ع ــن عائش ــة قال ــت :نظ ــر رس ــول اهلل  يوم ـ ـاً إىل القم ــر لَ َّم ــا ل ــع فق ــال« :يا ااا عائشا ااة()3
استعيذي باهلل من َش ِّر هذاَّ ،
فإن هذا الغاسق إذا َوقب»  .يف قولـه تعـاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)4075وأبو يعلى املوصلي ( ،)27/2كلهم من حديث يون بن بكري ،عن لحة بن حيىي ،عن موسى
وعيسى ابين لحة ،عن أبيهما لحة .
وإسناد حسن ،رجاله كلهم ثقات غري لحة بن حيىي ،وهو صدوق ،وحسنه الرمذه ،واأللباا يف السلسلة
الصحيحة (.)247/1
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسري ( )522/8قال :حدثنا مد بن عوف قال :حدثنا أبو املغرية ،قال :حدثنا
صفوان ،قال :ثنا عبد الرًن بن جبري ،عن شريح بن عبيد.
ورجال اإلسناد ثقات ،إ أن يف مساع شريح من الصحابة بعو الشك ،كما يف فة التحصيل يف ذكر رواة
املراسيل (ص ،)146وقال األلباا يف السلسلة الصحيحة (" :)7065 ،1106/7إسناد مرسل صحيح،
رجاله كلهم ثقات" ،قلت :لعله يعين أنه صحيح بالشواهد الج ساقها يف الصحيحة.
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسري ( ،)233/21والرمذه يف اجلامع ( ،)3542 ،463/5وابن حبان
( ،)7123 ،63/16واحلاكم يف املستدرك ( ،)3709 ،498/2من حديث جعفر بن عبد اهلل بن
جنيح ،عن العالء بن عبد الرًن عن أبيه ،عن أيب هريرة .
وجاء بعو ألفاظ احلديث عند مسلم يف صحيحه (.)2546 ،1972/4
واحلديث ذا اإلسناد ضعيف؛ لضعف عبد اهلل بن جعفر بن جنيح املديين ،وهو والد علي ابن املديين اإلمام
احلافظ الناقد ،قال :ابن معني( :لي بشيء) ،وقال أبو حامت( :منكر احلديث جداً ،ضعيف احلديث)،
علي حيد عنه ،ينظر :اجلر والتعديل ( ،)22/5وبقية رجال اإلسناد موثقون ،لكن أصل
وكان ابنه ٌّ
احلديث وهو ما جاء منقبة لسلمان الفارسي ثابت يف الصحيح ،كما سبق.
( )3أخرجه اإلمام أًد يف املسند ( ،)24323 ،378/40والرمذه يف اجلامع (.)3661 ،550/5
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ﭲﭳﭼ [الفلق.]3:
 وعــن ابــن عبــاس قــال :خــرج أبــو بكــر يف اهلــاجرة إىل املســجد ،فســمع عمــر فخــرج ،فقــالأليب بكر :مـا أخرجـك هـذ السـاعة قـال :مـا أخـرجين إ مـا أجـد يف نفسـي ِمـن ح ِّ
ـاق اجلـوع .قـال
عمر :والذه نفسي بيد ما أخرجين إ اجلوع ،فبينما ا كذلك إذ خـرج رسـول اهلل  فقـال« :مـا
أخرجكما هذ الساعة » .فقا  :واهلل ما أخرجنا إ مـا جنـد يف بطوننـا مـن حـاق اجلـوع .فقـال النـ
« :والــذه بعثــين بــاحلق مــا أخــرجين غــري » .فقــاموا فــانطلقوا إىل منـ ل أيب أيــوب األنصــاره ،فلمــا
انته ـوا إىل دار قالــت امرأتــه :مرحب ـاً بن ـ اهلل ومبــن معــه .قــال الن ـ « :أيــن أبــو أيــوب » .فقالــت
امرأته :يأتيك يا ن اهلل الساعة .فجاء أبو أيوب فقطع ِعـ ْذقاً ،فقـال النـ « :مـا أردت أن تقطـع
اجتنيت من متر » .قـال :أحببـت يـا رسـول اهلل أن تـأكلوا مـن متـر ور بـه وبسـر  .مث ذبـح
لنا هذا ،أ
َ
َجدياً فشو نصفه و ب نصفه ،فلما وضع بني يـده النـ  أخـذ مـن اجلـده فجعلـه يف رغيـف،
وقال« :يا أبا أيوب ،أبلِغ ذا فا مـة ف هنـا مل تُ ِ
صـب مثـل هـذا منـذ أيـام» .فـذهب بـه أبـو أيـوب إىل
ْ
فلمــا أكل ـوا وش ـبِعوا قــال النـ « :خب ـ وحلــم ومتــر وبســر ور ــب ودمعــت عينــا والااذي
فا مــةَّ ،

نفسي بيده ،إن هذا لهو النعيم الذي تُسألون عنه ،قال اهلل :ﭽﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﭼ

[التكاااثر ،]8:فهااذا النعاايم الااذي تُسااألون عنااه يااوم القيامااة» .ف َكـ َّ ذلــك علــى أصــحابه ،فقــال:
«بلى ،إذا أصـبتم مثـل هـذا فضـربتم بأيـديكم فقولـوا :باسـم اهلل ،فـ ذا شـبعتم فقولـوا :احلمـد هلل الـذه
هو أشبعنا وأنعم علينا وأفضل .ف َّن هذا كفاف ا»(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد صححه الرمذه ،واحلاكم ،ووافقه الذه يف التلخي  ،وقال األلباا يف السلسلة الصحيحة (،714/1
" :)372رجاله ثقات رجال الشيخني ،غري احلار بن عبد الرًن هذا ،وهو القرشي العامره ،وهو
صدوق".
( )1أخرجه ابن حبان يف صحيحه ( ،)5216 ،16/12عن مد بن إسحاق السعده ،عن علي بن خشرم،
عن الفضل بن موسى ،عن عبد اهلل بن كيسان ،عن عكرمة ،عن ابن عباس .
ض ِّعف ،قال أبو حامت الرايه( :ضعيف احلديث)،
وإسناد صحيح؛ لو وجود عبد اهلل بن كيسان ف نه قد ُ
ينظر :اجلر والتعديل ( ،)143/5وقال النسائي يف الضعفاء واملروكون (ص( :)62لي بالقوه) ،قال
اهليثمي يف جممع ال وائد (" :)18261 ،317/10فيه عبد اهلل بن كيسان املرويه ،وقد وثقه ابن حبان،
وضعفه غري  ،وبقية رجاله رجال الصحيح".
وأخرجه الطحاوه يف شر مشكل اآلثار ( ،)473 410/1والبيهقي يف الشعب ( ،)334/6كال ا من
حديث سعيد بن منصور ،حدثنا هشيم ،أخ نا عمر بن أيب سلمة ،عن أبيه قال :خرج رسول اهلل ،
لكنهم جعلوا القصة يف رجل آخر غري أيب أيوب األنصاره ،وهذا اإلسناد أصح من السابق ،فرجاله كلهم
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ِ
وم َّما ورد عن السلف في مثل ذلك:
 عـن إمساعيــل بـن حكــيم قـال :دخلنــا علـى مالــك بـن دينــار عشـيَّة وإذا هــو يف ِذ ْكـ ِر قــارون،قــال :وإذا رجــل ِمــن جريانــه عليــه ثيــاب معصــفرة .قــال :فقــال مالــك :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ
[القص  ،]79:قال :في ثياب مثل ثياب هذا(.)1
 وعــن جماهــد بــن جـ يف تفســري قولــه تعــاىل :ﭽ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﭼ [القيامــة ،]33:قــال:رأ رجالً من قريش ميشي ،فقال :هكذا كان يمشي كما يمشي هذا ،كان يـَتَبخر(.)2
 -وع ـ ــن قت ـ ــادة يف قول ـ ــه تع ـ ــاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ

[العنكبوت :]17:هذا الوثن ،وهذا الحجر(.)3
واإلشارة هنا إىل شيء واضح معروف ،وإن مل يكن حاضراً مشاهداً يف اللحظة واحلال.
 وعـ ــن قتـ ــادة يف تفسـ ــري قولـ ــه تعـ ــاىل :ﭽ ﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﭼ [الصـ ــافات]146:قال :كنا حند أهنا الدباء ،هذا القرع الذي رأيتم ،أنبتها اهلل عليه يأكل منه(.)4
األثر عظيم حيتاجه كثري من املفسرين ،ف َّن األ عمة املذكورة يف القرآن ليسـت متـوفرًة يف
وهذا ُ
ك ــل مك ــان ،ولك ــن معل ــم التفس ــري رج ــل مث ــل الرج ــال ،حيت ــاج إىل الطع ــام والشـ ـراب ،وي ــذهب إىل
فيفس ــر هل ــم مع ــاا
األسـ ـواق ،ويع ــرف م ــا ه ــي األ عم ــة ال ــج يتناوهل ــا أه ـ ُـل بل ــد  ،ويعرفه ــا البُــهِّ ،
الكلمات الواردة يف القرآن مبا يُشاهدونه يف األسواق.
ونُ ِ
ظ هنــا مالحظــة أخــر مهمـة جــدًّا جيــب التنبــه هلــا والتأكيـد عليهــا ،وهــو َّ
أن الطعــام قــد
الحـ ُ
يذكر يف القرآن باس ةم غري ا سم املعروف املتداول بني الناس ،فنُ ِ
الحظ أن اآلية ذكرت الشـجرة بأهنـا
ُ
من يقطني ،وفسرها قتادة بأهنا القرع الذه يعرفه السامعون.
املفســر ينبغــي لــه أن يكتفــي مبــا يقــر يف كتــب التفســري ،بــل عليــه أن يـَْب َحــث عــن
وهكــذا ِّ
املعــاا التفسـريية يف الــيط الــذه يعــيش فيــه ،ويف البيئــة الــج نشــأ فيهــا تالميــذ و البــه ،فيُقـ ِّـرب هلــم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثقات ،غري عمر بن أيب سلمة بن عبد الرًن بن عوف ،وقد وثق تارة ،وضعف أخر .
واحلديث ثابت مبجموع رقه ،وأصل احلديث يف صحيح مسلم (  ، )2038إ أن الضعف يكون يف
تعيني الرجل الذه أضاف الن  وصاحبيه ،أهو أبو أيوب أم غري !.
( )1ينظر :جامع البيان للط ه (.)330/18
( )2ينظر :جامع البيان للط ه (.)523/23
( )3ينظر :تفسري القرآن العظيم بن أيب حامت (.)3044/9
( )4ينظر :جامع البيان للط ه (.)634/19
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املعىن التفسريه مبا يعرفون ،ويُ ِّنوع هلم األلفاظ الغريبة مبرادفات يفقهوهنا ويفهموهنا.
 -ويف تفس ـ ـ ـ ـ ــري قول ـ ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ـ ــاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭼ [سبأ ]16:عن أيب مالك غ وان الغفاره قـال :واألثـل هاو
هذا األثل(.)1
رجنــا يف جنــاية فيهــا عــامر الشــع  ،فلمــا انتهينــا إىل اجلبــان تــال
 وعــن بيــان بــن بشــر قــالَ :خ ْه ــذ اآلي ــة :ﭽ ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭼ [املرس ــالت ،]26-25:ق ــال :كِف ــات األمـ ـوات،
وأشار إلى القبور ،وهذه كِفات األحياء ،وأشار بيده إلى البيوت(.)2
املبحث اخلامس :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتمثيل واحملاكاة
َّ
إن التعليم بالتمثيل والاكاة نوع من أنواع التعلـيم ،الـذه اسـتعمله النـ  والسـلف الكـرام،
وإليك ما ورد عنهم يف مثل هذا:
ا) المحاكا باألفعال:

 -يف قولــه تعــاىل:

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﮊ [سبأ ]23 :عن أيب هريرة قال :قال الن « :إذا قضـى اهلل
األمــر يف الســماء ،ض ـربت املالئكــة بأجنحتهــا خضــعانا لقولــه ،كأنــه سلســلة علــى صــفوان ،فـ ذا ف ـ ع
عــن قلــو م قــالوا :مــاذا قــال ربكــم قــالوا للــذه قــال :احلــق ،وهــو العلــي الكبــري ،فيســمعها مســرق
الســمع ،ومســرق الســمع هكــذا بعضــه فــوق بعــو  -ووصااف ساافيان بكفااه فحرفهااا ،وباادد بااين
أصابعه»(.)3
يقـول الشــي الفـويان :إن راوه احلــديث وهــو سـفيان بــن عيينـة َحـ َّـرف يــد مبعـىن أماهلــا ،وفــرق
أصــابعه ،م ــن أج ــل أن يوض ــح لتالمي ــذ وال ــرواة عن ــه باملث ــال الس ــوس املش ــاهد عملي ــة الش ــيا ني يف
اهلواء .وهذا فيه من وسائل التعليم(.)4
 عــن ابــن عمــر َّأن رســول اهلل  ق ـرأ هــذ اآليــة ذات يــوم علــى املن ـ  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
( )1ينظر :تفسري إسحاق البسج (ص.)152
( )2ينظر :سنن سعيد بن منصور (.)2372 ،237/8
( )3أخرجه البخاره يف صحيحه (.)4800 122 /6
( )4ينظر :إعانة املستفيد بشر كتاب التوحيد ()223 /1
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ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﭼ [ال م ـ ــر ،]67:ورسـ ـ ــول
ميجـد الـرب نفسـه :أنـا اجلبـار ،أنـا املتكـ  ،أنـا
اهلل  يقول هكذا بيد  ،وحيركهـا ،يُقبـل ـا ويُـدبرِّ « :
()1
المنبر حتى قلنا :لَيَ ِخ َّر َّن به .
فرجف برسول اهلل
امللك ،أنا الع ي  ،أنا الكرمي»َ .
َ
 وعـ ــن األعمـ ــش ،قـ ــال :أرانـ ــا جماهـ ــد بيـ ــد  ،فقـ ــال :كـ ــانوا يـ ــرون َّأن القلـ ــب يف مثـ ــل هـ ــذا
–يعــين :الكــف ،-فااإذا أذنااب العبااد ذنبًااا ضاام منااه ،وقااال بأصاابعه الخنصاار هكااذا ،فااإذا أذنااب
ضم ،وقال بأصبع أخرى ،فإذا أذنب ضم ،وقال بأصبع أخرى هكذا ،حتى ضم أصاابعه كلهاا.
الران"(.)2
قال :ثم ي بع عليه ب ابع .قال جماهد :وكانوا يرون أن ذلك َّ

ـألت عبي ــدة الس ــلماا ع ــن ق ــول اهلل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ
 -وع ــن م ــد ب ــن سـ ـريين ق ــال :س ـ ُ

َّ
أخرج إحدى عينيه(.)3
ﮧﭼ [األح اب ،]59:فتقنَّع بملحفة ،فغ ى رأسه ووجههَ ،و َ

الريــاحي ﭽﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ [املــاعون ،]5:قــال :هــو الــذه
 وعــن أيب العاليــة ِّيلتفت عن ميينه ،وعن يسار (.)4
يُصلِّي ويقول :هكذا وهكذا .يعين:
ُ
 -وعن عبد الرًن بن عبد اهلل بن سابِط يف قوله تعاىل :ﭽﰈ ﰉﭼ

[الذاريات ،]29:قال :قالت هكذا .وضرب سفيان بيده على جبهته(.)5
حياكي معىن اآلية.
يف األثر دعوة املعلم تلمي َذ أن
َ
 وعـ ــن سا اافيان يف تفسـ ــري قولـ ــه تعـ ــاىل :ﭽ ﭚﭛ ﭜ ﭼ [القمـ ــر ،]8:قـ ــال :هكا ااذا،أبصارهم شاخصة إىل السماء(.)6
 ويف تفسـري قولــه تعـاىل :ﭽﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐﭼ [القصـ  ]25:عـن ابــن أيب( )1أخرجه اإلمام أًد يف املسند  ،)5414( 304/9والنسائي يف السنن الك ( ،)139/7وابن خ مية يف
التوحيد ،وابن حبان يف صحيحه ( ،)322/16كلهم من رق عن ًاد بن سلمة ،عن إسحاق بن عبد اهلل
بن أيب لحة ،عن عبيد اهلل بن مقسم ،عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ،وهو صحيح ،صححه
األلباا يف السلسلة الصحيحة (.)597/7
( )2انظر :تفسري الط ه (.)266/1
( )3ذكر السيو ي يف الدر املنثور ( ،)145/12وقال" :أخرجه ابن املنذر ،وابن أيب حامت" ،ومل أقف عليه يف
القدر املوجود من تفسري القرآن العظيم بن أيب حامت.
( )4ينظر :الدر املنثور للسيو ي (.)688/15
( )5ينظر :جامع البيان للط ه (.)530/21
( )6ينظر :جامع البيان للط ه (.)119/22
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اهلذيل قال :ليست بسلفع( )1مـن النسـاءُ ،م ِلقيـة بثو ـا علـى وجههـا .قاال سافيان بياده هكاذا علاى
وجهه ِ
وساعده ،ويستر ب ُك ّمه(.)2

ب) المحاكا بالصوت:

 جـاء يف تفســري قولــه تعــاىل :ﭽ ﮕ ﮖﭼ [العاديــات ]1:قــال عطــاء :مسعــت ابــنضبح :أَ ْ أَ ْ (.)3
عباس يصف ال ّ
أن ذلـك يـ ِ
وبعـو املعلمـني قــد يسـتحي مــن التمثيـل بالصـ ِ
ـوت لتالميـذ  ،ويــر َّ
ـنق ُ مـن قــدر
ُ
شك أن ذلك غري ةئق يف كثري مـن أنـواع األصـوات؛ كأصـوات احلمـري وحنوهـا ،ولكـن
وشأنه ،و َّ
ينبغي للمعلِّم أن ميتنـع دائمـاً مـن ذلـك ،بـل نـر هـذا البحـر احلـ إمـام املفسـرين يف كـل عصـر وحـني
يتحر ُج ِمن مثل هذا.
َّ
املبحث السادس :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالوقوف على األماكن واألزمنة
املذكورة يف القرآن
ومن أنواع التفسري غري اللفظي هو الوقـوف علـى بعـو مـا ذكـر القـرآن مـن أمكنـة ،أو أيمن ةـة،
سواء كانت أمكنةً وأيمنةً معينة ،أو أمكنةً وأيمنةً يُراد ا التمثيل ،أو حنو ذلك.

أ) الوقوف على األمكنة:
 جاء عن سعيد بن جبري ،يف قوله :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼصفِّرون ا ،فذلك املكاء .قال:
[األنفال ،]35:قال :الْ ُمكاء :كانوا يُ َشبِّكون بني أصابعهم ،ويُ َ
()4
وأراني سعيد بن جبير المكان الذي كانوا يَ ُم ُّكون فيه نحو أبي قبيس .
أن سعيد بن جبري أخذ إىل ة
األثر فيه َّ
مكان ذُكَِر يف القرآن أهنم كانوا يفعلون فيه فعالً
فهذا ُ
ه البَه املكان الذه حصل فيه هذا األمر.
معيناً ،وهو املكاء والتصدية ،فأراد سعيد بن جبري أن يُِر َ
( )1السلفع :اجلريئة القليلة احلياء .ذيب اللغة ()220 /3
( )2ينظر :تفسري إسحاق البسج (ص.)43
( )3أخرجه الط ه يف تفسري (.)575/24
( )4انظر :تفسري الط ه (.)165/11
وأبو قبي  :اسم جلبل يف جهة اجلنوب والشرق من احلرم ،وهو أحد األخشبني وأدَّن اجلبال من مكة شرفها
اهلل ،ويقابل ركن احلجر األسود .معجم البلدان ( ،)80 /1رحلة ابن بطو ة (.)110 /1
ومكانه حاليا وامتداد ما يسمى اآلن بـ(القصور امللكية).
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ة ِ
ت يف القــرآن ،أو أُشــري
ومــن هــذا األثــر يســتطيع ُم َعلِّـ ُـم التفسـ ِري أن ينطلــق إىل أمــاكن كثــرية ذُكـ َـر ْ
إليها ،أو ذُكَِر أهلُها ،أو ذُكَِر َع َمل فيها؛ ف َّن الرحلةَ العلميـةَ هـي أو ً وسـيلة تروحييـة ،كمـا أهنـا تعمـل
علــى تثبيــت املعلومــة يف ذهــن املــتعلِّم ،فكــم مــن معلومـ ةـة أبــدع معلمونــا بتعليمنــا إياهــا خــارج الفصــل
الدراســي ،وأرونــا إياهــا علــى الطبيعــة ،فــال ت ـ ال يف ذاكرتنــا ،س ـواء كــان هــذا املعلــم هــو املــدرس ،أو
الوالد ،أو ال ميل ،أو األخ الكبري ،أو غريهم.
و يقـولَ َّن قائــلَّ :
إن فائــدة هــذ الطريقــة التعليميــة خاصــة بأهــل مكــة واملدينــة حيــث نـ ل ســائر
الق ــرآن؛ فـ ـ َّن امل ــذكور يف الق ــرآن ل ــي خاصـ ـاً بأه ــل تل ــك املن ــا ق ،ب ــل ذُكِ ــر في ــه أم ــاكن يف ال ــيمن،
والعراق ،والشام ،ومصر ،وفلسطني ،وغري ذلك من البالد.
صـ ْـهَرج(،)1
آجـ ٍّـر ُم َ
 وعــن جعفــر بــن برقــان ،قــال" :كنــت أمشــي مــع عكرمــة ،ف ـرأ حــائط ُفوضع يد عليه ،وقال :هذا املشيد الذه قال اهلل"( .)2
 ويف قول ــه تع ــاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ [الغاش ــية ]17:ع ــن شـ ـريح أنا ااهلقت(.)3
كان يقول ألصحابه :اخرجوا بنا إلى السوق فننظر إلى اإلبل كيف ُخ ْ
وه ــذان األث ـ ـران ال ـ ـواردان ع ــن جعف ــر ب ــن برق ــان وع ــن ش ـ ـريح ل ــي في ــه ال ــذهاب إىل مك ـ ة
ـان
ُ
معـ َّ ة
ـني مــذكوةر يف القــرآن ،وإتــا فيــه َّ
أن بعــو األشــياء املــذكورة يف القــرآن قــد يكــون هلــا ش ـبيه ونظــري
ِ
املفسر أن يأخذ الطلبةَ إليه فريونه ويشاهدونه بأعينهم.
ومثال على أرض الواقع ،يستطيع املعلم و ِّ
وتأم ُل أث ِر شريح بالذات وهو حياد ُ أقوامـاً يعرفـون اإلبـل ،وعاشـوا بينهـا ،ويبيعوهنـا ويشـروهنا
يف أسواقهم ،ومع ذلك أمـرهم أن خيرجـوا إىل السـوق للنظـ ِر إليهـا؛ َّ
ألن اإلنسـان يف حياتـه العاديـة قـد
ينتب ــه إىل بع ــو األم ــور ال ــج يراه ــا دائمـ ـاً يف حيات ــه ،ولك ــن إذا خ ــرج املعل ــم م ــع تالمي ــذ لر يته ــا
وتأملهــا يفــتح اهلل علــيهم مــن أبـواب فضــله يف تأمــل هــذ األشــياء مــا قــد يتأملــه ويالحظــه يف أثنــاء
يومه وانشغاله مبصاحل معاشه.

ب) الوقوف على األعيان:
 عن عمـرية بـن سـعد قـالُ :كنّاا ماع علاي علاى َش ِّفم ّارت باه سافينة ،فقارأ هاذه
اط ال ُفارات َ
اآلية :ﭽ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭼ [الرًن.)4(]24:

أيضا :املعمول بالصاروج ،ينظر :الصحا (.)326/1
( )1أه :مطلي ،ينظر :تاج العروس (( )75/6صهرج) ،واملصهرج ً
( )2انظر :تفسري الط ه (.)592/16
( )3ينظر :جامع البيان للط ه (.)339/24
( )4الدر املنثور للسيو ي (.)117/14
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األثر فيه بيان ألعيان وأشياء واردة يف القرآن والوقوف عليها ،وإن مل يكن قد خـرج مـن
وهذا ُ
قصد التعليم؛ لكنه استغل هذ احلادثة الج وقفوا عليها يف الرحلة يف بيـان شـيء مـن كتـاب اهلل علـى
ـأن الْ ُم َف ِّسـ َـر يُشــري إىل الطالــب َّ
حقيقتــه وتصــوير كمــا ورد يف القــرآن ،فكـ َّ
أن هــذ الســفينة الــج َمـ َّـرت
ما هي املقصودة يف اآلية املذكورة.
ج) األزمنة:

ـألت اب ــن عب ــاس ع ــن قول ــه :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [امل ــدثر،]33:
 م ــا روه ع ــن جماه ــد ق ــال :س ـ ُفســكت عــين ،حــَّت إذا كــان مــن آخــر الليــل ومســع األذان األول نــاداا :يــا جماهــد هااذا حااين َدباار
الليل(.)1
ه ــذ الطريق ــة التعليمي ــة م ــن اب ــن عب ــاس الـ ـواردة يف ه ــذا األث ــر هل ــي أت ــوذج ينبغ ــي عل ــى ك ــل
وم َعلِّ ةم أن حيتذه به ،كيـف نـر البـه األثـري الـذه أخـذ عنـه التفسـري مـراراً وتكـراراً يسـأله عـن
ُم َف ِّسر ُ
معىن اآلية ،وعن معىن ال مان املذكور يف اآلية ،فال يكتفي بالتفسري اللفظـي ،بـل ينتظـر الوقـت الـذه
تدل عليه اآلية ،فيخ َّ
الوقت املذكور.
بأن هذا الوقت الذه أصبحا فيه هو ُ
الوقت الذه أراد أن يبينـه الصـحايب اجللي ُـل لـي وقتـاً يكـون أثنـاء الدراسـة ،بـل هـو وقـت يف
و ُ
آخر الليل.
فل ــي ُكن للمعلم ــني أوق ــات خيرج ــون بطال ــم إىل البَـ ـ ِّـر ،ويعلم ــوهنم حبقيق ــة األوق ــات املختلف ــة
املذكورة يف القرآن؛ مـن دلـوك الشـم  ،ومغيبهـا ،و لـوع الفجـر ،وغـري ذلـك زـا ذُكِـر يف ثنايـا القـرآن
العظيم.
 عن علي بن أيب الب أنه خرج حين طلع الفجر ،فقال :نِ ْع َـم سـاعةُ الـ ِوتر هـذ  .مث تـال:ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [التكوير.)2(]18-17:
أن علـ َّـي بــن أيب الـ ة
واألثـ ُـر فيــه َّ
ـب خــرج بنفســه يف تلــك الســاعة الــج تــدل علــى ذهــاب وهنايــة
وقت الوتر.
 -وعن ابن ييد يف قوله :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [التكوير ]18:قال :تنف الصبح من هاهنا.

( )1ينظر :الدر املنثور للسيو ي (.)83/15
( )2ينظر :جامع البيان للط ه ( ،)160/24ومصنف عبد الرياق الصنعاا ( ،)4630 ،18/3واملعجم
األوسط للط اا (  ،)1451واملستدرك على الصحيحني للحاكم ( )516/2وصححه ،وسنن البيهقي
(.)497/2
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وأشار إلى المشرق اطالع الفجر(.)1
وهذان األثران السابقان واضحان متام الوضو يف ِ
بيان األيمنـة املـذكورة يف القـرآن ،مـن خـالل
تفسري اآلية يف ال مان الذه تدل عليه اآلية.

 وفاي تفساير قولاه تعاالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ [الفرقـان ]38:روه عـن عبـد اهلل بـناالم قرنًااا» .قل ــت:
بســر املــايا قــال :وضــع الن ـ  يـ َـد علــى رأســي ،وقــال« :ساايعي هااذا الغا ُ
يا رسول اهلل كم القرن قال« :مائة سنة» .قال مد بن القاسـم :ماا زلناا نَاعُ ُّاد لاه حتاى تَ َّمات مائاة
سنة ،ثم مات(.)2
ارد عـن النـ  فيـه دي ُـد املـراد بال مـان املـذكور يف اآليـة ،وهـو القـرن ،مـن
وهـذا احلـديث الـو ُ
غري بيان وتفسري لفظي ،بل أشار إىل يم ةن مر ة
تبط بأحد الصحابة الكرام.
وفيه نوع من التشويق خيفى ،فما ي ُال الصحابة والتـابعون ينتظـرون معرفـة هـذ املـدة ال منيـة
املــذكورة يف القــرآن ،والــج ربطهــا النـ  حبيــاة عبــد اهلل بــن بُســر املـ ا ،فلــم يبــني هلــم مباشــرة ،وإتــا
ـوع مــن التشــويق عجيــب ،مل يســتمر حلظــة أو حلظتــان ،أو ســاعة أو
تــرك ال ـ من يبــني هلــم ذلــك ،بنـ ة
ســاعتان ،أو ســنة أو ســنتان ،بــل مائــة ســنة كاملــة بالتمــام والكمــال ،فهــل نــر مثــل هــذا النــوع مــن
التشويق يف التعليم اليوم!

( )1ينظر :جامع البيان للط ه (.)161/24
( )2أخرجه اإلمام أًد يف املسند ( ،)17689 ،235/29واحلاكم يف املستدرك ( ،)4016 ،599/2وابن
جرير يف تفسري ( ،)534/14وابن أيب حامت يف تفسري ( ،)2695/8من ريق داود بن رشيد ،عن أيب
حيوة شريح بن ي يد ،عن إبراهيم بن مد بن يياد األهلاا ،عن أبيه عن عبد اهلل بن بسر  ،وصححه
البوصريه يف إ اف اخلرية املهرة ( ،)6857 ،282/7واأللباا يف الصحيحة (.)2660( )343/6
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اخلامتة:
بعد اإلحبار يف ثنايا التفسري باملأثور ،ومجع أهم الروايات الصحيحة الـواردة يف روايـات التفسـري
غري اللفظية ،أستطيع أن أكتب هذ اخلامتة ،وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
النتائج:
 -1مــا دام أن األصــل يف التفســري هــو التفســري اللفظــي؛ فعلينــا أن نكــون أكثــر اهتمام ـاً بــه مــن
أنواع التفسري األخر  ،وما سبق من أنواع التفسري غـري اللفظـي إتـا يُسـتعمل أحيانـاً يف احلصـة
الواحدة لتجديد نشـاط الطـالب ،وإخـراجهم عـن ملـل الرتابـة والـروتنيَّ ،أمـا أن يكـون التفسـري
غري اللفظي هو التفسري املهيمن على رق معلمي التفسري فلي باألمر اجليد.
 -2أن د لــة التفســري (غــري اللفظــي) قــد تكــون أقــو مــن د لــة (اللفــظ) ،ف هنــا تــدل أحيانــا علــى
األمــور الغائبــة ،وعلــى األمــور املعضــلة ،وهــذ األدلــة العيانيــة هــي أقــو مــن وجــه ،ولكــن لــي فيهــا
الس َعة للمعاا الكثرية ما يف األلفاظ ،كما قرر ذلك شي اإلسالم(.)1
من َّ
 -3هنــاك زــا ذكــر الباحــث مــن مســائل ،هلــا أدلــة تــدل عليهــا مــن كــالم النـ  وأقـوال الســلف
ِ
ـرت عـدم اإلتيـان
الصاحل ،ولكن ملا كان القصـد حصـر املوضـوع فيمـا أُثـر عـنهم يف التفسـري ،آث ُ
بأمثلـ ةـة غــري الــج ذكــرت ،وإن كــان يوجــد هل ـا أدلــة مــن األحاديــث واآلثــار ،فــالتعليم باإلشــارة،
واليد ،والتطبيق ،وحنو ذلك ،له أمثلـة كثـرية يف ثنايـا الكتـب ،بـل يف ثنايـا كتـب التفسـري أيضـاً،
ولكنه ــا ق ــد تك ــون ش ــرحاً ملس ــألة فقهي ــة ،أو عقدي ــة ،أو أخالقي ــة ،أو ح ــَّت يف أم ــر م ــن أم ــور
فلما كانت تشر مسألة تفسريية أو شبهها أعرضت عنها.
احلياةَّ ،
 -4األحاديث املذكورة يف كتب التفسري زا هو متعلق بالتفسري غري اللفظي كثري منـه غـري صـحيح
وضعيف ،وأنا مل أُوِرد يف األحاديث املرفوعة إ األحاديث الصحيحة واحلسنة.
ولكــن هــذا يعــين إلغــاء الروايــات الضــعيفة ،بــل قــد يُســتفاد منهــا حبســب الضـوابط الــج ذكرهــا
علماء املصطلح يف ا ستفادة من احلديث الضعيف ،وميكن هلذا أن يكون حبثاً مستقالً آخر.
 -5مل تقتصر اآلثار الواردة يف البحث على وسائل تعليم التفسري؛ بل اشـتملت علـى تعلـيم بعـو
أنواع علوم القرآن.
ِ -6مــن خــالل اآلثــار ال ـواردة عــن الن ـ  والصــحابة والتــابعني يف التفســري غــري اللفظــي نُ ِ
الحــظ يف
مــنهجهم التفســريه ا هتمــام ب يصــال بيــان معــىن اآليــة بِطـُ ُـرةق ووســائل شــَّت ،وعــدم الركي ـ علــى
( )1مر معنا سابقا.
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صــورة واحــد و ريقــة فريــدة ،بــل اســتخدام شـ َّـَّت الوســائل والطــرق إليصــال املعلومــة ،والقــارئ لآلثــار
يف ذلك سيتبني له هذا جليًّا واضحاً.
التوصيات:
 -1أوصــي البــاحثني أن يطلع ـوا علــى املوســوعة ،ويطيل ـوا النظــر فيهــا ،ويســتخرجوا منهــا كنــوي علــم
السلف ومعارفهم يف شَّت أنواع علوم القرآن.
 -2أوصــي األقســام العلميــة املتخصصــة يف التفســري واملراك ـ البحثيــة املرموقــة بالعمـ ِـل علــى إنشــاء
خاصــا مبــا ميُْ ِكــن توضــيحه مــن مســائل تفس ـريية
موقـ ةع إلكــروا متخصـ ة يف التفســري ،يكــون ًّ
بالوس ــائل اإللكروني ــة احلديث ــة ،وأذك ــر عل ــى س ــبيل املث ــال يف ذل ــك ز ــا ميُْ ِك ــن أن حيت ِويَــه ه ــذا
املوقع:
ض ُح األماكن املذكورة يف القرآن.
أ -خرائط إلكرونية تـُ َو ِّ
ص ـ َـوِر األم ــور
ب -ص ــور ثابت ــة تـُ َو ِّ
ـح مع ــاا األش ــجار ،واأل عم ــة ،واملع ــادن ،وحن ــو ذل ــك م ــن ُ
ضـ ُ
املذكورة يف القرآن.
ج -صــور متحركــة بأنواعهــا املختلفــة ،والــج قــد تُِفيــد يف التفريــق بــني بعــو األمــور املــذكورة يف
القرآن؛ كالتفريق مثالً بني السعي واملش ِي.
ِ
صـ ة وروايــات
د -كتابــة قصـ األنبيــاء والصــاحلني وغــريهم زــا هــو مــذكور يف القـرآن علــى هيئــة ق َ
يراعــى فيهــا ا نضــباط العلمــي ،وا نضــباط الشــرعي ،وُْعــل علــى مســتويات ومراحــل؛ ِ
فمنهــا مــا
َ
ُ
يُناســب الطفــل الصــغري ،ومنهــا مــا يُناســب الناشــا املراهــق ،ومنهــا مــا يُناســب الشــاب الــذه قــد
بدأ يف ور الرجولة ،ومنهـا مـا يُناسـب الكبـار مـن غـري املتخصصـني مـن أصـحاب التخصصـات
املختلفة األخر ؛ حبيث ُجيذب لفهم التفسري عن ريق القصة.
 -3إقامة املرك املذكور آنفـاً ميكـن إ بعـد وجـود رسـائل علميـة متخصصـة تسـتقرئ القـرآن كلـه
فسر بوسائل التفسري املختلفة.
ِمن أوله آلخر ملعرفة ما ميكن أن يُ َّ
 -4ينبغـي ملعلمـي التفسـري ا سـتفادة زـا ذُكِـر يف ثنايـا هـذا البحـث وغـري مـن أنـواع ريـق التفســري
غــري اللفظــي ،حيــث َّ
إن الْ ُمالحــظ علــى كثــري مــن املعلمــني التمســك بطريقـ ةـة واحــدةة مــن رائــق
التفسـري ،يكـاد يغريهــا أو يعـدل إىل غريهـا إ نــادراً ،تعتمـد يف الغالـب علــى ريقـة اإللقــاء،
أو القراءة من كتاب ،واملالحظ يف اآلثار الواردة يف التفسري تنوعُ رق التعليم والتفسري.
 -5أوصــي مــن أوكــل إليــه مــادة التفســري اســتعمال اخل ـرائط الذهنيــة يف التفســري ،وقــد كــان الســلف
جيمعون تفسري عدة آيات متشا ة يف مكان واحد ،وهو أشبه ما يكون بعمل اخلرائط الذهنية.
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 -6أوصي املفسرين بعدم ا قتصار يف الدرس التفسريه على حجرة الدراسة ،حيـث كـان السـلف
يتقيدون بذلك ،والج كانت يف يمنهم وعصـرهم هـي املسـاجد يف الغالـب ،وإتـا نـر تعلـيم
التفسري منهج حياةة؛ يكون يف املسجد ،ويف الطريق ،ويف املن ل ،ويف كل ة
حال وحني.
 -7وأوصـي بنـاء علـى مــا سـبق يف النقطـة اخلامســة اجلامعـات واملـدارس عمومـاً ا سـتفادة منـه ،وأخـ
اجلامعــات الــج تضــن ال َ ــا يف رحاِ ــا ِ
وحرمهــا ،كمــا هــو يف اجلامعــة اإلســالمية مــثالً ،حيــث
ينبغ ــي إجي ــاد الط ــرق التعليمي ــة املختلف ــة وال ــج ميُْ ِك ــن ــا إيص ــال املعلوم ــة التفس ـريية للط ــالب أثن ــاء
حيا م اليومية؛ يف سكن الطالب ،ومطعم اجلامعة ،و رقها ،ومسجدها ،وإدارا ا ،وغري ذلك.
 -8أوصــي معلمــي التفســري بعمــل ييــارات ورحــالت البيــة لألمــاكن املــذكورة يف القـرآن ،والوقــوف عليهــا
عن قـُْرب .ويُستفاد هذا من اآلثار الج ذُكِر فيها ييارة بعو السلف ألماكن مذكورة يف القرآن.
 -9أوصــي بكتابــة رســائل يف كيفيــة ا ســتفادة مــن لغــة اجلســد يف تعلــيم التفســري ،واملقصــود بلغــة
اجلســد :ريقــة ريــك اليــد ،و ريقــة ريــك العيــون ،وتعــابري الوجــه  ...إخل .مث إقامــة دورات
لتعليم معلمي التفسري كيفية ا ستفادة من هذا العلم يف تعليم التفسري.
 -10أوصي يف مطلع كل عـام دراسـي جديـد بوضـع قائمـة بـأهم األحـدا الـج ميكـن أن صـل
يف العام القادم ،وربط ذلك باملنهج التفسريه.
 -11أقــر مجــع األلغــاي العلميــة املبثوثــة يف كتــب التفســري؛ ف هنــا تُسـ ِ
ـاع ُد علــى تنشــيط الطــالب
أثناء الدراسة.
 -12املباح ــث امل ــذكورة يف ه ــذا البحـ ــث م ــن املمك ــن التوس ــع فيهـ ــا و ليله ــا ،وربطه ــا مب ــا قالـ ــه
املتخصصون يف الربية و رائق التدري  ،فهو صاحل أن يكون نوا ًة ملشاريع أخر .
 -13مــا مجعت ــه يف هــذا البح ــث إت ــا كــان ع ــن وس ــائل تعل ــيم التفس ــري عن ــد الن ـ ص ــلى اهلل علي ــه
وســلم ،والســلف الصــاحل مــن الصــحابة ،والتــابعني ،وأتبــاعهم ،وبقيــت هنــاك قــرون متطاولــة،
وكتـب كثــرية؛ علـى البــاحثني أن يسـتقرئوها ،وجيمعـوا مـا فيهــا مـن وســائل لتعلـيم علــم التفســري؛
ذكرت.
فاألمر لي صوراً فيما ُ
واحلمد هلل الذه بنعمته تـتم الصـاحلات ،خـتم اهلل أعمالنـا بالصـاحلات ،وتقبَّلهـا ِمنَّـا مبنِّـه وكرمـه
وفضـله ،إنـه مسيــع جميـب ،وصـ ِّـل اللهـم علــى نبيـك وحبيبــك سـيد البشــر أمجعـني ،وعلــى آلـه وصــحابته
ومن تبعهم ب حسان إىل يوم الدين ،واحلمد لك أو ً وآخراً.
واهلل تعاىل أعلم .وصلى اهلل وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع
ال بريه ،علي مد رشيد" ،اإلشارات الواردة يف السنة النبوية (مجعاً ودراسة)" ،رسالة املاجستري.
"املوسوعة الفقهية الكويتية" .ويارة األوقاف والشنيون اإلسالمية ،الكويت ،دار السالسل ،الكويت،
1404ه1427-ه.
"فتاو اللجنة الدائمة" .مجع وترتيب :أًد بن عبد الرياق الدويش ،بعة رئاسة إدارة البحو
العلمية واإلفتاء.
"موسوعة التفسري املأثور ،أك جامع لتفسري الن والصحابة والتابعني وتابعيهم مع وا إىل املصادر
األصيلة مقرونا بتعليقات ةسة من أبري الققني يف التفسري" .إعداد مرك الدراسات
واملعلومات القرآنية يف معهد اإلمام الشا  .واملشرف العلمي ا د مساعد بن سليمان الطيار.
أبو بكر جعفر بن مد بن احلسن" .القدر" .قيق :عبد اهلل بن ًد املنصور ،أضواء السلف،
الطبعة األوىل1418 ،ه1997-م.
ابن أيب يمنني ،أبو عبد اهلل مد بن عبد اهلل" .تفسري القرآن الع ي " .قيق :أيب عبد اهلل حسني
بن عكاشة ،و مد بن مصطفى الكن  ،دار الفاروق احلديثة ،مصر – القاهرة ،الطبعة األوىل،
1423ه2002-م.
ابن أيب شيبة ،أبو بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن مد" .مسند ابن أيب شيبة" .قيق :عادل بن
يوسف الع ايه ،وأًد بن فريد امل يده ،دار الو ن ،الرياض ،الطبعة األوىل1997 ،م.
ابن أيب عاصم ،أيب بكر أًد بن عمرو بن الضحاك" .السنة" قيق :مد ناصر الدين األلباا،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل1400 ،ه.
ابن حبان ،لمد بن حبان بن أًد" .صحيح ابن حبان برتيب ابن بلبان" .قيق :شعيب
األرنا وط ،منيسسة الرسالة ،الطبعة الثانية1414 ،ه.
ابن حبان ،مد بن حبان" .الثقات" .بع ب عانة ويارة املعارف للحكومة العالية اهلندية ،ت
مراقبة الدكتور مد عبد املعيد خان دائرة املعارف العثمانية ،الطبعة األوىل1393 ،ه-
1973م.
ابن خ مية ،أبو بكر مد بن إسحاق بن خ مية" .التوحيد وإثبات صفات الرب ع وجل" .قيق:
عبد الع ي بن إبراهيم الشهوان ،مكتبة الرشد ،السعودية – الرياض ،الطبعة اخلامسة،
1414ه1994-م.
ابن خ مية" ،صحيح ابن خ مية" .قيق :مد مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة
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الثالثة1424 ،ه2003-م.
ابن فارس ،أًد بن فارس بن يكريا" .معجم مقايي اللغة" .قيق :عبد السالم مد هارون،
1399ه1979-م.
ابن منظور ،مد بن مكرم" .لسان العرب" .دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة1414 ،ه.
أبو احلسن ،مقاتل بن سليمان "تفسري مقاتل بن سليمان" .قيق :عبد اهلل مود شحاتة ،دار
إحياء الرا  ،بريوت ،الطبعة الثانية1423 ،ه2002-م.
أبو بكر ابن األنباره ،مد بن القاسم بن مد "إيضا الوقف وا بتداء" ،قيق :يي الدين
عبد الرًن رمضان ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق1390 ،ه1971-م.
أبو بكر مد بن احلسن بن دريد" .مجهرة اللغة"  ،قيق :رم ه منري بعلبكي ،دار العلم للماليني،
الطبعة األوىل1781 ،م.
أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود" .مسند أيب داود الطيالسي" .قيق :د .مد بن عبد السن
الركي ،دار هجر ،مصر ،الطبعة األوىل1419 ،ه1999-م.
أبو عبد احلرمن أًد بن شعيب" .سنن النسائي الصغر " .قيق :عبد الفتا أبو غدة ،مكتب
املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة الثانية1406 ،ه1986-م.
أبو عبد اهلل مد بن عبد اهلل احلاكم" .املستدرك على الصحيحني" .قيق :مصطفى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1411 ،ه.
أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهلل" .فضائل القرآن" .قيق :مروان العطية ،و سن خرابة،
ووفاء تقي الدين ،دار ابن كثري ،دمشق – بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،ه1995-م.
أبو إسحاق ،إبراهيم بن إسحاق "غريب احلديث" قيق :د .سليمان إبراهيم مد العابد ،جامعة
أم القر  ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1405 ،ه.
أًد بن حنبل "ال هد" .وضع حواشيه :مد عبد السالم شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت –
لبنان ،الطبعة األوىل1420 ،ه1999-م.
أًد بن حنبل" .مسند اإلمام أًد" .منيسسة قر بة ،القاهرة.
األيهره ،أبو منصور مد بن أًد " .ذيب اللغة" .قيق :مد عوض مرعب ،دار إحياء الرا
العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل2001 ،م.
األصبهاا ،عبد اهلل بن مد بن جعفر بن حيان" .العظمة" ،.قيق :رضاء اهلل بن مد إدري
املباركفوره ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1408 ،ه.
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األصفهاا ،أبو نعيم أًد بن عبد اهلل" .حلية األولياء و بقات األصفياء" .دار السعادة ،مصر.
األلباا ،مد بن ناصر الدين" .سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها".
(ت1420ه) ،مكتبة املعارف1415 ،ه.
البخاره ،أبو عبد اهلل مد بن إمساعيل" .صحيح البخاره" .قيق :قاسم الشماعي الرفاعي ،دار
القلم.
الب ار ،أبو بكر أًد بن عمرو بن عبد اخلالق" .مسند الب ار :البحر ال خار" .قيق :فوظ الرًن
يين اهلل ،وعادل بن سعد ،وص ه عبد اخلالق الشافعي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة،
الطبعة األوىل1988 ،م2009-م.
البسج" ،تفسري إسحاق بن إبراهيم" .وأصله رسالة دكتورا مل تنشر باجلامعة اإلسالمية باملدينة
النبوية حققها كل من د عوض العمره د عثمان املعلم.
البغداده ،عبد القادر بن عمر" .خ انة األدب ولب لباب لسان العرب" .قيق :عبد السالم مد
هارون ،مكتبة اخلاجني ،الطبعة الرابعة1418 ،ه1997-م.
ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن مد "املصنف يف األحاديث واآلثار" .قيق :سعيد مد اللحام ،دار
الفكر ،الطبعة األوىل1409 ،ه.
ابن عاشور ،مد الطاهر بن مد" .التحرير والتنوير" ،الدار التونسية للنشر1984 ،م.
البيهقي ،أًد بن احلسني بن علي "شعب اإلميان" .حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديث :د .عبد
العلي عبد احلميد حامد ،أشرف على قيقه وُتريج أحاديثه :تار أًد الندوه ،مكتبة
الرشد للنشر والتوييع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباه ،اهلند ،الطبعة األوىل،
1423ه2003-م.
البيهقي ،أًد بن احلسني بن علي بن موسى" .األمساء والصفات" حققه وخرج أحاديث وعلق
عليه :عبد اهلل بن مد احلاشده ،قدم له :مقبل بن هاده الوادعي ،مكتبة السواده ،جدة
– اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1413 ،ه1993-م.
البيهقي ،أًد بن احلسني بن علي بن موسى" .القضاء والقدر" .قيق :مد بن عبد اهلل آل
عامر ،مكتبة العبيكان ،الرياض – السعودية ،الطبعة األوىل1421 ،ه2000-م.
البيهقي ،أًد بن احلسني بن علي" .سنن البيهقي الك " .قيق :مد عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة1424 ،ه2003-م.
الرمذه ،أبو عيسى" .اجلامع الكبري (سنن الرمذه)" .قيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب
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اإلسالمي ،الطبعة األوىل1996 ،م.
الثعل  ،أبو إسحاق أًد الثعل " .الكشف والبيان" .قيق :علي بن عاشور أيب مد ،ونظري
الساعده ،دار إحياء الرا العريب ،الطبعة األوىل1422 ،ه2002-م.
اجلوهره ،إمساعيل بن ًاد "الصحا تاج اللغة وصحا العربية" .قيق :أًد عبد الغفور عطار،
دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة1407 ،ه1987-م.
احلميده ،أبو عبد اهلل مد بن فتو بن عبد اهلل بن فتو بن ًيد" .تفسري غريب ما يف
الصحيحني البخاره ومسلم" .قيق :د .يبيدة مد سعيد عبد الع ي  ،مكتبة السنة ،القاهرة
– مصر ،الطبعة األوىل1415 ،ه1995-م.
د .خضري عباس جره" .التقنيات الربوية :تطورها وتصنيفا ا وأنواعها وا اها ا" الطبعة األوىل،
1432ه2010-م.
الدارمي ،أبو مد عبد اهلل بن عبد الرًن" .سنن الدارمي" .قيق :حسني سليم أسد الداراا،
دار املغين للنشر والتوييع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1412 ،ه2000-م.
الدمشقي ،أليب العباس تقي الدين أًد بن عبد احلليم بن عبد السالم" .النبوات" .قيق :عبد
الع ي بن صاحل الطويان ،أضواء السلف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
1420ه2000-م.
يكريا اخلضر ،وعبد الر وف بين عيسى ،وانتصار مصطفى" .منهج القرآن الكرمي يف تقدمي الوسائل
القرآنية من خالل القص القرآا :دراسة قرآنية تربوية" ..حبث يف جملة النجا لألحبا
"العلوم اإلنسانية" العدد 2011 /25م.
ال شره ،مود بن عم ر" .أساس البالغة" .قيق :مد باسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل1419 ،ه1998-م.
يهري بن أيب سلمى" .ديوان يهري بن أيب سلمى" .قيق :علي حسن فاعور ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل1408 ،ه1988-م.
سعد خليفة عبد الكرمي" .أثر أساليب التدري احلديثة على ا رتيا املهين واألداء لد معلمي
العلوم" جملة الربية العلمية ،مصر ،العدد اخلام  ،عام 2010م.
السنن الك  ،للنسائي أيب عبد الرًن أًد بن شعيب .حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم
شل  ،أشرف عليه :شعيب األرنا وط ،قدم له :عبد اهلل بن عبد السن الركي ،منيسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه2001-م.
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السيو ي ،عبد الرًن بن أيب بكر .الدر املنثور يف التفسري باملأثور .قيق :عبد اهلل بن عبد السن
الركي ،بالتعاون مع مرك هجر للبحو والدراسات العربية واإلسالمية ،دار هجر ،الطبعة
األوىل1424 ،ه.
السيو ي ،عبد الرًن بن أيب بكر" .احلاوه للفتاوه" .قيق :عبد اللطيف حسن عبد الرًن ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1421 ،ه2000-م.
السيو ي ،عبد الرًن بن أيب بكر" .امل هر يف علوم اللغة وأنواعها" ،.قيق :فنياد علي منصور ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه1998-م.
قامياي الذه " .املغين يف الضعفاء".
مش الدين ،أبو عبد اهلل مد بن أًد بن عثمان بن ْ
(ت784ه) ،قيق :د .نور الدين عر.
الشيباا ،أبو بكر أًد بن عمرو بن الضحاك" .اآلحاد واملثاا" .قيق :د .باسم فيصل أًد
اجلوابرة ،دار الراية ،الرياض ،الطبعة األوىل1411 ،ه1991-م.
الصنعاا ،أبو بكر عبد الرياق بن ام بن نافع" .تفسري عبد الرياق الصنعاا" .دراسة و قيق :د.
مود مد عبد  ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،ه.
الصنعاا ،أبو بكر عبد الرياق بن ام بن نافع" .مصنف عبد الرياق" .قيق :حبيب الرًن
األعظمي ،ا ل العلمي ،اهلند ،الطبعة الثانية1403 ،ه.
الط اا ،أبو القاسم سليمان بن أًد بن أيوب" .مسند الشاميني" .قيقً :ده بن عبد ا يد
السلفي ،منيسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،ه1984-م.
الط اا ،سليمان بن أًد بن أيوب" .املعجم األوسط" .قيق :ارق بن عوض اهلل ،و سن
احلسيين ،دار احلرمني ،الطبعة األوىل1415 ،ه1995-م.
الط اا ،سليمان بن أًد بن أيوب" .املعجم الكبري قيقً :ده بن عبد ا يد السلفي ،مكتبة
ابن تيمية ،القاهرة.
الط ه ،مد بن جرير " .جامع البيان عن تأويل آه القرآن" .قيق :عبد اهلل بن عبد السن
الركي ،بالتعاون مع مرك هجر للبحو والدراسات العربية واإلسالمية ،الطبعة األوىل ،دار
هجر.
العثيمني ،مد بن صاحل " .لقاءات الباب املفتو " .قيق :د .عبد اهلل الطيار ،دار الو ن ،الطبعة
األوىل1996 ،م.
العسقالا ،أًد بن علي بن مد" .اإلصابة يف متيي الصحابة" .قيق :عادل أًد عبد املوجود،
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وعلي مد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،ه.
العسقالا ،أًد بن علي بن مد " .ذيب التهذيب" .مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند،
الطبعة األوىل1326 ،ه.
الغامده ،عبد الرحيم بن غرم اهلل" .املنهج التعليمي عند أشهر أئمة التفسري من الصحابة
وتالميذهم من التابعني".
الغ اك ،أيب حامد مد بن مد الغ اك" .معيار العلم يف فن املنطق" .الطوسي (ت505ه)،
قيق :د .سليمان دنيا ،دار املعارف ،مصر1961 ،م.
الفراهيده ،أبو عبد الرًن اخلليل بن أًد" .العني" .قيق :د .مهده املخ ومي ،ود .إبراهيم
السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
القرشي ،عبد اهلل بن وهب بن مسلم" .اجلامع بن وهب يف األحكام" .قيق :رفعت فويه عبد
املطلب ،وعلي عبد الباسط م يد ،الطبعة األوىل1425 ،ه2005-م.
القريواا ،حيىي بن سالم" .تفسري حيىي بن سالم" .تقدمي و قيق :د .هند شل  ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل1425 ،ه2004-م.
بن أيب حامت ،أبو مد عبد الرًن بن مد" .تفسري القرآن العظيم" قيق :أسعد مد الطيب،
مكتبة ن ار مصطفى الباي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثالثة1419 ،ه.
لبغوه ،احلسني بن مسعود أيب مد "معامل التْن يل" .قيق :مد عبد اهلل النمر ،وعثمان مجعة
ضمريية ،وسليمان مسلم احلرش ،دار يبة1409 ،ه1989-م.
للت ي ه حيىي بن علي بن مد "شر ديوان احلماسة" .اختار  :أبو متام حبيب بن أوس دار القلم،
بريوت.
جماهد بن ج " .تفسري جماهد" .قيق :د .مد عبد السالم أبو النيل ،دار الفكر اإلسالمي
احلديثة ،مصر ،الطبعة األوىل1410 ،ه1989-م.
املرويه ،أبو عبد اهلل مد بن نصر بن احلجاج" .كتاب السنة" .قيق :سامل أًد السلفي،
منيسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،ه.
املسلمي ،د .مد مهده ويمالئه" .موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله".
عامل الكتب للنشر والتوييع ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل2001 ،م.
املنذره ،عبد العظيم بن عبد القوه" .الرغيب والرهيب من احلديث الشريف" .قيق :إبراهيم
مش الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
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النيسابوره ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم" .اعتىن به :أبو صهيب الكرمي ،بيت
األفكار الدولية1419 ،ه.
اهليثمي ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر" .جممع ال وائد ومنبع الفوائد" ..قيق :حسام
الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة1414 ،ه1994-م.
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