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قد هدفت من هذا ابلحث إىل تأكيد أصالة هذا انلوع من أنواع اتلفسري، كما هدفت 
 يف تفسري القرآن بالقرآن من  إىل اتلعرف ىلع منهج عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 
تطبيقاته،  يف  وروداً  بالقرآن  القرآن  تفسري  أنواع  أكرث  ىلع  اتلعرف  وإىل  تطبيقاته،  خالل 

واتَّبعت يف ذلك املنهج االستقرايّئ اتلحلييّل االستنبايّط.)))

وخرجُت من هذا ابلحث جبملة من انلتائج، منها: أن تفسري عبد الرمحن بن زيد بن 
أسلم  القرآن بالقرآن من أغىن تفاسري السلف يف هذا انلوع من اتلفسري، وأنه أحد 
لوا هل، من خالل كرثة تطبيقاته هل من جهة، وتنوعها وصحة اتلفسري بها يف  أهمِّ اذلين أصَّ

الغالب من جهة أخرى.

وخلص ابلحث إىل مجلة من اتلوصيات من أهمها: إكمال هذا املرشوع اذلي ابتدأته، 
يلخرج متاكماًل يفيد القراء وابلاحثني، وادلعوة إىل دراسة تطبيقات املفرسين هلذا انلوع من 
اتلفسري ىلع املفردة القرآنية، واملقارنة بينها من خالل السياقات القرآنية املختلفة لضبط كثري 
من املفردات القرآنية، ومعرفة الفروق اللغوية بينها، وادلعوة إىل دراسات نقدية بني اتلفاسري 

اليت تعتمد هذا اللون من ابليان، للكشف عن مدى تقيدها بمفهومه، والزتامها بضوابطه.

وختاماً أسأل اهلل القبول، واحلمد هلل رب العاملني.

يف  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  لكية  القرآنية،  ادلراسات  قسم  يف  القرآن  وعلوم  اتلفسري  يف  املشارك  األستاذ   (*(
جامعة طيبة.
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املقدمة

احلمد هلل اذلي أنزل ىلع عبده الكتاب ولم جيعل هل عوجا، أمحده سبحانه أنزل 
كتابه يهدي لليت يه أقوم ويبرش املؤمنني اذلين يعملون الصاحلات أن هلم أجراً حسناً، 
وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، شهادة أرجو بها السالمة يوم القدوم عليه 
جوداً منه وكرماً، وأشهد أن حممداً عبده ورسوهل أرسله إىل مجيع اخللق عرباً وعجماً 
 وىلع آهل وأصحابه ومن اقتىف أثره، وسار ىلع نهجه إىل يوم ادلين، أما بعد:

فإن أجلَّ علم ُصفت فيه اهلمم علم الكتاب املزنل، إذ هو كالم اهلل اذلي ال 
فيه  أنفقت  فلو  تزنيل من حكيم محيد،  يديه وال من خلفه،  بني  ابلاطل من  يأتيه 
تدبر  العقد األول ىلع  الصالح منذ  أدركت لك غوره؛ ذلا عكف سلفنا  ما  األعمار 
  آياته وتفهم معانيه؛ الستخراج درره وكشف كنوزه، وقد وضع املصطىف
يفرسِّ  القرآن  إذ  آياته،  من  هديه  يستلهم  فاكن  للقرآن،  الفهم  طريق  ىلع  املشاعل 
بعضه بعضاً، وال شكَّ أن طلب ابليان من القرآن نفسه هو من أرشف أنواع اتلفسري 
تتابعت أقوال  . وقد  وأجلِّها، فال أحد أعلم بمراد اهلل تعاىل من كالمه منه 
العلماء ىلع أهميته وعلوه ىلع سائر طرق تفسري القرآن، ومن ذلك أن اإلمام الشافيّع 
 عن أحسن  تيمية  ابن  ابليان)))، وُسئل  أنواع  انلوع األول من  جعله   

طرق اتلفسري، فقال: »واجلواب: أن أصّح الطرق يف ذلك أن يفرسَّ القرآن بالقرآن، 
فقد بسط يف  آخر، وما اخترص يف ماكن  قد فرسِّ يف موضع  فإنه  مجل يف ماكن 

ُ
أ فما 

موضع آخر«))). وقال ابن القيِّم: »وتفسري القرآن بالقرآن من أبلغ اتلفاسري«))). وحىك 
الشنقيطيُّ يف األضواء إمجاع العلماء ىلع أنه أرشف أنواع اتلفسري وأجلُّها)))، ويرى 

الرسالة )7)).  (((
مقدمة يف أصول اتلفسري )9)).  (((
اتلبيان يف أقسام القرآن )87)).  (((

انظر: أضواء ابليان ))/7).  (((
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ادلكتور اذلهيبُّ أن تفسري القرآن بالقرآن مرحلة تتقدم غريها من مراحل اتلفسري 
صاحب  ألن  أخرى؛  مرحلة  إىل  عنها  يعرض  أن  اكن  مهما  ألحد  جيوز  »وال  فقال: 

الكالم أدرى بمعاين كالمه، وأعرف به من غريه«))).

وتابعيهم    األجالء  صحابته  وعن    املصطىف  عن  ثر 
ُ
أ وقد 

وتابيع تابعيهم آثاٌر عديدٌة يف تفسري القرآن بالقرآن، وسأستمد العون واتلوفيق من 
اهلل يف مجع تفسري عبد الرمحن بن زيد بن أسلم للقرآن بالقرآن يف احلزب األول من 

خالل تفسري جامع ابليان لإلمام حممد بن جرير الطربّي.

أسباب اختيار هذا املوضوع:
اخرتت هذا املوضوع للبحث فيه ألسباب منها:

كون هذا انلوع من اتلفسري أىلع مراتب اتلفسري وأرشفها.. 1
تلأكيد أصالة هذا العلم من خالل إبراز جزء من اتلفسري املأثور فيه.. 2
بالقرآن، . 3 القرآن  تفسري  من  املكرثين  السلف  أحد  تفسري  معايشة  يف  الرغبة 

القرآن  أسلم، وحماولة فهم منهجه اتلطبييق يف تفسري  بن  بن زيد  عبد الرمحن 
بالقرآن.

ال . 4 ة  املفرسَّ باآلية  ة  املفرسِّ اآلية  واستنباط عالقة  بالقرآن،  ابليان  إّن طلب  ثم 
يتأىت إال من خالل اتلفكر واتلدبر يف آي الكتاب الكريم، وذلك ال شّك مقصود 

عظيم.
فلألسباب  عليه،  املرويات  لقرص  موضعاً  يلكون  ابليان  جلامع  اختياري  وأما 

اتلايلة:

اتلفسري واملفرسون ))/))). قلت: ليس ىلع اإلطالق، فوُرود تفسري القرآن بالقرآن عن انليب  أبلغ من   (((
وروده عن غريه؛ ألن ما صح مما ورد عن انليب  ويح جيب قبوهل. أما ورود تفسري القرآن بالقرآن عن غري 
الرسول  فإنه قد قيل باجتهاد املفرس صحابياً اكن أو تابعياً أو دون ذلك، فإن ورد عن صحايّب فحكمه 

حكم تفسري الصحايّب، وإن ورد عن تابيّع فحكمه حكم تفسري اتلابيّع.
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ماكنة املصنِّف العلمية.. 1
قيمة املصنَّف العلمية؛ إذ هو من أهم كتب اتلفسري وأعظمها ماكنة، فقد قال . 2

: »أمجع العلماء املعتربون ىلع أنه لم يؤلف يف اتلفسري مثله«))). السيويطُّ
ن من تميزي الصحيح من غريه.. 3 لعنايته  بذكر اآلثار مسندة، مما يمكِّ

من  انلوع  هذا  يف  تفسريه  جلمع  أسلم  بن  زيد  بن  الرمحن  لعبد  اختياري  وأما 
ابليان يلكون مادة هلذا ابلحث، فلألسباب اتلايلة:

لكون تفسريه  من أغىن تفاسري السلف يف هذا انلوع من اتلفسري.. 1
وصحة . 2 وتنوعها  جهة،  من  اتلفسري  من  انلوع  هلذا    تطبيقاته  ولكرثة 

اتلفسري بها يف الغالب من جهة أخرى.

أهداف هذا ابلحث:
قصدُت من هذا ابلحث إىل مجع تفسري عبد الرمحن بن زيد بن أسلم للقرآن 
تلحقيق  وذلك  ودراستها،  ابليان،  جامع  تفسري  خالل  من  األول  احلزب  يف  بالقرآن 

األهداف اتلايلة:

تأكيد أصالة هذا انلوع الرشيف من أنواع اتلفسري.. 1
اتلعرف ىلع منهج عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  يف تفسري القرآن بالقرآن . 2

من خالل تطبيقاته.
3 .. اتلعرُّف ىلع أكرث أنواع تفسري القرآن بالقرآن وروداً يف تطبيقاته

ادلراسات السابقة:
لم أقف يف حدود عليم ومن خالل حبيث يف قواعد ابليانات للمكتبات واملراكز 
تفسري  تناوهل من خالل مجع  أريد  تناولت حدود ابلحث اذلي  العلمية، ىلع دراسة 

عبد الرمحن بن زيد بن أسلم للقرآن بالقرآن يف آيات احلزب األول من القرآن.

اإلتقان ))/)))).  (((
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نعم ثمة رسائل علمية اعتنت جبمع تفسري عبد الرمحن بن زيد بن أسلم باجلملة، 
فقد مُجع يف مخس رسائل دكتوراه يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وما قمت 

به خمصوص جبمع تطبيقاته تلفسري القرآن بالقرآن ودراستها.
ومن جهة أخرى ثمة مصنفات ورسائل اعتنت بموضوع تفسري القرآن بالقرآن 

تأصياًل وتطبيقاً، ومنها:
مفاتح الرضوان يف تفسري اذلكر باآلثار والقرآن، لألمري الصنعاين. •
أضواء ابليان يف إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ حممد األمني الشنقيطي. •
تفسري القرآن بكالم الرمحن، ثلناء اهلل اهلندي. •

ومجيعها اعتىن باجلانب اتلطبييق تلفسري القرآن بالقرآن من خالل اجتهاد   
املصنِّفني تلفسري القرآن بالقرآن.

للباحث  • دكتوراه  رسالة  ونظرية،  تارخيية  دراسة  بالقرآن،  القرآن  تفسري 
د. حممد قجوّي.

تفسري القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية، د. أمحد الربيدي. •
تفسري القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم، د. حمسن املطريي. •

ومجيع ادلراسات اثلالث تعىن باجلانب اتلأصييل وانلظري وبيان اخلطأ يف   
مثل هذا انلوع الرشيف من أنواع اتلفسري.

تسع رسائل ماجستري سجلت ونوقشت يف اجلامعة اإلسالمية بعنوان: تفسري  •
القرآن بالقرآن مجعاً ودراسة. ولم يكن عمل هذه ادلراسات خاصاً باملأثور، 
من  بالقرآن  القرآن  تفسري  ملصطلح  املفرسين  تطبيقات  جلمع  هدفت  بل 
هذه  أغلب  توصيات  ضمن  من  جاء  وقد  اتلفسري،  كتب  من  خالل مجلة 
القرآن  تفسري  يف  املرويات  جبمع  باالعتناء  ابلاحثني  توصية  ادلراسات: 

بالقرآن ودراستها.
وهو ما أرغب يف القيام ببعٍض منه؛ رغبة يف حتقيق األهداف املذكورة سابقاً.  
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خطة ابلحث:
َم إىل مقدمٍة، ومبحثني، وخاتمة،  اقتضت طبيعة ابلحث يف هذا املوضوع أْن ُيَقسَّ

ثم ثبت املصادر واملراجع، وذلك ىلع انلحو اتلايل:

املقدمة: وتشتمل ىلع: أسباب اختيار املوضوع، وأهميته، وأهدافه، وادلراسات 
السابقة، وخطة ابلحث، ومنهجه وإجراءاته.

املبحث األول: تعريف بتفسري القرآن بالقرآن، وتعريف بعبد الرمحن بن زيد، 
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: اتلعريف بمصطلح تفسري القرآن بالقرآن.

املطلب اثلاين: اتلعريف بعبد الرمحن بن زيد بن أسلم.

ة  املطلب اثلالث: رشح املصطلحات املستخدمة يف بيان العالقة بني اآلية املفرسِّ
ة: واآلية املفرسَّ

املطلب الرابع: دراسة إسناد الطربّي إىل عبد الرمحن بن زيد بن أسلم.

املبحث اثلاين: ويشتمل ىلع تفسري عبد الرمحن بن زيد بن أسلم للقرآن بالقرآن 
يف آيات احلزب األول من القرآن من خالل جامع ابليان.

أما اخلاتمة: فقد سجلت فيها أهم نتائج ابلحث مع االقرتاحات واتلوصيات.

منهج ابلحث وإجراءته:
سلكت يف هذا ابلحث املنهج االستقرايّئ اتلحلييّل االستنبايّط، متبعة اخلطوات 

اتلايلة:

أوالً: مجعت تفسري عبد الرمحن بن زيد بن أسلم للقرآن بالقرآن يف احلزب األول 
من القرآن.

: ُسبقت لك رواية برقم يشري إىل تسلسل الروايات يف ابلحث.
ً
ثانيا
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ة اليت جاءت  رت روايات تفسري القرآن بالقرآن بكتابة اآلية املفرسَّ : صدَّ
ً
ثاثلا

الرواية بياناً هلا.

ة هلا. : ذكرت اآلية املفرسِّ
ً
رابعا

ة  : ذكرت من وافق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف تفسري اآلية املفرسَّ
ً
خامسا

ة من أئمة اتلفسري قديماً وحديثاً. باآلية املفرسِّ

ة، ووجه االرتباط بينهما  ة واآلية املفرسَّ : بيَّنت العالقة بني اآلية املفرسِّ
ً
سادسا

من عدة اعتبارات:

الَموِْضيّع والقرب  ة باعتبار القرب  ة واآلية املفرسَّ العالقة بني اآلية املفرسِّ أ. 
الَموُضوِع.

ة باعتبار املنطوق واملفهوم. ة واآلية املفرسَّ العالقة بني اآلية املفرسِّ ب. 
ة باعتبار ابُلنْية. ة واآلية املفرسَّ العالقة بني اآلية املفرسِّ ج. 

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع. ة واآلية املفرسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفرسِّ د. 
الواسع، فإين أكتيف  يف حال اكن تفسري اآلية باآلية يندرج حتت املصطلح  ه. 
الَموُضوِع،  والقرب  الَموِْضيّع  القرب  باعتبار  اآليتني  بني  العالقة  ببيان 

وباعتبار اتلطابق واتلوسع فقط.
للراجح، أبنّي ذلك وأذكر  ة خمالفاً  : إن اكن اتلفسري املذكور باآلية املفرسِّ

ً
سابعا

القول الراجح باختصار.

وهذا أوان الرشوع يف املقصود، وباهلل اتلوفيق وعليه اتلكالن.
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املبحث األول
اتلعريف بمصطلح تفسري القرآن بالقرآن
واتلعريف بعبد الرمحن بن زيد بن أسلم

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: اتلعريف بمصطلح تفسري القرآن بالقرآن:
لضبط  العلماء  بها  ُعين  اليت  املسائل  أهم  العلمية وضبطها من  احلقائق  حترير 
العلوم، بل إن اتلعريفات واحلدود يه أصل العلوم. قال املرداوي: »قال الفخر إسماعيل 
أبو حممد ابلغدادي - من أصحابنا -: »احلد ىلع احلقيقة أصل لك علم، فمن ال حييط 

به علماً ال ثقة هل بما عنده«. انتىه. وقاهل غريه، وهو صحيح«))).

ورغم أن السلف قد مارسوا هذا انلوع من اتلفسري - تفسري القرآن بالقرآن - 
وطبقوه يف مصنفاتهم، سواء اكنت مصنفات يف اتلفسري أو يف علوم القرآن أو يف أصول 

الفقه وغريها، إال أنهم لم يضعوا هل حداً، مكتفني باتلمثيل عن اتلعريف.

وملعرفة املراد بهذا املصطلح ال بد من معرفة معىن اتلفسري أواًل.

: ابليان وكشف املغطى. فَرَس اليشء  اتلفسري يف اللغة: تفعيل من الفرس، والَفرْسُ
عن  املراد  كشف  واتلفسري:  بانه، 

َ
أ ُه:  َ وفَرسَّ فَرْساً،  بالضم،  ه،  ويْفرُسُ بالكرس،  ه،  يفرِسُ

اللفظ املشلك))).

اتلحبري رشح اتلحرير ))/)7) - )7)).  (((
انظر: تهذيب اللغة )))/)8))، ولسان العرب )55/5). وذكر الزركيش يف الربهان ))/7))) عن آخرين قوهلم أن:   (((
فرس مقلوب من سفر، يقال: سفرت املرأة سفوراً، إذا ألقت مخارها عن وجهها. وبمثل قوهل: قال الاكفييج يف اتليسري 
يف قواعد علم اتلفسري )))). وهذا القول لم أجد من قال به من أئمة اللغة يف كتب اللغة اليت بني يدي، وال شك 

أن دعوى القلب حتتاج إىل ما يدل ىلع صحتها من لغة العرب.
وأدق من هذا قول الراغب األصفهاين يف تفسريه )0)): »الفرس والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن   
جعل الفرس إلظهار املعىن املعقول ومنه قيل ملا ينبئ عنه ابلول تفسريه، وتسىم بها قارورة املاء، وُجعل السفر إلبراز 

األعيان لألبصار، فيقل: سفرت املرأة عن وجهها، وأسفر الصبح«. 
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﴿  : قال  كما  بالتشديد،  تفسرياً،  فرسَّ  االستعمال:  يف  واألشهر 
﴾ ]الفرقان: ))[، قال جماهد يف تفسريها: »﴿

﴾: بياناً«))).

: فقد عرِّف بعدة تعريفات يف االصطالح، من أبرزها ما ييل:
ً
أما اتلفسري اصطالحا

تعريف ابن جزي اللكيب )ت: ))7ه): »رشح القرآن وبيان معناه واإلفصاح بما . 1
يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه«))).

انلطق . 2 فيه عن كيفية  يُبحث  »علم  األندليس )ت: 5)7ه):  أيب حيان  تعريف 
مل 

ُ
بألفاظ القرآن، ومدلوالتها وأحاكمها اإلفرادية والرتكيبّية، ومعانيها اليت حت

عليها حال الرتكيب وتتمات ذلك«))).
أخرى  علوماً  فيه  وأدخلوا  االصطالح  يف  للتفسري  فني  املعرِّ بعض  توسع  وقد 
يتعدى:  الضابط اذلي ال  باتلفسري عن حّده  يُعدُّ خروجاً  اتلفسري، وهذا  ضمن حد 

»بيان معاين القرآن«))).

وىلع هذا اتلعريف فما اكن داخاًل يف بيان القرآن الكريم فهو من اتلفسري، وما 
لم يدخل فليس من اتلفسري.

وعليه فإن اتلعريف االصطاليح تلفسري القرآن بالقرآن هو: »بيان القرآن بالقرآن«.

قال د. أمحد الربيدي: »ينبيغ أن يعلم أن ابليان درجات وأنواع، فهو خيتلف قوة 
وضعفاً، وقرباً وبعداً، وظهوراً وخفاًء، ومطابقة ومقاربة، واللك يقدر بقدره، كما أن 
اللفظي لكنه غري حمصور فيه، إذ هو نوع من  أنواعه خمتلفة كذلك، فأعاله ابليان 

أنواع ابليان«)5).

أخرجه الطربي عنه )7)/8))).  (((
التسهيل لعلوم اتلزنيل البن ُجزي اللكيب ))/6).  (((

ابلحر املحيط أليب حيان ))/6)).  (((
انظر: أصول يف اتلفسري للشيخ حممد العثيمني )ص5)).  (((

تفسري القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية )8)).  (5(
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اتلفسري  انلوع من  املستخدمني هلذا  املفرسين  يدلُّ عليه صنيع سلف  واذلي 
أنه: مىت ما بيَّنت آيٌة آيًة أخرى من أي وجه فهو من تفسري القرآن بالقرآن، فاملقصود 
باتلعريف: »بيان القرآن بالقرآن« أنه مطلق ابليان، وتقييد »اتلفسري« بعبارة »بالقرآن« 
يُقصد به اتلفسري اذلي يكون استمداده حمصوراً يف كتاب اهلل تعاىل وحده، وبذلك 

تُستثىن بقية املصادر األخرى.

املطلب اثلاين: اتلعريف بعبد الرمحن بن زيد بن أسلم)1):
بن  عمر  موىل  املديّن،  العدوّي،  القريّش،  أسلم  بن  زيد  بن  الرمحن  عبد  نسبه: 

سامة بن زيد بن أسلم.
ُ
اخلطاب، أخو عبد اهلل بن زيد بن أسلم، وأ

أخرج هل: الرتمذي، وابن ماجه.
شيوخه: روى عن: أبيه زيد بن أسلم، وأيب حازم سلمة بن دينار، وصفوان بن 

سليم، وحممد بن املنكدر.
الزهرّي،  أيب بكر  بن  أمحد  أبو مصعب  منهم:  كثري  عنه خلق  روى  تالميذه: 
وإسحاق بن إدريس، ورِْشدين بن سعد، وزهري بن حممد اتلمييّم، وهو من أقرانه، وابنه 
زيد بن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وسعيد بن أيب مريم، وسفيان بن عيينة، وسويد 
بن  اخلراز، وعبد اهلل  بن عون  الرتمذّي، وعبد اهلل  بن عبد اهلل  ابن سعيد، وصالح 

مسلمة القعنيّب، وغريهم.
وأشهر من روى تفسري عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: عبد اهلل بن وهب عند ابن 

ْصبَغ بن الفرج عند ابن أيب حاتم.
َ
جرير وابن أيب حاتم، وأ

خالصة أقوال أئمة اجلرح واتلعديل فيه: ضعيف))).

والفهرست   ،((((/5( واتلعديل  واجلرح   ،((((/(( للعقييل  والضعفاء   ،((8(/5( الكبري  اتلاريخ  ترمجته:  يف  انظر   (((
انلبالء  - 9)))، ومزيان االعتدال ))/)56 - 566)، وسري أعالم  الكمال )7)/)))  انلديم )77))، وتهذيب  البن 
))/)7))، وشذرات  لدلاودي  املفرسين  - 79))، وطبقات  اتلهذيب )77/6)  وتهذيب   ،((8(/(( والعرب   ،(((9/8(

اذلهب ))/65))، وطبقات املفرسين لألدنه وي )))).
انظر: تقريب اتلهذيب )0))).  (((
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من  اتلفسري  أخذ  وتفسري،  قرآن  صاحب  زيد  بن  الرمحن  عبد  اكن  مؤلفاته: 
يّب بن كعب ، وإذا ما عدَّ املفرسون 

ُ
مدرسة اتلفسري باملدينة اليت قامت ىلع يد: أ

باملدينة تقدمهم: زيد بن أسلم، وابنه عبد الرمحن))). وقد صنَّف كتاباً يف اتلفسري يف 
جمدل، وكتاباً يف انلاسخ واملنسوخ))).

وفاته: تويف  سنة اثنتني وثمانني ومائة))).

ة  املطلب اثلالث: رشح املصطلحات املستخدمة يف بيان العالقة بني اآلية املفسِّ
ة: واآلية املفسَّ

ة يف هذا ابلحث اكن من عدة  ة واآلية املفرسَّ إنَّ بيان العالقة بني اآلية املفرسِّ
اعتبارات، وهذا توضيح للمقصود بهذه االعتبارات:

أوالً: اعتبار القرب الَمْوِضيّع والقرب الَموُضوِع:
ة، فإن اكنت  ة متصلة باآلية املفرسَّ القرب الَمْوِضيّع: ويقصد به أن تقع اآلية املفرسِّ
*  * ﴿ : كذلك اكنت متصلة َموِْضعّياً بها، كقوهل
ة يف  ﴾ ]الطارق: ) - )[، فالطارق هو انلجم اثلاقب. أما إن وقعت اآلية املفرسِّ
ة يف موضع آخر إما يف نفس السورة وإما يف سورة أخرى، اكنت  موضع، واآلية املفرسَّ
﴾ ]الفاحتة: )[، فقد  ﴿ : منفصلة َموِْضعّياً عنها، ومثاهل: قوهل

 * ﴿  : قوهل  بالعاملني يف  املراد  فُرسِّ 
﴾ ]الشعراء: ))، ))[.

عرض  يف  ة  واملفرسَّ ة  املفرسِّ اآليتني  اجتماع  به  ويقصد  الَموُضوِع:  القرب 
موضوع واحد.

انظر: مقدمة أصول اتلفسري )5)).  (((
انظر: الفهرست البن انلديم )77))، وسري أعالم انلبالء )9/8)))، وكالهما مفقود، وقد تقدم الكالم ىلع مجع   (((

تفسريه يف مخس رسائل دكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
انظر: سري أعالم انلبالء )9/8)))، وتهذيب اتلهذيب )78/6)).  (((



64

: باعتبار املنطوق واملفهوم:
ً
ثانيا

املنطوق: هو ما دل عليه اللفظ يف حمل انلطق؛ أي: إن دالتله تكون من مادة 
احلروف اليت ينطق بها.

املفهوم: هو ما دل عليه اللفظ ولكن ليس يف حمل انلطق))).

منطوق  بيان  أنواع:  أربعة  واملفهوم  املنطوق  حيث  من  بالقرآن  القرآن  وبيان 
بمنطوق، ومنطوق بمفهوم، ومفهوم بمنطوق، ومفهوم بمفهوم))).

: باعتبار ابلُنْية:
ً
ثاثلا

ويقصد به صيغ الكالم املفرسِّ واملفرسَّ أهو: لفٌظ بلفٍظ، أم مجلٌة جبملٍة، أم لفٌظ 
جبملٍة، أم مجلٌة بلفظٍة.

: باعتبار اتلطابق واتلوسع:
ً
رابعا

عن  اتلعبري  يف  دقيقاً  اآليتني  بني  الرابط  فيه  يكون  ما  به:  ويقصد  اتلطابق: 
صة آلية اعمة، اآلية املبيِّنة  مصطلح تفسري القرآن بالقرآن، ومن أمثلته: اآلية املخصِّ
آلية جمملة، اآلية املقيِّدة آلية مطلقة، تفسري لفظة غريبة يف آية بلفظة أشهر منها يف 

آية أخرى، تفسري معىن آية بآية أخرى، وغريها.
اتلوسع: توسع املفرسون يف استعمال مصطلح تفسري القرآن بالقرآن من خالل 
املصطلح  هذا  ىلع  نّص  من  والسيما  تفاسريهم،  استقراء  من  هذا  ويربز  تطبيقاتهم، 
يف تفسريه، اكبن كثري )ت: )77ه))))، أو جرَّد تصنيفه هلذا انلوع من ابليان اكألمري 
الصنعاين )ت: )8))ه)، والشنقيطي )ت: )9))ه)، إذ يظهر من خالل تطبيقاتهم أن 
ضمن  داخاًل  يكون  بها  االستدالل  أو  اكالستشهاد  القرآن؛  آيات  من  استفادة  لك 

تفسري القرآن بالقرآن.

انظر: اإلتقان يف علوم القرآن ))/)0)، 06)).  (((
انظر: أضواء ابليان ))/)) - )))، وفيه تمثيل للك منها.  (((

نصَّ يف مقدمة تفسريه ))/7) ىلع أن تفسري القرآن بالقرآن من منهجه متبعاً لشيخ اإلسالم ابن تيمية.  (((
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﴿ : ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن كثري عند تفسريه لقوهل
يستوي  »ال  أي  فقال:  ]آل عمران: )6)[   ﴾
من اتبع رضوان اهلل فيما رشعه، فاستحق رضوان اهلل وجزيل ثوابه وأجري من وبيل 
القيامة  يوم  ومأواه  عنه،  هل  حميد  فال  به،  وألزم  اهلل  غضب  استحق  ومن  عقابه، 

﴿ جهنم وبئس املصري. وهذه هلا نظائر يف القرآن كثرية كقوهل تعاىل: 
﴾ ]الرعد: 9)[، وكقوهل: ﴿

﴾ ]القصص: )6[«))).

﴿  : الصنعاين عند تفسري قوهل  ما ذكره  أيضاً  ومنه 
يف  املعىن  هذا  تكرر  قومك  إيمان  لعدم  قاتِلُها  »أي:  قال:  إذ   ]( ]الشعراء:   ﴾

﴿ الكهف:  ]احلجر: 88[، ويف   ﴾ ﴿ القرآن يف مواضع: 
﴾ ]الكهف: 6[، ويف فاطر: ﴿

األمة، وحمبته إلسالمهم،  مما هو ديلل ىلع شفقته ىلع  ]فاطر: 8[، وحنو ذلك   ﴾
وشدة حرصه ىلع هدايتهم مع ترصيح اهلل هل بأنه ليس عليه إال ابلالغ«))).

﴿ : ومنه أيضاً ما ذكره الشنقيطي يف األضواء عند تفسري قوهل
الكفار  أن  الكريمة:  اآلية  هذه  يف    »ذكر  فقال:   ]56 ]الكهف:   ﴾
اختذوا آياته اليت أنزهلا ىلع رسوهل، وإنذاره هلم هزؤا، أي: سخرية واستخفافاً، واملصدر 

بمعىن اسم املفعول، أي: اختذوها مهزوءاً بها مستخفاً بها: كقوهل: ﴿
﴾ ]الفرقان: 0)[، وهذا املعىن املذكور هنا جاء مبيناً يف آيات كثرية كقوهل 

﴿ تعاىل:  وكقوهل   ،]9 ]اجلاثية:   ﴾ ﴿ تعاىل: 
﴾ ]يس: 0)[، وقوهل تعاىل: ﴿

]األنعام: 0)[، وقوهل تعاىل:   ﴾

تفسريه ))/57)).  (((
مفاتح الرضوان يف تفسري اذلكر باآلثار والقرآن ))7 - )7).  (((
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﴿
﴾ ]اتلوبة: 65[ إىل غري ذلك من اآليات«))).

وليس هناك ضابط يضبط املصطلح املتوسع حبيث نستطيع القول: هذا يدخل 
يف تفسري القرآن بالقرآن، وهذا ال يدخل فيه، فيدخل فيه مجع انلظائر، واالستشهاد 
، ومجع اآليات ذات املوضوع الواحد، وغريها فلكها داخلة  بالقرآن ىلع ما اختاره املفرسِّ

يف تفسري القرآن بالقرآن بسبب هذا اتلوسع يف املصطلح))).

املطلب الرابع: دراسة إسناد الطربّي إىل عبد الرمحن بن زيد بن أسلم:
يروي اإلمام الطربيُّ تفسري عبد الرمحن بن زيد بن أسلم باإلسناد اتلايل: حدثين 
يونس بن عبد األىلع، قال: أخربنا عبد اهلل بن وهب، قال: قال عبد الرمحن بن زيد))).

دراسة رجال هذا السند:

1. يونس بن عبد األىلع:
نسبه: هو: يونس بن عبد األىلع بن ميرسة بن حفص بن حيان الصديّف أبو موىس 

املرصّي.

مودله: ودل يف ذي احلجة سنة سبعني ومائة.

، وابن ماجه. أخرج هل: مسلم، والنسايئُّ

شيوخه: روى عن: أمحد بن رزق بن أيب اجلراح احلريّس، وعبد اهلل بن وهب، وأيب 
زيد عبد الرمحن بن أيب الغمر، وآخرون. واكن إماماً يف القراءات، قرأ ىلع ورش وغريه.

حاتم  أيب  بن  الرمحن  وعبد  ماجه،  وابن  والنسايّئ،  مسلم،  عنه:  روى  تالميذه: 
الرازّي، وآخرون. وقرأ عليه القراءات ابن جرير الطربّي، ومجاعة.

أضواء ابليان ))/08)).  (((
انظر: مقالة لدلكتور مساعد الطيار بعنوان: »مصادر اتلفسري« يف جملة ابليان )ع: 0)، 95).  (((

عدد تكرار هذا السند عند الطربيُّ يقارب: )000)) مرة.  (((
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خالصة أقوال أئمة اجلرح واتلعديل فيه: ثقة))).

وفاته: تويف يوم االثنني يلومني مضيا من ربيع اآلخر سنة أربع و ستني ومئتني))).

2. عبد اهلل بن وهب:
نسبه: عبد اهلل بن وهب بن مسلم القريّش الفهرّي، أبو حممد املرصّي، الفقيه، 

موىل يزيد بن زمانة، موىل يزيد بن أنيس أيب عبد الرمحن الفهرّي.

مودله: ودل يف ذي القعدة سنة مخس وعرشين ومائة.

أخرج هل: اجلماعة))).

شيوخه: روى عن: عمرو بن احلارث، وابن هانئ، وحسني بن عبد اهلل املعافرّي، 
وبكر بن مرض، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وآخرون.

تالميذه: روى عنه: ابن أخيه أمحد بن عبد الرمحن بن وهب، والليث بن سعد 
شيخه، وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد اهلل بن يوسف اتلنييّس، ويونس بن عبد األىلع، 

وآخرون.

خالصة أقوال أئمة اجلرح واتلعديل فيه: ثقة حافظ اعبد))).

وفاته: تويف يوم األحد ألربع بقني من شعبان سنة سبع وتسعني ومائة)5).

احلكم ىلع هذا اإلسناد:
إسناد متصل كما تقدم من تراجم رجاهل، ورجاهل ثقات، إال عبد الرمحن بن زيد 
ابن أسلم ضعيف، وال يرضُّ ضعفه؛ ألنه هنا يفرسِّ وال يروي، ذلا فهذا اإلسناد صحيح 

إىل عبد الرمحن بن زيد بن أسلم.

انظر: تقريب اتلهذيب )))5).  (((
انظر: تهذيب الكمال )))/))5 - 6)5)، وتهذيب اتلهذيب )))/0)) - )))).  (((

، وابن ماجه.
ّ

وهم أصحاب الستة: ابلخارّي، ومسلم، وأبو داود، والرتمذّي، والنسايئ  (((
انظر: تقريب اتلهذيب ))7)).  (((

انظر: تهذيب الكمال )6)/77) - 87))، وتهذيب اتلهذيب )6/)7 - )7).  (5(
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املبحث اثلاين
مواضع تفسري القرآن بالقرآن

الواردة عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم
يف آيات احلزب األول من القرآن

﴾ ]ابلقرة: 9[. ﴿ : قَْوهل

نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  ْخرَبَ
َ
، قَاَل: أ ىلْعَ

َ ْ
ثيَِن يُونُُس ْبُن َعبِْد األ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]1[ - ق

يَْشُعُروَن  »َما  قَاَل:   ،﴾ ﴿  : قَْوهِلِ َعْن  َزيٍْد  اْبَن  ُت 
ْ
ل
َ
َسأ

 قَْوَل اهلل: ﴿
َ
ُكْفِر َوانلَِّفاِق«، َوقََرأ

ْ
وا ِمَن ال َسُّ

َ
ْنُفَسُهْم بَِما أ

َ
وا أ ُهْم َضُّ نَّ

َ
أ

﴾ ]املجادلة: 8)[  ُمنَافُِقوَن«، َحىتَّ بَلََغ ﴿
ْ
﴾ ]املجادلة: 8)[، قَاَل: »ُهُم ال

يَماُن َينَْفُعُهْم ِعنَْدُكْم«))). ِ
ْ

»قَْد اَكَن اإل
﴿ : ة: بيَّنت نلا هذه الرواية أن آية سورة املجادلة ويه قوهل  اآلية املفسِّ

 ﴾
ة لآلية ]9[ من سورة ابلقرة. ]املجادلة: 8)[ قد جاءت مفرسِّ

ووافق عبد الرمحن بن زيد يف تفسريها بها: ابن كثري))).
والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ
ولم  يشعرون)،  )ال  بأنهم  املنافقني  هؤالء  حال  وصفت  ابلقرة  سورة  آية  إنَّ  إذ 
تذكر متعلقاً هلذا الفعل، فاحتاجت بليان، وجاء هذا ابليان يف آية سورة املجادلة بذكر 
متعلق الفعل كما بيَّنه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم بقوهل: وما يشعرون بأنهم ضوا 

وا من الكفر وانلفاق. أنفسهم بما أسُّ

جامع ابليان ))/86)).  (((
انظر: تفسريه ))/77)).  (((
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الكفر،  إسارهم  مع  اإليمان  من  أظهروه  ما  بإظهارهم  املنافقني  أن  وذلك 
فإنه  خيادع،  ال    اهلل  أن  شكَّ  وال  بذلك،  اهلل  خيدعون  أنهم  جبهلهم  يعتقدون 
العالم بالرسائر والضمائر، ولكن املنافقني جلهلهم وقلة علمهم وعقلهم غري شاعرين 
انلاس  راج عند  أمرهم كما  أن  ويعتقدون  أنهم ىلع يشء،  بل حيسبون  دارين،  وال 
وجرت عليهم أحاكم الرشيعة ظاهراً، فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند اهلل، 
وأن أمرهم يروج عنده كما بينت آية املجادلة، وال يشعرون بأن اهلل خادعهم بإمالئه 
هلم واستدراجه إياهم برتك معاقبتهم ىلع جرمهم يلبلغ املخاتل املخادع من استحقاقه 
عقوبة مستدرجه بكرثة إساءته وطول عصيانه، وهو سبحانه خادعهم أيضاً خبذالنهم 
عن حسن ابلصرية بما فيه جناة أنفسهم يف آجل معادهم، فعاد خداعهم ىلع أنفسهم 
مع ظنهم أنهم إىل أنفسهم حمسنون، وهذا من العجائب؛ ألن املخادع، إما أن ينتج 
يسلم، ال هل وال عليه، وهؤالء اعد خداعهم عليهم،  أو  يريد  ما  خداعه وحيصل هل 

وكأنهم يعملون ما يعملون من املكر إلهالك أنفسهم وإضارها وكيدها))).

ة باعتبار املنطوق واملفهوم: يه من بيان  ة واآلية املفسَّ العالقة بني اآلية املفسِّ
﴾ باملفهوم من آية  املنطوق باملفهوم، فقد فُرسَّ املنطوق يف آية سورة ابلقرة: ﴿

سورة املجادلة.

مُجلٍة  تفسري  من  ابلُنْية: يه  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
﴾ باجلملة املفهومة  ت اجلملة املذكورة يف آية سورة ابلقرة: ﴿ جبُملٍة، فقد فُرسَّ

من آية سورة املجادلة.

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.

﴿  : قَـْوهل 
﴾ ]ابلقـرة: 0)[.

انظر: جامع ابليان ))/)8) - 86))، وتفسري ابن كثري ))/7)))، وتفسري ابن سعدي )))).  (((
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نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: قَاَل اْبُن َزيٍْد يِف  ْخرَبَ
َ
ثيَِن يُونُُس، قَاَل: أ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]2[ - ق

قَْوَل اهلل   
َ
َوقََرأ َزاَدُهْم رِْجساً.  »قَاَل:   ﴾ ﴿ قَْوِل اهلل: 

 *  ﴿  :
ِهْم،  رَشِّ  

َ
إِىل اً  رَشّ قَاَل:   ،]((5  -  ((( ]اتلوبة:   ﴾

ِِهْم«))).
َ

 َضاَلتل
َ

وََضاَللًَة إِىل

﴿ : ة: بيَّنت نلا هذه الرواية أن آية سورة اتلوبة ويه قوهل اآلية املفسِّ
ة  ]اتلوبة: 5))[ قد جاءت مفرسِّ  ﴾

لآلية ]0)[ من سورة ابلقرة.

 ،((( )))، والزخمرشيُّ )))، وابلغويُّ ووافق عبد الرمحن بن زيد يف تفسريها بها: الطربيُّ
)5)، وابن كثري مستشهداً برواية عبد الرمحن بن زيد هذه)6). والرازيُّ

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

املفرد:  اجلنس  اسم  يف  اإلبهام  بسبب  واقع  إمجال  فيها  ابلقرة  سورة  آية  إنَّ  إذ 
 ،﴾ ﴿ ﴾، فاحتاجت بليان، وجاء بيان هذا املبهم يف آية سورة اتلوبة:  ﴿
وليس  العقائد،  وفساد  والضالل  الرجس  هو  اذلي  القلوب  مرض  باملرض:  فاملعيّن 

مرض األجساد.

جامع ابليان ))/)9)).  (((
تفسريه ))/90)).  (((
تفسريه ))/66).  (((
تفسريه ))/60).  (((

تفسريه ))/05)).  (5(

تفسريه ))/79)).  (6(
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ة باعتبار املنطوق واملفهوم: يه من بيان  ة واآلية املفسَّ العالقة بني اآلية املفسِّ
 ﴾ ﴾ يف آية سورة ابلقرة باملنطوق: ﴿ املنطوق باملنطوق، فقد فُرسَّ املنطوق: ﴿

يف آية سورة اتلوبة.

لفظٍة  تفسري  ابلُنْية: يه من  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  العالقة بني 
﴾ باللفظة املذكورة  ت اللفظة املذكورة يف آية سورة ابلقرة: ﴿ بلفظٍة، فقد فُرسَّ

.﴾ يف آية سورة اتلوبة: ﴿

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.

﴿  : قَـْوهل 
.](8 ]ابلقـرة:   ﴾

نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: قَاَل اْبُن َزيٍْد: »يِف 
َ
ْنبَأ

َ
ثيَِن يُونُُس، قَاَل: أ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]3[ - ق

﴾ ]اغفر: ))[ قَاَل: َخلََقُهْم ِمْن َظْهِر آَدَم  ﴿ :
َ

قَْوِل اهلل َتَعاىل
﴾ ]األعراف:  ﴿ :

َ
ِميثَاَق. َوقََرأ

ْ
َخَذ َعلَيِْهُم ال

َ
ِحنَي أ

﴿ )7)[ َحىتَّ بَلََغ: 

ِميثَاَق. قَاَل: َواْنزَتََع 
ْ
َخَذ َعلَيِْهُم ال

َ
َعْقَل َوأ

ْ
بَُهُم ال ﴾ ]األعراف: )7)[ قَاَل: فََكسَّ

 .(((
 ِّاَء، َذَكَرُه َعِن انلَّيِب ُقَصرْيَى)))، فََخلََق ِمنُْه َحوَّ

ْ
ْضاَلِع آَدَم ال

َ
ِضلَعاً ِمْن أ

﴿ :
َ

قَاَل: وََذلَِك قَْوُل اهلل َتَعاىل
َكِثرياً،  قاً 

ْ
َخل رَْحاِم 

َ ْ
األ يِف  َذلَِك  َبْعَد  ِمنُْهَما  َوَبثَّ  قَاَل:   ]( ]النساء:   ﴾

ى: يه أسفل األضالع، وقيل: يه الضلع اليت تيل الشالكة. انظر: لسان العرب )5/)0)). ُقَصرْيَ
ْ
ال  (((

قال:  العظمة )5/)55)) من طريق حممد بن شعيب،  الشيخ يف  ابن أيب حاتم يف اتلفسري )5/))6))، وأبو  أخرجه   (((
  عن انليب ، حدثين عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة
القيامة،   مسح ظهره فخرجت منه لك نسمة هو خالقها إىل يوم  تبارك وتعاىل ملا خلق آدم  قال: »إن اهلل 
وانزتع ضلعاً من أضالعه فخلق منها حواء« ىلع نبينا وعليهما الصالة والسالم. قال األبلاين يف السلسة الضعيفة 

)))/7)))) برقم )99)6): منكر جداً.
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َذلَِك.  َبْعَد  قاً 
ْ
َخل قَاَل:   ]6 ]الزمر:   ﴾ ﴿  :

َ
َوقََرأ

ْحيَاُهْم يَْوَم 
َ
َماَتُهْم ُثمَّ أ

َ
رَْحاِم، ُثمَّ أ

َ ْ
َماَتُهْم ُثمَّ َخلََقُهْم يِف األ

َ
ِميثَاَق أ

ْ
َخَذ َعلَيِْهُم ال

َ
ا أ قَاَل: فَلَمَّ

 قَْوَل اهلل: 
َ
﴾ ]اغفر: ))[، َوقََرأ ِقيَاَمِة، فََذلَِك قَْوُل اهلل: ﴿

ْ
ال

﴿ قَْوَل اهلل:   
َ
َوقََرأ قَاَل:  يَْوَمئٍِذ.  قَاَل:  ]النساء: )5)[   ﴾ ﴿

﴾ ]املائدة: 7[«))).

ة: ذكرت هاهنا عدة آيات: األوىل: آية سورة اغفر ويه قوهل تعاىل:  اآليات املفسِّ
﴾ ]اغفر: ))[، فقد جاءت نظرية لآلية ]8)[ من سورة  ﴿

ابلقرة، فاملعىن املراد يف اآليتني واحد.

 ،(((
 وعبد اهلل بن عباس ،(((

 وسبق الصحابيان: عبد اهلل بن مسعود
سورة  آلية  معناها  نظرية يف  كآية  اغفر  بآية سورة  االستشهاد  يف  واتلابيعُّ جماهد))) 
 ،(8( )6)، وابن عطية)7)، وابن اجلوزيُّ )5)، والزخمرشيُّ ابلقرة، وتابع ىلع ذلك أيضاً: ابلغويُّ

.((0( )9)، والشنقيطيُّ والقاسيمُّ

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

جامع ابليان ))/6)) - 7))).  (((
أخرجه الطربيُّ يف تفسريه ))/))))، بسند صحيح من طريق: سفيان، عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عنه.  (((

أخرجه الطربيُّ يف تفسريه ))/5)))، بسند ضعيف من طريق: برش بن عمارة، عن أيب روق، عن الضحاك، عنه.  (((
أخرجه الطربيُّ يف تفسريه ))/))))، بسند ضعيف من طريق: احلسني، ثين حجاج، عن ابن جريج، عنه.  (((

تفسريه )7/))))، عند تفسري آية سورة اغفر.  (5(

تفسريه ))/)5))، عند تفسري آية سورة اغفر.  (6(
تفسريه ))/9)5)، عند تفسري آية سورة اغفر.  (7(
تفسريه ))/)))، عند تفسري آية سورة اغفر.  (8(

تفسريه )8/)0))، عند تفسري آية سورة اغفر.  (9(
تفسريه )75/6))، عند تفسري آية سورة اغفر.  ((0(
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فقد جاءت آية سورة اغفر يف هذه الرواية نظرية آلية سورة ابلقرة يف أن املعىن يف 
لكيهما واحد.

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح الواسع.

الرواية أن آييت سورة األعراف وهما قوهل  بيَّنت نلا هذه  اثلانية:  ة  املفسِّ اآلية 
تعاىل: ﴿

 * 
جاءتا  قد   ،](7(  -  (7( ]األعراف:   ﴾

تني نلظريتها اآلية ]))[ من سورة اغفر. تني لآلية ]8)[ من سورة ابلقرة، ومفرسِّ مفرسِّ

ولم أقف ىلع من وافق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف تفسريها بها.

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

أمواتاً:  كنا  بعدما  حُييينا    اهلل  أن  وابلقرة ذكرت  آية سورة اغفر  إنَّ  إذ 
حنياها،  اليت  األوىل  احلياة  هذه  من  املقصود  تذكر  ولم   ﴾ ﴿
فاحتاجت بليان، وجاء ابليان بذكر املقصود بهذه احلياة األوىل يف آييت سورة األعراف 
يلكون املقصود باحلياة األوىل كما بيَّنه ابن زيد ودلت عليه سورة األعراف: أن اهلل 

خلقهم أواًل يف ظهر آدم وأخذ عليهم امليثاق، وهذه يه احلياة األوىل هلم.

ة باعتبار املنطوق واملفهوم: يه من بيان  ة واآلية املفسَّ العالقة بني اآلية املفسِّ
﴾، باملنطوق يف آييت  املنطوق باملنطوق، فقد فُرسَّ املنطوق يف آية سورة ابلقرة: ﴿

.﴾ سورة األعراف: ﴿
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ة باعتبار ابلُنْية: يه من تفسري مُجلٍة جبُملٍة،  ة واآلية املفسَّ العالقة بني اآلية املفسِّ
﴾، باجلملة املذكورة يف آييت  ت اجلملة املذكورة يف آية سورة ابلقرة: ﴿ فقد فُرسَّ

.﴾ سورة األعراف: ﴿
ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ

العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.
﴿ : ة اثلاثلة: آية سورة النساء ويه قوهل اآلية املفسِّ

﴾ ]النساء: )[، فقد ذكرت للربط 
بني أجزاء قصة اخللق وتتميمها، وبيان تسلسلها.

ولم أقف ىلع من وافق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف االستشهاد بها للربط 
بينها وبني آية اغفر وابلقرة.

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ
فقـد استشـهد بها ابـن زيد للربط بـني أحداث قصـة اخللق وبيان تسلسـلها، 
وبليـان مـا اذلي حدث بني احليـاة األوىل )أخذ امليثـاق)، وبني احليـاة اثلانية )اخللق 

األمهات)؟ بطون  يف 
ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ

العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح الواسع.
 : ة الرابعة: بيَّنت نلا هذه الرواية أن آية سورة الزمر ويه قوهل اآلية املفسِّ
ة لآلية ]8)[  ﴾ ]الزمر: 6[، قد جاءت مفرسِّ ﴿

ة نلظريتها اآلية ]))[ من سورة اغفر. من سورة ابلقرة، ومفرسِّ
.((( ووافق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف تفسريها بها: املاورديُّ

انظر: تفسريه ))/)9).  (((
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والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

﴿ ثانيـة:  حُييينـا حيـاة    اهلل  أن  ابلقـرة ذكـرت  آيـة سـورة  إنَّ  إذ 
﴾، ولـم تذكـر املقصـود من هـذه احليـاة اثلانية الـيت حنياهـا، فاحتاجت 
بليـان، وجـاء ابليـان بذكـر املقصود بهـذه احليـاة اثلانية يف آية سـورة الزمـر يلكون 
املقصـود بهـا كمـا بيَّنـه ابن زيد ودلـت عليه آية سـورة الزمـر: خلقهـم يف األرحام، 

ويه حياتهـم اثلانيـة بعـد احليـاة األوىل الـيت اكنـت ألخـذ امليثاق.

ة باعتبار املنطوق واملفهوم: يه من بيان  ة واآلية املفسَّ العالقة بني اآلية املفسِّ
﴾، باملنطوق  املنطوق باملنطوق، فقد فُرسَّ املنطوق يف آية سورة ابلقرة: ﴿

.﴾ يف آية سورة الزمر: ﴿

مُجلٍة  تفسري  من  ابلُنْية: يه  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
﴾، باجلملة  ﴿ ت اجلملة املذكورة يف آية سورة ابلقرة:  جبُملٍة، فقد فُرسَّ

.﴾ املذكورة يف آية سورة الزمر: ﴿

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.

﴿  : قوهل  النساء ويه  آية سورة  ة اخلامسة:  املفسِّ اآلية 
فامليثاق  ابلقرة،  آية  أو  بآية اغفر  أن ال عالقة هلا  يظهر  فاذلي  ]النساء: )5)[،   ﴾
خذ ىلع بين آدم حني أخرجوا من ظهور آبائهم)))، 

ُ
املذكور فيها ليس هو امليثاق اذلي أ

وعليه فليس فيها بيان لآلية ال باملصطلح املطابق وال باملصطلح الواسع.

: »يعين: عهداً مؤكداً شديداً، بأنهم يعملون بما أمرهم  انظر تفسري اآلية يف جامع ابليان )5/7)6)، وفيه قال الطربيُّ  (((
اهلل به، وينتهون عما نهاهم اهلل عنه مما ذكره يف هذه اآلية ومما يف اتلوراة«، وانظر أيضاً: املحرر الوجزي ))/))))، 

وتفسري القرطيب )7/6).
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﴿ : ة السادسـة: آية سـورة املائـدة ويه قوهل اآلية املفسِّ
ُذكـرت  فقـد   ،]7 ]املائـدة:   ﴾
لالستشـهاد بهـا ىلع امليثـاق اذلي يُؤخذ ىلع بـين آدم، واذلي يكـون يف احلياة األوىل 

.﴾ املذكـورة يف آيـة سـورة اغفر وآية سـورة ابلقـرة: ﴿
والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ
فقد استشهد بها ابن زيد ىلع امليثاق اذلي يُؤخذ ىلع بين آدم يف احلياة األوىل، 
 ﴾ فعىل أحد األقوال يف تفسري امليثاق يف قوهل يف سورة املائدة: ﴿

ي َواَثَق بِِه بيَِن آَدَم يِف َظْهِر آَدَم«))). ِ
َّ

أنه: »اذل
ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ

العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح الواسع.
واثلانية،  األوىل  للحياتني  زيد  ابن  ذكره  اذلي  اتلفسري  اتلفسري:  هذا  صحة 
واملوتتني األوىل واثلانية املذكورتني يف آية سورة ابلقرة وآية سورة اغفر خالف الراجح.
وأن  ذلك،  بتأويله  قصد  ما  نفسه  عن  أبان  فقد  زيد  ابن  »وأما   : الطربيُّ قال 
اإلماتة األوىل عنده إاعدة اهلل جل ثناؤه عباده يف أصالب آبائهم بعد ما أخذهم من 
صلب آدم، وأن اإلحياء اآلخر: هو نفخ األرواح فيهم يف بطون أمهاتهم، وأن اإلماتة 
وأن  ابلعث،  يوم  إىل  الربزخ  يف  واملصري  الرتاب  إىل  للعود  أرواحهم  قبض  اثلانية يه 
إذا  تأويٌل  القيامة. وهذا  الساعة ونرش  اإلحياء اثلالث: هو نفخ األرواح فيهم بلعث 
تدبره املتدبر وجده خالفاً لظاهر قول اهلل اذلي زعم مفرسه أن اذلي وصفنا من قوهل 
تفسريه وذلك أن اهلل جل ثناؤه أخرب يف كتابه عن اذلين أخرب عنهم من خلقه أنهم 
﴾ ]اغفر: ))[. وزعم ابن زيد أن تفسريه أن اهلل  قالوا: ﴿

أخرجه الطربيُّ )0/8))) بسند صحيح من طريق: ابن أيب جنيح عن جماهد.  (((
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أحياهم ثالث إحياءات، وأماتهم ثالث إماتات. واألمر عندنا وإن اكن فيما وصف من 
استخراج اهلل جل ذكره من صلب آدم ذريته، وأخذه ميثاقه عليهم كما وصف، فليس 
بينا بتأويل قول اهلل  ذلك من تأويل هاتني اآليتني، وأوىل ما ذكرنا من األقوال اليت 
اذلي  القول  اآلية،   ﴾ ﴿ ذكره:  جل 
﴾ أموات  ذكرناه عن ابن مسعود، وعن ابن عباس، من أن معىن قوهل: ﴿
اذلكر مخواًل يف أصالب آبائكم نطفاً ال تعرفون وال تذكرون، فأحياكم بإنشائكم 
برشاً سوياً، حىت ذكرتم وعرفتم وحييتم، ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإاعدتكم 
رفاتا ال تعرفون وال تذكرون يف الربزخ إىل يوم تبعثون، ثم حيييكم بعد ذلك بنفخ 
األرواح فيكم بلعث الساعة وصيحة القيامة، ثم إىل اهلل ترجعون بعد ذلك، وفساد 

ما خالفه بما قد أوضحناه قبل«))).

ابن عباس  قول  بذكر  مبتدئاً  اآلية  األقوال يف  أن عرض  بعد  ابن عطية  وقال 
: »والقول األول هو أوىل هذه األقوال؛ ألنه اذلي ال  وابن مسعود اذلي رجحه الطربيُّ
ْمواتاً وإسناده آخراً 

َ
حميد للكفار عن اإلقرار به يف أول ترتيبه، ثم إن قوهل أواًل ُكنْتُْم أ

اإلماتة إيله  مما يقوي ذلك القول، وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً 
معدومني ثم لإلحياء يف ادلنيا ثم لإلماتة فيها قوي عليهم لزوم اإلحياء اآلخر، وجاء 

جحدهم هل دعوى ال حجة عليها«))).

وقال ابن كثري بعد عرض األقوال يف اآلية: »وهذان القوالن - من السدي 
وابن زيد - ضعيفان؛ ألنه يلزمهما ىلع ما قاال ثالث إحياءات وإماتات. والصحيح 

قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما«))).

﴾ ]ابلقرة: 7)[ ﴿ : قَْوهل

.(((9 - ((8/((  (((

تفسريه ))/)))).  (((
تفسريه )7/))))، وانظر أيضاً أضواء ابليان )6/)7) - 75)).  (((
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نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  ْخرَبَ
َ
، قَاَل: أ ىلْعَ

َ ْ
ثيَِن يُونُُس ْبُن َعبِْد األ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]4[ - ق

يََة: ﴿
ْ

اُهَما َهِذهِ اآل يَُة. قَاَل: لَقَّ
ْ

﴾ اآل ﴿ : قَاَل اْبُن َزيٍْد: »يِف قَْوهِلِ
﴾ ]األعراف: ))[«))).

نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: قَاَل اْبُن َزيٍْد: »ُهَو  ْخرَبَ
َ
ثيَِن يُونُُس، قَاَل: أ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]5[ - ق

﴾ ]األعراف: ))[«))). ﴿ :ُ
ُ

قَْوهل

 : ة: بيَّنت نلا هاتان الروايتان أن آية سورة األعراف ويه قوهل اآلية املفسِّ
]األعراف: ))[ قد جاءت   ﴾ ﴿

ة لآلية ]7)[ من سورة ابلقرة. مفرسِّ

))) وسعيد بن جبري))) وجماهد)5) واحلسن ابلرصّي)6) وقتادة)7)  وسبق أبو العايلة الريايحُّ
.(9( )8)، والشنقيطيُّ : الطربيُّ

ً
عبد الرمحن بن زيد يف تفسريها بها، وتابعه ىلع ذلك أيضا

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

اسم اجلنس اجلميع: اإلبهام يف  بسبب  واقع  فيها إمجال  ابلقرة  آية سورة  إنَّ   إذ 
﴾، فاحتاجت بليان، وجاء بيان هذا املبهم يف آية سورة األعراف: ﴿ ﴿

.﴾

جامع ابليان ))/579 - 580).  (((
جامع ابليان ))/586).  (((

أخرجه الطربيُّ ))/)58) بسند حسن من طريق أيب جعفر، عن الربيع بن أنس، عنه.  (((
أخرجه ابن أيب حاتم ))/)9) بسند حسن من طريق خصيف، عنه.  (((

أخرجه الطربيُّ ))/)58) بسند حسن من طريق خصيف، عنه.  (5(
أخرجه الطربيُّ ))/)58) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه.  (6(

أخرجه الطربيُّ ))/585) بسند صحيح من طريق معمر، عنه.  (7(
تفسريه ))/586).  (8(

تفسريه ))/)))، أما بقية املفرسين فقد ذكروا هذا اتلفسري منسوباً للسلف اذلين تقدم ذكرهم.  (9(
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من  يه  واملفهوم:  املنطوق  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
باملنطوق:  ابلقرة  آية سورة  ﴾ يف  ﴿ املنطوق:  فُرسَّ  فقد  باملنطوق،  املنطوق  بيان 

﴾ يف آية سورة األعراف. ﴿

لفظٍة  تفسري  ابلُنْية: يه من  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  العالقة بني 
﴾ باجلملة املذكورة يف  ت اللفظة املذكورة يف آية سورة ابلقرة: ﴿ جبملٍة، فقد فُرسَّ

آية سورة األعراف.

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.

﴿ : قَْوهل
﴾ ]ابلقرة: 0)[

نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  ْخرَبَ
َ
، قَاَل: أ ىلْعَ

َ ْ
ثيَِن يُونُُس ْبُن َعبِْد األ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]6[ - ق

فَْضُل 
َ
 نِْعَمَة أ

َ
ًة، َوال ﴾ قَاَل: نَِعَمُه اَعمَّ ﴿ : قَاَل اْبُن َزيٍْد: »يِف قَْوهِلِ

﴿ قَْوَل اهلل:   
َ
َوقََرأ لََها.  َتبٌَع  َبْعُد  َوانلَِّعُم  ِْساَلِم، 

ْ
ِمَن نعمة اإل

يَُة))).
ْ

﴾ ]احلجرات: 7)[ اآل

 : ة: ذكــرت هــذه الروايــة أن آيــة ســورة احلجــرات ويه قوهل اآليــة املفــسِّ
﴿

ة لآليــة ]0)[ مــن ســورة ابلقرة. ﴾ ]احلجــرات: 7)[، قــد جــاءت مفــرسِّ

ولم أقف ىلع من وافق عبد الرمحن بن زيد يف تفسريها بها.

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

تفسريه )/595.  (((
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﴾ واملراد بها مجيع انلعم؛ ألنه  حيث إنَّ آية سورة ابلقرة جاء فيها لفظ اعم: ﴿
جنس مضاف فله حكم اجلمع)))، وقد اكنوا يوقعون الواحد موقع اجلماعة، ويكتفون 

بالواحد عن اجلميع، فاحتاجت اآلية بليان ما فيها من العموم، أو ذكٍر بلعض أفراده.

العام املذكور يف  اللفظ  أفراد  آية سورة احلجرات تلبنيِّ أفضل وأعظم  وجاءت 
﴾ فمنة  آية سورة ابلقرة، أال ويه نعمة اإلسالم: ﴿

اهلل تعاىل عليهم باإليمان أعظم من لك نعمة، وهذا ىلع أن املخاطب يف اآلية: ﴿
وبهذا  ميّك)))،  قول  وهو   ، بمحمد  املؤمنني  إسائيل  بين  من   ﴾

.﴾ اتلفسري يستقيم الضمري يف ﴿

ة باعتبار املنطوق واملفهوم: يه من بيان  ة واآلية املفسَّ العالقة بني اآلية املفسِّ
﴾ يف آية سورة ابلقرة باملنطوق: ﴿ املنطوق باملنطوق، فقد فُرسَّ املنطوق: ﴿

﴾ يف آية سورة احلجرات.

لفظٍة  تفسري  ابلُنْية: يه من  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  العالقة بني 
﴾ باجلملة املذكورة يف  ت اللفظة املذكورة يف آية سورة ابلقرة: ﴿ جبملٍة، فقد فُرسَّ

آية سورة احلجرات.

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.

نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: قَاَل اْبُن َزيٍْد يِف  ْخرَبَ
َ
ثيَِن يُونُُس، قَاَل: أ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]7[ - ق

ي وََعْدتُُكْم،  ِ
َّ

وِف بِاذل
ُ
ْمِري، أ

َ
ْوفُوا بِأ

َ
﴾ ]ابلقرة: 0)[ قَاَل: »أ ﴿ : قَْوهِلِ

﴿ بَلََغ:  )))[ َحىتَّ  ]اتلوبة:   ﴾ ﴿  :
َ
َوقََرأ

ي َعِهَد لَُهْم«))). ِ
َّ

ُْكُم اذل
َ

﴾ ]اتلوبة: )))[ قَاَل: َهَذا َعْهُدُه إِيل

انظر: اتلحرير واتلنوير ))/)8)).  (((
حاكه عنه ابن عطية يف تفسريه ))/)))).  (((

جامع ابليان ))/598).  (((
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﴿ : ة: بيَّنت نلا هذه الرواية أن آية سورة اتلوبة ويه قوهل اآلية املفسِّ

﴾ ]اتلوبة: 
ة لآلية ]0)[ من سورة ابلقرة. )))[ جاءت مفرسِّ

.((( ووافق عبد الرمحن بن زيد يف تفسريها بها: الرازيُّ

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

املفرد:  اجلنس  اسم  يف  اإلبهام  بسبب  واقع  إمجال  فيها  ابلقرة  سورة  آية  إنَّ  إذ 
﴿ آية سورة اتلوبة:  املبهم يف  بيان هذا  ﴾، فاحتاجت بليان، وجاء  ﴿

﴾، يلكون املعىن كما ذكر عبد الرمحن بن زيد وكما بيَّنته آية سورة اتلوبة: أوفوا 
فأرىض  بعهدكم  أوف  املعايص،  من  عنه  ونهيتكم  الطااعت  من  به  أمرتكم  بما 

عنكم، وأدخلكم اجلنة.

بيان  من  واملفهوم: يه  املنطوق  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
﴾ يف آية سورة ابلقرة باملنطوق: ﴿ املنطوق باملنطوق، فقد فُرسَّ املنطوق: ﴿

﴾ يف آية سورة اتلوبة.

لفظٍة  تفسري  ابلُنْية: يه من  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  العالقة بني 
﴾ باللفظة املذكورة  ت اللفظة املذكورة يف آية سورة ابلقرة: ﴿ بلفظٍة، فقد فُرسَّ

.﴾ يف آية سورة اتلوبة: ﴿

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.

انظر: تفسريه ))/78)).  (((
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﴾ ]ابلقرة: 5)[ ﴿ : قَْوهل

نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  ْخرَبَ
َ
، قَاَل: أ ىلْعَ

َ ْ
ثيَِن يُونُُس ْبُن َعبِْد األ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]8[ - ق

 ﴾  قَْوَل اهلل: ﴿
َ
َْشيَُة هلِل . َوقََرأ

ْ
َوُْف َواخل

ْ
ُُشوُع: اخل

ْ
قَاَل اْبُن َزيٍْد: »اخل

.(((»ُ
َ

ي نََزَل بِِهْم، وََخَشُعوا هل ِ
َّ

َوُْف اذل
ْ
َُّهُم اخل َذل

َ
]الشورى: 5)[ قَاَل: قَْد أ

 ﴾ ﴿ : ة: جاءت آية سورة الشورى ويه قوهل اآلية املفسِّ

ة لآلية ]5)[ من سورة ابلقرة. ]الشورى: 5)[ مفرسِّ

ولم أجد من وافق عبد الرمحن بن زيد يف تفسريها بها.

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 

َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

من  املراد  املعىن  أن  ابلقرة يف  نظرية آلية سورة  الشورى  آية سورة  فقد جاءت 

بداللة  الشورى  سورة  آية  بيَّنته  كما  املعىن  هذا  يلكون  واحد؛  لكيهما  يف  اخلشوع 

.﴾ السياق فيها. وبداللة القرينة: ﴿

وكما بيَّنه عبد الرمحن بن زيد: اخلوف واخلشية هلل، اكخلوف اذلي يصيب الظاملني 

م.
ُّ
حني ُيْعَرضون ىلع انلار فيُْخضعهم وُيِذهل

وإن اكن مقام اخلشوع يف اآليتني خمتلف، فآية ابلقرة خشوع يف مقام املدح، 

وآية الشورى خشوع يف مقام اذلم.

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ

العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح الواسع.

جامع ابليان ))/))6).  (((
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﴾ ]ابلقرة: 6)[ ﴿ : قَْوهل
نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: قَاَل اْبُن َزيٍْد يِف  ْخرَبَ

َ
ثيَِن يُونُُس، قَاَل: أ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]9[ - ق

ُهْم لَْم ُيَعايِنُوا، فَاَكَن َظنُُّهْم يَِقيناً، َولَيَْس  نَّ
َ
﴾ قَاَل: »أِل ﴿ : قَْوهِلِ

﴾ ]احلاقة: 0)[«))). ﴿ :
َ
. َوقََرأ َظّناً يِف َشكٍّ

﴿  : ة: بيَّنت نلا هذه الرواية أن آية سورة احلاقة ويه قوهل  اآلية املفسِّ
﴾ ]احلاقة: 0)[ جاءت نظرية لآلية ]6)[ من سورة ابلقرة، فاملعىن املراد 

من )الظّن) يف اآليتني واحد.
وسبق ابن جريج))) عبد الرمحن بن زيد يف االستشهاد بآية سورة احلاقة كنظري 
 ،(5( والواحديُّ  ،((( واملاورديُّ  ،((( اثلعليبُّ  :

ً
أيضا ذلك  ىلع  تابعه  كما  ابلقرة،  سورة  آية 

.((0( )9)، والقاسيمُّ )7)، وأبو حيان)8)، والشواكينُّ )6)، والقرطيبُّ والرازيُّ
والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ
فقد جاءت آية سورة احلاقة يف هذه الرواية نظرية آلية سورة ابلقرة، يف أن املعىن 
املراد من )الظّن) يف لكيهما: ايلقني، فالظّن من األضداد، فالعرب قد تسيم ايلقني ظّناً، 

والشّك ظّنا.

جامع ابليان ))/5)6).  (((
أخرجه الطربيُّ ))/5)6) بسند ضعيف من طريق: احلسني، ثين حجاج، عنه.  (((

تفسريه ))/89)).  (((
تفسريه ))/6))).  (((
الوسيط ))/)))).  (5(
تفسريه ))/)9)).  (6(
تفسريه ))/75)).  (7(
تفسريه ))/00)).  (8(
تفسريه ))/)9).  (9(

تفسريه ))/)0)).  ((0(
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ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح الواسع.

﴾ ]ابلقرة: 7)[ ﴿ : قَْوهل
نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  ْخرَبَ

َ
، قَاَل: أ ىلْعَ

َ ْ
ثيَِن يُونُُس ْبُن َعبِْد األ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]10[ - ق

 
َ
َماِن. َوقََرأ ﴾ قَاَل: »اَعلَِم َذلَِك الزَّ ُت اْبَن َزيٍْد َعْن قَْوِل اهلل: ﴿

ْ
ل
َ
َسأ

بََع  َواتَّ َطاَعُه 
َ
أ لَِمْن  َهِذهِ  قَاَل:   ](( ]ادلخان:   ﴾ ﴿ اهلل:  قَْوَل 

ِة: ﴿ مَّ
ُ ْ
ِْه، َوقَاَل لَِهِذهِ األ

َ
ِقِه إِيل

ْ
ْبَغُض َخل

َ
ِقَرَدُة َوُهْم أ

ْ
ْمَرُه، َوقَْد اَكَن ِفيِهُم ال

َ
أ

ْمَرُه  َواْجتَنََب حَمَاِرَمُه«))).
َ
بََع أ َطاَعه َواتَّ

َ
﴾ ]آل عمران: 0))[ قَاَل: َهِذهِ لَِمْن أ

ة  تان: ذكرت هذه الرواية آيتني يف تفسري آية ابلقرة: اآلية املفسِّ اآليتان املفسِّ
﴿ : األوىل: بيَّنت نلا هذه الرواية أن آية سورة ادلخان ويه قوهل

﴾ ]ادلخان: ))[ قد جاءت نظرية لآلية ]7)[ من سورة ابلقرة، يف أنَّ املعىن 
املراد يف اآليتني واحد.

ووافق عبد الرمحن بن زيد يف االستشهاد بآية سورة ادلخان نظرية آلية سورة 
.(5( )))، وابن كثري)))، والشواكينُّ )))، والرازيُّ ابلقرة: الطربيُّ

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ
جاءت آية سورة ادلخان يف هذه الرواية نظري آية سورة ابلقرة يف أن املعىن املراد 

من )العاملني) فيهما: اعلم خمصوص بمن اكن يف زمانهم وبني ظهرانيهم.

جامع ابليان ))/0)6).  (((
تفسريه ))/0)6).  (((
تفسريه ))/)9)).  (((
تفسريه ))/55)).  (((
تفسريه ))/97).  (5(



85

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح الواسع.

قوهل  آل عمران ويه  آية سورة  أن  الرواية  بيَّنت نلا هذه  اثلانية:  ة  املفسِّ اآلية 
ة لآلية ]7)[  ﴾ ]آل عمران: 0))[ قد جاءت مفرسِّ ﴿  :

من سورة ابلقرة.
.((( ووافق عبد الرمحن بن زيد يف تفسريها بها: ابن عطية))) وابن كثري))) والشواكينُّ

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ
إذ إنَّ آية سورة ابلقرة جاء فيها امتنان اهلل  ىلع بين إسائيل بتفضيلهم 
لالستغراق،  فهو  فيه،  اتلعريف  العموم  وسبب  لفظ اعم،   ﴾ و﴿ العاملني،  ىلع 
يستغرق مجيع األجناس الصادق عليها اللفظ، فيشمل لك جنس مما سيم به، ثم إن 
 )العاملني)، ولم يأت مفرداً، واجلمع قرينة أخرى ىلع االستغراق، ولو 

ً
اللفظ جاء جممواع

فرد تلوهم أن املراد من اتلعريف العهد أو اجلنس فاكن اجلمع تنصيصاً ىلع االستغراق، 
ُ
أ

وهذه سنة اجلموع مع )ال) االستغراقية))).
العاملني  ُيْفَهَم منه فضلهم ىلع سائر  العام مظنة ألن  اللفظ  بهذا  وميجء اآلية 

مة حممد ، وذلا جاءت آية سورة آل عمران: ﴿
ُ
بما فيهم أ

فقد   ﴾ ﴿ وادلخان:  ابلقرة  سوريت  آييت  يف  للعموم  خمصصة   ﴾
مة حممد  خري من بين إسائيل وأكرم ىلع 

ُ
بيَّت آية سورة آل عمران أن أ

ريد به اخلصوص.
ُ
﴾ اعماً أ اهلل، فلم يبَق حينئذ إال أن يكون قوهل: ﴿

تفسريه ))/9))).  (((

تفسريه ))/55)).  (((
تفسريه ))/97).  (((

انظر: اتلحرير واتلنوير ))/68) - 69)).  (((
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ة باعتبار املنطوق واملفهوم: يه من بيان  ة واآلية املفسَّ العالقة بني اآلية املفسِّ
﴾ يف آية سورة ابلقرة وادلخان، باملفهوم:  املنطوق باملفهوم، فقد فُرسَّ املنطوق: ﴿
﴾ يف آية سورة آل عمران، حيث ذكرت اآلية: خريية  ﴿

مة حممد ىلع انلاس مجيعاً، ومفهوم ذلك أن بين إسائيل ليسوا بأفضل منهم.
ُ
أ

لفظٍة  تفسري  ابلُنْية: يه من  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  العالقة بني 
﴾ باجلملة  ت اللفظة املذكورة يف آية سورة ابلقرة وادلخان: ﴿ جبملٍة، فقد فُرسَّ

.﴾ املذكورة يف آية سورة آل عمران: ﴿

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.

 ﴾ ﴿  : قَْوهل 
]ابلقرة: 50[

نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  ْخرَبَ
َ
، قَاَل: أ ىلْعَ

َ ْ
ثيَِن يُونُُس ْبُن َعبِْد األ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]11[ - ق

لَُهْم  قُولُوا  فِرَْعْوُن:  لَُهْم  قَاَل  َْحِر  ابلْ  
َ

إِىل رَْض 
َ ْ
األ فِرَْعْوُن  َعلَيِْهْم  َخَذ 

َ
أ ا  »لَمَّ َزيٍْد:  اْبُن  قَاَل 

* ﴿ ْصَحاُب ُموىَس، قَالُوا: 
َ
أ َرآُهْم  ا  فَلَمَّ إِْن اَكنُوا َصاِدِقنَي.  َْحَر  يَْدُخلُوَن ابلْ

ينِّ رَُسوُل 
َ
لَْسَت َتْعلَُم أ

َ
بَْحِر: أ

ْ
﴾ ]الشعراء: )6 - )6[ َفَقاَل ُموىَس لِل

ْن آِتَ بِِهْم؟ قَاَل: بىََل، قَاَل: 
َ
َمَرِن أ

َ
ِء ِعبَاٌد ِمْن ِعبَاِد اهلل أ

َ
نَّ َهُؤال

َ
اهلل؟ قَاَل: بىََل، قَاَل: َوَتْعلَُم أ

نَّ َهَذا َعُدوُّ اهلل؟ قَاَل: بىََل، قَاَل: فَافُرْق يِل َطِريقاً َولَِمْن َميِع، قَاَل: يَا ُموىَس، إِنََّما 
َ
وَتْعلَُم أ

َبَك ُموىَس  َْحِر: إَِذا َضَ  ابلْ
َ

ْوَح اهلُل إِىل
َ
ُمَرِنَ اهلُل، فَأ

ْ
ْن يَأ

َ
 أ

َّ
ْمٌر إِال

َ
نَا َعبٌْد َمْملُوٌك لَيَْس يِل أ

َ
أ

﴿ :
َ

 قَْوَل اهلل َتَعاىل
َ
َْحَر، َوقََرأ ْن اْضِِب ابلْ

َ
 ُموىَس أ

َ
ْوَح إِىل

َ
بَِعَصاُه فَاْنَفَرَق، َوأ

]ادلخان:   ﴾ ﴿  :ُ
َ

قَْوهل  
َ
َوقََرأ ]طه: 77[   ﴾

َة فِْرقًَة، فََسلََك لُكُّ ِسبٍْط يِف َطِريٍق. قَاَل:  . فَاْنَفَرَق اثْنيََتْ َعرْشَ ))[ َسْهاًل لَيَْس ِفيِه َتَعدٍّ

يُل يِف آِخِر بيَِن  َْحَر. قَاَل: اْدُخلُوا َعلَيِْهْم، قَاَل: وَِجرْبِ ُهْم قَْد َدَخلُوا ابلْ َفَقالُوا ِلِفرَْعْوَن: إِنَّ
ُرَويْداً  لَُهْم:  َيُقوُل  فِرَْعْوَن،  آِل  ِل  وَّ

َ
أ َويِف  لَُكْم.  وَّ

َ
أ َحْق آِخُرُكْم 

ْ
يِلَل لَُهْم:  َيُقوُل  اِئيَل  إِْسَ
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يَن َدَخلُوا َقبْلَُهْم:  ِ
َّ

بِْط اذل َْحِر َيُقولُوَن لِلسِّ لَُكْم. فََجَعَل لُكُّ ِسبٍْط يِف ابلْ وَّ
َ
َحْق آِخُرُكْم أ

ْ
يَل

ِء 
َ

َْحِر، فََجَعَل لَُهْم َقنَاِطَر َينُْظُر َهُؤال  ابلْ
َ

ْوَح اهلُل إِىل
َ
ا َدَخَل َذلَِك قُلُوَبُهْم، أ قَْد َهلَُكوا. فَلَمَّ

ىلَعَ  ْطِبَق 
ُ
فَأ َْحَر  ابلْ اهلُل  َمَر 

َ
أ ِء 

َ
َهُؤال آِخُر  وََدَخَل  ِء 

َ
َهُؤال آِخُر  َخَرَج  إَِذا  َحىتَّ  ِء، 

َ
َهُؤال  

َ
إِىل

ِء«))).
َ

َهُؤال

 : قوهل  الشعراء، ويه  آييت سورة  اتلايلة:  اآليات  ة: جاءت  املفسِّ اآليات 
﴾ ]الشعراء: )6 - )6[، وآية سورة طه ويه قوهل   * ﴿
﴾ ]طه: 77[، وآية سورة ادلخان  ﴿ :

ة لآلية ]50[ من سورة ابلقرة. ﴾ ]ادلخان: ))[ مفرسِّ ﴿ : ويه قوهل

سورة  بآية  اآلية  تفسري  يف  زيد  بن  الرمحن  عبد  شداد)))  بن  اهلل  عبد  وسبق: 
.(5( )))، والشنقيطيُّ )))، والرازيُّ الشعراء: وتابعه ىلع ذلك أيضاً: ابلغويُّ

وسبق ابن إسحاق)6) عبد الرمحن بن زيد يف تفسري اآلية بآية سورة طه، وتابعه 
.(8( )7)، والشنقيطيُّ ىلع ذلك أيضاً: الرازيُّ

.(9( ووافقه يف تفسري اآلية بآية سورة ادلخان: الشنقيطيُّ

جامع ابليان ))/)66). وفيما ذكره  من ابليان يشء من الروايات اإلسائيلية املسكوت عنه، فليس هو مما   (((
علمنا صّحته مما بأيدينا من القرآن والسنة، وال مما علمنا كذبه ملخالفته القرآن أو السنة، وهذا ال نؤمن به وال 
نكّذبه؛ الحتمال أن يكون حقاً فنكذبه، أو باطاًل فنصّدقه، وجتوز حاكيته لالعتبار واتلحيل بها، ال االعتماد 
عليها لقوهل : »بلّغوا عين ولو آية، وحّدثوا عن بين إسائيل وال حرج، ومن كذب يلّع متعّمداً فليتبّوأ 

َمقعده من انلار«. أخرجه ابلخاري ))/70))، ح: ))6)))
أخرجه الطربيُّ ))/655) بسند حسن من طريق: ابن إسحاق، عن حممد بن كعب القريّظ، عنه.  (((

تفسريه ))/)9).  (((
تفسريه ))/508).  (((
تفسريه ))/6)).  (5(

أخرجه الطربيُّ ))/656) بسند حسن من طريق: ابن محيد، ثنا سلمة، عنه.  (6(
تفسريه ))/508).  (7(
تفسريه ))/6)).  (8(
تفسريه ))/6)).  (9(
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والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآليات  بني  العالقة 
ة جاءت منفصلة َموِْضِعياً متصلة  الَموُضوِع: بيَّنت نلا هذه الرواية أن اآليات املفرسِّ

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

إذ إنَّ آية سورة ابلقرة قد ذكرت نلا أن اهلل  قد نّج موىس ومن معه بأن 
فرق بهم ابلحر، ولم تبنيِّ نلا كيفية جناتهم وفرق ابلحر بهم، فاحتاجت إىل بيان، وجاء 

بيان هذه الكيفية يف آيات سورة الشعراء وطه وادلخان.

من  يه  واملفهوم:  املنطوق  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآليات  بني  العالقة 
يف   ﴾ ﴿ املنطوق:  فُرسَّ  فقد  باملنطوق،  املنطوق  بيان 
﴾ يف آييت سورة   * ﴿ آية سورة ابلقرة، باملنطوق: 
آية سورة  ﴾ يف  ﴿ الشعراء، وباملنطوق: 

﴾ يف آية سورة ادلخان. طه، وباملنطوق: ﴿

ة باعتبار ابلُنْية: يه من تفسري مُجلٍة جبُملٍة،  ة واآلية املفسَّ العالقة بني اآليات املفسِّ
﴾ باجلملة  ت اجلملة املذكورة يف آية سورة ابلقرة: ﴿ فقد فُرسَّ
وباجلملة   ،﴾  *  ﴿ الشعراء:  سورة  آية  يف  املذكورة 
﴾، وباجلملة  املذكورة يف آية سورة طه: ﴿

.﴾ املذكورة يف آية سورة ادلخان: ﴿

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآليات املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.

﴾ ]ابلقرة: )5[ ﴿ : قَْوهل

نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  ْخرَبَ
َ
، قَاَل: أ ىلْعَ

َ ْ
ثيَِن يُونُُس ْبُن َعبِْد األ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]12[ - ق

ْغَرَق فِرَْعْوَن َوَمْن َمَعُه، 
َ
اِئيَل ِمْن فِرَْعْوَن، َوأ نَْج اهلُل  بيَِن إِْسَ

َ
ا أ قَاَل اْبُن َزيٍْد: »لَمَّ

﴾ ]األعراف:  ِخيِه َهاُروَن: ﴿
َ
قَاَل ُموىَس أِل

 اهلل. 
َ

وراً إِىل اًل َمرْسُ َمَرُه، وََخَرَج ُموىَس ُمتََعجِّ
َ
َمَر َهاُروَن ما أ

َ
ا َخَرَج ُموىَس َوأ )))[ قَاَل: لَمَّ
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ِْه. قَاَل: َواَكَن 
َ

َل إِيل ْن َيتََعجَّ
َ
ُه أ ََح يِف َحاَجِة َسيِِّدهِ اَكَن يرَُسُّ َمرَْء إَِذا جنَ

ْ
نَّ ال

َ
قَْد َعَرَف ُموىَس أ

اثلِّيَاَب  إِنَّ َهِذهِ  لَُهْم َهاُروُن:  َفَقاَل  ِمْن آِل فِرَْعْوَن،  َوِثيَاباً  ِحنَي َخرَُجوا اْستََعاُروا ُحِلّياً 
ْحِرقُوُه. قَاَل: فََجَمُعوا نَاراً. قَاَل: فاَكَن 

َ
ُقوُه ِفيَها فَأ

ْ
ل
َ
لُّ لَُكْم، فَامْجَُعوا نَاراً، فَأ ِ

َ
 حت

َ
يُِلَّ ال

ْ
َواحل

اِمِريُّ  السَّ َواَكَن  ْنَث، 
ُ
أ فََرٍس  ىلَعَ  يُل  ِجرْبِ َواَكَن  يَل،  ِجرْبِ َدابَِّة  ثَِر 

َ
أ  

َ
إِىل َنَظَر  قَْد  اِمِريُّ  السَّ

َق 
ْ
ل
َ
أ ا  فَلَمَّ يَُدُه؛  َعلَيَْها  َفيَبََسْت  َقبَْضًة،  ِمنُْه  َفَقبََض  ثَِرهِ 

َ
أ  

َ
إِىل َفنََظَر  قَاَل:  ُموىَس.  قَْوِم  يِف 

لَُهْم  َذلَِك    اهلُل  َر  َصوَّ َقبَْضَة، 
ْ
ال َمَعُهُم  اِمِريُّ  السَّ َق 

ْ
ل
َ
َوأ انلَّاِر،  يِف  يُِلَّ 

ْ
احل ُموىَس  قَْوُم 

َِبيُث:
ْ
اِمِريُّ اخل السَّ َفَقاَل  َهَذا؟  َما  َفَقالُوا:  ُخَواٌر،   ُ

َ
فَاَكَن هل يُح،  الرِّ فََدَخلَتُْه  َذَهباً،   ِعْجاًل 

﴾ ]طه:  ﴿ :  قَْوهِلِ
َ

يَُة، إِىل
ْ

﴾ ]طه: 88[ اآل ﴿
َموِْعَد، قَاَل اهلُل: ﴿ * 

ْ
ىَت ُموىَس ال

َ
)9[ قَاَل: َحىتَّ إَِذا أ

﴾ ]طه: 86[«))).  َحىتَّ بَلََغ: ﴿
َ
﴾ ]طه: )8 - )8[ َفَقَرأ

﴿  : قوهل  اتلايلة:  اآليات  جاءت  ة:  املفسِّ اآليات 
﴿  : وقوهل   ،]((( ]األعراف:   ﴾

 * 
 * 

 : طه: 88 - )9[، وقوهل[ ﴾  * 
 *  ﴿

 *  
ة لآلية ])5[ من سورة ابلقرة. ﴾ ]طه: )8 - 86[، مفرسِّ

بآية  االستشهاد  يف  زيد  بن  الرمحن  عبد   (((
 عباس  بن  اهلل  عبد  وسبق 

.((( : الرازيُّ
ً
سورة األعراف، وتابعه ىلع ذلك أيضا

جامع ابليان ))/)67 - )67)، وفيما ذكره  من ابليان يشء من الروايات اإلسائيلية املسكوت عنه.  (((
أخرجه الطربيُّ ))/669) بسند صحيح من طريق: سفيان بن عيينة، ثنا أبو سعيد )عبد الكريم بن مالك اجلزري)،   (((

عن عكرمة، عنه.
تفسريه ))/))5).  (((
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))) يف االستشهاد بآيات سورة طه. )))، والسديُّ
 وسبقه عبد اهلل بن عباس

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآليات  بني  العالقة 
ة جاءت منفصلة َموِْضِعياً متصلة  الَموُضوِع: بيَّنت نلا هذه الرواية أن اآليات املفرسِّ

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

إذ إنَّ آية سورة ابلقرة قد ذكرت نلا أن اهلل  حني واعد موىس أربعني يللة 
إلنزال اتلوراة هدايًة ونوراً لكم، فإذا ببين إسائيل ينتهزون فرصة غيابه هذه املدة 
القليلة، ويتخذون العجل معبوداً هلم من دون اهلل، ولم تذكر نلا ما اذلي حدث بينهما 
من أحداث، فاحتاجت إىل بيان، فاستشهد عبد الرمحن بن زيد بن أسلم بآيات سورة 
األعراف وطه تلتميم أحداث القصة املذكور طرفاً منها، والربط بني أطرافها وسد 

تسلسلها.

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآليات املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح الواسع.

﴾ ]ابلقرة: )5[ ﴿ : قَْوهل

نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  ْخرَبَ
َ
، قَاَل: أ ىلْعَ

َ ْ
ثيَِن يُونُُس ْبُن َعبِْد األ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]13[ - ق

﴿  : اهلل  قَْوِل  َعْن  َزيٍْد،  اْبَن  َيْعيِن  ُُه،  تلْ
َ
َسأ

 ﴾ ﴿ : ي قَاَل اهلُل ِ
َّ

ُفْرقَاُن اذل
ْ
ا ال مَّ

َ
﴾ َفَقاَل: »أ

َق بِِه َبنْيَ  ي فَرَّ ِ
َّ

َقَضاُء اذل
ْ
َاِطِل، َوال

ْ
َقِّ َوابل

ْ
َق اهلُل َبنْيَ احل ]األنفال: ))[ فََذلَِك يَْوُم بَْدٍر، يَْوَم فَرَّ

بَيْنَُهْم، وََسلََّمُه اهلُل  اهلُل  َق  فَرَّ ُفْرقَاَن، 
ْ
ال ْعَطى اهلُل ُموىَس 

َ
أ فََكَذلَِك  قَاَل:  َاِطِل. 

ْ
َوابل َقِّ 

ْ
احل

ِكنَي، فََكَذلَِك َجَعلَُه  ُمرْشِ
ْ
ٍد َوال ، فََكَما َجَعَل اهلُل َذلَِك َبنْيَ حُمَمَّ َق بَيْنَُهْم بِانلَّرْصِ َاُه، فَرَّ

ْ
جن

َ
َوأ

َبنْيَ ُموىَس َوفِرَْعْوَن«))).

أخرجه الطربيُّ ))/669) بسند صحيح من طريق: سفيان بن عيينة، ثنا أبو سعيد، عن عكرمة، عنه.  (((
أخرجه الطربيُّ ))/670) بسند حسن من طريق: عمرو بن محاد، ثنا أسباط بن نرص، عنه.  (((

جامع ابليان ))/677).  (((
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: ة: بيَّنـت نلا هـذه الروايـة أن آية سـورة األنفـال ويه قوهل  اآليـة املفـسِّ
﴾ ]األنفـال: ))[، قـد جـاءت نظـرية  ﴿

لآليـة ])5[ مـن سـورة ابلقـرة يف املعـىن، فاملعىن املـراد يف لكيهمـا واحد.
ووافق عبد الرمحن بن زيد يف االستشهاد بآية سورة األنفال نظرية آلية ابلقرة: 

.(5( )))، والقاسيمُّ )))، والقرطيبُّ )))، والرازيُّ )))، والزخمرشيُّ اثلعليبُّ
والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 
الرواية كنظري آلية  األنفال يف هذه  آية سورة  فقد جاءت  ة.  املفرسَّ باآلية  َموُْضوِعياً 
﴾ يف لكيهما واحد: وهو: انلرص  ﴿ : سورة ابلقرة، يف أن املعىن املراد بقوهل

اذلي به فرق بني حاهلم وحال آل فرعون بانلجاة والغرق.
ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ

العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح الواسع.
 : صحة هذا اتلفسري: اتلفسري اذلي ذكره ابن زيد لآلية من أن املراد بقوهل
أن  بعد  الطربيُّ  قال  اتلوراة،  أنه  فالراجح  الراجح،  خالف  انلرص،  هو:   ﴾ ﴿
عرض األقوال يف اآلية: »وأوىل هذين اتلأويلني بتأويل اآلية ما روي... من أن الفرقان 
اذلي ذكر اهلل أنه آتاه موىس يف هذا املوضع هو الكتاب اذلي فرق به بني احلق وابلاطل، 
وهو نعت للتوراة وصفة هلا. فيكون تأويل اآلية حينئذ: وإذ آتينا موىس اتلوراة اليت 
كتبناها هل يف األلواح، وفرقنا بها بني احلق وابلاطل. فيكون الكتاب نعتاً للتوراة أقيم 

مقامها استغناء به عن ذكر اتلوراة، ثم عطف عليه بالفرقان، إذ اكن من نعتها«)6).

تفسريه ))/97)).  (((
تفسريه ))/0))).  (((

تفسريه ))/))5).  (((
تفسريه ))/00)).  (((

تفسريه ))/06)).  (5(
تفسريه ))/678)، وانظر: أضواء ابليان ))/7)).  (6(
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 ﴾ ﴿ : وهذا حنو قوهل
]األنبياء: 8)[، ثالث صفات يف وصف يشء واحد وهو اتلوراة، فهو: الكتاب اجلامع بني 

كونه فرقاناً وضياء وذكرى.
﴿ : قَْوهل

﴾ ]ابلقرة: )5[
نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  ْخرَبَ

َ
، قَاَل: أ ىلْعَ

َ ْ
ثيَِن يُونُُس ْبُن َعبِْد األ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]14[ - ق

َهاُروَن  َمَع  لُوا  اْعزَتَ قَِد  رَُجاًل  َسبِْعنَي  َواَكنُوا  قَْوِمِه،   
َ

إِىل ُموىَس  رََجَع  ا  »لَمَّ َزيٍْد:  اْبُن  قَاَل 
َما 

َ
أ ُموىَس  يَا  َفَقالُوا:  َربُِّكْم،  َموِْعِد   

َ
إِىل اْنَطِلُقوا  ُموىَس:  لَُهْم  َفَقاَل  َيْعبُُدوهْ،  لَْم  ِعْجَل 

ْ
ال

 ﴾ ﴿ بىََل  قَاَل:  تَْوَبٍة؟  ِمْن 
ِكنَي. قَاَل: َوُبَعثَت َعلَيِْهْم َضبَابٌَة، 

َ
اك نَاِجَر َوالسَّ

َرَزَة))) َواخلَْ ِ
ْ
يُوَف َواجل يَُة. فَاْخرَتَُطوا السُّ

ْ
اآل

َخاُه 
َ
بَاُه َوأ

َ
َق الرَُّجُل أ

ْ
يِْدي، َوَيْقتُُل َبْعُضُهْم َبْعضاً. قَاَل: َوَيل

َ ْ
قَاَل: فََجَعلُوا َيتَاَلَمُسوَن بِاأل

 
َ
 يَْدرِي، قال: َوَيتَنَاَدْوَن ِفيَها: رَِحَم اهلُل َعبْداً َصرَبَ َحىتَّ َيبْلَُغ اهلَل رَِضاُه. َوقََرأ

َ
َفيَْقتُلُُه َوال

﴾ ]ادلخان: ))[ قَاَل: َفَقتاَْلُهْم  قَْوَل اهلل َجلَّ َثنَاُؤُه: ﴿
.(((»﴾ ﴿ :

َ
ْحيَائِِهْم. َوقََرأ

َ
ُشَهَداُء، َوِتيَب ىلَعَ أ

﴿ : ة: بيَّنت نلا هذه الرواية أن آية سورة ابلقرة ويه قوهل اآلية املفسِّ
لآلية: ة  مفرسِّ جاءت  قد   ،﴾

﴾ ]ادلخان: ))[. ﴿
ولم أقف ىلع أحد من املفسين وافق عبد الرمحن بن زيد يف تفسريها بها.

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

ُرُز: العمود من احلديد. انظر: لسان العرب )7/5))).
ُ
ْرُز، واجل

ُ
اجِلَرَزُة مجع اجل  (((

جامع ابليان ))/)68 - 685). وفيما ذكره  من ابليان يشء من الروايات اإلسائيلية املسكوت عنه.  (((
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 إذ إنَّ آيـة سـورة ادلخـان فيهـا إمجـال واقـع بسـبب االشـرتاك يف االسـم: ﴿
﴾، فابلـالء يطلـق باالشـرتاك ىلع: االختبار باخلـري، واالختبار بالـرش، وابتالء اهلل 
تعـاىل بلـين إسائيل بانلعـم واخلريات قد جاء ذكـره يف آيات كثري يمـنُّ اهلل تعاىل بنعمه 
 عليهـم فيهـا، وأمـا االبتـالء هلـم بالـرش، فهـو اذلي بيَّنته هـذه اآليـة من سـورة ابلقرة:

﴾ وهـو تعاىل بهذا انلوع من االبتالء خيترب مقدار صربهم وطاعتهم. ﴿

ة باعتبار املنطوق واملفهوم: يه من بيان  ة واآلية املفسَّ العالقة بني اآلية املفسِّ
﴾ يف آية سورة ادلخان، باملنطوق:  املنطوق باملنطوق، فقد فُرسَّ املنطوق: ﴿

﴾ يف آية سورة ابلقرة. ﴿

لفظٍة  تفسري  ابلُنْية: يه من  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  العالقة بني 
باجلملة   ،﴾ ﴿ ادلخان:  سورة  آية  يف  املذكورة  اللفظة  ت  فُرسَّ فقد  جبملٍة، 

.﴾ املذكورة يف آية سورة ابلقرة: ﴿

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.

﴾ ]ابلقرة: )6[ ﴿ : قَْوهل

نَا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  ْخرَبَ
َ
، قَاَل: أ ىلْعَ

َ ْ
ثيَِن يُونُُس ْبُن َعبِْد األ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]15[ - ق

َكاَلِم، 
ْ
ِْري يِف ال

َ
 جت

َ
ْمَصاِر. َوِمرْصُ ال

َ ْ
﴾ قَاَل: ِمرْصاً ِمَن األ قَاَل اْبُن َزيٍْد: »﴿

 قَْوَل اهلل َجلَّ َثنَاُؤُه: 
َ
َسَة الَّيِت َكتََب اهلُل لَُهْم. َوقََرأ ُمَقدَّ

ْ
رَْض ال

َ ْ
؟ َفَقاَل: األ يُّ ِمرْصٍ

َ
فَِقيَل: أ

﴾ ]املائدة: ))[«))). ﴿

﴿ : ة: بيَّنت نلا هذه الرواية أن آية سورة املائدة ويه قوهل اآلية املفسِّ
ة لآلية ])6[ من  ﴾ ]املائدة: ))[ قد جاءت مفرسِّ

سورة ابلقرة.

جامع ابليان ))/))).  (((
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ووافق عبد الرمحن بن زيد يف تفسريها بها، وذلك بوصفه وجًها من وجوه اتلفسري 
يف اآلية: الرازّي)))، وأبو حيان))).

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  بني  العالقة 
َموِْضِعياً متصلة  ة جاءت منفصلة  الرواية أن اآلية املفرسِّ بيَّنت نلا هذه  الَموُضوِع: 

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ
إذ إنَّ آية سورة ابلقرة فيها إمجال واقع بسبب اإلبهام يف اسم اجلنس املفرد املذكور 
﴾، فاحتاجت بليان، وجاء بيان هذا املبهم وتعيينه يف آية  يف آية سورة ابلقرة: ﴿

.﴾ سورة املائدة: ﴿
ة باعتبار املنطوق واملفهوم: يه من بيان  ة واآلية املفسَّ العالقة بني اآلية املفسِّ

﴾ يف آية سورة ابلقرة، باملنطوق: ﴿ املنطوق باملنطوق، فقد فُرسَّ املنطوق: ﴿
﴾ يف آية سورة املائدة.

لفظٍة  تفسري  ابلُنْية: يه من  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآلية  العالقة بني 
﴾، باللفظة املذكورة يف  ت اللفظة املذكورة يف آية سورة ابلقرة: ﴿ بلفظٍة، فقد فُرسَّ

.﴾ آية سورة املائدة: ﴿
ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ

العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.
﴾ ]ابلقرة: )6[ ﴿ : قَْوهل

نَا اْبُن َوْهٍب،  ْخرَبَ
َ
، قَاَل: أ ىلْعَ

َ ْ
ثيَِن بِِه، يُونُُس ْبُن َعبِْد األ : َحدَّ ربيُّ اَل الطَّ

َ
]16[ - ق

اِئيَل: إِنَّ  َواِح قَاَل ِلَقْوِمِه بيَِن إِْسَ
ْ
ل
َ ْ
ا رََجَع ُموىَس ِمْن ِعنِْد َربِِّه بِاأل قَاَل: قَاَل اْبُن َزيٍْد: »لَمَّ

ي َنَهاُكْم َعنُْه، َفَقالُوا:  ِ
َّ

َمَرُكْم بِِه، َوَنْهيُُه اذل
َ
ي أ ِ

َّ
ْمُرُه اذل

َ
َواَح ِفيَها ِكتَاُب اهلل، َوأ

ْ
ل
َ ْ
َهِذهِ األ

 َواهلل َحىتَّ نََرى اهلَل َجْهَرًة َحىتَّ َيْطلَُع اهلُل َعلَيْنَا َفيَُقوَل: 
َ

نَْت؟ ال
َ
ُخُذُه بَِقْولَِك أ

ْ
َوَمْن يَأ

تفسريه ))/))5).  (((

تفسريه ))/78)).  (((
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ِكتَايِب  َهَذا  َفيَُقوُل:  ُموىَس  يَا  نَْت 
َ
أ لَكََّمَك  َكَما  يَُكلُِّمنَا   

َ
ال  ُ

َ
هل َفَما  فَُخُذوُه.  ِكتَايِب  َهَذا 

مْجَُعوَن. 
َ
أ َفَماتُوا  فََصَعَقتُْهْم،  َصاِعَقٌة  فََجاَءْتُهْم  اهلل  ِمَن  َغْضبٌَة  فََجاَءْت  قَاَل:  فَُخُذوُه؟ 

، قَاَل: 
َ

لَُهْم ُموىَس: ُخُذوا ِكتَاَب اهلل. َفَقالُوا: ال َبْعَد َمْوتِِهْم، َفَقاَل  ْحيَاُهُم اهلُل 
َ
أ قَاَل: ُثمَّ 

َفبََعَث   .
َ

ال قَالُوا:  اهلل.  ِكتَاَب  ُخُذوا  قَاَل:  َحِيينَا،  ُثمَّ  ِمتْنَا  قَالُوا:  َصابَُكْم؟ 
َ
أ ٍء  يَشْ يُّ 

َ
أ

وُر، قَاَل:  َتْعِرفُوَن َهَذا؟ قَالُوا: َنَعْم، َهَذا الطُّ
َ
َبََل فَْوَقُهْم، فَِقيَل لَُهْم: أ

ْ
َماَلئَِكتَُه َفنَتََقِت اجل

 قَْوَل اهلل: ﴿
َ
ِميثَاِق. َوقََرأ

ْ
َخُذوُه بِال

َ
 َطرَْحنَاُه َعلَيُْكْم. قَاَل: فَأ

َّ
ِكتَاَب َوإاِل

ْ
ُخُذوا ال

﴿ بَلََغ:  ﴾ ]ابلقرة: )8[ َحىتَّ 
َخُذوُه بَِغرْيِ ِميثَاٍق«))).

َ َ
ٍة أل َل َمرَّ وَّ

َ
َخُذوُه أ

َ
﴾ ]ابلقرة: 85[ قَاَل: َولَْو اَكنُوا أ

 : ة: بيَّنـت نلـا هذه الروايـة أن آيات سـورة ابلقـرة ويه قوهل  اآليـة املفـسِّ
﴿ 

 
 *  

 *  

ة لآلية ])6[ من سـورة ابلقرة. ﴾ ]ابلقـرة: )8 - 85[ قـد جاءت مفرسِّ

.((( ووافق عبد الرمحن بن زيد يف تفسريها بها: الطربيُّ

والقرب  الَمْوِضيّع  القرب  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآليات  بني  العالقة 
ة جاءت منفصلة َموِْضِعياً متصلة  الَموُضوِع: بيَّنت نلا هذه الرواية أن اآليات املفرسِّ

ة. َموُْضوِعياً باآلية املفرسَّ

جامع ابليان ))/7)).  (((
تفسريه ))/7)).  (((
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])6[ من سورة ابلقرة فيها إمجال واقع بسبب اإلبهام يف اسم اجلنس  آية  إنَّ  إذ 
يف  نفسها  السورة  يف  املبهم  هذا  بيان  وجاء  بليان،  فاحتاجت   ،﴾ ﴿ املفرد: 

﴾ اآليات ])8 - 85[. اآليات: ﴿

من  يه  واملفهوم:  املنطوق  باعتبار  ة  املفسَّ واآلية  ة  املفسِّ اآليات  بني  العالقة 
﴾ يف آية ])6[ من سورة ابلقرة،  بيان املنطوق باملنطوق، فقد فُرسَّ املنطوق: ﴿
﴾ اآليات ])8 - 85[ من سورة ابلقرة. باملنطوق: ﴿

ة باعتبار ابلُنْية: يه من تفسري لفظٍة  ة واآلية املفسَّ العالقة بني اآليات املفسِّ
﴾، باجلملة  ت اللفظة املذكورة يف آية ])6[ من سورة ابلقرة ﴿ جبملة، فقد فُرسَّ
.﴾ املذكورة يف اآليات ])8 - 85[ من سورة ابلقرة ﴿

ة باعتبار اتلطابق واتلوسع:  ة واآلية املفسَّ العالقة اتلفسريية بني اآلية املفسِّ
العالقة اتلفسريية بينهما يه من تفسري القرآن بالقرآن باملصطلح املطابق.
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ة ة واآلية املفسَّ  جدول يبَّني الرابطة اليت تربط بني اآلية املفسِّ
الواردة يف روايات هذه ادلراسة باالعتبارات املختلفة

 رقم
الرواية

العالقة بني اآليتني 
ة  ة واملفسَّ املفسِّ
باعتبار القرب 

املْوُضوع

العالقة بني 
ة  اآليتني املفسِّ

ة باعتبار  واملفسَّ
املنطوق واملفهوم

العالقة بني 
ة  اآليتني املفسِّ

ة باعتبار  واملفسَّ
ابلُنية

العالقة بني 
ة  اآليتني املفسِّ

ة باعتبار  واملفسَّ
اتلطابق واتلوسع

 خمالفته
للراجح

اللفظ املعربَّ به عند 
تفسري اآلية باآلية

ابليان بذكر متعلق )
ة لآلية املفرسَّ

وقرأ قول اهللمطابقمجلة جبملةمنطوق بمفهوم

إمجال واقع بسبب اإلبهام )
يف اسم اجلنس املفرد

وقرأ قول اهللمطابقلفظة بلفظةمنطوق بمنطوق

يف قوهلواسعنظرية هلا)

وقرأخمالفمطابقمجلة جبملةمنطوق بمنطوقذكر املقصود منها

وذلك قول اهللواسعتتميم القصة

وقرأخمالفمطابقمجلة جبملةمنطوق بمنطوقذكر املقصود منها

لالستشهاد بها ىلع 
ة اآلية املفرسِّ

وقرأ قول اهللواسع

إمجال واقع بسبب )، 5
اإلبهام يف اسم اجلنس 

اجلميع

لقاهما هذه اآليةمطابقلفظة جبملةمنطوق بمنطوق
هو قوهل

ذكر أعظم أفراد 6
اللفظ العام

وقرأ قول اهللمطابقلفظة جبملةمنطوق بمنطوق

إمجال واقع بسبب اإلبهام 7
يف اسم اجلنس املفرد

وقرأمطابقلفظة بلفظةمنطوق بمنطوق

وقرأ قول اهللواسعنظرية هلا8

وقرأواسعنظرية هلا9

وقرأ قول اهللواسعنظرية هلا0)

وقالمطابقلفظة جبملةمنطوق بمفهومخمصصة للعموم

قالوا - وقرأ قوهلمطابقمجلة جبملةمنطوق بمنطوقبيان الكيفية للفعل))



98

 رقم
الرواية

العالقة بني اآليتني 
ة  ة واملفسَّ املفسِّ
باعتبار القرب 

املْوُضوع

العالقة بني 
ة  اآليتني املفسِّ

ة باعتبار  واملفسَّ
املنطوق واملفهوم

العالقة بني 
ة  اآليتني املفسِّ

ة باعتبار  واملفسَّ
ابلُنية

العالقة بني 
ة  اآليتني املفسِّ

ة باعتبار  واملفسَّ
اتلطابق واتلوسع

 خمالفته
للراجح

اللفظ املعربَّ به عند 
تفسري اآلية باآلية

قال موىس - فقال واسعتتميم أحداث القصة))
السامرّي - قال اهلل

اذلي قال اهللخمالفواسعنظرية هلا))

إمجال واقع بسبب ))
االشرتاك يف االسم

وقرأ قول اهللمطابقلفظة جبملةمنطوق بمنطوق

إمجال واقع بسبب اإلبهام 5)
يف اسم اجلنس املفرد

وقرأ قول اهللمطابقلفظة بلفظةمنطوق بمنطوق

إمجال واقع بسبب 6)
اإلبهام يف اسم اجلنس 

املفرد

وقرأ قول اهللمطابقلفظة جبملةمنطوق بمنطوق
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اخلاتمة

تفسري  ودراسة  مجع  يف  سيعة  جولة  وبعد  ادلراسة،  هذه  إتمام  ىلع  هلل  احلمد 
عبد الرمحن بن زيد بن أسلم للقرآن بالقرآن يف احلزب األول من خالل تفسري جامع 

مجلها فيما ييل:
ُ
ابليان، خرجت جبملة من انلتائج أ

تكرار اإلسناد إىل عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عند الطربّي مئات املرات، يدل . 1
ىلع أن الطربّي قد اعتمد هذا اتلفسري، تفسري عبد الرمحن بن زيد بن أسلم.

ما ورد من تضعيٍف لعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، ال يرّض ألنه يفرسِّ وال يروي، . 2
فاإلسناد إيله صحيح.

بلغ عدد الروايات اليت أخرجها الطربيُّ بإسناده من تفسري عبد الرمحن بن زيد . 3
للقرآن بالقرآن يف آيات احلزب األول من القرآن: ست عرشة رواية، من جمموٍع 
يقارب اثلمانية والسبعني رواية أخرجها عنه يف تفسري آيات احلزب األول من 
باملائة  بالقرآن يمثل ما نسبته: عرشون  القرآن  القرآن، وهذا يعين أن تفسريه 
من جمموع تفسريه، وهذا بال شك ديلل ىلع شدة اعتنائه  بهذا انلوع من 

ابليان، واعتماده عليه.
القرآن بالقرآن من أغىن تفاسري . 4   تفسري عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

السلف يف هذا انلوع من ابليان.
تأثَر بعض املفرسين به يف هذا انلوع من ابليان.. 5
لكنها اكنت من . 6 بيانه لآليات،  أثناء  الروايات اإلسائيليات يف  من  نقل بعضاً 

الروايات املسكوت عنها، واليت ال حرج يف ذكرها ىلع سبيل االعتبار واتلحيل 
بها، ال االعتماد عليها.

لم يضع للتعبري عن تفسري القرآن بالقرآن ألفاظاً معّينة يُفهم منها اتلفسري، بل . 7
ة، فجلُّ الروايات َذكرت  ة عند تفسري اآلية املفرسَّ اقترص ىلع إيراد اآلية املفرسِّ
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ة يقرأها: فقد تكرر يف الروايات: )وقرأ قول اهلل)،  أنه عند إيراده لآلية املفرسِّ
وربما قال: )وذلك قول اهلل).

واحد . 8 إال يف موضع  اتلفسري  بذلك  اجلزم  بالقرآن  القرآن  تفسريه  من  يفهم  لم 
﴾، بـ: ﴿ إذ قال: »هو قوهل«، عند تفسري: ﴿

﴾ ]األعراف: ))[.

لم يرش عند تفسري القرآن بالقرآن إىل وجه ابليان أو االرتباط بني اآليتني، إال . 9
يف اآليات املتناظرة، وربما املتممة للقصة.

ة اكن صحيحاً يف الغالب.. 10 ة باآلية املفرسِّ تفسريه اآلية املفرسَّ

ة لم خيالف فيه قول اجلمهور إال يف موضعني: . 11 ة باآلية املفرسِّ تفسريه اآلية املفرسَّ
الرواية رقم ])[، و]))[.

اغلب تفسريه  للقرآن بالقرآن هو تفسري باملصطلح املطابق، ولعل اتلوسع . 12
يف مصطلح تفسري القرآن بالقرآن إنما حصل بقدر كبري عند من بعده.

من خالل دراسة تطبيقاته  تلفسري القرآن بالقرآن تبني مدى تنوع الرابطة . 13
ة، وتعدد صورها عنده، واكنت يف روايات  ة واآلية املفرسَّ املوضوعية بني اآلية املفرسِّ
هذا ابلحث اكتلايل: ست منها بيان ملجمل، ومخس نظرية يف املعىن، واثنتان تلتميم 
أحداث القصة، واثنتان ذلكر املقصود من اآلية، وواحدة ذلكر بعض أفراد اللفظ 
العام، وواحدة خمصصة لعموم، وواحدة ذلكر متعلق للفعل، وواحدة بليان الكيفية 

ة. اليت وقع بها الفعل، وواحدة لالستشهاد بها ىلع اآلية املفرسِّ

ة آلية واحدة، وهذا يدل ىلع طول نفسه  يف هذا . 14 ربما ذكر عدة آيات مفرسِّ
انلوع من ابليان.

اكن  يتمتع بقدرة اعيلة ىلع االستنباط، يدل ذللك ُحسن ربطه بني آيتني، . 15
، اكذلي جاء يف الرواية ]6[، وكما يف الرواية ]))[. ال يظهر بينهما ترابط بنيِّ
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لوا هلذا . 16 واخلالصة: أن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  أحد أهم اذلين أصَّ
انلوع من ابليان، من خالل كرثة تطبيقاته هل من جهة، وتنوعها وصحة ابليان 

بها يف الغالب من جهة أخرى.

أما اتلوصيات:
نظراً ألهمية هذا انلوع من أنواع اتلفسري؛ وألن ادلراسات فيه ما تزال بكراً 
رغم أهميتها وشدة احلاجة إيلها، ذلا فإين أدعو إىل االهتمام بهذا اللون من ابليان من 

عدة جوانب:

 متاكماًل يفيد القراء وابلاحثني.. 1
ً
إكمال هذا املرشوع اذلي ابتدأته يلخرج مرشواع

املفردة . 2 ىلع  ابليان  من  انلوع  هلذا  املفرسين  تطبيقات  دراسة  إىل  أدعو  كما 
القرآنية، واملقارنة بينها من خالل السياقات القرآنية املختلفة لضبط كثري من 

املفردات القرآنية ومعرفة الفروق اللغوية بينها.
كما أدعو إىل عقد دراسات نقدية بني اتلفاسري اليت تعتمد هذا اللون من ابليان، . 3

للكشف عن مدى تقيدها بمفهومه، والزتامها بضوابطه.
هذا واهلل تعاىل أسأل أن يلهمين الصواب والسداد، وأن يثبتين ىلع قوهل اثلابت يف 
احلياة ادلنيا ويف اآلخرة، وأن يعطيين من اخلري فوق ما أرجوه، ويرصف عين من السوء 
فوق ما أحذر، إنه يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا 

حممد وىلع آهل وصحبه وسلم.
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املصادر واملراجع
اإلتقان يف علوم القرآن: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل ادلين السيويط )املتوىف: ))9ه)، . 1

املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املرصية العامة للكتاب ))9)) ـه- )97)م).

ىلع . 2 أرشف  ))))ه)،  )املتوىف:  العثيمني  حممد  بن  صالح  بن  حممد  اتلفسري:  يف  أصول 
حتقيقه: قسم اتلحقيق باملكتبة اإلسالمية، املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل )))))ه).

ابلحر املحيط يف اتلفسري: أبو حيان حممد بن يوسف بن يلع بن يوسف بن حيان أثري . 3
ادلين األندليس )املتوىف: 5)7ه)، املحقق: صديق حممد مجيل، دار الفكر، بريوت )0)))ه).

أضواء ابليان يف إيضاح القرآن بالقرآن: حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر . 4
اجلكين الشنقيطي )املتوىف: )9))ه)، ختريج: حممد اخلادلي، دار الكتب العلمية، بريوت 

)7)))ه).

ابلحر املحيط يف اتلفسري: أليب حيان حممد بن يوسف بن يلع بن يوسف بن حيان أثري . 5
ادلين األندليس )املتوىف: 5)7ه)، املحقق: صديق حممد مجيل، دار الفكر، بريوت.

املحقق: . 6 )املتوىف: )79ه)،  الزركيش  أبو عبد اهلل بدر ادلين  القرآن:  الربهان يف علوم 
ورشاكئه،  احلليب  ابلاىب  عيىس  العربية  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد 

بلنان، الطبعة األوىل )76)) ـه- 957)م).

اهلل . 7 عبد  أبو  ابلخاري،  املغرية  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  حممد  الكبري:  اتلاريخ 
مراقبة:  حتت  طبع  ادلكن،  آباد،  حيدر  العثمانية،  املعارف  دائرة  56)ه)،  )املتوىف: 

حممد عبد املعيد خان.

القرآن: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس ادلين بن قيم . 8 اتلبيان يف أقسام 
اجلوزية )املتوىف: )75ه)، املحقق: حممد حامد الفيق، دار املعرفة، بريوت، بلنان.

اتلحبري رشح اتلحرير يف أصول الفقه: عالء ادلين أبو احلسن يلع بن سليمان املرداوي . 9
ادلمشيق الصاليح احلنبيل )املتوىف: 885ه)، املحقق: د. عبد الرمحن اجلربين، وآخران، 

مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل ))))) ـه- 000)م).
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اتلحريـر واتلنويـر: حممـد الطاهـر بـن حممـد بـن حممـد الطاهر بـن اعشـور اتلونيس . 10
)املتـوىف: )9))ه)، ادلار اتلونسـية للنـرش، تونـس ))98)ه).

التسـهيل لعلـوم اتلزنيـل: أبـو القاسـم حممـد بـن أمحد بـن جـزي اللكـيب الغرنايط . 11
)املتـوىف: ))7ه)، املحقـق: د. عبـد اهلل اخلـادلي، دار األرقـم بـن أيب األرقـم، بريوت، 

الطبعـة األوىل )6)))ه).

تفسري اإلمام ابن عرفة: حممد بن حممد بن عرفة املاليك، أبو عبد اهلل )املتوىف: )80ه)، . 12
األوىل  الطبعة  تونس،  الزيتونية،  باللكية  ابلحوث  مركز  املناع،  حسن  د.  املحقق: 

)986)م).

)50ه)، . 13 )املتوىف:  األصفهاىن  بالراغب  املعروف  القاسم  أبو  األصفهاين:  الراغب  تفسري 
حتقيق: د. حممد عبد العزيز بسيون، لكية اآلداب، جامعة طنطا، الطبعة األوىل )0)))ه).

ثم . 14 ابلرصي  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم:  القرآن  تفسري 
اثلانية  الطبعة  طيبة،  دار  بن حممد سالمة،  املحقق: سايم  )77ه)،  )املتوىف:  ادلمشيق 

)0))) ـه- 999)م).

أبو حممد . 15  والصحابة واتلابعني:  انليب  العظيم مسنداً عن  القرآن  تفسري 
عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي ابن أيب حاتم )املتوىف: 7))ه)، املحقق: أسعد 

حممد الطيب، مكتبة نزار مصطىف ابلاز، الطبعة اثلاثلة )9)))ه).

الشاطيب . 16 اإلمام  جملة  الربيدي،  أمحد  د.  تأصيلية:  دراسة   - بالقرآن  القرآن  تفسري 
لدلراسات القرآنية.

مكتبة . 17 98))ه)،  )املتوىف:  اذلهيب  حسني  السيد  حممد  ادلكتور  واملفسون:  اتلفسري 
وهبة، القاهرة.

تقريـب اتلهذيـب: أبـو الفضل أمحد بـن يلع بن حممد بـن أمحد بن حجر العسـقالين . 18
)املتوىف: )85ه)، عناية: اعدل مرشـد، مؤسسـة الرسـالة، بريوت، الطبعة األوىل )0))) ـه

- 999)م).
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العسقالين . 19 حجر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  يلع  بن  أمحد  الفضل  أبو  اتلهذيب:  تهذيب 
)املتوىف: )85ه)، مطبعة دائرة املعارف انلظامية، اهلند، الطبعة األوىل )6)))ه).

تهذيب الكمال يف أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرمحن املزي )املتوىف: ))7ه)، املحقق: . 20
د. بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل )00)) ـه- 980)م).

تهذيب اللغة: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: 70)ه)، املحقق: . 21
حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل ))00)م).

اتليسـري يف قواعـد علـم اتلفسـري: حمـي ادليـن حممـد بـن سـليمان الاكفيـيج )املتـوىف: . 22
879ه)، املحقـق: مصطـىف حممد حسـني اذلهـيب، مكتبة القـديس، القاهـرة، الطبعة 

998)م). )9))) ـه-  األوىل 

تيسـري الكريـم الرمحـن يف تفسـري كالم املنـان: عبـد الرمحـن بـن نـاص السـعدي . 23
)املتـوىف: 76))ه)، املحقـق: عبـد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسـة الرسـالة، الطبعة 

000)م). )0))) ـه-  األوىل 

القرآن: حممد بن جرير الطربي )املتوىف: 0))ه)، حتقيق: . 24 جامع ابليان عن تأويل آي 
ادلكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، دار هجر، الطبعة األوىل ))))) ـه- )00)م).

الرسالة: أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب . 25
مكتبة  شاكر،  أمحد  املحقق:  )0)ه)،  )املتوىف:  امليك  القريش  املطليب  مناف  عبد  ابن 

احلليب، مرص.

املحقق: . 26 8)7ه)،  )املتوىف:  اذلهيب  أمحد  بن  حممد  ادلين  شمس  انلبالء:  أعالم  سري 
الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  األرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة 

اثلاثلة )05))ه).

شـذرات اذلهـب يف أخبـار مـن ذهـب: عبـد الـيح بن أمحـد بن حممـد بـن العمـاد الَعكري . 27
احلنبـيل، أبـو الفالح )املتـوىف: 089)ه)، حققه: حممـود األرناؤوط، خرج أحاديثـه: عبد القادر 

األرنـاؤوط، دار ابـن كثري، دمشـق، بـريوت، الطبعـة األوىل )06)) ـه- 986)م).
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الضعفـاء الكبـري: أبـو جعفـر حممـد بـن عمـرو بـن مـوىس بـن محـاد العقيـيل امليك . 28
)املتـوىف: )))ه)، املحقـق: عبـد املعطـي أمـني قلعـيج، دار املكتبة العلميـة، بريوت، 

الطبعـة األوىل ))0))ه).
طبقـات املفسيـن: أمحـد بـن حممـد األدنـه وي، مـن علمـاء القـرن احلـادي عـرش . 29

)املتـوىف: ق ))ه)، املحقـق: سـليمان بـن صالـح اخلـزي، مكتبـة العلـوم واحلكـم، 
)7)))ه). األوىل  الطبعـة  السـعودية، 

طبقات املفسين: حممد بن يلع بن أمحد شمس ادلين ادلاودي املاليك )املتوىف: 5)9ه)، . 30
دار الكتب العلمية، بريوت.

العرب يف خرب من غرب: شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد اذلهيب )املتوىف: 8)7ه)، . 31
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