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التفسير بالمأثور :قيمته العلمية ،وأنواعه ومصادره
Al- Tafseer-al Mathur: it’s Status, kinds & their Sources

*د/اطرہومحمددمحميعقوب
Abstact

The main objective of the Quranic exegesis is to Cognizance of the extracting the
orders. Through the "Transcribed Method” cognizance of exegesis can be made
easily, because "Transcribed Method” is basis on the sayings of Prophet
Muhammad (PBUH), their companions & Ancestors. As this is fact, that every
discussion has their own method & every sort of knowledge has their own
experts/specialists. So, it is obligatory to know the particular person/experts of the
specific field. In this article, describes the importance of exegesis kinds of
Transcribed Method & their basic sources.

بسم هللا الرحمن الرحيم
احلمدهلل رب العاملني  ،والصالة والسالم األمتان األكمالن على رسوله الصادق األمني ،وعلى آله
األطهار وصحبه األبرار الثلة اجملتباة والصفوة املختارة من خلص البشرية ،ومن تبعهم من أصحاب القرون املفضلة
املشهود هلم ابخلرية واألفضلية ،إبحسان وإخالص إىل يوم الدين ،وبعد:
فهذا البحث بعنوان " :التفسري ابملأثور:قيمته العلمية ،وأنواعه ومصادره "  .وتقتضي طبيعة البحث أن تكون
عناصره وموضاعاته الرئيسية كالتايل:
أوال  :أمهية املوضوع .
اثنيا  :تعريف التفسري اباملأثور
اثلثا  :أقسام التفسري ابملأثور
رابعا  :القيمة العلمية لتفسري الصحابة
خامسا  :مصادر التفسري ابملأثور

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
*األستاذ المساعد بجامعة أردو الفيدرالية للفنون والعلوم والتكنالوجيا بإسالم آباد ،ورئيس قسم اآلداب و
الدراسات اإلسالمية بها (سابقا).
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أوال  :أمهية املوضوع :

إن غاية علم التفسري هي معرفة معاين القرآن الكرمي ،وإدراك مراميه ،واستنباط أحكامه ِ
وحكمه ،وسنام هذه املعرفة
وذروهتا التفسري ابملأثور أو التفسري ابلرواية الصحيحة؛ ألمهيته الكربى يف فهم القرآن الكرمي فهماً صحيحاً سليماً
من الزلل واالحنراف.
والتفسري ابملأثور من أشرف أنواع التفسري وأتقنها وأفضلها على اإلطالق؛ ألنه تفسري من رب العاملني الذي
هو منـزل القرآن الكرمي ،أو من رسوله الكرمي الذي نزل عليه القرآن املبني صلوات هللا وسالمه عليه ،أو تفسري
صحايب عاصر التنـزيل وعرف التأويل ومارس التطبيق به يف حياته ،أو تفسري اتبعي هنل من منهل النبوة وارتوى من
نبعها الصايف بواسطة الصفوة املختارة والثلة اجملتباة من الصحابة املفسرين النابعني.
ولكل حبث منهج ،ولكل علم أصول ،ولكل فن رجال ،فال ب ّد من حتديد املنهج الذي يسار عليه ،ومن
تعيني املسلك الذي يُتمسك به ،ومن معرفة أولئك الرجال الذين يؤخذ من أفواههم ومن تراثهم الذي خلفوه لنا.
والبحث يف التفسري يقتضي أن يكون له منهج سليم وطريق دقيق حىت ُُيتنب من الوقوع يف الزلل واخلطأ،
()1
قال مسروق رمحه هللا تعاىل " :اتقوا التفسري فإمنا هو الرواية عن هللا تعاىل".
والتفسري من حيث مبدأه ومصدره ينقسم إىل قسمني :
ويسمى :التفسري ابلرواية ،والتفسري النقلي.
التفسري ابملأثور ّ
والتفسري ابلرأي ،ويسمى :التفسري ابلدراية ،والتفسري العقلي.
تعريف التفسري ابملأثور وأمهيته :

()2

هو ما جاء يف القرآن أو السنة أو كالم الصحابة بياانً لكالم هللا تعاىل من كتابه
واختلفوا فيما نقل عن التابعني رمحهم هللا هل هو من التفسري ابملأثور أو من التفسري ابلرأي.وقد أحلق مجاعة
من أهل العلم تفسري التابعني ابلتفسري ابملأثور العتبارهم عايشوا أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،واستقوا
علومهم منهم ،فكانوا من السلف األخيار ،وكتب التفسري ابملأثور املشحونة أبقواهلم وتفاسريهم خري شاهد على
.
ذلك
فالتفسري ابملأثور هو الذي يعتمد على صحيح املنقول ،وهو الذي ُيب اتباعه واألخذ به؛ ألنه طريق املعرفة
()3
الصحيحة ،وهو سبيل آمن للحفظ من الزلل والزيغ من كتاب هللا تعاىل
"وليس من احلق االعتقاد أبن التصنيف يف التفسري ابملأثور عمل آيل ليس لصاحبه من عمل فيه إال النقل،
ِ
املفسر ،جهد
بل إن هذا النوع من التفسري حيتاج إىل جهد من املفسر وجهد من القارئ للتفسري لتحري مذهب ّ
من املفسر ليجمع حول اآلية "ما يرى "أهنا متجهة إليه فيقصد إىل "ما يتبادر إىل ذهنه "من معناها ،وحتت
هذا التأثري قد يقبل مروايً ويعين به ولو مل يكن صحيحاً ويرفض مروايً حني ال يراتح إليه ،وجهد من القارئ
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الستشفاف مذهب املفسر وآرائه وحتري اآلاثر اليت رفضها املفسر لعدم موافقتها له.ومن مث كان التفسري املأثور
لصاحب الرأي من أخطر التفاسري حيث أن املفسر ابلرأي ينص على رأيه صرحياً بينما ذو الرأي املفسر ابملأثور
يلبس آراءه ثوب املأثور فيخدع به من ال يعرف صحيحه من ضعيفه.
وال يقلل هذا حبال من األحوال من قيمة التفسري ابملأثور؛ إذ املراد بثناء العلماء ما صح من التفسري ابملأثور
()4
وليس ما دونه".
فال ب ّد من التفسري ابملأثور ملن أراد أن يستجيب هلل تعاىل فيتدبر كالم هللا ويفسره سواء كان على طريقة
يفسر ابلرأي يتحتم عليه أن يطلع على معرفة:أسباب
التفسري املوضوعي أو التحليلي أو املقارن ،وكذا ملن أراد أن ّ
النـزول ،والناسخ واملنسوخ ،واملكي واملدين ،والغريب واملشكل ،والوقف واالبتداء ،والقراءات وأوجهها ،والقراءات
الشاذة التفسريية واألحاديث املبينة للمجمل واملفسرة للمبهم ،واألحاديث املخصصة للعام واملقيدة للمطلق،
واألحاديث الواردة يف فضائل القرآن ،كل هذه املعارف والعلوم منبثقة من األحاديث املرفوعة واآلاثر املوقوفة وال
يستقيم التفسري إال هبا وال يتجلى معىن النصوص القرآنية إال معها، ،كما أن هذه العلوم ال تؤخذ إال ابلنقل
الصحيح وال تنفك عن التفسري ابملأثور بل هي انبعة منه .
وهذه العلوم من الشروط األولية اليت ينبغي أن تتوفر فيمن أراد أن يتصدى لتفسري القرآن ابلرأي.
ذكر اإلمام السيوطي مخسة عشر علماً ُيب للمفسر أن ُييدها ،منها هذه العلوم املذكورة ،مث نقل عن
()5
فسر
بعض أهل العلم أنه قال" :فهذه العلوم اليت هي كاآللة للمفسر ال يكون مفسراً إال بتحصيلها،فمن ّ
()6
بدوهنا كان مفسراً ابلرأي املنهي عنه ،وإذا فسر مع حصوهلا مل يكن مفسراً ابلرأي املنهي عنه.
أقسام التفسري ابملأثور:

والتفسري ابملأثور على أربعة أقسام:
 -1تفسري القرآن ابلقرآن.
 -2تفسريه ابلسنة النبوية.
 -3تفسريه أبقوال الصحابة .
 -4تفسريه أبقوال التابعني .
وإليك بيان ذلك يف السطور التالية:

القسم األول :تفسري القرآن ابلقرآن:

من أعظم خصائص األمة اإلسالمية وأكرب فضائلهم أن هللا  قد تكفل كتابه املنـزل إىل أفضل األنبياء
صلى هللا عليه وسلم املرسل إىل خري األمم ،ابحلفظ والبيان حيث قال تعاىل:
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()8

إانحنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون ( )7وقال:إن علينا مجعه وقرآنه ،فإذا قرأانه فاتبع قرآنه ،مث إن علينا بيانه
وفصل أبدق أساليب الفصاحة والبالغة قال
وعد سبحانه ووعده حق ال ّ
َ
شك فيه وقوله صدق ال مرية فيهّ ،
فبني ّ
()9
تعاىل :كتاب أحكمت آايته مث فصلت من لدن حكيم خبري وقال تعاىل :كتاب فصلت آايته قرآانً عربياً لقوم
يعلمون ( )10وقال:كذلك يبني هللا لكم اآلايت لعلكم تعقلون()11ففي هذه اآلايت الكرميات ونظائرها أخربهللا
تعاىل عن تفصيل آايت كتابه وتبيينها وإيضاح معانيها.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:مبيناً أمهية التفسري ابلقرآن :فإن قال قائل :فما أحسن طرق التفسري؟
فاجلواب إن أصح الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن ابلقرآن ،فما أمجل يف مكانه فإنه قد فسر يف موضع آخر ،وما
()12
اختصر يف مكان فقد بسط يف موضع آخر"
وذكر العالّمة الشنقيطي رمحه هللا :أن العلماء أمجعوا على أن أشرف أنواع التفسري وأجلّها قدراً تفسري
)13( .
القرآن ابلقرآن
فإذا كان هذا النوع من التفسري هبذه املكانة العالية فال ريب يف كونه منهجاً أتصيلياً وطريقاً صحيحاً لتفسري
القرآن الكرمي.
ولذا ُيب على الناظر يف القرآن واملفسر آلايته أن ُييل نظره يف سور القرآن وآايته ليقف على تفصيل ما
أمجل يف بعض املواضع وبـُ ّني يف مواضع أخرى ،أو أطلق يف موضع وقُيد يف موضع آخر ،أو ذكر معه حكم يف
موضع ومل يُذكر احلكم يف املوضع اآلخر …أو غري ذلك مما عُرف من وجوه املخاطبات القرآنية ،فإن هذا القرآن
ذو معان مرتابطة ،وذو مفاهيم متناسقة ،بعضها آخذ حبجز بعض ،فال ب ّد من استقراء معانيه ،وربط بعضها
()14
ببعض
قسمان لتفسري القرآن ابلقرآن:
وتفسري القرآن ابلقرآن ينقسم إىل قسمني:

توقيفي ال اجتهاد فيه وال نظر.وهو :أن يكون يف الكالم لبس وخفاء فيأيت مبا يزيله ويفسره،
أحدمها ّ :

()15

إما بعده مباشرة ،أو يف موضع آخر وارد مورد البيان له.
فهذا القسم وال شك أنه من أبلغ أنواع التفسري وأتقنها وال قول ألحد معه ،ومثله ال ُُيتلف فيه ،وهو الذي
يُصنَّف من التفسري ابملأثور.
ِ
املفسر وجترده يف قربه من الصحة أو بعده
واآلخر :
ّ
اجتهادي ،يعتمد على صحة االستنباط وقوة نظر ّ
عنها ،وذلك أبن حيمل معىن آية على آية أخرى تكون مبينة وشارحة لآلية األوىل ،وهذا النوع منه املقبول ومنه
كأي اجتهاد يف تفسري آية ،وال اعتبار يف قبوله بكونه فُ ّسرت آية أبخرى ،فكثرياً ما ُجتعل اآلية أو لفظ
املردود ّ
منها ملا ليس مثله ،وقد يكون محل اآلية على األخرى اجتهادا جمرداً خالياً من اهلوى والبدعة؛ لكنه خالف
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فاملعترب يف هذا هو
الراجح ،لوجود معارض أقوى منه ،واعتضاد غريه بوجه من وجوه الرتجيح ،إذا تقرر هذا،
َ
صحة النظر ،وقوة االستنباط ،والتجرد من كل هوى وبدعة ،فإذا توفّر هذا وسلم من املعارض األقوى منه فهو
)16( .
ِ
مرجح للقول املوافق له على ما خالفه من األقوال
ّ
فبهذا التقسيم للتفسري ابملأثور يعرف الفرق بني املقبول منه واملردود وبني امحممود منه واملذموم.كما أنه
يكشف كثرياً من الشبهات ويزيل معظماً من األوهام اليت ترد من قبل أهل البدع واألهواء الذين يفسرون القرآن
ابلقرآن حسب زعمهم -وُيعلون بعض اآلايت نظائر بعض -وهي ليست كذلك -لتصحيح و أتييد ما ذهبوا
إليه من بدعهم وأهوائهم.
القسم الثاين :تفسري القرآن ابلسنة:
لقد بعث هللا نبينا حممداً صلى هللا عليه وسلم ابهلدى ودين احلق ،ونزل عليه القرآن معجزة خالدة ،وكتاب
هداية ،وأمره أن يبلغه للناس مجيعاً ،مفسراً وشارحاً له ،قال تعاىل :اي أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن
()17
لتبني هلم الذي
مل تفعل فما بلّغت رسالته وهللا يعصمك من الناس  ،وقال تعاىل :وما أنزلنا عليك الكتاب إال ّ
()18
وبني أحكامه
اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنون فبلّغه على أمت وجه ،وأدى حق تبليغه على أكمل صورةّ ،
وفسر معانيه أوضح تفسري بقوله وفعله وتقريره صلى هللا عليه وسلم .وابعتبار أن رسول هللا صلى هللا
أمجل بيانّ ،
عليه وسلم هو املبني للقرآن واملبلغ عن ربه؛ فهو حبق أول مفسر له.فجعل هللا تعاىل سنة رسوله املصطفى صلى
الكتاب ومثلَه معه)19( .بياانً للقرآن وتفسرياً له ليكون الرسول األسوة احلسنة
هللا عليه وسلم القائل:أال إين أوتيت
َ
والقدوة األعلى ألمته يف أقواله وأفعاله كما قال تعاىل:لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا
)20( .
واليوم اآلخر وذكر هللا كثرياً
تتبوأ السنة املشرفة منـزلة عظيمة ومكانة عالية من كتاب هللا العزيز فهي التطبيق العملي ملا جاء فيه والتفسري
احلي ملا ورد فيه كما شهدت بذلك أم املؤمنني عائشة الصديقة رضى هللا عنها واصفةً أخالق زوجه الكرمي رسول
ّ
()21
هللا صلى هللا عليه وسلم:كان خلقه القرآن.
فالسنة النبوية شارحة للقرآن ،مبينة جململه ،مقيدة ملطلقه ،خمصصة لعامه ،موضحة ملبهمه ،مفسرة ملشكله،
مفصلة ملختصره ،معضدة ملعانيه ،كاشفة لغوامضه ،جملية ملقاصده كما جاءت أبحكام ال توجد يف كتاب هللا ومل
ينص عليها فيه وهي ال خترج عن قواعده وأصوله ،ومقاصده وغاايته ،فال ميكن االستغناء عنها حبال من األحوال،
وال ُيوز إمهاهلا يف وقت من األوقات ،وذلك ألمهيتها القصوى يف فهم دين هللا وتفسري كتابه والعمل به.
نقل شيخ اإلسالم عن اإلمام الشافعي رمحه هللا قوله:كل ما حكم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو
مما فهمه من القرآن ،قال تعاىل :إان أنزلنا إليك الكتاب ابحلق لتحكم بني الناس مبا أراك هللا.
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ملا سبق من أمهية السنة النبوية اعترب العلماء سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم املصدر الثاين لتفسري كتاب
هللا تعاىل فإذا صح اخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف تفسري آية فال يلتفت إىل غريه؛ ألن النيب صلى هللا

عليه وسلم هو املبني األول لكتاب هللا  ، قال تعاىل:وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم
()24
يتفكرون
قال شيخ اإلسالم رمحة هللا عليه:فإن أعياك ذلك تفسري القرآن ابلقرآن،فعليك ابلسنة ،فإهنا شارحة للقرآن
وموضحة له ( )25ألنه صلى هللا عليه وسلم أعلم اخللق مبقاصد نزول القرآن وتفسريه.
ومن املعلوم ابالضطرار أن هللا تعاىل مل ينص يف كتابه على كل جزء من جزئيات الشريعة ،وإمنا ّبني أصول
فسر األصول وشرح
الشريعة و أسسها ،وذكر ضوابطها وقواعدها ،فالرسول صلى هللا عليه وسلم هو الذي ّ
األحكام وبني املسائل كبيان مواقيت الصلوات اخلمس ،وعدد ركعاهتا وكيفيتها ،وبيان مقادير الزكاة وأوقاهتا
وأنواعها وأصنافها ،وبيان مناسك احلج وغري ذلك مما ورد يف القرآن جممالً وبينته السنة.
الكتاب ومثلَه معه ،أال يوشك رجل شبعان على أريكته
قال النيبصلى هللا عليه وسلم:أال إين أوتيت
َ
()26
فحرموه.
يقول:عليكم هبذا القرآن؛ فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه ،وما وجدمت فيه من حرام ّ
قوله صلى هللا عليه وسلم:أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه "حيتمل وجهني من املعىن:
أحدمها :أنه أويت من الوحي الباطن غري املتلو وهو السنة مثل ما أعطي من الظاهر املتلو وهو القرآن.

وُيص،
ويعم
ّ
واآلخر:أنه أويت الكتاب وحياً يتلى ،وأويت من البيان ،أي :أذن له أن يبني ما يف الكتابّ ،

وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له يف الكتاب ذكر ،فيكون ذلك يف وجوب احلكم ولزوم العمل به ،كالظاهر املتلو
()27
من القرآن.
ِ
وتعدادمها من أساسيات املنهج التفسريي
وال شك يف وجوب قبول هذين القسمني من التفسري ابملأثور
الصحيح ،أما األول فألن هللا تعاىل هو املنـزل وهو أعلم مبراد نفسه من غريه كما قال :ومن أصدق من هللا حديثاً
( )28وأما الثاين فألن خري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم ،ووظيفته البيان والشرح وقال تعاىل يف حقه:
()29
وما ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي يوحى
ملا كان النيب صلى هللا عليه وسلم مؤيداً ابلوحي ،وأعلم الناس مبعانيه ،ومعصوماً يف أمور التبليغ كان لبيانه
صلى هللا عليه وسلم مزية على غريه؛ إذ هو صواب ال يتطرق إليه الغلط ،وحق ال يطرأ عليه اخلطأ.مث إن له من
الوضوح والسهولة ما ليس لغريه ،فوجب تقدميه ،ولزم قبوله.فإذا ثبت عنه تفسري يف آية من اآلايت فال قول ألحد
مع قوله ،وال رأي ألحد مع قوله صلى هللا عليه وسلم.
قال شيخ اإلسالم :ومما ينبغي أن يعلم أن األلفاظ املوجودة يف القرآن واحلديث إذا عرف تفسريها وما أريد

هبا من جهة النيب صلى هللا عليه وسلم مل حيتج يف ذلك إىل االستدالل أبقوال أهل اللغة وال غريهم.
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ذكر العالّمة ابن الوزير بعض النصوص الدالة على وجوب قبول تفسري النيب صلى هللا عليه وسلم وبيانه
للقرآن ،وحكى اإلمجاع على ذلك ،وقال عند بيانه ألنواع التفسري:
النوع الثالث:التفسري النبوي وهو مقبول ابلنص واإلمجاع.

()31

القسم الثالث والرابع :تفسري القرآن مبا صح عن الصحابة والتابعني
لقدامتاز العرب بصفاء القرحية ِ
وح ّدة الذهن ،وقوة الذاكرة ،وكان لصحابة النيب صلى هللا عليه وسلم
ظ األكرب من هذه الصفات السامية .ويف عصرهم وبلغتهم نزل القرآن ،وفيهم تكلّم الرسول
النصيب األوفر واحل ّ
صلى هللا عليه وسلم؛ فكانوا  أعرف الناس مبنـزلة القرآن وأعلمهم بتفسريه ومقاصده مع تفاوت بينهم يف فهم
معاين القرآن الكرمي وتراكيبه ،فال غرو أن كانوا أحرصهم على حذقه وحتفظه والعمل به؛ فلذا تُع ّد أقواهلم يف شرح
كالم هللا تعاىل مصدراً اثلثاً بعد الكتاب والسنة ،واشتهر منهم يف علم التفسري مجاعة كاخللفاء الراشدين وابن

عباس وابن مسعود وزيد بن اثبت وأُيب بن كعب وأيب موسى األشعري وعبد هللا بن الزبري  أمجعني.
()32
فكل ما أخذ عن الصحابة فحسن مقدم لشهودهم التنـزيل ونزوله بلغتهم.
وقل العلم ،وفسدت األفهام،
وتزداد أمهية األخذ بتفسري الصحابة يف كل عصر ومصر قد كثرت فيه البدعّ ،
وهجرت السنة ،وتنوعت االحنرافات ،واعوجت املناهج ،وانعرجت املدارك.
نقل احلافظ ابن القيم كالماً رائعاً عن اإلمام الشافعي يف بيان فضل علم الصحابة ومعرفتهم ابلكتاب
والسنة ،والتمسك أبقواهلم ،حيث قال رمحه هللا:
وقد أثىن هللا تبارك وتعاىل على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القرآن والتوراة واإلجنيل ،وسبق
هلم على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الفضل ما ليس ألحد بعدهم ّ ..أدوا إلينا ُسنن رسول هللا صلى
خاصاً وعزماً
هللا عليه وسلم ،وشاهدوه والوحي ينـزل عليه فعلموا ما أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاماً و ّ
ووَرٍع وعقل وأمر استدرك به علم
وإرشاداً ،وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا ،وهم فوقنا يف كل علم واجتهاد َ
واستنبط به ،وآراؤهم لنا أمحد ،وأوىل بنا من رأينا عند أنفسنا …وهكذا نقول ،ومل خنرج عن أقاويلهم ،وإن قال
()33
أحدهم ومل ُيالفه غريه أخذان بقوله .
وجعل ما خالف قول الصحايب بدعة قائالً :
()34
البدعة ما خالف كتاابً أو سنة أو أثراً عن بعض أصحاب رسول صلى هللا عليه وسلم
قال احلاكم يف املستدرك )35( :إن تفسري الصحايب الذي شهد الوحي والتنـزيل له حكم املرفوع.
كالمه هنا على اإلطالق ،وقيّده هو وبعض العلماء اآلخرين مبا كان يف بيان سبب النـزول وحنوه مما ال
()36
جمال للرأي فيه؛ وإال فهو من املوقوف
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ومراد قول احلاكم أنه يف حكمه يف االستدالل به واالحتجاج ،ال أنه إذا قال الصحايب يف اآلية قوالً فلنا أن
نقول :هذا القول قول رسول هللا  ،أو قال رسول هللا .
وله وجه آخر ،وهو أن يكون يف حكم املرفوع مبعىن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ّبني هلم معاين القرآن
()37
وفسره هلم
ّ

ووجهة نظر هذا الكالم أن الصحابة  قد شاهدوا الوحي والتنـزيل ،وعرفوا وعاينوا من أسباب النـزول ما
وعلو كعبهم يف الفصاحة
يكشف هلم النقاب عن معاين الكتاب.وهلم من سالمة فطرهتم ،وصفاء نفوسهمّ ،
()38
والبيان ،ما ميكنهم من الفهم الصحيح لكالم هللا ،وما ُيعلهم يوقنون مبراده من تنـزيله وهداه
نص اإلمام أبو يعلى على وجوب التمسك بتفسري الصحابة حيث قال:أما تفسري الصحابة فيجب
وقد ّ

الرجوع إليه.وهذا ظاهر كالم أمحد رمحه هللا يف مواضع من كتاب طاعة الرسول ()39صلّى هللا عليه وسلم،-
…والوجه فيه أهنم شاهدوا التنـزيل ،وحضروا التأويل ،فعرفوا ذلك ،وهلذا جعلنا قوهلم حجة

()40

وأما ما ينقل عن التابعني ففيه خالف بني العلماء والذي عليه اجلمهور أنه من التفسري ابملأثور؛ ألهنم تلقوه
من الصحابة غالباً.
ّقرر احلافظ ابن رجب احلنبلي أن أفضل العلوم يف التفسري هو ما أُثر من الصحابة والتابعني ،حيث قال:
فأفضل العلوم يف تفسري القرآن ،ومعاين احلديث ،والكالم يف احلالل واحلرام ما كان مأثوراً عن الصحابة
()41
والتابعني واتبعيهم إىل أن ينتهي إىل زمن أئمة اإلسالم املشهورين املقتدى هبم
ويف هذا املقام يقول شيخ اإلسالم :وحينئذ إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة رجعنا يف ذلك إىل

أقوال الصحابة ؛ فإهنم أدرى بذلك ملا شاهدوه من القرآن واألحوال اليت اختصوا هبا وملا هلم من الفهم التام والعلم
()42
الصحيح ،ال سيما علماؤهم وكرباؤهم كاألئمة األربعة اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني
وقال :إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة وال وجدته عن الصحابة فقد رجع كثري من األئمة يف ذلك
()43
إىل أقوال التابعني
العدول عن تفسري الصحابة والتابعني عن منهجهم ،من اخلطأ بل من البدعة
وع ّد شيخ اإلسالم رمحه هللا
َ
حيث قال:
فإن الصحابة والتابعني واألئمة إذا كان هلم يف تفسري اآلية قول ،وجاء قوم فسروا اآلية بقول آخر ألجل
مذهب اعتقدوه ،وذلك املذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعني هلم إبحسان ،صاروا مشاركني للمعتزلة
وغريهم من أهل البدع يف مثل هذا.
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ويف اجلملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم إىل ما ُيالف ذلك كان خمطئاً يف ذلك ،بل
مبتدعاً وإن كان جمتهداً مغفوراً له خطؤه ،فاملقصود بيان طرق العلم وأدلته ،وطرق الصواب.وحنن نعلم أن القرآن
قرأه الصحابة والتابعون واتبعوهم ،وأهنم كانوا أعلم بتفسريه ومعانيه ،كما أهنم أعلم ابحلق الذي بعث هللا به رسوله
()44
صلى هللا عليه وسلم ،فمن خالف قوهلم وفسر القرآن خبالف تفسريهم فقد أخطأ يف الدليل واملدلول مجيعاً
وقال يف موضع آخر بعد أن تكلم عن بعض تفاسري الصوفية البعيدة عن منهج السلف الصاحل:
وقد تبني بذلك أن من فسر الق رآن أو احلديث ،وأتوله على غري التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني
فهو مفرت على هللا ،ملحد يف آايت هللا ،حمرف للكلم عن مواضعه ،وهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد ،وهو معلوم
()45
البطالن ابالضطرار من دين اإلسالم
وسبب تبوء الصحابة والتابعني تلك املكانة السامية املرموقة يف العلم والدين ،هو استغناءهم مبا جاء يف
ُ
الكتاب والسنة ،كما ّبني ذلك شيخ اإلسالم مشرياً إىل منهجهم يف التفسري وفهم الدين فقال رمحه هللا:
كان من أعظم ما أنعم هللا به عليهم اعتصامهم ابلكتاب والسنة ،فكان من أعظم األصول املتفق عليها بني
الصحابة والتابعني هلم إبحسان أنه ال يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن ال برأيه ،وال ذوقه ،وال معقوله ،وال
()46
قياسه ،وال وجده
وأشار إىل سبب وقوع أهل البدع يف أتويالت ابطلة للنصوص الشرعية ،و ِ
األصل الذي جعلهم بعيدين عن
منهج الكتاب والسنة،بقوله:
()47
اإلعراض عن فهم كتاب هللا تعاىل كما فهمه الصحابة والتابعون ،ومعارضة ما دل عليه مبا يناقضه
وقد ّبني العالّمة ابن أيب العز احلنفي أمهية تفسري الصحابة والتابعني قائالً ومتسائالً :وكيف يتكلم يف أصول الدين
من ال يتلقاه من الكتاب والسنة ،وإمنا يتلقاه من قول فالن! وإذا زعم أنه أيخذه من كتاب هللا ال يتلقى تفسري
كتاب هللا من أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم وال ينظر فيها ،وال فيما قاله الصحابة والتابعون هلم إبحسان،
املنقول إلينا عن الثقات النقلة ،الذين ختريهم النُّقاد ،فإهنم مل ينقلوا نظم القرآن وحده ،بل نقلوا نظمه ومعناه ،وال
كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان ،بل يتعلمونه مبعانيه.ومن ال يسلك سبيلهم ،فإمنا يتكلم برأيه ،ومن
يتلق ذلك من الكتاب والسنة ،فهو مأثوم وإن أصاب ،ومن أخذ من الكتاب
دين هللا ومل َّ
يتكلم برأيه ،وما يظنه َ
()48
والسنة ،فهو مأجور وإن أخطأ ،لكن إن أصاب يُضاعف أجره
ومما تقد م بدت لنا املنـزلة الرفيعة والقيمة العلمية لتفسري الصحابة والتابعني ،فهو أقرب وأصح األقوال بعد
الثابت عن النيب صلى هللا عليه وسلم .
وهذا املنهج الذي ننشده ليس وليد عصران احلاضر ،بل هو مسبوق به من قبل فحول الصحابة ،روى
اإلمام الدارمي يف سننه ()49بسند صحيح عن سفيان بن عيينة عن عبد هللا بن أيب يزيد ،قال :كان ابن عباس إذا
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سئل عن األمر فكان يف القرآن أخرب به ،وإن مل يكن يف القرآن وكان عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخرب به،
فإن مل يكن فعن أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما ،فإن مل يكن قال فيه برأيه.
القيمة العلمية لتفسري الصحابة:

ومن أهم العوامل اليت بوأت الصحابة تلك املكانة السامية املرموقة ما تلقوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم
من اهلدي واملنهج النبوي يف التفسري ،وقد ساعد على ذلك فصاحتهم وبالغتهم أبساليب اللغة العربية ،ونزول
القرآن منجماً وما نزل من القرآن فيهم.
وأيضاً تتضح القيمة العلمية لتفسري الصحابة من األمور التالية:
 -1العلم ابللغة العربية.
 -2صفاء القرحية وسالمة الفطرة.
 -3فهم مقاصد نزول القرآن الكرمي.
 -4السالمة من التأويل الفاسد يف تفسري نصوص األمساء والصفات.
 -5ما ورد عن الصحابة يف أسباب النـزول فإن له حكم الرفع عند اجلمهور.
 -6ورعهم وحتريهم يف تفسري كالم هللا تعاىل ،فال يتكلمون فيما ال يعلمون.
 -7الوقوف على تفسري الصحابة يزيل ما يعتقد أبنه مشكل.
مصادر التفسري ابملأثور:

 -1القرآن الكرمي.

 2كتب التفسري :
وهي على صنفني:
الصنف األول :

املصادر األصلية ،وهي عبارة عن الكتب التفسريية املسندة ،أشهرها ما يلي:
تفسري سفيان الثوري (ت 161هـ).
تفسري إسحاق بن راهويه (ت 238هـ).
تفسري عبد بن محيد الكشي (ت 240هـ).
تفسري اإلمام أمحد بن حنبل(ت 241هـ).
التفسري الكبري لإلمام البخاري صاحب الصحيح (ت 256هـ).
تفسري القاضي أيب حممد إسحاق البسيت (ت 307ه).
تفسري ابن جرير الطربي (ت 310هـ ).
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تفسري ابن املنذر النيسابوري (ت 318.ه)
تفسري ابن أيب حامت الرازي (ت 327 .ه)
وغريها من التفاسري املوسوعية املسندة ،منها ما هو مفقود ،ومنها ما هو خمطوط )50( ،ومنها ما هو مطبوع.

الصنف الثاين :

املصادر الثانوية ،وهي الكتب التفسريية غري املسندة.
كتفسري القرطيب (ت 671هـ )
وتفسري ابن كثري (ت 774هـ).
والدر املنثور للسيوطي (ت 911هـ ).
وتفسري القامسي (ت 1332هـ ).
وغريها من الكتب اليت تساعد على الرجوع إىل املصادر األصلية املسندة.
-2كتب احلديث اليت بُ ّوب هلا بعنوان كتاب التفسري :

وهي كالتايل:
الصحيحان للشيخني البخاري ومسلم ،والصحاح األخرى ،كصحيح ابن حبان ،وصحيح ابن خزمية،
واملستدرك على الصحيحني للحاكم وملحقاته ،وموطأ اإلمام مالك ،والسنن للدارمي ،والسنن األربعة ،وجممع
الزوائد للهيثمي ،وأغلبها قد ُخدمت ونُقدت من امحمدثني النقاد املتقدمني واملتأخرين واملعاصرين املعتربين ،فنستطيع
أن نستفيد من أقواهلم يف احلكم على احلديث من حيث الصحة والضعف.
فإن صح احلديث يف تفسري آية من اآلايت فسرانها به ،وإن مل يصح فال ُيوز ذكره إال على سبيل بيان
ضعفه ،وانتقاء األحاديث واآلاثر املروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن أصحابه يعترب من أتصيل
املنهج التفسريي الذي سار عليه السلف الصاحل.
صنّف اإلمام امحمدث املفسر ابن أيب حامت الرازي موسوعته يف اجلرح والتعديل من أجل بيان الصحيح
الثابت من التفسري ومن سنن البشري النذير صلى هللا عليه وسلم اليت تفسر القرآن وتبينه ،ورأى أن التمييز بني
الصحيح والسقيم عمل واجب يف ابب الرواية ،فقال رمحه هللا:
"فلما مل جند سبيالً إىل معرفة شيء من معاين كتاب هللا وال من سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال من
جهة النقل والرواية وجب أن منيز بني عدول الناقلة والرواة وثقاهتم وأهل احلفظ والثبت واإلتقان منهم وبني أهل
()51
الغفلة والوهم وسوء احلفظ والكذب واخرتاع األحاديث الكاذبة"
وذكر منهج االنتقاء والغربلة ملعرفة الصحيح من السقيم و طريقة االختيار واالنتخال ألخذ السليم من
العليل بقوله:
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"فإن قيل كيف السبيل إىل معرفة ما ذكرت من معاين كتاب هللا  ومعامل دينه؟ قيل:ابآلاثر الصحيحة عن

رسول هللا  وعن أصحابه النجباء األلباء الذين شهدوا التنـزيل ،وعرفوا التأويل
فإن قيل :فبماذا تعرف اآلاثر الصحيحة والسقيمة ؟ قيل:بنقد العلماء اجلهابذة الذين خصهم هللا  هبذه
()52
الفضيلة ،ورزقهم هذه املعرفة ،يف كل دهر وزمان.
هذا وصلي هللا على نبينا حممد على آله و صحبه وسلم تسليما كثريا .
حواشي وتعليقات
 - 1املقدمة يف أصول التفسري البن تيمية ص  ، 05حتـ :حممود نصار ،الناشر :مكتبة الرتاث اإلسالمي مبصر ،وجمموع الفتاوى
( ،)173/31مجع وترتيب :عبد الرمحن بن حممد ،ط3331 :هـ ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
ابملدينة املنورة.
 - 2مناهل العرفان للزرقاين  33/2بتصرف يسري ،حممد عبد العظيم ،ختـ :أمحد مشس الدين ،ط :األوىل 3351هـ ،الناشر :دار
الكتب العلمية بريوت.
 - 3مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان ص ،10:ط :السادسة والعشرون 3330هـ ،الناشر :مؤسسة الرسالة بريوت.
 - 4اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرمحن الرومي  ،025 ،031/2ط :األوىل 3357هـ 3191 -م،
الناشر :طبع إبذن رائسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد يف اململكة العربية السعودية.

 - 5اإلتقان يف علوم القران للسيوطي  ،031/2جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر حتـ :حممد شريف سكر ،ومصطفى القصاص،
ط :األوىل 3357هـ ،الناشر :دار إحياء العلوم بريوت.
 - 6ايضاَ.
 - 7سورة احلجر.1:
 - 8سورة القيامة.31-37:
 - 9سورة هود من اآلية.3:
 - 10سورة فصلت.1:
 - 11سورة البقرة.231 :
 - 12ابن تيمية ،مقدمة يف أصول التفسري :ص.11
 - 13أضواء البيان للشنقيطي  ،0/3الشيخ حممد األمني اجلنكي ط3359 :هـ ،الناشر :مكتبة ابن تيمية ابلقاهرة.
 - 14قواعد التفسري للسبت  210/3بتصرف ،الدكتور خالد عثمان ،ط :األوىل 3337هـ ،الناشر :دار ابن عثمان.
 - 15معرتك األقران يف إعجاز القرآن للسيوطي  ،271/3ط :األوىل 3359هـ 3199 -م ،دار الكتب العلمية بريوت.
 - 16قواعد الرتجيح عند املفسرين للحريب 122-125/3ابختصار ،حسني بن علي بن حسني احلريب ،ط :األوىل 3337هـ -
3111م ،الناشر :دار القاسم ابلرايض.
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 - 17سورة املائدة.17:
 - 18سورة النحل .13:
 - 19مسند أمحد بن حنبل  ،7313/3اإلمام أمحد بن حنبل ،حتـ :الشيخ أمحد شاكر ،ط3170 :هـ  ،دار املعارف مبصر ،سنن
أيب داود :رقم  ، 3153سليمان بن أشعث السجستاين  ،إعداد :عزت الدعاس وعادل السيد ،ط :األوىل 3199هـ ،دار
احلديث ابلقاهرة.
 - 20سورة األحزاب.23 :
 - 21أخرجه مسلم يف صحيحه - ،031/3 :كتاب صالة املسافرين وقصرها  -ابب جامع صالة الليل ،ومن انم عنه أو مرض
رقم  311ـ بلفظ "فإن خلق نيب هللا كان القرآن" .أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ،حتـ :حممد فؤاد عبد الباقي ،ط:
3351هـ ،دار الفكر بريوت.
 - 22سورة النساء.350 :
 - 23املقدمة يف أصول التفسري البن تيمية ص ،11:وذكره السيوطي يف اإلتقان ،317/2 :والتحبري يف علم التفسري للسيوطي
ص ،121 :حتـ :عبد القادر أبو فتحي ،ط3351 :هـ ،الناشر :دار املنار ابلقاهرة ،ولالستزادة انظر :الرسالة لإلمام الشافعي
ص ،353-71 :حيث ذكر فيها مكانة السنة يف الشرع ،وعالقتها مع القرآن الكرمي.
 - 24سورة النحل.33:
 - 25مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية ص.11 :
 - 26أخرجه من حديث املقدام بن معديكرب الكندي اإلمام أمحد يف املسند ،312 -313/3:وأبوداود يف سننه ،كتاب السنة،
ابب يف لزوم السنة،35/0:برقم ،3153:و اللفظ له.
 - 27معامل السنن يف ذيل سنن أيب داود 35/0:للخطايب ،أيب سليمان بن امحد بن حممد ،ط :األوىل 3113هـ ،الناشر :دار
احلديث بريوت ،و مقدمة اإلمام القرطيب لتفسريه  ،21/3 :دراسة وحتقيق :حممد طلحة بالل منيار ،ط :األوىل 3339هـ،
الناشر :دار ابن حزم بريوت.
 - 28سورة النساء.97 :
 - 29سورة النجم0-3 :
 - 30جمموع الفتاوى.291/7:
 - 31إيثار احلق على اخللق البن الوزيرص ،302:أيب عبد هللا ،حممد بن مرتضى اليماين ،ط :الثانية 3357هـ ،دار الكتب العلمية
بريوت.
 - 32مقدمة تفسري القرطيب.27/3:
 - 33إعالم املوقعني البن قيم اجلوزي ،95/3حتـ :حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط :األوىل 3171هـ ،الناشر :مطبعة السعادة
ابلقاهرة.
 - 34املصر السابق األول ،لالستزاد الرسالة:ص .017-011:
 - 35املستدرك علي الصحيحني للحاكم ،321 ،29 ،27/3أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري مع تلخيص الذهيب،
الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب ،دار الفكر .وانظر:معرفة علوم احلديث :ص ،25 :حتـ :السيد معظم حسني،
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ط :الثانية 3117هـ 3117 -م ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت ،واإلتقان.050-317:
 - 36يراجع :معرفة علوم احلديث للحاكم.25-31:
 - 37إعالم املوقعني البن قيم اجلوزي .301/3
 - 38مناهل العرفان للزرقاين .31/2
 - 39ذكره ابن الندمي يف فهرسته ضمن مؤلفات اإلمام أمحد :ص.290 :
 - 40أصول الفقه أليب يعلى املوصلي ،723-723/1
 - 41فضل علم السلف على علم اخللف البن رجب احلنبلي ص ،353-355 :حتـ :مروان العطية ،ط :األوىل 3351هـ،
الناشر :دار اهلجرة دمشق بريوت.
 - 42املقدمة يف أصول التفسري البن تيمية ص.11 :
 - 43املصدر السابق.355:
 - 44املقدمة يف أصول التفسري:ص ،320-322 :مع شرح الشيخ العثمني  .وانظره يف جمموع الفتاوى.112-113/31:
 - 45جمموع الفتاوى.231/31:
 - 46رسالة الفرقان بني احلق و الباطل ،ضمن جمموعة الرسائل الكربى.31-25/3 :
 - 47درء التعارض البن تيمية  ،191/0حتـ :الدكتور حممد رشاد سامل ،ط :األوىل 3111هـ ،الناشر :جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ابلرايض.
 - 48شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز ،223/3حتـ :الدكتورين ،عبد هللا بن عبد امحمسن الرتكي والشيخ شعيب األرانؤوط ،حتـ:
الشيخ األلباين ،ص .232 :ط :اخلامسة 3111هـ ،الناشر :املكتب اإلسالمي بريوت .بتخريج الشيخ األلباين.
 - 49ابب الفتيا وما فيه من شدة ،73/3:برقم .311:وانظر اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر  ،120/2احلافظ ،أيب
الفضل ،أمحد بن علي بن حممد العسقالين ،حتـ :عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض ط :األوىل 3330هـ  ،الناشر:
دار الكتب العلمية بريوت.
 - 50لالطالع على هذين القسمني من الكتب املذكورة وغريها يراجع :مقدمة التفسري الصحيح ،15-31/3 :للدكتور حكمت
بشري ايسني ،ط :األوىل  ،3325الناشر :دار املآثر ابملدينة النبوية.
 - 51تقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حامت لرازي ص ،0 :أيب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ط :األوىل  3273هـ 3102
م ،الناشر :طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية  -حبيدر آابد الدكن – اهلند.
 - 52املصدرالسابق.
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