
 ( ومٌزاته المؤثور للتفسٌر الموجهة المآخذ: )الخامسة المحاضرة

 :الصحابة عن المؤثور التفسٌر قٌمة

 رواه فكؤنه المرفوع، حكم له الوحى، شهد الذى الصحابً تفسٌر أن: المستدرك فً الحاكم أطلق

 طالب لٌعلم: "المستدرك فً ٌقول حٌث للشٌخٌن القول هذا وعزا وسلم، علٌه هللا صلى النبً عن

ٌَّد ولكن" مسند حدٌث - الشٌخٌن عند - والتنزٌل الوحى شهد الذى الصحابً تفسٌر أن الحدٌث،  ق

 مجال ال وما النزول، أسباب إلى ٌرجع بما اإلطالق، هذا وغٌرهما، والنووى، الصالح، ابن

 ذلك فإنما مسند، حدٌث الصحابً تفسٌر أن من قٌل ما: " مقدمته فً الصالح ابن قال فٌه، للرأي

 عن إال ٌإخذ أن ٌمكن ال مما ذلك نحو أو الصحابً، به ٌخبر آٌة نزول بسبب ٌتعلق تفسٌر فً

: تقول الٌهود كانت: عنه هللا رضى جابر كقول فٌه، للرأي مدخل وال وسلم علٌه هللا صلى النبً

{  لَُّكمْ  َحْرث   ِنَسآُإُكمْ : }وَجلَّ  َعزَّ  هللا فؤنزل أحول، الولد جاء قُُبلها فً ُدُبرها من امرأته أتى َمن

 هللا صلى الرسول إلى شًء إضافة على تشتمل ال التً الصحابة تفاسٌر سائر فؤما اآلٌة،... 

 ".الموقوفات فً فمعدودة وسلم علٌه

ح قد نفسه الحاكم نجد ولكّنا  وغٌره الصالح ابن إلٌه ذهب بما" الحدٌث علوم معرفة" فً صرَّ

اَحة  : }قوله فً هرٌرة أبى عن بسنده كامل بن أحمد حدثناه ما الموقوفات ومن: قال حٌث  لَوَّ

 وأشباهه فهذا: قال عظم، على لحما   تترك فال لفحة فتلفحهم القٌامة ٌوم جهنم تلقاهم: قال{.. لِّْلَبَشرِ 

 فً نقوله فإنما مسند، الصحابة تفسٌر إن: نقول ما فؤما الموقوفات، من الصحابة تفسٌر فً ٌُعدَ 

 لٌس مسند وأشباهه فهذا: "وقال الٌهود قصة فً جابر حدٌث أورد ثم.. " النوع هذا غٌر

 كذا فً نزلت أنها القرآن من آٌة عن فؤخبر والتنزٌل الوحى شهد الذى الصحابً فإن بموقوف،

 ".مسند حدٌث فإنه

ٌَّد فالحاكم ٌَّد، ما الناس فاعتمد ،"المستدرك" فً أطلق ما" الحدٌث علوم معرفة" فً ق  وتركوا ق

 فً الصحٌح جمع على حرٌصا   كان بؤنه الحاكم إطالق" التدرٌب" فً السٌوطً وعلَّل أطلق، ما

 حٌث الحاكم، على ذلك بعد اعترض ثم المرفوع، شرط من لٌس ما فٌه أورد حتى" المستدرك"

 وهذا اآلخرة، بذكر ٌتعلق ألنه كذلك؛ ولٌس الموقوف، من هرٌرة أبى عن المذكور الحدٌث َعدَّ 

 .المرفوع قبٌل من فهو فٌه، للرأي مدخل ال

 .النتائج بهذه نخلص كله هذا وبعد

 لٌس ما وكل النزول، أسباب إلى ٌرجع مما كان إذا المرفوع، حكم له الصحابً تفسٌر: أوال

 هللا رسول إلى ٌسنده لم دام ما علٌه موقوف فهو مجال، فٌه للرأي ٌكون ما أما مجال، فٌه للرأي

 .وسلم علٌه هللا صلى

 عنه ٌعدل وال المفسر ٌؤخذه بل اتفاقا ، رده ٌجوز ال المرفوع قبٌل من بؤنه علٌه ُحِكمَ  ما: ثانٌا  

 .حال بؤٌة غٌره إلى

 :العلماء أنظار فٌه تختلف بالوقف، علٌه ُحِكمَ  ما: ثالثا  



ا ألنه به األخذ ٌجب ال التفسٌر من الصحابً على الموقوف أن إلى: فرٌق فذهب  ٌرفعه، لم لَمَّ

ٌُصٌب، ٌُخطئ والمجتهد فٌه، اجتهد أنه ُعلِم  .المجتهدٌن كسائر اجتهادهم فً والصحابة و

 هللا صلى هللا رسول من له سماعهم لظن إلٌه، والرجوع به األخذ ٌجب أنه إلى آخر فرٌق وذهب

روا إن وألنهم وسلم، علٌه  أهل هم إذ هللا، بكتاب الناس أدرى ألنهم أصوب، فرأٌهم برأٌهم فسَّ

 التى واألحوال القرائن من شاهدوه ولَِما النبوة، بؤخالق والتخلق الصحابة ولبركة اللسان،

 كاألئمة وكبراإهم علماإهم سٌما ال الصحٌح، والعلم التام الفهم من لهم ولَِما بها، اخُتصوا

 .وغٌرهم عباس وابن مسعود، بن هللا وعبد األربعة،

. ٌرد لم وقسم بالنقل، تفسٌره ورد قسم: قسمان القرآن أن اعلم": "البرهان" فً الزركشً قال

 فاألول التابعٌن، رإوس أو الصحابة، أو وسلم، علٌه هللا صلى النبً عن ٌرد أن إما: واألول

ره فإن الصحابً، تفسٌر فً ٌُنظر والثانً السند، صحة عن فٌه ٌُبحث  فهم اللغة حٌث من فسَّ

 ".فٌه شك فال والقرائن األسباب من شاهدوه بما أو اعتماده، فً شك فال اللسان أهل

 فً وال القرآن فً التفسٌر نجد لم إذا وحٌنئذ: " ... تفسٌره مقدمة فً كثٌر ابن الحافظ وقال

نَّة،  واألحوال القرائن من شاهدوه لَِما بذلك، أدرى فإنهم الصحابة، أقوال إلى ذلك فً رجعنا السُّ

 علماإهم سٌما ال الصالح، والعمل الصحٌح، والعلم التاَم، الفهم من لهم ولَِما بها، اخُتصوا التً

 مسعود بن هللا وعبد المهدٌٌن، المهتدٌن واألئمة الراشدٌن، والخلفاء األربعة، كاألئمة وكبراإهم،

 ".عنهم هللا رضى

 .ُذكر لَِما القلب إلٌه وٌطمئن النفس، إلٌه تمٌل الذى هو األخٌر الرأي وهذا

 :المرحلة هذه فً التفسٌر ممٌزات

 :اآلتٌة بالممٌزات المرحلة هذه فً التفسٌر ٌمتاز

ر لم: أوال   ر وإنما جمٌعه، القرآن ٌَُفسَّ  كان الغموض وهذا فهمه غمض ما وهو منه، بعض فُسِّ

 تبعا   ٌتزاٌد التفسٌر فكان والصحابة، وسلم علٌه هللا صلى النبً عصر عن الناس َبُعد كلما ٌزداد

 .جمٌعها القرآن آٌات تفسٌر تم أن إلى الغموض، هذا لتزاٌد

 هللا شاء إن بعد فٌما بتوسع الموضوع لهذا وسنعرض معانٌه، فهم فً بٌنهم االختالف ِقلَّة: ثانٌا  

 .تعالى

 فٌكفى تفصٌال ، معانٌه بتفهم أنفسهم ٌُلزمون وال اإلجمالً، بالمعنى ٌكتفون ما كثٌرا   كانوا: ثالثا  

 .عباده على تعالى هللا لِنعمَ  تعداد أنه{ .. َوأَّبا   َوَفاِكَهة  : }تعالى قوله مثل من ٌفهموا أن

رَ : }قولهم مثل لفظ، بؤخصر فهموه الذى اللغوي المعنى توضٌح على االقتصار: رابعا   ٌْ  َغ

 أسباب من عرفوه فمما ذلك على زادوا فإن لمعصٌة، متعرض غٌر: أي{  .. إلِْثم   ُمَتَجانِف  

 .النزول



 االنتصار وجود وعوم القرآنٌة اآلٌات من الفقهٌة لألحكام العلمً االستنباط ندرة: خامسا  

 لم المذهبً االختالف وألن العقٌدة، فً التحادهم نظرا   هللا، كتاب فً جاء بما الدٌنٌة للمذاهب

 .عنهم هللا رضى الصحابة عصر بعد إال ٌقم

ون لم: سادسا    نعم. الثانً القرن فً إال ٌكن لم التدوٌن ألن العصر، هذا فً التفسٌر من شًء ٌُدَّ

 التً القرآن وجوه من المتؤخرٌن بعض فظنها مصاحفهم فً التفسٌر بعض الصحابة بعض أثبت

 .تعالى هللا عند من بها نزل

 ولم فروعه، من وفرعا   منه جزءا   كان بل الحدٌث، شكل المرحلة هذه فً التفسٌر اتخذ: سابعا  

 كان كما متفرقة، آلٌات منثورة ُتروى التفسٌرات هذه كانت بل منظما ، شكال   له التفسٌر ٌتخذ

 بجانب مٌراث، حدٌث بجانب جهاد، حدٌث بجانب صالة فحدٌث الحدٌث، رواٌة فً الشؤن

 .وهكذا...  آٌة تفسٌر فً حدٌث

 جمعه بل إلٌه، نسبته تصح ال فإنه عباس، ابن بتفسٌر علٌنا ٌعترض أن المعترض ولٌس

 مروان بن محمد رواٌة هً واهٌة، رواٌة على ذلك فً معتمدا   إلٌه، ونسبة أبادى الفٌروز

 .قٌل كما الكذب سلسلة هً وهذه عباس ابن عن صالح، أبى عن الكلبى، عن السدى،


