
 ( وأصحابه وسلم علٌه هللا صلى النبً عهد فً التفسٌر:  )عشر الثالثة المحاضرة

 :وأصحابه وسلم علٌه هللا صلى النبً عهد فً التفسٌر

َنا إِن  : }وبٌانه القرآن بحفظ لرسوله تعالى هللا تكفل ٌْ ، َجْمَعه   َعلَ ِبعْ  َقَرْأَناه  َفإَِذا َوق ْرآَنه  ، َفات   ث م   ق ْرآَنه 

َنا إِن   ٌْ اَنه   َعلَ ٌَ  أن علٌه وكان. وتفصًٌل  جملة القرآن ٌفهم -وسلم علٌه هللا صلى- النبً فكان{، َب

ٌِّنه كَ  َوأَْنَزْلَنا: }ألصحابه ٌب ٌْ ْكرَ  إِلَ ٌِّنَ  الذِّ لَ  َما لِلن اسِ  لِت َب ِهمْ  ن زِّ ٌْ ونَ  َولََعل ه مْ  إِلَ ر  َتَفك  ٌَ.} 

 ٌفهمون ال كانوا وإن. بلغتهم نزل ألنه كذلك؛ القرآن ٌفهمون -عنهم هللا رضً- الصحابة وكان

 بلغتهم، أسالٌب وعلى - العرب بلغة نزل القرآن إن: "مقدمته فً خلدون ابن ٌقول دقائقه،

 فً ٌتفاوتون كانوا هذا مع ولكنهم" وتراكٌبه مفرداته فً معانٌه وٌعلمون ٌفهمونه، كلهم فكانوا

 .اآلخر عن ٌغٌب ال ما منهم واحد عن ٌغٌب فقد الفهم،

{، َوأَّباً  َوَفاِكَهةً : }المنبر على قرأ الخطاب بن عمر أن: أنس عن الفضائل فً عبٌد أبو أخرج

 "عمر ٌا التكلف لهو هذا إن: فقال نفسه إلى رجع ثم األب؟ فما عرفناها، قد الفاكهة هذه: فقال

َماَواتِ  َفاِطرَ : }ما أدري ال كنت: قال عباس ابن عن مجاهد طرٌق من عبٌد أبو وأخرج  الس 

 أنا: ٌقول فطرتها، أنا: أحدهما فقال بئر، فً ٌتخاصمان أعرابٌان أتانً حتى{ َواأْلَْرِض 

 الغرٌب من القرآن فً ما بجمٌع المعرفة فً تستوي ال العرب إن: "قتٌبة ابن قال ولذا ،"ابتدأتها

 تفسٌرهم فً ٌعتمدون الصحابة وكان ،"بعض عن ذلك فً ٌفضل بعضها إن بل والمتشابه،

 :على العصر بهذا للقرآن

 أو مطلقة اآلٌة تأتً، آخر موضع فً مبًٌنا جاء موضع فً م جمًل  جاء فما: الكرٌم القرآن: أوالً 

 أمثلة ولهذا بالقرآن القرآن بتفسٌر ٌسمى الذي هو وهذا ٌخصصها، أو ٌقٌدها ما ٌنزل ثم عامة،

 وقوله أخرى، مواضع فً ومسهًبا المواضع بعض فً موجًزا جاء القرآن فقصص كثٌرة،

مْ  أ ِحل تْ : }تعالى ْتلَى َما إاِل   اأْلَْنَعامِ  َبِهٌَمة   لَك  مْ  ٌ  ك  ٌْ َمتْ : }آٌة فسره{، َعلَ رِّ م   ح  ك  ٌْ َتة   َعلَ ٌْ  وقوله ،4{ اْلَم

ه   ال: }تعالى َها إِلَى: }آٌة فسره{، اأْلَْبَصار   ت ْدِرك   {.َناِظَرة   َربِّ

ٌِّن فهو: وسلم علٌه هللا صلى، النبً: نٌاً ثا  أشكل إذا إلٌه ٌرجعون الصحابة وكان، للقرآن المب

وا َولَمْ  آَمن وا ال ِذٌنَ : }اآلٌة هذه نزلت لما: قال مسعود ابن عن اآلٌات، من آٌة فهم علٌهم ْلبِس  ٌَ 

ْلم   إٌَِماَنه مْ 
 لٌس إنه: "قال نفسه؟ ٌظلم ال وأٌنا هللا، رسول ٌا: فقالوا الناس على ذلك شق{، ِبظ 

ْلم   الشِّْركَ  إِن  : }الصالح العبد قال ما تسمعوا ألم تعنون، الذي  ".الشرك هو إنما{ َعِظٌم   لَظ 

ٌِّن -وسلم علٌه هللا صلى- الرسول كان كما : قال عامر بن عقبة عن الحاجة، عند ٌشاء ما لهم ٌب

وا: }المنبر على وهو ٌقول -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول سمعت"  ِمنْ  اْسَتَطْعت مْ  َما لَه مْ  َوأَِعدُّ

ة    "الرمً القوة وإن أال{ "ق و 

 ".الجنة فً ربً أعطانٌه نهر الكوثر: "وسلم علٌه هللا صلى، هللا رسول قال: قال أنس وعن

ن ة كتب أفردت وقد  هللا وقال -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول عن بالمأثور للتفسٌر باًبا السٌّ

كَ  أَْنَزْلَنا َوَما: }تعالى ٌْ ٌِّنَ  إاِل   اْلِكَتابَ  َعلَ  {.ٌ ْؤِمن ونَ  لَِقْوم   َوَرْحَمةً  َوه دىً  ِفٌهِ  اْخَتلَف وا ال ِذي لَه م   لِت َب



 أمره وجوه كتفصٌل -وسلم علٌه هللا صلى- الرسول ببٌان إال تأوٌله ٌ علم ال ما القرآن ومن

: وسلم علٌه هللا صلى، بقوله المقصود هو البٌان وهذا أحكام، من هللا هفرض ما ومقادٌر ونهٌه،

 ".معه ومثله الكتاب أوتٌت وإنً أال"

 شًٌئا ٌجدوا ولم تعالى، هللا كتاب فً التفسٌر ٌجدوا لم إذا الصحابة فكان: واالجتهاد الفهم -ثالًثا

ل ص من فإنهم الفهم، فً اجتهدوا -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول عن ذلك فً  العرب، خ 

ٌ حسنون العربٌة، ٌعرفون  .فٌها البلغة وجوه وٌعرفون فهمها، و

ًُّ  عباس، وابن مسعود، وابن األربعة، الخلفاء: منهم جماعة الصحابة من بالتفسٌر واشتهر  وأ َب

 هللا وعبد مالك، بن وأنس الزبٌر، بن هللا وعبد األشعري، موسى وأبو ثابت، بن وزٌد كعب، بن

 قلة بٌنهم فٌما تفاوت على وعائشة، العاص، بن عمرو بن هللا وعبد هللا، عبد بن وجابر عمر، بن

 القرآن تفسٌر من متعددة مواضع فً وغٌرهم هؤالء إلى منسوبة رواٌات وهناك وكثرة،

 .وضعًفا صحة. السند حٌث من درجتها تتفاوت بالمأثور

 تفسٌر أن إلى العلماء جمهور وذهب قٌمته، له الصحابة عن بالمأثور التفسٌر أن شك وال

. مجال فٌه للرأي لٌس ما وكل النزول أسباب إلى ٌرجع مما كان إذا المرفوع حكم له الصحابً

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

 اللسان، أهل ألنهم به؛ األخذ العلماء بعض ٌوجب التفسٌر من الصحابً على والموقوف وسلم،

 الزركشً قال. الصحٌح الفهم من لهم ولما بها، اخت صوا التً واألحوال القرائن من شاهدوه ولما

 أن إما: واألول ٌرد، لم وقسم بالنقل، تفسٌره ورد قسم: قسمان القرآن أن اعلم": "البرهان" فً

 عن فٌه ٌ بحث فاألول - التابعٌن رءوس أو الصحابة، أو -وسلم علٌه هللا صلى- النبً عن ٌرد

ره فإن الصحابً، تفسٌر فً ٌ نظر والثانً السند، صحة  فل اللسان، أهل َفه م اللغة حٌث من فس 

 ".فٌه شك فل والقرائن األسباب من شاهدوه بما أو. اعتماده فً شك

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

 التً واألحوال القرائن من شاهدوه لما بذلك أدرى فإنهم الصحابة، أقوال إلى ذلك فً رجعنا

 علماؤهم سٌما وال الصالح والعمل الصحٌح والعلم التام الفهم من لهم ولما بها، اخت صوا

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

 القرن فً إال ٌكن لم التدوٌن ألن العصر؛ هذا فً التفسٌر من شًء ٌدون ولم ،"عنهم هللا رضً

 ت ْروى التفسٌرات هذه كانت بل منظًما شكًل  ٌتخذ ولم الحدٌث، من فرًعا التفسٌر وكان الثانً،

 .كله القرآن تشمل ال كما وسوره القرآن آلٌات وتسلسل ترتٌب غٌر من. متفرقة آلٌات منثورة


