
 المصدر النقلي 

به تفسير القران الكريم بالمنقول سواء أكان قطعيا كالقران أم رواية ظنية ,  والمراد

فتكون قابله للنفي واالثبات والمعول عليه في ذلك خاضع لموازين تقيم الروايات 

 حسب اقسامها الثالثة المتواترة والمشهورة واخبار االحاد . 

الى االية التي يخوض  المفسرهو تفسير القران بالقران  : وذلك بأن يجمع : فا الول 

في تفسيرها جميع االيات التي وردت ربما تكون عام فتقصر على بعض افرادها 

بالكتاب الن عمومات الكتاب تقصر على بعض افرادها بالكتاب باتفاق االصوليين 

من حيث الداللة واالمثلة لظنية لتساويهما في القطيعة من حيث الثبوت والقطية او ا

على ذلك كثير منها قوله تعالى )والمطلقات يتربصن بانفسهن ثالث قروء( عام 

خصص بقوله تعالى : فسي شأن المطلقات قبل الدخول )فما لكم عليهن من عدة 

تعدونها ( ربما تكون االية باأنفرادها مشعرة باالطالق فتحتاج الى اية او ايات 

(مع قرلءة قول تعالى في كفارة اليمن )فمن لم يجد فصيام ثالث ايام اخرى تقيدها ك

ابن مسعود الشاذة ) فمن لم يجد صيام ثالث ايام متواليات ( االول اوجب الصيام 

اوجب ان تكون متواليه ومن ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار )فتحرير رقبة ( 

مطلق على المقيد عند الشافعي وقوله كفارة القتل ) فتحرير رقبة مؤمنة ( فيحمل ال

وال يحمل عند الحنفي واالمامية , وهكذا فان القران يفسر بعضه بعضا , فما اجمل 

في مكان فسرفي مكان اخر وما اوجز في موضوع بسيط في اخر وما كان عاما في 

اخر وهذا النوع من التفسير هو خير انواع التفسير مواضيع خصص في موضع 

 قران بقران .واصحها النه تفسير 

تفسير القران بالرواية : وهي اما ان تكون سنة صادرة عن النبي )صلى  والثاني :

بعضا من احكام هللا عليه وسلم ( النها تعتبر الشارح االول للكتاب الكريم , فأن 

الحالل والحرام ال تفصيل لهما اال في السنة , فكل ما اشتمل عليه القران من احكام 

فقهية سواء اكانت متعلقة بالعبادات ام بتنظيم االسرة والمجتمع ام بتنظيم عالقات 

المسلمين بغيرهم من االمم في السلم والحرب كل هذا بينته السنة النبوية والسنة التي 

 قران تنقسم الى ثالث اقسام :تفسر ال

_ السنة المتوترة :وهي ما رواه بكل عصر _ منذ عصر الصحابة _ جمع 1

العادة تواطئهم على الكذب لكثرتهم وتباعد اماكنهم ممن تناوله ابصار الناس تستحيل 

واكثر ذلك من السنن الفعلية كالذي روى في كيفية الوضوء والصالة  واسماعهم

فينقله جمع يؤمن  ,كاة وغير ذلك مما يطلع عليه جمهور الناسوالصوم والحج والز

تواطئهم على الكذب الى امثالهم . والمتواتر قطعي الثبوت على النبي )صلى هللا 



عليه وسلم ( فيفيد علما يقينا ويجب العمل به ويكفر جاحده وهذا النوع من السنه 

 م .يفسر به معاني العقائد التي أشتمل عليها القران الكري

_ السنة المشهورة : وهي ما رواها من الصحابة عدد اليبلغ حد التواتر, ثم التواتر 2

في عهد التابعين وبها يقيد مطلق القران كما يخصص عمومه ومن ذلك تقييد الحل 

في قوله تعالى : ) واحل لكم ما وراء ذلكم ( بقوله )صلى هللا عليه وسلم ( : )التنكح 

تقطع يد  ك تقيد اية السرقة كحديث الرسول المتواتر )الالمرأة على عمتها (وكذل

كما يخصص به القران ايضا كحديث : )نحن السارق اال في ربع دينار فصاعدا ( 

معاشر االنبياء ال نورث ( وحديث ) ال يرت القاتل شيئا ( فقد خصص باالول عموم 

 الموروث في ايات الفرائض وبالثاني عموم الوارث 

لمتواترة والمشهورة يجب العمل بها في تفسير القران الكريم , فكل من السنة ا

 وتمتاز المتواترة من المشورة بأنها تفيد علما يقينيا فيكفر جاحدها . 

حد  _ خبر االحاد وهو ما عادا السنة المتواترة والمشهورة اي ماروه عدد اليبلغ3

التواتر ال في عهد الصحابة والفي عهد التابعين وان كثرة رواته بعد ذلك . وهذا 

النوع من االحاديث يفيد غلبة الظن فال يعمل به في تفسير االيات التي تتعلق بالعقائد 

وذكر اسرار الكون من خلق السموات واالرض ومن سير الشمس والقمر وتسخير 

ا ورد فيه من السنة اخبار احاد اوروتها غير ثقات  الرياح واالنهار والبحار فكل م

تبر حجة في تفسير القران وفهمه . ويجوز ان يفسربه االيات التي تتعلق ال يع

باالحكام العملية كابيع والشراء واالجارة وغيرها فقط عند جمهور العلماء اما 

به علما مقطوعا  الخوارج والمعتزلة فقد ذهبوا الى اهماله وعدم االخذ به النه اليفيد

وال يحمل اال عن علم لقوله تعالى : ) وال تقف ما ليس لك به علم ( ولهذا ال يكون 

حجة في تفسير ايات العقيدة وال في االيات التي توجب عمال من االعمال . هذه هي 

السنة النبوية وهي تعد المرتبة االولى في تفسير القران الكريم الذي اليأتيه الباطل 

ديه وال من خلفه , فيجب اال نخوض في االيه قبل ان نجمع اليها من من بين ي

االيات واالحاديث مايتعلق بموضوعاتها حتى تتحقق الوحدة التي على ضوئها ينتظم 

 لمعنى ويتضح الحكم .ا

واما ان كانت الرواية قوال لصحابي فاذا كان صحيح كان كل المصباح نستضيئ به 

 الكريمة بهديه . ونهتدي الى المراد من االيه 

ولو تتبعنا كتب التفسير لوجدنا للصحابة تفسيرا كثيرا , ولبيان منزلة هذه االقوال 

 من التفسير انقسم العلماء في حجيتها الى فريقين : 



_ ذهب الفريق االول الى ان تفسير الصحابة ال يجب االخذ  اال اذا كان مرفوعا 1

يكن الرأي فيه مجال , فما حكم عليه بانه  الى النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( , ولم

 ال يجوز رده باالتفاق , بل يأخذه المفسر , واليعدل عنه بأي حال .مرفوع 

اما اذا كان موقوفا فال يجب االخذ به , النه لم يرفعه الى الرسول )صلى هللا عليه 

وسلم( وانما اجتهد فيه الصحابة , والمجتهد يخطئ ويصيب , والصحابة في 

هادهم كسائر المجتهدين , وهذا رئي جمهور العلماء , وعليه جمع من متأخري اجت

 الحنفية كا لكرخي والشافعي والمالكية والحنابلة المتكلمين . 

وذهب الفريق الثاني الى انه يجب االخذ به والرجوع اليه لظن سماعهم لهمن  _2

هم اصوب النهم الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( والنهم ان فسرو برئيه فتفسير

ادرى الناس بكتاب هللا لحظورهم نزول الوحي ولما لهم من الفهم العميق والتفكير 

كالخلفاء االربعه وابن عباس وعبدهللا بن مسعود والى الصحيح , وال سيما علمائهم 

هذا ذهب ابو حنيفة وتالميذه الكبار ابو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وابن 

ي االحتجاج القوال الصحابة ومعظم تفسير الصحابة يدور حول القيم الذي اطال ف

فهم االيات الخاصة والحروب والصلح والمعاهدات واالمان واحكام الذميين 

هد عمر المستأمنين وجمع الغنائم وتوزيعها وفرض الخراج والجزية وكان ع

سالمية المبادئ االفيه  )رضي هللا عنه ( عهدا خصبا لبيان االحكام الشرعية فقررت

المستفادة من القران والتي تعد منبع للفقهاء استقوا منه اراءهم في نظم العالقة 

الدولية بين المسلمين وغيرهم في السلم والحرب وقد استقاها هو من فهمه لكتاب هللا 

 تعالى وادراكه لمرامية . 

ومن الموضوعات التي اثر الصحابة اقوال فيها في تفسير القران وفهم معانيه ايات 

القصص في  القران الكريم , وليس المروى عنهم في ذلك كثيرا والصحيح النسبة 

قدر ضئيل النهم ما كانوا يعنون اال بما له اثر عملي يتعلق بالحالل والحرام  اليهم 

 سالمي واقامة الحق والعدل في االرض . وما له اثر في تنظيم المجتمع اال

اما ما جاء عن الصحابة تفسيرا لأليات الكونية فال يؤخذ به على انه حجة اال اذا 

كان ثابت عن النبي بسند قطعي , اما ما يقال فيما عدا ذلك وخالف علما قطعيا فأنه 

 يرد على صاحبه . 

حالل والحرام فال تكون حجة اال اما اقوال التابعين في التفسير اذا كانت في بيان ال

 صحابي , فهذا ابو حنيفة يقول فيهم :اذا ايدها دليل من كتاب سنة او قول 

 )) اذا ال االمر الى الحسن وابراهيم فهم رجال ونحن رجال ((



ومعظم تفسير التابعين يدور حول قصص القران وااليات الكونية , وبعض ما يتعلق 

وكثرت في كتب التفسير ( , وقد شابته االسرائيليات ,  بالنبي ) صلى هللا عليه وسلم

 وتجاوزت الحد بسبب ترديد كثيرا من االسرائيليات .

التي راجت حول التفسير فما علم صدقه  االسرائيليات وقد توقف العلماء في قبول

 رد باتفاق العلماء قاطبة , واال قبلمنها لموافقته القران وكان صحيح السند 
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