
 التفسير في عصر الصحابة

ولما انتقل الرسول )صلى هللا عليه وسلم( إلى الرفيق األعلى نهض من 

بعده لتحمل عبء الدعوة ونشر الدين تالميذه من الصحابة رضوان هللا 

الذين نزل القرآن بحضرتهم، وشغلتهم أموره منذ انبثاق  عليهم، اولئكم

نوره، فكانوا في ذلك أفقه األمة وأعلمهم بمقاصد الشرع وأحكامه وال غرو 

في ذلك فهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول 

م وكانوا أبر الناس قلباً وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً واكملهم فطرة وأتمه

إدراكا واصفاهم ذهناً وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته 

كما رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم ورأى أن تحجب نساء 

النبي، وأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وقال لنساء النبي لما اجتمعن 

سلمات عليه في الغيرة )عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن م

مؤمنات، فنزل القرآن بموافقته في ذلك كله(. ولما توفي عبد هللا بن أُبي 

قام رسول هللا ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوبه وقال يا رسول هللا انه 

وال تصِل على أحد منهم }منافق فصلى عليه الرسول فأنزل هللا تعالى: 

 .{مات ابداً وال تقم على قبره

 عليه وسلم( سعد بن معاذ في بني قريضه حكم ولما حكم النبي )صلى هللا

فيهم باجتهاده وقال إني أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذواريهم وتغنم 

أموالهم، فقال النبي: )لقد حكمت فيهم بحكم هللا من فوق سبع سموات، وقد 

اشتهر هؤالء الصحابة بالتفسير واإلفتاء لذلك كان آلرائهم مكانة مهمة في 

ن وفهم آياته لما شاهدوه من القرائن واألحوال التي أحاطت تفسير القرآ

بنزول القرآن الكريم، كانوا ادرى الناس بتفسير القرآن بعد الرسول(. ولقد 

برز منهم عدد كثير من أبرزهم الخلفاء األربعة وابن عباس وابن مسعود 

وأُبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى األشعري وعبدهللا بن الزبير، 

 ذا سئلوا عن تفسير آية أو آيات اعتمدوا في تفسيرهم لها على ما يأتي:فا

فهو يفسر بعضه بعضا، فما أطلق في مكان قيد في مكان  القرآن الكريم:-1

آخر وما أوجز في سورة فصل في سورة أخرى وما عمم في آية خصص 

 في آية ثانية.



نهم صاحبوا النبي فقد كانوا مطلعين عليها حافظين لها ألالسنة النبوية: -2

)صلى هللا عليه وسلم(، وسمعوه يقرأ القرآن ويفسره، وأدركوا ما أحاط 

 بالقرآن من ظروف ومالبسات وعاشوا الوقائع التي نزل فيها.

معتمدين على تبحرهم في اللغة وعلو كعبهم في الفصاحة اجتهادهم: -3

ب مما والبالغة وسعة إدراكهم، ومعرفتهم بأسباب النزول وعادات العر

كان يكشف لهم النقاب عن أسرار كتاب هللا، ويمكنهم من الفهم الصحيح 

 آلياته.

ولنضرب مثال واحدا على تفسيرهم باالجتهاد: روى البخاري في تفسير 

ن نَِّخيٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري }قول هللا عز وجل:  أَيََودُّ أََحُدُكْم أَن تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ م ِ

يَّةٌ ُضعَفَاُء ِمن تَْحتَِها اأْلَ  ْنَهاُر لَهُ فِيَها ِمن ُكل ِ الثََّمَراِت َوأََصابَهُ اْلِكبَُر َولَهُ ذُر ِ

ُ لَُكُم اآْليَاِت لَعَلَُّكْم  ِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ فَأََصابََها إِْعَصاٌر فِيِه نَاٌر فَاْحتََرقَْت ۗ َكَذَٰ

عنه( يوما  عن عبيد بن عمير قال: قال عمر )رضي هللا {تَتَفَكَُّرونَ 

ألصحاب النبي )صلى هللا عليه وسلم( فيم ترون هذه اآلية نزلت أيود 

أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا هللا أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو ال 

نعلم فقال أبن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر يا أبن 

لعمل قال عمر أي أخي قل وال تحقر نفسك، قال أبن عباس ضربت مثال 

عمل؟ قال ابن عباس لعمل قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة هللا عز 

وجل ثم بعث هللا له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى اغرق عمله، وروى 

ابن جرير عن ابن عباس ان هذا مثل ضربه هللا عز وجل فقال: ))أيود 

الى أن  أحدكم أن يعمل الخير واهل السعادة حتى اذا كان أحوج ما يكون

يختمه بخير حين فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل اهل 

الشقاء فأفسده كله فحرقه أحوج ما كان اليه(( فهذا مثل من تفسير الصحابة 

بالرأي في اطار ما تواضعت عليه العرب من األساليب البيانية من اللغة 

بعبارة هذا مثل العربية وهو استعارة تمثيلية ألمح اليها عمر وابن عباس 

ضربه هللا عز وجل، فهل يمكن أن يصور البالغيون معنى اآلية تصويراً 

 أجمل من تصوير عمر وابن عباس )رضي هللا عنهما(.

 

 

 



 ميزات التفسير في عهد الصحابة

 لقد امتاز التفسير في عهد الصحابة بعدة ميزات نجملها فيما يأتي:

، وإنما اقتصر على تفسير لم يفسر القرآن جميعه في عصر الصحابة-1

 بعض آيات األحكام، وما غمض منه.

كان التفسير واضحا خاليا من كل تعقيد، لذلك قلت االختالفات في فهم -2

معاني القرآن، وكان بسيطا كل البساطة لذلك كانوا كثيرا ما يكتفون 

 بالمعاني اإلجمالية.

هده اآلن ألن لم يدون التفسير في هذا العصر في كتاب مستقل كما نشا-3

التدوين لم يكن قد بدأ بعد، وإنما كان يلقى شفاها وقد اتخذ شكل الحديث بل 

كان جزءا منه، وفرعا من فروعه فكانت التفسيرات منشورة آليات متفرقة 

كما كان الشأن في رواية الحديث، فحديث صالة بجانب حديث جهاد 

 وهكذا.

االنتصار للمذاهب لعدم ندرة استنباط األحكام الفقهية، وعدم وجوب -4

 ظهور االختالف المذهبي الذي نشأ بعد عصر الصحابة )رضي هللا عنهم(.
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