
 مصادر اتلفسري

 تفسـري الصحابـة للقـرآن

 – اجلزء األول-

 كتبة
 مساعد بن سليمان الطيار

  
ةُ اهلل ( رضـوان اهلل عـلـيـهم)الـصـحـابــة  ر -، جعلهم أنصار دينه، ووزراء نبّيه -صىل اهلل عليه وسلم-لرسوهل ( سبحانه)ِخرير

قلوباً، وأعمقهم علماً، وأبعدـهم عن اتللكف، حفظ اهلل بهم ادلين، ونرشه بهم يف ، وـهـم أرّقّّ الـنـاس -صـلـى اهلل عـلـيـه وسـلـم
 .العاملني، واكنوا يف علمه بني ُمْكرٍث وُمقّل 

، فـاإلخـاذ يـروي (الغدير)فوجدتهم اكإلخاذ  -صـلـى اهلل عليه وسلم-لقد جالست أصحاب حممد : )قـال مـســروق
، واإلخاذ يروي العرشة، واإلخاذ يروي املئة، واإلخاذ لو نــزل بـه أـهل األرض ألصـدرـهم، الـرجــل، واإلخـاذ يروي الرجلني

 (.1( )فوجدت عبد اهلل ابن مسعود من ذلك اإلخاذ

ومعرفة أحواهل، فإن ألقــوالـهــم تقّدماً ىلع غريـها  -صىل اهلل عليه وسلم-ولـِمـا اكن هلم من الصحبة والقرب من رسول اهلل 
 (.2)لعلم، فتجدـهم يعتمدون عليها يف بيان ادلين، ويتخرّيُونر من أقواهلم إذا اختلفوا، غري خارجني عنها إىل غريـها عند أـهل ا

ررفر صدق ـهذا القول  .ـهذا، وقد تمّّيت أقــواهلم بالعمق مـــن غري تكلّف، ومن نظر يف تفسرياتهم ووازنها بأقوال املتأخرين عر
ْن أظهر ـهذ ه الفكرة، وبنّي ما للصحابة من مزّية يف عباراتهم اتلفسرييـة اإلماُم ابن القيـم يف كتبه، ومن ولقد اكن من أبرز مر

 (.3( )فعاد الصواب إىل قول الصحابة، وـهم أعلم األّمة بكتاب اهلل وُمراده: )... ذلك قوهل
 :أـهمية تفسري الصحابة

 :وـهذه األسباب اكتلايلوقد ذكر العلماء أسباباً تدّل ىلع أـهمية الرجوع إىل تفسريـهم، 
 :أنهم شهدوا اتلزنيل، وعرفوا أحواهل -1

لقد اكن ملشاـهدتهم اتلزنيل، ومعرفة أحواهل أكرب األثر يف علّو تفسريـهم وصحته، إذ الشاـهد يدرك من الفهم ما ال يدركه 
 .الغائب

بارشتهم للوقائع وانلوازل، وتـنـزيـــل الويح م: وأما اثلاين: )ويف حجّيِة بيان الصحابة للقرآن، فيما لو اختلفوا، قال الشاطيب
ْهِم القرائن احلايلة، وأعرف بأسباب اتلزنيل، ويـدركــون ما ال يدركه غريـهم بسبب ذلك، والشاـهد  ُد يف فر بالكتاب والسّنة، فهم أْقعر

 .يرى ما ال يراه الغائب

لعمل عليه ىلع الـصـــواب، وـهـذا إن لم ينقل عن فـمـتـى جاء عنهم تقييُد بعض املطلرقات، أو ختصيص بعض العمومات، فا
 (.4( )أحدـهم خالف يف املسألة، فإن خالف بعضهم فاملسألة اجتهادية



ومـعـرفـــة أسباب الزنول الزمة ملن أراد علم القرآن؛ ألن اجلهل بأسباب الزنول ُموقٌِع يف الّشبره واإلشـكــاالت، وُمــورٌِد 
ورِدر   .اإلمجال حىت يقع االختالف للـنـصــوص الظاـهرة مر

ُم بها اخلطاب، وإذا فات نقل بعض القرائن  وإنما يقع ذلك؛ ألن معرفة أسباب الـنـزول بمـنـزلـــة مقتضيات األحوال اليت ُيْفهر
 .ادّلالـة فات فـهـم الالكم مجلة، أو فهم يشٍء منه

مات يف فهم الكتاب بال بّد، ومعىن معرفة السبب ـهو معىن ومعرفة أسباب الزنول رافعة للك مشلٍك يف ـهذا انلمط، فيه من امله
 (.5)مقتىض احلال 

يتر : )قال( ريض اهلل عنهما)ما رواه أبو الـشـيـخ وابن مردويه واحلاكم عن ابن عباس : إن مّما يدّل ىلع ما سبق من الالكم
ُ
أ

ويف أّي : بيين وبينك كتاب اهلل، قال! لِمر جتدلين؟: البرجٍل من املهاجرين األولني ـ وقد رشب اخلمر ـ فأمر به عمر أن ُُيدل، فق
 .كتاب اهلل جتد أن ال أجدلك؟

ِعُموا: ))يقول يف كتابه( تعاىل)فإن اهلل : قال ا طر احِلراِت ُجنراٌح فِيمر ِملُوا الصَّ ُنوا ورعر ِينر آمر ر اَلر ، فأنا من [33: املائدة..(( ]لريْسر ىلعر
 .بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاـهد: اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول اهلل اَلين آمنوا وعملوا الصاحلات ثم

 أال ترُروّدن عليه؟: فقال عمر
ـهؤالء اآليات نزلت عذراً للماضني، وحّجة ىلع ابلاقني، عذراً للماضني؛ ألنهم لرُقوا اهلل قبل أن حّرم اهلل : فقال ابن عباس

ْزالمُ : )).. قولعليهم اخلمر، وحجة ىلع ابلاقني؛ ألن اهلل ي
ر
اُب وراأل نصر

ر
يِِْسُ وراأل ا اخلرْمُر ورالمر حىت بلغ [. 39: املائدة[ ]39: املائدة..(( ]إنَّمر

 (.6()اآلية األخرى

ة ( ريض اهلل عنه)فانظر كيف خيف ىلع ـهذا ابلدرّي  حكم ـهذه اآلية لـّما لم يكن يعلم سبب نزوهلا؟ وكيف لم تكن مشلكر
 .فزنهلا مزنتلها، وبنّي معناـهاعند من علم سبب نزوهلا؟ 

 :أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن -2

ـ يف بيان أـهمية معرفة األحوال يف اتلفسري ـ معرفة اعدات العرب يف أقواهلا وأفعاهلا وجماري أحواهلا : ومن ذلك: )يقول الشاطيب 
م القرآن منه، وإال وقع يف الّشبه واإلشاكالت اليت يتعّذر حالة اتلزنيل، وإن لم يكن ثرّم سبب خاص، ال بّد ملن أراد اخلوض يف عل

 (.7( )اخلروج منها إال بهذه املعرفة
لرْيُكْم ُجنراٌح (: ))تعاىل)ما رواه ابلخاري يف تفسري قوهل : ومن األمثلة اليت تدّل ىلع أـهمية معرفة أحواهلم يف اتلفسري-أ  لريْسر عر

بُِّكمْ  ن تربْترُغوا فرْضالً مِّن رَّ
ر
اكنت ُعاكٌظ وجمّنـٌة وذو املجاز أسواقـاً يف : )قال( ريض اهلل عنهما)عن ابن عباس [ 131: ابلقرة..(( ]أ

بُِّكمْ ))اجلاـهلية، فتأثّمـوا أن يرّتِجـروا فـي املواسـم، فزنلت  ن رَّ ن تربْترـغـوا فرْضـالً مِّ
ر
لرْيُكْم ُجـنراٌح أ يف مواسـم ..(( لريْسر عر

 (.1()احلج
انر دينها يقفون املزدلفة، واكنوا يسّمون : )قالت( ريض اهلل عنهما)ما رواه ابلخاري عن اعئشـة  ومثلـه -أ اكنت قريش ومن در

أن يأتـي عرفـات، ُثّم يقفر بها،  -صىل اهلل عليه وسلم-احُلْمُس، واكن سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء اإلسالم أمر اهلل نبّيه 
فراضر انلَّاُس (: ))تعاىل)ُثّم يُِفيِضر منهـا، فذلك قولـه 

ر
ْيُث أ فِيُضوا ِمْن حر

ر
 (.3[ )133: ابلقرة..(( ]ُثمَّ أ



إذا جامعها من ورائها : )ولاكنت ايلهود تق: قال( ريض اهلل عنه)سمعت جابراً : )ومثله ما رواه ابلخاري عن ابن املنكدر، قال -أ
َّنَّ ِشئُْتمْ ))جاء الودل أحول، فزنلت 

ر
ْرثرُكْم أ ْرٌث لَُّكْم فراًتُوا حر اُؤُكْم حر  (.19..((()نِسر

 :أنهم أـهل اللسان اَلي نزل به القرآن -3

سنتهم، ولم تزنل عن رتبتها ملا اكن القرآن نزل بلغتهم، فإنهم أعرف به من غريـهم، وـهم يف مرتبة الفصاحة العربية، فلم تتغرّي أل
ُهم أعرف من غريـهم يف فهم الكتاب والسنة، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع ابليان صّح اعتماده  العليا يف الفصاحة، وَلا فر

 (.11)من ـهذه اجلهة 
استشلك : )ب، قال ابن حجركما أن ما نقل عنهم من الكم أو تفسري فإنه حّجة يف اللغة، وفيه بيان لصّحة اإلطالق يف لغة العر

 .من حيث إن انلاس ضّد اجلنّ ( ناساً من اجلن(: )12)ابن اتلني قوهل 
ويا يلت ( وناساً من اجلن)، (ناس من انلاس: )إذا حترك، أو ُذكر للتقابل، حيث قال: إنه من نراسر : وأجيب بأنه ىلع قول من قال

 (.13!( )شعري، ىلع من يعرتض؟
 :حسن فهمهم -4

رر يف أقوال الصحابة يف اتلفسري متدبراً هلذه األقوال، ومتفهماً ملراميها، وعالقتها بتفسري اآلية، فإنه سيتبنّي هل ما آتاـهم إن من نر  ظر
اهلل من حسن ابليان عن معاين القرآن، من غري تكلٍّف يف ابليان، وال تعّمق يف جتنيس الالكم، بل تراـهم يُلْقون األلفاظ بداـهة ىلع 

 .يب منه املراداملعىن، فتص
مشاـهدة اتلزنيل، ومعرفة : ما سبق ذكره من األسباب اليت دعت إىل الرجوع إىل تفسريـهم من: واكن مما عّزز هلم حسن الفهم

صىل اهلل -أحوال من نزل فيهم القرآن، وكونهم أصحاب اللسان اَلي نزل به القرآن، مع ما هلم من معرفة بأحوال صاحب الرشيعة 
قال احلاكم أبو عبد اهلل، يف اتلفسري من كتاب : )اكن يعينهم ىلع فهم املراد وحسن االستنباط، قال ابن القيم ، مما-عليه وسلم

 (.14()يلعلم طالب ـهذا العلم أن تفسري الصحايب اَلي شهد الويح واتلزنيل، عند الشيخني حديث مسند: املستدرك

 (.15) (ـهو عندنا يف حكم املرفوع: )وقال يف موضع آخر من كتابه
من كتابه؛ ( عز وجل)وـهذا وإن اكن فيـه نظٌر، فال ريب أنه أوىل بالقبول من تفسري من بعدـهم، فهم أعلم األمة بمـراد اللـه 

علماً وعمالً، وـهم  -صىل اهلل عليه وسلم-فعليهم نزل، وـهم أول من خوطب به من األمـة، وقـد شاـهدوا تفسيـره مـن الرسول 
ُل عن تفسريـهم ما وجد إيله سبيلالعرب الفصحاء ىلع احل  (.16()قيقة، فال يُعدر

 عليها إن ـهذه املزّية تُوِجُب ىلع دارِس اتلفسري أن يرجع إىل أقـواهلــم، وأن يرْفهرم تفسرياتِهـم، يلرْعترِمد عليها يف اتلفسري، ويبينر 
 .مسائل اآليات وفوائدـها

ّرسُ  ْدُرُس اتلفسري أو يُدر ، وكثرياً ما تراه يكتيف بأن ينسب اتلفسري إىل (17)ه ال يهتم بإيراد أقوال الصحابةغري إن كثرياً ممن يـر
 .وغريـهم... الـمـتـأخرين من املفِسين اكلزجاج والزخمرشي وابن عطية والقرطيب وأيب حيان وابن كثري

وأفهامهم، بل قد ُيعله ينظر إىل إن يف ـهذا املسلك ما يقطُع ىلع طالب العلم شـــرف الـوصـــــول إىل علوم ـهؤالء الصحابة 
 !!.أقواهلم نظر املقلِّل من شأنـهـــــا، ويرى أن تفسرياتهم سطحّية، ال عمق فيها، وال تقرير



ٌْض، وجمانبة الصواب، وإنما اكن سبيل أـهل العلم الــراسخـيـن فيه أنهم  ، وانظر (يتكرّثون بموافقـة الصحابة)وـهذا خطأ حمر
 .ـهذا قول الزجاج أو ابن عطيـة أوغريـهم يف اآليـة: ـهذا قول ابن عـبـاس فـي اآلية، أو يقال: لكم الفـرق بني أن يُقا

 .فانظر إىل ما ستميل إيله نفسك؟، وأي قول سيطمنئ هل قلبك؟

 :سالمة قصدـهم -5
ثّر يف علمهم، حبيث يوّجه آراءـهم العلمية إىل ما يعتقدونه، وإن اكن خمالفاً للحق، بل اكن شأن  لم يقع بني الصحابة خالٌف يُؤر

 .اخلالف بينهم إظـهار احلق، ال االنتصـار للنفـس أو املذـهب اَلي ُذـِهبر إيلـه
لـقـد ظهر ـ خالف أمرـهم يف اخلالف ـ فيمن بعدـهم من أصـحـاب الـعـقـائــد الـبـاطـلــة؛ اكخلـــوارج، والـمرجئة، 

انبُة احلق، وكرث اخلالف بسـبـب كرثة اآلراء ابلاطلة، مما جعل القرآنر ُعرضًة واجلهمية، واملعزتلة، وغريـهم، فظهر يف أقواهلم جم
 .للتحريف واتلأويل، إذ لّك يرصفه إىل مذـهب، وـهذا مما سلم منه جيل الصحابة، فلم يتلّوث بمثل ـهذه اخلالفات

يناسب املذـهب، أو غريـها من االحنرافات وهلذا جاء تفسريـهم بـعـيـداً عـــن إشـكـاالت اتلأويل، ورصف اللفظ القرآين إىل ما 
 .يف اتلفسري

 :اهلوامش 
 .16املدخل إىل السنن الكربى، ص  -1

 .119ـ  193املدخل إىل السنن الكربى للبيهيق، ص: انظر -2
 .54، وشفاء العليل، ص494، 492، 313ص 3، وج216ص 2بدائع اتلفسري، ج: انظر -3

 .213ـ  211ص  3ادليـن عبد احلميد، جاملوافقـات بتحقيـق حمـيي : انظـر -4

 (.بترصف) 225ص  3املوافقات، ج -5
 .املستدرك: ، وانظر161ص  3ادلرر املنثور، ج -6

 .227ص  3، واملوافقات، ج(44ص2ج)، وقد أحال يف ـهذه املسألة ىلع انلوع اثلاين من املقاصد 223ص  3املوافقات، ج -7
 .34ص 1فتح ابلاري، ج: انظر -1

 .35ص  1فتح ابلاري، ج: انظر -3
 .37ص  1فتح ابلاري، ج: انظر -19

 .211ص  3املوافقات، ج: انظر -11
 (.ريض اهلل عنه)يعين ابن مسعود  -12

 .243ص 1فتح ابلاري، ج -13
 .251ص 2املستدرك، ج -14



 .املستدرك -15

 .494ص 3بدائع اتلفسري، ج -16
 .م عناية باتلفسريوأيضاً اتلابعني وأتباعهم ممن هل -17

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 تفسري الصحابة للقرآن
 – اجلزء اثلاىن-

  
 :مصادر الصحابة يف اتلفسري

 :للتفسري مرجعان
 .ما يررِْجُع إىل انلقل: األول

 (.1)ما يرجع إىل االستدالل: واثلاين
منها ما يرجع إىل انلقل، ومنها ما اعتمدوا فيه ىلع : ويمكن توزيع مصادر الصحابة ىلع ـهذين املرجعني؛ ألن تفاسري الصحابة

 .استنباطهم، وـهم فيه جمتهدون
 :تفصيل مصادر الصحابة

 :، ويندرج حتته قسمانما يرجع إىل انلقل: أوالً 
 :، وحتته ما ييلما يرجع إىل املشاـهدة: األول

 .أسباب الزنول -1

 .أحوال من نزل فيهم القرآن -2
 . حالة ما إذا اكن سبب الزنول متعلقاً حبال من أحوال من نزل فيهم القرآنوـهذان بينهما تالزم يف

 :، ويندرج حتته ما ييلما يرجع إىل السماع: اثلاين
 .من اتلفسري انلبوي الرصيح -صىل اهلل عليه وسلم-ما يروونه عن انليب  -1

 .ما يرويه بعضهم عن بعض -2
 .ما يروونه من الغيبّياِت  -3

 :، وينـدرج حتتـه ما ييل (االستـدالل)لق بالفهـم واالجتهـاد ما يتع: ثانياً 
 .تفسري القرآن بالقرآن -1

 .تفسري القرآن بأقوال الرسول صىل اهلل عليه وسلم مما ليس نّصاً يف اتلفسري -2
 (.املحتمالت اللغوية)اتلفسري اللغوي -3

 .تمال انلص القرآين أكرث من معىناملحتمالت املرادة يف اخلطـاب القرآنـي، أو ما يرجع إىل اح -4
 :تفصيل ـهذه املصادر



 :ما يررِْجُع إىل انلّْقلِ : أوالً 

 :ما يتعلق باملشاـهدة: األول
فإن األصل أن ما ورد من : ؛ ألن املشاـهدة ال يمكن أن تتأّّت لغريـهم؛ وَلا(ريض اهلل عنهم)ويعترب ـهذا مما تمّّي به الصحابة 

رلُّه القبو  .ل بال خالفـهذا ابلاب فإن حمر
 :ويدخل فيما يتعلـق باملشاـهدة ما ييل

 :أسباب الزنول -1
لقد سبق احلديث عن أن مشاـهدتهم ألسباب الـنـزول اكنت من أـهم أسباب رجوع من جاء بعدـهم إىل تفسريـهم، واالعتماد 

 .عليه يف فهم اآلية
اكن كذا : ل انلّص املروي يف السبب؛ كأن يقول الصحايبما اكن رصحياً يف السبـبـية، ويظهر ذلك من خال: واملراد بسبب الزنول

 .وكذا فزنلت اآلية، أو يقع سؤال فيزنل جوابه، أو غريـها مما يمكن معرفته من خالل انلص بقرائن تدل ىلع السببية الرصحية
 :معرفة أحوال من نزل فيهم القرآن -2

أشبه بسبب الزنول، حبيث لو فقدت ـهذه املعرفة لوقع اخلطأ يف  إن معرفة ـهذه األحوال تفيد يف درايتهم بقصة اآلية، اَلي ـهو
جَّ ابلرْيتر (: ))تعاىل)يف فهم قوهل ( ريض اهلل عنه)فهم املراد باآلية، كما وقع لعروة بن الزبري  ِ فرمرْن حر ائِرِ اَّللَّ عر ةر ِمن شر ْرور ا ورالْمر فر إنَّ الصَّ

ّرن يرطَّ 
ر
لرْيِه أ رر فرال ُجنراحر عر وِ اْعترمر

ر
اأ  [.151: ابلقرة..(( ]وَّفر بِِهمر

ـ أرأيِت قول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-قلـت لعائشـة زوج انليب : )قال عروة إنَّ (: ))تبارك وتعاىل)ـ وأنا يومئذ حديث الّسن 
رر فرال ُجنراحر عر  ّروِ اْعترمر

ر
جَّ ابلرْيتر أ ْن حر مر ِ فر ائِرِ اَّللَّ عر ةر ِمن شر ــــْرور ا ورالْمر فر االصَّ وَّفر بِِهمر ّرن يرطَّ

ر
فـمــــا أرى ىلع أحٍد [ 151: ابلقرة..(( ] لرْيِه أ

 .شيئاً أال يّطوف بهما
ّ، لو اكنت كما تقول اكنت: فقالت اعئشة اكنوا يُِهلّون : ، إنما أنزلت ـهذه اآلية يف األنصار(فال جناح عليه أن ال يطّوف بهما: )الكر

يٍد ـ  ْذور قُدر صىل اهلل عليه -واكنوا يتحرّجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة، فلما جاء اإلسالم سألوا رسول اهلل ملناة ـ واكنت مناة حر
وَّفر : ))عن ذلك، فأنزل اهلل -وسلم ّرن يرطَّ

ر
لرْيِه أ رر فرال ُجنراحر عر ّروِ اْعترمر

ر
جَّ ابلرْيتر أ ْن حر ِ فرمر ائِِر اَّللَّ عر ةر ِمن شر ْرور ا ورالْمر فر ا إنَّ الصَّ (( ..بِِهمر

 (.2[( )151: ابلقرة]
أن سبب الزنول قد يكون من أجل حاٍل من أحوال من نزل فيهم اخلطاب من العرب أو ايلهود، وبهذا : ويلحظ من ـهذا املثال

 .يكون املثال صاحلاً للتمثيل به يف األمرين
إذا جامعهـا من ورائهـا جاء : ولاكنت ايلهود تق: )قال( ريض اهلل عنه)ومما نزل بسبب حال من أحوال ايلهود، ما روى جابر 

َّنَّ ِشئُْتمْ : ))الودل أحول، فزنلت
ر
ْرثرُكْم أ ْرٌث لَُّكْم فراًتُوا حر  (.3[)223:ابلقرة..(( ]نساُؤُكْم حر

 :تنبيه

 :للصحابة فيما يتعلق باملشاـهدة حاتلان



لقرآن، وـهذا ـهو اَلي ينطبق عليه أن يكون الصحايب ممن حرض سبب الزنول، أو اعيش األحوال اليت نزل بشأنها ا :األوىل
 .احلديث ـهنا

 .أن يكون سمعه من صحايب آخر، وبهذا فإنه يدخل يف القسم اَلي بعده :اثلانية

 :ما يتعلق بالسماع: اثلاين
 :يشمل ـهذا القسم لك الروايات اليت يرويها الصحايب عن غريه، ويدخل يف ـهذا القسم ما ييل

 :-ليه وسلمصىل اهلل ع-الرواية عن الرسول  -1
 .ما يروونه من اتلفسري انلبوي الرصيح، وقد يقع تفسريه جواباً ألسئلتهم، أو أن يفِّس هلم ابتداءً : واملراد به

ِل يرْومٍ (: )).. تعاىل)ما رواه مسلم يف تفسري قوهل  :ومن األول*  وَّ
ر
ر اتلَّْقـورى ِمـْن أ سر ىلعر سِّ

ُ
ْسِجٌد أ َّمر مة عن أيب سل[ 191: اتلوبة..(( ]ل

كيف سمعت أباك يذكر املسجد اَلي أسس ىلع : قلت هل: مّر يب عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري قال: )بن عبد الرمحن قال
 .اتلقوى؟
يا رسول اهلل، أّي املسجدين اَلي : يف بيت بعض نسائه، فقلت -صىل اهلل عليه وسلم-دخلت ىلع رسول اهلل : قال أيب: قال

 .ـهو مسجدكم ـهذا، ملِسجد املدينة: كّفاً من حصباء فرضب به األرض، ثم قال فأخذ: أسس ىلع اتلقوى؟ قال
 (.4( )أشهد أين سمعت أباك ـهكذا يذكره: فقلت: قال

: يف املسجد عند غروب الشمس، فقال -صىل اهلل عليه وسلم-كنت مع انليب : )ما رواه ابلخاري عن أيب ذّر، قال :ومن اثلاين* 
 .الشمس؟ يا أبا ذر، أتدري أين تغيب

 .اهلل ورسوهل أعلم: قلت

 (:تعاىل)فإنها تذـهب حىت تسجد حتت العرش، فذلك قوهل : قال
لِيمِ )) ِزيِز العر ا ذرلِكر ترْقِديُر العر َّهر ٍرّ ل ْرِي لُِمْسترقر ْمُس جتر  (.5((()ورالشَّ

 :ما يرويه الصحايب عن الصحايب -2
ورد الصحايب تفسري الصحايب إيراداً من غري سؤال، أو تكون عن قد تكون الرواية عن الصحايب جمردة من السؤال، حبيث ي

 (:تعاىل)ما رواه ابلخاري عن ابن عباس يف قوهل : سؤاٍل؛ ومنه
الُِح ))..  ْوالهُ ورِجرْبِيُل ورصر ر ـُهور مر لرْيِه فرإنَّ اَّللَّ ررا عر اـهر إن ترظر ِهريٌ ور ُة برْعدر ذرلِكر ظر  [.4:اتلحريم(( ]الُمْؤِمننِير ورالْمرالئِكر

، فمكثت سنة، فلم أجد -صىل اهلل عليه وسلم-أردت أن أسأل عمر عن املرأتني اللتني تظاـهرتا ىلع رسول اهلل : قال ابن عباس
 بالوضوء، فأدركته باإلداوة، فجعلت أسكب أدركين: هل موضعاً، حىت خرجت معه حاّجاً، فلما كّنا بظهران ذـهب عمر حلاجته، فقال

 يا أمري املؤمنني، من املرأتان اللتان تظاـهرتا؟: عليه، ورأيت موضعاً، فقلت
 (.6( )اعئشة وحفصة: فما أتممت الكيم حىت قال: قال ابن عباس



ايب لم حيرض السبب أو احلال، ما اكن من أسباب الزنول، أو أحوال من نزل فيهم القرآن، إذا اكن الصح: ويدخل يف باب الرواية
الرواية، وروايته مقبولة يف ذلك، وإن لم ينسبها إىل من رواـها هل من الصحابة، وذلك ألن الصحابة عدول : فإن طريقه يف ذلك

 .باتفاق األمة

 .ويمكن اتلمثيل هلذا بما يرويه صغار الصحابة أو من تأخر إسالمهم من أحداٍث لم حيرضوـها أو يعارصوـها
بنِير (: ))تعاىل)ما رواه أبو ـهريرة وابن عباس يف تفسري قوهل : مثلة ذلكومن أ ْقرر

ر
تركر األ ِشرير نِذْر عر

ر
من أن [ 214: الشعراء(( ]ورأ

 (.7)إىل آخر احلديث.. صعد الصفا، ونادى بطون قريش -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
جرة بثالث سنني، واحلدث اَلي يرويانه يف تفسري اآلية اكن بمكة، وذلك أن أبا ـهريرة أسلم يف املدينة، وابن عباس ودل قبل اهل

 .واكن يف أوائل سيّن ابلعثة
 :ما يروونه من املغّيبات -3

تشمل األمور الغيبية ما مىض، وما سيكون، واألخبار املاضية إما أن يكون مصدرـها الرسول، وـهذا ـهو املراد، وإما أن يكون 
 .يف ابلحث السابق مصدرـها أـهل الكتاب، وـهذا يدخل

 .، وقد يرد منها ما ـهو عن أـهل الكتاب-صىل اهلل عليه وسلم-أما األخبار املستقبلية، فالغالب أنها عن رسول اهلل 
 .؟ -صىل اهلل عليه وسلم-كيف نُمّّيُ ما روي عن أـهل الكتاب مما روي عن انليب : وـها ـهنا مسألة حتتاج إىل حبث، ويه

 .(*.: )...............اجلواب
ـ .. ـهذا ويه عند الصحابة ىلع قسمني من (. اإلرسائيليات)وما يُروى عن أـهل الكتاب، فقـد اصطلـح العلمـاء ىلع تسميتـه ب

 :حيث اتلحّمل يف الرواية

اكبن سالم من الصحابة، وكعب األحبار وأيب اجلدل من : ، وـهذا يأخذونه عن بعض مسلمة أـهل الكتابالسماع منهم: األول
 .اتلابعني

ويظهر من استقراء املرويات اإلرسائيلية أن الصحابة ال يسندون مروياتهم ـ يف الغالب ـ مما ُيعل ابلاحث ال ُيزم باألخذ 
 .املبارش عن ُمِسلمِة بين إرسائيل، بل قد يكون مما اّطلعوا عليه وقرؤوه، واهلل أعلم

جلس ابن عباس إىل عبد اهلل بن سالم، فسأهل عن اهلدـهد، : )قالما رواه ابن جُملّز، : ومن أمثلة الرواية عن عبد اهلل بن سالم
 .لم تفّقده سليمان من بني الطري؟

اهلدـهد، فذلك : من يعلم ُبْعدر املاء؟، قالوا: إن سليمان نزل مزنلة يف مسرٍي هل، فلم يرْدرِ ما ُبْعُد املاء، فقال: فقال عبد اهلل بن سالم
 (.1( )حني تفّقده

، وـهو ما يقرؤونه من كتب أـهــــل الكتاب، كما حصل لعبد اهلل بن عمرو بن العاص من من طريق الوجادةما يكون : اثلاين
 (.3)إصابته زاملتني فيها كتٌب من كتب أـهل الكتاب 

 :اْستِْطررادٌ 



تفسري الصحابة،  مما حيسن توجيه انلظر إيله يف ـهذا املبحث، أن بعض املعارصين قد شّن اغرة ىلع وجود مرويات بين إرسائيل يف
 .وعّد ذلك من عيوب تفسريـهم

ال سلف األمة من املفِسين صحابًة، وتابعني، ولقــــد اكن ـهؤالء أعلم : واَلي ُيب اتلنّبه هل أن احلديث عن اإلرسائيليات يرطر
 .انلاس باتلفسري، وأعظم اَلائدين عن ادلين لك حتريـف وبطالن

 .اإلرسائيليات، أفلم يكونوا يعرفون حكم روايتها ومزنتلها يف اتلفسري؟ لقد جتّوز سلف ـهذه األمـــــة فـي رواية

 .، وإذا اكن ذلك كذلك؟ فما الرضر من روايتها؟!ألم يكونوا يمّّيون ـهذه اإلرسائـيـلـيـات اليت استطاع املتأخرون تميّيـها؟
 .ـف يف قبول اخلرب؟أال يكيف الـمـفـسـر بـأن حيكـم ىلع اخلرب بأنـه إرسائيلـي، مما ُيعلـه يتوق

حيتاج إىل إاعدة نظر فيما يتعلق بمنهج سـلـف األمة يف روايتهم هلا، ومن أـهم ما ُيب حبثه يف ذلك ما ( اإلرسائيـلـيات)إن حبث
 :ييل

ةٍ  -1 ْعُل مرويات لك مفٍِس ىلع ِحدر ُْع مروياتهم فيها، وجر  .مجر
 .ه هلا، فهل اكن يكتيف بعرضها ثقًة منه بتالميذه انلاقلني عنه؟مـحــاولة معرفة طريق حتّمل املفِس هلا، وكيفية أدائ -2

 .أو ـهل اكن ينقدـها، ويبني تلالميذه ما فيها؟
 .ما مدى اعتماد املفِس عليها؟ -3

 .وـهل اكن يذكــرـها ىلع سبيل الرواية ملا عنده يف تفسري ـهذه اآلية، من غري نظر إىل صحة وضعف املروي؟
 .بيل االستئناس بها يف اتلفسري؟أْو ـهل اكن يرويها ىلع س

 .أو ـهل يعتمد عليها، ويبين فهم اآلية ىلع ما يرويه منها؟

تلك املسائل وغريـها ال يتأّّت إال بعد مجع املرويـات، واسـتـنـطـاقهـا إلبـراز جوابات ـهذه األسئلة وغريـها مما يمكن أن يرُثورر 
 .مع ابلحث

 .واهلل أعلم. قـفـهــــم من اإلرسائيليات فـي اتلفسيـرثم بعد ـهذا يمكن استنباط منهج السلف ومو
 :اهلوامش 

ّدٌق، وإما استدالل حمّقٌق : العلم: )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -1  (.55مقدمة يف أصول اتلفسري، ص( )إما نقٌل ُمصر
 (.25ـ  24ص 1فتح ابلاري، ج)رواه ابلخاري  -2

 (.37ص 1فتح ابلاري، ج)رواه ابلخاري  -3
 (.1331رقم )رواه مسلم يف صحيحه  -4

 (.492ص 1فتح ابلاري، ج)ابلخاري : انظر -5
 (.527ص 1فتح ابلاري، ج)رواه ابلخاري  -6



 (.369ص  1فتح ابلاري، ج)صحيح ابلخاري: انظر روايتهما يف -7
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 تفسري الصحابة للقرآن
- اجلزء اثلالث-

  
 (:االستدالل)ما يتعلق بالفهم واالجتهاد : ثانياً 

يكون معتمد املفِّس يف ـهذا القسم العقـل، وال خالف فـي أن الصحـابة قد اجتهدوا يف بيان القرآن، وقد نّبه ابن األثري إىل 
أن ال يتلكم أحد : وباطـل أن يكون املراد به : )، حيث قال(1...()برأيه( عز وجل)من قال يف كتاب اهلل : )رشحه حلديث ذلـك يف

قد فِّسوا القرآن، واختلفوا يف تفسريه ىلع وجوهٍ، ولـيـس كــل ما قالوه ( رضـي اهلل عنهم)يف القرآن إال بما سمعه، فإن الصحابة 
، فإن اكن اتلأويل مسمواعً (2()امهلل فّقهه يف ادلين وعلّمــه الـتــأويــــــل: ) داع البن عباس، فقالسمعوه من انليب، وإن انليب

 (.3()اكتلزنيل، فما فائدة ختصيصه بذلك؟

 :ويشتمل ـهذا القسم ىلع أربعة أنواع، يه 

 :تفسري القرآن بالقرآن  -1
رأي، وذلك أن ربط الصحايب بني آية وأخرى اكن معتمداً ىلع قد سبق احلديث عن أن تفسري القرآن بالقرآن مرجعه إىل ال

انرُهم (: ))تعاىل)العقل، ولو اكن عنده سنٌد إىل رسول اهلل َلكره، مثل ما مـــّر ذكره يف تفسري قوهل  رْم يرلْبُِسوا إيمر ل ُنوا ور ِينر آمر اَلَّ
سند إىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم[ 12: األنعام(( ]بُِظلْمٍ 

ُ
 . حيث أ

 :ومن األمثلة الواردة عنهم يف تفسري القرآن بالقرآن ما ييل
ْت (: ))تعاىل)عن عـمــر بن اخلطاب يف تفسري قوهل  إذرا انلُُّفوُس ُزوِّجر أن يؤلف لك قوم إىل : تزوُيها: قال[ 7: اتلكوير(( ]ور

نُوا ير : ))شبههم، وقال ا اكر مر ُهْم ور ْزوراجر
ر
لرُموا ورأ ِينر ظر وا اَلر  (.4[)22:الصافات(( ]ْعُبُدونر اْحرُشُ

 .كيفية استفادة الصحابة من القرآن يف تفسريـهم: و مما حيـسـن حبثه يف ـهذا املوضوع

 :تفسري القرآن بأقوال الرسول صىل اهلل عليه وسلم مما لم ينص فيها ىلع اتلفسري  -2
 . ُيتهد يف ربط احلديث بمعىن اآليةسبق احلديث عن ـهذا القسم، وأن معتمد املفِس ـهاـهنا العقل، وذلك ألن الصحايب



فضل صالة اجلمع ىلع صـــالة الواحد مخس : )، عن انليب قال(ريض اهلل عنه)مـــــا رواه ابلخاري عن أيب ـهريرة : ومن أمثلته
ْجرِ إنَّ  ورقُْرآنر : ))اقرؤوا إن شئتم: )يقول أبو ـهريرة( وعرشون درجة، وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة انلهار يف صالة الصبح الفر

ْشُهوداً  نر مر ْجِر اكر  (.5((()قُْرآنر الفر

 .فنالحظ أن أبا ـهريرة نّزل احلديث ىلع معىن اآلية، فجعل اجتماع املالئكة ـهو الشهود اَلي حيصل يف صالة الفجر
 ( :املحتمالت اللغوية)اتلفسري اللغوي  -3

اتلفسري اللغوي، وإذا روي عن أحدـهم تفسري لغوي، فإن حملّه  فهم أئمة: ، وَلا(ريض اهلل عنهم)نزل القرآن بلغة الصحابة 
 .القبول

 :وبانلظر إىل األلفاظ اللغوية املفِّسة جتد أنها ىلع قسمني
، وـهذا ما ال يقع فيه خالف، وـهو أشبه بأن ُيعل من القسم اَلي طريقه السماع ال أالّ حيتمل اللفظ إال معىن واحداً : األول

 .ة إلعمال الرأي يف مثل ـهذااالجتهاد، لعدم احلاج
، فيف مثل ـهذا يكون اتلّمّّيُ وإعمال الرأي اعتماداً ىلع املعىن اللغوي، ما حيتمل أكرث من معىن، والسياق حمتمل هلا مجيعها: اثلاين

أقوال، اثنني منها عن أن فيه ثالثة [ 26: املطففني(( ]ِختراُمُه ِمْسٌك (: ))تعاىل)ما ذكره الطربي يف تفسري قوهل : ومـن أمثلـة ذلك
 :صحابيني

: أما إنه ليس باخلاتم اَلي خيتم، أما سمعتم املرأة من نسائكم تقول: )بمعىن ِخلُْطُه، وـهذا قول ابن مسعود، قال: القول األول
 (.طيب كذا وكذا خلطه مسك

آخر يشء جعل فيها حىت ختتم  طّيب اهلل هلم اخلمر، فاكن: )آخر رشابهم، وـهذا قول ابن عباس، قال: بمعىن: القول اثلاين
 (.6()باملسك

 :ما يرجع إىل احتمال انلص القرآين أكرث من معىن  -4

قد حتتمل اآلية أكرث من معىن، فيذكر صحايب أحد ـهذه املعاين، ثم يذكر اآلخر معىًن غريه من املعاين املحتملة هلذا اخلطاب 
 .اثلالثة فيما يتعلق باالجتهادالقرآين، وقد يعتمد يف اختياره ىلع ما سبق من األقسام 

برٍق (: ))تعاىل)تفسريـهم قوهل : ومن أمثلة ذلك ن طر برقاً عر ُُبَّ طر كر ْ ُُبَّ ))، ورد يف قوهل [13: االنشقاق(( ]لررتر كر ْ : قراءات، منها(( لررتر
 :من وّجه إيله اخلطاب؟، ىلع قولني: فتح اتلاء وابلاء، وقد اختلف يف

برٍق ))ول، واختلف يف معىن أن اخلطاب موّجه للرس: األول ن طر برقاً عر  :ىلع ـهذا القول ىلع معنيني(( طر
 .لرتكُب يا حممد حاالً بعد حال، وأمراً بعد أمر من الشدائد، وـهذا مروي عن ابن عباس من طريق جماـهد والعويف -1

 .لرتكُب يا حممد سماًء بعد سماٍء، وـهذا مروي عن ابن مسعود من رواية علقمة -2
ْمرر أخرى، فتصري وردة اكدلـهان، : أنها تتغرّي رضوباً من اتلغرّي : ن اخلطاب موّجه للسماء، واملعىنأ: اثلاين تتشقق بالغمام مّرة، وحتر

 (.7)وتكون أخرى اكملهل، وـهذا مروي عن ابن مسعود من رواية مرة اهلمذاين و إبراـهيم انلخيع



 اخلطاب، ويف األول يوافقه ابن عباس يف ـهذه اجلزئية، ثم خيالفه يف يف ـهذا املثال جتد البن مسعود قولني يف حتديد من وّجه هل
 .معىن الركوب طبقاً عن طبق

 .وما اكن ذلك االختالف إال الحتمال ـهذا انلص ـهذه املعاين املذكورة، فأبدى لك واحد منهما أحد ـهذه املحتمالت

 :يف اجتهاد الصحابة يف حياة الرسول صىل اهلل عليه وسلم : مسألة 
 :تُظهر بعض انلصوص أن الصحابة اكن هلم اجتهادات يف فهم اخلطاب القرآين وتفسريه يف عرص الرسول، واكن الجتهادـهم حاتلان

ذات )بعثين رسول اهلل اعم : األثر املروي عن عمرو بن العاص، قال: ، ومن ذلكأن يُِقّر الرسول اجتهادـهم: احلالة األوىل
شديدة الربد، فأشفقت إن اغتسلت أن أـهلك، فتيّممت به، ثم صليت بأصحايب صالة الصبح،  ، فاحتلمت يف يللة باردة(السالسل

نعم يا رسول اهلل، إين احتلمت يف : ياعمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: )فلما قدمت ىلع رسول اهلل ذكرت ذلك هل، فقال
ُكمْ : ))يللة باردة شديدة الربد، فأشفقت إن اغتسلت أن أـهلك، وذكرت قول اهلل نُفسر

ر
ال ترْقُتلُوا أ فتيممت، ثم [ 23: النساء(( ]ور

 (.1()صليت، فضحك، ولم يقل شيئاً 
ا))تال رسول اهلل يوماً : )ما رواه الطربي عن ـهشام بن عروة عن أبيه، قال: ومنه  الُهر ْقفر

ر
ر قُلُوٍب أ ْم ىلعر

ر
بَُّرونر الُقْرآنر أ فرال يرتردر

ر
(( أ

يفتحها أو يفرجها، فما زال الشاب يف نفس ( عز وجل)بل عليها أقفاهلا، حىت يكون اهلل : ل ايلمن، فقال شاب من أـه[24: حممد]
 (.3()حىت ُويّلَّ فاستعان به( ريض اهلل عنه)عمر 

ّحح الرسول فهمهم لآلية : احلالة اثلانية   :أن يُصر
رْم يرلْ (: ))تعاىل)تفسريـهم الظلم، يف قوهل : ومثاهل  ل ُنوا ور ِينر آمر انرُهم بُِظلْمٍ اَلَّ ، فقد فهم الصحابة أن الظلم [12: األنعام(( ]بُِسوا إيمر

 (.19)، فأخربـهم الرسول باملراد بالظلم يف اآلية، وأنه الرشك(وأينا لم يظلم نفسه: )اعم يشمل مجيع أنواعه، وذلك بقوهلم

ىتَّ يرتر (: ))تعاىل)ومنه حديث عدي بن حاتم، يف قوهل   ُبوا حر ُُكُوا ورارْشر ْجرِ ور ّرْسوردِ ِمنر الفر
ر
ّرْبيرُض ِمنر اخلرْيِط األ

ر
ر لرُكُم اخلرْيُط األ (( برنيَّ

أبيض وأسود، ثم جعلهما حتت وسادة، ثم جعل ينظر إيلهما يف بعض الليل، : إىل عقالني( ريض اهلل عنه)حيث عمد [ 117: ابلقرة]
 (.11)املراد بهما سواد الليل وبياض انلهار فلم يستبينا، فلما أصبح أخرب الرسول بفعله، فأرشده الرسول إىل أن

فيف ـهذين املثالني تالحظ أن الصحابة فهموا اآلية ىلع معىن حمتمل، لكنه غري املراد، فأرشدـهم الرسول إىل املعىن املراد باآلية، 
 .ولم ينههم عن تفّهِم القرآن إال بالرجوع إيله

 :حكم تفسري الصحايب 

 .ال يصلح إطالق احلكم ىلع تفسري الصحايب مجلة من حيث االحتجاج به أو عدمه، بل البّد من اتلفصيل يف تفسري الصحايب
لقد سبق ذكر أن الصحابة ُيتهدون يف اتلفسري، وـهذا االجتهاد عرضة للخطأ، ألن الواحد منهم غري معصوم حىت يقبل منه لك 

 .قوهل
االختالف يف اتلفسري، وبهذا ال يكون قول أحدـهم حجة؛ ألن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن  ثم إن ـهذا االجتهاد مداعة لوقوع

 .قول بعضهم حجة ىلع بعٍض 
 .انلقلية واالستداليلة: ويمكن تزنيل احلكم مقّسماً ىلع مصادرـهم



 :املصادر انلقلية : أوالً 

 :يشمل احلكم ىلع املصادر انلقلية ما ييل
 .نزل فيهم القرآن، واألمور الغيبيةأسباب الزنول، وأحوال من 

ويمكن القول بأن ـهذه األمور اثلالثة هلا حكم الرفع؛ ألن الصحايب ليس هل يف ـهذه األمور إال انلقل، وإن نُسب إيله اتلفسري، 
 .فإنما ـهو ىلع سبيل اتلوسع يف إطالق اتلفسري هل، وألنه ـهو انلاقل هل

، إذ قد تُطلق عبارة الزنول ويراد بها أن املذكور يف (أسباب الزنول)جتهاد يف وحيرتز يف ـهذا احلكم مما يكون من قبيل اال
 .نزلت ـهذه اآلية يف كذا وكذا: الزنول داخل يف حكم اآلية، وكثرياً ما تصّدر بقوهلم

وـهذا إنما قاهل قد يرد عنهم أقوال كثرية يف سبب الزنول، ويه غري رصحية يف السببية، وإنما تكون داخلة يف حكم اآلية، : وَلا
 .من قاهل اجتهاداً منه

 .أحوال من نزل فيهم اخلطاب، إذ قد يقع االجتهاد يف محل معىن اآلية ىلع حاٍل من األحوال: ويلحق بهذا
 :وقد يرد يف اآلية سببان صحيحان رصحيان، فتحمل اآلية عليهما، ومن ذلك ما ييل

اُؤُكْم حر (: ))تعاىل)ما ورد يف سبب نزول قوهل  َّنَّ ِشئُْتمْ نِسر
ر
ْرثرُكْم أ  [223: ابلقرة(( ]ْرٌث لَُّكْم فراًتُوا حر

أوـهم؛ إنما اكن ـهذا اليّح من األنصار وـهم أـهل وثٍن مع ـهذا ( واهلل يغفر هل)إن ابن عمر : )روى أبو داود عن ابن عباس، قال
ن بكثري من فعلهم، واكن من أمر أـهل الكتاب اليح من يهود وـهم أـهل كتاب واكنوا يرون هلم فضالً عليهم يف العلم، فاكنوا يقتدو

 .أن ال يأتوا النساء إال ىلع حرٍف، وذلك أسرت ما تكون املرأة، فاكن ـهذا اليح من األنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم

 .واكن ـهذا اليّح من قريش يرشحون النساء رشحاً منكراً، ويتذلذون منهن مقبالت مدبرات ومستلقيات

إنما كّنا نُؤىت : ن املدينة تزوج رجل منهم امرأة من األنصار، فذـهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه، وقالتفلما قدم املهاجرو
ِير  ْرٌث (: ))عز وجّل )أمرـهما، فبلغ ذلك رسول اهلل، فأنزل اهلل ( انترش)ىلع حرٍف، فاصنع ذلك وإال فاجتنبين، حىت رشر اُؤُكْم حر نِسر

َّنَّ 
ر
ْرثرُكْم أ  (12(.)موضع الودل: مقبالت ومدبرات ومستلقيات، يعين بذلك: أي[ 223: ابلقرة(( ]ِشئُْتمْ  لَُّكْم فراًتُوا حر

إذا جامعها من ورائها جاء الودل أحول، فزنلت : اكنت ايلهود تقول: )ـ وروى ابلخاري عن جابر يف نزول ـهذه اآلية ما ييل
َّنَّ ِشئْتُ ))

ر
ْرثرُكْم أ ْرٌث لَُّكْم فراًتُوا حر اُؤُكْم حر  (.13((()مْ نِسر

 :فيف ـهذين السبُب ترى ما ييل

 .أنها حتيك حاالً من أحوال من نزل فيهم القرآن، وقد سبق أن السبب قد يكون يف ذكر حاٍل من أحوال العرب -1
 .أن ابن عباس ذكر السبب يف قضية طريقة اجلماع يف خرب الرجل القريش واألنصارية -2

 .ق اجلماعأن جابر ذكر السبب يف نتيجة إحدى طر -3
 .وقد أنزل اهلل ـهذه اآلية إلبطال ـهذين احلالني الذلين اكن يعمل بهما ايلهود واألنصار



ـهذا احلديث وأشباـهه : )ـهذا، وقـد أخبـر الـحـاكـم أن ســبـب الزنول هل حكم الرفع؛ فقد قال بعد حديث جابر السابق
ويح واتلزنيل، فأخرب عن آيـــــة من القرآن أنها نزلت يف كذا مسنـدة عن آخرـها، وليست بموقوفة، فإن الصحايب اَلي شهد ال

 (14(.)وكذا، فإنه حديث مسند

كما حيرتز يف املغيبات من أن تكون من مرويات بين إرسائيل، فإذا سلمت من ذلك فإن هلا حكم املرفوع؛ ألن األمور * 
 .الغيبية ال يمكن القول فيها باالجتهاد

 (.موضــــع قديم الرمحن)بأنه ( الكريس)يف تفسري ( ريض اهلل عنه)ن عباس ما روي عن اب: ومن أمثلته 
 .وال سبيل للوصول إيلها إال بانلقل، وال جمال لالستنباط فيها( عز وجل)فـهـذا املثال يتعلق بصفات اهلل 

تمل أن يكون مما تلّقاه فإن ـهذا اتلفسري حي: إن ابن عباس قد اشتهر عنه األخذ من مرويات بين إرسائيل، وعليه: فإن قيل
 .عنهم؟

أنه ال يُظّن بابن عباس أنه يرجع إيلهم يف معـرفــــة صفات اهلل، وـهم من أـهل اتلعطيل هلا، فمثل ـهذه املسائل : فاجلواب
 .املتعلقة باهلل ال تؤخذ إال من الـمـعـصـــــوم يف خربه، وـهو الرسول صىل اهلل عليه وسلم 

مـثـــل قـول ابن عباس، وـهذا مما يُعّزز قول ابن عباس، ( 15)ذا اتلفسري، بل قد صّح عن أيب موىسثم إن ابن عباس لم ينفرد به
 .ويدل ىلع تلقيه من الرسول، واهلل أعلم

 :أما ما يثبت من ـهذه املغيبات أنه من اإلرسائيليات فإنه ينظر إيله
، وإن اكن خمالفاً هلم : ا ُرّد وترك، وإن لم تظهر فيه موافقة وال خمالفة فاحلكم فيهإن اكن موافقاً ملا يف الكتاب والسنة قُبِلر

 .اتلوقف، واهلل أعلم

 ( :االجتهاد)املصادر االستداليلة : ثانياً 
 .سبق تقسيم ـهذه املصادر إىل أربعة أقسام، وسيكون احلديث ـهنا اعّماً عنها

 .واتلفسري إما أن يكون بياناً عن لفٍظ، وإما أن يكون بياناً عن معىنً 
: فإذا لم حيتمل اللفظ أو املعىن املراد إال تفسرياً واحــــــداً ال غري، فإن ـهذا مما ال جمال لالجتهاد فيه، وحكم ـهذا اتلفسري

 .القبول؛ لعدم احتمال غريه
االجتهاد حيتمل  أما إذا وقع االحتمال يف اآلية، فإن ـهذا جمال االجتهاد والرأي، وإذا اكنت اآلية حمتملة ألكرث من قول، فإن ـهذا

 :أمرين
 .فإن ـهذا حجة ُيب قبوهل عنهم( أو اكن يف حكمه؛ اكإلمجاع السكويت)أن يكون مما توافق عليه اجتهاد الصحابـة  :األول

أن يقع بينهم خالف حُمـّقـــق، فـفـي ـهــــذه احلالة ال يمكن القول حبجّية ـهذه األقوال، وال بأحدـها ىلع اآلخر؛ ألن  :اثلاين
 .معىن اآلية كذا ألنه قول ابن عباس، مع وجود خمالٍف هل من الصحابة: أحدـهم ال يكون حجة ىلع اآلخر، فال يقالقول 



وإنما يكون عمل من بعدـهم يف مثل ـهذه احلالة الرتجيح بديلل صالح للرتجيح، وحمّل ـهذا ابلحث موضع آخر، وـهو قواعد 
 واهلل أعلم.. يكون من أقوال الصحابة الرتجيح؛ ألن املراد ـهنا بيان ما يكون حجة وما ال

 :اهلوامش 

 ابليان . 739/أخرجه أبو داود، كتاب العلم، وضعفه األبلاين يف ضعيف سنن أيب داود، ح( 1
 ابليان . 2111/، ح2337/، وصحح إسناده أمحد شاكر، ح266ص1أخرجه أمحد، ج( 2

 .4ص2جامع األصول، ج( 3
 . 439ص 1ادلر املنثور،  ـج: انظر ( 4

 .251ص 1فتح ابلاري،  ـج: انظر ( 5
 ..197، 196ص 39انظر أقواهلم يف تفسري الطربي، ج( 6

 .122،124ص 39انظر مروياتهم يف تفسري الطربي، ج(7
 .أخرجه أمحد وأبو داود( 1

 .51ص 26تفسري الطربي،  ـج( 3
 .(441ص 6،  ـج119ص 1فتح ابلاري،  ـج)انظر رواية ذلك يف صحيح ابلخاري ( 19

 (..231ص 1فتح ابلاري،  ـج)انظر روايته يف صحيح ابلخاري ( 11
 . 294،295ص 6عون املعبود،  ـج: انظر ( 12

 .37ص 1فتح ابلاري،  ـج: انظر ( 13

 .29معرفة علوم احلديث، ص( 14
 .، وقد صحح إسناد أيب موىس(47ص1 ـج)أشار إىل روايتهما ابن حجر يف الفتـح ( 15
 

 


