
 مصادر التفسير

(3) 
 تفسـير الصحابـة للقـرآن

 –الحلقة األولى  -

 كتبة
 مساعد بن سليمان الطيار

  

يرـرر هللا هللا )سـبحا ل( لرسـولل  ِي ، جعلمـ( ن صـار ده،ـل، ووءرا  -صـلى هللا عليـل وسـل(-الـصـحـابــة )رضـوان هللا عـلـيــم(( 
ّّ الـ،ـاس -صـلـى هللا عـلـيـل وسـلـ(- بّيل  قلوبًا، ونعمقم( علمًا، ونبعده( عن التكلف، حفظ هللا بم( الـدهن، ، وهــ( نرّق

 و شره بم( في العالمين، وكا وا في علمل بين مهللاْكثٍر ومهللاقّل.
فوجــدتم( كااِــال )ال(ــدهر(، فـااِــــال هـــرو   -صـلـــى هللا عليــل وســل(-قـــام مـســــروقق )لقــد جالســم نصــحا  محمــد 

، وااِــال هــرو  العشــر ، وااِـــال هــرو  الملــة، وااِــال لـــو  ــــ م بـــل نهـــل األر  الـرجـــــل، وااِــــال هــرو  الـــرجلين
 (.1ألصـدره(، فوجدت عبد هللا ابن مسعود من للك ااِال( )

ومعرفة نحوالـل، فـ ن ألقــوالـمـــ( تقـّدمًا علـى  -صلى هللا عليل وسل(-ولـيمـا كان لم( من الصحبة والقر  من رسوم هللا 
ونر من نقوالم( إلا اِتلفوا، غيـر ِـارجين ع،مـا غيرها ع،د نهل ا لعل(، فتجده( يعتمدون عليما في بيان الدهن، ويتخّيرهللا

 (.2إلى غيرها )
َر صـدق هـذا  هذا، وقد تمّي ت نقــوالم( بالعمق مـــن غير تكّلف، ومن  ظر في تفسيراتم( وواء ما بأقوام المتأِرين عرـرر

 القوم.
ه الفكـر ، وبـّين مـا للصـحابة مـن م ّيـة فـي مبـاراتم( التفسيريــة اامـايهللا ابـن القيــ( فـي ولقد كان من نبرء مرْن نظمر هـذ

 (.3كتبل، ومن للك قوللق )... فعاد الصوا  إلى قوم الصحابة، وه( نعل( األّمة بكتا  هللا ومهللاراده( )
 نهمية تفسير الصحابةق

 وهذه األسبا  كالتاليقوقد لكر العلما  نسبابًا تدّم على نهمية الرجوع إلى تفسيره(، 
 ن م( شمدوا الت، يل، وعرفوا نحواللق -1

لقد كان لمشاهدتم( الت، يل، ومعرفة نحوالـل نكبـر األ ـر فـي علـّو تفسـيره( وصـحتل، إل الشـاهد هـدرم مـن الفمـ( مـا   
 هدركل ال(ائب.

باشـرتم( للوقـائو وال،ـواءم، وتـ،ـ يــــل وفي حجّيةي بيان الصحابة للقرآن، فيما لو اِتلفوا، قام الشاطبيق )ونما الثا يق م
الــوحي بالكتــا  والســّ،ة، فمــ( نْقعرــدهللا فــي فرْمــ(ي القــرائن الحاليــة، ونعــَر بأســبا  الت، يــل، ويـدركــــون مــا   هدركــل غيــره( 

 بسبب للك، والشاهد هرى ما   هراه ال(ائب.
لعمـل عليـل علـى الـصــــوا ، وهـــذا إن لـ( فـمـتـى جا  ع،م( تقييـدهللا بعـا المطلرقـات، نو تخصـيض بعـا العمومـات، فا

 (.4ه،قل عن نحده( ِالَ في المسألة، ف ن ِالف بعضم( فالمسألة اجتمادية( )
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ومـعـرفـــة نسبا  ال، وم  ءمة لمن نراد عل( القرآن؛ ألن الجمل بأسبا  ال، وم مهللاوقيٌو فـي الّشـبرل وااشـكـــا ت، ومهللاـــوريٌد 
 ااجمام حتى يقو ا ِتالَ. للـ،ـصــوص الظاهر  مروريدر 

ـ(هللا بمـا الخطـا ، وإلا فـات  قـل بعـا  وإ ما يقو للك؛ ألن معرفـة نسـبا  الـ،ــ وم بمـ،ـ لــــة مقتضـيات األحـوام التـي يهللاْفمر
 القرائن الّدالـة فات فـمـ( الكالي جملة، نو فم( شيٍ  م،ل.

مــات فــي فمــ( الكتـا  بــال بــّد، ومع،ــى معرفــة ومعرفـة نســبا  ال،ــ وم رافعــة لكـل مشــكٍل فــي هــذا الــ،م ، فمـي مــن المم
 (.5السبب هو مع،ى مقتضى الحام )

إن مّما هدّم على ما سبق من الكاليق مـا رواه نبـو الـشـيــا وابـن مردويـل والحـاك( عـن ابـن مبـاس )رضـي هللا ع،ممـا( 
امق ليـ(ر تجلـد ي ب بي،ـي وبي،ـك قامق )نهللاتير برجٍل من المماجرين األولين ـ وقد شر  الخمـر ـ فـأمر بـل عمـر نن يهللاجلـد، فقـ

 كتا  هللا، قامق وفي نّ  كتا  هللا تجد نن   نجلدم .
ـا طرعيمهللاـوا..((  ال يمر ٌَ في ،رـا اتي جهللا ـاليحر لهللاـوا الص  ،هللاـوا ورعرمي هنر آمر لرـى الرـذي مائـد ق قامق ف ن هللا )تعـالى( يقـوم فـي كتابـلق ))لرـْيلر عر

ــ(93 ــوا الصــالحات   ــوا وعمل ــذهن آم، ــا مــن ال ــدرًا، ونحــدًا، والخ،ــدق،  [، فأ  اتقــوا ونحســ،وا؛ شــمدت مــو رســوم هللاق ب
 والمشاهد.

وّدن عليل   فقام عمرق ن  تررهللا
ـوا هللا قبـل نن حـّري  فقام ابن مباسق هؤ   اآليات   لم عذرًا للماضين، وحّجة على الباقين، عذرًا للماضـين؛ أل مـ( لرقهللا

ـا هللا وراألرْء يهللا..((  المائـد ق هللا عليم( الخمر، وحجة على الباقين؛ ألن هللا ي ـرهللا وراألر صر ْيسي ْمرهللا ورالمر ا الخر [ 90قومق )).. إ  مر
 (.6[. حتى بلغ اآلية األِرى()90 المائد ق 

فا ظر كيف ِفـي علـى هـذا البـدرّ  )رضـي هللا ع،ـل( حكـ( هـذه اآليـة لــّما لـ( يكـن يعلـ( سـبب   ولمـا  وكيـف لـ( تكـن 
لة ع،د من عل( سبب   ولما    ف، لما م، لتما، وبّين مع،اها.مشكر

 ن م( عرفوا نحوام من   م فيم( القرآنق -2
يقوم الشاطبي ـ في بيان نهمية معرفة األحـوام فـي التفسـير ـق )ومـن للـكق معرفـة عـادات العـر  فـي نقوالمـا ونفعالمـا 

( القـرآن م،ـل، وإ  وقـو فـي ومجار  نحوالما حالة الت، يل، وإن ل( يكن  رّ( سبب ِاص،   بّد لمن نراد الخو  في علـ
 (.7الّشبل وااشكا ت التي هتعّذر الخروج م،ما إ  بمذه المعرفة( )

ومن األمثلة التي تدّم على نهمية معرفة نحوالم( في التفسيرق ما رواه البخـار  فـي تفسـير قولـل )تعـالى(ق ))لرـْيلر -ن 
ــ(ْ  بّيكهللا ــن ر  ٌَ نرن ترْبتر(هللاــوا فرْضــاًل مّي ــا ،ر ــْيكهللاْ( جهللا لر [ عــن ابــن مبــاس )رضــي هللا ع،ممــا( قــامق )كا ــم عهللاكــاٌ  198..((  البقــر ق عر

ٌَ نرن ترْبتر  ـــ،را ــْيكهللاْ( جهللا لر ـــروا فـــي المواســـ(، ف، لــم ))لرــْيلر عر ـ(ـــوا ومجّ،ـــٌة ولو المجــاء نسواقـــًا فــي الجاهليــة، فتأّ مـــوا نن هرّتجي
بّيكهللاْ(..(( في مواسـ( الحج()  (.8فرْضـاًل مّين ر 

انر ده،مــا يقفــون الم دلفــة،  ومثلـــل -ن مــا رواه البخــار  عــن عائشـــة )رضــي هللا ع،ممــا( قالــمق )كا ــم قــريي ومــن در
، وكان سائر العـر  يقفـون بعرفـات، فلمـا جـا  ااسـالي نمـر هللا  بّيـل   -صـلى هللا عليـل وسـل(-وكا وا يسّمون الحهللاْملهللا

 )).. ــاسهللا ــا ر ال،  ْيــ هللا نرفر ــْن حر ــوا مي ــييار م،مـــا، فــذلك قولـــل )تعــالى(ق )) هللاــ(  نرفييضهللا نن يأتـــي عرفـــات،  هللاــّ( ياــفر بمــا،  هللاــّ( يهللا،ي
 (.9[ )199 البقر ق 

ومق )إلا ومثلــل مــا رواه البخــار  عــن ابــن الم،كــدر، قــامق )ســمعم جــابرًا )رضــي هللا ع،ــل( قــامق كا ــم اليمــود تقــ -ن
ْلتهللاْ(..((() ْر ركهللاْ( نر  ى شي ْرٌث ل كهللاْ( فرًاتهللاوا حر ْ( حر كهللا اؤهللا  (.10جامعما من ورائما جا  الولد نحوم، ف، لم )) يسر
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 ن م( نهل اللسان الذ    م بل القرآنق -3
سـ،تم(، ولـ( لما كان القرآن   م بل(تم(، فـ  م( نعـَر بـل مـن غيـره(، وهـ( فـي مرتبـة الفصـاحة العربيـة، فلـ( تت(ّيـر نل

ـ( نعـَر مـن غيـره( فـي فمـ( الكتـا  والسـ،ة، فـ لا جـا  عـ،م( قـوم نو  ت، م عـن رتبتمـا العليـا فـي الفصـاحة، ولـذا فرمهللا
 (.11عمل واقو موقو البيان صّح اعتماده من هذه الجمة )

 ، قـام ابـن كما نن ما  قل عـ،م( مـن كـالي نو تفسـير ف  ـل حّجـة فـي الل(ـة، وفيـل بيـان لصـّحة ااطـالق فـي ل(ـة العـر 
 (ق ) اسًا من الجن( من حي  إن ال،اس ضّد الجّن.12حجرق )استشكل ابن التين قولل )

ق إلا تحرم، نو لهللاكـر للتقابـل، حيـ  قـامق ) ـاس مـن ال،ـاس(، )و اسـًا مـن  ونجيب بأ ل على قوم من قامق إ ل من  راسر
 (.13الجن( ويا ليم شعر ، على من يعتر  ب( )

 حسن فممم(ق -4
ظرــرر فــي نقــوام الصــحابة فــي التفســير متــدبرًا لمــذه األقــوام، ومتفممــًا لمراميمــا، وعالقتمــا بتفســير اآليــة، ف  ــل إن مــن  ر 

سيتبّين لل ما آتاه( هللا من حسن البيان عن معا ي القرآن، من غير تكّلٍف في البيـان، و  تعّمـق فـي تج،ـيل الكـالي، 
 يب م،ل المراد.بل تراه( ههللاْلقون األلفا  بداهة على المع،ى، فتص

وكــان ممــا عــّ ء لمــ( حســن الفمــ(ق مــا ســبق لكــره مــن األســبا  التــي دعــم إلــى الرجــوع إلــى تفســيره( مــنق مشــاهد  
الت، يل، ومعرفة نحوام مـن  ـ م فـيم( القـرآن، وكـو م( نصـحا  اللسـان الـذ   ـ م بـل القـرآن، مـو مـا لمـ( مـن معرفـة 

كان يعي،م( على فم( المراد وحسن ا سـت،با،، قـام ابـن الاـي(ق  ، مما-صلى هللا عليل وسل(-بأحوام صاحب الشريعة 
)قام الحـاك( نبـو عبـد هللا، فـي التفسـير مـن كتـا  المسـتدرمق لـيعل( طالـب هـذا العلـ( نن تفسـير الصـحابي الـذ  شـمد 

 (.14الوحي والت، يل، ع،د الشيخين حده  مس،د()
 (.15) وقام في موضو آِر من كتابلق )هو ع،د ا في حك( المرفوع(

وهـذا وإن كان فيـل  ظٌر، فال ريب ن ل نولى بالقبوم من تفسير من بعده(، فم( نعل( األمـة بمــراد اللــل )عـ  وجـل( مـن 
 -صـلى هللا عليـل وسـل(-كتابل؛ فعليم(   م، وه( نوم مـن ِوطـب بـل مـن األمــة، وقــد شاهــدوا تفسيــره مــن الرسـوم 

مهللا عن تفسيره( ما وجد إليل سبيل()علمًا وعماًل، وه( العر  الفصحا  على ال  (.16حايقة، فال يهللاعدر
ـ( تفسيراتيمــ(، ليرْعترميـد عليمـا فـي التفسـير،  بهللا على دارسي التفسـير نن هرجــو إلـى نقـوالمـــ(، ونن يرْفمر إن هذه الم ّية تهللاوجي

 ويب،ير عليما مسائل اآليات وفوائدها.
ـ ّرسهللا (، وكثيـرًا مــا تـراه يكتفــي بـأن ه،ســب 17ل   همــت( بـ هراد نقـوام الصــحابة)غيـر إن كثيـرًا ممــن هرــْدرهللاسهللا التفســير نو ههللادر

 التفسير إلى الـمـتـأِرين من المفسرين كال جاج وال مخشر  وابن عطية والقرطبي ونبي حيان وابن كثير... وغيره(.
ونفمـامم(، بـل قـد يجعلـل إن في هذا المسلك ما يقطوهللا على طالـب العلـ( شــــَر الـوصــــــوم إلـى علـوي هـؤ   الصـحابة 

 ه،ظر إلى نقوالم(  ظر المقّللي من شأ ـمـــــا، ويرى نن تفسيراتم( سطحّية،   عمق فيما، و  تقريربب.
وهذا ِطأ مرْحٌا، ومجا بة الصوا ، وإ ما كان سبيل نهـل العلـ( الــراسخـيــن فيـل ن مـ( )هتكّثـرون بموافقــة الصـحابة(، 

مق هـذا قوم ابن عـبـاس فـي اآلية، نو يقامق هـذا قوم ال جـاج نو ابـن عطيــة نوغيـره( فـي وا ظر ك( الفـرق بين نن يهللاقا
 اآلهـة.

 فا ظر إلى ما ستميل إليل  فسك ، ون  قوم سيطملن لل قلبك .
 سالمة قصده(ق -5
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ّ ر في علمم(، بحيـ  هوّجـل آرا هـ( العلميـة إلـى مـا يعتقدو ـل، وإن كـان ٌَ ههللاؤر مخالفـًا للحـق،  ل( يقو بين الصحابة ِال
 بل كان شأن الخالَ بي،م( إظـمار الحق،   ا  تصـار لل،فـل نو المذهب الذ  لهللاهيبر إليـل.

لـقــــد ظمـــر ـ ِــــالَ نمـــره( فـــي الخـــالَ ـ فـــيمن بعـــده( مـــن نصـحــــا  الـعـقـائـــــد الـبـاطـلـــــة؛ كالخــــــوارج، والــــمرجلة، 
جا بـةهللا الحـق، وكثـر الخـالَ بسـبــب كثـر  اآلرا  الباطلـة، ممـا جعـل والجممية، والمعت لة، وغيره(، فظمر في نقـوالم( م

القرآنر عهللارضًة للتحريف والتأويل، إل كّل يصرفل إلى مذهب، وهذا ممـا سـل( م،ـل جيـل الصـحابة، فلـ( هتلـّوث بمثـل هـذه 
 الخالفات.

ـــن إشـكـــا ت التأويــل، وصــَر اللفــظ القرآ ــي إلــى مــا  ه،اســب المــذهب، نو غيرهــا مــن ولمــذا جــا  تفســيره( بـعـيـــدًا عــ
 ا  حرافات في التفسير.

 الموامي ق
 .16المدِل إلى الس،ن الكبرى، ص  -1
 .110ـ  109ا ظرق المدِل إلى الس،ن الكبرى للبيمقي، ص -2
 .54، وشفا  العليل، ص404، 402، 313ص 3، وجـ216ص 2ا ظرق بدائو التفسير، جـ -3
 .219ـ  218ص  3الدهـن عبد الحميد، جـا ظـرق الموافقـات بتحقيـق محـيي  -4
(. 225ص  3الموافقات، جـ -5  )بتصَر
 ، وا ظرق المستدرم.161ص  3الدرر الم،ثور، جـ -6
(، والموافقـات، 44ص2، وقد نحام في هذه المسألة على ال،وع الثا ي من المقاصد )جــ229ص  3الموافقات، جـ -7

 .227ص  3جـ
 .34ص 8ا ظرق فتح البار ، جـ -8
 .35ص  8ا ظرق فتح البار ، جـ -9

 .37ص  8ا ظرق فتح البار ، جـ -10
 .218ص  3ا ظرق الموافقات، جـ -11
 يع،ي ابن مسعود )رضي هللا ع،ل(. -12
 .249ص 8فتح البار ، جـ -13
 .258ص 2المستدرم، جـ -14
 المستدرم. -15
 .404ص 3بدائو التفسير، جـ -16
 م( ع،اية بالتفسير.ونيضًا التابعين ونتباعم( ممن ل -17
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