
 مصادر التفسير

(4) 
 تفسير الصحابة للقرآن

 –الحلقة الثانية  -
 كتبة

 مساعد بن سليمان الطيار
  

 مصادر الصحابة في التفسير:
 للتفسير مرجعان:

 األول: ما َيْرِجُع إلى النقل.
 (.1والثاني: ما يرجع إلى االستدالل)

: منهننا مننا يرجننع إلننى النقننل  ومنهننا مننا ويمكننت زيعيننع مصننادر الصننحابة  لننى عنن؛يت المننرجعيتص ألن زفاسننير الصننحابة
 ا تمدوا فيه  لى استنباطهم  وعم فيه مجتهدون.

 زفصيل مصادر الصحابة:
   ويندرج زحته قسمان:أواًل: ما يرجع إلى النقل

   وزحته ما يلي:األول: ما يرجنع إلى المشاعندة
 أسباب النزول. -1
 أحيال مت نزل فيهم القرآن. -2

 ي حالة ما إذا كان سبب النزول متعلقًا بحال مت أحيال مت نزل فيهم القرآن.وع؛ان بينهما زالعم ف
   ويندرج زحته ما يلي:الثاني: ما يرجع إلى السماع

 مت التفسير النبيي الصريح. -صلى هللا  ليه وسلم-ما يروونه  ت النبي  -1
 ما يرويه بعضهم  ت بعض. -2
 ما يروونه مت الغيبّياِت. -3

   وينندرج زحتنه ما يلي: لق بالفهنم واالجتهناد )االستندالل(ثانيًا: ما يتع
 زفسير القرآن بالقرآن. -1
 زفسير القرآن بأقيال الرسيل صلى هللا  ليه وسلم مما ليس نّصًا في التفسير. -2
 التفسير اللغيي)المحتمالت اللغيية(. -3
 تمال النص القرآني أكثر مت معنى.المحتمالت المرادة في الخطناب القرآنني  أو ما يرجع إلى اح -4

 زفصيل ع؛ه المصادر:
 أواًل: ما َيْرِجُع إلى الّنْقِل:

 األول: ما يتعلق بالمشاعدة:
ويعتبر ع؛ا مما زمّيز به الصنحابة )ريني هللا  ننهم(ص ألن المشناعدة ال  مكنت أن زتنأّزى لغينرعمص ولن؛ا: فننن األصنل أن 

 ل بال خالف.ما ورد مت ع؛ا الباب فنن َمَحّلُه القبي
 ويدخل فيما يتعلنق بالمشاعندة ما يلي:
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 أسباب النزول: -1
لقنند سننبق الحنندين  ننت أن مشنناعدزهم ألسننباب النننننزول كانننج مننت أعننم أسننباب رجنننيع مننت جننا  بعنندعم إلننى زفسيرعنننم  

 واال تماد  ليه في فهم اآل ة.
ل النننّص المننروي فنني السننببص كننأن  قننيل والمننراد بسننبب النننزول: مننا كننان صننريحًا فنني السبنبنننية  وي هننر ذلنن  مننت خننال 

الصحابي: كان ك؛ا وك؛ا فنزلج اآل ة  أو  قع سؤال فينزل جيابه  أو غيرعا مما  مكت معرفته مت خنالل الننص بقنرا ت 
 زدل  لى السببية الصريحة.

 معرفة أحيال مت نزل فيهم القرآن: -2
أشبه بسبب النزول  بحين لي فقدت ع؛ه المعرفنة ليقنع  إن معرفة ع؛ه األحيال زفيد في درايتهم بقصة اآل ة  ال؛ي عي

نَفا َواْلَمنْرَوَة  الخطأ في فهم المراد باآل ة  كما وقع لعنروة بنت الزرينر )ريني هللا  ننه( فني فهنم قيلنه )زعنالى(: ))إن  الص 
ن َ ط   ََ ِ َفَمْت َحج  الَبْيَج َأِو اْ َتَمَر َفال ُجَناَح َ َلْيِه َأ َف ِبِهَما..(( ]البقرة: ِمت َشَعاِ ِر َّللا   [.158ي 

ن وأنننا ييم نن؛ حنندين الّسننت ن أرأيننِج قننيل هللا )زبننار   -صننلى هللا  ليننه وسننلم-قننال  ننروة: )قلنننج لعا شنننة عوج النبنني 
ِو اْ َتَمننَر َفننال ُجَننناَح  َ  ََ ِ َفَمننْت َحننج  الَبْيننَج َأ ننَفا َواْلَمننننننْرَوَة ِمننت َشننَعاِ ِر َّللا  َف ِبِهَمننا..(( ] وزعننالى(: ))إن  الص  ن َ ط نني  ََ َلْيننِه َأ

 [ فنمننننا أرى  لى أحٍد شي ًا أال  ّطيف بهما.158البقرة: 
فقالننج  ا شننة: َكنناّل  لنني كانننج كمننا زقننيل كانننج: )فننال جننناح  ليننه أن ال  طننّيف بهمننا(  إنمننا أنزلننج عنن؛ه اآل ننة فنني 

وكننانيا يتحّرجننين أن  طيفننيا بننيت الصننفا والمننروة  فلمننا جننا  األنصننار: كننانيا ُيِهّلننين لمننناة ن وكانننج مننناة َحننْ؛َو ُقَديننٍد ن 
ِ َفَمنْت َحنج   -صلى هللا  ليه وسلم-اإلسالم سأليا رسيل هللا  نَفا َواْلَمنْرَوَة ِمنت َشنَعاِ ِر َّللا   ت ذلن   فنأنزل هللا: ))إن  الص 

َف ِبِهَما.. ن َ ط ي  ََ ِو اْ َتَمَر َفال ُجَناَح َ َلْيِه َأ ََ  (.2[( )158(( ]البقرة: الَبْيَج َأ
ويلحننم مننت عنن؛ا المثننال: أن سننبب النننزول قنند  كننين مننت أجننل حنناٍل مننت أحننيال مننت نننزل فننيهم الخطنناب مننت العننرب أو 

 اليهيد  وره؛ا  كين المثال صالحًا للتمثيل به في األمريت.
يل: إذا جامعهننا منت ومما نزل بسبب حنال منت أحنيال اليهنيد  منا روى جنابر )ريني هللا  ننه( قنال: )كاننج اليهنيد زقن

 (.3[)223ورا هنا جنا  اليلد أحيل  فنزلج: ))نساُؤُكْم َحْرٌث ل ُكْم َفًاُزيا َحْرَثُكْم َأن ى ِشْ ُتْم..(( ]البقرة:
 زنبيه:

 للصحابة فيما يتعلق بالمشاعدة حالتان:
لقننرآن  وعن؛ا عنني النن؛ي أن  كننين الصنحابي ممننت حضننر سنبب النننزول  أو  ننا ي األحنيال التنني ننزل بشننأنها ا األولنى:

 ينطبق  ليه الحدين عنا.
 أن  كين سمعه مت صحابي آخر  وره؛ا فننه يدخل في القسم ال؛ي بعده. الثانية:

 الثاني: ما يتعلق بالسماع:
  شمل ع؛ا القسم كل الروا ات التي يرويها الصحابي  ت غيره  ويدخل في ع؛ا القسم ما يلي:

 :-ليه وسلمصلى هللا  -الروا ة  ت الرسيل  -1
 والمراد به: ما يروونه مت التفسير النبيي الصريح  وقد  قع زفسيره جيابًا ألس لتهم  أو أن  فّسر لهم ابتداً .

ِل َينْيٍم..(( ]التيرننة:  ومنت األول:*  ننَس َ َلنى الت ْقننَيى ِمنننْت َأو  منا رواه مسننلم فني زفسنير قيلننه )زعنالى(: )).. ل َمْسنِجٌد ُأسِّ
مة بت  بد الرحمت قال: )مّر بني  بند النرحمت بنت أبني سنعيد الخندري قنال: قلنج لنه: كين  سنمعج [  ت أبي سل108

 أبا  ي؛كر المسجد ال؛ي أسس  لى التقيى؟.
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فنني بيننج بعننض نسننا ه  فقلننج:  ننا رسننيل هللا  أّي  -صننلى هللا  ليننه وسننلم-قننال: قننال أبنني: دخلننج  لننى رسننيل هللا 
كّفننًا مننت حصننبا  فضننرب بننه األر   ثننم قننال: عنني مسننجدكم عنن؛ا   المسننجديت النن؛ي أسننس  لننى التقننيى؟ قننال: فأخنن؛

 ِلمسجد المدينة.
 (.4قال: فقلج: أشهد أني سمعج أبا  عك؛ا ي؛كره( )

فني المسنجد  نند غنروب  -صلى هللا  لينه وسنلم-ما رواه البخاري  ت أبي ذّر  قال: )كنج مع النبي  ومت الثاني:* 
 الشمس؟. الشمس  فقال:  ا أبا ذر  أزدري أيت زغيب

 قلج: هللا ورسيله أ لم.
 قال: فننها ز؛عب حتى زسجد زحج العرش  ف؛ل  قيله )زعالى(:

ْمُس َزْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ ل َها َذِلَ  َزْقِديُر الَعِزيِز الَعِليِم((()  (.5))َوالش 
 ما يرويه الصحابي  ت الصحابي: -2

يرد الصنحابي زفسنير الصنحابي إينرادًا منت غينر سنؤال  أو قد زكين الروا ة  ت الصحابي مجردة مت السؤال  بحينن ين
 زكين  ت سؤاٍلص ومنه: ما رواه البخاري  ت ابت عباس في قيله )زعالى(:

َ ُعَي َمْيالُه َوِجْبِريُل َوَصاِلُح   [.4الُمْؤِمِنيَت َواْلَمالِ َكُة َبْعَد َذِلَ  َظِهيٌر(( ]التحريم:)).. َوإن َزَ اَعَرا َ َلْيِه َفنن  َّللا 
  فمكثنج -صنلى هللا  لينه وسنلم-قال ابت عباس: أردت أن أسأل  مر  نت المنرأزيت اللتنيت ز اعرزنا  لنى رسنيل هللا 

ي باليينني   سننة  فلنم أجند لننه ميينعًا  حتنى خرجنج معننه حاّجنًا  فلمنا كّنننا ب هنران ذعنب  منر لحاجتننه  فقنال: أدركنن
 فأدركته باإلداوة  فجعلج أسكب  ليه  ورأيج مييعًا  فقلج:  ا أمير المؤمنيت  مت المرأزان اللتان ز اعرزا؟

 (.6قال ابت عباس: فما أزممج كالمي حتى قال:  ا شة وحفصة( )
ابي لنم  حضننر ويندخل فني بناب الروا ننة: منا كنان منت أسننباب الننزول  أو أحنيال مننت ننزل فنيهم القنرآن  إذا كننان الصنح

السننبب أو الحننال  فنننن طريقننه فنني ذلنن : الروا ننة  وروايتننه مقبيلننة فنني ذلنن   وإن لننم ينسننبها إلننى مننت رواعننا لننه مننت 
 الصحابة  وذل  ألن الصحابة  دول بازفاق األمة.

 ويمكت التمثيل له؛ا بما يرويه صغار الصحابة أو مت زأخر إسالمهم مت أحداٍث لم  حضروعا أو  عاصروعا.
مثلننة ذلنن : مننا رواه أبنني عريننرة وابننت عبنناس فنني زفسننير قيلننه )زعننالى(: ))َوَأنننِ؛ْر َ ِشننيَرَزَ  اأَلْقننَرِريَت(( ]الشننعرا : ومننت أ
 (.7صعد الصفا  ونادى بطين قريي.. إلى آخر الحدين) -صلى هللا  ليه وسلم-[ مت أن رسيل هللا 214

هجنرة بنثالث سننيت  والحندث الن؛ي يروياننه فني زفسنير وذلن  أن أبنا عرينرة أسنلم فني المديننة  وابنت عبناس ولند قبنل ال
 اآل ة كان بمكة  وكان في أوا ل سنّي البعثة.

 ما يروونه مت المغّيبات: -3
زشمل األمير الغيبية ما مضى  وما سيكين  واألخبار المايية إما أن  كين مصدرعا الرسنيل  وعن؛ا عني المنراد  وإمنا 

 في البحن السابق. أن  كين مصدرعا أعل الكتاب  وع؛ا يدخل
   وقد يرد منها ما عي  ت أعل الكتاب.-صلى هللا  ليه وسلم-أما األخبار المستقبلية  فالغالب أنها  ت رسيل هللا 

صنلى هللا  لينه -وعا عنا مسنألة زحتناج إلنى بحنن  وعني: كين  ُنمّينُز منا روي  نت أعنل الكتناب ممنا روي  نت النبني 
 ؟. -وسلم

 .(*.الجياب: )...............
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عن؛ا.. ومنا ُينروى  نت أعننل الكتناب  فقنند اصطلننح العلمننا   لنى زسميتننه بنن )اإلسنرا يليات(. وعني  نند الصنحابة  لنى 
 قسميت مت حين التحّمل في الروا ة:

  وعن؛ا  أخ؛وننه  نت بعنض مسنلمة أعنل الكتناب: كنابت سنالم منت الصنحابة  وكعنب األحبنار وأبني األول: السماع منهم
 ت.الجلد مت التابعي

وي هر مت استقرا  المرويات اإلسرا يلية أن الصحابة ال  سندون مرويازهم ن فني الغالنب ن ممنا  جعنل الباحنن ال  جنزم 
 باألخ؛ المباشر  ت ُمِسلمِة بني إسرا يل  بل قد  كين مما اّطلعيا  ليه وقرؤوه  وهللا أ لم.

قال: )جلس ابنت عبناس إلنى  بند هللا بنت سنالم  فسنأله ومت أمثلة الروا ة  ت  بد هللا بت سالم: ما رواه ابت ُمجّلز  
  ت الهدعد  لم زفّقده سليمان مت بيت الطير؟.

فقال  بد هللا بت سالم: إن سليمان نزل منزلة في مسيٍر له  فلم َيْدِر ما ُبْعُد الما   فقال: مت  علم ُبْعَد المنا ؟  قناليا: 
 (.8الهدعد  ف؛ل  حيت زفّقده( )

  وعنني مننا  قرؤونننه مننت كتننب أعنننننننل الكتنناب  كمننا حصننل لعبنند هللا بننت  مننرو بننت مننت طريننق اليجننادةالثنناني: مننا  كننين 
 (.9العاص مت إصابته عاملتيت فيها كتٌب مت كتب أعل الكتاب )

 اْسِتْطَراٌد:
مما  حست زيجيه الن ر إليه في عن؛ا المبحنن  أن بعنض المعاصنريت قند شنّت غنارة  لنى وجنيد مروينات بنني إسنرا يل 

 زفسير الصحابة  و ّد ذل  مت  ييب زفسيرعم. في
وال؛ي  جب التنّبنه لنه أن الحندين  نت اإلسنرا يليات َ َطنال سنلم األمنة منت المفسنريت: صنحابًة  وزنابعيت  ولقننننند كنان 

 عؤال  أ لم الناس بالتفسير  وأ  م ال؛ا ديت  ت الديت كل زحرينم ورطالن.
 اإلسرا يليات  أفلم  كينيا  عرفين حكم روايتها ومنزلتها في التفسير؟. لقد زجّيع سلم ع؛ه األمنننننة فني روا ة

ألننم  كينننيا  مّيننزون عنن؛ه اإلسرا نينلنينننات التنني اسننتطاع المتننأخرون زمييزعننا؟ل  وإذا كننان ذلنن  كنن؛ل ؟ فمننا الضننرر مننت 
 روايتها؟.

 نم في قبيل الخبر؟.أال  كفي النمنفنسنر بنأن  حكنم  لى الخبر بأننه إسرا يلني  مما  جعلنه يتيق
إن بحن)اإلسرا ينلنيات(  حتاج إلنى إ نادة ن نر فيمنا يتعلنق بمننهج سنلننم األمنة فني رواينتهم لهنا  ومنت أعنم منا  جنب 

 بحثه في ذل  ما يلي:
 َجْمُع مرويازهم فيها  وَجْعُل مرويات كل مفسٍر  لى ِحَدٍة. -1
ه لها  فهنل كنان  كتفني بعرينها ثقنًة مننه بتالمين؛ه النناقليت منحنناولة معرفة طريق زحّمل المفسر لها  وكيفية أدا  -2

  نه؟.
 أو عل كان ينقدعا  ويبيت لتالمي؛ه ما فيها؟.

 ما مدى ا تماد المفسر  ليها؟. -3
 وعل كان ي؛كننرعنا  لى سبيل الروا ة لما  نده في زفسير ع؛ه اآل ة  مت غير ن ر إلى صحة ويعم المروي؟.

 بيل االست ناس بها في التفسير؟.أْو عل كان يرويها  لى س
 أو عل  عتمد  ليها  ويبني فهم اآل ة  لى ما يرويه منها؟.

زل  المسا ل وغيرعا ال يتأّزى إال بعد جمع المروينات  واسنتنننطناقهنا إلبننراع جيابنات عن؛ه األسن لة وغيرعنا ممنا  مكنت أن 
 َيُثيَر مع البحن.
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 قنفنهننننم مت اإلسرا يليات فني التفسينر. وهللا أ لم.ثم بعد ع؛ا  مكت استنباط منهج السلم ومي 
 الهيامي :

قننال شننيس اإلسننالم ابننت زيميننة: )العلننم: إمننا نقننٌل ُمَصننّدٌق  وإمننا اسننتدالل محّقننٌق( )مقدمننة فنني أصننيل التفسننير   -1
 (.55ص

 (.25ن  24ص 8رواه البخاري )فتح الباري  جن -2
 (.37ص 8رواه البخاري )فتح الباري  جن -3
 (.1398رواه مسلم في صحيحه )رقم  -4
 (.402ص 8ان ر: البخاري )فتح الباري  جن -5
 (.527ص 8رواه البخاري )فتح الباري  جن -6
 (.360ص  8ان ر روايتهما في: صحيح البخاري)فتح الباري  جن -7

 * جياب ع؛ا السؤال  حتاج بحثًا خاّصًا  والمراد عنا اإلشارة إلى ع؛ا اإلشكال فقط.
  151ص  1. وان نر: سنننننؤال ابنننت  نبنننناس ألبني الجلند فني زفسنير الطبنري: جننن143ص  19سنير الطبنري  جننن زف 8

13  123. 
 (.167ص 1ن رواه البخاري)فتح الباري  جن 9
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