
 التفسري يف عصز الزسىل حممد ) صلى اهلل عليه وآله وسلم(

 يشرح االوؿ المفسر ىو فكاف التفسير، في الرائد بدور االعظـ الرسوؿ يقوـ اف الطبيعي مف وكاف     
 الخاص، واستعداده قابمياتو، حسب كلً  مستواه الى الناس ويقرب اىدافو، عف ويكشؼ القرآني، النص
 مف عمييـ يمتبس وما معطياتو وتحديد الكريـ، النص تفيـ في مشاكؿ مف تعترضيـ ما لممسمميف ويحؿ
 الميمة ليذه اليياً  اعداداً  اعد قد كاف الوحي وميبط الرسالة، صاحب بوصفو النبي ألف ومفاىيـ، احكاـ
 َفِإَذا َوُقْرآَنوُ  َجْمَعوُ  َعَمْيَنا ِإن  }  والبياف بالحفظ لو تعالى الّمو وتكفؿ والرسالة، الدعوة، مياـ مف كغيرىا
 االعظـ النبي بو قاـ الذي الرائد الدور في المسمموف يختمؼ وال { َبَياَنوُ  َعَمْيَنا ِإن   ُثم    ُقْرآَنوُ  َفات ِبعْ  َقرَْأَناهُ 

 الى العامة ونظرتو القرآف لمفاىيـ التطبيؽ مجاؿ في الرائد دوره جانب الى لمقرآف االوؿ المفسر بوصفو
 .والحياة الكوف

 الرسول مارسو الذي التفسير حدود عن السؤال ىو عادة الصدد بيذا يطرح الذي السؤال ولكن     
 منو جزء عمى اقتصر أو شاماًل، تفسيراً  اآليات يفسر كان بأن كمو القرآن شمل فيل ومداه االعظم،

   .فحسب معناىا عن ويسألون فيميا في الصحابة يستشكل التي اآليات يتناول كان أو

  النبي ما فسره مقدار ما)  وىو وروده يكثر وسؤاؿ ميمة مسألة إلى باختصار أشير ذلؾ ذكر وقبؿ
 :  العمـ ألىؿ قوالف المسألة وفي ( القرآن من

 ومنيا بعممو اهلل استأثر ما اآليات مف ألف وذلؾ القرآف، آي جميع يفسر لـ  النبي أف  القول األول :
نما.  لغتيـ بمقتضى العرب تعرفو ما ومنيا بجيمو أحد يعذر ال ما  نوعيف عمى  النبي تفسير اقتصر وا 
يضاح المجمل بيان ىما التفسير أنواع مف  .  المشكل وا 

 آية القرآف آي جميع النبي فسر لو إذ والواقع، األدلة مع يتفؽ الذي وىو األكثروف قالو القوؿ وىذا     
 يعممو باف(  وسمـ وآلو عميو الو صمى) النبي بدعوة مزية عباس البف يكف لـ وأيضا إلينا، لنقؿ بآية

 . األدلة مف ذلؾ وغير ، التأويؿ

 أصحاب ذلؾ في ويستند القرآف، مف آيات اال يفسر لـ )عميو السلـ( النبي اف يعتقد مف فيناؾ     
 ىؤالء رأس وعمى شامًل، تفسيراً  كمو القرآف فسر قد الّمو رسوؿ يكوف أف تنفي روايات الى القوؿ ىذا

 يفسر كان ما الّمو رسول ان من )قالت:  عائشة عف البزار اخرجو ما الروايات تمؾ فمف:  السيوطي
 التفسير مف الصحابة عف صح ما ندرة ألف االشياء، طبيعة ىو القوؿ ىذا يعزز ما واىـ ،بعدد ( آياً  اال

 آيات العموـ وجو عمى لمصحابة فسر قد يكف لـ النبي اف عمى تدؿ )عميو السلـ( النبي عف المأثور
 أو منيـ الكاثرة الكثرة وجدنا ولما الشأف، بيذا الصحابة روايات لكثرت واال شاملً  تفسيراً  جميعاً  القرآف



 لمنص، المفظي المدلوؿ حتى عنيـ ويغيب القرآف مف كممة او آية، معنى في يتحيروف رجاالتيـ كبار
 .المتقدمة والوقائع الروايات في سبؽ كما يستيدفيا التي المباشرة والعبرة

 ِإَلْيكَ  َوَأْنَزْلَنا}  تعالى بقولو مستدليف ػ ومعانيو جممو ػ القرآف آي جميع فسر  النبي أف القول الثاني :
لَ  َما ِلمن اسِ  ِلُتَبيِّنَ  الذِّْكرَ   ميمة مف أف أوضحت اآلية أف الداللة وجو { َيَتَفك ُرونَ  َوَلَعم ُيمْ  ِإَلْيِيمْ  ُنزِّ

 لمعاني واإليضاحي التفسيري والبيان(  القرآن بتالوة) المفظي البيان يشمل والبيان ، البياف  الرسوؿ
 بعممية يقوـ كافلذا  النبي طريؽ عف إال وتدبره فيمو يمكف وال القرآف بتدبر أمر اهلل وألف.  القرآن
 َعَمْيُكمْ  َيْتُمو ِمْنُكمْ  َرُسواًل  ِفيُكمْ  َأْرَسْمَنا َكَما }: تعالى قولو ذلؾ طميعة في ولعؿ كمو، لمقرآف شامؿ تفسير
 َتْعَمُموَن { َتُكوُنوا َلمْ  َما َوُيَعمُِّمُكمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َوُيَعمُِّمُكمُ  َوُيَزكِّيُكمْ  آَياِتَنا

 يفيـ لـ ما شاممة كاممة بصورة يؤديو اف الكريـ لمقرآف يمكف ال العظيـ الدور ىذا اف الواضح ومف     
 اذا وأما ومصطمحاتو، بمفاىيمو، ويندمجوف ومعانيو، اىدافو الى المسمموف ويصؿ شامًل، كاملً  فيماً 
 الفكرية، اطاراتيم ضمن المسمميف قبؿ مف يفيـ فسوؼ رسالياً  توجيياً  موجو تفسير بدوف القرآف ترؾ

 الرواسب، كؿ تفسيره في وتتحكـ وقتئذ، ،يعيشونو الناس كان الذي والذىني الثقافي المستوى وعمى
 .االذىاف مف كثير في تتحكـ تزاؿ ال كانت التي الذىنية والمسبقات

 الى التناقض ىذا ويحتاج ومعززاتو، شواىده منيما لكؿ قوليف بيف تناقض اماـ انفسنا نجد وىكذا     
 الكريـ القرآف فسر( عميو السلـ) النبي بأف:  القوؿ مف القبوؿ الى اقرب منطقياً  حلً  نجد ال وقد حؿ
 وليذا الفعمي، الموقؼ ومتطمبات ،الحاجة حدود في العام المستوى عمى يفسره كاف فقد مستوييف عمى
 يحمؿ مف ايجاد بقصد كاملً  شامالً  تفسيراً  خاص مستوى عمى يفسره وكان. كمو القرآف يستوعب لـ

 االمة فيـ في ذلؾ بعد مرجعاً  يكوف أف لو تتيح التي بالدرجة مطمقاً  اندماجاً  بو ويندمج القرآف، تراث
 لمقرآف.

 .  أىم  ما نيج اليو النبي في تفسير القرآن فأقول ابتدأتو لما وأعود

 وأشكؿ { ِبُظْممٍ  ِإيَماَنُيمْ  َيْمِبُسوا َوَلمْ  آَمُنوا ال ِذينَ } :  تعالى قولو نزؿ فعندما بالقرآن القرآن تفسير -ٔ
 . َعِظيٌم { َلُظْممٌ  الشِّْركَ  ِإن   ِبالم وِ  ُتْشِركْ  اَل  } َياُبَني   تعالى بقولو  النبي فسرىا الصحابة عمى ذلؾ

 مائة تحتيا الراكب يسير شجرة الجنة في إف:  كقولو.  المفس رة اآلية يذكر ثم التفسير يذكر أن -ٕ
 فأحبو فلنا أحببت إني جبريؿ يا نادى عبدا اهلل أحب إذا)   وكقولو َمْمُدوٍد { } َوِظل   شئتـ إف اقرأوا عاـ
اِلَحاتِ  َوَعِمُموا آَمُنوا ال ِذينَ  ِإن   }: تعالى قولو فذلؾ... فينادي قاؿ   { ُودًّا الر ْحَمنُ  َلُيمُ  َسَيْجَعلُ  الص 



 َما َلُيمْ  } َوَأِعدُّوا المنبر عمى وىو قرأ  النبي أف ومثالو تفسيرىا يذكر ثم المفس رة اآلية يذكر أن -ٖ
 . الرمي القوة إف أال الرمي القوة إف أال الرمي القوة إف أال فقاؿ ُقو ٍة { ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ 

 ما بدوف القصة فيـ يمكف فل والخضر موسى قصة في كما القرآن في الواردة القصص بيان  -ٗ
 .ذلؾ في  النبي عف روي

 جرير وابف والنسائي داود وأبو والدارمي والبخاري أحمد أخرج فقد التفسير في والترغيب التشويق  -٘
 أجبو فمـ النبي فدعاني أصمي كنت)  قاؿ المعمى بف سعيد أبي عف والبييقي مردويو وابف حباف وابف
 ألعممنؾ قاؿ ثـ ُيْحِييُكْم { ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِلمر ُسولِ  ِلم وِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا ال ِذينَ  } َياَأيَُّيا اهلل يقؿ ألـ فقاؿ
 إنؾ اهلل رسوؿ يا قمت نخرج أف أردنا فمما بيدي فأخذ المسجد مف تخرج أف قبؿ القرآف في سورة أعظـ
  (أوتيتو الذي العظيـ والقرآف المثاني السبع ىي العالميف رب هلل الحمد قاؿ القرآف في سورة ألعممنؾ قمت

 أتدروف: )  قاؿ حيث لمغيبة ( سمـآلو و و  عمى اهلل صمى)  تفسيره في كما السؤال بطريق التفسير  -ٙ
 ..( الغيبة ما

 بما أخاؾ ذكرؾ قاؿ أعمـ ورسولو اهلل قالوا الغيبة ما أتدروف : )قاؿ اهلل رسوؿ أف مسمـ صحيح ففي    
ف اغتبتو فقد تقوؿ ما فيو كاف إف قاؿ أقوؿ ما أخي في كاف إف أفرأيت قيؿ يكره  (بيتو فقد فيو يكف لـ وا 

 عف صحيحو في البخاري أخرج فقد َلَيا { ِلُمْسَتَقر   َتْجِري } َوالش ْمُس  تعالى لقولو تفسيره في وكما     
 أتدري ذر أبا يا فقاؿ الشمس غروب عند المسجد في النبي مع كنت : )قاؿ  )رضى اهلل عنو ( ذر أبي
 تعالى قولو فذلؾ العرش تحت تسجد حتى تذىب فإنيا : قاؿ أعمـ ورسولو اهلل قمت الشمس تغرب أيف

  (العميـ العزيز تقدير ذلؾ ليا لمستقر تجري والشمس

 } َوَأن   تعالى لقولو تفسيره عند جاء ما منيا كثيرة واألمثمة التعميمية الوسائل  تفسيره في استخدامو -ٚ
  السُُّبَل { َتت ِبُعوا َواَل  َفات ِبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصرَاِطي َىَذا

 عند جموسا كنا : )قاؿ اهلل عبد بف جابر عف مردويو وابف حاتـ أبي وابف ماجة وابف أحمد وأخرج     
 سبيؿ ىذا وقاؿ شمالو عف وخطيف يمينو عف وخطيف اهلل سبيؿ ىذا فقاؿ أمامو ىكذا خطا فخط النبي

  ( اآلية فاتبعوه مستقيما صراطي ىذا وأف وتل األوسط الخط في يده وضع ثـ ،الشيطاف

 . القارئ لذىف اآلية معنى تقرب والتي البالغية لمتشبييات والسلـ الصلة عميو استخدامو  -ٛ

 المعراج قصة صعصعة بف مالؾ حديث مف البخاري أخرج فقد ( المنتيى سدرة) لػ  بيانو ذلؾ ومف
ذا ىجر قلؿ مثؿ نبقيا فإذا المنتيى سدرة لي رفعت ثـ)  وفيو  سدرة ىذه قاؿ الفيمة آذاف مثؿ ورقيا وا 

 ( . المنتيى



 اآلية ىذه نزلت لما : )قاؿ مسعود بف اهلل عبدعف  ذلؾ ومف فيمو الصحابة عمى يشكل ما تفسير -ٜ
 نفسو يظمـ ال وأينا اهلل رسوؿ يا :فقالوا الناس عمى ذلؾ شؽ { ِبُظْممٍ  ِإيَماَنُيمْ  َيْمِبُسوا َوَلمْ  آَمُنوا ال ِذينَ } 
 إنما ٖٔ اآلية لقماف عظيـ لظمـ الشرؾ إف الصالح العبد قاؿ ما تسمعوا ألـ تعنوف الذي ليس إنو قاؿ
  (الشرؾ ىو

 سبؽ كما مقتصرا تفسيره كاف بؿ منو فائدة ال ما إلى والخروج اآليات تفسير في اإلطناب عدم  -ٓٔ
 .لممجمؿ وبيانو لممشكؿ إيضاحو عمى بيانو

 

 اهلل عنهم (التفسري يف عصز الصحابة )رضى 

كانوا ىـ وأىؿ البيت مراجع األمة  َعْنُو { َوَرُضوا َعْنُيمْ  الم وُ  }  َرِضيَ ال شؾ أف الصحابة، ممف       
بعد الرسوؿ )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( إذ كانوا حاممي لوائو ومصادر شريعتو إلى األمة، ليس يعدؿ 
عنيـ إلى األبد نعـ كانوا عمى درجات مف العمـ والفضيمة حسبما أوتوا مف فيـ وذكاء وسائر المواىب 

 {. َكِثيرًا َخْيرًا ُأوِتيَ  َفَقدْ  اْلِحْكَمةَ  ُيْؤتَ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َمةَ اْلِحكْ  } ُيْؤِتيواالستعداد  قاؿ تعالى : 

 يعنى - كاإلخاذ فوجدتيم وسمم وآلو عميو ا صمى محمد أصحاب جالست: "مسروق قال     
 المائة، يروى واإلخاذ العشرة، يروى واإلخاذ الرجمين، يروى واإلخاذ الرجل، يروى فاإلخاذ - الغدير
  ".ألصدرىم األرض أىل بو نزل لو واإلخاذ

انتيى العمم إلى ثالثة : عالم بالمدينة عمي بن ابي طالب، وعالم بالعراق عبد  ))قال مسروق:      
ا ابن مسعود، وعالم بالشام أبي الدرداء، فإذا التقوا سئل عالم الشام وعالم العراق عالم المدينة 

   ((وىو لم يسأليم

 لظاىره بالنسبة أي جممتو، في القرآن )عميو السلـ( النبي أصحاب يفيـ أف طبيعياً  كاف كما     
 غير فيذا ،واردة وال شاردة عنيم يغيب ال بحيث باطنو، دقائق ومعرفة تفصياًل، فيمو أما وأحكامو،
 اهلل صمى) النبي إلى والرجوع والنظر البحث مف ليـ بد ال بؿ ،القرآف لمغة معرفتيـ بمجرد ليـ ميسور
 ذلؾ وغير والمتشابو، والمشكؿ، المجمؿ، فيو القرآف ألف وذلؾ فيمو، عمييـ يشكؿ فيما (وسمـوآلو  عميو
 .إلييا ُيرجع   ُأخرى أمور مف معرفتو في بد ال مما

 أساليب وعمى العرب، بمغة نزل القرآن إن": مقدمتو في يقوؿ حيث خمدون ابن مع الحؽ أظف وال     
 في معو الحؽ أظف ال نعـ ،"وتراكيبو مفرداتو في معانيو ويعممون يفيمونو كميم فكانوا بالغتيم،



 وأقرب ،وتراكيبو مفرداتو في يفيمونو كانوا كميـ العرب أف يقتضى ال العرب بمغة القرآف نزوؿ ألف ذلؾ،
 ىذه أبناء مف كثير وعجز لغاتيا، اختلؼ عمى المؤل فة الكتب مف اليوـ نشاىده ما ىذا عمى دليؿ

 لمف بد ال بؿ وحدىا، المغة معرفة عمى يتوقؼ ال الفيـ إذ بمغتيـ، فييا جاء مما كثير فيـ عف المغات
 وقوة الكتاب درجة مع تتناسب خاصة، عقمية موىبة لو تكوف أف مف عنيا ويبحث المعاني عف يفتش
 .تأليفو

 القرآن فهم يف الصحابة تفاوت

 القرآف، معانى لفيـ بالنسبة واحدة درجة في يكونوا لـ أنيـ لوجدنا الصحابة عيد إلى رجعنا أننا ولو     
 القوة في تفاوتيـ إلى يرجع وىذا منيـ، آخر لبعض ظير ما بعضيـ عمى وأشكؿ مراتبيـ، تفاوتت بؿ

 ال كانوا أنيم ىذا، مف وأكثر ،ومالبسات ظروف من بالقرآن أحاط ما معرفة في وتفاوتيم العقمية،
 بعض عمى معناه خفى ما القرآف مفردات فمف ،المفردات ليا ُوضعت التي المعاني معرفة في يتساوون
ْير وال الصحابة، ، إال بيا يحيط ال المغة فإف ىذا، في ض   ُأمَّة مف فرد كؿ أف أحد يدَّع ولـ معصـو

 .لغتيا ألفاظ جميع يعرؼ

 بن عمر أن: "أنس عف الفضائؿ في عبيدة أبو أخرجو ما إليو، ذىبنا الذى ليذا يشيد ومما     
 نفسو إلى رجع   ثـ. األّب؟ فما عرفناىا، قد الفاكية ىذه: فقاؿ. {.َوَأّباً  َوَفاِكَيةً : }المنبر عمى قرأ الخطاب

 ".عمر يا التكمؼ ليو ىذا إف: فقاؿ

فٍ  َعَمى َيْأُخَذُىمْ  َأوْ : }فقرأ المنبر عمى كان عمر أن من روى وما       معنى عف سأؿ ثـ {..َتَخوُّ
 :أنشده ثـ التنقص، عندنا التخوُّؼ: ىذيؿ مف رجؿ لو فقاؿ التخوؼ،

 {الس َماَواتِ  َفاِطرِ } ما أدرى ال كنت: "قال عباس ابن عن مجاىد طريق من عبيدة أبو أخرجو وما     
 ".ابتدأتيا أنا: يقوؿ واآلخر فطرتيا، أنا: أحدىما فقاؿ بئر، في يتخاصماف أعرابياف أتاني حتى

وُّؼ" ومعنى" األ بّ " معنى عميو يخفى الخطاب بف عمر كاف فإذا       وابف غيره، عنيما ويسأؿ" الت خ 
 شأف فكيؼ غيره، مف سماعيا بعد إال" فاطر" معنى لو يظير ال - القرآف ترجماف وىو - عباس
  الصحابة؟ مف غيرىما

 قولو مف يعمموا أف - مثلً  - فيكفييـ لآلية، اإلجمالي بالمعنى يكتفوف كانوا منيـ كثيراً  أف شؾ ال     
ف اِكي ةً : }تعالى  اآلية معنى بتفيـ أنفسيـ يمزموف وال عمييـ، بيا اهلل أنعـ التي لمِنعـ   تعداد أنو{ و أ ّباً  و 

 .جمياً  واضحاً  المراد داـ ما تفصيلً 



: تعالى قولو معنى يفيم لم حاتم بن عدى أن من ،البخاري رواه فيما خمدون ابن يقول وماذا     
 أخذ أف أمره مف وبمغ. {.اْلَفْجرِ  ِمنَ  اأَلْسَودِ  اْلَخْيطِ  ِمنَ  اأَلْبَيُض  اْلَخْيطُ  َلُكمُ  َيَتَبي نَ  َحت ى َواْشَرُبواْ  َوُكُمواْ }

 الرسوؿ أخبر أصبح فمما يستبينا، فمـ إييما نظر الميؿ، بعض كاف فمما أسود، وعقاالً  أبيض عقاالً 
 .المراد وأفيمو فيمو، بقمة فعرَّض بشأنو،

 وبياف القرف فيـ عمى القدرة في يتفاوتوف كانوا - أجمعيف عمييـ اهلل رضواف - الصحابة أف الحؽ     
 في يتفاوتوف كانوا فقد الفيـ، أدوات في اختلفيـ إلى - تقدَّـ كما - راجع وذلؾ منو، المرادة معانيو
 يلـز كاف م ف ومنيـ ذلؾ، دوف ومنيـ بغريبيا، ممِّماً  فييا االطلع واسع كاف مف فمنيـ بمغتيـ، العمـ
 أف وذاؾ ىذا إلى أضؼ غيره، يعرفو ال ما النزوؿ أسباب مف فيعرؼ (وسمـوآلو  عميو اهلل صمى) النبي

 .عظيماً  اختلفاً  ذلؾ في مختمفيف كانوا بؿ سواء، العقمية ومواىبيـ العممية درتيـ في يكونوا لـ الصحابة

 تستوى ال العرب إن":  - قرونب خمدون ابن عمى تقد م ممن وىو - قتيبة ابن قال وقد.. ىذا     
 ."بعض عمى ذلك في يفضل بعضيا إن بل والمتشابو، الغريب من القرآن في ما بجميع المعرفة في

 العصز هذا يف التفسري مصادر

 :مصادر أربعة عمى الكريـ لمقرآف تفسيرىـ في يعتمدوف العصر ىذا في الصحابة كاف     

 .الكريم القرآن: األول

 .( وسمموآلو  عميو ا صمى)  النبي: الثاني

 .االستنباط وقوة االجتياد: الثالث

 :فنقول األربعة المصادر ىذه من الكتاب أىل: الرابع

 :الكريم القرآن - األول المصدر*

 والتبيين، اإلجمال وعمى واإلطناب، اإليجاز عمى اشتمؿ قد أنو يجد الكريـ القرآف في الناظر      
 وما آخر، مكاف في ُيْبسط   قد مكاف في ُأوِجز   وما. والخصوص العموم وعمى والتقييد، اإلطالق وعمى
 أخرى، ناحية في التقييد يمحقو قد ناحية في مطمقاً  جاء وما آخر، موضع في ُيبيَّف قد موضع في ُأْجِمؿ  
 .ُأخرى آية في التخصيص يدخمو قد آية في عاماً  كاف وما



 تكرر ما فيجمع أواًل، القرآف في ينظر أف تعالى اهلل كتاب لتفسير يعترض لمف بد ال كاف وليذا     
 جاء ما معرفة عمى مسيب اً  جاء بما ليستعيف ببعض، بعضيا اآليات ويقابؿ واحد، موضوع في منو

زًا،  الخاص، عمى والعاـ المقيَّد، عمى الُمْطم ؽ وليحمؿ ُمجْمًل، جاء ما فيـ عمى ُمبيَّناً  جاء وبما موج 
 ميما ألحد يجوز ال مرحمة وىذه اهلل، عف جاء بما اهلل مراد وفيـ بالقرآف، القرآف فسرَّ  قد يكوف وبيذا
 بو وأعرؼ كلمو، بمعاني أدرى الكلـ صاحب ألف أخرى، مرحمة إلى ويتخطاىا عنيا، يعرض أف كاف
 .غيره مف

 في كثيرة ذلؾ وأمثمة ،بو ِلُيفس ر المبي ن عمى المجَمل ُيحمل أن: بالقرآن القرآن تفسير ومن      
ن}[: ٕٛ] اآلية غافر سورة فى تعالى قولو تفسير ذلؾ فمف القرآف،  ال ِذي َبْعُض  ُيِصْبُكمْ  َصاِدقاً  َيكُ  َواِ 
 ُنِرَين كَ  َفِإم ا}[: ٚٚ] آية السورة ىذه آخر في تعالى لقولو الدنيا، في الُمعجَّؿ األدنى العذاب بأنو {َيِعُدُكمْ 
 ُتْدِرُكوُ  ال  }[: ٖٓٔ] آية األنعاـ سورة فى تعالى قولو ومنو ُيْرَجُعونَ  َفِإَلْيَنا َنَتَوف َين كَ  َأوْ  َنِعُدُىمْ  ال ِذي َبْعَض 

 المائدة سورة في تعالى قولو ومنو. القيامة سورة مف[ ٖٕ] اآلية {َناِظَرةٌ  َربَِّيا ِإَلى}: آية فسَّرتيا {اأَلْبَصارُ 
[ ٖ] اآلية {اْلَمْيَتةُ  َعَمْيُكمُ  ُحرَِّمتْ } آية فسرتيا.. {َعَمْيُكمْ  ُيْتَمى َما ِإال   اأَلْنَعامِ  َبِييَمةُ  َلُكمْ  ُأِحم تْ }[: ٔ] آية
 .نفسيا السورة مف

 األمثمة عمى ذلؾ  ومف ،الخاص عمى والعام الُمقي د، عمى الُمْطمق حمل بالقرآن القرآن تفسير ومن     
 آية المجادلة سورة فى تعالى اهلل يقوؿ الظ ي ار كفَّارة ففى ،القتل آية مع الَظَيار آية: العمماء بعض عند
 {..مُّْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ [: }ٕٜ] آية النساء سورة فى يقوؿ القتؿ، كفَّارة وفى {..َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ }[: ٖ]

 إلى حاجة غير مف المقيد المفظ ورود بمجرد الثانية، اآلية في الُمقيَّد عمى اآلية في المطمؽ فيُحمؿ
 .العمماء مف البعض ىذا عند جامع

 المصدر الثاني السنة  -

 صمى)  اهلل رسوؿ ىو تعالى اهلل لكتاب تفسيرىـ في الصحابة إليو يرجع كاف الذى الثاني المصدر     
 صمى)  اهلل رسوؿ إلى رجع اهلل، كتاب مف آية عميو أشكمت إذا منيـ الواحد فكاف ،( وسمـوآلو  عميو اهلل
 البياف. وظيفتو ألف عميو، خفى ما لو فيبيف تفسيرىا، في ( وسمـوآلو  عميو اهلل

  ( وسمـ وآلو عميو اهلل صمى ) اهلل ر سوؿ ذلؾ عمى ن بَّو   وكما

 ذكرت عمييا، اشتممت التي األبواب مف باباً  لمتفسير أفردت قد أنيا يجد السُّنَّة كتب إلى يرجع والذى     
 :ذلؾ فمف ،(  وسمـ وآلو عميو اهلل صمى)  رسوؿ عف المأثور التفسير مف كثيراً  فيو



 وآلو عميو اهلل صمى)  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ حباف بف عدى عف وغيرىما والترمذي أحمد أخرجو ما     
ن الييود، ىم عمييم المغضوب إن(: " وسمـ الين وا   ".النصارى ىم الض 

 وآلو عميو اهلل صمى)  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مسعود ابف عف صحيحو في حباف وابف الترمذي رواه وما     
 ".العصر صالة الوسطى الصالة"(:  وسمـ

 َوَلمْ  آَمُنواْ  ال ِذينَ : }اآلية ىذه نزلت لما": قاؿ مسعود ابف عف وغيرىما والشيخاف أحمد رواه وما     
 ليس إنو: "قال نفسو? يظمم ال وأينا ا؛ رسول يا: فقالوا الناس عمى ذلك شق{. ِبُظْممٍ  ِإيَماَنُيمْ  اْ ?َيْمِبُسو
 ".الشرك ىو إنما عظيم? لظمم الشرك إن: الصالح العبد قال ما تسمعوا ألم تعنون، الذى

 :االستنباط وقوة االجتيادالمصدر الثالث  -

 أخذه ليـ يتيسر ولـ اهلل، كتاب في التفسير يجدوا لـ إذا أجمعيف، عمييـ اهلل رضواف الصحابة كاف     
 لما بالنسبة وىذا رأييـ، وآماؿ اجتيادىـ إلى ذلؾ في رجعوا ( وسمـوآلو  عميو اهلل صمى) اهلل رسوؿ عف

 إلى فيمو في يحتاجوف ال فكانوا العربية المغة معرفة بمجرد فيمو يمكف ما أما واجتياد، نظر إلى يحتاج
 األلفاظ ويعرفوف القوؿ، في ومناحييـ العرب كلـ يعرفوف العرب، ُخمَّصِ  مف أنيـ ضرورة النظر، إعماؿ
  العرب، ديواف ىو الذى الجاىمة الشعر في ذلؾ مف ورد ما عمى بالوقوؼ ومعانييا العربية

 :الصحابة عند التفسير في االجتياد أدوات*

 عمى مستعيناً  واالجتياد، الرأي طريؽ أعنى الطريؽ، بيذا القرآف آي ُيفسِّر كاف الصحابة مف وكثير     
 :يأتي بما ذلؾ

 .وأسرارىا المغة أوضع معرفة: أوالً  -
 .العرب عادات معرفة: ثانياً  -
 .القرآن نزول وقت العرب جزيرة فى والنصارى الييود أحوال معرفة: ثالثاً  -
 .اإلدراك وسعة الفيم قوة: رابعاً  -

 لغة غير عمى فيميا يتوقؼ ال التي اآليات فيـ عمى تعيف وأسرارىا، العربية المغة أوضاع فمعرفة      
: تعالى قولو فمثلً  بعاداتيـ، صمة ليا التي اآليات مف كثير فيـ عمى تعيف العرب عادات ومعرفة. العرب

 فيـ يمكف ال. {ُظُيورَِىا ِمن اْلُبُيوتَ  تَْأُتواْ  ِبَأن اْلِبرُّ  َوَلْيَس }: وقولو. {.اْلُكْفرِ  ِفي ِزَياَدةٌ  ءُ ?الن ِسي ِإن َما}
 .القرآف نزوؿ وقت الجاىمية في العرب عادات عرؼ لمف إال منو، المراد

 فييا التي اآليات فيـ عمى تعيف القرآف، نزوؿ وقت العرب جزيرة في والنصارى الييود أحواؿ ومعرفة     
 .عمييـ والرد أعماليـ إلى اإلشارة



 اآليات مف كثير فيـ عمى تعيف وملبسات، ظروؼ مف بالقرآف أحاط وما النزوؿ، أسباب ومعرفة     
". نزوليا وبيان قصتيا عمى الوقوف دون اآلية تفسير معرفة يمكن ال": الواحدى قاؿ وليذا القرآنية،

 سبب معرفة: "تيمية ابف وقاؿ" القرآف معانى فيـ في قوى طريؽ النزوؿ سبب بياف: "العيد دقيؽ ابف وقاؿ
 ".بالمسبب العمم يورث بالسبب العمم فإن. اآلية فيم عمى بعين النزول

 معناه، يدؽ القرآف مف وكثير عباده مف يشاء م ف يؤتيو اهلل فضؿ فيذا اإلدراؾ، وسعة الفيـ قوة وأما     
 صاحب عباس ابف كاف ولقد البصيرة، ونور الفيـ مف حظاً  أوتى لمف إال يظير وال منو، المراد ويخفى

 لو ( وسمـوآلو  عميو اهلل صمى)  اهلل رسوؿ دعاء ببركة وىذا ذلؾ، مف األوفر والحظ األكبر النصيب
 ".التأويل وَعمِّمو الدين في قِّوفَ  الم يم": قاؿ حيث بذلؾ

 ىو وىذا القرآف، آيات مف كثير فيـ عمى الصحابة بيا استعاف التي واالستنباط الفيـ أدوات ىي ىذه     
 .وأسراره غوامضو عف الكشؼ في أثرىا مبمغ

 الييود من الكتاب أىل - العصر ىذا في التفسير مصادر من الرابع المصدر -
 :والنصارى

 .والنصارى الييود مف الكتاب أىؿ ىـ الصحابة عيد في لمتفسير الرابع المصدر

 وما األنبياء، قصص في وباألخص المسائؿ، بعض في التوراة مع يتفؽ الكريـ القرآف أف وذلؾ      
 مريـ، ابف عيسى ميلد كقصة اإلنجيؿ في وردت مواضع عمى القرآف يشتمؿ وكذلؾ الغابرة، باألمـ يتعمؽ

 .(السلـ عميوالتي جاء  بيا ) ومعجزات

 جزئيات لتفاصيؿ يتعرض فمـ واإلنجيؿ، التوراة منيج يخالؼ منيجاً  اتخذ الكريـ القرآف أف غير     
 .فقط العبرة موضع عمى ذلؾ مف اقتصر بؿ نواحييا، جميع مف القصة يستوؼ ولـ المسائؿ،

 عنيـ اهلل رضى - الصحابة بعض جعؿ واالستقصاء، االستيفاء إلى تميؿ دائماً  العقوؿ كانت ولما     
 دخؿ م ف إلى نواحييا جميع مف القرآف ليا يتعرض لـ التي القصص ىذه استيفاء في يرجعوف - أجمعيف

 الييود عمماء مف وغيرىـ األحبار، وبن وىب وكعب سالم، بن ا كعبد الكتاب، أىؿ مف دينيـ في
 .والنصارى

 وآلو عميو اهلل صمى)  اهلل رسوؿ عف شئ فيو عندىـ ليس ما إلى بالنسبة كاف بالضرورة وىذا       
 .عنو المأخوذ كاف ميما غيره إلى عنو يعدلوف كانوا ما اهلل رسوؿ عف ذلؾ في شئ ثبت لو ألنو ،(وسمـ

 :السابقة لممصادر بالنسبة المصدر ىذا أىمية* 



 لممصادر ما التفسير في األىمية من لو يكن لم الكتاب، أىل إلى الصحابة بعض رجوع أن غير     
نما السابقة، الثالثة  التحريؼ مف كثير فييما وقع واإلنجيؿ التوراة أف وذلؾ محدودًا، ضيِّقاً  مصدراً  كاف وا 

 معانيو فيـ في يخضع أف عف القرآف ويصونوا عقيدتيـ، عمى الصحابة يحافظ أف طبيعياً  وكاف والتبديؿ،
 الكتاب أىؿ عف يأخذوف ال فكانوا المحرِّفيف، أيدى فييا لعبت التي الكتب ىذه في ذكره جاء مما لشيء

 . القرآف مع يتعارض وال وعقيدتيـ يتفؽ ما إال

 ووراء يصدِّقونو، وال يرفضونو فكانوا العقيدة مع ويتنافى القرآف يعارض مما كذبو ليـ اتضح ما أما     
 يسمعونو كانوا النوع وىذا ،الثاني قبيؿ مف ىو وال األوؿ، قبيؿ مف ىو ال عنو، مسكوت ىو ما وذاؾ ىذا
 عميو اهلل صمى الرسوؿ لقوؿ امتثاالً  بكذب، وال بصدؽ عميو يحكموف فل فيو، ويتوقفوف الكتاب أىؿ مف

 .اآلية..." إلينا ُأنزل وما با آمنا: وقولوا ُتكذِّبوىم، وال الكتاب أىل ُتصدِّقوا ال": وسمـ

 :اآلتية بالمميزات المرحمة ىذه في التفسير يمتاز

نما جميعو، القرآف ُيف سَّر لـ :أوالً   كمما يزداد كاف الغموض وىذا فيمو غمض ما وىو منو، بعض ُفسِّر وا 
 الغموض، ىذا لتزايد تبعاً  يتزايد التفسير فكاف ،( وسمـوآلو  عميو اهلل صمى)  النبي عصر عف الناس ب ُعد
 .جميعيا القرآف آيات تفسير تـ أف إلى

 .تعالى اهلل شاء إف بعد فيما بتوسع الموضوع ليذا وسنعرض معانيو، فيـ في بينيـ االختلؼ ِقمَّة :ثانياً 

 يفيموا أف فيكفى تفصيًل، معانيو بتفيـ أنفسيـ ُيمزموف وال اإلجمالي، بالمعنى يكتفوف ما كثيراً  كانوا :ثالثاً 
 .عباده عمى تعالى اهلل ِلنعـ   تعداد أنو { ..َوَأّباً  َوَفاِكَيةً }: تعالى قولو مثؿ مف

 ُمَتَجاِنفٍ  َغْيرَ }: قوليـ مثؿ لفظ، بأخصر فيموه الذى المغوي المعنى توضيح عمى االقتصار :رابعاً 
 .النزوؿ أسباب مف عرفوه فمما ذلؾ عمى زادوا فإف لمعصية، متعرض غير أى {..إِلْثمٍ 

 الدينية لممذاىب االنتصار وجود وعوـ القرآنية اآليات مف الفقيية لؤلحكاـ العممي االستنباط ندرة :خامساً 
 عصر بعد إال يقـ لـ المذىبي االختلؼ وألف العقيدة، فى التحادىـ نظراً  اهلل، كتاب فى جاء بما

 .عنيـ اهلل رضى الصحابة

 أثبت نعـ. الثاني القرآف في إال يكف لـ التدويف ألف العصر، ىذا في التفسير مف شيء ُيدَّوف لـ :سادساً 
 مف بيا نز التي القرآف وجوه مف المتأخريف بعض فظنيا مصاحفيـ في التفسير بعض الصحابة بعض
 .تعالى اهلل عند

 



 التابعني عصز يف التفسري

 عصر مف لمتفسير الثانية المرحمة وتبدأ الصحابة، عيد بانصراـ لمتفسير األولى المرحمة تنتيى       
 .عنو معموماتيـ غالب فتمقوا لمصحابة تتممذوا الذيف التابعيف

 اهلل، كتاب مف خفى ما بعض استجلء في إلييـ والرجوع بالتفسير الصحابة أعلـ بعض اشتير وكما     
 .معانيو خفى لمعاصرييـ ووضَّحوا التفسير، في تكمَّموا التابعيف، مف أعلـ بالتفسير أيضاً  اشتير

 :العصر ىذا في التفسير مصادر* * 

 ما وعمى نفسو، الكتاب في جاء ما عمى تعالى ا لكتاب فيميم في المفسِّرون ىؤالء اعتمد وقد      
 من الصحابة عن رووه ما وعمى وآلو وسمم (، عميو ا ) صمى ا رسول عن الصحابة عن رووه

 من عمييم بو ا يفتح ما وعمى كتبيم، في جاء مما الكتاب أىل من أخذوه ما وعمى أنفسيم، تفسيرىم
 .تعالى ا كتاب فى والنظر االجتياد طريق

 ،واالجتياد الرأي بطريق قالوىا التفسير، في التابعيف ىؤالء أقواؿ مف كثيراً  التفسير كتب لنا روت وقد     
 .الصحابة مف أحد عف أو ،( وسمـ وآلو عميو اهلل صمى)  اهلل رسوؿ عف فييا شئ عمميـ إلى يصؿ ولـ

 لـ التفسير مف الصحابة وعف ( وسمـ وآلو عميو اهلل صمى)  الرسوؿ عف ُنِقؿ ما إف: سبؽ فيما قمنا وقد
نما القرآف، آيات جميع يتناوؿ  عمى - الغموض ىذا تزايد ثـ معاصرييـ، عمى فيمو غمض ما فسَّروا وا 
 المشتغموف فاحتاج والصحابة، ( وسمـ وآلو عميو اهلل صمى)  النبى عصر عف الناس ب ُعد كمما - تدرج

 ثـ غموض، مف زاد ما بمقدار التفسير في فزادوا النقص، ىذا بعض يكمموا أف إلى التابعيف مف بالتفسير
 القوؿ، في ومناحييـ العرب لغة مف عرفوه ما عمى معتمديف تباعًا، القرآف تفسير فأتموا بعدىـ م ف جاء
 الفيـ أدوات مف ىذا وغير... القرآف نزوؿ عصر في حدثت التي األحداث مف لدييـ صح ما وعمى

 .البحث ووسائؿ

* * 

 ( فيو قامت التي التفسير مدارس) 

 :التابعيف عصر في التفسير مدارس* 

 وفى ،( وسمـ وآلو عميو اهلل صمى)  اهلل رسوؿ حياة في العال ـ بلدىـ مف كثيراً  المسمميف عمى اهلل فتح     
 عف منيـ الكثير نأى بؿ المسمميف، بلد مف واحد بمد في جميعاً  يستقروا ولـ بعده، مف الخمفاء عيود



 وكاف اإلسلـ، دخميا التي البلد جميع عمى موزَّعيف النوى، بيـ استقر ثـ اإلسلمي النور مشرؽ المدينة
 .ذلؾ غير ومنيـ المعمِّموف، ومنيـ القضاة، ومنيـ الوزراء، ومنيـ الوالة، منيـ

)  اهلل رسوؿ عف حفظوه وما العمـ، مف وعوه ما إلييا، رحموا التي البلد ىذه إلى معيـ ىؤالء حمؿ وقد     
 بعدىـ، لمف وينقمونو عنيـ، العمـ يأخذوف التابعيف مف كثير إلييـ فجمس ،( وسمـ وآلو عميو اهلل صمى
 .التابعوف وتلميذىا الصحابة، أساتذتيا عممية، مدارس المختمفة األمصار ىذه في فقامت

 من المفسِّرين لمشاىير التابعين من كثير فييا وتتممذ بالتفسير، المدارس ىذه بعض واشتير     
 ىى الثالث، المدارس وىذه ،بالعراق وثالثة ،بالمدينة وأخرى ،بمكة لمتفسير مدرسة فقامت الصحابة،

 .العيد ىذا في األمصار في التفسير مدارس أشير

 الذيف التابعيف مف المفسِّريف أشير وعف الثلث، المدارس ىذه مف مدرسة كؿ عف أتكمـ أف وأرى     
 :الصحابة  مف المدارس ىذه أساتذة عف التفسير أخذوا

 بمكة التفسير مدرسة: أوالً 

 :عباس ابف عمى قياميا* 

 مف ألصحابو يجمس فكاف ،(عنيما اهلل رضى)  عباس بف اهلل عبد عمى بمكة التفسير مدرسة قامت      
 يقوؿ، ما عنو يعوف تلميذه وكاف العناية، مف أشكؿ ما ليـ ويوضح تعالى، اهلل كتاب ليـ ُيفسِّر التابعيف،
 .منو سمعوه ما بعدىـ لمف ويرووف

 :رجاليا أشير* 

 عباس، ابن مولى وعكرمة ومجاىد، ،جبير بن سعيد: بمكة عباس ابف تلميذ مف اشتير وقد     
 .رباح أبى بن وعطاء اليمانى، كيسان بن وطاووس

 العلء اختمؼ كما وكثرة، ِقمَّة عباس ابف عف الرواية في يختمفوف وىـ الموالى، مف كانوا كميـ وىؤالء     
 .إلييـ والركوف بيـ الثقة مقدار في

 بالمدينة التفسير مدرسة: ثانياً 

 :كعب بف ُأب ىّ  عمى قياميا*

لوا ولـ بيا أقاموا الصحابة، مف كثير بالمدينة كاف       بلد مف غيرىا إلى منيـ كثير تحوَّؿ كما عنيا يتحوَّ
 فقامت ،( وسمـ وآلو عميو اهلل صمى)  رسولو وُسنَّة تعالى اهلل كتاب يعممونيـ ألتباعيـ فجمسوا المسمميف،



: نقوؿ أف ونستطيع. الصحابة مف المفسِّريف لمشاىير التابعيف مف كثير فييا تتممذ لمتفسير، مدرسة بالمدينة
 التابعيف مفسِّرو لو تتممذ مف أشير بحؽ ُيعتبر الذي ،كعب بن ُأَبى عمى كاف المدرسة ىذه قياـ إف

 .ذلؾ في عنو لنا ُنقؿ ما وكثرة التفسير، في غيره مف أكثر لشيرتو وذلؾ بالمدينة،

 :رجاليا أشير* 

: ىـ ثلثة، بينيـ مف اشتير بالتفسير، المعروفيف التابعيف مف كثير الوقت ىذا في بالمدينة ُوِجد وقد     
 م ف ومنيـ مباشرة، ُأب ىّ  عف أخذ م ف منيـ وىؤالء. القرظى كعب بن ومحمد العالية، وأبو أسمم، بن زيد
 .بالواسطة عنو أخذ

 بالعراق التفسير مدرسة: ثالثاً 

 :مسعود ابف عمى قياميا* 

 مف غيره ىناؾ وكاف ،( عنو اهلل رضى)  مسعود بف اهلل عبد عمى بالعراؽ التفسير مدرسة قامت     
 ليذه األوؿ األستاذ يعتبر كاف مسعود ابف اهلل عبد أف غير التفسير، العراؽ أىؿ عنيـ أخذ الصحابة
لَّى لما ( عنو اهلل رضى)  عمر وألف ذلؾ، في عنو المروى وكثرة التفسير في لشيرتو نظراً  المدرسة،  و 

 أمير بأمر الكوفة أىؿ ُمعمِّـ فكونو ووزيرًا، ُمعمِّماً  مسعود بف اهلل عبد معو سيَّر الكوفة، عمى ياسر بف عمار
 .الصحابة مف غيره عف يأخذوف مما أكثر عنو ويأخذوف إليو، يجمسوف الكوفييف جعؿ عمر، المؤمنيف

 إف: العمماء ويقوؿ الخلؼ، مسائؿ في بكثرة نجدىا ظاىرة وىذه. الرأي أىؿ بأنيـ العراؽ أىؿ ويمتاز     
 ومف العراؽ، عمماء عنو توارثيا ثـ االستدالؿ، في الطريقة ليذه األساس وضع الذى ىو مسعود ابف

 مسائؿ استنباط ألف واالجتياد، بالرأي تفسير فيكثر التفسير، مدرسة في الطريقة ىذه تؤثر أف الطبيعي
 .والسُّنَّة القرآف نصوص فيـ في الرأي إعماؿ نتائج مف نتيجة الشرعية، الخلؼ

 :رجاليا أشير* 

 ومسروق، قيس، بن عمقمة بينيـ مف اشتير التابعيف، مف كثير العراؽ أىؿ مف بالتفسير ُعِرؼ وقد      
 . السدوسى دعامة بن وقتادة البصرى، والحسن الشعبى، وعامر اليمدانى، وُمر ة يزيد، بن واألسود

 :الدىور مدى عمى ، واالكبار العظمة قمة في جعمتيا امور في الكوفة امتازت فقد ثم ومن

 امير االماـ مياجرة عند اوجيا وبمغ الكبار، االمة واعلـ االخيار الصحابة عمماء مػيػجر كػانػت:  اوال
 ، الشجرة اصحاب من ثالثمئة الكوفة ىبط:  قاؿ ، ابراىيـ عف سعد ابف اخرج( . السلـ عميو) المؤمنيف



 الجنة بركة مف مثاقيؿ ىذا فراتكـ في ينزؿ اال يوـ مف ما: عمرو ابف قػاؿ وبػذلػؾ بدر اىل من سبعون و
 .  فوجاء فوجا الييا الرسوؿ اصحاب مياجرة عف كناية

 الػعػمػـو صدرت الكوفة فمف ، معارفو وازدىار نضارتو دور في االسلـ في العمـ معيد اصػبحت : وثـانـيـا
 اخرج طويؿ عػيد في االمصار الى الركباف بو وسارت ، البلد الى انحائيا بشتى ، االسلمية والػمػعػارؼ

 جالست:  قـال ، ابـيـو عن عباس بن الجبار عبد اخبرنا:  قال ، موسى بن الّمو عبيد عن ايضا سعد ابن
 من اال العمم يأتينا ما: عطا فقال الكوفة اىل من:  فقمت ? انت ممن:  لي فقال اسالو فجعمت ، عطا

 . عندكم

 في صادقة مؤمنة نفوس في( والو عميو اهلل صمى) الرسوؿ آؿ والء لتربية خصبة ارضا كانت : وثـالثا
 ، النجاة سفف بانيـ عارفة ، االنجاب ذريتو في الّمو رسوؿ لكرامة حافظة نبييا، رسػالة اجػر مؤدية ايمانيا،

 ،( السلـ عميو) عػمػي عمى الناس عند اصدؽ فكانوا ليا انفصاـ ال التي الوثقى والعروة ، الػثقميف واحد
 .ينتقصوف وال يػغػالوف ال كانوا

 المرحمة ىذه في التفسير مميزات
 

 :اآلتية بالمميزات المرحمة ىذه في التفسير يمتاز

 في الكتاب أىؿ مف دخؿ م ف كثرة وذلؾ والنصرانيات، اإلسرائيميات مف كثير التفسير في دخؿ :أوالً 
 الخميقة، بدء كأخبار الشرعية، باألحكاـ يتصؿ ال ما األخبار مف بأذىانيـ عالقاً  يزاؿ ال وكاف اإلسلـ،
 إليو يشير عما التفاصيؿ لسماع ميَّالة النفوس وكانت. القصص مف وكثير. الكائنات وبدء الوجود، وأسرار
 اإلسرائيميات مف بكثير التفسير في فزجوا التابعوف فتساىؿ نصرانية، أو ييودية أحداث مف القرآف

 سالم، بن ا عبد: الكتاب أىؿ مسممي مف ذلؾ في عنو ُروى مف وأكثر. ونقد تحر   بدوف والنصرانيات
 ىذه إلى الرجوع أف شؾ وال. جريج بن العزيز عبد بن الممك وعبد منبو، بن ووىب األحبار، وكعب

 .بعدىـ جاء م ف عمى مأخوذ ىو كما التابعيف عمى مأخوذ أمر التفسير في اإلسرائيميات

 ىو كما الشامؿ بالمعنى ورواية تمقياً  يكف لـ أنو إال والرواية، التمقي بطابع محتفظاً  التفسير ظؿ :ثانياً 
 طابع عمييما يغمب ورواية تمقياً  كاف بؿ وأصحابو، (وسمـ وألو عميو اهلل صمى)  النبي عصر في الشأف

 عف فالمكيوف مصرىـ، إماـ عف والرواية بالتمقي - خاص بوجو - يعنوف مصر كؿ فأىؿ االختصاص،
 .وىكذا... مسعود ابف عف والعراقيوف ُأب ّى، عف والمدنيوف عباس، ابف



 ىذه طيَّاتيا في تحمؿ تفسيرات بعض فظيرت ،المذىبي الخلؼ نواة العصر ىذا في ظيرت :ثالثاً 
 ،قدري بأنو ويُتيـ والق د ر القضاء في الخوض إلى ُينسب  السدوسي دعامة بف قتادة مثلً  فنجد المذاىب،

 قد البصرى الحسف ونجد. عنو الرواية مف الناس بعض يتحرج كاف وليذا تفسيره، عمى أثَّر   ىذا أف شؾ وال
 .ترجمتو في ذلؾ ذكرنا كما بو ُيكذِّب م ف وُيك فِّر الق د ر، إثبات عمى القرآف فسَّر

ف عمييـ، اهلل رضواف الصحابة بيف كاف عما التفسير في التابعيف بيف الخلؼ كثرة :رابعاً   اختلفاً  كاف وا 
 .المفسِّريف متأخري مف ذلؾ بعد وقع لما بالنسبة قميلً 

 

 ؿ البيت )عمييـ السلـ( بالتفسيردور آى
 وتعميـ، تربية دور ىو الكريـ، القرآف تفسير في ( السلـ عمييـ)  البيت اىؿ ائمة بو قاـ الذي الدور كاف     
 ورموز دقائؽ عمى الوقوؼ وكيؼ تعالى، كلمو معاني يفيـ اف ينبغي كيؼ وانو التفسير، معالـ الى وارشاد

 قد كانوا نموذجية، تفاسير (السلـ عمييـ) عنيـ المأثورة لمقرآف، تفاسيرىـ كانت فقد الخالد االليي الوحي ىذا
 اصوؿ عمى المعتمدة االساليب تمؾ التفسير، اساليب الى يتعرفوا لكي العمماء، وعمى االمة عمى عرضوىا

 حرصيـ عف ينبؤؾ ما (السلـ عمييـ) عنيـ الوارد التفسير مف الغفير الجـ في واف رصينة وقواعد متينة
 نعـ البارع الكلـ ىذا مف وظرؼ نكت عمى وايقافيـ الكريـ القرآف يفسروف كيؼ االمة ىذه تعميـ عمى الشديد
 .كريـ وايفاء واداء صادقة امانة في الناس، الى وحممتو العظيـ، القرآف ورثة (السلـ عمييـ) كانوا

 عميو اهلل صمى)  اهلل رسوؿ قاؿ(:  وآلو عميو اهلل صمى)  الرسوؿ عمـ وحممة الكتاب ورثة  الطاىرة العترة      
 ( الحوض عمى يردا حتى يفترقا لن وانيما بيتي، أىل وعترتي ا كتاب الثقمين، فيكم تارك إني) ( :  وآلو
 اهلل صمى)  قالو ، الفريقيف بيف متواتر حديثوىذا  .( …أبدا بعدي تضموا لن بيما تمسكتم ان ما) :  وقاؿ
 اىتدوا ىدييا عمى ساروا اف التي الحياة معالـ الى ىداىـ فقد …العصور عبر أمتو لجميع خطابا(  وآلو عميو
 ركبيا من ، نوح كسفينة بيتي أىل مثل) .  الشقاء ألنفسيـ وجمبوا ىووا عنيا حادوا واف ،… السعادة وبمغوا
   (وىوى غرق عنيا تخمف ومن نجا،

 موضع الطاىريف بيتو أىؿ موضع فكذلؾ وبياف، بلغ موضع الكريـ القرآف مف النبي موضع كاف وكما    
 . الخافقيف في شريعتو ببياف وااليفاء ، االرضيف في وجؿ عز اهلل رسالة أداء في خمفاؤه انيـ وايفاء، أداء



 ، أنزل كما القرآن يقرأوا أن الناس عمى فإنما: ) عبيد بف لعمرو(  عميو السلـ)  الباقر اإلماـ قاؿ       
 .( عمرو يا والينا بنا فاالىتداء ، تفسيره الى احتاجوا فاذا

عميو )  المؤمنيف أمير اإلماـ النخعي، يزيد بف واالسود قيس بف وعمقمة السمماني عبيدة سأؿ لما ثـ ومف      
 (…محمد آل ذلك عن سموا)  : قاؿ ؟ القرآف مف ء شي عمييـ أشكؿ اذا يسألوف مف(:  السلـ

 جدي وحديث، جدي حديث أبي وحديث، أبي حديث حديثي ) :قاؿ (السلـ عميو) عبداهلل أبا اف روي     
 وحديث (السالم عميو) المؤمنين أمير حديث الحسن وحديث، الحسن حديث الحسين وحديث، الحسين حديث
 . (عز وجل ا قول ا رسول وحديث (وآلو عميو ا صمى)  ا رسول حديث المؤمنين أمير

 قيس بف سميـ قاؿ.. غائبا كاف اذا اآليات مف نزؿ ما عميو يحفظ(  وآلو عميو اهلل صمى)  النبي وكاف     
 تفقدوني أن قبل سموني : ) فقاؿ ، حولو والناس المسجد في بالكوفة(  ميو السلـع) عمي الى جمست اليللي

 وآلو عميو ا صمى)  ا رسول أقرأنييا وقد اال ا كتاب من آية نزلت ما ا فو ، ا كتاب عن سموني ،
 أمير مع ومسائمو ، نسابة عالـ ، اليشكرى عمرو بف اهلل عبد وىو  ءالكوا ابف فقاؿ( …تأويميا وعممني( 

 عنو غبت ما عمى يحفظ ، بمى: )  قاؿ ؟ غائب وأنت عميو ينزؿ كاف فما:  معروفة(  ميو السلـع)  المؤمنيف
 ...( فيعممني وكذا كذا وتأويمو ، فيقرئنيو وكذا، كذا بعدؾ اهلل أنزؿ عمى يا:  لي قاؿ عميو قدمت فاذا ،

 اكتساب سبيؿ في(  عميو السلـ)  عمي مف(  وآلو عميو اهلل صمى)  اهلل برسوؿ أمس أحد يكف لـ ، نعـ     
 أصبح حتى ، وتيذيبو وتعميمو عمى تربية في جيدا(  وآلو عميو اهلل صمى)  النبي يأؿ لـ كما ، المعالي
 ومشيودا ،(  وآلو عميو اهلل صمى)  النبي حياة في معروفا كاف الذي االمر..  حكمتو وينبوع ، عممو مستودع
 (. عممي عيبة عمى(: )  وآلو عميو اهلل صمى)  قاؿ ثـ ومف..  لمجميع

)  بيتو أىل من االئمة طيبونال أوالده توارثو قد(  وآلو عميو ا صمى)  النبي عممو الذي العمم وىذا -    
 (. مييم السالمع

 ا صمى)  ا رسول فعمم ، والتأويل التنزيل نبيو عمم ا ان) (:  ميو السلـع)  الصادؽ اإلماـ قاؿ     
 ...( وا وعممنا، عميا(  وآلو عميو

 .. ينقطع ال باقيا،(  وآلو عميو اهلل صمى)  اهلل رسوؿ ذرية في واستمر العمـ امتد وىكذا



 كثيرة فيي لمرسالة الفكرية الجوانب في  السالم عمييم البيت أىل  مرجعية مبدأ تمثل التي النصوص أما
 : منيا نصوص عدة نذكر

 أبس عف بسنده صحيحو في الترمذي رواه ما منيا نذكر عديدة بصيغ جاء وقد : الثقمين حديث:  األول
 تارك إني):  (والو عميو اهلل صمى) اهلل رسوؿ قاؿ:  قاال ارقـ بف زيد عف ثابت، بف حبيب عف واألعمش، سعيد
 الى السماء من ممدود حبل ا كتاب اآلخر؛ من أعظم أحدىما بعدي تضموا لن بو تمسكتم إن ما فيكم

 .(فييما تخمفوني كيف فانظروا الحوض، عميّ  يردا حتى يفترقا ولن بيتي أىل وعترتي األرض،

 رسوؿ قاؿ:  قاؿ ، عباس ابف عف بسنده الصحيحيف مستدرؾ في الحاكـ روى فقد :األمان حديث:  الثاني
 ، االختالف من ألمتي أمان بيتي وأل ، الفرق من األرض ألىل أمان النجوم) :  (والو عميو اهلل صمى) اهلل
 كما ، االسناد صحيح حديث ىذا:  الحاكـ قاؿ (.ابميس حزب فصاروا اختمفوا العرب من قبيمة خالفتيا فاذا
 . وصحيحو صواعقو في حجر ابف ذكر

 كاف  (والو عميو اهلل صمى) النبي إف كثير، وغيره المستدرؾ في الحاكـ روى فقد:  السفينة حديث:  الثالث
 (.غرق عنيا تخّمف ومن نجا ركبيا من نوح سفينة مثل بيتي أىل مثل):  يقوؿ

 رحم):  قاؿ أنو  (والو عميو اهلل صمى) النبي عف صحيحو في الترمذي روى فقد :  الحق حديث:  الرابع
 والحق الحق مع عمي):  منيا أخرى بصيغ الحديث ىذا ُروي كما ، (دار حيث معو الحق أدر الميم عمياً  ا
  (.القيامة يوم الحوض عميّ  يردا حتى يفترقا ولن عمي مع

 والقرآن القرآن مع عمي):  قاؿ النبي أف وغيره المستدرؾ في الحاكـ روى فقد:  القرآن حديث:  الخامس
 .(الحوض عميّ  يردا حتى يفترقا ولن عمي مع

 قاؿ  (والو عميو اهلل صمى) اهلل رسوؿ أف وغيره صحيحو في الترمذي روى فقد : الحكمة حديث:  السادس
 بف عمي أي( : بابيا عمي) كممة القدير الفيض ىامش في المنادي شرح وقد ، (بابيا وعمي الحكمة دار أنا): 
 .الحكمة الى منو يدخؿ الذي الباب ىو( السلـ عميو) طالب أبي

 اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عباس ابف عف وغيره المستدرؾ في الحاكـ روى فقد :  المدينة حديث:  السابع
 (.الباب فميأت المدينة أراد فمن بابيا وعمي العمم مدينة أنا):  (والو عميو اهلل صمى)



 لعمي قاؿ  والو عميو اهلل صمى النبي أف ، وغيره المستدرؾ في الحاكـ روى فقد ، االختالف حديث:  الثامن
 .الشيخيف شرط عمى صحيح حديث ىذا:  قاؿ. (بعدي فيو اختمفوا ما ألمتي تبّين أنت):  السلـ عميو

 في سعد وابف ،( العماؿ كنز) في المتقي منيـ المحدثيف مف جماعة روى فقد : السؤال حديث:  التاسع
 وغيرىـ( االستيعاب) في البر عبد وابف ،( التيذيب تيذيب) في حجر وابف ، تفسيره في جرير وابف ، طبقاتو
 عن تسألوني ال ا فو سموني):  قاؿ ،( العماؿ كنز في لممتقي والمفظ) طالب أبي بف عمي أف مختمفة بألفاظ
 أم نزلت أِبَميل أعمم أنا إال آية من ما ا فو ا كتاب عن سموني حدثتكم، إال القيامة يوم الى يكون شيء
 ...(جبل في أم نزلت سيل في أم بنيار،

 كانوا األولى الخلفة عصر في الصحابة أف نجد ، الكثيرة وأمثاليا األحاديث ىذه الى وباإلضافة      
 القرآف تفسير مجاؿ في وخصوصاً  والمستعصية الميمة القضايا مختمؼ في  (السلـ عميو) عمي الى يرجعوف
 الموقؼ ىذا تؤكد الحديث أصحاب صححيا والتي الكثيرة النصوص وردت حيث ، الشريعة ومعرفة والقضاء
 .الناصعة الحقيقة وىذه الصحابة مف العممي

(( ننسيا أو آية مف ننسخ ما: )) تعالى قوؿ باب في صحيحو مف التفسير كتاب في البخاري روى فقد     
 ...(عمي وأقضانا): عمر قاؿ:  فيو:  قاؿ حديثاً  عباس، ابف عف جبير، بف سعيد عف بسنده

 ، الثقفي يوسؼ بف الحجاج الطاغية أمثاؿ ،(السلـ عميو) عمي أعداء حتى الحقيقة بيذه يعترؼ كاف وقد    
 .(أقضاىم كان عمياً  أن عممنا قد ، قضاءه عمي عمى ننقم لم إننا):  يقوؿ حيث

 وىنا سوؼ نذكر بعض االمثمة لتفسير أىؿ البيت  )عمييـ السلـ(      

نَسانُ  َفْمَينُظرِ ﴿: تعالى وقولو المثال األول :  َشقًّا اأْلَْرَض  َشَقْقَنا ُثم  *  َصبًّا اْلَماء َصَبْبَنا َأن ا*  َطَعاِموِ  ِإَلى اإلِْ
 .﴾ل ُكمْ  م تَاًعا ـ قولو الى اـ َحبًّا ِفيَيا َفَأنَبْتَنا

  يأخذه عمف يأخذه الذي عممو الى: ( السالم عميو) الباقر جعفر ابو االمام قال

 الطعاـ اف يعرؼ اف االنساف عمى يجب فكما الجسد غذاء الطعاـ اف كما الروح غذاء العمـ اف شؾ ال     
 الذي ىو تعالى وانو الّمو، جانب مف يأتيو الذي ىو البدف، وصحة الجسد لسلمة الكافؿ النافع والغذاء الصالح

 ىو نفسو وتزكية روحو لتنمية الصالح والغذاء النافع العمـ اف يعمـ اف عميو يجب كذلؾ لمعيشتو ترفييا لو ىيأه



 يستطرؽ فل الدجى، ومصابيح اليدى ائمة ىـ الذيف المخمصيف اوليائو يد وعمى الّمو، جانب مف يأتيو الذي
 .المستداـ فيضو ومجاري الّمو، وحي ميابط عف االجانب البعداء ابواب

 َوَنْجَعَمُيمُ  َأِئم ةً  َوَنْجَعَمُيمْ  اأْلَْرضِ  ِفي اْسُتْضِعُفوا ال ِذينَ  َعَمى ن ُمن   َأن َوُنِريدُ ﴿: تعالى وقولو  المثاؿ الثاني : 
 .﴾َيْحَذُرونَ  َكاُنوا م ا ِمْنُيم َوُجُنوَدُىَما َوَىاَمانَ  ِفْرَعْونَ  َوُنِري اأْلَْرضِ  ِفي َلُيمْ  َوُنَمكِّنَ  اْلَواِرِثينَ 

 ويستذؿ بيـ يرفع اف الّمو فاراد ليـ، فرعوف واستضعاؼ موسى قـو بشاف وردت  ظاىرىا حسب فاآلية      
 .وقومو فرعوف

 عصر اي في المستكبريف، عمى رفعيـ و االرض في المستضعفيف بنصر وعد العاـ مفادىا في اآلية لكف    
 عيد عمى حينذاؾ توفرت كما توفرىا يجب شرائط عمى لكف الخمؽ في جرت التي الّمو سنة دور اي في و

 جاء وبذلؾ .االمر اوؿ جرت كما تجري السنة فاف الظروؼ، تييئت و  الشرائط عادت فاف وفرعوف موسى
 .المستكبريف نير مف يده عمى االرض في المستضعفيف واستخلص االمة، ىذه ميدي بشاف اآلية تأويؿ

 

 


