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Article Progress
Abstract
The impact of the science of the Hadith on Holy Qur’an interpretation is so
important that an interpreter cannot dispense, and the aspects of this influence
appear in various aspects. It is driven from the relationship of the Holy Qur’an
with the Sunnah of the Prophet, as they are two inseparable companions, and
inexhaustible sources of revelation. The Sunnah of the prophet plays major role
in interpretation oh the Holy Quran, as in the early literatures of hadith reserve a
specific chapter for interpretation of the Quran. Besides, it is known that the
narration of hadith gone through a strict evaluation process to differentiate
between accepted hadith (al-hadith al-maqbul) and rejected hadith (al-hadith almardud), therefore acceptance of some aspects in interpretation of the Holy
Quran also should be affected. This study will explore the influence of study of
hadith in different aspects of interpretation of the Holy Quran.
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:املقدمة

:احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد خامت األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد
 وجلى مقاصده وأحكامه مبا يصلح لكل،فقد بلغ صلى هللا عليه وسلم معاين القرآن الكرمي وتفسريه أبوضح بيان

. ووضح غامضه ومبهمه، وخصص عامه، وقيد مطلقه، ففصل جممله،زمان ومكان
 وكثري من املتشاهبات واملشكالت واجملمالت يف القرآن الكرمي،وآايت القرآن الكرمي اليت تتحدث عن الغيبيات
 والقراءات وغريها من العلوم املتعلقة ابلتفسري ابملأثور ال تدرك، والناسخ واملنسوخ،اضافة إىل معرفة أسباب النزول
 واملقطوع، واملوقوف، فاحلديث النبوي أبقسامه الثالثة املرفوع، وال يدخلها االجتهاد،إال ابلتفسري النبوي الشريف
 وتعددت جماالت أتثري علم احلديث، واملصدر األكرب الذي يقوم ويعتمد عليه التفسري ابملأثور،ميثل املادة األساس
 فالتفسري ابملأثور إىل القرن الثالث اهلجري مل ينفصل عن احلديث بل كان جزءًا من كتب،يف علم التفسري ابملأثور

 وتنقية كتبه من املوضوعات واإلسرائيليات مرهون، و ضبط منهج التفسري ابملأثور، واباب من أبواهبا،السنة النبوية
 وهذا يدل على العالقة القوية، واملوضوع، واحلسن من الضعيف، ومعرفة الصحيح،بتطبيق قواعد دراسة اإلسناد
 واحلاجة ماسة إىل دراسة اجملاالت املتعددة لتأثري علم احلديث يف علم التفسري،بني علمي احلديث والتفسري ابملأثور
.ابملأثور
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من أهداف البحث :بيان أمهية علم احلديث للمفسر والباحث يف التفسري ابملأثور ،وتوضيح جماالت أتثري علم
احلديث يف علم التفسري ابملأثور ،و إبراز أثر علم احلديث يف ضبط منهج التفسري ابملأثور.
خطة البحث :جاء البحث يف مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،أما املقدمة ففيها فكرة البحث ،وإشكاليته ،وأهدافه،
ومنهجه ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث،واملبحث األول :التعريف بعلم احلديث وعلم التفسري ابملأثور،
وامل صطلحات املتعلقة هبما ،املبحث الثاين :احلديث النبوي املصدر الرئيس للتفسري ابملأثور ،املبحث الثالث :أثر
اإلسناد يف علم التفسري ابملأثور ،وتنقيته من املوضوعات و اإلسرائيليات ،واخلامتة فيها أهم النتائج والتوصيات.
املبحث األول:التعريف بعلم احلديث ،وعلم التفسري ابملأثور ،واملصطلحات املتعلقة هبما:
أوالً :املراد بعلم احلديث:

علم احلديث مركب من جزأين ،والبد من الوقوف عليهما حىت يتضح املراد :العلم لغة :اليقني يقال علم يعلم إذا
أيضا ،1وقيل:العلم هو إدراك الشيء على ما هو به ،وقيل :زوال اخلفاء من املعلوم ،واجلهل
تيقن ،وجاء مبعىن املعرفة ً

اصطالحا :املسائل املدللة يف علم من العلوم .3
نقيضه .2العلم
ً

ِ
اصطالحا :هو علم يعرف به أقوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
نقيض الْ َق ِد ِمي ،4وعلم احلديث
يث لغة:
احلَد ُ
ُ
ً
وأفعاله وأحواله .وهو ينقسم إىل قسمني :علم احلديث رواية :وهو علم يشتمل على نقل أقوال النيب صلى هللا عليه
وسلم وأفعاله ،وروايتها ،وضبطها ،وحترير ألفاظها  -.5وزاد بعضهم وكذا ما أضيف إىل الصحابة والتابعني من أقواهلم
وأفعاهلم ، -وعلم احلديث دراية :هو علم يعرف منه حقيقة الرواية؛ وشروطها ،وأنواعها ،وأحكامها ،وحال الرواة،
وشروطهم ،وأصناف املروايت ،وما يتعلق هبا .6وعرفه عز الدين بن مجاعة هو :علم بقوانني يعرف به أحوال السند
واملنت ،وموضوعه السند واملنت.7

1الفيومي ،أمحد بن حممد.د.ت.املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري .بريوت :املكتبة العلمية.ج  ،2ص.427

 2اجلرجاين ،علي بن حممد 1983 .م .التعريفات .بريوت :دار الكتب العلمية.ط .1ص .155
3التهانوي ،حممد بن علي1996 .م .موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم.حتقيق :علي دحروج .بريوت :مكتبة لبنان .ط.1
ج ،1ص. 3
 4ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على 1414 .هـ .لسان العرب .بريوت :دار صادر  .ط. 3ج ،2ص.131
5السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر.د.ت .تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي.حتقيق :نظر حممد الفاراييب.دار طيبة.
ج ،1ص . 26 ،25
 6ينظر:السيوطي،تدريب الراوي .ج ،1ص .26 ،25

 7ينظر :أبو شهبة ،حممد بن حممد .د.ت.الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث .دار الفكر العريب.ص . 24 ،23
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قال السيوطي :فحقيقة الرواية نقل السنة وحنوها وإسناد ذلك إىل من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غري ذلك،
وشروطها :حتمل راويها ملا يرويه بنوع من أنواع التحمل ،من مساع أو عرض أو إجازة وحنوها .وأنواعها :االتصال
واالنقطاع وحنومها .وأحكامها :القبول والرد .وحال الرواة :العدالة واجلرح ،وشروطهم يف التحمل ويف األداء ،وأصناف
وآاثرا وغريمها ،وما يتعلق هبا :هو معرفة
املروايت :املصنفات من املسانيد واملعاجم واألجزاء وغريها ،أحاديث ً
اصطالح أهلها  . 8قال النووي :املراد من علم احلديث حتقيق معاىن املتون ،وحتقيق علم اإلسناد واملعلل .9وعلى
هذا فيكون املراد هبذا املركب اإلضايف :هي مجيع العلوم واملعارف اليت حبثت يف احلديث من حيث روايته ومجعه يف
الكتب ,أو من حيث بيان صحيحه من ضعيفه ،أو من حيث بيان رواته ونقدهم وجرحهم وتعديلهم,أو من حيث
بيان غريبه،أو بيان انسخه ومنسوخه,أو خمتلفه ومتعارضه ,أو من حيث شرح معناه ،واستخراج األحكام منه إىل
غري ذلك من العلوم اليت دارت يف فلك احلديث الشريف.10
اثنياً:تقسيم احلديث من حيث نسبته إىل قائله:

احلديث ينقسم هبذه احليثية إىل ثالثة أقسام :املرفوع ،واملوقوف ،واملقطوع ،وهذه األقسام تتعلق ابلتفسري ابملأثور

من حيث أهنا مصادر التفسري ابملأثور كما سيتضح أثناء البحث.
فعال أو تقر ًيرا أو
احلديث املرفوع :عرفه مجهور احملدثني أبنه ما أضيف إىل النيب -صلى هللا عليه وسلمً -
قوال أو ً
مرسال ،وإذا أطلق املرفوع ال ينصرف إال إىل املضاف إىل
متصال أم
منقطعا أم ً
صفة ِخلقية أو ُخلقية ،وسواء أكان ً
ً

النيب -صلى هللا عليه وسلم.

متصال كان إسناده
احلديث املوقوف :هو ما روي عن الصحابة -رضوان هللا عليهم -من أقواهلم ،وأفعاهلم ،وتقريراهتم ً

منقطعا ,وإذا ذكر املوقوف من غري تقييد أريد به املوقوف على الصحايب ,أما استعماله يف غري الصحايب فال
أو
ً
مثال :وقفه مالك عن انفع ،أو هذا موقوف على الزهري ،وانفع والزهري اتبعيان ،ومن العلماء
مقيدا فيقال ً
يكون إال ً
من ال يدخل التقرير يف املوقوف؛ ألن تقرير النيب -صلى هللا عليه وسلم -حجة خبالف تقرير الصحايب فليس
حبجة.

 8ينظر:السيوطي ،تدريب الراوي  .ج ،1ص . 26 ،25
 9النووي ،حيىي بن شرف1392.ه .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.ط.2ج،1ص .47
10أبو شهبة ،الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث .ص .24 ،23
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احلديث املقطوع :هو ما جاء عن التابعني موقوفًا عليهم من أقواهلم ،وأفعاهلم ،ومجهور احملدثني والفقهاء إن املقطوع
غري املنقطع فاألول من صفات املنت ،والثاين من صفات اإلسناد ،ومن أطلق املقطوع على املنقطع فكان قبل
استقرار االصطالح.11
اثلثًا :املراد بعلم التفسري:

علم التفسري مركب من جزأين ،وقد سبق تعريف العلم ،والتفسري لغة :البيان ،والكشف والتأويل  .12علم التفسري
الزْرَك ِش ُّي :التفسري علم يعرف به فهم كتاب هللا املنزل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ،وبيان
اصطالحا:قَ َ
ال َّ
ً
معانيه ،واستخراج أحكامه ،وحكمه ،واستمداد ذلك من علم اللغة ،والنحو والتصريف ،وعلم البيان ،وأصول الفقه،
والقراءات ،وحيتاج ملعرفة أسباب النزول ،والناسخ واملنسوخ .13واإلمام الزركشي بني املقصد األصلي من التفسري هو
وعرفه
فهم معاين القرآن الكرمي لكنه أدخل يف تعريف علم التفسري العلوم األخرى اليت تعترب أدوات لكشف معانيهَّ .
بعضهم أبنه" :علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن اجمليد ،من حيث داللته على مراد هللا تعاىل ،بقدر الطاقة البشرية".14
فاملقصود األساس يف التفسري هو بيان مراد هللا تعاىل ،وفهم معانيه ،والكشف عن مراميه.

ابعا:تعريف علم التفسري املأثور:
رً

أثرا "من ابب قتل" :نقلته ،واألَثَر بفتحتني:
لغة:سبق تعريف العلم ،والتفسري،واملأثور :اسم مفعول من أثرت احلديث ً
بياان ملراد
اسم منه ،وحديث مأثور أي منقول.15
اصطالحا :هو ما جاء يف القرآن ،أو السنة ،أو كالم الصحابة ً
ً
هللا تعاىل من كتابه .16وزاد الدكتور الذهيب :وما نُِقل عن التابعني ،من كل ما هو بيان وتوضيح ملراد هللا تعاىل من

نصوص كتابه الكرمي  . 17فالتفسري ابملأثور أي ابملنقول على هذا :يشمل املنقول عن هللا تبارك وتعاىل يف القرآن
الكرمي ،واملنقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،واملنقول عن الصحابة رضوان هللا عليهم ،واملنقول عن التابعني رمحهم

هللا ،وعلى هذه األنواع األربعة يدور التفسري ابملأثور.18
11ينظر :املرجع السابق :ص .205

 12الرازي ،حممد بن أيب بكر1999.م.خمتار الصحاح.حتقيق :يوسف الشيخ حممد .بريوت :املكتبة العصرية .ط.5ص  ،239الفريوزآابدى ،حممد بن
يعقوب 2005 .م.القاموس احمليط القاموس احمليط.بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع .ط .8ص .456
 13الزركشي ،حممد بن عبد هللا  1957 .م.الربهان يف علوم القرآن.حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم .دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب
وشركائه .ط .1ج .1ص .13
14الذهيب ،حممد السيد حسني.د.ت .التفسري واملفسرون .القاهرة :مكتبة وهبة.ج ،1ص ،14 ،13الصابوىن ،حممد على.د.ت .التبيان ىف علوم القرآن.دمشق :مكتبة الغزال .ص
. 62

 15الفيومي ،املصباح املنري .ج ،1ص.4
الزْرقاين ،حممد عبد العظيم.د.ت.مناهل العرفان يف علوم القرآن .عيسى البايب احلليب وشركائه.ط .3ج ،2ص.12
ُّ 16

17الذهيب ،التفسري واملفسرون .ج ،1ص.112
 18ينظر :أبو شهبة ،حممد بن حممد.د.ت.اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري.القاهرة :مكتبة السنة.ص.44
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املبحث الثاين :احلديث النبوي املصدر الرئيس للتفسري ابملأثور:
متهيد  :احلديث النبوي ميثل املصدر الرئيس للتفسري ابملأثور بعد القرآن الكرمي ،واملادة األساس األكرب اليت يعتمد
عليها ،ويقوم هبا علم التفسري ابملأثور؛ لقوة داللته يف بيان مراد هللا تعاىل ،لكن هذه الداللة متفاوتة حسب قطعيتها
وظنيتها ،وحسب صحتها وضعفها ،وحسب مدى حجيتها فاملرفوع ال يساويه املوقوف ،وال املقطوع ،ومصادر
التفسري ابملأثور تتمثل فيما يلي:
أوالً :القرآن الكرمي ،اثنياً :احلديث املرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،اثلثاً:احلديث املوقوف على الصحابة
رضوان هللا عليهم ،رابعاً :احلديث املقطوع املنسوب إىل التابعني رمحهم هللا تعاىل فيما هو بيان ملراد كتاب هللا
عزوجل ،وهذا ما سار عليه جل أصحاب التفسري ابملأثور .19والسنة النبوية هي األصل الثاين لإلسالم ،وهي
شارحة ،ومبينة للقرآن الكرمي مظهرة ألسراره كما قال سبحانه  :وأَنْـزلْنا إِلَي ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نـُِِزَل إِلَْي ِه ْم
َ ََ ْ َ
ك ال ِذ ْكَر لتُـبَِِ َ
َولَ َعلَّ ُه ْم يـَتَـ َف َّك ُرو َن( سورة النحل .)44،ومن هنا يقول حيىي بن كثري :السنة قاضية على الكتاب ،وليس الكتاب
قاضيًا على السنة ،ويريد هبذه الكلمة ما وضحه السيوطي بقوله ":األصل أن معىن احتياج القرآن إىل السنة أهنا
كنوزا حتتاج إىل من يعرف خفااي خباايها فيربزها ،وذلك هو املنزل عليه
مبينة له ،ومفصلة جملمالته؛ ألن لوجازته ً
صلى هللا عليه وسلم ،وهو معىن كون السنة قاضية على الكتاب ،وليس القرآن مبينًا للسنة وال قاضيًا عليها؛ ألهنا
بينة بنفسها إذ مل تصل إىل حد القرآن يف اإلعجاز واإلجياز؛ ألهنا شرح له ،وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبني
وأبسط من املشروح".20
أوال من القرآن فما أمجل منه يف مكان فقد فسر يف موضع آخر ،وما اختصر
فمن أراد تفسري الكتاب العزيز ،طلبه ً
يف مكان فقد بسط يف موضع آخر منه ،فإن أعياه ذلك طلبه من السنة فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له،فإن مل
جيده يف السنة رجع إىل أقوال الصحابة فإهنم أدرى بذلك ملا شاهدوه من القرائن واألحوال عند نزوله ،وملا اختصوا
به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصال.21
املطلب األول :أمهية التفسري النبوي " احلديث املرفوع " يف التفسري ابملأثور:
تفسري القرآن العظيم ابحلديث النبوي الشريف املرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم هو املصدر الثاين من مصادر
التفسري ابملأثور ،وهو مصدر متفق عليه ،وينبع من مكانة السنة النبوية ،وعالقتها ابلقرآن الكرمي ،وكالمها وحي من
هللا عزوجل ،وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة ،فأما القرآن الكرمي فقد قال تعاىل خماطبًا نبيه صلى هللا
 19ينظر :الذهيب،التفسري واملفسرون .ج ،1ص.112
 20ينظر :الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن.ج  ،1ص .300 ،299

 21السيوطي،عبد الرمحن بن أيب بكر1974.م.اإلتقان يف علوم القرآن.حتقيق:حممد أبو الفضل.اهليئة املصرية العامة للكتاب.ج ،4ص.200
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ِ
ِ
ِِ
عليه وسلم وما أَنزلْنَا علَي َ ِ
ك
َنزلْنَا إِلَْي َ
ني َهلُُم الَّذي ْ
اب إِال لتُـبَِِ َ
َْ
اختَـلَ ُفوا فيه (النحل ،)64 :وقال تعاىلَ :وأ َ
ك الْكتَ َ
ََ
ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نـُِِزَل إِلَْي ِه ْم ( النحل،)44:وهذه نصوص صرحية يف توكيل الرسول لبيان القرآن العظيم .وأما
ال ِذ ْكَر لتُـبَِِ َ
من السنة فقد روى أبو داود وغريه من حديث املقدام بن م ْعدي َك ِرب،عن ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه
َ
َ
الكتاب ومثلَه معه » .22ويف رواية زايدة « :وإن ما حرم رسول هللا كما حرم هللا » .23ويف هذا
أوتيت
قال«:أال إين ُ
َ
احلديث نص على أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أويت مثل القرآن الكرمي ،وهي السنة املشرفة ،واملثلية هنا يف
احلجية ال يف القرآنية ،والزايدة املذكورة تسوي بني ما حيرمه رسول هللا ،وما حيرمه هللا عز وجل.

فالبيان النبوي للقرآن الكرمي هو من وظائف النيب صلى هللا عليه وسلم اليت أوكلها هللا عز وجل لنبيه صلى هللا عليه
وسلم ،حىت يسهل معرفة مراد هللا عز وجل ،ويقطع اخلالف ،ويعمل به على الوجه الصحيح ،وهذا التفسري النبوي
ِ
ك لِتَـ ْع َج َل بِِه * إِ َّن َعلَْيـنَا َمجْ َعهُ َوقُـ ْرآنَهُ* فَِإذَا
للقرآن الكرمي أساسه وحي من هللا تعاىل قال تعاىل :ال ُحتَِِر ْك بِِه ل َسانَ َ
قَـَرأْ َانهُ فَاتَّبِ ْع قُـ ْرآنَهُ* ُُثَّ إِ َّن َعلَْيـنَا بـَيَانَهُ( القيامة.)17-15:وقال عز من قائلَ  :وَما يـَْن ِط ُق َع ِن ا ْهلََوى* إِ ْن ُه َو إَِّال
وحى (.النجم ) 4 ،3:حىت ما كان من اجتهاد النيب صلى هللا عليه وسلم فإن الوحي يقرره أو يراجعه فهو
َو ْح ٌي يُ َ
معصوم يف كل األحوال ،فالتفسري النبوي الشريف هو بيان ملراد هللا عزوجل ال خيتلف على حجيته.
قال ابن كثري ":إن قال قائل فما أحسن طرق التفسري؟ فاجلواب إن أصح الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن ابلقرآن
فما أمجل يف مكان فإنه قد بسط يف موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك ابلسنة فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له،
بل قد قال اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي رمحه هللا تعاىل :كل ما حكم به رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فهو مما فهمه من القرآن ،والسنة أيضا تنزل عليه ابلوحي كما ينزل القرآن إال أهنا ال تتلى كما يتلى القرآن".24

22
شعيب األرنؤوط.دار الرسالة العاملية.ط.1كتاب السنة،ابب يف لزوم
أبو داود،سليمان بن األشعث.2009.سنن أيب داود.حتقيقَ :
السنة،ج.7ص.13ح (  )4604واللفظ له ،وقال حمققه:إسناده صحيح ،الرتمذي ،حممد بن عيسى1998 .م.سنن الرتمذي.حتقيق :بشار عواد.
بريوت:دار الغرب اإلسالمي.كتاب العلم،ابب ما هني عنه أن يقال عند حديث النيب ،ج ،4ص.334ح(  )2663عن أيب رافع وغريه وقال:
حسن،ح(  )2664عن املقدام وقال :حديث حسن غريب من هذا الوجه ،ابن ماجه ،حممد بن يزيد 2009 .م.
=سنن ابن ماجه .حتقيق :شعيب األرنؤوط.دار الرسالة العاملية.ط .1املقدمة،ابب تعظيم حديث رسول هللا  ،ج،1ص ،9ح 12وقال حمققه :إسناده
صحيح ،رجاله ثقات رجال الصحيح ،غري عبد الرمحن بن أيب عوف اجلَُرشي ،فمن رجال أيب داود والنسائي ،وهو ثقة= =.حريز :هو ابن عثمان
الرحيب.ح(  ،)17194أمحد بن حممد بن حنبل2001.م.مسند أمحد بن حنبل.حتقيق:شعيب األرنؤوط،مؤسسة الرسالة.ط .1ج،28ص،410ح
 ،17174احلاكم ،حممد بن عبد هللا1990 .م.املستدرك على الصحيحني.حتقيق :مصطفى عبد القادر .بريوت :دار الكتب العلمية.
ط.1ج.1ص،190،191ح( ) 368،371وصحح أوهلما احلاكم،وقال:على شرط الشيخني،ووافقه الذهيب.

 23هذه الزايدة يف سنن الرتمذي ،وابن ماجه ،ومسند أمحد ،ومستدرك احلاكم -يف املواضع اليت سبق ذكرها اهلامش السابق-كلهم من طريق معاوية بن صال عن احلسن بن جابر،وقال
الرتمذي :حسن غريب من هذا الوجه،وصححه احلاكم،وله شواهد ترتقي هبا وحتسنها .

 24ابن كثري،إمساعيل بن عمر 1419.ه.تفسري القرآن العظيم.حتقيق:حممد حسني.بريوت:دار الكتب العلمية .ط.1ج ،1ص.8،9
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ويقول اإلمام البغوي ":وما ذكرت من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أثناء الكتاب على وفاق آية ،أو
بيان حكم ،فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة ،وعليهما مدار الشرع وأمور الدين فهي من الكتب املسموعة
للحفاظ وأئمة احلديث".25
والتفسري النبوي املرفوع املروي بطريق مقبول متفق على حجيته ،وتقدميه على ما سواه من التفاسري نقل اإلمام
السيوطي عن اإلمام البيهقى ما مفاده :أن الصحابة رضوان هللا عليهم نقلوا إلينا من سنن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ما يكون بياانً لكتاب هللا ،قال تعاىل :وأَنزلْنا إِلَي ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نـُِِزَل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يـَتَـ َف َّك ُرو َن
َ ََ ْ َ
ك ال ِذ ْكَر لتُـبَِِ َ
(النحل ،)44:فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة من بعده ،وما مل يرد عنه بيانه ففيه حينئذ
فكرة أهل العلم بعده ليستدلوا مبا ورد بيانه على ما مل يرد ".26
فال شك يف قبول وحجية التفسري النبوي وتقدميه؛ لتأييده ابلوحي وعصمته ،والفيوضات اإلهلية عليه مبا ال يدركه
وال يعرفه غريه صلى هللا عليه وسلم .قال ابن أيب حامت":إن قيل كيف السبيل إىل معرفة ما ذكرت من معاين كتاب
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،وعن أصحابه النجباء األلباء
صلَّى َّ
هللا عز وجل ومعامل دينه؟ قيل :ابآلاثر الصحيحة عن رسول هللا َ

الذين شهدوا التنزيل ،وعرفوا التأويل رضي هللا عنهم .فإن قيل فبماذا تعرف اآلاثر الصحيحة والسقيمة ؟ قيل :بنقد
العلماء اجلهابذة الذين خصهم هللا عز وجل هبذه الفضيلة ،ورزقهم هذه املعرفة ،يف كل دهر وزمان" .27ولذا كان
الصحابة رضي هللا عنهم يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عما أشكل عليهم.

قسم الطربي رمحه هللا التأويل إىل ثالثة أقسام ،فجعل األول ما ال يوصل إىل علم أتويله إال ببيان الرسول صلى
وقد ِ
هللا عليه وسلم ،كاألوامر اإلهلية ،واحلقوق واحلدود ،وما إىل ذلك مما مرجع تفسريه وتبيينه الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،إما بنص منه ،أو بداللة قد نصبها دالة على أتويله .28وأقسام القرآن من حيث بيان معناه أو احتياجه إىل
بيان :بني الزركشي ذلك بقوله" :ينقسم القرآن العظيم إىل :ما هو بني بنفسه بلفظ ال حيتاج إىل بيان منه وال من
غريه وهو كثري ومنه قوله تعاىل{ :التائبون العابدون} اآلية وقوله{ :إن املسلمني واملسلمات} اآلية ...وإىل ما ليس
ببني بنفسه فيحتاج إىل بيان ،وبيانه إما فيه يف آية أخرى ،أو يف السنة؛ ألهنا موضوعة للبيان قال تعاىل{ :لتبني

 25البغوي ،احلسني بن مسعود 1420.ه .معامل التنزيل يف تفسري القرآن.حتقيق:عبد الرزاق املهدي.بريوت:دار إحياء الرتاث العريب.ط . 1ج ،1ص.55
 26السيوطي،االتقان ىف علوم القرآن.ج ،4ص.210
 27الرازي ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد 1952 .م .اجلرح والتعديل .حيدر آابد الدكن،اهلند :طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية .بريوت:دار
إحياء الرتاث العريب.ط 1ـ ج ،1ص.2
 28الطربي ,حممد بن جرير 2000.م .جامع البيان يف أتويل القرآن.حتقيق :أمحد حممد شاكر .مؤسسة الرسالة .ط.1ج ،1ص .56
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للناس ما نزل إليهم}والثاين :ككثري من أحكام الطهارة ،والصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج ،واملعامالت ،واألنكحة
واجلناايت وغري ذلك".29
فالسنة النبوية غالبها بيان للقرآن الكرمي ،واألحكام املستنبطة من القرآن الكرمي تتوقف على هذا البيان يقول الشاطيب
رمحه هللا ":تعريف القرآن ابألحكام الشرعية أكثره كلي ال جزئي... ،ويدل على هذا املعىن بعد االستقراء املعترب أنه
حمتاج إىل كثري من البيان؛ فإن السنة على كثرهتا ،وكثرة مسائلها إمنا هي بيان للكتاب" .30قال اإلمام الشافعي":
ومنه ما أحكم فرضه بكتابه ،وبني كيف هو على لسان نبيه ،مثل عدد الصالة والزكاة ووقتها وغري ذلك من فرائضه
الىت أنزل من كتابه" .31فقد بلغ صلى هللا عليه وسلم معاين القرآن الكرمي ،وتفسريه أبوضح بيان ،وجلى مقاصده
وأحكامه مبا يصلح لكل زمان ومكان ،ففصل جممله ،وقيد مطلقه ،وخصص عامه ،ووضح غامضه ومبهمه.32
وآايت القرآن الكرمي اليت تتحدث عن الغيبيات مما ال يعرف إال ابلتنصيص عليه كأمور اآلخرة من احلساب ،واجلنة،
والنار ،وكثري من اآلايت املتشاهبات ،واملشكالت ،واجملمالت يف القرآن الكرمي ال تدرك إال ابلتفسري النبوي الشريف،
وال يكفي فيها املعرفة مبعاين اللغة العربية وأساليبها ،وال يدخلها االجتهاد.
املطلب الثاين :قيمة ما ورد عن الصحابة رضوان هللا عليهم يف التفسري ابملأثور:

وتوضيحا ملراد
بياان
ما أضيف اىل الصحابة رضوان هللا عليهم من أقوال وأفعال يسمى ابحلديث املوقوف ،فإذا كان ً
ً
هللا عزوجل يف القرآن الكرمي فهو املصدر الثالث للتفسري ابملأثور بعد القرآن الكرمي واحلديث املرفوع إىل النيب صلى
هللا عليه وسلم .قال ابن كثري ":إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف السنة رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة فإهنم
أدرى بذلك ملا شاهدوا من القرائن واألحوال اليت اختصوا هبا ،وملا هلم من الفهم التام ،والعلم الصحيح ،والعمل
الصال ال سيما علماؤهم وكرباؤهم كاألئمة األربعة اخللفاء الراشدين ،واألئمة املهديني" .33وتفسريهم مقدم على
تفسري غريهم؛ ألن تفسريهم ِإما أن يكونوا قد أخذوه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،كما قال ابن مسعود رضي هللا
عنه قال " :كان الرجل منَّا إذا تعلَّم ع ْشر ٍ
هبن " .34قال احلاكم
جياوزه ِن حىت يعرف
آايت مل
معانيهن ،والعمل َّ
َّ
َ
ُ
يف املستدرك ":ليعلم طالب هذا العلم أن تفسري الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخني حديث
 29الزركشي ,الربهان يف علوم القرآن .ج ،2ص.185 :183

 30الشاطيب ،إبراهيم بن موسى1997 .م .املوافقات.حتقيق :مشهور بن حسن .دار ابن عفان.ط . 1ج ،4ص.180
 31الشافعي،حممد بن إدريس1940.م .الرسالة ،حتقيق :أمحد شاكر.مصر:مكتبه احلليب.ط .1ص.22
 32ينظر أمثلة ذلك :أبو زهو،حممد حممد1378 .هـ .احلديث واحملدثون.القاهرة :دار الفكر العريب .ص ،39 :37الشاطيب ،املوافقات.ج ،4ص
. 183 :180
 33ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم .ج ،1ص. 8،9

 34رواه الطربي يف تفسريه ،الطربي ,جامع البيان ،ج،1ص،80ح ،81وصحح إسناده حمققه :الشيخ أمحد شاكر ،وأخرجه احلاكم من طريق أيب عبد
الرمحن عن ابن مسعود بنحوه وصححه احلاكم ووافقه الذهيب.ج،1ص،743ح .2047
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مسند" 35أي له حكم املرفوع ،وقيده ابن الصالح ومن تبعه مبا يرجع إىل أسباب النزول ،وما ال جمال لالجتهاد فيه
قال ابن الصالح ":ما قيل من أن تفسري الصحايب حديث مسند ،فإمنا ذلك يف تفسري يتعلق بسبب نزول آية خيرب
به الصحايب أو حنو ذلك ،كقول جابر رضي هللا عنه " :كانت اليهود تقول :من أتى امرأته من دبرها يف قبلها جاء
الولد أحول ،فأنزل هللا عز وجل(:نساؤكم حرث لكم) اآلية 36.فأما سائر تفاسري الصحابة اليت ال تشتمل على
إضافة شيء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمعدودة يف املوقوفات" .37وعلى هذا فما روي عن الصحابة رضي
هللا عنهم فيما ليس له تعلق ببيان لغة أو شرح كلمة غريبة ،و ال جمال للرأى فيه كأسباب النزول ،وما ال يدخله
االجتهاد من أمور اآلخرة ،والغيبيات يكون يف حكم املرفوع ،وجيب األخذ به ويستثىن من ذلك ما إذا كان الصحايب
املفسر ممن عرف ابلنظر يف اإلسرائيليات كعبد هللا بن سالم وغريه من مسلمة أهل الكتاب فمثل هذا لقوة االحتمال
ال حيكم له ابلرفع.38
ووجهة نظر احلاكم ،ومن وافقه أن الصحابة رضي هللا عنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل ،وعرفوا وعاينوا من أسباب
النزول ما يكشف هلم النقاب عن معاين الكتاب ،وهلم من سالمة فطرهتم ،وصفاء نفوسهم ،وعلو كعبهم يف
الفصاحة والبيان ما ميكنهم من الفهم الصحيح لكالم هللا ،وما جيعلهم يوقنون مبراده من تنزيله وهداه .39قال الشيخ
الذهيب":ذهب فريق :إىل أن املوقوف على الصحاىب من التفسري ال جيب األخذ به؛ألنه لَ َّما مل يرفعه ،عُلِم أنه اجتهد
فيه ،واجملتهد ُخيطئ ويُصيب ،والصحابة ىف اجتهادهم كسائر اجملتهدين .وذهب فريق آخر :إىل أنه جيب األخذ به
فسروا برأيهم فرأيهم أصوب؛ ألهنم
والرجوع إليه ،لظن مساعهم له من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وألهنم إن َّ
أدرى الناس بكتاب هللا ،إذ هم أهل اللسان ،ولربكة الصحابة والتخلق أبخالق النبوة ،ولِ َما شاهدوه من القرائن
واألحوال الىت اختُصوا هبا ،ولِ َما هلم من الفهم التام والعلم الصحيح ،ال سيما علماؤهم وكرباؤهم كاألئمة األربعة،
وعبد هللا بن مسعود ،وابن عباس وغريهم".40

35احلاكم ،املستدرك على الصحيحني .ج ،2ص . 283

36مسلم بن احلجاج .د.ت.املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(صحيح مسلم).حتقيق :حممد فؤاد عبد
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ا،وِم ْن َوَرائِ َها.ج،2ص،1058ح .1435
الباقي.بريوت:دار إحياء الرتاث العريب.كتاب النكاح،ابب َج َوا ِز مجَاعه ْامَرأَتَهُ ِيف قـُبُل َها،م ْن قُدَّام َه َ
37ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن1986 .م .معرفة أنواع علوم احلديث .ويُعرف مبقدمة ابن الصالح.حتقيق :نور الدين عرت .سوراي :دار الفكر.
ص،50السيوطي ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي .ج ،1ص ،215السخاوي،حممد بن عبد الرمحن2003 .م .فتح املغيث بشرح الفية
احلديث للعراقي .حتقيق :علي حسني علي.مصر :مكتبة السنةط . 1ج ،1ص .157 ،156
 38يراجع :ىف تفصيل الكالم عن املرفوع حكماً :السخاوي،فتح املغيث بشرح ألفية احلديث،ج ،1ص ،168-141الزركشي ،حممد بن عبد هللا ,الربهان يف علوم القرآن.ج ،2
ص.157

الزْرقاين،مناهل العرفان يف علوم القرآن .ج ،1ص.13
ُّ 39
 40الذهيب،التفسري واملفسرون .ج ،1ص. 71
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وقد اشتهر ابلتفسري من الصحابة عشرة :اخللفاء األربعة ،وابن مسعود،وابن عباس،وأيب بن كعب ،وزيد بن اثبت،وأبو
موسى األشعري،وعبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهم،أما اخللفاء فأكثر من روي عنه منهم :علي بن أيب طالب،
جدا وكان السبب يف ذلك تقدم وفاهتم ،وأما ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روى عن علي،
والرواية عن الثالثة نزرة ً
وأما ابن عباس فهو ترمجان القرآن ،وأما أيب بن كعب فعنه نسخة كبرية يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس
كثريا ،وكذا احلاكم يف مستدركه
عن أيب العالية عنه ،وهذا إسناد صحيح ،وقد أخرج ابن جرير وابن أيب حامت منها ً
وأمحد يف مسنده ،وقد ورد عن مجاعة من الصحابة غري هؤالء اليسري من التفسري كأنس وأيب هريرة وابن عمر وجابر
وأيب موسى األشعري.41
املطلب الثالث :قيمة التفسري املأثور عن التابعني رمحهم هللا تعاىل:
أقوال التابعني يف التفسري ابملأثور تسمى يف علم احلديث ابملقطوعات ،وقد جرت عادة كتب التفسري ابملاثور على
إيراد أقواهلم ،وهي مصدر ومادة علمية كبرية يعتمد عليها املفسرون ابملأثور فما حجيتها وأثر قيمتها العلمية على
التفسري ابملأثور ؟
اختلف العلماء ىف الرجوع إىل تفسري التابعني ،واألخذ أبقواهلم إذا مل يُؤثَر ىف ذلك شيء عن الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،أو عن الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني ،فمنهم من اعتربه من املأثور؛ ألهنم تلقوه من الصحابة غالبا،
ومنهم من قال :إنه من التفسري ابلرأي ،ويف تفسري ابن جرير الطربي كثري من النقول عن الصحابة والتابعني يف بيان
القرآن الكرمي.42
فنُِقل عن اإلمام أمحد رضى هللا عنه روايتان ىف ذلك :رواية ابلقبول ،ورواية بعدم القبول ،وذهب بعض العلماء :إىل

أنه ال يُؤخذ بتفسري التابعى ،واختاره ابن عقيل ،وحكى عن شعبة .واستدل أصحاب هذا الرأى على ما ذهبوا إليه:
أبن التابعني ليس هلم مساع من الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فال ميكن احلمل عليه كما قيل ىف تفسري الصحاىب:
إنه حممول على مساعه من النىب صلى هللا عليه وسلم ،وأبهنم مل يشاهدوا القرائن واألحوال الىت نزل عليها القرآن،
فيجوز عليهم اخلطأ ىف فهم املراد ،وظن ما ليس بدليل دليالً ،ومع ذلك فعدالة التابعني غري منصوص عليها كما
ص على عدالة الصحابة.
نُ َّ

ِ
املفسرين :إىل أنه يؤخذ بقول التابعى ىف التفسري؛ ألن التابعني تلقوا غالب تفسرياهتم عن الصحابة،
وقد ذهب أكثر ِ
عرضت املصحف على ابن عباس ثالث عرضات من فاحتته إىل خامتته ،أُوقفه عند كل آية
فمجاهد مثالُ يقول:
ُ

 41ينظر:السيوطي ،االتقان ىف علوم القرآن .ج ،4ص.240 :233
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ِ
املفسرين أقوال التابعني
منه وأسأله عنها .وقتادة يقول :ما ىف القرآن آية إال وقد ُ
مسعت فيها شيئاً .ولذا حكى أكثر ِ
ىف كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم هلا .والذى متيل إليه النفس :هو أن قول التابعى ىف التفسري ال جيب األخذ
به إال إذا كان مما ال جمال للرأى فيه ،فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة ،فإن ارتبنا فيه ،أبن كان أيخذ من أهل
الكتاب ،فلنا أن نرتك قوله وال نعتمد عليه ،أما إذا أمجع التابعون على رأى فإنه جيب علينا أن أنخذ به وال نتعداه
إىل غريه.
قال ابن تيمية :قال شعبة بن احلجاج وغريه :أقوال التابعني ليست ُح َّجة ،فكيف تكون ُح َّجة ىف التفسري؟ مبعىن
أهنا ال تكون ُح َّجة على غريهم ممن خالفهم ،وهذا صحيح ،أما إذا أمجعوا على الشئ فال يُراتب ىف كونه ُح َّجة،
السنَّة،
فإن اختلفوا فال يكون قول بعضهم ُح َّجة على بعض وال على َمن بعدهم ،ويُرجع ىف ذلك إىل لغة القرآن ،أو ُّ
أو عموم لغة العرب ،أو أقوال الصحابة ىف ذلك.43
ومع االختالف يف حجية أقوال التابعني يف التفسري ابملأثور ،وأهنا ال تصل إىل رتبة وحجية ماروي عن الصحابة
رضي هللا عنهم لكن تبقى أقواهلم مادة علمية ثرية نقلها املفسرون ابملأثور يف تفاسريهم ،واعتمدوا على بعضها،
واستفادوا بكثري منها يف توضيح املقصود من آايت القرآن الكرمي ،ومن يراجع كتب التفسري ابملأثور جيد ذلك
اضحا جليًا.
و ً
منوذجا:
املطلب الرابع:عناية كتب السنة النبوية ابلتفسري ابملأثور وإيرادها فيه الكتب الستة أ ً

واباب من
القرن الثالث اهلجري العصر الذهيب للسنة وتدوينها ،وكان التفسري ابملأثور جزءًا من كتب السنة النبويةً ،
أبواهبا،مل ينفصل عنها ،وهذا يدل على مدى قوة العالقة بني علمي احلديث والتفسري ابملأثور ،واألثر الكبري لكتب
احلديث يف علم التفسري ابملأثور ،وسنعرض يف هذا املطلب التفسري ابملأثور يف الكتب الستة كنموذج إليراد دواوين
السنة والكتب املعتمدة فيها للتفسري ابملأثور وعنايتها به:

أوال:عناية اإلمام البخارى ابلتفسري ابملأثور يف صحيحه:
ً

كبريا للتفسري يف
لقد كان اإلمام البخارى أكثر األئمة الستة إير ًادا لتفسري القرآن الكرمي ابملأثور ،فلقد خصص كتاابً ً
كبريا،ومل
اباب ،وذكر فيه من األحاديث املرفوعة ،واملوقوفة ،واملقطوعة ً
جامعه الصحيح ،قسمه إىل ثالمثائة وستني ً
عددا ً
يقتصر على ذلك بل ضمن كتب وأبواب صحيحه أحاديث متعلقة بتفسري اآلايت القرآنية فال يكاد خيلو كتاب
من كتب اجلامع الصحيح من رواايت للتفسري ابملأثور،مثاله:ما أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث عائشة
رضي هللا عنها ،تقول { :ومن َكا َن غَنِيًّا فَـلْيستـع ِفف ومن َكا َن فَ ِقريا فَـلْيأْ ُكل ِابلْمعر ِ
وف } [النساء ،]6 :أنزلت يف
َ َْ ْ ْ ََ ْ
ََ ْ
ً َ ْ َ ُْ
 43ينظر:الذهيب،التفسري واملفسرون .ج ،1ص ،96السيوطي ،اإلتقان،ج ،4ص  ،5ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم1980 .م .مقدمة يف أصول
التفسري  0بريوت :دار مكتبة احلياة .ص.41 :39
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فقريا أكل منه ابملعروف" .وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف
وايل اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح يف ماله ،إن كان ً
آخر شرحه لكتاب التفسري إحصائية ملا حواه من األحاديث قال فيها" :اشتمل كتاب التفسري على مخسمائة
حديث ومثانية وأربعني حديثًا من األحاديث املرفوعة ،وما ىف حكمها ،املوصول من ذلك أربعمائة حديث ومخسة
وستون حديثًا ،والبقية معلقة وما ىف معناه ،املكرر من ذلك فيه وفيما مضى أربعمائة ومثانية وأربعون حديثًا ،واخلالص
منها :مائة حد يث وحديث ،وافقه مسلم على ختريج بعضها ،ومل خيرج أكثرها؛ لكوهنا ليست ظاهرة ىف الرفع،
والكثري منها من تفاسري ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما ،وهي ستة وستون حديثًا ،وفيه من اآلاثر عن الصحابة

فمن بعدهم مخسمائة ومثانون أثرا" .45وهذا الكم الكبري من األحاديث يف كتاب التفسري من صحيح البخاري مع
قليال ،وقد استغرق يف
األحاديث األخرى املبثوثة يف الكتب واألبواب يؤكد أن الصحيح من التفسري ابملأثور ليس ً
شرحه احلافظ ابن حجر جزءًا من ثالثة عشر جزءًا من شرحه فتح الباري .وذكر الباحث يف الرواايت التفسريية يف

احدا وأربعني رواية
فتح الباري أن عدد الرواايت التفسريية يف فتح الباري بلغت ( )3541ثالثة آالف ومخسمائة وو ً
من غري املكرر ،مشلت مجيع سور القرآن الكرمي ما عدا سورة واحدة ،وهي سورة القدر .46وهو عدد كبري ،ويدل
على األثر الكبري لعلم احلديث يف التفسري ابملأثور ،ومدى اهتمام احملدثني ابلرواايت التفسريية.
اثنيًا :التفسري ابملأثور يف صحيح اإلمام مسلم:

موجزا للغاية ،إذ أورد فيه مثانية عشر حديثًا لكن
كتااب للتفسري ىف آخر صحيحه ،لكنه جاء ً
خصص اإلمام مسلم ً
عددا من األحاديث األخرى تعترب ضمن أحاديث التفسري أوردها متفرقة يف الكتب واألبواب
اإلمام مسلم خرج ً
ال :سأَلْنَا عب َد هللاِ عن ه ِذهِ
ٍ
َْ َ
األخرى مثاله :ما أخرجه مسلم يف صحيحه بسنده يف كتاب اإلمارة َع ْن َم ْس ُروق ،قَ َ َ َْ
ِ
َب الَّ ِذ ِ
ِ
ال :أ ََما إِ َّان
َحيَاءٌ عِْن َد َرِهبِِ ْم يـُْرَزقُو َن} [آل عمران ]169 :قَ َ
ين قُتلُوا ِيف َسبِ ِيل هللا أ َْم َو ًاات بَ ْل أ ْ
{وَال َْحت َس َ َّ َ
ْاآليَةَ :
ِ
ِ
ال« :أَرواحهم ِيف جو ِ
ف طٍَْري ُخ ْ ٍ
ث
يل ُم َعلَّ َقةٌ ِابلْ َع ْر ِش ،تَ ْسَر ُح ِم َن ا ْجلَن َِّة َحْي ُ
قَ ْد َسأَلْنَا َع ْن ذَل َ
ك ،فَـ َق َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ
ضرَ ،هلَا قَـنَاد ُ
َي َش ْي ٍء
ك الْ َقنَ ِاد ِيل ،فَاطَّلَ َع إِلَْي ِه ْم َرُّهبُُم ا ِطَِال َعةً» ،فَـ َق َ
الَ " :ه ْل تَ ْشتَـ ُهو َن َشْيـئًا؟ قَالُوا :أ َّ
تُُ ،ثَّ َأتْ ِوي إِ َىل تِلْ َ
َشاءَ ْ
ث مَّر ٍ
ث ِشْئـنَا ،فَـ َفعل ذَلِ َ ِِ
ات ،فَـلَ َّما َرأ َْوا أ ََّهنُْم لَ ْن يُْ َرتُكوا ِم ْن أَ ْن يُ ْسأَلُوا،
نَ ْشتَ ِهي َوَْحن ُن نَ ْسَر ُح ِم َن ا ْجلَن َِّة َحْي ُ
ك هب ْم ثََال َ َ
ََ
ِ
يد أَ ْن تَـرَّد أَرواحنَا ِيف أ ِ
اجةٌ تُِرُكوا
َج َساد َان َح َّىت نـُ ْقتَ َل ِيف َسبِيل َ
ك َمَّرةً أ ْ
ْ
قَالُواَ :اي َر ِِ
س َهلُْم َح َ
ب ،نُِر ُ ُ ْ َ َ
ُخ َرى ،فَـلَ َّما َرأَى أَ ْن لَْي َ
".47
 44البخاري ،حممد بن إمساعيل 1422 .هـ اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح
البخاري.حتقيق :حممد زهري بن انصر .دار طوق النجاة.ط .1البخاري ،كتاب البيوع ،ابب من أجرى أمر األمصار على ما يعرفون،ج ،3ص،79ح
. 2212
 45ابن حجر العسقالين،أمحد بن علي 1379 .ه.فتح الباري شرح صحيح البخاري .ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي.ختريج ومراجعة :حمب الدين اخلطيب.
بريوت :دار املعرفة  .ج  ،8ص . 744 ،743
 46عبد اجمليد الشيخ عبد الباري 2006،م.الرواايت التفسريية يف فتح الباري،رسالة دكتوراة.وقف السالم اخلريي،ط. 1ج ،3ص.1428
47
َن أَرواح الشُّه َد ِاء ِيف ْ ِ
ِ
َحيَاءٌ عِْن َد َرِهبِِ ْم يـُْرَزقُون.ج ،3ص ،1503ح . 1887
اجلَنَّةَ ،وأ ََّهنُْم أ ْ
صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،بـَيَان أ َّ ْ َ َ َ
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اباب للتفسري ىف سننه ،لكنه خرج يف ثنااي الكتب
كتااب ،أو ً
اثلثاً:التفسري ابملأثور يف سنن أيب داود:مل يعني أبو داود ً
واألبواب أحاديث كثرية متعلقة ابلتفسري ،مثاله :ما أخرجه يف كتاب األضاحي من حديث ابن ِ
له{:وإِ َّن
عباس يف قو َ
ِ
وحو َن إِ َىل أ َْولِيَائِ ِه ْم}(األنعام )121:يقولون :ما ذَبَح هللاُ فال أت ُكلُوه ،وما ذحبتُم أنتُم ف ُكلُوهَُ ،
الشَّيَاط َ
ني لَيُ ُ
فأنزل هللاُ
ِ
اَّللِ َعلَْي ِه}.48
اس ُم َّ
َعَّز َّ
{وَال َأتْ ُكلُوا ممَّا َملْ يُ ْذ َك ِر ْ
وجلَ :
ابعا :التفسري ابملأثور يف سنن الرتمذى:
رً

اباب ،واشتملت
مخسا وتسعني ً
أفرد الرتمذى ىف سننه أبو ًااب لتفسري القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،بلغت ً
على غالب سور القرآن الكرمي ،وبلغت عدد األحاديث اليت ذكرها يف أبواب التفسري أربعمائة وتسعة عشر حديثًا.49
هذا ابإلضافة إىل األحاديث األخرى املتعلقة ابلتفسري اليت ذكرها يف ثنااي الكتب واألبواب األخرى.

خامسا :التفسري ابملأثور يف سنن النسائي:
ً

كبريا للتفسري ىف السنن الكربى ،وهي
كتااب للتفسري لكنه أفرد ً
مل خيصص النسائي يف سننه الصغرى اجملتىب ً
كتااب ً
ليست من الكتب الستة ،50وقد ذكر ضمن كتب وأبواب سننه الصغرى أحاديث كثرية يف التفسري مثاله :ماجاء
ط ْاألَبـي ِ
ِ
َس َوِد ِم َن الْ َف ْج ِر
يف كتاب الصوم ابب قول هللا تعاىلَ { :وُكلُوا َوا ْشَربُوا َح َّىت يـَتَـبَ َّ َ
ض م َن ا ْخلَْيط ْاأل ْ
ني لَ ُك ُم ا ْخلَْي ُ َْ ُ
ِ ِ
{ح َّىت
ُُثَّ أَمتُّوا ِ
الصيَ َام إِ َىل اللَّْيل} [البقرة]187 :من حديث عن عدي بن حامت رضي هللا عنه ،قال :ملا نزلتَ :
ط ْاألَبـي ِ
ِ
َس َوِد } [البقرة ]187 :عمدت إىل عقال أسود ،وإىل عقال أبيض،
يـَتَـبَ َّ َ
ض م َن ا ْخلَْيط ْاأل ْ
ني لَ ُك ُم ا ْخلَْي ُ َْ ُ
فجعلتهما حتت وساديت ،فجعلت أنظر يف الليل ،فال يستبني يل ،فغدوت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فذكرت له ذلك فقال« :إمنا ذلك سواد الليل وبياض النهار».51

سادسا :التفسري ابملأثور يف سنن ابن ماجه:
ً

عددا من األحاديث متعلقة ابلتفسري ىف ثنااي أبواب سننه،
كتااب للتفسري ىف سننه ،ولكنه أخرج ً
مل يعني ابن ماجه ً
:مسعت أَاب ذَ ٍر يـ ْق ِسم :لَنَـزلَت ه ِذهِ
س ب ِن عب ٍاد ،قَ َ ِ
السلَ ِ
مثاله :ما أخرجه يف أبواب اجلهاد،ابب الْ ُمبَ َارَزةِ َو َّ
ال َ ْ ُ َ ِ ُ ُ َ ْ َ
ب َع ْن قَـْي ِ ْ َُ
 48أبوداود،سنن أيب دادود،كتاب األضاحي،ابب يف ذابئح ِ
أهل الكتاب ،ج ،4ص ،434ح ،2818احلاكم ،املستدرك على الصحيحني .ح  7564وقال صحيح على شرط
مسلم ووافقه الذهيب ،وصحح ابن حجر إسناده ينظر :فتح الباري ،ج ،9ص .624

 49الرتمذي،سنن الرتمذي من حديث رقم  2950إىل حديث رقم ،3369ج ،5ص:49ص. 314
 50السيوطي ،تدريب الراوي  .ج ،1ص.109

 51النسائي ،أمحد بن شعيب.د.ت.اجملتىب من السنن = السنن الصغرى للنسائي.حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة .حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية .ط2
ِ ِِ
ِِ
{وُكلُوا َوا ْشَربُوا َح َّىت
ب ْاأل َْم ِر ِابلْقيَام للْ َجنَ َازةِ،ج ،4ص ،44ح  ،1916البخاري ،صحيح البخاري،كتاب تفسري القرآنَ ،اب ُ
.كتاب اجلنائزَ ،اب ُ
ب قَـ ْولهَ :
ِ
ط األَبـي ِ
َس َوِد ِم َن ال َف ْج ِر [ } ..البقرة،]187 :ج ،6ص،25ح .4510
يـَتَـبَ َّ َ
ض م َن اخلَْيط األ ْ
ني لَ ُك ُم اخلَْي ُ َْ ُ
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ْاآلايت ِيف هؤَال ِء َّ ِ ِ
الست َِّة يـوم ب ْد ٍر {ه َذ ِان خصم ِ
صموا ِيف رِهبِِم} ِيف َمحَْزةَ بْ ِن َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
ب َو َعلِ ِِي بْ ِن
ان ْ
َُ
َ
الرْهط ِ َ ْ َ َ
َ
َ ْ
ُ
اختَ َ ُ
َ َْ
52
ِ
ِ
ِ
ِ
أَِيب طَال ٍ
ص ُموا ِيف ا ْحلُ َج ِج .
ب َوعُبَـْي َدةَ بْ ِن ا ْحلَا ِرثَ ،وعُْتـبَةَ بْ ِن َربِ َيعةَ َو َشْيـبَةَ بْ ِن َربِ َيعةَ َوالْ َوليد بْ ِن عُْتـبَةَ ،يوم بدر ْ
اختَ َ
وهبذا يظهر عناية أصحاب الكتب الستة إبيراد أحاديث التفسري ابملأثور يف كتبهم احلديثية فالبخاري ومسلم،
خاصا للتفسري ،وذكروا مع ذلك مجلة كبرية من األحاديث األخرى متعلقة ابلتفسري يف ثنااي
كتااب ً
والرتمذي أفردوا ً
الكتب واألبواب املتفرقة ،وأبو داود ،والنسائي ،وابن ماجه ذكروا أحاديث التفسري يف سننهم مفرقة يف الكتب
واألبواب ،وكذلك ابقي املؤلفات احلديثية كمسند أمحد ،وموطأ مالك ،وسنن الدارمي وصحيح ابن حبان ،وصحيح
ابن خزمية ،ومستدرك احلاكم وغريها من الكتب احلديثية خرجت أحاديث التفسري ابملأثور يف ثنااي الكتب واألبواب
أو ضمن مسانيد الصحابة مما يؤكد أثر علم احلديث يف التفسري ابملأثور ،وأن احلديث النبوي هو املصدر الثاين
للتفسري ابملأثور بعد القرآن الكرمي،واملادة الرئيسة للتفسري ابملأثور ،ويؤكد مدى اهتمام احملدثني بنقل رواايت التفسري
ابملأثور ،وحاجة علم التفسري ابملأثور إىل علم احلديث وارتباطه به ،ويدل على قوة العالقة بني علمي احلديث
والتفسري ابملأثور.
املبحث الثالث :أثر اإلسناد يف علم التفسري ابملأثور وتنقيته من املوضوعات واإلسرائيليات:
املطلب األول :اعتماد علم التفسري ابملأثور على اإلسناد ونقده:
أوالً :أمهية اإلسناد:

اإلسناد خصيصة فاضلة من خصائص األمة احملمدية.53وليس ألمة أخرى من األمم السابقة حفظ به الدين
اإلسالمي وأصليه الكتاب والسنة من التحريف والتبديل ،وبه يعرف الصحيح من السقيم واألصيل من الدخيل.
قال ابن حزم :نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم مع االتصال ،خص هللا به املسلمني دون سائر

امللل .54
فدراسة اإلسناد وقواعده من الدين حيث يعرف هبا املقبول من املردود من احلديث املرفوع ،واملوقوف ،واملقطوع.أخرج
َن ِْ
ب يف أ َّ
اإل ْسنَ َاد ِم َن ال ِِدي ِن ،وأن الرواية ال تكون إال عن الثقات وأن جرح الرواة مبا هو
(اب ُ
مسلم يف مقدمته حتت َ
ِ ِِ
ال:
ين ،قَ َ
فيهم جائز بل واجب ،وأنه ليس من الغيبة احملرمة بل من الذب عن الشريعة املكرمة) َع ْن ُحمَ َّمد بْ ِن سري َ

52
ب قَـْت ِل أَِيب َج ْه ٍل،ج،5
ابن ماجه ،سنن ابن ماجه .أبواب اجلهاد ،ابب املبارزة والسلب،ج ،4ص،103ح  ،2835صحيح البخاري،كتاب املغازيَ ،اب ُ
 ،75ح . 3969
53ابن الصالح ،معرفة أنواع علوم احلديث .ص.255
 54السيوطي ،تدريب الراوي  .ج ،2ص .604
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ِ ِ
ِ
ولِْ :
اد ِم َن ال ِِدي ِنَ ،ولَْوَال
ين ،فَانْظُُروا َع َّم ْن َأتْ ُخ ُذو َن ِدينَ ُك ْم» " وعن َع ْب َد هللاِ بْ َن الْ ُمبَ َار ِك ،يـَ ُق ُ
«اإل ْسنَ ُ
«إ َّن َه َذا الْع ْل َم د ٌ
ِْ
ال َم ْن َشاءَ َما َشاءَ».55
اد لََق َ
اإل ْسنَ ُ
اثنيًا:التفسري ابملأثور اعتمد على اإلسناد وعلماء احلديث يف الطور األول للتدوين:

حكى الشيخ الذهيب عن تدرج التفسري املأثور يف دور التدوين فقال":ابتدأ دور التدوين فكان أول ما ُد ِِون من

التفسري ،هو التفسري املأثور ،على تدرج ىف التدوين كذلك ،فكان رجال احلديث والرواية هم أصحاب الشأن األول
ىف هذا .وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حني ينسبون  -على عادهتم  -وضع كل علم لشخص بعينه ،يعدون
واضع التفسري  -مبعىن جامعه ال ُم َد ِِونه  -اإلمام مالك بن أنس األصبحى ،إمام دار اهلجرة،وكان التفسري إىل هذا
منظما ،ومل يُفرد ابلتدوين ،بل كان يُكتب على أنه ابب من أبواب احلديث املختلفة،
الوقت مل يتخذ له ً
شكال ً
جيمعون فيه ما ُرِوى عن النىب صلى هللا عليه وسلم وعن الصحابة والتابعنيُ ،ث بعد ذلك انفصل التفسري عن
على بن أىب طلحة عن
احلديث ،وأُفرد بتأليف خاص ،فكان أول ما عُرف لنا من ذلك ،تلك الصحيفة الىت رواها ِ
ابن عباسُ .ث ُوِج َدت من ذلك موسوعات من الكتب املؤلَّفة ىف التفسري ،مجعت كل ما وقع ألصحاهبا من التفسري

وم ْن
الحظ أن ابن جرير َ
املروى عن النىب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه واتبعيهم ،كتفسري ابن جرير الطربى ،ويُ َ
توسعوا ىف النقل وأكثروا منه ،حىت استفاض ومشل ما ليس موثوقاً به،
على شاكلته ،وإن نقلوا تفاسريهم ابإلسناد َّ
الحظ أنه كان ال يزال موجوداً إىل ما بعد عصر ابن جرير ممن أفردوا التفسري ابلتأليف  -رجال من احمل ِِدثني
كما يُ َ
َّبوبوا للتفسري ابابً ضمن أبواب ما مجعوا من األحاديث".56
فطبقة ما بعد التابعني تفاسريهم كانت مسندة يقول السيوطي ":ألفت تفاسري جتمع أقوال الصحابة والتابعني كتفسري
سفيان بن عيينة ،ووكيع بن اجلراح،وشعبة بن احلجاج ،ويزيد بن هارون ،وعبد الرزاق وآدم بن أيب إايس ،وإسحاق
بن راهويه ،وروح بن عبادة ،وعبد بن محيد ،وسعيد وأيب بكر بن أيب شيبة وآخرين،وبعدهم ابن جرير الطربي وكتابه
أجل التفاسري وأعظمهاُ،ث ابن أيب حامت وابن ماجه واحلاكم وابن مردويه وأبو الشيخ بن حبان وابن املنذر يف آخرين
57
وكلها مسندة إىل الصحابة والتابعني وأتباعهم"
من أشهر ما ُد ِِو َن من كت ب التفسري املأثور ويعتمد على الرواايت عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن الصحابة
والتابعني - 1 :جامع البيان ىف تفسري القرآن :البن جرير الطربى - 2 ،معامل التنزيل :ألىب حممد احلسني البغوى3،
 تفسري القرآن العظيم :ألىب الفداء احلافظ ابن كثري - 8 ،الدر املنثور ىف التفسري املأثور :جلالل الدين السيوطى. 55مسلم بن احلجاج،مقدمة صحيح مسلم.ج ،1ص.15 ،14
 56ينظر:الذهيب،التفسري واملفسرون.ج  ،1ص.113 ،112

 57ينظر :السيوطي ،االتقان .ج ،4ص. 242 :240
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اثلثًا :أمهية اعتماد علم التفسري ابملأثور على قواعد نقد اإلسناد:

علم التفسري ابملأثور كما سلف يف املبحث السابق تتكون مادته الرئيسة من النقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم،

أو عن الصحابة رضي هللا عنهم ،أو عن التابعني رمحهم هللا تعاىل؛ لبيان مراد هللا تعاىل ،والكشف عن معاين القرآن
العظيم ،وهذه النقول من الرواايت نقلت لنا عن طريق اإلسناد ،وفيها الصحيح والسقيم ،وقد ابتكر أهل احلديث
ميز ًاان للنقول ،وهي قواعد نقد األسانيد ،واليت ميكن من خالهلا متييز األصيل من الدخيل ،واملقبول من املردود،
وهذه القواعد استفاد هبا أصحاب العلوم األخرى؛ لتمييز النقول يف علومهم ومنهم أهل التفسري ابملأثور .
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم والصحابة والتابعني":
صلَّى َّ
قال ابن أيب حامت الرازي مصنف "تفسري القرآن العظيم مسنداً عن الرسول َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إال من جهة
صلَّى َّ
"فلما مل جند سبيالً إىل معرفة شيء من معاين كتاب هللا ،وال من سنن رسول هللا َ

النقل والرواية وجب أن منيز بني عدول الناقلة والرواة وثقاهتم ،وأهل احلفظ والثبت واإلتقان منهم ،وبني أهل الغفلة،
والوهم ،وسوء احلفظ ،والكذب ،واخرتاع األحاديث الكاذبة.وقال أيضاً :فإن قيل كيف السبيل إىل معرفة ما ذكرت
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم،وعن أصحابه
صلَّى َّ
من معاين كتاب هللا عز وجل ومعامل دينه؟ قيل :ابآلاثر الصحيحة عن رسول هللا َ
النجباء الذين شهدوا التنزيل ،وعرفوا التأويل رضي هللا عنهم .فإن قيل فبماذا تعرف اآلاثر الصحيحة والسقيمة؟
قيل :بنقد العلماء اجلهابذة الذين خصهم هللا عز وجل هبذه الفضيلة ،ورزقهم هذه املعرفة ،يف كل دهر وزمان.58
وقواعد نقد األسانيد اليت يعرف هبا صحة املنقول يف التفسري ابملأثور عن النيب صلى هللا عليه وسلم أو عن الصحابة
والتابعني يرجع فيها إىل علماء احلديث الذين حرروا هذه القواعد أبدق املناهج العلمية ،وأصح ما ميكن أن تصل
إليه الطاقة البشرية للتوثق من النقول.

وقد فصل اإلمام الزركشي القول يف اعتماد علم التفسري ابملأثور على صحة اإلسناد فقال ":واعلم أن القرآن قسمان:
أحدمها ورد تفسريه ابلنقل عمن يعترب تفسريه ،وقسم مل يرد .واألول ثالثة أنواع :إما أن يرد التفسري عن النيب صلى
هللا عيه وسلم ،أو عن الصحابة ،أو عن رؤوس التابعني ،فاألول يبحث فيه عن صحة السند ،والثاين :ينظر يف
تفسري الصحايب فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فال شك يف اعتمادهم وإن فسره مبا شاهده من األسباب
والقرائن فال شك فيه  ...وأما الثالث :وهم رؤوس التابعني إذا مل يرفعوه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،وال إىل أحد
من الصحابة رضي هللا عنهم فحيث جاز التقليد فيما سبق فكذا هنا ،و إال وجب االجتهاد". 59
وخلطورة نسبة القول يف التفسري إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أو إىل صحابته أو التابعني من حيث إنه بيان ملراد
هللا تعاىل فالبد من التأكد من صحة السند ،والذي يعرف بتطبيق شروط احملدثني للقبول وهي شروط احلديث
58ابن أيب حامت الرازي ،اجلرح والتعديل .ص .5 ،2
 59الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن،ج  ،2ص.172
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60

الصحيح واحلسن من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم ،وانتفاء الشذوذ والعلة  .يقول أبو شهبة" :هذا النوع
من التفسري املنقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم هو الطراز املعلم ،وجيب االعتماد يف هذا النوع على األحاديث
الصحاح ،واحلسان ،وجتنب األحاديث الضعيفة واملوضوعة فقد اختُلِ َق على النيب يف تفسري القرآن كما اختُلِ َق عليه
يف غريه" .61فمما جيب اتباعه واألخذ به يف التفسري ابملأثور ما صح من تفسري النيب -صلى هللا عليه وسلم ،وما
صح مما روي عن الصحابة مما له حكم املرفوع كأسباب النزول والغيبيات ،وما أمجع عليه الصحابة أو التابعون؛ ألن
62
إمجاعهم حجة جيب األخذ به ،وما نقل عن الصحابة والتابعني يف التفسري عدا ذلك ففيه اخلالف.
املطلب الثاين:اعتماد العلوم املتعلقة ابلتفسري ابملأثور على اإلسناد الصحيح:

املتصدر للتفسري ابملأثور أو الرأي البد أن يكون عارفًا :أبسباب النزول ،والناسخ واملنسوخ ،والقراءات وأوجهها،

وغريها من علوم القرآن املتعلقة ابلتفسري ،وهذه العلوم ال تؤخذ إال ابإلسناد الصحيح وال تنفك عن التفسري ابملأثور
بل هي انبعة منه.

أوالً :أمهية اإلسناد لعلم أسباب النزول:

ينقسم القرآن الكرمي من حيث سبب النزول وعدمه إىل قسمني - 1:ما نزل ابتداء من غري سبق سبب نزول خاص،
وهو كثري يف القرآن الكرمي ،وذلك مثل اآلايت اليت اشتملت على األحكام  - 2ما نزل مرتبطا بسبب من األسباب

اخلاصة . 63وقد اعتىن العلماء واملفسرون أبسباب النزول عناية ابلغة ،وألفوا فيها املؤلفات؛ ألهنا إحدى العلوم
الكاشفة عن مقصود اآلايت ومعانيها .قال الواحدي" :فآل األمر بنا إىل إفادة املبتدئني املتسرتين بعلوم الكتاب،
إابنة ما أنزل فيه من األسباب ،إذ هي أوىف ما جيب الوقوف عليها ،وأوىل ما تصرف العناية إليها ،المتناع معرفة
تفسري اآلية وقصد سبيلها ،دون الوقوف على قصتها وبيان نزوهلا ،وال طريق ملعرفة أسباب النزول إال ابإلسناد
الصحيح...،و قال :وال حيل القول يف أسباب النزول ،إال ابلرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على األسباب،
وحبثوا عن علمها" .64فأسباب النزول ال تؤخذ إال ابلنقل الصحيح عن الصحابة رضي هللا عنهم ،أومن أخذ منهم
من التابعني رمحهم هللا تعاىل ،وقد سبق تقرير أن قول الصحايب يف سبب النزول له حكم املسند املرفوع.65

 60ينظر :ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي 2000 .م.نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر .حتقيق :نور الدين عرت .دمشق:
مطبعة الصباح .ط .3ص .58
 61أبو ُشهبة،اإلسرائيليات واملوضوعات .ص .46
62الذهيب،التفسري واملفسرون .ج ،1ص .195

 63أبوشهبة ،حممد بن حممد1423.هـ.املدخل لدراسة القرآن الكرمي.القاهرة:مكتبه السنة.ط .2ص.132
 64الواحدي ،علي بن أمحد 1992 .م.أسباب نزول القرآن.حتقيق :عصام بن عبد احملسن .الدمام ،دار اإلصالح.ط.2ص.8
 65ينظر املبحث الثاين:ص 9من هذا البحث .
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أيضا ،لكنه مرسل حلذف الصحايب ،وقد يقبل إذا صح السند إليه،
وأما قول التابعي يف أسباب النزول فهو مرفوع ً
وكان الراوي من أئمة التفسري اآلخذين عن الصحابة كمجاهد ،وعكرمة ،وسعيد بن جبري أو اعتضد مبرسل آخر،
أو حنو ذلك.66
اثنياً:اعتماد علم الناسخ واملنسوخ على النقل الصحيح:

الناسخ واملنسوخ من العلوم املتعلقة ابلتفسري ،وخاصة التفسري ابملأثور؛ ألنه تنبين عليه أحكام كثرية ،ولذلك اشرتط
العلماء املعرفة به للمتصدر لعلمي التفسري واحلديث ،وهو ال يثبت إال ابلنقل الصحيح.
النسخ يف االصطالح :هو رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي .ومعىن رفع احلكم الشرعي :قطع تعلقه أبفعال املكلفني
ال رفعه هو فإنه أمر واقع ،والواقع ال يرتفع واحلكم الشرعي هو خطاب هللا املتعلق أبفعال املكلفني إما على سبيل
فاسدا ،والدليل
مانعا ،أو
صحيحا ،أو ً
الطلب أو الكف أو التخيري وإما على سبيل كون الشيء سببًا ،أو شرطًا ،أو ً
ً
الشرعي هو وحي هللا مطلقا متلوا أو غري متلو فيشمل الكتاب والسنة ،أما القياس واإلمجاع ففي نسخهما ،والنسخ
هبما كالم طويل غري مناسب يف هذا املوضع.67
النسخ مما خص هللا به هذه األمة حلكم منها التيسري ،وقد أمجع املسلمون على جوازه ،68واختلف العلماء فقيل:ال
ينسخ القرآن إال بقرآن لقوله تعاىل :ما نـَْنس ْخ ِمن آي ٍة أَو نـُْن ِسها َأنْ ِ
ت ِخبٍَْري ِمْنـ َها أ َْو ِمثْلِ َها( سورة البقرة)106:قالوا:
َ َ ْ َ ْ َ

أيضا من عند هللا قال تعاىلَ :وَما
وخريا منه إال قرآن ،وقيل :بل ينسخ القرآن ابلسنة؛ ألهنا ً
وال يكون مثل القرآن ً
يـَْن ِط ُق َع ِن ا ْهلََوى( سورة النجم ،)3:وجعل منه آية الوصية للوالدين واألقربني،69والثالث :إذا كانت السنة أبمر هللا
66أبو شهبة،املدخل لدراسة القرآن الكرمي ،ص.145

 67الزرقاين،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ج ،1ص.176
 68هذا يف جواز وقوعه وخالف املتأخرين و بعض أهل الفرق ال يعتد به ونقل عدم اخلالف يف ذلك عند املتقدمني الشوكاين وغريه ينظر :الشوكاين،
حممد بن علي1999 .م .إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول.حتقيق :الشيخ أمحد عزو عناية ،دمشق .دار الكتاب العريب.ط .1ج.2
ص.52
 69واملراد نسخ آية الوصية حبديث " ال وصية لوارث " وقد أخرجه أبوداود والرتمذي وابن ماجه يف سننهم،أبوداود ،سنن أيب داود،كتاب الوصااي ،ابب
يف الوصية للوارث،ج،492 ،4ح  2870عن ايب أمامة ،الرتمذي ،سنن الرتمذي ،أبواب الوصااي ،ابب ما جاء ال وصية لوارث،ج ،3ص 504ح
،2120عن أ يب أمامة الباهلي رضي هللا عنه ،وقال الرتمذي :ويف الباب عن عمرو بن خارجة ،وأنس وهو حديث حسن ،وابن ماجه ،سنن ابن ماجه،
أبواب الوصااي ،ابب ال وصية لوارث،ج ،4ص  ،18ح ،2713عن ايب أمامة،ح  2714عن أنس بن مالك،وقد حسن إسناده احلافظ الزيلعي يف
نصب الراية،الزيلعي ،عبد هللا بن يوسف1997 .م .نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي.حتقيق :حممد عوامة.
بريوت:مؤسسة الراين للطباعة والنشر.ط.1ج ،4ص  ،57وحسنه ابن حجر يف التلخيص احلبري ،ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي1995 .م.
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري.حتقيق :أبو عاصم حسن  .مصر :مؤسسة قرطبة.ط .1ج ،3ص ،197وقد صححه اخلطيب البغدادي،
وقال " :وإن كانت هذه األحاديث ال تثبت من جهة اإلسناد ,لكن ملا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب اإلسناد هلا"  ,اخلطيب
البغدادي ،أمحد بن علي1421 .ه .الفقيه و املتفقه .حتقيق :عادل بن يوسف الغرازي .السعودية :دار ابن اجلوزي.ط.2ج ،1ص.471
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من طريق الوحي نسخت،وإن كانت ابجتهاد فال  .70قال ابن احلصار :إمنا يرجع يف النسخ إىل نقل صريح عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو عن صحايب يقول آية كذا نسخت كذا ،قال :وقد حيكم به عند وجود التعارض
املقطوع به من علم التاريخ ليعرف املتقدم واملتأخر ،قال :وال يعتمد يف النسخ قول عوام املفسرين بل وال اجتهاد
اجملتهدين من غري نقل صحيح وال معارضة بينة؛ ألن النسخ يتضمن رفع حكم ،وإثبات حكم تقرر يف عهده صلى
71
هللا عليه وسلم ،واملعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي واالجتهاد.
اثلثًا:اشرتاط صحة اإلسناد يف قبول القراءات القرآنية:

للقراءات القرآنية فائدة عظيمة يف تنوع املعاين وزايدهتا ،ولذلك كان للقراءات أثر كبري يف التفسري .القراءات يف
االصطالح :مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمال ًفا به غريه يف النطق ابلقرآن الكرمي مع اتفاق الرواايت

والطرق عنه سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق احلروف أم يف نطق هيئاهتا .72وقد جعل علماء القراءات صحة
السند ركن من أركان القراءة الصحيحة قال ابن اجلزري ":كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ،ووافقت أحد املصاحف
احتماال وصح سندها ،فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردها وال حيل إنكارها ،بل هي من األحرف
العثمانية ولو
ً

السبعة اليت نزل هبا القرآن ،ووجب على الناس قبوهلا ،سواء كانت عن األئمة السبعة ،أم عن العشرة ،أم عن غريهم
من األئمة املقبولني ،ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة ،أو شاذة ،أو ابطلة ،سواء كانت
عن السبعة أم عمن هو أكرب منهم ،هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف واخللف" 73ويف القراءات
املتواترة يبدل شرط صحة السند ابلتواتر ،ويشرتط صحة السند يف غري املتواترة املشهورة لقبوهلا ،وصحتها مع موافقة
العربية ،ورسم املصحف 74.وما سبق يدل على األثر الكبري لعلم احلديث يف العلوم املتعلقة ابلتفسري ابملأثور ،ومدى
أمهية صحة اإلسناد لعلوم أسباب النزول ،والناسخ واملنسوخ ،والقراءات.

70السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن .ج ،3ص.67
 71املرجع السابق ،ج ،3ص.81

 72الزرقاين ،مناهل العرفان  .ج ،1ص.412
 73ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف.د.ت.النشر يف القراءات العشر.حتقيق :علي حممد الضباع املطبعة التجارية الكربى.ج،1ص .9
 74يراجع :الزرقاين،مناهل العرفان .ج.467 ،1
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املطلب الثالث :دور اإلسناد يف تنقية علم التفسري ابملأثور من املوضوعات واإلسرائيليات:
أوال :تعريف املوضوعات واإلسرائيليات:
ً

احلديث املوضوع يف اصطالح احملدثني :احلديث املختلق املكذوب على النيب -صلى هللا عليه وسلم -أو على من
بعده من الصحابة أو التابعني ،ولكنه إذا أطلق ينصرف إىل املوضوع على النيب صلى هللا عليه وسلم؛ أما املوضوع
على غريه فيقيد.75
تعريف اإلسرائيليات:مجع إسرائيلية ،نسبة إىل بين إسرائيل،وإسرئيل هو :يعقوب عليه السالم أي عبد هللا وبنو
إسرائيل هم :أبناء يعقوب ،ومن تناسلوا منهم فيما بعد .واإلسرائيليات :هي معارف اليهود ،وما كان من معارف
النصارى اليت تدور حول األانجيل وشروحها ،والرسل وسريهم وحنو ذلك؛ وإمنا مسيت إسرائيليات ألن الغالب
والكثري منها إمنا هو من ثقافة بين إسرائيل ،أو من كتبهم ومعارفهم ،أو من أساطريهم وأابطيلهم. 76
اثنيًا:حكم رواية احلديث املوضوعات أونسبة اإلسرائيليات إىل النيب صلى هللا عليه وسلم:

مقرتان ببيان أنه موضوع مكذوب،77
اتفق العلماء أن ال حيل رواية احلديث املوضوع يف أي ابب من األبواب ،إال ً
سواء يف ذلك ما يتعلق ابحلالل واحلرام ،أو الفضائل ،أو الرتغيب والرتهيب أو القصص والتواريخ ،ويف حكم
كذاب عليه وأن ذلك من الكبائر ،ودليل ذلك :ما رواه اإلمام
زورا ،و ً
املوضوعات اإلسرائيليات اليت ألصقت ابلنيب ً
َّث َع ِِين
«م ْن َحد َ
مسلم يف مقدمة صحيحه ،من حديث املغرية بن شعبة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ :
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ني».78
َح ُد الْ َكاذبِ َ
حبَديث يـَُرى أَنَّهُ َكذ ٌ
ب ،فَـ ُه َو أ َ
اثلثًا :قيمة ما يُروى من اإلسرائيليات:

تنقسم األخبار اإلسرائيلية إىل أقسام ثالثة ،وهى ما أيتى:
صحيحا ،وذلك كتعيني اسم صاحب
نقال
القسم األول :ما يُعلم صحته أبن نُِقل عن النىب صلى هللا عليه وسلم ً
ً
موسى عليه السالم أبنه اخلضر ،فقد جاء هذا االسم صرحيًا على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما عند
البخارى 79أو كان له شاهد من الشرع يؤيده .وهذا القسم صحيح مقبول.

 75ينظر :أبو ُشهبة ،الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث .ص  ،319يراجع:السيوطي ،تدريب الراوي .ج ،1ص.223
76ينظر:أبوشهبة ،اإلسرائيليات واملوضوعات .ص ،13الذهيب ،التفسري واملفسرون .ج ،1ص .122 ،121
 77ينظر :السيوطي ،تدريب الراوي .ج ،1ص.223

 78مسلم ،مقدمة صحيح مسلم ،ج ،1ص ،8سنن الرتمذي ،أبواب العلم ،ابب ما جاء فيمن روى حديثا وهو يرى أنه كذب ،ج،4ص ،333ح  ،2622وقال الرتمذي :حديث
حسن صحيح.

79
ِ
اب موسى صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم ِيف البح ِر إِ َىل اخلَ ِ
ك َعلَى أَ ْن
ض ِرَ ،وقَـ ْولِ ِه تَـ َع َ
(ه ْل أَتَّبِعُ َ
اىلَ :
ب َما ذُك َر ِيف ذَ َه ِ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ
البخاري ،صحيح البخاري،كتاب العلمَ ،اب ُ
ِ ِ ِ
ت َر َش ًدا)،ج ،1ص ،26ح.74
تُـ َعلِ َم ِين ممَّا عُلِ ْم َ
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القسم الثاىن :ما يُعلم كذبه أبن يناقض ما عرفناه من شرعنا ،أو كان ال يتفق مع العقل ،وهذا القسم ال يصح قبوله
وال روايته.القسم الثالث :ما هو مسكوت عنه ،ال هو من قبيل األول ،وال هو من قبيل الثاىن ،وهذا القسم نتوقف
الَ :كا َن
اَّللُ َعْنهُ،قَ َ
فيه ،فال نؤمن به وال نُك ِِذبه ،وجتوز حكايته .80ملا جاء يف صحيح البخاري َع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ َر ِض َي َّ
ول َِّ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم " :ال
ال َر ُس ُ
وهنَا ِاب َلعَربِيَّ ِة ِأل َْه ِل ا ِإل ْسالَِم ،فَـ َق َ
،ويـُ َف ِِس ُر َ
اَّلل َ
أ َْه ُل الكتَاب يـَ ْقَرءُو َن التـ َّْوَراةَ ابلع ْ َربانيَّة َ
ِ
ص ِِدقُوا أ َْهل الكِتَ ِ
{آمنَّا ِاب ََّّللِ َوَما أُنْ ِزَل إِلَْيـنَا} [البقرة ]136 :اآليَةَ ".81ونقل ابن حجر
اب َوال تُ َك ِذبُ ُ
تُ َ
وه ْمَ ،وقُولُواَ :
َ
عن الشافعي قوله":من املعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم ال جييز التحدث ابلكذب فاملعىن حدثوا عن بين إسرائيل
مبا ال تعلمون كذبه ،وأما ما جتوزونه فال حرج عليكم يف التحدث به عنهم".82
ابعا:أثر اإلسرائليات ىف التفسري:
رً

ِ
املفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا هبا كتاب هللا تعاىل أثر سئ ىف التفسري؛
لقد كان هلذه اإلسرائيليات الىت أخذها ِ
ذلك ألن األمر مل يقف على ما كان عليه ىف عهد الصحابة ،بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل هلم إن صدقًا،وإن
املخرتع ،مما جعل الناظر ىف كتب التفسري الىت هذا
كذاب بل ودخل هذا النوع من التفسري كثري من القصص اخلياىل َ
ً
83
شأهنا يكاد ال يقبل شيئًا مما جاء فيها ،العتقاده َّ
أن الكل من واد واحد .
خامسا:أهم أسباب دخول املوضوعات و اإلسرائيليات اىل كتب التفسري ابملأثور:
ً

قسما من أقسام احلديث ,وأغلب الذين ألفوا يف
أ.النقل عن مسلمة أهل الكتاب :لقد كان التفسري ابملأثور ً
أيضا التفسري
احلديث مل ختل كتبهم من كتاب التفسري ،وملا كان احلديث قد دخله الوضع ,فال جرم إن دخل ً
شامال له وللتفسري ابلرأي على قطعة
خمتصا ابملأثور ،أو ً
ابملأثور ،ومن ُث اشتملت كتب التفسري سواء منها ما كان ً

كبرية من املوضوعات ,وأسباب الوضع كثرية ,ومن األسباب اليت ميكن أن ختص التفسري هو النقل من مسلمة أهل
الكتاب ،واألخذ عنهم فيما ال تعلق له أبصول الدين ،واحلالل واحلرام ،وأحكام الشريعة كالقصص وأخبار األمم
املاضية.

 80الذهيب،التفسري واملفسرون .ج ،1ص .130

81
ِ
ِ
ِ
آمنَّا ِاب ََّّللِ َوَما أُنْ ِزَل إِلَْيـنَا}[البقرة،]136 :ج ،3ص  ،131ح.4485
اب تَـ ْفس ِري ال ُقْرآنَ ،اب ُ
البخاري ،صحيح البخاري،كتَ ُ
ب{قُولُوا َ

 82ابن حجر العسقالين،فتح الباري  .ج ،6ص.499

 83الذهيب،التفسري واملفسرون .ج ،1ص .130
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ولقد اشرتط نقاد احلديث يف كالم الصحايب فيما ال جمال للرأي فيه حىت يكون له حكم املرفوع أن ال يكون هذا
الصحايب معروفًا ابألخذ عن أهل الكتاب ورواية اإلسرائيليات ,84ومن ُث يتبني لنا جليًا أن هذه القصص الباطلة

اليت تروى يف أخبار األنبياء واألمم املاضية ال متت إىل اإلسالم ،وال سند هلا متصال إىل املعصوم -صلى هللا عليه
وسلم -وإمنا هي موضوعات وإسرائيليات...،واحلق إن كتب التفسري اشتملت على زيف كثري يف فضائل السور ويف
أسباب النزول ,وفيما يتعلق بتبني مبهم ،أو تفصيل جممل ،أو أبحوال األمم السابقة ،وقصص األنبياء ،وأحوال
املعاد ،وبدء الوجود وأسرار الوجود وكتب التفسري من عهد ابن جرير وابن مردويه ال يكاد خيلو تفسري منها من
موضوعات ,وإن اختلفت يف ذلك قلة وكثرة إذ استثنيا تفسري ابن كثري،وتفسري األلوسي ،وتفسري املنار ،وبعض
التفاسري املعاصرة اليت تنبه مؤلفوها إىل هذه املوضوعات ،وابن جرير على جاللة قدره قد اشتمل تفسريه على بعضها
85
جدا.
إال أهنا قليلة ً
ب.حذف األسانيد من الرواايت التفسريية ،وعدم حتري الصحيح :حذف أسانيد الرواايت من الكتب اليت
دونت يف التفسري ابملأثور ،وعدم عزوها ملن أخرجها ،مع عدم األخذ بقواعد احملدثني ،وترك التحري والتدقيق يف

ئيسا يف دخول املوضوعات
الرواايت اليت ختالف النصوص الصحيحة ،وال توافق القواعد العلمية املعروفة كان سبباً ر ً
واإلسرائيليات إىل كتب التفسري وعدم متييزها.يقول السيوطيُ":ث ألف يف التفسري خالئق فاختصروا األسانيد ،ونقلوا
برتا فدخل من هنا الدخيل ،والتبس الصحيح ابلعليلُ ،ث صار كل من يسنح له قول يورده ،ومن خيطر بباله
األقوال ً
شيء يعتمدهُ ،ث ينقل ذلك عنه من جييء بعده ظاان أن له أصال غري ملتفت إىل حترير ما ورد عن السلف الصال
ومن يرجع إليهم يف التفسري.86
وقد ساعد حذف األسانيد على شيوع اإلسرائيليات يف كتب التفسري ،وعلى رواج الرواايت الواهية ،واملوضوعة؛
كثريا ما يدل على موضع العلة ،ومكمن الداء ،ومن هو سبب البالء .87ويقرر الدكتور الذهيب
ألن ذكر األسانيد ً
خطر هذا احلذف لألسانيد بقوله" :واحلق أن هذا السبب يكاد يكون أخطر األسباب مجيعاً ،ألن حذف األسانيد
ِ
املفسرين ينقلون عنها ما فيها من
جعل َم ْن ينظر ىف هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها ،وجعل كثرياً من ِ
اإلسرائيليات والقصص املخرتع على أنه صحيح

 84ينظر :البقاعي ،إبراهيم بن عمر 2007،م،النكت الوفية مبا يف شرح األلفية،حتقيق :ماهر ايسني الفحل،مكتبة الرشد،ط،1ج،1ص ،341
السخاوي،فتح املغيث بشرح ألفية احلديث،ج ،1ص  ،163،164أبو ُشهبة ،الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث،ص. 346
 85ينظر :أبو ُشهبة ،الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث،ص  ،319يراجع:السيوطي ،تدريب الراوي .ج ،1ص.247 :244
86السيوطي ،اإلتقان .ج ،4ص .243

 87أبو ُشهبة ،اإلسرائيليات واملوضوعات .ص .73
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ك له ،مع أن فيها ما خيالف النقل وال يتفق مع العقل ،وإذا كان للوضع خطره ،ولإلسرائيليات خطرها ،فإن هذا
عمى علينا كل
اخلطر كان من املمكن تالفيه لو ذُكِرت لنا هذه األقوال أبسانيدها ،ولكن حذفها  -ولألسف َّ -

شئ ،وليت هؤالء الذين حذفوا األسانيد وعنوا جبمع شتات األقوال فعلوا كما فعل ابن جرير من رواية كل قول
إبسناده ،فهو وإن كان له يتحر الصحة فيما يرويه ،إال أن عذره ىف ذلك ،أنه ذكر لنا السند مع كل رواية يرويها،
وكانوا يرون أهنم مىت ذكروا السند فقد خرجوا عن العهدة ،فإن أحوال الرجال كانت معروفة ىف العهد األول ،وبذلك
تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحة.88
سادسا :الطريق لتنقية كتب التفسري ابملأثور من املوضوعات واإلسرائيليات:
ً

روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن الصحابة والتابعني كثري من الرواايت التفسريية ،وفيها الصحيح واحلسن،

والضعيف ،واملوضوع ،واألصيل ،والدخيل ،واإلسرائيليات ،وقد اعتىن علماء احلديث ببيان املقبول من املردود،لكن
أحكامهم مفرقة مبثوثة يف مصنفاهتم ،وحتتاج إىل مشتغل بعلم احلديث يستطيع الوصول إىل مظاهنا ،وحيسن التعامل
معها ،ويستطيع تطبيق قواعد احملدثني عليها عند احلاجة،وميكن تلخيص السبيل لضبط منهج التفسري ابملأثور وتنقية
كتبه من املوضوعات واإلسرائيليات فيما يلي:
أ -تطبيق قواعد دراسة اإلسناد على مروايت التفسري ،وطرح الرواايت املوضوعة ،و شديدة الضعف من الواهيات،
واإلسرائيليات املكذوبة واحملرفة اليت ختالف النصوص الصرحية من القرآن والسنة يقول الدكتور أبو شهبة":على املفسر
التحاشي عن ذكر األحاديث واآلاثر الضعيفة واملوضوعة ،والرواايت املدسوسة :من اإلسرائيليات وحنوها ،حىت ال
يقع فيما وقع فيه كثري من املفسرين السابقني من املوضوعات ،واإلسرائيليات يف أسباب النزول ،وقصص األنبياء
والسابقني ،وبدء اخللق واملعاد وحنوها".89
ب -األخذ يف االعتبار قواعد علم التفسري فهناك من هو إمام يف التفسري ضعيف يف الرواية كالسدي ،والكليب
فيفرق بني روايته املردودة ،وبني ما هو من قبيل بيان املعىن وال يعارض النصوص الصرحية فيقبل.
ج -املروايت املرفوعة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،وما هو يف حكم الرفع من مروايت الصحابة والتابعني مما ال
جمال لالجتهاد فيه من أمور الغيبيات ،وأسباب النزول ،والقراءات وحنوها البد من تطبيق قواعد احملدثني ،وكذلك
إذا كانت الرواية يف بيان أمور العقيدة ،أو األحكام الشرعية فالبد من صحة اإلسناد ،أما رواية الصحايب والتابعي
88الذهيب ،التفسري واملفسرون .ج ،1ص.146 ،145
 89أبو ُشهبة ،اإلسرائيليات واملوضوعات .ص.84
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يف بيان اللفظ الذي هو من قبيل الرأي ،وما جيوز فيه االجتهاد ،فتقبل الرواية الضعيفة غري املوضوعة إذا كان املعىن
صحيحا،وال تكون خمالفة للثابت عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو خمالفة لإلمجاع أو القواعد الشرعية.
ً
د -أن يكون املتصدر للتفسري والباحث فيه على علم بكيفية التعامل مع الرواايت احلديثية
يقول الدكتور أبو شهبة :ينبغي أن يكون من شروط املفسر واملتصدر للتفسري حىت نضبط علم التفسري وتنقح كتب
التفسري من االسرائيليات واملوضوعات أن يكون عاملاً ابألحاديث :صحيحها ،وحسنها ،وضعيفها ،ولئن عز ذلك

يف عصران هذا فليكن واق ًفا على ما قاله العلماء ،ولو أن املفسرين مجيعهم كانوا من حفاظ احلديث ونقاده املميزين
لغثه من مسينه ،وأئمته الذين مجعوا بني الرواية والدراية ،ملا وقع يف كتب التفاسري كل هذا الدخيل ،من اإلسرائيليات
واألحاديث الضعيفة واملوضوعة.90
وهبذه الضوابط ميكن ضبط كتب التفسري ابملأثور ،وتنقيتها من املوضوعات واإلسرائيليات ،وحتسن االستفادة منها
يف بيان مراد هللا تعاىل ،والكشف عن معاين القرآن العظيم.
اخلامتة:

كشف لنا البحث عن االرتباط الوثيق بني علم احلديث وعلم التفسري ابملأثور ،وتعدد جماالت أتثري علم احلديث يف
علم التفسري ابملأثور،فاحلديث النبوي أبقسامه الثالثة املرفوع واملوقوف واملقطوع ميثل املادة الرئيسة اليت يعتمد عليها

التفسري ابملأثور ،كما أن التفسري ابملأثور إىل القرن الثالث اهلجري كان جزءًا من كتب السنة النبوية ،كما بني البحث
اعتماد علم التفسري ابملأثور والعلوم املتعلقة به كأسباب النزول والناسخ واملنسوخ والقراءات على اإلسناد ،وأن ضبط
منهج التفسري ابملأثور ،وتنقية كتبه من املوضوعات واإلسرائيليات مرهون بتطبيق قواعد دراسة اإلسناد.
ومن أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها ما يلي:

أوال :احلديث النبوي املرفوع الذي روي إبسناد صحيح ميثل املصدر الرئيس للتفسري ابملأثور بعد القرآن الكرمي،
ً

واملادة األساس األكرب اليت يعتمد عليها ،ويقوم هبا علم التفسري ابملأثور؛ لالتفاق على حجيته ،لقوة داللته يف بيان
مراد هللا تعاىل.

 90ينظر:املرجع السابق  .ص .37
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اثنيًا :ما ورد عن الصحابة رضوان هللا عليهم هو املصدر الثالث للتفسري ابملأثور بعد القرآن الكرمي واحلديث املرفوع
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ملا شاهدوا من القرائن واألحوال اليت اختصوا هبا ،وملا هلم من الفهم التام والعلم
الصحيح والعمل الصال.
اثلثًا :ما روي عن الصحابة رضي هللا عنهم فيما ليس له تعلق ببيان لغة،وال جمال للرأى فيه كأسباب النزول ،و مما
ال يدخله االجتهاد من أمور اآلخرة ،والغيبيات يكون يف حكم املرفوع.
ابعا :ما ينقل عن التابعني فيه خالف العلماء منهم من اعتربه من املأثور؛ ألهنم تلقوه من الصحابة غالبًا ومنهم من
رً
قال إنه من التفسري ابلرأي ،لكن تبقى أقواهلم مادة علمية ثرية نقلها املفسرون ابملأثور يف تفاسريهم ،واستفادوا بكثري
منها يف توضيح املقصود من آايت القرآن الكرمي.
خامسا :التفسري ابملأثور إىل القرن الثالث اهلجري مل ينفصل عن احلديث بل كان جزءًا من كتب السنة
ً
واباب من أبواهبا.
النبويةً ،
سادسا :عناية أصحاب الكتب الستة إبيراد أحاديث التفسري ابملأثور يف كتبهم احلديثية فالبخاري ومسلم والرتمذي
ً
خاصا للتفسري ،وذكروا مع ذلك مجلة كبرية من األحاديث األخرى متعلقة ابلتفسري يف ثنااي الكتب
كتااب ً
أفردوا ً
كتااب لكن
واألبواب املتفرقة،وكان اإلمام البخاري أكثرهم عناية به ،وأبو داود والنسائي وابن ماجه مل خيصصوا لذلك ً
ذكروا أحاديث التفسري ضمن الكتب واألبواب األخرى.

سابعا :الرواايت احلديثية التفسريية املرفوعة ،واملوقوفة ،واملقطوعة تعتمد على اإلسناد يف النقل ،و فيها الصحيح
ً
والسقيم ،وقد ابتكر أهل احلديث ميز ًاان للنقول ،وهي قواعد نقد األسانيد،واليت ميكن من خالهلا متييز األصيل من
الدخيل ،واملقبول من املردود.
اثمنًا :قواعد نقد األسانيد اليت يعرف هبا صحة املنقول يف التفسري ابملأثور عن النيب صلى هللا عليه وسلم أو عن
الصحابة والتابعني يرجع فيها إىل علماء احلديث الذين حرروا هذه القواعد أبدق املناهج العلمية.
اتسعا :خطورة نسبة القول يف التفسري إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أو إىل صحابته أو التابعني من حيث أنه بيان
ً
ملراد هللا تعاىل فالبد من التأكد من صحة السند ،والذي يعرف بتطبيق شروط احملدثني للقبول.
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عاشرا :التفسري ابملأثور اعتمد على اإلسناد وعلماء احلديث يف الطور األول للتدوين.
ً
احلادي عشر :األخذ عن مسلمة أهل الكتاب ،وحذف األسانيد من الرواايت التفسريية ،وعدم عزوها ملن أخرجها،
ئيسا يف
مع عدم األخذ بقواعد احملدثني ،وترك التحري يف الرواايت اليت ختالف النصوص الصحيحة ،كان سبباً ر ً
دخول املوضوعات واإلسرائيليات إىل كتب التفسري وعدم متييزها.
الثاين عشر :ميكن ضبط منهج التفسري ابملأثور وتنقية كتبه من املوضوعات واإلسرائيليات أبمور من أمهها:
أ -تطبيق قواعد دراسة اإلسناد على مروايت التفسري ،وطرح الرواايت املوضوعة ،و شديدة الضعف من الواهيات،
واإلسرائيليات املكذوبة واحملرفة اليت ختالف النصوص الصرحية من القرآن والسنة.
ب -أن يكون املتصدر للتفسري والباحث فيه على علم بكيفية التعامل مع الرواايت احلديثية التفسريية.
الثالث عشر :اعتماد العلوم املتعلقة ابلتفسري ابملأثور كأسباب النزول ،والناسخ واملنسوخ ،والقراءات وأوجهها على
اإلسناد الصحيح.
التوصيات
أوال :التوجيه إىل زايدة األحباث العلمية املتعلقة أبثر علم احلديث يف العلوم اإلسالمية األخرى كالتفسري ،والفقه،
ً
واللغة ،والتاريخ وحنوها.
اثنيًا :عقد ملتقيات ودورات عن العالقة بني العلوم اإلسالمية وتكاملها ،وحتقيق االستفادة من بعضها.
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