
ْرقاني )قسم  تقسيم التفسير باعتبار الوصول إلينا: : تمحمد عبد العظيم الزُّ

 بالمأثور التفسير ويسمى بالرواية التفسير من هذه الحيثية فقال:" تفسير هـ(1367

التفسير  ويسمى باإلشارة وتفسير بالرأي التفسير ويسمى بالدراية وتفسير

  (1)اإلشاري".

 :التفسير بالمأثور

 واألَثَر نقلته،": قتل باب من" أثًرا الحديث أثرت من مفعول اسم :لغةالمأثور 

: تإسماعيل بن حماد الجوهري )قال .منقول أي مأثور وحديث منه، اسم: بفتحتين

ً  واألَثْر   :"...هـ(393 إذا ذكْرتَه عن غيرك. ومنه  الحديثَ  أَثَْرت   قولك مصدر: أيضا

 بالمنقول، أي بالمأثور فالتفسير  (2)".قيل: حديٌث مأثوٌر، أي ينقل ه َخلٌَف عن سلٍف.

 .متواتر غير أم متواتًرا أكان سواء

ْرقاني ) فقد عرفهاصطالحا:  التفسير بالمأثورأما  : تمحمد عبد العظيم الزُّ

 هللا لمراد بيانا الصحابة كالم أو السنة أو القرآن في جاء ما هوبقوله:" هـ(1367

 (3).كتابه" من تعالى

 ما المأثور التفسير :" يشملهـ(1398: تالدكتور محمد حسين الذهبي )وعرفه 

 صلى الرسول عن ن قل وما آياته، لبعض والتفصيل البيان من نفسه القرآن في جاء

 التابعين، عن ن ِقل وما عليهم، هللا رضوان الصحابة عن ن ِقل وما وسلم، عليه هللا

 أدرجنا وإنما.الكريم كتابه نصوص من تعالى هللا لمراد وتوضح بيان هو ما كل من

ِوىَ  ما المأثور التفسير في  قبيل من هو هل: خالف فيه كان وإن - التابعين عن ر 

 جرير ابن كتفسير المأثور، التفسير كتب وجدنا ألننا - الرأي قبيل من أو المأثور

ِوىَ  ما ِذْكر ما على تقتصر لم وغيره، ِوىَ  وما وسلم عليه هللا صلى النبي عن ر   ر 

 (4)"..التفسير في التابعين عن ن ِقل ما ذلك إلى ضمت بل أصحابه، عن

 يتهألهم بالمأثور )معاصر(:"التفسيرأ. د. حكمت بن بشير بن ياسينوقال عنه 

 األمين، هرسول من أو العالمين، رب من تفسير ألنه العظيم، القرآن فهم في الكبرى

 سةمدر من نهل تابعي تفسير أو وعرف التأويل، التنزيل شهد صحابي تفسير أو

 .النابغين المفسرين الصحابة عن النبوة

 لمن وكذا هللا، كالم فيتدبر تعالى هلل يستجيب أن أراد لمن بالمأثور التفسير من فالبد

 والناسخ النزول، أسباب: معرفة على يطلع أن عليه يتحتم بالرأي يفسر أن أراد

 والقراءات واالبتداء، والوقف والمشكل، والغريب، والمدني، والمكي والمنسوخ،

 والمبهم، للمجمل المبينة واألحاديث التفسيرية، الشاذة والقراءات وأوجهها،
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 بالنقل إال تؤخذ ال العلوم وهذه...  للمطلق والمقيدة للعام، المخصصة واألحاديث

  (5)منه.". نابعة هي بل بالمأثور التفسير عن تنفك وال الصحيح

ر تفسيلكن هذا المصطلح يعتريه شيء من اإلشكال، وخاصة حينما نجعله مقابل ال

ذا هيقة بالرأي, بحيث هل يلزم أن يكون التفسير بالمأثور حجة ملزمة؟ وفي الحق

يه صلى هللا عل-النبيليس على إطالقه، فقد يكون حجة ملزمة إذا صح فيه عن 

ا بة فيملصحاأو وقع اإلجماع عليه من الصحابة أو التابعين، لكن إذا اختلف ا -وسلم

يرهم تفس بينهم أو التابعون، فال يصبح قول أحدهم حجة على اآلخر، ثم كيف نعتبر

 !عند االختالف؟ هل هو من قِبَِل االجتهاد والرأي أم ماذا؟

 -ه وسلمعلي صلى هللا-بالمأثور: هو ما نقل عن النبيلذلك نستطيع القول أن التفسير 

 نقل عنن الأو الصحابة أو التابعين، ومنه ما هو حجة ملزمة ومنه غير ذلك، إالّ أ

ا فيم هؤالء يتميز بمميزات وخصائص قد ال نجدها عند غيرهم، وإن كانت تتفاوت

 بينهم.

 َعلَْيِهمْ  بِهِ  ّللَا   أَْنعَمَ  َما أَْعَظمِ  ِمنْ  َوَكانَ  :"هـ(728: تالحراني )ولهذا قال ابن تيمية 

ه مْ  تَفَقِ  اأْل ص ولِ  ِمنْ  فََكانَ  َوالسُّنَةِ  بِاْلِكتَابِ  اْعتَِصام   َوالتَابِِعينَ  الَصَحابَةِ  بَْينَ  َعلَْيَها اْلم 

 َواَل  ذَْوقِهِ  َواَل  بَِرأْيِهِ  اَل  اْلق ْرآنَ  ي عَاِرضَ  أَنْ  قَطُّ  أََحدٍ  ِمنْ  ي ْقبَل   اَل  أَنَه   بِإِْحَسانِ  لَه مْ 

 اْلبَيِّنَاتِ  َواآْليَاتِ  اْلقَْطِعيَاتِ  بِاْلبََراِهينِ  َعْنه مْ  ثَبَتَ  فَإِنَه مْ  َوْجِدهِ  َواَل  قِيَاِسهِ  َواَل  َمْعق وِلهِ 

 َمنْ  نَبَأ   فِيهِ : أَْقَوم   ِهيَ  ِللَتِي يَْهِدي اْلق ْرآنَ  َوأَنَ  اْلَحقِّ  َوِدينِ  بِاْله دَى َجاءَ  الَرس ولَ  أَنَ 

ْكم   بَْعدَه مْ  َما َوَخبَر   قَْبلَه مْ  ْكر   بِاْلَهْزِل...َوه وَ  لَْيسَ  اْلفَْصل   ه وَ  بَْينَه مْ  َما َوح   اْلَحِكيم   الذِّ

َراط   َوه وَ  ْستَِقيم   الّصِ  َمنْ  ... اأْلَْلس ن   بِهِ  تَْلتَبِس   َواَل  اأْلَْهَواء   بِهِ  تَِزيغ   اَل  الَِذي َوه وَ  اْلم 

 ِصَراطٍ  إلَى ه ِديَ  إلَْيهِ  دََعا َوَمنْ  َعدَلَ  بِهِ  َحَكمَ  َوَمنْ  أ ِجرَ  بِهِ  َعِملَ  َوَمنْ  َصدَقَ  بِهِ  قَالَ 

ْستَِقيمٍ  َمامَ  ه وَ  اْلق ْرآن   فََكانَ . م  أََحٍد ِمْن َكاَلِم  فِي ي وَجد   اَل  َوِلَهذَا بِِه؛ ي ْقتَدَى الَِذي اإْلِ

َكاَشفٍَة َواَل قَاَل قَطُّ  الَسلَِف أَنَه  َعاَرَض اْلق ْرآَن بِعَْقِل َوَرأْيٍ َوقِيَاٍس َواَل بِذَْوِق َوَوْجٍد َوم 

  (6)."قَْد تَعَاَرَض فِي َهذَا اْلعَْقل  َوالنَْقل  فَْضاًل َعْن أَْن يَق وَل: فَيَِجب  تَْقِديم  اْلعَْقلِ 

في  منقولأو الرواية أو المأثور، على حسب أهمية الوسنتكلم عن التفسير بالنقل 

 التفسير وهي كاآلتي:

                                                
 (.5 /1) بالمأثور التفسير من المسبور الصحيح 5

 (.28 /13) الفتاوى ينظر: مجموع 6


