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 مهنج امطحابة يف امتفسري  

اذا مل  جند امتفسري  يف املرآٓن ، وال يف امس ية، رحـيا يف ذكل ٕاىل ما حص وجبت ؾن امطحابة رضوان هللا ؿلهيم ؛ فٕاهنم 

ٔآدرى مٌا بتفسري املرآٓن امكرمي ؛ فلد بني هلم امييب مـاين املرآٓن ، ورشح هلم مجمهل ، ؤآزال مشلكَ ، ؤآًضا : مه ٔآؿمل 

ئن وألحوال اميت ٔآحاظت بزنول املرآٓن امكرمي ، وملا هلم من امفِم امتام ، وامـمل امطحَح بتفسرٍي مٌا ؛ ملا شاُدٍو من املرا

، وامـمل امطاحل ، وامللب املس تيضء ، وامـلل اذليك ، وال س امي كرباؤمه ، وؿلامؤمه اكخللفاء ألربـة امراشدٍن املِدًني ، 

 هللا بن ؾباس ، ؤآمثاهلم وؾبد هللا بن مسـود ، ؤآيب بن كـب ، وزًد بن اثبت ، وؾبد 

وروي ؾن امطحايب اجللَل ؾبد هللا بن مسـود ٔآهَ كال : "من اكن مٌمك متأٔس َا ، فلَتأٔس بأحٔصاب رسول هللا ضىل هللا  

ؿلََ وسمل ؛ فٕاهنم اكهوا ٔآبر ُذٍ ألمة كلواب ، ؤآمعلِا ؿلام ، ؤآكلِا تلكفا ، ؤآكوهما ُداي ، ؤآحس هنا حاال ، اختارمه هللا 

هبَِ ضىل هللا ؿلََ وسمل وٕاكامة دًيَ ، فاؾرفوا هلم فضلِم واثبـومه يف آآثرمه". وروى اإلمام ٔآمحد وامبهيلي ؾن  مطحبة

امشافـي رمحَ هللا : ٔآهَ ذكر امطحابة يف رسامتَ املدمية ، ؤآجىن ؿلهيم  مث كال : "ومه فوكٌا يف لك ؿمل واحهتاد ، وورع ، 

 بط بَ حمك ، وآٓراؤمه ميا ٔآمحد ، ؤآوىل بيا من آٓرائيا ؾيدان ٔلهفس يا"  وؾلل ، ؤآمر اس تدرك بَ ؿمل ، واس تً 
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إلظالق وامتلَِد، وؿىل امياػر يف املرآٓن امكرمي جيد ٔآهَ كد اش متل ؿىل اإلجياز واإلظياب، وؿىل اإلحامل وامتبُني، وؿىل ا

َل يف موضؽ كد ًُبنين يف موضؽ آٓخر، وما خاء معللًا  امـموم واخلطوص. وما ُآوِحَز يف ماكن كد ًُبْسطَ يف ماكن آٓخر، وما ُآْْجِ

يف انحِة كد ًلحلَ امتلَِد يف انحِة ٔآخرى، وما اكن ؿامًا يف آًٓة كد ًدخهل امتخطَص يف آًٓة ُآخرى. ومِذا اكن ال بد ملن 

 ـرتض متفسري كتاب هللا ثـاىل ٔآن ًيؼر يف املرآٓن ٔآوالً ً
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املطدر امثاين اذلى اكن ٍرحؽ ٕامََ امطحابة يف ثفسريمه مكتاب هللا ثـاىل ُو رسول هللا ضىل هللا ؿلََ وسمل، فاكن امواحد 

ا، فِبني هل ما خفى ؿلََ، ٔلن مهنم ٕاذا ٔآشلكت ؿلََ آًٓة من كتاب هللا، رحؽ ٕاىل رسول هللا ضىل هللا  ؿلََ وسمل يف ثفسرُي

 وػَفتَ امبَان  
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اكن امطحابة رضوان هللا ؿلهيم ٔآْجـني، ٕاذا مل جيدوا امتفسري يف كتاب هللا، ومل ًتُرس هلم ٔآخذٍ ؾن رسول هللا ضىل هللا  

 ؿلََ وسمل رحـوا يف ذكل ٕاىل احهتادمه  
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وذكل ٔآن املرآٓن امكرمي ًتفق مؽ امتوراة يف بـظ املسائل، وابٔلخص يف كطص ألهبِاء، وما ًتـلق ابٔلمم امغابرة، وكذكل  

 ٌش متل املرآٓن ؿىل مواضؽ وردت يف اإلجنَل كلطة مِالد ؿُىس ابن مرمي، ومـجزاثَ ؿلََ امسالم.  

 ري ٔلهَ احد اؿالم امطحابة وامتاما نلفائدة سأحٔتدث ؾن ابن ؾباس ومهنجَ يف امتفس

ُو ؾبد هللا بن ؾباس بن ؾبد املعلب بن ُامش بن ؾبد مٌاف املريش امِامشي، ابن مع رسول هللا ضىل هللا ؿلََ وسمل، 

ب مبكة. فأُِِتَ بَ امييب ؿلََ امطالة  ـْ ؤآمَ مُبابَ امكربى بًت احلارث  وُُلَ وامييب ؿلََ امطالة وامسالم ؤآُل بُتَ ابمِش

، ملرابتَ مٌَ، ؤلن خامتَ مميوهة اكهت من ألزواج رسول وامس لَ، والزم امييب ؿلََ امطالة وامسالم يف ضغٍر الم حفيكَ بًر

هللا ضىل هللا ؿلََ وسمل، وثُوىف رسول هللا ضىل هللا ؿلََ وسمل وهل من امـمر جالث ؾرشة س ية، وكِل: مخس ؾرشة، 

( ؿىل 66دًث رسول هللا ضىل هللا ؿلََ وسمل، واكهت وفاثَ س ية مثان )فالزم كبار امطحابة ؤآخذ ؾهنم ما فاثَ من ح

ى  ألرحج، وهل من امـمر س بـون س ية. مات ابمعائف وُدفن هبا، وثوىل وضـَ يف كرٍب محمد ابن احليفِة، وكال بـد ٔآن سون

ة.   ؿلََ امرتاب: مات وهللِا امَوم َحرْبُ ُذٍ اُلمن

  

 ٔآس باب هبوغَ:

ل" ٔآواًل: دؿاء امي م فلَِِّ يف اُلٍن، وؿلِّمَ امتأًٔو ِن  يب ضىل هللا ؿلََ وسمل هل بلوهل:  "انل

 اثهًَا: وشأٔثَ يف بُت اميبوة، ومالزمتَ مرسول هللا ضىل هللا ؿلََ وسمل  

املرآٓن، اثمثًا: مالزمتَ لأكبر امطحابة بـد وفاة امييب ضىل هللا ؿلََ وسمل، ًأٔخذ ؾهنم وٍروى هلم، وًـرف مهنم مواظن ىزول 

 وثوارخي امترشًؽ، ؤآس باب امزنول   

رابـًا: حفؼَ نلغة امـربَة، ومـرفتَ مغٍرهبا، وآٓداهبا، وخطائطِا، ؤآسامَهبا، وكثريًا ما اكن ٌستشِد نلمـىن اذلى ًفِمَ من 

 مفغ املرآٓن ابمبُت وألكرث من امشـر امـريب.

 يف بَان ما ًـتلد ٔآهَ احلق خامسًا: بلوغَ مرثبة الاحهتاد، وؿدم حترخَ مٌَ، وجشاؾتَ 
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