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مصادر التابعني يف التفسري ومناهجهم

وفيه فصالن:

الفصل األول: مصادر التابعني يف التفسري، وفيه مخسة مباحث:

الـمبحث األول: القرآن الكريم.

الـمبحث الثاين: السنة النبوية.

الـمبحث الثالث: أقوال الصحابة.

الـمبحث الرابع: اللغة العربية.

الـمبحث اخلامس: االجتهاد.

الفصل الثاين: منهج التابعني يف التفسري، وفيه أربعة مباحث:

الـمبحث األول: منهجهم يف القراءات.

الـمبحث الثاين: منهجهم يف آيات االعتقاد.

الـمبحث الثالث: منهجهم يف استنباط آيات األحكام.

الـمبحث الرابع: منهجهم يف تلقي ورواية اإلرسائيليات.





بني يدي الباب

بعد استعراض مدارس التفسري عند التابعني، وبيان أشهر أئمة كل مدرسة، وبعد 
دراســة خصائص مدارس التفســري، وبيان مميــزات كل واحدة منهــا، كان لزامًا عىل من 

يدرس تفسري التابعني أن يبني مصادرهم ومناهجهم.

ويعد هذا الباب والذي يليه خالصة دراســة متوســعة، وغوص متعمق يف خضم 
اآلثار التفسريية الواردة عنهم، إذ لـم أجد مع كثرة البحث مادة علـمية جمتمعة يمكن أن 
أعتمد عليها يف ذلك، وكثري من الرسائل والبحوث التي وضعت يف التفسري عامة، أو يف 
بعض الـــمفرسين من التابعني خاصة لـم تبحث مصادر التابعني ومناهجهم وفق اخلطة 

التي رسمتها كي أسري عليها.

ولذا لـــم يكن ثمة بد من أن أدرس كل جمموعة عىل حدة؛ ألستخلص الـــمنحى 
السائد فيها، وبيان اختالف الـمدارس أو اتفاقها يف كل مسألة من تلك الـمسائل.

ا بمصادر التابعني يف التفســري، ذكرت فيه أهم  وقــد جعلت الفصــل األول خاصًّ
الـمصادر التي رأيت أهنا مستقى التابعني، ومنهلهم فيه.

وكان الفصــل الثاين خمصصًا لدراســة منهج التابعني يف التفســري، واخرتت أربعة 
مباحــث رأيت أهنا متثل أهم الـــمباحث التي ظهرت فيها مناهــج التابعني، ومتيزت فيها 

مشارهبم.
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كل ذلــك مع التوضيح باألمثلة، والـــمقارنة، والرتجيح فيمـــا حيتاج إىل ترجيح، 
ونحو ذلك، حماولة مني لصياغة الـــمباحث صياغة تدلُّ عىل الـمصادر والـمناهج، دون 

غموض أو لبس.

* * *



الفصل األول

مصادر التابعني يف التفسري

الـمقصود هبذا الفصل بيان مصادر التابعني التي اعتمدوا عليها يف التفسري، ومنها 
استقوا مادة تفسريهم، وقد تلخص يل من ذلك عدة مصادر هي:

القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة، واللغة العربية، واالجتهاد وقوة االستنباط.

وكنت قد جعلت مبحث الرواية عن أهل الكتاب ضمن مصادرهم يف التفسري يف 
بادئ األمر، ولـمـا توسعت يف البحث لـم أجد مادة علـمية كافية للجزم بأن الرواية عن 

أهل الكتاب كانت مصدرًا للتابعني يف التفسري.

وقد يكون منهم من روى شــيئًا من اإلرسائيليات، إال أن هذا ليس كافيًا يف حتقيق 
كون اإلرسائيليات مصدرًا للـمسلـمني يف تفسري القرآن إبان عرص التابعني.

وألجل ذلك رأيت أن بحَث اإلرسائيليات ألصق بالـمناهج منه بالـمصادر؛ ولذا 
اكتفيت ببحثه يف الفصل الثاين الـــمخصص لـــمناهج التابعني يف التفسري، ولـم أتعرض 

له يف هذا الفصل ضمن مصادر التفسري، واهلل تعاىل أعلـم.

* * *





الـمبحث األول

القرآن الكريم

ال ريــب أن أعظــم ما يفــرس به القــرآن الكريم هو القــرآن نفســه؛ ألن اهلل تعاىل 
أعلـــم بمراده، وقد أمجع العلـمـاء عىل أن أرشف أنواع التفسري وأجلَّها تفسرُي كتاب اهلل 

بكتاب اهلل جلَّ وعال.

وقــد حــوى القرآن الكريم بني ســوره وآياته غايــات عظيمة، وِحَكــًا باهرة، مع 
مــا ورد فيه من الدقة الباهرة، والترشيع احلكيم الـــمعجز، ومن الـــمميزات العجيبة يف 
هــذا الكتاب: أن آياته مثاين تثنى يف القراءة، وتتشــابه يف اإلعجاز، واإلحكام، وإن كان 

بعضها أعظم من بعض، كا هو شأن آية الكريس.

وقد تكررت يف هذه اآليات الـمواعظ، والقصص، واألحكام، فال يصل إىل غور 
تفســريه إال من تأمل هذه اآليات، وتكرارهــا، فهي وإن تكرر بعضها بلفظه، أو بمعناه، 
فإن له يف كل موضع حكمة، ودقيق علـــم، ال يبلغه إال من وفقه اهلل ســبحانه لـــمعرفة 

ذلك هلبة ربانية، ومنحة إهلية، بمزيد علـم ومعرفة.

وليس الـــمراد يف تفسري القرآن بالقرآن مالحظة تكرار اآلية، أو القصة فحسب، 
بل قد يكون التفســري من باب بيان إمجال، بسبب اشــرتاك، أو إهبام، أو بجواب سؤال، 
أو بتوضيــح ســبب آخر لقضية مــا، أو بذكر ظرف الـــمكان، أو الزمــان ليشء ذكر يف 
موضع آخر، أو التفسري باألعم األغلبي باستقراء الـــمعاين الثابتة يف أكثر اآليات، أو أن 
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تشــري اآليــة إىل طريقة برهانية، هلــا نظائرها يف آيات أخرى، ومن ذلــك أيضًا العموم يف 
آيــات، وبيان بعض أفرادها يف آيات أخر، وبيان الـــمنطوق بالـــمفهوم، والـــموصوف 

بالصفات، وغري ذلك كثري))).

ولقد قطع التابعون شوطًا كبريًا يف ذلك، وبرزت آراؤهم شاملة مضيئة بني أقوال 
الـمفرسين عىل مر العصور.

ولقــد ظهر يل يف ذلــك بعض االختالفــات يف تناوهلم هلذا األمــر، وهو اختالف 
متوافق مع خصائص الـــمدارس التي سبق بحثها، وهو ما سيتضح لنا عند تناول بعض 

الناذج لذلك.

ومما ينبغي اإلشــارة إليه هنا أن تفســري القــرآن بالقرآن يدخل فيه تفســري اآلية با 
ورد فيها من القراءات األخرى، ولقد عني التابعون بذلك أشدَّ العناية، وسأتناول ذلك 

بالدراسة يف مبحث مستقل))).

ولذا سأشري لذلك إشارات رسيعة هنا، تاركًا التفصيل يف موطنه.

لتهم خلوض تفســري القرآن  لقــد كان مفــرسو التابعني قــد حصلوا علومًا مجــة أهَّ
بالقرآن، فإن تفسري القرآن بالقرآن ال يتأهل له إال من كان كذلك.

قال الشيخ حممد الذهبي: وليس هذا العمل عماًل آليًا ال يقوم عىل يشء من النظر، 
 ، وإنا هو عمل يقوم عىل كثري من التدبر، والتعقل؛ إذ ليس محل الـــمجَمل عىل الـــمبنيَّ
أو الـــمطلق عىل الـمقيد، أو العام عىل اخلاص، أو إحدى القراءتني عىل األخرى باألمر 

مقدمة »أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن« ))/9569).   (((
سيأيت ذلك يف مبحث منهج التابعني يف القراءات ))/)6)).   (((
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اهلــني الــذي يدخل حتت مقدور كل إنســان، وإنــا هو أمــر يعرفه أهل العلـــم، والنظر 
خاصة))).

* مسالك التابعني يف تفسري القرآن بالقرآن:

لقد ســلك التابعون مسالك شــتى يف تفسري القرآن بالقرآن، وقد ُيظن ألول وهلة 
أن هذا الـمبحث مما ال خيتلف فيه التابعون، وال تؤثر اجتاهاهتم التفسريية عىل تناوهلم له، 
ومــع ذلك، وبعد إحصاء ما ورد عنهــم يف هذا الباب وجدهتم قد اختلفت مناهجهم يف 

ذلك، وتباينت مسالكهم فيه.

فإذا جئنا إىل المدرسة المكية نجد تباينًا بني أفرادها يف اعتادهم عىل هذا الـمصدر 
من مصادر التفسري.

فمجاهــد مثــاًل أكثر هذه الـــمدرسة نتاجًا يف هــذا الباب، وكثري من تفســريه هذا 
كان مــن هذا البــاب، فهو يأيت باآلية، ويفرسهــا بآية أخرى؛ ليزيل إشــكاالً واقعًا فيها، 
أو ليوضــح حكًا أصوليًا من عموم، أو خصوص، أو غري ذلك، وكل هذا حيتاج فيه إىل 

االجتهاد، وقريب من ذلك كان منهج عكرمة إال أنه أقل نتاجًا من جماهد.

فإذا جئنا إىل ســعيد بن جبري، فإننا نلحظ أن تفسريه القرآن بالقرآن، انحرص عنده 
يف تفسري آيات األحكام، وهو موافق لـمنهجه الذي مر ذكره))).

وكذلــك كان األمر بالنســبة لعطــاء، وِزْد عىل ذلك أن أكثر الـــمنقول عنه كان يف 
آيات احلج بخصوصها، لـمـا كان له من باع طويل يف ذلك.

»التفسري والـمفرسون« ))/)4).   (((
كا مرَّ معنا ذلك يف ترمجته ))/)5)).   (((
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أما مدرســة البــرصة، فقد غلب عىل أئمتهــا الوعظ، وانعكس ذلــك عىل تناوهلم 
لتفســري اآليات بالقرآن، فجل الـــمنقول عن احلســن يف ذلك كان مما له مســاس وتعلق 
بالوعــظ، وأدل يشء عىل ذلك آيات الوعــد والوعيد، ولذا كثر عنــده االهتام بتفصيل 
إمجــال اآليات، وإزالة مشــكلها، وبيان العمــوم واخلصوص يف آيــات الوعد والوعيد، 
وكثري من الـــمنقول عنه من باب اإلشارة؛ أي: يذكر اآلية، ويشري لـمعناها يف آية أخرى 
دون أن يذكرها رصاحة، وربا تالها ولـم يذكر أهنا تفسري لألوىل، وكل هذا يتناسب مع 

منهج الوعظ الذي سلكه.

ولـم يبتعد قتادة عن هذا الـمنهج كثريًا، إال أنه ربا أضاف إىل ذلك: ذكر ما حتتمله 
اآليــة من معان عدة، كا جاء عنه يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڀٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ 
]النحــل: 6)[، فقد قال يف تفســريها: والعالمات: النجوم، وإن اهلل تبــارك وتعاىل إنا خلق 

هذه النجوم لثالث خصالت: جعلها زينة للســاء، وجعلها ُيتدى هبا، وجعلها ُرجومًا 
للشياطني))).

فقد أشــار بقوله: زينة، وبقوله: رجومًا للشــياطني إىل اآليــات التي ذكر اهلل تعاىل 
فيها ذلك نحو قوله: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الصافات: 6، 

7[، وهي يف غري ما آية.

* * *
* طرق التابعني وأساليبهم يف تفسري القرآن بالقرآن:

لقــد تعددت طرق التابعني، وأســاليبهم يف تفســري القرآن، وأوضــح فيا ييل عدة 
طرق توصلت إىل جتميعها، وترتيبها.

»تفسري الطربي« )4)/)9).   (((



15الباب الثالث: مصادر التابعين في التفسير ومناهجهم

وقــد حتصل يل مــن ذلك اثنتا عــرشة طريقة، أبــني يف كل منها بعضــًا من األمثلة 
التطبيقية لذلك النوع، مع اإلشارة لسائرها طلبًا لالختصار.

1 ـ نظائر القرآن:

أ ـ تفســري اآلية بآيــة أخرى متقاربة معها يف بعض اللفظ، والـــمعنى، وهنا يلحظ 
الـمفرس تناظر اآليتني، ويلـمح أنه ال فارق بينها، فيجعل تفسري هذه تفسري هذه.

فمن ذلك ما ورد عن جماهد يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴾ ]البقــرة: 8)[، اآليــة، قال: لـــم تكونوا شــيئًا حني 
خلقكم، ثم يميتكم الـــموتة احلق، ثم حيييكم، وقوله: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]غافر: 

))[ مثلها))).

وهذا رصيح يف أنه يرى أن هذه اآلية مثل تلك.

وقد يشري الـمفرس إىل اآلية األخرى دون أن يرصح أهنا تفسري اآلية التي بصددها، 
وهذا ينزل منزلة أنه يراها مثلها.

فمــن ذلك ما ورد عن قتادة يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ﴾ ]مريــم: 87[: أي بطاعته، وقــال يف آية أخرى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ع الـــمؤمنني بعضهم  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]طه: 09)[؛ ليعلـــموا أن اهلل يوم القيامة يشفِّ

يف بعض))).

»تفسري الطربي« ))/9)4( 580، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن جرير عن جماهد به    (((
.((06/((

»تفسري الطربي« )6)/8))).   (((
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ب ـ تفســري اآلية بآية أخرى حتمل الـــموضوع نفســه، وإن اختلــف اللفظ، وهنا 
ا، بل  يكــون االجتهــاد أوضح من الطريقة التي قبلهــا، وقد أكثر التابعون مــن ذلك جدًّ
يعتــرب هذا الطريــق أكثر الطرق التــي وقفت عليها مــن طرق التابعني يف تفســري القرآن 
بالقرآن، وألجل ذلك أذكر لكل مفرس مثاالً أو مثالني حُمياًل عىل باقي األمثلة يف مظاهنا.

فما ورد عن جماهد يف ذلك ما جاء يف تفسري الكلـمـات يف قوله تعاىل: ﴿ی ی 
جئ حئ مئ﴾ ]البقــرة: 37[، قال: قولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ ]األعراف: 

3)[ حتى فرغ منها))).

ومثله جاء عن قتادة))).

ولـمـــا تعرض جماهد لتفســري قوله تعــاىل: ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ اآلية 
]األنفال: )3[، قال: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]الـمعارج: )ـ )[)3).

وجاء عن عكرمة، واحلســن يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ﴾ ]اإلرساء: 0))[، قاال: وكان رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم إذا صىل 
جيهر بصالته، فآذى ذلك الـمرشكني بمكة حتى أخفى صالته هو وأصحابه، فلذلك قال: 

﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، وقــال يف األعــراف: ﴿ۉ ۉ ې 

لـــمزيد من األمثلة ينظر: »تفسري الطربي« اآلثار: 4445، 74)8، 9879، )340)، 0)36)،   
.(55/30( ،)(0(/(3( ،)6/(9( ،)((6/(6( ،(7554 ،(36(0

»تفسري الطربي« ))/545( 787، 789، و»زاد الـمسري« ))/69(، و»فتح القدير« ))/)7).   (((
»تفسري الطربي« ))/546( )79، و»تفسري عبد الرزاق« ))/44).   (((

أخرجه الطربي يف »تفسريه« )3)/507( 5987)، ولـمزيد من األمثلة يراجع »تفسري الطربي«    (3(
اآلثار ذوات األرقام )739، 4)76، )050)، 095))، )00/30)).
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ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ ]األعراف: 05)[))).

وعن عكرمة أيضًا يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]فاطر: 
)3[، قــال: االثنان يف اجلنة، وواحد يف النار، وهي بمنزلة التي يف الواقعة: ﴿ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ﴾ ]الواقعــة: 7)[، ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]الواقعة: )4[، ﴿ڭ ۇ﴾ 
]الواقعة: 0)[))).

وعند قولــه تعــاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]البقرة: 4))[، قال احلســن: ابتاله 
بالكوكب، فريض عنه، وابتاله بالقمر، فريض عنه، وابتاله بالشمس فريض عنه، وابتاله 

بالنار فريض عنه، وابتاله باهلجرة، وابتاله باخلتان)3).

ويالحظ أن احلســنـ  رمحه اهلل ـ لـــم يذكر اآليات وإنا أشار إليها، وسبق أن هذا 
كان منهَجه نتيجًة للـمنهج الوعظي الذي ارتضاه، وأكثر منه)4).

وجاء عن قتادة يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ﴾ ]الرعد: 39[، قال: 
هي مثل قولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ﴾ ]البقرة: 06)[، وقوله: 

﴿ۈ ۈ ٴۇ﴾: أي مجلة الكتاب وأصله)5).

واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )5)/87)).   (((
»تفسري الطربي« )))/35)).   (((

ولـمزيد من األمثلة عن عكرمة تنظر اآلثار يف »تفسري الطربي«: 7900، 7)95، )7)/9)).  
»تفســري الطربي« )4/3)( 933)، 934)، و»تفسري عبد الرزاق« ))/57(، و»زاد الـــمسري«    (3(

))/40)(، و»فتح القدير« ))/39)).
ينظــر الـــمزيد من األمثلة عن احلســن يف »تفســري الطــربي«: 9734، 3)07)، )5)/3))(،    (4(

.((48/30( ،)(87/(5(
»تفســري الطربي« )6)/486( 0490)، و»تفسري عبد الرزاق« ))/337(، وأورده السيوطي    (5(
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وهــذا مما يؤكــد أن التابعني كانوا جيتهدون يف تفســري اآلية باآليــة األخرى، وإال 
فالـــمحو واإلثبــات قيــل: إنــه يف الصحــف التي بأيــدي الـــمالئكة، وقيل: هو نســخ 

الرشائع)))، وهو الذي أشار إليه قتادة رمحه اهلل.

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿ٱ ٻ ٻ  تعــاىل:  قولــه  تفســري  ويف 
ڀ﴾ ]البقــرة: 94[، قــال قتــادة: وذلك أهنــم قالــوا: ﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئۇئ﴾ ]البقــرة: )))[، وقالــوا: ﴿ٻ ٻ پ پپ﴾ ]الـمـــائدة: 8)[، فقيل هلم: ﴿ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ﴾))).
أما عطاء فمع أنه كان مقاًل عمومًا يف باب تفســري القرآن بالقرآن فإن هذا الطريق 
من طرق التفســري بالقرآن ورد عنه فيه بعض األمثلة الدالة عىل اهتامه به، فعند تفســري 
قولــه تعاىل: ﴿پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]البقرة: 97)[ قال: الفســوق: الـــمعايص كلها، قال اهلل 

تعاىل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴾ ]البقرة: )8)[)3).

2 ـ األشباه:

الـــمراد باألشباه: تفسري اآلية با يشــبهها من اآليات، وهذا يأيت عىل رضبني: إما 
التشابه يف الـموضوع، أو التشابه يف اللفظ.

يف »الدر«، وعزاه إىل ابن جرير، عن قتادة به )664/4).
»رشح العقيدة الطحاوية« )ص: )5)، )5)).   (((

»تفســري الطــربي« ))/364( )57)، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل ابن جرير، عن    (((
قتــادة بمثلــه ))/0))(، و»فتــح القديــر« ))/6))(، وينظر الـــمزيد من اآلثار عــن قتادة يف 
»تفســري الطربي«: 797)، )3)/46)(، )4)/8(، )4)/76)(، )5)/44(، )6)/06)(، 

.((39/(9( ،)8/(((
واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )35/4)( 3633، 3643، وابن اجلوزي يف »زاد الـمسري«    (3(

.((97/((
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ويفرق بني األشــباه وما ســبق من النظائــر، أن النظائر: هو تفســري اآلية بمثيلتها 
الـمطابقة هلا يف الـمعنى، سواء أكان اللفظ متقاربًا أم ال.

أما األشباه فالـــمراد هبا تفسري اآلية با يشبه بعض معناها وإن لـــم يطابقه، سواء 
أكان اللفظ متقاربًا أم ال.

ومن ذلك: أ ـ تفسري اآلية باآليات التي حتمل بعض معناها، مع تقارب اللفظ.

فمن ذلك ما ورد عن جماهد يف تفسري النفس بالغري، فإنه قال يف تفسري قوله تعاىل: 
﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ قال: قــال هلم ﴿ڃ﴾ ]النور: ))[، أال ترى أنه 
يقــول: ﴿ڃ چ چچ ﴾ ]النســاء: 9)[، يقــول: بعضكم بعضــًا، و﴿ۅ ۅ ۉ ﴾ 

]النور: )6[، قال: يسلـم بعضكم عىل بعض))).

ففــرس جماهد هنا النفس بالغري، واســتدل بورود ذلك يف آيات متشــاهبة يف القرآن 
تدل عىل هذا اجلزء اخلاص من الـــمعنى، وإال فليس معنى: ﴿ڃ چ چچ ﴾ هو من 
)سلـــموا عىل أنفســكم( كا هو ظاهر، وإنا التشابه يف معنى )النفس(، وأهنا استخدمت 

بمعنى )الغري(.

ويلحظ عكرمة أنه قد جاء يف غري آية من القرآن بيان أن اليوم عند اهلل كألف يوم مما 
، فجمع تلك اآليات الـمتشاهبات يف هذه القضية، وخلص إىل أن الـمقصود بذلك هي  نعدُّ
أيام اآلخرة واستدل عىل ذلك، فعنه أنه قال يف قوله تعاىل: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ 
]احلج: 47[، قال: هذه أيام اآلخرة، ويف قوله: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ 

]السجدة: 5[، قال: يوم القيامة، وقرأ: ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴾ ]الـمعارج: 6 ـ 7[))).

»تفسري الطربي« )8)/96).   (((
واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )7)/84)).   (((
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وبنحو ما قاله عكرمة جاء عن جماهد رمحه اهلل))).

ب ـ تفســري اآلية باآليــات التي حتمل بعــض معناها واللفظ خمتلــف، فمن ذلك 
ما جاء عن جماهد يف تفسري قوله تعاىل: ﴿پ پ پ پ﴾، قال: الزنا ﴿ڀ 
ڀ ڀ ڀ﴾ ]النساء: 7)[، قال: يزين أهل اإلسالم كا يزنون، قال: هي كهيئة ﴿ۇ ۇ 

ۆ ۆ﴾ ]القلـم: 9[))).

فلـم يرد جماهد ـ رمحه اهلل ـ هنا أن الـمرشكني أرادوا من النبي أن يزل يف الفاحشة 
فيزلوا، بل أراد أن ينبه عىل تشابه أهل الباطل يف أهنم يودُّون أن يكون أهل اخلري منحرفني 

عن الطريق الـمستقيم، فيكونوا مجيعًا سواًء.

3 ـ الداللة عىل التفسري بالسياق:

ويف هذا النوع يلحظ الـــمفرسِّ ســياق اآلية فريبطها با قبلها، أو با بعدها، ســواء 
كان ذلك يف اآلية نفسها، أو يف جمموعة من اآليات.

ومن أمثلة ذلك ما جاء عن جماهد ـ رمحه اهلل ـ يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھھ﴾ ]البقــرة: 4))[، قال: ابتيل باآليــات التي بعدها ﴿ھ ے ے ۓۓ 

ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾)3).

»تفسري الطربي« )7)/73)(، و»فتح القدير« )3/)46(، ومن األمثلة أيضًا عن جماهد يف هذا    (((
الطريق من طرق تفسري القرآن بالقرآن ينظر: »تفسري الطربي« األثر رقم 0)06)م.

واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )3/8))( )3)9.   (((
»تفســري الطــربي« )3/))( )9)، و»زاد الـــمسري« ))/40)(، و»فتــح القديــر« ))/37)،    (3(

.((39
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وجـاء عنـه يف روايـة أخرى أنـه قـال: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴾، قال اهلل 
إلبراهيـم: إيّن ُمبتليـك بأمـٍر، فـا هـو؟ قـال: جتعلنـي للناس إمامـًا! قال: نعم. قـال: ومن 
ُذريتـي. قـال: ال ينـال عهـدي الظالــمني. قـال: جتعـل البيـت مثابـة للنـاس. قـال: نعـم، 
قـال: وأمنـًا. قـال: نعـم. قـال: وجتعلنا مسلــمني لك ومـن ُذريتنا أمة مسلــمة لـك. قال: 
نعـم. قـال: وُترينـا مناسـكنا وتتـوب علينا. قـال: نعم. قال: وجتعـل هذا البلد آمنـًا. قال: 

نعـم. قـال: وتـرزق أهلـه مـن الثمرات مـن آمن منهـم. قـال: نعم))).

وجاء عن الربيع بن أنس يف اآلية نفســها أنه قال: فالكلـمـــات: ﴿ھ ے ے 
ۓۓ﴾ ]البقــرة: 4))[، وقولــه: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ ]البقــرة: 5))[، وقوله: ﴿ۉ ې 
ې ې ېى﴾ ]البقرة: 5))[، وقولــه: ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ ]البقرة: 5))[، وقوله: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]البقــرة: 7))[ اآلية، قال: فذلك كله من الكلـمـــات التي 

ابتيل هبا إبراهيم))).

ويف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ ]آل عمــران: 97[، قــال جماهــد، وقتــادة، 
واحلسن: مقام إبراهيم من اآليات البينات)3)؛ أي: ما ُذكر يف سياق اآلية.

وعند تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴾ ]األنعام: 83[، قال 
جماهد يف تفسريها: هي ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]األنعام: )8[)4).

»تفسري الطربي« )3/))( 7)9)، 8)9)، 9)9).   (((
»تفسري الطربي« )3/))( ))9)، و»فتح القدير« ))/37)).   (((

»تفسري الطربي« )7/7)( 7449، 7450، و»تفسري عبد الرزاق« ))/7))(، و»زاد الـمسري«    (3(
))/6)4(، و»فتح القدير« ))/364).

واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )))/505( 3)35).   (4(
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ويف قولــه تعــاىل: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]آل عمــران: 4)[ فرسَّ جماهد هذا 
الــذي غرهــم با قيــل يف اآلية نفســها فقال: غرهــم قوهلــم: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦڦ﴾ ]آل عمران: 4)[))).

وبنحوه روي عن قتادة، والربيع يف مثل ذلك))).

4 ـ بيان الـمجمل:

ويف هذا الطريق يقوم الـــمفرسِّ بالنظر يف آيات القــرآن التي فيها إمجال، وينظر يف 
اآليــات األخــرى التي يمكن أن تكون بيانًا هلذا اإلمجال، وهذا نوع واســع يشــمل عدة 

أساليب، وأحاول هنا أن أبرز أهم هذه األساليب.

أ ـ التفسري بالـمثال:

أي: تفسري الـموضوع بإحدى صوره، وهذا من صور اختالف التنوع)3).

إال أن الـــمراد هنا ما كان منه تفسريًا للقرآن بالقرآن، ومن ذلك ما جاء يف تفسري 
قولــه تعــاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ﴾ ]األعــراف: )0)[، قــال جماهــد: هو 

كقوله: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]األنعام: 8)[)4).

فاآليــة الـمـــاضية لـــم تقيــد التكذيب بنــوع واحد، فــأراد جماهد أن يفــرسِّ هذا 

واألثــر أخرجه الطربي يف »تفســريه« )93/6)( 6788، ولـــمزيد من األمثلة ُيراجع »تفســري    (((
الطربي« اآلثار 68)، 356)، 34)5، 5588،... وغريها.

»تفسري الطربي« )93/6)( 6786، 6787، و»الدر الـمنثور« ))/)7)).   (((
ُيراجع نوع االختالف بني مفرسي التابعني يف ))/365).   (3(

واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )3)/9( 4904).   (4(
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التكذيــب بإحدى صوره الواردة يف آية أخرى، وهو التكذيب با هنى اهلل عنه، وهو أحد 
أنواع التكذيب، ولكن لشناعته اختاره جماهد دون غريه فذكره، ثم يقاس عليه بقية ألوان 

التكذيب الواردة عنهم.

وعند تفســري قوله تبارك وتعاىل: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]النساء: 
9)[ قــال جماهــد: وال تعضلوهــن لتذهبــوا ببعض ما آتيتموهــن أن ينكحــن أزواجهن 

كالعضل يف سورة البقرة))).

فهنــا فرسَّ جماهد عضل الـــمرأة بإحدى صوره، وهو العضل عــن نكاح األزواج 
لآلية األخرى.

ب ـ محل الـمجمل عىل الـمبني:

ومن ذلك ما ورد عن جماهد يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ٹ ٹ﴾ ]نوح: 4)[ قال: 
من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم ما ذكر حتى يتم خلقه))).

فأشار ـ رمحه اهلل ـ بقوله إىل اآليات التي فيها ذكر ذلك)3).

ونحو ذلك جاء عن قتادة وختمه بقول اهلل: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾)4).

أي قوله ســبحانه: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ﴾ ]البقرة: )3)[، واألثر عن    (((
جماهد أخرجه الطربي يف »تفسريه«: )8/)))( 8890.

»تفسري الطربي« )9)/96(، و»الدر الـمنثور« )8/)9)).   (((
نحو قوله تبارك وتعاىل: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    (3(

ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]احلج: 5[.
»تفســري الطربي« )9)/96(، أشار قتادة إىل قوله ســبحانه: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    (4(
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
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ومن ذلك ما جاء عن احلســن، وقتادة عند تفسري قوله تعاىل: ﴿ڌ ڎ ڎ﴾ 
]آل عمران: )))[. قاال: يعطون اجلزية عن يد وهم صاغرون))).

ومن ذلك ما جاء عن عكرمة عندما بني الـمجمل يف األجر يف قوله تعاىل: ﴿ڱ 
ں ں ڻڻ﴾ ]العنكبــوت: 7)[، قــال: إن اهلل فضلــه باخللــة حني اختذه خلياًل، فســأل اهلل 
فقــال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]الشــعراء: 84[ حتــى ال تكذبني األمــم، فأعطاه اهلل 
ذلك، فإن اليهود آمنت بموسى، وكفرت بعيسى، وإن النصارى آمنت بعيسى، وكفرت 
بمحمد صىل اهلل عليه وسلـــم، وكلهم يتوىل إبراهيم، قالــت اليهود: هو خليل اهلل وهو 

منا، فقطع اهلل واليتهم منه بعدما أقروا له بالنبوة، وآمنوا به، فقال: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]آل عمــران: 67[، ثم أحلق واليته بكم، فقال: 
 ،]68 عمــران:  ]آل  وئ﴾  ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ  ﴿ۅ ۉ ۉ 
فهــذا أجره الذي عجل له، وهي احلســنة، إذ يقول: ﴿چ چ چ چڇ﴾ ]النحل: )))[، 

وهو اللسان الصدق الذي سأل ربه له))).

ج ـ إرجاع اليشء إىل قاعدته العامة وأصله الكيل:

من أمثلة بيان الـمجمل أن يتكلـم الـمفرسِّ عىل آية، فيبني أهنا تفسري وبيان إلمجال 
آية أخرى.

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]الـمؤمنون: )) ـ 4)[.
إشــارة لقوله سبحانه: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]التوبة: 9)[، واألثر أخرجه الطربي    (((

يف »تفسريه« ))/37)( 088).
»تفسري الطربي« )9)/86(، وينظر عن عكرمة يف هذا الباب أيضًا »تفسري الطربي« )6/9))(    (((

.(0455
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فمــن ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴾ ]لقــان: 34[ قــال 
جماهد: هي مفاتــح الغيب التي قال اهلل عنهــا: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ﴾ 

]األنعام: 59[))).

ومــن ذلك ما جــاء يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژژ﴾ ]البقــرة: 05)[، قــال جماهــد: إذا تــوىل ســعى يف األرض بالعدوان 
والظلـــم، فيحبــس اهلل بذلك القطــر، فيهلك احلرث، والنســل، واهلل ال حيب الفســاد، 

ثــم قــرأ جماهــد: ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 
حت﴾ ]الروم: )4[))).

5 ـ تفسري العام باخلاص:

ويف هذا الطريق يعمد الـمفرسِّ منهم إىل آية ظاهرها العموم فيحملها عىل معنى آية 
أخرى ذكرت فردًا من أفراد العموم.

ومــن ذلك ما جاء يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴾ ]آل 
عمران: )9[، فهذه اآلية لـــم حتدد ما الذي ينفق، وإنا عممت باالسم الـــموصول )ما()3)، 

فلـمـا فرسها جماهد قال: وهي مثل قوله: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]اإلنسان: 
8[ اآلية، ومثل قوله: ﴿ېئ ېئ ىئ﴾ ]احلرش: 9[)4).

فذكر أفرادًا من العموم، وهي اإلطعام، وما يؤثر به الغري.

واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )))/88).   (((
واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )40/4)( 3985، )))/49).   (((

)ما( من صيغ العموم عىل الراجح عند األصوليني، ُيراجع: »رشح الكوكب الـمنري« )0/3))).   (3(
واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )588/6( )739، 7393.   (4(
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وقريب من ذلك ما ذكره جماهد أيضًا يف تفســري قوله تبارك وتعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ ﴾ ]الـمـائدة: )3[، قال: هي كالتي يف النساء ﴿گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ﴾، يف جزائه ]النساء: 93[.

ففي اآلية األوىل جاءت كلـــمة )نفس( نكرة يف ســياق الــرشط فأفادت العموم، 
ورأى جماهد ختصيصها بالـمؤمن))).

ومثال آخر يف تفســري قولــه عز وجــل: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]النســاء: 3))[ قال 
احلسن: الكافر ثم قرأ: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]سبأ: 7)[ قال: من الكفار))).

ويف روايــة عنه قال: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾، يعني بذلــك الكفار، ال يعني بذلك 
أهل الصالة)3).

فاآلية األوىل جاء فيها العموم يف لفظة )َمن( ليعم الـــمؤمن والكافر، فبنيَّ احلسن 
أهنا خاصة بالكافر مســتدالًّ بأســلوب احلــرص يف اآلية الثانية، وهــذا متوافق مع منهجه 

الوعظي الـمشار إليه سابقًا)4).

وأرصح من ذلك ما جاء عنه أيضًا يف تفسري اآلية نفسها أنه قال: ﴿ڦ ڦ ڄ 

»تفســري الطــربي« )0)/36)( 784))، 785))، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه إىل    (((
عبد بن محيد، وابن الـمنذر، عن جماهد بنحوه ))/64(، وُيراجع يف كون النكرة يف سياق الرشط 

من صيغ العموم: »رشح الكوكب الـمنري« )40/3)).
و»الــدر«   ،)((0/(( الـــمسري«  و»زاد   ،(05((  ،(05((  )(37/9( الطــربي«  »تفســري    (((

.(703/((
الـمرجع السابق )38/9)( 3)05).   (3(

ينظر: ترمجة احلسن ))/7))).   (4(
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ڄ ڄ ﴾ ]النســاء: 3))[، إنا ذلك لـــمن أراد اهلل هوانه، فأما من أراد كرامته، فإنه من أهل 
اجلنة، ﴿ک گ گ گ گ﴾ ]األحقاف: 6)[))).

6 ـ التفسري بالالزم:

الـــمراد بالتفســري بالالزم: أن الـــمفرسِّ ال يذكر رصاحة تفســريًا لآليــة التي هو 
بصددها، بل يذكر شيئًا من لوازم ذلك، ويربطه بآية أخرى.

فمن ذلك ما جاء عن ســعيد بن جبري يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ 
]البقرة: 56)[، فقد قال: لو أعطيها أحد ألعطيها يعقوب، ألـــم تسمع: ﴿ۅ ۉ ۉ﴾ 

]يوسف: 84[؟))).

فقد الحظ ســعيد ـ رمحه اهلل ـ أنه يلزم من قول يعقوب عليه الســالم ﴿ۅ ۉ 
ۉ﴾ أنه لـم يكن يعرف ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾، وإال لقاهلا، بدالً من تأسفه عىل ذهاب 

يوسف.

ومن ذلك أيضًا ما جاء يف تفسري قوله جل وعال: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ 
]القصــص: 78[، فقد قال جماهد عنها: إهنا كقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ ]الرمحـــن: )4[، زرقًا 

سود الوجوه، والـمالئكة ال تسأل عنهم قد عرفتهم)3).

فبني جماهد أنه يلزم من عدم ســؤال الـــمجرمني عن ذنوهبم أن يكونوا معلـــمني 
بعالمة كي ال حتتاج الـمالئكة أن تسأل عنهم.

واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )38/9)( 6)05).   (((
واألثر أخرجه الطربي يف »تفســريه« )4/3))( )33)، وابن اجلــوزي يف »الزاد« ))/)6)(،    (((

والسيوطي يف »الدر« ))/377).
»تفسري الطربي« )0)/4))(، و»زاد الـمسري« )43/6)(، و»فتح القدير« )87/4)).   (3(
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وقريب منــه ما ورد يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ﴾ ]طــه: 9))[، قــال قتادة: وهذه من مقاديم الكالم، يقول: لوال كلـــمة ســبقت من 

ربك إىل أجل مسمى لكان لزامًا، واألجل الـمسمى: الساعة؛ ألن اهلل تعاىل يقول: ﴿ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴾ ]القمر: 46[))).

فهنــا الحظ قتادة أنه ال تكون اآلية: لوال كلـــمة مــن اهلل لكان هلم أجل يرجعون 
فيــه؛ ألن ذلك خيالف ما ثبت يف اآلية األخرى من رضب الـــموعد هلم، فيلزم من ذلك 

أن تكون اآلية األوىل من باب التقديم والتأخري.

7 ـ توضيح الـمبهم:

ومن طرق التفســري التي اتبعها التابعون أيضًا إيضــاح مبهم آية بآية أخرى إلزالة 
اإلهبام.

فمن ذلك ما جاء عن جماهد يف تفسري سورة )براءة( عند قوله تعاىل: ﴿ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ﴾ ]التوبــة: 06)[، قــال: ﴿ٻ ٻ ٻ﴾ ]التوبــة: 8))[ هم الذين أرجئوا يف 

أوسط براءة، هالل بن أمية، ومرارة بن ربيع، وكعب بن مالك))).

فأزال جماهد اإلهبام احلاصل يف كلـــمة )آخرون( بأن وضح الـــمراد منهم، وأهنم 
الثالثة الذين ختلفوا يف غزوة تبوك.

واألثــر أخرجه الطربي يف »تفســريه« )6)/)3)(، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعزاه البن    (((
أيب حاتم عن قتادة بلفظ مقارب )0/5)6).

»تفســري الطربي« )4)/545( 7436)، 7437)، و»تفسري عبد الرزاق« ))/87)(، وأورده    (((
الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه إىل ابن الـــمنذر، وابن أيب حاتم، وأيب الشــيخ عــن جماهد بنحوه 

.((84/4(
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ومثــل ذلك: مــا ورد عنه أيضًا عند تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڇ ڇ ڇ ﴾، قال: 
فذلــك قولــه: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]القصــص: 38[، واآلخــرة ﴿ ڃ چ چ ﴾ 

]النازعات: 5)[))).

فوضــحـ  رمحه اهلل ـ اإلهبــام يف )اآلخرة( و)األوىل( بأهنا كلـــمتان قاهلا فرعون، 
وبيَّنها من اآليات األخرى.

ولـمـــا أراد عكرمــة أن يرفع اإلهبام الواقــع يف لفظة )احلني( اســتدل باآلية التي 
تبني أن الـــمراد منه ســنة، فعنه أنه قال: أرســل إيل عمر بن عبد العزيــز، فقال: يا موىل 
ابن عبــاس: إين حلفت أال أفعل كذا وكذا حينًا، فا احلني الذي تعرف به؟ قلت: إن من 

احلــني حينًا ال يدرك، ومن احلني حنٌي يدرك، فأما احلني الذي ال ُيدرك فقول اهلل: ﴿ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾ ]اإلنســان: )[، واهلل ما يــدري كــم أتى له إىل أن 

خلق، وأما الذي يــدرك فقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴾ ]إبراهيم: 5)[، فهو ما بني 
العام إىل العام الـمقبل، فقال: أصبت يا موىل ابن عباس، ما أحسن ما قلت!))).

ويف أثر آخر أنه استدل عىل ذلك بقوله تعاىل: ﴿ۓ ۓ ڭ﴾ ]يوسف: 35[)3).

8 ـ بيان معنى لفظ، أو إيضاح مشكلة:

وقــد كثر هذا النوع يف تفســري التابعــني، فصاروا يتناولون آيات القرآن بالتفســري 
بآيات أخرى تبني هذا الـمعنى، وتلكم األلفاظ.

واألثــر أخرجه الطربي يف »تفســريه« )30/)4(. ومما جاء عنهم يف ذلك ما ورد عن ســعيد بن    (((
جبري يف األثر: 3800)، وعن عطاء يف األثر: )44).

»تفسري الطربي« )6)/)58( )073).   (((
واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )6)/579( 6)07).   (3(
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فقــد جاء عن جماهد يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿گ گ﴾ ]النازعــات: 8)[، قال: رفع 
بناءها بغري عمد)))، إشارة منه إىل مثل قوله تعاىل: ﴿ھ ھ ےے﴾ ]لقان: 0)[.

ولـمـــا فرس كذلك قوله تعاىل: ﴿ې ې ې ﴾ ]الغاشية: ))[، قال: بجبار)))، 
إشارة أيضًا إىل قوله تعاىل: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴾ ]ق: 45[.

ولـمـــا أراد احلســن أن يفرسِّ قوله تعــاىل: ﴿ۓ ڭ ڭ﴾ ]النازعــات: 6[، قال: مها 
النفختــان، أمــا األوىل فتميــت األحياء، وأمــا الثانية فتحيي الـــموتى، ثم تال احلســن: 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ 
ٹ﴾ ]الزمر: 68[)3).

ومن ذلك أيضًا ما ورد عن قتادة يف ذلك وهو كثري:

فمنه تفسريه لقوله تعاىل: ﴿ھ ے ﴾ ]البقرة: ))[، وقال: جعل ﴿ۇ ۆ﴾ 
]األنبياء: )3[)4).

بقولــه:  فرسهــا   ،](( ]البقــرة:  ھ ھ﴾  ﴿ہ ہ ھ  تعــاىل:  قولــه  ويف 
﴿ ٹ﴾)5)، إشارة لآلية األخرى.

»تفســري الطربي« )43/30(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد بن محيد، وابن جرير،    (((
وابن الـمنذر، عن جماهد به )8/))4).

»تفسري الطربي« )66/30)(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد بن محيد، وابن جرير،    (((
وابن الـمنذر، عن جماهد به )495/8).

واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )30/)3).   (3(
واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« ))/367( 479.   (4(

»تفسري الطربي« ))/365( 476.   (5(
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ويالحظ أنــه تكرر ذلك عند قوله ســبحانه: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]النبأ: 6[، فرسها 
قتادة بقوله: ﴿ڑ ﴾ ]نوح: 9)[))).

واألمثلة كثرية عىل تفســري التابعني للقرآن بالقرآن، ولعل يف هذا القدر كفاية، هبا 
يتضح منهجهم، واهلل تعاىل أعلـم.

* * *

واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )30/)3(، و»زاد الـــمسري« )5/9(، ولـــمزيد من األمثلة    (((
عن قتادة يراجع »تفسري الطربي« اآلثار: )4)/9))(، )5)/0))(، )6)/)(، )6)/06)(، 

.(((4/30( ،)47/30(





الـمبحث الثاني

السنة النبوية

ال شــك أن السنة مبينة للقرآن موضحة له يقول الشاطبي: وهي راجعة يف معناها 
إىل الكتاب، فهي تفصيل جممله، وبيان مشكله، وبسط خمترصه))).

وذلك ألن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم هو أعلـم بكالم اهلل، وأكثر قدرة عىل فهم 
نصوص اآليات من غريه، مع ما أوحاه اهلل تعاىل من الـمعاين فهو صىل اهلل عليه وسلـم: 

﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]النجم: 3 ـ 4[.

وجاء يف احلديث الرشيف أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم قال: »أال إينِّ ُأوتِيُت 
القرآَن، ومثَله مَعه«))).

والـــمراد بذلك ما ســنه للناس وبيَّنه، ممــا أعطاه اهلل، وقد يكون ذلــك أيضًا من 
اجتهاده صىل اهلل عليه وسلـــم يف فهم نصوص القــرآن، فإنه كان جيتهد ويوفَّق صىل اهلل 

عليه وسلـم.

وألجل ذلك كله برزت السنة بوصفها مصدرًا من مصادر التفسري.

»الـموافقات« )4/))).   (((
رواه أبــو داود يف كتــاب الســنة، بــاب يف لــزوم الســنة )00/4)( 4604، وأورده التربيزي يف    (((
»الـــمشكاة«، وعزاه إىل أيب داود والدارمي وابن ماجه. ينظر: »مشــكاة الـــمصابيح« ))/57( 

63)، و»اإليان« البن تيمية )ص: 37).
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: فإن قال قائل: فا أحسُن طرق التفسري؟

فاجلــواب: أن أصح الطرق يف ذلك أن يفرسَّ القــرآن بالقرآن... إىل أن يقول: فإن 
أعياك ذلك فعليك بالسنة؛ فإهنا شارحة للقرآن، وموضحة له.

بل قال اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشــافعي: كل ما حكم به رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلـم فهو مما فهمه من القرآن، قال اهلل تعاىل: ﴿ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]النساء: 05)[.

]النحل:   ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  تعــاىل: ﴿ٿ ٹ  وقال 
.]44

وقال تعاىل: ﴿جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبيب جت حت خت 
مت﴾ ]النحل: 64[))).

وقــال ـ رمحه اهلل ـ أيضــًا يف موضع آخر: جيب أن يعلـــم أن النبــي صىل اهلل عليه 
وسلـــم بني ألصحابه معاين القرآن، كا بني هلم ألفاظه، فقوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ 

﴾ يتناول هذا وهذا. ڤ 

وقد قال أبو عبد الرمحن السلـــمي: حدثنا الذين كانوا ُيقرئوننا القرآن كعثان بن 
عفــان، وعبد اهلل بن مســعود، وغريمها أهنم كانوا إذا تعلـــموا من النبــي صىل اهلل عليه 
وسلـــم عرش آيات لـــم يتجاوزوها حتى يتعلـــموا ما فيها من العلـــم والعمــل، قالوا: 

فتعلـمنا القرآن، والعلـم، والعمل مجيعًا))).

ينظر: »جمموع الفتاوى« )3)/363).   (((
»جمموع الفتاوى« )3/)33).   (((
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وقــد اتفق العلـمـــاء عىل أن األخذ بالســنة واجب، والعمل هبــا حتم، وحتكيمها 
فــرض، بل جــاء عن مكحــول التابعي أنه قــال: القرآن أحوج إىل الســنة من الســنة إىل 

القرآن))).

وجاء عن حييى بن أيب كثري: أن الســنة قاضية عىل الكتاب، وليس الكتاب بقاض 
عىل السنة))).

والـمراد: أنه ال يمكن ألحد أن يكتفي بالقرآن عن السنة، يف حني أن من لـم يبلغه 
كثري من أحكام القرآن فإنه يمكن أن يعبد اهلل با رشعه له نبيه صىل اهلل عليه وسلـم، فهو 

لـم يقل ما قال، ولـم يذكر ما ذكر، إال بفهم لكتاب اهلل، واتباع له.

وأما طرق بيان القرآن بالسنة، فقد ذكر اإلمام الشافعي مجلة من األمثلة الواردة يف 
الكتاب)3)، والتي جاءت السنة ببياهنا عىل أكمل وجه.

وقد مجع الشيخ أبو زهرة هذه األمثلة، وقسمها إىل ثالث طوائف هي)4):

أوالً: أن يكــون الــكالم حمتماًل احتالني، فتعني الســنة أحدمها، ومــن ذلك قوله 
تعاىل يف شــأن الـــمطلقة طلقة ثالثــة: ﴿ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب﴾ ]البقرة: 
30)[، فاحتمل ذلك أن يتزوجها غريه ولو لـم يدخل هبا، وأن عقد النكاح كاف إلحالهلا 

لألول، واحتمل أال حيلها حتى يدخل هبا؛ ألن اسم النكاح يقع باإلصابة، ويقع بالعقد، 

»تفسري القرطبي« ))/30).   (((
الـــمرجع السابق ))/30(، ولـمـــا ســئل اإلمام أمحد عن هذا القول قال: ما أجرُس عىل هذا أن    (((

أقوله، ولكني أقول: إن السنة تفرس الكتاب وتبينه. ينظر: »تفسري القرطبي« ))/30).
»الرسالة« )ص: 64).   (3(

»ابن حنبل« أليب زهرة )ص: 5))).   (4(
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فلـمـــا قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم: »ال حتل لك حتى تذوَق الُعَسيلة«)))، تعني 
أن اإلحالل ال يكون إال بنكاح حصل فيه دخول.

ثانيًا: يكون القرآن جمماًل فيذكر النبي صىل اهلل عليه وسلـــم الـــمفصل، وكذلك 
شــأن أكثر الفرائــض، فالصالة مفروضة يف القرآن إمجــاالً يف مثل قوله تعاىل: ﴿ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]النســاء: 03)[، والزكاة مفروضة إمجاالً يف قـــوله تعــاىل: 

﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]التوبة: 03)[، وكذلك احلج، وهكذا.

ولقــد بني رســول اهلل صــىل اهلل عليه وسلـــم عــدد الصلوات، وكيــف تكون يف 
السفر، ويف احلرض، وكذلك الزكاة قد بينت السنَُّة الـمقادير الواجبة يف كل نوع من أنواع 
األموال، ورشوط هذا الوجوب، وبينت الســنة مناســك احلج ومواقيته، وما يتبع ذلك، 

فكانت السنة يف هذا تفسريًا للقرآن.

ا، وجاء من السنة ما يدل  ثالثًا: بيان اخلصوص يف العام، فإذا كان لفظ القرآن عامًّ
عىل خصوصه؛ كان ذلك اخلصوص تفسريًا له، وبياًنا أنه أريد به اخلاص.

ومن عــام القرآن الذي أريد به اخلاص، ودلت الســنة عىل ذلك التخصيص قوله 
تعــاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الـمـــائدة 38[، فهذه 
اآليــة الكريمة بعمومها تفيد أن من يرسق شــيئًا تقطع يده، ســواء أكان قليــاًل أم كثريًا، 
ومها يكن نوع الـــمرسوق، ولكن سن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم أن »ال َقطَع يف 

»الفتـح«  ينظـر:  الــمختبئ.  شـهادة  بـاب  الشـهادات،  كتـاب  »صحيحـه«،  يف  البخـاري  رواه    (((
ثالثـًا  الــمطلقة  ال حتـل  بـاب  النـكاح،  كتـاب  »صحيحـه«،  يف  ومسلــم   ،(639  )(49/5(
لــمطلقها حتـى تنكـح زوجًا غـريه ))/)))( 433)، بلفٍظ عندمها: »ال، حتى تذوقي عسـيلته 

ويـذوق عسـيلتك«.
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َثَمــٍر، وال َكَثٍر«)))، وأال يقطع إال من بلغت رسقته ربع دينار فصاعدًا، فكان لفظ القرآن 
ا، وظاهره الداللة عىل العموم، وأريد اخلصوص بتخصيص السنة، وهو أنه ال قطع  عامًّ

إال من رسقة حمرز، وبلغت رسقته ربع دينار.

ومــن العام الذي جاء يف القرآن وأريد به اخلاص آية الـــمواريث، فقد قال تعاىل: 
ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  ﴿گ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 
ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ىائ﴾ ثــم قال تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں 

ڭ ﴾ ]النساء: ))[.
وهــذه اآليــات بظاهر عمومهــا تفيــد أن الوصية مقدمة عــىل الـــمرياث أيًّا كان 
مقدارها، فجاءت الســنة، وبينت أن الوصية الـــمقدمة عىل الـــمرياث هي الوصية التي 
صة أريد هبا كلها اخلاص، وإن كان اللفظ  ال تزيد عن الثلث، فكانت اآليات بذلك خمصَّ

ا))). عامًّ

رواه مالك يف »الـــموطأ«، كتاب احلدود، باب ما ال قطع فيه ))/839( )3، وأمحد يف »مسنده«    (((
)40/4)(، والدارمي يف »ســننه« ))/74)(، والنسائي يف »ســننه«، كتاب قطع السارق، باب 
ما ال قطــع فيــه )86/8(، وابن ماجه يف »ســننه«، كتاب احلدود، باب ال يقطــع يف ثمر وال كثر 

.(594 )865/((
»ابن حنبل« أليب زهرة )ص: 6))).   (((
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* أسباب قلة الـمروي عنهم يف هذا الباب عمومًا:

ومع وجود أبواب التفسري يف كتب السنة، ككتاب التفسري يف صحيحي »البخاري« 
و»مسلـــم«، وما يف بقية كتب السنة، إال أن الـــمنقول عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم يف 
هذا الباب يعدُّ قلياًل بالنسبة لـمـا نقل عنه صىل اهلل عليه وسلـم من بيان احلالل واحلرام، 

والـمنقول يف كتب التفسري أقل من ذلك.

بــل قد قــال اإلمــام أمحد: ثالثــة أمور ليــس هلا إســناد: التفســري، والـــمالحم، 
والـمغازي.

ويروى: ليس هلا أصل؛ أي: إسناد))).

والـــمقصود بذلك هو التفســري النبــوي، وتفســري الصحابة لقلة الـــمروي فيه، 
ال التفسري الـمنقول عن التابعني، فإنه كثري وأسانيده مستقيمة، ويعتمد أمحد ـ رمحه اهلل ـ 

عليه كثريًا))).

أمــا الـــمنقول من التفســري النبوي يف كتب التفســري فالغالب عليه الـــمراسيل)3) 
ثنا...( وما أشبه هذه الصيغ، بل كثري من تفسري التابعني الـــمعتمد  )بلغني، ُذكر لنا، ُحدِّ
فيــه عىل الســنة قد نقل هبــذه الطريقة؛ أي: دون ذكر اإلســناد الـــمتصل، ولعل الرس يف 
ذلك أهنا من الـــمنقوالت التي ال حيتاج إليها يف الدين حاجة ماسة، وإنا جاءت يف باب 
الفضائل، عىل أن الكثري منها قد تعددت طرقه، وخلت عن الـمواطأة فهي صحيحة هبذا 

االعتبار)4).

»جمموع الفتاوى« )3)/436).   (((
وسوف يأيت تفصيل ذلك يف مبحث قيمة الـمروي عنهم رواية ))/)34).   (((

»جمموع الفتاوى« )3)/436).   (3(
أشار إىل هذا الـمعنى شيخ اإلسالم يف »جمموع الفتاوى« )3)/346، 347).   (4(
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* اختالف التابعني يف االعتامد عىل هذا الـمصدر:

لقد اختلف الـــمنقول عن التابعني يف هذا الباب، فمن مقل ومن مكثر نسبيًّا، كا 
اختلفت طريقتهم يف رفع احلديث للنبي إرســاالً ووصــاًل، كا وقع االختالف يف نوعية 
اآليات التي يتناولون تفسريها معتمدين عىل السنة، هل هي من آيات الوعظ أو األحكام 

أو غري ذلك.

ولعيل أبرز فيا ييل هذا االختالف مبينًا وجهه وأسبابه، وذلك بالنسبة للـــمدارس 
أو أئمتها:

تعد الـمدرسة الـمدنية من أكثر الـمدارس عناية بالسنة رواية يف الـمقام األول ثم 
دراية، إال أن الـــمنقول عنهم يف هذا الباب حفلت به كتب السنة أكثر مما حفلت به كتب 

التفسري، وأكثره من الـموصوالت الـمسندات.

وأما الـــمدرسة التي كثر النقل عنها يف كتب التفســري مما اعتمدت فيه عىل مصدر 
الســنة فهي الـــمدرسة البرصية، فكان إماما البرصة احلســن وقتادة يكثران من ذلك)))، 
إال أن أكثــر ما يوردانــه يف هــذا الباب يكون بأداء اإلرســال ال الوصــل، وكثري منه فيا 
يتعلق بالوعظ، ولعل السبب يف ذلك هو ميل هذه الـــمدرسة للـمنهج الوعظي كا سبق 

تقريره)))، وهو منهج يتم بالـمعنى أكثر من اهتامه بالطريق الـموصلة له.

بلغ عدد الروايات التي اعتمد فيها التابعون ما جاء عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم ))39( رواية،    (((
منها )87)( رواية عن الـــمدرسة البرصية؛ أي: ما نسبته )0.73( من جمموع الـمروي جاء عن 
البرصيني، يف حني كانت نســبة الـــمروي عن الـــمكيني لـــم يزد عن )6).0(، وعن الكوفيني 

)0.06( فقط.
وقد سبق بيان ذلك يف أسباب كثرة الـــمروي عن الـمدرسة البرصية ))/483(، وعند احلديث    (((

عن ترمجة احلسن وقتادة ))/3))(، ))/80)).
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ا ـ إذا  بل من الـمالحظ أن هذه الـمدرسة ـ وهي مقلة يف جانب اإلرسائيليات جدًّ
جاء األثر عن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم فيا توافق مع اإلرسائيليات فإهنم حيدثون به، 

وربا يطيلون يف ذلك))).

أما الـــمدرسة الكوفية: فقد غلب عليها جانب الورع يف هذا الباب فقلت روايتها 
عــن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم يف التفســري)))، ولعل ذلك يرجع إىل تشــددها يف قبول 
األخبــار، وحتذيــر ابن مســعود ريض اهلل عنــه من التوســع يف احلديث، والتفســري بغري 
علـــم)3)، وبعض التفســري بالســنة يدخله االجتهاد يف أن هذه اآلية تفرس هبذا احلديث، 

أو ذاك.

وأما الـمدرسة الـمكية: فقد قلَّ نتاجها يف هذا الباب مع تقدمها يف باب االجتهاد، 
ولعل الســبب يف ذلك يرجع إىل توســع بعض أئمتها يف تفسري القرآن بالقرآن كمجاهد، 
كا أن مما أعاهنم أخذهم لكثري من التفســري عن ابن عباس، مما جعلهم ال يتوســعون يف 

التفسري بالـمصدر الثاين وهو السنة.

* ويمكن رد أسباب اختالف كثرة الـمروي أو قلته عن التابعني إمجاالً إىل ما ييل:

1 ـ الـموهبة الفطرية:

يــربز يف هــذا اجلانب قتــادة؛ إذ يعترب من أكثر التابعني تفســريًا للقرآن بالســنة)4)، 

ويأيت تفصيل ذلك يف مبحث منهجهم يف الرواية عن بني إرسائيل ))/95)).   (((
سبق بيان ذلك يف مبحث أسباب قلة الـمروي عنها ))/533).   (((

وقد سبق تفصيل ذلك يف مبحث الـمدرسة الكوفية يف ترمجة ابن مسعود ))/499).   (3(
حيث بلغ جمموع ما روي عنه )00)( رواية اعتمد فيها احلديث النبوي؛ أي: ما نسبته ))0.5(    (4(
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وذلك لـمـــا وهبه اهلل تعاىل من احلافظة القوية، والشــغف العظيم بالســنة، فجاء تفسريه 
حافــاًل بالنصــوص احلديثية التي تنوعت فشــملت معرفة ألســباب النزول، والـــمكي 

والـمدين، وغريها من علوم القرآن الـمحتاجة إىل احلفظ، والرواية.

2 ـ الورع واالحتياط:

وهذا سبب أثر عىل تفسري التابعني هبذا الـــمصدر، فقلت الـــمرويات يف التفسري 
بالســنة، وكثر يف الـــمقابل منقوهلم عن أقراهنــم، فالنقل عن علقمــة وإبراهيم أبعد عن 
اخللل، وأقرب للســالمة من النقل عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم خشية اخلطأ يف 

حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم.

وبــرزت مدرســة الكوفــة يف ذلــك، فكان الشــعبي، وابن ســريين يتشــددان يف 
الرواية)))، بل وربا أنكر الشعبي عىل احلسن توسعه يف رواية السنن واألحاديث))).

ونجــد إبراهيم يميل إلعال الرأي والعقل مع أنه صرييف احلديث؛ هيبة من وقوع 
اخلطأ يف احلديث النبوي، فيقع حتت طائلة الوعيد عىل من كذب عىل رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلـم.

ونتج عن تلك احليطة واحلذر الشــديدين يف الكوفة أن كانت مراســيلها من أصح 
الـمراسيل، يف حني كانت مراسيل البرصة من أضعفها)3).

من جمموع ما روي عن التابعني كان كله من رواية قتادة.
كا سبق بيانه يف ترمجتها.   (((

»العلل« ألمحد )367/3( 4)56.   (((
يراجع يف ذلك: »الـميزان« )70/3(، و»التهذيب« )7/)))(، و»تاريخ دمشق« )))/649(،    (3(
و»العقــد الثمني« )85/6(، و»قواعد يف علوم احلديــث« للتهانوي )ص: 56)(، و»بحر الدم« 
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3 ـ قلة السامع:

وهو سبب آخر يف قلة الـــمروي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم يف التفسري، 
ا لآلثار من إبراهيم؛ لقلة ما سمع))). قال محاد: ما كان بالكوفة أوحش ردًّ

بقــي أن يقــال: إن ابن جبــري، وعطاء ورد عنهــا يشء من االعتاد عىل الســنة يف 
تفســريهم، إال أن غالبــه كان يف آيــات األحــكام، وهو متوافق مع منهجهم الذي ســبق 

الكالم عنه))).

أما عكرمة فقد كان من الـمقلني يف هذا الباب.

* منزلة هذا الـمصدر عند التابعني:

فمع اختالف التابعني يف تناوهلم هلذا الـــمصدر، فكان منهم الـــمقل، وكان منهم 
الـــمكثر، فإنه مما ينبغي التنبيه عليه أن عامة ذلك االختالف كان يف تفسري القرآن بالسنة 
عــىل وجــه االجتهاد؛ أي: أن يكون للــرأي مدخل يف أن هذا احلديــث يفرسِّ تلك اآلية، 
ا رصحيًا يف تفســري اآلية، فــإن التابعني ال خيالفونه، وال يتعدونه،  أما إن كان احلديث نصًّ
فال قول ألحد مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم؛ ولذلك كان بعضهم يسأل بعضًا يف 

تفسريه: أرأى، أم علـم؟)3).

وكثرت عنهم كذلك النقول التي تدل عىل شدة متابعتهم للسنة.

)ص: 64(، و»السنن الكربى« )37/6)(، و»الـمعرفة« )39/3)).
»تاريخ اإلسالم« )ح 96هـ/83)(، و»الـميزان« ))/75).   (((

ينظر: ترمجة سعيد بن جبري ))/)5)(، وعطاء بن أيب رباح ))/95)).   (((
»مصنف عبد الرزاق« )9/3(، و»الـمحىل« )60/7)، 58)(، )98/8)).   (3(
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قــال ربيعة للزهري: إذا ُســئلت عن مســألة فكيف تصنع؟ قــال: أحدث فيها با 
جاء عن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم، فإن لـــم يكن عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم فعن 

أصحابه، فإن لـم يكن عن أصحابه اجتهدت رأيي))).

وجاء يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ 
]الـمـــائدة: 06)[، قال ابن شــهاب: لـــم نســمع يف هذه اآلية عن رســول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلـــم، وال عن أئمة العامة ســنة أذكرها، وقد كنا نتذاكرها أناسًا من علـمـــائنا أحيانًا، 
فال يذكرون فيها سنة معلومة، وال قضاًء من إمام عادل، ولكنه خيتلف فيها رأيم))).

ا للتابعني يف تقديم السنة عىل ما سواها. فقد بني الزهري بذلك منهجًا عامًّ

وليــس هذا ممــا انفرد به الزهري، فهذا عطاء قال: ُكنَّا قبل أن نســمع هذا احلديث 
نقول فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة، فْلَيْخِرْقها عنه، فلـمـــا بلَغنا هذا احلديُث ـ يعني 

حديث يعىل بن أمية)3) ـ أخذنا به، وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك)4).

وبلغ من حرصهم عىل االعتاد عىل هذا الـــمصدر أن احلسن مثاًل يتشدد يف رواية 

»جامع بيان العلـم وفضله« ))/75).   (((
»تفسري الطربي« )))/68)( 940))، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن جرير، وابن    (((

أيب حاتم، عن ابن شهاب به )4/3))).
حديث يعىل بن أمية: أن رجاًل أتى النبي صىل اهلل عليه وسلـم فقال: يا رسول اهلل! كيف ترى يف    (3(
َخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صىل اهلل عليه وسلـــم ساعة، ثم  رجل أحرم بعمرة يف جبة بعدما تضمَّ
سكت، فجاءه الوحي، فقال له النبي صىل اهلل عليه وسلـــم: »أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما 
اجلبة فانزعها«، واحلديث رواه البخاري يف »صحيحه« كتاب احلج، باب يفعل يف العمرة ما يفعل 
يف احلــج )6/3(، ومسلـــم يف »صحيحــه«، كتاب احلج، بــاب ما يباح للـــمحرم حلج أو عمرة 

))/836(، وأبو داود يف »سننه«، كتاب الـمناسك، باب الرجل حيرم يف ثيابه ))/))4).
»الـمغني« )09/5)(، و»آداب الشافعي« للرازي )ص: 06)).   (4(
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اإلرسائيليات، وقلَّ أن يقبل شيئًا منها أو يرويه، لكن تلك الرواية مؤيدة بحديث مرفوع 
عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم تساهل يف روايتها، وسيأيت مزيد بيان لذلك))).

ومما يدل عىل عظيم احتفائهم وعنايتهم بالـمروي عنه صىل اهلل عليه وسلـم أنه قل 
أن نجدهم خيالفون ما صح عنه صىل اهلل عليه وسلـم من تفسريه، وفيا ييل بعض األمثلة 

الدالة عىل ذلك:

فمــن هذا ما جاء عنه صىل اهلل عليه وسلـــم يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ﴾ ]الفاحتــة: 6[، قــال صــىل اهلل عليــه وسلـــم: »اليهــوُد مغضــوٌب عليهم، 

ٌل«))). والنصارى ُضالَّ

وبذلك فرسها: جماهد)3)، وسعيد بن جبري)4)، وغريمها.

قال ابن أيب حاتم: ال أعلـــم خالفًا بني الـــمفرسين يف تفسري ﴿ڦ ڦ﴾ 
باليهود، و﴿ڄ﴾ بالنصارى)5).

ومنــه أيضًا ما صح عنه صىل اهلل عليه وسلـــم يف بيان قولــه تعاىل: ﴿ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ﴾ ]البقــرة: 87)[، قال صىل اهلل عليه وسلـــم: 

يف مبحث منهجهم يف رواية اإلرسائيليات ))/95)).   (((
»ســنن الرتمذي« كتاب التفســري، باب ومن ســورة فاحتة الكتاب )04/5)9(، و»مسند أمحد«    (((
)378/4(، و»موارد الظمآن يف زوائد ابن حبان« )ص: 4))(، و»تفســري الطربي« ))/85) ـ 

.((95
»تفسري الطربي« ))/88)( )0)، و»الدر الـمنثور« ))/)4(، و»فتح القدير« ))/5)).   (3(

أورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد بن محيد عن سعيد به ))/)4).   (4(
»تفسري ابن أيب حاتم« )))(، و»فتح الباري« )59/8)(، و»الدر الـمنثور« ))/)4).   (5(
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»هو ســواُد الليل، وبياُض النهار«)))، ولـــم خيالف يف ذلك أحد مــن التابعني، وبه قال: 
احلسن)))، والسدي)3)، وقتادة)4).

ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصالة والســالم يف تفســري معنى الظلـــم الذي ورد 
يف قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]األنعام: )8[ قال صىل اهلل عليه وسلـــم 
نا لـــم يلبس إيانه بظلـــم؟ فقال: »ليس بذلك، ألـــم  حني شــق عىل أصحابــه فقالوا: أيُّ

ك لظلـم عظيٌم؟«)5). تسمعوا قوَل لقاَن: إن الرشِّ

وهــذا هو الـــمنقول عــن التابعني، فقد قــال به: إبراهيــم النخعــي)6)، وقتادة)7)، 
ي)9)، وسعيد بن جبري)0)). دِّ وجماهد)8)، والسُّ

»صحيح البخاري«، كتاب التفسري، باب: ﴿پ ڀ ﴾. ينظر: »الفتح« )8/)8)(، و»سنن    (((
الرتمذي«، كتاب التفسري، باب: ومن سورة البقرة )5/)))( 970)، )97)، وتفسري النسائي 

))/)))( )4، )4، و»مسند أمحد« )07/5)).
»تفسري الطربي« )0/3)5( )98).   (((
»تفسري الطربي« )0/3)5( 983).   (3(
»تفسري الطربي« )0/3)5( 984).   (4(

»صحيــح البخــاري«، كتاب التفســري، بــاب: ﴿ٻ ٻ ٻ پ﴾. ينظر: »فتــح الباري«    (5(
)94/8)( 9)46، و»ســنن الرتمــذي«، كتــاب التفســري باب: ومن ســورة األنعــام )48/5( 

3067، وتفسري النسائي ))/474( 86).
»تفسري الطربي« )))/496( )348)، 3500).   (6(

»تفسري الطربي« )))/)50( )350)، و»تفسري عبد الرزاق« ))/3))).   (7(
»تفســري الطربي« )))/)50( 3503)، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد بن محيد،    (8(

وأيب الشيخ، عن جماهد بنحوه )309/3).
»تفسري الطربي« )))/)50( 3505).   (9(

)0)) أورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن أيب حاتم، عن سعيد بنحوه )309/3).
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ومن ذلك: ما صحَّ عنه صىل اهلل عليه وسلـم يف بيان األشهر احلرم من قوله تعاىل: 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 
ڭ ڭۇ﴾ ]التوبــة: 36[، قــال صىل اهلل عليه وسلـــم: »إنَّ الزماَن قد اســتداَر كهيئتِه يوَم 
خلَق اهلل الســاواِت واألرَض، السنُة اثنا عرَش شــهرًا، منها أربعة حرٌم: ثالث متواليات 

م، ورجب ُمرَض الذي بني مُجادى وشعباَن«))). ة، والـمحرَّ ذو الَقْعدة، وذو احِلجَّ

ولـم خيالف يف ذلك أحد من التابعني، وبه قال السدي)))، وجماهد)3).

قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل التأويل)4).

ومــن ذلك أيضــًا: ما صحَّ عنه صىل اهلل عليه وسلـــم يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ۓ 
ڭ ڭ ڭڭ﴾ ]هــود: 4))[، قــال صــىل اهلل عليه وسلـــم: »الصلــواُت اخلمُس 

.(5(» يغِفْرَن ما كان بينَهنَّ

ــان ريض اهلل عنه دعا باء فتوضــأ، ثم قال: رأيُت  ويف احلديــث: أن عثاَن بن عفَّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: »َمن توضأ وضوئي هذا، 
ثــم قام فصىل صالة الظهر، ُغِفر له ما كان بينه وبني صالة الصبح، ثم صىل العرص، غفر 
لــه ما بينه وبني صالة الظهر، ثم صىل الـــمغرب، غفر لــه ما بينه وبني صالة العرص، ثم 

»صحيــح البخــاري«، كتاب التفســري، بــاب: ﴿ۀ ۀ ہ ﴾. ينظر: »الفتــح« )4/8)3(    (((
)466، و»صحيح ابن حبان« )585/7(، و»رشح السنة« للبغوي )5/7))).

»تفسري الطربي« )4)/36)( 6690).   (((
»تفسري الطربي« )4)/36)( )669)، و»الدر« )86/4)).   (3(

»تفسري الطربي« )4)/36)).   (4(
»صحيح ابن حبان« )6/3))( )65/4(، و»مسند البزار«. ينظر: »كشف األستار« ))/74)(،    (5(

وأورده اهليثمي يف »جممع البحرين« ))/6)4).
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غ، ثم إن  صــىل العشــاء، غفر له ما بينه وبني صالة الـــمغرب، ثــم لعله يبيت ليلتــه يتمرَّ
قــام فتوضأ وصىل الصبح، غفر له ما بينها وبني صالة العشــاء، وهن احلســنات يذهبن 

السيئات«))).

وبــه قال أهــل التأويــل، منهــم: حممد بن كعــب القرظــي، وجماهد، واحلســن، 
وسعيد بن الـمسيب، وقتادة))).

ومنه ما جاء عنه صىل اهلل عليه وسلـــم يف تفســريه للسبع الـــمثاين يف قوله تعاىل: 
﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ، قــال صىل اهلل عليه وسلـــم أليب ســعيد بن 
الـــمعىل: »أال أعلـمك أعظَم سورة يف القرآن قبل أن أخرَج من الـمسجِد؟ فذهب النبيُّ 
رُته، فقال: ﴿پ پ پ پ﴾، هي الســبع  صىل اهلل عليه وسلـــم ليخــرَج، فذكَّ

الـمثاين، والقرآن العظيم الذي ُأوتِيُته« ]احلجر: 87[)3).

وهــذا التأويل هو الـــمروي عــن أيب العاليــة)4)، وســعيد بن جبــري، وإبراهيم، 
واحلسن، وجماهد، وقتادة)5).

ومــن ذلــك أيضًا بيانه صىل اهلل عليه وسلـــم لـــمعنى األمة الوســط التي وردت 

رواه أمحد يف »مســنده«، وصحح أمحد شــاكر إســناده. ينظر: »مســند أمحــد« ))/3)5( 3)5،    (((
وأورده اهليثمي يف »جممع الزوائد« ))/97)(، وقال: رجاله رجال الصحيح.

الـــمسري«  »زاد   ،(8657  ،(8654  ،(8653  ،(865(  )5(0/(5( الطــربي«  »تفســري    (((
.((68/4(

أخرجه البخاري يف »صحيحه«، كتاب التفسري، باب: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾. ينظر: »الفتح«    (3(
)8/)38(، و»الـمستدرك« ))/533(، و»مشكل اآلثار« ))/467( ))/77(، و»الـمأثور يف 

تفسري الفاحتة« )ص: 34).
»تفسري الطربي« )4)/55).   (4(

الـمرجع السابق )4)/56(، و»زاد الـمسري« )3/4)4(، و»فتح القدير« )3/)4)).   (5(



48 تفسير التابعين

يف قولــه تعــاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]البقــرة: 43)[، ففــي 
احلديث عن أيب ســعيد عن النبــي صىل اهلل عليه وسلـــم يف قوله: ﴿ڤ ڤ ڤ 
ڤ﴾، قال: »ُعُدوالً«)))، وهبذا التفســري قال أهل التأويل، منهم: جماهد)))، وقتادة)3)، 

وعطاء)4).

ومنــه أيضًا ما بيَّنــه البن عباس بالـــمراد بقوله تعــاىل: ﴿ڑ ک﴾ ]ق: 40[، 
قــال صىل اهلل عليه وسلـــم البن عبــاس: »يا ابن عبــاٍس! ركعتان بعد الـــمغرِب أدباَر 

جوِد«)5). السُّ

وهذا هو الـــمأثور عن التابعني، وبه قال جماهد، والشــعبي، وإبراهيم، واحلسن، 
وعطاء، وقتادة)6).

ولـمـــا وردت الرواية عنه صىل اهلل عليه وسلـــم عند تفســري قوله تعاىل: ﴿ۇ 
ۆ ۆ ۈ﴾ ]االنشقاق: 9)[، قال ابن عباس: حاالً بعد حال، قال هذا نبيُّكم صىل اهلل عليه 

وسلـم)7).

»سنن الرتمذي«، كتاب تفسري القرآن، باب: ومن سورة البقرة )3( )07/5)( )96)، و»مسند    (((
أمحد« )9/3، )3(، وذكره اهليثمي يف »الـمجمع« )6/6)3(، وقال: رواه أمحد، ورجاله رجال 

الصحيح.
»تفسري الطربي« )44/3)( 70))، )7))، 77))، و»زاد الـمسري« ))/54)).   (((

»تفسري الطربي« )44/3)( )7))، 73))، و»تفسري عبد الرزاق« ))/60).   (3(
»تفسري الطربي« )45/3)( 77)).   (4(

»تفسري الطربي« )6)/)8)(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه للرتمذي، وابن جرير، وابن    (5(
أيب حاتم، وابن مردويه، واحلاكم وصححه، عن ابن عباس بنحوه )60/7)).

»تفسري الطربي« )6)/80))8)(، و»زاد الـمسري« )4/7)(، و»الدر« )7/))6).   (6(
»صحيــح البخاري«، كتاب التفســري، بــاب: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ﴾. ينظر: »الفتــح« )698/8(    (7(
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وهبذا قال أهل التأويل: كعكرمة، واحلسن، وسعيد، وجماهد، وقتادة، والشعبي))).

* مسالك التابعني يف تفسريهم للقرآن بالسنة:

لـــم يكن تفسري التابعني لآليات التي يتناولوهنا بالتفسري بالسنة حمصورًا يف كيفية 
واحدة، بل تعددت طرقهم يف ذلك وتنوعت، ويمكن لدارس تفســريهم أن يلحظ ستة 

طرق واضحة، سلكها التابعون يف استفادهتم من السنة لتفسري القرآن، وهي:

1 ـ اعتامد احلديث الوارد يف تفسري اآلية رصاحة:

وهنــا ال نجد اختالفًا ُيذكر بني التابعني؛ ألن احلديث نص يف تفســري اآلية، ومن 
هذا الباب ما سبق ذكره يف الـمبحث السابق من آيات اتفق التابعون عىل تفسريها.

ومن أمثلته أيضًا سوى ما ُذكر:

ما ورد عن احلسن عند تفسري قوله عز وجل: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴾ ]آل عمران: 97[، 
قال: بلغنا أن نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلـم قال له قائل أو رجل: يا رسول اهلل ما السبيُل 

إليه؟ قال: »َمن وجد زادًا وراحلًة«))).

وعنه يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ﴾ ]إبراهيم: 48[، قال: 

4940، و»زاد الـــمسري« )67/9(، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه إىل البخــاري عــن 
ابن عباس )459/8).

»تفسري الطربي« )3/30))(، و»زاد الـمسري« )68/9(، و»الدر« )460/8).   (((
أخرجــه الطــربي يف »تفســريه« )7/)4، )4( 7488، 7490. وينظــر: »ســنن الرتمــذي«،    (((
كتــاب الـــمناسك ))/967( 896)، و»مســتدرك« احلاكم ))/)44(، و»ســنن الدارقطني« 
))/6))(، و»الســنن الكــربى« للبيهقــي )330/4(، وأورده الزيلعــي يف »ختريــج أحاديــث 

الكشاف« ))/)0)( )))، والـمناوي يف »الفتح الساوي« ))/)38( 77).
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قالت عائشــة: يا رسول اهلل! ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ فأين الناس يومئذ؟ قال: »إن 
هذا اليشء ما سألني عنه أحد، قال: عىل الرصاط يا عائشُة!«))).

وجاء مثله عن مرسوق، والشعبي، وقتادة مرساًل))).

وعن احلسن أيضًا قال: بلغني أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم لـمـــا قفل من 
غزوة العرسة، ومعه أصحابه بعدما شارف الـمدينة قرأ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ اآلية ]احلج: )ـ )[، فقال رســول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلـم: »أتدرون أي يوم ذلكم؟«، قيل: اهلل ورسوله أعلـم، قال: »إنه لـم يكن رسوالن 
إال كان بينهــا فرتة من اجلاهلية، فهم أهل النــار، وإنكم بني ظهراين خليقتني ال يعادُّمها 
أحــد من أهــل األرض إال كَثُروهم، وهم يأجــوُج ومأجوُج، وهم أهــل النار، وتكمُل 

ة من الـمنافقني«)3). العدَّ

ومثل هذه األمثلة عن احلسن تؤكد ما سبق من منهجه يف اإلرسال، وكونه حيرص 
عىل إيراد الشواهد من تفسريه صىل اهلل عليه وسلـم عىل مواعظه وتذكريه)4).

»تفســري الطــربي« )3)/53)(، و»ســنن الرتمــذي« )96/5)( )))3، و»مســند احلميدي«    (((
))/)3)(، و»صحيــح ابن حبان« )37/9)(، و»الـــمستدرك« ))/)35(، و»رشح الســنة« 

للبغوي )5)/07) 08)).
»تفسري الطربي« )3)/53)(، و»تفسري عبد الرزاق« ))/344).   (((

واألثر يف »تفسري الطربي« )7)/)))(، و»مسند احلميدي« ))/367(، و»صحيح ابن حبان«    (3(
)4/9))(، و»موارد الظمآن« )ص: 434(، و»مستدرك« احلاكم ))/34)).

لـــمزيد مــن األمثلة عن التابعني يف هذا تراجع اآلثار يف »تفســري الطــربي« )0)، 35)، 36)،    (4(
 ،(9403  ،(7704  ،((3(3  ،7(70  ،7(69  ،(773  ،9377  ،8808  ،8805  ،(5(6

.((00/30( ،)3((/30(
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2 ـ تفسري اآلية بحديث يتشابه معها يف بعض األلفاظ:

وهنا يربط الـــمفرسِّ بني األلفــاظ التي وقعت يف آية، فــريى أن احلديث يفرسها؛ 
لتشابه بعض ألفاظه بألفاظ اآلية.

فمن ذلك: ما جاء يف تفسري قوله تعاىل: ﴿گ گ گ گ ڳ﴾ ]احلاقة: 8)[، فقد 
أسند احلسن عن أيب موسى األشعري قال: تعرض الناس ثالث عرضات، فأما عرضتان 
فِجــداٌل وَمعاذيُر، وأما الثالثة فعند ذلك تطــري الصحف يف األيدي، فآخٌذ بيمينه، وآخٌذ 

بشاله))).

وعن قتادة يف اآلية نفسها قال: ُذِكَر لنا: أن النبي صىل اهلل عليه وسلـم كان يقول، 
فذكر احلديث))).

ا اآليَة  فهنا ربط احلســن وقتادة، بني العرض يف اآلية، والعرض يف احلديث، ففرسَّ
باحلديث.

وعنــد قوله عز وجل: ﴿ھ ھ﴾ ]البلد: 3)[، قال احلســن: ُذِكر لنا أنه ليس مسلـــم 
يعتق رقبة مسلـمة، إال كانت فداءه من النار)3).

»تفســري الطربي« )9)/59(، وأورده الســيوطي عن أيب موســى يرفعــه إىل النبي صىل اهلل عليه    (((
وسلـــم بنحــوه، وعــزاه إىل أمحــد، وعبد بن محيــد، والرتمــذي، وابن ماجــه، وابــن أيب حاتم، 

وابن مردويه )8/)7)).
»تفسري الطربي« )9)/60(، و»تفســري عبد الرزاق« )4/3)3(، وأورده السيوطي يف »الدر«،    (((

وعزاه إىل عبد بن محيد عن قتادة به )70/8)).
»تفســري الطــربي« )30/)0)(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل ابن جرير، وعبد بن    (3(

محيد، عن احلسن به )3/8)5).
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قاب أيا  وعن قتادة قال: ُذِكر لنا: أن نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم ســئل عن الرِّ
أعظم أجرًا؟ قال: »أكثُرها ثَمنًا«))).

وعن احلســن يف قوله تعاىل: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ ]النســاء: 58[، 
قــال: إن نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم كان يقول: »أدِّ األمانَة إىل َمــن ائتمنَك، وال خُتْن 

َمن خاَنك«))).

وجاء عن احلســن أيضًا يف تفسري قوله ســبحانه: ﴿ی جئ حئ مئ ىئيئ﴾ 
]النساء: 6[، قال: قال رجل للنبي صىل اهلل عليه وسلـم: إن يف حجري يتيًا أفأرضبه؟ قال: 

»فيــا كنت ضاربًا منه ولدك؟«، قال: أفأصيُب من ماله؟ قال: »بالـــمعروِف، غري متأثِّل 
ماالً)3)، وال واٍق مالك باله«)4).

فهنا الحظ احلسن أن اآلية واحلديث يف موضوع اليتيم، ثم الحظ أن اآلية ذكرت 
األكل من مال اليتيم بالـــمعروف، وتكرر ذلك اللفظ يف احلديث )بالـــمعروف(، فذكر 

احلديث تفسريًا لآلية.

»تفســري الطربي« )30/)0)(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل ابن جرير عن قتادة به    (((
.(5(3/8(

»تفســري الطــربي« )493/8، 494( 9850، قال ابن كثري: ويف حديث احلســن عن ســمرة أن    (((
رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم قــال، وذكــر احلديــث، ))/98)(، واحلديــث رواه أمحد يف 
»مسنده« )4/3)4(، والدارقطني يف »سننه« )35/3(، والطرباين يف »الـمعجم الصغري« )ص: 

.466 )(88
ــل، وجمٌد مؤثَّل؛ أي: جمموع ذو  قــال ابن األثــري: غري ُمتأثل مااًل؛ أي: غري جامع، ُيَقاُل: مال ُمؤثَّ   (3(

أصل. ينظر: »النهاية« ))/3)(، و»غريب احلديث« أليب عبيد ))/)9)).
»تفسري الطربي« )593/7( 8648، و»السنن الكربى« للبيهقي )4/6(، و»تفسري عبد الرزاق«    (4(

))/48)(، و»الـمصنف« البن أيب شيبة )379/6).



53الباب الثالث: مصادر التابعين في التفسير ومناهجهم

3 ـ استنباط تفسري اآلية من حديث يتشابه معها يف موضوعها:

ويقوم الـــمفرسِّ هنا بالربط بني ما يف اآلية ومــا يف احلديث، فيفرسِّ اآلية باحلديث 
اجتهادًا منه أن ذلك القول النبوي مما يدخل يف تفسري هذه اآلية.

فمــن ذلك ما جاء يف تفســري قولــه ســبحانه: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]آل 
عمران: 55[، قال الربيع: يعني وفاة الـــمنام، رفعه اهلل يف منامه، قال احلسن: قال رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وسلـم لليهود: »إن عيسى لـم يمت، وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة«))).

فهنا ربط الربيع بني احلديث، وفيه النص القاطع أن عيسى لـــم يمت، فحمل آية 
التويف عىل النوم.

وبنحو ذلك فرسها كعب األحبار حيث قال: ما كان اهلل عز وجل ليميت عيســى 
ابن مريم، إنا بعثه اهلل داعيًا ومبرشًا يدعو إليه وحده، فلـمـــا رأى عيســى قلة من اتبعه 
وكثرة من كّذبه، شكا ذلك إىل اهلل عز وجل، فأوحى اهلل إليه: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾، 
وليــس َمن رفعته عندي ميتًا، وإين ســأبعثك عىل األعور الدّجــال فتقتله، ثم تعيش بعد 

ذلك أربعًا وعرشين سنة، ثم أميتك ميتة احلّي.

قال كعب األحبار: وذلك يصّدق حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم حيث 
قال: »كيف هتلك أمة أنا يف أوهلا، وعيسى يف آخرها؟«))).

»تفســري الطربي« )455/6( 33)7، وســاقه ابن كثري بإســناد ابن أيب حاتم، ونســب األثر كله    (((
للحسن. ينظر: »تفسري ابن كثري« ))/38).

»تفسري الطربي« )456/6( 37)7، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن جرير، وصحح    (((
إسناده عن كعب بنحوه ))/5))(، وأورده ابن األثري يف »جامع األصول« عن جعفر بن حممد، 

عن أبيه، عن جده، بزيادة يف أوله، وعزاه إىل رزين )9/)0)( )677.
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ويف تفســري قولــه عــز وجــل: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾ ]النســاء: 5[، قــال احلســن: 
السفهاء: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة، ولقد ُذكر أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم 

قال: »اتقوا اهلل يف الضعيفني؛ اليتيم والـمرأة«))).

فهنــا أيضًا نجد احلســن قد ربــط بني اآلية واحلديــث يف أن كالًّ منها مما يعود عىل 
مصلحة الضعيف، ففرس ﴿ڭ ﴾ بالـمرأة والولد.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ  ســبحانه:  قولــه  تفســري  ويف 
ث أن أرواح الشــهداء تعارف يف طري بيض  ٺ﴾ ]البقــرة: 54)[، قــال قتادة: كنا ُنحدَّ

يأكلن من ثار اجلنة))).

وجاء نحو ذلك عن عكرمة، وجماهد، والربيع)3).

4 ـ اقتباس تفســري اآلية من لفظ احلديث دون أن يرفعه للرســول صىل اهلل عليه 
وسلـم:

ويف هــذا الطريق يأيت الـــمفرسِّ إىل اآلية فيلحظ فيها معنى من الـــمعاين الثابتة يف 
الســنة، فيفــرسِّ اآلية بعبــارات احلديث دون أن يذكــر أنه من كالم النبــي صىل اهلل عليه 
ون هبــا، وتكون  وسلـــم، وهــذا يدلُّ عىل تشــبعهم باأللفــاظ النبوية، حتــى إهنم ليفرسِّ

كلـمـاهتم وحروفهم إذا تكلـموا أو فرسوا.

فمــن ذلــك ما جــاء عــن عطــاء يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ 

»تفسري الطربي« )7/)56( 7)85، و»تفسري عبد الرزاق« ))/46)).   (((
»تفســري الطربي« )5/3))( 9)3)، 0)3)، و»تفسري عبد الرزاق« ))/63(، و»فتح القدير«    (((

.((59/((
تنظر اآلثار يف »تفسري الطربي« )5/3))( 7)3)ـ ))3).   (3(
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ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ﴾ ]البقــرة: 4))[، قــال: اإلنســان حيلف أن 
ر عن  ال يصنع اخلري، واألمر احلســن، يقول: حلفت، قال اهلل: افعل الذي هو خري، وكفِّ

يمينك، وال جتعل اهلل عرضة))).

فقولــه: )افعــل الذي هو خري وكّفــر عن يمينك( هو معنى حديــث قال فيه النبي 
صىل اهلل عليه وسلـم: »َمْن حلَف عىل يمنٍي فرأى غريها خريًا منها فليأِت الذي هو خرٌي، 

ر عن يمينِه«))). ولُيكفِّ

ر عن يمينك(. وهذا هو الذي قاله عطاء: )افعل الذي هو خري، وكفِّ

وجــاء نحوه عن ســعيد بن جبــري، وإبراهيم النخعي يف تفســري قولــه تعاىل: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]البقرة: 5))[)3).

ومنه ما جاء عن عكرمة يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ 
]النساء: ))[، قال: أخذمتوهن بأمانة اهلل، واستحللتم فروجهن بكلـمة اهلل)4).

وهــذا اقتبــاس من حديث جابــر ريض اهلل عنــه يف صفة احلج، وذلــك يف خطبة 
الوداع)5)، ولـم يرفعه عكرمة للنبي صىل اهلل عليه وسلـم.

»تفسري الطربي« )4/))4( 4356، و»زاد الـمسري« ))/54)(، و»فتح القدير« ))/)3)).   (((
رواه مسلـــم يف »صحيحه«، كتاب األيان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غريها خريًا منها أن    (((
يأيت الذي هو خري )3/)7))( 650)، وأخرجه الطياليس يف »مسنده«. ينظر: »منحة الـمعبود« 

))/47)( 8)))، وأمحد يف »مسنده« )56/4)، 57)، 58)).
ينظر: »تفسري الطربي« )4/))4( 4364.   (3(

»تفســري الطــربي« )9/8))( 8934، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه البن أيب شــيبة عن    (4(
عكرمة، وجماهد به ))/468(، و»فتح القدير« ))/443).

رواه مسلـم يف »صحيحه« كتاب احلج، باب حجة النبي صىل اهلل عليه وسلـم ))/886( 47)،    (5(
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ومن ذلك أيضًا ما جاء يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڦڦ﴾ ]النســاء: 34[، فقد جاء 
عن سعيد بن جبري، والشعبي، وعكرمة، واحلسن، وقتادة، وعطاء، والسدي، وحممد بن 

كعب يف تفسري الرضب: أنه رضب غري مربح))).

5 ـ استنباط معنى اآلية بمعرفة حكم مقرر يف السنة:

ونجد الـــمفرسِّ يف هذا الطريق يربط بني حكم اآلية، واحلكم الـــمقرر الـمعروف 
عنــده، فيحمل اآليــة عىل احلديث الذي ثبــت به احلكم، فمن ذلك ما ورد عن احلســن 

يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄڄ﴾ ]األنعام: 58)[، قال احلســن: قال رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم: »باِدُروا 
ال، والدخان، ودابة األرض، وخويصة  باألعال سّتًا: طلوع الشمس من مغرهبا، والدجَّ

أحدكم)))، وأمر العامة«)3).

فهنا كان حكم الـــمبادرة ثابتًا عن احلسن من هذا احلديث، فلحظ أن اآلية حتض 

وأمحد يف »مســنده« )73/5(، وابن ماجه، يف كتاب الـــمناسك، باب حجة رســول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلـم ))/))0)( 3074.

 ،9390  ،9385  ،9384  ،9383  ،9379  ،9378  ،9377  )3((/8( الطــربي«  »تفســري    (((
)939، 9393، 9394، 9395، و»الدر الـمنثور« ))/))35)5).

)وخويصة أحدكم( يريد حادثة الـــموت التي ختص كل إنسان، وهي تصغري خاصة، وصغرت    (((
الحتقارهــا يف جانــب ما بعدها مــن البعث والعــرض واحلســاب. ينظر: »اإليــان« البن منده 

.(9((/((
»تفســري الطــربي« )))/65)( 48)4)، و»اإليان« البن منــده ))/))9( 007)، ))0)،    (3(
و»مستدرك« احلاكم )6/4)5(، و»رشح الســنة« للبغوي )5)/44( 49)4، وأورده الزيلعي 

يف »ختريج أحاديث الكشاف« ))/45( 3).
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عىل اإليان، والعمل به قبل جميء اآليات، فربط احلسن بينها، فجعل اآليات الـمذكورة 
يف اآلية هي من الـمذكورات يف احلديث، واهلل أعلـم.

وبنحوه جاء يف تفسريها عن جماهد أنه قال: طلوع الشمس من مغرهبا))).

6 ـ معرفة تفسري اآلية بسبب النزول:

وهنا يتجه الـمفرسِّ إىل احلديث، فيستفيد منه معرفة سبب النزول مما يعني عىل فهم 
اآلية.

فمن ذلك ما ورد عن احلســن يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴾ 
]البقرة: )3)[، قال: إن الناس كانوا عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم يطلِّق الرجل 

أو يعتــق، فيقــال: ما صنعــت؟ فيقول: إنا كنــت العبًا! قال رســول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلـم: »من طلَّق العبًا، أو أعتق العبًا، فقد جاز عليه«، قال احلسن: وفيه نزلت: ﴿ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴾))).

ومــن ذلك أيضــًا: ما جاء عن احلســن يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]البقــرة: )3)[ إىل آخــر اآلية، قال: نزلت هــذه اآلية يف معقل بن 
جــت أختًا يل من  يســار، قــال احلســن: حدثني معقل بن يســار أهنا نزلت فيــه، قال: زوَّ
جتك وفَرشــُتك أختي  رجــل فطلَّقها، حتى إذا انقضت عدهتا جاء خيطبها، فقلت له: زوَّ

»تفسري الطربي« )))/63)( 40)4)، و»زاد الـمسري« )56/3)).   (((
»تفســري الطــربي« )3/5)( 4)49، و»تفســري ابن كثــري« ))/4)4(، وأورده الســيوطي يف    (((
»الــدر«، وعزاه إىل ابن أيب شــيبة، وابن جريــر، وابن أيب حاتم، عن احلســن بنحوه ))/683(، 
وأورده ابن حجر يف »الـمطالب العالية« بلفظ مقارب )306/3( 3539، وذكره اهليثمي وعزاه 

للطرباين، وقال: فيه عمرو بن عبيد، وهو من أعداء اهلل )88/4)).
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وأكرمتــك، ثــم طلَّقتها، ثم جئت ختطبهــا! ال تعود إليك أبدًا! قــال: وكان َرُجَل صدٍق 
ال بــأَس به، وكانت الـــمرأة حتب أن ترجع إليه، قــال اهلل تعاىل ذكره: ﴿ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ﴾، قال: فقلت: اآلن أفعل 

جُتها منه))). يا رسول اهلل! فزوَّ

وبنحــوه قال قتــادة)))، وجماهد)3)، وذكر الســدي أهنا نزلــت يف جابر بن عبد اهلل 
األنصاري)4).

فهنا اعتمد األئمة يف تفسري اآلية عىل حديث معقل الذي منع زوج أخته من ردها 
لـمـا أوشكت عدهتا أن تنقيض، فنزلت اآلية متنع من هذا العضل، وتبني احلكم الرشعي 

يف ذلك، وسيأيت مزيد بسط لذلك عند التعرض ألسباب النزول)5).

* * *

»تفسري الطربي« )9/5)( )493، و»تفسري عبد الرزاق« ))/94(، و»السنن الكربى« للبيهقي    (((
)38/7)(، و»الـــمستدرك« ))/74)(، و»الفتح« )43/8)(، و»زاد الـــمسري« ))/68)(، 

و»فتح القدير« ))/44)).
»تفسري الطربي« )9/5)( 4930، 4937، و»تفسري عبد الرزاق« ))/94).   (((

»تفسري الطربي« )0/5)( ))49، 4934، و»الدر الـمنثور« ))/685).   (3(
»تفسري الطربي« )5/))( 4939، و»زاد الـمسري« ))/68)(، و»فتح القدير« ))/44)).   (4(

يف مبحث أثرهم يف أصول التفسري ))/457).   (5(



الـمبحث الثالث

أقوال الصحابة

لعل الـــمصدر الواضــح التأثري الذي تلقــى منه التابعون التفســري هو األخذ من 
الصحابة؛ ألنه يشــتمل عىل أصول الـــمصادر األخــرى، فإن التابعني ما علـــموا كيفية 
التلقي من الكتاب والســنة، وكذلك االجتهاد، ونحو ذلك إال بسبب تربيتهم عىل أيدي 
الصحابــة، وخربهتم بمناهجهم االســتداللية، وتعلـــمهم لطرق االســتنباط، وتلقيهم 

الرواية النبوية، ورؤيتهم التطبيق العميل لذلك كله.

وال غرو أن يرجع الـمعدن الطيب الفضل لذوي الفضل، وتنقل عبارات الـمدح 
واإلعجــاب، والثناء والرتحــم عىل هذا اجليل من الصحابة الذي اضطلع بالـــمسؤولية 

فأداها، ومحلها إىل أصحاهبا غري متكاسل، وال هياب.

لقد وضع ابن مســعود ـ ريض اهلل عنه ـ حجر األساس يف تقويم جيل الصحابة، 
ــيًا، فليتأسَّ بأصحاب رسول اهلل صىل اهلل  وبيان منزلتهم حيث قال: من كان منكم متأسِّ

عليه وسلـم، فإهنم كانوا أبرَّ هذه األمة قلوبًا، وأعمَقها علـمـًا))).

لقد استوعب التابعون هذه الرسالة، وعرفوا فضل الصحابة، فها هو جماهد يقول: 
العلـمـاء أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلـم))).

»علوم احلديث« البن الصالح )ص: 63)).   (((
ينظر: »أعالم الـموقعني« ))/5)).   (((
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ويفرس قتــادة قوله تعــاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ 
]سبأ: 6[ فيقول: أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلـم))).

ويقــول مرسوق: ســألنا عبــد اهلل عن أرواح الشــهداء، ثم يعقــب فيقول: ولوال 
عبد اهلل ما أخربنا به أحد! قال: أرواح الشهداء عند اهلل يف أجواف طري خرض يف قناديل 
حتــت العرش، ترسح يف اجلنة حيث شــاءت، ثم ترجــع إىل قناديلها، فيطلــع إليها رهبا، 

فيقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن نرجَع إىل الدنيا فنُقَتَل مرة أخرى))).

لقد تعدى حب التابعني للصحابة مرحلة اإلعجاب إىل مرحلة اإلجالل والتقدير، 
يظهر ذلك من نقوهلم من الصحابة، وتقديم قول الصحابة عىل آرائهم.

فالشعبي عندما سأله ســائل بأمر قال له: كان ابن مسعود يقول فيه كذا. فيستزيد 
الســائل علـمـــا منه، فيقول: أخربين أنت برأيك، فيتعاظم ذلك عند الشــعبي، فهو وإن 
كان أحــد أوعية العلـــم فإنه ال يرى لنفســه رأيًا مــع صحابة رســول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلـــم، فيزجر الســائل قائاًل: أال تعجبون من هذا؟! أخربته عن ابن مسعود، وخيربين 

عن رأيي)3).

ويســأل صالُح بن مسلـــم الشــعبيَّ عن مســألة، فيجيبه الشــعبي: قال فيها عمر 
ـ ريض اهلل عنــه ـ كذا، وقال عــيلـ  ريض اهلل عنه ـ فيها كذا، فقال له: ما ترى؟ قال: وما 

تصنُع برأيي بعد قوهلا؟؟ إذا أخربتك برأيي فُبْل عليه)4).

»أعالم الـموقعني« ))/5)(، و»زاد الـمسري« )433/6(، و»فتح القدير« )4/4)3).   (((
»تفسري الطربي« )387/7( 08)8، و»العلل« ألمحد ))/450( 999).   (((

»سنن الدارمي« ))/47(، وقواعد التحديث )ص: 340).   (3(
»حلية األولياء« )9/4)3).   (4(



61الباب الثالث: مصادر التابعين في التفسير ومناهجهم

ويعمم الشــعبي هذا احلكم فيقول لبعض أصحابه: ما قالوا لك برأيم فُبْل عليه، 
وما حدثوك عن أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلـم فخذ به))).

وينعي الشــعبي عىل أهــل عرصه بقوله: إنا هلكتم بأنكــم تركتم اآلثار، وأخذتم 
بالـمقاييس))).

ويقول الشعبي: إذا اختلف الناس يف يشء فانظر كيف صنع عمر؟ فإن عمر لـــم 
يكن يصنع شيئًا حتى يشــاور، فقال أشعث ـ راوي األثر ـ، فذكرت ذلك البن سريين، 

فقال: إذا رأيت الرجل خيربك أنه أعلـم من عمر فاحذره)3).

وجماهــد يتحدث عن ابن عباس بحديث بليغ، يملــؤه اإلعزاز واإلكبار، فيقول: 
كان ابن عباس إذا فرس اليشء رأيت عليه نورًا)4).

ويضع احلق يف موضعه عندما يقول: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إال 
أن يقول قائل: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم)5).

وها هو مرسوق يقرر أهلية الصحابة، ومنزلتهم العالية يف االجتهاد واالستنباط، 
فيقــول: ما نســأل أصحاب رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم عــن يشء إال وجدناه يف 

كتاب اهلل، إال أنَّ رأَينا يقرُص عنه)6).

»طبقات ابن سعد« )6/)5)(، و»سنن الدارمي« ))/67(، و»احللية« )9/4)3).   (((
»احللية« )0/4)3).   (((
»احللية« )0/4)3).   (3(

»فضائل الصحابة« ألمحد ))/980( 935).   (4(
»االستيعاب« ))/344).   (5(

»شعب اإليان« ))/5)4( 84))، و»العلـم« أليب خيثمة )ص: 0))).   (6(
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بــل إن العجــب ال يزال يأخذنــا عندما نرى تقديــر التابعني للصحابــة، حتى إن 
النخعــي مع قلة روايته عن ابن عباس إال أنه لـمـــا مرَّ بقوله تعاىل: ﴿حس خس مس حص﴾ 

]القلـم: )4[، اعتمد قوَل ابن عباس))).

بل نجد من التابعني من يتوقف يف التفسري، وال يقدم عىل االجتهاد لسبب توقف 
الصحابة، فإنه لـمـــا ســئل ســعيد بن جبري عن قولــه: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ ]مريــم: 3)[، قال: 

سألت عنها ابن عباس فلـم جيب شيئًا))).

ويتضح موقف التابعني من أقوال الصحابة عند وقوع اخلالف بينهم يف التفســري، 
فإهنم رسعــان ما يفزعون إىل الصحابة يتلقون عنهم ما حيســم خالفهم، كا اختلفوا يف 
الصالة الوسطى، فأرسلوا إىل ابن عمر، فقال الغالم عن ابن عمر: هي الظهر، فشككنا 

يف قول الغالم، فقمنا مجيعًا فسألناه فقال: هي الظهر)3).

ولـمـــا اختلــف عكرمــة، وابن جبري، وعطاء بــن أيب ربــاح، وعبيد بن عمري يف 
الـــمالمسة، فقال ســعيد، وعطاء: الـــمالمسة ما دون اجلاع، وقال عبيــد: هو النكاح، 
فخرج عليهم ابن عباس فســألوه، فقال: أخطأ الـــموليان، وأصاب العريب، الـــمالمسة 

النكاح)4).

ويف قوله: أصاب العريب إشــارة إىل رضورة معرفة لغة العرب للتفســري، فهو نوع 
من الرتبية باإلياء.

»تفسري الطربي« )9)/38).   (((
أورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن جرير عن سعيد به )485/5(، ولـــم أجده يف »تفسري    (((

ابن جرير« عند هذه اآلية.
»تاريخ أيب زرعة« ))/9)6(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه للبيهقي، وابن عساكر، عن    (3(

سعيد بن الـمسيب بنحوه ))/))7).
»تفسري الطربي« )390/8( 9584، 9585، و»فتح القدير« ))/473).   (4(
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ويروي لنا ســعيد بن منصور: أن الشــعبي قال: أكثروا علينا يف هذه اآلية: ﴿ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴾ ]الشــورى: 3)[، فكتبت إىل ابن عباس أســأله عنها، فكتب: 
إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم كان واسط النسب يف قريش، لـم يكن حي من أحياء 
قريش إال ولده، فقال اهلل: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴾، تودون بقرابتي منكم، 

وحتفظون يف ذلك))).

ي التابعني مقترصًا عىل الســاع فقط مــن الصحابة، بل تعدى ذلك  ولـــم يكن تلقِّ
إىل تتبع أفعاهلم واالقتداء هبا، وال سيا فيا يتعلق بالتفسري، كا سبق يف توقف سعيد عن 

تفسري ما توقف فيه ابن عباس.

وأرصح من ذلك لـمـــا ســئل جماهد عن الســجدة يف ســورة )ص(، قال: ســئل 
ابن عباس فقال: ﴿ەئ ەئ وئ وئۇئ﴾ ]األنعام: 90[، وكان ابن عباس يسجد فيها))).

لقــد بلغت متابعة التابعني للصحابة مبلغ الـــمالزمة الطويلة حرصًا عىل التثبت، 
فعلقمة مثاًل اختلف إىل عبد اهلل شهرًا يف امرأة تويف عنها زوجها، ولـــم يدخل هبا، ولـــم 

يفرض هلا صداقًا، فقال: هلا مثل صداق نسائها، وعليها العدة، وهلا الـمرياث)3).

ويفعل ذلك جماهد فيسأل ابن عباس شهرًا عن رجل يصوم النهار، ويقوم الليل، 
وال حيرض مجعة وال مجاعة؟ قال: هو من أهل النار)4).

»فتح الباري« )565/8(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه لســعيد بن منصور، وابن سعد،    (((
وعبد بــن محيد، واحلاكــم وصححه، وابن مردويه عن الشــعبي بــه )346/7(، و»فتح القدير« 

.(536/4(
رواه البخاري يف »صحيحه«، كتاب التفسري، سورة ص. ينظر: »الفتح« )544/8( 4806.   (((

»الـمعرفة« ))/637).   (3(
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلاعة« )456/7)( 808).   (4(
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ومما يدل عىل عظيم قدر تفســري الصحابة عند التابعني: أن بعض أئمة الـــمدارس 
التي هابت التفسري، ولـم تتعرض لالجتهاد فيه، وقد وجد من أصحاهبا الـمتأخرين من 
رهم بأن  اشــتغل به، فأنكر عليه، وعيب بذلك، كان من أبلغ ما رد به عىل منتقديه أن ذكَّ
تفسريه إنا هو عن بعض الصحابة، وأنه لـم يأت بجديد من عنده، كا كان يفعل السدي 
فقد أنكروا عليه توســعه، وإكثاره يف باب التفســري، فأشــار إىل أن تفسريه إنا هو صدى 
تفســري ابن عباس وأقواله، فإن كان قد أخطأ، أو أكثر، فإنــه من ابن عباس أخذ، وعنه 

روى)))، ولكثرة أخذه عن ابن عباس عده األئمة راوية له))).

واإلمــام أمحد قــد وثق الســدي، وإنا عــاب عليه تكلفه يف الـــمجيء باإلســناد 
لتفسريه)3).

وهذا ال يعني أن الســدي كان يضع األســانيد كذبًا عىل الصحابة، حاشــاه ذلك، 
وإال فمثل هذا ال يوثقه أمحد، وال غريه، ولكن الـــمراد ـ واهلل أعلـــم ـ أن السدي لـمـــا 
رأى حــرص التابعني عىل األخذ مــن الصحابة، صار حيدث عن الصحابة فيا يعلـــمه، 
وأخذه منهم، وما لـم يسمعه مبارشة فإنه يأخذه بنزول عمن حيدث عن الصحايب، ولربا 
كان يف هذا النزول ضعف؛ ألن الراوي الذي يأخذ منه السدي يكون ضعيفًا، فلحرص 
السدي ـ رمحه اهلل ـ عىل اإلسناد عن الصحابة كان ال يبايل عمن أخذ التفسري، ما دام يف 

اإلسناد: عن فالن الصحايب ريض اهلل عنه.

وقــد حرص التابعون عىل نقل هذا الـــمنهج لتالميذهم من أتباع التابعني، وذلك 
بتوجيههم حني السؤال، أو برواية الـمأثور حينا يسألون.

»أخبار أصبهان« ))/04)).   (((
»تاريخ العجيل« )ص: 66(، و»جمموع الفتاوى« )3)/366).   (((

»هتذيب التهذيب« ))/4)3).   (3(
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فقد ســئل َعبِيدة عن آية من كتاب اهلل فقال للســائل: عليك بتقوى اهلل والسداد، 
فقد ذهب الذين كانوا يعلـمون فيَم أنزل القرآن؟))).

وفهــم التالميــذ هذا الـــمنهج، ودرجوا عليه؛ لكثرة ما ســمعوه من شــيوخهم، 
فعندما كان يسأل عطاء تالميذه، وخاصة ابن جريج عن الـــمسألة فيقول له ابن جريج: 

هل بلغك يف هذا اليشء يشء ما عن النبي، أو أحد أصحابه؟))).

وها هو إبراهيم يسأل جماهدًا عن قوله عز وجل: ﴿ک ک ﴾ ]التكوير: 6)[ ويقول 
له: قل فيها ما سمعت، قال جماهد: كنا نسمع أهنا النجوم)3).

ويقول جماهد يف قوله تعــاىل: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴾ ]التكوير: 5) ـ 6)[، قال: 
كنــا نقول: الظبــاء، حتى زعم ســعيد بن جبري: أنه ســأل ابن عباس عنهــا، فأعاد عليه 

قراءهتا)4).

ومع قلة أخذ جماهد عن ابن مســعود، فإنه يف الـــمسائل الـــمهمة يعتمد قوله وال 
يتعــداه، فقد بــني الكبائر بقوله: قال ابن مســعود: الكبائر ثالث: اليــأس من روح اهلل، 

والقنوط من رمحة اهلل، واألمن من مكر اهلل)5).

* منهج التابعني يف األخذ عن الصحابة:

لقد ســبق معرفة حال التابعني من تفسري الصحابة، وكيف كانوا يعظمون أقواهلم 

»الـمصنف« البن أيب شيبة )0)/))5( 48)0).   (((
»الـمصنف« لعبد الرزاق )40/5، 73، 77( 3)89، 9037، 9053.   (((

»تفسري الطربي« )76/30).   (3(

»تفسري الطربي« )76/30).   (4(
سيأيت تفصيل ذلك يف مبحث االجتهاد ))/)))).   (5(
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واجتهاداهتم، ولكن هذا لـــم يكن يمنعهم من االجتهاد واالستنباط، وسيأيت يف مبحث 
االجتهاد من مصادر التابعني يف التفسري ما يدل عىل تقدمهم يف جمال االجتهاد التفسريي 

أكثر من غريهم))).

وألجــل ذلــك كان لزامًا أن أبني هنا كيــف تعامل التابعون مع أقــوال الصحابة، 
ما اجتمعوا عليه، وما اختلفوا فيه، وما كان من اجتهادهم، وما كان من مروياهتم، ولقد 

ظهر يل أن غالب فعل التابعني يدور حول ما ييل:

) ـ إذا كان تفسري الصحايب يرفعه للنبي صىل اهلل عليه وسلـم، فهذا هو الـمطلب 
الرئيس، والغاية القصوى، وليس بعده قول، وكذلك ما كان من تفســري الصحايب، وهو 

وارد يف سبب النزول بالصيغة الرصحية))).

وكذلــك فيا ال جمال للــرأي فيه، فهــذا يقف عنــده التابعــون ال جياوزونه؛ ألن 
الصحايب شاهد التنزيل.

ومثــال ذلك ما جاء يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ﴾ ]األنعام: )6[، فقد قال فيها ابن عباس ريض اهلل عنها: إن لـــملك الـموت 

أعوانًا من الـمالئكة، رواه عنه إبراهيم)3).

ولذا جاءت الرواية من تفسري إبراهيم نفسه باالقتصار عىل قول ابن عباس، ولـم 
يزد عليه شيئًا، فقال: أعوان ملك الـموت)4).

سيأيت ذلك ))/35)).   (((
أي: سبب نزول كذا هو كذا وكذا، أو حدث كذا فنزل كذا.   (((

»تفسري الطربي« )))/0)4( 5)33)، 9)33)، 3335)، و»زاد الـمسري« )55/3).   (3(
الـمرجع السابق )))/0)4( 7)33)، 8)33)، 3334)، 3336)، 3338).   (4(
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وكذا جاء عن قتادة)))، وجماهد)))، والربيع)3).

) ـ وإذا كان التفســري الوارد عن الصحايب من باب االجتهاد، وجارًيا عىل مقتىض 
اللغة، فإهنم يف الغالب ال خيالفونه، فإن الصحابة أهل اللسان، والبيان، والفهم.

وألجــل ذلك اعتمد جماهد تفســري ابن عبــاس دون غريه عندما تعرض لتفســري 
قولــه تعــاىل: ﴿ڑ کک ﴾ ]األنعــام: 98[، فقــد قــال ابن عباس: الـــمستقر باألرض، 

والـمستودع عند الرمحن)4).

وقال جماهد: الـمستقر األرض، والـمستودع عند ربك)5).

وجاءت رواية عن ابن عباس: أن الـمستقر يف الرحم، والـمستودع يف الصلب)6).

وتأيت الرواية عن جماهد أيضًا: أن الـمستقر الرحم، والـمستودع الصلب)7) موافقة 
للرواية الثانية لشيخه.

وهكذا كان حال ابن جبري يف تفسري هذه اآلية)8).

الـــمرجع الســابق )))/0)4( )333)، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد الرزاق،    (((
وابن جرير، وابن الـمنذر، عن جماهد بنحوه )3/)8)).

الـمرجع السابق )))/))4( 3333).   (((

الـمرجع السابق )))/))4( 3334).   (3(
»تفسري الطربي« )))/564( 3)36)، و»زاد الـمسري« )3/)9).   (4(

»تفسري الطربي« )))/565( 4)36، و»زاد الـمسري« )3/)9).   (5(
»تفسري الطربي« )))/570( 3654)، و»زاد الـمسري« )3/)9(، و»فتح القدير« ))/46)).   (6(

»تفسري الطربي« )))/570( )365)، و»زاد الـمسري« )3/)9).   (7(
الـــمسري«  و»زاد   ،(3658  ،(36(7  ،(36((  ،(36(0  )563/((( الســابق  الـــمرجع    (8(

.(9(/3(
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3ـ  وبلغ من حرصهم عىل اتباع الصحابة يف التفسري أهنم ربا فرسوا اآلية بتفسريين 
خمتلفني؛ لورود ذلك عن الصحايب يف مكانني.

فقتادة يذكر يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڦڦ﴾ ]األنعام: 96[ أي يدوران 
يف حساب)))، ويف رواية أخرى نجده يقول: حسبانًا؛ أي: ضياًء))).

وإذا أردنا أن نعرف سبب االختالف فإننا نرجع لـمـــا روي عن الصحايب، فنجد 
ابن عبــاس يقول فيها: جيريــان إىل أجٍل ُجِعل هلــا)3)، توافقه الروايــة األوىل عن قتادة، 
ويقول يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]الكهف: 40[، قــال: نارًا، 

فنقل قتادة ذلك إىل آية األنعام.

قال الطربي يف آية األنعام: وأحسب أن قتادة يف تأويل ذلك بمعنى الضياء، ذهب 
إىل يشء يروى عن ابن عباس يف قوله: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]الكهف: 40[ قال: 
ــه تأويله قولــه: ﴿ڤ ڤ ڦڦ﴾ إىل ذلك التأويــل، وليس هذا من  نــارًا، فوجَّ

ذلك الـمعنى يف يشء)4).

4 ـ إذا تعارضت األقوال الـــمنقولة عن الصحابة، فإن التابعني يســلكون مسلك 
الرتجيح بينها، والرتجيح قــد يكون باللغة، أو باحلديث، أو بقول صحايب آخر جيمع به 

بني األقوال.

فمن األول ما جاء يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]اإلرساء: 78[، 

»تفسري الطربي« )))/558( 3609)، و»تفسري عبد الرزاق« ))/4))).   (((
»تفسري الطربي« )))/559( ))36)، و»زاد الـمسري« )3/)9).   (((
»تفسري الطربي« )))/558( 3606)، و»زاد الـمسري« )3/)9).   (3(

»تفسري الطربي« )))/560).   (4(
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جاء عن ابن عباس يف تفســريها أن دلوكها: غروهبا)))، وجاء عنه أن دلوكها: زيغها بعد 
نصف النهار))).

وجــاء عن ابن مســعود أن دلوكها غروهبــا)3)، وجاء عنه أيضــًا أن دلوكها ميلها، 
يعني: الزوال)4).

فاختــار قتــادة أن دلوكها زواهلــا، ففرسها به)5)، مــع أنه نقل القــول بغروهبا عن 
ابن مسعود)6).

ولعل ســبب هــذا االختيار هو أن اللغة تــدل عىل أن الدلوك هو الـــميل، فيكون 
الـمراد صالة الظهر، ورجحه ابن جرير، وناقش األول)7).

وقد يكون الرتجيح ألثر مرفوع، ومنه ما جاء عن قتادة وهو حيدث عن سعيد بن 
الـــمسيب، قــال: كان أصحــاب رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم خمتلفــني يف الصالة 
الوسطى، وشبَّك بني أصابعه)8)، فرجح احلسن أهنا صالة العرص)9) متابعًا يف ذلك عددًا 
من الصحابة ريض اهلل عنهم، والـــمرجح هنا هو األثر الـــمرفوع الذي رواه احلسن عن 

»تفسري الطربي« )5)/34)(، و»تفسري عبد الرزاق« ))/348(، و»فتح القدير« )54/3)).   (((
»تفسري الطربي« )5)/36)(، و»فتح القدير« )54/3)).   (((

الـمرجع السابق )5)/74)(، و»زاد الـمسري« )5/)7(، و»فتح القدير« )54/3)).   (3(
الـمرجع السابق )5)/35)(، و»فتح القدير« )54/3)).   (4(

الـمرجع السابق )5)/36)(، و»زاد الـمسري« )5/)7(، و»فتح القدير« )50/3)).   (5(

الـمرجع السابق )5)/34)(، و»زاد الـمسري« )5/)7(، و»فتح القدير« )54/3)).   (6(
»تفسري الطربي« )5)/36)، 37)).   (7(

»تفسري الطربي« )5/)))( )549، و»فتح الباري« )47/8)(، و»زاد الـمسري« ))/)8)).   (8(
»تفسري الطربي« )94/5)( 9)54، و»زاد الـمسري« ))/)8)(، والدر الـمسري ))/4)7).   (9(
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سمرة أن النبي صىل اهلل عليه وسلـم قال: »الصالة الوسطى صالة العرص«))).

م به عموم اآلية عــىل ما ورد يف  وقــد يكــون الرتجيح بقول صحــايب آخر، ويقــدِّ
خصوصها، وجيمع به بني األقوال.

فمــن ذلك تفســريهم لقولــه تعــاىل: ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ ]الكوثــر: )[ فقد جاء 
تفســري الكوثر عن مجع من الصحابة أنه هنر يف اجلنة)))، وعن ابن عباس أنه اخلري الكثري 

الذي أعطاه اهلل إياه)3)، وتابعه عىل ذلك سعيد بن جبري)4).

فقال أبو برش لسعيد: إنا كنا نسمع أنه هنر يف اجلنة، فقال: هو اخلري الذي أعطاه اهلل 
إياه)5).

ويف رواية فقال ســعيد: النهر الذي يف اجلنة من اخلري الذي أعطاه اهلل إياه)6)، فهنا 
رجح ابن جبري العموم يف اآلية مستندًا لقول ابن عباس، ولـم يذهب إىل خصوص األثر 

الوارد يف ذلك.

أما إذا لـــم يكن ثمة مروي عن الصحابة يف ذلك، فعندئذ يدخل منهم من يدخل 
يف باب االجتهاد.

»تفسري الطربي« )94/5)( 5438.   (((
تنظر اآلثار يف »تفسري الطربي« )0/30)3(، و»تفسري عبد الرزاق« )3/)40(، و»زاد الـمسري«    (((

)48/9)(، و»فتح القدير« )503/5).
»تفســري الطــربي« )30/))3(، و»زاد الـــمسري« )48/9)(، و»الــدر« )647/8(، و»فتــح    (3(

القدير« )504/5).
الـمرجع السابق )30/))3).   (4(

الـمرجع السابق )30/))3(، و»فتح القدير« )54/5).   (5(
الـمرجع السابق )30/))3(، و»الدر الـمنثور« )649/8).   (6(
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فعــن ابن جريج قــال: ســألت عطاء عن قولــه ســبحانه: ﴿ۉ ې ې ې 
ېى﴾ ]البقــرة: 5))[ فقــال: ســمعت ابن عباس قــال: أما مقام إبراهيم الــذي ذكر هاهنا 
فمقام إبراهيم هذا الذي يف الـــمسجد. قال: ومقام إبراهيم َيُعّد كثري مقاَم إبراهيم احلج 

كله.

ثــم فرس يل عطــاء فقال: التعريــف، وصالتان بعرفــة، والـــمشعر، ومنى، ورمي 
اجلار، والطواف بني الصفا والـمروة.

فقلت: أفرسه ابن عباس؟ قال: ال، ولكن قال: مقام إبراهيم احلج كله.

قلت: أسمعت ذلك هلذا أمجع؟ قال: نعم، سمعته منه))).

* اختالف مناهج الـمدارس يف األخذ عن الصحابة:

لـــم تتفق مدارس التابعني عــىل منهج واحد يف هذا الـــمصدر من مصادر التلقي 
للتفســري، فــإن الصحابة لـــم يكونوا جمتمعــني يف مكان واحــد، فلقد انطلــق أصحاب 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم من الـمدينة يف طليعة اجليوش الفاحتة للبالد، ونزل منهم 
من نزل يف األمصار معلـمـــا، ومربيًا، وراويًا ما أخذه عن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم، 
وجمتهدًا با ال يعرف فيه آية حمكمة، أو سنة سالفة، وجلس الناس إليهم يسمعون، ومن 
علـــمهم ينهلون، ويتلقون الفهم الشــايف من ذلكم النبع الصايف الشامل ألصول الدين، 

وفروعه.

وكان الناس يأخذون عنهم شتى فروع العلـــم، وكان عىل رأس تلك العلوم علـم 

»تفســري ابن أيب حاتــم« ))/)37( 06))، و»تفســري ابن كثري« ))/43)(، و»زاد الـــمسري«    (((
.((4(/((
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الكتاب، والســنة، علـــم الكتاب تالوة، وحفظًا، وتدبرًا، وفهًا، والختالف الـــمكان، 
واختالف الشــيوخ، واختالف التالميذ، وغري ذلك، ظهرت مالمح عامة لكل مدرســة 

يف طريقة تناوهلا هلذا الـمصدر من مصادر التفسري، وفيا ييل بيان ألهم الـمدارس.

فقد تبني يل أنه يمكن ترتيب الـــمدارس من حيث اهتامها هبذا األصل، واختاذها 
إياه مصدرًا من مصادر التفسري عىل النحو التايل:

) ـ الـمدرسة الكوفية.

) ـ الـمدرسة الـمكية.

3 ـ الـمدرسة الـمدنية.

4 ـ الـمدرسة البرصية.

أما الـمدرسة الكوفية: فكانت من أكثر الـمدارس تعظيًا لقدر ابن مسعود، ومن 
أكثرهــا تقليدًا، فقد شــعروا بفضلــه وعظم قدره ريض اهلل عنه، وكانــت هذه حاهلم مع 

سائر أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلـم.

يقول مرسوق: ما نسأل أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلـم عن يشء إال وعلـمه 
يف القرآن، إال أن علـمنا يقرص عنه))).

لقد اشــتدت عناية الكوفيني بأقوال شــيخهم ابن مســعود، وكثرت النقول عنهم 
يف تعظيم أقواله وآرائه)))، ليس يف التفســري فحســب؛ بل تعدى ذلــك إىل ضبط رواياته 

سبق بيانه ))/)6).   (((
»العلل« ألمحد ))/7))(، و»العلل« البن الـمديني )ص: )5(، و»السري« )4/)6)(، و»تفسري    (((

الطربي« )8)/40)(، و»تاريخ أيب زرعة« ))/649(، و»اإلتقان« )04/4)، 05)).
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يف القــراءة، والفقه، ونجد ذلك االلتزام عند ُجل الكوفيني، وال ســيا أصحاب عبد اهلل 
الـمالزمون له، فقلَّ أن خيرجوا عن أقواله، وخاصة مرة، ومرسوًقا، وعلقمة، بل اقترص 

دورهم يف التفسري يف أغلب أحواله عىل النقل عن ابن مسعود ريض اهلل عنه.

أما الـــمدرسة الـمكية: فهي التالية للـــمدرسة الكوفية يف هذا الباب، فقد كانت 
من أكثر الـــمدارس عناية واهتامًا بأقوال شــيخها ابن عبــاس ريض اهلل عنه، ومن أكثر 
الـــمدارس عناية بأقوال غريه يف التفسري؛ ألن شيخهم اهتم بالتفسري فساروا عىل هنجه، 
بل إن بعضهم اقترص عىل الرواية عن شيخه يف أكثر أحيانه، وعىل نرش تفسري أستاذه، وقد 
أخذ أئمة هذه الـــمدرسة التفســري عن ابن عباس، ثم عرضوه عليه، ولكنهم لـــم يقفوا 
عنــد هذا احلد من احلــظ الوافر الذي تلقوه عن ابن عبــاس ريض اهلل عنها، بل انطلقوا 
يف االجتهاد كا سيأيت بيانه)))، حيدوهم يف ذلك ترغيب شيخهم يف تعويدهم عىل ذلك.

وممن برز يف هذه الـمدرسة يف اجلانب الروائي عن شيخه: عكرمة، فهو لـم حيدث 
عمن دونه أو من هو مثله من أقرانه، بل أكثر حديثه عن الصحابة، وخاصة ابن عباس))).

وكذلك كانت حال سعيد بن جبري، وحتى جماهد وإن قلت روايته عن شيخه، إال 
أنه ســمع منه القراءة والتفسري عدة مرات، وتبنى أقواله، وقال هبا، وإن لـــم يرش إىل أهنا 

من تفسري شيخه، لكن الكثري منها متطابق مع ما قاله ريض اهلل عنه.

أما الـــمدرسة الـــمدنية: فقد اشتغلت برواية األحاديث والسنن عن أصحاب 
رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم، وكانــوا حيفظون آراء أصحاب رســول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلـم وأقضيتهم.

سيأيت بيانه يف مبحث االجتهاد ))/)))).   (((
»الكامل« البن عدي )907/5)(، و»السري« )30/5).   (((
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فهذا ابن الـمسيب لـمـا أخذ الفقه واحلديث وروى عن عمر وأيب هريرة لـم يكن 
ى قول عمر، ســواء كان يف التفسري، أو غريه، حتى ُعدَّ أعلـــم الناس بقضايا عمر،  يتعدَّ

وحفظ لنا قدرًا كبريًا من تلك األحكام واألقضية))).

وإذا انتقلنــا إىل الـــمدرسة البرصية: نجــد أن البرصيني اهتموا كذلــك بالنقول 
عــن الصحابــة، إال أن ما وصلهم كان قلياًل بالنســبة إىل ما وصــل إىل غريهم، فأخذوا 
ما جاءهــم مــن روايات عن الصحابة، ثم اجتهدوا فيا لـــم يصلهــم، وألجل هذا فهي 
تعترب أقل الـــمدارس اهتامًا باجلانب الروائي، مع وجود قتادة فيها الـــمشهور بحافظته 
القويــة، بل إن قتادة مع قلة الـــمنقول للبرصة من اآلثار، وكونــه من صغار التابعني فإن 
تفســريه يكشــف لنا بوضوح عن اجتاهه النقيل يف تفســري آيات األحكام، سيا وقد اهتم 

بنقل التفسري عن عمر))).

بــل قــال: ما يف القــرآن آية إال وقد ســمعت فيها بــيشء)3)، وهذا يدل عىل ســعة 
مروياته.

ولكن ثمة خالف بني حال قتادة البرصي، والشعبي الكويف، إذ إن األخري فاقه يف 
االلتزام بأقوال الصحابة، وال سيا ابن مسعود شيخ الـمدرسة، فقد كان قتادة يروي إال 

سبق بيان ذلك يف ترمجته ))/376).   (((
ينظر ترمجته ))/99)).   (((

»سنن الرتمذي« )00/5)).   (3(

ومما يذكر يف هذا الباب: ما ورد عن قتادة أنه قال لسعيد بن الـمسيب: يا أبا النرض خذ الـمصحف،   
قال: فعرض عليه ســورة البقرة، فلـــم خيطئ منها حرفًا، قال: فقال: يا أبا النرض أحكمُت، قال: 

نعم، قال: ألنا لصحيفة جابر بن عبد اهلل أحفظ مني لسورة البقرة، »السري« )5/)7)).

وقال اإلمام أمحد: قرئ عىل قتادة صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها، »الســري« )77/5)(، وهذا   
يدل عىل حرص قتادة عىل النقل عن الصحابة أيضًا.
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أنه ربا أخذ عن شيخه احلسن، أو انتقى من حمفوظه، واجتهد فيه.

وأمــا احلســن فقــد أكثــر مــن الروايــة عــن الصحابــة إال أن أكثرها مرســالت، 
ال مســندات، فهو يعطي مؤرشًا باهتام هذا التابعــي با ُيروى عن الصحابة، إال أنه نقل 

غري مبارش؛ لقلة من سكن البرصة من الصحابة كا تقدم.

وهذا من الـــمفارقات الرئيســة، فــإن الـــمكيني اهتموا بنقل أقــوال ابن عباس، 
وتفســرياته، واعتمدوا عىل أقواله يف بعض ما أشــكل عليهم، وكذلك احلال يف مدرسة 

الكوفة.

إال أن البرصيني لـــم يتخصصوا يف واحد من الصحابة، وإن كان لتفسري عمر بن 
اخلطاب عندهم الـمنزلة العظيمة، فهم من أكثر التابعني رواية، ونقاًل عنه.

* أسباب تفاوت التابعني يف األخذ عن الصحابة:

لقــد ظهر يل عدة عوامل أدت إىل اختالف التابعــني يف نقلهم عن الصحابة، فمن 
ذلك:

1 ـ كثرة الصحابة أو قلتهم يف األمصار:

ال شك أن كثرة عدد الصحابة يف مرص من األمصار يؤدي إىل كثرة الـمنقول عنهم 
يف باب التفســري، والعكس بالعكس، فنجد عىل سبيل الـــمثال: الشعبي أدرك مخس مئة 
من الصحابة، وســمع من ثانية وأربعني منهم، مما أدى إىل إكثاره يف النقل عن الصحابة، 
سواء كان ذلك يف التفسري))) أو يف غريه، يف حني نجد قلة اآلثار الـمسندة عند البرصيني 

وقد ســبق بيــان أن عامرًا الشــعبي كان من أكثر التابعــني اعتادًا عىل هذا الـــمصدر، فقد رصح    (((
بالنقل عنهم يف أكثر من )0.05( من تفسريه، يف حني كان الذي يليه يف هذه النسبة إبراهيم ولـم 
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لقلة الصحابة يف هذا الـــمرص، بل نجد النخعي وهو من مدرسة الشعبي نفسها لـمـا لـم 
يدرك إال القليل لـم حيفل تفسريه بكبري نقل عن الصحابة.

2 ـ حال الصحايب:

مما أدى الختالف التابعني، وتفاوهتم يف باب الرواية تأثرهم بشــخصية الصحايب 
الــذي تلقوا عنه العلـــم، فإن الصحابــة كانوا متفاوتني؛ كا قال مرسوق: لقد جالســت 
أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلـــم فوجدهتم كاإلخــاذ َيروي الرجل، واإلخاذ يروي 

العرشة، واإلخاذ لو نزل به أهل األرض ألصدرهم))).

ومن أمثلــة هذا التأثر: ما نجده من حال ابن مســعود، فهو عندمــا عني بالقراءة 
واإلفتاء كان هذا هو الشاغل لتلك الـمدرسة اآلخذة عنه، وال سيا أصحابه الـمالزمون 
لــه، وبالنظر يف تراجم كتب كبار القراء، نجد أن نصيــب الكوفة من التابعني القراء كان 

أكرب من نصيب غريهم))).

كذلك لـمـــا كان ابن مسعود معظًا للقول يف التفسري، نجد أن الـــمدرسة سارت 
وراءه يف ذلــك، فعظمت القول يف التفســري، وألجل ذلك رأينا أن ما روي عن مدرســة 
الكوفــة من التفســري كان كله عمــن جاء بعد ابن مســعود من طبقة متوســطي الكوفة، 
ومتأخريم كالشعبي، والنخعي، ومن مّر هبا كسعيد والسدي، وأما النقل عن الصحابة، 
وال ســيا ابن مســعود فقد كثر عندهــم، وكان ذلك من أبرز خصائص هذه الـــمدرسة 

وساهتا التي اتسمت هبا)3).

تزد نسبة ما أخذه رصاحة عنهم عن ))0.0(، وغريهم من التابعني دوهنم يف ذلك.
»الـمعرفة« ))/)54(، و»العلـم« أليب خيثمة )ص: 3))).   (((

سبق بيان ذلك يف خصائص الـمدرسة ))/630(.    (((
سبق بيان ذلك يف خصائص الـمدرسة ))/634).   (3(
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وإذا انتقلنا إىل الـمدرسة الـمكية وجدنا تأثري ابن عباس واضحًا يف أصحاهبا؛ ألن 
ابن عباس وإن كان قد اشــتغل بالعديد من العلوم فإنه رصف جل مهه وجهده للتفسري، 
فتبعته الـــمدرسة يف ذلك، وال سيا جماهد وعكرمة اللذان كانا من أكثر التابعني ختصصًا 

يف ذلك، مما جعلهم من أكثر التابعني نقاًل عن شيخهم يف التفسري.

فنجد جماهــدًا يعرض القراءة عىل شــيخه ثالثني مرة، ويأخذ عنه التفســري ثالث 
مرات يسأله عن كل آية))).

وأما عكرمة فقد قال: كل يشء أحدثكم يف القرآن فهو عن ابن عباس))).

وعــىل اجلانب اآلخر يف الـــمدرسة الـــمدنية نجد أثــر أيب هريرة عىل ســعيد بن 
الـــمسيب يف اهتامــه بالرواية، وأثر عمر عليــه يف اهتامه بالفقه)3)، وكان يســمى راوية 

عمر، وحامل علـمه، لكثرة ما حيفظه من فتواه وأقضيته)4).

بــل كان ابن عمر يرســل إليه يف أحاديث عمر؛ ألن ســعيدًا كان قد نصب نفســه 
لقول عمر فلـم جَيُزُه)5).

وكان كذلك أعلـم الناس يف عرصه بقضاء الرسول صىل اهلل عليه وسلـم وأيب بكر، 

»العلــل« ألمحــد )366/3( ))56، و»الـــميزان« ))/8)(، و»احلليــة« )79/3)، 80)(،    (((
و»طبقات ابن سعد« )466/5).

 ،)(43/(( و»اإلتقــان«   ،)(08/(( و»الـــميزان«   ،56((  )366/3( ألمحــد  »العلــل«    (((
و»التهذيب« )63/7)).

»البداية« )9/)))).   (3(
»أعالم الـموقعني« ))/3)).   (4(

»تاريخ أيب زرعة« ))/404(، و»هتذيب الكال« )))/74(، و»البداية« )9/)))).   (5(
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وعمر، وعثان رضوان اهلل عليهم، هذا مع أنه لـم يدرك عمر، مما يؤكد تأثره به حتى بعد 
موته لـمـا كان يسمعه من أحاديث عمر وقضاياه.

قال ابن وهب: ســمعت مالكًا، وسئل عن سعيد بن الـــمسيب، هل أدرك عمر؟ 
قال: ال، ولكنه ولد يف زمان عمر ولـمـا كرب أكب عىل الـمسألة عن شأنه وأمره حتى كأنه 

رآه))).

ويتضــح مدى تأثــر التابعني بالصحابة يف موقف ســعيد بن الـــمسيب، فقد كان 
كل قضــاء، أو فتــوى جليلة ترد عليه حتكى له عن بعض من هو غائب عن الـــمدينة من 

أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلـم وغريه إال قال: فأين زيد بن ثابت من هذا؟))).

وقريب مــن ذلك ما قاله جماهد: إذا اختلف الناس يف يشء فانظروا ما صنع عمر 
فخذوا به)3).

وباجلملــة، فقــد أخذ التابعون عــن ابن عباس التفســري فأكثروا، ثــم أخذوا عن 
ابن مسعود القراءة فأفادوا منها.

3 ـ شخصية التابعي:

ال شــك أن شــخصية أحد التالميــذ تــؤدي إىل اختالفات بينه وبــني صاحب له 
ا بمــكان دون مكان، بل  شــخصية أخرى، يف كثرة الـــمروي، أو قلته، وهذا ليس خاصًّ
قد يكون االختالف يف الـــمدرسة الواحدة، حيث الشيخ الواحد، والبيئة الواحدة، تبعًا 

الختالف الـميول، واالهتامات.

»الـمعرفة« ))/468).   (((
»التبيني يف أنساب القرشيني« )ص: 396).   (((

»أعالم الـموقعني« ))/0)).   (3(
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فمثاًل لـمـــا كان عكرمة يميل إىل معرفة أســباب النزول، لذا الحظنا بروز ذلك، 
وتأثره به يف رواياته عن شــيخه ابن عباس يف هذا اجلانب، فأكثر من ذلك، يف حني اهتم 
ســعيد بن جبري بالقراءة، واإلرسائيليات، فروى عن ابن عبــاس الكثري من ذلك، فكل 

واحد منها تأثر بشيخه يف جانب، فأكثر من الرواية عنه فيه.

وكذلــك كان لغلبة الــورع عىل رجل منهم األثر يف كثــرة االحتياط عنها يف رواية 
السنة، فريوي، ويفتي بقول الصحابة، أو من دوهنم.

مثــل إبراهيم النخعي عندما ســئل يف مســألة، فقيل له: أما حتفظ عن رســول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلـــم حديثًا؟ قــال: بىل، ولكن أقول: قال عبــد اهلل، قال علقمة، أحبُّ 

.((( إيلَّ

وقد يكون حب التابعي للشــيخ، وشــغفه هبديه ودله، مفضيًا بــه إىل تتبع مروياته 
خاصــة، فمن األســباب التي قللت نتاج بعض الـــمدارس شــدة احلرص عــىل التلقي، 

واألخذ عن الصحابة، واالشتغال بالرواية دون الدراية.

ومن أبرز األمثلة عىل ذلك ما جيده الناظر يف حال أصحاب ابن مسعود، وال سيا 
علقمة الذي كان من أوضح أســباب قلة الـــمروي عنه أنه عني فقط بقول ابن مسعود، 

وكان علقمة انتهى إىل قول عبد اهلل، ولـم جياوزه))).

لقــد تشــبث علقمة هبدي ابن مســعود حتى لقد قيــل عنه: إذا رأيــت علقمة فال 
يرضك أن ال ترى ابن مسعود)3).

»سنن الدارمي« ))/83).   (((
»الـمعرفة« ))/557).   (((

»التهذيب« )77/7)(، و»العلل« البن الـمديني )ص: 47).   (3(
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وكان علقمة يشبه بعبد اهلل يف هديه))).

وكذلك فا كان مــن التابعني حمبًا للفقه فإنه يروي عن الصحايب الفقه، ويكثر من 
ذلــك يف التفســري، كا نجد ذلك يف رواية احلســن وإكثاره عن عمر يف التفســري، ونجده 

ا من أعلـم الناس بابن مسعود، وإن لـم يرياه. كذلك عن الشعبي والنخعي اللذين ُعدَّ

4 ـ الرحالت والكتابة:

مــن أســباب كثــرة الرواية عــن الصحابة ما قــام به بعــض التابعني مــن الرحلة 
لألصحاب لألخذ عنهم، وكذلك تدوين ما ســمعوه منهم، والكتابة طريقة مشهورة يف 
التدوين، وكان أشهر من كتب الزهري، فإنه كتب السنن، وكتب ما جاء عن الصحابة.

فعن صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلـــم، فقلت: 
نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم، ثم قال: نكتب ما جاء عن 
الصحابة فإنه سنة، فقلت له: إهنا ليست سنة، فال نكتبه، قال: فكتبه ولـم نكتبه، فأنجح، 

وضيعنا))).

وبلــغ حــرص التابعني عــىل الكتابة عــن شــيوخهم، وتدوين ذلــك ما جاء عن 
سعيد بن جبري، فإنه كتب عن ابن عمر وابن عباس، مع عدم رضامها وعلـمها)3).

بل إن سعيدًا كان يمأل ألواحه، فإذا لـم جيد ما يكتب عليه كتب عىل نعله)4).

ومعلوم أن الكتابة أوثق من احلفظ، ولذلك كان سعيد يرحل يكتب قول أصحاب 

»الـمعرفة« ))/553(، و»تاريخ بغداد« )))/97)(، و»طبقات ابن سعد« )86/6).   (((
»تاريخ أيب زرعة« ))/))4).   (((

سبق بيان ذلك يف ترمجة سعيد ))/47)).   (3(

سبق بيان ذلك يف ترمجة سعيد ))/47)).   (4(
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رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم يف بيان آية، وتفسريها، فكان يرحل البن عباس يسأله 
عــن توبة القاتل، وكانت لرحالته األثر الكبري يف تدوين العلـــم عن ابن عباس خاصة، 

فهو لـم يكن يرحل إليه خايل الذهن، بل كان يدّون ما سيسأله.

عــن حكيم بن جبري، عن ســعيد بن جبري قال: قال يــودي بالكوفة يل وأنا أجتهز 
للحج: إين أراك تتبع العلـــم، أخربين أيَّ األجلني قىض موســى؟ قلت: ال أعلـــم، وأنا 
قادم عىل حرب العرب ـ يعني ابن عباس ـ فســائُله عن ذلك، فلـمـــا قدمت مكة ســألت 
ابن عباس عن ذلك، وأخربته بقول اليهودي، فقال ابن عباس: قىض أكثرمها وأطيبها، 
إن النبــي إذا وعد لـــم خيلف، قال ســعيد: فقدمــت العراق فلقيت اليهــودي، فأخربته، 

فقال: صدق، وما أنزل عىل موسى هذا))).

وكــذا كان حالــه مع ابن عمــر ـ ريض اهلل عنها ـ فقد جــاء عنه أنه قــال: كنا إذا 
اختلفنا بالكوفة يف يشء كتبته عندي حتى ألقى ابن عمر فأسأله عنه))).

بــل كان أحدهــم إذا أراد أن خيرج ويســافر إىل بلد فيها أحٌد من الصحابة أعلـــم 
الناَس بذلك حتى جيمعوا له الـمسائل)3).

وأبلغ من ذلك أن سعيدًا رحل إىل ابن عباس األيام والليايل يف الـمسألة الواحدة، 
فعنه قال: اختلف أهل الكوفة يف قتل الـــمؤمن، فرحلت إىل ابن عباس، فقال: نزلت يف 

آخر ما نزل، ولـم ينسخها يشء)4).

»تفسري الطربي« )0)/68(، و»دراسات يف التفسري وأصوله« )ص: 50).   (((
»طبقات ابن سعد« )58/6)(، و»الزهد« ألمحد )443(، و»احللية« )75/4)).   (((

»الـمعرفة« ))/6)8).   (3(
»الرحلة يف طلب احلديث« )ص: 39)(، و»نواسخ القرآن« البن اجلوزي )ص: 89)).   (4(
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ا بســعيد، فقد جاء هذا أيضًا عــن عكرمة الذي كان  ولـــم يكــن هذا منهجًا خاصًّ
جواالً يف األقاليم، والبلدان، والهتامه ببث تفســري شــيخه يف خمتلف البلدان قلَّ نتاجه 
التفسريي، كا أن األقاليم التي كان حيل هبا ضيفًا كانت تؤثر أخذ تفسري ابن عباس منه، 
وتقدمــه عىل األخذ من قوله وتأويله، ولذا فإن عكرمــة يعترب أكثر روايًة عن ابن عباس 
مــن جماهد، مع أن جماهدًا أكثر مالزمة، وذلك لســفر عكرمــة، وحاجة الناس يف خمتلف 

البلدان لتفسريه، وكثرة اشتغال عكرمة به.

* نتائج األخذ عن الصحابة، وآثارها:

لقد أدت الرواية عن الصحابة، واالعتاد عليها يف التفســري إىل ظهور نتائج وآثار 
ترتبت عىل ذلك، فمنها:

1 ـ حفظ أخبار الصحابة، ومعرفة دقيق أحواهلم، والتمييز بينهم:

لقد ظهــرت الفروقات بــني اجتهادات الصحابــة من خــالل مروياهتم، فاتضح 
للتابعني متيز كل صحايب يف جمال من جماالت العلـم، فلقد بلغ من حرص التابعني، وشدة 

مالزمتهم للصحابة، واستقراء أحواهلم أن صاروا يعقدون الـمقارنات بينهم.

فنجد عىل ســبيل الـــمثال الشعبي يذكر من الصحابة ستة كان يقدمهم يف العلـــم 
عىل غريهم، فيقول: كان يؤخذ العلـــم عن ستة من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلـم 
فــكان عمر، وعبد اهلل، وزيد، يشــبه علـــمهم بعضهم بعضــًا، وكان يقتبس بعضهم من 
بعض، وكان عيل، وأيّب، واألشعري، يشبه علـمهم بعضهم بعضًا، وكان يقتبس بعضهم 

من بعض))).

»العلـم« أليب خيثمة )ص: )3)(، و»العلل« البن الـمديني )ص: )4).   (((
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ويقارن الشعبي بني بعضهم فيقول: غلب زيد بن ثابت بالقرآن والفرائض))).

ويعقــد عكرمة الـــمقارنة بــني ابن عباس وعيل يف التفســري خاصــة فيقول: كان 
ابن عباس أعلـم بالقرآن من عيّل، وكان عيل أعلـم بالـمبهات من ابن عباس))).

ومما جاء يف هذا الباب أيضًا عن سعيد بن جبري أنه قال: كان ابن عمر حسن الرسد 
للرواية عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم، ولـم يبلغ يف الفقه والتفسري شأو ابن عباس)3).

ولذا فأصحاب ابن عباس يقدمونه عىل ابن عمر يف العلـم، وهو فقيه أهل مكة)4).

بــل تعدت خــربة التابعني بأحــوال الصحابة إىل غري العلـــم والتفســري، فها هو 
الشــعبي يقول: كان أبو بكر شــاعرًا، وكان عمر شــاعرًا، وكان عيل يقول الشعر، وهو 

أشعرهم)5).

2 ـ حفظ أقوال الصحابة:

وهــذه النتيجة ترجع يف اجلملة إىل ما قبلهــا، إال أن النتيجة األوىل هي أن التابعي 
عــرف من عمــوم أقوال الصحابــة وأحواهلم تفاضلهــم يف العلوم، أما الـــمقصود هبذه 
النتيجة، فهي األقوال نفســها، فإن اهتام التابعني بنقلها قد حفظها لنا، وال ســيا أهنم يف 
نقلهــم كانوا ينقلون بفهم، فقد نقلوا اخلالف أيضًا مفرقني بني قول الصاحبني فأكثر، ثم 
هــذا النقل لالختالف أثر فيهم من جانب آخر، وهو اختيار بعض األقوال، أو التوقف، 

»القواعد واإلشارات« )ص: 39(، و»معرفة القراء الكبار« ))/36).   (((
»الـمعرفة« ))/7)5(، ))/495(، و»طبقات ابن سعد« ))/)))).   (((

»الـمستدرك« )535/3(، و»احللية« ))/6)3(، و»السري« )3)/357).   (3(
»اإلرشاد« ))/84)).   (4(

»العلل« ألمحد ))/44)(، 5)))، و»العلل« البن الـمديني )ص: )4، 43).   (5(
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وهــم كانــوا أئمة االجتهاد، فال شــك أن اختياراهتم هي بمثابة العلـــم لنــا، فنأتم هبا يف 
اجلملة.

فنجد قتادة مثاًل يذكر اإليالء، فيذكر قوالً لعيلـ  ريض اهلل عنه ـ ولعبد اهلل، وقوالً 
آخر عن غريهم، ثم يقول: وقول عيل، وعبد اهلل أعجُب إيلَّ يف اإليالء))).

وعطــاء عىل جاللته يف العلـــم، وخاصة يف مســائل احلج نجــده يتوقف يف بعض 
الـــمسائل الختــالف الصحابة فيها، فيفتي ذاكرًا آراء الصحابة فحســب، فعندما ســئل 
عــن التمتع يف قوله تعــاىل: ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ﴾ ]البقــرة: 96)[، قال: كان 
ابن الزبري يقول: الـــمتعة لـمن أحرص، وقال ابن عباس: هي لـمن أحرص، ومن خليت 

سبيله))).

يعني أن قول ابن عباس أعم من قول ابن الزبري.

وألجــل وجود الصحابة بينهم حرص التابعــون عىل مراجعة أكثر من صحايب يف 
الـمسألة.

فمجاهــد مثاًل قال: كنت عند ابن عمر فقال: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈڈ﴾ ]البقــرة: 84)[ فبكى، فدخلت عــىل ابن عباس فذكرت له ذلك، فضحك 
ابن عباس، فقال: يرحم اهلل ابن عمر، أَوما يدري فيم أنزلت؟ إن هذه اآلية حني أنزلت 
ت أصحاب رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم غّاً شــديدًا، وقالوا: يا رســول اهلل!  غمَّ

هلكنا، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم: »قولوا: سمعنا وأطعنا«، فنسختها ﴿ڳ 

»تفسري الطربي« )478/4( 4558.   (((
»تفســري الطربي« )88/4( 0)34، ))34، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعزاه البن جرير،    (((

وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم عن عطاء بمثله ))/6)5).
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ إىل قوله ﴿ۅ ۉ 
ۉې ﴾ ]البقرة: 86)[ فتجوز هلم من حديث النفس، وأخذوا باألعال))).

وينقــل لنــا ســعيد بن الـــمسيب قصــة اجتــاع مفرسيــن مــن الصحابــة ومها: 
ابن عباس، وابن عمرو، فقال: اتَّعد عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن عمرو أن جيتمعا، 
قال: ونحن يومئذ شــببة، فقال أحدمها لصاحبه: أي آية يف كتاب اهلل أرجى هلذه األمة؟ 
فقــال عبد اهلل بــن عمــرو: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]الزمــر: 53[ حتــى ختم 
ا إن كنت تقول: إهنا، وإن أرجى منها هلذه األمة قول إبراهيم  اآليــة، فقال ابن عباس: أمَّ
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴾  صىل اهلل عليه وسلـم: ﴿ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ 

]البقرة: 60)[))).

وعن قتادة أن عليًا وابن مسعود كانا جيعالهنا تطليقة ـ أي: يف اإليالء ـ إذا مضت 
أربعة أشهر فهي أحق بنفسها، قال قتادة: وقول عيّل وعبد اهلل أعجب إيلَّ يف اإليالء)3).

3 ـ االلتزام بمناهج الصحابة، واإلفادة منها)4):

لقد تبني يل من خالل النظر يف تفســري التابعني أن مصدر األخذ عن الصحابة احتل 

»تفسري الطربي« )07/6)( )646، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد الرزاق، وأمحد    (((
وابن الـمنذر عن جماهد بنحوه ))/7))).

األثر يف »الطربي« )489/5، 490( )597، فابن عمرو نظر حلال أهل الشهوات، وابن عباس    (((
نظر حلال أهل الشبهات، واهلل أعلـم.

»تفســري الطــربي« )478/4( 4558. وقد اســتوىف الطــربي اآلثار عن الصحابــة والتابعني يف    (3(
اإليالء با لـم يشاهبه أحد يف ذلك.

قد يكون هناك نوع من التشــابه بني هذا الـــمطلب، وما ســبق يف مطلب شــخصية الصحايب من    (4(
أسباب تفاوت التابعني يف األخذ عن الصحابة، إال أن بحثه هناك كان من باب أن هذا عامل من 
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الـمرتبة األوىل يف التأثري عىل مسالك التابعني ومناهجهم وأخذهم يف القراءات، واالعتقاد، 
وآيات األحكام، واإلرسائيليات، واالجتهاد وغري ذلك، وفيا ييل ســأبني شــيئًا من ذلك، 

وسيأيت بعد ذلك بحث كل قضية بالتفصيل عند التعرض لباقي الـمصادر والـمناهج.

وعند استعراض الـمدارس األساسية يف التفسري نجد أن الـمدرسة الـمكية لقرهبا 
مــن ابن عبــاس، وكثرة األخذ عنه، اعتنوا بالعلـــم الذي أكثر فيه، وهو التفســري، وكان 
أكثرهــم يف ذلك جماهد، وعكرمة، ثم ســعيد، ولـمـــا كان عطاء من أقل الـــمكيني صلة 

بابن عباس كان من أقلهم تفسريًا.

ثم إن احلرص عىل رواية تفسري ابن عباس واإلكثار منه شغل بعض أصحاب هذه 
الـــمدرسة عن االجتهاد يف التفســري كســعيد، وعكرمة، يف حني أدى متيز ابن عباس يف 
جمال االجتهاد أن أصحابه الـــمالزمني له أخذوا هذا الـمنهج، وساروا عليه فاجتهدوا، 

بل حتى فيا خيالفون به شيخهم.

فها هو ابن جبري يقول: قلت البن عباس: َألَِمْن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: 
ال، قال: فتلوت عليــه اآلية التي يف الفرقــان: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]الفرقان: 68[ قال: هذه مكية نسختها آية مدنية)))، ثم ال يكتفي 

ابن جبري هبذا، فيسأل جماهدًا، فيجيبه جماهد قائاًل: إال من ندم))).

عوامــل اختالف وتفاوت التابعــني يف النقل والرواية، أما بحثه هنا فهو مــن باب أنه نتيجة وأثر 
لكثــرة أو قلة الرواية عــن الصحابة أو قلتها، فهو وإن كان متشــاهبًا فإن الفرق باق بني الســبب 

واألثر، واهلل أعلـم.
»صحيح مسلـــم«، كتاب التفسري، )8/5)3)(، و»سنن النسائي« )85/7(، )8/)6( 4863    (((

.4864
»تفسري الطربي« )9/)6( 87)0).   (((
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ومما ورد عن الـــمدرسة الـمكية أيضًا من الـمخالفة لشيخهم خمالفة جماهد لشيخه 
ابن عباس يف معرفة نزول قوله تعاىل: ﴿ک ک ک ک گ﴾ ]البقرة: 94)[، قال فيها 

ابن عباس: فهذا ونحوه نزل بمكة والـمسلـــمون يومئذ قليل، وقال جماهد: ﴿ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳڳ﴾: فقاتلوهم فيه كا قاتلوكم))).

وكذلك مــا ورد يف قوله تعــاىل: ﴿وئ وئ﴾ ]البقــرة: 3)[، قال ابن عباس: 
أعوانكــم عــىل ما أنتم عليــه إن كنتم صادقــني، وقال جماهــد خمالفًا البن عبــاس: قوم 

يشهدون لكم. ورجح الطربي قول ابن عباس))).

بل قد تكون الـــمخالفة يف جملس الشيخ نفســه، وهذا يبدو فيا رواه عكرمة قال: 
قــال ابن عبــاس: قال ابن مســعود: ﴿ۉ ۉ﴾: يــوم بدر، وأنا أقــول: هي يوم 

القيامة، فيقول جماهد البن عباس: ولكني ال أرى ذلك، ثم يذكر قوله)3).

أما بالنسبة للـــمدرسة الكوفية فقد نسجت عىل منوال عبد اهلل بن مسعود، فكثرة 
أخذهم عنه طبع فيهم الفقه، والقراءة، وترك االجتهاد يف التفسري تبعًا لشيخهم، ولذا قل 
ا التفسري عن أصحابه الـــمالزمني له كمرسوق، ومرة، وحتى بالطبقة الوسطى التي  جدًّ

لـم تبلغه كالنخعي والشعبي، بل عامة متقدميهم كذلك.

وكذا حال الـمدنية التي تورعت عن التفسري تأثرًا بابن عمر.

»تفسري الطربي« )580/3( )4)3، 43)3.   (((
»تفسري الطربي« ))/378).   (((

»تفسري الطربي« )5)/7))(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد بن محيد، وابن جرير،    (3(
وصحح إسناده )409/7(، و»فتح القدير« )573/4).
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4 ـ تبني أقوال الصحابة:

إن األخــذ عــن الصحابة من أكثــر الـــمصادر، وأمهها التــي عني هبــا التابعون، 
واعتمدوا عليها، واســتفادوا منها، والـــمراجع لكثري من تأويالهتم جيــد أن جانبًا كبريًا 
منها مأخوذ من الصحابة، سواء رصح بذلك التابعي فرواه وتبناه، أو لـم يرصح به وهو 

يف أصله قول الصحايب.

وال غرو يف ذلك فإن غالب أقوال قدماء الـمفرسين كاحلسن، وعطاء، والقرظي، 
وأيب العالية، وقتادة تلقوها عن الصحابة))).

وكذلك فإن أكثر ما يرويه إساعيل السدي يف تفسريه هو ما كان عن ابن مسعود، 
وابن عباس))).

بــل كان غالب ما يعتني به بعضهم وحيفظه هو مما أخذه من أســتاذ مدرســته، كا 
نجده عند َعبِيدة الذي نرش علـم عيل بن أيب طالب، وقد كان يسأله كل مخيس)3).

ومما يؤكد ذلك أيضًا أن بعضهم أخذ كامل التفســري عن شيخه كالسدي، وجماهد 
الذي عرض التفسري ثالث مرات عىل ابن عباس، ثم نجد مروياته عن ابن عباس قليلة، 
ونجد كثريًا من أقواله تشــابه أقوال ابن عباس الـــمروية من طريق آخر كطريق عكرمة، 
أو ســعيد، فمن ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ 

]الرعد: 0)[، قال ابن عباس: و﴿ڱ ں ﴾ ظاهر بالنهار)4).

»اإلتقان« ))/43)).   (((
»جمموع الفتاوى« )3)/366).   (((

»سنن الدارمي« ))/37)).   (3(
ينظر: »تفســري الطربي« )6)/367( 03)0)، )6)/368( 09)0)، و»تفســري عبد الرزاق«    (4(
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5 ـ الرواية عن كبار التابعني واألقران:

من نتائج الرواية عن الصحابة أيضًا حب التابعني إلسناد األقوال والـــمرويات؛ 
فريوي بعضهم عن بعض مع اإلجالل، والتوقري.

يقــول ابن عيينــة: ســمعت مالكًا يقــول: قال الشــعبي: ما رأيت قومــًا قط أكثر 
علـمـا، وال أعظم حلـمـا، وال أكف عن الدنيا من أصحاب عبد اهلل، ولوال ما سبقهم به 

الصحابة ما قدمنا عليهم أحدًا))).

وعطــاء عىل ســعة علـــمه ودقة نظــره يف فقه أحــكام احلج نجده بعــد أن يفتي يف 
مســألة منه يورد اخلالف عن كبار التابعني، فقد ســئل عن صوم الـــمتمتع الذي ال جيد 
اهلدي، فقال: يصوم يف العرش إىل يوم عرفة، قال: وســمعت جماهدًا وطاووســًا يقوالن: 

إذا صامهن يف أشهر احلج أجزأه))).

ويتضــح هذا الـــمنهج أكثر يف حال التابعني الذين لـــم يلقوا كثــريًا من الصحابة 
كاحلسن، فإنه لـمـا قدم عكرمة عليهم ترك احلسُن كثريًا من التفسري لقول عكرمة.

ويتجىلَّ هذا األخذ أيضًا يف طبقة صغار التابعني؛ حيث اعتمدوا قول كبارهم، كا 
نجده خاصة عند الربيع، ثم قتادة، وقد ســبق تفصيل حال الربيع، وبيان أن جلَّ تفسريه 

عن أيب العالية)3).

))/)33(، و»زاد الـمسري« )0/4)3).
»السري« )4/)6)(، والشعبي مشهور بالرواية عن كبار التابعني كعلقمة، ومرسوق.   (((

»تفسري الطربي« )65/4( 3446.   (((
ينظر ))/479).   (3(
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وأما قتادة فمع تقدمه يف باب التأويل فإنه أخذ كثريًا عن احلسن، وتأثر به يف مسلك 
الوعظ، وكان كثري من الروايات الـمنسوبة إليه يف هذا، إنا هي من قول احلسن)))، إال أنه 
ممــا ينبغي التنبيه عليه أن أخذ التابعني عــن الصحابة كان أكثر بكثري، بل إن بعضهم كان 

ال حيدث عن أقرانه بيشء كعكرمة، فأكثر حديثه كان عن الصحابة))).

ومن أمثلة ما جاء يف أخذ بعضهم عن بعض:

مــا ورد عن ســعيد بن جبري عند تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ﴾ ]احلجر: 87[، قال: قال جماهد: هن السبع الطول، وقال: يقال: هن القرآن 

العظيم)3).

وعن الشعبي قال: أناس يزعمون أن شاهدًا من بني إرسائيل عىل مثله عبد اهلل بن 
سالم، وإنا أسلـم عبد اهلل بن سالم بالـمدينة؛ وقد أخربين مرسوق أن آل حم، إنا نزلت 

بمكــة، وإنا كانت حماجة رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم قومــه، فقال: ﴿ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ يعنــي القــرآن ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ 

]األحقاف: 0)[ موسى وحممد عليها الصالة والسالم عىل الفرقان)4).

وعنــد قوله تعاىل: ﴿پ پ ﴾ ]الفجر: 3[، عن قتادة قال: قال عكرمة: عرفة وتر، 
والنحر شفع، عرفة يوم التاسع، والنحر يوم العارش)5).

ينظر ))/90)).   (((
»السري« )30/5(، و»الكامل« )907/5)).   (((

»تفسري الطربي« )4)/)5).   (3(
»تفسري الطربي« )6)/9).   (4(

»تفسري الطربي« )70/30)).   (5(
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وقتادةـ  رمحه اهلل ـ كان كثري األخذ عن شيخه احلسن، فعند قوله تبارك وتعاىل: 
﴿ٱ ٻ﴾ ]التــني: )[، قــال قتــادة: قال احلســن: التني تينكم، والزيتــون زيتونكم 

هذا))).

* * *

»تفســري الطربي« )39/30)(، واألمثلة يف أخذ قتادة عن احلســن كثرية، ومن أمثلة ما جاء عنه    (((
يف »تفســري الطربي« اآلثــار التاليــة: )9)/63)(، )9)/73)(، )9)/77)(، )9)/96)(، 

.(353/30( ،)(45/30( ،)(37/30( ،)(7(/30( ،)55/30(





الـمبحث الرابع

اللغة العربية

احلديث يف هذا الـــمبحث سريتكز عىل اللغة العربية كمصدر من مصادر التفسري 
عند التابعني.

ال شــك أن العناية باللغة العربية تعطي للباحث قدرة عظيمة عىل تفهم آيات اهلل، 
وتذوق بالغة القرآن، فينتج من هذا علـم غزير، وفهم مستقيم آليات كتاب اهلل.

وقد ســبق يف دراســة خصائص مدارس التفســري يف عــرص التابعني تنــاوُل اللغة 
العربية عىل أهنا ميزة ظهرت يف بعض الـمدارس بصورة أوسع أو أوضح من غريها))).

وليــس مــرادي اآلن تكرار ما ســبق، بل الـــمقصد بيــان اســتمداد التابعني مادة 
لتفسريهم من اللغة، ولذا فلن يكون احلديث يف فروقات الـــمدارس بعضها عن بعض، 
بقدر ما ســيتناول التطبيق الفعيل الستخدامات اللغة يف التفســري، فإن دراسة أثر اللغة، 

وواقعها يف تفسريهم يساعد عىل تفهمها مصدرًا من مصادرهم يف التفسري.

ولقــد ظهرت اللغة العربية بوصفها مصدرًا رئيســًا من مصادر التفســري يف وقت 
مبكر، ومما يدل عىل ذلك ما جاء عن ابن عباس ـ ريض اهلل عنها ـ أنه قســم التفسري إىل 

أربعة أقسام، وجعل قسًا مما تعرفه العرب من لغتها))).

ينظر ))/607).   (((
»تفسري الطربي« ))/75( )7.   (((
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وقــال: ال أوتــى برجل غري عالـــم بلغــات العرب يفــرس كتــاب اهلل، إال جعلته 
َنكاالً))).

وليس لغري العالـــم بحقائق اللغة ومفهوماهتا تفسري يشء من الكتاب، وال يكون 
يف حقه تعلـــم اليســري منها، فقد يكون اللفظ مشرتكًا، وهو يعلـــم أحد الـــمعنيني دون 

اآلخر.

قــال ابن جرير يف الوجوه التي مــن قبلها يوصل إىل معرفة تأويل القرآن: وأن منه 
ما يعلـــم تأويله كل ذي علـم باللسان الذي نزل به القرآن، وذلك إقامُة إعرابه، ومعرفُة 
الـــمسميات بأسائها الالزمة غري الـــمشرتك فيها، والـموصوفات بصفاهتا اخلاصة دون 

ما ســواها، فإن ذلك ال جيهله أحٌد منهم، وذلك كسامع منهم لو سمع تاليًا يتلو: ﴿ک 
ڻ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ة، وأن اإلصالح  ]البقرة: ))ـ ))[، لـــم جيهل أن معنى اإلفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مرضَّ

هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وإْن جِهَل الـــمعاين التي جعلها اهلل إفسادًا، والـــمعاين 
التي جعلها اهلل إصالحًا))).

)3)؛ لـمـا هلا من  وقد جعل الزركيش األخذ بمطلق اللغة الـــمرتبة الثالثة للـــمفرسِّ
كبري أمهية، وتقدمها عىل غريها بعد مصدري الكتاب والسنة.

يقول الشاطبي: من أراد تفهم القرآن فمن جهة لسان العرب يفهم، وال سبيل إىل 
تطلب فهمه من غري هذه اجلهة)4).

»الربهان« ))/60)).   (((
»تفسري الطربي« ))/75).   (((

»اإلتقان« ))/9))).   (3(
»الـموافقات« ))/64).   (4(
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وقد اهتم التابعون هبذا الـــمصدر، وأولوه اهتامهــم، وإن كانوا متفاوتني يف هذا 
اجلانب.

وال أدل عــىل ذلك االهتام من قول جماهد: ال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
أن يتكلـم يف كتاب اهلل إذا لـم يكن عالـمـا بلغات العرب))).

ولـمـــا ســأل حييى بن عتيق احلسَن وقال له: يا أبا سعيد! الرجل يتكلـــم العربية 
يلتمس هبا حسن الـــمنطق، ويقيم هبا قراءته؟ قال احلسن: يا ابن أخي! فإن الرجل يقرأ 

اآلية فيعيى بوجهها فيهلك فيها؛ أي: فيصعب عليه فهمها لعدم فهم اللغة فيهلك))).

ْختِياين احلســَن عن قوله تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ  ولـمـــا سأل أيوب السَّ
ڍڌ﴾ ]األعراف: 89)[، قال: لو كنت امرًأ عربيًا لعرفَت أنا هي: فاستمرت به)3).

وهــذا مما يــدل عىل أمهية هذا الـــمصدر يف التفســري، فمــن عرف اللغة اســتغنى 
بمعرفتها عن السؤال عن الكثري من اآليات.

ومما شــجع مفــرسي التابعني عــىل االهتام باللغة أهنــم كانوا يلتمســون يف إقامة 
حروف القرآن األجر.

فعن مكحول قال: بلغني أن من قرأ القرآن بإعراب كان له من األجر ضعفان)4).

»الربهان« ))/)9)).   (((
»اإلتقان« ))/79)(، و»االعتصام« ))/39)).   (((

»تفســري الطــربي« )3)/304( 5500)، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل ابن جرير،    (3(
وأيب الشــيخ عن أيوب أنه قال: ســئل احلســن، وســاق األثر بنحوه )5/3)6(، و»فتح القدير« 

.((76/((
»التذكرة« للقرطبي )ص: 3))).   (4(
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* اختالف التابعني يف مدى اعتامدهم اللغة مصدرًا من مصادر التفسري:

لقد تنوعت مشــارب التابعني يف اعتادهم عىل اللغة، وجعلها مصدرًا من مصادر 
التفسري، وظهر لذلك أثر كبري يف تفسريهم، وقبل اخلوض يف أسباب ذلك رأيت أنه من 
الـمفيد أن أشري إىل أنني لـم أستطع أن أقسم الـمدارس التفسريية يف هذا الـمبحث؛ ألن 

االختالف لـم يظهر جليًا بني مدارس التفسري بقدر ما ظهر بني أئمة تلك الـمدارس.

فإذا جزمنا مثاًل بأن الـــمدرسة الـــمكية هي أكثر الـــمدارس تناوالً هلذا الـمنهج، 
واستفادة من هذا الـــمصدر، لـــم نجد لدينا دلياًل عىل ذلك إال كثرة الـمنقول عن جماهد 
فقط، يف حني لـــم يكن هذا دأب عكرمة، وسعيد بن جبري، بل يقل هذا كثريًا عند عطاء 
الذي لـم يكن مربزًا يف اللغة، حتى لقد متنى أن لو كان متقدمًا يف علـم اللغة، قال ذلك، 

وهو يف التسعني من عمره))).

فـإذا انتقلنـا إىل البـرصة، فإننـا نجـد أن هـذا الــمصدر هنـل منـه إمامـان مـن أئمـة 
البـرصة، ومهـا احلسـن، وقتـادة، ومـع ذلـك لــم يكـن الــمنقول عنهـا يـوازي الــمنقول 
عـن جماهـد كمـًّـا، وكذلك لــم يسـاوه كيفـًا، فإن جماهـدًا قد اسـتخدم اللغة بمهـارة فائقة 
يف اسـتخراج الـمــادة العلــمية للتفسـري، يف حـني ظهـرت اللغة يف تفسـري احلسـن وقتادة 
يف جانـب الفصاحـة أكثـر منـه يف جانـب االعتـاد عليهـا يف معرفـة الــمشتق، واإلجيـاز، 
والتقديـم، والتأخـري، وغـري ذلك ممـا برع فيه جماهد، ولـذا فال نسـتطيع أن نجعل البرصة 

هـي الــمدرسة الــمتميزة يف ذلك.

فإذا جئنا إىل الكوفة مثاًل: نجد الشــعبي الذي يعد من أشــعر التابعني، إال أنه لـــم 
يعتمد عىل الشعر يف التفسري، يف حني أن إبراهيم لـم يكن ذا تعمق يف اللغة.

وقد سبق بيان ذلك يف ترمجته ))/07)).   (((
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وألجــل ذلك كله رأيت إبــراز اللغة بوصفها مصدرًا من مصادرهم يف التفســري، 
جاعاًل مناط هذه الدراسة األفراد ال الـمدارس.

وإذا نظرنا للنتاج التفسريي باللغة نستطيع أن نميز بعض الـــمفرسين ممن اختص 
ببعض اخلصائص يف هذا الباب، فممن برز يف ذلك:

ـ جماهد:

لقد تأثر جماهد بابن عباس فأخذ عنه اللغة، والفصاحة، والـمقدرة عىل االجتهاد، 
فربع يف االستفادة من ذلك يف تفسريه.

يقــول القــايض عبد اجلبــار: ابن عباس وجماهــد من أهل اللســان؛ أي: العلـــم 
باللغة))).

ونقل الزركيش عن جماهد قوله: ال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلـــم 
يف كتاب اهلل إذا لـم يكن عالـمـا بلغة العرب))).

لقد كان العلـم باللغة وداللتها من بني األصول التي اعتمد عليها جماهد يف دعوته 
إىل تأويل الـــمتشابه من اآليات دون حترج أو تأثم، ما دام العلـــم باللغة قد اســتوفيت 

أسبابه)3).

وال غــرو بعــد هذا أن نجــده أكثر التابعني اجتهــادًا؛ إذ كانت اللغــة من العوامل 
الرئيسة التي أثرت يف اجتاهه لالجتهاد يف التفسري)4).

»الـمغني« لعبد اجلبار )5/4))).   (((
»الربهان« ))/)9)).   (((

»دراسات يف القرآن« أمحد خليل )ص: 38)).   (3(
ينظر مبحث االجتهاد ))/)))).   (4(
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وســاعدت لغة جماهد عىل بروز تفســريه حمتويًا عىل توضيحــات كثرية ذات طابع 
لغوي، أحرى هبا أن تسمى دراسة للـمفردات))).

كا أن تفسريه جاء مناسبًا ال يطيل يف موضع االختصار، كا أنه ال خيترص غالبًا يف 
موضع اإلطالة، وإن كان اإلجياز أغلب عليه.

ـ احلسن، وقتادة:

متيز احلسن وقتادة باألسلوب الوعظي كا سبق تقرير ذلك))).

وهذا الـــمنهج كان من لوازمه الـــمعرفة التامة باللغة حتى تربز الـمعاين العظيمة 
يف قوالب مؤثرة، فتميز تفسري احلسن وقتادة بانتقاء الكلـمـــات، وسبك العبارات، حتى 
تقــارب هذا النتاج من تفســريهم مــع نتاج جماهد، وإن كان تفســري جماهــد غلبت عليه 

الصنعة اللغوية، وتفسري احلسن وقتادة غلب عليه الفصاحة، والوعظ.

لقد تقدم احلسن يف اللغة حتى صار ال يلحن، ولـمـا سأله رجل، وقال له: ما أراك 
تلحن، قال: يا ابن أخي! إين سبقت اللحن)3).

ن كبار الشعراء والبلغاء كالفرزدق، والكميت، وذي الرمة)4). بل كان احلسن يلحِّ

وكان ُيشــبَّه برؤبة بــن العجاج ـ وكان مــن أفصح العــرب ـ يف عربيته، وهلجته، 
وفصاحته)5).

»تاريخ الرتاث« )ص: 77)).   (((
كا سبق بيانه ))/3))، )8)).   (((

»الـمصنف« البن أيب شيبة )0)/458).   (3(
»خزانة األدب« ))/6(، و»البيان والتبيني« ))/9))(، و»السري« )577/4(، و»العقد الفريد«    (4(

.(303/3(
»مفتاح السعادة« ))/4)(، و»النهاية« ))/35)).   (5(
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ُمه يف معرفة  ومما أعطى احلســن قوة يف اللغة، وصقل علـــمه بلســان العرب، تقدُّ
القــراءات، ويمكــن مالحظة ذلــك يف الـــمنقول عنه، وال ســيا يف كتب التفســري عند 

الـمغاربة))).

بل قال الشافعي يف قراءة احلسن: لو أشاء أقول: إن القرآن نزل بلغة احلسن لقلت؛ 
لفصاحته))).

وقال أبو عمرو بن العالء: ما رأيت أفصح من احلسن، واحلجاج، فقيل له: فأيا 
كان أفصح؟ قال: احلسن)3).

ولـــم يكن قتادة بعيدًا عن شيخه يف ذلك الـــمضار، فلقد كان عىل علـم بالعربية، 
والشعر، واألنساب)4).

ويشهد لذلك قول الذهبي فيه: كان قتادة رأسًا يف اللغة)5).

وألجل ذلك كثر نتاج هذين اإلمامني، وظهر أثر اللغة، واالعتاد عليها يف األقوال 
الـمنسوبة إليها ظهورًا واضحًا.

ـ الشعبي:

لقد كان الشــعبي عىل علـــم واسع باللغة، وأشــعار العرب، وكان له دور كبري يف 

أكثر الـــمغاربة من نقل ذلك عن احلســن كـ»تفســري ابن عطيــة«، و»القرطبــي«، و»أيب حيان«،    (((
وغريهم.

»غاية النهاية« ))/35)).   (((
»البيان والتبيني« ))/63)(، و»إيضاح الوقف واالبتداء« ))/7)).   (3(

»السري« )77/5)).   (4(
»التذكرة« ))/)))).   (5(
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تفسريه الغريب، إال أن الوارد عنه يف ذلك كان قلياًل، ولعل سبب ذلك أنه كان ال ينشد 
الشعر، فلقد كانت الـمدرسة الكوفية تتحرج من أن جتتهد يف تفسري اآليات با يكون من 
شــعر العرب، بخالف موقف ابن عباس الذي كان حيض عىل االســتفادة من الشــعر يف 

التفسري؛ ألنه ديوان العرب))).

أمــا عن التابعني الذين قلَّ اعتادهم عىل اللغة يف تعرضهم لتفســري القرآن، فلـــم 
تكن وجهتهم واحدة، فمنهم من انشــغل بغري التفســري، ومنهم مــن تعلق ببعض فروع 

اللغة، ومنهم من لـم يكن متضلعًا يف معرفتها.

فالســدي وإن كان متأثرًا بلغة ابن عبــاس ريض اهلل عنها، واقتدى به يف كثري من 
اجتهاده يف التفسري الـمعتمد عىل اللغة، فإنه لـم يكن من الـمكثرين يف اختاذ اللغة مصدرًا 

يف تفسريه))).

وأمــا إبراهيم النخعي، فلقد انشــغل بالفقه، وأكثر منه، مما قلــل من عنايته بعلوم 
اللغة، فلربا حلن، أو خالف الفصيح)3).

وأما عكرمة فقد برز يف تفســري نوع من أنواع اللغة، وهو معرفة ما ورد يف القرآن 
ب، وبيان أصوله، ولعل السبب يف ذلك هو كثرة تردد الناس إىل مكة قاصدين  من الـمعرَّ

البيت احلرام)4).

وإذا جئنا إىل عطاء، لـم نجد للغة كبري صدى يف تفسريه، ومرد ذلك وعلته أنه لـم 
يكن عىل علـم كبري بلغة العرب.

»اإلتقان« ))/9))).   (((
سبق بيان ذلك يف ترمجته ))/))3).   (((

ينظر: »العلل« ألمحد اآلثار رقم: 645، 648، 763، 467، 649، )77.   (3(
سبق بيان ذلك يف ترمجته ))/)7)).   (4(
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فعــن حجــاج: قــال عطــاء: وِددُت أين أحســن العربيــة، قــال ذلك وهــو يومئذ 
ابن تسعني سنة))).

وربا كان من األســباب التي أدت ببعــض التابعني إىل الضعف اللغوي هو: عدم 
وضع الضوابط، واألســس اللغوية التي تســهل وتيرس تناوهلا، فلقــد كانت معرفة اللغة 
تعتمد أكثر ما يكون عىل خلطة األعراب، وحفظ األشعار واألمثال، ونحو ذلك، فلـمـا 
تقعــدت القواعد، ووضعت الضوابــط اللغوية، برز أتباع التابعــني يف معرفة اللغة، وال 

سيا ابن زيد الذي كان متكنه اللغوي بارزًا يف تفسريه.

* أهم األسباب التي ساعدت التابعني عىل االستفادة من اللغة:

وإذا أردنا أن نتعرف عىل كيفية استفادة التابعني من هذا الـمصدر يف التفسري، فإنه 
ينبغي علينا أن نتعرف عىل مدى استيعاب التابعني هلذا الـمصدر، وتأثرهم به، وأثر ذلك 

يف تفسريهم.

وفيــا ييل بيــان بأهم األســباب التي ســاعدت التابعني عــىل االســتفادة من هذا 
الـمصدر يف التفسري.

1 ـ معرفة لسان العرب:

لقد كان لـــمعرفة لسان العرب األثر الواضح يف تفسري جل التابعني، وظهر ذلك 
يف تفســريهم للـــمشكل، والغريب، إال أنه ينبغــي التنبيه هنا عىل أن الـــمنقول عن أئمة 
العــراق يف باب بيان الغريب أكثر من الـــمنقول عن احلجازيني، ولعل الســبب يف ذلك 

»السري« )87/5(، و»هتذيب الكال« )0)/84(، و»العقد الثمني« )86/6).   (((
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اختالط العراقيني باألعاجم حتى استغلقت بعض الكلـمـــات والعبارات عىل بعضهم، 
يف حني احتفظت مكة والـــمدينة نسبيًّا باللغة، فلـــم حُيتج فيها إىل تفسري الكلـمـات التي 

ربا أشكلت عىل العراقيني.

بل ربا أحال احلســن يف معرفة الـــمشكل عىل أهل الـــمدينة، فقد تعرض لتفسري 
قولــه تعــاىل: ﴿چ چ چ﴾ ]الرمحـــن: 76[ قال: هي البســط، أهل الـــمدينة يقولون 

ذلك))).

وعنه أيضًا يف قوله: ﴿جب حب خبمب﴾ ]يوسف: 30[ قال: قد بطنها ُحبًّا، أهل الـمدينة 
يقولون ذلك))).

لقــد تعلـــم التابعون لغــة العرب، وظهر أثر ذلك يف التفســري، فكــم من آية نجد 
فيهــا تفســريًا للتابعني، وهو يقول: هذا مــن لغة العرب، هذا من لغــة بني فالن، أو لغة 
قبيلة كذا، وجلُّ ذلك يف الـــمفردات، وهي أساس الكالم، ولذا اعترب العلـمـــاء الرشح 

بالـمفردات رشحًا لكل الـمعنى، وعليه درج بعض أئمة التفسري)3).

فما نسبه التابعون رصاحة للعرب:

ما جاء عن جماهد يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]الـمدثر: 6[، قال: ال تضعف 
أن تستكثر من اخلري، قال: )َتْنُن( يف كالم العرب: تضعف)4).

»تفسري الطربي« )7)/63)).   (((
»تفســري الطــربي« )6)/64( 48)9)، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعزاه البن أيب شــيبة،    (((

وابن جرير، وابن أيب حاتم، وابن الـمنذر، وأيب الشيخ عن احلسن به )8/4)5).
كـ»تفسري اجلاللني«، و»النسفي«، وغريمها، والتي اعتمدت تفسري الـمفردات بيانًا للـمعنى.   (3(

»تفسري الطربي« )9)/49)(، و»تفسري ابن كثري« )90/8)(، و»زاد الـمسري« )8/)40).   (4(
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وجاء عنه يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الـــمسد: 5[، قال: طوق 
من حديد، أال ترى أن العرب تسمى البَكرَة))) مَسدًا؟))).

ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]الزخرف: )8[ قال زيد بن أسلـــم: هذا 
قول العرب معروف، )إْن كان(: ما كان)3).

ويف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ی ی جئ حئ مئ﴾ ]الــروم: )4[، قــال عكرمة: إن 
العرب تسمي األمصار بحرًا)4).

وعندما تعرض احلســن لتفسري قراءة من قرأ: ﴿ڭ ڭ ۇ﴾ ]إبراهيم: 50[، 
ه: قد أنى حرُّ هذا، قد أوقدت عليه جهنم  قــال: كانــت العرب تقول لليشء إذا انتهى حرُّ

ها)5). منذ خلقت فأنى حرُّ

وبلغ من علـــم التابعني باللغة أن كانوا يفرقون بني األلفاظ الـمتشاهبة الـمتفقة يف 
الرسم، والـــمختلفة يف الشكل، فعند تفسري قوله تعاىل: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴾ 

]األنعام: 99[ قال جماهد: الثُُّمر هو الـمـال، والثمر: َثَمر النخل)6).

ويف تفســري قوله تعــاىل: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ ]التوبة: 79[ قال الشــعبي: 
)اجلَْهد( و)اجلُهد(: اجلَهد يف العمل، واجلُهد يف القوت)7).

البكرة التي يستقى عليها، بفتح الكاف. ينظر: »الـمصباح الـمنري« ))/75).   (((
»تفسري ابن كثري« )536/8).   (((

»تفســري الطــربي« )5)/)0)(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل ابن جرير بلفظ: هذا    (3(
مقول العرب، إن كان هذا األمر قط؛ أي: ما كان. )395/7).

»تفسري الطربي« )))/49(، و»زاد الـمسري« )305/6(، و»فتح القدير« )8/4))).   (4(
»تفسري الطربي« )3)/57)).   (5(

»تفسري الطربي« )))/579( )367).   (6(
»تفســري الطربي« )4)/393( 0)70)، ))70)، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن    (7(
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وربا فرسَّ التابعون الكلـمة، ويرجعون ذلك إلحدى لغات العرب:

ففي تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڍ ڌ﴾ ]الـمـــاعون: 7[، قال ابن الـــمسيب: 
الـمـاعون بلسان قريش: الـمـال))).

ويف تفســري قوله تعاىل: ﴿ھ ھ ے﴾ ]الفرقان: 8)[ قال جماهد: البور يف لغة عان: 
الفاسد))).

ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ۀ ۀ﴾ ]النجم: )6[، قال عكرمة: يتغنَّون باحِلمرَيية)3).

وقال احلســن يف قراءة: ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴾ ]البقرة: 80)[ بســكون 
الظاء: وهي لغة متيم)4).

وعند تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾ ]الغاشــية: 6[ قــال عكرمة: هي 
ــربق، فإذا هاج  شــجرة ذات شــوك، الطئة باألرض، فإذا كان الربيع ســمتها قريش الشِّ

يع)5). العود سمتها الرضَّ

2 ـ معرفة عادات العرب وأخبارهم:

من العوامل التي ساعدت التابعني عىل االعتاد عىل اللغة العربية واختاذها مصدرًا 

أيب شيبة، وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم، وأيب الشيخ، عن الشعبي بنحوه )4/)5)).
»تفسري الطربي« ))/9)3(، و»زاد الـمسري« )46/9)).   (((

»مشكل القرآن« )ص: 49(، و»اإلتقان« ))/76)).   (((
»تفسري الطربي« )7)/)8(، و»زاد الـمسري« )86/8).   (3(

»تفسري القرطبي« )3/)4)(، و»فتح القدير« ))/98)).   (4(
»تفسري الطربي« )30/)6)(، و»زاد الـــمسري« )96/9(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه    (5(

إىل عبد بن محيد، وابن جرير، وابن أيب حاتم، عن عكرمة، بلفظ خمترص )8/)49).
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من مصادر التفسري معرفتهم بعادات العرب يف أفعاهلا، وجماري أحواهلا))).

فإذا كانت اآلية تنكر عىل اجلاهليني أمرًا ما، فإن الـمفرس يدرك الـمقصود منها إذا 
كان عىل علـم بحاهلم يف ذلك األمر، فمن ذلك:

ما جاء يف تفســري قوله عز وجل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ﴾ ]الـمـائدة: )[ قال قتادة: كان الرجل يف اجلاهلية إذا خرج من بيته يريد 
احلج تقلد من الســمر فلـــم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قالدة شعر، فلـــم يعرض له 

أحد))).

وجــاء يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ﴾ ]البقــرة: 97)[: أن 
ل عىل اهلل، فنزلت اآلية، جاء هذا عن  دون، ويقولون: نتوكَّ ون وال يتزوَّ أناســًا كانوا حيجُّ

عكرمة، وإبراهيم، وجماهد، وغريهم)3).

ويف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴾ 
ون، وال يتَِّجــرون، فنزلت اآلية، جاء ذلك عن جماهد،  ]البقــرة: 98)[: أن العرب كانوا حيجُّ

وقتادة، والربيع بن أنس، وغريهم)4).

»الـموافقات« )3/)35).   (((
»تفســري الطربي« )468/9( 0950)، )095)، )095)، و»تفســري عبد الرزاق« ))/)8(،    (((
و»زاد الـمسري« ))/73)(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد الرزاق، وعبد بن محيد، 

وابن جرير، والنحاس يف »ناسخه«، عن قتادة بنحوه )8/3).
»تفســري الطربي« )57/4)، 58)( 3733، 3737، 3739، و»تفسري عبد الرزاق« ))/77(،    (3(

و»فتح القدير« ))/03)).
»تفســري الطــربي« )4/)6)69)( )376، 3777، )378، 3787، و»تفســري عبد الــرزاق«    (4(
))/77(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن أيب شــيبة، وابن جرير، عن جماهد بنحوه 
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ويف تفســري قولــه ســبحانه: ﴿ک ک گ گ گ گ﴾ ]البقــرة: 99)[: 
كانــت قريش تقول: نحن احلُْمس أهُل احلــرام، وال نخلف احلرم، ونفيض عن مزدلفة، 

فأمروا أن يبلغوا عرفة، جاء هذا عن جماهد، وقتادة، والسدي، والربيع، وغريهم))).

﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  تعــاىل:  قولــه  تفســري  ويف 
ۀ ۀ ہ ہہ﴾ ]البقــرة: 00)[ جــاء أن القوم يف جاهليتهــم بعد فراغهم من 
حجهم ومناســكهم جيتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم، فأمرهم اهلل يف اإلسالم أن يكون 
ذكرهــم بالثناء، والشــكر، والتعظيم لرهبــم دون غريه، وأن يلزموا أنفســهم اإلكثار من 

ذكره، جاء هذا عن جماهد، وقتادة، وسعيد بن جبري، وعكرمة، وغريهم))).

ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴾ ]األعراف: 
8)[ جــاء عن جماهــد أنه قال: كانــوا يطوفون بالبيت عــراة، يقولون: نطــوف كا ولدتنا 

أمهاتنا، فتضع الـمرأة عىل ُقُبلها النَّْسعَة أو اليشَء، فتقول:

ه         فمــــا بــــدا منــــه فــال ُأِحــــلُّه)3) اليــوَم يبــــُدو بعُضـــــه أو كـــــلُّ

وجاء عن سعيد بن جبري نحوه)4).

))/535(، وأورده أيضًا يف »الدر« عن قتادة بنحوه، وعزاه إىل عبد بن محيد ))/537).
»تفسري الطربي« )87/4)( 3835 ـ 3839، و»تفسري عبد الرزاق« ))/78(، و»زاد الـمسري«    (((

))/4))(، و»فتح القدير« ))/06)).
»تفسري الطربي« )97/4)( 3857 ـ )385، و»تفسري عبد الرزاق« ))/79(، و»زاد الـمسري«    (((

))/5))(، و»فتح القدير« ))/06)).
»تفسري الطربي« )))/377( )446)، والنسعة: قطعة جلد مضفورة توضع عىل صدر البعري.   (3(
القديــر«  و»فتــح   ،)(84/3( الـــمسري«  و»زاد   ،(45((  )39(/((( الطــربي«  »تفســري    (4(

.((99/((
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ويف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]األنعام: 00)[ قال احلســن: خرقوا 
بالتخفيف كلـمة عربية، كان الرجل إذا كذب يف النادي قيل: خرقها وربِّ الكعبة))).

وعند قوله ســبحانه: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]البقرة: 78)[ قال احلسن: 
كان الرجل إذا قتل قتياًل يف اجلاهلية فرَّ إىل قومه، فيجيء قومه فيصاحلون عنه بالدية، قال: 

، وقد أمن عىل نفسه، قال: فُيقتل، ثم ُيرمى إليه بالدية، فذلك االعتداء))). فيخرج الفارُّ

وعنــد تفســري قولــه ســبحانه: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ]النســاء: 7))[ قــال 
احلسن: كان لكل حي من أحياء العرب صنم، يسموهنا: أنثى بني فالن، فأنزل اهلل ﴿ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾)3).

3 ـ اإللـمـام بأشعار العرب:

االحتجاج بالشــعر يف اللغة دأب النحاة والبالغيني، ولـــم يكن فعلهم هذا بدعًا؛ 
ألن الصحابة والتابعني ســلكوا هذا السبيل يف تفســريهم لكتاب اهلل، حتى صار الشعر 
العــريب من مصادرهــم يف فهم آيات الكتــاب العزيز؛ ولذا ال نتعجــب عندما يروي لنا 
عكرمة عن ابن عباس األمر بذلك بقوله: إذا ســألتموين عن غريب اللغة فالتمســوه يف 

الشعر، فإن الشعر ديوان العرب)4).

»تفسري القرطبي« )53/7(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل أيب الشيخ عن احلسن بلفظ    (((
مقارب )353/3).

»تفســري الطربي« )377/3( 606)، 607)، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعزاه إىل وكيع،    (((
وعبد بن محيد، وابن جرير، عن احلسن به ))/))4).

»تفســري الطربي« )09/9)( 0438)، 0439)، و»زاد الـــمسري« ))/03)(، و»فتح القدير«    (3(
.(5(8/((

»الربهان« ))/93)(، وتكلـــم بعدها عن أجوبة مسائل نافع بن األزرق اخلارجي البن عباس،    (4(
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وعن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال: شهدت ابن عباس وهو يسأل عن عربية 
القرآن، فينشد الشعر))).

وعن ســعيد بن جبري، ويوســف بن مهران قاال: ما نحيص كم سمعنا ابن عباس 
ُيسأل عن اليشء من القرآن فيقول: هو كذا وكذا، ما سمعت الشاعر يقول: كذا وكذا؟))).
فإذا كان الشــعر مما يصح االستدالل به عىل غريب القرآن، فإنه يصح االستدالل 

به عىل صحة مذهب النحاة فيا ذهبوا إليه.
قــال أبو بكر بن األنباري: فقد جاء عــن الصحابة والتابعني كثريًا االحتجاُج عىل 

غريب القرآن ومشكله بالشعر)3).
وقال أيضًا: وجاء عن أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلـم، وتابعيهم رضوان اهلل 
عليهم من االحتجاج عىل غريب القرآن، ومشــكله باللغة والشــعر ما بنيَّ صحة مذهب 

النحويني يف ذلك)4).
بل نجد أن بعض التابعني كان شاعرًا كالشعبي)5).

ولـمـــا كان احلسن ـ رمحه اهلل ـ يتحرج من إنشاد الشعر لئال يذهب الناس به عن 
القرآن)6)، نجد يف الـمقابل من ينكر هذا التحرج.

وأجوبته له بالشعر.
»فضائل الصحابة« ))/)98( 938).   (((

»فضائل الصحابة« ألمحد ))/963( 880)، 6)9).   (((
»اإلتقان« ))/57)).   (3(

»تفسري القرطبي« ))/0)).   (4(
ينظر ترمجة الشعبي ))/354).   (5(

»البيان والتبيني« ))/9))(، حتى قيل: إنه لـم ينشد إال بيتًا واحدًا، وهو قول عدي الغساين:   (6(

بميت ــراح  ــاسـ فـ ــات  ــ م مـــن  ــس  ــي ــاء ل ــيـ ــت مـــيـــت األحـ ــي ــم ـــ ــام ال ــ  إنـ
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ــاك يعيبون إنشاد الشعر،  فقد قال األصمعي لسعيد بن الـــمسيب: هاهنا قوم نسَّ
قال: نسكوا نسكًا أعجميًا))).

ويــروى هذا اخلرب أيضًا عــن ابن أنعم أنه قــال: قلت البن الـــمسيب: إن عندنا 
رجاًل من األنصار يقال له: إســاعيل بن عبيد من العباد، إذا ســمعنا نذكر شــعرًا صاح 

علينا، فقال سعيد: ذاك رجل نسك نسك العجم))).

والظاهــر أن أكثــر التابعــني لـــم يتحرجوا من االعتــاد عىل الشــعر كمصدر من 
مصادر التفســري، بل حتى احلســن ورد عنه ذلك، ففي تفســري قولــه تعاىل: ﴿ڃ چ 

چ﴾ ]القيامة: 9)[ قال احلسن: لفت ساق اآلخرة بساق الدنيا، وذكر قول الشاعر:

وقـــامت احلــــرُب بنـــا عــىل ســـــاِق)3)

والـــمطالع يف كتب التفســري جيد الـــمزيد من األمثلة، بل ترجم ابن أيب شــيبة يف 
عر من القرآن)4). كتاب فضائل القرآن من »الـمصنف« فقال: ما ُفرسِّ بالشِّ

فما جــاء عن التابعني يف ذلك ما روي عند تفســري قوله تعاىل: ﴿ېئ ېئ ېئ﴾ 
]النازعات: 4)[، قال الشعبي: باألرض، ثم أنشد أبياتًا ألمية، وفيها:

حلــــم ســـــــاهرٍة وبحـــــــِر)5)

وكان يتمثل به كثريًا. ينظر: »خزانة األدب« )87/4)(، و»احليوان« )508/6).  
»البيان والتبيني« ))/)0)(، وذكر بعضهم أن الـمراد به احلسن.   (((

»رياض النفوس« ))/07)).   (((
أورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد بن محيد )8/)36).   (3(

»الـمصنف« البن أيب شيبة )0)/474).   (4(
»الـــمصنف« البــن أيب شــيبة )0)/475( 0034)، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه    (5(
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ويف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ۈ ٴۇۋ﴾ ]احلج: 36[ قال ســعيد بن جبــري: القانع 
خ: السائل، ثم أنشد أبياتًا للشاَّ

لـمـــاُل الـمـــرِء ُيصلِـــُحه فُيغــــنِي           َمفـــاقَره أعـــفُّ مــن الُقنُــــــوِع)1)

4 ـ معرفة فقه اللغة:

الـمقصود بمعرفة فقه اللغة هو معرفة البنية األساس للكلـمـات وأساس األلفاظ، 
وما اشتق منها، وما كان من باب اإلجياز، أو التقديم والتأخري، وما إىل ذلك.

وأحاول هنا أن أبرز مدى اســتيعاب التابعني هلذه األمور، ومن ثم االستفادة منها 
يف التفسري.

أ ـ االشتقاق:

الحظ التابعون اشــتقاق الكلـمـــات يف اللغة، فقاموا بالتفسري بناًء عىل ما فهموه 
من االشتقاق، وقد شمل ذلك االشتقاق من األساء، وصيغ األفعال، وغري ذلك، ومن 

أمثلة ذلك:

ما جاء عن جماهد يف تفسري الكعبة قال: إنا سميت الكعبة ألهنا مربعة))).

وكذا قال عكرمة)3).

البن أيب شيبة، وعبد بن محيد عن الشعبي )408/8).
الـــمرجع الســابق )0)/475( 0035)، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه البن أيب شــيبة،    (((

وعبد ابن محيد، عن سعيد بنحوه )55/6).
»تفسري الطربي« )))/90( 780))، و»الـمصنف« البن أيب شيبة )4/)))(، و»زاد الـمسري«    (((

.(4(9/((
»تفسري الطربي« )))/90( )78))، و»زاد الـمسري« ))/9)4(، وأورده السيوطي يف »الدر«،    (3(
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َانة))). وقال جماهد: وإنا سميت الُبْدن من أجل السِّ

وقال جماهد يف تفسري اإليالف: ألفوا ذلك فال يشق عليهم يف الشتاء، أو الصيف))).

ويف قولــه: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]البلد: 6)[ قال جماهد: الـــمطروح يف الرتاب ليس له 
بيت)3).

وعن احلســن قال: إنا ســمي احلج األكــرب من أجل أنه حــج أبو بكر احلجة التي 
حجها، واجتمع فيها الـمسلـمون، والـمرشكون، ووافق أيضًا عيد اليهود، والنصارى)4).

وقال أبو العالية: إنا سمي العجل؛ ألهنم َعجلوا فاختذوه قبل أن يأتيهم موسى)5).

وقال قتادة: إنا سمى اهلل حييى؛ ألن اهلل أحياه باإليان)6).

وعن إبراهيم النخعي قال: سمي الـمسيح؛ ألنه مسح من الذنوب)7).

وعزاه إىل ابن أيب شيبة، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن الـمنذر عن عكرمة بنحوه )3/)0)).
»الـــمصنف« البن أيب شــيبة )4/)))(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن أيب شيبة،    (((

وعبد بن محيد، وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم، عن جماهد بنحوه )50/6).
»فتــح البــاري« )730/8(، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه إىل الفريــايب، وابن جريــر،    (((

وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم، عن جماهد بلفظ مقارب )635/8).
»فتح الباري« )704/8(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل الفريايب، وعبد بن محيد عن    (3(

جماهد به )5/8)5).
»تفســري الطربي« )4)/8))( 6459)، و»زاد الـــمسري« )396/3(، و»تفســري عبد الرزاق«    (4(

))/66)(، و»فتح القدير« ))/335).
»تفسري الطربي« ))/68( 4)9، و»تفسري ابن أيب حاتم« ))/64)( 6)5.   (5(

»تفسري الطربي« )370/6( 6950، و»تفسري ابن أيب حاتم« ))/35)( 408، و»زاد الـمسري«    (6(
.(38(/((

»تفسري الطربي« )4/6)4( 7064، 7065.   (7(
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وقال جماهد يف قوله: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]اإلنسان: 8)[، قال: سميت بذلك لسالسة 
ة َجريا))). سبيلها، وحدَّ

ًا))). وعن السدي يف اسم إبليس قال: إنا سمي إبليس حني ُأبِلس متحريِّ

وعن جماهد قال: إنا سمي الـميرس؛ لقوهلم: أيرسوا وأجزروا)3).

وعن سعيد قال: إنا سموا احلواريني ببياض ثياهبم)4).

وعطــاء مــع أنه لـــم يكن متقدمــًا يف اللغــة إال أنه ُأثِــر عنه أيضــًا يشء من ذلك، 
والـمتوقع أن يكون يف الـمناسك، لـمـا ُعرف عنه من اهتام بذلك، فقد قال: إنا سميت 
عرفــة أن جربيــل كان ُيــري إبراهيم عليه الســالم الـــمناسك، فيقــول: عرفت عرفت، 

فسميت عرفات)5).

وعن سعيد بن جبري: يف سبب اشتقاق آدم قال: خلق آدم من أديم األرض)6).

وقــال قتادة يف النصارى: إنا ســموا نصارى؛ ألهنم كانــوا بقرية يقال هلا: نارصة، 
ينزهلا عيسى ابن مريم، فهو اسم تسموا به، ولـم يؤمروا به)7).

ب ـ اإلجياز واحلذف:

لقــد اهتم التابعــون بمعرفة الرتاكيــب العربية، وما يتعلق هبا والـــمفهوم من كل 

»تفسري ابن كثري« )7/8)3(، و»زاد الـمسري« )438/8(، و»تفسري عبد الرزاق« )338/3).   (((
»تفسري الطربي« ))/509( 704، و»تفسري ابن أيب حاتم« ))/)))( 365، 366.   (((

»تفسري الطربي« )4/))3( 06)4.   (3(
»تفسري الطربي« )449/6( 4))7، و»زاد الـمسري« ))/394).   (4(

»تفسري الطربي«: )74/4)( 3796.   (5(
»تفسري الطربي«: ))/)48( )46، 463.   (6(

»تفسري الطربي«: ))/45)( 097)، 098).   (7(
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تركيــب، وما إىل ذلــك، ولقد جاءت النصوص عنهم بتفســري اآليــات بإيضاح موضع 
اإلجياز، أو احلذف، أو الزيادة، مما يؤكد أن النواة األوىل هلذا العلـــم قد غرست يف عهد 
دة يف قواعد، أو مضبوطة بضوابط، إال أهنم كانوا  التابعني، ولـم تكن هذه األدوات مقعَّ
يفهموهنا بالسليقة العربية، ولذا لـم يكن االهتام منصبًّا عىل حتديد القواعد بقدر ما كان 

اهلدف هو فهم اآليات، وفيا ييل بعض األمثلة الدالة عىل ذلك:

فعــن قتادة عند تفســري قوله ســبحانه: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ﴾ ]آل عمــران: 59)[ 
قال: فربمحة من اهلل لنت هلم)))، إشارة إىل أن الـميم زائدة.

وعنــد قولــه تعــاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ﴾ ]اإلرساء: 3[ أشــار جماهــد إىل حذف 
حرف النداء، فقال: هو عىل النداء: يا ذريَة َمن محلنا مع نوح))).

ويف قولــه تعــاىل: ﴿ڄ ڄ﴾ ]الـــمؤمنون: 0)[ قــال جماهــد: بثمــره)3)؛ أي: بثمر 
الدهن، فجعله من باب حذف الـــمضاف وإقامة الـــمضاف إليه مقامه، وهو رضب من 

أرضب اإلجياز.

وعند تفســري قوله تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]البلد: )[، قال جماهد: )ال(: رد عليهم، 
أقسم هبذا البلد)4).

ر الـمنفي بـ)ال( غري القسم الـموجود. وهنا أيضًا نجده قد قدَّ

»تفسري الطربي« )7/)34( 9))8، ويقال يف مثل هذا: إن الـميم زائدة للتوكيد.   (((
»تفسري جماهد« ))/357(، و»زاد الـمسري« )9/5(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن    (((

أيب حاتم )36/5)(، و»فتح القدير« )08/3)).
»تفسري الطربي« )8)/0)).   (3(

»تفسري ابن كثري« )4/8)4(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل الفريايب وابن أيب حاتم عن    (4(
جماهد به )7/8)5(، و»فتح القدير« )5/)44(، و»زاد الـمسري« )6/9))).
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ج ـ التقديم والتأخري:

من األســاليب التي ُعني هبا الـــمفرسون أيضًا أســلوب التقديم والتأخري، وهذا 
ال يكاد يعرفه وجيزم به إال من كان متضلعًا من اللغة، وأساليبها.

ولذا لـــم نجده يكثر يف تفسري التابعني ككثرة كالمهم يف االشتقاق، وقد وجدت 
مجلة صاحلة من ذلك مبثوثة يف التفسري أحاول أن أبرز شيئًا منها، فما ورد عنهم:

يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]طــه: 9))[ قال 
جماهد: األجل الـــمسمى الـــموت، وفيه تقديم وتأخري، يقول: لوال كلـــمة ســبقت من 

ربك، وأجل مسمى لكان لزامًا))).

ويف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ىت يت جث مث ىث يث حج﴾ ]ص: 6)[ قال عكرمة: 
هذا من التقديم والتأخري، يقول: هلم يوم احلساب عذاب شديد با نسوا))).

وعند السدي يف قوله تعاىل: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺٿ﴾ ]الـمـــائدة: 6[، قال: أما ﴿ٺ ٺ ٺٿ﴾ فيقول: اغسلوا 

وجوهكم، واغسلوا أرجلكم، وامسحوا برؤوسكم، فهذا من التقديم والتأخري)3).

ب(: 5 ـ معرفة اشراك اللغات )الـمعرَّ

اختلــف أهل العلـــم يف وجود الكلـمـــات األعجمية يف القــرآن، فأثبت بعضهم 

»تفســري جماهد« ))/406(، وأورده السيوطي يف »اإلتقان«، وعزاه البن أيب حاتم عن جماهد به    (((
.((7/((

»تفســري الطــربي« )3)/)5)(، و»زاد الـــمسري« )4/7))(، وأورده الســيوطي يف »الــدر«    (((
و»اإلتقان«، عن ابن جرير عن عكرمة به )70/7)(، ))/7)(، و»فتح القدير« )430/4).

»تفسري الطربي« )0)/55( )46)).   (3(
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ذلك، واســتدلوا عىل ذلك بأمثلة كثرية، ورأى آخرون أن هذه األمثلة ال تعدو أن تكون 
مما اشرتكت فيه اللغات، ولكل فريق أدلته واستنباطاته))).

ومما يالحظ يف هذا أن الـــمفرسين الذين كانوا عربًا أصالء لـــم ُيوُلوا هذا اجلانب 
اهتامــًا، ولعل أكثر الـــمهتمني بذلك هم مــن غري العرب، ولذلك نجــد الفرق يف هذا 
الباب بني الـمروي عن عكرمة مثاًل ـ ويعد من أكثرهم يف هذا الباب، وهو من الـموايل ـ 
وبني الـــمروي عن قتادة الســدويس العريب األصل، بل يقارن يف ذلك ما كان مرويًا عن 

الصحابة با كان عن التابعني.

وإذا نظرنا إىل بعض الكلـمـــات التي قيل عنهــا أعجمية فإننا ال نجد ما يدل عىل 
أهنــا ليس هلا أصــل يف العربية بوجه، وهــذا ما يؤكد أن هذه الكلـمـــات مما توافقت فيه 
اللغات، بدليل أهنم يقولون يف رشح الكثري منها: إن معناه يف الفارســية أو احلبشية كذا، 

وكذا.

وقد يكون الـــمراد أن العرب قــد أخذت هذه الكلـمـــات، وهضمتها، وأجرت 
عليهــا قوانينهــا، فــكأن احلديــث إنا هــو عن أصل هــذه الكلـمـــات، ال عــن أفرادها 

الـموجودة يف القرآن))).

وعىل ذلك حيمل ما ورد عن السلف يف الكالم عىل هذا الباب، فمن ذلك ما جاء 
عن سعيد بن جبري، وأيب ميرسة عمرو بن رشحبيل أنَّ القرآن نزل بكلِّ لسان)3).

يراجع يف هذه الـــمسألة »تفســري القرطبي« ))/49(، و»الربهان« ))/87)(، و»فتح الباري«    (((
)8/)5)(، و»اإلتقــان« ))/78)(، و»الـــمهذب فيــا وقــع يف القــرآن من الـــمعرب« )ص: 

.(657
»تفسري الطربي«، الـمقدمة ))/3)0)(، وينظر: »علوم القرآن« لعدنان زرزور )ص: 399).   (((

»الـمصنف« البن أيب شيبة )0)/469).   (3(
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وعن ســعيد قال: قالت قريش: لوال أنزل هذا القرآن أعجميًا وعربيًا؟ فأنزل اهلل 
﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې  ذكــره:  تعــاىل 
ې ېى﴾ ]فصلت: 44[، فأنزل اهلل بعد هذه اآلية يف القرآن بكل لسان فيه: ﴿ڻ 

ڻ ڻ ﴾ ]الفيل: 4[، قال: فارسية أعربت )سنك وكل())).

فهذه اآلثار وما شاهبها حُتَمل عىل ما سبق تقريره.

فإذا جئنا إىل الـــمدارس التفسريية نجد أن الـــمدرسة الـــمكية حظيت بأكرب نتاج 
ب، وقد حاولت أن أستخلص أسباب ذلك فتبني يل ما ييل: من أمثلة الـمعرَّ

) ـ مكة وموقعها الـــمعظم، ممــا جعل الناس يثوبون إليها مــن كل مكان للحج، 
والعمرة، وفيهم من أسلـم، ولـم يكن من العرب.

)ـ  قــرب مكة من القبائل العربية الـــمتامخة للحجــاز، وأخذ أئمتها عن أهل هذه 
القبائل.

3 ـ اعتمدت الـــمدرسة الـــمكية يف الدرجة األوىل عىل الـــموايل من غري العرب، 
وهلم معرفة باللغات األعجمية، فقد كان كل من عكرمة، وجماهد، وســعيد، وعطاء من 
الـــموايل، يف حني كانت الـــمدارس األخرى كالكوفة مثاًل أئمتها من العرب كالشعبي، 
والنخعي، حتى احلســن البرصي، وإن كان من الـــموايل فقد نشــأ يف الـــمجتمع العريب 
الرصف الذي قلَّ الـــموايل فيه، وهو الـــمجتمع الـمدين؛ لذا لـــم يكثر عندهم االهتام 

ب، بل إن شئت فقل: لـم يلحظوا أن يف القرآن ما هو غري عريب))). بالـمعرَّ

»تفســري الطربي« ))/4)(، وأورده الســيوطي عن عبد بن محيد، وابن جرير، عن سعيد بنحوه    (((
.(333/7(

ب، لكنه نادر، أو قليل  هــذا األعم األغلب، وإال فقد جيد القارئ أن منهم من يشــري إىل الـــمعرَّ   (((
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ب كان يكثر مــن لغته التي يعرفها من  وممــا يالحظ أيضًا أن من كان يفرسِّ الـــمعرَّ
غري العربية كا كانت أكثر اللغات الدائرة يف تفسري عكرمة النبطية، واحلبشية))).

4ـ  ومن األسباب أيضًا أن ابن عباس شيخ الـمدرسة قد تكلـم يف ذلك، فقد سئل 
جال))). مثاًل عن الَقْسَورة، فقال: ما أعلـمه بلغة أحد من العرب األسد، هي ُعْصبُة الرِّ

فإذا كان شــيخ الـــمدرسة ابن عبــاس قد تكلـــم يف ذلك فليس غريبــًا أن يكون 
التالميذ من الـمكثرين فيه.

ب عند التابعني، واعتادهم  وفيا ييل بعض األمثلة الدالة عىل وجود القول بالـمعرَّ
عىل اللغة يف ذلك، وتأثرهم به يف التفسري.

فعن عكرمة قال: ﴿ڄ ﴾ باحلبشية: يا رجل)3)، وقيل: بالنبطية)4).

وعن عكرمة: ﴿ہ ہ﴾: حطب باحلبشية)5).

وعن جماهد: ﴿جت حت خت ﴾ ]الشعراء: )8)[ قال: العدل بالرومية)6).

وعن جماهد: )الطور( اجلبل بالرسيانية)7).

بالنسبة للـمدنيني، واهلل أعلـم.
»الـمصنف« البن أيب شيبة )0)/)47347(، و»فنون األفنان« )ص: )34).   (((

»تفسري الطربي« )9)/69)(، و»الدر الـمنثور« )339/8).   (((
»الـــمصنف« البــن أيب شــيبة )0)/470(، و»الــدر الـــمنثور« )550/5(، و»زاد الـــمسري«    (3(

.((69/5(
»تغليق التعليق« )4/)5)(، و»زاد الـمسري« )69/5)(، و»فتح القدير« )355/3).   (4(

»تغليق التعليق« )57/4)).   (5(
»الـمصنف« البن أيب شيبة )0)/470(، و»زاد الـمسري« )35/5(، و»فتح القدير« )9/3))).   (6(
رواه البخاري معلقًا يف كتاب التفسري، باب سورة ﴿ں﴾. ينظر: »الفتح« )8/)60(، و»فتح    (7(
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وعن عكرمة: )اجِلْبت( بلسان احلبشة: شيطان، و)الطاغوت(: الكاهن))).

وعن ابن جبري مثله))).

وممــا يدل عــىل تقدم عكرمــة يف اللســان احلبيش أهنم كانــوا يراجعونــه يف ذلك، 
ويســتفصلونه، فقد قيل له: القسورة باحلبشــية: األسد، فقال: القسورة: الرماة، واألسد 

باحلبشية عنبسة)3).

ومــن األمثلــة أيضًا ما جاء عند تفســري قوله تبارك وتعــاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ﴾ ]األنعام: 75[ قال عكرمة عن )الـــملكوت(: هو الـــملك غري أنه 

بكالم النبط ملكوتا)4).

وعن عكرمة: قال: جربيل اسمه عبد اهلل، وميكائيل اسمه عبيد اهلل، )إيل(: اهلل)5).

وممــا يدل عــىل تقدم معرفتهم باللغة األعجمية: أن احلســن كان يفرس قوله تعاىل: 

القدير« )94/5).
رواه البخاري معلقًا يف كتاب التفسري، باب: ﴿ۇ ۆ ۆ﴾. ينظر: »الفتح« )8/)5)(، و»زاد    (((

الـمسري« ))/07)).
»تفسري الطربي« )463/8( 9773، و»فتح الباري« )8/)5)).   (((

»فتح الباري« )676/8).   (3(
»تفســري الطــربي« )))/)47( 3444)، 3445)، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه إىل    (4(

عبد بن محيد، وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم عن عكرمة بنحوه )3/)30).
»تفســري الطــربي« ))/390( 4)6)، 6)6)، 8)6)، و»زاد الـــمسري« ))/9))(، وأورده    (5(
الســيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن الـــمنذر، عــن عكرمة بزيادة يف آخــره ))/5))(، وأورده 
أيضا بلفظ: جرب عبد، وإيل اهلل، وميك عبد، وإيل اهلل، وإرساف عبد، وإيل اهلل، وعزاه إىل وكيع، 

وابن جرير ))/6))).
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﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴾ ]األعــراف: 40[، بأنــه اجلمــل احليوان الـــمعروف، وكان منهم 
من يرى أنه احلبل الغليظ)))، فذهب بعضهم يســتفهمه فقال له: أشــرت أشرت، أي: اجلمل 

بالفارسية))).

ويف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]البقرة: 96[ قال ابن جبري: هو 
قول أهل الرشك بعضهم لبعض إذا عطس: )زه هزار سال()3).

* * *

وهو مروي عن ابن عباس وغريه، ُيراجع يف ذلك »تفسري الطربي« )))/)43( 4640).   (((
»تفسري الطربي« )))/9)4( 6)46).   (((

»تفسري الطربي« ))/373( )59)، و»زاد الـمسري« ))/7))(، و»تفسري ابن كثري« ))/8))(    (3(
وزه: أي ِعْش، هزار: ألف، سال: سنة.





الـمبحث اخلامس

االجتهاد

االجتهاد: هو بذل الوسع))).

واالجتهاد يف التفســري بذل الوســع يف اســتخراج الـــمعاين، واســتنباط الفوائد، 
واالســتنارة باحلكمة، وتتبع الـــمعنى، والتطبيق الفعيل ألمــر اهلل بالتدبر ﴿چ چ 
چڇ﴾ ]النساء: )8[، ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]ص: 9)[، وألمر اهلل باالستنباط 

﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴾ ]النساء: 83[، ﴿ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]آل عمران: 7[))).

ويف جمــال االجتهاد والنظر تتفاوت األفهام، وختتلف األذهان، وتتســابق العقول 
فيه مسابقة الفرسان، فمنهم من حز العظم، وطبق الـمفصل، ومنهم من سدد، وقارب، 
وئ وئۇئ﴾  وآخر رمــى فأخطــأ، ﴿ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ 

]البقرة: 69)[.

قًا يف تفكريه، ممعنًا يف تدبره، قادرًا  نًا من علومه، متعمِّ فكلـمـــا كان الـــمفرسِّ متمكِّ
عىل استحضار النصوص الـمتشاهبة، كان أقدر عىل النظر الصحيح الذي جيلو الغوامض، 
ويزيل االلتباس، ويكشــف مشكل الـــمعاين، وهذا ال يبلغه كل واحد؛ ألن هذا ال يتم 

»خمتار الصحاح« )ص: )0)).   (((
والشاهد يف ذلك قراءة جماهد بالوصل، ال الوقف عىل اسم اجلاللة، والـمراد معرفتهم التفسري.   (((
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إال بمنحــة من اهلل للعبد بالفطنة، ورسعة البدية، وســعة األفق، والتوفيق لألوفق، وال 
بد من وسائل معينة قبل الغوص وراء درر الـمعاين.

* اجتهاد التابعني يف التفسري:

لقــد اجتهــد التابعون يف التفســري اجتهادًا عظيــًا، يدلنا عىل ذلك كثرة الـــمنقول 
عنهم، مع اختالف مدارســهم، وتنوع مشــارهبم، وقد تلقوا التفسري عن الصحابة، وإن 

كانوا يتكلـمون يف بعض ذلك باالستنباط واالستدالل))).

واالجتهاد كا هو معلوم منه ما هو حممود، ومنهم ما هو مذموم.

فالـــمذموم: مــا كان تابعــًا للهوى، وهــو الذي جــاءت النصــوص بالنهي عنه، 
والتحذير من التورط فيه))).

وأما الـمحمود: فا كان بعد استجاع األدوات، واالطالع عىل اللغات واللهجات، 
ومعرفة األمارات، والدالالت.

وقد كان تفســري التابعني من هذا الباب، ولذا قال اإلمام الرتمذي رمحه اهلل: وأما 
الذي روي عن جماهد، وقتادة، وغريمها من أهل العلـــم أهنم فرسوا القرآن، فليس الظن 
هبم أهنم قالوا يف القرآن وفرسوه بغري علـم، أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل 

عىل ما قلنا، أهنم لـم يقولوا من قبل أنفسهم، بغري علـم. 

وعقب شــيخ اإلسالم بعد نقله كالم الرتمذي هذا فقال: فمن قال يف القرآن برأيه 
فقد تكلف ما ال علـم له به، وسلك غري ما أمر به، فلو أنه أصاب الـمعنى يف نفس األمر 

»مقدمة ابن تيمية يف التفسري« )ص: 38).   (((
ينظر اآلثار الواردة يف ذلك يف »جمموع الفتاوى« )3)/373).   (((
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لــكان قد أخطأ؛ ألنه لـــم يأت األمَر من بابــه، كمن حكم بني النــاس عىل جهل فهو يف 
النار، وإن وافق حكمه الصواب يف نفس األمر، لكن يكون أخف جرمًا ممن أخطأ، واهلل 

أعلـم))).

وقــال أيضًا بعد أن ذكر اآلثار عن الســلف يف تعظيم التجرؤ عىل التفســري: فهذه 
اآلثار الصحيحة وما شاكلها من أئمة السلف حممولة عىل حترجهم عن الكالم يف التفسري 
با ال علـــم هلم به، فأما من تكلـــم با يعلـــم من ذلك لغة ورشعًا فال حرج عليه، وهلذا 
روي عن هؤالء وغريهم أقوال يف التفسري، وال منافاة؛ ألهنم تكلـموا فيا علـموه وسكتوا 
عا جهلوه، وهذا هو الواجب عىل كل أحد، فإنه كا جيب الســكوت عا ال علـــم له به، 
فكذلك جيب القول فيا سئل عنه مما يعلـمه؛ لقوله تعاىل: ﴿پ پ ڀ ڀ﴾))).

ويؤكــد هذا أيضًا ما ورد عن ابن عباس أنه قال: التفســري عىل أربعة أوجه: وجه 
تعرفــه العرب من كالمها، وتفســري ال يعذر أحد بجهالته، وتفســري يعلـــمه العلـمـــاء، 

وتفسري ال يعلـمه إال اهلل تعاىل ذكره)3).

فهــذا يــدل عــىل تفــاوت مراتــب التفســري، وأن العلـمـــاء يعرفون من التفســري 
ما ال يعرفه غريهم، ولو لـــم يكن االجتهاد واألثر، لـــم يكن فرق بينهم، وبني غريهم، 

واهلل أعلـم.

* مواطن االجتهاد يف تفسري التابعني:

ومع كثرة الـمنقول عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم، وعن صحابته يف التفسري، إال 

»جمموع الفتاوى« )3)/373(، و»حتفة األحوذي« )64/4).   (((
»جمموع الفتاوى« )374/3).   (((

»تفسري الطربي« ))/75( )7.   (3(
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أن هذه الروايات الكثرية لـــم تستوعب بيان كل آي القرآن، ولـــم حتط هبا، وال غرو فإن 
ا حتى يومنا هذا، ال تشــبع منه  ا طريًّ القرآن الكريم معني ال ينضب، وما زال القرآن غضًّ

العلـمـاء، وال خيلق مع كثرة الرتديد.

ولــذا فقد ظهــرت اجتهــادات التابعني يف التفســري، حتــى إبان عهــد الصحابة، 
وشملت اجتهاداهتم مواطن كثرية، غالبها مما سكت عنه الصحابة، ومن أمهها:

) ـ بيان الـــمراد مــن النص، وذلك إذا كان النص خفي الداللة بســبب إمجال يف اللفظ، 
أو الرتكيب.

) ـ رفع التعارض بني النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض، وهذا من أكثرها))).

3 ـ استنباط بعض األحكام من النصوص القرآنية.

4 ـ بيان الفروقات بني ما تشابه من الكلـمـات، والـمعاين، والتفسري بني النظائر.

5 ـ العناية الفائقة بدقائق من علـــم الكتاب العزيز، كمباحث عد اآلي، والكلـمـــات يف 
القرآن، وغريها.

* قيمة اجتهاد التابعني:

ولـمـا كان ذلك كذلك، عظم اجتهاد التابعني، وتنوع، حتى عدَّ بعض أهل العلـم 
إمجاعهم يف التفسري حجة.

يقول شــيخ اإلســالم: قال شــعبة بن احلجاج وغريه: أقوال التابعــني يف الفروع 
ليســت حجة، فكيف تكون حجة يف التفســري؟ يعني أهنا ال تكون حجة عىل غريهم ممن 

سيأيت مزيد بيان هلذا يف فصل منزلة تفسري التابعني ))/)39).   (((
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خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أمجعوا عىل اليشء فال يرتاب يف كونه حجة، فإن اختلفوا 
فال يكون قول بعضهم حجة عىل بعض، وال عىل َمن بعدهم))).

ولقــد كانت قدرة التابعني عىل االجتهاد واالســتنباط تفوق قدرة من جاء بعدهم 
من صغار التابعني، ومن بعدهم.

فمثــاًل نجد جماهدًا من أكثرهم اجتهــادًا، يف حني أن من أخذ عنه كان عمله النقل 
فحسب، كا هو حال ابن أيب َنِجيح، وغريه.

وكــذا كان حال ســعيد بن أيب َعُروبــة، ومعمر مع قتــادة، والربيع بــن أنس مع 
أيب العاليــة، واألمثلة كثرية، وهلذا كان اجتهاد التابعــني مقدمًا يف اجلملة عىل اجتهاد من 
جاء بعدهم، وال أدل عىل ذلك من اعتاد األئمة من مفرسي الســلف عىل أقواهلم، حتى 

إن الـمروي عنهم يف التفسري فاق الـمروي عن الصحابة وعن أتباع التابعني))).

* أدوات االجتهاد عندهم:

أما عن أدوات االجتهاد عندهم، فيمكن أن نلحظ منها أربعًا بوضوح:

) ـ معرفة أوضاع اللغة العربية وأرسارها: فإن ذلك يعني عىل فهم اآليات.

يقول جماهد: ال حيلُّ ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلـم يف كتاب اهلل إذا لـم 
يكن عالـمـا بلغات العرب)3).

) ـ معرفة عادات العرب يف أقواهلا، وأفعاهلا، والوقوف عىل جماري أحواهلا.

»جمموع الفتاوى« )3)/370).   (((
وقد سبق تفصيل ذلك يف فصل مصادر تفسري التابعني ))/4)) ـ 5))).   (((

»الربهان« ))/)9)).   (3(
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3 ـ معرفــة أســباب النزول، وهــو من أقوى الطــرق يف فهم معاين القــرآن)))، وكان من 
أعلـمهم وأكثرهم إعاالً هلذا عكرمة.

4 ـ قوة الفهم، وسعة اإلدراك، وهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

ومــن هنا نــدرك فضلهم، وعلـــمهم، فإهنم ما دخلوا التفســري إال مــن بابه، وما 
عاجلوا األمر إال عن علـم، ودراية، وهذا شأن الربانيني من العلـمـاء يف كل عرص.

* مميزات اجتهاد التابعني:

لقد متيز اجتهاد التابعني بعدة ميزات جعلته أهاًل ألن يكون الســابق يف الـــميدان، 
والـمقدم عىل اجتهادات من بعدهم.

ولقد تبني يل بعد البحث، واجلمع، ومراجعة تفاســريهم، أن اجتهادهم متيز بعدة 
مميزات، بياهنا كالتايل:

1 ـ تنوع عبارات االجتهاد وتعددها:

لقــد اختلف مســلك التابعــني يف بــاب االجتهاد، فنجــد منهم أحيانــًا من يفرس 
بالقاعــدة الكلية، وأحيانًا منهم من يفرس بالـــمثل، والقصــة، وإذا دققنا البحث نجد أن 
من كان منهم ال يتوسع يف االجتهاد يعتمد عىل التفسري بالـــمثال، ولذا تتنوع عباراهتم، 
اها واحد، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع، ال اختالف  ومؤدَّ

تضاد))).

»جمموع الفتاوى« )3)/336، 337).   (((
سيأيت تفصيل ذلك يف مبحث نوع االختالف يف التفسري بني مفرسي التابعني ))/365).   (((
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ولـمــا كان أكثـر آيـات القـرآن هلا صفة العموم، فقد كثر هـذا النوع من االختالف 
عندهـم، واحتملـت اآليـات أكثـر من وجـه، بل إن اآليات التي هلا سـبب نـزول خاص، 
قـد نـص فيهـا العلـمــاء عـىل أن العـربة بعمـوم اللفـظ، فنقـل عنهـم االختـالف فيهـا، 
وهـو مـن هـذا الـرضب، فإنـه قـد يقـول الــمفرس: إن هذه اآليـة نزلـت يف كـذا، وال يريد 
اختصاصهـا بـه، كـا يف آيـة الظِّهار نزلت يف امـرأة أوس بن الصامت، وآيـة اللِّعان نزلت 
يف ُعَويمـر الَعْجـالين، أو هالل بـن أميـة، واآليـة التـي هلا سـبب معـني فهي تتنـاول ذلك 
الشـخص، وغـريه ممـن كان يف منزلتـه، ولـذا »فإن قوهلم: نزلـت هذه اآلية يف كـذا يراد به 
تـارة أنـه سـبب النـزول، ويراد بـه تارة أن ذلك داخل يف اآلية، وإن لــم يكن السـبب، كا 

تقـول: َعنـى هبذه اآلية كـذا«))).

وقد ختتلف عبارة الـمفرس الواحد أحيانًا، وينقل عنه أكثر من عبارة لتغري اجتهاده، 
كا ورد عن جماهد مثاًل، فإنه قد أكثر من االجتهاد فنقلت عنه العديد من الروايات خمتلفة 
يف اآليــة الواحــدة أحيانًا، ومتقاربة يف أحيان أخرى، هــذا إن دل عىل يشء فإنا يدل عىل 

كثرة تعرضه لآليات، وتفسريها، واالجتهاد يف بيان معناها، وتوضيحه.

فمــن ذلك ما ورد عنه عند تأويل قوله تعــاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]البقرة: 7[، قال 
، فإذا  األعمــش: أرانــا جماهد بيده فقال: كانــوا يرون أن القلب يف مثل هــذا يعني الكفَّ
، وقال بإصبع  أذنــب العبد ذنبًا ُضمَّ منه، وقــال بإصبعه اخلنرص هكذا، فإذا أذنــب ُضمَّ
، وقال بإصبــع أخرى هكذا، حتى ضم أصابعــه كلها، قال: ثم  أخــرى، فــإذا أذنب ُضمَّ

ُيطبع عليه بطابع))).

»جمموع الفتاوى« )3)/339).   (((
»تفسري الطربي« ))/58)( 300.   (((
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ويف رواية قال رمحه اهلل: الران أيرس من الطبع، والطبع أيرس من اإلقفال، واإلقفال 
أشد ذلك كله))).

2 ـ اإلجياز غري الـمخل:

غلــب عىل تفســري التابعني العبارات الـــموجزة، والتي حتمل يف ثناياها الـــمعاين 
العظيمة، وال يظهر يف أســلوهبم اإلطناب واالســتطراد، الذي نجــده يف عبارات الكثري 
ممن جاء بعدهم، ولذلك جيد الـــمطالع لكتب التفسري بيان الـــمعنى عندهم يف كلـمـات 

معدودة.

وهذا من الـــمفارقات الرئيسة بني التابعني، وأتباعهم، فإننا نجد التابعني ال سيا 
يف طبقــة كبارهــم ومتوســطيهم)))، يغلب عىل عباراهتم الســبك واإلجياز غري الـــمخل 
الـــمؤدي إليضاح الـــمعنى بأبلغ عبارة وأقرصها، فكانت غالب كلـمـاهتم جامعة، لـم 

يرق إىل مستواها من جاء بعدهم من أتباعهم.

3 ـ عمق التأمل، ودقة التفسري:

لقــد عرف التابعــون عظمة القرآن، وترشبت به قلوهبــم، وعظم يف أعينهم تناول 
الصحابــة الكرام لآليــات، فأعملوا النظر ودققــوا الفكرة، فبان هلــم أن كتاب اهلل بحر 
ال تنقــيض عجائبــه، فاختذوا ثاقب العقول ســفنًا خاضــوا هبا جلجه، فاســتخلصوا درر 

الـمعاين من جواهر ألفاظه، واستنبطوا آللئ األحكام من بديع آياته.

»تفسري الطربي« ))/59)( 303.   (((
أما صغار التابعني كقتادة، وبعده السدي، فلـم تكن حاهلم كحال من سبقهم، إنا كان يف عبارهتم    (((

طول نسبي، زاد هذا يف عرص أتباعهم.
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وال تعجب إن رأيت منهم مهمومًا من كثرة تأمله يف كلـمـاته، مغمومًا من التفكر 
يف سوره، كأنه َخْرَبنَْدج))) ضل محاره، كا ُوِصف شيخ الـــمفرسين جماهد هبذا)))، أو إن 
رأيت من يقيض ليله يف تأمل آي الذكر، ويطلع عليه الصبح ولـم يفرغ من تدبره، والنظر 
فيه، كمحمد بن كعب القرظي)3)، وحق لـمثل هؤالء أن يكون منهم َمن يسمع الكلـمة 

الفذة، واللفظة النادرة، فينفتح له مخسون بابًا من العلـم كا هو حال عكرمة)4).

ومما يدل عىل ما سبق ما نجده من تفسري قتادة لقوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ﴾ ]البقرة: )0)[، قال: فالســحر ســحران: ســحر 

تعلـمه الشياطني، وسحر يعلـمه هاروت وماروت)5).

ويعمــل جماهد نظره يف ربط اآليــات الكونية باآليات القرآنيــة فيقول: كل حجر 
يتفجر منه الـمـــاء، أو يتشقق منه الـمـاء، أو يرتدى من رأس جبل فهو من خشية اهلل عز 

وجل نزل بذلك القرآن)6).

وها هــو قتادة يســمع قولــه تعــاىل: ﴿ى ى ائ ائ﴾ ]البقــرة: 93[، 

ار، وهو من يؤجر الدواب للمســافرين. »تكملة املعاجم  َخْرَبنَْدج: هي بالفارســية: َخْرَبنَْده؛ َمكَّ   (((
العربية« )4/ )4).

»طبقات ابن سعد« )466/5(، و»الـمعرفة« ))/))7).   (((
مىض تفصيل ذلك يف ترمجته ))/384).   (3(
مىض تفصيل ذلك يف ترمجته ))/68)).   (4(

»تفســري الطــربي« ))/))4( 674)، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل ابن جرير، عن    (5(
قتادة به ))/35)).

»تفســري الطــربي« ))/40)( 7)3)، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه إىل عبد بن محيد،    (6(
وابن جرير، عن جماهد به ))/97)).
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ا، بل هو حب شــديد، فيقول يف بيــان معنى اآلية: أرشبوا ُحبَّه  فيعلـــم أنه ليس حبًّا عاديًّ
حتى خلص ذلك إىل قلوهبم))).

4 ـ قوة االستنباط:

وهذه الميزة ال ختتلف كثريًا عن الـــميزة السابقة، وإنا أردت أن أفردها باحلديث 
إظهارًا هلا ولـــمنزلة تفسري التابعني؛ ألهنم لـــم يمروا عىل التفسري مرور النقلة فحسب، 
أو اكتفوا بالنقول بدون إعال العقول، بل ذهبوا يتلـــمسون مــن اآليات فرائد الدراية، 

ويقتبسون من معانيه قبس اهلداية.

يقول ســـــعيد بن جبري: ما أعطي أحـد ما أعطيت هـذه األمة، وقرأ قـوله تعاىل: 
ڇڇ﴾  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
]البقرة: 56)ـ  57)[، ثم قال: لو أعطيها أحد ألعطيها يعقوب عليه الســالم، ألـــم تســمع إىل 

قوله: ﴿ۅ ۉ ۉ﴾ ]يوسف: 84[))).

ويقــرأ قتادة قولــه: ﴿وئ وئ ۇئ﴾ ]البقــرة: 88[، فيقول مســتنبطًا الفرق بني أهل 
الكتاب، والـــمرشكني من هذه اآلية: فلعمري لـمن رجع من أهل الرشك أكثر ممن رجع 

من أهل الكتاب. ثم يدل عىل ذلك فيقول: إنا آمن من أهل الكتاب رهط يسري)3).

»تفســري الطربي« ))/357( )56)، و»تفســري عبد الرزاق« ))/)5(، وأورده الســيوطي يف    (((
»الدر«، وعزاه إىل عبد الرزاق، وابن جرير، عن قتادة به ))/9))).

ينظر: »تفســري الطربي« )4/3))( )33)، و»زاد الـــمسري« ))/)6)(، وأورده السيوطي يف    (((
»الدر«، وعزاه إىل وكيع، وعبد بن محيد، وابن جرير، والبيهقي يف »شــعب اإليان«، عن ســعيد 

بلفظ مقارب ))/377).
»تفسري الطربي« ))/9)3( 4)5).   (3(
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ونجــد أن للتابعــني قدرة فائقة يف اســتخراج الـــمعاين، واســتنباطها من اآليات 
مبارشة والفتوى بمقتضاها، بل قد ال يزيدون أحيانًا يف ذلك عىل قراءة اآلية.

فها هو الشــعبي ُيسأل: هل عىل الرجل حق يف ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتال 
هــذه اآليــة: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]البقرة: 77)[))).

ويســأل خالد احلذاء احلســن فيقول: يا أبا سعيد، آدم للســاء خلق أم لألرض؟ 
قال: أما تقرأ القرآن: ﴿ٻ پ پ پ پڀ ﴾ ]البقرة: 30[؟ ال، بل لألرض خلق))).

5 ـ الدقة يف التفريق بني األلفاظ ذات الـمعاين الـمتقاربة:

لقد كان لعيشــهم وقرهبم من الصحابة األثر البالغ يف سالمة لغتهم، ودقة فهمهم 
أللفــاظ القرآن والتفريق بني معانيها، فنقلت عنهم هذه التفاســري، واعتمدها العلـمـــاء 

بعدهم.

فهــذا أبو جعفر بــن جرير الطــربي ـ رمحه اهلل ـ كثــريًا ما جيتهد يف انتقــاء القول 
الراجح عنده من بني أقوال الـــمفرسين، وربا خرج عن أقواهلم إىل ما يستنبطه هو، إال 

أننا نجده يف كثري من األحيان يعتمد قول التابعي، وربا ال ينقل غريه.

ومثال ذلك: ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿ىئ ىئ ىئ ی﴾ ]البقرة: 69)[ ينقل 
ابن جرير عن السدي قوله: السوء: الـــمعصية، وأما الفحشاء فالزنا. وال يورده عن غري 

السدي ثم يقبله ويرتضيه)3).

واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )3/)34( 5)5).   (((
»تفسري ابن أيب حاتم« ))/08)( 9)3.   (((

»تفسري الطربي« )303/3( 445)، و»زاد الـــمسري« ))/73)(، وأورده السيوطي يف »الدر«،    (3(
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ولـمـــا تعرض ســعيد بن جبري لقوله تعــاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴾ ]الـمـــائدة: 89[، قــال يف لغو اليمني: هي اليمني يف الـــمعصية، 

ثم قــال للذي ســأله: أوال تقــرأ فتفهــم؟ قــال اهلل: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴾، وقــرأ اآلية ثم قــال: فال يؤاخذه باإللغــاء، ولكن يؤاخذه 

بالتام عليها))).

وتنقــل لنا كتب التفســري ما ورد عــن التابعني عند قوله ســبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ﴾ ]البقرة: )8)[، فنجد الـــمنقول عن عطاء، والســدي، وجماهد، والربيع، 
وإبراهيم))) أهنم قالوا: اجلنف: اخلطأ، واإلثم: العمد، وهذا هو األليق بســياق اآلية، مع 

ه أهل اللغة بالـميل)3)، ويفرسون اإلثم بالذنب)4). أن اجلنف يفرسِّ

فتفسري التابعني ال يتجاوز الـمعنى اللغوي، ولكنه فتٌح يفتح اهلل به عىل من يشاء.

* اختالف مدارس التابعني يف تناول االجتهاد يف التفسري:

لـــم يكــن التابعون عىل قــدر واحد مــن االجتهاد يف التفســري، بل ولـــم يكونوا 
متقاربــني يف هذا الباب، ويمكــن أن نلحظ تفاوتًا بينًا يف الـــمنقول عنهم بحيث يمكننا 
دًا لذلك، دون  أن نقســم ذلك إىل ثالثة أقســام، وسأحاول هنا إبراز هذه األقســام، مقعِّ

وعزاه إىل ابن جرير، عن السدي به ))/404(، و»فتح القدير« ))/68)).
»تفسري الطربي« )4/)44( 4445.   (((

»تفســري الطربي« )406/3( 709)، 0)7)، ))7)، ))7)، 4)7)، وأورده الســيوطي يف    (((
»الدر«، وعزاه إىل سفيان بن عيينة، وعبد بن محيد، عن جماهد بنحوه ))/6)4).

»خمتار الصحاح« )ص: 00)).   (3(
الـمرجع السابق )ص: 5).   (4(
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الدخول يف رضب األمثلة، ونقل النصوص؛ ألنني أحســب أن فيا سبق إيراده الكفاية، 
والـمقصود هنا اجلانب النظري لدراسة مصادرهم يف التفسري.

* لقد جاءت أحوال التابعني يف هذا الباب عىل أرضب:

الرضب األول: جتنب اخلوض يف التفسري:

فنجد بعض مدارسهم عظمت القول يف التفسري، فأغلقت هذا الباب، أو كادت، 
يف وجــه كل مريــد للتفســري، وأنكرت أشــد اإلنكار عــىل كل من حاول؛ خشــية اخلطأ 
يف كتــاب اهلل، وهــذا نجده واضحًا عنــد الـــمدنيني، والكوفيني، فمع إمامة ســعيد بن 
الـــمسيب، وعده عالـم العلـمـــاء يف التابعني، إال أنه لـم يكن يتكلـم إال يف الـمعلوم من 

القرآن، وعندما كان يسأل، كان يقول: ال أقول يف القرآن شيئًا))).

وأما عروة فمع سعة علـمه، وكونه بحرًا ال تكدره الدالء، فلـم يكد يسمع منه ابنه 
رواية واحدة يف التفسري))).

ولـــم يقترص فعل الـــمدرسة الـــمدنية عىل اإلحجام فحسب، بل تعدى ذلك إىل 
اإلنكار كا أرشت إليه آنفًا، فإنه لـمـــا قدم إمام مكة يف التفسري عكرمة، والذي قيل فيه: 
إن تالميذ ابن عباس عيال عليه، جلس حيدث الناس بالتفسري أنكر سعيد بن الـــمسيب 

عليه، وقال لـمن يسأله: ال تسألوين وسلوا من يزعم أنه ال خيفى عليه يشء)3).

وترتب عىل هذا الورع الذي كان عند علـمـاء الـمدينة أننا لـم نلحظ الـمحاوالت 

مّر ذلك يف ترمجة سعيد ))/)37).   (((
مر ذلك يف خصائص الـمدرسة الـمدنية ))/555).   (((

مّر ذلك يف ترمجة سعيد ))/)37).   (3(



134 تفسير التابعين

التفســريية األوىل إال يف الطبقة الثانية التي تيل طبقة كبار التابعني كطبقة حممد بن كعب، 
وزيد بن أسلـم، عىل قلة التفسري الـمنقول عنهم، مع تقدمهم يف حتصيل علومه، وأحسب 
أن من أهم األسباب التي أدت إىل ذلك أن الـــمحيط الـــمدين كثر فيه احلديث، واألثر، 

والفقه، فغلب عىل رجاالته كا سبق دراسته يف خصائص الـمدرسة الـمدنية))).

وال خترج الـمدرسة الكوفية عن حميط هذا الرضب أيضًا، فقد قل نصيبها يف باب 
االجتهاد يف التفســري، ولـــم نجد من الـــمحاوالت التفســريية إال ما كان عند متأخري 
التابعني، كالســدي ذي األصل احلجازي، فقد تصدر هذا الـــميدان وأكثر فيه، مما جعل 
الشــعبي إمام الطبقة الوســطى من التابعني يف هذه الـــمدرسة ينهاه ويعيب تفســريه، فا 
ا من أن حيتمي لرد ذلك ببيان حاله وأنه لـــم جيتهد يف هذا التفســري، إنا  وجد الســدي بدًّ

هو منقول عن ابن عباس، فإن كان صوابًا فهو قاله، وإن كان خطأ فهو قاله))).

ومع ذلك فقد نقلت مجلة صاحلة عن مدرســة الكوفة يف طبقة الشعبي والنخعي، 
يف باب االجتهاد، وال سيا يف تفسري آيات األحكام واستنباط األحكام الرشعية منها)3).

الرضب الثاين: التوسط يف جمال التفسري:

ويمثــل هذا الرضب الـــمدرسة البرصيــة بمفردها، فقد حترر أصحاهبا من شــدة 
الورع الذي الزم مدرستي الـــمدينة والكوفة نسبيًا، فظهرت حماوالت مبكرة يف التفسري 
واالجتهاد، إال أن هذه الـــمحاوالت كلها، أو جلها كانت تابعة للـمنهج الوعظي الذي 

اختذه أئمتها يف التفسري كا سبق بيانه)4).

ينظر ))/643).   (((
ينظر يف ذلك ترمجة السدي ))/))3).   (((

تراجع ترمجة الشعبي ))/347(، وترمجة إبراهيم ))/363).   (3(
كا ســبق اإلشــارة إليه يف ترمجة احلســن ))/3))(، وقتادة ))/80)(، ويف مبحث خصائص    (4(
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وهلــذا جاء االجتهاد عندهم مرتبطًا باجلانب الدعــوي الذي يربط الناس بجانب 
التزكية، والسمو الروحي، ويدعو إىل مكارم األخالق.

وكذلك ظهر هذا الـــمنهج عند تناوهلم لآليات التي تذكــر بعض أفعال األنبياء، 
أو ما يرتتب عليه القول يف عصمتهم، فنجد تناوهلم لذلك أشــد حذرًا من تناول غريهم 

له.

وأما الرضب الثالث: فهو التوسع االجتهادي يف التفسري:

ومتثله الـــمدرسة الـــمكية بال منازع، فقد أســهمت يف باب االجتهاد يف التفســري 
وتوسعت فيه عن علـم، ولـم ينقل عن أحد من أصحاهبا إنكار ذلك أو كراهيته، مع كثرة 
الروايات، واالجتهادات الـــمنقولة عنهم، ســاعد يف ذلك وجود ابن عباسـ  ريض اهلل 
عنها ـ بني أيديم، ونرشه العلـم يف جنبات تلكم الـمدرسة حتى لقد كان التفسري العلـم 

َم يف مكة. الـمقدَّ

وإذا كان ال بد من اجتهاد يف ترتيب مدارس التفســري الـــمختلفة يف باب التوسع 
االجتهادي فإنه يمكن أن يكون عىل النحو التايل:

أوالً: الـمدرسة الـمكية:

وأكثرهم تناوالً يف هذا اجلانب جماهد، يليه عكرمة، ثم سعيد بن جبري.

وأمــا عطاء وطاووس، فمع أهنا مكيان، إال أهنا قلَّ أن يتعرضا للـــمشكل، وإنا 
يكتفون با معهم من أثر فيفرسون به.

الـمدرسة البرصية ))/))6).
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باعًا للحديث من عطاء))). قال الشافعي: ليس من التابعني أحد أكثر اتِّ

ولكــن مما ينبغــي التنويه به أن عطــاًء وإن كان مقالًّ يف االجتهــاد، إال أنه مكثر يف 
التفسري بالنسبة ألهل الـــمدينة، فتميز عنهم، كا متيز عن الشعبي الكويف الذي كان مقالًّ 
يف االجتهــاد، ومكثرًا من الرواية يف التفســري بأن عطاء لـــم ينقل عنــه، وال عن أحد من 
مدرســته إنكار االجتهاد، يف حني ُنقل عــن الكوفيني اإلحجام، واإلنــكار، بينا أحجم 

عطاء، ولـم ينكر، فافرتقت الـمناهج يف هذا.

ثانيًا: الـمدرسة البرصية:

وجاء يف طليعتهم احلســن البرصي الذي نقلت عنه آراء اجتهادية تفسريية كثرية، 
ولكنها كا سبق تدور غالبًا حول الـــمنهج الوعظي الدعوي، ثم جاء أبو العالية فاجتهد 
وفــرس، ويليها يف ذلــك قتادة الــذي اكتفى بمحفوظه عــن جمهــوده، وكان اعتاده عىل 

الروايات واآلثار أكثر من اجتهاده.

ويعد الربيع بن أنس مــن أقلهم يف هذا اجلانب؛ فقد اكتفى بالنقل عن أيب العالية 
كا سبق بيانه))).

ثالثًا: الـمدرسة الكوفية:

وهم من الـــمقلني كا ســبق، إال أنه جاء عن النخعي مجلــة يف هذا أكثر من غريه، 
يليه عامر الشعبي، وأما أصحاب عبد اهلل الـمالزمون له فإهنم كانوا من أقل التابعني عىل 

اإلطالق اجتهادًا يف التفسري)3).

»هتذيب األساء واللغات« ))/333).   (((
كا سبق يف مبحث الـمدرسة البرصية ))/437).   (((

وقد مرَّ عند احلديث عن أصحاب عبد اهلل يف مبحث الـمدرسة الكوفية ))/508، 533).   (3(
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رابعًا: الـمدرسة الـمدنية:

ولـــم يأت عن كبارها يشء يذكر يف هذا البــاب، وأكثر من نقل عنهم الطبقة التي 
تليهم من حممد بن كعب القرظي، يليه زيد بن أسلـم.

أما الشامية، والـــمرصية، واليمنية، فلـم أجد هلم ما يمكن أن يقال: إنه منهج عام 
لالجتهاد، بل هم غالبًا أتبع للـمدارس السابقة، ال خيرجون عن اجتهاداهتم، ولـم يظهر 

هلم شخصية اجتهادية متميزة))).

* أسباب تفاوهتم يف باب االجتهاد:

وإذ قد أفىض يب احلديث ـ واحلديث ذو شــجون ـ إىل بيــان أن أئمة التابعني كانوا 
يف معرتك االجتهاد متفاوتني، ويف مضار االستنباط متباينني، فإن األهم من ذلك كشف 
النقــاب عن أســباب ذلك التفاوت، وإماطة احلجاب عن علــل ذلك التباين، وهذه هي 

األسباب كا ظهرت يل:

1 ـ أثر الشيوخ يف تالميذهم:

إذا كان التأثر والتأثري من األمور اجلبلية، فإن من البدهي أن يكون تأثري الشيخ يف 
التلـــميذ أكرب، وتأثر التلـــميذ باألستاذ أكثر، إذًا فال عجب أن يكون من أسباب تفاوت 
التابعني يف االجتهاد تأثرهم بشيوخهم؛ هلذا كان نتاج الـمكيني يف هذا الـمجال أكثر من 
غريهم، فقد تأثروا بشــيخهم وأســتاذهم حرب األمة ابن عباس ـ ريض اهلل عنها ـ وكان 

تأثرهم به يف عدة أمور منها:

يراجع التفسري يف الشام ))/)57(، ويف اليمن ))/583(، ويف مرص ))/588).   (((
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أ ـ سعة علـــمه بالتفسري: حتى لقد كان حيدث بنعمــة اهلل عليه فيقول عند تفسري 
قوله سبحانه: ﴿ڈ ژ ژ ڑڑ﴾ ]الكهف: ))[، قال: أنا من أولئك القليل))).

ويقول كا نقل عنه يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ﴾ 
]آل عمران: 7[: أنا ممن يعلـم تأويله))).

قيم)3). اه، والرَّ وكان يقول: كل القرآن أعلـم إال أربعًا: ِغْسِلني، وَحنَانًا، واألوَّ

ولـــم ينفــرد ابن عبــاسـ  ريض اهلل عنهــا ـ بــني الصحابــة بذلــك، بل شــاركه 
ابن مســعودـ  ريض اهلل عنه ـ يف هذا حيث قال: واهلل الذي ال إله غريه! ما أنزلت سورة 
مــن كتاب اهلل إال أنا أعلـــم أين أنزلت؟ وال نزلت آية من كتاب اهلل إال أنا أعلـــم فيمن 

أنزلت؟ ولو أعلـم أحدًا أعلـم مني بكتاب اهلل تبلغه اإلبل لركبت إليه)4).

»طبقات ابن سعد« ))/366).   (((
»تفسري الطربي« )03/6)( )663، و»زاد الـمسري« ))/354(، و»فتح القدير« ))/9)3).   (((

»تأويل مشكل القرآن« )ص: 99).   (3(
رواه البخــاري يف »صحيحــه«، كتاب فضائل القــرآن، باب القراء من أصحــاب النبي صىل اهلل    (4(
عليه وسلـــم، وينظر: »الفتح« )47/9( )500، وقد سبق تفصيل خترجيه يف مبحث الـــمدرسة 

الكوفية، يف ترمجة ابن مسعود ريض اهلل عنه ))/497).

وهــذا األثــر األظهــر تنزيله عىل التفوق والســبق من ابن مســعود ريض اهلل عنه يف علـــم القراءة   
ال علـــم التفسري؛ ألن الـــمنقول عنه ريض اهلل عنه يف التفسري قليل، وألن اخلرب إنا جاء من باب 
ث بنعمة اهلل يف علـم القراءة، بدليل ما جاء يف بعض الزيادات الصحيحة: ولو أعلـم أحدًا  التحدُّ
أعلـم مني بالَعْرضة األخرية، ثم مما يؤكد ذلك صنيع اإلمام البخاري يف »صحيحه« حيث جعله 
اء من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلـــم، ثم إن هذا األثر من ابن مسعود إنا جاء  يف باب القرَّ

يف معرض عدم الرضا عن فعل عثان ـ ريض اهلل عنهم أمجعني ـ عندما قدم زيدًا عليه.

ولذا فالذي أميل إليه هنا أن األثر جاء يف القراءة، ال يف التفسري، واهلل تعاىل أعلـم.  
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إال أن اجتــاه ابن عبــاس يف التفســري كان هــو اإلكثــار، وإعال العقل، وتوســيع 
دائــرة االجتهاد، يف حني كان ابن مســعود يميل للورع الشــديد يف هــذا الباب؛ لذا تبعه 
أهل الكوفة يف ذلك، ثم إن ابن مســعود تويف قديــًا)))، يف حني تأخرت وفاة ابن عباس 
بعده)))، فاحتاج الناس إىل علـــمه، فكان ساع الـمكيني أكثر بخالف أهل الكوفة فكان 

ساعهم أقل.

ومن هنا يظهر عمق تأثري ابن عباس يف أصحابه يف باب االجتهاد.

بـ  قوة حجة ابن عباس: لـــم يكن ابن عباس واســع العلـــم فحســب، بل كان 
قوي احلجة، واضح التأثري يف نفوس السامعني.

قال طاووس: ما سمعت أحدًا خالف ابن عباس، فيرتكه حتى يقرره)3).

جـ  الـمنهج الربوي: اهتم ابن عباس برتبية تالميذه عىل االجتهاد، ففتح هلم باب 
السؤال، بل والكتابة عنه، وسمح هلم بالفتوى بحضوره، ويف غري حضوره، مدربًا إياهم 
عىل االستقاللية، حتى كان بعضهم يفتح عليه يف الـمسألة بعد البحث، والـمراجعة معه، 
بــل وصل احلال ببعضهم إىل معارضته، وخمالفته رصاحة يف جملســه، كا ســبق تفصيله، 

والتدليل عليه)4).

أما ابن مســعود شــيخ الكوفة فقــد كان حُمجًا عــن االنطالق يف التفســري، حُمذرًا 

سنة )3هـ.   (((

سنة 68هـ.   (((
»العلل« ألمحد ))/)6( 554)، و»فضائل الصحابة« ألمحد ))/967( )89).   (3(

سبق تفصيله يف منهج ابن عباس التعليمي مع أصحابه يف مقدمة احلديث عن الـمدرسة الـمكية    (4(
.(4(7/((
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أصحابه من التوسع يف هذا الباب، وقد تأثرت به الطبقة الـمالزمة له، فا ورد عنهم كبري 
مسائل يف االجتهاد التفسريي، وكان ابن مسعود معلـمـًا بارعًا أثر بسمته ودله، وعلـمه، 

وفضله، أثر عىل الـمدرسة ُكلها فأحبوه، واختذوا سبيله.

بقي أن يقال: إن كثرة الشيوخ يف الـمرص الواحد يقل معه االجتهاد وتنفتح أبواب 
الرواية.

وباجلملــة، فإن تأثــر التابعني بشــيوخهم يف اإلقدام، أو اإلحجام عــن االجتهاد 
التفسريي من أعظم األسباب يف تفاوهتم يف االجتهاد.

2 ـ الـميول واالهتاممات:

خلق اهلل الناس خمتلفــني يف ميوهلم الفطرية، واهتاماهتم الفكرية، وقد قســم اهلل 
العلوم، والفهوم، كا قسم األرزاق، واألموال.

ونتيجة طبيعية لذلك فقد كان اهتام كل إنسان با يوافق ميوله وفكره، فيجتهد يف 
ذلك حتى يربع فيه، وقد صار الـمفرسون من التابعني عىل هذا النحو، فاجتهد كل منهم 

فيا يوافق ميله الفطري.

والختالف مشارهبم واهتاماهتم، جاء هذا النتاج الوفري شاماًل كل أوجه االجتهاد 
التفسريي من مباحث الفقه، والوعظ، وبيان الـمشكل، وغري ذلك.

وأحاول يف الســطور القليلة أن أبرز شــيئًا من ذلك مبينًا أثره يف االجتهاد بوصفه 
من مصادر التابعني يف التفسري.

أـ  الـــميول الفقهية: عند النظرة العامة للـمدارس التفسريية نجد أن العراقيني يف 
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اجلملــة كانوا أكثر اهتامًا بتفســري آيات األحكام من غريهم، ال ســيا أهل الكوفة، وإن 
كان قد شاركهم أفراٌد من مدارس أخرى، فتصدرت مدرسة الكوفة قائمة الـــمجتهدين 
يف تأويــل آيــات األحكام عامة، فكثر الـــمنقول عنها فيه، ال ســيا ما نقــل عن إبراهيم 

النخعي، وعامر الشعبي))).

ثم تال هؤالء عطاء بن أيب رباح الـــمكي الذي مكنه تفوقه يف علـم الـمناسك من 
التوسع يف آيات أحكام احلج خاصة، فجاء ثلث الـــمنقول عنه يف تأويل آيات األحكام، 

وُثلثا هذه اآليات كانت يف بيان وتفصيل آيات احلج، حلاجة الـمكان لذلك))).

ومثال آخر من أفراد الـــمدارس، وهو سعيد بن الـــمسيب إمام مدرسة الورع يف 
التفسري )مدرسة الـــمدينة(، نجد أن ما يزيد عىل ثلث الـــمنقول عنه يف التفسري جاء يف 
رشح وتوضيح آيات النكاح، وما يتعلق به من أحكام، وكا سبق بيان األثر الذي أحدثه 
علـــمه وحفظه ألقضية الرسول صىل اهلل عليه وسلـم، وعمر، وعثان، فصب ذلك كله 

يف بيان آيات الطالق والنكاح يف غالب الـمروي عنه)3).

بـ  الـــميول الدعوية: إذا نظرنا للحســن البرصي نجد رهافــة احلس الدعوي، 
وشدة احلرص عىل وعظ الناس وتذكريهم، هذا كان له أثره يف غزارة اإلنتاج االجتهادي 

يف اجلانب الدعوي خاصة، ونتج عن هذا أمور منها:

) ـ االهتام بآيات الوعد والوعيد، وكثرة التعرض هلا بالبيان والرشح، واستنباط 
الفوائد، والعرب، والعظات منها.

سبق بيان ذلك يف خصائص الـمدرسة الكوفية ))/6)6).   (((
مىض تفصيل ذلك يف ترمجة عطاء ))/00)).   (((

مىض تفصيل ذلك يف ترمجة سعيد بن الـمسيب ))/373).   (3(
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فمــن ذلــك ما جاء عنه يف تفســري قوله تبــارك وتعــاىل: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ 
]البقرة: 75)[، قال: واهلل ما هلم عليها من صرب، ولكن ما أجرأهم عىل النار!))).

وعند قوله ســبحانه: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]البقرة: )0)[ 
فرس بعض األئمة احلســنة يف الدنيا أهنا الـمـــال)))، وخالف يف ذلك احلسن وفرس اآلية: 

بأن احلسنة: العبادة يف الدنيا)3).

ويف رواية قال: احلسنة يف الدنيا: العلـم والعبادة)4).

وعنــد قوله تعــاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ ]آل عمران: 4)[ قال احلســن: يقول من 
ا من خالقها)5). زينها، ما أحٌد أشدُّ هلا ذمًّ

وعند قوله سبحانه: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴾ ]آل عمران: 30[ 
يبني احلسن فائدة وعظية يف حال الـــمستَلذِّ والقريب من الشهوات يف الدنيا، فيقول عند 
تأويل هذه اآلية: يرس أحدهم أن ال يلقى عمله ذاك أبدًا، يكون ذلك مناه، وأما يف الدنيا 

فقد كانت خطيئة يستلذها)6).

»تفسري الطربي« )3/)33( )50)، و»زاد الـــمسري« ))/76)(، و»فتح القدير« ))/)7)(،    (((
وأورده عبد الرزاق يف »تفسريه« عن قتادة بنحوه ))/66).

»تفسري الطربي« )05/4)( )388، )388، 3883، و»زاد الـمسري« ))/)56).   (((
»تفسري الطربي« )05/4)( 3879، و»زاد الـمسري« ))/6))).   (3(

الـــمرجع السابق )05/4)( 3878، و»زاد الـمسري« ))/6))(، وأورده السيوطي يف »الدر«،    (4(
وعــزاه البن أيب شــيبة، وعبد بن محيــد، وابن جرير، والذهبــي يف »فضل العلـــم«، والبيهقي يف 

»الشعب« ))/560(، و»فتح القدير« ))/)40).
»تفســري الطــربي« )43/6)( 6694، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه إىل عبد بن محيد،    (5(

وابن جرير، وابن أيب حاتم، عن احلسن به ))/)6)).
»تفسري الطربي« )6/))3( 6843، و»زاد الـمسري« ))/)37(، و»فتح القدير« ))/)33).   (6(
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)ـ  االهتام ببيان اإلشــكال الوارد عىل اآليات والذي من شــأنه أن يؤدي بالناس 
إىل التواين، والرتخص، واالجتهاد يف رفع هذا اإلشكال.

فقــد خالف احلســن ـ رمحه اهلل ـ كثــريًا من الـــمفرسين)))، وأنكــر أن إبليس من 
الـــمالئكة، فعن عوف بن عبد الرمحن، قال: قال احلسن: ما كان إبليس من الـــمالئكة 

طرفة عني قط، وإنه ألصل اجلن، كا أن آدم أصل اإلنس))).

وعند قولــه ســبحانه: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ﴾ ]البقــرة: )0)[، 
ينكــر احلســن كوهنا مــن الـــمالئكة، معلاًل ذلــك بقوله: ألن الـــمالئكة ال يعلـــمون 

السحر)3).

ومــن هنا أود أن أؤكد أن احلســن كا ســبق من أكثر التابعــني حرصًا عىل إيضاح 
الـــمشكل هو وجماهد، إال أن احلســن توجه إىل إيضاح مشكل آيات القصص، وخاصة 
مــا كان منهــا عن األنبياء أو الـــمالئكة مبينًا عصمتهــم، واهتم ببيان مشــكل الرتغيب 

والرتهيب، وآيات الوعد والوعيد، يف حني كان جماهد يتم بالـمشكل يف ظاهره.

وعندما متر الروايات عن بني إرسائيل نجد احلســن ال ينســى األمر الذي أمهه يف 
شــأن تنزيه الـــمالئكة، وتتكرر اآلية عنــد قوله تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پپ﴾ ]البقرة: )0)[ قال: أخذ عليها الـميثاق أن يقوال ذلك)4).

خالف قول ابن عباس، وابن مســعود، وســعيد بن الـــمسيب، وقتادة، وغريهم. ينظر: »تفسري    (((
 ،693  ،69(  ،69(  ،690  ،689  ،688  ،687  ،686  ،685  )506  ،50(/(( الطــربي« 

.695 ،694
»تفســري الطــربي« ))/506( 696، و»زاد الـــمسري« ))/65(، وأورده الســيوطي يف »الدر«،    (((

وعزاه إىل ابن جرير، وابن األنباري، وأيب الشيخ يف »العظمة«، عن احلسن به )5/)40).
»تفسري البغوي« ))/99).   (3(

»تفسري الطربي« ))/443( 700)، وهذا القول مروي عن قتادة أيضًا. ينظر: »تفسري الطربي«    (4(
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وهذا حتى ال يتوهم متوهم أن الـمالئكة علـمت الناَس ذلك، فيرتخصوا يف باب 
السحر.

3 ـ وكان ممــا يرتتب عىل هذا الـــميل االجتهادي عند احلســن خمالفة ظاهر بعض 
ا بظواهر أخرى خشية منهـ  رمحه اهلل ـ أن يؤدي فهم الظاهر من  النصوص القرآنية؛ حمتجًّ
البعــض إىل خطأ يف التصور، أو الرتخص يف أمر، يدفعه يف أكثر خمالفاته التنزيُه لســاحة 

األنبياء كا سبق، وكذلك التصحيح لبعض الـمفاهيم الدعوية.

فمــن ذلك انفراده ـ رمحــه اهلل ـ وخمالفة ظاهر النص القرآين عند تفســري قوله عز 
وجــل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الـمـــائدة: 7)[ قــال: كان الرجــالن اللــذان يف 
القرآن اللذان قال اهلل فيها: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ من بني إرسائيل، ولـــم 

يكونا ابني آدم لصلبه))).

وعنــد تأويل قوله جل وعــال: ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ ]هود: )4[ يقــول قتادة: كنت عند 
احلســن فقال: )نادى نــوح ابنه( لعمُر اهلل ما هــو ابنه! قال: قلت: يا أبا ســعيد، يقول: 
﴿ ڻ ڻ ڻ﴾، ليس بابنه؟! قال: أفرأيت قوله: ﴿ٻ ٻ ٻ پپ﴾ ]هود: 46[؟ قال: 
قلــت: إنه ليس من أهلك الذين وعدُتــَك أن أنجَيهم معك، وال خيتلف أهل الكتاب أنه 

ابنه، قال: إن أهل الكتاب يكذبون))).

ولعــل الدافع هلذا االجتهــاد هو حرصه عىل تنزيه األنبيــاء؛ ألن القول بأهنم أبناء 

))/443( 698)، 699)، و»تفســري عبد الرزاق« ))/53(. ولـــم يــرو هذا القول إال عنها، 
وعن ابن جريج.

»تفسري الطربي« )0)/08)( 9)7))، و»زاد الـمسري« ))/)33(، و»فتح القدير« ))/30).   (((
»تفسري الطربي« )5)/)34( 3))8)، و»تفسري عبد الرزاق« ))/306(، و»البحر الـمحيط«    (((

.(((6/5(
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األنبياء قد يوهم القدح يف عصمتهم، ومما ينبغي التأكيد عليه أن احلسن لـــم يكن خيالف 
الظاهــر هبوى منه، حاشــاه من ذلــك، فإنه وإن خالــف الظاهر، فإنه يســتدل بظاهر آية 

أخرى يدفع به ظاهر األوىل.

ج ـ الـميول االجتهادية إليضاح مشكل اآليات: كان من أهم األمور التي برزت 
عند بعض التابعني هو الـميل إىل بيان غامض بعض اآليات، وإيضاح مشكلها، والغوص 

وراء معانيها.

ويعــد جماهــد من أبرز التابعــني يف ذلك، فقد انقطع هلذا العلـــم، وكــدَّ ذهنه فيه، 
واستفرغ جهده وعلـمه يف تأمل آياته، فصار عنده هذا احلرص، فكثر إيضاحه للـمشكل 
من الـــمعاين مبينًا الفروقات الدقيقة بني الكلـمـــات، وكان ـ رمحــه اهلل ـ يرى أن الرأي 
احلسن من أفضل العبادة، ولـمـــا ســافر إىل الكوفة أهل الفقه والقياس كان من أسهلهم 

يف قبول القياس، والعمل به، مع ما غلب عىل حاله من كثرة التأمل، والتفكري.

وقــد امتــاز ـ رمحــه اهلل ـ عن بقيــة تالميذ ابن عبــاس، بل عــن ســائر أقرانه من 
الـــمفرسين بإعطاء العقــل بعض احلرية يف النظر، والتأمل، فعــده البعض من أوائل من 
أدخل التفسري باالجتهاد يف التفسري بالـــمأثور)))، ولذا قال فيه الذهبي: لـمجاهد أقوال 

وغرائب يف العلـم والتفسري تستنكر))).

وكا يشهد لذلك ما سبق بيانه من تأويله للـمسخ الواقع عىل بني إرسائيل: أنه لـم 
يكن حقيقة، إنا الـمسخ وقع عىل قلوهبم، وعلل تلك الـمخالفة بأن هذا َمَثل رضبه اهلل، 

وانفرد هبذا بني عموم التابعني.

»القرآن الكريم هدايته وإعجازه« )ص: 97)، 98)).   (((
»السري« )455/4).   (((
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وخالــفـ  عفــا اهلل عنه ـ يف إنــكار نزول الـمـــائدة، وقال: َمَثل رُضب لـــم ينزل 
عليهم يشء.

ومثـل ذلـك ما جـاء عنـه يف تأويـل قولـه تعـاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ 
]البقـرة: 60)[، قـال: هـو مثـل رضبـه اهلل إلبراهيـم))).

وهبذا يتضح لنا مدى االجتهاد االستقاليل الذي سار فيه جماهد، وأنه مع تلقيه عن 
ابن عباس إال أن االستقالل بدا واضحًا يف منهجه، ونتج عن ذلك أمور منها:

) ـ قلــة روايته عن شــيخه ابن عبــاس ريض اهلل عنها، وجماهد مع أنــه من أكثر 
أصحاب عبد اهلل بن عباس أخذًا عنه، فقد كان من أقلهم رواية لتفسري شيخه))).

وأحسب أن جماهدًا قد مجع العلـمني: علـم الرواية، والدراية، فجمع ما حفظه من 
ابن عباس، مع ما عنده من الفهم، والقدرة الفائقة عىل االســتنباط والقياس، فكان هذا 

النتاج العظيم الذي زاد يف عدده عىل ما عند شيخه ريض اهلل عن اجلميع.

) ـ وترتب عىل هذا اإلمعان الشــديد يف االجتهاد أن كان ـ رمحه اهلل ـ حريصًا عىل 
تنويع مصادر تلقيه، فاتصل بشيوخ الـمدارس األخرى، وأخذ منهم، مما كان له األثر يف 
وضوح اســتقالليته يف الـــمنهج عن بقية أصحابه، كا كان لذلك األثر اإلجيايب يف تأهله 

لـمرتبة عالية من االجتهاد.

ويضــاف إىل ذلــك حرصــه ـ رمحــه اهلل ـ عىل رؤيــة ومعرفــة كثري مــن األخبار، 

سبق تفصيل هذه األمثلة يف ترمجته ))/94).   (((
بعد مراجعتي لـ»تفســري الطربي« وجدت أن عدد الـــمروي عــن ابن عباس )5809( روايات،    (((
منها )684( رواية جاءت من طريق ســعيد بن جبري، و)3)5( رواية جاءت من طريق عكرمة، 

و)79)( رواية فقط جاءت من طريق جماهد.
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والعجائب التي ذكرت يف القرآن، فكان كا يقول األعمش: ال يسمع بأعجوبة إال ذهب 
ينظر إليها، ثم ذكر قصة ذهابه لرؤية هاروت وماروت))).

3 ـ اهتامه بالـــمشكل وكثرة اجتهاده فيه. فقد كان مــن أكثر التابعني حرصًا عىل 
بيان مشكل اآلي))).

ومن الـــمعلوم أن علـــم حل ُمشــكل اآليات حيتاج إىل إمامة يف بــاب االجتهاد، 
وقدرة عىل اجلمع بني ما يتوهم أنه اختالف وليس كذلك، فمن أمثلة ذلك:

مــا جــاء يف تفســريه لقولــه تعــاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]البقــرة: 54)[، قال: 
يرزقون من ثمر اجلنة، وجيدون رحيها وليسوا فيها)3).

وعند تفسري قوله تعاىل: ﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]البقرة: 9))[ قال جماهد: 
ما)4). منافعها قبل أن حيرَّ

4ـ  بعــده عن الـــمعنى الظاهر القريب؛ الســتخراج معان جديدة، واســتنباطات 
لطيفة)5).

5ـ  خمالفته لشيخه، فمجاهد من أكثر التابعني أخذًا عن شيخه ابن عباسـ  ريض اهلل 
عنها ـ فقد قرأ عليه التفسري أكثر من ثالث مرات يسأله ويستوقفه عند كل آية، ومع هذا 

سبق ذكر القصة كاملة يف ترمجته ))/37)).   (((
وقد سبق بيان ذلك يف أثر جماهد يف علوم القرآن. ينظر ذلك يف ترمجته ))/)0)).   (((

»تفســري الطــربي« )5/3))( 7)3)، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه إىل عبد بن محيد،    (3(
وابن جرير، وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم عن جماهد به ))/376).

»تفسري الطربي« )8/4)3( 36)4.   (4(
وقد سبق اإلشارة إىل ذلك يف مبحث خصائص تفسري جماهد يف ترمجته ))/94).   (5(
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كله فهو من أكثر التابعني خمالفة لشيخه، وكا سبق أن أرشنا أن تربية ابن عباس، ومنهجه 
التعليمي ألصحابه كان من األسباب الرئيسة يف توجيههم تلك الوجهة.

فمن ذلك: أن ســعيد بن جبري قال: ســألت ابن عبــاس عن قوله: ﴿گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]النســاء: 93[، قــال: إن الرجــل إذا عــرف اإلســالم 
ورشائــع اإلســالم، ثم قتل مؤمنــًا متعمدًا، فجــزاؤه جهنم، وال توبة لــه، فذكرت ذلك 

لـمجاهد فقال: إال من ندم))).

وبعــد هــذا البيان ألثر الـــميول واالهتامات يف قدرات الـــمفرس عــىل االجتهاد 
يمكــن أن نضيف إىل ذلك مقدار متكن الـــمفرس من علـــم ما أو عدمــه، فهذا يعد أيضًا 

سببًا الختالفهم.

فإنــه لـمـــا كان بعضهــم قد متكن مــن القراءات والفقــه ظهر فيهــم االجتهاد يف 
القراءات كحال سعيد، وأيب العالية، وجماهد، والسدي، ولـمـــا كان آخرون قد برزوا يف 
الفقه كان اجتهادهم يف التفسري من باب الفقه كحال ابن الـــمسيب، والنخعي، وعطاء، 
والشــعبي، وكانت اجتهادات احلسن أقرب للوعظ والتدريس؛ لتمكنه من ذلك، وتبعه 

قتادة يف كثري منه.

3 ـ أثر الرواية يف تفاوت االجتهاد عند التابعني:

األصل أن الرواية جزء من االهتامات والـــميول الفطرية، إال أنني وجدت تأثري 
الرواية عىل اجتهادات الـــمفرسين يفــوق بكثري غريه من االهتامات، أو الـــميول، لذا 
رأيت أن أفرده بيشء من الدراسة؛ ألوضح أثره يف االجتهاد بوصفه مصدرًا من مصادر 

التفسري عند التابعني.

»تفسري الطربي« )63/9( 87)0)، و»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )055/6)).   (((
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وبعد االســتعراض الرسيع ألحوال التابعني يف التفســري، فإننــا نلحظ أنه بصورة 
عامة كلـمـــا زاد نصيب الـــمفرسِّ من األثر قلَّ حظه أو حرصه يف التعرض للـــمشكل، 

وقلَّ الرأي عنده بعامة، ومال للرواية الـمجردة.

وإذا نظرنا للـمدرسة الـــمكية فإننا نجد أن جماهدًا عىل سبيل الـمثال كان متشددًا 
يف جانب الرواية، فقلت الرواية عنده، وبالتايل غلب عىل منهجه اجلانب العلـمي البحت 

الذي يتم ببيان الـمشكل، وتوضيح الـمراد، وبيان دالالت اآليات.

يف حني أن عطاء تســاهل يف الروايــة، فرتجح اجلانب الروائــي عنده عىل اجلانب 
االستنباطي، واالجتهادي.

وقد أثر هذا يف طرق التلقي عن الرجلني من وجه آخر، فاعتاد األئمة عىل مراسيل 
جماهد أكثر من اعتادهم عىل مراسيل عطاء، بل أطلقوا القول بأن مراسيل عطاء ضعيفة 

ألنه حيمل عن كل رضب، بينا مراسيل جماهد أصح))).

فإذا جئنا إىل الـمدرسة البرصية فإننا نجد أن احلسن كثر عنده االجتهاد، وإيضاح 
الـــمعاين والـــمواعظ أكثر من قتادة تلـــميذه، وذلك ألن احلسن لـم يكن يضبط الرواية 
كقتــادة، ثم إنه لـــم يعن بطــرق التحمل واألداء كعنايــة قتادة، فقد غلــب عليه اجلانب 
الوعظي، وقد أثر ذلك يف االعتاد عىل مراسيله، حيث لـــم يقبلها كثري من أهل العلـــم، 

وجعلوها كالريح.

أما قتادة فقد ســبق أنه أحد األوعية الذي حفظ كثريًا من اآلثار والســنن؛ ولذلك 
غلب عليه اجلانب الروائي، فكان من أقل التابعني بالبرصة إعاالً للرأي يف التفسري.

»هتذيب الكال« )7)/33)(، و»التاريخ الكبري« )7/))4).   (((
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فقــد اســتغنى ـ رمحه اهلل ـ بمحفوظــه، وبا أعطــاه اهلل من قدرة عــىل احلفظ عن 
جمهــوده، وأكثر النقل عن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم والصحابة، وعــن كبار التابعني، 
فأغنــاه عــن إعال فكره يف االجتهاد، وال ســيا أنــه لكثرة حمفوظه خيتار مــن أقوال أهل 
العلـــم ما يشاء، ويدع ما يشاء، فلقد كان من أعلـــمهم باختالف العلـمـاء كا قال ذلك 

سعيد بن الـمسيب، وأمحد بن حنبل))).

ولقــد غلب حب اآلثار عىل نفس قتادة، فلـــم يكتف بالنقل عن احلســن وأنس، 
بل تعدى حيث روى عن الـــمدنيني، وخاصة ابن الـــمسيب، وعن الكوفيني: الشعبي، 
والنخعــي، وغريهــم، ثم هــو مع هذه احلافظــة القويــة كان خيتار منهــا ما يكون أقرب 
للجانب الرتبوي عند تفســري اآليات، أو استنباط الـــمعاين والـــمواعظ، متأثرًا يف ذلك 
بشيخه احلسن الذي تابعه متابعة شديدة، وتأثر به يف ذلك، مع أنه لـــم يتأثر به يف جانب 
الرأي واالجتهاد كا مّر معنا، بل خالفه يف ذلك، وألجل ذلك ُأثِرت عن احلســن بعض 
االجتهادات التي فيها نظر ألهل العلـم كا مرَّ ذلك)))، إال أن شيئًا من ذلك لـم ُيؤَثر عن 
قتــادة، بــل قد ينقل عنه رصاحة ما يــدل عىل خالفه، مثل ما قاله احلســن يف قوله تعاىل: 
﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]الكهــف: 50[، حيث قال: ما كان إبليس من الـــمالئكة طرفة عني 

قط، وإنه ألصل اجلن، كا أن آدم عليه السالم أصل اإلنس)3).

فخالفه قتادة، واستدل عىل خمالفته بطريق الرواية فأسند إىل ابن عباس أنه قال: لو 
لـم يكن من الـمالئكة لـم يؤمر بالسجود، وكان عىل خزانة الساء الدنيا)4).

»السري« )76/5)).   (((
ينظر ترمجة احلسن ))/45) ـ 46)).   (((

سبق عزوه ))/45)).   (3(
»تفسري الطربي« )5)/60)(، و»زاد الـمسري« ))/65(، و»فتح القدير« ))/66، 67).   (4(
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وإذا جئنا للـــمدرسة الكوفية نجد الـــمفارقة واضحة بني الشعبي الذي قيل فيه: 
أحد أوعية العلـــم، وبني النخعي الذي كان دون ذلك، فاالعتاد يف تفســريه عىل السنة، 
وأقوال الصحابة، وأســباب النزول، أشــد وضوحًا يف تفســري الشــعبي عنه عا هو عند 

النخعي))).

وإذا نزلنا طبقة نجد الســدي قد غلب عىل تفســريه النقل واألثر، بل والرواية عن 
بني إرسائيل، لكثرة حمفوظه يف ذلك، يف حني قّل االجتهاد واالستنباط عنده.

أما الـــمدرسة الـــمدنية فكان االهتام فيهــا باألحاديث النبويــة واآلثار عن كبار 
الصحابــة عظيًا، حتى إن عروة بن الزبري الذي قيل فيه: بحر ال تكدره الدالء، من كثرة 

حمفوظه ال نجده ُيرَوى عنه يشء يف التفسري))).

ولـمـا غلبت عليهم الرواية، واألثر وترشبوا هبا، قلَّ عندهم يف الـمقابل االجتهاد، 
والرأي يف اآليات، مع اآلثار التي كانوا يرووهنا يف ذلك، والتي حتذر من الرأي، واهلوى.

ومنهــا ما جاء عــن عمر أنه قــال: إياكم وأصحاَب الــرأي! فإهنم أعداء الســنَّة، 
أعيتهم األحاديث أن حيفظوها، فقالوا بالرأي فضلُّوا، وأضلُّوا)3).

وعن ابن مسعود قال: ال يأيت عام إال وهو رش من الذي قبله، وجييء قوم يقيسون 
األمور برأيم)4).

وقد سبق تفصيل ذلك يف مبحث الـمقارنة بني الشعبي والنخعي ))/6)5).   (((
»فضائل القرآن« أليب عبيد )ص: 9))(، وقد سبق بيان ذلك يف خصائص الـــمدرسة الـــمدنية    (((

.(640/((
»الفقيــه والـــمتفقه« ))/80)(، و»جامــع بيــان العلـــم« ))/35)(، و»أعــالم الـــموقعني«    (3(

.(55/((
»الفقيه والـمتفقه« ))/)8)(، و»جامع بيان العلـم« ))/95).   (4(
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وقد اســتوعب أهل الـــمدينة هذه اآلثــار فهابوا التفســري، وانرشحت صدورهم 
للرواية الـمجردة عن الرأي، وظل هذا األمر مدة من الزمان.

قــال الليث بن ســعد: جئت ابن شــهاب الزهري يومًا بيشء مــن الرأي، فقبض 
وجهه، وقــال: الرأي؟! كالنكارة له، ثم جئته بعد ذلك يومًا آخر بأحاديث من الســنن، 

فتهلَّل وجهه، وقال: إذا جئَتني فْأتِني بمثل هذا))).

وذكــر ابن وهب عن ابن شــهاب أنه قــال وهو يذكر ما وقع فيــه الناس من هذا 
الرأي، وتركهم السنن: إن اليهود والنصارى إنا انسلخوا من العلـــم الذي بأيديم حني 

اتبعوا الرأي، وأخذوا فيه))).

وقال أيضًا: دعوا السنة متيض ال تعرضوا هلا بالرأي)3).

فهــذا كان دأب أهل الـــمدينة، وألجل ذا قــلَّ عنهم االجتهاد، واالســتنباط، بل 
والكالم يف التفسري، وقد تقدم يشء من ذلك)4).

4 ـ الـمواهب اإلهلية:

الـمقصود بالـمواهب اإلهلية هنا ما حباه اهلل لإلنسان من ملكات وقدرات فكرية 
ونفسية، مما له أثر كبري عىل االجتهاد يف التفسري.

ولعل أبرز ما ظهر يل أثناء التتبع أن األئمة اعتمدوا عىل موهبتني أكثر من غريمها:

»الـمعرفة والتاريخ« ))/5)6(، و»تاريخ دمشق« )5)/509).   (((
»جامع بيان العلـم وفضله« ))/68)(، و»أعالم الـموقعني« ))/74).   (((

»أعالم الـموقعني« ))/74).   (3(
ينظر مبحث خصائص الـمدرسة الـمدنية ))/640).   (4(
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األوىل: الذكاء الفطري القادر عىل التحليل والتوجيه واالستنباط.

الثانية: احلافظة القوية التي تتسع للكثري من الـمسائل واآلثار.

وكون أحد األئمة اجتهد يف إعال إحدى الصفتني ال ينفي أن له نصيبًا من الصفة 
األخرى، بل وغريمها من الصفات، إال أن الـــمقصود أن األئمة لـمـا برز ألحدهم جمال 
إلعــال ما وهبه اهلل له من عقل أو ذكاء أو حفظ، فإنه يتجه به إىل اســتغالله عىل النحو 

األوفق، يف حني لو كانت هذه الصفة لغريه لـمـا استفاد كثريًا منها، هذا من جهة.

ومن جهة تأثري هذه الصفات يف االجتهاد فهو ظاهر، فمجاهد عىل سبيل الـــمثال 
لـــم يرزق حافظة ابن الـمسيب، أو قتادة مثاًل، لكن رزقه اهلل ذكاء وفطنة، فأعمل فكره 
ووســع دائرة تدبره لسد ما فاته يف جانب احلافظة، وربا ظهر وكأنه مغتم ضل محاره من 
شــدة الرتكيز والتفكري يف االســتنباط)))، فشمل بتدبره الكثري من الغامض والـــمشكل، 
والفرق بني الـمفردات الـمتشاهبة، فبلغ فيه شأوًا لـم يصل إليه غريه، واحتاج الناس إىل 

علـمه.

وقريب منه يف هذا الباب احلسن البرصي رمحه اهلل، فقد نقلت عنه من االستنباطات 
والتفسريات البليغة باأللفاظ الفصيحة ما لـم ينقل عن غريه.

وقــد أثنى أهل العلـــم عىل علـــم هذيــن الرجلــني خصوصًا يف جمال الـــمحكم 
والـمتشابه:

فقد ذكر شــيخ اإلســالم يف الكالم عىل قوله تعــاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ﴾ ]الكهف: 57[، قال: قوله: ﴿ڱ ڱ﴾ يعود إىل القرآن كله، فعلـم أن اهلل حيب أن 

ينظر ))/)4)( من هذا البحث.   (((
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يفقه، وهلذا قال احلســن البرصي: ما أنزل اهلل آية إال وهو حيب أن يعلـــم فياذا أنزلت؟ 
وماذا عني هبا؟ وما استثنى من ذلك ال متشاهبًا وال غريه.

ثم تكلـــم عن جماهد، وقال: وجماهد إمام التفسري، قال الثوري: إذا جاءك التفسري 
عن جماهد فحسبك به))).

وبرع جماهد يف اســتخراج الكليات، وبيان الـــمشكل، وتفسري الغريب، مما يؤكد 
حسن استخدامه هلذه الـمنحة اإلهلية له بالعقل والفطنة، يلـمس ذلك من يقرأ له يف جمال 

بيان اآليات الـمشكلة خصوصًا.

أما صفــة احلفظ، فهي من الصفات التي اختص اهلل هبا بعض الناس دون بعض، 
ويتفــاوت احلفاظ فيا حيفظونه، كا ســبق القول عن قتادة ونحــوه، فلربا كان قتادة أقل 
ذكاء من جماهد، ولكن لـــم يمنعه ذلك من أن يربز وينترش علـــمه انتشار علـــم جماهد، 
بل وأكثر بالنســبة للعراق؛ ألن اهلل وهبه احلافظة القوية، فحفظ كثريًا ومجع شــيئًا عظيًا، 
فلـمـــا كان دور الروايــة انتقى من حمفوظه، واختار من جمموعــه، وألقاه للناس يف عبارة 
مجيلة، وأســاليب فصيحة بليغة أحيانًا، بسبب تأثره باحلسن، وبعبارة فقهية دقيقة يف آثار 
أخرى، بسبب تأثره بسعيد بن الـــمسيب، ولذا محل الناس عنه العلـــم، وتناقلت أقواله 
األلســن، وانتفع به القريب والبعيد إىل يومنا هذا، وهذا كله من نتاج االســتخدام اجليد 
للصفة الفطرية، والـــمنحة الربانية، التــي ما منا إال وله نصيب منها، ولكن فضل اهلل يف 

استخدامها واالنتفاع هبا يؤتيه من يشاء.

5 ـ الورع:

الــورع من الصفات احلميدة التي يتصف هبا الـــمؤمن، وإذا كان الورع حممودًا يف 

»جمموع الفتاوى« )3)/84)85)).   (((
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يشء، فإنــه يكون أشــد فضاًل وأعظم قدرًا يف جمــال الدين والقرآن والســنة، للنصوص 
الواردة يف ذم التكلف والفتيا بغري علـم؛ ولذا كان مجهور السلف يعظم شأن التفسري.

وليس الـــمراد هنا إعادة ما ســبق تقريره من ورع هذه الـــمدرسة أو تلك، وإنا 
الـــمراد بيان أثر هذه الصفة عىل التفســري، مع التأكيد أن من اجتهد يف التفسري لـــم يكن 
م، ومن ترك االجتهاد لـــم يكن تاركًا لألفضل، وإنا هي الســالمة ينظر  ُمقِدمــًا عىل حمرَّ
إليها هذا بنظرة شاملة لـمـا حوله من عوامل فيخرج لنا برأي، وينظر إليها ذاك فريى أن 

اإلمساك هبا هو قلة االجتهاد، وكلهم كان عىل خري وفضل.

إن وجــود مثــل هذا يف األمة يدل عــىل ظاهرة طيبة، فلوال وجود ورع ســعيد بن 
الـــمسيب ـ وهــو عالـــم العلـمـــاء ـ والنخعي، ألقدم من ال علـــم له عــىل اخلوض يف 

كتاب اهلل باحلق تارة، وبالباطل تارات.

ويف الـــمقابل لوال إقدام جماهد واحلســن لضاع علينا فرصة االســتفادة من علوم 
. هؤالء، وجلاء َمن بعدهم فأفتى يف كتاب اهلل بغري علـم فضلَّ وأضلَّ

إن الكالم عىل ورع ابن الـــمسيب وعروة ال يعني أهنم كانوا ال يفقهون شيئًا من 
القــرآن، بل قــد احتفظت لنا كتب التفســري بالكثري من اجتهاداهتم ورواياهتم يف تفســري 
القرآن، إال أهنا يف الغالب ال تتعدى الـــمعلوم والـمعروف، فاكتفوا باآلثار التي نقلوها 
عــن النبي وصحابته، وما عزَّ عليهم فهُمه وَكُلوه لعالـــمه، ولـــم يتجرؤوا عىل اخلوض 
فيه ورعــًا، وخاض غريهم طلبًا لألجر، فالكل مصيب من وجه، فاحلســن مثاًل تكلـــم 

احتسابًا، أما ابن سريين فقد سكت احتسابًا، وكالمها ينتمي لـمدرسة واحدة))).

وقد سبق بيان الفرق بني هذين اإلمامني يف مبحث الـمقارنة بني البرصيني ))/465).   (((
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وحفل لنا الرتاث التفسريي هبذه الناذج اخلرية حتى ننسج عىل منواهلم، فال يرتفع 
عالـم عن ورع، وال يقدم طالب عن جرأة.

وصفــة الــورع يمكــن أن تبحث مع الـــمطلب الســابق )الصفــات الفطرية( إال 
أنــه ألمهيتها ـ كا بينتها ـ رأيت أن أفردها باعتبارها ســببًا رئيســًا لتفاوت االجتهاد عند 
التابعــني، ونحاول هنــا أن نتعرف عىل حاهلــم يف هذه الصفة، وأثر ذلــك عىل االجتهاد 

والتفسري.

قــال ابن عطيــة: إذ كان جلة من الســلف كابن الـــمسيب، والشــعبي، وغريمها 
يعظمون تفسري القرآن))).

وها هو عطاء مع أنه من الـــمدرسة الـــمكية قد ســئل عن يشء، فقال: ال أدري، 
قيل: أال تقول برأيك؟ قال: إين أستحيي من اهلل أن يدان يف األرض برأيي))).

وقــد نتــج من ذلك قلة الـــمنقول عن هؤالء، فــال نكاد نجد لعطــاء مثاًل يف حل 
الـمشكل أثرًا أو رواية.

ونحــن إذ نــرى عكرمة وقد خاض غار االجتهاد يقول عن نفســه: كنت أســمع 
الكلـمة فينفتح يل مخسون بابًا من العلـم)3).

نجد يف الـــمقابل قتــادة راوية العراق يقــول: ما قلت يف يشء برأيي منذ مخســني 
سنة)4).

»تفسري القرطبي« ))/7)).   (((
»السري« )86/5(، و»هتذيب الكال« )0)/)8(، و»التهذيب« )7/)0)).   (((

ينظر ترمجة عكرمة ))/68)).   (3(
سبق بيان ذلك يف ترمجة قتادة ))/)7)).   (4(
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ونجــد موقفًا آخر من مواقف الــورع واإلحجام عن االجتهــاد، أال وهو موقف 
طــاووس إمام أهل اليمن، والذي درس عىل يد ابن عباس ريض اهلل عنه، نراه يقول عن 

احلسن وقد ذكر له: ذاك رجل جريء))).

يف حني نجد احلســن نفسه يسأل: أرأيت ما تفتي به الناس شيئًا سمعته، أو تقوله 
برأيك؟ قال: ال واهلل ما كل ما نفتي به سمعنا، ولكن رأينا خري هلم))).

.(3( ويقول أيضًا: نِعَم وزيُر العلـم الرأُي احلقُّ

فهــذه النصــوص تبني الواقــع هلؤالء يف االجتهــاد، كا أن تلــك النصوص بينت 
الواقــع ألولئك يف اإلحكام، وقد زخــر الرتاث بذلك كله، وما زالت كلـمـــات أولئك 

غضة طرية، وعبارات هؤالء لطيفة قوية، والكل ينظم يف سلك واحد.

6 ـ أثر البيئة:

دأب الباحثون يف علـــم االجتاع عىل تعظيم أمر البيئة، وأثرها يف اإلنسان، ودائًا 
يضعوهنا يف الـمرتبة األوىل من األسباب، هذا إن ذكروا معها غريه.

ولكنــي رأيت أن اإلنســان وإن كان له تأثر ملـــموس بالبيئة الـــمحيطة به إال أن 
الت التأثري، ولـــم يكن ثمــة موانع، وألجل ذا  تأثــريه غالبًا ما يكون أقوى إذا مجع مؤهِّ
أخــرت الكالم عىل هــذا اجلانب، مقدمًا عليه ما يلوح يل أنه أعظــم تأثريًا، وأبعد أثرًا يف 

مسألة االجتهاد يف التفسري.

وأرضب هنا مثالني، أحدمها يف تأثري البيئة عىل اإلنسان، والثاين عكسه.

»الـمعرفة« ))/44).   (((
»هتذيب الكال« )08/6)(، و»أعالم الـموقعني« ))/87).   (((

»جامع بيان العلـم« ))/77)).   (3(



158 تفسير التابعين

فأمــا األثــر الواضــح للبيئة فهو أثــر الـــمقام يف مكة الـــمكرمة يف علـــم الرجل 
ر واحلجــاج يِفُدون إىل مكة يف  ار البيت والعاَّ بالـــمناسك، وهذا أمر ال بــد منه؛ ألن زوَّ
كل الســنة، وكل منهم حيتاج إىل سؤال، أو أكثر، فكثرة األســئلة، وابتالء أحوال الناس 

يؤدي إىل تفتح الـمسائل، وصقل القرحية، وتفتق االجتهادات.

ومن هذا الباب قالوا: إن علـــم عطاء كان يف الـــمناسك)))، مع قلة الـمروي عنه 
يف بــاب االجتهاد، يف حني كان علـــم إبراهيم يف الصالة. قال مطر الوراق: وكان علـــم 

. صاحبنا احلسن يف كلٍّ

وهــا هو عكرمة حيدث فيقــول لغالمه: يا غالم هات الــدواة والقرطاس، فقال: 
أعجبــك؟ قلــت: نعــم، قــال: إنا قلتــه برأيي)))، هــذا مــع أن عكرمة أكثــر حديثه عن 

الصحابة)3).

ومن باب تأثري اإلنسان يف البيئة ما كان من أمر جماهد يف الـــمدرسة الـمكية، فقد 
ســافر إىل العراق واســتقر يف الكوفة، وقد مر بنا أنه من أكثر التابعني اجتهادًا وقدرة عىل 
االســتنباط، فهل تغري جماهد عندمــا وضع رحاله بالعراق؟ الظاهر أن جماهدًا لـــم يتغري 
كثريًا، بل لربا أثر يف الـــمحيط اجلديد الذي نــزل به، وهلذا نجد أن ابن قتيبة يقول: كان 

أشد أهل العراق يف الرأي والقياس الشعبي، وأسهلهم فيه جماهد)4).

* * *

»تاريخ أيب زرعة« ))/683).   (((
»السري« )9/5)(، و»هتذيب الكال« ))/86)(، و»التهذيب« )69/7)).   (((

»الكامل« البن عدي )907/5)(، و»السري« )30/5(، و»هدي الساري« )ص: 9)4).   (3(
»تأويل خمتلف احلديث« البن قتيبة )ص: 74).   (4(



الفصل الثاني

منهج التابعني يف التفسري

لكل عالـم أو كاتب أو مفكر منهج يلتزمه يف علـمه، أو كتابته، أو تفكريه، وبقدر 
وضوح ذلك الـــمنهج تكــون الفكرة، والعبارة، والـــمعلومة واضحة للناس ســامعني 

وقارئني.
ولقــد كان التابعون عىل منهج واضح الـمعالـــم يف تناوهلم آليات الكتاب يتســم 
بالدقة والفهم وغزارة النتاج وقوة االســتنباط.. إلخ، برز من برز منهم يف علـــم أو فن، 
فــكان هذا منهجه يف ذلك الفن، وبرز آخر يف باب أو مســألة، فكان هذا منهجه يف ذلك 
الوجــه، وألجــل تقارب الـــمناهج العامة، وتشــاهبها رأيت أنه من الـــمناسب دراســة 
الوجــوه، واألبــواب التي تباينــت فيها االجتاهــات، واختلفت دون ما كان ســمة عامة 

للجميع، ومنحى واحدًا لكل الـمفرسين.
وسوف أتناول يف هذا الفصل بيان منهجهم، وطرائقهم فيا ييل:

الـمبحث األول: منهجهم يف القراءات.
الـمبحث الثاين: منهجهم يف آيات االعتقاد.

الـمبحث الثالث: منهجهم يف استنباط آيات األحكام.
الـمبحث الرابع: منهجهم يف تلقي ورواية اإلرسائيليات.

وسأعرض لكل منها بالدراسة الـمقارنة، سائاًل اهلل السداد والتوفيق.

* * *





الـمبحث األول

منهجهم يف القراءات

ف الزركيش القراءات بقوله: القراءات: اختالف ألفاظ الوحي الـــمذكور يف  عــرَّ
احلروف، وكيفيتها من ختفيف وتشديد، وغريها))).

فخص القراءة با اختلف فيه من ألفاظ الوحي، مع أن علـمـاء القراءات يتوسعون 
يف دائرة شمول القراءات للـمختلف فيه والـمتفق عليه.

ا  فيقول ابن اجلوزي: القراءات علـم بكيفية أداء كلـمـات القرآن واختالفها معزوًّ
لناقله))).

وعرفهــا الدمياطي بقوله: القراءات علـــم يعلـــم منه اتفــاق الناقلني لكتاب اهلل 
تعاىل، واختالفهم يف احلذف واإلثبات، والتحريك والتسكني، والفصل والوصل، وغري 

ذلك من هيئة النطق واإلبدال وغريه من حيث الساع)3).

ولـمعرفة أسباب اختالف القراءات ال بدَّ من نظرة لتاريخ الـمصحف الرشيف.

قال البخاري رمحه اهلل: باب: أنزل القرآن عىل ســبعة أحرف... ثم ســاق اإلسناد 
عــن ابن عبــاس ـ ريض اهلل عنها ـ أن رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم قــال: »أقرأين 

»الربهان« ))/)3(، و»اإلتقان« ))/05)).   (((
»منجد الـمقرئني« )ص: )9(، و»إحتاف فضالء البرش« ))/67).   (((

»إحتاف فضالء البرش« ))/67).   (3(
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جربيُل عىل حرٍف، فراجعُته فلـم أَزْل أستزيُده ويزيُدين حتى انتهى إىل سبعِة أحرٍف«))).

وســاق بإســناده عن عمر بن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه ـ قال: ســمعت هشــام بن 
حكيم يقرأ ســورة الفرقان يف حياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم، فاستمعت لقراءته 
فإذا هو يقرأ عىل حروف كثرية لـــم يقرئنيها رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم، فكدت 
ت حتى سلـــم، فلبَّبته بردائه فقلت: من أقرأك هذه الســورة  أســاوره يف الصالة، فتصربَّ
التــي ســمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رســول اهلل صــىل اهلل عليه وسلـــم، فقلت: كذبت، 
فإن رســول اهلل صــىل اهلل عليه وسلـــم أقرأنيها عىل غــري ما قرأَت، فانطلقــت به أقوده 
إىل رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم، فقلت: إين ســمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان عىل 

حروف لـم تقرئنيها.

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم: »أرسله، اقرأ يا هشام«، فقرأ عليه القراءة 
التي سمعته يقرأ، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم: »كذلك أنزلت«، ثم قال: »اقرأ 
يا عمــر«، فقرأت القراءة التي أقرأين، فقال رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم: »كذلك 

أنزلت، إن هذا القرآن أنزل عىل سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيرسَّ منه«))).

وحديث األحرف هذا من األحاديث الـمتواترة)3).

»صحيح البخاري«، كتاب فضائل القرآن، باب: أنزل القرآن عىل ســبعة أحرف. ينظر: »الفتح«    (((
)3/9)( )499، و»تفســري الطــربي« ))/9)(، و»الـــمصنف« لعبد الــرزاق )))/8))(، 
و»مســند أمحــد«، وينظر: »الفتــح الربــاين« )8)/53(، و»األحرف الســبعة« أليب عمرو الداين 

)ص: 3)( ).
»الفتح« )3/9)( )499.   (((

ووجه إنكار عمر عىل هشام أن هشامًا كان من مسلـمة الفتح، فخيش عمر أال يكون أتقن القراءة،    (3(
وألن هشامًا قد أقرأه الرسول صىل اهلل عليه وسلـــم عىل ما نزل أخريًا، فنشأ االختالف بينه وبني 
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وقــد اختلف الناس يف معنى احلروف الســبعة عىل أقوال، لعــل من أرجحها: أن 
األحرف الســبعة هي تأدية الـــمعنى باللفظ الـــمرادف ولو كان من لغة واحدة، فيكون 
القرآن قد أنزل أوالً بلسان قريش، ومن جاورهم من العرب الفصحاء، ثم أبيح للعرب 
أن يقرؤوه بلغاهتم التي جرت عادهتم باســتعاهلا عىل اختالفهم يف األلفاظ، واإلعراب، 
ولـــم يكلف أحد منهم االنتقال من لغته إىل لغة أخرى؛ للـــمشقة، ولـمـــا كان فيهم من 

احلميَّة، ولطلب تسهيل فهم الـمراد، كل ذلك مع اتفاق الـمعنى.

وعىل هذا يتنزل اختالفهم يف القراءة كا تقدم يف حديث عمر، وتصويب رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلـم كالًّ منهم.

لكن ينبغي أن يتنبه أن اإلباحة الـمذكورة لـم تقع بالتشهي؛ أي: إن كل أحد يغري 
الكلـــمة بمرادفها يف لغته، بل الـــمراعى يف ذلك الساع من النبي صىل اهلل عليه وسلـم، 
ويشــري إىل ذلك قول كل من عمر، وهشــام يف حديث الباب: أقرأين النبي صىل اهلل عليه 

وسلـم))).

ولـمـــا مات النبــي صىل اهلل عليه وسلـــم، واســتحرَّ القتل يف القــّراء يف حروب 
الردة أشــار عمر ـ ريض اهلل عنه ـ عىل أيب بكر بجمع القرآن، ثم رشح اهلل صدر أيب بكر 
لذلــك، وأوكلوه إىل زيد بن ثابــت)))، فجمعه، وأثبت منه مــا كان متوافقًا مع العرضة 
األخــرية، فا ســواها يكون منســوخًا، وكان يتثبت يف ذلك بإقامة شــاهدين عىل كل آية 
يكتبها أهنا مما كتب يف عهد رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم يف العرضة األخرية، فلـــم 

ما قرأ عمر أوالً. ينظر: »الفتح« )6/9)).
»فتح الباري« )7/9)).   (((

وبيَّـــن أبو بكر ـ ريض اهلل عنه ـ ســبب اختيار زيد، وهو اجتاع أربع مميــزات فيه، وهي: العقل،    (((
والشباب، وعدم التهمة، وأنه من كتاب الوحي. ينظر: »الفتح« )0/9)).
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يكتــِف بحفظه هو، ولذلك نراه يقول: فتتبَّعُت القرآَن أمجُعه من العســب، واللخاف)))، 
وصدور الرجال، حتى وجدت آخر ســورة التوبة مع أيب خزيمة األنصاري لـــم أجدها 
مع أحــد غــريه، ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]التوبة: 8))[ 
حتــى خامتة براءة، فكانت الصحف عند أيب بكر حتى توفاه اهلل، ثم عند عمر حياته، ثم 

عند حفصة بنت عمر ريض اهلل عنها))).

ولـمـــا رأى حذيفة بن اليــان ـ ريض اهلل عنه ـ اختالف الناس يف القراءة، أشــار 
عىل عثــان بجمع الناس عىل مصحف واحد، فأمر زيد بــن ثابت، وعبد اهلل بن الزبري، 
وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، فنسخوا الـــمصاحف، وبعث 

هبا يف اآلفاق، وأمر با سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق)3).

والظاهر أن اجلمع األخري هذا كان عىل بعض احلروف السبعة، ال كلها؛ ألن األمة 
أمرت بحفظ القرآن، وخريت يف قراءته وحفظه بأي تلك األحرف السبعة شاءت)4).

يقــول أبو شــامة: فاحلــق أن الذي مجع يف الـــمصحف هو الـــمتفق عــىل إنزاله، 
الـــمقطوع به، الـمكتوب بأمر النبي صىل اهلل عليه وسلـم، وفيه بعض ما اختلف فيه من 
األحرف السبعة ال مجيعها، كا وقع يف الـــمصحف الـــمكي )جتري من حتتها األهنار( يف 
آخــر براءة، ويف غــريه بحذف )من(، وكذا ما وقع من اختــالف مصاحف األمصار من 

تراجع اآلثار الدالة عىل ذلك، والكالم عليها يف »الفتح« )4/9)، 5)).   (((

العسب: مجع عسيب، وهو جريد النخل، كانوا يكشطون اخلوص ويكتبون يف الطرف العريض،   
واللخاف: مجع خلفة وهي احلجارة الرقاق. ينظر: »الفتح« )4/9)).

»صحيح البخاري« كتاب فضائل القرآن: باب مجع القرآن. ينظر: »الفتح« )0/9)( 4986.   (((
»الـمرشد الوجيز« أليب شامة )ص: 38)، 39)(، و»فتح الباري« )30/9).   (3(

»الفتح« )0/9)).   (4(



165الباب الثالث: مصادر التابعين في التفسير ومناهجهم

عدة واوات ثابتة يف بعضها دون بعض، وعدة هاءات، وعدة المات ونحو ذلك.

وهــو حممول عىل أنه نزل باألمرين معًا، وأمر النبي صىل اهلل عليه وسلـــم بكتابته 
لشخصني، أو أعلـــم بذلك شــخصًا واحدًا وأمره بإثباهتا عىل الوجهني، وما عدا ذلك 
زت به توســعًة عىل الناس،  من القراءات مما ال يوافق الرســم، فهو مما كانت القراءة ُجوِّ
وتســهياًل، فلـمـــا آل احلــال إىل ما وقع من االختــالف يف زمن عثــان، وتكفري بعضهم 

بعضًا، اختاروا االقتصار عىل اللفظ الـمأذون يف كتابته، وتركوا الباقي))).

فضابط الـمأذون يف قراءته: ما وافق رسم الـمصحف، فا خالف رسم الـمصحف 
فهو يف حكم الـــمنسوخ والـــمرفوع، كسائر ما نسخ، فليس ألحد أن يعدو يف اللفظ إىل 

ما هو خارج عن الـمصحف))).

وأما السبب يف اختالف الناس يف القراءات مع أهنا عىل مصحف واحد فريجع إىل 
أن اجلهات التي وجهت إليها الـــمصاحف كان هبــا من الصحابة من محل عنه أهل تلك 
وه  اجلهة، وكانت الـمصاحف خالية من النقط والشكل، فثبت أهل كل ناحية عىل ما تلقَّ
ساعًا من الصحابة برشط موافقة اخلط، وتركوا ما خيالف اخلط امتثاالً ألمر عثان الذي 
وافقه عليه الصحابة، لـمـــا رأوا يف ذلك من االحتياط للقرآن، فمن ثم نشــأ االختالف 
بني قراء األمصار مع كوهنم متمسكني بحرف واحد من السبعة، أو ببعض احلروف)3).

فمــن أمثلة االختــالف يف النقط: قولــه تعــاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ﴾ ]احلجرات: 6[، وقرئ: )فتثبَُّتوا()4).

»الـمرشد الوجيز« )ص: 8))(، و»فتح الباري« )30/9).   (((
»الـمرشد الوجيز« )ص: 44)، 45)(، و»فتح الباري« )30/9).   (((

»فتح الباري« )9/)3).   (3(
»تفســري الطــربي« )6)/3))(، قــال ابن جريــر: والصواب مــن القول يف ذلك أهنــا قراءتان    (4(



166 تفسير التابعين

ها())). ونحو: ﴿ېئ﴾ ]البقرة: 59)[، وقرئت: )َننرُشُ

ومن أمثلة االختالف يف الشكل فقط: قوله تعاىل: ﴿پ پ﴾ يف سورة التوبة يف 
( يف قراءة الباقني))). قراءة حفص، ومحزة، والكسائي، )َوُيِضلُّ

وما كان فيه االختالف يف النقط كقوله تعاىل: ﴿ۋ ۋ ۅ﴾ ]الـمـــائدة: )))[، 
فقد قرأ سعيد بن جبري: )هل تستطيُع ربَّك(.

ي،  فاحلاصل أن االختالف يف القراءة كان هذا مرجعه، ولـم يكن عىل سبيل التشهِّ
ويؤكد ذلك ما ورد عن الصحابة والتابعني من وجوب االتباع يف ذلك، فعن ابن مسعود 
أنه قرأ ﴿ڀ ڀڀ﴾ ]يوسف: 3)[، فقال شقيق: إنا نقرؤها )ِهْئُت لَك(، فقال ابن مسعود: 

.(3( أقرؤها كا ُعلـمت أحبُّ إيلَّ

ودرج عىل ذلك أصحابه، فقال الشعبي: القراءة سنة، فاقرؤوا كا قرأ أولكم)4).

وعن زيد قال: القراءة سنة)5)، وزيد إمام أهل الـمدينة.

معروفتان متقاربتا الـمعنى فبأيتها قرأ القارئ فمصيب.

قرأ محزة، والكســائي، وخلف: )فتثبَّتوا( بثاء مثلثة بعدها باء موحدة، بعدها ياء مثناة فوقية، وقرأ   
الباقــون بباء موحدة، وياء مثناة. ينظر: »الغاية« ))/36)(، و»النرش« ))/)5)(، و»الســبعة« 

)36)(، و»الكشف« ))/394).
قرأ ابن كثري، ونافع، وأبو عمرو: )ننرشها( بضم النون األوىل وبالراء، وقرأ عاصم، وابن عامر،    (((
ومحزة، والكســائي ﴿ېئ﴾ بالزاي. ينظر: »الســبعة« )89)(، و»الوايف يف رشح الشــاطبية« 

)ص: 33)).
»الوايف يف رشح الشاطبية« )ص: )8)(، و»معاين القرآن« للفراء ))/437).   (((

»ســنن أيب داود« )38/4( 4004، و»تفسري الطربي« )6)/30( 8998)، و»إعراب القرآن«    (3(
للنحاس ))/))3).
»الغاية« ))/350).   (4(

»اجلامع ألخالق الراوي« ))/96)( 596).   (5(
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وعن حممد بن الـمنكدر قال: قراءة القرآن سنَّة يأخذه اآلخر عن األول))).

وعن ابن عباس قال: أقرأين أيب كا أقرأه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم))).

وحتــى البــرصة التي توســعت يف التقعيــد النحــوي كان االهتام بالقــراءة فيهم 
واضحًا.

فكان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل، لـم يقل: ليس كا يقرأ، يقول: أما أنا فأقرأ كذا 
وكذا)3)، يعني خمافة أن يرد قراءة صحيحة.

وقــد انترشت القراءات وضبطهــا يف أواخر عرص التابعني)4)، وســاعد عىل ذلك 
اهتام األئمة بالقرآن، وكثرة تالوته، وترديده.

فعــن إبراهيــم قــال: كان علقمــة يقــرأ القــرآن يف مخــس، واألســود يف ســت، 
وعبد الرمحن بن يزيد يف سبع)5).

وإذا أردنــا أن نأخذ لـــمحة عامة عن الفروق بني كيفيــة تلقي الصحابة للقراءات 
ومــن بعدهم، نجد الفرق واضحًا، فلـــم يكــن احلذر واخلوف عند الصحابة يف مســألة 
القراءات كحال التابعني؛ ألهنم يعلـمون أن النبي صىل اهلل عليه وسلـم أقرأ اجلميع عىل 

ذلك.

وإنــا اختــار عثــان ريض اهلل عنــه، وأمجــع الصحابة عــىل فعله أن جيمــع الناس 

»تاريخ أيب زرعة« ))/435(، و»اجلامع ألخالق الراوي« ))/96)( 597).   (((
»جزء فيه قراءات النبي صىل اهلل عليه وسلـم« )ص: 4))).   (((

»تاريخ دمشق« )97/6)).   (3(
»العلل« ألمحد )04/3)( 4876.   (4(

»تاريخ أيب زرعة« ))/)65).   (5(
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لالختالف الذي أدى ببعضهم لتكفري بعض، أو لتفســيقه، يف حني لـــم يكن هذا شــأن 
الصحابة، ولذا لـــم يكن التشدد معروفًا عندهم، كا كان يقرأ ابن مسعود، وأيّب، وزيد، 

وغريهم.

أما التابعون فقد وجدت فيهم هذه احلساسية، وهي يف متأخريم أكثر.

فها هو سعيد بن جبري يؤم يف شهر رمضان، فيقرأ ليلة بقراءة عبد اهلل بن مسعود، 
وليلة بقراءة زيد، وليلة بقراءة غريمها))).

ويقرأ كذلك مرة )تنبُِّئ أخباَرها( يف الصالة، ويومًا ﴿ڃ ڃ﴾))).

ولكــن عندما يعلـــم تالميذه يأمرهم بااللتزام بيشء واحــد، فعن أيب عمرو قال: 
سمع ابن جبري قراءيت فقال: الزم قراءتك هذه)3).

وكان كبــار التابعني غالبًا ُيعنَــون بالقراءات يف جانب إيضاح معنى اآلية، يف حني 
كان الـــمتأخرون منهم يعتنون بالنطق والنسبة أكثر، ويتضح هذا بالـــمقارنة بني جماهد، 

وقتادة مثاًل.

بل ربا أدى تشدد التابعني يف االلتزام برسم الـمصحف إىل أن يردوا ما لـم يوافق 
الرسم العثاين.

روى البخاري يف »صحيحه« عن علقمة قال: دخلت يف نَفر من أصحاب عبد اهلل 

»معرفــة القراء الكبار« ))/57(، و»غاية النهايــة« ))/305(، و»وفيات األعيان« ))/)37(،    (((
و»طبقات الـمفرسين« للداودي ))/)8)).

»تفســري الطــربي« )66/30)(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه البن أيب شــيبة، وعبد بن    (((
محيد، وابن جرير، وابن الـمنذر، عن سعيد بلفظ مقارب )593/8).

»السبعة يف القراءات« )ص: 84).   (3(
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الشــاَم، فســمع بنا أبو الــدرداء، وأتانا فقال: أفيكم َمــن يقرأ؟ فقلنا: نعــم، قال: فأيُّكم 
َكِر  يِل إَذا َيْغَشــى * والنَّهاِر إَِذا جَتىلَّ * َوالذَّ ، فقال: اقرأ، فقرأت: )واللَّ أقرُأ؟ فأشــاروا إيلَّ
واألُْنَثى(، قال: أنت سمعَتها ِمن يف صاحبِك؟ قلت: نعم، قال: وأنا سمعُتها من يف النبي 

صىل اهلل عليه وسلـم، وهؤالء يأبون علينا))).

فإذا قيل: هل لنا وقد صح عندنا اخلرب أن نقرأ )والذكر واألنثى(؟

ى من األفواه، بإشارة احلديث السابق:  فاجلواب: أنه ليس لنا ذلك؛ ألن القرآن ُيتلقَّ
اها هكذا من يف ابن مســعود، فله أن يقرأ  )من يف صاحبك(، )من يف النبي(، فعلقمُة تلقَّ

اها هكذا من يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم، فله أن يقرأ هبا. هبا، وأبو الدرداء تلقَّ

وأما اآلن فال يوجد من عنده اإلسناد الـــمتصل بأخذ الثقة عن يف الثقة إال با هو 
موافق للـــمصحف بالقراءات الواردة عىل الرسم العثاين الـــمتعددة، فيقترص يف األداء 
عليهــا دون غريهــا، ولقد كانــت األوجه كثريًة فيــا مىض، لكن اختــارت األمة بعضها 

فوصل إلينا بالنقل بالرشط الـمذكور سابقًا، فليس لنا أن نقرأ بخالفه.

قال الكوايش: كل ما صح ســنده، واســتقام وجهه يف العربيــة، ووافق لفظه خط 
الـــمصحف اإلمام، فهو من السبعة الـمنصوصة، فعىل هذا األصل ُبني قبول القراءات، 

.((( عن سبعة كانوا أو سبعة آالف، ومتى فقد رشط من الثالثة فهو الشاذُّ

ثم القراءات السبعة الـمشهورة الـمنقولة بالسند الصحيح ال يعني أن كل ما نقل 

»صحيــح البخاري«، كتــاب التفســري، بــاب: ﴿ں ں ڻ ڻ ﴾. ينظر: »الفتــح« )707/8(    (((
4944، و»تفسري الطربي« )7/30))(، و»السري« )56/4(، و»خمترص يف شواذ القرآن« )ص: 

74)(، و»إعراب ثالثني سورة من القرآن« )ص: 07)).
»فتح الباري« )9/)3).   (((
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عمن نســبت إليهم فهو هبــذه الصفة، بل فيــه الضعيف؛ خلروجه عــن األركان الثالثة، 
فاالعتاد يف غري ذلك عىل الضابط الـمتفق عليه))).

* منهج الـمدرسة الكوفية:

اشتهرت الكوفة بالقراء الكبار، وبرز منها الكثريون)))، وقد يرجع ذلك إىل توسع 
شيخ الـمدرسة ابن مسعودـ  ريض اهلل عنه ـ يف القراءة، وال سيا ما يمكن أن نطلق عليه 

القراءة التفسريية، أو ما أطلق عليه قراءة عىل سبيل االتساع اللغوي.

وقد توســع يف ذلك أيضًا أيب بن كعب، لكن ليس كتوســع ابن مسعود ريض اهلل 
عنهم مجيعًا، فقد كان ابن مســعود ـ ريض اهلل عنه ـ حريصــًا عىل ضبط القرآن وحفظه، 
ولــذا فعنــد مراجعتنا كتب فضائل القرآن نجد أن جلَّ الـــمروي فيها عن ابن مســعود، 
ويف الكثــري منهــا حيث عىل حفظ القــرآن، وضبطه، والنهي عن االختــالف فيه، بل كان 
ينهــى عن االختالف حتى يف القراءات، مع أنه لـــم يرض بــادئ ذي بدء عن مجع عثان 

ـ ريض اهلل عنه ـ الناس عىل حرف زيد بن ثابت)3).

ومــن أمجع ما نقل عنه يف ذلك ما أخرب به علقمة أنه قال: لـمـــا خرج عبد اهلل بن 
مســعود من الكوفــة اجتمع إليه أصحابــه فودعهم، ثم قال: ال تنازعــوا يف القرآن، فإنه 
ال خيتلف وال يتالشــى، وال يتغري لكثرة الرد، وإن رشيعة اإلســالم، وحدوده وفرائضه 
فيه واحدة، ولو كان يشء من احلرفني ينهى عن يشء يأمر به اآلخر، كان ذلك االختالف، 

»فتح الباري« )33/9).   (((
عند مراجعة كتب تراجم القراء الكبار نجد أن الـــمشهورين من الكوفة هم أكثر قراء األمصار.    (((

ينظر يف ذلك كتاب الذهبي »معرفة القراء الكبار«.
وسيأيت لذلك مزيد بيان يف آخر هذا الـمبحث إن شاء اهلل.   (3(
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ولكنــه جامــٌع ذلك كلــه، ال ختتلف فيــه احلــدود، وال الفرائــض، وال يشء من رشائع 
اإلسالم، ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم، فيأمرنا فنقرأ عليه، 

فيخربنا أن كلَّنا حمسٌن.

ولو أعلـــم أحدًا أعلـــم با أنزل اهلل عىل رسوله مني لطلبته، حتى أزداد علـمه إىل 
علـــمي، ولقد قرأت من لسان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم سبعني سورة، وقد كنت 
علـمت أنه ُيْعرض عليه القرآن يف كل رمضان، حتى كان عام قبض، فعرض عليه مرتني، 
فكان إذا فرغ أقرأ عليه، فيخربين أين حمســن، فمن قرأ عيل قراءيت فال يَدَعنَّها رغبة عنها، 
ومــن قرأ عيل بيشء من هــذه احلروف فال يَدَعنَّه رغبة عنه، فإنــه من جحد بآية جحد به 

كله))).

ولقد درج أصحابه ـ ريض اهلل عنه ـ عىل ذلك فاحتفظوا بقراءته.

فعــن األعمش يف قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻٻ﴾ ]األنفال: )[، قال: كان أصحاب 
عبد اهلل يقرؤوهنا: )يسألونك األنفال()))، وهي كذلك يف قراءة ابن مسعود)3).

ولقد جتاوز تأثري قراءة ابن مسعود مدرسة الكوفة، فأثر يف الـمدارس األخرى:

فالبرصة مثاًل، لـم يرو قتادة فيها عن ابن مسعود يف التفسري إال بضع عرشة رواية، 
فإذا دققنا يف تلك الروايات نجد أهنا كلها يف القراءة إال رواية واحدة فقط يف التفسري.

»تفسري الطربي« ))/8)( 8)، و»النرش يف القراءات العرش« ))/)5).   (((
»تفسري الطربي« )3)/378(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه لعبد بن محيد، وابن جرير،    (((

عن األعمش به )0/4)).
الـــمرجع الســابق )3)/378( 5666)، و»خمتــرص يف شــواذ القــرآن« )ص: 48(، و»البحــر    (3(

الـمحيط« )456/4(، و»الـمحتسب« ))/)7)).
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وكذلــك كان حال جماهد، فقــد وجدت له مخس روايات عن ابن مســعود، أربع 
منها يف القراءات، وواحدة فقط يف تفسري الكبائر))).

ومثله السدي، فقد روى عن ابن مسعود مخسًا أيضًا، واحدة يف التفسري، وسائرها 
يف القراءات))).

م ابن مســعود يف القراءة عىل غريه مــن الصحابة، إال أن  وهــذا كله يــدل عىل تقدُّ
قراءته لـم جيمعها أصحابه يف مكان واحد.

* منهج الـمدرسة الـمكية:

أما الـمدرسة الـمكية فقد تأثرت يف القراءة بشيخها ابن عباس، ثم صار أئمة هذه 
الـمدرسة شيوخًا للطبقة التي تليها من القراء الـمشهورين.

قال ابن جماهد: قرأ ســعيد عــىل ابن عباس، وقرأ ابن عباس عــىل أيب بن كعب، 
وقرأ أيب عىل النبي صىل اهلل عليه وسلـم)3).

وعــن أيب العباس أمحد بن حممد الليثي قال: ســألت أبا عمــرو: عىل من قرأت؟ 
فقال: عىل جماهد، وسعيد بن جبري)4).

وقد كثرت موافقة أئمة هذه الـمدرسة لشيخهم ابن عباس، وقلَّت خمالفتهم:

فمجاهــد مثاًل اهتم بالقــراءة، فقد ختم عىل ابن عباس ثالثني مــرة، وهذا أدَعى 

سبق بيان تلك الـمواضع يف ))/ 506).   (((
وسبق ذكر مواضعها ))/ 506).   (((

»السبعة يف القراءات« البن جماهد )ص: )7).   (3(
الـمرجع السابق )ص: 73).   (4(
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لتحقيقه وفهمه لقراءة ابن عباس أكثر من غريه، وكان ـ رمحه اهلل ـ يقرأ القرآن عىل مخسة 
أحرف.

وال شــك أن جماهــدًا كان من أعلـــم أصحــاب ابن عباس، ولــذا فنحن نجد يف 
الـمرويَّات التي بني أيدينا بعض خمالفات جماهد للقراءة الـموافقة للـمصحف، ونجد أن 
هذه الـــمخالفة أيضًا رواية عن ابن عباس التي أخذها عن أيب بن كعب الـمدين، وعليه 

فنحن نرى توافق الـمدرسة الـمكية مع الـمدرسة الـمدنية.

ومما نلحظه أيضًا أن أئمة الـمدرسة الـمكية مع أهنم توسعوا يف االجتهاد، إال أهنم 
لـم خيالفوا يف القراءات إال باختيار بعض القراءات من الوارد، فإن علـم القراءات علـم 

َتَلقٍّ ورواية.

ومــن هذه األمثلة التي خالف فيها الـــمكيون تبعًا لشــيخهم: قولــه تعاىل: ﴿ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ﴾ ]النســاء: 4)[، فعــن أيب نــرضة قــال: ســألت 
ابن عباس عن متعة النســاء، قال: أما تقرُأ ســورة النســاء؟ قال: قلت: بىل، قال: فا تقرأ 
ى(؟ قلت: ال، لو قرأهتا هكذا ما سألُتك، قال:  فيها )فا استمتعُتم به منهنَّ إىل أجٍل مسمًّ

فإهنا كذا))).

ى فآتوهنَّ  ولذا نجد ســعيد بن جبري يقرأ: )فا اســتمتعُتم به منهنَّ إىل أجٍل مســمًّ
.((() أجوَرهنَّ

ة لبعض األحــكام تبعًا  بــل ويذهب تالميــذ هذه الـــمدرسة إىل القراءة الـــمفرسِّ
للــوارد عن ابن عباس، من ذلك ما جاء يف تفســري قولــه تعاىل: ﴿ڇ ڍ ڍ﴾ 

»تفسري الطربي« )77/8)( 9036، و»الـمصاحف« البن أيب داود )ص: 88، )9).   (((
»تفسري الطربي« )78/8)( 9043.   (((
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]البقرة: 84)[، فقد ذكر ابن جرير األقوال يف ذلك، ثم قال: وقال بعضهم: إن اآلية حمكمة، 

ُقوَنه())). وليست منسوخة، واعتمدوا عىل قراءة ابن عباس: )ُيطوَّ

وكان عكرمة، وســعيد بن جبري، وعطاء بن أيب رباح، وجماهد، يقرؤوهنا كذلك، 
ولـم يذكر الطربي ذلك إال عن تالميذ الـمدرسة الـمكية))).

وكان أئمــة هــذه الـــمدرسة جمتهدين يف القراءة، والســؤال عنهــا، يدل عىل ذلك 
ا شــئت، ثم قال:  بُِعوا( أو )ابَتُغوا(؟ قال: أيَّ ســؤال عطاء البن عباس: كيف تقرأ: )واتَّ

عليك باألُوىل)3).

ومما ينبغي اإلشــارة إليه أنه لـــم تتأثر هذه الـــمدرسة بقراءة ابن مســعود يف أول 
أمرها، فلـــم أعثر عىل أثر يفيد اســتفادة ابن عباس من قراءة ابن مســعود، ويؤكد ذلك 
أن جماهدًا لـمـــا رحل إىل الكوفة، وسمع قراءة ابن مسعود قال مقالة تبني أنه لو كان قد 
قرأ قراءة ابن مسعود لـمـا سأل ابن عباس عن كثري من اآليات التي أشكلت عليه؛ ألنه 

وجد تفسريها يف قراءة ابن مسعود ريض اهلل عنه.

* منهج الـمدرسة البرصية:

مع أن الـمدرسة البرصية عراقية فقد خالفت الـمدرسة الكوفية يف كثري من أبواب 
القراءات وأشــكاهلا، إال ما كان من قتادة، فقد اســتفاد من قراءة ابن مســعود ريض اهلل 

»تفسري الطربي« )430/3( 765)، 766)، 767)، 775)، و»زاد الـمسري« ))/86)).   (((
»تفسري الطربي« )430/3( 769)، 770)، )77)، 773).   (((

»ســنن ســعيد بن منصور«، كتاب التفســري ))/575(، واآليــة: ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ    (3(
ۇئ﴾ ]الزمر: 55[.
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عنه)))، وال سيا يف القراءة التفسريية التي اهتم هبا أكثر من حتقيق النطق، واألداء.

، وعىل عمر ثالث مرات، واهتم  وقد تقدم يف البرصة أبو العالية الذي قرأ عىل أيبٍّ
ه الذهبي من الكبار، ومن أعلـــم التابعني بالقراءة، وقدمه عىل سعيد بن  بذلك حتى عدَّ

جبري، والسدي))).

وقال ابن أيب داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلـــم بالقراءة من أيب العالية، وبعده 
سعيد بن جبري، وبعده السدي، وبعده الثوري)3).

وقــد تعدى تأثــري أئمة البــرصة يف القراءة حــدود مرصهم، فكثــرت الرواية عن 
احلسن يف بالد الـمغرب، فوجد يف تفسري الـمغاربة الكثري من قراءات احلسن، فقد اهتم 
احلســن ببيان منطوق الكلـــمة يف اآلية من حيث حركتها الفرعية، وقراءهتا، وربا نسب 

القراءة لـمن أخذها منه، ولربا رسدها فتنسب إليه.

وعىل كلٍّ فلـم يقرأ أحد من التابعني حرفًا إال بأثر.

ْقنَاُه( فثقلهــا أبو رجاء، فقال  عن أيب رجــاء قال: قلت: يا أبا ســعيد )َوُقْرآنَــًا َفرَّ
احلسن: ليس فّرقناه، ولكن فرقناه، فقرأ احلسن خمففة. قلت: من حُيدثك هذا يا أبا سعيد 

أصحاب حممد، قال: فمن حيدثنيه!)4).

»تفسري قتادة« )ص: 86).   (((
»معرفة القراء الكبار« ))/49).   (((

»التهذيــب« )85/3)(، و»مــرآة اجلنــان« ))/4))(، و»تاريخ اإلســالم« ))53(، و»هتذيب    (3(
األســاء« ))/)5)(، و»العرب« ))/)8(، و»الشــذرات« ))/)0)(، و»طبقات الـــمفرسين« 
للداودي ))/73)(، و»التذكرة« ))/)6(، و»طبقات احلفاظ« )ص: ))(، و»دول اإلسالم« 

.(64/((
»تفسري الطربي« )5)/79)).   (4(
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* منهج الـمدرسة الـمدنية:

اهتمت الـــمدرسة الـــمدنية بتحقيق النطق أكثر من اهتامها بالقراءة التفســريية، 
ولذا فهي تشبه الـمدرسة البرصية من هذا اجلانب، وال سيا مع وجود زيد وأيبٍّ فيها))).

قال الطربي يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڈ ژ ژ ﴾ ]اهلمزة: 9[: قرأ عامة قراء الـمدينة، 
والبرصة: ﴿ڈ ژ﴾، وقرأ عامة قراء الكوفة )يِف ُعُمٍد())).

ولـمـــا كان منهج الـــمدنيني حتقيق النطق، واحلركة، فإننــا ال نعجب أن نرى َمن 
د يف القراءات يويص بأخذ القراءة عن الـمدرسة الـمدنية. تشدَّ

قال سفيان بن عيينة: خذوا القراءة من أهل الـمدينة)3).

ونجد شاهد هذا يف قلة الـمنقول عنهم من القراءات الشاذة بخالف غريهم)4).

* * *

* مناهج التابعني يف االستفادة من القراءات:

وبعد أن استعرضت مناهج الـمدارس التفسريية يف تلقي القراءات بقي أن أحتدث 
عن بعض مناهجهم يف االستفادة من القراءات.

سبق بيان ذلك يف خصائص الـمدرسة الـمدنية ))/ 640).   (((

»تفسري الطربي« )95/30)(، و»زاد الـمسري« )30/9)).   (((
»تأويل مشكل القرآن« )ص: 60(، و»السري« ))/488).   (3(

بعــد مراجعتــي لكتاب »خمترص يف شــواذ القرآن« وجدت أن الـــمدنيني من أقــل التابعني إيرادًا    (4(
للقراءة الشاذة اقتداء بشيوخهم من الصحابة، ال سيا زيد بن ثابت، فإن زيدًا لـم يرو عنه يف هذا 
الكتاب إال ســت روايات، يف حني بلغ عن ابن مســعود )304( رواية، وعن ابن عباس )40)( 
روايــة، وعن عيل بن أيب طالب )76( رواية، ولذا فإن ابن الـــمسيب، والقرظي، وزيدًا من أقل 

التابعني يف ذلك.



177الباب الثالث: مصادر التابعين في التفسير ومناهجهم

1 ـ منهجهم يف قبول القراءة، أو ردها:

ســبق أن بينت أن احلساســية يف القراءات كانت قليلة عند الصحابة، وأهنا زادت 
يف عرص التابعني، وال ســيا الـــمتأخرون منهم، ومع ذلك فقد عرف التابعون اختالف 

قراءات الصحابة، لذا تورعوا يف باب اإلنكار عىل الـمخالف.

فكان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لـــم يقل: ليس كا قرأ، بل يقول: أما أنا فأقرأ 
كذا وكذا، قال الراوي: فذكرت ذلك إلبراهيم النخعي، فقال: أرى صاحبك قد ســمع 

أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله))).

وعن األعمش قال: كنت أقرأ عىل إبراهيم، فإذا مرَّ باحلرف ينكره لـــم يقل: ليس 
كذا، ولكن يقول: كان علقمة يقرأ كذا وكذا))).

2 ـ توجيه القراءة:

لـــم يكن التابعون يقرؤون دون تدبر لـمـــا يقرؤونه، بل كانــوا يتفهمون القراءة، 
ويوجهون معناها.

فعن جماهد أنه قرأ: ﴿ٺ ٺ ٺٿ﴾ ]الـمـائدة: 6[)3) فنصبها، وقال: رجع 
إىل الغسل)4).

»شعب اإليان« ))/))4( 73))، و»تفسري الطربي« ))/54( 56.   (((
»غاية النهاية« ))/9)(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 96هـ/83)).   (((

قــرأ نافع وابن عامر والكســائي وحفــص بالنصب، وقــرأ الباقون باخلفض. ينظر: »الكشــف«    (3(
))/406(، و»السبعة« ))4)(، و»رساج القاري« )ص: 98)).

»تفسري الطربي« )0)/57( 470).   (4(
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وقرأ زر بن حبيــش قوله تعاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾ ]التكويــر: 4)[، فقرأها بالظاء 
)بَظننٍِي(، ثم قال: يف قراءتنا بمتََّهم)))، ومن قرأها )بضنني( يقول: ببخيل))).

ا إَِذًا َلِمَن اآلثِمني( ]الـمـائدة: 06)[. وكان الشعبي يقرأ: )َواَل َنْكُتُم َشَهاَدًة اهللِ إنَّ

قال ابن جرير: وكأن الشعبي وجه معنى الكالم إىل أهنا ُيقِسان باهلل ال نشرتي به 
ثمنًا، وال نكتُم شهادًة عندنا، ثم ابتدأ يمينًا باستفهام)3).

وهذا ليس معناه أنه صح عن الشــعبي معنى فقرأ به دون أن يتلقاه، حاشاه ذلك، 
بل الـمراد أن هذا اختياره مما ورد القراءة به لنظرته إىل هذا الـمعنى دون ذاك، واهلل أعلـم.

ومن ذلك أيضًا ما جاء عن ابن كثري أنه ســمع جماهدًا يقول يف قراءة ابن مسعود: 
)لــه أصحاٌب يدعونــُه إىل الُهدى َبيِّنًا( ]األنعام: )7[، قال: اهلــدى الطريق: أنه بني)4)، وهذا 

توجيه منه لصحة القراءة بزيادة البينة.

ُقونه(، قال:  ويف قولــه تعاىل: ﴿ڇ ڍ ڍ﴾ ]البقرة: 84)[ قرأ عكرمة: )ُيطوَّ
قونه عليهم  يكلَُّفونه، وقال: ليس هي منســوخة، الذين يطيقونــه يصومونه، والذين يطوَّ

الفدية)5)، يف حني كانت قراءة احلسن: )وعىل الذين يطيقونه طعام مساكني()6).

»البحــر الـــمحيط« )435/8(، و»إعــراب القــرآن« للنحــاس )63/5)(، و»الدر الـــمنثور«    (((
.(435/8(

»تفسري الطربي« )30/)8(، و»الدر الـمنثور« )435/8).   (((
»تفسري الطربي« )))/78)(، و»زاد الـمسري« ))/448).   (3(

»تفســري الطربي« )))/455( )43)3، و»البحر الـــمحيط« )58/4)(، و»تفسري القرطبي«    (4(
.((4/7(

»تفسري الطربي« )430/3، 433( 769)، 774)، و»تفسري عبد الرزاق« ))/70).   (5(
»تفسري الطربي« )440/3( 794).   (6(
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( ]الـمـــائدة: 07)[)))، قال عطاء:  َلنْيِ ِذيَن اْســُتِحقَّ َعَلْيِهُم األوَّ وقرأ ابن عباس )ِمَن الَّ
أرأيت لو كان األوليان صغريين كيف يقومان مقامها؟!))).

ولـمـــا قــرأ جماهــد قولــه تعــاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]آل عمران: 79[ بتشــديد 
)تعلـــمون(، وكان كثري من القراء يقرؤوهنا )َتعلـموَن( بالتخفيف)3)، أراد جماهد أن يبني 

وجه اختياره، فقال: ما علـموه حتى علـموه)4).

وكان جماهد يقرأ ﴿ڭ ڭڭ﴾ ]األنعام: 57[، وينترص لقراءته بقوله: لو كان )يقيض( 
لكانت )يقيض باحلق()5).

وهذا ســعيد بن جبري لـمـــا ســئل عن توجيه قــراءة قوله تعــاىل: ﴿ۆ ۈ ۈ 
ــُه؟ فأجاب بقوله: نعــم، حتى إذا  ٴۇ﴾ ]يوســف: 0))[ بقــراءة التخفيــف كيــف ُتوجَّ

استيأس الرسل من تصديق قومهم، وظن الـمرسل إليهم أن الرسل قد كَذُبوهم)6).

3 ـ الرجيح بني القراءات:

وها، بل تعــدى ذلك إىل  لـــم يقتــرص منهج التابعني عــىل توجيه القراءة التــي تلقَّ

قرأ محزة وأبو بكر عن عاصم )األولني(، وقرأ الباقون )األوليان(. ينظر: »الكشف« ))/)40(،    (((
و»السبعة« )48)(، و»النرش« ))/56)).

»تفسري الطربي« )))/)0)( 977)).   (((
قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد. ينظر: »الكشف« ))/)35(،    (3(

و»رساج القاري الـمبتدي« )ص: )8)(، و»النرش« ))/40)).
»حجــة القــراءات« )ص: 67)(، عــن رســالة »اجتاهــات الـــمفرسين يف توجيــه القــراءات«    (4(

.((3(/((
»حجة القراءات« )ص: 54)(، عن رسالة »اجتاهات الـمفرسين« ))/33)).   (5(

»تفســري الطربي« )3)/83(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن جرير، وأيب الشيخ، عن    (6(
سعيد بلفظ مقارب )597/4).
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االختيــار والرتجيح بني القراءات، وكان بعضهم يرجح العرضة األخرية عىل غريها من 
القراءات.

فعن ابن سريين قال: كانوا يَرون أن قراءتنا هي هذه العرضة األخرية)7).

وربا رجح بعضهم بالرجوع إىل الصحابة، وسؤاهلم أي القراءة أرجح؟

فعن عطاء قال: قلت البن عباس: كيف تقرأ هذه اآلية )وابتغوا( أو )اتبعوا(؟)8)، 
قال: أيتها شئت، قال: عليك بالقراءة األُوىل)9).

وقد يكون الرتجيح كذلك بالـمعنى.

فقد ســأل خصيفًا ابن جبري: كيف تقرأ هذه اآليــة ﴿ک گ گ گ گڳ﴾ ]آل عمران: 
)6)[، أو )ُيَغل(؟ قال: ال، بل )َيُغل(، فقد كان النبي واهلل ُيَغلُّ وُيقَتُل)0)).

4 ـ معرفة الـمنسوخ من القراءات:

اهتم التابعون بمعرفة الـمنسوخ من القراءات، ولذا لـم يرد عنهم يف أمر القراءة 
الـــمنسوخة كبري أثــر، وهذا كله بعد ضبــط مصاحف األمصار، يف حــني كان أيب بن 
كعب ال يدع قراءة ســمعها، فربا قرأ ما نسخت تالوته؛ لكونه لـــم يبلغه النسخ، مثل 

أورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه البن األنباري، وابن أشته يف »الـــمصاحف« عن ابن سريين    (7(
بــه ))/59)(، وذكره ابن حجر يف »الفتح« )44/9( بلفظ: فريون أن قراءتنا أحدث القراءات 

عهدًا بالعرضة األخرية، وينظر: »خمترص تفسري ابن أيب زمنني« ))/79)).
أي: يف قوله تعاىل: ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ ]الزمر: 55[.   (8(

»تفسري الطربي« )508/3( )98).   (9(
»تفسري الطربي« )349/7( 37)8، و»تفسري ابن كثري« ))/50)(، و»السبعة« )8))(،    ((0(

و»الكشف« ))/363(، و»الوايف« )ص: 39)).
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الســورتني اللتني أطلق عليها ســورتا أيّب))): )اللهم إياك نعبد، ولك نصيلِّ ونسجد(، 
والثانيــة: )اللهــم إنا نســتعينك ونســتهديك(، وألجل ذا قال عمــُرـ  ريض اهلل عنه ـ: 
، وذلك أن أبّيًا يقول: ال أدُع شــيئًا  ــا لنَدُع من قــول أيبٍّ ، وإنَّ ، وأقضانــا عيلٌّ أقرؤنــا أيبٌّ

ســمعته من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ﴾))).

ويف روايــة قال عمر: إنا لنــدُع من حلن أيب، وأيّب يقول: أخذُته من يف رســول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلـم، فال أترُكه ليشٍء)3).

5 ـ الرجيح يف األحكام بالقراءة:

اختــالف القراءات قد يؤدي إىل اختالف األحكام، ولذلك فإننا نجد أن التابعني 
ربا اختذوا منهجًا ترجيحيًا بالقراءة يف جمال األحكام، وال سيَّا الكوفيون الذين اعتمدوا 
قراءة ابن مسعود، وفيها كثري من التوجيهات احلكمية، حتى إن جماهدًا لـمـا سمعها ذكر 

أهنا لو كانت عنده لـمـا احتاج أن يسأل ابن عباس عن كثري من التفسري.

فمن ذلك ما ورد عن إبراهيم النخعي يف مسألة كفارة اليمني حيث قال: يف قراءتنا 
اٍم متتابعات( ]الـمـائدة: 89[، وهي قراءة ابن مسعود)4). )َفصِيَاُم َثالَثِة َأيَّ

»اإلتقان« ))/33).   (((
»صحيح البخاري«، كتاب التفســري، باب قولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾. ينظر: »الفتح«    (((

.448( )(67/8(
»صحيح البخاري«، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلـم.    (3(

ينظر: »الفتح« )47/9( 5005.
»تفســري الطــربي« )0)/)56( 500))، و»البحر الـــمحيط« )4/))(، و»تفســري القرطبي«    (4(

)83/6)(، و»مقدمتان يف علوم القرآن« )ص: 33)).
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ع، واستدل  ولـمـا تذاكر الشعبي وسعيد بن أيب بردة العمرَة، فقال الشعبي: تطوُّ
ُّوا احلجَّ والعمرُة هللِ( ]البقرة: 96)[، برفع )العمرة( عىل االبتداء هبا))). عىل ذلك بأن قرأ: )وَأمِت

وعــن عكرمة قال: كانت تقرأ هذه اآلية: )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضاًل من 
ربكم يف مواسم احلج())).

وعن إبراهيم النخعي أنه اســتدل عىل حكم قطع يمني الســارق بقوله: يف قراءتنا، 
وربا قال: يف قراءة عبد اهلل: )والسارقون والسارقات فاقطعوا أياهنم()3).

ا أفاض، ولـــم يسع، فأصاهباـ  يعني امرأته ـ لـــم  وكان عطاء يفتي بأنه لو أن حاجًّ
يكــن عليه يشء ال حج وال عمرة، واســتدل عىل ذلك بقوله: إن الســعي تطوع، وذلك 
َف هبا()4)، قال  لقراءة ابن مســعود: )فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليــه أال يطوَّ
ابن جريج: فعاودته فقلت: إنه قد ترك سنة النبي صىل اهلل عليه وسلـم، قال: أال تسمعه 

يقول: ﴿ڈ ڈ ژ﴾؟ فأبى أن جيعل عليه شيئًا)5).

»تفسري الطربي« )0/4)( 03)3، و»خمترص يف شواذ القرآن« )ص: ))(، و»الـمصاحف« البن    (((
أيب داود )ص: 8)(، و»إعراب القرآن« للنحاس ))/)9)(، و»البحر الـمحيط« ))/)7).

»تفسري الطربي« )65/4)( 3766، و»الـــمصاحف« البن أيب داود )ص: 64، 65(، و»البحر    (((
الـمحيط« ))/94(، وليس يف مصحفنا: )يف مواسم احلج(، وهي قراءة ابن عباس.

 )(94/(0( الطــربي«  »تفســري  ينظــر:   .]38 ]الـمـــائدة:  ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ﴾    (3(
907))، 908))، و»خمتــرص يف شــواذ القرآن« )ص: 33(، و»البحر الـــمحيط« )476/3(، 

و»تفسري القرطبي« )09/6)).
ويف قراءتنا ﴿ک گ گ گ گ ﴾ ]البقرة: 58)[ باإلثبات. ينظر: »الـمحتسب« ))/5))).   (4(

»تفسري الطربي« )3/)4)( 356)، وأورده السيوطي يف »الدر«، عن عطاء بلفظ: يف مصحف    (5(
ابن مسعود: )فال جناح عليه أن ال يطوف هبا(، وعزاه لعبد بن محيد، وابن جرير ))/387).
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6 ـ اإلفادة من القراءة يف التفسري:

ال شــك أن القراءات جمال واســع للفهم يف كتاب اهلل، وال ســيَّا الصحيح منها، 
فهــي تعطــي معنى اآليات من باب تفســري القرآن بالقــرآن، فا قرئ بــه يف آية قد يكون 
تفســريًا آلية أخرى، وقد ســبق مجلة أمثلة توضح ذلك، بــل ال أدلَّ عىل ذلك من منهج 
كثري من الـــمفرسين، فاإلمام الطربي ال يبدأ بالتفسري حتى يذكر ما يف اآلية من قراءات 
واردة، ويعتمد عند ذكره األقوال التفســريية يف اآلية عىل ما ورد من قراءات، ثم يرجح 

بينها، وهذا كله يدلنا عىل أمهية هذا الـمنهج يف التفسري.

قال أبو عبيد: فأما ما جاء من هذه احلروف التي لـــم يؤخذ علـمها إال باإلسناد، 
والروايات التي يعرضها اخلاصة من العلـمـــاء دون عوام الناس، فإنا أراد أهُل العلـــم 
منهــا أن يستشــهدوا هبا عىل تأويــل ما بني اللوحــني، وتكون داللة عىل معرفــة معانيه، 

وعلـم وجوهه))).

ة للقرآن، وقد كان يروى  وقال أيضًا: فهذه احلروف، وما شاكلها قد صارت مفرسِّ
مثل هذا عن التابعني يف التفسري فيستحسن))).

وعمومًا فهذه الـــمسألة تابعة لـمـــا قبلها، بل هي أعم منها، فإن التي قبلها تتعلق 
باإلفــادة من القراءة أعني الرتجيــح يف األحكام الفقهية، وهي جزء من التفســري، ولقد 
توســع التابعون يف هــذا اجلانب، وال أدل عىل ذلك من قــول جماهد: لو كنت قرأت عىل 

قراءة ابن مسعود لـم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثري من القرآن)3).

»فضائل القرآن« أليب عبيد ـ رسالة ماجستري للباحث حممد تيجاين )ص: 93)).   (((
»اإلتقان« ))/08)).   (((

»تاريــخ دمشــق« )6)/7))(، و»الســري« )454/4(، و»التهذيــب« )0)/43(، و»طبقــات    (3(
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ويقول جماهد: لـم أكن أحسن ما )الزخرف())) حتى سمعتها يف قراءة ابن مسعود: 
)أو يكوَن لك بيٌت من ذهب())).

، حتى وجدناه يف  وقال أيضًا: كنا نرى أن قوله: ﴿گ گ ڳڳ﴾ ]التحريم: 4[ هنيِّ
قراءة ابن مسعود: )فقد زاغت قلوُبكا()3).

ولـمـا أراد جماهد أن يبني معنى قوله تعاىل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ﴾ ]الزمر: 9)[ أسند عن 
ابن عباس أنه قرأها: )ورجاًل سالـمـًا لرجل()4).

وكذلك كان حال بقية التابعني، فعند تفســري قوله تعــاىل: ﴿ے ے﴾ ]النور: 35[، 
قــال أبو العالية: ذكر نور الـــمؤمن فقال: مثل نوره، يقول: مثل نور الـــمؤمن، ثم قال: 

وكان أيب بن كعب يقرؤها كذلك: مثُل نوِر الـمؤمِن)5).

وعنــد تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]البقرة: 
3))[، قــال عكرمــة: كان بني نوح وآدم عرشة قرون، كلهم عــىل رشيعة احلق، فاختلفوا، 

فبعث اهلل النبيني، وكذلك هي يف قراءة عبد اهلل: )كان الناس أمة واحدة فاختلفوا()6).

الـمفرسين« ))/306).
أي يف قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴾ ]الزخرف: 34 ـ 35[.   (((

»تفســري الطربي« )5)/63)(، و»فتح الباري« )568/8(، و»البداية« )7/9))(، و»تفســري    (((
الثوري« )ص: 33)).

»تفســري الطربي« )8)/)6)(، »شواذ القراءات« للكرماين )ص: 45)(، و»البحر الـــمحيط«    (3(
)90/8)(، و»زاد الـمسري« )0/8)3).

»تفسري الطربي« )3)/3))(، و»البحر الـمحيط« )4/7)4).   (4(
»تفسري الطربي« )8)/36)(، و»زاد الـمسري« )40/6(، و»فتح القدير« )36/4).   (5(

»تفسري الطربي« )75/4)( 4048، و»تفسري القرطبي« )3/3)).   (6(



185الباب الثالث: مصادر التابعين في التفسير ومناهجهم

وعنــد تفســري قوله جــل وعــال: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]البقــرة: 3))[ 
يقول: اختلف الكفار فيه، فهدى اهلل الذين آمنوا للحق من ذلك، وهي قراءة ابن مسعود: 

)فهدى اهلل الذين آمنوا لـمـا اختلفوا عنه عن اإلسالم())).

وعـن الربيع بن أنـس: قولـه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴾ ]البقـرة: 7))[، قال: 
يقـول: يسـألونك عـن قتـال فيـه، قـال: وكذلـك كان يقرؤهـا ابن مسـعود: )عـن قتـاٍل 

فيه())).

وعن جماهد: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]البقرة: 83)[ يقول: مدادًا، يقرؤها 
هوُن()3). كذلك يقول: )فإن لـم جتدوا ِمدادًا فعند ذلك تكون الرُّ

وكذا قرأها أبو العالية)4).

وعند قوله تعاىل: ﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ ]الـمـائدة: 3)[، قال 
قتادة يف بعض احلروف: )خيافون اهلل أنعم اهلل عليها()5).

ڀ  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ســبحانه:  قولــه  وعنــد 

الـــمنثور«  و»الــدر   ،)(4/3( القرطبــي«  و»تفســري   ،4063  )(85/4( الطــربي«  »تفســري    (((
.(584/((

»تفســري الطــربي« )300/4( 4080، و»الـــمصاحف« البــن أيب داود )ص: 69(، و»معــاين    (((
القــرآن« للفــراء ))/)4)(، و»إعــراب القــرآن« للنحــاس ))/307(، و»البحــر الـــمحيط« 

.((45/((
»تفسري الطربي« )95/6( )644، و»خمترص يف شواذ القرآن« )ص: 8)).   (3(

الـــمرجع السابق )96/6( )644، و»خمترص يف شــواذ القرآن« )ص: 8)(، و»إعراب القرآن«    (4(
للنحاس ))/348).

»تفسري الطربي« )0)/79)( 674))، 675))، و»تفسري عبد الرزاق« ))/86)).   (5(
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ڀ ڀ ڀٺ﴾ ]البقــرة: 75)[ قــال الربيــع: وهــي يف بعــض القــراءة: )ال يقومون يوم 
القيامة())).

ولـمـــا تعرض قتادُة لقوله تعــاىل: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]مريــم: 6)[ قال: وكانت 
تقرأ يف احلرف األول: )َصْمتًا())).

وعنه أيضًا يف قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]الكهف: 6)[ قال: هي 
يف مصحف عبــد اهلل: )وما يعبدون من دون اهلل( هذا تفســريها)3)، فاكتفى ـ رمحه اهلل ـ 

بالقراءة عن التفسري، مما يؤكد هذا الـمنهج عندهم.

وقرأ عكرمة: )وال يضاَرْر كاتب وال شهيد( ]البقرة: )8)[)4)، ونسبها لعمَر)5).

وهي قراءة ابن مسعود أيضًا كا جاء عن الضحاك)6).

وكان جماهد يقرؤها كذلك)7).

7 ـ منهج التصويب والتخطئة:

لـــم يكن منهج التصويب أو التخطئة يف جمال القراءات ظاهرًا عند التابعني، وإنا 

»تفســري الطــربي« )0/6)( 45)6، و»البحــر الـــمحيط« ))/333(، و»تفســري القرطبــي«    (((
.(((9/3(

»تفسري الطربي« )6)/75(، و»البحر الـمحيط« )85/6)).   (((
»تفسري الطربي« )5)/09)(، و»تفسري القرطبي« )0)/39)).   (3(

وهي يف مصحفنا بإدغام الرائني.   (4(
»تفسري الطربي« )88/6( 8)64، و»البحر الـمحيط« ))/354).   (5(

»تفســري الطــربي« )88/6( 9)64، و»البحــر الـــمحيط« ))/354(، و»تفســري القرطبــي«    (6(
.((6(/3(

»تفسري الطربي« )88/6( 0)64.   (7(
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ظهر هذا الـــمنهج يف العصور الـــمتأخرة عنهم بعد استقرار القراءة والرسم العثانيني، 
حتى صارت القراءات التي ختالف الرسم شاذة؛ لفقدها رشط التلقي بالتواتر، وموافقة 
الرسم؛ إال أنه قد وردت الروايات عن شيوخ مدارس التابعني من الصحابة فيها يشء من 
الرتجيح، والتخطئة لبعض القراءات، وهذه الروايات اعتمد عليها بعض الـمسترشقني 
يف طعنهم يف القرآن، وقبل مناقشة هذه الروايات أود أن ألفت النظر إىل عدة قضايا هامة:

القضيــة األوىل: أن توثيق القرآن جاء بأعىل درجات التوثيــق التي عرفها الناس، 
فالصحابــة مع أهنم كانــوا حفاظًا، إال أهنم كانــوا يعتمدون يف التوثيق مــا كان مكتوبًا، 
وشــهد عىل كتابته يف عهد النبي رجالن فأكثر، ولـمـــا شــعر عمر بن اخلطاب أن هشامًا 
يقرأ بحروف غري التي أقرأها له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم ساوره ولبَّبه خشية عىل 

القــرآن أن حيرفه أحد، هذا بخالف حفظ اهلل ســبحانه ووعده بذلك ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ﴾ ]احلجر: 9[.

ومما يشــهد لدقة الكتابة أهنــم كتبوا )قال( باأللف يف مواضعهــا من القرآن إال يف 
ن مــن قراءهتا عىل القراءة األخرى  آخر األنبياء فقد ُرِســمت )قل())) بدون ألف؛ لُيتمكَّ

بفعل األمر، وله نظائر))).

القضية الثانية: ليس ثبوت صحة الرواية فرعًا عن ثبوت ســندها فقط، فقد يصح 
الســند، واحلديث شــاذ، أو منكر)3)، ولذا فإن الروايات التي فيها القول بخطإ الكاتب، 
أو سيالن الـــمداد، أو أن الكاتب كتبها وهو ناعس، وهي قليلة، ال يكفي ثبوت سندها 

يف قوله تعاىل: ﴿ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]األنبياء: )))[.   (((
يراجع يف ذلك كتب الرســم العثاين مثل: »الرد عىل من خالف مصحف عثان« البن األنباري،    (((

وينظر بعض األمثلة لدقة الكتابة وإصالحها يف »اإلتقان« ))/40)).
»تدريب الراوي« ))/38)).   (3(
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أن تكون صحيحة، بل هي منكرة شاذة لـمخالفتها ما هو أوثق، وأدق، وأصح.

ا، وكيف يظن بالصحابة  قال الســيوطي بعد أن ذكرها: وهذه اآلثار مشــكلة جــدًّ
أوالً أهنــم يلحنــون يف الــكالم، فضاًل عن القــرآن، وهم الفصحاء؟ ثــم كيف يظن هبم 
وه من النبي صىل اهلل عليه وسلـــم كا أنزل، وحفظوه وضبطوه،  ثانيًا يف القرآن الذي تلقَّ
وأتقنــوه؟)))، ثم كيف يظن هبم ثالثًا اجتاعهــم كلِّهم عىل اخلطأ، وكتانه؟ ثم كيف يظن 
هبــم رابعًا عدم تنبيههم، ورجوعهم عنه؟ ثم كيف يظــن بعثان أنه ينهى عن تغيريه؟ ثم 
كيــف يظن أن القراءة اســتمرت عىل مقتىض ذلك اخلطأ، وهو مــروي بالتواتر خلفًا عن 

سلف؟)))، هذا مما يستحيل عقاًل ورشعًا وعادة)3).

وقد جنح ابن األنبــاري إىل تضعيف كل ما ورد من ذلك عن ابن عباس وغريه، 
ومعارضتها بروايات صحيحة عن ابن عباس فيها ثبوت هذه األحرف يف القراءة)4).

وتكلـم أبو حيان عىل يشء من ذلك فقال: إن قول من قاله زنديق ملحد)5).

وجعلها الزخمرشي من القراءات التفسريية، ورد عىل من قال بخطإ الكاتب)6).

وقــال اخلازن عن بعض هذه الروايــات: ويف هذه الرواية نظــر؛ ألن القرآن ثبت 
بالتواتر)7).

إشارة إىل أن الكاتب كان صحابيًا فكيف خيطئ يف اللغة، فضاًل عن القرآن؟   (((
أي: لو كان اخلطأ من الكاتب فلـم ال تتواتر القراءة غري اخلطأ عن الصحايب، ويتواتر اخلطأ؟!   (((

»اإلتقان« ))/39)).   (3(

»اإلتقان« ))/43)).   (4(
»البحر الـمحيط« )93/5)(، )445/6).   (5(

»الكشاف« ))/360، )36).   (6(
»تفسري اخلازن« )66/5).   (7(
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وقــال أبو شــهبة، يف بعض هذه الروايات عــن ابن عباس: وال خيلو إســناده من 
مدلس، أو ضعيف))).

فلــو كانــت الروايات أســانيدها ضعيفــة فال إشــكال، وإن كانــت صحيحة فال 
إشكال؛ لـــمخالفتها الـــمتواتر فهي روايات منكرة جيب طرحها، وعدم االعتاد عليها، 

وهذه طريقة من رأى الرتجيح.

القضية الثالثة: أن الصحابة كان هلم اجتهاد يف القراءات، ولـم تكن لديم حساسية 
متنع من ترجيح قراءة عىل أخرى، ولذا فيحتمل أن ما جاء عنهم من آثار فيها إشــارة إىل 
خطأ الكاتب يف كتابة بعض اآليات، فإن الـمراد به أن الكاتب كتبها با حيفظه، ولـم يتنبه 
الختيار القراءة األســهل عند َمن قال ذلك، ولذا فكل ما ورد من هذه اآلثار هي عبارة 

عن قراءات أخرى أراد الصحايب أن يرجح إحداها عىل األخرى.

قال ابن أشــته: أخطؤوا؛ أي: يف اختيار األَوىل من األحرف الســبعة جلمع الناس 
عليــه، ال أن الذي كتبوا من ذلك خطأ ال جيوز، وقال: والدليل عىل ذلك أن ما ال جيوز 

مردود باإلمجاع وإن طالت مدة وقوعه))).

وقال عنه السيوطي: إنه أوىل وأقعد)3)؛ أي: من طريقة تضعيف اآلثار الواردة عن 
الصحابــة، وهذه هي طريقة اجلمع، وقــد ذكرا يف اجلمع بني هذه الروايات أوجهًا أقرهبا 

ما سبق.

فمنهــا أن هــذه الروايــات حممولــة عىل احلــروف الـــمحذوفة، ومواضــع الرمز 

»الـمدخل لدراسة القرآن الكريم« )ص: )37).   (((
»اإلتقان« ))/)4)).   (((
»اإلتقان« ))/43)).   (3(
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واإلشارة، أو الكلـمـات التي خالف رسمها لفظها مثل ﴿ەئ ﴾ ))).

وبعد اســتعراض هذه القضايا الثالث أورد هنا الروايات التي وقفت عليها مبينًا 
أهنا كلَّها تعود لقراءات أخرى، وأن الروايات إن اعتمدنا صحتها تعود إىل الرتجيح بني 

القراءات، ال إبطال بعضها.

فمــن ذلك ما أخرجه ابن جرير، عن ســعيد بن جبري، عــن ابن عباس عند قوله 
تعاىل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی﴾ ]النور: 7)[، قال: وإنا 
)تستأنسوا( وهٌم من الكتَّاب، ويف رواية خطأ من الكاتب: حتى تستأذنوا وتسلـموا))).

وعن ابن الـمسيب، وابن جبري مثله.

وعن ابن عباس أنه كان يقرؤها عىل قراءة أيب)3).

وأخــرج عــن إبراهيم أهنا يف مصحــف ابن مســعود: )حتى تسلـــموا عىل أهلها 
وتستأذنوا(.

ا عن ابن عباس)4). قال ابن كثري يف هذا الـموضع من »تفسريه«: وهو غريب جدًّ

وعىل كل فقد ثبتت القراءة عند ابن عباس بالوجهني، فالظاهر أنه أراد الرتجيح، 
ال الرد، واهلل أعلـم.

وجــاء عن جماهد يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ينظر يف هذه األوجه »اإلتقان« ))/39)، 40)).   (((
»تفسري الطربي« )8)/09)(، و»فتح القدير« )4/))).   (((
»تفسري الطربي« )8)/09)(، و»فتح القدير« )4/))).   (3(

»تفسري ابن كثري« )38/6).   (4(



191الباب الثالث: مصادر التابعين في التفسير ومناهجهم

ڻ ۀ﴾ ]آل عمــران: 79[ قــال: هــي خطأ من الكاتب، وهي يف قراءة ابن مســعود: 
)وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب()5).

وعــن الربيــع ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ يقــول: وإذ أخذ اهلل ميثــاق الذين أوتوا 
الكتاب، وكذلــك كان يقرؤها الربيع: )وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب( إنا هم 

أهل الكتاب، قال: وكذلك كان يقرؤها أيب بن كعب.

ھ  يقــول: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  أنــه  تــرى  أال  الربيــع:  قــال 
ھے﴾؟ يقــول: لتؤمنــن بمحمد صىل اهلل عليه وسلـــم، ولتنرصنه قــال: هم أهل 

الكتاب)6).

قــال الطربي: وأما ما استشــهد بــه الربيع بن أنس عــىل أن الـــمعنى بذلك أهل 
الكتــاب من قوله: ﴿ھ ھ ھ ھ﴾ فإن ذلك غري شــاهد عىل صحة ما قال؛ 
ألن األنبيــاء قد أمــر بعضها بتصديق بعــض، وتصديق بعضها بعضًا نــرصة من بعضها 

بعضًا)7).

ومــن ذلك ما ورد عن التابعــي الكبري أبان بن عثان بن عفان أنه ســئل عن قوله 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئحئ﴾  ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  تعاىل: 

]النساء: )6)[، ما شأهنا كتبت يعني هكذا )الـمقيمني(، فقال: إن الكاتب لـمـا كتب ﴿ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ حتــى إذا بلــغ قال: ما أكتــب قيل له: اكتــب ﴿ی جئحئ﴾ ، 
فكتب ما قيل له)8).

الـــمسري«  و»زاد   ،)508/(( الـــمحيط«  و»البحــر   ،73(3  )553/6( الطــربي«  »تفســري    (5(
.(4(5/((

»تفسري الطربي« )554/6( 5)73، و»الدر الـمنثور« ))/)5)).   (6(
»تفسري الطربي« )557/6).   (7(

»تفسري الطربي« )394/9( 0837)، وأخرجه أبو عبيد يف »فضائل القرآن« عن عائشة. ينظر:    (8(
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ويف قراءة ابن جبري: )والـمقيمون الصالَة())).

قــال ابن جرير الطربي بعد أن ذكر أهنا هكــذا يف مصحف أيب بن كعب وقراءته: 
﴿ی جئحئ﴾ قــال: فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون يف كل 
الـــمصاحف غري مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الــذي أخطأ يف كتابه بخالف ما هو يف 
مصحفنــا، ويف اتفاق مصحفنا ومصحف أيب يف ذلــك ما يدل عىل أن الذي يف مصحفنا 
من ذلك صواب غري خطأ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة اخلط، لـم يكن الذين أخذ 
ـــموا ذلك  ـــمون َمْن علَّ عنهم القرآن من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم يعلِّ
من الـمسلـــمني عىل وجه اللحن، وألصلحوه بألســنتهم، ولقنــوه األمة تعليًا عىل وجه 

الصواب.

ويف نقل الـمسلـــمني مجيعًا ذلك قراءًة عىل ما هو به يف اخلط مرســومًا أدلُّ الدليل 
عىل صحة ذلك وصوابه، وأنه ال صنع يف ذلك للكاتب))).

حول قراءة ابن مسعود:

سبق يف كثري من ثنايا البحث ذكر اعتاد التابعني يف التفسري عىل قراءة ابن مسعود، 
وجاء يف كثري من الروايات ذكر هذه القراءة، وهي خمالفة لرسم الـمصحف، فأحببت أن 
أبني شيئًا عن هذه القراءة يف هذا الـــمبحث، حتى يسهل فهم منهج التابعني يف اعتادهم 

عىل هذه القراءة الصحيحة، ولـمـاذا نعتربها اآلن شاذة؟

»اإلتقان« )398)(، و»فتح القدير« ))/537).
»إعراب القرآن« للنحاس ))/505(، و»زاد الـمسري« ))/)5)).   (((

»تفسري الطربي« )396/9).   (((
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لقد سبق أن القراءة الشاذة هي ما خالفت الضابط الـمتفق عليه، وال سيَّا خمالفتها 
ى مشافهًة  لرسم الـــمصحف، ويزيد األمر اآلن أنه ليس هلا إسناد صحيح يمكن أن ُتتلقَّ
به، وقد أثري حول ابن مسعود ـ ريض اهلل عنه ـ أنه كان جيوز القراءة بالـمعنى لـمـا روي 
عنه أنه كان يقول: إياكم والتنطَع يف االختالف، إنا هو كقول أحدكم: أقبِل، وهلـم))).

وجاء عنه أيضًا: ليس اخلطأ أن جتعل خامتَة آية خامتَة آية أخرى))).

فلقد فهم بعض الناس منه أنه جيوز القراءة بالـمعنى مطلقًا، وهذا غلط عليه.

قال احلموي: حكي عن ابن مسعود ـ ريض اهلل عنه ـ جتويز القراءة بالـمعنى، وال 
يصح)3).

ُز القراءَة بالـــمعنى فقد  وقــال ابن تيمية: وأن من قال عن ابن مســعود: إنــه جيوِّ
كذَب عليه)4).

وإنا مراد ابن مســعود يف األثر األول هو اختــالف القراءة فيا يقرؤونه، وأنه كله 
يرجع إىل معان متقاربة متشاهبة، ولذلك أشار يف أول كالمه إىل النهي عن االختالف يف 
القــراءة، ويؤيد ذلك ما جاء عنه أنه قال: نظرت إىل القراء فرأيت قراءهتم متقاربة، وإنا 

هو كقول أحدكم: هلـم، وأقبِْل، وتعاَل، فاقرؤوا كا ُعلـمتم)5).

وأمــا األثر الثــاين فقد وجهــه أبو عبيد بأن مــراده أنك ال تقول: أخطأت لـــمن 

»تفسري الطربي« ))/0)4(، 70))، 68))، 69)).   (((
»سنن سعيد بن منصور«، كتاب التفسري ))/430، )43).   (((

»القواعد واإلشارات يف أصول علـم القراءات« )ص: 40، )4).   (3(
»جمموع الفتاوى« )3)/97)).   (4(

»رشح العقيدة الطحاوية« )ص: 353(، و»تاريخ الـمدينة« )007/3)).   (5(
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نعــت اهلل هبــذه النعــوت؛ ألهنا كلها حق، وليــس وجهه أن يضع كل حــرف من هذا يف 
موضع اآلخر، وهو عامد لذلك))).

فإن قيل: فا وجه إنكار عمر عىل ابن مســعود عندما قرأ )عتى حني(؛ أي: ﴿ۓ 
ڭ﴾ ؟ وكتــب إليه: إن القرآن لـــم ينزل بلغــة ُهَذيل، فأقرئ النــاَس بلغة قريش، وال 

ُتقِرئهم بلغة ُهَذيل))).

فاجلواب: أنه ليس هذا يمنع أن تكون قراءة ابن مسعود ثابتة، ويكون هذا من عمر 
ـ ريض اهلل عنه ـ عىل سبيل االختيار، ال أن الذي قرأ به ابن مسعود ال جيوز، وحيتمل أن 
يكــون قول عمرـ  وعثان من بعده ـ: نزل بلســان قريــش، وأن ذلك كان أول نزوله، ثم 
له عىل الناس فجوز هلم أن يقرؤوه عىل لغاهتم، عىل أن ال خيرج ذلك عن  إن اهلل تعاىل سهَّ

لغات العرب؛ لكونه بلسان عريب مبني.

فأمــا مــن أراد قراءته من غــري العرب فاالختيار لــه أن يقرأه بلســان قريش؛ ألنه 

األوىل، وعــىل هذا حيمل ما كتب به عمر إىل ابن مســعود؛ ألن مجيع اللغات بالنســبة إىل 

غــري العريب مســتويٌة يف التعبري، فال بــد إذًا من واحدة، فلتكن بلغــة النبي صىل اهلل عليه 

وسلـم)3).

وإذا حققنــا النظــر وجدنــا أن الـــمخالفة للرســم العثــاين أكثر ما جــاءت عن 

ابن مســعود، وأيب بن كعب، فأما أيب فلربا قرأ ما نســخت تالوته، ولـــم يبلغه النسخ، 

»فضائل القرآن« )ص: 4))).   (((
»فتح الباري« )7/9)).   (((

ينظر يف ذلك »فتح الباري« )7/9)).   (3(
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وأما ابن مسعود فإنه بقي عىل احلرف الذي أخذه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم، 

ولـــم يأخذ بالرسم العثاين، فلـم يوافق عىل حرق مصحفه بل أخفاه، وأمرهم بأن يُغلُّوا 

مصاحَفهم، أي: خُيُفوها، ويكتموها، فال خترج فتعدم))).

وهــذا حيتمل أن يكون ابن مســعود ـ ريض اهلل عنه ـ رأى خــالف ما رأى عثان 
ومن وافقه يف االقتصار عىل قراءة واحدة، وإلغاء ما عدا ذلك.

وحيتمــل أنه ال ينكــر االقتصار عىل قراءة واحــدة، فإن فيه االجتــاع، ويف عدمه 

ل عليها دون غريها؛ لـمـا له من  اخلالف، وأراد أن يكون االقتصار عىل قراءته هو، فيعوَّ

ة يف ذلك مما ليس لغريه، فقد جاء عنه أنــه قال: غلوا مصاحفكم، كيف تأمرونني  الـــمزيَّ

أن أقــرأ عىل قــراءة زيد بن ثابــت، وقد قرأت من يف رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم 

مثله؟!))).

وقد شق عليه أيضًا أنه لـــم يكتب الـــمصحف فقال: يا معرش الـمسلـمني! ُأعَزل 
عن نسخ كتابة الـــمصاحف، ويتوالها رجل، واهلل لقد أسلـمت، وإنه لفي صلب رجل 

كافر؟! يعني زيد بن ثابت)3).

وقال أيضًا: لقد أخذت من يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم سبعني سورة، وإن 
زيد بن ثابت لصبي من الصبيان)4).

»الفتح« )49/9).   (((

»الفتح« )49/9).   (((
رواه الرتمذي كتاب التفسري، يف تفسري سورة التوبة )66/5)( 04)3.   (3(

سبق خترجيه ))/ 504 ـ 505).   (4(
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ر ما عزم عليه، ويف هذا الوقت كان ابن مسعود  ويعتذر لعثان يف ذلك أنه لـم يؤخِّ
بالكوفة، ثم إن زيد بن ثابت كان هو الذي مجع القرآن بمشــورة وأمر أيب بكر الصديق، 

وعثان إنا نسخ من هذا الـمصحف، فكان لزيد أولية لذلك ليست لغريه))).

ب ابن أيب داود بابًا بعنوان: )رضا ابن مســعود بعد ذلك با صنع عثان(،  وقد بوَّ
إال أن احلافظ تعقب ذلك بقوله: لكن لـم يورد ما يرصح بمطابقة ما ترجم به))).

* * *

»الفتح« )9/9)).   (((
»الفتح« )49/9(. ينظر: »قراءة ابن مسعود« )ص: 64، 66، 68).   (((



الـمبحث الثاني

منهجهم يف آيات االعتقاد

يعد عرص التابعني من أقل العصور اختالفًا وفرقًا بالنسبة لـمـــا بعده، ولـــم تكن 
الفرق قد تشعبت التشعب الكبري الذي رأيناه بعد ذلك، بل إن عامة الفرق التي ظهرت 
آنذاك هي: القدرية، واخلوارج، والرافضة، والـمرجئة، وهذا ال يمنع وجود آراء أخرى 

خمالفة، لكنها لـم تكن بمثل هذه يف الوضوح، والتأثري))).

ولقد أدى انتشــار هذه الفرق األربع إىل التأثري عىل اجتاه التابعني يف التفســري، فإن 
أئمتهم كانوا خمالطني للناس مطلعني عىل أمورهم، يســأهلم القايص والداين عن اآليات 

الـمشتبهة التي تعلقت هبا هذه الطائفة أو تلك.

كــا أن تأثــري الفــرق تعــدى إىل تفســري التابعــني للكلـــمة القرآنيــة بغــري األوجــه التــي 
ظهــرت عنــد الصحابــة تبعــًا حلاجــة النــاس، وهــو ظاهــر مثــاًل يف تفســريهم لقولــه تعــاىل: 

﴿ٺ ٺ﴾ ]البقــرة: )[.

فقــد كان الوارد فيها عن ابن عبــاس، وابن مســعود ـ ريض اهلل عنها ـ أهنا كانا 
يفرسان اإليان بالتصديق))).

بل قال السدي: يف اجلنة شيعة وقدرية ومرجئة. »العلل« ألمحد ))/7)4( 863).   (((
»تفسري الطربي« ))/36)( 73)، و»الدر الـمنثور« ))/64).   (((
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فلـمـا ظهرت بدع اإلرجاء والقدر وجدنا أن الربيع والزهري كانا يفرسان اإليان 
باخلشية، والعمل))).

والناظــر يف أحــوال األئمة من التابعني يــرى أهنم كانوا شــديدين عىل أهل البدع 
يف خمالفاهتــم، يف حــني كانــوا يوجهــون كبري عتب إىل مــن أخطأ من الناس، ولـــم يكن 
معروفًا ببدعة، يظهر ذلك مثاًل يف عدم النكري الشديد عىل جماهد، وكانت له آراء ختالف 
الظاهر القرآين، يف حني اشتد نكري األئمة عىل عكرمة، وطال عتبهم عليه، بل ربا وصم 

بالكذب؛ لـمـا رمي به من رأي اخلوارج.

وعند دراســة منهــج التابعني يف تناول آيــات االعتقاد نجد أنفســنا مضطرين إىل 
اســتعراض أماكــن الفــرق الـــموجودة يف عرصهم؛ لنستكشــف تأثر أو تأثــري ذلك يف 
التفسري، فبادئ ذي بدء نجد أن الـمدينة سلـمت من األهواء، واستقام أهلها عىل طريقة 
أئمتهــم اخلالية من االنحرافات العَقدية بســبب كثــرة اآلثار النبويــة، والصحابة، وقلة 
الفلســفة، ولذا كانوا من أشد الناس عىل أهل البدع، يتبني ذلك من موقفهم الشديد من 

عكرمة؛ لتلبُّسه ببعض أقوال اخلوارج))).

وكذلك كان حال مكة، إال ما كان من بعض اجتهادات جماهد التي كانت ختالف 
الظاهر من اآليات، وهي قليلة.

وباجلملة فقد سلـــمت مدرستا احلجاز من الوقوع يف أقوال أهل األهواء، يف حني 
وقع ذلك يف مدرســتي العراق، ومهــا وإن كانتا يف أرض واحــدة إال أهنا تباينتا يف ذلك 
أيضًا، فالكوفة وقع هبا اإلرجاء، والتشيع، يف حني كانت البرصة تعاين من فكر اخلوارج، 

»تفسري الطربي« ))/4))( 67)، 68)، 70)، )7).   (((
ينظر ترمجة عكرمة ))/ )7)).   (((
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وبدعة القدرية، ولـــم يكن فيها يشء من الرفض، حتى إن بعضهم شــبههم بأهل الشام 
الذين كان فيهم عداوة شديدة للشيعة، فها هو محاد بن أيب سليان لـمـا رجع إىل الكوفة 
وكان قــد زار البرصة، يســأله الناس: كيــف رأيت أهل البرصة؟ فقال: قطعة من الشــام 

نزلوا بني أظهرنا، يعني ليسوا هم يف أمر عيلٍّ مثَلنا))).

وتبعًا هلذا التقسيم قد كانت أقوال األئمة يف التفسري؛ أي: إهنا تابعة لألمصار:

فالـمدرسة التي كثر فيها التشيع واإلرجاء كالكوفة نجد كالمًا شديدًا للشعبي يف 
ذم التشيع، وكان قد تشيع ثم رجع عنه، ونجد ذم اإلرجاء عن إبراهيم النخعي.

والـــمدرسة التــي نبغ فيهــا القَدر كالبــرصة نجد كالمــًا البن ســريين يبني هذا 
االنحراف، ويرده))).

ومن وجه آخر نجد أنه ربا تلبس إمام المْصِر ببعض ما يقوله أهل المْصِر ذاته إال 
أن الغالب عليهم الرجوع؛ ألن احلق ضالتهم يأخذوهنا أنى وجدوها.

كا نسب احلســن للقدر وال يصح عنه، وكا كان الشــعبي، والنخعي، والسدي، 
ينسبون إىل يشء من التشيع، وإن كان رجوع بعضهم حُمققًا، إال أن األقوال التي كانت يف 
هذه الـــمدرسة أو تلك قد أثرت يف اجلملة سلبًا وإجيابًا عىل اعتقادات أهلها مما أدى إىل 

ظهور أثر ذلك يف التفسري نفسه.

هذا كلــه واألئمة متفقون عىل ذم األهواء، واإلنكار عــىل أصحاهبا، ومن وقع يف 
كالمه يشء من ذلك، فال خيلو إما أن يكون قد رجع عنه، كحال الشعبي، وإما أن يكون 

»طبقات ابن سعد« )333/6).   (((
الـمرجع السابق )99/7)(، و»خمترص تاريخ دمشق« )))/7))(، و»الـمعرفة« ))/47).   (((
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كالمه لـــم يفهم عــىل الوجه الصحيح، كا يف بعض مقاالت احلســن وجماهــد، وإما أن 
يكون قد ظن أن ذلك هو احلق فأخطأ، كمقالة قتادة يف القدر عىل قوٍل برجوعه أيضًا.

وليــس أدل عــىل جتنب عامة أئمــة التابعني لألهــواء من قــول أيب العالية: قرأت 
الـــمحكم بعد وفاة نبيكم بعرش ســنني، فقد أنعم اهلل عيلَّ بنعمتني ال أدري أيا أفضل؟ 

أن هداين لإلسالم، ولـم جيعلني َحُرورّيًا))).

وكانـ  رمحه اهلل ـ يقول: تعلـموا اإلسالم، فإذا تعلـمتموه فال ترغبوا عنه، وعليكم 
بالرصاط الـــمستقيم، فإنه اإلســالم، وال حترفوا اإلسالم يمينًا وال شاالً، وعليكم بسنة 
نبيكم، والذي كان عليه أصحابكم، وإياكم وهذه األهواء التي ُتْلِقي بني الناس العداوة 

والبغضاء.

قــال عاصــم راوي األثــر: فحدثت احلســن، فقــال: صدق ونصــح، فحدثت به 
حفصــة بنت ســريين: فقالت: يا باهيل! أأنــت حدثت حممدًا))) هبــذا؟ قلت: ال، قالت: 

ثه إذًا)3). فحدِّ

ولــذا كان حممد بــن ســريين يقول: كانــوا يرون أهنم عــىل الطريــق ما كانوا عىل 
األثر)4).

اُل لرأيت أنه سيتبعه أهُل األهواء)5). ويقول: لو خرج الدجَّ

»السري« )4/)))(، و»طبقات ابن سعد« )3/7))).   (((
تعني حممد بن سريين أخاها.   (((

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« ))/56( 7).   (3(
الـمصدر السابق ))/87( 09)، 0))، و»سنن الدارمي« )ص: )4)).   (4(

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« ))/)3)( 35).   (5(
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وكذلك كان أيضًا قول األئمة الكوفيني، فهذا الشــعبي يبني لنا ســبب تسمية أهل 
البدع بأهل األهواء فيقول: إنا سميت األهواء؛ ألهنا هَتِْوي بصاحبها يف النار))).

ولـمـا عوتب مرسوق عىل عدم مشاركته يف االقتتال يف الفتن احتج بقوله سبحانه: 
﴿ڃ چ چچ ﴾ ]النساء: 9)[))).

وأما مدرستا احلجاز فقد كانتا أبعد الـمدارس عن األهواء التي كانت بالعراق كا 
تقدم، ولذا نقلت عنهم العبارات الشديدة يف التحذير من تلك األهواء.

فمجاهد الـــمكي يروى عنه مقالة قريبة من مقالة أيب العالية الـــمتقدمة، فيقول: 
ما أدري أيُّ النعمتني عيلَّ أعظم؟ أن هداين لإلسالم، أو عافاين من هذه األهواء)3).

ويقول ســعيد بن الـــمسيب: إذا تكلـــم الناس يف رهبم ويف الـــمالئكة، ظهر هلم 
الشيطان فقدمهم إىل عبادة األوثان)4).

وعن عطاء أنه قال لقائده: أمسكوا واحفظوا عني مخسًا: القدر خريه ورشه، حلوه 
ومــّره من اهلل، وأهل قبلتنا مؤمنون، حرام دماؤهم، وقتال الفئة الباغية باأليدي والنعال 

ال بالسالح، والشهادة عىل اخلوارج بالضاللة)5).

وفيا ييل دراسة لـمـا وقع فيه االختالف يف بعض مسائل االعتقاد، مع بيان موقف 
أئمة التفسري من التابعني من ذلك، وأثر ذلك يف مناهجهم يف التفسري.

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« ))/30)( 9)).   (((
ينظر األثر يف »السري« )68/4(، و»خمترص تاريخ دمشق« )4)/)5)).   (((

»سنن الدارمي« ))/)9).   (3(
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« ))/)))( 97).   (4(

»احللية« )3/))3(، و»البداية« )346/9(، و»العقد الثمني« )6/)9).   (5(
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وقــد اعتمدت كثــريًا عىل كتــايب »رشح أصــول اعتقاد أهــل الســنة« لاللكائي، 
و»األســاء والصفات« للبيهقي، وذلك بعدما تبني يل أهنا من أوسع الكتب اشتاالً عىل 

نقل أقوال األئمة، وتفاسريهم آليات االعتقاد.

أوالً: منهجهم يف تناول آيات الصفات:

لـــم تنترش البدع الـــمتعلقة بالصفات يف عهــد التابعني، وإنا أظهــر اجلهم مقالة 
التعطيل يف آخر عهد التابعني، ثم تلقفت الطوائف بعد ذلك أقواله.

كان السلف يرون متابعة الصحابة والتابعني الذين لـــم خيتلفوا يف مسائل األساء 
والصفات، وإنا وقع اخلالف بينهم يف األحكام والعبادات، ولذا كثرت األســئلة يف هذا 

الباب عنه يف باب األساء والصفات))).

وخيطئ بعض من يتوهم أن السلف لـــم يتكلـموا يف االعتقاد وإنا كانوا يفوضون 
ذلك، وهذه مقولة من لـم يعرف السلف وعلـمهم، فإن القوم ما تكلـموا فيا تكلـموا فيه 
إال عن اجتهاد، وما سكتوا عا سكتوا عنه إال عن علـــم، ولكن لـم تكن البدع قد فشت، 
فكلـمـــا ظهرت بدعة، تصدى العلـمـاء للرد عليها، ومن أراد التأكد من ذلك فلينظر إىل 
تالميــذ التابعني ومن بعدهم، وموقفهم من اجلهمية لـمـــا ظهرت يف زماهنم، وكيف كان 
اشــتدادهم عليهم، حتى قال ابن الـــمبارك عنهم: إنا لنحكي أقــوال اليهود والنصارى، 

وال نحكي أقوال اجلهمية، وجعلهم ليسوا من أمة حممد، بل من الثنتني والسبعني فرقة.

فالـمقصود أن السلف ما توقفوا عن اخلوض إال عن علـم))).

يراجع كالم الـمقريزي يف »اخلطط« )80/4))8)).   (((
يراجع يف ذلك مقدمة »خمترص العلو« للشيخ األلباين )ص: 03)).   (((
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ومــا زال أهــل احلديث واألثر يــرون متابعة الصحابــة والتابعني يف هــذا الباب؛ 
ألهنم كا يقول ابن خلدون يف »مقدمتــه«: غلَّبوا أدلة التنزيه لكثرهتا، ووضوح داللتها، 
وعلـــموا استحالة التشــبيه، وقضوا بأن اآليات من كالم اهلل فآمنوا هبا، ولـــم يتعرضوا 

لـمعناها ببحث)))، وال تأويل.

وهذا كالم سديد باعتبار أن السلف لـــم يبحثوا يف الكيفية، ولـم يرصفوا الـمعنى 
الظاهر من اآليات عن ظاهره، مع اعتقادهم التنزيه.

فها هو ســعيد بن جبري يبني معاين التنزيــه يف قوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]الصمد: )[، 
فيقول: هو الكامل يف مجيع صفاته))).

ويسند قتادة عن احلسن أنه قال: الصمد: الباقي بعد خلقه)3).

وعن أيب الرجاء أن احلسن قال: الصمد الذي ال خيرج منه يشء)4).

وعن الشعبي قال: أخربين أنه الذي ال يأكل وال يرشب)5).

وكلها معاٍن متقاربة تدل عىل منهج واحد يف إثبات الكال الـمطلق هلل تعاىل.

ويف باب التنزيه نجد أن احلسن لـمـا سأله رجٌل فقال: يا أبا سعيد! هل تصف لنا 
ربك؟ قال: نعم أصفه بغري مثال)6).

التعرض بالبحث للـمعنى هو تعرض للكيفية، وإال فالسلف كانوا يثبتون الـمعاين كا سيأيت.   (((
»تفسري البغوي« )65/7)).   (((

»األساء والصفات« ))/0))).   (3(
»األساء والصفات« ))/09)، 0))).   (4(

»األساء والصفات« ))/0))(، و»التفسري الكبري« ))3/)8)).   (5(
الـمرجع السابق ))/))4).   (6(
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فاحلسـن نظـر إىل أن اهلل موصـوف بصفات، لكن مع نفي الــماثلة كـا قال تعاىل: 
﴿ٺ ٿ ٿٿ ﴾ ]الشـورى: ))[.

ولـمـــا فرسَّ ابن عباس قولــه تعاىل: ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ ]البقــرة: 9)[، قال: ﴿ۈئ 
ۈئ﴾: صعد))).

وها هو أبو العالية يفرسِّ االستواء بقوله: استوى: ارتفع))).

ولـمـــا ورد حديث النزول نجــد الزهري ومكحوالً يقــوالن: أمضوا األحاديث 
عىل ما جاءت)3).

فاحلاصل أن األئمة كانوا متفقني يف هذا الباب يف جانبي اإلثبات والتنزيه.

وهلذا يقول األوزاعي رمحه اهلل: كنا نقول والتابعون متوافرون: إن اهلل تعاىل ذكره 
فوق عرشه، ونؤمن با وردت السنة به من صفاته جلَّ وعال)4).

وإذا استعرضنا الـمنقول عنهم يف هذا الباب وجدناه متفقًا غري خمتلف.

ففي باب األسامء:

يثبــت الصحابة والتابعون األســاء والصفات ويفرسوهنا، وأكثــر من عرف عنه 

»األساء والصفات« ))/54)(، و»فتح القدير« ))/)6).   (((
»تفســري ابن أيب حاتــم« )05)( 309، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه البن جرير، وابن    (((

أيب حاتم، والبيهقي عن أيب العالية به ))/07)).
»األســاء والصفات« ))/98)(. والـــمقصود بـــ )عىل ما جاءت( يعني: هلــا معنى معروٌف يف    (3(

اللغة وال َكيَف نعلـُمه.
»األساء والصفات« ))/50)).   (4(
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التعرض لذلك الـــمدرسة الـــمكية، ومع ذلك لـم يقع منهم الـــمخالفة؛ ألن التعرض 
لتفســري األســاء يبنى عىل منهج التلقــي، ولذلــك كان إثباهتا صحيحــًا عندهم متبعني 

لشــيخهم، فقد كان ابن عباس ـ ريض اهلل عنها ـ عند تفسري قوله سبحانه: ﴿ہ ہ ھ 
ھ ھھ﴾ ]النور: 35[، يقول: اهلل سبحانه هادي أهل الساوات واألرض))).

وعند قوله تبارك وتعاىل: ﴿ڄ ڄڄ﴾ ]غافر: 3[، قال: يعني ذا السعة والغنى))).

ويفرسِّ اسم )الرمحـن( بقوله: هو الرفيق)3).

واسم )الودود( بقوله: احلبيب، ويف رواية: الرحيم)4).

واسم )الرب( بقوله: اللطيف)5).

و)الـمتني( يفرسه بقوله: الشديد)6).

ويفرسِّ ﴿ ڎ ڈ ڈ﴾ بقوله: ذو العظمة والكربياء)7).

»األســاء والصفــات« ))/43)، 44)(، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه البن جريــر،    (((
وابن الـــمنذر، وابــن أيب حاتــم، والبيهقــي يف »األســاء والصفــات«، عــن ابن عبــاس بنحوه 

)97/6)(، و»فتح القدير« )36/4).
»األســاء والصفات« ))/86(، وبمثله جاء عن جماهد. ينظر: »فتح القدير« )4/)48(، وجاء    (((

عن عكرمة: ذي الـمن. ينظر: »الدر الـمنثور« )7/)7)).
»األساء والصفات« ))/97).   (3(

»األساء والصفات« ))/)4)).   (4(

»األساء والصفات« ))/9))).   (5(
»األساء والصفات« ))/86).   (6(

»األساء والصفات« ))/)6)(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن جرير، وابن الـمنذر،    (7(
وابن أيب حاتم، وأيب الشيخ، عن ابن عباس به )698/7).
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ويفرسِّ تلـميذه جماهد اسم )القيوم( بقوله: القائم عىل كل يشء))).

وكذلك ينحو سعيد بن جبري نحوهم فيقول: )القيوم(: الدائم الوجود))).

ويفرس ﴿ی﴾ بقوله: عالـم)3).

وعنــد قوله جــل وعــال: ﴿مب ىب يب جت حت خت مت﴾ ]النســاء: 86[، يقول ســعيد بن 
جبري: شهيدًا)4).

وكذلك كان حال الـــمفرسين يف الـــمدارس األخرى، وإن كانوا دوهنم يف ذلك، 
فقد نقل عن قتادة أنه فرس اسمه تعاىل )القدوس( بأنه: الـمبارك)5).

واألمثلة كثرية، وإن كانت تقل يف الكوفة، والـمدينة، وتزيد يف البرصة، وتكثر يف 
مكة، تبعًا الختالف الـــمدارس يف اإلقدام عىل االجتهاد يف التفسري عمومًا، أو تركه كا 

سبق تقريره)6).

وكذلك كان احلال يف باب الصفات:

ففي صفة )العني( جاء عن عكرمة عن ابن عباسـ  ريض اهلل عنها ـ يف قوله تعاىل: 

»األساء والصفات« ))/93(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن أيب إياس، وابن جرير،    (((
والبيهقي يف »األساء« عن جماهد به ))/5)(، و»فتح القدير« ))/73)).

»روح الـمعاين« )7/3).   (((
»الدر الـمنثور« ))/68)).   (3(

»الــدر الـــمنثور« ))/608(، وفرسه جماهــد بقوله: )حســيبًا(: حفيظًا. ينظر: »معــاين القرآن«    (4(
للنحاس ))/50)).

»تفسري الطربي« )8)/54(، وأورده يف »الدر«، وعزاه لعبد بن محيد، وابن الـــمنذر عن قتادة به    (5(
.(((3/8(

يراجع مبحث االجتهاد ))/ )3)).   (6(
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﴿حب خب مب﴾ ]هود: 37[، قال: بعني اهلل تبارك وتعاىل))).

وجــاء إثبات )اليد( هلل، عن جماهد فقد قــال يف قوله تعاىل: ﴿ۇئ ۇئ 
ۆئۆئ﴾ ]الزمر: 67[: وكلتا يديه يمني))).

ولـمـا قرأها قتادة لـم يفرسها)3)، وهذا يؤكد ما سبق من أن منهج الـمكيني أدخل 
يف تفســري آيات الصفات من غريهم، عىل أننا نجد قتادة يفرس قوله تعاىل: ﴿ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]التوبــة: 04)[، قال معتمدًا عىل األثر النبوي: ذكر 
ُق  لنــا أن نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم كان يقــول: »والذي نفُس حممٍد بيــده! ال يتصدَّ
رجــٌل بصدقة فتقع يف يد الســائل حتى تقَع يف يِد اهلل«)4)، فذكــر احلديث وفيه ذكر اليد، 

بها بيشء، مما يؤكد منهج البرصيني يف التورع عن تفسري آيات الصفات. ولـم يتعقَّ

ولـمـــا أنكر رشيح قراءة من قرأ: ﴿ڳ ڱ ڱ﴾ ]الصافات: ))[ بضم التاء 
من )عِجبُت( قال: إن اهلل ال يعجُب، فبلغ ذلك إبراهيَم النخعي، فقال: إنا رشيٌح شاعر 

يعجُبه علـمه، كان عبد اهلل أعلـم منه، وكان يقرأ: )بل عجبُت()5).

وكذلك كان منهجهم يف تناول اآليات التي تتحدث عن القرآن:

»األســاء والصفــات« ))/)4(، وأورده الســيوطي يف »الــدر« عن ابن عبــاس بلفظ: بعني اهلل    (((
ووحيه )8/4)4(، و»فتح القدير« ))/)50).

»األساء والصفات« ))/56).   (((
»األســاء والصفــات« ))/)6(، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه للبيهقي يف »األســاء«    (3(

.((48/7(
»تفسري الطربي« )4)/)46( )7)7).   (4(

»جمموع الفتاوى« )9/3))30)(، و»زاد الـمسري« )50/7(، و»فتح القدير« )390/4).   (5(
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فقد ورد عن ابن عبــاس ـ ريض اهلل عنها ـ يف قوله عز وجل: ﴿ۉ ې ې ې 
ې﴾ ]الزمر: 8)[، أنه قال: غري خملوق))).

وروى لنا الشــعبي عن مرسوق عن عبد اهلل بن مسعود ـ ريض اهلل عنه ـ قال: إن 
القرآن كالم اهلل تعاىل، فمن كذب عىل القرآن فإنا يكذب عىل اهلل عز وجل))).

قال ابن الـمديني يف حديث جعفر بن حممد الـمدين، قال: ليس القرآن بخالق وال 
خملوق، ولكنه كالم اهلل تعاىل)3).

ومثلــه أيضًا عن احلســن أنــه قال يف القــرآن: ما هــو بخالق وال خملــوق، ولكنه 
كالم اهلل)4).

يعنــي أنه صفة هلل ال يقال: هي اهلل، حتى يقال: )خالــق(، وال يقال: هي غري اهلل 
حتى يقــال: )خملوق(، فالصفات قائمــة بالذات ال يطلق أهنا هي الــذات، وال هي غري 

الذات، واهلل أعلـم)5).

»األساء والصفات« ))/377(، و»الرشيعة« لآلجري )ص: 77(، و»زاد الـمسري« )79/7)(،    (((
و»فتح القدير« )4634(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن مردويه، واآلجري، والبيهقي 

.(((3/7(
»األساء والصفات« ))/377).   (((

»األساء والصفات« ))/)8)(، وقال عيل بن الـمديني: ال أعلـم أنه تكلـم هبذا الكالم يف زمان    (3(
أقدم من هذا.

وقد يكون أثر ابن عباس السابق لـــم يثبت عنده، أو لـم يطلع عليه، واهلل أعلـم، وينظر: »مسائل   
اإلمام أمحد أليب داود« )ص: 65)(، و»منهاج السنة« ))/87)).

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« ))/38)( )39.   (4(
يراجع مبحث الصفة والـموصوف من »رشح الطحاوية« )ص: 9))).   (5(
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وعن احلســن أيضًا قال: القرآن كالم اهلل تعاىل إىل القوة والصفاء، وأعال بني آدم 
إىل الضعف والتقصري))).

وكذلك نقل عن علـمـاء الـمدينة قوهلم: القرآن كالم اهلل غري خملوق))).

وعن الزهري قال: ســألت عيّل بن احلســنيـ  ريض اهلل عنها ـ عن القرآن، فقال: 
كتاب اهلل وكالمه)3).

وهكذا نجد التابعني ما بني مفرس لألساء والصفات، وما بني مثبت ال يدخل يف 
التفسري، ولـم ينقل عن واحد منهم تأويل صفة من صفات اهلل، أو إنكار اسم من أسائه 

تعاىل.

إال أنــه قد وردت بعض اآلثار فهــم منها البعض التأويل، وليــس هذا صحيحًا، 
ولذلك أحببت أن أبيِّنها يف هذا الـمبحث:

1 ـ عند تفسري قوله سبحانه: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ﴾ ]القصص: 88[:

قــال جماهــد: أي إال ما أريد بــه وجهــه)4)، أورده البخاري معلَّقــًا يف »صحيحه« 
كالـمقر له)5).

فهذا وأمثاله مما قد يفهم منه تأويل الصفة ال يدلُّ يف حقيقته عىل التأويل الـمذموم 
الذي هو رصف اللفظ عن ظاهره بغري دليل يوجبه، يوضح ذلك أن األئمة كانوا يثبتون 

»األساء والصفات« ))/)38(، و»االعتقاد« )ص: 64).   (((
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« ))/74)( 479.   (((

»األساء والصفات« ))/)38).   (3(
»تفسري ابن كثري« )6/)7)(، و»الدر الـمنثور« )447/6).   (4(

»فتح الباري« )505/8(، وذكر ابن حجر أن ابن أيب حاتم وصله.   (5(
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الصفات، إال أهنم ربا وقع يف أقواهلم التفســري بالالزم مراعاة لسياق اآلية، أو كان يرى 
أن )الوجه( هنا هو )اجلهة( ففرسَّ عىل ذلك.

ولربا فرسوا بالالزم أيضًا مراعاة للنصوص األخرى، وعىل كل، فليس فيا روي 
عن جماهد ـ رمحه اهلل ـ ما يدّل عىل أنه ال يثبت الوجه هلل، وإنا نشــأ اإلشــكال من ثبوت 
بقاء بعض الـمخلوقات غري اهلل سبحانه، وعدم تعرضها للهالك كاجلنة والنار، لذا فرّس 

السلف هذه اآلية با ال يتعارض مع ذلك.

قــال شــارح الطحاوية عند تعرضه هلــذه اآلية: وإنا قالوا ذلــك توفيقًا بينها وبني 
النصوص الـمحكمة الدالة عىل بقاء اجلنة، وعىل بقاء النار أيضًا))).

وهبذا يتضح أن تفسري جماهد بالالزم لو سلـمنا أنه تأويل، فهو مما اقرتن به الدليل 
الصحيح الدالُّ عىل الـمراد، وال إشكال يف ذلك عند أهل السنة، واهلل أعلـم.

2 ـ يف قوله تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾ ]البقرة: 115[:

جاء عن جماهد يف تفسريها قال: قبلُة اهلل))).

وهــذا أيضــًا مما قد يوهم أنه تأويــل لصفة الوجه؛ ألنه جعل الوجــه القبلة، وهذا 
قــد يكون إذا كانت هذه اآليــة من آيات الصفات، إال أن هذا ليــس حمل اتفاق، ولذلك 
لـمـــا احتج فقهاء عرص ابن تيمية عليه بذلك أجاهبم بقوله: وليست هذه اآلية من آيات 
ها يف الصفات فقد غلط، كا فعل طائفة، فإن ســياق الكالم يدل عىل  الصفات، ومن عدَّ
الـــمراد حيث قال: ﴿گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾، والـــمرشق والـمغرب: 

»رشح الطحاوية« )ص: 480).   (((
»األســاء والصفات« ))/35(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه البن أيب شــيبة، وعبد بن    (((

محيد، والرتمذي، والبيهقي يف »سننه«، عن جماهد بنحوه ))/67)).
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اجلهــات، والوجه هو اجلهة، يقال: أيُّ وجه تريده؟ أي: أيُّ جهٍة؟ وأنا أريد هذا الوجه؛ 
أي: هذه اجلهَة، كا قال تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤڦ ﴾ ]البقرة: 48)[، وهلذا قال: ﴿ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱڱ ﴾؛ أي: تستقبلوا وتتوجهوا، واهلل أعلـم))).

3 ـ ما ذكر يف قوله تعاىل: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ﴾ ]الذاريات: 47[:

ة، مثل ما جاء عن ابن عباس))). جاء عن جماهد قال: يعني بقوَّ

فهــذا أيضًا مما قد فهم منه بعض الناس التأويــل، وهذا غري صحيح؛ ألن )األيد( 
هنا ليســت مجع )يد(، بل هي مصدر آد يئيد: إذا قِوَي، ومنه قوله تعاىل: ﴿ٻ پ پ 

پ پڀ﴾ ]ص: 7)[.

واإلدة: الداهية واألمر العظيم، ومنه قوله تعاىل: ﴿ڭ ۇ﴾ ]مريم: 89[)3).

ولو فرض أن هذه من آيات الصفات فإن هذا تفسري بالالزم؛ ألهنا جاءت جمموعة 
كــا يف قوله تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ﴾ ]ص: 45[، فإن محلها عىل القوة من باب الالزم؛ 
ألنــه ال يعرف إطالق األيدي بمعنى النعمة أو القوة إال يف حق من اتصف باليدين عىل 
احلقيقــة، ولذلك ال يقــال للريح يد، وال للـمـــاء يد، وهلذا جاء عن العــرب أهنا تقول: 
ٌة، وال يعرف عن العرب أهنا تقول يد اهلواء ويد الـمـاء، فهب أن  ما هلم بذلك أيٍد: أي قوَّ
قوله: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ﴾ ]الذاريات: 47[ يراد به الصفة، فإنه ال يتجوز عنها بالقدرة والقوة 

إال لـمن له يد حقيقية)4).

ينظر: الـمناظرة حول العقيدة الواسطية ضمن »جمموع الفتاوى« )93/3(، )7/6)).   (((
»األساء والصفات« ))/5))(، و»زاد الـمسري« )40/8(، و»الدر الـمنثور« )3/7)6).   (((

ينظر: »خمتار الصحاح« )ص: 9(، وقد نقله البخاري كا يف »الفتح« ))/99)).   (3(
ينظر: »جمموع الفتاوى« )370/6).   (4(
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فبذلك ثبت أن هذه اآلية ليست دليال ألهل التأويل، واهلل تعاىل أعلـم.

4 ـ تفسري الكريس:

ومما جاء كذلك عن مفرسي التابعني مما يتوهم فيه التأويُل ما روي عن ســعيد بن 
جبري أنه قال: كرسيُّه علـمه))).

وورد: أنه أســنده عن ابن عبــاس، قد أخرجه عبد بن محيــد، وابن أيب حاتم من 
وجه آخر، عن سعيد بن جبري فزاد فيه: عن ابن عباس.

بل وروي مرفوعًا، قال العقييل: إن رفعه خطأ))).

وتأويــل الكــريس بالعلـــم اعتمــده ابن جرير)3) يف حــني قال عنــه ابن حجر يف 
»الفتح«: هذا التفسري غريب)4).

وقد ثبت عن ابن عباس ما خيالف ذلك، فقد روى ابن أيب حاتم عن ابن عباس: 
أن الكريس موضع القدمني.

قال ابن حجر: وروى ابن الـمنذر بإسناد صحيح عن أيب موسى مثله.

ي: أن الكريس بني يدي العرش، وليس ذلك مغايرًا لـمـا قبله،  دِّ وأخرجا عن السُّ
واهلل أعلـم)5).

علقــه البخــاري )99/8)(، وذكــر ابن حجر: أن ســفيان الثــوري وصله بإســناد صحيح عن    (((
أيب حذيفة عنه، وينظر: »معاين القرآن« للنحاس ))/63)(، و»زاد الـمسري« ))/304).

»الفتح« )99/8)(، و»األساء والصفات« ))/53)(، و»التغليق« )85/4)).   (((
»تفسري الطربي« )5/)40).   (3(

»فتح الباري« )99/8)).   (4(
الـمرجع السابق )99/8)).   (5(
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بل قد جاء هذا من طريق ســعيد بن جبري عــن ابن عباس يف قوله: ﴿ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئېئ﴾ ]البقرة: 55)[، قال: موضع القدمني))).

وجاء عن ابن عباس: أن الكريس حيمله أربعة من الـــمالئكة)))، وهذا يقتيض أنه 
ليس هو العلـم.

قال شيخ اإلسالم: وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علـمه، وهو قول ضعيف، فإن 
علـــم اهلل وســع كل يشء، كا قال: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]غافر: 7[، واهلل 
يعلـــم نفسه، ويعلـم ما كان، وما لـــم يكن، فلو قيل: وسع علـمه الساوات واألرض، 
لـم يكن هذا الـمعنى مناسبًا، وقد قال تعاىل: ﴿ېئ ېئ ىئىئ ﴾ ]البقرة: 55)[؛ أي: ال يثقله 

وال يكرثه، وهذا يناسب القدرة ال العلـم، واآلثار الـمأثورة تقتيض ذلك)3).

وجاء عن جماهد أنه قال: ما الساوات واألرض يف الكريس إال بمنزلة َحْلقة ملقاة 
يف األرض الفالة)4).

فهذا الـــمروي عن ســعيد، وابن عباس من أن الكريس العلـــم، قــد روي عنها 
ما خيالفــه، بل واألســانيد يف كونه موضــع القدمني أصح وأظهر)5)، لــذا فليس أحدمها 

»األســاء والصفات« ))/89(، وقريب منه عن وهب وغريه كا نقله شيخ اإلسالم يف »جمموع    (((
الفتاوى« )75/5(، وينظر: »معاين القرآن« للنحاس ))/65)(، و»زاد الـمسري« ))/304).

»األساء والصفات« ))/96).   (((
»جمموع الفتاوى« )584/6).   (3(

»األساء والصفات« ))/49)(، و»تفسري القرطبي« )80/3)(، وأورده السيوطي يف »الدر«،    (4(
وعزاه لسعيد بن منصور، وعبد بن محيد، وأيب الشيخ، والبيهقي عن جماهد بنحوه ))/8)).

ينظر: تفصيل ذلك يف رد أيب سعيد الدارمي عىل برش الـمرييس يف »عقائد السلف« )ص: 8)4(.    (5(
ويراجع أيضًا كالم أمحد شاكر يف حاشية »تفسري الطربي« )400/5).
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بأوىل من اآلخر، فإن سلكنا سبيل الرتجيح لـــم يكن تأويل الكريس هو الراجح، ال من 
جهة أرجحية إسناده، وال من جهة أرجحية معناه.

قال شارح الطحاوية: وقيل: كرسيه: علـمه، وينسب إىل ابن عباس، والـمحفوظ 
عنــه ما رواه ابن أيب شــيبة كا تقدم، ومــن قال غري ذلك فليس له دليــل إال جمرد الظن، 
والظاهر أنه من جراب الكالم الـمذموم، كا قيل يف العرش، وإنا هو كا قال غري واحد 

من السلف: بني يدي العرش كالـمرقاة إليه))).

5 ـ تأويل قوله تعاىل: ﴿حس خس مس حص﴾ ]القلـم: 42[:

اختلف أهل التأويل يف تفسري هذه اآلية: فجاء عن ابن مسعود مرفوعًا: »يكشف 
عن ساقه فيسجد كل مؤمن، ويقسو ظهر الكافر«))).

وكذا جاء عن أيب سعيد أهنا من الصفات؛ أي: للحديث الذي يف »الصحيحني«، 
وفيه: يكشف ربنا عن ساقه... إلخ)3).

ة)4). وجاء عن قتادة: أن الـمراد عن شدَّ

وعن إبراهيم: أي عن أمر عظيم)5).

أما الـمدرسة الـمكية فقد ورد عن كثري منهم تفسري اآلية بالكشف عن أمر شديد، 

»رشح الطحاوية« )ص: ))3، 3)3).   (((
»األساء والصفات« ))/)8).   (((

رواه البخاري )664/8(، وأشار احلافظ إىل أن اإلساعييل لـــمز رواية سعيد بن أيب هالل هذه،    (3(
وأن األصح رواية صفر بن ميرسة وفيها: )عن ساق(.

»تفسري الطربي« )9)/38)(، وينظر: »الربهان« ))/84(، و»الدر الـمنثور« )56/8)).   (4(
»تفسري الطربي« )9)/38)(، و»الدر الـمنثور« )56/8)).   (5(
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جاء ذلك عن ابن عباس)))، وعن جماهد)))، وعن عكرمة)3)، وسعيد بن جبري)4).

قــال ابن القيــم: والصحابة متنازعون يف تفســري اآلية هل الـــمراد الكشــف عن 
الشدة، أو الـمراد هبا أن الرب تعاىل يكشف عن ساقه؟ ال حيفظ عن الصحابة والتابعني 
نزاع فيها يذكر أنه من الصفات أم ال يف غري هذا الـموضع، وليس يف ظاهر القرآن ما يدل 

عىل أن ذلك صفة اهلل؛ ألنه سبحانه لـم يضف الساق إليه)5).

وعىل هذا التقرير فمن قال: إن الـمراد هبا الشدة، ال يكون قوله تأوياًل.

يقول شــيخ اإلسالم ابن تيمية: وال ريب أن ظاهر القرآن ال يدل عىل أن هذه من 
الصفــات فإنه قال: ﴿حس خس مس حص﴾ نكرة يف اإلثبات لـــم يضفها إىل اهلل، ولـــم يقل 
عن ســاقه، فمع عدم التعريف باإلضافة ال يظهر أنه من الصفات إال بدليل آخر، ومثل 
هذا ليس بتأويل، إنا التأويل: رصف اآلية عن مدلوهلا ومفهومها ومعناها الـــمعروف، 
ولكــنَّ كثــريًا من هؤالء جيعلون اللفــظ عىل ما ليس مدلوالً له، ثــم يريدون رصفه عنه، 

وجيعلون هذا تأوياًل، وهذا خطأ)6).

6 ـ الرؤية:

ومما أشــكل أيضًا فيــا ورد عنهم يف جمال األســاء والصفات مســألة رؤية اهلل يف 

»األساء والصفات« ))/8380(، و»تفسري الطربي« )9)/38(، و»فتح القدير« )78/5)).   (((
»تفسري الطربي« )9)/39(، و»الدر الـمنثور« )55/8)).   (((

»األساء والصفات« ))/83(، و»الدر الـمنثور« )54/8)).   (3(
»تفسري الطربي« )9)/39(، و»الدر الـمنثور« )55/8)).   (4(

»الصواعق الـــمرسلة« ))/)5)(. وينظر: »الرد عىل اجلهمية« )ص: 35(، و»جمموع الفتاوى«    (5(
.(394/6(

»جمموع الفتاوى« )395/6).   (6(
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اآلخرة، فهل يوصف الرب تعاىل بأنه يراه الـمؤمنون يف اآلخرة؟

فذهب السلف إىل إثباهتا، وروي عن جماهد روايات مشكلة يف تفسري قوله تعاىل: 
﴿ڀ ٺ ٺ ﴾ ]القيامــة: 3)[، قــال: تنتظــر الثواب من رهبا، ال يراه مــن خلقه يشء، ويقول: 

َيَرى، وال يراه يشء))).

بل ويف تفســري قوله تعاىل: ﴿ېئ ېئ﴾ ]األعراف: 43)[، قال: أي: من أن أســألك 
الرؤية))).

وقيد بقية التابعني ذلك بالرؤية يف الدنيا)3).

وأما ســائر التابعني فقد ورد عنهم خالف ذلك، فهم يثبتون رؤية الرب ســبحانه 
يف اآلخرة:

فها هو عكرمة الـمكي جاء عنه إثباهتا بقوله مثاًل يف تفسري آية: ﴿ڀ ٺ ٺ ﴾ ]القيامة: 
3)[ قال: تنظر إىل رهبا نظرًا.

وكذلك قال احلسن، وأشياخ من أهل الكوفة)4).

وجــاء عن طاووس أنه قال: أصحاب الـــمراء والـــمقاييس ال يزال هبم الـــمراء 
والـمقاييس حتى جيحدوا الرؤية، وخيالفوا السنة)5).

تنظر هذه الروايات يف »تفســري الطربي« )9)/)9)، 93)(، و»عارضة األحوذي رشح ســنن    (((
الرتمذي« )))/68)، 69)(. وقد سبق تفصيل ذلك يف ترمجة جماهد.

»تفســري الطربي« )3)/03)( 5096)، و»تفســري عبد الرزاق« ))/38)(، و»زاد الـــمسري«    (((
.((57/3(

»تفسري الطربي« )3)/03)(، و»زاد الـمسري« )57/3)).   (3(
»تفسري الطربي« )9)/)9)).   (4(

»رشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة« )500/3( 868، و»زاد الـــمسري« )8/))4(، و»الــدر    (5(
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وعن احلسن: لو علـم العابدون يف الدنيا أهنم ال يرون رهبم لذابت أنفسهم))).

بــل من التابعني من أثبت رؤية النبي صىل اهلل عليه وسلـــم لربه يف الدنيا، كا قال 
عكرمــة يف قوله تعاىل: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]النجــم: ))[، قال: أتريد أن أقول لك قد رآه؟ 

نعم قد رآه، ثم قد رآه، ثم قد رآه حتى ينقطع النفس))).

وقد وجدُت عدة روايات عن جماهد فيها إثبات الرؤية أيضًا، رواها الاللكائي:

منها ما أســنده عن محاد بن سلـــمة عن ليث عن جماهد: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ 
]يونس: 6)[، قال: احلسنى: اجلنة، والزيادة: النظر إىل الرب)3).

ومن طريق ســفيان عن منصور عن جماهد، يف قولــه: ﴿پ ڀ ڀ ﴾ ]القيامة: ))[، 
قال: نظرت إىل رهبا ناظرة)4).

ومــن طريق الوليد بن عبد اهلل بن أيب الـــمغيث، عن جماهــد، يف قوله عز وجل: 
﴾ قال: حسنة، ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ قال: تنظر إىل رهبا تبارك وتعاىل)5). ﴿ پ ڀ ڀ 

وهذه الروايات عن جماهد ختالف الروايات األول، وإن كانت تلك أكثر وأشــهر 
وأصــح، إال أن وجود هذه ممــا يقوي قول ابن حزم ـ رمحه اهلل ـ حني اعتذر عنه أنه لـــم 

تبلغه اآلثار يف ذلك)6).

الـمنثور« )349/8).
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )3/)50( 869.   (((

»تفسري الطربي« )7)/48).   (((
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )9463/3( 797.   (3(

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )465/3( )80.   (4(
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )465/3( )80، »تفسري جماهد« ))/706).   (5(

»الفصل« )3/)).   (6(
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فلربا لـــم تبلغه فقال ما قال من إنكارها، ثم بلغته فقــال بإثباهتا، وهذا الالئق به 
رمحه اهلل، وإن لـم يكن ذلك فقد أخطأ، وأبعد النجعة كا سبق تقريره))).

وقــد يقال باجلمع فتحمل روايات نفي الرؤية عىل أن جماهدًا أراد بذلك الرؤية يف 
الدنيا، بينا حتمل روايات اإلثبات عىل الرؤية يف اآلخرة، واهلل تعاىل أعلـم.

ثانيًا: منهج مفرسي التابعني يف تفسري اآليات الـمتعلقة باإليامن:

لقد كانت بدعتا اخلوارج والـمرجئة من أول البدع ظهورًا كا سبق تقريره، وتفرع 
من ذلك اختالف الناس يف مســمى اإليان، واتفق أهل الســنة عىل إثبات حقيقة اإليان 
بأنه قول وعمل يزيد وينقص، وما تفرع من ذلك من مســائل االستثناء يف اإليان، ولقد 

كان أئمة الـمفرسين والتابعني يف طليعة هؤالء، فاهتموا ببيان ذلك.

ولعل الـــمدرسة البرصية من أكثر الـمدارس بروزًا يف هذا اجلانب)))، وقد يعزى 
ذلك لسببني:

السبب األول: انتشار فكر اإلرجاء يف الكوفة.

الســبب الثاين: الـــمنهج الوعظي الذي ســلكه أئمتها، فهو يتفق مع قبول العمل 
يف اإليان، وإخراُج العمل عن مســمى اإليــان جيعل الناس يف فتور عن العمل، يف حني 
كانت مواعظ احلســن وقتادة حتث الناس عىل التخلق باألخــالق الفاضلة، والزجر عن 

األعال الباطلة.

وألجل ذلك كانت أكثر األقوال يف هذا الـمجال منقولة عن التابعني من الـمدرسة 

وقد سبق تفصيل ذلك يف ترمجته ))/ 7))).   (((
ينظر: »تفسري احلسن البرصي« د. حممد عبد الرحيم ))/0)5، ))5).   (((
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البرصية، يضاف إىل ذلك أن الـمدرسة الكوفية تلبَّس بعض من كان هبا برأي الـمرجئة، 
يف حني كان ينسب عكرمة الـمكي لرأي اخلوارج.

اإليامن: قول وعمل:

ففي تفسري قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾... ﴿ڇ 
ڍ ڍڌ﴾ ]البقرة: 77)[.

قال الربيع: تكلـموا بكالم اإليان، فكانت حقيقته العمل، صدقوا اهلل.

قــال: وكان احلســن يقول: هذا كالم اإليــان، وحقيقته العمل، فإن لـــم يكن مع 
القول عمل فال يشء))).

وعن احلســن أيضًا قال: ال يصح القول إال بعمل، وال يصح قول وعمل إال بنية، 
وال يصح قول وعمل ونية إال بالسنة))).

وعنه أيضًا: اإليان قول وعمل)3).

وجاء عن ابن عباس ـ ريض اهلل عنها ـ كذلك: أن اإليان قول وعمل)4).

ودرج عىل ذلك أصحابه، فقال جماهد: اإليان قول وعمل)5).

»تفسري الطربي« )356/3( 556)، و»فتح القدير« ))/74)).   (((
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« ))/57( 8).   (((

»رشح أصول اعتقاد أهل الســنة« )4/)83( )54)، )845/4( 577)، وأورده السيوطي يف    (3(
»الدر«، وعزاه إىل ابن جرير، وابن الـمنذر عن السدي بلفظ خمترص ))/704).

»رشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة« )5/)96( 747)، و»الرشيعة« لآلجــري )ص: )3)(،    (4(
و»مسائل اإلمام أمحد أليب داود« )ص: 3))).

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )5/)95( 8)7).   (5(
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وربـا أكثـر جماهـد مـن هـذه الــمقولة بعـد أن رحـل إىل الكوفـة، ورأى وعايـش 
اإلرجـاء هبـا.

فعنه قال: سألت ابن عباس عن رجل يصوم النهار، ويقوم الليل، وال حيرض مجعة 
وال مجاعة، قال: هو من أهل النار))).

وعن ســعيد بن جبــري أنه قال: ال يقبل قول إال بعمــل، وال يقبل عمل إال بقول، 
وال يقبل قول وعمل إال بنية، وال يقبل قول وعمل ونية إال بموافقة السنة))).

وكذلك جاء عن السدي يف قوله تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ﴾ ]النســاء: 4))[، قال: قال: أبى أن يقبل اإليان إال بالعمل الصالح، وأبى أن 

يقبل اإلسالم إال باإلحسان)3).

ونجد كذلك يف قوله تعاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ ]البقرة: 3[ فرسه الزهري بالعمل)4).

وعن ابن جماهد قال: كنت عند عطاء بن أيب رباح فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه 
إن أصحابــًا لنا يزعمون أن إياهنم كإيان جربيل، فقــال: يا بني ليس إيان من أطاع اهلل 

كإيان من عىص اهلل)5).

فهــذه اآلثار ترتادف، وتتــوارد لتثبت أن العمل داخل يف مســمى اإليان، وليس 
اإليان هو التصديق فقط بالقلب، أو باللســان فقط، كا تقوله بعض الطوائف، واألدلة 

عىل ذلك كثرية وليس هذا جمال رسدها، وبيان خطأ الـمخالف، واهلل أعلـم.

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )456/7)( 808).   (((
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« ))/57( 0)، و»الـميزان« ))/90).   (((

»تفسري الطربي« )48/9)( 0535).   (3(
»تفسري الطربي« ))/35)( 70).   (4(

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )956/5( 734)، و»السنة« لعبد اهلل بن أمحد )ص: 88).   (5(
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اإليامن يزيد وينقص:

تكلـــم األئمة يف زيادة اإليان ونقصه وذلك ألهنم أدخلوا العمل يف اإليان؛ ألن 
األعــال تتفاوت، فيزيــد اإليان بزيادة العمل القلبي، وعمــل اجلوارح، وينقص بنقص 

واحد منها، أو نقصها معًا.

فجاء عن جماهد: اإليان يزيد وينقص))).

وعن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول ألصحابه: امشوا بنا نزداد إيانًا))).

ويف تفســري قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٿٿ﴾ ]البقرة: 60)[ قال مجع من التابعني: إن 
الـمقصود زيادة اليقني، قال به سعيد بن جبري، وقتادة، والربيع)3).

وقال آخرون: ألزداَد إيانًا مع إياين، قاله جماهد، وإبراهيم، وابن جبري)4).

وعند تفســري قوله تعــاىل: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ﴾ ]األنفال: 33[ قال ســعيد بن جبري: لقد علـــمت أن أناسًا سيدخلون النار، 

وهم يستغفرون اهلل بألسنتهم ممن يدعي اإلسالم، وسائر الـملل)5).

وأدى هذا الـــمفهوم الدقيق الذي يربط العمل باإليان إىل أن نحا التابعون منحى 
واضحًا يف مسألة الشهادة باإليان، وما يتبعه من االستثناء.

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )5/)95( 8)7)، و»السنة« لعبد اهلل بن أمحد )ص: 83).   (((
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )5/)95( 730)، و»اإليان« البن أيب شيبة )ص: )4).   (((

»تفسري الطربي« )5/)49( 5976، 5977، 5979، 5980، )598، )598، و»زاد الـمسري«    (3(
.(3(3/((

»تفسري الطربي« )493/5( 5984، 5985، و»معاين القرآن« للنحاس ))/84)).   (4(
أورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن أيب حاتم عن سعيد به )56/4).   (5(
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فاألئمة متفقون عىل أنه إن أراد الـمستثني الشك يف أصل اإليان ُمنِع من االستثناء، 
وإنا جيوز االستثناء إذا أراد به شيئًا من اآليت:

) ـ أنـــه مؤمـــن مـــن الــــمؤمنني الــــموصوفني بالصفـــات الكاملـــة يف قولـــه: ﴿ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ھ ے ے ۓ  ﴿ھ  قولـــه:  ويف   ،]4 ـ   ( ]األنفـــال:  ڈ ڈ ژ ژ﴾ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]احلجـــرات: 

.](5

) ـ أنه يستثني؛ لعدم علـمه بالعاقبة، وعىل أيِّ يشء خُيَتُم له به.

ا يف إيانه))). 3 ـ وكذلك من استثنى تعليقًا لألمر بمشيئة اهلل، ال شكًّ

من هذا الـمنطلق كانت أقواهلم يف مسألة االستثناء.

فمــن ذلك ما رواه الاللكائي بســنده عن علقمة: أن رجاًل قــال عند عبد اهلل بن 
مسعود: أنا مؤمن، قال: قل: إين يف اجلنة، ولكنا نؤمن باهلل ومالئكته، وكتبه، ورسله))).

وعــن طــاووس: أنه إذا قيــل لك: أمؤمن أنــت؟ فقل: آمنا بــاهلل ومالئكته وكتبه 
ورسله)3).

»رشح العقيدة الطحاوية« )ص: 398).   (((
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )976/5( 780)، و»اإليان« البن أيب شيبة )ص: ))( ))،    (((

و»السنة« لعبد اهلل بن أمحد )ص: 78(، و»اإليان« أليب عبيد القاسم بن سالم )ص: 67( )).
»رشح أصــول اعتقاد أهل الســنة« )979/5( 788)، و»اإليان« أليب عبيد القاســم بن ســالم    (3(

)ص: 68( 3).
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وعــن إبراهيــم: أنــه إذا قيل لــك: أمؤمن أنت؟ فقــل: آمنا بــاهلل ومالئكته وكتبه 
ورسله))).

وعن ابن سريين: أنه إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا باهلل وما أنزل إلينا، وما 
أنزل إىل إبراهيم، وإساعيل، وإسحاق))).

ثالثًا: اإلرجاء وأثره عىل الـمدارس التفسريية يف عرص التابعني:

هذه الـــمسألة متعلقة بمســألة اإليان قبلها، وإنا أفردهتا؛ لوضوح الـــمخالفات 
فيها، واألثر القوي الذي تأثر به تفسري التابعني من جرائها.

لقــد اعتقــد الـــمرجئة أن اإليان قول بال عمــل، وحاولوا االســتدالل عىل ذلك 
ببعــض النصوص القرآنيــة التي قد يتوهم منها ذلك، وبالتايل كان ال بد للـــمفرسين أن 

يتعرضوا هلذا الزيغ اجلديد الذي تطاول عىل تفسري كتاب اهلل تعاىل با ال يصح رشعًا.

بل نجدهم أيضًا يتعرضون للـــمرجئة بالتحذيــر والتنبيه عىل أخطائهم، وفيا ييل 
بيان بعض أقواهلم، وأترك احلديث عن أثر ذلك عىل التفسري فيا يأيت من هذا الـمبحث، 

وأكتفي هنا ببيان موقف التابعني من هذه البدع واألهواء:

إن الناظــر يف عــرص التابعــني جيد أن الكوفة قــد مجعت مقاالت كثــرية من الفكر 
اإلرجائي، واشــتهر ذلك عنها وذاع، وعمت هذه الصورة عنهم البالد حتى وصلت إىل 

»رشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة« )979/5( 787)، و»الرشيعة« لآلجــري )ص: )4)(،    (((
و»اإليان« أليب عبيد القاسم بن سالم )ص: 68( )).

»رشح أصول اعتقاد أهل الســنة« )980/5( 1790، و»اإليامن« أليب عبيد القاســم بن سالم    (((
)ص: 68( 14.
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احلجاز، وأهل احلجــاز أثريون ال حيبون الدخيل من األهواء، ولذا تصدوا هلذه األفكار 
بقوة، يدلنا عىل ذلك الـمقابلة التي متت بني أيب حنيفة وعطاء.

يقول أبو حنيفة: لقيت عطاء بمكة فســألته عن يشء، فقال: من أين أنت؟ قلت: 
قوا دينهم وكانوا شــيعًا، قلت: نعم،  من أهل الكوفة، قال: أنت من أهل القرية الذين فرَّ
ُر  قال: فمن أيِّ األصناف أنت؟ قلت: ممن ال يســبُّ الســلف، ويؤمــن بالقدر، وال يكفِّ

أحدًا من أهل القبلة بذنب، فقال عطاء: عرفَت فالَزْم))).

ومما ينبغي التفريق فيه يف هذا الـمقام أن الـمرجئة قسان:

األول: وهــم الذيــن خُيرجون العمَل عن مســمى اإليــان، وال جيعلونه رشطًا يف 
اإليان، فيجعلون إيان أفســق الناس وأعبد الناس سواًء، ويقولون: ال يرض مع اإليان 

هم التابعون بقوة، وحذروا منهم. ذنب لـمن عمله، وهذا باطل، وهؤالء الذين ذمَّ

والثاين: وهم مرجئة أهل الســنة، وهــم الذين يوجبون العمــل، وجيعلونه رشطًا 
ة كالعمل بالتوحيــد، وغريه رشط كال، فهم وإن  لإليان ال شــطرًا، وبعضه رشط صحَّ
كانــوا وافقوا الـــمرجئَة عــىل أن العمل ليس من اإليــان، إال أهنم خالفوهــم يف إجيابه، 
وتوقــف صحة اإليــان أو كاله عليه، وهلذا يرى بعض أهل العلـــم أن اخلالف بني هذا 
القســم وبني أهل الســنة خالٌف لفظي؛ ألن مرجئة الفقهاء نظروا إىل حقيقة اإليان لغة 
مع أدلة من كالم الشــارع، وبقيــة األئمة رمحهم اهلل نظروا إىل حقيقة يف عرف الشــارع، 
فإن الشــارع ضم إىل التصديق أوصافًا ورشائــط كا يف الصالة، والصوم، واحلج، ونحو 

ذلك))).

»احللية« )4/3)3(، و»البداية« )345/9(، و»العقد الثمني« )6/)9).   (((
»رشح العقيدة الطحاوية« )ص: 379).   (((
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وينسب هلذا القسم اإلمام أبو حنيفة، وأبو يوسف، وحممد بن احلسن، وسعيد بن 
جبري، ومقاتل بن سليان، ومحاد بن أيب سليان))).

وهــؤالء كوفيون، ومن تتبع »طبقات ابن ســعد« يف اجلزء الــذي أفرده للكوفيني 
يستطيع أن يلـمس بوضوح مدى االنتشار الواسع لـمذهب اإلرجاء فيها))).

وقد تضافرت أقوال أهل العلـم يف الرد عىل الـمرجئة:

ندقة إذ يقول: يبدؤون فيكونون مرجئة،  فجاء عن جماهد أن اإلرجاء أول سلـم الزَّ
ثم يكونون قدرية، ثم يصريون جموسًا)3).

يف حني جيعلهم سعيد يود أهل القبلة فيقول: الـمرجئة يود القبلة)4).

ويقول قتادة: إنا حدث هذا اإلرجاء لـمـــا وقعت فتنة ابن األشعث)5)، يشري إىل 
أن اإلرجاء رد فعل فحسب عىل مذهب اخلوارج.

ويقول قتادة: ليس من األهواء يشء أخوف عندهم عىل هذه األمة من اإلرجاء)6).

»الـــملل والنحل« للشهرســتاين ))/)4)(، و»السري« )33/5)(، وينظر: »تاريخ الـــمذاهب    (((
اإلسالمية« ))/46)).

»الطبقــات« )74/6)(، و»الـــملل والنحــل« ))/)4)(، و»الســنة« لعبد اهلل بــن أمحد )ص:    (((
30)(، و»اإلبانة« ))/90)، )9)).

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )645/4( 68))، )988/5( 803).   (3(
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )989/5( 809)، و»السنة« لعبد اهلل بن أمحد )ص: 86).   (4(

وهذا يؤكد تقسيم الـمرجئة السابق، وأن سعيدًا كان من مرجئة الفقهاء؛ ألنه يقول: ال يرض مع اإليان 
ذنب لـمن عمله.

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )5/)00)( )84).   (5(
الـمرجع السابق )5/)99( 6)8)، و»الرشيعة« )ص: 44)).   (6(
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ة  وقــال أبو وائل: إن حائكًا من الـــمرجئة بلغه قوُل عبــد اهلل يف اإليان، فقال: زلَّ
من عالـم))).

ولـم يقف األمر عند حد بيان خطأ الـمرجئة فحسب، بل تعدى ذلك إىل التحذير 
منهم ومن جمالستهم.

فعن أيوب قــال: ما رأيت أحدًا أعبد من طلق بن حبيب، فرآين ســعيد بن جبري 
معه، فقال: ال جتالس طلقًا، وكان يرى اإلرجاء))).

وعن سعيد بن جبري قال: مثل الـمرجئة مثل الصابئني)3).

وأكثــُر األئمة حتذيرًا من الـــمرجئة هم الكوفيون: إبراهيــم، وعامر، وابن جبري، 
فقد كانوا يشنعون عىل الـمرجئة.

وكان النخعي ال يسمح للـمرجئة بحضور جملسه)4).

وكانـ  رمحــه اهلل ـ يقــول: اإلرجاء بدعــة، ويقول أيضًا: إياكــم وأهل هذا الرأي 
الـمحَدث! يعني: الـمرجئة)5).

ويقول: ألنا عىل هذه األمة من الـمرجئة أخوف عليهم من عدهتم من األزارقة)6).

الـمرجع السابق )978/5( 783).   (((
»التاريخ الصغري« ))/6))).   (((

»رشح أصــول اعتقاد أهل الســنة« )990/5( 3)8)، و»الســنة« لعبد اهلل بــن أمحد )ص: 74،    (3(
.(85

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )988/5( 805).   (4(
»الطبقات« البن سعد )73/6)75)).   (5(

»طبقات ابن ســعد« )74/6)(، و»احللية« )3/4))( و»الســري« )3/4)5(، و»رشح أصول    (6(
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.((( ويقول: تركت الـمرجئُة الديَن أرقَّ من ثوٍب سابريٍّ

ومن شدة إبراهيم النخعي عىل الـمرجئة أنه لـمـا مرَّ بالسدي يفرس قال: إنه ليفرسِّ 
تفسري القوم، قال رشيك راوي هذا األثر: وكان إبراهيم شديَد القول يف الـمرجئة))).

ـا كان األمر فلقــد كانت الكوفُة من أكثر األمصار قــوالً باإلرجاء، وكان أئمة  ّـً وأي
ا عىل الـــمرجئة، وهذا يؤكد ما ســبق تقريره من أن  الكوفــة من التابعــني أكثر األئمة ردًّ
اإلمام القريب من مكان انتشــار البدعة يكون قوله فيها أشــد لشعوره بخطرها أكثر ممن 

كان بعيدًا عنها.

رابعًا: موقف التابعني من التكفري، وأثر ذلك يف تفسريهم:

واحلديث هنا له تعلق با قبله؛ ألن الـمنحرفني يف اإليان إما قوم قالوا: إن األعال 
ال تدخل يف مسمى اإليان، وال يرض مع اإليان ذنب لـــمن عمله، كا ال ينفع مع الكفر 
روا  طاعــة، وهــؤالء يف طرف وهم الـــمرجئة، وإما قــوم غالوا يف الطــرف النقيض فكفَّ
بالعمــل، وقالوا: خيرج اإلنســان من اإليــان برتك العمــل الصالح، أو بفعــل الكبائر، 
ويدخــل يف الكفــر كا قالــت اخلــوارج، أو يبقى يف منزلــة بني الـــمنزلتني ال هو مؤمن 
وال كافــر، كا قالت الـــمعتزلة ومن وافقهم مــن اإلباضية، مع اتفــاق كل من اخلوارج 

والـمعتزلة واإلباضية عىل أنه ال يدخل اجلنة، بل خيلد يف النار.

اعتقاد أهل السنة« )988/5( 806).
وهــو الرقيق الذي يستشــف مــا وراءه. »رشح أصــول اعتقاد أهل الســنة« )989/5( 807)،    (((

و»السنة« لعبد اهلل بن أمحد )ص: )7).
»العلــل« ألمحد ))/)0)( 00)، ))/))3( )56، و»اجلرح« ))/84)(، و»تاريخ أصبهان«    (((

)ص: 05)(، و»الكامل« ))/74)).
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وقد اختذ التابعون منهجًا واضح الـمعالـم يف بيان هذه القضية، فبينوا يف تفسريهم 
القول احلق الذي يرد عىل هؤالء اخلوارج والـمعتزلة.

فقــد ثبــت عنهم القول بــأن أهل التوحيد ال خيلــدون يف النار، فعند تفســري قوله 
تعاىل: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]األنعام: 3)[، قال سعيد بن جبري: لـمـا أمر بإخراج رجال 
من النار من أهل التوحيد قال من فيها من الـمرشكني: تعالوا نقول: ال إله إال اهلل، لعلنا 

نخرج مع هؤالء، قال: فحلفوا: واهلل ربنا ما كنا مرشكني، قال: فقال اهلل: ﴿ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ ))).

ويف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڌ ڎ ڎ ﴾ ]اهلمزة: 8[ قال ســعيد: يف النار رجل يف 
شــعب من شــعاهبا ينادي مقدار ألف عام: يا حنَّان يا منَّان! فيقــول رب العزة جلربيل: 
أخــرج عبــدي من النــار، فيجدها مطبقة، فريجــع فيقول: يــا رب ﴿ڌ ڎ ڎ ﴾، 
فيقــول: يا جربيل! فكهــا وأخرج عبدي من النار، فيفكها، وخيــرج مثل اخليال، فُيطرح 

عىل ساحل اجلنة حتى ُينبت اهلل له شعرًا وحلًا ودمًا))).

ويســتنبط احلســن من القرآن مغفرة الذنوب للـــمؤمن، وبأنه لو جــازاه اهلل عىل 
ذنوبه لـمـــا أدخله اجلنة، فعند قوله ســبحانه: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]النســاء: 3)[، 
قال: الكافر، ثم قرأ: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]ســبأ: 7)[، قال: يعني بذلك الكفار، ال يعني 

بذلك أهل الصالة)3).

وعنه قــال: واهلل ما جازى اهلل عبــدًا باخلري والرش إال عذبــه ﴿گ گ گ ڳ 

»زاد الـمسري« )7/3)).   (((
»تفسري الطربي« )95/30)(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن جرير وابن الـــمنذر،    (((

عن سعيد به )5/8)6).
»تفسري الطربي« )38/9)( 3)05).   (3(
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ڳ﴾ ]النجم: )3[، قال: أما واهلل لقد كانت هلم ذنوب ولكنه غفرها هلم، ولـم جيازهم هبا، 
إن اهلل ال جيازي عبده الـمؤمن بذنب، إذًا توبقه ذنوبه))).

ومــن األمثلة أيضًا التي تؤكد ابتعادهم يف تفســريهم عــن بدعة اخلوارج: ما جاء 
عن جماهد يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الـمـــائدة: 

44[، قال: كفر ال ينقل عن الـملة))).

وبمثله جاء عن طاووس، وقال عطاء: كفر دون كفر، وظلـــم دون ظلـــم، وفسق 
دون فسق)3).

ولقد تأثر التابعون بالصحابة يف مسألة االبتعاد عن أهل األهواء واألقوال الغريبة، 
فهــا هو جماهــد يقول: قيل البن عمــر: إن نجدة يقول: كذا وكذا، فجعل ال يســمع منه 

كراهية أن يقع منه يشء)4)، وكان نجدة َحُرورّيًا.

ولــذا فــإن جماهــدًا كان يقول: لقاتــل الـــمؤمن توبة، خمالفــًا بذلك رأي شــيخه 
ابن عبــاس ريض اهلل عنهــا، فعن ســعيد بن جبري قال: ســألت ابن عباس عــن قوله: 
﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]النســاء: 93[، قال: إن الرجل إذا عرف 
اإلسالم ورشائع اإلسالم، ثم قتل مؤمنا متعمدًا، فجزاؤه جهنم، وال توبة له، قال سعيد: 

فذكرت ذلك لـمجاهد، فقال: إال من ندم)5).

»تفسري الطربي« )38/9)( 4)05).   (((
»اإليان« البن تيمية )ص: 64)).   (((

»تفسري عبد الرزاق« ))/)9)).   (3(
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« ))/)))( 99).   (4(

»تفسري الطربي« )9/)6( 87)0).   (5(
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وجــاء عن جماهــد أيضًا يف تفســري قوله ســبحانه ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ 
]الـمـائدة: )3[، قال: هي كالتي يف النساء ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾، 

يف جزائه))).

ومن الـمعلوم أن اخلالف يف توبة القاتل هل تقبل أو ال؟ ليس معناه أن أصحاب 
ين عليها خملدون يف النار؛ ألن من يقول بأن توبة القاتل ال تقبل جيعل  الـمعايص الـمرصِّ
ا هبذا الذنب العظيم خلصوص الدليــل، وال يتعداه إىل غريه، فليس ألحد من  هــذا خاصًّ
أهــل الباطل االحتجاج به عىل خلود أصحاب الـــمعايص يف النــار، كا هو مذهب أهل 

الباطل من خوارج وإباضية ومعتزلة.

وممــا يؤكد ذلك ما ورد عن أئمة الســلف يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ﴾ ]البقرة: )8[:

فقــد فرسها ابن عباس، وتبعه عىل ذلك أبو العالية، وجماهد، وقتادة، وأبو وائل، 
والربيع، وعكرمة قالوا: إهنا الرشك))).

وجاء عن الســدي من رواية أسباط عنه: أما السيئة فهي الذنوب التي وعد عليها 
النار)3).

وهذا إن صح فقد يكون مراده اخلطيئة، كا قال بذلك احلسن، فقد سأله رجل عن 
قولــه: ﴿ں ڻ ڻ﴾، فقال: ما ندري ما اخلطيئة؟ فقــال: يا بني اتل القرآن، 

فكل آية وعد اهلل عليها النار فهي اخلطيئة)4).

»تفسري الطربي« )0)/36)( 784))، 785))، و»فتح القدير« ))/33).   (((
»تفســري ابن أيب حاتــم« ))/)5)(، يراجع »تفســري الطربي« اآلثــار )))4)ـ 8)4)(، و»زاد    (((

الـمسري« ))/08)(، و»فتح القدير« ))/06)).
»تفسري ابن أيب حاتم« ))/)5)).   (3(

»تفسري الطربي« ))/85)( 435).   (4(
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وبمثله جاء عن جماهد))).

فتبــني أن األئمة لـــم جيعلوا شــيئًا من الذنــوب خيلد صاحبه يف النــار إال الرشك، 
واخلــالف واقع يف قاتل الـــمؤمن كا ســبق، ولكن ممــا ينبغي التنبيه عليــه أن األئمة من 
التابعني عندما كانوا يتحاشون قول اخلوارج لـم يكونوا ليقعوا يف اإلرجاء، بل استمسكوا 
بالسنة، ولذلك لـمـــا صح عند سعيد بن جبري كفر تارك الصالة أفتى بذلك، فقد روي 

عنه أنه قال: من ترك الصالة متعمدًا فقد كفر))).

وعن احلســن قــال: بلغنــي أن أصحاب رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم كانوا 
يقولون: بني العبد وبني أن يرشك فيكفر أن يدع الصالة من غري عذر.

قــال الاللكائي: وبــه قال من التابعني جماهد وســعيد، وجابر بن زيــد، وإبراهيم 
النخعي، والقاسم بن خميمرة)3).

ولـمـا تكلـم قتادة عن استحالل الـمحرم رضورة أفتى بكفر فاعله، فقد جاء عنه 
أنه قال: إذا أكل حلم اخلنزير عرضت عليه التوبة، فإن تاب وإال قتل)4).

فاشــرتاطه عــرض التوبة يدل عىل قيــام احلجة، فمن أرص بعد ذلك فقد اســتحق 
العقوبــة، ولذا فإنــه يقتل؛ ألنه ال حيــل دم الـمسلـــم إال بثالث: قاتل النفــس، والزاين 

الـمحصن، والـمرتدِّ كا جاء يف احلديث)5).

»تفسري الطربي« ))/85)( 436)، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل وكيع، وابن جرير،    (((
عن احلسن بلفظ مقارب ))/09)(، و»فتح القدير« ))/07)).

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )9/4)8( 540).   (((
الـمرجع السابق )6/4)8( 503).   (3(

»الدر الـمنثور« )4/3( ط. األوىل.   (4(
احلديث رواه الشــافعي يف »مسنده« ))/96( 8)3، والطياليس يف »مسنده« )3)( )7، )6))(    (5(
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بــل كان يطلقــون الكفر عىل بعــض الـــمكفرات العملية إذ ثبتــت عندهم اآلثار 
بإطالق هذا اللفظ فيها.

وعىل سبيل الـمثال فقد كان عبد اهلل بن مسعود يزجر عن أخذ الرشا عىل احلكم، 
وجيعلــه من الكفر، فتأثر به مرسوق، فعندما قيل له: يا أبا عبد الرمحن! ما كنا نرى ذلك 

إال األخذ عىل احلكم، قال: األخذ عىل احلكم كفر))).

بــل كان بعضهم يكفر احلجاج، كا نقل ذلك عن طاووس قال: عجبت إلخواننا 
من أهل العراق يسمون احلجاج مؤمنًا!

وليس الـــمقصود هنــا إقرارهم عىل ذلك أو خالفهم، فــإن هذا بحث آخر، وإنا 
الـمقصود أهنم كانوا ال يقولون بقول اخلوارج، وال يقولون بقول الـمرجئة، واهلل أعلـم.

خامسًا: القدر:

حرص األئمة عىل إثبات القدر وبيانه يف تفســريهم، متبعني يف ذلك هنج الصحابة 
ا،  رضوان اهلل عليهم، ولقد علـم الصحابة أن اهلل سبحانه قدر كل يشء خريًا كان أو رشًّ
فدفعهم هذا اإليان بالقدر إىل الـــمزيد من العمل، فخلف خلوف من الـــمعتزلة أنكروا 
القــدر الســابق، فمنهم من قال: لـــم يقدر شــيئًا، ومنهم من قال: لـــم يقدر الـــمعصية 

بخصوصها.

وقد اشتد نكري األئمة من التابعني عىل هؤالء الـــمخالفني، وجاءت النقول عنهم 

543)، وأمحد يف »مســنده« ))/)6(، والنسائي يف »ســننه« )03/7)(، وابن ماجه يف »سننه« 
.(533 )847/((

»تفسري الطربي« ))/))3( )96)).   (((
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يف ذلــك أكثــر مما جاء عنهــم يف مســائل اإلرجاء، ويف مســائل الرد عىل بــدع اخلوارج، 
واألزارقة.

ولقد اشتهرت البرصة باخلوض يف مسائل القدر، ولذا نجد اإلمام أمحد يقول: لو 
تركنا الرواية عن القدرية لرتكنا أكثر أهل البرصة))).

وعــن محاد بن زيــد عن ابن عون قــال: أدركت الناس وما يتكلـــمون إال يف عيل 
وعثــان حتى نشــأ هاهنا حقــري يقال له: سنســويه البقال، قال: فكان أول من تكلـــم يف 

القدر))).

وسنســويه هــذا من الذيــن ارتدوا عن اإلســالم لدينــه األول النرصانيــة كا قال 
األوزاعــي: أول من نطق يف القدر رجل من أهل العراق يقال له: سوســن، كان نرصانيًا 

فأسلـم ثم تنرص، فأخذ عنه معبد اجلهني)3).

وعن أيوب قال: أدركت الناس وما كالمهم إال أن قىض، وأن قدر)4).

وهــذا يؤكد انطالق بدعة القدريــة من البرصة، وأهنا قبل ذلك لـــم تكن تعرف، 
ال يف البرصة، وال يف غريها.

والشــتهار هــذه الـــمدرسة بذلك قــال وهيب بن خالــد أبو بكر: جلســت إىل 
ابن طاووس فقال: ممن أنتم؟ قلنا: من أهل البرصة، قال: لعلكم من هذه القدرية؟ قال: 

»اإليان« البن تيمية )ص: 369).   (((
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )748/4( 396)، و»اإلبانة« ))/4)4).   (((

»رشح أصــول اعتقاد أهل الســنة« )750/4(، و»الرشيعة« )ص: )4)(، و»اإلبانة« ))/4)4    (3(
.(4(5

الـمرجع السابق )747/4( 389)، 390).   (4(
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. فقلت له: ما كان  قلنــا: نحن أصحاب أيوب، قال: رحم اهلل أيوب، لـــم يكن بقــدريٍّ
أبــوك يقــول يف القدرية؟ فقال: كان يقول: هو أمٌر، من تكلـــم فيه ســئل عنه، ومن لـــم 

يتكلـم فيه لـم يسأل عنه))).

وألجــل هذا نقل عن أئمة هذه الـــمدرسة، وال ســيَّا قتادة واحلســن اخلوض يف 
مسائل القضاء والقدر، واجلرب واالختيار))).

وقد تصدت الـــمدارس هلذه األهواء والبدع، وأكثر احلجازيون مدرستا الـمدينة 
ومكة من تقرير عقيدة الصحابة يف اإليان بالقدر، والرد عىل الـمخالفني.

فأما الـمدرسة الـــمدنية فقد اتبعت يف ذلك شــيخها ابن عمرـ  ريض اهلل عنها ـ 
حيث كان يتربأ عالنية ممن لـــم يؤمن بالقدر، فقد قال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: 

أنا بريء ممن لـم يؤمن بالقدر)3).

بل كان يويص أصحابه بإبالغ القدرية هذا الرباء، فعن جماهد قال: قال ابن عمر: 
من رأى أحدًا منهم فليقل: إن ابن عمر منكم بريء)4).

وعليــه تفقه نافع مواله فكان ُيشــنع بالقدرية، حتى لقد حدث عبد الـــمجيد بن 
اد عن أبيه أنه كان عند نافع موىل ابن عمر، فجاء رجل يســأل عن يشء، فقال له:  أيب روَّ

أنا أفتيك يا قدري؟)5).

»العلل« ألمحد ))/9)5( 0))).   (((
»دراسات يف القرآن واحلديث« )ص: 9))).   (((

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )644/4( 64))، و»اإلبانة« ))/8))).   (3(
الـمرجع السابق )644/4( 63))، و»السنة« لعبد اهلل بن أمحد )ص: 3))).   (4(

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )645/4( 69)).   (5(
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بل كان نافع يرى رضب أعناق القدرية.

فعن عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلـمة قال: سمعت نافعًا موىل ابن عمر يقول 
ألمرٍي كان عىل الـمدينة: أصلحك اهلل! ارضب أعناقهم، يعني القدرية))).

وهــو يف ذلك ُمقتٍد بابن عمر الذي جاء عنه: لو برزت يل القدرية يف صعيد واحد 
فلـم يرجعوا لرضبت أعناقهم))).

ونجــد كذلك الزهري حيذر من القدرية فيقول: القدر رياض الزندقة، فمن دخل 
فيه مهَلَج)3).

ويبني زيد بن أسلـــم خمالفة القدريــة الرصحية فيقــول: واهلل ما قالت القدرية كا 
قــال اهلل عــز وجل، وال كا قال أهل اجلنــة، وال كا قال أهل النــار، وال كا قال أخوهم 

إبليس.

قال اهلل عز وجل: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]التكوير: 9)[.

وقالت الـمالئكة: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ﴾ ]البقرة: )3[.

وقال شعيب: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴾ ]األعراف: 89[.

وقال أهل اجلنة: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ﴾ ]األعراف: 43[.

وقال أهل النار: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]الـمؤمنون: 06)[.

الـمرجع السابق )708/4( ))3).   (((

الـمرجع السابق )708/4( ))3).   (((
الـمرجع السابق )709/4( 4)3)، ومهلج: أي أرسع، »لسان العرب« ))/393).   (3(
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وقال أخوهم إبليس: ﴿ڌ ڎ ڎ﴾ ]احلجر: 39[))).

وعن حممد بن كعب القرظي قال: قاتل اهلل القدرية، إلبليس أعلـم باهلل منهم))).

ومراده أن إبليس أثبت القدر بقوله: ﴿ڌ ڎ ڎ﴾، وإنا ضّل عندما دفع األمر 
بالقدر، واحتج بالقدر عىل معصيته، فالقدر إنا حيتج به يف الـمصائب، ال يف الـمعايب)3).

وعن حممد بن كعب أيضًا قال: إنا يسمى )اجلبار(؛ ألنه جيرب اخللق عىل ما أراد)4).

وقال القاسم لقوم يذكرون القدر: كفوا عا كفَّ اهلل عنه، وكان هو وسالـم يلعنان 
القدرية)5).

وكان سالـم يلعن القدرية الذين يكذبون بالقدر حتى يؤمنوا بخريه ورشه)6).

وطــاووس اليــاين قد تأثر بمذهب الـــمدنيني، ولذا كان حيذر مــن القدرية، فعن 
عمرو بن دينار قال: قال لنا طاووس: احذروا معبدًا اجلهني، فإنه قدري)7).

وسيأيت يف موقفه مع قتادة أنه كان يفر منه لـمـا بلغه عنه من القدر.

وأما وهب فقد جاء عنه: ما كتبت كتبًا وال تكلـمت يف القدر)8).

وينظر: »رشح أصول اعتقاد أهل الســنة« )563/4( ))0)، و»الرشيعة« )ص: )6)، 63)(،    (((
و»اإلبانة« ))/))3).

»تفسري الطربي« )))/334( 4363).   (((
»رشح الطحاوية« )ص: 55)).   (3(
»األساء والصفات« ))/67).   (4(

»طبقات ابن سعد« )88/5)(، و»السري« )95/5).   (5(
»طبقات ابن سعد« )00/5)).   (6(

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )689/4( 73))، »الرشيعة« )ص: )4)).   (7(
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )683/4( 58)).   (8(
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ومع ذلك فقد جاء أنه اهتم به، ولكنه رجع عنه كا قال اإلمام أمحد))).

وأخرج البيهقي بســنده عن أيب سنان أنه قال: سمعت وهب بن منبه يقول: كنت 
أقول بالقدر حتى قرأت بضعًا وســبعني كتابًا من كتب األنبياء، يف كلها: من جعل شــيئًا 

من الـمشيئة إىل نفسه فقد كفر، فرتكت قويل))).

ولـــم خيتلف حال الـمدرسة الـمكية عن حال الـمدرسة الـمدنية يف االبتعاد عن 
هذه الزلة، وتلكم األهواء.

فها هو شــيخها ابن عباس ينكر عىل الـمتكلـــمني يف القــدر، فعن وهب بن منبه 
قال: صحبت ابن عباس قبل أن يصاب برصه، فسئل عن القدر، فقال: وجدت أصوب 
النــاس فيه حديثًا أجهلهــم به، وأضعفهم فيه حديثًا أعلـــمهم به، ووجــدت الناظر فيه 

ًا)3). كالناظر يف شعاع الشمس، كلـمـا ازداد فيه نظرًا ازداد برصه فيه حتريُّ

وجاء عنه أيضًا: ما غال أحد يف القدر إال خرج من اإلسالم)4).

وســمع ـ ريض اهلل عنــه ـ رجاًل يقــول: الرش ليس بقــدر، فقال: بيننــا وبني أهل 
القــدر، ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]األنعــام: 48)[، حتــى بلــغ: ﴿ڑ ک ک 

ک﴾ ]األنعام: 49)[، قال ابن عباس ـ ريض اهلل عنها ـ: العجز والكيس من القدر)5).

»السري« )548/4).   (((
»األساء والصفات« ))/83)).   (((

»الـمعجم الكبري« للطرباين )0)/8)3( 0607).   (3(
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )4/)63( )3)).   (4(

إىل عبد الــرزاق،  »الــدر«، وعــزاه  الســيوطي يف  »األســاء والصفــات« ))/87)(، وأورده    (5(
وعبد بن محيد، وابن الـــمنذر، وابن أيب حاتم، وأيب الشيخ، واحلاكم وصححه عن ابن عباس به 

)380/3(، و»فتح القدير« ))/76)).
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وعن جماهد يف قوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]البقرة: 30[ قال: علـم من إبليس 
الـمعصية وخلقه هلا))).

وقال سعيد بن جبري: القدرية يود))).

ودرج عىل هذا الـمنهج أهل الكوفة أيضًا:

فعن الشعبي قال: ال جتالسوا القدرية، فوالذي حيلف به! إهنم لنصارى)3).
وعــن إبراهيم: بيني وبني القدرية هذه اآلية ﴿ک گ گگ گ ڳ ڳ﴾ 

]احلجر: 60[)4).

أما الـمدرسة البرصية، فقد جاء عن بعضهم ما حيمد، وعن بعضهم ما ينكر:
فمــن األول: ما جاء عن عاصم األحول أنه قال: لـمـــا خــاض الناس يف القدر، 
اجتمع رفيع أبو العالية، ومسلـــم بن يســار، فقال أحدمها لصاحبه: تعال حتى ننظر فيا 
خــاض الناس فيه، قال: اجتمــع رأيا أهنا قاال: يكفيك من هذا األمر أن تعلـــم أنه لن 

يصيبك إال ما كتب اهلل لك، وأنك جمزي بعملك)5).

ودخــل رجٌل عىل ابن ســريين، ففتح بابــًا من أبواب القدر، فتكلـــم فيه: فقال له 
ابن سريين: إّما أن تقوم، وإما أن أقوم)6).

»رشح أصول اعتقاد أهل الســنة« )546/3( 960، و»زاد الـــمسري« ))/)6(، و»فتح القدير«    (((
.(64/((

الـمرجع السابق )687/4( 67)).   (((
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )687/4( 68)).   (3(

وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن أيب حاتم، عن إبراهيم به )88/5).   (4(
»رشح أصــول اعتقاد أهل الســنة« )687/3( 69))، وهو مذهب أهل الســنة يف إثبات القدر    (5(

والرشع.
»خمترص تاريخ دمشق« )))/7))).   (6(
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وعن عثان البّتي قال: دخلُت عىل ابن ســريين فقال: يا عثان! ما يقول الناس يف 
؟  القدر؟ فقلُت: منهم من يثبتُه، ومنهم من يقول ما قد بلغك، فقال: لـــم تردُّ القدَر عيلَّ
به غرَي  إنَّه َمن يرد اهلل به خريًا يوفِّقه لطاعته، وحمابِّه من األعال، ومن يرد به غري ذلك يعذِّ

ظالـم))).

وكان ـ رمحه اهلل ـ من شدته عىل القدرية أنه كان يكره أكل ذبائحهم))).

وأمــا احلســن البرصيـ  رمحــه اهلل ـ فقــد تضاربت فيــه األقوال، فنســبه بعضهم 
ه  للقدرية، ونفاه آخرون، فعن يونس بن عبيد قال: ما اســتخف احلســَن يشٌء ما استخفَّ

القدُر)3).

وروى قتــادة عــن احلســن أنه قــال: اخلري بقــدر، والــرش ليس بقدر، قــال أيوب 
السختياين: فناظرته يف هذه الكلـمة، فقال: ال أعود)4).

فــه أيوب الســختياين ومحيد الطويل،  وقــال بعضهم: إنه كان يقــول بذلك، فخوَّ
خوفاه بالسلطان، فرجع عن قوله)5).

والظاهر أن احلسن ـ رمحه اهلل ـ دخل يف كالمه يشء من نفي القدر ال يعتقده، فقد 
أخــرج ابن بطة عن محزة بن دينار قال: عوتب احلســن يف يشء مــن القدر، فقال: كانت 

موعظة فجعلوها دينًا)6).

»طبقات ابن سعد« )99/7)).   (((
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )733/4( 360).   (((

»أخبار القضاة« ))/3)(، و»السري« )580/4).   (3(
»التهذيب« ))/70)).   (4(

»طبقات ابن سعد« )67/7)(، و»السري« )580/4).   (5(
»اإلبانة« ))/67)).   (6(
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وألجل ذلك قال ابن عون: لو علـــمنا أن كلـــمة احلسن تبلغ الذي بلغت لكتبنا 
برجوعه كتابًا، وأشهدنا عليه شهودًا، ولكن قلنا: كلـمٌة خرجت ال حُتَمل))).

ولذا لـمـا تكلـم أيوب مع احلسن يف ذلك قال: قال يل احلسن: ما أنا بعائد إىل يشء 
منه أبدًا))).

قال صاحب »عون الـمعبود«: أي من الكالم الذي يوهم إىل نفي القدر)3).

وهلذا نجد أيوب يقســم عىل ذلــك، فيقول: أدركت احلســن واهلل ما يقوله؛ يعني 
القدَر)4).

ويقول أيضًا: كذب عىل احلسن رضبان من الناس: قوم القدر رأيم، وهم يريدون 
أن ينفقوا)5) بذلك رأيم، وقوم له يف قلوهبم شنآن وبغض، وهو كا قال أيوب: يقولون: 

أليس من قوله كذا، أليس من قوله كذا؟)6).

وعــن ابن عون قال: كنت أســري بالشــام فناداين رجــل من خلفــي فالتفت، فإذا 

رواه أبو داود يف »ســننه«، كتاب الســنة، باب لزوم السنة. ينظر: »عون الـــمعبود« )))/379(    (((
.4600

رواه أبو داود يف »ســننه«، كتاب السنة، باب لزوم الســنة. ينظر: »العون« )))/379( )460،    (((
و»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )4/)68( )5))، و»اإلبانة« ))/68)).

»عون الـمعبود« )))/379).   (3(
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« ))/33)( )4).   (4(

عــن ســفيان بن عيينة قال: ســئل عمرو بن عبيد عن مســألة فأجــاب فيها، وقال: هــو من رأيي    (5(
احلســن، فقال له رجل: إهنم يروون عن احلسن خالف هذا، فقال: إنا قلت لك: )هذا من رأيي 

احلسن( يريد نفسه. ينظر: »االعتصام« ))/69)).
رواه أبو داود يف »ســننه« كتاب الســنة، باب لزوم الســنة. ينظر: »عون الـــمعبود« )))/378(    (6(

.4598
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رجاء بن حيوة، فقال: يا أبا عون: ما هذا الذي يذكرون عن احلســن؟ قال: قلت: إهنم 
يكذبون عىل احلسن كثريًا))).

وعن ابن ســريين أنه قيل له يف احلسن وما كان ينحل إليه أهل القدر، فقال: كانوا 
وه له لساءهم))). يأتون الشيخ بكالم جممل لو فرسَّ

ولقد كان احلسن ـ رمحه اهلل ـ حريصًا عىل نفي التهمة عنه.

فعن متام بن نجيح قال: ســمعت احلسن وأتاه رجل، فأخذ بعنان دابته فقال: أيا 
الضال الـــمضل حتى متى تضل الناس؟ قال: ومــا ذاك؟ قال: تزعم أن من قتل مظلومًا 
فقد قتل يف غري أجله، قال: فمن يأكل بقيَّة رزِقه يا لكُع؟! خلِّ الدابة، قتل يف أجله، قال: 

فقال الرجل: واهلل ما أحب أن يل با سمعت منك اليوم ما طلعت عليه الشمس)3).

ولذلــك قــال عثان البتــي: قرأت القــرآن كله عىل احلســن، وهو متــوار يف بيت 
أيب خليفة، ففرسه عىل اإلثبات)4).

وكان قرة بــن خالــد يقول: يا فتيان! ال تغلبوا عىل احلســن، فإنه كان رأيه الســنة 
والصواب)5).

الـمرجع السابق )))/378( 4597.   (((
»الـمعرفة« ))/47).   (((

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )4/)68( 50)).   (3(
»ســنن أيب داود«، كتاب السنة، باب لزوم السنة. ينظر: »عون الـــمعبود« )))/379( )460،    (4(
و»الـمعرفة« ))/40(، و»السري« )4/)58(، و»الـمتوارين عن احلجاج« )ص: 46(، و»تفسري 

الطربي« )4)/9).
رواه أبو داود يف »ســننه«، كتاب الســنة، باب لزوم السنة. ينظر: »عون الـــمعبود« )))/379(    (5(

.4599



242 تفسير التابعين

وعن محيد الطويل قال: كان احلسن يقول: ألن يسقط من الساء إىل األرض أحبُّ 
إليه من أن يقول: األمر بيدي))).

وعن محيد أيضًا قال: قدم علينا احلسُن مكَة، فكلـــمني فقهاء أهل مكة أن أكلـــمه 
يف أن جيلــس هلم يومًا يِعُظهــم فيه، فقال: نعم، فاجتمعوا فخطبهم فا رأيت أخطَب منه، 
فقال رجل: يا أبا ســعيد من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان اهلل! هل من خالق غري اهلل؟ 
خلق اهلل الشــيطان، وخلق اخلري، وخلق الرش، قال الرجــل: قاتَلهم اهلل! كيف يكذبون 

عىل هذا الشيخ؟!))).

فاحلسن تفطَّن لسؤال الرجل مما يدل عىل علـمه باشتهار ذلك عنه، فبادر إىل نفيه.

ومما يدل عىل أن اإلثبات آخر ما جاء عن احلســن: ما رواه عاصم قال: ســمعت 
ر معه  ر معــه مرضًا، وقدَّ ر أجاًل، وقدَّ احلســن يقول يف مرضه الذي مــات فيه: إن اهلل قدَّ

معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كذب باحلق)3).

ويف رواية عنه: من كذب بالقدر فقد كفر)4).

ولذا كان يقول ابن سريين لـمـــا قيل له يف احلسن وما كان ينحُل إليه أهل القدر: 
وه له لساءهم)5). كانوا يأتون الشيَخ بكالم جممل لو فرسَّ

يقول أبو ســعيد ابن األعرايب: كان جيلس إىل احلســن طائفة من هؤالء، فيتكلـــم 

الـمرجع السابق )))/376( 4593.   (((

الـمرجع السابق )))/376( 4594.   (((
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )4/)68( 54))، و»اإلبانة« ))/76)77)).   (3(

»الزهد« ألمحد )ص: 85)(، و»الـمعرفة« ))/44).   (4(
»الـمعرفة« ))/47(، و»السري« )4/)58).   (5(
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يف اخلصوص، حتى نسبته القدرية إىل اجلرب، وتكلـــم يف االكتساب حتى نسبته السنة إىل 
القــدر، كل ذلك الفتنانه، وتفاوت الناس عنده، وتفاوهتم يف األخذ عنه؛ وهو بريء من 

القدر ومن كل بدعة))).

قــال الذهبي معلقًا عــىل هذا: وقد مّر إثبات احلســن لألقدار من غــري وجه عنه، 
سوى حكاية أيوب عنه، فلعلها هفوة منه ورجع عنها. وهلل احلمد))).

أما شــيخ البرصة الثــاين، وهو قتادة، فقد كان أدخل يف نفــي القدر من غريه، فقد 
جاء عنه أنه قال: كل يشء بقدر إال الـمعايص)3).

فهذا هو الـمنقول عنه يف نفي القدر.

قال ابن سعد: كان يقول بيشء من القدر)4)، وكذا قال الذهبي)5).

بل أشــد ما وجدته عنه هو ما رواه الفســوي بسنده عن عبد اهلل بن شوذب قال: 
ما كان قتادة يرىض حتى يصيح به صياحًا؛ يعني: القدر)6).

فهذا الـــمنقول عنــه، إال أنه ذكر حييى بن معني: أن مشــايخ مــن البرصيني كانوا 
يرمــون بالقدر إال أهنــم ال يدعون إليه، وال يأتون يف حديثهم بــيشء منكر، منهم قتادة، 

وهشام الدستوائي)7).

»السري« )4/)58).   (((
الـمرجع السابق )583/4).   (((

»التذكرة« ))/4))(، و»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )699/4( 96)).   (3(
»طبقات ابن سعد« )9/7))).   (4(

»التذكــرة« )4))(، و»هــدي الســاري« )ص: 436(، و»الـــميزان« )385/3(، و»وفيــات    (5(
األعيان« )85/4(، و»تاريخ الثقات« للعجيل )ص: 389).

»الـمعرفة« ))/80)، )8)).   (6(
»رسالة صغرية ليحيى بن معني« خمطوطة باجلامعة اإلسالمية رقم عام )34)( خاص )5))).   (7(
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ولقــد كان طاووس يقــول: أدركت ثالث مئة من أصحاب رســول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلـم يقولون: كل يشء بقدر، وألجل هذا هجر قتادة لـمـا بلغه أنه يقول بالقدر، 

فكان يفر منه))).

وقد وقفت عىل بعض اآلثار ختالف ما تقدم من رمي قتادة بالقدر:

منها أنه حدث عن ســعيد بن الـــمسيب فقال: ســألت ســعيد بن الـــمسيب عن 
القدر، فقال: ما قدر فقد قدر، وما لـم يقدر فلـم يقدر)))، فهذا كاإلقرار له، وإال لتعقبه.

وجاء عنه أيضًا أنه قال: ما زالت العرب تثبت القدر يف اجلاهلية)3).

وعند تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]البقرة: 6)[، قال: فســقوا، 
فأضلهم اهلل عىل فسقهم)4).

ولـمـا تعرض قتادة لتفسري اسم )اجلبار(، قال: جرب خلقه عىل ما يشاء)5).

وعن احلكم بن عمر قال: أرســلني خالد بن عبد اهلل إىل قتادة وهو باجليزة أسأله 
عن مســائل، فكان فيا ســألت قلــت: أخربين عن قــول اهلل: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]احلــج: 7)[ هــم مرشكــو العــرب؟ قــال: ال، 
ولكنهــم الزنادقة الـــمباينة الذين جعلوا هلل رشكاء يف خلقــه، فقالوا: إن اهلل خيلق اخلري، 

وإن الشيطان خيلق الرش، وليس هلل عىل الشيطان قدرة)6).

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )637/4( 43))، )4/)66( 00)).   (((
الـــمصدر الســابق )699/4( 95))، ورواه عبد الــرزاق عــن معمــر عنــه يف »الـــمصنف«    (((

.(0(0( )((6/(((
»خلق أفعال العباد« )ص: 99( 3)3، و»تأويل مشكل القرآن« )ص: 7))).   (3(

»تفسري ابن أيب حاتم« ))/97( 86)، و»فتح القدير« ))/59).   (4(
»تفسري الطربي« )8)/55(، و»تفسري عبد الرزاق« )85/3)(، و»زاد الـمسري« )7/8))).   (5(

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )699/4( 97)).   (6(
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وهذا األثر خيالف ما تقدم من قوله: إن األشياء كلها بقدر إال الـمعايص.

وقــد يكون هذا آخر أمره، فإنــه كان بني األئمة الذين كانــوا يثبتون القدر، ولربا 
اتفق معهم، غفر اهلل له ورمحه))).

سادسًا: التشيع:

لـــم ينترش التشــيع يف عهد التابعني يف ِمرْصٍ كا انترش يف الكوفة)))، ولذلك أسبابه 
الـــمعروفة التي منهــا وجود أمري الـــمؤمنني عيل بــن أيب طالــب ـ ريض اهلل عنه ـ هبا، 
واختــاذه هلا عاصمة خلالفته، يضاف إىل ذلك كثرة الســبئية فيها، والذين كانوا يغالون يف 

عيل ـ ريض اهلل عنه ـ، ثم بعد ذلك فتنة الـمختار بن عبيد الثقفي الذي أظهر التشيع.

وقد تأثر بعض التابعني هبذا الوســط الـــمحيط، لكن لـــم يتعد هذا التأثري إال يف 
تفضيل عيلٍّ عىل عثان وتقديمه وحبه، فلـــم يكن منهم رافيض أو ســبئي، بل ظهر منهم 

النكري أيضًا عىل التشيع والشيعة.

كــا مال بعضهــم إىل التشــيع أول أمره ثــم رجع عنــه، وصار حربًا عىل الشــيعة 
والرافضة كالشعبي.

قــال اإلمــام الذهبــي يف ترمجة قتادة: وهــو حجة باإلمجاع إذا بني الســاع، فإنــه مدلس معروف    (((
بذلك، وكان يرى القدر، نسأل اهلل العفو. ومع هذا فا توقف أحد يف صدقه، وعدالته، وحفظه، 
ولعلَّ اهلل يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد هبا تعظيم الباري وتنزيه، وبذل وســعه، واهلل حكم 
عدل لطيف بعباده، وال يسأل عا يفعل، ثم إنَّ الكبري من أئمة العلـم إذا كثر صوابه، وعلـم حتريه 
للحق، واتســع علـــمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صالحه وورعه واتِّباعه، يغفر له َزَلُلُه، وال نضلله 
ونطرحه، وننســى حماسنه. نعم وال نقتدي به يف بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. ينظر: 

»السري« )5/)7)).
»الـمعرفة« )34/3)).   (((
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ويف اجلملــة، لقد كان تشــيع األوائل من أهل الكوفة يدور حول الـــمنارصة لعيّل 
دون غلو فيه، أو تنقيص لغريه.

قــال اإلمــام أمحد: أهــل الكوفة يفضلون عليًّــا عىل عثان إال رجلــني: طلحة بن 
ف، وعبد اهلل بن إدريس))). مرصِّ

ولـــم يكن التشيع حمصورًا يف الكوفة، فلقد وجد يف غريهم شيعة، فطاووس كان 
يتشيع))) وهو يمني، ولعل عبد الرزاق تأثر به يف ذلك.

والغالب أن تشــيعه يســري ال يرض، فإنه قد ورد عنه أنه قال: حبُّ أيب بكر وعمر 
ومعرفُة فضلها من السنَّة)3).

إال أنه لـمـا كثر التشيع يف الكوفة انترش عنهم حتى صار علـمـا عىل الكوفيني)4).

فعن مالك بن مغول عن أيب الوليد عن سالـــم بن عبد اهلل بن عمر قال: سألني: 
ممن أنت؟ قال: فقلت: من أهل الكوفة، فقال: بئس القوم! بني سبئي وَحُروري)5).

وكان نتيجة هلذا األمر أن تشدد الـــمحدثون من أهل الكوفة يف الرواية؛ وذلك 
لكثرة الكذب من الرافضة عندهم، وال ســيا عىل أمري الـــمؤمنني عيّل بن أيب طالب 

»العلل« ألمحد ))/535( )353.   (((
»السري« )43/5(، وقال الذهبي: إن كان فيه تشيع فهو يسري ال يرض إن شاء اهلل. ينظر: »السري«    (((

.(45/5(
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )39/7))( 3)3).   (3(

وقــد قمت بمراجعة »تقريب التهذيب«، فوجدت أن الكوفة من أكثر الـــمدن التي وجد هبا من    (4(
نســب إىل التشــيع حيث بلغوا ))8( راويًا، يف حني كان عددهم يف البرصة أربعة رواة فقط، ويف 

الـمدينة ثالثة، وغريها من األمصار أقل منهم يف ذلك.
»الـمعرفة« ))/758).   (5(



247الباب الثالث: مصادر التابعين في التفسير ومناهجهم

ريض اهلل عنــه، ولــذا عــدت مراســيل الكوفة أقــوى من مراســيل غريهــا كالبرصة 
أو مكة))).

وقــد كان بعــض األئمــة من الكوفــة يقدمون عليًّا عــىل عثان كا وقــع ذلك من 
إبراهيــم النخعي)))، ومها قوالن ألهل الســنة، لكن الصحيح منها والذي اســتقر عليه 

قوهلم تقديُم عثان)3) لـمـا كان من أهل الشورى الستة.

م عليًّا عىل عثان فقد أزرى بالـمهاجرين واألنصار)4). قال أيوب: َمن قدَّ

جاء عن إبراهيم قوله: عيلٌّ أحبُّ إيلَّ من عثان، وألن أخر من الساء أحب إيلَّ من 
أتناول عثان بسوء)5).

وهذا التشيع اليسري مع حبه لعثان ال يؤثر يف عقيدة الرجل كا هو معروف)6).

ونحو ذلك ما نقل عن زر بن ُحَبيش، فلقد كان زر حيب عليًّا ويقدمه)7).

أما الشعبي فكان شيعيًّا، فرأى منهم أمورًا، وسمع كالمهم وإفراطهم فرتك رأيم 
وكان يعيبهم)8).

»العلل« ألمحد )380/3( 5673.   (((
ينظر: »موسوعة إبراهيم النخعي« )46، 47، 49).   (((

»العقيدة الواسطية« )ص: 08)).   (3(
»رشح العقيدة الطحاوية« )ص: 548).   (4(

»احللية« )4/4))).   (5(
»العلل« ألمحد )6))5)3))).   (6(

»الـمعرفة« )34/3)).   (7(
»طبقات ابن سعد« )48/6)).   (8(
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وكان الشــعبي حيدد موقف الـمسلـــم من الشــيخني بقوله: حــب أيب بكر وعمر 
ومعرفة فضلها من السنة))).

وســاعد الشــعبيَّ عىل معرفة الســنة وصحيح االعتقــاد أنه أدرك عــددًا كثريًا من 
الصحابة واألئمة، وسأهلم، وسمع منهم.

فلقد قال: أدركت مخس مئة كلهم يقولون: أبو بكر، عمر، عثان، عيل))).

ويقول أيضــًا: أدركت مخس مئة من الصحابة كلهم يقولون: عيل والزبري وطلحة 
يف اجلنة)3).

ويبنيِّ الشعبي كذب الشيعة عىل عيلٍّ بقوله: ما كذب عىل هذه األمة ما كذب عىل 
.(4( عيلٍّ

ويعيب الشيعة بقوله: لو كانت الشيعة من الطري كانوا رمخًا، ولو كانوا من الدواب 
كانوا محريًا)5).

وقال وهو يقســم األمة يف مســألة التشــيع: أصبحت األمة عىل أربعة فرق: حمبٌّ 
ا  لعيل مبغٌض لعثان، وحمبٌّ لعثان مبغض لعيل، وحمبٌّ هلا، ومبغٌض هلا. قيل له: من أيِّ

أنت؟ قال: مبغٌض لباغِضها)6).

»السري« )0/4)3).   (((
»السري« )4/)30(، و»أخبار القضاة« ))/6)4).   (((

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )409/4)( 3)7)، »تاريخ دمشق« )690/8).   (3(
»السري« )307/4).   (4(

»طبقات ابن سعد« )48/6)(، و»تاريخ دمشق« )703/8).   (5(
»السري« )308/4(، و»التذكرة« ))/)8(، و»احللية« )4/))3).   (6(
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ويبــني الشــعبي الـــمنهج الصحيح الواضح يف مســائل اخلــالف، ويوضح 
سبيل اخلروج من األهواء فيقول: أحبَّ أهَل بيت نبيك، وال تكن رافضّيًا، واعلـم 
ا، وأطع اإلمــام وإن كان عبدًا  أن ما أصابــك من حســنة فمن اهلل، وال تكــن قدريًّ

حبشيًّا))).

وقال أيضًا: أحبَّ صالَح الـــمؤمنني، وصالَح بني هاشــم، وال تكن شيعيًّا، وارج 
ما لـــم تعلـم، وال تكن مرجئًا، واعلـــم أن احلسنة من اهلل، والسيئة من نفسك وال تكن 

ا))). ا، وأحبب من رأيته يعمل باخلري، وإن كان أخرم سندريًّ قدريًّ

أما السدي، فهو أكثر من رمي بالتشيع من مفرسي التابعني يف الكوفة)3).

وقد بالغ اجلوزجاين)4) وقال عنه: كذاب شتام)5).

وقال أيضًا: كان بالكوفة كذابان، فات أحدمها: السدي، والكلبي)6).

وقال حسني بن واقد الـمروزي: سمعُت من السدي فا قمت حتى سمعته يشتم 
أبا بكر وعمر، فلـم أعد إليه)7).

»تاريخ دمشق« )8/)70).   (((
»طبقات ابن سعد« )48/6)).   (((

»اخلالصة« )ص: 35(، و»الـميزان« ))/37)(، و»التقريب« )ص: 08)(، و»هتذيب الكال«    (3(
)35/3)(، و»التهذيب« ))/4)3).

ــُب اجلوزجاين عــىل أصحاب عــيلٍّ معــروف. ينظر: »هتذيــب التهذيب«  قــال ابن حجــر: تعصُّ   (4(
.(46/5(

»أحوال الرجال« للجوزجاين )ص: 48(، و»هتذيب الكال« )35/3)).   (5(
»الـميزان« ))/37)).   (6(

الـمرجع السابق ))/37)).   (7(
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قــال الذهبــي معلقًا عىل ما قاله حســني: وهو الســدي الكبري، فأمــا الصغري فهو 
حممد بن مروان، يروي عن األعمش، واٍه بمرة))).

ومــع ذا فقــد أثنى عليه بعض األئمة، فعن ابن الـــمديني قال: ســمعت حييى بن 
سعيد يقول: ما رأيت أحدًا يذكر السدي إال بخري، ما تركه أحد))).

ووثقه اإلمام أمحد)3).

والناظر يف تفسريه جيد بعضًا من التأثر بالـمذهب الشيعي يف تفسريه:

فنجده عند تفســري قوله تعــاىل: ﴿گ گ گ ڳ﴾ ]الدخان: 9)[ قال الســدي: 
لـمـا قتل احلسني بن عيّل رضوان اهلل عليها بكت الساء عليه، وبكاؤها محرهتا)4).

وكان يرجح القول بجواز نكاح الـمتعة، فعند تفسريه لقوله سبحانه: )َفَا اْسَتْمَتْعُتْم 
بِــِه ِمنُْهنَّ إىل أجل مســمى َفآُتوُهــنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضــًة َواَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِيــَا َتَراَضْيُتْم بِِه 
ِمْن َبْعِد اْلَفِريَضِة( ]النساء: 4)[)5) قال: فهذه الـــمتعة: الرجل ينكح الـــمرأة برشط إىل أجل 
مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت الـمدة فليس له عليها سبيل، 
وهــي منه برّية، وعليها أن تســتربئ ما يف رمحها، وليس بينهــا مرياث، ليس يرث واحد 

منها صاحبه)6).

الـمرجع السابق ))/37)).   (((

الـمرجع السابق ))/36)).   (((
»هتذيب الكال« )34/3)(، و»اجلرح« ))/84)).   (3(

»تفسري الطربي« )5)/4))).   (4(
وهي قراءة شاذة.   (5(

»تفســري الطــربي« )76/8)( 9033، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل ابن جرير، عن    (6(
السدي به ))/484).
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وممــا يؤكد هذا ما نجده من اهتام الشــيعة بتقديمه، وإيــراد العديد من أقواله يف 
كتب تفسريهم)))، وتوثيقه))).

وأما سائر التابعني فقد كانوا معظمني لقدر الصحابة مقدمني للشيخني، ثم عثان 
ريض اهلل عنهم أمجعني.

فها هو إمام أهل الـمدينة سعيد بن الـمسيب يقول: اخللفاء الراشدون الـمهديون: 
أبو بكر، وعمر، وعثان، وعيل)3).

وقال احلسن: حب أيب بكر وعمر فريضة)4).

وقال قتادة: ما سب أحد عثان إال افتقر)5).

ولـمـا سئل سعيد بن جبري عن احلكمني لـم يرسل لسانه عليها، إنا قال رمحه اهلل: 
لـم أولد إذ ذاك)6).

سابعًا: الفرق وأثرها يف تفسري التابعني:

ليس هذا الـــمطلب تكرارًا لـمـــا سبق ذكره، وإنا أردت هنا أن أبني مدى تلبس 
بعض األئمة بيشء من مقالة بعض الـــمذاهب التي كانــت منترشة آنذاك، وأثره يف عدم 

قبول الـمروي عنهم، أو قلته.

سيأيت مزيد بسط هلذه الـمسألة يف أثرهم يف كتب التفسري عند الشيعة.   (((
ينظــر: »روضات اجلنــات« ))/9(، و»أعيان الشــيعة« )))/7(، و»معجــم الرجال« للخوئي    (((

.((48/3(
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )389/7)( )66).   (3(

الـمرجع السابق )39/7))( ))3).   (4(

الـمرجع السابق )68/7))( 397).   (5(
»تفسري الطربي« )6/8)3( 0)94.   (6(
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لقد ســبق أن بينت أن الفرق التي اشــتد عليها نكري األئمة كثــريًا هي اخلوارج يف 
الدرجة األوىل، ثم القدرية، ثم الشيعة.

أمــا خمالفة مفرسي التابعني يف باب األســاء والصفات فلـــم تكــن منترشة آنذاك 
مثلـمـــا ظهرت بعدهم، وأما اإلرجاء فهو مرتبــط بالقدر؛ ألنه نوع انحراف فيه، ويؤكد 
ذلــك قول جماهد يف أهل األهواء: يبدؤون فيكم مرجئة، ثم يكونون قدرية، ثم يصريون 

جموسًا))).

وقد ظهر يل أن أكثر الفرق التي دار احلديث عنها يف تفســري التابعني هم اخلوارج، 
وخاصة احلرورية، ثم الصفرية واإلباضية، ثم القدرية والـمرجئة، ثم الشيعة.

فأما اخلوارج:

فقد بلغ األمر بالتابعني إىل أهنم لـــم حيملوا عنهم العلـم والتفسري؛ النحرافهم يف 
هــذا الباب، مع أن حديثهم من أصدق األحاديث، وأضبطها؛ ألهنم كانوا يرون الكذب 
كفــرًا فرتكوه، ولــذا نجد األئمة من الشــاميني يقول أحدهم: متى كان علـمـــاء الشــام 

حيملون العلـم عن خوارج أهل العراق؟))).

ولقــد تأثر كا أســلفنا عكرمة ببعض مقولــة اخلوارج، وكان حيــدث برأي نجدة 
احلروري، فقد أتاه وأقام عنده ستة أشهر)3).

يقول حييى بن ُبكري: قدم عكرمة مرص ونزل هبا، وخرج إىل الـــمغرب، فاخلوارج 

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )988/5( 803).   (((
»الـمعرفة« ))/757).   (((

»السري« )0/5)(، و»هدي الساري« )ص: 6)4).   (3(
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الذين بالـــمغرب عنه أخذوا)))، وبســبب تلبســه ببعض هذا الرأي لـــم يكتب عنه أهل 
مرص)))، ولـــم يرض عنه أهل الـــمدينة عندما استقر عندهم، بل لـمـا تويف هبا لـم يصل 

عليه إال القليل من أهلها)3).

وانتقل أثر هذا إىل التفسري، فصار الـــمفرسون كلـمـــا مروا بآية ذم يف أقوام زاغوا 
عن احلــق محلوها عىل فرقة من تلك الفــرق الضالة، فقالوا: إهنم اخلوارج، أو الشــيعة، 

أو غريهم.

فمن ذلــك: أن قتادة كان إذا قــرأ هذه اآليــة: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ﴾ ]آل عمران: 7[، قال: إن لـم يكونوا احلرورية والسبئية، فال أدري من هم؟

ولعمري لقد كان يف أهل بدر واحلديبية الذي شهدوا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلـم بيعة الرضوان من الـمهاجرين واألنصار خرب لـمن استخرب، وعربٌة لـمن استعرب، 

لـمن كان يعقل أو يبرص.

إن اخلــوارج خرجــوا وأصحاب رســول اهلل صىل اهلل عليــه وسلـــم يومئذ كثرٌي 
بالـمدينة، والشام، والعراق، وأزواجه يومئذ أحياء.

ا قط، وال رضوا الــذي هم عليه، وال  واهلل إن خــرج منهــم ذكٌر وال أنثــى حروريًّ
ثون بعيب رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم إياهم، ونعته  مالؤوهــم فيه، بل كانــوا حيدِّ

»السري« )5/))(، و»الـمعرفة« ))/7(، و»التهذيب« )37/7)).   (((
»طبقات ابن سعد« )6/5)(، و»التذكرة« ))/84).   (((

ســبق تفصيل ذلــك يف ترمجته. وبعد مراجعتــي لكتاب الاللكائي وجدته لـــم يعــَن بالنقل عن    (3(
عكرمــة، كــا نقل عــن غريه من التابعني، ولعله لـــم يرتض إدخال قوله لـمـــا رمــي به من رأي 

اخلوارج.
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الــذي نعتهم به، وكانوا يبغضوهنم بقلوهبم، ويعادوهنم بألســنتهم، وتشــتد واهلل عليهم 
أيديم إذا لقوهم.

ولعمــري لو كان أمر اخلوارج هدى الجتمع، ولكنه كان ضالالً فتفّرق، وكذلك 
األمر إذا كان من عند غري اهلل وجدت فيه اختالفًا كثريًا، فقد أالصوا هذا األمر منذ زمان 

طويل))).

فهــل أفلحوا فيــه يومــًا أو أنجحوا؟ يا ســبحان اهلل! كيف ال يعتــرب آخر هؤالء 
القــوم بأوهلــم، لو كانوا عــىل ُهدى، قد أظهــره اهلل وأفلجه ونرصه، ولكنهــم كانوا عىل 
باطــل أكذبه اهلل وأدحضه. فهم كا رأيتهم كلـمـــا خرج هلم قــرن أدحض اهلل حجتهم، 
وأكــذب أحدوثتهم، وأهراق دماءهم. إن كتموا كان قرحًا يف قلوهبم، وغاًّ عليهم، وإن 
أظهروه أهراق اهلل دماءهم، ذاكم واهلل دين سوء فاجتنبوه، واهلل إّن اليهودية لبدعة، وإن 
النرصانية لبدعة، وإن احلرورية لبدعة، وإن السبئية لبدعة، ما نزل هبنَّ كتاٌب، وال سنَّهن 

نبي))).

وقتــادة متأثــر يف ذلك بالصحابــة، فهذا ســعد بن أيب وقاص يفــرس قوله تعاىل: 
﴿ ڳ ڱ ڱ﴾ أن الـمراد هبم اخلوارج)3).

ويتــأول قوله عز وجــل: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ أهنــم احلرورية، 
فعــن مصعب بن ســعد قال: ســألت أيب فقلــت: قولــه: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ﴾، فقال: هم احلرورية)4).

أالص فالن هذا األمر: أداره عىل اليشء الذي يريده.   (((
»تفسري الطربي« )87/6)( 6603.   (((

»تفسري ابن أيب حاتم« ))/96( )8)، و»فتح القدير« ))/59).   (3(
الـمرجع السابق ))/97( 88)، 93).   (4(
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ولــذا نجد قتــادة عنــد قولــه ســبحانه: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ ﴾ ]آل عمــران: 64)[، قــال: مــنَّ اهلل عليهــم من غري دعوة وال رغبــة من هذه األمة، 

جعله اهلل رمحة هلم ليخرجهم من الظلـمـات إىل النور، ويديم إىل رصاط مستقيم.

قولــه: ﴿چ چ ڇ ﴾ احلكمــة: الســنة ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ﴾ ]آل عمــران: 64)[، ليس واهلل كا يقول أهل حــروراء: حمنة غالبة، من أخطأها أهريق 
دمه، ولكن اهلل بعث نبيه صىل اهلل عليه وسلـــم إىل قوم ال يعلـــمون فعلـمهم، وإىل قوم 

ال أدَب هلم فأدَّهبم))).

فهذه اآليات وأشــباهها تدل عىل وصف أقوام معينني، فلـمـــا رأى األئمة صدق 
هــذا الوصف عــىل بعض الناس حكمــوا به عليهــم، وليس معناه أن اآليــة تصدق عىل 

هؤالء، وال تصدق عىل غريهم ممن اتصف هبذا الوصف.

وقد يكون التأثري من وجه آخر، وهو أن األفكار التي كان يعتقدها اخلوارج كانوا 
يستدلون عليها ببعض آيات الكتاب، وبالتايل نجد الـــمفرسين يفصلون فيها، ويذكرون 

االحرتازات، وينبهون عىل اخلطأ يف الفهم الذي يتداوله هؤالء أو أولئك.

ومن ذلك:

ما جاء عند تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴾ ]هود: 
06)[ قال قتادة: حدثنا أنس بن مالك: أن رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم قال: »خيرُج 

قوٌم من النار«، ثم قال: وال نقول مثَل ما يقوُل أهُل َحُروراَء))).

»تفســري الطربي« )370/7( 77)8، وأورده الســيوطي، وعــزاه إىل عبد بن محيد، وابن جرير،    (((
وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم، عن قتادة بلفظ خمترص ))/367).

»تفسري الطربي« )5)/)84( 8575)، و»معاين القرآن« للنحاس )383/3(، و»فتح القدير«    (((
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ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ۓ ۓ ڭڭ﴾ ]التوبة: ))[، وكان اخلوارج يستدلون 
هبا عىل قتال من خالفهم من أهل القبلة، قال قتادة يف تفســريها: أبو ســفيان بن حرب، 
ل أهُل الشــبهات والبدع والفرى  وأمية بن خلــف، وعتبة بن ربيعة، وليس واهلل كا تأوَّ

عىل اهلل وكتابه))).

ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الـمـائدة: 44[ 
قال جماهد: كفٌر ال ينقل عن الـملة))).

وأمــا قولــه تعــاىل: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴾ ]النســاء: 48[، 
فقــد جاء عن الســدي قول شــبيٌه بقول اخلــوارج؛ إذ قال فيهــا: من جيتنــب الكبائر من 

الـمسلـمني)3).

وإن كان ليـس رصحيـًا يف ذلـك، ولكـن ممـا يؤيده ما جـاء عنه يف تفسـري قوله تعاىل: 
 ،]97 عــمــــران:  ]آل  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾  ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ﴿ھ ھ ے ے ۓ 

قـال: ﴿ىب يب ﴾ مـن وجـد ما حيـج به ثم لــم حيـجَّ فهـو كافر)4).

وقد يكون مراده الكفر الذي ال ينقل عن الـملة، فيكون قد خرج خمرج الزجر.

إال أننــا نجد جماهدًا عندما تعرض هلذه اآلية قال: ﴿ىب يب ﴾: من كفر باهلل واليوم 
اآلخر.

.(5(6/((
»تفسري الطربي« )4)/55)( 6)65)، و»تفسري عبد الرزاق« ))/68)).   (((

»اإليان« البن تيمية )ص: 64)).   (((
»تفسري الطربي« )06/9)( 9)04).   (3(

»تفسري الطربي« )7/)5( ))75.   (4(
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ا، وال ترَكه مأثًا))). ه برًّ ويف رواية: ﴿ىب يب ﴾ من كفر باحلج فلـم يَر حجَّ

وأما القدرية:

فلقد كان تأثريهم كبريًا يف اجتاه بعض التابعني يف تفسري اآليات، لكن ذلك مل يؤثر 
يف مروياهتم؛ ألن األئمة احتملوا يف اجلملة الرواية عن القدرية.

قال أمحد: لو تركنا الرواية عن القدرية لرتكنا أكثر أهل البرصة))).

وقــال اجلوزجاين: وكان قوم يتكلـــمون يف القدر منهم، احتمــل الناس حديثهم 
لـمـا عرفوا من اجتهادهم يف الدين، وصدق ألسنتهم وأمانتهم)3).

ولقــد كان معاذ بــن معاذ قاضيًا عىل البــرصة، فأبى أن جييز شــهادة القدرية، قال 
عبد اهلل بــن أمحــد: فكلـــمه أيب، وخالد بن احلــارث، وقاال لــه: لقد عرفــت أهل هذا 

الـمرص، فكأنه تساهل بعد)4).

وهذا يدل عىل قلة تأثر الرواية بمذاهب القدرية، ولكن حصل التأثري يف التفسري، 
إما بتنزيل بعض اآليات عليهم، أو بتفسري آيات أخرى مع االحرتاز عن أقواهلم.

فمن النوع األول:

ما جــاء يف قوله تعــاىل: ﴿مئ ىئ يئ جب حب خب﴾ ]القمــر: 48[، قال جماهد: هم 
بون بالقدر)5). الـمكذِّ

»تفسري الطربي« )48/7(، و»سنن البيهقي« )4/4)3).   (((
»اإليان« البن تيمية )ص: 369).   (((

»أحوال الرجال« للجوزجاين، وذكر منهم قتادة )ص: )8)).   (3(
»العلل« ألمحد ))/360( 595).   (4(

»احللية« )99/3)(، و»زاد الـمسري« )8/)0)).   (5(
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ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ ]األنعام: 68[ قال ابن سريين: 
إن لـم يكن أهل القدر من الذين خيوضون يف آيات اهلل فال أدري من هم؟))).

ومن النوع الثاين:

ما جاء يف تفسري قوله تعاىل: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿٿ﴾ 
]هود: 8))ـ  9))[، قال احلسن: خلق هؤالء جلنته وهؤالء للنار، وخلق هؤالء لرمحته وهؤالء 

لعذابه))).

ويف تفســري قوله تعاىل: ﴿حت خت مت ىت يت جثمث﴾ ]النســاء: 79[ قال طاووس: وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا قدرهتا)3).

ويف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ﴾ ]الرعــد: 39[ قال سعيد بن جبري: 
يثبت يف البطن الشقاء، والسعادة، وكل يشء)4).

وقال جماهد: يمحو اهلل ما يشــاء إال احلياة والـــموت، والشــقاء والسعادة، فإهنا 
ال يتغريان)5).

»رشح أصول اعتقاد أهل الســنة« )630/4( 5)))، و»الســنة« لعبد اهلل بن أمحد )ص: 9))ـ    (((
.((30

»رشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة« )549/3( 967، واآلجري يف »الرشيعــة« )ص: 60)(،    (((
و»تفسري الطربي« )))/)4)(، و»معاين القرآن« للنحاس )389/3).

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )554/3( 979، وجاء عن جماهد مثله. ينظر: »معاين القرآن«    (3(
للنحاس ))/36)).

»تفســري الطربي« )3)/70)(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن جرير عن سعيد به    (4(
.(665/4(

»تفســري الطربي« )3)/)))(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن جرير عن جماهد به    (5(
.(663/4(
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وهذا احلســن البرصي وقــد قال ببعض مقالــة القدرية، ولكنه رجــع عنها، نجد 
األئمة ينقلون الكثري من أقواله الـمثبِتة للقدر، ويردُّون هبا عىل َمن زعم أنه قدري.

فمــن ذلك ما جاء عن خالد احلــذاء: أن رجاًل من أهل الكوفة كان يقدم البرصة، 
فكان ال يأيت احلسن من أجل القدر، فلقيه يومًا يف الطريق فسأله، فقال: يا أبا سعيد ﴿ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]هــود: 8)) ـ 9))[؟ قــال: نعم، أهــل رمحته ال خيتلفون، 
قــال: فقوله: ﴿ٿ ٿٿ﴾ ]هــود: 9))[، قال: خلق هؤالء للجنــة وهؤالء للنار. قال: 

فقال الرجل: ال أسأل عن احلسن بعد اليوم))).

اء قال: غبت غيبة، فقدمت فأخربوين أن احلسن تكلـــم يف القدر،  وعن خالد احلذَّ
فأتيُته فقلت: يا أبا سعيد! آدم خلق للجنة أم لألرض؟ قال: فقال: يا أبا منازل! ما كان 
هذا من مسائلك. قال: قلت: إين أحببت أن أعلـــم. قال: ال، بل لألرض. قلت: أرأيت 
لو اعتصم فلـم يأكل من الشجرة؟ قال: لـم يكن ليعتصَم فال يأكَل من الشجرة، إنا ُخِلق 
لألرض، أرأيت قول اهلل عز وجل: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]الصافات: )6) 

ـ 63)[ الشياطني لـم يكونوا يفتنون بضاللتهم إال َمن أوجب اهلل له أن يصىل اجلحيَم))).

وعن أيب األشــهب عن احلسن يف قوله عز وجل: ﴿ک ک ک ک گ﴾ ]سبأ: 
54[، قال: اإليان)3).

وعن حبيب بن الشهيد، ومنصور بن زاذان قاال: سألنا احلسن عا بني ﴿پ پ 

»الـمعرفة« ))/38).   (((
»الـمعرفة« ))/38(، ))/)4(، و»السري« )4/)58).   (((

»الـــمعرفة« ))/39(، و»زاد الـــمسري« )470/6(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن    (3(
أيب شيبة، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم، عن احلسن به )5/6)7).
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پ پ﴾ إىل ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾، ففرسه عىل اإلثبات))).

ه يل  وعــن محيد الطويل: قرأت القرآن كله عىل احلســن يف بيــت أيب خليفة، ففرسَّ
أمجَع عىل اإلثبات، فســألته عن قولــه: ﴿ې ې ې ې ى﴾ ]الشــعراء: 00)[، 

قال: الرشك سلكه اهلل يف قلوهبم.

وســألته عن قوله: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الـــمؤمنون: 63[، قال: أعال 
سيعملوها))).

وأما التشيع:

فلـــم يكــن تأثريه يف تفســري التابعني مغايــرًا لتأثري اخلوارج والقدريــة إال يف باب 
الروايــة، فقــد أثر التشــيع يف الرواية فــردت روايــات الرافضة، يف حــني احتمل األئمة 

مرويات َمن تشيُُّعهم يسرٌي.

قال رشيك: امحِل العلـم عن كل من لقيت إال الرافضة)3).

وقال األعمش: أدركت الناس وما يسموهنم إال الكذابني)4).

وأما التشيع اليسري: فقد قال ابن الـمديني: لو تركت أهل البرصة للقدر، وتركت 
أهل الكوفة للتشيع خلربت الكتب)5).

»الـمعرفة« ))/39).   (((
»الـمعرفة« ))/)4(، و»زاد الـمسري« )5/)48(، و»فتح القدير« )3/)49).   (((

»الـميزان« ))/8)(، و»منهاج السنة« ))/6)).   (3(
»منهاج السنة« ))/6)(، و»الكفاية« )ص: 6))).   (4(

»رشح علل الرتمذي« البن رجب )ص: 64).   (5(
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وقد أدى انتشار الكذب بسبب التشيع إىل التشديد يف اإلسناد، كا سبق بيانه، قال 
إبراهيم: إنا سئل عن اإلسناد أياَم الـمختار))).

ومن آثاره يف التفســري ما جاء يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴾ ]الشــورى: 
3)[، يعني هل هي خطاب خاصٌّ بآل البيت، أو هي أعم من ذلك؟

فقد روى ســعيد بن منصور عن طريق الشــعبي قال: أكثــروا علينا يف هذه اآلية، 
فكتبــت إىل ابن عبــاس أســأله عنها، فكتب: إن رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم كان 

واسَط النسب يف قريش، لـم يكن حيٌّ من أحياء قريش إال وَلَده، فقال اهلل: ﴿ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴾ تودُّوين بقرابتي منكم، وحتفظوين يف ذلك))).

ولـمـــا انترش عند الناس بعض البدع الـــمتعلقة بالتشيع وجدنا األئمة يوضحون 
ذلك يف تفســريهم لآليات، فمــن ذلك ما روي عن عطاء عنــد قوله: ﴿ٺ ٺ 

ٺٿ﴾ ]الـمـائدة: 6[، قال: لـم أر أحدًا يمسح عىل القدمني)3).

أثر التوحيد يف تفسري التابعني:

ال شــك أن التوحيــد يؤثر يف قلــب كل من قال: )ال إلــه إال اهلل(، وينعكس ذلك 
عىل أفعاله وأقواله، فإذا جئنا لـــمفرسي التابعــني وجدنا هذا األمر قد انعكس فعاًل عىل 

»العلل« ألمحد )380/3( 5673.   (((
أورده ابن حجر يف »الفتح«، وعزاه إىل سعيد بن منصور )565/8(، و»زاد الـمسري« )84/7)(،    (((

و»فتح القدير« )536/4).
»تفســري الطربي« )0)/57( 469))، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل ابن جرير عن    (3(

عطاء به )9/3)).
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تناوهلم لتفسري آيات القرآن الكريم، ولذا فإهنم لـمـا تعرضوا لآليات اجلوامع التي عليها 
مدار الدين محلوها عىل أهنا )ال إله إال اهلل(.

وأذكر هنا شيئًا مما مجعه اإلمام الطرباين يف كتابه »الدعاء«.

وقبل البدء يف استعراض ذلك أحب أن أنبه عىل أن أكثر الـمنقول يف هذا جاء عن 
الـــمدرسة الـــمكية، وذلك يتوافق مع ما سبق تقريره من متيز هذه الـــمدرسة يف مبحث 
االجتهاد يف التفسري؛ ألن محل هذه اآليات عىل أن الـــمراد هبا )ال إله إال اهلل( مما ال نص 

فيه، وإنا يعرف بالنظر وإعال الفكر واالجتهاد، واهلل أعلـم.

فقــد فرس جماهد، وســعيد بن جبــري، وعطاء، واحلســن قوله ســبحانه: ﴿ک ک 
ک﴾ ]األنعام: 60)[ بـ)ال إله إال اهلل())).

وفــرس جماهد وعكرمة الكلـــمة يف قــول اهلل تعــاىل: ﴿ک گ گ گ گ﴾ 
]الزخرف: 8)[: )ال إله إال اهلل())).

كا فرسَّ جماهد وعكرمة اإلحسان يف قوله تعاىل: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ 
]الرمحن: 60[ بـ)ال إله إال اهلل()3).

وفــرس عكرمــة قولــه تعــاىل: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]فصلــت: 33[، قال: 
الـمؤذن حني يقول: )ال إله إال اهلل()4).

»الدعاء« )498/3)( 509)، ))5)، 3)5)، 8)5)، 9)5)، 3)5)، 6)5).   (((
»الدعاء« )506/3)( )54)، )54)، و»فتح القدير« )553/4).   (((
»الدعاء« )508/3)( 546)، 547)، و»فتح القدير« )5/)4)).   (3(

»الدعاء« )509/3)( 549).   (4(
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كــا فرس عكرمة قولــه تعــاىل: ﴿ی جئ حئ مئ ﴾ ]األعــىل: 4)[، قال: من قــال: )ال إله 

إال اهلل())).

وأيضــًا قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]النازعــات: 8)[، قال: هل لك إىل أن تقول: 

)ال إله إال اهلل())).

وفرس احلســن قولــه ســبحانه: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]اجلن: 9)[، قال: لـمـــا قام 

رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم يدعــوه قال: يقــول: )ال إلــه إال اهلل(، ويدعو الناس 

إليها)3).

وفــرس عكرمة الرجل الرشــيد يف قوله تعــاىل: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴾ ]هود: 78[. 

قال: أليس منكم رجل يقول: )ال إله إال اهلل()4).

كــا فرس قوله تعــاىل: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]البقرة: 93)[، قــال: عىل َمن ال يقول: 

)ال إله إال اهلل()5).

وفــرس قتادة قولــه تعــاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ﴾ ]البقــرة: 93)[، قال 

قول: )ال إله إال اهلل()6).

»الدعاء« )0/3)5)( )55)، و»الدر الـمنثور« )484/8).   (((

»الدعاء« )3/))5)( 553)، و»الدر الـمنثور« )0/8)4).   (((

»الدعاء« )3/))5)( 554)، و»الدر الـمنثور« )308/8).   (3(
»الدعاء« )3/))5)( 555)، و»الدر الـمنثور« )458/4(، و»فتح القدير« ))/6)5).   (4(
»الدعاء« )3/))5)( 556)، و»الدر الـمنثور« ))/496(، و»فتح القدير« ))/)9)).   (5(

»الدعاء« )3/3)5)( 558)، و»الدر الـمنثور« ))/495).   (6(
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وفــرس أبو العالية قوله تعــاىل: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]آل عمــران: 64[، 
قال: )ال إله إال اهلل())).

وفــرس عكرمــة القول اللــني من قولــه تعــاىل: ﴿ہ ہ ھ ھ ﴾ ]طــه: 44[ بـ)ال إله 
إال اهلل())).

إىل غــري ذلــك من األمثلة الكثرية التي ســاقها الطرباين يف كتابــه »الدعاء« يف بيان 
فضل )ال إله إال اهلل()3).

* * *

»الدعاء« )4/3)5)( 560)، و»الدر الـمنثور« ))/35)).   (((
»الدعاء« )5/3)5)( )56).   (((

للـمزيد من األمثلة تراجع اآلثار التالية يف »الدعاء« للطرباين: 563)، 564)، 566)، 567)،    (3(
 ،(60( ،(599 ،(595 ،(593 ،(589 ،(587 ،(585 ،(579 ،(578 ،(573 ،(569
 ،(6(5 ،(6(4 ،(6(3 ،(6(( ،(6(( ،(6(0 ،(6(7 ،(6(5 ،(6(4 ،(604 ،(603

.(6(8 ،(6(7 ،(6(6



الـمبحث الثالث

منهجهم يف استنباط آيات األحكام

يعترب هذا الـــمبحث من أدق الـــمباحث، وأغمضها مسلكًا، وهذا لـــم ينتج من 
عدم توافر الـمـــادة العلـمية، فهي كثرية يف هذا الـــموضوع؛ وإنا السبب يف ذلك يرجع 

إىل صعوبة حتديد منهج عام يشمل التابعني، أو مجاعة منهم.

إن حتديد مفهوم دقيق لـمنهج التابعني يف استنباط آيات األحكام حيتاج إىل دراسة 
مقارنة متوســعة يف فقه كل تابعي تشمل آراءه الفقهية، واستنباطاته الستخالص منهجه 
الــذي يبنــي الفتوى عليه، ثم تــأيت بعد ذلك مرحلة الـــمقارنة، ويمكــن اعتبار التابعني 
مجيعهــم قد اشــرتكوا يف أصول عامة يف االســتدالل كاعتادهم عىل الكتاب والســنة يف 
الفتــوى، وبناء احلكم الفقهي عىل ذلك، وتقديم أدلــة الوحي عىل غريه، واالجتهاد فيا 
ســوى ذلك، وعدم القطع باجتهاد ليس له دليل واضح، وكذلك اعتاد اتفاق الصحابة 
وهديــم.. إلــخ، مما يظهر جليًا يف تفاســريهم، وكل هذه العمومات ال تصلح لدراســة 
اســتنباط مناهجهم؛ ألهنا تكاد تكون متفقة مع ما ينهجه كل الفقهاء، وعامة العلـمـــاء، 

وإنا وقع اخلالف نتيجة أمور أخص من ذلك.

فمثاًل وقع اخلالف يف دالالت القرآن وترتيبها، وتقديم العموم وظاهر النصوص، 
وكذلك ما بني الـمفهوم والـمنطوق، وإحلاق الـمسكوت عنه با ورد النص به.

ثــم بعــد ذلــك الـــموقف مــن تعــارض النصــوص، ومقاييــس الـــموازنة بني 
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الـــمتعارضني، ســواء كانا دليلني مــن الكتاب، أو من الســنة، أو أحدمهــا من الكتاب 
واآلخر من السنة، وكيفية الرتجيح والتأويل واجلمع، وكذلك تعارض ظاهر النصوص 

فيا ظاهره مصلحة.. إلخ.

إن منهج االستنباط واالستدالل يعني حصيلة الفقيه أو العالـــم العلـمية، وطرق 
الثبوت وعنارص الداللة، وتطبيق األحكام عىل الـــمشكالت االجتاعية التي تقذف هبا 
احلياة كل يوم، والـــموقف منها، فمن هذه اآلراء التي يقدمها لنا الفقيه يمكن أن نعرف 

منهجه الفقهي))).

ومن الـــمؤكد أن دراســة هذه األمور عند التابعني حتتاج إىل مجع األقوال الفقهية 
الــواردة عن كل إمام من أئمة التابعني يف التفســري، ثم دراســتها، وذلك خيرج عن نطاق 

هذا البحث، بل وحيتاج إىل عدة رسائل متخصصة لدراسته))).

لكن ما ال يدرك جله ال يرتك كله، ومن هنا ومن هذا الـــمنطلق يمكن أن أعطي 
فكــرة عامة عن مناهجهم بحســب ما يبدو يل من خالل النصوص التــي مجعتها عنهم، 

واهلل الـمستعان.

* مدارس التفسري وأئمتها:

أول ما يمكن أن نلـمحه يف مدارس التفسري هو متيز الـمدرستني الـمدنية والكوفية 

يراجع يف ذلك »مناهج الترشيع اإلسالمي يف القرن الثاين« ))/85).   (((
ظهرت بعض الرسائل يف بحث ومجع احلصيلة الفقهية لفقهاء القرن الثاين والثالث، وقد اطلعت    (((
عليها وأخذت منها، إال أنني لـــم أجد دراسة مقارنة يمكن أن أستفيد منها يف بحثي هذا غريها، 
فإن كثريًا منها لـــم يتم إال بأقوال فقهاء الصحابة، ولـم يستوعب التابعني، وال سيا أن بعضهم 

ليس معدودًا يف فقهائهم كمجاهد وعكرمة لغلبة التفسري عليهم.
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يف ذلك، وال غرو فإن ابن عمر شــيخ الـــمدنيني، وابن مسعود شيخ الكوفيني قد اعتنيا 
بتفســري آيات األحكام، واالســتنباط الفقهي منها أكثر من باقي التفسري فتأثر أصحاهبا 

بذلك.

يف حني كانت الـــمدرسة البرصية تعج بالفتاوى الفقهية، وإن كان الـمنقول عنها 
يف التفســري أقل نســبة، إال أن احلســن؛ ألنه إمام عامة فقد تصدر للوعظ واإلرشاد فنقل 

عنه يف ذلك مجلة كبرية من تفسري آيات األحكام، وكذلك كانت حال قتادة.

أما الـمدرسة الـمكية فهي أقل الـمدارس اعتناًء بذلك، اللهم إال يف مسائل احلج 
التي فرضت نفســها بحكم البيئة عىل النتاج الـــمكي، وال عجب حينئذ أن نسمع مقولة 
ابن عيينة، وهو يصف حال التابعني فيذكر أن أهل مكة أعلـم بالـمناسك، يف حني جعل 

أعلـمهم باحلالل واحلرام أهل الكوفة))).

وكانت قبل ذلك عائشة ترى أن أعلـم من بقي بالـمناسك هم أهل مكة))).

وألجل تقدم الـمكيني يف ذلك نجد أئمة الكوفة يسألون أصحاب ابن عباس عن 
مســائل احلج، واآليات الـــمتعلقة به، كا يف مراجعة إبراهيم النخعي لسعيد بن جبري يف 

مسائل احلج التي كان يفتي فيها علقمة)3).

وكان الثــوري الكــويف يقــول: خذوا الـــمناسك عن ســعيد بن جبــري، وجماهد، 
وعكرمة)4).

»معجم البلدان« )493/4).   (((
»العلل« ألمحد ))/495( 5885، و»االجتهاد« )ص: 43).   (((

»تفسري الطربي« )7/4، 8)، 55، 74( 85)3، 04)3، 3376.   (3(
»البداية والنهاية« )76/9)).   (4(
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ومعلوم أهنم من الـــمدرسة الـــمكية، وقد الحظ بعض الباحثني تقاربًا فقهيًّا بني 
مدرســة العراق ومدرســة مكة)))، وقد يرجع الســبب يف ذلك إىل أنه عدَّ سعيد بن جبري 
عراقيًّا كوفيًّا، أما أنا فقد أدرجته كا سبق يف الـــمدرسة الـمكية، ولذا فسؤاالُت إبراهيَم 

له كانت من باب سؤال الكويف للـمكي.

وربا توسعت الـــمدرسة الـــمكية يف تفسري اآليات الـمتعلقة باحلج توسعًا خرج 
عن الظاهر، كا يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ۉ ې ې ې ېى﴾ ]البقــرة: 5))[، فقد 

فرسوا الـمقام بأنه احلج كله، أو عرفة والـمزدلفة واجلار، أو احلرم))).

يف حني فرسها قتادة)3)، والربيع)4)، والسدي)5) بالـمقام الذي يف الـمسجد احلرام، 
وفيه أثر عقب إبراهيم صىل اهلل عليه وسلـم.

وكأين ألـمس من خالل تتبع بعض اآليات الواردة يف ذكر طرف من أحكام احلج 
أن الـمدرسة الـمكية متيل إىل التسهيل يف أحكامه فيا لـم يرد فيه نص قاطع، فعند تفسري 
قوله تعاىل: ﴿ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب﴾ ]البقرة: 96)[، يفتي أكثر التابعني يف العرش إىل يوم 

عرفة)6).

»تاريخ الـمذاهب الفقهية« أليب زهرة )ص: 36).   (((
»تفســري الطــربي« )33/3، 34( 990)995)، و»زاد الـــمسري« ))/)4)(، و»فتح القدير«    (((

.((38/((
»تفسري الطربي« )35/3( 000).   (3(
»تفسري الطربي« )35/3( )00).   (4(

»تفسري الطربي« )35/3( )00)، وذكر فيه أثرًا إرسائيليًّا.   (5(
وعــىل ذلك عطــاء، وإبراهيم، والشــعبي، وقتادة، والربيــع، وغريهم. ينظر: »تفســري الطربي«    (6(

)95/4ـ 97(، و»معاين القرآن« للنحاس ))/5))(، و»الدر الـمنثور« ))/7)5).
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يف حــني ينقل عــن عطاء، وعن جماهد، وطاووس: أنه إذا صامهن يف أشــهر احلج 
أجزأه))).

بل إن عطاء نفســه ال جيزم بأهنا يف العرش، بل يقول: من استطاع أن يصومهن فيا 
بني أول يوم من ذي احلجة إىل يوم عرفة فليصم))).

وفيا كان ابن عمر وغريه يفتي بأهنا ال تصام إال بعد اإلحرام باحلج)3) نجد عطاء 
يقول: وال بأس أن يصوم الـمتمتع يف العرش، وهو حالل)4).

ويفتــي عكرمــة من خــيَش أن ال يــدرك الصــوم بمكة أن يصــوم بالطريــق يومًا 
أو يومني)5).

ويف مســألة الرمي يرى عطاء وطاووس جواز الرمــي قبل الزوال هنارًا مطلقًا، يف 
حني يرى مجهور أهل العلـم وجوبه بعد الزوال إال يف يوم النحر)6)، وعن عكرمة جوازه 

يف اليوم الثالث)7).

واألمثلة يف ذلك كثرية)8).

»تفسري الطربي« )95/4( 3446، و»الدر الـمنثور« ))/8)5).   (((
»تفســري الطــربي« )4/)0)(، 3477، ووردت رواية باجلــزم )3480(، إال أن األكثر باللفظ    (((

السابق، و»زاد الـمسري« ))/06)).
»تفسري الطربي« )03/4)، 04)( 3483، 3485.   (3(

»تفسري الطربي« )4/)0)( 3478، )348، و»معاين القرآن« للنحاس ))/6))).   (4(
»تفسري الطربي« )03/4)( )348.   (5(

»فتح الباري« )580/3).   (6(
»الـمغني« ))/8)3).   (7(

ينظــر يف ذلك »الـــمغني« )0/5)3( يف عدم وجوب الرتتيب يف أفعــال النحر، و)5/))3( يف    (8(
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يف حــني كان الـــمدنيون أكثــر أخــذًا بالشــدة واالحتياط، وال ســيا ســعيد بن 
الـــمسيب، وربا كان السبب يف ذلك هو ورعهم العام؛ ألن هذه الـــمسائل ينبني عليها 
احلــل واحلرمــة اللذان مهــا من أحكام الــرب، ال من وضع العباد، ثم إن الـــمدينة لـــم 
يكــن قد غلبها الوافدون نحــو مكة، وال كانت ملتقى حضــارات كالعراق، ولذا كانت 
الـــمسائل الفقهية حمدودة يف اجلملــة، وأكثرها أفتى فيه الصحابة، فلـــم يكن هناك كبري 

حاجة إىل استنباط جديد من آيات األحكام.

وأما أئمة الـــمفرسين من التابعني فقد جاءت شــهادات العلـمـــاء هلم بالتقدم يف 
الفقه والتخصص يف بعض فروعه.

وقد وجدت أن أكثر من شــهد له بذلك هو ســعيد بن الـــمسيب، فقد عدوه أفقه 
الفقهاء، وسيد العلـمـاء، وأفقه التابعني، وعالـم العلـمـاء))).

وكان الـــمقدم يف مســائل الطــالق النشــغاله بالقضــاء، فحفظ مســائل القضاء 
الـمروية عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم وأيب بكر، وعمر))).

ويعترب إبراهيم النخعي من أكثرهم فقهًا، ومروياته يف تفسري آيات األحكام غلبت 
عىل سائر ما نقل عنه يف التفسري مجلة)3).

وقد انشــغل إبراهيم بالفقه لقلة الرواية عنده، وكثرة الكذب الذي كان بالكوفة، 

عــدم وجوب من حلق عمدًا بعد الرمي وقبل التحلل، وجواز الرجوع من الطائف للوداع؛ ألنه 
قريب )339/5(، وغري ذلك.

يراجع ذلك يف ترمجته ))/ 370).   (((
»تاريخ أيب زرعة« ))/5)5).   (((

بلغت نســبة اآلثار الــواردة عنه يف آيات األحكام )0.38( من مجلــة ما نقل عنه، يف حني كانت    (3(
)0.34( عن سعيد بن الـمسيب، و)0.33( عن عطاء، و)3).0( عن الشعبي.
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لذا استعمل الـمقاييس عىل ما صح عنده من النصوص حتى لقد قال: إين أسمع احلديث 
الواحد فأقيس به مئة حديث))).

ويقول: فقست ما لـم أسمع با قد سمعته))).

فإذا كان هذا يف شــأن احلديث واحتياجه إىل ساعه والتثبت منه فال عجب حينئذ 
أن تكثر أقواله يف آيات األحكام؛ لعدم احتياجه إىل التثبت ألن القرآن تواتر عنده وعرفه 
كله، فكثرت اجتهاداته وأقيســته حتى قال محاد بن أيب ســليان: ما رأيت أحدًا قط كان 

أحرض قياسًا من إبراهيم)3).

وقد اختص إبراهيم بعلـــمه يف مســائل الصــالة، كا اختص عطاء بالـــمناسك، 
.(4( فقيل: كان علـم عطاء يف الـمناسك، وإبراهيم يف الصالة، واحلسن يف كلٍّ

أمــا جماهــد فمع أنــه كان من الـــمكثرين إال أنه لـــم ينــرصف إىل الفقــه، بل ربا 
كان ضعيفــًا يف بعــض فروعه كالفرائــض)5)، ولذا فهو أكثر موافقة يف مســائل األحكام 

البن عباس أكثر من عطاء وسعيد وسائر الـمكيني.

وبالنظر يف الـمنقول عن التابعني رأيت أن الشعبي يعترب من أكثرهم اتباعًا للظاهر 
من النص، فقد ورد عنه يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]البقرة: 5))[: أن 
ذلك يف الرجل حيلف عىل الـــمعصية قال: يرتك الـمعصية وال يكفر، ولو أمرته بالكفارة 

ألمرته أن يتم عىل قوله)6).

»الفتاوى الكربى« )7/3))).   (((
»الـمعرفة« ))/609).   (((

»العلل« ألمحد ))/53)( 355.   (3(
»تاريخ أيب زرعة« ))/683(، و»تاريخ دمشق« )))/638).   (4(

»العلل« ألمحد )85/3( )9)4.   (5(
»تفسري الطربي« )4/)44(، 4449، 4450.   (6(
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وعنه أيضًا يف الصيام قال: لو صمت الســنة كلها ألفطرت اليوم الذي يشــك فيه 
فيقال: من شعبان))).

ونلحظ ورعه يف تفسري آيات األحكام، فعند تفسريه لقوله تعاىل: ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ﴾ ]البقــرة: 78)[ قال: إنا ذلك يف 
قتــال عمية إذا أصيب من هــؤالء عبد، ومن هؤالء عبد، تكافَأا، ويف الـــمرأتني كذلك، 

ين كذلك، ثم يعقب فيقول: هذا معناه إن شاء اهلل))). ويف احلرَّ

وأبلغ من ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ ]النساء: 43[، 
فقد سئل الشعبي عن الـمجدور تصيبه اجلنابة، فقال: ذهب فرسان هذه اآلية)3).

وقــد رأيت أن الكوفيني تغلب عليهم مدرســة الرأي، فهــم يراعون فيا يفرسونه 
علة احلكم، ويبنون احلكم عليها، فمن ذلك:

مــا جاء عن النخعي يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ﴾ ]النور: 5[، فقد ســأله الشــعبي لـــم ال تقبل شــهادته؟ فقال: ألين ال أدري تاب أم 

ال؟)4).

ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺٺ﴾ ]البقرة: 0))[ قال إبراهيم: إين ألكره 
أن يكون مال اليتيم عندي عرة، حتى أخلط طعامه بطعامي، ورشابه برشايب)5).

الـــمرجع الســابق )0/3)4( 0)7) يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    (((
ڤ ڤ ڦ ﴾ ]البقرة: 83)[.

»تفسري الطربي« )360/3( )56)، و»فتح القدير« ))/76)).   (((
»تفسري الطربي« )387/8( 9578.   (3(

»تفسري الطربي« )8)/77).   (4(
»تفسري الطربي« )355/4( 99)4، 00)4، والعرة: القذر وما يتجنبه الناس.   (5(
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ويعترب البرصيون أكثر التزامًا يف اعتاد اآلثار يف تفســري آيات األحكام، وال ســيَّا 
قتادة حلافظته، والغالب أهنم ال يسندوهنا، بل يرسلوهنا كا هي عادهتم، والـــمالحظ أن 
ره للعامة، يف حني قلَّ أن  احلســن أجرأ عىل فتيا الناس يف مسائل النكاح والطالق؛ لتصدُّ

يتعرض قتادة لذلك، أو لغريه من دقيق الفقه.

جاء يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]احلرش: 
8[، قــال قتادة: هؤالء الـــمهاجرون تركــوا الديار، واألموال، والعشــائر، وخرجوا حبًّا 

هلل ولرســوله، واختاروا اإلســالم عىل ما فيه من الشــدة حتى لقد ذكر لنا أن الرجل كان 
يعصب احلجر عىل بطنه ليقيم به صلبه من اجلوع، وكان الرجل يتخذ احلفرية يف الشــتاء 

ما له دثار غريها))).

فعندما أراد قتــادة أن يبني مصارف الفيء غلبه حبه لألثر والوعظ، فأخرجه هبذه 
الصورة))).

ويــأيت احلســن يف الـــمرتبة الثانية بعــد قتادة، فيخــرج الكالم يف آيــات األحكام 
مصحوبًا باآلثار، إما رصاحة، وإما موافقًا يف تفسريه لألثر النبوي، فمن ذلك:

ما ورد يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴾ ]البقرة: )3)[، عن سليان بن 
أرقم أن احلسن حدثهم: أن الناس كانوا عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم يطلِّق 

»تفســري الطربي« )8)/40(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه لعبد بن محيد، وابن الـــمنذر    (((
عن قتادة بنحوه )05/8)).

ولـــمزيد من األمثلة يراجع »تفســري الطربي« اآلثار ذوات األرقــام: 063)، 984)، 4354،    (((
 ،(4087  ،(3973  ،((6(9  ،((367  ،((4((  ،9385  ،9383  ،8779  ،5547
6476)، )8)/76(، )8)/30)(، )5)/83(، )6)/75(، وقد سبق تفصيل يف ترمجته ))/ 

.((85
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الرجــل أو يعتق، فيقــال: ما صنعَت؟ فيقول: إنا كنت العبًا، قال رســول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلـــم: »من طلََّق العبًا، أو أعتَق العبًا فقد جاز عليه«، قال احلسن: وفيه نزلت: 

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴾))).

ويف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ہ ہ ہ ھھ ﴾ ]البقرة: )))[، قال احلســن: 
يبيتان يف حلاف واحد ـ يعني احلائض ـ إذا كان عىل الفرج ثوٌب))).

ومعلوم أن هذا فعُل النبي صىل اهلل عليه وسلـم كا يف »الصحيحني«، وغريمها)3).

وهكذا كان غالب كالم احلسن يف آيات األحكام)4).

* طرق االستنباط عند مفرسي التابعني:

لقد تعددت طرق االســتدالل واالستنباط عند التابعني، وفيا ييل بيان ألشهرها، 
وأوضحها مما استخرجته من األقوال الـمنقولة عنهم، فمن ذلك:

1 ـ مالحظة النسخ:

َر من اآليات)5). يالحظ التابعون الناسخ والـمنسوخ، فُيعِملون الـمتأخِّ

»تفسري الطربي« )3/5)( 3)49، و»زاد الـمسري« ))/67)(، و»فتح القدير« ))/43)).   (((
»تفسري الطربي« )380/4( 54)4.   (((

»صحيح البخاري« ))/0)6(، و»صحيح مسلـم« ))/95(، و»سنن أيب داود« )))/3))).   (3(
ولـمزيد من األمثلة عن احلسن تنظر اآلثار: 846)، 855)، 4)33، 3374، 4854، 4855،    (4(

.((30/(8( ،5540 ،5(09 ،49(3

وقد سبق بيان إمامة احلسن يف الفقه يف ترمجته ))/ 56)).  
وسـيأيت زيـادة بيـان هلـذه الــمسألة يف البـاب الرابـع عنـد بحـث أثرهـم يف أصـول التفسـري ))/    (5(

.(457
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وقد توســعت الـــمدرسة الـــمدنية ثم البرصية يف النســخ، يف حني لـــم تتوســع 
الـمدرستان الكوفية، والـمكية.

ومن أمثلة ذلك:

ما جاء عن ابن الـــمسيب يف الذي يطلق امرأته وقد فرض هلا: أنه قال يف الـمتاع: 
قد كان هلا الـــمتاع يف اآلية التي يف األحزاب، فلـمـــا نزلت اآلية التي يف البقرة جعل هلا 

ي، وال متاَع هلا، وإذا لـم ُيسمَّ فلها الـمتاُع))). النصف من َصداقها إذا ُسمِّ

وكذلــك رأى بكر بن عبد اهلل الـــمزين))) حتريــم خمالعة الزوجــة لزوجها، خمالفًا 
زون خلع الـمرأة من زوجها إذا أبغضته)3). بذلك مجيع الفقهاء الذين جيوِّ

قــال ابن قدامة: قال ابن عبد الرب بعد ذكر حديث اخللع: وال نعلـــم أحدًا خالفه 
إال بكر بن عبد اهلل الـــمزين، فإنه لـــم جيزه، وزعــم أن آية اخللع منســوخة بقوله تعاىل: 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]النساء: آية: 0)[)4).

ومن ذلك أيضًا اختالفهم يف نسخ الوصية بالـــمواريث، وسيأيت تفصيله آخر هذا 
الـمبحث.

»تفســري الطربي« )6/5))( 7))5، والـــمقصود بآية األحزاب قوله تعاىل: ﴿ڭ ۇ    (((
ۇ ۆ ۆ﴾ ]األحــزاب: 8)[، والـــمقصود بآية البقــرة: ﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴾ ]البقرة: 37)[.
هو بكر بن عبد اهلل الـــمزين البرصي أحد األئمة األعالم، يذكر مع احلســن، وابن سريين، وقال    (((
سليان التيمي: احلسن شيخ البرصة، وبكر الـمزين فتاها. ينظر: »السري« )4/)53(، و»طبقات 

ابن سعد« )09/7)).
»الـمغني« )0)/68)).   (3(

ينظر: »الـمغني« )0)/68)).   (4(
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ومن ذلك أيضًا استدالل ابن الـــمسيب، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس عىل 
جواز نكاح الزانية يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌڎ﴾ ]النور: 3[؛ ألهنا منسوخة باآلية التي بعدها ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ ]النور: )3[))).

وعن احلسن أنه قال: اآلية حمكمة غري منسوخة، ومعناها: أن الـــمجلود عىل الزنا 
ال ينكح إال زانية جملودة عىل الزنا))).

وكذلك استدالل بعض التابعني عىل عدم وجوب الوصية يف قوله تعاىل: ﴿ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴾ ]البقــرة: 80)[، وقالوا: إن 

اآلية منسوخة عىل خالٍف بينهم فيا نسخ منها عىل ثالثة أقوال:

األول: أن اآلية كلها منســوخة، وبه قال احلســن، وعكرمة، وجماهد، وســعيد بن 
جبري)3).

الثاين: أن اآلية نســخ منها الوصيــة للوالدين بآية الـــمواريث، وهو قول جماهد، 
والنخعي، وطاووس)4).

الثالث: أن الـــمنسوخ من اآلية الوصية لـــمن يرث دون من ســواهم، وهو قول 
قتادة، وقوٌل للحسن)5).

ينظر: »الناسخ والـــمنسوخ« للنحاس )ص: 9))(، و»اإليضاح لناسخ القرآن« لـــمكي )ص:    (((
359(، و»نواسخ القرآن« البن اجلوزي )ص: 404(، و»الدر« )30/6)).

»اإليضاح لناسخ القرآن« )ص: 359(، و»الناسخ والـمنسوخ« للنحاس )ص: 30)).   (((
»نواسخ القرآن« )ص: 59)(، و»الناسخ والـمنسوخ« للنحاس )ص: 3)(، و»اإليضاح لناسخ    (3(

القرآن« )ص: 43)).
»نواسخ القرآن« )ص: 58)).   (4(

»اإليضاح لناسخ القرآن« )ص: 43)).   (5(
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2 ـ االستدالل بالقراءة غري الـمتواترة:

قد يســتدل بعض التابعني عىل احلكم يف اآلية با ورد يف القراءات الشاذة من بيان 
أو مزيد إيضاح.

فمن ذلك اســتدالل عطاء، وجماهد، وعكرمة عىل وجوب التتابع يف كفارة اليمني 
بقراءة ابن مســعود، وأيب بــن كعب: )فصيام ثالثة أيام متتابعــات(، ولفظة )متتابعات( 

ليست يف رسم الـمصحف، فهي قراءة شاذة عىل ما سبق تقريره))).

ووجه االســتدالل هبذه القراءة بيَّنه ابن قدامة يف »الـــمغني«، فقال: وهذا إن كان 
قرآنًا فهو حجة؛ ألنه كالم اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وإن لـــم 
يكن قرآنًا فهو رواية عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم؛ إذ حيتمل أن يكونا سمعاه من النبي 
صىل اهلل عليه وسلـم فظنَّاه قرآنًا، فثبت له مرتبُة اخلرب، وال ينقص عن درجة تفسري النبي 

صىل اهلل عليه وسلـم لآلية، وعىل كال التقديرين فهو حجة جيب الـمصرُي إليه))).

ومن ذلك استدالل بعضهم كسعيد بن جبري، وحممد بن سريين عىل عدم وجوب 
السعي بني الصفا والـــمروة بقراءة ابن مســعود، وابن عباس، وأيب: )فال ُجناَح عليه أن 

َف هبا()3). ال يطوَّ

وكذلك اختلف التابعون يف حكم العمرة عىل قولني:

األول: الوجوب، وبه قال الشعبي، ومرسوق، وابن جبري، وعطاء.

ينظر: منهجهم يف القراءات ))/ )6)(، وتراجع اآلثار يف »تفسري الطربي« )0)/560).   (((
»الـمغني« )4)/9)5(، و»القواعد والفوائد« البن اللحام )ص: 55)).   (((

»أحــكام القرآن« البن العــريب ))/48(، و»أحكام القــرآن« للجصــاص ))/96(، و»اجلامع    (3(
ألحكام القرآن« للقرطبي ))/)8)(، و»بداية الـمجتهد« ))/358).
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الثاين: االستحباب، وبه قال إبراهيم، والشعبي يف رواية.

وقد كان لنظرهم يف القراءة غري الـمتواترة أثٌر يف وجه االستدالل لكل فريق:

فمن أدلة أصحــاب القول األول قراءة ابن مســعود: )وأقيموا احلج والعمرة إىل 
البيت(، وهذه القراءة رصحية يف الوجوب.

ويف الـــمقابل اســتدل اآلخرون عىل عدم الوجوب بقراءة الشعبي: )وأمتوا احلج 
والعمرُة هلل( برفع العمرة عىل االستئناف، وأهنا تطوع))).

3 ـ االستدالل بظاهر اآلية:

ويف هذا االستدالل ينظر التابعي إىل ظاهر النص، وال يعُدوه إىل غريه، وقد يرتبط 
بذلك لفتة فقهية دقيقة.

فمــن ذلــك ما رواه قتــادة عــن أيب العالية قال: ســافرت إىل مكــة، فكنت أصيل 
اء من أهل هذه الناحية، فقالــوا: كيف تصيل؟ قلت: ركعتني. قالوا:  ركعتــني، فلقيني ُقرَّ
أسنة أو قرآن؟ قلت: كل سنة وقرآن، فقد صىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم ركعتني، 

قالوا: إنه كان يف حرب! قلت: قال اهلل: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴾ ]الفتــح: 7)[، وقال: ﴿ی ی 
ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿ں ں﴾ ]النساء: )0)[))).

ومن ذلك ما قاله سعيد بن جبري يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ﴾ ]األحــزاب: 49[، قال: الطالق قبــل النكاح غري واقع؛ ألن اهلل تعاىل 

»تفسري الطربي« )48/4)).   (((
واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )5/9))( 3)03).   (((
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رتــب الطالق عىل النكاح حتى لو قال المــرأة أجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، أو قال: 
كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح، ال يقع الطالق))).

ويذهب سعيد بن الـــمسيب إىل حل الـمطلقة ثالثًا إذا نكحت ولـم توطأ، عماًل 
بظاهر قوله تعاىل: ﴿مئ ىئ يئ جبحب﴾ ]البقرة: 30)[، قال ابن الـــمنذر: ال نعلـم أحدًا من 

أهل العلـم قال بقول سعيد بن الـمسيب إال اخلوارج أخذوا بظاهر قوله سبحانه: ﴿مئ 
ىئ يئ جبحب﴾ ))).

ومن متســكهم بظاهر النــص أيضًا: ما أفتى به ابن ســريين، وأبو ِقالبة من حتريم 
اخللع إال أن جيد عىل بطنها رجاًل، متسكًا بظاهر قوله تعاىل: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ﴾ ]النساء: 9)[.

ومنه قول بعض التابعني كابن الـمسيب، وعطاء، وعروة بن الزبري، والقاسم بن 
حممد، وعيل بن احلسني، والشعبي بتحريم الصيام يف السفر، وأن من صام عليه القضاء.

اص: واحتج من أبى الصوم عىل الـمسافر، وأوجب عليه القضاء بظاهر  قال اجلصَّ
ة  قوله تعاىل: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴾ ]البقرة: 85)[، قالوا: العدَّ

واجبة يف احلالني؛ إذ ليس يف اآلية فرق بني الصائم، والـمفطر)3).

ويرى بعض التابعني وجوب عني الطعام والكســوة يف الكفارة عماًل بظاهر قوله 
تعــاىل: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ ]الـمـــائدة: 89[، 

»تفسري البغوي« )535/3).   (((
»الـمغني« )0)/549(، واجلمهور عىل وجوب وقوع الوطء حلديث امرأة رفاعة: »حتى تذوق    (((

عسيلته، ويذوق عسيلتها«، »الـمغني« )0)/548).
»أحــكام القــرآن« ))/4))(، وينظر: »أحــكام القــرآن« البن العريب ))/78(، و»الـــمحىل«    (3(

)6/)38(، 389، 390، و»تفسري الطربي« )3/)46).



280 تفسير التابعين

وإليه ذهب جماهد، وسعيد بن جبري، والنخعي إعاالً لظاهر النص))).

وقد جيمع التابعي بني األخذ بظاهر النص مع القراءة غري الـمتواترة، كا يف قوهلم 
بأن السعي بني الصفا والـمروة ليس واجبًا، وقد سبق بيان هذه الـمسألة قبل ورقات.

4 ـ األخذ بالعمومات وإطالق اآليات إال أن يرد ختصيص أو تقييد هلا:

وظهــر يف منهج التابعني أيضًا التوســع يف األخذ بالعــام، وتقديم عموم اآلية عىل 
غريه من األدلة.

ومن أبرز األمثلة عىل ذلك ما جاء عن ابن ســريين من جواز اإلفطار للصائم إذا 
ألـم به أدنى مرض كوجع اإلصبع)))؛ لعموم قوله تعاىل: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ 

.(3( ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴾ ]البقرة: 85)[؛ إذ لفظة )مريض( نكرٌة يف سياق الرشط، فتعمُّ

قــال ابن قدامة: وحكي عن بعض الســلف أنه أباح الفطر بــكل مرض حتى من 
وجع اإلصبع والرضس: لعموم اآلية)4).

ومن أمثلة ذلك أيضًا اســتدالل احلسن البرصي عىل عدم انقطاع متعة الـــمتمتع، 
وإن عــاد إىل بلــده؛ لعموم قولــه تعــاىل: ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ﴾ ]البقرة: 96)[، وهذا أوســع 

ما قيل يف الـمسألة)5).

»الـمغني« )3)/))5).   (((
»تفسري الطربي« )458/3( 856).   (((

يراجع يف ذلك »رشح الكوكب الـمنري« )40/3)).   (3(
»الـمغني« )404/4).   (4(

ويف الـــمسألة أقوال أخرى: أنه ينقطع بسفره، وينقطع برجوعه إىل بلده خاصة. وينظر يف ذلك:    (5(
»أحكام القرآن« للجصاص ))/88)(، و»الـمغني« )354/5).
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ويدخل يف ذلك أيضًا ما أثبته اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من تسوية الدية 
يف احلل واحلرم، واألشــهر احلرم أهنا اثنا عرش ألف درهم أخذًا بعموم قوله تعاىل: ﴿ڀ 

ڀ ڀ ڀ﴾ ]النساء: )9[، فإن لفظة )مؤمن( نكرة يف سياق الرشط، فتعم))).

ومن عمل التابعني بإطالق اآلية: اســتدالل ابن الـــمسيب، واحلسن، وطاووس 
عىل جواز عتق ولد الزنا يف الكفارة.

قال ابن قدامة: ولنا دخوله يف مطلق قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ﴾ ]النساء: )9[))).

وكذلك استدل طاووس بجواز عتق الـــمدبر يف الكفارة لإلطالق يف قوله تعاىل: 
﴿ٺ ٺ﴾ )3).

وكذلك استدل عطاء، وطاووس، وعكرمة، والقاسم، واحلسن، وجابر بن زيد، 
والنخعي، وقتادة عىل أن النذر إذا خرج خمرج اليمني بمنع نفسه أو غريه، أو حث به عىل 

يشء كقوله: إن كلـمت زيدًا فلله عيل احلج أو الصدقة أو الصوم، فهذا يمني.

قال ابن قدامة: فهذا يمني حكمه أنه خمري بني الوفاء با حلف عليه فال يلزمه يشء، 
وبــني أن حينث، فيتخري بني فعل الـــمنذور، وبــني كفارة اليمني، ويســمى نذر اللَّجاج، 
والغضب، وال يتعني عليه الوفاء به، وإنا يلزم نذر التربر، وهذا قول عمر، وابن عباس؛ 

ألنــه ال خمالــف هلم يف عرصهــم؛ وألنه يمــني، فيدخــل يف عموم قولــه تعاىل: ﴿ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]الـمـائدة: 89[)4).

يراجع يف ذلك »الـمغني« )))/5)، 6)).   (((
ينظر: »الـمغني« )3)/7)5).   (((

»الـمغني« )3)/6)5).   (3(
وينظر: »الـمغني« )3)/)46).   (4(
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وكاســتدالل عطاء بن أيب رباح عىل أن من حلــف عىل طالق، أو عتاق، ثم فعله 
ناســيًا فال حينث؛ لعموم قوله تعاىل: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓۓ﴾ ]األحزاب: 5[))).

ومن ذلك أيضًا اســتدالل ســعيد بن الـــمسيب، وعطاء بن أيب رباح، وعمر بن 
عبد العزيز عىل جواز اهلدي بذكران اإلبل، وأهنا كإناثها يف اإلجزاء، خالفًا لـــمن كرهه 

واستدالالً بعموم اآلية.

قــال ابن قدامة: ألن اهلل تعاىل قــال: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾ ]احلج: 
36[، ولـم يذكر ذكرًا، أو أنثى))).

ومنه أيضًا استدالل عطاء، والنخعي بأن اإلحصار يكون من الـــمرض والعرج، 
أو ذهــاب النفقــة، وكل ما صد عــن البيت كاإلحصار مــن العدو، وعليــه فله التحلل 
بذلــك، وهذا خالف مــن قرص اإلحصار عــىل إحصار العدو، وحجة هؤالء التمســك 

بعموم النص.

قال ابن قدامة: وألنه يدخــل يف عموم قوله تعاىل: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴾ 
]البقــرة: 96)[، حيققــه أن لفظ اإلحصار إنا هو للـــمرض ونحوه، يقال: أحرصه الـــمرض 

إحصارًا، فهو حمرص، وحرصه العدو حرصًا فهو حمصور)3).

5 ـ ختصيص العام:

فمــع أن أكثر ما وقفت عليه من اآلثار عــن التابعني كانت يف األخذ بالعمومات، 

وينظر: »الـمغني« )3)/447).   (((
»الـمغني« )457/5).   (((
»الـمغني« )03/5)).   (3(



283الباب الثالث: مصادر التابعين في التفسير ومناهجهم

إال أنه يف الـمقابل جاء عنهم ختصيص للعموم بالـمعنى والنظر العقيل))).

فمن ذلك ما جاء يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴾ ]البقرة: 97)[، فقد قال 
مجــع من الـــمفرسين بتحريم اجلدال يف احلــج، ورأى آخرون أن اجلــدال باحلق جائز يف 
احلج وغريه، واجلدال الـــمحرم حرام يف احلج وغريه، لذا فإن اآلية وإن كانت عامة فإن 
النظر الصحيح يقتيض ختصيصها، وتوجيه الـــمصدر إىل غري ذلك الـــمعنى الذي ذهبوا 
إليه، فيكون هذا األسلوب خربًا من اهلل تعاىل عن استقامة وقت احلج عىل ميقات واحد 

ال يتقدمه، وال يتأخره))).

فعن جماهد يف قوله: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴾ قال: قد استقام احلج، وال جدال فيه)3).

وعن السدي نحوه)4)، ورجحه الطربي، وضعف خالفه)5).

6 ـ محل الـمطلق عىل الـمقيد:

ومــن طرق االســتدالل عند التابعني محل الـــمطلق عىل الـــمقيد، وقد ظهر ذلك 
عندهم يف غري ما موضع.

ومن أبرز هذه الـــمواضع محلهم الدم الوارد ذكــره يف قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ 

ينظــر: يف التخصيص بالـــمخصص الـــمنفصل )العقل النظــري(، و»رشح الكوكب الـــمنري«    (((
.((80/3(

العمــوم مأخوذ من كون لفظة )جدال( نكرة يف ســياق النفي، وهي تعم. ينظر: »رشح الكوكب    (((
الـمنري« )37/3)).

»تفسري الطربي« )46/4)( 3704، 3705، 3707، ))37، 3)37، 5)37.   (3(
»تفسري الطربي« )47/4)( 3709.   (4(

»تفسري الطربي« )49/4)).   (5(
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ٻ ٻ﴾ ]الـمـائدة: 3[ عىل أن الـمراد به الدم الـمسفوح دون غريه، فعن قتادة قال: حّرم 
الدم ما كان مسفوحًا، وأما حلم خالطه دم فال بأس به))).

وعــن عكرمة يف قوله: ﴿ہ ہ ھ﴾، قال: لوال هذه اآلية لتتبع الـمسلـــمون 
من العروق ما تتبعت اليهود))).

7 ـ االستدالل بالـمفهوم:

أـ االستدالل بمفهوم الـموافقة:

مفهوم الـــموافقة، وهو ما يسمى بفحوى اخلطاب إذا كان أوليًا، وبلحن اخلطاب 
إذا كان مساويًا)3)، هو من احلجج عند اجلمهور، ونقل يف ذلك اإلمجاع)4)، وقد ورد عن 

التابعني االستدالل به عىل األحكام.

فمن ذلك: ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]النساء: 
)9[ فقد اســتدل بذلك الـــمفهوم الزهري، فجعل الكفارة واجبة يف قتل العمد؛ ألهنا إذا 

وجبت يف قتل اخلطأ ففي العمد أوىل؛ ألن الـمأثم منه أعظم)5).

ب ـ االستدالل بمفهوم الـمخالفة:

مفهــوم الـــمخالفة وهــو دليل اخلطاب، وهــو ما خيالف منطــوق اخلطاب، وهو 
خمتلف يف حجيته ورشوطه عند أهل العلـم باألصول)6).

»تفسري الطربي« )))/93)( 4087).   (((
»تفسري الطربي« )))/93)، 94)( )408)، 4089).   (((

»رشح الكوكب الـمنري« )3/)48).   (3(
الـمرجع السابق )483/3).   (4(

»الـمغني« )))/8))).   (5(
»رشح الكوكب الـمنري« )488/3، 489).   (6(
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وقد ورد االســتدالل به عن التابعني، ففي تفسري قوله تعاىل: ﴿ۉ ې ې ې 
ې ى ى ائ ائ ەئ ﴾ ]الـمـائدة: 95[.

استدل بذلك طاووس، والقاسم، وسالـــم، وعطاء، وجماهد بمفهوم الـــمخالفة 
ن قتل صيد احلرم خطأ؛ ألن اهلل تعاىل أوجبه عىل  لكلـــمة )متعمدًا(، فأسقطوا اجلزاء عمَّ

الـمتعمد))).

وقريــب مــن ذلــك ما جاء أيضًا يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ 
ہ﴾ ]النور: )3[، فذكر سبحانه الـــمحارم، ولـــم تذكر اآلية األعام، واألخوال، 
واألجانــب، فمفهــوم اآليــة احتجاب الـــمرأة عن غري الـــمذكورين، وهذا مسلـــم يف 

األجانب، أما األعام، واألخوال، فال يسلـم هذا الـمفهوم.

فبني الشــعبي ســبب ذلك فقال: لئال يضعها العم عند ابنه، وهو ليس بمحرم هلا، 
وكذا اخلال، فيفيض إىل الفتنة))).

8 ـ بيان الـمجمل:

قد خيتلف التابعون يف حكم مســألة بسبب اختالفهم يف بيان الـــمجمل، فيحمله 
بعضهم عىل يشء، واآلخرون عىل يشء آخر، فمن ذلك اختالفهم يف القرء الذي حتسب 

به عدة الـمطلقة، هل هو احليض أو هو الطهر؟ عىل قولني:

) ـ أهنــا تكون باحليض، وبه قــال جماهد، وقتادة، وعكرمة، والنخعي، والســدي 
واحلسن، وهو قول عمر، وابن مسعود، واألشعري.

»الـمحىل« )7/))3، 3)3).   (((
»الربهــان« ))/)8)(، وعنــون لــه الزركــيش بقوله: )قد يســتنبط احلكم من الـــمسكوت عن    (((

اليشء(.
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) ـ أهنــا تكــون بالطهر، وبه قالت عائشــة، وابن عمر، ورواه ســعيد عن زيد بن 
ثابت))).

أدلة أصحاب القول األول:

قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ چ چ چچ﴾ ]البقــرة: 38)[، قالوا: إن القرء 
هنا هو احليض.

فعن مهام بن حييى قال: سمعت قتادة يف قوله: ﴿ڃ ڃ چ چ 
چچ﴾ يقول: جعل عدة الـــمطلقات ثالث حيض، ثم نسخ منها الـــمطلقة التي طلقت 

قبل أن يدخل هبا زوجها، والالئي يئسن من احليض، والالئي لـم حيضن، واحلامل.

وعن عطاء اخلراســاين، عن ابن عباس ﴿ڃ ڃ چ چ چچ﴾ 
قال: ثالث حيض))).

عن معمر عن رجل سمع عكرمة قال: األقراء احليض، وليس بالطهر، قال تعاىل: 
﴿ پ پ﴾، ولـم يقل: )لقرئهن()3).

عــن إبراهيم النخعي: أنه رفــع إىل عمر فقال لعبد اهلل بن مســعود: لتقولن فيها، 
فقال: أنت أحق أن تقول! قال: لتقولن، قال: أقول: إن زوجها أحق هبا ما لـــم تغتســل 

من احليضة الثالثة. قال: ذاك رأيي وافقت ما يف نفيس. فقىض بذلك عمر)4).

»تفسري الطربي« )506500/4).   (((
»تفسري الطربي« )500/4( 4670.   (((
»تفسري الطربي« )4/)50( )467.   (3(
»تفسري الطربي« )4/)50( 4675.   (4(
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عن النخعي عن قتادة: أن عمر بن اخلطاب قال البن مسعود،... فذكر نحوه))).

وعن احلسن قال: قال عمر: هو أحق هبا ما لـم تغتسل من احليضة الثالثة))).

وعــن احلســن: أن رجاًل طلــق امرأتــه تطليقــة أو تطليقتني، ثــم وكل هبا بعض 
أهله، فغفل اإلنســان حتى دخلت مغتســلها، وقربت غســلها، فأتاه فآذنه، فجاء فقال: 
إين قــد راجعتــك، فقالــت: كال واهلل! قال: بــىل واهلل! قالت: كال واهلل! قــال: بىل واهلل! 
قال: فتخالفا، فارتفعا إىل األشــعري، واســتحلفها باهلل: لقد كنِت اغتسلِت، وحلَّت لِك 

الصالة، فأبت أن حتلف فردَّها عليه)3).

وعن أيب قالبة قال: أخربنا معمر عن قتادة قاال: راجع امرأته حني وضعت ثياهبا 
تريد االغتسال، فقال: قد راجعتك. فقالت: كال! فاغتسلت، ثم خاصمها إىل األشعري، 

فردها عليه.

وعــن إبراهيم أن عمر بن اخلطــاب ـ ريض اهلل عنه ـ قال: حيــل لزوجها الرجعة 
عليها حتى تغتسل من احليضة الثالثة، وحيل هلا الصوم)4).

أدلة أصحاب القول الثاين: قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ چ چ چچ﴾ 
قالوا: إن القرء هنا الطهر، وليس احليض.

وعن عائشــة قالت: إذا دخلت الـــمطلقة يف احليضة الثالثة فقد بانت من زوجها، 
وحلت لألزواج.

»تفسري الطربي« )4/)50( 4677.   (((

»تفسري الطربي« )4/)50( 4680.   (((

»تفسري الطربي« )503/4( 4687.   (3(

»تفسري الطربي« )505/4( 4695.   (4(
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قال الزهري: قالت عمرة: كانت عائشة تقول: القرء الطهر، وليس باحليضة الثالثة 
فقد بانت، وكان ابن عمر يقوله))).

9 ـ دالالت األمر والنهي:

لألمــر والنهي دالالت عدة، ومن ذلــك داللة األمر عىل الوجوب، وداللة النهي 
عىل التحريم والفساد.

وقد جاء عن التابعني يشء من ذلك، فما وقفت عليه مما يفهم منه ذهاب بعضهم 
إىل أن األمر الـــمجرد عــن القرينة يفيد الوجــوب: ما جاء يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ﴾ ]الطالق: )[، استدل 
بذلك ســعيد بن الـــمسيب، واحلســن، وجابر بن زيد عىل وجوب اإلشهاد يف الرجعة، 

قال ابن قدامة: وظاهر األمر الوجوب))).

ومن ذلك أيضًا: ما ورد عنهم يف االستدالل عىل وجوب العمرة باألمر الوارد يف 
قوله تعاىل: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭڭ ﴾ ]البقرة: 96)[.

ومن باب داللة النهي عىل الفساد:

مــا جاء عن القاســم بن حممد أنه فســخ بيعًا وقــع يف وقت اجلمعــة لقوله تعاىل: 
﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ﴾ ]اجلمعة: 9[)3).

وكذلك اســتدالل عطــاء، وجماهــد، والشــعبي، والنخعي، والقاســم، وغريهم 
عىل بطالن اخللع، وحتريم أخذ العوض إذا أكرهت الـــمرأة عليه بســبب َعْضل الزوج، 

تنظر اآلثار يف »تفسري الطربي« )506/4ـ 0)5).   (((
»الـمغني« )0)/559(، و»الـمحىل« )))/67)).   (((

وينظر يف ذلك »الـمحىل« )9/5))).   (3(
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ومضارهتــا بالرضب، والتضييق؛ لقوله تعــاىل: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ﴾ ]البقــرة: 9))[، وقوله تعــاىل: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]النســاء: 9)[، والنهــي هنــا يقتيض التحريم، وفســاد 

الـمنهي عنه))).

10 ـ االستدالل بالعرف:

االســتدالل بالعرف أمر درج عليه األصوليون، وإن كانوا اختلفوا يف جعله دلياًل 
. مستقالًّ

ويف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى﴾ ]الـمـــائدة: 89[ الحــظ التابعون أن اآلية أحالت يف تقديــر ذلك إىل العرف، ولذا 

ذهبوا يف تفسريها إىل مذاهب شتى:

فجاء عن َعبِيدة: أنه اخلبز والسمن.

وعن ابن ســريين: أفضله اخلبز، واللحم، وأوسطه اخلبز والسمن، وأخسه اخلبز 
والتمر.

وعن احلسن قال: خبز وحلم، أو خبز وسمن، أو خبز ولبن.

واختلفــوا يف مقدار ذلك: هل هــو معني من حنطة، أو صاع من ســائر احلبوب، 
أو من واحد من متر ومن بر، أو غري ذلك؟

وكذلك يف مقدار الكسوة: هل هي ثوب أو ثوبان، أو قميص، أو رداء، أو إزار، 
أو عباءة، أو يشء من ذلك مع عامة.. إلخ؟))).

»الـمغني« )0)/)7)).   (((

»الـمغني« )3)/0)5).   (((
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وهــذا كله منهــم مراعاة للعرف يف وقتهم، مما دلَّ عىل اعتادهم عليه حجة يف مثل 
هذا، واهلل أعلـم.

11 ـ االستنباط من اللغة، وعادات العرب، وأسباب النزول:

لـــم يغفل التابعون اللغَة عند اســتنباطهم األحكام الرشعية من القرآن، وهذا أمر 
بدهي؛ ألن القرآن نزل بلغة العرب، فمن لـــم يعرفها فكيف يمكن أن يفهم الـــمراد من 

األوامر والنواهي؟))).

إال أنني رأيت أهنم لـم يغفلوا أيضًا أسباب النزول، وعادات العرب يف اجلاهلية، 
فوضعوها نصب أعينهم حتى يتعرفوا عىل األحكام من خالهلا))).

فمــن ذلك ما جــاء يف آيات احلج يف ســورة البقرة قــال تعاىل: ﴿ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴾ ]البقرة: 98)[، وأنه لـمـا كان اهلل تعاىل قد منع اجلدال 
يف احلج، وكانت الـــمعامالت التجارية تفيض إىل اجلدال والـــمخاصمة، كانت التجارة 
مظنة الـمنع، وأيضًا لـمـا حظر لبس الـمخيط واإلنسان قد يكون شديد احلاجة، وكانت 

التجارة مظنــة احلظر، فمن أجل ذلك قال اهلل تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چچ﴾)3).

فإذا قيل: فإن الفعل الـــمذكور يف اآلية نكــرة يمكن أن حيمل عىل الفعل الرشعي 

ومــن ذلك ما مّر من اختالفهم يف معنى القــرء يف قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ چ چ    (((
چچ﴾.

مّر بيان ذلك ))/ 57، 04)).   (((
»تفسري آيات األحكام« لـمحمد عيل السايس ))/08)).   (3(
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كاالســتزادة من الصالة، أو الصيام، وقراءة القرآن يف احلج، فا الذي جيعلنا نقرصه عىل 
التجارة ونحوها علـمـا أن هذا خروج بالعموم من عمومه؟))).

فاجلواب: ما نجده عند جماهد، وقتادة، والربيع، فقد بينوا لنا سبب نزول اآليات؛ 
وذلــك أن العرب كانوا حيجون، وال يتجرون، ويتحرجون من التجارة يف احلج، فنزلت 

هذه اآلية))).

فصار ســبب النزول معينًا عىل فهم معنى اآلية، وكا يظهر فال معرفة لنا به إال إذا 
كنا عىل علـم بعادات العرب يف اجلاهلية.

ويف قوله تعاىل: ﴿ گ گ گ گ﴾ ]البقرة: 99)[، نجد أنفسنا بني أمرين:

األول: أن تكون اإلفاضة الـمذكورة من عرفات.

الثــاين: أن تكــون اإلفاضة هي اإلفاضــة من مزدلفــة قبل طلوع الشــمس، وقد 
استشكل كل من األمرين.

أما بالنســبة لألول فألن اهلل قال قبل ذلك: ﴿چ چ ڇ ڇ﴾، وهنا 
قال: ﴿ک ک﴾، والـمعروف أن اإلفاضة واحدة.

وأمــا بالنســبة للثاين فألن )حيث( للظرفية الـــمكانية، والقــول الثاين يدور حول 
اإلفاضــة قبل طلوع الشــمس؛ أي: الزمانية، ثم لفظ )الناس( من أســاء األجناس التي 

تدل عىل العموم.

وبســبب هذا اإلشــكال يف فهم اآليــة نجد أئمــة التابعني يرجعــون يف فهمها إىل 

سبق أن الراجح عند األصوليني أن النكرة يف سياق النفي تعم.   (((
»تفسري الطربي« )4/)6)، 69)( )376، 3777، )378، 3787.   (((
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عادات العرب، فيوردون ســبب ذلك، وهو أن قريشــًا كانت تقول: نحن احلُْمس، أهل 
احلرم، وال نخلف احلرم، ويبقون يف مزدلفة، فأمروا أن يبلغوا عرفة، جاء هذا عن جماهد، 

وقتادة، والسدي، والربيع، وغريهم))).
وبذلــك عرفنــا أن الـــمراد هو اإلفاضة مــن عرفات، ثم بعد ذلك يســهل توجيه 
اإلشكال بأن تكون )ثم( بمعنى الواو، أو أن )ثم( للرتتيب الذكري، أو أن )ثم أفيضوا( 

معطوف عىل قوله: )واتقون(.

وقد أجاز بعضهم أن تكون هذه اآلية متقدمة عىل تلك، ولكنه جمرد احتال))).
ۀ ۀ  ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  تعــاىل:  قولــه  ويف 
ا فيشمل  ہ ہہ﴾ ]البقرة: 00)[ نجد يف هذه اآلية األمر بالذكر، والذكر قد يكون عامًّ
كل مــا دل عليه اســم اجلنس هذا، وقد خيصص فيكون الـــمراد التكبــري بعد الصالة يف 
يوم النحر، وأيام الترشيق؛ ألنه لـــم يعرف يف هذه األيام ذكر خاص إال هذا الذكر، وقد 

يكون الـمراد غري ذلك.

ولذا نجد أئمة التفســري يرجعون يف اســتنباط احلكم من اآليــة إىل عادات العرب 
التي أشارت اآلية إليها ﴿ڻ ۀ ﴾، وهي أن القوم يف جاهليتهم بعد فراغهم 
من حجهم ومناســكهم كانوا جيتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم، فأمرهم اهلل يف اإلسالم 
أن يكــون ذكرهم بالثناء والشــكر والتعظيــم لرهبم، وقولــه: ﴿ۀ ہ ہہ﴾؛ أي: 
)بل( أشــد ذكرًا، وجاء هذا الـــمعنى عن جماهــد، وقتادة، وســعيد بن جبري، وعكرمة، 

وغريهم)3).

»تفسري الطربي« )87/4)( 3835، 3839.   (((
انظر هذه األجوبة يف »تفســري آيات األحكام« للســايس ))/0))(، وقد أجاب عىل اإلشــكال    (((

الثاين بأن )حيث( يمكن أن تكون للتوقيت بالـمكان، كا أهنا للتوقيت بالزمان.
»تفسري آيات األحكام« للسايس ))/)))).   (3(
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فتكــون اآلية تربية هلم لتحويلهم عن هذه العــادة القبيحة، فإن األرىض بكم وقد 
أنعــم اهلل عليكم بشــهود احلج أن تشــغلوا بذكر اهلل ال بذكر آبائكــم، يعني توافروا عىل 
ذكــره كا كنتم تتوافرون عىل ذكرهم، بل هــذا أوىل؛ ألن ذكركم وثناءكم عىل آبائكم قد 

يكون كذبًا))).

ولذا فلـمـــا أمر اهلل بالذكر عقبه ما يكون من الناس يف الدعاء؛ ليأخذوا بأحســن 
األحــوال، ويرتكوا غريه: فقــال: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ﴾ ]البقرة: 00) ـ )0)[.

12 ـ موقف التابعني من إطالق األحكام التكليفية:

الـمقصود باألحكام التكليفية: األحكام اخلمسة التي هي الفرض، والـمستحب، 
والـمباح، والـمكروه، واحلرام.

وذهب بعض أهل العلـــم إىل زيادة الواجب، وهــم احلنفية الذين جعلوا الفرض 
ما يثبــت بالقرآن والـــمتواتر، والواجــب ما ثبت بخالف ذلــك)))، وإال فإن الصحابة، 
وأئمة التابعني، لـم يكونوا يفرقون بينها، وعىل ذلك اجلمهور، وإليه ذهب احلنفية أيضًا؛ 
أي: التفريق بني الـــمكروه حتريًا، والـــمكروه تنزيًا، وجعلوا كراهة التحريم أقل مرتبة 

من احلرام)3).

»تفسري الطربي« )87/4)(، اآلثار 3835، 3839.   (((
يراجع يف ذلك: »فواتح الرمحوت« ))/58(، و»رشح الكوكب الـمنري« ))/345).   (((

ينظر: »فتح الباري« ))/363( 559، )8/3)3).   (3(
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وأمــا كراهة التنزيه فهي ال تنايف اإلباحة، هذا ما اســتقر عليــه القول يف األحكام 
التكليفية))).

وقــد الحظت أن أئمة التابعني لـــم يكونوا يطلقون األحــكام التكليفية )احلرام( 
أو )الوجوب( إال فيا كان فيه الدليل قطعيًا، ولذا فمع اســتقرائي الســتنباطاهتم احلكم 
ا يطلق التحريم أو اإلجياب يف مسائل االجتهاد،  من آيات األحكام لـم أحلظ هلم قوالً شاذًّ
بل كانت أقواهلم وفتاواهم تدور حول أمَري: )يعجبني(، )ال ينبغي( ونحو ذلك، حتى 
الـمدرسة البرصية التي كانت متيل لـمنهج الوعظ، وكانت عباراهتا شديدة لـم تكن تطلق 
األحكام القطعية يف موارد االجتهاد، وقد تبني يل ذلك من خالل اســتقراء ما ورد عنهم 
من اجتهادات يف التفسري واالستنباط، وهم يف هذا كله متأدبون بأدب القرآن الكريم))).

ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]النحل: 6))[، وقوله: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ﴾ ]األنعام: 50)[.

* * *

»فواتح الرمحوت« ))/58).   (((
»فتح الباري« )50/4)).   (((



الـمبحث الرابع

منهجهم يف تلقي ورواية اإلسرائيليات

إن التفسري ثروة ضخمة، وبحر ال ساحل له، فهو علـــم حيتاج من اإلنسان علومًا 
ومعــارف عظيمــة متنوعة، من لغة، وإعــراب، وبالغة، وفقه، واطــالع عىل اخلالفات، 

والفرق، والتاريخ، وغري ذلك من العلوم.

وكان مــن الـــمتوقع أن يصطدم الـــمفرسون بروايات أهل الكتــاب عن كتبهم، 
وحيدث عند الـمسلـــمني رد فعل لذلك، إال أنه مما ســهل خطب هذا األمر وجود اآلثار 
النبويــة التــي توضح لنا الـــموقف مــن مرويات أهل الكتــاب، فإن اآلثار الــواردة عنه 
صىل اهلل عليه وسلـم منها ما قد نسخ بغريه، وهي آثار الـمنع الـمطلق، ولـم يبلغ النسخ 
بعضهم فتشــدد يف منع الرواية عنهم مطلقًا، ومنهم من فهم من الرخصة أمرًا أوســع مما 

جاءت به، فانطلق يف روايته عنهم.

وأحــاول يف هذا البحث أن أبني منهج التابعني يف تلقــي اإلرسائيليات وأدائها يف 
التفســري خاصة، وال ســيَّا أن الرواية عن بني إرسائيل كثرت يف عرص متأخري التابعني 
من مثل الســدي، وغريه، وإن كان قبله قد ظهر كعب األحبار، ووهب بن منبه؛ إال أهنم 

أقل منه يف هذا الباب، ثم إهنم ليسوا من مشاهري مفرسي التابعني))).

ومرادي بذلك أهنم ليســوا ممن صارت هلم شــهرة بالـــمعنى الذي ذكرته يف مقدمة فصل أشــهر    (((
رجال الـمدارس ))/ 87).
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إرسائيل: اســم أعجمــي مركب من )إرسا( وهــو العبد، و)إيل( من أســاء اهلل، 
فكأنه عبد اهلل))).

وإرسائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصالة والسالم، ومن ذريته 
كانت اليهود.

واإلرسائيليــات الـــموجودة يف كتب التفســري ليســت كلها من اليهــود، بل منها 
ما هو عن النصارى، فكان الـــمتوقع أن تكون التســمية تشمل ما ورد عن أهل الكتاب 
يودًا كانوا أو نصارى، إال أن الذي درج هو تســميتها باإلرسائيليات نســبة لليهود ذرية 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصالة والسالم، وهذه التسمية تسمية أغلبية لعدة 

أسباب:

) ـ وجود النص النبوي )وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج(.

) ـ كثرة اليهود يف الـمدينة، وقلة النصارى هبا))).

3 ـ الرواية عن اليهود أكثر عددًا، فبالنظر إىل الـــمروي عن موســى وعيسى نجد 
الـــمروي عن موســى أكثر عددًا)3)، حتى عنــد أهل الكتاب، وقد يرجع الســبب إىل أن 

عيسى عليه السالم لـــم ينســخ كل رشيعة موسى، وإنا بعضها، ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇۇ﴾ ]آل عمران: 50[، و﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]آل عمران: 50[.

كل هذه األســباب وغريها كانت الباعث عىل تســمية الـــمروي عن أهل الكتاب 
باإلرسائيليات، وإن كان منه ما هو ليس عن بني إرسائيل.

وفيه أقوال أخرى تنظر يف »البحر الـمحيط« ))/)7)).   (((
»علوم القرآن والتفسري« لعبد اهلل شحاتة )ص: 45)).   (((

»اإلرسائيليات والـموضوعات يف كتب التفسري« )ص: 4)).   (3(
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* اإلرسائيليات بني القبول والرد:

ورد يف شــأن احلديــث عــن أهل الكتــاب أخبار صحيحــة، منها ما يمنــع ومنها 
ما يبيح، وهلذا اختلف أهل العلـم يف الـمراد هبا.

فعن جابر بن عبد اهللـ  ريض اهلل عنها ـ أن عمر بن اخلطابـ  ريض اهلل عنه ـ أتى 
النبي صىل اهلل عليه وسلـــم بكتاب أصابه من بعــض أهل الكتاب، فقرأه النبي صىل اهلل 
كون))) فيها يا ابن اخلطاب؟! والذي نفيس بيده لقد  عليه وسلـــم فغضب، فقال: »أُمتهوِّ
جئُتكــم هبا بيضاَء نقيًَّة، ال تســألوهم عــن يشء فيخربوكم بحق فتكذبــوا به، أو بباطل 
فتصدقوا به، والذي نفيس بيده لو أن موسى صىل اهلل عليه وسلـم كان حّيًا ما وِسَعه إال 

أن يتَّبَِعني«))).

وعن أيب هريرةـ  ريض اهلل عنه ـ قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعربانية، 
قوا  وهنا بالعربية ألهل اإلسالم، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم: »ال تصدِّ ويفرسِّ

بوهم، وقولوا: آمنَّا باهللِ وما ُأنِزَل إلينا«)3). أهَل الكتاِب، وال تكذِّ

وعن عبد اهلل بن عمرو: أن النبي صىل اهلل عليه وسلـم قال: »بلُِّغوا عنِّي ولو آيًة، 
ْأ مقَعَده من الناِر«)4). دًا فليتبوَّ ثوا عن بني إرسائيَل وال حرَج، ومن كذَب عيلَّ متعمِّ وحدِّ

التهــوك: التحــري، ويف احلديث: »أمتهوكون أنتــم كا هتوكت اليهود والنصارى«، قال احلســن:    (((
معناه متحريون. ينظر: »خمتار الصحاح« )ص: 8)6).
رواه أمحد يف »مسنده« )387/3( 64)5)، ط شاكر.   (((

رواه البخاري يف »صحيحه«، كتاب التفسري، باب: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾. ينظر: »الفتح«    (3(
.4485 )(70/8(

رواه البخــاري يف »صحيحــه«، كتــاب أحاديث األنبياء، بــاب ما ذكر عن بنــي إرسائيل. ينظر:    (4(
»الفتح« )496/6( )346، ورواه الرتمذي يف »ســننه«، كتاب العلـــم، باب ما جاء يف احلديث 
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فهذه بعض األحاديث التي رويت يف هذا الباب، والظاهر أن احلديث األخري هو 
الرخصة الـمتأخرة؛ لـمـا تقرر من أن الرخصة إنا تكون بعد العزيمة، يؤيِّده فهُم الراوي 
حلديث اإلباحة منه، وهو عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وكان أكثر الصحابة حديثًا عن 

أهل الكتاب.

قــال ابن حجر: قوله: )وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج( أي: ال ضيق عليكم 
يف احلديث عنهم؛ ألنه تقدم منه صىل اهلل عليه وسلـــم الزجر عن األخذ عنهم والنظر يف 
كتبهم، ثم حصل التوســع يف ذلك، وكأن النهي وقع قبل اســتقرار األحكام اإلسالمية، 
والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لـمـا زال الـمحذور، وقع اإلذن يف ذلك؛ لـمـا يف ساع 

األخبار التي كانت يف زماهنم من االعتبار))).

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أن ذكر حديث اإلباحة: وهلذا كان عبد اهلل بن 
عمرو قد أصاب يوم الريموك زاملتني من كتب أهل الكتاب، فكان حيدث منها با فهمه 
من هذا احلديث من اإلذن يف ذلك، ولكن هذه األحاديث اإلرسائيلية تذكر لالستشهاد، 

ال لالعتقاد))).

وقــد ورد يف معنــى احلديث أقــوال أخر، يقول ابن حجر: وقيــل: ال حرج يف أن 
ال حتدثــوا عنهــم؛ ألن قوله أوالً: )حدثوا( صيغة أمر تقتيض الوجوب، فأشــار إىل عدم 

الوجوب، وأن األمر فيه لإلباحة بقوله: )وال حرج(؛ أي: يف ترك التحديث عنهم.

وقيل: الـــمراد رفع احلرج عن حاكي ذلك لـمـا يف أخبارهم من األلفاظ الشنيعة، 

عن بني إرسائيل )39/5( 669).
»فتح الباري« )498/6).   (((

»جمموع الفتاوى« )3)/366).   (((
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ٺ﴾  ﴿ٺ ٺ  وقوهلــم:   ،](4 ]الـمـــائدة:  ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ﴾  قوهلــم:  نحــو 
]األعراف: 38)[.

وقيل: الـــمراد ببني إرسائيل: أوالد إرسائيل نفسه، وهم أوالد يعقوب، والـمراد 
حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف، وهذا أبعد األوجه.

وقال مالك: الـمراد جواز التحدث عنهم با كان من أمر حسن، أما ما علـم كذبه 
فال.

وقيل: الـمعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد يف القرآن، واحلديث الصحيح.

وقيــل: الـــمراد جواز التحــدث عنهم بأي صــورة وقعت من انقطــاع، أو بالغ؛ 
لتعذر االتصال يف التحدث عنهم، بخالف األحكام اإلسالمية، فإن األصل يف التحدث 

هبا االتصال، وال يتعذر ذلك لقرب العهد.

وقال الشــافعي: من الـــمعلوم أن النبي صــىل اهلل عليه وسلـــم ال جييز التحدث 
بالكذب، فالـــمعنى: حدثوا عــن بني إرسائيل مما ال تعلـــمون كذبه، وأمــا ما جتوزونه 
َثكــم أهُل الكتاِب فال  فــال حرج عليكم يف التحدث بــه عنهم، وهو نظري قوله: »إذا حدَّ
بوهم«، ولـم يرد اإلذن وال الـمنع من التحدث با يقطع بصدقه))). قوهم، وال تكذِّ تصدِّ

ثم ذكر ابن حجر بعض أحاديث الـــمنع، فقال: قال ابن بطال عن الـمهلب: هذا 
النهي إنا هو يف ســؤاهلم عا ال نص فيه؛ ألن رشعنا مكتٍف بنفســه، فإذا لـــم يوجد فيه 
نص، ففي النظر واالستدالل غنى عن سؤاهلم، وال يدخل يف النهي سؤاهلم من األخبار 

الـــمصدقة لرشعنا، واألخبار عن األمم السالفة، وأما قوله تعاىل: ﴿ڭ ڭ ۇ 

»فتح الباري« )499498/6).   (((
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ۇ ۆ ۆۈ﴾ الـــمراد به: من آمن منهم، والنهي إنا هو عن سؤال من لـــم يؤمن 
منهم.

ا با يتعلق بالتوحيد والرسالة الـــمحمدية، وما أشبه  وحيتمل أن يكون األمر خمتصًّ
ذلك، والنهي عا سوى ذلك))).

تقرر من ذلك أن اإلذن بالتحديث هو الرافع الـمبيح، فالـمعلوم أن أحاديث أهل 
الكتاب فيها كذب كثري، وهذا كا جاء يف كالم مالك والشافعي مما ال حتل روايته.

وكذلــك عندهــم ما ال يتوقف ثبــوت ديننا عليه ممــا جازت روايتــه، فهل تكفي 
الرواية دون التمحيص؟

واجلواب: أن ما لـــم يعلـــم كذبه، وال صدقــه، فاألصل فيــه اإلباحة؛ للحديث 
الـمبيح، لكن قد يكون البحث ناقصًا.

يقول شــيخ اإلســالم بعد أن ذكــر أن األحاديــث اإلرسائيلية تذكر لالستشــهاد 
ال لالعتقاد: فإهنا عىل ثالثة أقسام:

أحدها: ما علـمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح.

والثاين: ما علـمنا كذبه با عندنا مما خيالفه.

والثالث: ما هو مســكوت عنه، ال من هذا القبيل، وال من هذا القبيل، فال نؤمن 
به وال نكذبه، وجتوز حكايته لـمـا تقدم، وغالب ذلك مما ال فائدة فيه تعود إىل أمر ديني، 
وهلذا خيتلف علـمـاء أهل الكتاب يف مثل هذا كثريًا، ويأيت عن الـمفرسين خالف بسبب 
هتم، وعصا  ذلــك كا يذكرون يف مثل هذا أســاء أصحاب الكهف، ولون كلبهــم، وعدَّ

»الفتح« )3)/334).   (((
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موســى من أي الشجر كانت؟ وأساء الطيور التي أحياها اهلل إلبراهيم، وتعيني البعض 
ب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلـم اهلل منها موسى.. إىل غري ذلك  الذي رُضِ

مما أهبمه اهلل يف القرآن مما ال فائدة يف تعيينه تعود عىل الـمكلفني يف دنياهم وال دينهم.

ولكــن نقل اخلالف عنهــم يف ذلك جائز، كا قــال تعاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]الكهف: ))[.

فقد اشــتملت هذه اآليــة الكريمة عــىل األدب يف هذا الـــمقام، وتعليم ما ينبغي 
يف مثــل هذا، فإنــه تعاىل أخرب عنهم بثالثة أقوال، ضعف القولني األولني، وســكت عن 
الثالــث، فدل عــىل صحته؛ إذ لــو كان باطاًل لرده كــا ردمها، ثم أرشــد إىل أن االطالع 
عــىل عدهتم ال طائل حتتــه، فيقال يف مثل هذا: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ فإنه ما يعلـــم بذلك 
إال قليل مــن الناس ممن أطلعــه اهلل عليه؛ فلهذا قــال: ﴿ک ک ک ک گ گ﴾؛ أي: 
ال جتهد نفســك فيا ال طائل حتته، وال تسأهلم عن ذلك، فإهنم ال يعلـــمون من ذلك إال 

رجم الغيب.

فهذا أحســن ما يكون يف حكاية اخلالف: أن تستوعب األقوال يف ذلك الـــمقام، 
وأن ينبــه عــىل الصحيح منها، ويبطــل الباطل، وتذكر فائدة اخلــالف وثمرته لئال يطول 

النزاع واخلالف فيا ال فائدة حتته، فيشتغل به عن األهم.

فأما من حكى خالفًا يف مسألة، ولـــم يســتوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ 
قد يكون الصــواب يف الذي تركه، أو حيكي اخلالف ويطلقه، وال ينبه عىل الصحيح من 
األقوال فهو ناقص أيضًا، فإن صحح غري الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب، أو جاهاًل 
فقــد أخطأ، كذلــك من نصب اخلالف فيا ال فائدة حتته، أو حكــى أقواالً متعددة لفظًا، 



302 تفسير التابعين

ويرجع حاصلها إىل قول أو قولني معنى فقد ضيع الزمان، وتكثَّر با ليس بصحيح، فهو 
كالبس ثويَب زوٍر، واهلل الـموفق للصواب))).

وقد نقل اإلمام ابن كثري كالم شيخ اإلسالم بطوله يف مقدمة »تفسريه«، واعتمده 
عند تعرضه للتفســري)))، فنقل عن التابعني وأتباعهم، بعض ما رَووه من اإلرسائيليات، 

وإن كان غالبًا ما يعلِّق عىل الـمنكر منها.

وأما الشيخ أمحد شاكر فقد خالف هذا الـمسلك يف اختصاره لـ »ابن كثري« فقال: 
إن إباحــة التحدث عنهم فيا ليس عندنــا دليل عىل صدقه وال كذبه يشء، وذكر ذلك يف 
تفســري القرآن، وجعله قوالً أو روايــة يف معنى اآليات، أو يف تعيني ما لـــم يتعني فيها، 
أو يف تفصيــل ما أمجل فيها يشء آخــر؛ ألن يف إثبات مثل ذلك بجوار كالم اهلل ما يوهم 
ل لـمـــا  ٌ لـــمعنى قول اهلل ســبحانه، ومفصِّ أن هذا الذي ال نعرف صدقه وال كذبه مبنيِّ

ُأمجِل فيه، وحاشا هلل ولكتابه من ذلك)3).

أمــا حال التابعني فقد اختلف يف هذا الـــمسلك، فمنهم من اعتمد هذه الروايات 
الـمبينة، واعتمدوا فعل الصحب الكرام يف اجلواز، وأكثر منها مستأنسًا، يف حني أننا نجد 
البعــض اآلخر قد ترك االعتاد عىل هذا الـــمصدر، وأعرض عن هذا الـــمنهج إعراضًا 

كليًا بناء عىل قناعته وعدم رضاه، ولـم ختتص بذلك مدرسة دون أخرى.

فها هو عطاء كان من الـــمدرسة الـــمكية التي تعد من أكثر الـمدارس تساهاًل يف 

»جمموع الفتاوى« )3)/366ـ 368).   (((
»تفسري ابن كثري« ))/8).   (((

»عمدة التفاسري« ))/5)).   (3(



303الباب الثالث: مصادر التابعين في التفسير ومناهجهم

الرواية عن أهل الكتاب، ومع ذلك فإنه يعترب من أقل التابعني يف هذا اجلانب، فالـمروي 
عنه قليل جدا))).

ومما جتدر اإلشــارة إليه أن التابعني الذين اعتمدوا منهج األخذ عن بني إرسائيل، 
واعتربوا ذلك أحد مصادر تفســريهم، لـــم يكثروا يف هذا اجلانب، بل بقيت النســبة يف 
حــدود مقبولة يف ســائر عرص التابعني، وإن كان بعض الـــمتأخرين منهم كالســدي قد 
خالف هذا الـمنهج، وانفرد باإلكثار من الرواية، أما بقيتهم بل مجيعهم، فلـم ينقل عنهم 

إال القليل))).

ثــم إن هــؤالء لـــم يدخلوا يف كثري مــن التفاصيــل، وتبقى روايتهم للـــمنكر من 
القصص قليلة أيضًا بالنسبة لـمـا رووه عن بني إرسائيل، واهلل أعلـم)3).

* مجاع أعذار الـمفرسين يف النقل عن بني إرسائيل:

سبق بيان أقوال أهل العلـــم يف جواز الرواية عن بني إرسائيل فيا ال يعلـم كذبه، 

وقد سبق أن فصلت هذه الـمسألة يف ترمجة عطاء ))/ 07)).   (((
باســتثناء الســدي، فإن مشــاهري مفرسي التابعني لـــم يعتمدوا تلك األخبار يف تفاسريهم، فإن    (((
الـمروي عنهم يف التفسري ))7)7)( أثرًا، منها )355( يف اإلرسائيليات؛ أي: إن نسبة الـمروي 

عنهم ال تزيد عىل ))0.0( من جمموع تفسريهم.
ظهر يل أنه يمكن أن تكون كل األحاديث معمواًل هبا ال نسخ فيها، وأن حتمل رواية الـــمنع عىل    (3(
من ال علـــم له، أو ما زال دينه رقيقًا؛ ألن الـــمنع جــاء يف بداية الدعوة قبل انتشــارها، ومتكنها 
من القلوب خشــية ترسب الشــك للـــمؤمنني، وأما مــن كان قويًا يف دينه ومعتقــده فال عليه أن 
حيدث عنهم بالرشط الـــمذكور وهو عدم التصديق، أو التكذيب فيا ال يعلـــم كذبه، وسيأيت أن 
ابن عباس كان ينهى عن احلديث عنهم، يف حني حدث عنهم مما يبلغ قرابة الثالث مئة ومخســني 

رواية. واهلل أعلـم.
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وذلك لالستشهاد ال لالعتقاد، ومع ذلك فقد وجدنا يف بعض ما نقل إلينا ما ال يصلح 
أن يعتمد عليه ولو يف االستشهاد.

والـــمطالع ألحــوال التابعني جيدهم يــروون اآلثار دون حــرج يذكر ممن يرويا، 
وأعتقد أن احلساسية الـــموجودة اليوم من جمرد الرواية لإلرسائيليات لـم تكن موجودة 
بمثل هذا التحرج الـــموجود اليوم، فالتابعون كانوا يوردون اإلرسائيليات لالستشــهاد 
ال لالعتقاد، ولذلك فإن القصة التي تنقلها هذه الرواية ال يعتمدون عليها، بل يذكروهنا 
لكوهنا حدثًا تارخييًا مثاًل يوضح شيئًا من الـمراد من تلك القصة، وال يؤدي هذا هبم إىل 

تصديقها مع األثر الوارد: »ال تصدقوا أهل الكتاب«.

وثمة عذر آخر، وهو أهنم تركوا لـمن بعدهم فرصة التعرف عليها وبيان سقيمها 
من صحيحها.

قال الطوخي: إهنم دونوا كثريًا من اإلرسائيليات لـمـــا يظنون به أن له نفعًا لتبيني 
بعض النواحي يف أنباء القرآن الكريم من معارف عرصهم الـمتوارثة من اليهود وغريهم، 
تاركــني أمر غربلتها لـــمن بعدهم؛ من النقاد حرصًا عىل إيصال تلك الـــمعارف إىل َمن 
بعدهــم؛ الحتــال أن يكون فيها بعض فائــدة من إيضاح جممل، ال لتكــون حقائق يراد 
اعتقادهــا، واألخذ هبا عىل عالهتا دون متحيص، فــال تثريب عىل من دون اإلرسائيليات 

هبذا القصد.

ثــم مثل ذلك بصنيع رواة احلديث حني ُعنوا بادَئ ذي بدٍء بجمع الروايات كلها، 
اد))). تاركني أمر التمييز بني صحاحها وضعافها لـمن بعدهم من النقَّ

»مقاالت الكوثري« )ص: 34).   (((
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* موقف الـمدارس التفسريية من اإلرسائيليات:

لـم تكن الـمدارس الـمختلفة عىل هنج واحد يف تلقي اإلرسائيليات، بل لـم يكن 
أتباع الـمدرسة الواحدة عىل منهج واحد يف قبول أو رواية اإلرسائيليات، ولكننا يمكن 
أن نلحظ عاماًل مشرتكًا أغلبيًا يف كل مدرسة عىل حدة كا سيأيت، كا يمكن أن ندرك عىل 

سبيل عموم التابعني مخسة أقسام رئيسة:

) ـ معرض عنها؛ كاحلسن، والنخعي، والشعبي، وعطاء، ويعد النخعي من أشدهم عىل 
اإلطالق يف قبول ورواية اإلرسائيليات.

) ـ متورع يف روايتها مع االختصار واالحتياط؛ نحو قتادة.

3 ـ مورد هلا باختصار مع احلرص عىل رواية الـمقبول كعكرمة، وجماهد.

4 ـ مرتدد يف الـمنهج كالربيع بن أنس، فإننا نجده ينقله بطوله، وتارة نجده حيتاط كسائر 
البرصيني.

5 ـ متساهل مكثر؛ كالسدي يف الـمقام األول، وحممد بن كعب، وأيب العالية، وابن جبري 
يف الـمقام الثاين))).

وبعد هذا أستعرض الـمدارس الرئيسة للتفسري لبيان موقفها من اإلرسائيليات:

* الـمدرسة الـمكية:
تعد الـــمدرسة الـــمكية من أكثر الـــمدارس توسعًا يف االعتاد عىل روايات أهل 

الكتاب، وأسباب ذلك ترجع إىل:

بلغــت نســبة اإلرسائيليات يف عمــوم روايات الســدي )6).0(، يليه يف ذلــك حممد بن كعب    (((
القرظي )0.07(، ثم أبو العالية )0.065(، فابن جبري )0.06).
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1 ـ شيخ الـمدرسة ابن عباس ريض اهلل عنهام:

لقد كان ابن عباس ينعي عىل الـمسلـمني سؤال أهل الكتاب، كا أخرج البخاري 
عنه أنه قال: يا معرش الـمسلـــمني! كيف تســألون أهل الكتاب عن يشء وكتابكم الذي 
أنــزل اهلل عــىل نبيكم صىل اهلل عليه وسلـــم أحدث األخبار باهلل حمضًا لـــم ُيَشــب، وقد 
حدثكــم اهلل أن أهــل الكتاب قــد بدلوا من كتب اهلل وغــريوا، فكتبــوا بأيديم الكتاب 
وقالوا: هو من عند اهلل ليشرتوا بذلك ثمنًا قلياًل، أَوال ينهاكم ما جاءكم من العلـــم عن 

مسألتهم؟ فال واهلل ما رأينا رجاًل منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم))).

ومع هذا فقد كان ابن عباس يكثر من سؤال كعب األحبار، فعن عبد الرمحن بن 
األعرج قال: كان ابن عباس يقرأ ﴿ٹ ٹ ﴾ ثم فرسها ذات محأة، قال لنافع: واسأل 
عنهــا كعبــًا، فقال: أنتم أعلـــم بالقرآن منــي، ولكني أجدها يف الكتــاب: تغيب يف طينة 

سوداء))).

ولعل السبب يف هذا االختالف عن ابن عباس أنه كان حيذر؛ لئال يسأل من ليس 
بأهل فيقع يف شك، أو حرية، يف حني أن العالـم الـمتمكن الذي ال خيشى عليه من ذلك 

رواه البخاري يف »صحيحه« كتاب الشــهادات، باب: ال يســأل أهل الرشك عن الشهادة. ينظر:    (((
»الفتــح« )5/)9)( 685)، ورواه أيضًا يف »االعتصام« باب قول النبي صىل اهلل عليه وسلـــم: 
»ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء«. ينظر: »الفتح« )3)/333(، ورواه أيضًا يف كتاب التوحيد، 

باب قول اهلل تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾. ينظر: »الفتح« )3)/496( 3)75.
»تفســري نافع بــن أيب نعيــم« )ص: )4(، و»تفســري الطــربي« )6)/))(، و»تفســري ابن كثري«    (((
)89/5)(، وأورده الســيوطي بذكــر قصة يف أوله، وفيه فقال: فأرســل إىل كعــب فقال له: أين 
جتــد الشــمس تغرب يف التوراة؟ وذكــر بقية األثر بلفظ مقــارب، وعزا الســيوطي هذا األثر إىل 

عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن جرير، وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم )450/5).
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له أن يسأل مستفيدًا من الرخصة، ثم إن ظاهر كالمه أنه خياطب غري أهل مكة؛ ألن مكة 
ال يدخلها غري مسلـم، وهو يقول: )واهلل ما رأينا رجاًل منهم يسألكم(.

واحلاصل أن ابن عباس توسع يف الرواية عن بني إرسائيل فتبعه أصحابه يف ذلك، 
وال سيا جماهد.

ومن األدلة الواضحة عىل توســع الـــمدرسة الـــمكية أننا نــرى القادمني إليها قد 
تأثروا هبا، وتوسعوا يف الرواية عن بني إرسائيل تبعًا لتوسع أئمة الـمدرسة الـمكية، فعىل 
سبيل الـــمثال نرى أبا العالية الذي تأثر بالـــمنهج الـــمكي من أكثر البرصيني رواية هلا، 

وبدا هذا واضحًا يف سلوك تلـميذه الربيع.

وكذلك من الكوفيني سعيد بن جبري والسدي، أكثروا من الروايات تأّثرًا بمكة.

يف حــني كانت الـــمدرستان العراقيتــان تتقيان هذا النمط، حتــى إن الكوفيني قد 
انتقدوا تفسري جماهد بسبب كثرة أخذه عن أهل الكتاب.

2 ـ لقاؤهم كعب األحبار:

ال شك أن وجود رجل مثل كعب بني ظهراين تابعي الـــمدرسة الـــمكية، وسؤال 
ابن عباس له، كان له األثر القوي يف كثرة الرواية عن أهل الكتاب يف هذه الـمدرسة.

3 ـ الوسط الـمكي الذي ال يوجد به هيود:

فمكة ال يدخلها اليهود، لذا لـم تكن ثمة حساسية يف الرواية عن أهل الكتاب، يف 
حني كان احلذر واحليطة يف الـمدينة شديدين.

وقبــل أن أختم احلديث عن الـــمدرسة الـــمكية أقف وقفة مــع عكرمة، وعطاء، 
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فمع حرصها عىل الرواية عن شيخ الـــمدرسة ابن عباس فقد كانت رواياهتم بعامة عن 
بني إرسائيل قليلة، فعكرمة وإن كان حمبًا ألســباب النزول، ومن الـــمكثرين من الرواية 
عن ابن عباس فإنه أعرض عن كثري من اإلرسائيليات، ولـم يرو عن ابن عباس منها إال 

القليل، وغالبها كان يف بيان الـمبهات))).

وأما عطاء فما حيمد له أيضًا أنه مع انتائه إىل مدرســة أكثرت من الرواية عن بني 
إرسائيل، فقد خالفها يف ذلك، وأعرض عن تلك الروايات.

وبعد استعراض منهج الـمدرسة الـمكية يف األخذ عن بني إرسائيل أود أن ألفت 
النظر أن الـــمشتهرين من الصحابة بالرواية عن بنــي إرسائيل كان أكثرهم من الصحابة 
الذين عاشوا بالـــمدينة ومكة)))، مما يؤكد منهج الـــمدرسة الـــمكية يف اإلكثار من هذه 

الروايات.

* الـمدرستان العراقيتان )البرصية والكوفية(:

انفردت مدرســتا العراق، وخاصة مدرسة الكوفة بقلة الـــمروي عنها يف اجلانب 
اإلرسائييل، فال نكاد نجد فيها الكثرة التي كانت يف الـمدرسة الـمكية، وقد تعود أسباب 

ذلك إىل ما ييل:

1 ـ تأثر الـمدرستني بالـمدرسة الـــمدنية التي قلَّ فيها هذا النتاج، وال ســيا أن 
عمر ـ ريض اهلل عنه ـ كان شديدًا عىل كعب األحبار، لئال حيدث الناس با يفتنهم)3).

بلغ الـــمروي عن ابن عباس يف اإلرسائيليات من طريق أصحابه )346( رواية انفرد ســعيد بن    (((
جبري فيها بنسبة )6).0(، بينا لـــم يزد ما ورد عن عكرمة عنه عىل )0).0(، يف حني لـــم تتعد 

نسبة الـمروي عن عطاء )0.003(؛ أي: رواية واحدة فقط.
»اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث« )ص: 56، 76).   (((

»السري« )490/3).   (3(
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وتأثرت الـمدرسة الكوفية أيضًا بابن مسعود شيخها الذي كان بعيدًا عن الرواية 
يف هذا اجلانب، حيذو حذو عمر يف أعاله، وأقواله.

2 ـ كثرة األهواء والفتن بالعراق، فقد حذر العلـمـــاء من هذه الروايات من قبل 
عهــد التابعني، فقد جاء عــيل ـ ريض اهلل عنه ـ وأخــرج القّصاص من مســجد الكوفة، 

وكانوا قد انترشوا يف العراق، فكان ـ ريض اهلل عنه ـ يمنعهم.

اص، ووقف عند  وممــا يروى عنه ـ ريض اهلل عنه ـ أنه أخرج كل من فيه من الُقصَّ
احلسن البرصي فرآه لـم خيرج يف قصصه عن القرآن، والدعوة إىل هدايته فرتكه))).

ومما حيمد للـــمدرسة البرصية أيضًا أهنا مع تســاهلها يف اجلانــب الروائي حلديث 
الـمصطفى صىل اهلل عليه وسلـــم، وجتويز روايته بالـمعنى، وكثرة األحاديث الـمرسلة 

عندهم، وميلها للوعظ والقص فقد كانت بضاعة اإلرسائيليات عندها قليلة.

ومما يدل عىل ذلك ما نلحظه من تفســري احلسن، وتفسري غريه، والتفاوت بينهم، 
فعند قوله تعاىل: ﴿ک گ گ﴾ ]األعراف: 90)[ ذكروا يف ذلك األثر الـمنكر يف تسمية 

عبد احلارث لولد حواء، وإرشاكها يف التسمية.

قــال ابن كثري: وقد تلقى هذا األثر عن ابن عبــاس مجاعة من أصحابه كمجاهد، 
وســعيد بن جبــري، وعكرمــة، ومن الطبقــة الثانيــة قتادة، والســدي، وغــري واحد من 

السلف)))، يف حني قد روي عن احلسن فقط الـمخالفة، ورجحه ابن كثري)3).

»القرآن الـمعجزة الكربى« أليب زهرة )ص: 564).   (((
»تفسري ابن كثري« )3/)53).   (((
الـمرجع السابق )3/)53).   (3(
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* الـمدرسة الـمدنية:

يعد أيب بن كعــب ـ ريض اهلل عنه ـ من أقل الصحابة اعتــادًا عىل اإلرسائيليات، 
فلـم يرو عنه إال خربان، ويف إسنادمها مقال))).

ومع عناية الـــمدنيني، واهتامهم بالـــمغازي، والســري، وتقدمهــم فيها إال أنه مما 
يلفــت النظر إعراضهم عن قصص بني إرسائيل، وشــدة حترجهــم من روايتها، واتضح 
هــذا يف طبقة كبار التابعني، ومتوســطيهم، وإن كثرت عند صغارهم كمحمد بن كعب، 

وبعده من أتباعهم حممد بن إسحاق.

* الفرق بني الصحابة والتابعني يف تناول اإلرسائيليات:

لقد قمت بحمد اهلل باستعراض جل اآليات التي تكلـم فيها التابعون وغريهم يف 
جمال اإلرسائيليات، وقد بلغت نحوًا من اثنني وأربعني موضعًا.

ثم قمت بدراســة هذه الـــمواضع كلها، فتبني يل من خالهلا أن هناك فروقات بني 
تناول الصحابة لبعض اآليات، وتناول التابعني هلا.

ومجاع هذه الفروقات فيا ظهر يل كا ييل:

1 ـ عدد الـمرويات:

كان الـمنقول عن الصحابة من اإلرسائيليات أقل من الـمنقول عن التابعني))).

ينظر: رسالة »أيب بن كعب وتفسري القرآن« )ص: )37).   (((
وجدت أن ما روي عن ابن عباس بلغ )346( رواية، يف حني كان الـمروي عن السدي )77)(    (((
روايــة، وجماهد )93)( رواية، وعن قتادة )69)(؛ أي: إن جمموع ما روي عن التابعني أكثر من 

جمموع ما روي عن الصحابة.
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2 ـ كيفية إيراد الـمرويات:

الغالب عىل عموم الصحابة من الـمفرسين اإلقالل من الرواية عن بني إرسائيل، 
إال ما كان من حال ابن عباسـ  ريض اهلل عنها ـ فإنه توسع يف رسد قصص بني إرسائيل، 
ومن أهم الفروق بينه، وبني غريه من مشــاهري مفــرسي التابعني أنه غلب عليه اإلطالة، 
والتفصيــل يف روايــة تلك القصص، مع تســاهله يف إيــراد بعض القصص الـــمخالفة، 

والـمنكرة، ويتضح لنا هذا جليًا بذكر بعض األمثلة:

فقــد جاء عنه عند تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 
]البقــرة: )5[، قال: لـمـــا هجم فرعــون عىل البحر هو وأصحابــه، وكان فرعون عىل فرس 

أدهم ذنوب حصان، فلـمـــا هجم عىل البحر، هاب احلصان أن يقتحم يف البحر، فتمثل 
له جربيل عىل فرس أنثى وديق، فلـمـا رآها احلصان تقّحم خلفها.

قــال: وعــرف الســامري جربيل؛ ألن أمــه حني خافــت أن يذبح خلَّفتــه يف غار 
وأطبقــت عليه، فــكان جربيل يأتيه فيغــذوه بأصابعه، فيجد يف بعــض أصابعه لبنًا، ويف 
األخرى عســاًل، ويف األخرى ســمنًا، فلـــم يزل يغذوه حتى نشأ. فلـمـــا عاينه يف البحر 
عرفــه، فقبض قبضة من أثر فرســه، وألقي يف روع الســامري: أنــك ال تلقيها عىل يشء 

فتقول: )كن كذا وكذا( إال كان. فلـم تزل القبضة معه يف يده حتى جاوز البحر.

فلـمـــا جاوز موســى وبنــو إرسائيل البحــر، وأغرق اهلل آل فرعون، قال موســى 
ألخيه هارون: اخلفني يف قومي وأصلح. ومىض موســى لـــموعد ربــه، قال: وكان مع 
بنــي إرسائيل حيّل من حــيّل آل فرعون قد تعوروه، فكأهنم تأثمــوا منه، فأخرجوه لتنزل 
النار فتأكله. فلـمـــا مجعوه، قال الســامري بالقبضة التي كانت يف يده هكذا، فقذفها فيه 
وقال: كن عجاًل جســدًا له ُخوار، فصار عجاًل جســدًا له خــوار، وكان تدخل الريح يف 
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دبره وخترج من فيه، يسمع له صوت، فقال: هذا إهلكم وإله موسى. فعكفوا عىل العجل 
يعبدونــه، فقال هارون: يا قوم، إنا فتنتم به، وإن ربكم الرمحن فاتبعوين وأطيعوا أمري! 

قالوا: لن نربح عليه عاكفني حتى يرجع إلينا موسى))).

وعندما نقارن هذا با جاء عن جماهد حيث اقترص واخترص، فقال: العجل َحسيُل 
البقرة، ثم قال: حيٌل اســتعاروه من آل فرعون، فقال هلــم هارون: أخرجوه فتطهروا منه 
وأحرقوه. وكان السامري أخذ قبضة من أثر فرس جربيل فطرحه فيه، فانسبك، فكان له 

كاجلوف هتوي فيه الرياح))).

وقال أبو العالية عند هذه اآلية: إنا ســمي العجل؛ ألهنم عجلوا فاختذوه قبل أن 
يأتيهم موسى)3).

واألمثلة غري هذا كثرية)4).

كــا أن ابن عبــاس ـ ريض اهلل عنها ـ تســاهل يف رواية بعــض القصص الغريب 
والـمنكر، فمن ذلك:

مــا جاء عنه يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ﴾ ]البقرة: )0)[ حيث قال: كان الذي أصاب ســليان بن داود يف سبب 
أنــاس من أهــل امرأة يقال هلا جــرادة، وكانت من أكرم نســائه عليه. قــال: فكان هوى 

»تفسري الطربي« ))/63( 8)9، وينظر األثر ))9، فقد أطال يف رسد وتفصيل القصة.   (((
»تفسري الطربي« ))/68( 3)9، 5)9، 6)9.   (((

»تفسري الطربي« ))/68( 4)9.   (3(
لـمالحظة الفرق تراجع اآلثار التالية يف »تفسري الطربي« )38))، 39))، )4))( و)5660،    (4(
 ،(8(34  ،(8(4( و)38)8)،   ،)((660  ،((658 و)657))،   ،)5663  ،566(

35)8)(، و)5)/)0)، 5)/04)).
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سليان أن يكون احلق ألهل اجلرادة فيقيض هلم، فعوقب حني لـم يكن هواه فيهم واحدًا.

قال: وكان سليان بن داود إذا أراد أن يدخل اخلالء أو يأيت شيئًا من نسائه، أعطى 
اجلــرادة خامته. فلـمـــا أراد اهلل أن يبتيل ســليان بالذي ابتاله به أعطــى اجلرادة ذات يوم 
خامته، فجاء الشيطان يف صورة سليان فقال هلا: هايت خامتي، فأخذه فلبسه. فلـمـــا لبسه 
دانت له الشــياطني، واجلن واإلنس. قال: فجاءها ســليان فقــال: هايت خامتي، فقالت: 

كذبت، لست بسليان، قال: فعرف سليان أنه بالء ابتيل به.

قال: فانطلقت الشــياطني فكتبت يف تلك األيام كتبًا فيها ســحر وكفر، ثم دفنوها 
حتت كريس ســليان، ثــم أخرجوها فقرؤوها عىل الناس وقالوا: إنا كان ســليان يغلب 
النــاس هبــذه الكتب! قال: فــربئ الناس من ســليان وأكفــروه، حتى بعــث اهلل حممدا 
صــىل اهلل عليه وسلـــم، فأنــزل جــل ثنــاؤه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴾ 

يعني الذي كتب الشــياطني من الســحر والكفــر ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ﴾، فأنزل اهلل جل وعز عذره))).

وعندما نقارن هذا بالـــمروي عن التابعني نجد قتادة يقول عند تفسري هذه اآلية: 
كتبت الشياطني كتبًا فيها سحر ورشك، ثم دفنت تلك الكتب حتت كريس سليان، فلـمـا 
مات ســليان اســتخرج الناس تلك الكتب، فقالوا: هذا علـــم كتمناه سليان! فقال اهلل 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  وعــز:  جل 
ٺ ٺ ٺ ٺ﴾))).

ونجد جماهدًا يفرسها بقوله: كانت الشياطني تستمع الوحي من الساء، فا سمعوا 

»تفسري الطربي« ))/4)4( 660).   (((

»تفسري الطربي« ))/6)4( 664).   (((
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من كلـمة زادوا فيها مثلها، وإن سليان أخذ ما كتبوا من ذلك فدفنه حتت كرسيه، فلـمـا 
تويف وجدته الشياطني فعلـمته الناس))).

ومن ذلك أيضًا ما جاء عن ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]ص: 34[ قال: أراد سليان عليه السالم أن يدخل اخلالء، فأعطى 
اجلرادة خامته وكانت جرادة امرأته أحب نســائه إليه، فجاء الشــيطان يف صورة ســليان، 
فقال هلا: هايت خامتي، فأعطته، فلـمـــا لبســه دانت له اجلن واإلنس والشــياطني، فلـمـــا 
خرج ســليان عليه الســالم من اخلالء قال هلا: هايت خامتي فقالت: قد أعطيته ســليان، 
قال: أنا ســليان، قالت: كذبت لست ســليان. فجعل ال يأيت أحدًا يقول: أنا سليان إال 
كذبه، حتــى جعل الصبيان يرمونه باحلجارة، فلـمـــا رأى ذلك عرف أنه من أمر اهلل عز 

وجل، وقام الشيطان حيكم بني الناس.

فلـمـــا أراد اهلل تعــاىل أن يرد عىل ســليان عليه الســالم ســلطانه، ألقى يف قلوب 
الناس إنكار ذلك الشــيطان، فأرسلوا إىل نساء ســليان عليه السالم، فقالوا هلن: أيكون 

من سليان يشء؟ قلن: نعم، إنه يأتينا ونحن حيض، وما كان يأتينا قبل ذلك.

فلـمـــا رأى الشيطان أنه قد فطن له، ظن أن أمره قد انقطع، فكتبوا كتبًا فيها سحر 
ومكر، فدفنوها حتت كريس ســليان، ثم أثاروها وقرؤوها عــىل الناس، قالوا: هبذا كان 
يظهر سليان عىل الناس ويغلبهم، فأكفر الناس سليان، فلـم يزالوا يكفرونه، وبعث ذلك 
الشــيطان باخلاتم، فطرحه يف البحر، فتلقته ســمكة فأخذته، وكان ســليان عليه السالم 
يعمل عىل شط البحر باألجر، فجاء رجل فاشرتى سمكًا فيه تلك السمكة التي يف بطنها 

الـــمسري«  و»زاد   ،)53/(( عبد الــرزاق«  و»تفســري   ،(665  )4(6/(( الطــربي«  »تفســري    (((
.((((/((



315الباب الثالث: مصادر التابعين في التفسير ومناهجهم

اخلاتم، فدعا سليان عليه السالم، فقال: حتمل يل هذه السمك ثم انطلق إىل منزله، فلـمـا 
انتهــى الرجــل إىل باب داره أعطاه تلك الســمكَة التي يف بطنها اخلاتم، فأخذها ســليان 
عليه السالم، فشق بطنها فإذا اخلاتم يف جوفها، فأخذه فلبسه، فلـمـا لبسه دانت له اإلنس 
واجلن والشــياطني، وعاد إىل حاله، وهرب الشيطان حتى حلق بجزيرة من جزائر البحر، 
فأرســل ســليان عليه الســالم يف طلبه، وكان شــيطانًا مريدًا يطلبونه وال يقدرون عليه، 
حتى وجدوه يومًا نائًا، فجاؤوا فنقبوا عليه بنيانًا من رصاص، فاستيقظ، فوثب، فجعل 
ال يثبــت يف مكان من البيــت إال أن دار معه الرصاص، فأخذوه وأوثقوه، وجاؤوا به إىل 
ســليان عليه الســالم، فأمر به فنقر لــه يف رخام، ثم أدخل يف جوفه، ثم ســد بالنحاس، 
ثــم أمر به فطــرح يف البحر فذلــك قولــه: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ يعني 

الشيطان الذي كان تسلط عليه))).

وقــد ذكر ابن كثــري هذه الرواية عــن ابن عباس، وقوى إســنادها، وقال: يف هذا 
الســياق منكرات من أشــدها ذكر النساء، فإن الـــمشهور أن ذلك اجلني لـــم يسلط عىل 

نساء سليان، بل عصمهن اهلل منه، ترشيفًا وتكريًا لنبيه صىل اهلل عليه وسلـم))).

وهذه القصة رويت عن بعض التابعني كمجاهد وقتادة)3) وغريمها، ومع هذا فلـم 
يرو عنهم مســألة التسليط عىل النســاء، بل إن قتادة فيا رواه ابن جرير عنه رصح بذلك 

فقال: سلط عىل ملك سليان كله غري نسائه)4).

أورده الســيوطي يف »الدر« وقوى إســناده، وعزاه إىل النســائي، وابن أيب حاتم عن ابن عباس به    (((
.((79/7(

»تفسري ابن كثري« )60/7).   (((
»تفسري الطربي« )3)/57)).   (3(
»تفسري الطربي« )3)/58)).   (4(
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3 ـ ما انفرد به التابعون:

ومع هذا التميز يف منهج التابعني، فإهنم قد انفردوا بعدد من الـمواضع))) التي لـم 
أجد فيها رواية ألحد من الصحابة:

ومنها ما جاء عند تفسري قوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿٹ﴾ ]البقرة: 46)[ حيث اختلفوا يف الســبب الذي من أجله ســأل الـــمأل من بني إرسائيل 

نبيهم ذلك، فروى قصة ذلك وهب بن منبه)))، والربيع بن أنس)3)، والسدي)4).

وعند تفســري قوله تبارك وتعاىل: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گڳ ﴾ ]البقرة: 47)[ قص وهب بن منبه)5)، والســدي)6) السبب الذي كان وراءه متليك اهلل 

طالوت عىل بني إرسائيل، وقوهلم لنبيهم: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾.

وعند تأويل قوله ســبحانه: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ےے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]آل عمران: 35[ فصل عكرمة)7)، ووهب)8) القول يف سبب نذر امرأة 

عمران.

كا سبق أن ذكرت أين قمت بتتبع أشهر مواضع اإلرسائيليات، فوجدهتا تروى يف اثنني وأربعني    (((
موضعًا كا جاء ذلك عند الطربي، وانفرد التابعون باثني عرش موضعًا منها.

»تفسري الطربي« )94/5)97)( )563.   (((
»تفسري الطربي« )97/5)( )563.   (3(
»تفسري الطربي« )98/5)( 5635.   (4(

»تفسري الطربي« )306/5( 5636، 5637.   (5(
»تفسري الطربي« )309/5( 5638.   (6(
»تفسري الطربي« )6/)33( 6875.   (7(
»تفسري الطربي« )6/)34( 6894.   (8(
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إىل غري ذلك من األمثلة الكثرية التي ذكرها ابن جرير الطربي))).

* أسباب رواية اإلرسائيليات يف كتب التفسري:

سبق أن بينت أن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم كان ينهى عن النظر يف كتب اليهود، 
وهنى عن سؤال أهل الكتاب، ثم لـمـا استقرت الرشيعة أباح النبي صىل اهلل عليه وسلـم 
ذلك األمر، برشط أال نكذهبم، وأال نصدقهم فيا ال نعلـــم كذبه يقينًا، ولكن بعد التتبع 
واالســتقرار وجدت أن ثمة أســبابًا أخرى دفعت إىل الرواية عن بنــي إرسائيل يف كتب 

اإلرسائيليات غري الرخصة الـمذكورة، ومن ذلك.

1 ـ عنرص التشويق:

يذكــر ابن خلــدون يف »مقدمتــه«: أن العــرب غلبــت عليهــم البــداوة واألمية، 
وتشوقوا لـــمعرفة ما تشوقت إليه النفوس البرشية يف أسباب الـــمكونات والكونيات، 
وبدء اخلليقة)))، والـــمعروف أن التوراة يف أســفارها بخاصة يف ســفر التكوين متيل إىل 

اإلطناب واإلفاضة، ورواية كل ما يتعلق بتكوين اخلليقة)3).

فنحــن نرى جماهدًا عىل جاللة قدره، وهو شــيخ الـــمفرسين مــن التابعني بعامة، 
وإمام الـــمدرسة الـــمكية بخاصة كان شغوفًا بمعرفة العجائب والغرائب حتى إنه كان 

تراجــع اآلثــار التاليــة يف »تفســري الطــربي« ))700، )700( و)7098، 07)7، )))7(،    (((
 ،)(69/(9 و)9)/68)،  و)6)/))(   )(((/(5( و)5)/6))(،   ،)7(4( و)37)7، 

و)9)/56)( و)3)/)8( و)3)/)939).
»مقدمة ابن خلدون« )ص: 383(، و»علوم القرآن والتفســري« للدكتور عبد اهلل شــحاتة )ص:    (((

63)ـ 65)).
»دراسات يف القرآن« )ص: 3))).   (3(
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ليسافر لرؤية األماكن التي جاء ذكرها يف القرآن كبئر هاروت وماروت وغريها))).

2 ـ عدم وجود النص الـمرفوع:

وقد يدخل التابعي إىل التفســري عن بني إرسائيل من باب أنه ال جيد غري ذلك من 
النصوص يف هذه اآلية، فيجذبه النص اإلرسائييل حتى يرويه يف التفســري، ولذا نجد أن 

جل اإلرسائيليات جاءت فيا ال أثر صحيح فيه، وهذا من أكثرها.

فمــن ذلك: ما ورد يف الســبب الذي مــن أجله قالوا لـــموسى: ﴿ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ﴾ ]البقرة: 55[، حيث قال السدي: لـمـــا تابت بنو إرسائيل من عبادة العجل، 
وتاب اهلل عليهم بقتل بعضهم بعضًا كا أمرهم به، أمر اهلل تعاىل موســى أن يأتيه يف ناس 
مــن بني إرسائيل، يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدًا، فاختار موســى من 

قومه سبعني رجاًل عىل عينه، ثم ذهب هبم ليعتذروا، فلـمـا أتوا ذلك الـمكان قالوا: ﴿ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾، فإنك قد كلـمته فأِرناه؛ فأخذهتم الصاعقة فاتوا. فقام موسى 
يبكي ويدعو اهلل ويقول: رب! ماذا أقول لبني إرسائيل إذا أتيُتهم، وقد أهلكت خيارهم؟ 
رب! لــو شــئت أهلكتهم من قبل وإياي، أهتلكنا با فعل الســفهاء منــا؟ فأوحى اهلل إىل 

موســى: إن هؤالء الســبعني ممن اختذ العجل، فذلك حني يقول موسى: ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی﴾ إىل قولــه: ﴿ڀ ڀ ڀڀ﴾ ]األعــراف: 55)ـ  56)[. يقول: تبنا 

إليك، وذلك قوله: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾.

ثم إن اهلل جل ثناؤه أحياهم، فقاموا وعاشوا رجاًل رجاًل، ينظر بعضهم إىل بعض 
كيف حييون، فقالوا: يا موســى! أنت تدعو هلل فال تســأله شــيئًا إال أعطاك، فادعه جيعلنا 

سبق بيان ذلك يف ترمجة جماهد ))/ 37)).   (((
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أنبيــاء، فدعا اهلل تعاىل فجعلهم أنبياء، فذلك قولــه: ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾، ولكنه 
م حرفًا وأخر حرفًا))). قدَّ

وقد علق عىل ذلك ابن جرير بقوله: فهذا ما روي يف السبب الذي من أجله قالوا 
لـــموسى: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾، وال خرب عندنا بصحة يشء مما قاله َمن ذكرنا 

قوله يف سبب قيلهم ذلك لـموسى، تقوم به حجة فيسلـم هلم))).

3 ـ اجلمع بني ما ورد يف القرآن والكتب السابقة:

وهذا باب واســع للدعوة، فإن الكتب الســابقة كتب صحيحة منزلة من عند اهلل، 
إال أهنــا قــد دخل فيها التحريف، ولكــن الذي يظهر أن التحريف يف الـــمعاين كان أكثر 
من التحريف يف الـــمباين، وربا جاء التحريف من الرتمجات ونحوها، يدل عىل ذلك أن 
التوراة كانت موجودة يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلـم، وقرئت بني يديه قصة الزانيني 

اليهوديني بمشورة ابن سالم)3).

واحلق سبحانه قال يف القرآن: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]آل عمران: 
93[، فلــو كانت حمرفة كلها فهي ليســت التوراة، وأرصح من ذلــك قوله تعاىل: ﴿ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]الـمـائدة: 43[، والـمخاطبون هم اليهود يف الـمدينة)4).

وقال تعاىل: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴾ ]الـمـــائدة: 47[، ولـمـا أخرب سبحانه 
عــن حتريــف اليهــود قــال: ﴿ھ ے ے ۓۓ﴾ ]الـمـــائدة: 3)[، ويف اآليــة 

»تفسري الطربي« ))/87( 958.   (((
»تفسري الطربي« ))/89).   (((

احلديث رواه أبو داود يف »سننه«، كتاب احلدود، باب يف رجم اليهوديني )53/4)( 4446.   (3(
»تفسري الطربي« )0)/337( 004))، 005)).   (4(
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األخرى: ﴿ڭ ڭ ڭۇ ﴾ ]الـمـــائدة: )4[، فهذا يدل عىل أن التحريف يف الـــمواضع 
كان هو األكثر واألغلب، وكذلك يف التأويل، والتعطيل))).

ومما يؤكد أيضًا هذه النظرة للـمنهج الدعوي أن اهلل سبحانه لـمـا ذكر عدة مالئكة 
النار أهنم تســعة عرش ملــكًا قال ســبحانه: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ﴾ ]الـــمدثر: )3[؛ 
؛ وذلك ألنه يف كتبهم موجود العدد نفسه  أي: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أن النبيَّ حقٌّ
)تســعة عرش(، ويــزداد الذين آمنوا؛ أي: مــن أهل الكتاب إيانًا لـمـــا جيدون أن القرآن 

مصدق للتوراة واإلنجيل يف هذا العدد))).

وقد ســلك التابعون هذا الـــمنهج، فلـمـــا تعرض جماهد لقوله ســبحانه: ﴿چ 
چ ڇڇ﴾ ]الـمـــائدة: ))[، قال: من كل سبط من بني إرسائيل رجل، أرسلهم موسى إىل 
اجلباريــن، فوجدوهم يدخل يف ُكمِّ أحدهم اثنان منهــم يلقوهنم إلقاء، وال حيمل عنقود 
عنبهم إال مخسة أنفس منهم يف خشبة، ويدخل يف شطر الرمانة إذا ُنزع حبُّها مخسة أنفس 
أو أربع. فرجع النقباء كل منهم ينهى ســبطه عن قتاهلم، إال يوشــع بن نون، وكالب بن 

يافنة، يأمران األسباط بقتال اجلبابرة وبجهادهم، فعصوا هذين وأطاعوا اآلخرين)3).

وساق هذا األثر السيوطي وزاد فيه: فها الرجالن اللذان أنعم اهلل عليها، فتاهت 
بنو إرسائيل أربعني سنة يصبحون حيث أمسوا، ويمسون حيث أصبحوا يف تيههم ذلك، 
فرضب موسى احلجر لكل سبط عينًا حجر هلم حيملونه معهم، فقال هلم موسى: ارشبوا 

ينظر يف ذلك »اجلواب الصحيح« لشيخ اإلسالم ابن تيمية )9/3).   (((
»تفسري الطربي« )9)/)6)).   (((

»تفســري الطربي« )0)/)))( 573))، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد بن محيد،    (3(
وابن جرير، وابن الـمنذر عن جماهد بنحوه )39/3(، و»فتح القدير« ))/))).
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يا محري. فنهاه اهلل عن ســبهم، وقال: هم خلقي فال جتعلهم محريًا، والســبط كل بطن بني 
فالن))).

4 ـ توضيح الـمبهم:

وذلك بأن يرد يف القرآن إهبام اســم رجل، أو شــجرة، أو غري ذلك، ويكون هذا 
مما تكلـــم فيه بنو إرسائيل، فريويا عنهم التابعون، وهذا ال يكون فيه كبري فائدة، فإنه لو 
تعلق به حكم رشعي لبينه اهلل، ولكن هذا نوع من التشوق لـمعرفة الـمبهات، ولذا فهو 

قريب من السبب األول وهو عنرص التشويق.

ومن أمثلة ذلك: ما ورد يف قصة آدم، فإهنا جاءت يف القرآن، ولـم يتعرض فيها إىل 
ا عنها، وال ما كان من تفصيل  صه الشــيطان؛ لُيزهلَّ نوع الشــجرة، وال احليوان الذي تقمَّ

احلوار بينها، وال البقعة التي طرد إليها آدم بعد خروجه من اجلنة))).

وقد تعرضت التوراة لكل ذلك، وأكثرت منه، فأبانت أن اجلنة يف عدن رشقًا، وأن 
مكان الشجرة يف وسط اجلنة، وأن الشجرة كانت التينة)3)، وأن احليوان الذي تقمص فيه 

إبليس هو احلية، وعوقبت بأن جعلها متيش عىل بطنها، وتأكل الرتاب)4).

أورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن جرير، وابن الـــمنذر، وعبد بن محيد عن جماهد بنحوه    (((
.(39/3(

قصــة آدم وردت يف القرآن يف عدة مواضع، منها: ]البقرة: 34[ وما بعدها، و]آل عمران: 33[،    (((
و]األعــراف: 9)[ ومــا بعدها، و]اإلرساء: )6[ وما بعدها، و]طــه: 5))[ وما بعدها، إىل غري 

ذلك من الـمواضع.
وقيل: السنبلة، وقيل: الكرمة، وقيل: النخلة. ينظر: »تفسري ابن أيب حاتم« ))/6))، 7))).   (3(

العهد القديم اإلصحاح األول من سفر التكوين )ص: 54(. ينظر: »علوم القرآن والتفسري« د.    (4(
عبد اهلل شحاتة )ص: 50)).
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ومن ذلك أيضًا اخلالف يف الـمن والسلوى، وغريه.

5 ـ عدم ظهور اإلنكار الشديد يف عرصهم:

لـــم يكن التابعــون يرون كبري غضاضــة يف األخذ عن أهل الكتــاب، كيف وهم 
جيــدون ابن عبــاس عىل جاللــة قدره يف العلـــم والديــن كان كثريًا ما جيلــس إىل كعب 

األحبار، وينقل عنه اإلرسائيليات، وغريها.

بل إن السدي لـمـا عيب عليه كثرة الرواية عن بني إرسائيل احتج بابن عباس.

اص الذين تساهلوا يف القص  عىل أنه ظهر بعض اإلنكار يف العهد األول عىل القصَّ
عــن بنــي إرسائيل كا أنكر عمر عىل كعب، إال أن هذا اإلنكار لـــم يكن شــديدًا بحيث 
ا الجتناب هذه الروايات، كا حدث هذا يف العصور التي أعقبت عرص  يعطي طابعًا عامًّ
التابعني؛ وألجل هذا تنوعت مآخذهم، فمنهم من ينقل اخلرب بطوله، ومنهم من خيترص، 
ومنهم من يفصل ويذكر الغرائب، ومنهم من يعرض عن ذلك كا ســبق بيانه، ومع هذا 

م أقل نقاًل ورواية لإلرسائيليات من أتباع التابعني. كله فإهنَّ

* نتائج وآثار اإلرسائيليات يف التفسري:

لقد أدى دخول اإلرسائيليات يف التفسري إىل عدة آثار نتجت من هذا الزخم اهلائل 
الوافد عىل الثقافة اإلسالمية.

وقد تنوعت هذه النتائج، فمنها ما كان إجيابيًّا، ومنها ما كان سلبيًّا.

وفيام ييل بعض ما ظهر يل من تلك النتائج:

1 ـ خمالفة الظاهر:

أدى وجــود اإلرسائيليات إىل خمالفــة الظواهر من بعض اآليات، ذلك أن التابعي 
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قــد يتأثــر باألثر اإلرسائيــيل فيوجه اآلية عــىل وفاقه ولــو كان خمالفًا للظاهــر من اللفظ 
القــرآين، كا يتأثر التابعي فيحمل اآلية عىل غري الظاهر الـــمتبادر من اللفظ؛ لئال يوافق 

األثر اإلرسائييل.

فمن األول: ما ورد عن ســعيد بن الـــمسيب يف قصــة آدم، قال: وهو حيلف باهلل 
ما يســتثني فيقول: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته اخلمر حتى إذا 

سكر قادته إليها فأكل))).

فهنا نجد تأثر سعيد بالرواية اإلرسائيلية التي وردت.

ومن الرضب الثاين: ما ورد يف تفســري قوله ســبحانه: ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ ]هود: )4[: 
أن احلسن البرصي كان حيلف أنه ليس من ابنه لصلبه، قال قتادة: فقلت له: إن اهلل حكى 
عنــه ﴿مئ ىئ يئ جب﴾ ]هــود: 45[، وأنت تقول: لـــم يكــن ابنه، ثم قال لــه: وأهل الكتاب 

ال خيتلفون يف أنه كان ابنه، فقال احلسن: ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب؟))).

2 ـ اجلرح والرد لـمـا جاء عن بعضهم:

إن روايــة اإلرسائيليات كانت عالمة للجرح عند بعض أهل العلـــم فكان األئمة 
جيرحون من التبس بذلك من الـــمفرسين، لـمـــا بلوه من كذب عــىل من التبس بذلك، 

وأدى هذا األمر هبم إىل رد رواية من اعتمد يف كل نقله عىل أهل الكتاب.

وهــذا يرد قــول من قال: إن اإلرسائيليــات من مصادر الصحابــة والتابعني، فقد 

»تفســري الطربي« ))/530( 749، و»تفســري ابن عطيــة« ))/88)(، ))/37)(، و»تفســري    (((
البغوي« ))/94).

»تفسري عبد الرزاق« ))/306).   (((
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عــد بعضهــم منها )التــوراة، واإلنجيل(، وكأنه يشــري بذلــك إىل أن من مصــادر الفكر 
اإلسالمي، أو الـمتمم له عىل األقل: التوراة واإلنجيل، وهذا غري صحيح؛ ألن الناقلني 
هلذه الروايات من األئمة ال يقصدون يف روايتها االعتاد عليها يف التفســري، أو غريه، بل 
غاية األمر أهنم أخذوا بالرخصة، وكان يف اإلرسائيليات بعض األمور الـمشوقة، إىل غري 

ما تقدم من األسباب.

ومما يؤكد حرص األئمة، وباألخص أهل الكوفة والبرصة عىل عدم التلبس بيشء 
من ذلك: ما جاء عن األعمش أنه قيل له: ما باهلم يتَّقون تفسري جماهد؟ قال: كانوا يرون 

أنه يسأل أهل الكتاب.

فمع أنه شيخ الـمفرسين إال أهنم اتقوا تفسريه هلذا.

3 ـ التوسع فيام ال طائل حتته مما اعتمده من جاء بعدهم:

ومــن اآلثار الســلبية لإلرسائيليات التوســع فيا ال طائل حتته، كلــون كلب أهل 
الكهف، واســم الشــجرة التي أكل منهــا آدم، ونحو ذلك مما ال فائــدة يف معرفته، ونقل 
أئمة التفسري عنهم يف هذا أقاويل كثرية، وصارت كاألقوال الـــمعتمدة عند من بعدهم، 

يوردها اآلخر عن األول، واخللف عن السلف.

فمــن ذلك ما جاء يف اختالف التابعني تبعــًا للنقل عن أهل الكتاب، فقد اختلفوا 
يف البعض الذي رُضب به القتيل من البقرة، وأيَّ عضو كان ذلك منها؟:

فقال جماهد: رضب بفخذ البقرة فقام حّيًا، وبنحوه عن عكرمة، وَعبيدة السلـمـاين، 
وقتادة))).

»تفسري الطربي« ))/9))( 305)، 306)، 307)، 308)، 309)، 0)3).   (((
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وقال آخرون: رُضب بالَبضْعة التي بني الكتفني، قاله السدي))).

وقال أبو العالية: أمرهم موسى أن يأخذوا عظًا منها فيرضبوا به القتيل))).

قــال ابن جرير بعد إيراد هذه األقوال: والصواب من القول عندنا يف تأويل قوله: 
﴿ژ ژ ڑڑ﴾ ]البقرة: 73[ أن يقال: أمرهم اهلل جل ثناؤه أن يرضبوا القتيل ببعض 
البقــرة ليحيا الـــمرضوب، وال أدلة يف اآلية، وال يف خرٍب تقوم بــه حجة عىل أن أبعاضها 
التــي أمر القــوم أن يرضبوا القتيــل به.. إىل أن قــال: وال يرض اجلهل بــأي ذلك رضبوا 

القتيل، وال ينفع العلـم)3).

4 ـ غلبة الضعف عىل التفسري بالـمأثور:

التفسري بالـمأثور يراد به ما كان مأخوذًا من طريق الرواية واألثر، وهو ينقسم إىل 
أقسام:

) ـ ما كان مرفوعًا للنبي صىل اهلل عليه وسلـم.

) ـ ما كان موقوفًا عىل صحايب.

3 ـ ما كان من اجتهاد علـمـاء التفسري الـمتقدمني، وال سيا علـمـاء التابعني.

4 ـ ما كان من رواية الـمفرسين لإلرسائيليات.

ا بالنسبة لغريه، ويدخل  أما األول: فا صح منه فال يقدم عليه يشء، لكنه قليل جدًّ

»تفسري الطربي« ))/30)( ))3)، و»زاد الـمسري« ))/)0)(، و»فتح القدير« ))/)0)).   (((

»تفسري الطربي« ))/)3)( ))3)، و»زاد الـمسري« ))/)0)(، و»فتح القدير« ))/)0)).   (((
»تفسري الطربي« ))/)3)).   (3(
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فيــه ما قالــه الصحابة مما ال يقال بالــرأي، وال يعــرف إال بالنقل، ولـــم يكن الصحايب 
معروفًا باألخذ عن أهل الكتاب.

والثاين: ال يتقدمه غريه ما لـم يكن يف اآلية نص مرفوع، وهذا مما يتعلق بالـمعاين 
اللغوية، أو عمل عرصهم.

أما الثالث: فهو أيضًا رضوري؛ ألن األئمة حصلوا رشوط االجتهاد وكانت هلم 
وقفــات لطيفة، ولكن هذا أبعد ما يكون عن أهل الكتاب ومروياهتم)))، والـــمنقول يف 

هذا الرضب أكثر من سابقيه.

أما الروايات عن أهل الكتاب فالوقف إنا يكون فيا ينقل نقاًل صحيحًا عن كتب 
األنبياء، كالتوراة واإلنجيل التي عندهم، ال نصدقهم فيه الحتال أنه مما حرفوا فيه، وال 
نكذهبــم الحتال أنه مما حفظوا منها، فقد قال تعــاىل فيهم: ﴿ٻ پ پ پ﴾ ]آل 

عمران: 3)[))).

ولكننــا نجــزم أن الـــمنقول عن بني إرسائيل يف التفســري ليس كله من الـــمنقول 
من كتبهم الـــمعتمدة كالتوراة، واإلنجيل، بل منه ما يظهر عليه أنه من زيادة أحبارهم، 

وعلـمـاء السوء فيهم، بل ومن زنادقة اليهود، والفرس أيضًا.

قــال حممد رشــيد رضا: وجــل ذلك يف قصص الرســل مع أقوامهــم، وما يتعلق 
بكتبهــم، ومعجزاهتــم، ويف تاريــخ غريه كأصحاب الكهــف، ومدينــة إرم ذات العاد، 

وسحر بابل، وعوج بن عنق، ويف أمور الغيب ومفرتيات صدقهم فيها الرواة.

ولذا قال بعد ذلك عن التفسري الـمأثور: إن أكثر ما روي فيه أو كثريه حجاب عىل 

»تفسري الـمنار« ))/9).   (((
وينظر: »تفسري الـمنار« ))/9).   (((
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رة للعقول، فالـــمفضلون  ية لألنفس، الـــمنوِّ القرآن؛ لشغله عن مقاصده العالية الـــمزكِّ
للتفسري الـمأثور هلم مشاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات، التي ال قيمة هلا سندًا، 

وال موضوعًا))).

5 ـ االستدالل بالقرآن والسنة لتأييد الرواية عن بني إرسائيل:

ومن اآلثار للرواية عن بني إرسائيل وما كان حيتاجه الـمفرسِّ من النظر واالجتهاد 
يف تعضيد موقفه باآليات أو األحاديث، أو أقوال الصحابة إذا أنكر عليه بعض أصحابه، 
وممن ســار عىل هذا الـــمنهج: السدي))) فقد شــعر بعدم الرضا ممن حوله، وال سيا من 
الشــعبي الذي كان يغضب عليه، ويصفه بجهل القرآن، فاجته السدي إىل رسد الروايات 
اإلرسائيليــة فيــرسد القصة بطوهلــا، وتفاصيلها، ثم يذكر اآليــات الدالة عىل صحة هذه 

القصة يف ثناياها حتى يقبل خربه، ويقلَّ النكرُي عليه)3).

6 ـ االطالع عىل أحوال أهل الكتاب:

ال شك أن الرواية عن بني إرسائيل تعطي فكرة واضحة عن الـمجتمع اإلرسائييل 
ن من معرفة تفســري اآليات التي تتحدث عن  إبان ظهور األنبياء فيهم، وهذا بدوره يمكِّ

ذلك.

ففي تفســري قوله تعاىل: ﴿ۅ ۉ ۉې﴾ ]آل عمــران: 36[ حيتاج القارئ إىل معرفة 
علــة قول امرأة عمران ذلك بعد أن جعلت مــا يف بطنها حمررًا، وحيدثنا قتادة مبينًا ذلك، 

»تفسري الـمنار« ))/0)(، وينظر: »اإلرسائيليات« أليب شهبة )ص: 84، 85، )))، 4))).   (((
وكان ابن زيد وابن إسحاق من أتباع التابعني قريبني من هذا الـمنهج.   (((

وقد سبق تفصيل ذلك، وذكر بعض األمثلة يف ترمجة السدي فرتاجع ))/ 334).   (3(
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ر للكنيســة فتجعل  فيقــول: كانت الـــمرأة ال يســتطاع أن يصنع هبا ذلــك؛ يعني أن حترَّ
فيها تقوم عليها وتكنســها فال تربحها مما يصيبها من احليض واألذى، فعند ذلك قالت: 

﴿ ۅ ۉ ۉې﴾ ))).

رون الغلـمـان))). ويف رواية قال قتادة: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾، وإنا كانوا حيرِّ

وبنحوه قال الربيع، والسدي، وعكرمة)3).

وعند تفســري قوله تعاىل: ﴿ۉ ې ې ې ې﴾ ]آل عمــران: 44[، فا هذه 
األقالم، وأين يلقوهنا، ولـمـاذا؟

هــا يف خرقها حــني ولدهتا إىل  حيدثنــا الســدي عن ذلــك فيقــول: فانطلقت هبا أمُّ
الـمحراب.

وقال بعضهــم: انطلقت حني بلغت إىل الـــمحراب، وكان الذين يكتبون التوراة 
إذا جاؤوا إليهم بإنسان جيربونه، اقرتعوا عليه أيم يأخذه فيعلـمه، وكان زكريا أفضَلهم 
يومئذ، وكان بينهم، وكانت خالة مريم حتته، فلـمـا أتوا هبا اقرتعوا عليها، قال هلم زكريا: 
كم هبا، حتتي أختها! فأبوا، فخرجوا إىل هنر األردن، فألقوا أقالمهم التي يكتبون  أنــا أحقُّ
هبــا أيم يقوم قلـــمه فيكفلها، فجرت األقالم، وقام قلـــم زكريا عــىل ُقرنته كأنه يف طني 
فأخــذ اجلارية، وذلك قول اهلل عز وجــل: ﴿ېئ ېئىئ﴾ ]آل عمــران: 37[، فجعلها زكريا 

معه يف بيته، وهو الـمحراب)4).

»تفسري الطربي« )335/6( 6879.   (((
»تفسري الطربي« )335/6( 6880، و»تفسري عبد الرزاق« ))/8))).   (((

»تفسري الطربي« )335/6( )688، )688، 6883.   (3(
الـــمسري«  و»زاد   ،)(86/(0( البيهقــي«  و»ســنن   ،6904  )349/6( الطــربي«  »تفســري    (4(

.(379/((
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وبنحوه جاء األثر عن عكرمة))).

7 ـ الرجيح:

ومــن النتائج التي ترتبت عىل األخذ عن أهل الكتاب أن صار بعض الـــمفرسين 
يرجح بني األقوال الـمحتملة با روي من اإلرسائيليات.

فمن ذلك: ما ورد يف الـــمحاورة بني احلسن وتلـميذه قتادة يف قوله تعاىل: ﴿ڻ 
ڻ ڻ﴾ ]هــود: )4[، وكان احلســن يــرى أنه ليس ولَده لصلبه، فاحتــج عليه قتادة بأن أهل 
الكتاب ال خيتلفون يف أنه ولده لصلبه، فكأنه يرى ذلك مرجحًا، ولـم يرتض ذلك احلسن، 

وأنكر قائاًل: ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب؟))).

ومن الرتجيح ما ورد عند تفســري قوله تعــاىل: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ﴾ ]الـمـــائدة: 
5))[، فقد أنكر جماهد نزول الـمـائدة حقيقة خمالفًا ظاهر اآلية، وجعل سبب الرتجيح أن 

أهل الكتاب لـم يرد عندهم فيها يشء، وهذا مما تقوم الدواعي عىل نقله، فلـمـا لـم ينقل 
عنهم، رأى جماهد أن القول بعدم نزوهلا هو األوىل بالقبول)3).

* أشهر من أسلـم من أهل الكتاب:

زًا  وفيــا يــيل أحاول أن أســتعرض ترمجة بعض من أسلـــم من أهل الكتــاب ُمَركِّ
عــىل مروياهتم اإلرسائيلية، وأثر ذلك يف التفســري، وأخذت من هــؤالء ثالثة دار عليهم 

احلديث غالبًا، وهم:

»تفسري الطربي« )6/)35( 6909.   (((
ينظر ))/ 47) ـ 48)( من هذا البحث.   (((

سبق يف ترمجة جماهد ))/ 95).   (3(
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) ـ عبد اهلل بن سالم.

) ـ كعب األحبار.

3 ـ وهب بن منبه.

أوالً: عبد اهلل بن سالم:

هو عبد اهلل بن سالم بن احلارث اإلرسائييل، أبو يوسف حليف األنصار))).

قيل: كان اســمه احلصني، فســاه النبي صىل اهلل عليه وسلـــم عبــد اهلل، وهو من 
خواص أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلـم.

قال ابن سعد: هو من ولد يوسف بن يعقوب عليها السالم)))، وكان ـ ريض اهلل 
عنه ـ ممن شهد له رسول اهلل باجلنة.

قال ابن كثري: وهو ممن يقطع له بدخوهلا)3).

لقد أسلـــم عبد اهلل بن سالم بعد أن عرف النبي صىل اهلل عليه وسلـــم بعالماته، 
وكان اليهــود حيبونــه ويثنــون عليه، فلـمـــا أسلـــم وقعوا فيــه، وقد حدث ابن ســالم 
ـ ريض اهلل عنــه ـ عن كتــب اليهود، وروي عنــه يف ذلك مجلة أحاديث، إال أهنا ليســت 

بالكثرة التي جاءت عن كعب، أو وهب.

ولعل الســبب يف قلة ما محل عنه تقدم وفاته رمحه اهلل تعاىل، فقد تويف ســنة ثالث 
وأربعني بالـمدينة)4).

»طبقات ابن سعد« ))/)35(، و»الـمعرفة« ))/64)(، و»أسد الغابة« )64/3)).   (((
»الـمستدرك« )3/))4).   (((

»البداية« )9/8))).   (3(
»السري« ))/4)4).   (4(
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ثانيًا: كعب األحبار:

هو أبو إسحاق كعب بن ماتع احلمريي الياين))).

كان يوديًا فأسلـم بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلـم عىل عهد عمر))).

وقدم الـــمدينة من اليمن، فحدث هبا باإلرسائيليات، ثم انتقل إىل الشام وحدث 
هبا أيضًا.

وقــد جالس أصحــاب النبي صىل اهلل عليه وسلـــم، فــكان حُيدثهم مــن الكتب 
اإلرسائيلية، وحيفظ العجائب)3).

وقد أخذ عنه ابن عمر قصة الزهرة كا ورد ذلك عند ابن جرير)4).

وروى عنه ابن عباس يف مواضع كثرية، منها:

مــا أخرجه عبد الرزاق يف »تفســريه« عن ابن عبــاس ريض اهلل عنها، قال: أربع 
آيات من كتاب اهلل لـم أدِر ما هي؟ حتى سألت عنهن كعب األحبار ريض اهلل عنه:

قولــه: ﴿ۆئ ۈئ﴾ يف القرآن، ولـــم يذكر )تبــع(، فقال: إن تبَّعــًا كان ملكًا، وكان 
قومــه كهانًا، وكان يف قومه قــوم من أهل الكتاب، وكان الكهان يبغون عىل أهل الكتاب 
ويقتلون تابعهم، فقال أهل الكتاب لتبَّع: إهنم يكذبون علينا. فقال تبع: إن كنتم صادقني 
ب أهل الكتاب والكهان، فنزلت  بوا قربانًا، فأيكم كان أفضَل أكلت الناُر قربانه، فقرَّ فقرِّ

»العلل« ألمحد ))/)4)( 9)3.   (((
»العلل« ألمحد ))/))5( )343، و»السري« )89/3)).   (((

»السري« )389/3).   (3(
ينظر: ذلك يف »تفسري الطربي« ))/9)4( 684)، 685).   (4(
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نار من الســاء، فأكلت قربان أهــل الكتاب، فاتَّبعه تبع فأسلـــم، فلهذا ذكر اهلل قومه يف 
القرآن ولـم يذكره.

قــال ابن عبــاس ـ ريض اهلل عنه ـ: وســألته عن قولــه: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ﴾ قال: الشــيطان أخذ خاتم ســليان عليه الســالم الــذي فيه ملكه، 
فقذف به يف البحر، فوقع يف بطن ســمكة، فانطلق ســليان يطــوف إذ تصدق عليه بتلك 

السمكة، فاشتواها فأكلها، فإذا فيها خامته، فرجع إليه ملكه))).

ومع وجود أحاديث اإلباحة التي أعطت الرخصة يف الرواية عن بني إرسائيل إال 
أن الصحابة لـم يكونوا دائًا يأخذون، إال أننا نجد كعبًا له وضع آخر، فهو وإن كان أنكر 
عليه عمر مرة، وقال له: لترتكن األحاديث، أو ألحلقنك بأرض القردة)))، إال أنه يف مرة 
أخرى نجده يســأله يقول له: ما أول يشء ابتدأه من خلقــه؟ فقال كعب: كتب اهلل كتابًا 

لـم يكتبه بقلـم وال مداد، ولكن كتبه بإصبعه)3).

وكان من أشــد الناس خربة بالتــوراة، ذكر كعب التوراة مرة فقــال: فاحتة التوراة 
فاحتــة األنعــام ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ﴾ ]األنعام: )[، ثم زاد: وخامتة التوراة خامتة هود)4).

»الدر الـمنثور« )80/7)).   (((
»تاريخ أيب زرعة« ))/544(، و»البداية« )0/8))).   (((

»تفسري الطربي« )))/77)( 08)3).   (3(
»تفسري الطربي« )))/)5)( )304)، 3043)، و»زاد الـمسري« )3/)).   (4(

الواضــح بعــد مراجعتي لـ»تفســري الطــربي« الحظت هذا الفــرق بني وهب، وكعــب، ويمكن   
مالحظة ذلك بمتابعة أشهر الروايات الواردة يف »تفسري الطربي« من أمهها:

أوالً: ما جــاء عــن وهــب: 995، 5598، 5606، )563، 5636، 5637، 5658، 5659،   
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قــال عنــه الذهبي: وكان خبــريًا بكتب اليهــود، له ذوق يف معرفــة صحيحها من 
باطلها يف اجلملة))).

واحلــق أن هذا الكالم نفيس ودقيق؛ ألن كعبــًا كا قال الذهبي: له تلك الروح يف 
رواياته، وألجل ذلك نجد أهل مكة ومفرسيا تأثروا به تأثرًا واضحًا، وخاصة أن شيخهم 

تساهل يف النقل عنه، فكان الـمكيون من أكثر مفرسي التابعني رواية لإلرسائيليات.

ومع تقدم كعب وكونه أدق وأحســن إيرادًا للروايات من وهب وغريه، إال أن مما 
يعكر عىل ذلك ما رواه البخاري عن محيد بن عبد الرمحن: أنه سمع معاوية حيدث رهطًا 
مــن قريش بالـــمدينة، وذكر كعب األحبار فقال: إن كان من أصدق هؤالء الـــمحدثني 

الذين حيدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب))).

وقوله: )لنبلو( أن نخترب.

قال احلافظ يف »الفتح«: أي يقع بعض ما خيربنا عنه بخالف ما خيربنا به.

ثم نقل عن ابن العتيق قوله: قال: والـــمراد بالـــمحدثني أنداد كعب ممن كان من 
أهل الكتاب وأسلـم فكان حيدث عنهم، وكذا من نظر يف كتبهم فحدث عا فيها.

قال: ولعلهم كانوا مثل كعب، إال أن كعبًا كان أشد منهم بصرية وأعرف با يتوقاه.

 ،7098 ،6894 ،574( ،574( ،5740 ،5698 ،5697 ،568( ،5680 ،5677 ،5664
.((49/(3( ،)9(/(3( ،)(68/(9( ،)(7/(6( ،)((6/(5( ،)(05/(5( ،7(4(

ثانيًا: ما جاء عن كعب: 684)، 685)، 050)، 37)7، )3)/)8).  
»السري« )490/3).   (((

رواه البخاري يف »صحيحه«، كتاب االعتصام، باب قول النبي صىل اهلل عليه وسلـــم: ال تسألوا    (((
أهل الكتاب عن يشء. )334/3(، وينظر: »تاريخ أيب زرعة« ))/545).
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وقال ابن حبان: أراد معاوية أنه خيطئ أحيانًا فيا خيرب به، ولـم يرد أنه كان كذابًا.

وقال غريه: الضمري يف قوله: )لنبلو عليه( للكتاب، ال لكعب، وإنا يقع يف كتاهبم 
الكذب لكوهنم بدلوه، وحرفوه.

وقــال عياض: يصــح عوده عىل الكتاب، ويصح عوده عــىل كعب، وعىل حديثه، 
وإن لـــم يقصد الكذب ويتعمده، عىل أنه ال يشــرتط يف مســمى الكذب التعمد، بل هو 

اإلخبار عن اليشء بخالف ما هو عليه، وليس فيه جتريح لكعب بالكذب.

وقال ابن اجلوزي: الـــمعنى أن بعض الذي خيرب به كعب عن أهل الكتاب يكون 
كذبًا، ال أنه يتعمد الكذب، وإال فقد كان كعب من أخيار األحبار))).

ســكن كعب الشــام يف آخر عمــره، وتويف ســنة )35هـ( بحمــص يف خالفة أمري 
الـمؤمنني عثان بن عفان ريض اهلل عنه))).

ثالثًا: وهب بن منبه:

أما وهب فهو: وهب بن منبه بن كامل بن ســيج بن ذي كبار، العالمة األخباري 
القصيص)3).

يشــبه بكعب األحبار، ولــه صالح وعبادة، أدرك عدة من الصحابة، وأســند عن 
ابن عباس، وجابر، والنعان بن بشري)4).

ينظر: »الفتح« )3)/335334).   (((
»السري« )490/4(، و»الشذرات« ))/)5(، و»التذكرة« ))/)5).   (((

»السري« )544/4(، و»طبقات ابن سعد« )543/5(، و»التاريخ الكبري« )64/8)).   (3(
»السري« )545/4).   (4(
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كان ـ رمحه اهلل ـ صاحب أقوال حسنة ومواعظ بليغة))).

ولعل هذا من األسباب الرئيسة يف إكثاره من إيراد قصص بني إرسائيل.

ولقد بلغ علـم وهب باإلرسائيليات شأوًا كبريًا، وذلك لكثرة ما قرأ من كتب بني 
إرسائيل، فقد جاء عنه: لقد قرأت ثالثني كتابًا نزلت عىل ثالثني نبيًا))).

ويف رواية عنه: قرأت سبعني كتابًا)3).

ويف رواية: قرأت نيفًا وتسعني كتابًا من كتب اهلل، منها سبعون ظاهرة يف الكنائس، 
ومنها عرشون ال يعلـمها إال القليل)4).

وقــد كان مــن أكثر الثالثة رواية عــن بني إرسائيل، وكان أقل هؤالء ابن ســالم، 
ويليه كعب الذي لـم يبلغ جمموع ما رواه ربع ما جاء عن وهب)5).

كا أن مما يؤخذ عىل وهب روايته للعديد من اآلثار الغريبة والـمنكرة)6).

* * *

ينظر: »البداية« )88/9)ـ 3)3).   (((
»طبقات ابن سعد« )543/5(، و»تاريخ دمشق« )7)/477).   (((

»السري« )4/)55).   (3(
»الشذرات« ))/50)(، و»طبقات ابن سعد« )543/5(، و»احللية« )4/4)).   (4(

كا سبق اإلشارة إليه ))/ 9)3).   (5(
ينظر: يف ذلك اآلثار التالية يف »تفســري الطــربي«: 5658، )574 )6)/7)(، و)9)/68)(،    (6(

وغريها.





قيمة تفسري التابعني وأثره

وفيه ثالثة فصول:

الفصل األول: قيمة تفسري التابعني رواية.

الفصل الثاين: قيمة تفسري التابعني دراية، وفيه ثالثة مباحث:

الـمبحث األول: نوع االختالف بني مفرسي التابعني.

الـمبحث الثاين: مميزات تفسري التابعني.

الـمبحث الثالث: منزلة تفسري التابعني عند العلـمـاء.

الفصل الثالث: أثر التابعني يف التفسري وأصوله، وفيه مبحثان:

الـمبحث األول: أثر التابعني يف كتب التفسري عند أهل السنة، وغريهم.

الـمبحث الثاين: أثر التابعني يف كتب أصول التفسري.





بني يدي الباب

ال شك أن الـــمفرسين من التابعني قد أثروا يف علـــم التفسري رواية ودراية، وكان 
لتفسريهم قيمة رفيعة، ومنزلة عظيمة يف نفوس العلـمـاء، والـمصنفني.

ويف هــذا الباب أحــاول أن أوضح هذه القيمة لتفســريهم، متجنبــًا قدر اإلمكان 
التكــرار، أو اإلطالة، مربزًا مكانة تفســريهم رواية ودراية، مبينــًا نوع االختالف الواقع 

بينهم، ومميزات تفسريهم.

ثم أتكلـم عن منزلة تفسريهم من خالل نصوص أهل العلـم الذين خربوا العلوم، 
وعرفوا موقع أئمة التفسري من التابعني فيها.

وأما الفصل األخري فقد خصصته لبيان أثر التابعني يف كتب التفسري، وكتب علوم 
القرآن.

ولـــم أقترص فيه عىل التفســري الـــمنسوب ألهل الســنة، بل ذهبت أبحث عن 
تفاســري أخرى للفرق الـــمختلفة، إال أنني لـــم أظفــر برتاث تفســريي نقيل إال عند 
الشــيعة، وقد حرصت عىل اســتعراض مجلة من كتبهم، وركزت يف دراستها عىل أثر 
التابعــني فيهــا، كا أننــي عرجت عىل بعض كتــب اخلوارج، وحاولــت معرفة مدى 

تأثرهم بتفسري التابعني.



340 تفسير التابعين

وبعــد هذا كله ختمت هذا الباب ببيان أثر التابعني يف علوم القرآن، فتبني يل األثر 
الواضــح للتابعني يف كثري من الفنون الـــمتعلقة بأصول التفســري، وإن كان األثر خيتلف 
كثــرة وقلــة من فن آلخر، كا اتضــح يل من خالل تتبع الكتب الـــمؤلفة يف علوم القرآن 
مدى إجالل أهل العلـم ألقواهلم، فإهنم يقدموهنا يف اجلملة، وربا صدروا الباب بقوهلم، 

وجعلوها األساس يف تأصيل أقواهلم، ولعل فيا يأيت ما يوضح ما ذكرته.

* * *



الفصل األول

قيمة تفسري التابعني رواية

هــذا الفصل يعد مــن أدق الفصول مســلكًا، وأكثرها أمهية؛ ألنــه يتعلق بصحة، 
أو ضعف تفسري التابعني، فهل أكثره صحيح أو ضعيف؟ وقبل اإلجابة عن هذا السؤال 

أود أن ألفت االنتباه إىل ما ييل:

أوالً: إن اإلســناد الصحيح يعطي إشــارة إىل صحة القول الـــمنقول هبذا اإلسناد 
غالبًا، لكن ليس بالرضورة أن يكون اإلسناد الذي لـم يصل إىل درجة الصحة أو احلسن، 
دليــاًل قاطعًا عىل عدم صحة القول الـــمنقول هبذا اإلســناد، فعىل ســبيل الـــمثال تكرر 
عند أهل العلـــم قوهلم: إن طاووســًا أعلـــم الناس بأحكام معاذ، وسعيد بن الـــمسيب 
أعلـــم الناس بقضاء عمر، وعيل بن أيب طلحة أعلـم الناس بتفسري ابن عباس، وهؤالء 
التابعون لـــم يتحملوا عن أولئــك الصحابة، ولذا فال بد من النظر الشــامل للروايات، 

ال احلكم عىل رواية بمفردها.

ثانيًا: نبهت يف الـــمقدمة إىل أن أغلب اعتادي كان عىل تفسري ابن جرير الطربي، 
فقــد أكثــر النقل عن التابعــني، وانتقى األســانيد حتى زادت عىل نصــف الكتاب، فهي 
غالب مادة تفســريه، واعتمدها يف الرتجيح والـــموازنة، ولـــم ينبه إال يف مواطن يسرية 
ا عىل ضعف إسناد أو نكارة آخر، وكذا كان غالب فعل الـمحقق الشيخ أمحد شاكر،  جدًّ
مع أن بعض األسانيد بمفردها ال ختلو مما يفتُّ يف عضدها، وليس الكثري منها يف فضائل 
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األعــال، وكذا كان اعتاد العلـمـــاء ممن جــاء بعد التابعني يف خمتلــف الفنون، كا جتيء 
اإلشارة إليه يف الفصل القادم، فكان يل أسوة هبؤالء.

ثالثًا: إن هذه الرســالة قــد أخذت مني جهدًا كبريًا مضنيًا يف اجلمع واالســتقراء، 
والبحث، والرتتيب، اســتمر مخس ســنوات، فلو انشــغلت بتتبع إســناد كل أثر مع تتبع 
شــواهده ومتابعاته الحتجت عدة ســنوات أخرى، وأظن أن النتيجة الكلية للبحث لن 

ختتلف عن النتائج التي توصلت إليها.

رابعًا: لقد حظي تفســري التابعني بميزة روائية لـــم أرها لغريهــم، أال وهي كثرة 
األسانيد يف تفسري اآلية عند أحدهم، وكثرة الشواهد والـــمتابعات للرواية الواحدة، مما 
جيرب ضعف أحدها إن كان ضعيفًا، وخاصة الـمروي عن جماهد، واحلسن، وقتادة، وهذا 

ما سيأيت بيانه قريبًا يف هذا الفصل.

خامســًا: لقد تتبعت األســانيد الــواردة عــن التابعني مــن طريق تابــع التابعني، 
فوجدت أغلبها أسانيد مستقيمة، وهي أعىل يف اجلملة من األسانيد الـمروية عن غريهم 

من الصحابة، بل الـمروية يف التفسري النبوي، وهذا ما سيأيت بيانه.

فهــذه األســباب وغريهــا كانــت وراء اكتفائي يف االعتــاد يف هذه الدراســة عىل 
الـمنقول عنهم دون التحقق من صحة أو ضعف اإلسناد))).

وفيا ييل دراسة لقيمة الـــمروي عنهم رواية فيا ظهر يل من تتبع الروايات واآلثار 
من خالل عدة نقاط:

أما الـمسائل التي ينبني عليها اعتقاد، أو حكم يتوقف عىل صحة اإلسناد، فإنني ال أغفل دراسة    (((
اإلســناد، وقد ال أســجل ذلك يف البحث إن كانت دراسة اإلسناد لـــم تعط نتيجة مغايرة لـمـــا 

توصلت إليه، وسبق يشء من هذا يف مبحث منهجهم يف آيات االعتقاد، والقراءات، وغريها.
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1 ـ احلجم الكبري لآلثار الـمنقولة عن التابعني:

لقد حظي التفســري بالـــمأثور بميزة ميزته عن غريه، وهي كثرة األســانيد الواردة 
فيــه، فال تكاد متر بتفســري كلـــمة من آيــة إال وجتد معها إســنادها، وهذا بــدوره يعطينا 
صــورة واضحة للجهــود التي بذلت حلفظ كتــاب اهلل وحفظ تفســريه، وإن كان بعض 
هذه الـــمؤلفات يف التفســري قد حوى أقواالً خمتلفة، وآثارًا متفاوتة؛ ألن أصحاهبا كانت 
مهتهم مدفوعة إىل التدوين واجلمع أكثر من النقد)))، إال أن منهم من اهتم بنقدها ومتييز 
ما يصــح منها مما ال يصح، ورجــح بينها واختار كابن جرير الطــربي، وابن أيب حاتم، 

وغريمها.

والـــمراجع لكتب التفســري بالـــمأثور يتبني له كبري االهتام الذي عني به تفســري 
التابعني إذا ما ُقورن بغريه من الـمروي عن غريهم، فقد بلغ حجم الـمروي عن التابعني 
ما يزيد عىل نصف ما ورد يف التفســري، وعىل سبيل الـــمثال: فمن خالل تفسري الطربي 
بلغــت الروايات الواردة يف التفســري عن الـــمصطفى صىل اهلل عليه وسلـــم ما يقارب 
ثالثــة آالف حديث، وعن الصحابة ما يقارب تســعة آالف أثر)))، وأكثر الـــمروي كان 
عــن ابن عباس، وعــن تابع التابعني بلغ مخســة آالف أثر، وباقــي الروايات جاءت عن 

التابعني، وهي تربو عن واحد وعرشين ألف قول.

2 ـ أسباب تفاوت الـمروي عن أئمة التابعني:

ومــع وجود هــذا القدر الكبري من اآلثار عن التابعني يف التفســري، فإهنا لـــم تكن 

ينظر: »دراسات يف التفسري وأصوله« لبلتاجي )ص: 36).   (((
وأكثر الـــمروي كان عــن ابن عباس حيث بلغ جمموع ما روي عنه كا جاء يف »تفســري الطربي«    (((

)5809( روايات، وعن ابن مسعود )856( رواية، وغريهم من الصحابة دوهنم يف ذلك.
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موزعــة عــىل أئمة التابعني بنســب متقاربة، بل هي نســب متفاوتة، فمنهــم من نقل عنه 
بكثرة، وتعددت طرق النقل عنه، ومنهم من نقل عنه بقلة، ويرجع سبب ذلك إىل ما ييل:

أ ـ أثر الـمكان:

للـــمكان أثر يف قلة تداول تفسري إمام أو كثرته، وعىل سبيل الـــمثال نجد مدرسة 
الـــمدنيني اشتهر فيها مفرسون، ولكن لغلبة اجلانب الروائي عىل الـــمدرسة، واهتامها 
باحلديث والفقه، وتعظيمها شــأن التفســري، قلَّ الـــمنقول عنهم يف التفسري، يف حني أن 
الـــمدارس التي يكون جل حديثها، وحلقاهتا وعلـمها منصبًا عىل التفسري، نجد احتفاء 
التالميذ متجهًا لنقل التفسري، كا أن وجود التابعي يف مكان يكثر فيه الصحابة، جيعل مهة 

التالميذ تتوجه للنقل عن الصحايب طلبًا لعلو السند.

ب ـ حال الشيخ:

ال شــك أن حلال الشــيخ تأثريًا بينًا فيا يروى عنه من حيــث القلة أو الكثرة، فإذا 
تقدمت وفاته، قل الـــمروي عنه بالنسبة لـــمن تأخرت وفاته، ولذا نجد الـــمنقول عن 
جماهد، وقد تأخرت وفاته نسبيًا أعظم مما نقل عن سعيد بن جبري، أو حتى عن أصحاب 

ابن مسعود كعلقمة ومرسوق ومرة.

ومن جانب آخر فإذا كان الشــيخ ممن يكثر الرتحال، واألســفار والتنقل، فإن هذا 
يؤثر ســلبًا عىل مالزمــة الطالب له، واســتمرارهم معه، كحال عكرمــة الذي كان كثري 

التنقل، واجلوالن يف البلدان.

كا أن لعبارة الشيخ األثر الواضح يف نقلها، فعبارات احلسن الوعظية البليغة، كان 
هلا األثر يف نفوس الناس، فحملوها عنه أكثر مما محلوا عبارات غريه.
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ج ـ حال التالميذ:

من أســباب انتشــار اآلثار وجــود التالميــذ، واألصحاب الذين حيملــون اآلثار 
والعلــوم وينرشوهنا، وال أدلَّ عىل ذلك من أن هناك مفرسين تورعوا عن الفتوى بعامة، 
وعن التفسري خاصة، ومع ذلك وصل إلينا قطعة من تفاسريهم، وهذا يفرسَّ بوجود أحد 
التالميــذ احلريصني عىل الســؤال والنقل والرواية، وهذا مثل الـــمنقول عن عطاء مثاًل، 

فلوال وجود أمثال ابن جريج، وحرصهم، لضاع كثري من تفسري ذلك اإلمام.

وكذلك كان حال الزهري الذي نرش علـم ابن الـمسيب وعروة الـمدنيَّني.

ومن العوامل التي أدت إىل قلة الـمروي عن التابعي أيضًا: قلة التالميذ، فإذا قارنا 
أبا العالية باحلســن وقتادة، نجد أن قلة تالميذ أيب العالية وعدم شهودهم جملسه أدى إىل 

ضياع كثري من علـمه.

وألجل ذلك فقد يتعارص شــيخان يف مدرسة واحدة، ولكل منها جهوده، وأثره، 
ثم نجد أن الـــمنقول عن األدنى يفوق ما نقل عن األعىل؛ ألن التالميذ كانت مهتهم يف 

نرش علـم شيخهم.

ومن أمثلة ذلك الشعبي والنخعي، فلقد كان النخعي جيل الشعبي، ويسكت عنده 
لعلـمه، ولكن كان تالميذ إبراهيم أكثر حتى قال الشعبي له: أما إين أفقه منك يا إبراهيم 

حيًا، وأنت أفقه مني ميتًا، وذلك أن لك أصحابًا))).

وللتالميذ أثر يف نقل العلـــم غري ما تقدم، وهو وجود متخصصني منهم يف رواية 
التفسري، وتفرغهم لذلك، مما أدى إىل كثرة الـمنقول))).

»طبقات ابن سعد« )84/6)(، و»السري« )6/4)5).   (((
اعتنى بعضهم بروايات شيخه أكثر من غريه، فتفسري السدي مثاًل نقل أكثر من )0.95( منه عن    (((



346 تفسير التابعين

فقــد كان لتفــرغ ابن أيب نجيح األثر البالغ يف نرش تراث إمام الـــمدرسة الـــمكية 
جماهد، وهذه مفارقة رئيسة، وميزة ميزت تفسري بعض التابعني.

ولذا نجد أن الـــمجتهدين من الـــمفرسين ظهروا يف عرص التابعني بوضوح أكثر 
من عرص أتباع التابعني الذين كانت مهتهم للنقل أعىل، ودوافعهم للرواية أقوى.

ومن آثار التالميذ أيضًا السلبية، والتي أدت إىل عدم االعتاد عىل تفسري تابعي ما، 
هــو ختصص أحد التالميذ الضعفاء يف نقل آثاره)))، كا هو احلال يف رواية أيب معرش عن 

حممد بن كعب)))، ورواية أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس كا سيأيت بيانه.

3 ـ كثرة الطرق والشواهد لتفسريهم:

ومما يميز تفســري التابعني أيضًا: كثرة الطرق والشواهد الواردة يف تفسري اآلية عن 
أحد أئمة التابعني، وقد اهتم الـــمفرسون بنقل أقواهلم بطرقها وشواهدها، بل إن بعض 
تالميذهم أنفســهم كان له أثر كثري اشــتغال بذلك، فابن جريج مثاًل ال يكتفي يف تفسري 
قوله تعاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]البقرة: 4))[ باألثر الذي أخربه به ابن أيب نجيح، 
عــن عكرمة، بل يذهب فيعرضه عىل جماهد، فلـــم ينكره، قــال ابن جريج: فاجتمع عىل 

هذا القول جماهد وعكرمة مجيعًا)3).

ويــروى كذلك عــن جماهــد يف قولــه: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]البقــرة: 4))[، قال: 

أسباط بن نرص، فقّل أن نجد له رواية إال عن السدي، ولذا قال عنه ابن سعد: راوية السدي.
ينظر: يف ذلك »رشح علل الرتمذي« البن رجب )ص: 350، )35).   (((

وإن كان بعض األئمة ريض عن رواية أيب معرش عن حممد بن كعب يف التفســري خاصة، فقد قال    (((
ابن معني: اكتبوا عن أيب معرش حديث حممد بن كعب يف التفســري. ينظر: »رشح علل الرتمذي« 

)ص: 350).
»تفسري الطربي« )3/))( 9)9)، 0)9).   (3(
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ال يكــون إمامًا ظالًما، قال ابن جريج: وأما عطاء فإنه قال: ﴿ڭ ڭڭ﴾ فأبى أن جيعل 
من ذريته إمامًا ظالًما))).

فها هو ابن جريج جيمع شواهد التفسري من أكثر من إمام.

وجــاء بعد ذلك الطبقات الـــمتأخرة من أتباع التابعني فاشــتد حرصهم عىل مجع 
الطرق واألســانيد ولــو عن إمام واحد، وبلغ مــن عنايتهم بذلك أننــا نجد مثل جماهد، 
والنخعــي، وغريمها، يروى عنهم العديد مــن الروايات بعبارات خمتلفة، أو متقاربة، بل 

وباللفظ نفسه بالعديد من الطرق، واألسانيد، مما يعطي قوة لذلك القول والتفسري.

وقد اهتم إمام الـــمفرسين باألثــر ابن جرير الطربي بإيراد العديد من األســانيد 
ومجعها ألئمة التابعني، خاصة جماهد الذي حظي تفسريه بعناية فائقة يف إيراد العديد من 
الطرق واألسانيد له، ويف بيان اختالف ألفاظه، مما يدل عىل أمهيته عند ابن جرير وقيمته، 
بل ال نبعد إذا قلنا: إن تفسري جماهد جاء يف الـمرتبة الثانية بعد تفسري ابن عباس يف عناية 
الطربي به من حيث مجع الطرق والشــواهد، حتى إننا نجده يروي الـــمعنى الواحد عنه 
بخمسة أو ستة طرق، وأكثر، بل جاء عنه يف تفسري قوله: ﴿ڌ﴾ ]األنفال: 9)[، أنه قال: 

خمرجًا، وقد رواه ابن جرير بعرشة أسانيد مع أنه تفسري لكلـمة واحدة))).

ومثل ذلك ما جاء عنه أيضًا يف تفسري قوله: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]البقرة: 30[، 
حيث قال: علـم من إبليس الـمعصية وخلقه هلا، وقد ساقها ابن جرير بعرشة أسانيد)3).

»تفسري الطربي« )3/))( 953)، و»فتح القدير« ))/40)).   (((
»تفســري الطــربي« )3)/488( 5936)، 5937)، 5938)، 5939)، 5940)، )594)،    (((

.(5950 ،(5947 ،(5944 ،(5943
»تفســري الطــربي« ))/476( 8)6، 9)6، 630، )63، )63، 633، 634، 635، 636،    (3(

.637
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واألمثلة عن جماهد يف هذا كثرية))).

وقريب من ذلك ما جاء عن احلسن، حيث جاء عنه عند تفسري قوله تعاىل: ﴿ڇ 
ڇ ڇ ڍ﴾ ]البقرة: 35)[، فرسَّ الرس: بالزنا، فرواه عنه ابن جرير بخمسة أسانيد))).

وعند تفســريه للذي بيده عقدة النكاح)3)، ساق ابن جرير ستة أسانيد عن احلسن 
يف أن الـمراد به الويل)4).

ومن ذلك ما جاء عن قتادة، حيث روى عنه ابن جرير بعض اآلثار التفسريية من 
مخســة طرق، كا يف تفســريه لقوله ســبحانه: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]البقرة: )3[، قال: 

فأنبأ كل صنف من اخللق باسمه، وأجلأه إىل جنسه)5).

ولـــم يقترص ابن جرير يف تكراره األســانيد عىل جماهد، واحلســن وقتادة، بل كان 
احلال كذلك يف ابن الـــمسيب، والنخعي، وابن جبري، وعكرمة، يف حني قّلت الروايات 

الـمكررة عن أيب العالية والسدي)6).

من ذلك يراجع »تفســري الطربي« عند اآلثار: )540، )54، )54، 543، 544، 545، 549(    (((
)379)، 384)( )7)4)، ))4)( وغريها.

»تفسري الطربي« )06/5)( )4)5، )4)5، 43)5، 47)5، 48)5.   (((
عند قوله تعاىل: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴾ ]البقرة: 37)[.   (3(

»تفســري الطربي« )48/5)( 90)5، )9)5، )9)5، 93)5، 94)5، )530، ولـــمزيد من    (4(
األمثلة تراجع اآلثار )3878، 3879، 3880(، )4406، 4407، 4408(، )4854، 4855، 

.(4856
»تفســري الطــربي« ))/484( 655، 656، 657، 664، 667، ولـــمزيد مــن األمثلــة تراجع    (5(
اآلثار )546، 547، 548(، )065)، 066)، 070)(، ))34)، 343)، 344)(، )835)، 

.((837 ،(836
بلــغ الـــمكرر من الروايــات عن جماهد يف »تفســري الطربي« )0.45( من جمموع تفســريه وعن    (6(
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وممــا ينبغي التنبه لــه أنه مع تكرار أســانيد القول الواحد عن بعض الـــمفرسين، 
فإن كل األســانيد تأيت لـــمتن واحد، وبمعنى واحد، أو متقارب، وقــلَّ أن جتد روايتني 
متعارضتــني، بــل ال تكاد تــرى روايتــني خمتلفتني من بــاب اختالف التنــوع فضاًل عن 

اختالف التضاد))).

وكثــرة الطرق، والشــواهد، واتفاقهــا زادت من قيمة تفســري التابعني رواية؛ ألن 
الشــواهد ترفع احلكم عىل األثر من حسن لصحيح، أو من صحيح ألصح منه، بل جترب 

الضعيف إذا توبع با هو أقوى منه.

ولذا فال نعجب عندما نجد األئمة أمثال البخاري، والشافعي، وأمحد قد اعتمدوا 
تفسري جماهد، ولـم يذكروا يف الكثري مما ورد عنه علة، أو ضعفًا))).

4 ـ التفسري بالـمأثور بني الضعف والقوة:

قال اإلمام أمحد: ثالثة ليس هلا أصل: التفسري، والـمالحم، والـمغازي.

وهذه الـــمقولة هي من األســباب التي دعتني إىل التعرض هلــذه النقطة إليضاح 
مراده ـ رمحه اهلل ـ، فمقصوده واهلل أعلـم من ذلك هو الـمروي من األحاديث الـمرفوعة 

دون الـموقوفة والـمقطوعة.

ابن الـــمسيب ))0.4(، وعــن النخعــي )0.40(، وعــن ابن جرير ))0.3(، وعن احلســن 
والشــعبي )6).0(، وعن عكرمة )3).0(، وعن عطاء وقتادة )7).0(، وعن حممد بن كعب 
)6).0(، وعن أيب العالية )4).0(، وعن السدي )0.03(، وذلك نسبة لـــمجموع الـمروي 

عن كل واحد منهم يف »تفسري الطربي«.
بخالف الـمروي عن الصحابة، وخاصة ابن عباس الذي نجد فيه الكثري من االختالف.   (((

ســيأيت بحث ذلك يف قيمة الـــمروي عن التابعني درايــة ))/ 365(، وينظر: »مقدمة يف أصول    (((
التفسري« )ص: 37).
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ولذا قال الزركيش يف »الربهان« بعد أن ذكر كالم اإلمام أمحد: قال الـمحققون من 
أصحابه: مراده أّن الغالب أنه ليس هلا أســانيد صحــاح متصلة، وإال فقد صح من ذلك 
كثري كتفســري الظلـــم بالرشك يف آية األنعام، واحلساب اليسري بالعرض، والقوة بالرمي، 

وغريه))).

ا، بل أصل الـــمرفوع منه يف غاية  قــال الســيوطي: الذي صح من ذلك قليــل جدًّ
القلة، وسأرسدها كلها آخر الكتاب))).

وذكــر الشــيخ الذهبي أيضًا أن الـــمراد بكالم اإلمام أمحد األحاديث الـــمرفوعة 
إىل النبي صىل اهلل عليه وسلـــم يف التفسري، قال: أما األحاديث الـــمنقولة عن الصحابة 

والتابعني، فال وجه إلنكارها، وقد اعرتف هو بنفسه ببعضها)3).

والظاهر أن اإلمام أمحد أراد النقوالت التي تساهل فيها الـمفرسون، سواء كانت 
أحاديــث مرفوعــة ال تصح، أو كانت من الـــمرويات عن أهل الكتــاب وغريهم، فإن 
الـــمفرسين ـ كا قال ابن خلدون ـ قد تســاهلوا يف مثل ذلك، وملؤوا كتب التفسري هبذه 

الـمنقوالت)4).

ويدخــل يف ذلك أيضًا الـــمرفوع الذي ليس لــه أصل؛ أي: إســناد؛ ألن الغالب 

»الربهان« ))/56)(، »مقدمة يف أصول التفسري« )ص: 59( و»اإلتقان« ))/8))(، و»تذكرة    (((
الـموضوعات« )ص: )8).

»اإلتقان« ))/8))(، وقد رسدها فيا ال يزيد عىل عرشين صفحة، الـمرجع السابق ))/45)ـ    (((
.((65

»التفسري والـمفرسون« ))/47).   (3(
»مقدمة ابن خلدون« حتقيق د. عيل عبد الواحد وايف )3/)3))(، وينظر: »دراسات يف القرآن«    (4(

ألمحد خليل )ص: )))(، و»علوم القرآن« د. عدنان زرزور )ص: 408).
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عىل ذلك الـــمراسيل، إال أن الـمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن الـمواطأة قصدًا، 
أو االتفاق بغري قصد كانت صحيحة قطعًا))).

فالتابعون إذا أرسلوا احلديث، وجاء من عدة أوجه، لـم يكن هذا من الـمردود.

وهبذا نعلـــم أن االعتاد يف التفسري عىل الـــمرفوع ال يفيد إال فيا صح فيه النقل، 
وهــو قليل جــدًا كا تقدم، وهــذا مما يربز قيمة تفســري التابعني الذي صــح منه أضعاف 

ما صح من الـمأثور عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم.

أمــا الـــمنقول عــن الصحابة وأتبــاع التابعــني فهو أقل عــددًا من الـــمنقول عن 
التابعني)))، ثم إن أســانيده ليست بقوة وصحة أســانيد التابعني، وألجل أن تتضح هذه 
النقطة أعقد مقارنة بني علـــمني من أعالم التفســري يف عرص الصحابة، ومها ابن عباس، 
وابن مســعود ريض اهلل عنهم، وأقارن األســانيد التي وردت عنها بــا ورد عن جماهد، 
وقتادة اللذين روي عنها أكثر من نصف التفســري الـــمروي عــن التابعني، ثم أبني حال 
أســانيد أتبــاع التابعــني ممثلة يف أســانيد رجلني من أكثــر األتباع إنتاجًا يف التفســري ومها 

ابن زيد، والضحاك.

* طرق التفسري عن ابن عباس وابن مسعود ريض اهلل عنهم:

هبم  لقــد أعطى ابن عباس تالميذه أســس االجتهاد وأصولــه، وأذن هلم فيه، ودرَّ
عليــه، فانطلقــوا يعملون الفكــر، ويشــغلون النظر يف اســتخراج الـــمعاين، فاجتهدوا 
وانشــغلوا بذلك عن نقل تفسري شيخهم، فيا نشط لذلك آخرون؛ لـمـــا رأوا أن الناس 

»جمموع الفتاوى« )3)/347(، و»مقدمة يف أصول التفسري« )ص: 59).   (((
وسيأيت تفصيل ذلك يف أثر التابعني يف كتب التفسري ))/ 405).   (((



352 تفسير التابعين

متيل إىل ما كان منسوبًا للصحابة أكثر من غريهم، ولذلك كثر الوضع عىل الصحابة أكثر 
من التابعني.

لقد نقل التفســري عن ابن عباس أصحابه، عكرمة، وجماهد، وســعيد، والسدي، 
وطاووس، إال أن أصحابه لـم يكثروا، يف حني أكثر من الرواية عنه كل من عطية العويف، 

وعيل بن أيب طلحة، والضحاك بن مزاحم، وأبو صالح باذام موىل أم هانئ.

أما العويف: فهو عطية بن سعد بن جنادة العويف، وهو صدوق خيطئ كثريًا، وكان 
شيعيًا مدلسًا))).

وقد أخرج ابن جرير للعويف هذا يف مواضع من »تفسريه«))).

فالعويف الغالب عليه الضعف، وقد أكثر الرواية عن ابن عباس)3).

وأما عيل بن أيب طلحة: فهو صدوق، ولكنه لـم يلق ابن عباس، وإنا أخذ تفسريه 
عن جماهد، أو سعيد بن جبري)4).

»تقريب التهذيب« ))/4)(، و»الـميزان« )79/3(، قال عنه ابن حجر يف »طبقات الـمدلسني«:    (((
تابعــي ضعيف احلفظ، مشــهور بالتدليس القبيــح )ص: 50(، وينظر: »إحتاف ذوي الرســوخ« 

)ص: 39).
بإســناده عن شــيخه حممد بن ســعد، قال: حدثني أيب، قال: حدثني عمي قــال: حدثني أيب عن    (((
أبيه. يراجع: »لســان الـــميزان« )74/5)(، و»تاريخ بغــداد« )5/)33(، و»اجلرح والتعديل« 

.(48/3(
جاء من رواية العويف عند ابن جرير )439)( رواية؛ أي: )5).0( من جمموع الـــمروي عنه يف    (3(

التفسري.
»التقريــب« )ص: )40(، وقد جاء من طريق عيل )404)( روايات؛ أي: )4).0( من جمموع    (4(
الـــمروي عنه يف التفســري، قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواســطة وهو ثقــة فال ضري يف ذلك. 
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وأما الضحاك بن مزاحم: فطريقه عن ابن عباس منقطعة، فإن الضحاك لـم يلقه، 
فــإذا انضم إىل ذلك رواية برش بن عارة عــن أيب َروق فضعيفة لضعف برش، وإن كانت 

من رواية جويرب عن الضحاك فأشد ضعفًا؛ ألن جويربًا شديد الضعف مرتوك))).

وأوهــى الطرق عن ابن عباس طريــق الكلبي عن أيب صالح، فإذا انضم إىل ذلك 
رواية حممد بن مروان السدي الصغري فهي سلسلة الكذب))).

وأما أبو مالك غزوان الغفاري: فهو ثقة، إال أن روايته جاءت عن أيب صالح عن 
ابن عباس.

قال اخللييل يف »اإلرشــاد«: وهذه التفاســري الطوال التي أســندوها إىل ابن عباس 
غري مرضية، ورواهتا جماهيل.

ثم ذكر من ذلك أسانيد عن ابن جريج والسدي ال تصح)3).

وباجلملــة فإن األســانيد إىل ابن عباس يف النفس من بعضهــا يشء، وهذا ما دعا 
الشافعيَّ إىل أن يقول: لـم يثبت عن ابن عباس يف التفسري إال شبيه بمئة حديث)4).

وأما األسانيد عن ابن مسعود فلـم تكن بأحسن حاالً عىل قلتها، فلقد كان التفسري 
الـــمنقول عنه قلياًل؛ وذلك ألن أصحابه النقاد كانوا عىل رهبة من التفسري، فلـــم ينقلوا 

ينظر: »اإلتقان« ))/)4)).
»اإلتقان« ))/)4)).   (((
»اإلتقان« ))/)4)).   (((
»اإلتقان« ))/)4)).   (3(

»اإلتقان« ))/)4)(، ولعله أراد األسانيد الصحيحة التي ال مطعن فيها، وإال فقد روى عنه من    (4(
طريق احلسن وشبهه يشء كثري.
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َة عنه، ومــرة تابعي ثقة من كبار التابعني، إال  عنه كثريًا، وجاء أكثر تفســريه من طريق مرَّ
أن أكثر من روى عنه هو الســدي، وتفســري السدي يرويه لنا أســباط بن نرص، وأسباط 
وإن كان من رجال »مسلـم« إال أنه متكلـم فيه من جهة حفظه، ولذا ال نعجب أن يقول 

ابن كثري عىل هذا اإلسناد: إن هذا اإلسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة))).

وقال اإلمام أمحد عن السدي: إنه ليحسن احلديث، إال أن هذا التفسري الذي جييء 
به قد جعل له إسنادًا، واستكلفه))).

ولــذا فإن النفس تطمئن لصحة الروايات التي جاءت عن الســدي من قوله أكثر 
من اطمئناهنا إىل ما رواه بإسناده عن ابن مسعود، أو غريه، واهلل أعلـم.

* * *

* الطرق التي رويت هبا آثار التابعني:

وإذا نظرنــا إىل الطرق واآلثار التي نقلت إلينا هبا أســانيد التابعني، فإننا ال نجدها 
كذلــك عىل قدر واحد من القوة والضعف، إال أننا نجدها يف جمموعها أقوى وأصح من 

تلك التي رويت عن الصحابة، وفيا ييل بيان ألشهرها:

ينظر تعليق األستاذ أمحد شاكر عىل »تفسري الطربي« ))/58)( حيث قال: ثم إن جّل الـمروي    (((
عن الطربي من طريق مرة جاء من طريق أسباط عن السدي عن أيب مالك، وعن أيب صالح عن 
ابن عباس، وعن مرة عن ابن مســعود عن أناس من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلـــم، قال 
ابن جرير: لست أعلـمه صحيحًا؛ إذ كنت بإسناده مرتابًا. قال شاكر معلقًا عىل ما قاله ابن جرير: 
وحــق أليب جعفر أن يرتاب يف إســناده، فإن هذا اإلســناد فيه تســاهل كثري مــن جهة مجع مفرق 
التفاسري عن الصحابة يف سياق واحد.. إلخ ما قال. ينظر: »تفسري الطربي« ))/348، 354).

»رشح علل الرتمذي« البن رجب )ص: )35(، و»هتذيب التهذيب« ))/4)3).   (((
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1 ـ طرق وأسانيد تفسري جماهد:

لقد تعددت األسانيد التي محلت لنا تفسري جماهد، إال أن إسناد ابن أيب َنِجيح عن 
جماهــد يعدُّ أكثرهــا ورودًا، فقد نقل إلينا ما يقارب )0.56) من تفســريه من طريق ابن 
أيب نجيح الذي قال عنه ابن الـمديني: أما التفسري فهو فيه ثقة يعلـمه قد قفز القنطرة))).

وهذا الطريق قد اعتمده األئمة يف التفسري، وقد وقع بعض االختالف عليه:

فقال حييى بن سعيد القطان: لـم يسمع ابن أيب نجيح التفسري من جماهد.

يف حني قال وكيع: كان سفيان الثوري يصحح تفسري ابن أيب نجيح.

وقال الذهبي معلِّقًا عىل قول حييى بن سعيد: وهو من أخصِّ الناس بمجاهد))).

وليس بني القولني تعارض، فكونه لـم يسمع التفسري من جماهد ال يقدح يف صحته 
ة ـ بفتح الـــموحدة  كــا قدمت ذلك آنفًا، وبيانه أنه محل التفســري عن القاســم بن أيب َبزَّ
وتشديد الزاي ـ الـــمكي الـمخزومي موالهم، أيب عبد اهلل، والقاسم هذا ثقة، قد روى 

له اجلاعة، ووثقه ابن معني، والعجيل، وابن سعد، والنسائي، وغريهم)3).

وقال ابن حبان: لـــم يســمع التفسري من جماهد غري القاســم، وكل من يروي عن 
جماهد التفسري فإنا أخذه من كتاب القاسم)4).

»السري« )6/6))).   (((

»السري« )6/6))).   (((
»تاريــخ الثقــات« )ص: 368(، و»هتذيب الكــال« )3)/339(، و»التقريــب« )ص: 449(،    (3(

و»طبقات ابن سعد« )479/5).
»الثقات« )7/)33(، و»التهذيب« )0/8)3).   (4(
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ة عن جماهد  وقال أيضًا: ابن أيب نجيح نظري ابن جريج يف كتاب القاسم بن أيب بزَّ
يف التفسري، رويا عن جماهد عن غري ساع))).

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف احلديث عن تالميذ ابن عباس يف التفسري: وأخص 
أصحابه بالتفســري جماهد، وعىل تفســري جماهد يعتمد أكثر األئمة كالثوري، والشــافعي، 
وأمحد بــن حنبل، والبخــاري، قال الثــوري: إذا جاء التفســري عن جماهد فحســبك به، 
والشــافعي يف كتبه أكثر الذي ينقله عن ابن عيينة عن ابن أيب نجيح عن جماهد، وكذلك 
البخاري يف صحيحه يعتمد عىل هذا التفسري، وقول القائل: ال تصح رواية ابن أيب نجيح 
عن جماهد، جوابه: أن تفسري ابن أيب نجيح عن جماهد من أصح التفاسري، بل ليس بأيدي 
أهل التفســري كتاب يف التفســري أصح من تفســري ابن أيب نجيح عن جماهد، إال أن يكون 

نظريه يف الصحة))).

وهبــذا يتضــح صحة هذا الطريــق عن جماهد يف التفســري، فإذا انتقلنــا إىل الطريق 
الثانيــة، وهي طريق ابن جريج عن جماهد، نجد أن ابن جريج قد احتل الـــمرتبة الثانية، 
فروى عن جماهد نحوًا من )5).0( من التفسري عن جماهد، والغالب أنه لـــم حيمله عنه 
مبــارشة، ففي »ســؤاالت ابن اجلنيد البن معني«: ســأله عن ابن جريج: هل ســمع من 

جماهد شيئًا؟ قال: حرفًا أو حرفني. قلت: فَمن بينها؟ قال: ال أدري)3).

ة كا تقــدم يف كالم  وهلــذا فإن الغالــب أن الواســطة بينها هو القاســم بن أيب َبزَّ
ابن حبان قريبًا، فالقول فيها واحد.

»هتذيب الكال« )3)/339).   (((
»جمموع الفتاوى« )7)/408، 409(، و»تفســري ســورة اإلخالص« )ص: 94( ط 3)3)هـ،    (((

ومقدمة »تفسري جماهد« للشيخ عبد الرمحن السوريت ))/58، 60).
»سؤاالت ابن اجلنيد« )ص: 364(، )ص: 5)4).   (3(



357الباب الرابع: قيمة تفسير التابعين وأثره

وهبــذا يكــون قريب ثالثة أرباع التفســري الـــمنقول عــن جماهد جاء بإســناد ابن 
أيب نجيح، وابن جريج عن القاسم عن جماهد، وهو يف الصحة كا ترى.

2 ـ طرق وأسانيد اآلثار الـمنقولة عن قتادة يف التفسري:

فــإذا انتقلنــا إىل الطرق واألســانيد التي روي هبا تفســري قتادة نجدهــا تدور عىل 
رجلني:

األول: سعيد بن أيب َعُروبة، فقد روى عن قتادة ما يقرب من ثلثي تفسريه.

والثاين: معمر بن راشد، فقد روى عنه نحوًا من ثلث تفسريه))).

وسعيد بن أيب عروبة عده النسائي من أثبت أصحاب قتادة فيه))).

ا أحب إليك تفســري ســعيد عن قتادة، أو تفسري شيبان عن  وســئل ابن معني: أيُّ
قتادة؟ فقال: سعيد)3).

وأما معمر بن راشد فقد صاحب قتادة وهو يف مبدأ الطلب، فوعى عنه وحفظ.

قال معمر: جالست قتادة وأنا ابن أربع عرشة سنة، وما سمعته من تلك السنن إال 
كأنه مكتوب يف صدري)4).

وقد تكلـم بعض أهل العلـم يف رواية معمر هذه، إال أن التفسري إنا جاء من رواية 

بلغــت مرويــات التفســري عن قتــادة عنــد الطربي مــن طريق ســعيد بن أيب عروبــة ))0.6(،    (((
و)0.30( من طريق معمر بن راشد.

»نصب الراية« )3/)8)).   (((
»تاريخ ابن معني« ))/05)).   (3(

»الـمعرفة« ))/)4)).   (4(
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عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وهذا اإلسناد ليس مما ُتكلـم فيه؛ ألن رواية عبد الرزاق 
عن معمر صحيحة عندهم.

قال اإلمام أمحد: إذا اختلف أصحاب معمر فاحلديث لعبد الرزاق))).

وهبذا تتضح صحة الطرق واألســانيد التي روي هبا تفسري قتادة رمحه اهلل، بل هي 
من أصح الطرق الواردة يف التفسري))).

3 ـ طرق وأسانيد تفسري سائر التابعني:

لقد مرَّ بنا فيا ســبق دراســة الطرق واألسانيد لآلثار الـــمروية عن جماهد وقتادة، 
فإذا علـمنا أن أكثر من نصف اآلثار الـمنقولة عن التابعني يف التفسري هي من رواية قتادة 

وجماهد، أدركنا بذلك قيمة دراسة األسانيد التي روي هبا تفسريمها)3).

إال أنني لـــم أغفل دراســة باقي األســانيد التي روي هبا التفسري عن غريهم، وقد 
وجــدت فيهــا ما يضعَّف إال أنــه يف الغالب ممن لـــم ينقل عنهم يف التفســري كبري يشء، 

أو كان الضعف ليس شديدًا.

، فقد جاء عنه روايات كثرية يف التفســري)4)، ويعد أسباط بن  فمن ذلك: الســديُّ

»السري« )566/9).   (((
وغالب أسانيد ابن جرير عن قتادة بإسنادين:   (((

األول: برش بن معاذ، عن يزيد بن زريع، عن ابن أيب عروبة، عن قتادة.  

والثاين: احلسن بن حييى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة.  
بعد اســتخراج روايات أئمة التفســري من التابعني الذين اعتمدت عــىل أقواهلم، وترمجت هلم يف    (3(
بحثي هذا وجدت أن جمموع ما ورد من تفســريهم يف »تفسري الطربي« )8854)( رواية، انفرد 

جماهد وقتادة بـ)488))( رواية؛ أي: ما يزيد عىل )0.60( من مجلة تفسريهم.
بلغــت رواياتــه يف »تفســري الطــربي« ))68)( رواية؛ أي: بنســبة )0.09( من جمموع تفســري    (4(
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نرص راويًة لتفسريه، فلـم يفته إال القليل، وجاء غالب تفسريه من طريقه)))، وأسباط من 
رجال »مسلـم«، وفيه كالم معروف من جهة حفظه، وسبق اإلشارة لذلك))).

وأما احلســن البرصي: وهو من الـــمكثرين أيضًا، فقد روي عنه يف التفســري آثار 
تقــارب ما روي عن الســدي عددًا)3)، إال أنني لـــم أجد له طريقًا يمكن جعله أســاس 
الطرق واألســانيد التي روي هبا تفسريه، اللهم إال طريق قتادة، ومعمر عنه، وقد بلغت 

ثلث الطرق التي روي هبا تفسريه عند الطربي)4).

فــإذا انتقلنــا إىل مرويــات عطاء عىل قلتهــا، وجدنا الكثــري منها جــاء من طريق 
ابن جريج، فقد انفرد بنصف الـــمروي عن عطاء)5)، فإنه الزم شــيخه عطاء سبع عرشة 
سنة، ويف رواية عرشين سنة)6)، حتى سئل عطاء: من نسأل بعدك يا أبا حممد؟ قال: هذا 

الفتى؛ يعني: ابن جريج)7).

وقال أمحد بن حنبل: أثبت الناس يف عطاء: عمرو بن دينار، وابن جريج)8).

التابعني يف »تفسري الطربي«.
بلغ مرويات أسباط )0.95( من جمموع روايات السدي يف التفسري عند الطربي.   (((

ينظر: قيمة الـمروي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه ))/ 353 ـ 354).   (((
بلغت يف جمموعها )487)( أثرًا؛ أي: ما نسبته )0.08( من جمموع تفسري التابعني عند الطربي.   (3(
بلغت نســبة ما رواه قتادة عن احلسن ))).0( من جمموع ما نقل عن احلسن يف »الطربي«، وأما    (4(

ما رواه معمر عنه فقد بلغ )5)).0( منه.
بلغت مرويات التفسري عن عطاء عند الطربي من طريق ابن جريج )0.50( من جمموع تفسريه.   (5(

»السري« )6/)33).   (6(

»السري« )8/6)3).   (7(
»العلل« ألمحد ))/496( )7)3.   (8(
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وقال ابن الـمديني: لـم يكن يف األرض أحد أعلـم بعطاء من ابن جريج))).

ولقد كان ابن جريج من التالميذ الذين حفظوا لنا علـم عطاء الذي كان يميل إىل 
ترك الفتوى، والورع من التفسري، فأخرج علـمه سؤاالُت ابن جريج له، قال ابن جريج: 
كنت أسأل عطاء عن كل يشء يعجبني، فلـمـــا سألته عن البقرة وآل عمران قال: اعفني 

من هذا؛ يعني تفسريه))).

وأما سعيد بن الـمسيب: فعىل قلة الـــمروي عنه يف التفسري إال أن أكثره جاء من 
رواية قتادة، ومعلوم إتقان قتادة وحفظه)3).

ويليــه يف الرواية عن ســعيد حييى بن ســعيد بن قيس األنصاري الــذي قاله عنه 
ابن الـــمديني: لـم يكن بالـــمدينة بعد كبار التابعني أعلـم من حييى)4)، وهذان اإلمامان 

نقال ما يزيد عىل نصف الـمروي عن سعيد)5).

وأما إبراهيم النخعي: فقد جاء ما يزيد عىل ثلثي تفســريه من طريق الـــمغرية بن 
مقســم، والـــمغرية بن مقســم الضبي روى وأكثر عن إبراهيم)6)، وقــد وثقه أبو حاتم 

والعجيل والنسائي)7).

»السري« )330/6).   (((
»العلل« ألمحد )68/3)( 88)5.   (((

جاء من طريق قتادة )0.37( من جمموع الـمروي عن ابن الـمسيب.   (3(
»هتذيب الكال« ))353/3(، و»التقريب« )ص: )59(، و»التذكرة« ))/37)).   (4(

جاء من طريق حييى )6).0( من جمموع الـــمروي عن ســعيد، و)0.37( منه من طريق قتادة؛    (5(
أي: إن ما نسبته )0.53( من الـمروي عنه كان من طريق قتادة، وحييى.

روى )0.36( من تفسري إبراهيم.   (6(
»هتذيــب الكــال« )8)/400، )40(، وينظــر يف ترمجتــه: »طبقــات ابن ســعد« )337/6(،    (7(
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وأما الناقل الثاين لتفسري إبراهيم فهو منصور بن الـــمعتمر، أحد األئمة األعالم، 
والثقات األثبات.

قال حييى بن سعيد القطان: ما أحد أثبت من منصور بن الـمعتمر يف إبراهيم))).
وأما الشــعبي فقد جــاءت الروايات عنه مــن طرق متعددة، وثلــث ما روي عنه 
جاء عن طريق داود بن أيب هند، والـــمغرية بن مقســم)))، وداود هو القشريي موالهم 

البرصي، قال عنه ابن حجر: ثقة متقن.
ومرويــات أيب العالية عىل قلتها فإنــا جاء أكثرها من طريــق الربيع بن أنس، إال 
أن فيهــا ما ال ُيفرح به؛ ألنه من رواية أيب جعفر الرازي عــن الربيع، والناس يتقون من 
حديثــه ما كان مــن رواية أيب جعفــر؛ ألن فيها اضطرابــًا كثريًا)3)، إال أن الـــمروي عن 

أيب العالية ليس كثريًا)4).
وأما عكرمة وســعيد بن جبري فلـــم أجد مــن تالميذهم من ختصــص يف الرواية 
عنها، وإن كان جعفر بن أيب الـــمغرية روى ما يزيد قلياًل عن ُعرش مرويات ســعيد)5)، 

وقاربه جعفر بن أيب وحشية أبو برش)6)، وكذا سالـم األفطس)7).

و»اجلــرح« )8/8))(، و»تاريخ الثقــات« للعجيل )ص: 437(، و»ثقات ابن شــاهني« )ص: 
.(((9

»رشح علل الرتمذي« البن رجب )ص: 94)(، و»الـمعرفة« )3/3)، )))).   (((
روى داود بــن أيب هند )3).0( من الروايات التي جاءت عن الشــعبي، وأما الـــمغرية فكانت    (((

نسبة مروياته عنه ))).0( من جمموع تفسريه.
»الثقات« )8/4))(، و»مشاهري علـمـاء األمصار« )ص: 6))).   (3(

روى الربيع )0.78( من جمموع مرويات أيب العالية؛ أي: نحوًا من )90)( رواية.   (4(
جاء من طريقه )4))( رواية؛ أي: ما يقارب ))).0( من جمموع تفسري سعيد.   (5(
جاء من طريقه )98( رواية؛ أي: ما يقارب )0.097( من جمموع تفسري سعيد.   (6(
جاء من طريقه )96( رواية، أي ما يقارب )0.095( من جمموع تفسري سعيد.   (7(
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ومجيعهم ممن روى عنه األئمة، فجعفر بن أيب الـمغرية صدوق َيِم)))، وجعفر بن 
أيب وحشية ثقة من أثبت الناس يف سعيد)))، وسالـم األفطس ثقة)3)؛ أي: إن ثلث تفسريه 

جاء من تلك الطرق.
وهــذا عكرمة جاء تفســريه يف أشــهر طرقه عــن يزيــد النحــوي، وابن جريج، 
واحلكم بــن أبان، وقتادة، فقد جاء ما يقارب من ربع تفســريه مــن طريقهم)4)، ولكنهم 

من األئمة الثقات، باستثناء احلكم بن أبان، وهو صدوق)5).

وأمــا حممد بن كعب القرظي فقد روى أبو معرش الـــمدين ما يزيد قلياًل عن ربع 
تفسريه، وروى موسى بن عبيدة نحوًا من مخسه، وكل منها ضعيف)6).

إال أن مما يون األمر أن الـمروي عن حممد بن كعب يف التفسري قليل)7).

مما تقدم نجد أن أشــهر الروايات عن التابعني قد تنوعت بني القوة والضعف، إال 
أن الـــمكثرين منهم يف التفسري جاءت األسانيد عنهم يف غاية القوة ال سيا قتادة، وبعده 
جماهد، ثم عطاء، فاحلســن، وســعيد، وعكرمة، وأما األســانيد الضعيفة فقد ظهرت يف 
الـــمقلني، فيكون حاصل ذلك أن جلَّ تفســري التابعني جاء صحيحًا، بخالف غريه من 

التفسري الـمأثور.

»التقريب« )ص: )4)).   (((

»التقريب« )ص: 39)).   (((

»التقريب« )ص: 7))).   (3(
جــاء من طريق ابن جريج )75( روايــة، وعن يزيد النحوي )69( روايــة، وعن احلكم بن أبان    (4(

)45( رواية، وعن قتادة )30( رواية.
ينظر: »التقريب« )ص: 74)، )60).   (5(

روى أبو معرش )8).0( من جمموع تفسريه، وروى موسى )9).0( من مجلة الروايات، وينظر:    (6(
»التقريب« )ص: 559( و))55).

لـم تزد الروايات عنه يف التفسري كا عند ابن جرير عن )53)( رواية.   (7(
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ومتتد هذه الـــميزة ألســانيد التابعني، حتى نجدها كذلك أصح وأنظف من كثري 
مــن األســانيد التي جــاءت عن مفرسي تابعــي التابعــني، أمثال الضحاك بــن مزاحم، 
وعبد الرمحن بــن زيد، فإن أســانيد تفســريه جاءت جلُّهــا من طريق جويرب بن ســعيد 

ا))). األزدي، قال عنه ابن حجر: راوي التفسري، ضعيف جدًّ

وأمــا عبد الرمحن بــن زيد بــن أسلـــم وإن كان الــراوي لكثــري من تفســريه هو 
عبد اهلل بن وهب بن مسلـــم الـــمرصي، قــال فيه ابن حجــر: احلافظ الثقــة)))، إال أن 
ا كا قاله عيل بن الـمديني، وابن سعد،  صاحب التفسري عبد الرمحن بن زيد ضعيف جدًّ

وغريهم)3).

وكثري من تفسري عبد الرمحن إنا أخذه عن أبيه زيد، يقول ابن خزيمة: عبد الرمحن 
ليس هو ممن حيتج أهل العلـم بحديثه؛ لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة والتقشف، 

ليس من أحالس احلديث)4).

ولــذا فعبد الرمحن ما كان من تفســرٍي اعتمد فيه عىل النقل من أســباب نزول عن 
غريه فهو ضعيف غري مقبول، وما كان من اجتهاده فاألمر يف ذلك أسهل، واهلل أعلـم.

ومما سبق يتضح لنا قيمة تفسري التابعني رواية.

* * *

»التقريب« )ص: 43)).   (((

»التقريب« )ص: 8)3).   (((
الكبــري«  الصغــري« )ص: )7(، و»الضعفــاء  ابن ســعد« )3/5)4(، و»الضعفــاء  »طبقــات    (3(

.(33(/((
»التهذيب« )79/6)).   (4(





الفصل الثاني

قيمة تفسري التابعني دراية

الـمبحث األول
نوع اخلالف بني مفسري التابعني

بعد أن اســتعرضنا قيمة تفسري التابعني رواية، وتبني لنا األثر الواضح الذي تركه 
تفسريهم يف هذا اجلانب كان لزامًا أن أوضح هنا أن األمر لـم يقترص عىل جمرد الروايات 
فحسب، بل إن لتفسريهم قيمة علـمية سامية، ومنزلة عالية، فإذا علـمنا أن االختالف بني 
التابعني لـم يكن ذلك االختالَف الـموجود عند من جاء بعدهم من التنازع والتشاحن، 
واتضح لنا أن تفســريهم متيز بميزات ليســت لغريه من أنواع التفاســري بعــد ذلك لبيان 

منزلتهم، وقيمة تفسريهم عند أهل العلـم، رحم اهلل اجلميع.

األصــل يف تفســري القــرآن الكريم أنه يرجــع كله إىل قــول واحــد)))، وإن بدا يف 
أول األمر خــالف ذلك، ويدل لذلــك قوله تعــاىل: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ﴾ ]النساء: )8[، فنفى اهلل عز وجل أن يقع فيه اختالف البتة، ولو كان فيه ما يقتيض 

قولني خمتلفني لـم يصدق هذا الكالم بحال.

وأيضًا فإن قوله سبحانه: ﴿جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴾ ]النساء: 59[ رصيح يف 
رفع التنازع، واالختالف.

أي فليس من مقاصد الرشع وضع حكمني متخالفني يف موضوع واحد.   (((
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وال يرتفع اخلالف إال بالرجوع إىل يشء واحد؛ إذ لو كان فيه ما يقتيض االختالف 
لـم يكن يف الرجوع إليه رفع تنازع، وهذا باطل))).

واآليات يف ذلك كثــرية، وأنه ال اختالف فيها، وإنا هي عىل مأخذ واحد، وقول 
واحد.

رت إىل  وعــن عبد اهلل بن أيب رباح األنصــاري: أن عبد اهلل بن عمرو قــال: هجَّ
رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم يومًا، فســمعت أصوات رجلني اختلفا يف آية، فخرج 
علينا رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم ُيعَرف يف وجهه الغضب، فقــال: »إنَّا هلَك َمن 

كان قبَلكم من األمم باختالفهم يف الكتاب«))).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي جملسًا ما أحبُّ 
أن يل به مُحَر النعم، أقبلت أنا وأخي، وإذا مشيخة من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلـم جلوٌس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم. فجلسنا َحْجرًة؛ إذ ذكروا آية 
من القرآن فتاَروا فيها، حتى ارتفعت أصواهتم، فخرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم 
اب، ويقول: »مهاًل يا قــوم! هبذا أهلَكت األمم من  مغضبــًا قد امحرَّ وجهــه يرميهم بالرتُّ
قبلكــم، باختالفهم عىل أنبيائهم، ورضهِبــم الكتَب بعَضها ببعض، إن القرآَن لـــم ينزل 
ُق بعُضه بعضًا، فا عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلُتم  ُب بعُضه بعضًا، وإنا نزل يصدِّ يكذِّ

منه فردُّوه إىل عالـمه«)3).

وعن سفيان قال: ليس يف تفسري القرآن اختالف، إنا هو كالم جامع يراد منه هذا 
وهذا)4).

»الـموافقات« )8/4))).   (((
»مسند أمحد« ))/)9)(، و»رشح السنة« للبغوي ))/)6)).   (((

»مسند أمحد« ))/)8)، 85)).   (3(
»فتح القدير« ))/))).   (4(
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ومن هنا فإن مجعًا من أهل العلـــم نبه عىل مسألة اختالف الـــمفرسين، وأبان عن 
نوع اخلالف بينهم، منهم الـمقل يف ذلك، والـمستكثر))).

وابتداًء ينبغي أن نقرر أن اختالف التابعني ـ رمحهم اهلل ـ إنا هو من قبيل اختالف 
التنــوع، ال اختالف التضــاد، ومرد ذلك إىل معارصة التابعني وقرهبــم، بل وتلقيهم من 
صحابة رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم الذين عارصوا التنزيل، وشــاهدوا األحوال، 
وأدركوا نصوص القرآن الكريم، ومدلوالته الدقيقة من خالل الســياق، بخالف الذين 

جاؤوا من بعدهم.

* أنواع االختالف:

رد شــيخ اإلسالم أنواع االختالف إىل قسمني رئيسني: اختالف تنوع، واختالف 
تضاد.

أوالً: اختالف التنوع:

ا مرشوعًا كــا يف القراءات التي اختلف  وهــو أن يكون كل واحد من القولني حقًّ
فيها الصحابة، حتى زجرهم رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم عــن االختالف، وقال: 

»كلٌّ منكا حمسٌن«.

عقد ابن قتيبة مبحثًا يف اختالف التنوع، واختالف التضاد يف »تأويل مشكل القرآن« )ص: 65،    (((
85(، وفصل شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا الـــموضوع أيضًا يف »جمموع الفتاوى« )3)/333(، 
وأفرد اإلمام الشــاطبي يف »الـــموافقات« مبحثًا كاماًل يف ذلك )4/4))(، وللبطليويس رســالة 
ســاها »التنبيه عىل األســباب التي أوجبت االختالف بني الـمسلـــمني«. وهناك رسالة لشيخنا 

الدكتور سعود الفنيسان أساها »اختالف الـمفرسين أسبابه وآثاره«.
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ومنه ما يكون كل من القولني هو يف الواقع يف معنى القول اآلخر، لكن العبارتان 
خمتلفتان.

ومنــه ما يكون الـــمعنيان متغايرين، لكن ال يتنافيان، فهــذا قول صحيح، وذلك 
قول صحيح، وإن لـم يكن أحدمها هو معنى اآلخر.

ثانيًا: اختالف التضاد:

فهو القوالن الـمتنافيان، واللذان ال يمكن القول هبا مجيعًا. انتهى))).

وقريبًا من هذا التقســيم ما ذكره اإلمام الشاطبي، قال: من اخلالف ما ال يعتد به 
يف اخلالف، وهو رضبان:

أحدمها: ما كان من األقوال خطأ خمالفًا لـمقطوع به يف الرشيعة.

والثاين: ما كان ظاهره اخلالف، وليس يف احلقيقــة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك يف 
تفســري الكتاب والســنة، فتجد الـــمفرسين ينقلون عن الســلف يف معاين ألفاظ الكتاب 

أقواالً خمتلفة يف الظاهر، فإذا اعتربهتا وجدهتا تتالقى عىل العبارة كالـمعنى الواحد.

واألقــوال إذا أمكن اجتاعها والقول بجميعها من غري إخالل بمقصد القائل فال 
يصح نقل اخلالف فيها عنه))).

ولتوضيح ذلك أعرضه فيا ييل بيشء من التفصيل:

اختالف التنوع:

وهــذا النــوع هو أكثــر ما وجدته بني الـــمفرسين من التابعني، وقد قســم شــيخ 
اإلسالم هذا اخلالف إىل أربعة أنواع:

»اقتضاء الرصاط الـمستقيم« ))/30)).   (((
»الـموافقات« )4/4))).   (((
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األول: أن يعــرب كل واحد منهم عن الـــمراد بعبارة غري عبــارة صاحبه، تدل عىل 
معنى يف الـمسمى غري الـمعنى اآلخر مع احتاد الـمسمى.

الثاين: أن يذكر كل منهم من االســم العام بعض أنواعه عىل سبيل التمثيل، وتنبيه 
الـمستمع عىل النوع، ال عىل سبيل احلد الـمطابق للـمحدود يف عمومه وخصوصه.

قلت: وهذان النوعان من أكثر األنواع التي ظهرت يل يف تفسري التابعني.

الثالث: أن يكون اللفظ الـــمختلف فيــه حمتماًل لألمرين، إما لكونه مشــرتكًا يف 
اللفظ، وإما لكونه متواطئًا يف األصل، لكن الـمراد به أحد النوعني، أو أحد الشيئني.

الرابع: أن يتم التعبري عن الـمعاين بألفاظ متقاربة، ال مرتادفة))).

ومثــال ما جــاء عن التابعني من النــوع األول، وهو أن يعــرب كل واحد منهم عن 
الـــمراد بعبــارة غري عبــارة صاحبه: قولــه تعــاىل: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾ ]الفاحتــة: 5[، قال 
بعضهــم: إنــه كتاب اهلل، وقال احلســن، وأبو العاليــة: هو دين اإلســالم، وقال جماهد: 

الطريق اهلادي إىل دين اهلل))).

فهذه األقوال متفقة، ولكن كل واحد منهم نبه عىل وصف غري الوصف اآلخر.

ومثال ذلــك أيضًا: ما جــاء عنهم عند قوله تعــاىل: ﴿ۉ ۉ ې ې 
ې ې ىى﴾ ]البقــرة: 57[، فقــال عامر الشــعبي: إنه الذي يقع عىل الشــجر فيأكله 

»جمموع الفتاوى« )3)/333).   (((

وزاد الذهبي يف »التفسري والـــمفرسون« نوعًا خامســًا، فقال: أن يكون يف اآلية الواحدة قراءتان   
أو قراءات، فيفرس كل منهم عىل حسب قراءة خمصوصة ))/37)).

»تفسري الطربي« ))/)7)).   (((
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النــاس، وقال جماهــد: صمغه، وقال قتادة: كان الـــمن ينــزل عليهم مثــل الثلج، وقال 
السدي: إنه الزنجبيل.

وعنــد قوله تعاىل: ﴿ىى﴾ قال بعضهم: إنه طري يشــبه الســان، وقال قتادة، 
انى))). وجماهد: طائر كانت حترشها عليهم الريح اجلنوب، وقال عامر الشعبي: إنه السُّ

قال الشاطبي بعد أن ذكر هذا الـــمثال: فمثل هذا يصح محله عىل الـــموافقة، وهو 
الظاهر فيها))).

ومثــال النوع الثــاين: وهو أن يذكر كل منهم من االســم العام بعــض أنواعه عىل 
سبيل التمثيل، وتنبيه الـــمستمع عىل النوع، ال عىل سبيل احلد الـــمطابق للـــمحدود يف 

عمومــه وخصوصه؛ ما جاء عنــد تأويل قوله تعــاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
أن  فمعلــوم   ،]3( ]فاطــر:  ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ 
الظالـــم لنفسه يتناول الـــمضيع للواجبات، والـــمنتهك للحرمات. والـمقتصد يتناول 
فاعل الواجبات، وتارك الـــمحرمات، والســابق يدخل فيه من ســبق فتقرب باحلسنات 
مع الواجبات، فالـمقتصدون هم أصحاب اليمني، ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ 

]الواقعة: 0) ـ ))[.

ثم إن كالًّ منهم يذكر هذا يف نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي 
يصــيل يف أول الوقــت، والـــمقتصد الذي يصيل يف أثنائه، والظالـــم لنفســه الذي يؤخر 

العرص إىل االصفرار.

ويقول اآلخر: السابق والـــمقتصد والظالـم قد ذكرهم يف آخر سورة البقرة، فإنه 

»تفسري الطربي« ))/)9).   (((
»الـموافقات« )5/4))).   (((
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ذكر الـــمحسن بالصدقة، والظالـــم بأكل الربا، والعادل بالبيــع، والناس يف األموال إما 
حمسن، وإما عادل، وإما ظالـــم، فالسابق الـــمحسن بأداء الـــمستحبات مع الواجبات، 
والظالـــم آكل الربــا، أو مانع الزكاة، والـــمقتصد الذي يؤدي الزكاة الـــمفروضة، وال 

يأكل الربا، وأمثال هذه األقاويل.

فــكل قول فيه ذكر نــوع داخل يف اآلية ذكر لتعريف الـــمستمع بتنــاول اآلية له، 
وتنبيهه به عىل نظريه، فإن التعريف بالـمثال قد يسهل أكثر من التعريف باحلد الـمطلق))).

ومثال ذلك أيضًا: ما ورد عند قوله تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ ]البقرة: 63[ حيث 
فــرس قتادة والســدي القوة: باجلد واالجتهــاد، وقال أبو العالية: الطاعــة، وقال جماهد: 

العمل با فيه))).

وعند قولــه تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾ ]البقــرة: )6[ 
ورد يف معنــى ﴿پ﴾ أهنم قوم بني النصارى والـــمجوس ليس هلم دين، وبه قال 
جماهد، وقيل: إهنم قوم بني اليهود والنصارى، وبه قال ســعيد بن جبري، وقال احلســن: 

إهنم قوم كالـمجوس)3).

ويدخل ضمن هذا النوع ما يذكره الـــمفرسون من أســباب فهي كالـــمثال، فإذا 
قيل: نزلت هذه اآلية يف كذا، أو قيل: نزلت يف غريها من األسباب، فإهنا كاألمثلة تدخل 

يف حكم اآلية.

وأمــا النوع الثالث: وهــو أن يكون اللفظ حمتماًل لألمرين، إما لكونه مشــرتكًا يف 

»جمموع الفتاوى« )3)/337).   (((
»تفسري الطربي« ))/60)(، و»زاد الـمسري« ))/93).   (((
»تفسري الطربي« ))/45)(، و»زاد الـمسري« ))/)9).   (3(
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اللفظ، وإما لكونه متواطئًا يف األصل، لكن الـمراد به أحد النوعني أو أحد الشيئني.

فمثــال األولـ  وهو االشــرتاك اللفظــي ـ: لفظة )النكاح( فهــي تطلق عىل العقد 
كقولــه تعــاىل: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]األحــزاب: 49[، وتطلــق عىل الوطء 

كقوله: ﴿ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب﴾ ]البقرة: 30)[))).

وكلفظ ﴿ٿ ﴾ قال جماهد وعكرمة: الرماة، وقال غريمها: األسد))).

وكلفــظ ﴿گ﴾ قال جماهد وقتادة: إذا أدبر، وقال احلســن: أقبل وغيش الناس 
بظالمه)3).

ومثــال الثاين: الضائــر يف قولــه ســبحانه: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾ 
]النجم: 8 ـ 9[؛ أي: جربيل عليه الســالم، قاله احلســن وجماهد، وقال غريهم: دنا الرب من 

حممد صىل اهلل عليه وسلـم)4).

والشــفع والوتر يف قوله تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾ ]الفجــر: ) ـ 3[، 
فقال قتادة وعكرمة: الشــفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، وقال احلسن وجماهد: الشفع: 

كل اخلالئق، والوتر: اهلل)5).

ولفــظ ﴿ڻ﴾ حيــث قيل: هــم الـــمالئكة تنزع نفــوس بنــي آدم، وبه قال 
سعيد بن جبري، وقال غريه: بل هو الـموت ينزع النفوس، وبه قال جماهد، وقال احلسن: 

ينظر: رسالة »اختالف الـمفرسين« للدكتور سعود الفنيسان )ص: )7).   (((
»تفسري الطربي« )9)/69)).   (((

»تفسري الطربي« )78/30).   (3(

»تفسري الطربي« )7)/44).   (4(
»تفسري الطربي« )70/30)).   (5(
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هم، وقال السدي: النفس حني تغرق يف الصدر))). النجوم، وقال عطاء: الِقيِسُّ ُتنَزع بالسَّ

وال شك أن هذه األقوال يمكن أن تكون داخلة ضمن معاين اآلية، فتحمل عليها 
مجيعًا، ويمكن أن يكون أحدها راجحًا عىل اآلخر، فيؤخذ به، ويرتك ما سواه.

وأما النوع الرابع: فهو أن يعرب الـمفرس عن الـمعنى بألفاظ متقاربة ال مرتادفة.

فهو مثل قوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]األنعام: 70[، قال احلسن 
وجماهد والسدي: أن تسلـم، وقال قتادة: حتبس وتؤخذ، وقال غريهم: ترهتن))).

فجميع هذه العبارات متقاربة، وليست من اختالف التضاد.

وكذلــك قوله: ﴿ڃ ڃ چ چ﴾ ]ق: 38[. قال جماهد: أي َنَصب، وقال غريه: 
عناء، وقال آخر: سآمة)3).

وأيضــًا قوله تعــاىل: ﴿ژ ژ ڑ ڑ کک﴾ ]الـمـــائدة: )[، قال جماهد: 
إهنــا عهود اهلل التي أخذها عىل عباده فيا أحل وحرم، وقال احلســن: إهنا عهود الدين 

كلها)4).

وهنــاك نوع خامس: وهو أن يكون يف اآلية الواحــدة قراءتان أو قراءات، فيفرس 
كل منهم عىل حسب قراءة خمصوصة، فيظن ذلك اختالفًا، وليس ذلك باختالف.

فمثاله: قوله تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]البقــرة: 06)[، فقد قرأها جماهد 
وقتادة واحلســن: ﴿پ﴾ بمعنى النسيان والرفع، قال قتادة: كان اهلل تعاىل ذكره ُينيِس 

»تفسري الطربي« )8/30)).   (((
»تفسري الطربي« )))/443(، و»زاد الـمسري« )65/3).   (((

»تفسري الطربي« )6)/78)).   (3(
»تفسري الطربي« )449/9(، و»زاد الـمسري« ))/67)).   (4(
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نبيَّه صىل اهلل عليه وسلـــم ما شاء، وينسخ ما شاء، أو بمعنى الرتك كا ورد عن السدي 
قال: نرتكها ال ننسخها.

وقرأهــا عطاء وغريه: )أو ننســأها( بفتح النون ومهزة بعد الســني، بمعنى ُنرِجئها 
رَته))). رها، من قولك: نسأت هذا األمَر أنَسُؤه َنْسئًا وَنَساًء: إذا أخَّ ونؤخِّ

ومثاله أيضًا قوله ســبحانه حكاية عن امــرأة العزيز: ﴿پ پ ڀ ڀ 
ڀڀ﴾ ]يوسف: 3)[.

فقرأهــا مجاعة منهم احلســن، وعكرمة، وقتــادة، والســدي: ﴿ڀ﴾ بفتح اهلاء 
والتاء، بمعنى: هلـم لك، وادُن وتقرب.

وقرأهــا آخــرون: )ِهئُت لك( بكرس اهلــاء، وضم التاء، واهلمــزة، بمعنى: هتيأت 
لك، من قول القائل: هئت ألمر أهيُء هيئًة))).

ومثــال ذلك أيضًا قوله تعــاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴾ ]األعراف: 
40[، فقد قرأها احلسن وغريه: ﴿ڱ﴾؛ أي: البعرُي زوج الناقة.

ُل(، يعني: قلوس الســفن، يعني: احلبال  وقرأها عكرمــة وجماهد وغريمها: )اجلُمَّ
الغالظ)3).

* * *

»تفسري الطربي« ))/473(، و»فتح القدير« ))/6))(، و»تفسري عبد الرزاق« ))/55).   (((
»تفسري الطربي« )6)/6)(، و»زاد الـمسري« )4/)0)(، و»فتح القدير« )6/3)).   (((

»تفسري الطربي« )))/8)4).   (3(



الـمبحث الثاني

مميزات تفسري التابعني

اتضح لنا فيا ســبق دراســته قيمة تفســري التابعــني من خالل النصــوص واآلثار 
الواردة عنهم، ومعرفة مصادرهم، ومناهجهم التي اعتمدوها، وساروا عليها.

وهذا الـمبحث خمصص إلبراز الـمميزات الـموضوعية التي اختص هبا التابعون.

ودراســة هذه الـــمميزات تســتلزم عقد مقارنة بني بعض اجلوانب التفسريية بني 
التابعني والـــمفرسين مــن الصحابة من جهة، وبني التابعــني وأتباعهم من جهة أخرى؛ 
ولذا فإن هذا الـمبحث حيتوي عىل يشء من ذلك إلبراز الـمميزات التي متيز هبا تفسريهم:

1 ـ ظهور االجتهاد يف التفسري، ونشأة الـمدارس التفسريية:

ازدادت احلاجــة للتفســري يف عرص التابعني؛ ألن ما نقل عــن النبي صىل اهلل عليه 
وسلـــم يف التفســري كان موجزًا يقصد إىل بيــان موطن اهلداية يف اآليــة، وكذلك ما نقل 
عن خواص أصحابه، وعلـمـــائهم من مأثور التفسري؛ فإنه ذهب هذا الـــمذهب)))، مع 
ورع الكثريين من الدخول يف التفســري خشــية اخلطأ، فاحتاج الناس إىل إيضاح دالالت 
القرآن، وال ســيا بعد دخول العجمة عىل اللسان، واختالط الثقافات، وانشغال الناس 
بعلـــم الفقه، والرواية احلديثة تبعًا الهتام األصحاب بذلك، فخيش الصاحلون أن يعزل 

»القرآن العظيم هدايته وإعجازه« )ص: 84)(، و»ضحى اإلسالم« ))/43)).   (((
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القــرآن عن أن يأخذ مكانته يف احلياة بوضعه كتاب هداية، وحكمة، فتصدر التابعون إىل 
وا هذه اخللة، بل ربا ليرتكوا كبري  تفســري القرآن واالجتهاد يف فهم اآليات، بحيث ســدُّ

جمال ألتباع التابعني لالجتهاد فيه))).

وألجل اختالف النزعات، والـــمشارب، والشيوخ، واألماكن، اختلفت األنظار 
والـــمناهج، مما أدى إىل قيام الـــمدارس التفسريية الـــمختلفة التي سبق الكالم عنها)))، 
وممــا جتدر اإلشــارة إليه أن الطابع الروائي ظل موجودًا يف عهــد التابعني بطرفيه، فمنهم 
مــن كان يتورع من الرواية خشــية الوقــوع يف مغبة الكذب عىل رســول اهلل، ومنهم من 
اختار الوقوف عىل األثر، وترك االجتهاد، إال أن الفرجة بني هذين الـــمنهجني اتســعت 
يف عرص التابعني، فصار الذين يؤثرون الرواية يزيدون يف االستمساك بطريقتهم، ويرون 
فيها عصمة من الفتن، واآلخرون يرون كثرة الكذب عىل الرسول صىل اهلل عليه وسلـم 
مانعــًا من الرواية، كا أن األحداث والـــمستجدات اجلديدة جعلــت االجتهاد واإلفتاء 

رضورة يمليها الواقع، وهكذا اتسعت الـمسافة بني الطريقني.

ومما يدل عىل متيز التابعني يف علـم التفسري أن الـمكثرين الـمشتهرين بالتفسري من 
التابعني أكثر عددًا ونتاجًا من الـــمشهورين من الصحابة، وكذا احلال بالنسبة للـــمقلني 

يف اجلانبني.

كا متيز بعض الـــمفرسين من التابعني بالنبوغ يف علـــم التفسري رواية، ودراية، بل 
إن مــن كان اجلانــب الروائي أغلب عــىل حاله، كان يوصف أيضــًا باالجتهاد، والدراية 

كــا تقــدم تقريره يف غلبــة النقل عىل تفســري ابن زيد، والضحــاك، وغريهم من أتبــاع التابعني،    (((
وكذلك كان ابن أيب نجيح، وسعيد بن أيب عروبة، وانشغل الكثري منهم بالقراءات، وحتريرها.

»دراسات يف التفسري« )ص: 73).   (((



377الباب الرابع: قيمة تفسير التابعين وأثره

بالتفســري، ولذا فال نعجب عندما يقول العجيل عن الســدي: إنه عالـــم بتفسري القرآن، 
راوية له))).

2 ـ كثرة اعتامدهم عىل الـمأثور من التفسري:

متيز تفســريهم بكثرة ووفــرة مادته، وكان الغالب عىل مكثريــم العناية واالهتام 
بالـمنقول عن الصحابة، فهذا الـمصدر يعد من أهم الـمصادر التي اعتمد عليها مفرسو 

التابعني.

فقتادة كان يقول: ما يف القرآن آية إال وقد سمعت فيها شيئًا))).

وعــن جماهــد قال: لــو كنت قــرأت قراءة ابن مســعود، لـــم أحتج إىل أن أســأل 
ابن عباس عن كثري من القرآن مما سألت)3).

3 ـ االستقاللية:

مــع أن أئمة التفســري يف عرص التابعــني كانوا جمتهدين، إال أهنم يعتربون وســطاء 
نقلوا إلينا الكثري من تفسري الصحابة مسندًا، مع دقة النقل، وتفسري ما أشكل منه أحيانًا، 

وسبق نقل مواضع من ذلك يف هذه الرسالة.

وممن اهتم بنقل تفســري ابن عباس مثاًل ســعيد، وعكرمة، ومن بعدهم الضحاك، 
واهتم مرة بنقل تفسري ابن مسعود، كا حفظ لنا جماهد مجلة كبرية من تفسري ابن عباس، 

وقتادة نقل إلينا عن هذين وغريمها أيضًا روايات عديدة.

مّر يف ترمجة السدي ))/ ))3 ـ 3)3).   (((
سبق بيانه يف ترمجته ))/ 70)).   (((
سبق بيانه يف ترمجته ))/ 506).   (3(
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إال أنه يالحظ أن الـمنقول يف التفسري عن الصحابة أكثره يف تفسري آيات األحكام، 
وعمومًا فقد كان التفســري قلياًل بــني الصحابة، بل يعد من أقل العلوم الـــمروية عنهم، 
ففروع العلـــم األخرى مــن فقه، وحديث، وســرية، وقراءة كان هلــا النصيب األكرب يف 
الـــمنقول عنهم، يدل عىل ذلك ما روي عن أيب سعيد اخلدري وقد ذكر أصحاب النبي 
صىل اهلل عليه وسلـم، فقال: كان هذا حديثهم ـ يعني الفقه ـ إال أن يقرَأ رجل سورة من 

القرآن))).

ولوال ما ورد عن ابن عباس يف التفســري لكانت نسبة الـــمروي عن الصحابة يف 
التفسري أقل من القليل))).

وابن عباس ـ ريض اهلل عنها ـ معدود يف صغار الصحابة الذين كان أكثر عهدهم 
بني التابعني، وكثري من رواياته، وال سيا الـمطولة منها كان مما أخذه عن مسلـمة اليهود، 
أو ممن تتلـــمذ عليهم، كالروايات عن كعب، وغريه)3)، وكثري من الـمروي عنه ال يصح 

سنده إليه)4).

لقد نقل التابعون هذا التفسري لنا، ولـــم يقفوا عنده، بل اجتهدوا، وظهر أثر ذلك 
االجتهاد يف اجتاهني:

األول: خمالفة الـمنقول عن الصاحب.

»تاريخ أيب زرعة« ))/553).   (((
الـــمروي عــن ابن عبــاس عنــد ابن جرير بلغ نحو مــن )5809( روايــة، وكان الــذي يليه من    (((
الصحابة يف كم الـــمروي ابن مســعود حيث بلغ )856(، وعن عمر بن اخلطاب بلغ ما يقارب 

)300( رواية، وغريهم من الصحابة أقل منهم يف ذلك.
»القرآن العظيم هدايته وإعجازه« لـمحمد الصادق عرجون )ص: 84)).   (3(

يراجع يف ذلك قيمة الـمنقول عن الصحابة رواية ))/ )34).   (4(
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الثــاين: التطرق آليات ليس فيهــا نقل عن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم وصحابته 
ريض اهلل عنهم.

وهذا االجتاه الثاين ســيأيت بحثه عند احلديث عن أثر التابعني يف التفســري عند أهل 
السنة))).

وأمــا خمالفاهتم للصحابة فكثرية، وألجل أن تتضح معالـــم هذه االســتقاللية يف 
التفسري أستعرض شيئًا من ذلك مربزًا إياه يف الـــمنقول عن اثنني من كبار الـــمفرسين، 

أحدمها ابن عباس، واآلخر تلـميذه جماهد بن جرب.

فمع أن جماهدًا كان من أكثر تالميذ ابن عباس تلقيًا وأخذًا عنه، فإنه كان ذا شخصية 
متميزة يف التفسري، كا حدث هو عن نفسه، فقال: عرضت القرآن عىل ابن عباس ثالث 

عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟

وكان من حرصه ـ رمحــه اهلل ـ أنه كان يكتب ما يأخذه عنه، يقول ابن أيب مليكة: 
رأيت جماهدًا يســأل ابن عباس عن تفســري القرآن، ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: 

اكتب، قال: حتى سأله عن التفسري كله.

والـــمفرتض واحلالة هذه أن يكون االتِّباع واالقتداء بمنهج شــيخه وتفسريه هو 
الغالَب عليه، وأن حيذو حذوه، إال أننا وجدنا شــخصيته الـــمتميزة، وتفرده الـــمستقل 
واضحًا بينًا يف تفســريه، فنجد أن له العديد من األمثلة التي أورد فيها معاين خمالفة لـمـــا 

قاله شيخه))).

ينظر: ))/ 495).   (((
الـمراد اختالف التنوع، وليس اختالف التضاد، وإن كان ورد عنه هذا النوع أي اختالف التضاد،    (((

لكنــه كان من القليل النادر، فمن ذلــك ما ورد عنه يف قوله تعاىل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
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فمن ذلك ما ورد عنه يف قوله تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴾ ]البقرة: )7[، قال: مسلـمة 
من الشية، ال بياض فيها، وال سواد)))، يف حني قال شيخه ابن عباس: ال عوار فيها))).

﴿مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت﴾  تعــاىل:  قولــه  وعنــد 
]البقرة: 76[ قال جماهد: قام النبي صىل اهلل عليه وسلـم يوم قريظة حتت حصوهنم، فقال: »يا 

إخــواَن الِقَردِة، ويا إخواَن اخلنازيِر، ويا عَبدَة الطاغوِت!«، فقالوا: من أخرَب هذا حممدًا؟ 
ما خــرج هــذا إال منكــم! ﴿ىئ يئ جب حب خب﴾ با حكم اهلل للفتــح؛ ليكون 
هلــم حجة عليكــم؟)3)، يف حني قــال ابن عبــاس: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾ أي: 
بصاحبكم رسول اهلل، ولكنه إليكم خاصة، وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا: ال حتدثوا 

العرب هبذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم، فكان منهم)4).

وكذلــك ما ورد عنه يف قوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ﴾ ]البقــرة: 78[، قال جماهد: أناس 
مــن يــود. وقال ابن عبــاس: األميون قوم لـــم يصدقوا رســوالً أرســله اهلل، وال كتابًا 
أنزله اهلل، فكتبوا كتابًا بأيديم، ثم قالوا لقوم ســفلة جهال: هذا من عند اهلل. وقال: وقد 

أخرب أهنم يكتبون بأيديم، ثم ساهم أميني؛ جلحودهم كتب اهلل ورسله)5).

ک ک ک گ گ گ﴾ ]البقرة: 65[، قال: مســخت قلوهبم، يف حني قال ابن عباس: إهنم 
مسخوا. سبق بيان ذلك يف ترمجة جماهد ))/ 95).

»تفســري الطــربي« ))/3))( 55))، 56))، 57))، و»الدر الـــمنثور« ))/)9)(، و»فتح    (((
القدير« ))/99).

»تفسري الطربي« ))/4))( )6)).   (((
»تفسري الطربي« ))/)5)( 347)، و»الدر الـمنثور« ))/99)(، و»فتح القدير« ))/03)).   (3(

»تفسري الطربي« ))/)5)( 340).   (4(
»تفسري الطربي« ))/57)( 354)، و»زاد الـمسري« ))/05)(، و»الدر الـمنثور« ))/00)(،    (5(

و»فتح القدير« ))/05)).
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ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ھ ے ﴾ ]الطور: 6[ قال ابن عباس: الـممتلئ، وقال 
جماهد: الـموقد))).

ويف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ ]البلد: 4[ قــال ابن عباس: الكبد 
الـمنتصب عىل قدميه، وقال جماهد: النََّصب))).

وفــرس ابن عباس )العفو( يف قوله تعاىل: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴾ ]البقرة: 
9))[ بأنه العفو عن الغنى، يف حني قال جماهد: الصدقة الـمفروضة)3).

وفرس ابن عباس )الفوم( بأنه احلنطة، وقال جماهد: اخلبز)4).

وفرس ابن عباس )األرس( يف قوله: ﴿ٿ ٿٹ﴾ ]اإلنســان: 8)[ بمعنى اخللق: 
شددنا خلقهم، وقال جماهد: موضع البول)5).

ويف مرجع الضمري يف قوله تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]البقرة: 46)[ قال 
ابن عباس: إنه عائد عىل احلق، وقال جماهد: إنه عائد عىل حممد)6).

ويف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]احلجر: 6)[ قــال ابن عباس: 
الربوج: مواقع الشمس، وقال جماهد: الكواكب)7).

الـــمنثور«  الـــمسري« )48/8(، و»الــدر  القــرآن« البن القيــم )ص: 68)(، و»زاد  »أقســام    (((
.(6(9/7(

»الدر الـمنثور« )9/8)5، 0)5(، و»فتح القدير« )446/5).   (((
»زاد الـمسري« ))/)4)(، و»معاين القرآن« للنحاس ))/75)(، و»الدر الـمنثور« ))/608).   (3(

»أقسام القرآن« )ص: 30).   (4(
»أقسام القرآن« )ص: 4)(، و»زاد الـــمسري« )8/)44(، و»الدر الـمنثور« )378/8(، و»فتح    (5(

القدير« )354/5).
»الـمحرر الوجيز« ))/448(، و»زاد الـمسري« ))/58)(، و»الدر الـمنثور« ))/356).   (6(

»زاد الـمسري« )387/4(، و»أضواء البيان« )09/3)).   (7(
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ويف قوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ﴾ ]النازعات: )[ قال ابن عباس: الـمالئكة تنزع نفوس 
الكفار بشدة وعنف، وقال جماهد: هي شدائد الـموت، وأهواله))).

وأحيانًا يكون اجتهاد جماهد أقرب للـمراد من عبارة شيخه التفسريية.

ابن عبــاس  ]احلجــر: 75[ فرسهــا  تعــاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾  ففــي قولــه 
بـ)الناظريــن(، إال أن جماهدًا لـــم يتابعه عىل ذلك، وفرسها بـ)الـــمتفرسني(، وهو معنى 

أخص وأدق، تؤيده اللغة، يقال: توسمت يف فالن حتى إين رأيت فيه أثرًا منه))).

ويف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]مريم: 8[، قــال جماهد: عتيًّا، 
يعني نحول العظم، يف حني قال ابن عباس: عتيًّا يعني الكرب)3).

قال ابن كثري: والظاهر أنه أخص)4).

وقد يكون اخلالف يف تفســري اآلية أكثر تباينًا بني الصاحب، والتابعي، وقد يكون 
قــول التابعي أصوب فيها، فمن ذلك يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]التني: 

به ابن القيم)5). 5[ قال ابن عباس: أرذل العمر، وقال جماهد: إنه النار، وصوَّ

واألمثلة عىل ذلك كثرية، ومتنوعة.

»أقســام القرآن« )ص: 84(، و»زاد الـــمسري« )4/9)(، و»فتــح القدير« )7/5)37(، و»الدر    (((
الـمنثور« )405/8).

»معاين القرآن« للنحاس )35/4(، و»زاد الـــمسري« )409/4(، و»الدر الـــمنثور« )90/5(،    (((
و»فتح القدير« )39/3)).

»معاين القرآن« للنحاس )0/4)3(، و»زاد الـــمسري« )5/)))(، و»الدر الـمنثور« )479/5،    (3(
.(48(

»تفسري ابن كثري« ))/)))).   (4(
»أقسام القرآن« البن القيم )ص: 9)(، و»الدر الـمنثور« )554/8(، و»فتح القدير« )465/5).   (5(
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4 ـ بدء عرص التدوين للتفسري، وعلومه:

يعد عرص التابعني بداية عرص التدوين؛ إذ لـــم يدون التفســري يف عرص الصحابة، 
وقد ظهر ذلك يف كتابات سعيد بن جبري، كا كان جماهد يسأل ابن عباس، ومعه ألواحه، 
فيقــول ابن عبــاس: اكتب، حتى ســأله عن التفســري كله، وكذلك كان الســدي قد مجع 

التفسري، ورواه عنه أسباط بن نرص))).

ولـــم يقترص األمر عىل تدوين التفســري، بل دونت كثري مــن العلوم التي هلا تعلق 
بالتفسري، واعتمد هذا التدوين عىل أقوال التابعني، وآرائهم يف التفسري.

فالنحاة أخــذوا أقوال التابعني، وكذلك فعل الفقهاء، والـمتكلـــمون، وغريهم، 
فصارت التفاسري الـمنسوبة للتابعني مادة لكل هؤالء))).

مما جعل تفسري التابعني مميزًا عن التفاسري التي جاءت بعده.

وســيأيت مزيــد بيان لذلك عند عــرض أثر التابعــني يف أصول التفســري)3)، وبيان 
منزلتهم عند أهل العلـم)4).

5 ـ منهج التلقي والرواية:

ظل التفســري قائًا عــىل الرواية حتى هناية عرص التابعني، وبالتايل فإن الـــمحدثني 

مقدمــة »تفســري مقاتل« )ص: 6)(، و»مناهــج التجديد« ألمني اخلــويل )ص: 79)(، ويراجع    (((
تعليق أمحد شاكر عىل »تفسري الطربي« ))/58)(، و»تاريخ الرتاث« ))/77).

»ضحى اإلسالم« ))/46)).   (((
ينظر: ))/ 457).   (3(
ينظر: ))/ )39).   (4(
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كانوا هم أصحاب الشأن فيه، وظل منهج التلقي هو الـمنهج السائد يف هذا العرص))).

إال أنه قد جترد ما ورد يف احلديث الـــمرفوع والـــموقوف من التفســري)))، وعني 
بذلــك مجاعة مــن التابعني اختص كل مجاعة منهم بجمع تفســري عالـــم مرصهم، فعني 
الـــمكيون بروايــة ما ورد عــن ابن عباس وجماهــد، وأرضابه، والكوفيــون با ورد عن 

ابن مسعود، والشعبي، ونحوهم، وهكذا)3).

وتبعًا هلذا الـــمنهج صار الـــمفرسِّ يذكر ســبب النزول يف اآلية، وما ورد فيها من 
آثــار ينقلها غــري ما يظهر له من اجتهاد، أو اســتنباط، مما جعل التفســري يــزداد حجمه 
ويتضخــم، وشــمل كل آيات القرآن)4)، بل كل ألفاظه وكلـمـــاته، بعــد أن كان يف عهد 
الصحابة يكتفى فيه بالـــمعاين اإلمجالية، ولـم يشمل كل اآليات، وبالتايل صار النقل فيه 
يشــوبه احلذر من اختالطه بالدخيل لكثرته، وال ســيا رواية الضعفاء تفسري الصحابة، 
ولذا دخلت الروايات التفسريية يف حيز النقد احلديثي، واختربت وشملها قواعد النقد.

وأدى هذا الـــمنهج احلديثي يف سرب مرويات التفسري إىل حترير أقوال الـــمفرسين 
مــن التابعني أكثر من حترير أقوال الصحابة، وصــارت الروايات عنهم متفقة رغم تعدد 
طرقهــا، يف حــني كانت الروايات عن الصحابة متناقضــة، ويصعب يف كثري من األحيان 

ترجيح بعضها عىل بعض، أو التمييز بني ما صح منها، وما لـم يصح.

كا أدى تعدد طرق الرواية عن التابعني واتفاقها إىل قوة اآلثار وصحتها، وإمكانية 

»التفسري والـمفرسون« ))/30)(، و»االجتاهات الفكرية يف التفسري« )ص: )6)(، و»دراسات    (((
يف التفسري« )ص: 73).

»ضحى اإلسالم« ))/39)).   (((

»ضحى اإلسالم« ))/39)).   (3(
الـمرجع السابق ))/39)).   (4(
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االعتاد عليها، والركون لصحتها بدرجة أعىل من اآلثار الواردة عن الصحابة))).

6 ـ نواة اخلالف:

لقد كان اخلالف بني الســلف قلياًل، ولعل أكثره كان يرتكز عىل اخلالف الفقهي، 
ولـم خيتلف الصحابة يف أصول مسائل االعتقاد بحمد اهلل تعاىل.

وقــد عدَّ بعــض الباحثــني أن نواة اخلــالف الـــمذهبي العقدي نشــأت يف عرص 
التابعني))).

وأحسب أن هذه الـمقولة يشوهبا بعض الـمبالغة فإن كثريًا من التهم التي وجهت 
إىل أئمة التابعني لـــم تكن هتًا صحيحة؛ مثل ما رمي به احلسن من أنه كان يفرس القرآن 
عىل مذهب القدرية، وما رمي به عكرمة وجماهد وغريهم، وقد ســبق دراسة هذه التهم، 

واحلكم عليها)3).

بــل إن بعض الروايات التي نقل عنهــم فيها يشء من ذلك كانت روايات حمدودة 
ا بني التابعني. ال يمكن عدها خالفًا عامًّ

نعــم، قد ورد من ذلك يشء مبثوت يف أقواهلــم، إال أنه كان نتيجة لظهور الفرق، 
وتشعبها يف هذا العرص، إال أن الـــمنهج السلفي، واالجتاه احلديثي كان هو األغلب عىل 

أئمة التابعني.

وممــا يؤكد ذلك ما ذكره ابن الـــمديني عن جعفر بن حممد من قوله: ليس القرآن 
بخالق وال خملوق، ولكنه كالم اهلل تعاىل.

يراجع قيمة الـمروي عن التابعني رواية يف ))/ )34).   (((
»ضحى اإلسالم« ))/43)(، و»الآللئ احلسان يف علوم القرآن« )ص: 336، 338).   (((

ينظر: منهج التابعني يف آيات االعتقاد والصفات ))/ 97)).   (3(
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قال عيل بن الـمديني: ال أعلـم أنه تكلـم هبذا الكالم يف زمان أقدم من هذا))).

ويدل عليه أيضًا أن اعتاد األئمة عىل األقوال يف تقرير االعتقاد كان يشمل أقوال 
الصحابة والتابعني دون متييز بينهم، ويلحظ ذلك كل من طالع كتب االعتقاد التي تذكر 
اآلثار فيها)))؛ بل لـم نجد عىل سبيل الـمثال أثرًا ألقوال ومذهب جابر بن زيد يف البرصة 
بسبب وجود ابن عباس أمريًا عليها، بينا انترش مذهبه أكثر بعد موته، وبقيت البرصة يف 

عهد التابعني من الناحية التفسريية أقرب إىل الـمدينة من حيث الرواية واألثر.

أما ما ذكره شــيخ اإلســالم ابن تيمية من أن النــزاع يف التابعــني كان أكثر منه يف 
الصحابة فقد بني أنه أراد اختالف التنوع ال اختالف التضاد)3)، وإن كان وجد يشء من 

اختالف التضاد إال أنه قليل، وغالبه ليس من االختالف العقدي والـمذهبي)4).

7 ـ التابعون بني عرصين:

وإذا أردنــا أن نعرف موقع التابعني بني جيــيل الصحابة وأتباع التابعني، كان لزامًا 
أن نعقــد مقارنة يف بعض الـــمسائل الواردة يف هذه العصور، وقد ســبق يف الـــمميزات 
الـــمذكورة آنفــًا يشء من ذلك، وأعرض هنا لبعض الـــمسائل التــي ظهر فيها اخلالف 

بينهم عىل وجه اإلجياز:

أ ـ اإلرسائيليات:

مــن أبرز الـــمميزات التي تعــرف فتذكر، وتشــكر وال تنكر، أن الـــمشاهري من 

»األساء والصفات« للبيهقي ))/383).   (((

نحو كتاب الاللكائي والبيهقي، وغريمها.   (((
»الـمقدمة« )ص: 60))(، زرزور.   (3(

»الثقافة اإلسالمية« لـمحمد راغب الطباخ )ص: 00)).   (4(
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مفرسي التابعني والكبار منهم، وكذلك الطبقة الوسطى، لـم يكثروا من الرواية عن بني 
إرسائيل بخالف الـمتأخرين)))، وخاصة السدي، وما انفرد به الربيع.

وكان منهــج الصحابــة يف اجلملة إيراد هــذه الروايات كا كان شــأن ابن عباس، 
وعبد اهلل بــن عمرو، وابن ســالم، وكذلــك كان منهج أتبــاع األتباع، كابن إســحاق، 
وابن زيــد، وابن جريج، والضحاك، وهذا مما يؤكــد أن جل اإلرسائيليات إنا كثرت يف 
التفســري عن طريق نقل أتبــاع التابعني هلا بخالف التابعني، وذلك خالفًا لـــمن رأى أن 
، وبدون نقد، وبدون متييز بني الـــمعقول وغري  دخــول اإلرسائيليات وأخذها بدون حترٍّ

الـمعقول، كان يف عهد التابعني))).

وهذه مقولة غري دقيقة، فحتى مــا روي من اإلرسائيليات عن أئمة التابعني، كان 
أصــل الكثري منــه مرويًا من طريق األصحــاب ريض اهلل عنهم، وكانــوا يرووهنا بصيغة 

التمريض تعبريًا عن عدم الرضا التام عنها. واهلل أعلـم.

ب ـ أسباب النزول:

يعد التابعون عمومًا من الـــمقلني يف أســباب النزول، فأمــا الصحابة فقد متيزت 
رواياهتم بغزارة ما جاء فيها من أســباب النزول، والعناية به، وال سيا ابن عباس الذي 

جاء عنه عدد كبري من الروايات يف ذلك مقارنة بالتابعني)3).

يالحظ أن وهب بن منبه وكعب األحبار لـم يكونا من مشاهري مفرسي التابعني.   (((
ذهــب إىل ذلك د. موســى الشــني يف »الآللئ احلســان« )ص: 338(، ولعله نظــر إىل مرويات    (((

السدي، وغفل عن منهج احلسن، وقتادة، وجماهد، وغريهم.
وقفت عىل العديد من الـــمرويات عنه يف أســباب النزول، ويمكن مراجعة كتب أسباب النزول    (3(

ككتايب الواحدي والسيوطي لـمعرفتها.
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ــَعهم يف اإلرسائيليات؛ إذ  أما أتباع التابعني فقد توســعوا يف أســباب النزول توسُّ
اجلميع يدور عىل اجلانب القصيص والروائي الذي شغف به أتباع التابعني، وبالتايل نجد 
أن هلم توســعًا آخر يف ســياق ســبب النزول بأحداثه العديدة مما حدا هبم إىل التفصيل يف 

السرية، والتاريخ، كا كان حال ابن إسحاق وغريه.

ج ـ اللغة:

يعــد التابعــون أكثر تعرضًا للغة، وبيانًا لـــمفرداهتا، وشــكلها مــن الصحابة، إال 
أن االعتــاد يف كتــب الغريب كان عىل أقــوال الصحابة والتابعني معًا، وال ســيا غريب 

احلديث، وكان االعتاد األكرب عىل أقوال الصحابة.

أمــا أتباع التابعني فلـــم يكتفوا بعبارة التابعني الـــمخترصة، بل ذهبوا إىل توضيح 
العبارات بمزيد رشح، وبيان عود للضمري الـــمعلوم، وباجلملة كان استعاهلم للغة أكثر 

من التابعني))).

ويمكن مالحظة أن اإلطالة يف العبارة، وزيادة الرشح والبيان بدأ يزيد كلـمـــا زاد 
البعد عن العرص النبوي، ولعله كان يزيد الزدياد احلاجة، وكثرة العجمة، ونحو ذلك.

د ـ االجتهاد يف التفسري:

لقــد متيــز التابعون عــن الطبقة التــي تليهم من تبــع األتباع بأن الـــمجتهدين من 

وقــد بلغ عدد الـــمرويات عن ابن عباس يف أســباب النزول )485( روايــة، يف حني كان نصيب   
عكرمــة وهــو أكثر التابعني اهتامًا بذلــك ))))( رواية، وما جاء عن ســعيد كان )93( رواية، 

وعن عطاء )0)( روايات، وعن جماهد )7( روايات.
راجع عىل سبيل الـمثال أثر الطربي )549/6( ))73.   (((
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الـــمفرسين يف التابعني كانوا أكثر، يف حني غلبت عىل أتباعهــم الرواية والنقل، ويمكن 
بعبــارة أخرى أن نلـــمح أثر الرتبية والدعوة يف اجليلني، فلقــد كان أثر الصحابة واضحًا 
يف ختريج الـمفرسين من التابعني، وحثهم عىل االجتهاد، وال سيا الـمدرسة الـمكية، يف 

حني كان أثر التابعني عىل من يليهم أقل يف ذلك.

ولعل وضوح اجلانب الوعظي يف تفســري التابعني، وال سيا يف مدرستي العراق، 
كان لــه األثر يف إحجام تابعي التابعــني متامًا، كا كان أثر الـــمدرسة الكوفية عىل أبنائها 

التابعني، والذي سبق اإلشارة إليه.

إال أن هذا ال يمنع من وجود أمثال الثوري، وابن جريج، وابن زيد ممن كانت له 
اجتهاداته التفسريية، إال أهنا كانت يف مباحث حمددة من أمهها:

أوالً: القراءة:

اجتهــد تابعو التابعني يف بيان القــراءة، واعتنوا باألداء، ومن ثــم نقلوه إىل األئمة 
بعدهــم من القــراء الذين عمت قراءهتم األمصار، ومنهم الســبعة الـــمعروفون، وهذه 
العناية كانت أعىل بكثري من عناية التابعني الذين كانوا يقرؤون بقراءة أصحاهبم، ويرون 
يف األمــر ســعة، حتى يف خمالفة رســم الـــمصحف، كقــراءة ابن مســعود)))، وإنا كانوا 

يتعرضون أكثر للقراءة التفسريية.

ثانيًا: النسخ:

من الـــمباحث التي اجتهد فيها تابعو األتباع التوســع يف النســخ، وهذا يتفق مع 

سبق توجيه ذلك يف مبحث منهج التابعني يف القراءات ))/ )6)، )9)).   (((
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الـــمنهج الروائــي الذي ســلكوه، فهو أقرب إىل ذكر النســخ منــه إىل االجتهاد يف إعال 
النصــوص، وبالتايل لـــم يكــن اجتهادهم هنا يــوازي اجتهــاد التابعــني يف الفنون التي 

طرقوها يف التفسري.

ثالثًا: ترابط اآليات:

هذا الفن هو الذي شــمر فيه فعاًل تابعو األتباع عن ساق االجتهاد، وهو وإن كان 
أصلــه موجودًا عند التابعني، وقبلهم الصحابة، إال أن اآلثار عن تابعي األتباع، وخاصة 

ابن زيد، وابن إسحاق أكثر وأشهر من تلك التي وردت عن اجليلني قبلها))).

وإذا جتاوزنــا ما تقدم لـــم نجد ألتبــاع التابعني كبري حظ يف االجتهاد التفســريي 
الذي متيز به جيل التابعني.

* * *

ينظر: عىل سبيل الـمثال تفسريهم لسورة آل عمران ]00)ـ 50)[ من »تفسري الطربي«.   (((



الـمبحث الثالث

منزلة تفسري التابعني عند العلـمـاء

من الـمعلوم بداهة أن العلوم حلقات متاسكة، يشد بعضها بعضًا، وهذا الرصح 
العلـمي يكّمل بعضه بعضًا، وتندمج فيه االجتاهات، ويكون الفضل فيه للسابق.

ومــع وجود هذا التكامل، وذلكم االندماج يف علـــم التفســري، فقد كان للتابعني 
يف علـــم التفسري عطاءات متجددة متالحقة، فكانت معينًا ال ينضب هنل منه العلـمـــاء 
والدعاة ممن جاء بعدهم، وأثمرت شجرة التفسري وأورقت، وامتد ظلها الوارف فشمل 

كل جوانب احلياة؛ ألن القرآن موضوع التفسري هو منهج حياة.

ولـــم يقترص دور التابعني يف نقل تفســري الصحابة والرسول إىل من بعدهم، فهم 
وإن كانوا قد فعلوا، إال أهنم لـم يكونوا وسيطًا ثقافيًا بني جيلني فحسب، بل كانوا أعمدة 
علـم وفهم، أثرت فيمن جاء بعدهم، وأسسوا علومًا ومعارف آتت أكلها يف األيام التي 
تلت وجودهم، وسيأيت يشء من ذلك عند بيان أثرهم يف التفسري وأصوله، والـــمقصود 

هنا معرفة منزلتهم عند أهل العلـم.

لقد وجد أهل كل فن مطلبهم عند التابعني، فأهل اللغة والغريب اختذوا احلســن 
والشــعبي وغريمها منــارات هلــم، وأهل الفقه تتلـــمذوا عــىل ابن الـــمسيب، وعطاء، 
والنخعــي، وأهــل التفســري كان لـــمجاهد، وعكرمــة، وقتادة، واحلســن قدم الســبق، 

والصدق فيه.
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، وكيفًا: كذلك فقد ظهر أثر التابعني يف الرواية كاًّ

أما الكم: فيكفي أن نعلـــم أن بعض العلوم كان لآلثار عن التابعني فيها النصيب 
األوىف، ومــن ذلك ما ســيأيت تفصيله من أن نحوًا من ثلثي التفســري بالـــمأثور كان عن 

التابعني.

وأما كيفًا: فإن الـــمطالع حلال أتباع التابعني جيد أن دورهم يف الغالب اقترص عىل 
الروايــة، والنقل، وليس عندهم إال قليل من الدراية، بل بدأ هذا الرتاجع يف الدراية عند 
صغار التابعني كالربيع، والســدي، إال أن دورهم أخذ صبغة أخرى، وهي أن صغارهم 
مجعــوا اآلثــار وصنفوها، ويعد الســدي مــن أوائل من مجع التفســري، وكتبــه وجعله يف 

مصنف واحد))).

* منزلتهم يف التفسري:

صــار األئمة من الـــمفرسين الذين اهتموا بالتفســري يعتمــدون مرويات التابعني 
ويرجحون هبــا، ولذا نجد اإلمام الطربي كثريًا ما يرجــح بأقواهلم فيقول: وبمثل الذي 

قلنا يف ذلك تظاهرت الرواية عن السلف من الصحابة، والتابعني.

بــل أثــر تفســريهم عــىل الطابع العــام لبعــض التفاســري الـــمتأخرة، فقــد قلت 
اإلرسائيليات مثاًل عند مفرسي الـمغاربة؛ العتادهم تفسري احلسن، وقتادة))).

وأيضًا مما قلل القبول لبعض الكتب من التفاسري الـــمشهورة مع تقدم مؤلفيها يف 

ينظر: حاشية الشيخ أمحد شاكر عىل »تفسري الطربي« ))/58)(، و»تاريخ الرتاث« ))/77).   (((
لـمـــا رحل حييى بن سالم، واستقر يف الـمغرب، انترش تفسري احلسن وقتادة، فكان تفسريهم من    (((
أهم الـــمأثور الذي وصل إليهم، وكان مما مّيز احلســن وقتادة قلة روايتهم لإلرسائيليات، مما أثر 

بدوره عىل مفرسي الـمغرب اإلسالمي، بخالف مفرسي الـمرشق.
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علـم التفسري قلُة عنايتها بتفسري الصحابة، والتابعني، كـ»تفسري ابن عطية«.

يقول شــيخ اإلسالم ابن تيمية: و»تفسري ابن عطية« وأمثاله أتبُع للسنة واجلاعة، 
وأسلـم من البدعة من »تفسري الزخمرشي«، ولو ذكر كالم السلف الـموجود يف التفاسري 
الـــمأثورة عنهم عىل وجهه لكان أحسن وأمجل، فإنه كثريًا ما ينقل من »تفسري حممد بن 
جريــر الطربي«، وهو من أجل التفاســري وأعظمها قدرًا، ثم إنه يــدع ما نقله ابن جرير 
قني، وإنا يعني هبم طائفة  عن الســلف ال حيكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول الـــمحقِّ
مــن أهــل الكالم.. إىل أن قــال: ويف اجلملة: َمن عدَل عن مذاهــب الصحابة، والتابعني 
وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان خمطئًا يف ذلك؛ بل مبتدعًا، وإن كان جمتهدًا مغفورًا له 

خطؤه))).

وقد خلص الســيوطي كالم شيخ اإلســالم هذا، وأعقبه بقوله: وهذا كالم نفيس 
جدًا))).

* منزلتهم يف أصول التفسري:

ولـــم تكن منزلة التابعني عند من اعتنى بأصول التفســري وعلوم القرآن بأقل من 
منزلتهم عند الـمفرسين، كيف ال وقد كان للتابعني قدم السبق، ولسان الصدق، والقول 
الفصل الذي انتهى بعده بحث مثل هذه الـمسائل، وقد وضعوا ضوابط وإشارات كانت 

أساس فتح باب االجتهاد يف هذه العلوم؟

* منزلة التابعني عند الصحابة:

أما الصحابة فقد نقل عنهم عبارات الـــمدح ألئمة التابعني، واإلشادة بعلـــمهم، 

»جمموع الفتاوى« )3)/)36(، و»مقدمة يف أصول التفسري« )ص: 90).   (((
»اإلتقان« ))/8))).   (((
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وهذا مما أعطى اتســاعًا يف األخذ عن التابعني، وال ســيا أن فقهــاء الصحابة ومفرسيم 
كانوا يف مقدمة من يثني عىل أئمة التابعني.

فها هو ابن عمر يرسل إىل ابن الـــمسيب يســأله عن مسائل وقضايا عمر وغريه، 
ويقول: لو رأى هذا الرسول صىل اهلل عليه وسلـم لرسه))).

ويقول ريض اهلل عنه أيضًا ألهل مكة لـمـا اجتمعوا يسألونه: جتتمعون إيل يا أهل 
مكة، وعندكم عطاء))).

ومثل ذلك يروى عن ابن عباس)3).

م عكرمة يف الفتــوى، ويقول له: انطلق وأفت الناس،  وكانـ  ريض اهلل عنــه ـ يقدِّ
وأنا لك عون)4).

* منزلة التابعني عند تابع التابعني:

سبق اإلشارة إىل أن أتباع التابعني اعتنوا بالرواية عن التابعني، وقلَّ فيهم االجتهاد، 
ومما يؤكد ذلك أيضًا أنه قلَّ أن يوجد خالف بني الـمتأخرين إال وأصله وبذرته كانت بني 
األوائل مــن التابعني وغريهم، ولقد عرفت الطبقة التي تــيل التابعني قيمة كبار مفرسي 
التابعــني، فأعطوهــم حقهم مــن اإلجــالل والتبجيل، قال الزهــري: العلـمـــاء أربعة: 

ابن الـمسيب بالـمدينة، واحلسن بالبرصة، والشعبي بالكوفة، ومكحول بالشام)5).

»التهذيب« )86/4).   (((
»التهذيب« )00/7)).   (((

»التذكرة« ))/98).   (3(
»اجلرح« )8/7(، و»تاريخ دمشق« )))/768(، و»البداية« )75/9)).   (4(

»مرآة اجلنان« ))/6))(، و»طبقات فقهاء الشافعية« )ص: 58(، ويالحظ أن مجيعهم من أئمة    (5(
التفسري.
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ويوضــح لنا ابن عيينة شــغف الناس بأقــوال التابعني، فيقول: كنــت أقول هلم: 
هاتوا، أيش عندكم؟ فيجيئونني بإبراهيم، قال سفيان: فنغلبهم؛ يعني باإلسناد))).

لقد تأثر أتباع التابعني بشيوخهم حتى يف الـــمنهج التفسريي، فعىل سبيل الـــمثال 
لـمـــا كان ســفيان الثوري ممن تربى يف الكوفة، وكانت الـــمدرسة الكوفية قد اشتهرت 
بالورع، وقلة الـــمروي، واختصار العبارة يف التفسري، نجد سفيان قد تأثر هبم يف تفسريه 

الذي مجعه، وصار ذلك من مميزاته.

وعــىل اجلانب اآلخــر نجد ابن زيد قد تأثــر بقتادة والـــمدرسة األثرية، فصارت 
عباراته التفسريية فيها يشء من الطول، ومجال العبارة.

* منزلة التابعني عند أصحاب الـمذاهب الفقهية الـمتبوعة:

1 ـ عند اإلمام أيب حنيفة:

تتلـمذ أبو حنيفة عىل أئمة التابعني، ومجع آثارهم، فصارت له ملكة فقهية عظيمة، 
والذي خيصنا يف بحثنا هو تتلـمذه عىل الـمفرسين منهم، وقد ظهر ذلك يف فقهه، وال سيا 
فيا يتعلق بآيات األحكام، وال غرو يف ذلك؛ ألن شيوخه الذين تلقى علـمهم كانوا ممن 

اهتم بتفسري آيات األحكام مثل إبراهيم وعطاء.

ولقد كان محاد بن أيب ســليان شيخ أيب حنيفة قد مجع علـــم الكوفيني، وال سيا 
فقهاء الرأي منهم، فأخذه عنه أبو حنيفة.

لقد كانت فتاوى إبراهيم أحقَّ باألخذ عند أهل الكوفة)))، فُشــغف هبا أبو حنيفة 

»العلل« ألمحد )69/3( 08)4.   (((
»قواعد التحديث« للقاسمي )ص: )33).   (((
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حتــى قــال: إبراهيــم أفقه مــن سالـــم، ولوال فضــل الصحبة لقلــت: علقمــة أفقه من 
ابن عمر))).

بــل يذهــب الدهلــوي إىل أن أقــوال إبراهيــم وأقرانــه يف كتب اآلثــار كـ»جامع 
عبد الرزاق«، و»مصنف ابن أيب شــيبة« هي مادة مذهب أيب حنيفة، ال جتده يفارقها إال 
يف مواضع يسرية، وهو يف تلك الـمواضع أيضًا ال خيرج عا ذهب إليه فقهاء الكوفة))).

وقد حج أبو حنيفة مرارًا، فروي أنه حج مخســًا ومخســني حجة، ويف موسم احلج 
كان يأخذ من عطاء بن أيب رباح، ويالزمه ما دام جماورًا يف بيت اهلل احلرام)3).

وفيه يقول: ما رأيت أفضل من عطاء، وعامة ما أحدثكم به عن عطاء)4).

وهبــذا يتضــح لنا مدى أثر أقــوال مفرسي التابعــني يف مذهب اإلمــام أيب حنيفة 
رمحهم اهلل تعاىل.

2 ـ عند اإلمام مالك بن أنس:

لقد نشأ مالك يف بيئة األثر يف الـمدينة، حتى قال عن »موطئه«: إن ما يف كتايب من 
حديث رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم وأقوال الصحابة والتابعني رأيًا هو إمجاع أهل 

الـمدينة لـم أخرج عنهم)5).

»اإلنصاف يف بيان ســبب االختالف« للدهلــوي )ص: 8(، و»قواعد التحديث« )ص: 343(،    (((
»الرأي وأثره يف الـمدينة« )ص: 36)).

»حجة اهلل البالغة« ))/46)(، ويراجع مقال أمحد عبد الغفور عطار يف الـمنهل بعنوان: )مذهب    (((
أيب حنيفة ومصادر فقهه( )ص: 3(، عدد )))(، سنة )389)هـ(.

»أبو حنيفة« أليب زهرة )ص: 69).   (3(
»تاريخ دمشق« )))/)64).   (4(

»مالك« ألمني اخلويل )546/3).   (5(
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وتأثر مالك أيضًا بابن وهب، فهو وإن كان لـــم يسمع منه، إال أنه حفظ علـــمه، 
وأموره))).

أما ســعيد بن الـــمسيب فكان من أبرز التابعني تأثريًا يف مالك؛ ألهنا من مدرسة 
واحدة، وقد أكثر اإلمام مالك من النقل عنه يف »موطئه«.

ويعد زيد بن أسلـــم من الشــيوخ الذين تلقى عنهم مالك التفســري، يقول شــيخ 
اإلسالم: زيد بن أسلـــم كان إمامًا يف التفسري، وأخذ التفســري عنه مالك، وعبد اهلل بن 

وهب))).

3 ـ عند اإلمام الشافعي:

قــال اإلمام الذهبي: كان ابن جريج شــيخ احلرم بعــد الصحابة، وعطاء وجماهد، 
ن العلـــم، ومحل  وخلفها قيس بن سعد، وابن جريج، ثم تفرد باإلمامة ابن جريج فدوَّ
، وكان الشافعي بصريًا  نجي الشافعيُّ نجي، وتفقه بالزَّ ه مسلـــم الزَّ عنه الناس، وعليه تفقَّ

بعلـم ابن جريج، عالـمـا بدقائقه)3).

فهذا يبني سلسلة إسناد علـم الشافعي، ولذا فال غرو أن نجد النوويَّ يذكر عطاء 
من شيوخ الشافعية)4).

وبلغ تأثر الشــافعي ـ رمحه اهلل ـ بالتابعني أنه كان يقدم أقوال أئمتهم عىل غريهم، 

»تاريخ أيب زرعة« ))/405).   (((
»جممــوع الفتاوى« )5)/67، 68(، وينظر يف ذلك: »مفتاح الســعادة« ))/590(، و»التفســري    (((

والـمفرسون« ))/6))، 7))).
»السري« )6/)33).   (3(

»هتذيب األساء« ))/333).   (4(
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فجــاء عنه ـ رمحه اهلل ـ قوله: وإذا رأيت قول ســعيد بن الـــمسيب يف حكم أو ســنة فال 
تعدل عنه إىل غريه))).

ولكــن الظاهر أن الشــافعي أكثر الذين تأثر هبم يف التفســري إنــا كان بمجاهد يف 
الـمرتبة األوىل، ولذا كان يعتمد أقواله يف التفسري، ويقدمها عىل أقوال غريه.

يقول شــيخ اإلسالم: األئمة كالشــافعي، وأمحد، والبخاري، ونحوهم يعتمدون 
عىل تفسريه))).

وقد تتلـــمذ الشــافعي عىل سفيان بن عيينة، ويعترب ابن عيينة من الـــمكثرين عن 
جماهد يف التفســري، وكان الشــافعي من أكرب أصحابه الـــمكثرين عنــه، ولذا فال نعجب 
عندما يقول: لوال مالك وابن عيينة لذهب علـم احلجاز)3)؛ يعني عىل ما أبقوه من علـم 

جماهد وأرضابه.

وقد كثرت موافقات الشافعي لـمجاهد يف التفسري، فعند قوله تعاىل: ﴿گ گ 
ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾ ]البقــرة: 5))[، قال جماهد: قبلة اهلل، ولـم نجد من وافقه عىل 

ذلك إال الشافعي، فقال بنحو ما قال)4).

ولـمـا فرّس جماهد الرعد والربق فقال: الرعد مَلك، والربق أجنحته يُسْقَن السحاَب، 
قال الشافعي: ما أشبهه بظاهر القرآن! يعني قوله: ﴿ے ے ﴾ ]النازعات: 3[)5).

»اإلرشاد« ))/6)3).   (((
»جمموع الفتاوى« )5)/)0)).   (((

»السري« )8/)40).   (3(
»األســاء والصفات« للبيهقي ))/35(، و»التوحيد« البن خزيمة ))/5)(، وقد ســبق بحث    (4(
ذلك يف مبحث منهجهم يف آيات االعتقاد ))/ 0))( وبيان أن ذلك ليس من التأويل الـمذموم.

ويراجع: »حاشية ابن القاسم عىل الروض الـمربع« ))/563).   (5(
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وقد وافقه يف كثري من الـمواطن غري ما تقدم))).

4 ـ عند اإلمام أمحد:

أمــا منزلة التابعني عند اإلمام أمحد فهي ال تدانيها منزلة؛ ألن اإلمام أمحد كان من 
منهجه أنه ال خيرج عن اآلثار الـــمرفوعة والـــموقوفة، فإذا لـــم يكن ثمَّ يشء من ذلك 
فإنــه يرجع إىل أقوال التابعني، وغالبًا ما حيكيها، وال يتعداها، فإن كان هناك اختالف يف 

احلكم عن التابعني، انعكس ذلك عىل آرائه، واتضح جليًا يف تعدد أقواله))).

أما التفسري فقد سبق عن شيخ اإلسالم النقل أن اإلمام أمحد اعتمد تفسري جماهد)3).

ويوجد كذلك مجلة من اعتاده عىل آثار التابعني مبثوثة يف فتاويه، ومسائله.

فمن ذلك ما جاء عنهـ  رمحه اهلل ـ أنه قال: ال ينظر العبد إىل شعر موالته، واستدل 
مه عىل قول ابن عباس ريض اهلل عنها)4). يف ذلك بتفسري سعيد بن الـمسيب، وقدَّ

ومثله عندما قدم قول سعيد بن الـمسيب عىل قول ابن عباس عندما قال يف جراح 
العبد: هو فيها بمنزلة احلر يف ديته)5).

* منزلة التابعني يف كتب الزهد والرقائق:

اهتم بعض التابعني بجوانب من العلـم لـم يعتِن غريهم هبا كاعتنائهم، وكان هناك 
ع يف التعرض  آيات يف كتاب اهلل لـــم تتضح معالـــم الـــمنهج التفسريي فيها، ولـم ُيتوسَّ

يراجع: »الرســالة« لإلمام الشــافعي )ص: 4)، 6)(، و»أحكام القرآن« للشافعي ))/)))(،    (((
))/35)(، و»السنن الكربى« للبيهقي )8/)5(، )0)/3)3).

»ابن حنبل« أليب زهرة )ص: 70)(، وقد سبق التفصيل يف حكم تفسري التابعي ))/ 49).   (((
»جمموع الفتاوى« )5)/)0)).   (3(

»الـمسائل األصولية من كتاب الروايتني والوجهني« )ص: 55).   (4(
الـمرجع السابق )56).   (5(
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هلا، وكان للتابعني قدم الســبق يف تناوهلا واإلكثار من توضيحها، وال ســيا آيات الوعد 
والوعيد، والتوجيه الوعظي هلا، ورســم كثري من الـمعالـــم الدعوية من خالل استنباط 

الفوائد منها.

وعىل رأس من عني بذلك احلسن الذي كان لكلـمـــاته وأخباره القدح الـمعىلَّ يف 
تأثريهــا يف كتب الزهد والعناية هبا، حتى فاقــت بذلك عنايتهم بأقوال الصحابة الزهاد، 

وال سيا ابن مسعود، وعمر، وابن عباس، وأنس ريض اهلل عنهم))).

وإذا أردنا أن نســتعرض منزلة أقوال أئمة التابعني يف باقــي الفنون والعلوم، فإننا 
نستزيد تأكيدًا عىل علو هذه الـمنزلة، فالقّراء الـمشاهري خترجوا وقرؤوا عليهم، وعلـمـاء 
الســري والتاريخ استفادوا من أقواهلم، وال سيا يف أسباب النزول، وهذا واضح يف كتب 
الـــمغازي كـ»مغازي الواقــدي«، و»الفتوح«، و»أنســاب األرشاف« للبالذري، وكتب 

الذهبي كـ»التاريخ«، و»العرب«، و»السري«، وغريها.

وكتــب ابن خلــدون، وابن كثري، وابن األثري، وغريهم، كلهم اســتفاد من علوم 
التابعني، واعتمدوا أقواهلم.

وكذلك يف علوم اللغة والغريب، وقد سبق يف هذه الرسالة بحث يشء من ذلك.

ا حتى تظهر منزلتهم  أما منزلتهم وأثرهم يف التفسري وعلومه فسأفرد هلا مبحثًا خاصًّ
جلية واضحة، رمحة اهلل عليهم أمجعني.

* * *

بعد مراجعة كتب الزهد لإلمام أمحد وابن الـــمبارك كان ما روي عن احلســن )464( رواية، يف    (((
حني كان الـــمروي عن ابن مســعود )367( رواية، وعن عمــر )48)( رواية، وعن ابن عباس 

))))( رواية، وعن أنس )0))( رواية.



الفصل الثالث

أثر التابعني يف التفسري وأصوله

* مقدمة:

التفســري يف أصله علـــم يســتند إىل الروايــة عن الرســول صىل اهلل عليه وسلـــم 
والصحابة، والتابعني، لكن التفســري تطور بعد تدوين علــوم العربية من بالغة، ونحو، 
وأدب، وغري ذلك، فقام لون من التفسري يعتمد عىل الدراية، إال أنه لـم خيل من التفسري 

األثري.

هذا هو االجتاه الســائد يف النظرة لنوعي التفســري روايــة، ودراية، إال أن ما ينبغي 
التأكيد عليه وبيانه هو أن ما يســمى بالتفســري األثري الروائي كانت فيه األصول الثابتة 

التي اعتمد عليها َمن جاء بعدهم يف التفسري سواء أكان رواية، أم دراية.

وال أدل عىل ذلك من أن كتب التفسري باألثر اعتمدت يف نقوالهتا، وحتليالهتا عىل 
الرتاث الـمنقول عن التابعني، بل وكتب أصول التفسري كانت أكثر مادهتا منقولة عنهم، 

كا أن كثريًا من أنواع علوم القرآن وضع لبنتها األوىل األئمة من مفرسي التابعني.

ويف هــذا الفصل ســأبني أثــر التابعني يف كتب التفســري، وأثرهم يف علـــم أصول 
التفسري، فأقول وباهلل التوفيق:

ال شــك أن التابعــني قد أثروا يف علـــم التفســري تأثريًا واضحًا، ليس يف التفســري 
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بالـمأثور فحسب، بل امتد تأثريهم إىل التفاسري التي اعتمدت عىل الرأي، بل ربا اعتمد 
عىل أقواهلم كذلك بعض أصحاب األهواء يف تفاسريهم التي وضعوها.

ولقد وضح اجلانب العلـــمي يف تفســري التابعني يف خمتلف جوانبــه، فإذا أردنا أن 
نشري إىل مراحل تطور علـــم التفسري، فإننا ال نجده يبدأ يف مراحله األوىل بمستوى يزيد 
مع الزمن شأن كثري من العلوم األخرى، بل نجد عرص التابعني يف كثري من مباحث هذا 
العلـــم يعترب العرص الذهبي للتفسري، وال سيا أن الـمنقول من التفسري النبوي، وتفسري 

الصحايب قليل بالنسبة آليات القرآن احلكيم.

إننا إذا طالعنا كتب التفسري فإننا قلـمـا نجد آية ال يكون للتابعني فيها قول، أو أثر.

وإذا أردنــا إعال الفكر، واالجتهاد يف آية، توصلنا بذلك إىل قضية صحيحة تقوم 
األدلة عىل صحتها، فإننا يف احلقيقة نكون قد وافقنا قوالً لتابعي، أو اجتهادًا لتابعي آخر.

وال أدل عىل صحة هذه الدعوى من أن علـمـــاء التفسري اجلهابذة إذا اجتهدوا يف 
التفسري، وأمعنوا النظر يف استخراج الـــمعاين من اآليات فإهنم ال ُيعدمون أن جيدوا أثرًا 

عن تابعي يوافق اجتهادهم الصحيح، وقوهلم الـمستقيم.

بــل وأكثر مــن ذلك ما نجد يف كتــب االعتقاد من اعتاد األئمــة يف ردودهم عىل 
منتحــل نحلة باطلة، قد اســتدل عىل بدعته بآية من كتاب اهلل، فــإن قول التابعي هو من 

أهم األدلة التي يعتمدها أئمة السنة يف هدم هذا القول، وتلكم البدعة.

فــإذا عرجنا عــىل الفقه فإننا نجد الفقهاء قد درجوا عىل االســتدالل بالكتاب، ثم 
بالســنة، واآلثــار عن الصحابــة، والتابعني، فــإذا أرادوا إقامة الــرشح، والبيان، وطرق 
االســتدالل، فإننا نجدهــم يعتمدون أقوال الـــمفرسين من التابعني يف بيــان معنى أدلة 

الكتاب، وفقه اآليات، وال يكادون يتجاوزوهنا.
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وإذا علـــمنا أن القرآن الكريم حوى أســس الفقه كلها عرفنا قيمة تفسري التابعني 
للقرآن، وال ســيا آليات األحــكام، وكذلك األمــر يف القراءات، واللغــة، واألصول، 

وغريها.

إن علـــم التفسري كان األساس لكثري من العلوم؛ ألنه يتعلق بكتاب اهلل الذي هو 
أصل كل العلوم، ومدار دين اإلســالم، وتفسري التابعني يعترب أساس هذا العلـــم ولبه، 

ويمكن معرفة ذلك، واستنباطه من الـمباحث التي مرت معنا.

وفيا ييل بيان ألثر التابعني يف التفســري بالـــمأثور، يتبني لنا منــه قيمة مروياهتم يف 
هذه الكتب، وسأكتفي بذلك، نظرًا ألن ما سوى ذلك من الـمؤلفات يف التفسري بالرأي 
أو االجتهــاد، أو كتــب العلوم األخرى من قراءات، وفقه، وغري ذلك، ما اســتفادته يف 
كثــري مما نقلتــه، إنا هو مما أخذتــه عن التابعني، ال ســيا ما نقل عنهم يف كتب التفســري 

بالـمأثور، وبعضه من كتب السنن، واآلثار.

* * *





الـمبحث األول

أثر التابعني يف كتب التفسري عند أهل السنة وغريهم

أوالً: أثر التابعني يف كتب التفسري بالـمأثور:

التفسري بالـــمأثور كا مّر معنا يف الباب األول هو التفسري الذي يقوم عىل الرواية، 
واآلثار عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم، والصحابة، والتابعني، ومن بعدهم.

وإذا أمعنا النظر يف الروايات الواردة عن أتباع التابعني نجد أن أكثر هذه الروايات 
منقــول عن التابعــني، أو اجتهادات هي يف الواقع أثر ونتاج ألقوال التابعني، فلـــم يكن 

تفسري الثوري وعبد الرزاق وآدم بن أيب إياس إال نقوالً وآثارًا يف اجلملة.

وأمــا الطبقة التــي تيل أتباع التابعني مــن جاء بعدهم من الـــمفرسين كابن جرير 
الطــربي، وابن أيب حاتم، وأرضاهبم، فلقد كانت هلم أقوال واجتهادات، واختيارات يف 
التفسري، إال أهنم يف األعم األغلب لـــم خيرجوا عن تفسري التابعني، فكان اجتهادهم يف 
ترجيــح قول تابعي عىل آخر، وكان اختيارهم من بــني آثار التابعني، وقد خيرج االختيار 
للـمروي عن غري التابعني )صحابة، أو تابع األتباع(، إال أنه غالبًا ما يكون هو قول أحد 
التابعني يف اجلملة، وال سيا أننا نجد ما انفرد به التابعون يف تفسري بعض اآليات، ولـــم 
يشــاركهم يف تفســريها آثار عن الصحابة أكثر بكثري من اآليات التي ال نجد فيها أقواالً 
للتابعني، وهبا أقوال لغريهم، بل إن شــئت أن أقول: إنني لـــم أجد هبذه الصفة األخرية 
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شــيئًا فيا اطلعت عليه من كتب التفســري؛ لـمـــا أبعدت النُّجعَة يف ذلك؛ إذ لـــم أجد آيًة 
انفرد بتفســريها صحايب، وال يوجد عن التابعني فيهــا نقل وأثر، يف حني وجدت الكثري 

من الروايات عن التابعني يف تفسري آيات لـم ينقل فيها عن الصحابة تفسري هلا.

وإذا أردنا أن نســتعرض كتب التفسري بالـــمأثور نجد أهنا اختلفت يف عدد اآلثار 
التي حوهتا ونوعيتها، فاجته كل مفرس إىل تفســري أحد التابعني فأكثر منه بالنســبة لغريه، 
فكانت كتب الـمغاربة مثاًل تكثر من التفسري الـمنقول عن الـمدرسة البرصية، وال سيا 
احلسن وقتادة، فتفسري حييى بن سالم وتفسري ابن عطية، لـــم يكن فيه عن الصحابة إال 
يشء يســري، بينا كان االعتاد يف هذه التفاســري عىل تفســري التابعني، وال ســيا احلسن، 

وقتادة.

وها هو ذا عبد الرزاق يكثر يف نقله عن قتادة، حتى بلغ الـمروي فيه عنه نحو ثلثي 
الـمرويات الواردة يف تفسريه.

وقريــب من الثلثني من »تفســري الطــربي« كان عن التابعني، ويعد تفســري جماهد 
األكثر شــيوعًا، فقد بلغ نحوًا من سدس جمموع روايات الكتاب، وقريب من هذا كانت 

حال »تفسري ابن أيب حاتم«.

ولقــد اعتمــد الســفيانان الثــوري وابن عيينة عىل تفســري التابعــني يف كتابيها يف 
التفســري، وال ســيا اآلثار الواردة عن جماهد، يف حني كانت الـــمرويات عن أيب العالية 

هي األكثر يف »تفسري آدم بن أيب إياس«.

ولـــم خيتلف احلال بالنسبة للـمـــاوردي، والبغوي، وابن اجلوزي يف تفاسريهم، 
فقد قاربت الـمرويات فيها عن التابعني ثلثي حجم كتبهم.

و»تفسري عبد بن محيد« ـ وهو من التفاسري الـــمفقودة ـ يعترب كذلك من التفاسري 
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التــي اعتمدت عىل أقــوال التابعني أكثر مــن غريهم، وذلك إذا رجعنا إىل تفســري »الدر 
الـمنثور« فيا ينقله عنه، وقد سبق بيان ذلك.

وهكذا نجد أن كل كتب التفسري بالـمأثور التي وصلت إلينا كان لتفسري التابعني 
فيها القدح الـمعىل، واحلظ األسمى من مجلة الـمنقول يف التفسري))).

وهذا كله يعطينا صورة عامة، ولـمحة قوية عن أثر التابعني يف التفسري عمومًا، ويف 
التفاســري التي عنيت بالـــمأثور خصوصًا، ومن ثم األثر الشامل لكل ما يتعلق بالتفسري 

يف كتب علوم اإلسالم األخرى.

وفيا ييل بيان لبعض الـــمواطن التي وقفت عليها، وفيها نقول عن التابعني، ولـم 
يرد فيها نقل عن الصحابة وغريهم، مما يؤكد منزلة التابعني يف التفسري بعامة، وأثرهم يف 

كتب التفسري بخاصة.

من اآليات التي انفردوا بتفسريها يف سورة البقرة:

ــاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ﴾  ــه تع ــمراد بقول ــان الـ ــد ببي ــرد جماه ــد انف فق
ــدك))). ــت بي ــه أن ــريك، وتقتل ــد غ ــه يف ي ــو أن تفدي ــال: ه ــرة: 85[، فق ]البق

ويف قولــه تعــاىل: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]البقرة: 

سبق يف الباب األول يف بيان الـــمصادر التي يستقى منها تفسري التابعني ترمجة لكل هذه التفاسري    (((
الـمذكورة هنا ))/ 55 ـ 83).

ومما ينبغي اإلشارة إليه أن »تفسري ابن الـــمنذر« اعتمد عىل الـموقوف عىل الصحابة أكثر من نقله   
للـمقطوعات من تفسري التابعني، لكن هذا لـم يكن مسلكًا إال القليل من الـمفرسين.

»زاد الـمسري« ))/)))(، و»تفسري الطربي« ))/0)3).   (((
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90[ قال قتادة: إن الـمراد بقوله: ﴿ڃ﴾: حسدًا))).

ويف بيــان الـــمراد مــن الـــمناسك يف قولــه تعــاىل: ﴿ں ں ڻ 
ڻ ڻ﴾ ]البقرة: 00)[ قوالن:

أحدمها: أهنا مجيع أفعال احلج، قاله احلسن.

والثاين: أهنا إراقة الدماء، قاله جماهد))).

وعند قوله تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴾ ]البقرة: )))[ ذكر قتادة يف 
بيان الـمراد باآلية البينة: أهنا اآليات التي جاءت بني إرسائيل كالعصا، والغام، والـمن، 

والسلوى، والبحر)3).

تعــاىل: ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ﴾ يف قولــه  بـــ﴿  الـــمراد  بيــان  ويف 
ۋ ﴾ ]البقرة: )))[ ثالثة أقوال:

أحدها: أهنم الـمتطهرون من الذنوب، قاله جماهد، وسعيد بن جبري، وأبو العالية.

والثاين: أهنم الـمتطهرون بالـمـاء، قاله عطاء.

والثالث: أهنم الـمتطهرون من إتيان أدبار النساء، روي عن جماهد)4).

وانفــرد طاووس ببيان تأويــل قوله تعــاىل: ﴿مت ىت يت جث مث ىثيث﴾ ]البقــرة: 30)[، 

»زاد الـمسري« ))/4))(، و»تفسري الطربي« ))/)34).   (((

»زاد الـمسري« ))/5))(، و»تفسري الطربي« )95/4)).   (((

»زاد الـمسري« ))/7))(، و»تفسري الطربي« )73/4)).   (3(

»زاد الـمسري« ))/49)(، و»تفسري الطربي« )395/4).   (4(
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فقال: هو ما فرض اهلل عىل كل واحد منها من حسن العرشة والصحبة))).

وعنــد قولــه تعــاىل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]البقــرة: 33)[ ذكــر جماهد أن الـــمراد 
بذلك: التشاور فيا دون احلولني، فإن أرادت أن تفطم وأبى فليس هلا، وإن أراد هو ولـم 
ترض فليس له ذلك حتى يقع عن تراض منها وتشــاور غري مســيئني إىل أنفســها، وإىل 

صبيها))).

وعنــد قولــه تعــاىل: ﴿ىئ ىئ ی یی﴾ ]البقــرة: 37)[ ذكر جماهد أن الـــمراد 
بذلك: هو إمتام الرجل الصداق، وترك الـمرأة شطرها)3).

وعند قوله تعــاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴾ ]البقرة: 49)[ 
انفرد احلسن بتفسري قوله: ﴿ژ ڑڑ﴾، فقال: بنرص اهلل)4).

وانفرد جماهد بتفسري قوله تعاىل: ﴿پ ڀ ڀڀ﴾ ]البقرة: 70)[ فقال: حيصيه)5).

وعند قوله تعاىل: ﴿چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]البقرة: 75)[ قال 
ا بقوله  ابن جبري: إن الـــمراد بقوله: ﴿چ چ ﴾؛ أي: من عاد إىل الربا مســتحالًّ حمتجًّ

تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴾ )6).

وعند قوله تعاىل: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ﴾ ]البقرة: )8)[ قال سعيد بن 

»زاد الـمسري« ))/66)(، و»تفسري الطربي« )598/4).   (((
»زاد الـمسري« ))/73)(، و»تفسري الطربي« )68/5).   (((

»زاد الـمسري« ))/)8)(، و»تفسري الطربي« )65/5)).   (3(

»زاد الـمسري« ))/99)(، و»تفسري الطربي« )354/5).   (4(

»زاد الـمسري« ))/4)3(، و»تفسري الطربي« )5/)58).   (5(
»زاد الـمسري« ))/)33(، و»تفسري الطربي« )3/6)).   (6(
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جبري: إن الـمراد بقوله: ﴿ٹ ٹ ٹٹ﴾؛ أي: كا علـمه اهلل الكتابة))).

وقال سعيد بن جبري أيضًا يف بيان الـــمراد بقوله: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]البقرة: 
)8)[، يعني: الـمطلوب))).

ومن أمثلة ما جاء عنهم يف سورة آل عمران:

مــا ورد عند قوله تعاىل: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴾ ]آل عمران: 50[ ذكر 
قتادة أن الـــمراد بذلك: أنه كان قد حرم عليهم موســى عليه السالم اإلبل والثروب)3)، 

وأشياء من الطري، فأحلها عيسى عليه السالم)4).

وقــال قتادة يف بيان الـــمراد بقوله تعــاىل: ﴿جئ حئ مئ ىئ﴾ ]آل عمــران: 70[. 
يعني: حممدًا، واإلسالم)5).

ومما انفردوا به عند تأويل سورة النساء:

جاء عنهم يف بيان الـــمراد بالقول الـــمعروف يف قوله تعاىل: ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ﴾ ]النساء: 8[ أربعة أقوال:

أحدها: أن يقول هلم الويل حني يعطيهم: خذ بارك اهلل فيك. رواه سالـم األفطس 
عن ابن جبري.

»زاد الـمسري« ))/337(، و»تفسري الطربي« )6/)5).   (((

»زاد الـمسري« ))/337(، و»تفسري الطربي« )56/6).   (((
الثروب: مجع ثرب، وهي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش واألمعاء والـمصارين من الذبائح    (3(

واألنعام.
»زاد الـمسري« ))/393(، و»تفسري الطربي« )436/6).   (4(
»زاد الـمسري« ))/404(، و»تفسري الطربي« )6/)50).   (5(
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والثــاين: أن يقــول الــويل: إنه مــال يتامــى، ومــا يل فيــه يشء. رواه أبو برش عن 
ابن جبري. ويف رواية أخرى عن ابن جبري قال: إن كان الـــميت أوىص هلم بيشء أنفذت 
هلم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارًا رضخوا هلم، وإن كانوا صغارًا قال وليهم: إين لست 

أملك هذا الـمـال، إنا هو للصغار؛ فذلك القول الـمعروف.

والثالــث: أنه الِعَدة احلســنة، وهو أن يقول هلــم أولياء الورثــة: إن هؤالء الورثة 
صغار فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم. رواه عطاء بن دينار عن ابن جبري.

والرابع: أهنم يعطون من الـمـــال، ويقال هلم عند قسمة األرضني والرقيق: بورك 
فيكم، وهذا القول الـمعروف، قال احلسن والنخعي: أدركنا الناس يفعلون هذا))).

وعند قوله تعاىل: ﴿ں ں ڻ ڻڻ﴾ ]النساء: ))[ بني قتادة الـــمراد بالرشكة 
يف الثلث بأن: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء))).

وعند قوله تعاىل: ﴿ہ ھ ھ﴾ ]النســاء: 3)[ ذكر عطاء الســبب يف تقييد 
ذلك بذكر ﴿ھ﴾، فقال: إنا ذكر األصالب ألجل األدعياء)3).

ويف تأويــل قولــه تعــاىل: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ﴾ ]النســاء: 
3)[ ورد عن عطاء والســدي أن الـــمراد بقوله: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭڭ﴾ ما قد ســلف من أمر 

يعقوب عليه السالم؛ ألنه مجع بني أم يوسف وأختها)4).

وجــاء تأويل قوله تعــاىل: ﴿ٿ ٹ ٹٹ﴾ ]النســاء: )9[ عن ســعيد بن جبري بأن 

»زاد الـمسري« ))/9)0)(، و»تفسري الطربي« )8/8)).   (((
»زاد الـمسري« ))/33(، و»تفسري الطربي« )8/)6).   (((

»زاد الـمسري« ))/48(، و»تفسري الطربي« )49/8)).   (3(

»زاد الـمسري« ))/48(، و»تفسري الطربي« )49/8)).   (4(



412 تفسير التابعين

الـمراد: إال أن يتصدق أولياء الـمقتول بالدية عىل القاتل))).

وعند قوله تعاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ ]النســاء: 9))[ ذكر قتادة، وعكرمة، 
والسدي، أن الـمراد بذلك هو: شق أذن الَبِحرية))).

وعنــد قوله تعاىل: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]النســاء: 36)[ ورد عنهم يف 
بيان الـمراد بـ﴿چ چ﴾ هاهنا قوالن:

األول: أهنم الـمسلـمون، قاله احلسن.

والثاين: الـمنافقون، قاله جماهد)3).

ومما انفردوا به يف سورة الـمـائدة:

عند قوله تعاىل: ﴿ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭڭ﴾ ]الـمـــائدة: 4[ ذكر ســعيد بن جبري بأن 
الـمراد بـ﴿ۓ ڭڭ﴾: ال تستحلوا ما لـم يذكر اسم اهلل عليه)4).

ويف بيان الـــمراد بقوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ﴾ ]الـمـــائدة: 38[ قال سعيد بن جبري: 
شديد يف انتقامه، حكيم إذ حكم بالقطع)5).

وذكر الـمفرسون يف معنى قوله تعاىل: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴾ ]الـمـائدة: 
89[ قولني:

أحدمها: ولكن يؤاخذكم با عقدتم عليه قلوبكم يف التعمد لليمني، قاله جماهد.

»زاد الـمسري« ))/64)(، و»تفسري الطربي« )37/9).   (((
»زاد الـمسري« ))/05)(، و»تفسري الطربي« )4/9))).   (((
»زاد الـمسري« ))/4))(، و»تفسري الطربي« )3/9)3).   (3(
»زاد الـمسري« ))/94)(، و»تفسري الطربي« )9/)57).   (4(

»زاد الـمسري« )))/354(، و»تفسري الطربي« )0)/98)).   (5(
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والثاين: با عقدتم عليه قلوبكم أنه كذب، قاله سعيد بن جبري))).

ومن األمثلة الواردة عنهم يف سورة األنعام:

ما جاء يف بيان الـــمراد بالـــموتى من قوله تعــاىل: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ 
]األنعام: 36[، فقد ورد أهنم الكفار، قاله احلسن، وجماهد، وقتادة))).

ومن ذلك أيضًا ما جاء يف بيان الـمراد بشياطني اإلنس واجلن يف قوله تعاىل: ﴿ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]األنعام: )))[، فقد ورد يف ذلك ثالثة أقوال:

أحدها: أهنم مردة اإلنس واجلن، قاله احلسن، وقتادة.

والثاين: أن شــياطني اإلنس: الذين مع اإلنس، وشــياطني اجلن: الذين مع اجلن، 
قاله عكرمة، والسدي.

والثالث: أن شياطني اإلنس واجلن: كفارهم، قاله جماهد)3).

ما جاء عنهم عند قوله تعاىل: ﴿ۉ ې ې ﴾ ]األنعام: 63)[، فقد بني احلسن وقتادة 
الـمراد بذلك بأنه: أول الـمسلـمني من هذه األمة)4).

ومن أبرز ما انفردوا به يف سورة األعراف ما يأيت:

ۆ  تأويــل قولــه ســبحانه: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ  مــا جــاء عنــد 

»زاد الـمسري« ))/3)4(، و»تفسري الطربي« )0)/5)5).   (((
»زاد الـمسري« )33/3(، و»تفسري الطربي« )))/)34).   (((
»زاد الـمسري« )08/3)(، و»تفسري الطربي« )))/)5).   (3(

»زاد الـمسري« )3/)6)(، و»تفسري الطربي« )))/85)).   (4(
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ۈ ۈ ٴۇ﴾ ]األعراف: 37)[، قال احلسن: إن الـــمراد بذلك: مشارق الشام 
ومغارهبا))).

وقد بني احلســن الـــمراد بـ﴿ڎ﴾ يف قوله تعــاىل: ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ ]األعراف: 
67)[، فقال: أعلـم، وقال عطاء: إن الـمراد بذلك حتم))).

وعند قولــه تعــاىل: ﴿ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ﴾ ]األعراف: 84)[ ذكر احلســن 
وقتادة يف ســبب نزوهلا: أن رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم عال عىل الصفا ليلًة، ودعا 
رهم بأَس اهلل وعقابه، فقال قائلهم:  قريشــًا فخذًا فخذًا: يا بني فالن، يا بني فالن! فحذَّ

ت حتى الصباح، فنزلت هذه اآلية)3). إن صاحبكم هذا لـمجنون، بات يصوِّ

ويف تأويــل قولــه تعــاىل: ﴿ک گ گ گ﴾ ]األعراف: )0)[ ذكــر جماهد أن 
الـمراد بـ﴿ک ﴾ هاهنا: تذكروا اهلل إذا مهوا بالـمعايص فرتكوها)4).

ومن أبرز األمثلة التي انفردوا بتفسريها من سورة التوبة:

ما ورد عند تفســري قوله تعاىل: ﴿ڦ ڄ ڄ﴾ ]التوبة: 3[، فقد جاء يف الـــمراد 
باحلج األكرب، وسبب تسميته ثالثة أقوال:

أحدها: أنه ســاه بذلك؛ ألنه اتفق يف سنٍة حجَّ فيها الـمسلـــمون والـــمرشكون، 
ووافق ذلك عيد اليهود، والنصارى، قاله احلسن.

والثاين: أن احلج األكرب هو احلج، واألصغر هو العمرة، قاله عطاء، والشعبي.

»زاد الـمسري« )53/3)(، و»تفسري الطربي« )3)/76).   (((
»زاد الـمسري« )79/3)(، و»تفسري الطربي« )3)/04)).   (((
»زاد الـمسري« )96/3)(، و»تفسري الطربي« )3)/89)).   (3(
»زاد الـمسري« )0/3)3(، و»تفسري الطربي« )3)/337).   (4(
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والثالث: أن احلج األكرب القران، واألصغر اإلفراد، قاله جماهد))).

وعند قوله تعاىل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]التوبة: 9[ الـــمراد بالـمشار إليهم 
هنا قوالن:

أحدمها: أهنم األعراب الذين مجعهم أبو سفيان عىل طعامه، قاله جماهد.

والثاين: أهنم قوم من اليهود، قاله أبو صالح السان))).

وجاء يف بيان الـــمراد بـ﴿ڳڳ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿گ گ گ ڳڳ﴾ ]التوبة: 4)[. 
قوالن:

أحدمها: أنه فتح مكة، قاله جماهد.

والثاين: أنه العقاب، قاله احلسن)3).

ويف سبب نزول قوله تعاىل: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]التوبة: )))[ 
ذكر حممد بن كعب القرظي: أن األنصار لـمـــا بايعت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسلـــم 
ليلة العقبة وكانوا ســبعني رجاًل، قال عبد اهلل بن رواحة: يا رســول اهلل! اشرتط لربك 
ولنفســك ما شئت، فقال: »أشرتط لريب أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئًا، وأشرتط لنفيس 
أن متنعوين مما متنعون أنفســكم«، قالوا: فإذا فعلنا ذلك فا لنا؟ قال: »اجلنة«، قالوا: ربح 

البيع، ال ُنِقيل وال نستقيل، فنزلت: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ﴾)4).

»زاد الـمسري« )396/3(، و»تفسري الطربي« )4)/8))).   (((

»زاد الـمسري« )403/3(، و»تفسري الطربي« )4)/)5)).   (((

»زاد الـمسري« )3/3)4(، و»تفسري الطربي« )4)/78)).   (3(

»زاد الـمسري« )504/3(، و»تفسري الطربي« )4)/499).   (4(
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ومن ذلك تفســري قوله تعاىل: ﴿ٻ﴾ ]التوبة: )))[، فقد قال قتادة يف ذلك: 
حيمدون اهلل عىل كل حال))).

ويف معنــى قولــه تعــاىل: ﴿ڭ ۇ﴾ ]التوبــة: 8))[، قــال احلســن: أي 
حريص عليكم أن تؤمنوا))).

ومن أبرز األمثلة الواردة يف سورة يونس:

ما ورد عند تفســري قوله تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ﴾ ]يونس: )7[، فقد بنيَّ جماهد أن معنى 
ذلك: ثم اقضوا إيلَّ ما يف أنفسكم)3).

الـــمراد  ]يونــس: 05)[ جــاء يف   ﴾ وعنــد قولــه تعــاىل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
بـ)احلنيف( ثالثة أقوال:

أحدها: أنه الـمتبع، قاله جماهد.

الثاين: الـمخلص، قاله عطاء.

والثالث: الـمستقيم، قاله القرظي)4).

ومن أمثلة ما جاء يف تفسري سورة يوسف:

ما ورد عند تفســري قوله تعاىل: ﴿مئ ىئ يئجب﴾ ]يوســف: 69[، فقد بني قتادة من 

»زاد الـمسري« )505/3(، و»تفسري الطربي« )4)/)50).   (((

»زاد الـمسري« )3/))5(، و»تفسري الطربي« )4)/587).   (((
»زاد الـمسري« )48/4(، و»تفسري الطربي« )5)/50)).   (3(
»زاد الـمسري« )70/4(، و»تفسري الطربي« )5)/8))).   (4(
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الـمقصود هبذا األخ، فذكر أنه بنيامني، وكان أخاه ألبيه وأمه))).

وعند قوله تعــاىل: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴾ ]يوســف: 
09)[ قال احلسن: لـم يبعث اهلل نبيًا من أهل البادية، وال من اجلن، وال من النساء))).

ومن أبرز ما جاء عنهم يف تفسري سورة الرعد:

ما جاء يف بيان الـمراد بـ)األكل( يف قوله تعاىل: ﴿ڀ ٺ﴾ ]الرعد: 35[، فقد بني 
احلسن ذلك بقوله: يريد أن ثارها ال تنقطع كثار الدنيا)3).

ومما جاء يف سورة احلجر:

ما ورد يف بيان الـــمراد بقوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ چ ﴾ ]احلجر: 0)[، فقد روي عن 
جماهد يف ذلك قوالن:

أوهلام: أنه الدواب واألنعام، رواه عنه ابن أيب نجيح.

والثاين: أنه الوحوش، رواه عنه منصور)4).

ومن األمثلة الواردة يف تفسري سورة النحل:

مــا جاء يف معنــى قوله تعــاىل: ﴿ۆ ۆ﴾ ]النحــل 39[، فقد بني قتادة أن الـــمراد 
بذلك: مجيع الناس)5).

»زاد الـمسري« )55/4)(، و»تفسري الطربي« )6)/70)).   (((

»زاد الـمسري« )95/4)(، و»تفسري الطربي« )6)/93)).   (((

»زاد الـمسري« )334/4(، و»تفسري الطربي« )6)/)47).   (3(
»زاد الـمسري« )4/)39(، و»تفسري الطربي« )4)/7)).   (4(

»زاد الـمسري« )447/4(، و»تفسري الطربي« )4)/06)).   (5(
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وجاء يف بيان الـــمراد بـ﴿ۆئ﴾ يف قولــه تعاىل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئۈئ﴾ ]النحــل: )5[ ثالثة 
أقوال:

أحدها: أنه اإلخالص، قاله جماهد.

والثاين: العبادة، قاله سعيد بن جبري.

والثالث: شهادة أن ال إله إال اهلل، وإقامة احلدود، والفرائض، قاله عكرمة))).

وعند تفســري قوله تعــاىل: ﴿گ گ﴾ ]النحل: 83[ قال احلســن يف 
ذلك: ومجيعهم كفار، فذكر األكثر، والـمراد به اجلميع))).

وعند تفســري معنــى ﴿ڱڱ﴾ يف قولــه تعــاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴾ 
]النحل: )9[ قال سعيد بن جبري: معناه شهيدًا، وقال جماهد: معناه وكياًل)3).

ومن األمثلة الواردة يف سورة اإلرساء:

ما جاء عند تفسري كلـمة ﴿ڄ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ 
]اإلرساء: )[، فقد فرسها جماهد فقال: رشيكًا)4).

وعند تفســري قوله تعاىل: ﴿ھ ے ﴾ ]اإلرساء: 4)[، فقد فرس ذلك احلســن بقوله: 
يقرؤه أميًا كان أو غري أمي)5).

»زاد الـمسري« )455/4(، و»تفسري الطربي« )4)/8))).   (((

»زاد الـمسري« )479/4(، و»تفسري الطربي« )4)/58)).   (((

»زاد الـمسري« )485/4(، و»تفسري الطربي« )4)/65)).   (3(
»زاد الـمسري« )6/5(، و»تفسري الطربي« )5)/8)).   (4(

»زاد الـمسري« )6/5)(، و»تفسري الطربي« )5)/53).   (5(
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وعنــد تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ھ ھ﴾ ]اإلرساء: 3)[، فقد قال عطــاء يف معناه: 
ال تنفض يدك عليها))).

وعنــد تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾ ]اإلرساء: )4[، فقــد ورد فيه 
قوالن:

أحدمها: البتغوا سبياًل إىل ممانعته وإزالة ملكه، قاله احلسن وسعيد بن جبري.

والثاين: البتغوا سبياًل إىل رضاه؛ ألهنم دونه، قاله قتادة))).

وجاء يف بيان الـــمراد بـ﴿ٿ ﴾ يف قولــه تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ 
]اإلرساء: 59[ أربعة أقوال:

أحدها: أهنا الـموت الذريع، قاله احلسن.

والثاين: معجزات الرسل، جعلها اهلل تعاىل ختويفًا للـمكذبني.

والثالث: آيات االنتقام ختويفًا من الـمعايص.

والرابع: تقلب أحوال اإلنسان من صغر إىل شباب، ثم إىل كهولة، ثم إىل مشيب؛ 
ليعترب بتقلب أحواله فيخاف عاقبة أمره.

ذكر هذه األقوال الثالثة الـمـــاوردي، ونســب القول األخري منها إىل اإلمام أمحد 
ريض اهلل عنه)3).

وعند تأويل ﴿ڳ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]اإلرساء: 80[ 
ورد عنهم ثالثة أقوال:

»زاد الـمسري« )5/5)(، و»تفسري الطربي« )5)/65).   (((

»زاد الـمسري« )38/5(، و»تفسري الطربي« )5)/)9).   (((
»زاد الـمسري« )5/)5(، و»تفسري الطربي« )5)/09)).   (3(



420 تفسير التابعين

أحدها: أنه التسلط عىل الكافرين بالسيف، وعىل الـــمنافقني بإقامة احلدود، وهو 
قول احلسن.

والثاين: أنه احلجة البينة، وهو لـمجاهد.

والثالث: الـملك العزيز الذي يقهر به العصاة، قاله قتادة))).

ومن األمثلة التي انفردوا هبا يف سورة الكهف:

مــا ورد عند تفســري قولــه: ﴿ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]الكهف: 6)[، فقــد جاء يف ذلك 
أثران:

أحدمها: واعتزلتم ما يعبدون إال اهلل، فإن القوم كانوا يعبدون اهلل، ويعبدون معه 
آهلة، فاعتزل الفتية عبادة اآلهلة، ولـم يعتزلوا عبادة اهلل، وهذا قول عطاء.

والثاين: وما يعبدون غري اهلل، قــال قتادة: هي يف مصحف عبد اهلل: )وما يعبدون 
من دون اهلل(، وهذا تفسريها))).

وعند تأويــل ﴿ۇئ ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿ەئ وئ وئ ۇئ ﴾ ]الكهــف: )7[ قال جماهد: 
منكرًا، وقال قتادة: عجبًا)3).

ومما جاء يف سورة طه:

ما جاء عند قوله تعاىل: ﴿ی ی یجئ﴾ ]طه: 64[، فقد جاء ذكر عدد هؤالء السحرة، 

»زاد الـمسري« )78/5(، و»تفسري الطربي« )5)/50)).   (((
»زاد الـمسري« )6/5))(، و»تفسري الطربي« )5)/09)).   (((

»زاد الـمسري« )7/5)( و»تفسري الطربي« )5)/84)).   (3(
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ا، كل ألف ســاحر  وعــدد صفوفهم عن احلســن حيث قــال: كانوا مخســة وعرشين صفًّ
صف))).

ومما جاء من ذلك يف سورة األنبياء:

بيــان الـــمراد بالنكس يف قولــه تعــاىل: ﴿ڑ ک ک ک﴾ ]األنبيــاء: 65[، فعن 
قتادة: أدركت الناس حرية سوء، وعن السدي: نكسوا يف الفتنة عىل رؤوسهم))).

وعند قوله تعــاىل: ﴿چ چ﴾ ]األنبياء: 84[ قال حممد بن كعب: من أصابه 
بالء فليذكر ما أصاب أيوب، فليقل: إنه قد أصاب من هو خري مني)3).

ومن أمثلة ذلك يف سورة احلج:

مــا جاء عنــد بيان الـــمراد بالتشــبيه يف قوله تعــاىل: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]احلج: )3[ حيث ذكر قتادة ذلك، فقال: 

إنه شبه الـمرشك باهلل يف بعده عن اهلدى وهالكه بالذي خير من الساء)4).

ومن سورة الـمؤمنون:

ما ورد يف بيان الـــمراد بـ﴿ڻ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ﴾ ]الـــمؤمنون: 3))[ 
ويف ذلك أثران:

»زاد الـمسري« )300/5(، و»تفسري الطربي« )6)/84)).   (((
»تفسري الطربي« ))/)4( ط. دار الكتب العلـمية.   (((

»زاد الـمسري« )379/5(، و»تفسري الطربي« )7)/73).   (3(
»زاد الـمسري« )9/5)4(، و»تفسري الطربي« )7)/55)).   (4(
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أحدمها: الـمالئكة، قاله جماهد.

اب، قاله قتادة))). والثاين: احلُسَّ

ومما جاء يف سورة النور:

عنــد بيان مرجع الضمري يف قوله تعــاىل: ﴿ڑ ک ک ک ک ﴾ ]النور: 63[ 
ورد قوالن:

أحدمها: أهنا ترجع إىل اهلل عز وجل، قاله جماهد.

والثاين: إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسلـم، قاله قتادة))).

ومما جاء يف سورة الفرقان:

ما ورد عند تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ۋ ۋ ۅ﴾ ]الفرقــان: 9[ ورد يف بيان 
الـمراد بالسبيل قوالن:

أحدمها: ال يستطيعون خمرجًا من األمثال التي رضبوها، قاله جماهد.

والثاين: سبياًل إىل الطاعة، قاله السدي)3).

ومما جاء يف سورة الشعراء:

فقد ذكر احلســن الســبب يف عدم ذكر إبراهيم عليه السالم أمه يف دعائه عند قوله 

»زاد الـمسري« )495/5(، و»تفسري الطربي« )8)/63).   (((
»زاد الـمسري« )69/6( و»تفسري الطربي« )8)/78)).   (((

»زاد الـمسري« )74/6(، و»تفسري الطربي« )8)/85)).   (3(
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تعاىل: ﴿ٺ ٺ ﴾ ]الشعراء: 86[، فقال: بلغني أن أمه كانت مسلـمة عىل دينه، فلذلك لـم 
يذكرها))).

ويف بيان الـــمراد بـ)الـــمصانع( يف قولــه تعاىل: ﴿ائ ائ﴾ ]الشــعراء: 9))[ 
ثالثة أقوال:

أحدها: قصور مشيدة، قاله جماهد.

والثاين: مصانع الـمـاء حتت األرض، قاله قتادة.

والثالث: بروج احلام، قاله السدي))).

ومما جاء يف سورة النمل:

ما ورد عند تفســري قوله تعــاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴾ ]النمل: 
46[، قال جماهد: السيئة: العذاب، واحلسنة: الرمحة)3).

ومما جاء عنهم يف سورة القصص:

ما جاء عند تفسري قوله تعاىل: ﴿ەئ ەئ﴾ ]القصص: 5[، فقد بني قتادة الـــمراد 
بـ﴿ەئ﴾ هنا فقال: والة وملوكًا)4).

ومــا ورد عند تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڃ ڃ ﴾ ]القصص: 5)[ ذكر الـــمفرسون فيا 
وكزه به قولني:

»زاد الـمسري« )30/6)(، و»تفسري الطربي« )9)/86).   (((

»زاد الـمسري« )36/6)(، و»تفسري الطربي« )9)/95).   (((
»زاد الـمسري« )80/6)(، و»تفسري الطربي« )9)/)7)).   (3(

»زاد الـمسري« )6/)0)(، و»تفسري الطربي« )0)/8)).   (4(
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أحدمها: كفه، قاله جماهد.

والثاين: عصاه، قاله قتادة))).

وعند قولــه تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]القصص: )6[ اختلف فيمن نزلت اآلية 
فيه عىل أربعة أقوال:

أحدها: أهنا نزلت يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم وأيب جهل.

والثاين: يف عيل ومحزة عليها السالم وأيب جهل. والقوالن مرويان عن جماهد.

والثالث: يف الـمؤمن والكافر، قاله قتادة.

والرابع: يف عار، والوليد بن الـمغرية، قاله السدي))).

ويف الـــمراد بـ﴿ڄ﴾ يف قوله تعــاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]القصص: 
)6[ قال قتادة: من الـمحرضين يف عذاب اهلل)3).

ويف بيان الـــمراد بقوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]القصص: 78[ وردت 
ثالثة أقوال:

أحدها: ال يسألون ليعلـم ذلك من قبلهم، وإن سئلوا سؤال توبيخ، قاله احلسن.

والثاين: أن الـمالئكة تعرفهم بسياهم فال تسأهلم عن ذنوهبم، قاله جماهد.

والثالث: يدخلون النار بغري حساب، قاله قتادة.

»زاد الـمسري« )08/6)(، و»تفسري الطربي« )0)/46).   (((

»زاد الـمسري« )34/6)(، و»تفسري الطربي« )0)/97).   (((

»زاد الـمسري« )35/6)(، و»تفسري الطربي« )0)/97).   (3(
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وقال السدي: يعذبون وال يسألون عن ذنوهبم))).

ومن األمثلة الواردة عنهم يف تفسري سورة العنكبوت:

مــا ورد يف تأويل قوله تعــاىل: ﴿ھ ھ ھ ﴾ ]العنكبــوت: )[، فقد فرس جماهد ذلك 
بقوله: ال يفتنون يف أنفسهم بالقتل والتعذيب))).

ومن األمثلة الواردة عنهم يف تفسري سورة لقامن:

مــا جاء يف قوله تعــاىل: ﴿ىب يب جت ﴾ ]لقان: 9)[، قال عطاء يف الـــمراد بذلك: 
امش بالوقار والسكينة)3).

ما جاء يف ســبب نزول قوله تعــاىل: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]لقــان: 34[، فقد ذكر 
جماهد: أن رجاًل من أهل البادية جاء النبي صىل اهلل عليه وسلـم، فقال: إن امرأيت حبىل، 
فأخــربين ماذا تلد؟ وبلدنا جمدب، فأخربين متى ينزل الغيث؟ وقد علـــمت متى ولدُت، 

فأخربين متى أموت؟ فنزلت هذه اآلية)4).

ومن أبرز األمثلة الدالة عىل ذلك يف سورة السجدة:

ما جاء عند بيان الـمراد بالذي جعل هدى لبني إرسائيل يف قوله تعاىل: ﴿ڄ 
ڃ ڃ ڃ﴾ ]السجدة: 3)[ قوالن:

»زاد الـمسري« )43/6)(، و»تفسري الطربي« )0)/4))).   (((

»زاد الـمسري« )55/6)(، و»تفسري الطربي« )0)/8))).   (((
»زاد الـمسري« )3/6)3(، و»تفسري الطربي« )))/76).   (3(

»زاد الـمسري« )9/6)3، 330(، و»تفسري الطربي« )))/87).   (4(
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أحدمها: الكتاب، قاله احلسن.

والثاين: موسى، قاله قتادة))).

ومن سورة األحزاب:

ما جاء عنهم يف بيان الـــمراد بقولــه تعاىل: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ 
]األحزاب: 5[، ثالثة أقوال:

أحدها: فيا أخطأتم به قبل النهي، قاله جماهد.

والثاين: يف دعائكم من تدعونه إىل غري أبيه، وأنتم ترونه كذلك، قاله قتادة.

والثالث: فيا سهوتم فيه، قاله حبيب بن أيب ثابت))).

وعند تأويل قوله تعاىل: ﴿ڑ ڑک﴾ ]األحزاب: 9)[ قال جماهد فيا شح به هؤالء 
الـمنافقون: أشحة باخلري.

وروي عن قتادة قوالن:

أحدمها: بالنفقة يف سبيل اهلل.

والثاين: بالغنيمة)3).

وقول قتــادة يف تأويل قوله تعــاىل: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴾ ]األحزاب: 
38[ حيث بني الـمراد با فرض اهلل له بقوله: فيا أحل اهلل له من النساء)4).

»زاد الـمسري« )344/6(، و»تفسري الطربي« )))/)))).   (((

»زاد الـمسري« )6/)35(، و»تفسري الطربي« )))/)))).   (((

»زاد الـمسري« )365/6(، و»تفسري الطربي« )))/40)).   (3(
»زاد الـمسري« )6/)39(، و»تفسري الطربي« )))/4)).   (4(



427الباب الرابع: قيمة تفسير التابعين وأثره

وقــد ورد قــوالن يف بيــان الـــمراد بقولــه تعــاىل: ﴿ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ﴾ ]األحزاب: 50[:

أحدمها: أال جياوز الرجل أربع نسوة، قاله جماهد.

والثاين: أال يتزوج الرجل الـمرأة إال بويل وشاهدين وصداق، قاله قتادة))).

ومما جاء يف سورة سبأ:

عنــد تأويل قوله تعاىل: ﴿ڑ ک کک﴾ ]ســبأ: 8)[ ذكر احلســن وقتادة الـــمراد 
بتقدير السري، فقاال: إهنم كانوا يغدون فيقيلون يف قرية، ويروحون فيبيتون يف قرية))).

وورد يف بيــان المــراد بالواحــدة يف قولــه تعــاىل: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ېې﴾ 
ــوال: ــة أق ــبأ: 46[ ثالث ]س

أحدها: أهنا )ال إله إال اهلل(، رواه ليث عن جماهد.

والثاين: طاعة اهلل، رواه ابن أيب نجيح عن جماهد.

والثالث: أهنا قوله: ﴿ې ى ى ائ ائ﴾، قاله قتادة)3).

ومما جاء يف سورة فاطر:

تأويل قوله تعاىل: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]فاطر: 0)[، فقد قال جماهد يف تفسري ذلك: من 

»زاد الـمسري« )406/6(، و»تفسري الطربي« )))/4)).   (((

»زاد الـمسري« )448/6(، و»تفسري الطربي« )))/84).   (((
»زاد الـمسري« )464/6(، و»تفسري الطربي« )))/04)).   (3(
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كان يريــد العزة بعبادة األوثــان ﴿ۉ ۉ ېې ﴾، وقال قتادة: من كان يريد العزة فليعتز 
بطاعة اهلل))).

ومما جاء يف سورة الصافات:

ورد يف بيان الـمراد بالرزق يف قوله تعاىل: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]الصافات: )4[ قوالن:

أحدمها: أنه اجلنة، قاله قتادة،

والثاين: أنه الرزق يف اجلنة، قاله السدي))).

عند بيان الـــمراد بـ﴿گ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿گ گ گ ڳ﴾ ]الصافات: 63[ 
قال قتادة: إنه لـمـــا ذكر أهنا يف النار، افتتنوا وكذبوا، فقالوا: كيف يكون يف النار شجرة، 

والنار تأكل الشجر؟ فنزلت هذه اآلية. وقال السدي: فتنة أليب جهل وأصحابه)3).

وأمثلة ذلك يف تفسري سورة ص:

عند تأويل قوله تعاىل: ﴿مث ىث يث حج﴾ ]ص: 6)[ ورد يف ذلك قوالن:

أحدمها: با تركوا العمل ليوم احلساب، قاله السدي.

والثاين: أن يف الكالم تقديًا وتأخريًا، تقديره: هلم عذاب شــديد يوم احلســاب با 
نسوا؛ أي: تركوا القضاء بالعدل، وهو قول عكرمة)4).

»زاد الـمسري« )476/6(، و»تفسري الطربي« )))/0))).   (((
»زاد الـمسري« )55/7(، و»تفسري الطربي« )3)/)5).   (((
»زاد الـمسري« )7/)6(، و»تفسري الطربي« )3)/63).   (3(

»زاد الـمسري« )4/7))(، و»تفسري الطربي« )3)/)5)).   (4(
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وقد بني احلســن الـــمراد بقوله تعاىل: ﴿ۈئ ېئ﴾ عند قوله: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]ص: 39[ بقوله: ال تبعة عليك يف الدنيا، وال يف اآلخرة.

وقال سعيد بن جبري: ليس عليك حساب يوم القيامة))).

وعند قوله تعاىل: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾ ]ص: )6[ قال جماهد يف تأويل 
ذلك وبيان الـــمراد به: يقول أبو جهل يف النار: أين صهيب، أين عار، أين خّباب، أين 

بالل؟))).

ومن أبرز األمثلة لذلك عند تفسري سورة غافر:

فقد ورد يف بيان الـمراد بـ﴿ڱ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ 
]غافر: 8)[ قوالن:

أحدمها: أنه الـمرشك، قاله قتادة.

والثاين: أنه السفاك للدم، قاله جماهد)3).

ويف معنى قوله تعاىل: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]غافر: 83[ قال جماهد: إهنم قالوا: 
نحن أعلـم منهم، لن نبعث ولن نحاسب.

وقال السدي: فرحوا با كان عندهم أنه علـم)4).

»زاد الـمسري« )7/)4)(، و»تفسري الطربي« )3)/63)).   (((

»زاد الـمسري« )7/)5)(، و»تفسري الطربي« )3)/)8)).   (((
»زاد الـمسري« )9/7))(، و»تفسري الطربي« )4)/59).   (3(
»زاد الـمسري« )38/7)(، و»تفسري الطربي« )4)/89).   (4(
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ومن األمثلة عىل ذلك يف سورة فصلت:

يف بيان الـــمراد بـ﴿گ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿گ گ گ﴾ ]فصلت: )4[ ثالثة أقوال: 
أحدها: التكذيب، قاله ســعيد بن جبري. والثاين: الشــيطان. والثالث: التبديل، رويا عن 

جماهد.

قال قتادة: ال يستطيع إبليس أن ينقص منه حّقًا، وال يزيد فيه باطاًل. وقال جماهد: 
ال يدخل فيه ما ليس منه))).

وعند بيان الـــمراد با يقال للرسول صىّل اهلل عليه وسلـم يف قوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ﴾ ]فصلت: 43[ قال احلسن وقتادة: إنه قد قيل فيمن أرسل قبلك: 

ساحر وكاهن وجمنون، وكذبوا كا كذبت))).

ومن ذلك يف سورة الشورى:

عند تفســري االســتجابة يف قولــه: ﴿ڳ ڱ ڱ﴾روى قتادة عــن إبراهيم 
عون يف  عون يف إخواهنــم ﴿ں ں ڻڻ ﴾ ]الشــورى: 6)[ قال: يشــفَّ النخعــي قــال: يشــفَّ

إخوان إخواهنم)3).

ومن أمثلة ذلك يف تفسري سورة الزخرف:

عند تأويل قوله تعاىل: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]الزخرف: 53[ بني قتادة 
معنى ﴿ڱ﴾ بقوله: متتابعني)4).

»زاد الـمسري« )7/)6)(، و»تفسري الطربي« )4)/5))).   (((

»زاد الـمسري« )63/7)(، و»تفسري الطربي« )4)/6))).   (((
»زاد الـمسري« )87/7)(، و»تفسري الطربي« )5)/9)).   (3(

»زاد الـمسري« )7/))3).   (4(
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وقد ذكر جماهد وقتادة تفســري قوله تعــاىل: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے﴾ 
]الزخرف: 84[ بقوهلا: يعبد يف الساء، ويعبد يف األرض))).

ومن األمثلة الدالة عىل ذلك يف سورة القمر:

عنــد بيان الـــمشار إليها يف قولــه تعــاىل: ﴿گ گ ﴾ ]القمر: 5)[ ذكــر قتادة أهنا 
السفينة، قال: أبقاها اهلل عىل اجلودي حتى أدركها أوائل هذه األمة))).

ومما جاء يف سورة الرمحـن:

يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ ]الرمحـن: )4[ بني احلسن الـمراد بالسيا 
بقوله: بسواد الوجوه، وزرق األعني)3).

ومن األمثلة عىل ذلك يف سورة الواقعة:

عند بيان الـــمراد بالســابقني يف قوله تعاىل: ﴿ڭ ۇ﴾ ]الواقعة: 0)[ وردت 
مخسة أقوال:

أحدها: أهنم السابقون إىل اإليان من كل أمة، قاله احلسن، وقتادة.

والثاين: أهنم الذين صلوا إىل القبلتني، قاله ابن سريين.

والثالث: أهل القرآن، قاله كعب.

والرابع: األنبياء، قاله حممد بن كعب.

»زاد الـمسري« )333/7(، و»تفسري الطربي« )5)/04)).   (((
»زاد الـمسري« )94/8(، و»تفسري الطربي« )7)/95).   (((

»زاد الـمسري« )8/8))(، و»تفسري الطربي« )7)/43)).   (3(
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واخلامس: الســابقون إىل الـــمساجد وإىل اخلروج يف ســبيل اهلل، قالــه عثان بن 
أيب سودة))).

وعنــد تأويل قوله تعــاىل: ﴿ىئ ی ی ﴾ ]الواقعة: 75[ ذكــر الزجاج أن مذهب 
ســعيد بن جبري أن )ال( دخلت توكيدًا، والـــمعنى: فأقســم كا يف قوله تعاىل: ﴿ۉ ې 

ې ې ﴾ ]احلديد: 9)[))).

ومن األمثلة عىل ذلك يف تفسري سورة الـمجادلة:

عند تفسري قوله تعاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]الـــمجادلة: 3[ بني سعيد بن جبري الـــمراد 
بالَعْود هنا، فقال: الـــمعنى: يريدون أن يعودوا إىل اجِلاع الذي قد حرموه عىل أنفسهم، 

وقال احلسن وطاووس والزهري: العود: هو الوطء)3).

ومما جاء يف سورة احلرش:

ذكر قتادة معنى ﴿ۈٴۇ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿ۆ ۈ ۈٴۇ﴾ ]احلرش: 
3)[ أنه: الذي تكرب عن كل سوء)4).

ومما جاء يف سورة القلـم:

فقد ذكر قتادة األمر الذي هنى رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسلـم أن يكون كصاحب 

»زاد الـمسري« )33/8)(، و»تفسري الطربي« )7)/)7)).   (((
وينظر: »زاد الـمسري« )50/8)(، و»تفسري الطربي« )7)/03)).   (((

»زاد الـمسري« )83/8)84)(، و»تفسري الطربي« )8)/8).   (3(
»زاد الـمسري« )7/8))(، و»تفسري الطربي« )9)/56).   (4(
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احلوت فيه يف قوله تعاىل: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]القلـم: 48[: أنه العجلة والغضب))).

ومن األمثلة الواردة يف سورة الدهر:

عند بيان الـــمراد باألســري يف قوله تعاىل: ﴿ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الدهر: 8[ قال عطاء، 
وجماهــد، وابن جبري: إنه الـــمسجون من أهل القبلة. وقال احلســن وقتادة: إنه األســري 

الـمشرتك))).

ومن سورة عبس:

عند بيان الـــمراد بقوله تعاىل: ﴿ھ ے ے ۓ ﴾ ]عبس: 3)[ قال جماهد: ال يقيض أحٌد 
أبدًا كل ما افرتض اهلل عليه)3).

ومن سورة الشمس:

عند بيان معنى )ما( يف قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]الشمس: 5[ ورد يف ذلك قوالن:

أحدمها: بمعنى )َمن(، تقديره )ومن بناها(، قاله احلسن وجماهد.

والثاين: أهنا بمعنى الـمصدر، تقديره: وبنائها، وهذا مذهب قتادة)4).

ويف الـمراد بـ)نفس( يف قوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ڤ﴾ ]الشمس: 7[ قوالن:

أحدمها: آدم، قاله احلسن.

»زاد الـمسري« )8/)34(، و»تفسري الطربي« )9)/45).   (((
»زاد الـمسري« )434433/8(، و»تفسري الطربي« )9)/09)).   (((

»زاد الـمسري« )9/)3(، و»تفسري الطربي« )56/30).   (3(
»زاد الـمسري« )39/9)(، و»تفسري الطربي« )09/30)).   (4(
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والثاين: مجيع النفوس، قاله عطاء))).

ومن سورة الضحى:

الـــمراد بالقهر يف قولــه تعــاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]الضحى: 9[، فقــد قال جماهد يف 
ذلك: ال حتقر))).

ومن سورة اهلمزة:

]اهلمــزة: )[،  تعــاىل: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾  قولــه  بقولــه: ﴿ ڤ﴾ يف  الـــمراد 
فللـمفرسين يف معنى الكالم قوالن:

أحدمها: أحىص عدده، قاله السدي.

والثاين: أعده لـمـا يكفيه يف السنني، قاله عكرمة)3).

هذا بعض مما جاء عنهم وانفردوا بتأويله وقد ذكرته، واســتطردت يف ذكر األمثلة 
من أكثر سور القرآن للداللة عىل بيان أمهية تفسريهم، ومدى اعتاد األئمة عليه.

* * *

ثانيًا: أثر التابعني يف التفسري عند غري أهل السنة:

يعد هذا الـــمبحث من الـــمباحث الصعبة؛ ألنه يستلزم استعراض كتب التفسري 
عند الفرق الـــمخالفة ألهل السنة، وكثري منها عزيز الـــمنال، نادر الوجود، كا أن أكثر 

»زاد الـمسري« )39/9)).   (((
»زاد الـمسري« )60/9)(، و»تفسري الطربي« )33/30)).   (((
»زاد الـمسري« )8/9))(، و»تفسري الطربي« )93/30)).   (3(
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الفرق لـم أجد هلم تراثًا تفسرييًا اعتمدوا فيه عىل اآلثار، ال سيا اآلثار عن التابعني.

ويعترب الشــيعة عىل اختالف فرقهم من الطوائف التي وجدت هلم تراثًا تفســرييًا 
أثريًا، وقد اجتهدت حتى حصلت عىل العديد منها.

1 ـ أثر التابعني يف تفاسري الشيعة:

قبــل بيــان أثــر التابعني يف تفاســري الشــيعة ال بــد أن نســتعرض أوالً كيفية تقبل 
النصوص عند الشــيعة إمجاالً، وطريقة تلقيهم للـــمنقول، ومدى اعتادهم عليها، حتى 

يمكن بذلك فهم أثر التابعني يف تفسريهم سلبًا وإجيابًا.

* طبيعة الروايات واآلثار يف تفسري الشيعة:

الروايات يف تفسري الشيعة تنقسم إىل قسمني:

القسم األول: النصوص الواردة بأسانيدهم، والـمعزوة ألئمتهم.

القسم الثاين: النصوص الواردة بأسانيد ألهل السنة، أو الـمعزوة ألئمتهم.

ل يف تفسريهم، إال  أما القسم األول: فهو الـــمعتمد عندهم عمومًا، وعليه الـمعوَّ
أن هذا القسم كثري منه يف الفضائل والقصص واألخبار، والقليل منه يف التفسري.

ولذا نجد بعض علـمـــائهم كالكاشاين يتم بدراسة بعض هذه الـمرويات دراسة 
موضوعية، وربا بني خلاًل فيها؛ إال أنه يف هناية األمر يقبل الكثري منها.

فمن ذلك ما أورده يف »تفسريه«: أن قتادة دخل عىل أيب جعفر فقال: يا قتادة أنت 
فقيــه أهل البــرصة؟ فقال: هكذا يزعمــون، فقال أبو جعفر: بلغني أنــك تفرس القرآن؟ 
قال له قتادة: نعم، فقال أبو جعفر بعلـــم تفرسه أم بجهل؟ قال: ال، بل بعلـــم. فقال له 
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أبو جعفر: فإن كنت تفرسه بعلـم فأنت أنت، وأنا أسألك؛ قال قتادة: سل.

قــال: أخربين عن قول اهلل تعــاىل: ﴿ڑ ک کک ک گ گ گ گ﴾ 
]ســبأ: 8)[، فقال قتادة: ذلك من خرج من بيتــه بزاد وراحلة وكرى حالل يريد هذا البيت 

كان آمنًا حتى يرجع إىل أهله.

فقال أبو جعفر: نشدتك باهلل يا قتادة! هل تعلـــم أنه قد خيرج الرجل من بيته بزاد 
وراحلــة وكرى حالل يريد هذا البيت، فيقطع عليه الطريق، فتذهب نفقته، ويرضب مع 

ذلك رضبة فيها اجتياحه؟

قال قتادة: اللهم نعم.

فقال أبو جعفر عليه الســالم: وحيك يا قتادة إن كنت إنا فرست القرآن من تلقاء 
نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، وحيك 
يا قتــادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى حــالل يؤم هذا البيت عارفًا بحقنا 
يوانــا قلبه كا قال اهلل تعــاىل: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾، ولـــم يعن البيت، 
فنحــنـ  واهلل ـ دعــوة إبراهيم عليه الســالم التي مــن هوانا قلبه قبلــت حجته وإال فال. 

يا قتادة! فإذا كان كذلك كان آمنًا من عذاب جهنم يوم القيامة.

قال قتادة: ال جرم واهلل ال فرسهتا إال كذلك.

فقال أبو جعفر عليه السالم: وحيك يا قتادة، إنا يعرف القرآن من خوطب به))).

فبعــد أن ذكــر الرواية قال: هكذا وجدنا هذا احلديث يف نســخ »الكايف«، ويشــبه 
أن يكون قد ســقط منه يشء، وذلك ألن ما ذكــره قتادة ال تعلق له بقوله تعاىل: ﴿ک 

»تفسري الصايف« ))/))).   (((
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گ گ گ گ﴾ ]ســبأ: 8)[ وذلــك ألن ما ذكر فيه أين هي من األرض، وإنا يتعلق 
بقوله: ﴿ہ ہ ہ ھھ﴾ ]آل عمران: 97[، ثم ذكر رواية أخرى عن أيب جعفر وأيب حنيفة 

بنحو ذلك، وفيها السقط الذي أشار إليه))).

ويالحــظ يف هــذا القســم أهنم أكثــروا مــن الرواية عــن أيب جعفر الباقــر، وعن 
أيب عبــد اهلل الصــادق أكثــر مــن غريمهــا، بــل كادت تفاســريهم أن تكون عــن هذين 

اإلمامني))).

وكالمها يعتربه أهل السنة إمامًا، وكان الباقر ثقة، وتتلـــمذ الصادق عىل جابر بن 
عبد اهلل، إال أن أكثر اآلثار الـمروية عنهم يف كتب الشيعة ال تصح، وال يمكن قبوهلا بأي 
مقياس علـــمي، بل وأحيانًا بالـــمقاييس العقلية العادية، فجلها أساطري حول معتقدات 
العصمــة، والقائم الـــمنتظر، وبعضهــا فيه رشك رصيح وغلــو يف آل البيت قد يصل إىل 

تأليههم)3).

»تفسري الصايف« ))/))، 3)(، ولـم يزد عىل ذلك، وليته ناقش الرواية نفسها مناقشة موضوعية    (((
مثلـمـا ناقش سقطها، ولكن أحسب التعصب هو رائد هؤالء، واهلل الـمستعان.

ينظــر: »جمموع الفتاوى« )3)/44)(، يقول رشيك بن عبد اهلل: امحل العلـــم عن كل من لقيته    (((
إال الرافضة فإهنم يضعون احلديث ويتخذونه دينًا. ويقول اإلمام الشــافعي: لـــم أر أحدًا أشهد 

بالزور من الرافضة. ينظر: »الـمنتقى من منهاج االعتدال« )ص: ))، ))).
مثل ما كذبوا عليها يف طواف الـمالئكة باألئمة يف ليلة القدر. ينظر: »تفسري القمي« ))/)43(،    (3(
وذبح الرسول إلبليس. ينظر: »تفسري القمي« ))/45)(، وأهنم السبع الـــمثاين، ويدور الفلك 
حوهلم. ينظر: »الربهان« ))/354(، و»نور الثقلني« )8/3)(، وجعل الناس كلهم أوالد بغايا 
إال الشــيعة. ينظر: »الربهان« ))/36(، وقوهلم يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ ؛ 
أي: عيل بــن أيب طالب. ينظــر: »الربهان« ))/87)(، وكوهنم أهل الذكــر دون غريهم. ينظر: 

»الربهان« ))/)37(، ونزول األمر من الساء إىل الويص. »الربهان« )350/4).
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وهنــاك بعض اآلثار صحيحة الـــمعنى ترد عن بعــض آل البيت، والتي يؤولوهنا 
هبواهم، مثل األثر الوارد يف قوله تعاىل: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ﴾ ]التوبة: 
))[، فقد اســتنبط منها الصادق أن من طعن يف الدين فقد كفر، فيجعلون ذلك من طعن 

يف التشيع))).

وهناك بعض اآلثار التفسريية الـمعقولة واردة عنهم بغض النظر عن أسانيدها))).

وأما القســم الثاين: فهو حمل النظر يف هــذا البحث، وقد رأيت أهنــم يوردونه إما 
لبيان خمالفته هلم، وهو قليل يف هذا القســم، وإما يوردون منه ما كان صحيحًا ثابتًا، وال 

سيا ما جاء يف فضل عيل ريض اهلل عنه، ويفرحون به فيكثرون منه ويعتمدونه)3).

وإمــا أن يكذبــوا عىل أهل الســنة، ويفــرتوا عىل أئمتهــم بالوضع عليهــم تعصبًا 

الربهان يف تفسري القرآن ))/07)).   (((
مثل تفسري السبع الـــمثاين بفاحتة الكتاب. ينظر: »تفســري نور الثقلني« )8/3)(. وتفسري الويل    (((

بأنه بئر يف جهنم. ينظر: »تفسري القمي« ))/0)4).
ومــن ذلك ما ورد يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ﴾ ]احلج: 9)[، أن الـــمراد    (3(
عيّل ومحزة وعبيدة وخصاؤهم »تفســري فرات« ))/)7)، )7)(، عن الســدي وابن ســريين، 
وكا ورد يف آية الـــمباهلة »تفســري فــرات« ))/86، 88(، وتصدق عيل قبل الـــمناجاة قبل أن 

تنسخ »تفسري فرات« ))/470).

وأكثر اعتادهم يف هذا الباب عىل السدي لـميله هلم، والغالب عليهم الفرح با يرد عن أهل السنة   
ممــا يتوافق معهــم، ولذا يكثر يف كتاب »الربهــان« أن يقول: )ومن طريق الـــمخالفني( ثم يذكر 
آثارًا عن أهل الســنة غالبها الوضع، وكثري منه من »تفســري الثعلبي«، والكلبي، وآخرين. ينظر: 
عــىل ســبيل الـــمثال »الربهــان« ))/66)(، ))/75)(، ))/)7)(، ))/53(، ))/04)(، 
 ،)(7(/3(  ،)(45/3(  ،)((9/3(  ،)(9/3(  ،)(7/3(  ،)4(5/((  ،)3(5/((

.(44(/4( ،)378/4( ،)(0(/4( ،)(68/4( ،)89/4( ،)76/4( ،)338/3(
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لـــمذاهبهم الرديــة، وعىل هذا مدار أكثر اآلثار التي يوردوهنا عن أهل الســنة يف فضائل 
عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.

ا، وقد  وقــد الحظــت أن نقلهم عن الصحابة غري عيّلـ  ريض اهلل عنــه ـ قليل جدًّ
أوردوا بعضًا من اآلثار عن ابن عباس ريض اهلل عنها))).

ولقــد كانت هذه الروايات الواردة عن ابن عباس يف كتبهم، وهي قليلة، روايات 
مطلقــة بــال إســناد، وبعضها كان مــن طريــق التابعني، وأكثرهــا عن جماهــد عنه، ومن 
طريــق الكلبي عن أيب صالح عنه)))، وهي طريق موضوعة، بل هي أوهى طرق تفســري 

ابن عباس كا قاله السيوطي وغريه)3).

كا أوردت هذه التفاســري قلياًل من أقوال التابعني صدقًا وكذبًا، وأكثرها كان عن 
السدي، وعن ابن الـمسيب)4).

بلغت الروايات الواردة عن ابن عباس يف تفســري »الربهان« )05)( روايات، يف حني بلغت عن    (((
ابن مسعود )5( روايات فقط، وعن أنس )3( روايات.

بلغــت الروايات الــواردة عن ابن عباس من طريــق جماهد )3)( رواية، ومــن طريق أيب صالح    (((
)3)( رواية، ومن طريق عكرمة )8)( رواية، ومن طريق ابن جبري )9( روايات، وعن الســدي 
)4( روايــات، وعــن عطاء )4( روايات، وعــن أيب العالية وقتادة روايتان، وعن الشــعبي رواية 
واحــدة، وعــن النخعي رواية واحدة، والروايات الـــمطلقة بال إســناد )38( رواية، وذلك بعد 

مراجعة »الربهان يف تفسري القرآن«.
»اإلتقان« ))/)4)).   (3(

بلغت الروايات الواردة عن السدي )9( روايات، وعن ابن الـمسيب )9( روايات، وعن جماهد    (4(
)5( روايــات، وعن قتادة )5( روايات، وعن ســعيد )4( روايات، وعن احلســن )3( روايات، 
وابن ســريين روايتان، وعن الشــعبي )3( روايات، وعن النخعي روايتان، وعن الزهري رواية 
واحدة، ويكون بذلك جممــوع الروايات عن التابعني )44( رواية، وذلك بعد مراجعة »الربهان 

يف تفسري القرآن«.
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* النصوص القرآنية يف تفسري الشيعة:

عامة النصوص القرآنية الدالة عىل مدح فهي يف عيّل وشيعته، والدالة عىل ذم فهي 
يف خمالفيه.

وهذه طريقة من طرقهم يف التفســري، وســمة بارزة يف مناهجهــم، ومعناه بتطبيق 
اآليات القرآنية عىل أئمتهم إن كان يف مدح، وعىل أعدائهم إن كان يف ذم.

ويف ذلك يقول الطباطبائي يف »تفسريه«: وأعلـم أن اجلري ـ وكثريًا ما نستعمله يف 
هذا الكتاب ـ اصطالح مأخوذ من قول أئمة البيت عليهم السالم))).

ويقول أيضًا: الروايات يف تطبيق اآليات القرآنية عليهمـ  عليهم السالم ـ، أو عىل 
أعدائهم؛ أعني روايات اجلري كثرية يف األبواب الـمختلفة، وربا تبلغ الـمئتني))).

ا: ومن أمثلة ذلك وهي كثرية جدًّ

مــا رواه فرات بســنده عن عيل بــن أيب طالب )ع( قال: القــرآن أربعة أرباع، ربع 
فينا، وربع يف عدونا، وربع فرائض وأحكام، وربع حالل وحرام، ولنا كرائم القرآن)3).

وأرصح منــه ما أورده البحراين يف مقدمة »تفســريه«، بــاب ما عني به األئمة )ع( 
يف القرآن، ثم قال: روى أبو جعفر الطويس بإسناده إىل الفضل بن شاذان، عن داود بن 
فرقد، قال: قلت أليب عبد اهلل عليه الســالم: أنتم الصــالة يف كتاب اهلل عز وجل، وأنتم 
الــزكاة، وأنتم احلج؟ فقال: يا داود نحن الصــالة يف كتاب اهلل عز وجل، ونحن الزكاة، 
ونحن الصيام، ونحن احلج، ونحن الشــهر احلرام، ونحن البلد احلرام، ونحن كعبة اهلل، 

»الـميزان يف تفسري القرآن« ))/)4).   (((
الـمرجع السابق ))/)4).   (((

»تفسري فرات الكويف« ))/)(، و»الربهان« ))/))).   (3(
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ونحــن قبلة اهلل، ونحن وجه اهلل، ونحن اآليات، ونحــن البينات، وعدونا يف كتاب اهلل 
الفحشــاء، والـــمنكر، والبغي، واخلمر، والـــميرس، واألنصاب، واألزالم، واألصنام، 

واألوثان، واجلبت، والطاغوت، والـميتة، والدم، وحلم اخلنزير.

يا داود! إن اهلل خلقنا، وأكرم خلقنــا، وفضلنا، وجعلنا أمناءه، وحفظته، وخزانه 
عىل ما يف الســاوات، وما يف األرض، وجعل لنا أضدادًا وأعداء فســانا يف كتابه، وكنى 
عن أســائنا بأحسن األســاء وأحبها إليه تكنية عن العدو، وسمى أضدادنا وأعداءنا يف 

كتابه، وكنى عن أسائهم، ورضب هلم األمثال يف كتابه))).

وهذا األســلوب يســمى عندهم أســلوب اجلري، وليس هذا فحســب، بل صار 
للقــرآن عندهــم ظهر وبطن، فظاهــر القرآن يف الدعــوة إىل التوحيد والنبوة والرســالة، 

وجعل باطنه يف الدعوة إىل اإلمامة والوالية، وما يتعلق هبا))).

وهــذا ما يفهــم مــن قــول عبد اللطيــف الــكازراين أحــد علـمـــائهم يف مقدمة 
»تفســريه«: القرآن لــه ظهر وبطن، بل كل فقرة من كتاب اهلل هلا ســبعة وســبعون بطنًا، 
ومجلة باطن الكتاب يف الدعوة إىل اإلمامة والوالية، ومجلة ظاهره يف الدعوة إىل التوحيد 
والنبوة والرسالة، وكل ما ورد من اآليات الـــمشتملة عىل التهديد، والوعيد، والتوبيخ، 

والتقريع ففي الـمخالفني)3).

ويف »تفســري العيايش«: عن الفضيل بن يســار قال: سألت أبا جعفر عليه السالم 
عــن الروايــة: ما يف القرآن آيــة إال وهلا ظهر وبطــن، وما فيه حرف إال ولــه حد، ولكل 

»الربهان« ))/))).   (((
»التفسري والـمفرسون« ))/8)).   (((

تفسري مرآة األنوار ومشكاة األرسار، عن كتاب »التفسري والـمفرسون« ))/76).   (3(
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حــد مطلع، قلت: ما تعنــي بقوله: ظهر وبطن؟ قــال: ظهره تنزيله، وبطنــه تأويله، منه 
ما مىض، ومنه ما لـــم يكن بعد، جيري كا جتري الشمس، والقمر، كلـمـــا جاء منه يشء 

وقع، قال اهلل: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]آل عمران: 7[، نحن نعلـمه))).

ويف تفسري الصايف عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم: إن للقرآن ظهرًا وبطنًا، ولبطنه 
بطنًا إىل سبعة أبطن))).

هذا هو الـــمنهج الشــيعي يف اســتقراء آيات القرآن الكريــم، ولذلك فهم يف غري 
حاجــة إىل تــراث منقول يف ذلك، فالقرآن يمدح عليًّا، ويــذم خمالفيه، فكل آية فيها مدح 
أو ذم، فتفســريها قد عرف مسبقًا، بل كثري من اآليات ال تدل عىل مدح أشخاص، ومع 
ذلك ُتلوى حتى تتوافق مع الـــمنهج الســابق، بل ما كان من اآليات يف القرون السابقة 

فإنه يصنع هلا قصة حتى ينزل مدحها عىل عيّل ريض اهلل عنه.

ولـــم يقترص كذهبــم وروايتهم عىل أئمة البيت؛ بل تعــدى ذلك للنقل عن بعض 
الصحابة، والتابعني، وهذه بعض األمثلة عىل ذلك:

فعند تفســري قوله تعاىل: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ 
]البقرة: 53)[ ينقل صاحب كتاب »الربهان يف تفســري القرآن« عن صحيفة الرضا: ليس يف 

القرآن آية: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ﴾ إال يف حقنا)3).

ثــم يقول: ومــن طريق الـــمخالفني)4) روى الـــموفق بن أمحد ـ وهــو من أعيان 

تفسري مرآة األنوار ومشكاة األرسار، عن كتاب »التفسري والـمفرسون« ))/76).   (((
»الـميزان يف تفسري القرآن« للطباطبائي )3/)7).   (((

»الربهان« ))/66)).   (3(
يقصد غري الشيعة.   (4(
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الـــمخالفني ـ بإســناده، عن جماهد، عــن ابن عباس قال: قال رســول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلـم: ما أنزل اهلل آية فيها ﴿ۇئ ۇئ ۆئ﴾ إال عيلٌّ رأسها، وأمريها.

وقــال بعدها: وعنه أيضًا بإســناده عن عكرمة، عن ابن عبــاس قال: ما أنزل اهلل 
تعــاىل يف القرآن آية يقول فيهــا: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ﴾ إال كان عيل بن أيب طالب رشيفها 

وأمريها))).

وينقل فرات يف »تفســريه« بســنده عن جماهد أنه قال: كل يشء يف القرآن ﴿ۇئ 
ۇئ ۆئ﴾ فإن لعيل سابقته وفضيلته؛ ألنه سبقهم إىل اإلسالم))).

ويف »تفسريه« أيضًا لقوله سبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]البقرة: 
5)[ عــن أيب صالــح، عن ابن عبــاس: أهنا نزلت يف عــيل، ومحزة، وجعفــر، وعبيدة بن 

احلارث)3).

ويف كلـمـــات آدم التــي تاب اهلل هبا عليه، يســند فرات عــن أيب صالح: أهنا رب 
أسألك بحق حممد نبيك، وبحق عيل ويص نبيك، وبحق فاطمة بنت نبيك)4).

وقولــه ســبحانه: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴾ ]البقرة: 07)[ 
أسند عن السدي، عن أيب مالك، عن ابن عباس قال: نزلت يف عيل)5).

»الربهان« ))/66)، 67)).   (((
»تفسري فرات« ))/49( 5.   (((

»تفسري فرات« ))/)5( )).   (3(

»تفسري فرات« ))/57( 38.   (4(
»تفسري فرات« ))/65( )3، )3.   (5(
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وعنــد قولــه: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]البقرة: 74)[ 
قال ابن عباس: نزلت يف عيل))).

ويف تفســري قولــه: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ﴾ ]آل عمران: 5)، 
6)[ نزلت يف عيل ومحزة وعبيد اهلل بن احلارث))).

ويف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ﴾ ]التوبة: 9)[ قال ابن سريين: نزلت يف عيّل)3).

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  تعــاىل:  قولــه  وعنــد 
ڃڃ﴾ ]إبراهيم: 7)[ عن أيب صالح عن ابن عباس قال: بوالية عيل بن أيب طالب)4).

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ  ﴿ڃ چ  تعــاىل:  قولــه  وعنــد 
ڌ﴾ ]الـــمؤمنون: 93 ـ 94[ أســندوا عــن جابر بن عبــد اهلل أنه قال: إن الظالـــمني هم 

أصحاب اجلمل)5).

وعند قوله: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]العنكبوت: )[ أسندوا عن السدي أنه قال: عيّل 
وأصحابه)6).

أســنده فرات عن ابن عباس وجماهد وأيب عبد الرمحن السلـــمي وغريهم. ينظر: »تفسري فرات«    (((
))/)7، )7( 43 ـ 46.

»تفسري فرات« ))/70( )4.   (((
»تفسري فرات« ))/66)، 67)).   (3(

»تفسري فرات« ))/)))).   (4(

»تفسري فرات« ))/79)).   (5(

»تفسري فرات« ))/8)3).   (6(
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وعند قوله: ﴿حبخب مب ىب﴾ ]الصافات: 4)[، أسندوا عن الشعبي، عن ابن عباس 
أنه قال: عن والية عيّل بن أيب طالب))).

وعند قوله: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]الزخرف: )4[ أســندوا عن الســدي، 
عن أيب مالك، عن ابن عباس: أي بعيل عليه السالم))).

وعند قولــه: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ﴾ ]التحريــم: 4[ زعموا أن جماهدًا 
قال: عيل بن أيب طالب)3).

وعند قوله: ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ ]احلاقة: ))[ زعموا أن قتادة ومكحول قاال: أُذُن عيّل)4).

وهنــاك مجلة كبــرية من ذلك يف »تفســري فــرات« واردة عن التابعــني، أو منقولة 
بواسطتهم.

ولـم تكن التفاسري األخرى غري فرات بأحسن حاالً منه.

ففي »تفســري القمي« عند تفســري قوله تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]اجلن: 7)[ عن 
أيب صالح، عن ابن عباس قال: ذكر ربه: والية عيل بن أيب طالب)5).

ويف سياق حجة الوداع يورد القمي رواية عن ابن مسعود: أن النبي سأله من بعده، 
فعــدَّ رجاالً فقال له: ثكلتــك الثواكل! فأين أنت من عيل بن أيب طالب؟ لـــم ال تقدمه 
عىل اخللق أمجعني؟ يا ابن مســعود إنه إذا كان يوم القيامة رفعت هلذه األمة أعالم، فأول 

»تفسري فرات« ))/355).   (((

»تفسري فرات« ))/403).   (((

»تفسري فرات« ))/490).   (3(

»تفسري فرات« ))/)50).   (4(
تفسري القمي ))/390).   (5(
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األعــالم لوائي األعظم مع عيل بن أيب طالب، والناس أمجعــون حتت لوائه ينادي مناٍد: 
هــذا الفضل يا ابــن أيب طالب، ثم نزل كتــاب اهلل خيرب عن أصحاب رســول اهلل فقال: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]الـمـــائدة: )7[؛ أي: ال يكــون اختبــار وال يمتحنهــم اهلل بأمري 

الـــمؤمنني عليه الســالم ﴿ٻ پ﴾ حيث كان رســول اهلل بني أظهرهم ﴿ڀ ڀ 
ڀ﴾ حني قبض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم وأقام أمري الـمؤمنني عليه السالم 

عليهم))).

ويف »تفســري نور الثقلني« عنــد قوله تعــاىل: ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ﴾ ]األعــراف: 59)[ نقــل عــن كتاب »االحتجــاج« حديثًا طوياًل، وفيــه قول مرفوع 
للنبــي صــىل اهلل عليه وسلـــم يقول فيه: معــارش الناس! أنــا الرصاط الـــمستقيم الذي 
أمركــم باتباعه، ثم عيّل عليه الســالم من بعدي، ثم ولدي من صلبــه أئمة يدون باحلق 

وبه يعدلون.

ثم ذكر عن ابن عباس، والســدي، والربيع، والضحاك: أن من قوم موســى قومًا 
لوا ولـم حيرفوا من وراء احلسني))). لـم يبدِّ

إنــه عيل بــن  ]هــود: 3[؛ أي:  ۆ ۈ ۈٴۇ﴾  تعــاىل: ﴿ۇ ۆ  تفســري قولــه  ويف 
أيب طالب)3).

ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]اجلن: 7)[ أسندوا عن أيب صالح، عن 
ابن عباس أنه قال ﴿ڦ ڄ﴾: والية عيل بن أيب طالب)4).

»تفسري القمي« ))/75)).   (((
»نور الثقلني« ))/86).   (((

»نور الثقلني« ))/344).   (3(
»الربهان« )394/4).   (4(
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ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]الـمرسالت: )4[ أسندوا عن جماهد، 
عن ابن عباس أنه قال: من اتقى الذنوَب عيل بن أيب طالب، واحلسن، واحلسني))).

قولــه: ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ عيل بــن أيب طالــب ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴾  وعنــد 
ا لعيل، ومن كان عىل منهاج عيل))). ]النازعات: 40 ـ )4[ خاصًّ

ومن النصوص الواردة يف تفســري اآليات يف كتب تفاســري الشــيعة نصوص فيها 
تكلف وتعسف حلمل اآلية عىل عيّل بن أيب طالب، وشيعته، أذكر منها بعضها لـــمعرفة 

مدى تعصبهم، وتوجيههم للنصوص واآليات القرآنية:

فعند قوله تعاىل: ﴿پ پ پ پ ﴾ ]البقرة: 49)[ هو يف سياق قصة طالوت 
كــا هو ظاهر اآلية، إال أن فراتًا يــورد من طريق الكلبي، عن أيب صالح، عن ابن عباس 

أن الـمراد به: عيل بن أيب طالب، ابتليتم بواليته لـمعرفة الناجح، والـمقرص)3).

وعند قوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ ]الرمحـن: 9)[ يورد فرات أثرين عن ابن مسعود، 
وأيب ذر، يفرس ﴿ڀ ﴾ بعيل وفاطمة ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ احلسن، واحلسني)4).

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾  تعــاىل:  قولــه  تفســري  ويف 
]الزخــرف: 57[ يــورد فــرات أثرًا عن عيل بــن أيب طالب ريض اهلل عنه قــال: يفَّ نزلت هذه 

اآلية)5).

»الربهان« )8/4)4).   (((

»الربهان« )6/4)4).   (((
»تفسري فرات« ))/69).   (3(

»تفسري فرات« ))/)46).   (4(

»تفسري فرات« ))/403).   (5(
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ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ ]اجلمعة: 0)[ يورد أثرًا عن سعيد بن جبري 
أنه فرسها بقوله: إىل والية عيل بن أيب طالب))).

ويورد يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٻ ٻ پ ﴾ ]الشمس: )[ أثرًا عن عكرمة أن الـــمراد 
به: عيل))).

ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]اجلاثية: 3)[ يورد القمي يف »تفسريه« 
أثرًا عن عيل بن إبراهيم: أن الـــمراد هبم من أحال اخلالفة واإلمامة عن أمري الـــمؤمنني 

بعد أخذ الـميثاق عليهم مرتني له)3).

ويف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ ]اجلن: 8)[ يورد القمي يف »تفســريه« عن 
أيب احلسن الرضا: أن الـمراد هبا األئمة عليهم السالم)4).

ويف تفســري قوله تعاىل: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]احلجر: 87[ جاء 
يف »نور الثقلني« عن أيب جعفر: أن الـمراد سبعة أئمة والقائم)5).

وأغــرب من ذلك كله ما جاء يف »تفســري الربهان« يف قولــه تعاىل: ﴿حئ مئ ىئ 
يئ جب حب خب مب ىب يب﴾ ]نــوح: 8)[ أن نوحــًا أراد عليًّــا وفاطمة؛ 

ألنه محل قربه يف السفينة، ثم تركها خارج الكوفة)6).

»تفسري فرات« ))/484).   (((

»تفسري فرات« ))/)56).   (((
»تفسري القمي« ))/94)).   (3(
»تفسري القمي« ))/390).   (4(

»نور الثقلني« )8/3)).   (5(
»الربهان« )390/4( عن سعيد بن جبري عن ابن عباس.   (6(
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* نظرة الشيعة ألئمة التفسري من التابعني:

الظاهر من الروايات الواردة يف كتب الشيعة أهنم كانوا يعرفون فضل أئمة التفسري 
من أهل السنة، وإن حاولوا إخفاء ذلك.

ولعل أبرز ما يمكن أن يوضح هذا األمر هو اختالقهم الـــمحاورة التي متت بني 
قتادة بن دعامــة وأيب جعفر، والتي نقلتها كثري من كتبهم، وفيها يقول أبو جعفر لقتادة: 
بلغنــي أنك تفرس القــرآن؟ قال له قتادة: نعــم، فقال أبو جعفر: بعلـــم أم بجهل؟ قال: 
ال، بل بعلـــم، فقال له أبو جعفر: فإن كنت تفرسه بعلـــم فأنت أنت وأنا أســألك، قال 

قتادة: ســل، فســأله عــن تفســري آيــة: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک کک ک گ گ گ گ﴾ ]ســبأ: 8)[، وأنه لـمـــا أخربه قتادة بذلك قال 
لــه أبو جعفر: وحيــك يا قتادة! إن كنت إنا فرست القرآن من تلقاء نفســك فقد هلكت 
وأهلكت، وإن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ثم ذكر له أن تفسري اآلية 
هــو أهنم البيت الــذي هتوي إليه أفئدة النــاس، وال يقبل حجهم إال بذلــك، ثم قال له: 

وحيك يا قتادة! إنا يعرف القرآن من خوطب به))).

فهذه الـمحاورة يمكن أن نلحظ منها أمورًا:

األول: التأكيــد عــىل إمامــة قتــادة يف التفســري، وشــهرة ذلك عنــد واضعي هذه 
القصة))).

الثاين: إلفات النظر إىل أن قتادة وأنه مع علـــمه بالتفسري فإنه خيطئ؛ ألنه لـم يتلقه 
عن أئمة الشيعة.

»تفسري الصايف« ))/))، ))(، و»الربهان« )347/3(، وقد سبق األثر بطوله ))/ 435).   (((
ســندها يف »الربهان« فيــه حممد بن يعقوب عن عــدة من أصحابنا، فاإلســناد ال يصح من أجل    (((

هؤالء الـمبهمني، ثم مداره عىل زيد الشحام، وهو جمهول.
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الثالث: التأكيد عىل عدم قبول العمل إذا لـم يكن حب الشيعة يف قلب العامل.

وقــد أورد يف »الربهــان« نحــو هــذه القصة عن احلســن البرصي: أنــه دخل عىل 
أيب جعفــر، فقال له الباقر: يا أخا أهل البرصة! بلغني أنك فرست آية من كتاب اهلل عىل 
غري ما أنزلت، فإن كنت فعلت فقد هلكت واستهلكت، ثم ذكر له نفس آية سبأ الواردة 

عن قتادة يف األثر السابق، وبني له أن الـمراد بالقرى الظاهرة العلـمـاء من الشيعة))).

ومــن وجه آخر أورد القصة، وفيها أن أبا جعفر قال له: بلغني عنك أمر فا أدري 
أكذلك أنت، أم يكذب عليك؟ قال: ما هو؟ قال: زعموا أنك تقول: إن اهلل خلق العباد 
وفّوض إليهم أمورهم. قال: فســكت احلســن)))، ثم ســأله عن آية سبأ بنحو الرواية عن 

قتادة)3).

وقد أورد الرواية من طريق آخر لـم يرصح باسم احلسن أو قتادة، بل قال الصادق: 
دخل عىل أيب بعُض من يفرس القرآن، فقال له، وذكر القصة بنحو ما سبق)4).

وهذه الرواية الـمضطربة تدل عىل شيوع شهرة احلسن البرصي بني الشيعة عىل أنه 
مفرس للقرآن حتى غلبهم احلسد، فوضعوا هذه القصة؛ ليؤكدوا عىل إمامتهم يف التفسري 

دون غريهم.

ولعمــر اهلل فــإن الصــادق والباقــر ال حيتاجــان إىل أن يكذب هلم، فهــم من أئمة 
الـمسلـــمني الـــمعروفني بالفضــل، إال أنــه ال يلــزم من ذلــك تقدمهم عــىل غريهم يف 

»الربهان« )438/3).   (((

»الربهان« )348/3).   (((

»الربهان« )347/3).   (3(
هذا لـــمز للحسن أنه كان يقول بنفي القدر، وسبق تربئته من ذلك، يف مبحث منهجهم يف آيات    (4(

االعتقاد ))/ 39)).
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التفســري، وال يف غريه من العلوم، وقد يكون هلا تراث تفسريي، إال أن الرافضة أفسدوه 
بكثرة ما أدخلوا عليهم من الكذب وأضافوا هلا ما لـم يعرفاه.

ومن آثار التابعني يف تفســري الشــيعة ما كان من تفسري دقيق لـــم جيدوا يف تراثهم 
مثله فاضطروا لقبوله:

فقد أورد يف »الربهان« أثر عكرمة يف سبب نزول سورة الفتح واعتمده))).

وينقلون عن جماهد أن العذاب األدنى: هو العذاب يف القرب))).

ويورد القمي يف »تفســريه« أثرًا طوياًل عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس 
يف سورة الربوج، لـم يعكروه ببدعتهم)3).

ومن الـــمالحظ أن الشيعة أكثروا من اآلثار عن سعيد بن الـمسيب، وقد توقفت 
طوياًل يف سبب ذلك، فإن سعيدًا من األثريني من أئمة السنة، ثم زال العجب لـمـا رأيت 
أن أكثره موضوع ظاهر الوضع، أراد صاحبه أن يرفع شأن الـمرويات عن أئمتهم بوضع 

عالـم العلـمـاء وسيد التابعني يف إسنادها.

ومن أدلة ذلك أنه يأيت األثر هو هو، يرويه ســعيد مرة عن عيل بن احلســني، ومرة 
عن جده عيل بن أيب طالب بنفس اإلسناد كا هو:

فقد أورد صاحب »الربهان« أثرًا عن ســعيد يقول فيه: كان عيل بن احلســني يعظ 
الناس، ويزهدهم يف الدنيا، ويرغبهم يف أعال اآلخرة هبذا الكالم يف كل مجعة يف مسجد 
رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم، وحفظ عنه وكتب، ثم ذكر الـــموعظة وفيها كا هو 

»الربهان« ))/6))).   (((

»الربهان« )88/3)).   (((
»تفسري القمي« ))/4)4).   (3(
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متوقع: أن اإلنسان ُيسَأل عن إمامه الذي كان يتواله... إلخ))).

ويف موضع آخر وبنفس السند الذي هو لألثر الـمتقدم يقول سعيد بن الـمسيب: 
كان عيل بــن أيب طالب يعظ الناس، ويزهدهم يف الدنيا، ويرغبهم يف أعال اآلخرة هبذا 
الكالم يف كل مجعة يف مســجد رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم، وحفــظ عنه، وكتب، 

وذكر احلديث بغري القصة األوىل))).

وال نــدري متــى كان عيل بــن أيب طالــب حيدث النــاس يف كل مجعة يف مســجد 
رســول اهلل، لئن كان هذا لكانت الدواعي متوفرة لنقله، وال سيا أن األثر الذي أوردوه 
اص، ال بكالم أمري الـــمؤمنني عيل بن أيب طالبـ  ريض اهلل  أشبه بكالم الوعاظ والقصَّ

عنه ـ الذي كان ينهى عن القصص مما يدل عىل وضعه، وافرتائه، واهلل أعلـم)3).

وممــا يدل عىل إيرادهم الـــموضوعات وتســاهلهم يف الكذب ما ورد يف »تفســري 
الربهان« عنــد قوله تعــاىل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ ]الـــمؤمنون: )))[، 
فقد نقل صاحب »الربهان« عن ابن شهر آشوب، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن 
إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: يعني بصرب عيل بن أيب طالب، وفاطمة، واحلسن، 

واحلسني عليهم السالم يف الدنيا، أهنم هم الفائزون)4).

»الربهان« ))/75)).   (((
»الربهان« )53/3).   (((

قد يقال: إن األثرين عن عيل بن احلسني، ولكن ُصحف يف الـــمطبعة، وهذا وإن كان حمتماًل إال    (3(
أن القصتني خمتلفتان، ثم فيها ما ال يقبل ال عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، وال عن عيل بن 
احلسني، وهذا االضطراب يف األساء كثري يف كتبهم مما يدل عىل أنه ال قيمة للـــمرويات عندهم 

يف غالبه.
»الربهان« )3/)))).   (4(
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فهــذا األثر ركيك األلفاظ، وأراد واضعه أن يكســب الصحــة بأن جعل له أصح 
أسانيد ابن مســعود، ولكن احلمل فيه عىل ما دون سفيان، وابن شهر آشوب هذا روى 
هلم عدة موضوعات، بل كل ما ورد يف »تفســري الربهان« منسوبًا البن مسعود عىل قلته 
فهو ضعيف أو موضوع)))، منه ما جاء عنه أن الرسول أمره أن يدخل للـــمخدع، قال: 
فوجلت فرأيت أمري الـــمؤمنني راكعًا، وســاجدًا، ثم ذكر توسله بالنبي، وتوسل النبي به 

لغفران اخلطايا لألمة، وللشيعة))).

وإننا لنتساءل: إذا كان ابن مسعود ـ ريض اهلل عنه ـ تويف سنة ))3هـ(، قبل والية 
عيل بن أيب طالب، فكيف يقول عنه أمري الـمؤمنني؟!)3).

هــذا غري ركاكة اللفظ، والتوســل الـــمحرم الــذي فيه، ثم يف آخــره أن اهلل خلق 
حممدًا، وعليًّا، واحلسن، واحلسني من نور عظمته قبل اخللق بألفي عام، وخلق الساوات 

من حممد، والعرش من عيل... إلخ هذا االفرتاء.

ومن مجلة ما تقدم يتبني لنا أن أثر التابعني يف تفسري الشيعة كان أثرًا معاكسًا، فلـم 
قوا األحاديث  يــوردوا أقواهلم إال اعتضادًا، وانتهزوا إمامتهم وشــهرهتم بالتفســري؛ ليلفِّ

التي تدل عىل أهنم كانوا يتعلـمون من آل البيت.

ويف اجلملة لـم أشعر أن للرواية قيمة عند هؤالء؛ ألن الرواية الـموضوعة مقبولة 
ـا كان قائلها، فاهلل  ّـً إذا كانــت يف مدحهــم، والصحيحــة مرفوضــة إذا كانت ضدهــم، أي

الـمستعان.

إال األثر الواحد يف قراءة )فامضوا إىل ذكر اهلل(. تفسري »الربهان« )334/4).   (((
»الربهان« )6/4))).   (((

وورد أيضًا عن ابن مسعود مثل هذا يف »الربهان« )4/))4).   (3(
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2 ـ أثر التابعني يف تفاسري اخلوارج:

لقد وقفت عىل تفســري لإلباضيــة الذي صنفه هود اهلــواري، وإذا هو خمترص من 
»تفسري حييى بن سالم«، والذي اعتمد أقوال البرصيني: احلسن وقتادة يف تفسريه))).

ولـمـا كان منهج الوعظ غلب عىل الـمدرسة البرصية؛ لذا كانت هلم أقوال شديدة 
عىل العصاة مما أعجب اإلباضية الذين يقولون بخلود أهل الـمعايص يف النار، وينكرون 

الشفاعة يف أهل الكبائر، ولذا فال غرو أن ينقل الكثري من آثاره عن احلسن وقتادة.

وفيا عدا ذلك لـم أجد تفسريًا لإلباضية.

ولكنــي وقفت أيضًا عىل نقوالت ألئمة التابعني يف كتب اإلباضية األخرى، ومن 
أشــهر من وجدت أقوالــه جابر بن زيد تلـــميذ ابن عباس، فقد مجــع الربيع بن حبيب 

الفراهيدي وهو من أئمتهم مروياته يف »مسند«، قام بعض متأخريم برشحه))).

إال أنني لـم أظفر فيها بيشء عن التفسري كبري وال قليل، اللهم إال بضعة أبواب يف 
فضائل القرآن وآدابه، والـمكي والـمدين، جعلها يف أول »الـمسند«)3).

واهتــم اإلباضيون كذلك بإيراد اآلثار عن التابعني التي تؤيد مذهبهم العقدي يف 

يراجع الكالم عىل تفسري حييى بن سالم ))/ )7).   (((
وهو نور الدين السالـمي.   (((

مسند الربيع بن حبيب ))/5)ـ  )4( وغالب أسانيد هذا الكتاب من طريق الربيع عن أيب عبيدة    (3(

مسلـــم بن أيب كريمة، عن جابر بن زيد، عــن الصحايب الذي هو يف األغلب ابن عباس، ويكفي 

أن ُيعلـم أنه أورد هبذا السند حديث )اطلبوا العلـم ولو بالصني( الذي درج احلفاظ عىل تضعيفه، 

بل واحلكم عليه بالوضع كا قال ابن اجلوزي، وابن حبان، وغريمها.
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مســائل إنكار رؤية البــاري يف اآلخرة)))، والقول بخلود عصاة الـــموحدين يف النار)))، 
وغري ذلك، وباجلملة فلـم أطلع عىل تراث نقيل هلم يف التفسري)3).

ا نقليًّا. وأما سائر اخلوارج فلـم أجد عنهم كذلك تراثًا تفسرييًّ

* * *

يراجع يف ذلك: »مشارق أنوار العقول« لنور الدين السالـمي، بتحقيق أمحد اخللييل )ص: )9)(،    (((
و»احلق الدامغ« للخلييل )ص: 47).

ينظــر يف ذلك: »احلــق الدامغ« ألمحــد اخلليــيل )ص: 03)ـ 05)(، وغالبه منقول من »تفســري    (((
الطربي«.

لـــمفتي ُعان احلايل أمحد بن محد اخللييل تفسري ينرش يف بعض الـــمجالت التي تصدر هناك، وما    (3(
وجد منه إنا كان يعتمد فيه عىل االستنباطات العقلية أكثر من اعتاده عىل النصوص الـمنقولة.





الـمبحث الثاني

أثر التابعني يف علـم أصول التفسري

مّر يف الـمبحث السابق أثر التابعني يف كتب التفسري، وتبني كيف أن كتب التفسري 
بالـــمأثور قد اعتمدت يف ُجلِّ رواياهتا عىل تفســري التابعني، وأن كتب التفاسري األخرى 

لـم ختُل من ذلك أيضًا.

ويف هذا الـــمبحث أحاول أن أبني أثر التابعني يف كتب أصول التفسري، وكيف أن 
أقواهلم صارت النواة األوىل التي اعتمد عليها الـمصنفون يف هذا العلـم، وما تفرع منه؟

لقد عني التابعون بجملة من علوم القرآن، وقد كان لعلـم نزول القرآن، وأسبابه، 
ومكيــه، ومدنيــه، وناســخه، ومنســوخه، وحمكمه ومتشــاهبه النصيــُب األوىف من هذا 

االهتام.

وإن الـــمراجع لكتــب التفســري وأصوله ليجد هــذا األثر واضحــًا عنهم، وهذا 
ال يعني أهنم أغفلوا ما ســوى ذلك، فإن كالمهم مبثوث يف التفســري يف كل فروع علـــم 
أصول التفسري غالبًا، فقد تكلـــموا يف الكليات، ويف أول ما نزل، وآخر ما نزل، وأقسام 
القرآن، واألمثال، والـــمصاحف، وما يتعلق هبا من األحرف الســبعة، وأســاء السور، 
وعــّد اآلي، ومناســبات اآليــات، وأرسار ختمها، والنطــق واألداء، ومــا يتعلق به من 

الوقف واالبتداء، وغري ذلك مما سيأيت تفصيله يف هذا الـمبحث إن شاء اهلل تعاىل.

ومع أن كتب علوم القرآن وأصول التفســري قد اعتمدت كثريًا عىل الـــمنقول عن 
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التابعني، إال أنني وجدت أنه من األفضل دراسة الروايات الـمنقولة عنهم دراسة مقارنة 
ما أمكن، واســتخالص النتائج من ذلك، فلـــم يكونوا رمحهم اهلل عىل درجة واحدة يف 
فــروع أصول التفســري، بل تفــوق يف كل فرع بعضهــم دون اآلخر، كــا أن طريقتهم يف 
العرض لـم تكن واحدة؛ فمنهم من يعرض عرضًا مفصاًل، يف حني أن منهم من ُيعرض 
عن هذا الـــمطلب أو ذاك، ومنهم من يذكر شــواهد كثرية، ومنهم من ال يذكر شــاهدًا 

وهكذا.

وبذلك الكم الوافر الـــمروي عنهم يف خمتلف فروع هذا العلـــم تابعت الدراســة 
والتحقيق مما جعلني أكتفي بكتب علوم القرآن، وإن كنت لـم أغفل كتب التفسري.

وفيام ييل دراسة ألهم العلوم التي تعرضوا هلا:

1 ـ كليات القرآن )الوجوه والنظائر(:

الـــمقصود بكليات القــرآن، أو الوجوه والنظائر: هو معرفة األلفاظ الـــمشرتكة 
التي تستخدم يف أكثر من معنى، أو ما كان منها متواطئًا مع غريه))).

وإنا أطلق عليها كليات؛ لكثرة استخدامهم لفظة )كل( كذا يف القرآن فهو بمعنى: 
كذا.

وقــد يرتبط البحث يف كليات القــرآن والوجوه والنظائر بــا اصطلح عليه حديثًا 
باسم التفسري الـموضوعي للقرآن، والذي يقصد منه استقراء اآليات الـمتعلِّقة بموضوع 
واحد، وتفسريها مجيعًا يف سياق واحد، وهذا اللون من التفسري يشمل كليات القرآن كا 

أنه يشمل مناسبات اآليات، وتعلقها بموضوع السورة نفسها))).

يراجع يف ذلك »الربهان« ))/)0)(، و»اإلتقان« ))/)58).   (((
ينظر: »تفسري جماهد« مجع الدكتور عبد الرمحن السوريت ))/533).   (((
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وعلـــم مجع الوجوه والنظائــر ليس من العلوم الـــمستحدثة، وإنا وجد مع بداية 
نشأة التفسري يف عهد الصحابة، بل جاء ما يدلُّ عىل أن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم أخرب 
بيشء من هذا، فقد أورد مقاتل حديثًا رفعه للنبي صىل اهلل عليه وسلـم: »ال يكون الرجل 

فقيهًا كلَّ الفقِه حتى يرى للقرآن وجوهًا كثرية«))).

ولعل الصحيح أنه موقوف عىل أيب الدرداء))).

ه بعضهم بأن الـــمراد أن يرى اللفظ الواحد حيتمل معاين  قال السيوطي: وقد فرسَّ
ة، وال يقترص به عىل معنى واحد)3). متعددة، فيحمله عليها إذا كانت غري متضادَّ

وقد أخرج ابن عســاكر من طريــق محاد بن زيد، عن أيوب، عــن أيب ِقالبة، عن 
أيب الــدرداء قال: إنك لــن تفقَه كلَّ الفقِه حتى تــرى للقرآِن وجوهًا، قــال محاد: فقلت 
أليــوَب: أرأيت قوله: حتى تــرى للقرآِن وجوهًا، أهو أن ترى له وجوهًا فتهاَب اإلقداَم 

عليه؟ قال: نعم، هو ذا)4).

وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة، عن ابن عباس: أن عيل بن أيب طالب أرسله 
هم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن  إىل اخلــوارج، فقال: اذهب إليهم فخاطبهــم، وال حتاجَّ

خاصمهم بالسنة.

ويف رواية قال له: يا أمري الـــمؤمنني! فأنا أعلـــم بكتاب اهلل منهم، يف بيوتنا نزل، 
قال: صدقت، ولكن القرآن محاٌل ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن خاصمهم بالســنن، 

»جامع بيان العلـم« ))/45(، و»الـمصنف« البن أيب شيبة )))/55)(، و»احللية« ))/)8)).   (((
»اإلتقان« ))/85)).   (((
»اإلتقان« ))/85)).   (3(

»خمترص تاريخ دمشق« )0)/)3).   (4(
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فإهنــم لن جيــدوا عنها حميصــًا، فخرج إليهم فخاصمهم بالســنن، فلـــم تبــق بأيديم 
حجة))).

وهــذه اآلثــار تــدلُّ عــىل أن الصحابة كانــوا يدركــون أن القرآن يشــمل الوجوه 
والنظائر، وتدل أيضًا أن هذا العلـم لـم يكن مقاتل أول من قال به)))، بل سبقه الصحابة 
يف ذلــك، وورد عــن ابن عباس خصوصــًا يف هذا الباب كثري من األمثلــة التي تدلُّ عىل 
اضطالعه به)3)، وفهمه له، إال إن أريد باألولّية التوسع يف استعاهلا، فهو مسلـــم بأنه لـم 
يكن مثل ذلك يف الصحابة، إال أن شــيخ مقاتل وهو جماهد قد توســع يف اســتعاهلا أيضًا 

قبل مقاتل، واهلل أعلـم.

ولقــد تقــدم التابعون يف هــذا النوع مــن أنواع علــوم القرآن، وكثــرت عباراهتم 
فيه، وتنوعت اســتنباطاهتم، وال ســيا الـــمكيون، وفيا ييل بيان لبعض األمثلة بكليات 

احلروف، واألساء، واألفعال، واألحكام الواردة عنهم.

فمن كليات احلروف:

ما جاء عن جماهد: كلُّ يشء يف القرآن )أو( )أو( نحو قوله: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
، وما كان: )فمن لـــم جيد( فهو عىل األول، ثم خيري فيه،  ۈئ ۈئېئ﴾ ]البقرة: 96)[، فهو فيه خيريَّ

وجاء ذلك عنه بروايات متعددة)4).

»اإلتقان« ))/85)).   (((
ذكر ذلك د. عبد اهلل شحاتة يف مقدمة حتقيق »تفسري مقاتل« )ص: )7).   (((

يراجع يف ذلك: »اإلتقان« ))/88)، 89)).   (3(
»تفســري الطــربي« )75/4( 3378ـ 3390، و)))/35( 4)6))، و»تفســري الثوري« )ص:    (4(

))(، و»الدر الـمنثور« ))/4))(، و»سنن البيهقي« )0)/60).
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وجاء ذلك عن عكرمة)))، وعطاء)))، بل عن شيخ الـمدرسة ابن عباس ريض اهلل 
عنها)3)، وهو مروي أيضًا عن احلسن، وإبراهيم)4).

وعن السدي عن أيب مالك قال: ما كان يف القرآن )إْن( بكرس األلف فلـــم يكن، 
وما كان )إْذ( فقد كان)5).

وجاء عن السدي عن أيب مالك قال: )لعلَّكم( يف القرآن بمعنى )كي(، غري آية يف 
الشعراء ﴿ەئ ەئ﴾ ]الشعراء: 9))[؛ يعني: كأنكم ختلدون)6).

وعن قتادة قال: كان يف بعض القراءة: )وتتَّخذون مصانَع كأنَّكم ختلدوَن()7).

ومن كليات األسامء:

ما جاء يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ﴾ ]البقرة: 87)[.

قال عطاء: اجلاع، وكل يشء من ذكر الـــمبارشة فهو اجلاع نفسه)8)، وعن جماهد 
نحوه)9).

»تفسري الطربي« )75/4( 3386، ))6)).   (((
»تفسري الطربي« )75/4( 3383ـ 3387، )))/35( 0)6)).   (((

»تفسري الطربي« )))/35( 7)6)).   (3(

»تفسري الطربي« )))/35( 6)6)).   (4(
»اإلتقان« ))/)9)).   (5(
»اإلتقان« ))/5))).   (6(
»اإلتقان« ))/5))).   (7(

»تفسري الطربي« )504/3( 957).   (8(

»تفسري الطربي« )505/3( 964).   (9(
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وعن الســدي قال: ما كان يف القرآن من ﴿ٱ﴾، قال: مسلـــمني، وما كان من 
اج))). ﴿ۆ ۈ﴾ قال: ُحجَّ

ويف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]البقرة: 46[ قــال جماهد: كل 
)ظن( يف القرآن فهو علـم))).

ويف رواية: كل ظن يف القرآن يقني)3).

وهذا غري مسلـــم؛ ألنــه قد ورد الظن بمعنى الشــك كا يف قولــه تعاىل: ﴿ڃ ڃ 
]آل  ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴾  قولــه:  ويف   ،](4 ]اجلاثيــة:  ڇ ڇ ڇ﴾  چ چ چچ ڇ 

عمران: 54)[، ويف قوله: ﴿جس حس خس مس حص مص جض﴾ ]اجلاثية: )3[، ويف قوله: ﴿گ گ 

گ﴾ ]األحزاب: 0)[، وغريها من اآليات.

ولذا فإن أبا العالية لـمـــا تعرض هلذه اآلية لـــم جيزم بالكلية، وإنا قال: إن الظن 
هاهنــا يقــني)4)، ولعل الكلية مقيــدة بمجيء )إن( الـــمخففة، أو الـــمثقلة بعد )الظن( 

كاآلية التي فرسها جماهد، وأبو العالية.

وعن عكرمة قال: ما كان يف القرآن من )سلطان( فهو حجة)5).

وعن سعيد أيضًا قال: )الشجر( كل يشء قام عىل ساق)6).

»غريب احلديث« للحريب ))/93)).   (((
»تفســري الطــربي« ))/9)( )86، 863، و»تفســري الثوري« )ص: 45(، و»تفســري ابن كثري«    (((

.(88/((
»تفسري الطربي« ))/9)( )86، 863.   (3(

»تفسري الطربي« ))/9)( )86، و»تفسري ابن أيب حاتم« ))/57)( 497.   (4(
»تفسري الطربي« )30/9( 0086)، )337/9( 0738).   (5(

»تفسري الطربي« )7)/69).   (6(
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وعنه قال: كل يشء يف القرآن )إفك( فهو كذب))).

وقال أيضًا: )األليم(: الـموجع يف القرآن كله))).

وعنه أيضًا )النجم( كل يشء ذهب مع األرض فراشًا)3).

وقال يف شأن الكبرية: كل ذنب نسبه اهلل إىل النار يف الكبائر)4).

وقال أيضًا: كل موجبة يف القرآن كبرية)5).

وعن جماهد قال: كل يشء يف القرآن )ُقتل( )ُلِعن(، فإنا عني هبا الكافر)6).

وعنه قال: كل يشء يف القرآن )إن اإلنسان كفور( يعني به الكفار)7).

وربا استدل الـمفرس عىل الكلية بعدة أمثلة، كا صنع جماهد يف تفسري قوله تعاىل: 
﴿ۉ ې ې﴾ ]البقــرة: 80)[ قــال: )اخلــري( يف القــرآن كله: الـمـــال، ﴿ۓ ڭ ڭ﴾ 

]العاديــات: 8[ اخلري: الـمـــال، ﴿ک ک ک گ گ گ﴾ ]ص: 3)[: الـمـال، ﴿ڃ ڃ 

ڃ ڃ چچ﴾ ]النور: 33[: الـمـال، ﴿ۉ ې ې ې﴾: الـمـال)8).

»الدر الـمنثور« )63/5).   (((
»تفسري ابن أيب حاتم« ))/50).   (((

»تفسري الطربي« )7)/68)(، و»الدر الـمنثور« )40/6)).   (3(
»تفسري الطربي« )47/8)( 4))9، و»الدر الـمنثور« ))/499(، و»زاد الـمسري« ))/66).   (4(

»تفسري الطربي« )46/8)(، 3))9.   (5(
»اإلتقان« ))/89)).   (6(
»اإلتقان« ))/89)).   (7(

»تفســري الطربي« )393/3( 667)، و»فتح القدير« ))/78)(، وأورده السيوطي يف »الدر«،    (8(
وعزاه إىل ابن جرير، عن جماهد به ))/))4).
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ومن كليات األفعال:

ما جاء عن جماهد: كل يشء يف القرآن )عسى( فإن عسى من اهلل واجب))).

وعن أيب العالية قال: كل ما ذكره اهلل يف القرآن من األمر بالـمعروف والنهي عن 
الـــمنكر، فاألمر بالـــمعروف: دعاء من الرشك إىل اإلسالم، والنهي عن الـمنكر: النهي 

عن عبادة األوثان والشياطني))).

وتناول التابعون أيضًا بيان الرخصة من العزيمة، وذكروا يف تفسريهم كل اآليات 
التي تتناول الرخص يف موضع واحد.

فعــن جماهد قــال: مخس آيات يف كتــاب اهلل رخصة وليســت بعزيمة: ﴿ٴۇ ۋ 
ۋۅ ﴾ ]الـمـائدة: )[، إن شاء اصطاد وإن شاء لـم يصطد، ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ 
]اجلمعة: 0)[، ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ﴾ ]البقرة: 84)[، ﴿ہ ہ ہ ﴾ ]احلج: 8)[)3).

وعن عطاء قال: مخس آيات من كتاب اهلل رخصة، وليســت بعزيمة: ﴿ہ ہ 
ہ ﴾ ]احلج: 8)[ فمن شاء أكل، ومن شاء لـم يأكل، ﴿ٴۇ ۋ ۋۅ ﴾ ]الـمـائدة: )[ من 
شاء فعل، ومن شــاء لـــم يفعل، ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]البقرة: 84)[ فمن شاء 
صام، ومن شاء أفطر، ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ ]النور: 33[ إن شاء كاتب، وإن شاء لـــم يفعل، 

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]اجلمعة: 0)[ إن شاء انترش، وإن شاء لـم ينترش)4).

أورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن الـمنذر عن جماهد به ))/587).   (((
»تفسري الطربي« )4)/348( 6938)، )4)/507( 7)73).   (((

واألثر أورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن أيب حاتم، وابن جرير، وابن الـــمنذر، عن جماهد    (3(
به )0/3)(، ويالحظ أنه لـم يورد اآلية اخلامسة فيه.

أورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن أيب حاتم عن عطاء به )3/))).   (4(
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ومن كليات األفعال أيضًا قال أبو العالية: كل آية نزلت يف القرآن يذكر فيها حفظ 
الفرج فهو من الزنى، إال هذه اآلية: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ 

]النور: )3[، أن ال يراها أحد))).

كليات األحكام:

وهــذا النــوع هو جزء ممــا قبله، إال أننــي أفردته لبيــان أن التابعني كانــوا يتمون 
بالكليــات، ال لبيان التفســري اللغوي فحســب، بل أحيانًا لـمـــا يرتتب عليهــا من بيان 

األحكام، فمن ذلك:

ما جاء عن جماهد قال: كل طعام يف القرآن فهو نصف صاع))).

وعنه قال: كل صوم يف القرآن فهو متتابع إال قضاء رمضان)3).

زاد يف رواية: فإنه عدة من أيام أخر)4).

وعــن إبراهيــم قال: مــا كان يف القرآن من )رقبــة مؤمنة( فال جيــزئ إال من صام 
، وما كان يف القرآن من )رقبة( ليست مؤمنة، فالصبي جيزئ)5). وصىلَّ

وقــد اســتفاد تابــع التابعني من هــذه الكليــات، فأعملــوا النظر والفكــر متابعة 
لشيوخهم، واستخرجوا كليات غري ما ذكرها التابعون.

»تفسري ابن كثري« )47/6(، و»اإلتقان« ))/89)).   (((
»اإلتقان« ))/89)).   (((

»تفسري جماهد« ))/03)( وهي مسألة خالفية، فكفارة اليمني مثاًل ال يشرتط هلا التتابع، والتتابع    (3(
ظاهر مذهب أمحد. ينظر: »الـمغني« )3)/8)5، 9)5).

»تفسري الطربي« )0)/559( 496)).   (4(
»تفسري الطربي« )35/9( 0096)، 0097)، )0)/554( 487)).   (5(
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فمــن ذلك ما جاء عن الضحاك قال: القنوت الــذي ذكره اهلل يف القرآن إنا يعني 
به الطاعة))).

وعن ابن زيد: الرجز العذاب، وكل يشء يف القرآن رجز فهو عذاب))).

وعنه أيضًا: كل فسق يف القرآن فمعناه الكذب)3).

وعنــه أيضًا: كل يشء يف القرآن فاســق فهو كاذب إال قليــاًل، وقرأ قول اهلل: ﴿ٿ 
ٿ ٿ﴾ ]احلجرات: 6[)4).

وعــن ابن جريج قال: كل يشء يف القرآن فيــه )أو( للتخيري، إال قوله تعاىل: ﴿ڌ 
ڎ ڎ ڈ﴾ ]الـمـائدة: 33[ ليس بمخري فيها)5).

2 ـ نزول القرآن:

قــال اهلل تعــاىل يف القــرآن الكريــم: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]البقرة: 
85)[، وقــال تعــاىل: ﴿پ پ پ پ ڀڀ﴾ ]الدخــان: 3[، فهــذه اآليــات دلت عىل أن 

القرآن نزل يف شــهر رمضــان وبالتحديد يف ليلة القدر، وهــذا واضح من داللة اآليات، 
إال أنــه ورد أيضًا يف القرآن قوله تعــاىل: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ 

]اإلرساء: 06)[، وقوله تعاىل: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ 

یی ی ی﴾ ]الفرقان: )3[، فهذه اآليات تقتيض أن القرآن نزل مفرقًا منجًا، ولذلك 

»تفسري الطربي« )9/5))( 5504.   (((

»تفسري الطربي« ))/7))( )04).   (((
»تفسري الطربي« )))/370( ))35).   (3(

واألثر أخرجه الطربي )0)/376( 03))).   (4(
»الربهان« )3/4))).   (5(
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اختلف أهل العلـم يف التنزل األول هل الـمقصود به نزوله مجلة واحدة إىل الساء الدنيا، 
أو الـمراد ابتداء نزوله؟

ولقد ظهر هذان الرأيان يف تفســري التابعني، فأخذ بالقول األول ســعيد بن جبري، 
وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والسدي.

فعن ســعيد قال: نزل القرآن مجلة واحدة يف ليلة القدر يف شهر رمضان، فجعل يف 
ساء الدنيا))).

ويف رواية: نزل القرآن مجلة من الســاء العليا إىل الســاء الدنيا ليلة القدر، ثم نزل 
مفصاًل))).

وأمــا أثر عكرمــة فقد رواه عن ابن عباس قــال: نزل القرآن إىل ســاء الدنيا مجلة 
واحدة يف ليلة القدر، ثم نزل بعد يف عرشين سنة)3).

وأما أثر إبراهيم فقد أخرجه ســعيد بن منصور عــن إبراهيم يف قوله تعاىل: ﴿پ 
پ پ پ ڀڀ﴾ ]الدخــان: 3[ قــال: نــزل القرآن مجلة عىل جربيل عليه الســالم، وكان 

جربيل جييء بعد إىل حممد صىل اهلل عليه وسلـم)4).

وكذلك كان قول السدي، فقد رواه عن ابن عباس)5).

»تفسري الطربي« )445/3( 3)8)، ونحوه يف )8/30))).   (((
»ســنن ســعيد«، كتاب فضائل القرآن ))/93)(، و»الـــمرشد الوجيــز« )ص: 6)(، و»الدر«    (((

.(399/7(
»فضائل القرآن« للنســائي )ص: 59(، و»حتفــة األرشاف« )33/5(، و»جزء فيه قراءات النبي    (3(

صىل اهلل عليه وسلـم« )ص: )))).
»سنن سعيد«، كتاب فضائل القرآن ))/)9)(، و»الدر« )339/7).   (4(

»تفسري الطربي« )448/3( ))8).   (5(
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وأما القول الثاين: وهو أن الـــمراد أن ابتداء نزوله كان يف ليلة القدر، ثم نزل بعد 
ذلك منجًا فقد قال به الشعبي))).

إال أننــي وجدت لــه رواية أخرى فيها غري ذلك. فقد روي عنــه أنه قال: بلغنا أن 
القرآن نزل مجلة واحدة إىل الساء الدنيا))).

وهناك أقوال أخرى يف الـمسألة)3).

والـــمقصود أن التابعــني اختلفوا يف كيفية إنزالــه، ثم تبعهم عىل ذلك العلـمـــاء 
والـمصنفون يف علوم القرآن، ولعل الـمعتمد من هذه األقوال هو قول ابن عباس، وهو 

أن له نزولني)4).

وقــد ذكر بعض الـــمصنفني يف علوم القرآن كالمًا مضطربــًا يف النزول عىل النبي 
صىل اهلل عليه وسلـــم هل هو اللفظ، أو الـمعنى، أو كالمها، وجعل قوله: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ﴾ ]القدر: )[ من مجلة القرآن الـــمنزل مجلــة واحدة أوالً، وغري ذلك)5) من األمور 
الـــمبنية عــىل الـــمذاهب غري الصحيحــة يف كالم اهلل ســبحانه، فإن نــزول القرآن مجلة 
هــو نزوله مكتوبًا، والوجود الرســمي ال يعارض الوجود العينــي، فليس ثمة معارضة 
أن يكــون اهلل كتبــه وأنزله مجلة واحدة ثم تكلـــم به بعد ذلك، فقد خلق اهلل الســاوات 

واألرض، وكتب ذلك قبل أن خيلقها.

»الربهان« ))/8))، 9))).   (((
»تفسري الطربي« )447/3( 0)8).   (((

»الربهان« ))/9))(، و»اإلتقان« ))/53، 54(، و»فتح الباري« )4/9، 5).   (3(
ينظــر يف وجوه ترجيح هذا القــول: »الربهان« ))/8))(، و»اإلتقــان« ))/53، 54(، و»فتح    (4(

الباري« )4/9(، و»الزيادة واإلحسان« ))/6))( النوع )7(، حتقيق حممد صفا.
يراجع يف ذلك االضطراب: »الربهان« ))/30)، )3)(، و»اإلتقان« ))/54، 55).   (5(
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهلل ـ يف الكالم عىل نزول القرآن من اهلل: وهذا 
ال ينايف ما جاء عن ابن عباس وغريه من السلف يف تفسري قوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾: 
أنه أنزله إىل بيت العزة يف الســاء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجًا مفرقًا بحسب احلوادث، 

وال ينايف أنه مكتوب يف اللوح الـــمحفوظ قبل نزوله، كا قال اهلل تعاىل: ﴿ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]الــربوج: )) ـ ))[، وقــال تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ﴾ ]الواقعــة: 77ـ  79[، وقال تعاىل: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴾ ]عبــس: )) ـ 6)[، وقــال تعاىل: ﴿ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ﴾ ]الزخرف: 4[، فإن كونه مكتوبًا يف اللوح الـمحفوظ ويف صحف مطهرة 
بأيدي الـمالئكة ال ينايف أن يكون جربيل نزل به من اهلل، سواء كتبه اهلل مثل أن يرسل به 
جربيــل، أو بعد ذلك، وإذا كان قد أنزله مكتوبًا إىل بيت العزة مجلة واحدة يف ليلة القدر، 

فقد كتبه كله قبل أن ينزله.

واهلل تعــاىل يعلـــم ما كان، وما يكون، وما ال يكون أن لــو كان كيف كان يكون؟ 
وهــو ســبحانه قد قدر مقاديــر اخلالئق، وكتب أعــال العباد قبــل أن يعملوها، كا ثبت 
ذلك يف رصيح الكتاب، والســنة، وآثار الســلف، ثم إنه يأمر الـــمالئكة بكتابتها بعدما 
يعملوهنا، فيقابل بني الكتابة الـــمتقدمة عىل الوجود والكتابة الـــمتأخرة عنه، فال يكون 

بينها تفاوت.

هكــذا قال ابن عباس وغريه من الســلف، وهو حق، فــإذا كان ما خيلقه بائنًا عنه 
قــد كتبه قبل أن خيلقه، فكيف يســتبعد أن يكتب كالمه الذي يرســل بــه مالئكته قبل أن 

يرسلهم به؟))).

»جمموع الفتاوى« )))/6))، 7))(، )5)/3))، 5))).   (((
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والهتــام التابعــني بنــزول القرآن نجــد أن منهم مــن ألف يف ذلــك، فقد ذكر يف 
»الفهرست«: أن احلسن، وسعيد بن جبري، وعكرمة ممن ألف يف نزول القرآن))).

وعندما نبحث عن احلكمة يف نزول القرآن منجًا نجد التابعني قد ذكروا ذلك.

فقــد جاء عن الشــعبي: أنه ســئل عن قولــه تعــاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ﴾ ]البقــرة: 85)[ أمــا كان ينزل عليه يف ســائر الســنة؟ قال: بــىل، ولكن جربيل كان 
يعارض مع النبي صىل اهلل عليه وسلـم يف رمضان ما أنزل اهلل)))، وفيه زيادة: فيحكم اهلل 

ما يشاء، ويثبت ما يشاء.

قال ابن حجر: ففي هذا إشــارة إىل احلكمة يف التقسيط الذي أرشت إليه لتفصيل 
ما ذكره من الـمحكم، والـمنسوخ)3).

وتكلـم قتادة يف احلكمة أيضًا فذكر أن يف ذلك ميزة انفرد هبا القرآن من بني الكتب 
ا عىل  الســاوية)4)، يعنــي تعظيًا لشــأنه، وكل ذلك يرجــع إىل ما ذكره ربنا يف القــرآن ردًّ

ٻ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ  الـــمرشكني: 
پ پ﴾ ]الفرقان: )3 ـ 33[.

وقوله: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]اإلرساء: 06)[)5).

»الفهرست« )ص: 40، )5).   (((
»فضائل القرآن« أليب عبيد )ص: 3))(، و»فتح الباري« )45/9(، والزيادة من »الفتح«، ولـم    (((

أجدها يف كتاب أيب عبيد.
»فتح الباري« )45/9).   (3(

»مفتاح السعادة« )395).   (4(
»الـمرشد الوجيز« )ص: 6)).   (5(
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فعن قتادة قال: كان بني أوله وآخره عرشون ســنة، وهلذا قال: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ﴾))).

وقد ذكر أهل العلـــم من الـــمصالح أيضــًا يف ذلك تكريم القــرآن بنزوله منجًا، 
ومراعاة مصلحة األمة بتنجيمه حسب احلاجات))).

وقد تعرض التابعون أيضًا للكالم عىل مكان وزمان نزول بعض اآليات، وإن لـم 
يتوسعوا يف هذا اجلانب.

ففي تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿چ چ چ ڇ﴾ ]الـمـائدة: 3[ قال قتادة: ذكر لنا 
أن هذه اآلية نزلت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم يوم عرفة، يوم مجعة)3).

وعن الشعبي)4)، والسدي بنحوه)5).

3 ـ أسباب النزول:

يعد علـم أسباب النزول من العلوم النقلية الروائية، وبالتايل فإننا نجد أن التابعني 
الذين كان هلم عناية هبذا اجلانب هم الذين كانت هلم دراية وحب رواية اآلثار، واألخبار، 
والسري، يف حني أن من كان يميل لالجتهاد والرأي، أو التفسري اجلزئي، فإن هذا العلـــم 

يقل اعتاده عليه نسبيًا.

»الربهان« ))/30)(، و»اإلتقان« ))/55).   (((

»الربهان« ))/30)(، و»اإلتقان« ))/55).   (((
»الدر الـمنثور« )7/3)(، و»فتح القدير« ))/))).   (3(

»تفسري الطربي« )9/))5( 090))، )09))، و»الدر الـمنثور« )7/3)).   (4(
»تفسري الطربي« )8/9)5( )08)).   (5(
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ومــن ثم كان جماهد من أقل التابعــني اهتامًا بذلك، يف حني كان من أكثرهم قوالً 
بعموم اللفظ))).

جاء عنه ـ رمحه اهلل ـ يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]الـمدثر: ))[ قال: 
نزلت يف الوليد بن الـمغرية، وكذلك اخللق كلهم))).

وعنــد قولــه عــز وجــل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]اهلمــزة: )[ قال: ليســت بخاصة 
ألحد)3).

وإذا نظرنــا إىل الـــمكثرين منهــم يف ذلك نجد أن عكرمة يعد مــن أغزرهم رواية 
ألسباب النزول، يليه الشعبي، ثم السدي)4).

وممــا ينبغي مالحظته أن من عادة التابعــني أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه اآلية يف 
كذا وكذا أنه ال يقصد احلرص يف تلك الرواية، بل يريد أن اآلية تتضمن هذا احلكم، فهو 

من جنس االستدالل عىل احلكم باآلية، ال من جنس النقل لـمـا وقع)5).

ولــذا الحظ التابعون أن العــربة إنا تكون بعموم اللفظ، ال بخصوص الســبب، 
إال مــا دلَّ الدليــل عىل خصوصيته، وهلذا كثر االســتدالل بالعمومــات عندهم فيا نزل 

يراجع ذلك يف ترمجته ))/ 0))).   (((
»تفسري الطربي« )9)/)5(، و»زاد الـمسري« )403/8(، و»الدر الـمنثور« )9/8)3).   (((

»تفسري الطربي« )93/30)(، و»زاد الـمسري« )7/9))).   (3(
بلغــت مرويات عكرمة يف أســباب النزول ما نســبته )4).0( من جمموع تفســريه، وقريب منه    (4(
الشــعبي حيث بلــغ )3).0( من جمموع تفســريه، ثم الســدي حيث بلــغ ))).0( من جمموع 

تفسريه.
»تفسري القاسمي« ))/6)7)).   (5(
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يف أســباب خمصوصة، وقد أكثر جماهد من ذلك كا ســبق، وكان حممد بن كعب القرظي 
يقول: إن اآلية تنزل يف الرجل ثم تكون عامة بعد))).

قال ابن كثري: وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح))).

ومن ذلك ما جاء عن زيد بن أسلـــم عند تفســري قوله سبحانه: ﴿گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ﴾ ]العاديات: ) ـ )[، حيث اختلف الصحابة فيها:

فذهب عيل وابن مسعود أن الـمراد هبا: اإلبل، بناًء عىل ما ورد يف سبب نزوهلا.

وقال ابن عباس، وأصحابه: اخليل.

وقــال ابن جريــر: وقد كان زيد بن أسلـــم يذكر تفســري هذه األحــرف ويأباها، 
ويقول: إنا هو قسٌم أقسم اهلل به.

قال ابن زيد يف بيان مراد أبيه: لـــم يكن أيب ينظر فيه إذا ســئل عنه، وال يذكره)3)؛ 
يعني: أنه يفرس اآلية بالعموم.

ومن أمثلة ما جاء عنهم يف أسباب النزول:

ففي تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]البقــرة: 04)[ 
قــال الســدي: نزلت يف األخنس بن رشيــق الثقفي، وهو حليف لبني زهــرة، وأقبل إىل 
النبي صىل اهلل عليه وسلـــم بالـــمدينة، فأظهر له اإلسالم، فأعجب النبيَّ صىل اهلل عليه 
وسلـــم ذلك منه، وقال: إنا جئت أريد اإلســالم، واهلل يعلـــم أين صادق، وذلك قوله: 
﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾، ثم خرج من عند النبي صىل اهلل عليه وسلـم فمرَّ بزرع لقوم 

»تفسري الطربي« )4/)3)( 3964.   (((
»تفسري ابن كثري« ))/359).   (((

»تفسري الطربي« )75/30)).   (3(



474 تفسير التابعين

من الـمسلـمني ومُحر، فأحرق الزرع، وعقر احلُمر، فأنزل اهلل عز وجل: ﴿ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴾، وأمــا ﴿ڇ ڇ﴾ فأعوج اخلصام، وفيه 

نزلت: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]اهلمزة: )[، ونزلت: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ إىل ﴿ائ ەئ 
ەئ وئ ﴾ ]القلـم: 0) ـ 3)[))).

4 ـ ما نزل أوالً، وما نزل آخرًا:

يعد هذا الـــمبحث من الـــمباحث التي تناوهلا التابعــون، وتنوعت عباراهتم؛ بل 
تعارضــت أحيانًا، وقد شــملت أول ما نــزل مطلقًا، أو من بني الســور، أو أول آية من 
الســورة، أو أول ما نزل بالـــمدينة، وأول ما نزل يف قصة، أو حكــم ما، وكذلك األمر 

بالنسبة آلخر ما نزل.

فمام قيل: إنه أول ما نزل مطلقًا:

ما جاء عن جماهد: أنه ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾، وعن ابن جبري مثله))).

وقيل: أول ما نزل ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾، جاء عن احلسن وعكرمة)3).

وبالنسبة ألول ما نزل من سورة معينة:

جــاء عن جماهــد: أول ما نزل مــن بــراءة: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴾ 
]التوبة: 5)[)4).

واألثر أخرجه الطربي يف التفسري )9/4))، 30)( )396.   (((
»فضائل القرآن« أليب عبيد )ص: 0))(، و»الـــمصنف« البن أيب شــيبة ))/)54(، و»أنساب    (((

األرشاف« )ص: 08)(، و»دالئل النبوة« )44/7)(، و»اإلتقان« ))/3)).
»أســباب النزول« )ص: 6(، و»زاد الـــمسري« ))/5(، و»الزيادة واإلحسان« ))/40)( النوع    (3(

التاسع، حتقيق حممد صفا.
واألثــر أخرجــه الطــربي )4)/70)( 6759)، وينظــر: »زاد الـــمسري« )388/3(، وأورده    (4(
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ولقد اهتم التابعون كذلك بأوائل القضايا اخلاصة، وال سيا اجلهاد والقتال؛ لـمـا 
يرتتب عليه من معرفة الناسخ والـمنسوخ يف هذه القضية اهلامة.

فعن قتادة قــال: إهنا قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ 
ڀ﴾ ]احلج: 39[))).

وعن زيد بن أسلـم نحوه))).

وخالف الربيع فقال: هي قوله: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی﴾ ]البقرة: 90)[)3).

ومثله ما جاء عن سعيد بن جبري)4).

وخالفه مسلـــم بن صبيح فقال: أول ما نــزل من براءة: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ 
]التوبة: )4[، وعن أيب الضحى مثله)5).

وعن ســعيد بن جبري قــال: أول ما نزل من ســورة آل عمــران: ﴿ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ﴾ ]آل عمران: 38)[، ثم أنزل بقيتها يوم أحد)6).

السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن أيب شيبة، وسنيد، وابن حرب، وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم، 
عن جماهد به )58/4)).

واألثر أخرجه الطربي يف التفسري )7)/73)(، وينظر: »زاد الـمسري« )436/5).   (((
»تفسري ابن كثري« )8/3))(، و»فتح القدير« )457/3).   (((

وينظر األثر يف »تفسري الطربي« )3/)56( 3089، و»تفسري البغوي« ))/)6)).   (3(
القديــر«  و»فتــح   ،)(97/(( الـــمسري«  و»زاد   ،)(57/(( للجصــاص  القــرآن«  »أحــكام    (4(

.((9(/((
»تفسري الطربي« )4)/69)( 6757)، 6758)، و»زاد الـمسري« )389/3).   (5(

»اإلتقان« ))/6)(، و»فتح القدير« ))/387).   (6(



476 تفسير التابعين

وأما أول ما نزل بالـمدينة:

فقــد جــاء عن مجهور التابعني أهنا ســورة البقرة، جاء ذلك عن احلســن، وجماهد، 
وعكرمة، وقتادة، وغريهم))).

وذكر احلافظ يف »الفتح« االتفاق عىل ذلك))).

وقــد اهتم جماهد بمعرفة ترتيب الســور فقال: أول ما أنــزل )اقرأ(، ثم )نون()3)، 
ويف رواية عنه قال: )َتبَّت(، ثم )التكوير(، ثم )سبح(، ثم )ألـم نرشح(، ثم )العرص(، ثم 

)الفجر(، ثم )الضحى()4).

ومعرفــة أول ما نــزل، وترتيــب نزول الســور يعطي كذلك تصــورًا واضحًا عن 
نا عائشة ريض اهلل عنها:  الـمنهج الدعوي الذي نزل به القرآن الكريم، ويف ذلك تقول أمُّ
ل فيها ذكر اجلنة والنار، حتى إذا ثاب الناس  إنه نزل أول ما نزل منه ســورة من الـــمفصَّ
إىل اإلســالم، نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول يشٍء: ال ترشبوا اخلمر؛ لقالوا: ال ندُع 
اخلمــر أبدًا، ولو نــزل: ال تزنوا؛ لقالوا ال ندع الزنــا أبدًا، لقد نزلت بمكــة وإينِّ جلاريٌة 

ألعب: ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴾ ]القمر: 46[)5).

»زاد الـمسري« ))/0)(، و»الدر الـمنثور« ))/46(، و»فتح القدير« ))/7)).   (((
»فتح الباري« )60/8)).   (((

»أنســاب األرشاف« )ص: 08)(، و»الكشــاف« )70/4)(، و»الـــمصنف« البــن أيب شــيبة    (3(
))/)54(، و»فتح الباري« )0)/343).

»الفهرست« )ص: 36(، ومن الغريب أن ابن النديم لـم يذكر سورة العلق يف أوائل ما نزل.   (4(
واحلديــث رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن، بــاب تأليف القرآن. ينظر: »الفتح« )38/9(    (5(
4993، ورواه البيهقــي يف »دالئــل النبــوة« )45/7)( وزاد يف آخره )عــىل حممد صىل اهلل عليه 

وسلـم(، وأبو عبيد يف فضائل القرآن )0))).
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وأما آخر ما نزل:

فقــد وقع فيه اختــالف كثري بني الصحابة، لعل ســببه أن كل واحــد ذكر آخر آية 
ســمعها، أو آخر ما كتــب من اآليات، أو الســور، ونحــو ذلك، وتبعــًا لذلك اختلف 

التابعون:

فقــال بعضهــم: آخر آية نزلــت مطلقًا هــي قوله تعــاىل: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی یی﴾ ]البقــرة: )8)[ جاء هذا عن ســعيد بن جبري)))، والســدي)))، وأســنده عكرمة عن 

ابن عباس)3).

ين)4). وعن سعيد بن الـمسيب أنه بلغه: أن أحدث القرآن بالعرش آيُة الدَّ

وقيــل: آخر ما نزل ﴿چ چ چ ڇ﴾ ]الـمـــائدة: 3[، قال الســدي: هذا نزل 
يوم عرفة فلـــم ينزل بعدها حرام، وال حالل، ورجع رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم 

فات)5).

ين، والربــا، والكاللة مما نزل  ولعل الـــمراد بــه معظُم الفرائض، وإال فآيــاُت الدَّ
بالـمدينة بعد ذلك، وهي يف األحكام)6).

وقيل: آخــر ما نــزل: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ېى ى ائ 

»زاد الـمسري« ))/6(، و»اإلتقان« ))/7)(، و»الدر« ))/370).   (((
»تفسري الطربي« )6/)4( 6)63، 4)64، و»الـمصنف« البن أيب شيبة )0)/540).   (((

»دالئــل النبــوة« )37/7)(، و»الـــمعجم الكبــري« للطــرباين )))/)37(، و»الدر الـــمنثور«    (3(
))/369 370(، و»الزيادة واإلحسان« ))/)4)( النوع العارش، حتقيق حممد صفا.

»العلل« البن أيب حاتم ))/86(، و»تفسري الطربي« )6/)4( 6)63.   (4(
»تفسري الطربي« )8/9)5(، و»تفسري القرطبي« )058/3)).   (5(

»اإلتقان« ))/06)).   (6(
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ائ ەئ ﴾ ]التوبة: 9))[، جاء هذا عن السدي أيضًا، ولعله أراد آخر ما نزل من سورة 
براءة.

وعــن احلســن: إن أحدث القرآن عهــدًا باهللـ  ويف لفظ: بالســاء ـ هاتان اآليتان: 
﴿ ھ ھ ے ے ۓ﴾ إىل آخر السورة ]التوبة: 8)) ـ 9))[))).

وجــاء عــن الرباء بن عــازب: أن آخر آية نزلــت: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پپ﴾ ]النساء: 76)[)))، وقد يكون هذا باعتبار ما بلغه، أو آخر آيات الـمرياث.

وأما آخر السور التي نزلت:

فقد جــاء عن ُعبيد اهلل بن عبد اهلل بــن عتبة قال: قال يل ابن عباس: تعلـــم آخر 
ســورة نزلت من القرآن، نزلت مجيعًا؟ قلت: نعــم ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾، قال: 

صدقت)3).

قال الزرقاين: تســتطيع أن حتمل هذا اخلرب عىل أن هذه الســورة آخر ما نزل، وأهنا 
مشعرة بوفاة النبي صىل اهلل عليه وسلـــم، وحيتمل أهنا آخر ما نزل من السور، يدل عليه 

رواية ابن عباس)4).

وجاء عن عطاء أهنا )الـمؤمنون()5).

ينظر: »الربهان« ))/09)).   (((
واحلديــث أخرجه مسلـــم يف »صحيحه«، كتــاب الفرائض، بــاب: آخر آية أنزلــت آية الكاللة    (((

.(((36/3(
»صحيح مسلـم«، كتاب التفسري )9/4)3)( 4)30، و»الـمعجم الكبري« للطرباين )0)/369(    (3(

0736)، و»دالئل النبوة« للبيهقي )34/7)).
»مناهل العرفان« ))/93).   (4(

»الربهان« ))/94)).   (5(
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وقيل: بل آخر ما نزل )ويل للـــمطففني(، جاء ذلك عن جماهد)))، وحيمل أن هذا 
عىل آخر ما نزل يف مكة.

وموضوع آخر ما نزل يدلنا أيضًا عىل معرفة التدرج يف الترشيع، ومعرفة الناســخ 
والـمنسوخ كا سيأيت بيانه إن شاء اهلل يف مبحث الناسخ والـمنسوخ))).

5 ـ معرفة الـمكي والـمدين:

معرفة الـــمكي والـمدين من الفروع التي عني هبا التابعون، ولـم يأت عليها مزيد 
بحث، أو بيان لـــمن جاء بعدهم غالبًا، بل صار الـــمفرسون يتناقلون هذا العلـم رواية 
عن هؤالء األعالم من التابعني خاصة، وإن لـم تكن بعض ضوابطه قد حتددت معالـمها 
يف هذا العرص، كضوابط التعريف والسياق، إال أن هذا ال يمنع أن من قام بتحديدها ممن 

جاء بعدهم قد استفاد من أقواهلم يف ذلك.

وعند احلديث عىل الـمكي والـمدين ال بد أن نعرف أنه ال طريق لـمعرفة الـمكي 
والـمدين إال با ورد من روايات؛ إذ ال جمال للعقل يف حتديده، وال دخل له يف ذلك، ولذا 
فإننا نجد أن االتفاق عىل أســس هذه األمور هو األمر السائد عند التابعني، واالختالف 

فيه عندهم قليل إذا ما قيس بالكم الكبري الـمتفق عليه)3).

وباســتعراض أقوال التابعني يف ذلك نجد أن الـــمدرسة البرصيــة أكثر من روي 
عنها الكالم يف هذا الفرع، وأخص منها قتادة، ثم احلسن، ثم جابر بن زيد.

الـمرجع السابق ))/94)).   (((
ينظر: ))/ 503).   (((

ظهر يل أن اخلالف بينهم روي يف )))( سورة، كا سيأيت تفصيله يف آخر هذا الـمبحث.   (3(
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أما قتادة فلغلبة الصبغة الروائية عىل تفسريه؛ لكونه من احلفاظ، صار من أكثرهم 
عناية به.

وأما احلســن فألن هذا العلـــم يعرف به التدرج الترشيعي، والوعظ الـــمتفق مع 
منهج احلســن رمحه اهلل، ويليها يف ذلك عكرمة، وســبب تقدمه يف ذلك معرفته الواسعة 

بنوع أسباب النزول الذي مكنه من التقدم يف معرفة الـمكي، والـمدين))).

ويالحظ يف الـــمروي عن قتادة أنه ربا اســتثنى بعض آيات من السورة، فيعطيها 
حكًا غري حكم السورة، فيقول مثاًل: السورة مدنية إال آية كذا وكذا، أو بالعكس))).

وأما حتديد الـمكي والـمدين:

فقد اختلف الـمنقول عن التابعني يف ذلك عىل أقوال:

1 ـ النظر باعتبار حال الـمخاطبني باآليات:

فــا كان خطابًا ألهل الـــمدينة فهــو مدين، وما كان خطابًا ألهــل مكة فهو مكي، 
واســتدلوا باخلطــاب بـــ: ﴿ڱ ڱ﴾، و﴿ڄ ڄ﴾ عــىل اخلطــاب الـــمكي، وبـ: 
﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ عــىل اخلطــاب الـــمدين، فقــد جاء عــن علقمة واحلســن أهنا 
قــاال: كل يشء يف القــرآن: ﴿ڱ ڱ﴾ فإنه مكي، وما كان ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ 

فبالـمدينة)3).

بلغ الـمنقول عن قتادة فيا اطلعت عليه )40( نقاًل، وعن احلسن )34( نقاًل، وعن عكرمة )6)(    (((
نقــاًل، يف حني كان الـــمروي عن جماهد )9)( نقــاًل، وعن عطاء )4)( نقــاًل، وليس هناك كبري 

روايات عن غري هؤالء، فلـم أجد عن ابن جبري مثاًل إال روايتني فقط.
ظهر هذا يف )5)( نقاًل عنه، من أصل )40( نقاًل، وقد سبق تفصيل ذلك يف ترمجته ))/ 94)).   (((
القــرآن« أليب عبيــد ))/)))(،  القــرآن« البن الرضيــس )ص: 79(، و»فضائــل  »فضائــل    (3(
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وعــن إبراهيم قال: كل يشء يف القرآن ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ أنزل بالـــمدينة، 
وكل يشء يف القرآن ﴿ڱ ڱ﴾ أنزل بمكة))).

وعــن علقمــة قــال: كل ما نزل فيــه: ﴿ڱ ڱ﴾، فهــو مكي، وما نــزل فيه: 
﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ فمدين))).

وهذا يف األصل منقول عن ابن مســعود ريض اهلل عنه، فقد قال: قرأنا الـــمفصل 
بمكة حججًا ليس فيه ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ )3).

قــال ابن عطيــة، وغريه: هــو يف ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ صحيــح، وأما ﴿ڱ 
ڱ﴾ فقد يأيت يف الـمدين)4).

وأيضًا فهذا غري مضطرد، فقد استدرك العلـمـاء عىل ذلك سورة النساء فهي مدنية 
باالتفــاق، وأوهلا: ﴿ڱ ڱ﴾ ]النســاء: )[، وســورة احلج فهي مكيــة وفيها: ﴿ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]احلــج: 77[)5)، وســورة البقرة مدنيــة، وفيها: ﴿ڱ 

و»الـــمصنف« البــن أيب شــيبة ))/89)(، و»فضائــل القــرآن« البن كثــري )ص: 7(، و»الدر 
الـمنثور« ))/84(، و»التفسري الكبري« للرازي ))/)8(، و»الربهان« ))/)9)).

»الـــمصنف« البــن أيب شــيبة )0)/))5( )9)0)، وبنحوه جاء عن عكرمــة، وعروة. ينظر:    (((
»الـمصنف« اآلثار: 93)0)، 96)0).

أورده الزيلعــي يف »ختريج أحاديث الكشــاف«، وعزاه البن أيب شــيبة، والواحدي يف »أســباب    (((
النزول«. ينظر: »ختريج أحاديث وآثار الكشاف« ))/49).

»مســتدرك« احلاكــم ))/4))(، و»الـــمصنف« البن أيب شــيبة ))/))5( )9)0)، وأشــار    (3(
السيوطي يف »اإلتقان« إىل ضعفه ))/))(، وينظر: »الربهان« ))/87)).

»تفسري ابن عطية« )5/4(، و»اإلتقان« ))/))).   (4(
وأورده ابن العــريب يف »أحــكام القــرآن« ))/3)5(، وينظر: »الزيادة واإلحســان« ))/79)(    (5(

النوع اخلامس عرش، حتقيق حممد صفا.
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]البقــرة:  ]البقــرة: ))[، وفيهــا: ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾  ڱ ں ں﴾ 
68)[، ولذا فاألقرب محله عىل األمر األغلبي، ال االستيعاب))).

وهبذا ال يمكن اجلزم هبذا الضابط لتحديد الـمكي من الـمدين.

2 ـ النظر باعتبار مكان النزول:

فالـمكي ما نزل بمكة، والـمدين ما نزل بالـمدينة.

وهذا هو الغالب عىل تطبيقاهتم للـــمكي والـــمدين، ولذا فا نزل يف الســفر فإهنم 
حيددونه كأنه قسم مستقل.

فعن قتادة قال: نزلت سورة القصص بني مكة والـمدينة))).

ويف حتديدهم لسورة حممد صىل اهلل عليه وسلـم جاء عن قتادة أنه قال عنها: مدنية 
إال آية منها نزلت بعد حجة الوداع حني خرج من مكة)3).

ويف سورة الـمطففني جاء عن جابر بن زيد: أهنا نزلت بني مكة والـمدينة)4).

3 ـ النظر باعتبار زمان النزول:

فا كان قبل اهلجرة فهو مكي، وإال فهو مدين، وقد يرى البعض أن هذا االصطالح 

»اإلتقان« ))/3)).   (((
»فتح القدير« )57/4)).   (((

»فتح القدير« )5/)5).   (3(
القديــر« )397/5(،  القرطبــي« )9)/50)(، و»فتــح  الـــمسري« )9/)5(، و»تفســري  »زاد    (4(

و»مصاعد النظر« ))/485).
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لـــم يكــن من لدن التابعني وإنا جاء بعدهم، لكن ذهب آخــرون إىل أن هذا الضابط إنا 
عرف عن التابعني))).

وا عدة سور من السور التي نزلت بعد اهلجرة يف غري الـــمدينة  ويدل عليه أهنم عدُّ
أهنــا مدنية، ومن ذلك ســور: براءة، والفتح، والـــمنافقون، فقد عدها احلســن وعكرمة 

مدنية)))، ولـم أعثر عىل ما خيالف ذلك عنها)3).

وعــن عبد اهلل بــن عوف قــال: ذكــروا عند الشــعبي قولــه: ﴿ھ ھ ھ ے 
ے﴾ ]األحقــاف: 0)[، فقيــل: عبد اهلل بن ســالم، فقال: كيف يكون ابن ســالم، وهذه 

السورة مكية؟)4).

ومع ذلك فقد يكون حكمهم بأهنا مدنية من باب األغلب، وعليه فال يمكن اجلزم 
بأن هذا االصطالح درج عليه التابعون.

فوائد معرفة الـمكي والـمدين:

لقد درج الـمصنفون يف كتب علوم القرآن، وأصول التفسري عىل ذكر فائدة معرفة 
الناســخ والـــمنسوخ فائدًة مأخوذة من معرفة الـــمكي، والـــمدين، وربا اقترصوا عىل 

ذلك)5).

»التبيان يف علوم القرآن« )ص: 37).   (((
»دالئل النبوة« للبيهقي )7/)4)، 43)).   (((

»زاد الـمسري« )6/3)3).   (3(
»الـمصنف« البن أيب شيبة )0)/3)5( 97)0).   (4(

»الربهــان« ))/87)(، و»اإلتقــان« ))/))(، و»الزيادة واإلحســان« ))/)6)( النوع الرابع    (5(
عرش، حتقيق حممد صفا.
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وقد سبق اإلشارة إىل فائدة ثانية، وهي الـمنهج الدعوي بمعرفة حال الـمخاطبني، 
والتدرج يف دعوهتم، غري ما يمكن استنباطه من حكم التدرج يف الترشيع.

وقد تبني يل فائدة ثالثة من خالل الـمطالعة يف الـمنقول عن التابعني يف هذا الباب، 
أال وهي: الرتجيح بني األقوال.

فمثــاًل جاء عن أيب برش أنــه قال لســعيد بن جبري يف قوله تعــاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ 
ٺ﴾ ]الرعــد: 43[: أهــو عبد اهلل بن ســالم؟ ولـمـــا كان ســعيد يرى أن هذه الســورة 
مكية))) اســتدل بذلك عىل عدم صحــة هذا القول، فقال أليب برش: هذه الســورة مكية، 

فكيف يكون عبد اهلل؟))).

وسبق نحوه عن الشعبي يف آية األحقاف قريبًا.

وقــد اهتــم التابعون كذلك بوضع بعــض القواعد التي يمكن مــن خالهلا معرفة 
الـمكي من الـمدين.

فمــن ذلك: ما جاء عن عروة قــال: كل يشء نزل عىل رســول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلـــم من القرآن فيه ذكــر األمم والقرون، وما يثبت به الرســول، فإنا نزل بمكة، وما 

كان من الفرائض والسنن نزل بالـمدينة)3).

وعنــه أيضــًا قال: إين ألعلـــم ما نزل من القــرآن بمكة، وما نزل بالـــمدينة، فأما 

وقع اخلالف فيها، فذهب ابن عباس وجابر بن زيد إىل أهنا مدنية، وذهب الباقون ومنهم احلسن،    (((
وابن جبري، وعطاء، وقتادة إىل أهنا مكية. ينظر: »زاد الـمسري« )99/4)).

القديــر«  الـــمنثور« )669/4(، و»فتــح  »تفســري الطــربي« )6)/505( 0555)، و»الــدر    (((
.(9(/3(

»دالئل النبوة« )44/7)(، و»اإلتقان« ))/3)(، و»مصاعد النظر« ))/)6)).   (3(
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ما نزل بمكة فرضب األمثال، وذكر القرون، وأما ما نزل بالـمدينة فالفرائض، واحلدود، 
واجلهاد))).

وقد تلقف العلـمـاء هذه الضوابط والقواعد، وأعملوا النظر الستخراج مثيالهتا.

قال اجلعربي: لـمعرفة الـمكي والـمدين طريقان: ساعي وقيايس.

فالساعي: ما وصل إلينا نزوله بأحدمها.

والقيــايس: كل ســورة فيها ﴿ڱ ڱ﴾ فقــط، أو ﴿ٿٿ ﴾، أو أوهلا حرف 
هتجٍّ ســوى الزهراوين، والرعد، وفيها قصة آدم وإبليس ســوى البقرة فهي مكية، وكل 
ســورة فيها قصص األنبياء، واألمم اخلالية مكية، وكل ســورة فيهــا فريضة أو حد فهي 

مدنية))).

وقال مكي: كل سورة فيها ذكر الـمنافقني فمدنية، وزاد غريه: سوى العنكبوت)3).

وقيل أيضًا: كل سورة فيها سجدة فهي مكية)4).

وقد يكون الرتجيح بني كون هذه اآلية مكية، أو مدنية بمرجح خارجي من معرفة 
الزمان الذي ُفِرَض فيه الصالة والزكاة مثاًل.

فعن احلســن يف قوله تعاىل: ﴿گ گ گ﴾ ]غافر: 55[ قــال عنها: مدنية؛ ألن 
الصلوات نزلت بالـمدينة)5).

»الـمصنف« البن أيب شيبة )0)/3)5( 98)0).   (((
»اإلتقان« ))/3)(، و»الزيادة واإلحســان« ))/80)(، النوع اخلامس عرش حتقيق حممد صفا،    (((

و»مصاعد النظر« ))/)6)).
»اإلتقان« ))/3)).   (3(
»اإلتقان« ))/3)).   (4(

»فتح القدير« )479/4(، و»زاد الـمسري« )05/8)).   (5(
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ويف سورة لقان الـمكية استثنى احلسن أيضًا قوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]لقان: 4[، فقال عنها: مدنية؛ ألن الصالة والزكاة مدنيتان))).

الـمكي والـمدين من السور:

أحــاول هنا أن أســتعرض عىل ســبيل االختصــار واإلمجال مــا ورد يف ذلك عن 
التابعني.

فقد أخرج البيهقي يف »دالئل النبوة« بسنده عن عكرمة واحلسن قاال: أنزل اهلل من 
القرآن بمكة: ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾، ﴿ڈژ ژ﴾، والـــمزمل، والـمدثر، و﴿ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ﴾، و﴿ٱ ٻ ٻ ﴾، و﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾، و﴿ڳ ڳ ڳ﴾، والفجــر، 
والضحــى، واالنــرشاح ﴿ۀ ہ﴾، والعــرص، والعاديــات، والكوثــر، و﴿ژ﴾، 

و﴿ڇ ڇ ڍ  والفلــق،   ،﴾ و﴿گ گ  و﴿ٱ ٻ ٻ﴾،  و﴿ٹ﴾، 
و﴿ٱ  و﴿ٱ ٻ﴾،  و﴿ٱ ٻ﴾،  والنجــم،  و﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾،  ڍ﴾، 

ٻ﴾، و﴿ٱ ٻ ٻ﴾، و﴿ٱ ٻ﴾، و﴿ٱ ٻ﴾، والقارعة، و﴿ ژ 
ژ ڑ ڑ ﴾، واهلمزة، والـــمرسالت، و﴿ٱٻ ٻ ٻ﴾، و﴿ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴾، 
والفرقــان،  ويــس،  واجلــن،  و﴿ٱٻ ٻ﴾،  و﴿ھ ھ﴾،  و﴿ٱ ٻ﴾، 
والـــمالئكة، وطه، والواقعة، وطسم، وطس، وطسم، وبني إرسائيل، وهود، ويوسف، 
وأصحاب احلجر، واألنعام، والصافات، ولقان، وسبأ، والزمر، وحم الـــمؤمن، وحم 
الدخان، وحم السجدة، وحم عسق، وحم الزخرف، واجلاثية، واألحقاف، والذاريات، 
والغاشية، وأصحاب الكهف، والنحل، ونوح، وإبراهيم، واألنبياء، والـمؤمنون، وألـم 
الســجدة، والطــور، و﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾، واحلاقــة، و﴿ڭ ڭ﴾، و﴿ٱ ٻ  ﴾، 

»فتح القدير« )33/4)(، و»زاد الـمسري« )4/6)3).   (((
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﴾، والروم، والعنكبوت))). والنازعات، و﴿ڀ ڀ ٺ ﴾، و﴿ٱ ٻ ٻ 

وما نزل بالـمدينة:

﴿ڭ ۇ﴾، والبقــرة، وآل عمــران، واألنفــال، واألحــزاب، والـمـــائدة، 
والـــممتحنة، والنســاء، و﴿ٹ ڤ﴾، واحلديــد، وحممد، والرعد، والرمحـــن، و﴿ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ﴾، والطــالق، و﴿ڄ ڄ﴾، واحلــرش، و﴿ۇئ﴾، و﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾، 

والصف، واجلمعة، والتغابن، والفتح، وبراءة.

وعن قتــادة قال: البقرة، وآل عمران، والنســاء، والـمـــائدة، واألنفــال، وبراءة، 
والرعد، والنحل، واحلجر، والنور، واألحزاب، وحممد، والفتح، واحلجرات، والرمحن، 

واحلديــد إىل ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴾ عــرش متواليات، و﴿ٹ ڤ﴾، و﴿ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ﴾، قال: هذا مدين، وسائر القرآن مكي))).

وقد ذكر الزهري يف كتابه »الناسخ والـــمنسوخ« الـــمكيَّ والـــمدينَّ مرتبًا جلميع 
ســور الـــمصحف حســب ترتيب النزول، مبتدئًا بالعلق، ومنتهيًا بالـــمطففني فيا أنزل 

بمكة، وعدته )85( سورة.

ثم ذكر الـــمدين من الســور فابتدأ بالفاحتة فالبقرة، وانتهى بالتوبة، وعدهتا )9)( 
سورة.

»فضائل القرآن« البن الرضيس )ص: 33( 7)، و»مجال القراء« ))/7(، و»لطائف اإلشارات«    (((
))/8)(، و»فنون األفنان« )ص: 338(، و»بصائر ذوي التمييز« ))/98).

»الناســخ والـــمنسوخ« لقتــادة )ص: )5(، و»الربهــان« ))/93)(، و»اإلتقــان« ))/8)(،    (((
و»دالئل النبوة« )43/7)(، و»الزيادة واإلحســان«، النوع الرابع عرش ))/65)( حتقيق حممد 

صفا.
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ثم قــال: وآخــر ما نزلت هــذه اآلية قولــه تعــاىل: ﴿ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ اآليتني ]البقرة: 8)) ـ 9))[))).

وأمــا عىل ســبيل التفصيــل: فقد راجعــت عدة تفاســري كابن عطيــة، والبغوي، 
وابن كثري، وابن أيب حاتم، فلـم أرهم يتمون كثريًا بتحديد الـمكي والـمدين.

ورأيت القرطبي، وابن اجلوزي، والشوكاين يتمون بذلك أكثر منهم، وال سيا يف 
نقلهم الختالف التابعني، وفيا ييل بيان السور الـمختلف فيها، ومدى عناية الـمفرسين 

بنقل أقواهلم يف ذلك))):

ســورة الفاحتة: اختلفــوا، فقيل: إهنــا مكية، قالــه عيل بن أيب طالب، واحلســن، 
وأبو العالية، وقتادة. وقال أبو هريرة، وجماهد، وعطاء اخلراساين: إهنا مدنية)3).

ســورة البقرة: مدنية، قاله ابن عباس، واحلســن، وجماهــد، وعكرمة، وجابر بن 
زيد، وقتادة)4).

سورة النساء: مكية، قاله احلسن، وجماهد، وجابر بن زيد، وقتادة)5).

سورة الـمـائدة: قال ابن عباس: إهنا مدنية، وتبعه عىل ذلك قتادة)6).

سورة األنعام: روى جماهد، عن ابن عباس: أهنا مكية، وهو قول احلسن، وقتادة، 

ينظر األثر يف: »الناسخ والـمنسوخ« للزهري )ص: 37، )4).   (((
وغالبه راجعت فيه »زاد الـمسري«.   (((

»زاد الـمسري« ))/0)(، و»تفسري اخلازن« ))/5)(، و»مجال القراء« ))/))).   (3(
»زاد الـمسري« ))/9)).   (4(

»زاد الـمسري« ))/)(، و»الـمحرر الوجيز« )5/4).   (5(
»زاد الـمسري« ))/67)(، و»فتح القدير« ))/3).   (6(
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وجابر بن زيد. وروى أبو صالح، عن ابن عباس: أهنا مكية، نزلت مجلة واحدة ونزلت 
لياًل، وكذبوها من ليلتهم غري ســت آيــات ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴾ 

]األنعام: )5) ـ 57)[))).

سورة األعراف: روى أبو صالح، عن ابن عباس: أهنا من الـمكي، وهو الـمروي 
عن احلســن، وجماهد، وعكرمة، وعطــاء، وجابر بن زيد، وقتادة، وروي عن ابن عباس 
وقتــادة: أهنا مكية إال مخس آيات، أوهلا قوله تعاىل: ﴿ھ ھ ھ﴾ ]األعراف: 63) 

ـ 68)[))).

ســورة يونس: مكية، وعن قتادة: فيها من الـــمدين قوله: ﴿ىئ ىئ ی ی ی 
ی جئ حئ مئىئ﴾ ]يونس: 40[)3).

سورة هود: مكية، واستثنى قتادة قوله: ﴿ہ ھ ھ ھ ﴾ ]هود: 4))[)4).

سورة الرعد: اختلفوا فقيل: إهنا مكية، وهو مروي عن احلسن، وابن جبري، وقتادة، 
وابــن أيب طلحة، عن ابن عباس. وقيل مدنية: وهو مروي عن عطاء، وابن عباس، وبه 

قال جابر بن زيد)5).

ســورة النحل: مكيــة، قاله ابن عبــاس، واحلســن، وعكرمة، وعطــاء، وخالف 

»زاد الـــمسري« )3/)(، و»الزيــادة واإلحســان« ))/83)( النوع اخلامس عــرش، حتقيق حممد    (((
صفا.

»زاد الـمسري« )64/3)(، و»فتح القدير« )87/3)(، و»مصاعد النظر« ))/8))).   (((
»زاد الـــمسري« )3/4(، و»مجــال القــراء« ))/))(، و»مصاعد النظــر« ))/)6)(، و»البحر«    (3(

.((((/5(
»زاد الـمسري« )4/)7(، و»مصاعد النظر« ))/70)(، و»البحر« )00/5)).   (4(

»زاد الـمسري« )99/4)(، و»دالئل النبوة« أليب نعيم ))/66(، و»مصاعد النظر« ))/89)).   (5(
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جابر بن زيد، فجعل من أوهلا أربعني آية مكية، وبقيتها نزلت بالـمدينة))).

سورة اإلرساء: مكية، واستثنى ابن عباس ثان آيات، وبه قال قتادة))).

ســورة الكهف: مكية يف رواية عن ابن عباس، وبه قال احلســن، وجماهد، وقتادة. 
وروي عن ابن عباس استثناء قوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ 

]الكهف: 8)[)3).

سورة الفرقان: مكية، قال بذلك ابن عباس، واحلسن، وجماهد، وعكرمة، وقتادة، 
وحكي عن ابن عباس وقتادة استثناء ثالث آيات)4).

سورة الشعراء: مكية، واستثنى ابن عباس، وقتادة أربع آيات)5).

ســورة القصص: مكية، قال به احلســن، وعطاء، وعكرمة، واســتثنى ابن عباس 
منها آية)6).

ســورة العنكبوت: مكية، وبه قال احلسن، وقتادة، وعطاء، وجابر بن زيد. وقيل: 
مدنية، جاء يف رواية عن ابن عباس، وقتادة)7).

»زاد الـــمسري« )6/4)4(، و»فتــح القديــر« )46/3)(، و»الربهــان« ))/00)(، و»مصاعد    (((
النظر« ))/09)).

»زاد الـــمسري« )69/5(، و»فتــح القديــر« )49/3)(، و»مجال القــراء« ))/3)(، و»مصاعد    (((
النظر« ))/)8)).

وينظر: »زاد الـمسري« )5/(، و»مصاعد النظر« ))/40)).   (3(
»زاد الـمسري« )6/)7)(، و»البحر الـمحيط« )480/6).   (4(

»زاد الـمسري« )4/6))(، و»مجال القراء« ))/)5)(، و»مصاعد النظر« ))/4)3).   (5(
»زاد الـمسري« )00/6)(، و»فتح القدير« )79/4)(، و»مجال القراء« ))/5)).   (6(
»زاد الـمسري« )53/6)(، و»فتح القدير« )4/)9)(، و»مجال القراء« ))/5)).   (7(
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سورة لقان: مكية، قاله عطاء، واحلسن، واستثنى قتادة منها قوله سبحانه: ﴿ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴾))).

ســورة الزمر: مكيــة، قالــه ابن عباس، واحلســن، وجماهــد، وعكرمــة، وقتادة، 
وجابر بن زيد. واستثنى ابن عباس ثالث آيات منها نزلت بالـمدينة))).

سورة الـمؤمنون: مكية، قاله ابن عباس، واحلسن، وجماهد، وعكرمة، وقتادة)3). 
وحكي عن ابن عباس وقتادة استثناء آيتني منها نزلتا بالـمدينة)4).

ســورة الشــورى: مكية، قالــه ابن عباس، وعكرمــة، وجماهد، وقتــادة، وعطاء، 
وجابر بن زيد. واستثنى ابن عباس وقتادة أربع آيات منها أنزلت بالـمدينة)5).

ســورة اجلاثية: مكية، وبه قال ابن عباس، واحلســن، وعكرمة، وجابر، وجماهد، 
وقتادة، واستثنى ابن عباس وقتادة آية منها)6).

ســورة حممد: مدنية، قاله اجلمهور، واستثنى ابن عباس وقتادة آية نزلت عليه بعد 
حجة الوداع. وقيل: مكية، قاله الضحاك، والسدي)7).

»زاد الـــمسري« )4/6)3(، و»فتــح القديــر« )33/4)(، و»مجال القــراء« ))/5)(، و»البحر    (((
الـمحيط« )83/7)).

للطــرباين  الكبــري«  و»الـــمعجم   ،)358/4( القديــر«  و»فتــح   ،)(6(/7( الـــمسري«  »زاد    (((
)))/97)(، و»مصاعد النظر« ))/))4(، و»مجال القراء« ))/6)).

»فتح القدير« )47/4)(، و»مجال القراء« ))/6)(، و»زاد الـمسري« )04/7)).   (3(
»زاد الـمسري« )08/7)(، و»فتح القدير« )479/4).   (4(

»زاد الـــمسري« )7/)7)(، و»فتح القدير« )537/4(، و»مصاعد النظر« ))/449(، و»البحر    (5(
الـمحيط« )507/7).

»زاد الـــمسري« )354/7(، و»فتــح القديــر« )3/5(، و»مجــال القــراء« ))/7)(، و»الزيــادة    (6(
واإلحسان« ))/304( النوع اخلامس عرش، حتقيق حممد صفا.

»زاد الـمسري« )395/7(، و»فتح القدير« )8/5)(. وهذا يؤكد أن الضابط الزمني باهلجرة لـم    (7(
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سورة ق: مكية، وبه قال ابن عباس، واحلسن، وجماهد، وعكرمة، وعطاء، وقتادة، 
وعامر، وحكي عن ابن عباس وقتادة االستثناء))).

سورة النجم: مكية، وروي االستثناء عن ابن عباس، وقتادة))).

ســورة الرمحن: مكية، وبه قال ابن عباس، واحلســن، وعطــاء. وقيل: مدنية، وبه 
قال ابن مسعود، ورواه العويف عن ابن عباس)3).

ســورة الواقعة: مكية، وبه قال ابن عباس، واحلســن، وعطاء، وعكرمة، وقتادة، 
وجابر، وجاء عن ابن عباس استثناء آية منها)4).

سورة احلديد: مدنية، وبه قال ابن عباس، واحلسن، وجماهد، وعكرمة، وجابر بن 
زيد، وقتادة. وقيل: مكية، وبه قال عطاء بن السائب)5).

ســورة الـــمجادلة: مدنيــة، وبه قــال ابن عباس، واحلســن، وجماهــد، وعكرمة، 
واستثنى ابن السائب آية. وقيل: مكية إال عرش آيات فمدنية، وبه قال عطاء)6).

ســورة الصف: مدنية، وبه قال ابن عباس، واحلســن، وجماهد، وعكرمة، وقتادة. 
وقيل: مكية، وبه قال عطاء بن يسار)7).

يكن مشهورًا عندهم.
»زاد الـمسري« )30/8(، و»مجال القراء« )))/7)(، و»فتح القدير« )70/5).   (((
»زاد الـمسري« )8/)6(، و»فتح القدير« )03/5)(، و»مجال القراء« ))/7)).   (((

»زاد الـمسري« )05/8)(، و»فتح القدير« )30/5)(، و»مجال القراء« ))/8)).   (3(
»زاد الـــمسري« )30/8)(، و»فتــح القدير« )46/5)(، و»مصاعد النظــر« )50/3(، و»مجال    (4(

القراء« ))/8)).
»زاد الـمسري« )60/8)(، و»اإلتقان« ))/46).   (5(

»زاد الـمسري« )80/8)(، و»فتح القدير« )5/)8)(، و»مصاعد النظر« )67/3).   (6(
»زاد الـمسري« )49/8)(، و»فتح القدير« )8/5))).   (7(
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ســورة التغابن: مدنية، وبه قال ابن عباس، واحلسن، وجماهد، وعكرمة، وقتادة. 
وقيل: مكية، وبه قال عطاء بن يسار))).

ســورة التحريــم: مدنية، وخالف قتادة، وقال: إن الـــمدين منهــا إىل رأس العرش 
اآليات، والباقي مكي))).

ســورة الدهر: مدنيــة، وبه قال جماهد، وقتــادة، واجلمهور، واحلســن، وعكرمة، 
واستثنى احلسن، وعكرمة آية منها. وقيل: مكية، حكي عن ابن عباس)3).

سورة الـمرسالت: مكية، واستثنى ابن عباس، وقتادة آية منها)4).

سورة الـــمطففني: مكية، وبه قال ابن مسعود. وقيل: مدنية، وبه قال ابن عباس، 
واحلسن، وعكرمة، وقتادة، واستثنى ابن عباس، وقتادة ثان آيات، وقال جابر بن زيد: 

إهنا نزلت بني مكة والـمدينة)5).

ســورة التني: مكية، وبه قال ابن عباس يف رواية، واحلسن، وعطاء. وقيل: مدنية، 
وبه قال ابن عباس، وقتادة)6).

ســورة الزلزلة: مكية يف رواية عن ابن عباس، وابن مســعود، وعطاء، وجابر بن 
زيد. وقيل: مدنية، وبه قال ابن عباس، وقتادة، واجلمهور)7).

»زاد الـمسري« )79/8)(، و»فتح القدير« )34/5)).   (((
»الزيادة واإلحسان« ))/307(، النوع اخلامس عرش، حتقيق حممد صفا.   (((

»زاد الـــمسري« )7/8)4(، و»مصاعد النظر« )43/3)(، و»تفسري الـمـــاوردي« )365/4(،    (3(
ومقدمة »عني الـمعاين يف تفسري الكتاب العزيز« ))/6)).

»زاد الـمسري« )443/8(، و»فتح القدير« )355/5).   (4(
»زاد الـمسري« )9/)5(، و»فتح القدير« )397/5(، و»مجال القراء« ))/9)).   (5(

»زاد الـمسري« )68/9)(، و»فتح القدير« )464/5).   (6(
»زاد الـمسري« )9/)0)(، و»فتح القدير« )478/5(، و»مصاعد النظر« )30/3)).   (7(
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ســورة العاديات: مكية، وبه قال ابن مسعود، وعطاء، وعكرمة، وجابر بن زيد. 
وقيل: مدنية، وبه قال ابن عباس، وأنس، وقتادة))).

ســورة العرص مكية، وبه قــال اجلمهور، وابن عباس وابن الزبــري. وقيل: مدنية، 
وبه قال جماهد، وقتادة))).

سورة الـمـاعون: مكية، قاله اجلمهور، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وابن عباس 
يف رواية. وقيل: مدنية، وبه قال ابن عباس، وقتادة)3).

ســورة الكوثــر: مكية، وبه قــال ابن عباس، واجلمهــور. وقيل: مدنيــة، وبه قال 
احلسن، وجماهد، وعكرمة، وقتادة)4).

ســورة الكافرون: مكية، وبه قال ابن مســعود، واحلســن. وقيــل: مدنية، قال به 
قتادة)5).

ســورة اإلخالص: مكيــة، وبه قال ابن مســعود، واحلســن، وعطــاء، وعكرمة، 
وجابر. وقيل: مدنية، وبه قال ابن عباس، وقتادة، والسدي)6).

ســورة الفلق: مكية يف رواية عن ابن عباس، وبه قال احلســن، وعطاء، وعكرمة، 

»زاد الـــمسري« )06/9)(، و»فتــح القدير« )5/)48(، و»مجال القــراء« ))/9)(، و»مصاعد    (((
النظر« )37/3)).

»زاد الـمسري« )4/9))(، و»فتح القدير« )5/)49).   (((
»زاد الـــمسري« )43/9)(، و»فتــح القدير« )499/5(، و»مجال القــراء« ))/9)(، و»مصاعد    (3(

النظر« )3/)5)).
»زاد الـمسري« )47/9)(، و»مصاعد النظر« )55/3)).   (4(
الـمرجع السابق )9/)5)(، و»فتح القدير« )505/5).   (5(

»زاد الـمسري« )64/9)(، و»مجال القراء« ))/9)(، و»مصاعد النظر« )79/3)).   (6(
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وجابر بن زيد. وقيل: مدنية، يف رواية عن ابن عباس، وبه قال قتادة))).

سورة الناس: مكية يف رواية عن ابن عباس. وقيل: مدنية، يف رواية أخرى عنه))).

ومن جمموع الروايات تبني يل أن أكثرهم عناية بذلك قتادة؛ بدليل كثرة الـــمروي 
عنــه، مــع ما امتاز به من الدقة يف هــذا الباب، يدل عليه كثرة تفصيلــه يف اآليات، وبيان 
اآليات الـمستثناة من السور، كا يعد جابر بن زيد أكثرهم خمالفة للجمهور، وسعيد بن 

جبري أقلهم رواية يف ذلك)3).

6 ـ الـمحكم والـمتشابه:

قال اهلل تعاىل: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]الزمر: 3)[، فوصف القرآن 
كله بأنه متشابه، وقال تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]هود: )[، فوصف القرآن كله بأنه 
حمكم، وقال سبحانه: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴾ ]آل عمران: 7[، فوصف 

القرآن بأن منه الـمتشابه، ومنه الـمحكم.

وليــس بينها تعارض، فالـــمتشابه الذي يعم القرآن كله هو أن آياته يشــبه بعضها 
بعضــًا يف القوة واإلحكام، والبيــان، والفصاحة، والتحدي هبــا، وإجزائها يف القراءة يف 

الصالة، وكوهنا هدى وشفاء، ونحو ذلك، فكلها متشاهبة هبذا االعتبار.

واإلحــكام يف القرآن كله أن آياته كلها معجــزة، وال ينقض بعضها بعضًا، وليس 

»زاد الـمسري« )70/9)(، و»مصاعد النظر« )98/3)).   (((
»زاد الـمسري« )77/9)(، و»فتح القدير« )5/))5).   (((

بلــغ جمموع ما جاء عن قتادة )54( رواية، منها )4)( قال فيها باالســتثناء، وبلغت عن احلســن    (3(
)34(، وعن عكرمة )6)(، وعن جابر بن زيد )0)(، وعن جماهد )9)(، وعن عطاء )4)(، يف 

حني كانت الـمرويات عن سعيد بن جبري روايتني فقط.
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بينهــا تعــارض، وهــذا ال يرد عليــه النســخ؛ ألن اآليات الـــمنسوخة حمكمــة من وجه 
اإلعجاز، والفصاحة، ونحو ذلك))).

وأما كون بعض اآليات حمكًا، والبعض اآلخر متشاهبًا، فهذا ليس بمعنى التشابه، 
أو اإلحكام الذي يعم كل منها القرآن كله، بل له معنى آخر.

وهنا وقع االختالف واالشــتباه يف الـــمراد باإلحكام والتشــابه الذي ال يعم كل 
آيات القرآن.

وقد اختلف العلـمـــاء حــول معنى هذا اإلحكام، والتشــابه اخلــاص، وتنوعت 
عبارات الـمفرسين يف ذلك تنوعًا واضحًا:

فقيل الـــمحكم: ما عرف الـــمراد منه، إمــا بالظهور وإما بالتأويل، والـــمتشابه: 
ما اســتأثر اهلل بعلـــمه كقيام الســاعة وخروج الدجــال، واحلروف الـــمقطعة يف أوائل 

السور))).

وقيل: الـمحكم: ما وضح معناه، والـمتشابه: نقيضه.

وقيل: الـمحكم: ما ال حيتمل من التأويل إال وجهًا واحدًا، والـمتشابه: ما احتمل 
أوجهًا.

وقيل: الـمحكم: ما كان معقوَل الـمعنى، والـمتشابه: بخالفه كأعداد الصلوات، 
واختصاص الصيام برمضان دون شعبان.

»اإلتقان« ))/3(، و»تفسري الـمنار« )63/3)(، و»الزيادة واإلحسان« )3/)70( النوع )96(    (((
حتقيق: إبراهيم الـمحمود.

قال الشعبي يف تفسري احلروف الـــمقطعة: إهنا من الـــمتشابه نؤمن بظاهرها، ونكل العلـــم فيها    (((
إىل اهلل عز وجل. ينظر: »الربهان« ))/73)).
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وقيل الـــمحكم: ما استقل بنفسه، والـــمتشابه: ما ال يســتقل بنفسه إال برده إىل 
غريه.

وقيل الـمحكم: ما تأويله تنزيله، والـمتشابه: ما ال يدرك إال بالتأويل.

وقيل: الـمحكم: ما لـم تكرر ألفاظه، ومقابله: الـمتشابه.

وقيل الـمحكم: الفرائض، والوعد، والوعيد، والـمتشابه: القصص، واألمثال))).

وبعض هذه األقوال مأخوذ عن السلف، وأما سائرها فمختلف.

ولـــم يقترص األمر عىل هذا االختالف فحسب، بل تعداه إىل القول بأن الـــمتشابه 
ال حيلــة ألحد إىل معرفته، ومعرفــة معانيه؛ ألن اهلل يقــول: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾ ]آل 

عمران: 7[ عىل قراءة الوقف عىل لفظ اجلاللة، بل صاروا ينكرون عىل من قرأ بالوصل ﴿ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]آل عمران: 7[.

قال ابن السمعاين: لـــم يذهب إىل القول األول ـ أي: الوصل ـ إال رشذمة قليلة، 
واختاره العتبي.

وقال: وقد كان يعتقد مذهب أهل السنة، لكنه سها يف هذه الـمسألة.

قال: وال غرو فإن لكل جواد كبوة، ولكل عالـم هفوة))).

والقــول بالوصل الذي بالغ ابن الســمعاين يف رده هو الـــمروي عن ابن عباس، 
ض بَمن قاله بأنه ليس  وجماهد، وصححه النووي، واســتظهره ابن احلاجب، فكيف يعرِّ

عىل مذهب السنة؟!.

»اإلتقان« ))/3).   (((

»اإلتقان« ))/4).   (((
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ومن هــذا االختالف، وذلك التناقض نشــأ من يقــول: إن يف القرآن ما ال يدرك 
معنــاه، فحجب القرآن عــن هدايته للناس، وصار الـــمتشابه ال حيل ألحــد أن يفرسه، 
أو يتكلـــم يف معانيه، بل تعدى ذلك إىل آيات الصفات، فعطلت معانيها، وصار التأويل 

هو الغالب، واضطراهبم يف تأويلها أعظم من اختالفهم يف معنى الـمتشابه))).

ويوضح لنا حممد رشيد رضاـ  رمحه اهلل ـ ما وجده يف كتب التفسري من االختالف، 
فيقول عند تفســري آية آل عمران: اعلـــم أنه ليس يف كتب التفســري الـــمتداولة ما يروي 
الغليــل يف هذه الـــمسألة، ومــا ذكرناه آنفــًا هو صفــوة ما قالوه، وخريه كالم األســتاذ 

اإلمام))).

وقــد رأينــا أن نرجع بعد كتابته إىل كالم يف الـــمتشابه والتأويل لشــيخ اإلســالم 
أمحد بن تيمية، كنا قرأنا بعضه من قبل يف تفسريه لسورة اإلخالص، فرجعنا إليه، وقرأناه 
بإمعــان، فإذا هو منتهى التحقيق والعرفان، والبيــان الذي ليس وراءه بيان، أثبت فيه أنه 
ليس يف القرآن كالم ال يفهم معناه، وأن الـمتشابه إضايف إذا اشتبه فيه الضعيف ال يشتبه 
فيــه الراســخ، وأن التأويل الذي ال يعلـــمه إال اهلل تعاىل هو ما تــؤول إليه تلك اآليات 
يف الواقــع ككيفيــة صفات اهلل تعاىل، وكيفية عالـــم الغيب من اجلنــة، والنار، وما فيها، 
فال يعلـــم أحد غريه تعاىل كيفية قدرته، وتعلقها باإلجياد، واإلعدام، وكيفية استوائه عىل 
العــرش، مع أن العرش خملوق له، وقائم بقدرتــه، وال كيفية عذاب أهل النار، وال نعيم 

أهل اجلنة كا قال تعاىل يف هؤالء: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾ ]السجدة: 7)[.

فليســت نار اآلخرة كنار الدنيا، وإنا هي يشء آخر، وليست ثمرات اجلنة، ولبنها 
وعسلها من جنس الـمعهود لنا يف هذا العالـم، وإنا هو يشء آخر يليق بذلك العالـم... 

»اإلتقان« ))/4(، و»الزيادة واإلحسان« )756/3( النوع )96(، حتقيق إبراهيم الـمحمود.   (((
أي: حممد عبده رمحه اهلل.   (((
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إىل أن قــال: إنــا غلط الـــمفرسون يف تفســري التأويــل يف اآلية؛ ألهنم جعلوه بالـــمعنى 
االصطالحي، وإن تفســري كلـمـــات القرآن بالـــمواصفات االصطالحية قد كان منشأ 

غلط يصعب حرصه))).

وهذا الكالم من السيد رشيد رضا سديد، وقامت األدلة عليه، ويأيت بعضها.

والـــمقصود هنا بيان الـــمحكم من الـــمتشابه، ثم تقرير أن الـــمتشابه يدرك منه 
معنى، وأن التأويل الذي ال يعلـــمه إال اهلل غري هذا الـــمعنى الذي يدرك من الـمتشابه، 

وليس الـمنقول عن السلف، والتابعني مما خيالف هذا.

فقد سئل سعيد بن جبري: ما الـمحكم؟ قال: الـمفصل))).

وأكثر السلف عىل أن الـــمتشابه هو الـــمنسوخ، وهو الـمأثور عن ابن عباس)3)، 
وابن مسعود)4)، وقتادة)5)، والربيع)6)، والضحاك)7)، والسدي)8).

ومعلوم أن القول بأن هذا هو الـــمتشابه ال ينفي علـمنا بمعناه، فإنه من الـمعلوم 
قطعًا باتفاق الـمسلـمني أن الراسخني يعلـمون معنى الـمنسوخ، وعليه فيكون الـمتواتر 

عنهم أن الراسخني يعلـمون معنى الـمتشابه)9).

»تفسري الـمنار« )3/)7)).   (((
»الـمعرفة« ))/)4)، 5)5).   (((

»تفسري الطربي« )74/6)( 6573، 6575.   (3(
»تفسري الطربي« )75/6)( 6576.   (4(

»تفسري الطربي« )75/6)( 6577، 6578.   (5(
الـمرجع السابق )76/6)( 6579.   (6(

الـمرجع السابق )76/6)( 6580، 6584.   (7(
الـمرجع السابق )86/6)( )660.   (8(

»تفسري الـمنار« )3/)9)).   (9(
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ونقل عن السلف أيضًا يف معنى الـمحكم، والـمتشابه: أن الـمحكم: ما أحكم اهلل 
فيه بيان حالله وحرامه، والـــمتشابه من اآليات: ما أشبه بعضه بعضًا من الـمعاين، وإن 

اختلفت ألفاظه. وهذا قول جماهد)))، وهو ال يعني أن الـمتشابه ال يعلـمه إال اهلل.

وقريب منه الـــمنقول عن السدي أن الـمحكم هو: هؤالء اآليات التي أوىص هبا 
من حمكم القرآن: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴾ ]األنعام: )5)[))).

قال ابن عباس عنها: أمجعت عليها رشائع اخللق، ولـم تنسخ قط يف مكة)3).

وقال آخرون: الـمحكات: ما لـم حيتمل من التأويل غري وجه واحد، والـمتشابه 
منها: ما احتمل من التأويل أوجهًا.

جاء هذا عن حممد بن جعفر بن الزبري)4)، وُنقل عن الشافعي، وأمحد)5).

وقال غريهم: الـمحكم: ما أحكم اهلل فيه من آي القرآن، وقصص األمم ورسلهم 
الذيــن أرســلوا إليهم مفصلة ببيان ذلك لـــمحمد وأمته، والـــمتشابه: هو ما اشــتبهت 

»تفســري الطربي« )77/6)( 6585، وقد روى البخاري يف »صحيحه« معلقًا تفسري هذه اآلية    (((
عــن جماهد: ﴿ڱ ڱ ں﴾، قــال جماهد: احلالل واحلــرام ﴿ڻ ڻۀ﴾ يصدق بعضها 

بعضــًا كقوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾، وكقوله جل ذكره: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ﴾، وكقولــه: ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾. ينظــر: »صحيح البخاري«، كتاب 
التفســري، بــاب: ﴿ڱ ڱ ں﴾، و»الفتــح« )09/8)(، والبخاري ـ رمحه اهلل ـ ســاق قول 

جماهد، ولـم يسق قول غريه يف هذه اآلية.
واألثر أخرجه الطربي يف »تفسريه« )))/8))( )6)4).   (((

»تفسري القرطبي« )567/4)، 568)).   (3(
»تفسري الطربي« )77/6)( 6587.   (4(

»تفسري الـمنار« )93/3)).   (5(
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األلفاظ به من قصصهم عند التكرير يف السور، بقصة باتفاق األلفاظ واختالف الـمعاين، 
وبقّصة باختالف األلفاظ، واتفاق الـمعاين، وجاء هذا عن ابن زيد))).

وقال آخرون: بل الـــمحكم مــن آي القرآن: ما عرف العلـمـــاء تأويله، وفهموا 
معناه وتفسريه، والـمتشابه: ما لـم يكن ألحد إىل علـمه سبيل مما استأثر اهلل بعلـمه دون 

خلقه، وهو مروي عن جابر بن عبد اهلل بن رئاب))).

ورجحــه الطــربي فقال: وهذا القــول الذي ذكرنــاه عن جابر بن عبد اهلل أشــبه 
بتأويــل اآليــة، وذلك أن مجيع ما أنزل اهلل عز وجل من آي القرآن عىل رســوله صىل اهلل 
عليه وسلـــم فإنا أنزله عليه بيانًا له، وألمته، وهدى للعالـــمني، وغري جائز أن يكون فيه 
ما ال حاجــة هبم إليــه، وال أن يكون فيه ما هبــم إليه احلاجة، ثم ال يكون هلم إىل علـــم 

تأويله سبيل.

ثم ذكر مثاالً للـــمتشابه، وهو عدد ســنني هذه األمة حتــى اآليات... إىل أن قال: 
فإذا كان الـــمتشابه هو ما وصفنا، فكل ما عــداه حمكم؛ ألنه لن خيلو من أن يكون حمكًا 
بأنــه بمعنــى واحد ال تأويَل له غري تأويل واحد، وقد اســتغنى بســاعه عــن بيان يبينه، 
أو يكــون حمكــًا، وإذا كان ذا وجوه وتأويــالت وترصف يف معان كثــرية، فالداللة عىل 
الـمعنى الـمراد منه إما من بيان اهلل تعاىل ذكره عنه، أو بيان رسوله صىل اهلل عليه وسلـم 

ألمته، ولن يذهب علـم ذلك من علـمـاء األمة لـمـا قد بيَّنا)3).

وهــذا الــذي قاله الطــربي جيــد، إال أن الـــمتشابه ال ينحــرص يف التأويل الذي 
ال يعلـمه إال اهلل وال يعلـمه الراسخون؛ أي: يف قوله: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾ بالوقف، 

»تفسري الطربي« )78/6)( 6588.   (((
»تفسري الطربي« )80/6)(، ))/7))( 46).   (((

»تفسري الطربي« )6/)8) ـ 80)(، و»الربهان« ))/73).   (3(
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وهو العاقبة، وما يؤول إليه األمر، فإنه إذا أريد به التفسري فالراسخون يف العلـم يعلـمونه 
أيضًا، وهي قراءة من وصل وقرأ ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ﴾، وهبذا يوفق بني 
قراءيت الوقف عىل لفظ اجلاللة، والوصل با بعدها، وهذا ظاهر الـــمنقول عن التابعني، 
وهلذا قال احلسن البرصي: ما أنزل اهلل آية إال وهو حيب أن يعلـــم يف ماذا أنزلت؟ وماذا 

عني هبا؟)))، ولـم يستثِن احلسن متشاهبًا وال غريه.

وقال جماهد: عرضت الـــمصحف عىل ابن عباس من أوله إىل آخره ثالث مرات 
أقفه عند كل آية، وأسأله عنها.

قال شيخ اإلسالم: فهذا ابن عباس حرب األمة، وهو أحد من كان يقول: ال يعلـم 
تأويله إال اهلل، جييب جماهدًا عن كل آية يف القرآن، وهذا هو الذي محل جماهدًا ومن وافقه 
كابن قتيبــة عــىل أن جعلوا الوقف عند قولــه: ﴿ۆ ۈ ۈ ﴾، فجعلوا الراســخني 
يعلـمون التأويل؛ ألن جماهدًا تعلـم من ابن عباس تفسري القرآن كله، وبيان معانيه، فظن 
أن هذا هو التأويل الـمنفي عن غري اهلل... إىل أن قال: وجماهد إمام التفسري، قال الثوري: 

إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به.

وأما التأويل فشــأن آخر، ويبني ذلك أن الصحابة والتابعني لـــم يمتنع أحد منهم 
عن تفسري آية من كتاب اهلل، وال قال: هذه من الـــمتشابه الذي ال ُيعلـــم معناه، وال قال 
قط أحد من سلف األمة، وال من األئمة الـمتبوعني: إن يف القرآن آيات ال يعلـم معناها، 
وال فهمها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم، وال أهل العلـــم واإليان مجيعهم، وإنا قد 

ينفون علـم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا ال ريب فيه))).

»جمموع الفتاوى« )3)/84)).   (((
»جمموع الفتاوى« )3)/84)، 85)).   (((
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وبناًء عىل ما تقدم يمكن القول بأن الراسخني يف العلـم يعلـمون تفسري الـمحكم، 
والـمتشابه، إال أهنم ال يعلـمون الكيفيات التي لـم خُيرب هبا يف الـمحكم والـمتشابه معًا، 

وهو التأويل الـمنفي علـمه عن غري اهلل))).

فالتشــابه أمر إضايف، فا تشابه عىل إنسان فال يتشــابه عىل آخر، أما عاقبة األخبار 
واألوامر فال يعلـمها إال اهلل))).

وهبذا يعلـــم أن آيات الصفات حمكمة من جهة معرفة معناها، ومتشاهبة من جهة 
عدم علـمنا بكيفيتها، عىل القول بأن الـمتشابه هو التأويل الذي ال يعلـمه إال اهلل.

وعىل الرأي اآلخر، وهو أن الـــمتشابه يعرفه الراسخون يف العلـــم، فتكون آيات 
الصفــات معلومــة أيضًا من جهة معناها، ولذا فنحن نعلـــم ما أخربنــا به من وجه دون 
وجه، فنعلـــمه من وجه اإلحكام والـــمعنى، وال نعرفه من وجه الكيفية التي لـــم نخرب 
هبا، وبناًء عىل ما تقدم يتضح احلق يف هذه الـمسألة التي غلطت فيها طوائف كثرية، واهلل 

تعاىل أعلـم.

7 ـ الناسخ والـمنسوخ:

من العلوم التي اشتغل التابعون ببياهنا الناسخ والـــمنسوخ، وقد اختلفت أقواهلم 
يف بيان الناســخ من الـــمنسوخ، إال أن تعريفهم للنســخ كان يف اجلملة قريبًا من بعضه، 
وربا عربوا عنه مرة بلفظ الـمحو، وربا بلفظ التبديل، إال أن أكثر عباراهتم كانت بلفظ 

النسخ.

وينظر يف ذلك أيضًا: »تفســري ســورة اإلخــالص« البن تيميــة )7)/359، 9)4( من »جمموع    (((
الفتاوى«، و»تفسري الـمنار« )95/3)).

وبعد ذلك ال يرض أن خيتار أحد التعريفات السابقة للـــمحكم والـمتشابه التي للسلف، فأكثرها    (((
يدور حول أن الـمحكم ما وضح معناه، والـمتشابه بخالفه.
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فما جاء عنهم أن النسخ بمعنى الـمحو: ما جاء عن احلسن يف تفسري قوله تعاىل: 
﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴾ ]البقــرة: 84)[، قال: حمَْتها: ﴿ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴾ ]البقرة: 86)[))).

ل  وعــن جماهد يف قوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]البقرة: 06)[، قال: نثبت خطها، ونبدِّ
حكمها))).

وعليه فيمكن أن نقول: إن تعريف النسخ بالـمحو أو اإلزالة حلكم رشعي متقدم 
بآخر متأخر عنه، هو مما ورد عليه كالم التابعني يف العمل بالنسخ)3).

قال احلازمي: غري أن الـــمعروف أن النسخ يف القرآن الكريم هو إبطال احلكم مع 
إثبات اخلط)4).

اتساع مفهوم النسخ عند التابعني:

مما ينبغي االنتباه إليه أن مفهوم النســخ عند التابعني كان أوســع من مفهومه الذي 
استقر يف أصول احلديث، والفقه، والتفسري، وعلوم القرآن، فإن السلف ربا أطلقوا لفظ 

النسخ عىل التخصيص، أو التقييد)5)، بل وبيان ما أهبم أواًل.

أخرجه الطربي )6/)))( 6474.   (((
»تفســري الطربي« ))/473)( 749)، و»تفسري ابن أيب حاتم« ))/))3( )06)، و»الناسخ«    (((

أليب عبيد )ص: 7( 5.
راجع يف تعريف النســخ: »اإليضاح« لـــمكي )ص: 47، 49(، و»الـــمستصفى« للغزايل )ص:    (3(
07)، 08)(، و»اإلحكام« لآلمدي ))/36)(، و»اإلحكام« البن حزم )440/4(، و»الناسخ 

والـمنسوخ« للنحاس )ص: 9)).
»االعتبار« للحازمي )ص: 7).   (4(

يراجــع يف الفــرق بني النســخ والتخصيص: »االعتبــار« للحازمــي )ص: 3)، 4)(، و»مناهل    (5(
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أي بعبــارة أخرى كانوا يرون كل ما أثبت حكًا يف مســألة جديــدًا خمالفًا ولو من 
بعض الوجوه حلكم الـمسألة الـمتقدم فإهنم جيعلونه نسخًا.

قال شيخ اإلسالم: والنســخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع داللة اآلية عىل معنى 
باطــل، وإن كان ذلك الـــمعنى لـــم يرد هبــا، وإن كان ال يدل عليه ظاهــر اآلية، بل قد 

ال يفهم منها، وقد فهمه منها قوم، فيسمون ما رفع ذلك اإلهبام واإلفهام نسخًا))).

وهبذا يزول كثري من اإلشكال حول كثرة الـمنقول عنهم يف باب النسخ، وتضاده 
أحيانًا، فهو إنا كان بســبب اتســاع بعضهم يف مفهوم معنى النسخ وشموله لغريه، ولذا 

نجد يف عباراهتم كثريًا مجلة: ثم نسخ واستثنى.

فمن ذلك: ما جاء عن عكرمة واحلســن يف تفســري قولــه تعاىل: ﴿ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]النســاء: 90[، قــاال بعــد أن ذكــرا آيات 
القتــل، ومنهــا: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]التوبــة: )[، قــاال: فجعل هلم أربعة أشــهر 

يســيحون يف األرض، وأبطــل ما كان قبل ذلك، وقــال يف التي تليها: ﴿ہ ہ ھ 
 ،5 ]التوبــة:  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ﴾  ھ 

6[، ثم نســخ، واســتثنى، فقــال: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ إىل قوله: ﴿ۇئ 

ۇئ ۆئۆئ﴾))).

وعن عكرمة واحلسن أيضًا قاال: يف سورة النحل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

العرفان« للزرقاين ))/84)، 86)).
»جمموع الفتاوى« )3)/9)، 30(، ويراجع: »تيسري العزيز احلميد« )ص: 535).   (((

»تفسري الطربي« )5/9)( 0074).   (((
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گ گ﴾ ]النحل: 06)[، ثم نسخ واستثنى من ذلك فقال: ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
]النحل:  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴾ 

.(((]((0

وعن عكرمة واحلســن قاال يف قوله تعاىل: ﴿ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]األحقــاف: 9[: فنســختها اآليــة التي يف ســورة الفتح: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ﴾ ]الفتح: )[، ثم ذكرا آيات سورة األحزاب، ثم قاال: فبنيَّ اهلل ما يفعل به وهبم))).

وعن الزهري يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ اآلية 
]الـمـــائدة: 33[: نســخت باالســتثناء بعدها يف قوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہہ﴾ ]الـمـائدة: 34[، يقول: فال سبيَل لكم عليهم بعد التوبة)3).

أنواع النسخ عند التابعني:

لقد أثبت التابعون أنواع النسخ الثالثة، وهي نسخ التالوة واحلكم، ونسخ احلكم 
دون التالوة، ونسخ التالوة دون احلكم.

إال أن النــوع األخري لـــم يظهر كثــريًا يف رواياهتم، فقــّل النقل عنهــم فيه، وأكثر 
األنواع التي نقلت عنهم هو نسخ احلكم مع بقاء التالوة، ولعل سبب ما تقدم هو اتساع 

معنى النسخ عند التابعني.

فمام جاء عنهم يف بيان نسخ التالوة واحلكم معًا:

ما جاء عن جماهد يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

واألثر يف »تفسري الطربي« )4)/84)(، و»الدر الـمنثور« )5/)7)).   (((
»تفسري الطربي« )6)/7(، و»زاد الـمسري« )373/7(، و»الدر الـمنثور« )736/7).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« البن شهاب الزهري )ص: 36).   (3(
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ڀ ڀڀ ﴾ ]البقرة: 06)[، قال: كان عبيد بن عمري يقول: )ننسها(: نرفعها من عندكم))).

وعن السدي: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ أما نسخها فقبضها))).

وعن قتادة قال: كان ينسخ اآلية باآلية بعدها، ويقرأ نبي اهلل صىّل اهلل عليه وسلـم 
اآلية، أو أكثر من ذلك، ثم تنسى وترفع)3).

وعن احلسن قال فيها: إن نبيكم صىّل اهلل عليه وسلـم أقرئ قرآنًا، ثم نسيه)4).

ومما جاء يف إثبات نسخ احلكم دون التالوة:

مــا جاء عن احلســن أنــه قال يف اآليــة الســابقة: ومن القــرآن ما قد نســخ وأنتم 
تقرؤونه)5).

ل  وعــن جماهــد أيضــًا قــال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾، قــال: نثبــت خطهــا، ونبــدِّ
حكمها)6).

وعــن ابن أيب نجيح، عن أصحاب ابن مســعود يف قوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾: 
أي نثبت خطها، ونبدل حكمها)7).

»تفســري الطــربي« ))/474( 753)، و»الناســخ والـــمنسوخ« أليب عبيــد )9( 0)، و»الــدر    (((
الـمنثور« ))/55)).

»تفسري الطربي« ))/473( 746).   (((
»تفسري الطربي« ))/474( )75)، )75).   (3(

»تفسري الطربي« ))/475( 754).   (4(
»تفسري الطربي« ))/)47( 745)، 749).   (5(

»تفسري الطربي« ))/473( 749)، و»تفسري ابن أيب حاتم« ))/))3( )06).   (6(
»تفسري الطربي« ))/473( 748)، و»تفسري جماهد« ))/85).   (7(
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ومما جاء عنهم يف بيان نسخ التالوة دون احلكم:

ما أســنده قتــادة عن أنس قال: إن أولئك الســبعني من األنصار الذيــن قتلوا ببئر 
معونــة، قرأنا هبم وفيهم كتابًا: )بّلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فريض عنا وأرضانا(، ثم إّن 

ذلك رفع))).

وعن سعيد بن الـمسيب، عن عمر قال: إياكم أن هتلكوا عند آية الرجم، أن يقول 
قائل: ال نجد حدين يف كتاب اهلل، فقد رجم رســول اهلل صىّل اهلل عليه وسلـــم ورمجنا، 
والذي نفيس بيده، لوال أن يقول الناس: زاد عمر بن اخلطاب يف كتاب اهلل تعاىل، لكتبتها 

)الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة(، فإنا قد قرأناها))).

وقد اشــتغل التابعون بطرق النســخ أيضًا، إال أن أكثر الطرق ورودًا يف تفسريهم 
هو نسخ القرآن بالقرآن.

وقد جاء عنهم أيضًا نسخ السنة بالقرآن:

فمــن ذلك: ما جاء يف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڄ ڄڄ﴾ ]البقــرة: 84)[، فعن 
عطاء: كان عليهم الصيام ثالثة أيام من كل شــهر، ولـــم يســّم الشــهر أيامًا معدودات، 

قال: وكان هذا صيام الناس قبل، ثم فرض اهلل عز وجل عىل الناس شهر رمضان)3).

وعــن قتادة قال: قد كتب اهلل ـ تعاىل ذكره ـ عىل الناس قبل أن ينزل رمضان صوم 
ثالثة أيام من كل شهر)4).

»تفســري الطــربي« ))/478( 769)، واحلديث أصله يف »الصحيحني« من رواية إســحاق بن    (((
عبد اهلل بن أيب طلحة. ينظر: »فتح الباري« )445/7، 450).

رواه مالك يف »الـموطأ« يف كتاب احلدود، باب ما جاء يف الرجم ))/4)8).   (((
»تفسري الطربي« )4/3)4( 7)7).   (3(
»تفسري الطربي« )5/3)4( 730).   (4(
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ويف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الـمـــائدة: 33[ قال 
ابن سريين: إهنا ناسخة لفعل النبي بالُعَرنيِّني))).

أما مســألة نســخ الكتاب بالسنة فلـــم أجد آثارًا كثرية تدل عليها رصاحة، ولكن 
جاء عــن قتادة يف قوله ســبحانه: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى﴾ ]البقرة: 80)[، قال: فجعلت الوصية للوالدين واألقربني، ثم نســخ ذلك 
بعــد ذلك، فجعل هلا نصيب مفروض، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين ال يرثون، 

وجعل للوالدين نصيب معلوم، وال جتوز وصية لوارث))).

فآخــر األثر هو معنى احلديث الـــمشهور: »ال وصيَة لوارث«)3)، فكأنه أشــار إىل 
النسخ بذلك.

إال أنــه قد وردت عنه رواية أخرى قال فيها: فأمــر أن يويص لوالديه وأقربيه، ثم 
نســخ بعد ذلك يف سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبًا معلومًا، فأحلق لكل ذي مرياث 

نصيبه منه)4).

فدّل هذا األثر األخري رصاحة عىل أن الناسخ عنده هو القرآن، ال السنة)5).

وقــد وجدت يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]النســاء: 4)[، قال 

وقريب من ذلك قول احلسن. ينظر: »اإليضاح« لـمكي )ص: 70)(، و»فتح القدير« ))/34).   (((
»تفسري الطربي« )388/3( 640).   (((

»مســند الطيالــيس« )ص: 69)( 7)3)، و»ســنن الدارمــي« ))/9)4(، و»ســنن الرتمذي«    (3(
)434/4( ))))، و»سنن ابن ماجه« ))/905( ))7).

»الناسخ والـمنسوخ« لقتادة )ص: 35).   (4(
يراجع يف مســألة نســخ القرآن بالســنة: »جممــوع فتاوى شــيخ اإلســالم« )7)/97)، 99)(،    (5(

.(399 ،396/(0(
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عطاء: منسوخ بقوله صىّل اهلل عليه وسلـم: »ال جيمع بني الـمرأة وعمتها« احلديَث))).

عىل أي يشء يقع النسخ؟

قال هبة اهلل بن ســالمة: قال جماهد، وســعيد بن جبري: ال يدخل النســخ إال عىل 
األمر والنهي فقط، افعلوا وال تفعلوا))).

يعنــي أن األخبار غري قابلة للنســخ؛ ألهنــا حق ثابت ال يتغــري، وخيرج من ذلك 
األوامــر والنواهــي التي جاءت بصيغــة اخلرب؛ ألهنــا يف حقيقتها أوامــر ال أخبار، وإنا 

خرجت خمرج اخلرب تأكيدًا لألمر، وتثبيتًا له.

الـمدارس التفسريية والنسخ:

مــع أن ابن عبــاس ـ ريض اهلل عنهــا ـ يعــد من أكثــر الصحابة توســعًا يف القول 
بالنسخ، إال أن الغريب أن تالميذ الـمدرسة الـمكية لـم يتابعوه يف توسعه هذا، وال سيا 

جماهد، وعطاء)3).
وقد يرجع سبب عدم توسع جماهد إىل تأثره بالـمدرسة الكوفية التي ضيقت دائرة 
النســخ، وقالت بإحكام الكثري من اآليات التي عّدها البعض منسوخة، وال سيا ما كان 

من الشعبي، والنخعي)4).

»صحيح البخاري«، كتاب النكاح، باب: ال تنكح الـمرأة عىل عمتها. ينظر: »الفتح« )60/9)(    (((
09)5، و»صحيح مسلـم«، كتاب النكاح، باب حتريم اجلمع بني الـمرأة وعمتها ))/8)0)(، 
و»ســنن النســائي« )96/6(، و»الســنن الكــربى« للبيهقــي )65/7)(، و»ســنن الدارمــي« 

.((36/((
»الناســخ والـــمنسوخ« البن ســالمة )ص: 8(، و»الناســخ والـــمنسوخ« للنحاس )ص: 3(،    (((

و»النسخ يف القرآن« لـمصطفى زيد ))/359).
»النسخ« لـمصطفى زيد ))/359).   (3(

يراجــع يف جعــل النخعي الكثري من اآليات حمكمة ما جاء يف »تفســري الطــربي« يف اآلثار ذوات    (4(
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أمــا الـــمدرسة البرصية فقد توســع قتادة يف القول بالنســخ، وكذلك الـــمدرسة 
الـمدنية، توسع سعيد بن الـمسيب، وزيد بن أسلـم، ولعل السبب يف ذلك هو أن القول 
بالنسخ يعتمد كثريًا عىل الرواية، ومعرفة التاريخ، وكان قتادة وكذلك سعيد بن الـمسيب 
من احلفــاظ الذين ال خيفى عليهم ذلك، يضاف كذلك إىل قتادة أنه كان يميل للـــمنهج 
الوعظي، فتوســع يف القول بالنسخ لكثري من آيات العفو، والصفح، ويعد الـــمتأخرون 
من التابعني من الـمتوسعني يف مسألة النسخ كا يظهر ذلك من مرويات السدي، وقتادة، 

والزهري، حتى إن ابن اجلوزي عاب عىل السدي هذا التوسع))).

وألجل توسع قتادة يف مسألة الناسخ والـــمنسوخ ال نعجب حني نعلـــم أنه أول 
.((( من ألف فيه كتابًا مستقالًّ

وكذلك ال غرو أنه جيعل بعض اآليات ناسخة منسوخة، فمن ذلك تفسريه لقوله 
تعــاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]البقرة: )9)[، قال: قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ 
]البقــرة: )9)[، قــال: أي حيــث أدركتموهم يف احلــل واحلرم، صارت هذه اآلية منســوخة 

بقولــه: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]البقرة: )9)[، ثم نســختها آية الســيف يف براءة، فهي 
ناسخة منسوخة)3).

وربــا متر اآليــة وال يرصح بنســخها إال قتادة، كا يف قولــه تعاىل: ﴿ڃ 
ڃ چ چ چچ﴾ ]البقرة: 8))[، قال قتادة: جعل عدة الـمطلقات ثالث حيض، ثم 

الرقم )8660، 8663، 8666).
»نواسخ القرآن« البن اجلوزي )ص: 76).   (((

»الربهان« ))/8)).   (((
»تفسري عبد الرزاق« ))/73(، و»زاد الـمسري« ))/99)(، و»تفسري البغوي« ))/)6)).   (3(
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نسخ منها الـمطلقة التي طّلقت قبل أن يدخل هبا زوجها، والالئي يئسن من الـمحيض، 
والالئي لـم حيضن، واحلامل))).

كيفية تناول التابعني للنسخ:

ليس الـمقصود هنا تكرار نقول عن التابعني يف مسألة النسخ، وإنا الـمقصود هنا 
بيان مالمح ونكات يف معرفتهم بالناسخ والـمنسوخ.

فمن ذلك: معرفتهم بأول اآليات التي نسخت يف القرآن.

فعن عكرمة واحلسن قاال: أول ما نسخ من القرآن: القبلة))).

ومن ذلك: دقتهم يف معرفة الـمنسوخ من اآليات من بني آيات السورة كلها.

فعن جماهد قال: لـم ينسخ من الـمـائدة إال هاتان اآليتان: ﴿پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀڀ﴾ ]الـمـائدة: )4[، نسختها: ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]الـمـائدة: 49[، وقوله: ﴿ۀ 
]الـمـــائدة:  ڭ﴾  ڭ ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

)[، نسختها: ﴿ھ ھ ے ے﴾ ]التوبة: 5[)3).

ويف الـــمقابل نجد الشعبي يقول: لـــم ينسخ من الـمـائدة إال هذه اآلية: ﴿ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ﴾ ]الـمـائدة: )[)4).

»تفسري الطربي« )500/4( 4668، و»الدر الـمنثور« ))/657).   (((

»تفسري الطربي« )38/3)( 58))، و»الدر الـمنثور« ))/343).   (((
أخرجه الطربي )0)/)33( 989))، و»معاين القرآن« للنحاس ))/0)3(، و»زاد الـــمسري«    (3(

.(36(/((
أخرجــه الطــربي )475/9( 0964)، وينظــر: »زاد الـــمسري« ))/78)(، و»معــاين القرآن«    (4(

للنحاس ))/)5)).
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وحيدد قتادة الناسخ فيقول: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ نسختها براءة))).

ويراها أبو ميرسة حمكمة كلها فيقول: آخر سورة أنزلت سورة الـمـائدة، وإن فيها 
لسبع عرشة فريضة، ويف رواية: فيها ثان عرشة فريضة، ليس يف سورة من القرآن غريها، 

وليس فيها منسوخ))).

ومن ذلك أيضًا: تناول مســألة النســخ مقرونة باحلكمــة، ففي قوله تعاىل: ﴿پ 
پ ڀ ڀ ڀڀ ﴾ ]البقرة: 06)[ ينبه قتادة عىل حكمة النســخ، فيقول: فيها ختفيف، وفيها 

رمحة.

ويف رواية: فيها ختفيف، وفيها رخصة)3).

ويعــرب عــن احلكمة يف موضع آخر بعبــارات لطيفة، فيقــول يف قوله: ﴿ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]آل عمــران: )0)[ قــال: ثــم أنزل التخفيف واليــرس، وعاد بعائدته 
ورمحته عىل ما يعلـــم من ضعف خلقه، فقال: ﴿ہ ہ ہ ھ ﴾ ]التغابن: 6)[، فجاءت 

هذه اآلية فيها ختفيف وعافية ويرس)4).

اآليات التي ورد عنهم القول فيها بالنسخ:

وفيــا يــيل رسد رسيع لآليــات التي وقفــت عىل قــول للتابعني، أو لشــيوخهم، 
أو لتالميذهم بأهنا منسوخة، مرتبة حسب ترتيب السور:

»تفسري الطربي« )477/9( )097)، و»زاد الـمسري« ))/78)(، و»الدر الـمنثور« )8/3).   (((
»فضائل القرآن« أليب عبيد )ص: 9))(، وكذا فيه عن احلسن، »الدر الـمنثور« )4/3).   (((

»تفســري الطربي« ))/)48( )77)، و»تفســري ابن كثري« ))/375(، و»تفســري عبد الرزاق«    (3(
.(55/((

»تفســري الطــربي« )68/7( 7556، و»معاين القــرآن« للنحاس ))/)45(، و»زاد الـــمسري«    (4(
.(43(/((
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سورة البقرة:

قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]البقرة: )6[ اجلمهور عىل أهنا حمكمة.

وقال ابن عباس ريض اهلل عنها: إهنا منسوخة بقوله: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ 
]آل عمران: 85[))).

وقوله تعاىل: ﴿ې ې ى﴾ ]البقرة: 83[ هي حمكمة عند عطاء))).

ومنسوخة عند قتادة، والناسخ: آية السيف)3).

وقوله تعاىل: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]البقرة: 04)[ ناسخة لـمـــا كان يقول 
األنصار يف اجلاهلية، ويف أول اإلسالم، حيث كانوا يقولون للنبي صىّل اهلل عليه وسلـم: 

راعنا سمعك، وكانت الكلـمة عند اليهود سبًّا، وبه قال عطاء وجماهد)4).

وقوله تعاىل: ﴿ۀ ۀ﴾ ]البقرة: 09)[ منسوخة بالقتال عند السدي)5).

وقوله تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾ ]البقرة: 5))[ حمكمة، ونسخت التوجه لبيت 
الـمقدس، وهو قول جماهد.

أو هي خمصوصة فيمن جهل القبلة، وهو قول النخعي.

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي بن أيب طالب )ص: 3))).   (((
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 4))(، و»الناسخ والـمنسوخ« للنحاس )ص: 30).   (((
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 4))(، و»الناسخ والـمنسوخ« للنحاس )ص: 0)).   (3(

»الناسخ« لـمكي )ص: 5))(، و»الناسخ« للنحاس )ص: )3).   (4(

قال مكي: وقد كان حق هذا أال يذكر يف الناســخ؛ ألنه لـــم ينســخ قرآنًا، إنا نسخ ما كانوا عليه،   
وأكثر القرآن عىل ذلك.

»الناسخ« لـمكي )ص: 5))(، و»الناسخ« للنحاس )ص: )3).   (5(
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وقيل: منسوخة، وبه قال قتادة، ورواية عن ابن عباس))).

قوله تعــاىل: ﴿ڑ ڑ ک ک کک﴾ ]البقــرة: 78)[ حمكمة، وهي خمصوصة يف 
قوم بأعياهنم، وبه قال الشعبي، والسدي.

وقيل: منسوخة، والناسخ آية الـمـائدة، وهو مروي عن ابن عباس))).

قوله تعاىل: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴾ 
]البقرة: 80)[ حمكمة، وبه قال الشعبي، والنخعي، وجماهد، والوصية مندوبة.

وقيل: منســوخة، والناســخ آية الـــمواريث، وبه قال احلســن، وعطاء، وجماهد، 
وزيد بن أسلـم)3).

 ](83 ]البقــرة:   ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڤ  ٹ ٹ ٹ  ﴿ٹ  تعــاىل:  قولــه 
حمكمة، وناسخة لـمـا فرض عىل من كان قبلنا، وهو ثالثة أيام، وبه قال عطاء، وقتادة.

وقيل: منسوخة بشهر رمضان، وبه قال أبو العالية، والسدي)4).

قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]البقرة: 87)[ حمكمة، وبه قال 
الشعبي، واحلسن، وجماهد)5).

وعــن ابن عباس ﴿ٿ ٿ﴾ يعني بذلــك الذي فعل عمر، فأنزل اهلل 
عفوه فقال: ﴿ٹ ٹ﴾.. إىل قوله تعاىل: ﴿چ چ چ ﴾، فكأنه رآها منسوخة)6).

»الناسخ« لـمكي )ص: )3)(، و»الناسخ« للنحاس )ص: 6)).   (((
»الناسخ« لـمكي )ص: 34)، 35)(، و»الناسخ« للنحاس )ص: 0)).   (((

»الناسخ« لـمكي )ص: )4)(، و»الناسخ« للنحاس )ص: 3)).   (3(

»الناسخ« لـمكي )ص: 47)(، و»الناسخ« للنحاس )ص: 5)).   (4(
»الناسخ« لـمكي )ص: 48)).   (5(

»الدر الـمنثور« ))/476).   (6(
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قوله تعاىل: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴾ ]البقرة: 84)[ حمكمة عىل قراءة 
قونه(، وبه قال جماهد، وابن جبري، وعطاء، وعكرمة. )ُيطوَّ

وقيل: منســوخة، والناســخ: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہھ﴾ ]البقــرة: 85)[، وبه قال 
عكرمة، واحلسن، وعطاء، وقتادة))).

]البقــرة: 90)[ حمكمــة،  ىئ ىئ ىئ ی﴾  قولــه تعــاىل: ﴿ۈئ ېئېئ ېئ 
وخمصوصة يف النهي عن قتال الصبيان، وباإلحكام قال ابن عباس، وجماهد.

وقيل: منسوخة، والناسخ األمر بالقتال، وبه قال ابن زيد))).

قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴾ ]البقرة: )9)[ حمكمة، وبه قال 
جماهد، وطاووس، وقال: إهنا خمصوصة يف النهي عن القتال يف احلرم.

وقيل: منسوخة، والناســخ قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾ ]البقرة: 93)[، وبه 
قال قتادة)3).

قولــه تعــاىل: ﴿ک ک ک ک گ﴾ ]البقــرة: 94)[ حمكمــة، وبه قــال عطاء، 
وجماهد.

وقيل: منســوخة؛ ألهنا للسلطان، وال جيوز ألحد أن يقتص ممن اعتدى عليه، وبه 
قال ابن عباس)4).

قولــه تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴾ ]البقــرة: 7))[ حمكمة، وبه قال عطاء، 
وجماهد.

»الناسخ« لـمكي )ص: 50)، )5)).   (((
»الناسخ« لـمكي )ص: 55)(، و»الناسخ« للنحاس )ص: 33).   (((
»الناسخ« لـمكي )ص: 57)(، و»الناسخ« للنحاس )ص: 34).   (3(

»الناسخ« لـمكي )ص: 58)، 59)(، و»الناسخ« للنحاس )ص: 36).   (4(
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وقيل: منسوخة، وبه قال ابن عباس، وقتادة، وابن الـمسيب))).

قولــه تعــاىل: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ﴾ ]البقــرة: 9))[ حمكمة، وخمصصة يف 
التطوع، وبه قال احلسن، وعطاء، وجماهد، والربيع، وقتادة.

وقيل: منســوخة، وبه قال ابن عباس، وقال الضحاك: نســخت الزكاة كل صدقة 
يف القرآن))).

قوله تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾ ]البقرة: )))[ حمكمة، مبينة آية الـمـائدة 
يف جواز نكاح الكتابيات، وبه قال قتادة، وابن جبري.

وقيل: منسوخة، نسخ منها نساء أهل الكتاب، وبه قال احلسن، وعكرمة)3).

قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ چ چ چچ﴾ ]البقرة: 8))[ حمكمة، واستثنى 
ابن عباس التي لـم يدخل هبا، واليائسة، واحلامل، وعرب عن ذلك قتادة بالنسخ)4).

قوله تعاىل: ﴿ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے﴾ ]البقرة: 9))[ ناســخة، وبه 
قال قتادة، قال: نسخت ما كان قبل، وجعل اهلل حد الطالق ثالثًا)5).

قولــه تعاىل: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ﴾ ]البقرة: 35)[ أكثر الناس عىل أنه حمكم أباح 
به التعريض بالنكاح للـمعتدة.

»الناسخ« لـمكي )ص: 60)(، و»الناسخ« للنحاس )ص: 39).   (((
»الناسخ« لـمكي )ص: 68)، 69)(، و»الناسخ« للنحاس )ص: 67).   (((

»الناسخ« لـمكي )ص: 65)، )7)).   (3(
»الناسخ« لـمكي )ص: 76)(، و»الناسخ« للنحاس )ص: 76).   (4(

»الناسخ والـمنسوخ« للنحاس )ص: )8).   (5(
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وقيل: منسوخة، وبه قال ابن زيد، والناسخ قوله: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک کک ﴾))).

قوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے﴾ ]البقرة: 36)[ 
حمكمة، قال ابن الـــمسيب: كانت الـــمتعة واجبة لـــمن لـــم يدخل هبا من النساء بقوله 
يف األحزاب: ﴿گ گ ڳ ڳ﴾، فنســخ بقوله: ﴿ى ى ائ﴾ ]البقرة: 

.(((](37

قولــه تعــاىل: ﴿ی جئ حئ مئىئ﴾ ]البقــرة: 56)[ حمكمة، وبه قال الشــعبي، وذكر أهنا 
نزلت يف قوم بأعياهنم)3).

سورة النساء:

قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]النســاء: 5)[ منسوخة باحلدود 
يف سورة النور، وبه قال قتادة)4).

قولــه تعــاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]النســاء: 4)[ منســوخة، وبــه قــال عطاء، 
والناسخ قوله صىل اهلل عليه وسلـم: »ال جيمع بني الـمرأة وعمتها«)5).

قوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ﴾ ]النســاء: 4)[ منسوخة، 
وبه قال ابن عباس، وعائشة، والقاسم، وعروة، وابن الـمسيب، والسدي)6).

»الناسخ« لـمكي )ص: 84)، 85)(، و»الناسخ« للنحاس )ص: 88).   (((
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 86)).   (((
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 94)).   (3(
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 5))).   (4(
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 8))).   (5(
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: )))).   (6(
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قوله تعاىل: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې﴾ ]النساء: 33[ حمكمة، 
ونسخت التوارث باألخوة، وبه قال ابن جبري، وجماهد، وقتادة.

وقيل: منسوخة، وبه قال ابن الـمسيب، والناسخ قوله تعاىل: ﴿ىئ ىئ ىئ 
ی ی ﴾ ]األنفال: 75[))).

قوله تعاىل: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾ ]النســاء: 43[ منســوخة 
بتحريم اخلمر، قاله عكرمة))).

قوله تعاىل: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ ]النســاء: 90[ منسوخة، وبه قال 
ابن عباس، وقتادة، والناسخ آية السيف)3).

قوله تعاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]النســاء: )9[ منســوخة، 
وبه قال عطاء)4).

سورة الـمـائدة:

قولــه تعــاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الـمـــائدة: )[ منسوخة بقوله: ﴿ھ ھ ے ے﴾، وبه 

قال جماهد، وابن زيد، والسدي، والشعبي، وقتادة.

وقيل: حمكمة، وبه قال جماهد، وقال: لـم ينسخ من الـمـائدة إال القالئد.

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 7))).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 9))).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 30)).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: )3)).   (4(
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وقــال الشــعبي: نســخ مــن هــذه الســورة مخســة أحــكام: ﴿ہ ہ ہ ھ ﴾ 
]الـمـائدة: )[))).

ى ائ ائەئ﴾  ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  تعــاىل:  قولــه 
]الـمـائدة: )[ حمكمة، وبه قال اجلمهور، وهي خمصوصة يف مطالبة الـمسلـمني بعدم االعتداء 

عىل الـمرشكني ألجل بغضهم هلم يوَم ردُّوهم عاَم احلديبية.

وقيل: منسوخة، وبه قال ابن زيد))).

قولــه تعــاىل: ﴿ۉ ې ېې﴾ ]الـمـــائدة: 3)[ منســوخة، وبه قــال ابن عباس، 
وقتــادة، والناســخ آيــة الســيف: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ اآليــة 

]التوبة: 9)[)3).

قوله تعاىل: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الـمـــائدة: 33[ حمكمة، وناســخة 
لفعــل النبــي صىّل اهلل عليــه وسلـــم بالعرنيني، وبه قال ابن ســريين، وقريــب منه قول 

احلسن)4).

قولــه تعــاىل: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴾ ]الـمـــائدة: )4[ حمكمة، وبه قال 
عطاء، واحلسن، والشعبي، والنخعي.

وقيل: منســوخة، وبه قــال ابن عباس، وجماهد، وعكرمــة، والزهري، وعمر بن 
عبد العزيز، وعطاء، والناسخ قوله تعاىل: ﴿ڑ ڑ ک ک کک﴾ ]الـمـائدة: 48[)5).

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 55)).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 60)).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 69)).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 70)).   (4(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: )7)).   (5(
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قوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾ ]الـمـائدة: 05)[ 
حمكمة، وبه قال ابن مسعود))).

وقيــل: إن آية الســيف ناســخة لـــمثل هــذا، وإن حكم الـــمسايفة ناســخ حلكم 
الـمسالـمة))).

سورة األنعام:

قولــه تعــاىل: ﴿ائ ەئ ەئ وئ﴾ ]األنعــام: 66[ منســوخة بآيــة الســيف، وبه قال 
ابن عباس)3).

قولــه تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]األنعام: 69[ منســوخة، وبه 
قال ابن عباس، والناسخ قوله: ﴿ې ې ى ى ائ﴾ ]النساء: 40)[)4).

قولــه تعــاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]األنعام: 70[ منســوخة، وبه قال 
قتادة، والناسخ: ﴿ھ ھ﴾ ]التوبة: 5[)5).

قوله تعاىل: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴾ ]األنعام: )4)[ منســوخة بآية الزكاة، وبه قال 
ابن جبري، وعكرمة، ومن أتباعهم الضحاك، وقال: نسخت الزكاة كل صدقة يف القرآن.

وقيل: منسوخة بالسنة يف إجياب العرش، وبه قال ابن عباس.

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 74)).   (((
»الربهان« ))/43، 44).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: )8)).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: )8)).   (4(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: )8)).   (5(
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وقيــل: حمكمة، والـــمراد هبا الــزكاة، وبه قال أنس، واحلســن، وابن الـــمسيب، 
وجابر بن زيد، وعطاء، وقتادة، وزيد بن أسلـم، وجماهد))).

قولــه تعــاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ ]األنعام: 06)[ منســوخة بآية الســيف، وبه قال 
ابن عباس))).

قوله تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ﴾ ]األنعام: )))[ حمكمة، وبه 
قال احلسن، وابن سريين، والشعبي، وابن جبري.

وقيل: منسوخة، وبه قال عكرمة، وعطاء، ومكحول، والناسخ قوله: ﴿ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]الـمـائدة: 5[)3).

ۀ ہ ہ﴾  ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  تعــاىل:  قولــه 
]األنعام: 45)[ حمكمة، وبه قال الشعبي، وابن جبري.

وقيــل: منســوخة، وبه قــال الزهري، والناســخ حتريم احلُمــر، وكل ذي ناب من 
السباع، وخملب من الطري)4).

قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]األنعام: )5)[ منســوخة، وبه قال 
قتادة، والناسخ: ﴿ٺ ٺ ٺٺ﴾ ]البقرة: 0))[)5).

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 83)).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 86)).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 87)).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 88)).   (4(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 89)).   (5(
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سورة األعراف:

قوله تعاىل: ﴿ڃ چ چ چ چڇ﴾ ]األعراف: 80)[ منســوخة بالقتال، وبه 
قال ابن زيد))).

قوله تعــاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]األعــراف: 99)[ حمكمة، وبه 
قال جماهد، والقاسم، وسالـم، وعروة بن الزبري.

وقيل: منسوخة، والناسخ الزكاة، وبه قال ابن عباس.

وقيل: الناسخ الغلظة، وبه قال ابن زيد.

وقيل: الناسخ القتال، وهو مروي عن ابن زيد أيضًا))).

سورة األنفال:

قولــه تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ﴾ ]األنفال: )[ حمكمــة، وبه قال عطاء، 
واحلسن، وجماهد.

وقيل: منسوخة، وبه قال ابن عباس، وعكرمة، وجماهد، والناسخ قوله: ﴿ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ )3).

قوله تعاىل: ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴾ ]األنفال: 6)[ 
حمكمة، وبه قال ابن عباس.

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: )9)).   (((
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: )9)، )9)، 93)).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 95)).   (3(
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وقيل: منسوخة، وبه قال عطاء))).

قولــه تعــاىل: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ﴾ ]األنفــال: 33[ حمكمــة، وبــه قال 
جماهد، والضحاك.

وقيل: منسوخة، وبه قال احلسن، والناسخ قوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]األنفال: 
.(((]34

قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ ]األنفال: )4[ حمكمة، وناسخة 
لقوله: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]احلرش: 7[، وبه قال قتادة)3).

قولــه تعــاىل: ﴿ىئ ی ی ی ی جئ﴾ ]األنفال: )6[ منســوخة بقوله: ﴿ھ 
ھ ے ے﴾، وبه قال قتادة.

وقيل: منسوخة بقوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ]حممد: 35[، وبه قال ابن عباس)4).

قوله تعاىل: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ ]األنفال: 65[ منسوخ بالتخفيف، وبه قال 
ابن عباس)5).

قوله تعاىل: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴾ ]األنفال: 67[ منسوخ 
بقوله: ﴿ڑ ک ک ک ک﴾، وبه قال ابن عباس)6).

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 97)).   (((
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 98)، 99)).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 99)).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 300).   (4(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 300).   (5(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: )30).   (6(
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قولــه تعــاىل: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ﴾ ]األنفــال: )7[ 
منسوخة، وبه قال قتادة، والناسخ قوله: ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ﴾ ]األنفال: 75[))).

سورة التوبة:

قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]التوبة: )[ حمكمة، وناسخة للعهود بعيدة األجل، 
وبه قال جماهد، والسدي))).

قوله تعاىل: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ ]التوبة: 5[ حمكمة، وبه قال قتادة.

وقيل: منســوخة بقولــه: ﴿ڑ ک ک ک ک﴾ ]حممــد: 4[، وبه قال احلســن، وعطاء، 
والسدي، والضحاك)3).

قولــه تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ ]التوبة: )4[ منســوخة بقولــه: ﴿ې ې ى 
ى ائ ائەئ ﴾، وبه قال ابن عباس، وعكرمة)4).

قوله تعاىل: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]التوبة: 43[ منسوخة، وبه قال ابن عباس، 
واحلسن، وعكرمة، والناسخ قوله: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ 

]النور: )6[)5).

قوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]التوبة: 60[ حمكمة، نسخت كل 
صدقة يف القرآن، وبه قال عكرمة، والقاسم، وسالـم)6).

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 304).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 307).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 309).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 0)3).   (4(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 6)3).   (5(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 7)3).   (6(
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قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾ ]التوبة: 80[ منسوخة 
بقوله: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]الـمنافقون: 6[، وبه قال ابن عباس))).

سورة يونس:

قوله تعاىل: ﴿مب ىب يب جت حت خت متىت ﴾ ]يونس: )4[ منسوخ باألمر بالقتال 
يف براءة، وبه قال ابن زيد))).

قولــه تعــاىل: ﴿ژ ڑ ڑ کک﴾ ]يونــس: 09)[ منســوخ باألمر بالقتــال، وبه قال 
ابن زيد)3).

سورة هود:

قوله تعــاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]هود: 5)[ منســوخة بقوله: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ ]اإلرساء: 8)[، وبه قال ابن عباس، والضحاك)4).

سورة احلجر:

قوله تعاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ ]احلجر: 85[ منسوخة بقوله: ﴿ھ ھ﴾، 
وبه قال قتادة، وابن جبري)5).

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 9)3).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 3)3).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 3)3).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 5)3).   (4(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 9)3).   (5(
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سورة اإلرساء:

قوله تعاىل: ﴿ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴾ ]اإلرساء: 34[ منسوخة، 
وبـه قـال جماهـد، قـال: كانـوا يف مشـقة وجهد حتـى نـزل قولـه: ﴿ٺ ٺ ٺٺ﴾ 

]البقـرة: 0))[)))، يريـد أنه نسـخ بذلك.

قوله تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]اإلرساء: 0))[ منسوخة بقوله: ﴿ۉ 
ۉ ې ې ې ې﴾ ]األعراف: 05)[، وبه قال ابن عباس))).

سورة طه:

قولــه تعــاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]طــه: )[ حمكمة، وناســخة لفــرض قيام 
الليل، ونسختها الفرائض، وبه قال جماهد)3).

سورة احلج:

قولــه تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ﴾ ]احلج: 39[ منســوخة بقوله: ﴿ڃ 
چ چ﴾ ]األعراف: 80)[، وبه قال ابن زيد)4).

سورة النور:

قولــه تعــاىل: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ ]النــور: 3[ حمكمــة، وبه قال احلســن، 
وجماهد.

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 339).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 340).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 347).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 355).   (4(
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وقيل: منسوخة، وبه قال ابن الـــمسيب، والناســخ قوله: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ 
]النور: )3[، فدخلت الزانية يف األيامى))).

قولــه تعــاىل: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴾ ]النــور: 4[ منســوخة بقولــه: 
﴿ ھ ے ے﴾ ]النور: 6[، وبه قال ابن عباس))).

قولــه تعــاىل: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]النــور: 7)[ منســوخة 
بقوله: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴾ ]النور: 9)[)3).

بقولــه:  منســوخة   ]3( ]النــور:  ڱ ڱ ڱں﴾  ڳ ڱ  ﴿ڳ ڳ  تعــاىل:  قولــه 
﴿ ٹ ٹ ٹ﴾، وبه قال ابن عباس)4).

قوله تعــاىل: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾ ]النــور: 58[ حمكمة، وبه 
قال الشعبي، قيل له: إن الناس ال يعملون به، قال: اهلل الـمستعان.

وقيل: منسوخة، وبه قال ابن عباس، وابن الـمسيب، قال ابن عباس: نسُخه بأن 
البيوت أصبح هلا ستور)5).

سورة الشعراء:

قوله تعاىل: ﴿ۇ ۆ ۆ﴾ ]الشــعراء: 4))[ منسوخ بقوله: ﴿ائ ائ ەئ 

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 359، 360).   (((
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 363).   (((
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 365).   (3(
»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 366).   (4(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 367، 368).   (5(
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ەئ وئ﴾، قاله ابن عباس ريض اهلل عنها))).

سورة القصص:

قوله تعاىل: ﴿ڈ ژ ﴾ ]القصص: 55[ حمكمة، وبه قال جماهد))).

وقيل: هذا قبل أن يؤمر الـمسلـمون بالقتال، ذكره البغوي يف »تفسريه«)3).

سورة العنكبوت:

قوله تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ ]العنكبوت: 46[ حمكمة، 
وبه قال جماهد، وابن زيد، وقال جماهد: هي حمكمة يراد هبا ذوو العهد.

وقيل: منســوخة، وبه قال قتادة، والناسخ قوله: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ 
]التوبة: 9)[)4).

سورة األحزاب:

قولــه تعــاىل: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ﴾ ]األحــزاب: )5[ حمكمــة، وبــه قال احلســن، 
وابن سريين.

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 373).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 375).   (((
»تفسري البغوي« )5/6))).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 377).   (4(
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وقيل: منسوخة، وبه قال عيل، وابن عباس، والضحاك))).

سورة ٓص:

قولــه تعــاىل: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴾ ]ٓص: 44[ حمكمــة، وبه قال جماهد، 
وعطاء))).

وعن ابن عباس: وال جيوز ذلك ألحد بعد أيوب إال األنبياء عليهم السالم)3).

سورة الزمر:

قوله تعاىل: ﴿ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ﴾ ]الزمر: 39[ منسوخة بآية السيف، وبه قال 
ابن عباس)4).

سورة الشورى:

قوله تعاىل: ﴿حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىبيب﴾ ]الشورى: 5)[ منسوخة، 
وبــه قال ابن عبــاس، وجماهد، والناســخ قولــه: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]التوبة: 

.(5(](9

منســوخة  ]الشــورى: 0)[  ڱ ڱں﴾  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  تعــاىل: ﴿گ ڳ  قولــه 

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 386).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 393).   (((
»الدر الـمنثور« )96/7)).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 397).   (4(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 403).   (5(
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بقولــه: ﴿ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]اإلرساء: 8)[، وبــه قــال ابن عبــاس، وهــو نســخ 
الـمكي بالـمكي))).

قوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴾ ]الشــورى: 3)[ منسوخة بقوله: ﴿ی 
ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت﴾ ]ســبأ: 47[، وبه قال ابن عباس، وزيد بن أسلـم، 

وهو من نسخ الـمكي بالـمكي))).

قــال  وبــه  منســوخة،  ]الشــورى: )4[  ەئ ەئ﴾  تعــاىل: ﴿ى ى ائ ائ  قولــه 
ابن زيد)3).

سورة الزخرف:

قوله تعاىل: ﴿مئ ىئ يئ جبحب﴾ ]الزخرف: 89[ منســوخة باألمــر بالقتال، وبه قال 
ابن عباس، وقتادة)4).

قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ ]اجلاثية: 4)[ منسوخة، وبه 
قال قتادة)5).

سورة األحقاف:

قوله تعــاىل: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ﴾ ]األحقــاف: 9[ حمكمة، 
وبه قال احلسن.

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 404).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 405).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 406).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 407).   (4(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 409).   (5(
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وقيل: منسوخة بقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾، وبه قال ابن عباس))).

سورة حممد:

قولــه تعــاىل: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]حممــد: 4[ حمكمــة، وبــه قــال عطاء، 
والضحاك.

وقيل: منسوخة بقتل األسارى، وبه قال السدي))).

سورة الذاريات:

قوله تعــاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الذاريات: 9)[ حمكمة، وبه قال النخعي، 
واحلسن؛ حلديث: »ويف الـمـال حق سوى الزكاة«.

وقيل: منسوخة بالزكاة، وبه قال الضحاك)3).

قوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]الذاريات: 54[ منسوخ، وبه قال الضحاك)4).

سورة احلرش:

قولــه تعــاىل: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]احلرش: 7[ منســوخة، وبه قال قتادة، 
والناسخ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]األنفال: )4[)5).

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: ))4).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 4)4).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 9)4).   (3(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 9)4).   (4(

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 9)4).   (5(
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سورة الـممتحنة:

قولــه تعــاىل: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الـــممتحنة: 8[ حمكمــة، وبــه قال 
جماهد، واحلسن.

وقيــل: منســوخة بقولــه: ﴿ھ ھ﴾، وبه قــال قتــادة، وابن زيد، وقاال 
متوســعني يف النســخ: نســخت هذه األحكام التــي يف هذه الســورة براءة، وأمــر النبي 

صىل اهلل عليه وسلـم بنبذ عهودهم))).

قوله تعاىل: ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ ]الـــمزمل: 0)[ منسوخة، وبه قال 
قتادة، قال: كان أول اإلسالم))).

قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]اإلنسان: 6)[ منسوخة، وبه قال ابن زيد)3).

وباســتعراض األقــوال الســابقة يتضح لنــا أن من مجلــة اآليات التــي روي فيها 
النسخ كان ابن عباس أكثر من روي عنه نسخ اآليات، ولعل الـــمراد عنده التخصيص، 

ال النسخ الذي هو رفع احلكم كا هو ظاهر.

وكانت نسبة القول بالنسخ عند عكرمة وابن الـمسيب وابن زيد وقتادة هي أعىل 
النسب، يف حني لـــم يقل النخعي بنسخ يشء منها، وكانت نسبة النسخ عند جماهد قليلة 

نسبيًا)4).

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 437).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 444).   (((

»الناسخ والـمنسوخ« لـمكي )ص: 444).   (3(
يمكن معرفة ذلك من اجلدول اآليت يف الصفحة القادمة.   (4(
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الـمفرس
جمموع 

ما جاء عنه
ما قال فيه 
بإحكامه

نسبته
ما قال فيه 

بنسخه
نسبته

30.07380.93)4ابن عباس

00).0)ــ)ابن مسعود

50.76)4).3380قتادة

6).60.8450))3جماهد

7).60.7360)))عطاء

)50.6870.3)))احلسن

70.85)5).030)ابن زيد

4).0)0.86))4)الشعبي

ــ00).550النخعي

050.5050.50)الضحاك

040.4060.60)ابن الـمسيب

060.6040.40)ابن جبري

080.80).0)0)عكرمة
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8 ـ أمثال القرآن:

امتــن اهلل تعــاىل علينا بــأن رضب لنا األمثــال، فقــال: ﴿ڍ ڌ ڌ﴾ 
]إبراهيــم: 45[، وبني تعــدد األمثال يف القرآن يف كل وجه فقال ســبحانه: ﴿ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ائائ﴾ ]الــروم: 58[، وقال تعــاىل: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ﴾ ]اإلرساء: 89[.

وليس الـــمراد باألمثــال هو فقط ما جاء فيه لفظ الـــمثل فإن أمثــال القرآن منها 
ما يــرصح فيه بتســميته مثاًل، ومنها ما لـــم يرصح بذلك، وقد يكــون عىل صيغة اخلرب، 

أو صيغة اإلنشاء))).

وألجل كثرة األمثال القرآنية، وشموهلا، وتنوعها، ودقة معانيها، وكذلك األوامر 
الربانية بتدبرها، ألجل كل ذلك كانت مهة التابعني منرصفة إىل اســتخراج الـــمعاين من 
هــذه األمثال يف عبــارات وعظية بليغة، أو مجل علـــمية دقيقة، وممــا الحظته عىل منهج 

التابعني يف تناول األمثال ما ييل:

) ـ قّل أن يتعرض التابعون للتفصيل يف بيان الـمثل إذا ورد يف اآلية آثار مرفوعة، 
سريًا عىل طريقتهم يف تقديم الـمرفوع عىل الرأي دائًا.

فمن ذلك تفســريهم لقوله تعــاىل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ﴾ ]إبراهيــم: 4)[، فقد ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم 

أن هذه الشجرة هي النخلة))).

يراجــع يف أمثال القرآن: »جمموع الفتاوى« )4)/6754(، و»الربهان« ))/486(، و»اإلتقان«    (((
))/67)(، و»الزيادة واإلحسان« ))/)83(، النوع )38)(، حتقيق: مصلح السامدي.

رواه الرتمذي يف »ســننه«، كتاب التفســري، باب: ومن ســورة إبراهيم عليه السالم )95/5)(،    (((
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ولــذا فإننا نجد التابعني ال يزيدون عندما يتعرضون لتفســريهم عىل قوهلم: )هي 
النخلــة(، ورد ذلك عن أيب العالية)))، ومرسوق)))، وجماهــد)3)، وعكرمة)4)، وقتادة)5)، 

وغريهم.

) ـ وإذا ورد رشح الـــمثل عــن الصحابة، فإن التابعني كذلك ال يســتفيضون يف 
رشحه غالبًا، مكتفني با ورد عن الصحايب يف ذلك.

ففــي قوله تعــاىل: ﴿ہ ہ ھ ھ ھھ﴾ ]النــور: 35[، وردت عدة روايات 
عن ابن عباس يف رشحه مفردات الـمثل، وورد عن أيب بن كعب رشح مطول له)6).

ولذا اقترص جماهد)7)، واحلسن)8)، وقتادة، عىل بيان الـمفردات، اللهم إال أن قتادة 
ربطه بقضية وعظية)9).

واحلاكــم يف »مســتدركه« ))/)35(، وابن جرير يف »تفســريه« )6)/574( 0696)، وأورده 
الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل الرتمذي، والنســائي، والبــزار، وأيب يعــىل، وابن جرير، وابن 

أيب حاتم، وابن حبان، واحلاكم وصححه )5/))).
»تفسري الطربي« )6)/570( )068).   (((
»تفسري الطربي« )6)/)57( 0683).   (((

وأورده   ،)358/4( الـــمسري«  و»زاد   ،(0685  ،(0684  )57(/(6( الطــربي«  »تفســري    (3(
السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن جرير عن جماهد به )3/5)).

»تفســري الطــربي« )6)/)57( 0687)، و»زاد الـــمسري« )358/4(، وأورده الســيوطي يف    (4(
»الدر«، وعزاه البن أيب حاتم عن عكرمة بنحوه )3/5)).

»تفسري الطربي« )6)/)57( 0689)، 6890)، و»تفسري عبد الرزاق« ))/)34).   (5(
»الدر الـمنثور« )97/6)، 98)).   (6(

الـمرجع السابق )97/6)).   (7(

الـمرجع السابق )00/6)).   (8(

الـمرجع السابق )00/6)).   (9(
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3 ـ كثــري من األمثال اقترص التابعون عىل بيان ســبب النزول، ولـــم يتوســعوا يف 
رشحه.

كــا يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ٻ ٻ ٻ پپ﴾ ]احلــج: 73[، فقــد ورد عن 
عكرمة: أهنا نزلت يف األصنام، موافقًا بذلك ما ورد عن ابن عباس))).

ولـم أر من رشح هذا الـمثل إال السدي، بعد أن ذكر أيضًا أن الـمراد به الصنم))).

4 ـ ربا تعرض التابعون إىل تعميم بعض األمثال التي وردت يف أســباب خاصة، 
بالنظر إىل أن األمثال القرآنية إنا وردت للعظة والقياس، واالعتبار.

ففي تفســري قوله تعاىل: ﴿ک ک ک گ گ گ گ﴾ ]التحريم: 0)[ جاء 
ين)3). عن عكرمة بيان أن خيانة الـمرأتني كانت يف الدِّ

وأما قتادة فإنه ذكر ذلك، وأشار إىل العربة برضب الـــمثل، فقال: يقول: لن يغني 
صالح هذين عن هاتني شيئًا، وامرأة فرعون لـم يرضها كفر فرعون)4).

5 ـ وممــا يالحظ أيضًا أهنم قد تعرضوا لبيــان األمثال القرآنية وتناولوها بالرشح، 
وبعض هذه األمثال لـم أجد من الصحابة أحدًا تعرض لتأويلها.

أورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد بن محيد، وابن الـمنذر )75/6).   (((
»زاد الـــمسري«، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل ابن أيب حاتم )75/6(، و»فتح القدير«    (((

.(47(/3(
»الــدر«، وعــزاه إىل عبد بــن محيــد،  الســيوطي يف  الطــربي« )8)/50)(، وأورده  »تفســري    (3(

وابن الـمنذر، عن عكرمة به )8/8))(، و»فتح القدير« )55/5)).
أورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل عبد الرزاق، وعبد بن محيد، وابن الـــمنذر، عن قتادة به    (4(

.(((8/8(
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مــن ذلك: األمثال التي جاءت يف قوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ ]البقرة: 65)[)))، 
ويف قوله: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]آل عمران: 03)[)))، ويف قوله: ﴿پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]احلــج: )3[)3)، وقولــه: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴾ ]الروم: 

.(4(](8

ويالحظ أيضًا أن من الـمفارقات بينهم وبني التابعني أن الصحابة قلَّ أن يتعرضوا 
لتوضيــح البــنيِّ من األمثال، وإنا تأيت الروايات عنهم إذا جاء الـــمثل فيه نوع غموض، 
فعند قوله ســبحانه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]البقرة: 66)[، لـمـــا 
ضوا له، فــوردت روايــات عن عمر،  كان هــذا الـــمثل غامضًا نجــد أن الصحابــة تعرَّ
وابن عبــاس ريض اهلل عنهــا يف بيان معنى الـــمثل)5)، وأنه مثل لـــمن عمل بعمل أهل 
اخلري، ثم ختم له يف آخر عمره، فعمل بعمل أهل الشــقاء فأفســده كله، وتتابعت أقوال 

جماهد، وقتادة، والربيع عىل ذلك بعبارة وعظية مجيلة)6).

وذهب السدي إىل أن الـــمراد باآلية نفقة الرياء ال جيدها صاحبها يوم القيامة)7)، 
واختاره الطربي)8).

»تفسري الطربي« )539/5( 6087، 6088، 6089، 6090.   (((
»تفسري الطربي« )87/7( )759، )759، 7593.   (((

»تفسري الطربي« )7)/55)(، و»الدر« )46/6).   (3(

»تفسري الطربي« )))/38(، و»الدر« )6/)49).   (4(
»تفســري الطــربي« )544/5( 6094، 6097، )0)6، و»الــدر« ))/47(، و»فتــح القديــر«    (5(

.((88/((
»تفســري الطربي« )546/5( 6098، 6099، )0)6، 03)6، 04)6، و»تفسري عبد الرزاق«    (6(

))/08)(، و»الدر« ))/48).
»تفسري الطربي« )543/5( )609.   (7(
»تفسري الطربي« )543/5، 550).   (8(



539الباب الرابع: قيمة تفسير التابعين وأثره

ومــن أمثلة ما تعــرض الصحابة له لغموضــه أيضًا: ما جاء يف قولــه تعاىل: ﴿ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]الرعــد: 4)[، فقــد ورد عن عيل بن أيب طالــب وابن عباس روايات يف 

ذلك، ثم تبعهم عىل ذلك جماهد، وقتادة))).

6 ـ وعند اســتعراض الروايات يف بيان األمثال التي جاءت عن التابعني نلحظ أن 
أكثرهم تعرضًا لألمثال بالبيان، والرشح، واســتنباط الفائــدة هو قتادة الذي غلب عليه 

الـمنهج الوعظي يف ذلك، ففاق أقرانه يف عدد األمثال التي تعرض هلا بالتأويل))).

كا متيز أسلوبه بالبيان البليغ لـــمفردات، وتوضيح الـــمفردات، والرس يف رضب 
، وكيفًا)3). الـمثل، فتميزت مروياته كّاً

يف حني كان جماهد قد غلب عليه البيان الـمجمل لغامض الـمثل، مما جعل رشحه 
للـمثل خمترصًا.

وأمــا عطاء، وســعيد، وعكرمة، وحممد بن كعب، فــكان نتاجهم يف باب األمثال 
قلياًل.

الـمقارنة بني تناول التابعني لألمثال، وبني تناول الصحابة أو أتباع التابعني هلا:

وفيــا ييل عرض لبعــض األمثلــة للروايات الــواردة عن التابعــني يف بيان بعض 

»تفسري الطربي« )6)/400( 86)0)، 97)0).   (((
بعد مراجعتي ألربعة وعرشين موضعًا من أمثال القرآن وجدت أن قتادة تكلـم يف )))( موضعًا،    (((

وجماهد يف )4)( موضعًا، وغريهم من التابعني دوهنم يف ذلك.
يتضــح هذا بمراجعة اآلثار التالية يف »تفســري الطربي«: 458، 459، 6040، 6088، )759،    (3(
93)0)، 9))0)، )4)/49)(، ويتضــح الفــرق عند مقارنة بيانه ببيــان غريه رمحه اهلل، وقد 

سبق تفصيل منهجه، واهتامه باألمثال يف ترمجته ))/ 88)).
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األمثال القرآنية، ومقارنتها با جاء عن الصحابة وأتباع التابعني، واإلحالة لـــمصادرها، 
علـمـــا أننــيـ  بحمد اهلل ـ مجعــت جلَّ ما يتعلق هبــذا البحث من تفســريي »الطربي«، 

و»السيوطي«.

ومما يالحظ أن الطربيـ  رمحه اهللـ  لـم يستوف كل الروايات عن التابعني يف ذلك، 
وقد أتى السيوطي يف »الدر الـمنثور« عىل مجلة صاحلة من ذلك.

وطلبًا لالختصار ســأكتفي بعرض بعض األمثلة التي يظهر من خالهلا الفرق بني 
رشح التابعني للـمثل، ورشح غريهم:

فعند تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴾ ]البقــرة: 9) ـ 0)[ جاء 
تفسري هذا الـــمثل عن أئمة التابعني بطرق خمتلفة يف كيفية تناوهلم للـــمثل، فجاء تفسري 
الـــمثل عن جماهد بعبارة قصرية، اقترص فيها عىل رشح الـــمفردات، مع تعدد الروايات 

عنه، ومنها أنه قال: إضاءة الربق، وإظالمه عىل نحو ذلك الـمثل))).

وبنحو هذا االختصار قال عطاء: مثل رضب للكفار))).

ومع طول الرواية الواردة عن ابن عباس فيه)3)، فقد جاءت عبارة صغار التابعني 
أطول، وأمجل.

فعن الربيع أنه قال: مثلهم كقوم ســاروا ليلة مظلـــمة، وهلــا مطر، ورعد، وبرق، 
عىل جادة، فلـمـــا أبرقت أبرصوا اجلادة فمضوا فيهــا، وإذا ذهب الربق حترّيوا، وكذلك 

»تفسري الطربي« ))/349( 455، 456، 457.   (((
»تفسري الطربي« ))/)35( 464.   (((

»تفسري الطربي« ))/348، 349( 453، 454.   (3(
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الـــمنافق، كلـمـــا تكلـــم بكلـــمة اإلخالص أضاء له، فإذا شك حترّي ووقع يف الظلـمة، 
فكذلك قوله: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ﴾، ثم قال يف أساعهم وأبصارهم 

التي عاشوا هبا يف الناس: ﴿ک ک ک ک گ گگ﴾))).

وأما قتادة فكانت عبارته أيضًا طويلة، وهي أفصح، وأبلغ أثرًا يف نفوس السامعني 
من عبارة غريه، فقد ورد عنه أنه قال: يف الـــمنافق إذا رأى اإلســالم رخاء، أو طمأنينة، 
أو ســلوة من عيش قال: أنــا معكم، وأنا منكم، وإذا أصابته شــديدة حقحق واهلل عنها، 

فانقطع به، فلـم يصرب عىل بالئها، ولـم حيتسب أجرها، ولـم يرج عاقبتها))).

ويف رواية عنه قال: أجبن قوم، ال يســمعون شيئًا إال ظنوا أهنم هالكون فيه حذرًا 
من الـموت، واهلل حميط بالكافرين.

ثــم رضب هلم مثــاًل آخــر فقــال: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾، 
يقول: هذا الـــمنافق إذا كثر ماله، وكثرت ماشــيته، وأصابته عافية قال: لـــم يصبني منذ 
دخلت يف ديني هذا إال خري، ﴿ڈ ژ ژ ڑڑ ﴾، يقول: وإذا ذهبت أمواهلم، وهلكت 

مواشيهم، وأصاهبم البالء قاموا متحريين)3).

وإذا أردنا أن نتعرف عىل كيفية تناول أتباع التابعني للـــمثل نجدها ال ختتلف عن 
حــال التابعني، فأكثرهم فرسه بعبــارة قصرية، مثل الضحاك الذي قال: أما الظلـمـــات 

فالضاللة، والربق اإليان)4).

»تفسري الطربي« ))/350( 460.   (((
»تفسري الطربي« ))/350( 458. واحلقحقة: أرفع السري وأتعبه للظهر. ينظر: »خمتار الصحاح«    (((

)ص: 47)(، و»غريب احلديث« أليب عبيد القاسم بن سالم )388/4).
»تفسري الطربي« ))/350( 459.   (3(
»تفسري الطربي« ))/)35( )46.   (4(
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وجــاء عن ابن زيــد حيث قال: هــذا أيضًا مثل رضبــه اهلل للـــمنافقني، كانوا قد 
استناروا باإلسالم، كا استنار هذا بنور هذا الربق))).

وأما ابن جريج فقال يف بيان هذا الـمثل: ليس يف األرض يشء سمعه الـمنافق إال 
ظن أنه يراد به، وأنه الـــموت كراهية له، والـــمنافق أكره خلق اهلل للـموت، كا إذا كانوا 

بالرباز يف الـمطر فّروا من الصواعق))).

وأمــا ما ورد عــن الصحابة، فــكان أميل للطــول، فمن ذلك ما جــاء من طريق 
الســدي، عن ابن عباس، وابن مســعود، وناس من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلـم، وفيه قصة سبب نزول هذا الـمثل، وفيها طول وغرابة)3).

وجاء عن ابن عباس بيان الـمثل أنه: مثل للكافر)4).

وجاء عنه أنه: مثل للـــمنافق)5)، ومن ذلــك رواية عيل بن أيب طلحة عنه أنه قال: 
﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ وهــو الـــمطر، رضب مثله يف القــرآن ﴿ڦ ڦ﴾ يقول: ابتالء 
﴿ڦڦ ﴾ فيــه ختويف ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴾ يقول: يــكاد حمكم القرآن يدل عىل 
عورات الـمنافقني ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ يقول: كلـمـا أصاب الـمنافقون من اإلسالم 

ا اطمأنوا، وإذا أصاب اإلسالم نكبة قاموا لريجعوا إىل الكفار، يقول: ﴿ڈ ژ ژ  عزًّ
ہ ہ ہ  ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ  ﴿ڳ ڳ  كقولــه:  ڑڑ﴾ 

ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]احلج: ))[)6).

»تفسري الطربي« ))/)35( )46.   (((

»تفسري الطربي« ))/)35( 463.   (((

»تفسري الطربي« ))/347( )45.   (3(

»تفسري الطربي« ))/346( )45.   (4(
»تفسري الطربي« ))/348( )45، 454.   (5(

أخرجه الطربي يف »تفسريه« ))/349( 454.   (6(
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ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ژ ڑ ڑ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ  ک ک ک ک گ گ گ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]النحل: 75 ـ 76[.

فقد رضب اهلل يف اآليات مثلني، وقد اختلف الـمفرسون يف ذلك:

فقيــل: كالمها مثــل هلل واآلهلة التي تعبد مــن دونه، وهو قــول جماهد حيث قال: 
رضب اهلل هذا الـمثل، والـمثل اآلخر بعده لنفسه، واآلهلة التي تعبد من دونه))).

وقيــل: بل كالمها مثل للـــمؤمن والكافر، وهو قــول ابن عباس، فقد جاء عنه يف 
الـمثل األول: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ يعني الكافر أنه ال يستطيع 
أن ينفــق نفقــة يف ســبيل اهلل ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ﴾ يعني 

الـمؤمن، وهذا الـمثل يف النفقة))).

وجــاء عن ابن عباس يف الـــمثل الثــاين: ﴿ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ يعنــي باألبكــم الذي هو كّل عىل مــواله الكافر، 

وبقوله: ﴿ۀ ۀ ہہ﴾ الـمؤمن، وهذا الـمثل يف األعال)3).

ويف رواية: أنه يف موىل عثان بن عفان الكافر)4).

»تفســري الطربي« )4)/99)، 50)(، و»األمثال« البن القيم )ص: 05)(، و»الدر الـــمنثور«    (((
.((50/5(

»تفسري الطربي« )4)/49)(، و»األمثال« البن القيم )ص: 05)).   (((
»تفسري الطربي« )4)/)5)).   (3(
»تفسري الطربي« )4)/)5)).   (4(
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وأما قتادة فقد جاءت عنه الرواية يف الـمثل األول بعبارة لطيفة، فقال: ﴿ڤڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ هــذا مثــل رضبــه اهلل للكافر، رزقه ماالً فلـــم يقدم 
فيه خريًا، ولـــم يعمل فيه بطاعة اهلل، قال اهلل تعــاىل ذكره: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ 
فهذا الـــمؤمن أعطاه اهلل مــاالً، فعمل فيه بطاعة اهلل، وأخذ بالشــكر، ومعرفة حق اهلل، 

فأثابه اهلل عىل ما رزقه الرزق الـــمقيم الدائم ألهلــه يف اجلنة، قال اهلل تعاىل ذكره: ﴿ڍ 
ڍڌ ﴾ ال واهلل، ما يستويان ﴿ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ ))).

ولـم يرد عن قتادة يف الـمثل اآلخر يشء يف »تفسري الطربي«.

ويف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴾ ]آل عمــران: 03)[، 
رشحــه الســدي باختصار فقــال: وكنتم عىل شــفا حفرة مــن النار وأنقذكــم منها حممد 
صــىل اهلل عليه وسلـــم، يقول: كنتم عــىل طرف النار مــن مات منكم أو بقــي يف النار، 

فبعث اهلل حممدًا صىل اهلل عليه وسلـم فاستنقذكم من تلك احلفرة))).

واختــرص الربيع يف رشحــه أيضًا فقال: كنتم عــىل الكفر باهلل فأنقذكــم منها، من 
ذلك، وهداكم إىل اإلسالم)3).

وأمـا قتـادة فقـد توسـع يف رشحـه مـع عبـارة بليغة عظيمـة فصيحـة، فقـال: كان هذا 
، وأشـقاه عيشـًا، وأبينه ضاللـة، وأعراه جلـودًا، وأجوعه  احلـي مـن العـرب أذل النـاس ذالًّ

»تفســري الطربي« )4)/49)(، و»تفســري عبد الرزاق« ))/359(، و»معاين القرآن« للنحاس    (((
)4/)9(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه لعبد بن محيــد، وابن جرير، وابن أيب حاتم، عن 

قتادة بنحوه )50/5)).
»تفسري الطربي« )88/7( 7593، و»فتح القدير« ))/369).   (((

»تفسري الطربي« )88/7( )759.   (3(
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بطونـًا، مكعومـني))) عـىل رأس حجـر بني األسـدين، فارس والـروم، ال واهلل مـا يف بالئهم 
يومئـذ مـن يشء حيسـدون عليـه، مـن عـاش منهـم عـاش شـقيًا، ومـن مـات ردي يف النـار، 
يؤكلـون وال يأكلـون، واهلل ما نعلــم قبيـالً يومئـذ مـن حـارض األرض كانـوا فيهـا أصغـر 
حظًّـا، أو أدق فيهـم شـأنًا منهـم، حتـى جـاء اهلل عز وجـل باإلسـالم، فورثكم بـه الكتاب، 
وأحـل لكـم بـه دار اجلهـاد، ووضـع لكـم بـه مـن الـرزق، وجعلكـم بـه ملـوكًا عـىل رقـاب 
النـاس، وباإلسـالم أعطـى اهلل ما رأيتم، فاشـكروا نعمه، فإن ربكم منعم حيب الشـاكرين، 

وإن أهـل الشـكر يف مزيـد اهلل، فتعـاىل ربنا وتبـارك))).

وفيــا ييل عرض موجز لســائر األمثلة القرآنيــة التي تتبعت فيها أقــوال التابعني، 
مقارنــًا هلــا با جاء عن الصحابة وأتبــاع التابعني، مقترصًا عىل وصــف العبارة واإلحالة 

لـمرجعها خشية اإلطالة، واهلل الـمستعان.

فعند قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]البقرة: 7)[ جاء رشحه مفصاًل عن 
قتادة، يف حني كان بيان جماهد له خمترصًا، وقد رشحه ابن عباس بيشء مفصل، واخترصه 

الضحاك، ثم ابن زيد من أتباع التابعني)3).

وعند قولــه تعــاىل: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴾ ]البقرة: 
6)[ جاء عن ابن عباس وابن مسعود رشح هذا الـــمثل مع إيراد السبب، ورشحه جماهد 

بالسياق، ورشحه قتادة بإيراد السبب، وكان رشح الربيع بعبارة سهلة مجيلة)4).

كعمه اخلوف فهو مكعوم: أمسك فاه، ومنعه من النطق. ينظر: »جممل اللغة« )786/3).   (((
الـــمنثور«  الـــمسري« ))/433(، و»الــدر  الطــربي« )87/7، 88( )759، و»زاد  »تفســري    (((

.((87/((
»تفسري الطربي« ))/))3، ))3( 386، 397.   (3(
»تفسري الطربي« ))/398، )40( 504، )56.   (4(
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ڌ ڎ ڎ  ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  تعــاىل:  قولــه  وعنــد 
ڈ﴾ ]البقرة: )6)[ رشحه الســدي بعبارة موجزة، والربيــع بأطول منها، ثم من أتباعهم 

ابن زيد والضحاك))).

وعند قوله تعــاىل: ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی﴾ ]البقرة: 
64)[ وضحــه ابن عباس باختصار، وكانت عبارة قتادة مجيلة عىل اختصارها، وشــاهبتها 

عبارة الربيع، بينا فّصل السدي فيها القول بعبارة مليحة، ومن أتباعهم رشحها الضحاك 
باختصار، وكذلك ابن جريج، ورشحها ابن زيد بآية من القرآن))).

وعند قولــه تعــاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]البقرة: 
65)[ لـــم أجد فيها تفســريًا منقوالً عن الصحابة، وقد فرسها السدي بعبارة خمترصة، يف 

ا، وكذا من  حــني أطال قتادة يف تفســريها بعبارة مجيلــة، واخترص الربيع القول فيهــا جدًّ
أتباعهم الضحاك)3).

وعند قولــه تعــاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]البقــرة: 66)[ 
جاء يف رشح هذا الـمثل عبارات كثرية عن الصحابة، وفيها طول، فجاء رشحه عن عمر 
ريض اهلل عنــه، وقد أطال جماهــد النفس فيها عىل غري عادته، وكذلك الســدي، وكانت 
عبارة قتادة وعظية فيها خطاب للسامعني، وقريب منها عبارة الربيع، وبنحو ذلك كانت 

عبارة أتباع التابعني كابن زيد، والضحاك)4).

وعند قوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

»تفسري الطربي« )5/))5، 5)5( 8)60، )603.   (((

»تفسري الطربي« )6/5)5، 8)5( 6040، 6046.   (((

»تفسري الطربي« )539/5، 540( 6087، 6090.   (3(

»تفسري الطربي« )543/5، 550( )609، 04)6.   (4(
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ھھ﴾ ]األنعــام: )7[ جاء رشحــه مفصاًل عن ابن عباس، وبنحوه الســدي، يف حني كانت 
عبارة جماهد خمترصة، وذكر قتادة سبب النزول مقترصًا عليه))).

وعند قوله تعــاىل: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ﴾ 
]األعــراف: 76)[ رشحــه ابن عباس رشحًا فيــه يشء من التفصيل، يف حــني اخترص العبارة 

ا))). كل من قتادة، وجماهد، واحلسن، ومن أتباعهم رشحه ابن جريج بعبارة خمترصة جدًّ

وعنــد قولــه تعــاىل: ﴿ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴾ ]الرعــد: 4)[ جــاء رشح هذا الـــمثل عن عيل بن أيب طالــب، وابن عباس 
خمتــرصًا، وجاء بيــان جماهد خمترصًا، وبعبارة خمالفة، ورشحه قتــادة رشحًا مطوالً مجياًل، 

ووافقه ابن زيد)3).

وعند قولــه تعــاىل: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴾ ]الرعــد: 7)[ جــاء بيانه عــن ابن عباس باختصار 
من طريق عيل بن أيب طلحة، وبطول من طريق العويف، واخترص رشحه جماهد واحلســن 
وعطاء، وأطال قتادة الرشح، والتفصيل مبينًا وجه األمثال الثالثة يف اآلية: زبد الســيل، 

وزبد احللية، وزبد الـمتاع، وما ينفع الناس من الثالثة)4).

وعند قوله تعاىل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ ]إبراهيم: 4)[ 

»تفسري الطربي« )))/)45، 453( 9)34)، ))34).   (((

»تفسري الطربي« )3)/)7)، 73)( 5435)، 5440).   (((

»تفسري الطربي« )6)/400، )40( 86)0)، 97)0).   (3(
»تفســري الطربي« )6)/0)4، 4)4( ))03)، 4)03)، و»الزيادة واإلحســان« ))/835(،    (4(

النوع )38)( حتقيق مصلح السامدي.
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فرس ابن عباس الـــمثل ببيان غريب ألفاظه فحسب)))، بينا فّصل الربيع الـمراد تفصياًل 
مجياًل، واخترص بيانه ابن جريج من تابعيهم))).

وعند قوله تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]النحل: )))[ اكتفى 
الـــمفرسون مــن الصحابة: كابن عباس، ومــن التابعني: جماهد، وقتــادة، ومن أتباعهم 

كابن زيد، بأن فرسوها أهنا مكة، ولـم يزيدوا عىل ذلك)3).

وعند قولــه تعــاىل: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]احلج: )3[ 
لـم أجد من تعرض له بالرشح إال قتادة)4).

وعند قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴾ ]احلج: 73[ لـم يورد الطربي 
فيه روايات عن الـمفرسين، إال رواية عن ابن عباس يف رشح كلـمتني من الـمثل، ورواية 

عن ابن زيد يف بيانه باختصار)5).

بينا نجد يف الـــمقابل أن الســيوطي قــد نقل فيه عن ابن عباس، وعكرمة ســبب 
نزوله، وعن السدي رشحًا له)6).

ويف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 
ڭ﴾ ]النور: 35[ جاءت روايات عديدة عن ابن عباس، يف بيان مفردات الـمثل، وجاء 

»تفسري الطربي« )6)/566، 568( 0658)، 0673).   (((
»تفســري الطــربي« )6)/568( 0677)، 0695)، وأخرج الطربي بعد ذلــك )4)( أثرًا عن    (((

الصحابة، والتابعني، وأتباعهم، لـم خترج عن بيان كون الـمراد به النخلة.
»تفسري الطربي«: )4)/85)، 86)).   (3(

»تفسري الطربي« )7)/55)(، و»الدر الـمنثور« )46/6).   (4(
»تفسري الطربي« )7)/03)، 04)).   (5(

»الدر الـمنثور« )75/6).   (6(
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رشحه عن أيب بن كعب رشحًا مطوالً، واقترص جماهد واحلســن عىل عبارة خمترصة تدور 
حول بيان مفردات الـمثل، يف حني رشحه قتادة بعبارة وعظية))).

ويف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ ]النور: 
39[ اهتــم ابن عبــاس برشح هذا الـــمثل، وكذلك أيب بن كعــب، يف حني اخترص جماهد 

الــرشح، والبيان، وفّصل قتادة تفصياًل يســريًا، بينا امتاز ابن زيــد من أتباعهم بالرشح، 
والتفصيل))).

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک  ﴿ک  تعــاىل:  قولــه  تفســري  ويف 
ڱڱ﴾ ]النــور: 40[ رشحــه أيب بــن كعب رشحــًا مجياًل، وجاء بعــده قتادة، ثــم ابن زيد، 

فتناولوه بالرشح أيضًا بعبارات جزلة واضحة)3).

ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈژ﴾ ]العنكبــوت: )4[ اخترص ابن عباس رشح الـــمثل، وتبعه عىل هذا االختصار 

قتادة، وابن زيد)4).

ويف تفســري قوله تعــاىل: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴾ ]الروم: 8)[ لـم أجد يف 
تفســري هــذه اآلية إال أثرًا عن قتــادة رشح رشحًا خمترصًا، يف حني بينــه ابن زيد تبيينًا فيه 

يشء من التفصيل)5).

»الدر الـمنثور« )96/6)، 00)).   (((
»تفسري الطربي« )8)/49)، 50)(، و»الدر الـمنثور« )09/6)، 0))).   (((

»تفسري الطربي« )8)/50)).   (3(
»تفسري الطربي« )0)/)5)، 53)(، و»الدر الـمنثور« )463/6).   (4(

»تفسري الطربي« )))/38، 48(، و»الدر الـمنثور« )6/)49).   (5(
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وجــاء يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ﴾ ]الزمــر: 9)[ جــاء رشحه مطوالً عــن ابن عباس، يف حني رشحــه جماهد باختصار، 

وجرى قتادة عىل عادته يف العبارة الطويلة الـمـاتعة، ومثله السدي))).

گ گ ڳ ڳڳ﴾  ﴿ک ک ک گ گ  تعــاىل:  قولــه  تفســري  ويف 
]التحريــم: 0)[ جــاء عن الـــمفرسين يف هذا الـــمثل بيانه بذكر ســبب النــزول، أو بإيضاح 

الـمشكل، يف حني انفرد قتادة بالعبارة التي فيها تعظيم للـمثل))).

9 ـ إقسام القرآن:

األصل أن القســم باليشء تعظيم له، ولذا فليس لإلنســان أن يقسم بأحد إال باهلل 
سبحانه، واهلل سبحانه يقسم با يشاء من خلقه، ليبني لنا بذلك عظم الـمقسم به)3).

قال احلسن: إن اهلل يقسم با شاء من خلقه، وليس ألحد أن يقسم إال باهلل)4).

واألقســام التي يف القرآن عامتها بالــذوات الفاعلة، وغري الفاعلة، يقســم بنفس 
الفعل كقولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]الصافــات: ) ـ 3[، وكقوله: 

﴿ڻ﴾، ﴿ک﴾، ونحو ذلك.

وهو ســبحانه تارة يقســم بنفــس الـــمخلوقات، وتــارة برهبا وخالقهــا، كقوله: 
﴿ ے ے ۓ﴾ ]الذاريات: 3)[، وكقوله: ﴿ں ں ڻ ڻ ﴾ ]الليل: 3[، وتارة يقسم هبا 

وبرهبا)5).

»تفسري الطربي« )3)/4))(، و»الدر الـمنثور« )4/7))).   (((

»تفسري الطربي« )8)/70)(، و»الدر الـمنثور« )48/8)).   (((
ينظر: »تيسري العزيز احلميد« )ص: )46).   (3(

»اإلتقان« ))/70)).   (4(
»جمموع الفتاوى« )6)/8))، 9))).   (5(
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فأما األمور الـــمشهودة الظاهرة كالشــمس، والقمر، والليل، والنهار، والســاء، 
واألرض، فهذه يقسم هبا وال يقسم عليها، وما أقسم عليه الرب عز وجل فهو من آياته، 

فيجوز أن يكون مقسًا به، وال ينعكس))).

وهــو ســبحانه يذكر جواب القســم تــارة وهــو الغالب، وتــارة حيذفــه لظهوره 
ووضوحه، أو لتهويله وتعظيمه، وقد اعتنى التابعون بتفسري إقسام القرآن وبيان الـمراد 

به، وتوجيهه.

ففي قســم ربنا ســبحانه: ﴿پ پ پ ﴾ ]التــني: 3[ جاء عن كعب، واحلســن، 
وجماهد، وعكرمة، وقتادة، وإبراهيم: أهنا مكة البلد احلرام))).

وعند قولــه تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]البلد: )[ فرسها جماهد، وقتادة، وعطاء، بأهنا 
مكة)3).

واهتم التابعون كذلك بالقســم الـــمتقدمة عليه )ال()4) إذا تتابع، نحو قوله تعاىل: 
﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾ ]القيامة: ) ـ )[، فهل هو قسم يف الـموضعني؟

فعن احلسن قال: أقسم بيوم القيامة، ولـم يقسم بالنفس اللوامة.

وخالفه قتادة فقال: أقسم هبا مجيعًا، ورجحه الطربي)5).

»جمموع الفتاوى« )3)/5)3).   (((
»تفسري الطربي« )30/)4)(، و»تفسري عبد الرزاق« )373/3(، و»الدر الـمنثور« )7/8)5،    (((

8)5(، و»فتح القدير« )446/5).
»تفسري الطربي« )96/30)).   (3(

ا لكالمهم، يراجع »تفسري الطربي« )9)/)7)، 73)). باعتبار )ال( صلة، أو توكيدًا، أو ردًّ   (4(
»تفسري الطربي« )9)/73)(، وينظر: »زاد الـمسري« )6/8)4(، و»فتح القدير« )35/5)).   (5(
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وربا اشــتبه القسم فوقع االختالف أيضًا، نحو ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿ڈژ ژ 
ڑ ڑ ﴾ ]القلـــم: )[، فقــد وقع االشــتباه: هل أقســم ربنا بـــ)ن(، أو )ن( حرف هجاء، 

أو اسم من أساء السورة؟ عىل أقوال.

فممن فرسها بالقســم قتادة رمحه اهلل، فعنه يف قوله: ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]القلـــم: 
)[، قال: يقسم اهلل با شاء))).

أما موقع القسم وجوابه فقد يكون ظاهرًا يف القرآن، وقد يكون موضع اجتهاد.

وأكثــر من رأيت تعرضــًا لذلك من التابعني قتادة، ومن أمثلــة ما جاء عنه ما ورد 
عند تفسري قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ ]الربوج: )[، اختلف الـــمفرسون هل ذكر جواب 

القسم، أو ال؟ )أي هل حذف وترك(، فاختار قتادة ذكره، فقال: وقع القسم هاهنا: ﴿ۀ 
ۀ ہ ہ ﴾ ]الربوج: ))[))).

ويف تفسري قوله سبحانه: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]البلد: )[ يشري قتادة إىل جوابه يف قوله: 
﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ ]البلد: 4[، فيقول: وقع القسم هاهنا)3).

ويف أقسام سورة الشمس الـمتتالية: ﴿ٱ ٻ﴾ ]الشمس: )[، يبني قتادة جواب 
القسم فيقول: قد وقع القسم هاهنا: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]الشمس: 9[)4).

»تفسري الطربي« )9)/6)(، و»الدر الـمنثور« )8/)34).   (((
»تفسري الطربي« )35/30)).   (((

»تفســري الطربي« )96/30)(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعــزاه إىل عبد الرزاق، وعبد بن    (3(
محيد، وابن جرير، عن قتادة بزيادة يف آخره )9/8)5).

»تفسري الطربي« )30/)))(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه لعبد بن محيد، وابن جرير،    (4(
وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم عن قتادة، بزيادة يف أوله )9/8)5).
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ويف جواب قســم قوله تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ﴾ ]الليل: )[، وما بعده من األقســام، قال 
قتادة: وقع القسم هاهنا: ﴿ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الليل: 4[))).

ويف جواب قســم قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]التــني: ) ـ )[ وما بعدها، 
قال قتادة: وقع القسم هاهنا: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]التني: 4[))).

10 ـ علـم الـمناسبات:

الـــمقصود بعلـــم الـــمناسبات: هــو الفن الــذي يبحــث يف تناســب آي القرآن 
بعضها لبعض، وتناســب السور، ومناسبة اآلية لـــموضوع الســورة، ونحو ذلك، وقد 
أكثــر الـــمفرّس فخر الدين من ذلك، فقال يف »تفســريه«: أكثر لطائــف القرآن مودعة يف 

الرتتيبات، والروابط)3).

وقد قال ابن العريب يف »رساج الـمريدين«: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى 
يكون كالكلـمة الواحدة متسقة الـمعاين، منتظمة الـمباين، علـم عظيم لـم يتعرض له إال 
عالـــم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح اهلل لنا فيه، فلـا مل نجد له محلة، ورأينا اخللق 

بأوصاف البطلة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبني اهلل، ورددناه إليه)4).

فقد ذكر هنا ابن العريب ما معناه: أن هذا العلـم لـم يتكلـم فيه الـمفرسون األوائل، 
فإن كان الـمقصد مجعه لكل اآليات يف سورة، وبيان مناسبة هذه لتلك فمسلـم، وإن كان 
الـمقصود أنه لـم يرش إليه أحد من السلف، فغري صحيح، فقد وجدت عدة روايات عن 

»تفسري الطربي« )8/30))(، وينظر: »الدر الـمنثور« )534/8).   (((
»تفسري الطربي« )30/)4)(، و»الدر الـمنثور« )554/8).   (((

»اإلتقان« ))/38)).   (3(
»الربهان« ))/36(، و»اإلتقان« ))/38)).   (4(
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التابعــني فيها كالم عىل ترتيب النظــم، وأرسار ذلك، ووجدت روايــات أكثر يف أرسار 
ختم اآليات، ومناسبة اخلتم ألول اآلية، وغري ذلك مما يأيت ذكره.

ولعل الســبب يف عــدم إكثار التابعني من هذا الفن: أن بعضــه جييء تكلفًا، وكان 
القوم من أبعد الناس عن التكلف.

قال عز الدين بن عبد السالم))): الـــمناسبة علـم حسن، ولكن يشرتط يف حسن 
ارتباط الكالم أن يقع يف أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع عىل أســباب خمتلفة لـــم 

يشرتط فيه ارتباط أحدمها باآلخر.

قــال: ومن ربــط ذلك فهو متكلف بــا ال يقدر عليه إال بربــاط ركيك يصان عنه 
حَسُن احلديث فضاًل عن أحسنه))).

والـمقصود أن التابعني لـم يغفلوا هذا الفن، بل كان كالمهم فيه من أرق ما يكون، 
وهو بمثابة القاعدة التي قام عليها بنيانه فيا بعد.

فما جاء عنهم يف ربط اآلية با قبلها من اآليات، ما جاء عن التابعني يف تفسريهم 
لقوله تعــاىل: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴾ ]األنعام: 89[، فقد فرسوها 

بأن القوم اآلخرين هم األنصار.

ولكن لـم يرتض قتادة ـ رمحه اهلل ـ هذا القول نظرًا لسياق اآليات، فسياقها يف ذكر 
بعض النبيني، وحلاقها يف األمر باالقتداء هبم، فتكون اآلية يف أهل مكة، والنبيني.

هو عبد العزيز بن عبد السالم الـــمشهور بالعز، ولد سنة )577هـ(، وتويف سنة )660هـ(. ينظر    (((
ترمجته يف »طبقات الشافعية« للسبكي )09/8)).

»الربهــان« ))/37(، وقد أشــار بعــده إىل أنه يمكن الربــط بني اآليات الـــمختلفة النزول عىل    (((
حسب الوقائع، وينظر: »اإلتقان« ))/38)).
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قال قتادة: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ يعني: قوم حممد، ثم قال: ﴿ې ې ې ې ى ى 
ائ ﴾ يعنــي النبيني الذين قصَّ قبل هذه اآلية قصصهم، ثم قال: ﴿ەئ ەئ وئ 

وئۇئ ۇئ ۆئۆئ﴾ ]األنعام: 90[))).

ولـمـــا كان هذا تفســريًا لآليــة مع مالحظة ترابطهــا با قبلها، ومــا بعدهاـ  يعني 
يف ذكــر النبيني ـ نجــد أن الطربي رجح قول قتادة هذا، وقــال معلاًل: وذلك أن اخلرب يف 
اآليــات قبلها عنهم مىض، ويف التي بعدها عنهم ذكر، فا بينها أن يكون خربًا عنهم أوىل 

وأحق من أن يكون خربًا عن غريهم))).

ومن مالحظة الســياق يف التفســري ما جــاء يف قوله تعــاىل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ 
عــن  ورد  فقــد  اآليــات،   ]89  ،86 عمــران:  ]آل  ڌ ڎ ڎ﴾  ڇ ڍ ڍ ڌ 

ابن عباس، وجماهد، والسدي: أهنا نزلت يف قوم آمنوا بالنبي، ثم ارتدوا)3).

ولكن احلســن ـ رمحه اهلل ـ الحظ أن اآليات قبلها يف أهل الكتاب، وميثاق النبيني 
وغري ذلك، فربط هذه بتلك، فقال يف تفســريها: هم أهل الكتاب، كانوا جيحدون حممدًا 

صىل اهلل عليه وسلـم يف كتاهبم، ويستفتحون به، فكفروا بعد إياهنم.

ومال الطربي إليه، إال أنه هاب خمالفة األكثر األعلـم بتأويل القرآن، فاستجاز أن 
تكون اآليات نزلت يف القوم الـمرتدين، فجمع اهلل قصتهم وقصة من كان سبيله مثلهم، 

فتكون اآلية عامة)4).

واألثــر أخرجــه عبد الــرزاق يف »تفســريه« ))/3))(، وذكــره النحــاس يف »معــاين القــرآن«    (((
.(455/((

»تفسري الطربي« )))/8)5).   (((
»تفسري الطربي« )575/6( )737، و»الدر الـــمنثور« ))/57)(، و»فتح القدير« ))/359،    (3(

.(360
»تفسري الطربي« )575/6، 576(، و»الدر الـمنثور« ))/58)(، و»فتح القدير« ))/359).   (4(
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ويف تفســري قوله تعــاىل: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]النساء: 7) ـ 8)[.

قــال الربيع: نزلت األوىل يف الـــمؤمنني، ونزلت الوســطى يف الـــمنافقني، يعني: 
﴿ک ک گ گ گ﴾، واألخــرى يف الكفــار، يعني: ﴿ں ں 

ڻ ڻ ڻڻ ﴾))).

فهنــا ربــط الربيع بــني اآليات، والحظ أن ثمــة معنى جيمع بينهــا، وهو من تقبل 
توبته ومن ال تقبل، فلـــم يفرس كل مجلة مستقلة عن األخرى، بل مجع بني اآليتني، وبني 

ما فيها من تقسيم وحرص شامل لكل هؤالء.

وجاء أيضًا عن أيب العالية يف تفســري آيات الـــمحرمات من النساء، وما قبلها وما 
بعدها يف سورة النســاء، أنه قال: يقول: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وثالث، 

ورباع، ثم حرم ما حرم من النســب والصهر، ثــم قال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پپ ﴾، فرجــع إىل أول الســورة، إىل أربع، فقال: هن حــرام أيضًا إال بصداق 

وسنة وشهود))).

فأبو العاليــة هنا أراد أن يربط قوله: ﴿ٱ ٻ﴾ با قبلها يعني أن النســاء 
الـمحصنات الالئي يبحن ال بد من استيفاء رشوط العقد؛ لئال يعتل رجل باآلية األوىل 

فال يشرتط ذلك)3).

»تفسري الطربي« )00/8)( 8865، و»فتح القدير« ))/439).   (((
»تفسري الطربي« )59/8)( 8899.   (((

وهذا إذا كان معنى )الـــمحصنات( أي: العفيفات، وأما إن كان معناه: الـــمتزوجات، فال يتأتَّى    (3(
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ومما جاء عن التابعني يف ربط اآلية با جاء بعدها:

مــا جاء عــن جماهد أنه قــال يف قولــه تعــاىل: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ 
]الـمـــائدة:   ﴾ فقــال حينئــذ: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ  ]الـمـــائدة: )5[ 

.(((]53

ويالحــظ أن جماهدًا ربط بني اآليات بكلـــمة واحدة، وهــذا عهدنا به يف اختصار 
مجل التفسري مع غزارة الـمعاين رمحه اهلل.

ومما ورد عن التابعني يف ربط كلـمـــات اآلية الواحــدة بعضها ببعض ما جاء عن 
يعىل بن مسلـــم، قال: سألت سعيد بن جبري عن هذه اآلية ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴾؟ قال: اقرأ ما قبلها، فقرأت: ﴿ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾.. إىل قوله: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]الـمـائدة: 89[، قال: اللغو 
َم هذا الذي أحل اهلل لك، وأشباهه تكفر عن يمينك، وال حترمه، فهذا اللغو الذي  أن حترِّ

ال يؤاخذكم به، ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴾ فإن مت عليه أخذت به))).

ۇ ۇۆ ۆ ۈ  ڭ  تعــاىل: ﴿ڭ ڭ  قولــه  تفســري  ويف 
ۈ ٴۇ ۋۋ﴾ ]البقرة: 68)[ يربط قتادة بني الفحشاء والفقر، وبني الـــمغفرة والفضل، 

فيقول: مغفرة لفحشائكم، وفضاًل لفقركم)3).

هذا التفســري، ويكون ســياق اآليــات أنه ذكر الـــمحرمات بالنســب، والصهر، ثــم ذكر حتريم 
الـمتزوجة، واهلل أعلـم.

وقــراءة تــرك الواو التي قرأها جماهد: )يقــول الذين آمنوا( هي قراءة أهل الـــمدينة، كا نبه عليه    (((
الطربي. ينظر: األثر والتنبيه يف »تفسري الطربي« )0)/407( 76))).

أورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل أيب الشيخ )50/3)).   (((
»تفســري الطربي« )5/)57( 69)6، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن جرير، عن قتادة    (3(
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﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  تعــاىل:  قولــه  ترتيــب  رس  ويف 
پڀ﴾ ]األنعــام: )[ قــال قتــادة: فإنه خلق الســاوات قبل األرض، والظلـــمة قبل النور، 

واجلنة قبل النار))).

وأما أرسار ختم اآليات، وائتالف الفواصل، فقد أكثر التابعون منه، وإن كان جّل 
ما جاء عنهم هو من باب التمكني))).

فما جاء عنهم ما ورد عند تفسري قوله تعاىل: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]البقرة: 73)[ قال ســعيد بن جبري: غفور لـمـــا أكل إذ أحل له احلرام يف 

االضطرار)3).

ويفرّس احلســن البرصي قوله تعــاىل: ﴿ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ﴾ ]آل 
عمران: 30[، فيقول: من رأفته هبم أن حذرهم نفسه)4).

وجاء عن ســعيد بن جبري يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب 
خب مب ىب ﴾ ]البقرة: 37[، قال: )الرحيم(: رحيم هبم بعد التوبة)5).

به ))/65).
»تفســري الطربي« )))/50)( )304)، و»زاد الـــمسري« )3/)(، و»معــاين القرآن« للنحاس    (((

.(398/((
قّسم العلـمـاء فواصل القرآن إىل أربعة أشياء: التمكني، وهو أن يمهد قبل الفاصلة متهيدًا بحيث    (((
ا بدونه يضطرب الـمعنى، وإن كان قد تقدم لفظها بعينه يف  تأيت الفاصلة متعلقة بالكالم تعلقًا تامًّ
أول اآلية سميت تصديرًا، وإن كان يف أثناء الصدر سميت توشيحًا، وإن أفادت معنى زائدًا بعد 

متام معنى الكالم سمي إيغاالً. ينظر: »الربهان« ))/78، 79(، و»اإلتقان« ))/9))).
»تفســري ابن كثري« ))/394(، و»فتح القدير« ))/70)(، وأورده الســيوطي يف »الدر«، وعزاه    (3(

إىل ابن أيب حاتم، وأيب الشيخ، عن سعيد بلفظ مقارب ))/408).
»تفسري الطربي« )6/))3( 6844، و»فتح القدير« ))/333).   (4(

»تفسري ابن أيب حاتم« ))/37)( 9)4.   (5(
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وحكــي أن أعرابيــًا ســمع قارئا يقــرأ: )فإن زللتم مــن بعد ما جاءتكــم البينات 
فاعلـــموا أن اهلل غفــور رحيم(، ولـــم يكن يقرأ القرآن فقــال: إن كان هذا كالم اهلل فال 

يقول كذا، ومرَّ هبا رجل فقال: كيف تقرأ هذه اآلية؟ فقال الرجل: ﴿ې ې ى ى 
ائ﴾ فقال: هكذا ينبغي، احلكيم ال يذكر الغفران عند الزلل؛ ألنه إغراء عليه))).

وألجل ذا لـمـــا تعــرض الربيع إىل تفســري هذه اآليــة: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ائ ﴾ ]البقــرة: 09)[، قال: عزيز يف نقمته، حكيم يف 

أمره))). فقد الحظ الربيع ارتباط العزة واحلكمة با وقع منهم من الزلل.

ومــن ذلك ما جاء عن حممد بن جعفر بن الزبــري يف قوله تعاىل: ﴿ک ک گ گ گ 
گ﴾ ]آل عمــران: 6[، قــال: العزيــز يف انتصاره ممــن كفر به إذا شــاء، واحلكيم يف عذره 

وحجته إىل عباده)3).

ويبني عطاء بن دينار فرقًا دقيقًا من أســاليب احلرص والقرص يف تفسري قوله تعاىل: 
﴿ں ڻ ڻ﴾ ]البقــرة: 54)[، فيقــول: احلمــد هلل الــذي قــال: ﴿ں ڻ 

ڻ﴾، ولـم يقل: )الظالـمون هم الكافرون()4).

فهــذا الفهم الدقيق يبني أنه لو كانت اآلية: والظالـــمون هم الكافرون لكان أكثر 
الناس قد كفروا؛ ألن أكثر الناس قد ظلـموا.

»اإلتقان« ))/9))).   (((
»تفســري الطــربي« )60/4)( )403، وأورد هــذا الـــمعنى بلفظــه الســيوطي يف »الــدر« عن    (((
أيب العالية، وعــزاه إىل ابن أيب حاتم به، وينظر: »الدر« يف الصفحات ))/335(، و))/579(، 

و))/44)).
»تفسري الطربي« )69/6)( )657.   (3(
»تفسري الطربي« )385/5( )576.   (4(
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11 ـ الـمصاحف واألداء:

سبق يف مبحث منهج التابعني يف القراءات أن مجع الـمصحف يف كتاب واحد كان 
يف عهد أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه.

قال اخلطايب: إنا لـــم جيمع صىل اهلل عليه وسلـــم القرآن يف الـمصحف لـمـا كان 
يرتقبه من ورود ناســخ لبعض أحكامه، أو تالوته، فلـمـــا انقــىض نزوله بوفاته أهلم اهلل 
اخللفاء الراشــدين ذلك وفاًء بوعده الصادق بضان حفظــه عىل هذه األمة، فكان ابتداء 

ذلك عىل يد الصديق بمشورة عمر))).

وقــد أخرج ابن أيب داود من طريق احلســن أن عمر ســأل عن آيــة من كتاب اهلل، 
فقيــل: كانت مع فالن قتل يوم اليامة، فقال: إنــا هلل، وأمر بجمع القرآن، فكان أول من 

مجعه يف الـمصحف))).

وهــذا حُيَمل عىل أنه أشــار بجمعه، ولـمـــا وقع االختالف بــني الناس، وفق اهلل 
عثان ـ ريض اهلل عنه ـ أن يأمر بتحويله إىل الـــمصاحف، عىل القراءة الثابتة الـــمعروفة 

عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم، وإلغاء ما ليس كذلك)3).

وأمــا من مجع القرآن يف صــدره يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلـــم، فقد جاءت 
روايات عن التابعني تسمية أربعة منهم، أو ستة:

ففــي »صحيح البخاري« عن قتادة قال: ســألت أنس بن مالــك: من مجع القرآن 

»الربهان« ))/35)(، و»اإلتقان« ))/76).   (((
»اإلتقان« ))/77).   (((

»الربهان« ))/35)(، و»اإلتقان« ))/79).   (3(
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عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم؟ قال: أربعة كلهم من األنصار: أيب بن كعب، 
ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد.

ويف روايــة مــات النبــي صــىل اهلل عليه وسلـــم ولـــم جيمــع القرآن غــري أربعة: 
أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد))).

قال البيهقي: الرواية األوىل أصح، ثم أســند عن ابن سريين قال: مجع القرآن عىل 
عهد رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم أربعة ال خيتلف فيهم: معاذ بــن جبل، وأيب بن 
كعــب، وزيد، وأبو زيــد، واختلفوا يف رجلني مــن ثالثة: أبو الــدرداء، وعثان، وقيل: 

عثان، ومتيم الداري))).

وعن الشعبي: مجعه ســتة نفر: أيب، وزيد، ومعاذ، وأبو الدرداء، وسعد بن عبيد، 
وأبو زيد، وجممع بن جارية قد أخذه إال ســورتني، أو ثالثة، قال: ولـــم جيمعه أحد من 

اخللفاء من أصحاب حممد غري عثان)3).

وقد وجه الذهبي أثر الشــعبي هذا بأن الـــمراد الذين عرضوه عىل النبي صىل اهلل 
عليه وسلـم واتصلت بنا أسانيدهم، وأما من مجعه منهم ولـم يتصل بنا فكثري)4).

وقد ذكر ابن حجر ثاين طرق للتوجيه غري هذا، وزاد عليها وجهني آخرين)5).

رواه البخاري يف »صحيحه«، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صىل اهلل عليه    (((
وسلـم )46/9( 5003، 5004.

»الربهان« ))/)4)(، و»الفتح« )9/)5).   (((
»الـمعرفة« ))/487(، و»الربهان« ))/)4)).   (3(

»الربهان« ))/)4)).   (4(
تراجع يف »الفتح« )9/)5).   (5(
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وقد استمر احلال بالـمسلـــمني عىل احلفظ حتى استحّر القتل بالقراء، فأشار عمر 
عىل أيب بكر، فجمعه اجلمع األول الـمشار إليه سابقًا.

ثم خاف حذيفة اختالف الناس، فأشــار عىل عثان باجلمع الثاين، وكان بمحرض 
مــن الصحابــة، إال أن ابن مســعود ـ ريض اهلل عنــه ـ لـــم يرتــض ذلك الـــمصحف، 
واستمر عىل مصحفه، بل كان يقول: يا أهل العراق! اكتموا الـــمصاحف التي عندكم، 
وُغلُّوها فــإن اهلل يقــول: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴾ ]آل عمــران: )6)[، فالَقوا اهلل 

بالـمصاحف.

قال الزهري: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال أفاضل أصحاب 
النبي صىل اهلل عليه وسلـم))).

ثم صار الـمسلـــمون ينتسخون الـمصاحف من الـــمصاحف العثانية التي وّجه 
هبا عثان إىل األمصار.

وكانــت الـــمصاحف أول األمــر خالية من التنقيــط واإلعراب )الشــكل( حتى 
تشــتمل القراءاِت باألحرف الـــمختلفة، وما اختلف يف الرسم بزيادة واو أو الم ونحو 

ذلك، كتب يف أحد الـمصاحف بوجه، ويف آخر بوجه آخر.

وألجل أاّل خيتلط القرآن بغريه كره الصحابة وضع أي كتابة يف الـــمصاحف غري 
اآليات:

فعن مرسوق، عن ابن مسعود ريض اهلل عنه: أنه كره التعشري يف الـمصحف))).

رواه الرتمذي يف »سننه«، كتاب تفسري القرآن )85/5)( 04)3.   (((
»الـــمصنف« البن أيب شــيبة )0)/548( 90)0)، و»الـــمصنف« لعبد الــرزاق )4/))3(،    (((

و»الـمحكم يف نقط الـمصاحف« )ص: 4)(، و»فضائل القرآن« البن الرضيس )ص: 84).
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والتعشــري: هو وضع العالمات بعد كل عرش آيات، وقد استمر التابعون عىل هذا 
الـمنهج، فورد كراهة التعشري عن عطاء، وإبراهيم، وجماهد، وابن سريين، وغريهم))).

دوا القــرآن وال ختلطوا عليــه ما ليس منــه)))، ومعنى  وكان إبراهيــم يقــول: جرِّ
جردوا: أي من النقط، واإلعراب، وما أشبهها)3).

واســتمر هذا احلال بالتابعني حتــى رأوا مصلحة التنقيط، فمنهــم من أجازه بعد 
كاحلسن، وابن سريين)4).

وكذلــك كانوا يكرهون بيع الـــمصاحف لآلثار الواردة عــن الصحابة يف كراهة 
ذلــك، ثم رأوا أن الـــمصلحة اقتضت ذلــك، فتغري اجتهاد بعضهم تبعــًا لذلك، فأجاز 

احلسن بيعها بعد كراهته لذلك)5).

اج يف عدِّ حروف القرآن. وقد بلغ اهتام التابعني أن رشعوا بأمر احلجَّ

عدد السور:

وأما عدد سوره فكانت عند مجهورهم )4))( سورة.

»مصنــف ابــن أيب شــيبة« )0)/548، 549(، و»إحياء علــوم الديــن« ))/83)(، و»فضائل    (((
القرآن« البن الرضيس )ص: 84).

»الـــمصنف« البــن أيب شــيبة ))/489(، و»الـــمصاحف« )ص: 56)(، و»شــعب اإليــان«    (((
)598/5( 4)4)، و»فضائل القرآن« أليب عبيد )ص: 39).

»النهاية يف غريب احلديث« ))/56)).   (3(
»الـمحكم يف نقط الـمصاحف« )ص: ))(، و»فضائل القرآن« أليب عبيد )ص: 40)).   (4(

»الـمصاحف« )ص: 77)).   (5(
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وقد ورد عن جماهد أهنا )3))( ســورة)))؛ ألنه كان جيعل األنفال والتوبة ســورة 
واحدة؛ لعدم البسملة فيها.

وقريب من ذلك ســعيد بن جبري، فإنه لـمـــا كان يعد السبع الطوال كان يعد منها 
يونس، فكأنه جعل األنفال مع براءة سورة واحدة.

ويرده تسمية النبي صىل اهلل عليه وسلـم كالًّ منها))).

عدد احلروف:

وقــد بعث احلجاج بن يوســف إىل قــراء البرصة فجمعهم، واختار منهم احلســن 
البــرصي، وأبا العالية، وآخرين، وقال: عّدوا حروف القرآن، فبقوا أربعة أشــهر يعّدون 
بالشــعري، فأمجعــوا عــىل أن كلـمـــاته )77439( كلـــمة، وأمجعوا عىل أن عــدد حروفه 

)5)30)3( حرفًا)3).

وعن جماهد: )))30)3( حرفًا.

ويف رواية: )340740( حرفًا)4).

وســبب هذا االختالف أن الكلـــمة هلا حقيقة ورسم، والقراءات ختتلف يف زيادة 
بعض احلروف ونقصاهنا، فأدى إىل هذا االختالف)5).

»الربهان« ))/)5)(، و»إحياء علوم الدين« ))/83)).   (((
»الربهان« ))/)5)(، و))/44)).   (((

»الربهان« ))/49)).   (3(

»الربهان« ))/49)).   (4(
»الربهان« ))/55)(، و»فنون األفنان« البن اجلوزي )ص: 36)، 37)).   (5(
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حتزيب القرآن:

وأما حتزيب القرآن، فإن القرآن قد نزل ســورًا عديدة منها الطويل ومنها القصري، 
وكان ذلك لتيسري احلفظ والتالوة.

ويشري قتادة إىل أن حكمة ذلك أيضًا حتقيق كون السورة بمفردها معجزة، وآية من 
آيات اهلل، وغري ذلك من احلكم))).

ولذا فقد كان الصحابة ـ رضوان اهلل عليهم ـ يقســمون تالوهتم بحســب السور 
برتتيب الـمصحف؛ ألن ترتيبه حمكم.

قــال احلســن عن الفاحتــة: إن اهلل أودع علوم الكتب الســابقة يف القرآن، ثم أودع 
القرآن يف الـــمفّصل، ثم أودع علوم الـــمفصل يف الفاحتة، فمن علـم تفسريها كان كمن 

تعلـم تفسري مجيع الكتب الـمنزلة.

ولذا قال السيوطي: افتتح سبحانه كتابه هبذه؛ ألهنا مجعت مقاصد القرآن، ولذلك 
كان من أسائها أم القرآن، وأم الكتاب))).

وهلــذا فــإن تقســيم الصحابة كان بالســور، فعن أوس بــن حذيفة: أنــه وفد عىل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم يف وفد ثقيف، فسمع من أصحاب النبي صىل اهلل عليه 
وسلـــم أنه كان حيّزب القرآن، قال: فسألت أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم: 
بون القرآن؟ فقالوا: ثالث، ومخس، وســبع، وتســع، وإحدى عرشة، وثالث  كيــف حتزِّ

عرشة، وحزب الـمفصل وحده)3).

»مفتاح السعادة« )95)3).   (((
»أرسار ترتيب القرآن« )ص: 73).   (((

رواه ابن ماجه يف كتاب اإلقامة، باب: يف كم يستحب أن خيتم؟ ))/7)4، 8)4).   (3(
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ولـمـا ظهر عد اآليات والكلـمـات يف عهد الصحابة، ظهر حتزيب جديد بالعوارش 
واألســباع، فكان من الـــمهتمني بذلك قتادة، فكان له عوارش، وأسباع، فعن مهام قال: 
جاءين سعيد بن أيب عروبة فطلب مني عوارش القرآن عن قتادة، فقلت له: أنا أنسخه لك 

وأرفعه إليك))).

وعن قتادة قال: إن أسباع القرآن سبع:

األول: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]النساء: 76[.

والثاين: ﴿ژ ڑ ڑ﴾ ]األنفال: 36[.

﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴾  والثالــث: 
]احلجر: 49 ـ 50[.

والرابع: خامتة الـــمؤمنني، واخلامس: خامتة ســبأ، والســادس: خامتة احلجرات، 
والسابع: ما بقي))).

وال شــك أن حتزيــب الصحابة أوىل وأبعد عن قطع صلــة اآليات بعضها ببعض، 
واهلل تعاىل أعلـم)3).

معرفة أسامء السور:

وقد اهتم التابعون كذلك بمعرفة أساء السور.

»طبقات ابن سعد« )73/7)).   (((
»الناسخ والـمنسوخ« لقتادة )ص: )5(، و»فنون األفنان« )ص: 45).   (((

يراجــع يف أفضليــة حتزيب الصحابة، وبيان أحســن التحزيب: »جمموع الفتــاوى« )3)/405،    (3(
.(4(7
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ولبعض السور عدة أساء، حتى قيل: إن للفاحتة نيفًا وعرشين اسًا.

وقد ورد عن ابن ســريين أنه كان يكره أن يقــول: )أم الكتاب(، قال: ويقرأ قوله 
تعــاىل: ﴿ۈ ۈ ٴۇ﴾ ]الرعــد: 39[، ولكن يقول: فاحتة الكتــاب، واجلمهور عىل 

اجلواز))).

وعــن ســعيد بن جبري قال: قلت البن عباس: ســورة األنفال، قال: تلك ســورة 
بدر))).

وعن ســعيد بن جبري قال: قلت البن عباس: ســورة التوبة، قال: التوبة، بل هي 
الفاضحــة، ما زالت تنــزل: ومنهم، ومنهم، حتــى ظننا أن ال يبقى منا أحد إال ســينزل 

فيه)3).

وعن زيد بن أسلـــم: أن رجاًل قال البن عمر: سورة التوبة، فقال: وأيتهنَّ سورة 
التوبــة؟ فقــال: بــراءة، فقال: وهل فعــل بالناس األفاعيــل إال هي، ما كنــا ندعوها إال 

الـمقشقشة)4).

وعــن قتادة قال: كانت تســمى هــذه الســورة ـ أي: التوبة ـ الفاضحــة، فاضحة 
الـمنافقني)5).

وبنحوه عن احلسن، ذكر ذلك القرطبي يف »تفسريه« ))/)))).   (((
»اإلتقان« ))/)7(، وأســئلة ابن جبري جمموعة يف حديث واحــد يف »فضائل القرآن« أليب عبيد    (((

)ص: 35)).
»زاد الـمسري« )389/3(، و»الدر الـمنثور« )60/4)(، و»فتح القدير« ))/)33).   (3(

»اإلتقان« ))/)7).   (4(
»تفسري الطربي« )4)/)33( 6909).   (5(
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وعن قتادة يف سورة النحل قال: تسمى سورة النّعم))).

وعن ســعيد بن جبري قال: قلت البن عباس: ســورة احلرش، قال: قل: سورة بني 
النضري))).

قال ابن حجر: كأنه كره تســميتها باحلرش؛ لئال يظن أن الـــمراد يوم القيامة، وإنا 
الـمراد هاهنا إخراج بني النضري)3).

وكان ابن سريين يكره تسمية )احلواميم(، ويقول: إنا هي )آل حم()4).

األداء:

ولـــم تقترص مهة التابعني عىل إتقان الرســم، ومعرفته، بل تعدى ذلك إىل األداء، 
فكان احلسن يكره القراءة باألحلان.

واهتموا كذلك بالوقف واالبتداء، فعن الشــعبي قال: إذا قرأت: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ 
]الرمحـن: 6)[، فال تسكت حتى تقرأ: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾)5).

ويف قولــه تعــاىل: ﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ﴾ ]البقرة: 68[ جاء أن ســعيد بن 
جبري كان يستحب أن يسكت عىل ﴿ى﴾، ثم يقول: ﴿ائ ائ ەئەئ﴾)6).

»اإلتقان« ))/)7).   (((
»زاد الـمسري« )8/)0)(، و»الدر الـمنثور« )88/8).   (((

»اإلتقان« ))/73).   (3(
»الربهان« ))/444).   (4(

»الدر الـمنثور« )698/7(، وصحح إسناده يف »اإلتقان« ))/0))).   (5(
»الدر الـمنثور« ))/90)).   (6(
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وعــن عبد اهلل بن أيب اهلذيلـ  تابعي كبري ـ قــال: كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض 
اآليات، ويدعوا بعضها))).

يريد أهنم كانوا يقفون عىل كل آية))).

ولشــدة حرصهم عىل التلقي كانوا يتحرون يف لفظ القراءة أال تنسب لرجل؛ ألن 
القرآن كالم اهلل.

قال النخعي: كانوا يكرهون أن يقولوا: قراءة عبد اهلل، وقراءة سالـم، وقراءة أيب، 
وقراءة زيد، بل يقال: فالن كان يقرأ بوجه كذا، وفالن كان يقرأ بوجه كذا)3).

ويف أوجــه األداء أيضًا حدث األعمش، عن إبراهيم قــال: كانوا يرون أن األلف 
والياء يف القراءة سواء، قال: يعني باأللف والياء: التفخيم واإلمالة)4).

وجاء يف باب اإلدغام بعض نقل عن احلسن، واألعمش)5).

وبعد هذا كله، فقد حاولت فيا سبق إبراز جهود التابعني يف بيان أصول التفسري، 
والتي اعتمد عليها من جاء بعدهم يف تأسيس الكثري من علوم القرآن، وقد بقي من ذلك 
مجلــة كبرية يف أنواع أخــرى غري ما تقدم ذكره، وإن كانت النقول عنهم أقل مما ســبق يف 
اجلملة، ولكن إلمتام الفائدة أذكر بعض األنواع التي لـم يتقدم هلا ذكر، مع إشارة لبعض 

اآلثار عن التابعني فيها، فمن ذلك:

»اإلتقان« ))/5))).   (((

»اإلتقان« ))/5))).   (((
»اإلتقان« ))/09)(، ونقل عن النووي أن الصحيح أنه ال يكره.   (3(

»اإلتقان« ))/0))).   (4(
ينظر: »اإلتقان« ))/3))).   (5(
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معرفة احلرضي والسفري مما نزل:

ففي قوله تعاىل: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]البقرة: 89)[ عن الزهري 
أهنا نزلت يف عمرة احلديبية))).

وعن السدي: أهنا نزلت يف حجة الوداع))).

وعن حممد بن كعب القرظي قال: نزلت سورة الـمـــائدة يف حجة الوداع فيا بني 
مكة، والـمدينة)3).

وعن قتادة يف قوله تعــاىل: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ﴾ اآلية ]الـمـائدة: ))[، قال: ذكر لنا أهنا نزلت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم وهو 
ببطن نخل يف الغزوة الســابعة، حني أراد بنو ثعلبة وبنو حمارب أن يفتكوا به، فأطلعه اهلل 

عىل ذلك)4).

ما نزل من القرآن عىل لسان بعض الصحابة:

عــن ســعيد بن جبري أن ســعد بن معاذ لـمـــا ســمع ما قيــل يف أمر عائشــة قال: 
سبحانك! هذا هبتان عظيم، فنزلت كذلك)5).

وعن ســعيد بن الـــمسيب قال: كان رجالن مــن أصحاب النبــي صىل اهلل عليه 

»اإلتقان« ))/4)).   (((

»اإلتقان« ))/4)).   (((
»فضائــل القرآن« أليب عبيــد )ص: 8))(، و»اإلتقــان« ))/5)(، و»الدر الـــمنثور« )3/3(،    (3(

و»فتح القدير« ))/3).
»الدر الـمنثور« )38/3(، و»اإلتقان« ))/0)).   (4(

»اإلتقان« ))/46).   (5(
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وسلـــم إذا ســمعا شــيئًا من ذلك قاال: ســبحانك هــذا هبتــان عظيم، زيد بــن حارثة، 
وأبو أيوب، فنزلت كذلك))).

وعــن عكرمة قال: لـمـــا أبطأ عىل النســاء اخلــرب يف أحد خرجن يســتخربن، فإذا 
رجــالن مقبالن عىل بعري، فقالت امرأة: ما فعل رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم قال: 

حي، قالت: فال أبايل أن يتخذ اهلل من عباده الشهداء، فنزل القرآن عىل ما قالت: ﴿ى 
ى ائائ﴾ ]آل عمران: 40)[))).

ما تأخر حكمه عن نزوله:

عن قتادة يف قوله تعاىل: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]القمر: 45[ قال: وعده اهلل، وهو 
يومئذ بمكة أنه سيهزم جندًا من الـمرشكني، فجاء تأويلها يوم بدر)3).

ويف قولــه تعــاىل: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]فصلــت: 33[ قــال 
عكرمة: نزلت يف الـمؤذنني)4).

ما نزل مفرقًا، وما نزل مجعًا:

عن جماهد قال: نزلت األنعام كلها مجلة واحدة، معها مخس مئة ملك)5).

وعن عطاء قال: أنزلت األنعام مجيعًا، ومعها سبعون ألف ملك)6).

»اإلتقان« ))/46).   (((
ينظر: »الدر الـمنثور« ))/333(، و»اإلتقان« ))/47).   (((

»اإلتقان« ))/48(، و»الدر الـمنثور« )7/)68).   (3(
»اإلتقان« ))/49(، و»الدر الـمنثور« )5/7)3(، و»فتح القدير« )5/4)5).   (4(

»اإلتقان« ))/50(، و»الدر الـمنثور« )44/3)).   (5(

»اإلتقان« ))/50(، و»الدر الـمنثور« )45/3)).   (6(
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ما نزل مشيعًا:

ومنها سورة األنعام كا تقدم فيا نزل مجعًا.

وعن ســعيد بن جبري قال: ما جاء جربيل بالقرآن إىل النبي صىل اهلل عليه وسلـــم 
إال ومعه أربعة من الـمالئكة حفظة))).

ما أنزل من القرآن عىل بعض األنبياء، وما لـم ينزل منه عىل أحد قبل النبي صىل اهلل 
عليه وسلـم:

فعن السدي يف سورة )والنجم( قال: إن هذه السورة يف صحف إبراهيم وموسى 
مثل ما نزلت عىل النبي صىل اهلل عليه وسلـم))).

وقد جاء عن كعب يف هذا الباب عدة روايات وآثار؛ لعلـمه بالتوراة.

فمن ذلك أنه قال: إن حممدًا صىل اهلل عليه وسلـــم أعطي أربع آيات لـــم يعطهن 
موسى، وإن موسى أعطي آية لـم يعطها حممد صىل اهلل عليه وسلـم، ثم ذكر من اآليات 

التي أعطيت لـمحمد خواتيم سورة البقرة)3).

وعنه أيضًا: مما نزل عىل موســى يف التوراة عرش آيات من ســورة األنعام: بسم اهلل 
الرمحن الرحيم: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ اآليات ]األنعام: )5) ـ 54)[)4).

ومن آداب تالوته وتأليفه:

جاء عن مكحول يف وقت القراءة قوله: كان أقوياء أصحاب رســول اهلل صىل اهلل 

أورده السيوطي يف »اإلتقان«، وصحح إسناده ))/)5).   (((
»اإلتقان« ))/)5).   (((

»فضائل القرآن« أليب عبيد )ص: 3))(، و»اإلتقان« ))/)5).   (3(
أخرجه أبو عبيد يف »فضائل القرآن« )ص: 47)(، وينظر: »اإلتقان« ))/)5).   (4(
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عليه وسلـــم يقرؤون القرآن يف سبع، وبعضهم يف شهر، وبعضهم يف شهرين، وبعضهم 
يف أكثر من ذلك))).

حى وهي تدور))). ، وبيت الرَّ وكره الشعبي القراءة يف احلُشِّ

وكان إبراهيم النخعي إذا قرأ: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]التوبة: 30[، و﴿ۉ 
ې ې ې ېى﴾ ]الـمـائدة: 64[، كان خيفض هبا صوته)3).

وإذا أرتج عىل القارئ فلـم يدر ما بعد الـموضع الذي انتهى إليه؟ فال يسأل كيف 
كذا وكذا؟

فعن إبراهيم النخعي قال: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت، 
وال يقول: كيف كذا أو كذا؟ فإنه يلبس عليه)4).

وينبغي أن يقرأ الـــمصحف عىل الرتتيب، فعن ابن ســريين عــن الرجل يقرأ من 
الســورة آيتــني ثم يدعها، ويأخــذ يف غريها، قال: ليتــق أحدكم أن يأثم إثــًا كبريًا، وهو 

ال يشعر)5).

وعــن ابن عون قال: كان ابن ســريين يكــره أن يقرأ الرجل القــرآن إال كا أنزل، 
يكره أن يقرأ ثم يتكلـم ثم يقرأ)6).

»اإلتقان« ))/38)).   (((

»اإلتقان« ))/38)).   (((

»اإلتقان« ))/)4)).   (3(

»اإلتقان« ))/43)).   (4(
»فضائل القرآن« أليب عبيد )ص: 96(، و»اإلتقان« ))/44)).   (5(

»فضائل القرآن« أليب عبيد )ص: 97).   (6(
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وكانــوا جيتمعــون عىل ختم القــرآن، فعن جماهد قــال: كانوا جيتمعــون عند ختم 
القرآن، ويقول: عنده تنزل الرمحة))).

وعن احلكم به عتيبة قال: أرسل إيّل جماهد، وعنده ابن أيب أمامة وقاال: إنا أرسلنا 
إليك؛ ألنا أردنا أن نختم القرآن))).

معاين بعض األدوات التي حيتاج إليها الـمفرس:

جاء عن الســدي، عن أيب مالــك قال: ما كان يف القرآن )إْن( بكرس األلف فلـــم 
يكن، وما كان )إْذ( فقد كان)3).

وعن جماهد قال: كل يشء يف القرآن )إْن( فهو إنكار)4).

وعن جماهد: كل )ظن( يف القرآن يقني)5).

وعن السدي، عن أيب مالك قال: كل ما يف القرآن )فلوال(، فهو فهاّل، إال حرفني 
يف يونــس: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]يونس: 98[، يقول: فا كانت قرية، وقوله: 

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]الصافات: 43)[)6).

»اإلتقان« ))/45)).   (((
»اإلتقان« ))/45)(، و»الزيادة واإلحسان« )09/3)( النوع ))4(، حتقيق: حممد صفا.   (((

»اإلتقان« ))/)9)(، و»الزيادة واإلحسان« ))/)))( النوع )44)( حتقيق: خالد الالحم.   (3(
اإلتقان: ))/)0)(، و»الزيادة واإلحسان« ))/73)( النوع )44)( حتقيق: خالد الالحم.   (4(

»اإلتقــان« ))/3))(، ورد بنحــو قولــه: ﴿مت ىت يت جث مث ىثيث﴾ ونحوهــا، والظاهر أنه يفيد    (5(
اليقني إذا جاء بعده )أن( الـــمثقلة. ينظر: »الزيادة واإلحسان« ))/47)( النوع )44)( حتقيق: 

خالد الالحم.
»اإلتقان« ))/8))(، و»الزيادة واإلحســان« ))/7)3( النــوع )44)( حتقيق: خالد الالحم،    (6(
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ويف فهــم التابعــني للتبعيض من )ِمن( جاء عــن جماهد أنه قال: لو قــال إبراهيم: 
فاجعل أفئدة الناس هتوي إليهم لزامحتكم عليه الروم وفارس))).

ومن معرفة إعراب القرآن:

جاء عن احلســن أنه قيل له: يا أبا سعيد! الرجل يتعلـــم العربية يلتمس هبا حسن 
الـــمنطق، ويقيــم هبا قراءتــه، قال: يا ابن أخي تعلـــمها، فــإن الرجل يقــرأ اآلية فيعي 

بوجهها، فيهلك فيها))).

وجاء عنهم ترجيح بعض القراءات، وسبق بيانه)3).

ومن موهم االختالف يف القرآن:

ما جاء عن الســدي يف اجلمع بني نفي الـــمسألة يوم القيامة يف قوله: ﴿ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴾ ]الـــمؤمنون: )0)[، وإثباهتا يف قوله: ﴿ىب يب 
جت حت خت﴾ ]الصافــات: 50[، فقــد جاء عنه أن نفي الـــمسألة عند تشــاغلهم بالصعق 

والـمحاسبة واجلواز عىل الرصاط، وإثباهتا فيا عدا ذلك)4).

ومن داللة الـمنطوق:

ما حكي عن حممد بن كعب القرظي: يف إباحة صوم اجلنب اســتدالالً باإلشــارة 

وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه البن أيب حاتم، عن أيب مالك بنحوه )4/)39).
»اإلتقان« ))/)3)(، و»الزيادة واإلحسان« ))/343( النوع )44)( حتقيق: خالد الالحم.   (((

»اإلتقان« ))/35)(، و»الزيادة واإلحسان« ))/456( النوع )33( حتقيق: حممد صفا.   (((
يف مبحث منهجهم يف القراءات ))/ )6)).   (3(

»اإلتقــان« ))/36(، و»الزيــادة واإلحســان« )ق/38)/أ( النوع )05)(، و»الدر الـــمنثور«    (4(
)6/6))(، و»فتح القدير« )3/)50).
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يف قولــه تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴾ ]البقــرة: 87)[؛ إذ إباحة اجلاع إىل 
طلوع الفجر تستلزم كونه ُجنبًا يف جزء من النهار))).

ويف بيان كنايات القرآن:

جــاء عن جماهد يف قوله تعاىل: ﴿ۇ ۆ ۆ﴾ ]األنفال: 50[ قال: يعني 
أستاههم، ولكن اهلل يكني))).

ويف معرفة إجياز القرآن واإلطناب:

جــاء عن جماهد يف قوله تعــاىل: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ﴾ ]النحــل: 90[، ثم 
وقــف فقــال: إن اهلل مجع لكم اخلري كله والــرش كله يف آية واحدة، فــواهلل ما ترك العدل 
واإلحســان مــن طاعــة اهلل شــيئًا إال مجعــه، وال تــرك الفحشــاء والـــمنكر والبغي من 

معصية اهلل شيئًا إال مجعه)3).

ويوضح ابن شهاب ذلك يف معنى حديث الشيخني: »ُبِعثت بجوامع الَكلـم«)4)، 
قال: بلغني أن جوامع الكلـم أن اهلل جيمع له األمور الكثرية التي كانت تكتب يف الكتب 

قبله يف األمر الواحد، واألمرين ونحو ذلك)5).

»اإلتقان« ))/)4(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/36)/أ( النوع ))0)).   (((
»اإلتقان« ))/)6(، و»الدر الـمنثور« )4/)8(، و»فتح القدير« ))/8)3).   (((

»اإلتقان« ))/)7(، و»الدر الـمنثور« )60/5)(، و»فتح القدير« )89/3)).   (3(
رواه البخــاري يف كتــاب التعبري، باب الـــمفاتيح يف اليد. ينظر: »الفتــح« )))/400( 3)70،    (4(

ورواه مسلـم يف كتاب الـمساجد ))/)37( 3)5.
»اإلتقان« ))/)7).   (5(
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ومن بدائع القرآن:

يف معرفة اللف والنرش بأن يؤتى بلفظ يشتمل عىل متعدد ثم يذكر أشياء عىل عدد 
ذلك، كل واحد يرجع إىل واحد من الـــمتقدم، ويفوض إىل عقل الســامع رد كل واحد 

إىل ما يليق به))).

جاء عن جماهد يف ﴿ک ک ک﴾ ]الضحــى: 7[، ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]الضحى: 
0)[، فرّس السائل بالسائل عن العلـم، فناسب أن يرجع إىل قوله: ﴿ک ک﴾))).

ومن العلوم الـمستنبطة من القرآن:

جاء عن احلســن أنه قــال: أنزل اهلل مئة وأربعة كتــب، وأودع علومها أربعة منها: 
التــوراة، واإلنجيل، والزبور، والفرقان، ثم أودع علــوم الثالثة الفرقان، ثم أودع علوم 
القرآن الـــمفصل، ثم أودع علوم الـمفصل فاحتة الكتاب، فمن علـم تفسريها كان كمن 

علـم تفسري مجيع الكتب الـمنزلة)3).

وقد وجه ذلك بأن العلوم التي احتوى عليها القرآن، وقامت هبا األديان أربعة:

علـم األصول، ومداره عىل معرفة اهلل تعاىل وصفاته، وإليه اإلشارة بـ: ﴿پ پ 
پ پ﴾.

ومعرفة النبوات، وإليه اإلشارة بـ: ﴿ڤ ڤ ڦ﴾.

»اإلتقان« ))/0))).   (((
»اإلتقان« ))/0))(، و»زاد الـمسري« )60/9)).   (((

»شــعب اإليان« ))/)68(، و»اإلتقان« ))/36)، 60)(، و»الزيادة واإلحسان« )9/3)8(    (3(
النوع ))4(، حتقيق: حممد صفا.
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ومعرفة الـمعاد، وإليه اإلشارة بـ: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾.

وعلـــم الســلوك، وهو محل النفس عىل اآلداب الرشعية، واالنقيــاد لرب الربية، 
وإليه اإلشارة بـ: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾.

وعلـــم القصص، وهــو االطالع عىل أخبار األمم الســالفة والقرون الـمـــاضية؛ 
ليعلـــم الـمطلع عىل ذلك سعادة من أطاع اهلل، وشقاوة من عصاه، وإليه اإلشارة بقوله: 

﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾.

فنبــه يف الفاحتة عــىل مقاصد القــرآن، وهذا هــو الغاية يف براعة االســتهالل، مع 
ما اشتملت عليه من األلفاظ احلسنة، والـمقاطع الـمستحسنة، وأنواع البالغة))).

وعن سعيد بن جبري قال: ما بلغني حديث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـــم 
عىل وجهه إال وجدت مصداقه يف كتاب اهلل))).

ويف معرفة ما وقع يف القرآن من األسامء والكنى واأللقاب:

فمن أخبار األنبياء: ما جاء عن احلســن: أن يوســف عليه الســالم ألقي يف اجلب 
وهو ابن ثنتي عرشة سنة، ولقي أباه بعد الثانني، وتويف وله مئة وعرشون)3).

ويف شــعيب عليه السالم: جاء عن الســدي وعكرمة قاال: ما بعث اهلل نبيًا مرتني 

»اإلتقــان« ))/36)(، و»روح الـــمعاين« ))/36(، و»الزيادة واإلحســان« )0/3)8( النوع    (((
))4( حتقيق: حممد صفا.

»اإلتقان« ))/60)).   (((
أخرجــه احلاكــم يف »الـــمستدرك«، يف كتــاب تواريــخ الـــمتقدمني مــن األنبيــاء والـــمرسلني    (3(

.(57(/((
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إال شــعيبًا مرة إىل مدين فأخذهم اهلل بالصيحة، ومرة إىل أصحاب األيكة، فأخذهم اهلل 
بعذاب يوم الظلة.

ويصــف كعب داود عليه الســالم فيقول: كان أمحر الوجه، ســبط الرأس، أبيض 
اجلسم، طويل اللحية فيها جعودة، حسن الصوت واخللق، ومجع له النبوة والـملك))).

ويف مدة لبث يونس عليه الســالم يف بطن احلوت قال قتادة: ثالثة، وقال الشعبي: 
التقمه ضحى، ولفظه عشية))).

وينســب ســعيد بن جبري اليســع، فيقــول: هــو ابن أخطوب بن العجــوز، قال: 
والعامة تقرؤه بالم واحدة خمففة)3).

ومن أسامء غري األنبياء التي جاءت يف القرآن:

قال الســدي: إن برشى هو االســم الوارد الـــمذكور يف قوله تعاىل: ﴿ڱ ڱ 
ڱں﴾ ]يوسف: 9)[)4).

وعن السدي يف قوله: ﴿ڤ ڤ ڤڦ﴾ ]األنبياء: 04)[. قال: السجل: ملك 
موكل بالصحف)5).

»اإلتقان« ))/78)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/94)/أ( النوع )33)).   (((

»اإلتقان« ))/78)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/94)/أ( النوع )33)).   (((
وقرأ بعضهم والبّيع بالمني وبالتشديد. ينظر: »اإلتقان« ))/79)).   (3(

ينظر: »معاين القرآن« للنحاس )405/3).   (4(
»اإلتقان« ))/80)(، و»الزيادة واإلحســان« )ق/33)/ب( النوع )33)(، و»زاد الـــمسري«    (5(

.(395/5(
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وعــن جماهــد يف قولــه: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]ق: 7)[، قــال: قعيد: اســم كاتب 
السيئات))).

وجاء عن جماهد أن )آزر( ليس أبا إبراهيم))).

ويف أساء إبليس، جاء عن سعيد بن جبري: أن اسم إبليس كان احلارث، وكذا قال 
السدي)3).

ومن أسامء القبائل واألقوام:

أصحاب الرس: قال عكرمة: هم أصحاب ياسني، وقال قتادة: هم قوم شعيب)4).

ومن أسامء األصنام:

اجلبت والطاغوت: قال عكرمة عنها: إهنا صنان)5).

والالت: قال جماهد عنه: إنه كان رجاًل يلتُّ السويق للحاج)6).

ويف معرفة األماكن والبقاع واجلبال:

جاء عن احلسن يف طوى: أنه واد بفلسطني قيل له: طوى؛ ألنه قد مّد مرتني)7).

»اإلتقان« ))/80)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/33)/ب( النوع )33)).   (((

»اإلتقان« ))/)8)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/33)/ب( النوع )33)).   (((
الطربي )3)/307، 3)3( ))55)، 5)55)، و»اإلتقان« ))/)8)).   (3(

»اإلتقان« ))/)8)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/33)/ب( النوع )33)).   (4(
»اإلتقان« ))/)8)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/34)/أ( النوع )33)).   (5(
»اإلتقان« ))/)8)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/34)/أ( النوع )33)).   (6(
»اإلتقان« ))/)8)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/34)/أ( النوع )33)).   (7(
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والرقيم: جاء عن سعيد بن جبري أنه واد.

وعن قتادة: هو اسم الوادي الذي يف الكهف))).

ويف قولــه تعــاىل: ﴿ڤ ڤ﴾ ]ســبأ: 6)[، جاء عن عطاء أنه اســم الــوادي)))، ويف 
قوله: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]القلـم: 5)[، جاء عن السدي بالغًا أن اسم القرية حرد)3).

ويف قولــه: ﴿ڤ ڤ ﴾ ]القلـــم: 0)[، جــاء عــن ابن جبري أهنــا: أرض باليمن 
تسمى بذلك)4).

ومن األسامء األخروية:

موبقًا: الـــمذكور يف قوله: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]الكهف: )5[، قال عكرمة: هو هنر يف 
النار)5).

وعــن كعب قال: يف النار أربعة أودية يعذب اهلل هبا أهلها: غليظ، وموبق، وأثام، 
وغي)6).

»اإلتقان« ))/)8)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/34)/أ( النوع )33)).   (((
»اإلتقــان« ))/)8)(، و»الزيادة واإلحســان« )ق/34)/أ( النوع )33)(، و»الدر الـــمنثور«    (((

)690/6(، و»فتح القدير« )0/4)3).
»اإلتقــان« ))/)8)(، و»الزيــادة واإلحســان« )ق/34)/أ( النــوع )33)(، و»فتح القدير«    (3(

.((7(/5(
»تفســري الطــربي« )9)/)3(، و»اإلتقــان« ))/)8)(، و»الزيادة واإلحســان« )ق/34)/أ(    (4(

النوع )33)).
»اإلتقــان« ))/83)(، و»الدر الـــمنثور« )405/5(، و»الزيادة واإلحســان« )ق/34)/ب(    (5(

النوع )33)).
»اإلتقان« ))/83)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/34)/ب( النوع )33)).   (6(
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والسعري: قال ابن جبري: واد من قيٍح يف جهنم))).

ويف معرفة الـمبهامت:

قال الســيوطي: وكان من الســلف من يعتني به كثريًا، قــال عكرمة: طلبت الذي 
خرج من بيته مهاجرًا إىل اهلل ورسوله ثم أدركه الـموت أربع عرشة سنة))).

ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]البقرة: 46)[، قال جماهد: هو موسى)3).

وعنــد تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ۓ ۓ ڭڭ﴾ ]بــراءة: ))[، قال قتــادة: هم: 
أبو سفيان، وأبو جهل، وأمية بن خلف، وسهيل بن عمرو، وعتبة بن ربيعة)4).

عبد اهلل بــن  هــم  جماهــد:  قــال   ]47 ]بــراءة:  ﴿ې ې ېى﴾  قولــه:  ويف 
أيب ابن سلول، ورفاعة بن التابوت، وأوس بن قيظي)5).

ويف قولــه: ﴿ڎ ڈ ڈ ﴾ ]بــراءة: )0)[ قال قتادة: ســبعة مــن األنصار، 
وذكرهم)6).

وقوله: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ﴾ ]الســجدة: 8)[، قال كعب: نزلت 
يف عيل بن أيب طالب، والوليد بن عقبة)7).

»اإلتقان« ))/83)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/34)/ب( النوع )33)).   (((

»اإلتقان« ))/84)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/34)/ب( النوع )33)).   (((
»اإلتقان« ))/86)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/3)/ب( النوع )33)).   (3(

»اإلتقان« ))/86)(، و»تفسري عبد الرزاق« ))/68)(، و»فتح القدير« ))/)34(، و»الزيادة    (4(
واإلحسان« )ق/34)/ب( النوع )33)).

»اإلتقان« ))/86)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/34)/ب( النوع )33)).   (5(

»اإلتقان« ))/86)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/34)/ب( النوع )33)).   (6(

»اإلتقان« ))/88)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/34)/ب( النوع )33)).   (7(
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وقوله: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]األحزاب: 3)[، قال السدي: مها رجالن من بني 
حارثة، وذكرمها))).

وقولــه: ﴿ں ڻ ڻ﴾ ]األحــزاب: 59[، قــال عكرمة: كان حتته تســع نســوة: 
عائشــة، وحفصــة، وأم حبيبة، وســودة، وأم سلـــمة، وصفية، وميمونــة، وزينب بنت 

جحش، وجويرية. وبناته: فاطمة، وزينب، ورقية، وأم كلثوم))).

ويف قوله: ﴿ڦ ڦ﴾ ]الدخان: 44[ قال ابن جبري: هو أبو جهل)3).

ويف قولــه: ﴿جئ حئ مئ ﴾ ]الذاريات: 8)[ قال الكرماين: أمجع الـــمفرسون عىل 
أنه إسحاق، إال جماهدًا فإنه قال: إساعيل)4).

قــال   ]44 ]النســاء:  ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴾  قولــه:  ويف 
عكرمة: نزلت يف رفاعة بن زيد بن التابوت، وذكر آخرين)5).

ويف قولــه: ﴿ې ى ى ائ ائ﴾ ]النســاء: )9[ قال الســدي: نزلت يف 
مجاعة منهم نعيم بن مسعود األشجعي)6).

»اإلتقان« ))/88)(، و»الزيادة واإلحســان« )ق/34)/ب( النوع )33)(، و»زاد الـــمسري«    (((
.(360/6(

»اإلتقان« ))/88)(، و»الزيادة واإلحسان« )ق/34)/ب( النوع )33)).   (((
»اإلتقــان« ))/88)(، و»الدر الـــمنثور« )8/7)4(، و»الزيادة واإلحســان« )ق/34)/ب(    (3(

النوع )33)).
»اإلتقان« ))/89)(، و»فتح القدير« )88/5(، وأورده السيوطي يف »الدر«، وعزاه إىل عبد بن    (4(

محيد، وابن جرير، وابن الـمنذر، وابن أيب حاتم، عن جماهد به )0/7)6).
»اإلتقــان« ))/89)(، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه البن جرير، وابن الـــمنذر، عن    (5(

عكرمة به ))/553).
»اإلتقــان« ))/90)(، و»فتــح القديــر« ))/497(، وأورده الســيوطي يف »الــدر«، وعــزاه    (6(
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ويف قوله: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]الـمجادلة: 4)[ قال السدي: نزلت يف 
عبد اهلل بن نبتل من الـمنافقني))).

ومن مفردات القرآن:

أشد اآليات عىل النبي:

قال احلســن: ما أنزلت عىل النبي صىل اهلل عليه وسلـــم آية كانت أشــد عليه من 
قوله: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ ]األحزاب: 37[))).

أخوف آية:

عن ابن ســريين قال: لـــم يكن يشء عندهم أخوف من هذه اآلية: ﴿ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]البقرة: 8[)3).

وعن أيب العالية قال: آيتان يف كتاب اهلل ما أشــدمها عىل من جيادل فيه: ﴿ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]غافر: 4[، ﴿ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴾ ]البقرة: 76)[)4).

ومن خواص القرآن:

عن سعيد بن جبري: أنه قرأ عىل رجل جمنون سورة يس فربئ)5).

البن جرير، وابن أيب حاتم عن السدي بنحوه ))/4)6).
»اإلتقان« ))/)9)(، و»زاد الـمسري« )96/8)).   (((

واألثر أخرجه ابن أيب حاتم. ينظر: »اإلتقان« ))/07)).   (((
واألثر أخرجه ابن الـمنذر. ينظر: »اإلتقان« ))/07)).   (3(

واألثر أخرجه ابن أيب حاتم. ينظر: »اإلتقان« ))/07)).   (4(
»فضائــل القرآن« البن الرضيس )ص: 68)(، و»اإلتقان« ))/0))(، و»الزيادة واإلحســان«    (5(
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وأجاز احلسن وجماهد كتابة القرآن يف إناء، ثم يغسل، ويسقى الـمريض به، وكرهه 
النخعي ألجل تعظيم القرآن))).

وبلغ من تعظيم ابن سريين للخط أن كان يكره أن متد الباء إىل الـميم حتى نكتب 
السني))).

وكان ابن الـــمسيب يقول: ال يقول أحدكم: مصيحف، وال مسيجد، ما كان هلل 
تعاىل فهو عظيم)3).

ومــن بيان رشف التفســري واحلاجــة إليه: اســتدل جماهــد، وأبو العاليــة، وقتادة 
عىل رشف التفســري بأنه احلكمــة التي قال اهلل تعــاىل: ﴿ې ې ې ېى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ﴾ ]البقرة: 69)[، قال: فاحلكمة قراءة القرآن، والتفكر فيه)4).

* * *

)766/3( النوع )40( حتقيق: حممد صفا.
»الـــمجموع« للنووي ))/476(، و»الربهــان« ))/)7)(، و»اإلتقان« ))/)))(، و»الزيادة    (((

واإلحسان« )4/3)0)( النوع )45( حتقيق: حممد صفا، و»مفتاح السعادة« ))/)57).
أخرجــه ابن أشــته يف »الـــمصاحف«. ينظــر: »اإلتقــان« ))/8))(، و»الزيــادة واإلحســان«    (((

))/3)4( النوع ))5(، حتقيق: عبد الرمحن العندس.
أخرجه ابن أيب داود يف »الـمصاحف«. ينظر: »اإلتقان« ))/)))).   (3(

»تفســري الطربي« )576/5، 577( 78)6، )8)6، وينظــر: »اإلتقان« ))/4))(، و»الزيادة    (4(
واإلحســان« ))/935( النوع ))4)( حتقيق: مصلح عبد الكريم الســامدي، و»زاد الـــمسري« 

))/4)3(، و»فتح القدير« ))/)9)).





واآلن وبعد هذا العيش مع عرص التابعني، وبعد هذه اجلولة يف تفسريهم، ومعرفة 
أشــهر رجاله، واالطالع عىل مناهجهم واجتاهاهتم، ومدارسهم، وخصائصها، حيسن يب 

أن أخلص أهم الثمـار التي جنيتها وأبرز النتائج التي توصلت إليها.

إن طبيعة البحث يف مثل هذا الـــموضوع أمٌر ليس باهلني، وإن مجع شــتات عرص 
كامــل مــن بني أوراق وجملدات جهٌد غري ســهٍل، وأحســب أن مثل هــذا العمل، وهذه 
الدراسة الـمقارنة حتتاج إىل جهود علـمية كبرية، وأشعر أن بحثي هذا أس يف بناء، ونبتة 

تستوجب العناية للناء، وبداية تستوجب الرعاية.

إنــه حماولة لبيان منهج وأســلوب، ليس جديدًا، وإنا هو عميــق ومفيد، أال وهو 
منهج الـمقارنة، والذي لـم خيض غاره ـ وخاصة يف التفسري ـ إال القليل من الباحثني.

وحســبي أين شــاركت ورست خلف ركاب النجب ذا عرج، ســائاًل اهلل أن يقّوم 
مــا يب من عوج، ألتشــبه بالكــرام لعيل أفلح، وأحــب الصاحلني وأســأل اهلل أن جيعلني 

منهم، ويرزقني اإلخالص يف القول والعمل.

لقد عشت يف بحثي هذا مخس سنني، لـم أكّل، ولـم أمّل، مجعت ورتبت، وأضفت 
وحذفــت، ودرســت وقارنــت، اطلعت عــىل علوم كثــرية، وبحوث عديدة، وعشــت 
بوجــداين مع هــذا البحث، حتى الزمني ليــاًل وهنارًا، وحرضًا وســفرًا، بل ال أكون قد 

بالغت إن قلت: ويقظة ونومًا.
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وإننــي أمحد اهلل وحده الــذي بفضله تتم الصاحلات، فــإين ما مررت بمبحث إال 
وقد طالعت فيه ما أكسبني علـمـا جديدًا، ومعرفة أخرى، وهذا من مزايا هذه البحوث 

العلـمية الـمتخصصة.

والـــمراجع هلذه الرسالة جيد بحمد اهلل مجلة ـ أحسبها طيبة ـ من النتائج التي لـــم 
أعثــر عليها عند من ســبقني إليها، ويعلـــم اهلل وحده كم كلفني ذلــك من جهد ووقت 
وكّد ذهن، ومقارنة ونظر وتأمل، ومتابعة وتدقيق، أسأل اهلل عز وجل أن تكون خالصة 

صوابًا.

وقد وصلت يف هذا البحث بتوفيق اهلل وعونه وتســديده إىل عــدة نتائج وفوائد 
أستخلص منها بعضًا، من أمهها:

1 ـ مدارس التفسري:

لقــد خلصت مــن خالل الدراســة ألعالم الـــمفرسين من التابعــني إىل أن هناك 
مــدارس مجعــت اجتاهات فكريــة حمددة، ومناهــج واحدة يف التفســري، وهي الـــمكية، 

والبرصية، والكوفية، والـمدنية، وأيضًا الـمرصية والشامية واليمنية.

وكان ظني ألول وهلة أن الـــمكان هو العامل الرئيس لتحديد هوية الـــمدرسة، 
ولكــن ما لبثت أن اســتبعدت ذلك لـمـــا رأيت تقاربــًا بني مدارس البرصة والـــمدينة 
واليمن والشــام، يف حني تقاربت مدرستا مكة والكوفة ومرص، فلو كان عامل الـــمكان 
هو العامل األســايس لكانت الـــمدرستان العراقيتان أوىل بالتقارب كا ظنه من ظنه من 

الباحثني.

واقتــىض مني ذلــك أن أبحث عن عوامل أخــرى لذلك، وتوصلــت إىل أن عدة 
عوامل تؤثر يف االجتاه الفكري للـمدرسة:



589الخاتمة

منها الـمكان وإن لـم يكن العامل األسايس كا أسلفت.

ومنها ـ واهلل أعلـــم، ولعله األهم ـ عامل شــخصية الشيخ، وقرب التالميذ منه، 
وكثرة أخذهم عنه، لقد كان أثر شــخصية ابن عباس مثاًل أثرًا قويًا تعدى نطاق احلجاز، 
فأثر يف كثري من مفرسي العراق، فالسدي وإن كان كوفيًا فإنه بسبب كثرة اشتغاله بتفسري 
ابن عباس وروايته نجده قد تأثر بالـمنهج الـمكي أكثر، وكذلك احلال بالنسبة لسعيد بن 
جبــري الكويف، ونلحظ ذلك التأثر يف كثرة مروياتــه وموافقاته البن عباس يف حني قلت 

مروياته عن شيخ الكوفة ابن مسعود.

فإذا انتقلنا إىل البرصة فإننا نجد أن أبا العالية أقرب إىل منهج الـــمدرسة الـــمكية 
منه إىل الـمدرسة البرصية.

وقد ال يكون التأثر بشــخصية الشــيخ، وإنا يكون بالـــمنهج نفســه، فعطاء وإن 
كان من الـــمدرسة الـــمكية إال أنه أقرب إىل الـمنهج الـــمدين وأهل األثر، وابن سريين 
البرصي كان يؤثر منهج الشعبي الكويف ويرىض عنه، ولـــم يكن هذا حاله مع أهل بلده 

كاحلسن، وال مع كويف آخر كإبراهيم.

ومن جهة أخرى رأيت أنه مع قلة االتصال بني ابن مسعود وابن عباسـ  ريض اهلل 
عنهــم ـ وعدم رواية ابن عباس عنه، فإن التقارب كان كبريًا بني أصحاب الـــمدرستني، 
بل يمكن أن يقال: إن الـمدرسة الـمكية أكثر الـمدارس تأثريًا يف عموم مفرسي التابعني، 
من نشأ هبا ومن لـم ينشأ هبا، فأبو العالية البرصي مثاًل أقرب ـ فيا ظهر يل ـ من عطاء إىل 
الـــمدرسة الـمكية، وجابر بن زيد، والسدي، وسعيد بن جبري كا سبق مكيو الـمرشب 

والتصنيف.

* ولقــد بــدا يل أن يكون تصنيف الـــمدارس عىل أســس االجتاهــات الفكرية يف 
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التفسري، ال عىل الـــمكان، فتكون هناك مدرسة الـمجتهدين وتشمل: جماهدًا، واحلسن، 
وعكرمة.

وهناك الـمدرسة األثرية، ويكون من أصحاهبا أهل الـمدينة كسعيد بن الـمسيب، 
وعروة، وكذلك قتادة، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبري.

* ومــن النتائــج التي متخضــت عنها هذه الدراســة أيضًا مما يتعلق بالـــمدارس: 
إبراز مدرســة البرصة بوصفها مدرسة مستقلة هلا نتاجها الـــمتميز يف التفسري، وقد دأب 
الباحثــون فيا اطلعــت عليه أن يدجموها مع الكوفة، ويتحدثوا عن الـــمدرستني باســم 
الـــمدرسة العراقية، مما ترتب عنه إغفال إفرادها باحلديث، وإمهال النظر يف منهجها، مع 
أهنا ال تقل شــأنًا عن مدرســة الكوفة، بل هي يف نظري أهم منها؛ ألن نتاجها التفسريي 
أكثــر وأعمــق، ناهيك عن أن من الكوفيني الـــمكثرين من هو مكي االجتاه كســعيد بن 

جبري، والسدي.

* وممــا جتدر اإلشــارة إليه أيضًا أنني لـــم أجــد نتاجًا واضحًا متميزًا للـــمدارس 
ا إنا هــو اقتداء واتباع  الـــمرصية والشــامية واليمنيــة، بل كان ما ورد عنها مــع قلته جدًّ
إلحدى الـــمدارس األربع األخرى، ولذا رأيت أن ال أتكلف هلا مميزات؛ جتنبًا لإلطالة 

أو احلشو.

* ومما يستفاد من دراسة هذه الـــمناهج، معرفة الطرق والـمسالك التي سار فيها 
ســلفنا األبرار، للســري عىل خطاهم، والنســج عىل منواهلم من جهة، ومــن جهة أخرى 
إلعطاء أفق واسع لطالب هذا العلـــم، لـمعرفة مدارس التفسري السابقة ومناهجها التي 
درج الناس عىل درهبم، فالـــمدرسة الـــمكية اعتنت باجلانب احلريف الـمعريف فغلب عىل 

تفسريهم إيضاح الغامض وبيان الـمبهم... إلخ.
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وكان هلذا الـمنهج أثر فيا تال عرص التابعني من عصور، فوجدنا من كتب التفسري 
كتبــًا اعتنــت باللغة والبالغة وإيضاح الـــمشكل أكثــر من عنايتهــا باجلوانب األخرى، 

كتفسري أيب حيان، والزخمرشي، وغريمها.

يف حني جاءت مدرسة البرصة لتعتني بجانب الدعوة والوعظ، ففصلت القول يف 
آيــات الوعد والوعيد، والقصص واألمثال لتبني للناس الـــمراد من اآلية وكيف توجه، 

وما حال الناس معها، من اتبع وآمن، ومن خالف وأعرض.

ودرج عىل ذلك كثري من الـمفرسين كتفسري الثعلبي »الكشف والبيان«، وما كتب 
الزهد والوعظ عن ذلك ببعيد، بل وكتب التفسري الـمتأخرة ككتاب سيد قطب، وغريه.

وأما الـــمدرسة الكوفيــة فقد غلب عليها التفســري الفقهي إن صحت التســمية، 
فاهتمــت بآيات األحكام وما يتعلق هبا من حالل، وحرام، وفرض، وأمر، وهني، ونحو 

ذلك.

وكان من الـمتأخرين من مجع يف تفسريه مجلة كبرية من هذا، بل إن القرطبي سمى 
تفسريه بـ»اجلامع ألحكام القرآن«.

وأحجمــت ثالثــة، وتركت هذا كله، وانشــغلت بالرواية الـــمسندة الـــمرفوعة، 
أو الـــموقوفة، ولـــم تتعداها إال يف القليــل، والذي يكاد يكون كلــه يف آيات األحكام، 
كالـمدرسة الـــمدنية، ومن الـمفرسين الـمتأخرين من مجع شيئًا من ذلك كالسيوطي يف 

خامتة كتابه »اإلتقان«.

فليست مناهج اليوم واجتاهاته بدعًا جديدًا من الـمناهج، بل هي يف أصوهلا ترجع 
لـمدارس التابعني، فمناهج مدارس التابعني جتاوزت زماهنم، وامتدت بظالهلا إىل أزمنة 

كثرية جاءت بعد ذلك، فالـمرشب واحد، والـمناهج متأصلة، والدراسة متقاربة.
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* بقيت بعض النتائج الـــمتعلقة بالـــمدارس كاخلصائص العامة لكل مدرســة، 
رأيت أن أذكرها عند ذكر أئمة كل مدرسة يف عرض النتائج الـــمتعلقة بأئمة التفسري من 

التابعني.

2 ـ أئمة التفسري:

لقد خرجت من بحثي هذا بنتائج عامة وخاصة فيا يتعلق بأئمة التفسري.

فأما النتائج العامة: فقد الحظت مدى التأثري البيئي عىل الـمفرسين من التابعني.

* فالبيئــة أو البقعــة التي كان فيها قليل من الصحابــة، كان هذا له أثر معاكس يف 
انتشار علـم الـمفرسين من التابعني، فالتابعون يف الـمدرسة الـمكية والـمدرسة البرصية 

كان نتاجهم التفسريي أكثر من التابعني الـمنتسبني للـمدرسة الكوفية والـمدنية.

وال يرد عىل هذا قلة الـمروي عن أصحاب ابن مسعود الـمالزمني له؛ إذ يعتربون 
من أقل التابعني آثارًا يف العلـم عامة، ويف التفسري خاصة؛ ألن سبب ذلك يرجع إىل تقدم 
وفاهتم، فقد عاشوا يف طبقة متقدمة، وماتوا بني الستني والسبعني، لذا نسب علـمهم إىل 

من محله عنهم كإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وغريمها.

* ومن آثار التأثري البيئي أيضًا: انشغال أهل كل ناحية با يرتدد عندهم، وينشغل 
به عامة أهلها، فأهل الـمدينة كان أثرهم يف اجلانب الروائي واضحًا، وال سيا يف القراءة 
حيث قلت عندهم القراءة الشاذة؛ ألن الـــمصاحف كتبت بالـمدينة، وكذلك يف السري؛ 

ألهنا كانت عندهم.

وأهل الشــام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان هلم من العلـــم بمسائل وآيات اجلهاد 
ما ليس لغريهم.
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ومتيز الـمكيون بالعلـم بمسائل احلج والـمناسك، وال سيا عطاء.

وقد أثرت البيئة أيضًا يف بعض االجتاهات:

فرمي قتادة واحلسن بالقدر، وكان االنحراف يف مسائله متفشيًا يف البرصة.

وكان السدي عنده يشء من التشيع، وهو مذهب الشعبي، قبل أن يرجع عنه، بل 
فشا التشيع يف الكوفة حتى عم بعضًا من رواة األحاديث كا سبق بيانه.

وأما النتائج اخلاصة التي تتعلق بأئمة التفسري، فيمكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية:

أ ـ التأثر بالشيوخ:

* كلـمـــا كانت مصادر التلـميذ كثرية، وتعدد شيوخه، كان تقيده بمنهج مدرسته 
أقل.

فمجاهد وعكرمة كان أخذهــم وعنايتهم بابن عباس أكثر، ولذا التزموا بمنهجه 
يف التفسري.

بخــالف ســعيد بن جبــري، وعطاء، ومهــا من نفس الـــمدرسة؛ ألهنــا أخذا عن 
ابن عباس، وعن ابن عمر ريض اهلل عن اجلميع، وعن الـمدنيني، ولذا تأثروا هبم، فكان 

اتباعهم للـمنهج الـمكي أقل.

* ومن جهة أخرى فإنه كلـمـــا كان الشــيخ أميل لالجتهاد وتربية أصحابه عليه، 
برز فيهم ذلك، وهذا حال ابن عباس مع تالميذه جماهد وعكرمة.

أمــا تالميذ عبد اهلل فقد حــَذوا هنجه يف التورع وعدم االنطــالق يف هذا اجلانب، 
فلـم يكن االجتهاد واضحًا يف أئمة الـمدرسة الكوفية حتى جاءت طبقة صغار التابعني، 
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والطبقة التي تليها من أتباع التابعني، فكثر عندهم االجتهاد يف التفسري، بينا كانت الطبقة 
الصغرى يف مكة راوية فحسب للـمجتهدين من أئمة التفسري الـمكيني.

* ومن جانب آخر افرتق التابعون يف نرش علـــم شيوخهم، فاختص عكرمة مثاًل 
بأن كان أكثر من نقل علـــم ابن عباس من الـمدرسة الـمكية، لكن عّكر عليه ما رمي به 
مــن األهواء، فصار ســعيد بن جبري أضبط منه، يف حــني كان جماهد من أقّلهم رواية عن 

شيخه ابن عباس.

وكان الشعبي أبرز من اعتمد أقوال الصحابة يف التفسري.

ب ـ الرواية:

لقد اختلفت مناهج التابعني يف االعتناء بالرواية يف التفســري، فكان أكثرهم عناية 
بتفسري القرآن بالسنة قتادة الذي استغنى بمحفوظه عن جمهوده، والذي رضب به الـمثل 
يف احلفظ واإلتقان، وكذا احلسن الذي عاش يف الـــمدينة يف بداية عمره فتأثر بالـــمنهج 

األثري فيها.

ومنهم من نقل تفســري غريه حرفيًا، ولـــم يزد عليه شــيئًا كبريًا كالربيع بن أنس، 
والسدي، وكان اعتادمها عىل ما أخذاه عن الصحابة أو عن كبار التابعني.

وكان أبو العاليــة أيضــًا يميــل للرواية، وســبق أن عكرمــة أكثَر مــن الرواية عن 
ابن عباس، واشتغل بذلك، وإن كان سعيد بن جبري أكثر قبوالً وضبطًا منه، إال أن عناية 
عكرمة بأســباب النزول كانت أكثر، ويعد إبراهيم أقلهم اعتناء باألثر والرواية فيا ظهر 

يل، ومن أكثرهم اشتغاالً بفقه الرأي.

ومع ميل احلســن وقتادة للرواية فإهنا أمهال عمدًا رواية اإلرسائيليات، وال ســيا 
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احلســن الذي كان يرى أنه ال ينبغي لـــمؤمن أن يأخذ دينه من أهل الكتاب، مع أنه من 
الوّعاظ الذين جيدون غالبًا جماالً للرواية القصصية يف اإلرسائيليات.

ويف الـمقابل نجد السدي من أكثرهم توسعًا وتساهاًل يف روايتها والتفسري هبا.

ج ـ التفسري بني االجتهاد والورع:

يعد جماهد من أكثرهم اجتهادًا يف التفســري، ومن أكثرهم تفرغًا وانقطاعًا له، يليه 
عكرمة موىل ابن عباس الذي اشــتغل بنقل تفسري شيخه وروايته، مع إعال عقله وفكره 

يف التفسري، وكثرة اشتغاله به.

ويــأيت بعدهم احلســن الذي مع مجعه وحفظه لكثري مــن النصوص، إال أنه اجتهد 
ا. فيا لـم جيد فيه نصًّ

وجــاء رابعهم ـ فيا ظهر يل ـ ســعيد بن جبري، إال أن مروره بالكوفة وســاعه من 
أهلها من أسباب قلة اجتهاده يف هذا.

وأمــا قتادة فقــد كان النصيب األوىف لألثر والرواية وحفظ ما ســمعه من حديث 
وأثر، فأرسل عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم، وعن بعض الصحابة، وروى عن كثري من 
التابعني، ال ســيا ما ســمعه من شيخه احلســن، فأعانه كل هذا عىل التقدم يف هذا الباب 

وكثرة اآلثار والروايات عنه.

أمــا بقية مفرسي التابعــني من الكوفيني والـــمدنيني خاصة فقد تشــددوا يف هذا 
الباب، فقّل نتاجهم فيه.

د ـ التخصص:

مــن النتائج التي ظهــرت يل يف بحثي هذا: أن مفهــوم التخصص كان موجودًا يف 
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عرص التابعني، وإن كان يف أفراد منهم، فقد وجدت أن الذين تفرغوا للتفســري وانقطعوا 
له هم: جماهد، وقتادة، واحلسن، والسدي، وعكرمة، وابن جبري.

وغلب عىل غريهم الفقه وغريه من العلوم.

ويعــد جماهــد وعكرمة وســعيد بن جبري ممن فرغوا أنفســهم للتفســري، والزموا 
شــيخهم، وأكثروا من النقل عنه يف هذا الباب خاصة، ومتيز جماهد بأنه اســتفرغ علـــمه 
القرآن، فكان أكثرهم استخدامًا لتفسري القرآن بالقرآن، وعني به أيا عناية، ولذا نجد له 
ما يزيد عىل ستة آالف رواية يف التفسري، يف حني ال نجد له يف احلديث أو الفقه إال قلياًل.

ويقــرتب عكرمة من جماهد يف تفرغه للتفســري، إال أن جماهــدًا متيز بوجود تالميذ 
ختصصــوا يف رواية التفســري عنه، كا متيز ببعده عن التلبــس باألهواء واآلراء التي كانت 

من األسباب الرئيسة يف جتنب بعضهم تفسري عكرمة.

ولـــم يكن التفسري هو العلـم الذي ظهر فيه ختصصهم فحسب، بل ظهر ختصص 
بعضهم يف علوم شتى.

فقد ذهب عليهم احلســن بالـــمواعظ، وذهب عطاء بالـــمناسك)))، وأعلـــمهم 
بالطالق وآيات األحكام ابن الـــمسيب، وال ســيا أنه كان قاضيًا، ويقرب منه إبراهيم، 

وأثر هذا التخصص يف تفسريهم.

وقــد ظهر يل من آثار التخصص خروج بعضهم عن الظاهر، فكان أكثرهم خمالفة 
للظاهر جماهد، ثم احلســن، فعكرمــة، إال أن جماهدًا وعكرمة إنــا خالفوا الظاهر بحكم 
إقدامهم عىل االجتهاد، يف حني كانت خمالفة احلســن بســبب غلبة الوعظ عليه، وحرصه 

هذه عبارة »العلل« ألمحد ))/)94( 40).   (((
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عىل تنزيه األنبياء والـــمالئكة، لذا لـــم يكن يرى أن ابن نوح هو ابنه لصلبه، وكذا والد 
إبراهيم، وأنكر أن يكون إبليس من الـمالئكة، ونحو ذلك كا تقدم تفصيله.

ويف الـمقابل فإننا نجد من لـم يتخصص يف التفسري أقلَّهم خمالفة للظاهر، وتعرضًا 
للـمشكل، كا اتضح ذلك عند الشعبي وعطاء.

هـ ـ اللغة وعبارة التفسري:

لقد الحظت كذلك اختالف عبارات التفسري بني الـــمفرسين، واختالف تناوهلم 
للغة، فقد فاق البرصيون وال ســيا احلســن وقتادة التابعني يف ذلك، وكان قتادة أقدرهم 
عىل اســتعال اللغة، وال ســيا أنه عريب قّح، وأما احلســن فقد اعتنى بالغريب والفصيح 
أكثــر من غريه، وهو أحســنهم وأمجلهم عبارة يف التفســري، وأبلغهــم يف التأثري هبا ألجل 

غلبة الوعظ عليه.

يف حــني كانت عبارات جماهد متميزة بأهنا أخرص عباراهتم عىل كثرة ما يروى عنه 
يف التفسري.

و ـ العناية بتفسريهم ونرشه:

لقد الحظت كذلك أن من أسباب نرش علـــم التابعني أو عدم نرشه، هو أن منهم 
من كان إمام عامة وخاصة، يتصدر ويستفتى وحلقته عامرة، فكثر النقل عنه، ولذا كانت 
روايات جماهد أكثر ما ورد يف التفســري، وبعده قتادة )بدون الـــمكرر(، ثم احلســن، ثم 

سعيد، ثم عكرمة.

يف حني لـم يكن أليب العالية أصحاب ينقلون علـمه لكراهيته التصدر واحلضور، 
فكان من حيرض جملسه قلياًل.
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وهناك عدة أسباب أخرى سبق بحثها بالتفصيل فيا سبق.

ولعل هذه أبرز النتائج اخلاصة والعامة التي خرجت هبا فيا يتعلق بأئمة التفسري، 
واهلل أعلـم.

3 ـ الـمصادر والـمناهج:

أما الـمصادر فقد سبق ذكر النتائج الـمتعلقة هبا عند رسد النتائج اخلاصة الـمتعلقة 
بأئمة التفسري، وكذا منهجهم يف اإلرسائيليات.

وأما سائر الـــمناهج فقد اختلفت مناهجهم بالنســبة لتحملهم القراءة وضبطها، 
واالعتاد عىل القراءات التفســريية الشــاذة، فقــد الحظت اهتام أهل الـــمدينة عمومًا 

بإقامة حرف القراءة، وكذلك كان الكوفيون.

وقد اشــتهر احلســن البرصي بالقراءات التفســريية، وهو أكثر من ورد عنه ذلك، 
يليه يف ذلك جماهد، وال ســيا بعدما رحل إىل العراق، يف حني لـــم يرد عن زيد بن ثابت 
ريض اهلل عنه يف ذلك إال سبع روايات فقط، ولذا قّل الـــمنقول من القراءات يف التفسري 

عن الـمدنيني.

وقد الحظت أيضًا أن احلرج بالنســبة للقراءات الشــاذة كان قلياًل عند الصحابة، 
وأن ذلك زاد يف عرص التابعني، وال سيا الـمتأخرون منهم.

وكان التابعــون يوجهــون القراءات ويرجحــون بينها، مما يدل عــىل عنايتهم هبا، 
وكذلك يفرقون بني ناسخها ومنسوخها، ويبنون عىل ذلك األحكام كا تقدم تفصيله.

أمــا منهجهم يف آيات االعتقاد والصفات: فقد تبني يل أن الســلف كانوا عىل قول 
واحــد يف ذلك، وأن أئمة التفســري مــن التابعني لـــم تظهر منهم خمالفــات واضحة هلذا 
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الـــمنهج الســلفي العام الذي كان يف جيل الصحابة واألئمة بعدهم، ولذا كثر إنكارهم 
عىل أهل البدع واألهواء، ونقلت نصوصهم يف ذلك.

فأما األساء والصفات فلـــم يكن عند الســلف تأويل يف ذلك، واحلمد هلل، وكذا 
كان حــال أئمة التفســري مــن التابعني، وقد بحثــت اآلثار التي احتج هبــا أهل التحريف 

والتأويل، وبينت أهنا ال تدل عىل ما ادعاه الـمبطلون.

وأمــا مســألة رؤية اهلل يف اآلخرة، فمع أنني وجدت عــن جماهد روايات تثبتها إال 
أن الروايات التي جاءت عنه يف إنكارها أكثر وأشــهر وأصح، لذا فال غضاضة أن نقول 
بخطئه فيها، ونســتغفر له يف ذلك، علـمـــا أن النصوص عن غريه من األئمة كلها متفقة 

عىل إثباهتا، واحلمد هلل.

ويف بــاب اإليان رأيــت اتفاقهم عىل أن اإليــان قول وعمل، يزيــد وينقص، إال 
أن الفكــر اإلرجائــي كان قــد انترش يف البالد، وال ســيا الكوفة، ولذا كثــر حتذير األئمة 

الكوفيني منه، وكذلك كان موقفهم من بدعة التكفري.

وأما القدر فقد اختصت به البرصة، وقد الحظت روايات عديدة عن قتادة تتهمه 
بالقدر، إال أنني وجدت ما خيالفها، فبحثت الـــمسألة وأثبت الروايات كلها، وخلصت 

إىل أنه ربا كان آخر أمره إثبات القدر عىل مذهب أهل السنة.

وأما احلسن فقد توصلت إىل أن ما رمي به من ذلك إفك ليس بصحيح، فلـم يكن 
عىل مذهب القدرية، بل هو يف ذلك من أئمة السنة.

وبحثت بعد ذلك موقفهم من التشــيع، وبينت تأثر السدي به يف بعض تفسرياته، 
وبينت أن كثريًا ممن قيل عنه بالتشــيع كان معناه حــبَّ عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، 

أو تقديَمه عىل عثان، ولـم يكن التشيع الوارد عنهم بمعنى الرفض.
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ثــم بينــت بعد ذلك أثر بعــض الفرق يف تفســري التابعني، وكيف أن التابعني لـــم 
حيملوا عن اخلوارج، حاشا عكرمة الذي اهتم بذلك.

وقد الحظت بعد ذلك أثر التوحيد يف تفســري التابعني، وأنه وردت روايات كثرية 
يف تفسري اآليات اجلوامع بأهنا كلـمة التوحيد: )ال إله إال اهلل(.

أمــا منهــج التابعني يف آيــات األحكام، فقــد تبني يل فيــه أن التابعني لـــم يكونوا 
عــىل منهــج واحد يف تناوله، فمنهــم مكثر ومنهم مقّل، كا أن منهــم من كان يرى إعال 

الـمنطوق والـمفهوم، ومنهم من كان يعتمد عىل ظاهر القرآن وعموم اآلية.

وعمومًا قد الحظت التساهل عند الـمكيني، واهتام سعيد بن الـمسيب بمسائل 
الطالق، واهتام إبراهيم باآليات الـمتعلقة بالصالة، وتقارب مدرستي الكوفة ومكة يف 

تلك التفاسري.

4 ـ قيمة تفسري التابعني وأثره:

* مما أســفرت عنه دراســتي هذه أن التفسري الـــمأثور والذي يعد الركيزة األوىل 
األساســية لـمـــا جاء بعد من تفاســري كان جله عن التابعني، بل إن جمموع ما روي عن 

مشهوري الـمفرسين منهم فاق الـمروي عن مشهوري الـمفرسين الصحابة.

كا أن أكثر مدارس التابعني إنتاجًا هي الـمدرسة الـمكية، ويليها يف األثر الواقعي 
الـمدرسة البرصية، ال الكوفية.

وقــد اهتم الـــمفرسون هباتني الـــمدرستني، فجمع ابن عيينة تفســري الـــمكيني، 
وكذلك فعل الثوري، يف حني مجع عبد الرزاق تفسري البرصيني.

* وقــد ظهــر يل أمهية كتاب »فتــح الباري« كمصــدر من مصادر التفســري الذي 
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أحســب أنــه يضاهي »الدر الـــمنثور«، بل ويفوقــه يف بعض اجلوانب، فكم من مســألة 
حققها احلافظ، وكم من تفاسري قد فقدت مجع أقواهلا ورتبها رمحه اهلل رمحة واسعة.

* كا تبني يل أن تفســري التابعني كان يف مجلته أصح وأكثر طرقًا، وأقوى إســنادًا، 
وقد بحثت طرق تفسري كل إمام، وبينت حكم الـمشهور من تلك الطرق.

* بينــت أن االختالف بني التابعني كان من باب اختالف التنوع، وأن ما كان منه 
مــن اختالف التضاد كان قلياًل، ومع قلته وندرته لـــم يكن من باب االختالف العقدي 

والـمذهبي.

* جتلــت يل عدة مميــزات ميزت تفســري التابعني، لعــل أبرزها االســتقاللية التي 
ظهرت يف تفاسريهم، فليسوا مقلدين لشيوخهم، بل كانوا يتبعون ما يظهر هلم أنه احلق، 

ومن هنا استفيدت منزلة تفسري التابعني عند أهل العلـم.

وبالنسبة ألثر تفسري التابعني يف كتب التفسري عند أهل السنة، فقد خرجت بنتائج 
عــدة، لعــل أمهها هو: خلو كثــري من اآليات القرآنية عن التفســري بالـــمأثور عن النبي، 
أو الصحابــة، أو تابع التابعني، ولـــم يكن هناك إال تفســري التابعني فقــط، مما يدل عىل 

أمهيته يف كتب التفسري.

* أما كتب التفسري عن غري أهل السنة، فكان كثري من األقوال ينسبوهنا للتابعني، 
وهي موضوعة عليهم ال شــك يف ذلك، وربا اعتمدوا أقواهلم ووجهوها توجيهًا يقلب 

معانيها، ال سيا ما جاء يف كتب الشيعة.

* وأما أثر التابعني يف كتب أصول التفسري فقد ظهر يل فيها عدة نتائج:

أن أقــوال التابعني كانت األســاس لوضع نــواة هذه العلوم، وال ســيا يف معرفة 
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الـــمكي والـــمدين، والنسخ، واألمثال، وقد بحثت ذلك بحثًا مستفيضًا، مبينًا أثرهم يف 
جل علوم القرآن، وأصول التفسري.

وبعد: فإين أمحد اهلل، وأشــكره عــىل ما أنعم به عيّل من إمتام بحثــي هذا، وأرجو 
أن أكــون قد وضعت فيــه لبنة يف الطريق، مــع اعرتايف بقلة البضاعة والعجز، وحســبي 
أين بذلــت غايــة جهدي، فــإن وفقت إىل الصــواب، وحتقق من بحثــي ما أرجو، فذلك 
بفضل اهلل ومنّه، وإن جانبت الصواب، وحصل الزلل يف كله أو بعضه، فعزائي أين لـــم 

أكن هلذا الفعل قاصدًا، وما هو إال من نفيس والشيطان، وأبى اهلل العصمة إال لكتابه.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العالـــمني، وصىل اهلل وسلـم عىل نبينا حممد، وعىل 
آله وصحبه أمجعني.

* * *



أهم النتائج والفوائد
مرتبة على حروف الـمعجم

)االجتهاد(
أسبابه وآثاره:

لقد كان هناك فرق بني شيوخ التابعني من الصحابة، فقد كان لـــمنهج ابن عباس 
يف تدريــب أصحابه عىل التقــدم يف باب االجتهاد األثر يف كثرة اجتهادهم، بخالف حال 

ابن مسعود ريض اهلل عن اجلميع ))/ 37)).

كان للنفس الوعظي والـــميل الدعوي األثــر يف حرص بعضهم عىل توجيه آيات 
القرآن تلك الوجهة مما أثرى يف كثرة اجتهادهم يف اســتنباط الفوائد الدعوية، كا اتضح 

ذلك عند احلسن، وقتادة ))/ 40)).

لقد كان الورع من أهم أسباب إحجام بعضهم يف التفسري ))/ 54)).

هناك أثر للـمكان يف توجيه االجتهاد، فالـمكيون مثاًل اهتموا بتفسري آيات أحكام 
احلج ))/ 57)).

أعالم الـمفرسين:

يعتــرب التابعون إمجاالً أكثر اجتهادًا يف التفســري من الصحابة باســتثناء ابن عباس 
ريض اهلل عنها ))/ 388).
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غالــب اجتهــاد التابعني كان فيــا ال نص مرفوع فيــه أو موقوف، وســكت عنه 
الصحابة ))/ 3))).

بــرز احلســن يف طليعة البرصيني يف جانب االجتهاد يف التفســري، يليــه أبو العالية 
.((36 /((

أقل البرصيني اجتهادًا الربيع، فغالب تفسريه روائي ))/ 479).

يعد عطاء أقل الـمكيني اجتهادًا يف التفسري، إال أنه لـم ينكره ))/ 35) ـ 36)).

اجتهاد النخعي والشعبي كان جله يف آيات األحكام ))/ 40) ـ )4)).

يعد جماهد أكثر الـــمكيني اجتهادًا يف التفسري عامة، يليه عكرمة ثم سعيد بن جبري 
.((35 /((

أكثر الـمشتغلني بالرواية قّل االجتهاد عندهم، فقتادة ألنه أكثر رواية من شيخه احلسن 
قّل اجتهاده، وكذا احلال بالنسبة للشعبي مقارنة بالنخعي، ويعد السدي من الـمكثرين رواية 

ال اجتهادًا، وكانت هذه حال غالب أهل الـمدينة ))/ 48)ـ  49)ـ  50)ـ  )5)).

مدارس التفسري:

الـمدرسة البرصية: كان اجتهادها مرتبطًا باجلانب الدعوي ))/ 36)).

الـمدرسة الكوفية، والـمدرسة الـــمدنية: أحجمت الـمدرستان عن االجتهاد يف 
التفسري ))/ 36) ـ 37)).

الـــمدرسة الـمكية: اختصت الـمدرسة الـــمكية بكثرة اجتهادها يف التفسري ))/ 
395، )/ 35) ـ 36)).
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)األحكام يف التفسري(

أعالم الـمفرسين:

اعتمد التابعون القراءة غري الـمتواترة يف معرفة احلكم من آيات األحكام ))/ 77)).

تفوق سعيد بن جبري يف معرفة آيات األحكام عىل عكرمة، وعىل عموم الـــمكيني 
.(435 /((

الشعبي هنج منهج اتباع الظاهر يف آيات األحكام ))/ )7)).

كان اجتهاد الشعبي، والنخعي يف آيات األحكام واضحًا ))/ 34)).

عطاء أعلـم بتفسري آيات احلج والـمناسك من غريه ))/ 69)).

متيز منهج عطاء باليرس والسهولة عند تناول آيات احلج ))/ 69)).

النخعي من الـــمكثرين يف تناول آيات األحكام بل هو أكثر التابعني عىل اإلطالق 
.((70 /((

سعيد بن الـــمسيب برز يف تفســريه االهتام بآيات األحكام، وتوليه القضاء ))/ 
.((70

مدارس التفسري:

* الـمدرسة البرصية: توسعت يف باب النسخ بالنسبة آليات األحكام ))/ 75)).

تعد الـمدرسة البرصية أكثر التزامًا لآلثار يف تفسري آيات األحكام ))/ 73)).

* الـــمدرسة الكوفية: كان الكوفيون يراعون علة احلكم يف تفسري آيات األحكام 
.((7( /((
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اعتنت الـــمدرسة الكوفية بتناول آيات األحــكام بالرشح والتفصيل ))/ 66) ـ 
.((67

* الـــمدرسة الـــمدنية: توســعت الـــمدرسة الـــمدنية يف القول بالنسخ يف آيات 
األحكام ))/ 75)).

واعتنت بتناول آيات األحكام ))/ 66) ـ 67)).

* الـمدرسة الـمكية: يعد الـمكيون أعلـم التابعني بتفسري آيات احلج والـمناسك 
.((67 /((

متيز منهج الـمكيني بالسهولة واليرس يف تناوهلم آليات احلج ومسائله ))/ 68)).

)أسباب النزول(

التابعون يف اجلملة مقلون بالنسبة للصحابة يف إيراد أسباب النزول ))/ 387).

إذا كان سبب النزول معلومًا يف األمثال القرآنية فإن التابعني ال يتوسعون يف رشح 
الـمثال ))/ 536).

احلسن له اهتام بأسباب النزول وإن كان من الـمقلني ))/ )4)).

عكرمة تقدم يف معرفة أسباب النزول بإطالق ))/ 66)، 7)4 ـ 8)4).

تفوق عكرمة عىل جماهد يف معرفة أسباب النزول، وكالمها مكي ))/ 7)4ـ  8)4).

اعتمد حممد بن كعب القرظي عىل أسباب النزول يف تفسريه، وقل االجتهاد عنده 
.(387 /((

جــاء ترتيبهم يف العناية بأســباب النــزول عىل النحو التايل: عكرمــة أكثرهم، يليه 
زيد بن أسلـم، فالشعبي، ثم السدي ))/ )47).
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)اإلسرائيليات(

أعالم الـمفرسين:

احلســن: له روايات بالرأي قليلة، إال أنه كان خيترص وال يتوســع فيها ))/ )3)، 
.((64 ،(6(

ابن جبري: من أكثر الـمكيني رواية لإلرسائيليات ))/ 54)).

بل إن جّل ما جاء عن ابن عباس هو من روايته ))/ 56)).

السدي: هو أكثر التابعني عىل اإلطالق رواية عن أهل الكتاب ))/ 6)3).

عطاء: من أقل الـمكيني رواية هلا ))/ 07) ـ 08)، 437، )/ )30 ـ 303).

مــع أن عطاء كان من أخص تالميذه ابن جريج، وهو من الـــمكثرين من الرواية 
عن بني إرسائيل ))/ 0))).

عكرمة: مع معرفته وتقدمه يف علـــم أسباب النزول والسري، إال أنه أقل من جماهد 
وابن جبري يف التحديث عن بني إرسائيل ))/ 8)4 ـ 435).

قتادة: يعد من الـمقلني يف الرواية عن أهل الكتاب مع أنه من أكثر مفرسي التابعني 
أثرًا يف التفسري ))/ 74)).

جماهــد: أكثــر مــن الرواية عــن بني إرسائيــل، وجاء عنــه ما ينكر، بــل إن بعض 
الـمدارس اتقى تفسريه بسبب روايته عنهم ))/ 33)).

كان جماهد أكثر من عكرمة يف هذا الشأن ))/ 8)4).

النخعي: أعرض عنها بالكلية ))/ 396).
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أبو العالية: تساهل فيها مع أنه برصي تأثرًا بالـمكيني ))/ 4)3).

مدارس التفسري:

البرصيــة: مع ميلهــا للقصص والوعــظ غلب عليهــا البعد عن الروايــة عن بني 
إرسائيل، بل أصبح من أهم خصائصها ))/ ))6 ـ 4)6، )/ 308).

ا ))/ 308 ـ 309). الكوفية: نسبة الرواية عن أهل الكتاب قليلة جدًّ

الـمدنية: أعرضت يف زمن التابعني عن التحديث عن بني إرسائيل، وأما يف عرص 
متأخريم فقد تساهلت وخاصة ما كان من حال حممد بن كعب ))/ 0)3).

الـمكية: توسعت يف الرواية عنهم ))/ 605، )/ 305).

من أهم أسباب توسعها لقاء ابن عباس بكعب، وتساهله يف األخذ عنه ))/ 306).

مقارنة بني مناهج الصحابة والتابعني يف روايتها:

لـم ترد عن مفرسي التابعني روايات منكرة وغريبة مثلـمـا جاء عن الصحابة ))/ 
.(3(0

)أصول التفسري عند التابعني(

أمثال القرآن:

أكثرهم اهتامًا هبا وأحسنهم بيانًا هلا: قتادة ))/ 88)).

كان من منهجهم أنه إذا ورد يف تفسري الـــمثل حديث مرفوع، وقفوا عنده، ولـــم 
جياوزوا هذا البيان ))/ 535).

الغالب عىل حاهلم يف تفسري الـمثل ورشحه هو االختصار ))/ 536).
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انفردوا عن الصحابة ببيان ورشح بعض األمثال ))/ 395).

كليات القرآن:

كان هلم عناية هبذا العلـــم ســواء معرفة كليات احلروف أو األســاء أو األحكام 
.(465 ،458 /((

الـمكي والـمدين:

كان منهجهم يف حتديد الـــمكي والـمدين يدور حول حال الـمخاطبني، أو مكان 
النزول، أو زمان النزول ))/ 480، )48).

اهتم احلسن ببيان الـمكي من اآليات يف السور الـمدنية والعكس ))/ )6)).

تقدم عكرمة عىل سعيد بن جبري يف معرفة الـمكي والـمدين ))/ )43 ـ 433).

أكثر التابعني عىل اإلطالق تعرضًا للـمكي والـمدين قتادة ))/ 94)).

علـم الـمناسبات وترابط اآليات:

يعد قتادة أكثر التابعني عناية بعلـم الـمناسبات ))/ 89)).

تعددت األمثلة الواردة عنهم والتي تبني عنايتهم بعلـم الـمناسبات ومعرفة ترابط 
اآليات، وظهور ذلك يف تفسريهم ))/ 390، 553 ـ 554).

النسخ:

اختلف مناهجهم يف الناسخ والـمنسوخ )ينظر النسخ يف تفسري التابعني(.

األسامء والصفات:

لـم تثبت التأويالت عن التابعني يف باب األساء والصفات، وبيان توجيه ما ورد 
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عنهم يف تفســري الوجه ))/ 08)، )/ 09) ـ 0))(، والســاق ))/ 4))(، والكريس 
))/ )))(، واليد ))/ )))).

آيات الصفات ليست من الـمتشابه ))/ 503).

متيز منهج التابعني باالتباع يف تناوهلم آيات الصفات ))/ )0)).

اإلرجاء:

جل التابعني كان بعيدًا عن فكر التكفري الناشئ من بدعة اخلوارج ))/ 7))).

موقف التابعني من اإلرجاء كان شديدًا ))/ 5))).

بياهنم أن اإليان قول وعمل ))/ 9))).

وتفسريهم أنه يزيد وينقص ))/ )))).

أعالم الـمفرسين:

اختالف األقوال يف نســبة احلسن للقدر، والصحيح أنه لـــم يثبت بقاؤه عىل ذلك 
كا اتضح ذلك يف تفسريه ))/ 39)، )4)).

ابن سريين البرصي كان شديدًا عىل القدرية ))/ 38) ـ 39)).

كان الشعبي شيعيًا، فرجع، فصار أشدهم قوالً يف بدعة التشيع ))/ 45)).

ابتيل عكرمة ببعض مقالة اخلوارج ))/ 83)،  )/ )5)).

قتــادة جاء عنه ما يدل عىل أنه كان يرى القدر، وجاء عنه ما يرده ))/ )30، )/ 
43)، 44) ـ 45)).

أخطأ جماهد وأبعد النجعة يف تأويل رؤية الرب تعاىل يف اآلخرة ))/ 4))، 4)3).

أبو العالية كان بعيدًا عن األهواء والقدرية مع سكناه البرصة ))/ 4)3).
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التشيع:

التشيع اليسري كان يف تقديم عيّل عىل عثان كان موجودًا عند القليل منهم ))/ 46)).

بيان أثر التشيع يف تفسري بعضهم ))/ 45)).

القدر:

ظهر تأثري القدرية يف التفسري سلبًا وإجيابًا ))/ 57)).

انترشت بدعة القدرية يف الـمدرسة البرصية أكثر ))/ 38)).

مدارس التفسري:

عارضت الـمدرسة الكوفية الفكر القدري بشدة ))/ 38)).

ظهــر اإلرجاء يف الكوفة يف عرص التابعني، لكنه ليس إرجاء يؤدي إىل ترك العمل 
))/ 3)) ـ 4))).

الـمدرسة الـمدنية كانت شديدة القول يف بدعة القدرية ))/ 34)).

الـمدرسة الـمكية من أشد الـمدارس إنكارًا عىل القدرية ))/ 37) ـ 40)).

اختصت الـــمدرسة الـمكية بكثرة تعرضها لتفسري آيات الصفات أكثر من غريها 
.(599 /((

)أعالم الـمفسرين وما امتازوا به(

احلسن البرصي:

عوامل الســبق عنده كانت الفصاحة، وعدم اللحــن، والتقدم يف معرفة الغريب، 
واإلمامة يف الوعظ ))/ 4)) ـ 5))، )/ 33) ، 34)).
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يعد احلسن من أوائل من أدخل الـمنهج الوعظي يف التفسري ))/ 3))).

كثر الـمروي عنه لتساهله يف الرواية مع حرصه عىل نرش العلـم، والكتابة، واهتامه 
بمعرفة أســباب النزول، وكثرة اجتهاده، وعدم دخوله يف الفتن، وتقدمه يف فروع عديدة 

ال سيا علـم القراءات، وكثرة وعظه ))/ 4))، 53)).

األسباب التي أدت إىل تقليل روايته مقارنة بغريه من الـــمكثرين كمجاهد وقتادة 
ترجع إىل عدم ختصص أحد من تالميذه يف رواية تفســريه، أو كون بعض الرواة عنه من 
الـــمعتزلة، واشــتغاله بالفقه، وتصدره للفتوى، وإحراقه لكتبه، وقلة أسفاره ورحالته، 

وهيبته يف قلوب تالميذه، وقلة اهتام الـمشارقة بتفسريه ))/ 654، 659 ـ 60)).

قال احلسن بإحكام كثري من اآليات ))/ )6)).

اهتم احلسن بالـمكي والـمدين، وببيان الـمدين يف السور الـمكية، وعكسه ))/ )6)).

ب من اآليات ))/ )6)). لـم يتوسع يف بيان الـمعرَّ

السدي:

خالف منهجه منهج الكوفيني الـمتورعني عن التفسري فأكثر منه ))/ 0)3ـ  ))3).

الرواية عنده يف التفسري غلبت الدراية ))/ ))3 ـ ))3).

تعددت مصادره، وخاصة أخذه عن ابن عباس رغم أنه كويف ))/ ))3).

ــاًل  ــرى قلي ــوم األخ ــتغاله بالعل ــري، وكان اش ــص يف التفس ــدي وختص ــع الس انقط
ـ 4))).  ((3 /((

يعد من أكثر التابعني عىل اإلطالق نقاًل ورواية لإلرسائيليات ))/ 36)).

من الـمتقدمني يف طبقة صغار التابعني يف القراءة ))/ 336 ـ 337).
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سعيد بن جبري:

تأثر بالـمدرسة الـمكية وإن نسبه األكثر للكوفة، إال أنه مكّي الـمرشب والـمنهج 
))/ 44) ـ 45)).

أكثر من الرواية عن ابن عباس، بل صار من أكثر مفرسي مكة نقاًل لتفسري شيخه 
))/ 45) ـ 46)).

متيز من دون الـــمكيني باهتامه بآيات األحكام، وذلك بسبب تأثره بالكوفة التي 
عنيت هبذا اجلانب ))/ )5)).

قدم سفيان الثوري فقهه عىل فقه النخعي بسبب ميله لألثر ))/ 54)).

يعد من أكثر الـمكيني توسعًا يف اإلرسائيليات، وله غرائب ))/ 54) ـ 56)).

أكثر ما جاء عن ابن عباس من اإلرسائيليات كان من طريقه ))/ 56)).

أسباب تقدمه يف التفسري تتلـمذه عىل ابن عباس، وحرصه عىل نرش العلـم، وقربه 
من عكرمة، وكتابته للتفسري ))/ 56) ـ 59)).

التفسري واشتغاله  من أسباب تفوق جماهد وعكرمة عىل سعيد، عدم ختصصه يف 
بالرواية عن ابن عباس، وقلة الـمعتنني بتفسريه، وما وقع له من الفتن ))/ 59)ـ  63)).

يعــد من أثبت تالميذ ابن عباس وأتقنهم يف حفــظ تراث ابن عباس ومروياته يف 
التفسري ))/ 60) ـ )6)).

سعيد بن الـمسيب:

يعد من أكثر التابعني أثرًا يف مفرسي التابعني ))/ 377 ـ 378).
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ومع هذا فهو من أقلهم اشــتغاالً بالتفســري، ومن أســباب ذلك، ورعه، واشتغاله 
بالفقه، وهيبته، وما تعرض له من الفتن ))/ )37 ـ 377).

الشعبي:

أكثر الكوفيني إفتاء باألثر، وأبعدهم عن القياس ))/ 334).

قلة الـمروي من تفسريه كان بسبب كراهيته للرأي والقياس، وتورعه يف التفسري خاصة، 
واشتغاله بالسنن واآلثار، وقلة تالميذه، وتعرضه للفتن ))/ 339ـ  340، 350ـ  )35).

من خصائص تفسريه غلبة اجلانب األثري ))/ )35).

عطاء:

يعد من أقل الـمكيني تعرضًا للتفسري ))/ )))).

يرجع ذلك إىل: حترجه من تفســري القرآن برأيه، واشــتغاله بالفقه، وقلة تالميذه، 
وضعفه نسبيًا يف علوم اللغة ))/ 96) ـ 07)).

يعد أعلـــم التابعني بالـــمناسك، واتضح هذا يف كثرة تعرضه آليات أحكام احلج 
))/ 00) ـ )0)، 375، )/ 67) ـ 69)).

عكرمة:

يعد أعلـم الـمكيني بالتفسري بعد جماهد ))/ 78)).

أســباب تفوقــه ترجــع إىل: مالزمته البن عبــاس، وحبه لــه، وتقدمــه يف معرفة 
أســباب النزول، وقدرته عىل االجتهاد، وتفرغه لعلـــم التفسري، ومعرفته بلغات العرب 

وأشعارها، وكثرة رحالته، وحرصه عىل نرش العلـم ))/ 65)، 69) ـ)7)).
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من الـمتقدمني بني التابعني يف معرفة أسباب النزول ))/ 66)).

فاق الـمكيني يف معرفة الـمكي والـمدين ))/ 67)).

فاق الـمكيني يف معرفة السري ))/ 67) ـ 68)).

يعد من الـمتقدمني يف معرفة مبهات القرآن ))/ 68)).

الـمروي عنه يف الفقه قليل ))/ 70)).

الـمروي عنه يف القراءات قليل ))/ 70)).

له معرفة باالشتقاق والـمعّرب والـمشكل ))/ )7)، 74)).

فاق غريه من التابعني يف كثرة االستشهاد بالشعر يف التفسري ))/ 74)).

ترجع أسباب عدم انتشار تفسريه إىل اهتامه بالكذب ولـم يصح عنه، وقوله ببعض 
مقولة اخلوارج، وقلة تالميذه ))/ 78)، 93)).

قتادة:

اعتمد أسلوب احلوار والقسم يف إيضاح ورشح تفسريه الوعظي ))/ )8)، )8)).

نجد أثر وعظه واضح يف الشدة عىل الـمخالفني ))/ 83)).

اهتم بالفوائد الدعوية، وكان دقيقًا يف استنباط الفوائد الدعوية منها ))/ 86)).

بسبب ميله للوعظ والتذكري كان أكثر التابعني اهتامًا بأمثال القرآن ))/ 88)).

يعد تفسريه من أقوى الـمروي سندًا عن الصحابة والتابعني ))/ 97) ـ 98)).

كان حيض عىل الكتابة ))/ 98)).
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متيز بكثرة رحالته ))/ 99)(، وتعدد مصادره ))/ 99) ـ )30).

أسباب كثرة الـمروي عنه ترجع إىل: حافظته التي لـم يساوه أحد من التابعني فيها 
))/ )30(، ولــذا صــار من أكثرهم تفســريًا باألثر، مع فصاحتــه ))/ )30(، ثم كثرة 
تعرضــه لتفســري آيات الوعد والوعيــد ))/ 305(، وعدم تعرضــه للفتن ))/ 305(، 

وتأخر وفاته ))/ 305).

أكثــر من الرواية عن احلســن، وتأثر به يف منهجه، وقــال بقوله يف كثري من اآليات 
.((68 /((

متيز تفســريه بـ: قوة حافظته، وكثرة حمفوظه، وكان ذلك من أســباب قلة اجتهاده 
ورأيه وعدم خمالفته للظاهر من القرآن ))/ )7)).

اهتامه برواية أسباب النزول ))/ 73)).

مع كثرة تفسريه إال أنه متيز باإلقالل من اإلرسائيليات ))/ 74)).

أكثر من الوعظ يف تفسريه ))/ 80)).

لـمنهجه الوعظي وشدته عىل الكافرين مال إىل القول بنسخ آيات العفو والصفح 
.((93 /((

يعد من أكثر التابعني توسعًا يف النسخ ))/ )9)).

جماهد:

أخذ التفسري عن ابن عباس يف ثالثني عرضة، والقرآن يف )9)( ختمة، مما أدى إىل 
نبوغه فيه ))/ )9 ـ )9).
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يعــد من أكثر التابعني عىل اإلطالق توســعًا يف باب النظر واالجتهاد حتى خالف 
الظاهر أحيانًا ))/ 94، 99).

أدى توســعه يف بــاب النظــر إىل خروج التفســري الدقيــق منه والــذي وصف بأنه 
كالدرر، وأدى يف الباب اآلخر إىل التوسع يف التأويل بإنكار الرؤية ))/ 4))).

إنكاره الرؤية حيتمل أنه يف أول األمر ثم رجع عنه، أو أراد أن عموم الرؤية تشمل 
الكافر، أو يف الدنيا فنفاها ))/ 4))، 8)) ـ 9))).

لـم يعتن جماهد بأسباب النزول كعناية عكرمة ))/ 0))).

اهتم كثريًا بتأويل الـمشكل يف التفسري، ويعد أكثرهم تعرضًا له ))/ )))ـ  )))).

من أكثر التابعني تضييقًا لدائرة النسخ يف القرآن ))/ 3))).

عوامل السبق عنده ترجع إىل: تتلـــمذه عىل ابن عباس، وتعدد مصادره، وحتفظه 
يف التفسري، وسبقه يف القراءة، وشغفه بالسفر والرتحال، وكتابته التفسري، وكثرة تالميذه، 

وتوسعه يف االجتهاد، وتأخر وفاته ))/ )3) ـ 43)).

أكثر من اإلرسائيليات، وأتى فيها با ينكر ))/ 3))).

حممد بن كعب القرظي:

له بشارة من النبي صىل اهلل عليه وسلـم بالتقدم يف التفسري ))/ 384 ـ 385).

وكان حمبًّا للوعظ ))/ 385).

اهتم بأسباب النزول ))/ 387).
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النخعي:

أســباب قلة الـــمروي عنه ترجع إىل: هيبته من التفســري ))/ 359(، واشــتغاله 
بالفقه ))/ 363(، وكراهيته للكتابة ))/ 364(، وعدم عنايته باللغة ))/ 365(، وما 

وقع له من الفتن، وتقدم وفاته ))/ 365 ـ 366).

ومع قلة تفسريه فإين وجدت هذا القليل متيز عنده با ييل:

مجعه بــني الرواية والدرايــة ))/ 366(، وتفوقه يف بــاب االجتهاد ))/ 367(، 
وحرص أصحابه وتالميذه عىل نرش علـمه بعد موته ))/ 368 ـ 369).

يعد من أقل التابعني عىل اإلطالق رواية لإلرسائيليات ))/ 369).

هو من أكثرهم عىل اإلطالق عناية بآيات األحكام ))/ 363 ـ 364).

أبو العالية:

ق يف هذا الشأن ))/ 308 ـ 309). اهتم بمنطوق القراءة، وتفوَّ

نشأ بالبرصة وعاش فيها، ومنهجه مكي ))/ 0)3).

لـــم يرض عن منهج البرصيني، بل خالفهم، وأنكر عليهم، وخاصة احلسن ))/ 
.(3((

من أقل مفرسي البرصة رواية يف التفسري ))/ 5)3).

من أهم أسباب قلة مروياته: قلة تالميذه، وجميء كثري من تفسريه منسوبًا للربيع بن 
أنس، وحبه للخفاء، وكراهيته للكتابة، وتشدده يف الرواية ))/ 6)3 ـ 7)3).
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)التخصص والـمميزات(

أعالم الـمفرسين:

* احلسن: متيز بالـمنهج الوعظي ))/ 3))(، وبالتفسري باآلثار ))/ 35)).

* السدي: متيز بكثرة الرواية لإلرسائيليات، وختصص يف التفسري ))/ 6)3).

* سعيد بن جبري: أكثر مفرسي الـــمدرسة الـمكية عناية بتفسري ابن عباس ))/ 
.((56

* ســعيد بن الـــمسيب: متيز باالهتام بتأويل آيات األحكام وال ســيا ما جاء يف 
أحكام الطالق ))/ 8)).

* الشعبي: تقدم يف التفسري بأقوال الصحابة ))/ 8)).

* عطاء: متيز بفقه الـمناسك، والبعد عن اإلرسائيليات ))/ 8)).

* عكرمة: متيز بالتقدم يف معرفة أسباب النزول، وختصص يف التفسري ))/ 8)).

* قتادة: متيز بتفسري القرآن بالسنة ))/ 73)(، والتفسري الوعظي ))/ 80)).

* جماهد: من أكثر التابعني تفرغًا وختصصًا يف التفســري ))/ 7)(، ومتيز باالهتام 
بكثرة التعرض للـمشكل ))/ 9)).

* حممد بن كعب القرظي: متيز عن أهل الـــمدينة بإقدامه عىل التفسري ))/ 383 
ـ 388).

* النخعي: متيز بكثرة التعرض آليات األحكام، فهو من أكثرهم عىل اإلطالق يف 
هذا الباب ))/ 9)).
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* أبو العالية: متيز بالتقدم يف القراءة ))/ 306).

الـمدارس:

* البرصية: متيزت بالفصاحة، والـمنهج الوعظي يف التفسري ))/ 7)).

* الكوفية: متيزت باالهتام بآيات األحكام ))/ 7)).

* الـمدنية: متيزت بالعلـم بالسري واألخبار ))/ 7)).

* الـــمكية: متيــزت بالتفــرغ للتفســري، وبكوهنــا مــن أكثــر الـــمدارس روايــة 
لإلرسائيليات، تعد من أعلـم الـمدارس بأحكام احلج ))/ 7)).

)التدوين والكتابة(

بــدأ عــرص التدوين يف أيام التابعني ))/ 383(، وإن اختلــف التابعون يف الكتابة 
ا ))/ 35 ـ 36). قبوالً وردًّ

أعالم الـمفرسين:

* جابر بن زيد: كان ينهى عن الكتابة ))/ 477).

* ابن جريج: أول من صنف الكتب، وله كتاب يف التفسري، ولذلك كان له األثر 
الواضح يف نرش الرتاث الـمكي ))/ 40).

* كتب عمرو بن عبيد تفســريًا عن احلسن البرصي، لكن ابن جرير لـــم يرو من 
طريقه يف التفسري شيئًا ))/ 38).

كتب سعيد بن جبري كتابًا يف تفسري القرآن ))/ 38).

سعيد بن أيب َعروبة يعترب أول من صنف بالعراق، وله تفسري القرآن ))/ 40).
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كان ابن سريين يكره الكتابة ))/ )47).

كان الشعبي يكره التدوين ))/ )54).

أمر َعبِيدة السلـمـاين بحرق كتبه ))/ 9)5).

كان عطاء يأمر بالكتابة ))/ 39).

حض قتادة عىل التدوين والكتابة ))/ 98)).

جماهد أول من دّون أقوال ابن عباس ))/ 36 ـ 37).

كره النخعي الكتابة ))/ 364).

كره أبو العالية الكتابة ))/ 7)3).

مدارس التفسري:

دونت آثار الـمدرسة البرصية مبكرًا يف اجلملة ))/ 487).

قلة الكتابة عند الـــمدرسة الكوفية )الحظ ما ســبق من حال النخعي والشعبي( 
.(540 /((

كره الـمدنيون الكتابة، فكان ذلك من أسباب فقد بعض آثارها ))/ 565).

تعد الـمدرسة الـمكية من أكثر الـمدارس نتاجًا يف التفسري، وقد يكون من أسباب 
ذلك أهنا أكثر الـمدارس تقدمًا يف الكتابة، وكان تدوينها للتفسري مبكرًا ))/ )44، 446).

)التفسري وأثرهم فيه(

اعتمَدت أكثر كتب التفســري بالـــمأثور عىل تفســري التابعني كتفسري عبد الرزاق، 
والطربي، وابن أيب حاتم، والـمـاوردي، والبغوي، وابن اجلوزي ))/ 406).
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يف »تفســري عبد الرزاق« ما يقارب )0.70( من تفسريه عن التابعني ))/ 70(، 
وعنــد ابن جرير ))/ 74( وابن أيب حاتــم ))/ 77( ما يزيد عىل )0.60( من جمموع 

التفسري كان للتابعني، ولـمزيد من الفوائد ينظر مبحث الـمصادر.

انفرد التابعون بتفسري عدة آيات لـم ينقل عن الصحابة فيها يشء ))/ 405ـ  434).

تأثرت اخلوارج بالـمدرسة البرصية يف التفسري ))/ 454).

مع عدم جدوى الروايات يف تفسري الشيعة إال أهنم حاولوا أن يقحموا أساء أئمة 
التابعني يف تفسريهم لريفعوا شأن كتبهم ))/ 434، 440).

)التالميذ وأثرهم يف التفسري(

تعددت تالميذ احلسن ولـــم ينقطع أحد لنقل تفسريه، فكان ذلك من أسباب قلة 
الـمروي عنه ))/ 54)).

ختصص أسباط بن نرص يف نقل تفسري السدي ))/ 4)3).

من أسباب تفوق النخعي عىل الشعبي اهتام تالميذ النخعي بنرش علـمه بعد موته 
.(368 /((

ابن جريج نرش علـم عطاء، وكان من أسباب كثرة الـمروي عنه ))/ 05)).

تأثر النخعي بعلقمة واألسود، وكان أتبع البن مسعود من الشعبي ))/ 8)5).

أبو العالية لـــم يعن تالميذه بنقل تفسريه، وإنا نقل الربيع كثريًا منها، ونسبت له 
.(48( ،479 ،3(6 /((

ختصص سعيد بن أيب عروبة، ومعمر، يف نقل علـم وتفسري قتادة ))/ 96)).
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اختصت الـمدرسة الكوفية باإلكثار من نقل آثار ابن مسعود ))/ 569).

شخصية التابعي تؤثر يف تفاوت األخذ عن الصحابة ))/ 78).

)الرحلة(

أثرت الرحلة يف تفاوت التابعني يف األخذ عن الصحابة ))/ 80).

يعترب الـمكيون كثريي الرحالت واألسفار مما ميزهم عن بقية أصحاب الـمدارس 
.(440 /((

عكرمة من أكثر مفرسي التابعني رحلة ))/ 434).

كثرت رحالت قتادة ))/ 99)).

)الرواية(

أكثر التفسري بالـمأثور جاء عن التابعني ))/ 0)).

أصح التفاسري إسنادا تفسري التابعني ))/ ))).

طرق أســانيد تفســري التابعني أصح من الطرق التي نقل هبا تفسري الصحابة ))/ 
354 ـ 358).

كثرت الطرق والشواهد لتفسري التابعني مما قوي إسنادها ))/ 346).

حجم اآلثار الـمنقولة عن التابعني يف التفسري كبري ))/ 343).

أســباب قلة أو كثرة الرواية عن أئمة التفســري من التابعني ترجع إىل حال الشيخ، 
وحال التالميذ، وظرف الـمكان ))/ 343 ـ 345).

للرواية أثر عكيس يف تفاوت اجتهاد التابعني ))/ 48)).
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سعيد أكثر عناية باآلثار والبعد عن اآلراء من عكرمة ))/ 435).

سعيد أكثر أصحاب ابن عباس رواية عنه ))/ )43، 436).

قتادة أكثر اعتادًا لآلثار يف التفسري من جماهد ))/ 39 ـ )4).

قتادة أكثر التزامًا بالروايات من احلسن ))/ 74 ـ 75).

طرق التفسري الواردة عن قتادة من أصح الطرق ))/ 358).

يعترب الشعبي أكثر التابعني التزامًا بالرواية عن الصحابة يف التفسري ))/ )35).

)الصحابة وأثرهم يف تفسري التابعني(

تبني يل أن أســباب تفاوت حال التابعني يف األخذ عن الصحابة ترجع إىل كثرهتم 
أو قلتهم يف األمصار مع اختالف شخصية الصحايب وشخصية التابعي ))/ 76 ـ 80).

ظهــرت يل عدة نتائج نتجت من تلقــي التابعني عن الصحابة لعل من أمهها حفظ 
أخبار الصحابة وأقواهلم، وتبني مناهجهم ومذاهبهم ))/ )8 ـ 89).

ولذا نجد الصحايب الـــمكثر من علـــم يتبعه أصحابه من التابعني، فابن مســعود 
عني بالفقه، وتورع يف التفســري، فســار أصحابه عىل منواله، يف حني توسع ابن عباس يف 

التفسري وأكثر منه، وكانت هذه حال تالميذه ))/ 85 ـ 88).

أثــر الصحابة كان واضحًا يف اختالف توجه الـــمدارس لالجتهاد تبعًا الختالف 
الصحابة يف ذلك ))/ 37)).

يعــد الصحابة أكثــر روايــة لإلرسائيليات من مشــاهري مفرسي التابعــني كقتادة 
وجماهد واحلسن ))/ 0)3).
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مدارس التفسري:

الـــمدرسة البرصية: نظــرًا لقلة الصحابة بالبــرصة، فإن الـــمدرسة البرصية أقل 
الـمدارس اعتادًا لقول الصحايب يف التفسري ))/ 75).

أكثر رواية أهل البرصة وال سيا احلسن عن الصحابة مرسالت ال مسندات ))/ 75).

كان تأثري ابن عباس يف البرصة واضحًا إبان إمرته هلا ))/ 488).

التفسري بالشام: لقد أثر أبو الدرداء يف الشام يف جهة الفقه وكذلك اإلقراء ))/ )57).

الـمدرسة الكوفية: تعد أكثر الـمدارس تعظيا ألقوال شيخها ابن مسعود وتقديًا 
له ))/ )7).

الـــمدرسة الـــمدنية: اختصت الـمدرسة الـــمدنية بأهنا أعلـــم بقضايا عمر ))/ 
.(74

الـمدرسة الـمكية: تعد الـمدرسة الـمكية أكثر الـمدارس اهتامًا بقول ابن عباس 
.(73 /((

التفســري يف اليمــن: يعد اليمــن من أقل اجلهات تابعًا؛ ألنه لـــم ينــزل به كثري من 
الصحابة ))/ 583).

كبار الصحابة:

كان زيد بن ثابت من الـمقلني يف رواية التفسري ))/ 560).

اختص زيد بن ثابت بالقراءة، ومحلها عنه التابعون ))/ )55).

ظهر يل أن من أسباب كون ابن عباس من أكثرهم علـمـــا هو دعاء النبي صىل اهلل 



626 تفسير التابعين

عليه وسلـم له باحلكمة، ثم منزلته من عمر، وحرصه عىل األخذ عن كبار الصحابة، مع 
ما وهبه اهلل من مقدرة عىل االجتهاد، وقدرة عىل االستنباط ))/ 399 ـ 7)4).

يمكن أن يعزى سبب انتشار علـم ابن عباس إىل حرصه عىل نرش علـمه ورحالته، 
وتأخر وفاته ))/ 0)4 ـ ))4).

يعد ابن عباس من أكثر الصحابة توسعًا يف جمال نسخ اآليات ))/ 0)5).

امتد أثر ابن عباس عىل الـمكيني حتى بعد رحيله ))/ 588).

عقبة بن عامر ريض اهلل عنه مقرئ مرص ))/ 505 ـ 507).

كانت قراءة ابن مسعود واضحة التأثري يف جل مدارس التابعني ))/ 74 ـ 75).

يعد الشــعبي الكويف أكثر التزامــًا يف األخذ بأقوال الصحابة من قتادة البرصي مع 
أن كالًّ منها اتصف باإلكثار يف جانب الرواية ))/ )46).

)الفقه واإلفتاء(

ما روي عن احلسن يف الفقه واإلفتاء كان أكثر من قتادة ))/ 373).

اهتم سعيد بن الـمسيب بالفقه واإلفتاء أكثر من التفسري.

عطاء أكثرهم عناية بالفقه واإلفتاء، وال سيا ما كان منها يف الـمناسك ))/ 436).

اعتنت الـمدرسة الكوفية بالفقه، وفاقوا غريهم يف تفسري آيات األحكام ))/ )54).

برز ابن مســعود يف تفســري آيــات األحكام أكثــر من غــريه، وكان لذلك األثر يف 
مدرسة الكوفة ))/ 507).
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)القراءة(

كان االســتدالل بالقراءة غري الـــمتواترة يف آيات األحكام مشــتهرًا عند التابعني 
.((77 /((

لـــم تكن اآلثار الـــمروية يف ختطئة بعض القراء تعني إبطال يشء من القراءة ))/ 
.((86

اعتمد مفرسو التابعني عىل القراءة يف الرتجيح بني األحكام الفقهية ))/ )8)).

اهتم التابعون بمعرفة الـمنسوخ من القراءات أكثر من غريهم ))/ 79)، )8)).

تورع أئمة مفرسي التابعني عن ختطئة القراء ))/ 76) ـ 77)).

قراءة ابن مسعود صحيحة منقولة عن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم، لكن لـم يقع 
االختيار عليها، وليس هناك من يقرئها لنا باإلســناد فهي اآلن شــاذة ))/ 70)، )9) ـ 

.((96

أكثر التابعون من استخدام القراءة يف التفسري ))/ 74)، 83)).

وقع اخلالف مبكرًا بني الشام والعراق يف القراءة ))/ 579).

استفاد قتادة من قراءة ابن مسعود مع قلة استفادته من تفسريه ))/ 74)).

استفاد جماهد يف التفسري من قراءة ابن مسعود ))/ 544).

تأثر جماهد بالـمدرسة الكوفية يف القراءة ))/ 74) ـ 75)).

تقدم أبو العالية يف القراءة ))/ 74) ـ 75)).

يعد أبو العالية أعلـم البرصيني بالقراءة ))/ 74) ـ 75)).
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عناية ابن مسعود بالقراءة كانت كبرية، ولذا تأثرت مكة والبرصة بقراءته ))/ )50).

تأثر سعيد بن جبري بالـمدرسة الكوفية يف القراءة ))/ 544).

تفوق سعيد بن جبري يف القراءة عىل عكرمة ))/ 435).

أخذ الـمرصيون القراءة عن عقبة بن عامر ))/ 588).

اعتنت الـمدرسة الكوفية بالقراءة واالشتغال هبا أكثر من التفسري ))/ 630).

أثر الكوفة عىل البرصة قليل إال يف جانب القراءة ))/ 546).

اهتمت الـمدرسة الـمدنية بضبط حروف القراءة أكثر من عنايتها برواية الشاذ من 
القراءة ))/ )55 ـ )55، 647، )/ 76)).

)اللغة(

يعد التابعون أكثر تعرضًا للغة يف تفسريهم من الصحابة ))/ 388).

أثرت اللغة عىل التفسري ))/ 93 ـ 96).

االعتاد عىل الشعر واضح يف تفسريهم ))/ 07)).

كان مــن األســباب التي ســاعدت التابعني عىل االســتفادة من اللغة يف التفســري 
معرفتهــم بلســان العرب، وعاداهتــم، وأخبارهــم، ومعرفتهم بفقه اللغة والشــعر ))/ 

.(((0 ،(04

)كليات القرآن(

جماهد من أكثر التابعني اهتامًا هبا ))/ 5))).

اهتــم التابعون بكليــات احلــروف ))/ 460(، وبكليات األســاء ))/ )46(، 
وبكليات األحكام ))/ 465).
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)الـمشكل(

اهتم به الـمكيون أكثر من غريهم ))/ 598).

اهتم به أبو العالية تبعًا لتأثره بابن عباس ))/ ))3).

جماهد أكثرهم تعرضًا للـمشكل ))/ 6)4).

تفوق عكرمة عىل سعيد يف معرفة الـمشكل ))/ 433).

اهتم احلسن بالـمشكل يف آيات الوعد والوعيد تبعًا لـمذهبه الوعظي ))/ 43)، 47)).

ب( )الـمعرَّ

لـم يتوسع فيه احلسن ))/ )6)).

اهتم به عكرمة فتوسع فيه ))/ 00)).

اهتمت به الـمدرسة الـمكية وفاقت غريها ))/ 6))).

)مدارس التفسري واللغة(

عنيت الـــمدرسة البرصية باللغة الستخدامها يف جمال الوعظ ))/ 0)6 ـ ))6، 
)/ 96 ـ 97).

متيزت البرصة بموقعها القريب من البادية فنبغت يف اللغة ))/ 485، 607).

اختصت الـمدرسة الـمكية بالدقة اللغوية ))/ 607 ـ 608).

برز احلسن وقتادة يف استخدام اللغة يف التفسري يف جانب الفصاحة ))/ 76).

احلسن إمام يف معرفة غريب اللغة ))/ 9))).
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تقدم الشعبي عىل النخعي يف معرفة اللغة ))/ )53).

عطاء كان ضعيفًا يف اللغة ))/ 07)).

تقدم عكرمة عىل سعيد بن جبري يف اللغة ))/ 433).

قتادة إمام يف اللغة ))/ )30).

تقدم جماهد يف معرفة االشتقاق ))/ 6))(، والـمعرب ))/ 9))).

كان النخعي حلانًا ))/ 365).

)مدارس التفسري يف عصر التابعني(

الـمدرسة الـمكية:

كان لـموقع مكة األثر الواضح عليها ))/ 439).

العلـــم كان قلياًل يف مكة زمن كبار الصحابة، ثــم كثر بعد نزول ابن عباس بمكة 
.(443 /((

تعد الـمدرسة الـمكية أكثر الـمدارس تأثريًا يف مفرسي التابعني ))/ 448).

استفادت من إمامة ابن عباس ))/ 438).

صنفت ودونت آثارها مبكرًا ))/ )44).

أكثر الـمدارس كتابة للتفسري ))/ 446).

متيز الـمكيون بكثرة االجتهاد والقدرة عىل االستنباط ))/ 444).

غلب علـم التفسري عىل الـمكيني فربزوا فيه أكثر من غريه ))/ 444).



631فهرس أهم النتائج والفوائد

يعد الـمكيون كثريي الرحالت واألسفار ))/ 440).

يعد ســعيد بن جبري من أهم حلقات االتصال بني الـــمدرسة الـــمكية والكوفية 
.(448 /((

طاووس بن كيسان نرش الـمنهج الـمكي يف اليمن ))/ 586).

الـمدرسة البرصية:

أثرت الـــمدرسة البرصية يف تفاسري أهل الـــمغرب بســبب انتقال حييى بن سالم 
إليها ))/ )49).

تأثرت البرصة بالـمنهج الـمدين ))/ 457).

أثرت الـمدرسة الـمكية يف البرصية إبان إمرة ابن عباس هلا ))/ )45، 488).

أثــرت الـــمدرسة البرصية عىل التفســري يف اليمن أكثر من الـــمكية بســبب نزول 
معمر بن راشد البرصي باليمن ))/ )49، 587).

الفقه واإلفتاء ظهرا بوضوح عند احلسن أكثر من قتادة ))/ )46، )46).

كره ابن سريين الرأي، وتورع عن التفسري، واشتغل باحلديث ))/ 469).

مع تأثر أيب العالية بالـــمدرسة الـــمكية إال أنه لـــم ينقل علـم الـــمدرسة الـمكية 
للبرصة ))/ 457).

ترجع أسباب كثرة الـــمروي عن البرصيني إىل: كثرة حتديثهم، وتقدمهم يف اللغة 
وبعدهم عن الفتن، وتدوين آثارهم مبكرًا ))/ 483، 489).

تقدمت الـــمدرسة البرصيــة يف باب االجتهاد يف التفســري، وكان هلا حرصها عىل 
إبالغ العلـم ))/ 489).
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الـمدرسة الكوفية:

مــع أن الكوفة لـــم تؤثــر بوضوح يف الـــمدرسة البرصيــة إال أن البرصيني تأثروا 
بالـمدرسة الكوفية يف جانب القراءة ))/ 546).

أثرت الـمدرسة الكوفية عىل جماهد يف جانب القراءة ))/ 545).

أثرت الـــمدرسة الكوفية عىل ابن جبري الـــمكي يف جانب توجهه للفقه واإلقراء 
.(544 /((

يعــد مرة اهلمداين من أكثر التابعني نقاًل لروايات التفســري عن ابن مســعود ))/ 
4)5 ـ 5)5).

أئمة الكوفة من أصحاب ابن مســعود كانوا من أقل التابعني عىل اإلطالق رواية 
يف التفســري وهم علقمة بن قيس، ومرسوق، وَعبيدة، وأبو ميرسة، واألســود بن يزيد، 

واحلارث اجلعفي ))/ 508 ـ 6)5).

أســباب قلــة الـــمروي عن الكوفيني يف التفســري ترجــع إىل: اهليبــة والورع ))/ 
533(، كراهيــة الكتابــة ))/ 540(، واالهتــام بالفقه واإلفتاء أكثر من التفســري ))/ 

)54(، وتعد الكوفية من أكثر الـمدارس تعرضًا للفتن ))/ 543).

الـمدرسة الـمدنية:

أثرت الـــمدرسة الـــمدنية عىل الشــام عــن طريــق قبيصة بن ذؤيــب وعمر بن 
عبد العزيز والزهري وغريهم ))/ 569، 574، 579).

أثرت الـمدرسة الـمدنية يف البرصيني، فقد تأثر احلسن بابن الـمسيب، وكذا قتادة 
.(566 /((
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بــرز زيد بــن ثابت إمام الـــمدينة يف الفقه واإلفتاء فتبعــه أصحابه عىل ذلك ))/ 
553 ـ 554).

سليان بن يسار الـمدين برز يف الفقه ))/ 557).

كبار التابعني يف الـــمدرسة الـمدنية قليلو التفسري كعروة، وسليان بن يسار ))/ 
557 ـ 560).

مع أن احلركة العلـــمية يف التفســري قد نشــطت زمن صغار التابعني عند حممد بن 
كعب وزيد بن أسلـــم إال أن الـــمنقول عنهم قليل بســبب أن اجلو العام للـــمدينة كان 

متورعًا عن رواية التفسري ))/ 559 ـ 560).

أســباب قلة الـــمروي عن الـــمدنيني ترجع إىل: الورع ))/ )56(، واالشــتغال 
باألثر ))/ 563(، وقلة الكتابة ))/ 565).

تأثر عطاء بالـمنهج احلديثي الـمدين فهو من أكثر الـمكيني أثرية ))/ 569).

تأثر مكحول الشامي بالـمنهج الـمدين ))/ 576 ـ 577).

)الـمصادر(

كتب التفسري:

»تفسري آدم بن أيب إياس«: من أهم مصادر تفسري أيب العالية ))/)7).

»تفســري البغوي«: هو خمترص لـ »تفســري الثعلبي«، وذكر أسانيده يف أول الكتاب، 
واهتم بإيراد ما روي عن جماهد، وقتادة ويليها احلســن، وعطاء، وابن جبري ))/ 79(، 

ويكاد يكون ثلثا اآلثار فيه عن التابعني ))/ 406).
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»تفســري ابن جرير«: أضخم التفاســري، ولـــم يؤلَّف مثله، وقد اهتم بإسناد مجيع 
اآلثار، وأكثر عن جماهد وقتادة، ثم السدي واحلسن، فابن جبري وعكرمة، ويعّد أكثر من 

)0.60( من الـمروي فيه هو من تفسري التابعني ))/ 74 ـ 76).

»تفسري ابن أيب حاتم«: لـم يذكر األسانيد يف كل اآلثار، وإن كان قد دوهنا يف أول 
الكتاب، وأكثر الـمأثور فيه عن التابعني ))/ 77 ـ 78).

»تفسري الدر الـــمنثور«: اعتنى بالـــمروي عن الـــمدرسة البرصية أكثر من عناية 
ابن جرير هبا ))/ 83).

»تفســري زاد الـــمسري«: عني بنقل تفســري ابن عباس ثم جماهد فقتادة فأيب العالية 
فاحلسن ))/ 80 ـ )8( ويكاد يكون ثلثاه من تفسري التابعني ))/ 406).

»تفســري ســفيان الثوري«: غالبه عن الـــمكيني، وأكثــر من نصفه عــن التابعني، 
وال سيا جماهد ))/ 68).

»تفسري سفيان بن عيينة«: وهو مفقود، وأكثره عن ابن عباس ))/ 69).

»تفســري عبد بــن محيــد«: مفقــود كذلك، وأكثــر مروياته عــن قتــادة وجماهد ثم 
ابن عباس واحلسن ))/ 83).

»تفسري عبد الرزاق«: جله عن قتادة، وهو من أصح التفاسري ))/ 70 ـ )7).

»تفسري ابن عطية«: نقل كثريًا عن ابن جرير، وتأثر بالـمدرسة البرصية وبـ »تفسري 
حييى بن سالم«، ولـم يتوسع يف اجلملة يف النقل عن السلف ))/ 79).

»تفسري الـمـــاوردي«: نقل كثريًا عن ابن جرير، وقد عني بالتفسري الـــمنقول عن 
ابن عباس وأصحابه، وقد أكثر من تفســري التابعني وال ســيا الـــمدرسة البرصية ))/ 

.(406 /( ،78
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»تفسري جماهد«: وهو أقدم الـمصادر التفسريية ))/ 67).

»تفســري ابن الـــمنذر«: مفقود، وأكثره عن ابن عباس ثم جماهد فقتادة ثم عكرمة 
))/ 76 ـ 77).

»تفسري حييى بن سالم«: وهو مفقود أكثره عن احلسن وقتادة وبعدمها ابن عباس 
وجماهد ))/ )7 ـ 73(، وقد تأثر بالـمدرسة البرصية ))/ )49).

و»عبد بن  ابن الـمنذر«،  »تفسري  كـ  الـمفقودة  التفاسري  عن  لـمحة  معرفة  يمكن 
محيد«، و»ابن مردويه« من خالل النقول التي يف »الدر الـمنثور« للسيوطي ))/ 73، 76).

كتب السنة واآلثار:

»تغليق التعليق«: أكثر ابن حجر فيه من ذكر أقوال التابعني ))/ 59).

»سنن الرتمذي«: عىل سعة كتاب التفسري فيه إال أن ما نقله عن التابعني كان قلياًل 
.(6( /((

»سنن الدارمي«: ما جاء فيه عن التابعني قليل ))/ )6).

»سنن سعيد بن منصور«: يكثر النقل عن جماهد وابن عباس ثم احلسن والنخعي 
.(6( /((

»الزهد« البن الـمبارك: أكثر من النقول عن احلسن ثم جماهد ))/ 63).

»الزهد« هلناد: أكثر من النقول عن احلسن ثم جماهد ))/ 64).

»الزهد« لوكيع: أكثر من النقول عن احلسن ثم جماهد ))/ 64).

»مصنف ابن أيب شــيبة«: كثري من أســانيده من تفســري وكيع عن سفيان الثوري، 
وينقل ابن جرير وابن أيب حاتم من طريقه شيئًا كثريًا ))/ 65).
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»غريب احلديــث« للحريب: وهو مصدر يغفله كثري مــن الباحثني، وقد نقل كثريًا 
عن جماهد ثم احلسن فقتادة والسدي ))/ 65).

»فتــح الباري رشح صحيح البخاري«: وهو مصدر مهم أغفله كثري من الباحثني، 
وقد يفوق أو يقارب »الدر الـمنثور« يف كثرة الـمنقول من التفسري بالـمأثور ))/ 59).

)الـمكان وأثره يف التفسري(

اتضح يل أن أثر البيئة يف التفسري مهم ))/ 57)).

مع بعد الـمكان الـمدرسة البرصية أقرب للـمدنية من الكوفية ))/ ))).

كان لـموقع مكة األثر عىل توجه الـمكيني ))/ 439).

بســبب كثرة تردد اإلمامني أيب العالية وســعيد بن جبري عــىل مكة أثر يف توجهها 
للـمدرسة الـمكية ))/ 440).

)الـمقارنات(

خصائص الـمكية:

اختصت الـــمدرسة الـمكية بأن كانت من أكثر الـــمدارس اجتهادًا ))/ 596(، 
واهتامًا بالـــمشكل ))/ 598(، وقد تعرضت آليات الصفات ))/ 599(، واتسعت 
فيهــا دائــرة االجتهــاد يف التفســري ))/ 444(، وانقطع كثري من أئمتها لعلـــم التفســري 
وختصصــوا فيه مع قلة االهتام بالعلوم األخرى غري التفســري ))/ )60، 604(، وكان 

من منهجهم التوسع يف رواية اإلرسائيليات ))/ 605).

يعد جماهد أعلـــمهم بالتفســري ))/ 5)4(، يف حني كان أقلهم رواية له هو عطاء 
.(436 /((
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تعد الـمكية من أبعد الـمدارس عن الفتن ))/ 448).

خصائص البرصية:

اختصــت باالهتــام باللغــة ))/ 606(، ويعــد البرصيون من أوائــل من أدخل 
الوعظ يف التفســري ))/ ))6(، وجتنب جــل البرصيني اإلرسائيليات ))/ ))6( وكان 

هلم اهتام بالتفسري بالسنة ))/ 5)6).

خصائص الكوفية:

االهتام بآيات األحكام، فلـم يداهِنم يف ذلك أحد ))/ 6)6).

واختصت أيضًا بكثرة االشــتغال بالقراءة ))/ 630(، وبقلة اإلرسائيليات ))/ 
637(، واهتامها بأسباب النزول ))/ 57).

خصائص الـمدنية:

هيبة التفســري ))/ 640(، وكثرة التحديث واالنشــغال به ))/ 643(، والعناية 
بمنطوق وأداء القراءة ))/ 647(، والتوسع يف النسخ ))/ 504).

)مقارنة بني التابعني(

احلسن:

كان احلسن جيل عكرمة ويقدمه يف التفسري ))/ )45).

تشابه منهج احلسن وقتادة يف الوعظ وقلة االشتغال بالـمعرب، والكليات، وندرة 
اإلرسائيليات يف تفسريمها ))/ 460).

احلسن أكثر إعاالً للرأي من قتادة ))/ )46).
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تقدم احلسن يف أنواع من العلوم عىل قتادة ))/ )46).

ما روي عن احلسن يف الفقه أكثر من قتادة ))/ )46).

تفوق احلسن يف الوعظ عىل قتادة ))/ 460).

كثر تالميذ احلسن وقّل تالميذ أيب العالية ))/ )48).

كان احلسن إمام عامة وأبو العالية يؤثر اخلفاء ))/ )48).

كان احلسن جييء للسالطني ويعيبهم، وابن سريين ال جييء وال يعيب ))/ 474).

كان احلسن يكتب وابن سريين ال يكتب ))/ )47).

تساهل احلسن يف احلديث بالنسبة البن سريين ))/ 469 ـ 470).

الربيع بن أنس:

الربيع بــن أنس تأثر بأيب العالية، وهو راوية للتفســري أكثُر منه مفرسًا ))/ 478 ـ 
.(479

ابن سريين:

ابن ســريين تورع عن الشهرة وسكت احتسابًا، وتصدر احلسن وتكلـــم احتسابًا 
.(468 /((

الشعبي:

الشعبي أعلـم باللغة من النخعي ))/ )53).
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اهتام الشعبي بالتفسري أكثر من اهتام النخعي ))/ 533).

اهتام الشعبي باألحكام أقل من النخعي ))/ 8)5).

الشعبي أكثر إعاالً لآلثار من النخعي ))/ 6)5).

عكرمة:

عكرمة أكثر رحالت من سعيد بن جبري ))/ 434).

عكرمة أكثر توسعًا يف التفسري من سعيد بن جبري ))/ )43).

فاق عكرمة جماهدًا يف معرفة أسباب النزول ))/ 8)4).

انقطع عكرمة للتفسري، ولـم ينقطع له ابن جبري ))/ 434).

عكرمة أكثر تساهاًل من ابن جبري يف االجتهاد ))/ 433).

أكثر عكرمة من االستشهاد بالشعر عن ابن جبري ))/ 433).

تقدم عكرمة عىل ابن جبري يف معرفة الـــمكي والـــمدين، وأكثر من القول بالنسخ 
))/ )43 ـ 433).

تفوق عكرمة عىل عموم التابعني يف كثرة االعتاد عىل أسباب النزول ))/ )43).

قتادة:

قتادة أقرب لألثر من احلسن ))/ 463).

تعددت مصادر قتادة مقارنة باحلسن ))/ 464).
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توسع قتادة يف القول بالنسخ أكثر من احلسن ))/ 464).

ختصص تالميذ قتادة يف نقل تفسريه، ولـم تكن كذلك حال احلسن ))/ 464).

جماهد:

سبق جماهد عكرمة يف علـم القراءات ))/ 9)4).

جماهد أكثر تفسريًا من عكرمة ))/ 8)4 ـ 9)4).

جماهد أكثر تساهاًل يف الرواية عن بني إرسائيل من عكرمة ))/ 8)4).

جماهد أكثر توسعًا يف باب الـمشكل من عكرمة ))/ 6)4).

أبو العالية:

تقدم أبو العالية عىل احلسن يف القراءات ))/ )48).

لـم يرتض أبو العالية منهج احلسن يف الوعظ ))/ )48 ـ 483).

)النسخ(

مفهوم النسخ عند التابعني يدخل فيه التخصيص ))/ 504).

أنواع النسخ ثالثة عند التابعني ))/ 506).

ربط النسخ باحلكمة ورد يف كالم التابعني ))/ 3)5).

اهتم التابعون بتحقيق الـمنسوخ من القراءات ))/ 80)).
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يعترب ابن عباس من أكثر الصحابة توسعًا يف جمال النسخ ))/ 0)5).

ترادف النسخ واالستثناء عند احلسن ))/ 60)).

قال احلسن بإحكام كثري من اآليات ))/ 60)).

احلسن تأثر بابن الـمسيب، وبعده قتادة وال سيا يف النسخ ))/ 567 ـ 568).

توسع السدي يف النسخ وتساهل فيه، وربا أتى با ينكر ))/ 335).

فاق عكرمة سعيدًا يف القول بالنسخ ))/ 389).

من أكثر التابعني توسعًا يف النسخ قتادة ))/ )9)).

جماهد وعطاء أقل الـمكيني قوالً بالنسخ تأثرًا بالكوفية ))/ 0)5).

توسعت الـمدنية يف النسخ وال سيا ابن الـمسيب ))/ 649).

توسعت الـمدرستان الـمدنية والبرصية يف القول بالنسخ ))/ 74)).

الـمدينة اختصت بكثرة القول بالنسخ ))/ 649).

)الوعظ(

اختصت الـمدرسة البرصية باالهتام باجلانب الوعظي ))/ ))6).

بروز اجلانب الوعظي عند حممد بن كعب القرظي ))/ 385).

اهتم قتادة بالوعظ حتى يف آيات األحكام ))/ 85)).
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كثر الوعظ يف تفسري قتادة ))/ 80)(، واحلسن ))/ 657).

كانت عبارات الـــمدرسة البرصية فيها شدة مع العصاة ألجل الـــمنهج الوعظي 
.(6(( /((

الـمدرسة البرصية استخدمت األسلوب القصيص يف الوعظ ))/ 7)6).

الـمنهج الوعظي أدى إىل حسن استعال اللغة واالستزادة منها ))/ 4)6ـ  5)6، 
.(96 /(

اجتهاد الـمدرسة البرصية وثيق الصلة بالـمنهج الوعظي واجلانب الدعوي ))/ 36)).

تقدمت الـمدرسة يف علـم الـمناسبات ))/ 9)6).

خالف احلسن بعض الـمعاين القريبة والظاهرة تأثرًا بالـمنهج الوعظي ))/ ))6).

* * *



 

) ـ اآلداب الرشعيــة والـــمنح الـــمرعية، البن مفلح احلنبيل، توزيــع إدارات البحوث 
العلـمية واإلفتاء، الرياض.

)ـ  اإلبانــة عــىل أصول الســنة والديانــة، لعبيد اهلل حممد بــن بطة العكــربي، حتقيق: د. 
رضا بن نعسان معطي، الـمكتبة الفيصلية مكة، 404)هـ.

3 ـ إبراز الـــمعاين من حرز األماين يف القراءات الســبع، أليب شــامة الـــمقديس، حتقيق: 
إبراهيم عطوة، ط: مصطفى احللبي، القاهرة.

4 ـ إبراهيم النخعي وآثاره الواردة يف تفســري سورة الفاحتة والبقرة وآل عمران، للباحثة: 
نوال اللهيبي، رسالة ماجستري يف جامعة أم القرى.

5ـ  ابن حنبــل حياتــه وعــرصه وآراؤه وفقهــه، لـــمحمد أبو زهرة، دار الفكــر العريب، 
القاهرة.

6ـ  أبو حنيفة حياته عرصه وآراؤه وفقهه، لـمحمد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة.

7ـ  أيب بــن كعب وتفســري القرآن، رســالة ماجســتري، جامعة أم القــرى، للباحث: أمحد 
منجي.

8 ـ االجتاهــات الفقهية عند أصحاب احلديث يف القرن الثالث، د. عبد الـــمجيد حممود 
عبد الـمجيد، 399)هـ، دار الوفاء، القاهرة.
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9 ـ االجتاهات الفكرية يف التفسري، د. الشحات زغلول، اهليئة الـمرصية العامة للكتاب، 
القاهرة، ط: الثانية، 397)هـ.

0) ـ اجتاهــات الـــمفرسين يف توجيه القراءات، رســالة دكتوراه، إعــداد الباحث: أمحد 
جربيل سييس، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ))4)هـ.

)) ـ إحتــاف ذوي الرســوخ بمن رمي بالتدليس من الشــيوخ، تأليف محــاد األنصاري، 
مكتبة الـمعىل الكويت، ط: األوىل، 406)هـ.

)) ـ إحتــاف فضــالء البــرش بالقــراءات األربعة عــرش، للدمياطــي، حتقيق: د. شــعبان 
إساعيل، عالـم الكتب، بريوت، ط: األوىل، 407)هـ.

3) ـ اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، تصوير الـمكتبة الثقافية، بريوت.

4) ـ االجتهاد يف الرشيعة اإلســالمية، من البحوث الـــمقدمة لـــمؤمتر الفقه 396)هـ، 
طبع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، )40)هـ.

5) ـ االجتهاد ومدى حاجتنا إليه يف هذا العرص، تأليف: ســيد حممد موسى، دار الكتب 
احلديثة، القاهرة.

6) ـ األحرف الســبعة للقرآن، أليب عمرو الداين، حتقيق: عبد الـــمهيمن طحان، مكتبة 
الـمنارة، مكة الـمكرمة، ط: األوىل، 408)هـ.

7) ـ اإلحســان يف تقريــب صحيح ابن حبــان، ترتيب الفاريس، ضبــط: كال احلوت، 
مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 407)هـ.

8) ـ اإلحــكام يف أصــول األحكام، لآلمدي، تعليق: الشــيخ عبد الــرزاق عفيفي، ط: 
األوىل، مؤسسة النور، الرياض.
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9) ـ اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، مقابلة عىل نســخة أمحد شاكر، منشورات 
دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.

0) ـ أحــكام القرآن، للتهانــوي، إدارة القرآن والعلوم اإلســالمية كراتيش، ط: األوىل، 
407)هـ.

)) ـ أحكام القرآن، للجصاص، النارش: سهيل أكيديمي، الهور، باكستان، ط: األوىل، 
400)هـ.

)) ـ أحــكام القــرآن، لإلمام الشــافعي، تعليــق: عبد الغنــي عبد اخلالــق، دار الكتب 
العلـمية، بريوت.

3) ـ أحكام القرآن، البن العريب، حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار الفكر، بريوت.

4) ـ أحــوال الرجال، إلســحاق بن إبراهيم بــن يعقوب اجلوزجــاين، حتقيق: صبحي 
السامرائي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: األوىل، 405)هـ.

5) ـ إحياء علوم الدين، للغزايل، الـمكتبة التجارية، القاهرة.

6) ـ أخبار أصبهان، أليب نعيم األصبهاين، طبع يف مدينة ليدن بمطبعة بريل، )94)م.

7)ـ  أخبــار القضــاة لـــمحمد بن خلف بــن حيان الـــمعروف بوكيع، عالـــم الكتب، 
بريوت.

8) ـ أخبار النحويني، لعبد الواحد بن أيب هاشم.

9) ـ أخبار النحويني البرصيني أليب سعيد السريايف، ط: دار االعتصام، القاهرة.

30ـ  اختالف الـــمفرسين، رســالة دكتوراه، للشيخ سعود بن عبد اهلل الفنيسان، جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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)3 ـ آداب الشــافعي، البــن أيب حاتم، حتقيــق: د. عبد الغني عبد اخلالــق، دار الكتب 
العلـمية، بريوت.

)3 ـ األدب الـمفرد لإلمام البخاري، دار الكتب العلـمية، بريوت.

33ـ  آراء إبراهيــم النخعــي التفســريية مــن ســورة النســاء إىل آخــر القــرآن، للباحث: 
عبد الرمحن اخلرييص، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى.

34ـ  آراء الـــمسترشقني حــول القــرآن الكريــم وتفســريه، د. عمر رضــوان، دار طيبة، 
الرياض، ط: األوىل، 3)4)هـ.

35 ـ اإلرشــاد يف معرفة علـمـــاء احلديــث، أليب يعىل اخللييل، حتقيــق: د. حممد إدريس، 
مكتبة الرشد، الرياض، ط: األوىل، 409)هـ.

36 ـ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الســبيل، لأللباين، الـــمكتب اإلســالمي، ط: 
األوىل، 399)هـ.

37 ـ أساس البالغة، للزخمرشي، حتقيق: عبد الرحيم حممود، ط: 399)هـ.

38 ـ أسباب النزول، للواحدي، دار الكتب العلـمية، بريوت، ط: 953)م.

39 ـ االستغناء يف معرفة الـــمشهورين من محلة العلـم بالكنى، البن عبد الرب، حتقيق: 
د. عبد اهلل السوالـمة، دار ابن تيمية للنرش، الرياض، ط: األوىل، 405)هـ.

40 ـ االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البن عبد الرب، مصور هبامــش اإلصابة، دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت.

)4ـ  أسد الغابة يف معرفة الصحابة، لعز الدين بن األثري، ط: الشعب، القاهرة، 399)هـ.
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)4 ـ اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث، د. حممد حسني الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، 
ط: الثانية، 406)هـ.

43 ـ اإلرسائيليات والـــموضوعات يف كتب التفســري، للدكتور حممد حممد أبو شــهبة، 
مكتبة السنة، القاهرة، ط: الرابعة، 408)هـ.

44 ـ أســاء الثقات، أليب جعفر عمر بن شــاهني، حتقيق: د. صبحي الســامرائي، الدار 
السلفية، الكويت، ط: األوىل، 404)هـ.

45 ـ األساء والصفات للبيهقي، حتقيق: عاد الدين حيدر، دار الكتاب العريب، بريوت، 
ط: األوىل، 405)هـ.

46 ـ إشــارة التعيــني يف تراجــم النحــاة واللغويــني، لعبد الباقــي اليــاين، حتقيــق: د. 
عبد الـمجيد دياب، رشكة الطباعة العربية السعودية، ط: األوىل، 406)هـ.

47ـ  اإلصابة يف معرفة الصحابة، ابن حجر العسقالين، تصوير دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت، عن مطبعة السعادة، القاهرة، ط: األوىل، 8)3)هـ.

48ـ  أصــول التفســري وقواعــده، خلالد عبد الرمحــن العك، دار النفائــس، بريوت، ط: 
الثانية، 406)هـ.

49 ـ أصول الرسخيس، أليب بكر حممد بن أمحد الرسخيس، دار الكتاب العريب، القاهرة، 
)37)هـ.

50 ـ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، لـــمحمد األمني الشــنقيطي، طبع وتوزيع 
الرئاســة العامة إلدارات البحوث العلـــمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض، 

403)هـ.
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)5ـ  االعتبار يف الناسخ والـمنسوخ من اآلثار، للحازمي، الـمطبعة العثانية، حيدر أباد، 
الدكن، اهلند، 359)هـ.

)5 ـ االعتصام للشاطبي، دار الـمعرفة، بريوت.

53 ـ االعتقاد واهلداية إىل ســبيل الرشاد، للبيهقي، حتقيق: كال احلوت، مركز اخلدمات 
واألبحاث، بريوت.

54 ـ إعراب ثالثني ســورة مــن القرآن البن خالويــه، طبع: دائرة الـــمعارف العثانية، 
حيدر أباد، الدكن، اهلند.

55ـ  إعــراب القــرآن ألمحد بــن حممد النحاس، حتقيــق: د. زهري زاهد، عالـــم الكتب، 
بريوت، ط: الثانية، 405)هـ.

56 ـ أعالم الـــموقعني عن رب العالـمني، البن القيم، راجعه: طه عبد الرؤوف سعد، 
دار اجليل، بريوت.

57 ـ األعالم، للزركيل، دار العلـم للـماليني، بريوت، ط: اخلامسة، 980)م.

58ـ  اإلعــالن بالتوبيــخ لـــمن ذم أهــل التاريخ، للســخاوي، حتقيــق: د. صالح العيل، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: األوىل، 407)هـ.

59 ـ أعيان الشيعة، للعاميل، مطبعة ابن زيدون، دمشق، ط: األوىل، 358)هـ.

60 ـ األغاين، أليب الفرج األصفهاين، ط: السايس، دار الكتب الـمرصية، 973)م.

)6 ـ االغتبــاط بمعرفة مــن رمي باالختالط، لســبط ابن العجمي، مكتبة الـــمعارف، 
الطائف، ضمن جمموعة الرسائل الكالية.
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)6 ـ اقتضــاء الرصاط الـــمستقيم لـــمخالفة أصحاب اجلحيم، البن تيميــة، حتقيق: د. 
نارص العقل، ط: األوىل، 404)هـ.

63 ـ أقسام القرآن، البن القيم اجلوزية، دار الـمعرفة، بريوت.

64 ـ اإلقناع يف القراءات السبع، أليب جعفر بن عيل بن الباذش، حتقيق: د. عبد الـمجيد 
قطامش، دار الفكر، دمشق، ط: األوىل، 403)هـ.

65 ـ اإلكــال، البن ماكوال، تعليق: عبد الرمحن الـمعلـــمي، النارش: حممد أمني ومج، 
بريوت.

66ـ  اإللـمـــاع إىل معرفــة أصول الرواية وتقييد الســاع، للقــايض عياض، حتقيق: أمحد 
صقر، دار الرتاث، القاهرة، ط: الثانية، 398)هـ.

67 ـ األم، لإلمام الشافعي، ط: الشعب، القاهرة.

68 ـ أمايل الـمرتىض.

69ـ  اإلمــام عبد الرزاق مفرسًا، رســالة ماجســتري، للباحث: محد بــن عبده بن هادي، 
جامعة أم القرى.

70 ـ األمثال يف القرآن، البن القيم، دار الـمعرفة، بريوت، )98)م.

)7ـ  األمصار ذوات اآلثار للذهبي، حتقيق: قاســم عيل ســعد، دار البشائر، بريوت، ط: 
األوىل، 406)هـ.

)7 ـ إنباء الغمر، البن حجر، الـمطبعة العثانية، حيدر أباد، الدكن، اهلند.

73ـ  إنبــاه الــرواة عىل أنباه النحاة، للقفطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مؤسســة 
الكتب الثقافية، بريوت، ط: األوىل، 406)هـ.
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74 ـ اإلنبــاه عىل قبائــل الرواة، البن عبد الــرب، حتقيق: إبراهيم األبيــاري، دار الكتاب 
العريب، بريوت، ط: األوىل، 405)هـ.

75 ـ األنســاب للســمعاين، حتقيق: عبد الرمحن الـمعلـــمي، النارش: حممــد أمني دوج، 
بريوت، ط: الثانية، 400)هـ.

76 ـ أنســاب األرشاف، ألمحد بن حييى الـــمعروف بالبالذري، حتقيق: حممد محيد اهلل، 
دار الـمعارف، نرش معهد الـمخطوطات بجامعة الدول العربية.

77 ـ أنساب القرشيني.

78 ـ اإلنصاف يف بيان سبب االختالف، للدهلوي، مصور بدار الفكر، بريوت.

79 ـ أنوار العقول، لنور الدين السالـمي، حتقيق: أمحد اخللييل، عان.

80 ـ األوســط يف السنن واإلمجاع واالختالف، أليب بكر بن الـــمنذر، حتقيق: د. صغري 
أمحد بن حممد حنيف، دار طيبة، الرياض، ط: األوىل، 405)هـ.

)8ـ  اإليثار بمعرفة رواة اآلثار، البن حجر العسقالين، حتقيق: سيد كرسوي حسن، دار 
الكتب العلـمية، بريوت، ط: األوىل، 3)4)هـ.

)8 ـ اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه، لـمكي بن 
أيب طالب القييس، حتقيق: أمحد حسن فرحات، دار الـمنارة، ط: األوىل، 406)هـ.

83ـ  إيضــاح الوقف واالبتداء، البن األنباري، حتقيق: د. حميي الدين رمضان، دمشــق، 
جممع اللغة العربية، ط: األوىل، 390)هـ.

84 ـ اإليان البن تيمية، الـمكتب اإلسالمي، دمشق، ط: الثالثة، 399)هـ.
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85 ـ اإليان البن أيب شيبة، حتقيق: األلباين، نرش: دار األرقم، الكويت.

م، حتقيق: األلباين، نرش دار األرقم، الكويت. 86 ـ اإليان أليب عبيد القاسم بن سالَّ

87ـ  اإليان البن منده، حتقيق: د. عيل الفقيهي، مؤسســة الرســالة، بريوت، ط: الثانية، 
406)هـ.

88 ـ الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث، البن كثري، تأليف: أمحد شــاكر، دار 
الكتب العلـمية، ط: الثانية، بريوت.

89ـ  بحر الدم فيمن تكلـم فيه اإلمام أمحد بمدح أو ذم، أليب الـمحاسن ابن عبد اهلادي، 
حتقيق: د. روحية السويفي، دار الكتب العلـمية، بريوت، ط: األوىل، 3)4)هـ.

90 ـ البدء والتاريخ، ألمحد بن سهل اليعقويب، مؤسسة خمتار، مرص.

)9ـ  البدايــة والنهايــة يف التاريــخ، البن كثري، حتقيق: حممد عبد العزيــز النجار، مطبعة 
الفجالة اجلديدة، القاهرة.

)9ـ  بداية الـــمجتهد وهناية الـــمقتصد، أليب الوليد ابن رشد القرطبي، مطبعة مصطفى 
البايب احللبي، القاهرة، ط: اخلامسة، )40)هـ.

93 ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاين، توزيع دار الباز، مكة.

94 ـ برنامــج ابن جابــر الوادي آيش، تأليــف: حممد بن جابر الــوادي التونيس، حتقيق: 
حممد احلبيب اهليلة، مركز البحث العلـمي، جامعة أم القرى.

95 ـ الربهــان يف علوم القرآن، لبدر الديــن الزركيش، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، 
دار الـمعرفة، بريوت.
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96ـ  بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلب، البن العديــم، حتقيق: د. ســهيل زكار، دار الفكر، 
بريوت.

97ـ  بغية الـملتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، للضبي، دار الكاتب العريب، القاهرة، 
967)م.

98 ـ بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويني والنحاة، للســيوطي، حتقيق: حممــد أبو الفضل 
إبراهيم، مطبعة عيسى احللبي، ط: األوىل، 384)هـ.

ـ البلغـة يف تاريـخ أئمـة اللغـة، للفريوزآبـادي، حتقيـق: حممـد الــمرصي، دمشـق،   99
)97)م.

00) ـ هبجة الـمجالس وأنس الـمجالس، البن عبد الرب، دار الكتب العلـمية، بريوت.

)0) ـ البيــان والتبيــني للجاحــظ، حتقيق: عبد الســالم هــارون، دار اجليــل، بريوت، 
0)4)هـ.

)0)ـ  بني الســنة والشــيعة دراســة مقارنة يف التفســري وأصوله، د. عيل الســالوس، دار 
االعتصام.

03) ـ تــاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتــىض الزبيدي، حتقيق: عبد العليم 
الطحاوي، مطبعة حكومة الكويت، 404)هـ.

04)ـ  تاريــخ أيب زرعــة الدمشــقي، حتقيق: شــكر اهلل بن نعمة القوجــاين، جممع اللغة 
العربية، دمشق.

05) ـ تاريخ آداب اللغة العربية، جلرجي زيدان، مكتبة احلياة، بريوت، مصورة عن ط: 
األوىل، 387)هـ.
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06) ـ تاريخ أســاء الثقات، البن شــاهني، حتقيق: صبحي الســامرائي، الدار السلفية، 
الكويت، ط: األوىل، 404)هـ.

07) ـ تاريخ اإلسالم للذهبي، حتقيق: د. عمر تدمري، دار الكتاب العريب.

08) ـ تاريخ األمم والـملوك، للطربي، تصوير دار الفكر، بريوت، ط: 399)هـ.

09) ـ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت.

0))ـ  تاريخ ابن معني، دراسة وحتقيق د. أمحد نور سيف، مركز البحث العلـمي بجامعة 
الـملك عبد العزيز، جدة، ط: األوىل، 399)هـ.

))) ـ تاريخ جرجان، للســهمي، عني به: د. حممد عبد الـــمعيد خان، عالـــم الكتب، 
بريوت، ط: الثالثة، )40)هـ.

))) ـ تاريــخ اخللفاء، للســيوطي، دار الفكر، بريوت مصورة عن ط: مطبعة الـــمدين، 
القاهرة، 969)م.

3)) ـ تاريخ الرتاث العريب، لفؤاد ســزكني، جامعة اإلمام حممد بن ســعود اإلسالمية، 
الرياض، ط: 403)هـ.

4)) ـ تاريخ التمدن اإلسالمي، جلرجي زيدان، مكتبة دار احلياة، لبنان.

5)) ـ تاريخ الثقــات، ألمحد بن عبد اهلل العجيل، برتتيب نور الدين اهليثمي، حتقيق: د. 
عبد الـمعطي قلعجي، دار الكتب العلـمية، بريوت، ط: األوىل، 405)هـ.

6)) ـ تاريــخ خليفة بن خياط، حتقيق: د. أكــرم ضياء العمري، دار طيبة، الرياض، ط: 
الثانية، 405)هـ.
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7)) ـ تاريــخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس، حلســني بن حممد الديار بكري، تصوير: 
مؤسسة شعبان، بريوت.

8)) ـ تاريخ دمشق، البن عساكر، خمطوط يف مكتبة األخ الشيخ: سعد احلميد.

9)) ـ تاريــخ الصحابة الذين روي عنهم األخبار البن حبان، حتقيق: بوران الضناوي، 
دار الكتب العلـمية، بريوت، ط: األوىل، 408)هـ.

0))ـ  التاريخ الصغري، لإلمام البخاري، حتقيق: حممود زائد، دار الوعي بحلب، ومكتبة 
الرتاث، القاهرة، ط: األوىل، 397)هـ.

))) ـ تاريخ العلـمـــاء النحويني من البرصيني والكوفيني، أليب الـــمحاسن الـــمعري، 
حتقيق: د. عبد الفتاح احللو، ط: جامعة اإلمام، )40)هـ.

))) ـ تاريخ العلـمـاء والرواة للعلـم باألندلس، البن الفريض، تصحيح عزت العطار، 
مطبعة الـمدين، القاهرة، ط: الثانية، 408)هـ.

3)) ـ تاريخ الفقه اإلسالمي، حممد عيل السائس، ط: حممد عيل صبيح، القاهرة.

4))ـ  التاريــخ الكبــري، لإلمام البخــاري، مطبعة دائرة الـــمعارف العثانية بحيدر أباد، 
الدكن، اهلند، ط: الثانية، )40)هـ.

5)) ـ تاريخ الـــمدينة، البن شــبة، حققــه: فهيم شــلتوت، دار الــرتاث، القاهرة، ط: 
األوىل، 0)4)هـ.

6)) ـ تاريخ الـمذاهب الفقهية، أليب زهرة، دار الفكر العريب.

7)) ـ تاريخ مرص ووالهتا، للكندي، دار العاصمة، الرياض.
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8)) ـ تاريخ واسط، ألسلـــم بن سهل، حتقيق: كوركيس عواد، عالـم الكتب، بريوت، 
ط: األوىل، 406)هـ.

9)) ـ تاريخ وفاة الشيوخ، للبغوي، حتقيق: حممد عزيز شمس، الدار السلفية، بومباي، 
اهلند، 409)هـ.

30) ـ تأويــل خمتلــف احلديث، البن قتيبة، حتقيــق: عبد القادر أمحد عطــا، دار الكتب 
اإلسالمية، القاهرة، ط: األوىل، )40)هـ.

)3) ـ تأويل مشــكل القــرآن، البن قتيبة، رشح: أمحد صقــر، دار الرتاث، القاهرة، ط: 
الثانية.

)3) ـ تبرصة الـــمنتبه بتحرير الـــمشتبه، البن حجر العسقالين، حتقيق: عيل البجاوي، 
الـمكتبة العلـمية، بريوت.

33) ـ التبرصة والتذكرة رشح ألفية العراقي، دار الباز للنرش، مكة الـمكرمة.

34) ـ التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، دار القرآن الكريم، بريوت.

35) ـ التبيني يف أنساب القرشيني، البن قدامة الـمقديس، حتقيق: حممد الدليمي، عالـم 
الكتب، ط: الثانية، 408)هـ.

36) ـ تبيني كذب الـــمفرتي فيا نســب إىل اإلمام أيب احلسن األشــعري، البن عساكر 
الدمشقي، دار الكتاب العريب، بريوت، 399)هـ.

37) ـ جتريد أساء الصحابة، للذهبي، نرش: دار الـمعرفة، بريوت.

38) ـ حتفة األحــوذي برشح جامع الرتمذي، للـــمباركفوري، تصحيح: عبد الوهاب 
عبد اللطيف، مطبعة الـــمعرفة، القاهرة، نرش: حممد عبد الـمحسن الكتبي، ط: 

الثانية، 383)هـ.



656 تفسير التابعين

39) ـ حتفة األرشاف بمعرفة األطراف، أليب احلجاج يوسف الـمزي، نرش: دار القيمة، 
بومباي، اهلند، 396)هـ.

40) ـ التحفة اللطيفة يف تاريخ الـــمدينة الرشيفة، للسخاوي، دار نرش الثقافة، القاهرة، 
399)هـ.

)4) ـ ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفســري الكشــاف، للزيلعي، عناية: ســلطان 
الطبييش، دار ابن خزيمة، الرياض، ط: األوىل، 4)4)هـ.

)4) ـ تدريــب الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي، للســيوطي، حتقيــق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف، دار الكتب احلديثة، القاهرة، ط: الثانية، 385)هـ.

43) ـ التدويــن يف أخبــار قزويــن، لعبد الكريم الرافعــي القزويني، ضبــط: عزيز اهلل 
العطاردي، الـمطبعة العزيزية، حيدر أباد، اهلند 405)هـ.

44)ـ  التــذكار يف أفضــل األذكار، للقرطبــي، حتقيــق: أمحد الغــاري، مكتبة اخلانجي، 
القاهرة، 936)هـ.

45)ـ  تذكرة احلفاظ، للذهبي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، تصوير عن ط: األوىل، 
اهلندية.

46) ـ تذكرة الـــموضوعات، لـــمحمد طاهر اهلندي، الـــمطبعة العثانيــة، حيدر أباد، 
الدكن، اهلند.

47) ـ تذكرة النحاة، أليب حيان حممد بن يوسف األندليس، حتقيق: عفيف عبد الرمحن، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، 406)هـ.
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48) ـ ترتيــب الـــمدارك وتقريب الـــمسالك لـــمعرفة أعالم مذهب مالــك، للقايض 
عياض، حتقيق: د. أمحد حممود، نرش دار مكتبة احلياة، بريوت.

49) ـ تســمية أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلـــم، للرتمذي، حتقيق: عاد حيدر، دار 
اجلنان، ط: األوىل، 406)هـ.

50)ـ  تســمية ما انتهــى إلينــا من الرواة عن ســعيد بن منصور، أليب نعيــم األصبهاين، 
حتقيق: عبد اهلل اجلديح، دار العاصمة.

)5) ـ التســهيل لعلوم التنزيــل، البن جزي الكلبي، دار الكتــاب العريب، بريوت، ط: 
الثانية، 393)هـ.

)5) ـ الترشيــع والفقه يف اإلســالم تارخيًا ومنهجــًا، د. مناع القطــان، مكتبة وهبة، ط: 
األوىل، 396)هـ.

53) ـ التصاريــف، ليحيى بن ســالم، حتقيق: هند شــلبي، الرشكة التونســية للتوزيع، 
تونس، 979)م.

54) ـ تعجيــل الـــمنفعة بزوائد رجال األئمــة األربعة، البن حجر العســقالين، عناية: 
عبد اهلل هاشم الـمدين، دار الـمحاسن، مرص، 386)هـ.

55) ـ التعديــل والتجريح، أليب الوليد الباجي، حتقيق: د. أبو لبابة حســني، دار اللواء، 
الرياض، ط: األوىل، 406)هـ.

56) ـ التعريف بالقرآن واحلديث، لـمحمد الزفزاف، ط: األوىل، القاهرة.

57) ـ تغليــق التعليــق عىل صحيــح البخاري، البن حجر العســقالين، حتقيق: ســعيد 
القزقي، طبع الـمكتب اإلسالمي، ط: األوىل، 405)هـ.



658 تفسير التابعين

الثانيـة،  ط:  تونـس،  الرشقيـة،  الكتـب  دار  البن عاشـور،  ورجالـه،  التفسـري  ـ   (58
)39)هــ.

59) ـ التفســري والـــمفرسون، تأليــف: د. حممد حســني الذهبي، دار الكتــب احلديثة، 
القاهرة، ط: الثانية، 396)هـ.

60) ـ تفســري ابن مسعود، مجع: د. حممد أمحد عيسوي، طبع عىل نفقة مؤسسة الـــملك 
فيصل اخلريية، رشكة الطباعة العربية، الرياض، ط: األوىل، 405)هـ.

)6) ـ تفســري البحر الـــمحيط، أليب حيــان األندليس، تصوير دار الفكــر، بريوت، ط: 
الثانية، 403)هـ.

)6) ـ تفسري الربهان، هلاشم البحراين، ط: الثانية، طهران.

63) ـ تفسري البغوي الـــمسمى معالـم التنزيل، مصطفى البايب احللبي، القاهرة، مطبوع 
بحاشية اخلازن، ط: الثانية، 375)هـ.

64) ـ تفســري ابــن أيب حاتم، اجلزء األول من ســورة البقرة، حتقيــق: د. أمحد الزهراين، 
مكتبة الدار، الـمدينة.

65) ـ تفســري ابن أيب حاتم ســورة آل عمران، حتقيق: د. حكمت بشــري ياســني، مكتبة 
الدار، الـمدينة.

66) ـ تفســري ابن عباس ومروياته يف التفســري من كتب الســنة، تأليف: د. عبد العزيز 
احلميدي، ط: جامعة أم القرى، مركز البحث العلـمي.

دار احلديـث،  البـرصي، مجـع وتوثيـق: د. حممـد عبد الرحيـم،  تفسـري احلسـن  ـ   (67
القاهـرة.
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68) ـ تفسري اخلازن، الـــمسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل، مصطفى البايب احللبي، 
القاهرة، ط: الثانية، 375)هـ.

69) ـ تفســري ســعيد بن جبــري، لـــمحمد أيوب يوســف، رســالة ماجســتري، اجلامعة 
اإلسالمية بالـمدينة الـمنورة.

70) ـ تفســري ســفيان بن عيينة، مجع وحتقيق: أمحد حمايري، الـــمكتب اإلســالمي، ط: 
األوىل، 403)هـ.

)7)ـ  تفســري ســفيان الثوري رواية أيب جعفر حممد بن أيب حذيفــة اهلندي، دار الكتب 
العلـمية، بريوت، ط: األوىل، 403)هـ.

)7) ـ تفسري سورة اإلخالص، البن تيمية، القاهرة، ط: األوىل، 3)3)هـ.

73)ـ  تفسري الصايف، للفيض الكاشاين، تصحيح حسني األعلـــمي، منشورات مؤسسة 
األعلـمي، بريوت.

74) ـ تفسري الطربي، حتقيق: حممود شاكر وأمحد شاكر، دار الـمعارف، القاهرة.

75) ـ تفسري الطربي، ط: مصطفى البايب احللبي، ط: الثالثة، القاهرة.

76) ـ تفســري ابن عطية الـــمسمى الـــمحرر الوجيز يف تفســري الكتاب العزيز، حتقيق: 
الـــمجلس العلـــمي بفاس، مطابــع فضالة الـــمحمدية، الـــمغرب، ط: الثانية، 

403)هـ.

77) ـ تفسري عبد الرزاق الصنعاين، حتقيق: د. مصطفى مسلـم، مكتبة الرشد، الرياض، 
ط: األوىل، 0)4)هـ.

78) ـ تفسري غريب احلديث، البن حجر العسقالين، دار الـمعرفة، بريوت.
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79) ـ تفســري فــرات الكــويف، طبع مؤسســة النعان، حتقيــق: حممد الكاظــم، بريوت، 
))4)هـ.

80) ـ التفســري يف عهــد الصحابة، رســالة ماجســتري، لنارص بن حممــد احلميد، جامعة 
اإلمام.

)8)ـ  تفســري القاســمي الـــمسمى حماســن التأويل، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار 
الفكر، بريوت، ط: الثانية، 398)هـ.

)8)ـ  تفسري قتادة، دراسة للـمفرس ومنهج تفسريه، لعبد اهلل أبو السعود، عالـم الكتب، 
القاهرة، 399)هـ.

83) ـ التفسري القرآين للقرآن، لعبد الكريم اخلطيب، ط: دار الفكر العريب، القاهرة.

84)ـ  تفســري القرآن العظيم، البن كثري، حتقيق: عبد العزيز غنيم، وحممد أمحد عاشور، 
وحممد البنا، ط: الشعب، القاهرة.

85) ـ تفسري القرطبي الـــمسمى اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتب العلـــمية، بريوت، 
ط: األوىل، 408)هـ.

86)ـ  تفســري القمي، أليب احلســن عــيل القمي، صححه: طيب الـــموسوي اجلزائري، 
مطبعة النجف، 389)هـ.

87) ـ التفسري الكبري، للفخر الرازي، دار الكتب العلـمية، طهران، ط: الثانية.

88) ـ التفســري الـــمأثور عن عمر بن اخلطاب، مجع: إبراهيم بن حســن، الدار العربية 
للكتاب، 983)م.

89) ـ تفســري الـمـــاوردي الـــمسمى النكــت والعيــون، أليب احلســن عيل بــن حبيب 
الـمـــاوردي، حتقيــق: خــرض حممــد خــرض، نــرش: وزارة األوقاف والشــؤون 

اإلسالمية، الكويت، ط: األوىل، )40)هـ.
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90) ـ تفسري جماهد، حتقيق: عبد الرمحن السوريت، دار الـمنشورات العلـمية، بريوت.

)9) ـ تفســري حممد بن كعب القرظي من أول الفاحتة إىل هناية القرآن، لعبيد بن عبد اهلل 
اجلابري، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية.

)9) ـ تفسري مقاتل، حتقيق: د. عبد اهلل شحاتة.

93) ـ تفسري الـمنار، لـمحمد رشيد رضا، ط: اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، )97)م.

94) ـ تفســري نافع بن أيب نعيم ضمن جمموع، حتقيق: د. حكمت بشــري ياســني، مكتبة 
الدار بالـمدينة، ط: األوىل، 408)هـ.

95) ـ تفســري النســائي، حتقيق: صربي الشــافعي، وســيد بن عباس، مؤسســة الكتب 
الثقافية، ط: األوىل، 0)4)هـ.

96) ـ تفســري هود اهلواري الـــمسمى تفســري كتاب اهلل العزيز، هلود اهلــواري، حتقيق: 
باحلاج رشيفي، دار الغرب اإلسالمي، ط: األوىل، 990)م.

97) ـ تفسري نور الثقلني، لعبد عيل احلويزي، مؤسسة إساعليان، إيران.

98) ـ تقريب التهذيب، البن حجر، حتقيق: حممد عوامة، دار الرشيد، حلب، سوريا.

99) ـ تقريب التهذيب، البن حجر العســقالين، حتقيق: حممد عوامة، دار الرشــيد، ط: 
األوىل.

00) ـ تقريــب النرش يف القراءات، البن اجلزري، حتقيــق: إبراهيم عطوة، ط: مصطفى 
البايب احللبي، القاهرة.

)0) ـ تقييــد العلـــم للخطيب البغدادي، حتقيق: يوســف العش، نرش دار إحياء الســنة 
النبوية، القاهرة، ط: الثانية، 395)هـ.
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)0)ـ  التقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح، للعراقي، حتقيق: عبد الرمحن عثان، 
دار الفكر العريب، القاهرة.

03) ـ التقييد لـــمعرفة رواة الســنن والـــمسانيد، البن نقطة، حتقيق: كال احلوت، دار 
الكتب العلـمية، بريوت، ط: األوىل، 408)هـ.

04) ـ التكملــة لوفيــات النقلة، للـــمنذري، حتقيق: د. بشــار عواد معروف، مؤسســة 
الرسالة، بريوت، ط: الثانية، 405)هـ.

05) ـ تلخيــص البيــان يف جمازات القــرآن، للرشيف الريض، حتقيــق: حممد عبد الغني 
حسن، دار إحياء الرتاث للكتب العربية، القاهرة.

06) ـ التلخيــص احلبــري يف ختريــج أحاديث الرافعــي الكبري، البن حجر العســقالين، 
حتقيق: د. شعبان إساعيل، مكتبة الكليات األزهرية، 399)هـ.

07) ـ التمهيد لـمـــا يف الـــموطأ من الـــمعاين واألســانيد، البن عبد الرب، طبع: وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الـمملكة الـمغربية.

08)ـ  التنبيه عىل األسباب التي أوجبت االختالف بني الـمسلـمني يف آرائهم ومذاهبهم، 
للبطليويس، حتقيق: د. أمحد كحيل، د. محزة عبد اهلل، دار االعتصام، ط: األوىل، 

398)هـ.

09)ـ  هتذيب األساء واللغات، للنووي، دار الكتب العلـــمية، بريوت، تصوير عن ط: 
الـمنريية.

0))ـ  هتذيــب تاريــخ دمشــق الكبــري، لعبد القادر بــدران، ط: الثانيــة، 399)هـ، دار 
الـمسرية، بريوت.



663فهرس المصادر والمراجع

))) ـ هتذيب التهذيب، البن حجر العســقالين، دار صادر، بريوت، مصورة عن طبعة 
دائرة الـمعارف، حيدر أباد، اهلند، ط: األوىل، 0)3)هـ.

)))ـ  هتذيب الصحاح، لـــمحمود بن أمحد الزنجاين، حتقيق: عبد الســالم هارون، دار 
الـمعارف، القاهرة.

3)) ـ هتذيب الكال يف أساء الرجال، للـمزي، حتقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة 
الرسالة، بريوت.

4))ـ  هتذيــب اللغة، لألزهري، حتقيق: عبد الســالم هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 
ط: األوىل، 396)هـ.

5)) ـ التوحيد، البن خزيمة، حتقيق: د. عبد العزيز الشهوان، دار الرشد، الرياض، ط: 
األوىل، 408)هـ.

6)) ـ تيسري العزيز احلميد رشح كتاب التوحيد، لسليان بن عبد اهلل بن عبد الوهاب، 
الـمكتب اإلسالمي، بريوت، 409)هـ.

7)) ـ الثبــات عند الـــمات، البن اجلوزي، حتقيــق: عبد اهلل الليثي، مؤسســة الكتب 
الثقافية، بريوت، ط: األوىل، 406)هـ.

8)) ـ الثقات، البن حبان البستي، دائرة الـــمعارف العثانية، حيدر أباد، الدكن، اهلند، 
ط: األوىل، 398)هـ.

9)) ـ اجلامع ألخالق الراوي وآداب الســامع، للخطيــب البغدادي، حتقيق: د. حممود 
الطحان، مكتبة الـمعارف، الرياض، 403)هـ.

0)) ـ جامــع األصول يف أحاديث الرســول، البن األثري اجلــزري، حتقيق: عبد القادر 
األرناؤوط، نرش: مكتبة احللواين، 389)هـ.



664 تفسير التابعين

)))ـ  جامع بيان العلـــم وفضله، البن عبد الرب، دار الكتب العلـــمية، بريوت، تصوير 
عن ط: 398)هـ.

))) ـ جامع التحصيل من أحكام الـمراسيل، للعالئي، ط: مكتبة اإلرشاد، بغداد.

3)) ـ جامع النقول يف أسباب النزول، البن خليفة عليوي، ط: األوىل، 404)هـ.

4))ـ  جذوة الـمقتبس، للحميدي، حتقيق: حممد الطبخي، نرش مكتبة الثقافة اإلسالمية، 
مرص، ط: األوىل، )37)هـ.

5)) ـ اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، دار الكتب العلـــمية، بريوت، مصورة عن ط: 
األوىل، )37)هـ.

6)) ـ مجــال القراء وكال اإلقراء، للســخاوي، حتقيق: د. عيل البــواب، مكتبة الرتاث، 
مكة الـمكرمة، ط: األوىل، 408)هـ.

7)) ـ اجلمع بني رجال الصحيحني، ط: األوىل، حيدر أباد، الدكن، اهلند.

7))ـ  مجهرة أنســاب العــرب، البن حزم، دار الكتب العلـــمية، ط: األوىل، 403)هـ، 
بريوت.

8)) ـ اجلواب الصحيح لـمن بدل دين الـمسيح، البن تيمية، حتقيق: عيل حسن نارص، 
وعبد العزيز العسكر، ط: دار العاصمة، الرياض.

9)) ـ اجلواهر والدرر يف ترمجة شــيخ اإلسالم ابن حجر، للسخاوي، حتقيق: د. حامد 
عبد الـــمجيد، ود. طه الزيني، الـــمجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

406)هـ.

30) ـ حاشية الروض الـــمربع، البن قاسم، الـــمطابع األهلية لألفست، الرياض، ط: 
األوىل، 397)هـ.
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)3) ـ احلافــظ البغدادي وأثره يف علوم احلديث، د. حممود الطحان، دار القرآن الكريم، 
بريوت، )40)هـ.

)3) ـ حرب األمة عبد اهلل بن عباس ومدرســته يف التفســري بمكة الـــمكرمة، د. عبد اهلل 
سلقيني، دار السالم، ط: األوىل، 407)هـ.

33) ـ احلث عىل احلفظ وذكر كبار احلفاظ، البن اجلوزي، دار اخللفاء.

34) ـ احلجة للقراء الســبعة، للفاريس، حتقيق: بدر الدين قهوجي، وبشري جوجيايت، دار 
الـمأمون للرتاث، ط: األوىل، 404)هـ.

35) ـ حجــة القــراءات، البن زنجلة، حتقيق: ســعيد األفغاين، مؤسســة الرســالة، ط: 
الرابعة، 404)هـ.

36) ـ حجة اهلل البالغة، للدهلوي، ط: الـمطبعة اخلريية، القاهرة، ))3)هـ.

37) ـ احلسن البرصي، إلحسان عباس، دار الفكر العريب، )95)م، القاهرة.

38) ـ احلسن البرصي، البن اجلوزي، مكتبة اخلانجي، ط: األوىل، 350)هـ.

39) ـ احلسن البرصي من عالقة الفكر والدعوة، د. مصلح سيد بيومي، مكتبة النهضة 
الـمرصية، 980)م.

40) ـ احلسن البرصي مفرسًا، ألمحد إساعيل البسيط، دار الفرقان، 985)م.

)4) ـ احلســن البرصي وحديثه الـــمرسل، د. عمــر اجلغيرب، دار البشــري، األردن، ط: 
األوىل، ))4)هـ.

)4) ـ حســن الـــمحارضة يف أخبار من دخل مرص والقاهرة، للســيوطي، حتقيق: حممد 
أبو الفضل إبراهيم، عيسى احللبي، القاهرة، ط: األوىل، 967)م.
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43) ـ احلق الدامغ، ألمحد بن محد اخللييل، مطابع النهضة، مسقط، 409)هـ.

44)ـ  حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء، أليب نعيــم، مطبعــة الســعادة، ط: األوىل، 
394)هـ.

45) ـ حليــة الفقهــاء، أليب احلســني ابن فــارس، حتقيــق: د. عبد اهلل الرتكــي، الرشكة 
الـمتحدة، بريوت، ط: األوىل، 403)هـ.

46) ـ خزانة األدب، لعبد القادر البغدادي، القاهرة، 99))هـ.

47) ـ خطط الـمقريزي، دار التحرير للطبع والنرش، مرص، عن ط: بوالق، 70))هـ.

48)ـ  خالصــة تذهيب هتذيب الكال، للخزرجي، تعليق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب 
الـمطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا.

49) ـ خالصة صفة الصفوة، دار الكتب احلديثة، بريوت.

50) ـ خلق أفعال العباد، لإلمام البخاري، حتقيق: بدر البدر، الدار الســلفية، الكويت، 
ط: األوىل، 405)هـ.

)5) ـ دائرة الـمعارف اإلسالمية، ترمجة: إبراهيم زكي خورشيد وآخرين، ط: القاهرة.

)5) ـ الدارس يف تاريخ الـمدارس، لعبد القادر النعيمي، دار الكتب العلـمية، بريوت، 
توزيع دار الباز بمكة، ط: األوىل، 0)4)هـ.

53)ـ  الدر الـــمنثور يف التفسري بالـــمأثور، للســيوطي، دار الفكر، بريوت، ط: األوىل، 
403)هـ.

54) ـ الــدر الـــمنضد يف ذكر أصحاب اإلمــام أمحد، للعليمي، حتقيــق: د. عبد الرمحن 
العثيمني، مكتبة التوبة، الرياض.
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55)ـ  دراسات إسالمية يف علوم القرآن، تأليف: د. شكر حممد أمحد، ود. حممد مصطفى 
النجار، ط: األوىل، 386)هـ، دار التأليف، ليبيا.

56)ـ  دراســات يف التفسري وأصوله، د. حممد حميي الدين بلتاجي، دار الثقافة، الدوحة، 
ط: األوىل، 987)م.

57) ـ دراســات يف احلديــث النبــوي لألعظمــي، رشكة الطباعــة العربية، الســعودية، 
الرياض، ط: الثالثة، )40)هـ.

58) ـ دراسات يف القرآن، ألمحد خليل، دار الـمعارف، القاهرة، )97)م.

59) ـ الدرر الكامنة يف أعيان الـــمئة الثامنة، البن حجر، حتقيق: حممد ســيد جاد احلق، 
دار الكتب احلديثة، مطبعة الـمدين.

60)ـ  الدعــاء، للطــرباين، حتقيــق: د. حممد ســعيد البخاري، دار البشــائر اإلســالمية، 
بريوت، ط: األوىل، 407)هـ.

)6) ـ دالئل النبوة، أليب نعيم األصبهاين، خرج أحاديثه: عبد الرب عباس، حققه: حممد 
رواس قلعه جي، الـمكتبة العربية، حلب، سوريا، ط: األوىل، )39)هـ.

)6) ـ دالئــل النبوة، للبيهقي، توثيق: د. عبد الـــمعطي قلعجي، دار الكتب العلـــمية، 
بريوت، ط: األوىل، 405)هـ.

63) ـ دول اإلســالم، للذهبي، حتقيق: فهيم شلتوت، اهليئة الـــمرصية العامة للكتاب، 
974)م.

64)ـ  الديباج الـــمذهب يف معرفة أعيان الـمذهب، البن فرحون الـمـالكي، حتقيق: د. 
حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث للطبع، القاهرة.
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65) ـ ديوان اإلمام الشافعي، مجع: زهدي يكن، دار الرحياين للطباعة والنرش، بريوت.

66) ـ ديوان األعشى، حتقيق: د. حممد حممد حسني، القاهرة.

67) ـ ديــوان الضعفاء والـــمرتوكني، للذهبي، حتقيق: محاد بــن حممد األنصاري، نرش 
مطبعة النهضة احلديثة، مكة الـمكرمة.

68)ـ  ذخائــر العقبى يف مناقب ذوي القربى، للـــمحب الطــربي، نرش: مكتبة القديس، 
القاهرة، 387)هـ.

69)ـ  ذكــر أســاء التابعني ومن بعدهــم، للدارقطني، حتقيق: بــوران الضناوي، وكال 
احلوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط: األوىل، 406)هـ.

70) ـ ذكر من تكلـــم فيه وهو موثَّق، للذهبي، حتقيق: حممد مشكور الـــمياديني، مكتبة 
الـمنار، األردن، الزرقاء.

)7) ـ ذكــر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل، للذهبــي، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 
دار القرآن الكريم، بريوت، ط: الثالثة، 400)هـ.

)7) ـ ذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب، البن عبد اهلادي، مراجعة: حممود احلداد، 
دار العاصمة، الرياض، ط: األوىل، 408)هـ.

73) ـ ذيل تاريخ بغداد، البن النجار، صححه: قيرص بن فرح، دائرة الـمعارف، اهلند، 
ط: األوىل، 398)هـ.

74) ـ ذيل تذكرة احلفاظ، أليب الـمحاسن احلسيني الدمشقي، دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت، تصوير عن ط: اهلندية.

75) ـ ذيل الـــمذيل من تاريخ الصحابة والتابعني، يف آخــر كتاب الطربي تاريخ األمم 
والـملوك، دار الفكر، 399)هـ.
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76) ـ الرأي وأثره يف مدرســة الـــمدينة، د. أبو بكر ميقا، مؤسسة الرسالة، ط: األوىل، 
405)هـ.

77) ـ رجــال صحيــح البخــاري، للكالباذي، حتقيق: عبــد اهلل الليثي، دار الـــمعرفة، 
بريوت، ط: األوىل، 407)هـ.

78) ـ رجــال صحيح مسلـــم، البن منجويه األصبهــاين، حتقيق: عبــد اهلل الليثي، دار 
الـمعرفة، بريوت، ط: األوىل، 407)هـ.

79) ـ الرحلة يف طلب احلديث، للخطيب البغدادي، حتقيق: د. نور الدين عرت، ط: دار 
الكتب العلـمية، ط: األوىل، 395)هـ.

80) ـ رد الدارمــي عثان بن ســعيد عىل الـــمرييس العنيد، ضمن جممــوع كتاب عقائد 
السلف، عناية د. عيل النشار، منشأة الـمعارف باإلسكندرية، )97)هـ.

)8) ـ الرد عىل اجلهمية، للدارمي، الـمكتب اإلسالمي، ط: الثانية، )38)هـ.

)8) ـ الرد عىل من خالف مصحف عثان، البن األنباري.

83) ـ الرسالة لإلمام الشافعي، حتقيق: ورشح أمحد شاكر، دار الرتاث، القاهرة.

84) ـ الرســالة الـــمستطرفة لبيان مشــهور كتب السنة الـــمرشفة، للكتاين، دار الكتب 
العلـمية، بريوت، ط: الثانية، 400)هـ.

85) ـ رســالة ليحيى بــن معني يف القــدر، )خمطوطة( يف مكتبة اجلامعة اإلســالمية رقم 
)34)( خاص، عام 5))هـ.

86)ـ  الرفــع والتكميــل يف اجلــرح والتعديل، للكنــوي، حتقيق: عبد الفتــاح أبو غدة، 
مكتب الـمطبوعات اإلسالمية بحلب، ط: الثالثة، 407)هـ.
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87)ـ  روح الـــمعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع الـــمثاين، لآللويس، إدارة الطباعة 
الـمصطفائية، ديوبند، اهلند.

88) ـ روضــات اجلنــات يف أحوال العلـمـــاء والســادات، للخوانســاري، ط: الثانية، 
)36)هـ، طهران.

89)ـ  رياض النفوس يف طبقات علـمـاء القريوان وإفريقية، أليب بكر الـمـالكي، حتقيق: 
بشري البكوش، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، 403)هـ.

90)ـ  زاد الـــمسري يف علـــم التفسري، أليب الفرج بن اجلوزي، الـمكتب اإلسالمي، ط: 
األوىل.

)9)ـ  زاد الـــمعاد يف هــدي خــري العبــاد، البن القيــم، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط، 
وعبد القادر األرناؤوط، جلنة إحياء الرتاث، ط: األوىل، 399)هـ.

)9) ـ الزهد، لإلمام أمحد، بريوت، دار الكتب العلـمية، ط: األوىل، 403)هـ.

93)ـ  زهــد الثانيــة من التابعــني، لعلقمة بن مرثد، حتقيــق: د. عبد الرمحن الفريوائي، 
مكتبة الدار بالـمدينة الـمنورة، ط: الثانية، 408)هـ.

94) ـ الزهــد والرقائق، البن الـــمبارك، حتقيق: حبيب الرمحــن األعظمي، دار الكتب 
العلـمية، بريوت.

95) ـ الزهد، هلناد بن الرسي، حتقيق: د. عبد الرمحن الفريوائي، دار اخللفاء، الكويت، 
ط: األوىل، 406)هـ.

96)ـ  الزهد، لوكيع بن اجلراح، حتقيق: د. عبد الرمحن الفريوائي، مكتبة الدار، بالـمدينة 
الـمنورة، ط: 404)هـ.
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97)ـ  الزهــري، مــن تاريــخ ابن عســاكر، حتقيق: د. شــكر اهلل بن نعمــة اهلل قوجاين، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، 403)هـ.

98) ـ الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن، البن عقيلة الـــمكي، خمطوط يف مكتبة حكيم 
أوغلو، تركيا، عند األخ حممد صفا حقي صورة منها.

99)ـ  الزيــادة واإلحســان يف علوم القــرآن، البن عقيلة، من النــوع ))( إىل هناية النوع 
)45(، دراسة وحتقيق: حممد صفا حقي، رسالة ماجستري، جامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية، )4))هـ.

300 ـ الزيادة واإلحســان يف علوم القرآن، البن عقيلــة، من النوع )46( إىل هناية النوع 
)90(، دراســة وحتقيق: فهد بن عيل العندس، رســالة ماجســتري، جامعة اإلمام 

حممد بن سعود اإلسالمية، ))4)هـ.

)30 ـ الزيادة واإلحســان يف علوم القرآن، البن عقيلــة، من النوع ))9( إىل هناية النوع 
)9))(، دراسة وحتقيق: إبراهيم بن حممد الـــمعمود، رســالة ماجستري، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 0)4)هـ.

)30 ـ الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن، البن عقيلة، من النوع )0))( إىل هناية النوع 
)43)(، دراسة وحتقيق: مصلح عبد الكريم السامدي، رسالة ماجستري، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 0)4)هـ.

303 ـ الزيــادة واإلحســان يف علوم القــرآن، البن عقيلــة، من النــوع )43)( إىل هناية 
الكتاب، دراسة وحتقيق: خالد بن عبد الكريم الالحم، رسالة ماجستري، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ))4)هـ.
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304ـ  السابق والالحق، للخطيب البغدادي، حتقيق: حممد الزهراين، دار طيبة، الرياض، 
ط: األوىل، )40)هـ.

305 ـ الســبعة يف القــراءات، البن جماهــد، حتقيق: د. شــوقي ضيف، دار الـــمعارف، 
القاهرة، ط: الثانية.

306ـ  رساج القارئ الـــمبتدي وتذكار الـمقرئ الـمنتهي، البن القاصح البغدادي، دار 
الفكر، ط: الرابعة، 398)هـ.

307ـ  سفيان الثوري وأثره يف التفسري، تأليف: هاشم الـمشهداين، دار الكتاب للطباعة، 
بغداد، ط: األوىل، )40)هـ.

308 ـ سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين، الـــمكتبة اإلســالمية، عان، األردن، ط: 
الثانية، 404)هـ.

309 ـ ســنن الرتمذي، حتقيق: أمحد شــاكر، مطبعة مصطفى البــايب احللبي، ط: األوىل، 
356)هـ.

0)3 ـ سنن الدارقطني، تصحيح: السيد عبد اهلل هاشم ياين، دار الـمحاسن، القاهرة.

))3 ـ ســنن الدارمــي، أليب حممد عبد اهلل بــن عبد الرمحن الدارمي، توزيــع: دار الباز 
للنرش، مكة الـمكرمة.

))3 ـ ســنن أيب داود، تعليــق: حممــد حميــي الدين عبد احلميــد، نرش دار إحياء الســنة 
الـمحمدية.

3)3 ـ ســنن ســعيد بن منصور، حتقيق: د. ســعد احلميــد، دار الصميعــي، ط: األوىل، 
4)4)هـ.
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4)3 ـ السنن الكربى، للبيهقي، تصوير: دار الفكر، بريوت.

5)3 ـ سنن ابن ماجه، حتقيق وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، ط: عيسى البايب احللبي.

6)3 ـ ســنن النسائي برشح السيوطي وحاشية السندي، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، 
مكتب الـمطبوعات اإلسالمية بحلب.

7)3 ـ الســنة، أليب بكــر أمحد بن حممد اخلالل، حتقيــق: د. عطية الزهــراين، دار الراية، 
الرياض، ط: األوىل، 0)4)هـ.

8)3 ـ السنة، أليب بكر عمرو بن أيب عاصم، الـــمكتب اإلسالمي، بريوت، ط: الثانية، 
405)هـ.

9)3 ـ السنة، لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل، الـمطبعة السلفية، مكة، 349)هـ.

0)3 ـ ســؤاالت ابن اجلنيد البن معــني، حتقيق: د. أمحد حممد نور ســيف، مكتبة الدار 
بالـمدينة، ط: األوىل، 408)هـ.

))3 ـ ســؤاالت الربقاين للدارقطني رواية الكرجي، حتقيق: د. عبد الرحيم القشقري، 
ط: األوىل، باكستان.

))3 ـ ســري أعــالم النبالء، للذهبي، إرشاف: شــعيب األرناؤوط، مؤسســة الرســالة، 
بريوت، ط: األوىل، )40)هـ.

3)3 ـ الشافعي حياته وعرصه، أليب زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، 978)م.

4)3 ـ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العاد احلنبيل، دار الـــمسرية، بريوت، 
ط: الثانية، 399)هـ.
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5)3 ـ رشح أصول اعتقاد أهل الســنة واجلاعة، أليب القاسم الاللكائي، حتقيق: د. أمحد 
محدان، دار طيبة، الرياض.

6)3 ـ رشح السنة للبغوي، حتقيق: زهري الشاويش، الـمكتب اإلسالمي، دمشق.

7)3 ـ رشح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز احلنفي، الـمكتب اإلسالمي، بريوت، ط: 
السابعة.

8)3 ـ رشح علــل الرتمــذي، البن رجــب احلنبيل، حققه: صبحي الســامرائي، عالـــم 
الكتب، بريوت، ط: الثانية، 405)هـ.

9)3 ـ رشح قصب السكر نظم نخبة الفكر، لـمال عيل القاري، مطبعة الـمدين، القاهرة، 
ط: األوىل، 405)هـ.

330 ـ رشح الكوكــب الـــمنري، البن النجــار الفتوحي، حتقيق: د. حممــد الزحييل، دار 
الفكر، دمشق، 400)هـ، توزيع: جامعة الـملك عبد العزيز.

)33ـ  رشح معاين اآلثار، للطحاوي، حتقيق: حممد زهري النجار، دار الكتب العلـــمية، 
بريوت، ط: األوىل، 399)هـ.

)33 ـ رشف أصحاب احلديث، للخطيب البغدادي، حتقيق: د. حممد ســعيد أوغيل، دار 
إحياء السنة النبوية، أنقرة، تركيا.

333 ـ الرشيعــة، لآلجــري، حتقيق: حممد حامــد الفقي، دار الكتــب اجلامعية، بريوت، 
983)م.

334 ـ شــعب اإليــان، للبيهقي، حتقيق: حممد الســعيد زغلول، توزيــع: دار الباز، مكة 
الـمكرمة.
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335ـ  صبــح األعشــى يف صناعة اإلنشــا، للقلقشــندي، الـــمطبعة األمرييــة، القاهرة، 
)33)هـ.

336 ـ صحيح البخاري، الـمكتبة اإلسالمية، إستانبول، تركيا.

337 ـ صحيح ســنن ابن ماجه، لأللبــاين، مكتب الرتبية العريب لــدول اخلليج، توزيع: 
الـمكتب اإلسالمي، بريوت، ط: األوىل، 407)هـ.

338 ـ صحيح مسلـم، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، 400)هـ.

339ـ  صفــة الصفــوة، البن اجلوزي، حققه: حممود فاخوري، خــّرج أحاديثه: د. حممد 
رواس قلعه جي، دار الـمعرفة، بريوت، ط: الثانية، 399)هـ.

340 ـ الصلة، البن بشكوال، ط: الدار الـمرصية للتأليف والرتمجة، 966)م.

)34 ـ الصواعق الـــمرسلة عىل اجلهمية والـمعطلة، البن القيم اجلوزية، حتقيق: د. عيل 
دخيل اهلل، دار العاصمة، الرياض، ط: األوىل، 408)هـ.

)34ـ  ضبــط القــرآن، لـــمحمد رواس قلعه جــي، مكتبة األزهر اإلســالمية، القاهرة، 
986)م.

343 ـ ضحى اإلسالم، ألمحد أمني، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: العارشة.

344 ـ الضعفــاء، أليب نعيــم األصبهــاين، حتقيــق: د. فاروق محــادة، دار الثقافــة، الدار 
البيضاء، ط: األوىل، 405)هـ.

345ـ  الضعفــاء الصغري، للبخاري، حتقيق: حممود إبراهيم زائد، دار الوعي بحلب، ط: 
األوىل، 396)هـ.
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346 ـ الضعفــاء الكبري، للعقييل، حتقيق: د. عبد الـــمعطي أمني قلعــه جي، دار الكتب 
العلـمية، بريوت، ط: األوىل.

347 ـ الضعفــاء والـــمرتوكني، البن اجلــوزي، حتقيــق: عبد اهلل القــايض، دار الكتب 
العلـمية، بريوت، ط: األوىل، 406)هـ.

348 ـ الضعفــاء والـــمرتوكني، للدارقطني، حتقيق: موفق عبد اهلل، مكتب الـــمعارف، 
الرياض، ط: األوىل، 404)هـ.

349 ـ الضعفاء والـمرتوكني، للنسائي، حتقيق: بوران الضناوي، ط: األوىل، 405)هـ.

350 ـ ضعيف اجلامع الصغري، لأللباين، الـــمكتب اإلســالمي، بريوت، ودمشــق، ط: 
الثانية، 399)هـ.

)35 ـ الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، للسخاوي، مكتبة احلياة، بريوت.

)35 ـ طبقــات احلفاظ، للســيوطي، حتقيق: عيل حممد عمر، مكتبــة وهبة، القاهرة، ط: 
األوىل، 393)هـ.

353 ـ طبقات احلنابلة، لـمحمد ابن أيب يعىل، دار الـمعرفة، بريوت.

354 ـ طبقات خليفة بن خياط، حتقيق: د. أكرم ضياء العمري، دار طيبة، الرياض، ط: 
الثانية، )40)هـ.

355 ـ طبقات الشافعية، لألسنوي، حتقيق: كال احلوت، دار الكتب العلـــمية، بريوت، 
ط: األوىل، 407)هـ.

356 ـ طبقات الشافعية الكربى، للسبكي، حتقيق: حممود الطناحي، وعبد الفتاح احللو، 
دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
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357ـ  طبقات الشافعية، البن قايض شهبة، تصحيح: د. عبد العليم خان، مطبعة جملس 
دائرة الـمعارف العثانية، حيدر أباد، اهلند، ط: األوىل، 399)هـ.

358 ـ طبقات الشافعية، البن هداية اهلل، حتقيق: عادل نويض، منشورات: دار اآلفاق 
اجلديدة، بريوت، ط: الثانية، 979)م.

359 ـ طبقات علـمـاء إفريقية وتونس، أليب العرب القريواين، حتقيق: عيل الشايب، الدار 
التونسية للنرش، تونس، 968)م.

360 ـ طبقات علـمـــاء احلديث، للصاحلي، حتقيق: أكرم البويش، مؤسسة الرسالة، ط: 
األوىل، 409)هـ.

م اجلمحي، حتقيق: حممود شاكر، مطبعة  )36ـ  طبقات فحول الشعراء، لـمحمد بن سالَّ
الـمدين، القاهرة.

)36ـ  طبقات الفقهاء، للشــريازي، حتقيق: د. إحســان عباس، دار الرائد العريب، لبنان، 
ط: الثانية، )40)هـ.

363 ـ طبقــات فقهاء اليمــن، لعمر اجلعدي، حتقيق: فؤاد ســيد، دار الكتب العلـــمية، 
بريوت، ط: الثانية، )98)م.

364 ـ الطبقات الكربى البن سعد، ط: دار صادر، بريوت.

365 ـ الطبقات الكربى البن سعد، القسم الـمتمم لتابعي أهل الـمدينة، حتقيق: د. زياد 
حممد منصور، مكتبة العلوم واحلكم، الـمدينة الـمنورة، ط: الثانية، 408)هـ.

366 ـ طبقــات الـــمحدثني بأصبهــان، أليب الشــيخ األنصــاري، حتقيــق: عبد الغفور 
البلويش، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: األوىل، 407)هـ.
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367 ـ طبقــات الـــمدلسني، البن حجــر، حتقيق: د. عاصــم القريويت، مكتبة الـــمنار، 
األردن، ط: األوىل.

368ـ  طبقات الـمفرسين، للداودي، حتقيق: عيل حممد عمر، نرش: مكتبة وهبة، القاهرة، 
ط: األوىل، )39)هـ.

369ـ  طبقات الـمفرسين للسيوطي، حتقيق: عيل حممد عمر، نرش: مكتبة وهبة، القاهرة، 
ط: األوىل، 396)هـ.

370ـ  طبقات النحويني واللغويني، للزبيدي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 
954)م.

)37ـ  طــرح التثريــب يف رشح التقريــب، لزين الديــن أيب الفضل العراقــي، دار إحياء 
الرتاث العريب، بريوت.

)37 ـ عارضــة األحوذي، البن العريب الـمـــالكي، مكتبة الـــمعارف، بريوت، ط: دار 
العلـم للجميع، بريوت.

373 ـ العرب يف خرب من غرب، للذهبي، حتقيق: حممد السعيد زغلول، دار الكتب العلـمية، 
بريوت، ط: األوىل، 405)هـ.

374ـ  عجائــب علــوم القرآن، البن اجلــوزي، حتقيق: د. عبد الفتاح عاشــور، الزهراء 
لإلعالم العريب، ط: األوىل، 407)هـ.

375 ـ عطاء بــن أيب ربــاح وجهوده يف التفســري، رســالة ماجســتري، لعبد الواحد بكر 
إبراهيم العابد، جامعة أم القرى، ))4)هـ.

376 ـ العقــد الثمــني يف تاريخ البلــد األمني، للفايس، مؤسســة الرســالة، بريوت، ط: 
الثانية، 406)هـ.
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377 ـ العقد الفريد، البن عبد ربه، حتقيق: أمحد أمني، القاهرة، 948)م.

378 ـ العقيدة الواسطية، البن تيمية، حتقيق: حممد خليل هراس، دار الثقافة.

379 ـ العلل، البن أيب حاتم، مكتبة دار الســالم، حلب، مصورة عن ط: حممد نصيف، 
343)هـ.

380ـ  العلــل ومعرفــة الرجــال، ألمحد بن حنبــل، حتقيق: ويص اهلل عباس، الـــمكتب 
اإلسالمي.

)38 ـ العلل، البن الـــمديني، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، الـــمكتب اإلسالمي، 
دمشق، ط: الثانية، 980)م.

)38ـ  العلــل، للدارقطنــي، حتقيق: د. حمفوظ الرمحن الســلفي، دار طيبة، الرياض، ط: 
األوىل، 405)هـ.

383 ـ العلـم، أليب خيثمة، حتقيق: األلباين، دار األرقم، الكويت.

384 ـ علوم القرآن مدخل إىل تفسري القرآن وبيان إعجازه، دار الكتب احلديثة، بريوت.

385 ـ علوم القرآن والتفسري، د. عبد اهلل شحاتة، دار االعتصام، القاهرة.

األوىل،  ط:  بـريوت،  اإلسـالمي،  الــمكتب  زرزور،  لعدنـان  القـرآن،  علـوم  ـ   386
)40)هــ.

387 ـ عمدة القاري رشح صحيح البخاري، للعيني، تصوير: دار الفكر، بريوت.

388ـ  عمــل اليــوم والليلة، للنســائي، حتقيــق: فاروق بن محادة، نرش وتوزيع الرئاســة 
العامة إلدارة البحوث، ط: األوىل، )40)هـ.
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389 ـ عيون األخبار البن قتيبة، نسخة مصورة عن ط: دار الكتب الـمرصية، القاهرة.

390 ـ عــون الـــمعبود رشح ســنن أيب داود، لشــمس احلــق العظيــم آبــادي، حتقيــق: 
عبد الرمحن عثان، النارش: حممد عبد الـــمحسن، الـــمكتبة الســلفية، الـــمدينة 

الـمنورة، ط: الثانية، 388)هـ.

)39ـ  غايــة النهاية يف طبقات القراء، البن اجلوزي، عني بنرشه: براجســرت، دار الكتب 
العلـمية، بريوت، ط: الثانية، 400)هـ.

)39 ـ غريــب احلديث، للخطايب، حتقيــق: عبد الكريم العزباوي، دار الفكر، دمشــق، 
توزيع: جامعة أم القرى، )40)هـ.

393 ـ غريــب احلديث، البن قتيبــة، حتقيق: د. عبد اهلل اجلبــوري، العراق، ط: األوىل، 
397)هـ.

394 ـ غريــب احلديــث، البن اجلــوزي، تعليق د. عبد الـــمعطي أمني قلعــه جي، دار 
الكتب العلـمية، بريوت، ط: األوىل، 405)هـ.

395 ـ غريب احلديث، للحريب، حتقيق: د. سليان العائد، دار الـــمدين للطباعة والنرش، 
جدة، ط: األوىل، 405)هـ.

396ـ  غريب احلديث، أليب عبد القاسم بن سالم، دار الكتاب العريب، بريوت، مصورة 
عن ط: األوىل، من مطبوعات دائرة الـمعارف العثانية، 396)هـ.

397ـ  الفائق يف غريب احلديث، لـمحمود الزخمرشي، عيسى البايب احللبي، القاهرة، ط: 
األوىل، 396)هـ.

398 ـ الفتاوى الكربى، البن تيمية، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
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399 ـ فتح الباري برشح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، الـمطبعة السلفية.

400 ـ فتح الباقي عىل ألفية العراقي، لزين الدين زكريا األنصاري، دار الكتب العلـمية، 
بريوت.

)40 ـ الفتح الرباين ترتيب مسند اإلمام أمحد، للساعايت، دار الشهاب، القاهرة.

)40 ـ الفتــح الســاوي بتخريج أحاديث تفســري البيضــاوي، للـــمناوي، حتقيق: أمحد 
جمتبى بن نذر السلفي، دار العاصمة، الرياض، ط: األوىل، 409)هـ.

403 ـ فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علـم التفسري، للشوكاين، نرش دار 
الـمعرفة، بريوت.

404ـ  فتح الـمغيث رشح ألفية احلديث، لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي، 
نرش دار الكتب العلـمية، ط: األوىل، 403)هـ.

405 ـ فجر اإلسالم، تأليف: أمحد أمني، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: احلادية عرشة، 
975)م.

406ـ  فرائــد القالئــد عــىل أحاديث رشح العقائد، لـــمال عيل القاري، حتقيق: مشــهور 
حسن سلـمـان، الـمكتب اإلسالمي، ط: األوىل، 0)4)هـ.

407 ـ الفرق بني الفــرق، لعبد القاهر البغدادي، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، 
دار الـمعرفة، بريوت.

408ـ  الفصل يف الـــملل واألهواء والنحل، أليب حممد ابن حزم، دار الـمعرفة، بريوت، 
ط: الثانية، 395)هـ.
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409ـ  فضائــل الصحابــة، لإلمــام أمحد بن حنبــل، حتقيق: وحي اهلل بــن حممد عباس، 
مؤسسة الرســالة، بريوت، توزيع جامعة أم القرى، مكة الـــمكرمة، ط: األوىل، 

403)هـ.

0)4 ـ فضائل الصحابة، للنســائي، حتقيق: د. فــاروق محادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، 
الـمغرب، ط: األوىل، 404)هـ.

))4 ـ فضائل القرآن، البن الرضيس، حتقيق: د. مسفر دماس الغامدي، دار حافظ، ط: 
األوىل، 408)هـ.

))4 ـ فضائل القرآن، أليب عبيد القاســم بن ســالم، حتقيق: وهبي غاوجي، دار الكتب 
العلـمية، بريوت.

تيجـاين، رسـالة  القاسـم بن سـالم، حتقيـق: حممـد  القـرآن، أليب عبيـد  ـ فضائـل   4(3
ماجسـتري.

4)4 ـ فضائــل القرآن، للفريايب، حتقيق: يوســف جربيل، مكتبة الرشــد، الرياض، ط: 
األوىل، 409)هـ.

5)4 ـ فضائل القرآن، البن كثري، دار األندلس، بريوت.

6)4 ـ فضائل القرآن، للنسائي، دار الثقافة، الدار البيضاء.

7)4 ـ فضــل اهلل الصمــد رشح األدب الـــمفرد، للحيــدر أبادي، الـــمطبعة الســلفية، 
القاهرة، 388)هـ.

8)4 ـ فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري، دار القلـم، بريوت، 390)هـ.

9)4 ـ الفقيــه والـــمتفقه، للخطيب البغــدادي، تصحيح: إســاعيل األنصاري، مطابع 
القصيم، الرياض، ط: الثانية، 389)هـ.
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0)4 ـ الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي، للفايس، الـمدينة الـمنورة، ط: األوىل.

))4 ـ فنون األفنان، البن اجلوزي، حتقيق: حسن عرت، ط: دار البشائر اإلسالمية.

))4 ـ فهرس ابن عطية، لألندليس، حتقيق: حممد أبو األجفان، دار الغرب اإلســالمي، 
ط: الثانية، 983)م.

3)4 ـ فهــارس هتذيــب اللغــة لألزهري، عبد الســالم هــارون، القاهــرة، ط: األوىل، 
396)هـ.

4)4 ـ فهارس لسان العرب، صنفه د. خليل أمحد عايرة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: 
األوىل، 407)هـ.

5)4 ـ الفهرست، البن النديم أيب الفرج بن أيب يعقوب الوراق، حتقيق: رضا جتّدد بن 
عيل زين العابدين.

6)4ـ  فهرســت ابن خري، البن خري اإلشبييل، بعناية: فرنشكه قدارة زيدين، منشورات 
مكتبة الـمثنى ببغداد، ط: الثانية، )38)هـ.

7)4 ـ فواتح الرمحوت برشح مسلـم الثبوت، القاهرة، ط: األوىل، 905)م.

8)4 ـ فوات الوفيات، لـــمحمد شــاكر الكتبي، حتقيق: د. إحســان عباس، دار الثقافة، 
بريوت.

9)4 ـ الفوز الكبري يف أصول التفسري، عربه من الفارسية سلـمـان احلسيني الندوي، ط: 
الثانية، دار الصحوة، 407)هـ.

430ـ  يف علــوم القرآن، لـــمحمد كفايف وعبد اهلل الرشيف، دراســات وحمارضات، دار 
النهضة، بريوت.
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)43 ـ فيض الباري برشح صحيح البخاري، للكشــمريي، مطبعة حجازي، 357)هـ، 
القاهرة.

)43 ـ فيض القدير لرتتيب ورشح اجلامع الصغري، لـمحمد حسن ضيف اهلل، مصطفى 
احللبي، القاهرة، ط: األوىل، 383)هـ.

433 ـ القاموس الـــمحيط، للفريوز أبادي، تصوير: الـمؤسسة العربية للطباعة والنرش، 
بريوت.

434 ـ قتادة الســدويس وتفسريه من أول ســورة الفاحتة إىل هناية النحل، للباحث: عمر 
يوسف كال، اجلامعة اإلسالمية.

435ـ  القــرآن العظيــم هدايتــه وإعجــازه، لـــمحمد الصــادق عرجــون، ط: الكليات 
األزهرية، 386)هـ.

436 ـ القرآن الـمعجزة الكربى، أليب زهرة، ط: دار الفكر العريب، القاهرة.

437 ـ القرآن وعلومه يف مرص، د. عبد اهلل خورشيد الربي، دار الـمعارف، القاهرة.

438 ـ قــراءة عبد اهلل بــن مســعود مكانتها مصادرهــا إحصاؤها، د. حممــد خاطر، دار 
االعتصام، القاهرة.

439 ـ القراءات القرآنية يف بالد الشــام، تأليف: د. حســني عطوان، دار اجليل، بريوت، 
ط: 983)م.

440 ـ قــراءات النبــي، أليب عمــر حفص بن عمر الــدوري، حتقيق: د. حكمت بشــري 
ياسني، مكتبة الدار بالـمدينة الـمنورة، ط: األوىل، 408)هـ.

رين، البن اجلــوزي، حتقيــق: د. حممــد الصباغ، الـــمكتب  )44 ـ القصــاص والـــمذكِّ
اإلسالمي، بريوت، ط: األوىل، 403)هـ.
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)44 ـ القطع واالئتناف، للنحاس، حتقيق: د. أمحد خطاب، بغداد، 398)هـ.

443 ـ قنعــة األديب يف تفســري الغريــب، البن قدامة، حتقيق: د. عيل البــواب، دار أمية 
للنرش والتوزيع، الرياض.

444 ـ القواعــد واإلشــارات يف أصــول القراءات، تأليــف: أمحد احلمــوي، حتقيق: د. 
عبد الكريم بكار، دار القلـم، دمشق، ط: األوىل، 406)هـ.

445 ـ قواعــد التحديث من فنون مصطلح احلديث، للقاســمي، دار الكتب العلـــمية، 
بريوت، ط: األوىل، 399)هـ.

446 ـ قواعــد يف علــوم احلديث، لظفر التهانــوي، تعليق: عبد الفتــاح أبو غدة، رشكة 
العبيكان، الرياض، ط: اخلامسة، 404)هـ.

447 ـ الكاشــف لـــمن له رواية يف الكتب الســتة، للذهبي، حتقيق: د. عزت عطية، دار 
النرص للطباعة، القاهرة، ط: األوىل، )39)هـ.

448 ـ الكامل يف التاريخ، البن األثري اجلزري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: الثانية، 
387)هـ.

449 ـ الكامــل يف الضعفــاء، البن عــدي اجلرجــاين، دار الفكر، بــريوت، ط: األوىل، 
404)هـ.

450 ـ كشــف األستار عن زوائد البزار، للهيثمي، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، ط: 
األوىل، 399)هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت.

)45ـ  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة، ط: دار العلوم احلديثة، 
بريوت.
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)45 ـ الكشــاف عن حقائق التنزيل، للزخمرشي، حتقيــق: حممد الصادق قمحاوي، ط: 
البايب احللبي، مرص، )39)هـ.

453 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع، لـمكي بن أيب طالب، حتقيق: د. حميي الدين 
رمضان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: الثانية، )40)هـ.

454 ـ كعــب األحبار مروياته وأقواله يف التفســري، رســالة ماجســتري، إعداد: يوســف 
العامري، جامعة أم القرى، ))4)هـ.

455 ـ الكفاية يف علـم الرواية، للخطيب البغدادي، تصوير: الـمكتبة العلـمية، بريوت.

456ـ  كنز العال يف ســنن األقوال واألفعــال، للربهان فوري اهلندي، ضبط وتصحيح: 
صفوة الســقا، ط: مؤسســة الرســالة، دمشــق، منشــورات دار اللواء، الرياض، 

399)هـ.

457 ـ الكنى، لإلمام أمحد رواية ابنه صالح، حتقيق: عبد اهلل اجلديع، مكتبة دار األقىص، 
الكويت، ط: األوىل، 406)هـ.

األوىل،  ط:  عـن  مصـورة  بـريوت،  العلــمية،  الكتـب  دار  للـدواليب،  الكنـى،  ـ   458
403)هــ.

459 ـ الكنى واألســاء، لـمسلـــم )خمطوط(، صورة عن النســخة الـــمحفوظة بخزانة 
الـمكتبة الظاهرية بدمشق.

460ـ  الكواكــب النريات يف معرفة مــن اختلط من الرواة الثقات، البن الكيال، حتقيق: 
عبد القيوم عبد رب النبي، دار الـمأمون للرتاث، دمشق، ط: األوىل، )40)هـ.

)46 ـ الآللئ احلسان يف علوم القرآن، د. موسى الشني، مطبعة الفجر اجلديد، القاهرة.
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)46 ـ اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، البن األثــري اجلــزري، دار صادر، بــريوت، ط: 
400)هـ.

463ـ  لباب النقول يف أسباب النزول، للسيوطي، دار إحياء العلوم، بريوت، ط: األوىل، 
978)م.

464 ـ لــب اللباب يف حترير األنســاب، للســيوطي، حتقيق: حممــد عبد العزيز وأرشف 
عبد العزيز، دار الكتب العلـمية، بريوت، ط: األوىل، ))4)هـ.

465 ـ لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بريوت.

466 ـ لسان الـــميزان، للحافظ ابن حجر العسقالين، نرش مؤسسة األعلـمي، بريوت، 
ط: الثانية، 390)هـ.

467ـ  لـــمحات يف أصول احلديث، تأليف: حممد أديب صالح، الـــمكتب اإلســالمي، 
بريوت، ط: الثانية، 393)هـ.

468 ـ لـــمحات يف علــوم القرآن واجتاهات التفســري، تأليف: د. حممــد لطفي الصباغ، 
الـمكتب اإلسالمي، 394)هـ.

469 ـ الـــمأثور يف تفسري الفاحتة عن النبي صىل اهلل عليه وسلـــم والصحابة والتابعني، 
مجع: د. عبد اإلله األمحدي، دار طيبة، الرياض، ط: األوىل، 3)4)هـ.

470 ـ مالك حياته وعرصه، أليب زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة.

)47ـ  مباحــث يف علــوم القرآن، تأليف: مناع القطان، مكتبة الـــمعارف، الرياض، ط: 
الثامنة، )40)هـ.

)47 ـ الـــمبسوط يف القراءات العرش، أليب بكر األصبهاين، حتقيق: ســبيع حاكمي، دار 
القبلة للثقافة، جدة، ط: الثانية، 408)هـ.
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473 ـ الـمبسوط للرسخيس، دار الـمعرفة، بريوت.

474ـ  الـمتوارين الذين اختفوا خوفًا من احلجاج، لعبد الغني بن سعيد، حتقيق: مشهور 
حسن، دار القلـم، دمشق، ط: األوىل، 0)4)هـ.

475 ـ جماهد بن جرب، ومنهجه يف التفســري، رسالة ماجستري، إعداد الباحثة: مجيلة حممد 
الغزاين، جامعة أم القرى، 404)هـ.

476 ـ الـمجروحني من الـمحدثني والضعفاء والـمرتوكني، البن حبان، حتقيق: حممود 
إبراهيم زائد، دار الوعي بحلب، ط: األوىل، 396)هـ.

477 ـ جملة األزهر، عدد ))( حمرم 366)هـ، مقال بعنوان: بيئة البرصة وأثرها يف النحو 
العريب.

478 ـ جملة الـــمنهل، العدد )3)( ذو احلجة 389)هـ، مقال بعنوان: مذهب أيب حنيفة 
ومصادر فقهه.

479ـ  جممــع البحريــن يف زوائد الـــمعجمني األوســط والصغري، لنــور الدين اهليثمي، 
حتقيق: عبد القدوس نذير، مكتبة الرشد، الرياض.

480ـ  جممع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين اهليثمي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: 
الثالثة )40)هـ.

)48 ـ جممل اللغة، البن فارس، حتقيق: زهري سلطان، ط: مؤسسة الرسالة، ط: األوىل، 
404)هـ.

)48 ـ الـمجموع رشح الـمهذب، للنووي، دار الفكر، بريوت.

483 ـ جمموع فتاوى شــيخ اإلســالم ابن تيمية، مجع: عبد الرمحن القاســم وابنه حممد، 
تصوير عن ط: األوىل، 398)هـ.
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484ـ  الـمجموع الـمغيث يف غريبي القرآن واحلديث، أليب عيسى الـمديني األصفهاين، 
حتقيق: عبد الكريم الغرباوي، مركز إحياء الرتاث اإلســالمي بجامعة أم القرى، 

ط: األوىل، 0)4)هـ.

485 ـ جمموعة الرســالة الكالية يف الـــمصاحف والقرآن والتفسري، مكتبة الـــمعارف، 
الطائف.

486 ـ الـمحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات، أليب الفتح عثان بن جني، جلنة إحياء 
الرتاث اإلسالمي، القاهرة، 386)هـ.

487 ـ الـــمحدث الفاصل بــني الراوي والواعــي، للرامهرمزي، حتقيــق: حممد عجاج 
اخلطيب، دار الفكر، ط: األوىل، بريوت، )39)هـ.

488 ـ الـمحكم يف نقط الـمصحف، أليب عمرو الداين.

489 ـ الـــمحىل البن حزم، تصحيح: زيدان أبو الـــمكارم، مكتبــة اجلمهورية العربية، 
القاهرة، 387)هـ.

490 ـ خمتار الصحاح، للرازي، دار ومكتبة اهلالل، بريوت.

)49 ـ الـمختارة، للضياء الـمقديس، حتقيق: د. عبد الـملك بن دهيش، الرياض.

)49 ـ خمترص استدراك احلافظ الذهبي عىل مستدرك أيب عبد اهلل احلاكم، البن الـملقن، 
حتقيق: سعد احلميد، دار العاصمة، ط: األوىل، ))4)هـ، الرياض.

493 ـ خمترص تاريخ دمشق، البن منظور، دار الفكر، بريوت، ط: األوىل، 404)هـ.

494 ـ خمترص تفسري حييى بن ســالم، البن أيب زمنني، رسالة ماجستري، إعداد الباحث: 
عبد اهلل الـمديميغ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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495 ـ خمترص سنن أيب داود، للـــمنذري، ومعه معالـــم الســنن للخطايب، ومعه هتذيب 
اإلمام ابن القيم، حتقيق: أمحد شاكر، دار الـمعرفة، بريوت.

497ـ  خمتــرص العلــو للعيل الغفــار، اختصار: األلباين، الـــمكتب اإلســالمي، بريوت، 
)40)هـ.

498 ـ خمترص علوم احلديث، للحاكم النيسابوري، دار الـمعرفة، بريوت.

499 ـ الـمخترص يف أخبار البرش أليب الفداء، القاهرة، 8)3)هـ.

500 ـ خمترص قيام الليل وقيام رمضان، للـــمقريزي، مصورة عن الـــمخطوطة، تصوير 
دار الفكر، عالـم الكتب، بريوت، ط: الثانية، 403)هـ.

)50ـ  خمترص يف شواذ القرآن من كتاب البديع البن خالويه، عني بنرشه: ج برجشرترس، 
مكتبة الـمتنبي، القاهرة.

)50 ـ خمترص طبقات احلنابلة، البن شــطي، دراســة: فواز زمــريل، دار الكتاب العريب، 
بريوت، ط: األوىل، 406)هـ.

503ـ  الـــمدخل إىل الســنن الكــربى، للبيهقــي، حتقيــق: األعظمي، نــرش دار اخللفاء، 
الكويت.

504 ـ الـــمدخل إىل الفقه اإلســالمي د. حممود حممد الطنطاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، 
ط: األوىل، 408)هـ.

505 ـ الـــمدخل لدراســة الرشيعة اإلســالمية، تأليف: د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة 
الرسالة، بريوت، ط: الثامنة، 405)هـ.

506 ـ الـمدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، تأليف: حسني حامد حسان، رشكة الطوبجي 
للطباعة والنرش، القاهرة، )98)م.
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507 ـ الـــمدخل لدراســة القرآن الكريم والســنة، تأليف: شــعبان حممد إساعيل، دار 
األنصار، القاهرة.

508 ـ الـــمدخل للفقه اإلسالمي، تأليف: د. عبد اهلل الدرعان، مكتبة التوبة، الرياض، 
ط: األوىل، 3)4)هـ.

509 ـ الـمدخل لدراسة القرآن والسنة، لـمحمد أبو شهبة، دار اجليل للنرش، لبنان.

0)5 ـ مدرسة التفسري يف األندلس، لـــمصطفى الـمشني، مؤسسة الرسالة، ط: األوىل، 
406)هـ.

))5 ـ مدرســة احلديث يف الكوفة، لعبد العزيز اجلاســم، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام 
حممد ابن سعود.

))5 ـ مدرســة الكوفــة ومنهجها يف دراســة اللغة والنحو، د. مهدي الـــمخزومي، ط: 
مصطفى البايب احللبي، ط: الثانية، 377)هـ.

3)5 ـ الـــمدارس الكالمية بإفريقية إىل ظهور األشــعري، تأليف: د. عبد الـــمجيد بن 
محده، مطبعة دار العرب، تونس، 406)هـ.

4)5ـ  مذاهب التفسري اإلسالمي، جلولد تسهر، دار اقرأ، بريوت، ط: الثانية، 403)هـ.

5)5ـ  الـــمراسيل البن أيب حاتم، اعتنى به: شــكر اهلل بن نعمة اهلل، مؤسســة الرسالة، 
بريوت، ط: األوىل، 397)هـ.

6)5 ـ مرآة اجلنان وعربة اليقظان، لليافعي، حتقيق: عبد اهلل اجلبوري، مؤسسة الرسالة، 
بريوت، ط: األوىل، 405)هـ.
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7)5 ـ مرآة الزمان يف تاريخ األعيان، لسبط ابن اجلوزي، حيدر أباد، اهلند، 370)هـ.

8)5 ـ الـمرشد الوجيز، أليب شامة، حققه: طيار آلتي قوالج، دار صادر، بريوت.

9)5 ـ مروج الذهب، للـمسعودي، القاهرة، ط: األوىل، 346)هـ.

0)5 ـ مرويات احلســن البرصي يف القرآن من أول سورة اإلرساء إىل آخر سورة الناس، 
للباحث: شري عيل شاه، اجلامعة اإلسالمية بالـمدينة الـمنورة.

))5ـ  الـمزهر للسيوطي، حتقيق: عيل البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، ط: األوىل، 
958)م.

))5 ـ الـــمسائل األصولية من كتاب الروايتني والوجهني، للقايض أيب يعىل، حتقيق: د. 
عبد الكريم الالحم، مكتبة الـمعارف، الرياض.

3)5 ـ مســائل اإلمام أمحد، أليب داود السجســتاين، دار الـــمعرفة، بريوت، توزيع: دار 
الباز، مكة الـمكرمة.

4)5 ـ مستدرك احلاكم، تصوير: دار الكتاب العريب، بريوت.

5)5 ـ الـمستصفى من علـم األصول، للغزايل، دار العلوم احلديثة، بريوت.

6)5 ـ الـمستطرف يف كل مستظرف، لألبشيهي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

7)5 ـ مسند اإلمام أمحد بن حنبل، الـمطبعة الـميمنية، القاهرة، ط: األوىل، 3)3)هـ.

8)5 ـ مسند اإلمام أمحد، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار الـمعارف، القاهرة، ط: الرابعة، 
373)هـ.

9)5 ـ مســند احلميــدي، أليب بكر عبد اهلل بــن الزبري احلميدي، حتقيــق: حبيب الرمحن 
األعظمي، طبع عالـم الكتب، بريوت، نرش مكتبة الـمتنبي.
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530 ـ مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي اإلبايض مع رشحه لنور الدين السالـمي، نرش 
مكتبة االستقامة، سلطنة عان، طبع مطابع النهضة بمسقط.

)53 ـ مسند الشافعي، ترتيب: حممد عابد السندي، دار الكتب العلـمية.

)53 ـ مسند الطياليس، دار الكتاب اللبناين، مصور عن ط: األوىل اهلندية، ))3)هـ.

533 ـ الـــمسودة يف أصول الفقه، حققه: حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة الـمدين، 
القاهرة.

534ـ  مشــارق أنــوار العقول، لنور الدين عبد اهلل بن محيد السالـــمي، علق عليه: أمحد 
اخللييل، مطابع العقيدة، سلطنة عان، 978)م.

535 ـ مشاهري علـمـاء األمصار، البن حبان، مكتبة التوعية اإلسالمية، القاهرة.

536ـ  مشــكاة الـــمصابيح، للتربيــزي، حتقيــق: حممد نــارص الدين األلباين، الـــمكتب 
اإلسالمي، دمشق.

537 ـ مشـكل اآلثـار للطحـاوي، مؤسسـة قرطبـة، القاهـرة، مصـورة عـن ط: األوىل 
اهلنديـة.

538 ـ الـــمصاحف، أليب بكر ابن أيب داود السجستاين، دار الكتب العلـــمية، بريوت، 
ط: األوىل، 405)هـ.

539 ـ مصاعد النظر يف تناسب السور، للبقاعي، حتقيق: د. عبد السميع حسنني، مكتبة 
الـمعارف، الرياض، ط: األوىل، 408)هـ.

540ـ  الـمصباح الـمنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، للفيومي، دار الكتب العلـمية، 
بريوت، 398)هـ.



694 تفسير التابعين

)54ـ  الـــمصنف، البن أيب شــيبة، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتيش، باكستان، 
ط: األوىل، 406)هـ.

)54 ـ الـــمصنف، لعبد الرزاق الصنعاين، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، الـــمكتب 
اإلسالمي، ط: األوىل، 390)هـ.

543 ـ الـــمطالب العالية بزوائد الـــمسانيد الثانية، البن حجــر، حتقيق: حبيب الرمحن 
األعظمي، الـمطبعة العرصية بالكويت، نرش الشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف 

بدولة الكويت، ط: األوىل، )39)هـ.

544ـ  مطمــح األنفــس، البن خاقــان القييس اإلشــبييل، دراســة: حممد عيل شــوايكة، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: األوىل، 403)هـ.

545 ـ الـــمعارف، البن قتيبة، تصحيح: حممد الصاوي، ط: أصح الـــمطابع، كراتيش، 
396)هـ.

546 ـ معالـــم اإليان يف معرفة أهل القريوان، للدباغ، تصحيح: إبراهيم شبوح، مكتبة 
اخلانجي، القاهرة، 968)م.

547 ـ معالـــم القربة يف أحكام احلســبة، البن األخوة القريش، حتقيق: د. حممد شعبان، 
اهليئة الـمرصية العامة للكتاب.

548 ـ معاين القرآن، لألخفش، حتقيق: د. عبد األمري الورد، عالـم الكتب، بريوت، ط: 
األوىل، 405)هـ.

549 ـ معاين القرآن، للفراء، حتقيق: حممد النجار، وأمحد نجايت، دار الكتب الـــمرصية، 
القاهرة، 375)هـ.
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550 ـ معاين القرآن، للنحاس، حتقيق: د. حممد الصابوين، مركز إحياء الرتاث بجامعة أم 
القرى، مكة الـمكرمة، ط: األوىل، 408)هـ.

)55 ـ الـــمعجم يف أصحــاب القايض اإلمام أيب عــيل الصديف، للقضاعي الـــمعروف 
بابن األبار، دار صادر، بريوت.

)55 ـ معجم األدباء، لياقوت احلموي، دار صادر، بريوت.

553 ـ الـــمعجم األوســط، للطــرباين، حتقيــق: د. حممــود الطحان، مكتبة الـــمعارف، 
الرياض، ط: األوىل، 405)هـ.

554 ـ معجم الرجال، للخوئي، مؤسسة األعلـمي، بريوت.

555ـ  الـمعجم الصغري، للطرباين، ضبط كال احلوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 
ط: األوىل، 406)هـ.

556 ـ الـــمعجم الكبــري، للطرباين، حتقيق: محدي عبد الـــمجيد الســلفي، الدار العريب 
للطباعة، بغداد، ط: األوىل، 400)هـ.

557 ـ معجــم ما اســتعجم من أســاء البالد والـــمواضع، للبكــري األندليس، حققه: 
مصطفى السقا، عالـم الكتب، بريوت.

558ـ  الـمعجم الـمختص بالـمحدثني، للذهبي، حتقيق: د. حممد اهليلة، مكتبة الصديق، 
الطائف.

559ـ  الـــمعجم الـــمشتمل عىل ذكر أســاء شــيوخ األئمة النبل، البن عساكر، حتقيق: 
سكينة الشهايب، دار الفكر، بريوت.
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560 ـ الـــمعجم الـــمفهرس أللفاظ احلديث، فنسنك، ليدن، هوالنده، مصورة برتكيا، 
إستانبول، الـمكتبة اإلسالمية.

)56 ـ معجــم الـــمؤلفني تراجــم مصنفي الكتــب العربيــة، لعمر رضا كحالــة، مكتبة 
الـمثنى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

ب، للجواليقي، حتقيق: أمحد شاكر، ط: الثانية، 389)هـ. )56 ـ الـمعرَّ

563 ـ معرفة الصحابة، أليب نعيم األصبهاين، حتقيق: د. حممد رايض عثان، مكتبة الدار 
بالـمدينة الـمنورة، ط: األوىل، 408)هـ.

564 ـ معرفــة الرجــال، البن معني، حتقيق: حممد كال القصــار، مطبوعات جممع اللغة 
العربية بدمشق، 405)هـ.

565 ـ معرفــة القراء الكبــار عىل الطبقات واألعصار، للذهبي، حتقيق: حممد ســيد جاد 
احلق، دار الكتب احلديثة، القاهرة، ط: األوىل.

566 ـ الـــمعرفة والتاريخ، أليب يوسف الفسوي، حتقيق: د. أكرم ضياء العمري، مطبعة 
اإلرشاد، بغداد، 394)هـ.

567 ـ الـــمعني يف طبقات الـــمحدثني، للذهبــي، حتقيق: د. مهام ســعيد، دار الفرقان، 
األردن، ط: األوىل، 404)هـ.

568 ـ الـمغازي، للواقدي، حتقيق: د. مارسدن جونس، عالـم الكتب، بريوت.

569 ـ الـــمغني، للقــايض عبد اجلبــار الـــمعتزيل، الرشكــة العربيــة للطباعــة والنرش، 
380)هـ.

570 ـ الـــمغني، البن قدامــة، حتقيق: د. عبــد اهلل الرتكي، ود. عبد الفتــاح احللو، دار 
هجر، القاهرة، ط: األوىل، 406)هـ.
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)57 ـ الـمغني يف الضعفاء، للذهبي، حتقيق: د. نور الدين عرت.

)57 ـ مفتاح السعادة، ألمحد بن مصطفى كربي زاده، جملس دائرة الـــمعارف العثانية، 
حيدر أباد، الدكن، اهلند، ط: الثانية، 400)هـ.

573 ـ مفحات األقران يف مبهات القرآن، للسيوطي، تعليق د. مصطفى البغا، مؤسسة 
علوم القرآن، دمشق.

574 ـ الـــمفردات يف غريــب القــرآن، للراغب األصفهاين، حتقيق: حممــد كيالين، طبع 
مطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، ط: األخرية )38)هـ.

575 ـ الـمقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث الـمشتهرة عىل األلسنة، للسخاوي، 
تصحيح: عبد اهلل الصديق، دار الكتب العلـمية، بريوت، ط: األوىل، 399)هـ.

576ـ  مقاالت اإلسالميني واختالف الـمصلني، أليب احلسن األشعري، دار النرش فرانز 
شتايز، فيسبادن، ط: الثانية، 400)هـ.

577 ـ مقاالت الكوثري، لـمحمد زاهد الكوثري، مطبعة األنوار، القاهرة.

578 ـ مقدمة ابن خلدون، حتقيق: د. عيل عبد الواحد وايف.

579 ـ مقدمة ابن خلدون، دار القلـم، بريوت.

580 ـ مقدمتان يف علوم القرآن، أوثر جفري، دار الـمصادي، ط: الثانية، )39)هـ.

)58 ـ مقدمة الدر، خمطوطة موجودة يف مكتبة الشــيخ حكمت بشــري ياسني، الـــمدينة 
الـمنورة.

)58 ـ مقدمة ابن الصالح وحماسن اإلصالح، حتقيق: د. عائشة عبد الرمحن، مطبعة دار 
الكتب، القاهرة، اهليئة الـمرصية العامة للكتاب، 974)م.
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583ـ  مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية، حتقيق: د. عدنان زرزور، دار القرآن الكريم، 
ط: األوىل، )39)هـ.

584 ـ مقدمة مسند بقي بن خملد، حتقيق: د. أكرم العمري، ط: األوىل، 404)هـ.

585 ـ الـــمقصد األرشــد يف ذكــر أصحــاب اإلمــام أمحــد، البن مفلــح، حتقيــق: د. 
عبد الرمحن بن عثيمني، مكتبة الرشد، الرياض، ط: األوىل، 0)4)هـ.

586 ـ الـــمكتفى يف الوقــف واالبتدا، أليب عمرو الداين، حتقيق: يوســف الـــمرعشيل، 
مؤسسة الرسالة، بريوت.

587 ـ الـــملل والنحــل للشهرســتاين، هبامش كتاب الفصــل، دار الـــمعرفة للطباعة، 
بريوت، ط: الثانية، 395)هـ.

588 ـ مناهج التجديد، ألمني اخلويل.

589 ـ مناهج الـــمفرسين، تأليف: د. منيع عبد احلليم حممود، دار الكتاب الـــمرصي، 
987)م.

590ـ  مناهج الـمفرسين، تأليف: د. مساعد مسلـم آل جعفر، حميي هالل الرسحان، دار 
الـمعرفة، ط: األوىل، 980)م.

)59 ـ مناهــج الترشيــع يف القرن الثاين اهلجــري، تأليف: د. حممــد بلتاجي، ط: جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 397)هـ.

)59 ـ مناهل العرفان يف علوم القرآن، للزرقاين، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب 
احللبي ورشكاؤه.

593ـ  الـمنتخب من ذيل الـمذيل، البن جرير الطربي، مؤسسة األعلـمي للـمطبوعات، 
بريوت.
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594 ـ الـمنتخب من مسند عبد بن محيد، ط: األوىل، دار األرقم، الكويت.

595 ـ الـمنتظم يف تاريخ األمم والـملوك، البن اجلوزي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، 
ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلـمية، بريوت، ط: األوىل، ))4)هـ.

596 ـ الـــمنتقى من كتــاب مكارم األخــالق، للخرائطي، انتقاء: الســلفي األصبهاين، 
حتقيق: حممد مطيع، وغزوة بدير، دار الفكر، دمشق، ط: األوىل، 406)هـ.

597ـ  الـمنتقى من منهاج االعتدال، للذهبي، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، ط: الـمطبعة 
السلفية.

598 ـ منهاج الســنة النبوية يف نقض كالم الشــيعة والقدرية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، 
حتقيق: د. حممد رشاد سالـم، توزيع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

599 ـ منهج النقد يف علوم احلديث، بقلـــم: د. نور الدين عرت، دار الفكر، دمشــق، ط: 
الثالثة، 406)هـ.

600 ـ منجد الـــمقرئني ومرشد الطالبني، البن اجلزري، دار الكتب العلـــمية، بريوت، 
400)هـ.

)60 ـ الـــمذهل الصــايف والـــمستوىف بعــد الــوايف، لألتابكــي، حتقيــق: د. نبيل حممد 
عبد العزيز، اهليئة الـمرصية العامة للكتاب، القاهرة، 985)م.

)60 ـ الـــمهذب فيــا وقــع يف القــرآن من الـــمعرب، للســيوطي، حتقيــق: د. التهامي 
اهلاشمي، طبع حتت إرشاف جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي بني حكومة الـــمغرب 

واإلمارات.
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603 ـ الـموافقات يف أصول الرشيعة، أليب إسحاق الشاطبي، عني به: د. حممد عبد اهلل 
دراز، يطلب من الـمكتبة التجارية الكربى، القاهرة.

604 ـ موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، لنور الدين اهليثمي، حتقيق: حممد عبد الرزاق 
محزة، دار الكتب العلـمية بريوت.

605 ـ الـمواقف يف علـم الكالم، لإلجيي، دار الباز، مكة الـمكرمة.

606 ـ موسوعة إبراهيم النخعي، بقلـم د. حممد رواس قلعه جي، مطابع اهليئة الـمرصية 
العامــة للكتاب، نــرش مركز البحث العلـــمي، جامعة الـــملك عبد العزيز، ط: 

األوىل، 399)هـ.

607 ـ موســوعة فقه ابن مســعود، بقلـــم د. حممد رواس قلعه جي، نرش مركز البحث 
العلـمي بجامعة أم القرى، مكة الـمكرمة.

608 ـ موطأ مالك، تصحيــح وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت.

609 ـ الـــميزان يف تفسري القرآن، للطباطبائي، منشورات مؤسسة األعلـــمي، بريوت، 
ط: الثالثة، 393)هـ.

0)6 ـ ميــزان االعتدال يف نقــد الرجال، للذهبي، حتقيق: عيل البجاوي، دار الـــمعرفة، 
بريوت.

))6 ـ الناسخ والـمنسوخ، هلبة اهلل ابن سالمة، ط: البايب احللبي، مرص، 967)م.

))6 ـ الناسخ والـــمنسوخ، أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق: حممد الـــمديفر، مكتبة 
الرشد، الرياض، ط: األوىل، ))4)هـ.
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3)6 ـ الناسخ والـمنسوخ، لقتادة، حتقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة.

4)6ـ  الناسخ والـمنسوخ، لـمحمد بن شهاب الزهري، حتقيق: حاتم الضامن، مؤسسة 
الرسالة.

5)6ـ  الناســخ والـــمنسوخ، للنحاس، حتقيق: د. شــعبان حممد إساعيل، مكتبة عالـــم 
الفكر، القاهرة، ط: األوىل، 407)هـ.

6)6 ـ النجــوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، جلال الدين األتابكي، مصورة عن ط: 
دار الكتب الـمرصية.

7)6 ـ نزهة األلباء، البن األنباري، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة.

8)6ـ  النســب، أليب عبيد القاسم بن ســالم، حتقيق: مريم حممد خري الدرع، دار الفكر، 
بريوت، ط: األوىل، 0)4)هـ.

9)6ـ  نســب عدنان وقحطان، للـــمربد، ضمن جمموعة الرســائل الكالية يف األنساب، 
مكتبة الـمعارف، الطائف، ط: دار الشعب، القاهرة.

0)6 ـ نســب قريش، للزبريي، تصحيــح: ليفي بروفنال، دار الـــمعارف، القاهرة، ط: 
الثالثة.

))6 ـ النســخ يف القــرآن، تأليــف: مصطفى زيــد، دار الوفاء، الـــمنصورة، ط: الثالثة، 
408)هـ.

))6 ـ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري، دار الكتب العلـمية، بريوت، نرش عباس 
الباز، مكة الـمكرمة.
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3)6 ـ نصــب الراية ألحاديث اهلداية، للزيلعــي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: 
الثانية، 393)هـ.

4)6 ـ نظم العقيان يف أعيان األعيان، للســيوطي، تصوير الـــمكتبة العلـــمية، بريوت، 
توزيع دار الباز، مكة الـمكرمة.

5)6ـ  النكت عىل ابن الصالح، البن حجر العسقالين، حتقيق: د. ربيع بن هادي عمري، 
دار الراية، الرياض، ط: الثانية، 408)هـ.

6)6 ـ نكــت االنتصــار لنقل القرآن، للباقالين، حتقيق: د. حممد زغلول ســالم، منشــأة 
الـمعارف باإلسكندرية.

7)6 ـ نكــت اهلميــان يف نكــت العميان، للصفدي، حتقيــق: أمحد زكي باشــا، القاهرة، 
0)9)م.

8)6 ـ النهايــة يف غريب احلديــث واألثر، البن األثري، حتقيق: طاهــر الزواوي وحممود 
الطناحي، الـمكتبة اإلسالمية، ط: األوىل، 383)هـ.

9)6ـ  هناية األرب يف معرفة أنســاب العرب، للقلقشــندي، تعليق: عيل اخلاقاين، مطبعة 
النجاح، بغداد، 378)هـ.

630ـ  هنايــة االغتبــاط بمــن رمي من الــرواة باالختــالط، لعالء الدين عــيل رضا، دار 
الـمعرفة، بريوت، ط: األوىل، 408)هـ.

)63 ـ نواسخ القرآن، البن اجلوزي، حتقيق: حممد الـــملباري، طبع اجلامعة اإلسالمية، 
ط: األوىل، 404)هـ.

)63 ـ اهلدايــة يف ختريــج أحاديث البداية، ألمحــد الغاري، حتقيق: عدنان عيل شــالق، 
عالـم الكتب، بريوت، ط: األوىل، 407)هـ.
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633ـ  هــدي الســاري مقدمــة فتح الباري، البن حجــر، تصحيح الشــيخ ابن باز، ط: 
السلفية.

634 ـ هدية العارفني، للبغدادي، مصورة عن ط: الرتكية.

635ـ  الوايف يف رشح الشــاطبية يف القراءات الســبع، للشيخ عبد الفتاح القايض، توزيع 
مكتبة السوادي بجدة، ط: ))4)هـ.

636 ـ الوايف بالوفيات، للصفدي، باعتناء: دير رينغ، ط: الثانية، 394)هـ.

637 ـ الوجيز يف فضائل الكتاب العزيز، للقرطبي، حتقيق: د. عالء الدين عيل رضا، دار 
احلديث، القاهرة.

638 ـ الوفيــات، البن قنفــذ، حتقيق: عادل نويض، منشــورات دار اآلفــاق اجلديدة، 
بريوت، ط: الرابعة، 403)هـ.

639 ـ وفيــات األعيان، البن خلكان، حتقيق: د. إحســان عبــاس، دار صادر، بريوت، 
397)هـ.

640 ـ يتيمة الدهر للثعالبي، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، 956)م.

* * *
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الوقـف عالمـة فارقة في مسـيرة الحضـارة اإلسـالمية، وقد أثبـت دوره ومكانته 

 فـي مجـاالت التعليـم والصحـة والعمـل الثقافـي واالجتماعـي بمختلـف أشـكاله، 

ومـا زالت المسـاجد والمـدارس والمعاهد والمستشـفيات تقف شـاهدة على عظمة 

وأهمية الوقـف عبر تاريخنـا المجيد. 

وفـي هذا السـياق من العطاء والتواصل اإلنسـاني تهـدف اإلدارة العامة لألوقاف 

إلـى إدارة األمـوال الوقفيـة واسـتثمارها على أسـس اقتصاديـة، وفق ضوابط شـرعية 

بمـا يكفـل نماءهـا وتحقيق شـروط الواقفيـن، وتعد األوقـاف إحدى أهم مؤسسـات 

المجتمـع المدنـي سـواء من ناحية النشـأة والقـدم، أو االختصاصـات المناطة بها. 

وانطالقـًا مـن النهضـة الوقفيـة المعاصـرة تـم توسـيع نطـاق الوقـف وتنويـع 

مصارفـه مـن خالل إنشـاء المصـارف الوقفية السـتة المشـتملة على مختلـف نواحي 

الحيـاة الثقافيـة والتربويـة والصحيـة واالجتماعيـة... إلـخ، وذلـك تشـجيعًا ألهـل 

الخيـر وإرشـادًا لهـم لوقـف أموالهـم علـى المشـاريع الخيريـة التنمويـة، وتنظيمـًا 

لقنـوات الصـرف و اإلنفـاق المسـاهمة فـي بنـاء المجتمـع اإلسـالمي الحضـاري. 
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 وأما المصارف الستة فهي:

1 ـ المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة.

2 ـ المصرف الوقفي لرعاية المساجد.

3 ـ المصرف الوقفي لرعاية األسرة والطفولة. 

4 ـ المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

5 ـ المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

6 ـ المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطالقـًا مـن اإليمـان العميق بـدور العلم الشـرعي والثقافة اإلسـالمية بشـكل 
خـاص، والعلوم التطبيقية بشـكل عام في تقدم األمة وتطورها، جاء إنشـاء »المصرف 
الوقفـي للتنميـة العلميـة والثقافية« ليكـون رافدًا غنيـًا للعطاء الثقافـي والعلمي ضمن 
نطـاق اختصاصاتـه. وأبـرز مثال فـي إطار أعمـال و إنجازات هـذا المصرف رحالت 

العمـرة للمتميزين، إلـى جانب إقامـة العديد من الـدورات العلمية. 

وال ننسـى اإلشـارة إلـى الدور المهـم الذي نهض بـه الوقف تاريخيًا في تنشـيط 
الحركـة العلميـة والثقافيـة، وذلـك بإقامة المـدارس والمكتبـات والمعاهـد وغيرها، 

ليصنـع بذلك حضـارة أفادت منهـا اإلنسـانية جمعاء. 

من أهدافـه:

 ـ تشجيع ودعم إقامة األنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

ـ  الحث على االهتمام بالتعليم، وبيان دوره في رقي اإلنسان، ونمو المجتمعات. 



747نبذة تعريفية ـ اإلدارة العامة لألوقاف

ـ  نشـر العلم الشـرعي والثقافة اإلسـالمية على أوسـع نطاق، واالرتقاء بمستوى 
العاملين في هـذا المجال. 

من وسائلـه:

 ـ دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهرجانات والمعارض 
والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية. 

 ـ دعم وإنشاء المكتبات العامة. 

 ـ دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات في مختلف 
المجاالت العلمية والثقافية. 

* * *


