
 

 

 كُتُبِ التَّفْسِريب رِيفتَّعال
 يّرِجْاهلِ ن اخلامسرْالق  ايةِهَى نِت َّحَ

 

 

 لألستاذ الدكتور

 مُساعد بن سليمان بن ناصر الطيَّار
 

 

 ااعتنى بإخراجهحماضرات صوتية 

 عبد الرمحن بن عادل عبد العال املشد

 
 هذه املادة املنشورة[ ع املُحاضِرُ]مل يراجِ

  



1 

 

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  
ِّ
 
ِّمةِّاملعتنيمقد

احلمد هلل محًدا يبلغين رضاه، وإن كان َجْهد احلمد ال يفي بشكر نعمة واحدة من 
 بعد قلب حممدنعمه، بعث إلينا خامت رسله، وأنزل عليه أفضل كتبه، ونظر يف قلوب العباد 

، فاللهم صل ِّ وسلم على فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه ،
الراشدين، واألئمة املهديني،  لفاءعن اخل اللهم ارضو حممد كلما تعاقب الليل والنهار، نبينا 

أما ، إىل يوم الدينهم التابعني، واتبعيو الصحابة، وعن الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون، 
 ؛بعد

ألقاها فضيلة شيخنا األستاذ الدكتور: مساعد  فهذا الكتاب يف األصل حماضراٌت صوتيةٌ 
 بعنوان: )التعريف بكتب التفسري حىت هناية القرن السادس اهلجري(. الطيار،ليمان بن س

ابملنطقة الشرقية ابلسعودية سنة األوىل  هذه الدورة مرتني؛ وقد ألقى فضيلته
ضمن الدورة العلمية العاشرة جبامع امللك عبد العزيز حبي )املعابدة( هـ(، والثانية 3241)
سوى احملاضرة ، ة العلمية يف الدورتني متشاهبةواملادـ(، ه3241)كة املكرمة، سنة مب

 .(3)األخرية
ومباحث ، لكتب التفسري خمتصرة ه هذه الدورة من تعريفاتنظرًا ملا اشتملت عليو 

بتحويلها من دروس صوتية إىل  قومرأيت أن أ تنفع املبتدي، وتذكر املنتهي؛أخرى مهمة، 
من أوهلا حىت هناية حديث الشيخ عن صياغًة، وتوثيقاً، وتعليقاً، فاعتنيت هبا  ،مادة مكتوبة

 ،هــ(3211لسنة ) ع عشر من شهر مجاد الثاينوانتهيت من ذلك يف الرابالقرن اخلامس، 
 م.ايالعزم على نشرها هذه األ مينوصحَّ 
 

                                           
وجه االختالف بني الدورتني يف احملاضرة األخرية، فقد حتدث الشيخ يف إحدى الدورتني يف هذه (  3)

، وأما يف الدورة عاين، ومعامل التنزيل للبغوي، والكشاف للزخمشري()تفسري السماحملاضرة عن: 
 ة التنزيلر ِّ د  ، و مستدرك احلاكم، وكتاب التفسري من تفسري السمعاين)الثانية فتحدث عن: 

 .للقشريي( لطائف اإلشاراتو  ،اإليضاح ملكيلإلسكايف، و 
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 -التايل يف العناية هبذه احملاضرات:اتبعت املنهج وقد 
 .ياً ما البد منه عند النشرمراع بصياغة املادة الصوتية صياغة علمية،قمت  -3
اخلروج إىل ، مع احلرص على عدم تعليقاليت حتتاج إىل  علَّقت على بعض املواطن -4

، فلم أضع تعليقًا إال مبقدار ما خيدم النص بعيد عن هدف الدورةشيٍء زائٍد 
 يوضحه.و 

ت لقابلت النقول واالقتباسات اليت يذكرها الشيخ مبصادرها يف الكتب، وعدَّ  -1
 مع اإلحالة إىل املصدروأثبتها بنصها إن كانت مذكورة ابملعىن،  ،منها ما يلزم

 بذكر اجلزء والصفحة.
مع ذكر األصلية املصادر  إىل -ولو ابملعىن- ذكرها الشيخعزوت املعلومات اليت ي -2

 .اجلزء والصفحة
إذا تناول الشيخ مسألًة، وكان قد تناوهلا بشكل أوسع يف كتاب آخر من  -1

، وأ حيل عليها من االطالع زيدللممؤلفاته؛ فإنين أحيل إىل مواضعها من كتبه، 
أحياانً لتمكن القاريء من االطالع على تفاصيل املسألة  إىل غري مؤلفات الشيخ

 املطروحة.
ف الشيخ بكتبهم يف الدورة، مقتصراً ألصحاب الكتب اليت عرَّ ترمجت إبجياز  -6

، ووفاته ،وبعض مؤلفاته ،وشهرته العلمية ،ونشأته ،ونسبهعلى ذكر اسم املؤل ِّف، 
 حميالً يف احلاشية إىل بعض املصادر اليت ترمجت له.

بذكر عزوًا موجزًا إىل مصادرها  كتابالواردة يف ال عزوت األحاديث واآلاثر -7
وضعًفا، إال  مع نقل كالم أهل العلم عليه صحةً  الكتاب والباب ورقم احلديث،

 .ما كان يف الصحيحني أو أحدمها؛ فاكتفيت بتخرجيه منهما
 ات الواردة يف الكتاب إىل مصدرين من املصادر املتقدمة.القراءعزوت  -8
 كتبت اتريخ الوفاة جبانب كل َعَلٍم أييت ذكره. -9

 رمست اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين، وعزوهتا بذكر السورة ورقم اآلية بعدها. -31
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 احلديثة. التزمت بعالمات الرتقيم وقواعد اإلمالء -33

  .ل الوصول إىل املراديتسهل، فهرس للموضوعاتب كتابلت الذيَّ  -34
 

ر رمضان لسنة أن أنشر هذا الكتاب إلكرتونيًا يف هذه العشر املباركة من شه وبدا يل
فضيلة األستاذ الدكتور: شيخنا ينفع به، وأن جيزي أن يتقبله، و  هللا  هـ(، سائالً 3219)

 مه من خدمة هلذا العلم اجلليل.يقد ِّ مساعد الطيار، خري اجلزاء على ما 
خطٍإ أو سهٍو من ، وما كان فيه هذا وما كان يف هذا الكتاب من توفيق فمن هللا 

     الشيطان، أعاذين هللا من شر ِّمها. فمن نفسي ومن 
 

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان حممد ..
                   

 
 :كتبه                                                   

 أبو سفيان                                                 
 دــــَشـــامل عبد العال عبد الرمحن بن عادل                                

 هـ3219ضان رم 43ة، ــور ـــــــــة املنـــــاملدينــ                                
   Almashad20033@gmail.com                                       
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 حمتوايت الكتاب
 كالتايل:،  ومطالب حتتها مباحث ،فصول مخسةب على مقدمة، ومتهيد، و يشتمل الكتا

  :مفهوم التَّفسري.: وفيهالتمهيد  
 :مباحث:  تة، وفيه سنشأة الكتابة يف علم التفسري الفصل األول  

  .بداية القرن الرابعإىل  كتابة التفسري من عصر النب ِّ   املبحث األول: -
 العلوم اليت هلا تعلق مباشر ابلتفسري. املبحث الثاين: -
 الفرق يف معلومات التفسري بني السَّلف واملتأخرين. املبحث الثالث: -
 أثر العلوم يف كتابة التفسري. املبحث الرابع: -
 يم كتب التفسري.ط ر ق تقس املبحث اخلامس: -
 أساليب كتابة التفسري. املبحث السادس: -

 وفيه مبحثان:الفصل الثاين: تدوين التفسري يف القرن الثاين ، 
 ، وفيه مثانية مطالب:كتب التفسري إىل هناية القرن الثاين املبحث األول: -

 :البن عباس( املنسوب )تنوير املقباس املطلب األول   :ت(
 هـ(.68

 :ليحىي بن ميان )ت: ( )جزء فيه تفسري القرآن املطلب الثاين
 .هـ(389

 :هـ(.311)ت:  ()تفسري مقاتل بن سليمان املطلب الثالث 
 :هـ(.363( )ت: )تفسري سفيان الثوري املطلب الرابع 
 :( ليحىي بن سالم البصري )ت: )تفسري القرآن املطلب اخلامس

 خمتصراه:، ويعقبه هـ(411
  :ود بن حم َك ِّم ( هل)تفسري كتاب هللا العزيزاملختصر األول

 .هـ(481اهلَوَّاري اإلابضي )ت: 
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  :( البن أيب زمنني )ت: )تفسري القرآن العزيزاملختصر الثاين
 .هـ(199

  :تفسري ابن مسعود املطلب السادس() مجع الدكتور: حممد ،
 أمحد عيسوي.

  :رضي هللا عنها(، مجع الدكتور: عبد  )تفسري عائشةاملطلب السابع
 هللا أبو السعود.

 :أمور مهمة تتعلق جبمع مروايت السلف املطلب الثامن. 
، وفيه الكتب املشاركة يف التفسري إىل هناية القرن الثاين املبحث الثاين: -

 :لبانمط
 :ن عليٍ  )ت: ( املنسوب لزيد ب)غريب القرآن املطلب األول

 .هـ(341
 :كتب الوجوه والنظائر املطلب الثاين(.) 

 :وفيه  مبحثان:تدوين التفسري يف القرن الثالث الفصل الثالث ، 
 ، وفيه  مطلبان:املبحث األول: كتب التفسري يف القرن الثالث -

 :هـ(.433تفسري عبد الرزاق الصنعاين )ت:  املطلب األول 
 :هـ(.443تفسري آدم بن أيب إايس )ت:  املطلب الثاين 

 :وفيه مطلب املروايت اجملموعة يف التفسري ألعالم القرن الثالث املبحث الثاين ،
 واحد:

  :هـ( يف التفسري، مجع الدكتور: 423مروايت اإلمام أمحد )ت
 .حكمت بشري يس

 وفيه ثالثة مباحث:، الرابع: تدوين التفسري يف القرن الرابع الفصل 
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 :ثالثة مطالب، وفيه سري يف القرن الرابعكتب التفاملبحث األول:   -
o :جامع البيان يف أتويل آي القرآن( البن  املطلب األول(

 هـ(.131جرير الطربي )ت: 
o :( للماتريدي )ت: )أتويالت أهل السنة املطلب الثاين

 .هـ(111
o هـ(171( للسمرقندي )ت: )حبر العلوم :لثاملطلب الثا. 

املبحث الثاين: كتب السنة اليت تضمنت كتاابً يف التفسري يف  -
 ، وفيه مطلب واحد:بعالقرن الرا
o  :هـ( منوذجاً.111السنن الكربى لإلمام النسائي )ت 

 -، وفيه مخسة مطالب:الكتب املشاركة للتفسري يف القرن الرابع: لثاملبحث الثا -
o :هـ(133( للزَّجَّاج )ت: )معاين القرآن وإعرابه املطلب األول. 
o :هـ(143( للطحاوي )ت: )أحكام القرآن املطلب الثاين. 
o :هـ(118( للنحاس )ت: )معاين القرآن املطلب الثالث. 
o :هـ(121( لغالم ثعلب )ت: )ايقوتة الصراط املطلب الرابع. 
o :( البن خالويه )ت: )إعراب القراءات السبع، وعللها املطلب اخلامس

 .هـ(171
 وفيه مبحث واحد:الفصل اخلامس: تدوين التفسري يف القرن اخلامس ، 

 :كتب التفسري يف القرن اخلامس -
 ويشتمل على أربعة مطالب:

 .هـ(247: ( للثعلب )ت)الكشف والبيان يف تفسري القرآن :ولاملطلب األ -
 .هـ(211( للماوردي )ت: )النكت والعيون: ثايناملطلب ال -
 .هـ(268( للواحدي )ت: )الوسيط: لثاملطلب الثا -
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 .هـ(268( للواحدي )ت: )الوجيز :رابعاملطلب ال -

ِّ
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ِّالدورةِّمقدمة
وعلى آله  على أشرف املرسلني؛ سيدان حممدٍ  صالة والسالملاحلمد هلل رب العاملني، وا

 وسلم تسليماً كثرياً، أما بعد؛وصبحه 
ألن ؛ أفضل املختارلكن العنوان  ،(مناهج املفسرين): ـبـــــ دورةال هيعنون هلذن أيمكن ف

 دورةال هوهذا ما سنسلكه يف هذ ،يف ابملنهجوأقصر من التعر  ف  خَ التعريف ابلكتاب أَ 
عن  عامةً  فكرةً  يعطيري حديثًا وصفيًا عن كتب التفسحديثنا وسيكون ، مبشيئة هللا 

 .بدراسة املناهجذلك لتعلق  ؛وليس حديثاً حتليالً  ،الكتب اليت سنتناوهلا
اليت -الكتب فقسمت ؛وقد اخرتت أن يكون احلديث عن كتب التفسري مرتبطاً ابلقرون

ه، شيئًا اندرًا من املخطوط ألمهيتو  ،، واعتمدت املطبوع منهاحسب القرون- اسنتناوهل
القرن  ، وسنقف عند هنايةاخلامسف الرابع،ف، مث الثالث، ثايناألول وال ؛ابلقرنني يءوسنبتد

 .-وأعان إن يسر هللا - السادس
فسنبدأ  ،أضرب مثااًل يقرب ذلك ابلقرن األول والثاينه الدورة؛ عملنا يف هذ رِّ و  صَ لتَ و 

حرب فيها ويف توذلك ألن هذه السنة ؛ هـ(411حىت سنة ) هـ(68ة )بسناحلديث عنهما 
؛ وهلذا  وقد أفادته دعوة النب ،ن التأويلسْ املشهود له حب   ، بن عباسعبد هللا  القرآن

وإن كان هناك من - على وفاته على هذين القرنني هبذه السنة داللةً  يقصدت عنونة كالم
ري الصحابة    .-كما سيأيت معنا سبقه من مفس ِّ

تفسري حيىي بن  هجزء فيو  ،ير املقباستنو  :ل بعض الكتب يف هذين القرنني حنوسنتناو و 
نتطرق يف هذا القرن إىل بعض املروايت اليت ، مث تفسري سفيان الثوريو  ،مقاتلتفسري و  ،ميان

وابن  ، وعائشة، وابن مسعود  ، كمروايت عمر بن اخلطاب؛  مجعها املعاصرون
ندين وغريها مما مجعه املعاصرون من تفاسري املس ،والضحاك ،وعكرمة ،وجماهد ، عباس

 .وغريهم ممن يروي عن  السلف
يف القرن الثالث سيدخل ، و لكتب اليت شاركت يف علم التفسريبعض ابعد ذلك نذكر و 

معنا كتب احلديث اليت تضمنَّت كتااًب يف التفسري، كصحيح البخاري وغريه مما سنشري إليه 
 يف موضعه.
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 .هليه حبسب ما أخذان يف وصفق عنعل ِّ وبعد حديثنا عن كل كتاب سنتناول منه منوذجاً 
******* 
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 تمهيدال

 مفهوم التفسري
البيان والكشف والوضوح، ومما ورد يف  :على معىن تدور مادة )َفَسَر( يف لغة العرب

 .(3)ذلك: )َفَسْرت  الذ ِّراَع(: إذا كشفت ها. و)فسَّرت  احلديَث(: إذا بيَّنت ه
إن كان ، و وشرح احلديث ،فسَّر القرآن يقال:ف ،بتفسري القرآن غالباً  ويرتبط لفظ التفسري

يف العلوم اإلسالمية صار هذا اللفظ إال أن  وفسَّر الشعر، ،فسَّر احلديث يقال:أن  جيوز
 .ف الذهن مباشرة إىل تفسري القرآنانصر ؛ علم التفسري :، فإذا قيلمرتبطاً ابلقرآن

ة ذكرها العلماء، ومن أخصرها ما تعريف التفسري يف االصطالح فله تعريفات كثري أ
)أصول  :يف كتابههـ( 3243)ت:  –رمحه هللا- تعريف الشيخ حممد بن صاحل العثيمني

 .(4)(بيان معاين القرآن الكرمي) هو قال:فالتفسري( 
 وهناك تعريفات كثرية لعلم التفسري أدخلت فيه ما ليس منه؛ أشهرها تعريف أيب حيان

فقد أدخل فيه تعريفه مجلة العلوم  ،(1)احمليط()البحر  هـ( يف كتابه721)ت:  األندلسي
 وليس هذا حمل حتريره، فلرياجع يف حمله. املوجودة يف كتب التفسري،

؛ فما كان فيه بياٌن فهو تفسري، وما كان (بيان معاين القرآن الكرمي) :ومبا أن التفسري هو
تب التفسري، هذا هو الضابط يف د ِّ البيان فإنه ليس من التفسري وإن و جد يف كخارجاً عن حَ 

 ذلك.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )عز وجل:  قولهفمثاًل 

)ت: ، جند بعض املفسرين كالشوكاين [1]المجادلة:( ٿٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

                                           
، ومقاييس (481-34/484)ري ، وهتذيب اللغة لالزه(7/427)(  ينظر: العني للخليل بن أمحد 3)

 .(2/112)اللغة البن فارس 
 .48(  أصول يف التفسري ص: 4)
(1  )3/46. 
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؛ القراءة (ٱ ٻ))فتح القدير( قد ذكر القراءتني الواردتني يف قوله:  تفسريه يفهـ( 3411
، فهذه مسألة قرائية، فهل (3)-إدغام الدال يف السني- األوىل ابإلظهار، والثانية ابإلدغام

ر مثل هذه املسألة القرائية يف التفسري؟  حيتاج املفس ِّ
 ؟؟أم ال تؤثر هل معرفة هذه القضية القرائية تؤثر يف البيان :للجواب على ذلك ننظر

ن من عند التأمل جند أن هذه املعلومة ال تؤثر يف معىن اآلية، فتعد هذه املعلومة إذو 
 علوم اآلية وليست من التفسري.

العلوم اليت تضمَّنتها اآلية، وبني بيان معىن اآلية، فبيان معىن اآلية هو  فالبد أن مني ِّز بني
قد تكون أكثر من التفسري، وهذا الذي جعل كتب فالتفسري، وأما العلوم اليت تضمَّنتها اآلية 

أما الذي ميايز بني كتب التفسري فعلوم و علم التفسري حمصوٌر، ذلك ألن التفسري تتمايز، 
 اآلية.

صرة توهلذا جند كتبًا يف التفسري خمتصرًة، وجند كتبًا مطوَّلة، وهذا ال يعين أن الكتب املخ
 يف علوم اآلية.أو عدمه قصَّرت يف علم التفسري، وإمنا األمر يف ذلك راجٌع إىل التوسع 

بالغي ينحو به إىل علم البالغة، والفقيه إىل وي ينحو يف كتابه إىل علم النحو، والحْ فالنَّ 
 .(4)علم الفقه، وهكذا كما سيتبني معنا

******** 
  

                                           
قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي وهشام وخلف البزار إبدغام الدال يف السني، وقرأ الباقون ابإلظهار، (  3)

-2/3328، والنشر البن اجلزري 24ومها قراءاتن صحيحتان، ينظر: )التيسري للداين ص: 
3329.) 

؛ يراجع: مفهوم التفسري والتأويل وما يدخل فيه وما ال يدخل (  للتوسع يف معرفة مصطلح التفسري4)
-11، وأنواع التصنيف املتعلقة ابلقرآن الكرمي، ص: 88-11ص: ، واالستنباط والتدبر واملفسر

 ا للدكتور: مساعد الطيار.، كالمه22
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ِّاألولِّفصلال
ِّ[[نشأةِّالكتابةِّيفِّعلمِّالتفسري]]

 مباحث:ستة  فيهو 
  .بداية القرن الرابعإىل   من عصر النب ِّ  كتابة التفسري املبحث األول: -
 مباشر ابلتفسري. العلوم اليت هلا تعلق املبحث الثاين: -
 لف واملتأخرين.ق يف معلومات التفسري بني السَّ رْ الفَ  :املبحث الثالث -
 أثر العلوم يف كتابة التفسري. :املبحث الرابع -
 ق تقسيم كتب التفسري.ر  ط   :املبحث اخلامس -
 التفسري.كتابة أساليب   :املبحث السادس -
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 املبحث األول

 رابعالقرن ال ايةبدإىل   من عصر النب ي  كتابة التفسري
 ؟هل ك تب التفسري يف عهد النب : يف البداية نتسائل

ة جيد أن هناك صحائف  نَّ على اتريخ تدوين الس  ملطلع ن اإوللجواب على هذا نقول: 
وإمنا كان يكتب  ،ومل تكن هذه الصحائف مستقلة بعلم التفسري ، كتبت يف عهد النب ِّ 

 شيء من التفسري املنقول عن النب ون قد كتب فيهاواملتوقع أن يك ، فيها حديث النب  
 و، ولهلذه الصحائفلعدم وجود تفصيل  ؛، وهذا نذكره على سبيل االحتمالمباشرة 

 مرحلةً هذه تعد و  ،يف التفسري فقد جند فيها مروايت عن النب  ؛مجعت هذه الصحائف
 .لكتابة التفسري ةً أوليَّ 

القراءات اليت تنسب إىل مصاحف بعض الصحابة  :أيضاً يف التفسري ومن ألوان الكتابة 
 بن مسعودعبد هللا و  ،بن كعب يب ِّ كأ    ،خاص   ألن بعضهم كان له مصحفٌ ؛ .  

ويف ": يقوليذكر هذه املصاحف ف هـ(124)ت:  د بعض املفسرين كابن عطيةجنو 
 .(3)"مصحف ابن مسعود كذا، ويف مصحف أيب  كذا

كما يف ،  ندان ةاملتواتر وجودًا يف القراءات سب إىل هذه املصاحف ليس مبعض ما نو 
 بعض  يهايسم ِّ و  ،شاذةٌ  فهذه قراءةٌ  ؛(4)((فصيام ثالثة أايم متتابعات)) : قراءة ابن مسعود

 وليست قرآانً. ، أي: أهنا تفسريٌ (1)(قراءة تفسريية) :ءالعلما
ألن أقل ما حتمل عليه أن تكون من  ؛( تعترب صورة من صور التفسرياتمتتابع) :كلمةف

                                           
 ، وغري ذلك.2/177، و3/312 ن عطيةتفسري اب(  من أمثلة ذلك، ينظر: 3)
 (.34299) 31/161، وجامع البيان للطربي (748) 4/42(  تفسري عبد الرزاق 4)
، 3/141(  من أوائل من أشاروا إىل هذه التسمية: أبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل القرآن 1)

، وابن العريب يف (6/92، و1/168)وممن أطلق عليها هذه التسمية: أبو حيان يف البحر احمليط 
مقال بعنوان: )التنكيت على مراحل التفسري وينظر:  (.2/216، و2/147)أحكام القرآن 

مقاالت يف علوم القرآن وتدوينه يف كتاب التفسري واملفسرون حملمد حسني الذهب(، من كتاب: 
 .312-4/311 ، للدكتور: مساعد الطيار،(4) وأصول التفسري
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 التفسريكتابة فهي صورة من صور   ،كانت  ، وأايًَّ  النب   و خربًا عنأ ، الصحايبتفسري 
 .-وإن كانت هذه القراءات قليلة-

 راءة الشاذة املنسوبة البن مسعودذه القهل ذكره عند- هـ(772)ت:  ابن كثرييقول 
- :( د  َوَهذِّهِّ إَِّذا ملَْ يـَثْـب ْت َكْونـ َها قـ ْرآاًن م تَـَواتِّرًا، َفاَل أََقلَّ َأْن َيك وَن ريًا ميَن  ، َأو  َخََب َواحي  تَ ف سي

 .(3)(، َوه َو يفِّ ح ْكمِّ اْلَمْرف وعِّ الصََّحابي ي 
ريًا ميَن الصََّحابي ي  َأو  فقوله: " يعين: أهنا أحد صور كتابة التفسري يف عهد  ،"تَ ف سي

 الصحابة رضي هللا عنهم.
  بنفسه كتاابً مستقالً يف التفسري؟؟ الصحابة  ب أحد  تَ هل كَ وهنا نتسائل أيضاً: 

 مل أجد ما ينص على ذلك.أقول: 
 ، بذاته يف عهد الصحابة قائماً أن علم التفسري كان علمًا إىل  ننتبهجيب أن وهنا 

 بعض من كتب يف اتريخ التفسري زعم أن علم التفسري مل يكن علمًا قائمًا بذاته إال يفألن 
 .خاطئٌ  وهذا زعمٌ ، (4)ه(471: )ت ابن ماجهاإلمام قرن الثالث على يد ال

 طالببعض ال لذلك ورد أنو  ، ري قائماً بذاته منذ عهد الصحابةبل كان علم التفس
يت بعدهم طالب أيخذون عنه ، مث أيالتفسري أيخذون عنه إىل ابن عباس  أييتكان 

 ، فكانت هذه العلوم مستقلة يف(1)، وغري ذلكآخرون أيخذون عنه الشعرأييت ، مث ةاللغ
 .ومنها علم التفسري رضي هللا عنهم عهد الصحابة

 على  مل جند إىل اآلن ما ينص   -فكما أسلفت- للتفسري  أما عن كتابة الصحابة
ق عطاء بن أيب من طري  بن عباسال يف غريب القرآننسبة كتاب من روى إال ما  ،ذلك

                                           
 .1/377يم (  تفسري القرآن العظ3)
. 98-3/11ممن ذكروا ذلك فضيلة الشيخ: حممد حسني الذهب، يف كتابه )التفسري واملفسرون( (  4)

ينظر: مقال بعنوان )التنكيت على مراحل التفسري وتدوينه يف كتاب التفسري واملفسرون حملمد و 
( 4ل التفسري )حسني الذهب( للدكتور: مساعد الطيار، يف كتابه: مقاالت يف علوم القرآن وأصو 

4/311-321. 
 .4/483(  انظر: الطبقات الكربى البن سعد 1)
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 .(3)نه لعطاءإقيل ف؛  بن عباسإىل ااختلف يف نسبته و  ال يتجاوز عدة ورقات، ،رابح
، (وجوه القرآن)يف  كتابله   ابن عباسأن يف مقدمة تفسريه ( ه247:ت) لبوذكر الثع
بقراءيت - عبد هللا بن حامد األصفهاين أخربان الشيخ أبو حممد"تاب فقال: وأسند هذا الك

، حدثنا أبو هيم بن عبدهللا احلنبلي البغدادي، أخربان أبو إسحاق إبرا-عليه يف جملس واحد
أبو عبد الرمحن بن حسان  حدثنا، ةيَ طْ لَ د هللا بن مروان األقطع مبَ يعلى حممد بن أمحد بن عب

جد السلم بن سامة اجلشطيين عن عكرمة  و صاحل إسحاق بن جنيح عنحدثين أب ،امللطي
 . ذكر كتاب الوجوه هبذا السندمث ،(4)"عن عبد هللا بن عباس

س يف لي" :الغىن بن سعيد كما قال عبد  ،ثني غري مرضيني عند احملد ِّ لكن امللطيني
نفرد الرواية ا هذه، ف(2)كان يضع احلديث  يعلى أن إسحاق امللط، وأمجعوا (1)"امللطيني ثقة

 ،فال تقبل هذه الرواية منه ابإلضافة إىل ضعفه الشديدو  ، هبا هذا الرجل عن ابن عباس
 ه.يف الوجو  كتاابً  وال يعتمد عليها فيقال إن البن عباس 

                                           
(  وهي النسخة املشهورة بـ: )صحيفة علي بن أيب طلحة(، ينظر: الناسخ واملنسوخ للنحاس ص: 3)

، والعجاب يف بيان األسباب البن حجر 2/417، واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي 71
( من  -رضي هللا عنهما-علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ومقال بعنوان: )صحيفة، 3/417

-4/114(، للدكتور: مساعد الطيار، 4كتاب: )مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري( )
131. 

 .3/81(  الكشف والبيان 4)
، ولسان امليزان البن 4/441، واملوضوعات البن اجلوزي 34/241(  ينظر: األنساب للسمعاين 1)

َضر بن حممد، فقال: "مضر بن حممد بن خلف  ، وقد1/241حجر 
 
ترجم ابن يونس املصري مل

(، 18/487بن الوليد األسدي يكىن أاب حممد من أهل ملطية كان قد رحل، ثقة" )اتريخ دمشق 
وروى احلاكم عن الدارقطين قال: "مضر بن حممد األسدي قاضي واسط مقرئ ثقة" )سؤاالت 

مما ي ستدرك على احلافظ عبد الغين حني قال: "ليس يف (، فهذا 317احلاكم للدارقطين، ص: 
 امللطيني ثقة".

(، وتقريب 187) 281 – 4/282، وهتذيب الكمال للمزي 3/149ينظر: الكامل البن عدي (  2)
 (.188) 3/311التهذيب البن حجر 
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سيأيت كما -  تفسرياً وينسبه البن عباسأحياانً يكتب ويالحظ أن بعض املتأخرين 
 إمنا هيفنسبته إىل علي بن أيب طلحة ، -(ـه323ت)حة يف تفسري علي بن أيب طلمعنا 

(3)البن عباس  فتكون نسبته نظران إىل قائله إذاأما ، عهابلنظر إىل جامِّ 
. 

 .كتابة يف التفسري مل يثبت إىل اآلن ألحد الصحابة  :أن نقرر أنه واملقصود
يف التفسري كتب   نْ ن أمثلةِّ مَ مِّ  دفنج ،الكتابة للتفسري ظهرت بدايةيف عصر التابعني و 

 :(4)من التابعني وأتباعهم
امللك  عبدالتفسري بطلب من يف صغريًا كتب كتااًب   ؛(ه91: ت)د بن جبري يسع -3

 .(1)ه(86 :تبن مروان )
وعرضه عليه ، عن ابن عباس تب التفسري ك  هـ(312: ت) جماهد بن جرب -4

 .(1)هـ(331)ت:  ةأيب بزَّ  لقاسم بنهذا الكتاب على ا وأملى جماهدٌ  ،(2)ثالث مراتٍ 
 .(6)سورًة سورةً تب كتاابً يف التفسري ( كهـ 311: ت)الضحاك بن مزاحم  -1
مالك  رواه عنه اإلمامو  ،(7)كتب كتااًب يف التفسري  هـ(: 316ت) بن أسلم زيد -2

 .(هـ384: تدالرمحن بن زيد )ابنه عب، و (هـ379: ت)
 .(8)هأملى التفسري على تالميذ هـ(311: ت) احلسن البصري -1

                                           
اب: ( من كت-رضي هللا عنهما-ينظر: مقال بعنوان: )صحيفة علي بن أيب طلحة عن ابن عباس(  3)

 .131-4/114(، للدكتور: مساعد الطيار، 4)مقاالت يف التفسري وعلوم القرآن( )

 .328-321ينظر أيضاً: التفسري اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  4)

، واألعالم 41/68، وهتذيب الكمال للمزي 6/114(  انظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت 1)
 .2/411للزركلي 

، ويروى: )ثالثني 17/41، واتريخ دمشق البن عساكر 1/479ة األولياء أليب نعيم (  انظر: حلي2)
 .1/481، وحلية األولياء أليب نعيم 1/266عرضة( كما يف الطبقات الكربى البن سعد 

 .7/113، والثقات البن حبان 4/312: املعرفة والتاريخ للفسوي (  انظر1)
 .1/139(  انظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت 6)
 .1/136، وسري أعالم النبالء للذهب 39/484(  انظر: اتريخ دمشق البن عساكر 7)
، واتريخ 13الفهرست البن الندمي ص: ، و 3/141جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب (  انظر: 8)

= 
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 .وهو مطبوع، ابً كبرياً يف التفسري(كتب كتاهـ311: ت)مقاتل بن سليمان  -6
وكتابه يف ثالثة أجزاء كبار، وهو من أتباع ( هـ311: ت)بن جريج عبد امللك  -7
 .(3)التابعني
، وكتبه كذلك معمر بن (4)كتب تفسري قتادة  (هـ316ت: )سعيد بن أيب عروبة  -8
 .(1)(هـ312ت: راشد )
 .(2) هـ( ألَّف كتاابً يف التفسري397وكيع بن اجلراح )ت:  -9

وقد حققت الدكتورة: هند شلب اجلزَء  هـ(411)ت: حيىي بن سالم البصري  -31
 املوجود منه.

كتب كتااًب يف التفسري عن ابن جريج، وهو ه(  416)ت:  حجاج املصيصي -33
وأحياانً  ،حيااًن تنسب روايته حلجاج املصيصيأالكتاب الذي ذكرانه سابقًا البن جريج، ف

إليها عند القراءة يف مروايت  اليت ينتبه مورمن األ هألنه الذي كتبه، وهذ ؛نسب البن جريجي
 ،وأحيااًن تنسب إىل الراوي ،فأحيااًن تنسب هذه املروايت إىل الكاتب ؛السلف التفسريية

أو  ،أو التابعني ،وأحيااًن تنسب إىل القائل األول، والقائل األول قد يكون من الصحابة
 ،قد يكون من التابعنيأو أتباعهم، وكذلك الراوي  ،أتباعهم، والكاتب قد يكون من التابعني

 أو أتباعهم.
 .وكتابه مطبوع (هـ433: ت) اينعبد الرزاق الصنع -34

                                           
= 

 .3/387الرتاث العريب لفؤاد سيزكني 
 .8/417انظر: اتريخ بغداد للخطيب البغدادي (  3)

، وسؤاالت أيب 13، والضعفاء الصغري للبخاري ص: 7/471نظر: الطبقات الكربى البن سعد (  ا4)
 .2/111، واتريخ ابن معني 2/61، واجلرح والتعديل البن أيب حامت 116داود لإلمام أمحد ص: 

، وسري أعالم 19/232، واتريخ دمشق البن عساكر 4/841(  انظر: املعرفة والتاريخ للفسوي 1)
 .7/9لذهب النبالء ل

، وسري 11/216، وهتذيب الكمال للمزي 31/671انظر: اتريخ بغداد للخطيب البغدادي (  2)
 .7/243أعالم النبالء للذهب 
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هو متهم ، و عن احلسن البصريكتب التفسري   (هـ321: ت)عمرو بن عبيد ومن املعتزلة 
به؛ هذه القضية حتتاج إىل تن، و (3)فروايته عنه غري مقبولة ،يف روايته عن احلسن خاصة

من رواية عمرو هذه الرواايت فيحتمل أن تكون  ،رواايت شاذة مروية عن احلسن لوجود
لبصري وابن كاحلسن ا  بن عبيد، وستأيت اإلشارة إىل املقارنة واملوازنة بني رواية املكثرين

 .عباس وجماهد
-قبل ظهور اإلمام الطربي من القرن الثاين إىل الثالث أي- جيل أتباع التابعني بعدو 

التفسري دون أن يكون ألحدهم  ما بلغهم عن التابعني وأتباعهم يفرواية اكتفى أعالم السنة ب
طلق على قد أ  ، وإن كان درايةً  اشتهر ابلتفسريمنهم أحدًا لم جند ف ،فيما يرويه خاص   رأي

 وليس له رأيٌ  ،فقط انقلٌ يف النهاية  هلكن ،لكونه كتب كتااًب يف التفسري بعضهم أنه مفسرٌ 
 .فيما يرويه

: ت)وآدم بن أيب إايس  ،(هـ439: ت)احلميدي  بن الزبري عبدهللا :ومن هؤالء األعالم
: ت)وعبد هللا بن حممد بن أيب شيبة  ،(هـ449: ت) يوعبد الغين بن سعيد الثقف ،(هـ441
: توعثمان بن أيب شيبة ) ،(هـ481: ت)اهويه وإسحاق بن إبراهيم بن ر  ،(هـ411
 هللا وعبد ،(هـ429: تي )ش ِّ وعبد بن محيد الكِّ  ،(هـ423: ت)وأمحد بن حنبل  ،(هـ419

أبو سعيد و  ،-لى بشر املريسيصاحب الردود ع-(هـ411: تالدارمي ) بن عبد الرمحن
 ،(هـ476: ت)بن خملد  وبقي   ،(هـ471: توابن ماجه القزويين ) ،(هـ417: ت) األشج  

 .(هـ481: توإبراهيم بن إسحاق احلريب )
ا  وإمنال جند يف كتب التفسري املتأخرة من ينقل عنهم قواًل يف التفسري، هؤال األعالم و 

                                           
ال أتخذ عن هذا  :فقال ىل محيد-راً مْ يعىن عَ -فهم عنهأككان محيد من   :"عن محاد بن سلمة قال(  3)

نسان عن إكنا عند ابن عون فسأله   :قال بكر بن محرانوعن ...  نه يكذب على احلسنإف شيئاً 
ما لنا  :عمرو بن عبيد يقول عن احلسن كذا وكذا، فقال :فقال الرجل .درىأما  :مسألة فقال

(، 6/426ولعمرو بن عبيد عمرو بن عبيد يكذب على احلسن" )اجلرح والتعديل البن أيب حامت 
ينظر: (، و 4/449بن اجلوزي ان يكذب على احْلسن" )الضعفاء واملرتوكون الكوقال أمحد: "

 .8/71، هتذيب اهلذيب البن حجر 44/341هتذيب الكمال للمزي 
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 كانوا يروون ما بلغهم من التفسري عن السلف.
شارك مجع من اللغويني يف كتابة التفسري من  -جيل أتباع التابعني- ويف هذا اجليل أيضاً 

 ، ومن هؤالء: الفراء(3)(غريب القرآن)و (معاين القرآنكتب )خالل   جهة العربية فقط من
له   ؛(هـ431: )ت، وأبو عبيدة معمر بن املثىن (معاين القرآن)اب له كت ؛(هـ417: )ت

، وهذه الكتب  (رآنمعاين الق)ه كتاب ل ؛(هـ431: )ت ، واألخفش(جماز القرآن) كتاب
 .- إن شاء هللا- ستأيت اإلشارة إليهاو  ،كلها مطبوعة

؛ فمن أيضاً  يف التفسري باً ت  وقد كتب أعالم بعض الفرق املخالفة ألهل السنة واجلماعة ك  
، وينسب لواصل -وكتابه مطبوع- (هـ413: )تعبد الرمحن بن كيسان األصم  :مثالً  املعتزلة

 يف معاين القرآن. هـ( كتابٌ 313بن عطاء )ت: 
 ،(4)(ه422 :قبل )كان حي اً محزة البطايين أيب  بن علي بن: احلسن من الرافضةألَّف و 

 .(1)(هـ442: ت) داالسرَّ  بوبواحلسن بن حم
 481)تي رت  سْ سهل بن عبد هللا التَّ  كتاباملتقدمة   الصوفيةالتفاسري  من أحسن كتبو 

 .-مطبوعهو و -( ه
وأييت بعد ذلك العصر الذي ، لتفسري يف عصر التابعني وأتباعهمفهذه إشارة إىل كتابة ا

أحد املعاقد اليت  اإلمام هذا ربويعت -رمحه هللا- ابن جرير الطربياإلمام بعدهم وهو عصر 
وإال فكتابه  ،، وحسب التصنيف الفين يعترب من القرن الرابعخ بهرَّ د عليها يف التفسري ويؤ عقَ ي  

                                           
 .471-411ينظر: التفسري اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  3)

، ومعجم 3/323، ومعجم املفسرين لعادل نويهض 4/412 لسان امليزان البن حجر انظر:(  4)
الذي كتب تفسري البطايين  - ال احلسن بن علي بن فضال، وق1/411املؤلفني لعمر رضا كحالة 

" )الفهرست -يعين: البطايين- : "إين ألستحي من هللا أن أروي عن احلسن بن علي  -كامالً 
 (.3/11للطوسي 

، والفهرست للطوسي 3/474، والفهرست البن الندمي 4/428انظر: لسان امليزان البن حجر (  1)
 .1/471، ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة 3/322ويهض ، ومعجم املفسرين لعادل ن3/27
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 .(3)القرن الرابعقد كتب قبل 
********  

                                           
حدثين حممد بن أمحد بن يعقوب، قال: أخربان حممد بن عبد هللا )(  قال اخلطيب البغدادي: 3)

يعين ابن -النيسابوري احلافظ، قال: مسعت أاب بكر بن ابلويه، يقول: قال يل أبو بكر حممد بن إسحاق
عن حممد بن جرير؟ قلت: بلى، كتبت التفسري عنه إمالء. قال:   : بلغين أنك كتبت التفسري-خزمية

-أي تسعني ومائتني-كله؟ قلت: نعم. قال: يف أي سنة؟ قلت: من سنة ثالث ومثانني إىل سنة تسعني
، قال: فاستعاره مين أبو بكر فرده بعد سنني، مث قال: قد نظرت فيه من أوله إىل آخره، وما أعلم على 

، وينظر: اتريخ دمشق 4/128اتريخ بغداد ( حممد بن جرير، ولقد ظلمته احلنابلة أدمي األرض أعلم من
 .32/471، وسري أعالم النبالء للذهب 14/396البن عساكر 
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 م اليت هلا تعلق مباشر ابلتفسريالعلو : املبحث الثاين
والذي يهمنا هنا: ما كان له ، جداً  ها املفسرون يف كتبهم كثريةيلإق طرَّ العلوم اليت تإن 

يف تفسريه قضااي تتعلق ابلنجوم واألنواء  ردو ي مثالً  بعض املفسرينيف علم التفسري، ف أثرٌ 
وإمنا نقصد ما   ،هذا النوع من العلمهنا نقصد ن فل ،-رمحه هللا- (3)وغريها كاإلمام الرازي

 .يف حقيقته جزءاً من علم التفسري كان
 :اليت هلا تعلق ابلتفسريومن هذه العلوم 

وممن   ،يف هذا العلم ابلكتابةأتباع التابعني  متيز جيلوقد  :الوجوه والنظائر  -3
 ،ه(371: )ت وهارون األعور ،هـ(311: )ت مقاتل بن سليمان :كتب فيه

 هم، وكتبهـ(411: )ت حيىي بن سالمو  ،(4)ه(317: د )تاحلسني بن واقو 
 .مطبوعة إال كتاب احلسني بن واقدكلها 

- (هـ442: بن سالم )ت مأبو عبيد القاس :وممن كتب فيه :الناسخ واملنسوخ  -4
 .(1)(هـ418: ت) يبدامللك بن حبيب األندلسي املالك، وع-عمطبو  وكتابه

: ت) بن املديين يول من كتب فيه هو عليقال إن أو  :أسباب النزول  -1
 .(2)(هـ412

غويني ممن كتبوا يف هذين وسبق أن ذكرت مجعًا من الل :معاين القرآن وغريبه -2
وأبو  ،(1)(هـ476: تابن قتيبة ) :، وممن كتب أيضًا يف غريب القرآنالعلمني

                                           
 .44/323، و4/184ينظر أمثلة لذلك: مفاتيح الغيب للرازي (  3)
 .3/361، ومعجم املفسرين لعادل نويهض 3/361انظر: طبقات املفسرين للداودي (  4)

، ومعجم 3/116، وطبقات املفسرين للداودي 2/348انظر: ترتيب املدارك للقاضي عياض (  1)
 .3/114املفسرين لعادل نويهض 

ذكر عبد احلكيم أنيس يف حتقيقه للعجاب يف بيان األسباب أنه اطلع على خمطوط مليمون بن (  2)
ن ابن مهران أول من ألف هـ( عنوانه )تفصيل ألسباب النزول(، وبذلك فيكو 337مهران )ت: 

 وليس ابن املديين.

 .176-161ملزيد من االستفادة؛ انظر: التفسري اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  1)
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رب أيضًا من كتب غريب يعتفإنه  (جماز القرآن)يف كتابه هـ( 419)ت: عبيدة 
 .(3)ألصق بغريب القرآن من املعاين هوو  القرآن،

 بشر بن املعتمر املعتزيل : مثلشارك بعض املعتزلة يف الكتابة يف العلوم املرتبطة ابلتفسريو 
 .فيه أتويالت اعتزاليةوالشك أن  (4)(متشابه القرآن)له كتاب  ؛(هـ441 :ت)

، ومل نذكر كتب األعاريب ب فيها وهلا ارتباط بعلم التفسريتهذه بعض العلوم اليت ك  
 .-ران سابقاً كما حرَّ - ا يف التفسريمهل مباشرٍ  لعدم وجود أثرٍ وغريها؛ وفضائل القرآن 

******** 
  

                                           
 .164-111ملزيد من االستفادة؛ انظر: التفسري اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  3)

، ومعجم املؤلفني 3/314لعارفني للبغدادي ، وهدية ا31/411انظر: سري أعالم النبالء للذهب (  4)
 .3/337لعادل نويهض 
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 (1)املتأخرينالتفسري بني السلف و  فرق يف معلوماتال: املبحث الثالث
 ؛ فما(وذكران أن التفسري هو: )بيان معاين القرآن ،-فيما سبق- ان مفهوم التفسريرْ حرَّ 

 ؟الذي زاده املتأخرون يف التفسري
يتبني لنا ما زاده  حىت ق إليه السلف يف كتبهمتطرَّ إىل ما  أوالً  ينبغي أن ننظر ؛هذا ملعرفة

 -:ما يلييذكرون  جند أهنم ، وعند النظر يف تفاسري السلفوناملتأخر 
ا: هَ وقـ  س  )ب  قال قتادة:  [31ق:]   ﴾ھ ے﴿:   قوله فمثالً : معاين األلفاظ  -3

 .(4)ا(وهل َ ط  
 .(مليالتفسري اجل  : )ـوهو ما نسميه بـــ :رةبيان املعىن العام للجملة أو اآلية املفسَّ   -4
ويدخل فيها من نزل ، كقوهلم: )كان كذا، فأنزل هللا كذا اخل( :النزولب أسبا -1

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )نزل قوله تعاىل: )): أحدهم كقول ،بشأنه اخلطاب

نزل قوله تعاىل: ))وقول أحدهم:  ،(1)((يف أيب جهل [11-9]العلق:( ہ
 .(2)((رضي هللا عنه الصديق يف أيب بكر: [37الليل:]   ﴾ڀ ڀ ڀ﴿

.. . ، أو حبجة الوداع، أو ابملدينةنزلت هذه اآلية مبكة :فيقولون :مكان النزول  -2
 .(واملديني املك)هو ما عرف بعد ذلك بعلم و  ،(1)اخل

أو قصص من نزل  ،(6)سواء كانت قصص السابقني :ما يتعلق ابآلية من قصص  -1

                                           
 (  املراد ابملتأخرين هنا: العلماء الذين كتبوا يف التفسري بعد القرن الثالث تقريباً.3)
 .44/111(  جامع البيان للطربي 4)
 .42/141 (  انظر: جامع البيان للطربي1)
 .42/279(  انظر: جامع البيان للطربي 2)
 (.33334) 9/113، و(41243) 36/217ي : جامع البيان للطرب أمثلة لذلك يف انظر(  1)
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )(  وذلــك مثــل مــا روي يف تفســري قولــه تعــاىل: 6)

إن راهبــاً قــال: ) عــن علــي ِّ بــن أيب طالــب  [11]الحشرر :( ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
ة فََأَجنـََّهـا، وهلـا إخـوة، فقـال إلخوهتـا: علـيكم تعبد ستني سـنة، وأن الشـيطان  أراده فأعيـاه، فعمـد إىل امـرأ

= 
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 .بشأهنم اخلطاب
كما هو - ألن القراءات ؛وهذه مالحظة دقيقة :رمعىن القراءة اليت يقرأ هبا املفس ي   -6

لعراق أو املدينة اءة أهل اوقراءة أهل مكة ليست كقر  ،توزعت يف األمصار -معلوم
ر جماهد كما فسَّ  ؛على قراءته ر من أهل مكة لفظة معينةر املفس ِّ فقد يفس ِّ  ،وهكذا
وبعضهم يقول: ، املال :هو رَ م  أبن الث   [12الكهف:]   ﴾ی ی ی ىب﴿ :قوله 

 ؛التفسري من جماهد على قراءة أهل مكةفهذا ، (3)هو ما يثمَّر من الذهب والفضة
 .اللفظةهذه فيختلف تفسري  قراءة غريهمعلى أما  ألهنم يقرأوهنا بضم الثاء وامليم،

ون االستطراد يف املسائل دوذلك  :احلكم التشريعي املنصوص عليه يف اآلية  -7
 هـ( مثاًل، فلو مجعنا مروايت673اليت يذكرها املتأخرون كالقرطب )ت:  الفقهية

-(4)وكان مشتهرًا أبحكام احلج- هـ(331األحكام عند عطاء بن أيب رابح )ت: 
 فسنجدها قليلة جداً ألنه يذكر األحكام اليت نصَّت عليها اآلية بغري استطراد.

واستنباط املسائل منها:  عهدهمتنزيل اآلية على بعض األحداث الواقعة يف   -8
 [1الصف:]  ﴾ەئ وئى ائ ائ ەئ ﴿ :يف قوله   أيب أمامةما روي عن ك

                                           
= 

هبذا القِّس ِّ فيداويها، فجاءوا هبا،  قال: فداواها، وكانت عنده؛ فبينما هو يوماً عندها إذا أعجبتـه، فأاتهـا 
فحملــــت، فعمــــد إليهــــا فقتلهــــا، فجــــاء إخوهتــــا، فقــــال الشــــيطان للراهــــب: أان صــــاحبك، إن أعييتــــين، أان 

أجنك مما صنعت بك، اسجد يل سجدة، فسجد له، فلما سـجد لـه؛ قـال: إين  صنعت بك هذا فأطعين؛
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )بــريء منــك، إين أخــاف هللا رب العــاملني. فــذلك قولــه: 

. قــال 41/491جــامع البيــان للطــربي  [11]الحشرر :( ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
ال هلــذا املثــل، ال أهنــا املــرادة ابــن كثــري: "وقــد ذكــر بعضــهم ههنــا قصــة لــبض عبــاد بــين إســرائيل؛ هــي كاملثــ

 .8/71وحدها ابملثال، بل هي منه مع غريها من الوقائع املشاكلة هلا" تفسري القرآن العظيم 

 .38/41(  انظر: جامع البيان للطربي 3)
أعلم مبناسك احلج من عطاء بن أيب  ما بقي أحدٌ "عن أيب جعفر حممد بن علي بن حسني قال: (  4)

، والتاريخ 4/492" )الطبقات الكربى البن سعد أعلم الناس ابملناسك عطاء"ة: قال قتاد"، و رابح
 (6/262الكبري للبخاري 



25 

 

اآلية جندها يف سياق احلديث عن اليهود  عندما ننظر إىلو  ،(3)(هم اخلوارجأنه قال: )
لكن هذه اآلية، ، وأن اخلوارج مل يكونوا قد ظهروا وقت نزول  ىمع نبيهم موس

أيب فسري وعلى هذا جاء ت يف هذه الصفة، من كان مثل بين إسرائيل يدخل فيها كل
 .القياس من ابب   أمامة

هذه وجد غري يوقد ، هذا ما مت حصره من املعلومات الواردة يف تفسري السلف
 .املعلومات عندهم فيضاف إليها

على تفسري السلف جندها   هميف كتب (4)وإذا نظران إىل املعلومات اليت زادها املتأخرون
 -:كما يلي

فقد يرد عن  :يارات تفسريية وزايدة احتجاج هلاتقوية ما ورد عن السلف من اخت  -3
   : قوله ( منالقرء)ـ: يف املراد ب الفكاخل  ،يف لفظة من األلفاظ ف خالفٌ السل

فخالف السلف يف هذه ؛ [448البقرة:]   ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿
لكن إذا نظرت  ،(1)(احليضالطهر، و ) :، ومهايف قولني ال اثلث هلما اللفظة منحصرٌ 

 .جتدهم قد زادوا على هذا قضية االحتجاجإىل كالم املتأخرين يف هذه اآلية 
يف  وال يف اآلية يف قضية االحتجاج هلذه األق ما كتبه الشنقيطي وعلى سبيل املثال انظر

شواهد  ، وأحياانً يذكر يرجح املتأخر أحد األقوال ويقويه ، وأحياانً (2)كتابه )أضواء البيان(
 وال يرجح. كل قولٍ 

وهذه املعلومات تعد من  : عالقة هلا بتفسري اآلية مباشرةر معلومات قرآنية الك  ذي   -4
ومن لقرآن عموماً، وأحيااًن تكون من علوم ا، ية وليست من علوم التفسريعلوم اآل

مجلة من  يف بداية تفسريه لسورة البقرة هـ(124: )ت ابن عطية ذلك مثاًل ما ذكر
وأن ابن عمر حفظها يف  كفضل السورة وعدد آايهتا الفوائد ليس هلا عالقة ابلتفسري

                                           
 .41/118(  جامع البيان للطربي 3)
 املقصود ابملتأخرين: ما بعد القرن الثالث مع بداية تشك ل العلوم.(  4)
 .133-2/111(  انظر: جامع البيان 1)
(2  )3/96-314. 
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وم السورة وليست من علوم ؛ فكل هذه املعلومات من عل(3).. اخل. مثان سنوات
 .التفسري

 :الستطراد يف ذكر تفاصيله ومسائله العلم الذ  برز فيه املللف واالتوسع يف  -1
من كتب وهذا التوسع أحيااًن يشعرك أبن هذا الكتاب من كتب هذا الفن وليس 

ألندلسي أليب حيان  (البحر احمليط): فمن الكتب اليت اعتنت ابإلعراب ؛التفسري
مع أن  ،قد صار علم اإلعراب صبغة ابرزة فيه أكثر من علم التفسريو هـ(، 621)ت

 .إعرابكتاب مؤلفه كتبه وهو يريده كتاب تفسري وليس  
)اجلامع ألحكام القرآن( للقرطب  :ومن الكتب اليت اعتنت ابألحكام الفقهية

 هـ(.673)ت: 
 هللا قولعند تفسري ومثال ذلك  :ا ورد عن السلفمَّ ع ر أوجه تفسريية جديدةك  ذي   -2

:  ﴿ذكر أن املراد ياإلمام الطربي  ، جند[6حممد:]   ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ
جهون بعد صالة واجتاههم إليها كما يتمعرفة أهل اجلنة مساكنهم ابلتعريف هنا: 

أن املراد ابلتعريف  وهو ،ذكر قواًل آخر لكن بعض اللغويني ،(4)اجلمعة إىل بيوهتم
 كذا  مسرية )وإن رحيها ليوجد من) :كما ورد يف احلديث ،(1)ييبطْ : التَّ هنا

ترب من  يع؛ فهذا املعىن الثاينبف أي: مطيَّ رَّ عَ م   طعامٌ : ومنه قوهلم ،(2)((وكذا
 .الزايدات على تفسري السلف

                                           
(3  )3/83. 
 .44/361(  جامع البيان للطربي 4)
وقال م َؤر ٌِّج وغريه: معناه؛ طيبها، مأخوذ من الَعْرف، ومنه طعام م َعرَّف، أي (  قال ابن عطية: "1)

 .1/334احملرر الوجيز  م طَيَّب. وَعرَّْفت القِّْدر: طيَّبتها ابمللح والتابل"
ابب النساء الكاسيات زينة، ، كتاب اللباس والصحيحه(  جزٌء من حديث أخرجه مسلم يف 2)

 (.1712)6/368 العارايت املائالت املميالت
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وليس هذا مقام - (3)ما يرتبط ابلتفسري العلمي :ت يف عصراناومن هذه الزايد
على تفسري  دات واضحةزاي التفصيل يف هذا النوع، لكن املقصود أننا حىت اآلن جند

 .-السلف
 :عقديةية واالستدالالت للمسائل المجلة من االستنباطات الفقهية واألدبر ذيك   -1

أو استنباطات  ،فقد تكون استنباطات علمية ،د  وهذه االستنباطات ليس هلا حَ 
 .(4)..اخل. مرتبطة بعلم النفس أو علم االقتصاد

 وهذا من ابب احلصر التقريب، فقد يظهر أكثر مما ذكرانه.
******** 

  

                                           
وبيان  ،تفسري اآلايت تفسريًا علميًّا وفق قواعد العلم احلديثيعر ِّفه بعض املعاصرين أبنه: "(  1)

 تعريف الدارسني مبناهج املفسرين) "املضامني العلمية لآلايت وفق مقررات وحتليالت العلم احلديث
وينظر: )اإلعجاز العلمي إىل أين ؟!( للدكتور: مساعد ، (166: صالح اخلالدي، ص: للدكتور
 الطيار.

ملزيد من االستفادة؛ ينظر: تطبيق لزايدات املتأخرين عن السلف من خالل سورة الكوثر، يف  (  4)
، للدكتور: مساعد الطيار، ص: )مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر(كتاب: 

71-81. 
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 (1)أثر العلوم يف كتابة التفسرياملبحث الرابع: 
يتضح مما ذكرانه سابقاً ، و اليت حتتاج إىل جتليةاملهمة وعات هذه القضية من املوضإن 

 أشياء قد أن مثَّة دها املتأخرونزامن املعلومات املذكورة يف تفسري السلف واملعلومات اليت 
 ،ت يف كتب التفسريذه العلوم اليت استحدثت وجدَّ هفنحتاج إىل دراسة  ؛استحدثت

 يف عصران احلاضر ، وهي ما يطلق عليهاخرينأاملت يف كتب ابرزةً  املعلومات مسةً وصارت هذه 
 .(4)وغري ذلك ،واللغوي ،والبالغي ،والعقدي ،يفهناك االجتاه الفقه (؛ االجتاهات)بـــــــــ 

 :نوعني جندها على فإننا إذا نظران إىل أصل العلوم اإلسالميةو 
-عند السلفموجودة  اوإن كانت تطبيقاهت- متأخراً لت مسائلها علوم تشكَّ  :األول

هو وأول من كتب فيه  ،بعد جيل الصحابة والتابعني استحدث فقد ،كعلم أصول الفقه
فتوجد  ، وأما قبل اإلمام الشافعي(1)(الرسالةه )يف كتاب هـ(412)ت:  اإلمام الشافعي

كتابة ال، وهنا ننتبه إىل أن أتخر (2)يهفتنظريية هناك كتابة  وليس ،فقطتطبيقات هلذا العلم 
 . يعين أنه مل يكن موجوداً عندهمال عن عصر الصحابة والتابعني معنيٍ  علمٍ ل

فقد  ،والتفسري ،السريةو  القراءة،كعلم   ؛عند السلف ىً مسمَّ  اهلو  ةم مستقلو عل :الثاين
وأيب بن   ،ومعاذ ،وسامل ، بن مسعودمن عبد هللا ؛خذوا القرآن من أربعة)) :قال النب 

فإن أعلم الناس ) :يف مقدمته -رمحه هللا- ابن تيمية ويقول شيخ اإلسالم ،(1)((كعب
                                           

ملزيد من االستفادة؛ ينظر: مقال بعنوان: )أثر العلوم على املصنفني يف علوم القرآن(، من كتاب (  3)
 .431-4/418(، للدكتور: مساعد الطيار، 4)مقاالت يف علوم القرآ وأصول التفسري( )

-ريبًا مطبوعةللدكتور: مساعد الطيار، دورة بعوان: )مناهج واجتاهات املفسرين(، لعلها خترج ق(  4)
 .-مبشيئة هللا

قال ابن َخل ِّكان: "والشافعي أول من تكلَّم يف أصول الفقه، وهو الذي استنبطه" )وفيات األعيان (  1)
، واتريخ ابن 21، والتمهيد لإلسنوي ص: 17(، وانظر: مناقب الشافعي للرازي ص: 2/361

 .3/189خلدون 

 .13-21تور: صفوان الدَّاودي ، ص: انظر: أصول الفقه قبل عصر التدوين، للدك(  2)

   6/449( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، ابب الق رَّاء من أصحاب النب 1)
(2999.) 
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، فواضح أن (3)(إن أعلم الناس به أهل مكةوأما التفسري ف) دينة(، مث قال:ابملغازي أهل امل
 هذه علوم كانت مستقلة عندهم يتلقوهنا.

******** 
  

                                           
 .31/127( جمموع الفتاوى 3)
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 ق تقسيم كتب التفسرير  ط  : املبحث اخلامس
بعض هذه  لكن ،ختتلف من شخص آلخر ،ةٌ فنيَّ  هذه القضية يف األصل قضيةٌ 

ر هنا بعض وسنذك، العلميةحسب االجتاهات كالتقسيم  ؛ي  علم سيمات هلا أثرٌ التق
 -:ة اليت تقسم حبسبها كتب التفسرييَّ االعتبارات الفن

وعرب  ،وفيات املؤلفني حسب ويكون التقسيم هبذا االعتبار :تاريخالنظر إىل ال  -3
 .القرون

، وتفاسري أهل ذكر تفاسري أهل مكة، وتفاسري أهل دمشقتف :النظر إىل البلد  -4
 .اخل ...أصفهان

وميكن دمج  ،.. اخل.الشام وااحلجاز، ومفسر  وار ذكر مفسيف :النظر إىل اإلقليم  -1
خراسان يف القرن  واومفسر  ،األندلس يف القران الرابع واسر : مفالقرن ابإلقليم فنقول

 .وهكذا ،اخلامس
وميكن دمج القرن ابإلقليم، فيقال مثاًل: مفسروا خراسان يف القرن الرابع، 

 وهكذا.
، .. اخل. الشافعية واحلنفية، مفسر ا واسر : مففنقول مثالً  :النظر إىل املذهب الفقهي  -2

، أو إما ملخالفته ؛به يف هذا االعتبارالحظ أن بعض املفسرين ال ميكن إدخال كتاوي
كالصحابة   تقدمني قبل ظهور املذاهب الفقهيةإن كان من امل خاصةً ، لعدم متذهبه

 .والتابعني
، املعتزلة وا، مفسر األشاعرة وافنقول مثاًل: مفسر  :النظر إىل املذهب العقد   -1

 ... اخل. أهل السنة وامفسر 
 ، االجتاه اللغوييف التفسري فنقول مثاًل: االجتاه الفقهي :النظر إىل االجتاه العلمي  -6

 ... اخل. يف التفسري االجتاه البالغي ،يف التفسري
 : مها إىلفنقس :االختصارالنظر إىل التوسع و   -7
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)مدارك و ،ه(268)ت:  للواحدي ()الوجيزتفسري  :مثلتفاسري خمتصرة؛  - أ
البيضاوي )ت: ، وتفسري وتفسري اجلاللني ،هـ(731)ت:  لنسفيل( التنزيل
 .-وإن كان األخري مادته دمسة لكن املقصود النظر إىل احلجم- هـ(681

)ت:  البن أيب زمنني خمتصر تفسري حيىي بن سالم :مثل ؛تفاسري متوسطة - ب
 للبغوي (معامل التنزيل)، وهـ(289)ت:  أيب املظفر السمعاينتفسري و  ،هـ(411
 .هـ(723)ت:  البن جزي (لعلوم التنزيل )التسهيل، وهـ(131)ت: 

)ت:  ريابن كثو  ،هـ(131)ت:  تفسري الطربي :مثل ؛تفاسري متوسعة - ت
)ت:  ، والرازيهـ(124)ت:  طيةابن عو  ،هـ(247)ت:  لثعلبوا هـ(772
، يف )البسيط( هـ(268)ت:  لواحدي، واهـ(721)ت:  حيان، وأيب هـ(616

 .هـ(3471أللوسي )ت: )روح املعاين( لو

هبذا  احلمر إىل ثالثة م كتب التفسري يتقسوميكن  :نظر إىل مقام دارس التفسريال -8
 االعتبار:

)ت:  للواحدي (لوجيزا) :ومن الكتب املناسبة هلذه املرحلة :مرحلة املبتدئني - أ
وتفسري أيب ، هـ(199)ت:  حيىي بن سالم البن أيب زمننيسري وخمتصر تف ،هـ(268

، وتفسري هـ(911)ت:  للصفوي( مع البيانجا)و، هـ(289)ت:  املظفر السمعاين
، وحنن يف تناسب املبتدئني لسهولة عبارهتا ؛ فهذه الكتبهـ(3176)ت:  السعدي

 .إىل سهولة عبارتهننظر وإمنا  ،لكتابهذا التقسيم ال ننظر إىل حجم ا
هذه املرحلة يناسبها كتب التفسري اليت تعرض لذكر و  :مرحلة السالكني - ب

)ت:  للواحدي (البسيط)، وهـ(171)ت:  مرقنديسلل (حبر العلوم) :األقوال مثل
)ت:  البن اجلوزي (زاد املسري)، وهـ(131)ت:  للبغوي (زيلمعامل التن)، وهـ(268
 صديق خان حملمد (فتح البيان)، وهـ(723)ت:  البن جزي (التسهيل)و ،هـ(179
 .هـ(3117)ت: 
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 .هذا الفنى هذه املرحلة البحث يف مجيع كتب ويغلب عل :مرحلة املتخصصني 
 يف تعلم التفسري؟الصحيحة ما املنهجية  :رياً، أال وهوهنا سؤال يطرح كثو 

هذه املسألة اجتهادية، سواء يف التقسيم إىل املراحل اليت : إن وللجواب على هذا نقول
إىل املتون  فإن طالب علم التفسري يفتقر ؛يف طرح الكتب، وعلى كل ٍ  أو (3)ذكرهتا سابقاً 

يه فإنه ميكننا أن نقسم املراحل اليت مير هبا طالب وعلاملختصرة الالزمة للتدرج يف هذا العلم، 
 :ثالثة مراحلعلم التفسري إىل 

  .األوىل: مرحلة املبتدئني
  .الثانية: مرحلة السالكني
 .الثالث: مرحلة التوسع

وقبل أن نتكلم عن هذه التقسيمات ننبه على قضية مهمة تشمل املراحل الثالثة، أال 
أصالً  لنفسهعل جيالتفسري يف كل مرحلة من هذه املراحل أن  وهي أنه يتحتَّم على طالب علم

؛ ستطع حفظهيإن مل  صلقرأ فيه، وهذا األيدائمًا  هبني يدييكون معتمدًا من كتب التفسري 
 فليستظهره.

فمن مل يستطع أن ب، يكتبون كتبًا خمتصرة؛ ألجل أن حيفظ الكتا املتقدمونقد كان و 
؛ عرف تسريها وما قيل فيها، وليس ابلضرورة ئل عن آيةس   مبعىن أنه إذا ،فليستظهر ؛حيفظ

 أن يعرف مجيع األقوال.
 التنبيه على أمهية متسك الطالب بكتاب يكون له أصاًل. :واملقصود 

 :: مرحلة املبتدئنياملرحلة األوىل
تعد  هذه املرحلة من أهم املراحل لطالب علم التفسري؛ إذ تكمن أمهيتها يف كوهنا اللبنة 

ىل لطالب هذا العلم، فينبغي على الطالب يف هذه املرحلة أن يهتم ابستظهار املعىن العام األو 
لآلايت، وتقييد الفوائد على املنت املختار للتفسري، مع عدم االنشغال ابإلشكاالت الواردة 

 .يف بعض اآلايت، وتكون البداية بكتاب خمتصر

                                           
 .11، ص: مبحث: طرق تقسيم كتب التفسري يف(  3)
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 ومن الكتب املناسبة ملرحلة املبتدئني:
هـ(، وهو كتاب خمتصر، 268 تفسري الكتاب العزيز( للواحدي )ت: )الوجيز يف -3

 وسهل العبارة.
 هـ(.199خمتصر تفسري حيىي بن سالم البن أيب زمنني )ت:  -4
 هـ(.289تفسري أيب املظفر السمعاين )ت:  -1
 هـ(.911جامع البيان للصفوي )ت:  -2
 هـ(.3176)تيسري الكرمي الرمحن( للسعدي )ت:  -1
  هوو  -طبوع يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريفامل- )التفسري امليسر( -6

مجايل لآلايت، إال أنه يفتقر إىل اإلشارة إىل املعىن اللغوي يهتم ابملعىن اإلكتاب 
للفظ القرآين، فيضيف الطالب هلذا الكتاب كتااًب خمتصرًا يف غريب القرآن، مثل: 

( ملكي القيسي ، أو )تفسري غريب القرآنهـ(721يب حيان )ت: ( أل)حتفة األريب
 .هـ(217)ت: 

، ميكن للطالب أن يعتمد -وإن كان يف بعضها طول- هذه الكتب سهلة يف العبارةو 
ا كأصٍل يرجع إليه دائماً، فيضبط التفسري من هذا الكتاب فقط، وال يلزمه يف هذه أحده

املرحلة معرفة القول الصحيح من الضعيف ألنه يف مرحلة التعلم وضبط معىًن واحٍد من 
 الكتاب.

ن نفسه على فمن وطَّ الطالب وقدرته، ألهنا مرتبطة بفهم  ؛معني زمن املرحلة وليس هلذه
أو نصف جزء  اً جزءفعلى الطالب أن جيعل له  ،يصل أسرع من غريه؛ فإنه يبالتخطيط والرتت

 من كثريٍ  خريٌ =  مستمر   فقليلٌ دون انقطاع، ويستمر ويواظب على هذه القراءة  ،أسبوعًيا
 منقطع.

 :املرحلة الثانية: مرحلة السالكني
ذه املرحلة مرحلة الدخول يف التخصص يف علم التفسري، فالطالب يف هذه املرحلة هي ه

- اللغوية لأللفاظ القرآنية توالدالال ،مجايل لآلايتاستظهار ومعرفة املعىن اإل انتهى منقد 
 .-سابًقا تذكر كما 



34 

 

 ينبغي يف هذه املرحلة معرفة: و 
 .معرفة األقوال يف التفسري -3
 .معرفة القول الراجح  -4
 معرفة أصول التفسري. -1

، ولكنه يف هذه املرحلة واحدٍ  لى معىنً فاملرحلة األوىل للطالب كانت دراسة التفسري ع
 .سينتقل إىل معرفة األقوال األخرى يف التفسري

يف كتب معاين القرآن، وتوجيه القراءات، أن يقرأ يف هذه املرحلة ميكن للطالب و 
البن ( زاد املسريوالناسخ واملنسوخ، وأسباب النزول، وكذلك كتب التفسري املوسعة؛ مثل: )

( الدر املنثور)و، هـ(211)ت:  لماوردي( ل)النكت والعيونو، هـ(197)ت:  اجلوزي
( البن عطية هـ(، و)احملرر الوجيز772)ت:  وتفسري ابن كثري ،هـ(933)ت:  للسيوطي

 .هـ(3191( للطاهر بن عاشور )ت: ، و)التحرير والتنويرهـ(124)ت: 
 :هي احملصلة النهائية هلذه املرحلةوذلك لتكون 

ا أم ،استظهرهم ؛استظهار أقوال السلف يف اآلية، فإن كان يف اآلية قوالن أو ثالثة-3
 بعضها مع معرفته أبن يف اآلية أقوال أخرى مل حيفظها. حبفظ فيكتفي ؛إن زادت هذه األقوال

 الصحابة والتابعني وأتباع التابعني. :معرفة أقوال السلف خاصة، أي-4
 معرفة األقوال الصحيحة احملتملة يف اآلية اليت جاءت بعد السلف.-1
 التعرف على مناهج املفسرين املختلفة.-2

 :املرحلة الثالثة: مرحلة التوسع
د يويستفرحلة أن يقرأ فالبد للطالب يف هذه املابملرحلة البحثية؛ املرحلة هذه وتسمى 

فيمارس حبثه وإضافاته اليت يوظفها  ؛أو حىت البعيدة عنه ،من الكتب القريبة من التخصص
 يف تفسري القرآن.

 وميكن إضافة ما يلي:
ومن سار على هنجهم من خالل التطبيقات  ،العناية ابلتعرف على منهج السلف-3
 العملية.
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 سري على ما يقرأ من التفسري.العناية بتطبيق ما تعلمه من أصول التف-4
 الرجوع إىل املوارد اليت أخذ منها املفسر.-1
الرتكيز على كالم املفسر يف تفسريه لآلايت املتصلة ابلفن الذي يتميز به املفسر كأن -2

 ابلقراءات.اً أو عامل ،أو فقيًها ،يكون املفسر لغوايً 
سري خالل رحلته يف طلب احلرص على تقييد الفوائد اليت يستفيدها طالب علم التف -6

 العلم وقراءاته للكتب.
االجتاه ك  ابجتاهات التفسري العامة، معرفةوهي  أخرى،رحلة مث ينتقل الطالب إىل م

 ، وغري ذلك.الفقهي، واالجتاه النحوي، واالجتاه اللغوي
 .فهذه صورة من صور التدرج يف علم التفسري

 (3)تنبيه مهم: 
 فسري ما يلي:ليها طالب علم التَّ ع زمن األمور اليت جيب أن يركَّ  -

 .معرفة املاهيَّات واملصطلحات -3
 معرفة اتريخ العلم. -4
 معرفة املؤثرات يف هذا العلم والعلوم اليت دخلت عليه. -1
 معرفة ما تضمَّنته كتب التفسري. -2
 .ثرها يف تفسريهأف و معرفة مصادر املؤل ِّ  -1
 ائد.يعل ِّق عليه الفو  له اعتماد كتاب يف التفسري جيعله أصالً  -6

******** 
  

                                           
: لدراسة علم التفسري(، ألقاها الدكتور)املنهجية العلمية هذا التنبيه خ الصة أفكار حماضرة بعنوان: (  3)

لطالبات معهد )ابن كثري إلعداد معلمات القرآن الكرمي( ابلدمام،  -عرب شبكة اإلنرتنت-مساعد 
 هـ، وهي حماضرة غري مسجلة وال متاحة على شبكة اإلنرتنت.11/2/3218يوم السبت، املوافق 
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 أساليب كتابة التفسري: ادسبحث السامل
 :(3)على أربعة أساليب بَ تِّ ذكر بعض املعاصرين أن التفسري ك  

 األسلوب التحليلي.  -3
 األسلوب املقارن.  -4
 األسلوب اإلمجايل.  -1
 )التفسري املوضوعي(.: بــــــ األسلوب املوضوعي، ويسمى  -2

 ومعرفة هذه األساليب كما يلي:

إعراب، وقراءات، وأقاويل آية ويناقش ما فيها من املفسر أن أيخذ هو  :التحليلياألسلوب 
 اخل. ...

 بني أقوال املفسرين، ومعرفة الراجح من املرجوح.املفسر  هو موازنة األسلوب املقارن:

 آلية دون النظر إىل أقوال أو غرييل لامجاملعىن اإلاملفسر أن يذكر هو  األسلوب اإلمجايل:
 .ذلك

، فأحياانً جنده هـ(131)ت:  ه األساليب الثالثة جندها يف تفسري ابن جرير الطربيوهذ
يذكر اآلية، مث يذكر املعىن اجلملي هلا، مث يذكر أقوال السلف، مث يرجح، ففيه حتليل، وفيه 

 معىن إمجايل، وفيه أيضاً مقارنة وموازنة.
 .من التفسري اإلمجايليعد هـ( 3176)ت: السعدي  تفسريو 
 ؛أيضاً  املقارنالتفسري من التفسري التحليلي، ومن يعد  هـ(721)ت:  سري أىب حيانتفو 

                                           
(، للدكتور: 4وم القرآن وأصول التفسري( )ينظر: املقاالت التالية من كتاب: )مقاالت يف عل(  3)

 :مساعد الطيار
 .321-4/311(، سؤال عن التفسري التحليلي) -3

-421/ 4)مشكلة املصطلحات يف الدراسات القرآنية .. التفسري املوضوعه وإخوانه منوذجاً(،  -4
411. 
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 ويرجح بينها. -أحياانً - ألنه يعرض األقوال
التفسري وأما نعترب تفسريه من التفسري املقارن،  فسر يعرض األقوال ويرجح بينهافأي م

من التفسري اإلمجايل،  نعتربهف ية فقط دون التعرض إىل األقوالمعىن اآلفيه الذي يذكر 
 نعتربه من التفسري التحليلي. اآليةقيل يف  الذي يستوعب ما والتفسري
 .علمي   ليس هلا أي أثرٌ  ةٌ تقسيمات فنيَّ  هذه التقسيمات وكل

 : (1)املوضوعي سلوبأما األ
 -:(4)وقد ذكر من كتب فيه أنه ينقسم إىل ثالثة أقسام ،معاصرو  حادثٌ نوع فهو 

  مثاًل. (اجلهاد يف القرآن)كأن يدرس   من خالل القرآن،دراسة موضوع   -3
لـذين يف قلــوهبم اراســة مصـطلح )كددراسـة لفظـة أو مصـطلح مــن خـالل القـرآن،    -4

 .(1)(يف القرآنمرض 
، (غزوة بـدر مـن خـالل سـورة األنفـال) كدراسة  موضوع من خالل سورة،دراسة   -1

 وهكذا. ،(غزوة تبوك من خالل سورة التوبة) أو
******** 

  

                                           
القرآن وأصول وجهة نظر أخرى(، من كتاب مقاالت يف علوم  .. (  انظر: مقال )التفسري املوضوعي3)

 .119-3/146( 4) ،مساعد الطيار :للدكتور ،التفسري
ينظر: التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي، لكٍل من الدكتور: أمحد السيد الكومي، والدكتور: حممد ( 4)

 ، ومها من أوائل من ألَّفوا يف هذا النوع.42-44أمحد القاسم 
 ( وهو حبث مطبوع للدكتور: أمحد حسن فرحات.1)
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ِّالثانيِّالفصل
ِّ[[القرنِّالثانيالتفسريِّيفِّتدوينِّ]]

 
 -:وفيه مبحثان

 .كتب التفسري إىل هناية القرن الثاين  املبحث األول: -
 الكتب املشاركة يف التفسري إىل هناية القرن الثاين. املبحث الثاين: -
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 املبحث األول
 كتب التفسري إىل هناية القرن الثاين

 مطالب: مثانية وفيه
  .هـ(68)ت:  س ( املنسوب البن عبا)تنوير املقباس :طلب األولامل -
 .هـ(389)ت:  ميان( ليحىي بن )جزء فيه تفسري القرآن :املطلب الثاين -
 .هـ(311)ت:  (تفسري مقاتل بن سليمان) :الثاملطلب الث -
 .هـ(363)ت:  ()تفسري سفيان الثوري :املطلب الرابع -
، هـ(411)ت:  م البصري( ليحىي بن سال)تفسري القرآن :املطلب اخلامس -

 ويعقبه خمتصراه:
o :ود بن حم َك ِّم اهلَوَّاري ( هلكتاب هللا العزيز)تفسري   املختصر األول

 .هـ(481)ت:  اإلابضي
o هـ(199)ت:  ( البن أيب زمنني)تفسري القرآن العزيز صر الثاين:تاملخ. 

 د عيسوي.، مجع الدكتور: حممد أمح( تفسري ابن مسعود) :املطلب السادس -
(، مجع الدكتور: عبد هللا أبو رضي هللا عنها تفسري عائشة) :املطلب السابع -

 السعود.
 أمور مهمة تتعلق جبمع مروايت السلف. املطلب الثامن: -
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إىل النظر أحيااًن شري ن، وساول كتب التفسري ابعتبار التاريخسابقًا أننا سنتن تذكر 
 ،فسنذكر هذا التأثري ،فيما جاء بعدها ؛ ألن بعض كتب التفسري هلا أثرٌ -أحياانً -لتأثريي ا

 .اً االجتاهات العلمية هلذه الكتبأيض ضيف، وميكن أن نومن نقل منها من املفسرين
تنوير املقباس ) :عنها إىل هناية القرن الثاين هي كتب التفسري اليت سنتحدثو 

- تفسري مقاتل بن سليمان - ء فيه تفسري حيىي بن ميانجز  -  املنسوب البن عباس
تفسري عبد الرزاق  -، وخمتصراهتفسري حيىي بن سالم البصري - تفسري سفيان الثوري

 .(الصنعاين
******** 
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 ه (68)ت:   املنسوب البن عباس( تنوير املقباس): املطلب األول

 التعريف مبن نسب إليه هذا التفسري:
حرب  ،طلب القرشي اهلايمي، أبو العباسعبد هللا بن عباس بن عبد املليل الصحايب اجلهو: 

، ودعا له وروى عنهفرتًة   ونشأ يف بدء عصر النبوة، فالزم رسول هللا ،ولد مبكة، مةاأل
 :  ابن مسعودعنه قال و ، (3)((اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويل)) :فقال  النب

 .(1)هـ(68) ، وكانت وفاته ابلطائف سنة(4)((عباسالقرآن ترمجان  مَ عْ نِّ ))

 التعريف هبذا التفسري:
، وذلـك لتنبيـه علـى بعـض القضـااي الـيت فيـهفلـذلك ذكرتـه ل ،هذا الكتاب مطبوع ومنتشـر

 . عن ابن عباس ،عن أيب صاحل ،عن الكلب ،أنه يرويه حممد بن مروان الس د ِّي الصغري
ن يكـون أ، وال يبعد (1)، والكلب متهم ابلكذب(2)مد بن مروان السدي روايته هالكةوحم

 .هذا الكتاب أصالً للكلب
، أمـــا  طلـــب العلـــم، وال يســـتفيد منهـــا املبتـــديء يفعليهـــاهـــذه الروايـــة ال حيـــل االعتمـــاد و 
أن يثبـت قضـية  علمـاءكمـا لـو أراد أحـد ال  ؛ نـةفقد يستفيدون منها إلثبات قضااي معي العلماء

 تـذكر هـذه القضـية يف الروايـة الكتب الـيت فيهـا ضـعفٌ هذه  ه حىتفيحتج أبن ،ضد أهل البدع

                                           
 3/28، (، والبخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي4197) 2/441 (  أخرجه أمحد يف مسنده3)

 ( دون زايدة ))وعلمه التأويل((.321)
 .3/296، والفسوي يف املعرفة والتاريخ 4/479أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى (  4)
البن عبد الرب  ، واالستيعاب482-4/478انظر ترمجته يف: الطبقات الكربى البن سعد ( 1)

 .119-1/113، وسري أعالم النبالء للذهب 1/911-919
، وتقريب التهذيب 4/486، واجملروحني البن حبان 8/86(  انظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت 2)

 (.6482) 116البن حجر ص: 
، 4/411(، واجملروحني البن حبان 3278) 7/471(  انظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت 1)

 (.1913) 279وتقريب التهذيب البن حجر ص: 
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 سليمة.
الــذي - ورد يف هــذا الكتــاب ،[1طــه:]   ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿  قولــهفمــثالً 

 .فيحتج مبثل هذا ،عبارات السلفحد وهذه أ ،(3)أن استوى معناها: استقر -ال يعتمد عليه

 مــا ذكــره عنــد قولــه ذلــك ومثــال ،لكنهــا قليلــة ،قــوالاأللــبعض ويف هــذا الكتــاب حكايــة 
 :   ﴿ــــ))قــــال: ، [326النســــاء:]   ﴾ې ى ى ائ ۇئ يف  :يقــــالو  .ر ِّ يف الس ِّ

 .(4)((يف اجلنة :الويق .والعالنية ر ِّ مع املؤمنني يف الس ِّ  :ويقال .الوعد
- ن نــزل فــيهم اخلطــاب، ويكثــر عــن الكلــبوَمــ أبســباب النــزول هــذا التفســري عنايــة ويف
كمــا - أن يكــون مــأخوذاً مــن هــذه الروايــة ال يبعــدفــ ،فــيهم اخلطــابنــزل  ذكــر مــن -خصوصــاً 

 .-سبق التنبيه على ذلك

  ******** 
  

                                           
 .461 :(  تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص3)
 .82 :(  تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص4)
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 ه (189)ت:  ميانليحىي بن ( جزء فيه تفسري القرآن): املطلب الثاين

 التعريف بصاحب هذا التفسري:
روى  قرئ،مام احلافظ الصادق العابد املاإل العجلي الكويف حيىي بن ميان، أبو زكرايهو: 

ى محزة وتال عل ،وإمساعيل بن أيب خالد، ومجاعةهشام بن عروة، واملنهال بن خليفة،  عن
أخرج له اجلماعة سوى و  ،ر عنه، وكان من العلماء العاملنيوصحب الثوري وأكث، الزايت

 .(3)هـ(389) سنة وكانت وفاته، البخاري

 التعريف هبذا التفسري:
نافع بن أيب وتفسرٌي ل ،ميانليحىي بن  زء فيه تفسري القرآناجل) :بعنوان هذا الكتابط بع 

ستاذ األ( بتحقيق اخلراساينعطاء تفسرٌي لو  ،الزجنيبن خالد سلم تفسرٌي ملو القاريء، نعيم 
 .حكمت بشري يسدكتور: ال

جامع - (هـ491: تالرملي الفقيه ) حممد بن أمحد بن نصرأبو جعفر وهذا اجلزء يرويه 
 ،لرجوع كل األسانيد إليه؛ لكان صحيحاً  عهولو مسي هذا التفسري ابسم جام، -هذا التفسري

 .أثرٍ  (411)ة ئم موعة من اآلاثر الواردة عن السلف تبلغ قرابة أربعهذا التفسري جميف و 
عبد امللك بن احلسن قرأت على أيب منصور حممد بن ) :ابتدأ جامع هذا الكتاب بقوله

سحنون النَـْرسي فيما أذن بن ن حممد بحممد بن أمحد  سنياحل: أخربكم أبو بن خريون قال
ريء على أيب : ق  قال ست ومخسني وأربعمائةٍ  يف سنة بذلكلك روايته وكتب خطه يف لك 

يف فأقر به مسجده  ،مسعون الواعظ بناب الواعظ املعروف احلسن حممد بن أمحد بن إمساعيل
 :قال زبكر حممد بن يونس املعروف ابملطر : حدثنا أبو قال مثائةٍ سنة سبع وعشرين وثال

فر أشعث عن جعثنا قال ميان ثنا حيىي بن بن موهب قال ثنا يزيد قال  حدثنا حممد بن نصر
 .ا.هـ (4)(قال عن سعيد

                                           
، 14/11، وهتذيب الكمال للمزي 9/399انظر ترمجته يف: اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 3)

 .3/419وطبقات احلفاظ للذهب 
 .11 :ىي بن ميان، ص(  تفسري حي4)
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عن قال:  [8التكاثر:]   ﴾ھ ھ ھ ھ ے ﴿) :مث بدأ يف التفسري فقال 
      ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ : يف قوله ثنا أشعث عن جعفر عن سعيد .الصحة

 .(3)(تْ اعَ طَ وأَ  تْ عَ مسِِّّ قال: [4]االنشقاق:
عطاء اخلراساين إبسناد ىل رواية ، مث ينتقل بعد ذلك إتفسري هبذا األسلوبويستمر ال

 : عن عطاء اخلراساين يف قوله ،عن يونس بن يزيد ،ثنا رشدين بن سعد): آخر فيقول
 ﴾ې ې﴿ :ويف قوله .يج السخنضِّ النَّ قال:  [69]هود:   ﴾ې ې ې﴿

هم  :قال [314سف:]يو    ﴾مئ ىئ يئ جب حب﴿ .يسعى وينشطقال:  [34]يوسف:
ما خلق يف ستة  :[4]األنعام:   ﴾ٹ ٹ ٹ ﴿ : ويف قوله .و يعقوب إذ ميكرون بيوسفبن

 .(4)(يوم القيامةما كان بعد ذلك إىل  :قال ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ : يف قوله .أايم
 التعليق

حيىي بن )من طريق كر الرواايت عن السلف كما بلغته الحظ يف هذا التفسري أنه يذ ي
 ؛ وذلك دون ترتيب لآلايت أو(وأيب مسلم الزجني ،وعطاء اخلراساين ،وأيب نعيم ،نميا

 .املروايت
ة ابحلديث د منه من كان له عنايوإمنا يستفي ،أحدٍ  كل    ال يستفيد منه هذا الكتابو 

 .التفسريآاثر السلف يف و 

******** 
  

                                           
 .11 :(  تفسري حيىي بن ميان، ص3)
 .87 :ص ،(  تفسري عطاء اخلراساين4)
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 ه (151)ت:  (تفسري مقاتل بن سليمان): املطلب الثالث

 التعريف بصاحب هذا التفسري:
من أعالم  ي،زدي ابلوالء، البلخمقاتل بن سليمان بن بشري األ، أبو احلسنهو: 

سنة  وتوىف ابلبصرة ،انتقل إىل البصرة، ودخل بغداد فحدث هبا، (بلخ)ن أصله م، املفسرين
 كان مرتوك احلديث.هـ(، و 311)

والناسخ  ،ومتشابه القرآن ،والرد على القدرية ،ونوادر التفسريري الكبري، التفس :من كتبه
 .(3)والوجوه والنظائر ،تاءوالقرا ،واملنسوخ

 :(2)وطريقة مللف فيه التعريف هبذا التفسري
 حمقق الوجوه والنظائر- عبد هللا شحاته :بتحقيق الدكتور يف مصرهذا التفسري ط بع 

  .حىت إن بعض املكتبات اخلاصة ال متلكه اندر التوزيعوهو كتاب ، -بن سليمان ملقاتل
وهذا التفسري هو املعتمد عن مقاتل بن سليمان، وهو الذي وقع فيه الكالم على 

 .لمقات
فذكر من سريوى عنهم التفسري بدون إسناد أو نسبة  ؛ هذا الكتابوقد ذكر طريقته يف

لألقوال إىل قائليها، مث بدأ يف تفسري اآلايت مباشرة دون أن ينسب القول ألحد، وهذا مما 
كاد فال ت ،من الصحابة والتابعني( 11)انتقد على مقاتل، فقد روى التفسري عن ثالثني 

وروايته  ،أن مقاتاًل فيه كالم، فهو متهم ابلكذب إىلابإلضافة  تعرف نسبة القول ألحدهم،
 .هبذا الصنيع ةً لَّ ، فزاد الط ِّني بِّ (1)لال تقب

                                           
، وهتذيب 1/948، واإلرشاد للخليلي 7/461انظر ترمجته يف: الطبقات الكربي البن سعد (  3)

 .31/414، وسري أعالم النبالء للذهب 48/211الكمال للمزي 
سري مقاتل بن سليمان(، من كتاب: )مقاالت يف علوم القرآن ينظر أيضاً: مقال بعنوان: )تف(  4)

 .212-4/227(، للدكتور: مساعد الطيار، 4وأصول التفسري( )

وقال عبد الرمحن بن  .ال يعجبين أن أروي عن مقاتل بن سليمان شيء :قال أمحد بن حنبل(  1)
وهو مرتوك احلديث  :أبو حامتوقال  .حديثه ليس بشيء :وقال حيىي بن معني .ترك الناس حديثه :احلكم

= 
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، ، عن ثالثني رجالً عن مقاتل بن سليمان): -اهلذيل بن حبيب- يقول راوي التفسري
، ومنهم من وافق ه احلرفمن التابعني، منهم من زاد على صاحب رجالً  منهم اثين عشر

، وانفع موىل عشر: عطاء بن أيب رابح، والضحاك بن مزاحم لتفسري، فمن االثينا صاحبه يف
 ، وشهر بنعمر، والزبري، وابن شهاب الزهري، وحممد بن سريين، وابن أيب مليكة ابن

بن  ، وحممد بن علي بن احلسنيحوشب، وعكرمة، وعطية الكويف، وأبو إسحاق الشعب
: أنه مجع املروايت عن أي، (3)(فت هذا الكتاب ألَّ ، حىتعلي، ومن بعد هؤالء قتادة ونظراؤه

 .دون أن ينسب األقوال إىل أصحاهبامث انتخب منها  ،السلف من الصحابة والتابعني
مث )) :من روى عنهم فقال بقيةَ  -أحد رواة هذا التفسري- عبد اخلالق بن احلسنيوذكر 

فقال: إن  وهو أكرب منه؟ سفيان : مل كتب عنقال أبو حممد: قال أيب: فقلت أليب صاحل
: بذلك قال أبو حممد: قال أيب: قال أبو صاحل .ر، فكتب عن الصغار والكبارم ِّ مقاتل ع  

 .(4)((أخربين مقاتل
يورد أنه كما   ويف هذا التفسري جند أنه يورد السند يف وسط التفسري أحياانً، لكنه قليل،

 .نبوية ابإلسنادالحاديث األ
مجيع القرآن، وفيه عناية كبرية بتفسري القرآن ابلقرآن، وبذكر  هذا التفسري علىقد أتى و 

له  النظائر القرآنية، وإذا عرفنا أن مقاتاًل له كتاب يف الوجوه والنظائر؛ فال يستبعد أن يكون
 .عناية هبذا اجلانب يف تفسريه

 أحد الذينصاحبه خصوصاً أخبار بين إسرائيل، ويعترب  ،بقصص اآليأيضاً وفيه عناية 

                                           
= 

: مقاتل بن سليمان أىبقال  :صاحل بن أمحد بن حنبل ، وقال(4/34 للنووي هتذيب األمساء واللغات)
، وذكره (8/111 البن أيب حامت اجلرح والتعديل) روى عنه شيئاً أن أصاحب التفسري ما يعجبىن 

مسعت أاب : وقال أبو بكر األثرميكذب"، ، وقال: "خراساين 147الدارقطين يف الضعفاء واملرتوكني ص: 
عبد هللا هو أمحد بن حنبل يسأل عن مقاتل بن سليمان، فقال: كانت له كتب ينظر فيها، إال إين أرى 

 .(31/417أنه كان له علم ابلقرآن" )اتريخ بغداد 
 .3/43(  تفسري مقاتل بن سليمان 3)
 .3/43(  املصدر السابق 4)
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 .يعتنون ابلرواية عن بين إسرائيل
ن نزل فيهم ومَ  ،مبهمات القرآنأبسباب النزول، و عناية  كذلك  هذا التفسري ويف 

 .لية ملا حيويه هذا التفسريارة مج  إشإمنا هو ، وما ذكرته اوفيه مسائل أخرى غري هذ، اخلطاب
ع إىل حال الرجو ء، وإمنا يستفيد منه املتخصصون يذا التفسري ال يستفيد منه املبتدوه

 .الرواية ومعرفة القول فقط
ويكثر نقل قول مقاتل يف كتب التفسري األخرى، وهى مأخوذة من هذا الكتاب، 

 هكنه ملا اعتقد هذوق صارى األمر أن ينسب هذا التفسري إىل مقاتل حىت ولو كان انقاًل له، ل
 سرون.نسب إليه، وهذا ما جرى عليه املفتفال أبس أن  ال وقال هباقو األ

 :منوذج من تفسري مقاتل
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿  :فأنزل هللا تعاىل))قال عند تفسريه لسورة الفجر: 

-31 ]الفجر:   ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
، ولكن  علىَّ  هذا الفقري هلوانه ت  رْ قَ ، وال أفْـ لكرامته هذا الغينَّ  يت   ما أغن: كالَّ يقول: [36

 .لى هذا الفقري حسابه يوم القيامة، وأهون عهذا الغين يف الدنيا كذلك أردت أن أحسن إىل
: ليس يقول [6-1رح:]الش   ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿  :أخرى مث قال يف سورة

مث ذكر أمية بن خلف ، مث انقطع الكالم، ، وال رخاء إال بعده شدةشدة إال بعدها رخاء من
 :يعىن ﴾ھ﴿ ما األمر كما قال أمية بن خلف: ﴾ھ﴿ :، فقالاجلمحي، وذكر مساوئه

؛ [38-37]الفجر:   ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ :نلك
 :يعىن  [39]الفجر:   ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ ألهنم ال يرجون هبا اآلخرة

وجيمعون املال  [41]الفجر:   ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ ،أتكلون املرياث أكاًل شديداً 
وهو وعيد، وأما  ،ما يؤمنون ابآلخرة ﴾ھ﴿ :مث قال .كنانة ، وهي بلغة مالك بنمجعًا كثرياً 

فاستوت اجلبال مع إذا تركت  :يعين [43]الفجر:   ﴾ۉ ې ې ې ې ى﴿: قوله
وذلك أنه تنشق  [44]الفجر:   ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿ :مث قال .األرض املمدودة

-ة، فيجئ هللادَ على حِّ  ، وتقوم مالئكة كل مساءٍ فتنزل مالئكة كل مساءٍ  ،واألرض  السماوات



48 

 

وكما  [318]األنعام:   ﴾پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿  :قال كما  -وتعاىل  باركت
قياماً  :[431]البقرة:   ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ :قال

عليها  ،جياء هبا يف مسرية مخس مائة عامٍ  [41]الفجر:   ﴾وئ ۇئ ۇئ﴿   :قال .فاً صفو 
حيبسوهنا عن اخلالئق،  قون هبا، متعل ِّ على كل زمام سبعون ألف ملك ،زمام سبعون ألف

بيد كل  ،ار من فيهالن تناثرت ؛دهم، فإذا تكلم أحقرْ ر، وأعينهم مثل البَـ مْ وجوههم مثل اجلَ 
ده من الريش، وهي أخف يف ي، اجلبال وسبعون رأسًا كأمثال ن، عليها ألفارزبةملك منهم مِّ 
، تريد شدة الغضب ، تنظر إىل اخلالئق منقٌ رْ ز   ، وأعينهمس األفاعيؤو س كر ؤو وهلا سبعة ر 

: مث قال .العرش ساق، وجياء هبا حىت تقام على أن تنفلت على اخلالئق من غضب هللا 
 يأمية بن خلف اجلمح :يعين  [41]الفجر:   ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿

 .(3)((واملالئكة إذا عاين الغار

 التعليق
إنـه ال ف ؛إنسـان لـيس عنـده علـمهـذا التفسـري لـو قـرأه  ينتبه إىل أنقصدت هبذا النقل أن 

مـا أحسـن )عـن هـذا التفسـري: بـن املبـارك وهلـذا يقـول ا، ألن فيـه حـق وفيـه ابطـل ،ستفيد منهي
 .(4)(و كان ثقةً ا التفسري لهذ

وأردان أن نتبني الصحيح منها مما هو ليس   ،من كتابهالسابق إىل هذا النموذج  لو نظرانو 
البـد فيـه  يـب  ار، وهـذا أمـر غَ كذلك، جند مثاًل أنه ذكـر أوصـاف املالئكـة الـذين ميسـكون ابلنـ

 .من خرب عن املعصوم
يف احلـــديث  ثبـــتقـــد ف ،ذكـــره أن للنـــار ســـبعون ألـــف زمـــام وجيرهـــا ســـبعون ألـــف ملـــكو 

 .ري ذلك مما ذكره فيحتاج إىل دليلأما غو  ،(1) الصحيح عن ابن مسعود

                                           
 .1/281(  املصدر السابق 3)
 .7/413(  سري أعالم النبالء للذهب 4)
 قال ))قال:  ( من حديث عبد هللا بن مسعود 7121) 8/329 أخرج مسلم يف صحيحه(  1)

  يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا((. :رسول هللا 
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ل، وإمنـــا مل يـــؤو ِّ    [44]الفجـــر:   ﴾ى ائ﴿ :عنـــدما ذكـــر قولـــه تعـــاىلأنـــه  نالحـــظ أيضـــاً و 
 .ذلك، فنقبل منه هذا القول لصحته أثبت اجمليء واستدل على

******** 
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 ه (161)ت:  (تفسري سفيان الثور ): املطلب الرابع

 التعريف بصاحب هذا التفسري:
عبـد منـاة، مـن  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بين ثور بنأبو عبد هللا هو: 

ولـد ونشـأ يف  ،كان سيد أهل زمانه يف علـوم الـدين والتقـوىو  ،أمري املؤمنني يف احلديث، مضر
 هـ(.363سنة ) انتقل إىل البصرة فمات فيها مستخفياً مث  الكوفة،

، وكتــــــاب يف -يثكالمهـــــا يف احلــــــد- واجلــــــامع الصــــــغري ،اجلــــــامع الكبـــــري ه:مـــــن كتبــــــ
 .(3)الفرائض

 التعريف هبذا التفسري وطريقة مللفه فيه:
يهـا نقــص لكـن هـذه النســخة ف ،ولـيس جمموعــاً ، عـن نسـخة أصــليةطبـع هـذا الكتــاب 

وطبـع ابسـم  ،عرشـي، وس ـرق يف مكتبـات لبنـان امتياز علي   :، وقد حققهمن أوهلا ومن آخرها
 ة.لكن طبعته قدمي ،ىل اآلنألسواق إزال موجوداً يف اي، وال حمققيها أحد

ــــدبداللــــة قولــــه  ؛وقــــد اســــتظهر احملقــــق أنــــه لســــفيان الثــــوري    هللا تفســــري قــــول عن
ســـفيان: عـــن أبيـــه ســـعيد ) :[361]البقـــرة:   ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿

اتضــح مــن االســم أنــه ســفيان الثــوري، واســتظهر أيضــاً أنــه ف ،(4)(عــن أيب الضــحىبــن مســروق 
كر يف كتب الـرتاجم أن تلميـذه من رواية تلميذه أىب حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وقد ذ  

 .(2)ه الثعلب أيضاً يف مقدمة تفسريهرواو ، (1)له كتاب يف التفسريهذا 
  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :قوله  عنديده أسان جاء يف أحدو 

إبراهيم عن سعيد  ن عن أيب اهليثم عناحدثنا حممد ثنا أبو حذيفة ثنا سفي): [321]الصافات:
                                           

، واجلرح والتعديل البن أيب حامت 114-6/111انظر ترمجته يف: الطبقات الكربى البن سعد (  3)
 .416-7/411، وسري أعالم النبالء للذهب 394-3/391، والثقات للعجلي 3/11-341

 .12: (  مقدمة احملقق: امتياز علي عرشي؛ لتفسري سفيان الثوري، ص4)
 .تتبعت كتب الرتاجم وغريها فلم أقف على من ذكر لتلميذه هذا تفسرياً أقول: (  1)

 .3/84والبيان  الكشف  (2)
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 .(3)(من املصلني :قال [321]الصافات: ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :بن جبري يف قوله
 من أتباع التابعني فروايته لكونه والتابعني مسندًة، و  وقد حكى الثوري أقوال الصحابة 

 .تكون عن الصحابة وعن التابعني غالباً 
ليس يف هذا و  (،كذا  :سفيان) قوله: أو ،(ويبتدأ تفسريه غالبًا بقوله: )قال سفيان

كما ذكرت - حتقيق الرواايت يستفاد منه يف هو كتاب رواية،وإمنا وال نقاش، التفسري ترجيح 
 .-اجملموع فيه تفسري حيىي بن ميانذلك عند احلديث على اجلزء 

 الثور : ج من تفسري سفيانمنوذ 
ـــه يف :ناســـفي)): تفســـري ســـورة املؤمنـــونيف قـــال  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ :قول

   ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: عــــــــــــن جماهــــــــــــد ن عــــــــــــن ليــــــــــــثاســــــــــــفي. [34]املؤمنــــــــــــون:   ﴾ڱ ڱ

عــــن حيــــىي بــــن  :ناســــفي .[22]املؤمنــــون:   ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ قولــــه: ن يفاســــفي. [32]املؤمنــــون:
   ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿   قولـــــــــه: ســــــــعيد عـــــــــن ســـــــــعيد بــــــــن املســـــــــيب يف

ڃ چ چ چ چ ﴿ :ن عن العالء بن عبد الكرمي عن جماهـد يف قولـهاسفي .[11]املؤمنون:

ن عــن علقمــة بــن اســفي أعمــال ال بــد أن يعملوهــا. :قــال. [61]املؤمنــون:   ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ
أخـــذوا يـــوم بـــدر  :قـــال. [62]املؤمنـــون:   (ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ :مرثـــد عـــن جماهـــد يف قولـــه

  [67]املؤمنـون:   ﴾ں ں﴿ قولـه: ن عن حصني عـن سـعيد بـن جبـري يفاسفي .ابلسيوف
 ﴾ڻ ڻ﴿قولـه: ن عـن حصـني عـن سـعيد بـن جبـري يف اسـفي .مسـتكربين ابحلـرم :قال

ے ﴿ :ن عن رجل عن عبد الرمحن بـن أيب ليلـى يف قولـهاسفي .وكان وتقولون غري احلق تدبرون

 .(4)(قد عرفوه ولكنهم حسدوه :قال [69]املؤمنون:   ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
 التعليق

، فهـو مـا نقـل عنـه أيضـاً رأي سـفيان، وفيـه  يتضح من هـذا النمـوذج أن هـذا التفسـري فيـه
                                           

 .412: (  تفسري سفيان الثوري، ص3)
 .437: (  املصدر السابق، ص4)
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 .بني الرأي واألثر ابلنسبة لسفيانخلط 

******** 
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 (1)(ه 211)ت:  ليحىي بن سالم البصر ( آنتفسري القر ): املطلب اخلامس

  التعريف مبللف هذا التفسري:
 ،فريقياإل مث البصري ربيعة، تيم من ابلوالء، التيمي ثعلبة، أيب بن سالم بن حيىيهو: 

 ابلكوفة، لدو   ،عنهم وروى التابعني من عشرين حنو أدرك واللغة، ابحلديث عاملٌ  ،فقيهٌ  ،مفسرٌ 
 إفريقية إىل ومنها مصر، إىل ورحل ،إليها سبون   هبا فنشأ البصرة، إىل أبيه عم وانتقل

 .(4)هـ(411سنة ) صرمب  احلج من عودته يف فتويف عمره، آخر يف وحج ،فاستوطنها

 :(3)ف هبذا التفسري وطريقة مللفه فيهالتعري
كتابـــه بعـــض   ورد يف ذا، لـــعـــن علمـــاء البصـــرةوالنحـــو  التفســـري أخـــذ حيـــىي بـــن ســـالم أواًل: -
 شــامل للقــرآنالتفســري اليف  علــم النحــو بــذلك مــن أوائــل مــن أدخلــواي عــد  و  اإلعرابيــة، ملســائلا

، وال يعرتض على ذلك بكتب أدخل كاتبوها فيها اإلعراب كمعاين القرآن للفـراء )ت: الكرمي
هـ(، فإن احلـديث هنـا عـن كتـاب تكاملـت فيـه 431هـ(، ومعاين القرآن لألخفش )ت: 417

 .ادة التفسرييةامل
                                           

حديث الدكتور: مساعد، يف الدورة عن تفسري ابن سالم مل يكن يف هذا املوضع، وإمنا حتدث عن (  3)
ليث تفسري ابن سالم وخمتصريه )هود بن حمكم، وابن أيب زمنني( يف كتب القرن الرابع بعد تفسري أيب ال

السمرقندي مباشرة، وذكر أنه أجَّل احلديث عن تفسري ابن سالم لكونه خمطوطاً، وكان سبب إدراجه يف 
القرن الرابع وفاة ابن زمنني، فأضاف إليه خمتصر هود بن حمكم لبيان الفرق بينهما يف العقيدة، وقد 

صريه لتناسب احلديث وضعت تفسري ابن سالم هنا ليكون الكتاب مرتبًا على القرون، وقرنته مبخت
 عليهما هنا.

، 19-17، وطبقات علماء إفريقية ص: 9/311انظر ترمجته يف: اجلرح والتعديل البن أيب حامت (  4)
 .4/173، وطبقات املفسرين للداودي 197-9/196وسري أعالم النبالء للذهب 

(، للدكتور: 4فسري( )ينظر: املقاالت التالية من كتاب: )مقاالت يف علوم القرآن وأصول الت(  1)
 مساعد الطيار:

 .119-3/118)حول تفسري ابن سالم(،  -3

 .262-4/211)تفسري حيىي بن سالم وخمَتصراه(،  -4
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 وذلـك لتقـدم وفاتـه، فهـو يف عصـر اإلسـناد،اعتمد اإلسناد يف روايتـه عـن املفسـرين، اثنياً:  -
 .بعض األحاديث املرفوعة إىل النب أحياانً يورد و 

لكوهنمـا  ؛(هــ337(، وقتـادة )ت:هــ331)ت: البصـري عن احلسـن  النقلمن  أكثرَ  اثلثاً: -
(، والكلـــب هــــ311(، وعكرمـــة )ت:هــــ312جماهـــد )ت:  عـــن كمـــا روى،  مـــن أعـــالم البصـــرة

 (، وغريهم.هـ326)ت: 
ملــن  ا، ولكونــه متقـدماً فإنــه يــورد القــراءات دون نســبةالقــراءات وتوجيههــيــراد اعتـىن إباثلث  اً:  -

 [42]التكــوير:   ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد قولــه  ،قــرأ هبــا

يبخــل علــيكم بــه، وبعضــهم يقــرأ  : ببخيــل﴾ (ۇ﴿الــوحي. : ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿)قــال: 
  .(4)(مبتهم؛ أي: (3)﴾بِّظَنِّني﴿
ومثال ذلك ما ذكره عند ، (قال حيىي)تفسريه أو تعليقه أو استنباطه بقوله:  يصد ِّررابعاً:  -

ڇ ڍ ڍ ﴿ ) قال:اآلية،  إىل آخر [63]النور:   ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ :قول هللا 

وال أيكل يف ا ً ، كان الرجل ال يتضيَّف أحدالبيوت زماانً  نعتتفسري قتادة، قال: م   ﴾ڌ
ٹ ڤ ﴿قال حيىي: بلغين أن ذلك حني نزلت هذه اآلية:  من ذلك. اً بيت غريه أتمث  

قال قتادة: فكان أول من  .[49]النساء:   ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
ڑ ک ک ک ﴿ .األعمى واألعرج واملريض، مثَّ رخَّص لعامَّة املؤمنني رخَّص هللا له

ھ ھ ے ﴿فقوله: ، ﴾ۓ ۓ﴿  :إىل قوله ﴾ک گ گ

وقوله:  قال بعضهم: هم اململوكون الذين هم خزنة على بيوت مواليهم. ﴾ے
فيخرج  ،يعين: فيأكل منه صديقه يل للحسن: الرجل يدخل على الرجلق ﴾ۓ﴿

فقال: ك ْل من طعام  خر الشيء من الطعام يف البيت، فيأكل منه؟الرجل من بيته، ويرى اآل
 تَ نْ أَ "إمنا قال:  فرأيت النب  قال حيىي: مل يذكر هللا يف هذه اآلية بيت االبن، أخيك.

                                           
 (  أي ابلظاء املشالة.3)
 .1/313(  تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني 4)



55 

 

 .(4)(من هذه اآلية (3)"كَ يْ بِّ ألَِّ  كَ ال  مَ وَ 
 عنـــه يف كتــــب التفســــري املســــندة؛ نقــــوالً جنــــد ال  ا التفســـري إال إننــــاتقــــد م هــــذ مـــعخامس    اً:  -

ويظهــر أن ســبب (، وغريمهــا، هـــ147 (، وابــن أيب حــامت )ت:هـــ131كتفســري الطــربي )ت: 
كـذلك ( هـ933 ومل ي فِّد منه السيوطي )ت:، م انتشاره يف املشرق العريب يف عصرمهاعد ذلك

يف بيان  العجاب) :ابهحجر قد أشار إليه يف كتن وإن كان اب، -مع أتخره- (الدر املنثور) يف
ثــر ومنهــا تفســري حيــىي بــن ســالم املغــريب، وهــو كبــري يف حنــو ســتة أســفار، أك): فقــال األسـباب(

، وشــيوخه مثــل ةاحلــديث، وفيمــا يرويــه منــاكري كثــري  ، وهــو لــني ِّ فيــه النقــل عــن التــابعني وغــريهم
 .(1)(سعيد بن أيب عروبة ومالك والثوري

وقـد  من أول من استفاد من تفسري حيىي بن سـالم، (هـ211: ت)املاوردي  يعترب: سادساً  -
هـ(، فكأن تفسـري حيـىي ابـن سـالم 147هـ( وتويف ابن أيب حامت سنة )131تويف الطربي سنة )

 مل ينتشر إال بعد وفاة هذين الرجلني املعتنني ابإلسناد.

، وميكن ملن أراد البحث عن (2)(بن سالم)قال حيىي عبارته كثرياً بقوله: املاوردي ر ويصد ِّ 
إضـافة إىل - ورديتفسـري املـا يعتمـد علـىمروايت حيىي بن سالم ودراسـتها دراسـة تفسـريية أن 

 .-بعض الكتب اليت سنذكرها بعد قليل
)ت:  والقــــرطب ،هـــــ(197)ت:  كــــابن اجلــــوزي؛ونقــــل بعــــض املفســــرين عــــن املاوردي

 ا منه يف نقل تفسري حيىي بن سالم.استفاد؛ وألهنما اعتمدا تفسري املاوردي ،هـ(673
 هــــ(222)ت:   عمـــرو الـــداينأيب د بعـــض الـــرواايت ليحـــىي بـــن ســـالم يف كتـــبتوجـــو 
يــروي ابلســند عــن حيــىي بــن ســالم تفاســري وآاثر ، وكثــرياً مــا (1)-وإن كانــت قليلــة- أيضــاً 

                                           
 (.6914) 33/111 (  أخرجه أمحد يف مسنده3)
 .3/264(  تفسري حيىي بن سالم 4)
 .3/439البن حجر  ،العجاب يف بيان األسباب ( 1)
 .1/321، و2/17ينظر أمثلة لذلك يف: النكت والعيون للماوردي (  2)
، 411، 21، 44ينظر من أمثلة ذلك يف كتب أيب عمرو الداين: املكتفى يف الوقف واالبتدا ص: (  1)

جالء ووضوح  ظهر بكل. يقول الدكتور: سامل اجلكين: )2/3713، و3/211وجامع البيان 
= 



56 

 

 وحيىي بن سالم مغريب كذلك. -كما هو معلوم-نبوية، والداين مغريب 
ملغاربة الـذين درسـوا حيـاة حيـىي بـن سـالم أرادوا أن يثبتـوا أن الطـربي نقـل عـن وبعض ا

يف  عنـد الطـربي عـن حيـىي بـن سـالم إال نقـٌل واحـدٌ ، والواقع أنه ال يوجـد (3)حيىي بن سالم
، أمــا مــن خــالل تفســرياته فــال يوجــد عنــد الطــربي أي نقــل تفســريي عــن (4)لة فقهيــةمســأ

 حيىي بن سالم.
******** 

؛ أنيت اآلن للحديث هـ(411)ت:  أن حتدثنا عن تفسري حيىي بن سالم البصريوبعد 
عن تفسريين متعلقني به من جهة كوهنما خمتصران، ولكنهما خمتلفان يف العقيدة، فاألول: 

، والكتاب اآلخر ألحد أئمة السنة اإلمام أيب هـ(481)ت:  تفسري هود بن حمكم اإلابضي
(، وكال الكتابني مطبوع هـ199 :ت) -شيخ قرطبة- أيب زمنني عبد هللا حممد بن عبد هللا بن

 ومتداول.
  

                                           
= 

يف كتاب الداين -رمحه هللا-املكانة املهمة اليت انهلا شيخ املفسرين املغاربة اإلمام حيىي بن سالَّم
وذلك من خالل املادة العلمية الوافرة اليت جاءت عنه، فال تكاد جتد مسألة تفسريية  "املكتفى"

يف التفسري -رمحه هللا-الداين عنه بلغت مروايت...  اعتىن هبا الداين إال وجتد ذكر ابن سالَّم معها
حبث " )مروية ما بني مسندة أو موقوفة (54)أربعة ومخسني  "املكتفى يف الوقف واالبتدا"يف كتابه 
رًا من خالل كتابه الكتفى يف الوقف واالبتدا"، جملة كلية اآلداب، منشور  بعنوان: "الداين مفس ِّ

أقوال الة ماجستري جبامعة أم القرى، بعنوان: ، وقد نوقشت رس(37جبامعة أسيوط، مبصر، العدد 
   .عبد اهلادي الشمراين، للباحث: وآراء أيب عمرو الداين يف التفسري

، ونقلته عنه 49-48ومنهم الشيخ: حممد الفاضل بن عاشور، يف )التفسري ورجاله( ص: (  3)
 .3/31الدكتورة: هند شلب يف مقدمة حتقيقها لتفسري حيىي بن سالم 

 (.1271) 1/311انظر: جامع البيان للطربي (  4)
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ه (281)ت:  اإلابضي ار وَّ اهلَ هود بن حم َك يم  (كتاب هللا العزيزتفسري  )-أ  

 :سريالتعريف مبللف هذا التف
اإلابضي عقيدًة، وهي فرقة معروفة من فرق هو: هود بن حمكم بن هود اهلوار ِّي، 

أخذ العلم يف طفولته عن والده بعد حفظه للقرآن، و نشأ يف قبيلة هوَّارة الرببرية، اخلوارج. 
وكانت  ،وتفقه يف حلقات العلم اليت كانت تعقد ابملساجد يف القرى اجلبلية، أو يف البوادي

 .(3)هـ(481)نة س وفاته

 :(2)ف هبذا التفسري وطريقة مللفه فيهالتعري
ألنه يف احلقيقة اختصار غري واضح لكتاب  ؛قيمة تفسريية كبريةليس هلذا الكتاب  أواًل: -

، فهو اختصار هـ(199)ت:  ، خالفًا الختصار ابن أيب زمننيهـ(411)ت:  حيىي بن سالم
رف يف عبارات حيىي بن سالم، أما هود بن أو حيابن أيب زمنني منظم وواضح، ومل يضف 

 لك سأركز على هذه القضية املهمة.حمكم فقد تصرف يف عباراته مبا يوافق معتقده، ولذ
، ومل يرتك حلاج بن سعيد شريفيابوقد حقق هذا الكتاب حمقق جزائري إابضي امسه: 

مؤونة تتبع إشكاالت قضية تتعلق بعقيدة اإلابضية إال أشار إليها يف احلاشية، فكفاان بذلك 
ستخالص هذه العقيدة اإلابضية عند املؤلف، ولذلك اعتمدت على كالم احملقق يف هذا ا

 .القضية
وقد تنبه احملقق إىل هذه من تفسري حيىي ابن سالم، يبني هود بن حمكم أنه استفاد  مل اثنياً: -

ا هو هذا الكتاب إمنإىل أن  خريةدمة حتقيقه، وتوصل يف النتيجة األيف مقالقضية وذكرها 
 .خمتصر لتفسري حيىي بن سالم

                                           
انظر ترمجته يف: اجلواهر املنتقاة يف إمتام ما أخل به كتاب الطبقات، أليب الفضل الربادي اإلابضي، (  3)

، ومقدمة: ابحلاج بن سعيد شريفي، 118، ومعجم أعالم اجلزائر لعادل نويهض، ص: 29ص: 
 .21-3/1يف حتقيقه لتفسري هود بن حمكم 

ينظر أيضاً: مقال بعنوان: )تفسري حيىي بن سالم وخمَتصراه(، من كتاب: )مقاالت يف علوم القرآن   (4)
 .262-4/211(، للدكتور: مساعد الطيار، 4وأصول التفسري( )
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فاملالحظ أنه حيذف األحاديث اليت مل تصحَّ عنده، واليت ال تتفق )حمقق الكتاب:  ولقي
ۀ ﴿  : 87لقد حذف أحاديث يف تفسري قوله تعاىل من سورة مرمي، اآلية ، مع أصول مذهبه

 وهي أحاديث يف الشفاعة.  [87]مرمي:   ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
پ ڀ ڀ ﴿ وحذف أحاديث متتابعة يف تفسري قوله تعاىل من أوائل سورة احلجر: 

من مس  وا ابجلهنميني، أو  وهي أحاديث حول [4جر:]احل   ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 .(3)(بعتقاء الرمحن، مل تصحَّ عنده كذلك

فيالحظ أنه حذف هذه األحاديث لعدم صحتها عنده من جهة الرأي وليس من جهة 
هذه  النقل، وذلك لتوافق معتقده اإلابضي يف تكفري أصحاب الكبائر، فهم ال يرون صحة

 .(4)راألحاديث الدالة على خروج أصحاب الكبائر من النا
حمقق الكتاب من عيوب  اوقد عدَّمهحذف األسانيد، واختصر كثريًا من اآلاثر،  اثلثاً: -

 هذا املختصر.
 غريه معوقد يذكر هذه العبارة  ،(قال بعضهم) :هقولب بن سالم حيىي كالمَ  يذكر رابعاً: -

 .فاملقصود حيىي بن سالم ؛هالغالب إذا ذكر يف اه لكن
اعتقاد يف خمتصره، وقد تتبعه  وأراء اإلابضية من فقه آبعض املؤلف أدخل  خامساً: -

 . مواطن ذلكاحملقق، وبنيَّ 
فإمنا يقصد هبا علماء  من الشيخ اهلواري، "أصحابنا" إذا وردت كلمة)احملقق:  يقول
حكام خاصة؛ يذكر جابر بن زيد، ألأبمسائهم عند تفسري بعض آايت ا وسيذكرهم اإلابضية،

 .(1)("والعامة من فقهائنا"ويزيد أحيااًن:  وأاب عبيد مسلم بن أيب كرمية.
 تفسري ذكره عند، ما عتقدهبن سالم ليوافق محيىي من تفسري  ه املؤلفغريَّ ومن أمثلة ما 

                                           
 .3/17مقدمة احملقق لتفسري هود بن حمكم (  3)
م، 3944جنبار، عام ، مطبعة السلطانية ز 6/1ينظر: قاموس الشريعة جلميل بن مخيس السعدي (  4)

، ومنهج الطالبني وبالغ الراغبني خلميس بن سعيد 179مشارق أنوار العقول للساملي ص: 
 .3/141الرستايف 

 .3/83حاشية مقدمة تفسري هود بن حمكم (  1)
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فسرها حيىي بن سالم بقوله: فقد ، [33]البقرة:   ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿   :قوله 
ک گ گ گ گ ڳ ﴿قوله: ): يف اختصارههود بن حمكم فقال  ، أما(ال تشركوا)و 

وأوردها ابن أيب زمنني يف اختصاره كما هي عند ، (ابلعمل ابملعصية [33]البقرة:   ﴾ڳ
 .(3)حيىي بن سالم

- ... وهذا تفسري ابن سالم وال شكَّ ) :كتاب هود بن حمكم يف مقدمتهقق  حمل و قي
- "عو  ،وق، د"أو من زايدة مما أثبته من  ويلجاء من تغيري يف التأوما  ،-: ال تشركوايقصد

وهذا منوذج من عمله يف كامل الكتاب، ، ، فهو للشيخ هود اهلواري-يقصد نسخ املخطوط
فما جاء يف تفسري ابن سالم موافًقا ألصول اإلابضية أثبته، وما خالفها حذفه وأثبت مكانه 

 .(4)(ميان والكفر، ويف مسائل أخرى من مسائل اخلالفما وافق رأي اإلابضية يف مسألة اإل
قق الكتاب رأى غري ذلك أول تفسري لإلابضية، وإن كان حم يعترب هذا التفسري سادساً: -

إننا ال نعلم لإلابضية تفاسري كاملة لكتاب هللا قبل اهلواري إال تفسريًا ي نسب  إىل ) :فقال
مام عبد الوهاب، وليس ببعيد أن يكون اهلواري قد وآخر إىل اإل ،اإلمام عبد الرمحن بن رستم

شيء من تفسرييهما حىت نتمكن  عليهما. وليس بني أيدينا اآلن فيما حبثت وعلمت اطَّلع
أما أبو املنيب حممد بن ، شاٍف يف املوضوع من املقارنة بني هذه التفاسري، وخنرج جبوابٍ 

 .(1)(ه ترك أثرًا مكتواًب يف التفسرينأذي انظر املعتزلة، فلم يؤثر عنه اينس، املفسر ال

تفسري لإلابضية، فما الذي يدعو هود  هناك ابلفعلوهذا الكالم فيه نظر؛ ألنه لو كان 
سري فقد كان من األوىل أن يعتمد على تف !؟إىل أن خيتصر كتاب حيىي بن سالم بن حمكم

فقهية مث خيتصره ويدخل تفسري خيالف منهجه ومعتقده وآراءه الأئمته، بداًل من أن أييت إىل 
 .وهللا أعلم ، أول تفسري لإلابضيةعليه اآلراء اخلاصة به، وهلذا فيعترب هذا التفسري

فلريجع إىل مقدمة  ؛هذا ما ميكن ذكره ابختصار عن هذا الكتاب، ومن أراد االستزادة
 .قق ففيها مجلة مما يتعلق مبنهج املؤلفاحمل

                                           
(3  )3/344. 

(4  )3/82. 
(1)  3/81 . 
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 منوذج من تفسري هود بن حمكم:
 ﴿ ،مـــن املنـــافقني :يأ [31]األحــزاب:   ﴾ھ ھ ھ ے﴿ :قولـــه ): لـــفقــال املؤ 

. قــــــال الكلــــــب: ملــــــا رأى يقولــــــه املنــــــافقون بعضــــــهم لــــــبعض،  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
املنــــافقون األحــــزاب؛ َجب نــــوا، وقــــال بعضــــهم لــــبعض: ال مقــــام لكــــم مــــع هــــؤالء، فــــارجعوا إىل 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )قــــــومكم، يعنــــــون املشــــــركني، فاســــــتأمنوهم. قــــــال: 

أي: خاليــــة خنــــاف عليهــــا الســــرق، يف تفســــري الكلــــب، ويف تفســــري  [11]األحرررر ا :( ۋ
 .(3)(احلسن: ضائعة، وهو واحد

 التعليق
هــود بــن غالبــاً عبــارة حيــىي بــن ســالم، لكــن كمــا يالحــظ فقولــه هنــا: )وهــو واحــد( هــذه 

 حمكم ال مييز عبارات حيىي.
***** 

ۉ ې ې ﴿ :يقولون ﴾ۋ ۅ ۅ﴿ :قال هللا .إن خليناها ضاعت :قولونيمث قال: )

لــو دخــل علــيهم أبــو  ي:أ [32]األحــزاب:   ﴾ى ى ائ ائ ەئ﴿ال: . قــ ﴾ې ې
طلبـت  :يأ ﴾ەئ وئ﴿ .املدينـة :يعـين ،نواحيهـا مـني: أ ﴾ائ ەئ﴿ .سفيان ومن معه

وهـــــى  ،رجـــــع الضـــــمري إىل الفتنـــــة .هـــــاءو جلا :يأ ﴾ۇئ﴿ .الشـــــرك :يأ ﴾وئ﴿مـــــنهم 
يعين ، ألعطوها :يأ ﴾آلتوها﴿مثقلة ممدودة ومن قرأها  ،الشرك على تفسري من قرأها خفيفة

وهـــذه اآليـــة تقضـــي بـــني  .﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿الفتنـــة، وهـــي الشـــرك، ألعطوهـــا إايهـــم. 
 :راق ومل يكـابروا عقـوهلم؛ إذ يقـولتنفي عن املنـافقني الشـرك، إن أبقـى هللا أهـل الفـ. املختلفني

 املنــافقني، والفتنــة :يعــين [32]األحــزاب:   ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿
أي: جلاءوهــا وألعطوهــا. فكيــف ي ســأل ون الشــرَك وهــم عليــه، وكيــف  ﴾ۇئ﴿الشــرك،  :تعــين

جييئــون إىل الشــرك ويعطونــه مــن طلبــه مــنهم وهــم عليــه، فليت ــق هللا أهــل  الفــراق لنــا وليعلمــوا أن 

                                           
(3  )1/118. 
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املنــافقني ليســوا مبشــركني، وقــد بــر أهم هللا مــن الشــرك يف هــذه اآليــة وأخــرب أهنــم لــو دخــل علــيهم 
. مـا طارها، يعين من نواحيها، مث سئلوا الفتنـة أي: الشـرك ألتوهـا، أي: ألعطوهـا وألتـوهمن أق

 .(أبني هذا بنعمة هللا وحبمده
 التعليق

)أهـــل يف مســـألة مرتبطـــة ابإلميـــان والكفـــر، ويســـميهم يـــرد علـــى أهـــل الســـنة بـــذلك كأنـــه 
 ، أي املفارقني له.(الفراق

***** 
ذكــــروا  [31]األحــــزاب:   ﴾ی جئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ :قولــــه)مث قــــال: 

حئ مئ ﴿ومل نبايعه على املوت.  ،أن ال نفرَّ  أن جابر بن عبد هللا قال: ابيعنا رسول هللا 

ٱ ٻ ﴿ قــال: .عهــد الــذي مل ي ــوف ِّ بــه املنــافقونأي: يســأهلم هللا عــن ذلــك ال ﴾ىئ يئ جب

ٺ ﴿: يف الـــدنيا أي [36]األحـــزاب:   ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٻ

 .(3)(أي: إىل آجالكم  ﴾ٺ ٺ

 التعليق
سنتناول هذا املوضع أيضًا عند دراسة تفسري ابن أيب زمنني ليتضح الفرق بني 

ق معتقده، خالفًا البن أيب زاد هود بن حمكم بعض الزايدات لتواف اختصاريهما، ونرى  كيف
 .زمنني

********  

                                           
(3  )1/118-119. 
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 ه (399)ت:  بن أب زمنني( الالقرآن العزيز تفسري)-ب

 التعريف مبللف هذا التفسري:
اإلمام  حممد بن عبد هللا بن عيسى بن أيب زمنني املري إلبريي،هو: أبو عبد هللا 

دثني والفقهاء الراسخني يف أصله من العدوة من نفزة، كان من كبار احمل الفقيه الزاهد القدوة،
 العلم.

له تصانيف انفعة؛ منها: املنتخب يف األحكام، واملغرب يف اختصار املدونة وشرح 
ابن مزين للموطأ، واملشتمل يف علم الواثئق، وحياة  مشكها، واملهذب يف اختصار شرح

 وهو الكتاب-القلوب يف الرقائق والزهد، وأصول السنة، وخمتصر تفسري ابن سالم للقرآن 
 .(3)، إىل غري ذلك من الكتب والتصانيف النافعة-الذي حنن بصدد دراسته اآلن

 :(2)ف هبذا التفسري وطريقة مللفه فيهالتعري
واملادة التفسريية  ، وعباراته سهلة وواضحة،من التفاسري املتوسطةهذا الكتاب  يعترب أواًل: -

 ، فيمكن االستفادة منه.فيه متكاملة
ذكرت  كما- اختصر ابن أيب زمنني هذا الكتاب من تفسري حيىي بن سالم البصري اثنياً: -

 :(1)ع ذلك إىلفأرجَ  هلذا التفسريصاره تسبب اخيف مقدمته وقد ذكر  ،-سابقاً 

 .حيىي بن سالم كثري يف تفسريالتكرار ال  - أ

 ألحاديث يقوم علم التفسري بدوهنا. حيىي بن سالم كرذِّ  - ب

، وهذه مشكلة قائمة يف كل زمان، وكل عامل الطالبني للعلوم يف زمانه طقلة نشا - ت
أتنشطون ): ل اإلمام ابن جرير الطربي ألصحابهيشتكي هذه املشكلة، كما قا

                                           
-87، وبغية امللتمس للضب ص: 672-2/674ضي عياض انظر ترمجته يف: ترتيب املدارك للقا ( 3)

 .389-37/388، وسري أعالم النبالء للذهب 91-89، وطبقات املفسرين للسيوطي ص: 88
ينظر أيضاً: مقال بعنوان: )تفسري حيىي بن سالم وخمَتصراه(، من كتاب: )مقاالت يف علوم القرآن (  4)

 .262-4/211 (، للدكتور: مساعد الطيار4وأصول التفسري( )

 .3/333ينظر: مقدمة تفسري ابن أيب زمنني (  1)
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م يكون قدره؟ قال: ثالثون ألف ورقة، فقالوا: هذا مما لتفسري القرآن؟ قالوا: ك
تفىن األعمار قبل متامه، فاختصره يف حنو ثالثة آالف ورقة. مث قال: تنشطون 
لتاريخ العامل من آدم إىل وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر حنوا مما ذكره يف 

يف حنو مما  فاختصره .إان هلل ماتت اهلمم التفسري، فأجابوه مبثل ذلك، فقال:
 .زال يف األمة خري كثري وهلل احلمد واملنةكن ال يل ،(3)(اختصر التفسري

ما اليت رآها تنقص تفسري حيىي بن سالم، فذكر  أضاف ابن أيب زمنني بعض األمور اثلثاً: -
أضاف كثريًا مما مل يذكره من اللغة والنحو على ما نقل عن النحويني ، و مل يفسره حيىي

استفاد من أولئك بذلك يقرر أنه كأنه ، و  التأويلء يفالسالكني ملناهج الفقهاوأصحاب اللغة 
 .؛ فلم أيخذ ممن خالف علماء السنةاللغويني الذين سلكوا مناهج الفقهاء يف التأويل

 األصلبني  ولذلك ميكن أن نفرق، (قال حممد): زايداته بقولهابن أيب زمنني وقد ميَّز 
د بن حمكم، فإنه مل يذكر ما يدل على ، خالفاً الختصار هو ليهبني ما زاده عو  -تفسري حيىي-

 .-كما ذكرت سابقاً - زايداته
االستشهاد للمعاين اللغوية ابلشعر، : ابن أيب زمنني يت زادهاال الزايدات املهمةومن 

 ،[4]االنشقاق:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿  : هللا قولتفسري عند ما ذكره ذلك أمثلة ومن 
صم  إذا مسعوا  قال حممد: يقال: أذِّنت  للشيءِّ آَذن  أََذاًن: إذا مسعت. قال الشاعر:): قال

 .(4)(وإن ذ كِّرت  بسوٍء عندهم أذِّنوا * خريًا ذ كرت  به
، ر السلفآاثنقل ب املؤلف اعتىنمتيَّز هذا التفسري أبنه من التفاسري املتقدمة، وقد  رابعاً: -

 .-الذي مل يطبع بعد كامالً - وخاصة على تفسري حيىي بن سالم
أئمة من -رمحه هللا-هر تصِّ التأويالت املنحرفة، وذلك ألن خممن  َسلِّم هذا الكتاب خامساً: -

 .أهل السنة واجلماعة
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿   : هللا تفسري قول عند ذكرهومن أمثلة ذلك ما 

                                           
 .6/4224ينظر: معجم األدابء لياقوت (  3)
 .4/117(  تفسري بن أيب زمنني 4)
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     :﴾ے ے﴿))-والكالم ليحىي-:قال ،[1]العنكبوت: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ۆ ﴿ مبا أظهروا من اإلميان.: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿اختربان. 

الذين يظهرون اإلميان، وقلوهبم على الكفر، وهم املنافقون، وهذا علم  يعين :﴾ۆ ۈ
 .(3)(الفعال

معىن علم الفعال: العلم الذي تقوم به احلجة، وعليه يكون اجلزاء،  ل حممد:قا)ل: مث قا
 (.خلقهما الكاذب قبلو وقد علم هللا الصادق 

 التعليق
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ :علم هللا تعاىل ابملوجودات قبل خلقها، وقوله تعاىل

 .ليس علماً جديداً، وإمنا هو علم مرتبط حبدوث هذا احلدث :﴾ۆ ۈ
 يتميز أيضاً بسالسة عباراته ووضوحها وعدم غموضها. :سادساً  -
والزايدات املهمة اليت زادها من االستشهاد ابلشعر  متيز مبا فيه من االختصار سابعاً: -

قال:  [2]االنشقاق:( ٺ ٺ ٿ ٿ)ذلك ما ذكره عند قول هللا سبحانه: وغريه، ومن 
ْثل  اأْل وىَل. ) : أَ  هَِّي مِّ . قَاَل الشَّاعِّر  قَاَل حم َمٌَّد: يـ َقال  ص م  : ذِّْنت  لِّلشَّْيءِّ آَذن  أََذاًن إَِّذا اْسَتْمَعت 

 .(4)َوإِّْن ذ كِّْرت  بِّس وٍء عِّْنَده ْم أَذِّن وا( * مسِّع وا َخيـْرًا ذ كِّْرت  بِّهِّ  إَِّذا
يف نقله لتوجيه القراءات، خصوصًا من تفسري أيب عبيد  متيز املؤلف متيزًا واضحاً  اثمناً: -

پ ڀ ڀ ڀ ﴿ :قوله  ما ذكره عند ، ومن أمثلة ذلكهـ(442)ت:  بن سالم القاسم

لك:   ﴾ڀ ٺ
 
ڀ ﴿ :اء من قرأرَّ ذكر أبو عبيد أن من الق  قال حممد: )قال:  [47]امل

ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿  :، ألهنم كانوا يدعون ابلعذاب يف قولهخفيفةً  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ

   ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

عندان، والتشديد مأخوذ من ابلتشديد، وهي القراءة عون وقرأ أكثرهم تدَّ  ،[14]األنفال:

                                           
 .1/121تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني (  3)
 .1/333تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني (  4)
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 .(3)(تفتعلون مشتقة منه :: تفعلون، وتدعونتدعون التخفيف
 التعليق

يف هـ( 442)ت:  توجيهات أيب عبيدمن استفاد كثرياً ابن أيب زمنني هبذا يتضح أن 
أول من دون القراءات ، ويقال: إنه راءاتات، وأليب عبيد كتاب مستقل يف القالقراء

 . أيب عبيد كالزجاج وغريهمن أئمة اللغة غري كذلك  واستفاد ابن أيب زمنني ،(4)ومجعها

 منوذج من تفسري ابن أب زمنني:
 .يعــين أاب ســفيان وأصـــحابه [9حـــزاب:]األ   ﴾ڄ ڃ ڃ ڇ﴿) :-رمحــه هللا-قــال املؤلــف

ـــــ :قـــــال جماهـــــد ﴾(ڃ ڃ چ﴿ كانـــــت تكـــــبهم علـــــى وجـــــوههم وتنـــــزع   ،باوهـــــي الصَّ
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ .املالئكــة :يعــين   ﴾چ چ چ﴿ .الفســاطيط حــىت أظعنــتهم

جــــاءوا مــــن وجهــــني مــــن أســــفل املدينــــة ومــــن  :تفســــري احلســــن [31]األحــــزاب:   ﴾ژ ژ
گ گ ﴿ .من شدة اخلـوف :﴾ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ .أعالها

ڳ ڳ ﴿ :قــال هللا ،املنــافقني ظنــوا أن حممــدا ســيقتل وأهنــم ســيهلكون :يعـين ﴾گ گ

ف حركـــــوا ابخلـــــو  :أي   ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ .اختـــــربوا :أي [33]األحـــــزاب:  ﴾ڳ
 .وهــم املنــافقون  [34]األحــزاب:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ .وأصــابتهم الشــدة

ہ ہ ﴿ .فــيم يــزعم أنــه رســوله : ﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿ .النفــاق :املــرض يف تفســري قتــادة

مل يكـن فيمـا وعـدهم هللا أال و  ،وعدان هللا النصر فال تراان ننصر وتراان نقتل وهنـزم :أي    ﴾ھ
 وقولــه تعــاىل: .يقتــل مــنهم أحــد وأال يهزمــوا يف بعــض األحــايني وإمنــا وعــدهم النصــر يف العاقبــة

 [31]األحـزاب:   ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿

                                           
 .1/36نني تفسري القرآن العزيز البن أيب زم(  3)
وله يف القراءات كتاب جيد ليس يقول أبو زيد األنصاري عن كتاب أيب عبيد يف القراءات: "(  4)

(، وينظر: جهود اإلمام 32/194" )اتريخ بغداد للخطيب الغدادي ألحد من الكوفيني قبله مثله
 .442-399أيب عبيد القاسم بن سالم يف علوم القراءات للدكتور: أمحد بن فارس السلوم 
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ال وهللا مــا لكــم مقــام  :فقــال بعضــهم لــبعض ،وان ــبـ  جَ  ؛ملــا رأى املنــافقون األحــزاب :قــال الكلــب
خاليــــة  :أي ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿ .فــــارجعوا إىل قــــومكم يعنــــون املشــــركني فاســــتأمنوهم ،ءمــــع هــــؤال

ــــدون إال فــــرارا ﴾ۋ ۅ ۅ﴿قــــال هللا  ،خنــــاف عليهــــا الســــرق ى ﴿ .إن هللا حيفظهــــا إن يري

لـــو دخـــل علـــيهم أبـــو ســـفيان ومـــن معـــه مــــن  :يقـــول [32]األحـــزاب:   ﴾ى ائ ائ ەئ
ابملد املعىن  ﴾ْوَهاتَـ آل﴿وتقرأ  ،جلاءوها ﴾ۇئ﴿الشرك  :يعين ﴾ەئ وئ وئ﴿نواحيها 

( ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ). وقولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــاىل: ألعطوهــــــــــــــــــــــا

يســأهلم عــن  :يعــين[31]األحــزاب:   ﴾حئ مئ ىئ يئ جب﴿أي ينهزمــون  [11]األحرر ا :
 .(3)(العهد الذي مل يفوا به

********    

                                           
 .1/193تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني (  3)
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 و : حممد أمحد عيس، مجع الدكتور( ابن مسعودهللا عبد تفسري ): املطلب السادس

 :التعريف بعبد هللا بن مسعود 
، عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل الصحايب اجلليل أبو عبد الرمحن

 اهلذلية. عبد ود أم عبد بنت :وأمه
، لسعد بن معاذ، وصفوان بن عساو  ،عمر بن اخلطابوعن ،  النب روى عن

ه أن يقرأ من سرَّ وقال: )) سبعني سورة، وقال عنه النب  أخذ من يف النب وغريهم. و 
وكان يقول عن نفسه كما روى ، (3)((فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ؛ا كما أنزلالقرآن غضًّ 

إين ألعلمهم بكتاب هللا، وما أان خبريهم، وما يف كتاب هللا سورة وال و وائل عنه: )تلميذه أب
أنكر ذلك  قال أبو وائل: فما مسعت أحداً . ومىت نزلت ،آية إال وأان أعلم فيما زلت

 .(1)هـ(14، وكانت وفاته سنة )(4)(عليه

   :، مجع الدكتور: حممد أمحد عيسو منوذج من تفسري عبد هللا بن مسعود 
 :كـان يقـرأ يف الـوتر بــــــــ أن رسـول هللا  ، ابن كثري: رويسورة األعلى): جامعهقال 

ــــــــــى:   ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿  و، [3]الكــــــــــافرون:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿و ،[3]األعل
هذا احلديث من طريق جابر وعبد هللا  ، وهكذا روي[3]اإلخالص:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

مهـا: أهنـم وغري  وعبـد هللا بـن مسـعود  القـرطب: روى عـن علـيٍ   . وغريمهـا بن مسعود 
 ، امتثــاالً ألمــره يف ابتــدائها."ســبحان ريب األعلــى"كــانوا إذا افتتحــوا قــراءة هــذه الســورة قــالوا: 

 اجلنة. :يسرىال : ، الرازي: قال ابن مسعود[8]األعلى:   ﴾ې ې ې﴿

                                           
 فضل عبد هللا بن مسعود، وابن ماجة يف السنن، املقدمة، (11) 3/433(  أخرجه أمحد يف املسند 3)

 3/29 (318وابن حبان يف الصحيح، كتاب إخباره ،)  عن مناقب الصحابة  ذكر ،
   31/124 (7166 .) بن مسعوداألمر بقراءة القرآن على ما كان يقرؤه عبد هللا

 .1/993(  رواه ابن عبد الرب يف االستيعاب 4)
، واالستيعاب البن عبد الرب 339-1/333(  انظر ترمجته يف: الطبقات الكربى البن سعد 1)

 .111-3/263، وسري أعالم النبالء للذهب 1/987-992
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الســــيوطي: وأخــــرج عبــــد بــــن  ،[31-32]األعلــــى:   ﴾يئ جب حب خب مب ی جئ حئ مئ ىئ ﴿
إذا قـال:   حامت من طريق األحوص عن ابن مسـعود محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب 

ی  جئ  حئ  مئ      ﴿يقــول:  خــرج أحــدكم يريــد الصــالة فــال عليــه أن يتصــدق بشــيء ألن هللا 

حـم هللا رجـالً تصـدق مث ر يقول:   البغوي: كان ابن مسعود .﴾ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب
أقـــام الصـــالة ومل يـــؤت  مـــن :قـــال القـــرطب: روي عـــن عبــد هللا  .أ هـــذه اآليـــةصــلى، مث يقـــر 

 .(3)(الزكاة فال صالة له

 :(2)الحظ على هذا اجلمع ما يليي

 وإمنا هي من مروايته عن النب ، بعض اآلاثر ليست من تفسري ابن مسعود -3
 هـ(772)ت:  كما يف املثال األول الذي نقله عن ابن كثري.  

  ،اي املتعلقة ابلقرآنمن القضا بلت من القضااي التفسريية، بعض اآلاثر ليس -4
  .كالقضية القرائية اليت ذكرها يف افتتاحهم هلذه السورة امتثاالً لألمر يف أوهلا

 أغلب هذا اجلمع مل ينظر فيه إىل اإلسناد. -1

  

                                           
  .711-4/714مد أمحد عيسويحمل -مجع وحتقيق ودراسة- تفسري ابن مسعود (  3)
، وبعد ( قواًل 3123اشتملت هذه الرسالة على )ومن املالحظات أيضًا على هذا اجلمع أنه: "(  4)

( قواًل 41( أقوال بعيد الصلة عن التفسري، و)237؛ منها )( قواًل 132متحيصها استبعدت منها )
فأصبحت مادة التفسري فيها لقرآن، ( قواًل يف علوم ا41( قواًل يف فضائل القرآن، و)13و)مكررًا، 

قولني، وعن التابعني  ( قواًل، وعن الصحابة 71)  روى عن النب ( قواًل، حتليلها كالتايل:847)
( قواًل. يليها 131، وبلغت )ابلرأي واالجتهاد( قواًل؛ أكثرها يف التفسري 713ور وي عنه )واحًدا،  قواًل 

( 29، وبلغت )سباب وأحوال النزول. مث التفسري أبقواًل ( 94)، وبلغت التفسري أبخبار بين إسرائيل
مث التفسري ( قواًل. 44، وبلغت )( قواًل. مث املرفوع حكًما11قواًل. مث التفسري ابللغة العربية، وبلغت )

( 1مث التفسري ابلتاريخ، وبلغت ). ( قواًل 31( قواًل. مث التفسري ابلقرآن، وبلغت )43ابلسنة، وبلغت )
 للباحث: عبد الرمحن املشد  -مجعًا ودراسة وصفية- )ينظر: املفسرون من الصحابة  أقوال"

3/173.) 
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 املطلب السابع

 سعود: عبد هللا أبو الالدكتور ، مجع(رضي هللا عنها تفسري عائشة)

 ا:التعريف أبم امللمنني عائشة رضي هللا عنه
أيب بكر الصديق بن أيب قحافة بن عامر  ت اخلليفة الراشدعائشة بنأم املؤمنني 

 .رضي هللا عنها وأمها: أم رومان بنت عمري، كنيتها: أم عبد هللا، التميمي   القرشي  
أبيها أيب بكر الصديق، وعن: عمر  عن ، وأكثرت عنه، وروت روت عن: النب

فقيهة، انت فصيحة، . وك، وغريهم مة الزهراءسعد بن أيب وقاص، وفاطبن اخلطاب، و 
 حممدعلينا أصحاب  ما أشكل)قال:   األشعري عن أيب موسىف ؛لطبواعاملة ابلشعر 

  ًوكانت وفاهتا سنة  ،(3)(احديث قط، فسألنا عائشة إال وجدان عندها منه علم
 .(2)هـ(18)

 :أبو السعود بدر الدكتور: عبد هللا عمنوذج من تفسري عائشة رضي هللا عنها، مج
   ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ قوله تعاىل:)قال جامعه: 

نجي قال: حدثنا أبو سعيد موىل بين ، قال النسائي: أخربان حممد بن عبد هللا اخلل[18]الرعد:
هاشم، قال: حدثنا حصني بن انفع املازين، قال: حدثين احلسن، عن سعد بن هشام، أنه 

 إين أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فالل على أم املؤمنني، قال: قلت: دخ
   ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿تفعل، أما مسعت هللا يقول: 

وقال أمحد: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا مبارك، عن . ؟! فال تتبتل[18]الرعد:
أريد أن أتبتل، قالت:  قلت: فإيناحلسن، عن سعد بن هشام بن عامر، قال: أتيت عائشة ف

                                           
(، وقال: 1881) 6/388 ابب من فضل عائشةأخرجه الرتمذي يف اجلامع، أبواب املناقب، (  3)
 ".هذا حديث حسن صحيح غريب"

البن عبد الرب  ، واالستيعاب61-8/26انظر ترمجتها يف: الطبقات الكربى البن سعد (  4)
 .413-4/311، وسري أعالم النبالء للذهب 2/3883-3881
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، فقد تزوج [43]األحزاب:   ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿تقرأ:  ال تفعل، أما
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ﴿  قوله تعاىل: . ، وقد ولد لهرسول هللا 

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا علي بن  ،[28]إبراهيم:   ﴾ھ ھ ھ
عن  سألت رسول هللا قالت:  ق، عن عائشة، عن الشعب، عن مسرو مسهر، عن داود

اي رسول هللا؟  فأين يكون الناس يومئذ ،ہ ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ :قوله
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿  قوله تعاىل:  .فقال: على الصراط

قال  [3]اإلسراء:   ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
احلاكم: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك الزاهد ببغداد، حدثنا إبراهيم بن اهليثم 

عائشة، ري، عن عروة، عن ثري الصنعاين، حدثنا معمر، عن الزهالبلوي، حدثنا حممد بن ك
إىل املسجد األقصى، أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتدَّ انس  ملا أسري ابلنب قالت: 

، فقالوا: هل لك إىل ممن كان آمنوا به وصدَّقوه، وسعى رجال من املشركني إىل أيب بكر 
ملقدس. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت ا

لئن قال ذلك لقد صدق، قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن 
يصبح؟! فقال: نعم، إين ألصدقه مبا هو أبعد من ذلك، أصدقه يف خرب السماء يف غدوة أو 

 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿قوله تعاىل   .الصديق ة. فلذلك مسي أاب بكرروح

، قال البخاري: حدثنا علي، حدثنا مالك بن [331]اإلسراء:   ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿سعري، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة: 

وقال الطربي: حدثين أبو السائب قال: حدثنا حفص بن غياث،  : أنزلت يف الدعاء.﴾ڱ

ڳ ڳ ﴿ عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:  نزلت هذه اآلية يف التشهد:

 .(3)(﴾ڱ ڱ ڱ ڱ
                                           

 .413-411ص:  (، مجع الدكتور: عبد هللا أبو السعود،-رضي هللا عنها-)تفسري عائشة (  3)
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 التعليق
جهـــة  الطـــربي مـــنروايـــة البخـــاري علـــى ت قـــدَّم روايـــة  يف هـــذه اآليـــة األخـــرية الـــيت أوردهـــا؛

يف هـذه اآليـة نزلـت  :القول األول هو الصـحيح، وميكـن أن يقـال ، فعلى هذا؛ يكون اإلسناد
رضــي هللا عائشــة  فقــولألن التشــهد األخــري دعــاٌء،  ،أيضــاً  ونزلــت يف التشــهد األخــري ،الــدعاء
(، ليســــا متناقضــــني، بــــل كالمهــــا يف التشــــهد هــــذه اآليــــة نزلــــت)، و(نزلــــت يف الــــدعاء)أ عنهــــا

 صحيح.

 :(1)حظ على هذا اجلمع ما يلييالو 

 العناية ابإلسناد. -3
كالروايـة الـيت رواهـا عـن   ؛تـدخل يف االسـتنباطاجلـامع بعض الرواايت اليت أوردهـا   -4

 .لنهي عن التبتليف ا رضي هللا عنها عائشة
 كالروايـة الـيت  ؛وليسـت مـن روايـة عائشـة بعض املروايت مروية عن رسـول هللا   -1

 .[28]إبراهيم:   ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہڻ ڻ ﴿ :يف قوله  أوردها
******** 

  

                                           
( قواًل، وبعد 116اشتملت هذه الرسالة على )ومن املالحظات أيضًا على هذا اجلمع أنه: "(  3)

( 412، وقول يف علوم القرآن، و)قرآنيف فضائل القول ( قواًل؛ منها 464متحيصها استبعدت منها )
( قواًل، حتليلها  92( قواًل مكررًا، فأصبحت مادة التفسري فيها )46قواًل بعيد الصلة عن التفسري، و)

( قواًل؛ أكثرها يف 66. ور وي عنها )عن الصحابة  (1)( قواًل، و41)  وت عن النبر  كالتايل:
( 47، وبلغت )سباب وأحوال النزول( قواًل. يليها التفسري أب49لرأي واالجتهاد، وبلغت )التفسري اب
( أقوال يف بيان القراءات، وقوالن يف بيان الناسخ 1أقوال؛ منها ) (1، وبلغت )تفسري ابلقرآنقواًل. مث ال
كل من: التفسري   األقوال اليت هلا حكم الرفع وبلغت قولني. ور وي عنها قول واحد يف. مث واملنسوخ

 مجعًا ودراسة - ابلسنة، والتفسري ابللغة العربية، والتفسري ابلتاريخ" )ينظر: املفسرون من الصحابة 
 (.224-223/ 3للباحث: عبد الرمحن املشد  -فيةوص
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 أمور مهمة تتعلق جبمع مروايت السلف: املطلب الثامن
هذين القرنني، وتناولنا شيئًا من اجملموع، بعد أن تناولنا الكتب املروية يف التفسري يف 

القرن األول - ننتقل بعد ذلك إىل الكتب املشاركة يف علم التفسري يف هذين العصرين
شري إىل ثالثة أمور مهمة تتعلق جبمع مروايت السلف، وقبل أن نبدأ يف هذا ن، -والثاين
 وهي:

أو  ،ني أبنفسهمل ِّ قِّ سواًء كانوا م   ني يف رواية التفسري،لَّ قِّ هناك مروايت للم   :األمر األول
، والربيع بن خثيم، (3) ، وعبد هللا بن عمر أن الوارد عنهم قليل كعبد هللا بن الزبري

معمروايهتم وميمون بن مهران، وغريهم ممن له تفسريات متفرقة، و  إىل  -حسب علمي- مل جت 
 .(4)اآلن، وحيسن لو مجعت هذه املروايت لتكتمل حلقة مروايت السلف

 ميكن دراستهم من خالل األقطار، فمثاًل جتمع تفاسري املقلني املكيني، ونل  وهؤالء املقِّ 
 .، وهكذانينيوتفاسري املقلني العراقيني، وتفاسري املقلني املد

مما  وهو ما يتعلق ابملوازنة بني املروايت التفسريية عن املكثرين، وهذا أيضاً  األمر الثاين:
 .-علميحسب - مل يطرق إىل اآلن

هلم أقوال كثرية يف التفسري، فنحتاج إىل  ؛، وقتادةواحلسن ،وجماهد ، ابن عباس ؛مثالً 
                                           

رواية، وبلغت مروايت عبد هللا بن عمر  (41)يف التفسري  بلغت مروايت عبد هللا بن الزبري (  3)
  املفسرون من الصحابة  (144)فسري يف الت( :رواية، ينظر لعبد )  ،3/183الرمحن املشد  

 .3/614و

عت مروايت الصحابة (  4)  يف رسالة ماجستري للباحث: عبد الرمحن بن عادل املشد، سنة  مج 
هـ، ونشره مركز )تفسري للدراسات القرآنية( بعنوان: )املفسرون من الصحابة رضي هللا 3216

(، وسجلت تكملًة له ثالثة رسائل علمية يف مجع مروايت التابعني، -عًا ودراسة وصفيةمج-عنهم
ورسالة واحدة يف مجع مروايت أتباع التابعني، بكلية القرآن الكرمي، ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

من راء فأقل آمروايت املقلني من الصحابة والتابعني ذوي ثالث )املنورة. وسجلت رسالة بعنوان: 
( بكلية الرتبية للعلوم اإلنسانية جبامعة األنبار -مجعًا ودراسة- خالل تفسري الدر املنثور للسيوطي

ويالحظ أن اتريخ إلقاء الدكتور: مساعد الطيار هلذه  .أمحد جاسم حممد عوادابلعراق، للباحث: 
 هـ.3241الدورة كان سنة 
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؛ ألن بعض من جيهل طريقة السلف يف  أن نوازن بني الرواايت الواردة عن ابن عباس
 أنك رواايت متناقضة يف التفسري، ويف احلقيقة  التفسري يزعم أنه قد ورد عن ابن عباس

  .جتدها غري متناقضة ا وعرفت طريقة السلف يف التفسريهإذا أتملت
، تضاد بينهخالف التنوع، وليس  يدخل يفعن السلف  ترواييف أغلب املاخلالف و  

 فإن ؛إن التضاد اندر جداً يف تفسري الواحد منهم، وإذا ورد عن أحدهم قوالن متضادان بل
، ألنه ال ميكن أن أنخذ قول اآلخروذهب إىل ال يف ذلك داللة على أنه قد ترك أحد القولني

 ، لكن أكتفي هنا هبذه اإلشارة.(3)ابلقولني معاً ومها متضادان، وهذا له أمثلة كثرية
واه جماهد أو بني ما ر لحة، و : املوازنة بني طريق على بن أىب طومن طرق املوازنة أيضاً 

وهذا مهم  ؟أم من خالف التضاد ؟، وهل هي من خالف التنوعذلك عكرمة عنه، وحتليل
 ذلك بعض الرواايت املكذوبة عليهم.ألنه سيتبني ب ؛جداً 

 ؟ماذا بعد مجع هذه املروايت األمر الثالث:
ن قد اعتمد على إفراد كل مفسٍر بكتاب، فمِّ  -واضح كما هو- : هذا اجلمعأقول

 .ة، وتدرس مروايت السلف يف كل آيةاملستحسن أن جتمع هذه الرواايت لآلية الواحد
وقد يقول قائل: يفيد يف معرفة االئتالف واالختالف احلاصل يف التفسري، ع اجلموهذا 

ابن جرير وابن كثري وغريمها! وهذا كتفسري  كتب النه موجود يف  أل ال فائدة منهإن هذا 
صحيح، لكن قد تدرس هذه األقوال خبطة معينة من خالل ما طرحة شيخ اإلسالم ابن 

ف التضاد، فتدرس هذه اآلاثر من جهة املعىن ملعرفة تيمية يف مسألة اختالف التنوع واختال
مدى احتمال اآلية هلا، ومدى ب عدها وق رهبا منه، ومدى كوهنا جتتمع وأتتلف على قول 

 واحد من األشياء املرتبطة هبذا املوضوع.
إىل القول ومن هذا اجلمع أيضًا ميكن معرفة أسباب االختالف اليت دعت املفسرين 

 .تعددةهبذه األقوال امل
                                           

ـــن عبـــاس (  3) ـــه تعـــاىل: يف تفســـري )العـــاداي مـــن ذلـــك مـــا ورد عـــن اب گ ڳ )ت( مـــن قول

ـــان للطـــربي  [1]العاديرررا :( ڳ ـــه أهنـــا: اإلبـــل. ينظـــر: جـــامع البي -42/117أبهنـــا: اخليـــل، ور وي عن
119. 
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األقوال ميكن معرفة املقصود ابآلية، فجمع األقوال الواردة عن السلف  فإنه جبمع وأخرياً 
يف مقدمته يف أصول  -رمحه هللا- د كما أشار إىل ذلك شيخ اإلسالمأدل على املقصو 

  .(3)التفسري

                                           
؛ فإن جمموع عباراهتم أدل على ومجع عبارات السلف يف مثل هذا انفع جداً قال شيخ اإلسالم: "(  3)

، وينظر: شرح عبارة ابن تيمية 31/124" ينظر: جمموع الفتاوى املقصود من عبارة أو عبارتني
 :مقال بعنوان، و 344للدكتور مساعد الطيار يف )شرح مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية( ص: 

( للدكتور: مساعد الطيار، يف كتابه: مقاالت طريقة يف كيفية سبك عبارات االخالف يف التفسري)
 .387-4/386( 4يف علوم القرآن وأصول التفسري )
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 بحث الثاينامل
 الكتب املشاركة يف علم التفسري يف القرنني األول والثاين 

 :انلبطم وفيه
)ت:  ( املنسوب لزيد بن علي ٍ )غريب القرآن: املطلب األول -

 .هـ(341
 (.)كتب الوجوه والنظائر: املطلب الثاين -
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 ه (121)ت:  ( املنسوب لزيد بن علي   )غريب القرآن: املطلب األول
 التعريف مبن ن سب إليه هذا التفسري:

روى ،املدين العلوي  هو زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو احلسني 
قال عنه أبو حنيفة: )ما رأيت يف زمانه  .بن الزبريالباقر، وعروة  ن العابدين، وأخيهزي عن أبيه

، جاءت الرافضة زيداً )قال عيسى بن يونس: ، (3)أفقه منه وال أسرع جوااًب وال أبني قواًل(
نرفضك، فمن مث  قالوا: إذاً  قال: بل أتوالمها. فقالوا: تربأ من أيب بكر وعمر حىت ننصرك.

 (.هـ341تل وصلب سنة )وق   (،قيل هلم: الرافضة
 التعريف هبذا التفسري:

 املنسـوبكتاب )غريب القـرآن(   يف علم التفسري يف هذين القرننياملشاركة الكتب من 
، وقـد ط بـع هـذا الكتـاب بتحقيـق الزيديـةفرقـة الـذي تنسـب إليـه  هــ(341: يٍ  )تبـن علـزيـد ل

. (4)أحد الزيدية املعاصرين  ونسبه إىل زيد بن عليٍ 
قـد هو أبو خالد عمـرو بـن خالـد الواسـطي، و د بن عليٍ  زي مع أن الذي رواه عنهذا 

، ومعلـوم أنـه إذا انفـرد (1)(احلـديث مـرتوك   كـذابٌ ) :أنـهذكر علمـاء اجلـرح والتعـديل يف ترمجتـه 
 .(2)فإن روايته له ال تقبل ؛احلديث برواية كتاب مرتوك   كذابٌ 

                                           
، ومشاهري علماء األمصار البن 413-1/411ر ترمجته يف: الطبقات الكربى البن سعد انظ(  3)

 .193-1/189، وسري أعالم النبالء للذهب 312حبان البسيت ص: 

، -سابقاً - هو الدكتور: حممد يوسف الدين، رئيس قسم الدراسات اإلسالمية، ابجلامعة العثمانية(  4)
 .-رمحه هللا- م3997ابهلند، تويف سنة 

هتذيب (، 211) 4/366(، والضعفاء للدارقطين 3489) 1/341ينظر: الكامل البن عدي  ( 1)
 (. 1143) 42، وتقريب اهلذيب البن حجر ص: (2117) 43/611الكمال للمزي 

يهِّ أَْو َكذَّابٌ السيوطي: )(  قال 2) َواَل  ،ْكَتب  َحدِّيث ه  فـَه َو َساقٌِّط اَل ي   ؛َوإَِّذا قَال وا: َمتـْر وك  احْلَدِّيثِّ َأْو َواهِّ
، اَل َيْصل ح  ، وقال أيضاً: )3/212( تدريب الراوي يـ ْعتَـبَـر  بِّهِّ، َواَل ي ْسَتْشَهد   َواحلََْسن  َمتـْر وك  احْلَدِّيثِّ

شفاء العليل و  ،336، وانظر: شرح الباعث احلثيث ألمحد شاكر، ص: 3/481( لِّْلم َتابـََعاتِّ 
 .3/431 ملصطفى بن إمساعيل
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يكــون هـــو  د أنال يبعــفــ ،وال تعــرف روايــة هــذا الكتـــاب إال مــن طريــق هــذا الكـــذاب
وأضاف إليـه مـا وجـده مـن  الكتاب فذكر تفسريات لزيد وأضاف عليها من عنده وضع الذي

 .تفسريات
 يف بعـــض أنـــه ينســـب الكـــالم أحيـــاانً  أنس بـــه هلـــذا االحتمـــال الـــذي ذكرتـــهوممـــا يســـت

، مــع أن الكتــاب كلــه لزيــد، وهــذا لــيس (-عليــه الســالم- قــال زيــد): املواضــع إىل زيــد فيقــول
إىل  أن يرويـه مـن أولـه فـاملفرتض الكتـاب لزيـد ه طاملـا أنألنـ ؛ا من ابب االستئناسكيداً وإمنأت

 .نهع آخره
 :ما يليبن عليٍ  دم نسبة هذا التفسري لزيد ومن األمثلة اليت يستأنس هبا أيضاً يف ه

الصــيب: ): [39]البقــرة:   ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿  : عنــد تفســري قــول هللا  قولــه -3
العنايــة عهــد تمــن مفســري الســلف، ومل  وزيــد بــن علــى ٍ ، (3)(املطــر ومجعــه صــيائب

، ممــا يــدل علــى أنــه مــن ابجلانــب اللغــوي عــن مفســري أتبــاع التــابعني مــن الســلف
 .صنع متأخر

ــــــــد تفســــــــري قــــــــول هللا  قولــــــــه -4 : [1]طــــــــه:   ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿  : عن
وهـــــذا التفســـــري أيضـــــاً فيـــــه ، (4)(العـــــزة والســـــلطان لعـــــرش:عـــــال وقهـــــر، وا :معنـــــاه)

 .التأويلتفسريات السلف يف ذلك العصر مل يرد فيها مثل هذا  ألن إشكال،
 :معنــاه): [33]األنفــال:   ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ :  هللا قــولتفسـري  عنــد قولـه -1

أيب عبيدة معمـر بـن إمنا ورد عن الذي ذكره  تفسريالوهذا ، (1)(يفرغ عليهم الصرب
، وال يعقــل أن مثــل (3)تفســري مــن جيهــل اآلاثر الــواردة يف غــزوة بــدر و، وهــ(2)املثــىن

 .خرب غزوة بدر فيفسر هبذا التفسريزيد بن علىٍ  الفقيه العامل، جيهل 
                                           

 .23 :سري غريب القرآن اجمليد، املنسوب لزيد بن علي، ص(  تف3)
 .314(  تفسري غريب القرآن اجمليد، املنسوب لزيد بن علي ، ص 4)
 .312(  تفسري غريب القرآن اجمليد، املنسوب لزيد بن علي ، ص 1)
 قد زعمو ، وردَّ أبو جعفر الطربي قول معمر هذا، فقال: "3/424جماز القرآن ملعمر بن املثىن (  2)

: [33]األنفال:   ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿بعض أهل العلم ابلغريب من أهل البصرة، أن جماز قوله: 
= 
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ن كتــاب أىب عبيــدة  مجــع التفســري قــد اســتفاد مــ راوي الــذين هــذا الــوال أســتبعد أن يكــو 
: إن أاب عبيــدة معمـــر بـــن ب القضــية فقـــاللَـــالعجيــب أن احملقـــق قَـ ، و كـــذلك  مـــن غــريهو  ،كثــرياً 

 .من تفسري زيد ومل يشر إىل ذلك املثىن قد استفاد كثرياً 
ه اإلضــافات مقلوبــة؛ فالــذي مجــع تفســري زيــد وأضــاف إليــه هــذ -فيمــا يبــدو يل- واحلقيقـة

 .ه يروي عنه أشياء بنصها كما ذكرتاستفاد من تفسري أيب عبيدة معمر بن املثىن ألن هو من
ــــــ وممــــــا يــــــدل علــــــى  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿  :  هذلــــــك أيضــــــاً أنــــــه قــــــال يف تفســــــري قول

ألن  ؛وهــذا ال يعقــل أن يقولــه زيـــد، (4)(ورةوالصــور مجــع صـــ ،القــرن :فالصــور):  [71]األنعــام:
ــــنفخ فيــــه مــــن املعــــروف أن الصــــور يف اآلايت هــــو مــــا ورد يف األحاديــــث  ــــه القــــرن الــــذي ي أن

ن مث كيــف يقــول زيــد أ ،جيهــل مثــل هــذا التفســري -رمحــه هللا- ، وال يتصــور أن زيــداً (1)إســرافيل
، وهـو الـذي (2)بـه جمـاز القـرآنوهذا قول أىب عبيده معمر بـن املثـىن يف كتا الصور مجع صورة؟!

 .بعض األحاديث املتعلقة ابملعاد اعتمد عليه املخالفون يف إثبات
ابلكـذب هـو  فالصحيح أن زيد بـن علـىٍ  لـيس لـه تفسـري، وال يبعـد أن يكـون هـذا املـتهم

 .الذي مجع هذا التفسري

 منوذج من غريب القرآن املنسوب لزيد بن علي:
أبو جعفر قال: حدثنا علي بن أمحد قال: حدثنا عطاء  أخربانسورة اقرتبت الساعة: )

 :السالم يف قوله تعاىلوعلى آابئه  بن الساعد عن أيب خالد الواسطي عن زيد بن علي عليه
 رسول هللا، قال: فانشق القمر على عهد [1]القم :( ھ ھ ے ے ۓ)

                                           
= 

وذلك قول خالف لقول مجيع أهل التأويل من  .ويفرغ عليهم الصرب وينزله عليهم، فيثبتون لعدوهم
 (.31/247)جامع البيان  "الصحابة والتابعني

 .1/3667فسري ابن أيب حامت ، وت247-31/243ينظر: جامع البيان للطربي (  3)

 94(  تفسري غريب القرآن اجمليد، املنسوب لزيد بن علي ، ص 4)
، وجامع البيان (1422) 1/446، واجلامع للرتمذي(6117) 33/11ينظر: مسند أمحد (  1)

 .33/264للطربي 

 .3/396جماز القرآن ملعمر بن املثىن (  2)
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 هود: سحر القمر، فأنزل هللا تعاىلقتني والناس ينظرون، فقالت الير حىت صار ف :
( ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ھ )

وقوله  شبه بعضه بعضاً، ويقال: الذاهب.لشديد، ويقال: ا  :، واملستمر[2-1]القم :
ڤ ): وقوله تعاىل انزعني.، ويقال: ني، معناه: مسرع[8]القم :( ڀ ڀ ڀڀ)تعاىل

واملزدجر: املنتهى  . رظهاست :قالي، معناه: أسفر جنونه، و [9]القم :( ڤ ڤ ڦ
، معناه: ماء السماء [12]القم :( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ): املتعظ. وقوله تعاىلو 

 :، فذات األلواح[11]القم :( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ): واألرض. وقوله تعاىل
دسر يدسر معناه:  :سار، ويقالعوارضها، والدسر: املسامري، واحدها دَ  :السفينة، وألواحها

، معناه: [11]القم :( ژ ڑ): وقوله تعاىل دفعه.يمعناه: درها، يصالسفينة املاء 
على اجلودي سفينة ال إلقاء: معناه [11]القم :( گ گ گ): وقوله تعاىل. حبفظنا
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ): وقوله تعاىل أدركها أوائل هذه األمة.حىت 

 :وقوله تعاىل املشؤوم.: ، والصرصر: الشديدة ذات الصوت، والنحس[19]القم :( ۇ
ىئ ی ی ): وقوله تعاىل: املنقطع. ، معناه[21]القم :( ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

، [22]القم :( يت جث مث): وقوله تعاىل القرآن. :فالذكر، [21]القم :( ی ی
، [28]القم :( ٱ): وقوله تعاىل رب، وهذا قبل أن يؤمر ابلقتال.طمعناه: انتظرهم واص

وقوله  : النصيب.لشربا، و [28]القم :( پ پ پ ڀ): وقوله تعاىل معناه: أخربهم.
: رظمن الشجر، واحملت انكسرما  :، فاهلشيم[11]القم :( ڤ ڤ ڤ): تعاىل

ې ): وقوله تعاىل معناه: حجارة.، [11]القم :چ چ چ ڇ ): وقوله تعاىل رية.ظحلا

ېئ ): ور. وقوله تعاىلب  واحدها زَ  ،، وهي الكتب[11]القم :( ې ې ې ى ى

 .(3)(، معناه أعظم[11]القم :( ىئ ىئ ىئ

                                           
 .411-429زيد بن علي، ص: تفسري غريب القرآن اجمليد، املنسوب ل(  3)
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 التعليق
الــذي يطلــع علــى التفســري يظهــر لــه أن هــذا مــن صــنع متــأخر، فهــذا األســلوب مل يكــن 

ملـا أخـرج  هــ( 419)ت: ع علـى أيب عبيـدة معمـر بـن املثـىن ن ِّ جارايً يف عرف السـلف، وهلـذا ش ـ
لش ــن ِّع عليـه مثلمــا فعــل مــع كتــاب أيب  ؛، ولــو كـان هــذا الكتــاب موجــوداً (جمــاز القــرآن)كتابـه: 

 كتابه.يف  فقط  عبيدة زاد أشعار العرب أاب ، وهذا مع أنعبيدة
 ،األقوال اليت نقلها صـحيحة وبعضـها فيهـا إشـكال بعضوكما يظهر من هذا النموذج ف

 وعموماً فالكتاب هبذه الصورة يثري شك اً كبرياً يف نسبته لزيد بن علي.وبعضها حكاية أقوال، 
******** 
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 (نظائركتب الوجوه وال): املطلب الثاين
 كتــاب مقاتـــل بـــن ســـليمان:مــن الكتـــب املطبوعـــة ألتبــاع التـــابعني يف الوجـــوه والنظـــائر

هــ( 411)ت: ، وكتـاب حيـىي بـن سـالم هـ(371: )ت وكتاب هارون األعورهـ(، : 311)ت
 .(التصاريفــــــ )املسمى ب

رد يف للفــظ الــوا: املعــاين الســياقية ، أي(اللفــظ الــواردة يف القــرآنمعــاين ): والوجــوه هــي
 .(3)(اآلايت املتوافقة يف الوجه الواحد): والنظائر هي .القرآن

 ،اللغـو: الوج ه األول ؛للغو على ثالثة أوجـها): قوله يف كتاب مقاتل ذلكمثلة أومن 
ٱ ٻ ﴿  : البقـرة يف فـذلك قولـه ،وهـو يـرى أنـه فيهـا صـادقٌ  ،يعىن اليمني الكاذبة يف الدنيا

عليهـــا اإلنســـان يف الـــدنيا  يعـــين: اليمـــني الكاذبـــة إذا حلـــفَ  [441]البقـــرة:   ﴾ٻ ٻ ٻ پ
مثلهـا يف ســورة  مل يتعمـد الكــذب.وهـو يـرى أنــه فيهـا صـادق، فلــيس فيهـا كفــارة وال إمث، ألنـه 

ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿    :ننييف املـؤم فـذلك قولـه .الباطـل :يعـين ،لغـوال الوج ه الث اين: .(4)املائدة

، حيـث نظريهـا يف حـم السـجدة. معرضـون يعين: عن الباطل، [1]املؤمنون:   ﴾ٺ ٺ
ـــعريعـــين: تكلمـــوا فيـــ ،[46ت:]فصـــل   ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿  يقـــول:  . ه ابلباطـــل والش ِّ

وئ ﴿  فـذلك قولـه يف مـرمي:  .ف عنـد شـرب اخلمـر يف اآلخـرةْلـاحلِّ  :يعـين ،اللغو الوجه الثالث:

احللــف عنــد شــرب اخلمــر يف اجلنــة، كفعــل أهــل الــدنيا إذا يعــىن:  [64]مــرمي:     ﴾ۇئ ۇئ ۆئ
يعــىن: . [41]الطــور:   ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿  كقولــه يف الطــور:  شــربوا اخلمــر.

 .(1)(عند شرب اخلمر احللف
 
 

                                           
 .94-93ينظر: التفسري اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار (  3)
 .( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ): 89اآلية (  4)
 .383-381: ( الوجوه والنظائر يف القرآن العظيم، ملقاتل بن سليمان، ص1)
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 التعليق
يالحـــظ مـــن خـــالل هـــذا الـــنص أن كتـــب الوجـــوه والنظـــائر تبتـــديء بـــذكر اللفـــظ الـــذي 

اللغــو(، وقــد ذكــر مقاتــل هلــذه ســيوردون لــه الوجــوه، واللفــظ الــذي معنــا يف هــذا الــنص هــو: )
شـرب اخلمـر  ف عنـدْلـاحلِّ ة ثالثة أوجه؛ األول: اليمني الكاذبة. الثاين: الباطل. الثالـث: اللفظ

 .يف اآلخرة
وذلــك ألننــا عنــدما يف القــرآن،  الــواردة املعــاين الســياقية للفظــةفــالوجوه كمــا يالحــظ هــي: 

، أمـا املقصـود (3)ننظر إىل لفظة اللغو يف اللغة ال جند هلا إال معىًن واحداً، وهـو الشـيء الباطـل
 يف الوجوه هنا فهو املعاين السياقية الواردة يف القرآن.

مـــــن  وجـــــهاآلايت املتوافقـــــة يف ) :هـــــي -لكمـــــا يظهـــــر يف الـــــنص عنـــــد مقاتـــــ- والنظـــــائر
 .(4)(الوجوه
 مالحظات على كتب الوجوه والنظائر: 
ال تعـــىن ابلتحليـــل  -ومـــن أشـــهرها كتـــاب مقاتـــل- أغلـــب كتـــب الوجـــوه والنظـــائر -3

)ت: اللغــــوي للفظــــة، وإمنــــا ظهــــر االعتنــــاء ابملــــدلول اللغــــوي عنــــد ابــــن اجلـــــوزي 
 .(1)النواظر يف علم الوجوه والنظائر( ألعنينزهة ا)يف هـ( 197

فـإن املتأمـل يف يالحظ أن املعىن يستنبط من السـياق عنـد أصـحاب الوجـوه، وإالَّ  -4
األوجه الثالثة اليت ذكرهـا مقاتـل يف لفظـة: )اللغـو( جيـد أنـه جيمعهـا شـيٌء واحـٌد، 

ــرت عائشــة رضــ ي وهــو الشــيء الباطــل، أو الشــيء الــذي ال قيمــة لــه، ولــذلك فسَّ

                                           
لغة البن ، ومقاييس ال8/374، وهتذيب اللغة لألزهري 8/292انظر: العني للخليل بن أمحد (  3)

 .3/481، وخمتار الصحاح للفريوزآابدي 1/411فارس 
 .312-89ملزيد من الفائدة؛ ينظر: التفسري اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  4)

، و)الصوم( 414، و)البقية( ص: 387من أمثلة ذلك عند ابن اجلوزي: لفظة )البطش( ص: (  1)
 .186ص: 
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، فهــذه تعتــرب مــن (3)هنــا أبنــه قــول الرجــل: كــال وهللا، وبلــى وهللا (اللغــو)هللا عنهــا 
لغــو اليمــني، ومقاتــل هنــا أشــار إىل نــوع آخــر مــن أنــواع اللغــو يف اليمــني، وهــو أن 
حيلــف اإلنســان علــى شــيء يــرى أنــه صــادٌق ولكنــه خيطــيء فيــه، فهــذا يــدخل يف 

أن الوجوه تكثر بس بب النظ ر إىل  :ودواملقصاللغو أيضاً ألنه ال حياسب عليه. 
 السياق، ولو كان النظر إىل اللغة؛ لقلَّت هذه األوجه.

بــن هــو نفــس مــا كتبــه مقاتــل  ،هـــ(371: ت)الحــظ أن مــا كتبــه هــارون األعــور ي -1
معـىن هـذا أن املتــأخر قـد ينقـل عـن املتقـدم بــال زايدة، هــ(، و 311: ت)  سـليمان

هــو فكتــب الوجــوه والنظــائر، ومــا ذكرتــه هنــا   وأحيــاانً يزيــد، وهــذا يــدخل يف دراســة
  إشارة سريعة إىل هذه الكتب.

                                           
 (.2172) 2/248انظر: جامع البيان للطربي (  3)
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الثالثِّالفصل  
[[التفسريِّيفِّالقرنِّالثالثِِّّتدوينِّ]]  

 
 :وفيه مبحثان

 كتب التفسري يف القرن الثالث. املبحث األول: -
 .املروايت اجملموعة يف التفسري ألعالم القرن الثالث :املبحث الثاين -
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 املبحث األول
 تب التفسري يف القرن الثالثك

 مطلبان: وفيه 
 هـ(.433تفسري عبد الرزاق الصنعاين )ت:  املطلب األول: -
 هـ(.443تفسري آدم بن أيب إايس )ت:  املطلب الثاين: -
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، نالحظ أنه قد غلب الطابع النقلي يالقرن الثالث اهلجر املفسرين يف بتتبع أعالم إن 
مفسراً؛ مبعىن  بكونهيوصف  من أعالم أهل السنة أحد ومل يظهر ،على كتب التفسري عندهم

اًل يف صْ ليس فَ هنا  سأذكرهوما  ،تفسري، وهذا املوضوع حيتاج إىل حبثابل أنه قد استقلَّ 
 .القضية

: )ت تفسري عبد الرزاق الصنعاين :ا العصرد و ِّن يف التفسري يف هذومن أمثلة ما 
، وتفسري أىب بكر عبد هللا بن الزبري هـ(439: )ت وتفسري القرآن للفضل بن دكني ،هـ(433

 وتفسري سنيد بن داوود ،(هـ443: )ت وتفسري آدم بن أىب إايس ،هـ(439: )ت احلميدي
 ،ه(449: )ت وتفسري عبد الغين بن سعيد الثقفي ،هـ(446: )ت -أو احلسني بن داوود-

: )ت هاهويوتفسري إسحاق بن ر  ،(هـ411: )ت وتفسري عبد هللا بن حممد بن أىب شيبة
: )ت وتفسري أمحد بن حنبل ،(هـ419: )ت وتفسري عثمان بن أىب شيبة ،(هـ481
ي ،هـ(423 : )ت الدارميعبد هللا وتفسري  ،(هـ429: )ت وتفسري عبد بن محيد الكِّش ِّ
 ،(هـ417: ت) سعيد األشج  أيب وتفسري  ،هـ(416: )ت وتفسري اإلمام البخاري ،(هـ411

 .(هـ476: )توتفسري بقي بن خملد 
اًل ألحدهم يف التفسري إال وهؤالء األعالم ال جتد يف كتب التفسري املتأخرة من ينقل قو 

 .الب على هذه الطبقة مجع الرواايتألن الغ ؛اندراً 
 ،أبواب كتب احلديثأصبح اباًب من أن علم التفسري  أيضاً ويالحظ يف هذه الفرتة 

 وصحيح البخاري ،كتاب التفسري  افيههـ( 447)ت:  سنن سعيد بن منصور :فنجد مثالً 
 .كذلك هـ(479)ت:  سنن الرتمذيو  هـ(416)ت: 

لذي يغلب عليها الحقاً والطابع ا ،وسنستعرض كيفية جميء التفسري يف كتب السنة
 . إبذن هللا

تفسري عبد الرزاق بن بوعة ألعالم هذه الفرتة، ومها: )وسنتناول كتابني من الكتب املط
 (.س آدم بن أيب إايالصنعاين، وتفسريمهام 
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 ه (211)ت:  (تفسري عبد الرزاق الصنعاين): املطلب األول

 التعريف بصاحب هذا التفسري:
هو: عبد الرزاق بن مهام بن انفع الصنعاي، موىًل حلمري، روى عن أبيه وعن معمر 

ه كان نبن راشد وعبد هللا بن سعيد بن أيب هند وعبيد هللا بن عمر، وغريهم. ر مي ابلتشيع أل
 حيب عي اً ويبغض من قاتله.

قال أمحد بن صاحل: )قلت ألمحد بن من مؤلفاته: التفسري، واملصنَّف يف احلديث، 
حبل: رأيَت أحدًا أحسن حديثًا من عبد الرزاق؟ قال: ال(، وكانت وفاته ابليمن سنة 

 .(3)هـ(433)

 ذا التفسري:التعريف هب
اق هذا العصر تفسري اإلمام احملدث عبد الرز نة يف ألعالم الس   ةاملطبوعالتفاسري من 

(، وهذا الكتاب له ثالث حتقيقات، آخرها حتقيق ألحد هـ433: ت) بن مهام الصنعاين
عى عليه ادعاءات يف كنه سلك منهجًا عجبًا يف نقد منهج املؤلف وادَّ ، لاملصرينياألساتذة 
لمية تقع يف افتعال القضااي العمن األخطاء اليت  ه، وهذمع أن املؤلف ليس إال انقلاملنهج، 

يتكلم عن موقف اإلمام عبد الرزاق من القضااي اللغوية والبالغية،  أحياانً، فتجد احملقق مثالً 
 .-كما أسلفت- وعمله النقل فقط مع أن اإلمام ليس له موقف أصالً،

ندرسه من جانب ما اختاره من  ؛ولو أردان أن ندرس منهج اإلمام عبد الرزاق
 وغري ذلك مما له فيه عمل ورأي. الرواايت

كثريًا من القضااي اليت افتعلها احملقق وانقش اإلمام فيها، هذا املثال  س على وقِّ 
 .فتحقيقه للكتاب مع جودته إال أن فيه هذا اإلشكال

                                           
، واملعرفة 3/139ملعارف البن قتيبة وا، -6/72انظر ترمجته يف: الطبقات الكربى البن سعد (  3)

، وطبقات املفسرين 181-9/161، وسري أعالم النبالء للذهب 3/397والتاريخ للفسوي 
 .3/114للداودي 
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مبعىن أنه يروي وهذا الكتاب كتاب رواية جمردة، ليس فيه تعليق على التفسري، 
قد بلغت ر عن قتادة، و مَ عْ من طريق مَ  تهوأغلب رواين، التفسري عن أشياخه عن املفسري

حىت إن بعض من تكلم عن هذا التفسري زعم أنه  ،وايةر   (616)قتادة عن فيه املروايت 
 .تفسري قتادة، وهذا غري صحيح

سبعمائة قرابة  مروايته عن معمرقد بلغت ، و رمَ عْ كما أنه اعتمد الرواية عن شيخه مَ 
 بن عيينةسفيان ، و ( رواية444قرابة ) سفيان الثوريعن و  ،وايةً ر  (717)وسبعة وثالثني 

 وهؤالء الثالثة من أشياخه الذين أكثر عنهم.، ( رواية331قرابة )
 وجماهد( مرة، 431وقد ورد ذكر احلسن عنده قرابة ) ،وهناك رواايت عن احلسن

وابن ، ة( مر 333) ، وعكرمة( مرة311) والكلىب( مرة، 384وابن عباس )، ( مرة388)
ما حيكيه عن هؤالء قضااي تفسريية، ولقتادة  غلبوأ، ( مرة18) وطاووس( مرة، 72مسعود )

 .النصيب األكرب عنده يف الرواايت
وكذلك بعض  ،أحياانً بعض األحاديث النبوية املتعلقة ابآلايت هذا التفسري جند يفو 

؛ جيل ما بعد  هذا اجليلطريقة السلف يف -آنفاً  ذكرانكما - هو ميثلف ،التفسريات النبوية
 .أتباع التابعني

جبمع القرآن، مث ما جاء فيمن قال يف القرآن وابتدأ فيه  مفقودة، وبداية هذا الكتاب
 .برأيه، مث نزول القرآن، مث ابتدأ بسورة الفاحتة إىل أن ختم بسورة الناس

مجع كل ما -ىلرمحه هللا تعا-هل عبد الرزاق :األسئلة الواردة حول هذا التفسريومن 
 ؟منهاانتخب  أم أنه من التفسري، هبلغ

املتوقع من سعة اطالع عبد الرزاق على الرواايت التفسريية، والرواايت  نقول:
عنده يف   الواردة، وميكن معرفة ذلك مبقارنة الرواايت التفسريية انتخب قد احلديثية، أن يكون

ففي هذا داللة  ؛عها يف هذا التفسريف؛ فإن ورد عنه أشياء كثرية غري اليت مجكتابه املصنَّ 
 .إىل حبث اجةحبلكن يبقى هذا السؤال ، على أنه انتخب

 :منوذج من تفسري عبد الرزاق
، قَاَل: س ئَِّل اْبن  ، قَاَل: َأخْ أران اْبن  التـَّْيمِّي ِّ ): -رمحه هللا-قال بَـَرينِّ الصَّبَّاح ، َعنِّ اأْلَْشَرسِّ

 ؛إِّنَّ َمَلًكا م وَكَّاًل بَِّقام وسِّ اْلَبْحرِّ إَِّذا َوَضَع رِّْجَله  ْحرِّ َواجْلَْزرِّ، فـََقاَل: َعبَّاٍس، َعنِّ اْلَمد ِّ، يفِّ اْلبَ 
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ھ ے ﴿، يفِّ قـَْولِّهِّ تـََعاىَل: بِّ ِّ ، َعنِّ اْلَكلْ َعْن َمْعَمرٍ . َغاَضتْ  ؛، َوإَِّذا َرفـََعَهافَاَضتْ 

 .(3)(اْلم ْمَتلِّئ  قَاَل: ، [6]الطور:   ﴾ے
 التعليق

 وبعـض، -كمـا هـو معلـوم- (4)وهـو مـتهٌم ابلكـذبأورد تفسرياً عـن الكلـب، أنه  نالحظ
، وهـذا خطـأ؛ ألن الكلـب هنـا (1)ين بدراسة األسانيد يضعف مثل هذا األثـرن يعتمم املعاصرين

الكلـــب مـــن   ولـــيس إىل صـــدق ،إىل صـــحة القـــول مـــن عدمـــه يكـــونفـــالنظر  ،ولـــيس راوايً  قائــلٌ 
 ة أخرى يف اعتبار القول من عدمه.، مث أتيت قضيكذبه ألنه ليس راوايً 

***** 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿: ، يفِّ قـَْولِّهِّ تـََعاىَل َعْن َمْعَمٍر، َعْن قـََتاَدةَ  ان َعْبد  الرَّزَّاقِّ ): قالمث 

 ، يفِّ قـَْولِّهِّ تـََعاىَل:َعْن َمْعَمٍر، َعْن قـََتاَدةَ   َعْبد  الرَّزَّاقِّ . انَمْور َها حَتَر ك َهاقَاَل: ، [9]الطور:   ﴾ۋ
َها إِّْزَعاًجا قَاَل: [31]الطور:   ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ ان َعْبد   .يـ ْزَعج وَن إِّلَيـْ

 [43]الطور:   ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ َعاىَل:، يفِّ قـَْولِّهِّ تَـ َعْن َمْعَمٍر، َعنِّ اْلَكْلبِّ ِّ  الرَّزَّاقِّ 
، َعْن َعْمرِّو ْبنِّ م رَّةَ ، ان َعْبد  الرَّزَّاقِّ  .إبِِّّميَانِّ الذ ر ِّيَّةِّ قَاَل:  َسعِّيدِّ ْبنِّ ج بَـرْيٍ، َعنِّ  ، َعنْ َعنِّ الثَـّْورِّي ِّ

 إِّنَّ اَّللََّ يـَْرَفع  ذ ر ِّيََّة اْلم ْؤمِّنِّ َمَعه  قَاَل:    ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿: ىَل ، يفِّ قـَْولِّهِّ تـََعااْبنِّ َعبَّاسٍ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ :، َوقـَرَأَ َكان وا د ونَه  يفِّ اْلَعَملِّ   ، َوإِّنْ يفِّ َدَرَجتِّهِّ يفِّ اجْلَنَّةِّ 

: َوَما نـََقْصَناه مْ  ﴾ژ ڑ ڑ ک ، يفِّ قـَْولِّهِّ اَدةَ ْن قـَتَ ، عَ َعْن َمْعَمرٌ ، ان َعْبد  الرَّزَّاقِّ  .يـَق ول 
:   ﴾ڑ ک﴿ تـََعاىَل: ، يفِّ قـَْولِّهِّ َعْن َمْعَمٍر، َعْن قـََتاَدةَ ، ان َعْبد  الرَّزَّاقِّ . َوَما ظََلْمَناه مْ يـَق ول 

َا اللَّْغو  ٌو َواَل اَبطِّلٌ َس فِّيَها َلغْ لَيْ  قَاَل:، [41]الطور:   ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿تـََعاىَل:  ، إِّمنَّ

                                           
 .1/422تفسري عبد الرزاق (  3)
، 4/411(، واجملروحني البن حبان 3278) 7/471امت (  انظر: اجلرح والتعديل البن أيب ح4)

 1(.1913) 279وتقريب التهذيب البن حجر ص: 
 .311-341انظر: التحرير يف أصول التفسري، للدكتور: مساعد الطيار (  1)
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نـَْيا ہ ھ ھ ﴿: ، يفِّ قـَْولِّهِّ تـََعاىَل َعْن َمْعَمٍر، َعْن قـََتاَدةَ ، ان َعْبد  الرَّزَّاقِّ  .َواْلَباطِّل  يفِّ الد 

قَاَل: بـََلَغينِّ أَنَّه  قِّيَل: اَي َرس وَل اَّللَِّّ َهَذا اخْلََدم  ، [42]الطور:   ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ
ْثل  الل   ي بَِّيدِّهِّ ْؤل ؤِّ فَ مِّ نَـه ْم َكَفْضلِّ اْلَقَمرِّ َكْيَف اْلَمْخد وم ؟ فـََقاَل: َوالَّذِّي نـَْفسِّ ، إِّنَّ َفْضَل َما بـَيـْ

َلَة اْلَبْدرِّ َعَلى الن ج ومِّ  ی ی ﴿: ، يفِّ قـَْولِّهِّ تـََعاىَل ، َعْن قـََتاَدةَ َعْن َمْعَمرٍ ، ان َعْبد  الرَّزَّاقِّ  .لَيـْ

، يـَتَـَربَّص  بِّهِّ اْلَمْوتَ  قَاَل:، [11:]الطور   ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ َما َماَت ، كَ ه َو اْلَمْوت 
، ، َعنِّ الْ َعنِّ الثَـّْورِّي ِّ  ، ان َعْبد  الرَّزَّاقِّ  .َشاعِّر  َبينِّ ف اَلٍن، َوَشاعِّر  َبينِّ ف اَلنٍ  َعاَلءِّ ْبنِّ َعْبدِّ اْلَكرِّميِّ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿: ْولِّهِّ تـََعاىَل ، يفِّ قَـ زَاَذانَ  َعنْ -َأْو َغرْيِّهِّ -،َعْن َأيبِّ َكْرَمةَ 

، قَاَل: َعنِّ اْبنِّ ج َرْيجٍ ، ان َعْبد  الرَّزَّاقِّ   .قَاَل: َعَذاب  اْلَقرْبِّ ، [27]الطور:   ﴾ىئ ی ی ی
نـَْيا قَاَل: ﴾ېئ ېئ ىئ﴿: قَاَل جم َاهٌِّد يفِّ قـَْولِّهِّ تـََعاىَل  َعْن  ، ان َعْبد  الرَّزَّاقِّ  .اجْل وع  لِّق َرْيٍش يفِّ الد 

ۈئ ۈئ ېئ ﴿ :إِّنَّ َعَذاَب اْلَقرْبِّ يفِّ اْلق ْرآنِّ مث َّ َتاَل  َمٍر، َعْن قـََتاَدَة، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس قَاَل:َمعْ 

، يفِّ قـَْولِّهِّ الرَّزَّاقِّ أران الثَـّْورِّي ، َعْن َأيبِّ إِّْسَحاَق، َعْن َأيبِّ اأْلَْحَوصِّ  ان َعْبد  . ﴾ېئ ېئ ىئ
َعنِّ اْبنِّ   : سبحان هللا وحبمده.قال، [28]الطور:   ﴾جب حب خب مب ىب يب﴿: تـََعاىَل 

، َعْن ج َوْيربٍِّ  مٍ ، اْلم َباَركِّ جب حب خب مب ىب ﴿: ، يفِّ قَـْولِّهِّ تـََعاىَل َعنِّ الضَّحَّاكِّ ْبنِّ م زَاحِّ

نَي تـَق وم  لِّلصَّاَل ، [28]الطور:   ﴾يب ، َوس ْبَحاَن اَّللَِّّ ق ول  اَّللَّ  َأْكبَـر  َكبِّريًا، َواحْلَْمد  َّللَِِّّّ َكثِّريًا، تَـ ةِّ حِّ
ياًل  جت حت خت مت ﴿ :، يفِّ قـَْولِّهِّ تـََعاىَل َعْبد  الرَّزَّاقِّ ان َمْعَمٌر، َعْن قـََتاَدةَ  ان  .ب ْكَرًة َوَأصِّ

 .(3)(رَْكَعَتانِّ قـَْبَل َصاَلةِّ الص ْبحِّ قَاَل: ، [29]الطور:   ﴾ىت يت
 التعليق

 الحـــظي، وإن كــان األكثــر فـــيهم معمــر، و مصـــن ِّفهشــيوخ  تعــدد هــذا التفســـري يفالحــظ ي
 .قتادة مأيضاً أن أكثر من روى عنه

******** 

                                           
 .427-1/422(  تفسري عبد الرزاق الصنعاين 3)



91 

 

 ه (221)ت:  (إايس)تفسري آدم بن أب : املطلب الثاين

 التعريف بصاحب هذا التفسري:

العسقالين، أبو احلسن، آدم بن أيب إايس ، اإلمام، احلافظ، القدوة، شيخ الشام هو:
أصله من خراسان، نشأ ببغداد ومسع هبا الكثري وجاء إليها لطلب احلديث، وكان حمداثً 

 فية.مفسراً، من أفاضل علماء احلن

متعبد من  حامت الرازي: )هو ثقة مأمون ، قال أبوالبخاري يف صحيحه روى عنه
 .(1)هـ(443وكانت وفاته بعسقالن سنة )هـ(، 314ولد سنة )خيار عباد هللا(، 

 ذا التفسري:التعريف هب

حكمت  :الدكتوراألستاذ ذكر ذلك كما ،   (تفسري جماهد) :ابسمط بع هذا التفسري 
اتريخ )كتاب علوم القرآن من  لتفسري و القسم املتعلق ابيف استدراكاته على  ،بشري ايسني
 .فؤاد سيزكني :للدكتور (4)(الرتاث العريب

، غريهو  كذلك عن جماهدويروي  ، ألن اإلسناد يدور علي آدم بن أيب إايسذلك و 
وهى مرحلة النقل، فإنك ال تكاد جتد  يف هذا العصر، حلةنفس املر كي لنا ابلفعل حيوهذا 

فإن  ،تفسري عبدالرزاق يفكما عن مفسري السلف،   ي، بل كله مرو قواًل آلدم بن أىب إايس
ولذلك نسب  ،ن جماهدعن قتادة، فكذلك تفسري آدم بن أيب إايس أغلبه عمروي أغلبه 

 .التفسري إليه

 واحلسن البصري ، السلف كابن عباس جند يف هذا التفسري رواايت جلمع من و 
 وغريهم.

                                           
، 4/468لتعديل البن أيب حامت ، واجلرح وا7/121انظر ترمجته يف: الطبقات الكربى البن سعد (  3)

 .14، وطبقات املفسرين لألدنه وي، ص: 118-31/111وسري أعالم النبالء للذهب 

(4  )4/312. 
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، فإنه قد يمل مجيع خبالف تفسري عبد الرزاق هذا التفسري مل يشمل مجيع القرآن،
 القرآن، وإن مل يشمل مجيع اآلايت.

أو يذكر السند يف الكتاب،  اآلاثر املذكورة نالسند يتكرر يف كل أثر م أنالحظ يو 
ألن الغالب عنده )أنبأان عبد الرمحن، حدثنا إبراهيم، الذي روى به من غري طريق جماهد، 

 .حدثنا آدم، أنبأان ورقاء، عن أيب جنيح، عن جماهد(

 كتااب  مابد الرزاق، وذلك ألهنتفسري ع يف تكرار األسانيد عند اآلاثر أيضاً ثله مو 
 .رواية

 :منوذج من تفسري آدم بن أب إايس
 يف جماهد عن جنيح، َأيب ابن عن ورقاء   ثنا آدم، ن إِّبراهيم، ثنا الرمحن، عبد َأان)): قال

 إِّىل الطريق : يعينقال ،[44]القصص:   ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿  : قوله
 عمرو عن اهلمذاين، اسحق َأيب عن إِّسرائيل ثنا آدم، ن براهيم،إ ن ،الرمحن عبد َأان. مدين

 نقال: إ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: قوله يف  اخلطاب بن عمر عن اأَلزدي، ميمون بن
 فلما [41]القصص:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ڦ﴿   سىمو 

 ــــــــــب هو . وإِّذارجال عشرة إِّال البئر عن رفعها يطيق ال وكان البئر، على الصخرة أَعادوا فرغوا
ڄ ڄ ڄ ﴿َأن  على نقدر : الفقالتا ﴾ڦ ڦ﴿: هلما فقال .﴾ڤ ڤ﴿

 واحداً  دلواً  إِّال يستق فلم وحده، احلجر  موسى . فرفع﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
   ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ الظل إِّىل انطلق . مثالغنم رويت حىت

ڑ ڑ ک ک ﴿  .كان مبا فحدثتا أَبيهما ىلإ اتنرأامل . فرجعت[42]القصص:

 فقالت .جةوالَّ  وال ةاجخبرَّ  ليست ،وجهها على ثوهبا واضعة يعين [41]القصص:   ﴾ک
 خلفي امشي : موسى هلا فقال ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: له

 إِّىل انتهت . فلماجسدك يل فتصف ثيابك الريح تصيب َأن َأخاف فإِّين الطريق، يل وصفي
 [46]القصص:   ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿: له قالت أَبيها
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 يطيق وال ،وحده احلجر رفع فإِّنه تهقوَّ  ا: أَمفقالت وأَمانته؟ تهبقوَّ  علمك : وماأَبوها هلا فقال
 الريح يل تصف ال الطريق، يل وصفي خلفي : امشيفقوله مانتهأ ماعشرة. وأ إِّال رفعه

ڌ ﴿: جماهد عن ،جنيح َأيب ابن عن ،ورقاء   ثنا آدم، ثنا إِّبراهيم، ن الرمحن، عبد َأان .جسدك

 ن الرمحن، عبدأان  .امٍ طع من : شيء.قال[42]القصص:   ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 نإ:  للنب  : جربيلقال: قال اجلوين عمران َأيب عن ،العطار َأابن ن آدم، ن إِّبراهيم،
 تزوج اجلاريتني : َأيسأَلوك . وإِّنوَأكرمهما : أَفضلهمافقل موسى؟ قضى اأَلجلني يسألوك أ
 ،حبان ثنا آدم، ن إِّبراهيم، ثنا الرمحن، عبد َأان .صفوراي امسها وكان ،صغرمهاأفقل:  موسى؟

 جلنياأل : أيعلي بن للحسني : قلتقال الرمحن عبد َأيب مقسم عن ،طريف بن سعد عن
 ثنا الرمحن، عبد َأان   .قال: بالقيس امرأَته؟ اسم كان : فماقال: أكثرمها. قلت موسى؟ قضى

 حنىأ فإِّنه ﴾ڭ﴿: قوله ماقال: أ جماهد عن، جنيح َأيب ابن عن ،ورقاء ن آدم، ن إِّبراهيم،
 هلما سقى حىت عنهما، طرفه فغض مانته،أ ما. وأفسقى هلماالبئر  عن احلجر هلما

 .(3)((فصدرات
 التعليق

، لكن هيروي عن جماهد وعن غري  آدم بن أيب إايس من خالل هذه الرواايت يظهر أن
 .األغلب عن جماهد

هنا نقل من مروايت نجده كتاب رواية، يورد اآلاثر عن السلف كما هي، ف  نهويالحظ أ
ملا ذكر اسم املرأة،  ، وكذلك عن احلسن بن علي بين إسرائيل عن عمر بن اخلطاب 

 ويسري على هذا املنوال حىت هناية الكتاب.وكذلك عن جماهد، 
 

  

                                           
(3  )3/146-147. 
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 الثاين املبحث

 رن الثالثاملروايت اجملموعة يف التفسري ألعالم الق

 وفيه مطلب واحد:
o يف التفسري، مجع  هـ(423)ت:  مروايت اإلمام أمحد

 .الدكتور: حكمت بشري يس
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 حكمت بشري يس :مجع الدكتور ،يف التفسري ه (241)ت:  مروايت اإلمام أمحد
 مبشيئة هللا - نتناول منهاسمجع بعض الباحثني رواايت تفسريية ألعالم هذا العصر، 

- مام أمحد كمثال هلذا العصرت اإلمرواي. 
مروايت  -(3)ابملشاركة مع بعض الباحثني- نيسحكمت بشري اي :الدكتوراألستاذ مجع 

 :ما يلي اشتمل هذا اجلمع علىوقد  اإلمام أمحد،
 األقوال اخلاصة ابإلمام أمحد يف التفسري. -أ

 ما رواه اإلمام أمحد عن السلف يف التفسري.بعض  -ب
 .واآلاثر اليت رواها اإلمام أمحد من األحاديث النبوية كل ما يتعلق ابآلية-ج
من  يعترب هذاإشكال يف نسبته إىل اإلمام أمحد، ألن  -خاصةً - يف هذه النقطة األخريةو 

يف  ، وأمَّا ما ر وي عن اإلمام صراحةً أمحد وال تصح نسبته لإلمامه، جامِّع تفسري عمل 
 .ومفيداً لكان كافياً  يه؛عل امِّعصر اجلقليل جداً، ولو اقتف التفسري

 
 

  

                                           
 احلق عبد الغفور عبد والدكتور: ،طرهوين بن رزق بن حممدمجع هذا التفسري كل من: الدكتور: (  3)

 .ايسني بشري حكمت والدكتور: ،البلوشي
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ِّالرابعِّفصلال
ِّ[[التفسريِّيفِّالقرنِّالرابعِِّّتدوينِّ]]

 -:وفيه ثالثة مباحث
 .كتب التفسري يف القرن الرابع  املبحث األول: -
 .الكتب املشاركة للتفسري يف القرن الرابع املبحث الثاين: -
كتب السنة اليت تضمنت كتاابً يف التفسري يف  املبحث الثالث: -

 .ابعالقرن الر 
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 األول بحثامل
 كتب التفسري يف القرن الرابع

 
 :ثالثة مطالبوفيه 

: )جامع البيان يف أتويل آي القرآن( البن جرير املطلب األول -
 هـ(.131الطربي )ت: 

 .هـ(111)ت:  ( للماتريدي)أتويالت أهل السنة :املطلب الثاين -
 .هـ(171)ت:  ( للسمرقندي)حبر العلوم :الثاملطلب الث -

  



98 

 

 (1)(ه 311الطَب  )ت:  البن جرير )جامع البيان يف أتويل آ  القرآن(املطلب األول: 

 التعريف بصاحب هذا التفسري:
اإلمام أبو جعفر، رأس  ،بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربيحممد هو 

املفسرين على اإلطالق، أحد االئمة، مجع من العلوم ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره، 
فكان حافظًا لكتاب هللا، بصريًا ابملعاين، فقيهًا يف أحكام القرآن، عاملًا ابلسنن وطرقها، 

سوخها، عاملًا أبحوال الصحابة والتابعني، بصريًا أبايم صحيحها وسقيمها، انسخها ومن
 .الناس وأخبارهم

، واتريخ األمم تفسري القرآن :له تصانيف عظيمة منها، أصله من آمل طربستان
وكتاب  ،وكتاب القراءات ،ختالف العلماءوكتاب ا ،اتريخ األممو هتذيب اآلاثر، و وامللوك، 

 .سالمأحكام شرائع اإل
لو سافر رجل إىل الصني حىت ): -شيخ الشافعية- حامد اإلسفرايينقال الشيخ أبو 

 .(4)هـ(131هـ(، وكانت وفاته سنة )442ولد سنة ) .(مل يكن كثرياً  ؛صل تفسري ابن جريرحي

 ذا التفسري:التعريف هب
من أهل  ون مؤلفهفضاًل عن كو أعظم كتاب يف التفسري،  تفسري اإلمام الطربييعترب 

ٌر انقٌد، و السنة واجلماعة، فإن طريقة التعامل مع املروايت التفسريية تعلم ن أراد ملحيسن ه مفس ِّ
 .أن يدمن القراءة يف هذا التفسري

                                           
ينظر: املقاالت التالية من كتاب: ملزيد من التعرف على تفسري الطربي ومنهجه يف تفسريه؛ (  3)

 (، للدكتور: مساعد الطيار:4)مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري( )
 .247-3/241 )ملخص يف منهج ابن جرير الطربي( -3
 .264-3/214)مفهوم النسخ عند ابن جرير(  -4
 .318-4/378ائيليات( )من منهج الطربي يف اإلسر  -1

، 38/21، ومعجم األدابء لياقوت 4269-6/4223انظر ترمجته يف: الفهرست البن الندمي (  4)
 .97-91، وطبقات املفسرين للسيوطي ص: 484-32/467وسري أعالم النبالء للذهب 
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 (3)(استعراض مقدمة الطَب  لتفسريه)
تعترب من أكرب مقدمات كتب  علميةٍ  قدمةٍ مبلتفسريه  -رمحه هللا تعاىل- م الطربيقدَّ 

 :رآن، منهاالتفسري، حشد فيها مجلة من مسائل علوم الق
 اللغة اليت نزل هبا القرآن. -3
 األحرف السبعة. -4
 ما يسمى بـ: )املعرَّب(. -1
ط ر ق التفسري، وعنون هلا بقوله: )القول يف الوجوه اليت من قبلها يوصل إىل معرفة  -2

 أتويل القرآن(.
 أتويل القرآن ابلرأي. -1
 ذكر من ت رضى روايتهم، ومن ال ت رضى يف التفسري من مفسري السلف. -6
 ول يف أتويل أمساء القرآن، وسوره وآيه.الق -7

مث القول يف أتويل أمساء فاحتة الكتاب، مث القول يف االستعاذة، مث القول يف البسملة، مث 
 بدأ ابلفاحتة إىل أن ختم ابلناس.

يف هذه املقدمة يف هذه املسائل اليت آراءه  -رمحه هللا تعاىل- قد طرح اإلمام الطربيو 
 .ذكرها

 حرفٍ على  إمنا هوحرف السبعة يرى أن القرآن املوجود بني أيدينا بقراءاته فمثاًل: يف األ
 .واحدٍ  قد مجع الناس على حرفٍ  ، وأن عثمان واحدٍ 
ره غريه من احملققني، وليس هذا جمال ملا حرَّ  فٌ خمالِّ يف األحرف السبعة هذا الرأي له و 

 نا نشري إىل رأيه فقط.، لكنسألةحترير هذه امل
وبيان وذلك ألنه يعكس القضية، ، أنه مما يقال فيه: )اتفاق اللغات( ب يرىويف املعرَّ 

أما اإلمام بلغة فارس،  (الفردوسو)بلغة احلبشة،  ذلك أنه يقال مثالً: لفظة )املشكاة(
 يع أحٌد إثبات أن العرب أخذوا هذه الكلمةال يستط طربي فينظر نظرة اترخيية، فريى أنهال

 أخذوها عن العرب.ارس إثبات أن فعن فارس، وال 
                                           

 آنية.ط بع شرح مقدمة تفسري الطربي، للدكتور: مساعد الطيار، مبركز تفسري للدراسات القر (  3)



111 

 

فإذا قال قائل: إن العرب أخذوا من فارس؛ فإن الطربي يعكس عليه القضية، فيقول: 
 ما املانع يف أن يكون فارس أخذوها من العرب؟! ولذا يرى أهنا من ابب اتفاق اللغات.

لو اعرتض عليه أحد أبن السلف قد ورد عنهم النص  على أن لفظة كذا بلغة أن وذكر 
، ولفظة كذا بلغة فارس .. إىل آخر األقوال الواردة عن السلف يف هذا، فيقول احلبشة

التنبيه على أن هذه اللفظة الواردة عند العرب واردة عند الطربي أبن مراد السلف فيها: 
ففي النهاية يرى أهنا من اتفاق هلالء األقوام، وليس مرادهم أن هذه اللفظة غري عربية، 

 اللغات.
 اليت من قبلها يوصل إىل معرفة أتويل القرآن فجعلها ثالث طرق:وأما الوجوه 

،  ما ال سبيل إىل العلم به، وهذا مما خيتص به هللا الطريق األول: -3
 املغيَّبات، وكيفياهتا، ومقادير األشياء. وهي 

؛ ألنه هو املبني ِّ ما يكون علمه من جهة الرسول  الطريق الثاين: -4
 .للقرآن

يعلمه كل عامٍل بلسان العرب، ولكنه وضع ضابطًا يف ما  الطريق الثالث: -1
هذا، وهو: أنه يقبل قول كل عامٍل بلسان العرب بشرط أال خيرج عن 
أقوال السلف، وقد طبَّق هذا املنهج يف تفسريه؛ فنادرًا ما خيرج عن أقوال 
السلف، بل خيتار من أقاويلهم ويعرتض على اللغويني الذين يقولون 

 أقوال السلف، وإن كانت اآلية حتتمل هذه األقوال.أبقوال ال توافق 
 )طريقة الطَب  يف ترتيب تفسريه(

 پ پ پ ): جيـــــــزئ اآليـــــــة الـــــــيت يريـــــــد تفســـــــريها، فمـــــــثاًل: قـــــــول هللا  أواًل: -

، جنــده يفسـر: )احلمــد هلل(،  مث يفسـر )رب(، مث يفســر [2]الفاتحرة:( پ ڀ
 )العاملني(.

يف املقطـع الـذي يفسـره فإنـه يكتفـي بـذكر املعـىن إذا مل يكن لديه أقوال للسـلف  اثنياً: -
 ومــن بعــدهم قــوٌل يف  اجل ْملــي للمقطــع، أمــا إذا كــان ألهــل التأويــل مــن الصــحابة 

 املقطع الذي يفسره، فله طريقتان يف عرض املعىن اإلمجايل مع كالم السلف:
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ر يـــذكإذا مل يكـــن بـــني أهـــل التأويـــل خـــالٌف؛ فإنـــه  الطريق   ة األوىل: -
ــــذي قلنــــا يف ذلــــك قــــال أهــــل )املعــــىن اإلمجــــايل، مث يقــــول:  وبنحــــو ال

، مث يــذكر أقــواهلم واحــًدا تلــو اآلخــر حســب مــا عنــده مــن (3)(التأويــل
- الرواايت، وقد ال يكون عنـده إال روايـة واحـدة، فيقـول ذلـك أيضـاً 

 .-كما سيأيت مثال ذلك
ذكر إذا كــــان بــــني أهــــل التأويــــل خــــالٌف؛ فإنــــه يــــ الطريق    ة الثاني    ة: -

وبنحو الذي قلنا )من وافقه من أهل التأويل بقوله: اختياره، مث يذكر 
، ويـــذكر مـــن وافقـــه مـــن هـــؤالء (4)(يف ذلـــك قـــال بعـــض أهـــل التأويـــل

 املفسرين، مث بعد ذلك يذكر أقوال املخالفني.
، مث يقول: (1)(اختلف أهل التأويل)فيقول: مباشرة على اخلالف أحيااًن ينص و 

مث يرجح ويبني املعىن اجلملي لآلية  ،(كذاو كذا، وقال آخرون: كذا و فقال بعضهم: كذا )
 يف ترجيحه.

كان له عناية ابملعىن اجل ْملي لآلية، فيمكن -رمحه هللا- أن الطربي واملقصود
 استخراج تفسرٍي مجليٍ  متكامل الختيارات الطربي يف تفسريه بعباراته.

أسلوبه املتني،  :هو يف اختياراتهاملعىن اجل ْملي عند الطربي و  ي شكل يفالذي و 
مما جيعل اإلنسان أحياانً حيتاج إىل تكرار قراءة العبارة حىت يظهر له مراد ته القوية، اوعبار 

 الطربي.
أنه يفكِّ ك الضمائر، فيكثر منها بعودها  -رمحه هللا- ومما يشكل كذلك يف تفسريه

 على ما سبق، فيحتاج القراءة يف كتابه إىل أتنٍ .
ال يتعجل يف أن طالب العلم حينما يقرأ كالم الطربي  نبغي علىي أقول: وهلذا

، م ما أرادهفهَ ال ي  قد لكن أحيااًن و ألن الطربي معصوم، ذلك ليس  االعرتاض عليه،

                                           
 ، وغري ذلك.41/148، و4/482(  ينظر من أمثلة ذلك يف كتابه: 3)
 ، وغري ذلك.36/217، و6/321(  ينظر من أمثلة ذلك يف كتابه: 4)
 ، وغري ذلك.38/679، و3/417(  ينظر من أمثلة ذلك يف كتابه: 1)
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عليه وهو ال  طالب العلم به إىل املنهجية اليت يسلكها الطربي، فيعرتضنتَ وأحيااًن قد ال ي  
 .يدري عن منهجه

 ، فذكر أن-رمحه هللا تعاىل-حمقق الكتاب الشيخ حممود شاكر  ذلكإىلوقد انتبه 
، وهلذا (3)أهنم مل يفهموا مراد الطربي كان سببهااعرتاضات بعض العلماء على الطربي  

مل يوفق فيها  بعضهاصائب، و ه(، بعض 772)ت:  اعرتاضات من ابن كثريأحياانً  دجن
 .اقه للكالمإىل الصواب؛ ألنه مل يفهم مراد الطربي يف سي

، فإذا اعرتض اإلنسان نقد العلميالقضية العلمية ختضع إىل ال أنإىل فيجب أن ننتبه 
، كائًنا من كان؛ ألننا نتبع احلق وال نتبع منه بعلم وكان اعرتاضه صحيًحا فإنه يقبل

 ، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن الرجال، ونعرف أنه ليس هناك معصوم إال الرسول 
هؤالء م طالب العلم يف اعرتاضه ابألدب مع سِّ اض بعلم، وأيًضا جيب أن يتَّ يكون االعرت 

 األعالم.
يسند كل قول إىل قائله، وهلذا امتأل الكتـاب ابألسـانيد، وقـد عـدَّ الثعلـب )ت:  اثلثاً: -

رمحـه - هذا عيباً من عيوب تفسـري اإلمـام الطـربي، ولكنـه -رمحه هللا تعاىل- هـ(247
 لك، ولذا انت قد الثعلب أبنه حذف اإلسناد.مل يصب يف ذ -هللا تعاىل

يعد ميزة يف كتابه، وميكن أن يقال أنه لو اختصر يف ذكر  وإيراد الطربي لألسانيد
 ؛ لكان أجود، بدالً من التكرار.األسانيد بطريقة ما

، بل ميزة كبرية يف  طريقته اليت اتبعها يف ذكر األسانيد ال تعد عيبًا عند التحقيقولكن 
 ذه األسانيد وإمالئها على طالبه.ديه هذه املقدرة على إيراد هكونه ل

ينظر يف وميكن لطالب العلم أن مير سريعًا على السند ويقصد مباشرة إىل القول املراد، و 
 اإلسناد عند احلاجة إليه.

إذا انتهى من عرض األقوال اليت يكون فيها اختالف فإنه يف الغالب يرجح بينها،  -

                                           
كثريًا ممن نقل عن وقد رأيت  يف أثناء مراجعايت أن   :  )-رمحه هللا-يقول الشيخ حممود شاكر(  3)

ا أخطأ يف فهم م َراد الطربي، فاعرتض عليه، مل ا استغلَق عليه بعض  عبارته (. مقدمة الطربي، رمب 
 .3/31حتقيق تفسري الطربي 
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يذكر حجته أو علته يف الرتجيح  ؛ٌم على الرتجيح، وحينما يرجحفغالب تفسريه قائ
ولذا يقول أبو حممد الفرغاين: غالباً، وهذا بال شك يفيد من يقرأ يف تفسري الطربي، 

 من كتب حممد بن جرير كتاب التفسري الذي لو ادَّعى عامل أن يصن ِّف منه عشرة  )مثَّ 
 .(3)(تقل؛ لفعلكتب، كلَّ كتاب منها حيتوي على علم مفرد مس

 وحمشوٌ  ف هذا؛ الستطاع، فكتاب الطربي مليءٌ عْ أن خيرج ضِّ  أحدٌ  بل لو شاء قول:نو 
ابلعلم، فمثاًل: لو د رست علل الطربي يف ترجيحاته؛ ألخرجت لنا كتااًب مستقاًل ومفيًدا يف 

 هذه العلل، إىل غري ذلك من املوضوعات املهمة.
عندي أوىل ابلصواب قول  والقول الذي هو)قوله: د ِّر عبارته حني الرتجيح بوغالًبا يص

 مث يورد القول الذي يرجحه، مث بعد ذلك يذكر علته الرتجيحية. (4)(من قال
وتوجيه معاين كتاب ): وغالًبا ما يكثر يف هذه العلل أسلوب القواعد العلمية فيقول مثاًل 

 اخلفي القليل يف هللا عز وجل إىل الظاهر املستعمل يف الناس، أوىل من توجيهها إىل
 .(1)"االستعمال

ولو مجع ابحٌث القواعَد الرتجيحية اليت نصَّ عليها الطربي فإنه سيجد شيًئا كثريًا، فمن 
 .خالل اجمللد األول واجمللد الثاين فقط، مجعت قرابة ثالثني قاعدة ترجيحية

  
 
 
 
 
 

                                           
 .32/471، وسري أعالم النبالء للذهب 14/396(  ينظر: اتريخ دمشق البن عساكر 3)
 وغري ذلك. ،37/247، و3/399ينظر من أمثلة ذلك يف كتابه: (  4)

 .هاوغري  ،31/143، و34/144 أخرى لذلك:ينظر أمثلة ، و 6/119جامع البيان للطربي (  1)
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  (3)()مصادر الطَب  يف تفسريه
 ، يف تفسريه متنوعٌة؛ فمنها:-تعاىل رمحه هللا- إن مصادر اإلمام الطربي

فريوي التفسري عن طبقات السلف الثالثة؛ الصحابة  تفاسري السلف املروية: -3
رضي هللا عنهم، والتابعني، وأتباع التابعني، وكما ذكرت سابقاً، فإن الطبقات 
اليت تلْت أتباع التابعني قد قلَّ فيها الرأي التفسري، ولذلك فإن أغلب املروي 

مأخوذة عن هذه الطبقة اليت تلي أتباع التابعني، فهم يروون التفسري عن عنده 
 الصحابة رضي هللا عنهم والتابعني وأتباع التابعني.

هـ(، وينقل 442وخصوًصا كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم )ت:  القراءات: -4
 عن القراء السبعة املعروفني وعن غريهم.

القرآن، حنو: )معاين القرآن(  خصوًصا كتب معاينو  مصادر لغوية وحنوية: -1
هـ(، وكذلك )جماز 417 هـ(، و)معاين القرآن( للفراء )ت:431لألخفش )ت: 

هـ(، وينقل من غريها أيضاً، 419يب عبيدة معمر بن املثين )ت: القرآن( أل
 وأغلب نقله عن اللغويني الذين يف طبقة أتباع التابعني.

 )منهج الطَب  يف التعامل مع تفسري السلف(
حيرص على إيراد مجيع املروي عن السلف، حىت وإن كان كثرياً، فلو أن لديه  أواًل: -

 ( يف معىن آية؛ فإنه يذكرها مجيعاً أبسانيدها.11ثالثني رواية )
والعبارة واحدة، فقد يورد مثاًل أربع طرق عن  ،وأحيااًن يكرر الرواية عن شخص واحد

أكثر من مرة؛ ألهنا ابن أيب جنيح عن جماهد ناد يورد إس، وأحيااًن جماهد كلها بنفس اإلسناد

                                           
إن دراسة موارد املؤلفني يف التفسري من األمور املهمة، اليت مل تلق يقول الدكتور: مساعد الطيار: )(  3)

دي إىل اختالف املادة عناية حىت اآلن، وهي تصلح ألن تكون رسائل علمية، فاختالف املوارد يؤ 
من العلمية يف الكتاب، وهذا ال يعرف إال بدراسة موارد كتب التفسري دراسة استقرائية( ا.هــ. 

عرب شبكة -مساعد  :املنهجية العلمية لدراسة علم التفسري(، ألقاها الدكتورحماضرة بعنوان: )
يوم السبت، املوافق  لطالبات معهد )ابن كثري إلعداد معلمات القرآن الكرمي( ابلدمام، -اإلنرتنت

 هـ، وهي حماضرة غري مسجلة وال متاحة على شبكة اإلنرتنت.11/2/3218
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 وذلك ألنه كان إماماً صاحب إسناد.رويت عن ابن أيب جنيح من أكثر من طريق، 

 ( حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت) : ومـن أمثلـة ذلـك عنـد تفسـريه لقـول هللا

حئ مئ ىئ يئجب حب خب )القول يف أتويل قولـه: )ي، فقال: ، ذكر التفسري اجلمل[91]المائدة:

ـــل لعبـــاده املـــؤمنني بـــه  ،[91]المائررردة:( يبجت مب ىب قـــال أبـــو جعفـــر: يقـــول جـــل مـــن قائ
إصــابتكم الصــيد  عمــا ســلف مــنكم يف جــاهليتكم، مــن  : عفــا هللا أيهــا املؤمنــونوبرســوله 

ـــتم حـــرم، وقتلكمـــوه، فـــال يؤاخـــذكم مبـــا كـــان مـــنكم يف ذلـــك قبـــل حترميـــه إايه علـــيكم، وال  وأن
بعــد حترميــه ابملعــىن  . ولكــن مــن عــاد مــنكم لقتلــه وهــو حمــرميلــزمكم لــه كفــارة يف مــال وال نفــس

 ا.هــــ.(3)(الذي كان يقتله يف حال كفره، وقبل حترميه عليه، من اسـتحالله قتلـه، فينـتقم هللا منـه
 وهذه أحد العبارات اليت فيها صعوبة وغموض.

ينــتقم هللا مــن عــاد لقتلــه بعــد حترميــه يف اإلســالم، فوقــد حيتمــل أن يكــون معنــاه: )مث قــال: 
نــت. واختلــف أهــل منــه يف اآلخــرة. فأمــا يف الــدنيا، فــإن عليــه مــن اجلــزاء والكفــارة فيهــا مــا بيَّ 

 ، ومــنهممث ذكـر مــن قـال ذلــك، (4)(التأويـل يف أتويــل ذلـك. فقــال بعضـهم حنــو الــذي قلنـا فيــه
ا ابـن حدثن :حدثنا هناد قال)قال: ف، مث كرر الرواية مرة أخرى عن عطاء ،عطاء بن أيب رابح

 قـــال: الروايـــة الثانيــة عـــن عطـــاءو ، (1)(قلــت لعطـــاء :قـــال ،أخـــربان ابــن جـــريج :قـــال ،أيب زائــدة
، (2)(قلـت لعطــاء :قــال ،أخــربان ابـن جـريج :قـال ،حـدثنا أبــو عاصـم :قـال ،حـدثنا ابـن بشــار)

 الرواية، فكرر اإلسناد. وهي نفس

حـدثنا  :قـال ،سـفيانحـدثنا )فقـال:  -نفـس الروايـة- مث أورد رواية أخرى عن ابن جـريج
، ، مث كـرر الروايـة األخـرى عـن عطـاء(1)(حممد بن بكر وأبو خالد، عن ابن جـريج، عـن عطـاء

 .-طريق ابن جريج- نفس الطريقباء رواية أخرى عن عط وذكر

                                           
 .31/28(  جامع البيان للطربي 3)
 .31/28(  جامع البيان للطربي 4)
 (.34616) 31/28(  جامع البيان للطربي 1)
 (.34617) 31/28(  جامع البيان للطربي 2)
 (.34618) 31/28(  جامع البيان للطربي 1)
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ر مــرة أخــرى ، مث ذكــذكــر عــن إبــراهيم النخعــي مث ذكــر عــن جماهــد وهــو املفســر الثــاين، مث
 .ابن جريج والثاين: ابن أيب جنيح، فاألول ابن أيب جنيح عن عطاء

مث ذكـر أيًضـا عـن عطـاء مـن روايـة  ،وكرر اإلسـناد إىل سـعيد، مث ذكر عن سعيد بن جبري
هذا كله يف القول األول الذي اختاره، فكرر األسـانيد ، الكرمي وهي رواية اثلثة عن عطاءعبد 

 والطرق.

يف ذلـــك يف اجلاهليـــة، وقـــال آخـــرون: معـــىن ذلـــك: عفـــا هللا عمـــا ســـلف مـــنكم )مث قــال: 
، مث بــدأ يــذكر عــن ســعيد بــن جبــري (3)(ومــن عــاد يف اإلســالم فينــتقم هللا منــه، إبلزامــه الكفــارة

وقــال آخــرون يف ذلــك: عفــا هللا عمــا ســلف مــن قتــل مــن قتــل مــنكم الصــيد )فقــال:  ،عطــاءو 
نــه، دون كفــارة ، فــاهلل ويل االنتقــام ميف أول مــرة. ومــن عــاد اثنيــة لقتلــه بعــد أوىل حرامــاً  حرامــاً 

اإلنسان إذا قتـل أول مـرة وهـو حـرم فلـيس عليـه شـيء، وإذا قتـل أي: أن ، (4)(تلزمه لقتله إايه
  .منه  مرة أخرى فإن هللا ينتقم منه، وليس عليه كفارة، إمنا ينتقم هللا

مث روايـة عـن شـريح، مث  ،مرة أخرى عن ابـن عبـاس هاعادأو مث ذكر الرواية عن ابن عباس 
أن رجـاًل أتـى ): عـن الشـعب روايـة أخـرى أيًضـا عـن إبـراهيم، مثمـرة مث روايـة  ،إبراهيمرواية عن 

وقـال آخـرون: معـىن ذلـك: )لرواايت رواية بعد روايـة، فقـال: إىل أن أورد كل هذه ا، ..(شرحًيا
عفا هللا عما سلف من قـتلكم الصـيد قبـل حتـرمي هللا تعـاىل ذكـره ذلـك علـيكم. ومـن عـاد لقتلـه 

ــ هللا إايه عليــه، عاملــاً  بعــد حتــرمي إلحرامــه، فــإن هللا هــو  لقتلــه، ذاكــراً  داً بتحرميــه ذلــك عليــه، عامِّ
، مث ذكــر هــذه الروايــة عــن (1)(املنــتقم منــه، وال كفــارة لذنبــه ذلــك، وال جــزاء يلزمــه لــه يف الــدنيا
وقـال ): -وهـو قـول خـامس- ابن زيد وقال: إهنا شبيهة بقول جماهد الذي ذكره قبـل، مث قـال

قــال أبــو ) ايــة عــن زيــد أيب املعــال، مث قــال:وأورد الرو ، (2)(ون: عــين بــذلك شــخص بعينــهآخــر 
جعفــر: وأوىل األقــوال يف ذلــك ابلصــواب عنــدان، قــول مــن قــال: معنــاه: ومــن عــاد يف اإلســالم 

                                           
 .31/11(  جامع البيان للطربي 3)
 .31/11(  جامع البيان للطربي 4)
 .31/11(  جامع البيان للطربي 1)
 .31/12(  جامع البيان للطربي 2)
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، مث بــدأ (3)(عنــه، فينــتقم هللا منــه، وعليــه مــع ذلــك الكفــارة -تعــاىل ذكــره- لقتلــه بعــد هنــي هللا
 ح.ول وأطال فيه، ويرد على األقوال األخرى، ويذكر أيًضا علته يف الرتجيحيتج هلذا الق

إذا مل يبلغــه يف التفســري إال قــول واحــد عــن الســلف فإنــه يعتمــد عليــه يف التفســري،  اثني  اً:
 ( ی ی یجئ) : ومــن أمثلــة ذلــك تفســريه لقولــه ،وقــد حيــتج بــه علــى قــول اللغــويني

ـ)، قال: [91]المائدة: ٴۇ ۋ ): ملكـروه، ومنـه قـول هللا دة يف اوأصـل الـوابل: الش ِّ

ی ی )بقولـــه: -تعـــاىل ذكـــره-، وقـــد بـــنيَّ [11]الم مررر :( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

الالزمـــة األمـــوال واألبـــدان، عقـــوابت منـــه خللقـــه، وإن   ، أن الكفـــارات [91]المائررردة:( یجئ
كانــت متحيصــاً هلــم، وكفــارة لــذنوهبم الــيت كفروهــا هبــا. وبنحــو الــذي قلنــا يف ذلــك قــال أهــل 

حـدثين حممـد بـن احلسـني، قـال: حـدثنا أمحـد بـن مفضـل، قـال:  التأويل. ذكر مـن قـال ذلـك:
 .(4)(، فعقوبة أمره (ی یجئ) حدثنا أسباط، عن السدي: أما:

؛ فاحتج فقط برواية السدي ملعىن الوابل، ومل يذكر غريه، ولو كان عنده غري هذه الرواية
 .لذكرها

رضي هللا السلف، سواء كان من الصحابة  الواحد من قولَ  يتضح اعتماده ومن ذلك
وإن -،(1)أو من أتباع التابعني، والسدي يعترب يف طبقة أتباع التابعني ،أو من التابعنيعنهم، 

 .(2)قيل: إنه رأى أنس بن مالك
ليس له ترتيب يف ذكر املروايت، ففي النص السابق مثاًل ذكر رواايت عن عطاء،  اثلثاً:

، مث رجع وذكر عن عطاء، فليس له ترتيب يف املروايت، فال يقدم مث ذكر عن سعيد بن جبري
مثاًل قول الصحايب مث التابعي مث اتبع التابعي، لكن يالحظ أنه يف الغالب يؤخر قول السدي 

                                           
 .31/12(  جامع البيان 3)
 .31/27(  جامع البيان للطربي 4)
، وتقريب التهذيب 4/486، واجملروحني البن حبان 8/86(  انظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت 1)

 (.6482) 116البن حجر ص: 
السدي هنا مل يذكر أحد أنه رأى أنس بن مالك، وقد تتبعت كتب الرتاجم فلم أجد فيها قلت: (  2)

 .أحداً يقول ذلك، وأما السدي الذي يروي عن أنس فهو ابن أخت األول، وقيل نسيبه
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 وقول ابن زيد فيكوان آخر ما يرويه عن السلف.
كلهــا إذا    إذا ورد عـن السـلف أكثــر مـن قـول فإنـه يــرجح، وأحيـااًن يقبـل األقـوال رابع اً: -

 ، ذكـر [8]التوبة:( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ):  كانت حتتمل الصحة، ففي قوله
 .(3)فيه عن السلف ثالثة أقوال، وأجازها مجيعاً الحتماهلا وعدم تناقضها

، مبعــىن: أهنــا كلهــا يف مرتبــة (4)(وجــائز أن يكــون كــذا)يعــرب عــن ذلــك أحيــاانً بقولــه: و 
 واحدة من االحتمال يف النص القرآين.

إذا كــــان تفســــري الســــلف علــــى املثــــال؛ فإنــــه يــــنص دائمــــاً علــــى العمــــوم يف  س    اً:خام -
ترجيحـه، وقــد يشـري أحيــااًن إىل جــواز أن يكـون أحــد هــذه األمثلـة مــراداً، أو يشــري إىل 

 دخوهلا كلها يف العموم.
     ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ): ففــــــــــــــــي قولــــــــــــــــه 

 : الـواردة يف قولـه قـوال ، ذكر األ[18]األنعام:( ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
فـإن أهـل ، ( ڎ ڈ ڈ ژ ژ) وأمـا قولـه:)فقال: ، (ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

، فقـال بعضـهم: يف هـذا املوضـع-تعـاىل ذكـره-عنـاه هللاالذي  حشرهم التأويل اختلفوا يف معىن
اجلمــع  :يعــين بـه احلشـر يف هــذا املوضـع وقـال آخــرون: فقــال: ، مث ذكــر الروايـة(حشـرها: موهتـا
قــال أبــو جعفــر: )مث قــال:  ،ذكــر الروايــة عــن بعــض الســلفمث  ،(وقيــام القيامــة لبعــث الســاعة

خــرب أن كــل دابــة وطــائر أ-تعــاىل ذكــره-والصــواب مــن القــول يف ذلــك عنــدي أن يقــال: إن هللا
بــه حشــر  اً أن يكــون معني ــ وجــائزٌ  ،بــذلك حشــر القيامــة اً أن يكــون معني ــ وجــائزٌ  ،حمشــور إليــه

، وال داللـة يف ظـاهر التنزيـل، وال يف خـرب عـن به احلشران مجيعـاً  اً ي  أن يكون معن وجائزٌ  ،املوت
 يف كـــــالم  احلشـــــر إذ كـــــان ؛( ڎ ڈ ڈ ژ ژ) أي ذلـــــك املـــــراد بقولـــــه: النـــــب 

( ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) :-تعـــــــاىل ذكـــــــره- ومـــــــن ذلـــــــك قـــــــول هللا اجلمـــــــع، :العـــــــرب

خلقـه  جامعـاً  -تعاىل ذكره- ، وكان هللااحلشر يعين: جمموعة. فإذ كان اجلمع هو ،[19]ص:

                                           
 .329-32/326انظر: جامع البيان للطربي (  3)
 ، وغري ذلك.31/112، و4/89أمثلة لذلك يف تفسريه:  (  ينظر4)
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ه هللا مبعىن اآلية ما عمَّـ م  ان أصوب القول يف ذلك أن يع  ؛ كيه يوم القيامة، وجامعهم ابملوتإل
إذ كـان  ؛ بعد الفناء وبعد بعث القيامةوأن يقال: كل دابة وكل طائر حمشور إىل هللا، بظاهرها

ــ(ڎ ڈ ڈ ژ ژ) بقولــه: قــد عــمَّ  -تعــاىل ذكــره- هللا ون د ص بــه حشــراً ، ومل خيص ِّ
 .(3)(حشر

ويالحــظ هنــا طريقتــه يف َســْبك العبــارات، وطريقتــه يف َســْبك القواعــد العلميــة، ففــي مثــل 
هـــذا اخلـــالف يبقـــى اخلـــرب علـــى عمومـــه حـــىت أييت مـــا خيصصـــه، فنبهنـــا هنـــا علـــى أن مـــا ذكـــره 
السلف يف تفسري اآلية كله حمتمـل، وأنـه جـائز أن يـراد هـذا، وجـائز أن يـراد هـذا، وأن العمـوم 

 مثل هذا أوىل.يف 
لـــى هـــذا التقـــارب إذا كانـــت عبـــارات الســـلف متقاربـــة األلفـــاظ فإنـــه ينبـــه ع سادس   اً: -

، مبعـــىن أن (4)(وإن اختلفـــت ألفـــاظهم فـــإن معـــاين عبـــاراهتم متقاربـــة)أحيـــااًن، فيقـــول: 
 املعىن الكلي الوارد عن السلف متفٌق وإن اختلف العبارات.

 السلف فنقول: مع -رمحه هللا- وميكن أن نلخص منهج الطربي 
 أنه يورد اإلسناد عن السلف. أواًل: -2
 أنه حيتج ابلقول الواحد منهم. اثنياً: -1
إذا وقــع االخــتالف بــني الســلف، فإمــا أن جيمــع بــني األقــوال وجييزهــا، وإمــا  اثلث  اً: -6

 أن خيتار أحدها حبجة يذكرها.
 (1)()منهج الطَب  يف التعامل مع اللغويني

اندرًا، خبالف السلف فإنه يذكرهم ابإلسناد، وأما أهل ال يصرح أبمسائهم إال  أواًل: -
أهل قال بعض )إنه ينسبهم إىل املدينة، فيقول: العربية مثل النحويني واللغويني، ف

قال بعض حنويي )، (قال بعض حنويي البصرة)، (قال بعض أهل البصرة)، (الكوفة

                                           
 .33/126(  جامع البيان للطربي 3)
 ، وغري ذلك.38/31، و3/114(  ينظر أمثلة لذلك يف تفسريه: 4)
 .411-381ملزيد من االستفادة؛ ينظر: التفسري اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  1)
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كثريًا  لى الفراء.. وهكذا، وقد اعتمد ع (وهذا قول بعض لغويي الكوفة)، (الكوفة
 واستفاد منه.

يف علم النحو تشري إىل أن أصوله كوفية؛ ألنه كثريًا ما  -رمحه هللا- اختياراته اثنياً: -
إىل  -رمحه هللا تعاىل- يردد مصطلحات النحوين الكوفيني، وقد أشار حممود شاكر

كن الذي يظهر ،ل(3)-والبغداديون الذين مجعوا بني املذهبني- أن منهجه بغدادي
أنه كويف  -فيما يظهر من طريقته يف الرتجيحات النحوية-  أعلم أن أصولهوهللا

املذهب، وإن كان قد خيالف الكوفيني يف بعض القضااي النحوية؛ ألنه يعتمد عليها 
 يف تفسري السلف.

يؤخر أقوال أهل العربية بعد أن ينتهي من أقوال السلف، وأحيااًن بعد أن يرجح  اثلثاً: -
مث يذكر أقوال أهل العربية، فهو يؤخرهم دائًما، وإذا خالف قوهل م بني أقوال السلف 

قوَل السلف، فإنه ير د ه وال يقبله، حىت ولو احتملته اآلية؛ ألن الع ْمدة عنده تفسري 
السلف، وما خرج عن تفسري السلف فإنه مرفوض عنده، هذه هي القاعدة الكلية 

 اللغويني والنحويني.يف طريقته يف التعامل مع ما ينقله من علوم 
يعترب من املعتدلني يف ذِّكر املسائل النحوية، وقد نص على قاعدة عنده: أنه  رابعاً: -

 ال يذكر من النحو إال ما يكون له ارتباط ببيان اآلية.
ال يقبل التأويل النحوي املخالف لتفسري السلف، ومعىن ذلك أنه خيتار  خامساً: -

سلف، فيجعل تفسري السلف حجة يف قبول التأويل التأويل النحوي املوافق لتفسري ال
 النحوي املختلف فيه.

، وكان حريًصا على بيان املعاين (4)اعتىن مبا يسمى بـــــ: )علم غريب القرآن( سادساً: -
اللغوية لأللفاظ، واالستشهاد هلا أبشعار العرب، وبتفسري السلف أحياانً؛ ألنه جيعل 

                                           
 ر إىل هذا.مل أقف على إشارة الشيخ حممود شاك(  3)

املقصود بعلم )غريب القرآن( هو: )تفسري ألفاظ القرآن تفسريًا لغوايً، وقد يكون هذا التفسري (  4)
مدعومًا ابلشواهد العربية، وقد يكون جمرَّدًا من الشواهد، وهو األكثر( )التفسري اللغوي للقرآن 

 (.148الكرمي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: 
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 عين مثل الشاهد الشعري.تفسري السلف مثل احلجة اللغوية، ي
يكثر من االستشهادات اللغوية ملعاين األلفاظ، وكثريًا ما يستشهد بشعر  سابعاً: -

حفظ شعر و األعشى، وهلذا لو أن متعل ِّماً أراد أن يعتين مبا يرتبط مبعاين ألفاظ القرآن 
 .ة هلا ارتباط بتفسري القرآناألعشى فإنه سيستفيد كثريًا؛ ألن فيه ألفاظ كثري 

ىل أن الشاعر هو األعشى، ولكن ابلرجوع إىل إ -غالباً - الطربي ال ينصو 
 .شى يالحظ أنه قد نقل منه كثريًاشعر األع

وهلذا ميكن أن خيرج ابحٌث كتااًب فيما يتعلق مبفردات ألفاظ القرآن من 
تفسري الطربي بشواهده اليت ذكرها، وقد صنع ذلك الدكتور: عبد الرمحن عمرية، 

 جملدين لكنه مل يستوعب، فلو أخرج ما يرتبط بغريب القرآن أو حيث أخرج ذلك يف
مبفردات ألفاظ القرآن من تفسري الطربي؛ لكان ذلك أحد الكتب اليت ميكن أن 

هـ( وله حتريرات 131سنة ) -رمحه هللا تعاىل- ، وقد تويف(3)خترج من تفسري الطربي
 د ه كذلك.لغوية ابرعة، فلو ع دَّ من أئمة اللغة؛ ملا أبعد من يع  

ويالحظ أن مدوانت معاجم اللغة وغريها مل تشمل مجيع مفردات اللغة، بل 
هناك الكثري منها مل جيمع، وقد يكون بعضها موجودًا يف شروحات الشعر، وكتب 
ع منها  غريب احلديث، وأحياانً يف تفسري السلف، وغري ذلك من املصادر اليت لو مج 

فيها الشيء الكثري، ومن هذه املصادر تفسري ما يتعلق بتفسري هذه اللغة؛ لوجد 
اإلمام الطربي، وهو هبذا يعترب من أئمة اللغة، لكن يندر أن ت نَقل أقواله يف بيان 
معاين األلفاظ يف معاجم اللغة كلسان العرب واتج العروس، وغريها من املعاجم اليت 

 استوعبت مجلة من كتب اللغة.
  

 
                                           

متَّ من كتب حممد بن جرير كتاب التفسري الذي لو ادَّعى عامل أن يصن ِّف )رغاين: (  قال أبو حممد الف3)
)ينظر: اتريخ دمشق البن  (منه عشرة كتب، كلَّ كتاب منها حيتوي على علم مفرد مستقل؛ لفعل

 (.32/471، وسري أعالم النبالء للذهب 14/396عساكر 
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 ()املذهب الفقهي لإلمام الطَب 

جمتهًدا، ومل يكن متقي ًِّدا مبذهب معني، بل كان له  -رمحه هللا تعاىل- كان اإلمام الطربي
مذهبه اخلاص، وله كتب خاصة أيًضا يف الفقه، وكان له أتباع لكن قليلون، وكان يسمى 

)املذهب اجلريري(، نسبة إىل ابن جرير، لكن هذا املذهب مل يستمر، ومع أن  :مذهبه بـــــ
ب إىل ملشهورة كانت قبله إال أنه مل يتمذهب مبذهب منها، وهلذا ال جتده ينساملذاهب ا

 .مذهب من املذاهب املعروفة
إىل الشافعية أو إىل غريهم فقد يكون استفاد من أصول الشافعي أو غريه، وأما نسبته 

 .لكنه كان صاحب اجتهاد مستقل، ومل يكن مرتبطًا بشيء من هذه املذاهب
لمســائل الفقهيــة املرتبطــة ابلقــرآن أنــه ال خيــرج عــن األحكــام القرآنيــة ويالحــظ يف عرضــه ل
 ڃ ڃ ) : قولــه عنــد أييت فمــثالً جنــده عنــدماالــيت نصــت عليهــا اآليــة، 

عليـه اآليـة وال يسـتطرد بعيـًدا ، فيبـني احلكـم الـذي نصـت [228]البق ة:( چ چ چچ
هــذه اآليــة ينــاقش قضــااي  ، خبــالف املتــأخرين، فــإن بعضــهم حينمــا أييت إىل مثــل (3)عــن ذلــك

 .(4)كثرية متعلقة ابلطالق وال تدل عليها اآلية بوجه
 )املنت واإلسناد يف تفسري الطَب (

اعتىن بـذكر اإلسـناد، لكنـه مل يعـنتِّ  -رمحه هللا تعاىل- سبق أن ذكران أن الطربي أواًل: -
لك مثل إسـناد بنقد األسانيد إال اندراً جًدا، فقلَّما يتكلم عن إسناد من األسانيد، وذ

وإن كنـــت يف )أشـــياخه، حيـــث قـــال يف مـــوطن واحـــد:  الســـدي املشـــهور عـــن بعـــض
، ومل يزد على هذا، ويف رواية أخرى عنده للكلب عـن أيب صـاحل قـال (1)(إسناده مراتابً 

، الــيت هــي مــن طريــق (وقــد وردت مــن طريــق مــن غــري مرضــية عــن ابــن عبــاس)فيهــا: 

                                           
 .2/299(  ينظر: جامع البيان للطربي 3)
، وروح املعاين 6/211، ومفاتيح الغيب للرازي 4/214مثاًل: البحر احمليط أليب حيان (  ينظر 4)

 .4/311لآللوسي 
(1  )3/112. 
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 الكلب عن أيب صاحل، لكنها قليلة.
حيرص على عـدم الروايـة عـن املتهمـني ابلكـذب أو ابلوضـع، وهلـذا مدحـه شـيخ  اثنياً: -

أبنــه ال يــروي عــن الكــذابني والوضــاعني، مثــل مقاتــل  -رمحــه هللا- اإلســالم ابــن تيميــة
ـــن ســـليمان ، فـــال تكـــاد جتـــد لـــه عنـــده رأٌي وال روايـــٌة، مـــع أن تفســـري مقاتـــل بـــن (3)ب

 .سليمان مشهورٌ 

أورد رأايً، و ( 11)سـني مخمـا يقـرب مـن  تفسـريهذكـر لـه يف د كـذلك، وقـ  الكلبمثل و 
بغريهــا وليســت مســتقلًة، وغالبــاً كــذلك مــا  مقرونــةً  يوردهــايلــة جــًدا، وغالبًــا قل ترواايلــه 

فقـــد صـــان تفســـريه ممـــن اهتـــم ابلكـــذب  ،معمـــر أو ســـفيانكروايـــة الثقـــات عنـــه  تكـــون مـــن 
 والوضع، وهذا حكم أغلب.

سـار يف كتابـه علـى قاعـدة: )مـن أسـند  -رمحـه هللا تعـاىل- طـربيقول الـبعض أبن ال تنبيه:
فقد؛ أحالك( = قول غري صحية، وقد كان ميكن صحة هـذا القـول لـو أن الطـربي مل يتعـرض 
يف كتابه لنقد املتون، ولكنه مل يذكر هذه املنهجية يف مقدمة تفسريه، خبالف كتابـه يف التـاريخ 

أســانيد التفســري علــى  يف التفســري إطالقــاً، ومــن محــل فقــد أشــار إىل هــذا، لكنــه مل يــذكر هــذا
هذه القاعدة فقد جانب الصواب؛ ألن الطربي قد اعتمد على الرواايت الضعيفة يف تصحيح 

اعتمــد علــى هــذه  (؛ ملــافقــد أحالــكولــو كــان قــد اعتمــد قاعــدة: )مــن أســند  معــاين اآلايت،
 .الرواايت يف صحة املعاين اليت تفسر هبا

جـًدا، فقـد كـان يبـني املعـىن الصـحيح مـن الضـعيف  واضح هابنقد ة لطربينايفع املتون أما
 ل.هذه األقوا من هذه األقوال اليت يذكرها ويذكر توجيهات

 (الطَب  من املبهماتاإلمام موقف ) 
، لكننـــا ســنأخذ هنـــا منـــه (4)احلــديث عـــن موقـــف الطــربي مـــن املبهمـــات يطــول جـــداً  

- بهمات؛ ألن املثال يدل على عقلية الطـربيفائدة من خالل ذكر مثال عنده يف امل

                                           
 مل أقف على هذا الكالم لشيخ اإلسالم عن الطربي، وإمنا ذكره عن البغوي.(  3)

ري الطربي، للدكتور: مساعد الطيار، دروس صوتية يف التعليق على مواطن من املبهمات يف تفس(  4)
 متوفرة على الشبكة العنكبوتية.
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 يف طريقة التعامل مع ما ال يفيد يف التفسري. -رمحه هللا تعاىل
ففي قصة املائدة وما الذي نزل يف املائدة، هل هو مسك وخبز، أو طعـام مـن 

، كــل الطعــوم، وغــري ذلــك مــن األقــوال الــواردة فيهــا عــن الســلف، فقــد أوردهــا الطــربي
وأمــا الصـواب مــن القـول فيمـا كــان علـى املائــدة، )اخلـالف بقولـه:  مث عقـب علـى هــذا

فــأن يقــال: كــان عليهــا مــأكول. وجــائز أن يكــون كــان مسكــاً وخبــزاً، وجــائز أن يكــون  
كــان مثــراً مــن مثــر اجلنــة. وغــري انفــع العلــم بــه، وال ضــار اجلهــل بــه، إذا أقــر اتيل اآليــة 

 .(3)(بظاهر ما احتمله التنزيل
لــة يف املبهمــات، وهــي أنــه مــا دام ال يبــىن علــى معرفــة املــبهم وهــذه قاعــدة جلي

علٌم؛ فلو أنكرها أحد أو أقرهبا فكالمها سواء، لعـدم وجـود دليـل قـائم يـدل علـى هـذا 
 .يف تفسريه مراراً  -رمحه هللا تعاىل- من ذاك، وهذه قاعدة مهمة جًدا وقد كررها

 (الطَب اإلمام قواعد الرتجيح عند )
ربي بذكر القواعد الرتجيحية، وسنذكر هنا بعض القواعد من خالل متيَّز تفسري الط

 اجمللد الذي حيوي جزءاً من سورة املائدة وسورة األنعام، ومنه ما يلي:
 إىل اخلصوص إال -تعاىل ذكره-: )غري جائز أن يصرف ما عمَّه هللا-رمحه هللا- قال

 .(4)حبجة جيب التسليم هلا(
 لم به، وال ضار اجلهل به، إذا أقر اتيل اآلية بظاهر : )وغري انفع الع-رمحه هللا- قال

 .(1)ما احتمله التنزيل(
 (2): )كفي خطأً بقوله، خروجه عن أقوال أهل العلم(-رمحه هللا- قال. 
 ألصل فيما تنازعت  أو نظرياً  : )والقول إذا خرج من أن يكون أصالً -رمحه هللا- قال

 .(3)فساده( فيه األمة، كان واضحاً 

                                           
 .33/414(  جامع البيان للطربي 3)
 .33/317(  جامع البيان للطربي 4)
 .33/414(  جامع البيان للطربي 1)
 .31/11(  جامع البيان للطربي 2)
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 الكالم إذا تنوزع يف أتويله؛ فحمله على األغلب األشهر من -هللا رمحه- قال( :
 .(4)معناه أحق وأوىل من غريه، ما مل أتتِّ حجٌة مانعٌة من ذلك جيب التسليم هلا(

وهذا غيض من فيض من القواعد الرتجيحية، فضاًل عن القواعد العلمية اليت تدور يف  
 كتابه وتكثر جداً.

 ءات()منهج الطَب  يف ابلقرا
 ابختصار من خالل النقاط التالية: القراءات نهج الطربي يفسنذكر ما يتعلق مب 
يزعم بعض املعاصرين أن اإلمام الطربي كان ير د  القراءات املتواترة، وهذا جهل  أواًل: -

بتاريخ القراءات ومبنهج الطربي ومبنهج العلماء قبله، وجهل كذلك مبنهج العلماء 
 لقراءات.بعده يف التعامل مع ا
هـ(، وتسبيع السبعة كان بعد 131سنة ) -رمحه هللا تعاىل- فقد تويف اإلمام الطربي
 الذي سبَّع السبعة تويف بعده.هـ( 142عهده؛ ألن ابن جماهد )ت: 

، -أعين مصطلح )التواتر(- مث إن القائل هبذا حياكم الطربي إىل مصطلح ظهر بعده،
بدًعا  -رمحه هللا تعاىل- الطربي، ومل يكن الطربيفتواتر القراءات كمصطلح مل أيتِّ إال بعد 

 .(1)يف قضية تقدمي قراءة على قراءة
 استخدم الطربي عدة مصطلحات يف القراءات، منها: اثنياً: -

 مصطلح )القراءة املستفيضة(. -3
 مصطلح )القراءة املشهورة(. -4
 مصطلح )قراءة احلجة(. -1
 مصطلح )إمجاع احلجة يف القراءة(. -2
 اذة(.مصطلح )القراءة الش -1

                                           
= 

 .33/382(  جامع البيان للطربي 3)
 .33/238(  جامع البيان للطربي 4)
مقاالت يف علوم )هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردَّها؟(، من كتاب: مقال بعنوان:  ينظر:(  1)

 .221-3/248( 4) ، للدكتور: مساعد الطيار،القرآن وأصول التفسري
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ومل يوجد يف تفسريه استخدام ملصطلح )القراءة املتواترة(، وهذا املصطلح مما حيتاج إىل 
 حبث يف نشأته؟

 من مصطلحات اإلمام الطربي يف الرتجيح والرد ِّ بني القراءات: اثلثاً: -
 )أعجب القراءات إيلَّ(. -3
 )أوىل القراءات يف ذلك ابلصواب(. -4
 )القراءة اليت ال أستجيز القراءة بغريها(. -1
 )هذه قراءة ال أستجيز القراءة هبا(. -2

 تعدَّدت حجج قبول القراءة عند الطربي، ومنها ما يلي: رابعاً: -
 علل سياقية. -3
 موافقة رسم املصحف. -4
 استفاضة القراءة. -1
 وجود معىن نظري للقراءة يف القرآن. -2
 علل لغوية وتصريفية. -1
 على معىن تلك القراءة دون هذه القراءة. جميء تفسري املفسرين -6
 األفصح يف اللغة.  -7

وهذه املسائل حتتاج إىل حبث، وما ذكرته هنا ما هو إال إشارات سريعة، ومن املهم 
يصح القول أبنه كن بدًعا يف هذا العمل، وال مل ي -رمحه هللا تعاىل- الطربياإلمام أن تقريره: 

 أنكر القراءات املتواترة.

 سري اإلمام الطَب :منوذج من تف
 يقــول، [12]ص:( ې ې ې ې ى) :وقولــه: )-رمحــه هللا- املؤلــفقــال 

ه، وغسـاق فـَْليـذوقوه؛ فـاحلميم غلـي حـىت انتهـى حـر  : هذا محيم، وهو الذي قـد -ىل ذكرهتعا-
معناه التأخري، ألن معىن الكالم ما ذكـرت، وهـو: هـذا محـيم  ( ې) :مرفوع هبذا، وقوله

َتــدأ فيقــال:  (ې)بقولــه  تجــه إىل أن يكــون هــذا مكتفيــاً وغســاق فليــذوقوه. وقــد ي مث يـ بـْ
 حىت إذا أَضاَء الص ْبح  يف َغلَـسٍ  محيم وَغسَّاق، مبعىن: منه محيم ومنه َغسَّاق.كما قال الشاعر:
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ــــودٌ *  ــــوِّي  َوحَمْص  ــــه إىل هــــذا املعــــىن جــــاز يف هــــذا النصــــب والرفــــع. . َوغ ــــودَِّر البَـْقــــل  َمْل وإذا و ج ِّ
تَـقِّ هللا  * زِّايَدتَنـا نـ ْعمـان  ال حَتْرَِّمنَّنـا لى أن ي ْضمر قبلها هلا انصب، كم قال الشاعر:النصب: ع

ل   كما يقال: الليـَل فبـادروه، والليـل  (ې) :والرفع ابهلاء يف قوله و.فِّينا والكِّتاَب الَّذي تـَتـْ
 .(3)(فبادروه

 التعليق
والغساق فيه خالف،  -لغساقوإن كان مل يفسر معىن ا- ذكر املعىن اجلملينالحظ أنه 

ې  ): ، مث تبتدئ(ې ې) : مث ذكر ما يرتبط ابإلعراب وجواز الوقف على قوله

مث أتى ابستدالالت شعرية منه محيم، ومنه غساق،  ؛، يعين: على التفصيل( ې ى
 هلذه القضية النحوية.

***** 
أسباط، عن حدثنا حممد بن احلسني، قال: ثنا أمحد بن املضفل، قال: ثنا مث قال: )

قال: احلميم: الذي قد انتهى َحر ه. ، [12]ص:( ې ې ې ې ى): السدي  
حدثين يونس، قال: أخربان ابن وهب، قال: قال ابن زيد: احلميم دموع أعينهم، جتمع يف 

 .(4)(حياض النار فيسقونه
 

 التعليق
 أنه ذكر عن السلف معىن احلميم أنه الذي انتهى حره، وجنده هو كذلك قدنالحظ 

فسَّر احلميم هبذا املعىن، ونالحظ أنه ذكر عن ابن زيد قدرًا زائدًا يف معىن احلميم يف قوله: 
)دموع أعينهم جتمع يف حياض النار فيسقونه(، وقد سكت الطربي على هذه الزايدة اليت 
ذكرها ابن زيد ومل يعرتض، ألهنا قضية غيبية حتتاج إىل نصٍ  يؤيدها، فتظل حتت دائرة 

ت حىت يَرِّد ما يثبتها أو يـَر د ها، وهذا هو منهج الطربي يف مثل هذه املروايت، االحتماال

                                           
 .43/441جامع البيان للطربي (  3)

 .43/446جامع البيان للطربي (  4)
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 يسكت عنها، وال يشري إىل موافقة أو خمالفة.
***** 

يف قراءته، فقرأته عامة قراء احلجاز والبصرة  أةاختلفت القر  (ې)مث قال: )وقوله: 
م موضع. وقرأ ذلك عامة قراء قالوا: هو اس"َوَغَساق"  وبعض الكوفيني والشام ابلتخفيف

إذا  ه صفة من قوهلم: غسق يغسق غسوقاً ، ووجهوه إىل أن-مشددة- (ې)الكوفة: 
والصواب من القول  سال، وقالوا: إمنا معناه: أهنم يسقون احلميم، وما يسيل من صديدهم.

أ القارئ يف ذلك عندي أهنما قراءاتن قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء، فبأيتهما قر 
عندان يف ذلك؛ ألن املعروف ذلك يف الكالم، وإن   فمصيب، وإن كان التشديد يف السني أمت  

 .(3)كان اآلخر غري مدفوعة صحته(
 التعليق

األوىل: بتشديد السني،  ؛ت، فيقول: ورد يف )غساق( قراءاتنهنا يظهر حتليله للقراءا
وذكر أن أهل القراءة األوىل وجهوه إىل أنه . اق(سَّ اق( و)غَ سَ يعين: )غَ ، والثانية: بتخفيفها

اق يف النار، وذكر القول األخري وأنه من السيالن، غسق الوادي إذا سال، سَ امسه غَ  موضع
وغسق اجلرح أيضًا إذا سال صديده، مث نبه على أن القراءتني كالمها صحيحة، قال: 

من جهة  لكوهنا أمت   ؛يدولكنه ذكر أن أحبها إليه التشد)فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب(، 
 املعىن، واملعروف من كالم العرب، فهذه إحدى الطرائق يف الرتجيح بني القراءات عنده.

***** 
واختلف أهل التأويل يف معىن ذلك، فقال بعضهم: هو ما يسيل من جلودهم مث قال: )

عن  حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، ذكر من قال ذلك: من الصديد والدم.
يل ، [12]ص:( ې ې ې ې ى): قتادة قال: كنا حندث أن الغسَّاق: ما َيسِّ

حدثنا حممد، قال: ثنا أمحد، قال: ثنا أسباط، عن السدي ، قال:  من بني جلده وحلمه.
ثنا ابن محيد، قال: حد الغساق: الذي يسيل من أعينهم من دموعهم، يسقونه مع احلميم.
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قال: الغسَّاق: ما يسيل من س ْرمهم، وما يسقط من منصور، عن إبراهيم،  ثنا جرير، عن
لصديد الذي ا: الغساق: حدثين يونس، قال: أخربان ابن وهب، قال: قال ابن زيد جلودهم.
حدثين حيىي بن عثمان  جلودهم مما تصهرهم النار يف حياض جيتمع فيها فيسقونه. جيمع من

ة، قال: ثين أبو قبيل أنه مسع أاب هبرية بن صاحل السهمي ، قال: ثين أيب، قال: ثنا ابن هلِّيع
، فقال الزايدي يقول: مسعت عبد هللا بن عمرو يقول: أي  شيء الغسَّاق؟ قالوا: هللا أعلم

هو الَقْيح الغليظ، لو أن قطرة منه تـ َهرَاق يف املغرب ألنتنت أهل املشرق،  عبد هللا بن عمرو:
ل حيىي بن عثمان، قال أيب: ثنا ابن هليعة مرة قا ولو تـ َهرَاق يف املشرق ألنتنت أهل املغرب.

حدثنا ابن عوف،  أخرى، فقال: ثنا أبو قبيل، عن عبد هللا بن هبرية، ومل يذكر لنا أاب هبرية.
، أن كعباً  كان يقول:   قال: ثنا أبو املغرية، قال: ثنا صفوان، قال: ثنا أبو حيىي عطية الكالعي 

مح َة من  يف جهنم يسيل إليها مح ٌَّة كل ذات نْيٌ ، قال: عَ قالوا: ال وهللا هل تدرون ما غسَّاق؟
، فيخرج وقد واحدةً  فيستنقع فيؤيت ابآلدمي، فيـ ْغَمس فيها غمسةً  حية أو عقرب أو غريها،

حىت يتعلق جلده يف كعبيه وعقبيه، وينجر حلمه كجر الرجل  ،العظام سقط جلده وحلمه عن
 .(3)(ثوبه

 التعليق
لكن ذلك حيتاج إىل مراجعة؛ هل هو اسم اءة هذه يف املوضع، ب يوافق القر كالم كع

 موضع أم ماذا؟
***** 

 ذكر من قال ذلك:. و البارد الذي ال يستطاع من بردهوقال آخرون: همث قال: )
ال  قال: ابردٌ  ( ې ى ) :بن ج رَيج، عن جماهد ح دثت عن حيىي بن أيب زائدة، عن ا
حدثين علي  بن عبد األعلى، قال: ثنا احملاريب ، عن  ي ْستطاع، أو قال: برد ال ي ْستطاع.

ال: يقال: الغسَّاق: ق [12]ص:( ې ې ې ې ى): الضحاك ج َويرب، عن
. ويقول آخرون: ال بل هو أنـْنَت النـَّنْت.. أبرد الربد ْننتِّ

 
ذكر من قال  وقال آخرون: بل هو امل
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أبيه، عن عبد هللا  ن، عنح دثت عن املسيب، عن إبراهيم النكري، عن صاحل بن حيا ذلك:
حدثين يونس، قال: أخربان ابن وهب،  .اق: املننت، وهو ابلط خاريةبن بـ َريدة، قال: الغسَّ 

  اخلدري ، أن النب  قال: ثين عمرو بن احلارث، عن در اج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد 
ْنيا قال: ْنياأل ؛َلْو أنَّ َدْلًوا مِّْن َغسَّاٍق يـ َهراق  يفِّ الد  وأوىل األقوال يف ذلك عندي . نـْنَتَ أْهَل الد 

ألن ذلك هو األغلب من معىن  ؛ول من قال: هو ما يسيل من صديدهمابلصواب ق
 .(3)(الغ س وق، وإن كان لآلخر وجه صحيح

 التعليق
نالحظ أنه أورد الرواايت يف االختالف مث رجح، واملعتمد يف الرتجيح أن األغلب من 

يدل على أن وهذا اللغة هو ما يسيل، فهو راجع إىل مادة السيالن، غساق يف معىن ال
ملا اعرتض عليه، لكن من  ؛احلديث الذي أورده فيه ضعف، ولو كان احلديث صحيحاً 

فاعتمد املعىن األول؛ ألنه األغلب، قال: ، ما يتصل من اآلاثر بتفسري اآلية منهجه أنه يورد
 ،أن الغسق يطلق يف اللغة على الشيء الباردووجه صحته (، وإن كان لآلخر وجه صحيح)

غسق الليل يعين: الوقت البارد منه، فأطلق و ألنه وقت برودة يف اجلو،  فمنهم يسميه الغسق
 عليه غسق.

 :(2)منوذج من تفسري اإلمام ابن أب حامت
ثـََنا . [11]هرررود:( ې ې ى ى) قولـــه تعـــاىل:): -رمحـــه هللا- قـــال َحـــدَّ

، َعْن جم َاهٍِّد قَاَل َلمَّا َأَصاَب قـَْوَم َأيبِّ ثنا َسْهل  ْبن  غِّ  َياٍث، ثنا َحْفص  ْبن  ع ْثَماَن، َعنِّ اأَلْعَمشِّ
قَــاَل: َأَصـاَب اْلغَــَرق  اْمــرَأًَة  ،نـ وٍح اْلغَــَرق  قَـاَل: قَــاَم اْلَمــاء  َعلَـى رَْأسِّ ك ــل ِّ َجبَـٍل مَخَْســَة َعْشــَرَة رَْأسـاً 

ـا بـََلَغَهـا اْلَمـاء   ،ْعت ه  َعَلى َصـْدرَِّهافِّيَمْن َأَصاَب هَلَا َصبِّ  فـََوضَ  َهـا ؛فـََلمَّ ْنَكبَـيـْ ـا  ،َوَضـْعت ه  َعلَـى مِّ فـََلمَّ
ـــْن أَْهـــلِّ -تـَبَـــاَرَك َوتـََعـــاىَل -قَـــاَل: فـََقـــالَ  .َوَضـــْعت ه  َعلَـــى يَـــَديـَْها ؛بـََلَغَهـــا اْلَمـــاء   ْـــت  َأَحـــًدا مِّ : لَـــْو َرمحِّ

، اأَلْرضِّ َلَرمَحْتـ َهــا. ثـََنا َأيبِّ ــْيٍس، َعــْن َعــْونِّ ْبــنِّ َأيبِّ شــراد  َحــدَّ ، ثنــا ن ــوح  بْــن  قـَ ثنــا َنْصــر  ْبــن  َعلِّــيٍ 
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ــــــيال. ( ائ ائ ەئ ەئ)قـَْول ــــــه  تـََعــــــاىَل:  قــــــال: غــــــرق اْلَمــــــاء  اجلَِّبــــــاَل فـَْوقـََهــــــا مَثـَـــــانِّنَي مِّ

ـــَزينِّ ، ثنـــا َعْبـــد  اَّللَِّّ بْـــن  . [11]هرررود: ـــد  بْـــن  َعبَّـــاٍد اْلم  ، ثنـــا حم َمَّ ثـََنا َأيبِّ ـــَناٍن، َعـــْن ن ـــوحِّ بْـــنِّ  َحـــدَّ سِّ
َخَرْجــت  أ رِّيــد  َأْن َأْشــَرَب َمــاًء َفَمــَرْرت   :َقــالَ  [11]هررود:( ۇئ)اْلم ْخَتــارِّ، َعــْن َأيبِّ َســعِّيٍد، 

: َأْشـَرب  َمـاَء اْلم ـر ِّ  ْلف رَاتِّ فَإَِّذا احلََْسن  َواحْل َسنْي  فـََقاال: اَي َأاَب َسـعِّيٍد، أَيْـَن ت رِّيـد  قـ ْلـت  اَل  :قَـالَ  ،ابِّ
ــر ِّ  ـا َكــاَن َزَمــن  الط وفَــانِّ  ؛َتْشـَرب  َمــاَء اْلم  لَــَع َماَءَهــا ،فَإِّنَّــه  َلمَّ ــَماَء  ،أََمـَر اَّللَّ  اأَلْرَض َأْن تـَبـْ َوأََمــَر السَّ

 .اً بِّــت  َشــْيئاَل يـ نْ  اً َوتـ رَاب ــه  َســَبخ فـََلَعَنــه  َفَصــاَر َمــاؤ ه  َمــرَّاً  ،ْفاْستَـْعَصــى َعَلــى بـَْعــضِّ اْلبَِّقــاعِّ  ،َأْن تـ ْقلِّــعَ 
، َحـدََّثينِّ عَ  ْبـد  الصَّـَمدِّ َأْخبَـَراَن أَب و َعْبدِّ اَّللَِّّ الط ِّْهـرَاينِّ  فِّيَمـا َكتَـَب إِّيَلَّ ثنـا إِّمْسَاعِّيـل  بْـن  َعْبـدِّ اْلَكـرِّميِّ

حلَْ ْبن  َمْعقٍِّل قَاَل: مسِّْعت  َوْهَب ْبَن م نَـب ٍِّه َوقِّيَل اَي أَْرض  ابـَْلعِّي مَ  يََّة:اَءكِّ يـَق ول  ابِّ  .(3)(اْزر دِّيهِّ  َبشِّ

 التعليق
مادة بلع هذه  إن كأنه يقول:  ،ابحلبشية: ازرديه، من ازدرد الطعام يعين: أكله

 .حبشية
موافقة بني  هناكفقد تكون  ،لغة احلبشة أصلها عربية؛ ألن العرب انتقلوا إىل احلبشةو 

 ملثل هذا. وليس حمل حبثها هنا، لكن أشران إليها فقط للتنبهاألصل والفرع، 
***** 

ثـََنا م َعاوِّيَة  ْبن  َصالٍِّح، َعْن َعلِّـي ِّ بْـنِّ َأيبِّ طَْلَحـَة، مث قال: ) ثـََنا َأيبِّ ثنا أَب و َصالٍِّح َحدَّ َحدَّ
َور وَِّي َعــْن قـََتــاَدَة، حَنْــو   .اْســك ينِّ  :يـَق ــول  ، [11]هررود:( وئ وئ)َعــنِّ اْبــنِّ َعبَّــاٍس قـَْول ــه : 

 .(4)(َذلِّكَ 

 التعليق
د من هذا النموذج أن ينتبه إىل أن منهج ابن أيب حامت يف كتابه يسري على املقصو 

هذه الطريقة، فليس فيه إال آاثر، ويستفاد منه حال البحث عن أثر من آاثر السلف، ويعد 
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مرجعًا يرجع إليه، وليس صاحلًا للقراءة، لعدم تكامل املادة التفسريية فيه، خبالف تفسري 
 اإلمام الطربي.
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 ه (333)ت:  للماتريد ( )أتويالت أهل السنة: طلب الثاينامل

 التعريف مبللف هذا التفسري:
 من، )علم اهلدى( يلقب بـــــــ ،املاتريدي حممود بن حممد بن حممدأبو منصور هو: 

 .و لد هبا وهي حملة قرب مسرقند فيما وراء النهر، (تريد ما) إىل نسبتهو  ،الكالم علماء أئمة
بكر أمحد اجلوزجاين عن أيب سليمان اجلوزجاين عن حممد عن أيب  تفقه على أيب

شرائع، واجلدل، : التوحيد، وأوهام املعتزلة، والرد على القرامطة، ومآخذ المؤلفاته منو ، حنيفة
وأتويالت أهل السنة، وشرح الفقه األكرب املنسوب أليب حنيفة، وكانت وأتويالت القرآن، 

 .(3)هـ(111سمرقند سنة )ـــــوفاته ب

 :(1)التعريف هبذا التفسري وطريقة مللفه فيه

وفضاًل عن أن مؤلفه أبعده يالحظ يف هذا الكتاب كثرة االستدالالت العقلية،  أواًل: -
 ون يف رد ِّ ما حيكيه من اإلمجاع.يتهاعن آاثر السلف؛ فإنه 

ڇ ڍ ڍ ڌ ) :قوله عند تفسريه لألايم املعدودة يف  هومن ذلك قول

َأمجع أَهل التفسري والكالم على صرف اأَلايم ) :قال [81ق ة:]الب( ڎ ڎ ڌ 
 ؛العجل. وذلك ال معىن له؛ لوجهني املعدودة املذكورة يف هذه اآلية إىل َأايم عبادة

 فال معىن لصرف ذلك إىل َهؤ اَلءِّ.، وإمنا عبد آابؤ هم أحدمها: َأن َهؤ اَلءِّ مل يعبدوا العجل،
؛ أَلهنم قد اتبوا م الذين عبدوا العجل مل حيتمل أيًضاوالثاين: لو صرف ذلك إىل آابئه

فال معىن للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إىل عبادة  ،ورجعوا عن ذلك
؛ كقوله ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿  : اَّللَّ

                                           
بن ، واتج الرتاجم ال4/311حلنفي انظر ترمجته يف: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية لعبد القادر ا(  3)

 .3/69، وطبقات املفسرين لألدنه وي 429ص:  ق طل وبغا
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وتصرف اأَلايم املعدودة إىل العمر الذي . واَّللَّ أعلم ،[18]األنفال:   ﴾ڭ ڭ
 ـ(4)(َعَصوا فيه

 التعليق

ليه عرتض عمث ا اإلمجاعحكى ، ومن الغريب أنه ستدالالت عقليةاكلها هذه  
 .على ما ذكره أصالً  مع أنه ال يوجد إمجاع ،حنن حناكمه إىل قولهو  ابستدالل عقلي،

أن اليهود قالوا  وجماهد عن ابن عباس يا رواه الطرب مب دٌ منتقَ  هزعم يهذا اإلمجاع الذو 
 :ورد فيها قوالن عند السلفاألايم املعدودة ف ،(1)أهنم ي عذبون سبعة أايم

 .اً ن يومو أهنا أربع :األول -
 .أهنا سبعة أايم :الثاين -

يب مـنهم ابـن عبـاس، وقتـادة، والسـدي، وأ ،والقول الذي زعم أنه إمجاع هو قول اجلمهور
 .(2)العالية، وعكرمة، والضحاك، وزيد بن أسلم

وذلـك بسـبب  ،يالحظ أيضاً يف هذا الكتاب كثـرة التـأويالت الباطلـة والضـعيفة اثنياً: -
اعتماد املؤلف مبدأ إدخال احملتمالت بال قاعدة معينه، فليس لديـه ضـابط ملـا يـدخل 

ت الـيت تكـون ضـعيفة التموما ال يدخل مـن احملـتمالت، وهلـذا يـرد عنـده كثـري مـن احملـ
 أو ابطلة.

 

                                           
= 

ينظر أيضاً: مقال بعنوان: )تفسري أيب منصور املاتريدي(، من كتاب: )مقاالت يف علوم القرآن (  3)
 .279-4/273(، للدكتور: مساعد الطيار، 4وأصول التفسري( )

 .113-3/111دي (  أتويالت أهل السنة للماتري4)
 .(3234) 4/478(، و3231) 4/477انظر: جامع البيان للطربي (  1)

 .478-4/472انظر: جامع البيان للطربي (  2)
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ـــهل عنـــد تفســـريه مـــا ذكـــره مـــن أمثلـــة ذلـــك و  ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ :تعـــاىل قول

حيتمـل الصـالة املعروفـَة، يقيموهنـا بتمـام  ،يقولون حيتمـل وجهـني) :قال [1]البقرة:   ﴾ٺ
 وإخالص القلـب يف النيـة؛ علـى مـا جـاءه فيها، ركوعها وسجودها، واخلشوع، واخلضوع ل

ياْنظ  " :يف اخلرب فـإن كـان املـراد هـذا فهـو ال  .وحيتمـل احلمـد لـه والثنـاء عليـه، "ر َمْن تـ نَـاجِّ
 .(3)(حيتمل النسخ، وال الرفع يف الدنيا واآلخرة

 التعليق
نـد مـن ع املؤلف ألحـد، فقـد يكـون ذكـرهجداً، ومل ينسبه  غريب لثاينا هالوجهذا 

وعلـــى أيـــة حـــال فهـــو قـــول ضـــعيف ولـــيس ، عـــن غـــريه ، وقـــد يكـــون نقلـــهاحتمـــاالً  نفســـه
 .صحيحاً 

 على املعتزلة. د ِّ أكثر املؤلف من الرَ  اثلثاً: -
هــذا ، و هـــ(311)ت:  ى املؤلـف يف املســائل  الفقهيـة إىل مــذهب أىب حنيفـةحَنَــ رابع اً: -

 .غري ظاهر يف اجلزء املطبوع من كتابه
- دة عنـد مؤلفـهْمـهاد ابلشـعر يف هـذا الكتـاب؛ وذلـك ألن الع  يقـل االستشـ خامساً: -

 هي القضااي العقلية. -كما أسلفت
ينقــــل املؤلــــف عــــن أهــــل الكــــالم، ويعتمــــد تفســــريهم، ويقدمــــه علــــى تفســــري  سادس    اً: -

مث اختلَـف أهـل  التفسـري يف الَعـاَلمِّني: فمـنهم مـن رد ) :السلف، ومن أمثلـة ذلـك قولـه
األرض، ومــنهم مــن رد إىل كــل ذي روح يف اأَلرض إىل كــل ذي روح دب علــى وجــه 

ل عنــــدان مـــا أمجـــع عليـــه أهــــل وغريهـــا، ومـــنهم مـــن قـــال: هلل كــــذا، كـــذا عـــامل، والتأويـــ
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ىل أن العــاَلمني اســم جلميــع اأَلانم واخللــق مجيعــاً. وقــول أَهــلِّ التفســري يرجــع إ الكــالم؛
 .(3)(ذلك وغريَهمعالم، وأَهل الكالم ما جيمع مثله، إال َأهنم ذكروا أمساء األ

 فيالحظ أنه اعتمد قول أهل الكالم أواًل، مث أدخل فيه قول أهل التفسري.
  ،هــو التصــديقمــن اإلشــكاالت العقديــة عنــد املؤلــف أن مفهــوم اإلميــان عنــده  س  ابعاً: -

وإن كــان يف )، وقــد ظهــر هــذا جليــاً يف كتابــه، ومــن ذلــك قولــه: (4)كاعتقــاد األشــاعرة
اإلميـان عنـدان هـو ر ابإلميـان الـذي هـو إميـان، وهـو التصـديق. و أَهل الكتاب ففيـه اأَلمـ

: ﴾چ﴿ :دليلـــه قـــول مجيـــع أَهـــل التْأويـــل واأَلدب أهنـــم فســـروا التصـــديق ابلقلـــب،
 .(1)(قوا يف مجيع القرآنصدَّ 

اآلية ) [41]البقرة:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :ه قول أيضًا عند وقال
ن، دون األعمال تنقض قول من جعل مجيع الطاعات إميااًن؛ ملا أثبت هلم اسم اإلميا

، عمال الصاحلاتذهاب اخلوف عنهم إمنا أ ثبت ابألن البشارة هلم، و الصاحلات، غري أ
يت إبميان خالص هلل، ال كإميان املنافق الصاحلات: عمل القلب، وهو أن أي عمالاأل تملوحي

 .(2)(دون القلبابلقول 

                                           
 .3/161(  أتويالت أهل السنة للماتريدي 3)
وافقوا فيه  األول: ؛هم فيه ثالثة أقوال(  مذهب األشاعرة يف اإلميان مضطرب، واخلالصة أن الوارد عن4)

وافقوا فيه فقهاء املرجئة، وابن كالب، يف أن اإلميان  الثاين: .السلف يف أن اإلميان قول وعمل
، وهو وافقوا فيه اجلهمية يف أن اإلميان جمرد تصديق القلب الثالث: .تصديق القلب، وقول اللسان

وعليه أكثر أصحابه كالباقالين واجلويين  أشهر األقوال عن شيخهم أيب احلسن األشعري،
، 31/27، و7/119، و7/321، 7/321واملاتريدي. )ينظر: جمموع الفتاوى البن تيمية 

 (.3/181، والنبوات له أيضاً 4/416، والتسعينية له 41/86و

 .3/181(  املص أتويالت أهل السنة للماتريدي 1)
 .3/211(  أتويالت أهل السنة للماتريدي 2)
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 التعليق
 .، فإهنم يرون األعمال غري اإلميانعلى املعتزلةكأنه هنا يريد أن يرد 

، لكننا لو نظران إىل كالم التصديقإلميان: املراد اب  أنمجاع يفاإلعى الحظ أنه ادَّ وي
     هللا قولل هتفسري عند أقوال السلف اإلمام الطربي  فقد ذكرالسلف لوجدانه غري ذلك، 

وقال ابن  قال ابن مسعود: اإلميان التصديق. ، ومنها:[1]البقرة:   ﴾ڀ ٺ ٺ﴿: 
، : اإلميان العمليوقال الزهر  شون.خي وقال الربيع بن أنس: يؤمنون عباس: يؤمنون يصدقون.

 ويدعى به، مؤمناً  قوالً  ابلشيء ملصدقا فيدعى التصديق: العرب عند اإلميان ومعىن): مث قال
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ :-ثناؤه جل- هللا قول ذلك ومن. مؤمناً  بفعله قوله املصدق

 تدخل وقد. قولنا يف لنا مبصدق أنت وما: يعين [37]يوسف:   ﴾چ چ چ
 لإلقرار جامعة كلمة واإلميان .ابلعمل القول تصديق هو الذي اإلميان معىن يف هلل اخلشية

 بتأويل أوىل هو فالذي كذلك، ذلك كان وإذا. ابلفعل اإلقرار وتصديق ورسله، وكتبه ابهلل
 إذ ،وعمالً  ،واعتقاداً  ،قوالً  ابلغيب، ابلتصديق موصوفني يكونوا أن: القوم بصفة وأشبه اآلية
 من به وصفهم أمجل بل معىن، دون معىن على اإلميان معىن من حيصرهم مل ثناؤه جل كان
 .(3)(عقل وال خبرب صفتهم من أخرجه معانيه من شيء خصوص غري

 ن املـراد ابإلميـان هـو التصـديق،أب ادعاء اإلمجـاع من ياملاتريد هد ما زعميفن ِّ فقول الطربي هنا 
 اإلميان.يرون أن العمل من  -كما سبق- اإلميان، فالسلف وأن العمل ال يدخل يف

تظهـــر عنايـــة املؤلـــف ابالســـتدالل واالســـتنباط مـــن اآلايت، وقـــد تكـــون هـــذه  اثمن   اً: -
 االستنباطات عقدية تتناسب مع ما يذهب إليه، وقد تكون غري ذلك.

 [42]البقـــــرة:   ﴾مئ ىئ يئ جب﴿  :  هللا قـــــولتفســـــري  قولـــــه عنـــــد مـــــن أمثلـــــة ذلـــــكو 
ـــة أهنـــا مل تعـــد لغـــري الكـــافرين)يقـــول:  علـــى املعتزلـــة يف ختليـــدهم بـــذلك يـــرد ، (4)(يف اآليـــة دالل

                                           
 .3/411جامع البيان للطربي   (3)
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 لصاحب الكبرية يف النار.

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿:  قولـه عنـد تفسـري قـول هللاومن أمثلـة ذلـك أيضـاً 

إال بعـد العلـم بـه،  ويف اآليـة منـع  الـتكلم يف الشـيء) :[14]البقرة:   ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ
. وبـه أَمـر  والفزع به إىل اَّللَّ عن القول به إال بعلم، وهذا هو احلق الذي يلزم كل من عرف اَّللَّ

  .(3)([16]اإلسراء:    ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿  فقال:   هنبيَّ   اَّللَّ 
نباطات اللطيفـــة عنـــده، ولكـــن فيـــه أيضـــاً مجلـــة مـــن االســـتنباطات الـــيت وهـــذه مـــن االســـت

 تتمشى مع مذهبه العقدي.
وهذا الكتاب يف احلقيقة ال يسـتفيد منـه إال املتخصصـون، بـل إنـه يعـد مرجعـاً  اتسعاً: -

 ملن أراد أن يعرف األقوال املنحرفة وأقوال أهل التأويل يف التفسري.

 املاتريد : منوذج من تفسري
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿    وقولــــــه) :-رمحــــــه هللا- املؤلــــــف قــــــال

 ؛ويف اآليــة وجهــان علــى املعتزلــة حيتمــل: فضَّــل َأوائلهــم.، [27]البقــرة:   ﴾ەئ ەئ وئ وئ
الفعـل، ولـو وعندهم: َأن مجيع ما فعـل ممـا عليـه  ﴾ې ې ى ى ائ﴿  قوله: اَأحدمه

وال َأحـد يكـون  ففعلـه حـق عليـه. ، فـإذا كـان تركـه بفعلـه جـائزاً فعل غريه لكان يكون به جائزاً 
علـى َأحـد؛ فثبـت أن كـان مَثَّ منـه معـىن زائـٌد خصـهم بـه، وَأن  اً مـلرتك منعبفعل ما ال جيوز له ا

:   والثـاين قولـه ليس التخصيص حماابة كما زعمت املعتزلة، وال ترك اإلنعام خبٌل كما قـالوا.

 ،فضيل علـى غـريهمتمل يكن هلم  ؛مل يكن منه إليهم فضل معىنً  فلو   ﴾ەئ ەئ وئ وئ﴿
 بشـيء إال ابسـتحقاقٍ  اً ومن قول املعتزلة أن ليس هلل أن خيص أحـد فثبت أن كان فيهم ذلك.

علـيهم بـذلك؟! وال قـوة  ضـلوا أَنفسـهم علـى العـاملني، ال هـو، فكيـف مَيـ ن  ف يفعله، وبـذلك هـم
.  .لــو تفضــيله إايهــم علــى غــريهم مــن أن يكــون هلــم الفضــل  يف الــد ِّين أوالً مــع مــا ال خي إال ابَّللَّ

بـني اجلميـع  ن ثبـث أن لـيس مـن احلـق عليـه التسـويةوإن كـا ،فإن مل يكن فليس ذلك بتفضـيل
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ـــــــــد ِّين. ـــــــــه  يف أســـــــــباب ال واَّللَّ -[28]البقـــــــــرة:   ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿: وقول
ائ ەئ ەئ وئ ﴿نـه قـال: عىن وإن كانـت يف الـذكر مقدمـة؛ ألكأهنا مؤخرة يف امل-أعلم

، وقولـه: [29]البقرة:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿َنَن فقال: فضال واملِّ مث ذكر األ ﴾وئ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿وقولـــــــه: . [11]البقـــــــرة: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

ْنـه ،  ذكَّرهم     ﴾ڦ نَّـٌة، وأَنـه فضـٌل مِّ  عظيم نعمه ومَننِّه عليهم؛ ليشكروا لـه، وليعرفـوا أهنـا مِّ
كونوا علـى حـذر؛ لي [28]البقرة:   ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿فقال:  رهم مث حذَّ 

  مـن، والتوسـع علـيهملعـذاب بعـد األنـواع االسـالفة مـن اهلـالك وأصـاب األ مـم لئال يصـيبهم مـا أ
   ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ   ی﴿إىل قولـــــــــــــه:  [21]األنعـــــــــــــام:   ﴾ى ائ ائ ەئ﴿ كقولـــــــــــــه:

 اً مقـــذوف اً فـــة وأصـــحابه: إن الولـــد يصـــري مشـــتوممث يف اآليـــة دليـــل لقـــول أيب حني .[22]األنعـــام:
 [13]البقـــرة:   ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿بصـــنع آابئهـــم بقولـــه:  هم بشــتم والديـــه؛ ملـــا عـــريَّ 

  .(3)(ذلك آابؤهموهم مل يتخذوا العجل، وإمنا اختذ 
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 ه (373)ت:  للسمرقند  (حبر العلوم): املطلب الثالث

 التعريف مبللف هذا التفسري:
بن حممد بن أمحد بن إبراهيم الليث نصر  أبو، اإلمام، الفقيه، احملدثهو: 

 تصوفني.مة من أئمة احلنفية، من الزهاد امل، عالَّ )إمام اهلدى(ـــــ ، امللقب بـالسمرقندي
 تنبيه، و الفقه خزانة، و العارفني بستانو  ،العقائد عمدةله مؤلفات نفيسة، منها: 

، املسائل ونعي، و الصغري اجلامع شرحو  ،-الفقه يف- املقدمة، و رمضان فضائلني، و الغافل
 حنيفة أيب بني اخلالفيات يف الرواية خمتلف، و النار وأهوال اجلنة أهل بيان يف خباراأل دقائقو 

 .(3)(هـ171) ، وكانت وفاته سنةالفتاوى من النوازل، و اإلسالم شرعةو  ،والشافعي ومالك

 التعريف هبذا التفسري وطريقة مللفه فيه:
، يف ذلك كتاب )بستان العارفني( وعظ وله اشتهر أبو الليث السمرقندي ابل أواًل: -

ر هذا اجلانب 4علوم أن ختصص العامل يؤثر على تفسريه؛ وهلذا جند أثمن املو 

   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿   : الوعظي يف تفسريه، ومن ذلك ما ذكره عند قوله

، يعين آدم [18]البق ة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :ىلوقوله تعا)) :قال [18]البق ة:
وحواء وإبليس واحلية. ويف اآلية دليل على أن املعصية تزيل النعمة عن صاحبها؛ ألن 

 :من اجلنة مبعصيته. وهذا كما قال القائل آدم قد أخرج 

 عاصي تزيل النعمفإن امل إذا كنت يف نعمة فارعها *
 وداوم عليها بشكر اإلله * فإن اإلله شديد النقم

                                           
، 4/396انظر ترمجته يف: اجلواهر املضية اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية لعبد القادر احلنفي (  3)

، وطبقات 141-36/144، وسري أعالم النبالء للذهب 3/131 بن ق طل وبغاجم الواتج الرتا
 .4/126املفسرين للداودي 
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 .(3)([33]الرعد:   ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ وقال تعاىل:
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿  قولهعند  هقالمن ذلك أيضًا ما و 

ذكر يف هذه اآلية الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة، فأمر ابلصرب ): [21]البقرة:   ﴾ۆ ۆ
من الصالة على البدن، ألنه جيتمع فيها  والصالة، ألنه ليس شيء من الطاعة الظاهرة أشدَّ 

ر ر عليه الصالة تيسَّ فإذا تيسَّ  ،التسبيح والقراءةأنواع الطاعات: اخلضوع واإلقبال والسكون و 
وليس شيء من الطاعات الباطنة أشد من الصرب على البدن، فأمر هللا ، عليه ما سوى ذلك

مث قال: إِّنَّ اَّللََّ َمَع الصَّابِّرِّيَن، فاهلل تعاىل مع كل أحد، ولكن  ،ابلصرب والصالة ألنه حسن
  .(4)(ميفرج عنه خص  الصابرين لكي يعلموا أن هللا 

:  عنـد قولـه همبفـردات القـرآن وبيـان معـاين األلفـاظ، ومـن ذلـك مـا ذكـر  يعتين اثنياً: -

ـــــــــــــال:  [112]البقررررررررررررر ة:   ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ﴿    ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ﴿)ق

ْســَبْق إليــه علــى خالقهمــا. واإلبــداع يف اللغــة: إنشــاء شــيء مل ي   :، أي[112]البقرر ة:
غـري مثـال وال مشـورة. وإمنـا قيـل ملـن خـالف السـنة: مبتـدع، ألنـه أتـى بشـيء مل يســبقه 

 .(1)(ضإليه الصحابة وال التابعون. ومعناه هو خالق السموات واألر 

فــيالحظ عنايتــه ببيــان املــدلوالت، وال خيلــو كتــاب مــن كتــب التفســري مــن بيــان األلفــاظ، لكــن 
 الطريقة ليست موجودة يف كل تفسري.حماولة التحرير هبذه 

 خيلوا هذا الكتاب من القصص واألخبار اإلسرائيلية، وقـد كـان املؤلـف يـروى ال اثلثاً: -
هــذه القصــص واألخبــار عــن مفســري الســلف كــابن عبــاس والســدي والكلــب ومقاتــل 

 وغريهم.

                                           
 .3/71(  حبر العلوم للسمرقندي 3)
 .3/313(  حبر العلوم للسمرقندي 4)
 .3/332(  حبر العلوم للسمرقندي  1)
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روي قوهلما ولـيس ، وروايته عنهما ليست عيباً؛ ألنه يمكثر من الرواية عن مقاتل والكلب هوو 
 فيه.نقلهما، والقول ميكن معرفة صحته من عدمه، أما النقل عنهما فال يقبل بل يتوقف 

املؤلف تفسري السلف بال إسناد، ويعلقه على قائله، ومن ذلك قوله عند  يروي رابعاً: -

ررل: :   ﴾ۋ﴿  تفسـري قولــه يعــين: بي نـا هلــم احلــق مـن الباطــل، والكفــر )) [12]فُص ِّ

أي: دعــوانهم. وقــال قتــادة ومقاتــل: بي نــا هلــم.   ﴾ۋ﴿ ن. وقــال جماهــد:مــن اإلميــا
 .(4)((م: دعوانهم، ودللناه(3)وقال الق تب

   ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :هللا  قــول ومــن ذلــك أيضــاً قولــه عنــد تفســري

مــن اجلبــال وغريهــا هتتــدون بــه الطــرق يف حــال أي: جعــل يف األرض عالمــات ) [36]النحــل:
ي، والفرقــــدين تعرفــــون هبــــا الطــــرق يف الــــرب دْ أي: ابجَلــــ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿الســــفر. 

 والبحــر. وروى عبـــد الـــرزاق عــن معمـــر يف قولـــه: َوَعالمــاٍت قـــال: قـــال الكلــب: اجلبـــال. وقـــال
ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿قتــــادة: النجــــوم. وروى ســــفيان عــــن منصــــور عــــن جماهــــد يف قولــــه: 

يهتــدى بـه. وقـال عمـر بــن  قـال: منهـا مـا يكــون عالمـة، ومنهـا مـا [36]النحـل:   ﴾ٺ ٿ
مـن األنسـاب  لتكم، مث كفوا، وتعلموابْ تعلموا من النجوم ما هتتدون به يف طرقكم وقِّ  اخلطاب:

أي: اجلبــال ابلنهــار يهتــدون هبــا الطــرق،  . وقــال الســدي: َوَعالمــاتٍ مــا تصــلون بــه أرحــامكم
 .(1)(والنجوم ابلليل

 التعليق
ألقوال عليهم دون ذكـر يعلق اعن جمموعة من السلف، و يف هذه األمثلة أنه ينقل  يالحظ

 يورد اإلسناد لكن بقلة. وقداإلسناد، 

                                           
مكثر من النقل عنه، ويكاد يكون  القتب هو ابن قتيبة، يطلق عليه القتيب والقتب، والسمرقندي ( 3)

 كتابه تفسري )غريب القرآن( موجود بكامله يف )حبر العلوم(.
 .1/434(  حبر العلوم للسمرقندي 4)
 .4/469(  حبر العلوم للسمرقندي 1)
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 .ةٍ لَّ مل يعنت بقضية الرتجيح، وقد يرجح لكن بقِّ  خامساً: -
ســواء كانــت متــواترة أو  إىل أصــحاهبابــذكر القــراءات ونســبتها يعتــىن املؤلــف  سادس  اً: -

 شاذة، ويذكر توجيهها أيضاً.

 [11]يونس:   ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ ومن ذلك قوله عند تفسري قول هللا  

تتلـوا كـل نفـس ابلتـاءين، قـرأ محـزة والكسـائي  : ﴾ہ ہ ہ ہ﴿مث قال تعـاىل: ) يقول:
 يعين: عنـد ذلـك تقـر  كـل نفـس بـرة أو فـاجرة مَّـا َأْسـَلَفْت، يعـين: مـا عملـت مـن خـري أو شـر.

يقــال: تتلــو يعــين: تتبــع، كقولــه ، و  [73]اإلســراء:   ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿وهــذا قولــه: 
ابلتــاء والبــاء،  ﴾ہ﴿ :يعــين: يتبعهـا، وقــرأ البـاقون [4]الشـمس:   ﴾ٻ ٻ پ پ﴿اىل: تعـ

ب: ْتــوقــال الق   ،[9الطــارق:]   ﴾ڃ ڃ چ چ﴿ :عنــد ذلــك جتــد، ويقــال: تظهــر، كقولــه يعــين:
 مث بنيَّ معىن القراءتني.  ﴾ہ﴿، فيالحظ هنا أنه أورد القراءات الواردة يف (3)((أي خيترب

 ن نزل فيه اخلطاب.يعتىن املؤلف كثرياً ابلتفسري املنقول، كأسباب النزول ومَ  سابعاً: -
الكتـاب مـن حكايـة أتويـالت املتكلمـني، وال يبعـد أن يكـون أبـو الليـث   خيـلمل اثمناً: -

ــــر بهـــــ( 171)ت:  ؛ لقــــرب املســــافة والعهــــد هـــــ(111)ت:  عقيــــدة املاتريــــديقــــد أتث
 .-وإن كان هذا حيتاج إىل تتبع-بينهما،

 :وذج من تفسري السمرقند من
 ىييعين: آجالنا تنقضي، منوت وحي [21]الجاثية:( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)) :قال 

حييا أوالدان ويقال ميوت قوم وحييا آخرون ووجه آخر مَن وت  َوحَنْيا آخرون. يعين: منوت حنن و 
منوت وحنيا، أي: كنا أموااًت يف  :ووجه آخر .وت، ألن الواو للجمع ال للتأخرييعين: حنيا ومن

 [21]الجاثية:( ڄ ڄ ڄ ڃڃ)فذلك قوله:  ،أصل اخللقة، مث حنيا، مث يهلكنا الدهر

                                           
 .4/332(  حبر العلوم للسمرقندي 3)
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  ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿ قال هللا تعاىل: ، وطول العمر.ال مييتنا إال مضي األايم يعين:
يعين: يقولون قواًل بغري حجة، ويتكلمون ابجلهل إِّْن ه ْم إِّالَّ َيظ ن وَن يعين: ما هم [42]اجلاثية:

ض عليهم آايت عرَ يعين: ت   [41]اجلاثية:   ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿إال جاهلون. قوله تعاىل: 
ژ ﴿القرآن واضحات، بني فيه احلالل واحلرام مَّا كاَن ح جَّتَـه ْم أي: مل تكن حجتهم وجواهبم 

ت ْم صادِّقِّنَي أبان نبعث ﴾ڑ ڑ ک ک    ﴾گ گ ڳ﴿ .يعين: أحيوا لنا آابءان إِّْن ك نـْ

ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ عند انقضاء آجالكم.: ﴾ڳ ڳ﴿ لقكم من النطفة خي :[46]اجلاثية:

ال شك فيه عند املؤمنني،  :﴾ں ں ڻ﴿يعين: يوم القيامة جيمع أولكم وآخركم   ﴾ڱ
 ين: البعث بعد املوت. قولهيع ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ويقال: ال ينبغي أن يشك فيه 

 :﴿له:  ل ين: خزائن السموات واألرض. ويقايع [47]اجلاثية:   ھ ﴾ہ ہ ہ ھ
يعين: خيسر  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿نفاذ األمر يف السموات واألرض 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ : ، وهم أهل الباطل والكذب. مث قالاملكذبون ابلبعث

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 

ڭ    ڭ ڭ﴿  .[387]األعراف:   ﴾مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ

َاكَ يعين: جمتمعة للحساب على الر   [48]اجلاثية:   ﴾ۇ ۇ يعين:  ،ب ك ل  أ مٍَّة ت ْدعى إِّىل كِّتاهبِّ
 [73]اإلسراء:   ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿إىل ما يف كتاهبا من خري أو شر، وهذا كقوله: 

يعين: يقال هلم: اليوم تثابون مبا   [48]اجلاثية:   ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ .يعين: بكتاهبم
ى (ې ې ې ې ى﴿ قوله تعاىل: ، من خري أو شر.كنتم تعملون يف الدنيا

حلَْق ِّ  [49]اجلاثية: يعين: يشهد عليكم  ،يعين: هذا الذي كتب عليكم احلفظة يـَْنطِّق  َعَلْيك ْم ابِّ
يعين: نستنسخ عملكم من اللوح   [49]اجلاثية:   ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ .ابحلق

قال   من احلسنات والسيئات.  [49]اجلاثية:   ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ﴿احملفوظ، نسخة أعمالكم، 
قال: حدثنا إسحاق  : حدثنا اخلليل بن أمحد. قال: حدثنا املاسرجسي-رمحه هللا-أبو الليث

ثنا أرطأة بن املنذرقال: حدثنا بقية بن الو  عن ابن عمر عن  قال: عن جماهد ،ليد قال: حد 
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أول ما خلق هللا القلم، فكتب ما يكون يف الدنيا من عمل معمول، برَّاً أنه قال:  النب 
   ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ :وفاجرًا وأحصاه يف الذكر، فاقرؤوا إن شئتم

 .(3)(فهل يكون النسخ إال من شيٍء قد ف رغ منه؟  [49]اجلاثية:

 التعليق
ويعترب  ،مباشر هتفسري و سهلة،  هوعبارت ،املتوسطة من التفاسري هذا الكتاب يعترب

، وال خيلو كتاب من لةفيه املادة التفسريية املتكامف ؛الكتب الصاحلة للقراءة أيضًا من
 .املقصود أنه ميكن االستفادة منه مالحظات، لكن

  

                                           
 .468-1/467(  حبر العلوم للسمرقندي 3)
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 ينالثا بحثامل
 نت كتاابً يف التفسري يف القرن الرابعكتب السنة اليت تضمَّ 

 :فيه مطلب واحدو 
 .-منوذجاً - هـ(111)ت:  السنن الكربى لإلمام النسائي -
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 -منوذجاً -( لإلمام النسائي)السنن الكَبى 

 التعريف ابملللف:
 بن شعيب بن علي بن أمحد، السنن صاحب، االسالم شيخ احلافظ، القاضي هو:

 يف جال ،خبراسان اسَ نَ  من أصله ،النسائي الرمحن عبد أبو دينار، بن حبر بن سنان بن علي
 فضائل عن فسئل بفلسطني الرملة إىل فخرج مشاخيها، فحسده مصر، واستوطن البالد

سنة  املقدس ببيت ودفن فمات ،عليالً  وأخرج اجلامع، يف فضربوه عنه، فأمسك معاوية،
 .مبكة فمات حاجاً  خرج وقيل ،هـ(111)

 والضعفاء ،-الصغرى السنن- واجملتىب ،ىالكرب  السننله آتليف كثرية؛ منها: 
 .(3)ذلك وغري ،مالك ومسند ،علي   ومسند ،يعل وخصائصن، واملرتوكو 

 ف بكتاب التفسري من سنن النسائي، وطريقة مللفه فيه:التعري
 كتابه السنن الكربى.  بقيةما هو منهجه يف كابإلسناد   التفسريَ املؤلف  ييرو  -3

عنــده كتــاب التفســري   ردت صــيغة النــزول يفو قــد و  ،يــورد كثــرياً مــن أســباب النــزول -4
 .مرة (441) عشرينمائتني و  فقط قرابة

أورد ، [461]البقـــرة:   ﴾ی جئ حئ مئ ىئ﴿   :هللا  تفســـري قـــول عنـــد مـــن أمثلـــة ذلـــكو 
من األنصار ال يكون هلا ولد  ةري عن ابن عباس، قال: كانت املرأالسند عن سعيد بن جب

كيـف نصــنع   :قــالوا ؛فلمــا أسـلمت األنصـار ،هلتهودنَـّهلـا ولــد  جتعـل علـى نفســها إلن كـان
 .(4)([461]البقرة:   ﴾ی جئ حئ مئ ىئ﴿ة: فنزلت هذه اآلي ؟أببنائنا

 .ةبة ملعىن اآلياد األحاديث املناسِّ على منهج احملدثني من إير  املؤلف يف كتابهسار  -1

                                           
، وسري أعالم النبالء للذهب 78-3/77البن خل ِّكان  نظر ترمجته يف: وفيات األعيان(  ا3)

، وشذرات الذهب البن العماد 111-3/148، وهتذيب الكمال للمزي 32/341-316
2/31. 

 (31984) 31/16كتاب التفسري   للنسائي، سنن الكربىال(  4)
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ــــــــال ذلــــــــك    ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ : عنــــــــد قولــــــــه  مــــــــا أورده ومث

عن أىب سلمة عن أىب هريرة قال: قال رسول هللا  يالزهر  ىرو )قال:  [41]الشورى:
أفــرح بتوبــة عبــده مــن أحــدكم قــد أضــلَّ راحلتــه يف أرٍض مهلكــٍة خيــاف أن : هلل 

 .(3)(يقتله اجلوع

قـول ، ومثال ذلك عند ضعيف هٍ من وج تولو كان ةة ابآلييورد األحاديث املتعلق -2
أورد فقـد  [97]املائدة:   ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ :هللا 

)خيـــرب الكعبـــة ذو الســـويقتني مــــن : رســـول هللا  : قـــالحـــديث أىب هريـــرة قـــال
مثابـــة للنـــاس الكعبـــة هللا تعـــاىل قـــد جعـــل ن إ :يقـــوليريـــد أن كأنـــه ف ،(4)احلبشـــة(

عالقة مباشرة الذي ذكره ليس له هذا احلديث و  ،يقع فيها ختريبسو  ،أيتون إليها
ذلك مـن غري هنا، إىل  أورده ، فلذلكرتباط بقضية الكعبةالكن له  ة،اآليتفسري ب

 .األمثلة الكثرية يف كتابه
 لكـن غالـب علـى مـا يـورده مـن  ،التفسـري يف بعض آاثر الصـحابة املؤلف  يورد -1

عـن  هأوردمـا  ذلك يدخل يف أسباب النزول، وليس من ابب التفسـري، ومـن أمثلـة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ قولــــــــه: ) رضــــــــي هللا عــــــــنهم الصــــــــحابة

، وهــذا األثــر مــن التفســري (1)(ة: إىل مكــابــن عبــاس قــال  [81]القصــص:   ﴾پ
 ولكنه قليٌل عنده.

 :كتاب التفسري من سنن النسائيمنوذج من   
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )قولــه تعــاىل: )) :-رمحــه هللا- قــال املؤلــف

ـــــ [22-21]ص:( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ـــــَراَن حَيْ ـــــاَل: َأْخبَـ ٍ ، َق ـــــنِّ َعـــــَريبِّ ـــــن  َحبِّيـــــبِّ ْب ىَي ْب
ثـََنا ، َعــْن س ــَلْيَماَن، َعــْن َأيبِّ َصــالٍِّح، َعــْن َأيبِّ  َحــدَّ ثـََنا َأيبِّ ــٌر يـَْعــينِّ ابْــَن س ــَلْيَماَن، قَــاَل: َحــدَّ م ْعَتمِّ

                                           
 (.33233) 31/429نسائي، كتاب التفسري الكربي للسنن ال(  3)
 (.33187) 31/86، كتاب التفسري ئيللنسا سنن الكربىال(  4)
 (.33144) 31/433 لنسائي، كتاب التفسريالكربى لسنن ال(  1)
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ــَرَة، َعــنِّ النَّــبِّ ِّ   لَّــذِّي َخَلَقــَك هللا  بَِّيــدِّهِّ، ، أَْنــَت ام  َوم وَســى، فـََقــاَل: اَي آَدم  اْحــَتجَّ آدَ قَــاَل:  ه َريـْ
ـ ــهِّ، أَْغَويْـَت النَّــاسَ َونـََفـَخ فِّيــَك مِّ ــَن اجْلَنَّـةِّ، فـََقــاَل ْن ر وحِّ آَدم : َوأَنْـَت م وَســى الَّــذِّي ، َوَأْخـَرْجتَـه ْم مِّ

ــــهِّ  ــــَل َأْن اْصــــطََفاَك هللا  بَِّكاَلمِّ ــــيَّ قـَْب ــــه  هللا  َعَل ْلت ــــه  َكتَـَب ــــٍل َعمِّ ــــى َعَم ــــَمَواتِّ خَيْل ــــ، تـَل ــــوم ينِّ َعَل َق السَّ
 .(3)((َفَحجَّ آَدم  م وَسىقَاَل:  !َواأْلَْرَض؟

 التعليق
يالحظ أنه أورد هذا احلديث هنا للموافقة بينه وبني لفظ اآلية، ففي اآلية قال 

 .((ونفخ فيك من روحه))، وورد يف احلديث قال: ( ہ ہ ہ ھ)تعاىل: 
***** 

ثـََنا مَحَّاٌد، َعْن َأْخبَـَراَن حم َ سورة الزمر. )مث قال: ) مَّد  ْبن  النَّْضرِّ ْبنِّ م َساوٍِّر، قَاَل: َحدَّ
َها قَاَلْت:   َمْرَواَن َأيبِّ ل َبابََة، َعْن َعائَِّشةَ  َي هللا  َعنـْ  َيص وم  َحىتَّ نـَق وَل َما  َكاَن َرس ول  هللاِّ َرضِّ

َلٍة بَِّبينِّ إِّْسرَائِّيَل، ي رِّيد  َأْن يـ ْفطَِّر، َويـ ْفطِّر  َحىتَّ نـَق وَل َما ي رِّيد  أَ  ْن َيص وَم، وََكاَن يـَْقرَأ  يفِّ ك ل ِّ لَيـْ
 .(4)((َوالز َمرَ 

 التعليق
 يالحظ أن هذا األثر أيضاً ال عالقة له ابلتفسري، ولكنه أورده ملناسبة سورة الزمر.

***** 
ــد  بْــن  َعْبــدِّ هللاِّ  [8]ال مرر :( ڭ ڭ ۇ)قولــه تعــاىل: ))مث قــال:   بْــنِّ َعْبــدِّ َأْخبَـــَراَن حم َمَّ

ـــْفَيان ، قَـــاَل:  ثـََنا س  ثـََنا َعْبـــد  هللاِّ ْبـــن  الـــز بـَرْيِّ ْبـــنِّ عِّيَســـى احْل َمْيـــدِّي ، قَـــاَل: َحـــدَّ ، قَـــاَل: َحـــدَّ يمِّ الـــرَّحِّ
، قَاَل: مسِّْعت  سَ  ثـََنا ع َمر  ْبن  َسعِّيٍد الثَـّْورِّي ، َعنِّ اأْلَْعَمشِّ : َحدَّ َس َأَحـٌد لَـيْ عِّيَد ْبَن ج بَـرْيٍ، يـَق ـول 

ـــ َ َعَلـــى أًَذى َيْســـَمع ه  مِّ اَأْصـــربِّ ـــَو يـَـــْرز قـ ه ْم َويـ َعـــافِّيهِّمْ َن هللاِّ، يَـــْدع وَن لَـــه  نِّـــدًّ :  .، مث َّ ه  قَـــاَل اأْلَْعَمـــش 
ــَلمِّي  عِّْنــتَــه  اَي َأاَب َعْبــدِّ هللاِّ؟ فـَق ْلــت  لَــه : ممَِّّــْن مسِّعْ  ثـََناه  أَب ــو َعْبــدِّ الــرَّمْحَنِّ السَّ َد َأيبِّ م وَســى قَــاَل: َحــدَّ

، َعْن َرس ولِّ هللاِّ    .))(1)اأْلَْشَعرِّي ِّ

                                           
 (.33179) 31/416سنن الكربى للنسائي، كتاب التفسري، (  ال3)
 (.33181) 31/416سنن الكربى للنسائي، كتاب التفسري، (  ال4)
 (.33183) 31/417سنن الكربى للنسائي، كتاب التفسري، (  ال1)
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 التعليق
وبني  [8]ال م :( ڭ ڭ ۇ)للمناسبة بني قوله تعاىل:  إيراده احلديث هنا

 ماورد يف احلديث.
***** 

َأْخبَـــــَراَن  [11]ال مرررر :( ىث يث حج مج جح مح جخ)قولــــه تعــــاىل: مث قــــال: ))
، َعْن َأيبِّ  ، َعْن َأيبِّ َصـالٍِّح، َعـْن َأيبِّ ه َريـْـَرَة، قَـاَل: قَـاَل َهنَّاد  ْبن  السَّرِّي ِّ ، َعنِّ اأْلَْعَمشِّ اأْلَْحَوصِّ

 ملَْ َأْجَعْل لَـه   ؛: َمْن أَْذَهْبت  َكرِّميَتَـْيهِّ، فَاْحَتَسَب َوَصبَـرَ -تـََباَرَك َوتـََعاىَل - يـَق ول  هللا   :َرس ول  هللاِّ 
 .(3)((ثـََوااًب د وَن اجْلَنَّةِّ 

 التعليق
( ىث يث حج مج جح مح جخ)املناسبة هنا أيضًا واضحة بني قوله تعاىل: 

 وبني ما ورد يف احلديث.  [11]ال م :
***** 

( حب خب مب ىب يب جت حت خت)قـَْول ــــــــــــــــــــه  تـََعــــــــــــــــــــاىَل: مث قــــــــــــــــــــال: ))

ثـََنا يـَعْ  [11]ال مرر : ثـََنا َمْنص ــور  بْــن  َســَلَمَة، قَــاَل: َحــدَّ ــد  بْــن  َعــامٍِّر، قَــاَل: َحــدَّ ، َأْخبَـــَراَن حم َمَّ ق ــوب 
ــاَل: نـَزَلَــْت َهــذِّهِّ اآْليَــة  َعــْن َجْعَفــٍر، َعــْن َســعِّيدِّ بْــنِّ ج بَـــرْيٍ  ، َوَمــا نـَْعلَــم  يفِّ َأي ِّ ، َعــنِّ ابْــنِّ ع َمــَر، َق

قـ ْلنَـــا: َمــــْن ،[11]ال مرررر :( حب خب مب ىب يب جت حت خت) :َشـــْيٍء نـَزَلَـــتْ 
نَـنَــا َوبـَــنْيَ  ــم ، لَــْيَس بـَيـْ َاصِّ نَــة ، قَــاَل ابْــن  ع َمــَر: أَْهــلِّ اْلكِّتَــابِّ خ ص ــوَمٌة؟ َحــ خن  َهــَذا ىتَّ َوقـََعــتِّ اْلفِّتـْ

ــــــَم فِّيــــــهِّ  ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)قـَْول ــــــه  َعــــــزَّ َوَجــــــلَّ: . الَّــــــذِّي َوَعــــــَداَن َربـ َنــــــا َأْن خَنَْتصِّ

ـٍل، قَـاَل: َأْخبَــَراَن ه َشـْيٌم، َعـْن ح َصـنيِّ بْـنِّ َعْبـدِّ الـرَّمْحَنِّ، َعـنْ  [12]ال م :  َأْخبَـَراَن حم َمَّـد  بْـن  َكامِّ
ْراَن َمَع َرس ولِّ هللاِّ  َلٍة، قـ ْلَنا: َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َأيبِّ قـََتاَدَة، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: سِّ  ، َوحَنْن  يفِّ َسَفٍر َذاَت لَيـْ

ٌل: فـََقـاَل بِـّاَل  ؟َفَمـْن ي وقِّظ نَـا لِّلصَّـاَلةِّ  إِّين ِّ َأَخـاف  َأْن تـَنَـام وا،ْو َعرَّْسَت بِّنَـا؟ قَـاَل: اَي َرس وَل هللاِّ، لَ 
َقَظ َعرََّس اْلَقْوم  فَاْضَطَجع واَأاَن اَي َرس وَل هللاِّ، فَـ  نَـاه ، فَاْسـتَـيـْ َلتِّـهِّ، فـََغَلبَـْتـه  َعيـْ ، َواْستَـَنَد بِـّاَلٌل إِّىَل رَاحِّ

                                           
 (.33184) 31/417سنن الكربى للنسائي، كتاب التفسري، (  ال3)
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ــ ــول  هللاِّ َوَقــْد طََل ، فـََقــاَل: َرس  ــْمسِّ ــب  الشَّ ، أَْيــَن َمــا قـ ْلــَت؟ايَ َع َحاجِّ ــوَل هللاِّ، ! بِّــاَلل   َقــاَل: اَي َرس 
حلَْق ِّ َما أ ْلقَِّيْت َعلَـيَّ نـَْوَمـٌة َمثـَل َهـا، فـََقـاَل َرس ـول  هللاِّ   إِّنَّ هللَا قـَـَبَض أَْرَواَحك ـْم : َوالَّذِّي بـََعَثَك ابِّ

ـــنَي َشـــاَء، َورَ  ـــنَي َشـــاءَ حِّ ـــئ وا َوقَـــدِّ اْرتـََفَعـــ .دََّهـــا َعَلـــْيك ْم حِّ َـــاَجتِّهِّْم، فـَتَـَوضَّ تِّ مث َّ أََمـــَره ْم فَانـَْتَشـــر وا حلِّ
، َفَصلَّى هبِِّّم  اْلَفْجرَ   .(3)((الشَّْمس 

 التعليق

 املناسبة هنا بني اآلية وما ورد يف احلديث واضحة أيضاً.
  

                                           
 (.33182(، و)33181) 31/418سنن الكربى للنسائي، كتاب التفسري، (  ال3)



142 

 

 لثالثا بحثامل
 لرابعا يف القرن تفسرييف ال الكتب املشاركة

 
 -:وفيه مخسة مطالب

 .هـ(133)ت:  ( للزَّجَّاج)معاين القرآن وإعرابه: املطلب األول -
 .هـ(143)ت:  ( للطحاوي)أحكام القرآن: املطلب الثاين -
 .هـ(118)ت:  ( للنحاس)معاين القرآناملطلب الثالث:  -
 .هـ(121)ت:  ( لغالم ثعلبايقوتة الصراط)املطلب الرابع:  -
 .هـ(171)ت:  ( البن خالويه)إعراب القراءات السبع، وعللها: املطلب اخلامس -
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 ه (311)ت:  اججَّ للزَّ ( )معاين القرآن وإعرابه: املطلب األول

 التعريف مبللف هذا الكتاب:
مام، حنوي زمانه، أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السري الزجاج، اإلهو: 

 هـ(.133ببغداد، ومات هبا سنة )ولد ، البغدادي
وطلب عبيد هللا بن ، مه املربدومال إىل النحو فعلَّ  ،كان يف فتوته خيرط الزجاج

به الوزير، البنه القاسم، فدله املربد على الزجاج، فطل مؤدابً  -وزير املعتضد العباسي- سليمان
ابه، فأصاب يف أايمه ثروة  تَّ ب له ابنه إىل أن وىل الوزارة مكان أبيه، فجعله القاسم من ك  فأدَّ 

 وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغريه. ،كبرية
والفرس، ، مايلواأل ،االنسان وخلق ،واالشتقاق، آنمعاين القر مؤلفاته: من 

 (3).واملثلث، وفعلت وأفعلتوالعروض، والنوادر، 

 :(2)ف هبذا الكتاب وطريقة مللفه فيهالتعري
ه سـنة ، وأمتَـّهــ(481) مـائتني ومخسـة ومثـانني نةابتدأ املؤلف يف إمالء هذا الكتاب س أواًل: -

 ، أصوله بصريَّة. لغواي ً وقد كان حنواي ً ، هـ( 113) ئة وواحدم ثالث
 ه،إعرابــالقــرآن و  معــاين خمتصــراً يف هــذا الكتــاب أنــه ســيكتب كتابــه  يفالزجــاج ذكــر  اثني  اً: -
 القـرآن مبعـاين عـىني  ، ومع ذلك فـإن كتابـه جانب اإلعراب على جانب املعاينفيه لكن غلب و 

 أو األخفـش هــ(417)ت: ، ويتبـني هـذا مبقارنـة كتابـه بكتـاب الفـراء أكثر ممن سـبقه هوتفسريِّ 
، هـــ(423)ت:  وســبب ذلــك أنــه اعتمــد علــى تفســري اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، هـــ(431)ت: 

 .بن حنبل عن ابنه عبدهللا فهو يروي تفسري اإلمام أمحد ؛(1)وقد نص الزجاج على هذا

                                           
، 61-3/13، ومعجم األدابء لياقوت 334-3/333انظر ترمجته يف: طبقات النحويني للزبيدي (  3)

 .3/9املفسرين للداودي ، طبقات 163-32/161وسري أعالم النبالء للذهب 
 .146-132ينظر أيضاً: التفسري اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  4)

فهو من كتاب التفسري عن أمحد بن  أكثر ما َرَوْيت  يف هذا الكتاب من التفسري.قال الزجاج: )(  1)
 (.2/366)معاين القرآن وإعرابه  (حنبل
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، ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد اشــتقاقهاو  اللغويــة ان املعــاينبيــ حــرص الزجــاج علــى اثلث  اً: -
معنـــــــاه  :أبـــــــو عبيـــــــدةقـــــــال )، قـــــــال: [441]البقـــــــرة:   ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿   :قـــــــول هللا 

يف اللغــة  د علــيكم فتعنتــون، وأصــل العنــتيشــت ألهلككــم، وحقيقتــه ولــو شــاَء هللا لكلفكــم مــا
ت إذا حـــدث يف رجلـــه كســـر بعـــد جـــرب ال ميكنـــه معـــه تصـــريفها، مـــن قـــوهلم: عنِّـــَت البعـــري يعنَـــ

ازيها إال مبشقة عنيفةعكمة أويقال   .(3)(نوْت إِّذا كان ال ميكن أن جي 
عراملؤلف اعتىن  رابعاً: - ذه الشواهد ، لكن أغلب ه-كغريه من اللغويني- ابالستشهاد ابلش ِّ

 عنده يف اجلانب النحوي.
كمــا -منهــا مــرتبط ابجلانــب النحــوي ابلقــراءات وتوجيههــا، وكثــري املؤلــف اعتــين  خامس  اً: -

 .-سبق ذكره

 ( للزجاج:منوذج من كتاب )معاين القرآن وإعرابه
جعل لكل اْمرِّئ بـَْيتًا يف اجلَنَّةِّ  -جل ثناؤه- روي أن اَّللَّ ): -رمحه هللا- قال املؤلف

َورِّث بيَته مَِّن اجلَنَّةِّ َمْن َعمَِّل َعَمَل أهلِّ اجلَنَّةِّ،  ؛فمن َعمَِّل َعَمَل أهَل النَّارِّ ، بـَْيتًا يف النَّارِّ وَ 
والفِّْرَدْوس: أصله  .ار من َعمَِّل َعَمل أهل النَّارِّ ورث بيته من الن ؛َعمَِّل َعَمَل أْهلِّ اجلنَّة ومن
وقد قيل إنَّ الفِّْرَدْوس يعرفه الَعَرب، ومس  ِّى  يف التفسري. ب وهو البْسَتان، كذلك جاءرِّ عْ أ   ي  ر ومِّ 

ع الذي فيه كرم فردوساً. يف  -رمحه هللا-ينا َعْن َأمْحََد بنِّ َحْنبلوَ قال أبو إسحاق: رَ  املوضِّ
الفِّْرَدْوسِّ   َجنَّةَ ىَن بَـ -عزَّ وجلَّ -، وهو ما أجازه يل عبد هللا ابنه عنه أن اَّللَّ التفسري كتاب  كتابه

َباهلا املِّْسَك األْذَفر.لَ  َجلَّ -وَرويَنا عن غريه أن اَّللَّ  بِّنًة من ذهب ولَبِّنًة من فِّضٍة، وَجَعَل جِّ
َذرًّى، كنس َجن ة الفرَدْوسِّ بِّيدِّه، وبناها لبنًة من ذهب م َصفًّى ولبنًة مِّْن مِّْسٍك م  -ثناؤه

 .(4)(وغرس فيها مِّْن َجي ِّدِّ الَفاكَِّهةِّ َوَجي ِّد الرحْيَانِّ 
 تعليقال

، -رمحــه هللا- يتضــح لنــا وجــود كتــاب مســند يف التفســري لإلمــام أمحــدهــذا الــنص مــن 

                                           
 .491-3/492(  معاين القرآن وإعرابه للزجاج 3)
 .2/8للزجاج (  معاين القرآن وإعرابه 4)
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، لكـن هـذا -مـع جاللتـه وسـعة اطالعـه- (3)كاإلمـام الـذهب  ،وبعض العلماء يشـكك يف هـذا
 .د عن اإلمام أمحد ينفي هذا الزعمالنص الذي ذكره الزجاج ابإلسنا

األصــل فيهـــا التوقـــف ف ق بصـــفات هللا يتعلــ وهــذه اآلاثر الـــيت أوردهــا الزجـــاج فيمـــا
 .أييت فيها خرب صحيح عن املعصوم  حىت

***** 
   ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ :قولـه تعـاىل): -رمحه هللا- املؤلفقال مث 

ـــــ [34]املؤمنـــــون: ڱ ں ﴿    :  هللا وقـــــول .مـــــن طـــــني  اَلَلة: فعالـــــة. فخلـــــق اَّللَّ آدمس 

وقيــل مــن ســاللة مــن طــني: مــن مــين ِّ  يعــين ولــد آدم. علــى هــذا القــول [31]املؤمنــون:   ﴾ں
فمــن ذلــك  ،يــراد بــه القليــل علــى ف عالــة بــىنً . وكــل منســلاَلَلة: القليــل فيمــا يوس ــ ،  آدم
 .(4)(هفعلى هذا قياس ،والق اَلَمة ،ن َخالةوال ،َضاَلةالف  

  

                                           
املذكور شيء ال فتفسريه قال الذهب يف السري تعليقًا على ذِّكر ابن اجلوزي تفسريًا لإلمام أمحد: )(  3)

 .33/148( الجتهد الفضالء يف حتصيله ؛وجود له، ولو وجد
 .2/8(  معاين القرآن وإعرابه 4)
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 ه (268)ت:  للطحاو ( )أحكام القرآن: املطلب الثاين

 التعريف مبللف هذا الكتاب:
جعفر أمحد اإلمام، العالمة، احلافظ الكبري، حمدث الداير املصرية وفقيهها، أبو هو: 

 .، املصري، الطحاوي، احلنفيبن عبد امللك األزدي، احلجري بن حممد بن سالمة بن سلمة
، من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعي، مث حتول حنفياً  (طحا)ولد ونشأ يف 
 من خاصته، وتويف ابلقاهرة نفاتصل أبمحد بن طولون، فكا هـ(؛468) ورحل إىل الشام سنة

 .هـ(143سنة )
 ت،واحملاضر والسجال ،الشفعة وبيان السنة، وكتاب شرح معاين اآلاثر، :مؤلفاتهمن 

، واالختالف بني الفقهاء، ومغاين -يف الفقه-واملختصر، ، وأحكام القرآنومشكل اآلاثر
وهو الكتاب - ، وأحكام القرآن،ومناقب أيب حنيفة ،خيار يف أمساء الرجال ومعاين اآلاثراأل

 .(3)-به اآلن التعريف الذي حنن بصدد

 :ف هبذا الكتاب وطريقة مللفه فيهالتعري
سعد الدين أوانل، لكتاب يف جملدين، بتحقيق الدكتور: من هذا ااجلزء املوجود ط بع  أواًل: -

 برتكيا.
 ابلصالة، مث الزكاة، وهكذا. فيبتديء ة،املؤلف كتابه على األبواب الفقهي رتب اثنياً: -
بذكر أقوال اعتىن ، و هـ(311)ت:  ةذهب أىب حنيفمذا الكتاب املؤلف يف ه تمداع اثلثاً: -

 .صاحبيه
أقــوال العلمــاء وبــني  ياملــذهب احلنفــبــني وازنــة املإىل املؤلــف يف هــذا الكتــاب د َمــعَ  رابع  اً: -

 املذهب احلنفي، فكتابه قائم على االحتجاج للمذهب احلنفي.مث قام برتجيح  ،اآلخرين

                                           
، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية لعبد 8-8/7وفيات البن خل كان نظر ترمجته يف: الوايف ابل(  ا3)

، وطبقات املفسرين 11-31/47وسري أعالم النبالء للذهب  ،311-3/314القادر احلنفي 
 .3/72للداودي 
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ء آباثر يملــ وكتابــه ،-هكتبـ  يف هعادتــك- مسـندةً آاثر الســلف  داعتــىن املؤلـف إبيــرا خامس اً: -
 السلف.

 بــه هــذا ممــا يتميــزإبيــراد القواعــد العلميــة، وطــرق االحتجــاج، و  اعتــىن املؤلــف كثــرياً  سادس  اً: -
 .وغريه (مشكل اآلاثرة كتبه اليت يذكر فيها اخلالف حنو )عاماإلمام الطحاوي يف 

   حاو :( للطمنوذج من كتاب )أحكام القرآن
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ :أتويل قول هللا تعاىل): -رمحه هللا-قال املؤلف

لصَّاَلةِّ .  [21]النساء:   ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ْ لََنا َعزَّ َوَجلَّ َما اْلم رَاد  ابِّ فـََلْم يـ بَـني ِّ
ع  الصَّاَلةِّ الَّذِّي ي َصلَّى فِّيهِّ مَِّن اْلَمْذك وَرةِّ يفِّ َهذِّ  هِّ اآْليَةِّ، َهْل ه َو الصَّاَلة  يفِّ َعْينَِّها أَْو َمْوضِّ

دِّ َواْلم َصلَّى؟  .(3)(اْلَمْسجِّ

 التعليق
 .سيناقشه اليت العلمي ة، مث أورد اإلشكالورد اآليأأنه  الحظي

***** 
ثـََنا،   ْبن  حم َمَّدِّ ْبنِّ َسعِّيدِّ ْبنِّ َأيبِّ َمْرميََ فـََنظَْراَن يفِّ َذلَِّك فَإَِّذا َعْبد  هللاِّ ) :مث قال َقْد َحدَّ

ثـََنا س ْفَيان ، َعْن َسَلَمَة، َعنِّ الضَّحَّاكِّ يفِّ قـَْولِّهِّ َعزَّ َوَجلَّ  ثـََنا اْلفِّْراَييبِّ ، قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
َوَهَذا اْلَقْول  فـََلْم نـَْعَلْمه   .قَاَل: النـَّْوم   ،[21]النساء:   ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿

 ر وَِّي َعْن َغرْيِّ الضَّحَّاكِّ يفِّ َهَذا التَّْأوِّيلِّ َأنَّ النـَّْهَي الَّذِّي يفِّ َهذِّهِّ اآْليَةِّ َوَقَع َعَلى الصَّاَلةِّ يفِّ 
ثـََنا اْلفِّْراَييبِّ ،  ر  َهَذا َوه وَ َعْينَِّها، َوَقْد ر وَِّي يفِّ أَتْوِّيلَِّها َوْجٌه َغيْـ  ثـََنا، قَاَل: َحدَّ َأنَّ َعْبَد هللاِّ َحدَّ

، َعْن َأيبِّ  ثـََنا س ْفَيان ، َعْن َعطَاءِّ ْبنِّ السَّائِّبِّ ، قَاَل: َدَعا َرج ٌل  قَاَل: َحدَّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ الس َلمِّي ِّ
َن َعْوٍف، فََأَصاب وا مَِّن اخْلَْمرِّ، فـََقدَّم وا َعلِّيًّا يفِّ َصاَلةِّ اْلَمْغرِّبِّ مَِّن اأْلَْنَصارِّ َعلِّيًّا، َوَعْبَد الرَّمْحَنِّ بْ 

ڻ ۀ ۀ ﴿ :َفَخَلَط فِّيَها فـَنَـزََلتْ  [3]الكافرون:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ فـََقرَأَ:

فـََهَذا احْلَدِّيث  َعَلى  .[21]النساء:   ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

                                           
 .3/334(  أحكام القرآن للطحاوي 3)
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َا َوَقَع َعلَ  ، َوَذلَِّك قـَْبَل حَتْرِّميِّ اخْلَْمرِّ، َوالنـَّْهي  الَّذِّي يفِّ َهَذا احْلَدِّيثِّ إِّمنَّ ى الس ْكرِّ مَِّن الشََّرابِّ
ثـَنَا  اآْليَةِّ أَْيًضا َما  أَتْوِّيلِّ َهذِّهِّ الصَّاَلةِّ يفِّ َعْينَِّها َوَقْد ر وَِّي يفِّ  ثـََنا الرَّبِّيع  اْلم رَادِّي ، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

، قَاَل:  ثـََنا إِّْسرَائِّيل ، َعْن َأيبِّ إِّْسَحاَق، َعْن َأيبِّ َمْيَسَرَة، َعْن ع َمَر ْبنِّ اخلَْطَّابِّ َأَسٌد، قَاَل: َحدَّ
ْ لَنَ  :قَالَ  ؛مَّا نـََزَل حَتْرِّمي  اخْلَْمرِّ لَ  َفاءٍ الله مَّ بـَني ِّ    فـَنَـزََلتِّ اآْليَة  الَّيتِّ يفِّ اْلبَـَقَرةِّ: .ا يفِّ اخْلَْمرِّ بـََياَن شِّ

، فـَق رَِّئْت َعَلْيهِّ، فـََقاَل: الله مَّ  ،[439]البقرة:   ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ َفَدَعا ع َمر 
 ْ َفاٍء، فـَنَـزََلتِّ اآْليَة  الَّيتِّ يفِّ الن َِّساءِّ:  بـَني ِّ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿لََنا يفِّ اخْلَْمرِّ بـََياَن شِّ

 إَِّذا أَقَاَم  وََكاَن م َنادِّي َرس ولِّ هللاِّ  [21]النساء:   ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
ْ لََنا يفِّ َفَدَعا ع َمر  فـَق رَِّئْت عَ  .َبنَّ الصَّاَلَة َسْكرَانٌ اَنَدى: اَل يـَْقرَ  ؛الصَّاَلةَ  َلْيهِّ، فـََقاَل: الله مَّ بـَني ِّ

َفاٍء، فـَنَـزََلتِّ اآْليَة  الَّيتِّ يفِّ اْلَمائَِّدةِّ، َفَدَعا ع َمر  فـَق رَِّئْت َعَلْيهِّ، فـََلمَّا بـََلَغ: ڄ ڄ ﴿ اخْلَْمرِّ بـََياَن شِّ

َي هللا  َعْنه  ، [93]املائدة:   ﴾ڄ ڄ ڃ َناقَاَل ع َمر  َرضِّ َففِّي َهَذا احْلَدِّيثِّ أَْيًضا مِّْثل  . : انـْتَـَهيـْ
َله ، َوَأنَّ الس ْكَر اْلم رَاَد يفِّ َهذِّهِّ اآْليَةِّ ه َو الس ْكر  مَِّن اخْلَْمرِّ، َوَأنَّ  النـَّْهَي َما يفِّ احْلَدِّيثِّ الَّذِّي قـَبـْ

، الَّذِّي فِّيَها َوَقَع َعَلى الصَّاَل  ت َِّصالِّهِّ َأْوىَل ممَِّّا َرَويـَْناه  َعنِّ الضَّحَّاكِّ ةِّ يفِّ َعْينَِّها، وََكاَن َخبَـر  ع َمَر الِّ
ََذا اْلَمْعىَن يفِّ َخرَبِّ ع َمَر الَّذِّي َرَويـَْناه  َويفِّ َهَذا َما َيد ل  َعَلى أَنَّ  َبغِّي َويفِّ حَتْرِّميِّ اخْلَْمرِّ َنْسٌخ هلِّ ه  يـَنـْ

َها، لَِّتك وَن الصَّاَلة  إَِّذا َدَخَل فِّيَها مَهَّه ، اَل َهمَّ َله  لِّْلم َصل ِّي َأالَّ   يـَْقَرَب الصَّاَلَة َمَع َشاغٍِّل َله  َعنـْ
َها  .(3)(َغيـْر َها، َواَل َشاغَِّل َله  َعنـْ

 التعليق
ده يــورد قــول األحنــاف، لكــن جنــغريهــا مــواطن هــذه أحــد لطــائف هــذا الكتــاب، ويف 

، ومــا أورده هنــا عــن الضــحاك إذ لــيس فيهــا خــالف ،قــة ابألحنــافهلــا عال لــيسهــذه القضــية 
يدخل يف ترجيحه األخري، لكن اآلية نزلت بشأن السكر من اخلمر، وقـول الضـحاك صـحيٌح 

 ومعترٌب، واخلالف معه يف كون اآلية نزلت يف اخلمر أم النوم.
مة األعـالم من األئيعترب مجلة من الفوائد، واإلمام الطحاوي  ونالحظ أنه ذكر كذلك

 ل.الذين حيسن القراءة هلم، ومعرفة مناهجهم يف الرتجيح والتعلي

                                           
 .3/331 (  أحكام القرآن للطحاوي3)
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، (هــ131جريـر الطـربي )ت:  ذكر بعض من قدَّم هلذا الكتاب، أنه يضارع تفسـري ابـن تنبيه:
بينهمــا، وإن كانــت طريقــة عرضــه لألقــوال تشــبه طريقــة ابــن  اً كبــري   اً فرقــ لكــن احلقيقــة أن مثــت

 .داً يف هذا البابن فريكاابن جرير  جرير، لكن 
******** 
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 ه (338)ت:  ( للنحاس)معاين القرآن: املطلب الثالث

 التعريف مبللف هذا الكتاب:
، العالمة، إمام العربية، أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل املصري النحويهو: 

زار ، و كان من نظراء نفطويه وابن األنباريهـ(،  118)ولد مبصر، وتويف هبا سنة ، األديب
 .العراق واجتمع بعلمائه

انسخ القرآن ، و تفسري أبيات سيبويه، و وإعراب القرآن ،تفسري القرآن: من مؤلفاته
وهو الكتاب الذي حنن بصدد التعريف - ، ومعاين القرآن،وشرح املعلقات السبع، ومنسوخه

 .(3)-آلنبه ا

 :ف هبذا الكتاب وطريقة مللفه فيهالتعري
 .وأقرهبا إىل علم التفسري ،هذا الكتاب من أنفس كتب معاىن القرآنيعد  أواًل: -
قرابـــة فيـــه فـــاملنقول عـــن ابـــن عبـــاس  ،النقـــل عـــن الســـلف ةكثـــر يتميـــز هـــذا الكتـــاب ب اثني   اً: -

 واملنقــول عــن قتــادة ،قــولٍ  (111) ة مخســمائةقرابــ املنقــول عــن جماهــدقــوٍل، و  (611) ســتمائة
( 113)وثالثـني  واحـدثالمثائـة و  قرابـة واملنقول عـن احلسـن قواًل، (681) ة ستمائة ومثاننيقراب

 عـــن الضـــحاكقـــواًل، واملنقـــول ( 372)وســـبعني  وأربعـــةٍ  مائـــةٍ  قرابـــة ةعـــن عكرمـــ واملنقـــول قـــواًل،
النقــل عــن الســلف وغــريهم  مكثــر جــداً مـن همؤلفــفقـواًل،  (411) مــائتني وثالثــة وثالثــنيقرابـة 

 دون ذكر لألسانيد.
)ت:  الكســـائي أيضـــاً عـــن كثـــري مـــن اللغـــويني، أمثـــالهـــذا الكتـــاب  نقـــل املؤلـــف يف اثلث   اً: -

)ت:  واملـــــربد ،هــــــ(411)ت:  وأيب حـــــامت السجســـــتاين ،هــــــ(416)ت:  وقطـــــرب ،هــــــ(339
مــن حيــث - ، ولكــن إذا وازانَّ هـــ(499)ت:  وابــن كيســان ،هـــ(121)ت:  وثعلــب ،هـــ(431
عــن الســلف أكثــر  فــإن مــا نقلــه بــني مــا نقلــه عــن الســلفبــني مــا نقلــه عــن اللغــويني و  -العــدد

 .أقرب كتب املعاين إىل التفسريب هذا الكتا إن وأغزر، وهلذا قلنا
                                           

-31/213، وسري أعالم النبالء للذهب 3/441لزبيدي نظر ترمجته يف: طبقات النحويني ل(  ا3)
 .3/68، وطبقات املفسرين للداودي 3/164، وبغية الوعاة للسيوطي 214
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أيب جعفـــر  املؤلـــف يف تنظيمـــه وترتيبـــه هلـــذا الكتـــاب، وهـــذه مســـة ظـــاهرة عنـــد أجـــادرابع   اً:  -
 .يف مجيع كتبه -رمحه هللا- النحاس

ه أودع أبــو جعفــر يف هــذا الكتــاب نفــائس كثــرية ممــا يتعلــق ابلغريــب واملعــاين، ولــخامس  اً:  -
 .تعليقات نفيسة على بعض التفاسري

 القراءات وتوجيهها. بذكر  املؤلف يعتىنسادساً:  -
 ،لمســـتق قــد كـــان صــاحب رأىف ،كثـــرياً   بـــني األقاويــل -رمحــه هللا- املؤلــف حِّ يـــرج  س  ابعاً:  -

القطـع (، و)الناسخ واملنسـوخو)، (إعراب القرآن) :سائر كتبه حنو أو يف هذا الكتاب سواء يف
 ، فكلها مليئة آبرائه اخلاصة.(فتناواإلئ

ٻ پ پ پ ﴿   :مـا ذكـره عنـد قـول هللا ما رجح فيـه بـني األقـوال أمثلة من و 

قــال أبــو  .العقــوابت :وقــال قتــادة يعــين .األمثــال :جماهــد يعــينقــال ): قــال [6]الرعــد:   ﴾پ ڀ
 .(3)(ةلَ ثـ  ة ومَ لَ ثْـ لعقوبة الشديدة مِّ وهذا القول أوىل ألنه معروف يف اللغة أن يقال ل :جعفر

 يابن جرير الطـرب  اإلمام من يف هذا الكتاب -رمحه هللا- أبو جعفر النحاس استفاداثمناً:  -
علــى ذلــك يف كتابــه  واألمثلــة  ،هوتعليالتــه ترجيحاتــيف ه، أو مروايتــ ســواء يف ،كثــرياً -رمحــه هللا-

 .جداً كثرية 
وذكـر حممـد  :قال أبـو جعفـر): ابن جرير؛ قوله ومن أمثلة ما استفاده من مروايت اإلمام

بــن جريــر أن ابــن وكيــع حــدثهم عــن أبيــه عــن شــريك عــن أيب حصــني عــن ســعيد بــن جبــري أن 
هــي  :قــال لنــا ســفيان بــن وكيــع :قــال حممــد بــن جريــر .كــانوا يضــربون هبــا  ضٌ يْ بِّــ زالم حصــىً األ
 .(4)(جنْ رَ طَ الشَّ 

ڻ ڻ ڻ ﴿    :   وقولـه)قولـه:  ن جرير؛اإلمام اب ترجيحاتأمثلة ما استفاده من ومن 

 أنـــه أحـــدها ؛أقـــوال ثالثـــة اآليـــة هـــذه معـــىن يف [319]النســـاء:   ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
 ابــن لينــزلن: ))قــال أنــه  النــب عــن  هريــرة أيب عــن املســيب بــن ســعيد عــن الزهــري روى

                                           
 .1/274(  معاين القرآن أليب جعفر النحاس 3)
 .4/461(  معاين القرآن أليب جعفر النحاس 4)
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 الســجدة وتكــون ،الصــليب وليكســرن ،اخلنزيــر وليقــتلن ،الــدجال فليقــتلن ،عــدالً  حكمــاً  مــرمي
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ :شــئتم نإ واقــرؤوا : هريــرة أبــو قــال مث((، العــاملني رب هلل واحــدة

 ثــــالث يعيـــدها-عيســــى مـــوت قبـــل : يــــرةهر  أبـــو قـــال  [319]النســـاء:   ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ
 مـوت قبـل :موتـه قبـل  عبـاس ابـن وقال ،عيسى موت قبل :موته قبل قتادة وقال، -مرات
 :عبـاس ابـن عـن رواه القـول وهـذا ،وعكرمـة احلسـن القـول هبـذا وقـال ،الكتـاب أهل من الذي

 وقـال ، عيسـى مـوت قبـل موته قبل معىن أن عباس ابن عن جبري بن سعيد وروى ،عكرمة
 قـوالاأل وهذه ،موته قبل  مبحمد ليؤمنن الإ أحد الكتاب أهل من نإو  :املعىن :هؤالء غري
 :جريــر بــن حممــد قــال .ميــاناإل ينفعــه ال حــني فيــؤمن احلــق موتــه عنــد يتبــني نــهأل متناقضــة غــري
 مـوت قبـل بعيسـى ليـؤمنن الإ ذلـك أتويـل :قـال مـن قول والصحة ابلصواب قوالاأل هذه أوىل

 كـــل أهـــل دون مـــنهم زمـــان أهـــل بـــه ومعـــين ،الكتـــاب أهـــل مـــن خـــاصٍ  يف ذلـــك وأن ،عيســـى
 قبـل الـيت اآلايت يف  حملمـد جيـر ومل ،نزولـه عنـد ذلـك نإو  ،عيسـى بعـد كانـت الـيت زمنـةاأل

 سـياق يف بـه ليـؤمنن منـاإو  ،ذكـره مـن أهنـا ىلإ بـه ليـؤمنن يف الـيت اهلـاء صـرف فيجوز ذكر ذلك
 .(3)(واليهود وأمه عيسى ذكر

كثـرية كتابـة    يف علـى ذلـكواألمثلـة  ،لمشكالت التفسـريية ويناقشـهاعرض املؤلف لي اتسعاً: -
 .جداً 

 .املراجع املهمة، ويصلح أيضاً للقراءة واالستفادة منههذا الكتاب من يعد  عاشرًا: -

 ( ألب جعفر النحاس:منوذج من كتاب )معاين القرآن
قـــال ابـــن جـــريج  [81]يوســـف:  ﴾ۆئ ۇئ ۇئ﴿مث قـــال تعـــاىل: ) :-رمحـــه هللا -قـــال 
يقـال أحرضـه  ،والقـوالن متقـارابن ،مـرباً  ابليـاً  :وقـال الضـحاك أي ،أي دون املوت :عن جماهد

الفاســد اجلســم والعقــل = احلــارض  :قــال الفــراء ،املــرض فحــرض وحيــرض إذا دام ســقمه وبلــي
ان وقال غريه منه حرضـت فـال ،ذابه احلزنأاحلرض الذي قد  :ال أبو عبيدةوق ،وكذلك احلرض

 :وقــال الضــحاك أي ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ :أي أفســدت قلبــه. مث قــال تعــاىل
                                           

 .9/188لطربي ، وينظر: جامع البيان ل4/411(  معاين القرآن أليب جعفر النحاس 3)
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والبــــث أشــــد مــــن  [86]يوســــف:   ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿   :وقولــــه  ،مــــن امليتــــني
ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿  :وال تيأسـوا مـن روح هللا أي مــن رمحتـه. وقولــه  :ال قتــادةقـ ،احلـزن

وروى إسرائيل عن مساك عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس  [88]يوسف:   ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ
 أي  :ال قتــــادةوقــــ  ،أي قليلــــة :وقــــال جماهــــد ،أي ورق رديئــــة ال جتــــوز إال بوضــــيعة :قــــال

  ،كـان معهـم متـاع األعـراب مـن مسـن وصـوف ومـا أشـبههما  :وقال عبد هللا بن احلـارث ،يسرية
 :يقـال فـالن يزجـي العـيس أي ،وهي الـدفع والسـوق ،صله من التزجيةأوهذه األقوال متقاربة و 

ڄ ڄ ﴿ :واحــتج مالــك بقولــه  ،أهنــا بضــاعة تــدفع وال يقبلهــا كــل أحــد :واملعــىن ،يــدفع

ـــايع. وقولـــه أيف  [88يوســـف:]   ﴾ڄ ـــوزان علـــى الب ے ے ۓ ﴿ ن أجـــرة الكيـــال وال

التعيــري  :التثريــب ،[94]يوســف:   ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
أحـــدكم  إذا زنـــت أمـــة: ومنـــه احلـــديث ،أفســـدته :ومنـــه ثربـــت أمـــره أي ،واللـــوم وإفســـاد األمـــر

 .(3)(وال يعريها ابلزان :أي. احلد وال يثربفليجلدها 

 التعليق
نـا ذه الصـورة، وكمـا قلهبـاألقاويـل  ذكـرالكتـاب علـى املـنهج، مـن حسـن الرتتيـب، و يسري 
-املنهجيـة املتكاملـة للتفسـريمل تكن فيه وإن - للقراءة، كتاب مفيد جًدا، وصاحلٌ   سابقاً، فهو

. 
******** 

  

                                           
 .1/212(  معاين القرآن أليب جعفر النحاس 3)
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 ه (345)ت:  ( لغالم ثعلبيف تفسري غريب القرآن ايقوتة الصراط): املطلب الرابع

 التعريف مبللف هذا الكتاب:
اإلمام األوحد، العالمة، اللغوي، احملدث، أبو عمر حممد بن عبد الواحد بن أيب هو: 

 .هـ(463)ولد سنة (، غالم ثعلبــ )الزاهد، املعروف: ب هاشم البغدادي،
صحب  ،خبراسان وهي أبيورد، (ابورد)نسبته إىل ، و كانت صناعته تطريز الثياب

 .(غالم ثعلب)حىت لقب  النحوي زماانً  ثعلباً 
 ،فضائل معاوية الياقوتة رسالة يف غريب القرآن: ن مؤلفاتهومأكثر من التأليف، 

، -يف اللغة-املداخلو  ،يف احلديث واألدب، وتفسري أمساء الشعراء وغريب احلديث، وجزء
، وهو -يف غريب القرآن- ، وايقوتة الصراطوالعشرات، وأخبار العرب، ويوم وليلة ،والقبائل

 .(3)هـ(121، وكانت وفاته ببغداد سنة )الكتاب الذي حنن بصدد التعريف به اآلن

 :ف هبذا الكتاب وطريقة مللفه فيهالتعري
 به املؤلف على سور القرآن.يعد هذا الكتاب من الكتب املختصرة جداً، وقد رتَّ  أواًل: -
 ،هــــ(413)ت:  ابن األعـــرايبكـــخه  اشـــيأبعـــض التفســـريات عـــن  بنقـــل املؤلـــفاعتـــىن  اثني   اً: -
اللغــويني  تعتــرب نقــوالت هــؤالء األعــالم مــنو  ،هـــ(486)ت:  املــربدو  ،هـــ(121)ت:  ثعلــبو 

 .بميزة مهمة هلذا الكتا

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿   :ومـــــــن أمثلـــــــة هـــــــذه النقـــــــوالت مـــــــا ذكـــــــره عنـــــــد قـــــــول هللا 

قــال ابـــن األعــرايب: يقــال: لـــيس يف الكــرام أكـــرم )، قــال: [333]التوبــة:   ﴾ۈ ۈ
عبيــده أنفســهم،  أكــرم األكــرمني، اشــرتى مــن  يشــرتي مــن عبــده مــا وهبــه لــه، وهللاممــن 

                                           
-31/118، وسري أعالم النبالء للذهب -6/4116انظر ترمجته يف: معجم األدابء لياقوت (  3)

-4/167، ومعجم املفسرين لعادل نويهض 111-2/149، ووفيات األعيان البن خل ِّكان 131
168. 
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وأنفســهم ملكــه دوهنــم واشــرتى مــنهم أمــواهلم، وهــي منــه نعــم علــيهم، فهــذه صــفة مــن الكــرم ال 
 .)(3)يقدر عليها أحد غريه 

ذلـــك مـــا أورده عنـــد لفـــظ ل امثـــ، و بقِّلَّـــةٍ  التفســـري الـــواردة يفيـــورد املؤلـــف اخلالفـــات  رابع   اً: -
ـــهقـــال ثعلـــب): قـــال( )قســـورة طائفـــة: القســـورة هاهنـــا: األســـد، ، فقالـــت : اختلـــف النـــاس في

ـــــت طائفـــــة: الر   ـــــوقال ـــــت طااةَم ـــــلوَ َســـــئفـــــة: ، وقال ـــــل، وال يقـــــال لســـــواد آخـــــر اللي : اد أول اللي
 .(4)(قسورة

فكـان املتوقـع  يف غريـب القـرآن؛يقل االستشهاد ابلشعر يف هذا الكتاب، مـع أنـه  خامساً: -
دد الشـــواهد حــىت إن عــ لكنــه أتــى علــى خــالف ذلــك،الشــعر، يف االستشــهاد مــن أن يكثــر 

 تجاوز الستة.الشعرية يف كتابه مل ت

 :غالم ثعلبل( ايقوتة الصراط)كتاب منوذج من  
 تنقص من دم احليض. :أي [8]الرعد:   ﴾ڇ ڍ ڌ﴿)  :-رمحه هللا- قال املؤلف

د قـال أبـو عبـ [33]الرعـد:   ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿ من دم احلـيض. :أي [8]الرعد: ﴾ڍ ڌ﴿
   ﴾مئ ىئ يئ جب﴿. حيفظهــــــم لــــــه مــــــن أمــــــر هللا، كأنــــــه أمــــــرهم أبن حيفظــــــوا العبــــــد :هللا

   ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿. دبري ابحلق: الت، واملكر  من هللا قال: واحملال: املكر[31]الرعد:

قــال: معنــاه: أن أييت إىل بئــر فيهــا مــاء ال ينــال إال حببــل ودلــو، فيمــد هــو يــده إىل  [32]الرعــد:
: أي [44]الرعــد:   ﴾ڌ ڎ ڎ﴿ .رللكفــا ، فضــربه هللا مــثالً املــاء، فــال يقــدر  عليــه

 .(1)(والطاعة يدفعون ابلتوبة
 التعليق

مـع اإلجيـاز، وهـو  يالحظ أنه قائم على بيـان املفـردات،و ، يسري الكتاب على هذا املنهج
، ولـو كانـت أيًضـا يف اإلخـراج كبـري ه  وحرفـ  ،وقـد اعتـىن احملقـق إبخراجـه مطبوٌع يف جملد واحد،

                                           
 .428: (  ايقوتة الصراط  لغالم ثعلب، ص3)
 .124 :ص ،(  ايقوتة الصراط  لغالم ثعلب4)
 .483 :ص ،(  ايقوتة الصراط  لغالم ثعلب1)
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 معتدٍل مع تقليل احلواشي؛ خلرج يف ك تَـي ٍِّب صغري جداً. طباعته حبرفٍ 
******** 
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 ه (371)ت:  ( البن خالويهوعللها إعراب القراءات السبع): املطلب اخلامس

 التعريف مبللف هذا الكتاب:
احلسـني بـن أمحـد بـن ، أبـو عبـد هللا، م اللغة والعربية وغريمها من العلـوم األدبيـةإماهو: 

 ،، وانتقــل إىل الشــام فاســتوطن حلــبزار الــيمن وأقــام بــذمار مــدةً  ،أصــله مــن مهــذان، خالويــه
وكانت له مع املتنب جمالس ومباحث عند  ،وعظمت هبا شهرته، فأحله بنو محدان منزلة رفيعة

 هـ(.171سنة ) وتويف يف حلب ،إليه سيف الدولة بتأديب أوالده وعهد ،سيف الدولة
وإعـراب ثالثـني سـورة ، وخمتصر يف شـواذ القـرآنيد، شرح مقصورة ابن در  :مؤلفاتهمن 

، وكانـــت والبـــديع ، واملقصـــور واملمـــدود-يف النحـــو- اجلمـــلو ، واالشـــتقاق، مـــن القـــرآن العزيـــز
 .(3)هـ(171وفاته سنة )

 :طريقة مللفه فيهف هبذا الكتاب و التعري
ولــذلك اخرتتــه مــن بينهــا،  ،ل القــراءاتَلــعِّ املؤلَّفــة يف كتــب الهــذا الكتــاب مــن أنفــع  أواًل: -

يف تبيني وجوه شواذ القـراءات  هـ(، و)احملتسب177فهناك )احل جَّة( أليب علي الفارسي )ت: 
ين ِّ )ت: واإليضاح عنها سـواء يف  ؛ئـدةاأكثرهـا فهـ(، ولكـن كتـاب ابـن خالويـه 194( البن جِّ

 .والذي يهمنا هنا جانب املعاينأو املعاين، يف اإلعراب، أو يف الصوتيات، أو التجويد، 
 :ه يف مقدمة كتابه، وملخص ما ذكرهاملؤلف منهج ذكر اثنياً: -

 ،والبصـرة ،واملدينـة ،ةمكـ) ؛إلعـراب قـراءات أهـل األمصـار شرحٌ  كتابه  أن - أ
 (.والشام ،والكوفة

، وال وغريـبٍ  ،تفسـريٍ و ، مشـكلٍ يتصـل ابإلعـراب مـن أنـه لـن يعـدو إىل مـا  - ب
، الشــاذة يف القــراءات مســتقلٌ  وذلــك ألن لــه كتــابٌ  للشــاذ مــن القــراءات؛

القــراءات الشــاذة والتعليــق  مــن إيــراد بعــض ال خيلــوومــع ذلــك فــإن كتابــه 
 اً.عليها، لكنها ليست مقصودة قصداً أوليَّ 

                                           
، 379-4/378، ووفيات األعيان البن خل ِّكان -3/334انظر ترمجته يف: الفهرست البن الندمي (  3)

 .3/311، وطبقات املفسرين للداودي 3117-1/3111ومعجم األدابء لياقوت 
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ذكـر األئمـة مث  هم،أسـانيدو  ،دائهـموطريقـة أ ،اءرَّ الق ـيف مقدَّمة كتابه: كر ذَ  - ت
 وقـــد اعتمـــد علـــى ســـبعة ابـــن جماهـــدقـــراءات الســـبع، الـــذين أخـــذ عـــنهم ال

فهـو يـروي عنـه قضـااي قرائيـة  ،، وابـن جماهـد شـيخه مباشـرةهـ(142)ت: 
 .يف الكتاب، كما ذكر مجاًل مما يتعلق ابالختالف يف القراءة

مث سـرد بعـد ذلـك األحـرف ربيـة، م الععلـى تعل ـ ث ِّ احلَـ يفانفعاً اًل صْ كر فَ ذَ  - ث
 خمتتماً بسورة الناس. ،بسورة الفاحتة ءاً هتا مبتدءقرا املختلف يف

قراءات، سواء ما يرتبط ابملعىن والتفسـري، أو مـا الكتب توجيه هذا الكتاب من   يعترب اثنياً: -
 .يرتبط ابألداء والتصريف، أو ما يرتبط ابللغة والنحو

للمعـــاين، أو  ة، ســـواء يف االستشـــهاديف كتابـــه بصــورة جليَّـــ ةلشـــعريا واهدابلشـــ اعتــىن اثلث   اً: -
 .لقضااي القراءة ومسائل النحو

وهــذه القضــية مــن ، بصــورة جيــدة هــذا الكتــاب حتجــاج للقــراءة يفيظهــر مــنهج اال رابع  اً: -
 .القضااي املهمة اليت حتتاج إىل مزيد من البحث، وال تزال الكتابة فيها قليلة

: ، قــال[1]التحــرمي:   ﴾چ ڇ﴿ : مــا أورده عنــد قولــهنــد املؤلــف عومــن أمثلــة ذلــك 
 :ع رجـل قـرأكـان إذا مسـ  يالـرمحن السـلم أبن أاب عبـد واحتجَّ  ،﴾فَ رَ عَ ﴿ :حدهو  يقرأ الكسائ)

غضـب مـن ذلـك وجـازى : ﴾فَ رَ َعـ﴿ :ومعـىن. هبَصـحَ  ؛ابلتشـديد [1]التحرمي:   ﴾چ ڇ﴿
للرجـل يسـيء إليـك: أمـا وهللا ألعـرفن ذلـك  وهـذا كمـا تقـول ،حني طلق حفصـة تطليقـة يهلع

ومعنـاه عـرف حفصـة بعـض احلـديث وأعـرض  ،ف ابلتشـديدوقـرأ البـاقون عـرَّ  ،من ابب التوعـد
 .(3)(هوأنكر بعض هلكان عرف بعض ؛يفو كان عرف ابلتخفقال أبو عبيد: ل عن بعض.

 التعليق
مــن قضــااي االحتجــاج، وطرائــق العلمــاء  كثــريٌ   أن الكتــاب فيــه -كمــا ذكــران- يالحــظ

 ه.في

                                           
 .4/171السبع وعللها، البن خالويه  (  إعراب القراءات3)
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ينكـر  ،-مـن التـابعنيوهـو - هــ(72)ت:  عبد الـرمحن السـلمي أابويف هذا النقل جند 
ــــ، -بتشــــديد الــــراء-  ﴾چ ڇ﴿ :علــــى مــــن يقــــرأ ا هكــــذا الســــبعة قرأوهــــ اءرَّ مــــع أن الق 

قضية ، واملقصود هنا أن ننتبه إىل أن (3)سوى الكسائي فقرأها وحده ابلتخفيف ابلتشديد
 ، وحتتاج إىل حبث مستقل.قدميةٌ  االعرتاض على بعض القراءات قضيةٌ 

  

                                           
، والنشر البن اجلزري 434، والتيسري للداين ص: 621ينظر: السبعة البن جماهد ص: (  3)

1/3924. 
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ِّالفصلِّاخلامس
ِّ[[ِّالتفسريِّيفِّالقرنِّاخلامسِّتدوينِّ]]

 :كتب التفسري يف القرن اخلامسوفيه مبحث واحد، 
 ربعة مطالب:يشتمل على أو 
 .هـ(247( للثعلب )ت: )الكشف والبيان يف تفسري القرآن: املطلب األول -
 .هـ(211( للماوردي )ت: : )النكت والعيونثايناملطلب ال -
 .هـ(268)ت:  ( للواحدي)الوسيط: لثاملطلب الثا -
 .هـ(268)ت:  ( للواحدي)الوجيز: رابعاملطلب ال -
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 ه (427( للثعلب )ت: عن تفسري القرآن الكشف والبيان: )املطلب األول

 التعريف مبللف هذا الكتاب:
بن إبراهيم  اإلمام، احلافظ، العالمة، شيخ التفسري، أبو إسحاق أمحد بن حممدهو: 

 هـ(.247، تويف سنة )شتغال ابلتاريخله ا ،، من أهل نيسابورمفسرٌ  ،الثعلب، أبو إسحاق
وهو الكتاب الذي -،عرائس اجملالس، والكشف والبيان يف تفسري القرآنمؤلفاته: من 

 .(3)حنن بصدد التعريف به اآلن

 :ف هبذا التفسري وطريقة مللفه فيهالتعري
منـه،  هذا الكتاب من الكتب املشـهورة يف التفسـري، وقـد نقـل منـه العلمـاء واسـتفادوا أواًل: -

فضة، والسـبب دار إحياء الرتاث العريب، بتحقيق جمموعة من الراهـ يف 3244عام  ولكنه طبع
فضــائل علــى بــن أىب ألحاديــث الضــعيفة الكثــرية يف ل: إيــراد الثعلــب -فيمــا يبــدو يل-يف ذلــك 

: يف كتابـــههــــ( 746)ت: احلِّل ِّـــي  مجـــال الـــدين احلســـن ابـــن املطهـــر وقـــد اعتمـــد،  طالـــب
يف نقـل بعـض الفاضـائل املزعومـة  لثعلـبامـة يف إثبـات اإلمامـة( علـى مثـل تفسـري ا)منهـاج الكر 

، ذه النقول املتهافتة يف فضائل علـيٍ  ومعلوم أننا لسنا حباجة إىل ه ،(4)لعلي ِّ بن أيب طالب
 .ه معروفة ومشهورةألن فضائل

دم علمهـم قق من قبـل هـؤالء الرافضـة، ويظهـر مـن التحقيـق عـح  قد واملقصود أن الكتاب 
عـامل - ابجلـيم املشـهورين، حـىت إهنـم حرفـوا اسـم )املـؤر ِّج( ابألسانيد، وال أبعالم السنة والعلمـاء

يف مجيع املواضع ابلكتاب، فإذا كـان خطـأهم يف أمسـاء  -ابخلاء- إىل )املؤرخ( -اللغة املشهور
 لتعليقـات الـيتبعـض اإىل  فتحـريفهم لغـريهم مـن ابب أوىل، هـذا ابإلضـافة ن؛األعالم املشـهوري

، وَحَشــوه   ومــة لعلــى ٍ زعفيمــا يتعلــق ابلفضــائل امل خاصــةً  احملققــني، عــن رافضــية هــؤالء بءتنــ
كذلك ببعض مصادرهم اليت ال يعرفها إال من لديه خربة مبصادر هؤالء القوم، فهـذا التحقيـق 
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 ال يعتمد عليه.
يهــا منهجــه، وذكــر معلومــات نفســية وانفعــة، بـنيَّ ف حافلــةٍ  مبقدمــةٍ  املؤلــف كتابــهابتـدأ  اثني  اً: -

علـم  يف شـاركواالكتب املفقودة من كتب اللغـويني الـذين  ه، وبعضوكتب ،بتاريخ التفسريتتعلق 
 :ص ما ذكره يف هذه املقدمة ما يلي، وملخالتفسري

 فرقاً  الباب هذا يف املصنفني فألفيت)فقال:  ؛التفسري قبله فوا يفأصناف الذين ألَّ  - أ
 ،البلخي مثل واآلراء املسالك وفرقة ،واألهواء البدع أهل هممن فرقة ؛طرق على

 عن وهنينا خمالطتهم، وترك مبجانبتهم أمران وقد والرماين، ،واألصفهاين ،واجلبائي
 أحسنوا وقد ألفوا وفرقة دينكم، أتخذون ممن فاختاروا وأفعاهلم أبقواهلم االقتداء

، فجمعوا بني الد رَّة الصاحلني السلف أبقاويل املبتدعني أابطيل خلطوا أهنم غري
 ومها ،املقري حامد وأيب ،القفال بكر أيب مثلونيًة، والبَـْعرة، عثرة وغفلة، ال عقداً 

 علم وال حرفتهم، التفسري يكن مل ولكن اخليار، والعلماء الكبار، الفقهاء من
 .(3)(مقال مقام ولكل رجال، عمل لكللكن و  ،صنعتهم التأويل

 التعليق
، الذي ذكره عن غريه موصوف هبذا الشيء -رمحه هللا تعاىل- الثعلبأن  الرغم منعلى 

 -كما سيأيت بعد قليل- علمه وجاللته، لكنهله حيث أنه نقل الغث والسمني، لكن يبقى 
 .جمرد انقل، مل يسلم من ما اعرتض به على من سبقهمل يكن إال 

 يعقوب أيب الشيخني مثل والنقد الدراية دون والنقل الرواة على اقتصروا وفرقةمث قال: )
 حمتاج الدواء وبياع ،األمناطي إسحاق بن إبراهيم إسحاق وأيب احلنظلي، إبراهيم بن إسحاق

 وجهدوا والدفاتر الصحف ومتلكوا والعماد، الركن هو الذي األسناد حرموا وفرقة .األطباء إىل
 ،العلماء عداد يف واوليس واملتني، والركيك والسمني، الغث وذكروا اخلواطر، بني هو ما على

 ولوال ،األكابر عن األصاغر أيخذها سنة والعلم والقراءة فكرهم، عن الكتاب فصنت
 غري واحلذق، التصنيف عمدة يف السبق قصب حازوا وفرقة .شاء ما شاء من لقال ؛سناداإل

 اب كتبهم طولوا أهنم
 
 طمع عنها فقطعوا بد، منه مبا وحشوها والرواايت، الطرق وكثرة عادات،مل
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 حامد بن هللا عبد حممد أيب وشيخنا الطربي، جرير بن حممد جعفر أيب اإلمام مثل ؛املسرتشد
 احلالل وبيان األحكام، دون التفسري جردوا وفرقة .للفهوم مضلة العلوم وازدحام ،األصفهاين

 كمشايخ والشبهات الزيغ أهل على والرد واملشكالت، الغوامض عن واحلل احلرام، من
 ،والكلب ومقاتل، جماهد مثل وأتباعهم التابعني من القدماء والعلماء لصاحلني،ا السلف

 .(3)(مشكور وسعي حممود غرض فيه احلق أهل من ولكل والسدي،
 التعليق

أراد بذكره هلذه األصناف أن يبعد عن تفسريه هذه العيوب،  -رمحه هللا- كأن الثعلب
ن قبله، فجاء يف كتابه الغث والثمني كما قال شيخ ولكنه وقع يف كثري مما انتقده على املفسري

 والثعلب هو نفسه كان فيه خري ودين، وكان حاطب): إلسالم يف مقدته يف أصول التفسريا
 .(4)(من صحيح وضعيف وموضوعسري ، ينقل ما وجد يف كتب التفليلٍ 

 كتـــاب علـــى الشـــأن هـــذا يف أعثـــر مل فلمـــا): أســـباب أتليفـــه هلـــذا الكتـــاب، فقـــال - ب
 العلـــم هـــذا عـــن النـــاس رغبـــة ورأيـــت عليـــه، القـــرآن علـــم يف يعتمـــد بٍ مهـــذَّ  معٍ جـــا

 انفــرة، البســائط يف النظــر عــن وطبــاعهم قاصــرة، فيــه البحــث عــن ومهمهــم ظــاهرة،
 .(1)(والرؤساء احملصلني، والعلماء املربزين، من قوم سؤال ذلك إىل وانضاف

 هومـا التقطـ كتـاب مـن مسـموعات  زهـاء مائـةمـن  هاسـتخرج كتابـذكر أنـه  - ج
 ،املشـايخ األثبـات همـن أفـوا هومـا تلقفـ ،من التعليقات واألجـزاء املتفرقـات

ميـزة مهمـة يف هــذا عتـرب ت وكثـرة مصـادره ،ة شــيخئـم ثـالثقريـب مـن وهـم 
 الكتاب.

 البســــائط): وهــــى كتابــــه يف وردهاســــي علــــوم القــــرآن الــــيتمــــن مجلــــة ذكــــر  - ح
 والقـراءات، والوجـوه ت،والروااي والقصص يالت،نز والت والعدد واملقدمات،

 والتفسـري واملـوازانت، واإلعـراب واللغـات، والعربية واالحتجاجات، والعلل
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ــــــأويالت،  واألحكــــــام واملشــــــكالت، والغــــــوامض واجلهــــــات، واملعــــــاين والت
ـــــــار والكرامـــــــات، والفضـــــــائل واإلشـــــــارات، واحلكـــــــم والفقهيـــــــات،  واألخب

 .(3)(واملتعلقات

مثاًل: ف السلف، علماء من سريالتف عنهم يروي من إىل أسانيده ذكر - خ
طريق الوالب والعويف والضحاك وعكرمة  ذكر لهتفسري ابن عباس 
،  عباس ذكر كل واحد منها إبسنادها بنطرق ال ةوالكلب، فهذه مخس

كذلك تفسري جماهد من طريق ابن أيب جنيح وابن جريج ،وكذلك تفسري 
وأيب روق  ة السلماينالضحاك من طريق جويرب وعلي بن احلكم وعبيد

ولعله ، الكتاب أثناء يف ذكرها عن بذلك واكتفى، عطية بن احلارث
كما ذكر ذلك عند كالمه - حىت ال يقع فيما وقع فيه الطربي صنع هذا

، لكن تقع إشكالية يف عدم ذكر الثعلب -على أصناف املفسرين سابقاً 
يف  لألسانيد أثناء الكتاب، فعلى سبيل املثال؛ أنه ذكر البن عباس 
غري  املقدمة مخسة أسانيد، ومعلوم أن رواية الكلب عن ابن عباس 

أثناء الكتاب؛ كيف نعرف طريقه  مقبولة، فإذا جاء قول البن عباس
، لكنه غالبًا ال يشري عن ابن عباس بالكلقال: إال إذا لنقبله أو نرده؟

 .إىل ذلك

يد األشج، ومن الكتب اليت نقل منها تفسري أيب سعيد عبد هللا بن سع - د
إمنا يشمل جزءًا من مروايت و وهذا الكتاب ليس فيه كل أقوال األشج، 

 ،كرمة، و  جماهد، و عن ابن عباس تفيه رواايفإن األشج، ولذا 
املقصود أن هذه املصادر اليت رجع إليها و ، الضحاك، فهو كتاب جامعو 
ع كما أنه رج،  (كتاابً 12وقد بلغت أربعة وثالثني ) نية مبروايت السلفغ

له، كتفسري عبد هللا بن حامد، وتفسري أيب  ةإىل بعض التفاسري املعاصر 
 .-امللقب ابلبستاين- عمرو الفرايت
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موضـــوعات تتعلـــق بفضـــل  بعـــض األبـــواب القصـــار يفبعـــد ذلـــك مث ذكـــر  - ذ
ابتـدأ مث  ،ومعىن التفسري والتأويل ،فضل علم القرآن، و وأهله تالوته القرآن

 الناس.سورة ابلفاحتة حىت ختم  تفسري سورةب
 وميكن أن نلخص قيمة هذا الكتاب يف النقاط التالية ابختصار:

 كثرة املصادر وتنوعها. -3
وإن كـــــان فيهـــــا إشـــــكال مـــــن جهـــــة - كثـــــرة التفســـــري املـــــأثور عـــــن الســـــلف -4

 .-اإلسناد
 كاملؤر ِّج.عن كتب مفقودة ابلنسبة لنا،   املؤلف نقل -1

وع لق عليها لوجد فيهـا الكثـري  مفردًة،خرجت لو أ  اليت ذكرها يف كتابه، هذه املقدمة و 
؛ كـان حاطـب ليـلٍ   -كمـا ذكـر شـيخ اإلسـالم-هذا الكتـابمؤلف بقى أن ن لكمن الفوائد، 

كالصــوفية، وهــذا يظهــر يف عــن بعــض أهــل البــدع  أيضــاً نقــل فقــد روى كثــرياً مــن األابطيــل، و 
 .نقوله من حقائق التأويل أليب عبد الرمحن السلمي

أمــا مــا نقلــه مــن تفســري و ): -ل ِّــىعــرض حديثــه عــن احلِّ يف م- يقــول عنــه شــيخ اإلســالم
مجـــع أهـــل العلـــم ابحلـــديث أن الثعلـــب يـــروي طائفـــة مـــن األحاديـــث املوضـــوعات  أب فقـــد الثعلـــ

 ،كأمثـال ذلـكو  ،مامـة يف فضـل تلـك السـورةأعن أيب  كاحلديث الذي يرويه يف أول كل سورةٍ 
املفسـرين زايدة ينقلـون  أمثاهلمـا مـنوهكذا الواحدي تلميـذه و  ،هلذا يقولون هو كحاطب ليلٍ و 

 ،الواحــديعلــم بــه مــن الثعلــب و أابحلــديث  هلــذا ملــا كــان البغــوي عاملــاً و  الصــحيح والضــعيف.
مـــن األحاديـــث املوضـــوعة الـــيت   يـــذكر يف تفســـريه شـــيئاً مل كـــان تفســـريه خمتصـــر تفســـري الثعلـــبو 

 ،ديـنمـع أن الثعلـب فيـه خـري و  ،ال ذكر تفاسري أهل البـدع الـيت ذكرهـا الثعلـبو  ،يرويها الثعلب
البدعـــة يف كثـــري مـــن و  وال مييـــز بـــني الســـنة ،لكنـــه ال خـــربة لـــه ابلصـــحيح مـــن األحاديـــث زايدة

 .(3)(األقوال
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ــــروي املوضــــوعات واألابطيــــلو  املــــروايت احلديثيــــة و يف التفســــري  اخلالصــــة أن الثعلــــب ي
عن الصوفية؛ ألنه نقل فضائل السور، وكذلك نقل عن بعض أهل البدع، وخصوًصا اصة باخل

، وال مييـــز بـــني الصـــحيح هــــ(72)ت: يب عبـــد الـــرمحن الســـلمي ألمـــن كتـــاب حقـــائق التفســـري 
 .والضعيف

لنــاس إنــزال اوهــذا مــن  ،(فيــه خــري وديــن)ومــع ذلــك كــان كمــا يقــول شــيخ اإلســالم: 
ضــــمه حقــــه، منــــازهلم، فــــال يلــــزم مــــن كالمنــــا عــــن كتــــاب وبيــــان خطئــــه؛ أن نــــذم صــــاحبه وهن

 .-كما قيل-ف عزيزواإلنصا
، وال يصـــــلح للقـــــراءة، ال يف القـــــراءة ب ال يســـــتفيد منـــــه إال البـــــاحثونالكتـــــاوهـــــذا  اثلث     اً: -

مرجعـــاً، فهـــو يقـــع يف عشـــر جملـــدات، غريهـــا؛ ألنـــه كتـــاب أشـــبه أبن يكـــون يف االبتدائيـــة وال 
 .ثريةال أستبعد أن يكون فيه حتريفات ك يف أنينال أبس به، لكن تبقى اإلشكالية  وإخراجه

وقد استفاد من هذا الكتاب مجهوٌر ممـن جـاءوا بعـده، مـنهم تلميـذه الواحـدي )ت:  رابعاً: -
هـــ(، فهــو ينقــل عــن الثعلــب كثــرياً خاصــة يف كتابــه )التفســري البســيط(، وكــذلك البغــوي، 268

ألنـــه اختصـــر تفســـري البغـــوي، واســـتفاد منـــه  هــــ( 723)ت: اختصـــر تفســـري الثعلـــب، واخلـــازن 
، وابـن هــ(673)ت:  هــ(، والقـرطب289، والسمعاين )ت: هـ(121)ت:  ورديكذلك: املا
 .، وغريهمهـ(197)ت:  هـ(، وابن اجلوزي124عطية )ت: 

 :للثعلب( الكشف والبيان)كتاب منوذج من  
إِّنَّ اَّللََّ فالِّق  احلَْب ِّ أي فلق احلب عن النبات، وخمرج منها ) :-رمحه هللا-قال املؤلف

وقال جماهد: يعين الشقني الذين  ى عن الشجر والنخل وخمرجها منها.الزرع وشاق النو 
وقال الضحاك: فالِّق  احلَْب ِّ َوالنَّوى، احلب مجع احلبة وهي كل ما مل يكن هلا نواة مثل  عنامها.

والنوى مجع النواة وهي كل ما يكون له حب مثل اخلوخ  الرب والشعري والذرة واحلبوب كلها.
خي ْرِّج  احلَْيَّ مَِّن اْلَمي ِّتِّ َوخم ْرِّج  اْلَمي ِّتِّ مَِّن احلَْي ِّ ذلِّك م  اَّللَّ   جاص وحنوها.واملشمش والتمر واإل

ْصباحِّ شاق عمود الصبح من ظلمة الليل وكاشفه.  َفَأىنَّ تـ ْؤَفك وَن تصدون عن احلق فالِّق  اإْلِّ
وقرأ احلسن  اءة.وقال الضحاك: خالق النهار، واألصباح مصدر كاإلقبال واإلدابر وهي اإلض

وجاعل الليل سكنا  والقيسي: فالِّق  اإْلَْصباحِّ بفتح اهلمزة جعله مجع مثل قرص وأقراص.
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 وقرأ أهل الكوفة: فالِّق   سكن فيه خلقه. وقرأ النخعي: فلق األصباح وجعل الليل سكنا.
ْصباحِّ َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا على الفعل اتباعا للمصحف. كالمها ابأللف على وقرأ الباقون:   اإْلِّ

 .(3)(اإلسم

 :للثعلب( الكشف والبيان)منوذج آخر من كتاب 
أي مـــــــن أحببـــــــت  [11]القصرررررررص:( ک ک ک گ گ): )-رمحـــــــه هللا- قـــــــال

ثنا أبو حممد احلسـن بـن أمحـد املخلـدي هدايته، وقيل: من أحببته، نزلت يف أيب طالب. -حد 
ثنا عبد الرمحن بـن قال: أخربان أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن  -إمالء احلافظ، قال: حد 

بشر، قال: حد ثنا حيىي بن سعيد، عن زيد بن كيسان، قال: حد ثين أبو حازم، عـن أيب هريـرة 
ــ قــال رســول هللا قــال:  قــال: لــوال أن  . هللا أشــهد لــك هبــا يــوم القيامــةقــل ال إلــه إال  ه: لعم ِّ
ين   :ررت هبـا عينـك، فـأنزل هللا سـبحانهألقـ ؛ه محله على ذلـك اجلـزعقريش يقلن: إننساء  تعري 

 .(4)([11]القصص:( ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ)

 التعليق
 مل يسلم، وهو  يتبني من األثر الذي أورده الثعلب هنا أن أاب طالب عمَّ النب 

الصحيح، لكن جند احملققني للكتاب علَّقوا على هذا املوضع سريًا على عقيدهتم الرافضية 
وهذا من العجب، فقد أثبتوا إسالم الكافر، وأخرجا أاب ، (1)مالب قد أسلطفقرَّروا أن أاب 

                                           
 .2/374الكشف والبيان للثعلب (  3)
 .7/412الكشف والبيان للثعلب (  4)
)روي أن اآلية نزلت يف احلارث بن نعمان بن عبد مناف : حمققوا الكتاب عند هذا املوضع قال(  1)

في نزوهلا يف أيب طالب وذكر ونقل عن الواسطي ن ،3129ط. بغداد  69راجع: شيخ األبطح 
الثعلب يف تفسري سورة التوبة نفي احلسن بن فضل لذلك، راجع تفسري قوله تعاىل: ما كاَن لِّلنَّبِّ ِّ 

مورد اآلية( أهنا نزلت يف رسول  191/ 1وروى ابن كثري يف تفسريه ) َوالَّذِّيَن آَمن وا َأْن َيْستَـْغفِّر وا.
ث أن اآلية اليت بعدها اتفقوا على نزوهلا يف احلارث كما ذكر ابن  ومما يؤيد نزوهلا يف احلار  قيصر.

وروى ابن عساكر يف اتريخ دمشق  .69وشيخ األبطح  367/ 4كثري، وراجع تفسري الكشاف 
ط. دار إحياء الرتاث قول مجيلة بنت حرب: ... اي أاب طالب مت على دين  422/ 71

= 
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ن ينتبه هذا حمل حتقيق ذلك، ولكن القصد أ بكر وعمر رضي هللا عنهما من اإلسالم، وليس
للموضوعات الثعلب  اجتعمت فيه مشكلتان؛ مشكلة إيرادمن يقرأ من هذا الكتاب، فقد 

 قام على حتقيق الكتاب رافضة.ومشكلة أن من  -كما أسلفنا- والضعيف
 

 

******** 
  

                                           
= 

ء، قال: حر ك شفتيه، فقال العب اس: فأصغيت منه شي اإلسالم، قال: فلم ا خفت صوته فلم يبق
 : اي ابن أخي قد وهللا قال أخي الذي إليه، فقال قوال خفيا: ال إله إال  هللا، فقال العب اس للنب 

، وزاد املسلم فيما اتفق عليه البخاري 418/ 3وروي ذلك يف الروض اآلنف للسهيلي:  سألته.
/ 3واتريخ اخلميس:  311/ 3واملواهب اللدنية: ، 418، وسرية ابن إسحاق: 11/ 2ومسلم: 

ليس أبو طالب كأيب »ويؤيد ذلك: ما رواه أصحاب التواريخ من قول علي ملعاوية:  .111
وكان ذلك بعد إسالم أيب سفيان فمقتضاه يدل على إسالم أيب طالب. راجع مروج « سفيان

السيوطي أيضا يف الرسائل  وروى .271/ 1وربيع األبرار:  273، ووقعة صفني: 32/ 1الذهب: 
 محلك وحجر  مت النار على بطنٍ  حرَّ : إينِّ  أوحي إيلَّ : »قول النب  321-41-82العشرة: 

 «(كفلك
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 ه (451)ت:  ( للماورد )النكت والعيون: املطلب الثاين

 التعريف مبللف هذا التفسري:
، علي بن حممد بن حبيب البصري نالمة، أقضى القضاة، أبو احلساإلمام العهو: 

 .الورد ماء بيع إىل نسبته، املاوردي، الشافعي
 قضىأ جعل مث كثرية، بلدان يف القضاء وويل ،بغداد إىل وانتقل البصرة، يف ولد

عظيم  كان رجالً )قال أبو الفضل بن خريون:  ،العباسي هللا أبمر القائم أايم يف القضاة
عند السلطان، أحد األئمة، له التصانيف احلسان يف كل فن، بينه وبني  القدر، متقدماً 

 ابالعتزال. واهتم(، أيب الطيب يف الوفاة أحد عشر يوماً القاضي 
 ،-الشافعية فقه يف-واحلاوي، السلطانية حكاماأل، و والدين الدنيا أدب: من مؤلفاته

، الفضائل ومعرفة، النبوة وأعالم ،-احلكومات سياسة يف- النظر وتسهيل، امللوك ونصيحة
، (3)ذلك وغري، امللك وسياسة  ،زارةالو  وقانون ،-فقهيف ال- قناعواإل، واحلكم مثالاألو 

 هـ(.211سنة ) ببغداد وكانت وفاته

 :ف هبذا التفسري وطريقة مللفه فيهالتعري
بـــدار الكتـــب العلميـــة يف مث طبـــع  ،يف أربـــع جملـــدات الكويـــت يف بهـــذا الكتـــاط بـــع  أواًل: -

تعليقــات  ىل عليهــا، والطبعــة األو الــرحيم املقصــود بــن عبــد الســيد عبــد :تحقيــقســت جملــدات ب
ألحــد املســؤولني يف املطبعــة، فخــرج الكتــاب بتعليقــات خمالفــة لتعليقــات احملقــق، ولــذلك بــنيَّ 

 .احملقق هذه التحريفات وهذا االعتداء يف رسالة صغرية
اقتصـــر املـــاوردي يف هـــذا الكتـــاب علـــى أتويـــل مـــا خفـــي علمـــه، وتفســـري مـــا غمـــض  اثني   اً: -

 تصوره وفهمه.
 موضحاً املؤتلف واملختلف.، أقاويل السلف واخللف مجع املؤلف بني اثلثاً: -

                                           
، واتريخ بغداد للخطيب 624-4/616نظر ترمجته يف: طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح (  ا3)

 .3/81رين للسيوطي ، وطبقات املفس-38/62، وسري أعالم النبالء للذهب 31/187
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 (وحيتمــل)مــا مســح بــه اخلــاطر مــن حمــتمالت التفســري وعــرب عنــه بلفــظ املؤلــف ذكــر  رابع  اً: -
 .هجتهادما قاله ابعليتميز ما نقله 

قســـيم ســـوره، وت، ذكـــر فيهـــا أمســـاء القـــرآن ،مهمـــة بفصـــوللكتابـــه  املؤلـــف مقـــدَّ  خامس   اً: -
 يفص فصــالً ، مث خصَّــوإعجــاز القــرآن ،وبيــان معرفــة األحــرف الســبعة ة،آليــالســورة وا وتعريــف

 فصل مهم جداً. ووه ،من التأويل هوما حتتمل من املعاين هألفاظ هالنظر إىل مجيع ما تتضمن
 ، وذكــر كالمــاً جيــداً يتعلــق أقســام التفســرييف  أثــر ابــن عبــاساملــاوردي شــرح  سادس  اً: -

 خــتمالفاحتــة إىل أن   تفســري ســورةمث شــرع يف ،والبســملة ةتعاذســمث شــرح اال ،أبصــول التفســري
 ابلناس.

م كتبــــه عمومــــاً هبــــذا النظــــام ، وتتســــترتيــــب األقــــوال يف نٌ ن ِّ َفــــتَـ أن املؤلــــف م  يالحــــظ  س    ابعاً: -
 .احلسن

مـع أنـه اسـتفاد مـن تفسـري  صـاحب القـول،واكتفـى بـذكر  ،األسـانيد املؤلفاختصر  اثمناً: -
-هـ(247)ت:  الثعلب تفسريو هـ( 131)ت:  يالطرب  تفسريو هـ( 411)ت:  بن سالم ىيحي

 تذكر األسانيد.وكلها 
بعـض  هتفسـري  فوقـع يف ،عتزلـة وغـريهماملتكلمـي مـن م أقوال املتأخريناملؤلف أدخل  اتسعاً: -

جنـد بعـض األعـالم  ولـذلك الباطلـة، األقوالو خطأ هذه املذاهب ، ومل يشر إىل األقوال املرذولة
علـي و  ،هــ(144)ت:  بـن حبـر األصـفهاينحممـد لة تتكرر أمسائهم كثرياً عنـده، أمثـال من املعتز 

فنقــل عــن ، -ويعــرب عنــه أحيــاانً ابلرمــاين، أو ابــن عيســى- هـــ(182)ت:  الرمــاينبــن عيســى 
 .به مشحوانً هبذه األقوال الباطلةفصار كتاهؤالء املعتزلة وعن غريهم 

: قــال، [12]األعــراف:   ﴾ک ک ک گ﴿   : قولــه عنــدذلــك مــا أورده  ةمــن أمثلــو 
 (.حلسنقاله ا مها: معناه استوى أمره على العرش،أحد ؛فيه قوالن)

 التعليق
مثــل هــذا النقــل حيتــاج إىل تثبــت، فعنــدما جنــد عنــده نقــوالً هكــذا عــن احلســن وفيــه غرابــة 

 ها.فينبغي التثبت من نسبت
*  قـد اْسـتَـَوى بِّْشـٌر علـى العِّـرَاقِّ  كما قال الشاعر:  والثاين: استوىل على العرش،)مث قال: 
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ــن َغـــرْيِّ َســْيٍف ودم م ْهـــرَاقٍ  ْلـــك كــين عنـــه ابلعـــرش  ؛ثالثـــة أقاويــل العــرش ويف .مِّ
 
أحـــدها: أنــه امل

السـموات  اين: أنـه حكـاه ابـن حبـر. والثـ ملـوك األرض يف اجللـوس علـى األسـرة،والسرير كعادة 
ــــال هللا تعــــاىل:  كلهــــا ألهنــــا ســــقف، وكــــل ســــقف عنــــد العــــرب هــــو عــــرش، ٴۇ ۋ ۋ ﴿ق

ســـــــــــقوفها.  علـــــــــــى :أي [21]احلــــــــــج:   ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ [24]الكهــــــــــف:   ﴾ۅ
 .(3)(حمجوب عن مالئكة السماء السماء يف أعالها وأشرفها، وضع يفوالثالث: أنه م

 التعليق
 هكذا نراه ال يبني الصحيح من الضعيف من هذه األقاويل، وإمنا ينقلها فقط.

فـيمكن حبـث هـذه  ،ةل الشـاذاقـو كثـر فيهـا األت من الكتـب الـيتهذا الكتاب يعترب  عاشرًا: -
 ل هذا الكتاب.األقوال الشاذة يف التفسري ودراستها من خال

 مــع أهنــاأقــوال  عــدة يحيكــكثــرياً  فنجــده ،بتــداخل األقــوالاملؤلــف  ال يعتــين ح  اد  عش  ر: -
 قـال:، [11]األعـراف:   ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿:    قولـه مثال ذلك مـا ذكـره عنـدو ، متداخلة

والثـاين: مـا فيـه مـن  ،قالـه احلسـن ،أحدمها: عاقبته من اجلزاءوفيه وجهان:  أي أتويل القرآن،)
 ، فقد ذكر قولني ومها متداخالن.(4)(البعث والنشور

ألنـه وذلـك هــ( يف كتابـه، 412ي )ت: املؤلـف مـن ذكـر املـذهب الشـافعأكثـر  اثين عشر: -
 .-وإن كان يذكر مذاهب العلماء اآلخرين- من فقهاء الشافعية

، إال أن نقلـــه ألقـــوال املعتزلـــة وأقـــوال ملؤلـــف مـــن متكلمـــي األشـــاعرةيعتـــرب ا اثل   ث عش   ر: -
مشــكالً عنــد مــن يبحــث عــن  جعــل مــن عقيدتــه أمــراً فضــة وغــريهم مــع عــدم تعليقــه عليهــا الرا

 .االعتزال، ونسبه آخرون إىل الرفض، فنسبه البعض إىل معتقده
ذلك ما ذكره عند ل امثو ، املشكالتبنقل ما يذكره العلماء من يعتين املؤلف  رابع عشر: -

ـــــــــــــــــــه     ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿   قول

ليـــدل بـــذلك علـــى أن  ،يعـــين أن اجتمـــاع األجلـــني متـــام أربعـــني ليلـــة) :قـــال، [324]األعـــراف:

                                           
 .4/449(  النكت والعيون للماوردي 3)
 .4/448(  النكت والعيون للماوردي 4)
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 لعشر مع الثالثـني مسـتكملة أربعـني،أن ا العشر هي ليال وليست ساعات. فإن قيل: فمعلوم
فعن ذلك ثالثة أجوبـة: ؟! [324]األعراف:   ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿فما معىن قوله: 

أحــدها: أنــه أتكيــد يف الــذكر فلــم ميتنــع. والثــاين: كــان وعــده إىل اجلبــل الــذي كلمــه هللا فيــه. 
الـــث: لينفـــي متـــام الثالثـــني ابلعشـــر وأن يكـــون مـــن مجلـــة الثالثـــني ألن متـــام الشـــيء بعـــض والث
 فكما نالحظ هنا أنه أورد املشكل مث علَّق عليه. ا.هــــ.(3)(منه
؛ اينمَّـمـن الر  كثـرياً يف هذا األمـر  واستفاد  ،بنقل الفروق اللغويةاملؤلف اعتىن  خامس عشر: -
والفــــرق بــــني املســــاء ): قولــــه ال ذلــــكمثــــو ، (4)ابلفــــروق اللغويــــة ن الرمــــاين يف تفســــريه يعتــــينأل

آخـر النهـار عنـد ميـل الشـمس للمغيـب  والعشـي   ،الظـالم بعـد املغيـب و  د  أن املسـاء بـ  ي ِّ شِّ والعَ 
، وهذا الـنص (1)(سص النور من الناظر كنقص نور الشموهو نق ،وهو مأخوذ من عشا العني

 يف الفروق اللغوية ينقله من الرماين. نقله من كتاب الرماين، وكذلك جل كالم
وال  مــن املصــادر املهمــة الــيت يســتفاد منهــا يف البحــث، يعتــرب هــذا الكتــاب س  ادس عش  ر: -

 .يكون منهجاً للقراءة يف التفسري يصلح أن
فسي من ، ويف نهـ(177)ت:  هلذا الكتاب ون سب للعز بن عبد السالم بع اختصارٌ ط   تنبيه:

 :ر هيهذه النسبة شيء، ألمو 
 ،كــان أشــعرايً بــن عبــد الســالم  والعــز  ،ملعتزلــةعــن افيــه نقــول كتــاب املــاوردي أن    -3

 ؟!فكيف يقبل هذه األقوال دون أن يرد عليها
، أمـا املختصـر إىل قائليهـا واألقـوال فيـه منسـوبة ،ب ومنظممرتَّ ي املاوردكتاب أن    -4

 .فليس فيه نسبة شيء من األقوال ألحد، ولذلك قلَّت الفائدة منه

                                           
 .4/416(  النكت والعيون للماوردي 3)
ينظر أيضاً: مقال بعنوان: )عن تفسري الرماين(، من كتاب: )مقاالت يف علوم القرآن وأصول (  4)

، وينظر: التفسري اللغوي، للدكتور: 284-4/281(، للدكتور: مساعد الطيار، 4التفسري( )
 .431-418مساعد الطيار، ص: 

 ، وينظر: تفسري الرماين.2/112(  النكت والعيون للماوردي 1)
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اء، للمراجعـة كعـادة بعـض مـن العلمـ عز بن عبد السالم قد اختصره لنفسـهإال أن يكون ال
لتفســري املــاوردي يــدل علــى قناعــة املؤلــف بــه ورضــاه عنــه؛ إذ كيــف  وحينئــٍذ ال يعتــرب اختصــاراً 

 ؟!والً عن املعتزلة بال ردٍ  عليهايكون املؤلف أشعرايً ويثبت يف كتابه نق
ى، وهـــي أن هـــذا املختصـــر ال يفيـــد إطالقـــاً مـــع وجـــود تفســـري إىل قضـــية أخـــر هنـــا وأشـــري 

ني املاوردي، ذلك ألن كتاب املـاوردي مرتَـٌّب ومـنظٌَّم، واألقـوال فيـه منسـوبٌة إىل قائليهـا، يف حـ
 .أن املختصر حذف نسبة األقوال

******** 
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 ه (468)ت:  ( للواحد يف تفسري القرآن اجمليد )الوسيط: املطلب الثالث

 التعريف مبللف هذا التفسري:
علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي،  العالمة، األستاذ، أبو احلسن اإلمام،هو: 

كان من ، و (إمام علماء التأويل) ـــــ:دب، نعته الذهب بمفسر، عامل ابأل ،النيسابوري، الشافعي
 .بني الري ومهذان ،له من ساوةأص ،أوالد التجار

(، ألفها حبسب طبقات : )البسيط، والوسيط، والوجيزمن مؤلفاته: يف التفسري
، ومسند التفسري، معاين التفسرياسري مثل: )املتعلمني، وله كتب أخرى سبقت هذه التف

 وقد أشار إليها يف هذا الكتاب الذي نعرف به.(، وخمتصر التفسري
لتفسري: أسباب النزول، وشرح األمساء احلسىن، وغريها من ومن مؤلفاته يف غري ا

 .(3)هـ( 268)املؤلفات النافعة، وكانت وفاته بنيسابور سنة 

 :ف هبذا التفسري وطريقة مللفه فيهالتعري
، مث شرع التفسري خاصةذكر فيها فضل العلم، وفضل علم  ابتدأ املؤلف كتابه مبقدمة أواًل: -

 ىل أن ختم بسورة الناس.يف تفسري سورة الفاحتة إ
َوقَـــدِّميًا  ) فقــال: ،إحلــاح بعــض معاصــريه ملؤلــف أن ســبب أتليفــه هلــذا الكتــاباذكــر اثني  اً:  -

ــرٍي ك ْنــت  أ طَالِّــب  إبِِّّ  ــيطٍ "ْمــالءِّ كَِّتــاٍب يفِّ تـَْفسِّ ــيطِّ الْ "يـَــْنَحط  َعــْن َدَرَجــةِّ  "َوسِّ الَّــذِّي جت َــر  فِّيــهِّ  "َبسِّ
يزِّ "فِّع  َعْن َمْرتـََبةِّ ، َويـَْرتَ أَْذاَيل  األَقـَْوالِّ  ْقاللِّ  "اْلَوجِّ  .(4)((الَّذِّي اقـَْتَصَر َعَلى اإلِّ

ًة يف بعـض األحيـان، لكنـه مل يعتمـد هـذا بعض األحاديث واآلاثر مسـنداملؤلف يورد اثلثاً:  -
 املنهج عموماً.

 يهــر عتمــد علــى كتــاب هتــذيب اللغــة لألز يمــا  اً وكثــري  ،األلفــاظ مبعــايناملؤلــف عتــىن يرابع  اً:  -
 .هـ(171)ت: 

                                           
، وسري 2/3619، ومعجم األدابء لياقوت 1/111انظر ترمجته يف: وفيات األعيان البن خل ِّكان (  3)

 . 3/78للسيوطي ، وطبقات املفسرين 124-38/119أعالم النبالء للذهب 
 .3/11(  مقدمة الواحدي لتفسريه الوسيط 4)
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 .استفاد كثرياً من نقوالت شيخه )الثعلب( يف التفسريخامساً:  -
وغالبـاً  ،قـوال املفسـرينأل هبعد ذكر  ة، وذلكلآلي يببيان املعىن اجلملاملؤلف  عتيني سادساً: -

   قولـــه عنـــد تفســـري قـــول هللا مثـــال ذلـــك و ، ة(ومعـــىن اآليـــ)أو  (واملعـــىن) :مـــا يصـــدرها بقولـــه
ٺ ٺ ٿ ﴿ أي: فيمــــــا ذكــــــر، ﴾ڀ ٺ ٺ﴿) :[1]الفجــــــر:   ﴾ٺ ٺ ٿ ٿڀ ٺ ٺ ﴿

 بـه مـن هـذه علـم أن مـا أقسـم هللا ب ٍ ، واملعىن: أن من كـان ذا عقـل ولـ ب ٍ لذي عقل ول   ﴾ٿ
لداللتـه  أبن يقسم به ه وتوحيده، فهو حقيقودالئل على صنع هللا وقدرت األشياء فيه عجائب

 .(3)(على خالقه
ما ذكره عند قول هللا  :ومن أمثله ذلك، ابلقراءات وتوجيههااملؤلف إبيراد  عتيني سابعاً: -
: ﴿[439]البقرة:   ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ، 

ألن الذنب يوصف ابلكرب والعظم، يدل على ذلك قوله  ؛-ابلياء- مة كبريوقراءة العا) قال:
 ،[13]النساء:   ﴾گ گ ڳ ڳ﴿، [14]النجم:   ﴾ں ڻ   ڻ﴿تعاىل: 

ر وامليسر من الكبرية؟ وقرأ محزة ذلك ههنا ينبغي أن يكون ابلباء، أال ترى أن شرب اخلمك
يهما ابلكثرة دون الكرب، وهو ألنه قد جاء فيها ما يقوي وصف اإلمث ف ؛والكسائي ابلثاء

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿  قوله: 

لعن عشرة يف سبب  وألن النب  ،من الذنوب فيهما فذكر عدداً ، [93]املائدة:   ﴾ڦ ڄ
 .(4)((فيهمااخلمر فدل على كثرة اإلمث 

كتاب مطبوع أسباب النزول   يفوله  ،فائقةً أبسباب النزول عناية ً  املؤلف عتيني اثمناً: -
 .(1)ومتداول

شيخ اإلسالم له  دسبق نققد و  ،فضائل السور الباطلة يف األحاديثَ املؤلف  يرو ي اتسعاً: -
 ضعيف العلم ابحلديث. -رمحه هللا- كان فقد ،(3)الثعلب ولشيخه

                                           
 .2/283(  الوسيط للواحدي 3)
 .3/141(  الوسيط للواحدي 4)
 (  طبع هذا الكتاب عدة طبعات، من أفضلها طبعة دار امليمان، بتحقيق د: ماهر ايسني الفحل.1)
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 هـ(247)ت:  صان املؤلف كتابه عن النقل عن الصوفية، فلم يتابع شيخه الثعلب عاشراً: -
 .(4)(حقائق التفسريأيب عبد الرمحن السلمي وكتابه ) يف ذلك، وللواحدي كالم شديد يف

 ة.لَّ بقِّ  لكن ،اإلعراباملؤلف يورد  حاد  عشر: -
ر قول أهل يصد ِّ و  ،فسرينوأقوال امل بذكر أقوال أهل املعايناملؤلف  يعتين اثين عشر: -

 .(ال أهل التفسريق) :ولهقبن ياملفسر أقوال ر يصد ِّ و  ،(أهل املعاين قال) :ولهقب ،املعاين
على هذا  هكتاب  يف وقد سار ،لعقيدةا يأشعر  -رمحه هللا- املؤلفكان  اثلث عشر: -

 .املنهج
 املنقوالت.يعتمد على  ألنهوذلك  ؛من اإلسرائيليات هذا الكتاب ال خيلو رابع عشر: -

هـــ( يف َرد ِّه علــى البكــري، 748وبــني يــدينا نقــل عــن شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة )ت: 
رجـل  ؛ال يرويـه إال أحـد الـرجلني (1)ومثـل هـذا)أشار إىل الواحدي ومجلـة مـن املفسـرين، قـال: 

وهــــم مجهــــور مصــــنفي الســــري واألخبــــار  ،والغــــث والســــمني ،ال مييــــز بــــني الصــــحيح والضــــعيف
وعلـي  ،اجلبـار بـن أمحـد وعبـد ،والزخمشـري ،واملهدوي ،والواحدي ،كالثعالب  ؛قصص األنبياءو 

وأيب الليـــث  ،وأيب نصـــر بـــن القشـــريي ،هللا بـــن اخلطيـــب الـــرازي أيب عبـــدو  ،بـــن عيســـى الرمـــاين
أمثـــــاهلم مـــــن املصـــــنفني يف و  ،والكواشـــــي املوصـــــلي ،وأيب عبـــــد الـــــرمحن الســـــلمي ،الســـــمرقندي

وال هلـم خـربة  ،وال هلـم خـربة ابملـروي املنقـول ،حيح مـن السـقيمفهؤالء ال يعرفون الصـ ؛التفسري
لكـن مـنهم  ،وال مييـزون بينهمـا ،الضعيفجيمعون فيما يروون بني الصحيح و  بل ة،ابلرواة النقل

                                           
= 

ة، مثل احلديث الذي يرويه الثعلب ويف التفسري من هذه املوضوعات قطعة كبري )قال شيخ اإلسالم:  (3)
والواحدي والزخمشري يف فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع ابتفاق أهل العلم. والثعلب 
هو يف نفسه كان فيه خري ودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد يف كتب التفسري من صحيح 

هو أبعد عن السالمة واتباع وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه ابلعربية، لكن 
السلف، والبغوي تفسريه خمتصر من الثعلب، لكنه صان تفسريه عن األحاديث املوضوعة واآلراء 

 .34/112( جمموع الفتاوى املبتدعة
 مل أقف على كالم الواحدي يف أيب عبد الرمحن السلمي.(  4)

 يتكلم عن أثر ضعيف.  (1)
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 ،ومـنهم مـن ينصـر قـوالً أو مجلـةً  ،كـالثعلب وحنـوه؛،جيعل العهدة على الناقلمن يروي اجلميع و 
 .(3)(...فقهالتصوف وال األصول أو إما يف

وأمــا الواحــدي فإنــه ) وذكـر الثعلــب وإشــكالية نقوالتــه يف أكثــر مــن مـوطن، منهــا قولــه:
وإن ذكرهـا تقليـداً -تلميذ الثعلب، وهو أخرب منه ابلعربيـة، لكـن الثعلـب فيـه سـالمة مـن البدعـة

هــا فيهــا فوائــد جليلــة، وفي ، وتفســريه وتفســري الواحــدي "البســيط، والوســيط، والــوجيز"-لغــريه
 .(4)(من املنقوالت الباطلة وغريها كثريٌ   غث  

 .-رمحه هللا- لرجالل هنقد وعدالة شيخ اإلسالم يفويف هذا النقل نلمس إنصاف 
رحلـــــة ، ويعـــــد مرجعـــــاً ملاً للقــــراءةمنهجـــــأن يكـــــون يصـــــلح هـــــذا الكتــــاب  خ    امس عش     ر: -

كرهــا، وذلــك يــه مــن اإلشــكاليات الــيت ســبق ذ ، مــع مالحظــة مــا فاملتوســطني يف علــم التفســري
لتكامـــل املـــادة التفســـريية فيـــه، ولـــيس فيـــه تلـــك األابطيـــل الكثـــرية املوجـــودة يف مثـــل )النكـــت 

هـــــ(، فلــــو قــــارانَّ مــــثالً بينــــه وبــــني كتــــاب )النكــــت والعيــــون(؛ 211والعيــــون( للمــــاوردي )ت: 
 لوجدانه أكثر منه فائدة.

 منوذج من تفسري الوسيط للواحد :
يعـــين كفـــار مكـــة، أي: مـــا ينتظـــرون لوقـــوع  [31]ص:  ﴾جئ حئ مئ﴿ ) قـــال املؤلـــف:

وقـرئ ابلضـم،    ﴾حب خب مب ىب يب﴿يعـين: النفخـة األخـرية،  ﴾ىئ يئ جب﴿العذاب هبم، 
والفـواق مـا بـني حلبـيت  فـواق وفـواق بضـم الفـاء وفتحهـا، أي: مـا هلـا مـن رجـوع. .قال الزجاج

ع بــني احللبتـــني، وأفــاق مـــن ْر ، ألنــه يعــود اللـــض إىل الضَّــالرجــوع أيضـــاً  الناقــة، وهــو مشـــتق مــن
أي: مــا يــرد ذلـــك  رجــوع. :﴾حب خب مب ىب يب﴿قــال جماهـــد:  مرضــه أي رجــع إىل الصــحة.

وقـال قتـادة، والضـحاك:  الصوت فيكون له رجوع، وهو معىن قول مقاتل: من مرد وال رجعـة.
ىن أن تلك الصيحة اليت هي ميعاد عذاهبم إذا جـاءت مل ، واملعد  ف ورَ رْ أي صَ  ة.ويَّ نَ ثْـ ليس هلا مَ 

جت حت خت مت ىت يت ﴿قولــه تعــاىل:  تــرد ومل تصــرف حــىت يبعثــوا وينجــز هلــم ميعــاد العــذاب.

                                           
 .31/186جمموع الفتاوى:  (3)
 .31/186وع الفتاوى: جمم (4)
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معــــــىن القــــــط يف اللغــــــة: النصــــــيب، مــــــن القــــــط مبعــــــىن القطــــــع،  [36]ص:   ﴾جث مث ىث
ألهنـــم كـــانوا يكتبـــون  ب إمنـــا هـــو القطعـــة مـــن الشـــيء، وتســـمى كتـــب اجلـــوائز قطوطـــاً والنصـــي

إذ أخـــذ كتابـــه الـــذي كتـــب لـــه  هطَّـــيقـــال: أخـــذ فـــالن قِّ  األنصـــباء مـــن العطـــااي يف الصـــحائف.
وإن مل تكــن للصــلة، واملفســرون خمتلفــون علــى هــذين  جبائزتــه وصــلته، مث مسيــت الكتــب قطوطــاً 

وقــــال قتــــادة: نصــــيبنا مــــن  طنــــا، حظنــــا مــــن العــــذاب والعقوبــــة.القــــولني: فقــــال ابــــن عبــــاس: ق
وقــال ســعيد بــن جبــري، والســدي: ملــا ذكــر هلــم مــا يف اجلنــة  العــذاب، يقولــون ذلــك اســتهزاء.

نصـــيبنا منهـــا يف الـــدنيا. وقـــال أبـــو العاليـــة، والكلـــب، ومقاتـــل: ملـــا نزلـــت  ﴾جت حت خت مت﴿
قالت قـريش:    [41]احلاقة:   ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿  [39]احلاقة:   ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

 .(3)(له زعمت اي حممد أان نؤتى كتابنا بشمالنا، فعجل لنا قطنا قبل يوم احلساب تكذيباً 

******** 
  

                                           
 .121-1/124(  الوسيط للواحدي 3)
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 (1)ه (468)ت:  ( للواحد تفسري الكتاب العزيزيف  الوجيز): املطلب الرابع

 :ف هبذا التفسري وطريقة مللفه فيهالتعري
 يواحـدالألفـه صـفوان داوودي، وقـد  الـدكتور: طبع هذا الكتاب يف جملدين بتحقيـق أواًل: -

ـــداع كتـــاب يف فـــإين كنـــت قـــد ابتـــدأت إب) البســـيط حيـــث قـــال: ه الكبـــريلكتابـــ هليفـــأثنـــاء أت ب
ومواجـــب مـــن حـــق  ،األمـــر يف ذلـــك لشـــرائط تقلـــدهتا وطـــال علـــيَّ  ،التفســـري مل أســـبق إىل مثلـــه

مث اســتعجلين قبــل إمتامــه والتقصــي عمــا لــزمين مــن عهــدة  ،النصــيحة لكتــاب هللا تعــاىل حتملتهــا
إىل إجيــاز كتــاب  ،البضــائع املزجـاة االـدرجات أولــو  ارغبــات منخفضــو ال امتقاصـرو  نفــرٌ  ،أحكامـه

يف التفسري يقرب على مـن تناولـه ويسـهل علـى مـن أتملـه مـن أوجـز مـا عمـل يف اببـه وأعظمـه 
 وهــــذا كتــــاب أان فيــــه انزل إىل درجــــة أهــــل زماننــــا تعجــــيالً ، فائــــدة علــــى متحفظيــــه وأصــــحابه

 .(4)(فلم يغين عنهم أحد فتيالً  متنوه طويالً  للمثوبة يف إفادهتم ما ملنفعتهم وحتصيالً 
 الكتاب هو أول تفسري وجيز متكامل.أن هذا  يبدواثنياً:  -
، وهذا مما اخلالف إال قليالً  ومل حيكِّ  ،واحد على قولٍ يف هذا الكتاب  ؤلفامل اعتمداثلثاً:  -

 .؛ فيصلح للمبتدئنيمييزه
 .درجته يف من هأو م ، ابن عباس قولَ  املؤلف اعتمدرابعاً:  -
 ،واحدٍ  واترك ما سوى قولٍ )ولذا قال:  ،أبسهل منه العويصَ  اللفظَ  املؤلف يفسرخامساً:  -

كما يرتجم عـن اللفـظ العـويص أبسـهل   ،أو من هو يف مثل درجته على ابن عباس  معتمدٍ 
 .(1)(منه

  

                                           
 .(  سبق التعريف ابملؤلف يف املوضوع السابق3)
 .3/87الوجيز للواحدي ( 4)
 .3/87الوجيز للواحدي (  1)
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 :منوذج من تفسري الوجيز
ـــــة يأ، [31]ص: ﴾جئ حئ مئ﴿ ): -رمحـــــه هللا- قـــــال ىئ ﴿: مـــــا ينتظـــــر هـــــؤالء كفـــــار مكَّ

جت حت خت مت ﴿ .رجـــــوٌع ومـــــرد  : ﴾حب خب مب ىب يب﴿وهـــــي نفخـــــة القيامـــــة   ﴾يئ جب

: وذلـــك ملَـّــا نـــزل قولــــه   ﴾يت جث مث ىث﴿ .كتابنـــا وصـــحيفة أعمالنـــا:   [36]ص: ﴾ىت
سـألوا ذلـك،  [41]احلاقـة:   ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿   [39]احلاقـة:   ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

ڀ ڀ ﴿ ة.: ذا القــــــوَّة يف العبــــــادأي [37]ص:  ﴾ پ پ پ ڀ﴿: فنزلــــــت هــــــذه اآليــــــة. وقولــــــه

ــــــاع إىل هللا ســــــبحانه: ﴾ڀ  .ابلتَّســــــبيحجياوبنــــــه     [38]ص:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ .رجَّ
ــــــحى  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿  .خَّران الطَّــــــريوســــــ :َأيْ   [39]ص:  ﴾ٹٹ﴿ .يعــــــين: الض 
   ﴾ڤ﴿ .مطيٌع أيتيـه ويسـب ِّح معـه: ﴾ڤ ڤ﴿ .لداود: ﴾ٹ ڤ﴿ .جمموعةً : ﴾ٹ﴿

 .(3)(هابَ رِّ ، وكانوا ثالثًة وثالثني ألف رجٍل حيرسون كلَّ ليلٍة حمِّْ حلرساب :[41]ص:

اآلايت الـــــيت نقلتهـــــا مـــــن تفســـــريه  فـــــسوقـــــد قصـــــدت أن أنقـــــل كـــــالم الواحـــــدي علـــــى ن
كامسه، ويف ابني؛ ففي الوجيز يالحظ أنه وجيز  ؛ لنالحظ الفرق بني منهجه يف الكت(الوسيط)
، (الـوجيز)نالحظ أنه يذكر بعض النقوالت والقراءات وغـري ذلـك، فهـو أوسـع مـن  (الوسيط)

ابلتفســري، فيســـتطرد يف  فنجــده يســتطرد يف ذكــر أشـــياء ال عالقــة هلــا أصــالً  (البســيط)أمَّــا يف 
 لتصريفات، وأشعار العرب وغري ذلك، فكأنه كتاب لغٍة أو حنٍو.ذكر االشتقاقات، وا

******** 

ِّ  

                                           
 .943-4/941الوجيز للواحدي (  3)
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