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شكر وتقدیر

فھو الذي خلقني ورزقني ,الحمد هللا حق حمده والشكر لھ على إحسانھ
,ووفقني إلتمام ھذا البح ث ,نعمھ ظاھرة وباطنةوأسبغ علّي,وھداني

اللھ  م ارحمھم  ا كم  ا   :ق  ائال,وُأثن  ي بش  كر وال  دّي  ممت  ثال أم  ر رب  ي    
.ولم تنقطع رعایتھما لي كبیرا,ربیاني صغیرا

كما أوجھ الشكر إلى القائمین على كلیة العلوم اإلنسانیة والحضارة 
ل  ى ك  ل م  ن أع  انني عل  ى إنج  از ھ  ذا  وإ,اإلس  المیة لجامع  ة وھ  ران

وأخص بالذكر زوجتي التي  ,البحث
.قاسمتني أعباء البحث وطویل السھر

كما أخص ابني العزیز إبراھیم عبد الرحمان؛ وبنیة وحبیب ة رح اب   
ھاجر بخالص الدعاء،و أن یحفظھما المولى عز وجل وأن یجعلھما 

الق   رآن عل   ى ص   راطھ المس   تقیم، ومنھج   ھ الق   ویم، وعل   ى طری   ق 
الك ریم، والس نة الغ راء إل ى أن یقل و رس ولھم الك ریم عل ى الح  وض         

.آمین یارب العالمین.العظیم وإیانا وجمیع المسلمین



أ

مقدمة
ونع  وذ ب  اهللا م  ن ش  رور ،إن الحم  د هللا نحم  ده و نس  تعینھ ونس  تغفره 

ومن یضلل فال ھادي ،من یھده اهللا فال مضل لھ،ومن سیئات أعمالنا،أنفسنا
وأش ھد أن ال إل ھ إال اهللا وأش ھد أن محم دا عب ده ورس ولھ ص لى اهللا علی ھ         ،لھ

:أما بعدلھ وأصحابھآوعلى ،وسلم
:كتابھالحمد هللا القائل في

]2:یوسف.[

.]28:الزمر[:وقولھ
.]192/195:الشعراء[:وقولھ

ف   ي الزل   ل، وجان   بَ  ، وق   َعلس   انِھھ بغی   ِرتأویلَ   أن   ھ م   ن رامَ فعل   م
م  ن ن  زَلمعھ  وِدإتب  اع،  م  ِنتع  الىاهللاك  الِم،فال ب  د عن  د تفس  یِرالص  واَب

ع ن غی ر   الع دولُ فال یمك نُ ؛4:إبراھیم:بلسانھم،لقولھ تعالىالقرآُن
بھا إال القرآُنعن لھجتھم التي نزَلالعدوُلإلى غیرھا، وال اللغِةھذِه

ھا ع  ن ذل  ك، وھ  ذا خ  اص باأللف  اظ والمع  اني واألس  الیب   یص  رُفق  اطٍعب  دلیلٍِ
.الكالموطرِق

-–بلسانھم  ابن عباسالقرآُننزَلنومن ھؤالء الصحابة الكرام الذی
بل من خاصتھم بلغ ة  ،معروف ببالغتھ وقرشیتھ فھو واحد من أرباب اللغةال

وك ان م ن   ؛وم ن كب ار الص حابة ف ي ف ن التفس یر و البی ان       ،الع رب وأش عرھا  
الق  وِمعل  ى لس  انِ فھ  ُمالھ  واهللا،كت  اَبعن  د فھ  مِ ھ  ذه اللغ  ةِ مص  ادِرأكب  ِر

ق  ال اب  ن ؛عرًام  ن كالمھ  م، نث  رًا وش  وس  كان البادی  ِةولھج  تھم، م  ن األع  راِب
الش  عر دی  وان الع  رب، ف  إذا خف  ي علین  ا الح  رف م  ن الق  رآن ال  ذي :عب  اس

وقال أیض ًا  ؛رجعنا إلى دیوانھا فلتمسنا معرفة ذلك منھالعرِببلغِةأنزلھ اُهللا
:     ِدی وانُ ، ف إن الش عرَ  إذا سألتموني عن غری ب الق رآن فالمس وه ف ي الش عر

.)1(العرب
ع ن  فق د ورد  ،ِھوأوجھِ  البیّ انِ مص ادرِ أكبِرھذه اللغة منوقد جعل 

وج  ٌھ تعرف  ھ :التفس  یُر عل  ى أربع  ِة أوج  ھٍ :ق  ال اب  ن عب  اس:اد، ق  النَ  أب  ي الِز
الع  رُب م  ن كالمھ  ا، وتفس  یر َال ُیع  ذر أح  ٌد بجھالت  ھ، وتفس  یر یعلم  ھ العلم  اء،   

.)2(تعالى ذكرهوتفسیر َال یعلمھ إال اُهللا

تحقیق محمد أبو الفضل البرھان في علوم القرآن؛؛بدر الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي)1(
:إبراھیم؛ط

ص 1م؛ ج 1957-ھـ 1376:الولىدار أحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائھ؛ ا
293.

.75ص 1تفسیر الطبري،ج )2(



ب

وم ا ھ ي  ، اِهللاف ي كت ابِ  اس م نھج البیّ انِ  عّببنعبد اهللاحدد فكیفإذًا 
وكی ف كان ت آراؤه ف ي تفس یرِ    ي،الّلغ وِ ھ ا ف ي التفس یرِ   وطرُقی ة البّیانھأس الیب 
؟ التفسیِر، وما قیمتھا في تاریِخالعرِب، بلغِةالقرآِن

م ن  ًازیل كثی ر ، ُتفسیر عند ابن عّباس والّتاِنالبّیعن طریقِةفالبحُث
تفس   یرًا أكث   ر الص   حابةِ العزی   ز، إذ یع   دُ اِهللاكت   اِبل   دارِسعوباِتالصُ   

ی رًة م ن ھ ذا العل مِ    ثكجوان بَ ع رفَ تفسیر ابن عّباس ، فمن عرَفوتالمذة
الذین حفظوا لنا ھ ذا العل مَ  العلماِءعز وّجل، ثم جھابذِةاِهللابفضِلالشریف، و

ھ كتاُبي، الذي یعُدالنافعة، ومن ھؤالء الثبت ابن جریر الطبربالعلوِمالزاخَر
ش  رف أن أغ  وص ف  ي بح  رِ ، ك  ان ل  ي الف  ي التفس  یِرجامع  ًةموس  وعًةبح  ٍق

.علیھ بحثًا ودراسًةأعكفكامال، ثم تفسیر ابن عباس َجكتابھ، واستخر
:أسباب اختیار الموضوع

:التالیةاألسباُبدفعني الختیار ھذا الموضوِع
.بذلكالشرِفنیُلاهللا تعالى، وكتاَبخدمُة:أوالًَ
.ارتباط ھذا الموضوع، بجانب اللغة والدراسات القرآنیة:ثانیًا
.من تفسیر عبد اهللا بن عباس جانٍبفي معرفِةُةدیدالّشغبُةرَّال:ثالثاًَ

، ة اب ن عبّ اس   اختی ار شخص یّ  م ن خ اللِ  ،العلماءمن كتِباالستفادُة:رابعًا
مفق  ودًا، فل  ذلك ال زال  ت  الوق  ِتم  ن ًاف  ي تفس  یر الّطب  ري، وال  ذي ك  ان حین     

.ًة فیھفتّیاألبحاُث
ھا للص حابة  كثیر من العلوم ونسبُتوُعشّیِة، اب الرئیسّیوھو من األسّب:خامساًَ

      ِھ م ن  لُ  وم ا تحمِ الع ربِ من فقٍھ وقضاءٍٍ وغی ر ذل ك، لك ن نس بتھم إل ى لغ ة
تف وقھم  ن بِ سلم بأنھم عرب س لیقًة، م ن غی ر بی ان جوا    ُیالبعَضأسراٍر، جعل 

م ا  ، واللغوی ة مع اجم  الفي كثیر من األشیاء في اللغة، وھذا ظ اھر ف ي بع ضِ   
ُل االستش  ھاد بھ  م ف  ي قِّ  مع  اني الق  رآن م  ن أھ  ل اللغ ة، حی  ث یَ كتب ھ أص  حابُ 

.سبة لغیرھم مما اشتھر بلغة العربالن، باأللفاظ والمعانيبیانجانب 
تّ  ى أربابھ  ا وأس  اطینھا  ، قص  ر ع  ن إدراكھ  ا ح وس  عتھاأس  رار اللغ  ة بس  ببو

والمع اني،  األلف اظِ بع ضِ في بیاِنمخالفة الصحابة فيھمأحیانًا، مما أوقع
و تبع ھ ف ي ذل ك تلمی ذه     )183(س ائي فقد ج اء ع ن الكِ  ؛ أھل التنزیِلمع كونھم 

بمعن ى  :أن یی أس ؛]اآلی ة /31:الرع د [:لما فس ر قول ھ تع الى   )207(الفراء
"علم فقال علم ت، ولكن ھ   :یئس ت :اللغة وال س معت م ن یق ول   ال أعرف ھذه:

".عندي من الیأس بعینھ
عل  م أو تب  ین، :ب  أن ی  ِئسع  ن الس  لِفھ  ذا التفس  یُروردم  ع ذل  كو

، ن عباس اْبومنھُم



ت

ف ي الش يء ، وھ و ھن ا ف ي      القن وطُ والی أسُ ":)745(قال أبو حیّ ان األندلس ي  
وأنك ر الف راء   یعل م ال ذین آمن وا ؛    أل م :قول األكثرین بمعنى العلم ، كأنھ قی ل  

یئست :یقول من العرِبًاأن یكون یئس بمعنى علم ، وزعم أنھ لم یسمع أحد
ت ع ن م ن ثق ا   وقد حفظ ذلك غیره ، وھذا القاس م ب ن مُ  ؛ بمعنى علمت انتھى 

ھوزان ، وابن الكلبي نقل أنھا لغة لح ي م ن   الكوفیین وأجالئھم نقل أنھا لغُة
ث م اس تدل بق ول الش اعر، وق ال      ..ظ حجة على من لم یحف ظ النخع ، ومن حف
:رباح بن عدي 

.)3("َأَلْم َیْیَأِس األْقَواُم َأنِّي َأَنا اْبُنُھ    َوِإْن ُكْنُت َعْن َأْرِض الَعِشیَرِة َناِئَیا 

:في قولھ تعالى"رؤیا"تفسیر كلمة و كذلك في 
]60:اإلسراء[

)4(س كما خرجھ البخاري في صحیحةفقد جاء األثر عن ابن عبا

"عن ابن عباس أّنھ قال)1(والطبري في تفسیره ھا رسول ھي رؤیا عین ُأِرَی:
".، لیلة ُأسري بھ إلى بیت المقدساهللا 

)516(یقول الحریري
"؛ في كتابھ)5( درة الغواص في أوھام :

.؛ في معَرض وھم من قال سررت برؤیا فالن"الخواص
إشارة إلى مرآه فیوھمون فیھ كما -ررت برؤیا فالن ویقولون س:قولھ 

ع من اللیلَطوھم أبو الطیب في قولھ لبدر بن عمار وقد سامره ذات لیلة إلى ِق
َمَضى اللَّْیُل والَفْضُل الذي َلَك ال َیْمِضي    وُرؤیاك َأْحَلى ِفي الُجُفوِن ِمن 

الغمِض
لرؤَیة لما یرى والصحیح أن یقال سررت برؤیتك ألن العرب تجعل ا

.)6(في الیقظة والرؤیا لما یرى في المنام

، تفسیر البحر المحیطمحمد بن یوسف بن علي بن یوسف المشھور بأبي حیان األندلسي، )3(
5م،ج 2002-ھـ1423:األولى:دار إحیاء التراث العربي،ط:عبد الرزاق المھري، ط:تحقیق
.503/504ص 

، وفي كتاب 3675:المعراج برقم:ضائل الصحابة، باب،كتاب فصحیح البخاري)4(
، وكتاب القدر، 4439:وما جعلنا الرؤیا التي أریناك إّال فتنةًَ للناس،برقم:اإلسراء، باب/التفسیر

:، رقم مسنده، ورواه أحمد في 6239:وما جعلنا الرؤیا التي أریناك إّال فتنةًَ للناس، برقم:باب
.480ص 17،ج تفسیره؛ والطبري في449ص2، ج1917

أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري البصري الحرامي صاحب المقامات، )5(
معجم األدباء من العصر الجاھلي كما سلیمان الجبوري، :كان أحد أئمة عصره، ینظر ترجمتھ

.480ص4م، ج2003:األولى:دار الكتب العلمیة، ط :، طم2002حّتى سنة 
درة الغواص في أوھام ، )ھـ516(محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریريأبو)6(

م، 1998-ھـ 1418:األولي :مؤسسة الكتب الثقافیة، ط :عرفات مطرجي، ط :، تالخواص
"، قال صاحب الحاشیة116ص قولھ الرُّؤیا لما یري في المنام؛ وھٌم وإن كان الغاِلُب فیما یرى :



ث

الذي حكاه عنھ البخاري والطبري مخالف و معنى ھذا أن قول ابن عباس 
لقول العرب الذي حكاه عنھم الحریري 

في :یجوز أن یكوَن الرُّؤیا في الَیَقظة كقولھ تعالى:)7(قال ابن سیده
.)8(ن في الیَقَظةقول َمن قال إنَّ ذلك األَمر كا

)582(وعلق ابُن َبريِّ
"على الحریري بقولھفي الحاشیة )9( اعلم أنَّ :

الرؤیا تكون في المنام كما ذكر، إالَّ أن العرب قد استعملتھا في الیقظِة، وذلك 
)90(في نحِو قول الرَّاعي

:، یصُف ضیفًا طرقھ لیالًَ)10(
، َتْزَدھیَھا مرًَّة وُتقیُمھارفعت َلُھ َمشبوَبًة َعَصَفْت لَھا    صباًَ

َفَكبَّر للرُّؤیا، وھشَّ فَؤاُدُه           وبشََّر نْفسًا كاَن َیُلوُمھا
[:ھ تعالى وعلیھ جملة المفسرین، قوُل-وعلى ھذا ُفسَِّر في التنزیل

.)11("]یةاآل/60:سراءاإل

ف  ي ھ  اوم  ن أكبرالص  عوباَتأن نج  د ف  ي ك  ل بح  ث بع  ضَ يالطبیع  و م  ن
:البحث 

من ھ  تفس یر اب ن عبّ اس    من ي اس تخراجُ  نالتفسیر الطبري، فقد ضخامُة:أوال
أربعُة آالِف ومئتیِن .أثرًا)4220(، وشاھده على ذلك آثاره بلغت وقتًا طویًال

.وعشرین
.، من حیث العدالة، ومن حیث اللقاءجمیع تالمیذة ابن عّباس دراسُة:ثانیًا

فكبَّر للرُّؤیا وھشَّ فؤادٌه       وبشَّر :رًا تأتي الرُّؤیا في الیقظة، ومنھ قول الرَّاعيفي المنام، إ كثی
116ص".نفساًَ كان قبُل َیُلومھا

إم ام ف ي اللغ ة وآدابھ ا، ق ال      :علي بن أحمد بن سیدة اللغوي األندلسي، أبو الحسن الضریر،)7(
اب ن إس ماعیل وف ي كت اب القاض ي ص اعد       عل ي :علي بن أحمد وفي كتاب ابن بش كوال :الحمیدي 

علي بن محمٍد في نسخة، وفي نسخٍة علي بن إسماعیل فاعتم دنا عل ى م ا ذك ره الحمی دي      :الجیاني
:، للی    اقوت الحم    وي، رق    م   معج    م األدب    اء  ألن كتاب    ھ أش    ھر، م    ات اب    ن س    یدة باألن    دلس،      

.1648ص4،ج719
ص 1دار الفك  ر، ج :، طمخص  ص، الأب  و الحس  ن عل  ي ب  ن إس  ماعیل، المع  روف اب  ن س  یده    )8(

441.
عبد اهللا بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار المقدسي، ثم المصري، أبو محمد الشافعي اللغ وي  9

االختیار في اختالف أئمة األمصار، اإلیضاح في حاشیة الصحاح للجوھري، التنبیھ :، من تصانیفھ
اب م  ن حواش  ي درة الغ  واص  واإلیض  اح عم  ا وق  ع ف  ي كت  اب الص  حاح، اللب  اب عل  ى اب  ن الخش       

.237ص 1للحریري، وغیر ذلك، ھدیة العارفین ج 
عبید بن حصین بن معاویة، أبوجن دل ، مش ھور ب الراعي، ك ان ش اعرًا، وك ان یم دح یزی د ب ن          10

،نش ره  معجم الشعراء المخضرمین واألم ویین لعزیزة فوال بابتي،:معاویة، وأمراء بني أمیة، ینظر
.153م، ص1998:لى األو:ط -لبنان-بطرابلس

أحمد طھ .د:، تحقیقحواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوھام الخواص11
.م1990-ھـ1411:األولى :ط -القاھرة-مطبعة األمانة:حسانین، ط



ج

.المعاجم، وصعوبة  التعامل مع بعضھاالبحث في كتب:ثالثًا
إذا ك  انكم  ا وكثرتھ  ا مم  ا جعلن  ي ال أت  رجم، لبعض  ھم  الت  راجِمتع  دُد:رابع  ًا
ف ي  رجال سند بأكملھم، أو رجال فن من العل وم، وھ ذا خاص ةً   ب:متعلقًااألمر 

.الفصل الثاني
:طریقة العمل

ف  يى م  ن كت  اب اهللا األول  أح  زاٍبعش  رَةدراس  َةكن  ت ف  ي بدای  ة األم  ر أری  د 
تفسیر الطبري، و لما لم تحدد ل ي اللجن ة العلمی ة الم وقرة، ذل ك رأی ت األم ر        
صعبًا جدًا لضخامة تلك المسالك في الطبري إذ ھو بحر زاخر فیھ من أنواع 

وكم ا  ؛ ]اآلی ة /19:النس اء [:كم ا ق ال تع الى   نحص یھا، ولك ن  العلوم ما ال 
:قال أبو سعید الضریر

تتقیھ            جرَّ أمرًا ترتضیھمٍرُربَّ أ
.خفي المحبوب منھ        وبدا المكروه فیھ

الم وقرة،  العلمی ة عز وجل، ثم اللجنةلي أنھ بفضل المولىولكن تبین 
.في ھذا البحث ولو جزئیةالنتائجإلى كثیر من ما توصلُتل

:الخطوات التي تبعتھا في البحثأھُمأما 
للطبري ومررت البیانمن جامع عن ابن عباسلشواھِداجمیِعاستخراُج-

بمرحلتین 
تجریدھا تجریدا عشوائیا من فاتحة الكتاب إلى آخر سورة الّناس وفق :األولي

ما رویت في جامع الطبري؛
ترتیبھا ترتیبا مسندا عن من روى عن ابن عباس سواء ك ان  :المرحلة الثانیة

.بینھما اتصال أو انقطاع 

م ع الش واھد الت ي    ُتم ذكرة ماجس تیر تعامل    مج ردَ الرس الةُ ولما كانت-
االختی  ار م  ن غی  ر  بن  وع م  ن)4220(ین ن وم  ائتیعش  رأربع  ة أالفبلغ  ت

جردناھ ا  ،ضابط إال ما كان فیھ شواھد الباب قلیلة أو محدودة من غیر كث رة  
بالكلیة مثل الشواھد التي نص فیھا عبد اهللا بن عباس على لغ ة القبیل ة بعینھ ا   

)المطلب الثاني من الفصل الثانيوھذا یخص(

اهللا ب ن عب اس  عب دِ المناقش ة قابلن ا ش واھدَ   ولكي یكون للبحث حّیویُة-
.و ركزت على التراث المعجمي؛النص اللغوي بالتراث اللغويالتي تخُص

، والمنھجی   ُةوالتوثی   ُقتأص   یُلالولك   ي یك   ون للبح   ث ق   وة م   ن حی   ُث-
وأوثقھ  ا ف  ي م  ا وج  د م  ع تثنی  ة     ر والمراج  ع،المص  اداعتم  دت عل  ي أب  رز   

مصدر في البحث تفسیر الطبري واعتمدت عند الحاجة وكان أكبُرالمصادر 
على نسختین



ح

أحم  د محم  د ش  اكر ومحم  ود :ج  امع البی  ان ف  ي تأوی  ل الق  رآن تحقی  ق:األول  ى
م 2000-ھ  ـ 1420األول  ى ، :مؤسس  ة الرس  الة الطبع  ة :ش  اكر؛ الناش  ر 
.24:عدد األجزاء 

دار إحی اء الت راث العرب ي الطبع ة     :محمود ش اكر الناش ر  :ضبط وتعلیق:الثانیة
.م2001-ـھ1421:األولى

دار إحیاء التراث :ط-أما أھم المصادر المعجمیة تھذیب اللغة لألزھري-
م  ع طبع  ة أخ  رى تحقی  ق ری  اض زك  ي قاس  م    يالعرب  ي وف  ق الترتی  ب العین   

إلى غیرھا م ن كت ب اللغ ة    ٍيبائیألفترتیٍبدار المعرفة مرتب وفق:طبعة
الع   ین للخلی   ل ب   ن أحم   د ھم   ا جمیع   ًا كت   اُبب   ن ف   ارس وقبَلالكمعج   م اللغ   ة 

.الفراھیدي

أم   ا م   ا یخ   ص الت   راجم فق   د خصص   ت لك   ل شخص   یة عل   ى حس   ب    -
:أو طبقاتھا أو اتجاھھاتخصصھا 

ذل ك ف ي غی  ر   أق م بترجم ة المش  اھیر م نھم ب ل خصص ت     فجی ل الص حابة ل م    
:واعتمت على أبرز المصادر مثلختلف في صحبتھمالمشاھیر والم

، اإلص ابة ف ي تمیی ز الص حابة    ؛ و، اب ن عب د الب ر   االستیعاب في أسماء األص حاب 
ابن حجر العسقالني 

اإلنابة إلى معرفة :ختالف في صحابي ما اعتمدت إلى جانب ما ذكرت الوعند ا
).762(لطايُغعالء الدین ُم:، المؤلف المختلف فیھم من الصحابة

كت ب الخاص ة   الم ن لھ م  تع دالتھم ترجم   تكلم عل ى  ال  أھل الح دیث عن د   ثم 
تقری  ب بالخص  وص عل  ى وكثی  ر منھ  ا عل  ى واعتم  دُتتع  دیلب  الجرح وال

، ابن حجر العسقالنيالتھذیب
ومن أبرز ما اعتمدت علیھطبقات المفسرین من كتبفأھل التفسیر أما و-
لح افظ  ل، طبق ات المفس رین  ؛ و د األدرن وي حم د ب ن محم    أل، طبقات المفس رین :

ج  الل ال  دین ل، طبق  ات المفس  رین؛ و ديوش  مس ال  دین ب  ن عل  ي ب  ن أحم  د ال  داو  
السیوطي

:ومن أبرز ما اعتمدت علیھطبقات القراءمنفالقراء أما و-
معرف  ة الق  راء الكب  ار عل  ى    ؛ و ريَزالجَ  ال،غای  ة النھای  ة ف  ي طبق  ات الق  راء    

)748(بد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، أبو عالطبقات واألعصار
نزھ ة األلب اء   :ومن أبرز ما اعتمدت علی ھ  طبقات األدباء منفاألدباء أما -

بن األنباريال،في طبقات األدباء
:طبقات اللغویین والنحاة ومن أبرز المص ادر منفاللغویون و النحاة أما و-

بغی  ة الوع  اة ف  ي طبق  ات  ؛ م  ع بی  ديألب  ي بك  ر الزُّطبق  ات النح  ویین واللغ  ویین،
جالل الدین السیوطيل، اللغویین والنحاة
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معج   م الش   عراء :مراج   عمعج   م الش   عراء وم   ن أب   رز ال فم   نالش   عراء أم   ا و-
.، عزیزة فوالالمخضرمین واألمویین

ومع ذلك كلھ اعتم ت عل ى بع ض المراج ع الھام ة ف ي الترجم ة وھ ي عل ى ش كل           
:موسوعات جامعة ومن أبرزھا

، جم  ع موس  وعة المّیس  رة ف  ي ت  راجم أئم  ة التفس  یر واإلق  راء والّنح  و واللُّغ  ة   ال
.عدد من الباحثین:وإعداد

.، سلیمان الجبوريم2002معجم األدباء من العصر الجاھلي حّتى سنة 
:فمن أبرز ما اعتمدت علیھ ھوأما تراجم المستشرقین 
.عبد الرحمان البدوي.، تألیف دموسوعة المستشرقین

لإلم ام  األنس اب :ومن أبرزھاوالقبائل كتب األنسابمنأما األنساب والقبائل  ف-
، عم  ر رض  ا  معج  م قبائ  ل الع  رب القدیم  ة والحدیث  ة  ؛ و)ھ  ـ562(الس  معاني 

.كحالھ
وأم  ا م  ا یخ  ص األحادی  ث فأرجعتھ  ا إل  ى مص  ادرھا و بطونھ  ا عل  ى م  ا ھ  و          -

ھذا في ما ع دا الص حیحین   معروف عند أھل الفن وذكرت غالبًا، درجة الحدیث و
مستفیدا منھ ف ي  العالمة األستاذ أحمد شاكر رحمھ اهللاكمعتمدًا على أھل التحقیق  

جزاء التي حققھا من  المسند لإلمام أحمد والجامع للترمذي؛ إلى جانب العالمة األ
ین األلباني رحمھ اهللا من التراث الزاخر الذي حققھ دمحمد ناصر ال

الت ي لھ  ا عالق  ة  الخاص ة بالتفس  یر  ار المروی ة ع  ن الص  حابة  أم ا م  ا یخ ص اآلث    -
م ا ل م یتم ھ ف ي     أم ا األس تاذ أحم د ش اكر ف ي تحقیق ھ للطب ري       على ببحثنا، فعمدت

التفس  یر د حكم  ت ب  ن بش  یر ب  ن یاس  ین ف  ي كتاب  ھ   تحقیق  ھ اعتم  دت عل  ى األس  تاذ  
ب ذلت جھ دي   وإال ؛ الصحیح موس وعة الص حیح المس بور م ن التفس یر بالم أثور      

.في دراستھ
وان األعشَ ى؛ و  ی  د:أما ما یخص الشعر فأرجعت بعضھ إل ى دواوین ھ مث ل   -

عل ى كت اب المعج م المفص ل     ؛ ّودیوان طرفة بن العبد؛ و دی وان جمی ل بثین ة   
.إمیل بدیع یعقوب:في شواھد اللغة العربیة،تألیف

ن مثن ي بش يء م ن النق د     كما تناولت كتاب مجاز القرآن ألبي عبیدة معمر ب-
.ذلك على أرباب اللغة والنقدمعتمدا في 

ھ  ا بفض  ل  لوكان  ت الخاتم  ة أھ  م القواع  د والترجیح  ات الت  ي توص  لت       -
.التراث العربي الزاخر بأنواع العلوم والمسائلبثم  ،المولى عز وجل

فھو یعني تاریخ وفاة العلم بالتاریخ الھجري ()أما إذا جعلت بعد اسم العلم -
.سماءوھذا جاري في معظم األ

وأخیرا أشكر كل من أعانني بفكرة أو كتاب أو توجیھ أو حتى ابتسامة -
.أحمد صاحب المطبعةبوعالم سید الأخص صدیقي 

:تبعت في ذلك خطة البحث اآلتیةقد و
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م  ع ذك  ر بع  ض ویحت  وى عل  ى أھمی  ة الموض  وع وإش  كالیة البح  ث، :مقدم  ة 
:وأخیر خطة البحثالصعوبات 

.لمحة تاریخیة عن المدرسة التفسیریة:لالفصل األو
.في مرحلتھ األولیةنشأة التفسیر وأھم رجالھلىتحتوي ع:تمھید

ُھنس  َب:ف  ي المطل  ب األول، ذك  رُتترجم  ة عب  د اهللا ب  ن عب  اس:المبح  ث األول
ذك  رت اب  ن عب  اس و  :م  ن حیات  ھ ؛ أم  ا ف  ي المطل  ب الث  اني  اًَه وقطوف  ومول  َد

وفي ھذا المطل ب كان ت الحاج ة ل ذكر تالم ذة اب نَ      التفسیر بشيٍء من العموم،
ھ بالش عر واللغ ة، ذك رت    اب ن عبّ اس وعالقتُ    :في المطلب الثالثأماعّباس 

.التطبیقيھو الفصُل:من العموم؛ ألن الفصل الثانيئًاشی
ه ھ ومولُدُبنَس:نسق المبحث األولعلى ، جاء الطبريترجمُة:الثانيالمبحُث

:الطب  ري و التفس  یر؛ المطل  ب الثال  ث:م  ن حیات  ھ، و المطل  ب الث  انيقط  وٌفو
.الطبري و اللغة

اللغوی    ة التعریف    اتذك    رتالّتفس    یر الّلغ    وي و ال    رأي :المبح    ث الثال    ث
عن خالصة ، والجمع بینھما، ثم ذكرت أھم نتیجة وھي عبارُةواالصطالحیة
.يوھي عالقة الّتفسیر اللغوي بالرأ:المبحث الثالث

التفس یر م ن   ط رقُ :في الفصل الثاني وھو الفصل التطبیقيشرعت ثم 
، أوض حت ف ي التمھی د    عب اس م ن خ الل ج امع البی ان     اب نِ عنَدالبیاُنحیُث
؟ م  ا ف  ي الق  رآن جمی  َع ص  لى اهللا علی  ھ و س  لمالًَ وأجب  ت علی  ھ، وھ  و ھ  ل ب  ین النب  يُّ تس  اؤ

میعًا، لما كان البن عب اس  مھم، فلو بّین ما في القرآن جِلوكون ھذا التساؤ
رأٌي في التفسیر، وھو بذلك تمھید لدراسة آراِئھ اللغویة؛ ثم شرعت في 

ذل ك م ن حی ث    ط رقِ أھ مَ ؛ وذك رتُ الّتفس یر عل ى الّلف ظ   وھو :المبحث األول
ف  ي اللغ  ة دون أن أن ی  ذكر معن  ى اللفظ  ِةب  :المطل  ب األولاللغ  ة فخصص  ت 

، ّل علیھ ا م ن ش عر أو نث ر    ی دُ على م ا                     ینّص
أن ی نّص عل ى االس تدالل بلغ ة الع رب ف ي ّتفس یر الّلفظ ة        :المطلب الث اني أما

أن :المقص  د الث  اني ، وأن یستش  ھد بالش  عر :األولوذك  رت فی  ھ مقص  دین،   
القبیل  ة الت  ي ن  زل عل  ى لغ  ةینص  صأن :األول:یستش  ھد ب  النثر وھ  و نوع  ان 

لغ ة  عل ى صَّأن یرجع إلى منث ور كالمھ م دون أن ی نُ   :الثاني، وبلفظھاالقرآُن
.القبیلة
التَّفس  یر :؛ جعل  ت المطل  ب األول الّتفس  یر عل  ى المعن  ى  :المبح  ث الث  اني أم  ا 

ذك  ر س  بب :التفس  یر بالمث  ال؛ و المطل  ب الثال  ث :ب  الالزم، و المطل  ب الث  اني 
یّ د بألف اظ اآلی ة؛ و    بیان المعن ى اإلجم الي دون التق  :النزول؛ و المطلب الرابع

.داللة اللفظ في سیاقھا وھو علم الوجوه والنظائر:المطلب الخامس
.التَّفسیر على القّیاس واإلشارة:المبحث الثالثأما



ذ

فذكرت ف ي  .وترجیحاتقواعَدوذكُرآراءٍِنقُد:الفصل الثالثثم شرعت في 
وخصص تُ راء اب ن عبّ اس  بعض الّلغ ویین عل ى آ  اعتراَض:المبحث األول

اعت راضَ وحددت فی ھ  لكتاب مجاز القرآن،نقدیًةدراسًة:في المطلب األول
عب  اس عل  ى اب  ِنعبی  دة عل  ي بع  ض التفاس  یر اللغوی  ة الت  ي   ك  ان رأيُ  يأب  

ف ي  بعض م ن اعت رض عل ى اب ن عب اس      كنت أرید أن أتمم ذكرخالفھا، و
سبب االعت راض، فختم ت   یانلكني اخترت االقتصار على بما یخص اللغة، 

.أسباب الخالف في التفسیر اللغوي:ذلك بمبحث سمیتھ
.خصصتھا ألھم القواعد والنتائج، وجعلتھا على شكل نقاط:أما خاتمة البحث

:وأخیرًا قمت بالفھارس التالیة
.فھرس اآلیات.1
.فھرس األحادیث.2
.فھرس مطالع الشعر.3
تك اد الھوالطب ري، ألن   ول م أذك ر فی ھ اب ن عبّ اس      (فھرس األع الم  .4

).من ذكرھما، إال قلیًالصفحة تخلو 
.المصادر والمراجعفھرس.5
.فھرس الموضوعات.6

:ھيبحثمن أبرز النتائج التي یستحسن ذكرھا في خاتمة الو
أن عبد اهللا بن عباس كانت لھ األسبقیة في التفسیر بالرأي المحمود، .1

والدلیل على صلى اهللا علیھ و سلممدالقائم على التصور الصحیح، لما أنزل على مح
.لھصلى اهللا علیھ و سلمدعاء النبّي ذلك بركُة

من ًاكبیرًءمكانة عبد اهللا بن عباس في التفسیر اللغوي، الذي یعتبر جز.2
:أھل اللغة بما یليلىعلم التفسیر، مع أسبقیتھ، وتمّیزه ع

ا أو روایة كان ابن عباس یأخذ مباشرة معنى اللفظة من العربي سماع.3
.عن قومھ

ه في اختیار المعنى الصحیح و المناسب في الدرس اللغوي تمیُز.4
.الخاص، بالقرآن أولى من غیره من اللغویین

، مامن غیره حیث ال یلزم من صحة لغة أكثراعتناؤه بصحة السّیاق.5
.صحة التفسیر بھا

غیره من في تفسیره ألفاظ اللغة الخاصة بالقرآن الكریم، أكثر من إیراده.6
.أھل اللغة

.عبد اهللا بن عباس یعتبر ممھدا لكثیر من علوم اللغة، وعلوم القرآن.7
.في معرفة لھجات ولغات العرباھتمامھ .8
.كثرة تالمذتھ، والوافدین إلیھ بنّیة السؤال.9
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قوة فھمھ وتأویلھ، إذ أكثر من اعترض على تفسیره، أوقع نفسھ .10
.لمفسرین الذین جاءوا بعدهفي الخطأ، وعرض نفسھ لنقد العلماء وا

:ت من البحثدوقد استف
.أھل اللغة، بأھل التفسیر في بیان معاني اللغةمدى اھتماِم.1
.الخالف الواقع بین أھل التفسیر وأھل اللغةبیاُن.2
بعض أھل اللغة في بیان المعاني المتعلقة بالقرآن، كاألزھري، تحرُج.3

.واألصمعي
.إنكارهمنھالعلم بالشيء ال یلزُمعدُم.4
ف فیمن نزل علیھم الخطاب، أولى من واللفظ على معناه المعربقاُء.5

.إھمالھ
.معلوم الكالم اهللا على الظاھر المفھوم، أولى من الغامض غیر تأویُل.6
كالم اهللا على أظھر وأشھر اللغات، أولى من توجیھھ إلى األنكر تأویُل.7

.والبعید
.معنى لھغیر جائز أن یكون في كتاب اهللا حرف ال .8
غیر جائز ألحد مخالفة أھل التفسیر من الصحابة إذا أجمعوا على تفسیر .9
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:نشأة المدرسة التفسیریةبدایة 

ألن موض وعھ  ،وأشرفھا وأرفعھ ا ،لتفسیر من أجلِّْ العلومیعد علم ا

الق  رآن الك  ریم، ال  ذي ھ  و منب  ع العل  وم الش  رعیة، وغایت  ھ فھ  م م  راد اهللا ع  ز  

.وجل

تفس یر  ىتولصلى اهللا علی ھ و س لم  النبّينجد أنَّ،ةكمرحلة أولّیوفي تاریخ التفسیر

م ا ح دث لعب ادة    ك،من معاني الق رآن الك ریم  الصحابةما خفي عن بعض

م  ا معن  ى ]اآلی  ة/64:ی  ونس[﴾﴿:عن  د س  ؤالھ ع  ن قول  ھ تع  الىب  ن الص  امت

"ص لى اهللا علی ھ و س لم   البش رى؟ فق  ال رس  ول اهللا  المس  لم أو اھ  ي الرؤی ا الص  الحة یراھ   :

ثم یفسرھا، آیة صلى اهللا علیھ و سلموھناك نوع آخر من التفسیر حیث یذكر ؛ )1("ترى لھ

َسِمْعُت َرسُ وَل  :بقولھ ْبَن َعاِمٍرُعْقَبةث بھ  ، حدَّكما،ھامن غیر سؤال عن

"َوُھَو َعلَ ى اْلِمْنبَ ِر َیقُ وُل    صلى اهللا علیھ و س لم اللَِّھ  :] َأال ِإنَّ اْلقُ وََّة  ]اآلی ة /60:األنف ال

)2("الرَّْمُي َأال ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي َأال ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي

ج امع البی ان ف ي    محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي أبو جعفر الطب ري ،  )1(
األول ى ،  :مؤسس ة الرس الة، ط   :محمود شاكر مع أخیھ أحمد شاكر، ط :، تحقیقتأویل القرآن

م  ن 17741، 17736:وب  رقم 17739:رق  م .136ص 15م، ج 2000-ھ  ـ 1420
والخب  ر ص  حح إس  ناده أحم  د ش  اكر ف  ي التعلی  ق كم  ا حس  نھ األلب  اني ف  ي   طری  ق أب  ي ال  درداء 
-ھ  ـ 1415:للنش  ر والتوزی  ع ، ط مكتب  ة المع  ارف :، ط 1786:ب  رقم السلس  لة الص  حیحة

.391ص 4م، ج 1995

:رواه مس  لم ف  ي ص  حیحھ، بَ  اب َفضْ  ِل الرَّمْ  ِي َواْلحَ  ثِّ َعَلیْ  ِھ َوَذمِّ مَ  ْن َعِلمَ  ُھ ثُ  مَّ َنسِ  َیُھ، ب  رقم     2
دار المغن ي،  :، ط ص حیح مس لم  ، )ھ ـ 261(، أبو الحسین مسلم بن الحّجاج النیسابوري1917

، رواه أب  و داود، كت  اب الجھ  اد، 1071م، ص1998-ھ  ـ 1419:ل  ى األو:دار اب  ن ح  زم، ط 
(، للح  افظ أب  ي داود س  لیمان ب  ن األش  عت السجس  تاني األزدي    2514:ب  اب ف  ي الرَّمْ  ِي ، رق  م  

، ورواه 388م، ص1998-ھ ـ  1419:األول ى  :، دار ابن حزم، ط سنن أبي داود، )ھـ275
، أب و عیس ى محم د    3083:نف ال، رق م   الترمذي،  كتاب تفسیر القرآن ، باب  ومن س ورة األ 

:، حك  م عل  ى أحادیث  ھ وعل  ق علی  ھ س  نن الترم  ذي،  )ھ  ـ279(ب  ن عیس  ى ب  ن س  ورة الترم  ذي 
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حی  ث ك  ان یفھ  م  ،ف  ي التفس  یرظھ  رت ب  وادر االجتھ  ادِ ِةوَّبُ  وف  ي عھ  د النُّ

اللغ ة الت ي ن زل بھ ا، وم ن      معھ ود القرآن الك ریم عل ى حس ب   الصحابة

، ُقْلَنا یَ ا َرسُ وَل اللَّ ِھ َأیُّنَ ا ال َیْظلِ ُم      ]84:األنعام[﴾﴿:أمثلة ذلك في قولھ تعالى

:ِبِشْرٍك َأَوَلْم َتْسَمُعوا ِإَلى َقْوِل ُلْقَماَن ِلاْبنِ ھِ :ُلوَن َنْفَسُھ َقاَل َلْیَس َكَما َتُقو

]13:لقم   ان[
و ب   ین لھ   م الّلغ   وي،فھمھ   مص  لى اهللا علی   ھ و س  لم  ول   م ینك   ر عل   یھم )1(

فأص  بح كب  ار  ،جتھ  اداتتط  ورت تل  ك اال ص  لى اهللا علی  ھ و س  لم  وبع  د وفات  ھ  ،الص  واب

ش تھر  تفس یرات ا د ورد عن أبي بك ر  فق،في التفسیرًامرجعالصحابة

، ]105:المائدة[﴾﴿:َأیَُّھا النَّاُس ِإنَُّكْم َتْقَرُءوَن َھِذِه اْلآَیَة :، قولھأھمھامنبھا

َفلَ  ْم ،ِإنَّ النَّ  اَس ِإَذا َرَأْوا الظَّ  اِلَم:َیقُ  وُل،ص  لى اهللا علی  ھ و س  لمَوِإنِّ  ي سَ  ِمْعُت َرسُ  وَل اللَّ  ِھ 

وك  أن أب  ا بك  ٍر )2("َأْوشَ  َك َأْن َیُعمَّھُ  ْم اللَّ  ُھ ِبِعقَ  اٍب ِمنْ  ُھ،لَ  ى َیَدیْ  ِھَیْأخُ  ُذوا َع

:مكتب ة المع ارف للنش ر والتوزی ع ، ط    :مش ھور ب ن حس ن آل س لمان، ط    :األلب اني، اعتن ى ب ھ    
:ِبیِل اللَّ   ِھ، رق   م  األول   ى، ورواه  اب   ن ماج   ھ،  كت   اب الجھ   اد ، ب   اب  بَ   اب الرَّمْ   ِي فِ   ي سَ           

، حك م عل ى   س نن اب ن ماج ھ   )ھ ـ 273(، أبو عبد اهللا محمد بن یزی د القزوین ي  478،ص2813
مكتب  ة المع  ارف :مش  ھور ب  ن حس  ن آل س  لمان، ط:األلب  اني، اعتن  ى ب  ھ :أحادیث  ھ وعل  ق علی  ھ

، أحم    د ب    ن محمّ    د ب    ن    17363:األول    ى ؛ ورواه أحم    د، ب    رقم   :للنش    ر والتوزی    ع ، ط 
حم زة أحم د ال زین،    :أحمد محّمد شاكر ثمانیة أجزاء وأتم ھ :، حقق منھالُمسَند، )ھـ241(حنبل

.371ص13م، ج1992-ھـ1412:األولى :ط -القاھرة-دار الحدیث:ط 
:، كت اب 3181:، وب رقم  32:ُظل ٌم دون ُظل مٍِ، رق م    :رواه البخاري، كتاب اإلیم ان، بَ اب   1

كت  اب األنبی  اء ، 3246؛ 3245:، وب  رقم ]125:النس  اء[:قول  ھ تع  الى :األنبی  اء، بَ  اب 
(األنعام، باب /التفسیر:، كتاب4353:، وبرقم ]اآلیة/12:لقمان[:َباب قولھ تعالى  ولم :

(لقمان، باب /التفسیر:، كتاب4498:، وبرقم )یلبسوا إیمانھم بظلم ال تشرك باهللا إّن الش رك  :
ِإثْ  ِم مَ  ْن :اسْ  ِتَتاَبِة اْلُمْرتَ  دِّیَن َواْلُمَعانِ  ِدیَن َوِقتَ  اِلِھْم، بَ  اب:، كت  اب 6520:، وب  رقم )لظل  م عظ  یٌم

البخاري، .َما َجاَء ِفي اْلُمَتَأوِِّلیَن:، باب6538:َأْشَرَك ِباللَِّھ َوُعُقوَبِتِھ ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة ،وبرقم
:األول  ى  :دار الھ  دى ، الجزائ  ر، ط  :مص  طفى دی  ب البغ  ا، ط   :، تحقی  ق  ص  حیح البخ  اري 

، 124:، بَ  اب صِ  ْدِق اْلِإیمَ  اِن َوِإْخَلاصِ  ِھ ب  رقم  ص  حیحھم؛ ورواه مس  لم، ف  ي1992ھ  ـ1412
، ورواه 687، ص3067:، باب ومن سورة األنع ام، ب رقم   سننھ، ورواه الترمذي، في 76ص

.، وفي مواضع أخرى4031:، وبرقم3589:، برقم مسندهأحمد، في 
الفتن، َباب َما َجاَء ِفي ُنُزوِل اْلَعَذاِب ِإَذا َلْم ُیَغیَّْر اْلُمْنَكُر، :،  كتابسننھرواه الترمذي،في و1

3058؛ 3057:التفسیر، َباب من سورة المائدة ، رقم :، وفي كتاب490، ص2168:رقم 
لیست عن ، وحكم األلباني على األول بالصحة؛ والثاني بالضعف، والروایة الثانیة،684ص

،  كتاب الفتن، َباب اْلَأْمِر سننھورواه ابن ماجھ،في ولكن عن َأَبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيَّ،ابي بكر 
، من 4014:، بسندٍِ صحیح وبرقم 661،ص4005:ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْھِي َعْن اْلُمْنَكِر، رقم 
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وكان عمر ب ن الخط اب  ستشعر أّن اآلیة، ُفھمت على غیر معناھا المراد، ا

وك ان یحض ر مع ھ عب د اهللا ب ن عب اس      ،لھ مجالس في التفسیر في بدر

تتحم   ل ھ   ذه  ةلص   واب رأی   ھ ودق   ة فھم   ھ، وب   دأت مدرس   ة الص   حاب    

ن وابن مس عود وعب د   والمسؤولیة، واشتھر في ھذه المرحلة الخلفاء الراشد

واهللا ب  ن عب  اس وزی  د ب  ن ثاب  ت وأب  ي ب  ن كع  ب وعب  د اهللا ب  ن الزبی  ر وأب     

تف  اوت ف  ي الب  روز واإلكث  ار م  ن ھ  ذا   وك  ان بی  نھم،موس  ى األش  عري

،الس نة بعم وم  كم ا نش روا  ،ثم قاموا بحفظھ ونشره في جی ل الت ابعین  ،الفن

وك ان ف یھم   ،وأخذوا منھج الصحابة بدق ة وأمان ة  ،وتقبل التابعون ھذا العلم

.في التفسیر بالرأي الذین الیقوم على دلیل وحجة،ورع

"قال ابن تیمة اْعِتصَ اُمُھْم  ،َوَكاَن ِمْن َأْعَظِم َما َأْنَعَم اللَُّھ بِ ِھ َعلَ ْیِھمْ  :

بَ ْیَن الصَّ َحاَبِة َوالتَّ اِبِعیَن    ،اَن ِمْن اْلُأصُ وِل اْلُمتَّفَ ِق َعَلْیھَ ا   َفَك،ِباْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة

الَو،ِبَرْأیِ  ِھ، الُیْقبَ  ُل مِ  ْن َأحَ  ٍد قَ  طُّ َأْن ُیعَ  اِرَض اْلقُ  ْرآَنالَأنَّ  ُھ ،َلھُ  ْم ِبِإْحسَ  اِن

َثبَ   َت عَ   ْنُھْم بِ   اْلَبَراِھیِن فَ   ِإنَُّھْم ،َوجْ   ِدِهالَو،ِقَیاسِ   ِھ، َوالَمْعُقولِ   ِھالَو،َذْوقِ   ِھ

َوَأنَّ ،َأنَّ الرَّسُ  وَل جَ  اَء ِباْلھُ  َدى َوِدی  ِن اْلحَ  قِّ  ،اِت اْلَبیِّنَ  اِتآلیَ  َوا،اْلَقْطِعیَّ  اِت

َوُحكْ ُم مَ ا   ،َوَخَبُر مَ ا َبعْ َدُھمْ  ،ِفیِھ َنَبُأ َمْن َقْبَلُھْم:اْلُقْرآَن َیْھِدي ِللَِّتي ِھَي َأْقَوُم 

َوَمْن اْبَتَغى ،َمْن َتَرَكُھ ِمْن َجبَّاٍر َقَصَمُھ اللَُّھ،ُھَو اْلَفْصُل َلْیَس ِباْلَھْزِل؛َبْیَنُھْم

َوھُ َو  ،َوھُ َو ال ذِّْكُر اْلَحكِ یمُ   ،ُھَو َحْبُل اللَِّھ اْلَمِتیُن،اْلُھَدى ِفي َغْیِرِه َأَضلَُّھ اللَُّھ

،ْلسُ نُ َألَتْلتَ ِبُس بِ ِھ ا  الَو،ِزی ُغ بِ ِھ الْ َأْھَواءُ   َتالَوُھَو الَّ ِذي  ،الصَِّراُط اْلُمْسَتِقیُم

َیْخَلَق عَ ْن َكثْ َرِة   الَو،ُیَحرَِّف ِبِھ ِلَساَنھالَو،َیْسَتِطیُع َأْن ُیِزیَغُھ إَلى َھَواُهالَف

الَو،ِمالمِ ْن اْلكَ   لَ ْم َیْخلَ ْق َولَ ْم ُیمَ لَّ َكَغیْ ِرِه      ،َفِإَذا ُردَِّد َمرًَّة َبْعَد َمرٍَّة،التَّْرَداِد

َومَ ْن َعمِ َل بِ ِھ    ،مَ ْن قَ اَل بِ ِھ صَ َدقَ    ،َتْشَبُع ِمْنُھ اْلُعَلَماُء، َوالَتْنَقِضي َعَجاِئُبُھ

، مسندهاه اإلمام أحمد في أول حدیث من طریق  َأَبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيَّ ، و سنده ضعیف، ورو
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َفكَ اَن  ؛َوَمْن َدعَ ا إَلیْ ِھ ھُ ِدَي إلَ ى صِ َراٍط ُمسْ َتِقیٍم       ،َوَمْن َحَكَم ِبِھ َعَدَل،ُأِجَر

.1"ِْقَتَدى ِبھاْلُقْرآُن ُھَو اْلِإَماَم الَِّذي ُی

حی ث اجتم ع ك ل    ،ف ي تالمی ذتھم م ن الت ابعین    وقد أثر الصحابة

وكانت لھ م ت دوینات وكتاب ات خاص ة     ،لفیف من التابعین حول صحابي ما

.بالتفسیر

كم  ا وھ  و ،واب  ن عب  اس یع  د أكث  ر الص  حابة اھتمام  ا بعل  م التفس  یر  

س  عید ب  ن ،فس  یرواش  تھر م  ن ھ  ؤالء الت  ابعین بمعرف  ة التأكث  رھم تالمی  ذًة،

)110(وقت ادة )90(وأب و العالی ة  )101(ومجاھ د )107(وعكرمة)95(جبیر

وغی رھم،  )110(والحس ن البص ري  )63(ومس روق )105(وعامر الش عبي 

وت  دوین م  ا ورث  وه ع  ن ص  حابة  ،مج  الس العل  مع  نھموب  دأ ھ  ؤالء تص  در

.صلى اهللا علیھ و سلمرسول اهللا

عندما )95(سعید بن جبیروأول من عرف عنھ تدوین في ھذا الفن

أن )95(كتب الخلیفة األموي عبد المل ك ب ن م روان یس أل س عید ب ن جبی ر       

یكتب إلیھ بتفسیر القرآن فصنف في ذل ك، وق د روى عط اء ب ن دین ار ھ ذا       

.)2(فارسلھ عن سعید بن جبیرالتفسیر الذي أخذه من الدیوان 

.، وفي مواضع أخرى لم أذكرھا علیھا165،ص 1:رقم
:، اعتنى بھ وخرج أحادیثھمجموع الفتاوى، )ھـ728(تقي الدین أحمد بن تیمیة الحراني1

.18ص13م، ج2005ھـ1426:الثالثة:دار الوفاء، ط:عامر الجزار وأنور الباز، ط 
عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي الحنظلي الحافظ أبى محمد 2

بمطبعة :األولى :، طتقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعدیل، )ھـ327المتوفى (الرازي 
دار :م  ط 1952-ھـ 1271الھند سنة -بحیدر آباد الدكن،-مجلس دائرة المعارف العثمانیة 
.332ص6إحیاء التراث العربي بیروت، ج
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حاك الضَّ:مثلوإستكمل ھذه األمانة صغار التابعین وأتباع التابعین 

وط اووس ب ن   )105(ومقاتل بن سلیمان البلخ ي )1()105(بن مزاحم الھاللي

ومحم د ب ن كع ب    )110(دعام ة السدوس ي  ب ن  وقتادة)106(كیسان الیماني

)118(ظيَرالُق
)131(و ابن أبي نجیح)3()127(والسدي الكبیر)2(

وعطاء )4(

)136(وزی   د ب   ن أس   لم الع   دوي  )135(الخراس   اني
ب   ن أن   س ربی   عالو)5(

.غیرھمو.)143(وعلي بن أبي طلحة)6()140(البكري

دار :محمد شكري أحمد الزوایتي، ط.د:؛ جمع ودراسة وتحقیقتفسیر الضحاك طبع 3
م، وھي عبارة عن رسالة لنیل درجة دكتوراة، قدمت إلى 1999-ھـ1419:األولى:السالم، ط

.األزھر-كلیة أصول الدین
قال (هللاھو محمد بن كعب القرظي أبو حمزة أو أبو عبد اهللا  وقد ولد في حیاة رسول ا4

روى عن فضالة بن عبید وأبي ھریرة وقد جلس للتحدیث  )ولم یصح ذلك:الذھبي قي السیر
ص 1األدنروي؛ج طبقات المفسرین:فانھدم السقف وأھلكھ مع أصحابھ في سنة تسعین؛ ینظر

دار :خلیل مأمون شیحا، ط :، ت 7043:، رقمتقریب التھذیبابن حجر العسقالني، .9
.212ص2م، بیروت لبنان، ج1997-ھـ1417الثانیة :المعرفة، ط 

إسماعیل بن عبدالرحمن بن أبي كریم ة االم ام المفس ر أب و محم د الحج ازي ث م الك وفي         :ھو1
حدث عن أنس بن مالك، وابن عباس، وعب د خی ر الھم داني،    .االعور السدي، أحد موالي قریش

الرحمن الس  لمي وع   دد  ومص  عب ب  ن مس   عد، وأب  ي ص   الح ب  اذام، وم  رة الطی   ب، وأب  ي عب   د      
.264، ص 5سیر أعالم النبالء ؛ج :ینظر.كثیر

طبقات عبد اهللا بن أبي نجیح المكي   المفسر صاحب مجاھد، أحمد بن محمد األدرنوي،2
:ط–المدینة المنورة -مكتبة العلوم والحكم :سلیمان بن صالح الخزي، ط :، تحقیقالمفسرین

.16ص1،ج26:م،رقم1997-ھـ 1417:األولى
وك ان ل ھ   ...زید بن أسلم االمام الحجة القدوة أبو عبد اهللا العدوي العمري الم دني الفقی ھ  :ھو3

لق د رأیتن ا ف ي مجل س زی د ب ن أس لم        :، قال أبو حازم االعرجحلقة للعلم في مسجد رسول اهللا 
متم  اریین وال أربع  ین فقیھ  ا أدن  ى خص  لة فین  ا التواس  ي بم  ا ف  ي أی  دینا، وم  ا رأی  ت ف  ي مجلس  ھ   

ال أراني اهللا یوم زید بن أسلم، إنھ ل م یب ق   :وكان أبو حازم، یقول.متنازعین في حدیث ال ینفعنا
أح  د أرض  ى ل  دیني ونفس  ي من  ھ، ولزی  د تفس  یر رواه عن  ھ ابن  ھ عب  دالرحمن، وك  ان م  ن العلم  اء   

،  أحم د  856:وثقھ اإلمام أحمد، برقم.اھـ.316ص 5سیر أعالم النبالء ؛ ج :ینظر.العاملین
، تحقی ق وتخ ریج ال دكتور    العلل ومعرفة الرجال، كتاب )ھـ241(بن محمد بن حنبل رحمھ اهللا 

االول  ى :المكت  ب االس  المي بی  روت دار الخ  اني الری  اض، ط:وص  ي اهللا ب  ن محم  د عب  اس، ط 
.410ص 1م، ج 1988-ھـ 1408

طبق  ات ب  ن مال  ك وج  ابر،  الربی  ع اب  ن أن  س ن  ي بك  ر ب  ن وائ  ل   ق  د لق  ي اب  ن عم  ر وأن  س      4
.16ص1، ج27:، رقمالمفسرین
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واصل موكب التصنیف في النصف الثاني من القرن الثاني تثم 

فظھرت ،فنََّص، مع حجب الُمحیث توسعت دائرة التصنیف،الھجري

:تفاسیر اشتھرت فیما بعد مثل

ھو و؛)2()158(؛ وتفسیر معاویة بن صالح)1()161(تفسیر سفیان الثوري

الراوي لصحیفة علي بن أبي طلحة؛ وتفسیر شیبان بن عبد الرحمن 

)164(النحوي
وھو راوي التفسیر عن قتادة، وتفسیر نافع بن أبي نعیم )3(

)167(القارئ
وھو الراوي )170(؛ وتفسیر أسباط بن نصر الھمداني)4(

؛ وتفسیر مسلم )179(لتفسیر السدي؛ وتفسیر مالك بن أنس إمام دار الھجرة

)179(يِجْنن خالد الزَّب
؛ )181(؛ وتفسیر عبد اهللا بن المبارك المروزي)5(

سفیان بن عیینة بن أبي عمران میمون الھاللي أبو محمد الكوفي ثم المكي   ولد في ش عبان  5
وجم ع تفس یره   .23ص1،ج37:سنة سبع ومائة   ك ان إمام ا ف ي التفس یر، نف س المص در، رق م       

.ھـ1403:طونشره أحمد صالح المحایري، ونشره المكتب اإلسالمي،

ھ  و معاوی  ة ب  ن ص  الح  اب  ن ح  دیربن س  عید ب  ن س  عد ب  ن فھ  ر، االم  ام الح  افظ الثق  ة، قاض  ي   6
االندلس، أبو عمرو، وأبو عبد الرحمن الحضرمي، الشامي الحمصي؛ ینظر سیر أعالم الن بالء  

.158؛ ص 7ج 
رة مات سنة شیبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاویة التمیمي المؤدب أصلھ من البص:ھو7

مشاھیر علماء االمصار و أعالم فقھاء األقطار لالم ام الح افظ أب ى    :ینظر.أربع وستین ومائة
حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیم ي البس تى حقق ھ ووثق ھ وعل ق علی ھ م رزوق عل ى اب راھیم         

.268؛ ص 1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع؛ج :م؛ط1991–ه 1411االولى :؛ط
أب و  :ویق ال أب و الحس ن، ویق ال    -نافع  ابن أبي نعیم ، االمام، حبر الق رآن، أب و روی م    :ھو1

مولى جعون ة ب ن ش عوب اللیث ي،     –أبو عبد اهللا بن عبدالرحمن :أبو محمد، ویقال:نعیم، ویقال
حلی ف العب اس أخ ي حم زة، أص لھ      :وقی ل -صلى اهللا علی ھ وس لم   -حلیف حمزة عم رسول اهللا 

ولد في خالفة عبدالملك بن مروان سنة بضع وسبعین، وجود كتاب اهللا على عدة م ن  .أصبھاني
:ینظ ر .ق رأت عل ى س بعین م ن الت ابعین     :التابعین، بحیث إن موسى بن ط ارق حك ى عن ھ، ق ال    

ت اریخ یحی ى ب ن    ؛  761:ثق ة،رقم :؛ ق ال یحی ى اب ن مع ین    336ص 7؛ج سیر أعالم النبالء
روای ة أب ى الفض ل    )ھـ233(بن عون المري الغطفاني البغدادي، لالمام یحیى بن معین معین

ومعھ ماحق بكالم یحیى بن معین بروایة )ھـ271(العباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي
عب د اهللا أحم د   :أبى خالد یزید بن الھیثم بن طھمان، حققھ وعلق علیھ وق دم ل ھ ووض ع فھارس ھ    

.127ص 1دار القلم ، ج :یة لتحقیق التراث، ط حسن، بإشراف مكتب الدراسات اإلسالم
ولد سنة مئة، أو .االمام، فقیھ مكة، أبو خالد مسلم بن خالد، المخزومي، الزنجي المكي،:ھو2

وعبد اهللا بن كثی ر ال داري   .حدث عن ابن أبي ملیكة، وعمرو بن دینار، والزھري،.قبلھا بیسیر
:ینظ ر .الش افعي، والزم ھ، حت ى أذن ل ھ ف ي الفتی ا      روى عنھ القراءة االمام .، نقل عنھ الحروف
.176ص 8؛ج سیر أعالم النبالء
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)182(وتفسیر عبد الرحمن بن زید بن أسلم
؛ وتفسیر ھشیم بن بشیر )1(

.)3()189(؛ وتفسیر یحیى بن یمان العجلي)2()183(السلمي

)193(إسماعیل بن علیةوتفسیر 
؛ وتفسیر یحیى بن سالم )4(

.)5()200(البصري

عبارة عن نسخ و أجزاء ،ت ھذه التصانیفیھذا العصر بقوفي 

دخل التفسیر حّیز الموسوعات ،والرابع الھجري،حّتى القرن الثالث

بین ،لتفسیر الطبقات سالفة الذكر وأخذت ھذه الموسوعات،الجامعة

وسواًء كان ،فیما یختص بتفسیر القرآن،طریقتین طریقة الجمع المسند

بعدھم من مشاھیر علماء من أو أو صحابتھ،لى اهللا علیھ و سلمصمسندًا لرسول اهللا 

كما ھو ،خرآلىمن غیر ترجیح رأٍي ع،وأتباعھم،التفسیر من التابعین

ومنھم من جعل حضًا من ،)327(ابن  أبي حاتم الرازي،الشأن لتفسیر

عبد الرحمن بن زید بن أسلم المدني أخذ معاني القرآن وروى عن والده واب ن المنك در    :ھو3
.11ص 1؛ األدنروي ؛ ج طبقات المفسرین:ینظر.توفي سنة اثنتین ومائة

بن أبي حازم قاسم بن دینار الواسطي الحافظ الفقیھ نزیل ھو  أبو معاویة ھشیم بن بشیر 4
ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وأثار بغداد ھدیة، ذكر إسماعیل باشا، أن لھ تفسیر القرآن، 

:ط -إستنبول-بعنایة  وكالة المعارف في مطبعتھ البھیة:،إسماعیل باشا البغدادي، طالمصنفین
.510ص2دار إحیاء التراث العربي، ج-م1955

وتال على .ھو یحیى بن یمان االمام الحافظ الصادق العابد المقرئ، أبو زكریا العجلي الكوفي5
س  یر أع  الم :ینظ  ر.حم  زة الزی  ات ،وص  حب الث  وري وأكث  ر عن  ھ، وك  ان م  ن العلم  اء الع  املین  

.356ص 8؛ج النبالء
:ر رضا كحالھ،ینظرھو إسماعیل بن علیة مفسر، محدث فقیھ، توفي ببغداد، لھ تفسیر؛ عم6

الناشر -بیروت-دار إحیاء التراث العربي:، ط معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة
283ص 2مكتبة المثنى، ج 

.8649:، رقمالتقریبصدوق،عابد یخطأ كثیرًا، :قال عنھ الحافظ5

كتب التفسیر، عمر مفسر، محدث فقیھ، توفي ببغداد، لھ من ال)ھـ193(إسماعیل بن علیة 1
-دار إحیاء التراث العربي:، ط معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیةرضا كحالھ، 

283ص 2الناشر مكتبة المثنى، ج -بیروت بیروت
عمر رضا :مفسر، مقرئ، قال )أبو زكریاء(ھو یحیى بن سالم بن أبي ثعلبة البصري 2

.201ص 13، ج المصدرنفس تفسیر القرآن، :من آثاره :كحالھ 



9

الذي یعد ،)318(كما ھو الشأن لتفسیر ابن جریر الطبري،الرأي المحمود

بین ةالجامع،الرائدة الصدارة في شأن التفسیر،ق الموسوعة الجامعةبح

وكفى ،وبین النقد و الترجیح، بالرأي السدید والفھم السلیم،الروایة والدرایة

بھ أن كل من كتب بعده عیال علیھ في شأن التفسیر، وقد اشتھر في عصره 

.)1()240(أیضًا تفسیر عبد بن حمید الكشي

)327(لمنذر النیسابوريوتفسیر ابن ا
سیر الموسوعیة اومن التف،)2(

:)310(التي لم تشتھر مثل شھرة تفسیر ابن جریر

 شیخ البخاري في )3()210(الصنعانيتفسیر عبد الرزاق بن ھمام

.الحدیث

 إسحاق بن أبي الحسن إبراھیم مخلد بن إبراھیم بن عبد اهللا بن مطر

.)4(راھویھ، المعروف بابن )238(الحنظلي المروزي

241(تفسیر أحمد بن حنبل الشیباني(
)5(.

6()256(التفسیر الكبیر محمد بن إسماعیل البخاري(.

ھو عبد بن حمید الحافظ كان إمامًا عالمًا في الحدیث والتفسیر، وماھرًا في العلوم، صاحب 1
.34،ص52، أحمد بن محمد األدرنوي، رقم طبقات المفسرینالمسند والتفسیر،

، لكریمتفسیر القرآن اأبو بكر محمد إبراھیم النیسابوري، ذكرحاجي خلیفة، أّن لھ ھو اإلمام4
كشف الظنون عن أسامي الكتب محمد بن عبد اهللا الشھیر بحاجي خلیفة، ، 440ص1ج

مصورة ، تبدأ مخطوطةولي منھ قطعة -لبنان بیروت-دار إحیاء التراث العربي:، ط والفنون
.46:، إلى آیة 7:إلى آخره، ثم آل عمران من آیة 272:من آیة البقرة 

ني الصنعاني الحمیري صاحب المصنفات والتفسیر روى عنھ عبد الرزاق بن ھمام الیم:ھو5
طبقات .سفیان بن عیینة واإلمام أحمد ویحیى بن معین توفي سنة إحدى عشر ومائتین

.29ص 1؛ األدنروي ؛ج المفسرین
دار الكتب :، ط طبقات المفسرینذكره الحافظ شمس الدین بن علي بن أحمد الداودي، 1

صاحب ھدیة :؛ وذكره أیضًا 103ص1ھـ،ج1403:األولى:ط ، -بیروت لبنان-العلمیة
.العارفین

.25ص 1نفس المصدر ،ج2
تفسیر البخاري، ھو ما ذكره في صحیحھ، وجعلھ كتابا منھ، ولھ التفسیر ":قال حاجیة خلیفة 3

وعلى ھذا القول ذكر بروكلمان أّن منھ قطعة ؛ 443ص1،ج"الكبیر غیر ھذا، ذكره الفربري
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1()258(تفسیر أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي(.

285(تفسیر البن ماجھ القزویني(
)2(.

 285(الحربيتفسیر إبراھیم بن إسحاق(
)3(.

ن إسحاق بن إبراھیم بإسحاقتفسیر القاضي أبي محمد

.)4()307(البستي

 تفسیر ابن حبان، أبو عبد اهللا، محمد بن محمد بن جعفر البستي

.)5()354(المعروف، بأبي الشیخ الحافظ

 تفسیر ابن مردویھ، الحافظ أبو بكر، أحمد بن موسى

.)6()410(األصفھاني

ج في تلك العصور، وأكمل أمناء الدین تلك ذفھذه بعض النما

قائمًة أساسًا، على ما الكتابة في ھذا العلم، تلكن أصبحاألمانة، بكل دقة،

دونھ األماجد من المسند إلى قائلھ، وشاع علم التفسیر وألف فیھ كثیر من 

العلماء، لكن المتبصر في تلك التفسیرات، یجد أن الید الطولى، والمنبع 

.)310(الصافي، في تلك الشواھد، عیاٌل جمیعًا، على ابن جریر الطبري

تاریخ یوجد تفسیر األنبیاء والفتح، في الجزائر، كارل بروكلمان، :ة في باریس، وقال مخطوط
جامعة الدول -مصر-دار المعارف:، نقلھ إلى العربیة عبد الحمید النجار، ط األدب العربي
.179ص3الثالثة،ج:العربیة، ط 

، للحافظ أسماء الرجالتھذیب الكمال في ذكر أنھ جمع ثالث مئة ألف حدیث فى التفسیر، 4
حققھ، وضبطھ نصھ، وعلق علیھ )ھـ742(المتقن جمال الدین أبي الحجاج یوسف المزي 

.425ص1م،ج1985-ھـ1406:مؤسسة الرسالة، ط :الدكتور بشار عواد معروف، ط 
وھو شامل ألسماء الكتب المطبوعة في (معجم المطبوعات العربیة والمعربة:ینظر5

رقیة والغربیة مع ذكر أسماء مؤلفیھا ولمعة من ترجمتھم وذلك من یوم ظھور األقطار الش
منشورات :، جمعھ ورتبھ یوسف الیان مركیس ، ط)م1919-ھـ1339الطباعة إلى نھایة 

كشف :؛ ینظر أیضاًَ 232ص 1ھـ، ج 1410:مكتبة آیة اهللا العظمى المرعشي النجفي، ط 
.439ص 1، ج الظنون

.7ص1، جطبقاتھفي ذكره الداودي6
.وقد حققاه وناال بھ درجة الدكتوراه، عوض العمري، و عثمان المعلم7
.437ص 1، ج كشف الظنونذكره صاحب 8
.439ص 1نفس المصدر، ج 9
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"ال الحافظ ابن حجرق الذین اعتنوا بجمع التفسیر المسند من :

طبقِة األِئمِة ؛ أبو جعفر بن جریٍر الطبريُّ، ویلیھ أبو بكٍر محمد بُن إبراھیَم 

بِن المنذِر النیسابوريُّ، وأبو محمد بُن أبي حاتمٍِ محمِد بِن إدریَس الرازيُّ، 

شِّيُّ، فھذه التفاسیر األربعُة قلَّ ومن طبقة شیوخھم عبُد بُن حمیِد بِن نصٍر الك

أن یِشذَّ عنھا شیىءٌُ من التفسیر المرفوِع والموقوِف على الصحابِة 

والمقطوِع عن التابعین، وقد أضاف الطبريُّ إلى النقِل المستوعب أشیاَء لم 

اءاِت، واإلعراب، والكالم في أكثر اآلیات ُیشاركوه فیھا، كاستعاب القر

قوال على بعٍض، وكلُّ من صنَّف صدِّي لترجیح بعِض األعاني، والتعلى الم

بعده لم یجتمع لھ ما اجتمع فیھ،ألنھ في ھذه اُألموِر في مرتبةٍِ متقاربٍة، 

.وغیره یغلُب علیھ فنٌُّ من الفنوِن فیمتاُز فیھ ویقُصُر في غیره

والذین اشتھر عنھم القوُل في ذلك من التابعین أصحاُب ابن عباٍس، 

.)1("اٌت وضعفاءوفیھم ثق

عبد الحكیم محمد األنیس، :، تحقیقالعجاب في بیان األسبابالحافظ ابن حجر العسقالني، 1
.203، 202ص1م، ج1997:األولى:، ط الدمام-دار ابن الجوزي:ط 
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:ترجمة عبد اهللا بن عباس:لمبحث األولا

)(.نسبھ ومولده وقطوف من حیاتھ:المطلب األول

عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد ھو:نسبھ-1

أم :أمھ،صلى اهللا علیھ و سلمابن عم رسول اهللا ،أبو العباس، مناف القرشي الھاشمي

في صلى اهللا علیھ و سلمیلتقي نسبھ ونسب رسول اهللا ، بابة بنت الحارث الھاللیةالفضل ُل

.جدھما عبد المطلب

،ولد وبنو ھاشم بالشعب قبل الھجرة بثالث وقیل بخمس:مولده-2

أقبلت وأنا راكب :عنھ )1(یقارب ما في الصحیحینوھوت،أثبواألول 

بمنى صلى اهللا علیھ و سلماالحتالم، والنبي على حمار أتان وأنا یومئذ قد ناھزت سن 

.إلى غیر جدار الحدیث

)(ابن عبد البر:أھم مصادر ترجمتھ)برقماإلستیعاب في أسماء األصحاب، )ھـ463،:
؛  شمس الدین الذھبي 559ص1م، ج2002-ھـ1423:األولى :دارالفكر، ط :ط 1597

بیت األفكار :ان، ط حّسان عبد المّن:إعتنى بھ 3264:برقمِسَیُر َأعالم النُّبالء،، )ھـ748(
اإلصابة في ؛ ابن حجر العسقالني، 2409ص2م، ج2004-ھـ1425:ط -لبنان-الدَّولّیة

:دار الجیل، بیروت لبنان، ط:علي محمد البجاوي، ط :، ت 4784:،برقمتمییز الصحابة
إحسان عباس، :، ت الطبقات الكبرى؛ ابن سعد، 141ص 4م، ج1992-ھـ1412األولى 

محّمد أحمد :ینظر كتاب لدكتور:؛ أما أھم المراجع365ص2ر صادر، بیروت لبنان،جدا:ط 
:دار الجیل، بیروت لبنان، ط:، ط عبد اهللا بن عّباس حبر األمة وترجمان القرآنأبو النصر، 

:ط حیاتُھ و تفسیُره، عبد اهللا بن عّباسعادل حسن علي، :م، د 1992-ھـ1412األولى 
.م2005-ھـ 1426:الثانیة :ط مؤسسة المختار،

، 471:، وبرقم 76:َمَتى َیِصحُّ َسَماُع الصَِّغیِر، رقم :رواه البخاري، كتاب العلم، َباب )1(
، كتاب صفة الّصالة، 823:ُسْتَرُة اْلِإَماِم ُسْتَرُة َمْن َخْلَفُھ، وبرقم :كتاب سترة المصّلي، َباب 

َوَمَتى َیِجُب َعَلْیِھْم اْلُغْسُل َوالطُُّھوُر َوُحُضوِرِھْم اْلَجَماَعَة َواْلِعیَدْیِن ُوُضوِء الصِّْبَیاِن :َباب 
كتاب اإلحصار وجزاء "وقد ناھزت الُحُلَم"، جاء بلفظ 1758:َواْلَجَناِئَز َوُصُفوِفِھْم، وبرقم 

.358ص404:ي رقم َحجِّ الصِّْبَیاِن ؛ و رواه مسلم، َباب ُسْتَرِة اْلُمَصلِّ:الصید، باب 
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في أیام الزبیر لما أخرجھ من مكة )ھـ68(سنة بالطائفمات :وفاتھ-3

وصلى ،سبعین سنة، وقیل غیر ذلك:ومات بھا وھو ابن ، إلى الطائف 

.ھذه األمةرّبانّيمات الیوم:وقال،)1(علیھ محمد بن الحنفیة

ھ ولد بالشعب حین ال خالف عند أئمتنا أّن":)2(قال الواقدي

ثالث عشرة صلى اهللا علیھ و سلمھ كان لھ عند موت النبي وإّن، حصرت قریش بني ھاشم

یروى أن طائرًا أبیض ،عشرة سنة، وقیل غیر ذلكةخمس:وقیل، سنة

بل دخل قبره طائر :ویقال؛خرج من قبره فتأولوه علمھ خرج إلى الناس

)3(."إنھ بصره في التأویل:أبیض وقیل

:قطوف من حیاتھ-4

نسب، كانت صلى اهللا علیھ و سلمعّباس بینھ وبین الّنبيِّ لما كان عبد اهللا بن 

ستفادة منھ، حّتى في ، والّتعلم واالصلى اهللا علیھ و سلمفرصتھ في التردد علیھ في بیتھ 

حّتى عند صلى اهللا علیھ و سلم؛ ورغم حداثة سنھ فقد الزم الّنبيِّ صلى اهللا علیھ و سلمأمور عبادتِھ 

.صلى اهللا علیھ و سلمذ وصایا الّنبيِّ خفي أن حریصًا ذھابھ إلى الخالء وكا

ما ،صلى اهللا علیھ و سلمإلى بیت الّنبيِّ ة في تردده نَّومما حفظتھ لنا كتب الُس

"، َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل جاء في الصحیحین َمْیُموَنَة ِبتُّ ِفي َبْیِت َخاَلِتي:

محمد بن على بن أبى طالب القرشى الھاشمى، أبو القاسم و یقال أبو عبد اهللا، المعروف )1(
ثقة عالم، ابن حجر العسقالني، :بابن الحنفیة، المدني، من كبار التابعین، ، قال ابن حجر

.201ص2، ج7933:، رقمتقریب التھذیب
الواقدي المدني مولى بني ھاشم، إمام عالم لھ أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد)2(

، حققھ إحسان وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، .في المغازي وغیرھاالتصانیف
متروك مع سعة علمھ، :، قال عنھ ابن حجر348ص 4ج عباس، دار صادر، بیروت لبنان،

.203ص2،ج6951:رقم 
دار :علي محمد البجاوي، ط :،ت تمییز الصحابةاإلصابة فيابن حجر العسقالني، )3(

اإلستیعاب ،ابن عبد البر، 141ص 4م، ج1992-ھـ1414األولى :الجیل، بیروت لبنان، ط
.559ص1م ج2002-ھـ1423األولى:دارالفكر، ط :، ط في أسماء األصحاب
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َفَصلَّى ،ِعْنَدَھا ِفي َلْیَلِتَھاصلى اهللا علیھ و سلمَوَكاَن النَِّبيُّ یھ و سلمصلى اهللا علَزْوِج ،ِبْنِت اْلَحاِرِث

ُثمَّ َناَم ُثمَّ َقاَم ،اْلِعَشاَء ُثمَّ َجاَء ِإَلى َمْنِزِلِھ َفَصلَّى َأْرَبَع َرَكَعاٍتصلى اهللا علیھ و سلمالنَِّبيُّ 

ُثمَّ َقاَم َفُقْمُت َعْن َیَساِرِه َفَجَعَلِني َعْن ،ْشِبُھَھاَناَم اْلُغَلیُِّم َأْو َكِلَمًة ُت:ُثمَّ َقاَل

ُثمَّ َناَم َحتَّى َسِمْعُت َغِطیَطُھ ،َیِمیِنِھ َفَصلَّى َخْمَس َرَكَعاٍت ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْیِن

)1(".َخَرَج ِإَلى الصََّلاِة،َأْو َخِطیَطُھ ُثمَّ

َأَتى اْلَخالَء، إذاحّتىمالزمة الّنبيِّعلىحرصھمنھومما یستفاد 

"ما جاء في صحیح مسلم، َعْن اْبِن َعبَّاٍس   ، َأَتى اْلَخالَءصلى اهللا علیھ و سلمَأنَّ النَِّبيَّ :

َقاُلوا، :ِفي ِرَواَیِة ُزَھْیٍر -َفَوَضْعُت َلُھ َوُضوًءا َفَلمَّا َخَرَج َقاَل َمْن َوَضَع َھَذا 

)2(".اللَُّھمَّ َفقِّْھُھ:ُقْلُت، اْبُن َعبَّاٍس َقاَل :ْكٍر َوِفي ِرَواَیِة َأِبي َب

، تلك صلى اهللا علیھ و سلمفي أخذ وصایا الّنبيِّ ومما جاء أیضًا في حرصِھ 

، وَجَمعت بین ىالوصیة العظمى، التى تجسدت فیھا الُمثل العلیا، والقّیم الُمثل

فیما العالمین؛ فقال فیھا العقیدة واألدب، واإلیمان بما ھو كائن من رب

،ُم َأْو َیا ُغَلیُِّمَالَفَقاَل َیا ُغصلى اهللا علیھ و سلمالنَِّبيِّ ُكْنُت َرِدیَف":فقال رواه ابن عّباس

اْحَفْظ اهللا َیْحَفْظَك، :ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت َیْنَفُعَك اللَُّھ ِبِھنَّ، َفُقْلُت َبَلى، َفَقاَل َالَأ

لََّھ َتِجْدُه َأَماَمَك، َتَعرَّْف ِإَلْیِھ ِفي الرََّخاِء َیْعِرْفَك ِفي الشِّدَِّة، َوِإَذا َسَأْلَت اْحَفْظ ال

َفاْسَأْل اللََّھ، َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباهللا، َقْد َجفَّ اْلَقَلُم ِبَما ُھَو َكاِئٌن، َفَلْو َأنَّ 

:َمِر فِ ي اْلِعلْ ِم ب رقم   السَّ  :، ف ي كت اب العل م، بَ اب    صحیحھرواه البخاري في أول موضع من)4(
4293، 1140، 947، 821، 667، 665، 181:ب رقم :ثم في مواضع كثیرة 117

، م  ع التف  اوت ف  ي بع  ض الروای  ات،؛ ورواه  7014، 5957، 5861، 5575، 4296، 
ف اوت ف ي   م ع الت .384،ص763:َباب الدَُّعاِء ِفي َصَالِة اللَّیْ ِل َوِقَیامِ ِھ ب رقم   :صحیحھمسلم في

بعض الروایات،
:بَ  اب َفضَ  اِئِل َعبْ  ِد اللَّ  ِھ بْ  ِن َعبَّ  اٍس َرضِ  َي اللَّ  ُھ َعْنُھمَ  ا، ب  رقم       :ص  حیحھورواه مس  لم ف  ي )1(

الّتعلیقات الحسان على ص حیح اب ن   :، وروى الحدیث أیضًا ابن حّبان ینظر1346،ص2477
، 7013:اهللا عنھم  ا، رق  مكت  اب مناق  ب الص  حابة ب  اب ذك  ر عب  د اهللا ب  ن عبّ  اس رض  يحبّ  ان

)ھ ـ 739(األمیر عالء الدین علّي بن بلبان الفارسي:تألیف محمد ناصر الدین األلباني وترتیب
:ط-المملك  ة العربی  ة الس  عودیة-ب  اوزیر:، ط اإلحس  ان ف  ي تقری  ب ص  حیح اب  ن حب  انالمس  مى 

.155/156ص10م،   ج2003-ھـ 1424:األولى
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َأْن َیْنَفُعوَك ِبَشْيٍء، َلْم َیْكُتْبُھ اللَُّھ َعَلْیَك، َلْم َیْقِدُروا اْلَخْلَق ُكلَُّھْم َجِمیًعا َأَراُدوا 

َعَلْیِھ، َوِإْن َأَراُدوا َأْن َیُضرُّوَك ِبَشْيٍء، َلْم َیْكُتْبُھ اللَُّھ َعَلْیَك، َلْم َیْقِدُروا َعَلْیِھ، 

َوَأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْبِر، َوَأنَّ َواْعَلْم َأنَّ ِفي الصَّْبِر َعَلى َما َتْكَرُه َخْیًرا َكِثیًرا،

)1(".اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب، َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسًرا

وما لبث عبد اهللا بن عّباس في تكوین شخصیتھ الفذ منذ صغر سِنھ 

فِّي ُتوحّتى؛ناھز اإلحتالمإلى أن؛صلى اهللا علیھ و سلممع الُمعلم الحبیب المصطفى 

"قولھ ابن عّباس ستة عشرة سنة فقد جاء عنھ ُیعمَّرولم  علیھ و سلمصلى اهللا توفي :

)2(".وأنا ابن خمس عشرةصلى اهللا علیھ و سلم

ر مع َمَعومن ھنا بدأت حیاة عبد اهللا بن عّباس من جدید حیث لم ٌی

أن یجِّد ، فكان لھ حافزًا قویًاكما َعمر كبار الصحابة صلى اهللا علیھ و سلمالّنبيِّ 

ا ملیتدارك من العلوم النافعة صلى اهللا علیھ و سلمویبحث ویسأل، عما فاتھ مع الّنبيِّ 

یؤھلھ أن یكون فقیھا، ثاقب الفھم، غزیر المعرفة، قويَّ الحّجِة، واسع 

.البرھان

، بعد و فاتھ رصھ على سؤال أفاضل الصحابةومما جاء حول ِح

"قولھ صلى اهللا علیھ و سلم َیا :ُقْلُت ِلَرُجٍل ِمَن اَألْنَصاِر -صلى اهللا علیھ و سلم-َلمَّا ُتُوفَِّى َرُسوُل اللَِّھ :

بلف ٍظ مق ارب،   2763، 2669:بلفظ ھ، وب رقم   2804:برقمد الُمسَنأحمد في، :أخرجھ )2(
"، وقد فصل في درجة إسناده أحمد شاكر بما یروي الغلی ل ث م ق ال   244/246ص3ج وعل ى  :

س نن  ؛  ورواه بلفظ آخر الّترمذي أبو عیس ى محم د ب ن عیس ى ب ن س ورة،      "كٍل فاإلسناد صحیح
، حق ق  3محم د ف ؤاد عب د الب اقي، ج    :ن ھ ، حق ق م 2،ج1أحمد محّمد شاكر ج:حقق منھالّترمّذي

كتاب صفة القیامة والرقاق والورع، وقال :سننھ ،     في 5، ج4كمال یوسف الحوت، ج:منھ
"عنھ 1408:األول ى  :ط -بی روت -دار الفكر:، ط 2517:، برقم"ھذا حدیث حسن صحیح:
.والحدیث جاء في كتب آخرى أیضاًَ لم نعرج علیھا.م1988-ھـ

رضي -ذكر عبد اهللا بن عّباس بن عبد المطلب:اه الحاكم، كتاب مناقب الصحابة، بابرو)1(
المستدرك على ،  أبو عبد اهللا محّمد بن عبد اهللا الحاكم النیسابوري،6273:برقم -اهللا عنھما

-دارالكتب العلمیة:ط مصطفي عبد القادر عطا،:الّصحیحین، مع تضمینات الّذھبي، ت
تابعھ :، وقال الّذھبي في التلخیص614ص3م، ج1990-ھـ1411:ولى األ:ط -بیروت

سعید بن أبي عروبة عن ابن إسحاق، على شرط البخاري ومسلم
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َواَعَجبًا :َفَقاَل .َفِإنَُّھُم اْلَیْوَم َكِثیٌر-صلى اهللا علیھ و سلم-ُفَالُن َھُلمَّ َفْلَنْسَأْل َأْصَحاَب النَِّبىِّ 

َوِفى النَّاِس ِمْن َأْصَحاِب النَِّبىِّ ،نَّاَس َیْحَتاُجوَن ِإَلْیَكَلَك َیا اْبَن َعبَّاٍس َأَتَرى ال

َوَأْقَبْلُت َعَلى اْلَمْسَأَلِة َفِإْن َكاَن َلَیْبُلُغِنى ،َمْن َتَرى ؟ َفَتَرَك َذِلَك-صلى اهللا علیھ و سلم-

َفَتْسِفى الرِّیُح ،ى َعَلى َباِبِھَفَأَتَوسَُّد ِرَداِئ،اْلَحِدیُث َعِن الرَُّجِل َفآِتیِھ َوُھَو َقاِئٌل

َما َجاَء اهللاَیا اْبَن َعمِّ َرُسوِل :َفَیْخُرُج َفَیَراِنى َفَیُقوُل ،َعَلى َوْجِھى التَُّراَب

.َفَأْسَأُلُھ َعِن اْلَحِدیِث،َال َأَنا َأَحقُّ َأْن آِتَیَك:َت ِإَلىَّ َفآِتَیَك؟ َفَأُقوُلِبَك؟ َأَال َأْرَسْل

َكاَن َھَذا اْلَفَتى :َفَبِقَى الرَُّجُل َحتَّى َرآِنى َوَقِد اْجَتَمَع النَّاُس َعَلىَّ َفَقاَل :َقاَل

)1(".َأْعَقَل ِمنِّى

إالَّ صلى اهللا علیھ و سلمرسول اهللالمما یلبث أن یسمع قوماًَ عندھم ِعوكان 

"أّنھ َقاَل فقد جاء عنھ إلیھم،ھرول  صلى اهللا علیھ و -َحِدیِث َرُسوِل اللَِّھ ُوِجَد َأْكَثُر :

ِعْنَد َھَذا اْلَحىِّ ِمَن اَألْنَصاِر ، َواللَِّھ ِإْن ُكْنُت آلِتى الرَُّجَل ِمْنُھْم َفُیَقاُل ُھَو -سلم

)2(".َناِئٌم ، َفَلْو ِشْئُت َأْن ُیوَقَظ ِلى َفَأَدُعُھ َحتَّى َیْخُرَج َألْسَتِطیَب ِبَذِلَك َحِدیَثُھ

ثبتفقد ،أنھ ال یكتفي بسماع جوابٍِ واحٍدومما تمّیز في سؤالھ 

"عنھ أنھ قال  صلى إْن كنت ألسأُل عن األمِر الواحِد ثالثیَن من أصحاب النبيِّ :

)3(".اهللا علیھ و سلم

)
2

، لإلمام الحافظ 570:الدارمي ، باب الرحلة في طلب العلم وإحتمال العناء فیھ، برقم رواه )
دار الكتاب -سنن الّدارّمي،، )م869-ـھ255:ت(عبد اهللا بن عبد الرحمن الّدارّمي السمرقندي

-فواز أحمد زمرلي و خالد الّسبع العلمي:تحقیق-م1998-ه1419الثانیة :ط-العربي
ذكر :وفي كتاب مناقب الصحابة، باب363:؛ ورواه الحاكم، كتاب العلم، برقم150ص1ج

على المستدرك،  6294:برقم -رضي اهللا عنھما-عبد اهللا بن عّباس بن عبد المطلب
ھذا حدیث صحیح على شرط :، وقال الحاكم619/620ص3، ج188ص 1ج الصحیحین

على شرط :الّذھبي في التلخیص:البخاري وھو أصل في طلب الحدیث وتوقیر المحدث، وقال 
.البخاري

، 567:باب الرحلة في طلب العلم وإحتمال العناء فیھ، برقم سننھرواه الدارمي في)1(
.566:مقارب برقم ، وبلفظ150ص1ج
.إسناده صحیح:، وقال2412ص2جسّیر أعالم الّنبالء،الّذھبي، )2(
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والّجد في طلب العلم، ھو الذي جعل عمر بن وھذا الحرص

وقربھ من مجالسھ مع كبار أثر بھ، وبذكائھ وفطنتھ، حّتى أحبھتالخطاب ی

"فقد ورد عنھ ستنكار البعض علیھ، ارغم الصحابة  ال یلومنِّي أحٌد :

)1(".على حبِّ ابن عّباس

َفَكَأنَّ َبْعَضُھْم َوَجَد ،َكاَن ُعَمُر ُیْدِخُلِني َمَع َأْشَیاِخ َبْدٍر:َقاَلعنھو 

َفَقاَل ُعَمُر ِإنَُّھ َمْن َقْد َعِلْمُتْم ،َوَلَنا َأْبَناٌء ِمْثُلُھ،اِفي َنْفِسِھ َفَقاَل ِلَم ُتْدِخُل َھَذا َمَعَن

:َقاَل،ِلُیِرَیُھْمالََّفَما ُرِئیُت َأنَُّھ َدَعاِني َیْوَمِئٍذ ِإ،َفَدَعاُه َذاَت َیْوٍم َفَأْدَخَلُھ َمَعُھْم

ُضُھْم ُأِمْرَنا َأْن َنْحَمَد اللََّھ َبْع:َفَقاَل :َما َتُقوُلوَن ِفي َقْوِل اللَِّھ َتَعاَلى

َفَقاَل ِلي ،ِإَذا ُنِصْرَنا َوُفِتَح َعَلْیَنا َوَسَكَت َبْعُضُھْم َفَلْم َیُقْل َشْیًئا،َوَنْسَتْغِفَرُه

ى صلُقْلُت ُھَو َأَجُل َرُسوِل اللَِّھ :َقاَل َفَما َتُقوُلُل َیا اْبَن َعبَّاٍس َفُقْلُت َالَأَكَذاَك َتُقو

:َفَقاَل َأْعَلَمُھ َلُھ َقاَل ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّھ َواْلَفْتُح َوَذِلَك َعَلاَمُة َأَجِلَكاهللا علیھ و سلم

)2(".تعلمَما ّالُعَمُر َما َأْعَلُم ِمْنَھا ِإ

ة في أوساط وبدأ یِشیُع أمر عبد اهللا بن عّباس ویأخذ مكانتھ العلمیِّ

.وحكمًاكثیر منھم، بل أصبح مرجعًا َقَة ثل حّتى ناجمع الصحابة 

.2412ص2نفس المصدر،ج)3(
:َیْوَم اْلَفْتِح برقم َمْنِزِل النَِّبيِّ :، كتاب المغازي، َباب صحیحھأخرجھ البخاري في )4(

، 4328:ُبوَِّة في اإلسالم برقم عالمات النُّ:وبلفظ مقارب قبلھ في كتاب المناقب، َباب 4043
وفي كتاب الّتفسیر، َباب 4165:ووفاتھ، برقم َمَرِض الّنبيِّ :وفي كتاب المغازي، َباب 

، مسنده، ورواه أحمد في 4686:برقم َوَرَأْیَت النَّاَس َیْدُخُلوَن ِفي ِدیِن اللَِّھ َأْفَواًجا :َقْوُلُھ 
إسناده صحیح، ورواه النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد :مد شاكر، وقال عنھ أح3127:برقم 

دكتور عبد الغفار :تحقیق11711:،و برقم 7077:،برقم السنن الكبرىبن شعیب النسائي، 
:االولى:ط -لبنان–سلیمان البنداري، وسید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة بیروت 

:، برقم المعجم الكبیرالطبراني في و.525ص 6، و ج 251ص 4م، ج 1991-ھـ 1411
10470.
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وتركت -یعني ابن عّباس-لزمت ھذا الغالم:)1(لطاووس:قیلفقد 

إني رأیت سبعین من :، فقال صلى اهللا علیھ و سلماألكابر من أصحاب رسول اهللا 

إذا تدارؤوا في شيء صاروا إلى قول ابن صلى اهللا علیھ و سلمأصحاب رسول اهللا 

)2(."عباس

:والثناء علیھ مكانتھ العلمیة -5

مند حداثة سّنھ بالثناء والتمجید، فھذا سّید ابن عّباس  يظِّلقد ح

.وابن عّباس لم یبلغ سن االحتالمیثني علیھ،البشرّیة 

"جاء في صحیح البخاري َعْن ِعْكِرَمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل  َضمَِّني:

:وفي روایة)3(".الكتاباللَُّھمَّ َعلِّْمُھ :ِإَلى َصْدِرِه َوَقاَل علیھ و سلمصلى اهللارسول اهللا

"وفي روایة)4(".اللَُّھمَّ فقِّھُھ في الدِّین" )5(".اللَُّھمَّ َعلِّْمُھ اْلِحْكَمَة :

حافزًا قویًا، في رفع البن عّباس صلى اهللا علیھ و سلمالنبيِّ فكانت بركة دعاء

ة، حّتى نال شھرًة عجیبًة، في میادین شّتى من العلوم خاصة ھ العلمّیمعنویات

.منھا القرآن وتفسیره

أبو عبد الرحمن طاوس بن كیسان الجوالني الھمداني الیماني، أحد األعالم التابعین، فقیھ )1(
.509ص 2البن خلكان ج وفیات األعیان).ھـ106ت(جلیل القدر، 

دار صادر، بیروت :إحسان عباس، ط :، ت الطبقات الكبرىابن سعد، )2(
قولھ الزمت ھذا الغالم :إّال أن الخبر فیھ نظر من جھتین اُألولى.367-365ص2،جلبنان

، وابن )ھـ106(أن طاووس توّفي:ومعلوم أن ابن عّباس أكبر بكثیر من طاووس، والثاني 
ومعنى ھذا عند والدتھ )ھـ33(وبالتقریب أبصر طاووس نور الحیاة في )ھـ68(عّباس توّفي

.، فكیف یقول كان غالم؟)سنة38(كان البن عّباس 
:قم اللَُّھمَّ َعلِّْمُھ اْلِكَتاَب ، رَقْوِل النَِّبيِّ :َباب، كتاب العلم ، صحیحھرواه البخاري، في)3(

.2653ص6، ج6842:، وفي كتاب اإلعتصام بالكتاب والسّنة،  برقم41ص1ج75
، 143:ْلَخالِء رقمَوْضِع اْلَماِء ِعْنَد ا:نفس المصدر كتاب الوضوء َباب)4(
:نفس المصدر كتاب فضائل الصحابة، َباب ِذْكِر اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما، رقم)5(

.1371ص3، ج3546
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"، قال)1(فقد جاء عن عبید اهللا بن عبد اهللا ما رأیت أحدًا كان أعلم :

یعده ولقد كان عمر ة، وال أجل رأیًا وال أثقب نظرًا من ابن عباس نَّبالٌس

)2(".ه للمسلمین ونظرللمعضالت مع اجتھاد عمر

كان ابن عباس قد فات الناس بخصال، بعلم ما سبق، ":قال أیضا و

وما رأیت أحدا أعلم وفقھ فیما احتیج إلیھ من رأیھ، وحلم، ونسب، ونائل،

، وال بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان صلى اهللا علیھ و سلمبما سبقھ من حدیث رسول اهللا 

ولقد كنا ، رأیا فیما احتیج إلیھ منھمنھ، وال أعلم بما مضى، وال أثقب 

نحضر عنده، فیحدثنا العشیة كلھا في المغازي، والعشیة كلھا في النسب، 

)3(."والعشیة كلھا في الشعر 

"عطاء وعن  كان ناس یأتون ابن عباس للشعر وناس لألنساب :

)4(".وناس ألیام العرب ووقائعھا، فما منھم من صنف إال یقبل علیھ بما شاء

أال تدعو أبناءنا كما :المھاجرون لعمر":قال:)5(الزھريل قاو

)6(."ذاكم لھ لسان سؤول، وقلب عقول:قال،بن عباسالكما تدعو 

، حاجًا معھ ابن عباس خرج معاویة ":)7(وقال یزید بن األصم

)8(."والبن عباس موكب ممن یطلب العلم،وكان لمعاویة موكب

عبید اهللا بن عبد اهللا بن أبى ثور القرشى المدنى ، مولى بنى نوفل، ووثقھ ابن حجر، )1(
.495ص1، ج4836:رقمتقریب التھذیب

.561-560ص1البن عبد البر؛ج ستیعاب في معرفة األصحاب،اال:ینظر)2(
.2413ص2للّذھبي،جسّیر أعالم الّنبالء:ینظر)3(
.367ص 2ج ،الطبقات الكبرىابن سعد، :ینظر)4(
أبو بكر محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شھاب بن عبد اهللا بن الحارث بن )5(

.177ص 4ج وفیات األعیان).ـھ124ت(زھرة، فقیھ، محّدث،   
.145ص 4جاإلصابة في تمییز الصحابة :ینظر)6(
یزید بن األصم واسمھ عمرو بن عبید بن معاویة الَبَكائي،أبو عوف كوفي، وھو بن :ھو)7(

، تقریب التھذیبوثقھ ابن حجر، )ھـ103ت (أخت میمونة أم المؤمنین ،وھو ثقة من الثالثة، 
.370ص2، ج8662:رقم 

.284ص 1ج االستیعاب في معرفة األصحاب،:ینظر)8(
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علم، ومجالسھ تعمر بمیراث النبوَّةِّ، وتزخر شأنھ كلھ في الفكان

.األخبار، وعلوم األنساب، ولطائف األشعارت، ونكالعلمبدرر

"ویقول عبد اهللا بن مسعود  ولنعم ترجمان القران ابن :

)1(".عّباس

على ھذا "البرھان":علقًا في كتابھم)2(فقال بدر الدین الزركشي

"األثر، بقولھ  بعده َرمَّمسعود في سنة ثنیتین وثالثین، وَعوقد مات ابن:

ابن عّباس ستا وثالثین سنة، فما ظّنك بما كسبھ من العلوم بعد ابن مسعود 

.")3(

"ولذلك قال ابن مسعود  بن عّباس أسناننا ما عشره لو أدرك ا:

"، وفي روایة أخرى "ما عاشره "وفي روایة ،"منا أحد لو أن ھذا الغالم :

)4(".أدركنا، ما تعلَّقنا معھ بشيءأدرك ما

فیھ لقب حبر اُألمة، وترجمان القرآن، لعلمھ وتقواه،ولذلك حَق

وفناِئِھ في العلم والجِّد، والسؤال، حّتى أصبحت فتواه قاِئمًة على َمنَبع 

.صلى اهللا علیھ و سلمالنبوَّةِّ، وكأنھا شبیھة بفتوى رسول اهللا 

)1(قد جاء عن القاسم بن محمدف

.146ص 4جاإلصابة في تمییز الصحابة ، 2412ص2جسّیر أعالم الّنبالء،الّذھبي، )1(
محمد بن عبد اهللا بن بھادر، بدر الدین، أبو عبد اهللا المصري الزركشي الشافعي، :ھو)2(

:طاي، وابن كثیر غیرھم من مصنفاتھاألسنوي، ومغل:، من مشایخھ)ھـ745(توفِّي سنة
"البرھان في علوم القرآن"وصل إلي سورة مریم، و تفسیر القرآنو"النكت على ابن صالح"

:، رقم الموسوعة المّیسرة في تراجم أئمة التفسیر واإلقراء والّنحو واللُّغة:ینظر.وغیره
عبد اللطیف القیسي، ولید بن أحمد بن حسین الزبیدي، و إیاد بن:جمع وإعداد3086

سلسلة :ومصطفي بن قحطان الحبیب، بشیر بن جواد القیسي، و عماد بن محمد البغدادي، ط 
.2189ص3م،ج2003-ھـ 1424:إصدارات الحكمة، ط 

محم د أب و   :، تحقی ق البرھ ان ف ي عل وم الق رآن    بد ر الدین محم د ب ن عب د اهللا الزركش ي ،     )3(
االول  ى :ط-عیس  ى الب  ابى الحلب  ي وش  ركائھ -لكت  ب العربی  ةدار أحی  اء ا:الفض  ل إب  راھیم، ط 

.8ص1م، ج1957-ھـ 1376
2412ص2جسّیر أعالم الّنبالء،الّذھبي، )4(
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ما رأیت في مجلس ابن عباس باطًال قط، وما سمعت فتوى أشبھ "

)2(".بالّسنة من فتواه وكان أصحابھ یسمُّونھ البحر ویسمونھ الحبر

")3(وقال أبو عمرو بن العالء إلى ابن عباس في :)4(نظر الحطیئة:

من ھذا الذي برع الناس :غالبًا علیھ، فقالمجلس عمر بن الخطاب 

:عبد اهللا بن عباس، فقال فیھ أبیاتًا منھا:قالواِھنِِونزل عنھم بسِّبعلمھ، 

ِمَمكالَصالعيَّدُتَجَوَونافلًة           تھدى لُھان المرِءإني وجدت بیَّ

)5(".الفتى  یومًا   ولم  یلِموقد  یالُمِمِلر الَكاِئى َسوالمرء یفنى ویبَق

":وفیھ یقول حسان بن ثابت 

إذا ما ابن عباٍس بدا لك وجھھ           رأیت لھ في كل أحوالھ فضال

إذا قال لم یترك مقاًال لقائٍل                بمنتظماٍت ال ترى بینھا فصال

كفى وشفى ما في النفوس فلم یدع    لذي إربٍة في القول جدًا وال ھزال

ال دنیا وال وغالسموت إلى العلیا بغیر مشقة               فنلت  ذراھا 

)6(".خلقت خلیقًا للمودة والندى            فلیجًا ولم تخلق كھاما وال جھال

القاس  م ب  ن محم  د ب  ن أب  ي بك  ر الص  دیق أب  و محم  د ویق  ال أب  و عب  د ال  رحمن ق  ال عن  ھ          )5(
لنظ ر ف ي ش یىء    .127ص2، ج6166:رق م تقریب التھ ذیب، ثقة أحد الفقھاء بالمدینة، :الحافظ

:دار األدب اإلس المي، ط  :، ط صور من حیاة الت ابعین من حیاتھ، عبد الرحمن رأفت الباشا، 
.300م،ص1997:الخامسة عشر

.561ص1ج االستیعاب في معرفة األصحاب،ابن عبد البر)6(
لمازني أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العریان بن عبد اهللا بن الحصین التمیمي ا)3(

البصري؛ أحد القراء السبعة، كان أعلم الناس بالقرآن الكریم والعربیة والشعر، وھو في النحو 
معجم األدباء إرشاد األریب إلى معرفة یاقوت الحموي الرومي، :في الطبقة الرابعة، ینظر

ص 3،  ج 496:م، رقم1993:األولى :دار الغرب األسالمي، ط :، ط األدیب
مكتبة المنار، :، ط نزھة األلباء فى طبقات األدباءنظر أیضًا، ابن االنباري، ؛ ی1316/1321

.30/35م، ص1985-ھـ 1405:الثالثة:ط 
شاعر مخضرم، أدرك :جرول بن أوس بن مالك العبسي، أبو ملكیة)ھـ45(الحطیئة )4(

، خیر الدین )دیوان شعر(الجاھلیة واإلسالم،كان ھجاءا، لم یكد یسلم من لسان أحد ؛  لھ 
قاموس تراجم الشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین (األعالم الزركلي 

.118ص 2م، ج 1980:الخامسة:دار المالیین، ط :، ط )والمستشرقین
.561ص1،ج االستیعاب في معرفة األصحابابن عبد البر، )3(
.نفس المصدر، مع الصفحة)4(



22

یومًا یتكلم فأتبعھ نظر إلى ابن عباسویروى أن معاویة

":بصره، وقال متمثًال

رْجإذا قال لم یترك مقاًال لقائٍل       مصیٍب ولم یثن اللسان على ُھ

َرَظھ  َناِفَطفي  أْعُرنَظى   وُیَحَتان إذا اْنَسالِلف بالقوِلیصرِّ

)1(".ِرالصق

یومًا بدار عبد اهللا بن :")2(وروي أن عبد اهللا بن صفوان بن أمیة

عباس بمكة فرأى جماعة من طالبي الفقھ ومر بدار عبید اهللا بن عباس فرأى 

واهللا أصبحت :فقال لھ.فیھا جماعة ینتابونھا للطعام فدخل على ابن الزبیر

:كما قال الشاعر

فإن تصبك من األیام قارعة      لم نبك منك على دنیا وال دین

واآلخر ،ھذان ابنا عباس، أحدھما یفقھ الناس:وما ذاك یا أعرج؟ قال:قال

انطلق إلى :وقال:)3(فما أبقیا لك مكرمة فدعا عبد اهللا بن مطیع،یطعم الناس

اخرجا عني، أنتما ومن :ر المؤمنینیقول لكما أمی:ابني عباس فقل لھما

فقال عبد اهللا بن عباس ،وإال فعلت وفعلت،أصغى إلیكما من أھل العراق

واهللا ما یأتینا من الناس إال رجالن؛ رجل یطلب فقھًا؛ ورجل :البن الزبیر

.صفحةنفس المصدرالسابق، مع ال)5(
ولد في حیاة النبي .رئیس مكة وابن رئیسھا:عبد اهللا بن صفوان بن أمیة بن خلفا لجمحي)2(
.  ،وعرفھ ابن حزم بعبد اهللا األكبر، تمییزا لھ، وٌأختلف في .وقتل بمكة یوم مقتل ابن الزبیر

، "بالبیداءلیغزون ھذا البیت جیٌش ُیخسف بھم "أنھ قال صحبتھ، قال أبوعمرروى عن النبيِّ 
، رقم اإلستعاب في  معرفة الصحابةمنھم من جعلھ مرسًال، ومنھم من أدخلھ في المسند،

اإلنابة إلى معرفة ":؛ ولتفصیل في بیان إختالف صحبتھ ینظر555ص1، ج1586:
،مكتبة )762(عالء الدین بن قلیط مغلطاي:، المؤلف 438:رقم"المختلف فیھم من الصحابة

السید عزت المرسي، إبراھیم إسماعیل القاضي، مجدي عبد الخالق :الرشد، المحققون
.356محّمد عوض المنقوش،ص:الشافعي إشراف

عبد اهللا بن مطیع بن األسود بن حارثة بن نضلة بن عوف القرشي العدوي المدني ذكره ابن )3(
وذكره ،341، ص 2،ج اإلصابة في معرفة الصحابةحبان وابن قانع وغیرھما في الصحابة،

، 615:رقم"اإلنابة إلى معرفة المختلف فیھم من الصحابة:ابن سعد في التابعین ینظر
.382ص
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أبو الطفیل عامر بن واثلة ،فأي ھذین تمنع؟ وكان بالحضرة،یطلب فضًال

:جعل یقول)1(الكناني

یناِكْبوُتیٌبأعاِجوٌبُطكنا          منھا ُخِحْضُتَفاللیالي كْیَدَرَرال َد

لیناْسالدنیا  ُتعِنن عبٍر            في  ابن الزبیِرِماألیاُمما تحدُثَلَثوَم

.)2("یناھِدنا أجرًا وَیُبِسْكیسمعنا             فقھًا وُیاس َفابن عبَّجيُءا َنَنُك

:العلمیة منظراتھ-6

تسَّاع الخاطِر، وصفاِء ابقوِة الحجَِّة، وابن عّباس يظِّلقد ح

سِن التأویل والبیَّان، قِة، بما َحَباه اهللا من قوة الفھم، وحثِّالسریرِة، وكمال ال

.]269:البقرة [:عز وجلَّ ق فیھ قولھ وقد صَد

"َمَةَعْن ِعْكِرما جاء ظراتھ مع الصحابة امنأكبر ومن  َأنَّ :

َحرَِّقُھْم ُألْسَلاِم َفَبَلَغ َذِلَك اْبَن َعبَّاٍس َفَقاَل َلْم َأُكْن ِإلَعِلیا َحرََّق َناًسا اْرَتدُّوا َعْن ا

ال ُتَعذُِّبوا ِبَعَذاِب اللَِّھ َوُكْنُت َقاِتَلُھْم ِلَقْوِل َرُسوِل:َقاَلصلى اهللا علیھ و سلمِبالنَّاِر َوِإنَّ َرُسوَل 

َمْن َبدََّل ِدیَنُھ َفاْقُتُلوُه َفَبَلَغ َذِلَك َعِلیا َكرََّم اللَُّھ َوْجَھُھ َفَقاَل َوْیَح اْبِن صلى اهللا علیھ و سلماللَِّھ 

)1(".ُأمِّ اْبِن َعبَّاٍس

قدر ابن عّباس، فأصبح یستعین بھ في وبذلك عرف علّي 

وبراھینھ، وھذا ما وقع ، بحججھ المواطن الّتي یقدر علیھا ابن عّباس 

حقاًَ، في أصعب مرحلٍة في التاریخ، والّتي سجّلت البن عّباس، أكبر 

منظراتھ مع الفرق الّضالة، حیث خرجت فرقة الخوارج، في زمن خالفة 

)1(
مات .ثماني سنینولد عام أحد وأدرك من حیاة النبي .أبو الطفیل عامربن واثلة الكناني

سنة مائة؛  ینظر
.43،ص 2،ج اإلستعاب في  معرفة الصحابة

.561/562ص 1،جاب في معرفة األصحاباالستیعابن عبد البر )2(
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فلما صار إلیھم "، ، وما كان منھ إالَّ أن وجھ لھم حبر األمة علي 

ول السجود، وأیدیًا كثفنات فرأى منھم جباھًا قرحة لط.رحبوا بھ وأكرموه

ما جاء بك یا أبا :اإلبل ، وعلیھم قمص مرحضة ، وھم مشمرون، فقالوا

وابن عمھ، وأعلمنا صلى اهللا علیھ و سلمجئتكم من عند صھر رسول اهللا :العباس؟ فقال

إنا أتینا عظیمًا :قالوا ؛رب وسنة نبیھ، ومن عند المھاجرین واألنصارالب

في دین اهللا، فإن تاب كما تبنا ونھض لمجاھدة عدونا حین حكمنا الرجال

أما علمتم أن !نشدتكم اهللا إال ما صدقتم أنفسكم:فقال ابن عباس ؛رجعنا

اهللا أمر بتحكیم الرجال في أرنب تساوي ربع درھم تصاد في الحرم، وفي 

فأنشدكم اهللا فھل علمتم أن :اللھم نعم، فقال:شقاق رجل وامرأتھ؟ فقالوا

:أمسك عن القتال للھدنة بینھ وبین أھل الحدیبیة؟ قالواصلى اهللا علیھ و سلمل اهللا رسو

لیس ذلك :نعم، ولكن علیًا محا نفسھ من إمارة المسلمین، قال ابن عباس

اسمھ من النبوة، وقد أخذ علي صلى اهللا علیھ و سلموقد محا رسول اهللا ، بمزیلھا عنھ

:قالوا.ا فعلي أولى من معاویة وغیرهعلى الحكمین أال یجورا، وإن یجور

:إن معاویة یدعي مثل دعوى علي، قال فأیھما رأیتموه أولى فولھوه، قالوا

ومتى جار الحكمان فال طاعة لھما وال قبول ،صدقت، قال ابن عباس

)2(."فاتبعھ منھم ألفان وبقي أربعة آالف:قال،لقولھما

:من عبادتھ وشيءصفاتھبعض-7

.إسناده صحیح:، وقال أحمد شاكر434ص2، ج1871:، برقم مسندهأخرجھ أحمد في)1(
:محمد أحمد الدالي، ط .د:، ت"الكامل"، )ھـ285(أبو العّباس محّمد بن یزید المبّرد)1(

ي ص ، وقبلھ ف1132/1132ص3م، ج 1997ھـ ـ 1418الثالثة :مؤسسة الرسالة، ط 
البدایة ، )ھـ774(الحافظ أبوالفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي :؛  وینظر أیضًا 1079

دار إحیاء التراث العربي، :، حققھ ودقق اصولھ وعلق حواشیھ علي شیري، ط والنھایة
:، ط العقد الفرید؛ و ابن عبد ربھ األندلسي، 312ص 7م، ج 1988-ھـ 1408االولى 

.م1940-ھـ 1359:مة والنشر، ط لجنة التألیف والترج
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یض طویال مشربًا صفرة جسیما صبیح الوجھ، لھ وفرة كان أب

د شاب مقدم َرأسِھ ولُھ ق، جسیماًَ یخضب بالحنَّاء ؛ إذا قعد أخذ مقعد رجلین

)1(.ُجّمة

النفِس، امِة، مھیبًا، كامل العقِل، ذكّيوكان وسیمًا، جمیًال، مدید الق

)2(.من رجال الكمال

من العبادة، ئًاالعلمّیة، شیوقتھ، إلى جانب َمجاِلُسھفيوقد جعل 

")3(فعن ابن أبي ملیكةوالزھد، صحبت ابن عباس من مكة إلى المدینة، :

فكان یصلي ركعتین، فإذا نزل، قام شطر اللیل، ویرتل القرآن حرفا 

)4(."حرفا، ویكثر في ذلك من النشیج والنحیب

:، قال)5(و عن أبي رجاء

)6(."لشراك البالي من البكاءرأیت ابن عباس وأسفل من عینیھ مثل ا"

.ابن عباس و التفسیر:المطلب الثاني

مما فسیر عالما بمعاني الكتاب العزیز إماما في التكان ابن عباس

على حّتى أصبحت لھ جرأة قویة ،أكسبھ ثقة في نفسھ منذ نعومة شبابھ

.142/143ص  4جاإلصابة في تمییز الصحابةالبن حجر العسقالني، )2(
.2410ص2جسّیر أعالم الّنبالء،الّذھبي، )3(
زھیر بن عبد اهللا بن جدعان القرشى التیمي، أبو :عبد اهللا بن عبید اهللا بن أبى ملیكة :ھو )4(

ثقة فقیھ، تقریب التھذیب، :، ، وقال عنھ الحافظ )117(حولبكر و یقال أبو محمد المكي األ
.407ص2، ج3823:رقم 

.2413/2414ص2جسّیر أعالم الّنبالء،الّذھبي، )5(

)
5

أبو رجاء العطاردي االمام الكبیر، شیخ االسالم، عمران بن ملحان التمیمي البصري، :ھو)
ح مكة، ولم یر النبي صلى اهللا علیھ من كبار المخضرمین، أدرك الجاھلیة، وأسلم بعد فت

ص 4؛ج سیر أعالم النبالء"االستیعاب "أورده أبو عمر بن عبد البر في كتاب .وسلم
253.

.2414ص2جسّیر أعالم الّنبالء،الّذھبي، )1(
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جال بسنده إلى ابن عمر؛ أن ر:فقد جاء في األثر عن ابن أبي حاتم؛التفسیر

اذھب إلى :قال]اآلیة/30:األنبیاء[.أتاه یسألھ عن السموات واألرض

فذھب إلى ابن عباس :قال.ذلك الشیخ فاسألھ، ثم تعال فأخبرني بما قال لك

نعم، كانت السموات رتًقا ال تمطر، وكانت األرض :فقال ابن عباس.فسألھ

.مطر، وفتق ھذه بالنباتفلما خلق لألرض أھال فتق ھذه بال، رتًقا ال تنبت

اآلن قد علمت أن ابن :فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال ابن عمر

قد كنت :قال ابن عمر.ھكذا كانت-عباس قد أوتي في القرآن علًما، صدق 

ما یعجبني جراءة ابن عباس على تفسیر القرآن، فاآلن قد علمت أنھ :أقول

.)1(قد أوتي في القرآن علًما

ره في مجلٍس، إالَّ أثنى علیھ خیرًا و بارك، یأحٍد سمع تفسفما من

خطبنا ابن عباس، وھو على الموسم، فافتتح :قال)2(شقیق أبو وائلفھذا

ما رأیت وال سمعت كالم :سورة النور فجعل یقرأ ویفسر فجعلت أقول

.)3(ألسلمترجل مثلھ، ولو سمعتھ فارس، والروم، والترك،

تفسیر القرآن العظیم،، )ھـ774(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )1(
م، 1999-ھـ 1420الثانیة :طیبة للنشر والتوزیع، ط:امي بن محمد سالمة، دارس:المحقق

.339ص4ج
ولم یلقھ، وسمع عمر بن الخطاب أبو وائل شقیق بن سلمة األسدي؛ أدرك رسول :ھو)2(

، وینظر 476ص 2،ج وفیات األعیانوعثمان وابن عباس وغیرھم رضي اهللا عنھم أجمعین، 
"كتاب ق تفصیل ذلك أنھ لم یل :المؤلف "اإلنابة إلى معرفة المختلف فیھم من الصحابة:

إبراھیم -السید عزت المرسي :المحققون /مكتبة الرشد)/762(عالء الدین بن قلیط مغلطاي
287ص1ج(-محّمد عوض المنقوش:مجدي عبد الخالق الشافعي إشراف-إسماعیل القاضي 

).438:رقم
).560ص1ج(ابن عبد البر صحاباالستیعاب في معرفة األ)3(
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أول من عرف بالبصرة عبد اهللا بن عباس، ":قال)1(عن الحسنو

.)2("قال وكان مثجة كثیر العلم، قال فقرأ سورة البقرة ففسرھا آیة آیة

یرجع إلى ما سمعھ من في التفسیر كغیره من الصحابة،وطریقتھ

في فھم معاني كتاب اهللا فإن لم یتوفر رجع إلى أثر أصحابھ رسول اهللا

لم أزل :قال]4:التحریم[:ن قولھ تعالىكما تبث عنھ ذلك مثل بحثھ ع

حریًصا على أن أسأل عمر عن المرأتین من أزواج رسول اهللا َصلَّى اهللا 

فحّج عمر، وحججت معھ، :قال:َعَلْیِھ َوَسلَّم، اللتین قال اهللا جّل ثناؤه

أتاني فسكبت فلما كان ببعض الطریق عدل عمر، وعدلت معھ بإداوة، ثم

یا أمیر المؤمنین، من المرأتان من أزواج النبّي :ده وتوضأ فقلتعلى ی

َصلَّى اهللا َعَلْیِھ َوَسلَّم اللتان قال اهللا لھما لك یا بن وعجبا:قال عمر:

ھي حفصة :وكره واهللا ما سألھ ولم یكتم، قال:عباس، قال الزھري

.)3(ثم أخذ یسوق الحدیث:وعائشة؛ قال

:ابن عّباس والرأي

إذا لم یجد المسألة في كتاب اهللا و ال في سنَِّة رسول اهللا ان ك

أمعن النظر واالجتھاد واستعان بمعرفتھ صلى اهللا علیھ و سلموال عند صحابة رسول اهللا 

أحوال الخطاب وأسباب النزول ومعرفتھ الواسعة بلغة العرب وشعرھا 

.ونثرھا

:ھـ110(الحسن بن أبى الحسن:ھو )1( یسار البصري ، األنصاري، موالھم أبو سعید ، )
ثقة فقیھ فاضل مشھور ، :مولى زید بن ثابت ، و یقال مولى جابر بن عبد اهللا، قال عنھ الحافظ

.166ص1، ج1357:، رقمتقریب التھذیبو كان یرسل كثیرا و یدلس، 
.367-365ص2،جالطبقات الكبرىابن سعد )2(
.484ص 23،ج تفسیر الطبري)3(
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"قال)1(فقد جاء عن عبید اهللا بن أبي یزید بن عباس إذا سئل اكان :

عن األمر فإن كان في القرآن أخبر بھ وإن لم یكن في القرآن وكان عن 

، أخبر بھ، فإن لم یكن في القرآن وال عن رسول اهللا وكان عن رسول اهللا، 

)2(".اجتھد رأیھأبي بكر وعمر أخبر بھ، فإن لم یكن في شيء من ذلك 

الت القرآن الكریم كما ال یخفى أنھ كان یرجع في كثیر من مجم

وبالخاصة ما أبھم في القصص مما لیس داخًال في دائرة التكلیف إلى أھل 

لكن ، الكتاب بحكم القصص المشتركة بین القرآن و التوراة واإلنجیل

.)3(بشروط معروفة

البن عباس بالتوسع في األخذ عن )4(األستاذ جولدزیھروقد اتھم 

وقد دخل بعض ":أمین في ذلك فقال أحمد األستاذوتبعھ)5(أھل الكتاب

ھؤالء الیھود في اإلسالم،فتسّرب منھم إلى المسلمین كثیر من ھذه 

:عبید اهللا بن أبى یزید المكى ، مولى آل قارظ بن شیبة الكنانى ، حلفاء بنى زھرة، ووثقھ)1(
.502ص1، ج4892:ابن حجر، تقریب التھذیب، رقم

السنن الكبرى ، )ھـ458(رواه البیھقي، أبوبكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي)2(
.115ص 10دار الفكر، ج :، ط للبیھقي

اإلسرائیلیات في التفس یر  "و للمزید في ما یخص اإلسرائیلیات وشروط الروایة، ینظر كتاب 3
وینظ   ر أیض   ًا  1990:، ط4:مكتب   ة وھب   ة، ط :لمحم   د حس   ین ال   ذھبي ،الناش   ر  "والح   دیث

:مكتب  ة الس  نة،ط :محم  د أب  و ش  ھبة، الناش  رل"اإلس  رائیلیات والموض  وعات ف  ي كت  ب التفس  یر "
.ھـ1408:الرابعة 

Ignazإجناس كولد صھر )4( Goldziher مستشرق مجري موسوي یلفظ اسمھ باأللمانیة
م، 1873ورحل إلى سوریة سنة .تعلم في بودابست وبرلین ولیبسیك.إجناتس جولد تسیھر

فلسطین، فمصر، حیث الزم بعض وانتقل إلى .فتعرف بالشیخ طاھر الجزائري وصحبھ مدة
لھ تصانیف .وتوفي بھا)عاصمة المجر(وعین أستاذا في جامعة بودابست .علماء األزھر

باللغات األلمانیة واالنكلیزیة والفرنسیة، في اإلسالم والفقھ اإلسالمي واألدب العربي، ترجم 
فضائح (ن كتاب وجزء كبیر م)دیوان الحطیئة(ومما نشره بالعربیة .بعضھا إلى العربیة

توجیھ النظر إلى علم (وترجم إلى األلمانیة كتاب .المعروف بالمستظھري، للغزالي)الباطنیة
ص 1،ج األعالم للزركلي.للسجستاني، وغیرھما)المعمرین(لطاھر الجزائري، وكتاب )األثر
:یین،طدار المال:عبد الرحمان البدوي، ط.، تألیف دموسوعة المستشرقین:وینظر أیظًا.84

.م1993:الثالثة
عبد الحلیم .، ترجمة دمذاھب التفسیر اإلسالميإجنتس جولد تسھر، :ینظر للمستشرق5

.87م، ص 1955-ھـ1374:النجار، مطبعة السنة المحمدیة
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األخبار،ودخلت في تفسیر القرآن یستكملون بھا الشرح،ولم یتحرج حتى 

إذا :صلى اهللا علیھ و سلمروى أن النبي.كبار الصحابة مثل ابن عباس من أخذ قولھم

ولكن العمل كان على غیر ، )1(تصدِّقوھم وال تكذِّبوھمحدَّثكم أھل الكتاب فال

)2(".وأنھم كانوا یصدِّقونھم وینقلون عنھمذلك،

عن التحقیق لوا من أمرین غلو في الرأي وبعدٍِوھذا االتھام ال یخ

وطمس للحقائق ،فاالتھام بالتوسع ال یتحقق  إال بعد التحقیق والتنقیب في 

ابن عباس عن أھل ینسب إلىلیس كل ما الروایات، فال ریب والشك أن

الكتاب مما أورده أھل التفسیر في كتبھم ھو صحیح، بل ال تخلوا كثیر من 

ومن أسند القول فال عھدة علیھ ولكن الروایات عن الضعف أو الكذب علیھ،

من غیر تحقیق في السند أو ،علیھ حكمالقول وبنىاتبثالعھدة من أ

یل أحمد أمین  حدیث تحِم:واألمر الثاني؛تحقیقالرجوع إلى أھل الشأن وال

على ،)3(إذا حدَّثكم أھل الكتاب فال تصدِّقوھم وال تكذِّبوھم:صلى اهللا علیھ و سلمالنبي

َحدُِّثوا َعْن "فما رواه عنھ أبو ھریرة وّصح صلى اهللا علیھ و سلمنفي العموم وھو القائل 

:صلى اهللا علیھ و سلمرسول اهللا :عن جابر بن عبد اهللا قالو)4(".َبِني ِإْسَراِئیَل َوَلا َحَرَج

)1(."، فإنھ كانت فیھم األعاجیب حدثوا عن بني إسرائیل و ال حرج

.16592:برقممسندهرواه أحمد في )1(
.326م ،ص1989:األنیس ، ط:، طفجر اإلسالممحمد أمین )2(
16592:برقممسندهيرواه أحمد ف)3(
كت  اب العل  م، ب  اب الح  دیث ع  ن بن  ي     رواه أب  و داود ف  ي س  ننھ،من طری  ق أب  ي ھری  رة     )4(

:، وبرقم399ص9،ج10086:، ورواه أحمد في مسنده برقم563، ص3662:إسرائیل، رقم
، وروه ابن أبي شیبة،للحافظ عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة إب راھیم ب ن   469ص9،ج10477

، المص نف، عل ق علی ھ األس تاذ     )ھ ـ 235(أبي بسكر بن أبي شیبة الكوفي العبس ي  عثمان ابن
مكتب الدراسات والبح وث ف ي دار الفك ر،    :سعید اللحام اإلشراف الفني والمراجعة والتصحیح 

.235ص 6أیضًا، ج دار الفكر، أخرجھ عن أبي ھریرة :ط
، 11474:يِّ،رواه أحم  د ف  ي مس  نده، ب  رقم  وج  اء الح  دیث م  ن طری  ق عَ  ْن َأبِ  ي سَ  ِعیٍد اْلخُ  ْدرِ  

.236ص 6، وابن أبي شیبة في مصنفھ،ج 175ص10ج
"َقاَل، َأنَّ النَِّبيَّ وجاء الحدیث من طریق، عبد اهللا بن عمرو  َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آیَ ًة َوحَ دُِّثوا   :

رواه البخ اري ف ي   "مِّ ًدا َفْلَیَتبَ وَّْأ َمْقعَ َدُه مِ ْن النَّ ارِ     َعْن َبِني ِإْسَراِئیَل َوَلا َحَرَج َوَمْن كَ َذَب َعلَ يَّ ُمَتعَ  
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األولى ألحمد أمین الجمع بین الحدیثین حتى یخرج من اإلشكال ف

وھو القائل كما رواه عنھ البخاريابن عباساتھاموِّغ لنفسھ سوكیف ی

َیا َمْعَشَر :َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقاَلَعْن:ندهبسفي صحیحھ

َأْحَدُث اْلُمْسِلِمیَن َكْیَف َتْسَأُلوَن َأْھَل اْلِكَتاِب َوِكَتاُبُكْم الَِّذي ُأْنِزَل َعَلى َنِبیِِّھ 

ُكْم اللَُّھ َأنَّ َأْھَل اْلِكَتاِب َبدَُّلوا َما َكَتَب ْخَباِر ِباللَِّھ َتْقَرُءوَنُھ َلْم ُیَشْب َوَقْد َحدََّثألا

]اآلیة/79:البقرة[اللَُّھ َوَغیَُّروا ِبَأْیِدیِھْم اْلِكَتاَب َفَقاُلوا ُھَو ِمْن ِعْنِد اللَّھ

ْیَنا ِمْنُھْم َرُجًلا َقطُّ َواللَِّھ َما َرَأَالَیْنَھاُكْم َما َجاَءُكْم ِمْن اْلِعْلِم َعْن ُمَساَءَلِتِھْم َوالَأَف

)2(".َیْسَأُلُكْم َعْن الَِّذي ُأْنِزَل َعَلْیُكْم

تزیل وشھادة من صاحبھا لصاحبھا،وجواب شاِففھذا دلیل كاِف

.الواھمبعد عنھ زعم وٌتاالتھامعنھ 

 شأن شخصیة ما، كثَرمة مالحظة كلما عالثولكن ھناك 

:)3(جاء من قول أبي نواسكما منتِسُبَھا

لسَت منھا وال قالمَة ُظفرأیھا المّدعي ُسلیمًا سفاھا

ألحقْت في الھجاء ظلمًا بعمروإنَّما أنت في ُسلیم كواٍو

ففي كتاب الحسن بن المطھر "األستاذ جولدزیھر:قالوفي ذلك 

د عن فضائل علي، یرد ذكر ابن عّباس كثیرًا على أنھ السن)1(الحّلي الشیعي

، ك ذا عن د الترم ذي    3274:صححیھ، في كتاب األنبیاء، َباب َما ُذِكَر َعْن َبِني ِإسْ َراِئیَل، ب رقم   
.2669:في سننھ، َباب َما َجاَء ِفي اْلَحِدیِث َعْن َبِني ِإْسَراِئیَل برقم 

.235ص 6، ج المصنفبة، رواه ابن أبي شی)5(
َباب ال ُیْسَأُل َأْھُل الشِّْرِك َعْن الشََّھاَدِة ، كتاب الشھادات،صحیحھرواه البخاري في )2(

َال َتْسَأُلوا "، وفي كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة، َباب َقْوِل النَِّبيِّ 2539:َوَغْیِرَھا، رقم 
ُكلَّ َیْوٍم :، وفي كتا ب  التوحید، َباب َقْوِل اللَِّھ َتَعاَلى6929:، رقم "َأْھَل اْلِكَتاِب َعْن َشْيٍء 

.7085:، وبرقم 7084:، برقم ُھَو ِفي َشْأٍن 
أبو علي الحسن بن ھانئ بن عبد األول بن الصباح المعروف بأبي نواس الحكمي :ھو)3(

.سان، ونسبتھ إلیھالشاعر المشھور؛ كان جده مولى الجراح بن عبد اهللا الحكمي والي خرا
.95ص 2،ج وفیات األعیان
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، عن ..)2(لھ سھل التستريِماألصلي؛ كما یظھر في الشرح الصوفي الذي َع

طریق عكرمة، على أنھ المصدر األسمى لوجوه التفسر الصوفیة، وھكذا 

.)3("عّد اسمھ في جمیع أدوار النمو األسالمي ضمانًا للحقیقة الدینیة

، وھي منسوبة ومن تلك التفسیرات الّتي اشتھرت عن ابن عباس 

،)4("تنویر المقباس في تفسیر ابن عباس"ھ، تفسیر المسمى إلی

غزیر الَكم، لكن یجب التحرز ، فتراث ابن عّباس )5()817(للفیروزآبادي

والتتبث من تلك التِّي ألصقت فیھ، ولھذا السبب إستحسنُة أن أقف على 

ابعین الذین روو عنھ، حّتى نعرف مدى التلقن وصحة األقل، مرویات التَّ

.ه في الدور األول، من أطوار، الروایة علیھ لقاء

جمال (الحسن بن یوسف بن علي بن محمد بن المطھر الحلي، المعروف بالحلي :ھو)3(
(الدین، أبو منصور منتھى المطلب في الفقھ، النكت :،من تصانیفھ )م1325-ھـ 726)

مان في تفسیر البدیعة في تحریر الذریعة للسید المرتضى في أصول الفقھ، نھج اإلی
؛ وقد رد علیھ ابن تیمیة، 303ص 3ج معجم المؤلفین ،ینظر عمر رضا كحالھ، ...القرآن

.35ص1ج.م2002-ھـ1423:األولى:دار اآلثار، ط:، طمنھاج السُّنة النَّبوّیة
أحد أئمة الصوفیة )م896-ھـ283(سھل بن عبد اهللا بن یونس التستري أبو محمد ،)1(

تفسیر (ین في علوم اإلخالص والریاضیات وعیوب األفعال، لھ كتاب في وعلمائھم والمتكلم
.143ص 3،ج األعالموغیر ذلك، الزركلي، )رقائق المحبین(مختصر، وكتاب )ط-القرآن 

.97/98، ، صمذاھب التفسیر اإلسالميإجنتس جولد تسھر، )3(
، وذكره 502ص1،جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونذكره حاجي خلیفة، )3(

"الزركلي في أعالمھ بصیغة  وینسب للفیروز آبادي،تنویر المقباس في تفسیر ابن عباس ، :
:، ط معجم المفسِّرین، كذا ذكر، عادل نویھض، 146ص 7،ج األعالم، للزركلي "طبع

.651ص2م،ج1984-ھـ 1404:األولى :مؤسسة نویھض الثقافیة، ط 
راھیم بن عمر، أبو طاھر، مجد الدین الشیرازي محمد بن یعقوب بن محمد بن إب)4(

الموسوعة المّیسرة ،146ص /7،ج األعالمللزركلي .من أئمة اللغة واالدب:الفیروزآبادي
.2491ص3، ج3423:، برقمفي تراجم أئمة التفسیر واإلقراء والّنحو واللُّغة
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:عبد اهللا بن عباسعن طرق ال

:تمھید

في العلوم وفي التفسیر ،منذ حداثة سنھابن عباس َةشھرإن 

ع یمن التالمیذ قد ال یكون لھ مثیل في جمبجمٍعىظجعلتھ یحخاصة،

عباس من التتلمذ على ابن على الصحابة، مع حرص كثیر من التابعین 

،في تفسیر كتاب اهللا عز وجلخاصةمعھ مجالس خالل سؤالھم أو عقد 

عرضُت المصحَف على ابن عباس ":كما فعل مجاھد حیث قال رحمھ اهللا

ثالث َعْرضات، من فاتحتھ إلى خاتمتھ، أوِقفھ عند كل آیة منھ وأسأُلھ 

ما جاء ك،فقطومنھم من یسأل بعض ما أشكل علیھ من اآلیات، )1("عنھا

و ؛ )3("الجماع:سألت ابن عباس عن الرفث، فقال":، قال)2(عن التمیمي

:سألت ابن عباس عن قولھ":قال)4(سأل یحیى بن وثَّابأیضًا

.)5("سنة وسبیال:قال]اآلیة/48:المائدة[

كما روى ابعین یكتب ما سمع من ابن عباس بل كان كثیر من التَّ

فيُكْنُت َأْجِلُس ِإَلى اْبِن َعبَّاٍس َفَأْكُتُب :ْبِن ُجَبْیٍر َقاَل مي َعْن َسِعیِد رالدا

وكذلك  روي ،)6(ُظُھوِرِھَمافيالصَِّحیَفِة َحتَّى َتْمَتِلَئ ، ُثمَّ َأْقِلُب َنْعَلىَّ َفَأْكُتُب 

رأیت مجاھًدا یسأل ابن عباس عن تفسیر ":روي عن ابن أبي ُملیكة قال

حتى سألھ عن :اكتب، قال:یقول لھ ابن عباسالقرآن، ومعھ ألواُحھ، ف

.90ص 1،ج تفسیر الطبري)1(
تقریب صدوق، :تمیمي البصري المفسر قال عنھ ابن حجر أربدة ، و یقال أربد ، ال:ھو)2(

.64ص1، ج338:، رقم التھذیب
.130ص 4، ج تفسیر الطبري3
ثقة عابد، :یحیى بن وثاب ، األسدي موالھم ، الكوفي المقرىء، قال عنھ ابن حجر )4(

.368ص2، ج8633:تقریب التھذیب، رقم 
.387ص 10، ج تفسیر الطبري5
.139ص1،ج501:،  رقمالّدارّميسنن6
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وھكذا حدث مع أتباع التابعین فعرفت عنھم صحائف ونسخ ،)1("التفسیر كلِّھ

.)2(تفسیریة كصحیفة علي بن أبي طلحة المشھورة

وكنت في بدایة أمري أعتقد من خالل ما استطعت اإلطالع علیھ 

ا أنھا ال تتجاوز مما طبع قدیما وحدیثحول طرق عبد اهللا بن عباس

ولھذا األمر اھتم بعض ،لكن األمر علي خالف ذلكالعشرین طریقًا،

أحمد عبد اللطیف عایش في .بإخراج طریق واحد مثلما فعلھ دالباحثین،

ومنھم ؛ رسالتھ للماجستیر في جمعھ لصحیفة علي بن أبي طلحة ودراستھا

عادل حسن .ھ دكما فعل،في جزٍء من القرآنمن جمع مرویات ابن عباس

علي في رسالتھ للماجستیر من جمعھ إلى آخر سورة المائدة مع دراسة 

في جمعھ )3(حكمت بن بشیر بن یاسین.وخیر من ذلك ما فعلھ دأسانیدھا ،

المنتخب في األسانید الثابتة *:في كتابھبن عباس عن اطرق الثابتة لل

.یھاإلطالع علمناستطعلمولكن*المرویة عن ابن عباس

ولما كان ھذا البحث یعتمد علي االستشھاد بأقوال ابن عباس 

كان البد من الثتبت من ،م مقارنتھا بحصیلة التراث اللغويثوتفسیراتھ،

ھذا المثال یتضح ب، و الصعوباتوعند التطبیقات ظھرت كثیر من مرویاتھ،

:المقال

.]60:اإلسراء[:ىفي قولھ تعال"رؤیا"تفسیر كلمة –

1
.90ص 1، ج تفسیر الطبري

.سیأتي التكلم عنھا8
الجامعة اإلسالمیة المدینة -ھو أستاذ التفسیر في كلیة القرآن الكریم والدراسات العلیا)3(

التفسیر *ولھ نشاط مشكور في ھذا الباب من تحقیقات وتألیف ومن أعظم ما كتبھ  -المنورة
وھو یقع في أربعة *ة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور الصحیح موسوع

.م1999-ھـ1420:ط-المدینة المنورة-المآثر:مجلدات،ط
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)1(البخاري في صحیحةاء األثر عن ابن عباس كما خرجھ جفقد 

ُأِریھا ھي رؤیا عین ":عن ابن عباس أّنھ قال)2(والطبري في تفسیره

."إلى بیت المقدسلیلة ُأسري بھ، رسول اهللا 

)516(یقول الحریري
درة الغواص في أوھام ":في كتابھ؛)2(

.فالنض وھم من قال سررت برؤیا في معَر؛"الخواص

إشارة إلى مرآه فیوھمون فیھ -ویقولون سررت برؤیا فالن :قولھ

كما وھم أبو الطیب في قولھ لبدر بن عمار وقد سامره ذات لیلة إلى قطع 

من اللیل

ن ِموِنُفي الُجى ِفَلْحؤیاك َأوُرَمَضى اللَّْیُل والَفْضُل الذي َلَك ال َیْمِضي

الغمِض

ة لما ألن العرب تجعل الرؤَیوالصحیح أن یقال سررت برؤیتك 

.)3(یرى في الیقظة والرؤیا لما یرى في المنام

البخاري الذي حكاه عنھمعنى ھذا أن قول ابن عباسو

والطبري مخالف لقول العرب الذي حكاه عنھم الحریري وبھذا ھناك 

:كاآلتياحتماالت 

، وفي كتاب 3675:المعراج برقم:،كتاب فضائل الصحابة، بابصحیح البخاري)1(
تاب القدر، ، وك4439:وما جعلنا الرؤیا التي أریناك إّال فتنةًَ للناس،برقم:اإلسراء، باب/التفسیر

، رقم مسنده، ورواه أحمد في 6239:وما جعلنا الرؤیا التي أریناك إّال فتنةًَ للناس، برقم:باب
.480ص 17،ج تفسیره؛ والطبري في449ص2، ج1917:
أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري البصري الحرامي صاحب )2(

معجم األدباء من كما سلیمان الجبوري، :متھالمقامات، كان أحد أئمة عصره، ینظر ترج
م، 2003:األولى:دار الكتب العلمیة، ط :، طم2002العصر الجاھلي حّتى سنة 

.480ص4ج
درة الغواص في أوھام ، )ھـ516(أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري)3(

م، 1998-ھـ 1418:ولي األ:مؤسسة الكتب الثقافیة، ط :عرفات مطرجي، ط :، تالخواص
"، قال صاحب الحاشیة116ص قولھ الرُّؤیا لما یري في المنام؛ وھٌم وإن كان الغاِلُب فیما :

فكبَّر للرُّؤیا وھشَّ فؤادٌه       :یرى في المنام، إ كثیرًا تأتي الرُّؤیا في الیقظة، ومنھ قول الرَّاعي
116ص".وبشَّر نفساًَ كان قبُل َیُلومھا
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ل ّم؛ و بذلك حعدالتھ أو ضبطھ لخلل فيفي السند احتمال خطأ راٍو

.ابن عباس قوال لم یقل بھ

احتمال خطأ ابن عباس في تفسیر اآلیة.

احتمال خطأ الحریري في نقلھ المعنى عن العرب.

احتمال خطأ الحریري في فھمھ المعنى عن العرب.

المعنیینمستعمًال عند العرب في،اللفظأن یكونحتمالا.

َرى ْفظ الرُّْؤَیا َعَلى َما ُیَواْسُتِدلَّ ِبِھ َعَلى ِإْطَلاق َل":قال ابن حجر

ِإنََّما ُیَقال ُرْؤَیا ِفي :ّي َتَبًعا ِلَغْیِرِه َوَقاُلوا، َوَقْد َأْنَكَرُه اْلَحِریِرِباْلَعْیِن ِفي اْلَیَقَظة

ة َوِممَّْن ِاْسَتْعَمَل الرُّْؤَیا ِفي اْلَیَقَظ.ِفي اْلَیَقَظة َفُیَقال ُرْؤَیة، َوَأمَّا الَِّتي َناماْلَم

"اْلُمَتَنبِّي ِفي َقْولھ  َوَھَذا التَّْفِسیر "َوُرْؤَیاك َأْحَلى ِفي اْلُعُیون ِمْن اْلَغْمض :

.)1("َیُرّد َعَلى َمْن َخطََّأُه

:یجوز أن یكوَن الرُّؤیا في الَیَقظة كقولھ تعالى:)2(قال ابن سیده

.)3(في قول َمن قال إنَّ ذلك األَمر كان في الیَقَظة

)582(لق ابُن َبريِّوع
"على الحریري بقولھ)4( اعلم أنَّ الرؤیا :

تكون في المنام كما ذكر، إالَّ أن العرب قد استعملتھا في الیقظِة، وذلك في 

)90(اعينحِو قول الرَّ
:یصُف ضیفًا طرقھ لیالًَ،)1(

دار الحدیث، :، ابن حجر العسقالني، قدم لھ ورتب أحادیثھ فؤاد عبد الباقي،طالباريفتح)1(
.491ص 8م،ج 1998:ط
إم ام ف ي اللغ ة وآدابھ ا،     :علي بن أحمد بن سیدة اللغوي األندلسي، أب و الحس ن الض ریر،   )2(

القاض ي  عل ي اب ن إس ماعیل وف ي كت اب     :علي بن أحمد وفي كتاب ابن بش كوال :قال الحمیدي 
علي بن محمٍد في نسخة، وفي نسخٍة علي بن إسماعیل فاعتمدنا على م ا ذك ره   :صاعد الجیاني

:، للی  اقوت الحم  وي، رق  ممعج  م األدب  اءالحمی  دي ألن كتاب  ھ أش  ھر، م  ات اب  ن س  یدة باألن  دلس،  
.1648ص4،ج719

ص 1دار الفك ر، ج :، ط، المخص ص أبو الحسن عل ي ب ن إس ماعیل، المع روف اب ن س یده      )3(
441.

عبد اهللا بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار المقدسي، ثم المصري، أبو محمد الش افعي  :ھو4
االختی  ار ف  ي اخ  تالف أئم  ة األمص  ار، اإلیض  اح ف  ي حاش  یة الص  حاح    :اللغ  وي ، م  ن تص  انیفھ 
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َتْزَدھیَھا مرًَّة وُتقیُمھاَمشبوَبًة َعَصَفْت لَھا    صباًَ، رفعت َلُھ

للرُّؤیا، وھشَّ فَؤاُدُه           وبشََّر نْفسًا كاَن َیُلوُمھاَفَكبَّر

:وعلیھ جملة المفسرین، قولھ تعالى -وعلى ھذا ُفسَِّر في التنزیل

]2("]األیة/60:األسراء(.

،لسالمة السند،سقط االحتمال األول،وإذا حللنا االحتماالت السابقة

في زمن االحتجاج اللغوي، ،عربي فصیح،اسعبَّألن ابن ،و أبعدنا الثاني

والمعروف أن معظم ألفاظ ،وجدنا مشكلة السند،نقل الحریريال حظنا وإذا 

أو ،النقل الشفويىوإنما اعتمدت عل،نقلت بدون مراعاة األسانید،العرب

والمھم في أو ما شاع عند من كتب ھذه األلفاظ من العلماء ،،التواتر

إذا جاء أثر یلزمف؛في النقلالحدیثما یشترطھ أھل شتراط اعدم،المسألة

منوخالف بھ ما وصلنا ،لصحابي ما متعلق بشرح أو بیان معنًى لغويٍّ

عصرولكن ُرَواتھ زامُنوا ،وكان ذلك األثر ضعیف السند،المعاجم اللغویة

بھ في یستأنس ، ومما ا ھو الفرق بینھم وبین أھل اللغةفم،االحتجاج اللغويِّ

،ویشرحونھاینقلون بعض أقوالھم ،أنفسھمأھل اللغةنجدناھذه المسألة أن

)370(كما فعل األزھري
:تعالىولھق، فيفي لفظ عسعس:مثًال)3(

للجوھري، التنبیھ واإلیضاح عما وقع في كتاب الصحاح، اللباب على ابن الخشاب من حواشي 
.237ص 1لغواص للحریري، وغیر ذلك، ھدیة العارفین ج درة ا

عبید بن حصین بن معاویة، أبوجندل ، مشھور بالراعي، كان شاعرًا، وكان یم دح یزی د ب ن    5
معج    م الش    عراء المخض    رمین لعزی    زة ف    وال ب    ابتي،:معاوی    ة، وأم    راء بن    ي أمی    ة، ینظ    ر 

.153م، ص1998:األولى :ط -لبنان-،نشره بطرابلسواألمویین
أحمد طھ .د:، تحقیقحواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوھام الخواص6

.م1990-ھـ1411:األولى :ط -القاھرة-مطبعة األمانة:حسانین، ط

محمد بن أحمد األزھري، طلحة بن نوح، ابن األزھر بن نوح حاتم بن سعید بن عبد :ھو)1(
كتاب :یب الشافعي المذھب الھروي،صنفالرحمن، األزھري، أبو منصور، اللغوي األد

كتاب تفسیر ألفاظ، كتاب التقریب في التفسیر، كتاب معرفة الصبح، كتاب التھذیب في اللغة
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:قال مجاھد في قولھ:)1(قال ابن ُجریج"]17/18:التكویر[

]وإلیھ ذھب ھو إدباره :)2(ھو إقبالھ وقال قتادة:لقا]17:التكویر

)4(".)3(الكلبي

اعتمد في نقلھ على مجاھد ،یدل على أن األزھري،فھذا الشاھد

،ولیس باللغة،التفسیر والحدیثبوالمعروف أنھم اشتھروا،وقتادة و الكلبي

،شتھر باللغةادراسة حتى نعلم مدى اعتماد أھل من الوھذه المسألة جدیرة ب

الذین القالئل من علماء اللغة ومن اللطائف أن األزھري؛ بأھل األثر

اعتمدوا على أھل األثر في بیان األلفاظ وخاصة منھا غریب القرآن، وما 

إال لجاللة قدره وسداد منھجھ ومشاركتھ في أظن ذلك التأثیر حاصل،

وھو من كتب تفسیر *التقریب في التفسیر*التفسیر فقد حكي أنھ ألف كتاب

.القرآن

:أنمفسِّرون على اجتمع ال":)1()207(فراءالقالوإتمامًا للفائدة

وكان بعض أصحابنا یزعم أن عسَعَس معناه دنا :قال.معنى عسعس أدبر

:ینشد بیتًاوكان أبو البالد النحوّي؛من أَولھ وأظلم

:، لیاقوت الحموي،رقممعجم األدباء، وغیرھا؛ علل القراءات، كتاب المزني
.2321/2323،ص965

أو الولید المكي الفقیھ المحدث ولد عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج األموي لقرشي :ھو)2(
.كتاب السنن في الحدیث.من تصانیفھ تفسیر القرآن.خمسین ومائة150وتوفي سنة 80سنة 

.329ص 1؛ج ھدیة العارفین
قتادة بن دعامة السدوسي األعمى الحافظ أبو الخطاب أخذ القرآن ومعانیھ وروى عن :ھو)3(

ص 1؛األدنروي؛ج طبقات المفسرینبع عشرة ومائة أنس بن مالك وعن غیرھم توفي سنة س
14.

لإلمام كتاب الضعفاء والمتروكینمحمد بن السائب أبو النضر الكلبي متروك الحدیث، )4(
دار المعرفة :، تحقیق محمود إبراھیم زاید، ط )ھـ303(أحمد بن على بن شعیب النسائي

.231ص1م، ج 1986-ھـ 1406ط األولى -لبنان–بیروت 
، إشراف محمد عوض مرعب، عّلق تھذیب اللغةأبو منصور محمد بن أحمد األزھري، )4(

دار إحیاء :األستاذة فاطمة محمد أصالن، ط:علیھا عمر سالمي، عبد الكریم حامد، تقدیم
.62ص 1م، ج 2001-ھـ1421:األولى:التراث العربي، ط
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كان لھ من َضوِئھ َمْقِبُسعسعَس حتى لو یشاء ادَّنا 

.)2("َرون أن ھذا البیت مصنوعوكانوا َی:قال الفراء؛إذ دنا، فأدغم:ادَّنا:قال

قول أصحابھ تضعیفھمع ،د اعتمد الفراء على قول المفسرینففي ھذا الشاھ

وحكمھ على الشاھد "یزعموكان بعض أصحابنا "بقولھمن أھل اللغة

.الشعري في بیان المعنى أنھ بیت مصنوع

ص إیجاد ضابط في التعامل مع النصو،في ھذا المقامفیصعُب

بل یجب اإللمام بشواھد التفسیر،وأھل ،بین أھل اللغة،المتضاربة

ج االعمل یحتوھذا ،وتحقیق مصادرھا،وتحلیلھا وتنسیق بینھا،الفریقین

.من العلماءلجماعةجھدا كبیرًا

في بیان ،ولما كان موضوع البحث یدور على أقوال ابن عباس

،وخروجا من اإلشكال المطروح، غةومقارنتھا بما كتبھ أھل الل،ألفاظ اللغة

اخترت طریقة أھل التحقیق في بیان رتبة اإلسناد عند ،من ناحیة اإلسناد

كما قمت باستقراء تام إن شاء اهللا في جرد جمیع مرویات ابن ،االستشھاد

من الطبري وقسمتھا عمن روى عن ابن عباس بعنعنة سواء كان عباس 

وقمت بترتیبھا وعدھا كل على ،انفصالأو انقطاع و،بینھم اتصال ولقاء

مع بیان طبقتھ إن ، وزیادة على ذلك ترجمت لكل رآٍه عن ابن عباس،حدتھ

وقبل إیراده صدرنا ھذه ، أو انقطاعھ،لبیان اتصال السنداقتضى ذلك،

.)3(الطرق بمنظومة

ى لبني أسد من أھل الكوفة، وأخذ عن أبوزكریا یحیى بن زیاد الفراء، كان موا:ھو1
.81، ابن األنباري، صنزھة األلباب في طبقة األدباء:الكسائي، وكان إمامًا ثقة ؛ ینظر 

ص 24، ج تفسیره؛ والخبر ذكره أیضًا الطبري في 231ص1، لألزھري، جتھذیب اللغة2
257.

لشیخ محمد بن محمد عبد اهللا الیعقوبي  )3(
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ع        ن ترجم        ان ال        ذكر ف        ي التفس        یر  ف                   أْجوُد الط                   ُرِق ب                   التحریر 

إل              ى عل              ي َقمَ              ِر المص              ابح    نج              ل ص              الحِ َنقْ              ُل معاوی              ةَ 

-أثن         ي علیھ         ا أحم         ُد ب         ن حنب         لِ  -ب          ن أب          ي طلح          ة ع          ن ذا األنب          ِل

فیم             ا رواُه عن             ھ م             ن أخب             ار   وھ           ي الت           ي اعتم           َدھا البخ           اري   

واب         ن أب         ي ح         اتم واب         ن المن         ذر    وھك             ذا نج             ُل جری             ر الطب             ري

طلح         ة م         ن س         لیل عب         اس األب         ي  وبعضُ         ھم نف         ى س         ماع ب         ن أب         ي   

أو ع         ن س         عید ب         ن جبی         ِر الزاھ         ِدل         م َیضِ         ْر إذ ھ         و ع         ن مجاھ         دِ    و

إل     ى عط     ا ب     ن الس     ائب الن     ْدب الكم     ي      ث           م طری           ق ق           یٍس ب           نِ ُمسْ           ِلِم   

ش       رط الص       حیحین بھ       ا ق       د احت       ذي     إل         ى س         عید ب         ن جبی         ر عن         ھ ذي   

نج               ل أب               ي محمّ               د بسَ               نِد    ث           م اب           ن إس           حاق إل           ى محمّ           د

وق      د أخ      رج منھ      ا ب      ن جری      رْ    عن      ھ عكرم        ٍة أو ع        ن س        عید ب        ن ُجَبی        رْ   

والطبران           يُّ اإلم           ام ف           ي الكبی           ْر   وابْ         ن أب         ي ح         اتٍم الحب         ر الكبی         رْ   

وق              د تمیَّ              َز بحس              ِن الس              َندِ  ووص                    فوه بطری                    ٍق جیِّ                    دِ  

األول م                 ا یروی                 ھ إس                 ماعیُل ك               ذاك مم               ا َقبِ               َل الرعی               لُ   

وذا ھ          و الس           دي الكبی           ُر الش           ان  َعنی             ُت نج             َل عاب             د ال             رحمن   

ص       الح أي ع       ن اب       ن عب       اس األب       ي   ي مال           ك أو إل           ى أب           يإل           ى أب           

ومس             لٌم عن             ھ بھ             ذا السَّ             َنِن    ھ          ذا وق          د أخ          رج أھ          ل السُّ          َننِ   

..وعْ             ٌر فمن             ھ ص             الح ومن             ھُ ث           م طری           ُق بْ           ن جُ           َریج عن           ھُ  

ع          ن ذا م          ن المص          ّحح المعتم           ِد    فم           ا روى الحجّ           اُج ع           ن محمّ           د  

یٍج عن         دھم  فی         ھ نظ         رْ الب         ن ج         روم       ا ع       زا َبكْ       ر ب       ن سَ       ْھٍل األغ       رْ     

طریق                    ھ ألنھ                    ا ُمْنَقِطعَ                    ھْ  والَعلَ            ُم الض            ّحاك غی            ر ُمْقِنعَ            ھْ  

بعض               ھُم، بأنّ               ُھ ل               م یلقَ               ُھ   ق             د طعن             وا فیھ             ا وإن وّثق             ھُ   

روٍق ع         ن الض         حاك للض         عف ُأبِ         يوك          ل م          ا رواه ِبشْ          ٌر ع          ن أب          ي 

حك          ى فم          ردوٌد لض          عف الح          اكي   وم             ا جُ             َوْیِبٌر ع             ن الض             حاك     
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ق           د ُوسِ           َمْت طریق           ھ بالض            عفِ   ی             ة الش             ھیر العَ             وفيك             ذا عط

فی        ھ ع        زوا للش        افعي ق        وًال َحسَ        ْن  واب                 ن س                 لیمان، مقات                 ل وإنْ 

فل              م تك              ن طریقُ              ھ مرض              یْھُتعْ               زى ل               ھ م               ذاھب َرِدی               ْھ   

ألن                        ھ م                        تَھم بالكِ                        ْذِبوأض          عف الط          ْرق طری          ق الكلب          ي   

َك ال ال           ذھْب سلس           لُة الك           ذِب تل            وإن ل       ھ الس       دي الص       غیر ق       د َنسَ       بْ   

منھ           ا كمث           ل الثعلب           ي والواح           د    ف           ارُدْد وإن أخ           رج غی           ر واح           دِ   

:)(البیان الواضح في من روى عن ابن عباس

)(اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسماء :ر تراجم الرجال أھم مصاد
لإلمام أبي سعد األنسابدار الكتاب اإلسالمي القاھرة  ؛ :ابن ماكوال ط والكنى واألنساب،

عبد اهللا عمر :، تقدیم وتعلیق)ھـ562(عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني 
:األولى:ط-لبنان–دار الجنان، مركز الخدمات واألبحاث الثقافیة بیروت :البارودي، ط 

لإلمام الحافظ، أبى عبد اهللا محمد بن إسماعیل التاریخ الصغیرم ؛ 1988-ھـ 1408
دار المعرفة بیروت :البخاري تحقیق محمود إبراھیم زاید فھرس أحادیثھ یوسف المرعشي ط 

لإلمام تعجیل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعةم ؛ 1986-ھـ 1406األولى :ط لبنان، –
دار الكتاب :ط )ھـ852(الحافظ أبى الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى سنة 

، أبو التعدیل والتجریح لمن خرج عنھ البخاري في الجامع الصحیح؛ -بیروت لبنان-العربي
أحمد :، دراسة وتحقیق )ھـ474(یوب الباجي المالكي الولید سلیمان بن خلف بن سعد ابن أ

، الحافظ ابن أبى حاتم تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعدیللبزار أستاذ بكلیة اللغة العربیة ؛ 
لإلمام الحافظ شھاب الدین أحمد بن علي بن تھذیب التھذیب؛ )ھـ327المتوفى (الرازي 

ھـ 1404:األولى:فكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط دار ال:، ط )ھـ528(حجر العسقالني 
، اإلمام سیر أعالم النبالء؛ )ھـ742(المزي تھذیب الكمال في أسماء الرجالم ؛ 1984-
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:عبد اهللا بن عّباس إلىصلة تالطرق الم

:، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ)ھـ748(شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي
م ؛ 1993-ھـ 1413:التاسعة:، ط-بیروت -مؤسسة الرسالة:شعیب االرنؤوط ، ط 

لإلمام شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة،
، وحاشیتھ لإلمام برھان الدین أبي الوفاء إبراھیم بن )ھـ748(أحمد بن الذھبي الدمشقي 

محمد عوامة، :، علق علیھما وخرج نصوصھما)ھـ841(محمد سبط ابن العجمي الحلبي 
المملكة -دار القبلة للثقافة اإلسالمیة مؤسسة علوم القرآن :أحمد محمد نمر الخطیب، ط 

لإلمام الكامل في ضعفاء الرجالم ؛ 1992-ھـ 1413:األولى:جدة، ط–العربیة السعودیة 
یحیى ، قرأھا ودققھا على المخطوطات)ھـ365(الحافظ أبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني 

-ھـ 1405الثانیة :الثالثة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ط :مختار غزاوي ، ط
.الثالثة منقحة وبھا تعلیقات وزیادات كثیرة:م،  ط1985

،  )ھـ256(، لإلمام الحافظ محمد بن إسماعیل البخاري المتوفى سنة كتاب التاریخ الكبیر
افظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستي لإلمام الحكتاب الثقاتمحمد ازھر ؛ 

بإعانة وزارة للحكومة العالیة الھندیة تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعید :، ط )ھـ 354(
األولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر :خان مدیر دائرة المعارف العثمانیة، ط 

الصغیر لإلمام الحافظ محمد بن كتاب الضعفاء؛ م 1973-ھـ 1393آباد الدكن الھند 
لإلمام أحمد بن كتاب الضعفاء والمتروكینویلیھ )ھـ256(إسماعیل البخاري المتوفى سنة 

لبنان، ط –تحقیق محمد إبراھیم زاید دار المعرفة بیروت )ھـ303(علي بن شعیب النسائي 
، كتاب الضعفاء الكبیرلبنان ؛ –یروت ب-م دار المعرفة للطباعة1986-ه 1406األولى :

الدكتور عبد :الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقیلي المكي حققھ ووثقھ 
منشورات محمد علي بیضون، ط .لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت :المعطى أمین قلعجي، ط

، حققھ وقدم لھ )ھـ435(ھانيألبي نعیم األصبكتاب الضعفاءم ؛ 1998-ه 1418الثانیة :
كتاب الضعفاء والمتروكیندار الثقافة الدار البیضاء المغرب ؛ :الدكتور فاروق حمادة، ط 

دار :، تحقیق محمود إبراھیم زاید، ط )ھـ303(لإلمام أحمد بن على بن شعیب النسائي
من التاریخ كتاب الكنى جزء م ؛ 1986-ھـ 1406ط األولى -لبنان–المعرفة بیروت 

:،  ط )ھـ256(الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراھیم الجعفي البخاري الكبیر،
:جمیعة دائرة المعارف العثمانیة بعاصمة الدولة االصفیة حیدر آباد الدكن ، ط:األولى ط 

تألیف برھان الدین الحلبي الكشف الحثیث عمن رمي بوضع الحدیثم  ؛ 1941-ھـ 1360
:عالم الكتب مكتبة النھضة العربیة، ط :، حققھ وعلق علیھ صبحي السامرائي، ط )ھـ841(

لإلمام الحافظ المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكینم ؛ 1987-ھـ 1407األولي 
تحقیق محمود إبراھیم زاید ؛ )ھـ354(محمد بن حبان بن احمد أبى حاتم التمیمي البستي 

-ھـ 1405:األولى:مكتبة الدار بالمدینة المنورة، ط :للحافظ العجلي، الناشرتمعرفة الثقا
(، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي میزان االعتدال في نقد الرجالم ؛ 1985
:ط -لبنان–دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت :تحقیق على محمد البجاوي ، ط )ھـ748

.م1963–ھـ 1382األولى 
 ،لیس بالضرورة إذا كان طریق اإلسناد موصوًال في طوره األول، أن الروایة صحیحة

.وال بالضرورة أن الطریق منقطعة في طورھا األول، بأن الروایة غیر صحیحة
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.في تفسیر الطبري راثآ)7(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )1(إبراھیم.1

)83(أبو الجوزاء.2
أثر في تفسیر )21(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)2(

.الطبري

-

.في تفسیر الطبريآثار)6(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )3(أبو الربیع.3

)126(أب  و الزبی  ر المك  ي.4
ف  ي أث  ر)1(ول  ھ.)68(ع  ن اب  ن عب  اس)4(

.تفسیر الطبري

)100(أبو الضَُّحى.5
في تفسیر أثر)14(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)5(

.الطبري

وفي مسندهال یعرف من روى عن ابن عباس اسمھ إبراھیم، سوي روایة الشافعي في )1(
"قالھ ابن حجر بقولھوھذا ما كتابھ األم لإلمام )كتاب األم(والحدیث المذكور مخرج من :

الشافعي في كتاب القرعة والنفقة على األقارب ولفظھ اخبرنا ابن عیینة عن إبراھیم بن أبي 
"خداش بن عتبة بن أبى لھب انھ سمع ابن عباس یقول  للمملوكین  أطعموھم مما تطعمون :

قد تقدم في ترجمة إبراھیم ھذا أن ابن أبى حاتم نسبھ كذلك فقال و...، "وألبسوھم مما تلبسون
ص 280ص 1،ج تعجیل المنفعة:، ینظر"إبراھیم بن أبى خداش بن عتبة بن أبى لھب

وذكر ابن حجر أنھ وقع في نسخة مسند الشافعي .98ص 2ج الجرح والتعدیل:، وینظر.281
رجعت إلى إحدى النسخ المخطوط، :تعتبةبن أبي لھب،اھـ، قلعنإبراھیم بن أبي خداش 
عن عتبة بدل بن عتبة، مخطوط مصور، كتاب القرعة والنفقة على :وھو كما قال ابن حجر 
352:مصر عدد األوراقمخطوطات األزھر الشریف336682:األقارب، رقم النسخة 

.ھـ1277ورقة؛ نسخھ مصطفى أحمد الغمراوي األزھري، في محرم یوم السبت 
:، رقم تقریب التھذیبثقة :لجوزاء أوس بن عبد اهللا الربعي، قال عنھ ابن حجر أبو ا)2(

"، قال ابن حبان 655 .42ص 4،ج ثقات ابن حبان، "قد صحب بن عباس اثنتي عشرة سنة:
"لعلھ الذي قال فیھ الحافظ ابن حجر)1( أبو الربیع المدني،روى عن أبي ھریرة، قال أبو :

.84ص 12، ج تھذیب التھذیب".وذكره ابن حبان في الثقات:لتصالح الحدیث، ق:حاتم
أبو الزبیر المكي اسمھ محمد بن مسلم بن تدرس مولى حكیم بن :قال أحمد بن حنبل )2(

روى عن العبادلة :قال ابن حجر .296ص 1، ج كتاب العلل ومعرفة الرجالحزام، ، 
.390ص 9،ج تھذیب التھذیباألربعة، 

و الضَُّحى مسلم بن صبیح الھمداني معروف بكنیتھ أبو الضَُّحى الكوفي العطار قال أب:ھو)3(
سمع ابن عباس،  سیر أعالم :، قال الّذھبي 7471:، رقم تقریب التھذیبثقة :عنھ الحافظ
.71ص 5النبالء،ج 
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)110(أبو الطفیل.6
في تفسیر آثار)4(؛ ولھ)68(ابن عباسعن)1(

.الطبري

)90(أبو العالیة.7
في تفسیر آثار)8(؛ ولھ)68(ابن عباسعن ،)2(

.الطبري

)127(أبو حصین.8
في تفسیر أثر )2(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )3(

.الطبري

)الطبقة الرابعة(أبو حمزة،.9
أثرًا في )11(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )4(

.تفسیر الطبري

)105(العطاردي،أبو رجاء.10
في آثار)7(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )5(

.في تفسیر الطبري

)85(أبو رزین .11
في تفسیر أثر)26(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )6(

.الطبري

ر في عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمرو بن جحش اللیثي وھو صحابي ذكره ابن عبد الب)4(
:،  برقم اإلنابة في معرفة الصحابةكتاب :؛ ینظر3440:، رقم تقریب التھذیب، إلستعابا

.321/322ص4، ج508
، قال 2134:، رقم تقریب التھذیبثقة :رفیع بن مھران أبو العالیة ، قال عنھ الحافظ:ھو)5(

،ج تھذیب التھذیب.باسوقال علي أیضا سمع من ابن ع.أبو العالیة سمع من عمر،:ابن المدیني
.247ص 3
ثبت ثقة :أبو حصین عثمان بن عاصم بن حصین األسدي الكوفي قال عنھ الحافظ:ھو)6(

الجرح ، 480ص2،ج إكمال الكمالابن عباس، سمع، 5051:، رقم تقریب التھذیبسني، 
.160ص 6،ج والتعدیل

تقریب صدوق لھ أوھام، :الحافظأبو حمزة عمران بن أبي عطاء األسدي موالھم،قال عنھ :ھو)7(
"، قال البخاري 5809:، رقم التھذیب .14ص 2،ج التاریخ الصغیر"أباه وابن عباسسمع :

:أبو رجاء، العطاردي عمران بن ملحان ویقال بن تیم مشھور بكنیتھ قال عنھ الحافظ:ھو)8(
ص 6،ج التعدیلالجرح و:؛ روى عن ابن عباس، ینظر5817:، رقم تقریب التھذیبثقة، 
"، وقال ابن حبان 303 یروى عن وھو شاب ثم أسلم بعد أن قبض رسول أدرك النبي :

.217ص5،ج ثقات ابن حبان، "جماعة من أصحاب رسول اهللا 
أبو رزین األسدي الكوفي مسعود بن مالك، ، مولى أبى وائل األسدي رتبتھ عند ابن حجر :ھو)9(
تھذیب الكمالعبد اهللا بن عباس، :روى عن:، قال المزي 7450:، رقم تقریب التھذیبثقة،:

.477ص 27،ج 
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()الطبقة الثالثة(أبو زمیل.12
في آثار)7(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )1

.تفسیر الطبري

في تفسیر آثار)5(ولھ؛ )68(عن ابن عباس)2(أبو سعید الرقاشّي.13

.الطبري

)104أو 94(أبو سلمة،.14
في آثار)4(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )3(

.تفسیر الطبري

في أثر)60(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )4()90(أبو َظْبَیان.15

.تفسیرالطبري

.في تفسیر الطبريآثار)9(، ولھ)68(عن ابن عباس)5(أبو مالك.16

)106(أبو مجلز.17
في تفسیر آثار )6(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)6(

.الطبري

لیس بھ بأس، :أبو زمیل سماك بن الولید الحنفي الیمامي الكوفي، قال عنھ الحافظ:ھو)1(
ابن سمعأبو زمیل الحنفي سماك بن الولید،:ابن ماكوال:؛ قال 2905:، رقمتقریب التھذیب

.173ص 4ج التاریخ الكبیر؛ وكذا قال البخاري، 93ص 4،ج مالإكمال الكعباس، 
أبو سعید الرقاشّي قیس مولى أبي ساسان حصین بن المنذر الرقاشي، قلیل :ھو)2(

،ج التاریخ الكبیرال أعرفھ، :، قال ابن معین212ص 7،ج الطبقات الكبرى البن سعدالحدیث، 
عقبة یعد في البصریین عن ابن عباس ، قال أحمد ویقال ھو ابن   حصین بن151ص 7

ص 23،ج تفسیر الطبريفي  بالسماع، وجاء التصریح 530ص 4،ج میزان االعتدال
.ھو الموز:الطلح المنضود:ابن عباس یقولسمعأبو سعید الرقاشّي، أنھ"..، قال 112

مھ عبد اهللا ، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزھري ، المدني ، قیل اس:ھو)3(
.9474:، رقم تقریب التھذیبثقة مكثر، :و قیل إسماعیل قال عنھ الحافظ

حصین بن جندب بن عمرو بن الحارث بن وحشي بن مالك بن ربیعة، أبو َظْبَیان:ھو)4(
، تقریب التھذیبثقة :الجنبى الكوفي والد قابوس بن أبى ظبیان المذحجى رتبتھ عند ابن حجر 

وال أظنھ سمع منھ وال أظنھ سمع سلمان حدیث ؛ قال أبو حاتم قد أدرك ابن مسعود1501:رقم 
، 3ص 3ج التاریخ الكبیر:ابن عباس، ینظرثبت لھالعرب وال یثبت لھ سماع من علي والذي 

.327ص 2،ج تھذیب التھذیب:وینظر 
تقریب ثقة، :فظأبو مالك الكوفي غزوان الغفاري معروف بكنیتھ قال عنھ الحا:ھو)5(

حدث عن ابن عباس، :غزوان أبو مالك الغفاري:ابن ماكوال:، قال 6020:، رقم التھذیب
.491ص 1،ج اإلكمال

الحق بن حمید بن سعید، ویقال شعبة السدوسي، :أبو مجلز البصري مشھور بكنیتھ:ھو)6(
9،ج الجرح والتعدیل، روى ابن عباس، 8439:ثقة، تقریب التھذیب، رقم :، قال عنھ الحافظ

.486ص 3،ج األنساب للسمعاني:، وینظر في ما یخص كنیتھ 124ص 



45

)108(أبو نضرة.18
في تفسیر آثار)4(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )1(

.الطبري

)106(بكر بن عبد اهللا المزني.19
في آثار)9(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)2(

.تفسیر الطبري

.أثر في تفسیر الطبري)39(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)3(التمیمي.20

.في تفسیر الطبريآثار)8(؛ ولھ)68(، عن ابن عباس)4(جابر.21

في تفسیر أثر)10(، ولھ)68(ابن عباسعن)5(الحارث بن نوفل.22

.الطبري

()119(حبیب بن أبي ثابت.23
في آثار)8(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )6

.تفسیر الطبري

)100(الحسن بن محمد.24
في آثار)4(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)7(

.تفسیر الطبري

أبو نضرة، مشھور بكنیتھ المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، العوقي، البصري، ،قال :ھو)7(
ص 10، روى عن ابن عباس تھذیب التھذیب،ج 7756:، رقم تقریب التھذیبثقة،:عنھ الحافظ

268.
:، رقم تقریب التھذیبثقة ثبت جلیل، :أبو عبد اهللا البصري قال عنھ ابن حجر:ھو)8(

833.
تقریب صدوق، :أربدة ، و یقال أربد ، التمیمي البصري المفسر قال عنھ ابن حجر )1(

"، قال البخاري 338:، رقم التھذیب 2،ج التاریخ الكبیر، "ابن عباسسمعأربدة التمیمي، :
ابن یجالس، كان "التفسیر "التمیمي البصري، صاحب :"زي ، وقال الم63ص 
.310ص 2،ج تھذیب الكمال،"عباس

أبو الشعثاء الجوفي البصري جابر بن زید األزدي الیحمدي ، ، رتبتھ عند ابن حجر :ھو)2(
التاریخ ابن عباس في الجمع بین الصالتین، سمع، 962:، رقم تقریب التھذیبثقة فقیھ، :

.351ص 4،ج رالكبی
:، رقمتقریب التھذیبالحارث بن نوفل صحابي كانت وفاتھ في آخر خالفة عثمان، :ھو)3(

1166.
ثقة فقیھ جلیل، :أبو یحي الكوفي قیس بن دینار، ویقال ابن ھند ، قال عنھ الحافظ:ھو4

ص 2،ج التاریخ الكبیرابن عباس، سمع:البخاري :، قال 1200:، رقم تقریب التھذیب
313.

أبو محمد المدني الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب القرشي الھاشمي، ، قال عنھ :ھو5
.1412:، رقم تقریب التھذیبثقة فقیھ، :ابن حجر 
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أثرًا في )1(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)1( بن األزورالحكم بن عبد اهللا.25

.تفسیر الطبري

)100(حنش.26
في تفسیر آثار)3(؛ ولھ)68(، عن ابن عباس)2(

.الطبري

أثر في تفسیر )1(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)3(خالد بن دینار.27

.الطبري

أثر في تفسیر )1(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)4(خالس بن عمرو .28

.الطبري

)93(زرارة .29
في تفسیر آثار)6(؛ ولھ)68(، عن ابن عباس)5(

.الطبري

)97(سالم بن أبي الجعد.30
في آثار)3(؛  ولھ)68(عن ابن عباس)6(

.تفسیر الطبري

ال یوجد في كتب الجرح والتعدیل فیما أعلم من اسمھ الحكم بن عبد اهللا بن األزور، وأظنھ 6
، الحكم بن عبد اهللا بن االعرج 332ص 2،ج اریخ الكبیرالتكما جاء في :تحریف وصوابھ 

.ابن عباسسمععم حاجب بن عمر الثقفى 
، 1724:، رقم تقریب التھذیبثقة، :أبو راشدین الصنعاني عبد اهللا قال عنھ الحافظ:ھو7

، حنش بن عبد اهللا الصنعانى السباءى روى عن 291ص 3،ج الجرح والتعدیلوجاء في  كتاب 
.س ابن عبا

خال د ب ن   :أب و خل دة البص ري الخیاط،ق ال البخ اري      )من صغار الت ابعین (خالد بن دینار :ھو8
.147ص 3دینار عن ابن عباس، التاریخ الكبیر،ج 

اآلجري، أبا داود سؤاالت، أبي عبید ثقة ثقة،:سئل أبو داود عن خالس فقال :قال اآلجري9
األولى :ط -لبنان -مؤسسة الریان، بیروت :سلیمان بن األشعث السجستاني، اآلجري، ط 

ص 1،ج -مكة المكرمة -م، مكتبة دار االستقامة المملكة العربیة السعودیة 1997ھـ 1418
،227ص 3،ج التاریخ الكبیرعمارا وعائشة، سمع، وذكر البخاري أنھ431

:، رقم قریب التھذیبتثقة عابد، :زرارة بن أوفى العامري الحرشي، قال عنھ الحافظ:ھو)1(
سیر أعالم عمران بن حصین، وأبا ھریرة، وابن عباس، سمع:الّذھبي :، قال 2192
.516ص 4،ج النبالء

، تقریب التھذیبثقة، :سالم بن أبي الجعد قال عنھ الحافظرافع الغطفاني األشجعي،:ھو)2(
.عباس، روى عن ابن 181ص 4،ج الجرح والتعدیل:، جاء في2385:رقم 
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)95(سعید بن جبیر.31
أثرًا في )573(؛ ولھ)68(، عن ابن عباس)1(

.تفسیر الطبري

تفسیر في آثار)4(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)2(سلیم بن عبد السلولي.32

.الطبري

في تفسیر آثار )3(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )3(سلیمان بن قتة.33

.الطبري

أثر في تفسیر )2(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)4(شعبة مولى ابن عباس.34

.الطبري

-

)100(الشعبي .35
أثر في تفسیر )16(؛ ولھ)68(،  عن ابن عباس)1(

.الطبري

، كان ابن عباس إذا أتاه أھل 2515:، رقم تقریب التھذیبثقة ثبت، :قال عنھ الحافظ)3(
ص 4،ج تھذیب التھذیبالكوفة یستفتونھ یقول ألیس فیكم ابن أم الدھماء یعني سعید بن جبیر، 

11.
"، ویقال"سلیم بن عبد السلولي:قال أحمد شاكر)4( رجم في مت.، كوفي"سلیم بن عبد اهللا:

، قال 163:، وتعجیل المنفعة2/1/212، وابن أبي حاتم 2/2/127الكبیر للبخاري 
"البخاري وأبو حاتم ، وزاد الحافظ في تعجیل "روى عن حذیفة ، روى عنھ أبو إسحاق السبیعي:

"وقال".فقط"المنفعة ، ھم كوفي ثقة:شھد غزوة طبرستان ، وقال العجلي:وثقھ ابن حبان وقال:
ھذا وقد ".ثقات ، سلولیون ، كوفیون.سلیم بن عبد ، وعمارة بن عبد ، وزید بن عبد:ثالثة إخوة

أفادنا إسناد الطبري والبیھقي ، أنھ روى أیًضا عن غیر حذیفة من الصحابة ، روى عن ابن 
.56ص 8،ج تفسیر الطبريعباس أیًضا كما تسمع، 

"سلیمان بن َقتَّة:، فقالفي طبقات القراءغایة النھایة ذكره ابن الجزري، في )5( موالھم :
،نشر "البصري ثقة، عرض على ابن عباس ثالث عرضات، وعرض علیھ عاصم الجحدري

وذكره ابن حبان .314ص1ھـ،ج1402الثالثة، :ط-بیروت-دار الكتب العلمیة:برجستراسر،ط 
؛ وقال الّذھبي 311ص 4ج ،ثقات ابن حبان"وكان شاعرا یروى عن بن عباس:"وقالثقاتھفي 
" تعجیل :؛ وسماه ابن حجر في596ص 4،ج سیر أعالم النبالء، "ختمة على ابن عباسعرض:

.،سلیمان بن قنة، بالنون في قنة167ص 1،ج المنفعة
شعبة بن دینار القرشي الھاشمي، أبو عبد اهللا، و یقال أبو :شعبة مولى ابن عباس ھو:ھو)6(

، رقم تقریب التھذیبصدوق سيء الحفظ، :ن عباس رتبتھ عند ابن حجر یحیى، المدني مولى اب
، شعبة مولى عبد اهللا بن عباس 243ص 4،ج التاریخ الكبیر:، قال البخاري في3089:

.ابن عباسسمعالھاشمي، 
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)112(شھر ب ن َحْوش ب  .36
أث ر ف ي   )16(؛ ول ھ )68(ع ن اب ن عب اس   )2(

.تفسیر الطبري

ف  ي تفس  یر  آث  ار)4(ع  ن اب  ن عب  اس؛ ول  ھ  )3(ص  الح م  ولى التوأم  ة .37

.الطبري

)106(طاووس.38
أثر في تفسیر )22(؛ ولھ)68(، عن ابن عباس)4(

.الطبري

)الطبقة الثالثة(عباس بن عبد الرحمن مولى بني ھاشم.39
ابن ؛ عن )5(

.أثر في تفسیر الطبري)1(، ولھ)68(عباس

)130(ن بن معاویةعبد الرحم.40
أثر )2(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)6(

.في تفسیر الطبري

في أثر)21(ولھ؛)68(عن ابن عباس، )7(عبد اهللا بن أبي الھدیل.41

.تفسیر الطبري

ثقة مشھور :عامر بن شراحیل ، أبو عمرو الكوفي، قال عنھ الحافظ:الشعبي ھو:ھو)1(
، قال العجلى سمع من ثمانیة وأربعین من الصحابة وھو 3417:التھذیب، رقم فقیھ، تقریب 

سیر حدث عن ابن عباس، :؛ قال الّذھبي59ص 5أكبر من أبي إسحاق تھذیب التھذیب،ج 
.296ص 4،ج أعالم النبالء

تقریب األشعري الشامي قال عنھ الحافظ صدوق كثیر اإلرسال و األوھام،:ھو)2(
.3132:قم، رالتھذیب

صالح بن نبھان وھو صالح بن أبى صالح مولى التوأمة بنت أمیة بن :قال البخاري :ھو)3(
.291ص 4،ج التاریخ الكبیرأبا ھریرة وزید بن خالد وابن عباس، سمعخلف القرشي، 

ثقة فقیھ :طاووس بن كیسان الیماني، أبو عبد الرحمن الحمیري، قال عنھ الحافظ:ھو)4(
من  ابن عباس، والزمھ مدة، وھو معدود في سمع، 3323:، رقم تقریب التھذیبل، فاض

.39ص 5،ج سیر أعالم النبالءكبراء أصحابھ، 
:، قال بن أبي حاتم الرازي 3518:، رقم تقریب التھذیبمستور، :قال عنھ الحافظ)5(

مخبر وكندیر عباس بن عبد الرحمن مولى بنى ھاشم روى عن ابى ھریرة وابن عباس وذى
.211ص 6،ج الجرح والتعدیلبن سعید روى عنھ داود بن ابى ھند سمعت ابى یقول ذلك، 

ل یس  :صدوق سیئ الحف ظ وق ال اإلم ام مال ك    :أبو الحویرث األنصاري قال عنھ الحافظ:ھو)6(
روى ع ن اب ن   :؛ ق ال ال رازي   4487:، رق م  تقری ب التھ ذیب  ، الض عفاء في :بثقة،وأورده الذھبي

.284ص 5،ج الجرح والتعدیلاس وعلي بن الحسین ونافع بن جبیر، عب
، روى 4080:ثقة، تقریب التھذیب، رقم :أبو المغیرة الكوفي قال عنھ ابن حجر :ھو)7(

، عن بالسماع، وقد أفاذت روایة الطبري 196ص 5،ج الجرح والتعدیلعن ابن مسعود، 
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)117(عبد اهللا بن أبي ملیكة.42
أثر )12(؛ ولھ)68(عن ابن عباس، )1(

.في تفسیر الطبري

في تفسیر آثار)4(ولھ؛)68(عن ابن عباس، )2(عبد اهللا بن ربیعة.43

.الطبري

)94(عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود.44
؛ )68(عن ابن عباس)3(

.أثر في تفسیر الطبري)1(ولھ

)113(عبد اهللا بن عبید بن عمیر.45
آثار)3(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)4(

.في تفسیر الطبري

)126(عبید اهللا بن أبي یزید.46
أثر في )1(؛ ولھ)68(ابن عباس، عن )5(

.تفسیر الطبري

)105(عبید بن حنین.47
أثر في تفسیر )1(؛ ولھ)68(ابن عباسعن ،)1(

.الطبري

في تفسیر أثر)1(ولھ؛)68(عن ابن عباس، )2(عثمان بن حاضر.48

.الطبري

وجد یعقوب ریح قمیص یوسف من :عباس یقولابن سمعت:عبد اهللا بن أبي الھذیل ، قال
.250ص 16،ج تفسیر الطبري.مسیرة ثمان لیال

.قال أبو زرعھ وأبو حاتم ھو مكي ثقة:الجرح والتعدیلجاء في )8(
عبد اهللا بن ربیعة بن فرقد السلمي الكوفي ذكر في الصحابة، و نفاه أبو حاتم، وجعلھ :ھو)1(

:فیھم، برقم اإلبانة إلى معرفة الصحابة المختلففصیل ذلك في ابن حبان في ثقاتھ، ینظر ت
.342،ص555

ابن سمعأبو عبد اهللا :، قال ابن أبي حاتم4840:، رقمالتقریبثقة فقیھ، :قال ابن حجر)2(
.319ص 5،ج الجرح والتعدیلعباس سمعت أبي یقول ذلك، 

، روى عن 3824:، رقمیب التھذیبتقرثقة، :أبو ھاشم المكي قال عنھ ابن حجر:ھو)3(
.143ص 5،ج التاریخ الكبیرابن عمر وسمع اباه، 

ثقة، :عبید اهللا بن أبى یزید المكي، مولى آل قارظ بن شیبة الكناني، قال عنھ ابن حجر )4(
،عن عبید اهللا 110ص 9في تفسیر الطبري،ج بالسماع ، وصرح 4892:، رقم تقریب التھذیب
.كنت أنا وأمي من المستضعفین من النساء والولدان:ابن عباس یقولسمعت :بن أبي یزید قال
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)94(عطاء بن یسار.49
أثر في تفسیر )1(ولھ؛)68(عن ابن عّباس،)3(

.الطبري

)111(عطی  ة الع  وفي.50
ف  ي أث  ر)467(؛ ول  ھ )68(س، ع  ن اب  ن عب  ا)4(

.تفسیر الطبري

-

)104(عكرمة،.51
أثر في تفسیر )466(ولھ؛)68(عن ابن عّباس،)5(

.الطبري

)120(عمار بن أبي عمار.52
في آثار )7(ولھ؛)68(ابن عباسعن ، )6(

.تفسیر الطبري

أثر في تفسیر )16(ولھ؛)68(ابن عباسعن )1(عمران بن الحارث.53

.الطبري

:، رقمتقریب التھذیبثقة،  :عبید بن حنین المدني أبو عبد اهللا قال عنھ الحافظ:ھو)5(
التاریخ ابن عباس، سمعت :قال یحیى بن سعید سمعت عبید بن حنین:البخاري:، قال4912
.446ص 5، ج الكبیر

:عثمان بن حاضر الحمیري، ویقال األزدي وثقھ أبو زرعة قال عنھ ابن حجر :ھو)6(
،ج التاریخ الكبیر:ابن عباس، ینظرسمع:، ثبت أنھ 5017:، رقم تقریب التھذیبصدوق، 

217ص 6
ثقة، :عطاء بن یسار الھاللي، أبو محمد مولى میمونة أخرج لھ الستة قال عنھ ابن حجر:ھو)7(

؛ أخرج لھ 338ص 6،ج الجرح والتعدیل، روى عن ابن عباس، 5178:، رقملتھذیبتقریب ا
صلى ،  حدیث عن عطاء بن یسار عن ابن عباس أن النبي 362ص 1،ج التاریخھ الكبیر:البخاري 

".شر الناس الذى یسأل باهللا وال یعطى:"قال اهللا علیھ و سلم
:الكوفي،أبو الحسن،قال عبد اهللا بن أحمد عطیة بن سعد بن جنادة، العوفي القیسي:ھو)8(

سمعت أبي ذكر عطیة العوفي فقال ھو ضعیف، الحدیث قال أبي بلغني أن عطیة كان یأتي 
.548ص 1،ج العللالكلبي فیأخذ عنھ، 

عكرمة القرشي الھاشمي، أبو عبد اهللا المدني، مولى ابن عباس أصلھ من البربر من :ھو)1(
، تقریب التھذیبثقة ثبت عالم بالتفسیر عن ابن عباس، :ند ابن حجر أھل المغرب، رتبتھ ع

.5251:رقم 
:؛ قال 5421:، رقم تقریب التھذیبصدوق، :عمار بن أبي عمار قال عنھ الحافظ:ھو)2(

لما مات زید بن ثابت :حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال اخبرنا عمار بن ابى عمار:البخاري 
3،ج التاریخ الكبیرھذا ذھاب العلماء دفن الیوم علم كثیر، :عباس في ظل فقالجلسنا إلى ابن

.381ص 
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أثرًا في تفسیر )1(ولھ؛)68(عن ابن عباس)2(يعمرو العنبر.54

.الطبري

أثر في )21(ولھ؛ )68(عن ابن عباس)3()126(َعمرو بن دینار.55

.تفسیر الطبري

أثر في تفسیر )11(ولھ؛)68(ابن عباسعن )4(عمرو بن سفیان.56

.الطبري

في تفسیر أثر)1(ولھ؛)68(ابن عباسعن )5(عمیر بن تمیم الثعلبي.57

.الطبري

في تفسیر أثر)1(ولھ؛)68(عن ابن عباس، )6(عمیر بن مریم .58

.الطبري

)104(عمیر مولى ابن عباس.59
)6(ولھ؛)68(عن ابن عباس)68(، )1(

.أثر في تفسیر الطبري

، تقریب التھذیبثقة، :عمران بن الحارث السلمي، أوالحكم الكوفي، قال عنھ الحافظ:ھو)3(
،ج الجرح والتعدیل، 411ص 6،ج التاریخ الكبیر؛ روى عن ابن عباس، 5791:رقم 

، عن عمران بن 415ص 2،ج تفسیر الطبريلقاء مع ابن عباس كما في ، وقد تبث ال296ص6
.من أین جئت؟:بینا نحن عند ابن عباس، إذ جاءه رجل فقال لھ ابن عباس:الحارث قال

.، روى عن ابن عباس 271ص 6،ج الجرح والتعدیل:عمرو العنبري جاء في:ھو)4(
عمرو بن دینار :؛ قال البخاري 5649:رقم ثقة ثبت، تقریب التھذیب، :قال عنھ الحافظ)5(

.328ص 6أبو محمد المكي األثرم مولى ابن باذام ، سمع ابن عباس التاریخ الكبیر،ج 
ابن سمع؛ 5668:، رقم تقریب التھذیبمقبول، :َعمرو بن دینار قال عنھ الحافظ:ھو)6(

.334ص 6،ج التاریخ الكبیرعباس، 
، ھكذا في "عمیر بن تمیم الثعلبي :بي قال أحمد شاكرعمیر بن تمیم الثعل:ھو)7(

عمیر بن "في 3/1/378الجرح والتعدیلالمخطوطة أیضا ، لم أجد لھ ترجمة في غیر 
.عمیر بن قثم التغلبي "وقال المعلق إنھ في إحدى النسخ .بالقاف "قمیم الثعلبي  وفي الثقات "

(بن أبي حاتم ، وقال ا"بن تمیم "والكنى للدوالبي  أبو "قال یحیى بن سعید ، وأبو نعیم ، ھو :
.، روى عن ابن عباس"أبو تھلل "ھو :، وقال وكیع "ھالل الطائي 

جاء ھكذا في الطبري وصوب أحمد شاكر االسم بروایة البیھقي وھو في األصل ھبیرة )8(
،روى عن علي 8180:، رقم تقریب التھذیبال بأس بھ، :بن یریم، قال عنھ ابن حجر 

.23ص11،ج تھذیب التھذیبوطلحة وابن مسعود والحسن بن علي وابن عباس، 
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أثر في )10(ولھ؛)68(عن ابن عباس، )2(عنترة بن عبد الرحمن.60

.تفسیر الطبري

)106(القاسم بن محمد.61
في تفسیر آثار)5(ولھ؛)68(ابن عباسعن ، )3(

.الطبري

)وبضع عشرة100(قتادة.62
أثر في )25(ولھ؛)68(، عن ابن عباس)4(

.تفسیر الطبري

أثر في تفسیر )12(ولھ؛)68(ابن عباسعن )5(قیس بن كركم.63

.الطبري

أثر في )2(؛  ولھ)68(عن ابن عباس)6()98(كریب بن أبى مسلم.64

.تفسیر الطبري

)101(مجاھد.65
أثر في تفسیر )162(ولھ؛)68(ن عباسعن اب)1(

.الطبري

عمیر مولى ابن عباس ھو عمیر بن عبد اهللا الھاللي، مولى أم الفضل، قال عنھ ابن :ھو)1(
، عمیر بن عبد اهللا الھاللي عن موالتھ أم الفضل وابن 5835:، رقم تقریب التھذیبثقة، :حجر 

.97ص 2،ج الكاشف من لھ روایة في الكتب الستةعباس،
وھم من زعم :ثقة، وقال :عنترة بن عبد الرحمن كنیتھ أبو وكیع قال عنھ ابن حجر:ھو)2(

عنترة بن عبد الرحمن كوفى تابعي ثقة، :العجلي :، قال 5861:، رقمتقریبأن لھ صحبة، 
.195ص 2،ج معرفة الثقات

بن أبي بكر الصدیق أبو محمد، ویقال أبو عبد الرحمن قال عنھ القاسم بن محمد:ھو)3(
.6166:، رقم تقریب التھذیبثقة، :الحافظ

، رقم تقریب التھذیبثقة ثبت، :قتادة بن دعامة السدوسي أو الخطاب قال عنھ الحافظ:ھو)4(
:6199.
وي عنھ إال ، وقال یروي عن ابن عباس، ولم یر312ص 5وثقھ ابن حبان في ثقاتھ، ج )5(

، عن قیس بن 415ص 22،ج تفسیر الطبريفي بالسماعأبو إسحاق السبیعي، وصِرح 
الذي یسأل، :السائل:قال)ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم (سألت ابن عباس عن قولھ:كركم، قال
.المحارف الذي لیس لھ في اإلسالم سھم:والمحروم

موالھم أبو رشدین الحجازي المدني ، مولى كریب بن أبى مسلم القرشي الھاشمي :ھو)6(
:، قال البخاري في6334:، رقم تقریب التھذیبثقة، :عبد اهللا بن عباس قال عنھ ابن حجر 

.337ص 3،ج التاریخ الكبیرابن عباس وأباه،سمع 
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أثر ف ي تفس یر   )2(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)2(محمد بن أبي موسى.66

.الطبري

)3(ولھ؛)68(عن ابن عباس)3(بن علىمحمد بن عمرو بن الحسن.67

.في تفسیر الطبريآثار

أثر في تفسیر )1(ولھ؛)68(عن ابن عباس)4(مروان األصغر.68

.الطبري

أثر في تفسیر )1(ولھ؛)68(عن ابن عباس،)5(ن َنْسطاسمسلم ب.69

..الطبري

)113(معاویة بن قرة.70
أثر ف ي تفس یر   )1(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)6(

.الطبري

أث ر ف ي تفس یر    )2(؛ ول ھ )68(ع ن اب ن عب اس   )1(المغیرة بن عثم ان .71

.الطبري

ثقة إمام في التفسیر وفي العلم، قال:مجاھد بن جبیر المكي المخزومي وقال عنھ الحافظ:ھو)7(
تھذیب القرآن على ابن عباس ثالثین مرة، عرضتسمعت مجاھدا یقول :الفضل بن میمون

.39ص 10،ج التھذیب
وآت ذا القربى (محمد بن ابى موسى عن ابن عباس :تاریخھ الكبیرأخرج لھ البخاري في )8(

.236ص 1، ج )حقھ

ھاشمي، قال عنھ ابن حجر محمد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبى طالب القرشي، ال:ھو)1(
، روى عن عمة أبیھ زینب بنت علي وابن عباس وجابر، 6960:، رقم تقریب التھذیبثقة، :

.329ص 9،ج تھذیب التھذیب
مروان بن أبي الجنوب بن مروان بن أبي :،ھو481ص 8،ج سیر أعالم النبالءجاء في )2(

،أبو خلف بصرى 271ص 8،ج لالجرح والتعدیحفصة، من فحول الشعراء في زمانھ، وفي 
.روى عن ابن عمر وانس بن مالك

مسلم بن نسطاس، :، 197ص 8،ج الجرح والتعدیللم أجد لھ ترجمة وإنما ذكر في )3(
ص 7،ج التاریخ الكبیرروى عن على بن أبى طالب رضي اهللا عنھ سمعت أبى یقول ذلك؛  و

274.

:معاویة بن قرة، قال:ثقة، وقال :معینقال معاویة بن صالح، عن یحیى بن:قال المزي )4(
إذا كان یوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من صالح ثیابھم، أدركت ثالثین من أصحاب محمد 

ومسوا من طیب نسائھم، ثم أتوا الجمعة فصلوا ركعتین، ثم جلسوا یبثون العلم والسنة، حتى 
.213ص /212ص 28، ج 6065:، رقم تھذیب الكمالیخرج اإلمام؛ 



54

)101(سمقِم.72
.أثر في تفسیر الطبري)54(ولھ؛)68(عن ابن عباس)2(

في تفسیر آثار )3(ولھ؛)68(عن ابن عباس، )3(جدة بن نفیع الحنفين.73

.الطبري

)الطبقة الثالثة(ھالل بن یساف.74
في آثار)4(ولھ؛)68(ابن عباسعن ،)4(

.تفسیر الطبري

أثر في تفسیر )1(، ولھ)68(عن ابن عباس،)5(یحیى بن وثَّاب.75

.الطبري

.أثر في تفسیر الطبري)1(ولھ؛)6()68(یزید الباھلي عن ابن عباس.76

)103(یزید بن األصم.77
في تفسیر آثار)7(ولھ؛)68(ابن عباسعن )1(

.الطبري

، تفسیر الطبريمن ابن عباس، كما جاء في بالسماعلم أجد لھ ترجمة، لكن صرح )5(
، المغیرة بن عثمان بن عبد اهللا تفسیر ابن كثیر، وجاء بتصریح اسمھ كامالًَ في 170ص18ج

.222ص 5الثقفي،ج 
، 7736:، رقم تقریب التھذیبصدوق، :ِمقسم بن بجرة، ویقال نجدة، قال عنھ الحافظ:ھو)6(

.33ص 8،ج التاریخ الكبیرابن عباس، سمع:البخاري :قال 
ثقة  وھو سھو منھ رحمھ اهللا، وإنما ھو مجھول كما ذكر ذلك الحافظ :قال عنھ أحمد شاكر)7(

نجدة بن نفیع الحنفي، عن ابن عباس، ال یعرف، :، قال الّذھبي7993:برقم التقریبفي 
.245ص 4،ج میزان االعتدال

، لم 8281:، رقمالتقریبثقة، :ھالل بن یساف أبو الحسن الكوفي، قال عنھ الحافظ:ھو)8(
یذكر المزي أنھ روى عن ابن عباس، لكن یستفاد من روایة الطبري، أنھ وقع لقاء، كما جاء 

"تفسیرهفي  .212ص 18، ج "حاضرسأل ابن عباس كعبا وأنا :عن ھالل بن یساف، قال:
اب األسدي،  الكوفي القاريء، العابد أحد األعالم، مولى بني أسد، روى یحیى بن وثَّ:ھو)1(

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن :عن ابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنھم ینظر
بشار عواد :، تحقیقمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، )748(قایماز الذھبي 

:األولى :ط-بیروت-مؤسسة الرسالة:دي عباس، طصالح مھ,شعیب األرناؤوط ,معروف
.8633:، رقمتقریبثقة عابد، :؛ قال عنھ الحافظ62ص1ھـ، ج1404

، تفسیرالطبريیزید الباھلي والظاھر، أنھ لقي ابن عباس كما جاء في :لم أعرف من ھو)2(
روایة، أیضًا ؛وجاءت ال394ص 19سألت عبد اهللا بن عباس، ج :ثني یزید الباھلي، قال:قال
:األجالء، ط :،الطبري راجعھ وصححھ وضبطھ نخبة من العلماءتاریخِھ األمم والملوكفي 

.229ص 1ج -لبنان–مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت 
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.في تفسیر الطبريأثر)1(ولھ؛)68(ابن عباس، عن )2(َیْعلى بن أمیة.78

)106(یوسف المكي.79
في تفسیر آثار)4(ولھ؛)68(ابن عباس، عن)3(

.الطبري

أثر في تفسیر )14(ولھ؛ )68(ابن عباسعن )4(یوسف بن مھران.80

.الطبري

:عبد اهللا بن عّباس إلىصلة ّتالطرق  الغیر الم

، روى 8661:، رقمتقریبثقة، :یزید بن األصم أبو عوف الكوفي قال عنھ الحافظ:ھو)3(
.15ص9،ج تھذیب الكمالعن ابن عباس، 

َیْعلى بن أمیة صحابي، ینسب حینًا إلى أبیھ وحیناًَ إلى أمھ، أسلم یوم الفتح، :ھو)4(
.354ص2ج2827:، ابن البر، رقماإلستعاب

:، رقمتقریبثقة، :یوسف بن ماھك بن بھزاد الفارسي المكي قال عنھ الحافظ:ھو)5(
،ج التاریخ الكبیروابن عباس، أم ھانئ سمع یوسف بن ماھك المكي :؛ قال البخاري 8888

.375ص 8
لین الحدیث ووثقھ ابن معین،كما أجمع أھل الجرح والتعدیل أنھ لم یروي :قال عنھ الحافظ)6(

ص 8،ج التاریخ الكبیر؛ روى عن ابن عباس، 8896:، رقمتقریبعنھ إال علي بن زید، 
375.



56

)150(اب  ن جُ  ریج.81
أث  ر ف  ي تفس  یر )158(؛ ول  ھ)68(ع  ن اب  ن عب  اس)1(

.الطبري

)110(اب  ن س  یرین .82
ف  ي تفس  یر  آث  ار)5(؛ ول  ھ)68(اب  ن عب  اس ع  ن )2(

.الطبري

)150(اب  ن ع   ون .83
أث  ر ف   ي تفس   یر  )1(؛ ول   ھ)68(اب   ن عب  اس ع  ن  )3(

.الطبري

)الطبق   ة الثالث   ة(م   ولى أّم ھ   انئأب   و ص   الح،.84
؛ )68(ع   ن اب   ن عب   اس)4(

.أثر في تفسیر الطبري)22(ولھ

)الطبقة الرابعة(أبو نصر.85
ر في تفسیر اثآ)7(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )5(

.الطبري

)127(ثاب  ت البن  اني.86
أث  ر ف  ي تفس  یر  )1(؛ ول  ھ)68(اب  ن عب  اسع  ن )6(

.الطبري

تقری ب  ثق ة فقی ھ فاض ل،    :ح افظ عبد المل ك ب ن عب د العزی ز ب ن ج ریج القرش ي ق ال عن ھ ال         )1(
.482ص1، ج4695:، رقم التھذیب

ثق ة ثب ت كبی ر الق در تقری ب      :محمد بن سیرین األنصاري قال عنھ الحافظ:ابن سیرین ھو)2(
..اهللا بن أحمد عن أبیھقال عبد.6679:التھذیب، رقم  من ابن عب اس ش یئا كلھ ا    لم یسمع و:

اب ن س یرین   ل م یس مع  علي بن المدیني ویحیى بن مع ین  وقال :یقول نبئت عن ابن عباس؛ قلت
192ص 9،ج تھذیب التھذیب.من ابن عباس شیئا

ثق ة ثب ت   :عبد اهللا بن عون أرطبان المزن ي، أب و ع ون البص ري، ق ال عن ھ الح افظ       :ھو)3(
3897:، رقم تقریب التھذیبفاضل، 

باذام :ابن حبان :، قال 7450:، رقم تقریب التھذیبضعیف یرسل :قال عنھ الحافظ)4(
ولم أبو صالح مولى أم ھاني بنت أبى طالب أخت على بن أبى طالب، یحدث عن ابن عباس 

، 185ص 1،ج المجروحین، روى عنھ الكلبى، تركھ یحیى القطان وابن مھدي، یسمع منھ
.156ص 1،ج تفسیر الطبري:لكن وثقھ أحمد شاكر، ینظر 

10117،:، رقم تقریب التھذیبمجھول :صري قال عنھ الحافظ أبو نصر األسدي الب:ھو)5(
34،ج تھذیب الكمالوثقھ أبو زرعة، لسان المیزانوھذا منھ سھوًا رحمھ اهللا فقد قال عنھ في 

من ابن عباس وقال أبو زرعة أبو نصر األسدي الذي لم یعرف سماعھ:قال البخاري.343ص 
.یروي عن ابن عباس ثقة

ثقة :ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري قال عنھ الحافظ:ت البناني ھوثاب:ھو)6(
906:، رقم تقریب التھذیبعابد، 
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)135(ر ب  ن زی  د ث  و.87
أث  ر ف  ي تفس  یر  )2(؛ ول  ھ)68(ع  ن اب  ن عب  اس )1(

.الطبري

ف ي تفس یر   آث ار )3(؛ ول ھ )68(اب ن عب اس  ع ن  )2(الحكم ب ن أب ي عی اض   .88

.الطبري

)113(الحكم بن عتب ة .89
أث ر ف ي تفس یر    )6(ول ھ ؛)68(ع ن اب ن عب اس   )3(

.الطبري

.أثرًا في تفسیر الطبري)6(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )4(الزھري.90

)الطبقة السادسة(ْمرِش.91
أث ر ف ي تفس یر    )5(؛ ول ھ )68(عن ابن عباس)5(

.الطبري

أثر في تفس یر  )186(؛  ولھ)68(عن ابن عباس)6(الضّحاك بن مزاحم.92

.تفسیر الطبري

، عن 956:، رقم تقریب التھذیبثقة، :ثور بن زید الدیلي المدني قال عنھ ابن حجر :ھو)7(
لم ال، :فقاللقي ثور بن زید ابن عباس ؟:بشر بن عمر الزھراني قال قلت لمالك بن انس

23ص 1ج الجرح والتعدیل،یلقھ
سوي ھذه الروایة الوحیدة السند ولعلھا محرف ة، ف ال یوج د ف ي     تفسیر الطبريال یوجد في )1(

.علم الرجال، من اسمھ الحكم بن أبي عیاض، ولعلھ  الحكم بن یزید بن عیاض
، تقری ب التھ ذیب  ب ت فقی ھ،   ثق ة ث :الحكم بن عتیبة الكندي أبو محمد قال عن ھ الح افظ  :ھو)2(

.1588:رقم 
متف ق عل ى جاللت ھ وإتقان ھ،     :محمد بن مسلم ابن شھاب إمام ق ال عن ھ الح افظ   :الزھري ھو)3(

.7086:، رقمتقریب التھذیبوھو من رؤوس الطبقة الرابعة، 
، تقریب التھذیبصدوق :شمر بن عطیة األسدي، الكاھلي الكوفي، قال عنھ الحافظ:ھو)4(

.3122:رقم
ص دوق،  :الضحاك بن مزاحم الھاللي أبو القاسم ،وثقھ أحمد وابن معین وقال الح افظ :ھو)5(

أن یكون الضحاك بن مزاحم لقى ابن ینكرشعبة :، قال الرازي 3292:، رقم تقریب التھذیب
عن ش عبة قل ت لمش اش الض حاك     :ابن حجر:قال.131ص 1،ج الجرح والتعدیلعباس قط، 
اب ن عب اس إنم ا    لم یل ق ، عبد الملك بن میسرة قال الضحاك ما رآه قطن عباس قال سمع من اب

قلت للضحاك سمعت من اب ن عب اس ق ال    :وعنھ،لقي سعید ابن جبیر بالري فأخذ عنھ التفسیر
وذك ره اب ن   .،قلت فھذا الذي تحدثھ عمن أخذتھ قال عن ذا وعن ذا   یكون لقي ابن عباس قطال

ص 4ج ،تھ ذیب التھ ذیب  .اب ن عب اس فق د وھ م    زع م أن ھ لق ي   وم ن  :لحبان في الثق ات وق ا  
.398.
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)137(عاصم بن كلیب.93
ف ي تفس یر   آث ار )3(؛ ول ھ )68(عن ابن عباس)1(

.الطبري

رب اح  ؛ ول ھ م ع عط اء ب ن أب ي     )68(ابن عب اس عن )2(عطاء الخراساني.94

.أثر في تفسیر الطبري)161(

)114(عطاء بن أبي رباح .95
.)68(عن ابن عباس)3(

)م ن ص غار الت ابعین   (عطاء بن السائب.96
)1(؛ ول ھ )68(ع ن اب ن عب اس   )4(

.أثر في تفسیر الطبري

)143(عل   ي اب   ن أب   ي طلح   ة الھاش   مي  .97
؛)68(ع   ن اب   ن عب   اس  )5(

.أثر في تفسیر الطبري)1346(ولھ

أث  ر ف  ي تفس  یر  )1(؛ ول  ھ)68(ع  ن اب  ن عب  اس )6(عم  رو ب  ن بش  ار .98

.الطبري

ص الح ، و  :عاصم بن كلیب بن شھاب ابن المجنون الجرمي، الك وفي ق ال أب و ح اتم     :ھو)6(
تقری ب  ص دوق،  :ك ان أفض ل أھ ل زمان ھ ، ك ان م ن العب اد ق ال عن ھ اب ن حج ر            :قال أبو داود 

3396:، رقم التھذیب
، رق م  تقریب التھ ذیب صدوق یھم كثیرا، :بن أبي مسلم البلخي قال عنھ الحافظعطاء:ھو)7(
ثق ة ف ي   :ك ابن عب اس وق ال ال دارقطني     مرس ال روى ع ن الص حابة   :، قال ابن حج ر 5172:

، ج تھذیب التھ ذیب ابن عباس ولم یره،ولم یدركابن عباس وقال أبو داود لم یلقنفسھ إال أنھ 
.190ص 7
5164:، رقم تقریب التھذیبثقة فقیھ فاضل، :ن أبي رباح  قال عنھ الحافظعطاء ب:ھو)8(

منھ بینھم ا مجاھ د وأب ي ال وداك جب ر ب ن ن وف        ولم یسمعروى عن ابن عباس :قال ابن حجر
التفس یر م ن اب ن عب اس، وذك ره اب ن       ل م یس مع  :وراشد بن سعد المقرئي وغیرھم،وق ال دح یم  

.298ص 7، ج تھذیب التھذیب.لم یرهعباس ووقال روى عن ابن الثقاتحبان في 
صدوق :ابن یزید قال عنھ ابن حجر :ابن زید و قیل:عطاء بن السائب بن مالك و قیل)1(

سلیماني عبد القادر عطاء ابن السائب الثقفي .، ینظر بحث د5165:، رقم تقریب التھذیباختلط، 
، مخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمیة طاتالمجلة الجزائریة للمخطوومرویاتھ في الكتب الستة، 

كلیة العلوم اإلنسانیة والحضارة اإلسالمیة، منشورات دار األدیب، العدد الثاني -جامعة وھران
.167م،ص2005-م2004:والثالث

ھو في الحدیث إن شاء :قال اآلجري، سمعت أبا داود سئل عن علي بن أبي طلحة فقال )2(
روى عن ابن عباس ولم :؛ وقال ابن حجر265ص 2؛ج اآلجريسؤاالت اهللا تعالى مستقیم ؛ 

یسمع منھ بینھما مجاھد وأبي الوداك جبر بن نوف وراشد بن سعد المقرئي والقاسم بن محمد 
.298ص 7ج تھذیب التھذیبابن أبي بكر وغیرھم،

.لم أجد لھ ترجمة)3(
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)146(عمرو بن قیس المالئي.99
ر في اثآ)3(؛ ولھ)68(عن ابن عباس)1(

.تفسیر الطبري

)143(عم  رو ب  ن كیس  ان .100
أث  ر ف  ي  )2(؛ ول  ھ)68(اب  ن عب  اس ع  ن ،)2(

.تفسیر الطبري

)1(؛ ول ھ )68(ع ن اب ن عب اس   )3(عیسى بن عبد اهللا بن ثاب ت .101

.طبريأثر في تفسیر ال

.أثر في تفسیر الطبري)1(؛ ولھ)68(ابن عباسعن )4(لیث.102

تم بحمد اهللا وعونھ وفضلھ وحسنھ بخلقھ، وما الفضل إّال هللا أوالًََ وأخرًا، 

.)5(ظاھرًا وباطنًا

، )4220(، في تفسیر الطبري،فلقد بلغ عدد آثار ابن عباس 

.-إن شاء اهللا-أثرًا،قمت بعدھا واستخراجھا كاملةًَ

مسند ابن "سانیدمجامع ال"قد استخرج ابن كثیر في كتابھ الماتع، ول

"، في ثالثة أصفار ضخمة، وقال رحمھ اهللاصلى اهللا علیھ و سلمعباس، عن النبيِّ :

ومسنده ألف وست مئة وستون حدیثاًَ، ولھ من ذلك في الصحیحین خمسة 

تقریب ثقة متقن، :ر عمرو بن قیس المالئي أبو عبد اهللا الكوفي قال عنھ ابن حج)4(
.5735:، رقم التھذیب

ص 6،ج التاریخ الكبیرعمرو بن كیسان عن ابن عباس رضي اهللا عنھما، :قال البخاري)5(
366.

.لم أجد لھ ترجمة، وھو أخو یعقوب القمي)6(
لیث بن أبي سلیم، عن رجل عن ابن :تعجیل المنفعةأظنھ لیث بن أبي سلیم، فقد جاء في )7(

547ص 1اس، ج عب
)5(

ھذا المبحث من أكثر المباحث التي استفدت منھا بعد جھد كبیر وزمن مدید وسھر طویل، 
للطبري، ثم جمعتھا جمعًا، و أحصیتھا "جامع البیان"وجمعت تلك األسانید و الرویات من 

حال  عددًا، ورتبتھا ، ورقمتھا ، مترجم جرحًا وتعدیًال، لمن روى عن ابن عباس، مبینًا عن
إن توفرت، "السماع"واسطة بینھما اتصاال أو انفصاال، واعتمدت على أقوي شروط الروایة 

كثیرًا، فرحمھ اهللا رحمًة واسعة، ورحم جمیع علماء المسلمین، فما تاریخ البخاريوقد أفادني 
.كان من صواب، فمن اهللا، وما كان من خطئ فمني ومن الشیطان
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بتسعة مسلموسبعون، وتفرد البخاري لھ بمئة وعشرین حدیثًا، وتفرد

.أحادیث

حدیثًا والحمد هللا رب )3879(وقد بلغ مسنده في مصنفنا،

.)1("العالمین

.)(ابن عّباس وعالقتھ بالشعر واللغة:المطلب الثالث

لقد برز ابن عّباس في التفسیر بمنھجھ اللغوي، حیث غلب علیھ 

لغة بھ الواسعة استعانت،ان لكثیر من آیات القرآن الكریمعند الكشف والبّی

:قولھمنولعل ھذا المنھج مستفاد،يدیوانھا الشعربوخاصًة ،العرب

عبد .د:،وثق أصولھ وخَّرج أحادثھنید والسُّنن الھادي ألقوم السننجامع المساابن كثیر، )1(
.17ص30م، ج1994-ھـ 1415:دار الفكر، ط:المعطي أمین قلعجي، ط

سیأتي زیادة بیان في القسم التطبیقي، من الفصل الثاني.
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الشعر دیوان العرب فإذا خفي علیھم الحرف من القرآن الذي أنزلھ اهللا "

.)1("بلغة العرب، رجعوا إلى دیوانھا فالتمسوا معرفة ذلك منھ

مجلس ابن ما رأیت مجلسًا أجمع لكل خیر من :قال عمرو بن دینار

.)2(والشعر..:وأحسبھ قال.الحالل والحرام والعربیة واألنساب:عباس

واألنساب الشعركان ناس یأتون ابن عباس في :قالوعن عطاء

وناس یأتون ألیام الحرب ووقائعھا وناس یأتون للعلم والفقھ ما منھم صنف 

.)3(إال یقبل علیھم بما شاءوا

أن ابن عباس كان یسأل عن :في الطبقات بسنده)4(وذكر ابن سعد

.القرآن كثیرا فیقول ھو كذا وكذا، أما سمعتم الشاعر یقول كذا وكذا؟

وحقا  تعد صحیفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المنھج اللغوي 

،البن عباس وأجوبة ابن عباس لھ)5(نافع بن األزرقمسائل ، كما تمثل 

.سةبالشعر النموذج الكامل لھذه المدرواستشھاده 

:ط، إیض اح الوق ف و االبت داء   ، )328(أب و بك ر محم د ب ن القاس م ب ن بش ار األنب اري        :ھو)1(
.101ص/100ص1م، ج1971-ھـ1391:مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، ط 

.560، صاالستیعاب في معرفة األصحابابن عبد البر، )2(
.563نفس المصدر،ص)3(
محمد بن سعد بن منیع الھاشمي، موالھم أبو عبد اهللا البصري،نزیل بغداد؛ كاتب :ھو)4(

ص 9،ج تھذیب التھذیباظ الكبار الثقات المتحرین،الواقدي وصاحب الطبقات وأحد الحف
161.

رأس :ن  افع ب  ن األزرق ب  ن ق  یس الحنف  ي، البك  ري ال  وائلي، الح  روري، أب  و راش  د      :ھ  و)5(
األزارقة، وإلیھ نسبتھم،كان أمیر قومھ وفقیھھم،من أھل البصرة،ص حب ف ي أول أم ره عب د اهللا     

أخرج الطبراني بعضھا ف ي  )جزء(موعة في مج:ولھ أسئلة رواھا عنھ، قال الذھبي.ابن عباس
، وق  د حق  ق وجم  ع   351ص 7،ج األع  الم للزركل  ي مس  ند اب  ن عب  اس م  ن المعج  م الكبی  ر،     

محم د ب ن عب د ال رحیم و أحم د نص  ر اهللا      "س ؤاالت ن افع ب ن األزرق إل ى عب د اهللا ب ن عب اس       "
-مؤسسة الكتب الثقافیة:ط-"غریب القرآن في شعر العرب:"وسموه
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.)(ترجمة الطبري:المبحث الثاني

.نسبھ ومولده وقطوف من حیاتھ:المطلب األول

، ص احب  الطب ري أب و جعف ر محم د ب ن جری ر ب ن یزی د ب ن خال د،          ھو:نسبھ

كان أحد أئمة العلم اء، یحك م بقول ھ، ویرج ع     التفسیر الكبیر والتاریخ الشھیر،

م ا ل م یش اركھ فی ھ أح د      إلى رأیھ لمعرفتھ وفضلھ، وكان قد جم ع م ن العل وم   

من أھل عصره، فكان حافظا لكتاب اهللا، عارفا بالقراءات، بصیرا بالمع اني،  

فقیھا في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقھا، ص حیحھا وس قیمھا، وناس خھا    

ومنسوخھا، عارفا بأقوال الصحابة والتابعین، عارف ا بأی ام الن اس وأخب ارھم،    

، فض لھِ وغ زارةَ ،تدل على سعة علمِھ،دیدٍةفي فنون ع،ولھ مصنفات ملیحة

.م یقلد أحدالو،وكان من األئمة المجتھدین

:قال الّذھبي

:، ول ھ كت اب  "أخبار األمم وتاریخھم "ولھ الكتاب المشھور في "

"لم یص نف مثل ھ، وكت اب س ماه    "التفسیر " ل م أر س واه   "تھ ذیب اآلث ار   :

ل الفقھ وفروعھ كت ب كثی رة واختی ار    في معناه، لكن لم یتمھ، ولھ في أصو

.من أقاویل الفقھاء، وتفرد بمسائل حفظت عنھ

)( ج 728:،رقمتذكرة الحفاظ؛ 269ص 14،ج النبالءسیر أعالم:مصادر ترجمتھأھم
طبقات ؛ تاج الدین عبد الوھاب السبكي،165ص 11، ج البدایة والنھایة؛ 710ص 2

فیصل عیسى البابي :محمود محمد الطناحي ؛ عبد الفتاح الحلو، ط:، تحقیقالشافعیة الكبرى
؛ عّز 120ص3،ج121:م،رقم 1964-ھـ 1383:ولىاأل:ط –القاھرة -الحلبي، مصر 

، )ھـ630(الدین، أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد بن األثیر
م،ج 2002-ھـ 1422:األولى:دار المعرفة، ط:ط-خلیل مأمون شیخا:، تالكامل في التاریخ

محمد بن جالل الدین :، ھذبھطبقات الفقھاء، )ھـ771(؛ أبو إسحاق الشیرازي301ص 6
:األولى:دار الرائد العربي، بیروت،ط :إحسان عباس، ط :المكرم، ابن منظور،تحقیق

.93ص 1م، ج 1970
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ك   ان ثق   ة، ص   ادقا، حافظ   ا، رأس   ا ف   ي التفس   یر، إمام   ا ف   ي الفق   ھ   

ختالف، عالم ة ف ي الت اریخ وأی ام الن اس، عارف ا ب القراءات        جماع واإلواإل

.)1("وباللغة، وغیر ذلك

خ وأثبتھ ا، وذك ره الش یخ    وكان ثقة في نقلھ، وتاریخھ أصح الت واری 

.)3(في طبقات الفقھاء،)2(أبو إسحاق الشیرازي

وكانت والدتھ سنة أربع وعشرین ومائتین، بآم ل طبرس تان،   :ووفاتھمولده

وت  وفي ی  وم الس  بت آخ  ر النھ  ار، ودف  ن ی  وم األح  د ف  ي داره، ف  ي الس  ادس        

.)4(ببغداد، رحمھ اهللا تعالىوثالثمائةوالعشرین من شوال سنة عشر 

:ومن مصنفاتھ

اآلداب الحمیدة واألخالق النفسیة؛ اختالف الفقھ اء ؛ ت اریخ الرج ال؛    

ت  اریخ األم  م والمل  وك وأخب  ارھم ومول  د الرس  ل وأنب  اؤھم ؛ج  امع البی  ان ف  ي  

تفسیر القرآن؛ تھذیب اآلثار؛ كتاب الببسیط في الفقھ ؛ الج امع ف ي الق راآت؛    

ي الفق ھ لطی ف؛ كت اب الزك وة؛     كتاب التبصیر في األص ول؛كتاب الحفی ف ف    

كت  اب الش  ذور؛كتاب الش  روط؛ كت  اب الص  الة؛ كت  اب الطھ  ارة؛ كت  اب الع  دد 

والتنزی  ل؛ كت  اب الفض  ائل؛كتاب القراءة؛كت  اب المحاض  ر والس  جالت؛كتاب   

.)5(المسترشد؛ كتاب الوصایا وغیر ذلك

.270ص 14،ج سیر أعالم النبالء)1(
الشیخ أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف، الشیرازي، الفیروز أبادي الملقب جمال )2(

:أبا الطیب الطبري كثیرًا، وانتفع بھ ، وصار إمام وقتھ ومن تصانیفھالدین؛ َصِحب القاضي
وغیر ذلك، وانتفع واللمع وشرحھا في أصول الفقھ، التنبیھ في الفقھ، والمھذب في المذھب

.29ص 1ج وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمانبھ خلق كثیر؛ 
.93ص 1، ج طبقات الفقھاءأبو إسحاق الشیرازي، 2
.191ص4،جوفیات األعیاننظر ی)4(
5

، ، إسماعیل باشا البغداديھدیة العارفین أسماء المؤلفین وأثار المصنفین:ینظر
.27ص2ج
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ول  م أج  د فم  ا أعل  م م  ن ذك  ر ل  ھ كت  اب ص  ریح الس  نة، م  ن أص  حاب    

.)1(وھو موجودمفھرسین الكتب،

لقد امتاز ابن جریر الطبري، بكمٍِ من الشیوِخ النظیر ل ھ، ول م أج د    :شیوخھ

فیما أعلم من جمع  شیوخھ، في تصنیٍف مس تقٍل، كم ا ھ ي الع ادُة لكثی ر م ن       

معج   م ش   یوخ أب   ي بك   ر اإلس   ماعیلي، وش   یوخ     :مث   ل مش   اھیر العلم   اء،  

د محم د عثم ان یوسُ ف،    محم.البخاري، ومسلم، وغیرھم، وقد قام األستاذ، د

اب ن جری ر الطب ري ف ي     "بمحاولة لكن في جان بٍٍِِ مع ین، فق د ذك ر ف ي كتاب ھ       

ثالث  ة عش  رول  م یتع  د ب  ین الش  یوخ والتالمی  ذ، )2("مص  ر ش  یوخھ وتالمی  ذه 

وس  أذكر بع  ض ھ  ؤالء الش  یوخ عل  ي حس  ب ح  روف المعج  م إل  ى     ترجم  ة،

."خاء"الحرف 

؛ أحمد بن إب راھیم ال دورقي؛ أحم د    إسحاق بن إبراھیم بن حبیب بن الّشھید

ب  ن یوس  ف؛   أحم   د ب  ن حم  اد ال   دوالبي؛ إس  حاق ب   ن وھ  ب الواس   طي     

؛  أحمد بن إسحاق؛ إسحاق بن شاھین الواس طي؛أحمد ب ن محم د    )العالف(

الطوس  ي؛ اب  ن أب  ي الش  وارب؛أحمد ب  ن منص  ور الرمادي؛أحم  د ب  ن س  ھیل 

أحم د ب ن   الواسطي؛ أحم د ب ن عب دة  الض بي؛ أحم د ب ن عم رو البص ري؛        

؛ إس  ماعیل ب  ن موس  ى الف  زاري؛ إس  ماعیل ب  ن     )القرش  ي (الولی  د الرمل  يّ 

موسى السدّي؛ أحم د ب ن ح ازم؛ أحم د ب ن ثاب ت ال رازي؛ أحم د ب ن یحی ى           

؛ إب  راھیم ب  ن یعق  وب  )أب  و العالی  ة العب  دي (الص  وفي؛ إس  ماعیل ب  ن الھی  ثم  

ب ن  الجوزجاني؛ إسحاق بن إبراھیم الصواف؛ ابن بشار؛ابن البرقي؛ بش ر  

آدم؛ تم  یم ب  ن المنتص  ر؛ جعف  ر ب  ن محم  د الك  وفي الم  روزي؛ جعف  ر ب  ن       

ھو مخطوط، موجود في مكتبة أبي عبد العزیز خلیفة بن الحسن بن بھام آل مشرف؛ في ما 5
.ھـ1084ویظھر أنھ كتب في سنة .أستظھر

دار :، ط بن جریر الطبري في مصر شیوخھ وتالمیذهامحمد محمد عثمان یوُسف، .د1
.م2002:ط-بسوھاج-محسن
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؛اب ن حمی د؛ الح ارث ب ن     )الب زار  -ب ن الص باح  -(مكرم؛ الحسن ب ن محم د   

محمد؛ حمید بن عبد الرحمن؛ الحسن بن یحی ى؛ حمی د ب ن مسعدة؛الحس ین     

بن محمد ب ن عم رو العنق زي؛ أب و عم ار الحس ین ب ن حری ث الم روزي ؛           

رفة؛ الحسن ب ن یزی د الطح ان ؛ الحس ن ب ن ُزَریْ ق الطُّھَ ِوي؛        الحسن بن ع

الحس  ین ب  ن یزی  د ب  ن إس  حاق؛ اب  ن ح  رب؛ الحس  ین ب  ن عل  ى الص  دائي؛       

الحسین بن محمد الذارع، الحسین بن عب د ال رحمن األنم اطي؛ الحس ن ب ن      

عمرو العنقزي؛ الحسن بن الزبرقان النخع ي؛ الحس ن ب ن عل ّي الصُّ داَئي؛      

خل ف ب ن   الحس ین ب ن الجنی د؛    لرحمن؛ الحسن بن ش بیب؛ حصین بن عبد ا

.واصل؛ خالد بن أسلم، إلى غیر ذلك من الشیوخ

:قطوف من حیاتھ 

")1(ق  ال اب  ن األثی  ر   الرفض، ث  ّم ادع  وا علی  ھ   ب  لق  د رم  وه أع  داءه  :

واهللا لو ُسِئل ھؤالء عن معنى الرفض :اإللحاد؛ وكان عليٌّ بن عیسى یقول 

)421(عرفوه، وال فھموه، وھكذا ذكره ابن ِمسكویھواإللحاد ما 
صاحب ")2(

وأّما ما ذكره عن ، وُحوشي ذلك اإلمام عن مثل ھذه األشیاء":تجارب األمم

ّنم  ا بع  ض الحنابل  ة تعصّ  بوا علی  ھ،   إتعصّ  ب العامّ  ة، فل  یس األم  ر ك  ذلك، و  

ذك ر  ووقعوا فیھ، فتبعھم غیرھم، ولذلك سَبب، وھ و أّن الطب رّي جم ع كتاب ًا     

، لم یصنف مثلھ، ولم یذكر فی ھ أحم د ب ن َحنبَ ل، فقی ل      )3(فیھ اختالف الفقھاء

:لھ في ذلك، فقال

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم ابن األثیر الجزري،كان :ھو)2(
إمامًا في حفظ الحدیث ومعرفتھ وما یتعلق بھ، وحافظًا للتواریخ، وخبیرًا بأنساب العرب ؛ 

.348ص 3،ج وفیات األعیان
)2(

وكان )421(أحمد بن محمد بن یعقوب أبو علي الخازن صاحب التجارب ابن مسكویھ 
.59ص 3،ج الوافي بالوفیات.مسكویھ مجوسیًا وأسلم وكان عارفًا بعلوم األوائل

:فریدریك كرن األلماني، ط .، تقدیم وتصحیح، داختالف الفقھاءوھو مطبوع، الطبري، 2
.دار الكتب العلمیة
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لم یكن فقیھًا، وإّنما كان محّدثًا، فاشتّد ذلك على الحنابلة، وك انوا ال یحص ون   

:علیھ، وقالوا ما أرادوافشاغبواكثرة ببغداد، 

لناُس أعداٌء لھ وُخصوُمفاسعیھَحسدوا الَفتى إذ لم ینالوا 

.)1("َلَدِمیُمإّنھوَبغیًاحَسدًاا ِلَوجِھَھُقلَنالَحسناِءرائِركَض

أن أب ا جعف ر لم ا دخ ل     :"ج اء ف ي ت اریخ دمش ق     ومن أخباره، كم ا  

بغداد وكانت معھ بضاعة یتق وت منھ ا، فس رقت فأفض ت ب ھ الح ال إل ى بی ع         

ق  ال ل  ھ بع  ض أص  دقائھ، تنش  ط لتأدی  ب بع  ض ول  د     ثیاب  ھ وكم  ي قمیص  ھ، ف 

الوزیر أبي الحسن عبید اهللا بن یحیى ابن خاقان، قال لھ نعم فمضى الرجل، 

فأحكم لھ أمره، وعاد إلیھ فأوصلھ إلى الوزیر، بعد أن أعاره، ما یلبس ھ فلم ا   

رآه عبید اهللا، قرب ة ورف ع مجلس ھ، وأج رى علی ھ عش رة دن انیر ف ي الش ھر،          

ھ أوقات طلبھ العلم، والصلوات، واألكل، والشرب، والراحة في فاشترط علی

حینھا، وسأل أسالفھ رزق شھر لیصلح بھ حالھ، ففع ل ذل ك ب ھ، وأدخ ل ف ي      

حجرة التأدیب، فأجلس فیھا وكان قد فرش لھ وخرج إلیھ الص بي، وھ و أب و    

یحیى، فلما جلس بین یدیھ، كتبھ فأخذ الخادم اللوح، ودخلوا مستبشرین، فل م  

قد :تبق جاریة إال أھدت إلیھ صینیة، فیھا دراھم ودنانیر، فرد الجمیع، وقال

شورطت على شيء، وما ھذا ل ي بح ق، وم ا آخ ذ غی ر م ا ش ورطت، علی ھ         

َفعَ  رف الج  واري ال  وزیر ذل  ك، فأدخل  ھ إلی  ھ، وق  ال ل  ھ ی  ا أب  ا جعف  ر س  ررت  

غی ر م ا   أمھات األوالد في ولدھن، فبررنك فغممتھن بردك، فقال لھ ما أرید 

وافقتني علیھ، وھؤالء عبید والعبی د ال یملك ون ش یئا، فعظ م ذل ك ف ي نفس ھ،        

)1(
.301ص 6، ،ج الكامل في التاریخ
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وك  ان ربم  ا أھ  دي إلی  ھ بع  ض أص  دقائھ الش  يء م  ن الم  أكول فیقبل  ھ إتباع  ا       

.)1("للسنة

:مكانتھ العلمیة والثناء علیھ 

:)2(وقال أبو أحمد الحسین بن علّي بن محّمد الرازيُّ

كتبَت عن محّمد :قال لي)3(بكر بن ُخَزیمةأّول ما سألني اإلمام أبو 

وكانت الحنابلة -ال یظھر، :ِلَم ؟ قلت:قال!ال :بن جریر الطبرّي ؟ قلُت

لیتك لم تكتب عن كّل َمن !بئس ما فعلت :فقال-تمنع من الدخول علیھ

.كتبت عنھ؛ وسمعت عن أبي جعفر

وكان أبو :ن ذكر تصانیفھبعد أ،)4(اهللا بن أحمد الفرغانيُّوقال أبو محّمد عبد

جعفر مّمن ال یأخذه في اهللا لومة الئم، وال یعدل، في علمھ وتبیانھ، عن حّق 

یلزمھ لرّبھ للمسلمین، إلى باطل لرغبة وال رھبة، مع عظیم ما كان یلحقھ 

.)5(وحاسد، وملحدمن جاھل،والشناعةمن األذى 

571(أبو القاسم علي بن الحسن ابن ھبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي المعروف بابن عساكر )1(
تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلھا وتس میة م ن حلھ ا م ن األماث ل أو اجت از بنواحیھ ا م ن         ، )ھـ

/193ص 52ج -لبن ان -ی روت دار الفكر،ب:علي شیري، ط:، دراسة وتحقیقواردیھا وأھلھا
.194ص 

،سمع ابن خزیمة .أبو أحمد الحسین بن علي بن محمد ابن یحیى التمیمي النیسابوري)2(
ثقة حجة مات في ربیع اآلخر سنة خمس :، قال الخطیب.والبغوي ومنھ الحاكم والبرقاني

.77ص 1للسیوطي،ج طبقات الحفاظ:ینظر.وسبعین وثالثمائة
الحافظ الحجة :"سحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر، قال الذھبي محمد بن إ)3(

الفقیھ، شیخ اإلسالم، إمام األئمة، أبو بكر السلمي، النیسابوري، الشافعي، صاحب 
، وعني في حداثتھ بالحدیث والفقھ، حتى صار یضرب بھ المثل في سعة )223(التصانیف،ولد 
.365ص 14ء،ج ؛ سیر أعالم النبال"العلم واإلتقان

الفرغاني األمیر عبد اهللا بن أحمد بن جعفر، أبو محمد،  توفي سنة اثنتین وستین )4(
وثالثمائة؛ روى عن أبي جعفر الطبري وذیل لھ تاریخھ، وقدم دمشق وحدث بھا، وروى عنھ 

ص 5ونزل عبد اهللا مصر وحدث بھا، وكان ثقًة، الوافي بالوفیات ،ج .جماعة من أھلھا
353.

.301ص 6، ،ج الكامل في التاریخ)5(
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"قال ابن كثیر ًال بكتاِب اِهللا وسنة كان أحد أئمِة االسالِم علمًا وعم:

.)1("رسولِھ

.الطبري و التفسیر:المطلب الثاني

لإلمام الطبري، مبلغًا ،لقد بلغت قیمة كتاب الجامع في التفسیر

في تاریخ المدرسة التفسیریة، فإن كان مة السند العاِل، ووزناًَ، حازت بھ ِق

ولى في منزلة صحیح البخاري ُیعد أصح كتب السُّنَِّة، والحاِئز الرتبة األ

تفسیر على وجِھ )2(اإلحتجاج، فإن تفسیر الطبري، ھو أوثق وأصح

.األرض، قد وصلنا كامًال، ولقد أثنى علیھ العلماء، بما یستحُقھ

ما أعلم على ":حین طالع كتاب التفسیر للطبرّي:مةقال ابن ُخزی

.)3("أدیم األرض أعلم من أبي جعفر، ولقد ظلمْتھ الحنابلة

وقد جمع في أسفاره )4(شیخ أبو منصور المقرئ االسد اباذيقال ال

وأفنیة العلم ،كانوا یعدون بخراسان:"قال،بین بالد المشرق والمغرب

في علوم التفسیر ،والعیش عذب مستطاب،وید العدل مجاب،رحاب

ال یثلثھما فاضل ،والصابوني بخراسان،أبا جعفر فاخرا بسجستان،رجلین

.)5("سابھما كاملوال یدخل في ح

.167ص 11، ج البدایة والنھایة6

.و ھذا ال یعني أن لیس في تفسیره ، روایات ضعیفة ، وشیىء من اإلسراءلیات1
.301ص 6ج الكامل في التاریخ)3(
ھذا النسبة إلى أسد اباد مدینة بینھا وبین ھمذان مرحلة واحدة نحو العراق ، یاقوت)4(

.115ص 1الحموي،معجم البلدان،ج 
.6ص 9،ج تاریخ دمشق)5(
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"قال ابن تیمیة الَِّتي ِفي َأْیِدي النَّاِس َفَأَصحَُّھا، "التََّفاِسیُر "َوَأمَّا :

َتْفِسیُر ُمَحمَِّد ْبِن َجِریٍر الطبري، َفِإنَُّھ َیْذُكُر َمَقاَالِت السََّلِف ِباألَساِنیِد الثَّاِبَتِة 

.)1("اْلُمتََّھِمیَنَوَلْیَس ِفیِھ ِبْدَعٌة َوَال َیْنُقُل َعْن 

منھ، عن قطع وجدھا-م1860في سنة )2(وكتب المستشرق نولدكھ

:ونصوص نقلتھا عنھ كتب أخرى

لو حصلنا على ھذا الكتاب الستطعنا أن نستغني عن كل كتب "

.)3(."مفقودًا بالكلیة-لألسف-التفسیر المتأخرة علیھ، ولكنھ یبدو

اھر أن الكتاب لھ، وزن نعم ھذا الكالم صدر من مستشرق، والظ

كبیر حّتى في أوساط العلمیة لذا الغربیین، فلقد وضعت أكادمیة الفنون 

.، جائزة لدراسة تفسیر الطبري)م1900(الجمیلة بباریس سنة

)30(ومعلوم أن الكتاب كان مفقودًا، إلى أن طبع طبعًة كاملًة في 

میر حائل؛ جزءًا، معتمدة على نسخة كاملة مخطوطة، وجدت في مكتبة أ

.)4()م1911(كما طبعت بعد ذلك طبعة منقحة سنة

الّلُھم اغفر ألبي جعفر محمد بن جریر الطبري، ":قال محمود شاكر

-وتغّمده برحمتك، واجعلھ من السابقین المقرَّبین في جّنات النعیم، فقد كان 

بھ َثَمًنا قلیال من الذین َبیَّنوا كتاَبك للناس ولم یكتموه، ولم یشَتُروا -ما َعِلْمنا

ومن الذین أدَّْوا ما لزمھم من حقِّك، وذاُدوا عن من َمتاع ھذه الحیاِة الدنیا؛

سنة نبِّیك؛ ومن الذین ورَّثوا الخَلَف من بعدھم علم ما َعلموا، وَحمَّلوھم 

.الوفاء:، ط 208ص 13ج ،مجموع فتاوى ابن تیمیة5

Theodor):م1930-م1836(تی  ودور نولدك  ھ6 Noldeke  م  ن أك  ابر المستش  رقین
نص رف  وتعلم في جامعات غوتنجن وفینة ولی دن وبرلین؛وا )بألمانیا(االلمان،ولد في ھاربورج 

.96ص 2،ج األعالم للزركلي.إلى اللغات السامیة والتاریخ االسالمي
.108، ، صمذاھب التفسیر اإلسالميإجنتس جولد تسھر، 1
.108/109نفس المصدر، ص 2
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أمانَة ما َحَملوا، وخلُعوا لك األنداَد، وكَفروا بالطاغوِت، وَنَضحوا عن 

ریعتك، وأفَضْوا إلیك ربَّنا وھْم بمیثاقك آخذون، وعلى دینك، وذبُّوا عن ش

فاعُف اللھّم عنا ،عھدك محافظون، یرجون َرْحمَتك ویخاُفون عذاَبك

وعنھم، واغفر لَنا ولھم، وارحمنا وارحمھم، أنت موالَنا فانصرَنا على القوِم 

.)1("الكافرین

ر ولقد كان منھج ابن جریر واضحًا في اعتماده، على الّتفسی

بالمأثور وتقدیمھ على غیره، إال أنھ لم یمنعھ من ابدآء رأیھ، في الترجیح 

قارأه، ال یستطیع مخالفتھ، فأسلوبھ في أن بطرٍق متمیزٍة ومقنعًة إلى حد 

الخطاب والبیان، ذو تأثیٍر بالغٍِ في الفصاحِة، قویًا في الحجَِّة، بارعًا في 

.)2(اإلقناع

:)3(ومن ممیزات تفسیره

.وأصحابھ والتابعینده على التفسیر بالمأثور عن الرسول اعتما-

.إلتزامھ باإلسناد في الروایة-

.نقده بعض األسانید-

.عنایتھ بتوجیھ األقوال والترجیح-

.دقتھ في استنباط األحكام من اآلیات-

تمیزه بالمنھج الّلغوي الفذ، من ذكره ألوجھ اإلعراب وأسالیب -

.بالشعرھراعتھ، في شرح األلفاظ، واإلستداللالخطاب، إلى جانب ب

.10ص 1،ج تفسیر الطبري)1(
عند ابن خصائص الخطاب ووسائل اإلقناعینظر في ذلك بحث األستاذ العربي قاللیة، 4

، وقائع ندوة قسم العربیة للسنة أبو جعفربن جریر الطبريالطبري من خالل تفسیره؛ جریر 
.تونس-قسم العربیة-م، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس2004-2003:الجامعیة

، بحوث في أصول التفسیر ومناھجھفھد بن عبد الرحمان بن سلیمان الّرومي، :ینظر مثًال1
.145ص.ھـ1419:الرابعة:مكتبة التوبة، ط :ط
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.غة و الشعرالطبري و الّل:المطلب الثالث

،عن األلفاظ وأصولھاھمتكلُّعند،یرنجد ابن جریر في كتابھ التفس

وتوجیِھ،القراءاتوذكرِه،بین البصریین والكوفیینوعن مذاھب النحویین 

؛ وبیان قائلھ،رة استشھاده بالشعرمعناه،وكثوكشِفانھ للغریِبوبیَّمعانیھا،

ه لبعض أھل اللغة،لقلنا ھو العالم الحق دواحتكامھ لمعھود كالم العرب،ونق

یفوق بعض أھل اللغة في إنھبل،في ھذا الفن،وكتابھ أكبر شاھد على ذلك

التي جاء بیانھا في المعاجم اللغویة،وبذلك یعد ،بعض األلفاظيبیان معان

محمود شاكر وتفطن لھذه النقطة،لغة المعجمیةلمصدر راق في ثروة ا

وكثیر منھا مّما لم یرد في المعاجم، أو جاء بیانھ ":حیث قال عن تلك األلفاظ

.)1("عن معانیھا أجوَد من بیان أصحاب المعاجم

ُوِفق في بیانھا، نوھذه النقطة التي ذكرھا محمود شاكر حريُّ لم

ان عن معانیھا أجوَد من بّیانُھا جاء بیَّ، أو مما لم یرد في المعاجِمَعَموَج

.أصحاب المعاجم

)2(أبو عمر الزاھدوشھد بھذا ،قمة في اللغة والنحوالبالغوبذلك ھو

"فقالغالم ثعلب ، فما وجدُت فیھ إلى آخرِهقابلُت ھذا الكتاب من أّولِھ:

)3("حرًفا خطًأ في نحو أو لغة
.

بیانھ أصول األلفاظ ومعانیھا)(:

.18ص 1،ج تفسیر الطبري)1(
أبو عمر محمد بن عبد الواحد ب ن أب ي ھاش م اللغ وي الزاھ د، فك ان م ن أك ابر أھ ل اللغ ة،           )2(

نزھة األلباب وأحفظھم لھا، أخذ عن أبي العباس أحمد بن یحي ثعلب وكان یعرف بغالم ثعلب، 
206، ابن األنباري، صفي طبقة األدباء

.12ص 1،ج تفسیر الطبري)3(
،دراسة وھناك بحث قیِّم فیما یخص المعنى عند الطبري، اعداد االستاذ محمد المالكي

المملكة المغربیة، -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:، طالطبري للمعنى من خالل تفسیره
.م1996-ھـ1417:ط
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مع بیان كل ،واشتقاقھاذكر أصل الكلمةب،في تفسیرهالطبري از یمت

:ومن ذلك قولھ،في لغة العربًاونجده في ذلك متبحر،معنًى

ت َقسَ  یق ال من ھ فَ  ،في كالم العرب الخروج ع ن الش يء  وأصل الفسق.1

لخروجھ ا  ،ةَقسِ  ْیَووم ن ذل ك س میت الف أرة فُ    ،الرطبة إذا خرجت م ن قش رھا  

، لخروجھم  ا ع  ن طاع  ة المن  افق والك  افر س  میا فاس  قینفك  ذلك، ع  ن جحرھ  ا

یعن ي  ]اآلی ة /50:الكھ ف [:في صفة إبل یس ،قال جل ذكره، ولذلك ربھما

.)1(أمرهوإتباعبھ خرج عن طاعتھ 

جم  ع الخاس  ر والخاس  رون الناقص  ون  ،والخاس  رونق  ال:الخاس  رون.2

،ف ي تجارت ھ  كما یخسر الرج ل  ،بمعصیتھم اهللا من رحمتھ،أنفسھم حظوظھا

خس ر بحرم ان   ،فكذلك الكافر والمن افق ،بأن یوضع من رأس مالھ في بیعھ

،أح وج م ا ك ان إل ى رحمت  ھ    ،رحمت ھ الت ي خلقھ ا لعب اده ف  ي القیام ة     ،اهللا إی اه 

كم ا ق ال جری ر ب ن     ،یقال منھ خسر الرج ل یخس ر خس را وخس رانا وخس ارا     

یعن  ي بقول  ھ ف  ي  ؛ھإن س  لیطا ف  ي الخس  ار إن  ھ أوالد ق  وم خلق  وا أقن      :عطی  ة

.)2(الخسار أي فیما یوكسھم حظوظھم من الشرف والكرم

وكل متجاوز ،تجاوز الحد الذي حده اهللا لعباده إلى غیره:االعتداء.3

.)3(حد شيء إلى غیره فقد تعداه إلى ما جاوز إلیھ

یخالف ،ال لون فیھا،]اآلیة/71:البقرة[:یعني بقولھ:الوشي.4

،وھو تحسین عیوبھ التي تكون فیھ،الثوبوشيلھ من وأصلون جلدھا ، 

فأنا أشیھ ،یقال منھ وشیت الثوب،بضروب مختلفة من ألوان سداه ولحمتھ

لكذبھ ؛ومنھ قیل للساعي بالرجل إلى السلطان أو غیره واش،  شیة ووشیا

.409ص 1،ج تفسیر الطبري)1(
.182ص 1ج تفسیر الطبري)2(

.142ص 2،ج تفسیر الطبري )3(
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،یقال منھ وشیت بھ إلى السلطان وشایة،علیھ عنده وتحسینھ كذبھ باألباطیل

:)1(ول كعب بن زھیرومنھ ق

ولُتْقى لَمَمْلا ابن أبي َسَیَكإنَّلھْمَوَقا َوَھْیاَبَنَجاَةَشى الَوَعْسَت

.)2(والوشاة جمع واش یعني أنھم یتقولون باألباطیل

استشھاده بالشعر:

قلما ال یستشھد ،إن الناظر في كتاب جامع البیان یكاد یجزم أن ابن جریر

تنبؤ عن قریحة شعریة ،وھو بذلك موسوعة شعریة،لعربللفظة من شعر ا

في بیان العالقة بین االصطالح اللغوي ،عجیبة، ولھ طریقة غزیرة

:ومن ذلك قولھ،وھي میزة لشخصیة متمّیزة،والشرعي

وأنھا تسمي الطریق الذلة:عند جمیع العرب أصلھا:العبودیة.1

،ة معبدًاالذي قد وطئتھ األقدام وذللتھ السابل،المذلل

:)3(قول طرفة بن العبد:ومن ذلك

.)4(َوِظیًفا وظیًفا فوق َمْوٍر ُمَعبَِّدُتَباِري ِعَتاًقا َناجیاٍت وَأْتَبعت

قیل للبعیر المذلل :ومن ذلكلطریق وبالمعبد المذلل الموطوء، یعني بالمور ا

والشواھد ،ُهوَاللَمِھِتَلِذِلدًاْبَعُدْبومنھ سمي الَع،دَبَعبالركوب في الحوائج ُم

، قد أھدر دمھ، ألبیات قالھا لما ھاجر ھو أبو المضرب ، شاعرًا فحًال مجیدًا وكان النبي 1
مسلمًا فأنشده في المسجد قصیدتھ ، فھرب،ثم أقبل إلى النبي أخوه بجیر بن زھیر إلى النبي 

.72ص 1،ج عراءمعجم الش.بانت سعاد فقلبي الیوم متبول:التي أولھا

.352ص1ج تفسیر الطبري)2(

شاعر، جاھلي، من الطبقة :طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد، البكري الوائلي، أبو عمرو)3(
.225ص 3،ج األعالم للزركلي.ولد في بادیة البحرین، وتنقل في بقاع نجد.األولى

-دار الكتب العلمیة-الدینمھدي محمد ناصر:، شرحھ وقّدم لھدیوان طرفة بن العبد)4(
مفردھا :مفردھا العتیق و ھو الكریم؛ الناجیات:العتاق/20ص-م2002-ھـ1423:الثالثة:ط

.العظیم ما بین الرسغ إلى الكعبة:الناجیة وھي التي تسیر سیرًا سریعًا؛ الوظیف
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وفیما ذكرناه ،من أشعار العرب وكالمھا على ذلك أكثر من أن تحصى

.)1(، إن شاء اهللا تعالىكفایة لمن وفق لفھمھ

:قال أبو جعفر؛ ]22:البقرة[:القول في تأویل قولھ تعالى

:ثابتثل كما قال حسان بنوالِم)2(دلالِعُدوالَنٍدجمع َن:األنداد.2

اُءَدا الِفَمُكیِرا لَخَمُكُرَشَفٍدِنِبُھَلَتْسَلَووُهُجْھأَت

ا یَرِظَنكاَنوكل شيٍء، دٍلوال ِعلھ بمثٍللسَت،دٍِیعني بقولھ ولست لھ بِن

.)3(دفھو لھ ِن،ایًھِبلشيء وَش

یھ لھ من إضافة ما ِزْنوأصل التسبیح هللا عند العرب الَت:التسبیح .3

:ھ إلیھ والتبرئة لھ من ذلك كما قال أعشى بني ثعلبةاِتَفِصلیس من

.)4(َأُقوُل  لمَّا َجاَءِني َفْخُره        ُسْبَحاَن ِمْن َعْلَقَمَة اْلَفاِخِر

من االفتخار ،أي تنزیھا هللا مما أتى علقمة،یرید سبحان اهللا من فخر علقمة

.)5(على وجھ النكیر منھ لذلك

.161ص 1، ج تفسیر الطبري2
"قال ابن ُدُرْسَتَویھ3 والعَ ْدل القیم ة، ف إن عِ دل الش یىء بالكس ر بمنزل ة        وِعْدُل الش يء مثل ھ،   :

مثل الشيء ونظیره، ومعناه معنى َعِدیل الشيء، وھو وصف صحیح من ب اب المفاعل ة، فل ذلك    
العِ دل ل ك، أي المث ل ل ك، ومن ھ قی ل لع ْدلي الَجمَ ل         :جاء مكسورًا، ومن ذلك قولھم في ال دعاء 

:الِعدل:جعلت فالنا ِعدال لفالن؛ قال الخلیل:منھِعدالن بالكسر؛ ألنھ قد ُسوى أحدھما باآلخر و
مثل الشيء سواءًَ بعینھ، الیخالفھ في القلیل وال كثیر،وھما معتدالن، وأما العَ دل ال ذي ھ و قیم ة     

عَ َدل ف ي   :َعَدلتھ أْعِدلھ َعدال، إذا س اَویَتھ ب ھ؛ ألن ھ م ن قول ك     :الشيء، فسمي بالمصدر من قولك
:عْدًال؛ والَعدُل الحكُم بالحِقو، ومنھ قولھ تعالى:لَجْور، وبھ سمي الرجلالُحكِم َعدالًَ، وھو ضد ا

أو عَ  ْدُل ذل  ك ص  یامًا".محم  د الب  دوي .د:، الب  ن ُدُرسْ  َتَویھ تحقی  قتص  حیح الَفص  یح وش  رِحِھ
وزارة األوق   اف المجل   س األعل   ى للش   ؤون    :المخت   ون، مراجع   ة رمض   ان عب   د الت   واب،ط     

.335/336م؛ص2004-ھـ1425:اإلسالمیة، ط
.163ص1، ج تفسیر الطبري)3(
:144:ص-م2005-ه1425:ط-دار الجیل-فرحات.یوسف ش.،شرح ددیوان األعشى)4(

من قصیدتھ المشھورة ، التي قالھا في ھجاء علقمة بن عالثة ، في خبر منافرة علقمة بن عالثة 
.وعامر بن الطفیل  

.211ص 1،ج تفسیر الطبري)5(
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الذي ال ،الھنيِءمن العیِشفإنھ الواسُع:الرغد:قال أبو جعفر أما

كما قال ،فالن إذا أصاب واسعا من العیش الھنيءَدیعني صاحبھ یقال أرَغ

:امرؤ القیس بن حجر

َبْیَنَما اْلَمْرُء َتَراُه َناِعَما     َیْأَمُن اَألْحَداَث ِفي َعْیٍش َرَغْد

ومن ذلك ،شھاده لكل معنًىمع است،ونجده یذكر اللفظة ومعانیھا المتعددة

:قولھ

ونجوا من شر ما منھ لبوا،أي الذین أدركوا ما ط:المفلحون.4

.ومن الداللة على أن أحد معاني الفالحھربوا،

:لبید بن ربیعة:قولومنھ بالحاجةإدراك الطلبة والظفر-

َعَقْلاْعِقِلي، ِإْن ُكْنِت َلمَّا َتْعِقِلي     َوَلَقْد َأْفَلَح َمْن َكاَن

.)1(یعني ظفر بحاجتھ وأصاب

والفالح أیضافالن یفلح إفالحا وفالحا وفلحا، والفالح مصدر من قولك أفلح 

:لبید:ومنھ قولالبقاء-

َنُحلُّ ِبالًدا، ُكلَُّھا ُحلَّ َقْبَلَنا     َوَنْرُجو اْلَفالَح َبْعَد َعاٍد َوِحْمَیِر

:عبید:ومنھ أیضا قول؛یرید البقاء 

ْعِف، َوَقْد ُیْخَدُع اَألِریُبِبالضََّأْفِلَح ِبَما ِشْئَت، َفَقْد ُیْدَرُك 

:نابغة بني ذبیان:وكذلك قول،یرید عش وابق بما شئت

َوُكلُّ َفًتى َسَتْشَعُبُھ َشُعوٌب      َوِإْن َأْثَرى، َوِإْن الَقى َفالًحا

.)1(وبقاءأي نجاحا بحاجتھ 

.108ص 1،ج يتفسیر الطبر)1(
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:ال معنى للھجر في كالم العرب إال على أحد ثالثة أوجھو:الھجر.5

یقال منھ ،وذلك رفضھ وتركھ،ھجر الرجل كالم الرجل وحدیثھ:أحدھا-

.وھجرانایھجرھا ھجرا ،ھجر فالن أھلھ

ھجر :"اإلكثار من الكالم بتردید كھیئة كالم الھازئ، یقال منھ:واآلخر-

وما زالت تلك ")2(ھَذى ومّدد الكلمة، إذا"فالٌن في كالمھ َیْھُجر َھْجًرا

:، ومنھ قول ذي الرمة"ِھجِّیراه، وإْھِجیَراه

َرَمى َفَأْخَطَأ، َواألْقَداُر َغاِلَبٌة     َفاْنَصْعَن َواْلَوْیُل ِھجِّیَراُه َواْلَحَرُب

ھجر البعیر إذا ربطھ صاحبھ بالھجار وھو حبل یربط في :والثالث-

.)3(حقویھا ورسغھا

:القیسامرئ:قولومنھ

.)4(ااَرَجالِھاَكَذِلُدتِجْتاَدَكَفیِطِبالَغاِفَجَنا ِبكًَََلَھْتَأَر

.250ص 1،ج تفسیر الطبري)1(

، وھذه الصفة قلما تصیبھا "الھجر"ھذا التفسیر لمعنى:في ھذا الموضع:قال محمود شاكر1
.في كتب اللغة ، فأثبتھا ھناك

.65ص 5، ج تفسیر الطبري)3(

ْلقَ ْیِس قَ ْد َأصْ َبَحْت        َأَرى َناقَ َة ا :ث اني بیت ین ، قالھم ا ف ي ناقت ھ ، واألول     :قال محمود ش اكر  )4(
َعَلى األْیِن َذاَت ِھَباٍب َنَواَرا

، النف ور م ن ش دة    "الن وار "و:النش اط ":الھب اب "و.ش دة التع ب  "األی ن "و.یعن ي نفس ھ  "القیس"
(الھلك"و.بأسھا وقوتھا ما ب ین أعل ى الجب ل وأس فلھ ، أو المھ واة ب ین الجبل ین ، أو        ):بفتحتین"

صحراء متسعة لبن ي یرب وع ، وس طھا م نخفض وطرفھ ا      "الغبیط"و.رضالشق الذاھب في األ
"النجاف"و.مرتفع ، كھیئة الغبیط  وھو الرحل اللطیف  وذكره امرؤ القیس في كثیر من شعره

وھي أرض مستطیلة مرتفعة ال یعلوھا الماء ، تكون في بطن الوادي ":نجفة"جمع"نجف"جمع
تقط ع حب ل الھج ار   وھ و حب ل یش د ف ي رس غھا           :أي"تج د "وقول ھ .شبھ ج دار ل یس ب العریض   

.307ص 8،ج تفسیر الطبريینظر ھامش .وذلك نفوًرا من المھواة التي أفزعتھا



77

،وضع الشيء في غیر موضعھ،وأصل الظلم في كالم العرب:الظلم.6

:ومنھ قول نابغة بني ذبیان

.)1(ِباْلَمْظُلوَمِة اْلَجَلِدِإال ُأَواِريَّ ألًیا َما ُأَبیُِّنَھا     َوالنُّْؤُي َكاْلَحْوِض

فجعل األرض مظلومة ألن الذي حفر فیھا النوى حفر في غیر موضع 

الحفر فجعلھا مظلومة لوضع الحفرة منھا في غیر موضعھا   ومن ذلك قول 

في صفة غیث:ابن قمیئة

.)2(َد اْلُمْقَلِعَظَلَم اْلِبَطاَح ِبَھا اْنِھالُل َحِریَصٍة      َفَصَفا النَِّطاُف َلُھ ُبَعْی

ومنھ ظلم ،صبابھ في غیر مصبھوان،وظلمھ إیاه مجیئھ في غیر أوانھ

وذلك عند العرب وضع النحر في ،وھو نحره إیاه لغیر علة،الرجل جزوره

وسنبینھا ،وقد یتفرع الظلم في معان یطول بإحصائھا الكتاب،غیر موضعھ

لى وأصل ذلك كلھ ما وصفنا من إذا أتینا علیھا إن شاء اهللا تعا،في أماكنھا

.)3(وضع الشيء في غیر موضعھ

وأصل الغفر التغطیة والستر فكل ساتر شیئا فھو غافره   ومن ذلك :الغفر.7

:قیل

.للبیضة من الحدید التي تتخذ جنة للرأس مغفر ألنھا تغطي الرأس وتجنھ-

:مشدد الیاء(أواري جمع آري )1( تأرى :وھو محبس الدابة ومأواھا ومربطھا ، من قولھم )
حفرة حول الخباء تعلى :نؤى وال.بعد جھد ومشقة وإبطاء :وألیا .بالمكان أقام وتحبس 

یعني أرًضا مروا بھا في بریة :جوانبھا بالتراب ، فتحجز الماء ال یدخل الخباء ، والمظلومة 
فلذلك .فتحوضوا حوًضا سقوا فیھ إبلھم ، ولیس بموضع تحویض لبعدھا عن مواطئ السابلة 

ض الصلبة ، یعني األر:والجلد .وضع الشيء في غیر موضعھ :سماھا مظلومة ، والظلم 
.183ص 1،ج تفسیر الطبريینظر ھامش .أنھا ال تنبت شیًئا فال یرعاھا أحد 

اشتد صوبھ :وأنھل المطر انھالال .وھو بطن الوادي :والبطاح جمع بطحاء وأبطح )2(
السحابة التي تحرص مطرتھا وجھ األرض ، أي تقشره من :والحریصة والحارصة .ووقعھ 

"وقولھ .وھي الماء القلیل یبقى في الدلو وغیره :لنطاف جمع نطفة وا.شدة وقعھا  بعید :
:المقلع .524ص 1،ج تفسیر الطبريینظر ھامش .أي بعد أن أقلعت ھذه السحابة"

).524ص 1،ج تفسیر الطبري)3(
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.منھ غمد السیف وھو ما یغمده فیواریھ-

ثوب غفر لتغطیتھ العورة وحولھ بین الناظر والنظر ولذلك قیل لزئبر ال-

.إلیھا

:ومنھ قول أوس بن حجر

.)1(ال أعتُب ابَن العمِّ إْن كنَت ظالمًا    وأغفُر عنُھ الجھَل إن كاَن أجھال

.عنھبحلمي ،أستر علیھ جھلھ،یعني بقولھ وأغفر عنھ الجھل

االستشھاد مع اختیاره دون،ةمترادفات اللفظ،قد یذكر في بعض األحیانو

:قولھمثل ، المعاني المناسبة لآلیة في نظرهأحد 

:في كالم العرب معانوللقنوت .8

.الطاعة:أحدھا-

.القیام:اآلخر-

.الكف عن الكالم واإلمساك عنھ:الثالث -

:وأولى معاني القنوت في قولھ

]قرار هللا الطاعة واإل]116:البقرة

.)2(عز وجل بالعبودیة

 مذاھب النحویةالبیانھ:

المذھب الكوفي وذلك :ھویعد الطبري من حیث انتماءه في النحو

ظاھٌر في نصوص كتابھ التفسیر حیث غلب علیھ مصطلحات الكوفیین، 

(دیوانھ، قصیدة)1( (وھذه الروایة جاءت في شرح شواھد المغني).31" ، وأما في )137:
.110ص 2،ج تفسیر الطبريینظر ھامش .، وھي أجود"إن كان ظالما:"الكتبسائر

.507ص1،ج تفسیر الطبري)2(
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؛ وغیرھا من )2(؛ وعن البدل بالترجمة)1(بحیث اصطلح عن الحال بالقطع

كوفیة، كما ھنالك دالئل أخرى تبین صحة انتماءه للمذھب المصطلحات ال

الكوفي مثل نقلھ عن الفراء وتقریره لمعظم أقوالھ مع عدم ذكر اسمھ إال في 

.)1(الناذر القلیل

لكن انتماءه للمذھب الكوفي، لم یمنعھ من ترجیح بعض أقوال 

ھاده وإن كان قلیل، ومما یدل على براعتھ في ھذا الفن، واجت،البصریین

:وھذه نماذج متفرقات، ھو اختیاره لغیر ما ذھب إلیھ الكوفیین والبصریین

:حكایة األقوال دون ترجیح-1

.]125:البقرة[:في تأویل قولھ تعالى -

، فإن أھل العربیة مختلفون في معناھا، "المثابة"وأما:قال أبو جعفر

.والسبب الذي من أجلھ أنثت

، لما كثر من "المثابة"ألحقت الھاء في:فقال بعض نحویي البصرة

"یثوب إلیھ، كما یقال وقال بعض نحویي ".ونسابة"لمن یكثر ذلك،"سیارة:

.المقامة"و"المقام"بمعنى واحد، نظیرة"المثابة"و"المثاب"بل:الكوفة "

ألنھ یرید بھ الموضع الذي یقام فیھ، -على قولھ-، ذكر "المقام"و

أن یكون نصًبا، لمعنى القطع من :أحُدھا:یحتمل أوجًھا من المعاني"ھدى"قولھ:مثل)1(
مصدقا لما :(بقولھ:؛ ومثل230ص 1،ج الطبريتفسیر.الكتاب، ألنھ نكرة والكتاب معرفة

؛ )نزلھ على قلبك:(التي في قولھ"الھاء"على القطع من"مصدقا"ونصب .، القرآن)بین یدیھ
.392ص 2،ج الطبريتفسیر

، كما رفعوا )اشتروا بھ:(في قولھ"الھاء"مرفوعا بالراجع من"بئسما"قول من جعل:مثل)2(
تفسیر".بئسما"عنمترجمة"أن یكفروا"، وجعل"بئسما عبد اهللا:"إذ قالوا"عبد اهللا"ذلك بـ 
"ھو ما یسمیھ البصریون :الترجمة :؛ قال محمود شاكر340ص 2،ج الطبري عطف :

.، أي عطف بیان "مترجما عن بئسما"، فقولھ"البدل"و"البیان
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"المثابة"وأنكر ھؤالء أن تكون،رید بھا البقعة، ألنھ أ"المقامة"وأنثت

"السیارة والنسابة"إنما أدخلت الھاء في:، وقالوا"السیارة، والنسابة"ك

.)2("الداعیة"تشبیھا لھا ب

:ترجیحھ آراء الكوفیین-2

]100:البقرة[:یة في حكم الواو التي في قولھأھل العرباختلف-

ھي واو تجعل مع حروف االستفھام وھي مثل بعض نحویي البصریینفقال 

ال وھما زائدتان في ھذا الوجھ وھي ق]87:البقرة[:الفاء في قولھ

مثل الفاء التي في قولھ فاهللا لتصنعن كذا وكذا وكقولك للرجل أفال تقوم وإن 

بعض نحویي الكوفیینوقال جعلت الفاء والواو ھھنا حرف عطفشئت 

والصواب في ذلك عندي ، علیھا حرف االستفھامھي حرف عطف أدخل

:من القول أنھا واو عطف أدخلت علیھا ألف االستفھام كأنھ قال جل ثناؤه

]قالوا سمعنا :فقال"وكلما"ثم أدخل ألف االستفھام على ]93:البقرة

أنھ ،وقد بینا فیما مضى،نبذه فریق منھم،أوكلما عاھدوا عھدا،وعصینا

ال معنى لھ، فأغنى ذلك عن إعادة حرف،یكون في كتاب اهللاغیر جائز أن 

)أو كلما:(من قولھ"الفاء"و"الواو"البیان على فساد قول من زعم أن

.)3(زائدتان ال معنى لھما)أفكلما(و

]143:البقرة[:في تأویل قولھ تعالى-

دار :ابراھیم عبد اهللا رفیده، ، ط.،دالنحو وكتب التفسیر:للمزید في ھذه المسألة ینظر)1(
.597ص579:ص1ج.م1990:اإلعالن، ط الثانیةالجماھیریة والتوزیع و

.25ص 2، ج تفسیر الطبري)2(
.441ص 1ج تفسیر الطبري،)3(
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ل ثناؤه وإیاھا عنى ج،أنثت الكبیرة لتأنیث القبلةبعض نحویي البصرةوقال 

لتأنیث التولیة ،بل أنثت الكبیرةبعض نحویي الكوفةوقال :بقولھ

وما جعلنا ،ھذه المقالةافتأویل الكالم على ما تأولھ قائلو،والتحویلة

إال لنعلم من یتبع ،وتولیتناك عنھا،تحویلتنا إیاك عن القبلة التي كنت علیھا

وتولیتناك ،ویلتنا إیاك عنھاوإن كانت تح،الرسول ممن ینقلب على عقبیھ

،وھذا التأویل أولى التأویالت عندي بالصواب،لكبیرة إال على الذین ھدى اهللا

إلى ،وجھھ عن القبلة األولىعلیھم تحویل النبيَرُبألن القوم إنما َك

،والصالة قد كانت،وال الصالة ألن القبلة األولى،األخرى ال عین القبلة

.)1(موھي غیر كبیرة علیھ

زعم بعض :"وكان كثیرًا إذا رجح مذھبھ استفتح قول مخالفیھ بقولھ

زعم بعض نحویي البصرةوقد :،وھذا كثیر في كتابھ كقولھ"نحویي البصرة

؛ ال تجزي منھا أن تكون مكانھا]اآلیة /48:البقرة[:أن معنى قولھ

.)2(وھذا قول یشھد ظاھر القرآن على فساده

]51:البقرة[:ولھ تعالىفي تأویل قومنھ-

"قولھ وإذ واعدنا موسى انقضاء :أن معناهنحویي البصرةوقد زعم بعض :

]لآلیة/82:یوسف[:أربعین لیلة، أي رأس األربعین، ومثل ذلك بقولھ

أي الیوم تمام ".والیوم یومان"،"الیوم أربعون منذ خرج فالن:"وبقولھم

الف ما جاءت بھ الروایة عن أھل التأویل، وذلك خ..یومین، وتمام أربعین

.)3"(وخالف ظاھر التالوة

.16ص 2، ج تفسیر الطبري)1(
.31ص 1،ج نفس المصدر)2(
.61ص 2،ج نفس المصدر)3(
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:ترجیحھ آراء البصریین-3

.]112:آل عمران[:في قولھ-

إال بحبل من ":وقال بعض نحویي البصرة، قولھ:"قال أبو جعفر

[:ولیس ذلك بأشد من قولھ:قال؛ استثناء خارٌج من أول الكالم"اهللا

.]62:مریم

:ھو استثناء متصل، والمعنى:من نحویي الكوفةوقال آخرون 

بكل مكان؛ إال بموضع حبل من اهللا، :ضربت علیھم الذلة أینما ثقفوا، أي

.ُضربت علیھم الذلة في األمكنة إال في ھذا المكان:كما تقول

وذلك أنھ زعم أنھ استثناء ؛وھذا أیًضا طلب الحق فأخطأ المفصل

متصال كما زعم، لوجب أن یكون القوم إذا ثقفوا بحبل من متصل، ولو كان

ولیس ذلك صفة الیھود، .اهللا وحبل من الناس غیر مضروبة علیھم المسكنة

ألنھم أینما ثقفوا بحبل من اهللا وحبل من الناس، أو بغیر حبل من اهللا عز 

وجل وغیر حبل من الناس، فالذلة مضروبة علیھم، على ما ذكرنا عن أھل 

، استثناء "إال بحبل من اهللا وحبل من الناس:"فلو كان قولھ.ویل قبلالتأ

متصال لوجب أن یكون القوم إذا ُثقفوا بعھد وذمة أن ال تكون الذلُة 

مضروبًة علیھم؛ وذلك خالف ما وَصفھم اهللا بھ من صفتھم، وخالُف ما ھم 

.)1(بھ من الصفة، فقد تبین أیًضا بذلك فساد قول ھذا القائل أیًضا

:ترجیحھ غیر ما قالھ البصریون والكوفیون-4

]58:البقرة[:قولھ تعالىفي -

.115ص 7السابق ،ج نفس المصدر)1(
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واختلف أھل العربیة في المعنى الذي من أجلھ ":قال أبو جعفر

"قولوا"بمعنى"الحطة"رفعت:فقال بعض نحویي البصرة؛ "الحطة"رفعت 

.َسْمُعك:لیكن منك حطة لذنوبنا، كما تقول للرجل

مرفوعة ، ھي كلمة أمرھم اهللا أن یقولوھا :منھموقال آخرون

.وفرض علیھم قیلھا كذلك

كأنھ ،"ھذه"بضمیر"الحطة"رفعت:الكوفیینوقال بعض نحویي 

.حطة"ھذه":وقولوا:قال

:ھي مرفوعة بضمیر معناه الخبر ، كأنھ قال:وقال آخرون منھم

".ما"حینئذ خبرا لـ "حطة"قولوا ما ھو حطة، فتكون

والذي ھو أقرب عندي في ذلك إلى الصواب، وأشبھ :ال أبو جعفرق

بنیة خبر محذوف قد دل علیھ ظاھر "حطة"أن یكون رفع:بظاھر الكتاب

، فكفى من تكریره بھذا اللفظ، ما دل الباب سجدا حطةالتالوة ، وھو دخولنا 

:، كما قال جل ثناؤه:علیھ الظاھر من التنزیل ، وھو قولھ

فكذلك عندي ؛موعظتنا إیاھم معذرة إلى ربكم :یعني،]164:عرافاأل[

وإذ قلنا ادخلوا ھذه القریة ، وادخلوا :، یعني بذلك)وقولوا حطة:(تأویل قولھ

وھذا القول على نحو .دخولنا ذلك سجدا حطة لذنوبنا:الباب سجدا، وقولوا

.)1(نفاتأویل الربیع بن أنس وابن جریج وابن زید، الذي ذكرناه آ

ھذا المثال نجد ابن جریر استشھد بقول السلف في تفسیرِه اللُّغويِّ، 

أساسًا في التَّرجیح، بین قوِل وقد یستعمل الّلغة في بعض األحیان،

.المفسرین؛ وھذا ظاھٌر في تفسیره

وذكر معانیھابیانھ أوجھ القراءات:

.108ص 107ص 2السابق ، ج نفس المصدر)1(
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]36:البقرة[:في تأویل قولھ تعالى-

ما فأزلّھ،اختلف القراء في قراءة ذلك فقرأتھ عامتھم:"قال أبو جعفر

إذا ھفا فیھ ،الرجل في دینھمن قولك زلَّ،بتشدید الالم بمعنى استزلھما

ل من آجلھوأزلھ غیره إذا سبب لھ ما یزِّ،فأتى ما لیس لھ إتیانھ فیھ،وأخطأ

آدم خروج ،ولذلك أضاف اهللا تعالى ذكره إلى إبلیسفي دینھ أو دنیاه، 

مما كانا فیھ ألنھ كان الذي ،فقال فأخرجھما یعني إبلیس،وزوجتھ من الجنة

وقرأه ؛التي عاقبھما اهللا علیھا بإخراجھما من الجنة،سبب لھما الخطیئة

.)1("وذلك تنحیتھ عنھ،الھما بمعنى إزالة الشيء عن الشيءآخرون فأَز

.]88:البقرة[:في تأویل قولھ تعالى-

وقالوا قلوبنا :(فقرأه بعضھم؛اختلفت اْلَقَرَأة في قراءة ذلك":أبو جعفرقال

؛وھي قراءة عامة األمصار ف ي جمی ع األقط ار   ؛مخففة الالم ساكنة)ُغْلف

.مثقلة الالم مضمومة"وقالوا قلوبنا ُغُلف:"وقرأه بعضھم

:افأما الذین قرأوھا بسكون الالم وتخفیفھا، فإنھم تأولوھا، أنھم قالو

-عل    ى ق    راءة ھ    ؤالء -"الغلْ    ف"و.قلوبن    ا ف    ي أكن    ة وأغطی    ة وغلْ    ف 

، وھ  و ال  ذي ف  ي غ  الف وغط  اء، كم  ا یق  ال للرج  ل ال  ذي ل  م  "أغل  ف"جم  ع

وكم    ا یق    ال للس    یف إذا ك    ان ف    ي   ".غلف    اء"، والم    رأة"أغل    ف"یخت    تن

.)1("ُغْلف"وجمعھا"، وقوس غلفاء"سیف أغلف:"غالفھ

:اختیارهاره القراءة مع ذكر علة اختّی-1

.234ص1السابق ، ج س المصدرنف)1(
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]271:البقرة[:في قولھ

:وقالَونَكفُِّر َعْنُكْمبعد ذكره أوجھ القراءات ذكر وجھ من قرأ 

)ونكفر عنكم (وقرأ ذلك بعد عامة قراء أھل المدینة والكوفة والبصرة،

نكفر عنكم من ،وإن تخفوھا وتؤتوھا الفقراء:بالنون وجزم الحرف، یعني

مجازاة اهللا عز وجل مخفي الصدقة بتكفیر بعض سیئاتھ :بمعنى،سیئاتكم

.بصدقتھ التي أخفاھا

قراءة من ،وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب:قال أبو جعفر

بالنون وجزم الحرف، على معنى الخبر من اهللا عن )ونكفر عنكم :(قرأ

من التطوع ابتغاء وجھھ من صدقتھ، ،نفسھ أنھ یجازي المخفي صدقتھ

في "الفاء"وإذا قرئ كذلك، فھو مجزوم على موضع؛كفیر سیئاتھبت

.ھنالك حلت محل جواب الجزاء"الفاء"ألن".فھو خیر لكم:"قولھ

"وكیف اخترت الجزم على النسق على موضع:فإن قال لنا قائل

، وتركت اختیار نسقھ على ما بعد الفاء، وقد علمت أن األفصح من "الفاء

.زاء الرفع، وإنما الجزم تجویزه ؟جواب الجالكالم في النسق على 

أعني تكفیر اهللا من ،اخترنا ذلك لیؤذن بجزمھ أن التكفیر:قیل

على ،ال محالة داخل فیما وعد اهللا المصدق أن یجازیھ بھ؛سیئات المصدق

ألن ذلك إذا جزم، مؤذن بما قلنا ال محالة، ولو رفع كان قد یحتمل ،صدقتھ

وعده اهللا أن یجازیھ بھ، وأن یكون خبرا مستأنفا أنھ أن یكون داخال فیما 

یكفر من سیئات عباده المؤمنین، على غیر المجازاة لھم بذلك على 

في جواب الجزاء استئناف، فالمعطوف على "الفاء"صدقاتھم، ألن ما بعد

الخبر المستأنف في حكم المعطوف علیھ، في أنھ غیر داخل في الجزاء، 

.407ص /406ص 1ج نفس المصدر)1(
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عطفا بھ على موضع الفاء من "نكفر"رنا جزمولذلك من العلة، اخت

.)1(وقراءتھ بالنون"فھو خیر لكم:"قولھ

ھذا من دقیق نظر :"قًا على ما قالھ الطبريیعلت:قال محمود شاكر

ولو قد وصلنا القراءات؛ووجوده اختیار التأویل،أبي جعفر في معاني 

لل الموجبة صحة ما ذكر فیھ اختیاره من القراءة ، والع...القراءاتكتابھ في 

.)2("لجاءنا كتاب لطیف المداخل والمخارج ، فیما نستظھر؛ اختاره 

احتكامھ للغة العرب:

تستند إلىبعضھا، بطریقة علىیمتاز الطبري في ترجیحھ لألقوال 

:ومن ذلك،احتكامھ للغة العرب

فقد روى عن ،]اآلیة /36:النساء[:عز وجلقولھفي تأویل ف

،ثم رد ھذا القول،، المسلم"والجار ذي القربى:")3(الشاميَنْوف 

وذلك أن تأویل كتاب اهللا تبارك وتعالى وھذا أیضا مما ال معنى لھ :"بقولھ

الذین نزل بلسانھم ،غیر جائز صرفھ إال إلى األغلب من كالم العرب

الذي ال تتعارفھ إال أن یقوم بخالف ذلك ،القرآن المعروف فیھم دون األنكر

وإذا كان ذلك كذلك وكان معلوما أن المتعارف من ؛ حجة یجب التسلیم لھا

إذا قیل فالن ذو قرابة إنما یعني بھ إنھ قریب الرحم منھ دون ،كالم العرب

أولى من صرفھ إلى القرب ،كان صرفھ إلى القرابة بالرحم،القرب بالدین

.)4("بالدین

.585ص 5السابق ،ج نفس المصدر)1(
.586ص 5،ج نفس المصدر)2(
نوف بن فضالة الحمیري البكالى أبو یزید وقیل غیر ذلك من كبار التابعین، قال ابن :ھو)3(

.314ص2، ج8122:برقمتقریب التھذیبحجر مستور، 
.79ص 5، ج الطبريرتفسی)4(
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وال عندنا بتأویل وأولى ھذه األق:"وقال في موضع آخر من كتابھ

"، قول من قال)التنور:(قولھ ألن ذلك ھو ، "ھو التنور الذي یخبز فیھ:

المعروف من كالم العرب، وكالم اهللا ال یوجھ إال إلى األغلب األشھر من 

بخالف ذلك فیسلم ،، إال أن تقوم حجَّة على شيء منھمعانیھ عند العرب

خاطبھم بھ ، إلفھامھم معنى َما وذلك أنھ جل ثناؤه إنما خاطبھم بما ،لھا

.)1("خاطبھم بھ

التّ  ي یقیمھ  ا ف  ي اإلعتب  ار، ھ  ي التّ  ي ذكرھ  ا نفس  ھ، ف  ي         وھ  ذه الحجّ  ة  

"المقدمة، بعد تصنیفھا في رتب ِة اإلحتج اج المعتب ر فق ال     ف أحقُّ المفس رین   :

-ف  ي تأوی  ِل الق  رآِن ال  ذي إل  ى ِعل  م َتأویل  ھ للعب  اد الس  بیلُ       -بإص  ابة الح  ق  

دون ُحج ة فیم ا ت أّول وفسَّ ر، مم ا ك ان تأویل ھ إل ى رس ول اهللا          أوضُحھم 

المس تفیض،  قِلالَنإمَّا من جھِة:الثابتة عنھسائر أمتھ  من أخبار رسول 

فیما ُوِجد فی ھ م ن ذل ك عن ھ النق ُل المس تفیض، وإمَّ ا م ن جھ ة نق ل الع دول            

الدالل  ة األثب  ات، فیم  ا ل  م یك  ن فی  ھ عن  ھ النَّق  ُل المس  تفیض، أو م  ن جھ  ة         

ممَ ا  -فیما ترَجم وب ّین م ن ذل ك   -المنصوبة على صحتھ؛ وأصحُّھم برھاًنا  

إّما بالشواھد من أشعارھم الس ائرة، وإمّ ا   :كان ُمدرًكا علُمھ من جھة اللسان

م  ن م  نطقھم ولغ  اتھم المستفیض  ة المعروف  ة، كائنً  ا م  ن ك  ان ذل  ك المت  أوِّل     

وتفسیره ما تأول وفسر من ذلك، ال یكون خارًجا تأویُلھ والمفسِّر، بعد أن 

عن أق وال الس لف م ن الص حابة واألئم ة، والخل ف م ن الت ابعین وعلم اء          

.)2("األمة

.321ص 15، ج نفس المصدر)1(
.93ص 1ج نفس المصدر ، 2
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ق وي م نھج منھج ھ  أنَّ اإلم ام اب ن جری ر الطب رّي،     وخالصة القول

، ف ي فن ونٍِ ع دةٍِِ م ن تفس یرِه، خاص ةًَ منھ ا منھج ھ         یحتاُج، إلى دراسةٍِ جادةٍِ

وش رحھا، واس تخراج   قواع دًا ح رٌي لم ن وف ق ف ي بیانھ ا      اللُّغوي، فقد َقعَ دَ 

:قولھثالمعلى سبیل المنھاودَُّرِر نكتھا،،فوائدھا

.)1(ففیھ الكفایة من غیره،مفھوم بھ معنى ما أرید،كل كالم نطق بھ-

دون الخف ي الب اطن من ھ،    ،وتأویل القرآن على المفھ وم الظ اھر الخط اب   -

بمعن  ًى خ  الَف دلیل  ھ ،ھ ال  ذي یج  ب التس  لیم ل  ھم  ن الوج  حت  ى ت  أتي دالل  ة 

.)2(الظاھر المتعارف في أھل اللسان الذین بلسانھم نزل القرآن

غیر جائز أن یخاطَب جل ذكره أحٌدا من خلق ھ إال بم ا یفھم ھ المخاطَ ُب،     -

وال یرس َل إل  ى أح د م  نھم رس  وال برس الة إال بلس  اٍن وبی اٍن یفھم  ھ المرسَ  ُل     

والمرسَ َل إلی ھ، إن ل م یفھ م م ا خوط ب ب ھ وأرس ل ب ھ          ألن المخاط ب  ؛إلیھ

.)3(سواٌء-قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إلیھ وبعَده-إلیھ، فحالُھ 

غیُر ج ائز أن ُیت وّھم عل ى ذي فط رة ص حیحة، مق ّر بكت اب اهللا، مم ن ق د          -

أن یعتقد أّن بعَض القرآن فارسي ال عرب ّي،  -قرأ القرآن وعرف حدود اهللا 

ال عرب  ّي، وبعض  ھ روم  ّي ال عرب  ّي، وبعض  ھ حبش  ي ال     وبعض  ھ نبط  ي 

.)4(عربي

ص  فة ش  املة ال یج  وز ألح  د أن یخص  ص ش  مولھا عل  ى      "قرآن  ا عربی  ا "-

.)5(بعض القرآن دون بعض

.160ص 2،ج نفس المصدر3
.457ص 2،ج المصدرنفس4
.11ص 1،ج المصدرنفس1
.18ص 1نفس المصدر،ج 2
.18ص 1ج المصدرنفس3
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ال یفی  د م  ن الك  الم معن  ى ف  ي الك  الم، غی  ر ج  ائز إض  افتھ إل  ى اهللا ج  ل       -

.)1(ثناؤه

.)2(غیر جائز أن یكون في كتاب اهللا حرف ال معنى لھ-

.)3(غیَر جائز أن یقول تعالى ذكره قوال ال معنى لھ-

.)4(غیر جائز نقل حكم ظاھر آیة إلى تأویل باطن إال بحجة ثابتة-

]إال م ا ھ و  [غیر جائز أن یكون الذي خ ص ب النھي عن ھ ف ي تل ك الح ال       -

.)5(مطلق مباح في الحال التي یخالفھا

ى األظھ  ر األكث  ر م  ن الك  الم وال یج  وز أن یحم  ل تأوی  ل الق  رآن، إال عل  -

ول  م .المس  تعمل ف  ي ألس  ن الع  رب، دون األق  ل م  ا ُوجِ  د إل  ى ذل  ك س  بیل        

َتضطَّرنا حاجٌة إلى صرف ذلك إلى أنھ بمعنى واحد، فیحتاج لھ إلى طل ب  

.)6(المخرج بالخفّي من الكالم والمعاني

ذ من كتاب اهللا عز وجل ال توجَُّھ معانیھ وما فیھ من البیان، إلى الشوا-

الكالم والمعاني، ولھ في الفصیح من المنطق والظاھر من المعاني المفھوم، 

.)7(وجٌھ صحیح موجوٌد

.331ص 2،ج المصدرنفس4
.400ص 2،ج المصدرنفس5
.348ص 3ج ،المصدرنفس6
.134ص 4،ج نفس المصدر7
.149ص 4،ج نفس المصدر8
.365ص 6،ج المصدرنفس9
100ص 7،ج المصدرنفس2
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الّتفسیر الّلغوي و الرأي:المبحث الثالث

التفسیر:المطلب األول

.الّتفسیر في اللغة:المقصد األول

َلھ أن واْسَتْفَسره كذا سَأ.الَفْسر البیاَن وبابھ ضرب والتفسیر مْثُلھ:فسر

.)1(ُیَفسَِّره

.تفعیل من الفسر:وھو

الفاء والسین والراء كلمة واحدة تدل على :)375ت(قال ابن فارس

.)2(بیان شيء وإیضاحھ

.)3("بیانا :، أي]33:الفرقان[:في تفسیر ھذه اآلیة)104(مجاھد:"قال

ابن جریر الطبري لفظ التأویل بمعنى التفسیر وذلك استخدموقد 

كما أنھ یستفتح "جامع البیان عن تأویل آي القرآن:"في عنوان كتابھظاھر 

.وھذا وارد في اللغة.."في تأویل قولھ تعالى كذا وكذا:"كل آیة بقولھ

.)4("التفسیر والتأویل والمعنى واحد":)231ت(قال ابن األعرابي

.الّتفسیر في االصطالح:المقصد الثاني

،لتباینھم في تصور ھذا العلم الشریفینة،عرف بعدة تعریفات متبا:التفسیر

ومنھم من أدخل ما لیس ،فمن متوسع حتى أخرجھ عن حد الكشف و البیان

محمود خاطر، :،تحقیقالصحاحمختار،)721(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي)1(
.211ص 1مكتبة لبنان، بیروت، ج :ط
، وضع اللغةمعجم مقاییس،)395(لرازي أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ا)2(

-ھـ1420:األولى:الكتب العلمیة،بیروت، لبنان، ط:إبراھیم شمس الدین، دار:حواشیھ
355ص2م،ج1999

.267ص 19،ج الطبريتفسیر)3(
.283ص12الجزء6، جلألزھرياللغةتھذیب )4(



91

ومنھم من في حیزه ومنھم من أضاف إلیھ من الملح واللطائف البدیعیة،

ومنھم من جعل ذلك وافرا من وجوه اإلعراب وذكر مدارسھ،ًاظجعل فیھ ح

تحتملھ من التفسیرات ا الومنھم من حمل اآلیات مفي الفقھ ومذاھبھ ، ظالح

ومنھم من حمل علیھ النظریات التكنولوجیة الباطنیة والتخیالت البشریة،

العموم كل راح على حسب تخصصھ الغالب فيو؛ واالكتشافات الحضاریة

.من الفنفي كتابتھ في التفسیر على ما غلب علیھمتأثراعلیھ

:وھذه أمثلة على ذلك

:)1(أبو حّیانقال .1

ومدلوالتھا، علم یبحث فیھ عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن،":التفسیر

ومعانیھا التي تحمل علیھا حالة التركیب، وأحكامھا اإلفرادیة والتركیبیة ،

.وتتمات لذلك

یبحث فیھ عن كیفیة النطق :وقولنا،العلومعلم ھو جنس یشمل سائر :فقولنا

أي مدلوالت تلك القراءات وقولنا ومدلوالتھا،بألفاظ القرآن ھذا ھو علم

وأحكامھا :وقولنا.و ھذا ھو علم اللغة الذي یحتاج إلیھ ھذا العلماأللفاظ،

وعلم البیان،اإلفرادیة والتركیبیة ھذا یشمل علم التصریف وعلم اإلعراب،

ومعانیھا التي تحمل علیھا حالة التركیب شمل بقولھ التي تحمل وعلم البدیع،

داللة علیھ بالحقیقة، وما داللتھ علیھ بالمجاز، أن التركیب قد علیھا ما ال

یقتضي بظاھره شیئًا، ویصد عن الحمل على الظاھر صاد، فیحتاج ألجل 

ھووتتمات لذلك،:وقولنا.ذلك أن یحمل على غیر الظاھر، وھو المجاز

)1(
ي الجیاني األصل أبو حیان محمد یوسف بن علي بن یوسف بن حیان النفزي األندلس

.278ص1الغرناطي المولد، المصري الدار، طبقات المفسرین،األدنروي،ج
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،وقصة توضیح بعض ما إنبھم في القرآنوسبب النزول،معرفة النسخ،

.)1("ونحو ذلك

:قال الزركشي.2

علم یعرف بھ فھم كتاب اهللا المنزل على نبیھ محمد صلى اهللا علیھ :التفسیر

وسلم وبیان معانیھ واستخراج أحكامھ وحكمھ واستمداد ذلك من علم اللغة 

والنحو والتصریف وعلم البیان وأصول الفقھ والقراءات ویحتاج لمعرفة 

وخ وقد أكثر الناس فیھ من الموضوعات ما أسباب النزول والناسخ والمنس

یغلب علھ فالزجاج الذيبین مختصر ومبسوط وكلھم یقتصر على الفن 

والواحدي في البسیط یغلب علیھما الغریب والثعلبي یغلب علیھ القصص 

والزمخشري علم البیان واإلمام فخر الدین علم الكالم وما في معناه من 

.)2(العلوم العقلیة

واإلشارات وأقاصیصھا،علم نزول اآلیة وسورتھا :ھوحاالصطالوفى 

ومدنیھا ومحكمھا ومتشابھھا وناسخھا ،النازلة فیھا ثم ترتیب مكیھا

لھا ومفسرھا وزاد فیھا دھا ومجّمھا وعامِّھا ومطلقھا ومقّیومنسوخھا وخاّص

.)3(قوم فقالوا علم حاللھا وحرامھا ووعدھا ووعیدھا وأمرھا ونھیھا

)1393(عاشوربناھرالّطدقال محّم.3
)1(:

وما یستفاد منھا،القرآن، اسم للعلم الباحث عن بیان معاني ألفاظ ":التفسیر

.)2("باختصار أو توسع

، أثیر الدین محمد بن یوسف بن علي بن یوسف ابن حّیان المحیطالبحرتفسیر)1(
دار إحیاء التراث العربي :عبد الرزاق المھدي،ط.د:، تحقیق)745(الغرناطي

.23/24ص1م؛ج2002-1423:األولى:ط
.13ص 1، ج برھان في علوم القرآنال2
.148ص 2،ج نفس المصدر)3(
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:)3(الزرقانيقال عبد العظیم .4

علم یبحث فیھ عن القرآن الكریم من حیث داللتھ على مراد اهللا بقدر :التفسیر

.)4(الطاقة البشریة 

:التعریفاتھذه علىملحوظات 

 التفسیر،مصطلحدقیق لعلمالتحدید غیاب الفي بعض ھذه التعریفات

.الزركشيوحیانيفي تعریف أبجلیًا ویظھر ھذا 

انخرج عن حد البّیالتوسع في مفھوم التفسیر حتى ُأ.

ر لھا ضابطَكْذأو لم ُیھم علوما، لیست من اختصاص التفسیر، ذكر.

عدم تحدید قدر البّیان ونوعھ.

ھو علم یبحث فیھ عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن، فھذا لیس :فقول أبي حّیان

من اختصاص المفسر وإنما من اختصاص علماء القراءات، إال إذا كان لھ 

.التفسیرأثر في 

وأحكامھا اإلفرادیة والتركیبیة ھذا یشمل علم التصریف وعلم :أما قولھ

ذه العلوم لیست من اختصاص ھاإلعراب، وعلم البیان، وعلم البدیع؛ فكل

في تقویة المعنى فقط؛ ولذلك من جھلھا لھ وإنما قد تكون مساعدة المفسر،

.وأتى بالمعنى الصحیح في بیان آي القرآن، فال یضره شیئًا

عالم تونسي، وھو مفسر لغوي نحوي، لھ باع في )1393(محمد الطاھر بن عاشور)1(
األدب، عین رئیس المفتین المالكیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة وفروعھ بتونس، وھو من 

.174ص 6،ج األعالم للزركلي:رأعضاء المجمعین العربیین في دمشق والقاھرة، ینظ
م ، 1984:الدار التونسیة للطبع ،ط :محمد بن الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، ط )2(

.11ص1ج 
من علماء األزھر بمصر، تخرج بكلیة أصول الدین، :محمد عبد العظیم الزرقاني:ھو)5(

مناھل العرفان في علوم :كتبھ وعمل بھا مدرسا لعلوم القرآن والحدیث،وتوفي بالقاھرة، من
.210ص 6،ج األعالم للزركليالقرآن؛ 

:مناھل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظیم الزرقاني، دار الفكر، ط)4(
.2ص 3م؛ ج2004-ھـ1424:األولى
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علم نزول اآلیة وسورتھا وأقاصیصھا، واإلشارات النازلة :وقول الزركشي

؛ ..ابھھا وناسخھا ومنسوخھافیھا ثم ترتیب مكیھا، ومدنیھا ومحكمھا ومتش

؛ھذا علم من اختصاص علوم القرآن إال إذا كان في ذلك أثٌر في التفسیر

:وھذا الضابط نذكر مثاًال علیھ

فالمشھور في تفسیر تزكى ؛]14/15:األعلى [:تعالى في قولھ-

صلَّى :؛ وصلى)1(َمْن َتَزكَّى من الشرك:وصلى قول ابن عباس یقول

صالة :زكاة الفطر؛ وصلى:، وروي قول من قال تزكى)2(الخمسالصلوات 

المراد بالصالة ھنا صالة العید ، كما :وقیل :"وفي ھذا قال الشوكاني؛العید

د ھذا القول؛ ْعأن المراد بالتزكي في اآلیة األولى زكاة الفطر ، وال یخفى ُب

؛ )3("بالمدینةألن السورة مكیة ، ولم تفرض زكاة الفطر ، وصالة العید إال

ففي ھذا المثال معرفة المكي من المدني كان لھ أثر في بیان التفسیر 

وعكسھ مثًال سورة الفاتحة قیل أنھا مكیة، وقیل أنھا مدنیة، ، الصحیح لآلیة

األقوال فال تأثیر ألي ھذهوقیل أنھا نزلت مرتین مرة بمكة ومرة بالمدینة، 

.تفسیر السورةعلى

.لّلغةا:المطلب الثاني

.اللغة في اللغة:المقصد األول

الالم والغین :لغووجماعھاأصلھاواختلف فيُفْعلٌة َلَغْوت َأي تكلَّمت:اللغة

:والحرف المعتّل أصالن صحیحان

.373ص 24،ج الطبريتفسیر)1(
.375ص 24،ج نفس المصدر)2(
عبد الرحمن عمیرة .د:، تحقیقالقدیرفتح،)ھـ1250(محمد بن علي بن محمد الشوكاني)3(

.567ص 5م؛ ج 1005:الثالثة:دار الوفاء، ط
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رأیتھا :وَأْلغیُت ھذه الكلمة، أي:یدلُّ على الّشيِء ال یعتدُّ بھ، ومنھ:أحدھما

:، ومنھ وقول اهللا عّز وجّلباطًال، وفضًال في الكالم وَحْشوًا

]72:الفرقان[

اللھجة بالشَّيء، إذا َلِھَج بھ؛ ویقال إّن اشتقاق الّلغة منھ، أي یلَھُج :الثاني

.صاحبھا بھا

َلغا فالن عن الصواب وعن الطریق ِإذا ماَل عنھ قالھ ابن اَألعرابي وقیل 

م ماُلوا فیھ عن ُلغِة ھؤالء قال واللَُّغُة ُأِخَذت من ھذا َألن ھؤالء تكلموا بكال

اآلخرین واللَّْغو النُّطق یقال ھذه ُلَغتھم التي َیْلُغون بھا َأي َیْنِطُقون وَلْغوى 

.)1(الطیِر َأصواُتھا

اللغة في االصطالح:المقصد الثاني

ھذا .أما حدھا فإنھا أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم:جّنيابنقال 

.)2(حدھا

ألفاظ یعبر بھا عن المسمیات وعن المعاني المراد :)456(قال ابن حزم

.)3(أمة لغتھمإفھامھا، ولكل

محمد بن مكرم بن منظور :؛ و ینظر480ص 2،جاللغةمقاییس، معجمابن فارس)1(
.250ص15صادر، بیروت، ج:،دارلسان العرب األفریقي المصري، 

:الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط:لنجار، طمحمد علي ا:، تحقیقالخصائصابن جّني )2(
.34ص1م، ج1986-ھـ1406:الثالثة

أصولفياألحكام، )ھـ994(أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري)3(
.47ص1دار الكتب العلمیة،ج:، طاألحكام
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.الّتفسیر اللغوي:المطلب الثالث

.تعریف الّتفسیر اللغوي:المقصد األول

بیان معاني ":بقولھمساعد بن سلیمان بن ناصر الطّیار،.عرفھ د

.)1("القرآن بما ورد في لغة العرب

ھو بیان معاني كالم اهللا في القرآن، بما ورد في لغة :الّلغويالتفسیر 

العرب، حسب الطاقة البشریة المؤھلة لذلك، رجاء فھم مراد اهللا على 

.شریطة أال تخالف البیان األصليصواٍب،

.فبیان معاني كالم اهللا خرج بذلك كالم غیره من البشر أو الجن

لمرویة على لسان رسولنا في القرآن الكریم خرج بذلك  األحادیث القدسیة ا

.

بما ورد في لغة العرب خرج بذلك لغة غیر العرب مع قید وصف البیان  

أنھ باللغة أي بمعھود العرب في ألفاظھا وأسالیبھا وطرقھا في الكالم 

،كالبیان أنواع البیان الشاملة في التفسیروالتخاطب وبذلك خرج جمیع 

.ابالقرآن أو السنة أو أسباب النزول وغیرھ

إعمال النظر والفكر ببصیرة، والقول تركبذلكحسب الطاقة البشریة خرج 

.والھوىبالتشھي 

و من لم تتوفر فیھ من العامة والجھلة،ر المؤھلخرج غی،المؤھلة لذلك

.ذلك الفنشروط 

دار اب  ن :، طالّتفس  یر اللٌُّغ  وي للق  رآن الك  ریم  د مس  اعد ب  ن س  لیمان ب  ن ناص  ر الطیّ  ار،     )1(
ھـ؛ وقد استفدنا من ھ ذا الكت اب كثی رًا، خاص ة  ف ي م نھج التفس یر        1422:األولى:الجوزي، ط

.اللغوي
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خرج بذلك أصحاب إفھام مراد اهللا على ،رجاء فھم مراد اهللا على صواب

؛ دتھ التكنولوجیا والبحوث كما نراه الیوم ونسمعھمراد ما أراد الّناس أو أرا

.واهللا المستعان

بیان الشریطة أال تخالف البیان األصلي، خرج بذلك كل تفسیر لغوي یخالف 

.صلي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غیره من البیاناأل

؛ف التفسیر الّلغوي الصحیح للقرآن الكریمیعرتم توبھذا نستطیع أن نقول قد 

.أعلمتعالىواهللا

.مكانة الّتفسیر اللغوي:المقصد الثالث

ومن سنن ،قوم لسانآلیة التفاھم بین بني البشر، ولكل إن اللغة ھي 

وقولھ .]4:إبراھیم[:اهللا الكونیة أن ختم الرسالة بلسان نبیھا قال تعالى

.]192/195:الشعراء[:تعالى

فلو أن رجال أبان بإشارة بینھا،فإن أوجھ البیان تختلف وتتباین فیما

وھذا التفاوت واآلخر بعبارة فكلتاھما بیان، ولكن العبارة أبین من اإلشارة 

واقع في اللغة الواحدة نفسھا فنجد عبارة أفصح وأدل من غیرھا، وقد تكون 

لغة قوم أكثر بیانًا من لغِة قوم آخرین، فتدل على المعاني الواسعة باأللفاظ 

بارات الوجیزة، أما األخرى فال تدل إال على المعاني المحدودة القلیلة والع

.وإن كثرت ألفاظھا

إن من أعظم ":قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبرّي، رحمھ اهللا

نعم اهللا تعالى ذكره على عباده، وجسیم ِمنَّتھ على خلقھ، ما منحھم من َفْضل 

على عزائم نفوسھم البیان الذي بھ عن ضمائر ُصدورھم ُیبینون، وبھ 
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ثم جعلھم، جّل ...المستصعبَیُدّلون، فَذلَّل بھ منھم األلسن   وسھَّل بھ علیھم 

:طبقاٍت، ورفع بعضھم فوق بعض درجاٍت-فیما منحھم من ذلك-ذكره 

فَبْیَن خطیب مْسِھب، وَذِلِق اللسان ُمْھِذب، ومْفَحٍم   عن نفسھ ال ُیبین، َوعىٍّ 

وجعل أعالھم فیھ ُرتبة، وأرفعھم فیھ درجًة، ،عن ضمیر قلبھ ال یعَبر

ثم عّرفھم في تنزیلھ .أبلَغھم فیما أراَد بھ َبالًغا، وأبیَنھم عن نفسھ بھ بیاَنا

ذيمن البیان، فّضلھم بھ علیھ من ومحكم آِي كتابھ فضَل ما حباھم بھ

].18:فسورة الزخر[:الَبَكم والُمسَتْعِجم اللسان   فقال تعالى ذكُره

فقد َوَضَح إذا لذوي األفھام، وتبین ألولي األلباب، أّن فضَل أھل البیان على 

أھل الَبَكم والمستعجِم اللسان، بفضل اقتدار ھذا من نفسھ على إبانة ما أراد 

.إبانتھ عن نفسھ ببیانھ، واستعجام لسان ھذا عما حاول إبانتھ بلسانھ

بھ بایَن الفاضُل المفضوَل في وكان المعنى الذي -فإْذ كان ذلك كذلك 

ذيذلك، فصار بھ فاضال واآلخُر مفضوال ھو ما وصفنا من فْضل إبانة 

البیان، عما قّصر عنھ المستعجُم اللسان، وكان ذلك مختلَف األقدار، متفاوَت 

مراتبھ وأسنافال شك أن أعلى منازل البیان درجًة، -الغایات والنھایات

ُمِبین عن نفسھ، وأبیُنھ عن مراد قائلھ، وأقرُبھ من مرتبًة، أبلُغھ في حاجة ال

فإن تجاوز ذلك المقدار، وارتفع عن ُوْسع األنام، وعجز عن أن .فھم سامعھ

كما كان -یأتي بمثلھ جمیُع العباد، كان حجًة وَعَلًما لرسل الواحد القھار 

ذلك حجًة وَعَلًما لھا إحیاُء الموتى وإبراُء األبرص وذوي العمى، بارتفاع

عن مقادیر أعلى منازل طّب المتطببین   وأرفع مراتب ِعالج المعالجین، 

وكالذي كان لھا حجًة وَعَلًما قطُع مسافة ؛إلى ما یعجز عنھ جمیع العاَلِمین

شھرین في اللیلة الواحدة، بارتفاع ذلك عن ُوسع األنام، وتعّذر مثلھ على 
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مسافة قادرین، وللیسیر منھ جمیع العباد، وإن كانوا على قطع القلیل من ال

.فاعلین

فإْذ كان ما وصْفنا من ذلك كالذي وصْفنا، فبّیٌن أْن ال بیان أْبَیُن، وال 

من بیان ومنطق تحّدى -حكمة أبلُغ، وال منطَق أعلى، وال كالَم أشرُف

.)1("بھ

فلذلك ال یمكن العدول عن ھذه اللغة التي نزل القرآن بھا إلى غیرھا 

، ولذلك ر كتاب اهللا ألن معرفة معاني ألفاظھ ال تؤخذ إال منھاإذا أرید تفسی

ولو كان یعد من أھل ،أ كل من حاد عن ھذا الطریق طرفة عینِطعیب وُخ

.اللغة

]23:لقیامةا[ِإَلى َربَِّھا َناِظَرٌة :تعالىقال األخفش في قولھ

واهللا ما :تقولبالنظر إلى ما یأتیھم من نعمھ ورزقھ، وقد -واهللا أعلم-یعني

.)2(أنظر إالَّ إلى اهللا مما عندك

:قال األزھري

بمعنى ُمنتظرة، فقد أخطأ إلى ربھا ناظرة:إنَّ معنى قولھ:ومن قال:قلت

نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرُتھ، إنما تقول نظرت :ألن العرب ال تقول

َصاِدَرٍة       ِللِوْرِد وقد َنَظرتُكُم أْبَناَء :فالنا أي انتظرتھ ومنھ قول الحطیئة

طال بھا َحْوِزي وَتْنساِسي

نظرت في األمر احتمل :نظرت إلیھ لم یكن إال بالعین، وإذا قلت:فإذا قلت

.)3(أن یكون تفكُّرًا، وتَدبُّرا بالقلب

.9ص 8ص 1،ج الطبريتفسیر)1(
، )210(أبو الحسن سعید بن مسعدة المجاشعي البصري المعروف باألخفش األوسط)2(

م، 2002-1423:دار الكتب العلمیة :إبراھیم شمس الدین، ط:تقدیم القرآن،معاني
.301ص

.40ص 5،ج اللغةتھذیب)3(
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.الرأي:المطلب الرابع

.الرأي في اللغة:المقصد األول

.أي القلب؛ والجمع اآلراءر:الرَّأُي:قال اللیث:رأى

.رأیتھ بعیني ُرْؤیًة:ویقال!وما أضلَّ رأیھم!ما أضّل آراءھم:ویقال
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:القلب"رأي "ویقال من .ورأیتھ رأي العین، أي حیث یقع البصر علیھ

ارتأیت؛

:وأنشد

.)1(َسَیْجلو الَعَمى َعْنك ِتْبیاُنھاأال أّیھا الُمْرَتِئي في اُألُموِر

:)395(فارسقال ابن

.)2("الراء والھمزة والیاء أصل یدلُّ على نظر وإبصار بعین أوبصیرة"

الرُّؤَیة بالَعْین َتَتعدَّى إلى مفعول واحد وبمعنى الِعْلم تتعدَّى إلى مفعولین یقال 

.)3(ویقال رَأى في الفقھ رْأیًارَأى زیدًا عالمًا وَرَأى َرْأیًا وُرْؤَیًة وَراَءًة

الرأي في االصطالح:نيالمقصد الثا

بمعنى االجتھاد نقول رأي فالن صواب، أي اجتھاده :الرأي في االصطالح

،وھو أیضًا بمعنى القیاس والعقل،الفقھ أصحاب رأيولذلك قیل ألصحاب

وال ما تخیلتھ النفس صوابًا دون برھان،":بقولھ)456(وعرفھ ابن حزم

.)4("یجوز الحكم بھ أصال

منبثق من منھجھ في ذم الرأي عمومًا وعدم تقسیمھ وھذا التعریف 

بھ قاعدتھ إذ لو ددون برھان ینق:إّال أن تعریفھ غیر منضبط ألن قولھلھ،

ومما یؤّید ،وبھذا یدخل في تقسیم الرأي،كان ببرھان لجاز الحكم بھ أصًال

لتي فاد الجھد في المواضع ابلوغ الغایة  واستن":ذلك تعریفھ لالجتھاد بقولھ 

.166ص 5،ج اللغةتھذیب)1(
.504ص1، جاللغةمقاییسمعجمابن فارس، )2(
.291ص 14،ج العربلسان)3(
.45ص1، جاألحكامأصولفياألحكامابن حزم الظاھري،)4(
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ولو أدخل ؛ )1("فمصیب موفق أو محروموجوده فیھا في طلب الحق،یرجى 

.خبط واهللا أعلمتالرأي المحمود في االجتھاد لما تخبط ھذا ال

َوَلِكنَُّھْم َخصُّوُه ِبَما ":م في تقییده القّیم لرأي بقولھیِّوقد أحسن ابن القَّ

ٍب ِلَمْعِرَفِة َوْجِھ الصََّواِب ِممَّا َتَتَعاَرُض ِفیِھ َیَراُه اْلَقْلُب َبْعَد ِفْكٍر َوَتَأمٍُّل َوَطَل

ُیَقاُل ِلَمْن َرَأى ِبَقْلِبِھ َأْمًرا َغاِئًبا َعْنُھ ِممَّا َیُحسُّ ِبِھ َأنَُّھ َرْأُیُھ ، َالَماَراُت ؛ َفاأل

َتَتَعاَرُض ِفیِھ الَوَتْخَتِلُف ِفیِھ اْلُعُقوُلَالْمِر اْلَمْعُقوِل الَِّذي ألُیَقاُل َأْیًضا ِلالَو

َماَراُت إنَُّھ َرْأٌي ، َوِإْن اْحَتاَج إَلى ِفْكٍر َوَتَأمٍُّل َكَدَقاِئِق اْلِحَساِب األ

.)2("َوَنْحِوَھا

وخالصة القول أن الرأي یحتمل ما یحتملھ االجتھاد من صواب أو 

.إذًا فھو ینقسم إلى قسمین؛خطئٍِِ على وجھ العموم 

.قسیم الرأيت:المقصد الثالث

أنكرت طائفة األخذ بالرأي عمومًا،لكن في نظري أن الموضوع 

أصول الفقھ في باب االجتھاد علماءذكروھما :الرأي یرتبط بأمرین

.ولیس ھذا محلھا)3(وألزموا شروطًا في المجتھد

"وقد ذكر ابن القَّیِّم أقسام الرأي فقال  َرْأٌي :َفالرَّْأُي َثَالَثُة َأْقَساٍم :

، َواألْقَساُم ْشِتَباِهَباِطٌل ِبَال َرْیٍب ، َوَرْأٌي َصِحیٌح ، َوَرْأٌي ُھَو َمْوِضُع اال

َعِمُلوا ِبِھ َوَأْفَتْوا ، َوَتْعَمُلوا الرَّْأَي الصَِّحیَحالثَّالَثُة َقْد َأَشاَر إَلْیَھا السََّلُف ، َفاْس

، َواْلُفْتَیا َواْلَقَضاِء ِبِھ، َوَمَنُعوا ِمْن اْلَعَمِلَلِبِھ، َوَسوَُّغوا اْلَقْوَل ِبِھ، َوَذمُّوا اْلَباِط

َسوَُّغوا اْلَعَمَل َواْلُفْتَیا :َواْلِقْسُم الثَّاِلُث ؛ َوَأْطَلُقوا َأْلِسَنَتُھْم ِبَذمِِّھ َوَذمِّ َأْھِلِھ 

.45ص1نفس المصدر السابق، ج)1(
دار :طھ عبد الرؤوف سعید،ط:،تعلیقالعالمینربعنالموقعین،إعالمبن قیم الجوزیةا)2(

.66ص 1الجیل ،ج 
:دار الفكر، ط:، طأصول الفقھ اإلسالميشروط االجتھاد ، د وھبة الزحیلي، :ینظر )3(

.1043ص2م ؛ ج1996-ھـ1416
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َوَلْم ُیْلِزُموا َأَحًدا االْضِطَراِر إَلْیِھ َحْیُث ال ُیوَجُد ِمْنُھ ُبدٌّ ، َواْلَقَضاَء ِبِھ ِعْنَد

اْلَعَمَل ِبِھ ، َوَلْم ُیَحرُِّموا ُمَخاَلَفَتُھ ، َوال َجَعُلوا ُمَخاِلَفُھ ُمَخاِلًفا ِللدِّیِن ، َبْل َغاَیُتُھ 

.)1("َأنَُّھْم َخیَُّروا َبْیَن َقُبوِلِھ َوَردِِّه

من رجة األولى دالفي ثم شرع في بیان الرأي المحمود الذي ھو 

"، وجعلھ نوع مستقل بذاتھ، فقال جاجاالحت َرْأُي َأْفَقِھ :النَّْوُع اَألوَُّل :

اُألمَِّة، َوَأَبرِّ األُُمَِّة ُقُلوًبا، َوَأْعَمِقِھْم ِعْلًما، َوَأَقلِِّھْم َتَكلًُّفا، َوَأَصحِِّھْم ُقُصوًدا، 

ْذَھاًنا ، الَِّذي َشاَھُدوا التَّْنِزیَل، َوَأْكَمِلِھْم ِفْطَرًة، َوَأَتمِِّھْم إْدَراًكا، َوَأْصَفاُھْم َأ

َوَعَرُفوا التَّْأِویَل، َوَفِھُموا َمَقاِصَد الرَُّسوِل ؛ َفِنْسَبُة آَراِئِھْم َوُعُلوِمِھْم 

َكِنْسَبِتِھْم إَلى ُصْحَبِتِھ؛ َواْلَفْرُق صلى اهللا علیھ و سلمَوُقُصوُدُھْم إَلى َما َجاَء ِبِھ الرَُّسوُل 

ْم َوَبْیَن َمْن َبْعَدُھْم ِفي َذِلَك َكاْلَفْرِق َبْیَنُھْم َوَبْیَنُھْم ِفي اْلَفْضِل؛ َفِنْسَبُة َرْأِي َبْیَنُھ

.)2("َمْن َبْعَدُھْم إَلى َرْأِیِھْم َكِنْسَبِة َقْدِرِھْم إَلى َقْدِرِھْم

فإذا علمنا أن الرأي، قد ُیْحَمد في باب االجتھاد والقیاس، فما ھو 

أي في تفسیر القرآن، خاصة أن التفسیر عبارة عن اظھار مراد الشأن للر

.اهللا؟

لكن أجاب )3(ولخطورة األمر أنكرت طائفة األخذ بالرأي مطلقًا

اإلمام القرطبي عن ھذا السؤال، وشرح تلك األدلة التي تقول بتحریم 

"الرأي، فقال :

أن یكون لھ في -أحدھما :وانما النھي یحمل على احد وجھین

شيء رأي، وإلیھ میل من طبعھ وھواه، فیتأول القرآن على وفق رأیھ ال

.67ص1نفس المصدر، ج)4(
.79/80ص1نفس المصدر السابق، ج)1(
.515ص2، جاألحكامأصولفياألحكامابن حزم الظاھري،)2(
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وھواه، لیحتج على تصحیح غرضھ، ولو لم یكن لھ ذلك الرأى والھوى 

.لكان ال یلوح لھ من القرآن ذلك المعنى

وھذا النوع یكون تارة مع العلم كالذي یحتج ببعض آیات القرآن 

باآلیة ذلك، ولكن مقصوده على تصحیح بدعتھ، وھو یعلم أن لیس المراد

أن یلبس على خصمھ، وتارة یكون مع الجھل، وذلك إذا كانت اآلیة محتملة 

فیمیل فھمھ الى الوجھ الذي یوافق غرضھ، ویرجح ذلك الجانب برأیھ 

على ذلك التفسیر، ولوال رأیھ ،وھواه، فیكون قد فسر برأیھ أي رأي حملھ

عملھ الباطنیة في المقاصد الفاسدة وقد تست..لما كان یترجح عنده ذلك الوجھ

لتغریر الناس ودعوتھم إلى مذاھبھم الباطلة، فینزلون القرآن على وفق 

رأیھم ومذھبھم على أمور یعلمون قطعا أنھا غیر مرادة،فھذه الفنون أحد 

.)1(".وجھي المنع من التفسیر بالرأي

:عالقة التفسیر اللغوي بالرأي

یان مراد اهللا على ما تقتضیھ لغة العرب، لما كان التفسیر اللغوي ب

اِق ِخطاِب وحملھ على ِسَی،وكان لذلك الربط بین المعنى في لغة العرب

المشِرع، فیھ وجوه الدالالت العقلیة، في كون اختیار أحد المعاني على أحد 

المباني، كان للرأي الصائب؛ الُحكُم الفاصل، في تقریِر تلك القواعد 

.لنظرواألصول من حیث ا

تلك األلفاظ التي ال تحتمل إال معنًى واحد، وُحِكَم علیھا علىوننبھ 

ُحْكُمَھا أنھا ال َتُبُت بصلٍة إلى التفسیر فعرفًا بشیوعھا في أوساط العرب؛ 

دار إحیاء :، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، طالجامع ألحكام القرآن)3(
.33/34ص 1م ؛ ج 1985-ھـ 1405لبنان، –التراث العربي بیروت 
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كشف وكیف یكشف ما فیھا وھي بائنٌة اللغوي، إذ لو كانت، القتضى منھا ال

:، وكما قیلوضوح الشمس الذي ال یحتاج لوضوحھ دلیلواضحٌة

ولقد بھرت فما تخفى على أحد     إّال على أحدٍِ ال یعرف القمر

ت عن ِكُس،  َف)1("باإلجماع السكوتي"ونشبھھا بما یأتي عند األصولیین 

.معناھا لوضوح مبناھا

:نتیجة الفصل

، المستخرجة م ن تفس یر   التفسیریة، البن عّباس من خالل الشواھد 

ریم، م  ع أن  ھ أقلھ  م  ص  حابة تفس  یرًا للق  رآن الك    الطب  ري، یظھ  ر أن  ھ أكث  ر ال  

تفسیره كان قائم ًا أساس ًا عل ى ال رأي، ث م      فنستنتج أن، صلى اهللا علی ھ و س لم  مصاحبًة لنبيِّ

علمنا أن الرأي ینقسم إلى مذموم ومحم ود، وأن رأي اب ن عبّ اس م ن القس م      

دد ذكره في صالمحمود من النوع األول في االحتجاج بالرأي، قال ابن القیم

"رأي الصحابة  َواْلَمْقُصوُد َأنَّ َأَحًدا ِممَّْن َبْعَدُھْم َال ُیَساِویِھْم ِفي َرْأِیِھْم ، :

َكمَ ا  ،َوَكیْ َف ُیسَ اِویِھْم َوقَ ْد كَ اَن َأحَ ُدُھْم یَ َرى ال رَّْأَي َفَینْ ِزُل اْلقُ ْرآُن ِبُمَواَفَقتِ ِھ           

.)1("ْضَرَب َأْعَناُقُھْم َفَنَزَل اْلُقْرآُن ِبُمَواَفَقِتِھَرَأى ُعَمُر ِفي ُأَساَرى َبْدٍر َأْن ُت

، وُعلِ   م أن التفس   یر اللغ   وي، یأخ   ذ حیِّ   زًا كبی   رًا، م   ن قس   م التفس   یر

والمفسر بھ یلزمھ شروط من أھمھا عدم مخالفة البیان األصلي، مع مالزمِة 

لغ ة  التوفیق بین ظاھر اللفظ ومعناه ف ي الخط اب ومراع اة أس الیب أس رار ال     

، ق ال  الق رآن بظ اھر العربی ة   ، وعدم التس رع ف ي تفس یر    من التقدیم والتأخیر

"وجھ ي المن ع م ن التفس یر ب الرأي     في ص دد  القرطبي  ن أ:الوج ھ الث اني  :

ن بظاھر العربیة، من غیر استظھار بالسماع والنقل آیتسارع الى تفسیر القر

محمد :م ابن قدامة الحنبلي، تألیف، لألمامذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر:ینظر)1(
-ھـ1419:األولى:دار الیقین، ط:أبي حفص سامي العربي،ط:األمین الشنقیطي، تحقیق

.283م؛ ص1999
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، وما فی ھ م ن   مة والمبدلةفیھ من االلفاظ المبھن وما آفیما یتعلق بغرائب القر

االختص  ار والح  ذف واالض  مار والتق  دیم والت  أخیر، فم  ن ل  م یحك  م ظ  اھر         

التفسیر وبادر الى استنباط المع اني بمج رد فھ م العربی ة كث ر غلط ھ، ودخ ل        

النق ل والس ماع ال بدل ھ من ھ ف ي ظ اھر       ن ب الرأى، و آفي زمرة من فسر القر

.)2("عد ذلك یتسع الفھم واالستنباطلیتقى بھ مواضع الغلط، ثم بوالأالتفسیر 

بشروطھ، فھو من قبی ل  أن التفسیر اللغوي، إذا كان :والنتیجة الھامة

كم  ا ھ  و آت  ي ف  ي  التفس  یر ب  رأي وھ  و ج  ائز المحال،فس  ر ب  ھ اب  ن عب  اس  

.الفصل الثاني

.81ص1، جإعالم الموقعین عن رب العالمین)2(
.34ص1، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،)1(



107

:الفصل الثاني

امع طرق التفسیر من حیث البیان عند ابن عباس من خالل ج

.البیان

:تمھید

.الّتفسیر على الّلفظ:المبحث األول

.الّتفسیر على المعنى:المبحث الثاني

.التَّفسیر على القّیاس واإلشارة:المبحث الثالث
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:الفصل الثاني

.اس من خالل جامع البیانطرق التفسیر من حیث البیان عند ابن عّب

:تمھید

؛ ویكون ذلك البیان إما )1(ظھار المتكلم المراد للسامععبارة عن إ:البیان

شكال بكالم أو خط أو إشارة وقیل البیان ھو الذي أخرج الّشيء من حیز اال

.)2(إلى حد التجلي

فعل المبین وھو اخراجھ للمعنى من اإلشكال إلى إمكان :واإلبانة والتبیین

.)3(الفھم لھ بحقیقة

خفاء من المشترك، أو المشكل، أو المجمل، وھو بیان ما فیھ:بیان التفسیر

"أو الخفي، كقولھ تعالى ، فإن الصالة "وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة :

دار :إبراھیم األبیاري، ط :، تحقیق تالتعریفا، )816(علي بن محمد بن علي الجرجاني)1(
.67ص 1م،ج 1985-ھـ1405:الكتاب العربي، بیروت، ط 

من كتاب السید نور الدین :، ومعھ جزءا الفروق اللغویةأبو ھالل العسكري ، )2(
-ھـ1421:األولى:مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین بقم، ط:الجزائري ط

.360ص 1م ؛ج 2000
.38ص 1،ج األحكام البن حزم)3(
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مجمل، فلحق البیان بالسنة، وكذا الزكاة مجمل في حق النصاب والمقدار، 

ولحق البیان بالسنة، وھو النطق الفصیح المعرب، أي المظھر، عما في 

ھو اإلخراج :نى وإیضاح ما كان مستورًا قبلھ، وقیلالضمیر، وإظھار المع

عن حد اإلشكال، والفرق بین التأویل والبیان، أن التأویل ما یذكر في كالم ال 

یفھم منھ معًنى محصل في أول وھلة، والبیان ما یذكر فیما یفھم ذلك لنوع 

.)1(خفاء بالنسبة إلى البعض

ما في القرآن جمیعا؟ھل بین النّبي -

.]44:النحل[:ل اهللا تعالىقا

اختلف العلماء في ھذه اآلیة وتباینت أقوالھم سواًء من ناحیة المعنى 

أو من ناحیة استنباط األحكام والقواعد، وقبل الولوج في بیان ھذه التفاصیل 

.نحبذ اختیار تفسیر اآلیة إلیضاح الصورة فقط

"قال الطاھر بن عاشور في تفسیر اآلیة :

إیضاح المعنى ، والتعریف في الناس للعموم، واإلظھار في قولھ :والتبیین 

یقتضي أن ما صدق الموصول غیر الذكر المتقدم، إذ لو كان :تعالى 

للناس؛  ولذا فاألحسن أن یكون :إّیاه لكان مقتضى الظاھر أن یقال لتبّینھ 

جعل القرآن فالمراد بما نزل إلیھم الشرائع التي أرسل اهللا بھا محمدًا 

:جامعًا لھا ومبینًا لھا ببلیغ نظمھ، ووفرة معانیھ، فیكون في معنى قولھ تعالى

]89:سورة النحل.[

.67ص 1،ج التعریفات)1(
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وإسناد التبیین إلى النبي علیھ الصالة والسالم باعتبار أنھ المبّلغ 

والّلام على ھذا الوجھ لذكر الِعّلة األصلیة في إنزال .للناس ھذا البیاَن 

.القرآن 

بأنھ عین الذكر المنّزل، أي أنزلنا إلیك الذكر لتبیّنھ وفسر

للناس، فیكون إظھارًا في مقام اإلضمار إلفادة أن إنزال الذكر إلى النبي 

10:األنبیاء[:صلى اهللا علیھ وسلم ھو إنزالھ إلى الناس كقولھ تعالى

[.

فإنزالھ :نزالین وإّنما أتي بلفظھ مرتین لإلیماء إلى الّتفاوت بین اإل

.إلى النبي مباشرًة ، وإنزالھ إلى إبالغھ إلیھم 

فالمراد بالتبیین على ھذا تبیین ما في القرآن من المعاني ، وتكون 

الّلام لتعلیل بعض الِحكم الحاّفة بإنزال القرآن فإنھا كثیرة ، فمنھا أن یبّینھ 

187:آل عمران [:النبي فتحصل فوائد العلم والبیان ، كقولھ تعالى 

.]اآلیة/

ولیس في ھذه اآلیة دلیل لمسائل تخصیص القرآن بالسّنة ، وبیان 

مجمل القرآن بالسّنة ، وترجیح دلیل السّنة المتواترة على دلیل الكتاب عند 

التعارض المفروضات في أصول الفقھ إذ كل من الكتاب والسّنة ھو من 

.إذ ھو واسطتھ تبیین النبي 

حكمة أخرى من ِحَكم إنزال القرآن، وھي تھیئة تفّكر الناس فیھ عطف

فعلى الوجھ األول في تفسیر .وتأّملھم فیما یقّربھم إلى رضي اهللا تعالى

یكون المراد أن یتفّكروا بأنفسھم في معاني القرآن وفھم فوائده ، وعلى 

.)1(الوجھ الثاني أن یتفّكروا في بیانك ویعوه بأفھامھم 

)1(
.163/164ص 14، ج التحریر والتنویرابن عاشور،
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:ما التفصیل وحسبّي اهللا الوكیلأ

فیھ مسائل من ناحیة المعنى:

.ھو القرآن الكریم أو العلم أو یشملھما:في كون الذكر.1

بالفعل وعام في الّناس أو ھل ھو إلزام النبّي :في كون لتّبّین لّناس.2

.ھو إلزام لّناس وعام فیھم وخاص بمن سمع النبّي 

القرآن وألفاظھ، أو مجمل القرآن بّیان معاني:في كون نوع البّیان.3

.ومشكلھ

ھل ھو عام في جمیع معاني القرآن وألفاظھ و :في قدر نوع البّیان.4

مجملھ ومشكلھ

.أم َقْدُر البّیان متعلق  بما احتاج إلى بیان حسب الحاجة

ھل یقتضي أن یكون :في كون معنى ما نزل إلیھم واحتاج إلى بّیان.5

في اآلّیة أم ھو عین الذكر المنزل وبذلك یصبحالبّیان غیر الذكر المتقدم 

المعنى لتبینھ لّناس إذا فرضنا أن الذكر ھو القرآن أي تظھره بالتالوة 

.لیعرفوه ویحفظوه أم یشتمل األمرین جمیعًا

وھذا متعلق بما قبلھ ویصبح أمر :في كون تعلق التفكر فیما یكون.6

.قرآن أم یشمل األمرین جمیعًاالتفكر في البّیان أو في عین الذكر الذي ھو ال

أما المسائل من ناحیة االستنباط:

قالوا ظاھر اآلّیة یقتضي أن ھذا الذكر مفتقر :استداللھم على المجمل.1

والمفتقر إلى بیان مجمل فظاھر النص یقتضي أن رسول اهللاإلى بّیان

.القرآن كلھ مجمل
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لمسألة متعلقة وا:استداللھم في مسألة التعارض بین القرآن والخبر.2

وجب تقدیم الخبر ألنبین القرآن والخبربما قبلھا، فقیل متى وقع التعارض

والدلیل علیھ ھذه اآلّیة، والخبر مبین لھ بداللة ھذه اآلّیة، مجملالقرآن

.والمبین مقدم على المجمل

أن یكون قالوا ظاھر اآلّیة یقتضي:استداللھم على نفي القّیاس.3

و بذلك على المكلفین من األحكام،ن لكل ما أنزلھ اهللاھو المبیالرسول

.علمنا أن القّیاس لیس بحجة

:وجواب ھذه المسائل بتوفیق اهللا الجلیل

الذكر المعنيُّ في اآلّیة ھو القرآن الكریم وھو أكثر قول أھل العلم :أوال

لكتاب ؛ فعلم بالمطابقة أن الذكر ھو ا.]10:األنبیاء[قولھ تعالى ودلیلھ

.والكتاب ھو القرآن الكریم بال خالف

بالبیان لجمیع الناس غیر متحقق وھو صلى اهللا علیھ و سلمفي كون إلزام النبّي :ثانیا

:وقولھ تعالى]اآلیة/286:البقرة[:تعالىتكلیف بما ال یطاق لقولھ 

].7:الطالق[

رسالة عامة لجمیع أي ال]28:سبأ[:فعلم من قولھ تعالى

.]92:األنعام[:الناس أما البالغ فقد ُقیِّد في قولھ تعالى

أما كون إلزام الناس جمیعا بالتكلیف، أو ھو خاص بمن سمع خطاب 

مسألة متعلقة بحكم خطاب المشرع على المكلف وھي المشرع، فھذه 

الغ مع ال تكلیف بحكم خطاب المشرع إال بعد البمسألة أصولیة وخالصتھا 

.نفي الجھل وعدم العلم

:القصص[:وقولھ تعالى]15:اإلسراء[:ودلیلھ قول اهللا تعالى

59[.
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"قولھعن رسول اهللا أما دلیلھ من السنة ما رواه أبو ھریرة  :

والذي نفسي بیده ال یسمع بي رجل من ھذه األمة ، و ال یھودي و ال 

.)1("ن من أھل النار نصراني ثم لم یؤمن بي إال كا

أربعة یوم القیام ة  "صلى اهللا علیھ و سلمعن رسول اهللا وعن األسود بن سریع 

رجل أصم ال یسمع، و رجل أحمق و رجل ھرم، و من مات :یدلون بحجة 

ی  ا رب ج  اء اإلس  الم و م  ا أس  مع ش  یئا، و :ف  ي الفت  رة ، فأم  ا األص  م فیق  ول 

الص  بیان یق  ذفونني ب  البعر، و أم  ا الھ  رم ج  اء اإلس  الم و :أم  ااألحمق فیق  ول 

ی ا  :لقد جاء  اإلسالم و ما أعقل، و أما الذي مات على الفترة فیق ول :فیقول 

رب م  ا أت  اني رس  ولك فیأخ  ذ م  واثیقھم لیطعن  ھ،  فیرس  ل إل  یھم رس  وال أن       

ف  و ال  ذي نفس  ي بی  ده ل  و دخلوھ  ا لكان  ت عل  یھم ب  ردا و     :ادخل  وا الن  ار، ق  ال 

.)2("سالما

:تیمیةقال ابن

َوَأْیًضا َفِإنَّ اْلِكَتاَب َوالسُّنََّة َقْد َدلَّ َعَلى َأنَّ اللََّھ ال ُیَعذُِّب َأَحًدا إالَّ َبْعَد إْبَالِغ "

الرَِّساَلِة َفَمْن َلْم َتْبُلْغُھ ُجْمَلًة َلْم ُیَعذِّْبُھ َرْأًسا َوَمْن َبَلَغْتُھ ُجْمَلًة ُدوَن َبْعِض 

.)3("َعذِّْبُھ إّال َعَلى إْنَكاِر َما َقاَمْت َعَلْیِھ اْلُحجَُّة الرسالیةالتَّْفِصیِل َلْم ُی

في كون نوع البیان وقدره، فاالختیار ھو ما احتاج إلى بیان :ثالثا ورابعا

بین جمیع ما في صلى اهللا علیھ و سلمحسب الحاجة وھذا بخالف األول فلو أن النبّي 

ظ ومشكل ومجمل، لما تحقق اجتھاد من القرآن من علوم وأحكام ومعان وألفا

بعده وال تكلم صحابي برأیھ ،ناھیك عن غیره فعلم أنھ خالف اإلجماع أما 

لم یبین كثیر من األحكام إال حسب الحاجة فھو ظاھر في القرآن ،فالنبّي 

.157:،برقمالسلسلة الصحیحة:، وھو مخرج فيالتوحیدرواه ابن منده في )1(
.1434:، برقم السلسلة الصحیحة:، وھو مخرج فيالمعجم الكبیررواه الطبراني في )2(
.127ص 3ابن تیمیة،ج مجموع فتاوى)3(
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بعد السؤال أو االستفتاء عنھا وبالطبع إن لم یكن لھ فیھا جواب تولى اهللا 

:وقولھ تعالى]اآلیة/189:البقرة[:ى ذلك قولھ تعالىبیانھ والدلیل عل

:وقولھ تعالى]اآلیة/217:البقرة[وقولھ تعالى]215:البقرة[

]219/220:البقرة[وقولھ تعالى:]وقولھ تعالى]222:البقرة:

:ىوقولھ تعال]187:األعراف[:وقولھ تعالى]اآلیة /4:المائدة[

]1:األنفال[وقولھ تعالى:]85:اإلسراء[وقولھ تعالى:]83:الكھف[

أما االستفتاء ]42:النازعات[وقولھ تعالى]105:طھ[وقولھ تعالى

أما من ]176:النساء[:وقولھ تعالى]127:النساء[:ففي قولھ تعالى

:شواھد على ذلك وعلى سبیل المثال السنة فھناك ما ال یحصي من ال

ِإیَماٌن ِباللَِّھ :َأيُّ اْلَعَمِل َأْفَضُل؟ َفَقاَلُسِئَلصلى اهللا علیھ و سلمَأنَّ َرُسوَل :َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة

َوَرُسوِلِھ ِقیَل ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل اْلِجَھاُد ِفي َسِبیِل اللَِّھ ِقیَل ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل َحجٌّ 

.)1(وٌرَمْبُر

ِفي َحجَِّتِھ َفَقاَل َذَبْحُت َقْبَل َأْن َأْرِمَي؟ ُسِئَلصلى اهللا علیھ و سلمَأنَّ النَِّبيَّ :وَعْن اْبِن َعبَّاٍس

.)2(َفَأْوَمَأ ِبَیِدِه َقاَل َوَال َحَرَج َقاَل َحَلْقُت َقْبَل َأْن َأْذَبَح؟ َفَأْوَمَأ ِبَیِدِه َوَال َحَرَج

.لشواھد إلى غیر ذلك من ا

.واإلجابة متعلقة بما مضى، استنباطا وحكمًا:خامسا وسادسا

:-وباهللا التوفیق-أما اإلجابة على تلك االستنباطات 

من ق ال إنَّ اإلیم ان ھ و    :اإلیمان ، باب:،في كتاب 26:، برقمصحیحھ رواه البخاري في )1(
ص 1فض     ل الح     ج المب     رور؛ ج  :الح     ج، ب     اب :، ف     ي كت     اب  1447:العم     ل، وب     رقم 

.553ص2؛ج18
.615ص 2ح قبل الحلق،ج ، في كتاب الحج، باب الّذب1635:نفس المصدر السابق، برقم)2(
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في كون القرآن كلھ مجمل غیر متحقق وذلك خالف النص واإلجماع :أوال

وقولھ تعالى]99:البقرة[:ودلیلھ من النص قولھ تعالى :

]159:رةالبق[وقولھ تعالى:]وقولھ ]174:النساء

]113:طھ[:وقولھ تعالى]89:النحل[تعالى 

وقولھ تعالى]34:النور[:وقولھ تعالى]1:النور[:وقولھ تعالى

]46:النور[وقولھ تعالى:]وقولھ ]51:العنكبوت

فظاھر ھذه اآلیات أن القرآن مبین ببلیغ نظمھ ]5:المجادلة[:الىتع

ووفرة معانیھ وقوة تأثیره وقمة إعجازه وفصاحة بیانھ فھو نور من رب 

العالمین ومن حرمھ إال شقيٌّ أعمى البصیرة ،لكن ال یمنع في بعض آیاتھ 

ن قال مشكل ومجمل ومتشابھ وما ذاك إال لتمیز الراسخین من الجاھلی

:في قولھثم أطلق سبحانھ تعالى البیان لنبیھ]23:الزمر[:سبحانھ

وقیده بما سألوا عنھ واختلفوا فیھ فقال سبحانھ في نفس السورة]44:النحل[

] بل جعل للعلماء وھم ورثة األنبیاء قسطًا من ذلك البیان فقال ]64:النحل

سبحانھ :]سبق من األدلة الواضحات  أن فیھ فعلم مما ]187:آل عمران

كثیر من البین الواضح وفیھ من المشكل والمجمل وما واله فقد تولى النبّي

ببیانھ وما لم یبینھ جعل فیھ أمارات واضحة یستدل بھا العلماء على استنباط 

واهللا أعلم.األحكام 

ألن في كون التعارض بین القرآن والسنة وتقدیم الخبر على القرآن :ثانیا

القرآن مجمل وقد أجبنا على شطر ھذا السؤال بما یشفي في قول اهللا تعالى

]ومع ذلك ال نحمل اآلیة أنھ ال یجوز أن یبین القرآن إال بالسنة ]44:النحل

ال یجوز أن یبین :فإن قال قائل:"وقد تولى اإلجابة على ذلك ابن حزم فقال
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قیل لھ، وباهللا تعالى ]44:النحل[:القرآن إال بالسنة، ألن اهللا تعالى یقول

لیس في اآلیة التي ذكرت أنھ علیھ الصالة والسالم ال یبین إال :التوفیق

بوحي ال یتلى، بل فیھا بیان جلي، ونص ظاھر أنھ أنزل تعالى علیھ الذكر 

فقد بینھ، ثم إن كان لیبینھ للناس، والبیان ھو بالكالم، فإذا تاله النبي 

ھم معناه من لفظھ بینھ حینئذ بوحي یوحى إلیھ، إما متلو أو غیر مجمال ال یف

فأخبر تعالى أن بیان القرآن ]19-18:القیامة [:متلو، كما قال تعالى

علیھ عز وجل، وإذا كان علیھ فبیانھ من عنده تعالى، والوحي كلھ، متلوه 

[ْ:وقد قال عز وجل:وغیر متلوه، فھو من عند اهللا عز وجل

فصح بھذه اآلیة ]89:النحل[:وقال تعالى مخبرا عن القرآن]176:النساء

أنھ تكون آیة متلوه بیانا ألخرى، وال معنى إلنكار ھذا وقد وجد، فقد ذكر 

.)1("تعالى الطالق مجمال، ثم فسره في سورة الطالق وبینھ

أصول الدین، وفروعھ، ومن بین ألمتھ صلى اهللا علیھ و سلموخالصة ھذا التمھید أن نبيَّ 

، لیكون مبلغین، ومعلنین عن رب العالمینھ لصحابتھ َظِفبیانھ، أنھ َح

، فبیانھم الیقوم على ھوى في صلى اهللا علیھ و سلمبأصول االجتھاد التي آخذوھا عن نبیھم 

.أنفسھم وحشاھم 

:التفسیر الّلغويیةطرق

خالل جامع البیان من لقد بات واضحًا  في تفسیر ابن عباس 

للطبري، أن الّتفسیر الّلغوي، ھو جزء الیتجزء، من المفھوم العام لتفسیر، 

بل قد یأحذ حیزًا كبیراًًً، في مفھومھ،وقد جعل ھذه اللغة من أكبر مصادر 

التفسیُر على :قال ابن عباس:البّیان وأوجھھ، فقد ورد عن أبي الزناد، قال

.73ص 1البن حزم،ج األحكام )1(
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، وتفسیر َال ُیعذر أحٌد بجھالتھ، ُب من كالمھاوجٌھ تعرفھ العر:أربعِة أوجٍھ

.)1(وتفسیر یعلمھ العلماء، وتفسیر َال یعلمھ إال اهللا تعالى ذكره

في وقٍت مبكر، تلك الفروق، والتحدیدات، ولقد حدد ابن عّباس 

في ظل ماتعرف، المناھج في مستوي اللفظیة، ومستوي المعنى،

ة في عصرنا الحدیث، من تطورات، والدراسات اللغویة والنقدیة واألدبی

.حول ھذه الدراسة

من حیث طریقة اظھارھا ،تلك األصول اللُّغویةوقد فھم ابن القِّیِّم

وبیانھا، قصد الفھم السلیم، في توظیف المعنى المقصود، على ما أراده 

:وتفسیر الناس یدور على ثالثة أصول:"فقالالمتكلم 

.و إلیھ المتأّخرونتفسیر على اللفظ، وھو الذي ینح

.تفسیر على المعنى، وھو الذي یذكره السلف

وتفسیر على اإلشارة والقیاس، وھو اّلذي ینحو إلیھ كثیٌر من الصوفّیة 

.)2("وغیرھم

.الّتفسیر على الّلفظ:المبحث األول

:تمھید

المقصود من الّتفسیر على الّلفظ، ھو أن یعمدا المفسر إلى لفظة من 

فیفسرھا بما یطابق معناھا في لغة العرب وھو ما یسمى القرآن الكریم،

وھي من الحیویة والحداثة بمكان، في ظل توسع ،أیضا بالمترادفات اللغویة

.75ص 1،ج تفسیر الطبري)1(
:مكتبة دا ر البیان؛ ط:بشیر عیون ،ط:، تحقیقالتبیان في أقسام القرآنابن القّیم، )2(

.60م؛ ص2004-ھـ1425:الثانیة
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والمتبصر في ، )1(ولقد أشبعھا السیوطي بحثًا في كتابھ المزھراللغة الدائم،

الخالف في ھذه المسألة، یجده اختالف صوري، ألن الذي ینكر الترادف، 

"نكر استواء المعنیین في جمع أطرافھ، قال ابن تیمیة ی َفِإنَّ التََّراُدَف ِفي :

اللَُّغِة َقِلیٌل َوَأمَّا ِفي َأْلَفاِظ اْلُقْرآِن َفِإمَّا َناِدٌر َوِإمَّا َمْعُدوٌم َوَقلَّ َأْن ُیَعبََّر َعْن َلْفٍظ 

ْل َیُكوُن ِفیِھ َتْقِریٌب ِلَمْعَناُه َوَھَذا ِمْن َواِحٍد ِبَلْفِظ َواِحٍد ُیَؤدِّي َجِمیَع َمْعَناُه ؛ َب

.)2("َأْسَباِب إْعَجاِز اْلُقْرآِن

ولقد أدرك ھذه الحقیقة ابن جریر الطبري، قبل ابن تیمیة بكثیر، 

حیث كان ال یستعمل مصطلح الترادف، وإنما یستعمل مصطلحًا أدق منھ 

.)3(قاربوأكثر تعبیرًا عن واقع اللغة نفسھا وھو مصطلح الت

)384(ولذلك وعى الرمَّاني
األلفاظ "ھذا الفرق فسمى كتابھ )4(

، فقیذ الترادف بأنھ متقارب المعنى في بعض )5("المترادفة متقاربة المعنى

.م أجزاءهظعأو ُم

ن خالل ما سطره الطبري في بكٍم كبیر مي ابن عباس ظولقد ح

وقد نسب ، القرآنا النوع باصطالح تفسیر غریب ذوغلب علي ھ،تفسیره

وإنما ذكر صاحب ،لكن ھذا ال یصح*تفسیر في غریب القرآن*البن عباس 

خّرج السیوطي ،وقد كتاب تفسیر عكرمة عن ابن عباس :)6(الفھرست

علوم اللغة المزھر في ، )ھـ911(جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي)1(
-ھـ1418:األولى:دار الكتب العلمیة، ط:فؤاد علي منصور،ط :، تصحیحوأنواعھا

.316ص1م، ج1998
.183ص13، جمجموع الفتاويابن تیمیة، )2(
.290، صدراسة الطبري للمعنىمبحث الترادف، محمد المالكي، :ینظر)3(
الزجاج، وابن :ي المعتزلي، أخذ عنالعالمة، أبو الحسن، علي بن عیسى الرماني النحو)4(

.533ص 16،ج سیر أعالم النبالءدرید، وطائفة، 
د :،علق علیھاأللفاظ المترادفة متقاربة المعنى، )384(أبو الحسن علي بن عیسى الرّماني)5(

.م1987-ھـ1407:األولى:دار الوفاء، ط :فتح اهللا صالح علي المصري، ط 
:،ط الفھرسترج محمد بن ابى یعقوب اسحق المعروف بالوراق، للندیم أبو الف:ینظر)6(

.50ص 1م، ج 1978-ھـ 1398:دار المعرفة، ط
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غریبھمن طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في باب سماه معرفة

افع بن فذكر المعاني الغریبة مع تفسیرھا ،وجاء أیضا في مسائل ن)1(

مع استداللھ لكل لفٍظ غریب ببیت من شعر األزرق عن ابن عباس 

،ق غیر مرضیةیولكنھا من طر،أیضا)2(وذكرھا السیوطي في إتقانھ

في ھذا أما تألیفًاولذلك لم یخرجھا الطبري بذاك الكم إّال بضعة عشرة أثرًا،

ان أَبو )3(بن عليزیدالفن لم یكن إّال في عھد أتباع التابعین وممن ذكر لھ 

، وألھمیة ھذا الفن كتب فیھ كثیر من العلماء والفضالء الذین )4(بِلْغبن َت

وقد تتبعت في ذلك جھدي في ،جمعوا بین فن علوم القرآن وعلوم اللغة

عدھم وترتیبھم ترتیبًا زمنیًا؛ وقبل ذكرھم یحسن بنا مع بعضھم،إحصائھم

.تعریف مصطلح الغریب

إنما ھو :، والغریب من الكالم)1(و الغامض من الكالمھ:الغریب لغًة

الغامض البعید من الفھم كما أن الغریب من الناس إنما ھو البعید عن الوطن 

:والغریب من الكالم یقال بھ على وجھین ، المنقطع عن األھل

أن یراد بھ أنھ بعید المعنى غامضھ ال یتناولھ الفھم إال عن بعد :أحدھما 

.رومعاناة فك

.أن یراد بھ كالم،  من بعدت بھ الدار من شواذ قبائل العرب:والوجھ اآلخر

دار :، بعنایة خالد العطار،طاإلتقان في علوم القرآن، )ھـ911(جالل الدین السیوطي)1(
.160/169م؛ ص2005:الفكر، ط

.170نفس المصدر، ص)2(
علي بن أبي طالب أبو الحسین المدني ثقة من الرابعة وھو زید بن علي بن الحسین بن )3(

.269ص 1،ج 2357:، رقم تقریب التھذیبالذي ینسب إلیھ الزیدیة، 
سیر .وقیل أبو أمیة الربعي، الكوفي، الشیعي.أبان بن تغلب  االمام المقرئ أبو سعد:ھو)4(

في بدایة كتابھ باسم غریب ؛  ذكرر لھ صاحب ھدیة العارفین 308ص 6؛ج أعالم النبالء
ص 1، ج الفھرستللندیم ، :ینظرمعاني القرآن،:القرآن، لكن صاحب الفھرست ذكره باسم

308.
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فإذا وقعت إلینا الكلمة من لغاتھم استغربناھا، والغموض نسبيُّ، من 

شخص آلخر ومن زمن لزمن آخر، ومن منطقة ُألخرى، و لیس المراد 

ن بغموض اللفظ الغریب أنھ منكر أو شاذ بل قد یكون عكس ذلك، وأنھ م

في القرآن الكریم ألفاظ ":باب اإلعجاز یقول الرافعي في ھذا الصدد

اصطلح على تسمیتھا بالغرائب، ولیس المراد بغرابتھا أنھا منكرة أو نافرة 

أو شاذة، فإن القرآن منزه عن ھذا جمیعھ، وإنما اللفظة الغریبة ھنا ھي التي 

العلم بھا أھلھا ، تكون حسنة مستغربة في التأویل ، بحیث ال یتساوى في 

.)2("وسائر الناس 

3(أھم الدراسات في غریب القرآن(.

نافع بن األزرق بن قیس الحنفي، البكري الوائلي، الحروري، أبو .1

وردت من طرق غیر "مسائل نافع بن األزرق)"65(رأس األزارقة :راشد

مرضّیة، مع عدم اشتھارھا في كتب التفسیر واللغة، وقد أخرج بعض 

ا أصحاب الحدیث كما في معجم الطبراني وتراھا بالكثرة المذكورة أجزائھ

".اإلتقان"في كتب األدب وقد أخرجھا بالتمام تقریبا السیوطي في 

؛ غریب القرآن البن عباس، مخطوط )114(عطاء بن أبي رباح .2

.بمكتبة عاطف أفندي بتركیا، وقد كتبت في القرن الثَّامن

.؛ الغریب في القرآن)141(ح البكري؛ أبو سعید أبان بن تغلب بن ربا.3

.)4(؛ غریب القرآن)146(أبو النضر محمد بن السائب الكلبي.4

-ھـ1421:األولى:دار إحیاء التراث العربي، ط :للفر اھدي،طكتاب العین:ینظر)1(
709:م؛ ص2001

.24إعجاز القرآن للرافعي ص)2(
.ھذا الباب، نظرا لكثرتھم وعدم دخولھم في صلب الموضوعلم  ألتزم بترجمة، رجال2
.133ص 6للزركلي ،ج األعالم:ینظر3
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ما اشتبھ من "؛)189(أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اهللا الكسائي .5

.)1("لفظ القرآن وتناظر من كلمات الفرقان

.)2("غریب القرآن"؛  )195(أبو فید، مؤرج بن عمر السدوسي .6

.)3(؛ غریب القرآن)203(میل بن خرشة المازني النضر بن ش.7

؛ غریب القرآن وھو نفسھ مجاز )209(أبو عبیدة، معمر بن المثنى .8

.القرآن

.)4(؛ غریب القرآن)216(األصمعي عبد الملك بن قریب .9

-

.)5(القرآن؛ غریب)224(أبو عبید، القاسم بن سالم .10

.القرآن؛ غریب )231(أبو عبد اهللا محمد بن سالم الجمحي، .11

أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن یحیى بن المبارك العدوي، البغدادي، .12

.)6(؛ غریب القرآن)تلمیذ الفراء(،)237(المعروف بالیزیدي ، 

.)7(؛ تفسیر غریب القرآن)276(ابن قتیبة، عبد اهللا بن مسلم .13

ضیاء القلوب في معاني ؛)290(أبو طالب، المفضل بن سلمة .14

.)8(القرآن

.283ص 4،ج :نفس المصدر4
.304ص 5،ج األعیانوفیات:ینظر5

كتاب كبیر یحتوى على عدة كتب، ومنھ أخذ أبو عبید )وھو(كتاب الصفات :قال بن الندیم6
.77ص 1،ج الفھرستبھ غریب المصنف،  القاسم بن سالم كتا

.330ص 1ذكره صاحب، ھدیة العارفین ،ج 7
:محم د المخت ار العبی دي، ط   :، تحقی ق الغری ب المص نف  ، )224(أبو عبید، القاسم بن سالم 1

.ھـ1416:األولى:دار سحنون، نشر المجمع التونسي، ط
.163ص 6،ج معجم المؤلفین:ینظر2
م؛ وأعی دت  1958-ھ ـ 1377:صقر، وطبعتھ دار إحیاء الكتب العربیة بالق اھرة  أحمد :حققھ3

م، ول  م تطب  ع 1978-ھ  ـ1398:، بنش  ر دار الكت  ب العلمی  ة، س  نةتفس  یر غری  ب الق  رآنالطبع  ة،
.طبعة أخرى فیما أعلم

.109ص 1،ج الفھرست:ینظر4
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؛ غریب )291(مد بن یحیى بن زید بن سیار أبو العباس ثعلب، أح.15

.)1(القرآن

غریب ؛)304كان حیا سنة(أبو جعفر أحمد بن یزداد بن رستم، الطبري،.16

.)2(القرآن

.لم یتم -؛ غریب القرآن )321(ابن درید، محمد بن الحسن .17

.؛ ما أغلق من غریب القرآن)322(أبو زید أحمد بن سھل البلخي، .18

.؛ غریب القرآن)323(إبراھیم بن محمد بن عرفة نفطویھ، .19

؛ نزھة القلوب، طبع أكثر )330(السجستاني، أبو بكر محمد بن عزیز .20

.من مرة 

؛ )345(الزاھد أبو عمر محمد بن عبد الواحد المعروف بغالم ثعلب .21

.)3(غریب القرآن

.؛ غریب القرآن)350(ابن شجرة، أحمد بن كامل بن خلف .22

؛ اإلشارة في )351(كر محمد بن الحسن األنصاري النقاش، أبو ب.23

.)4(غریب القرآن

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الرحمن بن صمادح .24

، من الوالة باألندلس؛ مختصر في غریب القرآن استخرجھ )419(التجیبي؛

.)1(من تفسیر الطبري

یب القرآن غر(؛  الغریبین )435(أبو عبید، أحمد بن محمد الھروي .25

).والحدیث

.536ص2، ج206:، للیاقوت الحموي، رقممعجم األدباء:ینظر5
؛ وقد یخلط بعض 168ص 2،ج معجم المؤلفین:، وینظر أیضًا 52ص1س المصدر، جنف6

).272(الباحثین بینھ وبین أبو جعفر أحمد بن مھدي بن رستم، المدیني
.254ص 6للزركلي،ج األعالم:ینظر7
.81ص 6نفس المصدر،ج 8
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كتاب "لھ ؛)454(ابن مطرف، محمد بن أحمد الكناني األندلسي .26

"مشكل القرآن "و "غریب القرآن "جمع فیھ بین كتابي "ط -القرطین 

.)2(البن قتیبة

؛ الرد على أبي عبید في غریب )463(الملیحي، عبد الواحد بن أحمد .27

.)3(القرآن

؛ المفردات )502(اسم الحسین بن محمد الراغب األصفھاني، أبو الق.28

.)4(في غریب القرآن، طبع أكثر من مرة

.)5(غریب القرآن؛ ، )553(أبو عبد اهللا محمد بن یوسف الكفرطابي.29

؛ األریب بما في القرآن من )568(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي .30

.الغریب

د الرحمن محمد ابن أحمد بن عب)أبي عبیدة(أحمد بن عبد الصمد بن .31

نزل بجایة، .)582(بن محمد بن عبد الحق الخزرجي، القرطبي،أبو جعفر 

.)6("نفس الصباح في غریب القرآن وناسخھ ومنسوخھ"وذكر لھ

محمد بن أبي بكر بن یوسف الفرغاني )591كان حیا (محمد بن یوسف .32

.)7(البیان في غریب القرآن:من آثاره:لغوي )أبو عبد اهللا(

أبو ()602(، االشبیليین، أبو المعالي أحمد بن علي البغدادي ابن السم.33

.)8(أرجوزة في غریب القرآن:من آثاره.مقرئ، ناظم)زكریاء

.275ص 8،ج معجم المؤلفین:ینظر1
.314ص5للزركلي،ج ألعالما:ینظر2
.174ص 4نفس المصدر،ج 3
:وائل أحمد عبد الرحمن،ط:،قدم لھالمفردات في غریب القرآنالراغب األصفھاني، :منھا 4

.القاھرة-مصر-المكتبة التوقیفیة
.149ص 7للزركلي ، ج األعالم:ینظر5
.274ص 1،ج معجم المؤلفین:ینظر6
.120ص 9نفس المصدر ،ج 7
.224ص 13نفس المصدر،ج8
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عبد الرحمن بن عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحیم بن محمد .34

كتاب في :لغوي، نحوي،من آثاره)أبو یحیى(، األندلسي )663(الخزرجى

.)1(غریب القرآن

-

؛ روضة )668كان حیًا (زي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرا.35

.)2(الفصاحة في غریب القرآن

تاج الدین أبي المحاسن عبد الباقي بن عبد المجید بن عبد اهللا .36

.)3("الترجمان عن غریب القرآن")743(الیماني

تحفة األریب بما ")745(أبو حیان، محمد بن یوسف الجیاني األندلسي .37

.)4("آن من الغریبفي القر

، )750(ابن التركماني، عالء الدین علي بن عثمان الماردیني الحنفي .38

.)5(بھجة األریب في بیان ما في كتاب اهللا من الغریب

عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف "؛ )756(السمین، أحمد بن یوسف .39

.)6("األلفاظ في غریب القرآن

.153ص 5،ج معجم المؤلفین:ینظر1
ذك ر فی ھ أن طلب ة العل م وحمل ة الق رآن س ألوه أن یجم ع لھ م تفس یر غری ب            :ق ال ح اجي خلیف ة   2

وف رغ م ن تعلیق ھ    .القرآن فأجاب، ورتبھ ترتیب الجوھري، ضم فیھ متنًا م ن اإلع راب والمع اني   
.331ص4،جكشف الظنونینظر .رآنروضة الفصاحة في غریب الق:وسماه"668في سنة 

، دراس ة  الترجم ان ع ن غری ب الق رآن    ، )743(عبد الباقي بن عبد المجید بن عبد اهللا الیم اني 3
.م1998-ھـ1419:األولى :مكتبة البیان، ط:موسى سلیمان آل إبراھیم، ط:وتحقیق

غریب القرآن :"موقد طبع أیضًا باس.م1936طبعھ محمد سعید بن مصطفى الوردي النعساني 4
م؛ ول م یص رح   2005:دار الیقین؛ س نة الطب ع  :ط/حمدي الشیخ.تحقیق د"الكریم في لغات العرب

.باسمھ الحقیقي 
ف ي األری ب وقد طبع؛ اب ن التركم اني، بھج ة    549مخطوط بدار الكتب المصریة تحت رقم 5

للشؤون اإلسالمیة مرك ز  وزارة األوقاف المجلس األعلى:، طما في كتاب اهللا من الغریببیان
.م2002:ط-القاھرة-السیرة والسنة

وتقتني جامعة الملك سعود بالریاض .كان في عشرین مجلدة رآھا ابن حجر بخطھ:قیل 6
.مصورة ثالثة أجزاء منھ في ستة مجلدات
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لھ ،)791(ي الحلبيأحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا، الحمو.40

.)1()منظومة في غریب القرآن(عقد البكر في نظم غریب الذكر 

؛ غریب كتاب اهللا )804(سراج الدین عمر بن أحمد  األنصاري.41

.)2(العزیز 

؛ ألفیة )806(العراقي، الحافظ بن زین الدین عبد الرحیم بن الحسین .42

.1925بمصر عیسى البابي الحلبي -العراقي في غریب ألفاظ القرآن 

؛ تفسیر غریب القرآن )815(ابن الشحنة، أبو الولید محمد بن محمد .43

.)3(العظیم

المصري ثم )815(أحمد بن محمد بن عماد الدین بن علي ابن الھائم .44

.)4(التبیان في تفسیر غریب القرآن.المقدسي، الشافعي

.)5(، غریب القرآن)879(القاسم الحنفي.45

؛ غریب )921(عبد البر بن محمد الحلبي ابن الشحنة، أبو البركات .46

.)6(القرآن

-

.34ص 2،ج معجم المؤلفین:ینظر7
)كتاني2018(مخطوط في الرباط 1
.168تب المصریة تحت رقم منھ مخطوط بدار الك2
إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن أسامي الكتب إسماعیل باشا البغدادي،3

دار إحیاء :الغنى محمد شرف الدین و رفعت بیلكھ الكلیسى، ط:،عنى بتصحیحھ والفنون
.223ص 1لبنان، ج –التراث العربي، بیروت 

ھذا كتاب اجم ع  :مصورة، یقول في بدایة المخطوط، مخطوط لي منھ نسخةغریب القرآن4
فیھ إن شاء اهللا تعالى بین البیان في غری ب الق رآن وب ین تحف ة األری ب ف ي الغری ب إعان ة لم ن          

--:مخطوطات األزھر الشریف، رقم النس خة  .یذكر الكلمة وال یذكر السورة مع زیادات فیھن
ناسخ، محمد یاسین األجھوري في عص ر  ، نسخھ نسخة رائعة جدًا، أسود وأحمر، ال302066

.ھـ1328:یوم الخمیس غرة شھر القعدة سنة
.273ص 3للزركلي،ج ألعالما5
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؛ رسالة في )1280(الذھبي المصري، مصطفى بن السید حنفي .47

دون رتبھ على حروف المعجم، طبع "یمتفسیر غریب القرآن العظ"

.)1(تاریخ

، وھو كتاب مفسر "كلم القرآن"؛ )1342(محمود شكري اآللوسي.48

ھـ1321:طبعتھ مطبعة المنارللكلمات الغریبة في الكتاب العزیز 
)2(.

.)3("معجم غریب القرآن"؛ )1388(عبد الباقي، محمود فؤاد .49

شعبان محمد ومحمد سالم محیسن؛ الھادي إلى تفسیر .إسماعیل، د.50

.م1980:غریب القرآن،طبع في مصر

عبد العزیز عز الدین السیروان، المعجم الجامع لغریب مفردات القرآن .51

.)4(الكریم

.)5(مد الصادق عرجون، قاموس غریب القرآنمح.52

.غریب القرآن:العروضي، أبو الحسن إبراھیم بن عبد الرحیم.53

و ما )م1953طبع (–معجم ألفاظ القرآن :مجمع اللغة العربیة بمصر.54

.بعدھا

تم بحمد اهللا وعونھ وفضلھ وحسنھ بخلقھ، وما الفضل إّال هللا أوالًََ وأخرًا، 

.)6(ظاھرًا وباطنًا

.912ص 1نفس المصدر،ج 6
.1710ص 2،ج معجم المطبوعات7
.عیسى الحلبي:، طمعجم غریب القرآنمحمد فؤاد عبد الباقي، 8
دار :، طلجامع لغریب مفردات القرآن الكریم، المعجم اعبد العزیز عز الدین السیروان1

.م1986:بیروت،ط-العلم للمالیین
:ط-بمصر-محمد علي صبیح وأوالده:، طقاموس غریب القرآنمحمد الصادق عرجون، 2

.م1980-ھـ 1400
.استقصیت ما استطعت جمعھ وترتیبھ تنازلیًا، على حسب سنة الوفاة)6(
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یدّل اللفظة في اللغة دون أن ینّص على ماأن یذكر معنى :المطلب األول

.علیھا من شعر أو نثر

ال ریَب :"قال ابن عباس]2:البقرة[:قول اهللا تعالىفي:الریب .1

.)1(ال شّك فیھ :، قال"فیھ

"قال ابن جریر الطبري رابني الشيء َیریبني :وھو مصدر من قول القائل:

:یًبا ، ومن ذلك قول ساعدة بن ُجَؤیَّة الھذلّيَر

َتَرْكَنا الَحيَّ قد َحِصُروا بھ       فال َرْیَب أْن قد كان َثمَّ :فقالوا

.)2("َلِحیُم

:قول أھل اللغة

:قال ابن فارس

:ینظ  ر.ب  ھ قت  ادة و الربی  ع ب  ن أن  س و السُّ  دِّّي و عط  اء و مجاھ  د   س  نده ص  حیح وق  د ق  ال  )1(
.96ص1، حكمت بن بشیر بن یاسین، جالتفسیر الصحیح

)1:232(دیوان الھذلیین:وبیت في .229ص 1،ج تفسیر الطبري)2(
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:الراء والیاء والباء ُأصیٌل یدل على شك، أو شك وخوف فالّریب:ریب

.أي الشك]2:البقرة[:هللا تعالىقول ا:الشك، قال

ونففي ھذا المثال نجد ِكال الفریقین من أھل التفسیر واللغة متفق

وھذا النوع من ،الشك ألن الریب ال یحتمل إال ذاكأن الریب ھو ىعل

ألنھ ال یحتمل إال معنى واحدًا، وال ،التفسیر اللغوي ال یدخل فیھ االستدالل

فھو أشبھ بالمسلمات اد فیھ لكي نرجح معنى عن أخر،مجال للرأي واالجتھ

َوال َأْعَلُم ":ولذلك قال ابن أبي حاتم في تفسیره، أو أشبھ بالمصادر الّنقلیٍّة

ِفي َھَذا اْلَحْرِف اْخِتالًفا َبْیَن اْلُمَفسِِّریَن ِمْنُھُم اْبُن َعبَّاٍس، َوَسِعیُد ْبُن ُجَبْیٍر، 

َمْوَلى اْبِن ُعَمَر، َوَعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباٍح، َوَأُبو اْلَعاِلَیِة، َوَأُبو َماِلٍك، َوَناِفٌع

َوالرَِّبیُع ْبُن َأَنٍس، َوَقَتاَدُة، َوُمَقاِتُل ْبُن َحیَّاَن، َوالسُّدِّيُّ، َوِإْسَماِعیُل ْبُن َأِبي 

.)1("َخاِلٍد

:الشكأللھم إال إذا تعمقنا في اللفظ وفرقنا بین الریب والشك وقلنا أن

؛ )2(ھو تردد الذھن بین أمرین على حد سواء، وأما الریب فھو شك مع تھمة

وھذا تحصیل حاصل فلیس في تفسیر لفظ ببّیان لفظ آخر یعطي جمیع 

.ولذلك ما أنكر قوم وجود ترادف في اللغة إال من ھذا القبیل،معناه

وإال الشك :والمھم أن اآلیة في سیاقھا لم یختلف فیھا أّن الریب ھو

ولذلك لما ،من حیث اللغة قد یستعمل الریب في غیر الشك حسب السّیاق

ال :وقال ابن أبي حاتم":فسر ابن كثیر اآلیة بما ال خالف فیھ أعقب بقولھ 

:وقد یستعمل الریب في التھمة قال جمیل:ثم قال، أعلم في ھذا خالًفا

1م،ج 1988-ھـ 1408:األولى:نشر مكتبة الدار بالمدینة،ط :، طتفسیر ابن أبي حاتم)1(
.14ص 

مؤسسة :م ط2000-ه1412:االولى:؛ طالفروق اللغویةأبو ھالل العسكري؛ :ینظر)2(
.1040:رقم264النشر االسالمي؛ ص 
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.)1(یُبَرُمیَنَثا ُبا َیَنَالِكُتْلُقي       َفِنَتْبَریل َأِما َجَیْتاَلَقُةَنْیَثُب

:في الحاجة كما قال بعضھم -أیًضا-واستعمل 

.)3(")2(اوَفُیا السَُّنْعَمْجَأَمر ُثَبْیَخَوٍبْیَرلََُّكٍةاَمَھُتْنا ِمیَنَضَق

.]15:البقرة[:في قولھ تعالي:یعمھون.2

ن و المتلدِّد وكل ھذه یترددون ، یتماَدْو:معان للفظ ةوردت عد

:المعاني وردت عن ابن عباس وھي من قبیل اختالف تنوع وقولھ 

:یتماَدْون ؛فھو فسرھا بما قبلھا من قولھ تعالى:]15:البقرة[.

یزیدھم فیصبح المعنى، یزیدھم في كفرھم :على قول من قال أن یمدھم 

لك ذكر اهللا سببھ وھو وطغیانھم، وبسبب الزیادة یتمادون في العمھ، وكل ذ

فابن عباس ھنا ذكر ، ]14:البقرة[:نفاقھم مع أھل اإلیمان جاء في قولھ

ولذا ، نتیجة العمھ أي التردد والتحیر ستلقي بھم في التمادي على ھذه الحال

حدثنا :ُحدِّثت عن الِمْنجاب، قال:"ھقولقولھ المسند عن الطبري بأختار عنھ، 

:الضحاك، عن ابن عباس في قولھبشر، عن أبي َرْوق، عن 

.]15:البقرة[

.)4(في كفرھم یترددون:قال

دار الكتب العلمیة، :مھدي محمد ناصر الدین، ط:، شرحھ وفدم لھشرح دیوان جمیل بثینة2
.15م؛ ص1993-ھـ1413:الثانیة:بیروت، لبنان، ط

المعجم المفصل في :فر، وھو لكعب بن مالك األنصاري في دوانھ، ینظرالبیت من الوا3
ھـ ـ 1417:األولى:دار الكتب العلمیة،ط:، إمیل بدیع یعقوب، طشواھد اللغة العربیة

.57ص1،جالوقف واإلبتداء؛ وذكره ابن األنباري في، 15ص5م؛ ج1996
.162ص 1،ج تفسیر ابن كثیر)3(

شیخ الطبري لم یصرح باسمھ،فھو مجھ ول  :، درجة السند309ص 1،ج الطبريتفسیر)4(
وبشر ھو

عطی ة ب ن الح ارث ، أب و     :بشر بن عمارة فھو ض عیف كم ا ق ال اب ن حجر،أم ا أب و روق فھ و       
صدوق؛ و الضحاك لم یل ق عب د اهللا   :روق الھمداني الكوفي صاحب التفسیر قال عنھ أبو حاتم

ألثر ع ن مجاھ د موقوف ا عن ھ، م ن ثالث ة ط رق        بن عباس وبھذا السند ضعیف ولكن جاء ھذا ا
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:قول أھل اللغة

ال یھتدي ًارالذي یتردد متحی:الَعِمھ والعامھ:قال أھل اللغة":قال األزھري

:وقال رؤبة؛لطریقھ ومذھبھ

وَمھمٍھ أطراُفھ في َمھمِھ     أعمى الُھدى بالجاھلین الُعمَِّھ

.)1("یعمھون یتحّیرونومعنى

:التََّحیُّر والتََّردُّد وَأنشد ابن بري:الَعَمُھ :"قال صاحب لسان العرب

َمتى َتْعَمْھ إلى ُعْثماَن َتْعَمھ         إلى َضْخم السُّراِدِق والِقباِب

َأي ُتَردُِّد النظَر وقیل الَعَمُھ التََّردُُّد في الضاللة والتحیر في ُمنازعة َأو طریق 

تَردِّده ال یدري َأین :َأن ال یعرف الُحجَّة وقال اللحیاني ھو:قال ثعلب ھو

.)2(ومعنى یعمھون یتحیرون]110:األنعام[:یتوجھ وفي التنزیل العزیز

ومعلوم أن التحیر التردد، فَتَحیََّر في َأمره أي تردد في أمره، وبذلك تفسیر 

النكتة ھنا أنني لم أجد في ابن عباس للعمھ ھو من قبیل التفسیر اللغوي ،و

أھم المعاجم اللغویة ذكر معنى العمھ مع االستشھاد بقول ابن عباس وقد 

ُیعتبر ھذا من القصور إذ كیف نترك نقل معنى لفظ من صحابي إلى دوِنِھ 

، خاصة إذا كان اللفظ متعلق بتفسیر ...ة واألفضلیةیفي الطبقة والحج

.القرآن

.]106:البقرة[،:في قولھ تعالي:َنْنَسْخ.3

.)3(نسخ:وردت عدت معاني للفظة

.، أما نسخھا، فقبضھا)ما ننسخ من آیة:(فعن السدي-

حكمت ب ن باش یربن یاس ین، س ند ص حیح ع ن أب ي        .ومن طریق واحد عن الربیع؛ وقدذكر، د
.111ص1،جالتفسیر الصحیحیترددون؛ :بأن یعمھون:العالیة

.106ص 1دار إحیاء التراث العربي، ج :، طتھذیب اللغة)1(
.519ص 13، ج لسان العرب)2(
.471ص 2،ج تفسیر الطبريھذه األقوال في ینظر1
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بھ عن حدث.، نثبت خطھا، ونبدل حكمھا)ما ننسخ من آیة:(عن مجاھد-

.أصحاب ابن مسعود

.ما نبدل من آیة:، یقول)ما ننسخ من آیة:(عن ابن عباس قولھ-

وھي من باب اختالف تنوع إال أن أشملھا قبولةموكل ھذه التفاسیر 

وأعمھا ما أسنده الطبري عن ابن عباس ألن اإلبدال یشمل جمیع أنواعھ،

ولذالك جاء عن قتادة.]101:النحل[:وبھ جاءت اآلیة في قولھ تعالى

.)")1:ھو كقولھ":قولھ

بن صالح قال، حدثني معاویة حدثني بھ المثنى قال، حدثنا عبد اهللا :قتادةقال

:یقول، :بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قولھ

.)2(ما نبدل من آیة

:قول أھل اللغة

:في كالم العرب على وجھین:النسخ

أي نأمر ]29:الجاثیة[:النقل، كنقل كتاب من آخر ومنھ:أحدھما

.بنسخھ

قسمین عند أھل اللغة:؛ وھو ینقسم إلىزالةاإلبطال واإل:الوجھ الثاني

.297ص 17،ج نفس المصدر)1(
:درجة السند.473ص 2،ج نفس المصدر)2(

فھو المثنى بن إبراھیم اآلملي ، یروي عن ھ الطب ري كثی را ف ي التفس یر      :المثنى شیخ الطبري 
مص ري ، كات ب اللی ث    عبد اهللا بن ص الح ال :والتاریخ،و عبد اهللا بن صالح قال عنھ أحمد شاكر

:ھو الحمصي:صالح  وھو ثقة ، وقد تكلم فیھ ، و معاویة بن.بن سعد ، صحبھ عشرین سنة 
صدوق لھ أوھام، وعلي بن أبي طلحة لم یس مع م ن   :ثقة ، وقد تكلم فیھ أیضًا وقال عنھ الحافظ
موس      وعة الص      حیح المس      بور م      ن التفس      یر  :اب      ن عب      اس ؛ واألث      ر مخ      رج ف      ي 

.210ص1،جبالمأثور
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إْبطال شيء وإقامة آخر :النَّْسُخ في اللغة:قالھ أبو إسحاق الزَّجَّاجما:أحدھما

َنَسَخِت الشمس الظِّلَّ والمعنى أذھبت الظِّلَّ وحلَّت :والعرب تقول؛ مقامھ

:معنى قولھ:، وھو)1(محلھ

نسخت الریح األثر، :وم مقامھ آخر كقولھمإزالة الشيء دون أن یق:والثاني

.یزیلھ:أي]52:الحج[:ومن ھذا المعنى قولھ تعالى

:قال ابن فارس

قال :إال أنھ مختلف في قیاسھالنون والسین والخاء أصل واحد،:نسخ

قیاُسھ تحویل شيء :وقال آخرونقیاُسھ رفُع شيٍء وإثبات غیره مكانھ،:قوم

.)2(إلى شيء

]105:األنعام[:في قولھ تعالي:َدرَ ْسَت.4

تقادمت وانمحت وجاء ھذا عن :منھاَدَرْسَت:وردت عدت معاني للفظة

الحسن ومنھا قرأت وتعلمت وورد ھذا عن مجاھد و السدي و الضحاك ابن 

.عباس كما أسنده الطبري

:قال الطبري

معاویة بن صالح حدثني المثنى قال، حدثنا عبد اهللا بن صالح قال، حدثني 

:، قالوا)ولیقولوا درست:(قال، حدثنا علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس

.)3(تقول ذلك قریش،قرأت وتعلمت

د ریاض زكي قاسم، مرتب ترتیبًا ألفبائیًا وفق :، تحقیقمعجم تھذیب اللغةاألزھري، )1(
.3558ص 4م، ج2001ھـ1422:دار المعرفة، ط:الحروف األصول، ط

.558ص2، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس ، )2(
:؛ س   بق دراس   ة الس   ند،وأخرجھ، حكم   ت ب   ن بش   یر،في      27ص 12،ج تفس   یر الطب   ري )3(

.264ص2، جموسوعتھ
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وجاء ھذا األثر مسندا عن ابن عباس من طرق بمجموعھا مرضیة ،من 

.عن ابن عباس)2(عن ابن عباس ،ومجاھد)1(طریق التمیمي

:)(قول أھل اللغة

:َدَرس في اللغة منھا:للفظةكما وردت عدت معاني

َدَرَس اَألَثُر َیْدُرُس ُدروسًا وَدَرَستھ الریُح َتْدُرُسھ َدْرسًا َأي مَحْتھ،قالھ أبو -

.ومنھا ُدِرَس الطعاُم ُیْدرُس ِدراسًا ِإذا ِدیَس.الھیثم

َدَرَس الكتاَب َیْدُرُسھ َدْرسًا وِدراَسًة وداَرَسھ من ذلك كَأنھ عانده حتى انقاد -

لحفظھ وقد قرئ بھما ولَیُقولوا َدَرْسَت ولیقولوا داَرْسَت وقیل َدَرْسَت قرَأَت 

كتَب َأھل الكتاب

:عن أبي العباس في قول اهللا جل وعز)3(وأخبر المنذري:"..قال األزھري

َوَكَذِلَك ُنَصرُِّف اآلَیاِت َولَیُقوُلوا َدَرْسَت]معناه وكذلك :قال]105:األنعام

اآلیات من ھنا وھنا لكي یقولوا إنك َدَرْسَت، أي َتَعّلمَت، أي ھذا ُنبیِّن لھم

.الذي جئَت بھ ُعلِّمَت

وحدثنا ابن وكیع قال، حدثنا أبي، عن إسرائیل =حدثنا ھناد قال، حدثنا وكیع:قال الطبري)1(
وافقھ،وحدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفیان، كلھم عن أبي إسحاق، 

ثنا أبو كریب حد:وقال.قرأت وتعلمت :، قال)ولیقولوا درست:(عن التمیمي، عن ابن عباس
قلت البن :قال، حدثنا ابن عطیة قال، حدثنا إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن التمیمي، قال

.قرأت وتعلمت :؟ قال)درست:(أرأیت قولھ:عباس
حدثنا عمران بن موسى قال، حدثنا عبد الوارث، عن حمید، عن مجاھد، عن :قال الطبري)2(

.قرأت:، یقول"دارست:"ابن عباس
79ص6،جلسان العرباألقوال في ینظر.
، لغوي، من أھل ھراة، )ھـ329(أبو الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري الھروي، )3(

.71ص 6،ج األعالم للزركلي
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"وقرأ ابن عباس ومجاھد:قال قرأت على الیھود :وفسرھا"دارسَت :

:أي ُقِرَئْت وتلیت؛ وُقرئولیقولوا ُدِرَست :وقرئت.وقرءوا علیك

 َدِرَسْت1(لوه علینا شيء قد تطاول ومرَّ بناأي تقادمت، أي ھذا الذي تت(.

المالحظ في ھذا المثال ّنقل األزھري بّیان اللفظ واختالف القراءة 

فیھ مع تفسیره، اعتمادًا على ابن عباس ومجاھد، ولو أن معظم المعاجم 

على ِجیل لفاظ، وخاصًة منھا ما یتعلق بالقرآنلألاعتمدت في بیانھا 

وعاصر أھلفي علم التأویل والبّیان،ومن تخّصص من بعدھم،الصحابة

ألكسبت تلك المصادر قّوة ومتانة، من حیث حّجة قائلھا وسالمة لیقة،السَّ

.إسنادھا، وفصاحة صاحبھا

.فسیر الّلفظةعلى االستدالل بلغة العرب في تأن ینّص :المطلب الثاني

:أن یستشھد بالشعر:المقصد األول

في الحقیقة موضوٌع ،القرآنالشاھد الشعري وعالقتھ بتفسیر 

فروعھ، ومن رام فیھ أتى بالعجائب، لغزارة تشعباتمستقل، كثیر 

:ھمباحثمنوشواھده، و

االستدالل بالشعر في تفسیر اآلیة غیر داخل في باب التفسیر وإنما ھو :أوًال

.من باب تقویة المعنى 

ھ على القرآن، تضاربت األقوال حول االستدالل بالشعر واالحتجاج ب:الثاني

ألن یمتلئ جوف أحدكم قیحا حتى "صلى اهللا علیھ و سلم:فنفاه قوٌم بالكلیة، واستدلوا بقولھ

:أجیب؛ و)2("یریھ، خیر لھ من أن یمتلئ شعرا

.1173ص 2دار المعرفة،ج :،طتھذیب اللغة)1(
َلى اإلْنَساِن َما ُیْكَرُه َأْن َیُكوَن اْلَغاِلَب َع:، كتاب األدب َبابصحیحھرواه البخاري في)2(

و من ، من طریق ابن عمر5802:الشِّْعُر َحتَّى َیُصدَُّه َعْن ِذْكِر اللَِّھ َواْلِعْلِم َواْلُقْرآِن برقم
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واالحتجاج بھ ،الحدیث غیر دال على نفي االستدالل بالشعرأن 

وانشغل بجلھ، على القرآن؛ بل یدل على نھي مَّن حِفظ الشعر حتى امتلئ بھ 

ولذلك قال المنوي في شرحھ

ھذا الحدیث محمول على التجرد للشعر بحیث یغلب علیھ ":قال النووي 

من غلب علیھ الشعر لزمھ بحكم :فیشغلھ عن القرآن والذكر وقال القرطبي 

.)1("العادة األدبیة األوصاف المذمومة وعلیھ یحمل الحدیث 

إن من البیان سحرا "صلى اهللا علیھ و سلمس عن النبيِّما رواه ابن عبایفكیف وھو القائل

.)2("و إن من الشعر حكما 

في الشعر الحكم النادرة واألمثال :"وبھذا وصفھ الخطیب البغدادي بقولھ

السائرة وشواھد التفسیر ودالئل التأویل فھو دیوان العرب والمقید للغاتھا 

.)3("ووجوه خطابھا فلزم كتبھ للحاجة إلى ذلك 

اْبِن َرَواَحَة و َكْعِب ْبِن صلى اهللا علیھ و سلمرسول اهللا بل عالوة على ذلك أمر بھ

َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد :كما رواه  مسلم،َماِلٍك ثم حسان بن ثابت ،ومدحھ 

ًشا َفِإنَُّھ َأَشدُّ َعَلْیَھا اْھُجوا ُقَرْی:َقاَلصلى اهللا علیھ و سلمالرَّْحَمِن َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ 

ِمْن َرْشٍق ِبالنَّْبِل َفَأْرَسَل ِإَلى اْبِن َرَواَحَة َفَقاَل اْھُجُھْم َفَھَجاُھْم َفَلْم ُیْرِض 

َفَأْرَسَل ِإَلى َكْعِب ْبِن َماِلٍك ُثمَّ َأْرَسَل ِإَلى َحسَّاَن ْبِن َثاِبٍت َفَلمَّا َدَخَل َعَلْیِھ َقاَل 

َسِد الضَّاِرِب ِبَذَنِبِھ ُثمَّ َأْدَلَع ِلَساَنُھ ألْد آَن َلُكْم َأْن ُتْرِسُلوا ِإَلى َھَذا اَحسَّاُن َق

؛ 1239، ص2258:؛ ورواه مسلم في كتاب الشعر، برقم5803:برقمطریق  أبي ھریرة 
.ورواه أصحاب السنن األربعة إّال النسائي

5م،ج 2003-ھـ1424:الثانیة:مكتبة، مصر، ط:، نشرفیض القدیري،العالمة المناو)1(
.7218:برقم337ص 

، ورواه 4358:برقم،في سننھ، َباب َما َجاَء ِفي الشِّْعِر،رواه  بھذا اللفظ، أبو داود)2(
في ، ورواه ابن ماجھ، 2845:َباب َما َجاَء ِإنَّ ِمْن الشِّْعِر ِحْكَمًة برقم في سننھ،الترمذي،

.336، برقمالصحیحةالسلسلةوھو مخرج في 3756:َباب الشِّْعِر برقمسننھ، 
:محم ود الطح ان، ط  :، تحقی ق  الجامع ألخ الق ال راوي وآداب الس امع   الخطیب البغدادي، )3(

.197ص 2ج .ھـ1403:مكتبة المعارف،الریاض، ط
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ِدیِم َفَقاَل ألْفِرَینَُّھْم ِبِلَساِني َفْرَي اَألَفَجَعَل ُیَحرُِّكُھ َفَقاَل َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ 

َفِإنَّ َأَبا َبْكٍر َأْعَلُم ُقَرْیٍش ِبَأْنَساِبَھا َوِإنَّ ِلي ِفیِھْم َتْعَجْل الصلى اهللا علیھ و سلمَرُسوُل اللَِّھ 

َنَسًبا َحتَّى ُیَلخَِّص َلَك َنَسِبي َفَأَتاُه َحسَّاُن ُثمَّ َرَجَع َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َقْد َلخََّص 

الشَّْعَرُة ِمْن اْلَعِجیِن َقاَلْت ِلي َنَسَبَك َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ ألسلتك ِمْنُھْم َكَما ُتَسلُّ

َیَزاُل ُیَؤیُِّدَك َما الَیُقوُل ِلَحسَّاَن ِإنَّ ُروَح اْلُقُدِس َعاِئَشُة َفَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ 

َیُقوُل َھَجاُھْم َحسَّاُن َناَفْحَت َعْن اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوَقاَلْت َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ 

:َتَفى َقاَل َحسَّاُن َھَجْوَت ُمَحمًَّدا َفَأَجْبُت َعْنُھَفَشَفى َواْش

َوِعْنَد اللَِّھ ِفي َذاَك اْلَجَزاُء           َھَجْوَت ُمَحمًَّدا َبرا َحِنیًفا

َرُسوَل اللَِّھ ِشیَمُتُھ اْلَوَفاُء             َفِإنَّ َأِبي َوَواِلَدُه َوِعْرِضي

ِوَقاُء            َثِكْلُت ُبَنیَِّتي ِإْن َلْم َتَرْوَھاِلِعْرِض ُمَحمٍَّد ِمْنُكْم

ُتِثیُر النَّْقَع ِمْن َكَنَفْي َكَداِء            ُیَباِریَن اْلَأِعنََّة ُمْصِعَداٍت

َعَلى َأْكَتاِفَھا اْلَأَسُل الظَِّماُء            َتَظلُّ ِجَیاُدَنا ُمَتَمطَِّراٍت

ِر النَِّساُء               َفِإْن َأْعَرْضُتُمو َعنَّا اْعَتَمْرَناُتَلطُِّمُھنَّ ِباْلُخُم

َوَكاَن اْلَفْتُح َواْنَكَشَف اْلِغَطاُء        َوِإلَّا َفاْصِبُروا ِلِضَراِب َیْوٍم

ُیِعزُّ اللَُّھ ِفیِھ َمْن َیَشاُء                َوَقاَل اللَُّھ َقْد َأْرَسْلُت َعْبًدا

َحقَّ َلْیَس ِبِھ َخَفاُء           َوَقاَل اللَُّھ َقْد َیسَّْرُت ُجْنًداَیُقوُل اْل

ُھْم اْلَأْنَصاُر ُعْرَضُتَھا اللَِّقاُء           َلَنا ِفي ُكلِّ َیْوٍم ِمْن َمَعدٍّ

ِسَباٌب َأْو ِقَتاٌل َأْو ِھَجاُء          َفَمْن َیْھُجو َرُسوَل اللَِّھ ِمْنُكْم

)1(.َدُحُھ َوَیْنُصُرُه َسَواُء               َوِجْبِریٌل َرُسوُل اللَِّھ ِفیَناَوَیْم

.ببیت من الشعر؟ھل تمثل 

.1352،ص2490:،برقم ، باب فضائل حسان بن ثابت صحیحھرواه مسلم في )1(
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لم ینِشأ بیتًا واحًد من الشعر في حیاتھ، المتحقق في المسألة أنھ 

.]69:یس[=:وبھ یحمل قولھ تعالى

:الشعراء اآلیة[:قال الطاھر ابن عاشور عند تفسیره قولھ تعالى

224/227[

فاقتضى ذلك أن الشعر منظور إلیھ في الدین بعین الغّض منھ، واستثناء "

 الخ. . وبھذا االستثناء تعّین ؛من عموم الشعراء ، أي من حكم ذّمھم .

أن المذمومین ھم شعراء المشركین الذین شغلھم الشعر عن سماع القرآن 

إي كان إقبالھم على القرآن والعبادة :معنىوالدخول في اإلسالم؛ و

وھم َمن أسلموا من الشعراء وقالوا :أكثر من إقبالھم على الشعر،

مثل الذین أسلموا صلى اهللا علیھ و سلمالشعر في ھجاء المشركین واالنتصاِر للنبي 

وكذلك من.وھاجروا إلى الحبشة، فقد قالوا شعرًا كثیرًا في ذم المشركین

أسلموا من األنصار كعبد اهللا بن َرواحة ، وحساَن بن ثابت ومن أسلم بعُد 

من العرب مثل َلبید ، وكعب بن زھیر ، وُسحیم عبد بني الحسحاس ، ولیس 

ذكر المؤمنین من الشعراء بمقتضي كون بعض السُّورة مدنّیًا كما تقدم في 

.الكالم على ذلك أول السورة 

حالة مذمومة ، وحالة مأذونة ، فتعین :عر حالتین وقد دلت اآلیة على أن للش

أن ذمھ لیس لكونھ شعرًا ولكن لما حّف بھ من معان وأحوال اقتضت المذمة 

، فانفتح باآلیة للشعر باُب قبول ومدح فحّق على أھل النظر ضبط األحوال 

التي تأوي إلى جانب قبولھ أو إلى جانب مدحھ ، والتي تأوي إلى جانب 

، وإلى الحالة المأذونة :أومأ إلى الحالة الممدوحة قولھ وقد.رفضھ 

على بعض الشعر مما فیھ محامد صلى اهللا علیھ و سلموكیف وقد أثنى النبي .:قولھ 

الخصال واستنصَت أصحاُبھ لشعر كعب بن زھیر مما فیھ دقة صفات 



138

:قال لھالرواحل الفارھة ، على أنھ أِذن لحسان في مھاجاة المشركین و

»قل ومعك روح القدس«:وقال لھ»..كالمك أشد علیھم من وقع النبل «

وأجاز علیھ كما أجاز .]69:یس[:وسیأتي شيء من ھذا عند قولھ تعالى.

.كعَب بن زھیر فخلع علیھ بردتھ ، فتلك حالة مقبولة ألنھ جاء مؤمنًا 

:یقول على المنبرصلى اهللا علیھ و سلمسمعت رسول اهللاھریرةيأبعنو

:أصَدُق كلمٍة، أو أْشَعر كلمة قالتھا العرب كلمُة لبید

.)1(أال ُكلُّ شيء ما خال اهللا باطل

.)2("شعر أمیة بن أبي الصلت لما فیھ من الحكمةبوكان یستنشد 

على القرآن بالشعر فقد تتبعت ما استطعت من صلى اهللا علیھ و سلمأما استشھاده 

صلى اهللا علیھ و سلمفما وجدت إّال ھذا األثر الذي قد ُیشِعُر أنھ ى اهللا علیھ و سلمصلحدیث رسول اهللا 

:جاء عن ابن عباس-واهللا أعلم-استشھد ببیت من الشعر على القرآن

]وقال :قال;ھو الرجل یلّم بالفاحشة ثم یتوب:"قال]اآلیة/32:النجم:

.)3("مَّا            َوَأيُّ َعْبٍد َلَك ال َأَلمَّاِإْن َتْغِفْر اللَُّھمَّ َتْغِفْر َج

:، وفیھ صور عدةطریقة بیان اللفِظ بالشاھد الشعري:الثالث

، 3629:،كتاب فضائل الصحابة، َباب َأیَّاُم اْلَجاِھِلیَِّة، برقمصحیحھرواه البخاري في )1(
:وفي كتاب األدب، َباب َما َیُجوُز ِمْن الشِّْعِر َوالرََّجِز َواْلُحَداِء َوَما ُیْكَرُه ِمْنُھ، برقم 

:َحِدُكْم ِمْن ِشَراِك َنْعِلِھ َوالنَّاُر ِمْثُل َذِلَك، برقم ،كتاب الرقاق،َباب اْلَجنَُّة َأْقَرُب ِإَلى َأ5795
، وكرره في نفس الكتاب، 2256:، في كتاب الشعر، رقمصحیحھ؛ و رواه مسلم في6124

؛ وابن 2849:؛ ورواه الترمذي في سننھ،َباب َما َجاَء ِفي ِإْنَشاِد الشِّْعِر ، برقم 1238ص
، 9867، ،وبرقممسنده؛ ورواه أحمد في 3757:، برقم ماجھ في سننھ، َباب الشِّْعِر

.9090:، وقبلھ، برقم345ص9ج
.207/211ص 19،ج ، التحریر والتنویرالطاھر بن عاشور)2(
، وق  ال 3284:، ف  ي كت  اب التفس  یر، ب  اب وس  ورة النجم،ب  رقم    س  ننھرواه الترم  ذي ف  ي  )3(

:،محم  د ناص  ر ال  دین، ،ط ادت  ھص  حیح الج  امع الص  غیر وزی األلب  اني ص  حیح ینظ  ر أیض  ًا ف  ي  
299ص1، ج1417:م، رقم 1988-ھـ 1408:الثالثة :المكتب اإلسالمي، ط
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أن یستشھد للفظة الغریبة بالشاھد الشعري، دون وضوحھا :الصورة األولى

)210(أبو عبیدةفي األخیرة،    ومثل ذلك ما قالھ
:في قولھ تعالى)1(

واحدتھا شواة وھي الیدان والرجالن والرأس من :"قال.]15/16:المعارج[

:اآلدمیین قال األعشى 

.)1(قالت ُقَتْیَلُة مـا َلـُھ     قد ُجلِّلْت َشْیبًا َشَواُتْھ 

فكلمة  َشَواُتْھ غیر دالة عن معناھا لوحدھا فمجرد البیت ال یفھم منھ 

لبیت لیس من باب اإلتیان للمعنى، ثم استداللھ باا معنى َشَواُتْھ، فذكُر 

بالدلیل، قدر ما ھو استئناس بالشاھد الشعري، على وجود واستعمال كلمة 

وخاصًة منھ ما زامن  عصر "الشعر"شواة في لغة العرب، التي دیوانھا 

.االحتجاج اللغوي

فالمالحظ أن الشاھد الشعري لم یكن مبّینًا بذاتھ في البیت، وما في 

دة التفسیر الذي أبانھ على الشاھد الشعري، لیفھم أن األمر إال حمل أبو عبی

.بّیانھ صحیح وھو غیر دال كما سبق

وفي نظري ھذه من أبرز العراقیل، التي تؤدي إلى الخالف بین أھل 

سر بمعاني َفالتفسیر وأھل اللغة، بل بین أھل اللغة أنفسھم فقد یوجد لفٌظ ُی

.نفس الشاھد الشعريویستشھد كل واحد منھم على معناه، ب،مختلفة

أما الصورة التي  ُیؤخذ منھا معنى اللفظة من الشاھد :الصورة الثانیة

قولھ في )210(الشعري فقلیٌل بالنسبة لألولي، ومثالھا ما ذكره أبو عبیدة

تعالي :3:المائدة"أيفي مخمصةَمَجاعة، وقال األْعشى:

"أبو عبیدة معمر بن الثني ، قال عنھ عمرو بن الجاحظ:ھو)2( لم یكن في األرض وال :
.84، ابن األنباري،صنزھة األلباب"إجماعي أعلم بجمیع العلوم من أبي عبیدة
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)2(ُسْغب یبتن خَماِئصاْمُكاُتوجاَرْموُنُكُطتَبیتون في الَمْشَتِى مالًء ُب

.)3("أي جیاعًا

فبسبب مقابلة مالًء بطوُنكم لِِخَماِئص ُیفھم بداھًة، أن جیرانھم  ُسْغب یبتن 

وھذه المسألة أیضًا جدیرة ،ِجَیاعًا واآلخرون بطونھم ِمالًء  بالطعام والشراب

.بالدراسة

:ذا فقٍر ، قال ،َعاِئًال ":قال أبو عبیدة

)4(َوما َیِدري الفقیُر مَتى ِغناُه     وما یدِري الَغِنىُّ متى َیِعیُل

.)5("أي یفتقر

فبسبب مقابلة الشطر األول للبیت، في عدم درایة الفقیر متى غناه، 

أن الغني ال یعلم متى یقع علیھ :فھم أن معنى یعیل في بیت الشطر الثاني

.فقٍرذا:الفقر، معنى أن عائًال

:تنوع المعنى حسب تنوع السیاق ومن أمثلة ذلك:الصورة الثالثة

أي الذین أدركوا ما :حول كلمة المفلحون قال:ما ذكره الطبري

.طلبوا ونجوا من شر ما منھ ھربوا ومن الداللة على أن أحد معاني الفالح

لبید بن ربیعة:ومنھ قولبالحاجةإدراك الطلبة والظفر.1

ْن ُكْنِت َلمَّا َتْعِقِلي     َوَلَقْد َأْفَلَح َمْن َكاَن َعَقْلاْعِقِلي ِإ

.)6(یعني ظفر بحاجتھ وأصاب

مؤسس ة الرس الة،   :محم د ف ؤاد س زكین، ط   :،تعلیقمجاز القرآنمعمر بن الثني ،أبو عبیدة)1(
.268ص 2م؛ ج 1981-ھـ1401:الثانیة:ط
:دار الجیل، ط:، شرح د یوسف ش كري فریحات،طدوان األعَشىالبیت في 1

.152م؛ ص2005ھـ1425
.153ص1، جمجاز القرآن2
المعجم المفصل في شواھد اللغة :ح، ینظرالبیت من الوافر،وھو  ألحیحة بن الجال3

.336ص6،،جالعربیة
.302ص2،  جمجاز القرآن4
.108ص 1، ج تفسیر الطبري)6(
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:لبید:ومنھ قولالبقاء.2

َنُحلُّ ِبالًدا، ُكلَُّھا ُحلَّ َقْبَلَنا   َوَنْرُجو اْلَفالَح َبْعَد َعاٍد َوِحْمَیِر

:عبید:؛  ومنھ أیضا قولیرید البقاء

ِشْئَت، َفَقْد ُیْدَرُك       ِبالضَّــْعِف، َوَقْد ُیْخَدُع اَألِریُبَأْفِلَح ِبَما 

:نابغة بني ذبیان:وكذلك قولیرید عش وابق بما شئت؛

َوُكلُّ َفًتى َسَتْشَعُبُھ َشُعوٌب      َوِإْن َأْثَرى، َوِإْن الَقى َفالًحا

.)1(أي نجاحا بحاجتھ وبقاء

الشعر دیوان "وھو القائل ،ذا الفنحامل لواء ھوُیعَُّد ابن عباس

العرب فإذا خفي علیھم الحرف من القرآن الذي أنزلھ اهللا بلغة العرب، 

.)2(..."فالتمسوا معرفة ذلك منھرجعوا إلى دیوانھا

.استشھاد عبد اهللا بن عباس بشعر العرب لبّیان معاني غریب القرآن

:من األمثلة على ذلك

]72:لنحلا[:في قولھ تعالى.1

ثني سلیم بن قتیبة، عن :حدثني محمد بن خالد بن خداش، قال:قال الطبري

َبِنیَن (وھب بن حبیب األَسدي، عن أبي حمزة، عن ابن عباس سئل عن قولھ

:من أعانك فقد َحَفدك، أما سمعت قولھ الشاعر:قال)َوَحَفَدًة 

.)3(ِھنَّ أِزمَُّة األْجمالَحَفَد الَوالِئُد َحْوَلُھنَّ وُأْسِلَمْت        بأُكفِّ

:قال الطبريكما جاء بسند آخر یزیده قوة؛ 

.250ص 1،ج تفسیر الطبري)1(

.100ص1، البن األنباري، جإیضاح الوقف و االبتداء)2(
:؛ درجة السند255ص 17،ج تفسیر الطبري)3(
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ثني حجاج، عن أبي بكر، عن عكرمة، :ثنا الحسین، قال:حدثنا القاسم، قال

بنوك حین یحفدونك ویرفدونك ویعینونك ویخدمونك، :عن ابن عباس، قال

:قال حمید

.)1(بأُكفِِّھنَّ أِزمَُّة األْجمالَحَفَد الَوالِئُد َحْوَلُھنَّ وُأْسِلَمْت     

فالمالحظ في األثرین صورة بیان المعنى ثم االستشھاد علیھا بشعر العرب 

"وردت عدت معاني للفظةإّال أنھ  عند السلف من أھل التفسیر "َحَفَدُة :

:منھا

ٌُُو وورد ذلك عن عبد اهللا بن مسعود وعن ابن عباس.األختان:حفدة

وعن أبي الضحى وعن إبراھیم وعن سعید بن جبیرعبد اهللا 

ٌُُوورد ذلك عن ابن عباس وعن .ھم أعوان الرجل وخدمھ:حفدة

و عن مجاھد وعن أبي طاووس وعن قتادة وأبي مالكعكرمة وعن الحسن

ٌُُوورد ذلك عن ابن عباس من .ھم ولد الرجل وولد ولده:حفدة

طریق عكرمة ومجاھد وسعید بن جبیر

ٌُُھم بنو امرأة الرجل من غیره، وورد ذلك من طریق غیر :حفدة

.مرضیة عن ابن عباس



:)2(قول أھل اللغة

ثني سلیم بن قتیبة، عن وھب بن حبیب األَسدي، عن أبي حمزة :محمد بن خالد بن خداش، قال
.ھذا السند سبقت دراستھ

المعج   م :؛ والبی  ت م  ن الكام   ل ینس  ب للف  رزدق؛ ینظ  ر     257ص 17نف  س المص  در، ج   )1(
.424ص6، جالمفصل في شواھد اللغة العربیة

.رفة، دار المع861/862ص 1،ج تھذیب اللغة؛ 199ص198صكتاب العینینظر )2(
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َحَفَد َیْحِفُد َحْفدًا وَحَفدانًا واحتفد خفَّ في العمل وَأسرع وَحَفَد َیْحِفُد َحْفدًا :حفد

:َخَدم، الَحْفُد في الخدمة والعمل الخفة وَأنشد

مْت            بَأُكفِِّھنَّ َأزمََّة اَألْجماِلَحَفَد الوالئُد حولھن وَأسل

َأي نسرع في "وِإلیك نسعى وَنْحِفُد"وروي عن عمر َأنھ قرَأ في قنوت الفجر

العمل والخدمة قال َأبو عبید َأصل الَحْفد الخدمة والعمل وقیل معنى وِإلیك 

.نعمل هللا بطاعتھ:نسعى ونحفد

عشى یصف السیفالسرعة في كل شيء قال اَأل:واالحتفاد

وُمْحَتِفُد الوقِع ذو َھبٍَّة             َأجاد ِجاله َیُد الصَّْیَقل

.]اآلیة/72:لنحلا[:أما تفسیر أھل اللغة لقولھ تعالى

"بأنھا)1()175(فقد فسرھا الخلیل بن أحمد البنات وھنَّ َخَدم :

.)2("رب الحفدة الخدمولد الولد وعند الع:الحفدة:األبوین في البیت، ویقال

"وقال األزھري الْخفَُّة والسُّْرعة، :الَحْفُد في الخدمة والعمل:اللیث:قال:

:السُّرعة في كلِّ شيء، وقال العشي َیِصف السَّیف:االحتفاد:وقال

.وُمحتفد الّوقع ُذو َھبٍَّة     َ أَجاَد ِجَالُه یُد الصَّقیل

وإلیك نسعى ونحفد؛ وأراد :وروي عن ُعمر أنھ قرأ ُقنوت الفجر

:أصل الحفد:أبو ُعبید:قال.نعمل هللا بطاعتھ:وإلیك َنسعى وَنحفد:بقولھ

.الخدمة والعمل

وروى عن مجاھد في قول اآلیة أنھم الخدم، وروي عن عبد :قال

.اهللا أنُھم األصھار

الخلیل بن أحمد ھو أبو عبد الرحمن بن أحمد البصري الفرھودي ، سید أھل األدب قاطبة )2(
نزھة األلباب في طبق ات  في علمھ والغایة في تصحیح القیاس واستخراج مسائل النحو وتعلیلھ؛ 

.45، ابن األنباري، صاألدباء
199صكتاب العین)2(
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األعوان فھو أتبع لكالم الَعَرب :من قال الحفدة:وقال ابن ُشمیل

.)1("قال األصھارمَّمن

ھو ناتج عن احتمال اللفظ ،في لفظة حفدةوھذا الخالف الحاصل

لمعنى عام یندرج تحتھ عدة معاني، لذلك راح كل واحد یمثل لفرد واحد من 

ذاك العموم و ھو التفسیر بالمثال لكن أشمل ھذه التفسیر من أھل التفسیر 

ومن أھل اللغة قول النضر ، )2(من أعانك فقد َحَفدك:قول ابن عباس السابق

الحاء والفاء والدال أصٌل یدل على :حفد:")395(بن ُشمیل وقول ابن فارس

األعوان، ألنھ یجتمع فیھم التجمع :الِخفة في العمل، والتجمع، فالحفدة

إنھم األعوان ]اآلیة/72:لنحلا[:ویقال في قولھ تعالى...والتخفُّف

.)3("وھو الصحیح

.]70:الفرقان[:لىقولھ تعافي.2

ثنا أبو ُتَمْیلة، قال ثنا أبو حمزة، :حدثنا ابن حمید، قال:قال الطبري

:ُسئل ابن عباس عن قول اهللا جّل ثناؤه:عن جابر، عن مجاھد، قال

]فقال]اآلیة/70:الفرقان:"

.)4("یفاُبدِّْلَن َبْعَد َحّرِه َخِریفا            َوَبْعَد ُطوِل النََّفِس الَوِج

.بتصرف؛861/862ص 1، جتھذیب اللغة)4(
.255ص 17،ج تفسیر الطبري)2(
.307ص 1،جمعجم مقاییس اللغة)3(
:؛ درجة السند311ص /19،ج تفسیر الطبري)4(

:248(ابن حمید  ھو محمد بن حمید الرازي سئل یحیى بن معین عنھ فقال ثق ة ل یس ب ھ ب أس     )
ھ و یحی ى ب ن    :لتابعین ضعیف حافظ؛ أبو ُتَمْیلة من صغار أتباع ا:رازي كیِّس ،لكن قال الحافظ

واضح األنصاري ،موالھم ، أبو تمیلة ، المروزي ، مشھور بكنیتھ قال عنھ الح افظ اب ن حج ر    
حم زة الس كري ق ال عن ھ اب ن      =ھ و محم د ب ن میم ون الم روزي ،أب و       ):167(ثقة أبو حمزة :

:127(جابر.ثقة :حجر  ھو جابر بن یزید ب ن الح ارث ب ن عب د یغ وث ب ن كع ب الجعف ي ق ال          )
.ضعیف:عنھ ابن حجر
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بیان اآلیة بالشاھد الشعري، من ابن عباس ففي ھذا المثال ذكر

غیر شرٍح لمعناھا، بل جعل الشاھد أصًال لبیانھ، مع وضوح المعنى فیھ، إذ 

.قیام الشيِء مقام الشيء:بدل ھو

:قول أھل اللغة

):395(قال ابن فارس

؛ مقام الشيء الذاھبوالدال والالم أصل واحد ؛ ھو قیام الشيِءالباء:بدل 

.)1(ویقولون بّدلُت الشيء إذا غیرتھ ولم تأت لھ ببدلیقال بدل الشيِء وَبدیُلھ،

التبدیل تغییر ":قال الفراء؛التبدیل واإلبدالوھناك فرق دقیق بین 

.)2("الشيء عن حالھ، واإلبدال جعل الشيء مكان الشيء

]5:ق[:قولھ تعالىفي.3

ثني سلم بن ُقتیبة، عن وھب بن :لد بن خداش، قالحدثني محمد بن خا

:قال:حبیب اآلمدي، عن أبي حمزة، عن ابن عباس أنھ ُسئل عن قولھ

:أما سمعت قول الشاعر;الشيء المنكر:المریج

.)3(َفجاَلْت واْلَتَمَسْت بِھ َحشاھا      َفَخرَّ كأنَُّھ ُخوٌط َمِریُج

:قول أھل اللغة

.111ص1، جمعجم مقاییس)1(
.113ص 1،ج اللغویةالفروق)2(
:؛ درجة السند330ص 22،ج الطبريتفسیر)3(

ص  دوق :ھ  و أب  و بك  ر البص  ري الض  ریر ق  ال عن  ھ الح  افظ    :224محم  د ب  ن خال  د ب  ن خ  داش   
ف  ھ ل  م أعر:وھ  ب ب  ن حبی  ب اآلم  دي  .ص  دوق:ق  ال عن  ھ الح  افظ   :149س  لم ب  ن ُقتیب  ة   .یغ  رب

.ھو عمران بن أبي عطاء األسدي سبقت ترجمتھ:أبو حمزة.باآلمدي
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المیم والراء والجیم أصل صحیح :ذكره ابن فارسأصل المرج ما 

.)1(یدل على مجيء وذھاب واضطراب

أرٌض :الَمرُج:وقیل أصلھ الَقلُق ولذلك تعددت المعاني فیھا فقیل

:واسعة فیھا نبٌت كثیُر ُتمَرُج فیھا الدَّوابُّ، قال الَعجاج

روِج الدواب ؛ وإنما سمیت األرض بذلك لم)2(رعى بھا َمرَج ربیٍع ُممَرَجا

فیھا بذھاٍب ومجيٍء واضطراب في سیرھا، تتبع مواضع النبت فیھا وكأن 

األمر مختلٌط علیھا ،ومنھ أمٌر َمریٌج أي ُملتِبٌس قد َمرَج َمَرجًا وُغصٌن 

یقول في ضالٍل وقال ]5:ق[:قد الَتَبَست شناغیبھ وفي التنزیل:َمریٌج

مّرة ساِحٌر صلى اهللا علیھ و سلمْلَتِبٍس علیھم یقولون للنبي َأبو ِإسحق في َأمٍر ُمْخَتِلٍف ُم

.)3(مِریٌج ُمْلَتِبس:ومرَّة شاِعٌر ومّرة ُمَعّلٌم مجنوٌن وھذا الدلیل على َأن قولھ

"قولھصلى اهللا علیھ و سلم:و عن الّنبي و سفك الدم و [مرج الدینكیف أنتم إذا :

ھرت الرغبة و اختلفت اإلخوان و و ظ]ظھرت الزینة و شرف البنیان 

"حرق البیت العتیق ؟ أي اختلط والتبس على الّناس، فأصبح ال یعرف .)4(!

منھ الحق من الباطل،  وما ذاك إّال لكثرة الجھل والقوِل على اهللا بال 

َقاَل َكْیَف ِبُكْم َوِبَزَماٍن وقیل أیضًا مرجت فسدت ومنھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ ؛علم

ُیوِشُك َأْن َیْأِتَي َزَماٌن ُیَغْرَبُل النَّاُس ِفیِھ َغْرَبَلًة َتْبَقى ُحَثاَلٌة ِمْن النَّاِس َقْد َأْو

ُعُھوُدُھْم َوَأَماَناُتُھْم َواْخَتَلُفوا َفَكاُنوا َھَكَذا َوَشبََّك َبْیَن َأَصاِبِعِھ َفَقاُلوا َمِرَجْت 

.507ص2،جاللغةمقاییسمعجم)1(
، 3369ص 4،ج تھ ذیب اللغ ة  إحیاء التراث العرب ي ؛  :،ط903،صالعینكتاب:ینظر)2(
.دار المعرفة:ط
.364ص 2،ج لسان العربالسابق؛ و نفس المصدر:ینظر)3(
السلسلة یبة في  المصنف،بھذا اللفظ وھو صحیح، أخرجھ األلباني في أخرجھ ابن أبي ش)4(

.2744:، برقمالصحیحة
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ْأُخُذوَن َما َتْعِرُفوَن َوَتَذُروَن َما ُتْنِكُروَن َوُتْقِبُلوَن َوَكْیَف ِبَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َت

.)1(َعَلى َأْمِر َخاصَِّتُكْم َوَتَذُروَن َأْمَر َعامَِّتُكْم

":قال صاحب عون المعبود

َقاَل اْلَقاِري ِبَفْتِح اْلِمیم َوَكْسر الرَّاء َأْي .َأْي ِاْخَتَلَطْت َوَفَسَدْت ):َقْد َمِرَجْت(

.)2("َفَسَدْت

:ولیس من ھذه الدالئل والشواھد ما یدل على قول ابن عباس في قولھ

:الشيء المنكر؛ وفي ھذه الحالة احتمالین:المریج

الشيء المنكر؛ وأنھ من باب التفسیر باللفظ  وھو مما غِفل :المریج:األول

ي كان یقول فإن الكسائعنھ أھل المعاجم اللغوّیة، أولم ُیكتب لھ الوصل إلّینا

.)3(قد ذھب من كالم العرب شيء كثیر انقرض أھلھ

ما جاء عن أھل ((؛ باب في كتابھ)4(بل ّعنونَّ أبو النَّصر السََّمرقْنِدي

))الّتفسیر وال یوجُد لھ أصل عنَد الّنحویین وال اللغة
؛ وبذلك نستطیع )5(

تفاد من قول الَقول بإضافة معنى اللفظة إلى معاجم الّلغة، وھذا المنھج مس

"األزھري حیث قال وحدثني المنذري عن عثمان بن سعید عن أبي ھشام :

حدثنا جمیع عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في :الرفاعي، قال

فإن صحَّت ھذه الروایة :قلت، ِحْضَن:قال، ]اآلیة/31:یوسف[":قولھ

، وھو مخرج ف ي،  4341:بھذا اللفظ في باب األمر و النھي،برقمسننھرواه أبو داود في )1(
.205:برقمالسلسلة الصحیحة

ص 11العلمیة،ج دار الكتب :، طالمعبود، عونأبو الطیب شمس الحق العظیم آبادي)2(
334.

.71ص 16،ج الطبريتفسیر)1(
أحمد بن محمد بن أحمد، أبو النَّصر السََّمرقْنِدي قرأ على أبي سعید السیرافي وابن مھران، )4(

.،ینظر غایة النھایة)400(لھ باع في علوم القرآن والتفسیر واللغة،توفي بعد
صفوان داوودي، :، تحقیقكتاب اهللا تعالىالمدخل لعلم تفسیر أحمد بن محمد السمرقندي، )5(
.105/106ص.ھـ1408:األولى :دار القلم، ط:ط
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ء وقفة ال ھاء ، وجعلنا الھاء في قولھ أكبرنھ ھاسلمنا لھعن ابن عباس 

.)1("كنایة، واهللا أعلم بما أراد

فقد توجد معاني ألفاظ في كتب غیر المعاجم اللغویة، من فقھ اللغة 

أو سر العربیة أو من لغوّیین لم یكتبوا على طریقة المعاجم كالجاحظ وغیره 

محمود شاكر عن الطبري وبّیانھ :فقد قالوالمعاني؛أو كتب الّتفسیر

"ابھ التأویللأللفاظ في كت ، أو جاء لم یرد في المعاجموكثیر منھا مّما :

.)2("بیانھ عن معانیھا أجوَد من بیان أصحاب المعاجم

القول أنھ من قبیل التفسیر بالمعنى و الوصف بما یؤول إلیھ المعنى :الثاني

فإن المریج  المختلط والملتبس و المختلف والفاسد؛ فالشيء  المختلط ملتبس 

قد یفسد علیھم رأیھم أو ،سیختلف فیھ، والمختلف فیھ،والملتبس فیھ،فیھ

عملھم أو سواء، وبذلك ینكر علیھم ویصبح أمرھم منكر، أما التفسیر 

وجاء .مختلف:في قولِفي َأْمٍر َمِریٍج :قولھاللفظي فقد روي  عنھ 

.)3(أیضًا عنھ ھم في أمر ضاللة

ھا وھي من باب اختالف تنوع ولذلك ختم المھم المعاني متقاربة بین بعض

"قال"مریجٍِ"الطبري بعد إیراده معاني  ھذه العبارات وإن اختلفت ألفاظھا :

، ألن الشيء مختلف ملتبس، معناه مشكل؛ وإذا المعنى متقارباتفھي في 

كان كذلك كان منكرا، ألن المعروف واضح بین، وإذا كان غیر معروف 

.)1("ھدى بین ال لبس فیھكان ال شّك ضاللة، ألن ال

والُمشَكل فیما ذكرناه من االحتمالین كیف نھتدي إلى التفریق بین الّتفسیر 

.على اللفظ و الّتفسیر على المعنى ؟

.3091ص 4،ج اللغةتھذیب)1(
.18ص 1،ج الطبريتفسیر)2(
.331ص 330ص 22،ج الطبريتفسیر)3(
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]42:القلم[:في قولھ تعالى.4

ثنا مھران، عن سفیان، عن المغیرة، عن إبراھیم، عن :حدثنا ابن حمید، قال

:عن أمر عظیم كقول الشاعر:قال)َعْن َساٍق َیْوَم ُیْكَشُف(ابن عباس

.)2(وقاَمِت الَحْرُب بنا على ساٍق...........................

:قول أھل اللغة

إذا اشتد الحرب ]اآلیة/42:القلم[:في قولھ تعالى)209(قال أبو عبیدة

قد كشف األمر عن ساقھ:مر قیل واأل

:)3(جذیمة العبسيقال قیس بن زھیر بن 

.)4(فإذ شمَّرْت لك عن ساِقھا           َفوْیھًا َرِبیَع وال َتْسأِم

42:القلم[:فمن االستعارة في كتاب اهللا عز وجل:)276(وقال ابن قتیبة

وأصل ھذا أّن الرجل إذا وقع في أمر عظیم ...أي عن ِشدٍَّة من األمر]اآلیة/

مَّر عن ساِقِھ، فاستعیرت السیاق في موضع یحتاج إلى معاناتھ والجّد فیھ َش

.الشدة

:)1(وقال ُدرید بن الصٍّمَّة

.331ص 22،ج نفس المصدر)1(
.554ص 23،ج نفس المصدر)2(

:دراسة السند
ھو مھ ران ب ن أب ى عم ر العط ار ،      :مھران من صغار أتباع التابعین .جمتھسبقت تر:ابن حمید

ھو س فیان ب ن   ):161(سفیان.فیھ لین ، و وثقھ أبو حاتم:أبو عبد اهللا الرازي قال عنھ الذھبي 
ثق ة ح افظ فقی ھ عاب د إم ام      :سعید بن مسروق الثوري ، أبو عبد اهللا الكوفي ق ال عن ھ اب ن حج ر    

المغی رة ب ن مقس م الض بي م والھم، أب و ھش ام الك وفي ق ال عن ھ اب ن            ھ و ):136(المغی رة  .حجة
.ھو إبراھیم بن یزید بن قیس، أبو عمران الكوفي سبقت ترجمتھ):96(إبراھیم.ثقة متقن:حجر

قیس بن زھیر بن جذیمة بن رواحة بن ربیعة بن مازن بن الحارث بن قطیعة بن عبس بن )3(
نت عبس تصدر في حروبھا عن رأیھ وھو صاحب كان شریفًا حازمًا ذا رأي وكا.بغیض

.راھن حذیفة بن بدر الفزاري فصار آخر أمرھما إلى القتال والحرب.داحس وھي فرسھ
.62ص 1،ج معجم الشعراء:ینظر

.266ص 2،ج القرآنمجاز)4(
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.كمیُش اإلَزاِر خارٌج نصُف َساِقِھ      َصُبوٌر على الجالَِّء طّالع أنُجِد

:وقال الُھذلّي

.)2(وُكنُت إذا جاري دعا ِلَمُضوَفةٍِ    ُأَشمُِّر حّتى َینُصَف السَّاَق ِمئَزري

لنصوص إلى أسبقیة ابن عباس في ھذا الفن في وقت مبكر من وتدل ھذه ا

.الزمن بحیث كان أساس الباحثین من بعده

.]4:المدثر[:قولھ تعالىفي.5

ثنا ُمْصَعب بن سالم، عن األجلح، عن عكِرمة، عن :قال:حدثنا أبو ُكریب

:أرأیت قول اهللا:"أتاه رجل وأنا جالس فقال:ابن عباس، قال

أما سمعت :ال تلبسھا على معصیة وال على غدرة، ثم قال:قال]4:مدثرال[

:قول غیالن بن سلمة الثقفّي

.)3("وإّني ِبَحْمِد اِهللا ال َثْوَب فاِجٍر           َلِبْسُت َوال ِمْن َغْدَرٍة أَتَقنَُّع

:قول أھل اللغة

عن ابن ثم روى أثر عكرمة*طھر*بعدما أورد معاني كلمة :قال األزھري 

وكّل ما قیل في :قال،فجوٍر وكفٍرال تلبسھا على معصیة وال :عباس في قولھ

درید بن الصمة درید بن الصمة الجشمي البكري، من األبطال، الشعراء، المعمرین في )1(
.339ص 2،ج األعالم للزركليھلیة، الجا

دار الكتب :إبراھیم شمس الدین، ط:، تعلیق)276:ت(ابن قتیبةالقرآنمشكلتأویل)2(
90م؛ ص2002-ھـ1423:العلمیة، ط األولى

:؛  درجة السند10ص 23،ج الطبريتفسیر)3(
مشھور بكنیت ھ،  ھو محمد بن العالء بن كریب الھمداني ، أبو كریب الكوفي):247(أبو ُكریب 

ھ و التمیم ي   :ُمْصَعب بن سالم من الوسطى من أتباع الت ابعین .ثقة حافظ:قال عنھ ابن حجر 
ھو ابن عبد اهللا الكندي ، وھو :صدوق لھ أوھام األجلح:الكوفي نزیل بغداد قال عنھ ابن حجر 

م ی  ذكر فی  ھ  ،  فل  )1/2/68(وترجم  ھ البخ  اري ف  ي الكبی  ر   .ثق  ة ،  وق  د تكل  م فی  ھ بعض  ھم   
.وبذلك األثر صحیح.سبقت ترجمتھ وھو عالم بالتفسیر):104(عكِرمة.جرحا
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فھو صحیح من جھة اللُّغة، ومعانیھا متقاربة، ]4:المدثر[:قولھ عّز وجّل

.)1(واهللا أعلم بما أراد

ر وثیابك فطھر َأي َنْفَسك وقیل معناه ال َتُكْن غاِدرًا فُتَدنَِّس ثیاَبك فِإن الغاد

.)2(َدِنُس الثِّیاب قال ابن سیده ویقال للغادر َدِنُس الثیاب

.]51:سورة المدثر[:في قولھ تعالى.6

:ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال:حدثنا ابن المثنى، قال:قال الطبري

ثني عباس بن عبد الرحمن مولى :ثنا داود، قال:سمعت أبي یحّدث، قال

جمع الرجال، ألم تسمع :عباس عن القسورة، قالسئل ابن:بني ھاشم، قال

:ما قالت فالنة في الجاھلیة

.)3(یا ِبْنَت ُلَؤّي َخْیَرًة لَخْیَره        أْحَواُلُھا في الَحّي ِمثُل الَقْسَوَرْه

:قول أھل اللغة

:ابن اَألعرابيوقال ؛للرُّماة وال واحد لھ من لفظھ:الَقْسورة اسم جامع

،َأول اللیل:والَقْسَورة؛الشجاُع:والَقْسَورة؛اَألسد:والَقْسَوَرة؛الرُّماةالَقْسَورة 

.)4(والَقْسَورة ضرب من الشجر

.2226ص 3،ج اللغةتھذیب)1(
.504ص 4،ج العربلسان:ینظر)2(
:؛ دراسة السند41ص 24،ج الطبريتفسیر)3(

بص ري  ھو محمد بن المثنى بن عبید بن قیس بن دینار العنزي، أبو موسى ال:252ابن المثنى 
العنب ري م والھم ،   ):207(عبد الصمد بن عبد الوارث .ثقة ثبت:الحافظ ، قال عنھ ابن حجر 

(عب د ال وارث  .ص دوق ، ثب ت ف ي ش عبة    :التنوري ، أبو س ھل البص ري ، ق ال عن ھ اب ن حج ر       
ثق  ة :ھ  و عب  د ال  وارث ب  ن س  عید ب  ن ذك  وان التمیم  ي العنب  ري ، ق  ال عن  ھ اب  ن حج  ر       ):180
و داود ب  ن أب  ى ھن  د أب  و بك  ر ، و یق  ال أب  و محم  د ، البص  ري أص  لھ م  ن    ھ  ):140(داود.ثب  ت

عب اس ب ن عب د ال رحمن م ولى بن ي       .ثقة م تقن ، ك ان یھ م ب أخرة     :خراسان قال عنھ ابن حجر 
.سبقت ترجمتھ:ھاشم

.91ص 5،ج العربلسانینظر )4(
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إن تعدد ھذه األلفاظ یشكل في تحمیل معنى لفظٍِ على اآلیة، وجماع ما ذكره 

أھل اللغة في تفسیر اآلیة، وھو نقل ما جاء عن أھل التفسیر فقط من غیر 

یزید األمر تعقیدًا، أنني تتبعت ترجیح أھل التفسیر في كتب ترجیح، وما 

التفسیر المشھورة فلم أجد من رجح معنى عن معنًى، إال ذكرھم المعاني 

:فیھ ستة تأویالت :كلھا مع نسبة قائلھا إن وجد، فقالوا

.أن القسورة الرماة ، قالھ ابن عباس :أحدھا

:قول علي أنھ القناص أي الصیاد ، ومنھ:الثاني

.یا ناس إني مثل قسورٍة     وإنھم لعداة طالما نفروا 

أنھ األسد ، قالھ أبو ھریرة ، روى یوسف بن مھران عن ابن عباس :الثالث

:بلسان الحبشة ، قال الفرزدق :أنھ األسد

.إلى ھادیات صعاب الرؤوس      فساروا للقسور األصید 

.رواه أبو حمزة عن ابن عباسأنھم عصب من الرجال وجماعة،:الرابع

.أنھ أصوات الناس، رواه عطاء عن ابن عباس:الخامس

.أنھ النبیل ، قالھ قتادة :السادس

أن تكون اللفظة أصلھا غیر ولم أجد سبب عدم ترجیحھم ھذا، إال 

عربي فقد عّدھا ابن السبكي في األلفاظ الواردة في القرآن بغیر لغة العرب 

.)1(ذلكفي أبیات ذكر فیھا 

القاف :"لكن أستبعد ھذا السبب ألن ابن فارس جعل مصدر قسورة قسر فقال

صلب، :وبعیر قْیَسِريٌُّ...والسین والراء یدل على قھٍر وَغلبة بشدة

.)2"(األسد، لقّوتھ وغلبتھ:والقسورة

.428ص 15ج التحریر والتنویر،ینظر في )1(

.401ص2، جاللغةمقاییسمعجم)2(
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فاألصل قھر وغلبة بشدة فھي أوصاف؛ فاتفقوا في األوصاف واختلفوا في 

وأیًا ما كان فقد شبھوا ":لك قال األلوسي بعد ذكره الخالفالذات المعنیة، لذ

في إعراضھم عن القرآن واستماع ما فیھ من المواعظ وشرادھم عنھ بحمر 

وحشیة جدت في نفارھا مما أفزعھا وفي تشبیھھم بالحمر مذمة ظاھرة 

.)1(وتھجین لحالھم

خلوط وعلى ھذا فھو تشبیھ مبتكر لحالة ِإعراض م:"وقال طاھر عاشور

.)2("بُرْعب مما تضمنتھ قوارع القرآن

.]14:النازعات[ِ:قولھ تعالىفي.7

السَّاِھَرِة:ورد معنیین للفظة

باسم مكان من األرض بعینھ معروف؛ فمن :من خص الساھرة:أحدھما

جبل إلى جنب بیت المقدس، ومن :ھو أرض بالشام، ومن قائٍل أنھ:قائٍل أنھ

.في جھنم:قال.]14:زعاتالنا[ِ:قائٍل

وجھ األرض وھو قول الضحاك و سعید بن ُجبیر و عكرمة وھو :ثانیھا

.قول حبر األمة كما أسنده الطبري 

أخبرنا :ثنا ھشیم، قال:حدثني یعقوب بن إبراھیم، قال:قال الطبري

حصین، عن عكِرمة، عن ابن عباس، في قولھ :ِ]قال.]14:النازعات:

:فذكر شعرا قالھ ُأمیة بن أبي الصلت، فقال:قالعلى األرض،

.)3(ِعْنَدنا َصْیُد َبْحٍر وَصْیُد ساِھَرٍة.......................

.451ص 21،ج األلوسيتفسیر)1(
)2(

.428ص 15،ج والتنویرالتحریر
:؛درجة السند197ص 24،ج الطبريتفسیر)3(

یعقوب بن إبراھیم بن كثیر بن زید بن أفلح العبدي القیسي م والھم  ):252(یعقوب بن إبراھیم 
.ثقة، و كان من الحفاظ:، أبو یوسف الدورقي ، قال عنھ ابن حجر 

ھشیم بن بشیر بن القاسم بن دینار السلمي أبو معاویة ب ن أب ى خ ازم ، ق ال     :ھو)183(ھشیم
:طبقة تلي الوس طى م ن الت ابعین   (حصین .حافظ بغداد ، إمام ثقة:عنھ الذھبي  ھ و وال د داود   )



154

واألثر جاء عن عكرمة موقوفا من طریق الحصین لكن تابعھ علیھ عمارة 

بن أبى حفصة وھو ثقة أخرج لھ الستة إال مسلم وجاء من عدة طرق بلفظ 

.وبذلك األثر یعتبر صحیح.وجھ األرض:ةالساھر

:قول أھل اللغة

:وجُھ األرِض العریضِة البسیطة، قال:الّساھرُة:قال الخلیل بن أحمد

.َیْرَتْدَن ساھرًة كأّن َجِمیَمھا       وعمیَمھا أسداُف لیٍل ُمْظلم

.)1(عل وَجْھ اَألرض:أي.]14:النازعات[ِ:وقال اهللا عّز وجّل

:عل سبب تسمیتھا بالساھرة ألن عملھا دائمًا لیًال ونھارًا، قال تعالىول

.]39:فصلت[:وقال تعالى]5:الحج[

"وذكر علة تسمیتھا بالساھرة ابن فارس فقال سمیت بذلك ألن عملھا في :

*النبت دائما لیال ونھارًا، ولذلك یقال خیر المال عیٌن َخّرارة، في األرض :

.)2(*"إذا ِنمَت، وتشَھد إذا ِغبَت تسھرَخوَّارة، 

وِذكُر علة اللفظ الذي فسر بھ المعنى الّشائع، منھٌج قال بھ ابن عباس في 

تفسیر اللفظة في القرآن حسب ما یقتضیھ الخطاب والسّیاق، وإّال فأصل 

:"الساھرة من َسَھر؛ قال اللیث

؛ وِذكر )3("ي ھمٌّ َفَسِھْرُت لھ َسَھرًاأْسَھَرِن:تقول:امتناع النَّْوم باللَّیل:السَّھَر

بعض عّلل معاني األسماء منھج قدیم عند أصحاب المعاجم والمعاني ومنھا 

"قول الخلیل بن أحمد:مثًال :

:ألنَّھا َجَحَرِت الناَس، قال زھیروإّنما ُسمَِّیْت بذلكالَجْحرة السنُة الشدیدة، 

س بقت  ):104(عكِرم ة .ل ین الح دیث  :بن الحصین القرشي األم وي الم دني ق ال عن ھ اب ن حج ر       
.ترجمتھ 

452،صالعین)1(
.574ص1، جاللغةمقاییسمعجم)2(
.1784ص 2،ج اللغةتھذیبینظر )3(
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.)1("وناَل كراَم الناس في الَجْحرِة اَألْكُل

سمیت بذلكالجبال الصغار یدنو بعضھا من بعض، :)2(الَمقرَّنةأیضًا و

:قال الھذلي:لتقارنھا

.َوَلِجئ إذا ما اللیُل َجّن         على المقرَّنة الَحباِحْب

:أن یستشھد  بالنثر وھو نوعان:المقصد الثاني

.ن بلفظھاأن ینّص على لغة القبیلة التي نز ل بھا القرآ:النوع األول

إن ھذا العلم على قلة من كتب فیھ، كلھم عیال على ابن عباس إذ 

ذلك العلم، ودلیل ذلك أن اوردت عنھ عدت نصوص في ذلك، فكان مھد

)386(أول كتاب وصلنا في ھذا الشأن ھو البن حسنون 
اللغات "سماُه )3(

حدَّثنا :لوأسند فیھ جمیع الكتاب إلى ابن عباس بسند واحد فقا"في القرآن 

أحمد بن محمد بن سعید بن أبان القرشي، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن 

أیوب المقرئ، عن عبد الملك بن عبد العزیز ابن ُجریج، عن عطاء،عن 

"باسم )745(ابن عباس فذكره،و قد طبع كتاب حدیثًا لألبي حّیان األندلسي

فلما ،لشیخبتحقیق الدكتور حمدي ا"غریب القرآن في ُلغات العرب

فعجبت من صنیع "تحفة األریب في غریب القرآن:"قرأتھرأیت أنھ

المحقق؛ وما یزید عجبًا أنھ لم یذكر على األقل سبب تغیره لعنوان الكتاب 

.ولو تلمیحًا فقط

.126، ص العین)1(
.2951ص 3،ج اللغةتھذیب:ینظر)2(
كان عالما .عبد اهللا بن الحسین بن حسنون، أبو أحمد السامري، مسند القراء في زمانھ)3(

4،ج األعالم للزركليینظر .صر، وتوفي بھاباللغة، من أھل سامراء، نشأ ببغداد، ونزل بم
.79ص 
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وللغویین جھود معتبرة في ھذا الفن إال أنھا مبعثرة في كتب مختلفة 

"تھذیب اللغة"ل، ورد في كتاب كالمعاجم وكتب المعاني، وعلى سبیل المثا

)370(، معاني بلغات ولھجات مختلفة، فأورد األزھري)370:ت(لألزھري

، وثالثة معاني )2(، وخمسة عشرة معنًى  بلغة تمیم)1(ِتْسعة معاني بلغة ھذیل

وأربعة معاني بلغة قریش؛ وعلى قلتھا )4(، وثالثة بلغة قیس)3(بلغة حمیر

ما تفرق من كتب اللغة في ھ حبذا لو جمع فی"تھذیب اللغة"بنسبة لحجم 

وخیٌر من ذلك من جمعھا من دواوین شعر العرب فإن )5(تصنیفٍِ مفرد

ألشعار الھذلین مثًال معاني یختصون بھا عن غیرھم، كما ال یفوتني أن أنبھ 

وھو ورود لفظٍِ لھ أكثر من معنى، العربیة، أسرار اللغةعلى أمٍر ھو من

عن ِئلأنھ سابن عباس غة ولھجة قوٍم، فقد روىوكل معنًى خاص بل

ھو بالعربیة األسد، وبالفارسیة شار، ":قال]51:سورة المدثر[:قولھ

،األصمعيورد عن ھذا ؛ وفي مثل)6("وبالنبطیة أریا، وبالحبشیة قسورة

من االضطراب و ولد ھذیل َسعدا ولَحَیاَن وَعَمر وھرمة ، :واشتقاق َھَذیل من الَھَذل وھو)1(
وبطون ھذیل بنو لحیان وبنو وھمان وبنو غازیة وبنو صاھلة وبنو ظاعنة من الطعن وھو 

ص 1،جباألنساب والتنویھ بذوي األحسابالتعریف.السفر وبنو خناعة من الخنع وھو الذل
9.
نسبة إلى تمیم بن مر بن أد وقیل ولد مّر بن أد تمیما وعامرا وثعلبة وبكرا واراسة وھي )2(

.في جذام والغوث بالیمن
اسم لألعزبجج بن سبأ األكبر واسمھ عبد شمس بن یشجب بن یعرب وھو :حمیر )3(

بن أرفخشد بن سام بن نوح علیھ السالم وكان لحمیر المزدلف بن قحطان بن عابر بن شالخ
التعریف باألنساب .من الولد اثنا عشر ولد،وأكثر قبائل حمیر من ولد سبأ األصغر بن كعب

.68ص 1،ج والتنویھ بذوي األحساب
نسبة إلى  غطفان بن سعد بن قیس، واشتقاق غطفان من الغطف وھو قلة أھدا :قیس)4(

.و ُسَلیم وُسالَمان بني منُصور بن عكرمة ألمھماالعین وَغَطفان أُخ
اللھجات "رسالتھ لنیل درجة الدكتوراه بعنوان.أحمد لطفي عبد المنعم دویدار:ھناك بحث ل5

رقم 840:عدد صفحات البحث"في تھذیب اللغة لألزھري في  ضوء الدراسة اللغویة الحدیثة
مركز صالح عبد اهللا كامل :،طالعلمیةعیةالجامالرسائلكشاف:ینظر)1/634/2(الفیلم 

.172ص2لإلقتصاد اإلسالمي، جامعة األزھر، ج

.42ص 24،ج الطبريتفسیر)6(
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قال .وفي لغة غیرھم الذِّْئُب.األسدد:السِّْرحاُن والسِّید في لغة ُھَذْیل:"قولھ

:َیْرثي رجًال)1(أبو الُمَثلَّم

ِشھاُب أْنِدَیٍة َحمَّاُل أْلِویٍة        َھبَّاُط أْوِدَیٍة ِسْرحان فتیان

:ِلُطفیل)2(وأنشد أبو الھیثم

.)3("وَخْیٍل كأمثال السِّراِح َمُصونٍة    ذخائَر ما أِبقي الُغراُب وُمْذَھُب

].ةاآلی/114:التوبة[:في قولھ تعالى.1

حدثنا ابن وكیع قال، حدثنا یحیى بن آدم، عن ابن مبارك، عن خالد، عن 

"عكرمة، عن ابن عباس قال .)4(، الموقن، بلسان الحبشة"األواه:

كما جاء أیضا عن عكرمة وعطاء

:)1(قول أھل اللغة

بلغة الحبشة وقیل الرحیم الرقیق وفي التنزیل العزیز ِإن :وقیل المْؤقن

َأوَّاٌه ُمِنیٌب وقیل اَألّواُه ھنا الُمَتَأوُِّه َشَفقًا وَفَرقًا وقیل المتضرع ِإبراھیم لحلیٌم

یقینًا َأي ِإیقانًا باِإلجابة ولزومًا للطاعة ھذا قول الزجاج وقیل اَألوَّاُه الُمَسّبُح 

وقیل ھو الكثیر الثناء ویقال اَألوَّاُه الدَّعَّاُء وروي عن النبي صلى اهللا علیھ 

ھ قال اَألوَّاُه الدَّعَّاُء وقیل الكثیر البكاء وفي الحدیث اللھم اْجَعلني وسلم َأن

.ُمْخِبتًا َأوَّاھًا ُمِنیبًا اَألوَّاُه الُمَتَأوُِّه الُمَتَضرِّع

.]125:الصافات[:في قولھ تعالى.2

أبو المثلم الھذلي شاعر جاھلي من بني ھذیل كان لھ مع صخر مناقضات شعریة حیث )7(
قتل صخر جار أبي المثلم، 

و طفیل بن عوف بن كعب، من بني غني، من وھ:لم أعرفھ، لكن البیت للطفیل الغنوي)2(
.228ص 3،ج األعالم للزركلي:ینظر.قیس عیالن، شاعر جاھلي، وھو أوصف العرب للخیل

.1668ص 2،ج اللغةتھذیب)3(
.527ص 14،ج الطبريتفسیر)4(
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ثنا :ثنا أبو عاصم، قال:حدثني محمد بن عمرو، قال:قال الطبري

كنت عند ابن عباس فسألوه عن ھذه :بي یزید، قالعیسى، عن عبد اهللا بن أ

:أنا بعلھا، فقال ابن عباس:فسكت ابن عباس، فقال رجل:قال:اآلیة

.)2(كفاني ھذا الجواب

ثنا :ثنا عبد الوارث، قال:حدثنا عمران بن موسى، قال:قال الطبري 

الیمن، أتدعون ربا، وھي لغة أھل :یقول:عمارة، عن عكرمة، في قولھ

.أي من ربُّھ؟:من بعل ھذا الثور:تقول

)َأَتْدُعوَن َبْعال (ثنا سعید، عن قتادة، قولھ:ثنا یزید، قال:حدثنا بشر، قال

.أتدعون ربا دون اهللا:ھذه لغة بالیمانیة:قال

:قول أھل اللغة

إن بعال كان :قیل، ]125:الصافات[:في قولھ تعالى:"قال األزھري

أنا َبْعل ھذا :أتدعون بعال أي رّبا، یقال:من ذھب یعبدونھ، وقیلصنمًا

وذكر عن ابن ،أتدعون رّبا سوى اهللا:الشيء أي رّبھ ومالكھ، كأنھ قال

أنا بعلھا یرید أنا ربھا، فقال :عباس أن ضالَّة ُأنشدت، فجاء صاحبھا، فقال

.)3("رّباأيأتدعون بعال:جّل وعّز-ھو من قول اهللا :ابن عباس

.]61:النجم[:في قولھ تعالى.3

ثنا محمد بن ثور، عن :حدثنا محمد بن عبد األعلى، قال:قال الطبري

ھو :قال)َساِمُدوَن (معمر، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قولھ

.472ص 13،ج لسان العرب)1(
.96ص 21،ج تفسیر الطبري)2(
.362ص 1،جتھذیب اللغة)3(
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الغناء، كانوا إذا سمعوا القرآن َتَغنَّوا ولعبوا، وھي لغة أھل الیمن، قال 

.)1(داْسُم:الیماني

ثنا سفیان، عن :ثنا عبد الرحمن بن مھدي، قال:حدثنا ابن بشار، قال:وقال

.ھي یمانیة اسمد َتَغنَّ لنا:أبیھ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال

ثنا األشجعي، عن سفیان، عن أبیھ، عن :حدثنا أبو ُكَریب، قال:وقال

:اسمد لنا:نھو الغناء، وھي یمانیة، یقولو:عكرمة، عن ابن عباس، قال

.تَغنَّ لنا

:قول أھل اللغة

"..قال الخلیل بن أحمد الغفلة والسَّْھُو عن الشيء، :والسُّمود في الناس:

َدْع عنك :، أي ساھون الھون، ویقالوأنتم ساِمدون :وقولھ عزَّ وجلَّ

.)2("ُسُموَدَك

:في قولھقال المفسرون ]61:النجم[:قال اهللا جل وعز:"قال األزھري

:الُھون.

"وقال اللیث الغفلة والسھو عن :الھون، والسمُّود في الناس"سامدون :

.)3(الشيء

.]6:المزمل[:في قولھ تعالى.4

:،دراسة السند559ص 22،ج تفسیر الطبري)1(
ھ  و الص  نعاني القیس  ي ، أب  و عب  د اهللا البص  ري ق  ال عن  ھ اب  ن    ):245(محم  د ب  ن عب  د األعل  ى 

(معمر.ثقة:الصنعاني ، أبو عبد اهللا العابد قال عنھ ابن حجر):190(محمد بن ثور.ثقة:حجر
ثق ة  :بصري قال عن ھ اب ن حج ر   ھو معمر بن راشد األزدي الحداني موالھم أبو عروة ال):154

.ثق  ة ثب  ت:ھ  و قت  ادة ب  ن دعام  ة ق  ال عن  ھ اب  ن حج  ر ):وبض  ع عش  رة100(قت  ادة  .ثب  ت فاض  ل
.وبذلك السند صحیح .سبقت ترجمتھ:عكرمة

444، صكتاب العین)2(
.1750ص 2،جتھذیب اللغة)3(
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ثنا عنبسة، عن أبي إسحاق، عن سعید :ثنا حكام، قال:حدثنا ابن حمید، قال

بلسان الحبشة إذا قام الرجل :قال)ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْیِل (بن ُجبیر، عن ابن عباس

.)1(نشأ:من اللیل، قالوا

]18:المزمل[:في قولھ تعالى.5

ثنا وكیع، عن سفیان، عن جابر، عن عبد اهللا بن :حدثنا أبو كریب، قال

.)2(ممتلئة بھ، بلسان الحبشة:قال:یحیى، عن عكرمة، عن ابن عباس

:في قولھ تعالى.6 ]40:ھود[.

حدثنا أبو كریب قال ، حدثنا عبد الحمید الحماني، عن النضر :بريقال الط

:، قال)وفار التنور:(أبي عمر الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس في قولھ

.)3(فار التنُّور بالھند

].51:المدثر[:في قولھ تعالى.7

.682ص 23،ج تفسیر الطبري)1(
.695ص 23ج نفي المصدر،)2(
.321ص 15ج ر السابق، نفس المصد)3(
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تیبة، حدثنا سلیم ابن ق:وفیما حّدثكم بھ محمد بن خالد بن ِخداش األزدّي، قال

حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زید، عن یوسف بن مھران، عن ابن :قال

ھو بالعربیة األسد، وبالفارسیة شار، :قال]51:سورة المدثر[:عن قولھ

.)1(وبالنبطیة أریا، وبالحبشیة قسورة

أن یرجع إلى منثور كالم العرب دون أن ینّص على :النوع الثاني

.لغة القبیلة

ھو التعریض ":فال رفث وال فسوق:"ابن عباس الرفث في قول اهللاعن -

.)2(، وھو أدنى الرفثكالم العربمن "العرابة"بذكر الجماع، وھي

فاطر السماوات "كنت ال أدري ما:سمعت ابن عباس یقول:عن مجاھد قال-

، حتى أتاني أعرابّیان یختصمان في بئر، فقال أحدھما "واألرض

.)3(أنا ابتدأتھا:، یقول"رتھاأنا َفَط:"لصاحبھ

:قال ابن فارس

.الفاء والطاء والراء أصل صحیح یدلُّ على فتح شيء وإبرازه:فطر

فاهللا مبتدأ في خلق السموات واألرض على غیر مثال سابق فھو مبرزھا 

.)1(أوال وأخرا

:درجة السند.42ص 24ج نفس المصدر،)1(

ب ن دین ار   ):167(حم اد ب ن س لمة    .سبقت دراس تھما :محمد بن خالد بن خداش، و سلیم بن قتیبة
علي بن زید .ثقة عابد أثبت الناس في ثابت:البصري مولى ربیعة بن مالك قال عنھ ابن حجر 

أح د الحف اظ ، و ل یس بالثب ت ،     :ن زھیر قال عن ھ ال ذھبي  ھو على بن زید بن عبد اهللا ب):131(
.سبقت ترجمتھ:یوسف بن مھران.ال یزال عندي فیھ لین:قال الدارقطني

.125ص 4، ج نفس المصدر )2(
.283ص /11، ج نفس المصدر )3(



162

شیاء، َخَلَقھم، وابتدَأ َصْنعة األ:وَفَطر اُهللا الَخْلق، أي":قال الخلیل بن أحمد

.)2("وھو فاطُر الّسماواِت واألرض

"عن عطاء، أنھ سمع ابن عباس یقول- :نقّي :من اإلثم، ثم قال:قال

.)3("في كالم العربالثیاب 

وقال ، إذا لم یكن َدِنَس األخالق:فالٌن طاھر الثیاب":وقد ورد في اللغة

:امرؤ القیس

.)4(جھھم بیُض المسافر ُغرَّاُنْوأوثیاُب بني عْوف َطَھارى َنقَّیة 

358ص2جمعجم مقاییس اللغة)1(
.747،صالعین)2(
.10ص 23،ج الطبريتفسیر)3(
.2226ص 3،ج اللغةبتھذی)4(
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.الّتفسیر على المعنى:المبحث الثاني

اآلیة دون تحریر األلفاظ في اللغة، أي یخرجاهللا فيمرادبیان :المراد بھ

المترادفات، أي  ،عن بیان اللفظ الذي یعبر عنھ بمطابقھ في اللغةالمفسر

وھي منھا التفسیر :بقة، وھو أنواعالمعنى المراد، ولو بألفاظ غیر مطاإلى 

..بالالزم، والتفسیر بالمثال 

.التَّفسیر بالالزم:المطلب األول

ر اللفظ بالزمھ ال بمطابقھ، واللزوم أحد الدالالت سَِّفر ُیأّن المفسِّ:المراد بھ

.عرفًاة، التي تستفاد من الّلفظ عقًال أو ة الوضعیَّاللفظیَّ

"ق  ال الجرج  اني ك  ون اللف  ظ بحی  ث مت  ى  :اللفظی  ة الوض  عیة ھ  يالدالل  ة:

أطلق أو تخیل فھم منھ معناه، للعلم بوضعھ، وھي المنقسمة إل ى المطابق ة،   

ألن اللفظ الدال بالوضع یدل على تم ام م ا وض ع ل ھ     ؛ والتضمن، وااللتزام

بالمطابق  ة، وعل  ى جزئ  ھ بالتض  من، وعل  ى م  ا یلزم  ھ ف  ي ال  ذھن ب  االلتزام، 

عل  ى تم  ام الحی  وان الن  اطق بالمطابق  ة، وعل  ى جزئ  ھ     كاإلنس  ان فإن  ھ ی  دل  

.)1("بالتضمن، وعلى قابل العلم بااللتزام

:ھذا الباب كما جاءفيوقد ورد عن ابن عباس الكثیر 

.]2:األعراف[:في قولھ تعالى

ال تكن في شك :قال:ورد معني حرج عن ابن عباس في قولھ

.السديكذا ورد عن مجاھد وقتادة و.)2(منھ

ففي ھذا المثال لما نبحث عن كلمة حرج في معاجم اللغویة ال نجد من 

معانیھا الشك

.140ص 1، للجرجاني،ج التعریفات)1(
.295ص 12،ج الطبريتفسیر)2(
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الحاء والراء والجیم أصل واحد، وھو معظم :حرج":قال ابن فارس

فمنھ الَحَرج جمع ، الباب وإلیھ مرجع فروعھ، وذلك تَجمُّع الشيء وِضیُقھ

.)1("َحرَجة، وھي مجتمع شجٍر

رج اإلثم، والحرج الّضیق وبھ فسر ابن عباس قولھ الح:ومن ذلك أیضًا

:تعالى

]ره من أراد اهللا أن یضلھ یضیق علیھ صد:یقول]اآلیة/125:األنعام

سورة [:وذلك حین یقول؛واإلسالم واسعحتى یجعل اإلسالم علیھ ضیًقا، 

.)2(ما جعل علیكم في اإلسالم من ضیق:، یقول]78:الحج

ول ھو من قبیل التفسیر على المعنى وھذا التفسیر في كالم أما تفسیره األ

السلف كثیر

و التفسیر على المعنى لھ أصل في اللغة لمن وفق في بیان العالقة بینھما 

الشك  :أي شك وفي اللغة ّضیق والعالقة أّن من لوازم الّضیق :ففي قولھ

بالغھ إلى وبذلك قد یكون معنى اآلیة ال یكن في صدرك شك منھ ، من إ

وقد یكون على الحقیقة أي ال تكن في شك ؛الناس مخافة أن یكذبوك ویؤذوك

وعلى ":بقولھ الشنقیطيمحمد األمین:وقد فصل في ذلكمن ھذا القرآن ،

[:، وقولھ ]60:آل عمران [:ھذا القول فاآلیة ، كقولھ تعالى 

.]94:یونس 

نھ مفتعل من المریة وھي الشك ، وعلى ھذا أل،ھو الشاك :والممتري 

والمراد نھى غیره عن الشك في القرآن ، كقول ؛ ي بِّالقول فالخطاب للّن

:الراجز 

.288ص1،جللغةامقاییسمعجم)1(
.105ص104ص 12،ج الطبريتفسیر)2(
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:، وقولھ]24:اإلنسان[:وكقولھ تعالى...إیاك أعني واسمعي یا جارة 

]اآلیة /120:البقرة.[

اهللا یخاطبھ لیوجھ الخطاب إلى ال یفعل شیئًا من ذلك، ولكن ومعلوم أنھ 

.))1غیره في ضمن خطابھ 

ألن الشك فیھ ال یكون إال ":ولذلك قال ابن جریر بعد إیراده كالم السلف قال

من ضیق الصدر بھ، وقلة االتساع لتوجیھھ وجھتھ التي ھي وجھتھ 

.)2("الصحیحة

إلیھ عمر وھذه العالقة بین األصل اللغوي والمعنى الذي في الّسیاق تفطن 

:في ھذا المثالبن الخطاب 

:قرأ ھذه اآلیةأن عمر بن الخطاب :فعن أبي الصلت الثقفي

وقرأ بعض َمْن عنده من أصحاب :قال.بنصب الراء ]اآلیة/125:األنعام[

.َضیًِّقا َحِرًجا:"صلى اهللا علیھ و سلمرسول  ابغوني رجال من :فقال عمر:قال صفوان"

یا فتى، ما :فقال لھ عمر،فأتوه بھ:قال؛ وه راعًیا، ولیكن ُمْدلجیاكنانة واجعل

فینا، الشجرة تكون بین األشجار التي ال تصل إلیھا "الحرجة:"الحرجة؟ قال

كذلك قلُب المنافق ال یصل :فقال عمر:قال.راعیٌة وال وحشیَّة وال شيء 

.)3(إلیھ شيء من الخیر

ذ كثیر م ن ك الم الس لف ھ و م ن قبی ل       ھذا المبحث عزیٌز في ببابھ إو

البعض اخ تالف تض اد وم ا ھ و إال م ن قبی ل       ھالتفسیر على المعنى وقد یظن

ص 2م، ج 1995-ھ ـ 1415:دار الفك ر،ط  :،طالبی ان أض واء محمد األم ین الش نقیطي،   )1(
3.
.296ص 12،ج الطبريتفسیر)2(
.104ص 12،ج نفس المصدر)3(
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المعنى الج وھري  ف  وإالَّ؛أي تنوع العبارات وفح وى الك الم  ؛ اختالف تنوع

.یصب في قالب ٍِواحد

"قال ابن تیمیة ِتالِف َتنَ وٍُّع ال  َما َیِصحُّ عَ ْنُھْم مِ ْن اْلخِ َالِف َیْرجِ ُع إلَ ى اخْ       :

َأْن ُیَعبَِّر ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُھْم َعْن اْلُمَراِد ِبِعَباَرِة َغْیِر ِعبَ اَرِة  :اْخِتالِف َتَضادٍّ وھو

صَ   اِحِبِھ تَ   ُدلُّ َعلَ   ى َمْعنً   ى فِ   ي اْلُمسَ   مَّى َغیْ   ِر اْلَمْعنَ   ى اآلخَ   ِر مَ   َع اتِّحَ   اِد   

.)1("اْلُمَسمَّى

.یر بالمثالالتفس:المطلب الثاني

أن یمثل المفسر لتفسیره بنوع أو فرد من أنواع العموم، حّتى :المراد بھ

یتبین المعنى الكلِّيِّ، ألنھ في بعض األحیان إظھار الفرع أقوي في إیضاح 

:عن ابن عباس الكثیر من ھذا البابوقد ورد ؛األصل

:عن میمون بن ِمْھران، عن ابن عباس، في قولھ:أسند الطبري

.)2(ذلك اإلسالم:قال]6:الفاتحة[

دین اهللا الذي ال یقبل من الِعباد غیَره كما جاء عن ابن :وقد ورد أنھ

كتاب اهللا كما جاء عن علي وكل ھذه التفاسیر لیست من :الحنفیة، ورد أنھ

باب تضاد وإنما اختالف تنوع

بل كل واحد راح یمثل لھذا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقیَم

.178ص 31ابن تیمیة،ج مجموع فتاوى)4(
.175ص 1،ج الطبريتفسیر)2(
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الصراط "أجمعت األمة من أھل التأویل جمیًعا على أن :جعفرقال أبو 

وكذلك ذلك في لغة .، ھو الطریق الواضح الذي ال اعوجاج فیھ"المستقیم

:)1(جریر بن عطیة الَخَطفي:جمیع العرب، فمن ذلك قول

أمیُر المؤمنین َعَلى ِصَراٍط     إذا اعَوجَّ الَمَواِرُد ُمْسَتقیِم

:ومنھ قول الُھذلي أبي ُذَؤْیب.قیرید على طریق الح

.)2(َصَبْحَنا َأْرَضُھْم بالَخْیِل َحّتى    ترْكَناھا َأَدقَّ ِمَن الصَِّراِط

.)3(َفُصدَّ َعْن َنْھِج الصِّراِط الَقاصِد:ومنھ قول الراجز

.، وفیما ذكرنا غًنى عما تركناشواھد على ذلك أكثُر من أن ُتحصىوال

فتستعملھ في كل قوٍل وعمل ُوِصف باستقامة "راطالص"ثم تستعیُر العرب 

.أو اعوجاج، فتصُف المستقیَم باستقامتھ، والمعوجَّ باعوجاجھ

ِف الثَّاِبِت َعْن ُمَفسِِّري السََّلِف ِمْن الصََّحاَبِة الْخِتإلَوَعامَُّة ا":قال ابن تیمیة

ْبَحاَنُھ إَذا َذَكَر ِفي اْلُقْرآِن اْسًما ِمْثَل َوالتَّاِبِعیَن ُھَو ِمْن َھَذا اْلَباِب َفِإنَّ اللََّھ ُس

َفُكلٌّ ِمْن اْلُمَفسِِّریَن ُیَعبُِّر َعْن الصَِّراِط اْلُمْسَتِقیِم ِبِعَباَرِة ]6:الفاتحة[:َقْوِلِھ 

ُسوُلُھ َیُدلُّ ِبَھا َعَلى َبْعِض ِصَفاِتِھ َوُكلُّ َذِلَك َحقٌّ ِبَمْنِزَلِة َما ُیَسمَّى اللَُّھ َوَر

:َوِكَتاُبُھ ِبَأْسَماِء ُكلُّ اْسٍم ِمْنَھا َیُدلُّ َعَلى ِصَفٍة ِمْن ِصَفاِتِھ َفَیُقوُل َبْعُضُھْم 

ُھَو ]6:الفاتحة[:َخُر آلِكَتاُب اللَِّھ َأْو اتَِّباُع ِكَتاِب اللَِّھ َوَیُقوُل ا]6:الفاتحة[

ُھَو السُّنَُّة َواْلَجَماَعُة ]6:الفاتحة[:َخُر آلوُل اِم َوَیُقالُم َأْو ِدیُن اْلِإْسالاْلِإْس

َطِریُق اْلُعُبوِدیَِّة َأْو َطِریُق اْلَخْوِف َوالرََّجاِء ]6:الفاتحة[:َخُر آلَوَیُقوُل ا

نَِّة َأْو َواْلُحبِّ َواْمِتَثاِل اْلَمْأُموِر َواْجِتَناِب اْلَمْحُظوِر َأْو ُمَتاَبَعُة اْلِكَتاِب َوالسُّ

واسمھ حذیفة، والخطفي لقبھ؛ كان )ھـ110(أبو حزرة جریر بن عطیة بن الخطفي،)1(
من فحول شعراء اإلسالم، وكانت بینھ وبین الفرزدق مھاجاة ونقائض، وھو أشعر من الفرزدق 

.321ص 1،ج وفیات األعیان.أكثر أھل العلم بھذا الشأنعند
.170ص 1،ج الطبريتفسیر)2(
.171ص 1ج نفس المصدر،)3(
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َوَمْعُلوٌم َأنَّ اْلُمَسمَّى ُھَو .ْسَماِء َواْلِعَباَراِت ألاْلَعَمُل ِبَطاَعِة اللَِّھ َأْو َنْحُو َھِذِه ا

.)1("َواِحٌد َوِإْن َتَنوََّعْت ِصَفاُتُھ َوَتَعدََّدْت َأْسَماُؤُه َوِعَباَراُتُھ

]57:البقرة[:في قولھ تعالى

اختلف أھل التأویل في :قال ابن جریر:المن ةوردت عدت صفات للفظ

:)2(على أقوال."المن"صفة

.قالھ مجاھد،ووصفھ قتادة ما ینزل علیھم مثل الثلج.َصمَغٌة:األول 

:، وصف ما یسیل من الشجرة إذا جمد،أنھ)1(الخلیل بن أحمدومن أھل اللغة 

.َصْمَغٌة

أنھ مثل العسل، و بھ قال الربیع بن أنس ووصفھ،ھو شراب:الثاني

.فیمزجونھ بالماء، ثم یشربونھ

، ھو الذي یسقط على الثمام والُعَشر ، وھو حلو "المن:قال ابن جریر

:بقولھ-میمون بن قیس-كالعسل وإیاه عنى األعشى 

لو ُأطِعموا المن والسلوى مكاَنھُم      ما أبصر الناس ُطعما فیھُم نجعا

زید ووصفھ ابن عامر أنھ جزء من قال بھ ابننفسھ عسل، ھو :الثالث

.سبعین جزءا من المن

أمیة بن أبي الصلت، فإنھ جعلھ في شعره عسال فقال یصف أمرھم :وبھ قال

:في التیھ وما رزقوا فیھ

فرأى اهللا أنھم بَمِضیٍع          ال بذي َمْزرٍع وال معمورا

َیا وُخوَراَفَنساھا َعَلیِھم َغاِدیاٍت        وَمَرى ُمْزَنُھم َخال

.)2(َعَسَال ناِطَفا وَماًء ُفراًتا            وَحلیًبا ذا بھَجةٍِِ مثمورا

.179ص 13،ج تیمیةابنفتاوىمجموع)1(
.95ص 91ص2، جالطبريتفسیرینظر لھذه األقوال )2(
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:فجعل المن الذي كان ینزل علیھم عسال ناطفا ، والناطف:قال ابن جریر

.ھو القاطر 

.أنھ خبز الرُّقاق وبھ قال ابن وھب:الرابع

.ھو الترنجبین، ولم یسند الطبري من قال بھ:الخامس

وقال بھ ابن عباس ؛ عموم ما یسُقط على الشجر الذي یأكلھ الناس:دسًاسا

.وابن جریج ومن التابعین عامر،)3(من طریق الضحاك

المتأمل في ھذه األقوال أقربھا إلى العموم دون الخصوص في ذكر فرٍد 

واحد ھو قول ابن عباس مع جواز القول بجمیعھا إذ أن المنَّ ھو كل منٍّ منَُّھ 

على بني إسرائیل ، ولذلك ال خالف في األقوال فكل مفسر ذكر مثاًال اهللا

واحد دون ذكر العموم

منَّ َیُمنُّ مّنًا، إذا صنع ُصنعًا :األصل اآلخر الَمنُّ:"قال ابن فارس

.)4("جمیًال

وكأن المّن الذي أنزل على بني إسرائیل، مما خلقھ اهللا عز وجل وجعل 

:رواه البخاري في صحیحھا ل على ھذا التمثل موالدلی، طعمھ طیبًا جمیًال

.531،صالعینكتابینظر )1(
رب  ي َممْ  ُرورًا ب  دل  مثم  ورا والث  اني ھ  و األص  ح تبع  ًا      ج  اءت ف  ي طبع  ة دار الت  راث الع  )2(

وف  ي المخطوط  ة ف  ي الص  لب كان  ت تق  رأ    :للمخط  وط وألن محم  ود ش  اكر فس  ر اللفظ  ة وق  ال   
"ثم لعب فیھا قلم الناسخ في الثاء والمیم ، ثم كتب ھو نفسھ في الھامش "مثمورا" ، "مزم ورا :

"ثم شرح في طرف الصفحة فقال  .من اللبنالصافي:المزمور : وذلك شيء ال وجود لھ في "
، "معم ورا "، ورجح ت أن ص وابھا  "مثم ورا "كتب اللغة ، وقد رأیت أنھ كت ب ف ي البی ت األول   

.مزم ورا "فع اد فجعلھ ا  "مثم ورا "ورجحت في ھذا البیت أن یكون اختلط علیھ ح ین كت ب   قل ت  "
جاء في ابن كثیر مرمورا:
ارث قال، ح دثنا بش ر ب ن عم ارة، ع ن أب ي روق،       حدثت عن المنجاب بن الح:قال الطبري)3(

الم ن ال ذي یس قط م ن الس ماء عل ى الش جر        :، قال)المن:(عن الضحاك، عن ابن عباس في قولھ
.93ص 2،ج الطبريتفسیر.فتأكلھ الناس

.485ص2، جاللغةمقاییسمعجم)4(
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اْلَكْمَأُة ِمْن اْلَمنِّ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ :فَعْن َسِعیِد ْبِن َزْیٍد َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل 

.)1(َوَماُؤَھا ِشَفاٌء ِلْلَعْیِن

الكمأة من "فاْلَكْمَأُة من بعض اْلَمنِّ ال كلھ كقولھ في زیادة الترمذي 

فالعجوة ، ن وماؤھا شفاء للعین والعجوة من الجنة وھي شفاء من السمالم

.)2("من بعض ما في الجنة

والغرض أن عبارات ":رجحھ ابن كثیر أیضًا فقالا وھذا م

المفسرین متقاربة في شرح المن، فمنھم من فسره بالطعام، ومنھم من فسره 

بھ علیھم من طعام بالشراب، والظاھر، واهللا أعلم، أنھ كل ما امتن اهللا 

وشراب ، وغیر ذلك، مما لیس لھم فیھ عمل وال كد، فالمن المشھور إن 

أكل وحده كان طعاما وحالوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طیبا، وإن 

ركب مع غیره صار نوعا آخر، ولكن لیس ھو المراد من اآلیة وحده؛ 

.)1("الحدیث:..والدلیل على ذلك قول البخاري

.ذكر سبب النزول:الثالثالمطلب 

ب النزول غیر داخلة في باب التفسیر إال إذا ذكرنا في ما مضى أن أسبا

كانت متعلقة ببیان المعنى وكان المعنى مفتقر إلیھا، فقد یغفل البعض في 

بن عباس نصیب من أسباب النزول، ولكن لم یكثر فیھ، الضابط بینھما، وال

َوَظلَّْلَنا َعَلْیُكْم اْلَغَماَم :َوَقْوُلُھ َتَعاَلى:، كتاب التفسیر، بابصحیحھرواه البخاري في )1(
َوَقْوُلُھ :؛ وباب4363:، برقمَوَأْنَزْلَنا َعَلْیُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن َطیَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم 

اْلَمنُّ :بِّ َباب؛ وفي ِكَتاب الط4708ِّ:برقمَوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِمیَقاِتَنا َوَكلََّمُھ َربُُّھ:َتَعاَلى
.5381:ِشَفاٌء ِلْلَعْیِن، برقم

، َباب َما َجاَء ِفي اْلَكْمَأِة َواْلَعْجَوِة، ، ِكَتاب الطِّبِّ َعْن َرُسوِل سننھرواه الترمذي في)2(
.تحقیق األلباني، وھو صحیح.2067؛ و2066:برقم
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ر الصحابة ال نال فیھ حضاًَ وافر لسبب صغره في السن، ولو كان من كبا

:ونصیب زاخر، ومن أمثلتھ

.]6:النور[:في قولھ تعالى-1

ثنا أبو أحمد الحسین بن :حدثني أحمد بن محمد الطوسي، قال:قال الطبري

ثنا جریر بن حازم، عن أیوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، :محمد، قال

"قال واهللا لیجلدنك رسول اهللا صلى :ل لھلما قذف ھالل بن أمیَّة امرأتھ، قی:

اهللا أعدل من ذلك أن یضربني ضربة وقد :اهللا علیھ وسلم ثمانین جلدة ، قال

علم أني قد رأیت حتى استیقنت، وسمعت حتى استثبتُّ، ال واهللا ال یضربني 

:حین نزلت اآلیة، فقالأبدا، فنزلت آیة المالعنة، فدعا بھما رسول اهللا 

.واهللا إني لصادق:أحدكما كاذب، فھل منكما تائب؟ فقال ھاللاهللا یعلم أن "

"فقال لھ یقول ذلك أربَع مّرات "إني لصادق:احلف باهللا الذي ال إلھ إال ھو:

"فإن كنُت كاذبا فعلّي لعنة اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ِقُفوه :

واهللا الذي ال الھ إال ھو :أربعا، فحلف، ثم قالت "ِعْنَد الخاِمَسة، فإنَّھا ُموِجبھ

إنھ لمن الكاذبین، فإن كان صادقا فعلیھا غضب اهللا، وقال رسول اهللا صلى 

، فترّددت وھمَّت "ِقُفوھا ِعْنَد الخاِمَسة، فإنَّھا ُموِجبة"اهللا علیھ وسلم 

.)2(ال أفضح قومي:باالعتراف، ثم قالت

:علینا في قولھ تعالىفإذا فسرنا اآلیة من غیر ذكر سبب النزول، أشكل

 بما یرمون ؟ والرمي عام یشمل الرمي بالسھم، والحصى، والكالم؛ ولو

ال نجد ما قرره ابن "یرمون"رجعنا إلى معاجم اللغویة، لمعرفة داللة معنى 

.268ص 1،ج كثیرابنتفسیر)1(
.112ص 19،ج الطبريتفسیر)2(
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"ابن اَألعرابيعباس، اللھم إال قول  وَرَمى فالن فالنًا بَأمٍر قبیٍح َأي قذفھ :

.)1("الَقْذف:معناه؛ :جلومنھ قول اهللا عز و

، فھو ال یكشف عن معنى اآلیة فقد الَقْذف:معناهابن اَألعرابيومع قول 

الرمي بالسھم والحصى :الَقْذُف:"ورد عن الخلیل بن أحمد قولھ في قذف

:الرمي بالزنا قال تعالى:ولم یأت القرآن بكلمة القذف بمعنى؛ )2("والكالم

]39:طھ[ولھ تعالى، وق:]87:طھ[وقولھ تعالى ،:]18:األنبیاء[

، وقولھ ]48:سبأ[:، وقولھ تعالى]26:األحزاب[:، وقولھ تعالى

:، وقولھ تعالى]8:الصافات[:، وقولھ تعالى]53:سبأ[:تعالى

]2:الحشر[

الح نجده ھو القذف بالزنا، وھذا االصط:فال وجود البتة، ما یفھم أن الرمي

، وشروحھا من كتب الفقھ، وھذه األخیرة مرتكزة )3(ةًنمبسوط في كتب السُّ

.على سبب النزول ال غیر

عن غیرھم في فھم مراد اهللا عز وبھذا تتبین مزیة أھل من شھد التنزیل، 

.وجل

]51:النساء[.:في قولھ تعالى-2

كعب بن ":الطاغوت":روى الطبري بإسناده عن ابن عباس قولھ

.)4(حیي بن أخطب":الجبت"األشرف، و

.335ص 14،ج العربلسان)1(
.774،ص العینكتاب)2(
، "في حد القذف"فقد بوب اإلمام مالك في موطئھ، وأبو داود وابن ماجھ في سننھما باب )3(

كذا في موطأ مالك وصحیح البخاري ومسلم وسنن أبي داود "باب اللعان "وجاءت المسألة في 
.والترمذي والنسائي وابن ماجھ

.464ص 8،ج لطبرياتفسیر)4(
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في القرآن الكریم، وكثیٌر منھا داخل في ،)1(وھذا التفسیر من قبیل المبھمات

أسباب النزول، والمالحظ في قول ابن عباس أنھ حمل الطاغوت على غیر 

معناه اللغوي، وإن كان جواز التفسیر بھ، وھذا المنھج غیر وارد عند 

ھم لم یدركوا زمن التنزیل، كما أن تلك المبھمات ال مجال اللغویین، ألن

، وقلنا جواز صلى اهللا علیھ و سلمللرأي فیھا، وھذه مزیة یتمیز بھا صحابة رسول اهللا

العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص :"التفسیر بالمعنى اللغوي شبیھ بقاعدة

.)2("السبب

.:قال اهللا جل وعز:"قال األزھري

قال ، كل معبود من دون اهللا جبت وطاغوت:قال أھل اللغة:جاجقال الز

وجاء في التفسیر الجبت .الكھنة والشیاطین:الجبت والطاغوت:وقیل

وھذا غیر :ُحیي بن أخطب، وكعب بن األشرف الیھودیان، قال:والطاغوت

خارج مما قال أھل اللغة، ألنھما إذا اتبعوا أمرھما فقد أطاعوھما من دون 

.)3("اهللا

والصواب من القول ":ولذلك ختم الطبري كعادتھ بما ھو أشمل فقال

، أنھ كل ذي طغیان على اهللا، فعبد من دونھ، إما بقھر "الطاغوت"عندي في

منھ لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده لھ، وإنسانا كان ذلك المعبود، أو 

.)4("شیطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شيء

علم أفرده بالتألیف السھلي ثم ابن عساكر ثم القاضي بدر الدین ابن :السیوطي، ھو:قال)1(
جماعة، ولي فیھ تألیف لطیف مع فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى على صغر حجمھ 

رًا إلى طلبت الذي خرج من بیتھ مھاج:قال عكرمة.جدًا، وكان من السلف من یعتني بھ كثیرًا
.402ص 1ج -اإلتقان .اهللا ورسولھ ثم أدركھ الموت أربع عشرة سنة

طھ :تحقیقالمحصول، ، )606(لمحمد بن عمر بن الحسین الرازي:ینظر كتاب األصول)2(
3ھـ؛ ج 1400:األولى:جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، ط:جابر فیاض العلواني، ط

.189ص 
.2196ص 3،جاللغةتھذیب)3(
.419ص 5،ج الطبريتفسیر)4(
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، لیس داخل في باب التفسیر ذا النوع الذي ذكره ابن عباسوھ

:وھذا لما نتكلم عن تحریر مصطلح التفسیر، وبیانھ أننا إذا جھلنا معنى

حیي بن أخطب، ال یخل ":الجبت"كعب بن األشرف، و":الطاغوت"

بالمعنى األصلي إذا علمنا المعنى اللغوي، وھذه النقطة یتسامح فیھا كثیر 

ن، ألن كل واحد ینتھج منھجًا خاصًا وشروطًا یشترطھا في من المفسری

كتابھ، ویعتبر ھذا العلم الشریف إلى اآلن لم توضع لھ معالم وأصول یتفق 

علیھا جمیع المفسرین، وما أظن ذلك إال لصعوبة المسلك فیھ إذ أنھ بحر ال 

.ساحل لھ، وھذا دلیٌل على كمال إعجازه للبشر

وھي كون الفرق بین المثال :بیان نقطة مھمةوأتینا بالمثال الثاني ل

تفتقر إلى بّیان سبب النزول أما "یرمون"األول و الثاني، وھو أن كلمة 

فال تفتقر إلى بّیان سبب النزول ألننا إذا فسرنھا لغویًا ال "الطاغوت"كلمة 

.معنى اآلیة، بخالف األولیحتمل

من أسباب النزول إّال إذا ال نصیب لھم،أن أھل اللغة:أما األمر الثاني

ألنھ ال مجال لإلجتھاد فیھ، قال صلى اهللا علیھ و سلمأسندوا القول لصحابة رسول اهللا 

وال یحل القول في أسباب نزول الكتاب، إال بالروایة والسماع :")1(الواحدي

ممن شاھدوا التنزیل ووقفوا على األسباب، وبحثوا عن علمھا وجدوا في 

.)2("الطالب

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متویھ الواحدي المتوي صاحب :ھو)1(
وفیات ؛ ینظر )468(التفاسیر المشھورة؛ كان أستاذ عصره في النحو والتفسیر وتوفي 

.303ص 3،ج األعیان
دار الباز، مكة :، ط أسباب النزول،)468(أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي النیسابوري)2(

.4ص 1م، ج 1968-ھـ 1388:المكرمة، ط
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.بیان المعنى اإلجمالي دون التقّید بألفاظ اآلیة:لب الرابعالمط

وخیر مثال ورد عن ؛ بیان المعنى إجماًال من غیر تقید باأللفاظ:والمراد بھ

]223:البقرة[:ابن عباس ما أسنده الطبري عنھ في قولھ تعالى

ة، إن ھذا الحي من قریش كانوا یشرحون النساء بمك:فقال ابن عباس:"قال 

فلما قدموا المدینة تزّوجوا في األنصار، ،ویتلذذون بھن مقبالٍت ومدبراٍت

ھذا :فذھبوا لیفعلوا بھن كما كانوا یفعلون بالنساء بمكة، فأنكرن ذلك وقلن

، فانتشر الحدیث حتى انتھى إلى رسول اهللا !شيء لم نكن ُنْؤَتى علیھ 

مقبلة، وإن شئت فمدبرة، ، إن شئت ف:فأنزل اهللا تعالى ذكره في ذلك

ائت الحرث :یقول،وإن شئت فباركة، وإنما یعني بذلك موضع الولد للحرث

.)1("من حیث شئت

.فھذا إجماٌل وتفصیٌل وبیان من غیر تقید بألفاظ اآلیة

.داللة اللفظ في سیاقھا وھو علم الوجوه والنظائر:المطلب الخامس

ما المراد بعلم الوجوه والنظائر؟

أن تكون الكلمة :علم من فروع التفسیر ،ومعناه :وھو :وه والنظائرالوج

الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة وأرید 

بھا في كل مكان معنى غیر اآلخر، فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظیر 

النظائر،  وتفسیر كل كلمة :للفظ الكلمة المذكورة في الموضع اآلخر ھو

:النظائر"الوجوه؛ وبذلك یصبح :معنى غیر معنى األخرى ھو ب اسم "

األلفاظ

.409ص 4،ج الطبريتفسیر)1(
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اسم المعاني، وأول من عرف عنھ ھذا العلم ھو أبو الفضل ":الوجوه"و 

كلھم وقد صنف فیھ جماعة، من أتباع الّتابعین، )150(مقاتل بن سلیمان 

ن د اهللا بن ھارومطروح بن محمد بن شاكر عن عب:عیال علیھ منھم

؛ )351(محمد بن الحسن النقاش الموصلي أبو بكرالحجازي عن أبیھ؛ و

وأبو ؛ )471(وأبو عبد اهللا الحسین بن محمد الدامغاني وأبو علي ابن البناء

علي بن عبید اهللا بن الزاغوني البغدادي الحنبلي)527(الحسن 

بن لجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي"مختصر"وأجود ما جمع

"محمد بن الجوزي سماه  وھو "نزھة األعین في علم الوجوه والنظائر:

.مطبوع ، رتبھ على حسب الحروف

كعادتھ الفضل األسبق في ظھور ھذا العلم، وإن لم ولعبد اهللا بن عباس

تتضح معالمھ، بشكل واضح، إّال أن الناظر یجزم أنھ صاحب ُأسسھ 

:ومعالمھ، كما یظھر ذلك في التالي

:كلمة الورد-1

:أسند الطبري عن عبید بن سلیمان قال، سمعت الضحاك یقول في قولھ

"، كان ابن عباس یقولفأوردھم النار :في القرآن أربعُة أوراد"الورد :

]98:األنبیاء[، ":األنبیاء"، وورد في ]71:مریم[:في ھود قولھ

كل ھذا :كان ابن عباس یقول]86:مریم[:أیًضا"مریم"وورد في 

]72:مریم[، :الدخول، واهللا لیردن جھنم كل برٍّ وفاجر
)1(.

:كلمة لباس-2

.467ص 15ج المصدر السابق، )1(
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:البقرة[:أسند الطبري عن عمرو بن دینار، عن ابن عباس قولھ

.)1(ھن سكٌن لكم وأنتم سكٌن لھن:، قال]اآلیة/187

:لباس التقوى:قال]26:األعراف[:وقال ابن عباس في قولھ تعالى

.)2(العمل الصالح

[:عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس في قولھ:وأسند الطبري

، فلما أصابا الخطیئة نزع عنھما، كان لباسھما الظفر:قال]27:األعراف

.)3(وتركت األظفار تذكرة وزینة

:وجوه ونظائر بالنسبة لكلّیات األلفاظ القرآنیة

إدراج قاعدة كلیة :ألفاظ القرآن ھوبالنسبة لكلّیاتظائرونعني بالوجوه والن

تعمم، جمیع أفرادھا، سواء بالنسبة للمعنى أو الحكم المطلق في القاعدة ونجد 

أھل التفسیر وبعض أھل اللغة یصدرون ھذا المعني بشيء من ألفاظ العموم 

ولقد حضي ابن عباس"كل شيء في القرآن"أو"كل ما في القرآن"كقولھم 

بھذا العلم مبكرًا كعادتھ في كثیر من علوم القرآن التي اشتھرت من بعده، 

.وذاعت واألصل فیھا أنھ صاحب الفضل

:في القرآن الكریم"فمن"و "أو"إفادة حرف -1

كل شيء في :عن لیث ومجاھد، عن ابن عباس، قال:أسند الطبري

.)1(األول فاألول، ف"فمن""فمن"، فھو مخیر فیھ، فإن كان"أو""أو"القرآن

عن لیث و عن مجاھد، عن ابن :وأسند الطبري في موضع آخر من كتابھ

فصاحبھ مخیَّر فیھ، وكل "أو""أو"كل شيء في القرآن:عباس قال 

)2(فاألول، ثم الذي یلیھ"فمن لم یجد:"شيء

.492ص 3ج المصدر السابق، )1(
.367ص 12ج المصدر السابق، )2(
.374ص 12ج المصدر السابق، )3(
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:في القرآن الكریم"خاسر"في كلمة -2

كل شيء نسبھ اهللا إلى :عن الضحاك، عن ابن عباس، قال:أسند الطبري

، فإنما یعني بھ الكفر، وما نسبھ إلى "خاسر"غیر أھل اإلسالم من اسم مثل

.)3(أھل اإلسالم، فإنما یعني بھ الذنب

:في القرآن الكریم"قتل"في كلمة -3

ووردت في/30:التوبة[:عن علي، عن ابن عباس قولھ:أسند الطبري

، فھو "قتل"اهللا، وكل شيء في القرآن لعنھم :؛ یقول]4:المنافقونسورة

.)4(لعن

:في القرآن الكریم"َحْشُر "في كلمة -4

َوِإَذا اْلُوُحوُش :عن عكرمة، عن ابن عباس، في قول اهللا:أسند الطبري

الموت، :وحشر كل شيءموتھا، :َحْشُر البھائم:قال]5:التكویر[ُحِشَرْت 

.)5(القیامةغیر الجّن واإلنس، فإنھما یوقفان یوم

:في القرآن الكریم"ریحان "في كلمة -5

كّل ریحان في القرآن فھو :عن عكِرمة، عن ابن عباس، قال:أسند الطبري

.)6(رزق

:في القرآن الكریم"تسبیح "في كلمة -6

كّل تسبیح في :عن سعید بن ُجبیر، عن ابن عباس، قال:أسند الطبري

.)7(القرآن فھو صالة

.75ص 3ج المصدر السابق، )1(
.35ص 10ج مصدر السابق، ال)2(
.417ص 1ج المصدر السابق، )3(
.207ص 14ج المصدر السابق، )4(
.241ص 24ج المصدر السابق، )5(
.20ص 19ص 22ج المصدر السابق، )6(
.191ص 19ج المصدر السابق، )7(



179

:في القرآن الكریم"سلطان "في كلمة -7

كل سلطان في :سمعت ابن عباس یقول:عن عكِرمة یقول:أسند الطبري

.)1(القرآن فھو حجة، كان للھدھد سلطان

:في القرآن الكریم"ظّن "في كلمة -8

أي :یقولِإنِّي َظَنْنُت :كّل ظّن في القرآن:عن مجاھد، قال:أسند الطبري

.)2(علمت

:التَّفسیر على القّیاس واإلشارة:ث الثالثالمبح

وعرف من أنواع التفسیر، ذكره العلماء :التفسیر على القیاس واإلشارة

الصوفیة ألسباب متعلقة بالمنھج والتصور، قال ابن وشاع عتد تفسیر

وتفسیر على اإلشارة والقیاس، وھو اّلذي ینحو إلیھ كثیٌر من :")751(القیِّم

ھو إلحاق معنًى باطن في اآلیة :وھذا التفسیر.)3("مالصوفّیة وغیرھ

بظاھرھا الذي یدل علیھ الّلفظ، ولكن بشروط أربع كما ذكرھا ابن 

أن ال یناقض معنى :وھذا ال بأس بھ على أربعة شرائط:"فقال)751(القّیم

.444ص 19ج المصدر السابق، )1(
.585ص 23ج المصدر السابق، )2(
.60، صالتبیان في أقسام القرآنابن القّیم؛ )3(
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اآلیة؛ وأن یكون معنًى صحیحًا في نفسھ، وأن یكون في اللفظ إشعار بھ، 

فإذا اجتمعت ھذه األمور .ینھ وبین معنى اآلیة ارتباطٌُ وتالزموأن یكون ب

.)1(األربعة كان استنباطًا حسنًا

"728(قال ابن تیمیة َوَأمَّا َأْرَباُب اإلَشاَراِت الَِّذیَن ُیْثِبُتوَن َما َدلَّ ):

ِجَھِة اْلِقَیاِس واالعتبار َوَیْجَعُلوَن اْلَمْعَنى اْلُمَشاَر إَلْیِھ َمْفُھوًما ِمْن ،اللَّْفُظ َعَلْیِھ

َفَحاُلُھْم َكَحاِل اْلُفَقَھاِء اْلَعاِلِمیَن ِباْلِقَیاِس ؛َواالعتبار َوَھَذا َحقٌّ إَذا َكاَن ِقَیاًسا 

.)2("َصِحیًحا ال َفاِسًدا َواْعِتَباًرا ُمْسَتِقیًما ال ُمْنَحِرًفا

حسب ما وقد ورد عن ابن عباس ھذا النوع من التفسیر في مثال واحد 

:إستقرأتھ 

.]1:النصر[:في قولھ تعالى

عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب :أسند الطبري

فتح :قالوا]1:النصر[:رضي اهللا عنھ سألھم عن قول اهللا تعالى

َمَثٌل ُضرب لمحمد :قلت:فأنت یا بن عباس ما تقول:المدائن والقصور، قال

.)3(یت إلیھ نفسھنعصلى 

أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ كان ُیدنیھ، فقال لھ عبد :وجاء في روایة

فسألھ عمر :إنھ من حیث تعلم، قال:إن لنا أبناًء مثَلُھ، فقال عمر:الرحمن

]1:النصر[:عن قول اهللا

إال ما أعلم منھا:أجلھ، أعلمھ اهللا إیاه، فقال عمر:السورة، فقال ابن عباس

.)1(مثل ما تعلم

.كذا جاءت الروایة من طریق أبي رزین، وعلي بن طلحة

.60/61نفس المصدر ص)1(
.124ص 1،ج فتاوى ابن تیمیةمجموع)2(
.669ص 24،ج تفسیر الطبري)3(
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اللغویة، من خالل ھذه الدراسة، آلراء ابن عباس :خالصة الفصل الثاني

وطریقة بیانھ لمعنى كتاب اهللا العزیز، یتأكد أن منھجھ، متكامل وفیھ من 

تقلًة في ھذا الفن، درر العلوم، من لغة، وعلوم القرآن، ما یجعلھ مدرسة مس

وحبذا لو أن كل باحث أخذ لذلك؛وقد أخذنا لمحات سریعًة وإال فمقام الیكفي

ما من تلك اللمحات، ودرسھا دراسة متعمقًة، واستخرج شواھدھا من جزئیًة

كتب التفسیر، والسنة واآلثار، لكان بحث ممتع، یبرز فیھ شخصیة ما زال 

.یةالغموض یعتري قدراتھ العلمیة والفن

.نقد آراء وقواعد وترجیحات:الفصل الثالث

في بعض  اعتراض بعض اللغویین على ابن عباس :المبحث األول 

.التفاسیر  اللغویة

رضي اهللا –شمل الصحابة .معلوم أن زمن االحتجاج اللغوي

:بل ھم أرباب اللغة وشاھدي التنزیل الذي قال فیھ -عنھم

1:لكھفا قولھو:28:الزمر.

.669ص 24،ج تفسیر الطبري)1(
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،  من إتباع معھود من نزل القرآن فال بد عند تفسیر كالم اهللا

؛ فال یمكن العدول عن غیر ھذه 4:إبراھیم:بلسانھم،لقولھ تعالى 

اللغة إلى غیرھا، وال العدول عن لھجتھم التي نزل القرآن بھا إال بدلیل 

األلفاظ والمعاني واألسالیب وطرق قاطع یصرفھا عن ذلك، وھذا خاص ب

.الكالم

ال بد في معھود الشریعة من إتباع معھود :")790(:قال الشاطبي 

األمیین  ،وھم العرب  الذین نزل القرآُن بلسانھم فإن كان للعرب في لسانھم 

عرف مستمٌر فال یصح العدول عنھ في فھم الشریعة وإن لم یكن ثم عرف 

مھما على ما ال تعرفھ وھذا جار في المعاني و فال یصُح أن یجرى في فھ

.)1("األلفاظ   واألسالیب 

–ومن ھؤالء الصحابة الكرام الذي نزل القرآن بلسانھم  ابن عباس

- المعروف ببالغتھ وقرشیتھ فھو واحد من أرباب اللغة بل من خاصتھم

بق بلغة العرب وأشعرھا ومن كبار الصحابة في فن التفسیر و البیان،كما س

.ذكره

فھل الرد على ابن عباس في إثبات لغة ما بزعم لم ترد عند أھل 

.اللغة التي لحقننا كتبھم ونقولھم منھج سدید ؟

إن المتأمل في النصوص التي جاءت على خالف رأي ابن عباس 

 إنما تكون من اختالف تنوع أو اختالف تضاد وكلتا األمرین فإن النص ،

ب من غیره من أھل اللغة، وإن كان في النوع ،أولى بالصواالثابت عنھ 

األول جواز التفسیر بھ، إال أن حمل لفظ على إحدى المعاني أولى لمزیة 

دار :عبد اهللا دراز، ط:،تحقیق الموافقات، الشاطبيإبراھیم بن موسى اللخمي )1(
.82ص2المعرفة،ج
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وھذا نجده في بعض النصوص، وھذه األولویة تستند معاصرتھ التنزیل 

.لعدة أسباب ومزایا أذكرھا إن شاء اهللا أثناء مناقشة تلك النصوص

ألبي عبیدة معمر بن المثنى )القرآنمجاز(وقد التزمت باختیار 

؛و الذي یعد من أوائل كتب غریب القرآن التي وصلتنا، بل )210(البصري

.من أول كتب اللغة المتعلقة بدراسة القرآن من جانب اللغة

التي كان رأي ابن عبیدة علي بعض التفاسیر اللغویة،واعتراض أب

.عباس على خالفھا

بالضرورة المخالفة عن قصد، وإال فإن إن االعتراض ھنا ال یعني 

كالم السلف في بعض ظاھره تعارض وما ھو إال من باب اختالف تنوع ال 

اختالف تضاد،والذي نعني في ھذا المبحث أنھ ال یلزم من صحة حمل اللفظ 

.على المعنى، صحة التفسیر بھ

قولھ )210(ما فسر بھ أبو عبیدةـ 1 49:یوسف؛ قال" :

ولَقْد :ینجون وھو من العصر وھي العصرة أیضًا وھي المنجاة، قالأي بھ

؛ أي المقھور المغلوب)1(َكاَن ُعْصَرَه الَمْنُجوِد

:وقال لبید

.)2("فبات وَأسَرى القوُم آخَر لیلھم      وما كان وّقافًا بغیر مُعصٍَّر

ل عصر نجد في ھذا المثال أن كالم أبا عبیدة من حیث اللغة مقبول، فھو جع

الَعَصر فعصر تؤدي ثالثة معانيمن باب

صاِدیًا َیْسَتِغیُث َغْیَر ُمَغاٍث    ولَقْد َكاَن ُعْصَرَه الَمْنُجوِد ؛ والبیت من :تمام البیت ھو1
، المعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة:الخفیف، وھو ألبي زبید الطائي في دوانھ ، ینظر

.445ص2ج

.313ص 1،ج مجاز القرآن)2(
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األولمن باب الَعْصر،وھو الدھر.

الثانيمن باب الُعصارةما تحلب من شيء تعصره.

الثالثمن بابالَعَصرالملجأ،یقال اعَتَصر بالمكان،إذا التجأ إلیھ.

)395(قال ابن فارس

العین والصاد والراء أصوٌل ثالثة صحیحةعصر

دھٌر وحین:ولفاأل.

ضغط شيء حَتى یتحلب:والثاني.

1(َتَعُلٌق بشيءٍٍ وأمتساٌك بھ:والثالث(.

ھو الذي حملھ معمر بن المثنى على قولھ الثالثإن المعنى 

49یوسف.

إال أن ظاھر اآلیة ال یناسب ذلك، وإنما یناسب ما جاء عن ابن 

یعصرون السمسم دھنا والعنب وفیھ "في تفسیر ھذا المعنى بقولھعباس 

ألنھ مناسب لما قبلھ في قولھ تعالى)2("خمرا والزیتون زیتا

أي یغاثون بالمطر فینبث النبث ثم یحلب ما یعصر من 49:یوسف[

الُعصارة،وعلى ھذا المعنى جاءت روایة أخرى عن ابن عباس تبین ھذه 

ھ یعصرون یقول عام فیھ یغاث الناس وفی"المناسبة بوضوح،فقال

یصیبھم غیث فیعصرون فیھ العنب ویعصرون فیھ الزیت ویعصرون من 

.)1(كل الثمرات

وكان بعض من ال علم لھ   بأقوال "ولذا أنكر الطبري على أبي عبیدة فقال

السلف من أھل التأویل ممن یفسر القرآن برأیھ على مذھب كالم العرب 

.277/279ص2، جمعجم مقاییس اللغة)1(
.129ص 16،ج ريتفسیر  الطب)2(
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نجون من الجدب والقحط بالغیث یوجھ معنى قولھ وفیھ یعصرون إلى وفیھ ی

ویزعم أنھ من العصر والعصر التي بمعنى المنجاة من قول أبي زبید 

الطائي

.)2("صادیا یستغیث غیر مغاث ولقد      كان عصرة المنجود أي المقھور

یأتیھم الغیث، وھو الَمطُر، وُتغل البالد، وَیعصُر :أي:قال ابن كثیر

.)3(ن على عادتھم، من زیت ونحوهالناس ما كانوا یعصرو

قولھ)210(فسر بھ أبو عبیدة ما ـ 2 29:الواقعة.

"قال وَطْلٍح َمْنُضوٍد، زعم المفسرون أنھ الموز وأما العرب، الطلح :

:الشوك، وقال الحاديعندھم شجر عظیم كثیر

.)4(بشَّرھا دلیُلـھـا وقـاال       غدًا ترین الّطْلَح والحباال

؛ فزعم إما عنى بھا حمل المفسرون، أو "زعم المفسرون"قول أبي عبیدة 

ھي من الزعم المعروف فاألول ال إشكال فیھ، أما الثاني فجوابھ

اصطالح التفریق بین ما قالھ المفسرون، وما قالتھ العرب غیر 

منضبط، ألن المفسرون ھم عرب بل مسلم بحجّیتھم في اللغة كالصحابة و 

.التابعین

،وسفیان )150(سلیمان،ومقاتل بن )146(أما أتباع التابعین،كالكلبيِّ

، وغیرھم مما عرف عنھم تفسیر )179(،ومالك بن أنس)161(الثَّوريِّ 

ألفاظ القرآن، فإما كونھم َنَقَلًة للُّغِة، أو معاصریھم من أھل اللغة، والفرق 

اني ألفاظ بینھما في االختصاص؛ فالتابعون ُجلَّ انشغالھم عن كشف مع

.نفس المصدر إال أن طریق األثر غیر مرضیة)1(
.131ص 16نفس المصدر ،ج )2(

.393ص 4،ج تفسیر ابن كثیر)3(
.250ص 2، ج مجاز القرآن)3(
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القرآن أو روایتھا عن غیرھم، أما أھل اللغة ُجلَّ انشغالھم تدوین معاني 

ألفاظ اللغة أو روایتھا عن غیرھم، فحالھم واحد، بل مما یستأنس بھ أننا نجد 

.أھل اللغة ینقلون بعض أقوالھم ویشرحونھا

الذي َأْسَندُه للمفسرین، فقد ُأسنِّدت فیھ عدَّت )زعم(أما لفظھ

.واَیات،أما قول العرب،فھو حكایة من أبي عبیدة عنھمِر

كما أن من سمع حجة على من لم یسمع، وباب اللغة أوسع من أن 

.یحیط بھ عربيٌّ ُقح، فضًال عن غیرھم ممن جاء بعدھم

الموز وھذا :ومع ھذا كلھ كثیر من النصوص تدل علي أن الطلح ھو

عن أبي سعید مولى بني رقاش قال سألت ابن ؛ ما جاء عن ابن عباس 

ھو الموز؛ وفي روایة قال أنھ سمع ابن عباس :عن   الطلح   فقالعباس

)1(یقول   الطلح  المنضود ھو الموز

، دخل فیھ ابن عباس ،لذلك یجب أن )زعم المفسرون(فقول أبي عبیدة 

ذ عنھم، خاصًة نحترز في رد معنى لفٍظ جاء عن المفسرین، بل الواجب األخ

ما یتعلق بتفسیر ألفاظ القرآن، فأتباع التابعین أخذوا عن التابعین وھؤالء عن 

الصحابة المحتج بلغتھم،بل ھم أعلم من غیرھم بمراد اهللا، لذا نجد أبو 

في قول یروي عن السلف معنى اللفظ بإسناده فقال)285(إسحاق الحربي

:اهللا تعالى 29:الواقعة

موز وھو ال شوك لھ والطلح غیر منضود  وإنما ذلك في  الموز ھو  ال"

نضید بعضھ على بعض، حدثنا عبید اهللا  عن یزید بن زریع  عن التیمي  

ھو الموز،  وھو عن أبى سعید الرقاشي سألت ابن عباس عن الطلح  فقال 

ومجاھد  وعكرمة  والحسن وقسامة قول على  وأبى سعید  وأبى ھریرة 
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زعم المفسرون أنھ الموز،  وطلح قال أخبرنا سلمة  عن الفراء وقتادة

الموز    قال إبراھیم  أخبرنا األثرم  عن أبى عبیدة زعم المفسرون أنھ ھو

والذین قالوا  ھو   الموز   غیر معنى الحدیث لقولھ بشوك الطلح  فلعلھ اسم 

.)2("لشجر شوك وللموز

طلح "انھ معنى الطلح فقالوقد أجاد الخلیل بن أحمد عند بی

شجر أِم غیالن شوكھ أحجن من أعظم العظاه شوكا وأصلبھ عودا وأجوده 

.)3("الموزصمغا الواحدة طلحة  والطَّلح في القرآن

یشعر ھذا النَّص، أن الخلیل ال یعرف أن الطلح ھو الموز، ِفیَما 

الموز؛ ح في القرآنوالطلیعَلُمھ ِمن ُلَغة العرب، وإال حكاه عنھم، ثم قال

وكأنھ یقول جاءت الروایة عن أھل التفسیر بذلك وھو مسلم بھ، وإال رد 

.قولھم كما فعل معمر بن المثنى

.وھذا المنھج السلیم ھو الواجب إتباعھ مع مثل ھذه النصوص

"وقال صاحب مختار الصحاح بوزن الطلع شجر عظام من شجر :الطلح:

جمھور لح   أیضا لغة في الطلع قلت العضاه الواحدة طلحة و   الط

.)4("في القرآن الموزالمفسرین على أن المراد من   الطلح

.)5(والطلح الموزو قال شمر

فسر بأنھ الطلع في الطلع وقولھ تعالىوالطلح لغة:قال ابن سیده

.)6(وفسر بأنھ الموز قال وھذا غیر معروف في اللغة

:؛ وقد جاء األثر بسند صحیح عن الحسن، ینظر181ص 27،ج تفسیر الطبري)1(
.434ص4، جموسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور

.434ص 2إلبراھیم الحربي،ج غریب الحدیث )2(
573:الفر اھدي صكتاب العین)3(
.166ص1،ج مختار الصحاح)4(
.229ص 14،ج لسان العرب)5(
.530ص 2،ج نفس المصدر)6(
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فإن المعمر بن المثنى كان یقول ھو عند العرب لح وأما الط"قال الطبري

:شجر عظام كثیر الشوك وأنشد لبعض الحداة 

بشَّرھا دلیُلـھـا وقـاال       غدًا ترین الّطْلَح والحباال

.)1("وأما أھل التأویل من الصحابة والتابعین فإنھم یقولون إنھ ھو الموز

خاص ة إذا ك ان اللف ظ متعل ق     إن القرآن الكریم قد یختص ب بعض المع اني،  

بشيء غیبٌي، فبیانھا یكون توقیفٌي، وبعد الخ الف الحاص ل، وج دت ح دیثًا     

ھو أصٌل في ھذا الباب، رواه الطبراني في معجمھ عن َعْن ُعْتبَ َة ب ن َعبْ ٍد    

سُ وَل اللَّ ِھ   یَ ا رَ :، فَجاَء َأْعَراِبيٌّ، َفَقاَلُكْنُت َجاِلًسا َمَع النَِّبيِّ :السَُّلِميِّ، َقاَل

َأسْ  َمُعَك تَ  ْذُكُر فِ  ي اْلَجنَّ  ِة شَ  َجَرًة ال َأْعلَ  ُم َأْكثَ  َر شَ  ْوًكا ِمْنھَ  ا َیْعنِ  ي الطَّلْ  َح،        

التَّْیُس اْلَمْلُبوُد َیْعِني اْلَخصِ يَّ، ِفیھَ ا سَ ْبُعوَن َلْونً ا مِ َن الطَّعَ اِم ال ُیشْ ِبُھ        :"َفَقاَل

.)2("َلْوٌن آَخَر

:"فقال.189:البقرة:قول اهللا تعالى)210(یدة ما فسر بھ أبو عبـ3

أي اطلبوا البّر من أھلھ ووجھھ وال تطلبوه عند الجَھلة :ومجازوھا

.)1(المشركین

وھذا التفسیر جعلھ أبو عبیدة من أتساع اللغة العربیة، وخالف بھ 

الذي حمل لفظ البیوت على الحقیقة، استنادا منھ على تفسیر ابن عباس 

.النزولسبب

ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظھورھا ولكن "قال ابن عباس 

البر من اتقى   وأتوا البیوت من أبوابھا، وإن رجاال من أھل المدینة كانوا 

إذا خاف أحدھم من عدوه شیئا، أحرم فأمن، فإذا أحرم لم یلج من باب بیتھ 

.111ص 23، ج تفسیر الطبري)1(
السلسلة ي في ، وروایة صحیحة أخرجھا األلبانمعجم الكبیررواه الطبراني في )5(

.2734:، برقم الصحیحة
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ھا رجل محرم كذلك وإن المدینة كان بفلما قدم واتخذ نقبا من ظھر بیتھ،

دخل بستانا فدخلھ صلى اهللا علیھ و سلمأھل المدینة كانوا یسمون البستان الحش،   وإن 

من بابھ ودخل معھ ذلك المحرم، فناداه رجل من ورائھ یا فالن إنك محرم، 

وقد دخلت فقال أنا أحمس، فقال یا رسول اهللا إن كنت محرما فأنا محرم 

فأنزل اهللا تعالى ذكره ولیس البر بأن تأتوا وإن كنت أحمس فأنا أحمس

البیوت من ظھورھا إلى آخر اآلیة   فأحل اهللا للمؤمنین أن یدخلوا من 

.)2("أبوابھا

القول في تأویل قولھ تعالى:قال الطبري

  قیل نزلت ھذه اآلیة في قوم كانوا ال یدخلون إذا أحرموا ]189البقرة

.)3(ابیوتھم من قبل أبوابھ

في ھذا المثال یتضح معرفة وأھمیة سبب النزول في بیان معنى 

اآلیة، وأبو عبیدة في ھذا المثال إنما بین المعنى اإلجمالي ،دون التَّقیُّد بسبب 

.النزول

قول اهللا تعالى)210(ـ ما فسر بھ أبو عبیدة 4 اآلیة/31:یوسف

لھ ُمتَكئًا، أي ممرقًا تتكئ علیھ، َأعّدت:أفعلت من العتاد، ومعناه:"فقال.

وزعم قوم أنھ األترج، وھذا أبطل باطل في األرض ولكن عسى أن یكون 

.)1(ألق لھ ُمتَكئًا:من المتكاء أترج یأكلونھ، ویقال

أبطل باطل في األرض، مصادرة على المطلوب ،إذ كیف نحكم على قولھ 

ماد على المعرفة الخاصة، بطالن معنى لفٍظ والمستند مجرد التقول، واالعت

ومھما تكن دائرة المعرفة أوسع فال یدع أحٌد اإلحاطة بلغِة العرب ،كیف 

.68ص1،ج مجاز القرآن)1(
.559ص 3،ج تفسیر الطبري)2(
.555ص 3،ج تفسیر الطبري)3(
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، ومعھ عصا في 31عبس لما قرأ قولھ وھذا عمر بن الخطاب

ولم .)2(حسبنا ما قد َعِلمَنا، وألقى العصا من یِدهما األبُّ، ثمَّ قالیده فقال

"ھ بھ؛ وھذا الشافعي یقولیدَّع ما ال معرفة ل  لسان العرب أوسع األلسنة

فالعربيُّ )3("وما نعلم أحدًا یحیط بجمیعھا غیر نبيٍّمذھًبا، وأكترھا ألفاظًا،

.سلیقًة، وال یدع فیھا اإلحاطَة

ومع أن كالم معمر بن المثني قد یحتمل صوابًا، إال أن المعنى الثاني 

.قد ورد أیضاًًََ

التُُّرْنج؛ و :، قال:عن مجاھد ، عن ابن عباسفقد أسند الطبري

مخففة ، "ُمْتًكا:"حدثت عن ابن عباس أنھ كان یقرؤھا:عن عوف ، قال

.)4(ھو األتُرّج:ویقول

والمسألة یعتریھا خالف كبیر، لذلك لما حكى أبو عبید القاسم بن سالم قول 

"أبي عبیدة ثم قال ل ولعلھ بعض ما ذھب والفقھاء أعلم بالتأویل منھ ثم قا:

فإن الكسائي كان یقول قد ذھب من كالم العرب شيء كثیر من كالم العرب 

.)5("انقرض أھلھ

"ثم أعقب الطبري على ھذا الكالم بقولھ والقول في أن الفقھاء أعلم :

بالتأویل من أبي عبیدة، كما قال أبو عبید ال شك فیھ ، غیر أن أبا عبیدة لم 

.)6("ھذا القولُیْبعد من الصواب في

.308ص 1،ج مجاز القرآن)1(
.229ص 24،ج تفسیر الطبري)2(
:أحمد محمد شاكر،ط:، تحقیق وشرحالرسالة،)204(محمد بن إدریس الشافعي)3(

.42ص 1م؛ج 1939-ھـ1358
.71/72ص 16،ج تفسیر الطبري4
.71ص 16،ج تفسیر الطبري)5(
.نفس المصدر والصفحة)1(
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"ولذلك من حكمة اإلمام البخاري في تبویبھ، ذكر المعاني جمیعًا فقال باب :

، األْتُرجُّ َقاَل ُمتََّكًأ ُسوَرُة ُیوُسَف َوَقاَل ُفَضْیٌل َعْن ُحَصْیٍن َعْن ُمَجاِھٍد

َرُجٍل َعْن ُمَجاِھٍد ُمْتًكا َقاَل ُفَضْیٌل اُألْتُرجُّ ِباْلَحَبِشیَِّة ُمْتًكا، َوَقاَل اْبُن ُعَیْیَنَة َعْن

.)1(ُكلُّ َشْيٍء ُقِطَع ِبالسِّكِّیِن

ومع ھذا المعنى الذي استبعده معمر بن المثنى، ذكره أصحاب 

.اللغة، وحملوا اآلیة علیھ

:أترجٌَّة واحدٌة ومنھ قولھ تعالى :والُمّتَكُة"قال الخلیل بن أحمد

 31:یوسف2(منھم من قرأ  متكأ أراد المرافق؛ بال ھمز و(.

قرأ أبو رجاء العطارديُّ فیما متك"قال أبو منصور األزھري

على ُفْعٍل  وروى سلمة عن .31:یوسف[یروي عن األعمش عنھ   

اُألْترجة، وحدثني المنذري عن عثمان :واحدة   الُمْتِك، ُمْتَكٌة وھيالفراء 

عن مجاھد عن ابن عباس في قولھ عن أحمد عن فضیٍل عن حصیٍن

]31:یوسف. قال 3(األترج(.

.)4("المتك األترج وقیل الزماوردقال ابن سیده "قال ابن منظور

وقرأ ابن عباس وابن عمر ومجاھد وقتادة وآخرون متكأ "قال األلوسي

بضم المیم وسكون التاء وتنوین الكاف وجاء ذلك عن ابن ھرمز أیضا 

األترج عند األصمعي وجماعة والواحد متكة وقیل ھو اسم یعم جمیع :وھو

.)5("ما یقطع بالسكین كاألترج وغیره

.1727ص4، كتاب التفسیر باب سورة یوسف،جصحیحھذكره البخاري في )1(
.895، ص كتاب العین)2(
.3338ص 4،ج تھذیب اللغة)4(
.485ص 10،ج لسان العرب)4(
).228ص12ج(تفسیر األلوسي )5(
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.)1("األترجوالمتك مخففة"قال النحاس 

لكن مھما تكن صحة ھذا التوجیھ، فالمتك لھ وجھ واسع بأنھ األترج 

،وعن )111(وعطیة العوفيِّ)104(لوروده عن ابن عباس من طریق مجاھد

من طریق أبي روق،وعن سلمة بن تمام كما ورد عن )105(الضَّحَّاك

أصحاب المعاجم أیضًا كما سبق ، وفسر أیضًا بأعم من ذلك وھو الطعام 

، )104(، ومجاھد)94(،وسعید بن جبیر)68(ورد ذلك عن ابن عبَّاس 

ام وعكرمة وغیرھم من أھل التفسیر وأھل اللغة،وفي ھذا إما القول أن الطع

تفسیر بالعام وقد ُخص باألْتُرجِّ  أو نفرق بینھما بسبب القراءة كما ورد عن 

،فھو ُمتََّكًأ من قرأ  ،  وتوجیھھا في اللُّغة، فقال)104(مجاھد

.،فخففھا،فھو األْتُرجُّ ُمْتكًا ومن قرأھا.الطعام

وھو ، 31:یوسف[:وقولھ "ولذا قال ابن قتیبة 

وھو اُألترج،ویقال الُزماورد ،فدلت ھذه القراءة )أعتدت لھن متكًا(،الطعام

.)2(على معنى ذلك الطعام ،وأنزل اهللا بالمعنیین جمیعًا

مورد إشكاٍال )وھذا أبطل باطل في األرض(ویبق قول معمر بن المثنى،

.علیھ

قول اهللا تعالى )210(ما فسر بھ أبو عبیدة ـ5 11:األنفال.قال

.)3(.)ُیفِرغ علیھم الصبر وینزلھ علیھم فیثبتون لعدوھم:مجازه(

جامع  ة أم :محم  د عل  ي الص  ابوني،ط:، تحقی  قمع  اني الق  رآن، )338(أب  و جعف  ر النح  اس)1(
.421ص 3ھـ ج 1409:األولى:القرى، ط

:، عل ق علی ھ  تأوی ل مش كل الق رآن   ، )276(أبو محمد عبد اهللا بن مسلم اب ن قتیب ة  )2(
).33(م؛ 2002-ھـ1423:األولى:دار الكتب العلمیة، ط :إبراھیم شمس الدین، ط

.242ص 1،ج مجاز القرآن)3(
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حمل أبو عبیدة المعنى على أنھ مجاز، من غیر النظر الدقیق في ما 

یدور حول الخطاب، وما ھو سبب نزول اآلیة، وصرف اللفظ عن ظاھره 

من غیر دعوى إلى ذلك

"ولقد أبدع ابن القیم في بدائع الفوائد بقولھ  عى صرف لفظ من اد:

:عن ظاھره إلى مجازه، لم یتم لھ ذلك إال بعد أربع مقامات

.بیان امتناع إرادة الحقیقة:أحدھما

بیان صالحیة اللفظ لذلك المعنى الذي عینھ، وإال كان مفتریًا على :الثاني

.اللغة

.بیان تعیین ذلك المجمل إن كان لھ عدة مجازات:الثالث

.لموجب إلرادة الحقیقةالجواز عن الدلیل ا:الرابع

فمن لم یقم بھذه األمور األربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاھره 

.)1("دعوى باطلة

)یعني حین سار إلى بدر(صلى اهللا علیھ و سلمنزل النبي "قال ابن عباس

والمسلمون بینھم وبین الماء رملة دعصة، فأصاب المسلمین ضعف شدید 

غیظ، فوسوس بینھم؛ تزعمون أنكم أولیاء اهللا وألقى الشیطان في قلوبھم ال

وفیكم رسولھ وقد غلبكم المشركون على الماء، وأنتم تصلون مجنبین؛ 

فأمطر اهللا علیھم مطرا شدیدا، فشرب المسلمون وتطھروا وأذھب اهللا عنھم 

ومشي الناس علیھ وثبت الرمل حین أصابھ المطررجز الشیطان، 

أمّد اهللا نبیھ بألف من المالئكة، فكان جبریل ووالدواب، فساروا إلى القوم، 

بشیر محمد عیون، :، تحقیقبدائع الفوائدشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن قّیم الجوزیة، )1(
.729/730م؛ ص2004-ھـ1425:الثانیة:مكتبة دار البیان، ط:ط 
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علیھ السالم في خمسمائة من المالئكة مجنِّبًة، ومیكائیل في خمسمائة 

.)1(مجنبًة

وذلك أن إلى قولھ:وقال في روایة أخرى قولھ

المشركین من قریش لما خرجوا لینصروا العیر ویقاتلوا عنھا نزلوا على 

بدر فغلبوا المؤمنین علیھ فأصاب المؤمنین الظمأ فجعلوا یصلون الماء یوم 

مجنبین محدثین حتى تعاظم ذلك في صدور أصحاب رسول اهللا   فأنزل اهللا 

من السماء ماء حتى سال الوادي فشرب المسلمون وملئوا األسقیة وسقوا 

الركاب، واغتسلوا من الجنابة فجعل اهللا في ذلك طھورا وثبت األقدام،  

لك أنھ كانت بینھم وبین القوم رملة فبعث اهللا علیھا المطر   فضربھا حتى وذ

)2("اشتدت وثبتت علیھا األقدام
.

إذ معمر بن المثني لم یلتفت إلى سبب ففي روایتین إثبات حقیقة  

.النزول وفسر المعنى بالعموم والجائز من اللغة فقط

"ولھذا رد الطبري على أبي عبیدة بقولھ  وقد زعم بعض أھل :

ویفرغ علیھم الصبر العلم بالغریب من أھل البصرة أن مجاز قولھ

وینزلھ علیھم فیثبتون لعدوھم وذلك قول خالف لقول جمیع أھل التأویل من 

.)3(وحسب قول خطأ أن یكون خالفا لقول من ذكرناالصحابة والتابعین 

قول اهللا تعالى)210(ما فسر بھ أبو عبیدة ـ6 82:ھود فقال ،" :

إنھ َسْنك وِكْل، إنما السجیل :بالفارسیة فقد أعظم، من قالومن زعم أن 

.424ص 13،ج تفسیر الطبري)1(
.424ص 13نفس المصدر،ج )2(
.197ص 9، جنفس المصدر)3(
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الشدید من الحجارة :وھو:"؛ وقال في موضع آخر في كتابھ)1("الشدید

:الصُّلب ومن الضرب، قال

.)2(َضْربًا َتواَصى بھ األبطاُل ِسّجیال 

یره خالف ذلك؛ فقد جاء السند عن وغوورد عن ابن عباس 

.)3("سنك وكل:قال:"عكرمة، عن ابن عباس

"وروى عنھ السدي : أما السجیل، فقال ابن عباس ھو

الطین، یقول أرسلنا :الحجر ، وجل ھو:سنك وجل، سنك ھو:بالفارسیة

.)4("علیھم حجارة من طین

م العرب من البصریین وكان بعض أھل العلم بكال"قال الطبري

ھو من الحجارة الصلب الشدید، ومن الضرب ویستشھد السجیلیقول

والصواب من القول في ذلك عندنا ما قالھ ...على ذلك بقول الشاعر

وھو أنھا من طین وبذلك وصفھا اهللا في كتابھ في موضع وذلك المفسرون

.)1("]33/34:سورة الذاریات[:قولھ

"تیبة في معنى اآلیةقال ابن ق سنك (یذھب بعض المفسرین إلى أنھا :

؛ یعني اآلجَر،كذا 33:الذاریات:بالفارسیة،ویعتبره بقولھ تعالى)وكل

.قال ابن عباس

وقال أبو عبیدة السجیل الشدیُد، وأنشَد البن مقبل

ضربًا تواصى بھ األبطاُل ِسجِّینًا..........................

.ل یرید ضربًا شدیدًا وقا

.18ص 1، ج مجاز القرآن)1(
.296ص 1، ج نفس المصدر)2(
.608ص 24تفسیر الطبري،ج )4(
.434ص 15، ج تفسیر الطبري)5(
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.)2(ولسُت أدري ما سجیل من سجین،وذلك بالالم

"قال ابن منظور :وقیل ، ھو حجر من طین معرب دخیل

؛ أي حجارة وطین ؛ قال أبو إسحق للناس في السجیل )سنك وكل (وھو

أقوال، وفي التفسیر أنھا من جل وطین، وقیل من جل وحجارة، وقال أھل 

والذي عندنا واهللا :سي والعرب ال تعرف ھذا؛ قال األزھرياللغة ھذا فار

أعلم أنھ إذا كان التفسیر صحیحا، فھو فارسي أعرب، ألن اهللا تعالى قد 

؛  فقد بین 33:الذاریات:ذكر ھذه الحجارة في قصة قوم لوط؛ فقال 

للعرب ما عنى بسجیل، ومن كالم الفرس ما ال یحصى مما قد أعربتھ 

.)3(جاموس ودیباج، فال أنكر أن یكون ھذا مما أعربالعرب، نحو

آل قول اهللا تعالى)210ت(ـ ما فسر بھ أبو عبیدة 7

.)4(لم یعرفوا ربانیین:فقال.79:عمران

.یعني أھل اللغة

لكن الظاھر أن أبا عبیدة ھو الذي جھل معنى ربانیین، وإال العرب 

، :في قولھ :"باس تعرفھ بل جاء عن سعید بن جبیر عن ابن ع

.)1("كونوا حكماء فقھاء"قال

أنھم "الربانیین"وأولى األقوال عندي بالصواب في:قال أبو جعفر

، الذي یربُّ الناَس، وھو "الرَّبَّان"المنسوب إلى"الرباني"، وأن"رباني"جمع

:، ویقوم بھا، ومنھ قول علقمة بن عبدة"یرّبھا"الذي ُیْصلح أمورھم، و

ْنُت اْمَرًأ َأْفَضْت إَلْیَك ِرَباَبتي    َوَقْبَلَك َربَّْتني، َفِضْعُت، ُرُبوُبَوُك

.435ص 434ص 15نفس المصدر، ج )1(
.208، ابن قتیبة، ص تفسیر غریب القرآن)2(

.327ص 11، ج لسان العرب)3(
.97ص 1،ج مجاز القرآن)1(
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ولي أمري والقیاَم بھ قبلك من یربھ ویصلحھ، ":ربتني:"یعني بقولھ

فإذا كان األمر في ذل ك عل ى م ا    ...فلم یصلحوه، ولكنھم أضاعوني فضعُت

وب إل ى م ن ك ان بالص فة     وصفنا وكان الربان ما ذكرنا والرب اني ھ و المنس    

التي وصفت وكان العالم بالفق ھ والحكم ة م ن المص لحین ی رب أم ور الن اس        

بتعلیمھ إیاھم الخیر ودعائھم إلى ما فیھ مصلحتھم وكان ك ذلك الحك یم التق ي    

هللا وال  ولي ال  ذي یل  ي أم  ور الن  اس عل  ى المنھ  اج ال  ذي ولی  ھ المقس  طون م  ن  

فی ھ ص الح ع اجلھم وآجلھ م وعائ دة      المصلحین أمور الخلق بالقیام ف یھم بم ا  

النف  ع عل  یھم ف  ي دی  نھم ودنی  اھم ك  انوا جمیع  ا مس  تحقین أنھ  م مم  ن دخ  ل ف  ي  

فالربانیون إذا ھم عماد الناس في الفقھ والعلم وأم ور ال دین   قولھ

.)2("والدنیا

وھذا التفسیر والتحلیل یدل على جالل ة ق در الطب ري ف ي ف ن اللغ ة،       

ھذا التفسیر قل أن تجده في كتاب م ن كت ب   :"محمود شاكروبھذا علق علیھ 

، وھ  و م  ن أحس  ن  "الرب  اني"اللغ  ة ، وھ  و م  ن أج  ود م  ا ق  رأت ف  ي معن  ى     

ف رحم اهللا أب ا   .التوجیھ ف ي فھ م مع اني العربی ة ، والبص ر بمع اني كت اب اهللا       

.)3("جعفر رحمة ترفعھ درجات عند ربھ

"ق  ال اب  ن منظ  ور  تخصیص  ًا بِعلْ  م ال  رَّبِّ دون  الرَّبَّ  اني ِإذا َأرادوا:

:غی  ره، ك  َأن معن  اه ص  اِحُب ِعل  م ب  الرَّبِّ دون غی  ره م  ن الُعل  وم، و الرَّبَّ  اِنيُّ   

العالم الُمَعلِّ م ال ذي یغ ذوا الن اَس ِبص غاِر العل م قب َل ِكبارھ ا، وق ال محم د ب ن            

.326ص 3، ج تفسیر الطبري)1(
.544ص 6، ج تفسیر الطبري )2(
.544ص 6،ج نفس المصدر )3(
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َت َلّما ماَت عبُد الّلھ ب ن عب اس رض ي اللّ ھ عنھم ا الی وَم م ا       :علّي بن الحنفیة

.)1("َرّباِنيُّ ھذه اُألمَّة

وھ و لف ظ عرب ي ال س ریاني عل ى الص حیح ؛ وزع م        "قال األلوس ي 

أب  و عبی  دة أن الع  رب ال تعرف  ھ ،وھ  و منس  وب إل  ى ال  رب ك  إلھي واألل  ف       

.)2("والنون یزادان في النسب للمبالغة

"52:الكھف[قول اهللا تعالى)210(ما فسر بھ أبو عبیدةـ8 أي :

:ِعدًا قالَمو

.)3("وحاد َشَرْوَري والسِّتاَر فلم یدع         ِتعارًا لھ والوادَیْیِن بَمـْوِبـِق

كما أسنده الطبري عن على خالف ذلكوجاء األثر عن ابن عباس 

"ابن عباس .)4(مھلكاقال.52:الكھف[:قولھ:

بصرة، وكان بعض أھل العلم بكالم العرب من أھل ال"قال الطبري 

:یقول الموبق الموعد ویستشھد لقیلھ ذلك بقول الشاعر

وحاد َشَرْوَري والسِّتاَر فلم یدع       ِتعارًا لھ والوادَیْیِن بَمـْوِبـِق

ویتأولھ بموعد؛ وأولى األقوال في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن 

تقول في عباس ومن وافقھ في تأویل الموبق أنھ المھلك وذلك أن العرب

بمعنى ]34:الشورى[:قول كالمھا قد أوبقت فالنا إذا أھلكتھ   ومنھ 

.)5(یھلكھن، ویقال للمھلك نفسھ قد وبق فالن فھو یوبق وبقا

.، بتصرف404ص 1، ج لسان العرب)1(
.104ص 3،ج األلوسيتفسیر)2(
.406ص 1، ج القرآنمجاز)3(
.264ص 15، ج الطبريتفسیر)4(
.265ص 15، جتفسیر الطبري)5(
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یقول.52:الكھف[قال الفراء في قولھ:قال ابن منظور 

.)1("جعلنا تواصلھم في الدنیا موبقا أي مھلكا لھم في اآلخرة

:لخالصةا

أنھ ال یجوز اعتماد اللغة دون غیرھا من المصادر، ومن فسر 

بمجرد اللغة كثر غلطھ، وھذا الذي أوقع أبا عبیدة لنقد كثیر من أھل اللغة 

"وأھل التفسیر،فقد قال أبو عمر الجرمي أي من (أتیت أبا عبیدة بشيء منھ:

تفسیر خالف فقلت عمن أخذت ھذا یا أبا عبیدة ؟ فإن ھذا )مجاز القرآن

ھذا تفسیر األعراب البوالین على أعقابھم، فإن شئت :تفسیر الفقھاء فقال

.)2("فخذه وإن شئت فذره

وھذه مخالطة من أبي عبیدة إذ كونھ كالم األعراب فال مریة فیھ، 

وھي مقدمة صحیحة، لكن كوننا نحمل معنى كالم اهللا على كالم األعراب، 

أبا عبیدة في أخطاء عدیدة حسبھا علیھ ال شك أنھا نتیجة خاطئة؛ أوقعت

"أھل اللغة، فھذا تلمیذه أبو حاتم السجستاني یعلق على كتاب المجاز بقولھ :

.)3("وما یحل ألحد أن یقرأه إال على شرط إذا مر بالخطأ أن ینبھ ویغیره

من "كتاب المجاز"واألمر الثاني یشعر القارئ في نصوص 

ة بالنفس وشدة في القول، حتى حكم علیھ الردود، نوع من التسرع و الثق

بتطاول في اللسان وسالطتھ وشدة ثلبھ لناس، ومع ھذا ال نغفل جانب أنھ 

أول من كتب في ھذا فن مما لحقنا من كتب الغریب، كما ال یطعن في 

.روایتھ للغة ألنھ یعتبر ثقة في روایتھ

.370ص10، جربلسان الع)1(
194صطبقات الزبیدي)2(
194نفس المصدر ص)3(
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.أسباب الخالف في التفسیر اللغوي:المبحث الثاني

ر إمَّا أن یكون مجمعًا علی ھ، وإمَّ ا أن یك ون مختلف ًا فی ھ، وإمَّ ا       التفسی

.أن یكون متعلقًا بتفسیر األلفاظ، وإمَّا أن یكون متعلقًا بالمعاني

إمَّ  ا أن یرج  ع إل  ى معن  ى، وإم  ا أن :واالخ  تالُف ال  وارد ف  ي التفس  یر

.)1(یرجع إلى أكثر من  معنى

:یرد فیھ ثالثة أنواع:حدًااالختالف الذي یرجع إلى معنًى وا:أوًال

م أمثلة لھ، فتكون كلُّھ ا عائ دًة إل ى معن ًى واح ٍد      اأن ُیذكر من االسم الع.1

.وھو المعنى العام

.أن یفسِّر اللفُظ بألفاٍظ متقاربٍة، وكلھا تعود إلى معنًى واحدٍِ.2

أن یحتمل المفسَّر أكثر من وصف، فی ذُكُر ك ل مفسِّ ر وص فًا م ن ھ ذه       .3

.عوُد إلى معنًى واحٍداألوصاف، كلھا ت

وھذه األنواع كلھا تدخل في اختالف التنوُّع ؛ ألن اآلیة یمكن أن تحمل على 

.جمیع المعاني الصحیحة الواردة فیھا بال تعارض

:االختالف الذي یرجُع إلى أكثر من معنى:ثانیًا

.أن تحتمل اآلیة األقوال الواردَة فیھا، ویدخل بذلك في اختالف تنوع.1

.تحتمل اآلیة األقوال الواردَة فیھا، وذلك بسبب التضادِّأن ال .2

)521(وق  د ذك  ر البطلیوس  ي  
أن م  ن أھ  م أس  باب الخ  الف، والت  ي    )2(

:؛ وھو المصطلح علیھ)1(اشتراك األلفاظ والمعاني:ذكرھا في القسم األول

:الثالثة:دار ابن الجوزي، ط:، طتفسیر جزء عمَّمساعد بن سلیمان بن ناصر الطّیار، )1(
.ھـ1423

أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن السید البطلیوسي النحوي؛ كان عالمًا باآلداب واللغ ات  :ھو)2(
ًا ف ي معرفتھم ا وإتقانھم ا، س كن مدین ة بلنس یة، وك ان الن اس یجتمع ون إلی  ھ          متبح رًا فیھم ا مق دم   
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.وھو أن یكون للَّفظ أكثر من معنى في لغة العرب:االشتراك اللغوي.1

.أن یشترك األفراد في المسمى اشتراكًا متساویًاوھو:التواُطؤ.2

واالختالف فیھ یعود إلى قوٍل واحٍد، وإنما مثلوا ف رد  :التفسیر بالمثال.3

.من العموم

، قال اب ن تیمی ة   )2(فھذه بعض األسباب التي تؤدي إلى االختالف في التفسیر

"عند ذكره منشأ االختالف في التفسیر :

َتقَ ُدوا َمعَ اِنَي ثُ مَّ َأَراُدوا َحمْ َل َأْلفَ اِظ اْلقُ ْرآِن َعَلْیھَ ا، فھ  ؤالِء        قَ ْوٌم اعْ :إحْ َداُھَما  

َراعَ  ْوا اْلَمْعنَ  ى الَّ  ِذي َرَأْوُه مِ  ْن َغیْ  ِر َنظَ  ٍر إلَ  ى مَ  ا َتسْ  َتِحقُُّھ َأْلفَ  اُظ اْلقُ  ْرآِن مِ  ْن  

ي ِصحَِّة اْلَمْعَنى الَِّذي َفسَُّروا ِبِھ ُثمَّ َھُؤالِء َكِثیًرا َما َیْغَلُطوَن ِف.الدََّالَلِة َواْلَبَیاِن

اْلُقْرآَن

َقْوٌم َفسَُّروا اْلُقْرآَن ِبُمجَ رَِّد مَ ا ُیسَ وُِّغ َأْن ُیِری َدُه ِبَكالمِ ِھ مَ ْن كَ اَن مِ ْن         :الثَّاِنَیُة 

ُمنَ  زَِّل َعَلیْ  ِھ  النَّ  اِطِقیَن ِبُلغَ  ِة اْلعَ  َرِب مِ  ْن َغیْ  ِر َنظَ  ٍر إلَ  ى اْلمُ  َتَكلِِّم بِ  اْلُقْرآِن َوالْ      

َواْلُمَخاَطِب ِبِھ، و ھؤالِء َراعَ ْوا ُمجَ رََّد اللَّفْ ِظ َومَ ا َیجُ وُز ِعنْ َدُھْم َأْن ُیِری َد بِ ِھ         

اْلَعَرِبيُّ مِ ْن َغیْ ِر َنظَ ٍر إلَ ى مَ ا َیصْ ُلُح ِلْلمُ َتَكلِِّم بِ ِھ َوِلسِ َیاِق اْلكَ الِم، ثُ مَّ ھَ ُؤالِء             

.ِفي اْحِتَماِل اللَّْفِظ ِلَذِلَك اْلَمْعَنى ِفي اللَُّغِةَكِثیًرا َما َیْغَلُطوَن 

.)3("إذاًَ فَنَظُر اَألوَِّلیَن إَلى اْلَمْعَنى َأْسَبَق َوَنَظُر اآلخرین إَلى اللَّْفِظ َأْسَبُق

ویقرؤون علیھ ویقتبسون منھ، وكان حسن التعلیم جید التفھیم ثقة ضابطًا، ألف كتبًا نافعة ممتعة 
.96ص 3وفیات األعیان،ج :، ینظر521توفي سنة 

ب التنبیھ على األسباب التى أوجبت كتاأبو محمد عبد اهللا بن محمد بن السید البطلیوسي، )3(
دار :د أحمد حسن كحیل؛ و د حمزة عبد اهللا النشرتي، ط :، تحقیقاالختالف بین المسلمین

.12م؛ ص1982-ھـ1402:الثانیة:المریخ، ط
:وقد قام بھذا البحث د طاھر محمود محمد یعقوب في رسالتھ لنیل درجة الدكتوراه، بعنوان2

ھـ، ینظر الفصل 1425:األولى:دار ابن الجوزي، ط:، ط سیرأسباب الخطأ في التف
.216الخامس، ص

.190/191ص 13ابن تیمیة،ج مجموع فتاوى3
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:خاتمة البحث

:وهللا الحمد من أبرز النتائج التي یستحسن ذكرھا في خاتمة الكتاب ھي
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 ،أن عبد اهللا بن عباس كانت لھ األسبقیة في التفسیر بالرأي المحمود

والدلیل على ذلك صلى اهللا علیھ و سلمالقائم على التصور الصحیح، لما أنزل على محمد

.لھصلى اهللا علیھ و سلماء النبّيعبركة د

 مكانة عبد اهللا بن عباس في التفسیر اللغوي، الذي یعتبر جزٌء كبیر

:التفسیر، مع أسبقیتھ، وتمّیزه عن أھل اللغة بما یليمن علم 

كان ابن عباس یأخذ مباشرة معنى اللفظة من العربي سماعا أو روایة عن -

.قومھ

تمیزه في اختیار المعنى الصحیح و المناسب في الدرس اللغوي الخاص، -

.بالقرآن أولى من غیره من اللغویین

ث ال یلزم من صحة لغة صحة التفسیر اعتناؤه بصحة السّیاق من غیره حی-

.بھا

الوارد في تفسیره ألفاظ اللغة الخاصة بالقرآن الكریم، أكثر من غیره من -

.أھل اللغة

عبد اهللا بن عباس یعتبر ممھدا لكثیر من علوم اللغة، وعلوم القرآن.

 اھتمامھفي معرفة لھجات ولغات العرب.

السؤالكثرة تالمذتھ، والوافدین إلیھ بنّیة.

 قوة فھمھ وتأویلھ، إذ أكثر من اعترض على تفسیره، أوقع نفسھ في

.العلماء والمفسرین الذین جاءوا بعدهد الخطأ، وعرض نفسھ لنق

:وقد استفت من البحث

مدى اھتمام أھل اللغة، بأھل التفسیر في بیان معاني اللغة.

بیان الخالف الواقع بین أھل التفسیر وأھل اللغة.
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عض أھل اللغة في بیان المعاني المتعلقة بالقرآن، تحرج ب

.كاألزھري، واألصمعي

عدم العلم بالشيء ال یلزم منھ إنكاره.

 بقاء اللفظ على معناه المعرف فیمن نزل علیھم الخطاب، أولى من

.إھمالھ

تأویل كالم اهللا على الظاھر المفھوم، أولى من الغامض الغیر معلوم

.

 أظھر وأشھر اللغات، أولى من توجیھھ إلى تأویل كالم اهللا على

.األنكر والبعید

غیر جائز أن یكون في كتاب اهللا حرف ال معنى لھ.

 غیر جائز ألحد مخالفة أھل التفسیر من الصحابة إذا أجمعوا على

.تفسیر لغوٍي ما

 یحكم بلغویة عبد اهللا بن عباس وغیره من الصحابة و ھم حجة في

.اللغة

 أصل في اللغة مردود على صاحبھكل تفسیر لیس لھ.

ان الحقیقة الشرعیة مقدمة على الحقیقة اللغویة؛ ألن اهللا معنيُّ ببّی

.ان اللغاتبّیبشرعھ ال 

لیس كل ما ورد في اللغة یلزم أن یرد في القرآن.

المعنى متعلق بالسیاق أكثر مما یتعلق باللفظ.

التفسیر بمجرد النقلفيال یلزم القول.

م التفسیر بالرأي، إّال إذا علم أنھ رأي مذمومال یلزم ذ.

ال یلزم في رد معنى لفظ في القرآن رده في اللغة.
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 ال یلزم من إختالف عبد اهللا بن عباس في أقوالھ، أنھ اختالف

.تضاد، وإنما ھو اختالف تنوع

أن المعنى صحیحال یلزم منھ الشعر على القرآن، باإلستشھاد.

لغة العرب، عدم التفسیر، فاإلحاطة متعذرةال یلزم عدم اإلحاطة ب.

 ،المعنى بخاصة إذا تعلق األمرأھمیة معرفة سبب النزول

.المقصود

شاذ أو غامض:ال یلزم الحكم على غرابة اللفظ، أنھ.

ال یلزم من تكرار اللفظة في القرآن، تكرار نفس المعنى.

ُقدِسیَّة القرآن مقدمة على غیرھا من الكتب.

لم أن القرآن أصل لكثیر من العلوم، بھ سعادة الثقلین، والفوز وبھذا یع

.بالجنتین، والھادي ألقوم الطریقین

فھرس اآلیات القرآنیة

سورة الفاتحة

.147/148]:6[اآلیة
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البقرةسورة

.20]:269[اآلیة

.111]:2[اآلیة

.113]:14[اآلیة

.113/116]:15[اآلیة

.63]:22[اآلیة

.72]:36[اآلیة

.70]:48[اآلیة

.70]:51[اآلیة

.148]:57[اآلیة

.71]:58[اآلیة

.62]:71[اآلیة

.174]:79[اآلیة

.69]:87[اآلیة

.73]:88[اآلیة

.69]:93[اآلیة

.99]:99[اآلیة

.69]:100[اآلیة

.114]:106[اآلیة

67]:116[اآلیة

.145]:120[ةاآلی

.68]:125[اآلیة
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.69]:143[اآلیة

.145]:147[اآلیة

.99]:159[اآلیة

.156]:187[اآلیة

.97/167]:189[اآلیة

.97]:215[اآلیة

.97]:217[اآلیة

.97]:220-219[اآلیة

.97]:222[اآلیة

.156]:223[اآلیة

.73]:271[اآلیة

.95]:286[اآلیة

عمرانآلسورة

.100]:7[اآلیة

.145]:60[اآلیة

.174]:79[اآلیة

.70]:112[اآلیة

.93/100]:187[اآلیة

الّنساءسورة

74]:36[اآلیة

.153]:51[اآلیة



208

.98]:127[اآلیة

.96]:165[اآلیة

.98/99/101]:176[اآلیة

المائدةسورة

.123/132]:3[اآلیة

.97]:4[اآلیة

.28]:48[اآلیة

.4]:105[اآلیة

األنعامسورة

.3]:84[اآلیة

.96]:92[اآلیة

.116/117]:105[اآلیة

.145/146]:125[اآلیة

.113]:110[اآلیة

األعرافسورة

.144]:2[اآلیة

.157]:26[اآلیة

.157]:27[اآلیة

.72]:164[اآلیة

.89]:187[اآلیة
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األنفالسورة

.98]:1[اآلیة

.171]:11[اآلیة

.2]:60[اآلیة

التوبةسورة

.158]:30[اآلیة

.139]:114[اآلیة

یونسسورة

.145]:94[اآلیة

ھودسورة

.141]:40[اآلیة

.172]:82[اآلیة

.156]:98[اآلیة

یوسفسورة

.99]:2[اآلیة

.130/168/169/170]:31[اآلیة

.162/163]:49[اآلیة

.70]:82[اآلیة
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إبراھیمسورة

.84/161]:4[اآلیة 

النحلسورة

.92/100/101]:44[اآلیة

.100]:64[اآلیة

.124/126/127]:72[اآلیة

.93/99/101]:89[اآلیة

.114]:101[اآلیة

اإلسراءسورة

.96]:15[اآلیة

.29]:60[اآلیة

.98:]85[اآلیة

الكھفسورة

.161]:1[اآلیة

.61]:50[اآلیة

.175/176]:52[اآلیة

.98]:83[اآلیة

سورة مریم

.71]:62[اآلیة
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.156]:71[اآلیة

.156]:72[اآلیة

.156]:86[اآلیة

سورة طھ

.152]:39[اآلیة

.152]:87[اآلیة

.98]:105[اآلیة

.98]:113[اآلیة

ة األنبیاءسور

.95/93]:10[اآلیة

.156]:98[اآلیة

سورة الحّج

.163]:5[اآلیة

.99]:16[اآلیة

.115]:52[اآلیة

.145]:78[اآلیة 

سورة النور

.99]:1[اآلیة

.151]:6[اآلیة

.99]:34[اآلیة
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.99]:46[اآلیة

سورة الفرقان

.78]:33[اآلیة

.127]:70[اآلیة

.82]:72[یةاآل

سورة الشعراء

.84]:195-192[اآلیة

.120]:247-242[اآلیة

سورة القصص

.96]:59[اآلیة

سورة العنكبوت

.100]:51[اآلیة

سورة األحزاب

.152]:26[اآلیة

سورة سبأ

.95]:28[اآلیة
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.152]:48[اآلیة

.152]:53[اآلیة 

سورة یس

.120/121]:69[اآلیة

سورة الصافات

.152]:8[اآلیة

.139/140]:125[اآلیة 

سورة الّزمر

.100]:23[اآلیة

.161]:28[اآلیة

.145]:65[اآلیة 

سورة فصلت

.136]:39[اآلیة

سورة الشورى

.176]:34[اآلیة

سورة الّزخرف

.84]:18[اآلیة 

سورة الجاثیة

.115]:29[اآلیة 
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سورة ق

.128/129]:5[اآلیة

سورة الذاریات

.173/174]:34-33[اآلیة 

سورة الّنجم

.122]:32[اآلیة

.140/141]:61[اآلیة 

سورة الواقعة

.164/165]:29[اآلیة 

سورة المجادلة

.100]:5[اآلیة

سورة الحشر

.152]:2[اآلیة

سورة الّطالق

.95]:7[اآلیة
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سورة التحریم

.23]:4[اآلیة 

سورة القلم

.131]:42[اآلیة

سورة المعارج

.122]:16-15[اآلیة 

سورة المزمل

.141]:6[اآلیة

.141]:18[اآلیة

سورة المدثر

.132/133]:4[اآلیة

.133/138/142]:51[اآلیة

سورة القیامة

.101]:19-18[اآلیة

.85]:23[اآلیة

سورة اإلنسان

.145]:24[اآلیة
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سورة عبس

.186]:31[اآلیة

سورة التكویر

.158]:5[اآلیة

.33]:18-17[اآلیة

سورة األعلى

.81]:15-14[اآلیة

سورة النازعات

.135/136]:14[اآلیة

.98]:42[اآلیة

سورة النصر

.159/160]:1[اآلیة

فھرس األحادیث

.25بوھمإذا حدَّثكم أھل الكتاب فال تصدِّقوھم وال تكذِّ

رجل أصم ال یسمع، و رجل أحمق :أربعة یوم القیامة یدلون بحجة 

..96.
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.121أصَدُق كلمٍة، أو أْشَعر كلمة قالتھا العرب 

.2َأال ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي َأال ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي 

ِبِعَقاٍب َدْیِھ، َأْوَشَك َأْن َیُعمَُّھْم اللَُّھ ِإنَّ النَّاَس ِإَذا َرَأْوا الظَّاِلَم، َفَلْم َیْأُخُذوا َعَلى َی

.3ِمْنُھ 

.122ِإْن َتْغِفْر اللَُّھمَّ َتْغِفْر َجمَّا

.118إن من البیان سحرا و إن من الشعر حكما

.119اْھُجوا ُقَرْیًشا َفِإنَُّھ َأَشدُّ َعَلْیَھا ِمْن َرْشٍق ِبالنَّْبِل

.98ِقیَل ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل اْلِجَھاُد ِفي َسِبیِل اللَِّھِإیَماٌن ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ 

التَّْیُس اْلَمْلُبوُد َیْعِني اْلَخِصيَّ، ِفیَھا َسْبُعوَن َلْوًنا ِمَن الطََّعاِم ال ُیْشِبُھ َلْوٌن 

.167آَخَر

.25حدثوا عن بني إسرائیل و ال حرج، فإنھ كانت فیھم األعاجیب

.25ْسَراِئیَل َوال َحَرَجَحدُِّثوا َعْن َبِني ِإ

.150اْلَكْمَأُة ِمْن اْلَمنِّ َوَماُؤَھا ِشَفاٌء ِلْلَعْیِن

الكمأة من المن وماؤھا شفاء للعین والعجوة من الجنة وھي شفاء من السم

150.

.129كیف أنتم إذا مرج الدین

.129َبُل النَّاُس ِفیِھ َغْرَبَلًةَكْیَف ِبُكْم َوِبَزَماٍن َأْو ُیوِشُك َأْن َیْأِتَي َزَماٌن ُیَغْر

.20ال ُتَعذُِّبوا ِبَعَذاِب اللَِّھ

.118ألن یمتلئ جوف أحدكم قیحا حتى یریھ، خیر لھ من أن یمتلئ شعرا

.151اهللا یعلم أن أحدكما كاذب، فھل منكما تائب

.15اللَُّھمَّ َعلِّْمُھ اْلِحْكَمَة

.12اللَُّھمَّ َفقِّْھُھ 
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.15فقِّھُھ في الدِّین اللَُّھمَّ 

.3ِبِشْرٍك :َلْیَس َكَما َتُقوُلوَن 

.2ھي الرؤیا الصالحة یراھا المسلم أو ترى لھ 

.96والذي نفسي بیده ال یسمع بي رجل من ھذه األمة 

.12َیا ُغَالُم َأْو َیا ُغَلیُِّم، َأَال ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت َیْنَفُعَك اللَُّھ ِبِھنَّ 

)(فھرس مطالع الشعر

.63أَتْھُجوُه َوَلْسَت َلُھ ِبِنٍد

.18/19إذا قال لم یترك مقاًال لقائٍل 

رتبنا ھذا الفھرس ترتیبا ألف بائیا.
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.18إذا ما ابن عباٍس بدا لك وجھھ 

.64/124اْعِقِلي، ِإْن ُكْنِت َلمَّا َتْعِقِلي 

.64/124َأْفِلَح ِبَما ِشْئَت، َفَقْد ُیْدَرُك 

.64ه َأُقوُل  لمَّا َجاَءِني َفْخُر

.66ِإال ُأَواِريَّ ألًیا َما ُأَبیُِّنَھا 

.86أال أّیھا الُمْرَتِئي في اُألُموِر

.121أال ُكلُّ شيء ما خال اهللا باطل 

.134إلى ھادیات صعاب الرؤوس

.147أمیُر المؤمنین َعَلى ِصَراٍط

.122ِإْن َتْغِفْر اللَُّھمَّ َتْغِفْر َجمَّا  

.26اٍو  إنَّما أنت في ُسلیم كو

.18إني وجدت بیَّان المرِء نافلًة

.26أیھا المّدعي ُسلیمًا سفاھا

.112ُبَثْیَنُة َقاَلْت َیا َجِمیل َأَرْبَتِني 

.127ُبدِّْلَن َبْعَد َحّرِه َخِریفا   

.164/166بشَّرھا دلیُلـھـا وقـاال 

.64َبْیَنَما اْلَمْرُء َتَراُه َناِعَما 

.63جیاٍت وَأْتَبعتُتَباِري ِعَتاًقا َنا

.123تَبیتون في الَمْشَتِى مالًء ُبُطوُنُكْم 

.119ُتِثیُر النَّْقَع ِمْن َكَنَفْي َكَداِء  

.111َتَرْكَنا الَحيَّ قد َحِصُروا بھ 

.62َتْسَعى الَوَشاَة َجَناَبْیَھا َوَقَولھْم
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.119ُتَلطُِّمُھنَّ ِباْلُخُمِر النَِّساُء   

.143َھارى َنقَّیة ثیاُب بني عْوف َط

.56َحسدوا الَفتى إذ لم ینالوا 

.125/126َحَفَد الَوالِئُد َحْوَلُھنَّ وُأْسِلَمْت

.18خلقت خلیقًا للمودة والندى 

.65َرَأْت َھَلكًََا ِبَنَجاِف الَغِبیِط 

.119َرُسوَل اللَِّھ ِشیَمُتُھ اْلَوَفاُء

.31رفعت َلُھ َمشبوَبًة َعَصَفْت لَھا

.65ى َفَأْخَطَأ، َواألْقَداُر َغاِلَبٌة َرَم

.120ِسَباٌب َأْو ِقَتاٌل َأْو ِھَجاُء 

.18سموت إلى العلیا بغیر مشقة 

.138ِشھاُب أْنِدَیٍة َحمَّاُل أْلِویٍة

.164صادیا یستغیث غیر مغاث ولقد 

.147َصَبْحَنا َأْرَضُھْم بالَخْیِل َحّتى

.173ضربًا تواصى بھ األبطاُل ِسجِّینًا

.66َظَلَم اْلِبَطاَح ِبَھا اْنِھالُل َحِریَصٍة 

.33عسعَس حتى لو یشاء ادَّنا  

.149َعَسَال ناِطَفا وَماًء ُفراًتا 

.119َعَلى َأْكَتاِفَھا اْلَأَسُل الظَِّماُء    

.135ِعْنَدنا َصْیُد َبْحٍر وَصْیُد ساِھَرٍة 

.132فإذ شمَّرْت لك عن ساِقھا

.19األیام قارعة فإن تصبك من 
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.162فبات وَأسَرى القوُم آخَر لیلھم 

.128َفجاَلْت واْلَتَمَسْت بِھ َحشاھا 

.149فرأى اهللا أنھم بَمِضیٍع 

.32َفَكبَّر للرُّؤیا، وھشَّ فَؤاُدُه 

.149َفَنساھا َعَلیِھم َغاِدیاٍت 

.122قالت ُقَتْیَلُة مـا َلـُھ 

.112ٍب َقَضیَنا ِمْن ُتَھاَمٍة ُكلََّ َرْی

.56كَضرائِر  الَحسناِء  ُقلَن  ِلَوجِھَھا 

.18كفى وشفى ما في النفوس فلم یدع 

.132كمیُش اإلَزاِر خارٌج نصُف َساِقِھ 

.20ُكَنا َنجيُء ابن عبَّاس َفیسمعنا 

.67ال أعتُب ابَن العمِّ إْن كنَت ظالمًا

.19ال َدَر َدَر اللیالي كْیَف ُتْضِحكنا 

.119مٍَّد ِمْنُكْم ِوَقاُء   ِلِعْرِض ُمَح

.149لو ُأطِعموا المن والسلوى مكاَنھُم

.112َمتى َتْعَمْھ إلى ُعْثماَن َتْعَمھ 

.30َمَضى اللَّْیُل والَفْضُل الذي َلَك ال َیْمِضي

.124َنُحلُّ ِبالًدا، ُكلَُّھا ُحلَّ َقْبَلَنا 

.64َنُحلُّ ِبالًدا، ُكلَُّھا ُحلَّ َقْبَلَنا 

.120ْم اْلَأْنَصاُر ُعْرَضُتَھا اللَِّقاُء  ُھ

.18والمرء یفنى ویبَقى َساِئر الَكِلِم

.132وإّني ِبَحْمِد اِهللا ال َثْوَب فاِجٍر 
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.175وحاد َشَرْوَري والسِّتاَر فلم یدع 

.176وحاد َشَرْوَري والسِّتاَر فلم یدع 

.139وَخْیٍل كأمثال السِّراِح َمُصونٍة

.30ْحَلى ِفي اْلُعُیون ِمْن اْلَغْمضَوُرْؤَیاك َأ

.119َوِعْنَد اللَِّھ ِفي َذاَك اْلَجَزاُء  

.131وقاَمِت الَحْرُب بنا على ساٍق

.85وقد َنَظرتُكُم أْبَناَء َصاِدَرٍة 

.119َوَكاَن اْلَفْتُح َواْنَكَشَف اْلِغَطاُء   

.65/125َوُكلُّ َفًتى َسَتْشَعُبُھ َشُعوٌب 

.132ا جاري دعا ِلَمُضوَفةٍِ وُكنُت إذ

.174َوُكْنُت اْمَرًأ َأْفَضْت إَلْیَك ِرَباَبتي 

.137َوَلِجئ إذا ما اللیُل َجّن 

.89ولقد بھرت فما تخفى على أحد

.123َوما َیِدري الفقیُر مَتى ِغناُه 

.19وَمَثَل ما تحدُث األیاُم ِمن عبٍر 

.126وُمْحَتِفُد الوقِع ذو َھبٍَّة 

.112ٍھ أطراُفھ في َمھمِھ وَمھم

.120َوَیْمَدُحُھ َوَیْنُصُرُه َسَواُء 

.133یا ِبْنَت ُلَؤّي َخْیَرًة لَخْیَره

.134یا ناس إني مثل قسورٍة

.136َیْرَتْدَن ساھرًة كأّن َجِمیَمھا 

.19یصرِّف بالقوِل الِلَسان إذا اْنَتَحى
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.119ُیِعزُّ اللَُّھ ِفیِھ َمْن َیَشاُء   

.119وُل اْلَحقَّ َلْیَس ِبِھ َخَفاُء   َیُق

فھرس األعالم

.105أَبان بن َتْغِلب

.9إبراھیم بن إسحاق الحربي

.55إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني

.37إبراھیم

.55ابن أبي الشوارب

.7/9/22)أبو محمد(ابُن أبي حاتمٍِ محمِد بِن إدریَس الرازيُّ

.111/112/113ابن أبي حاتم

.21/28ملیكةابن أبي 

.6ابن أبي نجیح

.55ابن األثیر

.152/134ابن اَألعرابي 

.55ابن البرقي

.156ابن البناء أبو علي 

.108ابن التركماني، عالء الدین علي بن عثمان الماردیني الحنفي

.107ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي

.147ابن الحنفیة 

.19ابن الزبیر

.108مد بن علي البغداديابن السمین، أبو المعالي أح

.109ابن الشحنة، أبو البركات عبد البر بن محمد الحلبي
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.88/90/103/159ابن القَّیِّم

.8ابن المنذر النیسابوري

.32ابُن َبريِّ

.55ابن بشار

.4/58/97/104/148/159/178ابن تیمة

.33/48ابن ُجریج

.82ابن جّني

.9/31ابن حجر 

.55ابن حرب

.82/87/102ابن حزم

.131ابن حمید

.55ابن حمید

.57/58)أبو بكر(ابن ُخَزیمة

.106ابن درید، محمد بن الحسن 

.8ابن راھویھ

.52ابن سعد

.32/166/169ابن سیده

.48ابن سیرین

.107ابن شجرة، أحمد بن كامل بن خلف

.126ابن ُشمیل

.22ابن عمر

.48ابن عون
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ابن 

.78/87/112/111/115/128/136/141/143/150/163فارس

.106/107/132/170/173ابن قتیبة، 

.66ابن قمیئة

.51/57/113/164ابن كثیر

.8ابن ماجھ القزویني

.4ابن مسعود

.56ابن ِمسكویھ

.107ابن مطرف، محمد بن أحمد الكناني األندلسي

.169/173/175ابن منظور 

.139ابن وكیع

.115أبو إسحاق الزَّجَّاج

.54أبو إسحاق الشیرازي

.33بالد النحوّيأبو ال

.37أبو الجوزاء

.37أبو الربیع

.38أبو الزبیر المكي

.146أبو الصلت الثقفي 

.38أبو الضَُّحى

.38أبو الطفیل

َأُبو اْلَعاِلَیِة

.5/38/112أبو العالیة
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.138أبو الُمَثلَّم

.139أبو الھیثم

.3/4/16/24أبو بكر  

.106أبو جعفر أحمد بن یزداد بن رستم، الطبري 

.38بو حصینأ

.38أبو حمزة

أبو حیان، محمد بن یوسف الجیاني األندلسي

.79/81/108أبو حّیان

.22/38/169أبو رجاء العطاردي 

.38أبو رزین

.164أبو زبید الطائي 

.39أبو زمیل

.106أبو زید أحمد بن سھل البلخي 

.39أبو سعید الرقاشّي

.165أبو سعید مولى بني رقاش 

.39أبو سلمة

.48الح، مولى أّم ھانئأبو ص

.106أبو طالب، المفضل بن سلمة

.39أبو َظْبَیان

أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن یحیى بن المبارك العدوي، البغدادي، المعروف 

.106بالیزیدي

.106أبو عبد اهللا محمد بن سالم الجمحي
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.107أبو عبید، أحمد بن محمد الھروي

.106أبو عبید، القاسم بن سالم 

.126بیدأبو ُع

.106/122/123/131/162أبو عبیدة، معمر بن المثنى 

.55أبو عمار الحسین بن حریث المروزي 

.61أبو عمر الزاھد

.18أبو عمرو بن العالء

.132أبو ُكریب

.112َأُبو َماِلٍك

.39أبو مالك

.39أبو مجلز

.58أبو منصور المقرئ االسد اباذي

.4أبو موسى األشعري

.48أبو نصر

.39نضرةأبو 

.26أبو نواس

.25/97/99/121أبو ھریرة

.56أبو یحیى

.3/4أبوبكر

.4أبي بن كعب

.24/26أحمد أمین

.55أحمد بن إبراھیم الدورقي
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.55أحمد بن إسحاق

.8)أبو مسعود(أحمد بن الفرات الرازي

.55)القرشي (أحمد بن الولید الرملّي

.55أحمد بن ثابت الرازي

.55أحمد بن حازم

.55أحمد بن حماد الدوالبي

.8أحمد بن حنبل الشیباني

.107)أبو زید(أحمد بن سھل البلخي

.55أحمد بن سھیل الواسطي

.108أحمد بن عبد الصمد بن محمد الخزرجي

.55أحمد بن عبدة  الضبي

.110أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا، الحموي الحلبي

.109أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا

.55أحمد بن عمرو البصري

.55أحمد بن محمد الطوسي

.108)أبو عبید(أحمد بن محمد الھروي

.109أحمد بن محمد بن عماد الدین بن علي ابن الھائم

.55أحمد بن منصور الرمادي

.9)ابن مردویھ(أحمد بن موسى األصفھاني

.55أحمد بن یحیى الصوفي

.107)جعفرأبو (أحمد بن یزداد بن رستم، الطبري

.55أحمد بن یوسف
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.29أحمد عبد اللطیف عایش

.86األخفش

.32/33/113/117/133/140/141/153/169/173األزھري

.6أسباط بن نصر الھمداني

.55إسحاق بن إبراھیم الصواف

.9)القاضي أبو محمد(إسحاق بن إبراھیم بن إسحاق البستي

.55إسحاق بن إبراھیم بن حبیب بن الّشھید

.55اق بن شاھین الواسطيإسح

.55)العالف(إسحاق بن وھب الواسطي 

.112ِإْسَماِعیُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد

.55)أبو العالیة العبدي(إسماعیل بن الھیثم

.7إسماعیل بن علیة

.55إسماعیل بن موسى السدّي

.55إسماعیل بن موسى الفزاري

.110إسماعیل، د شعبان محمد ومحمد سالم محیسن

.97األسود بن سریع

.170األصمعي 

.107األصمعي عبد الملك بن قریب

.19أعرج

.149األعشى 

.64أعشى بني ثعلبة

.122/169األعشى
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.135/170/175األلوسي

.64/65امرؤ القیس بن حجر

.149أمیة بن أبي الصلت 

.66أوس بن حجر

.15/26/30/51/54/150/169البخاري

.17بدر الدین الزركشي

.30عماربدر بن

.55بشر بن آدم

.140بشر

.39بكر بن عبد اهللا المزني

.108تاج الدین أبي المحاسن عبد الباقي بن عبد المجید بن عبد اهللا الیماني

.150الترمذي 

.55تمیم بن المنتصر

.28/40التمیمي

.48ثابت البناني

.61/106ثعلب، أحمد بن یحیى بن زید بن سیار أبو العباس 

.113ثعلب

.48ثور بن زید

.25جابر بن عبد اهللا

.40)أبو الشعثاء(جابر

.143الجرجاني 

.147جریر بن عطیة الَخَطفي 
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.55جعفر بن محمد الكوفي المروزي

.55جعفر بن مكرم

.156جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد بن الجوزي 

.113جمیل ُبَثْیَنُة

.24/26جولدزیھر

.164الحادي 

.55الحارث بن محمد

.40الحارث بن نوفل

.40حبیب بن أبي ثابت

.30الحریري

.18/63حسان بن ثابت

.5الحسن البصري

.55الحسن بن الزبرقان النخعي

.26الحسن بن المطھر الحّلي الشیعي

.55الحسن بن ُزَرْیق الطَُّھِوي

.55الحسن بن شبیب

.55لطحان الحسن بن عرفة؛ الحسن بن یزید ا

.55الحسن بن علّي الصُّداَئي

.55الحسن بن عمرو العنقزي

.55)البزار -بن الصباح-(الحسن بن محمد 

.40الحسن بن محمد

.55الحسن بن یحیى
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.23الحسن

.55الحسین بن الجنید

.55الحسین بن عبد الرحمن األنماطي

.55الحسین بن على الصدائي

.57)أبو أحمد(د الرازيُّالحسین بن علّي بن محّم

.156الحسین بن محمد الدامغاني أبو عبد اهللا 

.55الحسین بن محمد الذارع

.55الحسین بن محمد بن عمرو العنقزي

.55الحسین بن یزید بن إسحاق

.55حصین بن عبد الرحمن

.18/86الحطیئة

.23حفصة 

.49الحكم بن أبي عیاض

.40الحكم بن عبد اهللا بن األزور

.49الحكم بن عتبة

.29حكمت بن بشیر بن یاسین

.55حمید بن عبد الرحمن

.55حمید بن مسعدة

.40حنش

.153حیي بن أخطب 

.40خالد بن دینار

.55خالد بن أسلم
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.40خالس بن عمرو

.55خلف بن واصل

.136/137/141/143/148/152/165/166169الخلیل بن أحمد

.28الدارمي

.132ُدرید بن الصٍّمَّة

.110الذھبي المصري، مصطفى بن السید حنفي

.53الّذھبي

.65ذي الرمة

.108الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر

.32الرَّاعي

.107الراغب األصفھاني، أبو القاسم الحسین بن محمد

.105الرافعي 

.6الربیع بن أنس البكري

.112الرَِّبیُع ْبُن َأَنٍس

.104الرمَّاني

.106عمر محمد بن عبد الواحد المعروف بغالم ثعلبالزاھد أبو

.11الزبیر

.153الزجاج 

.41زرارة

.79/81الزركشي

.16/23/49الزھري

.12/137ُزَھْیٍر
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.6زید بن أسلم العدوي

.4زید بن ثابت

.105زید بن علي

.112ساعدة بن ُجَؤیَّة الھذلّي

.41سالم بن أبي الجعد

.106ز السجستاني، أبو بكر محمد بن عزی

.114السدي

.5/6/112السدي

.109سراج الدین عمر بن أحمد  األنصاري

.5/28/41/112سعید بن جبیر

.150َسِعیِد ْبِن َزْیٍد 

.164سفیان الثَّوريِّ 

.6سفیان الثوري

.41سلیم بن عبد السلولي

.41سلیمان بن قتة

.83سلیمان بن ناصر الطّیار

.109السمین، أحمد بن یوسف

.26ستريسھل الت

.105السیوطي 

.161الشاطبي 

.111شعبان محمد

.41شعبة مولى ابن عباس
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.42الشعبي

.22شقیق أبو وائل

.49ِشْمر

.42شھر بن َحْوشب

.6شیبان بن عبد الرحمن النحوي

.58الصابوني

.42صالح مولى التوأمة

.146صفوان 

.5/49الضَّحاك بن مزاحم الھاللي

.94/120/135الطاھر بن عاشور

.5/15/42طاووس بن كیسان الیماني

.63طرفة بن العبد

.23عائشة

.29عادل حسن علي

.49عاصم بن كلیب

.5عامر الشعبي

.19)أبو الطفیل(عامر بن واثلة الكناني

.2عبادة بن الصامت 

.42عباس بن عبد الرحمن مولى بني ھاشم

.110عبد الباقي، محمود فؤاد

.7عبد الرحمن بن زید بن أسلم
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لرحمن بن عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحیم بن محمد عبد ا

.109الخزرجى

.42عبد الرحمن بن معاویة

.8عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني

.110عبد العزیز عز الدین السیروان

.80عبد العظیم الزرقاني

.42عبد اهللا بن أبي الھدیل

.42عبد اهللا بن أبي ملیكة

.57)حّمدأبو م(عبد اهللا بن أحمد الفرغانيُّ

.4عبد اهللا بن الزبیر

.10عبد اهللا بن العباس

.7عبد اهللا بن المبارك المروزي

.43عبد اهللا بن ربیعة

.19عبد اهللا بن صفوان بن أمیة

.43عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

.43عبد اهللا بن عبید بن عمیر

.17عبد اهللا بن مسعود

.19عبد اهللا بن مطیع

.155ارون الحجازي عبد اهللا بن ھ

.107)أبو عبد الرحمن(عبد اهللا بن یحیى بن المبارك العدوي

.5عبد الملك بن مروان

.7عبد بن حمید الكشي



237

.9عبُد بُن حمیِد بِن نصٍر الكشِّيُّ

.24/43عبید اهللا بن أبي یزید

.16عبید اهللا بن عبد اهللا

.56)أبو الحسن(عبید اهللا بن یحیى ابن خاقان

.43نعبید بن حنی

.64عبید

.43عثمان بن حاضر

.16عثمان

.128الَعجاج

.109العراقي، الحافظ بن زین الدین عبد الرحیم بن الحسین

.110العروضي، أبو الحسن إبراھیم بن عبد الرحیم

.6/49عطاء الخراساني

.49/105/112عطاء بن أبي رباح

.50عطاء بن السائب

.43عطاء بن یسار

.16/52عطاء

.43يعطیة العوف

.2ُعْقَبة ْبَن َعاِمٍر

.5/15/20/27/44/105عكرمة

.174علقمة بن عبدة 

.64علقمة

.6/29/50/52/105علي بن أبي طلحة
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.175علّي بن الحنفیة 

.106)أبو الحسن(علي بن حمزة بن عبد اهللا الكسائي

.156علي بن عبید اهللا بن الزاغوني البغدادي الحنبلي 

.55عليٌّ بن عیسى

.20/26علي

عمار بن أبي عمار

.4/14/16/18/23/24/44/146/160عمر بن الخطاب

.44عمران بن الحارث

.44عمرو العنبري

.50عمرو بن بشار

.44/52َعمرو بن دینار

.44عمرو بن سفیان

.50عمرو بن قیس المالئي

.50عمرو بن كیسان

.44عمیر بن تمیم الثعلبي

.44عمیر بن مریم

.45سعمیر مولى ابن عبا

.45عنترة بن عبد الرحمن

.50عیسى بن عبد اهللا بن ثابت

.33/34/128/165/169الفراء

.134الفرزدق

.27فیروزآبادي
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.107)أبو عبید(القاسم بن سالم

.17/45/109110/111القاسم بن محمد

.5/6/33/45/112/114قتادة

.91/118القرطبي  

.132قیس بن زھیر بن جذیمة العبسي

.45قیس بن كركم

.44كریب بن أبى مسلم

.153كعب بن األشرف 

.62كعب بن زھیر

.34/164الكلبي

.137البن حسنون

.10ُلبابة بنت الحارث الھاللیة

.64لبید بن ربیعة

.3ُلْقَماَن

.141اللیث 

.50/87لیث

.105)أبو فید(مؤرج بن عمر السدوسي

مالك بن أنس 

.6/164مالك بن أنس إمام دار الھجرة

.32بِّياْلُمَتَن

.5/28/33/45/78/114مجاھد

.145محمد األمین الشنقیطي 
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.110محمد الصادق عرجون

.9)أبو بكر(محمد بُن إبراھیَم بِن المنذِر النیسابوريُّ

.109محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي

.45محمد بن أبي موسى

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الرحمن بن صمادح 

.107تجیبي ال

.8محمد بن إسماعیل البخاري

.155محمد بن الحسن النقاش 

.11محمد بن الحنفیة

.105محمد بن السائب الكلبي أبو النضر 

.106محمد بن السائب الكلبي

.128محمد بن خالد بن خداش

.107)أبو عبد اهللا(محمد بن سالم الجمحي

.107)أبو بكر(محمد بن عزیز السجستاني

.46بن الحسن بن علىمحمد بن عمرو

.5محمد بن كعب الُقَرظي

.9)ابن حبان(محمد بن محمد بن جعفر البستي المعروف، بأبي الشیخ

.108)أبو عبد اهللا(محمد بن یوسف الكفرطابي

.108))محمد بن أبي بكر بن یوسف الفرغاني(محمد بن یوسف

.107محمد بن یوسف

.111محمد سالم محیسن

.54محمد محمد عثمان یوُسف
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.59/61محمود شاكر

.110محمود شكري اآللوسي

.111محمود فؤاد عبد الباقي

.46مروان األصغر

.5مسروق

.6مسلم بن خالد الزَّْنِجي

.46مسلم بن َنْسطاس

.51/54مسلم

.155مطروح بن محمد بن شاكر 

.6معاویة بن صالح

.46معاویة بن قرة

.16/18/21معاویة

.46المغیرة بن عثمان

.107)أبو طالب(سلمةالمفضل بن 

.155مقاتل بن سلیمان 

.5/164مقاتل بن سلیمان البلخي

.46ِمقسم

.107الملیحي، عبد الواحد بن أحمد

.118المنوي

.11َمْیُموَنَة ِبْنِت اْلَحاِرِث

64/66نابغة بني ذبیان

.6نافع بن أبي نعیم القارئ
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.52/105/106نافع بن األزرق

.112َناِفٌع َمْوَلى اْبِن ُعَمَر

.46نجدة بن نفیع الحنفي

.170النحاس 

.105النضر بن شمیل بن خرشة المازني 

.106نفطویھ، إبراھیم بن محمد بن عرفة 

.107النقاش، أبو بكر محمد بن الحسن األنصاري 

.58نولدكھ

.118النووي

.147الُھذلي أبي ُذَؤْیب 

.132/137الُھذلّي

.7ھشیم بن بشیر السلمي

.46ھالل بن یساف

.154الواحدي 

.11الواقدي

.112َوُمَقاِتُل ْبُن َحیَّاَن

.7یحیى بن سالم البصري

یحیى بن محمد بن خلف بن أحمد بن إبراھیم بن سعید الھوزني، 

.109االشبیلي

.28/47یحیى بن وثَّاب

.7یحیى بن یمان العجلي

.47یزید الباھلي
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.16/47یزید بن األصم

.47َیْعلى بن أمیة

.47یوسف المكي

.47یوسف بن مھران

أسماء المصادر والمراجع

.القرآن الكریم.1

، د محم د محم د عثم ان    ابن جریر الطبري ف ي مص ر ش یوخھ وتالمی ذه    .2

.م2002:ط-بسوھاج-دار محسن:یوُسف، ط 
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، وق    ائع ن    دوة قس    م العربی    ة للس    نة  أب    و جعف    ر ب    ن جری    ر الطب    ري .3

ل   وم اإلنس   انیة بص   فاقس، قس   م  م، كلی   ة اآلداب والع2004-2003:الجامعی   ة

.العربیة،تونس

، بعنایة خال د  )ھـ911(، جالل الدین السیوطياإلتقان في علوم القرآن.4

.م2005:دار الفكر، ط:العطار،ط

، أبو محمد علي بن أحم د ب ن س عید ب ن ح زم      األحكامأصولفياألحكام.5

.دار الكتب العلمیة:، ط)ھـ994(الظاھري

دار :فریدریك كرن األلم اني، ط  .وتصحیح، د، تقدیماختالف الفقھاء.6

.الكتب العلمیة

دار اب ن  :، د طاھر محمود محم د یعق وب، ط   أسباب الخطأ في التفسیر.7

.ھـ1425:األولى:الجوزي، ط

، أب       و الحس       ن عل       ي ب       ن أحم       د الواح       دي أس       باب الن       زول.8

.م1968-ھـ 1388:دار الباز، مكة المكرمة، ط:،ط )468(النیسابوري

:دار الفك   ر، ط :، اب   ن عب   د الب   ر، ط س   تیعاب ف   ي أس   ماء األص   حاباال.9

.م2002-ھـ1423األولى

مكتبة :لمحمد حسین الذھبي ، الناشر"اإلسرائیلیات في التفسیر والحدیث.10

.1990:الرابعة،ط :،طوھبة

:لمحمد أب و ش ھبة، الناش ر   "اإلسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر.11

.ھـ1408:ة،ط الرابع:مكتبة السنة، ط

عل  ي محم  د  :، اب  ن حج  ر العس  قالني، ت  اإلص  ابة ف  ي تمیی  ز الص  حابة  .12

.م1992-ھـ1412األولى :دار الجیل، بیروت لبنان، ط:البجاوي، ط 

-ھ ـ 1416:دار الفك ر، ط :، د وھب ة الزحیل ي، ط  أصول الفقھ اإلسالمي.13

.م1996
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-ھ ـ 1415:دار الفكر،ط :، محمد األمین الشنقیطي، طالبیانأضواء.14

.م1995

.للرافعيإعجاز القرآن.15

ق    اموس ت    راجم ألش    ھر الرج    ال والنس    اء م    ن الع    رب      (األع    الم .16

:دار المالی   ین، ط :، خی   ر ال   دین الزركل   ي ط )والمس   تعربین والمستش   رقین

.م1980:الخامسة

ط  ھ عب  د :،اب  ن ق  یم الجوزی  ة،تعلیقالع  المینربع  نالم  وقعینإع الم .17

.دار الجیل:الرءوف سعید،ط

كم  ال ف  ي رف  ع االرتی  اب ع  ن المؤتل  ف والمختل  ف ف  ي األس  ماء و     اإل.18

.دار الكتاب اإلسالمي القاھرة:ابن ماكوال ط الكنى واألنساب،

، أب   و الحس   ن عل   ي ب   ن عیس   ى   األلف   اظ المترادف   ة متقارب   ة المعن   ى .19

دار الوف اء،  :د فتح اهللا صالح علي المص ري، ط  :، علق علیھ)384(الرّماني

.م1987-ھـ1407:األولى:ط 

ع الء ال دین   :، المؤلف اإلنابة إلى معرفة المختلف فیھم من الصحابة.20

الس  ید ع  زت المرس  ي، :مكتب  ة الرش  د، المحقق ون  ،)762(ب ن قل  یط مغلط  اي 

محمّ د ع وض   :إبراھیم إسماعیل القاضي، مجدي عبد الخ الق الش افعي إش راف   

.المنقوش

ص ور التمیم ي   لإلم ام أب ي س عد عب د الك ریم ب ن محم د ب ن من        األنساب.21

دار :عب   د اهللا عم   ر الب   ارودي، ط  :، تق   دیم وتعلی   ق)ھ   ـ562(الس   معاني 

:األول   ى:ط-لبن   ان–الجن   ان، مرك   ز الخ   دمات واألبح   اث الثقافی   ة بی   روت  

.م1988-ھـ 1408

إیض  اح المكن  ون ف  ي ال  ذیل عل  ى كش  ف الظن  ون ع  ن أس  امي الكت  ب     .22

الغن ى محم د ش رف ال دین     :، إسماعیل باشا البغدادي،عنى بتصحیحھوالفنون

.دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان:و رفعت بیلكھ الكلیسى، ط
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، أب   و بك   ر محم   د ب   ن القاس   م ب   ن بش   ار    إیض   اح الوق   ف و االبت   داء .23

-ھ ـ 1391:مطبوعات مجم ع اللغ ة العربی ة بدمش ق، ط     :،ط)328(األنباري

.م1971

رحمان بن س لیمان  ، فھد بن عبد البحوث في أصول التفسیر ومناھجھ.24

.ھـ1419:الرابعة:مكتبة التوبة، ط :الّرومي، ط

:، شمس الدین أبو عبد اهللا محم د ب ن ق ّیم الجوزی ة، تحقی ق     بدائع الفوائد.25

.م2004-ھـ1425:الثانیة:مكتبة دار البیان، ط:بشیر محمد عیون، ط 

(الف  داء  إس  ماعیل ب  ن كثی  ر الدمش  قي   ،الح  افظ أب  والبدای  ة والنھای  ة.26

دار إحی اء الت راث   :،حققھ ودقق أصولھ وعلق حواشیھ علي شیري، ط )774

.م1988-ھـ 1408العربي، األولى 

، ب د ر ال دین محم د ب ن عب د اهللا الزركش ي ،       البرھان في علوم القرآن.27

عیسى البابى -دار أحیاء الكتب العربیة:محمد أبو الفضل إبراھیم، ط :تحقیق

.م1957-ھـ 1376األولى :ط-الحلبي وشركائھ

:، ج الل ال دین الس یوطي، ط   بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة.28

.م1979-ھـ1399:الثانیة:دار الفكر، ط

، اب ن التركم اني،   ما ف ي كت اب اهللا م ن الغری ب    بیانفياألریببھجة.29

وزارة األوقاف المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة مركز الس یرة والس نة،   :ط

.م2002:القاھرة، ط

، ك ارل بروكلم ان، نقل ھ إل ى العربی ة عب د الحمی د        تاریخ األدب العربي.30

.الثالثة:جامعة الدول العربیة، ط -مصر-دار المعارف:النجار، ط 

لإلمام أبى جعفر محمد بن جریر الطبري الجزء تاریخ األمم والملوك.31

[قوبل  ت ھ  ذه الطبع  ة عل  ى النس  خة المطبوع  ة [الس  ادس  "لن ب  ری"بمطبع  ة ]

راجع ھ وص ححھ وض بطھ نخب ة م ن العلم اء       ]م 1879بمدینة لیدن ف ي س نة   

.لبنان ص-األجالء منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات بیروت 
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لإلم   ام الح   افظ، أب   ى عب   د اهللا محم   د ب   ن إس   ماعیل الت   اریخ الص   غیر.32

:البخ  اري تحقی  ق محم  ود إب  راھیم زای  د فھ  رس أحادیث  ھ یوس  ف المرعش  ي ط  

.م1986-ھـ 1406األولى :ط لبنان، –ة بیروت دار المعرف

تاریخ مدین ة دمش ق وذك ر فض لھا وتس میة م ن حلھ ا م ن األماث ل أو          .33

، الحافظ أب ي القاس م عل ي ب ن الحس ن اب ن       اجتاز بنواحیھا من واردیھا وأھلھا

، دراس   ة )ھ  ـ 571(ھب  ة اهللا ب  ن عب   د اهللا الش  افعي المع  روف ب   ابن عس  اكر     

-ھ ـ  -1419:دار الفكر  بیروت  لبنان، األول ى :وتحقیق علي شیري، ط 

.م  1998

، لإلم  ام یحی  ى ب  ن مع  ین ب  ن ع  ون الم  ري       ت  اریخ یحی  ى ب  ن مع  ین   .34

روای ة أب ى الفض ل العب اس ب ن محم د ب ن ح اتم         )ھ ـ 233(الغطفاني البغدادي

ومع  ھ م احق بك الم یحی ى ب  ن مع ین بروای ة أب  ى      )ھ ـ 271(ال دوري البغ دادي  

:یثم ب ن طھم ان، حقق ھ وعل ق علی ھ وق دم ل ھ ووض ع فھارس ھ         خالد یزید بن الھ

عبد اهللا أحمد حسن، بإش راف مكت ب الدراس ات اإلس المیة لتحقی ق الت راث، ط       

.دار القلم:

، الطب ري راجع ھ وص ححھ وض بطھ نخب ة م ن       تاریخِھ األمم والمل وك .35

.مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت ، لبنان:األجالء، ط :العلماء

،عل ق  )276(، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم اب ن قتیب ة  ل القرآنتأویل مشك.36

-ھ  ـ1423:األول  ى:دار الكت  ب العلمی  ة، ط  :إب  راھیم ش  مس ال  دین، ط  :علی  ھ

.م2002

مكتب ة دا  :بش یر عی ون ،ط  :، ابن القّیم، تحقیقالتبیان في أقسام القرآن.37

.م2004-ھـ1425:الثانیة:ر البیان؛ ط

ال دار التونس یة   :الطاھر اب ن عاش ور، ط  ، محمد ابن التحریر والتنویر.38

.م1984:للطبع ، ط 
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، عب د الب اقي ب ن عب د المجی د ب ن عب د اهللا        الترجمان عن غریب القرآن.39

مكتب ة البی ان،   :موس ى س لیمان آل إب راھیم، ط   :، دراسة وتحقیق)743(الیماني

.م1998-ھـ1419:األولى :ط

محم  د الب  دوي  .د:ی  ق، الب  ن ُدُرسْ  َتَویھ تحق تص  حیح الَفص  یح وش  رِحھِ  .40

وزارة األوق اف المجل س األعل ى    :المختون، مراجعة رمضان عب د الت واب،ط   

.م2004-ھـ1425:للشؤون اإلسالمیة، ط

لإلمام الح افظ أب ى الفض ل    تعجیل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة.41

دار الكت اب  :ط )ھ ـ 852(احمد بن عل ي ب ن حج ر العس قالني المت وفى س نة       

.-یروت لبنانب-العربي

، أب و  التعدیل والتجریح لمن خرج عنھ البخ اري ف ي الج امع الص حیح    .42

، دراس ة  )ھـ474(الولید سلیمان بن خلف بن سعد ابن أیوب الباجي المالكي 

.أحمد لبزار أستاذ بكلیة اللغة العربیة:وتحقیق 

:، تحقی   ق )816(، عل   ي ب   ن محم   د ب   ن عل   ي الجرج   اني التعریف   ات.43

.م1985-ھـ1405:دار الكتاب العربي، بیروت، ط :ري، ط إبراھیم األبیا

كتاب مناقب الص حابة ب اب   الّتعلیقات الحسان على صحیح ابن حّبان.44

ذكر عبد اهللا بن عّباس رضي اهللا عنھما، ، تألیف محمد ناص ر ال دین األلب اني    

المس   مى )ھ   ـ739(األمی   ر ع   الء ال   دین عل   ّي ب   ن بلب   ان الفارس   ي :وترتی   ب

-المملكة العربیة السعودیة-باوزیر:تقریب صحیح ابن حبان، ط اإلحسان في

.م2003-ھـ 1424:األولى:ط

:األول  ى:نش  ر مكتب  ة ال  دار بالمدین  ة،ط    :، طتفس  یر اب  ن أب  ي ح  اتم   .45

.م1988-ھـ 1408

، أثیر الدین محمد بن یوسف بن علي ب ن یوس ف   المحیطالبحرتفسیر.46

دار إحی   اء :ال   رزاق المھ   دي،طد عب   د:، تحقی   ق)745(اب   ن حیّ   ان الغرن   اطي

.م2002-1423:األولى:التراث العربي ط
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، التفسیر الصحیح موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور .47

-ھ   ـ1420:ط-المدین   ة المن   ورة-الم   آثر:د حكم   ت ب   ن بش   یر ب   ن یاس   ین ،ط 

.م1999

محم   د ش   كري أحم   د   .د:، جم   ع ودراس   ة وتحقی   ق  تفس   یر الض   حاك .48

.م1999-ھـ1419:األولى:لسالم، طدار ا:الزوایتي، ط

أبو الفداء إس ماعیل ب ن عم ر ب ن كثی ر القرش ي       تفسیر القرآن العظیم،.49

طیب  ة للنش  ر  :س  امي ب  ن محم  د س  المة، دار  :، المحق  ق)ھ  ـ774(الدمش  قي 

.م1999-ھـ 1420الثانیة :والتوزیع، ط 

، د مس   اعد ب   ن س   لیمان ب   ن ناص   ر الّتفس   یر اللٌُّغ   وي للق   رآن الك   ریم.50

.ھـ1422:األولى:دار ابن الجوزي، ط:لطّیار، طا

دار اب  ن :، مس  اعد ب  ن س  لیمان ب  ن ناص  ر الطیّ  ار، ط  تفس  یر ج  زء ع  مَّ .51

.ھـ1423:الثالثة:الجوزي، ط

:دار الكت   ب العلمی   ة، س   نة  :، اب   ن قتیب   ة، ط تفس   یر غری   ب الق   رآن  .52

.م1978-ھـ1398

عبد الرحمن ، الحافظ أبى محمد تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعدیل.53

المت وفى  (بن أبى حاتم محمد بن إدریس ب ن المن ذر التمیم ي الحنظل ي ال رازي      

وع  ن ]278تح  ت رق  م  [ع  ن النس  خة المحفوظ  ة ف  ي ك  وپریلى     )ھ  ـ327

وع  ن النس  خة  ]1427تح  ت رق  م  [النس  خة لمحفوظ  ة ف  ي مكتب  ة م  راد م  ال    

األول ى  الطبع ة ]892تح ت رق م   [المحفوظة في مكتبة دار الكت ب المص ریة   

دار إحی اء  :بحی در آب اد ال دكن، ط    -بمطبعة مجلس دائ رة المع ارف العثمانی ة    

.م1952-ھـ 1271الھند سنة -التراث العربي بیروت 

:خلی ل م أمون ش یحا، ط    :، ابن حج ر العس قالني، ت   تقریب التھذیب.54

.م، بیروت لبنان1997-ھـ1417الثانیة :دار المعرفة، ط 
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م الح افظ ش ھاب ال دین أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر         لإلم ا تھذیب التھذیب.55

:دار الفك    ر للطباع    ة والنش    ر والتوزی    ع، ط  :، ط )ھ    ـ528(العس    قالني 

.م1984-ھـ 1404:األولى

للح  افظ الم  تقن جم  ال ال  دین أب  ي    تھ  ذیب الكم  ال ف  ي أس  ماء الرج  ال   .56

حققھ، وضبطھ نصھ، وعلق علی ھ ال دكتور   )ھـ742(الحجاج یوسف المزي 

اد معروف أستاذ ورئیس قسم الت اریخ بكلی ة اآلداب جامع ة بغ داد، ط     بشار عو

.م1985-ھـ1406:مؤسسة الرسالة، ط :

، أب و منص ور محم د ب ن أحم د األزھ ري، إش راف محم د         تھذیب اللغة.57

األس تاذة  :عوض مرعب، عّلق علیھ ا عم ر س المي، عب د الك ریم حام د، تق دیم       

-ھ ـ 1421:األول ى :اث العرب ي، ط دار إحی اء الت ر  :فاطمة محمد أص الن، ط 

.م2001

، محمد بن جریر ب ن یزی د ب ن كثی ر ب ن      جامع البیان في تأویل القرآن.58

محمود شاكر مع أخیھ أحم د ش اكر،   :غالب اآلملي أبو جعفر الطبري ، تحقیق

.م2000-ھـ 1420األولى ، :مؤسسة الرسالة، ط :ط 

دار :البغ  ا، ط مص  طفى دی  ب :، البخ  اري، تحقی  ق الج  امع الص  حیح.59

.م1992-ھـ1412:األولى :الھدى ، الجزائر، ط 

، اب ن كثی ر، وث ق أص ولھ     جامع المسانید والسُّنن الھادي ألقوم السنن.60

-ھ  ـ 1415:دار الفك  ر، ط:عب  د المعط  ي أم  ین قلعج  ي، ط.د:وخَّ  رج أحادث  ھ

.م1994

، ألب  ي عب  د اهللا محم  د ب  ن أحم  د األنص  اري      الج  امع ألحك  ام الق  رآن  .61

1985-ھ ـ  1405دار إحیاء التراث العربي بیروت ،لبن ان،  :قرطبي، طال

.م

:، الخطی  ب البغ  دادي، تحقی  ق الج  امع ألخ  الق ال  راوي وآداب الس  امع .62

.ھـ1403:مكتبة المعارف، الریاض، ط:محمود الطحان، ط
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، حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغ واص ف ي أوھ ام الخ واص    .63

:األول   ى :ط -الق   اھرة-مطبع   ة األمان   ة :طأحم   د ط   ھ حس   انین، .د:تحقی   ق

.م1990-ھـ1411

الھیئة المصریة :محمد علي النجار، ط:، ابن جّني، تحقیقالخصائص.64

.م1986-ھـ1406:الثالثة:العامة للكتاب، ط

وزارة :، محم د الم الكي،ط  دراسة الطبري للمعنى من خ الل تفس یره  .65

.م1996-ھـ1417:ة، طالمملكة المغربی-األوقاف والشؤون اإلسالمیة

، أبو محمد القاسم بن علي ب ن محم د   درة الغواص في أوھام الخواص.66

مؤسس  ة الكت  ب  :عرف  ات مطرج  ي، ط  :، ت)ھ  ـ516(ب  ن عثم  ان الحری  ري 

.م1998-ھـ 1418:األولي :الثقافیة، ط 

:دار الجی  ل، ط:، ش  رح د یوس  ف ش ك  ري فریح  ات،ط  دوان األعشَ  ى.67

.م2005ھـ1425

دار :مھ دي محم د ناص ر ال دین، ط    :، شرحھ وفدم لھةدیوان جمیل بثین.68

.م1993-ھـ1413:الثانیة:الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ط

دار -مھ دي محم د ناص ر ال دین    :، شرحھ وقّدم ل ھ دیوان طرفة بن العبد.69

.م2002-ھـ1423:الثالثة:ط-الكتب العلمیة

د ، للس   یروح المع   اني ف   ي تفس   یر الق   رآن الك   ریم و الس   بع المث   اني .70

.-بیروت-دار إحیاء التراث العربي:محمود اآللوسي، ط

أحم د محم د   :تحقیق وشرح،)204(، محمد بن إدریس الشافعيالرسالة.71

.م1939-ھـ1358:شاكر،ط

، أبا داود سلیمان بن األشعث السجس تاني،  سؤاالت، أبي عبید اآلجري.72

ھ   ـ 1418األول   ى :ط -لبن   ان -مؤسس   ة الری   ان، بی   روت  :اآلج   ري، ط 

.م1997
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مكتبة المعارف للنشر والتوزی ع ،  :، األلباني ، ط السلسلة الصحیحة.73

.م1995-ھـ 1415:ط 

،حك م  )ھ ـ 273(، أبو عبد اهللا محمد بن یزی د القزوین ي  سنن ابن ماجھ.74

مش ھور ب ن حس ن آل س لمان،     :األلب اني، اعتن ى ب ھ    :على أحادیثھ وعلق علیھ

.األولى:مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ، ط:ط

، للح  افظ أب  ي داود س  لیمان ب  ن األش  عت السجس  تاني      س  نن أب  ي داود .75

.م1998-ھـ 1419:األولى :، دار ابن حزم، ط )ھـ275(األزدي

، للح  افظ أب  ي داود س  لیمان ب  ن األش  عت السجس  تاني      س  نن أب  ي داود .76

.م1998-ھـ 1419:األولى :، دار ابن حزم، ط )ھـ275(األزدي

ذي أب و عیس ى محم د ب ن عیس ى ب ن س ورة حق ق         الّترم  سنن الّترمّذي.77

، حق ق  3محمد فؤاد عبد الباقي، ج:، حقق منھ2،ج1أحمد محّمد شاكر ج:منھ

:األول  ى :ط -بی  روت-دار الفك  ر:، ط 5، ج4كم  ال یوس  ف الح  وت، ج:من  ھ

.م1988-ھـ1408

(، أب  و عیس  ى محم  د ب  ن عیس  ى ب  ن س  ورة الترم  ذي      س  نن الترم  ذي .78

مش ھور ب ن   :األلب اني، اعتن ى ب ھ    :دیث ھ وعل ق علی ھ   ،  حكم عل ى أحا )ھـ279

.األولى:مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ، ط:حسن آل سلمان، ط

لإلم   ام الح   افظ عب   د اهللا ب   ن عب   د ال   رحمن ال   ّدارّمي  س   نن ال   ّدارّمي،.79

-ه1419الثانی  ة :ط-دار الكت  اب العرب  ي -، )م869-ھ  ـ255:ت(الس  مرقندي

.و خالد الّسبع العلميفواز أحمد زمرلي:تحقیق-م1998

، أب    وبكر أحم    د ب    ن الحس    ین ب    ن عل    ي   الس    نن الكب    رى للبیھق    ي .80

.دار الفكر:، ط )ھـ458(البیھقي

دكت ور  :أبو عبد الرحمن أحمد بن ش عیب النس ائي، ت  ،السنن الكبرى.81

عبد الغفار سلیمان البنداري، وسید كسروي حسن، دار الكت ب العلمی ة بی روت    

.م1991-ھـ 1411االولى :ط -لبنان–
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، اإلم  ام ش  مس ال  دین محم  د ب  ن أحم  د ب  ن عثم  ان  س  یر أع  الم الن  بالء.82

:ش عیب االرن ؤوط ، ط   :، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ)ھـ748(الذھبي

.م1993-ھـ 1413:التاسعة:، ط-بیروت -مؤسسة الرسالة

سّ ان  ح:، إعتنى ب ھ  )ھـ748(شمس الدین الذھبي ِسَیُر َأعالم النُّبالء،.83

.م2004-ھـ1425:ط -لبنان-بیت األفكار الدَّولّیة:عبد المّنان، ط 

دار :مص  طفى دی  ب البغ  ا، ط  :، البخ  اري، تحقی  ق ص  حیح البخ  اري.84

.م1992ھـ1412:األولى :الھدى ، الجزائر، ط 

المكت  ب :، محم  د ناص  ر ال  دین، ،ط ص  حیح الج  امع الص  غیر وزیادت  ھ  .85

.م1988-ـ ھ1408:الثالثة :اإلسالمي، ط

:األول     ى :دار المغن     ي، دار اب     ن ح     زم، ط :، ط ص     حیح مس     لم.86

.م1998-ھـ 1419

دار األدب :، عب د ال رحمن رأف ت الباش ا، ط     صور م ن حی اة الت ابعین   .87

.م1997:الخامسة عشر:اإلسالمي، ط 

:، ت  اج ال  دین عب  د الوھ  اب الس  بكي،تحقیق    طبق  ات الش  افعیة الكب  رى  .88

فیص ل عیس ى الب ابي الحلب ي،     :الفتاح الحلو، طمحمود محمد الطناحي ؛ عبد 

.م1964-ھـ 1383:األولى:ط –القاھرة -مصر 

محم  د ب  ن :، ھذب  ھ)ھ  ـ771(، أب  و إس  حاق الش  یرازي طبق  ات الفقھ  اء.89

دار الرائ   د :إحس   ان عب   اس، ط :ج   الل ال   دین المك   رم، اب   ن منظور،تحقی   ق 

.م1970:األولى:ط -لبنان–العربي، بیروت 

دار ص  ادر، :إحس  ان عب  اس، ط  :، اب  ن س  عد، ت  ت الكب  رىالطبق  ا.90

.بیروت لبنان

محم  د أب  و :ألب  ي بك  ر الزبی  دي، تحقی  ق طبق  ات النح  ویین واللغ  ویین، .91

.-مصر-الخانجي الكتبي:الفضل إبراھیم،ط 
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س  لیمان ب  ن :تحقی  ق، أحم  د ب  ن محم  د األدرن  وي، طبق  ات المفس  رین.92

:األول  ى:ط–دین  ة المن  ورة  الم-مكتب  ة العل  وم والحك  م   :ص  الح الخ  زي، ط  

.م1997-ھـ 1417

، الحافظ شمس الدین بن علي ب ن أحم د ال داودي، ط    طبقات المفسرین.93

.ھـ1403:األولى:، ط -بیروت لبنان-دار الكتب العلمیة:

عل ي محم د عم ر،    :، جالل ال دین الس یوطي، تحقی ق   طبقات المفسرین.94

.ھـ1396:مكتبة وھبة،القاھرة،ط األولى:ط

، محمّ  د أحم  د أب  و  د اهللا ب  ن عبّ  اس حب  ر األم  ة وترجم  ان الق  رآن   عب  .95

.م1992-ھـ1412األولى :دار الجیل، بیروت لبنان، ط:النصر، ط 

:ع  ادل حس  ن عل  ي، ط  :د حیات  ُھ و تفس  یُره،  عب  د اهللا ب  ن عبّ  اس .96

.م2005-ھـ 1426:الثانیة :مؤسسة المختار، ط 

عب د  :حج ر العس قالني، تحقی ق   ، الحافظ اب ن  العجاب في بیان األسباب.97

.م1997:األولى:الدمام، ط -دار ابن الجوزي:الحكیم محمد األنیس، ط 

لجن  ة الت  ألیف والترجم  ة  :، اب  ن عب  د رب  ھ األندلس  ي، ط   العق  د الفری  د .98

.م1940-ھـ 1359:والنشر، ط 

دار الكت ب  :ط، ، أبو الطی ب ش مس الح ق العظ یم آب ادي     المعبودعون.99

.العلمیة

:، ابن الجزري، نش ر برجستراس ر،ط   لنھایة في طبقات القراءغایة ا.100

.ھـ1402الثالثة، :ط-بیروت-دار الكتب العلمیة

دار :، تحقیق د حمدي الشیخ، طغریب القرآن الكریم في لغات العرب.101

.م2005:الیقین، ط

غریب القرآن في شعر العرب ، سؤاالت نافع بن األزرق إلى عبد اهللا .102

مؤسس ة الكت ب   :ط:عبد الرحیم و أحمد نصر اهللا وس موه ، محمد بنبن عباس

.الثقافیة
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محم د عل ي ص بیح    :طقاموس ، محمد الصادق عرجون، غریب القرآن.103

.م1980-ھـ 1400:وأوالده، بمصر، ط

محم د  :،تحقی ق )224(، أب و عبی د، القاس م ب ن س الم      الغریب المص نف .104

:األول    ى:طدار س    حنون، نش    ر المجم    ع التونس    ي، :المخت    ار العبی    دي، ط

.ھـ1416

، اب  ن حج  ر العس  قالني، ق  دم ل  ھ ورت  ب أحادیث  ھ ف  ؤاد عب  د ف تح الب  اري .105

.م1998:دار الحدیث، ط:الباقي،ط

،)ھ   ـ1250(، محم   د ب   ن عل   ي ب   ن محم   د الش   وكاني     الق   دیرف   تح.106

.م1005:الثالثة:دار الوفاء، ط:عبد الرحمن عمیرة،ط.د:تحقیق

.326م ،ص1989:األنیس ، ط:، محمد أمین طفجر اإلسالم.107

م ن كت اب الس ید    :،  أبو ھالل العسكري ، ومعھ ج زءا الفروق اللغویة.108

مؤسس ة النش ر اإلس المي التابع ة لجماع ة المدرس ین       :نور ال دین الجزائ ري ط  

.م2000-ھـ1421:األولى:بقم، ط

، للن  دیم أب  و الف  رج محم  د ب  ن اب  ى یعق  وب اس  حق المع  روف الفھرس  ت.109

.م1978-ھـ 1398:دار المعرفة، ط:بالوراق، ط 

-ھـ1424:الثانیة:مكتبة، مصر، ط:،للعالمة المناوي،نشرفیض القدیر.110

.م2003

لإلمام شمس ال دین  الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة،.111

، وحاش یتھ لإلم ام   )ھ ـ 748(أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن الذھبي الدمشقي 

841(س بط اب ن العجم ي الحلب ي     برھان الدین أبي الوف اء إب راھیم ب ن محم د     

رحمھما اهللا تعالى قابلھما بأصل مؤلفیھما وقدم لھما وعلق علیھم ا وخ رج   )ھـ

دار القبل ة للثقاف ة   :محمد عوامة، أحم د محم د نم ر الخطی ب، ط     :نصوصھما

:ج   دة، ط–المملك   ة العربی   ة الس   عودیة  -اإلس   المیة مؤسس   ة عل   وم الق   رآن   

.م   1992-ھـ 1413:األولى
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، عّز الدین، أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن الكامل في التاریخ.112

دار :ط-خلی ل م أمون ش یخا   :،ت)ھ ـ 630(عبد الكریم بن عبد الواح د ب ن األثی ر   

.م2002-ھـ 1422:األولى:المعرفة، ط

لإلم ام الح افظ أب ي أحم د عب د اهللا ب ن ع دي        الكامل في ضعفاء الرجال.113

الثالث ة  :ولى تحقیق ال دكتور س ھیل زك ار، ط   األ:،  ط )ھـ365(الجرجاني 

الثالث ة دار الفك ر   :قرأھا ودققھا على المخطوطات یحیى مخت ار غ زاوي ، ط  

الثانی   ة :م، ط 1984-ھ   ـ 1404األول   ى :للطباع   ة والنش   ر والتوزی   ع ط  

.الثالثة منقحة وبھا تعلیقات وزیادات كثیرة:م،  ط1985-ھـ 1405

محمد أحم د  .د:ت)ھـ285(محّمد بن یزید المبّرد، أبو العّباس الكامل.114

.م1997ھـ ـ 1418الثالثة :مؤسسة الرسالة، ط :الدالي، ط 

، الح  افظ أب  ى عب  د اهللا محم  د ب  ن إس  ماعیل ب  ن     كت  اب الت  اریخ الكبی  ر .115

.ازھر–محمد -)ھـ256(إبراھیم الجعفي 

، أب و  ینكتاب التنبیھ على األسباب التى أوجبت االختالف بین المس لم .116

د أحمد حسن كحی ل؛ و د  :محمد عبد اهللا بن محمد بن السید البطلیوسي، تحقیق

.م1982-ھـ1402:الثانیة:دار المریخ، ط:حمزة عبد اهللا النشرتي، ط 

لإلمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي ح اتم التمیم ي   كتاب الثقات.117

الھندی ة تح ت مراقب ة    بإعان ة وزارة للحكوم ة العالی ة   :، ط )ھـ 354(البستي 

األول  ى :ال دكتور محم  د عب  د المعی  د خ  ان م  دیر دائ  رة المع  ارف العثمانی  ة، ط  

-ھ ـ  1393بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحی در آب اد ال دكن الھن د     

.م1973

الص  غیر لإلم  ام الح  افظ محم  د ب  ن إس  ماعیل البخ  اري  كت  اب الض  عفاء.118

لإلم  ام أحم  د ب  ن لض  عفاء والمت  روكینكت  اب اویلی  ھ )ھ  ـ256(المت  وفى س  نة 

تحقی ق محم د إب راھیم زای د دار المعرف ة      )ھ ـ 303(علي بن شعیب النسائي 
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-م دار المعرف   ة للطباع   ة 1986-ه 1406األول   ى :لبن   ان، ط –بی   روت 

.لبنان–بیروت 

، الحافظ أبي جعف ر محم د ب ن عم رو ب ن موس ى       كتاب الضعفاء الكبیر.119

:ال دكتور عب د المعط ى أم ین قلعج ي، ط     :حققھ ووثقھ بن حماد العقیلي المكي

الثانی ة  :منشورات محمد علي بیضون، ط .لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت 

.م1998-ه 1418

، حقق  ھ وق  دم ل   ھ   )ھ  ـ 435(ألب  ي نع  یم األص   بھاني  كت  اب الض  عفاء  .120

.دار الثقافة الدار البیضاء المغرب:الدكتور فاروق حمادة، ط 

(لإلمام أحمد ب ن عل ى ب ن ش عیب النس ائي     ضعفاء والمتروكینكتاب ال.121

ط -لبن ان –دار المعرف ة بی روت   :، تحقیق محمود إبراھیم زاید، ط )ھـ303

.م1986-ھـ 1406األولى 

:األول  ى:دار إحی  اء الت  راث العرب  ي، ط  :للف  ر اھ  دي، طكت  اب الع  ین.122

.م2001-ھـ1421

ح افظ أب و عب د اهللا محم د ب ن      الكتاب الكن ى ج زء م ن الت اریخ الكبی ر،     .123

جمیع  ة :األول  ى ط :،  ط )ھ  ـ256(إس  ماعیل ب  ن إب  راھیم الجعف  ي البخ  اري 

دائرة المع ارف العثمانی ة بعاص مة الدول ة االص فیة حی در آب اد ال دكن ال زال ت          

.1360شموس أفادتھا بازغة وبدور إفاضاتھا طالعة إلى آخر الزمن سنة 

مرك  ز ص  الح عب  د اهللا كام  ل   :،طالعلمی  ةالجامعی  ةالرس  ائلكش  اف.124

.لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزھر

تألیف برھان ال دین الحلب ي   الكشف الحثیث عمن رمي بوضع الحدیث.125

ع  الم الكت  ب مكتب  ة  :، حقق  ھ وعل  ق علی  ھ ص  بحي الس  امرائي، ط  )ھ  ـ841(

.م1987-ھـ 1407األولي :النھضة العربیة، ط 

، محم د ب ن عب د اهللا الش ھیر     ن ون كشف الظنون عن أسامي الكتب والف.126

.لبنان بیروت-دار إحیاء التراث العربي:بحاجي خلیفة، ط 
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:محم  د ب  ن مك  رم ب  ن منظ  ور األفریق  ي المص  ري، دارلس  ان الع  رب، .127

.صادر، بیروت

محم د ف ؤاد س زكین،    :تعلی ق ، أبو عبیدة معم ر ب ن الثن ي ،   مجاز القرآن.128

.م1981-ھـ1401:الثانیة:مؤسسة الرسالة، ط:ط

لإلمام الحافظ محمد المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین.129

تحقیق محمود إبراھیم )ھـ354(بن حبان بن احمد أبى حاتم التمیمي البستي 

.زاید

، اعتن ى  )ھ ـ 728(، تقي الدین أحمد بن تیمیة الحرانيمجموع الفتاوى.130

:الثالث  ة:ء، طدار الوف  ا:ع  امر الج  زار وأن  ور الب  از، ط  :ب  ھ وخ  رج أحادیث  ھ

.م2005ھـ1426

ط ھ  :، تحقی ق )606(محم د ب ن عم ر ب ن الحس ین ال رازي      المحصول، .131

:جامع   ة اإلم   ام محم   د ب   ن س   عود اإلس   المیة، ط:ج   ابر فی   اض العل   واني، ط

.ھـ1400:األولى

، )721(، محم د ب ن أب ي بك ر ب ن عب د الق ادر ال رازي        الص حاح مختار.132

.تمكتبة لبنان، بیرو:محمود خاطر، ط:تحقیق

:ط، ، أب و الحس ن عل ي ب ن إس ماعیل، المع روف اب ن س یده        المخصص.133

.دار الفكر

، أحم  د ب  ن محم  د الس  مرقندي،   الم  دخل لعل  م تفس  یر كت  اب اهللا تع  الى  .134

.ھـ1408:األولى :دار القلم، ط:صفوان داوودي، ط:تحقیق

إجن تس جول د تس ھر، ترجم ة     :، للمستش رق مذاھب التفس یر اإلس المي  .135

.م1955-ھـ1374:جار، مطبعة السنة المحمدیةعبد الحلیم الن.د

، لألم ام اب ن قدام ة الحنبل ي،     مذكرة أص ول الفق ھ عل ى روض ة الن اظر     .136

دار :أب  ي حف  ص س  امي العرب  ي،ط:محم  د األم  ین الش  نقیطي، تحقی  ق:ت  ألیف

.م1999-ھـ1419:األولى:الیقین، ط
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ي ، ج الل ال دین عب د ال رحمن ب ن أب       المزھر في علوم اللغ ة وأنواعھ ا  .137

دار الكت ب العلمی ة،   :فؤاد علي منصور،ط :، تصحیح)ھـ911(بكر السیوطي

.م1998-ھـ1418:األولى:ط

أب  و عب  د اهللا محمّ  د ب  ن عب  د اهللا الح  اكم   المس  تدرك عل  ى الصّ  حیحین،  .138

:ط مص   طفي عب   د الق   ادر عط   ا،:م   ع تض   مینات ال   ّذھبي، تالنیس   ابوري،

.م1990-ھـ1411:األولى :ط -بیروت-دارالكتب العلمیة

أحم د محمّ د   :، حق ق من ھ  )ھ ـ 241(، أحمد بن محمّ د ب ن حنب ل   الُمسَند .139

:ط -الق اھرة -دار الح دیث :حمزة أحم د ال زین، ط   :شاكر ثمانیة أجزاء وأتمھ

.م1992-ھـ1412:األولى 

، للحافظ عبد اهللا بن محم د ب ن أب ي ش یبة اب راھیم ب ن عثم ان        المصنف.140

عل ق علی ھ االس تاذ    ،)ھ ـ 235(ك وفي العبس ي   ابن أبي بسكر بن أب ي ش یبة ال  

مكت   ب الدراس   ات  :س   عید اللح   ام االش   راف الفن   ي والمراجع   ة والتص   حیح     

.دار الفكر:والبحوث في دار الفكر، ط

أب   و الحس  ن س   عید ب   ن مس  عدة المجاش   عي البص   ري   الق   رآن،مع  اني .141

دار :إب  راھیم ش  مس ال  دین، ط :، تق  دیم )210(المع  روف ب  األخفش األوس  ط 

.م2002-1423:الكتب العلمیة 

محم    د عل    ي :، تحقی    ق)338(، أب    و جعف    ر النح    اسمع    اني الق    رآن.142

.ھـ1409:األولى:جامعة أم القرى، ط:الصابوني،ط

، ی  اقوت الحم  وي  معج  م األدب  اء إرش  اد األری  ب إل  ى معرف  ة األدی  ب      .143

.م1993:األولى :دار الغرب األسالمي، ط :الرومي، ط 

، س   لیمان م2002ر الج   اھلي حتّ   ى س   نة  معج   م األدب   اء م   ن العص    .144

.م2003:األولى:دار الكتب العلمیة، ط :الجبوري، ط
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