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حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،سيدان َّ

إىل يوم الدين ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات0

الشكر والفضل أوال هلل الذي أمدين ابلعون ،والتوفيق ،والتيسري إلكمال هذا البحث فله احلمد أوالً وآخراً وإ ّن ِمن شكر
ـاس".1
هللا تعاىل أيضاً إسداء الشكر إىل أهله؛ فقد قال رسول هللا" :الَ يَ ْشـ ُك ُر هللا َم ْـن الَ يَ ْشـ ُك ُر النَّ َ
حيث أتقدم ابلشكر لكل األستاذة واملشرفني أبكادميية تفسري الذين مل أيلوا جهداً يف املساعدة ،واالضاءات اليت أضاءت
لنا الطريق ،ويف مقدمتهم أستاذي املشرف على الرسالة فضيلة الدكتور عصام عبد املوىل الذي مل يدَّخر جهداً ومل يبخل
علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة اليت كانت لنا عوانً يف إمتام البحث فله من هللا األجر ومين كل تقدير حفظه هللا ومتّعه
ابلصحة والعافية ونفع بعلومه.
والشكر أيضا إىل االخوة املشرفني على املستوى األول برانمج ابن كثري األستاذ عبد اللطيف عمر واألستاذ خالد العلي
واألستاذ رأفت حسن العيسى فجزاهم هللا عنا خري اجلزاء.

 /1سنن الرتمذي )۲٥( ،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا )۳٥( ،ابب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك ،حديث رقم ( ،)۱٩٥٤ص
 ،٤٤٥واحلديث صححه األلباين.
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التفسري يف عصر التابعني
حبث تكميلي ملتطلبات مقرر البحث العملي

اعداد الطالبة هيفاء علي الصديق
اشراف الدكتور عصام عبد املوىل

ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة إللقاء الضوء على التفسري يف عصر التابعني وقد توصل الباحث إىل:
ويذرون وي ّذرون من القول يف التفسري بغري علم.
أن التابعني كانوا يعظمون شأن القرآن ْ
وأن عصرهم من أفضل العصور بعد عصر النيب ﷺ وصحبه الكرام وهو عصر االحتجاج اللغوي.
وأن أقواهلم يف التفسري ال تكون حجة إذا اختلفوا ،فال يكون قول بعضهم حجة على بعض وال على من بعدهم .أما إذا
أمجعوا على الشيء فال يراتب يف كونه حجة.
وأن غالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع اىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد.
وأنه نشأت يف عصرهم مدارس لتعليم التفسري من كبار الصحابة رضوان هللا عليهم.

د

• التمهيد
احلمد هلل رب السماوات واألرض ومن فيهن والصالة والسالم على خامت النبيني ،وأشرف املرسلني نبينا حممد وعلي آله
وصحبه أمجعني ومن اتبعهم إبحسان ايل يوم الدين.
أما بعد:
علم التفسري من أشرف وأجل العلوم ألنه متعلق ابلقرآن العظيم ،الذي هو كالم احلي القيوم ،فمن استمسك به ُهدي،

صرف عنه ضل ،وختبط يف ظلمات ال منتهى هلا من فوضى االخالق وتنازع األهواء ،فكان
ومن اهتدى بنوره رشد ،ومن ُ
صلوات هللا وسالمه عليه يبلغه لصحابته –وهم عرب ُخلَّص -فيفهمونه بسليقتهم ،وإذا التبس عليهم فهم آية من اآلايت
سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنها .وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يـُ َف ِّس ُر هلم بعض اآلايت .وحرص
الصحابة على تلقي القرآن الكرمي من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وحفظه وفهمه ،وكان ذلك شرفًا هلم .استمر

الصحابة يتناقلون معاين القرآن وتفسري بعض آايته على تفاوت فيما بينهم ،لتفاوت قدرهتم على الفهم ،وتفاوت مالزمتهم
لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وتناقل عنهم ذلك تالميذهم من التابعني .واليكم حبثي املتواضع املتعلق هبذا العلم
العظيم ،بعنوان التفسري يف عصر التابعني ،سائلة املوىل القدير السداد والتوفيق والقبول.
• مشكلة البحث
سيناول هذا البحث ويوضح:
 .1ما هو مسلك التابعي يف التفسري؟
 .2ما حكم تفسري التابعي وفيم يرجع اخلالف بينهم؟
 .3ما هي أهم املدارس اليت نشأت يف عصر التابعني ،وهل ختتلف خصائص كل مدرسة؟
• أمهية البحث
• البحث متعلق أبشرف العلوم وهو تفسري كالم هللا.
• املتمسك هبذا العلم يرث النيب صلى هللا عليه وسلم يف أعظم ما يرثه االنسان وهو القرآن.
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• علم التفسري تُعرف من خالله معاين القرآن الكرمي ،اليت تساعد املسلم علي االهتداء للعمل الصاحل ،ونيل رضى هللا
سبحانه وتعاىل ،والفوز ابجلنان.
• البحث متعلق خبري القرون بعد قرن رسول هللا وأصحابه الغر امليامني ،فأقوال السلف أنفع من أقوال املتأخرين يف مجيع
علوم الدين.
• علم التفسري يبني للمسلم احلق من الباطل ويعني يف الوصول إىل معاين اآلايت ،ودالالهتا احلقيقية ،وتفسري التابعني هو
األنسب ليكون اجلسر الذي يقق ذلك؛ ألنه من أفضل التفسري.
• أهداف البحث
• الوصول ملفهوم التفسري والتابعي وعصر التابعني
• الوصول لتفسري التابعي وطريقة تعامله مع النص القرآين من خالل معرفة أمهية ومصادر وحجية تفسريه وطرق تلقيه
للتفسري وتوضيح نوع االختالف بينهم
• إلقاء الضوء على اهم املدارس اليت نشأت يف عصر التابعني
• منهجية كتابة البحث
وقد سرت يف كتابة البحث وفق ما يلي:
أوال :عزو آايت القرآن يف املنت وليس احلاشية.
اثنيا :كتابة اآلايت واألحاديث ابللون األخضر
اثلثا :كتابة أمساء املباحث واملطالب خبط أكرب أسود عريض
رابعا :كتابة اهلوامش والتعليقات أسفل الصفحة
خامسا :أرقام احلواشي ليست متسلسلة بل مستقلة لكل صفحة
سادسا :كتابة اسم املرجع ابللون األسود يف احلاشية
• خطة البحث
يتكون هذا البحث من مقدمة وحتتوي على التمهيد ومشكلة الدراسة وامهيتها وأهدافها ومنهجية الدراسة وخطة البحث
وثالثة مباحث وخامتة.
املبحث األول :مفهوم التفسري يف عصر التابعني ،ويتكون من مطلبني:
املطلب األول :مفهوم التفسري وحتته مسائل:
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أوال :تعريف التفسري لغة.
اثنيا :التفسري اصطالحا.
اثلثا :املراحل اليت مر هبا التفسري.
املطلب الثاين :تعريف ابلتابعي وعصر التابعني وحتته مسائل:
أوال :تعريف التابعي.
اثنيا :فضل التابعي.
اثلثا :تعامله مع النص القرآين.
رابعا :عصر التابعني.
املبحث الثاين بعنوان :تفسري التابعي ،ويتكون من مطلبني:
املطلب األول :مسلك التابعي يف التفسري وحتته مسائل:
أوال :طرق التابعني يف تعلم القرآن.
اثنيا :مصادرهم يف التفسري.
اثلثا :أمهية تفسريهم.
رابعا :حكم وحجية تفسريهم.
خامسا :تنبيهات حول تفسريهم.
املطلب الثاين :االختالف بني التابعني يف التفسري.
املبحث الثالث :أهم املدارس يف عصر التفسري ،ويتكون من مطلبني:
املطلب األول :تقسيمات هذه املدارس.
املطلب الثاين :أهم املدارس التفسريية وحتته مسائل:
أوال :مدرسة التفسري مبكة.
اثنيا :مدرسة التفسري ابملدينة.
اثلثا :مدرسة التفسري ابلعراق.
رابعا :التفسري ابلبصرة.
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املبحث األول
مفهوم التفسري يف عصر التابعني
القرآن الكرمي هو مصدر التشريع األول لألمة احملمدية ،وعلى فقه معناه ومعرفة أسراره والعمل مبا فيه تتوقف سعادهتا .وال
مجيعا يف فهم ألفاظه وعباراته مع وضوح بيانه وتفصيل آايته ،فإن تفاوت اإلدراك بينهم أمر ال مراء فيه
يستوي الناس ً

لذلك نشأ علم التفسري .فما معين التفسري؟

املطلب األول
مفهوم التفسري
أوال تعريف التفسري لغة واصطالحا:
التفسري لغة
قال اجلرجاين :التفسري يف األصل هو الكشف ،واإلظهار ،ويف الشرع :توضيح معىن اآلية ،وشأهنا،
وقصتها ،والسبب الذي نزلت فيه ،بلفظ يدل عليه دالل ًة ظاهرة.1

ويقول الراغب[ 2ال َف ْس ُر :إظهار املعىن املعقول ،ومنه قيل ملا ينبئ عنه البول :تَـ ْف ِسَرة ،ومسّي هبا قارورة املاء] 3والتَّـ ْف ِسريُ يف
ِ
ِ
الرؤاي
خيتص مبفردات األلفاظ وغريبها ،وفيما ّ
املبالغة كالفسر ،والتَّـ ْفس ُري قد يقال فيما ّ
خيتص ابلتأويل ،وهلذا يقال :تَـ ْفسريُ ّ
َح َس َن تَـ ْف ِسرياً {[الفرقان.]33 /
وأتويلها .قال تعاىل }:وأ ْ

استَـ ْف َس ْرتُهُ كذا ،أي
وقال اجلوهري يف الصحاح ال َف ْس ُر :البيا ُن .وقد فَ َس ْر ُ
ت الشيء أفسره ابلكسر فسرا .والتفسري مثله .و ْ
سألته أن يـُ َف ِّسَرهُ يل .وال َف ْس ُر :نظر الطبيب إىل املاء ،وكذلك التَـ ْف ِسَرةُ ،وأظنُّه مولدا.٤
إذاً التفسري هو كشف وإظهار وتبيني وايضاح معاين املفردات وغريبها ،وقد يتبادر سؤال ايل األذهان

 1كتاب التعريفات املؤلف :علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف816 :هـ) احملقق :ضبطه وصححه إبشراف مجاعة من
العلماء الناشر :دار الكتب العلمية بريوت -لبنان الطبعة :األوىل 1٤03هـ 1٩83-م ()63/1
 2املفردات يف غريب القرآن املؤلف :أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين (املتوىف٥02 :هـ) احملقق :صفوان عدانن
الداودي الناشر :دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بريوت الطبعة :األوىل  1٤12 -هـ ()636
 3ما بني [] نقله الزركشي يف الربهان .1٤8 /2
 4الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية املؤلف :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف3٩3 :هـ) حتقيق :أمحد عبد الغفور
عطار الناشر :دار العلم للماليني  -بريوت الطبعة :الرابعة  1٤07هـ  1٩87 -م ()781/2

4

هل التفسري والتأويل مها شيء واحد؟ أي هلما نفس املعىن؟
اختلف العلماء :هل التّفسري والتّأويل مبعىن واحد ،أم خيتلفان؟
املفسرين املتق ّدمني .وذهب قوم مييلون إىل الفقه إىل
"فذهب قوم مييلون إىل العربية إىل أهنما مبعىن واحد ،وهذا قول مجهور ّ
اختالفهما ،فقالوا :التفسري :إخراج الشيء من مقام اخلفاء إىل مقام التّجلّي .والتأويل :نقل الكالم عن وضعه فيما يتاج
يف إثباته إىل دليل لواله ما ترك ظاهر اللفظ ،فهو مأخوذ من قولك :آل الشيء إىل كذا ،أي :صار إليه."1
اثنيا التفسري اصطالحا
املفسرين" ،علم يبحث فيه عن القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية .
ويف اصطالح ّ

وقيل :علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه املتعلقة ابأللفاظ واملتعلقة

ابألحكام ."2وقال الزركشي" :علم يفهم به كتاب هللا تعاىل املنزل على نبيه حممد صلّى هللا عليه وسلّم ،وبيان معانيه
3
عرف التفسري بتعاريف كثرية كلّها تقريبيّة ليست جامعة وال مانعة؛ وذلك
واستخراج أحكامه وحكمه" 0ونالحظ انه قد ّ

لدخول كثري من العلوم والقيود يف ماهيّته على آراء ،وخروجها يف آراء أخرى ،فيختلف املفهوم على هذا سعة وضيقا.

عرفه به أبو حيّان األندلسي يف تفسريه البحر احمليط حيث قال" :هو علم يبحث عن كيفية
لعل أقرب التعاريف هو ما ّ
و ّ
وتتمات لذلك
النطق أبلفاظ القرآن ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب ّ

0فقولنا علم هو جنس يشمل سائر العلوم .وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن هذا هو علم القراءات .وقولنا
ومدلوالهتا ،أي مدلوالت تلك األلفاظ ،وهذا هو علم اللغة الذي يتاج إليه ِيف هذا العلم .وقولنا وأحكامها اإلفرادية
والرتكيبية هذا يشمل علم التصريف ،وعلم ْاإلعراب ،وعلم البيانَ ،وعلم البديع ،ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب

مشل بقوله اليت حتمل عليها ما ال داللة عليه ابحلقيقة ،وما داللته عليه ابجملاز ،فإن الرتكيب قد يقتضي بظاهره شيئا ،ويصد

 1زاد املسري يف علم التفسري املؤلف :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف٥٩7 :هـ) احملقق :عبد الرزاق
املهدي الناشر :دار الكتاب العريب  -بريوت الطبعة :األوىل  1٤22 -هـ )( 12/1

الزْرقاين (املتوىف1367 :هـ) الناشر :مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه الطبعة:
 2مناهل العرفان يف علوم القرآن املؤلف :حممد عبد العظيم ُّ
الطبعة الثالثة ()٤-3/2
 3اإلتقان يف علوم القرآن املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف٩11 :هـ) احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم
الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب الطبعة13٩٤ :هـ 1٩7٤ /م ()1٩٥/٤
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عن احلمل على الظاهر صاد ،فيحتاج ألجل ذلك أن يمل على غري الظاهر ،وهو اجملاز .وقولنا ،وتتمات لذلك ،هو
معرفة النسخ ،وسبب النزول ،وقصة توضح بعض ما انبهم يف القرآن ،وحنو ذلك".

1

نالحظ أن املعىن اللغوي واالصطالحي يلتقيان يف التعريف ،غري أنه يف التعريف االصطالحي أضيفت كلمة القرآن ،أو
الفاظ القرآن ،أو أحوال الكتاب العزيز لإلظهار وااليضاح والتبيني.
اثنيا :املراحل اليت مر هبا:
ومن املعلوم أن كل علم يتدرج ويتطور ومير مبراحل عديدة ،ولكل مرحلة منهاجها العلمي الذي يتوافق مع أحوال الزمان
واملكان لإلنسان وميكن القول أبن علم التفسري مر بعدة مراحل ،وهذه املراحل هي:
"أوال :مرحلة التفسري املأثور عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
اثنيا :مرحلة التفسري املأثور عن أقوال الصحابة وتالميذهم من التابعني.
اثلثا :مرحلة التفسري املعتمد على اللغة ألهنا أداة التعبري.
رابعا :مرحلة التفسري املعتمد على رأى التابعني وأتويالهتم واجتهاداهتم.
خامسا :مرحلة التفسري العصري لبعض اآلايت ذات املفاهيم العلمية أو التشريعية .يف ضوء العلوم احلديثة اليت اتسع جمال
أحباثها وما زال يتسع يوما بعد يوم."2
وما يتعلق هبذا البحث هو املرحلة الثانية وهي التفسري املأثور عن أقوال الصحابة وتالميذهم والتابعني هلم :يعتمد هذا
التفسري أوال وقبل كل شيء على ما مسعه الصحابة من مفسره االول وهو النيب ﷺ ،وقد حفظوا هذا التفسري ووعوه ألهنم
كانوا أول من مسع القرآن عقب نزوله والنيب يتلوه عليهم ،وكانوا أول من علموا أسباب نزول كل آية ومناسباهتا ،وكان
ذلك خري معني هلم على فهم املقصود من كل آية فهما صحيحا وقد نقلوا علمهم هذا اىل تالميذهم من التابعني0

 1البحر احمليط يف التفسري املؤلف :أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي (املتوىف7٤٥ :هـ) احملقق:
صدقي حممد مجيل الناشر :دار الفكر  -بريوت الطبعة 1٤20 :هـ ()26/1
 2القرآن وإعجازه العلمي املؤلف :حممد إمساعيل إبراهيم الناشر :دار الفكر العريب  -دار الثقافة العربية للطباعة ()3٥-3٤
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املطلب الثاين
تعريف ابلتابعي وعصر التابعني
أوال تعريف التابعي لغة واصطالحا:

َّيء تبعا وتبوعا وتباعا وتباعة َسار ِيف أَثَره أَو تاله َويـُ َقال تبع َفالان ِحب ِّق ِه طَالبه بِِه َوتبع
قد جاء يف املعجم الوسيط "تبع الش ْ
ِِ
الْم َ ِ ِ
ِ ِ
َّيب صلى هللا
عها ،والتَّابِعِ ّي من لَ ِقي َّ
الريح َمالَ ْ
ت َم َ
ُ
صلّي اإل َمام حذا حذوه واقتدى به وتبعت األغصان ّ
الص َحابَة ُمؤمنا ابلن ِّ
َعلَْي ِه وسلم وَمات على ِْ
اإل ْس َالم".1
َ َ
وقال الصنعاين ":وهو من لقي أي صحايب مع الوفاق أي مع موافقته له يف أنه لقيه مؤمنا ابلنيب ﷺ إىل آخر ما سلف

قال احلافظ إن هذا التعريف للتابعي هو املختار خالفا ملن اشرتط يف التابعي طول املالزمة أو صحة السماع أو التمييز".2
ويف تسيري مصطلح احلديث "لغة :التابعون مجع اتبعي أو اتبع ،والتابع اسم فاعل من "تبعه" مبعين مشي خلفه
اصطالحاً :هو من لقي صحابيا مسلما ومات علي اإلسالم ،وقيل هو من صحب الصحايب.
اثنيا فوائد معرفة التابعني:
هلا فائداتن:
األوىل :معرفة املتصل من املرسل.
الثانية :معرفة درجات اإلرسال ،هل أرسله اتبعي كبري أو صغري.
اثلثا طبقات التابعني :اختلف يف عدد طبقاهتم ،فقسمهم العلماء كل حسب وجهته .فجعلهم مسلم ثالث طبقات.
وجعلهم ابن سعد أربع طبقات .وجعلهم احلاكم مخس عشرة طبقة ،األويل منها من أدرك العشرة من الصحابة .
رابعا املخضرمون :واحدهم "خمضرم" واملخضرم :هو الذي أدرك اجلاهلية وزمن النيب ﷺ وأسلم ومل يره .واملخضرمون من
التابعني على الصحيح .وعدد املخضرمني حنو عشرين شخصاً ،كما عدهم اإلمام مسلم ،والصحيح أهنم أكثر من ذلك،
ومنهم أبو عثمان النهدي ،واألسود بن يزيد النخعي.

 1املعجم الوسيط املؤلف :جممع اللغة العربية ابلقاهرة (إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد النجار )الناشر :دار
الدعوة ()81/1
 2إسبال املطر على قصب السكر (نظم خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر) املؤلف :حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين،
الكحالين مث الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف كأسالفه ابألمري (املتوىف1182 :هـ) حتقيق وتعليق :عبد احلميد بن صاحل بن قاسم
آل أعوج سرب الناشر :دار ابن حزم  -بريوت الطبعة :األوىل1٤27 ،هـ 2006 -م ()323/1

7

خامسا الفقهاء السبعة :ومن أكابر التابعني الفقهاء السبعة ،وهم كبار علماء التابعني ،وكلهم من أهل املدينة وهم :سعيد
بن املسيب ،والقاسم بن حممد ،وعروة بن الزبري ،وخارجة بن زيد ،وأبو سلمة بن عبد الرمحن ،وعبيد هللا بن عبد هللا بن
عتبة ،وسليمان بن يسار.
سادسا أفضل التابعني :هناك أقوال للعلماء يف أفضلهم ،واملشهور أن أفضلهم سعيد بن املسيب ،وقال أبو عبد هللا حممد
بن خفيف الشريازي :أهل املدينة يقولون :أفضل التابعني سعيد بن املسيب .وأهل الكوفة يقولون :أويس القرين .وأهل
البصرة يقولون :احلسن البصري.
وع ْمَرة بنت عبد الرمحن ،وتليهما
سابعا أفضل التابعيات :قال أبو بكر بن أيب داود :سيدات التابعيات حفصة بنت سريينَ ،

أم الدرداء".

1

اثنيا :فضل التابعي
فضل التابعني يف القرآن الكرمي:

السابُِقو َن األََّولُو َن ِم َن
أثىن هللا تعاىل على التابعني يف كتابه الكرمي بعد ثنائه على الصحابة الكرام ،فقال تعاىلَ { :و َّ
ِِ
اج ِرين واأل ِ َّ ِ
ِ
ٍ
ٍ ِ
ين فِ َيها
اّللُ َعْنـ ُه ْم َوَر ُ
وهم إبِِ ْح َسان َّرض َي ّ
ين اتـَّبَـعُ ُ
الْ ُم َه َ َ َ
ضواْ َعْنهُ َوأ ََع َّد َهلُْم َجنَّات ََْت ِري َْحتتَـ َها األ َْهنَ ُار َخالد َ
َنصار َوالذ َ
ِ
ِ
يم{ [التوبة. ]100:
أَبَ ًدا َذل َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
فضل التابعني يف السنة النبوية:
جاءت يف السنة النبوية أحاديث كثرية يف فضل التابعني منهاَِ " :مسع ِ
صْ ٍ
ال
ول  :قَ َ
اّللُ َعْنـ ُه َما  ،يـَ ُق ُ
ني َر ِض َي َّ
ْ ُ
ت ع ْمَرا َن بْ َن ُح َ
َّ ِ
َّ ِ
ول َِّ
ِ
صلَّى َّ ِ َّ
ال ِع ْمَرا ُن فَالَ أ َْد ِري  :أَذَ َكَر بـَ ْع َد
وهنُْم  - ،قَ َ
َر ُس ُ
ين يـَلُ َ
ين يَـلُ َ
اّلل َ
وهنُْم ُ ،مثَّ الذ َ
اّللُ َعلَْيه َو َسل َم َ :خ ْ ُري أ َُّم ِيت قَـ ْرين ُ ،مثَّ الذ َ
قَـرنِِه قَـرنَْ ِ
ني أ َْو ثَالَ ًاث ُ -مثَّ إِ َّن بـَ ْع َد ُك ْم قَـ ْوًما يَ ْش َه ُدو َن َوالَ يُ ْستَ ْش َه ُدو َن َ ،وَخيُونُو َن َوالَ يـُ ْؤمتََنُو َن َ ،ويـَْن ُذ ُرو َن َوالَ يـَ ُفو َن َ ،ويَظْ َه ُر
ْ ْ
ِِ ِ
الس َم ُن ."2
فيه ُم ّ
اثلثا :تعامل التابعي مع النص القرآين
"كانوا يعنون كل العناية بتفسري كل ما يتعلق ابألمور الدينية من حيث العقائد والعبادات وأركان االسالم وأصوله وأحكامه
ألن هذا يف نظرهم هو جوهر الدين ،وما كانوا يشغلون عقوهلم ابحلقائق الكونية وأسرارها ونواميسها وال يفكرون يف أمرها
 1تيسري مصطلح احلديث املؤلف :أبو حفص حممود بن أمحد بن حممود طحان النعيمي الناشر :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الطبعة:
الطبعة العاشرة 1٤2٥هـ200٤-م ()2٤٩-2٤7

2
ضائِ ِل أ ْ ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -حديث رقم
ب فَ َ
َّيب َ
كتاب صحيح البخاري  -كتاب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلمَ -اب ُ
َص َحاب الن ِّ

)2/٥(3483 -
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إال بقدر ما تدل عليه يف نظرهم من قدرة هللا تعاىل وعظمته ،وما كانوا يهتمون ابلقصص القرآين وال اخلوض يف شيء من
أخباره إال بقدر ما أتى به القرآن وال يتعدون نطاقه وال يلتفتون إىل ما يقوله القصاص الذين زادوا فيه كالما دخيال عليه
من االسرائيليات وخالفها".1
وقد كان من التابعني أئمة أحسنوا االتّباع؛ فكانوا يف تعلّمهم التفسري وتعليمه على الطريقة اليت درج عليها الصحابة رضي
هللا عنهم ،وكانوا يعظّمون شأن القرآن ويعظّمون أهله ،ويذرون وي ّذرون من القول يف التفسري بغري علم.
ِ
اّللِ  ،وأَصحاب علِ ٍي ولَيس هم لِ َشي ٍء ِمن الْعِْل ِم أَ ْكره ِمْنـهم لِتَـ ْف ِس ِري الْ ُقر ِ
ال :
آن  ،قَ َ
تأ ْ
»قال الشعيب :أ َْد َرْك ُ
َص َح َ
ْ
َُ ُ ْ
اب َعْبد َّ َ ْ َ َ َ ّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ
َي أَر ٍ ِ
اب َِّ
ول  :أ ُّ ٍ ِ
ت ِيف كِتَ ِ
اّلل َما َال أ َْعلم«
َوَكا َن أَبُو بَ ْك ٍر يَـ ُق ُ
ض تُقلُِّين إِ َذا قُـ ْل ُ
َي َمسَاء تُظلُِّين َ ،وأ ُّ ْ

2

»وقال حممد بن سريين :سألت عبيدة عن ٍ
آية يف كتاب هللا؛ فقال :عليك بتقوى هللا والسداد ،فقد ذهب الذين كانوا
َ

يعلمون فيم أنزل القرآن«

3

رابعا :عصر التابعني
أن بداية وجود التابعني من عهد النيب عليه الصالة والسالم ،أما هناية التابعني فقد قال أبو عبد هللا احلاكم رمحه هللا تعاىل
يف معرفة علوم احلديث يف معرض كالمه على التابعني "وهم مخس عشرة طبقة آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل
البصرة ومن لقي عبد هللا بن أيب أوىف من أهل الكوفة ومن لقي السائب بن يزيد من أهل املدينة ومن لقي عبد هللا بن
احلارث بن جزء من أهل مصر ومن لقي أاب أمامه الباهلي من أهل الشام".٤
مزااي عصر التابعني:
وقد امتاز عصر التابعني مبزااي جليلة منها :
وأتدهبم آبداهبم،
 -"1قرهبم من عهد النبوة؛ ورؤيتهم ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وتتلمذهم على أيديهمّ ،
 1القرآن وإعجازه العلمي املؤلف :حممد إمساعيل إبراهيم الناشر :دار الفكر العريب  -دار الثقافة العربية للطباعة ()36
2الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر املؤلف :أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي
(املتوىف23٥ :هـ) احملقق :كمال يوسف احلوت الناشر :مكتبة الرشد  -الرايض الطبعة :األوىل -1٤0٩ ،كتاب فضائل القرآن من كره أن
يفسر القرآن-حديث رقم )136/6(-30103
 3املرجع السابق -حديث رقم )13٥/6(- 300٩٩-

 ٤معرفة علوم احلديث املؤلف :أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري
املعروف اببن البيع (املتوىف٤0٥ :هـ) احملقق :السيد معظم حسني الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت الطبعة :الثانية13٩7 ،هـ -
1٩77م (ينظر صفحة )٤2
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ورؤيتهم لبعض آاثر النبوة.
وحض على تعلّم العلم الصحيح ونشره،
عزة للمؤمنني ،ونصرة للسنة وحفظ هلا،
ّ
 -2عيشهم يف احلكم الرشيد الذي فيه ّ

وتقدمي أهل العلم والفضل ،وهذا األمر إمنا يعرف قدره من رأى ما حصل يف القرون التالية من تقريب ألهل األهواء والبدع؛

حىت آذوا أهل السنة إيذاء شديداً؛ كما حصل ملا ّقرب املأمون ومن بعده من اخللفاء املعتزلة الذين محلوا الناس على القول
ّ
خبلق القرآن ،وفتنوا املسلمني فتنة شديدة .
-3كوهنم يف عصر االحتجاج اللغوي ،فكانوا أقرب إىل السالمة من اللحن ممن أتى بعدهم ،فلم يكن يعرف اللحن عن
العلماء منهم ،وإمنا كان قد يقع بعضه من بعض الذين خالطوا العجم ،أو ممن أسلم من العجم ،ومل يكن سراين اللحن يف
أهل ذلك العصر كثرياً كما حصل يف القرن الذي بعدهم .
-٤كثرة حلقات العلم يف زماهنم ،ووفرة العلماء ،وقلّة األسانيد؛ وهذا أدعى حلفظ العلم وضبطه .
واملقصود أ ّن عصر التابعني أفضل العصور بعد عصر الصحابة رضي هللا عنهم ،وما حدث يف عصرهم من الفنت واآلفات
أقل بكثري من نصيب العصور اليت أتت بعده"
فنصيب عصرهم منه ّ

1

 1عبد العزيز الداخل <دراسة التفسري يف عصر التابعني<ربيع األول 1٤37هـ201٥-12-12/م <مجهرة العلوم > املنتدايت > منتدى
مجهرة التفاسريhttp://jamharah.net/showthread.php?t=25783-
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املبحث الثاين
تفسري التابعي

املطلب األول
مسلك التابعي في التفسير
أوال :طرق التابعني يف تعلّم التفسري
كان للتابعني طرق يف تعلّم التفسري من أشهرها

 -: "1حضور جمالس التفسري وحلقه اليت كان يقيمها بعض املفسرين من الصحابة رضي هللا عنهم ،كما روي عن ابن
مسعود وابن عباس وغريمها ،وكان هلم أصحاب يواظبون على حضور جمالسهم؛ فينتفعون هبا ،ويتعلّمون منهم التفسري كما
يتعلمون منهم القرآن.
 -2طريقة العرض والسؤال؛ فيقرأ التابعي القرآن على الصحايب ويسأله عن معاين اآلايت اليت يقرؤها.
 -3طريقة الكتابة والتقييد ،فكان من التابعني من يكتب ما يسمع من التفسري من بعض الصحابة رضي هللا عنهم0
-٤طريقة املالزمة ،فكان منهم من يلزم أحد الصحابة م ّدة حىت أيخذ عنه العلم واهلدي والسمت ،مث ينتقل إىل غريه حىت
يصل علماً كثرياً.
ّ
-٥طريقة املراسلة

»قال ابن أيب مليكة :كتبت إىل ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان ،فكتب إيل :إن هللا عز وجل يقول }ممن ترضون من
الشهداء{[البقرة ]282:فليسوا ممن نرضى ،ال َتوز ). «1رواه سعيد بن منصور).

صوبه.
أقره وإال ّ
-6طريقة عرض التفسري ،وهي أن يعرض التابعي ما يظهر له من التفسري على شيخه فإن كان صواابً ّ
-7التدارس والتذاكر ،فكانوا يتدارسون التفسري فيما بينهم ويتذاكرونه ،وخيرب بعضهم بعضاً مبا عرف من التفسري ،وما
حفظ من الرواية فيه".2
اثنيا :مصادرهم يف التفسري
مصادرهم يف التفسري هي مصادر الصحابة نفسها ،إال أهنم يزيدون مبصدر الصحابة ،وهي كالتايل:
 1السنن الكربى املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف٤٥8 :هـ) احملقق :حممد
عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنات الطبعة :الثالثة 1٤2٤ ،هـ  2003 -م كتاب الشهادات ابب :من رد
شهادة الصبيان ومن قبلها يف اجلراح ما مل يتفرقوا -حديث رقم)272/10(-20610-
 2عبد العزيز الداخل <دراسة التفسري يف عصر التابعني<ربيع األول 1٤37هـ201٥-12-12/م <مجهرة العلوم > املنتدايت > منتدى
مجهرة التفاسريhttp://jamharah.net/showthread.php?t=25783-
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 -"1القرآن الكرمي :اجتهد التابعون يف بيان القرآن ابلقرآن.
 -2السنة النبوية :للتابعني يف اعتماد السنة النبوية طريقان:
األول :أن يذكروا السند إىل رسول هللا ﷺ ،ويـَ ُع ُّد بعض الباحثني هذا النوع من تفسري التابعني ،والصحيح أنه من التفسري
النبوي؛ ألن التابعي ذَ َكَر ما بلغه عن الرسول صلّى هللا عليه وسلّم ومل يفسر.

والثاين :أن يذكر ما بلغه عن النيب ﷺ دون ذكر السند ،وهذا وإن كان مرسالً إال أنه يدل على اعتماد التابعني التفسري
النبوي يف تفسريهم.
 -3الصحابة :تتلمذ التابعون على يد الصحابة ،واشتهر بعضهم ابألخذ عن بعض الصحابة؛ كسعيد بن جبري ،وجماهد،
والضحاك ،أخذوا التفسري عن ابن عباس.
 -٤اللغة :ال يزال التابعون يف عصر االحتجاج اللغوي ،وقد كان هلم يف تفاسريهم اعتماد على اللغة ،وهذا ظاهر يف
ِ ٍ
ات َهلا طَْلع نَ ِ
ضيد{ [ق [10 :قال جماهد ،وقتادة ،وابن زيد» :
تفاسريهم ومن ذلك :قوله تعاىل َ }:والن ْ
َّخ َل َابس َق َ
الباسقات« :الطوال.1
 -٥أهل الكتاب :كان رجوع التابعني إىل أهل الكتاب أكثر من رجوع الصحابة ،ولكن يبقى األمر يف أن ما روي عنهم
من أخبار إسرائيلية فهو يف حكم اإلسرائيليات ،ولعلهم كانوا يذكرونه من ابب العلم والرواية ال من ابب التفسري ـ
 -6الفهم واالجتهاد اعتمد التابعون فهمهم واجتهدوا يف تفسري القرآن ،وإبراز فوائده ،وكان بينهم يف ذلك اختالف ،نظراً
ألن مرجع ذلك هو عقوهلم وعلومهم ،وهي ختتلف ابختالف أشخاصهم ،ولذا فقد يكون هلم يف فهم اآلية أكثر من معىن.
وهم يـُ َعدُّون مصدراً ملن جاء بعدهم".

2

اثلثا :أمهية تفسريهم

" إذا مل َتد التفسري يف القرآن وال يف السنة ،وال وجدته عن الصحابة ،فقد رجع كثري من األئمة يف ذلك إىل أقوال التابعني
وملا كان التابعون قد تلقوا التفسري عن الصحابة مباشرة ،وكانوا يف عصر االحتجاج اللغوي ،فلم تفسد ألسنتهم ابلعجمة،
وكان هلم من الفهم وسالمة املقصد ما هلم ،كل هذا جعل من جاء بعدهم يرجع إىل أقواهلم يف التفسري ،ويعتمدها .كما
اشتهر بعض أعالم الصحابة ابلتفسري ،اشتهر بعض أعالم التابعني الذين أخذوا عنهم من تالميذهم ابلتفسري كذلك
 1جامع البيان يف أتويل القرآن املؤلف :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :هـ) احملقق:
أمحد حممد شاكر الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل 1٤20 ،هـ  2000 -م ينظر ()33٥/22
 2فصول يف أصول التفسري املؤلف :د مساعد بن سليمان بن انصر الطيار تقدمي :د .حممد بن صاحل الفوزان الناشر :دار ابن اجلوزي
الطبعة :الثانية1٤23 ،ه ينظر ()٥٥-٥2/1
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معتمدين يف مصادره على املصادر اليت جاءت يف العصر السابق هلم (عصر الصحابة) ابإلضافة إىل ما كان هلم من اجتهاد
ونظر ،.كمجاهد بن جرب؛ فإنه كان آية يف التفسري ،كما قال حممد بن إسحاق :حدثنا أابن بن صاحل ،عن جماهد قال :
عرضت املصحف على ابن عباس ثالث عرضات من فاحتته إىل خامتته ،أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها .وبه إىل
ُ

الرتمذي ،قال :حدثنا احلسني بن مهدي البصري ،حدثنا عبد الرزاق ،عن معمر ،عن قتادة ،قال :ما يف القرآن آية إال وقد
مسعت فيها شيئا .وبه إليه قال :حدثنا ابن أيب عمر ،حدثنا سفيان بن عيينة ،عن األعمش؛ قال :قال جماهد :لو كنت
أحتَ ْج أن أسأل ابن عباس عن كثري من القرآن مما سألت .وقال ابن جرير :حدثنا أبو ُكَريْب قال:
قرأت قراءة ابن مسعود مل ْ

حدثنا طَْلق بن غنام ،عن عثمان املكي ،عن ابن أيب ُملَْيكة؛ قال :رأيت جماهدا سأل ابن عباس عن تفسري القرآن ومعه

ألواحه ،قال :فيقول له ابن عباس :اكتب ،حىت سأله عن التفسري كله؛ وهلذا كان سفيان الثوري يقول :إذا جاءك التفسري
عن جماهد فحسبك به .وكسعيد بن جبريِ ،
وع ْك ِرمة موىل ابن عباس وعطاء بن أيب رابح ،واحلسن البصري ،ومسروق بن
َُْ
األجدع ،وسعيد بن امل َسيَّب ،وأىب العالية ،والربيع بن أنس ،وقتادة ،والضحاك بن ُمزاحم ،وغريهم من التابعني واتبعيهم
ُ
ومن بعدهم ،فتذكر أقواهلم يف اآلية فيقع يف عباراهتم تباين يف األلفاظ ،يسبها من ال علم عنده اختالفا ،فيحكيها أقواال
وليس كذلك .فإن منهم من يعرب عن الشيء بالزمه أو نظريه ،ومنهم من ينص على الشيء بعينه ،والكل مبعىن واحد يف
كثري من األماكن ،فليتفطن اللبيب لذلك ،وهللا اهلادي"

1

لحق تفسري التابعي ابملأثور إذا كان مما أمجع عليه التابعون ،وما عداه فهو تفسري ابلرأي.
ويُ ُ

رابعا :حكم وحجية تفسريهم

لتفسري التابعي أقسام وهذه األقسام هي:
ك َم َق ًاما
ك َربُّ َ
 -"1ما يرفعه التابعي ،وهذا يشمل أسباب النزول واملغيبات؛ كتفسري جماهد لقوله تعاىل َ }:ع َسى أَ ْن يـَْبـ َعثَ َ
ودا{ ]اإلسراء [7٩ :قال :إقعاده على العرش(2
َْحم ُم ً

فمثل هذا القول ال يقبل؛ ألنه من قبيل املراسيل ،واملراسيل ال تقبل يف مثل هذا االنفراد ،أما إذا أمجعوا عليها فإهنا يف

حكم ما أمجعوا عليه.
-2ما رجعوا فيه إىل أهل الكتاب ،وهذا له حكم اإلسرائيليات.
 1مقدمة يف أصول التفسري املؤلف :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن
تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي (املتوىف 728:هـ )الناشر :دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان الطبعة1٤٩0 :هـ1٩80 /م ()٤٥-٤٤
 2جامع البيان يف أتويل القرآن املؤلف :الطربي (املتوىف310 :هـ) احملقق :أمحد حممد شاكر الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل،
 1٤20هـ  2000 -م ينظر ()٥2٩/17
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-3ما أمجعوا عليه ،وهذا يكون حجة 0
-٤ما اختلفوا فيه ،ويف هذا القسم ال يكون قول أحدهم حجة على اآلخر ،ويعمل هنا ابملرجحات.
-٥أن يرد عن أحدهم وال يُعلم له خمالف ،وهذا أقل يف الرتبة من الوارد عن الصحايب إذا مل يعلم له خمالف ،لكنه أعلى من
قول من أتخر عنهم".

1

"وقال شعبة بن احلجاج وغريه :أقوال التابعني يف الفروع ليست حجة ،فكيف تكون حجة يف التفسري؟ يعين أهنا ال تكون
حجة على غريهم ممن خالفهم ،وهذا صحيح ،أما إذا أمجعوا على الشيء فال يراتب يف كونه حجة؛ فإن اختلفوا فال يكون
قول بعضهم حجة على بعض وال على من بعدهم ،ويرجع يف ذلك إىل لغة القرآن ،أو السنة ،أو عموم لغة العرب ،أو
أقوال الصحابة يف ذلك".

2

خامسا :تنبيهات حول تفسريهم
-"1ال بد من االعتناء بصحة السند ،وإال اعترب القول قوالً جمرداً يف التفسري.
-2ال ب ّد من مجع طرق التفسري عن التابعني ،لتمييز االختالف يف الرواية عنهم والنظر فيها.
-3إذا صح عن التابعي قوالن خمتلفان يف التفسري وال ميكن اجلمع بينهما فهما كالقولني ،إال إذا دل الدليل على أنه رجع
عن أحدمها.
-٤مجع مروايت التابعني يف تفسري اآلية أدل على املقصود ،ولذا يلزم االهتمام جبمع مروايهتم فيها.
-٥ليس كل اختالف وارد عنهم يعد اختالفاً؛ كما سريد يف اختالف التنوع.
-6هل جيوز إحداث قول بعد إمجاعهم على قول يف اآلية أم ال؟
مضاداً لقوهلم فهو مردود غري مقبول .وإن كان غري مضاد بل حتتمله اآلية ،فإنه
يف املسألة تفصيل :إن كان القول املحدث ّ
ُ
3
يقبل؛ ألنه ليس مسقطاً هلم يف القول".
 1فصول يف أصول التفسري املؤلف :د مساعد بن سليمان بن انصر الطيار تقدمي :د .حممد بن صاحل الفوزان الناشر :دار ابن اجلوزي
الطبعة :الثانية1٤23 ،ه ()٥7-٥6/1

 2مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية )املتوىف 728:هـ( الناشر :دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان الطبعة1٤٩0 :هـ1٩80 /م )-٤٥
)٤6
 3فصول يف أصول التفسري ()٥8-٥7/1
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املطلب الثاين
االختالف بني التابعني يف التفسري
كثر اخلالف بني التابعني يف التفسري عما كان بني الصحابة رضوان هللا عليهم ،وإن كان اختالفاً قليالً ابلنسبة ملا وقع بعد
ِ
املفسرين .وكان اختالفهم يف األحكام أكثر من اختالفهم يف التفسري.
ذلك من متأخري ّ
"وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد ،ونستطيع بعد البحث والنظر يف هذه
األقوال اليت اختلفت ومل تتباين ،أن نُرجع هذا اخلالف إىل عدة أُمور ،نذكرها ليتبني لنا أنه ال تناىف وال تباين بني هذه
األقوال اليت تبدو متعارضة ،وهي ما أييت:
أحدمها :أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه ،تدل على معىن يف املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد
املسمى مبنزلة األمساء املتكافئة اليت بني املرتادفة واملتباينة كما قيل يف اسم السيف :الصارم واملهند.
الصنف الثاين :أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل ،وتنبيه املستمع على النوع ال على سبيل
احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه مثال ذلك :ما نقل يف قوله ُ }:مثَّ أَورثْـنا الْ ِكت َّ ِ
اصطََفْيـنَا ِم ْن ِعبَ ِاد َان
ين ْ
َْ َ َ َ
اب الذ َ
صد وِمْنـهم سابِق ِاب ْخلري ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ات{ ]فاطر[32 :فمعلوم أن الظامل لنفسه يتناول املضيع
فَمْنـ ُه ْم ظَامل لّنَـ ْفسه َومْنـ ُهم ُّم ْقتَ َ ُ ْ َ
َْ َ
للواجبات ،واملنتهك للمحرمات ،واملقتصد يتناول فاعل الواجبات واترك احملرمات ،والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب

ابحلسنات مع الواجبات مث إن كال منهم يذكر هذا يف نوع من أنواع الطاعات ،كقول القائل :السابق الذي يصلي يف أول
الوقت ،واملقتصد الذي يصلي يف أثنائه ،والظامل لنفسه الذي يؤخر العصر إىل االصفرار ،ويقول اآلخر :السابق واملقتصد
والظامل قد ذكرهم يف آخر سورة البقرة ،فإنه ذكر احملسن ابلصدقة ،والظامل أبكل الراب ،والعادل ابلبيع .والناس يف األموال أما
حمسن ،وأما عادل ،وإما ظامل ،فالسابق احملسن أبداء املستحبات مع الواجبات .والظامل آكل الراب أو مانع الزكاة .واملقتصد
الذي يؤدي الزكاة املفروضة ،وال أيكل الراب ،وأمثال هذه األقاويل."1
سوَرة" ،الذي يراد به الرامي
"اثلثاً :أن يكون اللفظ حمتمالً لألمرين أو األمور ،وذلك إما لكونه مشرتكاً يف اللغة ،كلفظ "قَ َ
س" ،الذي يراد به إقبال الليل ويراد به إدابره .وإما لكونه متواطئاً يف األصل لكن املراد به
ويراد به األسد ،ولفظ " َع ْس َع َ

اب قَـو َس ْ ِ
ني أ َْو أدىن{ ]النجم-8 :
أحد النوعني ،أو أحد الشخصني ،كالضمائر يف قوله تعاىل ُ }:مثَّ َد َان فتدىل * فَ َكا َن قَ َ ْ

. [٩وكلفظ }:والفجر * ولَ ٍ
يال َع ْش ٍر * والشفع والوتر{ [ الفجر. [ 3-1 :وما ماثل ذلك ،فمثل هذا قد جيوز أن يراد به
َ
السلَف ،وذلك إما لكون اآلية نزلت مرتني ،فأريد هبا هذا اترة وهذا اترة .وإما لكون اللفظ املشرتك
كل املعاين اليت قاهلا َ

 1ينظر مقدمة يف أصول التفسري ()1٥-11
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جيوز أن يراد به معنياه أو معانيه ،وهذا يقول به أكثر الفقهاء من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،وكثري من أهل الكالم.
وإما لكون اللفظ متواطئاً ،فيكون عاماً إذا مل يكن هناك موجب لتخصيصه

عرب
عربوا عن املعاين أبلفاظ متقاربة ال مرتادفة ،فإن الرتادف قليل يف اللغة ،واندر أو معدوم يف القرآن ،وقَ َّل إن يُ َّ
رابعاً :أن يُ ِّ
ور
عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدى مجيع معناه ،وإمنا يُ َّ
عرب عنه بلفظ فيه تقريب ملعناه ،فمثالً إذا قال قائل }:يـَ ْوَم متَُ ُ

السماء َم ْوراً{ ]الطور.. [ ٩ :املور :احلركة فذلك تقريب للمعىن ،ألن املور حركة خفيفة سريعة.
ِ
فيفسر كل منهم على حسب قراءة خمصوصة فيظن ذلك اختالفاً،
خامساً :أن يكون يف اآلية الواحدة قراءاتن أو قراءاتّ ،
ِ
ص ُارَان{ ]احلجر [1٥ :أنه
وليس ابختالف ،مثال ذلك ما أخرجه ابن جرير عن قتادة يف قوله تعاىل}:لََقالُواْ إَِّمنَا ُس ّكَر ْ
ت أَبْ َ
ِ
ومن قرأ "س َكرت "خمففة .فإنه يعىن ُسحرت .
قال َ :من قرأ " ُس ّكرت "مشددة ،فإمنا يعىن ُسدَّتَ ،
السلَف اليت تبدو متعارضة .أما ما جاء عنهم من اختالف يف
هذه هي األوجه بواسطتها نستطيع أن جنمع بني أقوال َ

التفسري ويتعذر اجلمع بينه بواحد من األمور السابقة  -وهذا أمر اندر ،أو اختالف خمفف كما يقول ابن تيمية  -فطريقنا
فيه :أن ننظر فيمن نُِقل عنه االختالف ،فإن كان عن شخص واحد واختلفت الروايتان صحة وضعفاً ،قُ ِّدم الصحيح وتُِرك

ما عداه ،وإن استوينا يف الصحة وعرفنا أن أحد القولني متأخر عن اآلخر ،قُ ِّدم املتأخر وتُِرك ما عداه .وإن مل نعرف تقدم
رجحنا
أحدمها على اآلخر رددان األمر إىل ما ثبت فيه السمع .فإن مل جند مسعاً وكان لالستدالل طريق إىل تقوية أحدمهاَّ ،
ما َّقواه االستدالل وتركنا ما عداه .وإن تعارضت األدلة فعلينا أن نؤمن مبراد هللا تعاىل وال نتهجم على تعيني أحد القولني،
ويكون األمر حينئذ يف منزلة اجململ قبل تفصيله ،واملتشابه قبل تبيينه .وإن كان االختالف عن شخصني أو أشخاص،
واختلفت الروايتان أو الرواايت صحة وضعفاً ،قُ ِّدم الصحيح وتُِرك ما عداه .وإن استوت الروايتان أو الرواايت يف الصحة،
رجحنا ما َّقواه االستدالل
رددان األمر إىل ما ثبت فيه السمع .فإن مل جند مسعاً وكان لالستدالل طريق إىل تقوية أحدمها َّ

وتركنا ما عداه .وإن تعارضت األدلة فعلينا أن نؤمن مبراد هللا تعاىل ،وال نتهجم على تعيني أحد القولني أو األقوال .ويكون
األمر حينئذ يف منزلة اجململ قبل تفصيله ،واملتشابه قبل تبيينه."1

 1التفسري واملفسرون املؤلف :الدكتور حممد السيد حسني الذهيب (املتوىف13٩8 :هـ) الناشر :مكتبة وهبة ،القاهرة ()102-100

16

املبحث الثالث
أهم املدارس يف عصر التفسري
بعد ان زادت الفتوحات اإلسالمية وتوسعت على أثرها دولة اإلسالم انتقل الصحابة ايل شىت الدول حاملني معهم ما
حفظوه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس إليهم كثري من التابعني أيخذون العلم عنهم وينهلون من معينهم
الصايف ،ومما ال شك فيه ان هؤالء الصحب الكرام -رضوان هللا عليهم -مل يكونوا على درجة واحدة من العلم بفهم معاين
القرآن ،بل كانت تتفاوت مراتبهم وابلتايل تتفاوت طرائقهم اليت ساروا عليها يف التعليم وبذلك نشأت مدارس التفسري
أساتذهتا الصحابة وطالهبا التابعون

املطلب األول
تقسيمات هذه املدارس
"من املالحظ أن التقسيمات متت يف أصلها بناء على األماكن فما دام ابن عباس قد جلس للتدريس والتعليم يف مكة
فنسمي مدرسته مدرسة مكة وهكذا أيب بن كعب يف املدينة وابن مسعود يف الكوفة .وتبعاً لذلك مت تتبع مروايهتم
واستخراج أصول هذا املدراس من خالل تلك املروايت .وعليه ليس من مستلزمات تعدد مدارس التفسري اختالف املناهج
واألصول اليت تقوم عليها .ولذلك جند التقدير املتبادل بني زعماء هذه املدارس لبعضهم .فمدرسة البصرة تقر ملدرسة مكة
ابلتقدمي .فقد روى الداوودي عن قرة بن خالد قال :كان احلسن البصري إذا قدم عكرمةُ البصرةَ أمسك عن التفسري والفتيا
ما دام عكرمة ابلبصرة.
وجند التابعني أيخذون من اجلميع فتالميذ ابن عباس أيخذون من أيب بن كعب وعلي بن أيب طالب وغريمها من الصحابة
وكذلك تالميذ ابن مسعود وهكذا .
يتبني مما تقدم أن الباحثني األوائل كانوا ينسبون التفسري إىل البلد الذي عرف به واشتهر ،فيقولون من أهل مكة ،أو من
تالميذ ابن عباس ،أو عامل مكة ،أو عامل الكوفة 0ومن املعلوم أن أشهر املدارس هي مدرسة أهل مكة لسعة علم شيخها
عبد هللا بن عباس لألسباب املعروفة ،وطول جلوسه للناس ،وكثرة الواردين على هذه املدرسة من مجيع األقطار .فيصح لنا
أن نقول إن مجيع املدارس األخرى متأثرة مبدرسة أهل مكة يف التفسري .وعلى هذا فإن تسميتنا هلذه اجملموعات أو البيئات
التفسريية مدرسة مكة أو مدرسة املدينة أو مدرسة العراق لن تغري من املفهوم الذي شاع وعرف عن خصائص تفسري كل
بيئة منها .ولن يغري استعمالنا لكلمة مدرسة من الواقع شيئاً  ،ولن يتم علينا استعماهلا وجود مناهج خمتلفة كل االختالف
للتفسري يف كل بلد  ،وذلك ألنه مهما تعددت التسميات ومهما اختلفت املناهج فلن يظن ظان أهنا تكون مناهج
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متباعدة مستقلة ال رابط بينها وال تشابه وال مشاركة  ،ما دامت مادة التفسري هو كالم هللا الذي ال أيتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد  ،وما دامت اللغة اليت يستقى منها هذا الدرس هي اللغة العربية  ،وشعرها
الفصيح  ،ولغة أعراهبا السليمة الفصيحة النقية  ،فلن خيتلف التفسري كثرياً  ،ولن ختتلف الظواهر  ،وإن اختلفت املدارس ،
أو اختلف أتباع هذه املدارس يف بعض نواحي تكوينهم العلمي ."1

املطلب الثاين
أهم املدارس التفسريية

أوال مدرسة التفسري مبكة:
"احتلت هذه املدرسة مكانة يف قلوب املؤمنني وقامت على عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهما ،فكان جيلس ألصحابه من
ِ
فسر هلم كتاب هللا تعاىل ،ويوضح هلم ما أشكل من معانيه ،وكان تالميذه يعون عنه ما يقول ،ويروون ملن بعدهم
التابعني ،يُ ّ
ما مسعوه منه .وقد اشتهر من تالميذ ابن عباس مبكة :سعيد بن جبري ،وجماهد ،وعكرمة موىل ابن عباس ،وطاووس بن
كيسان اليماين ،وعطاء بن أىب رابح وهؤالء كلهم كانوا من املوايل ،وهم خيتلفون يف الرواية عن ابن عباس قِلَّة وكثرة ،كما
2
اختلف العلماء يف مقدار الثقة هبم والركون إليهم"
3

ومتتاز هذه املدرسة خبصائص وهي
 -1كثرة االستنباط واالجتهاد
 -2التخصص يف علم التفسري
 -3اهتمام أصحاهبا ابلعلوم األخرى مقارنة ابلتفسري
 -٤التوسع يف اإلسرائيليات
اثنيا مدرسة التفسري ابملدينة
حتول كثري منهم إىل غريها من
يتحولوا عنها كما َّ
كانت املدينة دار اهلجرة ومركز اخلالفة ومقر كبار الصحابة ،أقاموا هبا ومل َّ

وسنَّة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فقامت هبا مدرسة للتفسري،
بالد املسلمني ،فجلسوا ألتباعهم يعلموهنم كتاب هللا تعاىل ُ
ِ
املفسرين من الصحابة ".ونستطيع أن نقول :إن قيام هذه املدرسة كان على أ َُىب بن
تتلمذ فيها كثري من التابعني ملشاهري ّ
ِ
مفسرو التابعني ابملدينة ،وذلك لشهرته أكثر من غريه يف التفسري ،وكثرة ما نُقل
كعب ،الذي يُعترب حبق أشهر َمن تتلمذ له ّ
لنا عنه يف ذلك.

 1ملتقي اهل التفسري عبد الرمحن الشهري 08/01/1425 - 28/02/2004, 09:01 pm
 2التفسري واملفسرون ()77/1

 3تفسري التابعني عرض ودراسة مقارنة -رسالة دكتوراه للدكتور حممد بن عبد هللا بن علي اخلضريي -الناشر :دار الوطن للنشر ()٥٤8/1
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وقد ُوِجد ابملدينة يف هذا الوقت كثري من التابعني املعروفني ابلتفسري ،اشتهر من بينهم ثالثة ،هم :زيد بن أسلم ،وأبو
ُىب مباشرة ،ومنهم َمن أخذ عنه ابلواسطة"
العالية ،وحممد بن كعب القرظي .وهؤالء منهم َمن أخذ عن أ َّ

ومتتاز هذه املدرسة خبصائص وهي

1

2

-1

هيبة التفسري واالقالل من التعرض له

-2

االنشغال عن التفسري ابحلديث واملغازي والسري والفقه االثري

-3

السالمة من االهواء والفنت

-٤

االهتمام ابلقراءات

-٥

التوسع يف النسخ

اثلثا :مدرسة التفسري ابلعراق (املدرسة الكوفية)
"قيامها على ابن مسعود :قامت مدرسة التفسري ابلعراق على عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه ،وكان هناك غريه من
الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسري ،غري أن عبد هللا ابن مسعود كان يعترب األستاذ األول هلذه املدرسة ،نظراً لشهرته
سري معه عبد هللا بن
يف التفسري وكثرة املروى عنه يف ذلك ،وألن عمر رضى هللا عنه ملا َوَّىل عمار بن ايسر على الكوفةَّ ،
مسعود ُمعلِّماً ووزيراً ،فكونه ُمعلِّم أهل الكوفة أبمر أمري املؤمنني عمر ،جعل الكوفيني جيلسون إليه ،وأيخذون عنه أكثر مما
أيخذون عن غريه من الصحابة .وميتاز أهل العراق أبهنم أهل الرأي .وهذه ظاهرة جندها بكثرة يف مسائل اخلالف ،ويقول
العلماء :إن ابن مسعود هو الذي وضع األساس هلذه الطريقة يف االستدالل ،مث توارثها عنه علماء العراق ،ومن الطبيعي أن
تؤثر هذه الطريقة يف مدرسة التفسري ،فيكثر تفسري ابلرأي واالجتهاد ،ألن استنباط مسائل اخلالف الشرعية ،نتيجة من
السنَّة.,وقد عُ ِرف ابلتفسري من أهل العراق كثري من التابعني ،اشتهر من بينهم
نتائج إعمال الرأي يف فهم نصوص القرآن و ُّ

ومَّرة اهلمداين ،وعامر الشعيب ،واحلسن البصري ،وقتادة بن دعامة
علقمة بن قيس ،ومسروق ،واألسود بن يزيدُ ،
السدوسي"

3

ومتتاز هذه املدرسة خبصائص وهي

٤

-1االهتمام بتفسري آايت االحكام.
-2كثرة االشتغال ابلقراءة.

 1التفسري واملفسرون ()86/1

2ينظر تفسري التابعني ()600-٥72
 3التفسري واملفسرون ()8٩-88/1

 4ينظر تفسري التابعني ()٥8٩-٥7٩
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-3اهليبة والورع يف التفسري.
-٤االهتمام بنقل آاثر ابن مسعود رضي هللا عنه.
-٥قلة اإلسرائيليات يف تفسريها.
رابعا :التفسري ابلبصرة
مصر البصرة عتبة بن غزوان -رضي هللا عنه ،-اختطها سنة أربع عشرة ،أبمر من اخلليفة عمر رضي هللا عنه،
"اول من ّ

وهي أقدم من الكوفة بثالث سنني ،وهي منافسة ملدرسة الكوفة يف كل الفنون ،وقد نزهلا من الصحابة مجع كثري ،منهم أبو
موسى االشعري وعمران بن حصني – رضي هللا عنهما-وعدة من الصحابة كان خامتتهم انس بن مالك_ رضى هللا عنه"
ومتتاز هذه املدرسة خبصائص وهي

2

-1

اجلوانب اللغوية.

-2

اجلانب الوعظي.

-3

اجتناب اإلسرائيليات.

 -٤بروز التفسري ابلسنة يف املروي عنهم.
ِ
املفسرين من التابعني ،يف األمصار اإلسالمية الذين أخذ عنهم أتباع التابعني من بعدهم.
وبعد  ...فهؤالء هم مشاهري ّ
وخلفوا لنا ترااث علميا خالدا .
وغالب أقواهلم يف التفسري تلقوها عن الصحابة ،وبعض منها رجعوا فيه إىل أهل الكتاب ،وما وراء ذلك فمحض اجتهاد
هلم ،وال شك أهنم كانوا على مبلغ عظيم من العلم ودقة الفهم ،لقرب عهدهم من عهد النبوة ،واتصال ما بني العهدين
بعهد الصحابة ،ولعدم فساد سليقتهم العربية ،الفساد الذي شاع فيما بعد ،حىت بلغ إىل درجة اهلجنة واملزيج اللغوي.

 1تفسري التابعني ()٤22/1

 2املصدر السابق ()٥78-٥60/1
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1

اخلامتة
سبحان هللا وحبمده ،عدد خلقه ،ورضا نفسه ،وزنة عرشه ،ومداد كلماته واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،واحلمد
هلل الذي أعانين بفضله وكرمه على إمتام هذه البحث الذي توصلت من خالله إىل:
 أن علم التفسري مر بعدة مراحل من ضمنها مرحلة التفسري يف عصر التابعني. أن عصر التابعني يعترب من أفضل العصور بعد عصر النيب صلوات هللا عليه ،والصحابة -رضوان هللا عليهم-وهو عصرعزة اإلسالم ،واملسلمني ،ونصرة السنة ،واحلض على تعلم العلم الصحيح وتقدمي أهل العلم والفضل.

 أن عصر التابعني هو عصر االحتجاج اللغوي ،فمن عاشوا فيه كانوا أقرب إىل السالمة من اللحن ممن أتوا بعدهم ،فلميكن يُعرف اللحن من العلماء منهم.

 -أن من التابعني أئمة أحسنوا االتباع يف تعلمهم التفسري وتعليمه على الطريقة اليت درج عليها الصحابة -رضى هللا عنهم

 -وكانت هلم طرقهم ومصادرهم يف التعلم.

 أن أقوال التابعني يف التفسري تعترب حجة إذا امجعوا على الشيء ،أما إذا اختلفوا فال يكون قول بعضهم حجة علىبعض ،وال على من بعدهم ،وإمنا يرجع يف ذلك إىل لغة القرآن ،أو السنة ،أو عموم لغة العرب ،أو أقوال الصحابة.
 أن اخلالف بينهم يرجع اىل اختالف التنوع ال اختالف التضاد ،كأن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارةصاحبه ،تدل على معىن يف املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى ،أو أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه
على سبيل التمثيل ،وتنبيه املستمع على النوع ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه ،أو أن يكون
اللفظ حمتمالً لألمرين أو األمور ،وذلك إما لكونه مشرتكاً يف اللغة ،وإما لكون اللفظ املشرتك جيوز أن يراد به معنياه أو
معانيه ،وهذا يقول به أكثر الفقهاء من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،وكثري من أهل الكالم .وإما لكون اللفظ متواطئاً،
عربوا عن املعاين أبلفاظ متقاربة ال مرتادفة ،أن يكون يف اآلية
فيكون عاماً إذا مل يكن هناك موجب لتخصيصه أو أن يُ ِّ
ِ
فيفسر كل منهم على حسب قراءة خمصوصة فيظن ذلك اختالفاً ،وليس ابختالف.
الواحدة قراءاتن أو قراءاتّ ،

 -أنه نشأت مدارس يف عصرهم لتعلم التفسري وتعليمه ،ولكل مدرسة مساهتا وخصائصها اليت متيزها.

 أنه وإن اختلفت املدارس يف السمات فإن مادهتا واحدة ال ختتلف أال وهي تفسري كالم هللا الذي ال أيتيه الباطل منبني يديه ،وال من خلفه ،تنزيل من حكيم محيد.
وصلي اللهم وسلم على نبينا حممد وأصحابه الغر امليامني ومن تبعهم إبحسان اىل يوم الدين.
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فهرس املصادر واملراجع
إسبال املطر على قصب السكر (نظم خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر) املؤلف :حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممداحلسين ،الكحالين مث الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف كأسالفه ابألمري (املتوىف1182 :هـ) حتقيق وتعليق :عبد
احلميد بن صاحل بن قاسم آل أعوج سرب الناشر :دار ابن حزم  -بريوت الطبعة :األوىل1٤27 ،هـ 2006 -م عدد
األجزاء1 :
اإلتقان يف علوم القرآن املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف٩11 :هـ) احملقق :حممد أبوالفضل إبراهيم الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب الطبعة13٩٤ :هـ 1٩7٤ /م عدد األجزاء٤ :
البحر احمليط يف التفسري املؤلف :أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي (املتوىف:7٤٥هـ) احملقق :صدقي حممد مجيل الناشر :دار الفكر  -بريوت الطبعة 1٤20 :هـ
التفسري واملفسرون املؤلف :الدكتور حممد السيد حسني الذهيب (املتوىف13٩8 :هـ) الناشر :مكتبة وهبة ،القاهرة عدداألجزاء -3 :د.ط
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري املؤلف :حممدبن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي احملقق :حممد زهري بن انصر الناصر الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن
السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) الطبعة :األوىل1٤22 ،هـ عدد األجزاء٩ :
السنن الكربى املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف٤٥8 :هـ)احملقق :حممد عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنات الطبعة :الثالثة 1٤2٤ ،هـ  2003 -م
الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية املؤلف :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف3٩3 :هـ) حتقيق :أمحدعبد الغفور عطار الناشر :دار العلم للماليني  -بريوت الطبعة :الرابعة  1٤07هـ  1٩87 -م عدد األجزاء6 :
القرآن وإعجازه العلمي املؤلف :حممد إمساعيل إبراهيم الناشر :دار الفكر العريب  -دار الثقافة العربية للطباعة -د.طالكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر املؤلف :أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيتالعبسي (املتوىف23٥ :هـ) احملقق :كمال يوسف احلوت الناشر :مكتبة الرشد  -الرايض الطبعة :األوىل 1٤0٩ ،عدد
األجزاء7 :
املعجم الوسيط املؤلف :جممع اللغة العربية ابلقاهرة )إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد النجارالناشر :دار الدعوة -د .ط
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املفردات يف غريب القرآن املؤلف :أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين (املتوىف٥02 :هـ) احملقق:صفوان عدانن الداودي الناشر :دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بريوت الطبعة :األوىل  1٤12 -هـ
 تفسري التابعني عرض ودراسة مقارنة -رسالة دكتوراه للدكتور حممد بن عبد هللا بن علي اخلضريي -الناشر :دار الوطنللنشر-د .ط
 تيسري مصطلح احلديث املؤلف :أبو حفص حممود بن أمحد بن حممود طحان النعيمي الناشر :مكتبة املعارف للنشروالتوزيع الطبعة :الطبعة العاشرة 1٤2٥هـ200٤-م عدد األجزاء1 :
 جامع البيان يف أتويل القرآن املؤلف :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف:310هـ) احملقق :أمحد حممد شاكر الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل 1٤20 ،هـ  2000 -م عدد األجزاء2٤ :
 زاد املسري يف علم التفسري املؤلف :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف٥٩7 :هـ) احملقق:عبد الرزاق املهدي الناشر :دار الكتاب العريب  -بريوت الطبعة :األوىل  1٤22 -هـ  -فصول يف أصول التفسري املؤلف:
د مساعد بن سليمان بن انصر الطيار تقدمي :د .حممد بن صاحل الفوزان الناشر :دار ابن اجلوزي الطبعة :الثانية1٤23 ،هـ
عدد األجزاء1 :
 عبد العزيز الداخل <دراسة التفسري يف عصر التابعني<ربيع األول 1٤37هـ201٥-12-12/م <مجهرة العلوم >املنتدايت > منتدى مجهرة التفاسريhttp://jamharah.net/showthread.php?t=25783 -
 كتاب التعريفات املؤلف :علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف816 :هـ) احملقق :ضبطه وصححهمجاعة من العلماء إبشراف الناشر الناشر :دار الكتب العلمية بريوت -لبنان الطبعة :األوىل 1٤03هـ 1٩83-م عدد
األجزاء1 :
 معرفة علوم احلديث املؤلف :أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيبالطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع (املتوىف٤0٥ :هـ) احملقق :السيد معظم حسني الناشر :دار الكتب العلمية -
بريوت الطبعة :الثانية13٩7 ،هـ 1٩77 -م عدد األجزاء1 :
 مقدمة يف أصول التفسري املؤلف :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسمبن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي (املتوىف: 728هـ )الناشر :دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان الطبعة1٤٩0 :هـ/
1٩80م عدد األجزاء1 :
الزْرقاين (املتوىف1367 :هـ) الناشر :مطبعة عيسى البايب احلليب
 مناهل العرفان يف علوم القرآن املؤلف :حممد عبد العظيم ُّوشركاه الطبعة :الطبعة الثالثة عدد األجزاء2 :

23

