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 لخصامل
البحث:ضو و م الصحاب  ع  إىل  املنسوبة  التفسريية  والتابعيـاألقوال  كتب  ـة  يف  ن 

 التفسري بال إسناد، سورة الفاحتة دراسة تطبيقية.

 أهداف البحث:
يف كتب  إىل السلف  ة املنسوبةل التفسرييواقبيان رضورة التثبت من نقل األ -1

 . التفسري املتأخرة

ب التفسري املتأخرة مما ال  سلف يف كت الإىلة  التفسريية املنسوباألقوال  حرص   -2

 . يوجد هلا إسناد

للسلف    إبراز -3 التفسريية  األقوال  نسبة  يف  األثري  التفسري  أهل  منهج  دقة 

 رهم هلا. يوحتر

 منهج البحث: 
االستقرائ والتحالي  املنهج  تفسريية لييلوصفي  أقوال  من  ورد  ما  باستقراء   ،

، ثم نسبة القول،  يف سورة الفاحتة  سنادا  له إد  أجالصحابة والتابعني مما مل  منسوبة إىل  

 .حترير النسبة، ثم دراسة القولثم 

 نتائج: الأهم  
ن يف كتب التفسري املتأخرة ــة والتابعي ــابـة إىل الصحــوبـمنسـوال الـرة األقـكث   -1

 د. نادون إس 

املف  -2 نقلترصف  يف  هذه    رس  وجود  أسباب  أحد  باملعنى  األقوال األقوال 

 ن إسناد. املنسوبة دو

الرجرورـض  -3 إىلـة  الكتوع  التـ   األث ــريـي ـفسـب  أقــرف ـمعـل  ةــري ــة  وال  ــة 

 ن. ــ عي ـابـة والتــابـحـ الص
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 : التوصياتأهم  
بتحرير األقوال التفسريية املنسوبة إىل السلف يف كتب التفسري املتأخرة، العناية   .1

 .اد من غريهابت باإلسنلثا زومتيي

اعتبار   .2 النظر يف  أوردهق  كلإعادة  الصحابة  الثعلبي    ول  من  أحد  تابعني  لاوعن 

 . إسناد عندهبواردا  

 . طرح هذا املوضوع للدراسات العليا .3

 .(اإلسناد -بعني االت -بة الصحا -التفسريية  -األقوال ) :يةت املفتاحلكلماا
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 املقدمة

باهلل  إن   ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  ومن احلمد  أنفسنا  رشور  من 

ضلل فال هادي له، وأشهد أن ال  اهلل فال مضل له، ومن ي  هدسيئات أعاملنا، من هي

اوأشهد أ  وحده ال رشيك له،هلل   اإال  إله  ه وعىل  عليهللا  ىلص  ،لهورسو  عبده  ن حممد 

 . آله وصحبه
 . آل عمران[]  ﴾ڦڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ﴿

         ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 .[ساءالن]سورة  ﴾ڦڦ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٺ
    ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ ﴿

 أما بعد:  ،حزاب[ة األ]سور  ﴾ۋٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ
املنقوالتعلم  الف  رشأ  منفإن   املقوالت، ال    ،حترير  كانت  ومتحيص  إذا  سيام 

ب اهلل  تتعلق  النبي    ،وتعاىل  هحانبس كتاب  أقوال   ،×وسنة  من  هبام  يتصل  وما 

 .ا  نيابو ا  تفسريوالتابعني   بةالصحا
اـخن  ـوم عىلالطالالل  تبنّي   ع  التفسري  إىل    ال  أقوا  ناكهأن    كتب  منسوبة 

أن أشار  ق  سبإسنادا  يف الكتب املأثورة، وهذا ما    مل أجد هلاوالتابعني      ةباالصح

  يف التفسري مشحونة بالَغث  املصنفة    فإن الكتب »:  لهقوب   يةابن تيم شيخ اإلسالم  ه  ليإ

 .(1) « ...بنيامل ق حلاو  ،حسمني، والباطل الواضوال
ه فكرة  جاءت  هنا  ا ومن  املنسو ألا)  هسميتو  ،لبحثذا  التفسريية  إىل   ةبقوال 

 .(تطبيقيةدراسة  احتة سورة الف،  يف كتب التفسري بال إسناد  الصحابة والتابعني 
 

 (. 7ص)سري أصول التف ة يفمقدم (1)
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 مشكلة البحث:
 : التايل السؤال عنجابة اإل ث يفكلة البحل مشتتمث
 ؟   ري مسندة عني غ التاب ابة و ح ص ل ا ىل  إ   ة ب و س من ة تفسرييالتفسري أقوال ب كت هل يف -
 : ا، منهؤالت فرعيةدة تساال عالسؤمن هذا  فرعويت
التفما    - مصدرا    سريكتب  تعد  إىل  لألقوال    التي  والتااملنسوبة  بعني  الصحابة 

 ؟ إسناد دون
 ندة؟ ملس اعني غرياملنسوبة إىل الصحابة والتابال التفسريية قول األما أحوا -

لفاحتة من رة ا سوورد يف تفسريما    لمن خالة  ئلس أل ا  ذههن  ع  ةوستكون اإلجاب

 ابعني غري مسندة. إىل الصحابة والت ةأقوال منسوب
 حدود البحث: 

 يف: تتمثل  ،للبحث حدود موضوعية
 ونحوه. ،لفقهأو اعتقاد، باال تعلق يدون غريها مما  يةألقوال التفسريا -
 سري. التفمة أئ من مده عن بم، دون الصحابة والتابعني ىلإ املنسوبةاألقوال  -
 . تفسريال التي ال يوجد هلا إسناد يف كتباألقوال  -
 واردة يف تفسري سورة الفاحتة.الاألقوال  -

 :البحثأمهية 
 : من خالل األمور التالية البحثة مهي أتتجىَل 

معوفه   ،تعاىل  اهلل  المكبقه  تعل -1 آياته؛  ،انيهم  بذل  وتفسري  دوكفى    ا  اعيك 

 . هدراستعناية به ولل
ا  نىعيه  نأ -2 األمةأىل  إ   وبسنملبتحرير  ام-  ئمة  والتابعني حص لن  يف    -ابة 

 . نالقرآتفسري 
 . والتابعني   صحابة شف عام وقع من تساهل يف نسبة أقوال تفسريية إىل ال يك أنه   -3
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 أهداف البحث:
كتب   التفسريية املنسوبة إىل السلف يف األقوال نقل ت منلتثبرة ابيان رضو -4

 نى. قال  ومعحتها نص من تأكد، والالتفسري املتأخرة

األقوال التفسريية املنسوبة إىل السلف يف كتب التفسري املتأخرة مما ال  حرص   -5

 . يوجد هلا إسناد

ال   إبراز -6 أهل  منهج  يف  دقة  األثري  اتفسري  التفسرييةنسبة  لف  للس  ألقوال 

 رهم هلا. يحترو

 : البحثاختيار اب أسب
التفسري  .1 األقوال  من  جمموعة  عىل  الباحث  اوقوف  إىل  سون ملية  ة حابالص بة 

 .روث أفسري املالت بكت دا  يفسنا إا د هل ا مل جيلتابعني، مموا
 .رير وتوثيق تفسريية إىل الصحابة والتابعني دون حتالقوال األخطر نسبة  .2
يف   .3 تفالبحث من جتديموضوع  ما  نظ، حيسرييد  يلفت  اث  إىل ر  لباحثني 

 . م التساهل فيهالتدقيق يف هذا األمر، وعد
 ة: بقسالات ا الدراس
 . مل يبحث بعد عضوو ملا هذا أنيل  نيبت قميةربات الكتقواعد املث يف بحال بعد

 البحث: خطة
 . املقدمة

 . اد رضورة اإلسن ، و تفسريهم والتابعني، وقيمة  التعريف بالصحابة    : وفيه   التمهيد: 

 : طالب التاليةوفيه امل ،ةيقية التطبالدراس  :ألولحث ااملب
 . ةاحتسورة الف ةيمك يفاملنسوب   ول:ألاطلب ملا

 . "العاملني"ري سفب يف تاملنسو اين:الثاملطلب 

 . "م رحيال – الرمحن"نسوب يف تفسري ملا لب الثالث:ط امل
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 . "يوم الدين "تفسري  وب يفاملنس املطلب الرابع:
 . "اهدنا"يف تفسري ب  سونامل :اخلامس املطلب 

 . يف املوضعني  "الرصاط" يف تفسري  باملنسو :دسالسا  طلبامل
 . "م هيت علأنعم " تفسري ب يفنسوامل :عب السااملطلب 

 . "املغضوب عليهم "يف تفسري   وبنسامل الثامن: طلبامل
األقوا  النظريةالدراسة    : الثايناملبحث   املنسوبة يف  الصحابة  ل      إىل 

 يه املطالب التالية: وف،  ادإسن  والتابعني دون
  .دناس ن إدو التابعني الصحابة وإىل نسوبةوال املقألا مظان ل:األو  املطلب
 .لتابعني دون إسنادوا ابةصح الإىلة وبنسملال اقواأل أحوال الثاين: املطلب

 . بة والتابعني دون إسناد الصحا إىل    وقوع األقوال املنسوبة  أسباب املطلب الثالث:

   : فيهااخلامتة و 
 . أهم النتائج-
 ات. وصيالتأهم -
   ا:فيه ، و رسافهال
 . جعاراملصادر واملفهرس -
 .توعاضاملوفهرس -
 لبحث: ج اهمن

هذا يف  عىلالبح  اعتمدت  اائستقراال  نهجملا  ث  والتحلوصي  حيث  في  لييل، 

ة  سور  بة والتابعني، يف تفسريما ورد من أقوال تفسريية منسوبة إىل الصحا  استقرأت

 .ا  إسناد له أجد ا ملمم ةحتفاال
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 لطريقة التالية: ب  بحثال تعرضو 
 .ولق ه الد فيي ورع الذضوملاذكر  -1
 . بسونملاقول لا ذكر -2
 . حترير نسبة القول -3
ا -4 موقاألكانت    إذاو ،  قوللدراسة  الدراسةال  أجعل  فإين  خامتة   تفقة  يف 

 خاصة.دراسة  كل قولجعلت لت األقوال فاألقوال، وإذا اختل
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 هيدتمال
 :ابعيوالت تعريف الصحاب :  لا أو 

 : ابحلصب  تعريفال
من  الصحايب:    لغة: عىل  لفظوهو    ،الصحبةمشتق    ، واملقاربة  ،ةنقارامل  يدل 

ابن ،  دواالنقيا  ،واملالزمة والباءد والصا»س:  فار  قال  ىل  ل عيد د  أصل واح  :احلاء 

 .( 1) « ...ربته، اقمء ورنة يشمقا
  ، صحبت فالنا  حوال    :قليال  أو كثريا ، يقال ه  غري  َب ح  وهو جاٍر عىل كل من َص 

 و لو   ×  النبي  َب ح  وعليه فإن إطالق الصحبة عىل من َص وساعة،    ،ويوما    ،وشهرا  
 .ظة تدل عليه اللغةحل

ب  قال  :اا حالطصا أو   ×ي  النب  َب ح  َص   نمَ »  بل:حن  نأمحد  شهرا ،  أو  سنة، 

 . (2)   «هبَ ح  عىل قدر ما َص بة الصح  ن أصحابه، له منأو رآه مؤمنا  به فهو م ساعة،
َب    ن ومَ »   البخاري:   وقال   . ( 3) «   أو رآه من املسلمني، فهو من أصحابه   ، ×النبي  َصح 

ابن حجر: ال  ،ليه من ذلكع  ت  فقما و  وأصح  »  قال  اَي لق  من:  صحايبأن    بي لن 

السته له أو    من طالت   ن لقَيهل  فيم ومات عىل اإلسالم؛ فيدخ  ه  ا  بؤمنم   تجم  َ ،  َقرص 

، ومن غزا معه أو مل َيغْ نه أو مل يع  وىومن ر السه، ومن ْرو  ، ومن رآه رؤية  ولو مل جي  ز 

 مل  ذاإ  د ذلكولو أسلم بعرا   فكا  هيَ ق  من لَ   ند اإلياموخيرج بقي  ،لعمىمل َيَره  لعارٍض كا

 . (4)«رىخة  أ  رَ ه مب معجيت
 

ا  (1) الساينظر:  و  (،3/533)  للغةمقاييس  البنلعربن  والقاموس    (،1/519/520/152)  نظورم  ، 

  .حبص (104ي )صدللفريوزآبا ،حيطملا

 .(8/383) يةمي، البن ت نة لسهاج امن: ظرينو(، 1/16)  بلةبقات احلناط يف يعىل أيب ذكره ابن (2)

   .(5/2)ري بخالايح  صح (3)

 يضاحالتقييد واإل و (،40نبل )صلسنة، ألمحد بن حا : أصولوينظر، (1/16) حابةصلايز  اإلصابة يف متي (4)

 (. 292اقي )صعر لعبد الرحيم ال الح،لصبن اامقدمة ح رش
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 : بلتابعييف التعر 
،  تبعه إذا مشى خلفه  اعل منف  سمع: اتابوال،  ابعي، أو تابعالتابعون: مجع ت لغة:

وهو   ء والعني أصل واحد ال يشذ عنه من الباب يشء،التاء والبا»:  سقال ابن فار

 . (1)«وته واتبعتهذا تل إا  نتبعت فال  فو، يقال:التلو والق
 . (2) «يبصحاال َب ح  التابعي: من َص »ادي: بغدال  بطيخلا قال  اا:حالاصط

 : نيبع والتا   حابةالص  تفسريقيمة اثنياا: 
 :حابةالص   تفسريقيمة 

نبّيه ، جعلهم أنصار دينه، ووزراء  ×اهلل سبحانه لرسوله    ةرْيَ خ    الصحابة  

الن× أرّق  وهم  وأع،  قلوبا ،  علام  م اس  هَلْ   ،قهم  عن  أبو   َجة،وأصدقهم  عدهم 

الع  رشهون  ،الدين م  هب   اهلل  ظفف، حكلّ تال ذا االصطفاء وبناء  عىل ه  ،(3) املنيهبم يف 

ال  السبق   م  دَ قَ ة كان هلم  والنرص  ةرجاهل بة وللصح العمل و  ،علم بكتاب اهلل تعاىليف 

ت  به، يف  اتباعهم  َش ت  يَ رْي  خَ فَ   وتأويله،  ،الوتهووجوب  التي  النبي  دَ ه  هم    م هل  ×  هبا 
لكـلـامش  إيم ـة  وعلـل  وخـوعم   ، مـان  عـعف   ،أيرو ك  وـوسل  ،ق ـلـل  ن  ـب  نارـم ن 

قـق    نـ يـحص اهلل    الـال:    ثَّ   ََنم، و  لُ يَـ   نَ ي  ذِ الَّ   ثَّ   ،ين قـَر    أُمَِّت خرُي  »  :×رسول 
 . (4)«...وََنملُ يَـ   نَ ي  ذِ الَّ 

تيمية:  قو ابن  ب»ال  املعلوم  تومن  ملن  االرضورة  وملكدبر  والسنة،   َق فَ تَ ا  اتاب 

يف األعامل  -ذه األمة  هرون  ري قأن خف:  ئ اويع الطمججلامعة من  وانة  ل السعليه أه

 
بن ، ال لسان العربو  ،(2/56) يده  س  بنال   ،عظم ألا  طحكم واملحيملا  وينظر:،  (1/363)ة  اللغ   مقاييس  (1)

 .بعت (8/27) روظمن

الالكفاية    (2) علوم  )ريف  تيس(22صواية  وينظر:  م،  احلديثطص ري  أمحد  ملحمو،  لح  بن   نعيميالد 

 .(247ص)

 . (1/644ثري )ك  نبال  م،القرآن العظي (، وتفسري2/537سنن، للبيهقي )ال علم ىلاملدخل إر: ينظ (3)

 (.3352قم )ر ،م(، ومسل6503)رقم  اري،بخأخرجه ال (4)
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واالعتواألقوال، و الذين  :  -أن خريهالة  فضيها من كل  غريقاد  ثم  األول،  القرن 

 . (1) «...ثم الذين يلوهنم، يلوهنم
فسري، وأهنا الت  من بعدهم يفىل  ع  ةالصحاب  م أقواليعىل تقدة  األئم   َق فَ تَ او

هنم  أل ؛ويل كتاب اهللتأ م يف ستقيط املارصلل رمناوحلق،  اىلإا ى هبهيتدلية ة عاوَ بْ رَ  يف

حسن  مع  ،ن الذي نزل به القرآناللساأهل  همو ل،تأوية والتالووال زيلشهدوا التن

 . سالمة قصدو ،فهمٍ 
:  -سريول الصحايب يف التفعىل حجية ق  أي مما يدل-وأما الثاين»ي:  لشاطبقال ا

ل وتنزوالنو  ائعقولمبارشهتم  فهمةنّلسوا  ابتكبال  لوحيا  ليازل،  َفْهم   د  عَ قْ أ  ،  يف   

وأعرف   احلالية،  ويدرالتنباب  بأس القرائن  الزيل،  ما  غريهمي  كون  بسبب    دركه 

 . (2) «ذلك، والشاهد يرى ما ال يراه الغائب
 :رمحهم هللا التابعني   تفسريقيمة 
ج  عندما   يف  األمن  املعمواْسَتَتَب  أقطار  الصحابة    ،ةرل   عَ   جلس  وَن  ل م  ي 

بَ   ،نس القرآاالن ون عل  نَ وي ن وي    واج من يهم أفللس إجيان  ، وكومههلم معانيه، وَينرش 

ل صحايب لكى  ، وأضح×ة رسوله  نَاب اهلل، وس  تهم العلم بكليأخذوا عن   عنيالتاب

 . تالميذ يروون عنه تفسريه
الم األوقد عظّ   عرفة، ومعلام  و  نا  إيام  مه دبعمن  هم عىل  رشفل  ؛بعنيتائمة تفسري 

والسنة  محال    ابة  الصحد  بع  مةألا  ق أسب  مهنأ و  هدى،و ا  ،للكتاب    : حلاكمقال 

هم  عن   ظَ ف  وَح   ،×اهلل  أصحاب رسول    هَ افَ ن َش مَ   ،بعد الصحابة  قرنا  فخري الناس  »

ظ والفهم،  كان هلا قوة احلف»  :عن طبقة التابعني  ابن تيمية  قالو  ،(3) « ننَالدين والس  

 
 .(4/157وى )تاالف عموجم (1)

 . (3/812قات )املواف (2)

 .(1/9تم )البن أيب حا، ح والتعديل(، وينظر: اجلر42ص)يث معرفة علوم احلد (3)
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 القرآن ري يفتفسال  د مل جتا  ذإ»:  ضا  يأقال  و   ،(1) «... ليلبرص بالتأووا  ،ن ييف الد  والفقه

ال  ألئمة يف ذلك إىل أقوبة، فقد رجع كثري من ا صحاته عن ال وجدة، والنسال  يف  وال

 .(2) « التابعني
 : ضرورة اإلسناد: اثلثاا 
السامويةنه وتعاىل  اهلل سبحا  َص َخ  الكتب  باتصال سنده؛ حيث    القرآن من بني 

ن إال رآلقا  من  رفبل ح يق الو  ،×  هانبي  ناد إىلباإلس   جيلٍ   عنال   مة جياأله  تتناقل

ها فَ كرم هذه األمة، ورَشَ إن اهلل تعاىل قد أ »  :(3) رفَ ظَ تم امل  امد بن حـل حم اقاتر،  بالتو

الَ َض وفَ  من  وليس ألحد  باإلسناد،  إس ها  قديمها وحديثها  كلها  موصول، ألمم  ناد 

بني    يزيمت  هم هم، وليس عندرخباأ  مبه ا بكتطولَ صحف يف أيدهيم، وقد َخ   يإنام هو

أنبياهاءج  مما  لنجي واإل  ،توراةال  نمل  نز  ام به  ماؤم  من    هم، وبني  بكتبهم  أحلقوه 

 . (4) «لثقاتا عن غري ااألخبار التي أخذوه
وجعله   ،×مد  ـاهلل به أمة حم   َص َخ والرواية مما  وعلم اإلسناد  »وقال ابن تيمية:  

 دعونملبتا  اذوهك  ت،نقواله املبن  ثروهلم يأد  ا نإس   ال  ابفأهل الكت  ،إىل الدراية  ام  لَ س  

ة أهل اإلسالم ه املنَاهلل علي  ظموإنام اإلسناد ملن أع  ت،هل الضالال ة أألمه اهذن  م

 .(5) «والقويم  ج  وَ عْ امل  و ،به بني الصحيح والسقيم نَ وْ ق  ر  فَ سنة، ي  وال
 

 . (4/93) تاوىلفجمموع ا (1)

 . (44ص) فسريلت ل امقدمة يف أصو (2)

أجد    (3) الرتاجم،  يف  ا  له ذكرمل  كتب  والتيمرويات بعض  عىلوقفت  نام  وإ  م  ه،    ، اسمه   ا عىلهلن خالوقفت 

يف  كاموطبقته،    ،وتالمذته  ،شيوخه و  ،ونسبه  الفوائد  اإليامنو،  (328)ص  للكالباذي  ،بحر   ، شعب 

)4/362)  للبيهقي رقم  بغدادو   ،(1/62)  لخطايبل  ،لعزلةاو   ،(2644(  للخطتاريخ  البغ،  دادي  يب 

رواة عن حييى بن  من الكندي، ظفر املروزي الن حاتم بن املب حممد ،سن احلأبو ه نا: أفتبني منه  ،(9/702)

   آخر املئة الثانية.هر أنه يف اته إال أنه يظ ذكر سنة وفتومل  ،مل يذكر بجرح وال تعديل ،عنه ني ومحلة العلممع 

 .(41-40ص)رشف أصحاب احلديث ي يف بغدادخلطيب الاه ذكر (4)

 . (1/9)اوى موع الفتجم (5)
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ا  م  لْ ع  فَ  قهذه  بَ األمة  اإلسناد  عىل  كت  ا  ءدْ ئم  الوحي  لق يتع  ما  ثم  ،وسنة  ابا  من 

والتبياهنام  ب الصحابة  ايف  دانس اإلى  أضحو  ،بعنياعن  هذه  نسبة    مة أل  يف  رشطا  

العَ ـا  لصحـزانـيـ وم  ،ةالديني  األقوال ي    و  زْ ة    ما قال يف دين اهلل تعاىل  لألئمة، حتى ال 

   يس منه.ل
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  ةيالدراسة التطبيق: املبحث األول
 : طالب التاليةوفيه امل

 .(1) " ةالفاحت"سورة  ةيكميف  املنسوب :  لاألو  ملطلبا
 :(ـه92)ت   ني سعلي بن احل إىل  بسو نامل -1
 (. مكية   ة  الفاحت سورة  ) :ه قالنأ  بن احلسنييلعإىل  َب س  ن  

 سبة القول: ن
(ـه542)ت ابن عطية له نسبه

(ـه745)ت وتبعه أبو حيان ،(2) 
(3 ). 

 :القول نسبة   حترير
 .امهغري وبا  له عندمنسال ة، ويرواال كتبيف له  ندا  سمه مل أجد

 : (ـه95)ت  جبرين  ب  سعيدإىل سوب  نملا  -2
 (.مكية   لفاحتة  ا سورة  ) :لقا أنه ريجب بن يدعس  إىل َب س  ن  

 : لنسبة القو 
(ـه437)ت ب طالمكي بن أيب هه لنسب

(4) . 

 لقول:نسبة ا حترير  
ب، اليب ط بن أي  مكري  غ  يف كتب الرواية، وال منسوبا  له عندله  ندا   سمه  مل أجد

  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ﴿   :ية احلجرريه آلستف  ىلعله بناء    ه  بَ َس نَ ه  نأغري أنه حيتمل  

 إال   ،(5) «لقرآن  ا  م  هي: أَ   ،اين ثَ ملَ ا  عَ بَ الَس »ن  أ  ىلع  َص حيث نَ   ؛ ﴾ې  ۉ   ۉ

نَ ه بمكل للقوانسبة  يف    اٍف ك  ريذلك غأن   نه من  ء عوقد جا  ال سيام ،  ا  ّص ية السورة 

 
 .ةسورة الفاحتمدنية  يف نيلتابع اوبة حاص د من السند ألحغري م قوال   أجد مل (1)

 . (1/65) زالكتاب العزييف تفسري   وجيزلرر ااملح (2)

 (. 1/92) تفسرييف ال ملحيطار البح (3)

 .(1/78ية )اوغ النه  بلاهلداية اىل (4)

 .(41/119) هسريتف يف يالطربواه ر (5)
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 . (1) ل واهي السبع الط  اين املث ة أنثريدة كعدمت طرق 

 :(ـه 115)ت   ربح  أببن  اء طع إىلاملنسوب   -3
 . «مكية   لفاحتة  ا ة  سور» :أنه قال بن أيب رباحء عطاإىل  َب س  ن  

 : وللقا   ةنسب
(ـه437)ت طالب ن أيبمكي ب له بهنس

(2) . 

 :القول بة سن  حترير
حيتمل   غري أنه  ؛مكيري  عند غ  هبا  لمنسو  كتب الرواية، وال  يفله  ندا   سمه  مل أجد

لأنه   بناءنسبه  احلجسريتف  عىل  ه  آلية     ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿  :ره 

نَ   ؛ ﴾ې ۉ أعىل  َص حيث  ابَ الَس »ن    أ    ،اينثَ ملَ ع  ذلك أن    إال  ،(3) «رآنالق  م  هي: 

 ا .ّص السورة نَ  ول له بمكيةيف نسبة الق اٍف كري غ

 . (ـه121ت )  نحبا نب  ىيمد بن حيإىل حم  باملنسو  -4
 .«مكية   الفاحتة   سورة  » :لأنه قا يى بن حبانحي حممد بنإىل  َب س  ن  

 ول: الق  ةنسب
(ـه425)ت عطية بنا نسبه له

(ـه745)ت ناوتبعه أبو حي ،(4) 
(5). 

 ل:و سبة الق حترير ن
 . مهاريغد ه عنوبا  ل منسرواية، والب الكت ندا  يفسمه مل أجد

 : لاقو األة سار د
 . (6) هوراجلم ل و قوهاحتة فلسورة ا ةيالقول بمك

 
 .(41/901) هتفسرييف ي ربه الطروا (1)

 .(1/87)هاية ن بلوغ ال ة اىلياهلدا (2)

 .(41/911) هتفسري يف يالطرباه ور (3)

 . (1/65) يزز يف تفسري الكتاب الع  حرر الوجيزامل (4)

 . (1/92) ريسلتفيف ا طيملحالبحر ا (5)

 (. 2/6سري املأثور )وعة التفموس (6)



 (ه1442آلخرة ادى امج)     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

201 

َ مِ الَ عَ ال فسري "ت  يفسوب نامل:  الثاين املطلب  ". ني 
 : (ـه68)ت ابن عباس   سوب إىلنامل -1
 . «ة  ئكواملال ،واجلن    ،نس  إلا: نيَ املَ الع» تفسري يف ىل ابن عباس إ َب س  ن  

 نسبة القول: 
له حيان  نسبه  (ـه745)ت  أبو 

معناه    ، (1) األلاوحكى  ه وجعل  ،ينهافصراغب 

البا   مذه وقوال    له  مجر  عْ مَ   يف   فقال  ، ّق دَ أَ   وه،  سبب  بيان  ل:  يقو ،  "نيَ املَ العَ "ع  ض 

أ  نهأل» به  املالئمخلالئق  ا  افصنعنى  غريهاإل و  ،جلنوا  ،كةن  دون  ه  يوإل  ،انس 

 .(2) «اهدوجم  ، ساابن عب ذهب

 القول: ة بر نسحتري
، نايح  يبأ  ريغ  له عند  با  نسوم  ة، والوايكتب الر  مسندا  يفه  مل أجد  املالئكةذكر  

 : نولق   سبا ع بنا عنسناد باإل روياملو
 .(3) « واإلنس   اجلن   :نيَ املعلا نإ»  ▪

ا ، ممّ هنَ نَيْ ا بَ ومَ   هنَ يْ ن ف  ومَ   ض  واألر  ات  السمو  ،ه  كل    اخللق    ه  الذي ل  هلل   احلمد  »  ▪

« م  لَ عْ وال يَ  م  لَ عْ يَ 
 (4). 

 :قوللا سة درا
 .  س با ن ع اب   يف املروي عن   دْ ر  ولكنه مل يَ ،  ه ك في ال ش   مما   نيَ امَل العَ الئكة يف  مل ا   ل ا إدخ 
 : (ـه101ت)  جرببن   جماهد   إىل  بنسو امل -2
 . «خلوقات  امل مجيع   :نيَ العامل» ه قال:أنجماهد إىل  َب س  ن  

 
 . (1/33) لتفسرييف ا املحيط البحر (1)

 .(1/54) فهاينص  الراغب األسريتف (2)

نثور  ر املالديف    اه السيوطيعزو   ، (1/21)  هسريفت  يف  اتمحيب  أ ن  ابو  ، ( 1/451)  هفسريت  يف  يالطربرواه    (3)

 .ملنذر، وابن ايدمح وعبد بن ،يباالفريإىل  (1/64) روثأملبا لتفسرييف ا

 .(1/19)تفسريه  يف تميب حاأ ابنو ،(1/145) هتفسري يف ربيالطرواه  (4)
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 نسبة القول: 
لنسب (ـه274)ت  يلبثعال  هه 

باحتجم  إهن   :وقال  ، (1)    ڦ ڦ ڦ ڤ﴿  له:قووا 

الواحدي   ،[24]الشعراء:   ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڦ  وتبعه 

(ـه468)ت
(ـه516ت) يبغووال  ، (2)

 (3) . 

مع مذهبا  جعو  ، هسريفت  يف  يناألصفها  اغبالراه  نوحكى  قله    له  وهو  ،  وال  ال 

فقالدّ أَ  مجع  يف  ق،  سبب  بيان  أصأل»  :يل ق و  ،"ني املَ عَ لا"  معرض  به  عنى  ناف  نه 

املالئكة  اخلالئق  دون    ، واجلن  ،من  ذوإلي  ،غريهاواإلنس  عه  ابن    ،    باسهب 
 . (4)«دهاوجم 

 :ولق لا حترير نسبة 
أ يفه  جدمل  ا   مسندا   وال  كتب    عن   رويذي  وال  ،غريهم  ندع  هلبا   وسمنلرواية، 

 . (5) «واإلنس   هنم اجلن  إ» :هقولسناد باإل  هداجم 

يَ  هذا  د  ر  وقد  فاهدجم إىل    تفسريه  ةدممق  يفطريقه    ذكرثعلبي  ال  أن  :عىل  كيف ، 

 ؟ دال إنه بال إسنايق

طريق ابن أيب   ي:وه  ،اهدتفسري جم   الثعلبيهبا  التي يروي  الطرق    عببتت  :وابجلا

تبني: أهنا طرق مشهورة يروي هبا األئمة يث،  ريج، وطريق لن جريق ابوط  ح،جين

عتنني  امل  األئمة  أحد من  ه نقلكام مل ي،  قولعنه هذا ال  واينقل  ع هذا ملمواهد،  تفسري جم 

نقال     نىباملعاه  كحالثعلبي    أنيظهر  ذي  ، والسيوطي، والكابن كثري  بالتفسري املأثور

والدليتقدمهعمن   ذلكل  ،  األئمة  ذ  هأن  :عىل  من  ثالثة  إىل  منسوبا   القول  هذا  كر 

  .واحدظ فلب

 
 .(2/393)  القرآنتفسري ن يان عوالبف شلكا (1)

 . (1/76) وسيطال ريفس تال، و(1/489) طيسالب لتفسريا (2)

 . (1/52) لمل التنزيامع  (3)

 .(1/54) ب األصفهاينتفسري الراغ (4)

 . (1/614) هريستف يف الطربي رواه (5)
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 :لقو السة درا
 ن. املفرسية م ايه عهذا القول موافق ملا عل

 : (ـه110ت )  البصري احلسن ىل  املنسوب إ  -3
 : نال و ق  (املنيَ الع)يف تفسري  نحلساىل إ َب س  ن  

 .«وقات  خلملا يع  مج :ملنيَ العا نأ» :ولاأل

 ول: الق  ةبسن
(ـه274)ت  الثعلبي  هل  بهسن

  ڦ  ڦ  ڦ ڤ﴿  :هلاحتجوا بقوم  إهن   :القو  ،(1) 

الوا،  [24اء:]الشعر  ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڦ  حديوتبعه 

(ـه468ت)
(ـه516)ت  ويغوالب  ، (2)

كل »ظ  لفب  (ـه745)ت  حيانأبو    هذكرو  ،(3) 

 .(4) «عمصنو

 ل:و ق لنسبة ا ير  ر حت
أج يف  مسندا  ه  دمل  الرواية،  م  كتب  لهوال  غريع  نسوبا     ه نع  روياملو  ،همند 

« مه  ل  ك   الناس   :نيَ ملَ االعَ »: لهقوباإلسناد 
 (5) . 

احلسن  إىل تفسري    تفسريهمقدمة    يفقه  أن الثعلبي قد أسند طري  :عىل هذا  د  ر  وقد يَ 

 ؟ دال إنه بال إسناكيف يق، فالبرصي

  بن عبيدرو  عم   طريق   و وه  ،دا  حوا  إال طريقا  سن  للحي  الثعلب  ذكري  مل  :ابواجل

وابن أيب   ،ابن املنذرو  ،الطربي  هامنلطريق من الطرق التي روى  ا اوهذ،  سنعن احل

أحد من األئمة    هنقلمل ي  وأيضا  ،  لقولعنه هذا ا  واينقل  مل هذا  ومع  ،  عن احلسن  حاتم

 
 .(2/339) عن تفسري القرآن  بيانللكشف واا (1)

 . (1/67) يطالوس فسريلتاو ،(1/984)ط فسري البسيتل ا (2)

 . (1/25)يل التنزمعامل  (3)

 . (1/33) لتفسرييف ا حر املحيطبل ا (4)

 .(353/ 10) يف تفسريه مت حاأيب ابنه ارو (5)
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املأثورعتنني  امل كثري   بالتفسري  وا وطيلسيوا ،  كابن  حكاه ثعلبي  ل ا  أنيظهر  لذي  ، 

والدليلتقدمهنقال  عمن    باملعنى ذلك  ،  ثالثة ذ  هأن  :عىل  إىل  منسوبا   القول  هذا  كر 

 .واحدظ فلبمة من األئ

 ل:ة القو سادر 
 ين. فرسة املامع يهملا علوافق قول ملا اذه   ▪

 . فظاللباملعنى وليس ب  له نقل أيب حيانأن    ▪

 . «ك  لَ فَ ال ه  يْ و  حَيْ  بام :عاملنيَ ل ا» :الثاين

 : لقو لا   بةنس
له (ـه850)ت  بورينيساال  نسبه 

يف    ،(1)  معاين  بيال   إجيازوأورده  عن    آن القران 

للن  نودب بجععن    األصفهاين  اغبرالوحكاه    ،(2) حسنسبة  يف  ،حممد  نفر   فقال 

الناس»  وقيل:  ،"نيعامللا"ع  مج  سبب  نابي به  واحد  كوجعل    ،عنى  عاملا  ل   ، منهم 

ب  الق قال:  حم   نذلك جعفر  فيه، وعامَل  ،  ريبك  عامَل    :ملََانعا  العامَل  مد،  بام  الفلك   وهو 

 . (3)«انسنإلا صغري، وهو

 :قولنسبة الير  ر حت
 .هند غريعله  ا  سوبية، وال منالرواب يف كت ا  ندسمه مل أجد

 :لالقو ة دراس
 . املفرسين يه عامة لملا ع موافق  عنىث املحيمن هذا القول 

 :(ـه 711ت )  وسيالسدامة ن دعب  قتادةب إىل و نسملا  -4
 . «ت  وقالخامل مجيع   :ملنيَ اعال» أنه قال: ةداقت ىلإ َب س  ن  

 
 .(1/7) نقالفرائب اغورئب القرآن غرا  (1)

(2) (1/59) . 

 .(1/54) هايناألصف بالراغ تفسري (3)



 (ه1442آلخرة ادى امج)     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

205 

 ل: لقو ة ا نسب
له (ـه274)ت  يالثعلب  نسبه 

  ڦ ڦ ڦ ڤ﴿  :بقوله  جوااحت إهنم    :لوقا  ،(1) 

الواحديبعتو  ،[42راء:]الشع   ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڦ  ه 

(ـه468)ت
(ـه651)ت  غويوالب  ،(2)

ل  ك»  ظبلف  (ـه745)ت  حيان  وأب  هذكرو  ،(3) 

 .(4) «مصنوع
 :حترير نسبة القول

كت  مسندا    هدأج  مل الروايةيف  منسوبا  الو  ،ب  غ   هل      عنه   يرواملو  ،همريعند 

 : نلقو ناد إلس با
 . (5)«ملَ عا ف  نْص   كل  » :األول

 . (6) «ه  ق  لْ من َخ  َف ما وَص » :اينثلا

، ادةتق إىل تفسري    هتفسرية  ممقد  يف أسند طريقه  أن الثعلبي قد    :عىل هذا   د  ر  وقد يَ 

 ؟دإسنا ه بالال إنكيف يقف

الطرق  بتت  :اجلواب هبا  بع  يروي  سعيد طريق    :يوه  ،قتادةتفسري  لبي  الثعالتي 

أيب عروبة النحويريق  ، وطبن  راشد،معمر    وطريق   ،شيبان  من  وه  بن   الطرق ي 

 ا ملومع هذ  ،قتادةعن    تميب حاوابن أ  ،ابن املنذر و  ،الطربي  هامنالتي روى    املشهورة

كابن   أثوربالتفسري املعتنني  أحد من األئمة امل  هنقلمل ي  وأيضا    ،ذا القوله هعن  واينقل

، والدليل  تقدمهعمن    نقال    باملعنىحكاه  ي  علبالث  أنيظهر  ، والذي  ، والسيوطيكثري

 . واحد   ظ ف ل ب كر هذا القول منسوبا  إىل ثالثة من األئمة  ذ   ه عىل ذلك أن 

 
 .(2/393)  نلقرآا عن تفسريان والبي كشفال   (1)

 . (1/67) يطلوسسري االتف، (1/489لبسيط )ا تفسريال  (2)

 . (1/25) نزيلمل الت امع  (3)

 . (1/33) التفسرييف  طحياملحر بال  (4)

 . (1/614) هتفسري يف الطربيواه ر (5)

 . (1/20)فسريه يف ت حاتمن أيب اب رواه (6)
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 ل:القو  دراسة 
 املفرسين. ليه عامة ا عمل ق وافل موالقهذا  ▪

 .وليس بلفظه هنامعبكان   حيان أيب لنق ▪

 :(ـه127)ت   يد ِ س  ال ب إىل  نسو امل -5
 . «جلن  وا س  اإلن :نيَ العامل» :لاقه أن يد  س  ال إىل َب س  ن  

 : نسبة القول
 . (1) قا  يتعل (ـه020)ت مبن ساليى حي نسبه له

 ول:لق ا  ة بحترير نس
 .هه عند غريسوبا  لمنوال  ،ةيالرو ب ا تك يف هل مسندا   هدمل أج

 دراسة القول:
 نى. جزء من املعر أنه باعتبا صحيحهذا القول 

 ."مِ ي  حِ الرَّ  – نِ مح َ "الرَّ  فسري تاملنسوب يف : لثاملطلب الثا 
 :(ـه 102)ت   اهلاليل م مزاح اك بنحَّ ضإىل ال   باملنسو  -1
 السام بأهل  » خاصن( مْحَ لرَ ا) أنّ  :اكحَ ضالإىل  َب س  ن  

 
 ، ت اموالسا همأسكنَ نيَ ح ،ء

الطاعاتقَ طوّ و وجنَّب هم  وقطعَ ه ،  اآلفات،    نَ وأ  ،«اتذَ واللَ   اعمَ طامل نهم  ع  م 

،  عليهم الكتب   زَل أنو  ،لس  ر  لا إليهم    أرسَل   حنيَ   ،رضألا  بأهل  »  خاص  (ميْ ح  رَ لا)

 . «اياللب عنهم ا ورصَف  ،يحةليهم يف النصإ  أعذرَ و

 لقول: نسبة ا 
(ـه274)ت  لبيالثع  له  هبنس

اجلَ   ، (2)  عنه  هـ(561ت)  يناَل يْ ونقله 
الدين  ظَ ن  و  ،(3) ام 

 
 . (1/684) سريهتف (1)

 .(2/304)  سري القرآنتف عن يانالبشف والك (2)

 . (1/224) قيق احلرط يلطالب نيةلغ ا (3)
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(ـه850)ت  ريسابوالني
(ـه801)ت  اينمَ رْ الك  و  ،(1) 

او،  (2) ، (3) يورب  ونْ اجل  ول  ألعبد 

أورده   السالم  العزّ وقد  عبد  حيانو  ،(ـه660)ت  بن   هيام تفسرييف    (ـه745)ت  أبو 

ال»   :كاحَ ض لال  قا:  باختصار واألسامألهل  أن  ود  اينتّ الكَ   ردهوأو  ،(4) «رضء  ن 

 .(5) اك حَ ض به للينس

 لقول:ا  بة نسر  ير حت
أج ا  ا  ندسمه  دمل  كتب  عندل  منسوبا    وال  لرواية،يف  عن    روياملو،  همغري  ه 

كام ،  (6)«ةخاّص   ننيَ باملؤم  ق، والرحيم  لاخل  جلميع    محن  الر »  :هقولاد  باإلسن  اك حَ ضال

الصحاب  أسلوبه   أن أسلوب  وإناملتابعنيواة  ليس  املتأخرأهو    ،  بطريق  يف شبه  ين 

 . ملكالع اوترصي ،عجْ الَس 

 قول:ة الدراس
القوله عن  خمالفو  ؛ا  جد  غريب  ذا  عوال  ،باألدلة  تبلثااو  ه،للمروي  ليه ذي 

 . (7) لتفسريأهل ا

 : (ـه041ت)   ريبلرب ا  عكرمة سوب إىلنامل -2
 .«رمحة ة  بمئ م  يْ ح  لرَ حدة، وااو رمحةٍ ب ن  مْحَ الرَ » :قال أنهعكرمة إىل  َب س  ن  

 
 .(1/78رقان )فال بئغاآن ورالقر بائغر (1)

 .(119ص) قنيتامل ةضرو (2)

ملونطامل  (3) الفروقع ق  عنه  نقو  ،خمطوط  (28)  حةاللو  ،رفة  أوجز يف    وي دهلانكال  دحمم  نبزكريا    حممدله 

 .(2/176) املسالك

 . (1/33) ري التفسيف حيطامل رحلباو، (1/140)آن  قر الفسريت (4)

 . (67ص) ةاحتسورة الفسري فتيف  دييتق (5)

 . (1/21) يف تفسريه تمواه ابن أيب حار (6)

 . (1/28) موسوعة التفسري املأثور (7)
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 بة القول: سن
(ـه274)ت  يالثعلب  نسبه له

هـ(561)ت  يناَل يْ جلَ اونقله عنه    ، (1)
  ،(3) عيفا والرَ   ،(2)

( ـ ه 850)ت   سابوري ي ن ل ا ام  ظَ ن  و 
( ـ ه 801)ت   اين مَ رْ الك  و   ، ( 4) 

األول  و   ، ( 5)   ،(6) ي ور  ب  ونْ اجل  عبد 

(ـه660)ت  ملسالا  بدبن ع  العزّ   ختصاراب  هوقد أورد
(ـه745)ت  انيأبو حو  ،(7) 

(8)، 

 . (9) ه لعكرمةبدون أن ينساين تّ ورده الكَ أو

 :لو ة الق نسب  حترير
يف  يذكر الثعلبي  ، ومل  هم د غريله عنبا   منسووال    ،ايةروال كتب  يفا   مسنده  مل أجد

 له.  بال عند ذكر القول املنسو و، كرمةإىل عريه إسناده ة تفسمقدم

 :دراسة القول
 والذي عليه أهل التفسري.  ،لةابت باألدلثل الفخم و  ؛ا  جد غريبالقول  اذه

 ".نِ ي  الد ِ  مِ و  "يَـ  تفسري وب يفع: املنس الراب  املطلب
   :(ـه101)ت رب بن ج د جماه  ىلإ   وبنسملا  -1
 . «ساب  حلا م  يو :ن يْ الد   يوم  » د أنه قال: جماهإىل َب س  ن  

 
 .(2/304)  نرآقري الستف عن بيانلالكشف وا (1)

 . (1/224) طريق احلقلطالبي  غنيةال  (2)

 .(09ص) الفاحتة ت سورةحة ملفرداار الشمايلاأل (3)

 .(1/78قان )رلفئب اارغو آنالقر رائبغ (4)

 .(119ص) نيملتقا ةروض (5)

ز جيف أو   ويلهاندالكد  ا بن حمميحممد زكرعنه    ونقله  -خمطوط-  (28)لوحة  ال  ،روقفلاعرفة  وق ملنطامل  (6)

 .(2/176) لكاسامل

 .(1/014)قرآن  تفسري ال (7)

 . (1/33) تفسرياليف  ر املحيطالبح (8)

 . (76ص) ةحتافة الورستفسري يف د تقيي (9)
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 : لنسبة القو 
( ـ ه 200)ت   تعليقا    محييى بن سال  هه لبسن

( ـ ه 542)ت   ةن عطيبره اوذك  ،(1) 
  د ازو،  (2) 

َ  نْيَ نيْ د  مَ ) ( ـ ه 745)ت  أبو حيان  ة نقله، وعن ابن عطي(نيب  اَس حم 
 (3). 

 القول: نسبة   رحتري
 . همريغ ندع هل با  وسالرواية، وال منيف كتب ندا  سمه دجأ مل

 ل:لقو دراسة ا 
 . فسريهل التة أعامق لقول افمو القولون م ضم

 :(ـه 102)ت   اهلاليلمزاحم  نب   اكحَّ ضال   املنسوب إىل -2
 . «اءزَ جلَ ا :ن يْ الد  »: لقا هنأ اك حَ ضالإىل  َب س  ن  

 نسبة القول: 
(ـه274)ت يثعلبلا هنسبه ل

(ـه468)ت ديواحلاتبعه و  ،(4) 
 (5) . 

 :لو حترير نسبة الق 
ن  أ :عىل هذا د  ر  وقد يَ ،  مهاغريند عه با  لوس، وال منايةكتب الرو مسندا  يفه دجأ مل

 ؟ د ال إنه بال إسنا كيف يق ، ف اك الضحَ إىل تفسري    ه تفسري مقدمة    يف قد أسند طريقه   ثعلبيال

الطرق  بتت  :اجلواب يق طر  ي:هو   ،اكحَ الضسري  فتالثعلبي    منهاي  و  رْ يَ   التيبع 

وطريق أيب    ،باهيليامن العبيد بن سلوطريق    ،عيل بن احلكمريق  ، وطيخ  لْ البَ جويرب  

ابن  و  ،ربيالط  هامنوى  التي ر  املشهورة  رق لطا  من  يه و ،  عطية بن احلارث  ،روق 

حاتم  ،املنذر أيب  مل   ،اكحَ ضال عن    وابن  هذا  هذا    واينقل  ومع  مل   يضا  أو،  القولعنه 

يظهر  ، والذي  ، والسيوطيكابن كثري  فسري املأثورلتباعتنني  ئمة املد من األحأ  هنقلي

 
   .(2/850)تفسريه  (1)

   .(1/71)عزيز تاب الفسري الكتز يف وجيالحرر ملا (2)

 . (1/73) يف التفسري ملحيطر االبح (3)

 .(2/420)  قرآنالتفسري عن البيان الكشف و (4)

 . (1/350ري البسيط )لتفسا (5)
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وتقدمهنقال  عمن    باملعنى حكاه    الثعلبي  أن أن  عىلليل  الد،  القول ذ  هذلك  هذا  كر 

 .واحدظ ف لبمن األئمة  اثننيا  إىل بمنسو

 :(ـه 711)ت  وسي بن دعامة السد قتادة إىلب  و املنس -3
 . «اءزَ اجلَ  :نيْ د  لا»: ه قالادة أنإىل قت َب س  ن  

 نسبة القول: 
( ـ ه 274)ت   الثعلبي   ه ل   به س ن 

ال ، ( 1)  ( ـ ه 468)ت   ي واحد وتبعه 
( ـ ه 516)ت   والبغوي ، ( 2) 

 (3 ) ،  

(ـه745)ت نحيا وبوأ
(ـه775)ت بيلنل احلادع  بنوا، (4)

(5) . 

 :قوللا نسبة ر  ير حت
عزوت    من  ا اللفظ سوىذهبد من ذكره  جأ  ملوة،  اي وكتب الر  مسندا  يف  هدجأمل  

م  اهن د  ،اجلزاء  :نيْ الد  »:  ن بلفظ حيا  أبو، فقد ذكره  اللفظف يف  التاخد  مع وجو  ،مهل

  ن بره اول قتادة، وليس كذلك، وذكمن ق  هذا  لك  لع ج ف  ،(6)«دةقاله قتا  ،اونكام دا

والرش   ، ريخلء يف ازااجل  ىلع   ويقع  ،زاءدين: اجللا  :ةقتادال  قو»  : ظفلب  احلنبيل  عادل

ي، والبغوي مل ه عن البغو نقلوإنام  ،هلقون  م  «  ...  زاءىل اجلع عقوي»  :ليس و  ،«ا  عيمج

 .جيعله من قول قتادة

اوكَ َح   يناملفرس  بعض  نأ  نجدبينام   باملقولا  قولهوعلجي  ومل   عنى،ل   : نيْ الد    :ا 

(ـه045)ت  دي املاوركقوله،    َص نَ   ،زاءجلا
(ـه542)ت  عطية  بنوا  ، (7)

 بيقرطوال  ،(8) 

 
  .(2/420)  قرآنال تفسرين علبيان االكشف و (1)

   . (1/503) طسيتفسري البال  (2)

   . (1/53) لتنزيلامل امع  (3)

 . (1/37) سريلتفيف ا طحياملر بحال  (4)

 . (1/921)كتاب لوم الع ب يفبال ال (5)

 . (1/37) يف التفسري حيطامل البحر (6)

 . (5/263) ت والعيونلنكا (7)

 . (1/71)ز زيع لاتاب كال  تفسرييف وجيز ملحرر الا (8)
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(ـه671)ت
(1) . 

  دَ االعب  اهلل   ن  يْ د  يَ   يوم  »   :﴾ٺٺ ٺ ٺ﴿  قوله:  دانس اإلب  عنه  رويملوا

تقدَ (2)«معامهل  بأ وقد  قتادة    م،  إىل  املنسوب  اعتبار  وجه  إ  هنابيان  أن  مع  سناد،  بال 

 . (3)دمةيه يف املقلإسناده إ الثعلبي ذكر

 :نيل القو  دراسة 
 . رسيناملفمة عا قولل مضمون القول موافق 

 : (ـه181)ت   رظي القد بن كعب محم إىل  ب املنسو -4
 . « نيْ د  إال ال فيه   ع  فَ نْيَ يوم  ال »: لاأنه ق كعب القرظيبن  حممد إىل َب س  ن  

 لقول: ا نسبة  
(ـه274)ت  يبلثعال  به لهسن

وم يك  مال»  :يظلقرا  مد بن كعبحم   لوقا  ل:اق  ، (4)

   ڄ  ڄ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ﴿  : هلل تعاىلل اذه من قووه  دين، الالنفع فيه إي  ال

  ڭ     ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ﴿  وقوله:  ،راء[ عشلا]   ﴾ڃڃ        ڄ  ڄ

(ـه516)ت   ويبغال  هذكرو  ،[37سبأ:]    ﴾ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ
عادل   نبوا  ،(5) 

(ـه775)ت  بيلناحل
ا   ،(6) اخلا  ت،اباآلياد  هستشالدون  دون    ( ـه741)ت  زنوذكره 

 . (7) «وزعَ 

الإىل    هناوينبه   ماثريا  كثعلبي  أن  ، الاألقوبعض    جيهلتو   باآلياتيستشهد     

 . لسلففتقع الشبهة بأهنا من قول ا متييزكرها متصلة بالقول دون ذيف

 
 . (1/143) نقرآال حكامامع ألجلا (1)

 . (1/158ه )فسريت ي يفالطرب، و(1/652) ق يف تفسريهد الرزابعرواه  (2)

 . : املطلب الثاينلحث األواملب (3)

 .(2/424)  القرآن فسريعن تالبيان والكشف  (4)

 . (1/53) لتنزيلا معامل (5)

 . (1/291) تابالكوم لباب يف عللا (6)

 .(1/21)  لالتنزيين عايف ملباب التأويل  (7)
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 نسبة القول:  ريحتر 
ا تك  يف  دا  مسنه  دجأ  مل يَ   ،هم له عند غري   وال منسوبا    لرواية،ب    : عىل هذا  د  ر  وقد 

ال إنه بال  كيف يق، فظيرقالإىل تفسري    تفسريهمقدمة    يف  لبي قد أسند طريقهالثعأن  

 ؟ دإسنا

  ذا وه،  أيب معرش  طريق   ووه  ،دا  احو  إال طريقا    للقرظيمل يذكر الثعلبي    :باجلوا

روى   التي  الطرق  من  حاتم  ،املنذرن  باو  ،يطربال  هامنالطريق  أيب  عن    وابن 

القمنهم  أحد  يذكر    ملو،  يظالقر يكاد   ال  يذلالطربي ا، ال سيام  تهغرابول مع  هذا 

 ه نقليضا  مل  وأي،  ضعفهوبني وجه  نقله    لسلف إالورد عن اغريبا  مأثورا     ال  وق  ع  دَ يَ 

 .، والسيوطيكابن كثري أثورري املبالتفس عتنني ئمة املأحد من األ

 :قولة الاسر د
 عناهمان  ولو كآلية به  يصح تفسري ا ال  ، ونيرسفملول عامة اهذا القول خالف ق

 صحيحا . 

 :(ـه127)ت   يد ِ س  ال   إىل  املنسوب -5
 .«ب  احلسا وم   يَ قاض  »: لأنه قا يد  س  لاإىل  َب س  ن  

 نسبة القول: 
الثعذكر   ، سباع  ابن  قال»  :فقال،  لتاقمو   ابن عباسمع  مقرونا     هي عنبله 

 ۆ ۇ﴿  :وله  ق  هيللدو»  :الق  ثم  ،«ابسحلا  يوم    ل: قاض  قاتوم  ،يد  س  الو

(ـه468)ت  ياحدالو  عهوتب  ، (1) «﴾ۆ
والبغو(2) (ـه516)ت  ي، 

عوا  ،(3)  دل ابن 

(ـه775)ت  نبيلاحل
أن س   ،(4)  أوهم ديإال  ق اقه  اآلية يف  اب»  :فقال  ،موهلخول  ن  وقال 

 
 .(2/432)  قرآنالفسري ت عنان البيو لكشفا (1)

 . (1/450)ط لبسيا لتفسريا (2)

 . (1/35)زيل  التناملمع  (3)

 . (1/192) وم الكتابيف عل بابل ال (4)
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  قاض : ﴾ٺ ٺ   ٺ  ٺ﴿ يد  س  الو ،لومقات ،-امعنه ىلاعرض اهلل ت-عباس 

  ة ي اآل نامبي ،«يمتقساب املسحلا :يأ ، ﴾ۆ  ۆ  ۇ﴿  :ىلعاال تق ب؛سااحلوم ي

 . لقوهلملثعلبي ا ل مندالاست

 قول:الة بحترير نس
له عند  تكيف    ا  دمسنه  أجدمل   الرواية، وال منسوبا   يَ ،  هم ري غب    : عىل هذا  د  ر  وقد 

بال ال إنه  كيف يق، فيد  لس  اه إىل تفسري  يقطر  ريهتفس  دمةمق  يفأن الثعلبي قد أسند  

 ؟ داإسن

يذك  :اجلواب الثعمل  طريقا    يد  لس  للبي  ر  عنبَ ْس أَ   طريق   ووه   ، دا  حوا  إال   اط 

الطرق و  وه،  يد  لس  ا املنذر و  ،الطربي  مدهااعت  التي  املشهورة  من  أيب    ،ابن  وابن 

يكام  ،  عنه هذا القول  اوينقل  ومع هذا مل،  ي د  لس  اعن    حاتم أحد من األئمة   ذكرهمل 

املأث بالتفسريعتنني  امل كثري   رو  والسكابن  وا يوطي،  حكاه ي  الثعلب  أنيظهر  ي  ذل، 

كر هذا القول منسوبا  إىل ثالثة من  ذ  هعىل ذلك أنل  ، والدليتقدمهنقال  عمن    باملعنى

 .حداوظ فلباألئمة 

 دراسة القول:
 . نفرسيامل مةموافق لقول عا يللسدنسب مضمون ما  

 ".نَ دِ اه  " ريفست يفب  نسو س: املمملطلب اخلاا
 : (ـه40)ت ب لا ن أب طب علي  ب إىلسو نملا  -1
 .«انَتْ ب  ا: ثَ نَ د  اهْ »: أنه قال الب ن أيب طب عيل ىلإ َب س  ن  

 بة القول: سن
( ـ ه 373)ت   السمرقندي   كر ذ 

( ـ ه 274)ت   الثعلبي ذكره  و   ،   يل ع عن  روي    أنه   ( 1) 
 (2)،  

 
   .(1/83) حر العلوم ب (1)

 .(2/243)  آنلقر اسري ان عن تفيالكشف والب (2)
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( ـه516)ت  البغويو
هـ(538)ت  يخمرشالز و،  (1) 

(ـه759)ت  يوزاجل  نباو  ،(2) 
 (3)، 

(ـه574)ت انحيأبو و
(ـه850)ت بوريساي ن وال ،(4)

(ـه289)ت لسعودا وبأو ،(5)
(6). 

 حترير نسبة القول:
ثعلبي وإن كان لاو،  همله عند غري  ا  وبنسموال    ،الرواية  بكت  يف  دا  مسنه  أجدمل  

ذكر القول   عندال  ، وعيل  إىل    تهيف مقدمإسناده    يذكرمل  أنه    ي باإلسناد إالو  رْ يَ 

 له.  املنسوب

 :(  رعم فة خال)تويف يف  ب عكبن   ب  أُ ب إىل  نسو امل -2
 .«انَتْ ب  ا: ثَ نَ د  اهْ »: أنه قال  كعببن  أيب إىل َب س  ن  

 نسبة القول: 
له (ـه274)ت  الثعلبي  نسبه 

(ـه 516)ت  البغويه  عبتو  ،(7) 
و(8)   ي الزخمرش، 

هـ(538ت)
(ـه597)ت  ي زاجلو  نباو  ،(9)

حيانبأو  ،(10)  (ـه745)ت  و 
 و بأو،  (11)

(ـه298)ت السعود
 (12) . 

 
 . (1/54) زيلمعامل التن (1)

 .(1/18)نزيل امض التوقائق غعن ح كشافال (2)

 .(1/02) تفسريلاعلم سري من ملازاد   (3)

 . (1/47) يف التفسري يطحملحر البا (4)

 .(1/101) فرقانب الغائرآن ورالق  بئغرا  (5)

 . (1/18) ميالكر ا الكتابلعقل السليم إىل مزايشاد اإر (6)

 .(2/432)  نسري القرآعن تف يانوالبالكشف  (7)

 . (1/45)ل نزيلت مل امعا (8)

 .(1/18) تنزيلالوامض ئق غقاعن ح شافالك (9)

 .(1/20) سريتفم العل سري مند املاز (10)

 . (1/74) سريفالت  يف ملحيطلبحر اا (11)

 . (1/18) ميركتاب الكا المزايإىل  ليمسالإرشاد العقل   (12)
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 قول:نسبة ال  رحتري
الثعلبي وإن كان و،  همله عند غري  ا  منسوبوال    تب الرواية، ك يفا  دنسم  همل أجد

أنه  و  رْ يَ  إال  باإلسناد  م  يذكرمل  ي  ال، و  يبي أ  إىل    قدمتهإسناده يف  قول  ال عند ذكر 

 له.  املنسوب

 :نية القول اسدر 
زائدا  والق  اذه معنى  متضمن  اهلداية  ل  جمرد  الثب  ،عن  َ ىلعات  وهو  الرص  اط  

اهلد  هوو  ،املستقيم  مراتب  امن  وم  بةطلوملاية  هلا،مزالال  اهعانيرشعا ،    تتم   الف  ة 

َ  دايةاهل  ية. إىل اهلدايف كل حال  ر  ق  تَ فْ العبد م  ، وليهاعإال بالثبات  قيماط املستإىل الرص 

 :(ـه68ت)  س ان عباب  ىلإ   بنسو امل -3
 :أقوال ثالثة ا( نَ د  )اهْ  فسريت يف اس عب البن َب س  ن  
 . (انَ دْ ش  رْ أَ ) ول:ألا

 : ولالق  ةنسب
املات    نسبه (ـه333)ت  يد  يْ ر  له 

(ـه373)ت  دينقرالسم و  ،(1)
 اجلوزي ن  ابو،  (2) 

(ـه597)ت
(ـه457)ت  انيح  وأبو،  (3)

(ـه450)ت  اوردياملله    نسبهو،  (4)
 بلفظ(5)

ْدَنا)  (.انَلَ ود   ،َأْرش 

 :لو لق ا نسبة حترير  
الرواية،ا  دمسن  هدجأ  مل منسوبا     يف كتب  عند غري  وال  ابن    ،همله  ورد عن  وقد 

الن عباس   َن....»:  ×بي  عن  ِدَن: َأر ِشد  م،  (6) «..اه  أن  إليه   َب َس نَ ن  فيحتمل 

 
 .(1/366)  ويالت القرآنأت (1)

 . (1/83لعلوم )ار  حب (2)

 .(1/20) تفسريلم المن ع ملسريزاد ا (3)

 . (1/47) سريتفيف ال حيطملر احالب (4)

 . (1/85) ت والعيونكالن (5)

 .(4721رقم ) يامن،إل رواه البيهقي يف شعب ا (6)
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القول   م  هذا  أنه  احلد  ج  رَ دْ رأى  املرفيف  ميث  عباس ق  نوع  ابن    ى أر   ، كام   ول 

 .(1) ل امعلا زنك بحاص هذا

 ل:القو  سة درا
 . ن يا الب علق بالداللة و و يت ، وه ع اهلداية أحد أنوا اإلرشاد  ف   ؛ القول صحيح   هذا   معنى 

 : ا(نَقْ ف  )وَ  :ينثا ال
 ول: الق  نسبة
( ـ ه 450)ت   وردي ا امل   نسبه له 

( ـ ه 597)ت   وزي اجل   بن ا و   ، ( 2) 
( ـ ه 745)ت   وأبو حيان   ، ( 3) 

 (4) . 

 :وللق نسبة ا   ريرحت
ا  يف  ا  دنسم  همل أجد  ر  د  وق،  هم له عند غرياية، وال منسوبا  لروكتب 

عن ابن    َي و 

اهْ ا حممد  يَ   ْل ق  »  :×ل ملحمد  قال: قال جربي باس  ع َ نَ د  ،    ، «مَ يْ ق  تَ ْس امل    اطَ ا الرص 

 . (5) هتأويل نا يف ه له، كالذي قل ه إياه ذلك، هو توفيق ام وإهل ،  «ا الطريق اهلادي َنمْ هْل  أَ »ل: قوي

 القول: ة سدرا
اهلو   ،القول صحيح  هذا  معنى أصل  ااحلقيداية  هو  العبد   فال  ،افعةنل قية    يكون 

 . تعاىلاهلل منفيق تويناله ال تى ح مهتديا  

 (: انَلَ  نّيْ بَ  وأ ،انَمْ د  قَ ) :لثثا ال
 القول:   بةسن

(ـه745)ت أبو حيان نسبه له
(6). 

 
 .(2/299) األفعالوسنن األقوال يف كنزل العامل  (1)

 . (1/58) كت والعيونالن (2)

 .(1/02) ريلم التفسعمن  سرياد املز (3)

 . (1/47) تفسرييف ال طحيحر املالب (4)

 . (1/611) هري تفسي يفطربلرواه ا (5)

 . (1/74) فسري الت يف املحيط ربحال  (6)
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 لقول:ا نسبة حترير  
 ه.سوبا  له عند غري منوال ،كتب الرواية  يف دا  نمس همل أجد

 قول:ة الاسدر 
 .درشاواإل اللةالدوهو بمعنى دؤها، مبو ايةدصل معنى اهلهو أ القول اذه

 :(ـه 271)ت   يد ِ  الس  وب إىلس نامل -5
 . «انَ دْ ش  رْ أَ  :انَ د  اهْ » :لأنه قا يد  س  الىل إ َب س  ن  

   نسبة القول:
(ـه274)ت ثعلبيالنسبه له 

 (1) . 

 :لو الق  ة برير نسحت
الرواي مسندا  يف    همل أجد تقدَ ،  هغري  له عندنسوبا   ال مو  ة،كتب  بيان وجه م  وقد 

يإسناده إىل  ذكرأن الثعلبي  بال إسناد، مع    هنا  يد  س  الاعتبار املنسوب إىل   د  يف     الس 

 . (2)املقدمة

 ".اطَ رَ تفسري "الص ِ  يف  ملنسوبا  :سادب الس طلملا
 : (ـه53)ت   ثمانىل عإ   املنسوب -1
َ ال»: قال أنه ثامن عإىل  َب س  ن   نَنارص   . «ط: الس 

 القول: ة  نسب
(ـه745)ت أبو حيان هنسبه ل

(3). 

 :ولق السبة ر نحتري
 ه.غري دنبا  له عسو، وال منرواية كتب ال مسندا  يف هدأج مل

 
 .(2/432) آن القر ري سفت عنن لبياالكشف وا (1)

 . لرابعااملبحث األول: املطلب  (2)

 . (1/47) يف التفسري حيطاملبحر ل ا (3)
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 قول:لدراسة ا 
َ ال  مل  معا  نَ نَس  الن  أل  ؛صحيحالقول  ى  عنم   ة نَس    لكذ  ىلع  دلْت ، كام  دالئلهاط ورص 

 ملسلمون عليها.ا َق فَ واتَ  ،×النبي 

 :(ـه86)ت  عباس  ابن ىل  ب إ املنسو  -2
َ ال» :أنه قال عباس ن إىل اب َب س  ن    .«ةنَاجلَ  ق  يْ ر  طَ  :اطرص 

 نسبة القول: 
(ـه597)ت زيوجلابن ا له هنسب

(1) . 
 نسبة القول:  ريرحت

باإلسناد  ، واملروي عنه  هريعند غ  با  لهوسنال مة، وي ا والركتب    يف  مسندا    همل أجد

 : لأقواثالثة  
َ ال» األول: «ه  ابَ اح  َص وَ  ،× اهلل  ول  رس  هو  :ميْ ق  تَ ْس امل   اطرص 

(2) . 

َ ال» الثاين:  . (3) «ق يْ ر  : الطَ اطرص 
َ لا » الثالث:  . ( 4) «ماَل ْس : اإل  اطرص 

 ول:ق لدراسة ا 
َ ال ألن    ؛حالقول صحيى  معن َ الين  معاكل  و،  اجلنةغايته    يمستقامل  اطرص    اط رص 

 يق اجلنة.رطتدل عىل هذا املعنى، وهو أنه ورة م املذكاملستقي

 : (ـه95)ت  جبري  بن   ديعسوب إىل سنامل -3
َ ال»: لاقه أن ريسعيد بن جبإىل  َب س  ن    طَ : طارص 

 . «ةنَاجلَ  ق  يْ ر 

 
 .(1/15) من علم التفسري سريامل  زاد (1)

 .(3025م )رق ،تدركملساكم يف ااحل  أخرجه (2)

 . (1/417ه )ريس تفيف لطربيه اارو (3)

 . (1/175ريه )فسيف ترواه الطربي  (4)
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 نسبة القول: 
( ـ ه 274)ت   الثعلبي   له   نسب 

( ـ ه 516)ت   غوي الب تبعه  و   ، ( 1) 
( ـ ه 745)ت   أبو حيان و   ، ( 2) 

 (3 ) . 
 :لقولنسبة ا حترير  
ان الثعلبي وإن كو،  مهريوبا  له عند غمنسال  الرواية، و  يف كتب  ا  ندسم  همل أجد

أنه  و  رْ يَ  ال عند ذكر  ، وبريسعيد بن ج  ىلإ  إسناده يف مقدمته  يذكرمل  ي باإلسناد إال 

 له.  القول املنسوب

 دراسة القول:
اط معاين الرص  كل و  ؛ املستقيم الرصاط    وه  ق حلا  ق يطر  ألن  ؛حيصح  القول  ىنمع

 نة.نه طريق اجلوهو أاملذكورة تدل عىل هذا املعنى،  املستقيم

 .( ـه106)ت   ين ز امل  هللا  ن عبدوب لبكر ب املنس -4
َ ال)تفسري يف  ينزامل اهلل دببن علبكر  َب س  ن    : قوالن  (اطرص 

املن  ×  اهلل   رسوَل   رأيت  »  :ولألاالقول   فسأم  ايف  َ ع  ه  لت  ،  الرص    ، «تقيم  سملا  ط  ان 

 نَس  » فقال:
 فلاخل ة  نَي وس  ت 

 
 . «يد  عْ ن بَ م   شدينَ االرّ  اء

 : لو قلا سبة  ن
(ـه274)ت الثعلبي نسبه له

(ـه468)ت الواحدي تبعهو،  (4) 
 (5) . 

 :قولالة بنسرير  حت
الروا  يف كندمس  همل أجد لمنسوب  اية، والتب  الثعلبي وإن كان  و،  امهد غريه عنا  

ال عند  ، واملزين  اهلل  بن عبدبكر  إىل    قدمتهإسناده يف م  يذكرمل  ي باإلسناد إال أنه  و  رْ يَ 

 
 . (حلقا ، )طريقريبع اث الحياء الرتإ بعة ط ويف، (2/446)  سري القرآنعن تف بيانوالالكشف  (1)

 . (1/45) لالتنزي معامل (2)

 .(1/74)يف التفسري لبحر املحيطا (3)

 .(2/445)  نتفسري القرآ نعن البياو كشفلا (4)

 . (1/530) سيطلبا فسريتال  (5)
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 له.  وبول املنسذكر الق

 . «× اهلل  رسول   طريق  » :ثاينالل  و الق 
 : ولقال  بةسن

(ـه516)ت يوالبغبه له نس
(ـه775)ت نبيلعادل احلابن ، و(1) 

 (2). 
 القول:ير نسبة حتر 

بغوي ال  ، وحيتمل أنمهله عند غري  با  منسو  الاية، وب الرو كتيف  ا  دنمس  همل أجد

 . رصه من الثعلبياخت

 :نياسة القول ر د
 َق ف  و    ملا  َق ف  و    نمَ   ألن»   : حيح، قال الطربيص  واحد، وهو  عنىهذان القوالن بم 

 باع وات    ،الملإلس   َق ف  و    فقد  اءهد لشوا   نيقوالصدي  النبيني  من  عليه  اهلل  مَ عَ نْ أَ   نْ مَ   له

  ل ك و  صالح،  دعب  لكو  ،وعيل  ،وعثامن  ،وعمر  ،بكر  أيب   جومنها  ،×  النبي  جهنم

َ  من كذل  . (3) « تقيمسامل اطالرص 

 (:ـه127)ت   ي د ِ س  إىل ال املنسوب -5
َ ل ا)تفسري يف  يد  الس   إىل َب س  ن    : قولن (اطرص 

 ن  ، ويكوبدا  أ  ر  انبال  ب  ذَ عَ ي    ة، فالنَجلَ ا  ه  احب  ص  به    ل  خ  دْ يَ   نٍ يْ نا إىل د  دْ ش  رْ أَ »  :لاألو 

 ربق نْ مَ  ه  خروج  
 .«ةنَإىل اجلَ  ه 

 قول: نسبة ال
(ـه274)ت الثعلبينسبه له 

 (4) . 

 
 . (1/54) زيلنت مل العام (1)

 . (1/072)تاب لكب يف علوم ابال ال (2)

 .(1/711رآن ) لبيان عن تأويل آي الق ا جامع (3)

 .(2/446)  نرآفسري القتعن  انيلبلكشف واا (4)
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 :لالقو بة حترير نس
له عندايةالرو  مسندا  يف كتب   همل أجد تقدَ و،  هغري  ، وال منسوبا   بيان وجه م  قد 

 . ( 1)   إليه يف املقدمة إسناده    أن الثعلبي ذكر مع  ال إسناد، ب هنا يد  لس  ا اعتبار املنسوب إىل 

 :دراسة القول
بأن هو    الرصاط   القول  يدخل  دياملستقيم  األقوال   ،جلنةا صاحبه  به  ن  بمعنى 

 وها.جلنة، ونحلسنة، وطريق اوهي: اإلسالم، وكتاب اهلل، وا سريه،األخرى يف تف

 األنبي ق  يْ ر  طَ  :ين  عْ يَ » : الثاين
 
 .«اء

 ل: و لقنسبة ا 
(ـه468)ت حديلواا ه لهنسب

 (2). 

 ول:ق لا نسبة   ريرحت
 .هه عند غريسوبا  لنال م، وة يارو كتب المسندا  يف همل أجد

 ل:القو  ة دراس
املعنى  يححصول  القا  هذ حيث  األخرىبألنه    ؛من  األقوال  وهي: معنى   ،

 نة، ونحوها. السنة، وطريق اجلب اهلل، واإلسالم، وكتا

 . "م  هِ ي  لَ عَ  تَ م  عَ نـ  "أَ   تفسرينسوب يفامل  ابع:ب الس ملطلا
 : (ـه041)ت بري الرب   ة عكرمإىل  نسوبامل -1
 .«تقامة  الس وا ،يامن   اإلىلع ات  بلثّ با :مْ ه  يْ لَ عَ  َت مْ عَ نْ أَ »قال: عكرمة أنه  إىل َب س  ن  

 ل: نسبة القو 
( ـ ه 274)ت   لبي ثع ال   له   ه نسب 

( ـ ه 468)ت   احدي و ال   تبعه و   ، ( 3) 
(ـه516)ت وي بغ وال   ، ( 4) 

 (5) . 

 
 . لرابعااملبحث األول: املطلب  (1)

 . (1/69) فسريالت  يط يفوس ال (2)

 .(2/745)  رآنلقسري افن تع بيانالكشف وال (3)

 . (1/435) يطري البسالتفس (4)

 . (1/54) زيلالتن معامل (5)
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 سبة القول:ر نحتري
ي وإن كان الثعلبو،  هما  له عند غريال منسوبلرواية، وتب امسندا  يف ك  جدهأمل  

باإلسنو  رْ يَ  أنه  ي  إال  مقدمتهس إ  يذكرمل  اد  يف  ومةكرع  تفسريإىل    ناده  ذكر ،  عند  ال 

 له.  القول املنسوب

 : (ـه110ت )  لبصريا  ن احلساملنسوب إىل   -2
 .«× حممدٍ  أصحاب  »: قال هأن سنحلاإىل  َب س  ن  

 ول: لقا   ةنسب
(ـه437)تكيم هله نسب

(ـه542)ت ن عطيةب او ،(1)
(ـه745)ت يانأبو حو، (2) 

   (3) . 

 ل:القو  ة رير نسبحت
 هم. منسوبا  له عند غري الو سندا  يف كتب الرواية،مه دأج مل

 :(ـه 811ت )  مة السدوسيعادن  ب  إىل قتادةنسوب  امل -3
 . «ةخاَص  األنبياء  »: قال هادة أنقت إىل َب س  ن  

   القول:  نسبة
( ـ ه 437)ت   مكي ه له  نسب 

( ـ ه 468)ت   احدي و ل ا و   ، ( 4) 
( ـ ه 542)ت   ية ط ع وابن    ، ( 5) 

أبو   ، ( 6) 

(ـه745)ت حيان
(7) . 

 لقول:سبة ا نحترير  
 . م ـهرـي د غ ـه عنـلا  ـوبـ منسال، وةـب الروايـدا  يف كتـمسنه دـج أم ـل

 
 .(1/121بلوغ النهاية )  داية اىلاهل )1( 

 . (1/75) زلكتاب العزيسري ا تفز يفالوجي املحرر )2( 

 . (1/49) سرييف التف طيححر املالب )3(

 .(1/113)اية النه بلوغ   اية اىلداهل )4( 

 . (1/69) فسريلتيف اوسيط ال )5( 

 . (1/57) عزيزاب اللكتافسري  ت يفيز املحرر الوج (6)

 . (1/49) سريتفال يف طالبحر املحي (7)
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 . (ـه112ت )  شببن حو هر  ش إىلاملنسوب   -4
 . «هبيت   وأهل    × اهلل  رسول    ب  هم أصحا» شهر بن حوشب:  إىل َب س  ن  

 نسبة القول: 
(ـه274)ت ثعلبيلا له هبنس

( ـه516)ت ويغبوال  ،(1) 
 (2). 

 ول:ق السبة حترير ن
ا ك يف  مسندا  ه  مل أجد له عند غريال منسولرواية، وتب  ثعلبي وإن كان  الو،  امهبا  

باإلو  رْ يَ  أنه  ي  إال  ال  ، وهر بن حوشبش   تفسري  إىل  إسناده يف مقدمته  ذكريمل  سناد 

 له.  لقول املنسوبعند ذكر ا

 (:ـه90)ت   حيلرايا  ية عالب الإىل أ  املنسوب -5
 . «  مرُ ، وع بكر    ووأب ،×  سولُ ر هم ال» : قال أنه ليةالعا أيبإىل  َب س  ن  

 ل: لقو ا نسبة  
(ـه437)ت يكمله  هسبن

(ـه489)تينالسمعاو ،(3)
(ـه542)توابن عطية ،(4)

 (5). 

 :قولال ة سبنحترير  
 هم. ريال منسوبا  له عند غالرواية، ويف كتب  مسندا  ه مل أجد

 : لاقو ة األدراس
صحيحاقواأل  هذه املعنىمن    ةل  وقد  ،  فسريالتمن    زءج   اأهن  بار باعت  ؛حيث 

 ْش ي  
املنسوب    ل  ك  عباس  ا  إىلمنها  أن  ، بن  قوم  عل  أنعمَ   الذينَ »  من  هم    يهم 

ا ع  وعيسى  ،موسى و « واري   غَ ي    أنْ   َل بْ قَ   لسالم  ليهام  إشكال؛    :الباحثيرى  ،  ال  أنه 

 
 .(2/745)  لقرآنعن تفسري ا كشف والبيانلا (1)

 . (1/54) لتنزيلعامل ام (2)

 .(1/211) بلوغ النهاية إىلهلداية ا (3)

 . (1/39)  نرآلق تفسري ا (4)

 . (1/75) زيزاب الع تكلا  ريتفس املحرر الوجيز يف (5)
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إ محيث  الساب ن  األمم  عممن  قة  ؤمني  باهلدأنعم  ات  ،  ةايليهم    ري والس  ،باعهميطلب 

 ألزمنة.صل بينها ااحلق ال تف ألن أمة ؛همقعىل طري

َ لِ ا ضَّ ل او  ،م  هِ ي  لِ عِ  بِ و  ضُ غ  املَ ) امن: املنسوب يف تفسريثطلب الامل  . (ني 
 . «ىصارَ النَ :ونَ ل  الَض ، وااليهود   :مه  يْ لَ عَ  وب  ض  غْ املَ »: قالأنه  يد  س  ال إىل َب س  ن  

   القول:نسبة  
(ـه542)ت ةطيع ابن نسبه له

 (1). 

 القول: سبة حترير ن
ناد أن  باإلس   يروامل، وهغري  ا  له عندال منسوب، ويةالروا كتب  يف  دا  سنمه   أجدمل

 عن مرة و  ،  ابن عباس  عن    حل الك وأيب صاأيب مهذا القول عن    ي روىد  الس  

 .(2)  ×، وعن أناس من أصحاب النبي  اهلمداين، عن ابن مسعود
 :قولة الاسدر 

 فرسين. اع املإمج هسري، وعليتفثبت يف الملا موافق القول هذا 
 
 
 

 
  

          

 
 . (1/77)يز ز ب الع الكتا   تفسرييف ملحرر الوجيزا (1)

 . (1/417) هيف تفسريربي لطاواه ر (2)
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 ياملبحث الثان

 دانإس نوالتابعني دو  ةـباحص الإىل وبةل املنسيف األقوا النظرية راسةالد 

 اد ن إسندو تابعني  لإىل الصحابة وا   سوبةن األقوال امل  مظاناألول:  املطلب

خال        ال  تفسريل  ةظريالنسة  دراالل  من  أن  ةحتافسورة  ل األقوا  مصادر  تبني 

 :إسنادا  هي ه مما مل أجد ل نيلتابعوا  بةة إىل الصحااملنسوب

 عدد األقوال صدرامل م
 2 (ـ ه020)ت حييى بن سالمتفسري   1
 1 (ـه333)ت يدير تام ليالت القرآن، لتأو 2
 2 ( ـه373)ت يث السمرقنديلال يببحر العلوم أل 3
 18 ( ـه274)ت ثعلبي ل، لرآنفسري الق ف والبيان عن ت الكش 4
 5 ( ـه743)ت بن أيب طالب  كي مل ة،يإىل بلوغ النها  دايةاهل 5
 3 ( ـه450)ت لاموردي يون، لالنكت والع  6
 10 (ـه 468)ت  لواحديالتفسري، ل ط يفيس ، والبيط يف التفسريالوس 7
 1 (ـه489)ت  عاينلسم، ل القرآنتفسري 8
 12 (ـه651)ت لبغوي، للزيلتنمعامل ا 9

 2 ( ـ ه538)تللزخمرشي ، غوامض التنزيل ائق قن حعالكشاف  10
 8 (ـه542)ت ة يعطن بال ، لعزيزفسري الكتاب ات  ر الوجيز يف ملحرا 11
 1 ( ـه553)ت ي لغزنول  ،القرآن التمشك  معاين يف  لربهانر اباه 12
 5 ( ـه597)ت  ن اجلوزيبفسري، الالتزاد املسري من علم  13

 2 ( ـه660)ت  مد السال بن عب عزّ لل  ،العظيم  فسري القرآنت 41
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 2 ( ـه671)ت طبيلقررآن، للق اامع ألحكام اجل 15
 1 ( ـه741)ت نلخاز، لين التنزيل معا لباب التأويل يف 16
 17 ( ـه457)ت حيان  يبحيط يف التفسري، أل البحر امل 17
 4 ( ـه775)ت عادل احلنبيل بن  ب، التا اللباب يف علوم الك 18
 2 (ـه180)ت ماينر لكل، قنيتامل ةضرو 19
 5 ( ـه850)ت  يسابوريلن ل ،... انيز البا إجيو ،... ئب القرآنغرا 20
 1 ( ـه982)ت السعود يب، أل يم الكر  ا الكتابإرشاد العقل السليم إىل مزاي 21

 :ما ييل لويالحظ من خالل اجلدو

 (،حييــى بــن ســالم)كتفســري    ،قرن الثــاينال  يفسريية  ب التفيف بعض الكت  وقع -

 ا .جد يللوقوهذا نادر إسناد،  بعني دونالتاو   لصحابةا بعضأقوال ل

حيــان  أبــوثــم ، (ـهــ427)تالثعلبــي حيــث الكثــرة:در مــن صــاب املترتيــ  -

ــ457)ت ــ516)تالبغــوي ثــم ، (ـه ــ684)ت واحــديثــم ال ،(ـه طيــة بــن ع، ثــم ا(ـه

 .(ـه597)تزي ابن اجلوثم ، (ـه437)تثم مكي  ، (ـه542)ت

 :  نيمبقة إىل قستنقسم املصادر السا 
التي  لكتا  وهي  ة،يصلاأل ر  صادامل   :لألو ا  قل ن  يف   بعدها  نمل  دةم ع  عترب تب 

 : األقوال، وهي

 . (ـه373)تالسمرقندي  الليث يبأل لومبحر الع -1

عالكشف    -2 القروالبيان  تفسري  لآنن  ملن   ،(ـه427)تبي  لثعل،  مصدر    وهو 

 .والألقة ابيف نس ا عمدةومن بعدمه ،والبغوي ،ديالواحغالبا ، فقد جعله  بعده

  ،    ابن عباس   ري تفس يروي منها    ي ت ال الطرق  ه  مة كتاب ن كان ذكر يف مقد بي وإ عل الث و 
اال   ورد أقوي  إال أنه  ؛وغريهم  ،واحلسن  ،وقتادة  ،اهدكمج  ،التابعنيتفاسري  عض  وب
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وسعيد بن ،    (1)  بن كعبوأيب    ،طالبعيل بن أيب  ك   ،عنيض الصحابة والتابلبع

مل ،  (5)يناهلل املزعبد  ، وبكر بن  (4) شب، وشهر بن حو(3)يلرببرا  مةرك، وع(2) ريبج

كتابه  سنادا  إ  هلا  يذكر القول  عندوال    ،يف مقدمة  امليست  ، ولذكر  ،  ثريةصادر األيف 

م إىلوأما  ينسبه  طرقهم    ا  ذكر  مقدممن  التاك  ،كتابه  ةيف  خال   ،بعنيبعض  ل  فمن 

 :  ييلما  لوحظ دراسة سورة الفاحتة 

األقوالبعفة  الخم  - ال  معنهوي  للمر  ةنسوبملا  ض  يف  اهرظباإلسناد   ملا 

 . (6)ثريةاأل سريلتفاا

 . (7) ل من حيث املعنىاقواألعض ببة غرا -

 . ةكتب األثريالغري مذكورة يف ا ال التي ذكرهاألقو أن -

 ،   ريية عن الصحابة س ال التف قل األقو ن   يف   ف كثريا  ي يترص علب مل أن الث حيت  -
 .(8) هل عرصهمصنفات ألها عن نقال قوعض األتمل أن بحي كام، ابعني والت

قصومم - عىل  يدل  نسا  يف  الثعلبي  منهج  للصحابة ور  التفسريية  األقوال   بة 

أقو يورده من  ما  اعتبار  مل ال تفسريية عن  والتابعني وعدم  ما  مأثورة  بني  يت  السلف 

االسأن    ،اإلسناد كتابه  اليوطي يف  ذكره  ما  غالب  املنثور أعرض عن  لبي يف لثعدر 

ونقل عنه ما أظهر    ن إسناد بني،ولسلف بدعن اكى  األقوال التي حته  فسريه من هذت

ملوضع الذي  ال ما نص يف اإعنه من تفسري ابن عباس  بينا ، فلم ينقل    اده إظهارا  إسن

 
 . املطلب اخلامس - ولاألاملبحث  (1)

 .سالساداملطلب  - ولاألاملبحث  (2)

 .لث والسابعثالاملطلب ا - ولاألاملبحث  (3)

 .لسابعاملطلب ا - ولاألحث املب (4)

 .لسادساملطلب ا - ولاأل ثملبحا (5)

 .ثالثالملطلب ا - ولاألاملبحث  (6)

 .لثثاطلب الامل - ولاألاملبحث  (7)

 . (137-1/136) رآن عن تفسري الق يانوالبالكشف  (8)
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ابن عباس، وما   للتي جاء فيها قوالنسخة اإلسنادية ا  عىل تفسري ابن عباس  نقل فيه  

 . عدا ذلك فال يذكره

نقال  الفلق )ورة  ـر س ـ سيتفيف    رـن كثي ـابد أورد  ـوق الث(  حر علبي يف قصة س  عن 

ه بال كذا أورده»بقوله:    هيلعقب ابن كثري ع، ثم  ائشةعن ابن عباس وع  ×النبي  

الو-  رابن حجنقل  و  ،(1)«إسناد اآلثار  ذكره  نزول  عند  سبب  يف  تعاىل:اردة    قوله 
ال  -[286قرة:]الب   ﴾ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ﴿ وهذا قول ابن  »ثعلبي:  قول 

ومسعو هريرة  وأيب  التابعني  د  ومن  عباس  وابن  مجاعةعائشة  فرسد   . وأتباعهم 

بقوله:   َب قَ وعَ   ،«انتهى عليه»  عليه  تبعه  ومن  كتابه  عيوب  من  جيمعون   ،وهذا 

الثقا عن  وغريهم،  األقوال  مساقا  ت  القصة  ي رمى عىل    واحدا    ويسوقون  من  لفظ 

الشديد  ،بالكذب الضعف  أ  ،أو  القصة صحيحا  ويكون  وصل  أالنَ،  يف  لفاظ كارة 

 . (2) « ...من تسمية الذين ذكروازائدة، كام يف هذه القصة 

با  -3 النهايةلهلداية إىل  ادر د مصو أحهو  ،(ـه437)ت  بن أيب طالب  كي، ملوغ 

 . عطية بنا

الت  وهي  ،ةالفرعيصادر  امل   الثاين: األت  يالكتب  قبلها،ذكر  عمن  هي و   قوال 

 .قةالساب لب املصادرأغ

 :منها ،أسباب ىلإية يرجع التفسري لكتبدة يف اسناملغري قوال نسبة األاوت تفو

 . دمهوعب امنهجية املصنف من حيث االستيع -

ا  - غر  ؛ لتفسرييالغرض  يكون  املحيث  تفسريه  ض  من  اللغةفرس  أو    ،بيان 

األح  ،ةـغالـ الب ذلك  ،كامأو  حيتاالف  ،ونحو  الصحابة  ذكرإىل  ج       أقوال 
 اآلية. ني يف والتابع

 
 .(5/36) حجر ن، البفتح الباريوينظر:  ،(8/853م )يآن العظتفسري القر (1)

 / 2(، )1/627(، )1/584)  (،1/534)  ،(2/475)  ظر:وين،  (1/654 بيان األسباب )العجاب يف  (2)

 .إسنادذكر أنه يروي بغري ي كلهاو .(718
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 . املفرس يني يدبصادر توفر امل -

 املنسوبة إىل الصحابة والتابعني دون إسناد. وال األقوالاين: أحطلب الثامل
 حوال:أ إسناد والتابعني دون  بةاالصحاملنسوبة إىل ألقوال ل

 ن: قسام يهو ،عنىة املح ص حيث من وىل:احلالة األ

ال  قو (32)إن    ؛ حيثنسوبةال املقوأغلب األو  وه، نىهو صحيح املع  ما  :ألولا

 . %91نسبته  ام أي: املعنى،يحة صح (35)من 

 . % 8ه  ت ما نسب   : قوال ، أي   ( 35) أقوال من    ( 3) ي  ما ليس صحيح املعنى، وه  الثاين: 

الثان ح  : يةاحلالة  و  فقتهموا يث  من  املا  عن  الصفرس  ملرد    بعني لتااو  أ  ةحابمن 

 :، وهو ثالثة أقسامسنادباإل

يرد  ملما    ول:األ املفرس  ع  عىل  ا  مد  ناباإلس ن  وهذا املخا  أو  وافقةملايدل   لفة، 

  قوال  رد عن املفرس  مل يقوال     (35)قوال  من    (25)وال املذكورة؛ حيث إن  قب األغلأ

 سوب له.ناد غري املنباإلس 

يف    ري موافق غ  وإن كان،  فرسن املع  ردوا  م  نىاملع  ثحيف من  ما ال خيال  ثاين: ال

 . والقأ  (6) وهو، ظفالل

ماامل  ثحيمن  خيالف    ما  :ثالثال ا  ردو  عنى  واحدوه  ملفرس،عن  قول    ، وهو و 

 ."م يحالر –الرمحن " فسرييف تاك  إىل الضحَ املنسوب  قولال

 ون إسناد.  د ني ل املنسوبة إىل الصحابة والتابع : أسباب وقوع األقوا ب الثالث املطل 
  ن ألحد مم  رتوفي  ملندة  سسخة منقول عن  نقل ال  املفرسيكون    أن  سبب األول:ال 

اال سيام  ال،  عليها  عطالبعده  املتقو  مأن  لدهيم  كانت  املردمني  نسخ  ويات  ن 

عند حييى بن سالم    دمل ما وجحيقد  هذا  وعىل  ،  تأخرينما ليس عند امل  واألسانيد

احلسن عن  ينقل  الا  مهريوغ  ،وجماهد  ،الذي  طرق  ينمن  غري  عنها  وهذا    ،هقل 

ك من  نسبه  فيام  به  يتعلق  عنالسبب  له  باإلس ان  لنااية  ورواية    ، ندي كالسمرق   ،ه د 
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بسنده  ومها-  والبغوي  ،والواحدي  ،علبيوالث الثعلبي  عن  ينقل  ما  فل  ؛-ممن  عل 

 بب. لسا اهذ تخل حتده مما يذكرو

الثاين: ي  السبب  فيمنأ  املفرسكون  أن  الظن  عف  ،مهدتق  حسن  ثقة  نقل  فيه، نه 

 خرين. ين املتأمن املفرس  ر يف صنيع كثريا ظاهحيص، وهذدون مت

يأ  الثالث:  ببالس نقلترصف    فرساملكون  ن  ا  يف  أو  الصحايب  لتابعي كالم 

ما تقدم    مثلا  هذوه،  لتضمن  منه، أو  هو الزم م  كالمه، أو مابحسب ما يفهمه من  

ال نسبة  بمكية  يف  عطاالقول  إىل  جبري يد  سعو  ، ءفاحتة  تفسريباع  ،بن   آلية  امه تبار 
 . ثعلبيالذا واضح لدى ام أن ه، ك[87جر:احل]  ﴾ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ﴿

يف التساهل  العصور املتأخرة    يفع عند بعض املصنفني  أن مما وق  ع:لرابالسبب ا

ن  واضح عند أيب حيا ، كام هوقبولةنيها ممعا  إذا كانت  يامس   ال،  األثرية الواألق ةنسب

 حيط. امليف البحر 

واإلباجل  ماالهتام  مس: اخلا  ببسال  أمر ظاهحصاءمع  وهذا  يف،  كتب بع  ر   ض 

 . مها، وغرياجلوزي وابن اوردي،وامل ،علبيلتفسري كالثا

النساخ خ   السادس: السبب   اطأ  ينقل  فقد  قوال  ،  و  أ  ،ليبتعل  هويلحق  ملفرس 

دالن  فيذكره  ،لتدالاس  متييز،  اسخ  الص  ظنفيون  قول  من  التابأنه  أو  عي حايب 

وقدله  املنسوب اخلطأ  ،  ال  يكون  طريقة صاحب  إىل  متيرجع  ال  التي  بني  كتاب  يز 

 .يأو التابعالم الصحايب ى كأين منته قارئر التاح ليل له، فيالقول والتع

ال املتأخرين  العنايةقلة    سابع:السبب  تفاسري  السلف يف  لوقوع   ؛بأقوال  سبب  

إسناد دون  كتبهم  يف  التفسريية  السلف  حترير  إعنايتهم    تتوجهيث  ح،  أقوال  ىل 

    .وفقها  ، غةوبال ،غةعاين لامل
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 ةامتاخل

 ج: تائهم النأ  :وفيها 
 يل:صت إىل ما يخل التطبيقية والنظرية راسةدال بعد

الررضو -1 من  أقوال  ىل  ع  هام يتقد و  ،تابعنيوال  ةصحابال   وال أق  إىل  جوعرة 

الق  هنمأل  ؛فسريالت  يفدهم  بع الذأو،  رونخري  اللسان  القرهل  به  نزل    ع م  ،آني 

 . سالمة قصدو ،حسن فهمٍ 

سوالتابعني    ةصحابال  يةخريأن   -2 األعىل   ، فضلو  ،معل  لكل  ملة شا  ة مائر 

 ان. وبي ،وإيامن

هذه    أن -3 عىلئقااألمة  علم  بدءم  اإلسناد  ضحى أ  يثح؛  الوحي من    ا   

   يقال يف دين لألئمة، حتى ال  العزوزانا  لصحة  ميو  ،لوا األقرشطا  يف نسبة  اإلسناد  

  منه. ا ليسماهلل تعاىل 

 ندو  رةتأخامل  رييف كتب التفس والتابعني    ةصحابال   وبة إىلنسال امل وألقكثرة ا -4

 اد.نإس 

امل -5 عناية  املفرس قلة  بأخري تين  عني  والتابالصحابة  ال  قوأنسبة  صحة  ن 

 . التفسريية

املفرس  ترص -6 نف  األقوال  يف  أحد  باقل  وأس ملعنى  هذهباب   قوالاأل  جود 

 إسناد. دون املنسوبة 

األثري فالت  بالكتاء  نق -7 نقلة  سريية  العالتي  لنا  باإل ت  ورضورةادنس لم   ،  

 ابة والتابعني. حالصأقوال ة ا ملعرفالرجوع إليه

أ -8 املنسوبة  غلبأن  والتاال  إىل  األقوال  رة  وس يف  إسناد  ن  ودبعني  صحابة 

 ى. ة املعنححي ص "فاحتةال"
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 سناده يفإ  رذك  قد بعني  من تفسري الصحابة والتا  بيثعلال  ذكرهكل ما    يسل -9

 بعني. بعض التاو اسسري ابن عبفتده إىل  سوى إسنا يذكرنه مل ؛ فإهمة تفسريمقد

 : ياتهم التوصأ
املنسوالعناية   -1 التفسريية  األقوال  إبتحرير  التبة  كتب  يف  السلف  فسري  ىل 

ل حكاية عن بيان السلف ألن هذه األقوا  ؛ريهمن غابت باإلسناد  املتأخرة، ومتييز الث

  أثورام وأن املسياد، ال  ا دون إسنل يف نسبتهه، فال ينبغي التساهومراد اهلل ملعاين كالم

 .هنية عن غريغ كتب التفسري املأثور، وفيه ر يففو قواهلم متأمن املسند 

اعتبار  إعا -2 يف  النظر  قولدة  أوردهتفسري  كل  من    عنالثعلبي    ي  أحد 

كل ما ني يرون أن  ؛ حيث إن بعض املتخصصندهع  بإسنادا   ردابة والتابعني واالصح

عن   معلقيورده  إس   ا  السلف  يفذكر  وهذمقد  ناده  دقمته،  غري  يذكر  يق،  ا  مل  فإنه 

 . نيتابعحد من الصحابة سوى ابن عباس، ثم بعض الألناده إس 

املوضوع  -3 هذا  ادرالل  طرح  حي(راهدكتو-جستريما)  لعلياسات    هإنث  ؛ 

 . كبرية من املتخصصني  د جهوبحاجة إىل

البحث  تموقد   فإصان  مفيه  كان    فام،  اهلل  بفضل  هذا  اهللتوببة  وله  وح  فيق 

 . هنم فر اهللغأستون، شيطا  والنفيسري فمن و تقصأ  نقصمن كان ا ، ومهمعونتو
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 اجعردر واملااملصرس فه
نرش:  ي،  د العامدمد بن حمم السعود، حم  يب أل  ،العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي  د رشاإ ▪

 .ت. ط، دد.  . وتريب -  العريب ء الرتاث ادار إحي 

دار  :  نرش   الرتكي،   هلل ا  د عب ، د.  قيق، حتر بن حجعيل  محد بن  أل   ، صحابة  متييز الاإلصابة يف  ▪

 (. م0802-ـ ه1429)األوىل  : ر، الطبعةجه

 . (ـه1114)  ىلو: األعةطب الالسعودية، -ر نار امل: دا بل، نرشد بن حنألمح   ،ة ل السنأصو  ▪

حممد   قيق: وائل، حتمد الرافعيحمالكريم بن  ، لعبدحتة سورة الفا األمايل الشارحة ملفردات  ▪

 . د.ط  . م(0112) ةالقاهر -  ةثحلدي اروق االف : بكر، نرش

،  حنيف القاسمي قيق:  ، حتابوريالنيس مي  قال  ديناللنظام  ،  آن القر لبيان عن معاين  إجياز ا ▪

 (.ـه5411) : األوىل عة بطل ا، بريوت - مي إلسالا الغرب رنرش: دا

دار    ،وآخرون   وضىل معحتقيق ع   ،لسمرقندي بن حممد ا  رصن ،  ليث ال  أليب   ،حبر العلوم  ▪

 . (هـ3141) األوىل ة ، بريوت، الطبع الكتب العلمية

حتقيق: حممد حسن، أمحد فريد، نرش:  بكر الكالباذي،  يب  أل  خبار(،)معاين األ  حبر الفوائد ▪

 م(. 1999-ـه1420) الطبعة األوىلوت، ريب -ة  عليم ل اب كت ر الدا

مد  دقي حم: ص حتقيق   ليس، األند  وسفيحممد بن    ، حيان  يب ، أليف التفسري ر احمليط  البح ▪

 . د.ط . (هـ0421) ريوت،ب -  دار الفكررش:  ن  ،مجيل 

  -  غرب اإلسالمي عواد، نرش: دار ال حتقيق: د. بشار  ب البغدادي،  للخطي   ،اتريخ بغداد ▪

 م(. 2002-ـه1422 ) وىل: األة طبعبريوت، ال

إلمام  جامعة ا  -  حث العلميب الدة  عام   :رشن حدي،  امحد الوأ  بن  عيلل  ،التفسري البسيط  ▪

 (. ـه3014)  وىلاأل :طبعة ل ا، ميةعود اإلسالس بن   مدـحم

األصف سريتف  ▪ الراغب  دهاين   حتقيق:  حم،  ا.  عبد  بسيوين،  لعزمد  اآلداب  رش:  نيز    -كلية 

 م(. 1999-ـ ه0142) ىل و: األطبعةال ،نطا ط جامعة 

أبال  ، العظيمالقرآن    ري ستف  ▪ جمموعة  :  ، حتقيق الرازي  مد ـحم  بن ن  محرال  د عب   ،اتم ح  يب ن 

 (. ـه3914) األوىل : عةبط لا السعودية، -دار ابن اجلوزي  :  رشن ،  رة اتدك من ال
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رش:  ن  ،مة سال مدـبن حمامي س : قيق، حتكثري بنعمر  بنسامعيل إل  ،العظيم قرآن تفسري ال ▪

 . (م1999-ـه4201)  ثانيةال ة:بعطال ،ار طيبة د

:  نرش، د سالمة مـسامي بن حم :قيق، حتريكثن ن عمر بب  سامعيل، إل م رآن العظيالق  تفسري ▪

 (. م9991-ـه1420)  : الثانيةالطبعة ، دار طيبة 

دار الوطن،  نرش:  ،  راهيمبيارس بن إقيق:  ، حتاين مد السمع نصور بن حممل،  فسري القرآن ت ▪

 (. م7199-هـ8141)  األوىلالطبعة: 

املتفس ▪ )ري تاري  أأتدي  السنة(،ه ويالت  حمم مل  ل  بن  امل حمد  حتاتريد د  جمدي    قيق:ي، 

 م(. 0520-ـ ه6214)  ىلو : األالطبعة  بريوت،  -  علميةل، نرش: دار الكتب امباسلو

الرزا فسري  ت ▪ مه  قعبد  البن  حم حت،  صنعاينام  داررشن   ،هعبد  دمـحم  دمو قيق:  الكتب    : 

 . (ـه4191)ألوىل الطبعة: ا بريوت،-  ميةلعلا

  ، بريوت   -  تب العلميةدار الك:  نرش ،  هند شلبي   د. حتقيق  ،  ي التيم  مال بن س  حيىي   تفسري  ▪

 (. م2004-ـه4251)  الطبعة: األوىل

الكتعفجل  ،حتة الف اتقييد يف سورة   ▪ إدريس  بن  اار  بين،  :  جر، نرش حي   م حممده: هشاعتنى 

 (. ـه1430)  وىل: األطبعةال بريوت،  -ية  ملعدار الكتب ال 

مق واإل  ييدلتق ا ▪ ابم ديضاح شرح  الص ة  لعبدالح ن  العراقي، حتقيق الرحي   ،  الرمح  :م  ن  عبد 

 م(. 1969-ـه9138) ىلو: األطبعةالوية، ملدينة النبا -املكتبة السلفية  مد عثامن، نرش: حم

مص ▪ احلديثتيسري  أطلح  بن  ملحمود  مكتبة،  الطحان محد  ،  الطبعة:  ارف،  ع ملا  نرش: 

 . (م2005-ـه5142)  العارشة

  ، رتكيلااهلل    د ب عد.    :حتقيق،  ر الطربيجريملحمد بن  ،  رآن الق   آي   ويل عن أتيان  بلجامع ا ▪

 . (م2001-ـه4221)  ىلألو لطبعة: اا، رش: دار هجرن

رش: دار  ن   ،نارص ل اريمد زهـحم  : قيقحت  ، لبخاري امعيل اس إبن  حمد  ـ مل،  حيحلصمع اااجل ▪

 (. ـه1422)  بعة: األوىلطال ،ق النجاة وط

األجلامع  ا ▪ احتقيق:    ،بي رطقال  دأمح  بن  حمدمل  ،ن قرآلحكام  وإبراهيم    ،ين وربدلأمحد 

 (. م4196-ـه4831)  الثانية ة:الطبع ،ية رص كتب امل ال : داررشن  ، طفيشأ
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  بريوت،  - اثإحياء الرت،  الرازي   الرمحن بن حممد   عبد ، مت أيب حا  بن، ال ل تعدي لجلرح واا ▪

 (. م1952-ـه1271)  الطبعة: األوىل

:  هلل الرتكي، نرش ا دعب د. يوطي، حتقيق: الس الل الدينجل ، ورأثبمل التفسري  الدر املنثور يف  ▪

 م(. 2003-ـه1424) : األوىل الطبعة  لسعودية، ا ر،جه ار د

امل ▪ يفتروضة  انو مص  قني  رب  عبد  حم مل   ،نيعامللعات  حتقيقد  الكرماين،    سليم :  اللطيف 

 . . د.طم(0182) ،بريوت  -ة  لمي ار الكتب العنرش: د ،حممد 

يف  ▪ املسري  اعل   زاد  بن  بن  نالرمح  عبدل ،  ريفس لتم  عبد حتقيق  ،اجلوزي   عيل  الرزاق    : 

 (.ـه1422) لطبعة: األوىل ا بريوت،  -  لكتاب العريب دار ا، ديهامل

الللخ،  ف أصحاب احلديث شر  ▪ دار  د. حممد سعيد خطي ، حتقيق:  دي دا بغطيب  ، نرش: 

 ت. ، د.ط، د. ة أنقر -إحياء السنة 

ميد، نرش: مكتبة الرشد،  د احلعيل بعلد اعبق: د.  ، أليب بكر البيهقي، حتقيميانشعب اإل ▪

 . م(2003-ـه1423)  وىل: األالطبعة

الباقع  مدـحم:  قحتقي  ،ممسل   صحيح ▪ الرتارش:  ن ،  ي بد  إحياء  ادار  .  بريوت   -  عريب لث 

 . تد.   ،طد. 

  ريوت. ب-  : دار املعرفة نرش ي،  قف، حممد حامد القيقيعىل، حتأيب  بن  ال   احلنابلة،طبقات   ▪

 د.ط. د.ت. 

بيا ▪ يف  األالعجاب  البن بابسن  حت  ،  العسقالين،  احلحجر  عبد  أنيس قيق:  حممد  ،  كيم 

 هـ(. 1418دية، الطبعة: األوىل )سعولكة العربية الاملم -  ر ابن اجلوزينرش: دا

ألالعزلة  ▪ اخلطايب،    يب ،  املطسليامن  السلفية  نرش:  الطب   -بعة  ال القاهرة،  ،  ثانية عة: 

 (. ـه1399)

القرآن  غرا ▪ لنظاقان لفر ا  غائبور ئب  اليالد م  ،  حتالن  يقمن  زكيسابوري،  ريا  قيق: 

 (. ـه4161)  : األوىلطبعةلات، وبري  -  لميةالع ب الكت ر اريات، نرش: دعم

لطاليبا ▪ ا  لغنية  القا عز وجل حلق  طريق  لعبد  اجليبن موس   در،  بن  الين ى  ، حتقيق: صالح 

 م(. 1997-ـ ه 7141)   وىل : األ طبعة ل ا   ، وت بري   -  ار الكتب العلمية د ، نرش:  ة عويض   حممد بن 
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ش  فتح  ▪ البخاري صح  رحالباري  اليح  العسق بن  ،  إالين حجر  ال حم رشاف:  ،  دين  ب 

 . (م1379) دار املعرفة : ، نرشاخلطيب

مل التنزيل   ائق غوامض ق شاف عن حكال ▪ الزخمرشيمربن عحمود  ،  الكتاب    نرش: ،  و  دار 

 (. ـه1407) الثالثة  الطبعة:ت، بريو  - ريب عال

القرآن  ف والبيان لكشا ▪ الباحثني  حت الثعلبي،    ـمدألمحد بن حم  ،عن تفسري  قيق: عدد من 

ا  معة جا  -  جامعية)رسائل   دار لقرىأم  نرش:  اجدة   -ري  التفس  (،  الطبعة:    ألوىل ، 

 . (م1520-ـه3614)

والا ▪ ت  بيانلكشف  بن أل  ،آنالقر ري  فس عن  الـحم  محد  الرتدا نرش:    ،ثعلبي مد  إحياء  اث  ر 

 (. م2200-ـه1422)ألوىل ا: طبعة ال  ،بريوت - لعريب ا

  كتبة رش: املن ،  املدين م محدي  : إبراهيم العراقي، حتقيق رحيل، لعبد ااية علم الرو   يف   الكفاية  ▪

 ت. د.ط. د.   . ةنبويدينة الامل -  مةالعلي

العلمي ال  دارنرش:  ،  ن ازاخل  حممد  بن  عيلل  ،يللتنز ا   معاين  يف  لتأويل ا  بابل ▪   -  ةكتب 

 (.ـه1415)  الطبعة: األوىل بريوت،

ع  ▪ يف  الكتاباللباب  للوم  بن  ،  عادلعيل  عمر  حت حلا  بن  أ   :قيقنبيل،  عبد محعادل    د 

 . (م1998-هـ 1419)  الثالثة بعةطلا وت،ريب -  لعلميةتب اكر الدا  رش:ن  ، املوجود

 (. ـ ه 4141) ثالثة  ال طبعة:  ال   بريوت،   -  ادر ص   ر دا رش:  ن ،  قى ري اإلف   ور منظ   بن ال   ،رب لع ا نلسا ▪

فجممو  ▪ شيخ تع  تا  اإلسالم   اوى  حتقيق:  يمية بن  الر،  حمعبد  بن    رش: ن   ،قاسم   نبد  مـمحن 

 . طد.  . (م5199-ـه6141) ،يف صحف الرش مللطباعة ا  ك فهدلع املجمم

  بد السالم ع :ققيحت  ،عطيةبن عبد احلق بن غالب ، لزيز الع   الكتابريس ف توجيز يف الحملرر ا ▪

 ت. د. ، ط د.  . بريوت -  ةمي لعلكتب ارش: دار الن ، شايفلد ابع

  نرش:   ، ميد هنداوياحل  عبد   د.   قيقحته، بن سيدل  إسامعي  عيل بنل  حمليط األعظم،ااحملكم و  ▪

 . (هـ0002-هـ1214) ، وتبري -  يةكتب العلمال دار

إىل  دخامل ▪ السنن،ل  بنأل  علم  البيه  محد  عوايق قحتقي،  احلسني  حممد  دار  نرش:    ة، م: 

 م(. 2017-ـه7143)  وىل: األعة طب الت، وبري  - ، ودار املنهاجاهرة الق -ليرس ا



 (ه1442آلخرة ادى امج)     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

237 

التنز  ▪ بن  حسنيلل  ،ل يمعامل  ،  طيبة   رادرش:  ن   ،النمر  حمدـم  :يقحتق  ،البغوي د  مسعو 

 (. م7199-ـه4171)  لرابعةاعة: طبلا

ا  يب أل  ،احلديث   لوم ع  فة معر  ▪ احلاكمعبد  حتقيق:هلل  حسني   يد الس  ،    ار د  نرش:  ،معظم 

 . (م7719-ـ ه1397) ة : الثانيالطبعة وت، بري - تب العلميةالك

اللمقايي ▪ ف  محدأل  ،غة س  السالم  حتقيق:،  ارس بن    عام   ،  الفكرار  د  :رش ن،  ونرها   عبد 

 . د.ط.  (م9791-ـه1399)

  بريوت،   -  ة احليا  بةدار مكت  رش:ن ،  ةتيمي   بنااإلسالم  يخ  لش  ، فسريتلاأصول    يف  ة مقدم  ▪

 د.ط.  (. م1980هـ9014)

حممد رشاد  :  ن تيمية، حتقيقاب  ماإلسال، لشيخ  الشيعة القدرية نقض كالم  يف    لسنة ج اا نهم  ▪

 . (   م 8619-ـ ه 4061 ) ىل األو   : الطبعة عود اإلسالمية، ن سمد ب جامعة اإلمام حم  نرش:سامل، 

موسى   هيمرابإل  ،توافقاامل ▪ حتطبي لشاا  بن  ب  :قيق ،  ارش:  ن   ،ن حس  ن مشهور  بن  دار 

 (. م7199-ـه 4171) وىل ة: األالطبع، فانع

ا  إعداد  املأثور،التفسري    سوعة مو  ▪ د.  لدراسات  مركز  أ.  إرشاف:  القرآنية،  واملعلومات 

 . (م1702-ـه1439)  وىلاأل: بعة حزم، الطابن   دار  الطيار، نرش: دمساع

حتاملاوردي   دحمم  نب  عيلل ،  والعيونت  النك ▪ عبدا  ق:قي،  بن  دار  نرش،  ود قصامل  لسيد   :

 . .تد.ط. د بريوت.  - العلمية الكتب

إىل ▪ النهاياهلداية  بلوغ  بن مل  ،ة   بكلرسائل  )  ، طالب أيب    كي  اجامعية  الدراسات    لعليا ية 

 (.   م 0802-هـ 1429)   الطبعة: األوىل  ،ي اهد البوشيخالش . د . ف أارش، بإ ( امعة الشارقةج ب

ت  الوسيط  ▪ اجمللاري  فس يف  الواحدي عيل  ل  ، يدقرآن  أمحد  عبد  قيق:  حت،  بن  أمحد  عادل 

  . (م1994-ـ ه1415)  وىل: األالطبعة  وت،بري -  كتب العلميةلدار انرش:  ، داملوجو 
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