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 البحث ملخص

 : احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل ، وسمٕمد

إول  قمرو٧م ذم ومّمٚمٝم٤م  أشما٤مع اًما٤مسمٕملم،ومٝمذه دراؾم٦ٌم ُمقضمزٌة قمـ شمٗمسػم

ٕقمالُمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م اؾمؿ يمؾ ُمٜمٝمؿ وَٟمَساف وطمٞم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمٜمزًماف ذم اًمرواي٦م 

َ٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر، وُمٙم٤مٟم٦م شمٗمسػمه قمٜمد ٟمَ سم٤مظماّم٤مر ؿمديد، صمؿ سمٞم٤من ُمٙم٤مٟماف ذم اًماٗمسػم، 

 ، واعم٘م٤مشمالن، واسـم ضُمَرْي٩مُمٜمٝم٩م شمٗمسػمه وُمقوققم٤مشمف اًمال اقماٜمك هب٤م، وهؿ: اًمٙمٚمال، و

ـ إؾمح٤مق، واًمسٗمٞم٤مٟم٤من ـ ؾمالّم. واسم ـ أؾمٚمؿ، وظماٛم٧م سمٞمحٞمك سم ـ زيد سم ـ سم  ، وقماد اًمرمح

ٞم٤م ـُمُرىَمف وُمّم٤مدرَ    ه صمؿ صَمٜمَّٞم٧م ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين سمدراؾم٦ٍم شم٠مصٞمٚمٞم٦ٍم ًماٗمسػمهؿ ُُمَٚمِّ

يـ،  ف، صمؿ اؾماخٚمّم٧م ؾمامشَمفوُمٔم٤مٟمَّ  وىمٞمٛمَاف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمدى اقماامده ًمدى اعمٗمنِّ

 وظماٛم٧م سماٞم٤من أصمر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم اًماٗمسػم.

 .وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف أٟمٞم٥م
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 مقدمة

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم اعمإمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، ، وقمغم آًمف  

 : أُم٤م سمٕمد ٕملم،وصحاف أمج

قمٚمؿ شمٗمسػم  :ٕم٤ًم وسمريم٦م، وأقمٔمٛمٝم٤م وم٤مئدة وظمػماً وم٢من ُمـ أذف قمٚمقم اًم٘مرآن ٟمٗم

يما٤مب اهلل اعمجٞمد، وُمـ هٜم٤م يم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن ُمـ أذف اًمٕمٚمامء وأيمٛمٚمٝمؿ، 

وي٠ميت قمغم رأؾمٝمؿ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ، اًمذيـ سمٞمٜمقا 

سمّمػمة ُم٘مااسلم ُمـ ُمِمٙم٤مة اًمٜماقة: ُمٕمٞمٜمٝمؿ اًمّم٤مذم اًمذي ٓ يمالم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمقر و

ك سماٗمسػمهؿ أهُؾ اًمٕمٚمؿ ؿم٤مئا٦م، وًم٘مد اطماٗم فُ اْ يمدر ومٞمف، وُمقردهؿ اًمزٓل اًمذي مل شمُِم 

ويمِمٗمقا قمـ أطمقاهلؿ  يمام درؾمقا رضم٤مًمف، ه ذم دواويٜمٝمؿ،وشمٜم٤مىمٚمق ُمـ سمٕمدهؿ،

 م اهلل شمٕم٤ممم.، وُمٜم٤مهجٝمؿ، وأصقهلؿ اًمال ؾم٤مروا قمٚمٞمٝم٤م ذم شمٗمسػم يمال هؿػَم وؾِم 

أن أدرس  رهما٧موعم٤م يم٤مٟم٧م ـما٘م٦م أشما٤مع اًما٤مسمٕملم إطمدى ـما٘م٤مهتؿ، وظم٤ممت٦م قم٘مدهؿ: 

 كمِّ ػَمهؿ، ودُمَ شمٗمسػمهؿ وأقمالُمٝمؿ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م ُمقضمزة شمٙمِمػ ؾِم 

 ، وشمقوح ُمس٤مًمٙمٝمؿ.ُمٜم٤مهجٝمؿ

 : هأىمية البحث وأسباب ارختيار 
ا٤مع اًما٤مسمٕملم هل احلٚم٘م٦م ذم يمقن ـما٘م٦م أشم -سم٤مإلو٤موم٦م عم٤م ؾماؼ -شمٙمٛمـ أمهٞم٦م اًماح٨م 

اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اًمسٚمػ وُمـ سمٕمدهؿ ، واعمرطمٚم٦م اًمقاصٚم٦م سملم اعما٘مدُملم واعما٠مظمريـ ُمـ 

يٙمِمػ اعمرطمٚم٦م اعمٛمٝمدة  أن اًمقىمقف قمغم شمٗمسػمهؿ ودراؾماف اعمٗمنيـ، وٓ ؿمؽ

ًمآمقر اًماٗمسػم وشمدويٜمف. وُمع وضمقد ُمـ اقماٜمك سماٗمسػم اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم ودرس 

ٞم٦م: إٓ أين مل أىمػ قمغم ُمثؾ شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م سمٓما٘م٦م أشما٤مقمٝمؿ اًمذيـ ُمٜم٤مهجٝمؿ دراؾم٦م شم٠مصٞمٚم

هؿ ظم٤ممت٦م اًمسٚمػ، وُمـ هٜم٤م قم٘مدت اًمٕمزم قمغم حم٤موًم٦م  ؾَمدِّ شمٚمؽ اًمثٖمرة، وإمت٤مم هذه 

ْاٜم٦م، ُمـ شم٤مريخ اًماٗمسػم وأصقًمف وُمٜم٤مهجف، ؾم٤مئال اهلل اعمٕمقٟم٦م ذم ذًمؽ، وراضمٞم٤م أن  اًمٚمَّ

 ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.يٜمٗمٕمٜمل سمف وُمـ ىمرأه، وأن جيٕمؾ قمٛمكم ظم٤مًمّم٤م 
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 : رخطة البحث
 :قمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وقمٍمهؿ، صمؿ ومّمٚملم سمٜماذةىمسٛم٧م اًمدراؾم٦م إمم متٝمٞمد 

 : أعالم مفسري أتباع التابعين الفصل األول
 (646)ت حمٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمال  أوال:

 (651)تُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن إزدي  ثانيا :

 (651)تُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من اًماٚمخل  ثالثا:

 (651)تسمـ ضمري٩م  قماداعمٚمؽ رابعا:

 (651)حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  رخامسا:

 (666)تؾمٗمٞم٤من اًمثقري  سادسا:

 (681)تقماداًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ  سابعا:

 (698)تؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  ثامنا:

 (111)تحيٞمك سمـ ؾمالم  تاسعا:

 الفصل الثاني: معالم تفسير أتباع التابعين
 ٤مٟمف:ـمرق شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وُمّم٤مدره وُمٔم المبحث األول:

 ـمرق اًماٗمسػم ذم قمٝمد  أشما٤مع اًما٤مسمٕملم. المطلب األول:

 ُمّم٤مدر اًماٗمسػم قمٜمد  أشما٤مع اًما٤مسمٕملم. المطلب الثاني:

 ُمٔم٤من شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم. المطلب الثالث:

ؾمامت شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وىمٞمٛماف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمدى اقماامده  المبحث الثاني:

 ًمدى اعمٗمنيـ:

 شما٤مع اًما٤مسمٕملم.ؾمامت شمٗمسػم أ :األول المطلب

 ىمٞمٛماف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمدى اقماامده ًمدى اعمٗمنيـ. المطلب الثاني:

 أصمر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم اًماٗمسػم: المبحث الثالث:
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 شمٓمقر شمدويـ اًماٗمسػم ذم قمٝمدهؿ وشمقؾمٕمف. المطلب األول:

 أشما٤مع اًما٤مسمٕملم. سمٕمضشمٗمسػم  ُمآظمذ قمغم المطلب الثاني:

 : هذا وىمد يم٤من ُمـ ُمٜمٝمجل ذم اًماح٨م

اعم٠مصمقر  ٤مٟم٦م ُمٗمني إشما٤مع قمغم يما٥م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػمر ذم  سمٞم٤من ُمٙمآىماّم٤م -

اعمسٜمديـ أو ُمـ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ يم٤مسمـ يمثػم واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر، وىمد أذيمر همػمهؿ 

 ذًمؽ.إمم إن رأي٧م احل٤مضم٦م 

اًماحقث واًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م ُمـه٤م ذم اإلطمّم٤مءات اًمال أذيمر وم٤مدةاإل -
(1)

 ،

ياٙمرر اجلٝمد، وُم٤م مل  ًمئال :ضمع أو ومٝم٤مرؾمٝم٤ماعمرا ويمذا  ُم٘مدُم٤مت حم٘م٘مل سمٕمض يما٥م

أضمد ومٞمف إطمّم٤مء ىمٛم٧م سمف قمـ ـمريؼ حمريم٤مت اًماح٨م ذم اًمٙما٥م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ُمع 

 اؾمإمراض اًمٜما٤مئ٩م وومحّمٝم٤م.

إرداف إقمالم اعمذيمقرة ذم اعماـ سما٤مريخ وومٞم٤مهتؿ، وذًمؽ عمـ رأي٧م أمهٞم٦م إيراد  -

هلجري دون إو٤موم٦م رُمزه شم٤مريخ ووم٤مشمف عمقوقع اعماح٨م، وىمد اىماٍمت قمغم اًما٤مريخ ا

 )هـ( ًمقوقطمف.

 وهذا أوان اًمنموع ذم اعم٘مّمقد، سمٕمقن اعمٚمؽ اعمٕماقد.

 

 

                           

                                           
ىمد ٓ أواومؼ سمٕمض شمٚمؽ اًمدراؾم٤مت ذم ُمٜمٝمجٞم٦م إطمّم٤مءاهت٤م وسمٕمض ٟما٤مئجٝم٤م: ًمٙمـ أومٞمد ُمٜمٝم٤م قمغم أهن٤م  (6)

 .ُم١مذات شم٘مرياٞم٦م
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 تمهيد
 أشما٤مع اًما٤مسمٕملم هؿ اًمذيـ ؿم٤مومٝمقا اًما٤مسمٕملم وشماٚمٛمذوا قمغم أيدهيؿ

(1)
، أُم٤م قمٍمهؿ 

ـما٘م٦م  داظمٚمٝم٤م ُمعٟمٔمرا ًما سم٤مًمسٜملم ٥م حتديد ـما٘ماٝمؿومٝمق اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري، ويّمٕم

اًما٤مسمٕملم
(2)

، ًمٙمـ سم٤مإلُمٙم٤من حتديد ـما٘م٦م ُمٗمنهيؿ سم٠مهن٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م وومٞم٤مهتؿ سملم قم٤مُمل 

هـ،  وهذا ُمـ ظمالل شمااع أقمالم ُمٗمنهيؿ اًمذيـ وردت أىمقاهلؿ قمٜمد 111هـ و641

أئٛم٦م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم 
(3)

. 

أُم٤م ُمـ ىمّمدت سمٛمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ومٝمؿ ُمـ شمّمدى ُمٜمٝمؿ ًمٚماٗمسػم دراي٦م، 

٘مّمد سمٞم٤من اعمٕمٜمك اعمراد ذم اًم٘مرآن، ًمذا ظمرج ُمـ دائرة اًماح٨م ُمـ ؿم٤مرك ذم وذًمؽ سم

، (656)تاًماٗمسػم رواي٦م سمٛمجرد ٟم٘مؾ أىمقال ُمٗمني اًمسٚمػ، يمسٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م 

، وقماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين (116)ت ويزيد سمـ ه٤مرون (697)توويمٞمع سمـ اجلراح 

اًمذيـ ؿم٤مريمقا ذم وهمػمهؿ، يمذًمؽ ظمرج اًمٚمٖمقيقن  (161)ت، واًمٗمري٤ميب (166)ت

شمٗمسػم اًم٘مرآن ًمٙمـ سم٤مدم٤مه آظمر خياٚمػ قمـ ـمريؼ اًمسٚمػ، طمٞم٨م يم٤من اًمٜمٔمر اًمٚمٖمقي 

                                           
ع اًما٤مسمٕملم وُماك ًمسٜم٤م سمّمدد حترير ُمّمٓمٚمح أشما٤مغم أٟم٤م قم. وحيسـ اًماٜماٞمف هٜم٤م 1-6/6يٜمٔمر: يما٤مب اًمث٘م٤مت ( 6)

حيٙمؿ قمغم اًمِمخص سم٠مٟمف ُمٜمٝمؿ، يمام ذم اًمّمٜمٕم٦م احلديثٞم٦م، ومٝمذا حمٚمف يما٥م ُمّمٓمٚمح احلدي٨م وشمراضمؿ اًمرضم٤مل، 

واحل٤مضم٦م إًمٞمف وإقمامًمف ذم سم٤مب اًمرواي٦م، وُمٜمف اًماٗمسػم اًمٜم٘مكم اًمروائل، وهق ًمٞمس ُم٘مّمقدا ذم هذه اًمدراؾم٦م، 

 يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف.

ْمٝم٤م قمـ سمٕمض، سمؾ إن اًماداظمؾ سملم ـما٘مال اًما٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمـ أيمثره٤م ( ٓ خيٗمك صٕمقسم٦م متٞمٞمز اًمٓما٘م٤مت سمٕم1)

 :ُمـ قم٤مس اًمّمح٤مسم٦م ورأى سمٕمْمٝمؿ ًمٙمـ مل شمثا٧م رواياف قمٜمٝمؿ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم إؿمٙم٤مٓ، إذ ُوضِمد ُمـ

ُمـ ـما٘م٦م أواؾمط اًما٤مسمٕملم يم٢مسمراهٞمؿ  قسمؾ ىمد يذيمر ذًمؽ قمّٛمـ ه - طمٜمٞمٗم٦م يم٤مٕقمٛمش واسمـ إؾمح٤مق وأيب

وُمٜمٝمؿ أيْم٤م ُمـ قم٤مس صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ًمٙمـ مل ُيٕمرف سم٤مًمرواي٦م قمٜمٝمؿ أو  -ُمزاطمؿاًمٜمخٕمل واًمْمح٤مك سمـ 

رؤياٝمؿ، يم٤مًمٙمٚمال واسمـ ضمري٩م، وىمد أطمسـ احل٤مومظ سمـ طمجر ذم اًماخٚمص ُمـ ُمثؾ شمٚمؽ اإلؿمٙم٤مٓت طملم 

أدرج ـما٘مالم سملم ـما٘مال صٖم٤مر اًما٤مسمٕملم ويما٤مر أشما٤مقمٝمؿ مه٤م: اًمٓما٘م٦م اخل٤مُمس٦م، ضمٕمٚمٝم٤م ًمٚمٓما٘م٦م اًمّمٖمرى ُمـ 

اًمذيـ رأوا اًمقاطمد وآصمٜملم ومل يثا٧م ًمإمْمٝمؿ اًمسامع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، يم٤مٕقمٛمش، واًمٓما٘م٦م  اًما٤مسمٕملم

يٜمٔمر شم٘مري٥م  اًمس٤مدؾم٦م، ًمٚمذيـ قم٤مسوا اخل٤مُمس٦م، ًمٙمـ مل يثا٧م هلؿ ًم٘م٤مء أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، يم٤مسمـ ضمري٩م.

ـ اًما٤مسمٕملم يقهؿ أهنؿ يمذًمؽ ذم سم٤مب اًمرواي٦م، واًمٕمٛمؾ  ًمٙمـ .75اًماٝمذي٥م ص   قمغم ظمالومف.وصٗمف ًمٚمخ٤مُمس٦م سم٠مهنؿ ُم

( ومٕمغم ؾماٞمؾ اعمث٤مل ٟمجد أن آظمر ُمـ أورد  اسمـ ضمرير ىمقًمف ُمـ أقمالم ُمٗمني اًما٤مسمٕملم هق اًمرسمٞمع سمـ أٟمس 1)

 (.698(، وآظمر ُمـ أورد أىمقاًمف ُمـ أقمالم ُمٗمني أشما٤مقمٝمؿ هق ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م )ت619)ت
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هق أؾم٤مس سمحثٝمؿ، وأصؾ ُمِم٤مريماٝمؿ، وإؾماؼ ذم ـمرطمٝمؿ، وُمـ هٜم٤م مل يٕماٛمد أئٛم٦م 

ظمريـ يم٤مٟمقا اعما٠مع ُمٗمني اًمسٚمػ، يمام أن اعمٗمنيـ ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم إدراضمٝمؿ ُم

قمٚمٞمٝمؿ  (أهؾ اعمٕم٤مين)يٛمٞمزوهنؿ سم٢مـمالق وصػ 
(1)

٤مٟمقا  يٛمٞمزون أٟمٗمسٝمؿ ، سمؾ  إهنؿ يم

قمغم ُمٗمني و)اًمٗم٘مٝم٤مء( وٟمحقه٤م  (أهؾ اًماٗمسػم)و (اعمٗمنيـ)سم٢مـمالق وصػ 

وأهنؿ جيٕمٚمقن اًمسٚمػ ىمسٞمام هلؿ ذم قمٚمؿ  ،، مم٤م دل قمغم مت٤ميز اعمٜمٝمجلم اًمسٚمػ

اًماٗمسػم
(2)

ا ، وقمغم هذا اًماٛمٞمٞمز ُم٣م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم، ومٚمؿ يٜم٘مٚمقا أىمقاهلؿ ُمع أن يمثػم

، وأيب قماٞمدة (117)ت، واًمٗمراء(681)ت ُمٜمٝمؿ يٜمدرج وٛمـ هذه اًمٓما٘م٦م يم٤مًمٙمس٤مئل

وهمػمهؿ (119)ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك
(3)

، طماك إن اسمـ ضمرير يم٤من يند أىمقال ُمٗمني 

اًمسٚمػ قمغم أهن٤م شم٠مويؾ اًم٘مرآن اعمٕماٛمد، صمؿ يذيمر أىمقال اًمٚمٖمقيلم قمغم طمدة، صمؿ 

 يٜما٘مده٤م ويرده٤م إن ظم٤مًمٗم٧م أىمقال اًمسٚمػ.

لم ُمـ ضم٤مٟمالم: أقمالُمف، أقمرض ذم هذا اًماح٨م شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕم هذا وؾمقف

أقم٘مد  ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ومّمال، وىمد آصمرت آسماداء سم٤محلدي٨م قمـ أقمالم ُمٗمني  ،وُمٕم٤معمف

أشما٤مع اًما٤مسمٕملم واًمقىمقف قمغم شمٗمسػم يمؾ ُمٜمٝمؿ ًمٞمٙمقن ُمٜمٓمٚم٘م٤م ًماٞم٤من ُمٕم٤ممل شمٗمسػم 

ٚمٞمف. وًمٙمـ ىماؾ إشما٤مع قمٛمقُم٤م ُمـ طمٞم٨م ُمّم٤مدره وـمرىمف وظمّم٤مئّمف وُم٤مًمف وُم٤م قم

ذًمؽ حيسـ أن ٟمسإمرض سم٢مجي٤مز ؿمديد أُمقرا يم٤من هل٤م إصمر اًمقاوح ذم شمٗمسػمهؿ، 

 وهق ُم٤م يإمٚمؼ سمٕمٍمهؿ ُمـ اجلقاٟم٥م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕم٘مدي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 عصر أتباع التابعين
قمٍم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أواظمر اًمدوًم٦م إُمقي٦م وُمٕمٔمؿ اًمٕمٍم إول ُمـ  ؿمٛمؾ

 ؼم اًمٕمٍم اًمذهال هل٤م.قمّمقر اًمدوًم٦م اًمٕما٤مؾمٞم٦م اًمذي يٕما

                                           
 ُمٕم٤مٟمك سمف ُمّمٜمٗمق اًمٙما٥م رموطمٞم٨م رأي٧م رم يما٥م اًماٗمسػم ىم٤مل أهؾ اعمٕم٤مين وم٤معمراد  »ىم٤مل اسمـ اًمّمالح: ( 6)

 .196/ 6، يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  ش اًم٘مرآن يم٤مًمزضم٤مج وُمـ ىماٚمف

 .576، 169يٜمٔمر: اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص  (1)

قمغم ؾماٞمؾ  -ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك ذم شمٗمسػمه ، يٜمٔمرؿمذ ذم ذًمؽ اسمـ اعمٜمذر اًمذي أيمثر ُمـ إيراد أىمقال أيب قماٞمدة  (1)

 .141، 114، 174، 111، 167، 166، 669، 618، 611، 6/619: ذم اجلزء اعمٓماقع ُمٜمف -اعمث٤مل
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وأسمرز اجلقاٟم٥م اًمٕم٘مدي٦م ًمذًمؽ اًمٕمٍم هق فمٝمقر أؾمس اًمٗمرق وشمٓمقره٤م، ومٛمام 

ُيْٕمَٚمؿ أن اسماداء فمٝمقر اًمٗمرق يم٤من ذم أواظمر قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م، صمؿ أظمذت ذم اًماقؾمع 

آراءه٤م، ُمقفمٗم٦م  شمٜمنمواًماِمٕم٥م طماك سمٚمٖم٧م ُمرطمٚم٦م ظمٓمػمة ذم هذا اًمٕمٝمد طملم سمدأت 

ٟم٧م ُمّمٜمٗم٤مت قمٚمؿ اًمٙمالم اًمذي سمرز طمٞمٜمئذ إ صمر شمرمج٦م يما٥م إُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م، يمذًمؽ ُدوِّ

ٜمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس، طماك وجل٧م إمم يما٤مب اهلل شمٗمنه طمس٥م أهقائٝم٤م  شمقوح ُمٕما٘مداهت٤م وشُمَزيُّ

يماٗمسػم أيب وُمٕما٘مداهت٤م، ومادأ فمٝمقر شمٗم٤مؾمػم اعمٕمازًم٦م ذم أواظمر هذا اًمٕمٍم، وُم٤م سمٕمده، 

 (111)ت ويقؾمػ سمـ قماد اهلل اًمِمح٤مم، (116)ت سمٙمر سمـ يمٞمس٤من إصؿ
(1)

. 

وإظمٓمر ُمـ ذًمؽ هق حم٤موًماٝمؿ اًمدقمقة إمم ُمذهاٝمؿ ًمٚمقصقل إمم سمالط احلٙم٤مم ، 

اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم سمداي٦م هذا اًمٕمٍم صخرة ىمقي٦م حتٓمؿ شمٚمؽ اعمٕما٘مدات ظمّمقص٤م 

( اًمذي شمٜماف خلٓمر اًمزٟم٤مدىم٦م وأومٜم٤مهؿ، ًمٙمـ ذم 669 -658اخلٚمٞمٗم٦م اعمٝمدي )ظمالوماف 

ل إمم احلٙم٤مم، وم٤مشمّمٚمقا سم٤مخلٚمٞمٗم٦م اعم٠مُمقن أواظمر هذا اًمٕمٝمد اؾمآم٤مع اعمٕمازًم٦م اًمقصق

ومتٙمٜمقا ُمـ إىمٜم٤مقمف سمٛمٕما٘مدهؿ، ومٙم٤من قمٝمده آظمر قمٝمد  (168-698 )ظمالوماف

فمٝمرت اًمادع فمٝمقرا وم٤مؿمٞم٤م، وأـمٚم٘م٧م اعمٕمازًم٦م أًمسٜماٝم٤م، ورومٕم٧م » إشما٤مع، وومٞمف

اًمٗمالؾمٗم٦م رؤوؾمٝم٤م، واُماحـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞم٘مقًمقا سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وشمٖمػمت إطمقال 

ششمٖمػما ؿمديدا 
 (2)

. 

ًمذًمؽ اًمٕمٍم وم٘مد سمٚمٖم٧م ذروهت٤م، مَتثَّؾ ذًمؽ ذم ُمٕم٤ممل سم٤مرزة، أُم٤م اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 : ُمـ أمهٝم٤م

اًماقؾمع ذم اًمادويـ واًما٠مًمٞمػ وٟمِم٤مط طمريماف، ومٛمام ُيٕمٚمؿ أن سمدأ شمدويـ  -6

ذم اًم٘مرن إول اهلجري ،  -وسمخ٤مص٦م احلدي٨م -اًمٕمٚمقم يم٤من ذم وىم٧م ُماٙمر ضمدا

سمجٛمع اًمسٜم٦مأُمر قمٛمر سمـ قماد اًمٕمزيز واختذ ـم٤مسمٕم٤م رؾمٛمٞم٤م ذم أواظمره قمٜمدُم٤م
(3)

 ،

                                           
 .576، 169يٜمٔمر: اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص  (6)

 .6/  7( يٜمٔمر: وماح اًما٤مري 1)

، سمحقث ذم شم٤مريخ اًمسٜم٦م 4، 1، اًمرؾم٤مًم٦م اعمسآمروم٦م ًمٚمٙما٤مين ص1/187يٜمٔمر: اًمٓما٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد  (1)

 . 198ٕيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ص
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وم٤مؾماٝمؾ اًم٘مرن اًمث٤مين سمٜمِم٤مط ومٙمري واؾمع، وطمريم٦م قمٚمٛمٞم٦م دؤوسم٦م ذم شمدويـ اًمٕمٚمقم، 

طماك يم٤من ُمـ أوائؾ يما٤مر ُمدوين اًمٕمٚمؿ قمٛمقُم٤م ُمـ يم٤من ُمـ ُمٗمني شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم 

 يم٤مسمـ ضمري٩م واسمـ إؾمح٤مق واًمثقري. 

سم٘م٦م، طمٞم٨م شمٗمٜمـ أهؾ فمٝمقر اعم١مًمٗم٤مت اجل٤مُمٕم٦م، وهل ٟماٞمج٦م ًمٚمسٛم٦م اًمس٤م -1

 ًمٚمثقري،١مًمٗم٤مت اجل٤مُمٕم٦م، يم٤مجل٤مُمع اًمٕمٚمؿ ذم اًمادويـ، طماك سمٚمٖمقا ذروشمف ذم شمّمٜمٞمػ اعم

 .(ـه116)تواعمّمٜمػ ًمٕماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  ،(ـه679)ت واعمقـم٠م ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

أيْم٤م اشمسٕم٧م اًمٕمٚمقم سم٠مٟمقاقمٝم٤م ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن واحلدي٨م واًمٗم٘مف وهمػمه٤م،   -1

د، وُماخّمّمقن ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م، سمؾ وشمٙم٤مُمٚم٧م قمٚمقم وأصاح هل٤م ُما٤مدئ وأؾمس وىمقاقم

ضمديدة يم٤مٟم٧م ٟم٤مؿمئ٦م ذم أواظمر اًم٘مرن إول، ئمٝمر هذا ضمٚمٞم٤م ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، 

اًمال اؾما٘مرت قمغم يدي ضمٝم٤مسمذة أهؾ اًمٚمٖم٦م ذم هذا اًمٕمٍم يم٤مخلٚمٞمؾ سمـ أمحد 

 ، وهمػمهؿ.(681)ت، واًمٙمس٤مئل (681)توؾمٞماقيف ( 675)تاًمٗمراهٞمدي 
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 الفصل األول

 أعالم مفسري أتباع التابعني
زيـ ومٞمف، اًمذيـ ىمّمدوا اًماٗمسػم  طمٗمؾ قمٍم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم سمٕمدد ُمـ اعمٗمنيـ اعُمؼمِّ

ًماٗمسػمي٦َم وقمرف قمٜمٝمؿ آضماٝم٤مد ومٞمف، واًماّمدي ًمف واًمادويـ ومٞمف، وأورد آصم٤مَرهؿ ا

واحلدي٨م قمـ يمؾ ُمٜمٝمؿ ذم   ، وُمثؾ ه١مٓء يّمٕم٥م اؾما٘مّم٤مؤهؿٟم٘مٚم٦ُم اًماٗمسػم اعم٠مصمقر

ُمثؾ هذا اًماح٨م، ًمٙمٜمل ؾم٠مشمٜم٤مول أقمالُمٝمؿ
(1)

 ،  وهؿ سمحس٥م شمرشمٞم٥م وومٞم٤مهتؿ: 

 (646)ت حمٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمال  .6

                                           
ٕملم، ( وٛمـ أشما٤مع اًما٤مسم615أن د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي  أدرج اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ )ت ( مم٤م جيدر ذيمره 6)

٠مٟمف ُمـ أشما٤مقمٝمؿ ـــح ذم ُمقاوع ُمٜمف سمرّ ــوٛمـ اًما٤مسمٕملم، وص (ػم اًما٤مسمٕملمـــــشمٗمس)ومل يقرده ذم يما٤مسمف احل٤مومؾ 

لم اسمـ ضمرير واسمـ ٕصمر سماًماٗمسػم سم٤م)أيّمد ذًمؽ ذم دراؾماف اعمقؾمقُم٦م صمؿ   - 954، 694، 585/ 1يٜمٔمر:  -

 .88ص  (أيب طم٤مشمؿ

ُمـ طمٞم٨م اإلدراك -واًمذي أراه ظمالف ذًمؽ، ًمذا مل أورد اًمْمح٤مك ذم هذه اًمدراؾم٦م، ٕن اًمْمح٤مك         

 -615وشمقذم قم٤مم  -ورسمام ىماؾ ذًمؽ -  أوائؾ ظمالوم٦م قمثامنوٛمـ ـما٘م٦م اًما٤مسمٕملم، وم٘مد وًمد ذم -اًمزُمٜمل

يمٛمج٤مهد -ثامٟملم، سمؾ هق هبذا ي٘مرن سم٠مواؾمط ـما٘م٦م اًما٤مسمٕملموىمد ضم٤موز اًم -قمغم أقمغم ُم٤م ذيمر ذم شم٤مريخ ووم٤مشمف

وإن رضمح  –ٟمٕمؿ مل شمثا٧م رواياف قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ  -ُمقًمدا وووم٤مة قمغم وضمف اًما٘مري٥م

:  ًمٙمـ - 1161طم٤مؿمٞم٦م احلدي٨م  4/67ذًمؽ سمٕمْمٝمؿ يم٤مًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر يٜمٔمر: حت٘مٞم٘مف عمسٜمد آُم٤مم أمحد 

٤مشمف وشمٗمسػمه اًمٜم٘مكم ًمٞمس ُم٘مّمقدا ذم ُم٤مل سمحثٜم٤م: ٕن اًمرواي٦م ُمٜمسقسم٦م إمم ُمـ ٓ سمد ُمـ ُمالطمٔم٦م أن ُمروي

، وإٟمام اعم٘مّمقد هٜم٤م شمٗمسػمه ياح٨م قمـ اشمّم٤مل اًمسٜمد وصح٦م إصمر وومٞمٝم٤م ،روي٧م قمٜمف يمام هق ُمٕمٚمقم

آضماٝم٤مدي اًمٜمٔمري،  اًمذي ُمـ ٟمٔمر ومٞمف رأى ظمّم٤مئص وُمٞمزات شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم، ومٝمق هبذه احلٞمثٞم٦م ُمٕمدود 

ي اًما٤مسمٕملم، وُي٘مرن ُمٕمٝمؿ إذا ذيمروا، وقمغم هذا ؾم٤مر ُمـ حتدث قمـ شمٗمسػم اًمسٚمػ وـما٘م٤مت وٛمـ ُمٗمن

اػم ، وُم٤مهد ، ظمذوا اًماٗمسػم ُمـ أرسمٕم٦م ؾمٕمٞمد سمـ ضم»( ي٘مقل: 666ومٝمذا ؾمٗمٞم٤من اًمثقري )تاعمٗمنيـ، 

٦م شمٗمسػمي٦م قمـ ُم٘م٤مشمؾ ذم ُمٕمرض ذيمر رواي-، وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ 456/  4اًمسػم  شوقمٙمرُم٦م ، واًمْمح٤مك

ه قمـ رضم٤مل ُمـ اًما٤مسمٕملم، ُمٜمٝمؿ»: -طمٞم٤من  سمـا : ومنَّ اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ، وضم٤مسمر سمـ  ويم٤من ُم٘م٤مشمؾ ُم٤م ومنَّ

زيـ ذم اًما٤مسمٕملم احلسـ »ًمزريمٌم: ، وىم٤مل ا1751سمرىمؿ  1/568شمٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  شزيد وُمـ اعمؼمِّ

 شقمـ اسمـ ضماػم اسمـ قما٤مس وإٟمام أظمذ وإن مل يٚمؼ -وُم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ضماػم، صمؿ ياٚمقهؿ قمٙمرُم٦م واًمْمح٤مك 

زيـ ذم اًماٗمسػم ُمٜمٝمؿ، يٜمٔمر: اإلشم٘م٤من 658/ 1اًمؼمه٤من  ، 6/1141، ويمذا اًمسٞمقـمل قمٜمد شمٕمداده اعمؼمِّ

.6/61قي ٜمٔمر أيْم٤م: ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمألدٟموي
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 (651)تُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن إزدي  .1

 (651)تُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من اًماٚمخل  .1

 (651)تقماداعمٚمؽ سمـ ضمري٩م  .4

 (651)حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  .5

 (666)تؾمٗمٞم٤من اًمثقري  .6

 (681)تيد سمـ أؾمٚمؿ قماداًمرمحـ سمـ ز .7

 (698)تؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  .8

  (111)تحيٞمك سمـ ؾمالم  .9

وؾمقف يٙمقن احلدي٨م قمـ يمؾ قمَٚمٍؿ ُمـ ه١مٓء ُمـ طمٞم٨م اؾمٛمف وٟمساف وطمٞم٤مشمف 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمٜمزًماف قمٜمد اعمحدصملم سم٤مظماّم٤مر ؿمديد، صمؿ سمٞم٤من ُمٙم٤مٟماف ذم اًماٗمسػم، وُمٙم٤مٟم٦م 

ـمرىمٝم٤م وسمرع ومٞمٝم٤م، ُمع شمٗمسػمه قمٜمد ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر، وُمقوققم٤مت اًماٗمسػم اًمال 

 ذيمر أُمثٚم٦م ًمذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤م، صمؿ ظمالص٦م ًمٚمٛمقىمػ ُمـ شمٗمسػمه وُمٙم٤مٟماف
(1)

. 

 

 

                             

                                           
 ٝم٤م( هذا وىمد ُذيمر ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم همػم ه١مٓء ممـ يم٤مٟم٧م هلؿ ُمِم٤مريم٦م ذم اًماٗمسػم اًمٜمٔمري آضماٝم٤مدي: ًمٙمٜم6)

(، 654ُمٕمٛمر سمـ راؿمد )تو (،648، ُمـ أؿمٝمرهؿ: ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق )اسمـ حمٛمد سمـ قمكم تدون ُمـ ذيمرت

قماد اهلل سمـ اعما٤مرك و(، 679ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس )ت و(، 675اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  )تو(، 657إوزاقمل )تو

 (، وهمػمهؿ.697قماد اهلل سمـ وه٥م )و(، 681)ت 
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 (411)ت  بن السائب الكلبي محمد:  أواًل
، .أسمق اًمٜمرض اًمٙمقذم إظما٤مري، روى قمـ أيب ص٤مًمح سم٤مذام وقمـ اًمِمٕمال وهمػممه٤م

ومْمٞمؾ ويزيد ٦م واسمـ اعما٤مرك وأسمق ُمٕم٤موي٦م واسمـ وؿمٕما ،وقمٜمف اسمٜمف هِم٤مم ص٤مطم٥م اًمٜمس٥م

سمـ ه٤مرون وهمػمهؿ
(1)

ُمقًمده سم٤مًمٙمقوم٦م .
(2)

646 ويمذًمؽ ووم٤مشمف قم٤مم ،
(3)

. 

 : منزلتو في الرواية وعقيدتو
اًمٜم٤مس »اعمٜم٤ميمػم، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي: هق قمٜمد اعمحدصملم ُماٝمؿ سم٤مًمٙمذب يروي  

شُماٛمٕمقن قمغم شمرك طمديثف، وهق ذاه٥م احلدي٨م
(4)

أمجٕمقا قمغم » ذهال :، وىم٤مل اًم

شاهتؿ سم٤مٕظمقيـ: اًمٙمذب واًمرومضشمريمف ، و
(5)

، سمؾ ُٟمس٥م إمم اًمسائٞم٦م، وهؿ ُمـ همالة 

، وطمٙمل قمٜمف أىمقال شمدل قمغم ٕما٘مدون سمرضمٕم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ ي

ذًمؽ
(6)

، ويادو أٟمف مل ُئمٝمر ذًمؽ اعمٕما٘مد ومٞمام رواه أئٛم٦م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم ُمـ شمٗمسػمه 

 ر ومٞمف، سمؾ رسمام ُٟم٘مؾ قمٜمف ُم٤م خي٤مًمػ ذًمؽ، يماٗمسػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :آضماٝم٤مدي ومل ي١مصم

شأسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم واسمـ ُمسٕمقد» :ىم٤مل .[59]اًمٜمس٤مء:﴾ی ی ی﴿
(7)

 ،

                                           
 .448/  64( شم٤مريخ اإلؾمالم 6)

ُمـ اهلجرة، ورسمام ىماؾ ذًمؽ! سمحس٥م ُم٤م ذيمر أٟمف يم٤من ُمع اسمـ  71د قم٤مم ئمٝمر أن وٓدشمف ُما٘مدُم٦م ذم طمدو (1)

، يمذًمؽ قمغم ومرض صح٦م  71، وأن أسم٤مه ىُماِؾ ُمع ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم قم٤مم  84إؿمٕم٨م ذم وىمٕم٦م اجلامضمؿ قم٤مم 

شمقذم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قماد اعمٚمؽ  -اًمذي يروي قمٜمف اًمٙمٚمال -ُم٤م ذيمره اًمدوٓيب ُمـ أن أسم٤م ص٤مًمح سم٤مذام 

رر ًمؽممج٦م أيب ص٤مًمح اًم٘مقل اعمح)اًمٕمقين، يٜمٔمر:  سمحثف اعمقؾمقم سمـ ( ورضمحف د. اًمنميػ طم٤مشمؿ 96- 86)

 .6ص (سم٤مذام اعمٗمن

وٓ يإمد أن  ،وهٜم٤م يٜماٖمك ُمالطمٔم٦م أٟمف أدرك طمٞم٤مة سمٕمض صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م وقم٤مس ضمٞمؾ صٖم٤مر اًما٤مسمٕملم

ًمذا أورده اسمـ طمجر وٛمـ   يٜمدرج وٛمٜمٝمؿ، إٓ أن ُمـ شمرضمؿ ًمف مل يذيمروا أٟمف يروي ُما٤مذة قمـ اًمّمح٤مسم٦م:

شم٘مري٥م  اًمٓما٘م٦م اًمس٤مدؾم٦م اًمذيـ قم٤مسوا طمٞم٤مة سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م: ًمٙمـ مل يثا٧م هلؿ ًم٘م٤مء أطمدهؿ. يٜمٔمر

 .479اًماٝمذي٥م ص

 .448/  64وىمٞمؾ أٟمف شمقذم رأس اخلٛمسلم وُم٤مئ٦م، طمٙم٤مه اًمذهال.  شم٤مريخ اإلؾمالم  (1)

 . 7/171اجلرح واًمإمديؾ  (4)

 . 6/18ؼم اًمٕم، 448/  64شم٤مريخ اإلؾمالم  (5)

 .448/  64يٜمٔمر: شم٤مريخ اإلؾمالم  (6)

 .4/516( قمزاه اًمسٞمقـمل إمم قماد سمـ محٞمد، اًمدر اعمٜمثقر 7)
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ں     ڱ ڱ ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ وشمٗمسػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

إٟمام قمٜمك هبذه أي٦م أزواج اًمٜمال، وم٠مُم٤م ُمـ رُمك اُمرأة »ىم٤مل:  [. 11]اًمٜمقر: ﴾ں

شومٝمق وم٤مؾمؼ يمام ىم٤مل اهلل أو ياقبُمـ اعمسٚمٛملم 
 (1)

، وُمثؾ هذا يساٚمزم حترير ُمٕما٘مده  

ُمدى ىماقًمف قمغم واؾماّمح٤مب ذًمؽ قمٜمد احلٙمؿوأصمره قمغم شمٗمسػمه، 
(2)

. 

 :تفسيره، ومنهجو فيو
اًمٙمٚمال ُمـ أئٛم٦م اًماٗمسػم رواي٦ًم ودراي٦ًم ، ًمٙمـ اشم٘مك اًمٜم٤مُس شمٗمسػَمه، ظمّمقص٤ًم ُم٤م 

اياف ًماٗمسػم اسمـ قما٤مس قمـ أيب ص٤مًمح سم٤مذام يرويف، ومٝمق ذاه٥م احلدي٨م يمام شم٘مدم، ورو

ُمـ أوٕمػ ـمرق شمٗمسػم اسمـ قما٤مس
(3)

.  

ًمٞمس » ، ىم٤مل اسمـ قمدي :مجٞمع اًم٘مرآن ومّن  :أُم٤م طمجؿ شمٗمسػمه ومُقصػ سم٠مٟمف يماػم

شٕطمد شمٗمسػم أـمقل وٓ أؿماع ُمٜمف
(4)

يٕمٜمل ُمـ »، ىم٤مل اًمذهال ُمٕمٚم٘م٤م قمغم ذًمؽ: 

وا اًم٘مرآن ذم اعم٤مئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وُمـ اًمذ شيـ ًمٞمس ذم شمٗمسػمهؿ ؾمقى ىمقهلؿاًمذيـ ومنَّ
(5)

. 

 ووصػ سم٠مٟمف يٗمن اًمسقرة ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م
(6)

 . 

ومل يّمٚمٜم٤م هذا اًماٗمسػم ، سمؾ مل يّمٚمٜم٤م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف ُمروي٤ًم ذم سمٓمقن يما٥م اًماٗمسػم، 

ـ ؾمالّم   . -يمام ؾمٞم٠ميت- (417)تواًمثٕمٚمال (166)ت، وقماد اًمرزاق  (111)تأهمٚماٝم٤م قمٜمد حيٞمك سم

ن ُمٜمٝمجف هق شمٗمسػم مجٞمع أي٤مت واًمسقر، وأن اًماٗمسػم وياْمح مم٤م ؾماؼ أ

 آضماٝم٤مدي هم٤مًم٥م قمغم شمٗمسػمه.

                                           
 .1/55أظمرضمف قماد اًمرزاق ذم شمٗمسػمه  (6)

عم٤م ىمٞمؾ ذم ُم٘م٤مشمؾ ُمـ اعمذاه٥م اًمرديئ٦م! يٜمٔمر:  :ظمّمقص٤م أٟمف ُوِصػ  سم٠مٟمف يٗمْمؾ قمغم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن (1)

 .669 / 6اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل 

اًمٕمج٤مب  يٜمٔمر:.  ( ظمّمقص٤ًم إذا روى قمٜمف حمٛمد سمـ ُمروان اًمسدي اًمّمٖمػم ، طماك قُمروم٧م سمسٚمسٚم٦م اًمٙمذب1)

ىم٤مل ًمٜم٤م »: ٤من اًمثقري أٟمف ىم٤ملروي قمـ ؾمٗمٞم هذا وىمد  ،6/1141اإلشم٘م٤من ، 6/161ذم سمٞم٤من إؾما٤مب 

 .7/171ٕمديؾ واًما . اجلرحششمرووهاًمٙمٚمال: ُم٤م طمدصم٧م قمٜمل قمـ أيب ص٤مًمح قمـ اسمـ قما٤مس ومٝمق يمذب ومال 

 .669/ 66اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء  (4)

 .448/  64شم٤مريخ اإلؾمالم  (5)

هـ( أٟمف يم٤من ٓ يٕمجاف اًمذيـ يٗمنون 666هـ( قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري )ت697طمٙمك ويمٞمع سمـ اجلراح )ت (6)

 .7/171اًمسقرة ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م ُمثؾ اًمٙمٚمال. يٜمٔمر: اجلرح واًمإمديؾ 
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أُم٤م أهؿ اعمقوققم٤مت اًمال ـمرىمٝم٤م، وم٠مهمٚماٝم٤م ذم اًم٘مّمص وأؾما٤مب اًمٜمزول  

واإلهائٞمٚمٞم٤مت، وهذا ٟم٤مشم٩م ُمـ سمروزه ذم ومـ رواي٦م إظما٤مر: ًمذا يقصػ سم٠مٟمف 

-ٜمزول واًمسػمة  واًم٘مّمص ظما٤مري، وُمـ هٜم٤م دمد ذم رواي٤مشمف شمٗم٤مصٞمؾ ذم أؾما٤مب اًمأ

ٓ يقضمد قمٜمد -قمٛمقُم٤م همػمه ُم٤م 
(1)

 يمذًمؽ ًمف شمٗمسػم ضمٞمد ذم سمٞم٤من اعمٗمردات، وشمقوٞمح اعمراد.، 

 : موقف المفسرين منو
قمٜمد اًمٜمٔمر إمم ُمقىمػ أئٛم٦م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر ُمـ شمٗمسػمه قمٛمقُم٤م ٓ ٟمجد ُمـ  

ه اعمقضمقد سملم ُمـ ظمالل ُم٤م شما٘مك ُمـ شمٗمسػم-اشم٘مك شمٗمسػمه سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إٓ اسمـ أيب طم٤مشمؿ

ٟم٘مؾ قمٜمف  (666)ت إذ مل يرِو قمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، سمٞمٜمام ذم اعم٘م٤مسمؾ ٟمجد أن ؾمٗمٞم٤من اًمثقري -أيديٜم٤م

ُمقاوع ذم شمٗمسػمه اعمٓماقع 1ذم 
(2)

شمٗمسػمه روى ُمـ  (111)ت ، يمذًمؽ حيٞمك سمـ ؾماّلم

ُمقاوع ُمـ شمٗمسػمه611اًمٜم٘مكم وآضماٝم٤مدي ذم 
(3)

يمام أورد ًمف قماد اًمرزاق  .

أُم٤م اسمـ ضمرير وم٘مد روى قمٜمفأصمرا ،  661 ذم شمٗمسػمه (166)ت
(4)

ُمقوٕم٤ًم  19ذم  
(5)

 ،

                                           
 اطمدي ذم أؾما٤مب اًمٜمزول أيمثر ُمـ همػمه.وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م ُمروي٤مشمف قمٜمد اًمق (6)

، ُمقوٕم٤من ُمٜمٝم٤م ُمـ ُمروي٤مت اًمٙمٚمال قمـ أيب ص٤مًمح قمـ 661، 665، 71يٜمٔمر : شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ص (1)

 اسمـ قما٤مس، واًمث٤مًم٨م ُمقىمقف قمغم أيب ص٤مًمح.

 .891/ 1 (شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم)وذًمؽ ومٞمام ـماع ُمـ شمٗمسػمه اًمذي ي٘م٤مرب ٟمّمٗمف، يٜمٔمر : ومٝمرس إقمالم آظمر ( 1)

وًمٞمس ومٞمف سمدقم٦م وٓ يٜم٘مؾ »قمـ شمٗمسػم اًمٓمؼمي:  61/158وما٤مواه ، و61( أُم٤م ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ذم ُم٘مدُماف ص4)

= ومٚمٕمؾ اعمراد آقماامد قمٚمٞمٝم٤م ويمثرة  شًمٕمؾ اعمراد اسمـ ؾمٚمٞمامن(، واًمٙمٚمالقمـ اعماٝمٛملم يمٛم٘م٤مشمؾ سمـ سمٙمػم )

وٟم٘مؾ ُم٘م٤مشمؾ وطمده مم٤م  » :66/541ذم ُمقوع آظمر ُمـ وما٤مواه  رواياٝم٤م ُمٗمردة، وهلذا ىم٤مل  إيراده٤م، أو

، وهلذا يم٤من اعمّمٜمٗمقن ذم اًماٗمسػم ُمـ أهؾ اًمٜم٘مؾ ٓ ف سم٤مشمٗم٤مق أهؾ احلدي٨م يمٜم٘مؾ اًمٙمٚماكٓ يٕماٛمد قمٚمٞم

يذيمرون قمـ واطمد ُمٜمٝمام ؿمٞمئ٤م ، يمٛمحٛمد سمـ ضمرير وقماداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ و أيب سمٙمر سمـ اعمٜمذر، ومْمال 

 .   شؾ و إؾمح٤مق سمـ راهقيفقمـ ُمثؾ أمحد سمـ طمٜما

 ،194 ،614، 668، 66/19، 61/516،566،571 ،9/196،111 ،6/118ر شمٗمسػم اًمٓمؼمي: يٜمظ (5)

61/469 ،475،  61/516 ،64/19 ،691 ،65/444 ،446 ،456 ،66/619 ،565 ،67 /

199 ،69/695، 11 /166 ،614 ، 11/661 ،111  ،116 ،119 ،14 /88 ،619 ،674 ،116 ،

يالطمظ أن ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ ُمروي٤مشمف قمـ أيب ص٤مًمح قمـ اسمـ . 651، 575، 548، 514، 511، 199، 195

 66/668،  61/571.، وأؾما٤مب اًمٜمزول ُمثؾ: 6/118قما٤مس، يمام أن ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذم اعماٝمامت ُمثؾ 

سمٕم٤مت . وىمد يٙمقن إيراده هلذه اًمرواي٤مت ُمـ سم٤مب اًمِمقاهد واعما٤م11/661، 66/166 ُم٘مروٟم٤م سم٘ما٤مدة،

 حترير.إمم وآقماْم٤مد، واعمس٠مًم٦م حتا٤مج 
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ورسمام أهبٛمف ذم سمٕمض اعمقاوع
(1)

يمام روى قمٜمف قماد سمـ محٞمد ذم شمٗمسػمه، ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق  ،

 ُمـ ُمروي٤مشمف ُمـ شمٗمسػم اسمـ قما٤مس ُمـ ـمريؼ أيب ص٤مًمح
(2)

، وُمثٚمف اسمـ اعمٜمذر
(3)

، أُم٤م 

د سمٚمٖم٧م ُمروي٤مشمف قمٜمف أيمثر ُمـ اًمثٕمٚمال ومٝمق أيمثر ُمـ ٟم٘مؾ شمٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م ، وم٘م

رواي٦م، وىمد أورد ؾمٜمده إًمٞمف ذم ُم٘مدُماف 451
(4)

، ٟم٘مؾ شمٗمسػمه سمٕمض اعما٠مظمريـيمذًمؽ ،

يم٤مسمـ يمثػم
(5)

 ، واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر.

ويادو أن اًماقايص سم٤مشم٘م٤مء شمٗمسػمه ىمد وصؾ إمم اعمٕم٤مسيـ! ومٚمؿ أىمػ قمغم ُمٕم٤مس 

ظمريـ، واهلل أقمٚمؿ. قمالماطماٗمك سماٗمسػمه أو طم٤مول مجٕمف يمام مُجِع شمٗمسػم أ  ُمٗمني اًمسٚمػ ٔا

 الخالصة : 
أٟمف ٓ يٜماٖمل اـمراح شمٗمسػم اًمٙمٚمال سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، سمؾ يروى شمٗمسػمه  ياالممم٤م ؾماؼ 

وي١مظمذ هب٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمٕماٛمدًة قمغم اًمٚمٖم٦م  ، ويٜما٘مك ُمٜمٝم٤م،آضماٝم٤مدي وآراءه ذم اًماٗمسػم

هق ىمقًمف واضماٝم٤مده  ومل شماْمٛمـ ُم٤م ُيٜمٙمر، وٓ يرض يمقٟمف ُمٕمرووم٤م سم٤مًمٙمذب، إذ اعمٜم٘مقل

ٓ ىمقل همػمه، وأهمٚم٥م ُم٤م رواه أؾم٤مـملم أئٛم٦م اًماٗمسػم اعمسٜمديـ قمٜمف هق ُمـ هذا 

ىم٤مل: [ 71]إٟمٕم٤مم : ﴾ڤ  ڤ ﴿اًما٤مب، ٟمحق ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٓمؼمي ُمـ شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

أن دمزى
(6)

، ىم٤مل: احلٜمٞمذ اًمذي [69هقد :] ﴾ې ې ﴿ ، وشمٗمسػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

حيٜمذ ذم إرض
(7)

ىم٤مل :قمٛمٞم٧م  [65] احلجر : ﴾ەئ  ﴿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم، وشمٗمسػمه 
(8)

 . 

                                           
 .1/111ذم شمٗمسػم هادىمٝم٤م، وُمثٚمف أيْم٤م  65/146ُمـ ذًمؽ  (6)

 .66/464، اًمدر اعمٜمثقر   611، 611يٜمٔمر ُمثال: ىمٓمٕم٦م ُمـ شمٗمسػم اسمـ محٞمد   ص (1)

 .816، 864، 746، 715، 696/ 1، 111، 111، 159، 661، 6/85يٜمٔمر ُمثال: شمٗمسػم اسمـ اعمٜمذر  (1)

 . أيْم٤م ممـ أيمثر قمٜمف ىماؾ اًمثٕمٚمال11ظم٤مًمد سمـ قمقن اًمٕمٜمزي، صيٜمٔمر : ُم٘مدُم٦م اًمٙمِمػ واًماٞم٤من، حت٘مٞمؼ د.  (4)

 .(سمحر اًمٕمٚمقم)أسمق اًمٚمٞم٨م اًمسٛمرىمٜمدي ذم شمٗمسػمه 

، ويمثػما ُم٤م يم٤من يٜماف قمغم وٕمػ ـمريؼ شمٚمؽ اعمروي٤مت ، وُم٤م 5/16، 6/611:ذم ُمقاوع ُمٕمدودة، ُمٜمٝم٤م (5)

 ومٞمٝم٤م ُمـ همرائ٥م.

 .  9/111شمٗمسػم اًمٓمؼمي   (6)

 . 64/19(  شمٗمسػم اًمٓمؼمي 7)

 . 61/69شمٗمسػم اًمٓمؼمي   (8)
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سمؾ رسمام ي١مصمر قمٜمف ُمـ اًماٗمسػم اجلٞمد ُم٤م ٓ دمده قمٜمد همػمه ُمـ اًمسٚمػ، ٟمحق شمٗمسػم 

، ىم٤مل: ٓ ي١مُمٜمقن إٓ سم٘مٚمٞمؾ مم٤م ذم أيدهيؿ[88]اًما٘مرة:﴾وئ  وئ ۇئ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
(1)

. 

 سم٠مُمقر، ُمٜمٝم٤م: ، وأؤيمد ُم٤م ذيمرت قمغم ىمٞمٛم٦م شمٗمسػم اًمٙمٚمال وأمهٞماف يمؾ ُم٤م ؾماؼ يدل

صمالصم٦ٌم ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ممـ وىمٗمٜم٤م قمغم شمٗم٤مؾمػمهؿ، ُمٜمٝمؿ أٟمف ٟم٘مؾ شمٗمسػَمه  .6

 (111)ت وحيٞمك سمـ ؾماّلم (666)ت اًمث٘م٤مت اعمٕماد سم٠مىمقاهلؿ، وهؿ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري

وممـ روى اًماٗمسػم قمـ اًمٙمٚمال ُمـ »حل٤مومظ اسمـ طمجر: ىم٤مل ا ،(166)توقماداًمرزاق 

ٞمؾ سمـ همزواناًمث٘م٤مت ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وحمٛمد سمـ ومْم
(2)

ممـ قم٤مسوه  أو  ، وه١مٓءش

 ، ومال ؿمؽ أهنؿ أدرى سماٗمسػمه ممـ سمٕمدهؿ. رووا قمّٛمـ قم٤مسه

أو همض  وارشمْم٤مئف قمـ سمٕمض يما٤مر اعمحدصملم ُمـ صمٜم٤مء قمغم شمٗمسػمه وردُم٤م  .1

 ُمـ ذًمؽ: اًمٓمرف قمٜمف،

ُم٤م »ىم٤مل:  (667)تاسمـ ضمرير سمسٜمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمِمػم قمـ ىما٤مدة ُم٤م روى  -

شٙمٚمال ذم اًماٗمسػم ذم قمٜم٤منأرى أطمدا جيري ُمع اًم
(3)

  . 

ىم٤مل:  (694)ت سمسٜمده قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش -أيْم٤م -ُم٤م روى اسمـ ضمرير -

وم٘م٤مل زم ؾمؾ قمٜمٝم٤م اًمٙمٚمال،  ،، وم٠مضمااف﴾ەئ﴿قمـ [648]ت ؾم٠مًمٜمل إقمٛمش»

                                           
، قمـ ُمٕمٛمر سمـ راؿمد، واسمـ اعمٜمذر ُمـ ـمريؼ قماد اًمرزاق 1/94، 6/51( أظمرضمف قماد اًمرزاق ذم شمٗمسػمه 6)

سم٘مقًمف: ىم٤مل ُمٕمٛمر: وىم٤مل  -سمٕمد أن روى ىمقل ىما٤مدة ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر -،  يمام أظمرضمف اًمٓمؼمي ُماٝمام 1/715

. وىمد رضمح اًمٓمؼمي ٟمحق هذا اًم٘مقل، سمٕمد أن 6/611، وذيمره اًماٖمقي ُمقىمقوم٤م قمغم ُمٕمٛمر1/111همػمه... 

 وٕمَّػ ىمقل ىما٤مدة سم٠من اعم٘مّمقد ٓ ي١مُمـ ُمٜمٝمؿ إٓ ىمٚمٞمؾ.

 .6/161( اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من إؾما٤مب  1)

ذيمر إظما٤مر قمـ سمٕمض اًمسٚمػ ومٞمٛمـ »ره ذم ُم٘مدُماف حت٧م ومّمؾ قمٜمقن ًمف : ، ذيم 6/46شمٗمسػم اًمٓمؼمي  :  (1) 

 . وهل رواي٦م همريا٦م!ش وُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمذُمقُم٤م قمٚمٛمف سمذًمؽسػميم٤من ُمـ ىمدُم٤مء اعمٗمنيـ حمٛمقدا قمٚمٛمف سم٤مًماٗم

إرسمٕمٞمٜم٤مت (، قمغم اًمٙمٚمال! اًمذي رسمام يٙمقن ذم 667أن يثٜمل قَمَٚمٌؿ ُمـ أقمالم ُمٗمني اًما٤مسمٕملم  يم٘ما٤مدة )ت 

 ُمـ قمٛمره قمٜمد ووم٤مة ىما٤مدة، وًمق َصحَّ ذًمؽ وم٢مٟمام يدل قمغم ؿمٝمرة اًمٙمٚمال وُمٙم٤مٟماف ذم اًماٗمسػم طمٞمٜمئذ! 
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، وم٘م٤مل: اًمذيـ جياٜماقن يما٤مئر اإلصمؿ ، ىم٤مل ومرضمٕم٧م إمم إقمٛمش ، وم٘م٤مل : ٟمرى ومس٠مًماف

أٟمف يمذًمؽ ، ومل يٜمٙمره
(1)

 .ش

ػم قمـ ىمقم ٓ يقصم٘مقهنؿ ذم شمس٤مهٚمقا ذم اًماٗمس» حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من: ىمقل -

ـ ، صمؿ ذيمر ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ، وضمقيؼم سمـ ؾمٕمٞمد، واًمْمح٤مك، وحمٛمد سمشاحلدي٨م

ٓ حُيٛمد طمديثٝمؿ، ويٙما٥م اًماٗمسػم قمٜمٝمؿ»وىم٤مل:  -اًمٙمٚمال يٕمٜمل: -اًمس٤مئ٥م  شه١مٓء 
(2)

. 

ث قمٜمف صم٘م٤مت ُمـ اًمٜم٤مس وروقه» قمٜمف : اسمـ قمديىمقل  - ذم اًماٗمسػم، وأُم٤م  طمدَّ

شف ُمٜم٤ميمػماحلدي٨م ومٗمٞم
 (3)

. 

شوهق آي٦م ذم اًماٗمسػم واؾمع اًمٕمٚمؿ قمغم وٕمٗمف»اًمذهال:  ىمقل -
 (4)

. 

 

 

                           

                                           
 .٤6/118مسمؼ ( اعمرضمع اًمس 6)

، اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمس٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م اًماٖمدادي،  17 - 6/15يٜمٔمر: دٓئؾ اًمٜماقة  ًمٚماٞمٝم٘مل  (1)

 .6588سمرىمؿ 

 .15/156( هتذي٥م اًمٙمامل 1)

 .448/  64( شم٤مريخ اإلؾمالم 4)
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 (410)ت مقاتل بن سليمان : اثانًي

أو ىماٚمٝم٤م 81اًماٚمخل إزدي ُمقٓهؿ، وًمد قم٤مم
(1)

وشمقذم سمخراؾم٤من،  سمٛمديٜم٦م سمٚمخ  

651قم٤مم 
(2)

 سم٤مًماٍمة. 

 منزلتو في الرواية وعقيدتو:
حمٚمف قمٜمد اعمحدصملم اًمٙمذب، طماك أمجٕمقا قمغم شمريمف، يمام ذيمر اًمذهال

(3)
، وقمـ 

: (156)ت ، وىم٤مل اًماخ٤مريشيم٤من يمذاسم٤م ، ًمٞمس طمديثف سمٌمء»أٟمف ىم٤مل:  (697)ت ويمٞمع

اًمٙمذاسمقن اعمٕمروومقن سمقوع : »(111)ت ، وىم٤مل اًمٜمس٤مئلشُمٜمٙمر احلدي٨م، ؾمٙماقا قمٜمف»

، وذيمر ُمٜمٝمؿ ُم٘م٤مشمؾش أرسمٕم٦م... × هللا احلدي٨م قمغم رؾمقل
(4)

. 

ام يِماِّف اهلل سمخٚم٘مف، ومٕمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ؿ ذم قم٘مٞمدشمف، سم٠مٟمف يم٤من ُُمَسِّ  (651)ت يمذًمؽ اهتُّ

وؾمئؾ ُمرة ش. ؾ ُمِماِّفرأي٤من ظماٞمث٤من: ضمٝمؿ ُمٕمٓمِّؾ، وُم٘م٤مشم أشم٤مٟم٤م ُمـ اعمنمق»أٟمف ىم٤مل: 

: إٟمف ًمٞمس سمٌمء، يمالمه٤م ُمٗمرط، أومرط ضمٝمؿ ذم ٟمٗمل اًماِماٞمف طماك ىم٤مل»قمٜمٝمام وم٘م٤مل: 

شوأومرط ُم٘م٤مشمؾ طماك ضمٕمؾ اهلل ُمثؾ ظمٚم٘مف
 (5)

. 

قمٜمف:  (697)توٕضمؾ يمذسمف وقم٘مٞمدشمف شُمرك طمديثف واًمرواي٦م قمٜمف، طماك ىم٤مل ويمٞمع 

                                           
( ـه615أو  ـه611شمْم٤مرسم٧م إىمقال ذم ُمقًمده، ومإمْمٝم٤م يٗمٞمد أٟمف وًمد سمٕمد ووم٤مة اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ )ت (6)

ٗمٞمد أن وهق ىمقل سمٕمٞمد! وسمٕمْمٝم٤م أظمر يٗمٞمد أن اًمْمح٤مك شمقذم وهق صٖمػم، سمٞمٜمام ضم٤مءت رواي٦م همريا٦م شم

 81وأٟمٙمر ـمري٘ماف ٕٟمف ومنَّ يمؾ طمرف، ورضمح د. قماد اهلل ؿمح٤مشم٦م أٟمف وًمد قم٤مم اًمْمح٤مك اـمٚمع قمغم شمٗمسػمه!

سم٤م يٜم٘مض قمغم ص٤مطماف، ( وووع يمؾ ُمٜمٝمام يما٤م618أو ىماٚمٝم٤م عم٤م روي قمـ  أٟمف ضم٤مدل اجلٝمؿ سمـ صٗمقان )ت

ر طماك روى قمـ اًمٙما٤مر واًمّمٖم٤مر.  ـ ؾمٚمٞمامن وي١ميده أٟمف قُمٛمِّ ـ شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سم  .19-5/17يٜمٔمر ىمسؿ اًمدراؾم٦م ُم

ده اهلذيؾ سمـ احلاٞم٥م راوي٦م شمٗمسػمه، إٓ أن اًمذهال يرى أٟمف  (1) وهق اعمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمسػم واًمؽماضمؿ، وأيمَّ

، ؾمػم أقمالم 66/118هـ(. يٜمٔمر: شم٤مريخ اإلؾمالم 111 -ـه614شمقذم سمٕمد ذًمؽ طماك ًم٘مٞمف قمكم سمـ اجلٕمد )

 .61/111اًمٜماالء 

 .7/111ؾمػم أقمالم اًمٜماالء  (1)

 .18/445يٜمٔمر  يمؾ ذًمؽ ذم هتذي٥م اًمٙمامل  (4)

 .18/441اعمرضمع اًمس٤مسمؼ  (5)
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شًمق يم٤من أهال أن يروى قمٜمف ًمرويٜم٤م قمٜمف»
 (1)

 . 

 وُمع ُم٤م ؾماؼ وم٘مد يم٤من واؾمع اعمٕمروم٦م وآـمالع، طماك ىم٤مل قمٜمف ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من

ٓ يم٤مًماحر إظمرض ذم ؾم٤مئر اًماحقرُم٤م وضمدت قمٚم: » (651)ت شؿ ُم٘م٤مشمؾ ذم قمٚمؿ اًمٜم٤مس إ
 (2)

. 

 مكانتو في التفسير :
أُم٤م شمٗمسػمه ومٚمف ؿم٠من آظمر، طمٞم٨م أصمٜمك قمٚمٞمف يمثػم ُمـ ُمٕم٤مسيف وُمـ سمٕمدهؿ، ومٝمذا 

شُم٤م سم٘مل أطمد أقمٚمؿ سمٙما٤مب اهلل ُمـ ُم٘م٤مشمؾ»ي٘مقل:  (641)ت سمٕمد قما٤مد سمـ يمثػم
(3)

، وىم٤مل 

، شي٤م ًمف ُمـ قمٚمؿ ًمق يم٤من ًمف إؾمٜم٤مد» رأى شمٗمسػمه: طملم (686)تقماد اهلل سمـ اعما٤مرك 

ش: ُم٤م أطمسـ شمٗمسػمه ًمق يم٤من صم٘م٦م؟-سـوأطم-ىم٤مل اسمـ اعما٤مرك »وىم٤مل اًمذهال: 
(4)

 ،

شُم٘م٤مشمؾ أقمٚمؿ سم٤مًماٗمسػم ُمـ اًمٙمٚمال»وىم٤مل مح٤مد سمـ طمٜمٞمٗم٦م: 
(5)

وقمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد  ،

٘م٤مل : ي٤م أسم٤م وم( 698)ت  أٟمف رأى يما٤مسم٤م عم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن قمٜمد ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م (118)ت

شٓ: وًمٙمـ أؾمادل سمف وأؾمإملم»ي عم٘م٤مشمؾ ذم يما٤مب اًماٗمسػم؟ ىم٤مل: حمٛمد شمرو
(6)

،  يمام 

اًمٜم٤مس قمٞم٤مل ذم اًماٗمسػم قمغم » ذم ىمقًمف: (114)ت شمٕمددت اًمرواي٤مت قمـ اًمِم٤مومٕمل

شُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن
(7)

يم٤مٟم٧م ًمف »قمٜمف وم٘م٤مل:  (141)ت، وؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜماؾ

شأٟمف يم٤من ًمف قمٚمؿ سم٤مًم٘مرآنيما٥م يٜمٔمر ومٞمٝم٤م، إٓ أين أرى 
(8)

. 

حمٚمف قمٜمد أهؾ اًماٗمسػم حمؾ يماػم، وهق واؾمع، ًمٙمـ احلٗم٤مظ »وىم٤مل قمٜمف اخلٚمٞمكم: 

شوٕمٗمقه ذم اًمرواي٦م
(9)

شيماػم اعمٗمنيـ»،  ووصٗمف اًمذهال وم٘م٤مل: 
(10)

. 

                                           
 اعمرضمع اًمس٤مسمؼ : ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م. (6)

 .18/416(  اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .18/418(  هتذي٥م اًمٙمامل 1)

 .18/417، ويٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل 7/116الم اًمٜماالء ( ؾمػم أقم4)

 .9/699( هتذي٥م اًماٝمذي٥م 5)

 .18/416، هتذي٥م اًمٙمامل 667/ 61( شم٤مريخ دُمِمؼ 6)

 ( اعمرضمٕم٤من اًمس٤مسم٘م٤من.7)

 ( اعمرضمٕم٤من اًمس٤مسم٘م٤من.8)

 .9/111( هتذي٥م اًماٝمذي٥م 9)

 .7/116( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 61)
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411 

ق وٕمٗمف ويٗمٝمؿ ُمـ يمالم اسمـ اعما٤مرك اًمس٤مسمؼ أن ؾما٥م شمرك سمٕمْمٝمؿ ًماٗمسػمه ه

قمزو إىمقال ٕصح٤مهب٤م، صمؿ إو٤موم٦م شمٗمسػمه  وشمرك وشمريمف ًمإلؾمٜم٤مد ذم رواياف،

ٓ يدرى شمٗمسػمه ُمـ شمٗمسػم همػمه، ىم٤مل  اٝم٤مدي إًمٞمٝم٤م، ومخرج شمٗمسػمه خماٚمٓم٤مآضم

إٟمام مجع ُم٘م٤مشمؾ شمٗمسػمه وومنَّ قمٚمٞمف ُمـ همػم ؾمامع، وًمق أن : » (185)تإسمراهٞمؿ احلريب 

شٞمفرضمال مجع شمٗمسػم ُمٕمٛمر قمـ ىما٤مدة، وؿمٞما٤من قمـ ىما٤مدة يم٤من حيسـ أن ُيٗمنِّ قمٚم
(1)

 ،

واًمٜم٤مفمر ذم شمٗمسػمه اعمٓماقع سملم أيديٜم٤م جيد ُمّمداق ذًمؽ، وم٘مد أورد ذم ُم٘مدُماف ُمـ 

روى قمٜمٝمؿ اًماٗمسػم ُمـ اًما٤مسمٕملم وهمػمهؿ دون إؾمٜم٤مد إًمٞمٝمؿ
(2)

صمؿ دمده ذم صمٜم٤مي٤م  ،

يٜمدر أن يٜمس٥م شمٗمسػما ٕطمد أو يقرد إؾمٜم٤مده!  ُمع أن ومٞمف ُم٤م هق ُمـ شمٗمسػم أي٤مت 

 ، وحتديد اعماٝمامت، وشمٕمٞملم ُمـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ أي٤مت.ىماٞمؾ اًمرواي٦م، يم٠مؾما٤مب اًمٜمزول

 موقف أئمة التفسير منو:
ُمـ ظمالل اعمٕمٓمٞم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م قمـ رواي٦م ُم٘م٤مشمؾ ًمٚماٗمسػم دون إؾمٜم٤مد أو قمزو 

إىمقال ٕصح٤مهب٤م، ُمع ُم٤م قمرف قمٜمف ُمـ اًمٙمذب ذم اًمرواي٦م، إو٤موم٦م إمم ُم٤م اؿماٝمر قمٜمف 

ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر اـمَّرطمقا شمٗمسػمه يادو أن أئٛم٦م اعمٗمنيـ ُمـ ُمـ اعمٕما٘مد اًمرديء = 

ذم  (666)ت رواي٦م ودراي٦م، إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ، ومٚمؿ أىمػ قمغم رء ُمٜمف قمٜمد اًمثقري

يمام شم٘مدم،  (656)ت ، ُمع أهنام ٟم٘مال قمـ اًمٙمٚمال (166)ت شمٗمسػمه ، وٓ قماد اًمرزاق

شمل أدظمؾ ذم شمٗمسػمي ُمٜمف ؿمٞمئ٤م:»(184)توىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب
(3)

، وهذا إُم٤مم 

نيـ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي مل يرو قمٜمفاعمٗم
(4)

، يمذًمؽ مل أىمػ قمغم رواي٦م قمٜمف ذم اعمٓماقع 

 اقماٜمك سماٗمسػم ُمٕم٤مسهاًمذي -سملم أيديٜم٤م ُمـ شمٗمسػم قماد سمـ محٞمد، واسمـ أيب طم٤مشمؿ 

                                           
 .669/ 61( شم٤مريخ دُمِمؼ 6)

 .16-6/15 ( شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ1)

 .18/418(  هتذي٥م اًمٙمامل 1)

، وذًمؽ قمٜمد شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 65/161وىمٗم٧م قمغم رواي٦م ياٞمٛم٦م ذم شمٗمسػم اًمٓمؼمي ُمٜمسقسم٦م إمم ُم٘م٤مشمؾ دون شمٕمٞملم  (4)

، وهق شٚمٞمخ اؾمٛمف: يٛم»سمسٜمده قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ ُم٘م٤مشمؾ ىم٤مل:  طمٞم٨م روى ﴾ۋ    ۋ  ۅ  ۅ ﴿

ـ ؾمٚمٞمامن اعمٓماقع   .579/ 1يمذًمؽ ذم شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سم
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وؾَمـٛمـِـٞمِّف ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من
(1)

، واسمـ اعمٜمذر، ويمذا اعما٠مظمرون يم٤مسمـ يمثػم اًمذي مل يرو -

قمٜمف إٓ سمْمٕم٦م ُمقاوع
(2)

اًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ، وُمثٚمف
(3)

. 

ذم  (417)تاًمثٕمٚمال وم٢من ُمـ أيمثرهؿ  :أُم٤م ُمـ اقماٜمك سماٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ رواي٦م ودراي٦م

، ؾم٤مردا صمالصم٦م هُمّم٤مدرُم٘مدُماف وٛمـ ذم  وىمد أؿم٤مر إًمٞمف، (اًمٙمِمػ واًماٞم٤من)شمٗمسػمه 

أؾم٤مٟمٞمد إًمٞمف
(4)

أؾما٤مب )شمٚمٛمٞمذ اًمثٕمٚمال ذم يما٤مسمف  (468)ت اًمقاطمدي، يمام اقماٜمك سمف 

طمٞم٨م أيمثر قمٜمف -شمإم٤م ًمِمٞمخف- (اًمٜمزول
(5)

ذم شمٗمسػمه ُمـ  (566)ت ، ويمذا اًماٖمقي

ـمريؼ اًمثٕمٚمال
(6)

 . 

 تفسير مقاتل ومنهجو فيو ومزاياه:
ُمع ـمرح أهمٚم٥م اعمٗمنيـ ًماٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ وقمدم اقماٜم٤مئٝمؿ سمٜم٘مٚمف واإلوم٤مدة ُمٜمف: وم٘مد 

حمٛمد ؿم٤مء اهلل أن يّمٚمٜم٤م شمٗمسػمه يم٤مُمال! دون شمٗم٤مؾمػم ُمٕم٤مسيف! وىمد طم٘م٘مف د. قماد اهلل 

                                           
ٕن اسمـ أيب طم٤مشمؿ ٓ يروى  !ذم ذًمؽ اًماا٤مس سمٛم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامنٞمس اؾمٛمف دون شمٕمٞملم، وًم يٓمٚمؼوهم٤مًما٤م ُم٤م ( 6)

 :٤معمراد اسمـ طمٞم٤منوقمزا اًمرواي٦م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ وم -هأو همػم-إٓ قمـ اسمـ طمٞم٤من، وُمـ هٜم٤م ًمق أهبٛمف اًمسٞمقـمل

ويمذا اًمسٞمقـمل إذا مل يٕمز -ٖمقيًمٙمـ يا٘مك اإلؿمٙم٤مل قمٜمد اًمثٕمٚمال وُمـ ٟم٘مؾ قمٜمف يماٚمٛمٞمذه اًمقاطمدي واًما

ٕهمٚم٥م اإذا أـمٚم٘مقا ُم٘م٤مشمال دون شمٕمٞملم ومٛمـ اعمراد؟ ُمـ ظمالل شماإمل ًمإمض ذًمؽ يادو أن  -ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ

 قمٜمد إـمالىمٝمؿ ُم٘م٤مشمال أٟمف اسمـ ؾمٚمٞمامن، أُم٤م اسمـ طمٞم٤من ومٖم٤مًما٤م ُم٤م ي٘مٞمَّد قمٜمدهؿ، واعمس٠مًم٦م شمآمٚم٥م شماإم٤م وحتريرا.

 .486، 485، 484، 111، 171، 8/176اٖمقي، يٜمٔمر شمٗمسػم اسمـ يمثػم ( أهمٚماٝم٤م ذم ضمزء )قمؿ( ٟم٘مال قمـ اًم1)

، ومجٞمٕمٝم٤م ُمـ ـمريؼ 468/ 65، 15/ 61، 4/164( أهمٚماٝم٤م ُمٕمزوة إمم اًماٞمٝم٘مل، يٜمٔمر: اًمدر اعمٜمثقر1)

اًماٞمٝم٘مل، مم٤م ُيٖمٚم٥ِّم اًم٘مقل سمٕمدم وىمقف اًمسٞمقـمل قمغم شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ!  وي١ميمده قمدم إيراده وٛمـ ُمّم٤مدره ذم 

 ٦م اًمدر اعمٜمثقر.اًماٗمسػم ذم ُم٘مدُم

حت٘مٞمؼ: د. ظم٤مًمد قمقن اًمٕمٜمزي،  وأول هذه اًمٓمرق ـمريؼ  (اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن)( يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م 4)

اهلذيؾ سمـ طماٞم٥م قمـ ُم٘م٤مشمؾ قمـ صمالصملم رضمال ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤م قمنم رضمال ُمـ اًما٤مسمٕملم، وهبذه اًمٓمريؼ وردت 

 ٤م ي١ميمد صح٦م ٟمسا٦م هذا اًماٗمسػم إمم ُم٘م٤مشمؾ. اًمرواي٦م اعمٓماققم٦م سملم أيديٜم٤م سماح٘مٞمؼ د. قماد اهلل ؿمح٤مشم٦م، مم

ٟمّم٤م ذم أؾما٤مب اًمٜمزول، مل يسٜمد واطمدا ُمٜمٝم٤م! وي٠ميت هبذا ذم  14( أطمَم ًمف حم٘مؼ اًمٙما٤مب د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ 5)

اعمرشما٦م اًمث٤مًمث٦م سمٕمد اًمٙمٚمال واًمسدي ممـ هؿ أيمثر ُمـ روى هلؿ اًمقاطمدي ذم أؾما٤مب اًمٜمزول، يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م 

 .58حم٘مؼ اًمٙما٤مب ص

 .6/16ي٦م اهلذيؾ سمـ طماٞم٥م، يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًماٖمقي اًمال ذيمر ومٞمٝم٤م ُمّم٤مدره وأؾم٤مٟمٞمده إًمٞمٝم٤م (  سمروا6)
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411 

ؿمح٤مشم٦م ىمديام سمٕمد أن درس ُمٜمٝمجف ذم أـمروطماف ًمٚمديماقراه سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة 

، صمؿ ـماع سمٕمد ذًمؽ سمٛمدة ذم أرسمٕم٦م ُمٚمدات وأومرد اعمجٚمد اخل٤مُمس ًم٘مسؿ م(6968)قم٤مم

(691)تاًمدراؾم٦م، وهق ُمـ رواي٦م  اهلذيؾ سمـ طماٞم٥م 
(1)

. 

 وٟمقضمز ُمٜمٝم٩م ُم٘م٤مشمؾ ذم شمٗمسػمه وُم٤م متٞمز سمف ومٞمام يكم:

وهبذا هق ٔي٤مت وؾمقر اًم٘مرآن ُمرشما٤م سمحس٥م شمرشمٞم٥م ؾمقره، أٟمف شمٗمسػم يم٤مُمؾ  -6

 أول شمٗمسػم يم٤مُمؾ ًمٚم٘مرآن يّمؾ إًمٞمٜم٤م.

 دأؿماف سم٤مًمنمح اعمٛمزوج قمٜم –يٛمزج سملم أي٦م وشمٗمسػمه٤م ذم ؾمٞم٤مق واطمد  -1

 سم٠مؾمٚمقب ؾمٝمؾ ُمٞمن، يٗمٝمٛمف اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م. -اعما٠مظمريـ

اعمروي٦م أٟمف شمٗمسػم أصمري وٟمٔمري، جيٛمع سملم اعمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل، وم٠مُم٤م آصم٤مره  -1

أول ُمـ  وىمد يٙمقن هبذا -يمام شم٘مدم-ومػموهي٤م هُمٗمال دون ٟمسا٦م ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م، أو إؾمٜم٤مد إًمٞمٝمؿ 

 وإدراج ُمروي٤مت اًماٗمسػم دون قمزو. اًماٗمسػم أؾم٤مٟمٞمد وماح سم٤مب طمذف

شمآمٚم٥م دراؾم٦م وخترجي٤م وسمحث٤م قمـ ؿمقاهد وُما٤مسمٕم٤مت  فُمروي٤مشموٓ ؿمؽ أن 

ًم٧م ومٞمٝمؿ أي٤متظمّمقص٤م ُم٤م ًمف طمٙمؿ اًمرومع يم٠مؾما٤مب اًمٜمزول وشمسٛمٞم٦م ُمـ ٟمز
(2)

 ،

وهمػمه مم٤م ٓ يدظمؾ ومٞمف آضماٝم٤مد يم٤مًمٜمسخ وشمٕمٞملم اعماٝمامت، ٓ ؾمٞمام أٟمف اٟمٗمرد ذم ذًمؽ 

 سمٛمروي٤مت ٓ شمٙم٤مد دمده٤م قمٜمد همػمه!

شمٙمثر ذم ُمروي٤مشمف اًم٘مّمص وإظما٤مر اإلهائٞمٚمٞم٦م، ُمع شمرك قمزوه٤م وقمدم ذيمر  -4

٤م ٓ حيا٤مج إمم اًمال هم٤مًما-ُمّمدره٤م وٟمسااٝم٤م ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م، ظمّمقص٤م ذم شمٕمٞملم اعماٝمامت 

                                           
 أن قمغموحيسـ اًماٜماٞمف  .م 1111-هـ 6414قم٤مم  ًماٜم٤من، -( صدرت قمـ ُم١مؾمس٦م اًما٤مريخ اًمٕمريب : سمػموت6)

 توىمد صدر ،، ٟمٔمرا ٕٟمف طم٘مؼ ىمديام٘م٤مرٟم٦مدراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمدراؾماف و فحيا٤مج إمم إقم٤مدة حت٘مٞم٘م شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ

وُمـ أمهٝم٤م شمٗم٤مؾمػم اعمٗمنيـ اًمذيـ ٟم٘مٚمقا  -يمثػم ُمـ اًماٗم٤مؾمػم واًمٙما٥م اعمٕماٛمدة ذم اًماح٘مٞمؼ سمٕمد ذًمؽ

وسملم شمٗمسػمه، وم٘مد ٟم٘مؾ اًمثٕمٚمال ُمروي٤مت  ٤مٟم٦م سمٞمٜمٝمقازوذًمؽ ًمٚمٛم -شمٗمسػمه وُمروي٤مشمف يم٤مًمثٕمٚمال واًمقاطمدي

 .6/9ر ُمـ ذًمؽ: اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمديدة عم٘م٤مشمؾ ٓ دمده٤م ذم شمٗمسػمه اعمٓماقع، وسمٕمْمٝم٤م ومٞمف ٟمٙم٤مرة، يٜمٔم

 )ىمسؿ اًمدراؾم٦م(. 5/616يٜمٔمر: شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ هبذيـ إُمريـ،  ويٙم٤مد شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ أن يٙمقن ظم٤مص٤م(  1)
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-ُمٕمروماٝم٤م
(1)

يم٤من ي٠مظمذ »ُم٤م ذيمره اسمـ طما٤من قمٜمف طمٞم٨م ىم٤مل:  ، ويادو أن ؾما٥م ذًمؽ

شقمـ اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين ُمـ قمٚمؿ اًم٘مرآن ُم٤م يقاومؼ يمااٝمؿ
 (2)

 . 

آقماٜم٤مء سماٗمسػم  :أسمرزه٤مُمـ  ،متٞمز شمٗمسػمه اًمٜمٔمري سمٛمزاي٤م مل يساؼ إًمٞمٝم٤م -5

سمٞم٤من اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، واًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن
(3)

. 

أيْم٤م سمذيمر ُم٘مدُم٦م ًمٙمؾ ؾمقرة يالم ومٞمٝم٤م يمقهن٤م ُمٙمٞم٦م أو ُمدٟمٞم٦م وُم٤م  متٞمز -6

ذًمؽ ُمـ آي٤مهت٤م، إو٤موم٦م إمم سمٞم٤من قمدد أي٤مت طمس٥م اًمٕمد اًمٙمقذم ُمٍمطم٤م ذم اؾماثٜمل 

وىمد يٙمقن أول ُمـ أدرج ُم٘مدُم٤مت اًمسقر  ذم يما٥م اًماٗمسػمسمٜمسا٦م ذًمؽ! 
(4)

. 

ًمذًمؽ ُم٤م  ، يِمٝمدٟمٗمٞمسأن شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ اًمٜمٔمري آضماٝم٤مدي شمٗمسػم والخالصة  

وضمد ومٞمف ُمـ سمٞم٤من ُمٞمن ُمقضمز، يٜمِؿُّ قمـ قمٚمؿ ومتّٙمـ يمام وصٗمف يمثػم ُمـ اًمسٚمػ، 

، وٓ وُمـ هٜم٤م يٜماٖمل ٟم٘مٚمف واإلوم٤مدة ُمٜمف وقمدم اـّمراطمف ُمٓمٚم٘م٤م، إٓ ُم٤م ُوضمد ومٞمف ٟمٙم٤مرة

يرض يمقٟمف ُمٕمرووم٤م سم٤مًمٙمذب، إذ اعمٜم٘مقل هق ىمقًمف واضماٝم٤مده ٓ ىمقل همػمه، سمخالف 

قمٚمٞمٝم٤م إذا اٟمٗمرد هب٤مرواي٤مشمف وٟم٘مقًمف ومال يٕماٛمد 
(5)

 . 

                                           
ي٘مػ قمغم قمج٤مئ٥م ذم ذًمؽ، وىمد أورد حم٘مؼ شمٗمسػمه د. قماد اهلل  -ُمثال –( وُمـ ي٘مرأ شمٗمسػمه ًمسقرة اًمٙمٝمػ 6)

 .119-5/111 رضمع اًمس٤مسمؼاعمؿمح٤مشم٦م أُمثٚم٦م يمثػم ًمذًمؽ ذم دراؾماف. يٜمٔمر: 

 .66/118(  شم٤مريخ اإلؾمالم 1)

ف ذم ُمٓماققم٤ماجلدير سم٤مًمذيمر أن عم٘م٤مشمؾ يما٤مسم٤م و، ُمقوٕم٤م ذم شمٗمسػمه  141قماد اهلل ؿمح٤مشم٦م  .وىمد أطمَم د(  1)  ظمّمَّ

 .6/611يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم و، يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ػ ذم هذا اًمٕمٚمؿل ُمـ أًمَّ وهق ُمـ أوَّ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، 

طماٞم٥م وُمـ سمٕمده!  ومٝمٜم٤مك ذيؾ سملم اهلُمـ صٜمٞمع رواة شمٗمسػمه: ا إذا ؾمٚمَّٛمٜم٤م أن ذًمؽ ُمـ صٜمٞمٕمف، وًمٞمس (  هذ4)

هـ(، 117ُمقاوع يمثػمة ُمدرضم٦م وٛمـ شمٗمسػمه ًمٞمس٧م ُمٜمف ضمزُم٤م، ٕهن٤م ُمٜمسقسم٦م عمـ ضم٤مء سمٕمده يم٤مًمٗمراء )ت 

اًمسٚمػ .يمذًمؽ أدرضم٧م ومٞمف آصم٤مر قمـ 661،  1/611، 1/198يٜمٔمر ُمثال:  (، وهمػممه٤م.196وصمٕمٚم٥م )ت 

، 617، 1/616 ، 6/116!  يٜمٔمر ُمثال:ٟمام ُمـ ـمريؼ سمٕمض ُمٕم٤مسيف يم٤مًمٙمٚمالُمـ همػم ـمريؼ ُم٘م٤مشمؾ، وإ

يسادقمل إقم٤مدة دراؾم٦م  وهذا! ػم إدراج يمثػم وًمٞمس ظم٤مًمّم٤م عم٘م٤مشمؾ، مم٤م يدل قمغم أن ذم هذا اًماٗمس4/199

 يم٤مُمال؟!وحت٘مٞمؼ هذا اًمٙما٤مب ًماحديد ُم٤م عم٘م٤مشمؾ ُمـ شمٗمسػم وُم٤م ًمٞمس ًمف، وهؾ هذا هق شمٗمسػمه 

 :﴾ٻ  ٻٱ ﴿ًمف شمٕم٤ممم:ُمٕمرض سمٞم٤مٟمف ًم٘مقذم  66/541 اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم وما٤مواه (  ىم٤مل ؿمٞمخ5)

 =واًم٘مقل سم٠مٟمف إٟمام ظم٤مـم٥م هب٤م ُمٕمٞمٜملم ىمقل مل ي٘مٚمف ُمـ يٕماٛمد قمٚمٞمف، وًمٙمـ ىمد ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن: إهن٤م»
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أُم٤م ُم٤م ُٟمِس٥م إًمٞمف ُمـ قم٘مٞمدة اًماِماٞمف واًماجسٞمؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م ومٞمٜماٖمل حترير ذًمؽ، ويإمد 

أن يّمؾ إمم ذًمؽ احلد
(1)

، واًمٜم٤مفمر ذم يمااف اعمٓماققم٦م ٓ جيد ُمٜمف ؿمٞمئ٤م
(2)

، سمؾ ورد ُم٤م 

٘م٤مل: أٟمؽ شُمَِماِّف! وم يدل قمغم أٟمف سمّرأ ٟمٗمسف ُمـ شمٚمؽ اًماٝمٛم٦م، طمٞم٨م ؾم٠مًمف اخلٚمٞمٗم٦م: سمٚمٖمٜمل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ » إٟمام أىمقل:

ش، ومٛمـ ىم٤مل همػم ذًمؽ وم٘مد يمذب ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 
 (3)

. 

                            

                                           
ُم٘م٤مشمؾ وطمده مم٤م ٓ يٕماٛمد وٟم٘مؾ ٟمزًم٧م ذم أيب ضمٝمؾ و اعمساٝمزئلم ومل ي١مُمـ ُمـ اًمذيـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ أطمد، =

يمٜم٘مؾ اًمٙمٚماك، وهلذا يم٤من اعمّمٜمٗمقن رم اًماٗمسػم ُمـ أهؾ اًمٜم٘مؾ ٓ يذيمرون قمـ  قمٚمٞمف سم٤مشمٗم٤مق أهؾ احلدي٨م

أمحد سمـ  ضمرير، وقماداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ، و أيب سمٙمر سمـ اعمٜمذر، ومْمال قمـ ُمثؾواطمد ُمٜمٝمام ؿمٞمئ٤م يمٛمحٛمد سمـ 

ـ راهقيف  .شطمٜماؾ، وإؾمح٤مق سم

 ُم٘م٤مم ُمٜم٤مفمرة اجلٝمؿ سمـ صٗمقان اعمٕمٓمؾ، وًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمالم ٟمٗمٞمس ذم هذا ( ظمّمقص٤م أٟمف يم٤من ذم6)

٦م اعمٜمٙمرة ذم اًماِماٞمف اًما٤مب، طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد ُم٤م ذيمر ُم٤م ٟمس٥م إمم ُم٘م٤مشمؾ وإمم داود اجلقاريب ُمـ اعم٘مقًم٦م اًمِمٜمٞمٕم

ؾ اًمسٜم٦م، وأُم٤م ُم٘م٤مشمؾ أُم٤م داود اجلقاريب وم٘مد قُمرف قمٜمف اًم٘مقل اعمٜمٙمر اًمذي أٟمٙمره قمٚمٞمف أهىمٚم٧م: »واًماجسٞمؿ: 

وم٤مهلل أقمٚمؿ سمح٘مٞم٘م٦م طم٤مًمف! وإؿمٕمري يٜم٘مؾ هذه اعم٘م٤مٓت ُمـ يما٥م اعمٕمازًم٦م، وومٞمٝمؿ اٟمحراف قمغم ُم٘م٤مشمؾ سمـ 

، وىمد ىم٤مل وإٓ ومام أفمٜمف يّمؾ إمم هذا احلدؾمٚمٞمامن! ومٚمٕمٚمٝمؿ زادوا ذم اًمٜم٘مؾ قمٜمف، أو ٟم٘مٚمقا قمـ همػم صم٘م٦م، 

ُمـ أراد اًمٗم٘مف ومٝمق قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م. وُم٘م٤مشمؾ سمـ اًمِم٤مومٕمل: ُمـ أراد اًماٗمسػم ومٝمق قمٞم٤مل قمغم ُم٘م٤مشمؾ، و

ًمٙمـ ٓ ري٥م ذم قمٚمٛمف  -سمخالف ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من وم٢مٟمف صم٘م٦م -ؾمٚمٞمامن وإن مل يٙمـ ممـ حيا٩م سمف ذم احلدي٨م 

سم٤مًماٗمسػم وهمػمه، واـمالقمف، يمام أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وإن يم٤من اًمٜم٤مس ظم٤مًمٗمقه ذم أؿمٞم٤مء وأٟمٙمروه٤م قمٚمٞمف ومال يسؽمي٥م 

ٚمٛمف، وىمد ٟم٘مٚمقا قمٜمف أؿمٞم٤مء ي٘مّمدون هب٤م اًمِمٜم٤مقم٦م قمٚمٞمف وهل يمذب قمٚمٞمف ىمٓمٕم٤م ُمثؾ أطمد ذم وم٘مٝمف وومٝمٛمف وقم

. يٜمٔمر: ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م شاًمؼمي وٟمحقه٤م، وُم٤م يإمد أن يٙمقن اًمٜم٘مؾ قمـ ُم٘م٤مشمؾ ُمـ هذا اًما٤مب اخلٜمزير ُمس٠مًم٦م

 .5/656، ويٜمٔمر أيْم٤م: 1/194اًمٜماقي٦م 

اءة ُم٘م٤مشمؾ ُمـ ذًمؽ اًم٘مقل اًمِمٜمٞمع سمٕمد أن وىمد أصما٧م سمٕمض اًما٤مطمثلم اعمٕم٤مسيـ ذم أـمروطماف اجل٤مُمٕمٞم٦م سمر (1)

شمااع شمٗمسػمه ٔي٤مت اًمّمٗم٤مت ذم يمااف اعمٓماققم٦م ومقضمده٤م ظم٤مًمٞم٦م ظمٚمقا شم٤مُم٤م ُمـ ُم٘م٤مًم٦م اًماِماٞمف واًماجسٞمؿ، وأٟمف 

يثا٧م هلل شمٕم٤ممم صٗم٤مشمف يمام وردت ُمـ همػم شمِماٞمف وٓ شمٕمٓمٞمؾ، قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمف ؾماح٤مٟمف. يٜمٔمر: ُم٘م٤مًم٦م 

، ويٜمٔمر أيْم٤م ؿمٝم٤مدة 119 -6/117 ـ إدريس سمـ قمكم أُمػم، د. ضم٤مسمر سماًماِماٞمف وُمقىمػ أهؾ اًمسٜم٦م ُمٜمٝم٤م

 .689 -688، 95 -5/91شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ قماد اهلل ؿمح٤مشم٦م ذم ذًمؽ: د.

 .61/181، هتذي٥م اًماٝمذي٥م 419/ 18( هتذي٥م اًمٙمامل 1)
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 (410)ت مقاتل بن حيان : اثالًث
، روى قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م اًمٜمآمل اخلراز ُمقمم سمٙمر سمـ وائؾ أسمق سمسٓم٤مم اًماٚمخل

سمـ اد اهلل سمـ قمٛمر وؿمٝمر وأيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك وُم٤مهد وقمٙمرُم٦م وؾم٤ممل سمـ قم

سمـ  طمقؿم٥م وىما٤مدة واًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ وقمٛمر سمـ قماد اًمٕمزيز ومج٤مقم٦م، وقمٜمف قماد اهلل

 ، أيب ُمريؿ وهمػمهؿاعما٤مرك وسمٙمػم سمـ ُمٕمروف وإسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ وأسمق قمّمٛم٦م ٟمقح سمـ 

 وروى قمٜمف اجلامقم٦م ؾمقى اًماخ٤مري، شمقذم ذم طمدود اخلٛمسلم وُمئ٦م
(1)

 . 

 : منزلتو في الرواية
 : اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل ،شًمٞمس سمف سم٠مس» ٤مل اًمٜمس٤مئل:، وىمُمٕملم وأسمق داود٘مف حيٞمك سمـ وصم 

اًمث٘م٤متسمـ طما٤من ذم ا، وذيمره شص٤مًمح»
(2)

اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل »، وىم٤مل قمٜمف اًمذهال: 

شاعمحدث، اًمث٘م٦م
(3)

 . 

ظمراؾم٤من وىمد يم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم، ذا ٟمسؽ وومْمؾ، ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م، هرب ُمـ 

سمالد يم٤مسمؾ، ومدقم٤مهؿ إمم اهلل، وم٠مؾمٚمؿ قمغم يده ظمٚمؼأي٤مم أيب ُمسٚمؿ اخلراؾم٤مين، إمم 
(4)

. 

 مكانتو في التفسير:

قمٚمٞمف اًمإمض قمٜمد ذيمره : يم٤من رمحف حمدصم٤م ُمٗمنا، واؿماٝمر سم٤مًماٗمسػم طماك يم٤من يٓمٚمؼ  

ص٤مطم٥م اًماٗمسػم
(5)

وىم٤مل اسمـ طما٤من: يم٤من ممـ قمٜمك سمٕمٚمؿ اًم٘مرآن، 
(6)

. 

  تفسيره:

(661)ت أُم٤م شمٗمسػمه وم٘مد ٟم٘مٚمف قمٜمف شمٚمٛمٞمذه ُمٕمروف سمـ سمٙمػم
(7)

، وىمد أورد اًمثٕمٚمال 

                                           
 .  148/  61، وهتذي٥م اًماٝمذي٥م 416/ 18يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل  (6)

 ٤من اًمس٤مسم٘م٤من.اعمرضمٕم،  و7/518اًمث٘م٤مت  يٜمٔمر: (1)

 .6/141(  ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 1)

 (  اعمراضمع اًمس٤مسم٘م٦م.4)

 . 64/111(  يٜمٔمر ُمثال ىمقل اخلٓمٞم٥م اًماٖمدادي قمٜمف قمٜمد شمرمج٦م أظمٞمف يزيد: شم٤مريخ سمٖمداد 5)

 . 695/ 1(  ُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر 6)

ل قمٜمف اسمـ طمجر: ، صمؿ ؾمٙمـ دُمِمؼ، ىم٤ماًمداُمٖم٤مين، يم٤من قمغم ىمْم٤مء ٟمٞمس٤مسمقراًماٚمخل إزدي، وي٘م٤مل :  (7)

 (.776، شم٘مري٥م اًماٝمذي٥م ) 4/151. يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل  661صدوق ومٞمف ًملم. شمقذم قم٤مم 
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إؾمٜم٤مده إًمٞمف ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمسػمه
(1)

، ويمذا اًماٖمقي ُمـ ـمري٘مف
(2)

، مم٤م يثا٧م وضمقد يما٤مب 

شمٗمسػم ُمسا٘مؾ ًمف
(3)

: ًمٙمٜمف مل يّمٚمٜم٤م
(4)

. 

 موقف المفسرين من تفسيره ومنهجو فيو:

٦م عم٤م قمرف قمٜمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ٟمٔمرا عم٤م اؿماٝمر سمف ُمـ قمٚمؿ اًماٗمسػم إو٤موم 

ّمالح واًمٗمْمؾ ُمع شمقصمٞمؼ أهمٚم٥م اعمحدصملم ًمف = وم٘مد اقماٜمك اعمٗمنون اًمّمدق واًمو

اعما٘مدُمقن واعما٠مظمرون سماٗمسػمه ،  وأيمثر ُمـ اقماٜمك ُمٜمٝمؿ سمٜم٘مٚمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 

شمٗمسػمه
(5)

ظ عمـ سمٕمده شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾـ، وهبذا طمٗم
(6)

، يمذًمؽ روى ًمف اسمـ اعمٜمذر 

رواي٤مت قمديدة
(7)

. 

                                           
يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ شمٗمسػم آي اًم٘مرآن ٕيب إؾمح٤مق اًمثٕمٚمال، حت٘مٞمؼ: د. ظم٤مًمد سمـ قمقن  (6)

 .69اًمٕمٜمزي، ص

 .6/16شمٗمسػم اًماٖمقي  (1)

وىمقل وم١ماد ؾمزيملم قمٜمف ذم شم٤مريخ . 6/119 . ـما٘م٤مت اعمٗمنيـشًمف شمٗمسػم»وي١ميد ذًمؽ ىمقل اًمداودي: ( 1)

 .شوُمـ اًمٙما٥م اًمال طمّمؾ اخلٓمٞم٥م اًماٖمدادي ذم دُمِمؼ قمغم إضم٤مزهت٤م ورواياٝم٤م»: 697اًمؽماث اًمٕمريب /
قمدم وضمقد  69ص ( أىمقال ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من ذم اًماٗمسػم مجع ودراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م) وىمد رضمح ص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م

 شمٗمسػم ُمسا٘مؾ ًمف!؟

   (٤من ذم اًماٗمسػم مجع ودراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦مأىمقال ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم )ػمه ذم قمدة رؾم٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م: وىمد مجع شمٗمس (4)

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمساػم ُمـ إقمداد: حمٛمد سمـ ؾم٤ممل حمٛمد اًماٞمْم٤مين اًمزهراين، يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ سمج٤مُمٕم٦م أم 

 هـ. يمذًمؽ ذم قمدة رؾم٤مئؾ ذم ضم٤مُمٕم٦م إزهر يٜمٔمر: ُمقىمع هدي اإلؾمالم6411اًم٘مرى قم٤مم 

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael%2Fresala&id=8184 

    http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael%2Fresala&id=8230  

أصمرا ُمـ شمٗمسػم شم٤مسمع اًما٤مسمٕملم  1418رواي٦م ُمـ ُمٛمقع  764قماد اهلل اخلْمػمي  طمٞم٨م أطمَم ًمف د. حمٛمد (5)

وذًمؽ مم٤م ـماع ُمـ شمٗمسػمه، وهق هبذا أيمثر ُمـ روى ًمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، وهذا سمخالف رأي 

غم ذًمؽ. د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم يمقن اًمْمح٤مك ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم واًمذي ضم٤مء ذم اعمرشما٦م إومم سمٜم٤مء قم

. وُمـ ـمريؼ اسمـ أيب طم٤مشمؿ  أورد اسمـ يمثػم 88يٜمٔمر: اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ص

 واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ُمٕمٔمؿ شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ.

ـ أيب طم٤مشمؿ.وم٘مد  أورد اسمـ يمثػم  ذم شمٗمسػمه واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ُمٕمٔمؿ شمٗمسػم  (6) ـ ـمريؼ شمٗمسػم اسم  ُم٘م٤مشمؾ ُم

 .691، 656، 1/571، 6/188، وذم اًمدر اعمٜمثقر  781، 1/679ال ذم اًم٘مٓمٕم٦م اعمٓماققم٦م ُمـ شمٗمسػمه: يٜمٔمر ُمث (7)

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael%2Fresala&id=8184
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ُمٕمدودةأُم٤م اسمـ ضمرير ومٚمؿ يٜم٘مؾ قمٜمف إٓ ُمقاوع 
(1)

، وشم٘مدم أن اًمثٕمٚمال اقماٛمد 

قمٚمٞمف ذم ُمّم٤مدره، ويمذًمؽ اًماٖمقي
(2)

، واًمقاطمدي شمٚمٛمٞمذ اًمثٕمٚمال
(3)

. 

أُم٤م اعما٠مظمرون وم٘مد اقماٜمقا سم٢ميراد رواي٤مشمف، ظمّمقص٤م اسمـ يمثػم
(4)

، واًمسٞمقـمل ذم 

اًمدر اعمٜمثقر
(5)

. 

يمؾ ذًمؽ يدل قمغم اـمٛمئٜم٤من اعمٗمنيـ هلذا اًمَٕمَٚمؿ ورو٤مهؿ قمـ شمٗمسػمه، وهذا 

أن ُمٜمٝمجف ىم٤مئؿ قمغم ـمري٘م٦م اًمسٚمػ اعماٛمٞمزة ٛمـ اـمٚمع قمغم سمٕمْمف يرى طمؼ! وم

واًمإمٛمؼ ذم  سم٤مًمسٝمقًم٦م واإلجي٤مز، وإسمراز اعمٕم٤مين إؾم٤مؾمٞم٦م اعم٘مّمقدة ُمـ أي٤مت،

اؾماٜما٤مط اعمٕمٜمك، وآقماٜم٤مء سم٤معم٠مصمقر قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم، وقمدم اًمِمذوذ قمـ 

 ٖمرائ٥م واًمِمقاذ.آرائٝمؿ، إو٤موم٦م إمم اًمرأي احلسـ اعمحٛمقد اًمإمٞمد قمـ اًم

ول، ويم٤من ًمف اقماٜم٤مء ظم٤مص سمذًمؽ، ُمع ٜمزوىمد طمٗمؾ شمٗمسػمه سمرواي٤مت أؾما٤مب اًم 

يمثػما ُم٤م يقرده٤م دون إؾمٜم٤مد فواًماقوٞمح، إٓ أٟم اًماٗمسػم آؾمإم٤مٟم٦م هب٤م ذم
(6)

، وٓ 

 ؿمؽ أن هذا مم٤م يٕم٤مب قمٚمٞمف.

                              

                                           
ُمقاوع  5، و17/ 14، 16/111، 66/469، 66/141ُمقاوع ُمـ شمٗمسػمه هل:  4وىمد أطمّمٞم٧م ًمف  (6)

/ 61)وومٞمف شمٍميح ُمٜمف أٟمف أظمذ هذا اًماٗمسػم قمـ ُم٤مهد واحلسـ واًمْمح٤مك(،  9/91ُمـ رواياف، هل: 

681 ،11 /119 ،11 /468 ،14 /199 . 

ـ طمٞم) أطمَم ًمف ص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م (1) ٓ ذم شمٗمسػمه.  58( 51)ص (مجع ودراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م :٤من ذم اًماٗمسػمأىمقال ُم٘م٤مشمؾ سم  ىمق

 . 58رواي٤مت ص 5أطمَم د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ حم٘مؼ يما٤مب أؾما٤مب اًمٜمزول ًمف ( 1)

أىمقال ُم٘م٤مشمؾ سمـ )ر ص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م ٞمف سم٤مؾمٛمف ، وىمد ذيمىمقٓ سح وم 69أطمّمٞم٧م ًمف ذم شمٗمسػم اسمـ يمثػم  (4)

ـ طمٞم٤من 51ص (٤من ذم اًماٗمسػم مجع ودراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦مطمٞم ـ أورد أىمقال ُم٘م٤مشمؾ سم ـ أيمثر ُم ـ يمثػم ُم  ُمـ اعمٗمنيـ. أن اسم

 .191، 111، 1/676، 159، 6/146( يٜمٔمر ُمثال: 5)

، 8/98، 6/61، شمٗمسػم اًماٖمقي 1554،1565، 1515، 8/1511يٜمٔمر ُمثال: شمٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ : ( 6)

 .4/156، 1/114، شمٗمسػم اسمـ يمثػم 155/ 8
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 (410)تج ْيَرا: ابن ُجرابًع
قماد اًمٕمزيز سمـ ضُمَرْي٩م  إُمقي ُمقٓهؿ، روُمل إصؾ قماد اعمٚمؽ سمـ

(1)
، وًمد 

81 سمٛمٙم٦م قم٤مم
(2)

651، وشمقذم هب٤م قم٤مم 
(3)

اإلُم٤مم، اًمٕمالُم٦م، »، ىم٤مل قمٜمف اًمذهال: 

احل٤مومظ، ؿمٞمخ احلرم، أسمق ظم٤مًمد، وأسمق اًمقًمٞمد اًم٘مرر آُمقي، اعمٙمل، ص٤مطم٥م 

ن اًمٕمٚمؿ سمٛمٙم٦م شاًماّم٤مٟمٞمػ، وأول ُمـ دوَّ
 (4)

. 

ؾماع قمنمة  (664)ت اًما٤مسمٕملم، وٓزم قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح طمّدث قمـ قمنمات ُمـ 

ؾمٜم٦م، وم٠ميمثر قمٜمف طماك طمٗمظ ًمٜم٤م قمٚمٛمف ُمـ يمثرة ؾم١مآشمف ًمف، يمام طمّدث قمـ ُم٤مهد
(5)

 ،

واسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب سمزة وهمػمهؿ
(6)

. 

 منزلتو في الرواية :
اًمٕمٚمؿ ،  مجع ُمـ أهؾيم٤من اسمـ ضمري٩م ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ وأوقمٞماف، وىمد أصمٜمك قمٚمٞمف 

، وىم٤مل أيْم٤م: ش٤م ٟمسٛمل يما٥م اسمـ ضمري٩م يما٥م إُم٤مٟم٦ميمٜم»ومٕمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: 

ٟمٔمرت وم٢مذا اإلؾمٜم٤مد يدور قمغم »، وىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: شيم٤من اسمـ ضمري٩م صدوىم٤م»

اًمٕمٚمؿ  ص٤مر قمٚمٛمٝمؿ إمم أصح٤مب إصٜم٤مف، ممـ صٜمَّػ»، ومذيمرهؿ، صمؿ ىم٤مل: شؾما٦م

، وقمـ شيم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ»ىم٤مل أمحد سمـ طمٜماؾ : وش. ُمٜمٝمؿ ُمـ أهؾ ُمٙم٦م اسمـ ضمري٩م

شاسمـ ضمري٩م صم٘م٦م ذم يمؾ ُم٤م روي قمٜمف ُمـ اًمٙما٤مب»حيٞمك سمـ ُمٕملم أٟمف ىم٤مل: 
 (7)

. 

اًمرضمؾ ذم ٟمٗمسف »طمّذروا ُمـ قمٜمٕمٜماف ، ىم٤مل اًمذهال: همػم أٟمف اهتؿ سم٤مًمادًمٞمس، طماك 

                                           
 .68/118هتذي٥م اًمٙمامل  (6)

أمجٕم٧م يما٥م اًمؽماضمؿ قمغم ذًمؽ، ٟمٔمرا ٓؿماٝم٤مر ذًمؽ اًمٕم٤مم سمٕم٤مم اجلح٤مف، ٟمسا٦م ًمٚمسٞمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي  (1)

 .7أص٤مب ُمٙم٦م قم٤مُمئذ. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اسمـ ضمري٩م ص

 .6/114: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء ومٕم٤مش ؾمإملم ؾمٜم٦م يم٤مإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمقًمدا وووم٤مة. يٜمٔمر (1)

 .6/114ؾمػم أقمالم اًمٜماالء ( 4)

 .416/  11وىمٞمؾ إٟمف مل يسٛمع ُمـ ُم٤مهد إٓ طمروم٤م. يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل ( 5)

 .116 -6/115،  وؾمػم أقمالم اًمٜماالء 68/118يٜمٔمر ُمند عمِم٤مخيف ذم هتذي٥م اًمٙمامل  (6)

 .111 -6/118يٜمٔمر ذًمؽ ذم ؾمػم أقمالم اًمٜماالء  (7)
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 ، وىمد يم٤من ص٤مطم٥م شمٕماد وهتجد، وُم٤مٚمٗمٔم٦م )قمـ(، و)ىم٤مل(صم٘م٦م، طم٤مومظ، ًمٙمٜمف يدًمس سم

شزال يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ طماك يمؼم وؿم٤مخ
(1)

واًمٙما٥م اًمسا٦م وهمػمه٤م ُمـ  ذم اعمسٜمد . وطمديثف

 أُمٝم٤مت يما٥م احلدي٨م.

 تفسيره وموقف المفسرين منو:
ن اًمٕمٚمؿ سم٤محلج٤مز، وىمد صٜمَّػ ذم اًماٗمسػم واًمسٜمـ  شم٘مدم أن اسمـ ضمري٩م أول ُمـ دوَّ

وهمػمه٤م، وذيمرت ًمف يما٥ُم اًمؽماضمؿ صمالصم٦َم أضمزاء يما٤مر ذم اًماٗمسػم
(2)

ىمد أورد ، و

اًمثٕمٚمال شمٗمسػمه ذم ُمّم٤مدره
(3)

ُمـ ، ًمٙمـ مل يّمٚمٜم٤م ذًمؽ اًماٗمسػم، وإٟمام وصٚماٜم٤م آصم٤مر 

ُمٜمثقرة ذم يما٥م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر، وهل  :واضماٝم٤مدي٦م ُمـ ىمقًمف رواياف شمٗمسػم همػمه

ُمروي٤مت يمثػمة، ظمّمقص٤م ُم٤م رواه قمـ ؿمٞمخف قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، صمؿ قمـ ُم٤مهد، أُم٤م 

ق أىمؾُم٤م روي ُمـ شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي ومٝم
(4)

. 

، (166)تاقماٜمك ي٢ميراد شمٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م شمٚمٛمٞمذه قماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  ممـو

رواي٦م ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م رواي٤مت ُمـ شمٗمسػمه 46وم٘مد أورد 
(5)

. وسمٚمٖم٧م أىمقاًمف ذم اًماٗمسػم 

ىمقٓ 594قمٜمد اسمـ ضمرير 
(6)

وم٘مط ُمـ شمٗمسػمه،  ىمقٓ 19،  أُم٤م اسمـ أيب طم٤مشمؿ وم٘مد روى 

راوي٦م ًمٚماٗمسػم ظمّمقص٤م قمـ قمٓم٤مء سمـ  أيب رسم٤مح وُم٤مهدسم٤مقماا٤مره سمٞمٜمام اقماٜمك سمف 
(7)

 ،

                                           
 .6/111ر اعمرضمع اًمس٤مسمؼ يٜمٔم( 6)

 .6/191اإلرؿم٤مد ًمٚمخٚمٞمكم ( 1)

 .79ُمـ رواي٦م حمٛمد سمـ صمقر اًمّمٜمٕم٤مين. يٜمٔمر : ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمثٕمٚمال، حت٘مٞمؼ ظم٤مًمد اًمٕمٜمزي ص ( 1)

، وصدر قمـ ُمٙماا٦م اًمؽماث اإلؾمالُمل (شمٗمسػم اسمـ ضمري٩م)ٕمٝم٤م قمكم طمسـ قماد اًمٖمٜمل ذم يما٤مسمف وىمد طم٤مول مج( 4)

 هـ.6461سمٛمٍم قم٤مم 

 .111/  1، 656/  1، 141/  1 اعمقاوع : ( هل ذم5)

وهق هبذا ذم اعمرشما٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ سملم ُمـ روى شمٗمسػمهؿ ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم. يٜمٔمر: اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير ( 6)

ويالطمظ أن د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ضمٕمٚمف ذم اعمرشما٦م اًمث٤مًمث٦م سمٕمد اسمـ زيد ، 89واسمـ أيب طم٤مشمؿ ص

 يمام ؾماؼ. أشما٤مع اًما٤مسمٕملمْمح٤مك ُمـ ٕٟمف يٕمد اًم واًمْمح٤مك!

أن اسمـ أيب  (89سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ص اًماٗمسػم سم٤مٕصمر)حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم سمحثف  ذيمر د. (7)

 =ضمري٩م ذم اًماٗمسػم، وإٟمام أورد ًمف يَمراٍو ًمٚماٗمسػم قمـ همػمه! وىمد قمجا٧م ُمـطم٤مشمؿ مل يقرد ؿمٞمئ٤م ُمـ ىمقل اسمـ 
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ـ اقماٜمك سماٗمسػم اسمـوأُم٤م اسمـ اعمٜمذر ومرسمام يٙمقن  أطمّمٞم٧م ًمف  ضمري٩م رواي٦م ودراي٦م، إذ أيمثر ُم

ـ شمٗمسػمه ذم ـ شمٗمسػمه، إو٤موم٦م إمم617اًم٘مٓمٕم٦م اعمٓماققم٦م ُم ـ ُمروي٤مشمف676أىمقال ُم رواي٦م ُم
(1)

. 

اًماٖمقي شمإم٤م ًمف ، وُمـ اعما٠مظمريـ اسمـ و  -يمام شم٘مدم-يمذًمؽ اقماٜمك سماٗمسػمه اًمثٕمٚمال 

رواي٦م441يمثػم اًمذي اقماٜمك سم٢ميراد شمٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ُمروي٤مشمف 
(2)

 ،

ويمذًمؽ اًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر
(3)

 . 

يمؾ ذًمؽ يدل قمغم ُمدى اقماٜم٤مء اعمٗمنيـ سماٗمسػم اسمـ ضمري٩م رواي٦م ودراي٦م، ومٝمق 

رواي٦م ذم اًماٗمسػم، يمٞمػ ٓ وهق  سمحؼ ُمـ أؿمٝمر ُمٗمني يما٤مر شماع إشما٤مع ، وأيمثرهؿ

 إُم٤مم احلرم ذم قمٍمه، وحمدصمف، ووم٘مٞمٝمف، وُمٗمنه!

 موضوعات تفسيره:
أُم٤م ُمقوققم٤مت شمٗمسػمه وم٘مد ـمرق أهمٚم٥م قمٚمقم اًماٗمسػم ُمـ سمٞم٤من اًمٖمري٥م، وإسمراز 

أطمٙم٤مم اًم٘مرآن
(4)

، وسمٞم٤من اعمْمٛمرات، وشمٕمٞملم اعماٝمامت، وذيمر أؾما٤مب اًمٜمزول، إو٤موم٦م 

ىمػ قمٜمد هذا اعمقوقع ، إذ اومؽُمي قمغم اسمـ ضمري٩م وقُمدَّ إمم إظما٤مر واًم٘مّمص، وؾم٠م

ُمـ أىمٓم٤مب اًمرواي٤مت اإلهائٞمٚمٞم٦م
(5)

، وىمد ٟم٘مض هذه اًمٗمري٦م اًمٕمالُم٦م قماد اًمرمحـ سمـ 

                                           
ذم اًمٜمسخ٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ شمٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ، صمؿ  (ضمري٩م)ٚمٛم٦م ذًمؽ وم٠مدرت حمرك اًماح٨م قمغم يم=

، 815، 617ىمقٓ ُمـ شمٗمسػمه ، ُمٜمٝم٤م ذات إرىم٤مم:  19وماحّمٚم٧م قمغم  :اؾمإمرو٧م اًمٜما٤مئ٩م وومحّماٝم٤م

 رواي٦م قمـ همػمه.  161، هذا إو٤موم٦م إمم 61766، 6651

هق رواياف ُمـ  –اهلل أقمٚمؿ و –رواي٦م وردت ذم اًم٘مٓمٕم٦م ، ويادو أن ؾما٥م ذًمؽ  1619( هذا ُمـ ُمٛمقع 6)

سمٞمٜمام أهمٚم٥م  -اًمذي شم٘مدم أٟمف روى شمٗم٤مؾمػمه اًمثالصم٦م اًمٙما٤مر –(691 ـمريؼ حمٛمد سمـ صمقر اًمّمٜمٕم٤مين )ت

 (.116 ُمروي٤مت اسمـ ضمرير قمٜمف ُمـ ـمريؼ طمج٤مج سمـ حمٛمد اعمّمٞميص )ت

أيب  ٦م اسمـوهق ُمـ رواي 678، 6/675( أهمٚماٝم٤م ُمـ سم٤مب اًمرواي٦م، وُمـ أُمثٚم٦م ُم٤م أورده ُمـ شمٗمسػمه دراي٦م: 1)

 . 1/618، 1/486، طم٤مشمؿ أورده اسمـ يمثػمه سمسٜمده

 .666/ 1، 514، 1/495، 497، 119، 6/659:  ( يٜمٔمر ُمثال1)

طمٞمزا يماػما ُمـ شمٗمسػمه، وئمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م ذم ؾم١مآشمف ًمِمٞمخف قمٓم٤مء اسمـ أيب رسم٤مح ، وم٘مد طمٗمظ  ( اًمذي ؿمّٙمؾ4)

 طمٙم٤مم. ًمٜم٤م قمٚمٛمف، واؾماخرج ًمٜم٤م آراءه اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وشمٗمسػمه ٔي٤مت إ

 (اًماٗمسػم واعمٗمنون)( ذم يما٤مسمف 6197ٛمد طمسلم اًمذهال)تأورد ذًمؽ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ يم٤مًمديماقر حم (5)

 =، ويمٕم٥م إطما٤مر ٦م: قماد اهلل سمـ ؾمالمطمٞم٨م ضمٕمؾ أىمٓم٤مب اًمرواي٤مت اإلهائٞمٚمٞم٦م أرسمٕم ،6/681،698
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وإٟمام »ي٩م ذم ُمٕمرض رده قمغم د. أيب ري٦م: ، وم٘م٤مل قمـ اسمـ ضمر(6186)ت حيل اعمٕمٚمٛمل 

يماقر اهمؽم سم٤مؾمؿ ت، ويم٠من اًمدوٓ ؿم٠من ًمف سم٤مإلهائٞمٚمٞم٤م ،هق ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم

وممـ يم٤من : »648ء، ومج٤مء طم٤مـم٥م اًمٚمٞمؾ وم٘م٤مل ص( ومحنمه ذم زُمـ ه١مٓ)ضمري٩م

، 651يا٨م ذم اًمديـ اإلؾمالُمل مم٤م خيٗمٞمف ىمٚماف اسمـ ضمري٩م اًمروُمل اًمذي ُم٤مت ؾمٜم٦م 

، وهذا خم٤مًمػ ًمٚمقاىمع ومٚمؿ يٕمرف شوهق قمغم طمؼ ذم ذًمؽ ،خ٤مري ٓ يقصم٘مفويم٤من اًما

ٞمئ٤م قمٛمـ شم٘مدُمف، وهق إُم٤مم ضمٚمٞمؾ يقصم٘مف اسمـ ضمري٩م سم٤مإلهائٞمٚمٞم٤مت إٓ أن يروي ؿم

ـ اًمٕمج٤مئ٥م ىمقًمف وحيا٩م سمف اًماخ٤مري وهمػمه، ومل جيد أسمق ري٦م ُم٤م حيٙمٞمف قمٜمف مم٤م زقمٛمف. وُم

ش هٙمذا يٙمقن اًمٕمٚمؿ! شاسمـ ضمري٩م يم٤من ُمـ اًمٜمّم٤مرى: »166ذم طم٤مؿمٞم٦م ص
 (1)

. 

ٓ جيد ُمثؾ ذًمؽ اًماٝمقيؾ، سمؾ إن ُمٕم٤مسيف:  وُمـ يسإمرض شمٗمسػم اسمـ ضمري٩م

٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، واسمـ إؾمح٤مق: يم٤مٟمقا أيمثر ُمٜمف رواي٦م ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمٙمٚمال، وُم٘م

وإظما٤مر واًم٘مّمص
(2)

 ، واؿماٝمروا سم٢ميراده٤م دوٟمف، واهلل أقمٚمؿ.

                                           
 (ٜم٦م اعمحٛمدي٦مأوقاء قمغم اًمس)حمٛمقد أسمق ري٦م ذم يما٤مسمف:  ذًمؽ د.ويم وه٥م سمـ ُمٜماف، واسمـ ضمري٩م!و=

اًمذي  1/619 (وحك اإلؾمالم)قمـ أمحد أُملم ذم يما٤مسمف  -وشمثا٧م  دون حت٘مٞمؼ قمٚمٛمل -،  ٟم٘مال 661ص

...وذم يمؾ ـما٘م٦م ياّمؾ يمثػم ُمـ أومراده٤م سمٛمسٚمٛم٦م اًمٞمٝمقد »٤مل ذم ُمٕمرض ذيمره ًماْمخؿ اًماٗمسػم: ىم

 سمـ ؾمالم، واًمٜمّم٤مرى واعمجقس، وم٤مشمّمؾ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م سمقه٥م سمـ ُمٜماف ]!![، ويمٕم٥م إطما٤مر، وقماد اهلل

. وٓ خيٗمك ُم٤م ذم هذا اًمٙمالم ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٤مت واًمإمد قمـ اًماح٘مٞمؼ شاشمّمؾ اًما٤مسمٕمقن سم٤مسمـ ضمري٩م ]!![...و

اًمٕمٚمٛمل، ويادو أن أمحد أُملم هق أول ُمـ أو٤مف اسمـ ضمري٩م وٛمـ ُمـ اؿماٝمر سمٜم٘مؾ اإلهائٞمٚمٞم٤مت  ُمـ 

، ـ ضمري٩م: اسمـ ؾمالم اسم ُمسٚمٛم٦م أهؾ اًمٙما٤مب وضمٕمٚمف راسمع صمالصم٦م ذيمرهؿ اسمـ ظمٚمدون ذم ُم٘مدُماف دون

... يمام شماإمٜم٤م يمثػم ُمـ أي٤مت اًمال »: 115ص  (ومجر اإلؾمالم)ه٥م رمحٝمام اهلل ، وم٘م٤مل ذم يما٤مسمف ويمٕم٥م وو

وي٘مقل اًمذهال ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ: إٟمف  اسمـ ضمري٩م، ... وردت قمـ اًمٜمّم٤مرى وم٢مذا يمثػم مم٤م يرويف اًمٓمؼمي قمـ

 .ش أصؾ روُمل، ومٝمق ٟمٍماين إصؾ... يم٤من ُمـ

 .61، 66ٟمقار اًمٙم٤مؿمٗم٦م عم٤م ذم يما٤مب أوقاء قمغم اًمسٜم٦م ُمـ اًمزًمؾ واًماْمٚمٞمؾ واعمج٤مزوم٦م ص ( ا6ٕ)

 -91، 96ص -(٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم)ٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم سمحثف : ( ذيمر د. حم1)

رواه٤م، ومج٤مء % ُمـ ٟمسا٦م اإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمال 61أن ُمروي٤مت اسمـ ضمري٩م ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت سمٚمٖم٧م قمٜمد اسمـ ضمرير 

سمٞمٜمام سمٚمٖم٧م  % ،15سمٚمٖم٧م ذم اعمرشما٦م إومم ذم رواي٦م أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت، أُم٤م قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ وم٘مد 

ٓ يٕم٤مرض ُم٤م ذيمرٟم٤م! ٕن اسمـ  -إن يم٤من دىمٞم٘م٤م-% قمغم اًمؽمشمٞم٥م، وهذا 61%، 19قمٜمد ُمٕم٤مسه اسمـ إؾمح٤مق 

 =ا٤مزم ؾم٘مٓم٧م رشمااٝمام اعما٘مدُم٦م ذم رواي٦مضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ٓ يروي٤من قمـ اًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ، وسم٤مًم
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 (413)ت: محمد بن إسحاق  اخامًس

سمـ يس٤مر سمـ ظمٞم٤مر، أسمقسمٙمر ، وىمٞمؾ: أسمق قماد اهلل اعمٓمٚمال  ُمقمم ىمٞمس سمـ خمرُم٦م سمـ 

٤مر ُمـ ؾمال قملم اًماٛمر،  ووًمد اسمـ إؾمح٤مق ، يم٤من ضمده يس  اعمٓمٚم٥م سمـ قماد ُمٜم٤مف

، وىمٞمؾ إٟمف رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سم٤معمديٜم٦م81قم٤مم 
(1)

، وؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م
(2)

.

ث قمـ قمدد ُمـ اًما٤مسمٕملم، ُمٜمٝمؿ : أسم٤من سمـ قمثامن، وؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي، وقماد  وطمدَّ

اًمرمحـ سمـ هرُمز، واًمزهري، وقمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، وأيب ضمٕمٗمر اًما٤مىمر، وُمٙمحقل، 

وهمػمهؿوحمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، 
(3)

، ورطمؾ إمم يمثػم ُمـ اًماالد، يم٤مًمٙمقوم٦م، واًمري، 

 651، 651، وىمٞمؾ656أىم٤مم هب٤م آظمر طمٞم٤مشمف طماك شمقذم قم٤مموُمٍم، وسمٖمداد اًمال 
(4)

. 

 منزلتو في العلم والرواية :
ن اًمٕمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م، وًمف ُمٙم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م قمٜمد أهؾ احلدي٨م، ٟمٔمرا ًمسٕم٦م  ل ُمـ َدوَّ هق أوَّ

 ×ُمدار طمدي٨م رؾمقل اهلل »ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل:  ى قمٜمف، طماكرواياف ويمثرة ُمـ رو
، ومذيمرهؿ، صمؿ ىم٤مل: ومّم٤مر قمٚمؿ اًمسا٦م قمٜمد اصمٜمل قمنم، أطمدهؿ حمٛمد سمـ  قمغم ؾما٦م

شإؾمح٤مق
(5)

ش ٓ يزال سم٤معمديٜم٦م قمٚمؿ ُم٤م سم٘مل هذا»سمؾ ُروي قمـ اًمزهري أٟمف ىم٤مل قمٜمف: ، 
 (6)

، 

ووصٗمف ؿمٕما٦م سم٠مٟمف أُمػم اعمحدصملم حلٗمٔمف
(7)

. 

ػَم واعمٖم٤مزي، ومٝمق أول ُمـ مجٕمٝم٤م يمام وىمد يم٤من واؾمع اًمٕمٚمؿ، ُم اٗمٜمٜم٤م ، ٓ ؾمٞمَّام ذم اًمسِّ

                                           
 اإلهائٞمٚمٞم٤مت قمٜمد يمؾ ُمٜمٝمام، ومِمٖمٚمٝم٤م اسمـ ضمري٩م!=

( وهلذا ؾمٚمٙمف اسمـ طمجر ذم صٖم٤مر اًمٓما٘م٦م اخل٤مُمس٦م، وهل اًمٓما٘م٦م اًمّمٖمرى ُمـ اًما٤مسمٕملم! اًمذيـ رأوا اًمقاطمد 6)

 .467وآصمٜملم، ومل يثا٧م ًمإمْمٝمؿ اًمسامع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. شم٘مري٥م اًماٝمذي٥م ص

 .69/  6قي ، ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمألدٟم141/ 6ؾمػم أقمالم اًمٜماالء ، 14/41ي٥م اًمٙمامل هتذ( يٜمٔمر: 1)

 .14/  7( يٜمٔمر ُمند ًمِمٞمقظمف ذم  ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 1)

 .41/  7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 4)

 .16/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 5)

 .16/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 6)

 .46/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 7)
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ذيمر اسمـ ؾمٕمد
(1)

، ويم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس هب٤م يمام روي قمـ اًمزهري
(2)

، وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: 

شُمـ أراد أن يااحر ذم اعمٖم٤مزي، ومٝمق قمٞم٤مل قمغم حمٛمد سمـ إؾمح٤مق»
 (3)

، وُمـ أؿمٝمر 

عماادأ، واعمإم٨م، واعمٖم٤مزياًمذي ضمٕمٚمف ذم صمالصم٦م أىمس٤مم: ا (اعمٖم٤مزي) ُمّمٜمٗم٤مشمف يما٤مسمف
(4)

 ،

سمف قماد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم)ذم يما٤مسمف اًمذي اؿماٝمر سمـ (168)توىمد هذَّ
(5)

. 

وم٘م٤مل حيٞمك سمـ أُم٤م ُمٜمزًماف ذم اًمرواي٦م وم٘مد شمْم٤مرسم٧م أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمقصمٞم٘مف، 

ُمٕملم: هق صم٘م٦م وًمٞمس سمحج٦م، وىم٤مل أمحد سمـ طمٜماؾ: طمسـ احلدي٨م، وىم٤مل قمكم سمـ 

طمديثف قمٜمدي صحٞمح، وىم٤مل اًمٜمس٤مئل: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ٓ اعمديٜمل: 

، (646)تيمام اهتٛمف سمٕمض أىمراٟمف وُمٕم٤مسيف سم٤مًمٙمذب، يمٝمِم٤مم سمـ قمروة حيا٩م سمف، 

، ومُحِؾ يمالُمٝمؿ قمغم أن ىمدح إىمران سمٕمْمٝمؿ ذم (679)تواإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس 

ى، ىم٤مل يٓمقى وٓ يروسمٕمض ٓ قمؼمة سمف، وٓ يٚماٗم٧م إًمٞمف إٓ سماٞم٤من وطمج٦م، وهق مم٤م 

وىمد أُمسؽ قمـ آطماج٤مج سمرواي٤مت اسمـ إؾمح٤مق همػم »اًمذهال سمٕمد ذيمر ُمـ ضمرطمف: 

واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء ٕؿمٞم٤مء، ُمٜمٝم٤م: شمِمٞمُّٕمف، وُٟمِس٥م إمم اًمَ٘مَدر، وُيدًمِّس ذم طمديثف، وم٠مُم٤م 

شاًمّمدق، ومٚمٞمس سمٛمدومقع قمٜمف
(6)

اًمذي شم٘مرر قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ أن »، وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

وأٟمف ًمٞمس  ،اعمرضمع ذم اعمٖم٤مزي وإي٤مم اًمٜماقي٦م ُمع أٟمف يِمذ سم٠مؿمٞم٤مءاسمـ إؾمح٤مق إًمٞمف 

شسمحج٦م ذم احلالل واحلرام، ٟمٕمؿ وٓ سم٤مًمقاهل سمؾ يساِمٝمد سمف
(7)

وًمٞمس » :، وىم٤مل أيْم٤م

وهق صدوق ذم ٟمٗمسف ُمريض ،طمديثف قمـ رشما٦م اًمّمح٦م سمذاك اعما٘مـ وم٤مٟمحط
(8)

 .ش
                                           

 .48/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 6)

 .16/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .16/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

يمام ٘مٞمؼ د. حمٛمد محٞمد اهلل سم٤معمٖمرب، ( وصٚمٜم٤م ىمسؿ ُمـ اًمٙما٤مب سمرواي٦م يقٟمس سمـ سمٙمػم، ـمإم٧م ىمٓمٕم٦م ُمٜمف سماح4)

 د. ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر سمدُمِمؼ. ـماع ـمإم٦م أظمرى سماح٘مٞمؼ

ـ إؾمح٤مق هذب اًمسػمة اًمٜماقي٦م، وؾمٛمٕمٝم٤م: »61/419سػماًمذم ىم٤مل اًمذهال قمٜمف ( 5) ـ زي٤مد اًماٙم٤مئل ص٤مطم٥م اسم  .شُم

 .19/ 7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

 .6/611( شمذيمرة احلٗم٤مظ 7)

 (  اعمرضمع اًمس٤مسمؼ.8)
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 مكانتو في التفسير وموقف المفسرين منو:
ؾمح٤مق أٟمف شمّمّدر ًمٚماٗمسػم أو أًمَّػ ومٞمف، وإٟمام قمرف قمٜمف اًمرواي٦م ذم مل يرد قمـ اسمـ إ

احلدي٨م، واًماقؾمع ذم اًم٘مّمص وإظما٤مر واًمسػمة، وُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف ُمـ شمٗمسػم ومٛمام 

ومّنه ُمـ أي٤مت اعمإمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مّمص واعمٖم٤مزي واًمسػمة، إذ اٟماٝم٩م هنج٤م ومريدا ذم 

ي٤مت اعمإمٚم٘م٦م هب٤م ُمٕمرض ذيمره ًمٚمٛماادأ واعمإم٨م واعمٖم٤مزي، طمٞم٨م يم٤من يٗمن أ

ذم يما٤مسمف قمـ  -رواي٦م ودراي٦م-ويرسمٓمٝم٤م سمٛمٕم٤مين اًم٘مرآن،  وأودع ُم٤م ومّن ُمـ آي٤مت 

اًمسػمة
(1)

، وىمد أورد اًمثٕمٚمال يما٤مسمف وٛمـ ُمّم٤مدره ذم اًماٗمسػم ُمـ صمالث ـمرق
(2)

 ،

وُمـ ـمري٘مف اًماٖمقي ذم شمٗمسػمه
(3)

يمام  ٟم٘مؾ آصم٤مر اسمـ إؾمح٤مق ذم اًماٗمسػم يمثػٌم ُمـ ، 

ضمرير اًمٓمؼمي، واسمـ اعمٜمذر، واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ، وُمـ اعما٠مظمريـ  أئٛم٦م اعمٗمنيـ، يم٤مسمـ

اسمـ يمثػم، واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر،  رواي٦م
(4)

ودراي٦م 
(5)

 . 

                                           
ة آظمر يما٤مب اًمسػمة ٓسمـ إؾمح٤مق ص6)  ، حت٘مٞمؼ : د. حمٛمد محٞمد اهلل  114-111( يٜمٔمر: ُمند ًممي٤مت اعمٗمنَّ

م. أيْم٤م ممـ طمٗمظ ًمٜم٤م هذا اًماٗمسػم 6196/6976ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث واًمإمري٥م، وم٤مس اعمٖمرب 

 اسمـ هِم٤مم ذم ؾمػمشمف اعمخاٍمة ُمـ ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق.

 .649-645( يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن:، ص1)

 .6/17( يٜمٔمر: شمٗمسػم اًماٖمقي 1)

ٜمٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ، 4) ( ُمـ أؿمٝمر ُمـ ٟم٘مؾ اسمـ إؾمح٤مق شمٗمسػمه: اسمـ قما٤مس، وذًمؽ ُمـ ـمريؼ ُمِمٝمقرة طمسَّ

اػم، قمـ اسمـ قما٤مس، روي ومٞمٝم٤م قمـ حمٛمد سمـ أيب حمٛمد ُمقمم آل زيد سمـ صم٤مسم٧م، قمـ قمٙمرُم٦م أو ؾمٕمٞمد سمـ ضمي

هل ـمريؼ ضمٞمدة وإؾمٜم٤مده٤م طمسـ، وىمد أظمرج ُمٜمٝم٤م اسمـ ضمرير، واسمـ أيب طم٤مشمؿ يمثػما، وذم »ىم٤مل اًمسٞمقـمل: 

 .6/1116. اإلشم٘م٤من شُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙماػم ُمٜمٝم٤م أؿمٞم٤مء

، 677، 671، 671/ 6ذم شمٗمسػمه يمثػما ُمٜمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م  اعمّم٤مدر اًمس٤مسم٘م٦م، ُمثؾ  -همػمهو-وىمد ٟم٘مؾ اسمـ يمثػم         

،  ًمٙمـ يالطمظ قمزوه ٓسمـ إؾمح٤مق ُما٤مذة يمام ذم (اًمدر اعمٜمثقر)، ويمذًمؽ اًمسٞمقـمل ذم 681 -686

، ُمع أٟمف مل يذيمر يما٤مسمف وٛمـ ُمّم٤مدره ذم ُم٘مدُماف! ورسمام يم٤من ذًمؽ سمقاؾمٓم٦م، 645، 617، 611، 6/619

مل يٍمح سمف! ُمع أٟمف قم٤مدة ُم٤م يٍمح إذا يم٤من ٟم٘مٚمف سمقاؾمٓم٦م، يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمدر اعمٜمثقر  ًمٙمـ يرد أٟمف

 .146ًمٚمسٞمقـمل سملم اعمخٓمقط واعمٓماقع، ص 

( طم٤مول حمٛمد قماد اهلل أسمق صٕمٞمٚمٞمؽ مجع شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي ُمـ شمٚمؽ اعمّمٜمٗم٤مت، إو٤موم٦م إمم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، 5)

م، قمٚمام  أن ُمٜمٝم٩م ضم٤مُمٕمف يم٤من سمؽمك 6996هـ، 6467م وٟمنمت اًمٙما٤مب ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م سماػموت، قم٤م

 ُمروي٤مت اسمـ إؾمح٤مق اًمٜم٘مٚمٞم٦م ذم اًماٗمسػم، وُمـ وٛمٜمٝم٤م اإلهائٞمٚمٞم٤مت.
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أُم٤م قمـ يمقٟمف ُمٗمنا وم٢مٟمف مل يٗمن اًم٘مرآن يم٤مُمال، ومل ياّمدر ًمٚماٗمسػم، ومل ي١مًمػ 

ٗمني أشما٤مع ومٞمف، وقمٚمٞمف وم٢من احلٙمؿ سم٠مٟمف ُمـ اعمٗمنيـ ومٞمف دمّقز،  وإٟمام اٟمدرج وٛمـ ُم

اًما٤مسمٕملم ٕن أئٛم٦م اعمٗمنيـ ٟم٘مٚمقا قمٜمف أي٤مت اًمال ومنه٤م، واعمروي٤مت اًمال هل٤م قمالىم٦م 

 سماٚمؽ أي٤مت: ذم ؾمػمشمف، وإىمرب أن يقصػ سم٠مٟمف ُمِم٤مرك ذم اًماٗمسػم .

 موضوعات تفسيره:
ًمق شماإم٧م ُم٤م روي ُمـ شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي: أو ٟمٔمرت ذم شمٗمسػمه اًمذي مُجع 

أي٤مت اعمإمٚم٘م٦م سم٤معمٖم٤مزي واًمسػمة وىمّمص اًم٘مرآن، أُم٤م ُم٤م  ؾماجد أٟمف ٓ يٗمن إٓ

ؾمقى ذًمؽ وم٘مٚمٞمؾ ضمدا، ومٕمغم ؾماٞمؾ اعمث٤مل: ؾمقرة اًمٜمس٤مء ُمـ أـمقل ؾمقر اًم٘مرآن 

شمالوة وشمٗمسػما، مل يقرد ًمف ضم٤مُمع شمٗمسػمه إٓ شمٗمسػم صمالصم٦م ُمقاوع، مجٞمٕمٝم٤م ُمإمٚم٘م٦م 

سم٤معمادأ واًمسػمة واًم٘مّمص
(1)

اجل٤مٟم٥م اًما٤مرخيل  ن شمٗمسػمه هق ذمإًمذا يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل  ،

ُمـ اًم٘مرآن اعمِماٛمؾ قمغم اًم٘مّمص واًمسػمة اًمٜماقي٦م، دون اجلقاٟم٥م إظمرى. وهق 

ُيٕمٜمك قمٜمد شمٗمسػم شمٚمؽ أي٤مت سم٠مؾما٤مب اًمٜمزول
(2)

، وشمٕمٞملم ُمـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ أي٤مت 

قمٜم٤مي٦م سم٤مًمٖم٦م، ٟمٔمرا ٕمهٞماٝم٤م ذم اًمسػمة، إو٤موم٦م إمم سمٞم٤من اًمٖمري٥م قمٜمد شمقوٞمح ُمٕمٜمك 

ىمّمص اًم٘مرآن ومٝمق يروي اًمٙمثػم ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت،  شمٚمؽ أي٤مت، أُم٤م ذم ضم٤مٟم٥م

شُمٕمزى إًمٞمف دون إؾمٜم٤مدسمٕمْمٝم٤م 
(3)

، واًمإمض أظمر يسٜمده إمم ُمـ ومقىمف، ظمّمقص٤م 

                                           
ڃ  چ  چ   ﴿أي٦م، وىمقًمف :  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ﴿، وىمقًمف:  ﴾ڀ  ڀ    ڀ  ﴿( وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 6)

 .71، اعمرضمع اًمس٤مسمؼ: ص ﴾ھ  ھ      ھ ﴿، وىمقًمف: ﴾چ  

  رواي٦م، يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ اًمٙما٤مب  15ًمٚمقاطمدي  (أؾما٤مب اًمٜمزول)ًمف د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ ذم  وىمد أطمَم (1)

 .71، 69ص

، أن اسمـ 96، ص (ٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤م)ٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم سمحثف : ( ذيمر د. حم1)

%  ُمـ 16سمٚمٖم٧م ٟمسا٧م ُمروي٤مشمف   وم٘مد ،إؾمح٤مق أيمثر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم رواي٦م ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ

ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت اعمذيمقرة ذم  %9، وسمٚمٖم٧م ٟمسااٝم٤م قمٜمد اسمـ ضمرير ؿهاإلهائٞمٚمٞم٤مت اعمذيمقرة ذم شمٗمسػم

ومج٤مء ذم اعمرشما٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمد اسمـ ضمرير ذم رواي٦م أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت، وٓ خيٗمك أن اسمـ ضمرير  ،شمٗمسػمه

 ٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ اًمَذْيـ ىمد يٙمقٟم٤م أيمثر رواي٦م ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت ُمٜمف. واسمـ أيب طم٤مشمؿ مل يٕماٜمٞم٤م سماٗمسػم اًم
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، وم٘مد أيمثر قمٜمف رواي٦م ذًمؽ، يمثػم ُمٜمٝم٤م ُمـ ـمريؼ قماد اًمّمٛمد (664)توه٥م سمـ ُمٜماف 

ذة قمـ أهؾ اسمـ أظمل وه٥م،  يمام قُمرف قمٜمف أٟمف يم٤من ي٠مظمذ ُما٤م (681)تسمـ ُمٕم٘مؾ 

أهؾ اًمٙما٤مب ويرهم٥م قمـ  اًمٕمج٥م ُمـ رضمؾ حيدث قمـ» : ىم٤مل اًمٗمالسًمٙما٤مب، ا

شذطماٞمؾ
(1)

رأي٧م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق يٙما٥م قمـ رضمؾ »، وقمـ اسمـ أيب ومديؽ ىم٤مل: 

شُمـ أهؾ اًمٙما٤مب
(2)

. 

 

 

                           

                                           
 .51/ 7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

٥م اًمذهال قمغم ذًمؽ سم٘م51/ 7اعمرضمع اًمس٤مسمؼ  (1) هذا ُيَِمٜمِّع سمف قمغم اسمـ إؾمح٤مق، وٓري٥م أٟمف محؾ »قًمف: ، وقم٘مَّ

 .شرج طمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طم»: ×أًمقاٟم٤م قمـ أهؾ اًمذُم٦م ُمؽمظمّم٤م سم٘مقًمف 
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 (414)ت: سفيان الثوري  اسادًس
ُمـ يما٤مر أشما٤مع  قذم،ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقري، أسمق قماد اهلل اًمٙم

616اًما٤مسمٕملم، يم٤من أسمقه حمدصم٤م ُمـ صٖم٤مر اًما٤مسمٕملم وصم٘م٤مت اًمٙمقومٞملم شمقذم قم٤مم 
(1)

. 

، وطمّدث قمـ قمنمات اًما٤مسمٕملم وُمٕم٤مسهيؿ، يم٠مسمٞمف، وأيب 697وًمد ؾمٗمٞم٤من قم٤مم 

إؾمح٤مق اًمساٞمٕمل، وحمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، وأيب اًمزٟم٤مد، وؾمٚمٞمامن اًماٞمٛمل، وزيد سمـ أؾمٚمؿ، 

ـ أيب صم٤مسم٧م، وإؾمامقمٞمؾ اًمسدي، وأيقب اًمسخاٞم٤مين، وحيٞمك ومحٞمد اًمٓمقيؾ، وطماٞم٥م سم

 سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري، وهمػمهؿ
(2)

. 

 منزلتو في العلم والرواية :
ُمـ يما٤مر قمٚمامء زُم٤مٟمف، سمؾ وَم٤مىَمُٝمؿ ذم احلٗمظ واحلدي٨م واًمٗم٘مف واًمزهد ، يم٤من ؾمٗمٞم٤من 

وُمٜم٤مىماف وومْم٤مئٚمف يمثػما ضمدا، ٓ يسع اعم٘م٤مم ًمذيمره٤م، طماك ٟم٘مؾ قمـ مج٤مقم٦م ُمـ 

سيف ىمقهلؿ: مل ير ؾمٗمٞم٤من ُمثؾ ٟمٗمسفُمٕم٤م
(3)

يم٤من إُم٤مم ُمـ ». ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًماٖمدادي : 

أئٛمف اعمسٚمٛملم، وقَمَٚمام ُمـ أقمالم اًمديـ ، ُُمَْٛمٕم٤م قمغم أُم٤مٟماف سمحٞم٨م ُيساٖمٜمك قمـ شمزيمٞماف، 

شُمع اإلشم٘م٤من واحلٗمظ واعمٕمروم٦م واًمْماط واًمقرع واًمزهد
(4)

يم٤من »، وىم٤مل اًمذهال: 

واخلقف، رأؾم٤م ذم احلٗمظ، رأؾم٤م ذم ُمٕمروم٦م أصم٤مر،  ؾمٗمٞم٤من رأؾم٤م ذم اًمزهد، واًما٠مًمف،

شُمـ أئٛم٦م اًمديـ رأؾم٤م ذم اًمٗم٘مف، ٓ خي٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ،
(5)

. 

ّم٤مٟمٞمٗمف: وقُمدَّ رمحف اهلل ُمـ اعمّمٜمٗملم اعمٙمثريـ ذم اًمٕمٚمامء اعما٘مدُملم، ومم٤م ُذيِمر ُمـ شم 

اًمٗمرائض، يما٤مب  ر،ـ٤مُمع اًمّمٖمٞمـجـالف، اًمـوآظما ، فــل اًمٗم٘مـر ومـ٤مُمع اًمٙماٞمـاجل

يما٤مب اًماٗمسػم
(6)

. 

                                           
 .111/ 7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

 .114 -111/  7، وؾمػم أقمالم اًمٜماالء 666 -66/654( يٜمٔمر ُمٕمجؿ عمِم٤مخيف ذم هتذي٥م اًمٙمامل 1)

 .119/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .66/668( هتذي٥م اًمٙمامل 4)

 .146/  7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 5)

 . 11( ومل يّمٚمٜم٤م ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ؾمقى شمٗمسػمه، يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م حم٘م٘مف ص6)
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 مكانتو في التفسير وموقف المفسرين منو:
يٕماؼم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ُمـ أيم٤مسمر ُمٗمني قمٍمه، ىم٤مل قماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين 

ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل: ؾمٚمقين قمـ قمٚمؿ اًم٘مرآن واعمٜم٤مؾمؽ وم٢مين قم٤ممل : »(166)ت

شهب٤م
(1)

، ويم٤من ي٠مظمذ اعمّمحػ ومال يٙم٤مد يٛمر سمآي٦م  إٓ ومنه٤م
(2)

. 

اطماٗمك َٟمَ٘مٚم٦ُم اًماٗمسػم اعم٠مصمقر سماٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م، يم٤مسمـ ضمرير، واسمـ اعمٜمذر، وىمد 

ـ أيب طم٤مشمؿ واسم
(3)

، واًمثٕمٚمال
(4)

ـ يمثػم ـ اسم ـ اعما٠مظمري ، وُم
(5)

واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر
(6)

. 

 تفسيره ومنهجو فيو
(7): 

وصؾ إًمٞمٜم٤م شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمرواي٦م شمٚمٛمٞمذه أيب طمذيٗم٦م ُمقؾمك سمـ ُمسٕمقد 

 (111)تي اًمٜمٝمد
(8)

ومٞمف ، ويادو أٟمف ًمٞمس يمؾ شمٗمسػمه، وم٘مد وضمدت رواي٤مت قمٜمف  ًمٞمس٧م
(9)

. 

                                           
 .147/  7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

 .61( ُم٘مدُمف حت٘مٞمؼ شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ص1)

ص  (ٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤م)سمحثف  ( ُمـ ظمالل إطمّم٤مء د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم1)

شما٤مع أصمرا! ُمـ ُمٛمقع رواي٤مت شمٗمسػم أ 69سمٚمٖم٧م أىمقال  ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم اًماٗمسػم قمٜمد اسمـ ضمرير   88

أصمرا ُمـ ُمٛمقع رواي٤مت شمٗمسػم أشما٤مع  64أصمرا قمٜمد اسمـ ضمرير، وقمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ  5111اًما٤مسمٕملم اًما٤مًمٖم٦م 

،  وذم ذًمؽ ٟمٔمر، ظمّمقص٤م أن ُم٤م ورد ُمـ آصم٤مر اضماٝم٤مدي٦م ذم شمٗمسػمه اعمٓماقع 1418اًما٤مسمٕملم اًما٤مًمٖم٦م قمٜمده 

 ومٚمٞماٜماف ! اؾمٛمٝمام،أصمرا! وٓ ختٗمك صٕمقسم٦م اًماٛمٞمٞمز سملم اًمسٗمٞم٤مٟملم ُم٤م مل ي٘مٞمد  666شماٚمغ 

أورد شمٗمسػمه وٛمـ ُمّم٤مدره سمسٜمده إًمٞمف. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ اًماٗمسػم اًم٘مرآن، سماح٘مٞمؼ د.  (4)

 .81ظم٤مًمد اًمٕمٜمزي ص

 .6/11( يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م حم٘مؼ شمٗمسػمه 5)

 .111، 151، 695، 6/68( يٜمٔمر ُمثال : 6)

. ه٤مؿمؿ قماد ي٤مؾملم اعمِمٝمداين ذم ( ممـ اقماٜمك سماٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ودرس ُمٜمٝمجف وُمقوققم٤مشمف: د7)

م، واًمال ـمإم٧م سمٕمٜمقان )ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وأصمره ذم 6979أـمروطماف ًمٚمامضمساػم سمج٤مُمٕم٦م إزهر قم٤مم 

م. يٜمٔمر : ىم٤مقمدة سمٞم٤مٟم٤مت أوقمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت 6986/ 6416: 6اًماٗمسػم( قمـ دار اًمٙما٥م ًمٚمٓما٤مقم٦م: سمٖمداد، ط

 http://www.quran-c.com/display/DispBib.aspx?BID=7400اًم٘مرآٟمٞم٦م. 

( وىمد ـماع ىمديام ذم اهلٜمد سماح٘مٞمؼ اُماٞم٤مز قمغم قمرر .قمـ ٟمسخ٦م وطمٞمدة ٟم٤مىمّم٦م إول وأظمر ، وهل ُمرشما٦م 8)

رواي٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم، أيمثره٤م قمـ ُمٗمني 966اًمسقر ًمٙمـ همػم ُمرشما٦م أي٤مت، وقمدد رواي٤مهت٤م 

ويمثػم ُمـ رواي٤مشمف ُمٜم٘مٓمٕم٦م. يٜمٔمر  (،165، 161ُمٙم٦م، وومٞمٝم٤م رواي٤مت ُمرومققم٦م ٟم٤مدرة )ُمثؾ اعمذيمقرة سمرىمؿ

 . 16-11،15ُم٘مدُم٦م حم٘م٘مف ص

 .86، 61/68يٜمٔمر ُمثال :اًمدر اعمٜمثقر  (9)
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ُمـ ُمٜمٝمجف ذم اًماٗمسػم أٟمف ٓ ي٘مقل ذم اًم٘مرآن سمرأيف سمؾ ياَّاع اًمّمح٤مسم٦م  وىمد يم٤من

واًما٤مسمٕملم
(1)

، وٓ يٗمن ُمـ اًم٘مرآن إٓ ُم٤م أؿمٙمؾ ، ويٜما٘مد ُمـ يٗمن اًمسقرة ُمـ أوهل٤م  

إمم آظمره٤م
(2)

الم إشما٤مع شمٗمسػما، وُمـ اـمٚمع قمغم شمٗمسػمه يرى . ًمذا هق ُمـ أىمؾ أقم

ُمّمداق ذًمؽ، ومجٚمُّف رواي٤مت قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم، ظمّمقص٤ًم قمـ ُم٤مهد سمـ ضمؼم، 

أُم٤م ُم٤م ُرِوَي ُمـ شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي ومٝمق أىمؾ سمٙمثػم، ؾمقاء ذم يما٤مسمف أو يما٤مب همػمه
(3)

. 

 موضوعات تفسيره:
ٕمٞملم اعمراد ُمـ أي٤مت، أُم٤م ُمٕمٔمؿ شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم سمٞم٤من اعمٗمردات ، وشم

أؾما٤مب اًمٜمزول ومٝمق ُم٘مؾ ذم رواياٝم٤م، ويمذًمؽ اإلهائٞمٚمٞم٤مت ٓ شمٙم٤مد دمده٤م ذم 

شمٗمسػمه
(4)

، وهذا ظمالف ُمٕم٤مسيف اعما٘مدُملم ُمـ أقمالم ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، 

اًمذيـ هتٞماقا  -طمٞم٨م ٟمِم٠م  -وئمٝمر أن ؾما٥م ذًمؽ هق شم٠مصمره سمٛمٜمٝم٩م ُمٗمني اًمٙمقوم٦م 

ِمددوا ذم ٟم٘مؾ أصم٤مر ورواي٦م اإلهائٞمٚمٞم٤متاخلقض ذم اًماٗمسػم، وشم
(5)

. يمذًمؽ يم٤من ًمف 

قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سماٗمسػم آي٤مت إطمٙم٤مم ، وٓ همراسم٦م ذم ذًمؽ ومٝمق وم٘مٞمف ص٤مطم٥م ُمذه٥م 

 وم٘مٝمل ُمِمٝمقر.

 وىمد دمد ًمسٗمٞم٤من شمٗمسػما ًمإمض أي٤مت ٓ شمٙم٤مد دمده قمـ ُما٘مدُمٞمف
(6)

. 

                            

                                           
 .6/491وهذا هق ُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م اًمٙمقومٞم٦م اًمال ٟمِم٠م ومٞمٝم٤م. يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم  (6)

 اٟما٘م٤مده ًماٗمسػم اًمٙمٚمال سمسا٥م ذًمؽ.  6، طم٤مؿمٞم٦م 611صشم٘مدم  (1)

ـ شمٗمسػمه اعمٓماق ( 1) ـ  666ع أطمّمٞم٧م ًمف ُم ـ شمٗمسػم اًمسٚمػ. 966أصمرا اضماٝم٤مدي٤م ُم  رواي٦م هل ُمٛمقع ُم٤م ورد ومٞمف ُم

، يمذًمؽ قمغم أصمريـ ذم أؾما٤مب 166، 191وىمٗم٧م ذم شمٗمسػمه اعمٓماقع قمغم أصمريـ إهائٞمٚمٞملم ومه٤م سمرىمؿ  (4)

اًمدر : ، وىمد ُٟمِ٘مؾ ذم همػم يما٤مسمف  اعمٓماقع سملم أيديٜم٤م رء ُمـ ذًمؽ ،  يٜمٔمر ُمثال767، 176اًمٜمزول سمرىمؿ 

 .86، 61/68اعمٜمثقر 

 .596-584، 6/491يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم  (5)

أقمٚمؿ ؾمٞمجٕمٚمقن  » [ ىم٤مل:86ػ: ]يقؾم ﴾ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ﴿( ٟمحق شمٗمسػمه ًم٘مقًمف ؾماح٤مٟمف: 6)

 .166، 95. ويٜمٔمر أُمثٚم٦م أظمرى سمرىمؿ 416، سمرىمؿ 646. يٜمٔمر: شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري صشأٟماٞم٤مء
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 (411)ت: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ا بًعسا

ًمٜماقي٦م، ذم أهة قمٚمؿ وقمٛمؾ، اعمدين، ٟمِم٠م ذم اعمديٜم٦م ا -سم٤مًمقٓء- اًم٘مرر اًمٕمدوي

ُمقمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمـ يما٤مر اًما٤مسمٕملم وصم٘م٤مهتؿ روى ًمف اجلامقم٦م  (أؾْمَٚمؿ)ومجده 

 (81)ت
(1)

ُمـ اًمٓما٘م٦م اًمقؾمٓمك ُمـ اًما٤مسمٕملم، وُمـ  (616)ت (سمـ أؾمٚمؿزيد )، وأسمقه 

قم٦م أيْم٤م صم٘م٤مت قمٚمامء اعمديٜم٦م ذم احلدي٨م واًماٗمسػم، روى ًمف اجلام
(2)

ومٛمـ ، أُم٤م هق 

، وأيب طم٤مزم (611)تروى قمـ أسمٞمف، و حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدرأؿمٝمر ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، 

، وويمٞمع (697)ت، وهمػمهؿ، وقمٜمف قماداهلل سمـ وه٥م  (641)ت سمٕمد ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر 

غ سمـ اًمٗمرج ـوأصا (166)ترزاق ـد اًمـ، وقما(698)تٜم٦م ـ، واسمـ قمٞمٞم(697)ت

 ، وهمػمهؿ. (115)ت

 تو في الرواية:منزل
ٗمف أمحد وحيٞمك سمـ  قماد اًمرمحـ سمـ زيد وٕمٞمػ اًمرواي٦م قمٜمد أهؾ احلدي٨م، وٕمَّ

ُمٕملم واسمـ اعمديٜمل واًماخ٤مري وأسمق داود واًمٜمس٤مئل وهمػمهؿ
(3)

، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:  

شًمٞمس سم٘مقي ذم احلدي٨م، يم٤من ذم ٟمٗمسف ص٤محل٤م، وذم احلدي٨م واهٞم٤م»
 (4)

، وىم٤مل اسمـ 

اًمٕمٚمؿ سمحديثف ًمسقء طمٗمٔمف، هق رضمؾ صٜم٤مقماف ًمٞمس هق ممـ حيا٩م أهؾ » ظمزيٛم٦م:

شاًمٕما٤مدة واًما٘مِمػ، ًمٞمس ُمـ أطمالس احلدي٨م
(5)

يم٤من ممـ ي٘مٚم٥م » ، وىم٤مل اسمـ طما٤من:

إظما٤مر وهق ٓ يٕمٚمؿ، طماك يمثر ذًمؽ ذم رواياف ُمـ رومع اعمراؾمٞمؾ وإؾمٜم٤مد اعمقىمقف، 

                                           
 .98/  4ء ( شمٜمٔمر شمرمجاف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜماال6)

 .166/  5( شمٜمٔمر شمرمجاف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 1)

 .666/  6( هتذي٥م اًماٝمذي٥م 1)

 . 666/  6، هتذي٥م اًماٝمذي٥م 668/  67( هتذي٥م اًمٙمامل 4)

مجع طِمْٚمس، وهق يمؾ ُم٤م وزم فمٝمر اًمداسم٦م حت٧م اًمرطمؾ واًم٘ما٥م  (أطمالس). و6/661( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 5)

ٟمحقه،  وي٘م٤مل هق طمٚمس سمٞماف ٓ يؼمطمف، وهق ُمـ أطمالس اًماالد واًمنج، وُم٤م ياسط ذم اًماٞم٧م ُمـ طمّمػم و

 ٓ يٗم٤مرىمٝم٤م. يٜمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ) ح ل س(.
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شوم٤مؾماحؼ اًمؽمك
(1)

ًمف أطم٤مدي٨م طمس٤من، وهق ممـ اطماٛمٚمف اًمٜم٤مس ».  وىم٤مل اسمـ قمدي: 

ىمف سمٕمْمٝمؿ، وهق ممـ يٙما٥م طمديثفو شصدَّ
 (2)

. 

 مكانتو في التفسير وموقف المفسرين منو: 
ٗمني شماع إشما٤مع، ىم٤مل اًمذهال : أُم٤م ذم اًماٗمسػم ومٚمف ؿم٠من آظمر، ومٝمق ُمـ أقمالم ُم

ُمٚمديم٤من قماداًمرمحـ ص٤مطم٥م ىمرآن وشمٗمسػم، مجع شمٗمسػما ذم »
(3)

، ويما٤مسم٤م ذم اًمٜم٤مؾمخ 

واعمٜمسقخ
(4)

ش
(5)

سمف أئٛم٦م اًماٗمسػم، واطماٗمقا سمف  ٜمكذروة، ًمذا اقماوشمٗمسػمه ياٚمغ اًم ،

صمؿ اسمـ أيب طم٤مشمؿ -يمام ؾمٞم٠ميت -اطماٗم٤مء قمٔمٞمام، ٓ ؾمٞمام اسمـ ضمرير
(6)

، يمذًمؽ أسمق اًمِمٞمخ 

ذم شمٗمسػمه أورد ًمف رواي٤مت قمديدة، ئمٝمر ذًمؽ ومٞمام قمزاه إًمٞمف اًمسٞمقـمل ذم اًمدر 

اعمٜمثقر
(7)

قمٜمدمه٤م ذم اجلزء  ، أُم٤م قماد سمـ محٞمد واسمـ اعمٜمذر ومٚمؿ أضمد ٓسمـ زيد رواي٦م

                                           
 .1/57يما٤مب اعمجروطملم  (6)

 . 67/616( هتذي٥م اًمٙمامل 1)

مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م هذا اًماٗمسػم، وهق ُماثقث ذم يما٥م اعما٘مدُملم ُمـ ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر يم٤مسمـ ضمرير ُمـ ـمريؼ ( 1)

(، وىمد مجع  ذم مخس 115(، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ ـمريؼ أصاغ سمـ اًمٗمرج )ت697سمـ وه٥م )تقماد اهلل 

، ومل يٓماع! 6461-6461قد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض ذم إقمقامرؾم٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕم

ـ آل د.، ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦مٕمٞم٦م يٜمٔمر: دًمٞمؾ اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُم ومٞمام أقمٚمؿ. ـ قماد اعمحس  .646طمسلم ص زيد سم

ىمسؿ قمٚمقم اًم٘مرآن -،  ومم٤م جيدر اًماٜماٞمف إًمٞمف أن شمٚمٛمٞمذه اسمـ وه٥م أورد ذم ضم٤مُمٕمف أيْم٤م مل يّمٚمٜم٤م هذا اًمٙما٤مب (4)

اًمرمحـ، يروهي٤م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ٟمسخ٦م يماػمة ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ًمزيد سمـ أؾمٚمؿ أيب قماد  81 -1/64

سمـ أؾمٚمؿ، ومل أىمػ قمغم ُمـ ذيمر يما٤مسم٤م اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ زيد قماد

 ذم اًمٜمسخ ًمزيد! ومٝمؾ ُم٤م ٟمس٥م ًمٕماد اًمرمحـ هل ذم إصؾ هذه اًمٜمسخ٦م ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ أسمٞمف؟

  .149/  8( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 5)

( ذم إطمّم٤مء د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي سمٚمغ اسمـ زيد اعمرشما٦م إومم ُمـ سملم ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم قمٜمد اسمـ 6)

% ُمـ 19رواي٦م قمٜمده، أي ُم٤م ٟمسااف   5111ىمقٓ ُمـ سملم  أىمقاهلؿ اًما٤مًمٖم٦م  ٧1175م أىمقاًمف ضمرير، طمٞم٨م سمٚمٖم

 566أىمقاهلؿ، يمام ضم٤مء ذم اعمرشما٦م اًمث٤مًمث٦م قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ سمٕمد ُم٘م٤مشمؾ اسمـ طمٞم٤من واسمـ إؾمح٤مق سمٛمجٛمقع 

اًماٗمسػم سم٤مٕصمر )% ُمـ أىمقاهلؿ يٜمٔمر: 65ٟمسااف   ، أي ُم٤م1418ىمقٓ ُمـ ُمٛمقع أىمقال إشما٤مع قمٜمف واًما٤مًمٖم٦م 

 .88، ص (سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ

، قمـ اسمـ زيد ، سمؾ إن ُمٜمٝم٤م رواي٤مت اٟمٗمرد هب٤م أسمق اًمِمٞمخ8/176، 6/466، 6/158، 6/111ثال: ( يٜمٔمر ُم7)

 .6/175، 6/676ُمثؾ: 
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ُمٜمٝمام، ويمذا ومٞمام قمزاه اًمسٞمقـمل إًمٞمٝمام ذم اًمدر اعمٜمثقر. وممـ اعمٓماقع ُمـ شمٗمسػم يمؾ 

اقماٜمك سماٗمسػمه  اًمثٕمٚمال 
(1)

وُمـ اعما٠مظمريـ اسمـ يمثػم ،
(2)

، واًمسٞمقـمل
(3)

. 

 ابن جرير بتفسيره: ناءاعت
وذًمؽ  يماػم سماٗمسػم اسمـ زيد ؾمقى اإليمث٤مر ُمـ رواي٤مشمف، ٜم٤مءٓسمـ ضمرير اًمٓمؼمي اقما

ۇ  ۆ       ۆ  ﴿ :ذم شمرضمٞمحف أطمٞم٤مٟم٤م قمغم أىمقال اًما٤مسمٕملم، يمام ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

طمٞم٨م أورد ىمقل ُم٤مهد وإسمراهٞمؿ  [11]اًمٗمرىم٤من:  ﴾ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ 

ذم ُمٕمٜمك اخت٤مذهؿ اًم٘مرآن ُمٝمجقرا، أٟمف اخت٤مذهؿ ذًمؽ هجرا ، أي : ىمقهلؿ ومٞمف  اًمٜمخٕمل

وأٟمف ؿمٕمر. صمؿ أورد اًم٘مقل اًمث٤مين سم٠مٟمف اخلؼم اًمسٞمئ ُمـ اًم٘مقل، وزقمٛمٝمؿ أٟمف ؾمحر، 

قمـ اعمنميملم أهنؿ هجروا اًم٘مرآن وأقمروقا قمٜمف ومل يسٛمٕمقا ًمف. وذيمر أن ممـ ىم٤مل 

ٓ يريدون أن يسٛمٕمقه، وإن دقمقا إمم اهلل » زيد وم٠مؾمٜمد إًمٞمف ىمقًمف ذم أي٦م :ذًمؽ اسمـ 

 ىم٤مل: يٜمٝمقن قمٜمف، ويإمدون [16]إٟمٕم٤مم:  ﴾خبمب ىبيبجت﴿ىم٤مًمقا ٓ. وىمرأ: 

وهذا اًم٘مقل أومم سما٠مويؾ ذًمؽ، وذًمؽ أن اهلل أظمؼم قمٜمٝمؿ »صمؿ ىم٤مل اسمـ ضمرير: ش.  قمٜمف

ش، وذًمؽ هجرهؿ إي٤مه[ 16]ومّمٚم٧م:  ﴾﮲ ﮳  ﮴  ﮵ ۓ ۓ﴿أهنؿ ىم٤مًمقا: 
 (4)

. 

، ُمثؾ ُم٤م أورد ذم  ؾما٥م قًمف قمغم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملمسمؾ رسمام اؾمأمٝمر ىم

طمٞم٨م أورد  [19: ]احل٩م ﴾ڭ  ڭ ﴿شمسٛمٞم٦م اًماٞم٧م سم٤مًمٕماٞمؼ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

صمالصم٦م أىمقال: إول: ٕن اهلل أقما٘مف ُمـ اجلا٤مسمرة أن يّمٚمقا إمم خترياف وهدُمف، و قمزاه 

وىما٤مدة، اًمث٤مين: ٕٟمف مل يٛمٚمٙمف أطمد   -ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ٟمجٞمح-إمم اسمـ اًمزسمػم وُم٤مهد 

، واًمث٤مًم٨م:  أٟمف ؾمٛمل سمذًمؽ ًم٘مدُمف،   -ُمـ ـمريؼ قماٞمد-قمزاه إمم  ُم٤مهد ُمـ اًمٜم٤مس، و

اًمٕماٞمؼ: اًم٘مديؿ، ٕٟمف ىمديؿ، يمام ي٘م٤مل: »ٓ ٓسمـ زيد ُمسٜمدا إًمٞمف ىمقًمف : ذيمره إومل ي

                                           
 .5/45، 1/698، 1/641، 6/115، 6/619( يٜمٔمر ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ذم شمٗمسػمه: 6)

 .161، 616، 17/ 1، 641، 461، 111، 6/118( يٜمٔمر ُمثال: 1)

 .561، 161، 165، 664، 661، 6/659( يٜمٔمر ُمثال: 1)

 .6/716، ويٜمٔمر ُمث٤مل آظمر   67/441( شمٗمسػم اًمٓمؼمي 4)
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أ اهلل  اًمسٞمػ اًمٕماٞمؼ، ٕٟمف أول سمٞم٧م ووع ًمٚمٜم٤مس سمٜم٤مه آدم، وهق أول ُمـ سمٜم٤مه، صمؿ سمقَّ

وًمٙمؾ »صمؿ ىم٤مل اسمـ ضمرير: ش. اًمٖمرق، وماٜم٤مه إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ ُمقوٕمف إلسمراهٞمؿ سمٕمد

]احل٩م:  ﴾ڭ  ڭ ﴿يمرٟم٤مه٤م قمٜمف ذم ىمقًمف: هذه إىمقال اًمال ذيمرٟم٤مه٤م قمٛمـ ذ

وضمف صحٞمح، همػم أن اًمذي ىم٤مًمف اسمـ زيد أهمٚم٥م ُمٕم٤مٟمٞمف قمٚمٞمف ذم اًمٔم٤مهر. همػم أن  [19

اًمذي روي قمـ اسمـ اًمزسمػم أومم سم٤مًمّمح٦م، إن يم٤من طمدصمٜمل سمف، حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ 

سمـ ص٤مًمح، ىم٤مل: أظمؼمين اًمٚمٞم٨م، قمـ قماد اًمرمحـ سمـ ظم٤مًمد اًماخ٤مري ىم٤مل: صمٜم٤م قماد اهلل 

ومر، قمـ اًمزهري، قمـ حمٛمد سمـ قمروة، قمـ قماد اهلل سمـ اًمزسمػم، ىم٤مل: ىم٤مل سمـ ُمس٤م

سمي البيت العتيق ألن اهلل أعتقو من الجبابرة ، فلم يظهر عليو إنما : »× رؾمقل اهلل
شصحٞمح٤مش=  قط

 (1)
. 

 أىمية تفسيره وموضوعاتو:
ـَمَرق اسمـ زيد ذم شمٗمسػمه ُمٕمٔمؿ ُمقوققم٤مت اًماٗمسػم، وسمرع ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن 

رآن وذح اعمٗمردات، ومٙم٤من أيمثر ُمٗمني اًمسٚمػ ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن طمٞم٨م سم٤مًم٘م

% ُمـ ُمٛمقع شمٗمسػم اًمسٚمػ سم٤مًم٘مرآن قمٜمد اسمـ ضمرير، وسمٚمٖم٧م قمٜمد 54سمٚمٖم٧م ٟمسااف 

% 15اسمـ أيب طم٤مشمؿ 
(2)

، يمام يم٤من أيمثر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم ذح اعمٗمردات، وماٚمٖم٧م قمٜمد  

%167%  وقمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ 166اسمـ ضمرير 
(3)

. 

ٖمقي وإيراد اًمِمقاهد ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب ذم اًماٗمسػم اًمٚمُّ  ـمقياًل  ٤ميمام أن ًمف سم٤مقمً 

وؿمٕمره٤م، ورسمام يم٤من أيمثر ُمـ اؾماِمٝمد سم٤مًمِمٕمر ذم شمٗمسػمه ُمـ ُمٗمني اًمسٚمػ ذم 

ـما٘م٦م أشما٤مع اًما٤مسمٕملم
(4)

ٓ همراسم٦م يم٤من ًمف ُمروي٤مت قمديدة ذم أؾما٤مب اًمٜمزول و ، يمذًمؽ

                                           
، وئمٝمر ذم هذا إصمر ُمٞمزات قمدة ًماٗمسػم اسمـ زيد، ُمـ ذًمؽ أن هذا اًم٘مقل مل 66/511( شمٗمسػم اًمٓمؼمي 6)

يٜمٔمر شمٗمسػم أي٦م  -ذًمؽ مل يقرده اًمسٞمقـمل  ذم اًمدر اعمٜمثقر يٜم٘مٚمف اسمـ ضمرير قمـ أطمد إٓ  قمـ اسمـ زيد، يم

 ، هذا إو٤موم٦م ٓؾمأمٝم٤مر اًمٓمؼمي إي٤مه.  -61/465

 .  97اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ص  (1)

 .  96( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ، ص 1)

 . 111-111ري ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن صٕم( يٜمٔمر: اًمِم٤مهد اًمِم4)
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ُمدين ومٝمق ذم ذًمؽ!
(1)

ٜم٦م ُمـ قمٜم٤مي٦م سم٤مٔصم٤مر واًمسٜمـ واعمٖم٤مزي وُمٕمٚمقم ُم٤م ٕهؾ اعمدي ،

 أُم٤م اإلهائٞمٚمٞم٤مت واًم٘مّمص ومٝمل ٟم٤مدرة ذم شمٗمسػمه.. واًمسػم

ومم٤م يدل قمغم أمهٞم٦م شمٗمسػم اسمـ زيد وشمقؾمٕمف أٟمف رسمام ٓ دمد ذم شمٗمسػم سمٕمض 

ۆ  ۈ  ﴿قمـ اًمسٚمػ ؾمقى ىمقًمف، ُمـ ذًمؽ شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أي٤مت ىمقٓ

اًمآمر إذ، قمّمقا »يد: . ىم٤مل اسمـ ز[58]اًم٘مّمص:  ﴾ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ

ې   ې    ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ﴿ ُمر اهلل وسمٓمروا، وىمرأ ىمقل اهلل:وظم٤مًمٗمقا أ

 ﴾ۆئ   ۈئ  ۈئ  ۆئائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ى  ى  ائ 
. اًمآمر: إذ،  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ﴿وىم٤مل: ،  [76-75]هم٤مومر:

ش٦مأهؾ اًمٖمٗمٚم٦م وأهؾ اًما٤مـمؾ واًمريمقب عمٕم٤ميص اهلل، وىم٤مل: ذًمؽ اًمآمر ذم اًمٜمٕمٛم
(2)

. 

، سمٞمٜمام مل رير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ؾمقى هذا إصمرومٗمل شمٗمسػم هذه أي٦م مل يذيمر اسمـ ضم

 يقرد اسمـ يمثػم وٓ اًمسٞمقـمل ؿمٞمئ٤م ذم شمٗمسػمه٤م .

أن قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ُمـ أقمٔمؿ ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم:  والخالصة

ف! ومٚمؿ ٟمجد ُمـ ُمٕم٤مسيف أو ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ  أصمٜمك قمغم شمٗمسػمه  ًمٙمـ مل يٕمط طم٘مَّ
(3)

،يمام 

ضم٤مء اسمـ ضمرير ومٜم٘مؾ  طماك -ومٞمٝمام ُم٤م ُمع –هق احل٤مل ُمع اًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 

 شمٗمسػمه وأقمٛمٚمف، وأسم٤من قمـ حم٤مؾمٜمف، ورضمح سمٕمْمف.  

 

                           

                                           
 . 6/568 ( يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم6)

 .9/1996، اسمـ أيب طم٤مشمؿ 68/191( اسمـ ضمرير  1)

 .٦م واحلدي٨م، دون ٟمٔمر إمم شمٗمسػمه( وإٟمام يم٤من ٟمٔمرهؿ إمم ُمٜمزًماف ذم اًمرواي1)
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 (411 )تسفيان بن عيينة  : اثامًن
د سم٤مًمٙمقوم٦م قم٤مم سمـ أيب قمٛمران اهلالزم ُمقٓهؿ، أسمق حمٛمد اًمٙمقذم صمؿ اعمٙمل، وًما

، طمٞم٨م اقماٜمك 617 ، واٟما٘مؾ سمف أسمقه إمم ُمٙم٦م ذم صا٤مه، ومؽمقمرع ذم طمرُمٝم٤م طماك ؿم٥مَّ

ٝمف إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ صٖمره، ومالزم قمٚمامء ُمٙم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ قمٛمرو  سمف واًمده ، ووضمَّ

ـمٚم٥م احلدي٨م، »ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم خماٚمػ اًماالد، و سمـ ديٜم٤مر واسمـ ضمري٩م، صمؿ ارحتؾ ذم

د ومجع وهق طمدث، سمؾ همالم، وًم٘م ل اًمٙما٤مر، ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مج٤ًّم، وأشم٘مـ، وضَمقَّ

ر دهرا، وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف، واٟماٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜم٤مد، ورطمؾ إًمٞمف  وصٜمَّػ، وقُمٛمِّ

شُمـ اًماالد، وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمداد
(1)

وُمـ يما٤مر أصح٤مسمف اعمٙمثريـ قمٜمف: » ،

شاحلٛمٞمدي ، واًمِم٤مومٕمل ، واسمـ اعمديٜمل، وأمحد
(2)

 سمٛمٙم٦م.698 قم٤مم ، شمقذم رمحف اهلل

 منزلتو في العلم والرواية:
ُم٤م رأي٧م أطمدًا ومٞمف ُمـ : »(114)ت اًمِم٤مومٕملواؾمع اًمٕمٚمؿ ، طماك ىم٤مل قمٜمف يم٤من

شآًم٦م اًمٕمٚمؿ ُم٤م ذم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وُم٤م رأي٧م أيمػ قمـ اًمٗماٞم٤م ُمٜمف
 (3)

، وىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ  

شُم٤م رأي٧م أطمدًا أمجع عماٗمرق ُمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: »(118)ت مح٤مد 
(4)

ل اًمذهال: . وىم٤م

٦م ُمٓمٚم٘م٤م، وطمديثف ذم مجٞمع دواويـ آؾمالم» ش...ؾمٗمٞم٤من طُمجَّ
(5)

. 

ذم قمٚمقم احلدي٨م رواي٦م ودراي٦م، وذم اًماٗمسػم، واًمرىم٤مئؼ واحلٙمؿ ، وُمع  سمرز 

هذا يادو أٟمف مل يّمٜمػ ؾمقى يما٤مب اًماٗمسػم ، ومل ي١مًمِّػ همػمه: إٓ ُم٤م ىمٞمؾ إن شمالُمٞمذه 

مجٕمقا ًمف ضم٤مُمٕمف
(6)

  . 

                                           
 . 455/  8( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

 . 457/  8( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .458/  8( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .461/  8( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 4)

 .466/  8( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 5)

 .674ص ( ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، مجع ودراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: أمحد ص٤مًمح حم٤ميري،  6)
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 د المفسرين :تفسيره ومكانتو عن
طماك  -إو٤موم٦م إمم  شمْمٚمٕمف ذم قمٚمؿ احلدي٨م  -ُماٚمٖم٤ًم قمٔمٞماًم ذم شمٗمسػم يما٤مب هللسمٚمغ 

ٓ أقمٚمؿ أطمدًا أقمٚمؿ سماٗمسػم اًم٘مرآن ُمـ : »(697)ت أصمٜمك قمٚمٞمف ُمٕم٤مسوه، ىم٤مل اسمـ وه٥م 

شاسمـ قمٞمٞمٜم٦م
 (1)

قمٜمد اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ ُمٕمروماف سم٤مًم٘مرآن وشمٗمسػم : »(698)ت ، وىم٤مل اسمـ ُمٝمدي 

شيٙمـ قمٜمد ؾمٗمٞم٤من اًمثقري احلدي٨م ُم٤م مل
 (2)

يم٤من اسمـ : »(118)ت ، وىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد 

شقمٞمٞمٜم٦م ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مرآن، وُم٤م رأي٧م أطمدًا أمجع عماٗمرق ُمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م 
(3)

  . 

وشم٘مدم أن ًمف ُمّمٜمٗم٤ًم ذم اًماٗمسػم،  ذيمره يمثػم ممـ شمرضمؿ ًمف ، يمام يم٤من ُمّمدرًا ًمٙمثػم 

ٞمف ذم ُم٘مدُمف شمٗمسػمهُمـ اعمٗمنيـ يم٤مًمثٕمٚمال اًمذي أورد ؾمٜمده إًم
(4)

سٞمقـمل اًمذي ، واًم

اًمدر اعمٜمثقر أورده وٛمـ ُمّم٤مدره ذم
(5)

، ومل يّمٚمٜم٤م هذا اًماٗمسػم، ًمٙمـ ىم٤مم أطمد 

اًما٤مطمثلم سمجٛمع شمٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م ذم رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م
(6)

. 

وىمد اقماٜمك اعمٗمنون سم٢ميراد آصم٤مر ُمـ شمٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م ، ي٠ميت قمغم رأؾمٝمؿ شمٚمٛمٞمذه  

رواي٦م 611ي روى قمٜمف ُم٤م ي٘مرب ُمـ قماد اًمرزاق اًمذ
(7)

. يمذًمؽ أورد اسمـ ضمرير 

أصمرا658ُمـ أىمقاًمف ذم شمٗمسػمه، يمام أورد اسمـ ايب طم٤مشمؿ قمٜمف  آصم٤مر 118اًمٓمؼمي قمٜمف 
(8)

، 

                                           
 . 458/  8( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

 .6/691( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ، ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي 1)

 .676، ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ص461/  8( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .81اًماٗمسػم اًم٘مرآن، سماح٘مٞمؼ د. ظم٤مًمد اًمٕمٜمزي، ص( يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ 4)

 .151ص ،ر ًمٚمسٞمقـمل سملم اعمخٓمقط واعمٓماقعُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمدر اعمٜمثقيٜمٔمر:  (5)

 .( شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م)هـ سمٕمٜمقان 6411ي ، وىمد ـمإم٧م قم٤مم ( هق أمحد صالح حم٤مير6)

 .694( ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ص7)

.  ومل يالم 88، ص (ٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤م)اخلْمػمي ذم  ره د. حمٛمد قماد اهللذيم (8) 

، وٓ خيٗمك أن يمثػما ُمـ اًمرواي٤مت اًماٗمسػمي٦م (ؾمٗمٞم٤من)ـمالق اؾمؿ ُمٜمٝمجف ذم اًماٗمريؼ سملم اًمسٗمٞم٤مٟملم قمٜمد إ

رواي٦م ٤69م روي قمـ اًمثقري قمٜمد اسمـ ضمرير قمـ ؾمٗمٞم٤من ُمٓمٚم٘م٦م، ومم٤م يِمٙمؽ ذم هذه اًمٜماٞمج٦م أٟمف أورد ُم

 611رواي٦م، ُمٜمٝم٤م  111ٗمسػمي٦م وم٘مط! وذم اعم٘م٤مسمؾ ٟمجد  أن أمحد حم٤ميري ذم مجٕمف ًماٗمسػم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م أصما٧م ًمف شم

ُمـ ىمقًمف، ويم٤من  ُمٜمٝم٩م مجٕمف هق ُم٤م حت٘مؼ أٟمف ُمـ شمٗمسػم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م دون ُم٤م مل ياْمح، قمٚمام أن ذًمؽ ُمـ يمؾ ُم٤م 

 . 65شمٞمن  ًمف  ُمـ اعمراضمع وُمٜمٝم٤م شمٗمسػم اسمـ ضمرير، يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م يما٤مسمف ص



 واصلالرخالد بن يوسف د.                                        : أعالمو ومعالمو       تفسير أتباع التابعين

411 

رهـل شمٗمسٞمـ٦م ومــ٦م ودرايـذر روايـٛمٜمــ اًمـف اسمـرج ًمـيمذًمؽ أظم
(1) 

، واًماٖمقي
(2)

، واسمـ 

يمثػم
(3)

 ، وهمػمهؿ. 

 :منهجو في التفسير وموضوعاتو
يادو أن ُمٜمٝم٩م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م مل خيرج قمـ ُمٜمٝم٩م ُمٕم٤مسيف ُمـ يمقٟمف شمٗمسػمًا ُمسٜمدًا إمم 

اًمال  ، ُمع سمٕمض اضماٝم٤مداشمف×اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم إو٤موم٦م إمم اعمرومقع قمـ اًمٜمال 

ٟمسا٧م إًمٞمف، يمذًمؽ مل يٙمـ ُماٜم٤موًٓ ًماٗمسػم اًم٘مرآن آي٦م آي٦م
(4)

 . 

سم٘مقة ٝم٤م، ومتٞمَّز أُم٤م قمـ ُمقوققم٤مت اًماٗمسػم اًمال اقماٜمك هب٤م وم٘مد ـمرق ُمٕمٔمٛم 

آؾماٜما٤مط، واؾماخراج اعمٕم٤مين اًمدىمٞم٘م٦م ًممي٤مت، وإيراد ًمٓم٤مئػ اًماٗمسػم ، طماك وم٤مق 

مجٞمع أىمراٟمف ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًماٗمسػم
(5)

. 

وحيسـ أن ٟمذيمر سمٕمض إُمثٚم٦م اًمداًم٦م قمغم ىمقة اؾماٜما٤مـمف وٟمٔمرشمف اًمِمٛمقًمٞم٦م ذم  

 ًمؽ:اًم٘مرآن: ًمٞماالم ًمٜم٤م متٞمز هذا اًمٕمَٚمؿ ذم هذا اًمٗمـ، ومٛمـ ذ

، وم٢من اهلل ىمد اؾماج٤مب أطمديمؿ ُمـ اًمدقم٤مء ُم٤م يٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمسفٓ يٛمٜمٕمـ » : ىمقًمف  -

 ﴾ ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ﴿دقم٤مء ذ اخلٚمؼ، وهق إسمٚمٞمس ىم٤مل: 

 ش [65-64]إقمراف: 
(6)

. 

   گڈ ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ﴿ ذم ىمقًمف: -

 شقم٦م ذًمٞمؾيمؾ ص٤مطم٥م سمد». ىم٤مل: [651]إقمراف:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ 
(7)

. 

                                           
 .78، 6/77يٜمٔمر قمغم ؾمٞماؾ اعمث٤مل ذم اًم٘مٓمٕم٦م اعمٓماققم٦م ُمـ شمٗمسػمه:   (6) 

 .167، 118، 115/ 1، 185، 181، 118، 6/616يٜمٔمر قمغم ؾمٞماؾ اعمث٤مل:  ( 1) 

 .117، 4/169، 698، 6/685يٜمٔمر قمغم ؾمٞماؾ اعمث٤مل:   (1) 

 .691-696( ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ص4)

ؾ د. حمٛمد قماد ( 5) اهلل اخلْمػمي إمم أن اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ أيمثر إشما٤مع إيرادًا ًمّٚمٓم٤مئػ اًماٗمسػمي٦م ذم شمٗمسػمي شمَقصَّ

 .  96اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ص اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ. يٜمٔمر: 

 .147يٜمٔمر: شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ص (6)

 .61/464أظمرضمف اسمـ ضمرير ،  (7)



 (ه4133 رخرةجمادى اآل)   العدد الثالث عشر           الشاطبي للدراسات القرآنية   مجلة معهد اإلمام

411 

اهلل قمٚمٞمف  وؾمئؾ هؾ طمرُم٧م اًمّمدىم٦م قمغم أطمد ُمـ إٟماٞم٤مء ىماؾ اًمٜمال صغم -

﴾  ڃ  چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿ أمل شمسٛمع ىمقًمف:» وؾمٚمؿ وم٘م٤مل:

ش [88]يقؾمػ:
 (1)

. 

: يقم يقًمد ومػمى ٟمٗمسف  أوطمش ُم٤م يٙمقن اخلٚمؼ ذم صمالصم٦م ُمقاـمـ»:  وىم٤مل -

مل يٙمـ قم٤ميٜمٝمؿ، ويقم يإم٨م ومػمى ٟمٗمسف ظم٤مرضم٤م مم٤م يم٤من ومٞمف، ويقم يٛمقت ومػمى ىمقُم٤م 

 ذم حمنم قمٔمٞمؿ، ىم٤مل: وم٠ميمرم اهلل ومٞمٝم٤م حيٞمك سمـ زيمري٤م، ومخّمف سم٤مًمسالم قمٚمٞمف، وم٘م٤مل:

 ش [65]ُمريؿ:  ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ ﴿
(2)

.  

 

 

                           

                                           
 .61/115أظمرضمف اسمـ ضمرير ،  (6)

 .65/481أظمرضمف اسمـ ضمرير ،  (1)



 واصلالرخالد بن يوسف د.                                        : أعالمو ومعالمو       تفسير أتباع التابعين

411 

 (100)ت: يحيى بن ساّلم  اتاسًع
اًماٍمي، صمؿ اعمٖمريب اًم٘مػمواين، وًمد سم٤مًمٙمقوم٦م اسمـ أيب صمٕمٚما٦م، اًماٞمٛمل ، أسمق زيمري٤م 

، واٟما٘مؾ إمم اًماٍمة وماٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمـ قمٚمامئٝم٤م ُمـ شمالُمٞمذ احلسـ اًماٍمي 614قم٤مم 

، وؿمٕما٦م سمـ (656)ت ، ظمّمقص٤م: ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م (667)ت وىما٤مدة  (661)ت 

، ورطمؾ  (666)ت ، واعما٤مرك سمـ ومْم٤مًم٦م (667)ت ، ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م (661)ت احلج٤مج 

 )ت، وإمم اعمديٜم٦م وم٠مظمذ قمـ ُم٤مًمؽ (666)ت  اًمٙمقوم٦م وم٠مظمذ قمـ ؾمٗمٞم٤من واًمثقري إمم

،  يمام (675)ت ، واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد (674)ت ، وإمم ُمٍم وم٠مظمذ قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م (679

أظمذ اًم٘مراءات قمـ أصح٤مب احلسـ اًماٍمي ، ويم٤من ًمف اظماٞم٤مر ذم اًم٘مراءة قمـ ـمريؼ 

أصم٤مر
(1)

ريـ رضماًل وؾمٛمع ُمٜمٝمؿ ــُمـ قمِم ٤مسمٕملم ٟمحقاً ـف أدرك ُمـ اًماـ٤مل إٟمـ٘مـ، وي

وروى قمٜمٝمؿ
(2)

. 

واٟما٘مؾ ذم آظمر طمٞم٤مشمف إمم إومري٘مٞم٦م )اًم٘مػموان( ، وُمٙم٨م هب٤م طمقازم قمنميـ ؾمٜم٦م، 

سَم٨مَّ ومٞمٝم٤م قمٚمٛمف، وأًم٘مك شمٗمسػمه ، وٟم٤مل ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م سملم أهٚمٝم٤م وطمٙم٤مُمٝم٤م، وذم أواظمر 

 111طمٞم٤مشمف ظمرج إمم احل٩م، وقمٜمد قمقدشمف شمقذم سمٛمٍم قم٤مم 
(3)

ذم ـما٘م٦م  ، وقمٚمٞمف ومٝمق

 صٖم٤مر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم.

 منزلتو في الرواية:
وّٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل ويمثػم ُمـ اعمحدصملم

(4)
مم رد طمديثف،  ًمذا ، ًمٙمـ ٓ يّمؾ إُمر إ

 شرسمام وهؿ   ،ٓ سم٠مس سمف»،  وىم٤مل أسمق زرقم٦م: شيٙما٥م طمديثف ُمع وٕمٗمف »ىم٤مل اسمـ قمدي: 
(5)

. 

                                           
 .674-657يٜمٔمر: اًم٘مراءات سم٢مومري٘مٞم٦م ُمـ اًمٗماح إمم ُمٜماّمػ اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، ص (6)

، ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم حيٞمك سمـ 171/ 1، هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـما٘م٤مت اًم٘مراء 9/197الء ــالم اًمٜماــر أقمـؾمٞم (1)

 .6/66ؾمالم 

 .61، 6/66، ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم 171/  1هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـما٘م٤مت اًم٘مراء  (1)

 .85-6/81، ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم اسمـ أيب زُمٜملم 4/186يٜمٔمر ُمٞمزان آقمادال  (4)

 .98-6/81يٜمٔمر حترير ذًمؽ ذم  اعمرضمع اًمس٤مسمؼ  (5)



 (ه4133 رخرةجمادى اآل)   العدد الثالث عشر           الشاطبي للدراسات القرآنية   مجلة معهد اإلمام

411 

 مكانتو في العلم:
يم٤من ُمٗمنا، ويم٤من »: (111)تاًم٘مػمواين  أصمٜمك قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ، وم٘م٤مل أسمق اًمٕمرب

،  شن ُمـ احلٗم٤مظ، وُمـ ظمٞم٤مر ظمٚمؼ اهلل ًمف ىمدر، وُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة ذم ومٜمقن اًمٕمٚمؿ، ويم٤م

يم٤من صم٘م٦م صماا٤م، قم٤معم٤م سم٤مًمٙما٤مب واًمسٜم٦م، وًمف ُمٕمروم٦م »: (444)ت وىم٤مل أسمق قمٛمرو اًمداين 

  ش سم٤مًمٚمٖم٦م واًمٕمرسمٞم٦م
(1)

. 

اًماّم٤مريػ : )ًمف يما٤مب قمدة ، ومٗمل قمٚمقم اًم٘مرآن  وىمد مجع وصٜمَّػ شمّم٤مٟمٞمػ

(شمٗمسػم اًم٘مرآن مم٤م اؿمااٝم٧م أؾمامؤه وشمٍموم٧م ُمٕم٤مٟمٞمف
(2)

. وذم (اًم٘مرآنشمٗمسػم )، و

احلدي٨م ًمف يما٤مب اجل٤مُمع، يمذًمؽ ًمف اظماٞم٤مرات ذم اًمٗم٘مف
(3)

. 

 تفسيره وموقف المفسرين منو:
ؾ اًمٕمٚمؿ، وم٘م٤مل أسمق قمٛمرو أًمَّػ حيٞمك سمـ ؾماّلم سم٢مومري٘مٞم٦م شمٗمسػما يماػما  أصمٜمك قمٚمٞمف أه

ؾمٙمـ أومري٘مٞم٦م دهرًا، وؾمٛمع اًمٜم٤مس هب٤م يما٤مسمف ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، وًمٞمس ٕطمد » اًمداين:

 ش ُمـ اعما٘مدُملم ُمثٚمف
(4)

شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم اعمٖمريب وهق ». وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر : 

 ش يماػم ذم ٟمحق ؾما٦م أؾمٗم٤مر، أيمثر ومٞمف اًمٜم٘مؾ قمـ اًما٤مسمٕملم، وهمػمهؿ
(5)

، وىمد اقماٜمك سمف 

اػما، ٟم٘مال ورواي٦م، وإؾمٜم٤مدا وطمٗمٔم٤م، سمؾ واظماّم٤مرا إٟمدًمسٞمقن واعمٖم٤مرسم٦م اقماٜم٤مء يم

اِري  ؿ اهلُقَّ ة، ُمٜمٝم٤م:  خماٍم هقد سمـ حُمَٙمَّ أيْم٤م، طمٞم٨م ُذيمرت ًمف قمٜمدهؿ خماٍمات قِمدَّ

                                           
سمـ ، ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم حيٞمك 171/  1، هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـما٘م٤مت اًم٘مراء 9/197الء ــالم اًمٜماـر أقمـؾمٞم (6)

 .6/61ؾمالم 

م، يمام ـماع ُم١مظمرا سماح٘مٞمؼ د. أٟمقر حمٛمقد اعمرد 6979ـماع سماح٘مٞمؼ د. هٜمد ؿمٚمال، اًمنميم٦م اًماقٟمسٞم٦م ،  (1)

م، اقماامدا قمغم ـمإم٦م د. هٜمد ؿمٚمال ودون اـمالع قمغم 6:6147/1116ظمٓم٤مب، دار اًمّمح٤مسم٦م: ـمٜمٓم٤م، ط

وإٟمام حلٗمٞمده حيٞمك سمـ حمٛمد  ٟمسخف اخلٓمٞم٦م! وىمد رضمح حم٘م٘مف ُمـ ظمالل ذًمؽ أن اًمٙما٤مب ًمٞمس ٓسمـ ؾمالم!

 .66،67سمـ حيٞمك سمـ ؾمالم! يٜمٔمر ص

 .6/61يٜمٔمر : ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم  (1)

 .171/  1هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـما٘م٤مت اًم٘مراء  (4)

 .169/  6اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من إؾما٤مب  (5)



 واصلالرخالد بن يوسف د.                                        : أعالمو ومعالمو       تفسير أتباع التابعين

411 

)ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م(
(1)

 (199)ت ، وخماٍم اسمـ أيب َزَُمٜملِم 
(2)

، وخماٍم أيب 

ف إٟمّم٤مري اًم٘مرـمال   (461)ت اعُمٓمرِّ
(3)

. 

٤مرىم٦م ومٚمؿ أىمػ قمغم أطمد ُمـ أئٛم٦م اًماٗمسػم اعمسٜمد يروي قمٜمف! ؾمقاء ُمـ أُم٤م قمٜمد اعمِم

شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي أو اًمٜم٘مكم
(4)

، وًمٕمؾ ؾما٥م ذًمؽ قمدم وىمقومٝمؿ قمغم شمٗمسػمه: ٕٟمف 

اًمذي اٟمٗمرد  -ُمٜمف ُمع وىمقومٝمؿ قمٚمٞمف، طماك اًمثٕمٚماليإمد شمقاـم١مهؿ قمغم قمدم اإلوم٤مدة 

مل يقرده وٛمـ ُمّم٤مدر  - سمٛمّم٤مدر قمديدة ذم اًماٗمسػم ويم٤من ُمرضمٕم٤م يماػما عمـ سمٕمده

شمٗمسػمه، مم٤م يدل قمغم قمدم وىمقومف قمٚمٞمف أيْم٤م، وئمٝمر أن ؾما٥م قمدم ورود شمٗمسػم حيٞمك 

سمـ ؾماّلم ًمٚمٛمنمق اإلؾمالُمل شم٠مًمٞمٗمف ًمف سمٕمد اٟما٘م٤مًمف  إمم اًم٘مػموان سم٤معمٖمرب، ًمٙمـ ٟم٘مؾ 

ومٞمام -قمٜمف سمٕمض ُمٗمني اعمِم٤مرىم٦م اعما٠مظمريـ، وأىمدم ُمـ أوم٤مد ُمـ شمٗمسػمه واقماٜمك سمف ُمٜمٝمؿ

(اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن)ذم شمٗمسػمه  (451)ت اعم٤موردي  -قمٚمٞمف وىمٗم٧م
(5)

، وأسمق اعمٔمٗمر 

 (489)ت: اًمسٛمٕم٤مين 
(6)

 (597)ت ، واسمـ اجلقزي 
(7)

. 

                                           
ومم٤م حيسـ اًماٜماٞمف أضمزاء.  4م، 6991، 6ـماع سماح٘مٞمؼ سمٚمح٤مج ؾمٕمٞمد ذيٗمل، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ط (6)

وم٤م ُم٤م أورده اسمـ ؾماّلم! يٜمٔمر:  سم٨مَّ ٚمٞمف أن هقد سمـ حمٙمؿ يم٤من إسم٤ميض اعمذه٥م، وىمد قم قم٘مٞمدشمف ذم خماٍمه حمرَّ

، وُم٘م٤مٓت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن 17-6/11ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم يما٤مب اهلل اًمٕمزيز هلقد سمـ حمٙمؿ اهلقاري

إمم أٟمف خماٍم ًماٗمسػم سمـ ؾماّلم ومل ُيٕمرف  . يمذًمؽ مل يرد ذم ُماـ يما٤مسمف ُم٤م يِمػم188وأصقل اًماٗمسػم ص 

 .15-6/16مم ذًمؽ سم٤معم٘م٤مرٟم٦م، يٜمٔمر: سمذًمؽ! وإٟمام شمقصؾ حم٘م٘مف إ

، 6ـماع سماح٘مٞمؼ قماد اهلل طمسلم سمـ قمٙم٤مؿم٦م، وحمٛمد ُمّمٓمٗمك اًمٙمٜمز، اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓما٤مقم٦م واًمٜمنم، ط( 1)

 أضمزاء. 5م، 1116هـ/6411

، ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم يما٤مب اهلل اًمٕمزيز هلقد سمـ حمٙمؿ 6/69: ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم يٜمٔمر (1)

 .6/11اهلقاري

، وهل رواي٦م ُمرومققم٦م ذم ُمس٠مًم٦م 417/ 1وردت رواي٦م ياٞمٛم٦م ُمـ رواي٤مت حيٞمك سمـ ؾمالم قمٜمد اسمـ ضمرير ( 4)

 وم٘مٝمٞم٦م ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مًماٗمسػم اعما٤مذ وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ذم اعمس٠مًم٦م.

ػمي٤ًم ًمٞمحٞمك سمـ ؾمالم ، أهمٚماٝم٤م ُمـ شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي، وىمد وم٤مق ذم ٟم٘مٚمف أصمرًا شمٗمس 697وضمدت ذم شمٗمسػمه  ( 5)

واًمٕمجٞم٥م أن مجٞمع شمٚمؽ أصم٤مر ذم ـ اعمِم٤مرىم٦م، سمؾ واعمٖم٤مرسم٦م أيْم٤م! شمٗمسػم اسمـ ؾمالّم مجٞمع ُمـ وصٚماٜم٤م شمٗم٤مؾمػمهؿ ُم

ص سماٗمسػم حيٞمك اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرآن )سم٤مًماحديد ُمـ ؾمقرة إٟماٞم٤مء إمم آظمره(، مم٤م يدل قمغم أن ًمف اقماٜم٤مء ظم٤م

ـ ؾمالم، وأٟمف وىمػ قمغم ٟمّمػ شمٗمسػمه وم٘مط وأوم٤مد ُمٜمف هذه اًمرواي٤مت اًمٕمديدة، ومٙمٞمػ ًمق وىمػ قمٚمٞمف يمٚمف!؟  سم

 آصم٤مر شمٗمسػمي٦م ًمٞمحٞمك سمـ ؾمالم  )ُمـ ؾمقرة احل٩م إمم هم٤مومر(. (5)( وضمدت ذم شمٗمسػمه 6)

 اًم٘مّمص إمم آظمره(.أصمرًا شمٗمسػمي٤ًم ًمٞمحٞمك سمـ ؾمالم  )ُمـ ؾمقرة  65 (زاد اعمسػم)( وضمدت ذم شمٗمسػمه 7)
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سماٗمسػمه، وشمٜم٤مىمؾ أؾم٤مٟمٞمده،  أُم٤م اعمٖم٤مرسم٦م وإٟمدًمسٞمقن ومٛمع ُم٤م اؿماٝمر ُمـ اقماٜم٤مئٝمؿ 

ٓ يرىمك  واظماّم٤مره وطمٗمٔمف، إٓ أن ُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ اعمِمٝمقرة اًمال وصٚماٜم٤م

مل يٜم٘مؾ قمٜمف  -أؿمٝمر ُمٗمنهيؿ- (541)ت إمم ذًمؽ آقماٜم٤مء اعمِمٝمقر! ومٝمذا اسمـ قمٓمٞم٦م 

إٓ ٟمزرا يسػما
(1)

اهلداي٦م إمم )ذم شمٗمسػمه  (417)ت ُمٜمف ُمٙمل اسمـ أيب ـم٤مًم٥م  ، وأىمّؾ 

(سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م
(2)

(أطمٙم٤مم اًم٘مرآن)ذم  (541)ت ُمع شم٘مدُمف! ويمذا اسمـ اًمٕمريب 
(3)

، وأيمثر 

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم )ذم  (676)ت : اًم٘مرـمال وإٟمدًمسٞملم ٖم٤مرسم٦مُمـ روى قمٜمف ُمـ اعم

سمـ ؾماّلم اًمٜم٘مكم كُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمـ شمٗمسػم حيٞم (اًم٘مرآن
(4)

ذم  (745)ت ، صمؿ أسمق طمٞم٤من 

(اًماحر اعمحٞمط)
(5)

 .(746)ت ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٙم٤مد يقرد ًمف ؿمٞمئ٤م يم٤مسمـ ضمزي اًمٙمٚمال 

ًمسٞملم واعمٖم٤مرسم٦م يمؾ ذًمؽ يدل قمغم أن آقماٜم٤مء سماٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم قمٜمد إٟمد

إٟمام يم٤من قمٜمد ُما٘مدُمٞمٝمؿ ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع، صمؿ ظما٤م سمٛمرور اًمزُمـ، اسماداء ُمـ 

 -إٓ ُمـ سمٕمض اًمٜم٘مقٓت قمـ اعما٘مدُملم -أواظمر اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري ومٞمام يادو

ووُمِ٘مَدت ٟمسخف اًمٙم٤مُمٚم٦م
(6)

ُمـ ُمٕمٔمؿ اًماالد اإلؾمالُمٞم٦م، ًمذا مل ٟمجد اسمـ ضمزي اًمٙمٚمال  

                                           
 آصم٤مر شمٗمسػمي٦م )ُمـ ؾمقرة إقمراف إمم اًمٙمٝمػ(. 8( سمٚمٖم٧م 6)

أٟمف  ختػم ُمٜمف، مم٤م يدل  6/74. ُمع أٟمف أؿم٤مر ذم ُم٘مدُماف  61/7111، 6/181( مل يقرد إٓ روايالم ياٞمٛمالم 1)

أظمرى  : إٓ أن يٗمٞمد قمٜمف ذم ُمقاوع 6/11أٟمف مل يٙمـ ُمّمدرا  أؾم٤مؾمٞم٤م ًمف، يمام ذيمر حمرر ُم٘مدُم٦م اًماح٘مٞمؼ 

 دون ذيمره واًمٕمزو إًمٞمف! 

 رواي٤مت )ذم ؾمقر اًمٜمقر واًم٘مّمص وإطمزاب(. 4( سمٚمٖم٧م 1)

أصمرًا شمٗمسػمي٤ًم ذم مجٞمع اًم٘مرآن )ُمـ ؾمقرة اًمٜمس٤مء إمم آظمره(. وُمـ هٜم٤م ياالم ًمٜم٤م أن أيمثر ُمـ أوم٤مد ُمـ  67( سمٚمٖم٧م 4)

د. زيمري٤م ه٤مؿمؿ ياٜماف ًمذًمؽ  شمٗمسػم اسمـ ؾمالم ُمـ اًماٗم٤مؾمػم اًمال سملم أيديٜم٤م قمغم اإلـمالق هق اعم٤موردي، ومل

، طمٞم٨م قم٘مد ُم٘م٤مرٟم٦م سملم شمٗمسػمي اسمـ ؾمالم واًم٘مرـمال (ُمٜمٝم٩م حيٞمك سمـ ؾمالم ذم اًماٗمسػم) اخلقزم ذم رؾم٤مًماف

ـ ٟم٘مؾ قمـ اسمـ ؾمالم، وي١ميمد ذًمؽ أن شمٗمسػم اعم٤موردي مل يرد وٛمـ ُمراضمٕمف. 568ص  سم٤مقماا٤مر أن اًم٘مرـمال أيمثر ُم

٤م طمٙم٤مي٦م قمـ اظماٞم٤مرات حيٞمك سمـ ؾماّلم ذم اًم٘مراءات )ذم سمٚمٖم٧م سمْمٕم٤م وقمنميـ أصمرا شمٗمسػمي٤م، ، سمٕمْمٝم (5)

، ومم٤م يٚمحظ قمـ اًم٘مرـمال واسمـ طمٞم٤من أهنام أٟمدًمسٞم٤من ىمْمٞم٤م سماداء سمسقرة اًمٜمس٤مء إمم اًمزًمزًم٦م(ُمقاوع ُما٘مٓمٕم٦م ا

 أواظمر طمٞم٤مهتام ذم اعمنمق!

ىم٦م ًماٗمسػمه، مم٤م ( يالطمظ ذم اإلطمّم٤مءات اًمس٤مسم٘م٦م ًمٜم٘مقٓت اعمٗمنيـ قمـ اسمـ ؾماّلم أن إوم٤مدهتؿ ُمـ ىمٓمع ُماٗمر6)

٧م حم٘م٘م٦م شمٗمسػمه قمغم ٗمَ يدل أن ٟمسخف اًمٙم٤مُمٚم٦م وم٘مدت ُمٜمذ ذًمؽ اًمٕمٝمد، وي١ميمده ُم٤م وضمد ُمٜمف اًمٞمقم، طمٞم٨م وىمَ 

 .16-6/16ىمٓمٕم٦م ُماٗمرىم٦م، ُمِماا٦م اًمسقر وأي٤مت، يٕمقد ٟمسخٝم٤م إمم اًم٘مرٟملم اًمراسمع واخل٤مُمس! يٜمٔمر  18
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، ُمع مت٤مم (774)تيٜم٘مؾ قمٜمف، وٓ اسمـ يمثػم يذيمره ذم شمٗمسػمه  (746)تاًم٘مرـمال 

مل يٜم٘مؾ قمٜمف ؿمٞمئ٤م  (اًمدر اعمٜمثقر)ذم   (966)ت اًمسٞمقـمل  اقماٜم٤مئف سماٗمسػم اًمسٚمػ، ويمذا

ُمـ شمٗمسػمه اًمٜم٘مكم أو آضماٝم٤مدي، ُمع أٟمف ُمٜمدرج وٛمـ ذـمف ذم يمال اًمٜمققملم
(1)

 ،

دام ٟمسخف ذم اًمِم٤مم وُمٍم وىمد يٙمقن ذم هذا دًٓم٦م قمغم قمدم وىمقومٝمام قمٚمٞمف، واٟمٕم

آٟمذاك!
(2)

 وهمػممه٤م ُمـ اًماالد اإلؾمالُمٞم٦م. 

 :(3)منهج يحيى بن ساّلم في تفسيره ومميزاتو
ُمع وم٘مدان ٟمسخ شمٗمسػم حيل سمـ ؾماّلم ذم خماٚمػ اًماالد، إٓ أٟمف ؿم٤مء اهلل أن شما٘مك 

أضمزاء ُماٗمرىم٦م ُمٜمف ذم ُمٝمده إول )شمقٟمس(، فمٚم٧م طماٞمس٦م ذم ُمٙماا٤مهت٤م، ٟمٔمرا ًمٕمن 

٤م، وشمٗمرق أضمزائٝم٤م، وٟم٘مص حماقي٤مهت٤م، وهت٤مًمؽ رىمِّٝم٤مىمراءهت
(4)

، إمم أن هٞم٠َّم اهلل ًمف 

ف،  -ُمِمٙمقرة -اًمديماقرة اًمٗم٤موٚم٦م هٜمد ؿمٚمال اًمال ىم٤مُم٧م  سمجٛمع ُماٗمرىمف، وحترير ٟمّمِّ

                                           
اًمٙما٤مب ٟم٘مال قمـ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ُمٕمرض ذيمره م ذم اًمدر اعمٜمثقر إٓ ذم آظمر  يرد ذيمر ًمٞمحٞمك سمـ ؾمالّ مل (6)

،  هذا ُمع شمٜمقع ُمّم٤مدر اًمسٞمقـمل، وطمرصف اًمِمديد قمغم 814/ 65شمٗم٤مؾمػم وٕمٗم٤مء اًما٤مسمٕملم ومٛمـ سمٕمدهؿ 

اًمرضمقع إمم خماٚمػ اًمٙما٥م اعمسٜمدة ذم اًماٗمسػم وهمػمه ُمـ يما٥م احلدي٨م واًمٗم٘مف واًما٤مريخ واًمؽماضمؿ واًمسػم 

ٕيب اًمٗمرج إصٗمٝم٤مين! يٜمٔمر:  (إهم٤مين)اي٤مت ذم شمٗمسػمه ُمـ يما٤مب صمالث رو وإدب: إمم طمدِّ أٟمف أوم٤مد

 .8/ 64، 66/715، 6/516اًمدر اعمٜمثقر 

اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من ) ُمقوٕم٤م ذم يما٤مسمف 61( ٟم٘مؾ قمٜمف ذم 854هذا  أن احل٤مومظ اسمـ طمجر )ت ىمد َيِرُد قمغم (1)

ُمقوٕم٤م ذم اًمٗماح  66ذم  ، يمذًمؽ-ُمٍمطم٤م ذم سمٕمْمٝم٤م أهن٤م ُمـ شمٗمسػمه-اعمٜماٝمل سمسقرة اًمٜمس٤مء( إؾما٤مب 

ح ذم سمٕم صمؿ وىمٗم٧م ذم »ْمٝم٤م سمقىمقومف قمغم شمٗمسػمه ، يم٘مقًمف: ُمٕمٔمٛمٝم٤م ذم شمٕمٞملم اعماٝمامت ذم أؾما٤مب اًمٜمزول، سَّ

وماح اًما٤مري  ش ٞم٦م وهق ذم ـما٘م٦م يزيد سمـ ه٤مرون...شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم اًماٍمي ٟمزيؾ ُمٍم صمؿ إومري٘م

 وًمٞمس قمٚمٞمف يم٤مُمال يمام شم٘مدم، واهلل أقمٚمؿ.،ُمٜمف أن وىمقومف إٟمام يم٤من قمغم ىمٓمع  قمـ ذًمؽ ! ًمٙمـ جي٤مب66/419

، صمؿ (ُمٜمٝم٩م حيٞمك سمـ ؾمالم ذم اًماٗمسػم)د. زيمري٤م ه٤مؿمؿ اخلقزم ذم رؾم٤مًماف ( ىم٤مم سمدراؾم٦م ُمٜمٝم٩م اسمـ ؾمالم 1)

 ، وذًمؽ سمٕمد أن طمررت هذه اًمدراؾم٦م، وىمد وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م أصمٜم٤مء اًمادىمٞمؼ واعمراضمٕم٦م. ـه6411صدرت قم٤مم 

د ُمـ هذا اًماٗمسػم سماالدٟم٤م اًماقٟمسٞم٦م ٟمسخ٦م قمٔمٞمٛم٦م اًم٘مدر ُمقزقم٦م إضمزاء ، وشمقضم» ىم٤مل اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر: (4)

اًمٕمادًمٞم٦م سمج٤مُمع اًمزياقٟم٦م  ٟمسخ٧م ُمٜمذ أًمػ قم٤مم شم٘مريا٤ًم ، ُمٜمٝم٤م: ُمٚمد يِماٛمؾ قمغم ؾمإم٦م أضمزاء سم٤معمٙماا٦م

، وآظمر يِماٛمؾ قمغم قمنمة أضمزاء سمٛمٙماا٦م ضم٤مُمع اًم٘مػموان، وُمـ ُمٛمققمٝم٤م ياٙمقن ٟمحق اًمثٚمثلم ُمـ إقمٔمؿ

ا٤مب. ويقضمد ضمزء آظمر ًمٕمٚمف ياٛمؿ سمٕمض ٟم٘مص اًمٜمسخ٦م ُمـ اعم٘ماٜمٞم٤مت اخل٤مص٦م ًمإمض اًمٕمٚمامء مجٚم٦م اًمٙم

اسمـ ؾمالم ذم ُمراطمؾ إوم٤موؾ. وًمٕمؾ ومذاذة هذه اًمٜمسخ٦م اًماقٟمسٞم٦م هق اًمذي يٕماذر سمف ًمٚمذيـ أمهٚمقا ؿم٠من 

 .17. اًماٗمسػم ورضم٤مًمف، ص ...شاًماٗمسػم، 
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وحت٘مٞمؼ أضمزائف، وأصدرت ُم٤م شمؿ ُمـ ؾمقره ذم ُمٚمديـ، ُمـ ؾمقرة اًمٜمحؾ إمم ؾمقرة 

اًمٜمقر، سمٕمد وم٘مداٟمف ُمئ٤مت اًمسٜملم اًمّم٤موم٤مت، وم٠مظمرضم٧م ًمٜم٤م هذا اًمسٗمر اًمٜمٗمٞمس إمم
(1)

. 

واًمٜم٤مفمر ذم هذا اًماٗمسػم جيد أٟمف شمٗمسػم ؿم٤مُمؾ شمٜم٤مول مجٞمع ؾمقر اًم٘مرآن وآي٤مشمف، سمؾ 

 وُمٗمرداشمف، واعمذيمقر ومٞمف ُمـ شمٗمسػم قمغم ضم٤مٟمالم:

ًمف رواي٤مت قمـ ـما٘م٤مت اًمسٚمػ اًمثالث:  األول: التفسير النقلي الروائي:

 شمٗمسػمه اًمٜم٘مكم سمٛمٞمزات، ُمٜمٝم٤م:اًمّمح٤مسم٦م، واًما٤مسمٕملم، وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ،  وياٛمٞمز 

اإليمث٤مر قمـ اًما٤مسمٕملم ظمّمقص٤م احلسـ وىما٤مدة: وذًمؽ ٕٟمف أظمذ قمـ   -

واًمسدي، يمام أورد رواي٤مت قمـ يما٤مر أشما٤مع  ا، صمؿ ُم٤مهد-يمام شم٘مدم-شمالُمٞمذمه٤م 

اًما٤مسمٕملم، ٓ ؾمّٞمام ؿمٞمخف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، واًمٙمٚمال اًمذي أيمثر قمٜمف ومٞمام يإمٚمؼ 

ـ اقماا٤مره ُمـ اعمّم٤مدر اعما٘مدُم٦م اًمٜم٤مدرة اًمال سم٤مًم٘مّمص واإلهائٞمٚمٞم٤مت، مم٤م يٛمٙم

 وصٚماٜم٤م وطمٗمٔم٧م ًمٜم٤م شمٗمسػم اًمٙمٚمال. 

اٟمٗمراده سم٢ميراد ُمروي٤مت قمـ ُمٗمني اًمسٚمػ رسمام ٓ دمده٤م ذم أُمٝم٤مت يما٥م   -

 اًماٗمسػم اعم٠مصمقر
(2)

 . 

رواياف سمٕمض هذه أصم٤مر ُمـ ـمرق َيِ٘مؾُّ وروده٤م قمٜمد ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم أظمريـ -
(3)

 . 

وياٛمّٞمز سم٠مٟمف ُمـ رواة  -وىمد يقرده٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م أطمٞم٤مٟم٤م -ٜمدةرواياف هذه أصم٤مر ُمس -

 اًماٗمسػم اعما٘مدُملم ، ذوي إؾم٤مٟمٞمد اًمٕم٤مًمٞم٦م.

                                           
 صٗمح٦م. 961ًماٜم٤من،  -تم، قمـ دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػمو6415/1114صدر قم٤مم  (6)

مل . 1/164يرث ُم٤مًمف. شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم : ﴾چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ﴿ ُمثؾ شمٗمسػم ىما٤مدة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: (1)

 أضمده قمـ ىما٤مدة قمٜمد اسمـ ضمرير، ومل يذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه، يمام مل يقرده اًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر.

. وـمريؼ 89، 71، 67، 65، 61، 59، 6/56،51 قمـ أسمٞمف، يٜمٔمر ُمثال: -قمغم وٕمٗمف-( يمٓمريؼ اسمـ ُم٤مهد 1)

-، وـمريؼ احلسـ سمـ ديٜم٤مر 488، 481، 456، 167، 6/616ُمثال: ُما٤مرك سمـ ومْم٤مًم٦م قمـ احلسـ، يٜمٔمر 

أيْم٤م ُمـ ـمريؼ  وهل يمثػمة ضمدا، 648، 611، 96، 86، 6/51يٜمٔمر ُمثال:  قمـ احلسـ، -قمغم وٕمٗمف

 .461، 6/151يٜمٔمر ُمثال:  قمـ ىما٤مدة، احلسـ سمـ ديٜم٤مر
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٤م، شمٕمديد اًمرواي٤مت اًماٗمسػمي٦م اعمخاٚمٗم٦م ذم أي٦م اًمقاطمدة ُمع اًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝم٤م أطمٞم٤مٟم -

ش وهق أقمج٥م إزمّ » ،  ش وسمف ي٠مظمذ حيٞمك»سمٕما٤مرات شمدل قمغم ذًمؽ، يم٘مقًمف: 
 (1)

، وًمٙمٜمف 

وخيٚمق هم٤مًما٤م ُمـ اًمإمٚمٞمؾىمٚمٞمؾ ضمدا، 
(2)

 . 

وىمد متٞمز سمٛمٞمزات قمديدة، وأدظمؾ قمٜم٤مس  الثاني: التفسير النظري االجتهادي:

 مل ُيْسَاؼ إًمٞمٝم٤م، ُمـ ذًمؽ:مم٤م ىمد شمٙمقن ضمديدة ذم اًماٗمسػم 

شمٗمسػم اًمْمامئر واجلٛمؾ اعمْمٛمرة ُمع ووقطمٝم٤م، وهذا ظمالف ُمٜمٝم٩م اعما٘مدُملم -
(3)

 . 

ًماٗمسػم وهق ُم٤م يٕمرف سماٗمسػم اًم٘مرآن اإليمث٤مر ُمـ آؾماِمٝم٤مد سم٤مٔي٤مت قمٜمد ا -

سم٤مًم٘مرآن، وُمٜمف ذيمر ٟمٔم٤مئر أي٤مت ووضمقهٝم٤م
(4)

. 

آقماٜم٤مء سمذيمر اًم٘مراءات ُمع شمقضمٞمٝمٝم٤م، وٓ قمج٥م ذم ذًمؽ ومٝمق ُم٘مرئ ومّذ، أظمذ  -

اًم٘مراءات قمـ أصح٤مب احلسـ، ويم٤من ًمف اظماٞم٤مر ومٞمٝم٤م
(5)

. 

أيف، أو آؾماِمٝم٤مد سم٤مًمسٜم٦م ًما٠ميٞمد ُمٕمٜمًك ٟم٘مٚمف ذم شمٗمسػم آي٦م أو اضماٝمد ومٞمف سمر -

شماٛمٞمٛمف
(6)

اٟمٗمرد  رسمام ، طماك وّٛمـ شمٗمسػمه صمروة طمديثٞم٦م يماػمة، ومتٞمز سم٠مطم٤مدي٨م

                                           
 .717، 1/764، 447، 6/195( يٜمٔمر أُمثٚم٦م ًمذًمؽ ذم شمٗمسػمه: 6)

 ( وهذا يْمٕمِّػ آؾمادٓل سمف قمغم أٟمف ُمااٙمر هذا اعمٜمٝم٩م ىماؾ اسمـ ضمرير، يمام ؾمٞم٠ميت.1)

 وىمد ؾما٘مف ذم ذًمؽ ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن يمام شم٘مدم. (1)

واًمٜمٔم٤مئر  اًمقضمقه ذم . وىمد شم٘مدم أن ًمف يما٤مسم٤م ُمسا٘مال491، 481، 477، 197، 196، 161/ 6( يٜمٔمر ُمثال: 4)

اًمٕمزيز  ، ورسمام يٙمقن ُمساخٚمّم٤م ُمـ شمٗمسػمه. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم يما٤مب اهلل(اًماّم٤مريػ)صدر سمٕمٜمقان 

 .6/11هلقد سمـ حمٙمؿ اهلقاري

. وُمـ أُمثٚم٦م اقماٜم٤مئف سمذيمر 674-657يٜمٔمر: اًم٘مراءات سم٢مومري٘مٞم٦م ُمـ اًمٗماح إمم ُمٜماّمػ اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، ص( 5)

ـ أيب زُمٜملم 488، 476، 6/115ذم شمٗمسػمه اًم٘مراءات وشمقضمٞمٝمٝم٤م  .616/ 5،  ويٜمٔمر أيْم٤م خماٍمه شمٗمسػم اسم

حي٤مومٔمقن »[ ىم٤مل : 9ُمٜمقن: ]اعم١م ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ﴿ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  (6)

قمغم اًمّمٚمقات اخلٛمس، ىم٤مل ىما٤مدة: قمغم ووقئٝم٤م، وُمقاىمٞماٝم٤م، وريمققمٝم٤م، وؾمجقده٤م، ؾمٕمٞمد ومه٤مم، قمـ 

من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن »ىم٤مل:  × اهلل طمٜمٔمٚم٦م اًمٙم٤مشم٥م أن رؾمقلىما٤مدة، قمـ 
 . شمٗمسػمهشوجبت لو الجنةأو ىم٤مل:  ل الجنة،ومواقيتهن وركوعهن وسجودىن، وعلم أنو حق هلل عليو درخ

 .    617،647 ،619،611 ،615، 661-616، 6/71،74،85،97،98 ويٜمٔمر أُمثٚم٦م أظمرى: .6/191
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سمرواياٝم٤م
(1)

، ذيمر يمثػما ُمٜمٝم٤م سمسٜمده، وىمد يٙمقن ُمـ أوائؾ ُمـ اقماٜمك سمذًمؽ ممـ دّون 

شمٗمسػما ٟمٔمري٤م، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م قمٜم٤مياف سمذًمؽ قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م ُمع اإليمث٤مر وآؾمآمراد أطمٞم٤مٟم٤م 

رويفسمذيمر ُما٤مسمٕم٤مت وؿمقاهد عم٤م ي
(2)

ّم٤مر إمم اظما (199)ت، مم٤م دومع اسمـ أيب زُمٜملم 

...وم٢مين ىمرأت يما٤مب حيٞمك سمـ ؾماّلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن »شمٗمسػمه، طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُم٘مدُماف: 

ومقضمدت شمٙمرارا يمثػما وأطم٤مدي٨م ذيمره٤م ي٘مقم اًماٗمسػم دوهن٤م ... وم٤مظماٍمت ُمٙمرره 

شوسمٕمض أطم٤مديثف
(3)

ـ أصح٤مب وٓ همراسم٦م ذم ذًمؽ وم٘مد أظمذ اسمـ ؾماّلم شمٗمسػمه قم ،

لْم، اًمٚمََّذْيـ يم٤من هلام اًمري٤مدة ذم هذا اعمج٤مل احلسـ وىما٤مدة اًماٍميَّ
(4)

. 

اًماقؾمع اًمٜمسال ذم اًمٚمٖم٦م، وإدظم٤مًمف قمٜم٤مس ضمديدة ُمـ قمٚمقُمٝم٤م، يم٤مًمإمٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي،  -

وشمقضمٞمف اًم٘مراءات
(5)

 . 

را سمٜمحق: ىم٤مل حيٞمل - يمثرة آضماٝم٤مد اًماٗمسػمي، وإيراد ىمقًمف ُمّمدَّ
(6)

. وًمف 

سػم، وأىمقال ٟمٗمٞمس٦م، رسمام مل ُيسَاؼ إًمٞمٝم٤م، ياٜم٤مىمٚمٝم٤م اعمٗمنون ُمـ اضماٝم٤مدات ذم اًماٗم

سمٕمده، ظمّمقص٤م اعم٤موردي
(7)

 . 

                                           
 .6/611شمٗمسػم اسمـ أيب زُمٜملم  ًمؽ:ُمث٤مل ذ ( يٜمٔمر6)

إن اًمٕما٤مد ىمد  » [ ىم٤مل:64]اعم١مُمٜمقن:  ﴾ۆ  ۆ  ﴿ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ  ُم٤م أورده قمٜمد شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1)

ىم٤مل خيٚم٘مقن، يِماٝمقن سمخٚمؼ اهلل، وٓ يسآمٞمٕمقن أن يٜمٗمخقا ومٞمف اًمروح. اًمرسمٞمع سمـ صاٞمح، قمـ احلسـ ىم٤مل: 

 .شٞم٤مُم٦م وي٘م٤مل هلؿ: أطمٞمقا ُم٤م ظمٚم٘ماؿ٘ماعمّمقرون يٕمذسمقن يقم اًم» : × رؾمقل اهلل 

ىم٤مل اهلل: ُمـ أفمٚمؿ »:× ىم٤مل رؾمقل اهللأسمق أُمٞم٦م سمـ يٕمغم اًمث٘مٗمل، قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي، قمـ أيب هريرة ىم٤مل:   -

 .شٚمٞمخٚم٘مقا ذسم٤مٟم٤م أو ذرة، أو سمٕمقو٦م ممـ خيٚمؼ يمخٚم٘مل، وم

إن أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسم٤م »ىم٤مل:  × أن رؾمقل اهلل مح٤مد، قمـ قماد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ قم٤مئِم٦م، -

 . 6/195 حيٞمك سمـ ؾماّلمشمٗمسػم ش. يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمذيـ يْم٤مهقن سمخٚمؼ اهلل

 . 666/ 6شمٗمسػم اسمـ أيب زُمٜملم  (1)

 . 615، 1/914، 6/161،161يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم  (4) 

 . 488، 476/ 6يٜمٔمر أُمثٚم٦م ًمذًمؽ ذم شمٗمسػمه:  (5)

 .   168-166، 111، 198/ 6يٜمٔمر ُمثال: ( 6)

 =[ أٟمف قم٤مئد إمم أُمر اهلل شمٕم٤ممم ،61]اًمٜمقر: ﴾ڑ  ک    ک  ک  ک ُمثؾ رأيف ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:﴿( 7)
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وهمػمه٤م ُمـ اعمٞمزات اًمال مل شمٙمـ ُمٕمٝمقدة قمٜمد اعما٘مدُملم، مم٤م ضمٕمؾ سمٕمض    

اعمٕم٤مسيـ يّدقمل أٟمف ًمف اًمساؼ وإىمدُمٞم٦م هبذا اعمٜمٝم٩م، وأٟمف يٛمثؾ ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م 

 ُمٜمٝم٩م اًمٓمؼمي، وأن اًمٓمؼمي اؾماٗم٤مد ُمٜمف هذا اعمٜمٝم٩م!ًمٚماٗمسػم، وُمرطمٚم٦م ممٝمدة ًمٔمٝمقر 

 وؾمٞم٠ميت حترير ذًمؽ ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين سم٢مذن اهلل.

 

 

                             

                                           
، ومل يذيمر ؾمقى هذا اًم٘مقل، وىمد ٟم٘مٚمف اعم٤موردي واًم٘مرـمال قمٜمف دون همػمه. وُمثٚمف 6/467يٜمٔمر: شمٗمسػمه: =

شمٗمسػم اعم٤موردي  وشمٜمٗمر. يٜمٔمر: أهن٤م اًمقطمش شمٜمزع ُمـ اًمٙمأل ﴾  ڻ ڻ ﴿أيْم٤م ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـ ىماٚمف ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف. ويٜمٔمر أُمثٚم٦م أظمرى أيْم٤م ذم شمٗمسػمه 6/691 ، وهق ىمقل ضمديد مل يذيمر قمٛمَّ

6/186 ،195 ،115 ،191 ،199 ،461 ،486، 491. 
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 الفصل الثاني
 معالم تفسري أتباع التابعني

ُمـ ظمالل اؾمإمراض أقمالم ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وُمٜم٤مه٩م شمٗمسػمهؿ يٛمٙمٜمٜم٤م أن 

ا اجلٞمؾ، وٟمساخرج ـمرىمف وُمّم٤مدره وُمٔم٤مٟمف، وٟمساخٚمص ٟم٘مػ قمغم ُمٕم٤ممل شمٗمسػم هذ

أمهٞماف وظمّم٤مئّمف وىمٞمٛماف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمدى اقماا٤مره وطمجٞماف وأصمره ومٞمٛمـ سمٕمده وُم٤م أظمذ 

 قمٚمٞمف، ُمـ ظمالل اعما٤مطم٨م اًما٤مًمٞم٦م:

 املبحث األول
 طرق تفسري أتباع التابعني ومصادره ومظانه

 تابعي التابعين األول: طرق التفسير في عهدالمطلب 
قمٍم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم سمقضمقد ـمري٘ملم رئٞمسلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ـمريؼ أصٞمؾ،  متٞمز

 وآظمر حمدث ٟمِم٠م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم، وومٞمام يكم سمٞم٤من يمؾ ُمٜمٝمام: 

 الطريق األول: طريق أىل األثر
واًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم ،  ×وهق ُماٜمل قمغم اشما٤مع اعم٠مصمقر ذم اًماٗمسػم قمـ اًمرؾمقل 

رج قمـ ُم٘ما٣م ذًمؽ إصؾ، و هذا هق ُمع وضمقد رء ُمـ آضماٝم٤مد اًمذي ٓ خي

اًمٓمريؼ إصٞمؾ اًمذي يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕمقن، وىمد اٟماٝم٩م أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُمـ 

 : ظمالًمف ُمٜمٝمجلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن

 المنهج األول: االقتصار على الرواية والنقل
وذًمؽ سمرواي٦م شمٗمسػم ُمـ ىماٚمٝمؿ ُمـ اًمسٚمػ وشمدويٜمف ، وىمد ؾمٚمؽ هذه اًمٓمريؼ 

أقمالم حمدصمٞمٝمؿ، وقمغم يدهؿ فمٝمرت اعم١مًمٗم٤مت اجل٤مُمٕم٦م ًماٗمسػم اًمّمح٤مسم٦م  مجع يماػم ُمـ

واًما٤مسمٕملم واًمال يم٤مٟم٧م اًمٚماٜم٦م إومم واعمّم٤مدر اًمرئٞمس٦م ٓسمـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر واسمـ 

أيب طم٤مشمؿ، وهمػمهؿ ُمـ ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر
(1)

   ، وُمـ  أؿمٝمرهؿ:

                                           
اًماٗمسػم ) ( ذم يما٤مسمف6197د طمسلم اًمذهال )تمم٤م جيدر اًماٜماٞمف قمٚمٞمف ذم هذا اعم٘م٤مم ُم٤م ذيمره د. حمٛم (6)

 =ن اًماٗمسػم ذم هذا اًمٕمٝمد يم٤من سم٤مسم٤م ُمـ أسمقاب احلدي٨م، ومل جيٛمع قمغم اؾما٘ماللأ 6/646 (واعمٗمنون
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 ( 666)ت زائدة سمـ ىمداُم٦م   -6
(1)

 

 (679)ت  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس -1
(2)

 

 ( 697)ت يمٞمع سمـ اجلراح و -1
(3)

 

 ( 697)ت قماد اهلل سمـ وه٥م اعمٍمي  -4
(4)

 

                                           
واٟمٗمراد، وهق وهؿ ُمٜمف رمحف اهلل ٕٟمف مل يٓمَّٚمع قمغم ُمٓماقع ُمٜمٝم٤م طمٞمٜمئذ، وىمد سح سمذًمؽ ذم ظم٤ممت٦م يمالُمف، =

ٓمقات ًمٙمـ اًمٕمجٞم٥م أن ي٠ميت ُمـ سمٕمده ممـ يما٥م ذم ُمٜم٤مه٩م اعمٗمنيـ وشم٤مريخ اًماٗمسػم وياٜم٤مىمٚمقن ىمقًمف ذم ظم

رزاق! شمدرج اًماٗمسػم دون حت٘مٞمؼ ًمٚمٛمس٠مًم٦م ُمع صدور سمٕمض شمٗم٤مؾمػم اًمسٚمػ ُمٓماققم٦م يماٗمسػم ؾمٗمٞم٤من وقماداًم

. ًمٚمديماقر (قمٜمد اًمذهال ذم اًماٗمسػم واعمٗمنوناًماٜمٙمٞم٧م قمغم ُمراطمؾ اًماٗمسػم )ويٜمٔمر ذم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ: ُم٘م٤مل 

 /http://www.tafsir.net/vb/tafsir4608ُمس٤مقمد اًمٓمٞم٤مر ذم ُمقىمع أهؾ اًماٗمسػم. 

ذم اًم٘مراءات، وىمد يم٤من صٜمػ طمديثف، وأًمػ »٧م، روى ًمف اجلامقم٦م، ىم٤مل اًمذهال: أسمق اًمّمٚم٧م اًمٙمقذم صم٘م٦م صما (6)

 .  175/ 7يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء  شوذم اًماٗمسػم واًمزهد

 ( أسمق قماداهلل إْصاحل، اعمدين، إُم٤مم دار اهلجرة، وأطمد إئٛم٦م إرسمٕم٦م،  وأُم٤م شمٗمسػمه ومٝمق شمٗمسػم ُمسٜمد، ىم٤مل1)

، شمإمف إئٛم٦م، وم٘مؾَّ طم٤مومظ إٓ (اعمقـم٠م)سم٤مإلؾمٜم٤مد قمغم ـمري٘م٦م  (شمٗمسػم اًم٘مرآن)ػ وهق أول ُمـ صٜمَّ»اًمداودي: 

ُم٘مدُم٦م )اًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر، يٜمٔمر: (. وهق أطمد ُمقارد 1/199ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ )ش وًمف شمٗمسػم ُمسٜمد

، ومٗمٞمف 151ص ٞمد طمٞمدرًمٚمديماقر طم٤مزم ؾمٕم( قر ًمٚمسٞمقـمل سملم اعمخٓمقط واعمٓماقعشمٗمسػم اًمدر اعمٜمث

 ُمٕمٚمقُم٤مت ٟمٗمٞمس٦م قمـ هذا اًماٗمسػم.

ث اًمٕمراق، روى ًمف اجلامقم٦م. اٟمٔمر: ؾمػم  (1) أسمق ؾمٗمٞم٤من اًمرؤاد، اًمٙمقذم، أطمد آقمالم، احل٤مومظ اًمثا٧م، حمدِّ

رد قمٜمف إسمراهٞمؿ احلريب طمٞم٨م ىم٤مل: . وشمٗمسػمه  يما٤مب رواي٦م يمام يٗمٝمؿ ُمـ ظمالل ُم٤م أو9/646أقمالم اًمٜماالء 

. يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء شف قمـ اًمٙمٚمال، وٓ  قمـ  ورىم٤مء ؿمئاًماٗمسػم، ىم٤مل: ظمذوه، ومٚمٞمس ومٞمعم٤م ىمرأ ويمٞمع »

، وىمد اقماٛمده  اًمثٕمٚمال وٛمـ ُمّم٤مدره ذم اًماٗمسػم، ورواه سم٢مؾمٜم٤مده إمم ويمٞمع. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م   416/  7

سػم اًمدر ُم٘مدُم٦م شمٗم )ـ ُمّم٤مدره ذم اًمدر اعمٜمثقر يٜمٔمر: ، يمذًمؽ أورده اًمسٞمقـمل وٛم 41شمٗمسػم اًمثٕمٚمال ص

 .151، ص(ل سملم اعمخٓمقط واعمٓماقعاعمٜمثقر ًمٚمسٞمقـم

اًمذي طم٘م٘مف اعمسانمق إعم٤مين ُمٞمٙمٚمقش ُمقراين،  (شمٗمسػم اًم٘مرآن)يما٤مب اجل٤مُمع ، ويادو أن ُمـ وٛمٜمف ًمف  (4)

م، وومٞمف رواي٤مت شمٗمسػمي٦م ُماٗمرىم٦م، همػم 1111: 6ُمٚمدات ًمٓمٞمٗم٦م قمـ دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ط 1وصدر ذم 

(، وزيد سمـ 667رآن، يمثػم ُمٜمٝم٤م قمـ ُمٗمني اعمديٜم٦م يمٛمحٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل )تُمرشما٦م قمغم ؾمقر اًم٘م

وىمد اقماٛمده  اًمثٕمٚمال وٛمـ ُمّم٤مدره ذم شمٗمسػمه، ورواه سم٢مؾمٜم٤مده إًمٞمف. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم (. 616أؾمٚمؿ )ت

 .94اًمثٕمٚمال، حت٘مٞمؼ: د. ظم٤مًمد اًمٕمٜمزي، ص
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 ( 115)ت روح سمـ قما٤مدة اًماٍمي   -5
(1)

 

 ( 116)ت يزيد سمـ ه٤مرون اًمقاؾمٓمل  -6
(2)

 

 ( 166)ت قماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  -7
(3)

 

( 161)ت حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٗمري٤ميب  -8
(4)

. 

صمل ذًمؽ اًمٕمٍم، وىمد يم٤من ُمٜمٝم٩م اًماٚم٘مل واًمرواي٦م قمٜمدهؿ واوح٤م، ٕهنؿ يما٤مر حمد

واعمحدصمقن هؿ أصح٤مب اًمِم٠من ذم ذًمؽ، ومٙم٤مٟم٧م اًمرواي٦م قمٜمدهؿ طمس٥م ُمٜمٝمجٝمؿ 

اعمٕمروف اًمس٤مئد، ُمٜمٝم٩م اإلؾمٜم٤مد وقمزو إىمقال ٕهٚمٝم٤م، إٓ أٟمف فمٝمر ذم ُمٗمنهيؿ ُمـ 

أمهؾ هذا اًمٓمريؼ أو شمٜمٙم٥م قمٜمف، يمٛم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمذي سمٜمك شمٗمسػمه قمغم ُمـ 

، وُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ اًم٘مقل أن طمذف -ام شم٘مدميم -شم٘مدُمف دون ٟمسا٦م هلؿ إٓ ُم٤م ٟمدر 

اإلؾمٜم٤مد وشمرك قمزو إىمقال ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م سمدأ ذم هذا اًمٕمٍم، وُمـ صمؿ ؿم٤مب اًمدظمٞمُؾ 

                                           
. 671/ 6، ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي 9/118ل أسمق حمٛمد اًم٘مٞمز، اعمٗمن احل٤مومظ اًمث٘م٦م، يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمام (6)

 .88اًمثٕمٚمال وٛمـ ُمّم٤مدره، ورواه سم٢مؾمٜم٤مده إًمٞمف. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمثٕمٚمال صوىمد اقماٛمد شمٗمسػمه 

، وىمٞمؾ 667اًمسٚمٛمك ُمقٓهؿ، أسمق ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمك، أطمد أقمالم احلٗم٤مظ، ُمـ صٖم٤مر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، وًمد قم٤مم  (1)

د د. حمٛمد طمسلم اًمذهال ذم ي٥م اًماٝمذي٥م. ومم٤م جيدر اًماٜماٞمف قمٚمٞمف ُم٤م ورد قمٜم، روى ًمف اجلامقم٦م، يٜمٔمر: هتذ668

، وهق وهؿ ُمٜمف رمحف اهلل، إذ ٓ خي٤مًمػ أطمد أن 667أن ووم٤مشمف يم٤مٟم٧م قم٤مم   6/664 (اًماٗمسػم واعمٗمنون)يما٤مسمف 

ًمف ذيمر يزيد سمـ ه٤مرون ُمـ ـما٘م٦م صٖم٤مر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، وأن هذا اًما٤مريخ وٛمـ قمٍم اًما٤مسمٕملم، ويمؾ ُمـ شمرضمؿ 

أو طمقهل٤م، سمٞمٜمام اًما٤مريخ اعمذيمقر  هق قم٤مم وٓدشمف، ًمٙمـ اًمٕمجٞم٥م أن ياإمف ذم هذا اًمقهؿ يمثػم  116أن ووم٤مشمف قم٤مم 

  ممـ يما٥م ذم ُمٜم٤مه٩م اعمٗمنيـ وشم٤مريخ اًماٗمسػم ُمٕماٛمدا قمغم يما٤مسمف دون متحٞمص أو شمثا٧م!

، روى ًم (1) ث اعمٗمنِّ ٤مم، أسمق سمٙمر، احلٛمػمي، اًمّمٜمٕم٤مين اعمحدِّ ف اجلامقم٦م. يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء اسمـ مَهَّ

أضمزاء ُمـ  1، وشمٗمسػمه ُمٓماقع سماح٘مٞمؼ اًمديماقر ُمّمٓمٗمك ُمسٚمؿ ُمـ ٟمنم ُمٙماا٦م اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ذم9/564

ُمٚمدات ًمٓمٞمٗم٦م، وهق يما٤مب رواي٦م ُمٕمٔمٛمف ُمـ شمٗمسػم ىما٤مدة ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ؿمٞمخ قماد اًمرزاق،  4

قر ًمٚمسٞمقـمل سملم ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمدر اعمٜمث)يٜمٔمر: ـ ُمّم٤مدره ذم اًمدر اعمٜمثقر وىمد أورده اًمسٞمقـمل وٛم

 .154، ص(اعمخٓمقط واعمٓماقع

أسمق قماداهلل، حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمْمال، صم٘م٦م وم٤موؾ، ٟمزيؾ ىمٞمس٤مري٦م سمٗمٚمسٓملم واعماقرم هب٤م، روى ًمف اجلامقم٦م.  (4)

 ، وىمد اقماٛمد شمٗمسػمه  اًمثٕمٚمال وٛمـ ُمّم٤مدره، ورواه سم٢مؾمٜم٤مده إًمٞمف.61/664يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 

ـ ُمّم٤مدره ذم ، يمذًمؽ أورده اًمسٞمقـمل وٛم 89يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمثٕمٚمال، حت٘مٞمؼ د. ظم٤مًمد اًمٕمٜمزي ص

 .154، ص( قر ًمٚمسٞمقـمل سملم اعمخٓمقط واعمٓماقعُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمدر اعمٜمث)اًمدر اعمٜمثقر يٜمٔمر: 
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طمدوث ٟمقع ُمـ اًماٜم٤مىمض سمٞمٜمٝم٤م، وم٤مطما٤مج إمم أىمقاَل اًمسٚمػ واظماٚمط هب٤م ، وم٠مدى 

 اًماٗمسػم  إمم ؾمؼم عمروي٤مشمف، وحترير ٕىمقال اعمٗمنيـ.

طمديثف يم٤مًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ، أو  ٙمذب ه٤مًمٙم٤م ذميمام وضمد ُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من ُماٝمام سم٤مًم

 يم٤مسمـ زيد وحيٞمك سمـ ؾماّلم، مم٤م أوٕمػ رواي٤مت اًماٗمسػم اًمقاردة قمـ ـمري٘مٝمؿ. ٤موٕمٞمٗمً 

 المنهج الثاني : الجمع بين الرواية والدراية
وُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمـ ـما٘م٦م  -قمغم رأؾمٝمؿ ُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ أقمالُمٝمؿ -ؾمٚمٙمف ىمٚم٦م ُمٜمٝمؿ

دهيؿ إمم أن يم٤مد أن يٜمٕمدم ذم أواظمر يما٤مرهؿ، أُم٤م صٖم٤مرهؿ وم٘مد شم٘مٚمص آضماٝم٤مد ًم

 قمٝمدهؿ، واًمٓما٘م٦م اًمال شمٚمٞمٝمؿ، يمام ؾمٞم٠ميت.

وهذا آضماٝم٤مد ُماٜمل قمغم ُمّم٤مدر اًماٗمسػم اًمال ؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمٝم٤م ، سمؾ إن يمثػما 

 ُمـ أىمقاهلؿ هل قما٤مرة قمـ أىمقال اعما٘مدُملم ختػموا ُمٜمٝم٤م وشماٜمقه٤م وٟمسا٧م إًمٞمٝمؿ. 

هلؿ يماػم طمظ ذم اًماٗمسػم آضماٝم٤مدي  ًمٙمـ سمّمقرة قم٤مُم٦م يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مٟمف مل يٙمـ

اًمذي متٞمز سمف ضمٞمؾ اًما٤مسمٕملم، وإٟمام همٚما٧م قمغم ُمٕمٔمٛمٝمؿ اًمرواي٦م واًمٜم٘مؾ، طماك سمٕمض 

ذم اًماٗمسػم ُمٜمٝمؿ، ٓ شمٙم٤مد دمد ًمف إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ آصم٤مره آضماٝم٤مدي٦م، ئمٝمر  اضماٝمدُمـ 

 ذًمؽ سمقوقح قمٜمد اسمـ ضمري٩م واسمـ إؾمح٤مق، وأؿمد ووقطم٤م قمٜمد اًمسٗمٞم٤مَٟملْم.

 لثاني: طريق أىل اللغة: الطريق ا
فمٝمر ذم قمٝمد أشما٤مع اًما٤مسمٕملم مجع ُمـ اًمٚمُّٖمقيلم يم٤من هلؿ رأي واضماٝم٤مد ذم شمٗمسػم 

، وهمػمهؿ.  (161)ت ، وأيب قماٞمدة (117)ت ، واًمٗمراء (116)ت اًم٘مرآن، يم٘مٓمرب 

ًمٙمـ يم٤من إصؾ قمٜمدهؿ ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن: اًمٜمٔمر اًمٚمٖمقي: مم٤م أوىمٕمٝمؿ ذم ذيمر ُمٕم٤من 

ـ ُمراد أي٦موٕمٞمٗم٦م أو سمٕمٞمدة قم
(1)

، سمخالف ـمريؼ اًمسٚمػ اًمال يم٤من اعم٘مّمقد إول 

 ًمدهيؿ هق سمٞم٤من اعمٕمٜمك اعمراد، واحلدي٨م قمـ هذا اًمٓمريؼ ظم٤مرج سمحثٜم٤م.

 المطلب الثاني: مصادر التفسير عند  أتباع التابعين
يم٤من ٕشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُمّم٤مدر واوح٦م مل ختاٚمػ قمـ ُمّم٤مدر اًماٗمسػم اًمال يم٤من 

                                           
 . 651-649يٜمٔمر : اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص  (6)   



 (ه4133 رخرةجمادى اآل)   العدد الثالث عشر           الشاطبي للدراسات القرآنية   مجلة معهد اإلمام

411 

ّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم إٓ ذم إو٤موم٦م ُمّمدر ضمديد وهق شمٗمسػم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىماٚمٝمؿ ُمـ اًم

اًما٤مسمٕملم، يمذًمؽ  إو٤موم٤مت يسػمة ٟم٤مدم٦م قمام اؾماجد ذم قمٝمدهؿ، إو٤موم٦م إمم اًماقؾمع ذم 

 سمٕمض شمٚمؽ اًمٓمرق يمام ؾمٞم٠ميت، ًمذا يٛمٙمـ شمٕمداد ُمّم٤مدر شمٗمسػمهؿ يمام يكم:

أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن يمثػما طماك سمٕمض شمقؾمع  :القرآن (4

أيمثرهؿ قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿيم٤من ُمـ قا ُمـ ىماٚمٝمؿ ، ووم٤مىم
(1)

 اًمذي ـمرق 

وإيْم٤مح ُمِمٙمؾ، وآؾماِمٝم٤مد عمٕمٜمك  ُمٛمؾ، وشمقوٞمح ُماٝمؿ،ؿماك ُم٤مٓشمف، ُمـ سمٞم٤من 

ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، اًمذي سمرع ذم ٟمقع ضمديد ُمـ قمٚمقم اًماٗمسػم وهق قمٚمؿ وسمآي٦م أظمرى، 

 زي٤مدة سمٞم٤من ذًمؽ.اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، ويمذًمؽ حيٞمك سمـ ؾماّلم، وؾمٞم٠ميت 

ظمّمقص٤م ًمدى يما٤مر حمدصمٞمٝمؿ، ًمذا اُماألت ُمروي٤مهتؿ سمآصم٤مر اًمسٜم٦م   :الُسنَّة (1

اعمٗمنة ًمٚم٘مرآن، واعماٞمٜم٦م عمِمٙمٚمف، أو آؾماِمٝم٤مد هب٤م قمغم سمٕمض ُمٕم٤مين أي٦م، أو ذيمر 

سمٕمض أصم٤مر اعمرومققم٦م اعماٛمٛم٦م عمٕمٜمك أي٦م، وئمٝمر هذا ضمٚمٞم٤م ذم شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم، 

أو شم٠ميٞمد ُمٕمٜمك ومٞمٝم٤م أو شماٛمٞمٛمف، أو  ،فمٞمػ اًمسٜم٦م ذم شمٗمسػم أي٤متيمثر ُمـ شمقاًمذي أ

شمرضمٞمحف، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ُمـ شمٗمسػمه أو شمٗمسػم همػمه
(2)

سمذًمؽ أول ُمـ اقماٜمك  وًمٕمٚمف، 

 .هبذا اجل٤مٟم٥م ُمثؾ هذه اًمٕمٜم٤مي٦م ، واهلل أقمٚمؿ 

وُمـ أهؿ ُمقوققم٤مت اًمسٜم٦م اًمال هل٤م قمالىم٦م ُما٤مذة سم٤مًماٗمسػم: ُم٤م يإمٚمؼ سمٜمزول 

يمر أؾما٤مهب٤م، أو حتديد اعماٝمامت، وشمسٛمٞم٦م ُمـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ أي٤مت، وم٘مد أي٤مت ُمـ ذ

اقماٜمك هب٤م أشما٤مع  اًما٤مسمٕملم اقماٜم٤مء يماػما وشمقؾمٕمقا ذم إيراد ؾمٞم٤مىم٤مهت٤م
(3)

طماك وم٤مىمقا 

اًما٤مسمٕملم ذم ذًمؽ
(4)

، ٟمجد ذًمؽ اًماقؾمع وآقماٜم٤مء قمٜمد مجٞمع ُمـ ذيمرٟم٤م قمدا 

                                           
 % ُمـ ُمٛمقع 54اعمّمدر طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ٟمسا٦م شمٗمسػمه سم٤مًم٘مرآن  شم٘مدم أٟمف يم٤من ُمـ  أيمثر ُمٗمني اًمسٚمػ ذم هذا (6)

 شمٗمسػم اًمسٚمػ سم٤مًم٘مرآن قمٜمد اسمـ ضمرير.

 .661ص ،شم٘مدم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم ُمٜمٝم٩م حيٞمك سمـ ؾماّلم ذم شمٗمسػمه (1)

ظمّمقص٤م ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمذي يٙم٤مد شمٗمسػمه يٙمقن ظم٤مص٤م سم٠مؾما٤مب اًمٜمزول وشمسٛمٞم٦م ُمـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ  (1)

 ٓ دمد قمٜمد همػمه! ُم٤م أي٤مت، سمؾ دمد قمٜمده ذم ذًمؽ

 . 1/965يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم  (4)
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اًمسٗمٞم٤مَٟملْم 
(1)

ذًمؽ، هذا ُمع قمٔمؿ ؿم٠مهنام، واإلمج٤مع ل ــ روى ومـؾ ُمـ٤م أىمـاًمٚمََّذْيـ يم٤مٟم 

 قمغم شمقصمٞم٘مٝمام.

أُم٤م اًما٤مىمقن وم٘مد ؿم٤مب ُمروي٤مهتؿ ذم أؾما٤مب اًمٜمزول أُمر ظمٓمػم وهق وٕمػ 

أؾم٤مٟمٞمده٤م أو اٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م: سمؾ رواياٝم٤م دون إؾمٜم٤مد أطمٞم٤مٟم٤م ُمـ سمٕمض ُمـ هق ه٤مًمؽ اًمرواي٦م 

قمٜمد اعمحدصملم يم٤مًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، أو ممـ ذم سمٕمض رواياف ٟمٔمر يم٤مسمـ 

جيد  ًمٚمقاطمدي (أؾما٤مب اًمٜمزول)ذم يما٤مب  -قمغم ؾماٞمؾ اعمث٤مل-يٜمٔمر ح٤مق، وُمـ إؾم

قمنمات اًمرواي٤مت ُمـ هذا اًم٘ماٞمؾ قمـ ُمثؾ ه١مٓء
(2)

، مم٤م  يسادقمل رضورة اًماح٨م 

قمـ أصقل شمٚمؽ اعمروي٤مت وـمرىمٝم٤م، ظمّمقص٤م أن يما٥م اًماٗمسػم وأؾما٤مب اًمٜمزول 

اًماٗمسػم ُمـ  ن أؾما٤مب اًمٜمزول هل٤م طمٙمؿ ؾم٤مئر ُمروي٤متإـم٤مومح٦م هب٤م، وٓ ي٘م٤مل 

هل٤م طمٙمؿ اًمرومع، وسم٤مًما٤مزم  -يمام هق ُمٕمٚمقم-اًماس٤مهؾ وقمدم آقماٜم٤مء، إذ هل 

 راؾمٞمؾ واعمٜم٘مٓمٕم٤مت، ومٙمٞمػ إذا يم٤منومٛمروي٤مت إشما٤مع هل٤م دون إؾمٜم٤مد داظمؾ ذم اعم

 إطم٤مدي٨م اعمٜمٙمرة؟رواي٦م اًمراوي هل٤م ممـ وصػ سم٤مًمٙمذب و

ؿ ًماٗمسػِمهؿ أصمٌر يم٤من ًمإمٔمٞمؿ اًما٤مسمٕملَم اًمّمح٤مسم٦َم وإضمالهلِ  تفسير الصحابة: (3

قمٔمٞمٌؿ قمٜمد شمالُمٞمذهؿ ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، إذ اٟما٘مؾ ذًمؽ اإلضمالل واًمإمٔمٞمؿ إًمٞمٝمؿ، 

، وُمٕم٤مسهتؿ × ذم صحا٦م اًمٜمالإو٤موم٦م عم٤م قمٚمٛمقه ُمـ ُمٜمزًم٦م اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

اًماٜمزيؾ، وُمٕمروماٝمؿ اًما٤مُم٦م سمٚمٖم٦م اًمٕمرب وأطمقاهلؿ، ومٙم٤من أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أطمرص ُم٤م 

ًمّمح٤مسم٦م واًمقىمقف قمغم آرائٝمؿ، ًمذا يمثػما ُم٤م يٙمقن ؾم١ماهلؿ يٙمقن قمغم ُمٕمروم٦م أىمقال ا

وصح٤مسماف × ٚمٖمٝمؿ قمـ اًمٜمالًمٚما٤مسمٕملم قماّم سم
(3)

، سمؾ إن يمثػما ُمـ أىمقاهلؿ إٟمام هل 

                                           
، طمٞم٨م ذيمر ُم١مًمٗمف أن اسمـ قمٞمٞمٜم٦م يم٤من أىمؾ 96ص (ٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤م)يٜمٔمر:  (6)

 إشما٤مع قمٜم٤مي٦م سم٠مؾما٤مب اًمٜمزول قمٜمد اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ! 

ٟمّم٤م قمـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن  14ة، واًما٤مىمل ُمٕمٚم٘م٦م، وُمٜمٝم٤م ُمسٜمد 7ٟمّم٤م قمـ اًمٙمٚمال،  96ُمـ ذًمؽ قمغم ُمثال:  (1) 

ٟمّم٤م قمـ اسمـ إؾمح٤مق  18ٟمّمقص قمـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من، أؾمٜمد واطمدا ُمٜمٝم٤م وم٘مط، و 5مل يسٜمد واطمدا ُمٜمٝم٤م، و 

 .71-55ُمٜمٝم٤م ُمسٜمدة. يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م اعمح٘مؼ ص11

 .1/956يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم  (1) 
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وسمٜمقا شمٗمسػمهؿ قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ هٜم٤م يم٤من اقماٜم٤مؤهؿ سمرواي٦م  ،ختػموا ُمٜمٝم٤م :أىمقال اًمّمح٤مسم٦م

ُمكمء  شمٗم٤مؾمػمهؿُمـ أىمقال اًمّمح٤مسم٦م وطمٗمٔمٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م وآقماداد هب٤م، وُم٤م وصٚمٜم٤م 

 سمٛمروي٤مهتؿ، يماٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وحيٞمك سمـ ؾماّلم، وقماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين.

اقماٜمك إشما٤مع سماٗمسػم اًما٤مسمٕملم، وم٘مد أظمذوا ُمٜمٝمؿ،  تفسير التابعين وأتباعهم: (1

ورووا قمٜمٝمؿ، ورضمٕمقا إًمٞمٝمؿ ومٞمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ، وٟم٘مٚمقا ًمٜم٤م آراءهؿ، وسمٜمقا شمٗمسػمهؿ 

ا ُمٜمف ٓ يٙم٤مد خيرج قمـ أىمقال ُمِم٤مخيٝمؿ ُمـ اًما٤مسمٕملم، وإٟمام قمغم أىمقاهلؿ، وماجد يمثػم

 زي٤مدة سمٞم٤من هل٤م، وإـم٤مًم٦م ًمٚمٕما٤مرة قمٚمٞمٝم٤م. 

سمؾ ُوضمد ُمـ اظماص سمرواي٦م أطمدهؿ وشم٠مصمر سمف ذم ُمٜمٝم٩م شمٗمسػمه، يم٤مسمـ ضمري٩م     

اًمذي ٓزم قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، وطمٗمظ ًمٜم٤م شمٗمسػمه ووم٘مٝمف ُمـ ظمالل ُمس٤مئٚمف ًمف، وقماد 

ؿ، اًمذي اظماص سمٜم٘مؾ شمٗمسػم أسمٞمف وشم٠مصمر سمف، طماك ىمٞمؾ أن اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚم

شمٗمسػمه إٟمام هق ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ أسمٞمف
(1)

. 

اعمٜمٝم٩م اًماٗمسػمي ًمإمْمٝمؿ، يمسٗمٞم٤من  ذميمام يم٤من ًمٚماٞمئ٦م اًمال قم٤مؿمقا ومٞمٝم٤م أصمر يماػم 

اًمثقري اًمذي ٟمِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م وشم٠مصمر سمٜمٝم٩م ُمٗمنهي٤م اًمذيـ اؿماٝمروا سم٤مًمقرع، وىمٚم٦م 

اًماٗمسػماعمروي، واظماّم٤مر اًمٕما٤مرة ذم 
(2)

 ، ومٙم٤من ُمٜمٝمجف يمذًمؽ.

ُمـ شمٗمسػم يما٤مرهؿ، يمٞمحٞمك سمـ ؾماّلم وقماد  أشما٤مع اًما٤مسمٕملم صٖم٤مر يمذًمؽ أوم٤مد

اٗمسػم، يمام اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين اًمٚمََّذْيـ يم٤مٟم٤م أيمؼم اعمّم٤مدر اعما٘مدُم٦م ٕىمقال اًمٙمٚمال ذم اًم

احلدي٨م قمـ  ٞم٤من اًمثقري، وشم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ قمٜمدٝمام ؾمٗمأوردا أيْم٤م أىمقال ؿمٞمخ

 ًمثقري.اًمٙمٚمال وا

ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذط ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن، وهل أيمؼم ُمّم٤مدر  اللغة العربية: (1

شمٗمسػمه، ٕهن٤م ُمإمٚم٘م٦م سمجٛمٞمع آي٤مشمف وأًمٗم٤مفمف، مم٤م ٓ ي٘مع ًمٚمٛمّم٤مدر إظمرى، وٓ خيٗمك 

                                           
 .6/167يٜمٔمر: اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من إؾما٤مب  (6)

 .1/976 شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم يٜمٔمر: (1)
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آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم ُماٜمل قمغم ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إو٤موم٦م إمم اإلعم٤مم سم٠مىمقال  أن

ع اًما٤مسمٕملم، ظمّمقص٤م يما٤مرهؿ اًمذي قم٤مؿمقا ذم أواظمر اًمسٚمػ، وىمد شمقومر ذًمؽ ٕشما٤م

قمٍم آطماج٤مج اًمٚمٖمقي، يمام أن هذا اًمٕمٍم ؿمٝمد شم٠مؾمٞمس قمٚمقم اًمٚمٖم٦م ، وووع 

ـر شمٜم٤موهل٤م، ًمذا سمرز ذم هذا اًمِم٠من  ؾ ُمٕمروماٝم٤م ، ويسَّ وقاسمٓمٝم٤م وشم٘مٕمٞمد أؾمسٝم٤م، مم٤م ؾمٝمَّ

ٟمقا ًمٙمثػم يمااٝمؿ اًمال قمٜمق ذماًمٚمٖمقيقن اًمذيـ ظم٤موقا ذم اًماـٗمسػم اًمٚمٖمقي ًمٚم٘مرآن  

اٞم٤من ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن وشمرايمٞماف إو٤موم٦م إمم إقمراسمف، وًمٙمـ سم (:ُمٕم٤مين اًم٘مرآن)ـُمٜمٝم٤م سمـ

 اٟمُاِ٘مدوا ذم ىمٚم٦م إعم٤مُمٝمؿ سم٤مًماٗمسػم اعم٠مصمقر ذم اًمسٜم٦م وقمـ اًمسٚمػ، أو قمدم إقمامهلؿ ًمف.

ومم٤م جيدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن يمالم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم ذم اًمٚمٖم٦م يدظمؾ ومٞمام حيا٩م سمف، 

هؿ اًمذيـ ؿمٝمدوا قمٍم آطماج٤مج اًمٚمٖمقي، وم٢من مل يدرضمقا وٛمـ ُمـ ظمّمقص٤م يما٤مر

حيا٩م سمٙمالُمٝمؿ ومال خيرضمقن قمـ يمقهنؿ َٟمَ٘مٚم٦م ًمٚمُّٖم٦م، يمح٤مل ُمٕم٤مسهيؿ ُمـ اًمٚمٖمقيلم 
(1)

. 

٤مُم٦م ُمٗمني ـيمٕم –٠مؾمٚمقسملم ـسمرىمقه ـٝمؿ ـمـد أٟمـجـقي يـرهؿ اًمٚمٖمـاع شمٗمسٞمـد شماـوقمٜم

-اًمسٚمػ
(2)

: 

سمام يٓم٤مسم٘مف ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب، ُمع ذيمر  أؾمٚمقب اًماٗمسػم اًمٚمٗمٔمل: أي شمٗمسػم اًمٚمٗمظ ( أ

قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿٝمؿ اهد أطمٞم٤مٟم٤م، وأسمرز ُمـ سمرع ومٞمف ُمٜماًمِمق
(3)

 . 

أؾمٚمقب اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر: اًمذي ص٤مر قمٚمام ُمـ قمٚمقم اًماٗمسػم ىم٤مئام سمح٤مًمف،  ( ب

وسمرز ومٞمف ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، وحيٞمك سمـ ؾماّلم، وىمد أًمَّػ يمؾُّ ُمٜمٝمام يما٤مسم٤م ذم ذًمؽ، 

 ٚمف ذم اعماح٨م إظمػم.وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞم

                                           
 .666يٜمٔمر: اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص (6)

 . 615 -67يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص (1)

 ﴾ی   جئ  حئ   مئ  ﴿قمٜمف ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  16/594( ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: ُم٤م أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 1)
 اعمقت، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:       »[  أٟمف ىم٤مل: 11]اًمٓمقر: 

 شؾمٞمٝمٚمؽ قمٜمٝم٤م سمٕمٚمٝم٤م أو شمنح             شمرسمص هب٤م ري٥م اعمٜمقن ًمٕمٚمٝم٤م

، ويٜمٔمر أيْم٤م: اًمِم٤مهد 114/ 11، 66/141، 64/681، 5/91ويٜمٔمر أُمثٚم٦م أظمرى ًمف قمٜمد اسمـ ضمرير: 

 .111-116اًمِمٕمري ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ص
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وىمد شمقؾمٕمقا ومٞمف يمثػما، ورووا  ما روي عن أىل الكتاب ) اإلسرائيليات(: (1

همرائ٥م ومٞمام يإمٚمؼ سم٘مّمص إٟماٞم٤مء وإُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م، وأوردوا شمٗم٤مصٞمؾ دىمٞم٘م٦م ذم 

اعماٝمامت، ٓ دمده٤م قمٜمد همػمهؿ
(1)

. 

ٓ يإمد ومم٤م يٚمحظ هٜم٤م أن رواي٦م اإلهائٞمٚمٞم٤مت ذم هذا اًمٕمٍم وم٤مق ُم٤م ىماٚمف، سمؾ 

ي  دِّ ، (617)تاًم٘مقل أٟمف مل  يُٗمْ٘مٝمؿ أطمد ُمـ اعما٘مدُملم ذم هد اًم٘مّمص ؾمقى اًمسُّ

وًمٕمؾ ؾما٥م ذًمؽ هق ؿمٖمٗمٝمؿ سم٤مجل٤مٟم٥م اًم٘مّميص وشمٗم٤مصٞمٚمف ُمـ شمٕمٞملم اعماٝمامت 

وشمسٛمٞم٦م اًمذوات
(2)

، ظمّمقص٤م أن اعمٙمثريـ ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا أظما٤مريِّلم أقمالُم٤م ذم اًم٘مّمص 

ؾمٚمٞمامن واسمـ إؾمح٤مق، ًمذا دمد أظما٤مرهؿ واًما٤مريخ واًمسػمة، يم٤مًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ سمـ 

ػَم واًما٤مريخ، ومم٤م ي١مظمذ قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اجل٤مٟم٥م أٟمف  وأؾم٤مٟمٞمدهؿ ُماثقصم٦م ذم يما٥م اًمسِّ

يٖمٚم٥م قمٜمدهؿ رسمط اًم٘مّم٦م سم٤مٔي٦م دون ذيمر ُمساٜمد ذًمؽ، أو سمٞم٤من ُمـ أظمذت قمٜمٝمؿ 

وٓ هذه اعمروي٤مت، اًمال ٓ ؾماٞمؾ إًمٞمٝم٤م إٓ سم٤مًمرواي٦م واًمٜم٘مؾ قمـ اعمّمدر اًمرئٞمز هل٤م، 

أو  ه٤مُمّمدر سمٞم٤من ُمدظمؾ ًمالضماٝم٤مد ومٞمٝم٤م يمام هق ُمٕمٚمقم، هٙمذا رووا ُمٕمٔمٛمٝم٤م دون

ِٚمٝمؿ هل٤م، وهؾ يم٤من ؾماٞمٚمٝم٤م اًمٜم٘مؾ اعما٤مذ ُمـ يما٥م أهؾ اًمٙما٤مب؟ أم قمـ  ٛمُّ ـمري٘م٦م حَتَ

ـمريؼ أهؾ اًمٙما٤مب وُمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ؟
(3)

ح سم٠مظمذ   إٓ ُم٤م ورد ُمـ أظما٤مر قم٤مُم٦م شمٍمِّ

سمٕمْمٝمؿ ُما٤مذة ُمـ أهؾ اًمٙما٤مب
(4)

. 

                                           
 دمده٤م قمٜمد همػمه،  وُمـ هٜم٤م مل جيد اسمـ ضمرير ُمـ ـ ؾمٚمٞمامن اًمذي اٟمٗمرد سمٛمروي٤مت ٓ ( وهذا يمثػم قمٜمد ُم٘م٤مشمؾ سم6)

ومٙم٤مٟم٧م رواي٦م ياٞمٛم٦م ذم شمٗمسػمه إٓ قمٜمده،  ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ قملمَّ اؾمؿ اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 قمـ ُم٘م٤مشمؾ، وشم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة ًمذًمؽ قمٜمد شمرمجاف.

واوح ذم أؾما٤مب اًمٜمزول ُمـ شمقؾمع ذم اًمسٞم٤مق وشمٗم٤مصٞمؾ ًمٚم٘مّم٦م، ورسمط اًمرواي٤مت  -أيْم٤م -وهذا  (1)

 ًمألطمداث اًمٕمديدة ذم ؾمٞم٤مق واطمد.

ًمؽ اسمـ إؾمح٤مق وم٢من ُمٕمٔمؿ ُمروي٤مشمف ذم اإلهائٞمٚمٞم٤مت يٜمساٝم٤م ًمقه٥م سمـ ُمٜماف، ويروهي٤م قمٜمف ( ىمد يساثٜمك ُمـ ذ1) 

 ُمـ ـمريؼ اسمـ أظمٞمف قماد اًمّمٛمد سمـ ُمٕم٘مؾ، أو همػمه. 

، يمذًمؽ ش ُمـ قمٚمؿ اًم٘مرآن ُم٤م يقاومؼ يمااٝمؿيم٤من ي٠مظمذ قمـ اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين» يم٘مقل اسمـ طما٤من قمـ ُم٘م٤مشمؾ: (4) 

، وىمد شم٘مدم ذًمؽ ذم شمرمج٦م ش٤مق يٙما٥م قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙما٤مبإؾمحرأي٧م حمٛمد سمـ »ىمقل اسمـ أيب ومديؽ: 

 يمؾ ُمٜمٝمام.
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(1)لب الثالث: مظانالمط
 تفسير أتباع التابعين 

ن اًماٗمسػم، وسم٤مإلُمٙم٤من شم٘مسٞمؿ شمٚمؽ اعمٔم٤من إمم ُم٤م يكم: ـ دوَّ شما٤مع يمثػٌم مم  أورد شمٗمسػَم ا

شم٘مدم أن قمٍم  أوال: كتب تفسير أتباع التابعين الجامعة بين الرواية والدراية:

ٛمٜمٝم٤م اًماٗمسػم، سمؾ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم هق سمداي٦م اًمادويـ اًمِم٤مُمؾ عمخاٚمػ اًمٕمٚمقم، وُمـ و

إن ُِمـ أقمالم ُمٗمني إشما٤مع َُمـ يم٤مٟمقا أوائؾ ُمـ اسمادأ اًمادويـ اًمِم٤مُمؾ ًمٕمٚمقم 

 اًمنميٕم٦م، يم٤مسمـ ضمري٩م، واسمـ إؾمح٤مق.

ن شمٗمسػما مجع ومٞمف سملم اًمرواي٦م وآضماٝم٤مد يمام   ويمؾ ُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ أقمالم إشما٤مع دوَّ

شم٘مدم ذم شمرامجٝمؿ
(2)

٤مسمف قمـ اًمسػمة اسمـ إؾمح٤مق وم٢من شمٗمسػمه ُماثقث ذم يما ، قمدا

 واعمٖم٤مزي، وىمد وصٚمٜم٤م ُمـ شمٚمؽ اًماٗم٤مؾمػم:

ذيؾ سمـ طماٞم٥م، ـماع سماح٘مٞمؼ ودراؾم٦م د. اهلشمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمرواي٦م  -

قماد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشم٦م
(3)

. 

 شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمرواي٦م أيب طمذيٗم٦م اًمٜمٝمدي، ُمـ حت٘مٞمؼ اُماٞم٤مز قمرر.  -

 ٚمال.شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم ، ـماع طمديث٤م سماح٘مٞمؼ د. هٜمد ؿم -

 ثانيا: كتب التفسير المأثور المسندة:
ـ يما٥م اًمرواي٦م اًمال أًُمِّٗم٧م ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد، ومم٤م وصٚمٜم٤م   :إو٤موم٦م ًمٚماٗم٤مؾمػم اًمس٤مسم٘م٦م -اسماداء ُم

 (697)ت شمٗمسػم قماد اهلل سمـ وه٥م -
(4)

. 

                                           
قمٜمٞم٧م سم٤معمٔم٤من هٜم٤م اًمٙما٥م اًمال هل ُمٔمٜم٦م وضمقد شمٗمسػم إشما٤مع، وي٘م٤مل هل٤م اعمّم٤مدر أيْم٤م سم٤مقماا٤مر ُم٤م يرضمع  (6) 

إًمٞمف ُمـ رام شمٗمسػمهؿ،  وآصمرت يمٚمٛم٦م اعمٔم٤من ًمئال شمٚمااس سم٤معمّم٤مدر ذم اعمٓمٚم٥م اًمس٤مسمؼ، واًمذي ٟمٕمٜمل هب٤م 

اعمراضمع إوًمٞم٦م اًمال يرضمع إًمٞمٝم٤م أي ُمٗمن، وىمد ؾمامه٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم )ـمرق اًماٗمسػم(، وؾمامه٤م اًمزريمٌم 

ذم اًمؼمه٤من )ُمآظمذ اًماٗمسػم( ، وؾمامه٤م اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ذم اًماحرير واًماٜمقير )اؾماٛمداد قمٚمؿ اًماٗمسػم(. 

 .617يٜمٔمر : ُم٘م٤مٓت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن وأصقل اًماٗمسػم ص: 

، ًمٙمـ ُم٤م ورد قمـ اعما٘مدُملم ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من أن أطمد اًما٤مطمثلم رضمح قمدم وضمقد شمٗمسػم ًمفشم٘مدم قمٜمد ذيمر  (1) 

 ظمالف ذًمؽ.دل قمغم ي

 دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م . ذميمام ـماع سماح٘مٞمؼ أمحد ومريد  (1) 

، وقماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، وشم٘مدم سمـ أٟمس ُم٤مًمؽ رواي٤مت وٟم٘مقٓت ُمٕمدودة قمـ ؿمٞمخٞمف ومٞمف  (4) 

 إول ُمـ هذا اعماح٨م. احلدي٨م قمٜمف ذم اعمٓمٚم٥م
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 .(166)تشمٗمسػم قماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  -

 صمؿ اًمٙما٥م اًمال ُأًمِّٗم٧م سمٕمد ذًمؽ اًمٕمٝمد ، وي٠ميت قمغم رأؾمٝم٤م:

: وىمد ـمإم٧م ىمٓمٕم٦م صٖمػمة ُمٜمف ُمِماٛمٚم٦م قمغم (149)تقماد سمـ محٞمد شمٗمسػم  -

سمٕمض ؾمقرة آل قمٛمران وؾمقرة اًمٜمس٤مء
(1)

. 

دة ـمإم٤مت، وهق أيمؼم : ـماع يم٤مُمال قم(161)تشمٗمسػم حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي  -

 اًمسٚمػ يمام هق ُمٕمٚمقم.ُمّمدر ًماٗمسػم 

: وىمد ـماع ضمزء ُمٜمف، يِمٛمؾ آظمر ؾمقرة اًما٘مرة وآل (167)تشمٗمسػم اسمـ اعمٜمذر  -

ٟمّمػ ؾمقرة اًمٜمس٤مءُمـ ان وُم٤م ي٘مرب قمٛمر
(2)

. 

(117)تطم٤مشمؿ  أيب شمٗمسػم اسمـ -
(3)

ؼ ىمديام سمج٤مُمٕم٦م  : وضمد ُم٤م ي٘م٤مرب ٟمّمٗمف، طُم٘مِّ

أم اًم٘مرى ذم قمدة رؾم٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞم٦م، يمام ـماع ـمإم٦م ؾم٘مٞمٛم٦م ُمع شماٛم٦م ًمٜمقاىمّمف ُمـ 

شمٗمسػمي اسمـ يمثػم واًمدر اعمٜمثقر
(4)

. 

                                           
شمسٛمٞماٝم٤م وأرى أن  م.6415/1114: 6سمػموت، ط ،دار اسمـ طمزم وٟمنماح٘مٞمؼ: خمٚمػ سمٜمٞم٦م اًمٕمرف، سم (6) 

سم٘مٓمٕم٦م ُمـ شمٗمسػم قماد سمـ محٞمد همػم دىمٞمؼ! ٕهن٤م ذم طم٘مٞم٘ماٝم٤م قما٤مرة قمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت وشماامت ُمـ ظمالل شمٗمسػم 

ٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ، أصمااٝم٤م ص٤مطم٥م اًمٜمسخ٦م قمغم ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ًما -وشمٗمسػم اسمـ اعمٜمذر أيْم٤م-قماد سمـ محٞمد 

( ، وئمٝمر أهن٤م آصم٤مر خما٤مرة ُمـ شمٗمسػم اسمـ محٞمد 6/64ذم ه٤مُمِمٝم٤م )يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم اسمـ اعمٜمذر

 وًمٞمس٧م ىمٓمٕم٦م ُمساقوم٤مة أصم٤مر ُمـ ذًمؽ اجلزء ، يدل قمغم ذًمؽ أُمقر، ُمٜمٝم٤م:

 أن يمثػم ُمـ اًمرواي٤مت شمادأ سم٘مقل: ىم٤مل قماد ذم شمٗمسػمه ، وٟمحق ذًمؽ. -6

يمثػم ُمـ اعمروي٤مت حمذووم٦م اًمسٜمد، وقمٜمد اًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ذيمر رضم٤مل سمٕمض شمٚمؽ أصم٤مر  -1

 .11اعمسٜمدة، ُمثؾ رىمؿ 

 .456،  415،  186،  174،  161، 158أهن٤م قما٤مرة قمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت، ٟمحق أصم٤مر  إمم وضمقد ُم٤م يِمػم -1

همػم ُمقضمقدة ذم هذه اًم٘مٓمٕم٦م، ٟم٦م ُمع اًمدر اعمٜمثقر وضمدت آصم٤مرًا قمزاه٤م اًمسٞمقـمل ًمٕماد سمـ محٞمد قازسم٤معم -4

 ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران . 11-18ُمثؾ سمٕمض ُم٤م ورد ذم شمٗمسػم أي٤مت 

 .م6411/1111: 6سماح٘مٞمؼ د. ؾمٕمد سمـ حمٛمد اًمسٕمد، وٟمنم دار اعمآصمر: اعمديٜم٦م اًمٜماقي٦م، ط (1) 

أن  ؾَّ ٕرسمٕم٦م ىمَ ومٝمذه اًماٗم٤مؾمػم ا» اعم٠مصمقر، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وهذه اًماٗم٤مؾمػم إرسمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمدار اًماٗمسػم (1)

. اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من ش اًمّمح٤مسم٦م و اعم٘مٓمقع قمـ اًما٤مسمٕملمقمٜمٝم٤م رء ُمـ اًماٗمسػم اعمرومقع و اعمقىمقف قمغم ذَّ يُِم 

 .111/  6إؾما٤مب 

 .ُمٙماا٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًما٤مز، ُمٙم٦موٟمنم  اًمٓمٞم٥م، حمٛمد سماح٘مٞمؼ: أؾمٕمد( 4)
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(169)تشمٗمسػم أيب اًمِمٞمخ سمـ طمٞم٤من  -
(1)

يمثػم ُمـ ُمروي٤مشمف ًمٙمـ  : وهق ُمٗم٘مقد،

 .(اًمدر اعمٜمثقر)ُماثقصم٦م ذم 

 (461)تأُم٤م اسمـ ُمردويف 
(2)

ومٚمؿ يٕماـ سماٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم شمٗمسػمه، وًمٕمؾ   ،

ؾما٥م ذًمؽ هق اهاامُمف سم٤معمرومقع ُمـ آصم٤مر اًماٗمسػم دون همػمه، ًمذا يم٤مٟم٧م رواياف قمـ 

ُمٓمٚم٘م٤م ؿاًما٤مسمٕملم ٟم٤مدرة ضمدا ، وأُم٤م شم٤مسمٕمقهؿ ومٚمؿ يرو قمٜمٝم
(3)

. 

 يْم٤م اًمٙما٥م اًمال أوردت أؾم٤مٟمٞمده٤م ذم ُم٘مدُم٤مهت٤م، وُمـ أمهٝم٤م:وُمـ ذًمؽ أ

(417)ت شمٗمسػم اًمثٕمٚمال  -
(4)

: ـماع ـمإم٦م ؾم٘مٞمٛم٦م
(5)

، وىمد طم٘مؼ ُمٜمذ ُمدة ذم 

 ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى.

 (566)ت شمٗمسػم اًماٖمقي  -
(6)

 : ُمٓماقع أيمثر ُمـ ـمإم٦م.

 :-مم٤م ـماع  –وُمـ أمهٝم٤م  ثالثا: كتب التفسير المعتنية بالمأثور غير المسندة:

: وىمد أورد ( سمحر اًمٕمٚمقم)اعمسٛمك  (175)ت ػم أيب اًمٚمٞم٨م اًمسٛمرىمٜمدي شمٗمس -

 يمثػما ُمـ شمٗمسػمي اًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ.

متٞمز سم٤مقماٜم٤مئف سماٗمسػم : و(اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن)اعمسٛمك (451)تشمٗمسػم اعم٤موردي -

 حيٞمك سمـ ؾماّلم يمام شم٘مدم.

                                           
ث أصاٝم٤من اعمٕمروف سم٠ميب( 6) اًمِمٞمخ، وطَمٞم٤َّمن ضمدُّ أسمٞمف. اٟمٔمر: شمذيمرة  أسمق حمٛمد، قماداهلل سمـ حمٛمد، احل٤مومظ حمدِّ

يـ ًمٚمداودي 1/945احلٗم٤مظ   .6/141، ـما٘م٤مت اعمٗمنِّ

خ. يٜمٔمر: ـما٘م٤مت اًمداودي  (1) ث اعمٗمنِّ اعم١مرِّ  .6/91أسمق سمٙمر، أمحد سمـ ُمقؾمك، إصٗمٝم٤مين، اعمحدِّ

، 1اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، عاإلُم٤مم اسمـ ُمردويف وُمٜمٝمجف ذم اًماٗمسػم، د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي، ُمٚم٦م  :( يٜمٔمر1)

 .76ص

اًمٕمرائس ذم ىمّمص )س٤مسمقري، اإلُم٤مم اًمٗمن، ًمف أيْم٤م ( أسمق إؾمح٤مق أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمثٕمٚمال اًمٜمٞم4)

يـ ًمٚمداودي (إٟماٞم٤مء  .6/65. يٜمٔمر: ـما٘م٤مت اعمٗمنِّ

، سماح٘مٞمؼ أضمزاء  61م، ذم 1111 -هـ  6411 -ًماٜم٤من  -سمػموت  -( ُمـ إصدار دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 5)

 . 4/159غم أن حم٘م٘مف ومٞمف َٟمَٗمس اًمراومْم٦م، ومٚمٞمحذر، يٜمٔمر ُمثال شمٕمٚمٞمؼ ًمف ذم قمأيب حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر، وُيٜمَاَّف 

اء احل٤مومظ اعمٗمن اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل. واًمٗمراء: ٟمسا٦م إمم قمٛمؾ اًمِٗمَراء وسمٞمٕمٝم٤م. ( 6) أسمق حمٛمد، احلسلم سمـ ُمسٕمقد، اًمٗمرَّ

يـ ًمٚمداودي   .6/657يٜمٔمر: ـما٘م٤مت اعمٗمنِّ
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 .(اعمحرر اًمقضمٞمز)اعمسٛمك  (541)ت شمٗمسػم اسمـ قمٓمٞم٦م  -

 .(زاد اعمسػم)عمسٛمك ا (597)ت شمٗمسػم اسمـ اجلقزي  -

 .(شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ)اعمسٛمك  (774)ت شمٗمسػم اسمـ يمثػم  -

: وهق أمجٕمٝم٤م، وىمد (966)ت ًمٚمسٞمقـمل (در اعمٜمثقر ذم اًماٗمسػم سم٤معم٠مصمقراًم) -

 طمٗمظ ًمٜم٤م يمثػما ُمـ رواي٤مت اعمّم٤مدر اعمٗم٘مقدة.

وُمـ أمهٝم٤م ؾمػمة اسمـ  رابعا: الكتب األرخرى، رخصوصا كتب السَِّير والتراجم:

ن إؾمح٤مق ، وخماٍمه٤م اعمٕمروف سمسػمة اسمـ هِم٤مم، وىمد شم٘مدم أن اسمـ إؾمح٤مق مل يدوِّ

 شمٗمسػما: ًمٙمـ شمٗمسػمه ُماثقث ذم يما٤مسمف اًمسػمة.

أُم٤م يما٥م احلدي٨م اجل٤مُمٕم٦م وم٘مد يم٤من اقماٜم٤مؤه٤م سم٤مٔصم٤مر اعمرومققم٦م صمؿ اعمقىمقوم٦م قمغم     

اًمّمح٤مسم٦م، وىمد شمرد رواي٤مت قمـ اًما٤مسمٕملم قمٜمد سمٕمْمٝمؿ يم٤مًماخ٤مري ذم صحٞمحف ًمٙمٜمٝم٤م 

سماٗمسػمهؿ ذم أسمقاب اًماٗمسػم  ُمـ اقماٜمك ُمٜمٝم٤م ومٚمؿ أىمػ قمغمُمٕمٚم٘م٦م، أُم٤م قمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم 

 اعمٕم٘مقدة ومٞمٝم٤م.
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 الثاني املبحث

 سمات تفسري أتباع التابعني 
 وقيمته العلمية ومدى اعتماده لدى املفسرين

 : سمات تفسير تابعي التابعينالمطلب األول
الل ُم٤م ؾماؼ ذم اًمٗمّمؾ إول ياالم ًمٜم٤م أن شمٗمسػم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم ىمد شماقأ ُمـ ظم

ٚماف ًمذًمؽ، وًمٕمٚمٜم٤م  ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م قمٜمد اعمٗمنيـ، وهذا يٕمقد إمم ُمزاي٤م وؾمامت أهَّ

 ٟمح٤مول اؾماجالء سمٕمض شمٚمؽ اًمسامت واعمزاي٤م ومٞمام يكم:

 أوال: كونو في عصر السلف وقرون الخيرية
رخير الناس قرني، ثم »: ×ل رؾمقل اهللىم٤مل: ىم٤م ومٗمل طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد 

الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبُق شهادُة أحِدىم يميَنو، 
ُماٗمؼ قمٚمٞمف شويميُنو شهادتَو

(1)
.

٤مل اًمٜمقوي ذم ذطمف هلذا وىمد سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمراد هبذه اًم٘مرون اًمثالصم٦م، وم٘م

واظماٚمػ ذم اعمراد سم٤مًم٘مرن... ، × اًم٘مرون ىمرٟمفاشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ظمػم»احلدي٨م: 

شواًمّمحٞمح أن ىمرٟمف اًمّمح٤مسم٦م، واًمث٤مين اًما٤مسمٕمقن، واًمث٤مًم٨م شم٤مسمٕمقهؿ
(2)

. وىم٤مل احل٤مومظ 

ثم  »،  : أي اًم٘مرن اًمذي سمٕمدهؿ وهؿ اًما٤مسمٕمقنشلونهمـي ثم الذين»ىمقًمف: » اسمـ طمجر:
 ش: وهؿ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم شالذين يلونهم

(3)
. 

وُمٜمٝمؿ أشما٤مع -٦م اًم٘مرون اًمثالصم٦مواوح٦م قمغم أومْمٚمٞمومٗمل هذا احلدي٨م دًٓم٦م 

يمثرت قمغم ُمـ سمٕمدهؿ، ومتٞمزهؿ سم٤مخلػمي٦م واًمٕمداًم٦م، دون ُمـ سمٕمدهؿ اًمذيـ  -اًما٤مسمٕملم

واؾمادل »احلدي٨م، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:  ٤مل أؿم٤مر إًمٞمٝماومٞمٝمؿ اًمّمٗم٤مت اًمذُمٞمٛم٦م يم٤مًم

هبذا احلدي٨م قمغم شمٕمديؾ أهؾ اًم٘مرون اًمثالصم٦م وإن شمٗم٤موشم٧م ُمٜم٤مزهلؿ ذم اًمٗمْمؾ، وهذا 

                                           
 .84/ 8، ذح ُمسٚمؿ ًمٚمٜمقوي 676/ 1يٜمٔمر: صحٞمح اًماخ٤مري  (6)

 ، سماٍمف يسػم.84/ 8( ذح ُمسٚمؿ ًمٚمٜمقوي 1)

 .8/ 7( يٜمٔمر: وماح اًما٤مري 1)
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ل قمغم اًمٖم٤مًم٥م وإيمثري٦م، وم٘مد وضمد ومٞمٛمـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًم٘مرٟملم ُمـ حمٛمق

وضمدت ومٞمف اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة اعمذُمقُم٦م: ًمٙمـ سم٘مٚم٦م، سمخالف ُمـ سمٕمد اًم٘مرون اًمثالصم٦م 

شوم٢من ذًمؽ يمثر ومٞمٝمؿ واؿماٝمر
 (1)

. 

وقمٚمٞمف ُم٣م قمٛمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سمٞم٤من ُمراشم٥م إُم٦م، سم٢مدراضمٝمؿ وٛمـ اًمسٚمػ 

٦م، وم٤مًما٤مسمٕمقن وما٤مسمٕمقهؿسمٛمراشم٥م صمالث اسماداء سم٤مًمّمح٤مسم
(2)

. 

 ثانيا: أنو امتداد لتفسير الصحابة والتابعين
أي أن ومٞمف ؾمامشمف وُمٞمزاشمف، ُمـ اًمقوقح واًمسٝمقًم٦م واًمؽميمٞمز قمغم اعمٕمٜمك اعمراد، 

وشمرك اًماٙمٚمػ وآؾمآمراد، إو٤موم٦م إمم قمدم اًماقؾمع، ُمع آقماامد قمغم شمٗمسػم 

، وقمدم ٗم٤مظ سمٓم٤مسمع اًماٚم٘مل ومٞمف، واًمٕمٜم٤مي٦م سم٢مؾمٜم٤مده، وآطماؾمٚمٗمٝمؿ، واًمازام رواياف

اخلروج قمـ هنجف وـمري٘ماف، إو٤موم٦م إمم اؾماٛمرار ُمسػمة آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم اًمذي 

ر ومٞمف اًما٤مسمٕمقن أـمٚم٘مف اًمّمح٤مسم٦م، وشمّمدَّ
(3)

، واؾماٛمر قمٜمد يما٤مر شم٤مسمٕمٞمٝمؿ إٓ أٟمف ىمؾَّ قمٜمد 

 صٖم٤مرهؿ، إمم أن يم٤مد يْمٛمحؾ ذم اًمٓما٘م٦م اًمال شمٚمٞمٝمؿ.

 اللغوي ونشأة علوم اللغة وتدوين مفرداتها:ثالثا: أنو شهد عصر االحتجاج 
هـ، وىمد أدريمف يما٤مر 651اعما٘مرر أن قمٍم آضماٝم٤مد اًمٚمٖمقي يٜماٝمل ذم طمدود قم٤مم 

إشما٤مع، ًمذا دمد شمٗمسػمهؿ اًمٚمٖمقي ياٚمغ اًمذروة، وإن مل يدظمؾ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم ُمـ 

ؿ يمح٤مل اًمٚمٖمقيلم حيا٩م سمٙمالُمٝمؿ، ومال خيرضمقن قمـ يمقهنؿ َٟمَ٘مٚم٦م ًمِٚمُّٖم٦م،  حُيَْا٩مُّ سمٜم٘مٚمٝم

اًمذيـ قم٤مسوهؿ، يمام شم٘مدم
(4)

  . 

 وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف.  رابعا: تطور التفسير وتوسعو في عهدىم:   

                                           
 ( يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ.6)

يم٤مًمسٞمقـمل اًمذي ىمسؿ ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ أرسمٕم٦م أىمس٤مم، ضمٕمؾ اًم٘مسؿ إول عمٗمني اًمسٚمػ سمٓما٘م٤مشمف  (1)

 .6/1141، اإلشم٘م٤من 1/658، ويٜمٔمر: اًمؼمه٤من 9اًمثالث. ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ص

 .1/966: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم( يٜمٔمر1)

 .666:  اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص( يٜمٔمر4)
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 المطلب الثاني: قيمتو العلمية ومدى اعتماده لدى المفسرين
يم٤من ًمٚمٛمزاي٤م واًمسامت اًمس٤مسم٘م٦م ذم شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أصمٌر ذم إيمس٤مسمف اًم٘مٞمٛم٦م 

قماامد ٓ اُمادادا –اقماامده ُمـ ىماؾ أقمالم ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمال سمرزت ُمـ ظمالل

واقماا٤مرهؿ ًمف دون ُمـ سمٕمدهؿ، ئمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م  -أىمقال اًمسٚمػ ذم ـما٘م٤مهتؿ اًمثالث

ومٞمام شم٘مدم ُمـ اقماٜم٤مء أئٛم٦م اًماٗمسػم اعمسٜمديـ سمٜم٘مؾ شمٗم٤مؾمػم أقمالم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم رواي٦م 

٤مع، اًمذيـ ٟم٘مؾ صٖم٤مُرهؿ شمٗمسػَم ودراي٦م ، سمدءا سم٠موائؾ اًمٜم٘مٚم٦م ُمـ هذا اجلٞمؾ، ضمٞمؾ إشما

يما٤مِرهؿ، يمام رأيٜم٤م حيٞمك سمـ ؾماّلم وقماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين اًمّٚمَذْيـ ٟم٘مال يمثػما ُمـ شمٗمسػم 

ٝمام اًمثقري، ٕمض اعمقاوع، يمذًمؽ ٟم٘مال شمٗمسػم ؿمٞمخذم سم ىماٚمٝمام اًمثقرييمذا اًمٙمٚمال، و

اهلجري، وهٙمذا همػمهؿ ممـ مل شمّمٚمٜم٤م يمااٝمؿ، صمؿ اًمٓما٘م٦م اًمال شمٚمٞمٝمؿ ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م 

قمٜم٤مياٝمؿ ذم ٟم٘مؾ شمٗمسػم اًمسٚمػ  ؾَّ اًمذيـ شمقىمٗمقا قمـ آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم، وضمٕمٚمقا ضُم 

، وقَمْاد سمـ مُحَْٞمد، وسم٘مل سمـ خمٚمد، سمـ طمٜماؾ أمحد اإلُم٤مم سمٓما٘م٤مهتؿ اًمثالث، ُمـ أُمث٤مل

واسمـ ُم٤مضمف وهمػمهؿ ، صمؿ ضم٤مء إُم٤مم اعمٗمنيـ حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي اًمذي اطماٗمك 

 ذم يما٤مسمف، ويم٤مٟم٧م ًمف قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سمف، ُمـ طمٞم٨م اقماامده سماٗمسػم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم

وآطماج٤مج سمف وشمرضمٞمحف أطمٞم٤مٟم٤م قمغم أىمقال ُمـ ىماٚمف يمام شم٘مدم
(1)

، وذم اعم٘م٤مسمؾ يم٤من 

ده٤م طم٤مل خم٤مًمٗماٝم٤م ٕىمقال ر اعمٕم٤مسيـ ٕشما٤مع اًما٤مسمٕملم ويلمأىمقال اًمٚمٖمقييٜم٘مد 

اًمسٚمػ، مم٤م يدل قمغم قمدم اقماا٤مره٤م قمٜمده ذم هذه احل٤مل
(2)

. 

                                           
ـ ىماٚمف أطمٞم٤مٟم٤م. يٜمٔمر: ص (6) ـ زيد وشمرضمٞمحف طماك قمغم أىمقال ُم  .649شم٘مدم أن ًمف اقماٜم٤مء ظم٤مص سماٗمسػم قماد اًمرمحـ سم

[ سمٕمد أن أورد 61]اًم٘مّمص:  ﴾ڱ  ڱ  ںڱ   ڱ  ﴿ ُمث٤مل ذًمؽ: ُم٤م ذيمره قمٜمد شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: (1)

أىمقال اًمسٚمػ وُمٜمٝمؿ اسمـ ُمسٕمقد واسمـ قما٤مس وُم٤مهد واًمْمح٤مك واحلسـ وىما٤مدة واسمـ إؾمح٤مق واسمـ زيد  

وأهن٤م قمغم ىمقًملم: إول أن اعمراد وم٤مرهم٤م ُمـ يمؾ رء إٓ ُمـ ذيمر ُمقؾمك، وأظمر أٟمف وم٤مرغ ُمـ اًمقطمل 

هق أسمق قماٞمدة[ ُمٕمٜمك سمٕمض أهؾ اعمٕمروم٦م سمٙمالم اًمٕمرب ]  وىم٤مل» اًمذي قمٝمده اهلل إًمٞمٝم٤م، صمؿ ىم٤مل : واًمٕمٝمد

ُمـ احلزن، ًمٕمٚمٛمٝم٤م سم٠مٟمف مل يٖمرق. ىم٤مل: وهق ُمـ ىمقهلؿ: دم ومرغ: أي  ﴾ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿ذًمؽ: 

 .68/669. شمٗمسػم اسمـ ضمرير شوهذا ىمقل ٓ ُمٕمٜمك ًمف خلالومف ىمقل مجٞمع أهؾ اًما٠مويؾٓ ىمقد وٓ دي٦م: 
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ـُ أيب طم٤مشمؿومم  ـ اقماٜمك سماٗمسػمهؿ أيْم٤م اسم
(1)

وأيْم٤م اسمـ اعمٜمذر -
(2)

 ، وهمػمهؿ. 

يمام اطماٗمك سماٗمسػم إشما٤مع اعمٗمنون همػم اعمسٜمديـ يم٤معم٤موردي، واسمـ قمٓمٞم٦م، واسمـ 

ًمدر اعمٜمثقر ذم اًماٗمسػم ا)صمؿ اًمسٞمقـمل اًمذي أقمٛمؾ ذم شمٗمسػمه اجلقزي، واسمـ يمثػم، 

ُم٤م ذيمره ذم ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ (سم٤معم٠مصمقر
(3)

، يمؾ ذًمؽ يدل قمغم ىمٞمٛم٦م شمٗمسػم إشما٤مع 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمٙم٤مٟماف اعمٕماؼمة ًمدى اعمٗمنيـ اًمذيـ اقماٛمدوه وىمرٟمقا أصح٤مسمف سمٛمـ 

وهؿ مجٞمٕم٤م أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سماٗمسػم اًم٘مرآن، واقماؼموا ظمالومٝمؿ ُمٔمٜم٦م ًمالسماداع  ىماٚمٝمؿ، وقمدُّ

ٕملم ُمـ قَمَدَل قمـ ُمذاه٥م اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسم»اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: وآٟمحراف سم٤مًماٗمسػم، ىم٤مل 

وشمٗمسػمهؿ إمم ُم٤م خي٤مًمػ ذًمؽ يم٤من خمٓمئ٤ًم ذم ذًمؽ، سمؾ ُماادقم٤ًم وإن يم٤من ُماٝمدًا 

اًمٕمٚمؿ وأدًماف وـمرق اًمّمقاب، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ  قُمٖمٗمقرًا ًمف ظمٓم١مه، وم٤معم٘مّمقد سمٞم٤من ـمر

أن اًم٘مرآن ىمرأه اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕمقن وشم٤مسمٕمقهؿ، ويم٤مٟمقا أقمٚمؿ سماٗمسػمه وُمٕم٤مٟمٞمف، يمام 

، ومٛمـ ظم٤مًمػ ىمقهلؿ وومنَّ اًم٘مرآن ×  رؾمقل اهللسمف  أهنؿ أقمٚمؿ سم٤محلؼ اًمذي سمٕم٨م اهلل

شسمخالف شمٗمسػمهؿ وم٘مد أظمٓم٠م اًمدًمٞمؾ واعمدًمقل مجٞمٕم٤ًم 
 (4)

. 

ٟماٞمج٦م اٟمدراضمف ذم شمٗمسػم  -سمال ؿمؽ-إن ٟم٘مؾ شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وآقماداد سمف 

اًمسٚمػ اًمذي اقماٜم٧م سمف إُم٦م، يمقٟمف ذم اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م وأىمرب إمم ُمٜمٝمؾ اًمٜماقة 

ره اًمادع وشمِمقسمف إهقاء،  سمخالف اًم٘مرون اًما٤مًمٞم٦م اًمال ومِم٧م اًمّم٤مذم اًمذي مل  شُمَٙمدِّ

ومٞمٝم٤م اًمادع وشمٕمزز أُمر اعماادقم٦م، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ُمٕمرض ذطمف طمدي٨م اسمـ 

واشمٗم٘مقا أن آظمر ُمـ يم٤من ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ممـ ي٘ماؾ ىمقًمف ُمـ قم٤مش »ؼ: ُمسٕمقد اًمس٤مسم

وأـمٚم٘م٧م  ،اًمادع فمٝمقرا وم٤مؿمٞم٤مإمم طمدود اًمٕمنميـ وُم٤مئالم، وذم هذا اًمقىم٧م فمٝمرت 

                                           
 . ٤611مشمؾ سمـ طمٞم٤من، يٜمٔمر: صشم٘مدم أن ًمف قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سماٗمسػم ُم٘م (6)

ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م  1619أصمر ُمـ ُمٛمقع  676، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ن ًمف قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سماٗمسػم اسمـ ضمري٩مأ 617ص شم٘مدم (1)

 % ذم آصم٤مر اسمـ ضمري٩م سمٛمٗمرده! 8اعمٓماققم٦م ُمـ شمٗمسػمه، أي أيمثر ُمـ 

 ( يمام شم٘مدم ذم سمداي٦م هذا اعماح٨م.1)

 .41ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًماٗمسػم، ص (4)
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اعمٕمازًم٦م أًمسٜماٝم٤م
(1)

، ورومٕم٧م اًمٗمالؾمٗم٦م رؤوؾمٝم٤م، واُمُاِحـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞم٘مقًمقا سمخٚمؼ 

ن، وفمٝمر اًم٘مرآن، وشمٖمػمت إطمقال شمٖمػما ؿمديدا، ومل يزل إُمر ذم ٟم٘مص إمم أ

فمٝمقًرا سَمـٞمِّٜم٤ًم طماك يِمٛمؾ إىمقال وإومٕم٤مل  شيفشو الكذب ثم»:  × ىمقًمف

شواعمٕما٘مدات
 (2)

. 

وهٜم٤م ُمس٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م يٜماٖمل ـمرطمٝم٤م، وهل هؾ يم٤من اقماداد أئٛم٦م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم سمجٛمٞمع 

 ـما٘م٤مت أشما٤مع اًما٤مسمٕملم؟

أن اقمادادهؿ يم٤من سم٤مًمٓما٘م٦م اًمٙمؼمى واًمقؾمٓمك دون  -واهلل أقمٚمؿ-اًمذي فمٝمر زم 

صٖم٤مرهؿ
(3)

، طمٞم٨م مل أر اقماداد اًمٓمؼمي واسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ سم٤مًماٗمسػم اًمٜمٔمري 

إن صما٧م  -ورسمام يم٤من هذا ؾماا٤م ًمٕمدم إيراد شمٗمسػم حيٞمك اسمـ ؾماّلم ًمٚمٓما٘م٦م اًمّمٖمرى، 

 وُمـ ذم ـما٘ماف ُمـ صٖم٤مر إشما٤مع. -أهنؿ وىمٗمقا قمٚمٞمف

 –صمؿ إين مل أىمػ قمغم ُمٗمن ُماٝمد ذم ـما٘م٦م صٖم٤مر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م 

ؾماّلم اًمذي أًمػ يما٤مسمف سم٤مًم٘مػموان سمٕمٞمدا قمـ اعمنمق طمٞم٨م ـمٚمع ىمرن  سمـ حيٞمك ؾمقى

مم٤م يدل أن أهؾ اًمُسٜم٦َّم ذم شمٚمؽ اًمٓما٘م٦م وُمـ سمٕمدهؿ إمم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م  -اعآسماد

اًمازُمقا شمرك آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم، ُمٙماٗملم سمٜم٘مؾ شمٗمسػم ُمـ ىماٚمٝمؿ ُمـ ـما٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م 

واًما٤مسمٕملم ويما٤مر أشما٤مقمٝمؿ، ًمٞم٘مػ اًمٜم٤مس قمغم اًماٗمسػم اًمّمحٞمح اًمإمٞمد قمـ إهقاء 

 دقم٦م.واًمْمالٓت، اًمّم٤مذم ُمـ ؿمقائ٥م اعماا

 وًمٕمكم أخلص ُم٤م دقم٤مين هلذا اًم٘مقل ذم إؾما٤مب اًما٤مًمٞم٦م:

                                           
 .551 -61/546ذهال ذم اًمسػم شمراضمؿ قمدد ُمٜمٝمؿ ، يٜمٔمر: ( وىمد أورد اًم6)

 .8/  7( وماح اًما٤مري 1)

يالطمظ أن مجٞمع ُمـ ذيمرٟم٤م هؿ ُمـ يما٤مر إشما٤مع اًمذيـ قم٤مؿمقا سملم أواظمر اًم٘مرن إول وُمٜماّمػ اًم٘مرن  (1)

م، اًمث٤مين، قمدا اسمـ زيد وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  ومٝمام ُمـ اًمٓما٘م٦م اًمقؾمٓمك، وٓ يقضمد ُمـ صٖم٤مرهؿ إٓ اسمـ ؾمالّ 

 وم٘مد اُماد سمف اًمٕمٛمر إمم ذًمؽ اًمٕمٝمد. 698ن ووم٤مة ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قم٤مم قْ ؾ يمَ ٙمِ ِْم وٓ يُ 
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هـ ، وٓ 651أن  اعما٘مرر أن قمٍم آضماٝم٤مد اًمٚمٖمقي يٜماٝمل ذم طمدود قم٤مم  -6

 ؿمؽ أن هذا اًما٤مريخ أدريمف يما٤مر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم دون صٖم٤مرهؿ.

٤من ذم أواظمر اًم٘مرن أن اسماداء اٟماٗم٤مش اًما٤مـمؾ وسمروز اعماادقم٦م وشمٓم٤موهلؿ يم -1

، ومل يٙمد اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م يساٝمؾ طماك وصٚمقا سمالط اخلٚمٞمٗم٦م اعم٠مُمقن ياًمث٤مين اهلجر

( ومتٙمٜمقا ُمـ إىمٜم٤مقمف سمٛمذه٥م اعمٕمازًم٦م اًمٗم٤مؾمد، وم٤مسمادأ اُماح٤من 168 -698)ظمالوماف 

  .اًمٕمٚمامء سمام يٕمرف سمٗماٜم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن

صٜمٞمع أئٛم٦م ٟمَ٘مَٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر ُمـ اعما٘مدُملم ممـ وصٚماٜم٤م شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ، وقمغم  -1

ٝمؿ قمـ أطمد ُمـ صٖم٤مر ـك رواياـػ قمٚمـؿ أىمـري، ومٚمـريـ اًمٓماـٛمٗمسـ٤مم اًمـرأؾمٝمؿ إُم

 أشما٤مع اًما٤مسمٕملم.

اٟم٘مٓم٤مع آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم قمٜمد أهؾ إصمر ذم أواظمر قمٍم أشمـا٤مع اًما٤مسمٕملم،  -4

واٟمحس٤مر قمٜم٤مياٝمؿ سمٜم٘مؾ شمٗمسػم ُمـ ؾمٚمٗمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم ويما٤مر أشما٤مقمٝمؿ 

 ومحس٥م، إمم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري.

ومٞمج٤مب سم٠من  :ذم ىمرون اخلػمي٦م ُمٜمدرضمقن أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ىمٞمؾ: إن صٖم٤مروم٢من 

اخلالف يماػم ذم حتديد ُمدة اًم٘مرن، طماك طمٙمك سمٕمْمٝمؿ شمٗم٤موشم٤م ذم ُمدة يمؾ ـما٘م٦م، وٓ 

ل ُمـ خيرج ُمـ هذه اعمٞمزة ويْمٕمػ اٟماس٤مهبؿ إًمٞمٝم٤م ذم طم٤مل اًم٘مقل سمْمٞمؼ  -ؿمؽ أن أوَّ

سمٞمٜمام يم٤من طمظ ُمـ ىماٚمٝمؿ  اجلٞمؾ آظمر أضمٞم٤مل ـما٘م٤مت اًمسٚمػ،هق هذا  -ُمدة اًم٘مرن

 أيمؼم ذم ٟمٞمؾ ذًمؽ اًمنمف. 

ٟمف سمٕمد هذا اًماٞم٤من اًمقاوح ذم اٟمدراج أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وٛمـ إوأظماؿ وم٠مىمقل: 

ُمـ دائرة شمٗمسػم  مجٞمٕم٤م اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م وم٢مٟمف ٓ قمؼمة سمٛمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ ، سم٠من أظمرضمٝمؿ

ُمـ اًمسٚمػ اًمذي ُيٜمَ٘مؾ وُيٕماَٛمد قمٚمٞمف، ٕن ذًمؽ ظمالف قمٛمؾ ضمٝم٤مسمذة اعمٗمنيـ 

 اعما٘مدُملم واعما٠مظمريـ. 
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 الثالث املبحث
 أثر أتباع التابعني في التفسري

 : تطور تدوين التفسير في عهدىم وتوسعو المطلب األول
يٕماؼم قمٍم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُمرطمٚم٦م وم٤مصٚم٦م ذم شم٤مريخ شمدويـ اًمٕمٚمقم قمٛمقُم٤م، وشم٘مدم 

ًمذًمؽ أصمر ذم  ويم٤منيم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم، ذم اًماٛمٝمٞمد ٟماذة قمام اؾماجد ذم احلر

 ومٞمام يكم: ٟمجٛمٚمفاًماٗمسػم، 

 :التفسير بشمولو جميع آيات القرآنتوسع  -4
يم٤من ُمـ ُمٞمزة شمٗمسػم اًمسٚمػ قمٛمقُم٤م أن يٗمن ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م أؿمٙمؾ واطماٞم٩م إمم  

ضمؾ ي٠ميت اًمٜمال سمٞم٤مٟمف، ذًمؽ أن اًم٘مرآن ٟمزل سمٚمس٤من قمريب ُمالم قمغم أهؾ ًمٖماف، ومٙم٤من اًمر

ع اًم٘مرآن ويٗمٝمٛمف ُما٤مذة، وُمـ صَمؿَّ ُيْسِٚمؿ، هٙمذا يم٤من ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م، إٓ ومٞمسٛم ×

، صمؿ ضم٤مء ضمٞمؾ اًما٤مسمٕملم ويم٤مٟمقا قمغم ىمدر يماػم ×أن يِمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ رء ومٞمس٠مًمقا اًمٜمال 

ُمـ إدراك اًمٚمٖم٦م وسم٤مًما٤مزم ومٝمؿ  اًم٘مرآن، ًمٙمـ عم٤م دظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ ًمٞمس ُمـ أهؾ 

ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن، وم٤موٓمر اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕمقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م َصُٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ وَمْٝمُؿ يمثػم 

ُمـ سمٕمدهؿ إمم شمقوٞمح يمثػم ُمـ آي٤مشمف هلؿ، وسمذًمؽ شمقؾمع اًماٗمسػم، وهٙمذا عم٤م ضم٤مء 

ضمٞمؾ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم يم٤من اًماقؾمع أيمثر ُمـ ىماؾ، طماك فمٝمر ُمـ ومن مجٞمع ؾمقره وآي٤مشمف 

أن سمٕمض  وُمٕمٔمؿ أًمٗم٤مفمف، يمام رأيٜم٤م ذم شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن ، وحيٞمك سمـ ؾماّلم، ُمع

حيٙمل قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ( 697)تإشما٤مع ىمد يَمِره هذا اعمٜمٝم٩م، ومٝمذا ويمٞمع سمـ اجلراح 

ؾ ـره٤م ُمثــك آظمـ٤م إًمـٝمــ أوًمـقرة ُمـرون اًمســ يٗمسـف اًمذيـاـ٤من ٓ يٕمجـف يمـأٟم( 666)ت

اًمٙمٚمال.
(1)

  
 هؾ هذا اعمٜمٝم٩م طم٤مدث ذم ضمٞمؾ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أم يم٤من ىماٚمف؟واًمس١مال هٜم٤م 

                                           
 .7/171( اجلرح واًمإمديؾ 6)
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: إن اعما٠مُمؾ ذم شمٗمسػم ُمـ ىماٚمٝمؿ وأظما٤مر ُمٗمنهيؿ: جيد ُم٤م -أقمٚمؿواهلل -أىمقل 

، يم٤مًمذي ذيمره اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م قمٜمدهؿ وضمقد شمٗمسػم يمؾ ًمٗمظ ذم أي٦ميِمػم إمم 

رأي٧م ُم٤مهدا يس٠مل اسمـ قما٤مس قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن وُمٕمف أًمقاطمف »، ىم٤مل: (667)ت

شومٞم٘مقل ًمف اسمـ قما٤مس: ايما٥م ، ىم٤مل: طماك ؾم٠مًمف قمـ اًماٗمسػم، يمٚمف 
 (1)

. 

ع ذم اًماٗمسػم ضمدا طماك ومنَّ   يمذًمؽ ُوضِمد ذم ُم٤م وصٚمٜم٤م ُمـ آصم٤مر اًما٤مسمٕملم ُمـ شمَقؾمَّ

اًمقاوح ُمـ اًم٘مرآن ، ُمـ ذًمؽ شمٗمسػم ؾمٕمٞمد سمـ ضماػم ُمـ رواي٦م قمٓم٤مء سمـ ديٜم٤مر
(2)

 

قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ
(3)

، طمٞم٨م إن اًمٜم٤مفمر ومٞمف يٚمٛمس سمقوقح شمٗمّمٞمؾ ؾمٕمٞمد سمـ ضماػم  

اعمث٤مل هذه أي٤مت ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر، وهل ًمٙمؾ ًمٗمظ ذم أي٦م ُمع ووقطمف، ومٕمغم ؾماٞمؾ 

 أي٦م، ومنه٤م سم٘مقًمف:  ﴾ڀ  ڀ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

يٕمٜمل إذا يم٤مٟم٤م سمٙمريـ مل حيّمٜم٤م  [1]اًمٜمقر: ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿڀ  ڀ  ڀ ﴿» 

ٿ   ٿ    ﴿جيٚمدمه٤م احلٙم٤مم إذا رومع إًمٞمٝمؿ وؿمٝمد أرسمٕم٦ٌم ُمـ اعمسٚمٛملم أطمراٌر قمدوٌل ، 

 . يٕمٜمل ذم طمٙمؿ اهلل اًمذي طمٙمؿ قمغم اًمزاين ، ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ﴿ يٕمٜمل ذم رضهبام. ﴾ٹ  

ڦ  ﴿، : شمّمدىمقن سم٤مهلل يٕمٜمل سماقطمٞمد اهلليٕمٜمل ﴾ڤ  ﴿يٕمٜمل: احلٙم٤مم،  ﴾ڤ   ڤ   ﴿

                                           
 .6/85( شمٗمسػم اًمٓمؼمي 6)

( وهق ُمـ صم٘م٤مت أهؾ ُمٍم ، ومل يسٛمع ُمـ ؾمٕمٞمد ُما٤مذة ، وإٟمام وضمد ذم اًمديقان سمدُمِمؼ صحٞمٗم٦م اًماٗمسػم 1)

/ 1ٚمؽ سمـ ُمروان سمٓمٚم٥م ُمٜمف، ومروى ُمٜمٝم٤م ، يٜمٔمر: اجلرح واًمإمديؾ اًمال يمااٝم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ضماػم ًمٕماد اعم

ن ُمـ اًماٗمسػم، وىمد اقماٜمك اسمـ أيب طم٤مشمؿ سمرواي٦م قمٓم٤مء قمـ 116 ،  وُمٕمٚمقم أن هذه اًمّمحٞمٗم٦م ُمـ أوائؾ ُم٤م دوِّ

 ؾمٕمٞمد، وًمق وصٚمٜم٤م شمٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ يم٤مُمال ُٕمٙمـ مجع هذه اًمّمحٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م أو ضمٚمٝم٤م!

ات اًمرواي٤مت ُمـ هذه اًمٓمريؼ، سمٞمٜمام مل يقرد اسمـ ضمرير ُمٜمٝم٤م إٓ ذم صمالصم٦م ُمقاوع ( أورد اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمنم1)

وم٘مط! وًمٕمؾ هذا يم٤من ؾماا٤م ذم يمقن آصم٤مر ؾمٕمٞمد سمـ ضماػم اًماٗمسػمي٦م قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ أيمثر ُمٜمٝم٤م قمٜمد اسمـ 

ضمرير. )ذيمر د. حمٛمد سمـ قماد اهلل اخلْمػمي أن ٟمسا٦م ُمروي٤مت ؾمٕمٞمد قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ زادت سمثالصم٦م 

ح أٟمف مل ياالم ًمف ؾما٥م ذًمؽ، يٜمٔمر: اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أ وٕم٤مف قمام قمٜمد اسمـ ضمرير ، صمؿ سَّ

 (.86أيب طم٤مشمؿ ص
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يٕمٜمل: وشمّمدىمقن سم٤مًمإم٨م اًمذي ومٞمف ضمزاء إقمامل، وم٠مىمٞمٛمقا احلدود،  .﴾ڦ

مه٤م،﴾ڄ﴿ وًمٞمحرض، يٕمٜمل: .﴾ڄ﴿  ،يٕمٜمل رضمٚملم ومّم٤مقمداً  ﴾ڄ﴿ . يٕمٜمل: طمدَّ

(1) ش : اعمّمدىملم. يٕمٜمل ﴾ ڄ  ڃ﴿
  . 

مم٤م ؾماؼ يٛمٙمـ اًم٘مقل أن سمٞم٤من ُمٕمٜمك يمؾ ًمٗمظ ذم أي٦م ىمد ُوضِمد ىماؾ قمٍم أشما٤مع 

اًمساؼ ذم ذًمؽ،   دود ، ويادو أن ًماالُمٞمذ اسمـ قما٤مساًما٤مسمٕملم، ًمٙمـ ذم ٟمٓم٤مق حم

ًمٔمٝمقر احل٤مضم٦م إمم  ٟماٞمج٦م عم٤م اؿماٝمر قمٜمٝمؿ ُمـ اًماقؾمع ذم آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم قوه

اًماقؾمع ذم  ٧م احل٤مضم٦م أيمؼم، وسم٤مًما٤مزم يم٤من شم٤مسمٕمل إشما٤مع يم٤مٟم، صمؿ عم٤م ضم٤مء قمٍمذًمؽ

ذًمؽ أيمؼم، طمٞم٨م فمٝمرت اًماٗم٤مؾمػم اًمال شمٗمن اًم٘مرآن يم٤مُمال، يماٗمسػم اًمٙمٚمال، 

وشمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، وشمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم.

 : ظمّمقص٤م ُم٤م يكم : التوسع في مصادر التفسير وموضوعاتو -1

، وؾمٚمٙمف ُمٗمنو اًمّمح٤مسم٦م  ×اًمرؾمقل  ذم قمٝمدٟمِم٠م  اًمذي : التفسير بالقرآن -

وُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ، ًمٙمـ شمقؾمع ومٞمف شم٤مسمٕمق اًما٤مسمٕملم شمقؾمٕم٤م يماػما طماك ص٤مروا أيمثر 

اًمٓما٘م٤مت اًمثالث إقمامٓ ًمف
(2)

وفمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م قمٜمد ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وقماد اًمرمحـ ، 

 سمـ زيد ن أؾمٚمؿ وحيٞمك سمـ ؾماّلم.

اًمسٜم٦م ذم شمٗمسػم  ظمّمقص٤م حيٞمك سمـ ؾماّلم اًمذي وفمَّػ التفسير بالسنة: - 

 يمام شم٘مدم. ،أي٤مت أو شم٠ميٞمد ُمٕمٜمك ومٞمٝم٤م أو شماٛمٞمٛمف، أو شمرضمٞمحف سمِمٙمؾ ضمكم

ٜمقه قمٚمقم  التفسير باللغة: - وىمد شمقؾمع ومٞمف ًمٖمقيق أشما٤مع اًما٤مسمٕملم يمثػما، ووٛمَّ

اًمٚمٖم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ ٟمحق وإقمراب واؿما٘م٤مق وأؾم٤مًمٞم٥م، أُم٤م ُمٗمنوهؿ وم٘مد أدظمٚمقا 

                                           
، وىمد 568-1/557. ويٜمٔمر  أيْم٤م شمٗمسػم آي٦م اًمديـ  1516 -8/1568( أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمسػمه 6)

 .1/195أورده اًمسٞمقـمل ُمٛمققم٤م ذم اًمدر اعمٜمثقر 

، 96، ص (ٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤م)حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم سمحثف  ذًمؽ د. أصما٧م ( 1)

وقمّٚمؾ ذًمؽ سمام أورده اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ شمٗمسػم قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ اًمذي ٓ يٗمقىمف أطمد 

ـ ؾم ـ أظمرضم٤م شمٗمسػمهؿ . ىمٚم٧م: ومٙمٞمػ ًمق أظمرضم٤م شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سم ـ اًمسٚمػ ذم ذًمؽ مم ـ ؾمالم؟ُم    ٚمٞمامن، وحيٞمك سم
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ـ سمـ زيد ذم آقماٜم٤مء سمنمح اًمٖمري٥م وذيمر سمٕمض ذًمؽ قمغم ٟمٓم٤مق وٞمؼ، يمٕماد اًمرمح

اًمِمقاهد، وحيٞمك سمـ ؾماّلم ذم آقماٜم٤مء سماقضمٞمف اًم٘مراءات اعمخاٚمٗم٦م
(1)

، أُم٤م أهؿ ضم٤مٟم٥م 

 .سمٞم٤مٟمف ًمٖمقي ـمرىمقه ومٝمق اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، وؾمٞم٠ميت

شم٘مدم ذم ُمّم٤مدر شمٗمسػمهؿ أن أهمٚماٝمؿ شمقؾمع ومٞمٝم٤م، ٓؾمٞمام اًمٙمٚمال  اإلسرائيليات: -

 إؾمح٤مق. وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن واسمـ

: متٞمز ذم ذًمؽ االستنباط واستخراج المعاني الدقيقة لآليات، وإيراد لطائف التفسير -

ـ ىماٚمٝمؿ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًماٗمسػم، يمام شم٘مدم. ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  اًمذي وم٤مق مجٞمع أىمراٟمف وُم
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اًمقاردة ذم اًمقضمف اًمقضمقه: هل اعمٕم٤مين اعمخاٚمٗم٦م ًمٚمَّٗمظ اًم٘مرآين، واًمٜمٔم٤مئر: أي٤مت 

اًمقاطمد
(2)

قمٚمؿ ُمـ قمٚمقم اًماٗمسػم اعمٝمٛم٦م، سمرز ومٞمف ُم٘م٤مشمؾ سمـ  ، و)اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر(

ل ُمـ أًمّ  ُمسا٘ماًل  ٤ميما٤مسمً ػ ومٞمف ؾمٚمٞمامن اًمذي يم٤من أوَّ
(3)

ذم شمٗمسػمه سمجالء ، وسمرز
(4)

 ،

ويمؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمده قمٞم٤مل قمٚمٞمف ذم هذا اًمٕمٚمؿ، هم٤مي٦م يمؾ ُمٜمٝمؿ آؾمادراك قمٚمٞمف
(5)

 ،

 ٤مع اًما٤مسمٕملمـــومٞمف ُمـ أشما َػ ـــيمام أًمَّ 
(6)

( 659)تلم سمـ واىمد اعمروزي ــــاحلس :
(7) ،  

                                           
 . 488، 1/476، 115/ 6، وُمـ أُمثٚم٦م شمقضمٞمف اًم٘مراءات ذم شمٗمسػمه: 6/65يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػمه  ( 6)

 .669يٜمٔمر: أٟمقاع اًماّمٜمٞمػ اعمإمٚم٘م٦م سماٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ص (1)

د. قماد اهلل ؿمح٤مشم٦م قم٤مم  ُمـ حت٘مٞمؼ (واًمٜمٔم٤مئر إؿما٤مه)سم٤مؾمؿ وىمد ـماع يما٤مسمف . 6/611: اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم ( يٜمٔمر1)

م ُمـ إصدار دار همري٥م سم٤مًم٘م٤مهرة، يمام ـماع 1111م ٟمنم اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙما٤مب سم٤مًم٘م٤مهرة، وأقمٞمد ـمإمف قم٤مم 6975

 وإصدار ُمريمز مجٕم٦م اعم٤مضمد سم٤مإلُم٤مرات. (اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر)، سم٤مؾمؿ م 1116 سماح٘مٞمؼ أ.د. طم٤مشمؿ اًمْم٤مُمـ قم٤مم

 ُمقوٕم٤م ُمـ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر. ٤141مشم٦م حم٘مؼ شمٗمسػمه أطمَم ومٞمف ( شم٘مدم ذم شمرمج٦م ُم٘م٤مشمؾ أن د. قماد اهلل ؿمح4)

 .669ص ،، أٟمقاع اًماّمٜمٞمػ اعمإمٚم٘م٦م سماٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ71-5/69 يٜمٔمر: شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ )ىمسؿ اًمدراؾم٦م( (5)

ُذيمر أن اًمٙمٚمال أًّمػ يما٤مسم٤م ذم اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، ًمٙمـ مل يِماٝمر يمِمٝمرة يما٤مب ُم٘م٤مشمؾ. يٜمٔمر:  أٟمقاع اًماّمٜمٞمػ  (6)

 . 669إمٚم٘م٦م سماٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صاعم

، اعمٗمن، اعمحدث، اًم٘م٤ميض، ًمف شمٗمسػم اًم٘مرآن، واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ، ووضمقه اًم٘مرر ُمقٓهؿ أسمق قمكم (7)

، واًمذي أـمٚمؼ أطمد ُمّم٤مدر اًمثٕمٚمال ذم اًماٗمسػم يما٤مسمف . و6/661اًم٘مرآن. يٜمٔمر: ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي

وىمٞمؾ همػم ذًمؽ، يٜمٔمر:  ،78ػ واًماٞم٤من قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن صيٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م اًمٙمِم قمٚمٞمف )شمٗمسػم اًمقاىمدي(!

 =( يما٤مب ذم اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر166يمذًمؽ ٓسمٜمف قمكم سمـ احلسلم )ت  .1/481ومٝمرؾم٧م ُمّمٜمٗم٤مت اًماٗمسػم 
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(671)ته٤مرون سمـ ُمقؾمك إقمقر و
(1)

، اًمذي أسمرز هذا (111)ت، وحيٞمك سمـ ؾماّلم 

اًمٕمٚمؿ ذم شمٗمسػمه سمّمقرة ضمٚمٞم٦م
(2)

. 

ظهور كتب التفسير الشاملة الجامعة بين المنهجين األثري والنظري  -1
 )االجتهادي(:
، صمؿ ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م طمٞم٨م  ×ٜمذ قمٝمد اًمرؾمقل ٤مد ذم اًماٗمسػم ُمفمٝمر آضماٝم

شمقؾمٕمقا ومٞمف، ويم٤من ٓسمـ قما٤مس إصمر اًمٙماػم ذم ذًمؽ، صمؿ ًماالُمٞمذه ُمـ سمٕمده ذم قمٍم 

اًما٤مسمٕملم يمٛمج٤مهد وقمٙمرُم٦م وؾمٕمٞمد سمـ ضماػم، همػم أن سمٕمض اًما٤مسمٕملم يمره اًماقؾمع ومٞمف، 

ظمّمقص٤م ذم اعمديٜم٦م واًمٙمقوم٦م
(3)

ًمٚمٛمٗمن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أو ، وىمد يم٤من ُيرَوى اًماٗمسػم 

إُم٤م سمٛمٕمٜمك ضمديد أو ختػما ُمـ سملم أىمقال ُمـ ىماٚمف  :وومٞمف ُم٤م هق ُمـ اضماٝم٤مده ،اًما٤مسمٕملم

فمٝمر ُمـ  :وشم٘مٕمدت قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وشماٜمٞمف، صمؿ عم٤م ضم٤مء قمٍم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم

 اًم٘مرآن سم٤مًمٚمٖم٦م ومحس٥م، مم٤م ضمٕمؾ اًمسٚمػ يٜماذون ذًمؽ اًمٓمريؼ، اًمٚمٖمقيلم ُمـ ومنَّ 

يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕمقن، ٟمٔمرا عم٤م أطمدث ذًمؽ ُمـ وماح سم٤مب  ويدقمقن إمم ُم٤م

ًمٚمٛماادقم٦م ًما٠مويؾ اًم٘مرآن طمس٥م أهقائٝمؿ، طماك ضم٤مء اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ومجٛمع سملم 

 أم أن هٜم٤مكاًمٓمري٘مالم، واًمس١مال اعمٓمروح هٜم٤م: هؾ اسمـ ضمرير أّول ُمـ اسمادأ ذًمؽ؟ 

 يماٛمؾ قمغم يديف؟ُمٗم٘مقدة سملم قمٍمه وقمٍم اًمسٚمػ شمٓمقر ومٞمٝم٤م اًماٗمسػم طماك اطمٚم٘م٦م 

إن اًمساٞمؾ ًمإلضم٤مسم٦م قمغم ذًمؽ هق آـمالع قمغم يما٥م اًماٗمسػم اجل٤مُمٕم٦م اعمدوٟم٦م ذم 

                                           
، ومٝمرؾم٧م 619ص اعمرضمع اًمس٤مسمؼيٜمٔمر:  يم٤من أطمد ُمّم٤مدر اًمثٕمٚمال طمٞم٨م أـمٚمؼ قمٚمٞمف )اًمٜمٔم٤مئر(،=

 .6118، 1/6194ُمّمٜمٗم٤مت اًماٗمسػم 

د اهلل اًماٍمي، اًم٘م٤مرئ اًمٜمحقي، يم٤من أول ُمـ ؾمٛمع سم٤مًماٍمة ُمـ وضمقه اًم٘مراءات وأًّمٗمٝم٤م، وشمااع ( أسمق قما6)

.  ويما٤مسمف ُمٓماقع سماح٘مٞمؼ د. طم٤مشمؿ اًمْم٤مُمـ، ويٙم٤مد يٙمقن ٟمسخ٦م 1/148اًمِم٤مذ ُمٜمٝم٤م . يٜمٔمر: هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م 

 .611ُمـ يما٤مب ُم٘م٤مشمؾ ، يٜمٔمر: أٟمقاع اًماّمٜمٞمػ اعمإمٚم٘م٦م سماٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ص

دو أٟمف  أًّمػ يما٤مسمف ذم اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر سمٕمد اًماٗمسػم واؾماٚمف ُمٜمف، إذ ٓ ذيمر  ًمف ذم اًماٗمسػم، إو٤موم٦م إمم أن ُمٕمٔمؿ ويا( 1)

ـ حمٙمؿ اهلقاري  .6/11 ُم٤مدشمف ُمقضمقدة ذم شمٗمسػمه. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم يما٤مب اهلل اًمٕمزيز هلقد سم

 .769/ 1 ( يمسٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ، وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل. يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم1)
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شمٚمؽ اعمدة، وىمد فمٝمر سملم أيديٜم٤م يما٤مسم٤من يم٤مُمالن ًماٗمسػم اًم٘مرآن يٜماٛمٞم٤من ًمٓمري٘م٦م اًمسٚمػ 

ذم إيراد ُم٤م أصمر قمٜمٝمؿ ُمع رء ُمـ اضماٝم٤مد اعمٗمنيـ، مه٤م شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 

 وحيٞمك سمـ ؾماّلم.

وىمد ادقمك سمٕمض اعمٕم٤مسيـ أن حيٞمك سمـ ؾماّلم هق أول ُمـ مجع سملم اعمٜمٝمجلم، 

وأورد أىمقال اًمسٚمػ وٟم٤مىمِمٝم٤م، ورضمح سمٞمٜمٝم٤م، وأقمٛمؾ ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ذم اًم٘مرآن، 

وأٟمف احلٚم٘م٦م اًمقاصٚم٦م اعماٛمٛم٦م سملم قمٍم اًمسٚمػ واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي
(1)

، وزقمٛمقا سم٠من 

ديـ ذًمؽ سمقضمقد رواي٦م ًمٞمحٞمك قمٜمد اسمـ اسمـ ضمرير اـّمٚمع قمغم شمٗمسػم اسمـ ؾماّلم ُم١ميم

ضمرير!
(2)

 واجلقاب قمغم ذًمؽ ُمـ وضمقه: 

أن حيٞمك سمـ ؾماّلم ُُمِ٘مؾُّ ذم سم٤مب اًمؽمضمٞمح واًمٜم٘مد واعمٜم٤مىمِم٦م، يقرده أطمٞم٤مٟم٤م  -6

سم٠مًمٗم٤مظ ُمقضمزة ضمدا شمدل قمغم اظماٞم٤مره ًمٙمـ دون ُمٜم٤مىمِم٦م، وهذا ٓ يٙمٗمك ًمٚمحٙمؿ سم٠مٟمف 

ٜم٤م أن ذًمؽ اعمٜمٝم٩م ُمروي قمّٛمـ ىماٚمف أقمٛمؾ ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم اًماٗمسػم، ظمّمقص٤م إذا قمٚمٛم

ذم ُمس٤مئؾ ُمٜمثقرة، ومٝمذا قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ يٛمثؾ طمٚم٘م٦م ُمٝمٛم٦م ذم شمٓمقر 

                                           
واحل٤مل أن » :46طمٞم٨م ىم٤مل ص (شم٤مريخ اًماٗمسػم ورضم٤مًمف)حمٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر ذم يما٤مسمف  ( ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ6)

احلٚم٘م٦م اًمال ياؿ هب٤م اشمّم٤مل اًمسٚمسٚم٦م وو٤مقم٧م قمـ اًمٙم٤مشمالم اعمحدصملم ذم شم٤مريخ اًماٗمسػم: ُمـ اعمسانمىملم 

ٞمػ شمٓمقر ومٝمؿ اًماٗمسػم قمام يم٤من قمٚمٞمف وهمػم اعمسانمىملم، هل طمٚم٘م٦م أومري٘مٞم٦م شمقٟمسٞم٦م، سم٤مًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ياْمح يم

ذم قمٝمد اسمـ ضمري٩م، إمم ُم٤م أصاح قمٚمٞمف ذم شمٗمسػم اًمٓمؼمي، وياْمح عمـ يم٤من اًمٓمؼمي ُمديٜم٤ًم ًمف سمذًمؽ اعمٜمٝم٩م 

 . وشمإماف ذم ذًمؽ د. هٜمد ؿمٚمال حم٘م٘م٦م شمٗمسػم حيٞمك سمـشذم شمٗمسػمه اًمٕمٔمٞمؿ إصمري اًمٜمٔمري اًمذي درج قمٚمٞمف

 .79، ص(حيٞمك سمـ ؾمالم ذم اًماٗمسػمُمٜمٝم٩م )، وص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م 66-64، 6/61ؾمالم 

، قمـ ؿمٞمخف حمٛمد سمـ قماد اهلل سمـ 417/ 1حيٞمك سمـ ؾماّلم قمٜمد اسمـ ضمرير  ( وردت رواي٦م ياٞمٛم٦م ُمـ رواي٤مت1)

(، ىم٤مل: صمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾماّلم، أن ؿمٕما٦م طمدصمف قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم، قمـ اًمزهري، 168قماد احلٙمؿ اعمٍمي )ت

ًمٚمٛماٛماع إذا مل جيد اهلدي ومل يّمؿ  × رظمص رؾمقل اهلل» قمـ ؾم٤ممل سمـ قماد اهلل سمـ قمٛمر، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل:

وهل رواي٦م ُمرومققم٦م ذم ُمس٠مًم٦م وم٘مٝمٞم٦م شمٜمدرج وٛمـ ش. طماك وم٤مشماف أي٤مم اًمٕمنم، أن يّمقم أي٤مم اًمانميؼ ُمٙم٤مهن٤م

ُمروي٤مت احلدي٨م اًمال ياٜم٤مىمٚمٝم٤م اعمحدصمقن يمام ئمٝمر ُمـ إؾمٜم٤مده٤م، ومال قمالىم٦م هل٤م سم٤مًماٗمسػم اعما٤مذ، وٓ دًٓم٦م 

. يٜمٔمر أيْم٤م : ُم٘م٤مٓت ذم 6/66قف اسمـ ضمرير قمغم شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم، يمام ادقم٧م حم٘م٘ماف ومٞمٝم٤م قمغم وىم

 .188قمٚمقم اًم٘مرآن وأصقل اًماٗمسػم ص 
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اًماٗمسػم، وُمـ شمااع سمٕمض ُم٤م روي قمٜمف ًمقضمد ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ، ومٕمغم ؾماٞمؾ اعمث٤مل 

اًمٕمٚمامء ي٘مقًمقن ومٞمف ىمقٓن: ُمٜمٝمؿ  »، ىم٤مل:  ﴾ڃ   چ  چ  ﴿ شمٗمسػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

: ىَمؾَّ ُمٞم٧ٌم يٛمقت إٓ اًماٗم٧م  وىم٤مل آظمرون أظمرة سمس٤مق اًمدٟمٞم٤م، ي٘مقل: ؾم٤مق ُمـ

چ   ﴿ إطمدى ؾم٤مىمٞمف سم٤مٕظمرى. ىم٤مل اسمـ زيد: همػم أٟم٤م ٓ ٟمِمؽ أهن٤م ؾم٤مق أظمرة، وىمرأ:

ىم٤مل: عم٤م اًماٗم٧م أظمرة سم٤مًمدٟمٞم٤م، يم٤من اعمس٤مق إمم اهلل، ىم٤مل: وهق  ﴾ڇ ڇ ڇ

شأيمثر ىمقل ُمـ ي٘مقل ذًمؽ 
(1)

  . 

ىمقال ويٜم٤مىمش ويرضمح سم٘مقاقمد واوح٦م، وهذا يٜم٘مض ُم٤م وم٤مسمـ زيد هٜم٤م يٜمٔمر ذم إ

ادقمل سم٠من حيٞمك سمـ ؾماّلم أّول ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ، وٓ يإمد أن يٙمقن اؾماٗم٤مد ُمـ اسمـ زيد 

 أصمٜم٤مء شماٚمٛمذه قمغم يديف سم٤معمديٜم٦م، واهلل أقمٚمؿ.

أن ُمٛمؾ ُم٤م ذم شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم ُمـ ُمٜمٝم٩م اًماٗمسػم اًمٚمُّٖمقي وإقمامل  -1

وقمٚمقُمٝم٤م ُمإمٚمؼ سماٞم٤من إؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م ُمـ شمقوٞمح اعمٗمردات، ىمقاقمد اًمٚمُّٖم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م 

وُمٕم٤مين احلروف ، واًما٘مديؿ واًما٠مظمػم، وسمٞم٤من ُمٕم٤مين آؾماٗمٝم٤مم
(2)

، وُمثؾ هذا ُمٜمثقر 

ذم شمٗمسػم ُمـ شم٘مدُمف أيْم٤م، وإن يم٤من ُمـ متّٞمز ذم هذا اًما٤مب ومٝمق ذم يمثرة شمقضمٞمف 

دظمٚمٝم٤م اسمـ ؾماّلم ذم اًم٘مراءات، أُم٤م دقمقى حم٘م٘م٦م شمٗمسػمه أن ُمـ اًمٕمٜم٤مس اًمال أ

اًماٗمسػم: آهاامم سم٤مإلقمراب وشمٕمٚمٞمٚمف
(3)

: ومٚمؿ أىمػ قمغم ذًمؽ ذم اعمٓماقع ُمـ شمٗمسػمه، 

 إقمراهب٤م طمٞم٨م طم٤موًم٧م شمااع أي٤مت اعمِمٙمٚم٦م ذم اإلقمراب ومٚمؿ أضمده يآمرق إزم
(4)

 ،

يمذًمؽ مل ياٛمٞمز اسمـ ؾماّلم سمذيمر اًمِمقاهد اًمٚمٖمقي٦م ُمع أٟمف ضم٤مٟم٥م ُمِمٝمقر قمٜمد ُمـ 

ىماٚمف
(5)

ٜم٘مض اجلزم سم٠من اسمـ ؾماّلم أول ُمـ أدظمؾ ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ذم ، يمؾ ذًمؽ ي

                                           
 .568/ 11( أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمسػمه 6)

 .176-159، ص(ُمٜمٝم٩م حيٞمك سمـ ؾمالم ذم اًماٗمسػم)( يٜمٔمر ذًمؽ ذم رؾم٤مًم٦م 1)

 . 6/65( يٜمٔمر : شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم 1)

ـ ؾمالم قازيٜمٔمر ُم (4) ـ ضمرير ذم هذا اجل٤مٟم٥م: رؾم٤مًم٦م ٟم٦م سملم شمٗمسػمي اسم ـ ؾمالم ذم اًماٗمسػم)واسم  .548، ص(ُمٜمٝم٩م حيٞمك سم

 .547يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص (5)
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 اًماٗمسػم، ومجع سملم اعمٜمٝمجلم إصمري واًمٚمٖمقي. 

يمذًمؽ ٓ يّمح اجلزم سم٤مـمالع اسمـ ضمرير قمغم شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم عمجرد  -1

اطماامل سمٕمٞمد، صمؿ إن اًمقاىمع يدل قمغم أن ؿمٝمرة شمٗمسػم اسمـ ؾماّلم يم٤مٟم٧م حمدودة اًمزُم٤من 

د ومٚمؿ ياج٤موز اعمٖمرب وإٟمدًمس ظمالل اًم٘مرٟملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع: ًمذا مل ُيٗمِ واعمٙم٤من، 

ُمٜمف اعمِم٤مرىم٦م اعما٘مدُمقن ًمٕمدم اـمالقمٝمؿ قمٚمٞمف، ويإمد شمقاـم١مهؿ قمغم إمه٤مًمف ُمع 

اـمالقمٝمؿ قمٚمٞمف، وئمٝمر أن وصقًمف إمم اعمنمق يم٤من ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس سمٕمد أن ظما٧م 

ووم٘مدت ٟمسخف اًمٙم٤مُمٚم٦م ،ؿمٝمرشمف
(1)

. 

أيديٜم٤م شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وومٞمف رء يمثػم ُمـ اًمٜمٔمر هذا وىمد فمٝمر سملم 

وآضماٝم٤مد إو٤موم٦م إمم ذيمر ُمروي٤مت ُمـ ىماٚمف،  وقمغم يديف ٟمِم٠م قمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر 

اًمذي يم٤من سم٤مرزا ذم شمٗمسػمه، سمؾ أًمَّػ ومٞمف يما٤مسم٤م ُمسا٘مال يمام شم٘مدم، وىمد اؾماٗم٤مد ُمٜمف حيٞمك 

سمـ ؾماّلم ذم يما٤مسمف قمـ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر
(2)

ٕمد أٟمف أيْم٤م اؾماٗم٤مد ُمـ يما٤مب ، ومال يا

ُم٘م٤مشمؾ ذم اًماٗمسػم، ورسمام شماٚمٛمذ قمٚمٞمف، ٓ ؾمٞمام أن ُم٘م٤مشمال ىم٣م آظمر طمٞم٤مشمف سم٤مًماٍمة 

طمٞم٨م ٟمِم٠م اسمـ ؾماّلم، وحتا٤مج اعمس٠مًم٦م إمم اؾما٘مراء شم٤مم ًماٗمسػمهيام وإضمراء دراؾم٦م 

 ٟم٦م سمٞمٜمٝمام ًمٜمخرج سمٜما٤مئ٩م ُمٝمٛم٦م دمكم ًمٜم٤م هذا إُمر سمِمٙمؾ أدق.قازُم

جلزم  سم٠من حيٞمك سمـ ؾماّلم أّول ُمـ أٟمِم٠م هذه اًمٓمري٘م٦م ًمٞمس ذم مم٤م شم٘مدم ياْمح أن ا

ؾ ًَمْاٜم٦ًَم ذم سمٜم٤مئٝم٤م طماك ايماامهل٤م قمغم يد اسمـ ضمرير.   -سمال ؿمؽ -حمٚمِّف، وًمٙمٜمف   ُيِمٙمِّ

صمؿ إن هٜم٤م ُمس٠مًم٦م ضمديرة سم٤مًماح٨م، وهل أٟمف مل يقضمد ُم٤م سملم قمٍم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم 

ُمـ يم٤من ًمف  -أو اًمث٤مًم٨م سمٕمدهؿاًمذي يٛمثؾ اجلٞمؾ اًمث٤مين -وقمٍم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

اضماٝم٤مد سم٤مرز ذم اًماٗمسػم يمام يم٤من احل٤مل ذم اًمٓما٘م٤مت اًمثالث اًمس٤مسم٘م٦م
(3)

، ومام ؾما٥م  

 ذًمؽ؟ وأيـ احلٚم٘م٦م اعماٛمٛم٦م سمٞمٜمٝمام ؟

                                           
 .659-658( يراضمع ُم٤م شم٘مدم ص 6)

ـ ظمالل اعم( ذيمر ذًم1)  .611اًم٘مرآن ص أٟمقع اًماّمٜمٞمػ اعمإمٚم٘م٦م سماٗمسػمٟم٦م سملم يما٤مسمٞمٝمام، يٜمٔمر :  قازؽ د. ُمس٤مقمد اًمٓمٞم٤مر ُم

 ( ومٗمٞمٝم٤م يمالم ٟمٗمٞمس ُمإمٚمؼ سم٤معمس٠مًم٦م.1، طم٤مؿمٞم٦م )58يٜمٔمر: اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص( 1)
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جي٤مب سم٠من ؾما٥م ذًمؽ ًمٕمّٚمف ُم٤م اؾماجد ُمـ إىمح٤مم قمٚمقم إُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م يمٕمٚمؿ 

ذم ومٝمؿ ٟمّمقص اًمنمع ، وإقمامل  -ظمّمقص٤م اعمٕمازًم٦م-اًمٙمالم ُمـ ىماؾ أهؾ إهقاء 

قم٘مقهلؿ اعمجردة ذم آؾمادٓل هب٤م، واخت٤مذه٤م أؾم٤مؾم٤م ذم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ صمؿ زّم 

ٚمقصقل إمم احلؼ، وشمٕم٤مًمٞمٝمؿ قمغم أقمٜم٤مىمٝم٤م وومؼ أهقائٝمؿ، وادقم٤مئٝمؿ أن ذًمؽ اًمساٞمؾ  ًم

ُمـ مل ُيٚمِّؿ هب٤م، هذا إو٤موم٦م إمم فمٝمقر قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وشم٘مٕمٞمد أصقهل٤م وشمدويـ أًمٗم٤مفمٝم٤م 

سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمقاؾمٕم٦م اًمذي يم٤من إقمامهل٤م ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ؾمالطم٤م ذا طمديـ
(1)

، طمٞم٨م 

هقاء ؾ، وم٤مؾماٖمٚمف أهؾ إٓمِ اْ وُمُ  ؼ  أصاح٧م هنا٤م يإم٤موره اجلٛمٞمع، وُمٝمٞمٕم٤م يِرْدُه يمؾ حُمِ 

وضمٕمٚمقه ُمٓمٞم٦م ًما٠ميٞمد دقمقاهؿ وُمٕما٘مداهتؿ اًمٗم٤مؾمدة، واختذوه ـمري٘م٤م إمم آٟمحراف 

سم٤مًماٗمسػم، ومٔمٝمر ُمٜمٝمؿ ًمٖمقيقن أًمَّٗمقا ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ُمٜماٍميـ ًمادقمٝمؿ، ُمثؾ ىمٓمرب 

 (. 165ت(، وإظمٗمش إوؾمط )ؾمٕمٞمد سمـ ُمسٕمدة 116ت)حمٛمد سمـ اعمساٜمػم 

اجلٞمؾ ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمـ اًماٗمسػم  يمؾ ذًمؽ رسمام يم٤من ؾماا٤م يم٤مومٞم٤م ذم إطمج٤مم ذًمؽ

آضماٝم٤مدي واىماّم٤مرهؿ قمغم ٟم٘مؾ شمٗمسػم اًمسٚمػ ىماٚمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم 

ا هلذا اًما٤مب، اًمذي وًم٩م ُمٜمف اعماادقم٦م ، ومٚمٕمؾ  وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ، ورواياف وشمدويٜمف، وذًمؽ ؾمدًّ

أقمالم اًمسٚمػ يقُمئذ أرادوا أن يٕمقدوا سم٤مًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل إمم اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمٙما٤مب 

ُمـ ظمالل وَمْٝمؿ ُمـ ٟمزل ومٞمٝمؿ اًم٘مرآن وأشما٤مقمٝمؿ، وذم هذا رد قمغم اعمٕم٤مين اًمٗم٤مؾمدة  اهلل

واًما٠مويالت اًمْم٤مًم٦م اًمال أطمدصمٝم٤م اعماادقم٦م ذم  شمٗمسػم يما٤مب اهلل، وُمـ هٜم٤م ٓ شمٙم٤مد دمد 

ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ُمٗمنا ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م أًّمػ شمٗمسػما اضماٝم٤مدي٤م، وذم اعم٘م٤مسمؾ دمد 

ٜمٞمػ ضمقاُمع شمٜم٘مؾ اعم٠مصمقر قمـ اًمسٚمػ ذم اًماٗمسػم، قمنمات ُمـ ؿم٤مرك ذم اًماٗمسػم سماّم

، وقماد سمـ (146)ت، وأمحد سمـ طمٜماؾ(166)ت، واًمٗمري٤ميب (166)تيمٕماد اًمرزاق 

، وإسمراهٞمؿ احلريب (179)ت، واسمـ ُم٤مضمف (176)توسم٘مل سمـ خمٚمد  ،(149)تمحٞمد

 ، وهمػمهؿ. (185)ت

                                           
 .677يٜمٔمر: اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص (6)
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دون وىمد روي٧م قمـ سمٕمْمٝمؿ  قما٤مرات شمقطمل سمٙمراهاٝمؿ آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم  

اء رضمال  »، يم٘مقل اإلُم٤مم أمحد قمـ اًمٗمراء : اًمرضمقع ٕىمقال اًمسٚمػ يمٜم٧م أطْمَس٥م اًمٗمرَّ

شطماك رأي٧م يما٤مسمف ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ص٤محل٤ًم
(1)

 كأٟمف أشم (115)ت. وُم٤م روي قمـ اجلرُمل

 ُمـ يما٤مسمف  (119)تقماٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك ٤مأسم
ٍ
قمّٛمـ »ًمف: )ُم٤مز اًم٘مرآن( وم٘م٤مل سمٌمء

]أي ُمٗمني  ن هذا شمٗمسػٌم ظمالف شمٗمسػم اًمٗم٘مٝم٤مءأظمذت هذا ي٤م أسم٤م قماٞمدة، وم٢م

هذا شمٗمسػم إقمراب اًماّقاًملم قمغم أقم٘م٤مهبؿ، وم٢من ؿمئ٧م ومخذ وإن »وم٘م٤مل:  ش اًمسٚمػ[؟

عم٤م وىمػ قمغم يما٤مب أيب قماٞمدة  (167)توُمثٚمف ُم٤م روي أن إصٛمٕمل ،ش ؿمئ٧م ومذر!

 (155)ت، ويمذًمؽ أسمق طم٤مشمؿ اًمسجسا٤مين شاًم٘مرآن سمرأيف! يٗمنِّ »قم٤مسمف قمٚمٞمف وىم٤مل: 

شأظمٓم٠م وومّن اًم٘مرآن قمغم همػم ُم٤م يٜماٖمل»اًمذي ىم٤مل قمٜمف: 
(2)

. 

وفمٚم٧م هذه ـمري٘م٦م ُمٗمني أهؾ اًمسٜم٦م طماك سمرز إُم٤مم اعمٗمنيـ حمٛمد سمـ ضمرير 

ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م وم٤مٟماٝم٩م هنج٤م ضمديدا، جيٛمع سملم اعمٜمٝم٩م  (161)تاًمٓمؼمي 

ـ سم٤مقماامد أىمقال ػ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م ذم سمٞم٤من ُمٕم٤مين أي٤مت: ًمٙمفمِّ اًمٜم٘مكم وآضماٝم٤مدي، ويقَ 

اًمسٚمػ أؾم٤مؾم٤م، واخت٤مذه٤م طم٤ميمام قمغم أىمقال اًمٚمٖمقيلم واضماٝم٤مدات اعما٠مظمريـ، ويم٤من 

هذا اعمٜمٝم٩م ُمرطمٚم٦م ضمديدة ذم اًماٗمسػم، شمٓمٚمَّاٝم٤م مت٤مدي أهؾ إهقاء ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن 

ُمٕماٛمديـ قمغم ؾمٕم٦م اًمٚمٖم٦م، سمؾ وإطمداصمٝمؿ عمٕم٤من ًمٖمقي٦م َُمقًمَّدة، ٓ أصؾ هل٤م ذم ُمٜمٓمؼ 

هؿ ٕىمقال اًمسٚمػ، واٟما٘م٤مصٝمؿ ُمـ ؿم٠مهن٤م، أٟما٩م ذًمؽ ٟمزقم٦م همرور اًمٕمرب، ُمع ٟماذ

أيمسااٝمؿ ادقم٤مًء أن آًم٦م اًما٠مويؾ وىْمٌػ قمٚمٞمٝمؿ، ٓ حُيِسـ همػُمهؿ أن يإم٤مـم٤مه٤م، مم٤م 

                                           
ې  ى   ﴿ ، ذيمر ذًمؽ ذم ُمٕمرض شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:66/655يٜمٔمر: ُمٛمقع وما٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )اًماٗمسػم(  (6)

 أي٦م : ذيمر إن ٟمٗمٕم٧م اًمذيمرى وإن مل شمٜمٗمع . أن ُمٕمٜمك -وُمـ شمإمف -طمٞم٨م أورد ىمقل اًمٗمراء  ﴾  ى  ائ

وهذا اًمذي ىم٤مًمقه ًمف ُمٕمٜمك صحٞمح، وهق ىمقل اًمَٗمّراء وأُمث٤مًمف، ًمٙمـ مل ي٘مٚمف »صمؿ سمٕمد ٟم٘مده هلذا اًماٗمسػم ىم٤مل: 

أطمد ُمـ ُمٗمني اًمسٚمػ: وهلذا يم٤من أمحد سمـ طمٜماؾ يٜمٙمر قمغم اًمٗمراء وأُمث٤مًمف ُم٤م يٜمٙمره، وي٘مقل: يمٜم٧م 

اء رضمال ص٤محل٤ًم  .شطماك رأي٧م يما٤مسمف ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن أطْمَس٥م اًمٗمرَّ

 .417/ 6شم٤مريخ إدب اًمٕمريب عمّمٓمٗمك ص٤مدق ًمراومٕمل ، 686ـما٘م٤مت اًمٜمحقيلم واًمٚمٖمقيلم ص( يٜمٔمر: 1)
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أوضم٥م قمغم أهؾ اًمسٜم٦م رضورة ـَمْرق ُمٜمٝمجٝمؿ، واؾمادقمك اجلٛمع سملم اًمٓمري٘ملم 

ومْمح ويمِمػ ُمٖم٤مًمٓم٤مهتؿ، و اًمٕم٘مكم ًمٜمٍمة ُمذه٥م اًمسٚمػ ُمـ ضمٝم٦م،اًمٜم٘مكم و

شمٚماٞمس٤مهتؿ قمغم اًمٕم٤مُم٦م ُمادصمريـ سمٗمٜمقن اًمٚمٖم٦م، وقمٚمؿ اًمٙمالم = ُمـ ضمٝم٦م أظمرى
(1)

، وٓ 

ؿمؽ أن هذا ُمٜمٝم٩م ؾمديد ذم اًمرد قمغم اعمآمٚملم ُمـ ظمالل قمٚمقُمٝمؿ اًماك شمرومٕمقا هب٤م، 

وادقمقا أن يمامل اًمٕمٚمؿ ٓ ياؿ إٓ سم٤مُمآم٤مئٝم٤م
(2)

 ، واهلل أقمٚمؿ.

 باب قلة المروي عنهمالمطلب الثاني: مقدار تفسير أتباع التابعين وأس
شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أىمؾ شمٗمسػم ـما٘م٤مت اًمسٚمػ اًمثالث ٟم٘مال قمٜمد أئٛم٦م اًماٗمسػم

(3)
، 

هذا رهمؿ ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ شمقؾمع اًماٗمسػم ذم قمٝمدهؿ وؿمٛمقًمف جلٛمٞمع آي٤مت اًم٘مرآن 

وؾمقره، وشمقؾمع ذم ُمّم٤مدره، إو٤موم٦م إمم فمٝمقر قمٚمقم ضمديدة ومٞمف، يمؾ ذًمؽ يساٚمزم 

ومام إؾما٤مب اًمال ضمٕمٚماف أىمؾ  ؼم قمٜمد اعمٗمنيـ!أن يٙمقن ُم٘مدار شمٗمسػمهؿ أيم

 اًمٓما٘م٤مت اًمثالث؟ يٛمٙمٜمٜم٤م إمج٤مل ذًمؽ ومٞمام يكم:

ىمٚم٦م قمدد اعمٗمنيـ اعمجاٝمديـ ُمٜمٝمؿ ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم -6
(4)

، وشمقضمف 

 أهمٚماٝمؿ إمم ُمرد ٟم٘مؾ شمٗمسػم ُمـ ىماٚمٝمؿ.

 سم٤معمٙمثريـ ُمٜمٝمؿ اًمذيـ -ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م -قمدم اقماداد أئٛم٦م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم -1

روي٧م هلؿ شمٗم٤مؾمػم يم٤مُمٚم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ٔي٤مت اًم٘مرآن، إُم٤م سمسا٥م اهت٤مُمٝمؿ سم٤مًمٙمذب ذم 

                                           
 .11يٜمٔمر ذم ذًمؽ : اًماٗمسػم ورضم٤مًمف عمحٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر ص (6)

 .111يٜمٔمر ذم ذًمؽ: وم٘مف اًمرد قمغم اعمخ٤مًمػ ص  (1)

% ُمـ شمٗمسػم اًمسٚمػ قمٜمد 64اخلْمػمي ؿمٙمؾ شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُم٤م ٟمسااف  ( ومٗمل إطمّم٤مء د. حمٛمد قماد اهلل1)

(. وٓ ؿمؽ أن 88)اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ص%  قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ، 61اسمـ ضمرير، و 

 هذه اًمٜمسا٦م ؾمإمٚمق يمثػما ًمق أدظمؾ وٛمٜمٝم٤م شمٗمسػم اًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ وحيٞمك سمـ ؾمالم.

صح٤ميب،  وقمٜمد اسمـ  668 اخلْمػمي رواي٤مت اًماٗمسػم اعمقىمقوم٦م قمٜمد اسمـ ضمرير قمـ أطمَم د. حمٛمد قماد اهلل (4)

قمٜمد  64قمٜمد اسمـ ضمرير، و  61صح٤مسمٞم٤م ، وُمـ اًما٤مسمٕملم  61صح٤ميب ،  اعمٙمثرون ُمٜمٝمؿ  619أيب طم٤مشمؿ قمـ 

 اسمـ قمٜمد يمؾ ُمٜمٝمام،  يٜمٔمر: اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم  11اسمـ أيب طم٤مشمؿ، أُم٤م قمٜمد أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وم٘مد سمٚمٖمقا طمدود  

 .89، 88، 79، 78، 68ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ: ص 
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اًمرواي٦م واٟماح٤مل اعمذاه٥م اًمٗم٤مؾمدة يم٤مًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، أو ٕؾما٤مب أظمرى 

 يمٞمحٞمك سمـ ؾماّلم.

قمدم شمٗمرغ يما٤مر صم٘م٤مهتؿ ًمٚماٗمسػم وُمِم٤مريماٝمؿ ذم ُمٕمٔمؿ قمٚمقم اًمنميٕم٦م طماك  -1

ضمٚمٞم٤م ذم اًمسٗمٞم٤مٟملم، صمؿ ذم اسمـ ضمري٩م واسمـ  يم٤مٟمقا رؤوؾم٤م ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م، وئمٝمر هذا

إؾمح٤مق، وم٘مد يم٤مٟمقا ُمـ اعمٙمثريـ ذم احلدي٨م ممـ شمدور قمٚمٞمٝمؿ ُمروي٤مشمف، وًمٕمؾ ؾمٗمٞم٤من 

اًمثقري ُمث٤مل ضمكم ذم ذًمؽ وم٘مد يم٤من رأؾم٤م ذم احلدي٨م واًمٗم٘مف واًماٗمسػم وأًّمػ ذم يمؾ 

ُمٜمٝم٤م، ويم٤من ًمف ُمذه٥م وم٘مٝمل ُمٕمروف، ومال ؿمؽ أن اًما٘مٚم٥م ذم ُمثؾ هذه اًمٕمٚمقم 

يف، ئمٝمر ذًمؽ سمقوقح اؾماٗمراغ اجلٝمد ذم أطمده٤م ي٘مقِّ وٕمػ اإلٟما٤مج اًماٗمسػمي، يْم

 ذم ُمثؾ ُم٤مهد ُمـ اًما٤مسمٕملم، وُم٘م٤مشمؾ وقماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ُمـ أشما٤مقمٝمؿ.

ىمد يٙمقن ًمٚمٛمٜمٝم٩م اعمااع قمٜمد سمٕمْمٝمؿ أصمر ذم ىمٚم٦م شمٗمسػمه، ومٝمذا ؾمٗمٞم٤من  -4

سمرأيف سمؾ ياَّاع اًمّمح٤مسم٦م اًمثقري يم٤من ُمـ ُمٜمٝمجف ذم اًماٗمسػم أٟمف ٓ ي٘مقل ذم اًم٘مرآن 

واًما٤مسمٕملم، وٓ يٗمن ُمـ اًم٘مرآن إٓ ُم٤م أؿمٙمؾ ، ويمذا ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م اًمذي يم٤من ُمع 

أيمػ اًمٜم٤مس قمـ اًمٗماٞم٤م ؾمٕم٦م قمٚمٛمف
(1)

. 

هذا ُم٘مدار شمٗمسػمهؿ ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م وأؾما٤مب ىمٚم٦م اعمروي قمٜمٝمؿ، أُم٤م ُم٘مدار 

 يمثػم ُمٜمٝمؿ، وذم شمٗمسػم يمؾ ُمٜمٝمؿ وٟمسااف، ومرسمام يّمٕم٥م حتديده ٟمٔمرا ًمٗم٘مدان شمٗم٤مؾمػم

اعم٘م٤مسمؾ ىمٚم٦م رواي٦م شمٗمسػمهؿ قمٜمد اعمٗمنيـ، ًمٙمـ ُمـ ظمالل اعمٕمٓمٞم٤مت اعماحّمٚم٦م قمام 

ُم٤م ومٞمف ُمـ أىمقاهلؿ، وُم٤م ٟم٘مؾ ُمـ شمٗمرغ  ؿ وُم٘مدارروي ُمـ طمجؿ شمٗمسػم سمٕمْمٝم

سمٕمْمٝمؿ ًمٚماٗمسػم وؿمٝمرهتؿ سمف، يمذًمؽ ُم٤م وصٚمٜم٤م ُمـ شمٗم٤مؾمػم سمٕمْمٝمؿ، إو٤موم٦م عم٘مدار 

ُمروي٤مت سمٕمْمٝمؿ قمٜمد اعمٗمنيـ
(2)

يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل أن اعمٙمثريـ ُمٜمٝمؿ ذم اًماٗمسػم  = 

                                           
 .458/  8( يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

ُمـ ذًمؽ ُم٤م أورده د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ُمـ أن أيمثر إشما٤مع شمٗمسػما قمٜمد اسمـ ضمرير هق قماد اًمرمحـ سمـ  (1)

 =شمؿ وم٘مد ضم٤مؤوا قمغمزيد سمـ أؾمٚمؿ، صمؿ اسمـ ضمري٩م صمؿ اسمـ إؾمح٤مق صمؿ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، أُم٤م قمٜمد اسمـ أيب طم٤م
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آضماٝم٤مدي هؿ: اًمٙمٚمال
(1)

، وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن
(2)

، وقماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، 

وحيٞمك سمـ ؾماّلم
(3)

، صمؿ ي٠ميت ذم اعمرشما٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من، واسمـ ضمري٩م، واسمـ 

 إؾمح٤مق، صمؿ اعُمِ٘مّٚمقن وهؿ اًمسٗمٞم٤مٟم٤من.

 التابعين  أتباع بعض يرتفس مآرخذ علىالمطلب الثالث: 
ٓ ؿمؽ أن شمٗمسػم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم يِمٙمؾ طمٚم٘م٦م وصؾ ُمٝمٛم٦م سملم شمٗمسػم اًمسٚمػ 

وُمـ سمٕمدهؿ وم٘مد سمدأ شمٓمقر اًماٗمسػم وشمقؾمع ودظمٚمف قمٜم٤مس ضمديدة، وىمد أصّمر ذًمؽ ذم 

اعمٗمنيـ سمٕمدهؿ ووماح اًما٤مب قمغم ُمٍماقمٞمف عمقاصٚم٦م ذًمؽ اًمآمقر طماك وصؾ إمم ُم٤م 

 هق قمٚمٞمف ًمدى اعما٠مظمريـ.

ٓ شمسع هذه اًمٕمج٤مًم٦م ٓؾماخالص ُم٤م ًماٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُمـ أصمر قمغم ُمـ و

سمٕمدهؿ ، وًمٙمـ يٛمٙمـ اًم٘مقل إن يمؾ ُم٤م ُذيمر ُمـ ُمزاي٤م وظمّم٤مئص ذم اعمٓمٚم٥م اًمس٤مسمؼ 

 شمٗمسػم ٤مسمؾ هٜم٤مك ُمآظمذ قمغمـٛم٘مـل اًمـوومرهؿ، ـ٤ميب ًماٗمسٞمـجـ٤مٟم٥م اإليـجـيٛمثؾ اًم

 أمهٝم٤م:  ، ٝمؿسمٕمْم

قمـ شمٗمسػم اًمسٚمػ اًمذي أدى إمم اًماقؾمع ذم اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي سمٕمٞمدا  -6

 آٟمحراف ذم اًماٗمسػم، وهق ُم٠مظمذ قمغم اًمٚمٖمقيلم ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ظم٤مص٦م.

 اًماقؾمع ذم رواي٦م اإلهائٞمٚمٞم٤مت. -1

                                           
اًمؽمشمٞم٥م: ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من، صمؿ اسمـ إؾمح٤مق، صمؿ قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، صمؿ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، صمؿ اسمـ =

. وٓ خيٗمك أن اًمٙمٚمال )سمام قمرف ُمـ 88ضمري٩م. يٜمٔمر: اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ص

 ٜمد اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ.شمٗمسػم(، وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، وحيٞمك سمـ ؾماّلم مل يرد شمٗمسػمهؿ قم

ُمـ اًمذيـ ومنوا اًم٘مرآن ذم اعم٤مئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وُمـ  شم٘مدم ُم٤م ُذيمر أٟمف ًمٞمس ٕطمد شمٗمسػم أـمقل وٓ أؿماع ُمٜمف، (6)

 .64/448قهلؿ، ويٜمٔمر: شم٤مريخ اإلؾمالم ؾمقى ىماًمذيـ ًمٞمس ذم شمٗمسػمهؿ 

 وشمٗمسػمه سملم أيديٜم٤م ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ اًم٘مرآن. (1)

 يديٜم٤م  وهق ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ أي٤مت.ٟمّمػ شمٗمسػمه شم٘مريا٤م سملم أو (1)
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 قمٜمدفمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م طمذف إؾم٤مٟمٞمد وٟم٘مؾ إىمقال دون قمزو ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م،   -1

ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن
(1)

 إمم وماح سم٤مب آٟمحراف ذم اًماٗمسػم، ىم٤مل ذًمؽ أّدى وىمد ،

صمؿ أًّمػ  »أن ذيمر ـما٘م٤مت ُمٗمني اًمسٚمػ وَٟمَ٘مَٚم٦م شمٗمسػمهؿ اعمسٜمديـ:  اًمسٞمقـمل سمٕمد

ذم اًماٗمسػم ظمالئؼ وم٤مظماٍموا إؾم٤مٟمٞمد، وٟم٘مٚمقا إىمقال سمؽما، ومدظمؾ ُمـ هٜم٤م 

اًمدظمٞمؾ، واًمااس اًمّمحٞمح سم٤مًمٕمٚمٞمؾ، صمؿ ص٤مر يمؾ ُمـ يسٜمح ًمف ىمقل يقرده، وُمـ 

ء سمٕمده فم٤مّٟم٤م أن ًمف أصال، همػم خيٓمر سما٤مًمف رء يٕماٛمده، صمؿ يٜم٘مؾ ذًمؽ قمٜمف ُمـ جيل

ُمٚماٗم٧م إمم حترير ُم٤م ورد قمـ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، وُمـ يرضمع إًمٞمٝمؿ ذم اًماٗمسػم، طماك 

ٟمحق قمنمة   ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ﴿رأي٧م ُمـ طمٙمك ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

أىمقال، وشمٗمسػمه٤م سم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى هق اًمقارد قمـ اًمٜمال ومجٞمع اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم 

شقمٚمؿ ذم ذًمؽ اظماالوم٤م سملم اعمٗمنيـاسمـ أيب طم٤مشمؿ: ٓ أوأشما٤مقمٝمؿ، طماك ىم٤مل 
(2)

. 

 

 

                           

                                           
 .671 -671، 671وىمد ُم٣م سمٞم٤من شمٚمؽ اعمآظمذ سمام يٖمٜمل قمـ إقم٤مدشمف، يٜمٔمر: ص  (6)

 .6/1141( اإلشم٘م٤من 1)
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 الخاتـمة
سمٕمد هذا اًمآمقاف ُمع اًمدرة اخل٤ممت٦م ًمٕم٘مد شمٗمسػم اًمسٚمػ: ٟمّمؾ إمم ظم٤ممت٦م هذه    

إسمراز  ذم ظمالهل٤م  قمز وضمؾ أن أيمقن ىمد ُوومِّ٘م٧ماًمال أؾم٠مل اهلل :اًمدراؾم٦م اعماقاوٕم٦م

 وأوضمز أسمرز  ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف ُمـ ٟما٤مئ٩م ومٞمام يكم:  .اًما٤مسمٕملم، وذيمر ُمٕم٤معمف شمٗمسػم أشما٤مع

ريؼ متٞمز قمٍم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم سمقضمقد ـمري٘ملم رئٞمسلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن: ـم -6

وىمد اٟماٝم٩م أهؾ إصمر ُمٜمٝمجلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن:  أهؾ إصمر، وـمريؼ أهؾ اًمٚمٖم٦م،

 .واًمدراي٦مآىماّم٤مر قمغم اًمرواي٦م واًمٜم٘مؾ، واجلٛمع سملم اًمرواي٦م 

سمرز ذم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم قمدد ُمـ اعمجاٝمديـ ذم اًماٗمسػم قمغم ُمٜمٝم٩م اًمسٚمػ، ُمـ  -1

، وُم٘م٤مشمؾ (651)ت، وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن (646)تأؿمٝمرهؿ: حمٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمال 

، (651)ت، وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق (651)ت، وقماداعمٚمؽ سمـ ضمري٩م (651)تسمـ طمٞم٤من 

، وؾمٗمٞم٤من سمـ (681)ت أؾمٚمؿ وقماداًمرمحـ سمـ زيد سمـ ،(666)توؾمٗمٞم٤من اًمثقري 

 .(111)ت، وحيٞمك سمـ ؾماّلم  (698)تقمٞمٞمٜم٦م 

شمٗم٤موشم٧م ُمٜمزًم٦م ه١مٓء إقمالم ذم اًمرواي٦م، ومٛمٜمٝمؿ اعماٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف وإُم٤مُماف  -1

يم٤مًمسٗمٞم٤مٟملم، وُمٜمٝمؿ ُمـ طمٙمؿ سمْمٕمٗمف يم٤مسمـ زيد واسمـ ؾماّلم، وُمٜمٝمؿ ُمـ اهتؿ 

مم قمدم اـمراح سم٤مًمٙمذب يم٤مًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، وُمع ُم٤م ُذيمر قمٜمٝمام وم٤مَٕوْ 

شمٗمسػممه٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، سمؾ يروى آضماٝم٤مدي ُمٜمف، ويساٗم٤مد ُمـ أىمقاهلؿ ذم اًماٗمسػم ُم٤ممل 

اِم سمف ُمـ اعمٕما٘مد اًمٗم٤مؾمد ومٞمٜماٖمل حتريره، إذ يقضمد ذم شمٗمسػم  يرد ومٞمٝم٤م ُم٤م يٜمٙمر، أُم٤م ُم٤م اهتُّ

 ت سمراءشمف ُمـ ظمالل يمااف.فمٝمراًمذي  سمـ ؾمٚمٞمامن يمؾ ُمٜمٝمام ُم٤م خي٤مًمٗمف، ٓؾمّٞمام ُم٘م٤مشمؾ

ذم اًماٗمسػم قمدا اسمـ إؾمح٤مق،  ُمـ ه١مٓء إقمالم ُُمَّمٜمٌَّػ  يمؾ   قمـ ؾُٟم٘مِ  -4

ذم يما٤مسمف اًمسػمة، وىمد وصٚمٜم٤م ُمـ شمٚمؽ اًماٗم٤مؾمػم: شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ وماٗمسػمه ُماثقث ٍ

وشمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وشمٗمسػم  -وهق أىمدم شمٗمسػم ؿم٤مُمؾ ًمٚم٘مرآن يّمٚمٜم٤م -ؾمٚمٞمامن

 حيٞمك سمـ ؾماّلم.
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أهمٚم٥م أقمالم ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، ويم٤من اقمادَّ أئٛم٦م َٟمَ٘مٚم٦م اًماٗمسػم سماٗمسػم  -5

ًمإمض إشما٤مع اقماٜم٤مء ظم٤مص قمٜمد ه١مٓء إئٛم٦م، يمٕماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمٜمد 

 اسمـ ضمرير، واسمـ ضمري٩م  قمٜمد اسمـ اعمٜمذر، وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من  قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ.

ن اعمٙمثريـ ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم اًماٗمسػم آضماٝم٤مدي هؿ: إيٛمٙمـ اًم٘مقل  -6

وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، وقماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، وحيٞمك سمـ ؾماّلم، صمؿ اًمٙمٚمال، 

ي٠ميت ذم اعمرشما٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من، واسمـ ضمري٩م، واسمـ إؾمح٤مق، صمؿ اعم٘مّٚمقن ُمٜمٝمؿ 

 وهؿ اًمسٗمٞم٤مٟم٤من.

شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أىمؾ شمٗمسػم ـما٘م٤مت اًمسٚمػ اًمثالث ٟم٘مال قمٜمد أئٛم٦م  -7

رادهؿ ًماٗمسػم سمٕمض اعمٙمثريـ ُمٜمٝمؿ، يم٤مًمٙمٚمال اًماٗمسػم ٕؾما٤مب: ُمـ أسمرزه٤م: قمدم إي

 .ىمٚم٦م قمدد اعمٗمنيـ اعمجاٝمديـ ُمٜمٝمؿ، ووُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وحيٞمك سمـ ؾماّلم

أشما٤مع اًما٤مسمٕملم خماٚمػ ُمقوققم٤مت اًماٗمسػم، وسمرز قمدد ُمٜمٝمؿ ذم  َق رَ ـمَ  -8

قماد اًمرمحـ سمـ زيد وحيٞمك سمـ ؾماّلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن وٛم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمٕمْمٝم٤م، يم

قه واًمٜمٔم٤مئر، وحيٞمك سمـ ؾمالّم ذم اًماٗمسػم سم٤مًمُسٜم٦َّم وآقماٜم٤مء سمذيمر سم٤مًم٘مرآن واًمقضم

 اًمٚمٖمقي وذح اعمٗمردات، اًم٘مراءات وشمقضمٞمٝمٝم٤م، وقماد اًمرمحـ سمـ زيد ذم اًماٗمسػم

اًم٘مّمص ن واسمـ إؾمح٤مق ذم أؾما٤مب اًمٜمزول ووُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمام واًمٙمٚمال

 ػم.واإلهائٞمٚمٞم٤مت، وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم آؾماٜما٤مط وإيراد ًمٓم٤مئػ اًماٗمس

ُمّم٤مدر اًماٗمسػم قمٜمد شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم هل: اًم٘مرآن، واًمسٜم٦م، وشمٗمسػم  -9

 اًمّمح٤مسم٦م، وشمٗمسػم اًما٤مسمٕملم، واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُم٤م روي قمـ أهؾ اًمٙما٤مب.

ُمٔم٤منُّ شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم هل: يما٥م شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم اجل٤مُمٕم٦م سملم    -61

اٗمسػم اعمٕماٜمٞم٦م سم٤معم٠مصمقر همػم اًمرواي٦م واًمدراي٦م ، ويما٥م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر اعمسٜمدة، ويما٥م اًم

 اعمسٜمدة، وسمٕمض يما٥م اًمسػمة واًمؽماضمؿ. 

 ٚمػ وىمرون اخلػمي٦م، ــ٤مت شمٗمسػم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم: يمقٟمف ذم قمٍم اًمسـُمـ ؾمٛم  -66
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ًماٗمسػم اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم، ويمقٟمف ؿمٝمد قمٍم آطماج٤مج اًمٚمٖمقي  اويمقٟمف اُماداد

 ػم وشمقؾمٕمف ذم قمٝمدهؿ.  وٟمِم٠مة قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وشمدويـ ُمٗمرداهت٤م، إو٤موم٦م إمم شمٓمقر اًماٗمس

ُمـ  -قمٛمقُم٤م -شمٔمٝمر ىمٞمٛم٦م شمٗمسػم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ ظمالل اقماامده   -61

٦م اًماٗمسػم، وٓ قمؼمة سمٛمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ، سم٠من أظمرج شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم ُمـ ىماؾ أقمالم َٟمَ٘مٚمَ 

أن اعمٕماٛمد ُمـ  يَّ ًمدَ يؽمضمح و .دائرة شمٗمسػم اًمسٚمػ اًمذي يٜم٘مؾ ويٕماٛمد قمٚمٞمف

 ٙمؼمى واًمقؾمٓمك دون صٖم٤مرهؿ.ُمٗمنهيؿ هؿ اًمٓما٘م٦م اًم

  أُمقر، ُمٜمٝم٤م: ظماللقمٝمد شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم يؼمز شمٓمقر شمدويـ اًماٗمسػم ذم   -61

 شمقؾمع اًماٗمسػم سمِمٛمقًمف مجٞمع آي٤مت اًم٘مرآن. -

 : اًم٘مرآن، واًمسٜم٦م، واًمٚمٖم٦م.ٓ ؾمّٞماماًماقؾمع ذم سمٕمض ُمّم٤مدر اًماٗمسػم،  -

 فمٝمقر قمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر. -

 .ٜمٝمجلم إصمري واًمٜمٔمري فمٝمقر يما٥م اًماٗمسػم اعمدوٟم٦م اجل٤مُمٕم٦م سملم اعم -

 أشما٤مع اًما٤مسمٕملم: سمٕمض أهؿ اعمآظمذ قمغم شمٗمسػم  -64

 اًماقؾمع ذم رواي٦م اإلهائٞمٚمٞم٤مت. -

 اسماداء فمٝمقر طمذف إؾم٤مٟمٞمد وٟم٘مؾ إىمقال دون قمزو ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م. -

 اجلديرة سم٤مًمذيمر: اًماقصٞم٤مت وُمـ

مجع شمٗمسػم اًمٙمٚمال آضماٝم٤مدي واؾماخالص ُمٜمٝمجف وأصمر ُم٤م اؿماٝمر ُمـ  -

 قم٘مٞمدشمف ومٞمف.

 ة دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن.إقم٤مد -

 ٟم٦م سملم شمٗمسػمي ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وحيٞمك سمـ ؾماّلم.قازإقمداد دراؾم٦م ُم -

 والحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات
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 فهرس املراجع
 أوال: الكتب املطبوعة:

 ، ًمٚمسٞمقـمل، حت٘مٞمؼ ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمجٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓما٤مقم٦ماإلتقان في علوم القرآن .4

 .6416:  6اعمّمحػ اًمنميػ سم٤معمديٜم٦م،  ط

 ، حت٘مٞمؼ  قمكم حمٛمد اًماج٤موي، دار اًمٗمٙمر، سمػموت.ٓسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل ،أحكام القرآن .1

: 6ط ، ًمٚمقاطمدي، رواي٦م إرهمٞم٤مين، حت٘مٞمؼ د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ، دار اعمٞمامن: اًمري٤مض.أسباب النزول .3

 م.1115/ 6416

 دار اعمٕم٤مرف: دون شم٤مريخ. .، د. حمٛمقد أسمق ري٦مأضواء على السنة المحمدية .1

 م.6981: 5، خلػم اًمديـ اًمزريمكم، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، طاألعالم .1

سمـ ا اًمرمحـ ، ًمٚمٕمالُم٦م قماداألنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة .1

 م.6981 -هـ. 6411حيٞمك اعمٕمٚمٛمل،  قم٤ممل اًمٙما٥م، سمػموت، 

 .6411: 1، ط اًمٓمٞم٤مر، دار اسمـ اجلقزي: اًمدُم٤مم ، د. ُمس٤مقمدمتعلقة بتفسير القرآنأنواع التصنيف ال .1

 .6461: 6، ط، ٕيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ، ُمٙماا٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرةبحوث في تاريخ السنة .1

 .6418: 6، ٓسمـ يمثػم، دار اًمري٤من ًمٚمؽماث: اًم٘م٤مهرة، طالبداية والنهاية .1

 .6196، بيروت :ْمؾ إسمراهٞمؿ، دار اعمٕمروم٦مٚمزريمٌم ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗم، ًمالبرىان في علوم القرآن .40

 م.6974/ 6194: 1ط دار اًمٙما٤مب اًمٕمريب: سمػموت، ، عمّمٓمٗمك ص٤مدق ًمراومٕمل،تاريخ األدب العربي .44

ًمٗم١ماد ؾمزيملم، شمرمج٦م د. حمٛمقد ومٝمٛمل طمج٤مزي، ُمـ ُمٓماققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م تاريخ التراث العربي،   .41

 م.6981/ ٦6411م، اًمري٤مض، اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم

 قمٛمر شمدُمري، دار اًمٙما٤مب اًمٕمريب: سمػموت. :، ًمِمٛمس اًمديـ اًمذهال، حت٘مٞمؼتاريخ اإلسالم .43

 .6465قمٛمر همراُم٦م اًمٕمٛمروي، دار اًمٗمٙمر: سمػموت، ط  :، ٓسمـ قمس٤ميمر، حت٘مٞمؼتاريخ دمشق .41

ـ اًمذهال، حت٘مٞمؼ، تذكرة الحفاظ .41 ـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل، دار اعمٕم٤مر :ًمِمٛمس اًمدي ـ سم  ف اًمٕمثامٟمٞم٦م: اهلٜمد.قماد اًمرمح

 م.6996، 6467سمػموت،  :مجٕمف حمٛمد قماد اهلل أسمق صٕمٞمٚمٞمؽ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ابن إسحاق تفسير .41

 هـ.6414: 1أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م،  ُمٙماا٦م ٟمزار اًما٤مز: ُمٙم٦م، ط، حت٘مٞمؼ : تفسير ابن أبي حاتم .41

 هـ.6461، ُمٙماا٦م اًمؽماث اإلؾمالُمل سمٛمٍم،  قمكم طمسـ قماد اًمٖمٜمل :، مجٕمفتفسير ابن جريج .41

 م.1111-هـ6/6414د. قماداهلل اًمؽميمل، دار قم٤ممل اًمٙما٥م، ط، حت٘مٞمؼ: تفسير ابن جرير الطبري .41

)اعمحرر اًمقضمٞمز(، حت٘مٞمؼ: اًمرطم٤مًم٦م اًمٗم٤مروق وآظمريـ، ُمٓماققم٤مت وزارة إوىم٤مف  تفسير ابن عطية .10

 م.117هـ٧م 6418، 1اًم٘مٓمري٦م، ط:

، اإلصدار اًمث٤مين ُمـ اًمٓمإم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ، حت٘مٞمؼ : ؾم٤مُمل اًمسالُم٦م ، دار ـمٞما٦م: اًمري٤مضتفسير ابن كثير .14

 .1111-هـ6411
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: 6، حت٘مٞمؼ د. ؾمٕمد سمـ حمٛمد اًمسٕمد، دار اعمآصمر: اعمديٜم٦م اًمٜماقي٦م، طتفسير ابن المنذر .11

 م.6411/1111

، حت٘مٞمؼ حمٛمد قماد اهلل اًمٜمٛمر، قمثامن مجٕم٦م وٛمػمي٦م وؾمٚمٞمامن احلرش، دار ـمٞما٦م: تفسير البغوي .13

 .6991/ 6464اًمري٤مض، 

 .6411: 6، حت٘مٞمؼ اُماٞم٤مز قمكم قمرر، دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: سمػموت، طالثوريتفسير سفيان  .11

 -، مجع ودراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: أمحد ص٤مًمح حم٤ميري، اعمٙما٥م اإلؾمالُمل: سمػموتتفسير سفيان ابن عيينة .11

 م.6411/6981: 6دُمِمؼ، ط

ـ اعمح٘م٘ملم، ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم)اهلداي٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م تفسير مكي ابن أبي طالب .11  .٦6411م، (، ُمٛمققم٦م ُم

: 6، ىمٓمٕم٦م ُمٜمف: حت٘مٞمؼ: خمٚمػ سمٜمٞم٦م اًمٕمرف،  دار اسمـ طمزم: سمػموت، طتفسير عبد بن حميد .11

 م.6415/1114

 .6461: 6، حت٘مٞمؼ د. ُمّمٓمٗمك ُمسٚمؿ، ُمٙماا٦م اًمرؿمد: اًمري٤مض، طالرزاق الصنعانيعبد تفسير .11

قمٙم٤مؿم٦م وحمٛمد حت٘مٞمؼ أسمق قماد اهلل طمسلم سمـ  ،حمٛمد سمـ قماد اهلل سمـ أيب زُمٜملم ،تفسير القرآن العزيز .11

 م1111 -هـ 6411اًم٘م٤مهرة ،  -سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٙمٜمز،  اًمٗم٤مروق احلديث٦م، ُمٍم

، هقد سمـ حمٙمؿ اهلقاري، حت٘مٞمؼ سمٚمح٤مج ؾمٕمٞمد ذيٗمل، دار اًمٖمرب تفسير كتاب اهلل العزيز .30

 م.6991، 6اإلؾمالُمل، ط

 .6411/6999: 6، د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي، دار اًمقـمـ، اًمري٤مض، ط تفسير التابعين .34

، حت٘مٞمؼ: أيب حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر، دار إطمٞم٤مء (اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ شمٗمسػم آي اًم٘مرآن) ير الثعلبيتفس .31

 م.6411/1111: 6اًمؽماث اًمٕمريب: سمػموت،ط

 ه.6411، 6ط  -: ُمس٤مقمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٓمٞم٤مر، دار اسمـ اجلقزي، اًمدُم٤مم التفسير اللغوي .33

: 6اًم٘م٤مهرة، ط -اًمسالم، مجع ودراؾم٦م وحت٘مٞمؼ د. حمٛمد ؿمٙمري اًمزاويال، دار تفسير الضحاك .31

 م.6999/ 6469

 م.6976 /6196: 1ط حمٛمد طمسلم اًمذهال، دار اًمٙما٥م احلديث٦م: ُمٍم،د.  ،والمفسرون التفسير .31

 .6191: 1، حمٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر، دار اًمٙما٥م اًمنمىمٞم٦م، شمقٟمس، طالتفسير ورجالو .31

 م.1114 /6415، ًماٜم٤من -حت٘مٞمؼ هٜمد ؿمٚمال، دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت، تفسير يحيى بن سالم .31

: 4، ٓسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمقاُم٦م، دار اًمرؿمٞمد: طمٚم٥م، طتقريب التهذيب .31

6461/6991. 

 ، ٓسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، دار ص٤مدر: سمػموت. تهذيب التهذيب .31

 احلج٤مج اعمزي، حت٘مٞمؼ د. سمِم٤مر قمقاد، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. ، ٕيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال .10

 ، دائرة اعمٕمرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد. 6198 :6ـ طما٤من اًماسال، ط، ٓسمالثقات .14
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ًمٚمخٓمٞم٥م اًماٖمدادي، حت٘مٞمؼ د. حمٛمقد اًمٓمح٤من، ُمٙماا٦م  ،الجامع ألرخالق الراوي وآداب السامع .11

 .6411اعمٕم٤مرف: اًمري٤مض، 

شمٗمسػم اًم٘مرآن، قمٚمقم اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: ُمٞمٙمٚمقش ُمقراين، دار اًمٖمرب  -الجامع البن وىب .13

 . م1111: 6اإلؾمالُمل، ط

 ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ، ُمّمقرة قمـ اًمٓمإم٦م إومم، دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. الجرح والتعديل .11

 .6415: 6: سمػموت، ط، حت٘مٞمؼ د. قماد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مًمٚماٞمٝم٘مل ،دالئل النبوة .11

ز طمسلم، ُمريم ، د. زيد سمـ قماد اعمحسـ آل دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية .11

 اعمٚمؽ ومٞمّمؾ: اًمري٤مض. 

 .6414: 6ًمٚمسٞمقـمل: حت٘مٞمؼ د. قماد اهلل اًمؽميمل، دار هجر: ُمٍم، ط، الدر المنثور في التفسير بالمأثور .11

 .6411: 1، ًمٚمٙما٤مين ، دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، طالرسالة المستطرفة .11

ًمِمٛمس اًمديـ اًمذهال، إذاف ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ،  سير أعالم النبالء .11

 .6461: 8ط سمػموت،

، حت٘مٞمؼ : د. حمٛمد محٞمد اهلل . ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث واًمإمري٥م، وم٤مس  سيرة ابن إسحاق .10

 م.6196/6976اعمٖمرب 

 اًمري٤مض –، د. قماد اًمرمحـ ُمٕم٤مو٦م اًمِمٝمري، ُمٙماا٦م اعمٜمٝم٤مج الشاىد الشعري في تفسير القرآن .14

 .6416-6ط

 م.6998، ، أمحد أُملم ، اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمٍمي٦م ًمٚمٙما٤مبضحى اإلسالم .11

 ٓسمـ ؾمٕمد ، دار ص٤مدر، سمػموت. ،الطبقات الكبرى .13

ُمٙماا٦م اًمٕمٚمقم  ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخلزي، قي، حت٘مٞمؼ د.ٕمحد سمـ حمٛمد إدٟم ،ات المفسرينطبق .11

  6997، 6ط اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، -واحلٙمؿ 

 .6191: 6طُمٙماا٦م وها٦م : اًم٘م٤مهرة، ، ًمٚمداودي، حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد قمٛمر، طبقات المفسرين .11

 .6196: 6طُمٙماا٦م وها٦م : اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد قمٛمر، ٚمسٞمقـمل، ًم،  لمفسرينطبقات ا .11

 .6ًمٚمزسمٞمدي، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، دار اعمٕم٤مرف: اًم٘م٤مهرة، ططبقات النحويين واللغويين،  .11

 سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، حت٘مٞمؼ د. قماد احلٙمٞمؿ إٟمٞمس  ٓ، العجاب في بيان األسباب .11

ـ اجلزري، قمٜمل سمٜمنمه سمراضمسؽم، دار اًمٙما٥مالقراء طبقاتغاية النهاية في  .11 سم  .6411اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ، 

 .4101: 4القاىرة، ط: ابن حجر العسقالني، دار الريان للتراث، فتح الباري في شرح صحيح البخاري .10
 .61، طدار اًمٙما٤مب اًمٕمريب، سمػموت ، أمحد أُملم )ُمقؾمققم٦م أمحد أُملم اإلؾمالُمل(فجر اإلسالم .14

 .6419: 6، د. ظم٤مًمد اًمسا٧م، اعمّم٤مدر: ضمدة، طففقو الرد على المخال .11



 واصلالرخالد بن يوسف د.                                        : أعالمو ومعالمو       تفسير أتباع التابعين

101 

، ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمجٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓما٤مقم٦م اعمّمحػ فهرست مصنفات التفسير .13

 .6414: 6اًمنميػ سم٤معمديٜم٦م، ط

د. هٜمد ؿمٚمال، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م  القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري، .11

 م.6981ًمٚمٙما٤مب: شمقٟمس،

 .6414: 6ٓسمـ قمدي اجلرضم٤مين، دار اًمٗمٙمر: سمػموت، ط ،في الضعفاءالكامل  .11

، ٓسمـ طما٤من، حت٘مٞمؼ حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، دار المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .11

 .6196: 6اًمققمل: طمٚم٥م، ط

اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ واسمٜمف حمٛمد، ُمّمقرة قمـ اًمٓمإم٦م إومم ، مجع قماد مجموع فتاوى ابن تيمية .11

6198. 
 . 6171: 4، حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر، دار اعمٕم٤مرف: اًم٘م٤مهرة، طاالمام أحمد مسند .11

 ،  ُمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٜم٤مذ : دار اًمدقمقة. المعجم الوسيط .11

 د. ُمس٤مقمد اًمٓمٞم٤مر ، دار اعمحدث: اًمري٤مض. ،مقاالت في علوم القرآن وأصول التفسير .10

أُمػم، ُمٙماا٦م أوقاء اًمسٚمػ:  ، د. ضم٤مسمر سمـ إدريس سمـ قمكممقالة التشبيو وموقف أىل السنة منها .14

 م.6411/1111: 6اًمري٤مض، ط 

ٕيب إؾمح٤مق اًمثٕمٚمال، حت٘مٞمؼ: د. ظم٤مًمد سمـ قمقن  مقدمة "الكشف والبيان عن تفسير آي القرآن" .11

 م.1118/ 6419: 6اًمٕمٜمزي، يمٜمقز إؿماٞمٚمٞم٤م: اًمري٤مض، ط

 -ن، حت٘مٞمؼ قمّم٤مم احلرؾما٤مين، وحمٛمد ؿمٙمقر طم٤مضمل، دار قمامر: قماّم مقدمة في أصول التفسير .13

 م..6468/6997: 6إردن، ط

، ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ د. حمٛمد رؿم٤مد منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية .11

 .6416،  6ؾم٤ممل، ُم١مؾمس٦م ىمرـما٦م، ط 

  ، د. زيمري٤م ه٤مؿمؿ اخلقزم، دار اًمٜمقادر: ؾمقري٦م، ًماٜم٤من/ اًمٙمقي٧م،منهج يحيى بن سالم في التفسير .11

 م.1161/ 6411: 6ط

 ، حت٘مٞمؼ قمغم اًماج٤موي، دار اعمٕمروم٦م: سمػموت.ميزان االعتدال في نقد الرجال .11

 الدوريات:ثانيا: 
 .1، د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي، ُمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، عاإلمام ابن مردويو ومنهجو في التفسير .11

 .4ؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، عد. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي، ُمٚم٦م اًمدرا، التفسير باألثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم .11

، د. طم٤مزم ؾمٕمٞمد طمٞمدر، ُمٚم٦م مقدمة تفسير الدر المنثور للسيوطي بين المخطوط والمطبوع .11

 .6اًمدراؾم٤مت واًماحقث اًم٘مرآٟمٞم٦م، ع
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 اإللكرتونية: والربامج املواقعثالثا: 
 www.quran-c.com :أوقمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٞم٤مٟم٤متىم٤مقمدة   .10

  www.tafsir.net ُمٚما٘مك أهؾ اًماٗمسػم: .14

 www.hadielislam.com :اإلؾمالم يهد .11

 .هـ 6419، إصدار اعمٙماا٦م اًمِم٤مُمٚم٦م .13

http://www.hadielislam.com/
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 فهرس املوضوعات
 اًمّمٗمح٦م اعمقوـقع

 619 ........................................................................................................لخصالم

 661 ........................................................................................................المقدمة

 661 ........................................................................................................التمهيد

  سري أتباع التابعينالفصل األول: أعالم مف
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