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 امللخص

س، تناول هذا البحث الروايات الواردة عن عيل ابن أيب طلحة عن ابن عبا

فاستقرأ ، اء أنموذجا  حيث اختذ الباحث الروايات الواردة يف تفسري سورة اإلرس

( رواية، ثم قارهنا ووازهنا ببقية ما روي عن ابن 63الروايات التي بلغ عددها )

لواسطة بنقله وروايته، وذلك بغية معرفة اأو روي عن محلة تفسريه املعتنني  عباس

تم تقسيم البحث حسب ما ظهر بعد . ثم بني ابن أيب طلحة وبني ابن عباس

إىل مبحثني: ما وافق فيه الرواة عن ابن عباس أو  الروايات االستقراء والسرب هلذه

 واة عن ابن عباس.بعضهم، واملبحث الثاين: ما خالف فيه مجيع الر

كان واسطة مؤكدة بني ابن أيب طلحة وبني إىل أن جماهدا  وقد خلص الباحث 

ابن عباس، إال أنه ترجح لديه أن هناك واسطة أو عدة واسطات أخرى، قد يكون 

ها سعيد بن جبري وعكرمة موىل ابن عباس، وليست مجيع الروايات مما نقله ابن من

ه ابن أيب طلحة، لباحث أن هناك اتفاقا  بني ما روا، كام ظهر لأيب طلحة عن جماهد

ه: ابن جريج واملرويات عنه، إال أنه مل يتضح مصدر تلقي ابن وبني مرويات قرين  

 أيب طلحة لتلك الروايات.

 موازنة -التفسري باألثر - ابن أيب طلحة - فسري باملأثورالت فتاحية:الكلمات امل

 .جماهد بن جرب  -
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 املقدمة

تغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من رشور ينه ونسنستعده ون احلمد هلل نحمإ

، ومن يضلل فال هادي له، أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له

ك له، وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله، صىل  وحده ال رشي إله إال اهللوأشهد أن ال

 اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام  كثريا ، أما بعد:

بالغة، عىل املتخصصني يف القرآن وعلومه ما للتفسري باملأثور من أمهية  خيفىفال 

، إال أن ري من الصحابةأكثر من روي عنه التفسكام ال خيفى أن ابن عباس 

عيل بن  غالب الطرق املوصلة إليه ال ختلو من مقال، وأشهر هذه الطرق هي طريق

 .(1)رواية 1400الطريق ذه وي هب، فقد جتاوز عدد ما رأيب طلحة عن ابن عباس

ومع ذلك فإهنا من أكثر الطرق إشكاال ؛ فإن عيل ابن أيب طلحة مل يلق ابن 

قر عند كثري من وبني ابن عباس، وقد است العلامء يف الواسطة بينهعباس، فاختلف 

العلامء وطلبة العلم أن الواسطة بينهام جماهد، إال أن ذلك مبني عىل أقوال لبعض 

بأن الواسطة هو  ر احلجة املؤيدة لذلك، التي نستطيع اجلزم معهاظهو دون العلامء

 .(2)جماهد، وبالتايل فنحكم بحسن اإلسناد

عباس وبني ابن أيب  تأكد من الواسطة بني ابنهذه الدراسة ملحاولة ال فجاءت

طلحة من خالل االستقراء، ومقارنة ما رواه ابن أيب طلحة بام رواه غريه من تالمذة 

ملعتنني بنقل تفسريه، أو بام فرسوه هم؛ إذ يغلب عىل الظن أهنم قد اس ان عباب

 باس.استقوا تفسريهم هذا من ابن ع

دراسة موازنة  - ابن عباس يف التفسري واية علي بن أيب طلحة عنر وسميته )
 (.يف تفسري سورة اإلسراء أمنوذجا  

                                       
 علومة.سيأيت يف التمهيد توثيق هذه امل  (1)

  طلحة صدوقا  خيطئ، كام سيأيت يف التمهيد.لكون ابن أيب  (2)
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 منهج البحث:
ك للمرويات الواردة وذل ليل،سلكت يف هذه الدراسة منهج االستقراء والتح

مجيع ما عن ابن أيب طلحة عن ابن عباس، وموازنتها مع اإلرساء  يف تفسري سورة

يع ما روي عن املعتنني بنقل تفسريه؛ إذ يغلب ، وجلمروي عن ابن عباس 

 .(1)ىل الظن أهنم قد استقوا تفسريهم هذا عن ابن عباسع

آياهتا، فهي من املئني،  عدد توسطواخرتت سورة اإلرساء أنموذجا  للدراسة، ل

وتعدد  لفقهية مظنة لتغري التفاسريألحكام الفقهية فيها، وذلك أن الروايات اولقلة ا

وروايتها باملعنى، بخالف تفسري الغريب الذي ، وتغري العبارات، مرات الفتوى

 حفلت به هذه السورة.

نثور، امل الدروقد تم استقراء مرويات ابن أيب طلحة من: تفسري الطربي، و

ابن عباس تقراء مرويات محلة تفسري وصحيفة عيل بن أيب طلحة للرجال، كام تم اس

والكشف والبيان، واملحرر : تفسري الطربي، من الكتب املعتنية بالتفسري باملأثور

وزاد املسري، واجلامع ألحكام القرآن، وتفسري ابن كثري، والبحر املحيط، الوجيز، 

متام أكثر البحث ظهرت املوسوعة اجلليلة: موسوعة ثم بعد  .ها، وغريوالدر املنثور

مت مراجعة ، فت-اهلل من قام عليها وساهم فيها خري اجلزاءجزى -التفسري املأثور

 قراء بحمد اهلل تعاىل.املواضع مجيعها للتأكد من صحة االست

 بني ابن أيب طلحة وبني ولكون الغرض الرئيس من الدراسة هو معرفة الواسطة

، فقد اجته اجلهد يف االستقراء ويف املوازنة إىل االتفاق واالختالف بني سعبا ابن

  اجتهت املوازنة أيضا  إىل العبارةوذلك يف املعنى العام للروايتني، كامالروايات، 

                                       
نافع بن األزرق شيئا ، لضعفها، ولكوهنا غري مفيدة يف املقارنة يف هذا  ي من سؤاالتمل أورد مما روو( 1)

إنام الروايات لبيان مصدر استقاء ابن أيب طلحة لتفسريه، وهذه  ذي هيدف إىل إبراز االتفاق بنيالبحث ال

ن باإهنا هي مصدر  ، وال يمكن القول-إن صحت-ي جمادل يف حالة بعينها كانت سؤاالت من خارج

 ة يف روايته عن ابن عباس.أيب طلح
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املختارة؛ إذ يتبني من اختيار بعض العبارات أهنا ليست مما يقع االتفاق فيه إن مل 

 االعتبار ما يمكن أن تتوارد عليه األلسنة. بعنيخذ يكن قد روى عنه، مع األ

( 63وعددها ) -تحليل لكل رواية من الروايات وبعد االستقراء واملوازنة وال

البحث بحسب ما ظهر يل بعد السرب، وذلك  قسمتعليها =  ، ثم التعليق  -اية رو

وت خامتة احتيف مبحثني، ذيلت كل مبحث منهام بخالصة له، ثم ذيلت البحث ب

 النتائج والتوصيات العامة.ىل ع

 خطة البحث:
عىل النحو  -بحسب ما ظهر يل من سرب الروايات وتقسيمها  -قسمت البحث 

 التايل:

 دمةاملق
عن ابن عباس، وفيه  الرواة  ابن أيب طلحة املواضع التي وافق فيها  :املبحث األول

 :أربعة مطالب ثم خالصة للمبحث

 .ا  دجماه فيه: ما قارب املطلب األول

 .ما قارب فيه غري رواية جماهد: املطلب الثاين

 لبعض الرواة دون بعض.ما مل يظهر فيه مقاربة  :املطلب الثالث

 عن جماهد فيه يشء.يرو  : ما ملابعاملطلب الر 

، وفيه مطلبان ثم املواضع التي خالف فيها الرواة عن ابن عباس :املبحث الثاين

 خالصة للمبحث:
 رد به مما مل يرو فيه يشء عن ابن عباس ومحلة تفسريه.فنا ا: ماملطلب األول

 : ما خالف فيه املروي عن ابن عباس أو محلة تفسريه.املطلب الثاين

 وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.، ةامتاخل

 .، وفيها ثبت املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعاتالفهارس
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 الدراسات السابقة:
ا عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس كثري، استقالال ، وضمنا ، ومم يةروا كتب يف

درجة املاجستري، لنيل  ما كتبه د. أمحد بن عائش العاين يف رسالته كتب استقالال :

راشد  ، وما كتبهيف التفسري صحيفة عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  بعنوان

س )تفسري ابن ن عبان ابحة ععيل بن أيب طلعبد املنعم الرجال: بعنوان صحيفة 

 .عباس(

نة بني رواية عيل ابن أيب طلحة وبني  رواية إال أين مل أقف عىل دراسة حتليلية ُمواز 

 غريه، هتدف إىل اهلدف الذي هتدف إليه هذه الدراسة.

، فام كان نياتنالنا  ذا البحث كاتبه وقارئه، وأن يصلحأسأل اهلل تعاىل أن ينفع هب

 ومن الشيطان. وصىل ، وما كان من خطأ فمن نفيساهلل فمن من صواب يف البحث

 اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 يدالتمه
التي يروهيا عن ابن عباس  يف التفسري بصحيفته شتهر عيل بن أيب طلحة ا

ئة مخساما  و، التي أورد يف ثناياها من تفسري ابن عباس ما يقارب ألف

، مل يتلقها عن ابن عباس مبارشة، بل بواسطة، وقد اختلف العلامء يف هذه (1)موضع  

ثري باس، إال أن العلامء الكبار، والنقاد النحارير قد روى كالواسطة بينه وبني ابن ع

الذي  قها يف كتابه، منهم البخاري منهم هذه الصحيفة بإسناد أو أكثر، وفر  

ن عباس، والطربي الذي أورد كثريا  منها ه معلقا  عن ابصحيحيف  أورد كثريا  منها

ه كذلك منها كثريا ، وغريهم من يف تفسريه، وابن أيب حاتم الذي أورد يف تفسري

 .األئمة األعالم

وأبرز كالم أهل العلم  ،وبصحيفته ،يل تعريف موجز بعيل بن أيب طلحةوفيام ي

د من البحث املقارنة بني قصوذ امليف تصحيحها وتضعيفها، موجزا  يف ذلك؛ إ

ابن عباس وبني بقية املرويات عن ابن عباس  مضمون رواية ابن أيب طلحة عن

فلهذا مقام آخر  ميذه، وليس املقصود النظر إليها يف ذاهتا صحة  وضعفا ،وتال

 سبقني إليه كثري.

، الشامي   ، اهلاشمي  بن املخارق -سامل-هو عيل بن أيب طلحة   يُل ، نزوالء 

مات اشتهر بصحيفته يف التفسري، ، أباه ساملا  بن املخارق محص، أعتق العباس 

 .(2)هـ143سنة 

هو إن شاء اهلل يف احلديث قال اإلمام أمحد: له أشياء منكرات، وقال أبو داود: 

                                       
عباس  صحيفة عيل بن أيب طلحة عن ابن بلغ عدد الروايات حسب مجع راشد الرجال يف كتابه: ( 1)

 موضعا . (1460)

، وميزان (20/490)وهتذيب الكامل ، (13/380)ريخ بغداد ، وتا(6/281)انظر: التاريخ الكبري   (2)

 .(3/134)االعتدال 
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، (1)ليس به بأس، وقال النسائي: كان يرى السيف ؛مستقيم، ولكن له رأي سوء

 .(2)خيطئوقال ابن حجر: صدوق قد 

ويؤخذ بعني االعتبار هنا أن جرحهم أو تعديلهم يف كتب اجلرح والتعديل 

 ضعفه يف روايته مطلقا ، ال يف معرض سياق احلكم عىل صحيفته.أو  ثقتهبالنظر إىل 

، ويروهيا عنه معاوية بن يف التفسري فريوهيا عن ابن عباس وأما صحيفته 

 .لصحيفةاة االرواهلل بن صالح، وعنه أخذ  ح، وعنه عبدصال

، بني نفرسيواملحدثني وامل كثري من أقوال النقادبهذه الصحيفة قد حظيت و

ومدار الكالم  ؛فني هلا، وإن كان أكثرهم عىل تقويتها واألخذ هباين هلا، ومضع  مقو  

، فإهنم قد اتفقوا عىل أنه مل فيها عىل الواسطة بني عيل ابن أيب طلحة وابن عباس

 .(4)، بل مل يره(3)عباسابن يسمع التفسري من 

اء رجل صالح، لو جمعاوية بن بمرص كتاب التأويل عن » فقال اإلمام أمحد :

 .(5) «إىل مرص، فكتبه، ثم انرصف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطال  

وقد اعتمد عليها البخاري يف صحيحه كثريا  فيام يرويه معلقا  كام نبه عليه ابن 

 .(6)حجر

وهو صحيح » عن اإلسناد: -واية من الصحيفة قه لرسيا بعد -وقال النحاس 

ل: ابن أيب طلحة مل يسمع من ابن إسناده يقوي يطعن يف عن ابن عباس، والذ

عباس، وإنام أخذ التفسري عن جماهد وعكرمة، وهذا القول ال يوجب طعنا ، ألنه 

                                       
 .املصادر السابقة واهلم يف ر أقانظ ( 1)

 .(698)تقريب التهذيب ص  ( 2)

 .(1/396) انظر: اإلرشاد للخلييل  (3)

 .(698) بن أيب طلحة، ص انظر: تقريب التهذيب، ترمجة عيل ( 4)

 .(1/462)املنسوخ الناسخ ورواه عنه بإسناده: النحاس يف   (5)

 .(8/557)، وفتح الباري (1/207)العجاب  ( 6)
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 .(1) «أخذه عن رجلني ثقتني، وهو يف نفسه ثقة صدوق

وعيل » ن طرق الثقات عن ابن عباس، ثم قال:يق مالطرهذه د  ابن حجر وع  

قات أصحابه، فلذلك كان البخاري  محل عن ث، لكنه إنامصدوق مل يلق ابن عباس

 .(2) «وابن أيب حاتم وغريمها يعتمدون عىل هذه النسخة

 .(3)وكذلك عدها السيوطي من جيد الطرق عن ابن عباس يف التفسري

 طلحة وبني ابن عباس، طة بني عيل بن أيبلواسيد اوقد اختلف العلامء يف حتد

وحكى السيوطي عن قوم   هد وعكرمة،لواسطة جماففي كالم النحاس السابق أن ا

 .(4)أن الواسطة جماهد أو سعيد بن جبري

وسئل صالح بن حممد عن عيل بن أيب طلحة: ممن سمع التفسري؟ فقال: من ال 

 .(5)أحد

عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  :يقولأيب  سمعت» وقال ابن أيب حاتم:

 .(6) «سعد وحممد بن زيدمرسل، إنام يروي عن جماهد والقاسم بن حممد وراشد بن 

ويرجح أ.د. حكمت بن بشري ياسني أن الواسطة جماهد، ملا ظهر له من توافق 

بني روايات عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس مع أقوال جماهد يف التفسري، ولوجود 

 .(7)ية رصح فيها ابن أيب طلحة بالرواية عن جماهد عن ابن عباسفسريات ترواي

اس، مع الشك يف تعيني يل بن أيب طلحة وابن عبومن أجل االنقطاع بني ع

نين  
الواسطة بينهام، واحتامل أن يكون غري جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة، ول ل 

                                       
 .(462، 1/461)واملنسوخ خ الناس ( 1)

 .(207-1/206)العجاب   (2)

 .(6/2331)اإلتقان   (3)

 .(6/2332)اإلتقان  ( 4)

 .(20/491)ه يف: هتذيب الكامل انظر قول ( 5)

 .(118)املراسيل البن أيب حاتم ص  ( 6)

 .(48-1/46)الصحيح  التفسري  (7)
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ها، كاملعل مي و ف  ها من ضع  ف  ، وقال (1)بايناأللبعض رواة هذه الطريق ضع 

بمعناه ه ما ُينكر، وما يتفرد وقد نظرت يف حديثه، فرأيت ل» عبدالعزيز الطريفي:

 .(2) ثم ساق أمثلة عىل ذلك من مروياته يف التفسري ،«بن عباس...عن سائر أصحاب ا

اهلل بن صالح كاتب الليث، عن  والطربي يروهيا عن أحد ثالثة شيوخ عن عبد

ن يب طلحة، عن ابن عباس. وشيوخ الطربي الذيبن أعيل معاوية بن صالح، عن 

 هم: يروي عنهم الصحيفة

 ري.عيل بن داود القنط -1

 حييى بن عثامن السهمي. -2

 .(3)املثنى بن إبراهيم اآلميل الطربي -3

د مرويات عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس يف تفسري سورة اإلرساء وقد بلغ عد

يل بعد مقارنتها ببقية  ه، تبنيفسرييف تأوردها الطربي  (34)موضعا ، منها  (63)

يب طلحة ال خترج عن أن روايات عيل بن أ مح لة  تفسريهاملرويات عن ابن عباس و

 حالني:

 ما روي عن ابن عباس ومحلة تفسريه أو بعضهم.أن توافق  :احلال األوىل

سوى رواية ابن  تفسريهد، فال يروى عن ابن عباس ومحلة أن تنفر :احلال الثانية

 .، أو ختالف ما روي عنهم خالف تنوععباس عن ابن طلحةأيب 

رواية عيل بن أيب طلحة  تضاد بني عىل خالف ومل أقف يف تفسري سورة اإلرساء

 وبني بقية الروايات عن ابن عباس.

                                       
 )املتن واحلاشية(. (2/292)التنكيل   (1)

-155)ستزادة: صحيفة عيل بن أيب طلحة ألمحد بن عايش العاين ص ال. وينظر ل(231)التحجيل ص   (2)

 .(48-44) ، وصحيفة عيل بن أيب طلحة لراشد الرجال ص(158

فة. انظر: صحيفة عيل بن يد املوصلة إىل الصحيصحيفة عيل بن أيب طلحة بتشجري األسانقام الباحثان يف   (3)

 .(76)عيل بن أيب طلحة لراشد الرجال ص ة (، وصحيف4عايش العاين، امللحق )أيب طلحة ألمحد بن 
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هاتني احلالني، ثم تبني بعد التأمل والتمحيص ولذا قسمت هذا البحث عىل 

 م:عن أربعة أقسارج ال خترب احلال األوىل أهنا واملقارنة وس

ه ألي ، أو ال تظهر مقاربته وميلأن تظهر مقاربته ملا روي عن جماهد يف التفسري

 مقاربته لغري جماهد، أو مل يكن قد روي عن جماهد فيه يشء. رواية أخرى، أو تظهر

.  فقسمت املبحث األول عىل هذه األقسام األربعة يف مطالب أربعة 

 قسمني:عن  خترجأيت احلال الثانية ال ور

 ابن عباس أو محلة تفسريه يشء يف ذلك عنأن ينفرد بالتفسري فال يروى 

 و يروى عنهم لكن خالف ما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس.املوضع، أ

 فقسمت هذا املبحث الثاين عىل مطلبني حسب هذين القسمني.

ك ذل ويل هإن، هلل التوفيق والسدادوهذا أوان الرشوع يف املقصود، أسأل ا

 والقادر عليه.
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 بحث األولامل

 أو بعَضهم عباساملواضع اليت وافق فيها ابن أبي طلحة الرواَة عن ابن  

ابن  رواية، رواها عيل (82)لغ عدد الروايات التي اندرجت يف هذا املبحث ب

ن اعتنوا بنقل ممين آخرأيب طلحة عن ابن عباس يف التفسري، كان فيها موافقا  لرواة 

 .تفسري ابن عباس 

لب د باملطلذا أفروكان أبرز هؤالء الرواة الذين وافقهم ابن أيب طلحة: جماهد، و

 اآليت:

 ما قارب فيه جماهدا   املطلب األول:
االحتامالت يف الذي روى عنه ابن أيب طلحة سبق يف التمهيد أن من أرجح 

أشار إىل ذلك مجع من العلامء، كام  دفق كي،تفسري ابن عباس هو جماهد بن جرب امل

ن أيب من خالل املقارنة بني روايات اب أنه هو ما ترجح لدى أ.د. حكمت بشري

 طلحة، وأقوال جماهد يف التفسري.

، املواضع كثري من يف واملقارنة التقارب بينهاموقد ظهر يل جليا  خالل البحث 

تظهر فيها عباس التي  نبن اة عهذا املطلب روايات عيل بن أيب طلح فجمعت يف

( رواية له يف تفسري 63( رواية من أصل )13) مقاربته لتفسري جماهد، حيث بلغت

 .ءااإلرس سورة

 وتتجلى هذه املقاربة بينهما من خالل مظهرين:
 يف العبارة. التقارب: األولظهر امل

 دأح أو عن ابن عباس: أن ال يروى تفسري هذه اآلية هبذا القول الثاين املظهر

تتقارب عبارهتام كثريا ، شرتط أن أإال عن ابن أيب طلحة وجماهد، وال تالميذه من 

 .ومل يرو عن أحد من الرواة عن ابن عباس سوامها ا ،واحدمؤدى القولني  كان ذاإ
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 ما يرويهمصدر هام من مصادر  الرواية عن جماهدأن  انيرجح ظهرينوكال امل

 ابن أيب طلحة عن ابن عباس.

ظهرت فيها املقاربة بني رواية ابن أيب طلحة عن ابن اضع اليت ملو ي الا يوفيم
 يان وجه التقارب فيها:يها، وبعباس، وبني تفسري جماهد، مع التعليق عل

 [4]اإلرساء: ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [1]

 قال: أعلمناهم.  روى الطربي بإسناده عن ابن أيب طلحة عن ابن عباس

 .(1)من طريق ابن أيب نجيح، قال: أخربنا بني إرسائيل جماهد نعه داسنبإوروى 

 .(2)جماهد، قال: كتبناوروى حييى بن سالم بسنده عن 

بإسناده عن عطية العويف عن ابن عباس، قال: هو قضاء قيض الطربي وروى 

 .(3)عليهم

عن ابن عباس وتالميذه يف تفسري هذه  وقفت عليه مما رويهذه مجلة ما 

قاربة، تدل كلها عىل الفراغ من األمر لنظر إليها يتبني أهنا أقوال متاب، ولمةالك

عليهم، وتقدير والكتابة من ذلك أمرين: أحدمها القضاء واالنتهاء منه، وتض

املقادير هلم بالفساد يف األرض، والثاين: إعالمهم وإخبارهم بذلك، وأخذ 

، لتضمنها ﴾ ڎ ﴿ :اهبعدىل قوله تعا تعدية القضاء بـ)إىل(، ومن من إعالمهم

 .(4)إفادة خماطبتهم بمضمون ما قيض عليهم، وإليه أشار الطربي يف تفسريه

ومع التقارب بني هذه الروايات، وتعاضدها، إال أنه يتبني للمقارن بينها 

 طلحة، وبني تفسري جماهدالتطابق يف املعنى، والتقارب يف الداللة بني رواية ابن أيب 

ها جماهد باإلخبار، ورواها ابن أيب طلحة باإلعالم، فرسث حي، يالذي رواه الطرب

                                       
 .(8/20)انظر الروايتني يف تفسري الطربي  ( 1)

 .(115)م ص تفسري حييى بن سال  (2)

 .(8/20)تفسري الطربي   (3)

 .(8/20)تفسري الطربي  ( 4)
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موافقا   نى عطية العويف فيام رواه عن ابن عباسومها بمعنى واحد، وفارقهام يف املع

، حيث اقترص يف الداللة عىل القضاء عليهم دون ما رواه حييى بن سالم عن جماهد

 .(1)بذلكإخبارهم 

لرواية ابن أيب رواه الطربي مقاربا   امجد د نوإذا نظرنا إىل ما روي عن جماه

طية العويف؛ غري أن نظرنا يف طلحة، ونجد ما رواه حييى بن سالم مقاربا  لرواية ع

لرتجيح مصدر -هذا البحث إىل أي الروايات أقرب إىل رواية ابن أيب طلحة 

 تفسري جماهد. ، وليس إىل أهيا أقرب إىل-استقائه التفسري

روى  [8]اإلرساء: ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ ىلتعاله يف تفسري قو [2]

 قال: سجنا . الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

وروى عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح ومن طريق ابن جريج قال: حيرصون 

 فيها.

 .(2)وروى من طريق عطية العويف عن ابن عباس قال: جعل اهلل مأواهم فيها

 :ثةثال فالعبارات الواردة هنا

 عن ابن عباس من طريق ابن أيب طلحة. •

 وعنه من طريق عطية العويف. •

 ن طرق.وعن جماهد م •

ن عند وكلها متقاربة املعنى، ومؤداها واحد، وإنام اختلفت عباراهتا، ولك

ة ابن أيب طلحة إىل تفسري جماهد أقرب منها إىل رواية نجد أن رواي املوازنة بينها

 -أعاذنا اهلل منها  -روايات دالة عىل أن جهنم لايع مج عطية العويف، وبيان ذلك أن

                                       
 : (10/189)القرآن قرطبي يف اجلامع ألحكام جماهد ورواية ابن أيب طلحة قول الومما يؤيد تقارب تفسري  (1)

، وتفسري ابن كثري (802). وانظر: زاد املسري ص "عنى )قضينا(: أعلمنا وأخربنا، قاله ابن عباسوم"

(5/44). 

 .(8/42)هذا األقوال يف تفسري الطربي  انظر  (2)
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أيب طلحة وتفسري جماهد بزيادة معنى احلبس، فعرب ابن بن مقر هلم، ومتيزت رواية ا

)حيرصون فيها(. إضافة إىل أن رواية  أيب طلحة بأهنا: )سجن(، وعرب جماهد بأهنم

بيان للجملة وهو  ،افيههم جعل اهلل مأوا :عطية متيزت بتفسري اجلملة بتاممها، فقال

 ﴾ڀ﴿ا  عىل لفظة ، وليس مقترص﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿القرآنية بتاممها 

 كام يف الروايتني األخريني.

روى  [16]اإلرساء: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [3]

سلطنا أرشارها فعصوا الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس قال: 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿ بالعذاب، وهو قوله: تهمهلكفيها، فإذا فعلوا ذلك أ

 .[123]األنعام: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ

ن أيب نجيح، ومن طريق ابن جريج جماهد من طريق ابوروى بإسناده عن 

 .(1)عثناكالمها عن جماهد قال: ب

اقهاعبدالكريم عن وروي عن   .(2)جماهد أنه فرسها بقوله: أكثرنا فس 

ناده س: أكثرناهم، وبإسابن عاب بإسناده عن عطية العويف عنالطربي وروى 

 الضحاك موقوفا  عليه. عن عكرمة من قوله: أكثرنا عددهم، ونحوه بإسناده عن

ابن جريج عن ابن عباس: بطاعة اهلل، ونحوه عن سعيد  وروى بإسناده عن عن

 .(3)بن جبري موقوفا  عليه

وروي ابن أيب حاتم بسنده عن شهر بن حوشب قال: سمعت ابن عباس 

اآلية، قال: أمرنا مرتفيها  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ه ولق يف يقول 

 .(4)فحق عليهم بذلك التدمريبحق، فخالفوه؛ 

                                       
 .(52، 8/51)هذه الروايات يف تفسري الطربي  انظر  (1)

 .(430)اهد ص انظر: تفسري جم ( 2)

 .(52، 8/51)الطربي  انظر هذه الروايات يف تفسري ( 3)

 إىل ابن أيب حاتم. (4/307)عزاه السيوطي يف الدر املنثور   (4)
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هنا ثالثة أقوال عن ابن عباس، كل قول عىل قراءة، األول ما رواه ابن أيب فها

، فيام رواه عنه ابن أيب نجيح وابن جريج طلحة عن ابن عباس، ووافقه فيه جماهد

نا(رن له تعاىل )أم  وقيف يد وهو عىل قراءة التشد
 (1). 

، ابن عباس، وما قاله عكرمة والضحاك عن والقول الثاين ما رواه عطية العويف

 .(2) ﴾آمرنا﴿، وهو عىل القراءة باملد يف الكريم وجماهد فيام رواه عبد

ابن جريج عن ابن عباس، وقاله شهر بن حوشب ووالقول الثالث ما رواه 

روا بالطاعةاملشهورة  ةراءالقوهو عىل سعيد بن جبري،   .(3) بالتخفيف، واملعنى: أهنم أُم 

ه اخلالف بني هذه األقوال املحكية عن ابن عباس أو الرواة عنه أن هذورغم 

خالف تنوع ال خالف تضاد، ومنشأه االختالف يف القراءة إال أنه هبذه املقارنة 

إضافة ابن عباس،  عن لحةح التوافق بني تفسري جماهد، وبني ما رواه ابن أيب طيتض

وأن املعنى عىل القراءة بالتشديد ري، إىل اتفاقهام يف القراءة التي بني عليها التفس

رنا(: سلطناهم وبعثناهم عليكم )أم 
، وانفردا بذلك عن سائر الرواة عن ابن (4)

 .عباس

روى  [23]اإلرساء: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [4]

ر.أيب طلحة عن ابن  بن عيلالطربي بإسناده عن   عباس: أ م 

وروي عنه بلفظ:  .(5)بن جريج: وأوىصوروى بإسناده عن جماهد من طريق ا

 .(6)عهد ربك

                                       
يل، وأيب العالية، وغريهم. يد بن عوأيب عثامن النهدي، والسدي، وزقراءة شاذة، رويت عن ابن عباس،   (1)

 .(6/17)انظر: البحر املحيط 

 .(2/230)ءة عرشية، قرأ هبا يعقوب. انظر: النرش قرا  (2)

 .(60 ،5/59)، وتفسري ابن كثري(53-8/51)ألقوال بحسب اختالف القراءة يف تفسري الطربينظر توجيه اا (3)

 .(60، 5/59)اة  عنه يف تفسري ابن كثري ويف للمرويات عن ابن  عباس والرانظر نحو هذا التصن  (4)

 .(8/58)يف تفسري الطربي روايات انظر هذه ال  (5)

 .(4/309)املنثور عزاه السيوطي يف الدر   (6)
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وأن  ،(1)أنه كان يقرأ هذه اآلية )ووىص(من طرق عىل أن ابن عباس روي عنه و

ي ُق هبذه القراءة   سعبالم أقف يف تفسريها عىل أثر مسند عن ابن فتفسري جماهد ألن

 جماهد.تفسري ابن عباس الذي رواه ابن أيب طلحة، وتفسري اة عنه سوى روالو

يف العبارة، ويف هذا االتفاق يف  إنام هو ، واالختالفومعنى القولني متقارب

ابن أيب طلحة، وبني تفسري جماهد،  ني مروياتالتفسري بينهام داللة عىل االرتباط ب

لرواة لتفسري ابن عباس داللة بي نة ا ئرسا دونويف اتفاقهام عىل تفسري هذا املوضع 

 عىل التوافق بينهام.

، هلذه اآلية -تلميذ جماهد -ابن أيب نجيح  ويزيده بيانا  تفسرييؤيد ذلك  اومم

؛ مما يرجح (2)ة نفسه: أمر ربكباللفظ الذي فرسه به ابن أيب طلحها حيث فرس

 احتاد مصدر الروايتني.

روى  [49]اإلرساء: ﴾ىت خت مت حتجت  ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [5]

 غبارا . :ابن عباس الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن 

، ومن طريق ابن عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح وى بأسانيد متعددةور

 .(3)ترابا  : جريج قال

روايات أخرى عن ابن عباس والرواة عنه، كام أن معنى القولني عىل ومل أقف 

ات عيل عبارة، وكفى بذلك داللة عىل التقارب بني روايال يف فتالواحد، وإنام االخ

 بن أيب طلحة عن ابن عباس، وبني تفسري جماهد.

روى الطربي بإسناده عن  [62]اإلرساء: ﴾ں ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [6]

 ألستولني. :عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

                                       
، (8/58)روي ذلك من طريق سعيد بن جبري، والضحاك، وحبيب بن أيب ثابت. انظر: تفسري الطربي  (1)

 .(4/309)الدر املنثور ، و(6/23) ، والبحر املحيط(809، 780)وزاد املسري ص 

 .(430)انظر: تفسري جماهد ص (2)

 .(89، 8/88)انظر الروايتني يف تفسري الطربي  (3)
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ق ابن ريط نموح، وروى بأسانيد متعددة عن جماهد من طريق ابن أيب نجي

 .(1)وينهمقال: ألحتعن جماهد جريج 

ألن االستيالء » واملعنى واحد، وإنام االختالف يف التعبري. قال الطربي:

 .(2) «واالحتواء بمعنى واحد

كام مل أقف عىل ما يروى عن ابن عباس وتالميذه يف هذه الكلمة سوى ما سقته 

داللة ظاهرة عىل  لكذ يفوة؛ ن ابن عباس من طريق ابن أيب طلحعن جماهد، وع

 .وافق بينهامالت

روى  [64]اإلرساء:﴾ۓ ۓ ے ے﴿ يف تفسري قوله تعاىل [7]

صوته: كل داع   :قال الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

 دعا إىل معصية اهلل.

وروى بإسناده عن جماهد من طريق ليث قال: باللهو والغناء، ويف لفظ آخر له: 

 لعب.والهو الل

ات أخرى عن ابن عباس أو الرواة عنه غري ما أوردته عن ايروومل أقف عىل 

 جماهد وما رواه ابن أيب طلحة.

لتفسريين خالف تنوع ال خالف تضاد؛ فإن تفسري ابن عباس عىل والفرق بني ا

املعنى الذي يشمل ما قاله جماهد وغريه من األمثلة، وتفسري جماهد من باب التفسري 

وأوىل األقوال » :ولذلك قال الطربي  عباس؛ بنا  فرسه بهفيام يدخل، وثالبامل

يف ذلك بالصحة أن يقال: إن اهلل تبارك وتعاىل قال إلبليس: واستفزز من ذرية آدم 

من استطعت أن تستفزه بصوتك، ومل خيصص من ذلك صوتا دون صوت، فكل 

داخل و فه هلل،عة اطا إىلصوت كان دعاء إليه وإىل عمله وطاعته، وخالفا للدعاء 

 .«صوته يف معنى

                                       
 .(8/107)لطربي روايتني يف تفسري اانظر ال ( 1)

 .(5/93)، وتفسري ابن كثري (10/025). وانظر: اجلامع ألحكام القرآن (8/107)تفسري الطربي   (2)
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ح بينهام، وتبني أنه مل يرو هذا التفسري عن سوامها رج   املقاربةفإذا ظهر وجه 

 ذلك أن يكون التفسري بينهام له صلة وارتباط.

روى  [64]اإلرساء: ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [8]

: كل خيله ل:قا :الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس

 .راكب يف معصية اهلل، ورجله: كل راجل يف معصية اهلل

 .كل راكب وماش يف معايص اهلل تعاىلوروى عن جماهد من طريق ليث قال: 

هلل فهو قال: ما كان من راكب يقاتل يف معصية ا وعنه من طريق منصور قال:

 .(1)يسلمن خيل إبليس، وما كان من راجل يف معصية اهلل فهو من رجال إب

 .(2)ومها روى ابن أيب نجيح عن جماهدنحوب

وفضال عن املقاربة يف اللفظ، واالتفاق يف املعنى بني ما رواه ابن أيب طلحة، وما 

عن ابن عباس أو  جاء عن جماهد، فلم أقف عىل تفسري هذا اللفظ القرآين مرويا  

 الرواة عنه سوى ما ذكرت.

روى  [64ء:رسااإل] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [9]

قال: كل مال يف  الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

 .(3)معصية اهلل

يف تفسري مشاركة إبليس يف  وقد تنوعت الروايات عن ابن عباس 

 األموال عىل قولني:

يف غري حمله،  القول األول: أن مشاركته يف كل مال أخذه من غري حله أو إنفاقه

                                       
ابن كثري لقا  عىل تفسري . وقال أ.د. حكمت بشري مع(109، 8/108)ربي اآلثار يف: تفسري الط انظر هذه  (1)

بن أيب طلحة عنه، وقول ثابت من طريق عيل قول ابن عباس أخرجه الطربي بسند " يف هذا املوضع:

 (.1ح ) (5/91). تفسري ابن كثري "جماهد أخرجه الطربي بسندين يقوي أحدمها اآلخر

 .(13/243)أثور ، وانظر: موسوعة التفسري امل(66)هي ص ابن أيب الدنيا يف ذم املالواه ر ( 2)

 .(8/109)فسري الطربي ت  (3)
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 ن عباس: طلحة عن ابن أيبه ابرواا وهو األقرب مل

كل  ، ويف رواية:ما أكل من مال بغري طاعة اهللفقد روى الطربي عن جماهد قال: 

 من غري حلها. ، ويف رواية: التي أصابوهاما أنفقوا يف غري حقه

 .(1)وروى عن عطاء بن أيب رباح قال: الرشك يف أموال الربا

ال أصيب من حرام ل مل: كموااأل يف بأن مشاركة إبليس لبي القولونسب الثع

وأنفق يف حرام إىل جماهد وسعيد بن جبري، ورواية عيل بن أيب طلحة عن ابن 

ة يف موضعها كام هو منهجه يف . ومل ينقل أقواهلم بألفاظها، ومل يسقها مسند(2)عباس

 .(3)الرواية

 من نافكان من حتريم املرشكني ألص القول الثاين: أن مشاركته يف األموال ما

ام: كالبحرية والسائبة والوصيلة واحلامي، وهو ما رواه الطربي عن ابن نعاأل

عباس من طريق عطية بلفظ: األموال: ما كانوا حيرمون من أنعامهم، ورواه أيضا  

ن طريق أيب صالح عن ابن عباس بلفظ: مشاركته يف األموال أن جعلوا البحرية م

 .(4)والوصيلة لغري اهلل والسائبة

 .(5)به هذه اآلية قال: يعني ما كانوا يذبحون آلهلتهملضحاك ا رسف امو وه

ويظهر من خالل هذا العرض أن الروايات الواردة عن ابن عباس ورواة 

أحدمها: ما رواه عيل ابن أيب طلحة عن ابن عباس، تفسريه تنحرص يف قولني، 

 ونسب إىل سعيد بن جبري. وروي عن جماهد مسندا  بعدة ألفاظ،

                                       
 .(8/109) وعطاء الطربي يف تفسريهروى هذه الروايات عن جماهد   (1)

 .(2/693)، ومعامل التنزيل (6/113)الكشف والبيان  ( 2)

يستغني بذلك عن ، لالكتب التي بنى عليها كتابهأسانيده ب -(84-1/75)يف مقدمة كتابه  - ساق   (3)

 ألسانيد.تكرار ا

 .(8/110)الروايتني عن ابن عباس: الطربي يف تفسريه  روى هاتني ( 4)

 .(8/110)رواه الطربي يف تفسريه  ( 5)
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 واه عطية العويف وأبو صالح عن ابن عباس.: ما رخرآلا لولقوا

كام يتضح أن التوافق مع رواية عيل بن أيب طلحة إما أن يكون مع تفسري جماهد، 

 جبري.وإما مع تفسري سعيد بن 

وتفسري سعيد بن جبري مل يعرف إسناده، ومل ينقل لنا لفظه؛ فبان بذلك رجحان 

 فقته لتفسري جماهد.موا

ارنة مضمون ما روي عن جماهد يف عدة روايات مق اللخمن لك ويتضح ذ

، ويف "كل ما أنفقوا يف غري حقه" ، ويف رواية:"ما أكل من مال بغري طاعة اهلل"بلفظ 

؛ وهذا املضمون هو ما خلصته رواية عيل بن "بوها من غري حلهاالتي أصا"رواية: 

 ."ل مال يف معصية اهللك"أيب طلحة عن ابن عباس 
قال ابن عباس وجماهد: هو ما أمرهم من به من إنفاق » :  كثرين باقال 

 .(1) «األموال يف معايص اهلل

وقد خلص عدد من املفرسين القول الراجح يف تفسري مشاركة إبليس إياهم يف 

بأنه هو  -عند التلخيص-، دون الترصيح األموال بنحو ما خلصه ابن كثري 

 .(2)مضمون قول ابن عباس وجماهد

 هذا التفسري مما أخذه ابن أيب طلحة عن جماهد. واهلل أعلم. هنا أنح جيرت ذيلفا

روى  [69]اإلرساء: ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿تفسري قوله تعاىل  يف[ 10]

 .(3) نصريا   :قال الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

ن ـال ابـوق :ظـفـلـزم بـجـة الــصيغـا  بـقـلـعـه مـحـيـي صحـاري فـخـه البوأورد

                                       
عباس قول ابن " ( بقوله:3. وقد علق عليه أ.د. حكمت بشري يف احلاشية )(5/94)تفسري ابن كثري ( 1)

 اهد أخرجه الطربي بسند صحيح منلحة عنه، وقول جمي بسند ثابت من طريق ابن أيب طأخرجه الطرب

 . "طريق ابن أيب نجيح
 .(6/56)ر املحيط ، والبح(3/470)، واملحرر الوجيز (8/011)انظر: تفسري الطربي ( 2)

 .(3/273). وانظر: التفسري الصحيح (8/114)تفسري الطربي ( 3)
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 .(1)اس: نصريا  عب

 وروى الطربي بإسناده عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح قال: نصريا  ثائرا .

ويف رواية أخرى عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح أيضا ، ومن طريق ابن 

 .(2)جريج عنه قال: ثائرا  

 .(3)ثأريطلب بالجماهد يف بعض رواياته: من  واملراد بالثائر هنا يف قول

سوى عىل  -أو رواة تفسريهابن عباس  ا روي عن التبيع ممتفسرييف -أقف  ومل

؛ وهذا جماهد من قولهما روي عن  ، وعن ابن عباس ما ذكرت عن ابن أيب طلحة

بن أيب طلحة عن ابن عباس مع اتفاق اللفظ واملعنى بني الداللة عىل أن لرواية ا

 .ة وثيقة بتفسري جماهدصل

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ۇ  ڭ ڭ ڭ ﴿ ىلعات وله قيف تفسري [11]

روى الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  [72]اإلرساء: ﴾ٴۇ

 .من عمي عن قدرة اهلل يف الدنيا فهو يف اآلخرة أعمى :قال 

يف تفسري قوله تعاىل  بإسناده عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح أنه قال وروى

 : الدنيا.﴾ڭ ڭ ۇ﴿

ري قوله يق ابن أيب نجيح أنه قال يف تفساهد من طرعن جمخر د آوروى بإسنا

 .(4): أعمى عن حجته يف اآلخرة﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿تعاىل 

من كان يف قال:  وروى أبو الشيخ يف العظمة من طريق الضحاك عن ابن عباس

امء واألرض واجلبال والبحار والناس الدنيا أعمى عام يرى من قدريت من خلق الس

                                       
. (8/499)ورة اإلرساء فسري ساب التفسري، الباب الرابع من ت)مع فتح الباري( كت البخاريصحيح  (1)

 "ريق عيل بن أيب طلحة عنهوأما قول ابن عباس فوصله ابن أيب حاتم من ط"بقوله:  وعلق عليه ابن حجر
 .(8/501) باريفتح ال

 . (8/114)تفسري الطربي   (2)

 . (4/175)انظر: معاين القرآن للنحاس  ( 3)

 .(118، 8/117)يف تفسريه ساق هذه اآلثار الطربي  ( 4)
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ه أعمى وأضل سبيال له يف اآلخرة ومل يروصفت عام  فهو ،ذاه هوالدواب، وأشبا

 .(1)يقول: وأبعد حجة

جاء نفر  عن عكرمة قالما أخرجاه إىل الفريايب وابن أيب حاتم وعزا السيوطي 

ڭ ڭ  ڭ ڭ ﴿تعاىل  من أهل اليمن عىل ابن عباس فسأله رجل: أرأيت قوله

لها ا قبأ ماقر: مل تصب املسألة، فقال ابن عباس  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿حتى بلغ  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئۇئ  وئ ۇئ﴿

: فمن كان أعمى عن هذا النعيم الذي قد فقال ابن عباس  ﴾ں ں

 .(2)ين، فهو يف أمر اآلخرة التي مل تر ومل تعاين أعمى وأضل سبيال  رأى وعا

ه النقوالت عن ابن عباس والرواة عنه متقاربة إال أن أقرهبا ملا رواه أن هذورغم 

يف اختصاره ووجازة هو تفسري جماهد، فقد وافقه  ساعب ابن ة عنطلحيب ابن أ

، بخالف ما رواه الضحاك، فإنه مقارب معنى القول، إضافة إىل مقاربته يف عبارته

مة فهو أبعدها عام رواه ابن أيب طلحة. يف املعنى، بعيد يف اللفظ، وأما ما رواه عكر

 واهلل أعلم.

روى  [84:]اإلرساء ﴾ې ېې ۉ  ۉ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [12]

 قال: عىل ناحيته. باس طلحة عن ابن عالطربي بإسناده عن عيل بن أيب 

 وروى بإسناده عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح قال: عىل ناحيته.

تهن جماهد من طريوروى بإسناده ع د   .(3)ق ابن جريج قال: عىل طبيعته، عىل ح 

يف هذا اللفظ نه ة عاالروسري تف أو تفسري ابن عباس عىل يشء من ومل أقف

سوى ما أوردته، وإضافة إىل ذلك يظهر جليا  التطابق التام يف  - (4)مسندا   -القرآين 

                                       
 .(1/244)عظمة ال  (1)

 .(4/351)الدر املنثور   (2)

 .(141، 8/140)روى هذه اآلثار الطربي يف تفسريه   (3)

إىل ابن عباس، وسعيد بن  "عىل ناحيته"تفسري الشاكلة بقوله  (298)زا ابن اجلوزي يف زاد املسري ص ع  (4)

 بري، ومل أقف عليه مسندا .ج
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مع رواية ابن أيب نجيح عن العبارة، ال سيام بني رواية ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

 جماهد.

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [13]

 طلحة عن ابن عباس عيل بن أيب  عنسناده بإي ربطال روى [106]اإلرساء:

 .(1)قال: عىل تأييد

الذي هو بمعنى التقوية( غري  لتأييد)با )املكث(وتفسري ، (2)كذا يف املطبوع

وهو بمعنى التمهل،  ن يكون التأييد مصدرا  آخر للتؤدة واالتئادمستقيم، إال أ

رسل، أو بأمد، ىل تا: عواهبل صولع .(3)أقف عىل من ذكره من أئمة اللغةمل بعيد، و

 .(4)يف بعض املصادركام 

 .(5)وروى الطربي بإسناده عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح قال: عىل ترتيل

 .(6): عىل ترسل، كام يف بعض املصادرنوقد تكووهي كذلك يف املطبوع، 

                                       
 .(8/162)تفسري الطربي  ( 1)

 .(15/117)يف طبعة د. الرتكي لكتب العلمية املعزو إليها أعاله، وهو كذلك يف طبعة دار ا كذا ( 2)

يف املعاجم أستبعد هذا التوجيه لورود لفظة  . ولعدم ورودها(9/247)العروس )و أ د( انظر مثال : تاج  ( 3)

 التأييد هنا.

لتقرأه عىل "عنى ر التي فرست املكث بمياق اآلثاهذا األثر يف س (8/162)يف تفسريه  أورد الطربي (  4)

جل  يف تالوته فال يفهم الناس عىل تؤدة، فرت وبنحو الذي قلنا يف "، وأعقبه بقوله "عنكتل ه وتبي ن ه، وال تعن

د أن املراد ليس التأييد بمعنى التقوية ـؤكـا يـمـر، مــها هذا األثـارا  منـاق آثـوس "لـأويـل التـال أهـق ذلك

 بأي حال.

 ."تأييد"ى من ، وهو أقرب يف املعن"بأمد"بلفظ  (4/372)ده السيوطي يف الدر املنثور وأور
نقل عن ابن عباس تفسري املكث هنا عن ابن عباس بالرتسل والرتتيل، ومل يوقد نقل عدد من املفرسين 

ري حة تفسسوى رواية ابن أيب طلحة، فالظاهر أن صواب رواية ابن أيب طل -يه فيام وقفت عل -مسندا  

، واجلامع ألحكام القرآن (3/491)واهلل أعلم. انظر: املحرر الوجيز املكث بالرتسل أو بالرتتيل.

 .(6/85)لبحر املحيط ، وا(10/295)

 .(8/162)تفسري الطربي  ( 5)

 .(4/372)ر املنثور ، والد(6/85)يف: البحر املحيط  كام  (6)
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 .(1)وروى الطربي بإسناده عن جماهد من طريق عبيد قال: عىل تؤدة

جماهد فإنه  ابن أيب طلحة عن ابن عباس، وتفسري   اية  رو لفظ   اُب ون صكا أيا  ماو

، والتؤدة ال خيرج عن كون املعنى متقاربا ، فهو دائر حول الرتسل والرتتيل والتمهل

طربي يف مقام واحد. ومل أقف عىل روايات أخرى عن ابن عباس أورده الولذلك 

حة، وما فرسه به طل ن أيبة ابواين ره عن ابن عباس مأو الرواة عنه سوى ما أوردت

 إىل املقاربة بني هذين التفسريين. إشارةجماهد، وكفى بذلك 

 ما قارب فيه غري رواية جماهد املطلب الثاين:

 فيه موضعان فقط:و

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [14]

 أنه روى الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  [92]اإلرساء:

 ق ط عا . :اريهتفس ل يفقا

 وباللفظ نفسه روى عن ابن عباس من طريق عطية العويف.

من ء مجيعا ، ونه قال: السامأ -بأسانيد متعددة-وعن ابن عباس من طريق جماهد 

 .(2)رة واحدة: مرواية القارئ عبداهلل بن كثري عنه قال

أنه  خر:واآلعة، قط مجعفهاهنا قوالن يف تفسريها، أحدمها: أنه بمعنى: ق ط عا ، 

 مة القرآنية:بمعنى: مرة واحدة، ومها قوالن مبينان عىل عىل القراءتني يف هذه الكل

وعاصم بفتح السني:  لشاميوابن عامر ا حيث قرأها نافع وأبو جعفر

بسكون السني:  -ومنهم ابن كثري املكي تلميذ جماهد  -، وقرأ الباقون ﴾ڱ﴿

ا﴿ ف  سن
 .(3)﴾ك 

                                       
 .(8/163)تفسري الطربي  ( 1)

 .(8/147)يف تفسريه ملرويات عند الطربي انظر هذه ا  (2)

 .(232، 2/231)لنرش انظر: ا ( 3)
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قرأه اهد الفرق بني هذا املوضع الذي ن جماه ع روفيامري وقد بني ابن كث

 ﴾ۋٴۇ﴿ بالسكون، وبني موضع سورة الروم يف وصف السحاب

ٴۇ ﴿يف الروم  والتي» ة، ثم قال الرواي:، بأن قال هنا: مرة واحد [48]الروم:

 .(1) «قال: ق ط عا   ﴾ۋ

كان إسب تهءقراهو  "مرة واحدة"تفسري جماهد هلذا املوضع بأنه فتبني لنا أن سبب 

أه ، إذ قارن بني هذا املوضع وبني املوضع الذي يف سورة الروم الذي قرسنيال

 .(2)"ق طعا  "بالتحريك بأنه 

العويف، فقد رويا عن ابن  اس: ابن أيب طلحة، وعطيةا بقية الرواة عن ابن عبوأم

 ."ق ط عا  "عباس أنه فرسها بقوله 
يك يف هذا تحرم بالءهتراوق ،(3)أضف إىل هذا أن ابن أيب طلحة شامي محيص

طع؛ار تفسريها يختلعل هذا هو السبب يف اف املوضع، بناء عىل قراءهتا  بالق 

 .بالتحريك، ال كام قرأها جماهد ﴾ڱ﴿

إذ كان جماهد  املوضع ال يؤخذ منه خمالفته ملجاهد يف التفسري،فهذا ولذا 

سورة وضع رس م فكام سيفرسها بام رواه ابن أيب طلحة لو قرأها جماهد بالتحريك،

 واهلل أعلم. ام قرأه بالتحريك.ـالروم ل  

 [102]اإلرساء: ﴾ى ائ ائ ەئ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [15]

 :يف تفسريها أيب طلحة عن ابن عباس  روى الطربي بإسناده عن عيل بن

 ملعونا .

                                       
 .(8/147)يف تفسريه رواه الطربي  ( 1)

ز  بعُضهم أن تكون اهذا هو املشهور يف  (2) فا ( عىل لقراءة بالسكون يف  توجيه القراءتني، وإال فقد جو  )كسن

، واحلجة أليب عيل (8/461). انظر: تفسري الطربي أنه مجع، فيكون املعنى عىل كلتا القراءتني: ق ط عا  

 .(10/288)اجلامع ألحكام القرآن ، و(4/194)، ومعاين القرآن للنحاس (3/70)الفاريس 

 .( من هذا البحث4ص ) انظر  (3)
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 ه من طريقني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس.نفس   وروى اللفظ  

 أنه قال: مغلوبا . اسعب ابن  عنعويفال وروى من طريق عطية

 لضحاك من قوله.وبلفظه عن ا

ال  مغريا .  وعن عطية العويف قال: مبد 

 .(1) كا  نه قال يف تفسريها: هالوروى من طرق عن جماهد أ

 . (2) وروي عنه بسند صحيح بلفظ: ُمهلكا  

 :﴾ەئ﴿وقال ابن اجلوزي يف معرض رسد األقوال الواردة يف تفسري

 .(3) «عن ابن عباسه ابن أيب طلحة ال ك، روهـمُ ال بع:الرا»

 .(4)وروي عن ابن عباس من طريق ميمون بن مهران، أنه قال: قليل العقل

 مروية عن ابن عباس أو رواة تفسريه، على النحو التايل: ألفاظ ستة لىوهبذا نقف ع

 عنر ـيجب بن ة وسعيدـحـلـي طـن أبـا رواه ابـو مـ، وها  ـونـلعـ: مالتفسري األول

 ابن عباس.

ن ابن عباس، وهو ـويف عـة العـيـطـرواه عا ـو مـا ، وهـوبـلـغـ: مالثاين التفسري

 قول الضحاك.

 جماهد. ايتني عنإحدى الرو: هالكا ، وهو التفسري الثالث

: مهلكا ، وهو الرواية الثانية عن جماهد، ونسبه ابن اجلوزي إىل التفسري الرابع

 حة. طلن أيب بعيل ابن عباس من طريق

                                       
، وفتح الباري (6/139)ان. وانظر كذلك: الكشف والبي(8/159)هذه اآلثار الطربي يف تفسريه  روى ( 1)

 .(4/371)املنثور ، والدر (8/501)

ن أيب نجيح عن جماهد. ينظر: تفسري جماهد ريق آدم بن أيب إياس عن ورقاء عن ابوذلك من ط  (2)

 .(3/292)حيح ص. وقد صححه أ.د. حكمت بشري ياسني يف التفسري ال( 371)ص

 .(834)زاد املسري ص   (3)

 مردويه. إىل الشريازي يف األلقاب، وابن (4/371)در املنثور عزاه السيوطي يف ال  (4)
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 مل يرفعه إىل ابن عباس.انفرد به عطية، ومغريا ، و: مبدال  التفسري اخلامس

اه ا روـمـفي رانـهـن مـون بـمـه ميـرد بـفـل، وانـقـعـل الـيـلـق :التفسري السادس

 ن عباسعن اب

مطابقة ملا رواه  -األوىل-وهبذا يتضح أن رواية ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

 عباس متام املطابقة.ابن عن  برين جسعيد ب

عند غريه، وهو غري مسند ومل أقف عليه -وزي ـن اجلـره ابـا ذكـت مـوإذا ثب

 مطابقة لتفسري جماهد. -الثانية-كانت رواية ابن أيب طلحة  -عنده 

أثبتت هذه الرواية الثانية عنه أم مل تثبت فنستطيع أن نرجح من خالل اء وسو

ابن أيب طلحة قد أخذ عن سعيد بن جبري أيضا ،  أن -عنه بتتي ثالت-الرواية األوىل 

 .(1)ه ليس بالكثرة التي أخذ هبا عن جماهدس عن جماهد فقط، ولكنولي

 اة دون بعضمقاربة لبعض الرو  يظهر فيهما مل املطلب الثالث: 
 مواضع: وفيه ستة

روى  [25]اإلرساء: ﴾ى ائ ائ ەئ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [16]

قال: للمطيعني  أيب طلحة عن ابن عباس   بنن عيله عنادالطربي بإس

 .(2)املحسنني

قد كثرت الروايات عن ابن عباس ومحلة تفسريه يف بيان معنى هذه الكلمة و

، ومن طريق (3)عباس من طريق عطية العويف: للتوابنيالقرآنية، فروي عن ابن 

 .(4)سعيد بن جبري: املسبحني

                                       
أخرجه الطربي بسند ثابت من طريق عيل بن " ن:شري ياسني عن تفسري املثبور بامللعوأ.د. حكمت ب قال  (1)

تفسري ابن كثري  "جبري عن ابن عباس يد بنأيب طلحة عن ابن عباس، وبسند حسن من طريق سع

 (.4ح ) (5/126)

 .(8/64)اه الطربي يف تفسريه رو  (2)

 .(9/369)( 6769اإليامن ح ) رواه البيهقي يف شعب ( 3)

 .(8/64)رواه الطربي يف تفسريه   (4)
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وروي  .(1)اجعني إىل اخلرير: القال برين جبسنده عن سعيد بوروى الطربي 

 .(2)وبةإىل الت الراجعونهم عنه بلفظ: 

، عن جماهد عن عبيد بن عمري: الذي يذكر ذنوبه يف اخلالء فيستغفر اهلل منهاو

 .(3)اهد نفسهعن جم ونحوه

 .(4)عن جماهد من ُطُرق قال: األوابون الراجعون التائبون رويو

، (5) تفسري هذه الكلمة من اآليةها يفعلي فتقوي الروايات الت مجلة منهذه 

ها متقاربة، تدور عىل التوبة والرجوع إىل نجد ارات ومدلوالهتاوبتأمل هذه العب

ولذلك فال يبنى عىل مثل هذا ترجيح أن ؛ اخلري، والطاعة والتسبيح واالستغفار

 .عن أحد منهم دون من سواهيكون ابن أيب طلحة قد أخذ التفسري 

روى  [29]اإلرساء: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ىل له تعاقو سريفت يف [17]

: يعني بذلك أيب طلحة عن ابن عباس ناده عن عيل بن الطربي بإس

 .(6)البخل

ن طريق حممد بن أيب موسى املفرد عن ابن عباس م وروى البخاري يف األدب

 .(7)أنه قال: ال تعطي شيئا  

جعل اليد سري  تفل يفقا وروى الطربي عن ابن عباس من طريق عطية العويف

 .(8)تبسُطها باخلري مغلولة: ال

                                       
 .(8/65)فسري الطربي ت ( 1)

 .(1/386)رواه هبذا اللفظ ابن املبارك يف الزهد  ( 2)

 .(66، 8/65)تفسريه  روامها الطربي يف ( 3)

 .(8/66)تفسري الطربي   (4)

 .(123-13/121)ينظر لالستزادة: موسوعة التفسري املأثور   (5)

 .(8/72)تفسريه واه الطربي يف ر ( 6)

 .(32)األدب املفرد ص  ( 7)

 .(8/72)طربي تفسري ال ( 8)
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 .(1)ي عن رجل عن جماهد قال: ال تنفق شيئا  ان الثوروروى سفي

 .(2)به من احلق قال: ال متسك النفقة فيام أمرتك وروى الطربي بإسناده عن ابن جريج

 م يفاهل، وإن اختلفت أقو(3)ومل أقف عىل خالف يف تفسري املراد باآلية أنه البخل

ابن أيب طلحة ومن طريق اآلثار املروية عن ابن عباس من طريق عنه، وهذه  تعبريال

-ابن جريج ق حممد بن أيب موسى، وكذا تفسري جماهد، وتفسري عطية، ومن طري

كلها من باب اختالف التنوع، ومل يظهر بينها  -وهو من املعتنني بتفسري ابن عباس

، ال (4)اهدا  أو سواهد وافق فيه جمحة ق طلأيب ابناتفاق يف العبارة يرجح أن يكون 

 دور حول املعنى الذي ذكروه.ات املفرسين كلها تسيام وأن عبار

روى  [31]اإلرساء: ﴾ڇ چ چ چ چ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [18]

 قال: الفقر. الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

 .(5)فقروال فاقةال ال:وروى بإسناده عن ابن جريج عن جماهد ق

 .(6)وروى بإسناده عن الضحاك قال: من خشية فقر

 مما تتوارد وبني الروايات مجيعها تقارب يف العبارة، وال خيفى أن هذا التفسري

لقرص العبارة، ه األلسنة، ولذا تقاربت فيه عبارات املفرسين املتأخرين أيضا ، علي

رواية ابن أيب  من عباسابن عن رد إىل الذهن، وقد و ووضوحها، ومبادرة لفظها

 طلحة، وعن جماهد، وعن الضحاك.

                                       
 .(172)تفسري سفيان الثوري ص   (1)

 .(8/72)ي تفسري الطرب ( 2)

، والدر املنثور (10/219)مع ألحكام القرآن ، واجلا(811)ثال: زاد املسري صانظر عىل سبيل امل (3)

 .(141، 13/140)، وموسوعة التفسري املأثور (4/322)

بعد ابن أيب طلحة بسبع سنني. انظر:  ،(ـه150)عتبار أن ابن جريج قد تويف سنة مع األخذ بعني اال (4)

 .(624)( ص 4221ب )ت تقريب التهذي

 .(8/73)طربي ذي قبله يف تفسري الانظر هذا األثر وال (5)

 .(5/391)ساقه الطربي يف تفسري سورة األنعام  (6)
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روى  [36]اإلرساء: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [91]

 يقول: ال تقل. عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  بإسناده عن الطربي

 .م  عن جماهد عن ابن عباس قال: وال ترن  -من طرق-وروى 

أحدا  بام ليس  م  قال: ال ترن عباس،  ن ابن عيفوالعية وروى بإسناده من طريق عط

 .(1)لك به علم

فإن القول  ؤداها متحد،متقارب، وم مضموهناة املعاين، فوكلها ألفاظ متقارب

، وإن (2)وإطالق اللسان: أبرز وسائل االهتام، ورمي الناس بام ليس للمرء به علم

يف -التعبري  إن إذ ؛بقارالتأظهر يف كان اللفظ بني رواية عطية ورواية جماهد 

قتادة كذلك ، ولذا جاء عن تعبري بالقولعا  من الأقل  شيو الرميب -االهتام واالدعاء

 .(3)ومل تر، وسمعت، ومل تسمع، وعلمت، ومل تعلمل: ال تقل: رأيت، أنه قا

روى  [64]اإلرساء: ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [20]

ما قتلوا من قال:  س ن عبااب نعحة طل الطربي بإسناده عن عيل بن أيب

 .امأوالدهم، وأتوا فيهم احلر

 د الزنا.وروى من طرق عن جماهد أنه قال: أوال

 مثله بلفظه. وروى من طريق عطية العويف عن ابن عباس

  .ونحوه عن الضحاك من تفسريه

بن عباس قال: مشاركته إياهم يف األوالد: وروى من طريق أيب صالح عن ا

 .(4)، وعبد فالنعبد شمس، ورثاحلا دسموا عب

                                       
 .(8/80)رواها الطربي يف تفسريه  ( 1)

، والقرطبي يف اجلامع ألحكام (8/80)قوال يف معناها: الطربي يف تفسريه ص عىل تقارب هذه األن( 2)

 .(5/74)، وابن كثري يف تفسريه (10/225)القرآن 

 .(8/80)ه يف تفسريرواه الطربي  (3)

ر ، والدر املنثو(6/113). وانظر: الكشف والبيان (111، 8/110)روى هذه اآلثار الطربي يف تفسريه  (4)

(4/348). 
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والد وهو ما عيص اهلل به يف األ-د إىل يشء واح ن كان مرجعهاوهذه األقوال وإ

يته بام يكرهه اهلل أو بإدخاله يف غري دين اإلسالم أو بالزنا سواء أكان ذلك بتسم

ية رواإال أن  -(1)لك من وجوه العصيان هلل يف األوالدبأمه، أو قتله ووأده أو غري ذ

ثم شمل ما مثل به طلحة قد انفردت بصبغة معينة، وهي ذكره للموءودة، يب ن أاب

وأتوا فيهم من " بلفظس حني قالوا: أوالد الزنا، وذلك غالب الرواة عن ابن عبا

 عن ابن عباس.فيام رواه  "احلرام

عتنني وبذلك مل يظهر يل ميله لرواية دون أخرى أو راو دون آخر من الرواة امل

 . واهلل أعلم.اس عب بن افسريبت

روى  [97]اإلرساء: ﴾ڦڤ ڤ ڦ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [12]

 قال: سكنت. عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  بإسناده عن الطربي

 .: سكنت﴾ڤ ڤ﴿وروى من طريق جويرب عن الضحاك، قال: 

م عباس أنه قال يف تفسريها: كلام أحرقتهوروى من طريق عطية العويف عن ابن 

تتوهج، فذلك بق منهم شيئا  صارت مجرا  ، فإذا أحرقتهم فلم تحطبا  هبم  سعرت

 بوها، فإذا بدلوا خلقا  جديدا  عاودهتم.خ

 .(2)، وبنحوه عن جماهد أيضا  طريق ابن جريجمن وبنحوه عن ابن عباس 

 .(3) أطفئت أوقدتوروى آدم بن أيب إياس بسند صحيح عن جماهد: كلام

أو رواة تفسريه، نجد تقاربا  يف  س باابن عة عن اردالووبتأمل هذه اآلثار 

                                       
 .(8/111)ي نظر: تفسري الطربا( 1)

 .(8/153)لطربي يف تفسريه روى هذه اآلثار ا (2)

 ابن أيب شيبة وابن جرير إىل (4/693)، وقد عزاه السيوطي يف الدر املنثور(370)نظر: تفسري جماهد صي( 3)

عطية العويف  رواية وابن املنذر وابن أيب حاتم، ورواية الطربي مل يذكر فيها لفظه، بل قال: مثله، يريد:

التفسري الصحيح  ياس أ.د. حكمت بشري ياسني يفا. وقد صحح إسناد آدم بن أيب إالتي سبقته

(3/289). 
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، فقد روى ابن أيب طلحة عن ابن عباس لفظ -أعاذنا اهلل منها-و جهنم تفسري خب

 تفسري الضحاك بن مزاحم.، وهو مطابق ل"سكنت"

ا تفسري اخلبو بمعنى: أطفئت، وهو أما جماهد فعنه روايتان، الرواية التي فيه

وها الطربي اس؛ أما الرواية الثانية فلم يرن ابن عبع لحة طقريب مما رواه ابن أيب

 بلفظها، لكنها مشتملة عىل إيضاح كيفية خبو جهنم وتسعريها.

مجيع املعاين ، إال أن تفسري الضحاكمطابقة لوبذلك فراوية ابن أيب طلحة 

ح ملن أخذ منه ابن أيب طلحة يترج هااأللسنة، وال يؤخذ منمتقاربة، وتتوارد عليها 

 . واهلل أعلم.لتفسريا

 املطلب الرابع: ما مل يرو عن جماهد فيه شيء

 وفيه سبعة مواضع:

 [24]اإلرساء: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [22]

ۆ ۆ ﴿قوله : روى الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿هذا:  ، ثم أنزل اهلل عز وجل بعد﴾ۋۈ ۈ ٴۇ 

[113التوبة:] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
(1). 

وروى البخاري يف األدب املفرد عن عكرمة قال قال يف سورة بني إرسائيل: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿إىل قوله  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿، فنسختها اآلية التي يف براءة ﴾ۋ

 .(2)يةاآل [113التوبة:]﴾ڦڤ ڤ ڤ ڤ 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿عن ابن عباس قال ابن جريج من طريق  وروى الطربي

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿اآلية، قال: نسختها اآلية التي يف براءة  ﴾ٴۇ ۋ

                                       
 .(8/63)رواه الطربي يف تفسريه   (1)

، وصحح إسناده (22)( ص 23لبخاري يف األدب املفرد، باب ال يستغفر ألبيه املرشك، ح )رواه ا ( 2)

 .(4/311)ور . وانظر: الدر املنث(8/63)  فسريه. كام رواه الطربي يف ت(04) رد صاأللباين يف صحيح األدب املف



 (ه1440)مجادى اآلخرة       والعشرون   سابعلاعدد ال  نية    شاطيب للدراسات القرآجملة معهد اإلمام ال

89 

 .(1)اآلية [113التوبة:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ره ـيـفسـل تـقـنـن بـيـنـمعتـاس والـبـن عـن ابـرى عـات أخـف عىل روايـم أقـول

 .هــتـقـا سـوى مـس

روى  [52]اإلرساء: ﴾ڃ ڃ ﴿سري قوله تعاىل يف تف [23]

ي ـال فـه قـأن اده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس ــنـإسـري بـبـطـال

 .بأمرهتفسريها: 

 .(2)وباللفظ نفسه فرسها ابن جريج أيضا  

وروي عن سعيد بن جبري أنه فرس هذه اآلية بقوله: خيرجون من قبورهم وهم 

 .(3)مدكبحيقولون: سبحانك اللهم و

 .عىل ما ذكرتواة عنه سوى الراس أو عن ابن عب ومل أقف

ومن الواضح االتفاق بني ما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس، وبني قول ابن 

هذا يل ملصدر الذي رويا عنه، ومل يتبني جريج، والذي يظهر أهنام قد اتفقا يف ا

حد منهام شيئا  عن أ قد روى ابن جريجو؛ إذ ال يعرف أن ابن أيب طلحة املصدر

 .(4) اآلخر

 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ وئ ۇئ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [24]

 روى الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس [66]اإلرساء:

 أنه قال يف تفسريها: ُُيري الفلك.

 .(5)وروى عن ابن عباس من طريق ابن جريج أنه قال: ُُيري

                                       
 .(8/63)رواه الطربي يف تفسريه   (1)

 .(8/92)روامها الطربي يف تفسريه  ( 2)

 ، وعزاه إىل عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حاتم.(4/339)طي يف الدر املنثور أورده السيو  (3)

 .(18/338)مجة ابن جريج فيه ، وتر(20/049)هتذيب الكامل يف  انظر: ترمجة ابن أيب طلحة ( 4)

 .(8/112)ا الطربي يف تفسريه روامه ( 5)
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ن إال أاس، جريج فيام أرساله عن ابن عب أيب طلحة وابنوقد اتفقت عبارة ابن 

 .واسطتهام جمهولة

لشيوع العبارة حظة أن تفسري اإلزجاء باإلجراء مما تتوارد عليه األلسنة، مع مال

بأهنا مروية عن أحد بمجرد  ال ينبغي احلكم عىل رواية  ماوقرهبا من الذهن؛ ف

 توافقهام يف مثل هذه العبارة.

وى ر [69]اإلرساء: ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ري قوله تعاىل يف تفس [25]

أنه قال يف  ة عن ابن عباس ـحـلـي طـأبن ـي بـن علـاده عـنـي بإسرـلطبا

 تفسريها: عاصفا .

 .(1)التي تغرق ﴾ڇ﴿وروى عن ابن عباس من طريق ابن جريج أنه قال: 

أن تفسري ما أوردت، عىل  واملعتنني برواية تفسريه سوى ومل أجد عن ابن عباس

ديام  ه ألسنة املفرسين قارد عليق مما تتواصف بالعاصف، أو التي تغرـلقح اـالري

 .(2)وحديثا  

روى الطربي  [85]اإلرساء: ﴾وئ وئ ۇئ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [26]

لك   بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  قال: الروُح م 
(3). 

بيان املراد به  نه يف هذه اآلية، دون اخلوض يفوهذا التفسري للروح املسؤول ع

 .﴾ۈئ ۈئ ېئۆئ ۆئ ﴿ىل: كام قال تعا

 اس ومحلة تفسريه عدة أقوال يف ذلك، وهي:وقد ورد عن ابن عب

، ورواه عيل بن أيب طلحة عن  :القول األول أن الروح املسؤول عنه هنا: ملك 

                                       
 .(8/114)روامها الطربي يف تفسريه   (1)

قال ابن عباس وغريه: القاصف ريح البحار " عند هذه اآلية: (5/96)ريه يف تفس قال ابن كثري   (2)

 ."التي تكرس املراكب وتغرقها
 .(8/143)ربي يف تفسريه الطرواه   (3)
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وجاء عن قتادة  .(1)عباس ، كام رواه ابن جريج عن عطاء عن ابنابن عباس 

 .(2)هل قتادة: وكان ابن عباس يكتمقال: هو جربئيل، قا

عطية العويف عن الروح التي يف اجلسد، وقد رواه أن الروح هنا:  اين:ول الثالق

، حيث قص سبب نزوهلا وأنه كان بسبب سؤال اليهود عن الروح ابن عباس

 .(3)وكيف تعذب يف اجلسد؟ 

طريق  فرسين قوال  ثالثا ، ونسبوه إىل ابن عباس منوقد أورد هنا بعض امل

ن خلق اهلل مع ا الروح بأهنم خلق مم فرسوقوله، أهنجماهد، وإىل جماهد من 

 .(4)منهم املالئكة، وليسوا

عن ابن عباس وال جماهد يف تفسري هذه   يقلهأن هذا القول مل ذي ترجح لديوال

، فإنه به أليق،  [38النبأ:] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ﴿اآلية، بل يف تفسري قوله تعاىل 

 .(5) وإليه أقرب

ابن  ارواه أنه ملك، وقدوىل: األ: تنيعباس رواييصبح املنقول عن ابن  وبذلك

والثانية: أن املراد الروح التي يف اجلسد،  وعينه قتادة بأنه جربيل. أيب طلحة وعطاء،

 عطية العويف. اوقد رواه

                                       
، وقد علق عليه حمققه (869 /3)(، 409 العظمة أليب الشيخ، ح )اس يفر رواية عطاء عن ابن عبانظ  (1)

 ن عطاء هنا هو ابن أيب رباح.بأ

 .(8/143)لطربي يف تفسريه رواه ا ( 2)

 .(8/142)رواه الطربي يف تفسريه   (3)

 . (4/236)، والدر املنثور (830)سري ص ، وزاد امل(6/131)انظر: تفسري الكشف والبيان  ( 4)

نهام يف تفسري سورة النبأ. انظر: عنهام هنا الطربي وال ابن كثري، بل أوردوا هذا القول ع مل يوردهولذا   (5)

ص  يف األضداد-. وقد زاد ابن األنباري (7/467)، وتفسري ابن كثري (12/154)تفسري الطربي 

روح حرف وال" هد:يف آخر أثر جما -نجيح عن جماهدمن رواية معروف املكي عن ابن أيب  (423، 422)

ۆئ  وئ ۇئ وئ﴿وهو قوله تعاىل: اهلل تعاىل بعمله، ومل يطلع عليه أحدا  من خلقه، استأثر

 هذه الزيادة يف الرواية.، ومل يتبني يل مصدر "﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
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 اهلل تعاىل. وقتادة رمحهم ملا رواه عطاء وبذلك يتضح أن ما رواه ابن أيب طلحة موافق

روى الطربي  [010رساء:]اإل ﴾ہ ہ ۀ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [27]

 أنه قال يف تفسريها: بخيال . ناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس بإس

 .(1)وباللفظ نفسه روى بإسناده عن ابن جريج عن ابن عباس

ري هذا اللفظ القرآين البن عباس أو محلة تفسريه سوى ومل أقف عىل رواية لتفس

تفقا مها مرسلة، وقد اباس، وكالن ععن اب كرت من روايتي عيل وابن جريجما ذ

يف اللفظ؛ غري أن تفسري القتور بالبخيل مما تتوارد عليه األلسنة، وال يمكن 

 االحتجاج به عىل أن أحدمها قد روى عن اآلخر. 

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿تعاىل يف تفسري قوله  [82]

 باس عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عروى الطربي بإسناده  [106]اإلرساء:

 .لناهتفسريها: فص   قال يف أنه

 .(2)وباللفظ نفسه روى بإسناده عن ابن جريج عن ابن عباس

وروى من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن مجلة واحدة إىل السامء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿يف عرشين سنة، قال:  دنيا يف ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلكال

 .﴾ٺ ٺ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿، [33:فرقان]ال ﴾پ پٻ پ 

 .(4()3)(األخرية عىل القراءة بالتشديد يف )فّرقناه هذه الرواية طربي ومحل ال

 لم يتبني يل مصدرعن ابن عباس ف افقته يف اللفظ ملا رواه ابن جريجرغم موو

 .الرواية التي أرسلها عن ابن عباس تلقي ابن أيب طلحة هذه 

                                       
 .(155 ،8/154)روامها الطربي يف تفسريه  (1)

 .(8/161)روامها الطربي يف تفسريه ( 2)

 .(6/84)البحر املحيط مسعود وابن عباس وغريهم. انظر:  هبا أيبٌّ وابنرة، قرأ القراءة بالتشديد غري متوات (3)

 .(8/162)انظر الرواية والتعليق يف تفسري الطربي  (4)
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 خالصة املبحث

هذا املبحث عىل  يف اس عن ابن عبعيل بن أيب طلحة  روايات نيفتم تص

 نحو التايل:ال

بلغ هلا احلظ األوفر، والنصيب األكرب؛ إذ ما قارب فيها تفسري جماهد، و •

 ية.روا 13عددها 

فيها إىل غري رواية جماهد مع أنه قد روي عن جماهد فيها ما كان ميله  •

ة أهل وافق قراءحدامها أنه اختار تفسري ما ي، ظهر من إتفسري، وبلغ عددها روايتني

وظهر من األخرى ميل إىل ما رواه سعيد بن جبري عن ابن لشام، ال أهل مكة، ا

 .عباس، ال إىل ما رواه جماهد

، روايات 6لرواة دون بعض، وبلغ عددها يه مقاربة لبعض اما مل يظهر ف •

ابن أيب طلحة ما  وهي مواضع ال يمكن أن يؤخذ منها املصدر الذي استقى منه

خذها عن جماهد، وحيتمل أن يحتمل أن يكون قد أفعباس،  عن ابن رواه مرسال  

محلة تفسري ؛ إذ وافق فيها جماهدا  كام وافق فيها غريه من يكون قد أخذها عن غريه

 ومجيع هذه املواضع ال خترج عن حالني:، ابن عباس

الرواة عدد من ، فيتفق ةري مما تتوارد عليه األلسن: أن يكون التفسإحدامها (1

 .ربةواحد أو ألفاظ متقالفظ  ىلع بن عباسعن ا

 ، فيورد ابن أيب طلحة: أن يكون التفسري من باب التفسري باملثالالثانيةو (2

ابن عباس ومحلة تفسريه، لكنه داخل يف معنى اآلية، ما ورد عن  خيالف بقيةمثاال  

 مما روي عنهم. أو يورد املعنى العام الذي تدخل فيه عدة تفاسري

، ونظرا  ألمهيتها ياتروا (7)وبلغ عددها ه يشء، هد فيجما ما مل يرو عن •

 قد جاءت عىل النحو التايل:، وفسأخصها بيشء من التفصيل

رواه ابن جريج عن ابن عباس، وما فرس اآلية فيها ما  الرواية األوىل: وافق (1

 به عكرمة.
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عويف عن ابن عباس، وما فرس الرواية الثانية: وافق فيها ما رواه عطية ال (2

 بن جريج.آلية به اا

 وافق فيها ابن جريج فيام فرس به اآلية. الرواية الثالثة: (3

 باسعن ابن ع الروايات األربع املتبقية: وافق فيها ابن جريج فيام رواه (4

 .مرسال ، أسنده يف إحداها عن عطاء

يف  أيب طلحةوالشاهد من هذا اإليراد االتفاق الواضح بني ابن جريج وابن 

، ومل يتبني (1)ا رواية عن اآلخر، ومل ينقل ألحدمهام أقران، إال أهنعمجيع هذه املواض

 فاهلل أعلم. ؛يل مصدرمها

طلحة قد وافق جماهدا  يف  د ابن أيبوبإعادة تأمل هذه املواضع وتلخيصها، نج

 (7)جبري يف موضع واحد، ووافق ابن جريج يف  بنموضعا ، ووافق سعيد  (13)

 فيها.جح يل مصدره تة فلم يرتمواضع، أما بقية املواضع الس

 ما مصدره -وهي كثرية-قى النظر يف املواضع التي وافق فيها ابن جريج يبكام 

  .أمل واملقارنةفيها؟ وهي قضية جديرة بالبحث والت

 

 

 

 

                                       
 هذا البحث. ( من77ص )(  انظر 1)
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 املبحث الثاني

 املواضع اليت خالف فيها الرواة عن ابن عباس 

 فيه مطلبان:و

 لة تفسريهبن عباس ومحه مما مل يرو فيه شيء عن اما انفرد باملطلب األول: 
 وفيه سبعة مواضع:

روى الطربي  [5]اإلرساء: ﴾ڳ ڱ ڱ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [29]

 قال: مشوا. ة عن ابن عباس بإسناده عن عيل بن أيب طلح

أخبارهم،  (1)وروى عن جماهد قال: من جاءهم من فارس يتجسسون

ت حابه، ثم رجع، فوعى أحاديثهم من بني أصعهم بختنرص، م ويسمعون حديثهم

 يكن قتال، ونرصت عليهم بنو إرسائيل، فهذا وعد األوىل.فارس ومل 

باس قال: بعث اهلل عليهم جالوت، وروى من طريق عطية العويف عن ابن ع

 (2) فجاس خالل ديارهم، ورضب عليهم اخلراج والذّل...

 ﴾ڳ ﴿يان اللفظة القرآنية س جاء يف بواه ابن أيب طلحة عن ابن عباوما ر

ها، بخالف ما نقل من تفسري جماهد، ومن رواية عطية عن اها يف سياقدون بيان معن

 ابن عباس.

لفظة يف نفسها عن الرواة عن ابن عباس ومحلة ومل أقف عىل تفسري هذه ال

، انفرد ببيان اللفظة يف ذاهتاتفسريه سوى عىل ما ذكرت، عىل أن ابن أيب طلحة 

 بامليش. بتفسريها

                                       
إحدى وأثبتوا فرقا  يف  ،"نيتحسسو": (14/476)ويف طبعة هجر  كذا يف طبعة دار الكتب العلمية، (1)

 ."يتجسسون"النسخ يف احلاشية 
 .(28-8/26)ذه اآلثار الطربي يف تفسريه هروى  ( 2)
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جماهد، وحيتمل أن يراد به ما رواه عطية  به ما قاله تمل أن يرادولفظ امليش هنا حي

لسة للتجسس، ويمكن العويف، فإن الداللة عىل امليش يمكن محلها عىل ا مليش خ 

 لظهور والغلبة.كناية عن امحلها عىل السري يف الطرقات عنوة 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڀ ڀ  ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [30]

يف  يل بن أيب طلحة عن ابن عباس بإسناده عن عروى الطربي  [18]اإلرساء:

 .(1)قال: ملوما   ﴾ٺ ﴿تفسري قوله تعاىل: 

 هذا املوضع من رواة ابن عباس ونقلة تفسريه سوى عىل ما ذكرت.ومل أقف يف 

 ﴾ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [31]

 ابن عباس ده عن عيل بن أيب طلحة عن اطربي بإسنروى ال [39]اإلرساء:

 .(2)ال: مطرودا  ق

 تفسريه. ومل أقف عىل سواه مما نقله الرواة عن ابن عباس أو محلة

روى الطربي  [81]اإلرساء: ﴾ں ڻ ڻ ڻ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [32]

 .(3)ذاهبا   قال: بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

هوقومل أقف يف تفسري وى عىل ما لة تفسريه سمما روي عن ابن عباس أو مح  الز 

 ذكرت.

روى الطربي  [83]اإلرساء: ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [33]

 .(4) أنه قال يف تفسريها: قنوطا   عباس  بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن

 ه.ة عن ابن عباس أو محلة تفسريومل أقف عىل سواه مما نقله الروا

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ ﴿تفسري قوله تعاىل  يف [34]

                                       
 .(8/55)ه رواه الطربي يف تفسري  (1)

 .(8/83)رواه الطربي يف تفسريه  ( 2)

 .(8/139)رواه الطربي يف تفسريه  ( 3)

 .(8/140)رواه الطربي يف تفسريه  ( 4)
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: ن أيب طلحة عن ابن عباس روى الطربي بإسناده عن عيل ب [97اإلرساء:]

ېئ ېئ ﴿، ثم قال: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿قوله 

، وقال: [12الفرقان:] ﴾پ پ پ پ ﴿، وقال: [53الكهف:] ﴾ىئ ىئ

ما يرسهم، وأ : فال يرون شيئا  ﴾ٿ ﴿ا قوله ، أم[13الفرقان:] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿

 .(1) يرسهمال يسمعون شيئا   ﴾ُصاًم ﴿له ون بحجة، وقوال ينطق ﴾ُبكام   ﴿قوله 

ره سوى عىل ما رواه ـة تفسيـملـاس أو حـن عبـن ابـة عـى روايـف علـم أقـول

 ابن أيب طلحة.

 روى الطربي [107]اإلرساء: ﴾ ڃ ڃ ڃ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [35]

 .(2)قال: للوجوه اس عن ابن عب يب طلحةبإسناده عن عيل بن أ

 ىل ما ذكرت.تفسريه سوى عأقف عن ابن عباس ومحلة ومل 

 املطلب الثاين: ما خالف فيه املرويَّ عن ابن عباس أو محلة تفسريه
من تفسري سورة اإلرساء  مل أقف فيام رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

ىل موضع واحد سريه سوى عالرواة عن ابن عباس ومحلة تفخيالف فيه بقية مما 

 فقط، وهو:

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ اىليف تفسري قوله تع [63]

روى الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  [110]اإلرساء: ﴾ڻ

 .(3)أنه فرسها بقوله: ال تصل مراءاة الناس وال تدعها خمافة الناس 

باعهم روايات تابعني وأتواملعتنني بنقل تفسريه من الوقد ورد عن ابن عباس 

 ثة أقوال:يف ثال كثرية، تنحرص

                                       
 .(8/152)سريه ي يف تفرواه الطرب  (1)

 .(8/163)الطربي يف تفسريه  رواه ( 2)

 .(12/256)( 13029، والطرباين يف املعجم الكبري ح )(8/170)يف تفسريه رواه الطربي  ( 3)
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دعاء واملسألة، روي ذلك عن ابن عباس من أهنا نزلت يف ال األول: القول

طريق عكرمة، وعطية العويف. وروي عن عطاء، وجماهد من طرق، وسعيد بن 

 .(1)جبري من تفسريهم

وي ذلك عن الة. وقد را  عن اجلهر بالقراءة يف الص: أهنا نزلت هنيالقول الثاين

ن سعيد . وروي ع(3)ضحاك، وعكرمة، وال(2)بن جبري ق سعيدابن عباس من طري

 .(4)بن جبري، وعطاء من تفسريمها

، أو إخفائها خمافة  :القول الثالث أهنا نزلت يف النهي عن اجلهر بالصالة رياء 

ابن الرواة عن من بني  -فيام اطلعت عليه-ة الناس. وهو ما انفرد به عيل بن أيب طلح

 .ابن عباس ملعنيني بنقل تفسري ني وأتباعهم من االتابععباس، أو املفرسين من 

ولفظ اآلية صالح الحتامل املعاين مجيعها، وإن كان سبب النزول يرجح بعض 

عباس  هذه املعاين؛ إال أن الذي نناقشه هنا هو خمالفة ما رواه ابن أيب طلحة عن ابن

 من تفسريهم. أم كان رفعوه إىل ابن عباسعنه، سواء ملا رواه سائر الرواة 

ىل أن املراد هبا النهي عن الرياء بالصالة، أو تركها خمافة الناس مل آلية عفإن محل ا

، فيام روي عنهم أقوال بل انفرد به ، -فيام وقفت عليه  -ينقل عن أحد منهم 

 ية.وا به اآلأحدا  منهم فيام رووه أو فرس ، ومل يوافقأخرى استفاضت عنهم

كن ثمة رياء، مما يرجح أن ما رواه ي ر أن اآلية مكية، وملخذ بعني االعتبامع األ

 ابن أيب طلحة داخل فيام حتتمله اآلية، وليس حدا  جلميع حمتمالهتا.

ومن هذا الباب فإين أميل إىل أن هذا اخلالف من باب اختالف التنوع، ال من 

 علم.ختالف التضاد. واهلل تعاىل أباب ا

                                       
 .(167، 8/166)روى هذه اآلثار الطربي يف تفسريه  ( 1)

، ﴾ ڻڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ ڳ ڱ  ﴿ رواه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب( 2)

 .(2/123)( 446كتاب الصالة، ح ) ، ومسلم يف صحيحه،(8/514)(، 4722ح )
 .(8/168)روامها الطربي يف تفسريه   (3)

 .(8/169)روامها الطربي يف تفسريه  ( 4)
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 املبحث خالصة

وافق فيها أحدا  من الرواة عن ابن الروايات التي مل يعىل شتمل هذا املبحث ا

 عباس أو محلة تفسريه.

 وذلك عىل نوعني:

يروى عنهم يف هذا املوضع يشء؛ فينفرد ابن أيب طلحة هبذه  أن ال النوع األول:

تة ضع، كانت سموا (7)وهي ئر محلة تفسريه، الرواية عن ابن عباس من بني سا

 بني آيات. ردات، وإحداها يف اجلمع تفسري معاين مفمنها يف

، ولكن -موقوفا  عليهم أو مرفوعا  إىل ابن عباس-أن يروى عنهم  النوع الثاين:

أيب طلحة خالفهم، وهو موضع واحد، كان مشتمال  عىل تفسري آية، ومرتبطا  ابن 

اب ع ال من بتالف التنورجح عندي أن يكون من باب اخبسبب نزوهلا، واأل

 هذا البحث أنه مل يوافق أحدا  من محلة تفسري . إال أن الذي يعنينا يفاختالف التضاد

 ابن عباس رغم كثرة ما روي عنهم.

رواية  (63)روايات من بني  (8)ات يف هذا املبحث البالغ عددها ومجيع الرواي

إنه  طلحة، حيث ابن أيب تضفي قيمة إضافية لرواية عيل له يف تفسري سورة اإلرساء،

التي مل تنقل عن ابن  ندة إىل ابن عباس عددا  من الروايات املسقد حفظ لنا 

تالميذه أو املعتنني بنقل تفسري من عباس من طرق أخرى، بل مل تنقل حتى عن 

 أتباع التابعني.

رة اإلرساء أنموذجا  وبذلك تم هذا البحث التطبيقي، الذي اختذ تفسري سو

ايات ن عباس، وبني بقية الروات عيل ابن أيب طلحة عن ابرواية بني للموازن

استفادوا  املرفوعة إليه، أو املوقوفة عىل محلة تفسريه الذين يغلب عىل الظن أهنم قد

 هذا التفسري منه.

 .واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
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 اخلامتة
عىل نبيه ومصطفاه،  الصاحلات، والصالة والسالمته تتم نعمحلمد هلل الذي با

 عىل آله وصحبه ومن اهتدى هبداه، أما بعد:و

رواية عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس يف " فقد أمتمت بحثي الذي سميته:

تفسري سورة  -دراسة موازنة مع املرويات عن ابن عباس وتالميذه  -التفسري 

تلقى منه ابن  يف املصدر الذي لة الرتجيحمنه حماوض ، كان الغر"اإلرساء أنموذجا  

 لحة تفسري ابن عباس.أيب ط

البالغ عددها -ة اإلرساء وبعد استقراء الروايات الواردة عنه يف تفسري سور

، ومقارنتها ببقية الروايات الواردة عن ابن عباس، والروايات -رواية (63)

 التالية:اإلحصائية ائج  النتت عىلنني بنقل تفسريه وروايته وقفالواردة عن املعت

يف تفسري ة عن عيل ابن أيب طلحة عن ابن عباس غ عدد الروايات الواردبل •

( رواية منها من جماهد، ووافق كام 13، ظهر استقاؤه لـ)( رواية63)سورة اإلرساء 

، وخالف مجيع ( موضعني2( منها، ومال إىل تفسري غريه يف )6وافق غريه يف )

اهد الروايات مل يرو عن جم(، وبقية 1يف موضع واحد ) -جماهديهم بام ف-الرواة 

 ( رواية.14فيها يشء، وعددها )

ابن عباس يف موضع واحد يف تفسري ظهر ميله لرواية سعيد بن جبري عن  •

 سورة اإلرساء.

ال ، إ( مواضع من املرويات يف تفسري سورة اإلرساء7وافق ابن جريج يف ) •

 .عباس ابن تفسريابن أيب طلحة نه تلقى ملذي أنه مل يتبني يل املصدر ا

 لنتائج العلمية التالية:كام وقفت عىل ا

عن ابن عباس عيل ابن أيب طلحة هو أرجح مصادر رواية  أن جماهدا   •

 وآكدها وأكثرها.
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ترجح لدي أيضا  أن البن أيب طلحة مصادر أخرى للرواية عن ابن عباس،  •

 .ن سعيد بن جبري أو عكرمةوقد يكو

من بني  -ا من التفسري باملأثورمما وصل إلين-ع انفرد هبا هناك مواض أن •

طا  بسبب النزول، وموضعا  سائر أصحاب ابن عباس، ال سيام أن منها موضعا  مرتب

 تضمن اجلمع بني آيات، ومها مما تستدعي الدواعي نقله والعناية به يف الغالب.

 :، ومهان ابن عباسحة عحول رواية عيل بن أيب طل أويص بدراستنيكام 

عن ابن عباس يف القرآن كامال ، يات عيل ابن أيب طلحة دراسة موازنة ملرو •

أكثر وضوحا ، يتبني من خالهلا املصادر األخرى لتخرج النتائج أدق، وأشمل، و

 التي استقى منها ابن أيب طلحة تفسري ابن عباس.

 طلحة من بنيأيب التي انفرد هبا عيل ابن دراسة موازنة ناقدة للمواضع  •

 سائر أصحاب ابن عباس.

طارقا  بابا  بوسيلة  ا  تقديم إضافة علمية للتخصص،د كتبت هذا البحث راجيوق

، فام كان من صواب فمن اهلل، وما كان من خطأ فمن نفيس ومن فيها جدة

وأن ُيعله يف  كاتبه وقارئه،الشيطان، وأسأل اهلل جل وعال أن ينفع هبذا البحث 

ىل نبينا ني، وصىل اهلل وسلم عانا أن احلمد هلل رب العاملوآخر دعو، سناتميزان احل

 وصحبه أمجعني. حممد وعىل آله
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 املصادر واملراجع فهرس
، ت: هـ(911)ت ن بن أيب بكر السيوطي ـمـرحـد الـبـ، لعرآنــــوم القــلـي عـان فـــقـإلتا -1

املدينة يف، لك فهد لطباعة املصحف الرش، جممع املهـ1426 رآنية،ـات القـالدراسمركز 

 النبوية.

، ت: حممد فؤاد عبدالباقي، هـ(562)ت، ملحمد بن إسامعيل البخاري األدب املفرد -2

 م، دار البشائر اإلسالمية، بريوت.1989-هـ1409، 3ط

، ت: د. حممد هـ(446)ت ييل ، خلليل بن عبداهلل اخللاإلرشاد يف معرفة علماء احلديث -3

 الرياض. رشد،هـ، مكتبة ال1409، 1دريس، طعيد عمر إس

: حممد أبو الفضل ، تهـ(328)ت ملحمد بن القاسم ابن األنباري  ،األضداد -4

 م، املكتبة العرصية، بريوت.1987 -هـ 1407إبراهيم، 

أمحد عبد ، ت: عادل هـ(745)ت ، أليب حيان حممد بن يوسف الغرناطي البحر احمليط -5

 ت.بريوم، دار الكتب العلمية، 2001-هـ1422، 1املوجود وآخرين، ط

، ت: هـ(0512)ت ، ملحمد بن حممد الزبيدي جواهر القاموساتج العروس من  -6

 جمموعة من املحققني، دار اهلداية، مرص.

، طبع حتت مراقبة: حممد هـ(256)ت ، ملحمد بن إسامعيل البخاري التاريخ الكبري -7

 آباد.ية، حيدر خان، دائرة املعارف العثامن املعيد عبد

، ت: د. بشار عواد هـ(463)تاخلطيب البغدادي  ن عيل، ألمحد باتريخ بغداد -8

 م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.2002-هـ1422، 1معروف، ط

العزيز بن  ، لعبدالتحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلاثر يف إرواء الغليل -9

 اض.رشد، الريم، مكتبة ال2001-هـ1422، 1ط مرزوق الطريفي،

دار   ، م1983-هـ1403، 1، طهـ(161)تالثوري  ن سعيد، لسفيان بتفسري الثوري -10

 بريوت.الكتب العلمية، 

، 1، حلكمت بن بشري ياسني، طالتفسري الصحيح )الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور( -11

 م، دار املآثر، املدينة.1999-هـ1420
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، ت: أ.د. حكمت بن هـ(774 )تن كثري ، إلسامعيل بن عمر بن العظيمتفسري القرآ -12

 هـ، دار ابن اجلوزي، الدمام.1431، 1سني، طشري ياب

، ت: عبدالرمحن الطاهر السوريت، (هـ220ت:ري آدم بن أيب إايس تفسري جماهد )تفس -13

 م، جممع البحوث اإلسالمية، باكستان.1976-هـ1396، 1ط

م، دار 2004-هـ2514، 1، ت: هند شلبي، طهـ(200)ت: ن سالم تفسري حيىي ب -14

 ت.الكتب العلمية، بريو

يب األشبال ، ت: أهـ(852)ت ، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين يب التهذيبتقر  -15

 هـ، دار العاصمة، الرياض.1416، 1صغري أمحد شاغف الباكستاين، ط

ى املعلمي رمحن بن حيي، لعبد الالتنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل -16

 املعارف، الرياض.كتبة هـ، م1406، 2ين األلباين، طنارص الد ، ت حممدهـ(1386)ت

، حتقيق هـ(742)تبد الرمحن املزي ، ليوسف بن عهتذيب الكمال يف أمساء الرجال -17

 م، مؤسسة الرسالة، بريوت.1992-هـ1413، 1بشار عواد معروف، ط

-ـه1420، 3، طهـ(310)ت الطربي حمد بن جرير ، ملجامع البيان يف أتويل القرآن -18

لطبعة التي أعزو إليها يف البحث إال إذا وهي ادار الكتب العلمية، بريوت. م، 1999

 نصصت عىل خالف ذلك.

، طبع بإرشاف: د. هـ(310)ت ، ملحمد بن جرير الطربي جامع البيان يف أتويل القرآن -19

 مرص. م، دار هجر،1200-هـ1422، 1عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي، ط

، ت: عبد (هـ671)ت أمحد األنصاري القرطبي  ملحمد بن ،اجلامع ألحكام القرآن -20

 ريب، بريوت.م، دار الكتاب الع2001-هـ1422، 4الرزاق املهدي، ط

، ت: كامل مصطفى هـ(377)ت ، لعيل احلسني بن أمحد الفاريس احلجة للقراء السبعة -21

 بريوت. كتب العلمية،م، دار ال2001-هـ1421، 1اهلنداوي، ط

، 1، ط(هـ911)ت سيوطي كر ال، لعبد الرمحن بن أيب بأثورفسري ابملالدر املنثور يف الت -22

 وت.م، دار الكتب العلمية، بري2000-هـ1421

، ت: عمرو عبداملنعم سليم، هـ(281)ت ، لعبد اهلل بن حممد ابن أيب الدنيا ذم املالهي -23

 هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.1416، 1ط
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، 1، طهـ(597)ت ابن اجلوزي ن بن عيل ، لعبد الرمحيف علم التفسري زاد املسري -24

 م، دار ابن حزم، بريوت.2002-هـ1423

، ت: حبيب الرمحن األعظمي، دار هـ(181)تارك املب ، لعبداهلل بنالزهد والرقائق -25

 الكتب العلمية، بريوت.

، 2ندوي، ط، ت: خمتار أمحد الهـ(458)ت ، ألمحد بن احلسني البيهقي شعب اإلميان -26

 الرياض. بة الرشد،م، مكت2004-هـ1425

-هـ1417، 3، طهـ(1420)ت حمد نارص الدين األلباين ، ملصحيح األدب املفرد -27

 دليل، اجلبيل.بة الم، مكت1996

، مع رشحه فتح الباري، هـ(258)ت ، ملحمد بن إسامعيل البخاري صحيح البخاري -28

 م، دار السالم، الرياض.2000-هـ1421، 1ط

، )مع رشحه للنووي(، هـ(612)ت بوري ، ملسلم بن احلجاج النيساسلمصحيح م -29

، دار اخلري، م1994-هـ1414، 1عىل إعداد طباعته عيل عبد احلميد بلطه جي، طرشف أ

 بريوت. -دمشق 

، لراشد عبد املنعم الرجال، صحيفة علي بن أيب طلحة عن ابن عباس )تفسري ابن عباس( -30

 الثقافية، بريوت. م، مؤسسة الكتب1993-هـ1414، 2ط

، مجع وختريج ودراسة: أمحد رييف التفس  لحة عن ابن عباسبن أيب ط صحيفة علي -31

 م.1989-هـ1409درجة املاجستري بجامعة أم القرى، العاين، رسالة علمية لنيل بن عايش 

، ت: د. هـ(852)ت، ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين العجاب يف بيان األسباب -32

 الدمام. ن اجلوزي،م، دار اب1997-هـ1418، 1س، طعبد احلكيم األني

ت: رضاء اهلل ، هـ(369)خ عبداهلل بن حممد ابن حيان أليب الشي، العظمة -33

 هـ، دار العاصمة، الرياض.1408، 1ط املباركفوري،

، هـ(852)ت ، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين فتح الباري شرح صحيح البخاري -34

 الرياض. م، دار السالم،2000-هـ1421، 1ط

 حممد بن عاشور، ، ت: أيبـ(ه427)ت د الثعلبي د بن حمم، ألمحالكشف والبيان -35

 ريوت.ار إحياء الرتاث العريب، بم، د2002-هـ1422، 1ط
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، لعبد احلق بن غالب بن عطية األندليس احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -36

م، دار الكتب 1200-هـ1422، 1عبد السالم عبد الشايف حممد، ط ، ت:هـ(546)ت

 ت.بريو العلمية،

الكاتب، ، ت: أمحد عصام هـ(327)ت بن أيب حاتم بن حممد ا، لعبد الرمحن سيلاملرا -37

 ، دار الكتب العلمية، بريوت.م1983 -هـ1403، 1ط

، ت: حممد عبد اهلل النمر هـ(516)ت ، للحسني بن مسعود البغوي معامل التنـزيل -38

 ة، الرياض.م، دار طيب2002-هـ1423، 5وآخرين، ط

، ت: حممد عيل هـ(338)ت فر النحاسد بن حممد أبو جع، ألمحرميمعاين القرآن الك -39

 جامعة أم القرى. م، من مطبوعات1988-هـ1409 ،1الصابوين، ط

، ت: محدي عبد املجيد السلفي، هـ(360)ت، لسليامن بن أمحد الطرباين املعجم الكبري -40

 م، مطبعة الزهراء احلديثة.1984-هـ1404، 2ط

نية، إرشاف: أ.د. مات القرآالدراسات واملعلو داد مركز، إعموسوعة التفسري املأثور -41

 ر ابن حزم، بريوت.م، دا2017-هـ1439، 1يار، طمساعد بن سليامن الط

، 1، ت: عيل حممد البجاوي، طهـ(748)ت ، ملحمد بن أمحد الذهبي ميزان االعتدال -42

 م، دار املعرفة، بريوت.1963-هـ1382

النحاس  ن حممد بن إسامعيلألمحد ب ،ملنسوخ يف كتاب هللا عز وجلالناسخ وا -43

الرسالة، ، مؤسسة 1991 -هـ1412، 1الالحم، ط، ت: سليامن بن إبراهيم هـ(338)

 بريوت.

-هـ1418، 1، طهـ(833)ت ، ملحمد بن حممد ابن اجلزري النشر يف القراءات العشر -44

 م، دار الكتب العلمية، بريوت.1998
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