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الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده. 

أمـا بعـد: فـإن وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية بدولـة قطرـ  وقـد وفقها اهلل 
ألن تضـرب بسـهم في نشـر الكتـب النافعة لألمـة ـ َلتحمـد اهلل سـبحانه وتعالى على 

أن مـا أصدرتـه قد نـال الرضا والقبـول من أهـل العلم.

والمتابـع لحركـة النشـر العلمي ال يخفى عليـه جهوُد دولة قطر فـي خدمة العلوم 
الشـرعية ورفـد المكتبة اإلسـالمية بنفائـس الكتب القديمـة والمعاصرة وذلـك منذ ما 
ـه الشـيخ عبـد اهلل بـن قاسـم آل ثاني حاكـم قطر  يزيـد علـى تسـعة عقـود، عندمـا وجَّ
آنـذاك بطباعـة كتابـي »الفـروع« و»تصحيـح الفروع«، سـنة 1345ه، وكان المؤسـس 

ـنَّة مـن قبل. الشـيخ جاسـم بـن محمد آل ثانـي رحمـه اهلل تعالى قد سـنَّ تلك السُّ

ومـا الجهـود التـي تبذلهـا الـوزارة إال امتـداٌد لذلـك النهـج، وسـيٌر علـى تلـك 
ـة التـي ُعرفـت بهـا دولـة قطر. الَمحجَّ

ـر اهلل جلَّ وعال للـوزارة إخـراج مجموعة من  ومنـذ هـذه االنطالقـة المباركة يسَّ
أمهـات كتب التراث والدراسـات المعاصـرة المتميزة في فنـون مختلفة. 

وإصدارنـا الجديـد كتـاب »تفسـير التابعيـن عـرض ودراسـة مقاِرنـة« للدكتـور 
محمـد بـن عبـداهلل الخضيـري، تحـدث فيه مؤلفـه عـن التابعيـن، ومدارس التفسـير 

أ
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فـي عصرهـم: المكيـة، والمدنيـة، والبصريـة، والكوفيـة، وخصائـص التفسـير فيها، 
ج علـى التفسـير في الشـام واليمـن ومصـر، وبيَّن  وترجـم ألشـهر رجاالتهـا، ثـم عرَّ

مصـادر التابعيـن ومناهجهـم فـي التفسـير، وقيمـة تفسـير التابعيـن وأهميتـه وأثره.

والحمد هلل على توفيقه، ونسأله المزيد من فضله

وصلَّى اهلل وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * *

ب



إن الحمد هلل، نحمده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونســتهديه، ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]آل عمران: 102[.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]النساء: 1[.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 
ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ ]األحزاب: 70 ـ 71[.

فنا على األمم بالقرآن الـــمجيد، ودعا فيه إلى األمر الرشيد،  الحمد هلل الذي شرَّ
م به نفوسنا بين الوعد والوعيد، ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من  وقوَّ
حكيم حميد، أحمده على التوفيق للتحميد، وأشــكره على اإلتمام والتســديد، وأسأله 

من فضله الـمزيد.

أما بعد: 

فإن للمعارف على تعدد أنواعها، واختالف مشــاربها فوائَد ال تجحد، وثمراٍت 
ب العبد إلى مواله، وكان سببًا في نيل رضاه. ال تنكر، وأهم ذلك وأشرفه ما قرَّ
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ت فيــه العقول والفهوم، علم  ــنون، وُكدَّ وإن أولــى ما ُصِرفت فيه األوقات والسِّ
ك به ُهِدي،  كتاب اهلل الـمصون، الذي هو حبل اهلل الـمتين، والسراج الـمبين، َمن تمسَّ

ومن اهتدى بنوره َرَشد.

ولقد مــنَّ اهلل عليَّ بدراســتي هذا العلم الشــريف، علم التفســير، وأصبح لديَّ 
ممارسة واشتغال بكتبه ومؤلفاته، وذلك منذ أن ُوفِّقت إلى اختيار قسم القرآن وعلومه 
أوالً، ثم بعد اختيار »دراســة تفســير أمير الـــمؤمنين علي بن أبي طالب« ثانيًا، والذي 

عشُت فيه مرحلة )الـمـاجستير(، وانتهيُت منه بحمد اهلل.

ولقــد دار فــي ذهني منذ ذلكم الوقــت أن أجعل موضوع )الدكتــوراه( في نفس 
الـمسيرة الـــمباركة مع تفسير مناهج األصحاب؛ ألستنير بأقوالهم، وأدرس طرائقهم، 
فوجدت أحد الباحثين الفضالء قد سبقني إليه)1(، وما زالت الفكرة تعتلج في خاطري، 
وتختلج في نفسي، فسكنت النفس بعد، واستقر االختياُر على موضوع مقارب سميته: 

»تفسير التابعين، عرض ودراسة مقارنة«.

* أهمية الـموضوع: 
ود عنها،  أوجد اهلل في هذه األمة رجاالً، وقفوا حياتهم لحفظ شريعة ربهم، والذَّ
فدأبوا على ذلك زمانهم، واستفرغوا فيه جهدهم، فحفظت بهم الرسالة، حتى وصلت 
كمــا أنزلها اهلل تعالى، ال اعوجاج فيها وال انحــراف، فهم ِدعامتها وُحماتها، ولم يكن 

لهم غاية من ذلك إال ابتغاء رضوان اهلل تعالى، فرضي اهلل عنهم، وبلَّغهم مناهم.

ولذا كان من الواجب علينا أن نعرف سيرتهم، ونقف على مسالكهم، وننظر في 
آرائهــم، فننهل من معينهــم الصافي الذي ال كدر فيه، وننهل مــن زالل نبعهم الفيَّاض 

هو الباحث ناصر بن محمد الحميد في رسالته المسماة »التفسير في عهد الصحابة«.   )1(
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الذي لم تُشْبه شائبة، فهم خير القرون بعد قرن الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وأصحابه 
الكرام.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ســبحانه:  الحــق  يقــول 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]التوبة: 100[.

يقول شــيخ اإلســالم ابن تيميــة عند هــذه اآلية: فجعــل التابعين لهم بإحســان 
مشــاركين لهــم فيما ذكر من الرضوان والجنة، وقد قــال تعالى: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴾ ]األنفــال: 75[، وقــال تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الحشــر: 10[، وقال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

چ چ چ ﴾ ]الجمعة: 3[.
فَمــن اتَّبع الســابقين األوليــن كان منهم، وهو خيــر الناس بعد األنبيــاء، فإن أمة 
محمــد خير أمة أخرجت للنــاس، وأولئك خير أمة محمد، كمــا ثبت في الصحاح من 
غيــر وجه: أن النبيَّ صلى اهلل عليه وســلم قال: »خيُر النَّاِس القــرُن الذي ُبِعثُت فيهم، 
ثم الذين َيُلونهــم، ثم الذين َيُلونهم«)1(، ولهــذا كان معرفة أقوالهم فــي العلم والدين 
وأعمالهــم خيرًا وأنفع من معرفة أقوال الـــمتأخرين وأعمالهم فــي جميع علوم الدين 

رواه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب الشــهادات، بــاب ال يشــهد علــى شــهادة جــور إذا    )1(
شــهد )151/3(، ومســلم فــي »صحيحه«، كتــاب »فضائــل الصحابة«، باب فضــل الصحابة 
)1964/4(، والترمذي في »ســننه«، كتــاب الفتن، باب ما جاء في القــرن الثالث )500/4(، 

والنسائي في »سننه« )170/7(، والطحاوي في »شرح معاني اآلثار« )151/4(.
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وأعماله، كالتفســير، وأصول الدين، وفروعه، والزهد، والعبادة، واألخالق، والجهاد، 
وغير ذلك.

فإنهــم أفضل ممن بعدهــم كما دل عليه الكتاُب والســنَّة، فاالقتداء بهم خير من 
االقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة 
ما يذكر مــن إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهــم ال يكون إال معصومًا، وإذا 
تنازعــوا فالحــق ال يخرج عنهم، فيمكــن طلب الحق في بعــض أقاويلهم، وال يحكم 

بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرَف داللُة الكتاب والسنَّة على خالفه.

قــال تعالــى: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث﴾ ]النساء: 59[)1(.

* دواعي اختيار الـموضوع: 

1ـ  حملــت لنــا تلــك الحقبة الزمنيــة خيرة من الـــمفسرين، فرغبت في دراســة 
لوا هذا الطريق، وتركوا فيه معالـم خير  مناهجهم للتعرف على مسالكهم، فهم الذين ذلَّ
وهدى للســالكين، فــأردت أن أقتبس من أنوارهم، وأقتطف مــن أزهارهم، وألقط من 
نَِثارهم، وأقيِّد من شواردهم، وأنتقي من فرائدهم، وأنظر في مسالكهم، وأقُفَو آثارهم؛ 
بِنَة األولى في تســهيل الطريق أمامي لـــمعرفة كتاب اهلل، وضبط خطاي على  لتكون اللَّ
ــى فيه بذلــك الجيل، فقرأت تراثهم مــرات ومرات، وأعدت  أصول علمية دقيقة أتأسَّ

النظر في منتقاه كرات.

2 ـ ســعة الـــموضوع، وتنوع مباحثه، وتعدد مداخله، وتداخل علومه، مما يتيح 

»مجموع فتاوى شيخ اإلسالم« )2523/13(.   )1(
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لي فرصة الوقوف على ُجلِّ علوم القرآن الكريم، والرجوع إلى أمهات كتب التفســير، 
واالطالع على أهم مصادر علوم القرآن، والـمقارنة بين تفاسير األئمة، والوقوف على 
أقوالهــم، ورصد مناهجهم المختلفــة الختالف مداركهم وفهومهــم؛ فإن لكل واحد 

منهم وزَنه وقدره.

ته، فإنه لـــم يتعرض للخوض فيــه إال النزر القليل،  3 ـ طرافــة الـــموضوع وِجدَّ
على أن من تعرض له نأى بنفســه عن الغوص في أهم مزية في الـــموضوع، وهي عقد 

الـمقارنات، وبيان أوجه االختالف، واالتفاق.

فكان من األســباب: عدم إفراد هذا التفســير بدراســة مســتقلة من قبل الباحثين 
الـمعاصرين، فأردت أن أشارك بجهد الـمقل، وأسهم في خدمة تاريخ التفسير، فكانت 

هذه الدراسة.

* منهج البحث: 

وقــد اقتضت طبيعة البحث في هذا الـــموضوع أن يقســم إلــى: تمهيد، وأربعة 
أبواب، وخاتمة.

أما التمهيد: فقد بينت فيه بإيجاز ما يلي: 

1 ـ مفهوم التفسير بالـمـأثور عند أهل اللغة، واالصطالح.

2 ـ التفسير في مراحله األولى.

أما الباب األول: فقد تحدثت فيه عن مدخل إلى تفسير التابعين وضمنته فصلين: 

الفصل األول: بينت فيه الـمراد بالتابعي، وحكم تفسيره.
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الفصل الثاني: تكلمت فيه عن مصادر تفســير التابعيــن، وكان الحديث فيه عن 
نوعين من الـمصادر هما: 

1 ـ كتب السنن، واآلثار، وقد أشرت فيه بإيجاز إلى نماذج ألهمها.

2 ـ كتب التفسير بالـمـأثور، وقد ذكرت كثيرًا من كتب التفسير الـمصنفة، وبيَّنت 
مدى عنايتها بتفسير التابعين.

أمــا الباب الثاني: فتناولــت فيه بالتفصيل مدارس التفســير في عصــر التابعين، 
وخصائص تلك الـمدارس، وقسمته إلى ثالثة فصول: 

الفصل األول: ترجمت فيه ألشــهر رجال مدارس التفســير فــي عصر التابعين، 
رًا. ر من حيث كونه مفسِّ مات الـمتعلقة بكل مفسِّ عت في بيان أهم الـمعالـم والسِّ وتوسَّ

الفصل الثاني: خصصته للحديث عن الـمدارس التالية: 

1 ـ الـمدرسة الـمكية.

2 ـ الـمدرسة البصرية.

3 ـ الـمدرسة الـمدنية.

4 ـ الـمدرسة الكوفية.

وختمت الفصل بإشارة موجزة للتفسير في الشام، واليمن، ومصر.

الفصل الثالث: عقدته لدراسة خصائص التفسير في تلك الـمدارس.

أما الباب الثالث: فقد عقدته لبيان مصادر التابعين ومناهجهم في التفســير، وفيه 
فصالن: 
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الفصل األول: مصادر التابعين في التفسير، وفيه خمسة مباحث: 

الـمبحث األول: القرآن الكريم.

الـمبحث الثاني: السنة النبوية.

الـمبحث الثالث: أقوال الصحابة.

الـمبحث الرابع: اللغة العربية.

الـمبحث الخامس: االجتهاد.

الفصل الثاني: منهج التابعين في التفسير، وفيه أربعة مباحث: 

الـمبحث األول: منهجهم في القراءات.

الـمبحث الثاني: منهجهم في آيات االعتقاد.

الـمبحث الثالث: منهجهم في استنباط آيات األحكام.

ي ورواية اإلسرائيليات. الـمبحث الرابع: منهجهم في تلقِّ

أما الباب الرابع: فقد خصصته لبيان قيمة تفسير التابعين، وأثره، وتوزع هذا على 
ثالثة فصول هي: 

الفصل األول: قيمة تفسير التابعين رواية.

الفصل الثاني: قيمة تفسير التابعين دراية، وتناولت هذا الفصل في ثالثة مباحث: 

الـمبحث األول: نوع االختالف بين مفسري التابعين.

الـمبحث الثاني: مميزات تفسير التابعين.
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الـمبحث الثالث: منزلة تفسير التابعين عند العلـمـاء.

الفصل الثالث: أثر التابعين في التفسير وأصوله، وفيه مبحثان: 

الـمبحث األول: أثر التابعين في كتب التفسير عند أهل السنة وغيرهم.

الـمبحث الثاني: أثر التابعين في كتب أصول التفسير.

لت إليها في هذا البحث. نتها أهم النتائج التي توصَّ أما الخاتـمـة: فقد ضمَّ

وكنت قبل تسجيل الـــموضوع أحسب أن األمر سهل الـــمنال، قريب الـمدرك، 
رت أن هذا  ال ســيما أن تفاســير مشاهير التابعين قد ُجِمَع ُجلُّها في رســائل علمية، فقدَّ
يســهل المهمة، ويقصر عمل الباحث على جمع المتفرق وترتيبه وتبويبه، وقد حاولُت 

ر ذلك ألسباب منها:  ة الجمع)1(، فتعذَّ االستفادة من هذه الرسائل في تسهيل مهمَّ

رجعــت إلى الرســائل العلمية التاليــة: »مجاهد بن جبــر ومنهجه في التفســير« للباحثة جميلة    )1(
الغزانــي، و»عطاء بــن أبي رباح وجهوده في التفســير« للباحث عبد الواحد بكــر إبراهيم عايد، 
و»كعــب األحبار مروياته وأقواله في التفســير« للباحث يوســف العامــري، و»إبراهيم النخعي 
وآثاره الواردة في تفســير ســورة الفاتحة، والبقــرة، وآل عمران« للباحثــة نوال اللهيبي، و»آراء 
إبراهيم النخعي التفســيرية من ســورة النســاء إلــى آخر القــرآن« للباحــث عبد الرحمن أحمد 
الخريصــي، و»تفســير محمد بن كعب القرظــي، من ســورة الفاتحة حتى نهاية ســورة الناس« 
للباحــث محمــد أيوب محمد يوســف، ورســالة »قتادة السدوســي وتفســيره، من أول ســورة 
الفاتحة إلى نهاية ســورة النحل« للباحث عمر يوســف محمد كمال، و»تفســير سعيد بن جبير« 
للباحــث محمد أيوب محمد يوســف، و»مرويات الحســن البصري في القرآن من أول ســورة 
اإلســراء إلى آخر سورة الناس« للباحث شير علي شاه، و»تفسير عكرمة جمعًا ودراسًة من أول 
ســورة الروم إلى آخر القرآن الكريم« للباحث سليمان الصغير، و»تفسير عكرمة من أول القرآن 
إلى آخر ســورة األنفال« للباحث عبد اللطيف هائل، و»تفســير الربيع بــن أنس جمعًا وتحقيقًا« 
 للباحث عبد الرحمن العبادي، و»مرويات زيد بن أســلم في التفســير« للباحث صالح الدين =
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1 ـ أن الباحثين يختلفون في إيرادهم، ومناهجهم، وقدرة تتبعهم، واستقصائهم؛ 
ر، فخشــيت إن اعتمدت ذلك  فمنهم ســابق في هذا الباب، ومنهم مقتصد، وآخر مقصِّ

أن يحصل الخلل والزلل، والتفاوت في االستقصاء تبعًا لـمـا سبق.

2 ـ تبيــن لــي أن معظــم الباحثين إنمــا كان جل همهــم، وغايــة جهدهم، جمع 
المــروي وتحقيقه، وبعــد االنتهاء يورد خالصة في مقدمة بحثــه أو خاتمته، ذاكرًا فيها 
ترجمة الُمَفســر، وســاردًا نماذج من مصادر التفســير التي اســتعان بهــا، وقلَّ من عقد 

موازنة، ودرس دراسة تحليل وتدقيق.

3 ـ أن هذه الرسائل كانت وما زالت حبيسة األدراج، ويصعب حصرها لكثرتها، 
وتعدد مراكز البحث الجامعة لها.

ولـمـــا لم أجد طِلبتي في تلك المصــادر اتجهت إلى كتب علوم القرآن ومناهج 
المفسرين مفتشًا فيها، ومراجعًا لها، لعلي أجد ما ُييسر األمر ويعين عليه، فلم أجد من 
تعــرض فيها لتفســيرهم، وتحدث عن مناهجهم، فانتقلت بعــد هذا كله إلى األخذ من 

تفاسيرهم، والنقل عنها مباشرة، ومن هنا بدأ عملي، وقد جعلته على مراحل: 

المرحلة األولى: 
اســتعنت باهلل على جمــع األقوال من موســوعة واحدة ذات منهــج في اإليراد، 
واالســتيعاب في هذا الباب، فاخترت أوسع كتب التفســير باألثر »جامع البيان« إلمام 
المفسرين محمد بن جرير الطبري، وبدأت في استقرائه أثرًا أثرًا، أخرج تفسير كل إمام 

بمفرده.

ثــم الح لــي أن أضيَف إلى ذلك اإلحصاء جمع تفســير مشــاهير الصحابة كابن 

= زيطرة، وغيرها من الرسائل.
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عباس، وابن مسعود، وغيرهم من الصحابة، وزدت على ذلك استخراج تفسير مشاهير 
أتبــاع التابعين: كالضحــاك، وعبد الرحمن بن زيد بن أســلم، وذلــك لتمييز مدارس 
لة، وبيان خصائص كل مدرسة مع إبراز  المفســرين ومعرفة طبقاتهم في القرون المفضَّ

منزلة تفسير التابعين.

المرحلة الثانية: 
قمــت بعد اســتخراجي لــكل أثر جاهدًا فــي تصنيفــه وتبويبه، فمــا كان منه في 
حته، وكذا ما كان  تفســير القرآن بالقرآن بيَّنتــه، وما كان منه في بيان القرآن بالســنة وضَّ
بقول الصاحب، وما جاء من ذلك في أســباب النــزول، أو الرواية عن أهل الكتاب، أو 
االعتمــاد على لغة العرب، أو بيان مشــكل، أو حكم فقهــي، إلى غير ذلك من األنواع، 

ر من الروايات. مع اإلشارة عند كل أثر إلى من رواه، وبيان المكرَّ

وبعــد هذا قمت بجمــع ما تحصل من تلك األنواع، وبــأي األبواب كانت عناية 
ذلك التابعي، وكثرة درايته.

لت إليه في ذلك الجمع عكفت على دراســة الكتب  وحرصًا على تأكيد ما توصَّ
المصنفــة في أبواب مفردة في علوم القرآن، كأســباب النزول، والناســخ والمنســوخ، 
لت ما تعلق بكل نوع منها، وَمْن  ب في القرآن وغيره، فســجَّ وكتــب المبهمات، والمعرَّ

ضًا لهذه األنواع. أكثر التابعين تعرُّ

وقد استغرق العمل في هاتين المرحلتين حولين كاملين، وقاربت األوراق التي 
جمعت فيها تلك التفاســير وصنفت خمســة آالف ورقة، كل ذلك بعد تتبُّع دقيق لـمـــا 

يقارب أربعين ألف أثر عند ابن جرير.
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المرحلة الثالثة: 
لـمـــا انتهيت من الجمع، والتصنيف، بدأت بكتــب التراجم والتواريخ والعلل، 
ومعرفــة الرجال، وطالعت ُجلها قدر اســتطاعتي، فأحفانــي وأجهدني التتبُّع والتنقيب 
حرصًا على االستعانة بأقوال األئمة، واالستئناس بآرائهم لمعرفة بعض مناهج الرجال 

وأحوالهم.

المرحلة الرابعة: 

وهــي مرحلة الموازنة والمقارنة، فبعد االنتهاء من المراحل الســابقة اجتمع لي 
الشــيء الكثير الطيب، فاســتعنت باهلل، وبدأت في المقارنة حيث اقتضى مني ذلك أن 
أوازن بين تفسير كل إمام وآخر، وقد كان العمل في ذلك شاقًا وممتعًا في الوقت نفسه، 
ويحسن بي أن أورد شيئًا منه: فقد عمدت إلى كل تابعي، وقارنت نسب ما أحصيته في 
كل نوع من األنواع المذكورة في المرحلة الثانية مع نســب المروي عن التابعي اآلخر، 

فتحصل عندي ميزان راجح، ونتائج دقيقة عن معالم تفسير كل تابعي.

وبعد االنتهاء من المقارنة بين مشــاهير التابعين، حرصت على إتمام ذلك أيضًا 
بالنســبة للمدارس حيث أسندت تفســير كل تابعي إلى مدرســته، فتجمع لدي في كل 
مدرســة عدة أئمة يشكلون مالمح تلك المدرسة، ثم قمت بعد ذلك بالعمل نفسه، من 
حيث نســبة رواية كل مدرسة، وبروزها، وبأي نوع كان؟ ومصادرها، وفي أي األبواب 

كانت عنايتها؟

* والحــق أنــي حســبت األمر ســهاًل، إال إنه كان غيــر ذلك، ويمكــن تلخيص 
الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث في عدة نقاط: 
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ة الموضوع، فمثل هذا البحث لم يطرق بالبحث والدرس فيما أعلم، ولم  1ـ  جدَّ
أجد َمْن درس وقارن، كما أني لم أجد دراسات مفردة لتلك المدارس، وأغلب ما رأيته 
مسطورًا في هذا الباب دراسات وصفية تهتم بالجمع وتحقيقه دون عناية بالمقارنات، 

والموازنات.

2 ـ كثــرة اآلثار وغزارة الـمـــادة العلمية، فقد اســتدعى البحث في غير »تفســير 
ابن جرير الطبري« مســحًا شــاماًل لكتب التفســير بالـمـــأثور كـ»تفســير عبد الرزاق«، 
و»الثوري«، و»ســعيد بن منصــور«، و»ابن الجوزي«، و»ابن كثير«، و»الســيوطي«... 
وغيرها، ومراجعة كتب علوم القرآن، ومناهج المفســرين، كما أفدت من كتب غريب 

الحديث، واللغة وغيرها من كتب السنة.

ــَير، فقد طالعت  وأتــاح لي العمل في البحث أن أســتقصَي كتب التراجم، والسِّ
كثيرًا من التراجم فيها، كما نقبت في كتب العلل ومعرفة الرجال التي أفادتني كثيرًا في 

بيان مسلك بعض األئمة، ومناهجهم.

3 ـ طول البحث وتشعبه، فقد أضناني ذلك الكم الهائل من األقوال واآلثار، مما 
جعلني أتحير في االختيار واالنتقاء.

4ـ  صعوبــة االســتقراء؛ إذ إن بعض اآلثار يكتنفها الغمــوض، فتحتاج إلى تأمل 
ونظر، ثم إن بعضها اآلخر لطوله تتداخل فيه العديد من األنواع.

5 ـ ومما زاد في صعوبة البحث: كثرة النتائج التي توصلت إليها، والتي قد يوافق 
ن ملحوظة،  الباحــث عليهــا، وقد يخالف، فحرصت علــى كثرة االســتدالل، وأال أدوِّ
أو نتيجــة إال بعــد التحري، واالســتقراء والمتابعة، وقد انكشــف الغطــاء عن كثير من 
مناهجهــم بهذه المقارنات، والح الفرق بين مســالكهم، فوقفت على حقيقة األمر في 
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كثير من المسالك، وتذلَّل ما كان وعرًا، وسهل ما كان حزنًا، فاستوى المسلك، وانقاد 
ر. ما صعب من األمر وتيسَّ

* وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها: 

أوالً: تبيَّن لي أن هناك مياًل إلى التخصص في عموم المدارس التفســيرية، وكذا 
خصوص األفراد: 

َير، واألخبار،  أما من حيث العموم فقد تخصصت المدرســة المدنية بالعلم بالسِّ
ورواية األحاديث، والسنن؛ وذلك ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم عاش بين ظهرانيهم، 

فنقل الصحابة ومن جاء بعدهم كابرًا عن كابر ما تعلق به من سيرة وطرائق.

وبلغت المدرسة المكية شأوًا بعيدًا في تتبع مسائل الحج، ودراسة آيات األحكام 
الخاصة به؛ نظرًا لقربهم من المشاعر، وكثرة سؤال الوافدين عنها.

كما اشــتهرت المدرســة البصرية باللغة، والفصاحة، ومعرفة الغريب؛ لوقوعها 
على حدود البادية، ووفرة القادمين إليها من الموالي الذين يفشــو اللحن في ألســنتهم، 

فُهُدوا إلى حفظ اللغة العربية من اللحن بالسبق في تدوينها.

أما المدرسة الكوفية فقد تخصصت في استنباط آيات األحكام واإلكثار منها.

بينما ُعنِيت مدرسة الشام بأحكام الجهاد؛ ألنهم أهل غزو وجهاد.

وأمــا من حيث خصوص األفراد فوجدت أن مجاهــدًا قد تخصص وتفرغ لعلم 
القرآن، حتى بلغ فيه الغاية، ولم يقاربه أحد في كثرة المروي من التفسير)1(.

حيث بلغ عدد المروي عنه في »تفســير الطبري« )6109( أقوال، وكان يقول: اســتفرغ علمي    )1(
القرآن.
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وغلــب الوعــظ والتوجيه على تفســير الحســن البصري، حتى إنــه ربما خالف 
الظاهر من النص القرآني منفردًا من بين التابعين بتأويل يوافق َمشَرَبه)1(.

وأما ابن المســيب فقد عني بآيات األحكام، وبوجه أخص ما تعلق منها بمسائل 
الطالق)2(.

وإذا جئنــا إلى عطاء ألفيناه إمامًا في فقه المناســك، وشــاهُد ذلك وفرُة المروي 
عنه فيها)3(.

ثانيــًا: تميز بعــض التابعيــن بالبروز فــي أصل من أصــول التفســير، فأكثر من 
االعتماد عليه.

فهـذا عكرمة فاق غيره من التابعين في رواية أسباب النزول)4(.

نص على ذلك األوزاعي وغيره حيث قال: ذهب عليهم الحســن بالمواعظ. ومن اآليات التي    )1(
أولها ألجل ذلك: ما جاء عند قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾، قال رحمه اهلل: 

كان الرجــالن مــن بني إســرائيل، ولم يكونا ابنــي آدم لصلبه. وعند قوله ســبحانه: ﴿ڻ ڻ 
ڻ﴾: كان الحســن يحلــف أنــه ليس ابنه لصلبــه. وغيرها من األمثلة تراجع فــي موضعها من 

ترجمة الحسن )213/1(.
ذكر األئمة أن سعيدًا من أعلم التابعين بالطالق، وبعد رجوعي لتفسيره وجدت أن ما يزيد على    )2(
ثلث تفســيره كان حول آيات األحكام، وكان نصيب مســائل الطالق وأحــكام النكاح النصيب 

األوفى حيث بلغ )0.70( من مجموع تلك الروايات.
كانت حال عطاء قريبة مما ذكر عن حال ســعيد بن المســيب، فعطاء اشــتغل في تفســيره كثيرًا    )3(
بتأويــل آيات األحكام، وخصوصــًا ما تعلق بأحكام المناســك، وكان األوزاعــي يقول: ذهب 
عليهــم عطاء بالمناســك، والمروي عنــه في تأويل آيــات األحكام بلــغ )0.33( من مجموع 

تفسيره، )0.60( منها في تأويل آيات الحج.
هــو أكثــر التابعين على اإلطــالق اعتمادًا على أســباب النزول في تفســيره حيث بلغ نســبة =   )4( 
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ض لمشكل القرآن)1(. بق في التعرُّ وكان لمجاهد قصُب السَّ

وأما تفسير القرآن بالسنة فقد أكثر فيه قتادة، والحسن، وسبقا غيرهما فيه)2(.

وتميز الشعبي باالعتماد على أقوال الصحابة في تفسيره)3(.

كما برز إبراهيم النخعي في القدرة على استنباط الحكم الفقهي من اآلية، وأكثر 
من ذلك)4(.

ثالثًا: ظهرت لي نتيجة مهمة، أحســب أني لم أســبق إليها، وهي أن هناك إغفاالً 

= إيــراده لألســباب في تفســيره )0.14( في حين كانت نســبة المــروي عن ابن جبيــر وقتادة 
)0.07( من مجموع تفســيرهما، ولم تزد هذه النســبة عند مجاهد وعطاء عن )0.05(، وعند 

الحسن عن )0.03( من مجموع تفسيرهم.
اتضح لي هذا بعد مراجعة اآليات المشــكلة في ظاهرهــا، فوجدت أكثر من تعرض لها بالبيان    )1(
والتفســير مجاهــدًا، ورجعــت إلى من كتب في المشــكل كابــن قتيبة، فوجدت مــا يؤيد الذي 

توصلت إليه.
بعد مراجعة »تفســير الطبري« وجدت أن قتادة اعتمد على التفســير النبوي في )200( موضع    )2(
من تفســيره، وجاء بعده الحسن حيث قال بالتفســير النبوي في )81( موضعًا من تفسيره، بينما 
نجــد مجاهدًا اعتمد التفســير النبوي فــي )25( موضعًا فقط، وعكرمة فــي )9( مواضع، وابن 
جبير في )22( موضعًا، وعطاء في )10( مواضع، وخالصة القول أن مجموع ما روي عن قتادة 

والحسن بلغ )0.70( من مجموع ما روي عن التابعين.
كان الشعبي أكثر التابعين اعتمادًا على أقوال الصحابة في تفسيره حيث بلغ نسبة ما روى عنهم    )3(
)0.05( مــن مجموع تفســيره، في حين كان الذي يليه من مشــاهير مفســري التابعين إبراهيم 
النخعــي، فقد بلغ نســبة ما روى عنهــم في هــذا )0.023( من مجموع تفســيره، وغيرهم من 

التابعين دونهم في ذلك.
إبراهيــم النخعي كان أكثر التابعين على اإلطالق تعرضًا لتأويل آيات األحكام حيث بلغ نســبة    )4(

المروي عنه )0.38( من مجموع تفسيره.
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كبيرًا غير ُمتعمد لفضل المدرســة البصرية في التفســير وســبقها، مع أن نســبة المروي 
عنها يفوق كثيرًا ما جاء عن المدرسة الكوفية التي يستروح المصنفون في علوم القرآن 

بإيرادها في مقدمة المدارس بعد المكية)1(.

رابعًا: الح لي أن المشيخة العلمية أبلغ أثرًا في بعض التابعين من البيئة المكانية 
التــي عاشــوا فيها، فهذا أبو العاليــة مَثاًل بصري المولد والمربــى، ومع ذلك فهو مكي 
المنهج والمسلك، ومثله سعيد بن جبير الذي عاش زمنًا طوياًل في الكوفة، لكنه مكي 
المشــرب، والطريقــة، وكالهمــا ممن تتلمذ على يــد حبر األمة ابــن عباس رضي اهلل 

عنهما)2(.

خامســًا: قد انكشــف لي أن بعض التابعين ليس له في التفسير من أثر إال العناية 
بالرواية عن شيوخه، ومن أبرز هؤالء: الربيع بن أنس الذي نقل جل تفسيره عن شيخه 
ه)3(. ي الذي قال بقول ابن عباس، ورواه، ولم يتعدَّ دِّ أبي العالية، ولم يجاوزه، ومثله السُّ

سادسًا: الحظت اهتمام مفســري األثر من األئمة بإيــراد أقوال التابعين أكثر من 
غيرهم، حتى إن كثيرًا منهم كان معظم ما رواه هو من أقوالهم)4(.

وجــدت كثيــرًا ممن صنف في علوم القــرآن عند تعرضهم للمدارس يذكرون مدرســة مكة ثم    )1(
الكوفــة فالمدينة، وقلَّ منهم من أفرد مدرســة البصرة بالذكر، مع أني بعــد تتبعي لعدد المروي 
عن الجميع تبين لي أن المروي عن المدرســة المكية بلغ )0.46( من مجموع تفسير التابعين، 
وعن المدرسة البصرية بلغ )0.38(، وعن الكوفية )0.14(، وعن المدرسة المدنية )0.02( 

من مجموع تفسيرهم، وجليٌّ من هذه النسب تفوق المدرسة البصرية على الكوفية.
انظــر تفصيل هــذا المبحث في فصل أشــهر رجال مــدارس التفســير عند ترجمة أبــي العالية    )2(

)306/1(، وسعيد بن جبير )144/1(، والسدي )319/1(.
يأتي بيان ذلك مفصاًل عند الحديث عن تالميذ المدرسة البصرية.   )3(

فهــذا ســفيان الثــوري اعتمــد علــى تفســير التابعيــن في أكثــر مــن )0.56( مــن مجموع =   )4( 
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ســابعًا: تتبَّعت أسانيد الروايات الـمـــأثورة عن الرســول صلى اهلل عليه وسلم، 
وعن مشــاهير الصحابة، وعن التابعين وأتباعهم، فوجدت أن أقوى األسانيد وأصحها 

ما جاء عن التابعين كمجاهد، وقتادة)1(.

ثامنــًا: ويجدر بــي أن أذكر أن هنــاك نتائج مهمة أخرى وقفــت عليها من خالل 
البحث أشير إليها إشارة سريعة: 

منهــا: أن التقارب المكاني بين البصرة والكوفة لــم يكن له كبير أثر في التقارب 
المنهجي؛ فالكوفة تأثرت بالمدرســة المكية، وكان بينهما شيء من التجانس واالتفاق 
في كثير من المسائل، في حين كانت المدرسة البصرية إلى المدرسة المدنية أقرب)2(.

ومن تلك النتائج: أن الورع الذي غلب على مدرستي المدينة والكوفة كان سببًا 
رئيســًا في إقاللهما في باب التفســير، وهذا ما يجده المراجع لكتب التفسير، وفضائل 
القــرآن حيث كان غالــب المنقول في التحذير عن التفســير، واألمــر باإلقالل منه عن 
 التابعين من الكوفيين والمدنيين)3(، .................................................

= »تفســيره«، وهذا عبد الرزاق الصنعاني أكثر من النقل والرواية عنهم حتى إن تفسيرهم بلغ ما 
يزيد على )0.65( من مجموع »تفسيره«، وكان جل الـمـأثور عند ابن جرير الطبري، وابن أبي 
حاتم في »تفسيرهما« هو من أقوال التابعين حيث زادت نسبة ما جاء من روايتهم عن )0.60( 

من مجموع »تفسيرهما«.
فالطريــق إلى مجاهد وقتادة ـ وهما من أكثر التابعين تعرضًا للتفســير حيث زاد مجموع ما جاء    )1(
عنهما عند الطبري على )11488( رواية ـ أقوى سندًا من المروي عن ابن عباس، وهو من أكثر 
الصحابة تفســيرًا؛ إذ بلغ مجموع ما جاء عنه في »تفسير الطبري« )5809( رواية، وسوف يأتي 

تفصيل ذلك في مبحث قيمة المروي عنهم رواية )341/1(.
ينظر تفصيل ذلك في مبحث: المدرسة المدنية وأثرها )566/1(.   )2(

ينظــر بيــان ذلك فــي مبحث: المدرســة الكوفيــة والمدنيــة وأســباب إقاللهما في التفســير =   )3( 
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وجاء شاهده من واقعهم حيث لم يرد عنهم إال القليل من الروايات في التفسير.

مة للمنهج:  * تنبيهات متمِّ

1 ـ نظــرًا لكثــرة األعالم الواردة في الرســالة، فإني رأيت أن تكــون التراجم في 
فهرس خاص في آخر الرسالة، عدا َنْزر قليل قد ترجم لهم خالل البحث.

2 ـ اعتمدت »تفســير الطبــري« بطبعتيه، فمــا ذكرت منه رقم الجــزء والصفحة 
واألثر فهو من النسخة التي حققها الشيخان أحمد ومحمد شاكر، وما اكتفيت فيه بذكر 

الجزء والصفحة، فهو مما بقي من األجزاء طبعة مصطفى البابي الحلبي.

قًا النص  3 ـ اعتمــدت في نقلي لألمثلة على ما رواه األئمة في كتب التفســير موثِّ
باإلحالة إلى كتاب من كتب التفسير، وأكتفي باإلحالة إال إذا ُنصَّ على ضعفه فأبينه.

4ـ  اختصرت أســماء بعض المراجع المشهورة، اكتفاء بالتفصيل الوارد في ثبت 
المراجع.

ومــع هــذا الجهد المضني فــي الجمع، والتثبــت، والتمحيــص، والصياغة، إال 
أن اهلل يأبى العصمة لكتاب غير كتابه.

يقول اإلمام الشــافعي: لقد ألَّفت هذه الكتب ولم آُل فيها، وال بد أن يوجد منها 
الخطــأ؛ ألن اهلل تعالى يقول: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]النســاء: 

82[، فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه)1(.

وصدق من قال: 

= )533/1(، و)561/1(.
»المقاصد الحسنة« )ص: 15(.   )1(
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حُته تصفَّ ــد  ق ــاٍب  ــت ك ــن  ِمـ ــم  ــه ك ــت فـــي نــفــســـــي أصــَلــحــُت ــل  وق

ــًا ــي ــان ث طـــاَلـــعـــُتـــه  إذا  ــى  ــت حُته ح فصحَّ تــصــحــيــفــًا   وجــــدُت 

وفي الختام: أتوجــه بدعائي وخالص ثنائي لخالقــي ورازقي، فالحمد هلل الذي 
بفضله تتم الصالحات، وأثنِّي بالشــكر لمن كانا الســبب في وجــودي بعد اهلل، امتثاالً 
ألمر اهلل ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ﴾، فأســأل اهلل العلي القدير أن يغفر لهما ويرحمهما 

ياني صغيرًا. كما ربَّ

كما أتوجه بالشــكر وعاطر الثناء ألســتاذي وشــيخي الفاضل األستاذ الدكتور: 
سعود بن عبد اهلل الفنيسان الذي أشرف عليَّ في رحلة )الدكتوراه(، والذي أفادني من 
علمه الجم، فهـــذه الرسالة، وما فيها من جهد وتوفيق، فالفضل هلل أوالً، ثم لتوجيهات 
أســتاذي متَّعه اهلل بالصحــة والعافية، وأســأل اهلل أن يمدَّ في عمره، ويبــارك في ولده، 

فجزاه اهلل عني خير الجزاء.

كما ال يســعني إال مواصلة الشــكر الجزيــل لجامعتي المباركــة: جامعة اإلمام 
محمد بن ســعود اإلســالمية، التي أتاحت لي الفرصة إلكمال دراســتي الجامعية، وما 
بعدهــا من دراســات، وأخص بذلك كلية أصــول الدين ممثلة في عميدهــا ووكيليها، 
وقسم القرآن وعلومه، ممثاًل برئيسه ووكيله، وأتقدم بالشكر سلفًا لمن سيتحمل قراءة 

هذا البحث، ليقف بي على ما له وعليه، ورحم اهلل امرأ أهدى إلي عيوبي.

ثم إن ذكر المعروف واجب، وشكره أوجب؛ فأشكر كلَّ َمن أسدى إليَّ معروفًا، 
دني بنصــح، أو توجيه، أســأل اهلل أن يجزي الجميع عني أفضــل الجزاء إنه ولي  وســدَّ

ذلك والقادر عليه.



24 تفسير التابعين

ثم أما بعد: 

فما كان في هذه الرسالة من جهد وتوفيق وسداد فمن اهلل وحده، فله الحمد في 
اآلخرة واألولى، وما كان من زلل وخطأ فمن نفســي والشــيطان، وقد أفرغت جهدي 
فــي هــذا البحث وبذلت فيــه فكري، ولم يكن فــي ظني أن أصل إلى مــا وصلت إليه، 
وال أتعرض لـمـــا سطرته، وذلك لعلمي بعجزي عن الخوض في مثل تلك المسالك، 

ولكن عزائي فيما قاله بعض الحكماء: 

ــًا كشــَف ما القيــُت مــن ِعَوِج أســيُر خلــَف ركاِب النُّجــِب ذا عَرٍج  مؤمِّ
 فكم لــربِّ الورى فــي ذاك مــن َفَرِج فإن لحقــُت بهم مــن بعِد ما ســَبُقوا
منقطِعــًا األرِض  بظهــِر  بقيــُت   فما علــى َعــِرٍج فــي ذاك مــن َحَرِج وإن 

               

* * *



 

أوالً: مفهوم التفســـير بالـمـأثور.

ثانيًا: التفسير في مراحله األولى.



أواًل: مفهوم التفسير بالـمـأثور

عند أهل اللغة واالصطالح

* تعريف األثر في اللغة: 

األََثر ـ محركة ـ: بقيَّة الشيء)1(، والجمع آثار وُأُثور)2(.

واألَْثُر: نقُل الحديث من القوم، وروايُته)3(.

واألَْثُر: مصدر قولك: أَثرُت الحديَث آُثُره: إذا رويَته عن غيرك)4(.

أثــَر الحديَث: ذكَره عن غيــره، فهو آثٌِر بالمد، وبابه: َنَصــَر، ومنه حديٌث مأثور؛ 
أي: ينقله خَلٌف عن سَلف، وأنا آثٌِر، قال األعشى: 

ُبيِّــــَن للســــــــــــــامع واآلثِــــــِر))) إنَّ الــــــذي فيــــــه تمــــاَريُتما 

»تهذيــب اللغة« )119/15(، و»لســان العرب« )5/4(، و»القامــوس المحيط« )375/1(،    )1(
و»تاج العروس« )12/10(.

»لسان العرب« )5/4(.   )2(
»لسان العرب« )6/4(، و»تاج العروس« )15/10(.   )3(

»تهذيب الصحاح« )253/1(، و»لسان العرب« )6/4(، و»مجمل اللغة« )86/1(.   )4(
ينظر: »لســان العــرب« )6/4(، و»تاج العروس« )16/10(، و»مختــار الصحاح« )ص: 5(،    )5(
= ورواية البيت في »ديوان األعشى« )ص: 141( هكذا:     
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باع)1(، ويقال: فالن من حَملة اآلثار)2(. قال الخليل: واألثر: االستقفاء واالتِّ

يت مأُثــرة؛ ألنها ُتؤَثر،  قــال أبو عبيد: الـمـــأُثرة هــي المكُرمة، ويقال: إنها ُســمِّ
ث بها، كقولك: أثرُت الحديَث آُثُره أثرًا، ولهذا قيل:  ويأُثرها قرٌن عن قــرن؛ أي: يتحدَّ

حديث مأثور)3(.

وقال أبو عبيد في حديث النبي صلى اهلل عليه وســلم: أنه ســمع عمَر رضي اهلل 
عنــه يحلــف بأبيه، فنهاه عن ذلك، قال: فما حلفُت بها ذاكــرًا، وال آثِرًا)4(: وقوله: )وال 
آثِــرًا( يريــد وال ُمخبِرًا عــن غيري، ومن هذا قيــل: حديث مأثــور؛ أي: يخبر به الناس 

بعُضهم بعضًا)5(.

وقال ابن األثير في تفسير قول عمر: وال رويُت عن أحد أنه حلف بها)6(.

فيكون قد وضع الـمـأثور وضع الـمـأثور عنه)7(.

ــر ــائ س مـــنـــطـــٌق  لـــتـــأتـــَيـــنْـــه  ــِر =  ــ اآلث لــلــمــســمــع  ــٌق  ــوس ــت ــس م    

»معجم مقاييس اللغة« )54/1(.   )1(
»تاج العروس« )13/10(، و»أساس البالغة« )ص: 2(.   )2(

»غريب الحديث« ألبي عبيد القاسم بن سالم )288/1(.   )3(
»صحيـح البخـاري«، كتـاب األيمان، باب: ال تحلفـوا بآبائكم )221/7(، و»صحيح مسـلم«،    )4(
كتـاب األيمـان، بـاب النهـي عـن الحلـف بغيـر اهلل )1266/3(، و»مسـند أحمـد« )36/1(، 

.)8  ،7/2(
»غريــب الحديــث« ألبي عبيــد )59/2(، وينظر: »الفائــق« )23/1(، و»النهايــة« )22/1(،    )5(
و»غريــب الحديث« البن الجــوزي )10/1(، و»قنعة األديب في تفســير الغريب« البن قدامة 

.)45(
»النهاية في غريب الحديث واألثر« )22/1(.   )6(

»النهاية في غريب الحديث واألثر« )23/1(، و»لسان العرب« )7/4(.   )7(
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قـال الراغـب: وأَثـرُت العلـَم: رويُته، آُثـُره َأْثـرًا، وأثارًة، وَأْثـرًة، وأصلـه: تتبَّعُت 
أَثـرُه، ﴿ۉ ې ې ې﴾ ]األحقـاف: 4[، وقـرئ: )َأَثـرٍة(، وهـو ما يـروى أو ُيكتب فيبقى 

له أثـٌر)1(.
اج: َأَثارة في معنــى: عالمة، ويجوز أن يكون على معنى بقيَّة من علم،  قــال الزجَّ

لين)3(. ويجوز أن يكون على ما يؤثر من العلم)2(، ويقال: أو شيٍء مأثوٍر من كتب األوَّ

، والمنقول عن  مما سبق يتضح أن )الـمـــأثور( يدور حول معنى: الخبر المرويِّ
السَلف، ومنه معنى االتِّباع واالستقفاء.

* وأما معناه في االصطاح: 

ثين أن األثر يشمُل ما ُرفِع إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم،  فالمشهور عن المحدِّ
.)4( وما أضيف إلى الصحابي، وما ُوِقف به على التابعيِّ

وخالــف في ذلــك بعُض فقهاء خراســان، فقالــوا: إن األثر هــو الموقوُف على 
الصحابــيِّ بإطــالق، أو علــى التابعيِّ بتقييد، ذكر ذلــك ابُن الصــالح)5(، وابن كثير)6(، 

والعراقي)7(.

»المفردات في غريب القرآن« )ص: 9(.   )1(
»معاني القرآن وإعرابه« للزجاج )438/4(.   )2(

»تاج العروس« )18/10(.   )3(
»ظفر األماني« )ص: 4ـ   5( عن حاشية »قواعد في علوم الحديث« )ص: 25(، و»لمحات في    )4(

أصول الحديث« )ص: 43(.
»التقييــد واإليضــاح شــرح مقدمــة ابــن الصــالح« )ص: 66(، و»النكت على ابــن الصالح«    )5(

.)513/1(
»اختصار علوم الحديث« )ص: 45(.   )6(

»التبصرة والتذكرة« )123/1(، و»فتح المغيث« )104/1(.   )7(



29التمهيد

ى كلُّ هذا أثــرًا؛ ألنه مأخوذ من أثرُت  ثون أن يســمَّ والمعتمــد هو ما عليه المحدِّ
الحديَث؛ أي: رويُته)1(.

* وأما معناه في اصطاح كتب أصول التفسير: 

فذهــب كثير من األئمة إلى أن المراد به: هو المنقول والمرويُّ من التفســير عن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وعن الصحابة، والتابعين، وأتباعهم)2(.

ض لكتب التفســير بالـمـــأثور ذكــر أنها: الناقلُة  ولــذا نجد ابَن حجر عندما تعرَّ
لآلثار المســنَدة، ســواء مــن المرفوع، أو الموقــوف على الصحابــة، أو المقطوع عن 

التابعين)3(.

ــح البعض أن مفهومه ينحصر في التفســير النقلي عن المصطفى صلى اهلل  ورجَّ
ى من الصحابة، وصحَّ سنده)5(. عليه وسلم، والصحابة)4(، أو قاله كبار التابعين متلقًّ

»تدريب الراوي« )185/1(، و»منهج النقد في علوم الحديث« )ص: 28(.   )1(
»مقدمــة ابــن خلــدون« )ص: 439(، و»البرهان في علــوم القــرآن« )172/2(، وينظر كالم    )2(
الشــريف الجرجاني في »بين الشــيعة والســنة دراسة مقارنة في التفســير وأصوله« )ص: 19(، 
و»التعريف بالقرآن والحديث« )ص: 164(، و»المدخل لدراســة القرآن والسنة« )223/2(، 
و»رســالة ضبط القــرآن« )ص: 112(، و»الآللئ الحســان« )ص: 344(، و»فــي علوم القرآن 
دراســات ومحاضــرات« )ص: 157(، و»مناهــج المفســرين مــن العصــر األول إلــى العصر 

الحديث« )ص: 69(.
مقدمة »العجاب في بيان األسباب« عن »الدر المنثور« )699/8(.   )3(

»مدخــل إلى علوم القرآن والتفســير« )ص: 217، 223(، و»أصول التفســير وقواعده« )ص:    )4(
111(، و»علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه« )ص: 403، 404(.

»مباحث في علوم القرآن« )ص: 347(.   )5(
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وأورد بعُض َمن قال بهذا القول الخالَف في مسألة إدخال تفسير التابعين، ومال 
إلى عدم ذلك مستدالًّ بأنهم لم يشاهدوا عصَر النبي صلى اهلل عليه وسلم، فيغلب على 
الظن أن تفســيرهم من قبيل الرأي، واالجتهاد، وأنهم مع عنايتهم الشــديدة بالنقل عن 

الصحابة قد أكثروا من النقل عن أهل الكتاب)1(.

وذهب البعض اآلخر إلى أكثر من ذلك، فقَصَر التفســيَر بالـمـــأثور على ما كان 
متعلِّقًا بالســماع عن النبي صلى اهلل عليه وســلم، وأما األقــوال المنقولة عن الصحابة 

ا يتصل باالجتهاد، واالستنباط فليست من التفسير بالـمـأثور)2(. والتابعين ممَّ

وفي ذلك يقول الشيخ محمد الصباغ: إن الرأي الصحيح أن ما جاء عن الصحابة، 
والتابعيــن العــدول فيما ليــس من باب االجتهاد واالســتنباط، وإنما هــو متوقِّف على 
السماع من النبي صلى اهلل عليه وسلم يعتبر من التفسير بالـمـــأثور، وهو ُملِزم إن صح 

سنده، وأما المنقول عنهم مما يتصل باالجتهاد واالستنباط، فليس من الـمـأثور)3(.

ُل لقول َمن استبعد دخول تفسير التابعين في الـمـــأثور يجد أنه خلط بين  والمتأمِّ
أمرين هما: المراد بالتفسير بالـمـأثور، وحكمه من حيث القبول أو الرد، وأن إدخاله في 
الـمـأثور يعني قبوله، والحقُّ أن بين األمرين تمايزًا، فكونه مأثورًا ال يلزم منه األخذ، أو 

الرد.

»دراســات إسالمية في علوم القرآن« د. شــكر محمد أحمد ود. محمد مصطفى النجار )ص:    )1(
59، 61(، و»مناهل العرفان« )481/1(.

»علوم القرآن مدخل لتفســير القرآن« )ص: 403(، و»دراســات في التفســير وأصوله« )ص:    )2(
.)46

»لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير« )ص: 180(.   )3(



31التمهيد

ولعلَّ مما يرجح القول بأنه من الـمـــأثور: ما شــهدت به اللغة في أصل اشــتقاق 
ثين، والفقهاء، ثم ما شــهد به واقع كتب التفسير  الكلمة، وكذا ما اختاره جمهور المحدِّ
، سواء كان عن الرسول صلى اهلل عليه  بالـمـــأثور، فإنها قد جمعت الكثير من المرويِّ

وسلم، أو عن الصحابة، أو عن التابعين.

* * *





ثانيًا: التفسير في مراحله األولى

، وقوم أميِّين، نزل بلغة العرب، وعلى أســاليب  نزل القرآن الكريم على نبيٍّ أميٍّ
بالغتهم، فكانوا يفهمون القرآن، ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى ســليقتهم العربية، 

فهمًا ال تعكره ُعجمة، وال يشوُبه تكدير، وكانوا يعلمون ظواهره، وأحكامه.

ومــن هنا جاء قول ابن خلدون: إن القرآن نزل على العرب بلغتهم، فكانوا كلهم 
يفهمونه، ويعلمون معانيه وتراكيبه.

ثــم يقرر بعد ذلك أن في القرآن إشــارات لم يتح لكثيــر من العرب أن يفهموها، 
ومن هنا دعت الحاجة إلى فهمها وبيان مراميها)1(.

ومــن المعلوم أن أكثر آيات القرآن واضحة المعنى، وخصوصًا ما يتعلق بأصول 
الدين، وأصول األحكام، وهذا النوع يفهمه جمهور المسلمين، وال سيما العرب منهم.

أمـا مـا كان مـن اآليـات التـي يصعـب فهمهـا علـى عمـوم المسـلمين، فـال يقـف 
علـى معناهـا إال الراسـخون فـي العلـم منهـم، وإمامهـم فـي ذلـك المصطفـى صلى اهلل 

بالبيـان ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ُأِمـر  الـذي  عليـه وسـلم 
]النحـل: 44[.  ﴾ ڦ 

ولــذا نشــأ التفســير بالـمـــأثور، وكان مقصــورًا فــي أول أمره على مــا ورد عنه 

»دراسات في القرآن« )ص: 111(.   )1(
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صلــى اهلل عليه وســلم، فكان الصحابة يقرؤونه ويتســابقون للعمل بمــا يعلمون، وقد 
يشــكل بعضه على أحدهم فيسأل النبي صلى اهلل عليه وســلم، ويجيبه النبي صلى اهلل 
عليه وســلم في سهولة ويســر، وكانت حياته صلى اهلل عليه وسلم تطبيقًا عمليًا ألوامر 

القرآن ونواهيه)1(.

ـل لعصـر النبـي صلى اهلل عليه وسـلم يجـد صدق اإليمان فـي قلوبهم،  والمتأمِّ
والفهـم الخالـي مـن كل شـبهة وشـهوة، كل ذلـك جعلهـم ال يقولـون في التفسـير إال 
مـا روي عنـه صلـى اهلل عليـه وسـلم توقيفـًا، وهـذا كان فـي أول األمـر، ولـمــا انتقـل 
صلـى اهلل عليـه وسـلم إلـى الرفيـق األعلـى، وانتشـر الصحابـة فـي اآلفـاق، ازدادت 
الحاجـة إلـى علمهـم، فهـم أدرى الناس بذلك؛ لـمــا شـاهدوه من القرائـن واألحوال 
التـي اختصـوا بهـا، ولـمــا لهـم من الفهـم التـام، والعلم الصحيـح، والعمـل الصالح، 

ال سيما علـمــاؤهم)2(.

وهم مع فضلهم وســبقهمـ  رضي اهلل عنهــم وأرضاهم ـ كانوا يتفاوتون في فهم 
القرآن، وبيان معانيه وأســراره، وذلــك راجع إلى اختالفهم فــي أدوات الفهم، فمنهم 
من كان واســع االطالع في اللغة ملـمـــا بغريبها، ومنهم من كان دون ذلك، ومنهم من 
كان يــالزم النبي صلى اهلل عليه وســلم، فيعرف من أســباب النزول مــا ال يعرفه غيره، 

باإلضافة إلى ما بينهم من التمايز في الدرجة العلمية، والمواهب العقلية)3(.

يقول مسروق: جالست أصحاَب محمد صلى اهلل عليه وسلم، فوجدُتهم كإَِخاذ 

»مجموع فتاوى شيخ اإلسالم« )363/13(.   )1(

»مجموع فتاوى شيخ اإلسالم« )363/13(.   )2(
»التفسير والمفسرون« )35/1(.   )3(
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ـ يعني الغديَر ـ فاإلخاُذ يروي الرجَل، واإلخاُذ يروي الرجلين، واإلخاذ يروي العشرَة، 
واإلخاذ يروي المئَة، واإلخاُذ لو نزَل به أهُل األرض ألصَدَرهم)1(.

ولـمــا فتح اهلل على المسـلمين كثيرًا من البالد، نتج عن ذلك انتقال الصحابة 
ـنان، وباللسـان، فحملـوا معهـم مـا حفظـوه عن رسـول اهلل صلى اهلل  مجاهديـن بالسِّ
عليـه وسـلم، فجلـس إليهـم كثيـر مـن التابعيـن يأخـذون العلم عنهـم، وينقلونـه لَمن 
بعدهـم، فقامـت فـي هـذه األمصار مـدارس علميـة، أسـاتذتها الصحابـة، وتالميذها 

التابعون)2(.

وقــد دخل في هذا الدين عناصــر أجنبية على حظ كبير من الحضارة الـمـــادية، 
وكانــوا يســتخدمون الكتابة في كثير من شــؤون حياتهم، ويعتمــدون عليها في تدوين 
علومهــم، ولــم يألفوا حفظها عن طريــق الذاكرة، من هنا أخذ الموقــف يتحرك قلياًل، 
فبدأنا نرى جماعة من التابعين يكتبون ألنفسهم)3(، وإنما استباحوا ذلك اقتداء بأولئك 
الصحابــة)4( الذين أباح لهم النبي صلى اهلل عليه وســلم الكتابــة، بينما كان البعض من 

التابعين ال يكتب.

الكـذب علـى رسـول اهلل  أن  أيضـًا:  للكتابـة  التـي دعـت  ولعـل مـن األسـباب 
صلـى اهلل عليـه وسـلم قـد كثـر في عهـد التابعين بسـبب بداية ظهـور الفرق اإلسـالمية، 

»طبقات ابن سعد« )343/2(، و»المعرفة والتاريخ« )542/2(.   )1(
»التفسير والمفسرون« )100/1(.   )2(

أورد د. محمد مصطفى األعظمي األدلَة على أن )53( من كبار التابعين كتبوا. ينظر: »دراسات    )3(
في الحديث النبوي« )143/1 ـ 167(، وأن )99( من صغار التابعين كتبوا )144/1 ـ 220(.
وأورد أيضـًا الدليـل علـى أن )52( صحابيـًا كتبـوا. ينظـر: »دراسـات فـي الحديـث النبـوي«    )4(

.)142 ـ    92/1(
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وبسـبب مـن دخـل فـي اإلسـالم ممـن ال يرجـو لـه وقـارًا، وال ألهلـه اسـتقرارًا.

ولذا يقول اإلمام الزهري: لوال أحاديُث تأتينا من ِقَبل المشرق ننكرها ال نعرفها، 
ما كتبت حديثًا، وال أِذنُت في كتابة)1(.

ثــم قال أيضًا: يــا أهل العراق، يخــرج الحديث من عندنا شــبرًا، ويصير عندكم 
ذراعًا)2(.

إذن فالتفســير بالـمـــأثور أخــذ أول األمر بطريــق الرواية التي اهتــم بها كثير من 
ج منهــا البعض في بداية األمر، ثم  الصحابــة، والتابعين، وأما مرحلة التدوين فقد تحرَّ
انشــرحت صدور الكثير منهم فكتبوا وأمروا بالكتابة، ولعل الذي يعنينا إبراُزه في هذه 
المرحلــة والتأكيــد عليه ذلك الدوُر المهــم للتابعين في تدوين ما حفظــوه وقالوه، في 
التفسير خاصة، وفي غيره عامة، في زمن مبكر، مما يؤكد عنايَتهم بهذا العلم، وَسْبَقهم 

في هذا الجانب.

فعن ابن أبي ُمَليكة قال: رأيت مجاهدًا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن، ومعه 
ألواحه، فقال ابن عباس: اكتب، حتى سأل عن التفسير كله)3(.

ن أقوال ابن عباس، فأدى بذلك دورًا مهمًا في  ولذا يعتبر مجاهد من أول من دوَّ
نشر فكر المدرسة المكية وتخليده)4(.

»تقييد العلم« )ص: 108(.   )1(
»تاريخ اإلسالم« )143/5(.   )2(

»تفســير الطبــري« )90/1(، و»مقدمة فــي أصول التفســير« البن تيميــة )ص: 28(، و»تقييد    )3(
العلم« )ص: 105(.

»تلخيص البيان في مجازات القرآن« )45/1(، و»دراسات في التفسير وأصوله« )ص: 36(.   )4(
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وقــد قيــل: إن أول التعليقات المفســرة للقرآن هــي التي أثبتهــا مجاهد. وتعتبر 
تدوينات مجاهد من أقدم مصنفات الجمع)1(.

وقد عثر على مخطوطة لتفسير مجاهد نسخت في القرن السادس)2(.

وهــذا التفســير رواية أبي القاســم عبد الرحمن بــن أحمد بــن محمد بن عبيد 
الهمذاني، وينتهي سنده في معظمه إلى مجاهد عن طريق إبراهيم، عن آدم، عن ورقاء، 

عن ابن أبي َنِجيح، عن مجاهد)3(.

وكان لسعيد بن جبير كتاب في تفسير القرآن، وكتاب في نزول القرآن)4(.

وقد أشار ابن النديم إلى أن هذا الكتاب كان موجودًا بعد سعيد، ثم ُفِقد)5(.

وكان رحمه اهلل يقول عن نفســه: كنت أســأُل ابَن عمر في صحيفة، ولو علم بها 
كانت الفيصَل بيني وبينه)6(.

ويقــول أيضًا: كنت أكتب عند ابن عبــاس في ألواحي حتى أمألها، ثم أكتب في 
نعلي)7(.

»دراســات في التفسير وأصوله« )ص: 56(، و»الفهرســت« )ص: 33(، و»تاريخ آداب اللغة    )1(
العربية« )221/1(.

»بين الشيعة والسنة« )ص: 67(.   )2(
ويأتي بسط الحديث عنه في فصل مصادر تفسير التابعين )53/1(.   )3(
»الفهرست« البن النديم )ص: 51(، و»تاريخ التراث« )184/1(.   )4(

»الفهرست« )ص: 51(.   )5(
»طبقات ابن سعد« )258/6(.   )6(

»تقييد العلم« )ص: 102(، و»طبقات ابن سعد« )257/6(.   )7(
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ويقول أيضًا: كنت أســير بين ابن عمر وابن عباس، فكنت أسمع الحديث منهما 
ْحل، حتى أنزل فأكتبه)1(. فأكتبه على واسطة الرَّ

وقــد روى ابن ســعد: أن َعْزرَة بن يحيــى كان يختلف إلى ســعيد بن جبير معه 
واُة يغيُِّر)2(. التفسير في كتاب، ومعه الدَّ

وكان عبد الملك بن مروان قد سأل سعيد بن جبير أن يكتَب إليه تفسير القرآن، 
فكتب ســعيد بهذا التفســير، فوجــده عطاء بن دينار فــي الديوان، فأخذه فأرســله عن 

سعيد بن جبير)3(.

وكتــب عمرو بــن عبيــد شــيُخ المعتزلة تفســيرًا للقــرآن عن الحســن البصري 
رحمه اهلل)4(.

وكان عند زيد بن أسلم كتاب في التفسير)5(.

ي تفسيرًا للقرآن)6(. دِّ وألف إسماعيل بن عبد الرحمن السُّ

»تقييد العلم« )ص: 103(، و»جامع بيان العلم« )72/1(.   )1(
»الطبقات« )266/6(.   )2(

»الجرح والتعديل« )332/3(، و»المراسيل« )ص: 58(، و»التهذيب« )198/7(.   )3(
»وفيات األعيان« )132/3(.   )4(

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هذا التفسير المروي عن عمرو بن عبيد أفاد منه الثعلبي في تفسيره   
»الكشــف والبيان« )ص: 6ب(. ينظر: »تاريخ التراث« )72/1(. ونقل البغوي تفســير الحسن 
ح به في مقدمة »تفســيره« )26/1(. ولكن الطبــري لم ينقل من هذا  عــن هذا الطريــق كما صرَّ

الكتاب شيئًا، إنما اعتمد طرقًا أخرى.
»التذكرة« )132/3(.   )5(

حاشية »تفسير الطبري« )156/1، 160(، و»دراسات في القرآن« ألحمد خليل )ص: 111(.   )6(
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وكان لقتادة كتاب في التفســير)1(، والناســخ والمنســوخ في القرآن)2(، وعواشر 
القرآن)3(.

وكان عطاء بن أبي رباح يكتب لنفسه، ويأمر ابنه أحيانًا أن يكتب له، وكان طالبه 
يكتبون بين يديه)4(.

وقد نشــطت الحركــة العلمية في عصر التابعين نشــاطًا كان من آثاره بدء مرحلة 
سمي للسنة، بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل. التدوين الرَّ

يقــول عبد اهلل بن دينــار: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهــل المدينة: أن انظروا 
حديث رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم فاكتبــوه، فإني ِخْفــت ُدُروس العلم وذهاب 

أهله)5(.

ولم يكن أمره هذا مقصورًا على أهل المدينة فحســب، بل كتب بذلك إلى سائر 
األمصار)6(.

وكان أول مــن قــام بتدويــن الســنة بأمر مــن عمر بــن عبد العزيز: ابن شــهاب 
الزهري)7(.

»الفهرست« )ص: 34(، و»دراسات في الحديث النبوي« )196/1(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )33/7(، و»البرهان« )28/2(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )2/7(.   )3(
»سنن الدارمي« )129/1(.   )4(

»سنن الدارمي« )104/1(، و»تقييد العلم« )ص: 106(.   )5(
»فتح الباري« )194/1(.   )6(

»جامع بيان العلم وفضله« )88/1(.   )7(
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والتفســير فــي مرحلته األولى اتخذ شــكل الحديــث، بل كان جزءًا منــه، وبابًا 
مــن أبوابــه، ومن المعلوم أن الحديث كان هو الـمـــادة الواســعة التي شــملت جميع 
المعــارف، والعلوم الشــرعية؛ ألنه يقوم على الرواية التي هــي األصل في نقل جميع 

العلوم الدينية)1(.

وقــد تبع مرحلــَة التدوين مرحلُة التصنيــف، والتي بدأها ابــن جريج المكي)2(، 
الذي يعد من أول من صنف الكتب)3(، وله كتاب في التفسير)4(.

وابــُن أبــي َعُروبَة والذي يعد مــن أول من صنف في العراق، وله تفســير القرآن 
والسنن)5(.

ثم جاء بعدهم ســفيان بن ســعيد الثوري، واإلمام األوزاعي بالشام، ومعمر بن 
راشد باليمن)6(.

ينظر: »علوم القرآن« د. عدنان زرزور )ص: 404( بتصرف.   )1(
وابــن جريج هو عبد الملك بــن عبد العزيز المتوفى ســنة )150هـ(، وقد حفــظ بتصنيفه هذا    )2(
تراث المدرسة المكية؛ ألنه من أكثر الرواة لتفسير عطاء، وعكرمة، وهو ثاني أصحاب مجاهد، 

وسيأتي تفصيل ذلك )442/1(.
»تاريخ بغداد« )400/10(.   )3(

»الفهرســت« )ص: 282(، و»التهذيــب« )205/2(، )244/4(، و»دراســات فــي الحديث    )4(
النبوي« )286/1(.

هو ســعيد بن أبي عروبة البصري المتوفى ســنة )156 هـ(. ينظر: »الفهرســت« )ص: 283(،    )5(
و»فتح الباري« )464/9(، و»دراسات في الحديث« )254/1(.

»المحــدث الفاصــل« )ص: 611(، و»تدريــب الــراوي« )89/1(، ومعمر بن راشــد كان    )6(
النتقالــه مــن البصــرة إلى اليمــن، وتدوينــه العلم بها، أثــره البالغ فــي إكثار عبد الــرزاق من 
 آثار وأقوال البصريين، ال ســيما ما جاء عن قتادة والحســن، وســيأتي ذلــك مفصاًل في أثر =
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وامتــدادًا لتلــك المرحلــة جــاء بعــد ذلــك التصنيُف علــى األبــواب كما صنع 
عبد الرزاق الصنعاني، وابن أبي شيبة في »مصنفيهما«، وغيرهما.

وبدأ علم التفســير يســتقل في مصنفات خاصة ســنأتي على ذكر شيء منها بعد 
ورقات.

* * *

= المدرسة البصرية على بقية المدارس )490/1(.
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الفصل األول

المراد بالتابعي، وحكم تفسيره

* المبحث األول: المراد بالتابعي: 

التابع، ويقال: التابعي، وكذا التََّبع، ويجمع عليه أيضًا وكذا على أتباع)1(.

اختلف العلـمـاء في حده، وتعريفه: 

فذهب الخطيب البغدادي إلى أن التابعي من صحب الصحابي)2(.

، بل ال بد من شرط زائد، وهو وجود الصحبة بينهما. د اللُّقيِّ فال يكفي عنده مجرَّ

ومــال ابن كثير)3( إلى قــول الخطيب؛ ألنــه ذهب إلى تعليل اشــتراط الصحبة، 
وعدم االكتفاء باللقي.

فتبيــن أن أهل هذا القــول لم يكتفوا بمجــرد رؤية التابعي للصحابــي، كما اكتفى 
روا أن رؤية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كافية لمن آمن به ثم  جمهورهم بذلك حين قرَّ
 مات على ذلك في إطالق اسم الصحابي عليه)4(؛ .........................................

»فتح المغيث« )140/3(، و»فتح الباقي« )45/3(.   )1(
»الكفاية« )ص: 59(.   )2(

»اختصار علوم الحديث« )ص: 201(.   )3(
»صحيــح البخــاري« أول كتــاب فضائــل أصحــاب النبي صلــى اهلل عليه وســلم )188/4(،    )4(

و»اإلصابة« )3/1(.



46 تفسير التابعين

ألن هنالك فرقًا، فرؤيُته صلى اهلل عليه وسلم لها أثرها في النفس، والسلوك.

وذهب الحاكم إلى القول باشــتراط المشافهة عن أصحاب النبي صلى اهلل عليه 
وسلم)1(.

واختار ابن حجر رحمه اهلل قــول الجمهور في ذلك، وزاد قيد اإليمان، ثم قال: 
َة السماع. خالفًا لمن اشترط في التابعي طوَل المالزمة، أو صحَّ

ل مما ســبق أن تعريف )التابعي( المختار: هــو من لقي الصحابي مؤمنًا،  فتحصَّ
ومات على اإلسالم)2(.

وذهــب كثير من المحدثين إلى القول بأن المراد به: َمن لقي واحدًا من الصحابة 
فأكثر)3(.

ُد اللُّقــي وإن لم تكــن الصحبُة، وإلى ذلــك ذهب ابن  فيكفــي عند هــؤالء مجرَّ
الصالح)4(، والنووي)5(.

حــه العراقي، فقــال: وعليه عمــل األكثرين من أهل الحديث)6(، ثم ســاق  ورجَّ

»معرفة علوم الحديث« )ص: 42(، و»منهج النقد في علوم الحديث« )ص: 147(.   )1(
»شـرح قصـب السـكر نظـم نخبـة الفكـر« )ص: 106(، و»شـرح النخبـة« لعلـي القـاري )ص:    )2(

.)185  ،184
وقـد توسـع التهانـوي فـي تعريفه، فقـال: هو من لقي الصحابـي، ولو غير مؤمـن بالنبي صلى اهلل   
عليـه وسـلم، ومـات على اإلسـالم، ولـو تخللت ردة. ينظـر: »قواعد في علـوم الحديث« )ص: 

.)48
»تدريب الراوي« )234/2(.   )3(

»مقدمة ابن الصالح« )ص: 272(.   )4(
»تدريب الراوي« )234/2(.   )5(

»التبصرة والتذكرة« )45/3(، و»التقييد واإليضاح« )ص: 317(.   )6(
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األدلــة الدالة على صحة هذا القول، فقال: ذكر مســلم، وابن حبان ســليماَن بن مهران 
األعمش في طبقة التابعين.

وقــال ابــن حبان: أخرجناه فــي هذه الطبقــة؛ ألن له لقّيًا وحفظــًا، رأى أنس بن 
مالك، وإن لم يصح له سماع المسند من أنس)1(.

وقــال علي بن المديني: لم يســمع من أنس، وإنمــا رآه رؤية بمكة يصلي خلف 
المقام)2(.

وقال أبو حاتم: إنه لم يسمع منه)3(.

وقال الترمذي: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة)4(.

ه أيضــًا عبد الغني بن ســعيد فــي التابعين، وعــدَّ فيهم  ثــم قــال العراقي: وعــدَّ
يحيى بــن أبــي كثيــر؛ لكونه لقي أنســًا، وعّد فيهم موســى بن أبي عائشــة؛ لكونه لقي 
عمرو بن ُحَريث، وعّد فيهم جرير بن حازم؛ لكونه رأى أنسًا، وهذا مصيٌر منهم إلى أن 

التابعي َمن رأى الصحابي)5(.

وقد قيد ابن حبان الرؤية بأن تكون في ســن من يحفظ عنه، كما صرح بذلك في 
ترجمة خلف بن خليفة، الذي قال البخاري فيه: يقال: إنه مات في سنة إحدى وثمانين 

ومئة، وبذلك جزم ابن حبان)6(.

»الثقات« )270/6(.   )1(
»المراسيل« البن أبي حاتم )ص: 82(.   )2(

المرجع السابق )ص: 82(، و»التبصرة« )45/3(.   )3(
»التبصرة« )46/3(.   )4(

المرجع السابق.   )5(
»الثقات« )270/6(.   )6(
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قال السخاوي في إيضاحه لهذا التعريف: هو الالقي لمن قد صحب النبي صلى اهلل 
عليه وسلم واحدًا فأكثر، سواء كانت الرؤية من الصحابي نفسه حيث كان التابعيُّ أعمى، 

أو بالعكس، أو كانا جميعًا كذلك يصدق أنهما تالقيا، وسواء كان مميزًا أم ال)1(.

وختم الســخاوي هذا المبحث مرجحًا القول المكتفــي باللقاء بقوله: ثم إنه قد 
يســتأنس لهذا القول بقوله صلى اهلل عليه وســلم: »ُطوبى لَمن رآني وآمَن بي، وُطوبى 

لَمن رأى َمن رآني«)2(.

»فتح المغيث« )140/3(.   )1(
رواه الطبراني عن عبد اهلل بن بسر بزيادة: »طوبى لهم وحسن مآب«.   )2(

قال نور الدين الهيثمي في »المجمع« )20/10(: رواه الطبراني، وفيه بقية، وقد صرح بالسماع،   
فزالت الدلسة، وبقية رجاله ثقات.

قــال األلباني في »السلســلة الصحيحــة« )253/3( ما نصه: وقد وقفت على إســناده، أخرجه   
الضيــاء فــي »المختــارة« )ق 2/113( من طريق أبــي يعلــى والطبراني بإســناديهما عن بقية، 
ثم قال: وهو إســناد حســن، ورجالــه معروفون غير اليحصبــي هذا، فقد ترجمــه ابن أبي حاتم 
)316/2/3( بروايــة جماعــة عنه، ولم يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل، ثــم قال: والظاهر أنه وثقه 

ابن حبان، يدل عليه كالم الهيثمي السابق.
قال كاتبه: لم يوثقه ابن حبان، بل قال: ال يحتج بحديثه ما كان من رواية بقية بن الوليد، بل يعتبر   
ل مما ســبق تضعيف ابن حبان له، وخاصة في رواية بقية  مــن حديثه ما رواه الثقات عنه، فتحصَّ

عنه. ينظر: »الثقات« )377/5(.
وأخرجه الحاكم )86/4( من طريق عبد اهلل بن بسر أيضًا بزيادة: »ولمن رأى َمن رأى َمن رآني،   

وآمن بي«.
ثم قال رحمه اهلل ـ: هذا حديث قد روي بأسانيد قريبة عن أنس بن مالك، وأقرب هذه الروايات   

إلى الصحة ما ذكرنا، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: جميعه واٍه.
وأما أســانيد الحديــث إلى أنس التي أشــار إليها الحاكم فقــد أخرجها الخطيب فــي »تاريخه«   
 )49/3(، )306/3(، )200/6(، )258/8، 259( وفيهــا ضعف شــديد، كما أشــار إليه =
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* المبحث الثاني: حكم تفسير التابعي: 

لقد حظيت أقوال التابعين في سائر فروع العلم بمزيد اهتمام، فروي الكثير منها، 
وجمعت فتاويهم، وآراؤهم.

وقد وقع الخالف بين األئمة في قبول قول التابعي: 

فعن شــعبة قــال: رأي التابعين من قبل أنفســهم ريٌح ال يعتمــد عليه، فكيف في 
كتاب اهلل؟)1(.

= الشــيخ األلباني، ثم قال: وللحديث شــاهد من حديث أبي ســعيد الخدري مرفوعًا به، ولكنه 
واٍه جــدًا، أخرجه عبد بن حميد في »المنتخب من المســند« )110/2( مــن طريق إبراهيم بن 
أبي إســحاق عن أبي نضرة عنه، ثم قال: وهذا إســناد ضعيف جدًا، إبراهيم هذا هو ابن الفضل، 

وهو متروك كما في »التقريب«.
قال كاتبه: ولســت أدري من أين اســتنبط الشــيخ ـ حفظــه اهلل أن إبراهيم هذا هــو ابن الفضل؟   
ألن إبراهيــم هنا هو ابن يزيد أبو إســحاق الكوفي، كما يوضحه مــا رواه البخاري في »تاريخه« 
)335/1( عنــد ترجمــة إبراهيم بــن يزيد أبي إســحاق الكوفي، وذكر في ترجمتــه روايته لهذا 
الحديث عن أبي ُنصير سمع أبا سعيد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: »طوبى لمن رآني...« 

الحديث، وساقه بأكثر من ثالثة طرق عن إبراهيم بن يزيد عن أبي نصير به.
وإبراهيم بن يزيد الكوفي ذكره البخاري في »تاريخه« )335/1(، وابن أبي حاتم في »الجرح«   
)146/2(، وســكتا عنه، وقال ابن حبان: شــيخ يروي عن أبي نضرة عن أبي ســعيد الخدري. 

ينظر: »الثقات« )25/6(.
وأخرجــه الطبرانــي في »المعجــم الكبيــر« )20/22( 29، من طريق وائل بــن حجر قال: قال   
رســول اهلل صلــى اهلل عليه وســلم: »طوبى لمــن رآني ومــن رأى من رآنــي« قــال الهيثمي في 

»المجمع« )20/10(: وفيه من لم أعرفهم.
ثم قال الشــيخ األلباني: وبالجملة فالحديث حسن إن شاء اهلل من أجل طريق بقية التي أخرجها   

الضياء في »المختارة«.
قال كاتبه: لعل األقرب أن الحديث حسن لغيره، بمجموع طرقه الضعيفة.  

»مجموع فتاوى شيخ اإلسالم« )370/13(، ونقله ابن كثير في مقدمة »تفسيره« )15/1(، =   )1( 
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وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل المنع)1(.

وذهب أبو حنيفة، والشــافعي إلى عدم األخذ بقوله، وقد صرح أبو حنيفة فقال: 
إذا جاء األمر إلى إبراهيم، والحسن فهم رجال، ونحن رجال)2(.

وإن كان اإلمــام الشــافعي قد يأخذ أحيانًا بقول التابعــي، وقد صرح في أكثر من 
موضــع بأنــه قال ذلك تقليــدًا، كما وقع ذلك منه مثــاًل في تقليده لبعــض ما ذهب إليه 

عطاء بن أبي رباح.

قــال ابــن القيم: وهذا من كمــال علمه، وفقهــه رضي اهلل عنه، فــإن لم يجد في 
المســألة غير قول عطاء كان عنده أقوى ما وجد في المســألة، ونجده يقول عند بعض 

المسائل: وهذا ُيخرُج على قول عطاء)3(.

وأمــا مالــك، فإنه لم يصرح باتباع قــول التابعي على أنه حجــة، ولكن رأيناه في 
»الموطأ« كثيرًا ما يروي عن التابعين أقواالً، ويأخذ بها)4(.

وأما أحمــد فيأخذ بقول التابعي في رواية، كما يأخذ بقول الصحابي إذا لم يكن 
هناك قول الصحابي، وإذا اختلف التابعون لم يوازن بين أقوالهم ويتخير فيها، بل يكون 

ة، فكيف تكون  = وذكره شــيخ اإلســالم ابن تيمية بلفظ: أقوال التابعين في الفروع ليست بحجَّ
ة في التفسير؟ وينظر: »اإلرشاد في معرفة علـمـاء الحديث« )396/1(. حجَّ

»المسودة في أصول الفقه« )ص: 176(، و»البرهان في علوم القرآن« )158/2(، و»اإلتقان«    )1(
.)229/2(

»تاريخ المذاهب الفقهية« )ص: 83(.   )2(
»أعالم الموقعين« )20/1(.   )3(

»تاريخ المذاهب الفقهية« )ص: 84(، و»مالك حياته وعصره« ألبي زهرة )ص: 268(.   )4(
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قول كل تابعي عنده حجة، ويكون االختالف بينهم اختالفًا في مذهبه)1(.

وقــد ذكر الدهلوي فــي بيان الفــرق بين أهــل الحديث، وأصحــاب الرأي: أن 
المحدثين إذا فرغوا جهدهم في تتبع األحاديث، ولم يجدوا في المسألة حديثًا، أخذوا 

بأقوال جماعة من الصحابة، والتابعين)2(.

يقــول ابــن تيمية: من عدل عــن مذاهب الصحابــة والتابعين وتفســيرهم إلى ما 
يخالف ذلك، كان مخطئًا في ذلك، بل مبتدعًا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه)3(.

هذا في جانب القول بعامة، وأما في جانب التفسير، فقد درج كثير من المفسرين 
على االستشهاد بأقوال التابعين، وجاءت روايات كثيرة ال ُيحصيها العد، ذكر منها ابن 

جرير في تفسيره كثرة كاثرة، والسيوطي في »الدر«، والبغوي، وابن كثير، وغيرهم)4(.

ولذا ذهب أكثر المفســرين إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفســير؛ ألنهم نقلوا 
غالب تفسيراتهم عن الصحابة.

يقول شــيخ اإلســالم ابن تيمية: إذا لم تجد التفســير في القرآن، وال في الســنة، 
وال وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من األئمة في ذلك إلى أقوال التابعين)5(.

وقد ذكر الزركشي طرق التفســير األربع: النقل عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، 
ثم الصحابة، ثم أورد عند ذلك مسألة الرجوع إلى أقوال التابعين، وحكى الخالف فيه، 

»تاريخ المذاهب الفقهية« )ص: 84(.   )1(
»الحجة البالغة« )118/1(.   )2(

»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 91(.   )3(
»اإلسرائيليات« ألبي شهبة )ص: 57(، وسيأتي تفصيله في الفصل التالي )53/1 ـ 65(.   )4(

»مجموع الفتاوى« )368/13(، و»تفسير ابن كثير« )15/1(.   )5(
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وذكر أقوال بعض الـمـانعين، ثم قال: لكن عمل المفسرين على خالفه، وقد حكوا في 
كتبهم أقوالهم كابن جبير، ومجاهد، وقتادة)1(.

وذكــر ابن األنبــاري: أن من قال في مشــكل القــرآن بما ال يعــرف من مذاهب 
األوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط اهلل)2(.

ومــن الضوابط التي أشــار إليها المفســرون، وينبغي للمتعرض لتفســير القرآن 
مراعاتهــا: عدم التســارع إلى تفســير القرآن بظاهر العربية من غير اســتظهار بالســماع 

والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من األلفاظ المبهمة.

وفــي هــذا يقول القرطبــي: فمن لــم ُيحكم ظاهر التفســير، وبادر إلى اســتنباط 
المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي والعقل، 

والسماع ال بد له منه في ظاهر التفسير أوالً؛ ليتقي به مواضع الغلط.

ثــم قال رحمــه اهلل ـ: والغرائب التي ال تفهم إال بالســماع كثيــرة وال مطمع في 
الوصــول إلى الباطن قبــل إحكام الظاهر، أال ترى أن قولــه تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺٿ﴾ ]اإلســراء: 59[، معناه: مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها، فالناظر إلى ظاهر 

العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة)3(.

* * *

»البرهان« )158/2(، و»اإلتقان« )229/2(، و»تفسير القاسمي« )8/1(.   )1(
»تفسير القرطبي« )25/1(.   )2(

»تفســير القرطبــي« )26/1(، وهذا المعنى مــروي عن مجاهد، وقتادة، في تفســير هذه اآلية.    )3(
ينظر: »تفسير الطبري« )109/15(، و»الدر المنثور« )307/5(.



الفصل الثاني

مصادر تفسير التابعين

المصدر: هو المرِجُع، مأخوذ كما يقول ابن فارس من قولهم: َصَدر عن الـمـاء، 
وصدر عن البالد)1(.

ويقول ابــن منظور: أصَدرُته فصدر؛ أي: رَجعُته فرجع، والموضع مصدر، ومنه 
مصادر األفعال.

جوُع، وفــي التنزيــل: ﴿ڄ ڄ ڃڃ﴾  ــَدُر عن كل شــيء: الرُّ وقيــل: الصَّ
]القصص: 23[)2(.

ولذا فـ)المصادر(: هي المراجع التي تجمع وتنقل مأثورهم، ويرجع إليها.

وقــد وجدت كثيــرًا من تلــك المصادر تــورد العديد مــن األقــوال المروية من 
تفســيرهم، وبسبب كثرة تلك الكتب حرصت على انتقاء نماذج من أهم تلك المصادر 
التي نقلت تفســيرهم، وركزت في هذه الدراســة على نوعين من الكتب: كتب الســنن 

واآلثار، وكتب التفسير بالـمـأثور.

وقد الحظت من خالل مطالعتي لبعض الجهود المعاصرة في جمع تفسير أولئك 

»معجم مقاييس اللغة« )337/3(.   )1(
»لسان العرب« )448/4(، و»تاج العروس« )330/12(   )2(
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األئمــة قلة عناية كثير من الباحثيــن ببعض هذه المصادر، إما لعــدم معرفة أهميتها، أو 
لصعوبة البحث فيها عن آثار التابعين، فحاولت في هذا الفصل إبراز نماذج ألهم تلك 
المصــادر، وبيان مدى عنايتها بتفســير التابعين، مع بيان مــدى التفاوت بين المصنفين 
في االستشــهاد بأقوالهم في التفســير، مما كان الســبب وراء ظن البعض أن كتب السنة 

ال تروي كثيرًا من ذلك.

* * *



المبحث األول

كتب السنن واآلثار

جمعت كتب الصحاح والســنن مقادير مختلفة من التفسير بالـمـــأثور، حتى إننا 
لنرى في »صحيح البخاري« كتابين هما: كتاب تفســير القرآن، وكتاب فضائل القرآن، 

وهما يشغالن حيزًا واضحًا من الكتاب ربما كان نحو الثُّمن منه)1(.

1 ـ »صحيح البخاري«: 

من أهم مصادر تفســير التابعين »صحيــح اإلمام البخاري« رحمه اهلل، فقد روى 
كثيــرًا من تفســيرهم، وخصوصًا في كتاب التفســير من »صحيحــه«، وكتاب أحاديث 

األنبياء.

يقول األســتاذ عبد المجيد محمود: والحق أن البخــاري من بين محدثي القرن 
د بالعناية بذكر اآليات  الثالــث هو الــذي اهتم بالقرآن في »صحيحــه«، وهو الذي تفــرَّ

المناسبة لألبواب المختلفة)2(.

»دائــرة المعــارف اإلســالمية« )مادة: تفســير( )349/5(. في حيــن أن هناك كتبــًا أخرى من    )1(
الصحاح والسنن كـ»صحيح مسلم« الذي جعل كتابًا مستقاًل للتفسير، لكنه لم يذكر فيه إال أربعة 
ب كتابًا للتفســير  وثالثيــن حديثًا، كلها من المرفوع عنه صلى اهلل عليه وســلم، وبعضهم لم يبوِّ
في كتابه كـ»ســنن أبي داود«، و»ابن ماجه«، و»موطأ اإلمام مالك«، وغيرها من كتب المســانيد 

والمعاجم.
»االتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث« )ص: 195(.   )2(
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وقد رجعت إلى كتابه التفسير في »صحيحه«، فوجدت ما يلي: 

1 ـ يقــدم أغلــب األبــواب في التفســير بذكــر ما ورد عــن األئمة مــن الصحابة 
والتابعين، وخاصة ما جاء عن مجاهد رحمه اهلل.

2ـ  مــا يــورده عن التابعين أكثــره معلق، بخالف ما يروي عــن الصحابة فإنه في 
الغالب يكون مسندًا)1(، وأكثره في أسباب النزول)2(.

3ـ  يــورد جملــة مــن األقوال غير المنســوبة معلقــة، وغالبها مأخوذ من تفســير 
التابعين)3(.

4 ـ أكثــر المعلقــات المنســوبة وغير المنســوبة وصلهــا ابن حجر فــي »الفتح« 
و»التغليق«)4(.

5 ـ فــي إيراده ألقوال التابعين قــل أن يذكر خالفًا)5(، وكأنــه بذلك يختار القول 
المترجح عنده ويذكره.

6 ـ أكثر من النقل عن تالميذ المدرسة المكية، وخصوصًا مجاهد، ثم ابن جبير، 

قد يورد بعض التفاســير المسندة عن التابعين، ولكنها قليلة، من هذا ينظر: »صحيح البخاري«    )1(
.)191/5( ،)215/5( ،)161/5(

وغالب ما يورده عن التابعين في بيان غامض مفردات اآليات.   )2(
وهــذا كثير يتضح من خالل مراجعة »فتح الباري« الصفحات: )161/8، 162، 164، 169،    )3(

.)...172 ،170
ولذا ُيعد هذان الكتابان من المصادر األساســية لمعرفة المروي في التفســير عن التابعين، وقد    )4(

أغفلهما كثير من الباحثين في جمع المروي عنهم في التفسير.
ينظر: »صحيح البخاري« )211/5(.   )5(
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ثم عكرمة، ثم أورد بعض أقوال تالميذ المدرسة العراقية، أما نقله عن المدرسة المدنية 
فكان قلياًل )1(.

7ـ  يــورد فــي النادر بعضــًا من الروايات عــن أتباع التابعين وخاصة ســفيان بن 
عيينة)2(.

8 ـ اعتمد في تلك المعلقات على تفســير ابن عباس، ومجاهد، وكان رحمه اهلل 
يقدم الباب في الغالب بذكر ما يختاره من تفسير مجاهد.

9 ـ يأتــي بعد ابن عباس ومجاهد بمراحل إيراُده لتفســير ابن مســعود رضي اهلل 
عنه، وقتادة، وكان اعتماده على تفسير الحسن قلياًل.

10 ـ قل أن يورد تفسير سورة بدون إيراد قول، أو أقوال لمجاهد رحمه اهلل.

وخاصة القول: أن »صحيح البخاري« يعد من أهم كتب الصحاح والسنن التي 
جمعت الكثير من أقوال التابعين، ولذا عرضت له بشيء من التفصيل.

وقد الحظ ابــن حجر رحمه اهلل أهمية هذا الكتاب في جانب التفســير بالذات، 
فجرد التفسير من »صحيحه«)3(.

ومما زاد من أهمية »الصحيح« ما قام به ابن حجر من شرح وبيان، وإيراد للكثير 
من آثار التابعين، فصار كتابه »الفتح«، وقبله »التغليق« من أهم كتب شــروح الســنة في 

روى عــن زيد بن أســلم، وابن المســيب في موضــع واحد فقــط. ينظر: »صحيــح البخاري«    )1(
.)191/5( ،)211/5(

مــن األمثلة الدالة على ذلــك ينظر: »صحيح البخــاري« )185/5(، )186/5(، )199/5(،    )2(
.)...14 ،10/6( ،)242 ،241 ،236/5( ،)221/5( ،)219/5( ،)201/5(

في كتاب سماه »تجريد التفسير من صحيح البخاري«. ينظر: »المنهل الصافي« )24/2(.   )3(
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جمعهما لكثير من آثار التابعين في التفســير)1(، ولذا فســوف أصل الحديث عن هذين 
الكتابين، مبينًا أهميتهما في هذا الباب.

2 ـ »تغليق التعليق«)2(: 

تتضح أهمية هذا الكتاب في ســياقه لعدد كبير من الطرق واألســانيد التفسيرية، 
وقــد اعتمد مؤلفه في تصنيفــه على ما يزيد على ثالث مئة وخمســين مصنفًا)3(، بعض 
هــذه المصنفات مفقود، وجزء منها صعب المنال من مخطوط، أو مبثوث في الكتب، 
بِنة األولى لوصل تلــك المعلَّقات، وقد اعتمده ابــن حجر عندما أراد  فــكان بمثابــة اللَّ

التعرض لشرح »الصحيح« وزاد عليه.

يقول رحمه اهلل ـ: وقد أغنى عن تعب كبير)4(.

وهو كتاب كثير الفوائد، السيما في وصل تلك اآلثار المعلقة عن التابعين، وقد 
ســار المصنف في الكتاب على نسق ترتيب »صحيح البخاري«، فيذكر الكتاب، ثم ما 

تحته من أبواب، حسب منهج صاحب »الصحيح«.

ومما يزيد في أهمية هذا الكتاب ما ذكره رحمه اهلل عندما أشار في المقدمة لتغليق 

أحســب أن كتاب ابــن حجر »الفتح« يأتي في األهمية بين كتب التفســير بالـمـــأثور بعد كتاب    )1(
»الدر المنثور«.

ألحمد بــن علي بــن محمد بــن محمد بــن علي بــن حجــر العســقالني المتوفى ســنة )852    )2(
هـــ(. ينظــر: »إنباء الُغمر« )3/1(، و»الضــوء الالمع« )36/2(، و»نظــم العقيان« )ص: 45(، 
و»المنهــل الصافــي« )17/2(، و»ذيل تذكــرة الحفــاظ« )ص: 226(، و»الجواهر والدرر في 

ترجمة ابن حجر« للسخاوي.
مقدمة »التغليق« )243/1(، )443/5(.   )3(

مقدمة »التغليق« )219/1(.   )4(
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ر النقل  المعلَّقات في كتاب التفســير من »الصحيح«)1( فقال: وكتاب التفســير هذا يتكرَّ
فيه من كتب، وذكر أسانيده إلى هذه الكتب، وأسانيد هذه الكتب إلى الرسول صلى اهلل 
عليه وســلم، والصحابة والتابعين، فذكر من هذه الكتب »تفســير عبد بن حميد« الذي 
ال يزال مفقودًا، و»تفســير ابن أبي حاتم«، و»تفسير ابن جرير«، و»تفسير الفريابي«)2(، 
إلى أن قال: وأما »تفسير عبد الرزاق بن همام«، و»تفسير سعيد بن منصور«، و»تفسير 
أبي بكر بن أبي شــيبة«، وغيرها، فلم أنقل منها إال القليل، بالنســبة إلى النقل من تلك 

الكتب األربعة)3(.

3 ـ »فتح الباري شرح صحيح البخاري«: 

أورد اإلمـام البخـاري رحمـه اهلل فـي »صحيحـه« روايـات كثيـٍر مـن التابعيـن 
فـي تفسـيرهم، ولكنهـا جـاءت فـي أغلـب األحيـان معلَّقة، فلـمــا تعـرض ابن حجر 
لشـرحها، وصـل الكثيـر منهـا، ووضـح المبهـم، وشـرح الغريـب، وأورد الشـواهد 
علـى صحـة كثيـر منهـا، مـن قـول المصطفـى صلـى اهلل عليـه وسـلم، أو مـن قـول 

الصحابـي، أو التابعـي.

وهــذا الكتــاب جاء حافــاًل بالكثير مــن الروايات المســندة الزائــدة على ما في 
»الصحيح«، ولعله بذلك يكون من أجمع كتب الحديث التي اســتوعبت التفســير عن 
األئمة التابعين، بل فاق كثيرًا من كتب التفسير باألثر، وقد ذكر ابن حجر في نهاية كتاب 
التفســير من »الفتح« إحصاًء لـمـــا اشتمل عليه كتاب التفســير في »صحيح البخاري«، 

»التغليق« )169/4(.   )1(
»التغليق« )169/4ـ 170(.   )2(

»التغليق« )171/4(.   )3(
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فقال: اشتمل كتاب التفسير على خمسمئة حديث وثمانية وأربعين حديثًا من األحاديث 
المرفوعة، وما في حكمها)1(.

وذكــر أن الكثيــر من هــذه األحاديث مــن رواية ابــن عباس رضــي اهلل عنهما، 
وعددها ســتة وســتون حديثًا)2(، ثم ذكر أن عدد اآلثار في التفســير عن الصحابة، ومن 

بعدهم، خمس مئة وثمانون أثرًا)3(.

وقد جاء تأليفه متأخرًا عن »التغليق«، ولذا فقد تميز عنه بالعديد من المزايا منها: 

1ـ  فــي »الفتــح« يورد أكثر من رواية لوصل المعلَّق من تفســير التابعي، وأما في 
»التغليق« فيصُله من طريق واحد)4(.

2 ـ فــي »الفتــح« ُيعنى بألفــاظ الرواية، فربمــا ذكر أكثر من لفظة ووجه لتفســير 
التابعي نفسه، أما في »التغليق« فيذكر وجهًا واحدًا)5(.

3ـ  يصل المعلَّق من تفسير التابعين، ويورد الشواهد له، أما في »التغليق« فيكتفي 
بوصله فقط)6(.

4 ـ امتــازت نســخة »صحيــح البخــاري« التــي اعتمدهــا فــي »الفتــح« بزيــادات 
ــدة)7(. مفي

»الفتح« )743/8(.   )1(
المرجع السابق )743/8(.   )2(
المرجع السابق )744/8(.   )3(

ينظر: »الفتح« )179/8، 180، 199، 200، 208، 209، 252، 274...(.   )4(
ينظر: »الفتح« )161/8، 179، 191، 198، 208، 252...(.   )5(

ينظر: »الفتح« )179/8، 199، 252، 305...(.   )6(
»الفتــح« )161/8، 162( = ينظــر:  والمســتملي.  األصيلــي،  نســخة  مــن  ألنهــا جــاءت    )7( 
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5ـ  يورد الخالف عند ذكر تفســير التابعي بأســانيد األئمة من الصحابة والتابعين 
في »الفتح«، أما في »التغليق«فال يورد خالفًا؛ ألنه ليس من غرض الكتاب، إنما غرضه 

وصُل المعلَّقات فحسب)1(.

6 ـ في »الفتح« يتعرض للمعلقات المبهمة فيوضحها، أما في »التغليق« فيكتفي 
بالمعلقات المسماة.

4 ـ »سنن سعيد بن منصور«)2(: 

هو من المصنفات التي تضم أحاديث النبي صلى اهلل عليه وســلم، وما ورد عن 
الصحابة، والتابعين، مرتبة على األبواب.

وشبُه»سنن سعيد« في الجملة بمصنفي »عبد الرزاق«، و»ابن أبي شيبة« ظاهٌر)3(.

وقد تضمن ستة كتب في فضائل القرآن، وآخر في التفسير)4(.

= عند قوله تعالى: ﴿ڱ ڱڱ﴾، و﴿ڄ ڄ﴾، و﴿ڇ ڇ﴾، و﴿ے ﴾.
ينظر: »الفتح« )179/8، 210، 252، 274...(.   )1(

ســعيد بن منصور بن شعبة الخرســاني ثم المكي، المتوفى سنة سبع وعشــرين ومئتين. ينظر:    )2(
»طبقات ابن ســعد« )502/5(، و»تســمية ما انتهى إلينا من الرواة عن ســعيد بن منصور عاليًا« 

)ص: 26(، و»تاريخ وفاة الشيوخ« )ص: 47(، و»المعجم المشتمل« )ص: 129(.
مقدمة »سنن سعيد« للدكتور سعد الحميد )205/1(.   )3(

لكن من المفارقات الرئيسية بينهما أن عبد الرزاق أفرد كتابًا صنفه في التفسير، وقد طبع بتحقيق   
د. مصطفى مســلم، وسيأتي الحديث عنه )70/1(، وكذا صنع ابن أبي شيبة، فقد أفرد التفسير 
بمصنف خاص، قال عنه السيوطي في مقدمة »تفسيره« )ق1(: وله تفسير، لكن لم أَره، وهو في 

بطن »تفسير ابن المنذر« بسند منه، فإذا عزوُت إليه فمنه.
قال السيوطي: سعيد بن منصور له »السنن«، وفيها باب عظيم في التفسير يجيء نحو مجلد. =   )4( 
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وبعــد مراجعتــي لكتاب التفســير في »ســننه«)1( وجدت أنه يكثر مــن النقل عن 
مجاهد وابن عباس، وبعدهما الحسن وإبراهيم، ثم ابن جبير وعكرمة، فعطاء والشعبي، 

وغيرهم دونهم في ذلك.

) ـ »سنن الترمذي«: 

أطال في كتاب التفســير)2(، وغالبه من التفسير النبوي، والقليل منه موقوف على 
الصحابة، وغالب هذا الموقوف في بيان أسباب النزول، وقد يورد في النادر عند نهاية 

ذكره الحديث أثرًا مسندًا عن تابعي)3(.

وكتاب اإلمام الترمذي على سعة كتاب التفسير فيه، فإن ما نقله عن التابعين كان 
قلياًل.

6 ـ »سنن الدارمي«: 

عقد كتابًا في فضائل القرآن أورد فيه أحاديث كثيرة عن الرســول صلى اهلل عليه 

= ينظر: المقدمة )ق 1(.
رجعت في »تفســيره« إلى نهاية سورة النساء، فوجدت أنه روى عن مجاهد في )54( موضعًا؛    )1(
أي: ما يقارب )0.10( من مجموع تفسيره، وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما في )52( موضعًا، 
وعن الحســن وإبراهيم فــي )33( موضعًا، وعن ابن جبير فــي )17( موضعًا، وعن عكرمة في 
)16( موضعًا، وعن عطاء في )14( موضعًا، وعن الشــعبي في )13( موضعًا، وغيرهم دونهم 

في ذلك، وبلغ المرفوع من اآلثار للنبي صلى اهلل عليه وسلم )17( حديثًا.
أورد فيه أكثر من أربع مئة حديث )199/5ـ 453(.   )2(

من ذلك ينظر: »السنن« )200/5( 2952، )206/5( 2958، )237/5( 3022، )295/5(    )3(
.3119

وقــد أورد قبل هــذا الكتاب كتابًا فــي فضائل القرآن، وآخــر في القــراءات، ومنهجه في هذين   
الكتابين مثل منهجه في كتاب التفسير.
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وســلم، وأكثر فيه من النقل عن الصحابة رضوان اهلل تعالــى عليهم، وجاء عنه في هذا 
الكتاب بعض من اآلثار عن التابعين)1(.

ومع هذا فإن المروي فيه من تفســير التابعين كان قلياًل إذا ما قورن بالمروي عن 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وعن الصحابة.

كتب الزهد والرقائق: 

وهذا من المصادر التي قد يغفل عنها بعض الباحثين، وقد حوت كثيرًا من اآلثار 
التفســيرية عن التابعيــن، ومن المعلوم أن القــرآن كتاب هداية وداللة وإرشــاد، وجاء 
كثيــر من آياته في الوعد والوعيــد، والترغيب والترهيب، وقد كان بعض من مفســري 
التابعين يفسرون تلك اآليات واعظين به الناس، وهذه الكتب تعد مصادر مهمة لتفسير 

المهتمين بهذا المسلك، والمكثرين منه، ومن أشهر هؤالء: الحسن البصري.

وقــد حوت تلك الكتب ما يزيد على ربع مادتها من أقوال التابعين وتفاســيرهم 
رحمهم اهلل.

وفيما يلي ذكر نماذج ألهم هذه الكتب: 

7 ـ كتاب »الزهد والرقائق« البن المبارك)2(: 

وهذا الكتاب من أوســعها مادة، وأكثرها رواية عن التابعين، وقد أكثر من النقل 

مــن ذلــك ينظر: »ســنن الدارمــي« )434/2، 436، 438، 440، 452، 455، 458، 459،    )1(
.)470 ،468 ،467 ،466

عبد اهلل بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن الحنظليُّ موالهم التركي، ثم المروزي، توفي    )2(
 ســنة إحدى وثمانين ومئة. ينظــر: »ترتيب المدارك« )300/1(، و»خالصــة صفة الصفوة« =
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عن الحسن، وبعده مجاهد، فالنخعي، فابن جبير، وغيرهم دونهم في ذلك)1(.

8 ـ كتاب »الزهد« لهنَّاد)2(: 

نقل فأكثر عن الحسن، ثم مجاهد، فالنخعي، فابن جبير، وغيرهم من التابعين)3(.

9 ـ كتاب »الزهد« لوكيع)4(: 

وهــو من أخصــر هذه الكتــب، وقد نقل عن الحســن، ثــم مجاهــد، فالنخعي، 
وغيرهم من التابعين أقل منهم في ذلك)5(.

= )ص: 194(، و»الديباج المذهب« )130/1(.
بعــد مراجعتي لكتابه وجدته قد روى عن الحســن في )94( موضعــًا، وعن مجاهد في )42(    )1(
موضعــًا، وعن إبراهيم النخعي في )16( موضعًا، وعــن عمر بن عبد العزيز في )14( موضعًا، 
وعــن قتــادة في )9( مواضــع، وعن عطاء بــن أبي رباح فــي )7( مواضع، وعــن الزهري وابن 

المسيب في )6( مواضع.
هو هناد بن الســري بن مصعب التميمي، أبو الســري، توفي ســنة )243هـــ(. ينظر: »الثقات«    )2(

)246/9(، و»المعجم المشتمل« )ص: 313(، و»الخالصة« )ص: 414(.
بعــد مراجعتي لكتابــه وجدت المنقول فيه عن الحســن بلغ )71( روايــة، وعن مجاهد )61(    )3(
روايــة، وعن النخعي )27( رواية، وعن ابن جبير )19( رواية، وعن مســروق والشــعبي )14( 

رواية، وعن عكرمة )13( رواية، وعن قتادة رواية واحدة.
هــو وكيع بن الجراح بن مليح، أبو ســفيان الرؤاســي، توفي ســنة ســبع وتســعين ومئة. ينظر:    )4(

»التاريخ الصغير« )281/2(، و»الجرح والتعديل« )219/1(، و»الحلية« )368/8(.
بعــد مراجعتــي لكتابه وجدت المروي فيه عن الحســن بلــغ )43( رواية وعــن مجاهد )38(    )5(
روايــة، وعــن النخعي )22( رواية، وعــن عطاء بن أبي رباح )9( روايــات، وعن ابن جبير )8( 

روايات، وعن علقمة )6( روايات، وعن قتادة )5( روايات.



65الباب األول: مدخل إلى تفسير التابعين

10 ـ »المصنف« البن أبي شيبة)1(: 

هــو من الكتب التي جمعت العديد من اآلثار التفســيرية عن التابعين وخصوصًا 
ما يتعلق منها بتفسير آيات األحكام، والمتتبع لتفسير التابعين ال بد له من الرجوع لهذا 
المصنف، وخاصة أن تفســير ابن أبي شيبة مفقود، وإلى هذا أشار السيوطي في مقدمة 
»الدر«، وذكر عدم اطالعه عليه، وأن ما نقله منه أخذه من بطن »تفسير ابن المنذر«)2(.

و»المصنف« كثير من أسانيده من تفسير وكيع عن سفيان الثوري.

وممــا ينبغي اإلشــارة إليه هنا أن اإلمام ابن جرير، وابــن أبي حاتم لم ينقال كثيرًا 
من طريق ابن أبي شــيبة، كما صنعا في نقلهما من طريق عبد الرزاق، ولعل السبب في 

ذلك هو أخذهما هذه التفاسير من طرق أخرى.

ومما يؤكد هذا أن السيوطي في نقله عن هذا التفسير لم يرجع كما رجع في غيره 
إلى تفسير ابن جرير، إنما رجع إلى األخذ من ابن المنذر؛ ألن ابن جرير لم ينقل عنه)3(.

11 ـ »غريب الحديث« للحربي)4(: 

هــذا الكتاب ليس قاصرًا كما هو ظاهر اســمه على غريب الحديث، بل اشــتمل 

ابن أبي شــيبة، هو عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، أبو بكر العبسي موالهم. توفي سنة    )1(
خمس وستين ومئتين. ينظر: »التذكرة« )432/2(، و»تهذيب التهذيب« )2/6(، و»الخالصة« 

)ص: 212(.
انظر مقدمة السيوطي )ق 1(.   )2(

المرجع السابق )ق 1(.   )3(
مؤلفه: هو إبراهيم بن إســحاق الحربي، المتوفى ســنة خمس وثمانين ومئتين. ينظر: »طبقات    )4(
 الحنابلــة« البن أبــي يعلــى )86/1(، و»فــوات الوفيــات« )14/1(، و»المنهــج األحمد« =
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علــى بيان غريب القرآن وقراءاته، وبيان أســباب النزول، وذكر من خالف المفســرين 
الشــيء الكثيــر)1(، ويعد من المصادر المهمة في تفســير التابعين التــي يغفلها كثير من 

الباحثين.

ومما امتاز به: إيراده للعديد من اآلثار التفســيرية المسندة عن التابعين، وخاصة 
عن مجاهد)2(، ثم الحسن)3(، فقتادة)4(، والسدي)5(، وغيرهم.

مما ســبق يتضح تفاوت كتب السنة في مدى االعتماد على تفسير التابعين، وإن 
كان الغالب عليها العناية بالمرفوع والموقوف)6(.

* * *

= )383/1(، و»المقصد األرشد في ذكر أصحاب أحمد« )211/1(.
ينظر: مقدمة محقق الكتاب د. سليمان بن إبراهيم العائد )106/1(.   )1(

ينظر: »غريب الحديث« )4/1، 25، 29، 59، 74، 86، 87، 95، 160، 189، 217...(.   )2(
المرجع السابق )74/1، 86، 87، 88، 91، 203، 207، 233، 290، 292...(.   )3(

المرجع السابق )4/1، 25، 29، 75، 87، 88...(.   )4(
المرجع السابق )24/1، 87، 292..(.   )5(

باســتثناء اإلمام البخاري كما ســبق بيانه. وقــد راجعت بعضًا من كتب الســنة التي عقدت كتبًا    )6(
للتفسير في جوامعها، فلم أجدها تروي شيئًا من تفسير التابعين.

فهذا مسلم في »صحيحه« جعل كتابًا للتفسير في آخر كتابه لم يتوسع فيه، والمنقول فيه كله عن   
النبي صلى اهلل عليه وسلم، وعن الصحابة، ولم ينقل عن التابعين شيئًا.

بــل هذا الحاكم في »مســتدركه« الــذي يعد كتاب التفســير عنده من أوســع الكتب )220/2 ـ   
541(، ومع هذا لم يورد فيه عن التابعين شيئًا.



المبحث الثاني

كتب التفسير بالـمـأثور

ليــس في طاقــة باحث أن يقوم بحصر واســتقصاء جميع الكتــب التي ألفت في 
التفسير بالـمـأثور، والرجوع إليها؛ وذلك لكثرتها، ولفقد البعض منها، وقد اخترت في 

هذا المبحث نماذج ألهمها، وبينت مناهج األئمة في إيراد أقوال التابعين.

1 ـ »تفسير مجاهد«: 

يعد »تفســير مجاهد« من أقدم المصادر التفسيرية، وجاء هذا التفسير برواية أبي 
القاســم عبد الرحمن بن أحمد بــن محمد بن عبيد الهمذاني مــن طريق إبراهيم، عن 
آدم، عــن ورقاء، عن ابن أبي َنجيح، عن مجاهد، ومن هذا الطريق جاء معظم التفســير 

عن مجاهد)1(.

وقــد اعتمــد محقق الكتاب فــي طبعه على نســخة وحيدة مصورة بــدار الكتب 
المصريــة)2(، واســتفاد في تصحيح هذه المخطوطة من »تفســير الطبــري«، وفي ذلك 
يقول: فإذا وجدنا فيه ما يوضح عبارة أصلنا الناقصة لم نلتفت بعده إلى تفســير آخر إال 

قلياًل)3(.

ينظر: مقدمة »تفسير مجاهد« )58/1(.   )1(
رقم )1075( نسخت في سنة )544هـ(. عن مقدمة »تفسير مجاهد« )56/1(.   )2(

المرجع السابق )60/1(.   )3(
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وهذه النســخة فيها نقص كثير، ولذا عمد المحقق إلى »تفسير ابن جرير«، وأخذ 
ما فيه من زيادات، وأثبتها في حاشية الكتاب)1(.

وفــي ذلك يقول: الزيادات التفســيرية عن مجاهد التي أضفناهــا إلى أصلنا فإن 
معظمها من »تفسير الطبري«، ثم قال: والزيادات التفسيرية نوردها في تعليقاتنا حسب 

ترتيب اآليات)2(.

وهذا التفســير كما هو واضح من مســماه مروي عن مجاهد، وقد يروي فيه عن 
غيره من التابعين)3(.

2 ـ »تفسير سفيان الثوري«)4(: 

من المصادر المهمة في تفســير التابعين الســيما المروي عن مجاهد، وقد جاء 
غالب رواياته عن مفسري مكة.

وكان ـ رحمه اهلل ـ يدعو إلى األخذ عنهم فيقول: خذوا التفســير عن أربعة: عن 
سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة)5(.

والمروي في هذا الكتاب ال يعادل نصف المروي عند ابن جرير الطبري في »تفسيره«.   )1(
المرجع السابق )60/1(.   )2(

في تفســير ســورة البقرة ورد عن غير مجاهد أكثر من عشــرين رواية للتابعين. ينظر: )85/1،    )3(
.)118 ،112 ،111 ،110 ،106 ،105 ،101 ،99 ،97 ،93 ،90 ،88 ،87

ســفيان بن سعيد بن مســروق بن حبيب الثوري الكوفي، توفي سنة إحدى وستين ومئة. ينظر:    )4(
»المعارف« )ص: 217(، و»مشــاهير علـمـــاء األمصار« )ص: 169(، و»طبقات المفســرين« 

للداودي )186/1(، و»سفيان الثوري وأثره في التفسير« لهاشم المشهداني.
وقد طبع »تفسيره« بعناية األستاذ: امتياز علي عرشي، دار الكتب العلمية، بيروت.  

»تفسير الطبري« )91/1( 109، و»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 103(.   )5(
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وكان يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به)1(.

والمراجع لهذا التفسير يجد أن الثوري اعتمد تفسير التابعين في أكثر من نصف 
المروي عنه رحمه اهلل)2(، واحتل مجاهد المرتبة األولى بين عموم التابعين)3(.

3 ـ »تفسير سفيان بن عيينة«)4(: 

وهذا التفسير من المحاوالت التفسيرية المتقدمة)5(، وقد رآه ابن حجر وقرأه)6(، 
ورجع إليه السيوطي ونقل منه في »الدر«)7(، لكنه ُفِقد كغيره من كتب التفسير بالـمـأثور 
بعــد ذلــك، وقد جمع تفســيره أحــد الباحثين المعاصرين في رســالة علميــة)8(، وبعد 
الرجوع إلى ما ُجمع وجدُت أن كثيرًا من تفســيره كان عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، 

»المقدمة« )ص: 103(.   )1(
بلــغ عــدد المروي في »تفســيره« )911( رواية، منها )511( رواية عــن التابعين أي: ما يعادل    )2(

)0.56( عن التابعين. ينظر: »سفيان الثوري وأثره في التفسير« )ص: 466(.
بلــغ المروي عن مجاهــد )206( روايات، وعن ابن جبير )56( روايــة، وعن إبراهيم النخعي    )3(
)43( رواية، وعن عكرمة )24( رواية، وعن عطاء )20( رواية. ينظر: »سفيان الثوري وأثره في 

التفسير« )ص: 468 ـ 471(.
هــو ســفيان بن عيينة بــن أبي عمــران ميمون، مولــى محمد بن مزاحــم، الكوفي ثــم المكي،    )4(
توفي ســنة ثمان وتســعين ومئة، وهو من أعلم الناس بحديث الحجــاز، قال عبد اهلل بن وهب: 
ال أعلم أحدًا أعلم بتفســير القرآن من ابن عيينة. ينظر: »التاريخ الصغير« )283/2(، و»السير« 

)400/8(، )403/8(، و»العقد الثمين« )591/4(.
»الفهرست« )ص: 282(، و»دراسات في الحديث النبوي« )ص: 261(.   )5(

ذكر ذلك ابن حجر في كتابه تجريد أسانيد الكتب المشهورة، المسمى بـ»المعجم المفهرس«،    )6(
والكتاب مصور في الجامعة اإلسالمية بالمدينة برقم 897 )86(.

مقدمة »الدر المنثور« )ق 1(.   )7(
جمعه الباحث أحمد صالح محايري، وقد بلغ مجموع ما ورد فيه )222( رواية.   )8(
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وأصحابِه)1(، ولم ينقل عن غيرهم إال في مواطن قليلة من تفسيره.

4 ـ »تفسير عبد الرزاق الصنعاني«)2(: 

من التفاســير المتقدمة، والتي عنيت في المقام األول بتفسير التابعين)3(، وقدمته 
على غيره، السيما ما جاء عن مدرسة البصرة، فقد استغرق المروي عنهم ما يزيد على 

نصف اآلثار الواردة في هذا التفسير)4(.

والمراجع لتفســيره يجد أنه ال تخلو ورقة منه من أثر عن قتادة، حتى كاد تفسيره 
يكون كله لقتادة، وجاء بعده الحسن فنقل عنه وأكثر، ثم مجاهد)5(.

ومع قلة أســفار اإلمــام عبد الرزاق الصنعاني إال إنه اســتفاد كثيرًا ممن قدم إلى 

بلغ المروي من تفســير النبي صلى اهلل عليه وســلم )11( رواية، وعن ابن عباس )25( رواية،    )1(
وعن ابن مســعود )13(، وعن مجاهد )25( رواية، وعن عكرمة )10( روايات، وعن طاووس 

وابن جبير )3( روايات، وعن قتادة روايتين فقط، ولم يرد فيه عن الحسن شيء.
عبد الرزاق بــن همام بن نافع، أبو بكر الحميري، المتوفى ســنة )211هـ(. ينظر: »طبقات ابن    )2(

سعد« )548/5(، و»التاريخ الكبير« )130/6(، و»السير« )563/9(.
ورد في »تفســيره« ما ُيقارب )3770( رواية، منها )2451( رواية عن التابعين؛ أي: ما نســبته    )3(

)0.65( من مجموع »تفسيره«.
جــاء عن قتادة أكثر من )1509( أقوال، وعن الحســن )203( أقوال؛ أي: ما نســبته )0.45(    )4(
من مجموع »تفســيره«، في حين كان المروي من تفسير الرســول صلى اهلل عليه وسلم )107( 
روايات، ومن تفســير ابن عباس )109( روايات، وعن ابن مســعود )46( رواية، وعن علي بن 

أبي طالب )31( رواية.
روى مــن تفســير مجاهــد )178( قواًل، وعــن محمد بن شــهاب الزهري )84( قــواًل، ويعد    )5(
عبد الــرزاق مــن أهم المصادر لمعرفة تفســير الزهــري، وروى عن عكرمــة )60( قوالً، وعن 

طاووس )45( قوالً، وعن ابن جبير )37( قوالً، وغيرهم أقل منهم في ذلك.
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اليمن، وأخذ كثيرًا من علم المشــاهير من أتباع التابعين، فنشــر علمهم وتفســيرهم في 
مدرســة اليمن، وقد الزم معمر بن راشد ســبع سنين)1(، والتقى بعبد الملك بن جريج 

قبل ذلك، وأخذ عنه بعض تفسير عطاء وغيره من المكيين)2(.

) ـ »تفسير آدم بن أبي إياس«)3(: 

وهو من التفاسير التي فقدت، وقد روى جملة منه ابن جرير، وابن أبي حاتم في 
»تفسيرهما«.

يقول السيوطي: آدم بن أبي إياس له »التفسير«، لكني لم أره، وهو في بطن »ابن 
جرير«)4(.

ويمكن من خالل التتبع لبعض كتب التفسير بالـمـأثور أن نلحظ منهجه، ونعرف 
طريقته، ويمكن بذلك أن ُيجمع قطعة كبيرة من »تفسيره«.

وممــا الحظتــه عند مراجعتــي لـ»تفســير ابن أبــي حاتــم« عنايَة ابن أبــي حاتم 
بـ»تفسيره«، واعتماَده عليه أكثر من عنايته بـ»تفسير الثوري«، و»ابن عيينة«.

»تذكرة الحفاظ« )364/1(، ومقدمة »تفسير عبد الرزاق« )8/1(.   )1(
وقد رجعت إلى »تفسير عبد الرزاق«، فوجدت أثر تلك المالزمة، إذ كان ما يزيد عن )2471(   
رواية جاءت من طريق معمر؛ أي: ما نســبته )0.66( من مجموع »تفســير عبد الرزاق«. وينظر 
رســالة »اإلمام عبد الرزاق مفسرًا« للباحث محمد بن عبده بن هادي أزيني في جامعة أم القرى 

)ص: 118(.
التقى بعبد الملك بن جريج، لكن نقله عنه في التفسير كان قلياًل حيث لم يتجاوز )43( رواية.   )2(
آدم بن أبي إياس المروزي، أبو الحســن العسقالني، توفي ســنة عشرين ومئتين. ينظر: »تاريخ    )3(

بغداد« )27/7(، و»المعرفة« )205/1(، و»التاريخ الكبير« )39/2(.
ينظر: مقدمة »الدر« )ق 1(.   )4(
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وهذا التفسير يعتبر من أهم المصادر في إيراد تفسير أبي العالية)1(.

6 ـ »تفسير يحيى بن سام«)2(: 

وهو من التفاســير القديمة، ومن أوائل من جمع بين الرواية والدراية، وتميز في 
ذلك بين مفسري عصره)3(.

يقول ابن حجر: »تفســير يحيى بن ســالم« المغربي هو تفسير كبير في نحو ستة 
أسفار، أكثر فيه النقَل عن التابعين، وغيرهم)4(.

ابتــدأ يحيى طلبه للعلم على شــيوخ البصرة، فأخذ القــراءات، وروى الحروف 
عن أصحاب الحسن البصري، وروى عن مشايخ أهل البصرة وسمع منهم)5(، وهذا ما 

من خالل مراجعة الجزء األول من تفســير ســورة البقرة في »تفسير ابن أبي حاتم« الحظت ما    )1(
يلي: 

أ ـ أن ما يزيد عن )0.13( من األسانيد المروية في »تفسير ابن أبي حاتم« لهذا الجزء كلها جاء   
من »تفسير آدم بن أبي إياس«.

ب ـ كان معظــم هذا التفســير عن أبي العالية، وأن عدد الروايات الـمـــأخوذة من »تفســير آدم«   
)171( رواية، منها )143( كلها من تفسير أبي العالية، والباقي موزع بين عطاء الخراساني )6( 

روايات، وقتادة )5( روايات، وعكرمة )4( روايات، وغيرهم.
يحيى بن سالم بن أبي ثعلبة، التيمي، موالهم البصري، المتوفى سنة )200هـ(. ينظر: »طبقات    )2(
علـمـــاء إفريقية« ألبي العرب )ص: 111(، و»رياض النفوس« )188/1(، و»معالم اإليمان« 
)326/1(، و»التفســير ورجالــه« البن عاشــور )ص: 22(، ومقدمة »التصاريف« لهند شــلبي 

)ص: 67(.
مقدمة رسالة »مختصر تفسير يحيى بن سالم« للباحث عبد اهلل المديميغ )3/1(.   )3(

»العجاب في بيان األسباب« عن »الدر المنثور« )701/8(.   )4(
»السير« )396/9(، و»غاية النهاية« )373/2(.   )5(
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نالحظه على منهجه في اإلكثار من الرواية عن الحسن، وقتادة، وجاء بعدهما بمراحل 
ما رواه عن ابن عباس، ومجاهد)1(.

وهذا التفسير ُعرفت روايته في إفريقية، والمغرب، واألندلس، وكانوا يهتمون به 
جدًا، حتى كان منهم من يحفظه، وقد تناقلوه باألسانيد)2(.

7 ـ »تفسير عبد بن حميد«)3(: 

وهو من التفاســير المســندة المفقودة، ويمكننا أن نأخذ صورة إجمالية لمنهجه 
في إيراد تفسير التابعين من خالل االستفادة من مصدر ثانوي نقل عنه كثيرًا، وهو »الدر 
المنثور في التفســير بالـمـــأثور«، فبعد مراجعة ما أورده الســيوطي مــن طريق عبد بن 
حميد وجدت إكثاره من الرواية عن قتادة، ومجاهد، ثم ابن عباس، والحســن، وأما ما 

روى عن غيرهم فقليل)4(.

رجعــت إلــى »مختصره« البن أبي زمنين، فوجدت المروي عن الحســن حتى نهاية ســورة آل    )1(
عمــران )111( قوالً، وعن قتادة )109( أقــوال، في حين كان عن ابن عباس )30( قوالً، وعن 
مجاهــد )27( قوالً. وينظر في بيــان منهج يحيى مقدمة تحقيق »تفســير كتاب اهلل العزيز« لهود 

الهواري )29/1(.
»معالم اإليمان« )284/2(، و»فهرست ابن خير« )ص: 56(، ومقدمة »مختصر تفسير يحيى«    )2(

.)4/1(
عبد بــن حميد بن نصــر أبو محمد الكســي مصنِّف »المســند الكبير«، و»التفســير«، روى عن    )3(
عبد الــرزاق الصنعاني وغيره، مات ســنة تســع وأربعين ومئتين. ينظــر: »التذكرة« )534/2(، 

و»تبصير المنتبه بتحرير المشتبه« )1218/3(، و»الرسالة المستطرفة« )ص: 50(.
بعد مراجعتي لســورتي البقرة، وآل عمران في »الدر المنثور« وجدت أن المروي عن قتادة بلغ    )4(
)249( قوالً، وعن مجاهد بلغ )235( قوالً، وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما بلغ )122( قوالً، 
= وعن الحسن بلغ )62( قوالً.       
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8 ـ »تفسير ابن جرير الطبري«)1(: 

وهــو الكتاب الرئيس، واألســاس الذي اعتمدت عليه في اســتخالص كثير من 
النتائج، وفي عقد العديد من المقارنات، والسبب في ذلك يرجع إلى جملة من األمور 

من أهمها: 

1ـ  أن تفسيره من أضخم، وأوسع كتب التفسير باألثر، وقد فاق غيره من مفسري 
 المتقدمين)2(، والمعاصرين له)3(، والمتأخرين عنــه)4(، ..............................

= وقد كان جل اهتمامه بالمروي عن التابعين، فإن ما رواه من المرفوع عنه صلى اهلل عليه وسلم   
بلغ )32( رواية، وعن ابن مســعود رضي اهلل عنه بلغ )31( قوالً، وعن عكرمة بلغ )35( قوالً، 
وعــن ابن جبيــر )31( قوالً، وعن عطاء )25( قــوالً، وعن النخعي )21( قوالً، وعن الشــعبي 

)19( قوالً، وعن طاووس )9( أقوال، وغيرهم دونهم في ذلك.
مؤلفه هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري المتوفى ســنة عشــر وثالث مئة، واسم كتابه    )1(
»جامع البيان عن تأويل آي القرآن«. ينظر: »معجم األدباء« )9440/18(، و»طبقات الشافعية« 
للــداودي  بالوفيــات« )284/2(، و»طبقــات المفســرين«  للســبكي )120/3(، و»الوافــي 

.)106/2(
كـ»تفســير ســفيان الثــوري«، و»تفســير عبد الــرزاق الصنعاني«، و»تفســير يحيى بن ســالم«،    )2(

وغيرهم.
كـ»تفســير ابن أبي حاتم« )324هـ(، ولعقد مقارنة ســريعة بينهما رجعت إلى »تفســير ابن أبي    )3(
حاتــم« حتى نهاية الجزء األول من القرآن، فوجدت اآلثار المروية فيه بلغت )1331( أثرًا، في 

حين كانت عند ابن جرير )2141( أثرًا.
من أهم وأشــهر كتب التفسير بالـمـــأثور عند المتأخرين كتاب السيوطي »الدر المنثور«، وبعد    )4(
الرجوع إليه وجدت أن ابن جرير فاقه في كم ونوع المروي من اآلثار، ففي العديد من الجوانب 
كانت اآلثار المروية عند ابن جرير في »تفســيره« كله بلغت ما يقارب )38397( أثرًا، في حين 
 كانــت عند الســيوطي )37060( أثرًا، كمــا أن ابن جرير امتــاز بإيراد اآلثار التفســيرية ذات =
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في إيراد العدد الكبير من اآلثار في »تفسيره«.

يقول الســيوطي: ولــه التصانيــف العظيمة، منها: »تفســير القــرآن«، وهو أجل 
التفاســير لــم يؤلف مثله؛ وذلك ألنه جمــع فيه بين الرواية، والدراية، ولم يشــاركه في 

ذلك أحدال قبله، وال بعده.

2 ـ ثناء األئمة وتقديمهم لتفسيره: 

وفي ذلــك يقول النووي، والخطيب البغدادي: له كتاب في التفســير لم يصنف 
أحد مثله)1(.

ويقــول ابن عطية: ابن جرير جمع على الناس أشــتات التفســير، وقرب البعيد، 
وشفى في اإلسناد)2(.

ويقــول ابن تيمية: »تفســير ابن جرير« من أجلِّ التفاســير الـمـــأثورة، وأعظمها 
قدرًا)3(.

3 ـ عنايته بأقوال األئمة مســندة، فقد شــفى الغليل رحمه اهلل فــي جانب المتن 
واإلسناد، فال يورد قوالً إال ويسنده، ويرويه بنصه بمنطوق قائله، بخالف حال كثير من 

المفسرين الذين أوردوا أقوال التابعين بمعناها، أو غير مسندة.

4 ـ عنايته بتفســير التابعين، فقد اســتغرق تفســير التابعين أكثر من نصف مادته 

= الصلة المباشــرة ببيان اآلية، في حين أن الســيوطي عني كثيرًا بإيراد، وحشد العديد من اآلثار 
الواردة في فضائل القرآن من ترغيب، وترهيب، ونحوه.

»تهذيب األسماء واللغات« )78/1(، و»تاريخ بغداد« )163/2(.   )1(
»تفسير ابن عطية« )19/1(، و»الوجيز في فضائل الكتاب العزيز« )ص: 129(.   )2(

»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 90(.   )3(
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المروية، كما اعتنى بنقل تفاسير شيوخ التابعين من الصحابة باإلسناد)1(.

لهذا وغيره، فقد اعتمدت كتاب »الطبري« مصدرًا أصياًل، أستقصي منه تفسيرات 
التابعين، وكان األساس في دراستي، ومادة أصيلة لعملي.

وقــد عني رحمه اهلل في تفســيره بإيراد تفســير مجاهد وقتادة فــي المقام األول، 
ي، ثم الحسن البصري، فابن جبير، وعكرمة، وغيرهم)2(. دِّ وبعدهما السُّ

9 ـ »تفسير ابن المنذر«)3(: 

من التفاسير المسندة المفقودة)4(، وقد رجعت إلى »الدر المنثور«، واستخرجت 
ما أورده عنه من روايات، فوجدت أن كثيرًا منها جاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ثم 

المــروي عن ابــن عباس رضي اهلل عنهما بلغ )5809( أقوال، وعن ابن مســعود رضي اهلل عنه    )1(
)856( قوالً، وغيرهم من الصحابة أقل منهم في ذلك.

بعد مراجعتي لـ»تفسير الطبري« كله وجدت أن المروي عن مجاهد بلغ )6109( أقوال، وعن    )2(
ي )1682( قوالً، وعن الحسن البصري )1487( قوالً، وعن  ــدِّ قتادة )5379( قوالً، وعن السُّ
سعيد بن جبير )1010( أقوال، وعن عكرمة )943( قوالً، وعن إبراهيم النخعي )608( أقوال، 
وعن عطاء بن أبي رباح )480( قوالً، وعن عامر الشعبي )461( قوالً، وعن أبي العالية )244( 
قوالً، وعن سعيد بن المســيب )181( قوالً، وعن محمد بن كعب القرظي )153( قوالً، وعن 

زيد بن أسلم )117( قوالً.
هو محمد بن إبراهيم بن المنذر، نزيل مكة، مات سنة ثماني عشرة وثالث مئة. ينظر: »طبقات    )3(
الشــافعية« البــن قاضي شــهبة )60/1(، و»طبقــات الفقهــاء« للعبــادي )67/1(، و»طبقات 

السبكي« )102/3(، و»طبقات الشافعية« البن هداية اهلل )ص: 59(.
يقول الذهبي: البن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلدًا يقضي له باإلمامة في علم التأويل.    )4(

»السير« )492/14(.
وقد رآه السيوطي ووقف عليه. ينظر: »طبقات المفسرين« للسيوطي )91(.  
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مجاهد، فقتادة، ثم عكرمة، وابن جبير، والحسن)1(.

ولقد كانت عناية ابن المنذر بالموقوف من التفسير على الصحابة أكثر من عنايته 
بما جاء عن التابعين.

10 ـ »تفسير ابن أبي حاتم«)2(: 

من أوســع كتب التفسير المسندة بعد ابن جرير، وقد اختصره فحذف منه الطرق 
والشــواهد، والحروف، والروايات، وتنزيل الســور، وقصد إلى إخراج التفسير مجردًا 
دون غيــره، فــال يتــرك حرفًا مــن القرآن يوجــد له تفســير، إال أخرج ذلــك كله بأصح 

األحاديث عنده إسنادًا، وأشبِعها متنًا)3(.

وكان أكثر تفســيره عن التابعين)4(، وعني بإيراد تفسير قتادة في المقام األول، 

بعد مراجعة »الدر« حتى نهاية ســورة آل عمــران، وجدت أن المروي عن ابن عباس رضي اهلل    )1(
عنهمــا بلغ )281( رواية، في حين بلغ المروي عن مجاهد )91( قوالً، وعن قتادة )61( قوالً، 
وعــن عكرمــة )20( قوالً، وعن ابــن جبير )16( قوالً، وعن الحســن )15( قــوالً، وعن عطاء 
والســدي )11( قوالً، وعن الشــعبي )9( أقوال، وعن النخعي )6( أقــوال، وعن طاووس )5( 

أقوال، وغيرهم أقل منهم في ذلك.
هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، توفي ســنة سبع وعشرين    )2(
وثــالث مئة. ينظــر: »التدوين في أخبــار قزويــن« )153/3(، و»التقييد« البــن نقطة )331(، 
و»المختصر في أخبار البشــر« )86/2(، و»فوات الوفيات« )287/2(، و»طبقات الشــافعية« 

لألسنوي )200/1(.
مقدمة »تفسير ابن أبي حاتم«، تفسير سورة البقرة )ص: 1(.   )3(

بعد مراجعتي للروايات المسندة في »تفسيره« حتى نهاية الجزء األول من سورة البقرة وجدت    )4(
أن عدد اآلثار المروية )1331( أثرًا، منها )795( أثرًا عن التابعين؛ أي: ما يقارب )0.60( من 

مجموع »تفسيره« عن التابعين.
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ي، فمجاهد، فالحســن، فأبي العالية، فابــن جبير، ثــم الربيع بن أنس، ثم  ــدِّ ثــم السُّ
عكرمة)1(.

ومن ذلك يتضح عناية ابن أبي حاتم بتفسير المدرسة البصرية أكثر من عناية ابن 
جرير بها.

11 ـ »تفسير الـمـاوردي«)2(: 

يعتبر كتاب »ابن جرير الطبري« من أهم مصادره في التفســير بالـمـــأثور)3(، وقد 
عني بتفسير ابن عباس، وأصحابه، ونقل عن التابعين من البصريين فأكثر)4(.

بعد مراجعة األجزاء المطبوعة من »تفســيره« حتى نهاية الجزء األول من البقرة، وســورة آل    )1(
ي )212(  ــدِّ عمران وجدت أن المروي من تفســير التابعين عن قتادة )230( رواية، وعن السُّ
روايــة، وعن مجاهــد )197( رواية، وعن الحســن )188( رواية، وعن أبــي العالية )179( 
روايــة، وعن ابن جبير )113( روايــة، وعن الربيع بن أنس )82( روايــة، وعن عكرمة )50( 

رواية.
هــو علي بن محمد بن حبيب البصري، أبو الحســن الـمـــاوردي الشــافعي، واســم تفســيره:    )2(
»النكت والعيون«، مات رحمه اهلل ســنة خمســين وأربع مئة. ينظر: »طبقات الشافعية« للسبكي 

)267/5(، و»طبقات الشافعية« لألسنوي )206/2(، وهداية العارفين )689/1(.
مقدمة »تفسيره« )7/1(.   )3(

بعد مراجعتي لتفسيره حتى نهاية سورة البقرة وجدت أنه عني بنقل أقوال وتفسيرات ابن عباس    )4(
وأصحابه، فأورد عنه ما يزيد على )178( قوالً، وعن مجاهد )128( قوالً، وعن قتادة )106( 
ي )98( قوالً، وعن الحســن البصري )71( قوالً، وعــن عطاء بن أبي رباح  ــدِّ أقوال، وعن السُّ
)35( قوالً، وعن الربيع بن أنس )32( قوالً، وعن ابن مســعود )28( قوالً، وعن عكرمة )26( 
 قــوالً، وعن ابن جبيــر )25( قوالً، وعن أبي العاليــة )22( قوالً، وعن الشــعبي )21( قوالً، =
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12 ـ »تفسير ابن عطية«)1(: 

من التفاسير التي نقلت عن ابن جرير كثيرًا)2(.

وقد مدحه شــيخ اإلســالم بقوله: و»تفســير ابن عطيــة« أتَبُع للســنَّة والجماعة، 
وأسَلُم من البدعة من »تفسير الزمخشري«)3(.

وقد تأثر في كتابه بـ»تفســير يحيى بن ســالم«، فنقل ما جاء عن تابعي المدرســة 
ي وغيرهم من التابعين)4(. دِّ البصرية كقتادة، والحسن، ونقل عن مجاهد، والسُّ

وإن كان في الجملة لم يتوسع في النقل عن السلف رحمه اهلل)5(.

13 ـ »تفسير البغوي«)6(: 

وهو مختصر لتفسير الثعلبي »الكشف والبيان«.

= وعن ابن المسيب )16( قوالً، وعن النخعي )7( أقوال.
ابن عطية هو: عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، المتوفى سنة إحدى وأربعين    )1(
وخمس مئة، واســم كتابه: »المحرر الوجيز في تفســير الكتاب العزيز«. ينظر: »بغية الملتمس« 
)ص: 389(، و»المعجــم« البن األبــار )ص: 261(، و»الديباج المذهب« )57/2(، و»فوات 

الوفيات« )256/2(، و»فهرس ابن عطية« )ص: 59(.
»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 90(.   )2(

المرجع السابق )90(.   )3(
بعــد مراجعتي لتفســيره حتى نهاية تفســير ســورة البقرة وجــدت أن المروي عــن مجاهد بلغ    )4(
ي )89( قوالً،  ــدِّ )133( قوالً، وعن قتادة )128( قوالً، وعن الحســن )113( قوالً، وعن السُّ
وعــن عطاء )62( قوالً، وعــن الربيع بن أنس )54( قوالً، وعن النخعــي )36( قوالً، وعن ابن 
شــهاب الزهري وابن جبير )35( قوالً، وعن عكرمــة )34( قوالً، وعن أبي العالية )20( قوالً، 

وعن ابن المسيب )16( قوالً، وعن طاووس )9( أقوال، وعن زيد بن أسلم )5( أقوال.
»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 90(. وينظر: »مدرسة التفسير في األندلس« )ص: 95(.   )5(

هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، توفي سنة ست عشرة وخمس =   )6( 
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: والبغوي تفسيُره مختصر من »الثعلبي«، لكنه صان 
تفسيره عن األحاديث الموضوعة، واآلراء المبتدعة)1(.

وذكر في مقدمة »تفســيره« أســانيد تلك الروايات التي أوردهــا في كتابه، فقال: 
ومــا نقلت فيه من التفســير عن عبد اهلل بن عباس ـ رضي اهلل عنهمــا ـ حبر هذه األمة، 
ومن بعد عن التابعين، وأئمة السلف مثل: مجاهد وعكرمة، والحسن رضي اهلل عنهم، 
وقتادة وأبي العالية، ومحمد بن كعب، وزيد بن أســلم وغيرهم... ثم ذكر أسانيده في 

كل إمام منهم)2(.

وقد اهتم رحمه اهلل بإيراد ما روي عن مجاهد، وقتادة، ويليهما الحســن، وعطاء 
ثم ابن جبير، وعكرمة)3(.

14 ـ »زاد المسير«)4(: 

 صنف ابن الجوزي في التفســير »المغني«،....................................

= مئة، واســم كتابه: »معالم التنزيل«. ينظر: »طبقات الشــافعية« البن قاضي شهبة )310/1(، 
و»المختصــر فــي أخبار البشــر« )240/2(، و»التقييــد لمعرفة رواة المســانيد« )ص: 251(، 

و»طبقات الشافعية« لألسنوي )101/1(.
»مجموع فتاوى شيخ اإلسالم« )354/13(.   )1(

مقدمة »تفسيره« )28/1(.   )2(
بعد مراجعتي لـ»تفسيره« حتى نهاية سورة البقرة وجدت أن المروي عن مجاهد )137( قواًل،    )3(
وعن قتادة )123( قوالً، وعن الحسن )74( قوالً، وعن عطاء )60( قوالً، وعن ابن جبير )41( 

قوالً، وعن عكرمة )36( قوالً، وغيرهم من التابعين دونهم في ذلك.
مؤلفه: عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج ابن الجوزي، المتوفى ســنة ســبع وتســعين    )4(
وخمــس مئة. ينظــر: »التقييــد« )ص: 343(، و»ذيل تاريــخ بغــداد« )155/19(، و»التكملة 

لوفيات النقلة« )394/1(.
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 وهو كتاب كبير، ثم اختصره في كتاب سماه »زاد المسير«)1(.

وقد حوى الكثير من الروايات عن أئمة التابعين، وعني بنقل تفســير ابن عباس، 
ثم مجاهد، فقتادة، فأبي العالية، فالحسن، وغيرهم من التابعين)2(.

)1 ـ »تفسير ابن كثير«)3(: 

اهتــم رحمه اهلل بالـمـــأثور عنه صلى اهلل عليه وســلم، وأكثر منــه)4(، ونقل عن 
ابــن عباس فأكثر وأطاب)5(، وعدَّ األخذ بأقــوال التابعين في المرتبة الرابعة بعد األخذ 
مه في ذلك على الفهــم واالجتهاد، وفي ذلك يقول: إذا لم تجد  بأقــوال الصحابة، وقدَّ
في القرآن، وال في الســنة، وال وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من األئمة في ذلك 

»السير« )368/21(.   )1(
بعد مراجعتي لـ»تفســيره« حتى نهاية الجزء األول من تفســيره سورة البقرة وجدت أن المروي    )2(
عــن ابن عبــاس بلغ )221( رواية، وعن مجاهد )91( رواية، وعن قتادة )77( رواية، وعن أبي 

العالية )42( رواية، وعن عكرمة )23( رواية، وعن ابن جبير )19( رواية.
المســمى: »تفســير القرآن العظيم«، مؤلفه هو إســماعيل بن عمر بن كثير بــن ضوي بن كثير،    )3(
أبو الفداء، المتوفى سنة أربع وسبعين وسبع مئة. ينظر: »إنباء الغمر« )39/1(، و»البدر الطالع« 

)153/1(، و»الدرر الكامنة« )339/1(، و»ذيل تذكرة الحفاظ« )ص: 57(.
أورد مــن األحاديث جملة كبيــرة، كثيٌر منها فــي الفضائل، وقد بلغت األحاديــث المروية في    )4(

»تفسيره« كله )2252( حديثًا.
ومــن المفارقات الرئيســة بينــه وبين ابن جريــر الطبري: أن ابــن كثير اهتم بإيــراد المرفوع من   
األحاديث، وغالبه في الفضائل، وقد ال يكون له عالقة مباشرة ببيان معنى اآلية في حين اقتصر 

ابن جرير على األحاديث التي لها ارتباط واضح باآلية.
عنــي بنقل تفســير ابن عباس فــي المقــام األول حيث بلغ مجمــوع ما رواه عنه في »تفســيره«    )5(

)1716( أثرًا، وبعده ابن مسعود حيث بلغ مجموع ما رواه عنه )340( أثرًا.
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إلى أقوال التابعين كمجاهد، وســعيد بن جبير، وعكرمــة مولى ابن عباس، وعطاء بن 
أبي رباح، والحسن البصري... وغيرهم.

ي، وابن جبير  دِّ وقد أورد قطعة كبيرة من تفسير مجاهد، وقتادة، ثم عكرمة والسُّ
وبعدهم الحسن البصري، فالربيع بن أنس، فأبو العالية)1(.

16 ـ »الدر المنثور«)2(: 

بيَّن الســيوطي الباعث على تأليفه هذا التفســير بقوله: وقد جمعت كتابًا مســندًا 
فيه تفاســير النبي صلى اهلل عليه وســلم، منه بضعة عشــر ألف حديث، ما بين مرفوع، 
وموقــوف، وقد تم وهلل الحمد في أربع مجلدات، وســميته »ترجمان القرآن«، فكان ما 
أوردتــه فيه من اآلثار بأســانيد الكتب المخرجة منها، ثم رأيــت قصور أكثر الجهد عن 
تحصيله، ورغبتهم فــي االختصار على متون األحاديث، فلخصت منه هذا المختصر، 

وسميته »الدر المنثور في التفسير بالـمـأثور«)3(.

ومن هذا البيان يتضح لنا مدى عناية الســيوطي بالمرفوع من التفســير، فقد أورد 

بعــد مراجعتي لـ»تفســيره« كله وجدت أن المنقــول عن مجاهد بلغ )742( قــواًل، وعن قتادة    )1(
ي )576( قوالً، وعــن ابن جبير )534(  ــدِّ )716( قــوالً، وعن عكرمة )578( قوالً، وعن السُّ
قوالً، وعن الحســن البصري )488( قوالً، وعن الربيع بن أنس )382( قوالً، وعن أبي العالية 
)294( قوالً، وعن ابن المســيب )138( قوالً، وعــن إبراهيم النخعي )84( قوالً، وغيرهم من 

التابعين دونهم في ذلك.
لجــالل الديــن عبد الرحمن بــن أبي بكر بــن محمد بن ســابق الدين الخضيري األســيوطي،    )2(

المتوفى سنة )911هـ(. ينظر: »الكواكب السائرة« )226/1(، و»الضوء الالمع« )65/4(.
»الدر« )9/1(، و»اإلتقان« )183/2(.   )3(
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في »تفســيره« العديَد من األحاديث، ســواء كانت ذات صلة مباشــرة في إيضاح معنى 
اآلية، أو كانت في الفضائل من ترغيب، وترهيب)1(.

ولــذا فقــد اســتغرق المرفوع إلــى النبي صلــى اهلل عليه وســلم أكثــر من ثلث 
»تفســيره«)2(، وكان »تفســيره« من أكثر التفاســير عناية بالمرفوع، وجــاء بعده بمراحل 

العناية بالموقوف على الصحابة)3(، ثم المنسوب إلى التابعين.

وقد أورد عن ابن عباس وأكثر، وجاء بعده مجاهد وقتادة، ثم ابن جبير والحسن، 
ي، وأبو العالية، فعكرمة، وعطاء، ثم النخعي، فالربيع، ثم الشعبي)4(. دِّ فالسُّ

* * *

وقد سبق اإلشارة إلى الفرق بينهما قبل ورقات )63/1(.   )1(
)2(   بلغت األحاديث الواردة في »تفســيره« )14164( حديثًا؛ أي: ما نســبته )0.38( من مجموع 
»تفســيره« البالغ )37060(، في حين كان المرفوع في »تفسير ابن جرير« ال يزيد عن )0.08( 

من مجموع المروي عنه.
بلــغ المــروي عن ابن عباس )3680( روايــة، وعن ابن عمر )910( رواية، وعن ابن مســعود    )3(
)680( روايــة، وغيرهــم مــن الصحابة أقل منهــم في ذلك، وكانت نســبة المروي من تفســير 

الصحابة تمثل )0.17( من مجموع »تفسيره«.
بعــد مراجعتــي لـ»تفســيره« وجدت أن المــروي عن مجاهد بلــغ )2440( قــواًل، وعن قتادة    )4(
ي )568(  دِّ )2225( قوالً، وعن ابن جبير )781( قوالً، وعن الحسن )608( أقوال، وعن السُّ
قــوالً، وعن أبــي العالية )520( قوالً، وعــن عكرمة )421( قوالً، وعن عطــاء )3821( قوالً، 
وعن النخعي )347( قوالً، وعن الربيع )232( قوالً، وعن الشعبي )220( قوالً، وعن زيد بن 
أســلم )187( قوالً، وعن ابن المســيب )165( قوالً، وعن محمد بــن كعب )90( قوالً، وعن 

مسروق )64( قوالً، وغيرهم من التابعين دونهم في ذلك.
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الفصل األول

أشهر رجال مدارس التفسير في عصر التابعين

مادة )الشــين، والهاء، والراء( تدلُّ في األصل علــى الظهور، والوضوح، وعدم 
َره تشهيرًا، واشتهره فاشتهر:  الخفاء، يقال: شــَهَره يشَهُره َشْهرًا، وُشْهرًة فاشــتَهَر، وشهَّ

َحه. إذا أظهَره ووضَّ

ي َسلُّ السيف وإخراُجه من ِغْمده  ي القمر َشْهرًا؛ لوضوحه، وظهوره، وُسمِّ وُسمِّ
َشْهرًا؛ ألنه بذلك يبرز، ويظهر، ويتَّضح)1(.

وقولــي في ترجمة هذا الفصل: )أشــهر رجال المــدارس( ال يخرج عن مدلول 
هذه الـمـــادة في أصلهــا اللغوي؛ ذلك أني عنيت به َمن برز مــن التابعين، وظهر فضله 
فــي مجال التبيان، وبان علمه في مضمار تأويل القرآن؛ لكثرة تعرضه له بالبيان، ووفرة 
المروي عنه في هذا الميدان، فاشتهر من بين سائر األقران، إما بالنسبة لعموم التابعين، 

أو صار يشار إليه في مدرسته بالبنان.

وقد انتقيت من كل مدرســة أكثر التابعين فيها رواية ودراية في التفسير، وجعلته 
ممثِّاًل لتلك المدرسة.

وهذا الفصل يعد من أطول فصول هذا البحث، وأهمها، فقد درســت فيه تفسير 

»لسان العرب« )431/4، 433(، و»تاج العروس« )262/12، 266(.   )1(
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أولئــك المشــاهير من خالل النظــر في كالمهــم، واختياراتهم؛ ألن في ذلك اســتقراًء 
ألفكارهم، وتتبعًا لمناهجهم، حتى يكون اإلدراك لمناهجهم ُمقاربًا للتمام واإلنصاف، 
ويكون الحكم على آرائهم حكمًا صحيحًا، وتكون مقارنته ومقابلته لغيره على أساس 

مستقيم.

وقبل الشــروع في الحديث عن تراجم أشــهر هؤالء األعالم أحــب التنبيه على 
بعض المسائل: 

1 ـ رتبت المدارس، ورجالها حســب كثرة المروي عنهم غالبًا مبتدئًا بمدرســة 
مكة، مقدمًا مجاهدًا، ثم ابن جبير، ثم عكرمة، فعطاء.

وفي مدرسة البصرة بدأت بالحديث عن إمامها الحسن البصري، ثم قتادة، فأبي 
العالية.

ي، ثم النخعي، فالشعبي. دِّ مت السُّ وعند الحديث عن مدرسة الكوفة قدَّ

وختمت ذلك بمشــاهير المدرســة المدنية: ســعيد بن المســيب، ثم محمد بن 
كعب القرظي، فزيد بن أسلم.

2ـ  حرصــت حال التعــرض لتراجمهم إبراز المعالم المنهجية في شــخصيتهم، 
والتــي تبينــت لي من خــالل النظر في تفســيرهم ومروياتهم، أو من خــالل ما جاء في 
ســيرتهم وترجمتهم، حين تضــنُّ مادة التفســير، وال تفي بما أنا بصــدده، وذلك لجبر 

الخلل وسد النقص.

ه إلى  ولــذا يجد الناظــر في هذه التراجم بعضــًا من االختالف في المنهــج، مردُّ
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ذلك، وألن الهدف الرئيس في هذا الفصل هو تسجيل أبرز المالحظات التي يمكن أن 
تتضح بدون تكلف في إظهار أهم المعالم في شخص التابعي.

3 ـ اعتمدت في الحديث عن المشاهير على ثالثة جوانب: 

األول: الدراسة التاريخية من خالل قراءة كتب التراجم.

الثاني: االستقراء، والتتبع لمروياته في التفسير.

ري التابعين. الثالث: مقارنة ما استقر عندي مما سبق مع غيره من مشاهير مفسِّ

4ـ  أطلــت في تراجم بعض المشــاهير وهم: مجاهد، وقتادة، والحســن؛ وذلك 
لسبقهم، وفضلهم، فإن ما يزيد على ثلث التفسير بالـمـأثور جاء عنهم.

5 ـ حرصــت على بيان مدى متابعة التابعي ألقوال مدرســته، فإن بعض التابعين 
خالف منهج أصحابه، وســار في مســلك مدرســة أخرى، فحاولت جاهــدًا بيان ذلك 

وسببه.

6 ـ حرصت حــال تدوين النتائج على التدليل، والمقارنــة بين كل تابعي وآخر، 
واعتماد النِّســب مقارنــًا بمجموع ما روي عنه، ومما حدا بــي إلى ذلك: تحري صدق 
النتائــج، ودقتها في الدراســات اإلحصائية، وإبراز الجوانب المتميزة في شــخص كل 
تابعي بال مبالغة، ثم حاولت جاهدًا دراســة ما ظهر لي من نتائج، وأثرها على مســلك 

ذلك المفسر ومنهجه.

7ـ  قمــت بمراجعــة الكتب المفردة في بعض أنواع علوم القرآن ككتب أســباب 
النــزول، والمبهمات، والمشــكل، واألمثــال، واإلســرائيليات، وغيرها مــن الكتب، 
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فتابعت فيها صدق وصحة ما وصلت إليه من نتائج، فوجدت ما يســر النفس، ويطمئن 
القلب.

وبفضـل اهلل ورحمتـه وجـدت أن كثيـرًا مـن تلـك النتائـج لـم أسـبق إليهـا، فللـه 
الحمـد والمنـة.

وبعـد هـذه التقدمـة التـي وضعتهـا بيـن يـدي هـذا الفصـل أعـود إلـى المقصـد 
فأقـول:  األسـاس 

* * *



(1(

مجاهد بن جبر
)21 ـ 103هـ(

هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي األســود، مولى السائب بن أبي السائب 
المخزومي، ويقال: مولى عبد اهلل بن السائب القاري)1(.

روى عن ابن عباس، وعنه أخذ القرآن، والتفسير، وروى عن أبي هريرة، وعائشة، 
وسعد بن أبي وقاص، وعبد اهلل بن عمرو، وابن عمر، ورافع بن خديج، وغيرهم)2(.

مكانة مجاهد بين أصحاب ابن عباس رضي اهلل عنهما: 

كان مجاهــد مــن أكثــر تالميذ ابن عبــاس أخــذًا عنه، مع أنــه من أقلهــم رواية 
لتفسيره)3(.

فعــن الفضل بن ميمون قال: ســمعت مجاهدًا يقول: عرضــت القرآن على ابن 
عباس ثالثين عرضة)4(.

»طبقات ابن ســعد« )466/5(، و»طبقات الفقهاء« )ص: 69(، و»طبقات علـمـــاء الحديث«    )1(
)162/1(، و»السير« )449/4(، و»الكنى« ألحمد )ص: 121(.

»تهذيب الكمال« )1305/3(، و»تهذيب التهذيب« )4210(، و»التاريخ الكبير« )411/7(.   )2(
سيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء اهلل.   )3(

 ،)319/8( والتعديــل«  و»الجــرح   ،)466/5( ســعد  البــن  الكبــرى«  »الطبقــات  ينظــر:    )4(
 و»الحليــة« )280/3(، و»تهذيــب األســماء« )83/2(، و»تهذيب الكمــال« )1305/3(، =
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وعنه أنه قال: ختمت على ابن عباس تسع عشرة ختمة)1(.

قرأ عليه ابن كثير، وأبو عمرو بن العالء، وابن محيصن، واألعمش)2(.

بـل إن ابـن كثيـر الـذي انتهـت إليـه إمامـة القـراءة بمكة لم يكـن يخالـف مجاهدًا 
في شـيء)3(.

وقد أخرج الطبري بسنده: أن مجاهدًا كان يقرأ القرآن على خمسة أحرف)4(.

ى بالســند، ويتناقلها الرواة حتى عصر البيهقي، فقد  وقد ظلت قراءة مجاهد ُتتلقَّ
ذكر البيهقي أنه تلقى قراءة مجاهد بالسند)5(.

وقد اســتفاد من ابن عباس رضــي اهلل عنهما في الجانب التفســيري وأخذ عنه، 
فعــن مجاهــد قال: عرضت القرآن علــى ابن عباس ثالث عرضات أِقُفــه على كل آية، 

أسأله فيَم نزلت، وكيف نزلت؟)6(.

م، ووقف عند كل آية)7(. قال ابن عطية: قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة َتَفهُّ

= و»العبر« )95/1(.
»غاية النهاية« )42/2(.   )1(

المرجع الســابق )41/2(، و»طبقات المفســرين« )306/2(، و»فضائل القــرآن« ألبي عبيد    )2(
)ص: 217(.

»الحجة في القراءات السبع« البن مجاهد )ص: 64(.   )3(
»تفسير الطبري« )53/1( 52.   )4(

»األسماء والصفات« للبيهقي )411/1(.   )5(
»الحلية« )280/3(، و»السنة« للخالل )ص: 323( 265، و»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص:    )6(

.)216
»المحرر الوجيز« )19/1(.   )7(
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وسـاق الطبـري بسـنده عن ابـن أبي ُمليكـة قال: رأيـت مجاهدًا يسـأل ابن عباس 
عـن تفسـير القـرآن، ومعـه ألواحـه، فيقـول لـه ابـن عبـاس: اكتب، قـال: حتى سـأله عن 

كلِّه)1(. التفسير 

ولعل هذا من أهم األســباب التي ساعدت في إبراز شخصية مجاهد رحمه اهلل، 
ضًا له،  متــه فــي باب العلــم بالتأويل، فصار مــن أكثر التابعيــن على اإلطــالق تعرُّ وقدَّ

وعلـمـا به)2(.

يقول ُخصيف)3(: كان أعلمهم بالتفسير ُمجاهد، وبالحج عطاء)4(.

وعن أســود بن عامر)5( قال: قلت لشــريك)6(: أيُّ الرجلين كان أعلم بالتفســير 

»تفسير الطبري« )90/1( 107.   )1(
لــه في »تفســير الطبــري« )6109( أقوال، ولقتــادة )5379( قواًل، وللســدي )1682( قواًل،    )2(
وللحســن البصري )1487( قوالً، ولســعيد بن جبير )1010( أقوال، ولعكرمة )943( قوالً، 

وإلبراهيم النخعي )608( أقوال، ولعطاء بن أبي رباح )480( قوالً.
وله في »تفســير ابن كثير« )1062( قوالً، ولقتادة )1009( أقوال، وللحســن البصري )626(   
قــوالً، وللســدي )572( قوالً، وقد ســبق في مبحــث كتب التفســير بالـمـــأثور أن أكثر األئمة 

اعتمدوا تفسير مجاهد في الدرجة األولى.
ُخصيف مصغرًا: ابن عبد الرحمن الجزري، أبو عون، رأى أنســًا، وثقه ابن معين. ينظر: »لسان    )3(

الميزان« )210/7(، و»الكواكب النيرات« )ص: 462(، و»نهاية االغتباط« )ص: 109(.
»الجرح والتعديل« )319/8(، و»التاريخ الكبير« )412/7(، و»الشذرات« )125/1(.   )4(

أسود بن عامر الشامي، أبو عبد الرحمن، شــاذان، وثقه ابن المديني. ينظر: »الخالصة« )ص:    )5(
37(، و»الكاشف« )131/1(.

شــريك بن عبد اهلل النخعي، قال وكيع: لم يكن في الكوفيين أروى من شــريك. ينظر: »الجرح    )6(
والتعديل« )366/3(، و»الكواكب النيرات« )ص: 250(، و»نهاية االغتباط« )ص: 170(.
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مجاهد، أو سعيد بن جبير؟ قال: كان مجاهد)1(.

وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد)2(.

وقد أثنى عليه جمع من األئمة في التفســير، فقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إنه آية 
في التفسير)3(.

وقال اإلمام الذهبي: مجاهد شيخ القراء، والمفسرين)4(.

* خصائص تفسير مجاهد: 

إن للتكوين الشــخصي، والمدرك العقلي أثرًا كبيرًا على المنهج العلمي، أضف 
إلى ذلك طبيعة المدرسة التي حصل منها التلقي، ومع اختالف المدارس واألشخاص 
تبرز العديد من المعالم في شخص هذا المفسر أو ذاك، ومن المعالم البارزة في تفسير 

مجاهد رحمه اهلل والتي أكسبته شخصية متميزة عن غيره من المفسرين ما يلي: 

أوالً: توسعه في باب النظر، واالجتهاد: 

وهذا مما جعل البعض يعده من أوائل من أدخل التفسير العقلي للقرآن العظيم)5(.

وقد أدى به سلوك هذا السبيل إلى تأويل آيات على غير ظاهر السياق؛ بل قد جاء 
في بعضها بما يستغرب، ويستنكر فمن ذلك: 

»فضائل الصحابة« ألحمد )958/2( 867.   )1(
»طبقات علـمـاء الحديث« )163/1(، و»التذكرة« )92/1(.   )2(

»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 103(.   )3(
»السير« )449/4(.   )4(

»القرآن العظيم هدايته وإعجازه« )ص: 197(.   )5(
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1 ـ تأويله للمسخ الواقع على اليهود: 

ومن التأويل الذي خالف فيه الظاهر من السياق، ولم يقل به غيره)1( ما روي عنه 
في تفسير قوله تعالى: ﴿ک ک گ گ گ﴾ ]البقرة: 65[، قال: ُمِسخت ُقلوبهم، 

ولم ُيمسخوا قردًة، وإنما هو مَثل ضربه اهلل لهم كمثل الحمار يحمل أسفارًا)2(.

قال ابن جرير بعد أن ساق هذا التأويل: وهذا القول الذي قاله مجاهد قوٌل لظاهر 
مــا دل عليــه كتاب اهلل مخالٌف، ثم ذكر أنه ال دليل عليــه، وختم بقوله: هذا مع خالف 
قــول مجاهد قوَل جميع الُحجة التي ال يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته ُمجمعًة 

عليه، وكفى دلياًل على فساد قوٍل إجماُعها على تخطئته)3(.

2 ـ تأويله لمعنى الـمـائدة المنزلة على عيسى: 

عند تأويله لقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ 
]الـمـائدة: 114[، قال رحمه اهلل: مثل ُضِرب، لم ينزل عليهم شيء)4(.

»تفسير القرطبي« )300/1(.   )1(
»تفســير الطبــري« )172/2( 1143، 1144، و»تفســير ابــن أبي حاتــم« )209/1( 677،    )2(
وأورده ابــن كثيــر عن ابن جرير، وابن أبــي حاتم عن مجاهد به )150/1(، وأورده الســيوطي 
فــي »الدر«، وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتــم )185/1(، وينظر: »فتح القدير« )96/1(، 

و»تفسير ابن عطية« )237/5(، و»تفسير البغوي« )79/2(.
»تفســير الطبــري« )173/2(، وقد أورد ابــن كثير قول مجاهد، وحكم بجودة إســناده وغرابة    )3(
معناه، وخالفه للظاهر من السياق. ينظر: »تفسير ابن كثير« )151/1(، وأورده ابن الجوزي في 
»تفسيره« واستبعده. ينظر: »زاد المسير« )95/1(، و»تفسير الـمـاوردي« )135/1(، و»تفسير 

ابن عطية« )253/1(، و»البحر المحيط« )246/1(.
= ،)225/3( كثيــر«  ابــن  »تفســير  وينظــر:   ،13019  )230/11( الطبــري«  »تفســير    )4( 
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وفي رواية قال: مائــدة عليها طعام، أَبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا، 
فأبوا أن تنزل عليهم)1(.

وقد صحح ابن كثير هذه الروايات عن مجاهد)2(.

فهذا المثال، قد خالف فيه الجمهور، وخالف الظاهر من النص القرآني)3(.

= و»تفسير ابن عطية« )237/5(، و»تفسير القرطبي« )238/6(، و»تفسير البغوي« )79/2(، 
و»البحر المحيط« )57/4(، والســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد 

.)237/3(
»تفســير الطبري« )133/7(، وقد عدل األســتاذ محمود شاكر الرواية الواردة في نسخته على    )1(
هــذا النحــو »مائدة عليها طعام، أتوا بها، حين عرض عليهم العــذاب إن كفروا، ألوان من طعام 
ينزل عليهم«، ثم علق عليها في الحاشــية بقوله في المطبوعــة: غيَّر هذه العبارة )يعني: الطابع( 
تغييرًا شاماًل مزياًل لمعناها، فكتب: مائدة عليها )وساق العبارة(. ثم قال محمود: وأثبتُّ ما في 

المخطوطة. ينظر: »تفسير الطبري« )228/11( 13009.
قلت: والصحيح ما في المطبوعة، ويشهد لصحة العبارة ما ورد في »تفسير ابن كثير« )225/3(،   
و»الــدر« )237/3(، ولعل األســتاذ اجتهد في قــراءة المخطوطة فلم يحالفــه الصواب، أو لم 
يتضح له المعنى ولم يتســق فــي ورود هذا األثر عن مجاهد، فغيَّر، ولــم يرجع لمصادر أخرى 
للتثبت من صحة العبارة! وجل من ال يخطئ، وينظر: »تفســير البغوي« )79/2(، و»تفسير ابن 

عطية« )237/5(، و»البحر المحيط« )57/4(، و»تفسير القرطبي« )238/6(.
»تفسير ابن كثير« )225/3(.   )2(

اعتــذر عنه ابن كثيــر بقوله: وقد يتقوى ذلك بأن خبر الـمـــائدة ال تعرفــه النصارى، وليس في    )3(
كتابهــم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعــي على نقله، وكان يكون موجودًا في 
كتابهــم متواتــرًا، وال أقل من اآلحاد، واهلل أعلــم، ولكن الذي عليه الجمهــور أنها نزلت، وهو 
الــذي اختاره ابــن جرير، قال: ألنــه تعالى أخبر بنزولهــا بقوله: ﴿ڤ ڤ﴾، قــال: ووعد اهلل 

ووعيده حق وصدق. ينظر: »تفسير ابن كثير« )225/2(.
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3 ـ تأويله لمعنى الورود على النار: 

وانفرد فيما يروى عنه في تفســير قوله جل وعال: ﴿ک ک گ گگ﴾ ]مريم: 
ى حظ كلِّ مؤمن من النَّار، ثم قرأ: ﴿ک ک گ گگ﴾)1(. 71[، فقال: الحمَّ

ولعله قال بهذا مستأنسًا بما روى أبو هريرة: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عــاد مريضًا من وعك بــه، فقال له النبي صلى اهلل عليه وســلم: »َأبِشــْر، فإنَّ اهلل تبارك 

وتعالى يقول: هي ناري أسلُِّطها على عبدي المؤمن؛ لتكوَن حظَّه من النار«)2(.

ى حظُّ المؤمِن من الناِر«)3(. وبما ورد في الحديث: »الُحمَّ

ثــم إن قوله هذا ال يلزم منه نفي ما ســواه، بل غاية ما يدل عليه التفســير بالمثال 
والالزم، واهلل أعلم.

4 ـ تأويله لمعنى قوله: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ    ڦ ڦ ڦ ﴾ ]البقرة: 260[: 

قال مجاهــد: ثم اجعلهن أجزاء على كل جبل، ثم ادعهن يأتينك ســعيًا، كذلك 
يحيي اهلل الموتى. هو مثل ضربه اهلل إلبراهيم)4(.

»تفســير الطبري« )111/16(، وأورده ابن كثير عن ابن جرير به )251/5(. وينظر: »تفســير    )1(
الـمـاوردي« )384/3(، و»تفسير ابن عطية« )49/11(، و»زاد المسير« )257/5(.

أخرجه أحمد في »مسنده« )440/2(، وابن أبي شيبة في »المصنف« )329/3( وابن ماجه في    )2(
»سننه« )1149/2( 3470، والحاكم في »مستدركه«، وصححه ووافقه الذهبي )345/1(.

أخرجه أحمد في »مسنده« )252/5، 264(، والبخاري في »تاريخه« )63/7(، والطبراني في    )3(
»الكبير« )110/8( 7468، والعقيلي فــي »الضعفاء« )448/3(. وقال في »مجمع الزوائد«: 

إسناده حسن )306/2(.
= »تفسير الطبري« )508/5( 6022، 6023.         )4(
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) ـ ما روي عنه في تأويل معنى اهتزاز العرش: 

زعــم جولدزيهر: أن مجاهدًا فســر )العرش( في حديث اهتــزاز العرش لموت 
ســعد بن معاذ، فقال: قال مجاهد: إن المراد به السريُر الذي ُحِمل عليه سعد إلى قبره، 

فقد اهتز من انفساخ الخشب من الحرارة)1(.

واعتمد في ذلك على ما رواه ابن ســعد في »طبقاته«، والحاكم في »مســتدركه« 
عــن مجاهد عن ابــن عمر، قال: »اهتزَّ العرُش لحبِّ لقاء اهلل ســعدًا«، قــال: إنما يعني 

السرير: قال إنما تفسخت أعواده)2(.

وعند الحاكم عن مجاهد عن ابن عمر بلفظ: »اهتزَّ لحبِّ لقاء اهلل العرُش، يعني: 
خت أعواُده«)3(. السرير، قال: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]يوسف: 100[، تفسَّ

فهــذه الروايــات قد توهم أن القائــل مجاهد، والحق أن هذا مــن قول ابن عمر، 
كمــا حقق ذلك ابن حجر فقال: وقد أنكر ابــن عمر ما أنكره البراء)4(، فقال: إن العرَش 

= وقد يعتذر عنه ـ رحمه اهلل بأن التمثيل قد يكون تصويريًا وقد يكون حقيقيًا، بمعنى: أن ضرب   
المثل قد يكون ببيان الحقيقة ذاتها، وقد يكون بمشهد يقربها للذهن، فلم ال يكون ذلك من هذا 

القبيل؟! واهلل أعلم.
»مذاهب التفسير« )130 ـ 131(.   )1(

»طبقات ابن سعد« )433/3(.   )2(
»مستدرك الحاكم« )206/3(، وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.   )3(

روى إنــكار البــراء، وقولــه: )إن المراد اهتــزاز الســرير( البخاريُّ في »صحيحــه« من حديث    )4(
جابر رضي اهلل عنه: ســمعت النبي صلى اهلل عليه وســلم يقول: »اهتز العرش لموت ســعد بن 
معــاذ«، فقــال رجل لجابــر: فإن البــراء يقول: اهتز الســرير، فقال: إنــه كان بين هذيــن الحيَّين 
ضغائن، سمعت النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول: »اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ«. 
 ينظــر: »صحيح البخــاري«، كتاب مناقب األنصار، باب مناقب ســعد بن معــاذ )227/4(، =
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ال يهتــزُّ ألحد، ثــم رجع عن ذلك، وجزم بأنه اهتز له عــرش الرحمن، أخرج ذلك ابن 
حبان من طريق مجاهد عنه.

والمراد باهتزاز العرش: استبشــاره وســروره بقدوم روحــه، يقال لكل من فرح 
بقدوم قادم عليه: اهتزَّ له.

ثــم قال: ووقع ذلك من حديث ابن عمر عنــد الحاكم بلفظ: »اهتزَّ العرُش فَرحًا 
له كما تأوله البراء بن عازب، فقال: اهتز العرش فرحًا بلقاء اهلل سعدًا حتى  به«، لكنه تأوَّ

تفسخت أعواده على عواتقنا، قال ابن عمر: يعني عرش سعد الذي حمل عليه)1(.

وليس ما يمنع أن يقع من العرش اهتزاز حقيقي، ويكون الزمه الفرح واالستبشار، 
وعلى كلٍّ فقد اتضح من هذا أن القول البن عمر، وليس من تفسير مجاهد، واهلل أعلم.

ثانيًا: الدقة في التفريق بين الكلـمـات المتشابهة: 

كان رحمه اهلل من أكثر التابعين دقة في اختيار الكلـمـــات لتفسير اآليات، وكان 

= و»أسد الغابة في معرفة الصحابة« )376/2(.
وقــد أخرج هــذا القول األخيــر البن عمَر الحربيُّ بســنده فــي »غريب الحديــث« )173/1(    )1(
مــن طريــق عطاء عن مجاهد عن ابن عمــر به، وعلق ابن حجر على هــذه الرواية بقوله: ورواية 
عطاء بــن الســائب عن مجاهد عن ابــن عمر، في حديث عطاء مقال؛ ألنــه ممن اختلط في آخر 
عمــره. ثم قال: ويعارض روايتــه أيضًا ما صححه الترمذي من حديث أنس قال: لـمـــا حملت 
جنازة ســعد بن معاذ قــال المنافقون: ما أخف جنازَتــه! فقال النبي صلى اهلل عليه وســلم: »إنَّ 
المالئكــَة كانت تحِمُلــه«، قال الحاكم: األحاديث التي تصرح باهتــزاز عرش الرحمن مخرجة 
فــي »الصحيحين«، وليــس لمعارضها في الصحيح ذكــر. ينظر: »الفتح« )124/7(، و»ســنن 
الترمذي« )690/5( كتاب المناقب، باب مناقب ســعد بن معــاذ، و»فضائل الصحابة« لإلمام 

أحمد )818/2(، و»المستدرك« )207/3(.
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ُينبه في بعض المواضع على الكلـمـات المتشابهة مع إيضاح الفروق المعنوية بينها.

فمن ذلك ما جاء عند قوله ســبحانه: ﴿ۉ ۉ ې﴾ ]البقرة: 57[، قال: 
ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي اهلل فيه يوم القيامة، لم يكن إال لهم)1(.

وعنــد قوله تعالى: ﴿ڇ ڍ ڍ﴾ ]آل عمران: 79[ قــال: )الربانيون( الفقهاء 
العلـمـاء، وهم فوق األحبار)2(.

ام بن  وعنــد قولــه تبــارك وتعالــى: ﴿ھ ھ ھ ﴾ ]االنشــقاق: 16[، عــن العوَّ
َحْوَشــب قال: قلت لمجاهد: الشفق، قال: ال تقل الشفق، إن الشفق من الشمس، لكن 

قل: حمرة األفق)3(.

وعنــد قوله تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ ﴾ ]الطارق: 12[، قال: الصدع: مثل الـمـــأزم، 
غير األودية، وغير الُجْرف)4(.

»تفسير الطبري« )90/2( 963. وينظر: »تفسير الـمـاوردي« )134/1(، و»تفسير ابن عطية«    )1(
.)227/1(

»تفســير الطبري« )541/6( 7312. وينظر: »تفســير الـمـــاوردي« )405/1(، و»تفسير ابن    )2(
عطيــة« )140/3(، و»زاد المســير« )413/1(، و»البحــر المحيــط« )506/2(، و»تفســير 

القرطبي« )79/4(.
»تفسير الطبري« )119/30(.   )3(

»تفســير الطبري« )149/30(، وينظر: »تفســير ابن عطية« )279/16(، و»تفســير القرطبي«    )4(
.)9/20(

ولمزيد من األمثلة يراجع »الطبري« اآلثار: 1501، 4164، 4282، )93/29(، )130/29(،   
.)292/30( ،)98/30( ،)237/29( ،)218/29( ،)217/29( ،)210/29(
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ثالثًا: تفسير بعض األلفاظ بما يخالف المعنى القريب: 

فكان يصرف بعض األلفاظ عن معناها القريب، ويؤولها تأوياًل بعيدًا عن المعنى 
الظاهر المتبادر من اللفظ.

ومــن أمثلة ذلك: ما جاء عنــه عند تأويل قوله ســبحانه: ﴿ڳ ڳ ڱڱ﴾ 
]األعراف: 8[، قال: الوزن: القضاء)1(.

ومنهــا ما ورد عنه في تأويل قوله جل وعــال: ﴿گ گ ڳ ﴾ ]األعراف: 27[ 
فسر اللباس بالتقوى)2(.

وعند قوله تعالى: ﴿ىئ ی ی ی ی﴾ ]الواقعة: 75[، قال: هو محكم 
القرآن)3(.

وعند قولــه ســبحانه: ﴿ی ی ی ی جئ حئ مئ﴾ ]الكهــف: 34[ قال: 
ذهب وفضة)4(.

»تفســير الطبــري« )309/12( 14328، وقــد انفــرد مجاهد بهــذا التفســير، ورده ابن جرير    )1(
)311/12(. وينظر: »تفسير الـمـاوردي« )201/2(، و»تفسير البغوي« )149/2(، و»تفسير 

القرطبي« )107/7(.
»تفســير الطبــري« )375/12( 14457، 14458، 14459، وانفرد رحمــه اهلل بهذا القول.    )2(
وينظــر: »تفســير الـمـــاوردي« )215/2(، و»زاد المســير« )184/3(، و»البحــر المحيــط« 

.)283/4(
»فضائــل القــرآن« البــن الضريــس )ص: 130(، و»تفســير الطبــري« )203/27(، وأورده    )3(

السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن نصر، وابن الضريس، عن مجاهد به )26/8(.
»تفســير الطبــري« )245/15(، ورواه البخاري معلقًا في كتاب التفســير )229/5(، ووصله    )4(
ابن حجر من رواية الفريابي. ينظر: »الفتح« )406/8(، و»زاد المســير« )141/5(، و»تفســير 

ابن عطية« )406/10(، و»تفسير البغوي« )162/3(.



102 تفسير التابعين

وعنــد تفســير قوله جــل وعــال: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ ]النجم: 1[ فســر النجــم بنجوم 
القرآن)1(.

وفي رواية: ﴿ٱ﴾ قال: القرآن إذا نزل)2(.

رابعًا: اهتمامه بالمبهمات: 

يعد رحمه اهلل من متقدمي التابعين في تتبع المبهم، والحرص على بيانه، والناظر 
في كتب التفسير، والمبهمات)3( يجد شاهَد ذلك.

وقد حرص على بيان نوع الُمبهم في مواضع كثيرة: 

فبيَّن نوع الشجرة في قوله: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]البقرة: 35[ بأنها التينة)4(.

وبيَّن المبهم في قوله ســبحانه: ﴿ژ ژ ڑڑ﴾ ]البقرة: 73[ بأنه الذي بين 
الكتفين)5(.

»تفسير الـمـاوردي« )389/5(، و»تفسير ابن عطية« )254/15(، و»زاد المسير« )63/8(،    )1(
وأورده الســيوطي فــي »الــدر«، وعــزاه إلى ســعيد بن منصــور، وابــن المنذر عــن مجاهد به 

.)642/7(
»تفســير الطبري« )40/27(، و»الفتح« )604/8(، و»تفســير ابن كثير« )417/7(، و»تفسير    )2(
الـمـاوردي« )389/5(، و»زاد المسير« )63/8(، و»تفسير ابن عطية« )254/15(، و»البحر 

المحيط« )214/8(، و»تفسير القرطبي« )55/17(.
رجعت إلى كتاب السيوطي »مفحمات األقران في مبهمات القرآن«، فوجدت أن مجاهدًا أكثر    )3(
مــن اهتــم بذلك حيث روي عنه أكثر من )71( قوالً، في حين كان عن قتادة )68( قوالً، ثم عن 

عكرمة )40( قوالً، وعن ابن جبير )25( قوالً، وعن الحسن )22( قوالً.
»مفحمات األقران« )ص: 12(.   )4(

المرجع السابق )ص: 14(.   )5(
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وبيَّــن نوع الطير الذي أخــذه إبراهيم في تأويله لقوله ســبحانه: ﴿ٿ ٹ ٹ 
ٹ﴾ ]البقرة: 260[، قال: إنه الديك، والطاووس، والغراب، والحمام)1(.

وحرص على بيان أسماء بعض من أبهموا: 

فعند قوله تبارك وتعالى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]آل عمران: 
86[ سمى مجاهد منهم الحارث بن سويد األنصاري)2(.

وعنــد تأويله لقوله عــز وجــل: ﴿ې ې ې ى ى ائ﴾ ]آل عمران: 
.)3( 156[، وقال: ذلك عبد اهلل بن أبيٍّ

* الرأي، التأويل، وأثرهما على المنهج العقدي عند مجاهد: 

وهذه المســألة فــي الحقيقة من أهــم القضايا التــي يجب العناية بهــا والوقوف 
عندها، وتحقيق أبرز ما يمكن أن يروى فيها.

مــن المعلوم أن مجاهدًا رحمه اهلل ممن تربى في مدرســة حبــر األمة وترجمان 
القرآن، وممن ُشــهد له بالســبق في تأويل القرآن بين التابعيــن، وكان يأمر بتدبر القرآن 
وفهمــه، ويحــث على تعلــم معانيه وما دلــت عليه ألفاظــه، وكان يرى أن الراســخين 
يعلمون المتشــابه منه، فقد أخرج ابن جرير عن طريق ابن أبي َنِجيح عن مجاهد، قال: 

﴿ۆ ۈ ۈ ﴾ يعلمون تأويله، ويقولون آمنا به)4(.

المرجع السابق )ص: 23(، ولمزيد من األمثلة تراجع الصفحات )17، 33، 38...(.   )1(
المرجع السابق )ص: 24(.   )2(

المرجع السابق )ص: 27(، ولمزيد من األمثلة ُتراجع الصفحات )21، 27، 39...(.   )3(
»تفســير الطبري« 6633 )203/6(، وينظر: »تأويل مشكل القرآن« )ص: 99(، و»تفسير ابن    )4(
عطية« )21/3(، و»البحر المحيط« )384/2(، و»زاد المسير« )354/1(، و»تفسير القرطبي« 

.)12/4(
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وأورد البخاري في »صحيحه« تعليقًا عن مجاهد في قوله: ﴿ڱ ڱ ں﴾ 
قــال: الحــالل والحــرام، ﴿ڻ ڻۀ﴾: يصــدق بعضها بعضــًا، كقولــه تعالى: 

﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾، وكقولــه جل ذكــره: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ﴾، وكقولــه: ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾، ثم قال: ﴿ۆ ۈ 

ۈ﴾ يعلمون تأويله و﴿ٴۇ ۋ ۋ﴾)1(.

إضافــة إلى هذا كلــه كان رحمه اهلل يرى أن الرأي الحســن في القرآن من أفضل 
العبادة)2(، فأمضى وقته، واستفرغ جهده في مدارسة كتاب اهلل، وتفهم معانيه، والكشف 
عــن دالالته ومراميه، فكان من المكثرين في تفســير القرآن، بل عّده ابن خلدون)3( من 

أكثر تالميذ ابن عباس تحررًا وتوسعًا في التفسير.

ولـمـــا ســافر إلــى العراق، واســتقر فــي الكوفــة، كان من أســهلهم فــي الرأي 
والقياس)4(.

ولقد كان لتعلمه في المدرسة المكية األثُر الواضح في ُبعده عن كثير من األهواء 
والبــدع، بل كان رحمه اهلل يقول: ما أدري أيُّ النعمتين أعظم، أن هداني لإلســالم، أو 

عافاني من هذه األهواء؟)5(.

»صحيح البخاري« كتاب التفسير، باب: ﴿ڱ ڱ ں﴾ )165/5(. وقد وصل ابن حجر    )1(
هذا المعلق في »التغليق« )190/4(، وفي »الفتح« )209/8(، من رواية عبد بن حميد، وينظر: 

»إيضاح الوقف« البن األنباري )565/2(، و»المكتفى في الوقف واالبتدا« )ص: 196(.
»اإليمان« البن أبي شيبة )ص: 16(، و»تأويل مختلف الحديث« البن قتيبة )ص: 74(.   )2(

عن »دراسات في القرآن« ألحمد خليل )ص: 112(.   )3(
»تأويل مختلف الحديث« )ص: 74(.   )4(

»السير« )455/4(.   )5(
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م)1(. فض، والقَدر، والتجهُّ يقول الذهبي معلقًا على قوله: )األهواء(: مثل الرَّ

واتضح هذا المنهج في تفســيره أكثر حيث حمل بشــدة على المرجئة والقدرية 
بخاصة، وعلى سائر أهل األهواء بعامة.

والذي تبين من خالل مراجعة »تفســيره« ســالمُته من مخالفة أصول أهل السنة 
والجماعة في اعتقادهم، وُبعُده عن كثير من األهواء والبدع المنتشرة في ذلك الوقت.

فســلم من بدعــة اإلرجاء، فكان يقــول: إن اإليمان يزيد وينقــص)2(، وإنه قول، 
وعمل)3(.

ومما اشــتهر من تفســيره ما ورد عنه عند تأويله لقوله سبحانه: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ﴾ ]البقــرة: 30[، قــال: علم من إبليس المعصيَة، وخلقه لهــا)4(. وفي رواية أخرى: 
وعلــم من آدم الطاعــة، وخلقه لها)5(، وهذا منه ردٌّ على القدرية القائلين: إن كل شــيء 

خلق بقدر إال المعاصي.

بل إنه استشعر خطر االنحراف العقدي على األمة، فكان يحذر من هذه األهواء 

»السير« )455/4(.   )1(
رواه عبد اهلل ابن اإلمام أحمد في »السنة« )ص: 83(، والاللكائي في »شرح أصول اعتقاد أهل    )2(

السنة والجماعة« )951/5( 1727.
المرجع السابق )952/5( 1728.   )3(

»تفســير الطبري« )477/1 ـ 479( 628 ـ 637، و»تفســير ابن أبي حاتم« )114/1( 338،    )4(
و»شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة« )546/3( 959، و»زاد المســير« )16/1(، و»البحــر 

المحيط« )145/1(.
»تفسير الطبري« )478/1( 636.   )5(
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أشد التحذير، ويقول عن هؤالء المبتدعة: يبدؤون فيكم مرجئة، ثم يكونون قَدرية، ثم 
يصيرون مجوسًا)1(.

وفي جانب آيات الوعيد، والتهديد لزم منهج أهل السنة: 

من ذلك ما ورد عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾ ]آل عمــران: 97[، عــن منصور عن مجاهد قال: 

سألته ما هذا الكفر؟ قال: من كفر باهلل واليوم اآلخر)2(.

ه برًا، وال تركه مأثمًا)3(. وفي رواية: من كفر بالحج فلم ير حجَّ

ولورعه وحرصه على ســالمة معتقده بقي شــهرًا كاماًل يريد أن يسأل ابن عباس 
عن مســألة من مســائل الوعيد فيقول: سألت ابن عباس شــهرًا عن رجل يصوم النهار، 

ويقوم الليل، وال يحضر جمعة، وال جماعة؟ قال: هو من أهل النار)4(.

ولو لم يسلم من هذه األهواء لـمـــا بقي هذه المدة ينتظر الجواب من ابن عباس 
رضي اهلل عنهما.

»شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )988/5( 1803.   )1(
»تفســير الثوري« )ص: 37(، و»تفســير الطبري« )49/7( 7513، 7514، و»تفســير ابن أبي    )2(
حاتــم« )427( 1033، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابــن جرير وعبد بن حميد، به 

.)277/2(
أخرجـه الشـافعي مـن طريـق ابـن جريـج عـن مجاهـد بنحـوه )112/1(، والطبـري مـن طريـق    )3(
عبـد اهلل بـن مسـلم عـن مجاهـد بـه )48/7( 7509، والبيهقـي فـي »السـنن« من طريـق ابن أبي 
نجيـح عـن مجاهـد بـه )324/4(، وينظـر: »تفسـير البغـوي« )330/1(، و»تفسـير ابـن عطيـة« 

)175/3(، و»البحـر المحيـط« )12/3(، و»زاد المسـير« )428/1(.
»شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )1456/8( 2808.   )4(
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ى ذلك إلى مخالفة شيخه)1( في مسألة توبة القاتل المتعمد، فقد روى ابن  بل تعدَّ
جرير عن الحكم عن ســعيد بن جبير قال: ســألت ابن عباس عن قوله: ﴿گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]النســاء: 93[، قال: إن الرجل إذا عرف اإلســالم، 
وشــرائع اإلســالم، ثم قتل مؤمنًا متعمــدًا، فجزاؤه جهنــم، وال توبة له، قــال الحكم: 

فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: إال من ندم)2(.

ومن خالل ما سلف يتبين أن مجاهدًا رحمه اهلل وإن ُوِجَد عنده شيء من التأويل 
الــذي حاد فيه عن الجادة، وخالف الصواب، فهو من أهل الســنة والجماعة، يدور في 
فلكهــم، وينهــج طريقهم، وما وقع فيه من المخالفة في مســألة الرؤيــة)3( وغيرها فمن 
طبيعــة النقص البشــري، فال يحكــم عليه من خاللــه؛ إذ ليس ذلك بمنهــج له، بل هو 

عارض عرض في مسائل مخصوصة، واهلل أعلم.

وال بد بعد هذا من عرض ألبرز المسائل المنتقدة في التفسير المروي عن مجاهد 
عند أهل السنة والجماعة، دون ما نسبه إليه أهل األهواء المخالفون)4(؛ إذ ال عبرة بهم، 

وال وزن لمروياتهم.

أكثــر المروي عــن ابن عباس هو قوله بعدم قبــول توبة القاتل العمد. ينظر »تفســير ابن جرير«    )1(
اآلثار 10187، 10188، 10189، 10190، 10191، 10192، 10193، 10194... إلى 

10204 )62/9 ـ 67(. و»سنن أبي داود« 4275 )105/4(.
»تفســير الطبري« )62/9( 10187، و»تفسير الـمـــاوردي« )520/1(، و»تفسير ابن عطية«    )2(
)215/4(، و»تفســير البغــوي« )465/1(، و»البحــر المحيــط« )326/3(، و»زاد المســير« 

)167/2(، و»تفسير القرطبي« )214/5(.
سيأتي تفصيل على هذه المسألة بعد ورقات إن شاء اهلل.   )3(

من مثل الربيع بن حبيب الفراهيدي اإلباضي في »مسنده« )27/3، 33، 34، 35، 36، 43(،    )4(
وكذا ما يرويه عبد الجبار المعتزلي في »المغني« )212/4 ـ 216(، وغيرهم.
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فمن ذلك: 

1ـ  ما جاء عنه عند تفسير قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾ ]البقرة: 115[ من 
طريق النضر عنه قال: ﴿ڱ ڱ ڱڱ﴾: قبلة اهلل)1(.

وقــد أورد ابــن خزيمة هذه اآلية)2( على أنها إثبات صفــة الوجه هلل تعالى، وتبعه 
به شــيخ اإلسالم ابن تيمية بكالم  على ذلك البيهقي في »األســماء والصفات«)3(، وتعقَّ

مهم وطويل.

ونظــرًا ألهمية واحتياج هذا الموضع وغيره مما قد يقع اللبس فيه إلى الكشــف 
والبيــان، وإزالة االلتباس لـمـــا قد يعلق بأذهان بعض الناس، أســوق كالمه رحمه اهلل 

بطوله حيث يقول: 

هــذه اآليــة أدخلها في آيات الصفــات طوائُف مــن المثبِتة والنفــاة، حتى عّدها 
أولئــك كابن خزيمة مما يقــرر إثبات الصفة، وجعل النافية تفســيَرها بغير الصفة حجًة 

لهم في موارد النزاع.

ولهذا لـمـــا اجتمعنا فــي المجلس المعقود)4(، وكنت قــد قلت: أمهلت كل من 

أخرجه الطبري في »تفســيره« من طريــق النضر، عن مجاهد بــه )536/2( 1848، والبيهقي    )1(
في »األســماء والصفــات«، باب ما جاء في إثبات الوجه، وســاق الرواية مــن طريق النضر عن 
مجاهد: ﴿ڱ ڱ ڱڱ﴾: قبلة اهلل، أينما كنت في شرق أو غرب فال توجهن إال إليها )35/2(، 
وأخرجها البيهقي أيضًا في »السنن الكبرى«، بسنده من طريق النضر عن مجاهد، باللفظ السابق 
)13/2(، وينظر: »تفســير الـمـــاوردي« )177/1(، و»تفســير البغوي« )108/1(، و»البحر 

المحيط« )361/1(، و»زاد المسير« )135/1(.
في كتاب التوحيد، باب ذكر إثبات وجه اهلل )25/1(.   )2(

»األسماء والصفات« للبيهقي )35/2(.   )3(
أي المجلس الذي عقد له في المناظرة حول »الواسطية«.   )4(
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خالفني ثالث سنين، إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئًا مما ذكرته كانت له 
الحجة، وفعل، وفعلت، وجعل المعارضون يفتشون الكتب، فظفروا بما ذكره البيهقي 

في كتاب »األســماء والصفــات« في قوله تعالــى: ﴿گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱڱ﴾، فإنه ذكر عن مجاهد، والشافعي أن المراد: قبلة اهلل.

فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني: قد أحضرت نقاًل عن السلف بالتأويل.

فوقــع فــي قلبي ما أعــد، فقلت: لعلك قــد ذكرت ما روي عــن مجاهد في قوله 
تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾؟

قال: نعم.

قلت: المراد بها: قبلة اهلل.

لها مجاهد والشافعي)1( وهما من السلف. فقال: قد تأوَّ

قلت: هذه اآلية ليســت من آيات الصفات أصــاًل، وال تندرج في عموم قول من 
يقول: ال تؤول آيات الصفات.

قال: أليس فيها ذكر الوجه؟!فلـمـــا قلت: المراد بها: قبلة اهلل. قال: أليست هذه 
من آيات الصفات؟

قلت: ال، ليســت من موارد النزاع، فإني إنما أســلم أن المراد بالوجه هنا القبلة، 
فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب، وهذا كثير مشهور، فالوجه هو الجهة، وهو الوجه: 

يها، فقولــه تعالى: ﴿ڤ ڤ  كمــا في قوله تعالــى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤڦ﴾؛ أي: متولِّ
ڤڦ ﴾ كقوله: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾، كال اآليتين في اللفظ والمعنى متقاربتان، 

»أحكام القرآن« للشافعي )64/1(، و»األسماء والصفات« للبيهقي )35/2(.   )1(
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وكالهما في شأن القبلة، والوجه والجهة، هو الذي ذكر في اآليتين أنَّا نوليه: نستقبله.

ثم قــال: قلت: والســياق يــدل عليــه؛ ألنــه قــال: ﴿ڳ ڳ﴾، و)أين( من 
الظروف، و)ُتَولُّوا(؛ أي: تســتقبلوا، فالمعنى: أيَّ موضٍع استقبلُتموه فهنالك وجُه اهلل، 
فقد جعل وجه اهلل في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله: ﴿گ گ ڳڳ ﴾ وهي 

الجهات كلها، كما في اآليــة األخرى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ﴾، فأخبر أن الجهات له، فدل على أن اإلضافة إضافة تخصيص، وتشــريف، 

كأنه قال: جهة اهلل، وقبلة اهلل.

ولكن من الناس من ُيســلِّم أن المراد بذلك جهة اهلل؛ أي: قبلة اهلل، ولكن يقول: 
هذه اآلية تدل على الصفة، وعلى أن العبد يســتقبل ربَّه كما جاء في الحديث: »إذا قام 
أحُدكــم إلى الصالة فإنَّ اهللَ ِقَبَل وجِهه«، وكما في قولــه: »ال يزاُل اهلل مقباًِل على عبِده 
بوجهــه ما دام مقباًِل عليه، فإذا انصــرَف صرَف وجَهه عنه«، ويقول: إنَّ اآلية دلت على 

المعنيين. فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه.

ثــم ختم بقوله رحمه اهلل ـ: والغرُض أنــه إذا قيل: )فثم قبلة اهلل( لم يكن هذا من 
فات، وال هو مما يســتدلُّ به  التأويــل المتنازع فيه الذي ينكــره منكرو تأويل آيات الصِّ
عليهم المثبِتة، فإن هذا المعنى صحيٌح في نفسه، واآلية دالة عليه، وإن كانت دالة على 

ثبوت صفة فذاك شيء آخر.

ويبقى داللة قولهم: ﴿ڱ ڱ ڱڱ﴾ على )فثم قبلة اهلل( هل هو من باب تسمية 
القبلــة وجهًا باعتبار أن الوجــه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من اســتقبل وجه اهلل فقد 

استقبل قبلة اهلل؟ فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها)1(.

»مجموع الفتاوى« )15/6 ـ 17(.   )1(
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2 ـ ومما أخذ عليه تفســيره للمقام المحمود في قوله تعالى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ﴾ ]اإلســراء: 79[، فقد روى ابن جرير في »تفســيره« مــن طريق ليث عن مجاهد 

عند قوله تعالى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾، قال: ُيجلسه معه على عرشه)1(.

وقــد اعتذر ابــن جرير بعد إيــراده للقول الراجح الموافق لـمـــا صــحَّ عن النبي 
ا ُروي عن مجاهد عن طريق الليث بقوله: فإن ما قاله مجاهد  صلى اهلل عليه وســلم عمَّ
من أن اهلل ُيقِعُد محمدًا صلى اهلل عليه وسلم على عرشه قوٌل غير مدفوع صحته ال من 
جهة خبر، وال نظر؛ وذلك ألنه ال خبر عن رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم، وال عن 

أحد من أصحابه، وال عن التابعين بإحالة ذلك)2(.

وأورد أبو بكر الخالل في كتاب »الســنة« عددًا من األســانيد المروية من طريق 
الليث عن مجاهد بهذا التفســير)3(، ورجــح هذا القول، وأيده، وأتبع ذلك بكالم بعض 
وه َجْهمّيًا، أو  ه، وذكر أنهم عدُّ أهل العلم الذين طعنوا فيمن لم يقل بهذا التفســير أو ردَّ

»تفســير الطبري« )145/15(، وأخرجه أبو عمرو الداني في »المكتفى في الوقف« من طريق    )1(
الليــث عن مجاهد بنحــوه )ص: 363(، وأورده ابن حجر في »الفتــح« )400/8(، وعزاه إلى 
عبد بن حميد عن مجاهد بنحوه، والســيوطي في »الــدر« )328/5(، وعزاه إلى ابن جرير عن 
مجاهد به، و»تفســير الـمـــاوردي« )265/3(، و»تفســير ابــن عطيــة« )336/10(، و»البحر 

المحيط« )72/6(، و»تفسير القرطبي« )201/10(.
»تفســير الطبري« )147/15(، واستحســن هذا القول ابــن تيمية. ينظر: »مجمــوع الفتاوى«    )2(

.)374/4(
ينظر: »السنة« ألبي بكر الخالل، اآلثار ذوات األرقام: 239، 241، 242، 243، 244، 246،    )3(
 ،287 ،286 ،282 ،279 ،278 ،277 ،275 ،267 ،266 ،254 ،253 ،252 ،248 ،247

.310 ،304 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298 ،290 ،288
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كافــرًا، أو زنديقًا)1(، وأمروا بهجره)2(، بل حكــم بعضهم بقتله)3(، ثم أيد ذلك بمنامات 
ذكــر أن أصحابها رَأوا النبي صلى اهلل عليه وســلم في المنــام، وأخبرهم أن اهلل يقعده 

على العرش)4(.

وقد أنكر هذا القوَل جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البر حيث قال: ومجاهد 
وإن كان أحــد المقدميــن فــي العلم بتأويل القــرآن، فإن له قولين في تأويــل آيتين هما 
مهجوران عند العلـمـــاء، مرغوب عنهما، فذكر تأويله للمقام المحمود، ثم عقب عليه 
بقوله: وهــذا قول ُمخالف للجماعة من الصحابة، ومن بعدهم، فالذي عليه العلـمـــاء 

في تأويل هذه اآلية أن المقام المحمود، الشفاعة)5(.

وتبعه على ذلك القرطبي)6(.

وقال الواحدي: وهذا قول َرْذٌل موحش فظيع، ونص الكتاب ينادي بفســاد هذا 
التفسير، ثم ذكر أدلته على ذلك)7(.

والــذي يظهر أن المروي عن مجاهد غير معتبــر؛ إذ قد جاء من طريق الليث بن 
أبي ُسليم، وهو ضعيف)8(.

المرجع الســابق، وينظر اآلثار ذوات األرقــام: 243، 244، 246، 247، 250، 253، 254،    )1(
.305 ،285 ،284 ،279 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269

المرجع السابق، اآلثار ذوات األرقام: 266، 269، 271، 272، 274، 276، 283، 314.   )2(
المرجع السابق، اآلثار ذوات األرقام: 254، 273.   )3(

المرجع السابق، أثر رقم: 256، 257.   )4(
»التمهيد« )157/7(.   )5(

»تفسير القرطبي« )201/10(.   )6(
»تفسير القاسمي« )270/10(.   )7(

= قال ابن حجر: صدوق اختلط جدًا، ولم يتميز حديثه فترك. »التقريب« )ص: 464(.    )8(
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ثــم هو معــارض بروايات أصح منــه، فيها التصريح بأن مجاهــدًا يرى أن المراد 
بالمقــام المحمود: هو شــفاعة محمد صلى اهلل عليه وســلم يوم القيامــة. خرجها ابن 

جرير، وغيره عن طريق ابن أبي نجيح)1(.

قال األلباني: هو الثابت عن مجاهد نفســه من طريقيــن عنه عند ابن جرير، وأما 
روايــة الجلوس على العرش فليس لهــا طريق معتبر؛ ألنها من رواية الليث، وعطاء بن 
القتات)3(،..................................................   الســائب)2(، وأبي يحيى 

ــن الليث، وال يبلغ  = وقال الذهبي بعد أن ســاق أقوال أهل العلم فيه: قلت: بعض األئمة ُيحسِّ  
حديثه مرتبة الحســن، بل عداده فــي مرتبة الضعيف المقارب، فيروى في الشــواهد واالعتبار، 
وفي الرغائب والفضائل، أما الواجبات فال. »الســير« )184/6(، وينظر: »الضعفاء« للنســائي 
)ص: 209(، و»الكواكــب النيــرات« )ص: 493(، و»الضعفــاء« البــن الجــوزي )29/3(، 

واة باالختالط« )ص: 295(. و»نهاية االغتباط بمن رمي من الرُّ
قلت: وإذا ثبت هذا الرأي ـ أي: ضعف الليث ـ فال يســوغ األخذ عنه في هذه الرواية، ال ســيما   

وقد روي ما ُيخالفها مما هو أصح منها.
»تفســير الطبري« )144/15(، وأورده ابن كثير في »تفسيره« من رواية ابن جرير )101/5(،    )1(

وابن الجوزي في »تفسيره« )76/5(.
من رواية شريك عن عطاء عن مجاهد. ينظر: »السنة« ألبي بكر الخالل )األثر: 294، 297(.   )2(

وعطاء بن السائب، أبو محمد الثقفي، صدوق اختلط. »التقريب« )ص: 391(.  
وقال ابن معين: حديثه ضعيف إال ما كان عن شــعبة وســفيان. »تاريــخ ابن معين« )403/2(،   
وينظر: »الضعفاء« للعقيلي )398/3(، و»لســان الميزان« )305/7(، و»شرح علل الترمذي« 

)ص: 308(، و»الكواكب النيرات« )ص: 319(.
من رواية شــريك قال: حدثنا أبو يحيى القتَّات عن مجاهد به. ينظر: »السنة« ألبي بكر الخالل    )3(
)األثــر: 296(، وأبو يحيى القتَّات لين الحديــث، و»التقريب« )ص: 684(، وقد ضعفه أحمد 
وابن معيــن. ينظر: »االســتغناء« )1000/2(، و»الكنــى« للدوالبــي )165/2(، و»الميزان« 

.)586/4(
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وجابر بن يزيد)1(، واألوالن مختلطان، واآلخران ضعيفان، بل األخير متروك متهم)2(.

هـو  المحمـود  المقـام  إن  قولـه:  مـن  مجاهـد  عـن  المـروي  أن  يتضـح  وبهـذا 
الشـفاعة أولـى القوليـن بالصـواب، وهو الموافق لـمــا صـح به الخبر)3( عن رسـول اهلل 
صلـى اهلل عليـه وسـلم مـن حديـث أبي هريـرة رضـي اهلل عنه قـال: عن النبـي صلى اهلل 

عليـه وسـلم ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾: »هـي الشـفاعة«)4(.

3 ـ ومما أبعد فيه النجعة، وخالف أهل السنة، وأتى فيه بما يستغرب ويستنكر ما 
ورد عنه في تفسير آية الرؤية حيث أّولها تأوياًل خالف فيه مذهب أهل السنة والجماعة 

من الصحابة، ومن بعدهم.

فقــد روى ابــن جريــر عنه فــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
 ٺ ﴾ ]القيامــة: 22، 23[، قــال: تنتظــر الثــواب)5(،...................................... 

مــن رواية شــريك، قال: حدثنــا جابر بن يزيد، عــن مجاهد به. ينظر: »الســنة« )أثــر: 297(،    )1(
وجابر بــن يزيد بن الحارث الُجْعفي ضعيف رافضــي، قال البخاري: متروك، »التقريب« )ص: 
137(، و»الضعفــاء الصغيــر« )ص: 28(، و»المغني في الضعفــاء« )126/1(، و»الكامل في 
الضعفــاء« )537/2(، و»الضعفــاء والمتروكيــن« للدارقطنــي )ص: 168(، و»المجروحين« 

.)208/1(
»مختصر العلو للعلي الغفار« )ص: 17(، وينظر: »تفسير القاسمي« )273/10(.   )2(

حســنه الترمذي في »الســنن«، كتاب التفســير، باب تفسير سورة اإلســراء )303/5( 3137،    )3(
وصححه ابن جرير في »تفسيره« )145/15(.

أخرجه أحمد في »مســنده« )444/2، 478(، والترمذي في »سننه« )303/5(، والطبري في    )4(
»تفسيره« )145/15(، والبيهقي في »دالئل النبوة« )484/5(.

أخرجــه ابــن جرير مــن طريــق منصور بــن المعتمر، عــن مجاهد بــه، بثالثــة أســانيد. ينظر:    )5(
 »تفســير الطبــري« )192/29(، وأورده ابــن حجر فــي »الفتح«، وعزاه إلــى عبد بن حميد، =
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ال يراه من خلقه شيء)1(.

وفي رواية أنه سئل فقيل له: إن ناسًا يقولون: إنه ُيرى، قال: َيرى وال يراه شيء)2(.

وقد أورد ابن كثير هذا القول، ثم عقب عليه بقوله: وقد أبعد النُّجعة، وأبطل فيما 
ذهــب إليه، وأين هو من قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]المطففين: 15[؟ قال 

الشافعي رحمه اهلل ـ: ما َحَجب الفجار إال وقد علم أن األبرار يرونه عز وجل)3(.

وقــد ثبتت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار اآلخرة من طرق متواترة عند 
أئمة الحديث، ال يمكن دفعها، وال تأويلها: 

منها: ما أخرجه البخاري في »صحيحه« عن جرير بن عبد اهلل قال: كنا جلوســًا 
عند النبي صلى اهلل عليه وســلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: »إنكم َســتَرْون ربَّكم 

كما تروَن هذا القمَر ال تضامون في رؤيتِه« الحديَث)4(.

وفي رواية عند البخاري عن جرير قال: قال النبي صلى اهلل عليه وســلم: »إنَّكم 
سترون ربَّكم عيانًا«)5(.

ومنها: ما روى مسلم في »صحيحه« عن صهيب، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم 

= وصححــه )425/13(، وأورده الســيوطي فــي »الدر«، وعــزاه إلى ابن جريــر )360/8(، 
وينظر: »تفسير الـمـاوردي« )156/6(، و»تفسير القرطبي« )70/19(.

وهذه الزيادة أخرجها ابن جرير من طريق منصور، عن مجاهد به )192/29(.   )1(
وهذه الرواية أخرجها ابن جرير من طريق منصور أيضًا عن مجاهد به )193/29(.   )2(

»تفسير ابن كثير« )305/8(.   )3(
المرجع السابق )304/8(.   )4(

»صحيح البخاري«، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعالى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾. ينظر:    )5(
»الفتح« )179/8(.
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قــال: »إِذا دخل أهُل الجنِة الجنَة، قال: يقول اهلل تبارك وتعالى: تريدون شــيئا أزيُدكم؟ 
نا مــن النَّار؟ قال: فيكشــُف  فيقولــون: ألــم تبيِّــض ُوُجوَهنا؟ ألــم تدِخْلنا الجنــَة وتنجِّ

.)1(» الحجاَب، فما ُأعُطوا شيئًا أحبَّ إليهم من النظر إلى ربِّهم عزَّ وجلَّ

وبســنده أيضًا عــن صهيــب، وزاد: ثم تال هــذه اآليــة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻپ﴾ ]يونس: 26[)2(.

قــال ابن عبد البــر في تعليقه على هــذا الحديث: واآلثار في هــذا المعنى كثيرة 
جدًا.

فــإن قيل: فقد روى ســفيان الثوري، عــن منصور، عن مجاهد فــي قول اهلل عز 
وجل: ﴿پ ڀ ڀ ﴾ قال: حســنة، ﴿ڀ ٺ ٺ ﴾ قال: تنتظــر الثواب، ذكره وكيع، 

وغيره عن سفيان.

فالجـواب: قـول مجاهـٍد هـذا مـردوٌد بالسـنة الثابتـة عـن النبـي صلـى اهلل عليـه 
وسـلم، وأقاويـل الصحابـة، وجمهـور السـلف، وهـو قـوٌل عنـد أهـل السـنة مهجـور، 
والـذي عليـه جماعتهـم مـا ثبـت فـي ذلك عـن نبيهـم صلى اهلل عليـه وسـلم، وليس من 
العلـمــاء أحـد إال وهـو يؤخـذ مـن قولـه ويتـرك إال رسـوَل اهلل صلـى اهلل عليـه وسـلم، 
ومجاهـد وإن كان أحـد المقدميـن فـي العلـم بتأويـل القرآن فـإن قوله هـذا مهجور غير 

مرغـوب فيه عنـد العلـمــاء)3(.

المرجع السابق )179/8(.   )1(
»صحيح مســلم«، كتاب اإليمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم ســبحانه وتعالى    )2(

.)163/1(
»التمهيد« )157/7(.   )3(
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وقد اعتذر له ابن حزم بعدم بلوغ الخبر إليه)1(، واهلل أعلم.

ومما ورد عنه في مســألة الرؤية: تفســيره لقولــه تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻپ﴾ ]يونس: 26[: 

فقــد روى ابــن جرير من طريــق ابن أبــي َنِجيح عن مجاهــد: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ﴾ مثلها حسنى، ﴿ٻپ﴾: مغفرة ورضوان)2(.

وهذه الرواية جاءت من طريق ابن أبي نجيح، وابن أبي نجيح وإن كان من األئمة 
الثقات كما قال الذهبي)3( إال أنه كان يرى االعتزال، كما قاله ابن المديني)4(.

بل قال أحمد: أفسدوه بَأَخرة، وكان جاَلَس عمَرو بن ُعَبيد)5(.

عاة)6(. وقال القطَّان: كان ابن أبي َنجيح من رؤوس الدُّ

قلــت: فال ُيعتد بالرواية عنه في هذا الباب؛ ألنه داعية لبدعته، وهذا مما يؤيدها، 

»الفصل في الملل« )2/3(.   )1(
»تفســير الطبري« )70/15( 17640، و»تفســير مجاهــد« )ص: 293(، وأورد البخاري في    )2(
»صحيحه« هذه الرواية معلقة عن مجاهد، في كتاب التفســير، تفســير سورة يونس )211/5(، 
وأشــار ابــن حجر في »الفتــح« )347/8( إلى وصلها مــن طريق الفريابــي وعبد بن حميد من 
طريق ابن أبي نجيح، وأوردها السيوطي في »الدر« وعزاها إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن 
جرير، وابن أبي حاتم عن مجاهد به )359/4(، و»تفســير الـمـــاوردي« )433/2(، و»تفسير 
البغــوي« )351/2(، و»البحــر المحيــط« )146/5(، و»زاد المســير« )25/4(، و»تفســير 

القرطبي« )211/8(.
»الميزان« )515/2(.   )3(

»السير« )125/6(.   )4(
»تهذيب التهذيب« )54/6(، و»التاريخ« البن معين )74/3(.   )5(

»الميزان« )515/2(.   )6(
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فالــذي يظهــر أن هذه الرواية ال تصح عن مجاهد، وقــد صح عن المصطفى صلى اهلل 
عليه وسلم تفسيُر الزيادة بالنظر إلى اهلل تعالى)1(.

وقال ابن الجوزي: روي تفســير )الزيادة( بالنظر إلــى وجه اهلل الكريم، عن أبي 
بكر، وأبي موسى األشعري، وحذيفة، وابن عباس، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، وابن 

ي، ومقاتل)2(. دِّ أبي ليلى، والسُّ

وزاد ابــن كثيــر)3(: عطاء، وابن المســيب، والحســن، وغيرهم، وذكــر أن منهم 
مجاهــدًا رحمــه اهلل ولعله اعتمد مــا روي عنه من طريق حماد بن ســلمة عن ليث عن 
مجاهد ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾، قال: الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى الرب)4(.

.)5( وفي سند هذه الرواية الليث بن أبي ُسليم، وهو ضعيف، مرَّ

* أثر مجاهد في علوم القرآن: 

اهتم رحمه اهلل بكل علم يخدم القرآن، أو يستند إليه؛ ولذا نجد األثر البيِّن له في 

كمــا رواه ابن أبي عاصم في »الســنة« في باب: في الزيادة بعد ذكر الحســنى، فســاق الحديث    )1(
بســنده عن صهيب أن رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم قال في هذه اآلية: »إذا دخل أهل الجنة 
الجنــة...« الحديث، وقال في ختام الرواية: »فما شــيء أعطوه أحــب إليهم من النظر إليه وهي 

الزيادة«.
وينظر »السنة« )205(، وأخرج الحديث أيضًا مسلم في »صحيحه« بلفظ مقارب كما مّر، وأبو   
عوانة في »مستخرجه« )156/1(، وابن ماجه في »سننه« )67/1( 187، وأحمد في »مسنده« 

)332/4، 333(، واآلجري في »الشريعة« )261(.
»زاد المسير« )25/4(.   )2(

»تفسير ابن كثير« )198/4(.   )3(
أوردها الاللكائي في »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )463/3( 797.   )4(

وسيأتي لذلك مزيد بسط في مبحث منهج التابعين في آيات االعتقاد )197/2(.   )5(
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كثير من علوم القرآن، وليس ذلك بمستغرب عليه فهو القائل عن نفسه: استفرغ علمي 
القرآن)1(، فقد اســتفرغ جهده، وبذل وسعه لخدمة القرآن، وعلمه، فتعرض للعديد من 

أنواع علومه.

وإليضاح أثره في هذا الجانب أعرُض لنماذَج من أهم أقواله فيه: 

أوالً: معرفة أول ما نزل من القرآن: 

اهتــم رحمــه اهلل بهذا النوع من علــوم القرآن، فتكلم في أول مــا نزل من القرآن 
عمومــًا وخصوصًا، فأوضح أول ما نزل منه بمكة، وأول ما نزل بالمدينة، وآخر ما نزل 
بهما، بل وأوضح أول اآليات نزوالً في بعض الســور، فعنه قال: أول ما نزل من القرآن 

﴿چ چ چ﴾، و﴿ڈژ ژ﴾)2(.

بــل ورد عنــه تحديــُد آِخــِر ما نــزل في مكــة من القــرآن حيث قــال: هي ﴿ڭ 
ۇ﴾)3(.

وجاء عنه القول بأن أول ما نزل في المدينة: سورة البقرة)4(.

وعنه قال: أول ما نزل من براءة: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴾، قال: 
فهم نصره، ويوطِّنهم لغزوة تبوك)5(. يعرِّ

»المعرفة والتاريخ« )712/1(.   )1(
»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص: 220(، و»أنساب األشراف« للبالذري )108/1(.   )2(

»البرهان« )194/1(.   )3(
»زاد المسير« )20/1(.   )4(

»تفســير الطبري« )270/14( 16759، وأورده الســيوطي في »اإلتقان«، وعزاه إلى الفريابي    )5(
.)76/1(



120 تفسير التابعين

ثانيًا: أسباب النزول: 

لــم يعتن مجاهد رحمه اهلل بهــذا النوع من علوم القرآن عنايَة غيــِره به)1(، بل إن 
من المعالم البارزة في تفسيره ميله إلى القول بعموم معنى اآلية في كثير من تأويالته.

فعند قوله سبحانه: ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴾ ]الروم: 41[ 
قال: َأَما واهللِ ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر)2(.

وعند قوله جل ثناؤه: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴾ ]النســاء: 28[ قال: في نكاح األمة، 
وفي كل شيء فيه ُيسر)3(.

وعنــد قولــه تعالــى: ﴿ۇ ۆ ۆۈ﴾ ]النســاء: 119[ قال القاســم بن أبي 
بــزة)4(: أمرنــي مجاهد أن أســأل عكرمــة عنها، فقــال عكرمة: هو الخصــاء، فأخبرت 

مجاهدًا، فقال أخطأ؛ ﴿ۇ ۆ ۆۈ﴾ دين اهلل)5(.

يعد من أقل مفســري التابعين اعتمادًا على أســباب النزول، فقد بلغ نســبة اعتماده على أسباب    )1(
النــزول )0.05( فقــط مــن مجموع تفســيره، في حيــن كانت عنــد محمد بن كعــب القرظي 
)0.17( مــن مجموع تفســيره، وعــن عكرمــة )0.14(، وعن عامر الشــعبي )0.13(، وعن 

ي )0.11(، وعن سعيد بن جبير وقتادة )0.07(. دِّ السُّ
»تفســير الطبري« )240/4( 3985، و»تفســير ابن عطية« )265/12(، و»تفســير القرطبي«    )2(

.)28/14(
»تفســير الطبــري« )215/8( 9135، و»تفســير ابــن عطيــة« )90/4(، و»تفســير القرطبي«    )3(

.)98/5(
القاســم بن أبي بــزة: المكي، مولى بني مخزوم، القارئ، ثقة من الخامســة، روى عن مجاهد.    )4(

»التقريب« )ص: 449(، و»الخالصة« )ص: 311(.
»تفسير عبد الرزاق« )173/1(، و»تفسير الطبري« )216/9( 10455.   )5(
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وعند قوله سبحانه: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی﴾ ]الحشر: 16[.

قــال ابن جريــر الطبري: اختلف أهل التأويل في اإلنســان الذي قال فيه اهلل جلَّ 
ثنــاؤه ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴾ هو إنســان بعينــه، أم أريد به المثل لمن فعل الشــيطان 
ذلك به؟ ثم ساق رحمه اهلل عن علي، وابن مسعود، وابن عباس رضي اهلل عنهم، وعن 

طاووس: أن المراد بذلك إنسان بعينه، وذكر الروايات عنهم)1(.

وانفــرد بإيراد األثر عن مجاهد: أن المراد النــاس كلهم، فعن ابن أبي نجيح عن 
ة الناس)2(. مجاهد قال: عامَّ

ثالثًا: تأويله لمشكل القرآن: 

هو من أكثر التابعين تعرضًا لحل ما أشــكل وبيان ما غمض من القرآن)3(، فكان 
رحمه اهلل كلـمـــا عرضت له مشكلة تفسيرية سعى في كشــف مشكلها، وإيراد المعنى 

الصحيح الموضح لتأويلها.

فمن ذلك: 

»تفسير الطبري« )49/28 ـ 51(.   )1(
المرجع الســابق )51/28(، و»تفســير الـمـــاوردي« )509/5(، و»زاد المسير« )219/8(.    )2(
وعند المقارنة بين مجاهد وقتادة ـ وهما من أكثر التابعين تعرضًا للتفســير ـ نجد أن مجاهدًا بعد 
مراجعــة »تفســير الطبري« قال بعموم معنى اآلية صريحًا في أكثر مــن )60( موضعًا، بينما ورد 

هذا عن قتادة في )30( موضعًا فقط.
وذلك من خالل مراجعة »تأويل مشــكل القرآن« البن قتيبة، فقد روى عن مجاهد في أكثر من    )3(

عشرين موضعًا، وعن الحسن في أربعة مواضع، وعن قتادة وابن جبير في موضعين.
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مــا ورد عنه فــي تفســير قولــه ســبحانه: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ 
ده،  ]الزخــرف: 81[، قال مجاهد: يريد إن كان هلل ولد في قولكم، فأنا أول َمن عبد اهلل ووحَّ

بكم بما تقولون)1(. وكذَّ

وعند قوله ســبحانه: ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]النازعات: 30[، وقد أشــكل تفســير 
اآليــة مع آيات أخــرى، منها خلق األرض قبل ذلك، فأجــاب عنه بقوله: ﴿ڱ ڱ﴾: 

مَع ذلك)2(.

وعند قوله سبحانه: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ه إشكال قبول استغفار المشركين، وكونِه دافعًا للعذاب  ېئ ېئ﴾ ]األنفال: 33[ وجَّ

عنهم مع أنهم على الشرك بقوله: علم أنَّ في أصالبهم َمن سيستغفر)3(.

وعنــد قولــه تعالــى: ﴿ھ ے ے ۓ ۓڭ ﴾ ]هود: 78[، أشــكل ظاهر هذه 
ه اإلشكال،  اآلية، فقيل: كيف يدعو نبي اهلل هؤالء الفسقة إلى بناته بدل ضيوفه؟! فوجَّ

وبيَّن المراد بقوله: أمرهم أن يتزوجوا النساء، لم يعرض عليهم ِسَفاحًا)4(.

واألمثلة الواردة عنه في هذا كثيرة)5(.

»تأويل مشــكل القرآن« )ص: 373(، و»تفســير عبد الرزاق« )203/2(، و»تفســير ابن كثير«    )1(
)229/7(، و»تفســير الـمـــاوردي« )241/5(، و»تفســير ابن عطيــة« )278/14(، و»البحر 

المحيط« )28/8(، و»زاد المسير« )331/7(، و»تفسير القرطبي« )79/16(.
»تأويل مشــكل القــرآن« )ص: 68(، و»تفســير الطبري« )46/30(، و»األســماء والصفات«    )2(

للبيهقي )123/2(، و»تفسير الـمـاوردي« )199/6(، و»تفسير ابن عطية« )225/16(.
»تأويــل مشــكل القــرآن« )ص: 72(، و»تفســير البغــوي« )246/2(، و»تفســير ابــن عطية«    )3(

)54/8(، و»زاد المسير« )351/3(، و»تفسير القرطبي« )253/7(.
»تفسير الطبري« )414/15( 18376.   )4(

لمزيــد مــن األمثلــة يراجــع »تفســير الطبــري« اآلثــار: 2317، 2318، 4136، 6771، =   )5( 
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رابعًا: موقفه من النسخ: 

كان رحمه اهلل من أكثر التابعين تضييقًا لدائرة النســخ، فلم ير التوسع فيه، فنجده 
كثيرًا ما يشــير إلى إحــكام اآلية، وإعمال نصها وعدم نســخها، بخالف منهج غيره من 

معاصريه)1(.

وكان يقصر النسخ في كثير من األحيان على آيات األمر والنهي فقط)2(.

وقد تنوع مفهوم النسخ عنده: 

فعند تأويل قوله سبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]البقرة: 106[ قال: ُنِزيُل حكَمها، 
 ونثبُت خطَّها)3(، وكأنه بذلك يشــير إلى مــا تغيــر....................................

 ،13080  ،13050  ،7615  ،7614  ،7348  ،7347  ،7346  ،7343  ،7342  ،7123  =
 ،15105 ،15104 ،15103 ،15102 ،14757 ،14756 ،14755 ،14337 ،14334
 ،)56/30( ،)210/29( ،)184/29( ،)91/29( ،)71/29( ،)168/28( ،)64/28(

.)249/30( ،)177/30(
بعد مراجعة »الناســخ والمنســوخ« ألبي جعفر النحاس، و»اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه«    )1(
لمكي وجدت أن مجاهدًا من أكثر التابعين قوالً بإحكام آيات القرآن، وعند المقارنة بينهم يظهر 
الفرق، فمثاًل: المرويُّ عن ابن عباس رضي اهلل عنه القول بنسخ )38( آية، وإحكام )3( آيات، 
وعن قتادة رحمه اهلل القول بنســخ )33( آية، وإحــكام )8( آيات، وأما مجاهد رحمه اهلل فروي 
عنه القول بنسخ )5( آيات، وإحكام )31( آية، ويأتي لذلك مزيد بحث عند الحديث عن أثرهم 

في أصول التفسير.
ينظر »الناســخ والمنسوخ« ألبي جعفر النحاس في الصفحات التالية: 17، 34، 36، 85، 89،   

104، 115، 118، 125، 129، 143، 144وغيرها.
»الناسخ والمنسوخ« البن سالم )ص: 8(، و»النسخ في القرآن« د. مصطفى زيد )359/1(.   )2(

أخرجه أبو جعفر النحاس في »الناسخ والمنسوخ« بسنده عن مجاهد به )ص: 7(، وابن جرير    )3(
في »تفسيره« )473/2( 1749، وابن أبي حاتم في »تفسيره« )322/1( 1062.
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 حكمه، وثبت خطه في المصحف؛ أي: نسخ الحكم، وبقاء التالوة.

وأشــار إلى نوع آخر عند تفســير قوله ســبحانه: ﴿پ پ﴾ ]البقــرة: 106[ فقال: 
نرجئها ونؤخرها)1(، وكأنه بذلك يشير إلى منسوخ التالوة والحكم.

خامسًا: رأيه في المحكم والمتشابه: 

اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على عدة أقوال: 

فقد أورد البخاري)2( عن مجاهد عند قوله: ﴿ڱ ڱ ں﴾ ]آل عمران: 7[ قال: 
الحالل والحــرام، ﴿ڻ ڻۀ﴾ ]آل عمران: 7[ يصدق بعضهــا بعضًا، كقوله تعالى: 

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]البقــرة: 26[، وكقولــه جــل ذكره: ﴿ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ﴾ ]يونس: 100[، ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]محمد: 17[)3(.
ولذا فمجاهد ممن يقول بإمكان علم المتشــابه للراسخين في العلم؛ فقد أخرج 
ابن قتيبة بســنده عــن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال فــي قوله: ﴿ۆ ۈ ۈ ﴾ ]آل 

عمران: 7[: تعلمونه وتقولون آمنا به)4(.

»تفسير الطبري« )477/2( 1765، و»تفسير ابن كثير« )216/1(.   )1(
رواه البخاري في »صحيحه« معلقًا، كتاب التفسير، باب: ﴿ڱ ڱ ں﴾ )165/5(.   )2(

وهــذا األثــر ذكر ابن حجــر أنه موصول من روايــة عبد بن حميد من طريق ابــن أبي نجيح عن    )3(
مجاهد به. ينظر: »التغليق« )189/4(، و»الفتح« )209/8(، وذكر العيني في »العمدة« طريقًا 

آخر عن ابن جريج من رواية ابن المنذر عن مجاهد به )138/18(.
»تأويــل مشــكل القــرآن« )ص: 100(، وأخرجه ابن جريــر الطبري من طريق ابــن أبي نجيح    )4(
بإســنادين، بلفظ: يعلمونه يقولون آمنا به، »تفسير الطبري« )203/6( 6633، 6634، وذكره 
أبو جعفر النحــاس في »معاني القــرآن وإعرابه« )353/1(، وأورده الســيوطي في »اإلتقان«، 

وعزاه إلى عبد بن حميد )7/2(.
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وكان رحمه اهلل يرى أن الواو في قوله: ﴿ۆ ۈ ۈ ﴾ عاطفة)1(، وليســت 
لالستئناف.

وأما األكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم فذهبوا إلى أن الواو لالستئناف)2(.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: وهذا الذي حمل مجاهدًا، ومن وافقه كابن قتيبة)3( 
علــى أن جعلوا الوقف عنــد قولــه: ﴿ۆ ۈ ۈ ﴾ فجعلوا الراســخين يعلمون 
التأويل؛ ألن مجاهدًا تعلم من ابن عباس تفســير القرآن كله، وبيان معانيه، فظن أن هذا 

هو التأويل المنفي عن غير اهلل)4(.

سادسًا: كليات القرآن: 

حــرص رحمــه اهلل على اســتقصاء األلفاظ القرآنيــة، مع إيضاح مــا دلت عليه، 
وإدراج المتشــابه منهــا فــي صعيــد واحد، ســواء اتحد لفظــه ومعناه، أو اتحــد اللفظ 

واختلف المعنى، وهو ما يعرف بعلم األشباه والنظائر، أو كليات القرآن.

ومن أمثلة ذلك: 

»القطع واالســتئناف« )ص: 215(، و»المكتفى في الوقــف واالبتدا« )ص: 196(، و»الفتح«    )1(
)210/8(، و»اإلتقان« )7/2(.

»اإلتقان« )7/2(.   )2(
في »المشكل« )ص: 100(.   )3(

»مجموع الفتاوى« )284/13(.   )4(
وقد ذكر شــيخ اإلســالم في موضــع آخر تعليقًا علــى هاتين القراءتيــن فقال: وكلتــا القراءتين   
حق، ويراد باألولى )أي: االســتئناف( المتشــابه في نفســه الذي اســتأثر اهلل بعلم تأويله، ويراد 
بالثانية )أي العاطفة( المتشــابه اإلضافي الذي يعرف الراســخون تفســيره. »مجموع الفتاوى« 

.)381/17(
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قوله: كل ظن في القرآن يقين ﴿ڻ ڻ﴾، ﴿پ﴾)1(.

وعنه أيضًا: كل ظن في القرآن فهو علم)2(.

ومنها قوله: كل ما كان في القرآن )كذا، فمن لم يجد فكذا( فاألول فاألول، وكل 
ما كان في القرآن )أو كذا، أو كذا( فهو فيه بالخيار)3(.

ومنها قوله: كل شيء في القرآن )عسى( فإن )عسى( من اهلل واجب)4(.

ومنها قوله: كل شيء في القرآن )إْن( فهو إنكار)5(.

وقــد تميز رحمــه اهلل بالدقة في التفريق بيــن المفردات المتشــابهة، من ذلك ما 
روي عنه عند قوله ســبحانه: ﴿ی ی ی﴾، قال: مــا كان في القرآن ثمر بالضم فهو 

الـمـال، وما كان بالفتح فهو النبات)6(.

سابعًا: االشتقاق عند مجاهد: 

أكثــر رحمه اهلل من بيان أصول الكلـمـــات، واشــتقاقها، ويتضــح هذا عنده في 
تعليل التسميات، وبيان وجه المسميات، فمن ذلك: 

»تفسير الطبري« )19/2( 862، و»تفسير ابن كثير« )126/1(.   )1(
المرجع السابق )19/2( 863.   )2(

المرجع السابق )75/4( 3380.   )3(
أورده السيوطي في »الدر المنثور«، وعزاه البن المنذر )587/1(.   )4(

»تفسير ابن كثير« )326/5(.   )5(
أورده ابــن حجر في »الفتــح«، وعزاه إلى الفراء عن مجاهد به )406/8(، وأورده النحاس في    )6(

»معاني القرآن وإعرابه« عن مجاهد بنحوه )239/4(.
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قولــه: إنما ســميت الكعبــة؛ ألنهــا مربعــة، وإنما ســميت الُبــْدن؛ من أجل 
مانة)1(. السِّ

وإنما سمي الَميِسر؛ لقولهم: أيِسُروا، وأجزروا)2(.

وعنــد قولــه ســبحانه: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]اإلنســان: 18[ قــال: ســميت بذلك؛ 
ة َجرِيها)3(. لسالسة سبيلها، وحدَّ

وعنــد قوله ســبحانه: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]البلد: 16[ قال: المطــروح في التراب 
ليس له بيت)4(.

وفي لفظ آخر: المطروح في األرض، الذي ال يقيه شيء دون التراب)5(.

وعنــد قوله ســبحانه: ﴿ٱ ٻ﴾ ]قريــش: 1[ قال: إيالفهم ذلك فال يشــق 
عليهم رحلة شتاء، وال صيف)6(.

وفي تفسير قوله جل وعال: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]الـمـــاعون: 2[، قال: 
: ُيدَفع عن حقه، يقال: هو من دَعْعُت، ﴿وئ﴾ ]الطور: 13[؛ أي: ُيدَفعون)7(. يدعُّ

»المصنف« البن أبي شيبة )112/4(.   )1(
»تفسير الطبري« )322/4( 4106.   )2(

»تفسير ابن كثير« )317/8(، و»تفسير ابن عطية« )190/16(.   )3(
أورده ابن حجر في »الفتح«، وعزاه إلى الفريابي عن مجاهد به )704/8(.   )4(

البغــوي«  و»تفســير   ،)279/6( الـمـــاوردي«  و»تفســير   ،)205/30( الطبــري«  »تفســير    )5(
)490/4(، و»تفسير القرطبي« )47/20(.

»تفسير الطبري« )306/30(، و»الفتح« )730/8(، و»تفسير البغوي« )529/4(.   )6(
»صحيــح البخــاري« كتــاب التفســير )92/6(، و»الفتــح« )730/8(، و»تفســير الطبــري«    )7(

)310/30(، و»تفسير الـمـاوردي« )351/6(.
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ثامنًا: االعتماد على لغة العرب: 

وكان رحمه اهلل من أهل العلم باللغة واللسان)1(، فوظف ذلك لخدمة كتاب اهلل، 
ولم ير لغير أهل اللسان الخوض في معاني القرآن، بل كان يقول: ال يحل ألحد يؤمن 

باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم في كتاب اهلل إذا لم يكن عالـمـًا بلغات العرب)2(.

فعنــد قوله تعالــى: ﴿ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]المدثر: 6[ قال: ال تضعف أن تســتكثر من 
الخير، قال: تمنن في كالم العرب: تضعف)3(.

وعنــد قوله تعالــى: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]المســد: 5[ قــال: أي: طوٌق من 
حديد، أال ترى أن العرب تسمي الَبَكرة)4( َمَسدًا؟)5(.

ِريع  وفي تفســير قوله جل وعال: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾ ]الغاشــية: 6[ قال: الضَّ
نبٌت يقال له: الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سم)6(.

»المغني« لعبد الجبار )215/4(.   )1(
»البرهان« )292/1(، و»مفتاح السعادة« )585/2(.   )2(

»تفســير الطبــري« )149/29(، و»تفســير ابــن كثيــر« )290/8(، و»تفســير الـمـــاوردي«    )3(
)138/6(، و»تفســير ابن عطية« )156/16(، و»تفســير البغوي« )414/4(، و»زاد المسير« 

)402/8(، و»تفسير القرطبي« )45/19(.
البكرة: التي يستقى عليها الـمـــاء، وهي خشبة مســتديرة، في وسطها محزٌّ للحبل، وفي جوفها    )4(

محور تدور عليه. »لسان العرب« )80/4(.
»تفســير ابــن كثيــر« )536/8(، و»تفســير ابــن عطيــة« )380/16(، و»تفســير البغــوي«    )5(

.)544/4(
»صحيح البخاري«، كتاب التفسير )82/6(، و»تفسير ابن كثير« )407/8(، و»تفسير البغوي«    )6(

)478/4(، و»زاد المسير« )96/9(، و»تفسير القرطبي« )21/20(.
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والمتأمل لتفسيره يجده قد ضمَّ توضيحات كثيرة، ذات طابع لغوي أحرى بها أن 
تسمى: دراسة في المفردات الغريبة في القرآن)1(.

ُه من يســأله بقوله: إذا ســألتموني عن غريب القرآن فالتمســوه في  بــل كان يوجِّ
الشعر، فإن الشعر ديوان العرب)2(؛ ولذا فقد ورد عنه ما يستوعب غريب القرآن؛ وأتى 

على جملة صالحة منه)3(.

ب:  تاسعًا: معرفة ما وقع في القرآن من المعرَّ

إضافة إلى ما سبق في هذا الجانب، فقد كان على دراية باأللفاظ األعجمية التي 
تعربت باستعمال العرب لها، أو كانت مما اتفقت فيه اللغات.

ب في القرآن، بــل كان أكثر التابعين  ومجاهــد رحمه اهلل ممن قــال بوقوع المعرَّ
قوالً به)4(.

اه( قال: الموِقن بلسان الحبشة)5(. ومن أمثلة ذلك: ما ورد عنه في تفسير: )األَوَّ

وفي قوله تعالى: ﴿ىئ﴾ ]مريم: 24[، قال: نهرًا بالسريانية)6(.

»تاريخ التراث« )177(.   )1(
»تفسير القرطبي« )24/1(.   )2(

»اإلتقان« )150/1(.   )3(
يتضح ذلك من خالل مراجعة »المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب«، فقد جمع السيوطي    )4(
ما ورد من آثار عن الصحابة والتابعين، وغيرهم فاستقصى، ومن خالل مراجعة ما جمع وجدت 
أن مجاهدًا من أكثر من يروى عنه من التابعين في هذا الشأن، وبعده عكرمة، ثم ابن جبير. ينظر: 

»المهذب«، و»اإلتقان« )369/1 ـ 378(.
أورده السيوطي في »المهذب« )ص: 75(، و»اإلتقان« )370/1( وعزاه إلى ابن أبي حاتم.   )5(

أورده الســيوطي فــي »الــدر« )503/5(، و»المهذب« )ص: 99(، وعزاه إلــى ابن المنذر، =   )6( 
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وفي تفسير )الطُّْور( قال: الجَبل بالسريانية)1(.

وفــي تفســير )الَعِرم( قال: بالحبشــية هي الُمَســنَّاة التــي تجمع فيها الـمـــاء، ثم 
ينبثق)2(.

وفي تفسير )الفردوس( قال: بستان بالرومية)3(.

وفي تأويل )القسطاس( قال: الَعْدل بالرومية)4(.

ة بلغة الحبشة)5(. وعند قوله: )مشكاة( قال: الَكوَّ

وفي تأويل )المقاليد( قال: المفاتيح بالفارسية)6(.

= وابن أبي حاتم عن مجاهد به.
أخرجــه الطبري في »تفســيره« )158/2( 1116، 1117، وأورده الســيوطي في »المهذب«    )1(

)ص: 113(، وعزاه إلى الفريابي عن مجاهد به.
أورده الســيوطي فــي »المهــذب«، و»الدر«، وعــزاه إلى ابن أبــي حاتم عن مجاهــد به. ينظر:    )2(

»المهذب« )ص: 118(، و»الدر« )690/6(.
أورده الســيوطي فــي »المهذب«، و»اإلتقــان«، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عــن مجاهد به. ينظر:    )3(

»المهذب« )ص: 120(، و»اإلتقان« )375/1(.
أخرجه ابن أبي شــيبة في »مصنفه« )471/10(، وابن جرير في »تفسيره« )85/15(، وأورده    )4(
السيوطي في »المهذب«، و»الدر«، وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر، وابن أبي شيبة. ينظر: 

»المهذب« )ص: 124 ـ 125(، و»الدر« )182/4(.
أورده ابــن كثير في »تفســيره« )62/6(، وذكره الســيوطي في »المهذب«، وعــزاه إلى ابن أبي    )5(

حاتم في »تفسيره«، عن مجاهد به )144(. ينظر: »المعرب« للجواليقي )ص: 351(.
أورده ابن كثير في »تفسيره« )102/7(، وذكره السيوطي في »المهذب«، و»الدر«، وعزاه إلى    )6(
الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد به. ينظر: »المهذب« )ص: 145(، و»الدر« 

)243/7(، و»المعرب« للجواليقي )ص: 362(.
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* عوامل السبق عند مجاهد: 

وإليضاح هذا الجانب ال بد من اإلشارة إلى أبرز األسباب التي ساعدت مجاهدًا 
رحمه اهلل، فصار السابق في علم القرآن وتفسيره.

من أهم هذه األسباب ما يلي: 

1 ـ مازمته، وصحبته البن عباس رضي اهلل عنهما: 

كان البن عباس أصحاب غير مجاهد، ولكن مما ميز مجاهدًا عن أصحابه كثرة 
العــرض، والســؤال، والمراجعة البن عباس في القراءة والتفســير خاصة، حتى إنه قرأ 
عليه القرآن أكثر من ثالثين مرة، وعرض عليه التفسير ثالث مرات يستوقف شيخه عند 

كل آية، ويسأله عنها.

ولم يكتف بهذا، بل كان رحمه اهلل يكتب كل ما سمعه، وفي هذا يقول: عرضت 
القرآن على ابن عباس ثالثين عرضة)1(.

ويقــول أيضًا: عرضــُت المصحف على ابن عباس ثــالث عْرَضات، من فاتحته 
إلى خاتمته، أقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها)2(.

ويقول ابن أبي ُمليكة: رأيت مجاهدًا يســأل ابن عباس عن تفســير القرآن، ومعه 
ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، قال: حتى سأله عن التفسير كله)3(.

»طبقات ابــن ســعد« )466/5(، و»الحليــة« )280/3(، و»الجرح والتعديــل« )319/8(،    )1(
و»تهذيب الكمال« )233/27(.

»تفسير الطبري« )90/1( 108، و»الحلية« )279/3(، و»التهذيب« )43/10(.   )2(
»تفسير الطبري« )90/1( 107.   )3(
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ه ابن كثير من أخص أصحاب ابن عباس)1(. ولذا عدَّ

2 ـ تعدد مصادره: 

امتــاز مجاهــد رحمه اهلل عــن أقرانه من تالميذ المدرســة بتعدد مصــادره، فمع 
انقطاعــه البن عباس خــالل حياته، إال أن بعض الروايات تشــير إلى أخــذه عن غيره، 
واتصالــه بفكر أصحاب المدارس األخرى)2(، كما في قولــه: لو كنت قرأت قراءة ابن 

مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت)3(.

وقــد صحب ابَن عمر رضي اهلل عنهما، وفي ذلــك يقول: صحبت ابن عمر إلى 
المدينة فما سمعته يحدث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم إال حديثًا واحدًا)4(.

فعن عبيد اهلل بن عمران قال: سمعت مجاهدًا يقول: صحبت ابن عمر وأنا أريد 
أن أخدمه، فكان هو الذي يخدمني)5(.

»البداية والنهاية« )250/9(.   )1(
»دراسات في التفسير وأصوله« د. محيي الدين بلتاجي )ص: 56(.   )2(

رواه الترمــذي فــي »ســننه«، كتاب تفســير القرآن، باب مــا جاء في الذي يفســر القــرآن برأيه    )3(
.)200/5(

وقــد وجدت مجاهدًا من أكثر المكيين اتصاالً بالكوفة بعد ســعيد بن جبير، بل فاق ســعيدًا في   
اإلفادة من قراءات ابن مســعود، وبعد رجوعي لتفســير ابن مسعود وجدت أن مجاهدًا جاء من 
طريقــه خمس روايات في تفســير ابن مســعود، منها أربــع في القراءة، وهو بهــذا أكثر حتى من 
ســعيد بن جبير، واآلثار التي رواها مجاهد عن ابن مســعود في »تفســير الطبري« هي: 9211، 

.)161/30( ،)17/25( ،14632 ،13431
»تاريخ أبي زرعة« )557/1(، و»التهذيب« )43/10(، و»السير« )454/4(.   )4(

»الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع« )241/2( 1728، و»السير« )452/4(.   )5(
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وكان رحمه اهلل يحدث من صحيفة جابر رضي اهلل عنه)1(.

هــذا مع أنه أســند، وروى عن جملــة من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وســلم، 
منهم: علي بن أبي طالب، وســعد بن أبي وقاص، والعبادلة األربعة، وأسيد بن ظهير، 
وأبو سعيد الخدري، وعائشة، وأم سلمة، وجويرية بنت الحارث، وأبو هريرة، وأم هانئ 

بنت أبي طالب، وجابر بن عبد اهلل، وعطية القرظي، وسراقة بن مالك، وغيرهم)2(.

ومن المصادر التي اعتمد عليها: الرواية عن أهل الكتاب، وقد تساهل في الرواية 
عنهم مما جعل بعض أصحاب المدارس األخرى يتَّقي تفسيَره)3(.

يقول األعمش)4( لـمـــا سئل: ما باُلهم يتَّقون تفسير مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه 
يسأل أهل الكتاب)5(.

وقد أكثر من الرواية عن بني إســرائيل)6(، وجاءت عنه بعض التفاصيل المنكرة، 
والغريبة: 

»طبقات ابن سعد« )467/5(.   )1(
»تهذيب الكمــال« )1305/3(، و»التهذيب« )42/10(، و»الجــرح والتعديل« )319/8(،    )2(

و»تهذيب األسماء« )83/2(.
كمدرســة الكوفة خاصــة فهي من أكثر المــدارس ُبعدًا وحــذرًا من الرواية عن بني إســرائيل،    )3(

ويقال: إن مجاهدًا سكنها في آخر عمره. »السير« )452/4(.
األعمــش ســليمان بن مهــران األســدي، أبو محمد الكوفــي، ثقة حافــظ عــارف بالقراءات.    )4(

»التقريب« )ص: 254(.
»طبقات ابن سعد« )467/5(، و»طبقات المفسرين« للداودي )307/2(.   )5(

هــو أكثــر المكيين بعد ســعيد بن جبير فــي روايته عن بني إســرائيل كما يأتــي تفصيل ذلك إن    )6(
شاء اهلل عند الحديث عن المدرسة المكية.
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فعند تأويله لقولــه ســبحانه: ﴿ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾ 
]يوسف: 24[، قال: حلَّ السراويل، حتى أليتيه، واستلقت له)1(.

وعنــد قولــه تعالــى: ﴿يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت مت ىتيت﴾ 
]النمل: 44[، قال: الصرح بِركة من ماء ضرب عليها ســليمان قواريَر ألبسها، قال: وكانت 

بلقيس هلباء شعراء، قدمها كحافر الحمار، وكانت أمها جنية)2(.

وفي رواية أخرى عنه: فإذا هما شــعراوان، فقال: أال شــيء يذهب هذا؟! قالوا: 
الموسى، قال: ال، الموسى له أثر، فأمر بالنورة فصنعت)3(.

3 ـ تخصصه، وانقطاعه لعلم التفسير: 

تفرغ مجاهد لهذا العلم، فبذل فيه وســعه، واســتنفذ طاقتــه، وغاية جهده، وفي 
ذلك يقول: استفرغ علمي القرآن)4(.

وهذا واضح من تتبع المروي عنه رحمه اهلل، فعلى جاللة قدره وتمكنه في باب 

»تفسير الطبري« )36/16( 19023، وفي رواية عند ابن جرير عنه بلفظ: حلَّ سراويله، حتى    )1(
وقع على أليته )36/16( 19024، وفي رواية: جلس منها مجلس الرجل من امرأته 19025، 
وأورده الســيوطي في »الــدر« بلفظ ُمقارب، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابــن جرير، وابن المنذر، 

وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ )521/4(.
»تفسير الطبري« )169/19(.   )2(
المرجع السابق )169/19(.   )3(

ولمزيد من األمثلة ُيراجع الطبري: 897، 1689، 5672، 5673، 5674، 5675، 11660،   
.)157/23( ،)150/23( ،11661

»المعرفة والتاريخ« )712/1(، و»السير« )452/4(، و»غاية النهاية« )42/2(.   )4(
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العلــوم األخرى، إال أن المروي عنه في غير التفســير قليل)1( في جنب ما روي عنه في 
ذلك.

أمــا القرآن وعلومه فقد غاص في بحوره، واســتخرج الــدر من مكنونه، وتعدى 
ذلك فعرض ألمور دقيقة تتعلق بآياته، وحروفه، وكلـمـاته.

فقد جاءت الروايات عنه في بيان عدد كلـمـــات القرآن حيث قال: عددها تســع 
وســبعون ألف كلمة ومئتان وسبع وسبعون كلمة)2(، وحروف القرآن عددها ثالث مئة 

ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف)3(.

فهذه العناية واالهتمام، والتفرغ لعلم القرآن، كانا من أسباب سبقه وكثرة الرواية 
عنه.

4 ـ سبقه في علم القراءات: 

ُمه في معرفة القراءة،  مما أعان مجاهــدًا رحمه اهلل على فهم كثير من اآليات تقدُّ
حتى ُعدَّ إمامًا من أئمة هذا الشأن.

قال ابن جرير: وكان قارئًا عالـمـًا)4(.

ولــذا نجد أنه مــن أقل التابعين تعرضًا لألحــكام الفقهية، فالمروي عن عطاء في تفســير آيات    )1(
األحكام مثاًل اســتغرق )0.33( من تفســيره، وعن ابن جبير )0.09(، وعن مجاهد )0.03( 

من مجموع تفسيره.
»عجائب علوم القرآن« البن الجوزي )ص: 131(.   )2(

»البرهــان فــي علوم القــرآن« )249/1(، و»فنون األفنــان« )ص: 236(، و»التفســير القرآني    )3(
للقرآن« )15/1(.

»التهذيب« )44/10(.   )4(
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وقال عنه الذهبي: شيخ القراء)1(.

ومما يؤكد ذلك أنه كان يتعمد القراء، ويقصدهم للقراءة عليهم، ويقول في هذا: 
اَء فأقرُأ)2(. ى القرَّ كنت أتحدَّ

وقد قرأ عليه شــيخ مكة ابن كثير، ولم يخالفه في شيء من القراءة)3(، وكان يقرأ 
القرآن على خمسة أحرف)4(، ولحرصه على هذا الجانب عرض القرآن على ابن عباس 

ثالثين عرضة)5(.

وفي رواية عنه قال: ختمت على ابن عباس تســع عشــرة ختمة كلها يأمرني أكبُِّر 
فيها)6(.

»الســير« )450/4(، وقال الذهبي في »التذكــرة« )92/1(، و»الميزان« )439/3(: المقرئ    )1(
المفسر.

»النهايــة في غريــب الحديــث« )355/1(، و»غريــب الحديث« البن الجــوزي )197/1(،    )2(
و»الفائق« )268/1(.وقوله: »أتحدى القراء« أي: أقصدهم.

»السبعة في القراءات« البن مجاهد )ص: 64(.   )3(
»تفسير الطبري« )53/1( 52.   )4(

»طبقات ابن سعد« )466/5(، و»الحلية« )280/3(، و»السير« )456/4(.   )5(
»غاية النهاية« )42/2(، و»إبراز المعاني« )ص: 735(، و»النشر« )415/2(.   )6(

مسألة التكبير: ورد فيها حديث مرفوع ساقه الحاكم في »مستدركه« )304/3( وصحح إسناده،   
ولــم يوافقه الذهبــي حيث قال: فيه البزي، وقد تكلم فيه، وكذا قــال ابن الملقن في »مختصره« 
)1958/4( 688، وحكم أبو حاتم بالنكارة على هذا الحديث. ينظر: »العلل« البن أبي حاتم 
)77/2( 1721، وأخرجه البيهقي في »الشــعب«، وســاقه بخمسة أسانيد من 2077ـ  2081، 

كلها من طريق البزي. ينظر: »شعب اإليمان« )371370/2(.
وأخرجــه بســنده ابن الباذش فــي »اإلقناع في القراءات الســبع« )ص: 819(، مــن طريق البزي   
 أيضــًا، ثــم قال: والتكبير موقوف على ابــن عباس، ولم يرفعه إلى النبي صلى اهلل عليه وســلم =
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) ـ شغفه بالسفر والترحال وحبه لرؤية العجائب والغرائب: 

إن مما ال شك فيه أن التغرب عن األوطان، والتنقل بين البلدان ذو أثر مفيد على 
المتلقــي؛ لتعدد المصادر بكثرة من يلقاهم خالل ترحاله، ورحم الله اإلمام الشــافعي 

حيث يقول: 

الُعا ب عــن األوطان في طَلــب   وســافر، ففي األســفاِر خمــُس فوائِد تغرَّ

، واكتسـاُب معيشــــة     وعلٌم، وآداٌب، وصــــــــحبُة ماجــِد)1) ج هـــمٍّ تفــــرُّ

وقد كان مجاهد مولعًا بكثرة الترحال، وحب األسفار، متطلعًا إلى الوقوف على 
حقائق األخبار، شغوفًا بمعاينة ما يسمعه عن عجائب اآلثار أخذًا بقول القائل: 

= غيــُر البزي. وكذا رواه أبو شــامة المقدســي في »إبــراز المعاني« )ص: 735( بإســنادين، من 
طريق البزي، ونقال قوالً ألبي العالء أن الرواية واإلجماع في ذلك عن ابن عباس ومجاهد.

وذكر ابن الجزري في »النشــر« )414/2(، و»التقريب« )ص: 191( عن أبي العالء الهمداني   
أن التكبيــر لــم يرفعه إلى النبي صلى اهلل عليه وســلم إال البزي، والنــاس وقفوه على ابن عباس 

ومجاهد.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: والتكبير الـمـــأثور عن ابن كثير ليس هو مسندًا عن النبي صلى اهلل   
عليه وســلم، ولم يســنده أحد إلى النبي صلى اهلل عليه وســلم إال البزي، وخالف بذلك ســائر 
مــن نقله، فإنهم إنمــا نقلوه اختيارًا ممن هو دون النبي صلى اهلل عليه وســلم، وانفرد هو برفعه، 
وضعفــه نقلــة أهل العلــم بالحديــث والرجال من علـمـــاء القراءة وعلـمـــاء الحديــث. ينظر: 

»مجموع الفتاوى« )130/17(.
والبــزي: هو أحمد بن محمد بن عبــد اهلل البزي، قال الذهبي: مقرئ مكة ثقــة في القراءة، وأما   
فــي الحديث فقال العقيلــي: منكر الحديث، وضعفــه أبو حاتم. ينظر: »المغنــي في الضعفاء« 
)55/1(، و»الضعفــاء الكبير« )127/1(، و»الجرح والتعديــل« )71/2(، و»الضعفاء« البن 

الجوزي )86/1(.
»ديوان الشافعي« )ص: 41(.   )1(
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ثــوك فمــا راٍء كَمــن ســمعا يــا ابــَن الكــراِم أال تدُنو فُتبِصـــَر ما  قــد حدَّ

وفــي ذلك يقول األعمش: كان مجاهد ال يســمع بأعجوبة إال ذهب ينظر إليها، 
قال: وذهب إلى حضرموت إلى بئر برهوت.

قال: وذهب إلى بابل، قال: وعليها واٍل صديٌق لمجاهد، قال: فقال مجاهد: تعرض 
عليَّ هاروت وماروت، قال: فدعا رجاًل من الســحرة، فقال: اذهب بهذا، واعرض عليه 
هاروت وماروت. فقال اليهودي: بشــرط أال تدعو اهلل عندهما، قال مجاهد: فذهب بي 
إلــى قلعة، فبلــغ)1( منها حجرًا، قال: ثم قال: خذ برجلي فهــوى حتى انتهى إليهما، فإذا 
هما معلقان منكســان كالجبلين العظيمين، فلـمـــا رأيتهما قلت: سبحان اهلل خالقكما! 
، وعلى اليهودي، قال:  فاضطربا، قال: فكأن جبال الدنيا قد تدكدكت، قال: فغشي عليَّ

ثم أفاق اليهودي قبلي، فقال: قم، قد أهلكت نفَسك وأهلكتني)2(.

يضاف إلى ذلك أنه رحمه اهلل كان كثير األســفار، وفي هذا يقول اإلمام الذهبي: 
وكان كثير األسفار، والتنقل)3(.

6 ـ كتابته للتفسير: 

كان رحمــه اهلل حريصــًا على تدوين ما يســأل عنه من اآليات، وقد ســاعد ذلك 
على حفظ تفسيره، وبقائه، فعن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدًا يسأل ابن عباس عن 

وفي رواية الذهبي في »السير« »فقطع« )456/4(.   )1(
»الحلية« )288/3(، و»السير« )456/4(.   )2(

وقد ساق هذه الرواية الذهبي في موضع آخر مختصرًا )455/4(، وينظر: »التذكرة« )92/1(،   
و»البداية والنهاية« )252/9(.

»السير« )452/4(.   )3(
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تفســير القرآن، ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، قال: حتى ســأله عن التفسير 
كله)1(.

وُعبيد المكتب قال: رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد)2(.

ن التفسير)3(. ولهذا ُعدَّ مجاهد من أوائل من دوَّ

7 ـ عناية أصحابه بنقل تفسيره: 

ُيعد التلميذ صورة لشــيخه، ووســيلة من وسائل بث علمه، فإذا قيض اهلل للعالم 
تالميــذ بــررة، حفظوا أثره، ونشــروا خبره، كثــرت الرواية عنه، وهذا ســر حفظ تراث 
بعض الســلف دون بعــض، ولقد كان مجاهد رحمه اهلل من أولئك األئمة الذين تيســر 

لهم أصحاب عنوا باألخذ عنهم وتفرغوا، وتخصصوا في نقل تراثهم.

ومن أبرز تالميذه: 

ابن أبي نجيح، وهو عبد اهلل بن أبي نجيح الثقفي.

قال اإلمام الذهبي: هو من أخص الناس بمجاهد)4(.

وبتتبــع المــروي عــن مجاهد تبيــن أن ابن أبي نجيــح تخصص في نقــل ُمعظم 
المروي من تفسير مجاهد)5(.

»تفسير الطبري« )90/1( 107.   )1(
»تقييــد العلم« للخطيــب )ص: 105(، و»ســنن الدارمــي« )128/1(، و»تاريــخ ابن معين«    )2(

.)550/2(
»إحياء علوم الدين« )79/1(، و»تاريخ التمدن اإلسالمي« )221/1(.   )3(

»السير« )126/6(.   )4(
بعد مراجعتي لـ»تفسير الطبري« وجدت أن ابن أبي نجيح روى )0.56( من مجموع تفسيره، =   )5( 
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ويأتــي في المرتبة الثانية في العناية بتفســير مجاهد ابــن جريج: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج القرشي.

قال اإلمام الذهبي: أخذ عن مجاهد حرفين من القراءات)1(.

وكان ابن جريج يقول: ألن أكون سمعت عن مجاهد، فأقول: )سمعت مجاهدًا( 
أحبُّ إلي من أهلي، ومالي)2(.

8 ـ التوسع في االجتهاد، والقدرة على االستنباط: 

اســتفاد مجاهد كثيرًا من شــيخه ابــن عباس، وأخذ عنه التفســير كله، فانشــغل 
في توظيف هذا المســتفاد، مــع ما عنده من ملكة عقلية، وقــدرة اجتهادية في التصدي 
للتفســير، وقد اشتغل بالدراية أكثر من الرواية، وقد سبقت اإلشارة إلى أن مجاهدًا من 

أقل تالميذ ابن عباس روايًة عنه مع أنه من أكثرهم أخذًا عنه.

وامتــاز مجاهد عن ســائر أقرانه من المفســرين بأنــه أعطى لفهمــه وعقله كثيرًا 
مــن حريــة النظــر، والتأمل، وهو مــن أوائل من أدخل التفســير باالجتهاد في التفســير 

الـمـأثور)3(.

= وابن جريج روى )0.15( من مجموع تفسيره.
»السير« )326/6(.   )1(

المرجع السابق )451/4(.   )2(
»القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين« )ص: 197(، وينظر ما ذكره الذهبي في    )3(
»التفسير والمفسرون« )106/1(، ود. محيي الدين بلتاجي في »دراسات في التفسير وأصوله« 

)ص: 57(.
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وقد أخرج أبو نعيم بســنده عن األعمش، عــن مجاهد قال: أفضل العبادة الرأي 
الحسن)1(.

ولـمـــا قدم الكوفة، واســتقر فيها كان من أســهلهم في القياس والرأي مجاهد، 
ومن أشدهم الشعبي)2(.

وكان دائم التفكر والتأمل، حتى إن الناظر له يحسبه مغتّمًا، يقول األعمش: كنُت 
إذا رأيــت مجاهدًا ازدريته ُمتبذالً، كأنه َخْرَبنْدج ضل حماره وهو ُمغتم)3(، ثم قال: فإذا 

نطق خرج من فيه اللؤلؤ)4(.

فهذا االهتمام، والنظر الدائم عنده جعله من أكثر التابعين على اإلطالق توســعًا 
في االجتهاد، ومن أكثرهم إعماالً للرأي في التفسير، ولذا كان من أكثرهم تعرضًا لحل 
مشــكل القرآن، فكثــر المروي عنه في ذلــك، حتى أغرب في بعضــه، وهذا مما جعل 
بعــض األئمــة يعتب عليه، فقد قال اإلمام الذهبي في معــرض ترجمته: لمجاهد أقوال 

وغرائب في العلم والتفسير ُتستنَكر)5(.

ولقد كان في بعض تفاســيره ُمستمســك لبعض الفرق الضالــة، وفي ذلك يقول 
األســتاذ موســى الشــين: وهذا مما جعل بعض الفرق الضالة كالمعتزلة تستأنس برأيه 

في بعض تلك األقوال)6(.

»الحلية« )293/3(، و»تأويل مختلف الحديث« )ص: 69(، و»البداية« )252/9(.   )1(
»تأويل مختلف الحديث« )ص: 69(.   )2(

»طبقــات ابــن ســعد« )466/5(، و»المعرفــة« )711/1(، و»الحليــة« )279/3(، و»صفة    )3(
الصفوة« )117/2(، والمراد: كأنه فالح ضل حماره فاغتم لذلك، واهلل أعلم.

»ميزان االعتدال« )440/3(، و»التذكرة« )92/1(.   )4(
»السير« )455/4(.   )5(

»الآللي الحسان في علوم القرآن« )ص: 336(.   )6(
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9 ـ حافظته: 

وممــا تميز به رحمــه اهلل قدرته على حفظ ما يســمعه، فلقد وهبــه اهلل من ملكة 
الحفظ ما ساعده على استيعاب ما يسمع، وقياس غيره عليه.

فعــن ابن عمــر رضي اهلل عنهما قــال: وددت أن ابني سالـمـــًا، وغالمــي نافعًا، 
يحفظان ِحفَظك)1(.

وعن مجاهد قال: كنت أتحدى الناس بالحفظ)2(.

10 ـ عدم دخوله في الفتن: 

كان رحمـه اهلل يكـره الدخـول فـي الفتـن)3(، ويؤثـر السـالمة منهـا، ولـمــا عـاب 
ه بابـًا مـن الخيـر  عليـه بعضهـم عـدم شـهوده موقعـة الجماجـم قـال رحمـه اهلل ـ: ُعـدَّ

تخلَّفـت عنـه)4(.

11 ـ تأخر وفاته: 

إن طــول العمــر مع حســن العمل عامل من عوامل الســبق، وقد جــاوز مجاهد 
الثمانين، فكان لذلك أثر على التلقي عنه، والنهل من معينه، فحاز بذلك قصب الســبق 

في التفسير.

»تاريــخ ابن معيــن« )551/2(، و»العبــر« )95/1(، و»طبقات الحفــاظ« )ص: 35(، ورواه    )1(
اإلمام أحمد في »العلل« بلفظ مقارب )362/1( 687.

»تاريــخ مصر ووالتهــا« للكنــدي )ص: 39(، و»المســتدرك« )495/3(، و»تاريخ دمشــق«    )2(
.)458/16(

»العلل« ألحمد )78/2( 1607.   )3(
»المعرفة والتاريخ« )711/1(، و»مختصر تاريخ دمشق« )90/24(.   )4(
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فعن ابن جريج قال: بلغ مجاهد ثالثًا وثمانين سنة)1(.

وقد اختلف في ســنة وفاته، فقال الهيثم بن عدي: مات سنة مئة، وقال يحيى بن 
بكير: مات سنة إحدى ومئة، وقال أبو نعيم: مات سنة اثنتين)2(، وقال أحمد: مات سنة 

ثالث)3(.

وقال ابن حبان: مات بمكة سنة اثنتين، أو ثالث ومئة، وهو ساجد، وكان مولده 
سنة إحدى وعشرين في خالفة عمر)4(.

وقــال يحيى القطان: مات ســنة أربع ومئة)5( وهو ســاجٌد)6(، تغمده اهلل بواســع 
رحمته.

لهذه األســباب وغيرها كان مجاهد رحمه اهلل من أكثر التابعين تعرضًا للتفسير، 
واهلل أعلم.

* * *

»طبقات ابن سعد« )467/5(، و»الكامل في التاريخ« )76/5(، و»مرآة الجنان« )243/1(،    )1(
و»الشذرات« )125/1(.

»تهذيب التهذيب« )43/10(.   )2(
»طبقات خليفة« )ص: 280(، و»التاريخ الكبير« )411/7(، و»التاريخ الصغير« )242/1(،    )3(

و»العبر« )94/1(، و»مرآة الجنان« )243/1(، و»الشذرات« 125/1(.
»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 82(، و»الثقات« )419/5(.   )4(

»تاريخ خليفة« )ص: 330(، و»التهذيب« )43/10(.   )5(
»الثبات عند الممات« )ص: 138(.   )6(



(2(

سعيد بن جبير
)46 ـ )9 هـ(

هو سعيد بن جبير بن هشام األسدي، مولى بني والبة)1(، أبو عبد اهلل)2(.

روى عــن أنس بن مالك، وعبد اهلل بن الزبيــر، وابن عباس، وعبد اهلل بن عمر، 
وعدي بن حاتم، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى األشعري، وأبي هريرة، وعائشة)3(.

وقد اختلفت عبارات أهل العلم في نسبته المكانية: 

فمنهــم من نســبه إلى الكوفة، وهم األكثــرون، قاله ابن ســعد)4(، وابن معين)5(، 
 وأبو زرعة الرازي)6(، والعجلي)7(، والكالباذي)8(، وابن القيم)9(،..................... 

»وفيــات األعيــان« )371/2(، و»األنســاب« للســمعاني )188/3(، و»اللبــاب في تهذيب    )1(
األنساب« )35/3(.

»الكنــى« لمســلم )ق 60(، و»الكنــى« للدوالبــي )56/2(، و»تهذيــب األســماء واللغات«    )2(
.)216/1(

»تهذيب الكمال« )358/10(، و»التهذيب« )11/4(.   )3(
»طبقات ابن سعد« )256/6(.   )4(
»تاريخ ابن معين« )197/2(.   )5(
»الجرح والتعديل« )10/4(.   )6(
»تاريخ الثقات« )ص: 181(.   )7(

»رجال صحيح البخاري« )282/1(.   )8(
»أعالم الموقعين« )20/1(.   )9(
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وابن الجوزي)1(، وابن الجزري)2(، وابن حجر)3(.

وذهب آخرون إلى عده مكيــًا، منهم خليفة بن خياط)4(، وابن عبد البر)5(، وابن 
حبان)6(، وابن كثير)7(.

والــذي يهمنا هنا النظر إلى مســلكه، ومنهجه، وألي المدارس يمكن أن يضاف 
بهذا االعتبار؟

فعنــد الرجوع لتفســيره نلمــس تأثــره البالغ بإمام المدرســة المكيــة ابن عباس 
رضــي اهلل عنهما، وغلبة المنهج المكي على مســلكه عمومــًا، ويتضح هذا من خالل 

ما يلي: 

1 ـ كثرة روايته لتفسير ابن عباس: 

كان من أكثر مفســري التابعين اهتمامًا ونقــاًل عن ابن عباس)8(رضي اهلل عنهما، 
َه، فكان يوصيه بقوله:  وقــد الحظ ابن عباسـ  رضي اهلل عنهما ـ هــذا االهتماَم والتوجُّ

اص« )ص: 248(. »القصَّ   )1(

»غاية النهاية« )305/1(.   )2(
»التهذيب« )11/4(، و»التقريب« )ص: 234(.   )3(

»طبقات خليفة« )ص: 280(.   )4(
»العقد الثمين« )550/4(.   )5(

»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 82(.   )6(
»البداية« )108/9(.   )7(

بعد مراجعتي للطبري، وجدت أن المروي عن ابن عباس بلغ )5809( روايات كان نصيب ابن    )8(
جبير ما نســبته )0.12( من مجموع تفسيره، في حين كان نســبة ما رواه عنه عكرمة )0.09(، 

وما رواه مجاهد )0.03(، وما رواه عطاء )0.02( من مجموع تفسيره.
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ث عني، فإنك قد حفظت عني حديثًا كثيرًا)1(. انظر كيف ُتحدِّ

ولذا قال ابن خلكان: سمع من ابن عباس التفسير، وأكثر روايته عنه)2(.

وقال الذهبي وابن األثير: روى عن ابن عباس فأكثر وجّود)3(.

ه ابن كثير من أكابر أصحاب ابن عباس)4(. وعدَّ

يًا في نقله عن شيخه. وكان رحمه اهلل من أكثر تالميذ ابن عباس دقة، وتحرِّ

يقول علي بن المديني: وأصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه، ويســلكون 
طريقه: عطــاء، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وعكرمة، وســعيد، فأعلم هؤالء 

سعيد بن جبير، وأثبتهم فيه)5(.

ويقول أيضًا: ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير قيل: وال طاووس؟ 
قال: وال طاووس، وال أحد)6(.

وفــي مقابل هذا االهتمام بنقل تفســير ابــن عباس نلحظ قلة روايته لتفســير ابن 
مسعود رضي اهلل عن الجميع)7(.

»طبقات ابن سعد« )257/6(.   )1(
»وفيات األعيان« )371/2(، و»الشذرات« )108/1(.   )2(

»السير« )322/4(، و»اللباب في تهذيب األنساب« )350/3(.   )3(
»البداية« )109/9(.   )4(

»العلل« البن المديني )ص: 49(.   )5(
»المعرفة والتاريخ« )147/2(.   )6(

بعد مراجعتي لـ»تفســير الطبــري« وجدت أن المروي عن ابن مســعود )856( رواية، جاء من    )7(
طريــق ُمرة الهمذانــي )216( رواية، وعن مســروق )86( رواية، وعن إبراهيــم النخعي )77( 
 روايــة، وعــن أبي عبيــدة )45( رواية، وعن شــقيق بن ســلمة، وعــن زر بن حبيــش )34(، =
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2 ـ محبته البن عباس، وحرصه على كتابة حديثه: 

أحب سعيد شيخه ابن عباس حبًا شديدًا، فكان يقول: إن كان ابن عباس ليحدثني 
الحديث، فلو يأذن لي أن أقبل رأسه لفعلت)1(.

وكان حريصًا على حفظ وتدوين كل ما يسمعه من أستاذه، فعن أبي حصين قال: 
سألت سعيد بن جبير، قلت: أكل ما أسمعك تحدث سألت عنه ابن عباس؟ فقال: ال، 

كنت أجلس وال أتكلم حتى أقوم، فيتحدثون فأحفظ)2(.

ن علمه، فعن ســعيد:  وقــد بلغت عنايته بالكتابة عن ابن عباس أن كتب عنه ودوَّ
أنه كان يسأل ابن عباس قبل أن يعمى، فلم يستطع أن يكتب معه، فلـمـا عمي ابن عباس 

كتب، فبلغ ذلك ابن عباس، فغضب)3(.

وكان يقول عن نفســه: ربما أتيت ابن عباس، فكتبت في صحيفتي حتى أمألها، 
وكتبت في نعلي حتى أمألها، وكتبت في كفي)4(.

3 ـ كثرة تردده على مكة: 

فمع عيشه في الكوفة كان كثير التردد والترحال إلى مكة، يقول هالل بن خباب: 

= ولــم أجد لســعيد بن جبير ســوى أربع روايــات هــي اآلثــار: 14632، 14690، 17937 
)226/30(، بل إن قتادة، ومجاهدًا، كانا أكثر منه.

»طبقــات ابن ســعد« )370/2(، و»فضائل الصحابة« ألحمــد )951/2( 1841، و»المعرفة    )1(
والتاريخ« )533/1، 540(.

»طبقات ابن سعد« )257/6(.   )2(
»وفيات األعيان« )371/2(، و»مرآة الجنان« )225/1(، و»البداية« )108/9(، و»الشذرات«    )3(

.)108/1(
»العلل« ألحمد )231/1( 89، و»تاريخ أبي زرعة« )619/1(، و»تقييد العلم« )ص: 102(.   )4(
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خرجت مع سعيد بن جبير في أيام مَضين من رجب، فأحرم من الكوفة بعمرة، ثم رجع 
مــن عمرته، ثــم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة، وكان يخرج كل ســنة مرتين: 

مرة للحج، ومرة للعمرة)1(.

بلــغ به الحرص على التلقي عن ابن عباس أن كان يرحل إليه في المســألة، فعنه 
قال: آيٌة اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها فقال: نزلت 

هذه اآلية: ﴿گ گ گ ڳ﴾ هي آخر ما نزل، وما نسخها شيٌء)2(.

4 ـ األثر المكي على منهجه في التفسير: 

ومــن األدلة كذلك ما نجده من التقارب، بل والتطابق في المنهج بين ابن جبير، 
وتابعــي المدرســة المكية، ويتضــح هذا التقــارب، والتوافق في العديــد من الجوانب 

التفسيرية، منها: 

1 ـ التوســع في الروايــة عن بني إســرائيل، على عكس المنهــج الكوفي الحذر 
والبعيد عن هذا المصدر في التفسير)3(.

ب في القرآن، وتفسير بعض الكلـمـــات القرآنية بما علم  2 ـ القول بوقوع المعرَّ
من اللغات األعجمية)4(.

»الزهد« ألحمد )ص: 443(، و»الحلية« )275/4(، و»المنتظم« )6/7(، و»تهذيب الكمال«    )1(
)365/10(، و»البداية« )109/9(.

»صحيــح البخاري«، كتاب التفســير، بــاب ومن يقتل مؤمنــًا متعمــدًا )182/5(، و»صحيح    )2(
مسلم«، كتاب التفسير )2317/4(، و»الرحلة« للخطيب البغدادي )ص: 139(.

يأتي لذلك مزيد بحث بعد ورقات.   )3(
لــم يــرد عــن المدرســة الكوفية القــول بوقــوع المعرب إال فــي القليــل، وأما ســعيد فأكثر =   )4( 
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3 ـ عند تعرضه لحل مشكل القرآن قال بقول المدرسة المكية في جل تأويالته، 
ولم يقل بقول الكوفية إال في القليل النادر.

4 ـ نقلــه للقــراءات القرآنية: اهتم بقراءة ابن عباس، وبمــا روي عنه من توضيح 
للمعنى، وقال بقول ابن عباس وتالميذه في أكثرها.

5 ـ فــي الجانــب الفقهي الذي قد يظن فيه تأثره بمدرســة الــرأي في الكوفة فإن 
الواقــع كان غير هذا، فقد وجدت أنه يميل في تأويل آيات األحكام في جملة كبيرة من 

تفسيره إلى قول ابن عباس.

هذه بعض أوجه الشــبه، والتقارب بين ابن جبير والمدرســة المكية، ومن خالل 
هذا وغيره يقطع بأنه مكي المنهج، والمســلك، وأن إضافته على هذا االعتبار لمدرسة 
الكوفة فيها ُبعد، وإن كان ال ُينكر التأثير الذي أحدثه عيشــه فترة من الزمن في الكوفة، 

ولعل من آثار ذلك: 

أ ـ تميزه عن تالميذ المدرســة المكية في العناية بالقــراءات، حتى عدَّ الثاني بين 
التابعين في ذلك بعد أبي العالية.

ب ـ تميز عن أقرانه المكيين باالهتمام، والتقدم في الجانب الفقهي، فقد شــغل 
هذا االهتمام جزءًا كبيرًا من تأويالته)1(.

وهاتان الميزتان من أهم جوانب األثر الكوفي في تفسير سعيد)2(.

= من ذلك، كما صنع المكيون.
المكيون لم يكن لهم كبير عناية بالفقه واإلقراء، كما هي الحال عند الكوفيين.   )1(

ويأتي لذلك مزيد بسط إن شاء اهلل.   )2(
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بعــد هذا االســتعراض المجمل يحســن بنا تفصيــل المقال بعــض التفصيل مع 
اإلفاضة في إيضاح أبرز المعالم المنهجية في تفسيره رحمه اهلل: 

1 ـ تقدمه في معرفة القراءة: 

وقد ســبق أن ذكرنا أنه قرأ على ابن عباس رضي اهلل عنهما، وعّد من المتقدمين 
فــي القراءة، فعــن أبي بكر بن أبي داود قال: ليس أحد بعــد الصحابة أعلم بالقراءة من 

ي، ثم سفيان الثوري)1(. دِّ أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير، ثم السُّ

وقال إســماعيل بن عبد الملك: كان ســعيد يؤمنا في رمضان، فيقرأ ليلة بقراءة 
ابن مسعود، وليلة بقراءة زيد)2(.

وعن سالم األفطس: أن سعيد بن جبير كان يقرأ القرآن على حرفين)3(.

وقد قرأ عليه أبو عمرو، والمنهال بن عمرو)4(.

والمتأمل فيما روي عنه من قراءة)5( في التفسير يجد أن غالبه جاء في بيان معنى 
اآلية، وإيضاح تأويلها، وكانت عنايته بهذا أكثر من عنايته بتصحيح نطقها.

»تهذيب التهذيب« )385/3(، و»العبر« )81/1(، و»مرآة الجنان« )214/1(، و»الشذرات«    )1(
.)102/1(

»مصنــف عبد الــرزاق« )266/4(، و»غايــة النهايــة« )305/1(، و»معرفــة القــراء الكبــار«    )2(
)57/1(، و»مرآة الجنان« )225/1(، و»طبقات المفسرين« للداودي )182/1(.

»تفسير الطبري« )53/1( 53.   )3(
»غايــة النهايــة« )305/1(، و»معرفــة القــراء« )56/1(، و»طبقــات المفســرين« للــداودي    )4(

.)181/1(
رجعت إلى »تفسير الطبري«، فوجدت أن المروي عنه )24( رواية.   )5(



151الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

وعلــى الرغم من أنــه كان يقرأ بقراءة زيد، وابن مســعود، إال أن تأثره بقراءة ابن 
مســعود كان قلياًل، ومال إلى ترجيح معاني كثير مــن اآليات بما ورد من قراءة عن ابن 

عباس)1(.

ويالحــظ من خــالل النظر والتتبع لـمـــا ورد عنه من قراءات أنه قل أن يســندها 
ألحد، إنما تروى على أنها من قراءته: 

مــن ذلك ما جاء عنه عند قوله تبارك وتعالى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ﴾ ]األنعــام: 105[، فعــن أبي بشــر، عن ســعيد بن جبير أنه قرأ: )داَرْســَت(، وقال: 

قارأت)2(.

وعنــد قوله جــل وعــال: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴾ ]األعراف: 
ُل( بضم الجيم وتشديد الميم، وقال سعيد بعد أن قرأ  40[، قرأ ســعيد: )حتى يلج الُجمَّ

ل(: يعني قلوس السفن، يعني: الحبال الغالظ)3(. )الُجمَّ

وللوقوف على بعض المواطن التي وافق فيها ابن عباس تنظر اآلثار التالية في »تفسير الطبري«:    )1(
 ،18380 ،14642 ،13723 ،13722 ،13721 ،11675 ،9043 ،8327 ،8137 ،2770

.)133/18( ،)109/18( ،)257/13(
»تفسير الطبري« )29/12( 13721، و»تفسير الـمـــاوردي« )154/2(، و»تفسير القرطبي«    )2(
)39/7(، و»تفســير ابن كثير« )305/3(، وقد تبع في ذلك ابن عباس حيث قرأها )دارست(، 
وفســرها بقوله: قــارأت وتعلمت. ينظر: »تفســير الطبري« )28/12( اآلثــار من 13713إلى 

.13719
»تفسير الطبري« )432/12( 14642، و»تفسير الـمـاوردي« )223/2(، و»تفسير القرطبي«    )3(

)133/7(، و»البحر المحيط« )297/4(، و»تفسير ابن كثير« )410/3(.
وقــد تبع فــي ذلك ابن عباس كما هي عند الطبري )431/12( 14637، وخالف ابن مســعود   

حيث قرأ: )حتى يلج الجمل األصفر(. ينظر: »تفسير الطبري« )430/12( 14632.
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وكان يراجــع ابن عباس رضي اهلل عنهما في قــراءة أصحاب عبد اهلل، فعنه قال: 
قلت البن عباس: إن أصحاب عبد اهلل يقرؤون: )وإذ أخذ ربُّك من الذين أوتوا الكتاَب 

ميثاَقهم()1(، قال: من النبيين على قومهم)2(.

2 ـ االهتمام بتفسير آيات األحكام واإلكثار من ذلك: 

لعـل عيشـه فـي الكوفـة كان مـن األسـباب التـي أظهـرت هـذا االهتمـام فـي 
نفسـه، حتـى تميـز بيـن مفسـري مكـة بهـذا الجانـب)3( وممـا يلمحـه الناظر فـي تأويله 
أنـه مـع عيشـه فـي الكوفـة، وعد بعض األئمـة إياه مـن فقهائهـا، فإنه مال إلـى ترجيح، 
واختيـار أقـوال ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا، ومـال إلـى مذهـب المكييـن أكثـر مـن 

ميلـه إلـى قـول الكوفييـن)4(.

ولم يقل بقولهم إال في القليل النادر)5(.

عند قوله جل وعال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾ ]آل عمران: 187[.   )1(
»تفســير الطبــري« )461/7( 8327، وفــي روايــة أخرى عنــد الطبري عن ســعيد قال: قلت    )2(
البن عبــاس: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾، ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾، قال: فقال: 

أخذ اهلل ميثاق النبيين على قومهم. المصدر السابق )461/7( 8328.
يأتي ســعيد في المرتبة الثانية في المدرســة المكية بعد عطاء بن أبي رباح من حيث اإلكثار في    )3(
تأويــل آيات األحكام، فقد روى عنه عند الطبري أكثر من )82( رواية؛ أي: ما نســبته )0.09( 

من مجموع تفسيره.
لمزيد من األمثلة ُتراجع اآلثار في الطبري: 2613، 2880، 2887، 3195، 3208، 4220،    )4(
 ،8698 ،8665 ،8619 ،8615 ،8610 ،8606 ،7467 ،4818 ،4523 ،4445 ،4438
 ...،12647  ،12646  ،12634  ،12631  ،11843  ،11839  ،11399  ،9420  ،8703

وغيرها.
كما جاء ذلك في اآلثار 3216، 3368، 3369، 12400، 12401.   )5(
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بــل إنه تقدم في هذا الجانب على غيره من تالميذ ابن عباس، وعد في هذا أعلم 
منهم)1(.

وكان بعضهــم يرجع عن قوله إلى قول ســعيد، فعنــد قوله تعالى: ﴿وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴾ ]البقــرة: 237[ قال ســعيد: هو الزوج، وقــال مجاهد، وطاووس: هو 
الولي، فقال أبو بشــر لســعيد: فإن مجاهدًا وطاووســًا يقوالن: هو الولي؟ قال سعيد: 
أرأيــت لو أن الولي عفا وأبــت المرأة، أكان يجوز ذلك؟ فرجعــت إليهما، فحدثتهما، 

فرجعا عن قولهما، وتابعا سعيدًا)2(.

َم حتى فــي الكوفة، فعــن جعفر بن أبــي المغيرة قــال: كان  بــل كان هــو المقــدَّ
ابــن عبــاس بعدما ذهب بصــره إذا أتاه أهل الكوفة يســألونه يقول: أليــس فيكم ابن أم 

الدهماء؟! يعني: سعيد بن جبير)3(.

وقال مغيرة بن مقســم: ما كان مفتي الناس بالكوفة قبل الجماجم إال ســعيد بن 
جبير كان قبل إبراهيم)4(.

وكان ابن عمر ُيسأل عن الفرائض، فيحيل السائل على سعيد)5(.

»الجرح والتعديل« )10/4(.   )1(
»تفسير الطبري« )155/5(، 5346، 5348، 5349، و»المصنف« البن أبي شيبة )281/4(،    )2(
و»الجرح والتعديل« )10/4(، و»الســنن الكبرى« للبيهقي )251/8(، وأورده الســيوطي في 

»الدر«، وعزاه إلى ابن أبي شيبة بنحوه )699/1(.
»الجرح والتعديل« )9/4(، و»تهذيب األسماء« )216/1(، و»تهذيب الكمال« )364/10(،    )3(

و»العقد الثمين« )550/4(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 31(.
»المعرفة« )713/1(.   )4(
»المعرفة« )713/1(.   )5(
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وكان إبراهيم النخعي يقول بعد وفاة سعيد: ما خلف سعيد بعده مثله)1(.

وقال ميمون بن مهران: لقد مات ســعيد، وما على األرض أحد إال وهو محتاج 
إلى علمه)2(. ولذا كان يعد في زمانه جهبذ العلـمـاء)3(.

وأختم هذا المبحث بالتنبيه على أن سعيدًا وإن عاش في الكوفة فقد غلب األثر 
فــي تأويلــه آليات األحكام على الــرأي)4(، ولذا نجد بعض أئمة الحديث مثل ســفيان 

الثوري يقدم فقهه، وآراءه على فقه إبراهيم النخعي)5(.

3 ـ تساهله في الرواية عن بني إسرائيل: 

كان رحمه اهلل من أكثر مفسري مكة توسعًا في ذلك)6(.

وكان محبــًا للقص، والتحديث باألخبار، فعن أبي شــهاب قال: كان ســعيد بن 
جبير يقص لنا كل يوم مرتين بعد صالة الفجر، وبعد العصر)7(.

»طبقات ابن ســعد« )258/6(، و»أخبار القضــاة« )411/2(، و»الجرح والتعديل« )9/4(،    )1(
و»تهذيب األسماء« )216/1(.

»تاريخ اإلسالم« )ح 95هـ/367(.   )2(
»المعرفــة« )712/1(، و»تاريــخ ابــن معيــن« )197/2(، و»وفيــات األعيــان« )374/2(،    )3(

و»طبقات الحفاظ« )ص: 31(، و»العقد الثمين« )550/4(.
»الجرح والتعديل« )10/4(، و»تاريخ أســماء الثقات« البن شــاهين )ص: 98(، و»التذكرة«    )4(

)76/1(، و»طبقات المفسرين« للداودي )181/1(.
»التاريخ الكبير« )461/3(، و»تهذيب األسماء« )216/1(.   )5(

بعد مراجعة »تفســير الطبري« وجدت أن نسبة ما رواه سعيد بن جبير من ذلك بلغت )0.06(    )6(
من مجموع تفسيره، في حين بلغ المروي عن مجاهد وعكرمة )0.03( من مجموع تفسيريهما، 

وعن عطاء ما نسبته )0.01( من مجموع تفسيره.
»طبقــات ابــن ســعد« )259/6(، و»المنتظــم« )6/7(، و»الزهــد« ألحمــد )ص: 175(، =   )7( 
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وقد أفضى به ذلك إلى إيراد شــيء من الروايات الغريبة والمنكرة؛ فمن ذلك ما 
جاء عند تأويله قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾ ]يوســف: 24[ قال: رأى صورة فيها 
وجه يعقوب عاّضًا على أصابعه، فدفع في صدره فخرجت شهوته من أنامله، فكل ولد 
يعقوب ولد له اثنا عشــر رجاًل، إال يوســف، فإنه نقص بتلك الشــهوة، ولم يولد له غير 

أحد عشر)1(.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک  وتعالـى:  تبـارك  قولـه  وعنـد 
]األنبيـاء:  ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
وا عليه مـا جاءهم بـه، وامتنعوا  87[ قـال: بعثـه اهللـ  يعنـي: يونـس ـ إلـى أهـل قريتـه فـردُّ

منـه، فلـمــا فعلـوا ذلـك أوحـى اهلل إليـه: إني مرسـل عليهم العـذاب في يوم كـذا وكذا، 
فاخـرج مـن بيـن أظهرهـم؛ فأعلـم قومـه الـذي وعـده اهلل مـن عذابـه إياهـم، فقالـوا: 
ارمقـوه فـإن خـرج مـن بيـن أظهركـم، فهـو واهلل كائـن مـا وعدكـم، فلـمــا كانـت الليلـة 
التـي ُوعـدوا بالعـذاب فـي صبحهـا أدلـج ورآه القـوم، فخرجوا مـن القرية إلـى براز من 
وا إلى اهلل، فاسـتقالوه، فأقالهـم، وتنظَّر  قـوا بيـن كل دابـة وولدها، ثـم عجُّ أرضهـم، وفرَّ
، فقـال: ما فعل أهـل القريـة؟ فقال:  يونـس الخبـر عـن القريـة، وأهلهـا، حتـى مرَّ به مـارٌّ
فعلـوا أن نبيهـم خـرج مـن بيـن أظهرهـم، عرفـوا أنـه صدقهـم ما وعدهـم مـن العذاب، 
بوا  فخرجـوا مـن قريتهـم إلـى بـراز، فخـرج يونس ينظـر العـذاب فلم ير شـيئًا، قـال: جرَّ

علـيَّ كذبـًا، فذهـب مغاضبـًا لربـه حتـى أتى البحـر)2(.

اص« البن الجوزي )249(، و»الحلية« )249/4(. = و»القصَّ
»تفســير الطبري« )43/16( 19052، و»تفســير الـمـــاوردي« )25/3(، و»تفســير البغوي«    )1(
)420/2(، و»زاد المسير« )208/4(، و»تفســير القرطبي« )112/9(، وأورده السيوطي في 

»الدر«، وعزاه إلى ابن أبي جرير، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، عن سعيد به )521/4(.
= »تفسير الطبري« )77/17(.           )2(
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ومع أن ابن جبير عاش في الكوفة زمنًا، إال أنه لم يتأثر بمدرستها في هذا الجانب 
إال قلياًل حيث إنَّها من أكثر المدارس بعدًا عن نقل أخبار بني إسرائيل.

ولعل ابن جبير قد تأثر في هذا بشــيخه ابن عباس رضي اهلل عنهما، ال سيما وأنه 
من أكثر الناقلين عن ابن عباس لإلسرائيليات، بل إن جّل المروي في اإلسرائيليات عن 

ابن عباس جاء من رواية ابن جبير، وكان من أكثر المكيين رواية وعناية بها)1(.

وابن جبير يعد الثاني بعد مجاهد في المدرســة المكية، ومن أهم األسباب التي 
أعانته على التقدم في باب التأويل ما يلي: 

1 ـ قربه من ابن عباس: 

فكان من أكثر مفسري المدرسة المكية كتابة، وحفظًا، وإتقانًا لـمـا يرويه عنه)2(.

وقد بلغ من اطمئنان ابن عباس إليه أنه كان يأمره بالحديث وهو شــاهد حاضر، 
فعن مجاهد قال: قال ابن عباس لســعيد بن جبير: حــّدث، فقال: أحدث وأنت هاهنا، 
فقال: أوليس من نعمة اهلل عليك أن تتحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت 

علمتك)3(.

= وللمزيــد مــن األمثلــة تراجــع اآلثــار: 13451، 15364، 15365، 15366، 15511،   
 ،19432 ،19431 ،19082 ،19079 ،19078 ،19066 ،19045 ،18341 ،17359
 ،)26/17(  ،)222/16(  ،)35/15(  ،)245/13(  ،19731  ،19436  ،19433

.)294/30( ،)104/23( ،)103/23( ،)51/22(
المروي عن ابن عباس من أخبار بني إسرائيل أكثر من )352( رواية، جاء ما يزيد عن )0.26(    )1(
منهــا من رواية ابن جبير، في حين بلــغ المروي من طريق عكرمة )0.10(، ومن طريق مجاهد 

)0.03( فقط.
سبق اإلشارة إلى ذلك.   )2(

»طبقــات ابــن ســعد« )256/6(، و»الجــرح والتعديــل« )9/4(، و»تهذيــب األســماء« =   )3( 
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2 ـ حرصه على نشر علمه: 

كان رحمــه اهلل محبــًا لتبليــغ ما علــم، ويتحزن حين ال ُيســأل، فعــن عطاء بن 
الســائب، قال: قال لي سعيد بن جبير، أال تعجب أن أمكث من الجمعة إلى الجمعة ما 

يسألني أحد عن شيء؟)1(.

وكان يقــول: ســلوني يا معشــر الشــباب، فإني قد أوشــكت أن أذهــب من بين 
أظهركم)2(.

وكان يقول: وددت أن الناس أخذوا ما عندي من العلم، فإنه مما يهمني)3(.

ولـمـــا أنكر عليه بعــض فقهاء الكوفة حرصــه هذا، أخبر بأن ذلــك أحب إليه 
مــن كتمــه، وذهابه به معــه إلى قبره؛ فعن حبيــب قال: كان أصحاب ســعيد بن جبير 
يعذلونه)4( يحدث، فقال: إني أحدثك وأصحابك أحبُّ إلي من أن أذهب به معي إلى 

ُحفرتي)5(.

وعن كثير بن كثير قال: كنت أنا وعثمان بن أبي ســليمان في أناس مع سعيد بن 
جبير لياًل، فقال سعيد بن جبير للقوم: سلوني قبل أال تسألوني، فسأله القوم، فأكثروا)6(.

= )216/1(، و»وفيات األعيان« )371/2(، و»مرآة الجنان« )225/1(.
»العلــل« ألحمــد )182/1( 144، ورواه ابن ســعد مختصرًا )259/6(، وابن أبي شــيبة في    )1(

»المصنف« )46/9( 6466، و»طبقات المحدثين بأصبهان« )318/1(.
»مصنف عبد الرزاق« )105/5(، و»المعرفة« )713/1(.   )2(

»الحلية« )283/4(، و»تهذيب الكمال« )367/10(، و»البداية« )109/9(.   )3(
عذل: َعَذْلُت الرجل: إذا لمته. ينظر: »مجمل اللغة« )656/3(، والمصباح المنير )474/1(.   )4(

»طبقات ابن سعد« )258/6(.   )5(
»تفسير الطبري« )232/13(.   )6(
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3 ـ قربه من عكرمة: 

فقد أفاد سعيد من تلك العالقة بينه وبين عكرمة الذي كان متزوجًا بأم سعيد)1(، 
ولذا نجد تقاربًا كبيرًا بينهما في كثير من التأويالت)2(.

4 ـ كتابته للتفسير: 

وهــذا مما ســاعد علــى حفظ تفســيره، فكان رحمــه اهلل يكتــب ويحرص على 
تدوين ما يســمعه، خشية نسيانه، مع أن الكتابة عن الصحابة كانت قليلة، وكان بعضهم 
ال يرضى أن يكتب رأيه وعلمه، وكان يكتب عن ابن عمر في صحيفة، ويقول: لو علم 

بها كانت الفيصل بيني وبينه)3(.

وكان بعــض تالميذه يكتبون عنه التفســير، فيقرهم على ذلــك، فكان ابن يحيى 
يختلف إلى سعيد بن جبير، معه التفسير في كتاب، ومعه الّدواة ُيغير)4(.

وقد كتب تفســيرًا للقرآن، أرسل بنسخة منه إلى عبد الملك بن مروان بناًء على 
طلبه، وقد انتشــر تفســيره هذا في الشــام ومصر، رواه عطاء بن دينار بعد أن أخذه من 

ديوان عبد الملك فأرسله عن سعيد)5(.

»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 82(، و»الثقات« )130/5(، و»تاريخ دمشق« )771/11(،    )1(
و»السير« )16/5(.

ســوف يأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن أصحاب ابن عباس، والمقارنة بينهم في المدرســة    )2(
المكية )431/1(.

»طبقــات ابن ســعد« )258/6(، و»المصنــف« البن أبي شــيبة )54/9( 6501، و»الســير«    )3(
.)335/4(

»طبقات ابن سعد« )266/6(، و»المعرفة« )326/3(، و»التاريخ الصغير« )227/1(.   )4(
»الجــرح والتعديــل« )332/6(، و»التهذيــب« )198/7(، و»الفهرســت« البــن النديــم =   )5( 
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ومع هذا القرب من ابن عباس، والحرص على نشــر تراث تلك المدرسة إال أن 
ثمة أسبابًا وعوامل كان لها األثر في تقدم بعض أصحاب ابن عباس عليه، من أهمها: 

1 ـ عدم تخصصه في التفسير: 

فمع تقدم ســعيد في مدرســة مكــة إال أن عــدم تخصصه وتفرغه لعلم التفســير 
كحــال مشــاهير أقرانه)1( كان له أثره فــي قلة نتاجه في علم التأويــل خاصة، فقد اعتنى 

بعلوم أخرى حتى بلغ فيها شأوًا ال يضاهى، مع اشتغاله بعلم التفسير.

وعنــد الرجوع إلى كتــب التراجم نجد شــاهد ذلك في تصدير كثيــر من األئمة 
ترجمته بأبرز العلوم التي تقدم فيها واهتم بها: 

اء)2(. يقول أبو نعيم في صدر ترجمته: الفقيه البكَّ

وقال فيه ابن حبان: من عبَّاد وفقهاء التابعين)3(.

وقدم الذهبي ترجمته بقوله: المقرئ الفقيه)4(.

وقــد أثنى عليه جمع من األئمــة؛ لتميزه بين التابعين بجمــع العديد من العلوم، 
والتقدم فيها، فعن خصيف بن عبد الرحمن قال: كان أعلمهم بالحج: عطاء، وأعلمهم 
بالطالق: ســعيد بن المســيب، وأعلمهم بالحالل والحرام: طاووس، وأجمعهم لهذا 

كله: سعيد بن جبير)5(.

= )ص: 34(، و»دراسات في الحديث النبوي« )149/1(.
كمجاهد وعكرمة.   )1(

»الحلية« )272/4(.   )2(
»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 82(.   )3(

»تذكرة الحفاظ« )76/1(.   )4(
»تاريخ أبي زرعة« )515/1(، و»وفيات األعيان« )372/2(، و»مرآة الجنان« )225/1(، =   )5( 
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وقال النووي في ترجمته: ســعيد من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم في التفســير 
والحديث والفقه والعبادة)1(.

وأثنى عليه ابن كثير بقوله: كان من أئمة اإلسالم في التفسير والفقه وأنواع العلوم 
والتفسير)2(.

وقال اليافعي: هو المقرئ الفقيه المحدث المفسر)3(.

ومما ال شك فيه أن جمعه لهذه العلوم كان له األثر في عدم تفرغه لعلم التفسير 
واشتغاله به.

2 ـ اشتغاله بالرواية عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: 

اهتم بنقل تفسير شيخه وروايته أكثر من اهتمامه بالدراية، وقد كان سعيد من أكثر 
مفســري مكة كتابة، وحفظًا، وإتقانًا لـمـــا يروي عن أســتاذها، ومن أكثرهم نقاًل رواية 
لتفســير ابن عباس)4(، مع أنه من أقلهم بقاًء في مكة)5( بسبب رحلته إلى الكوفة، وبقائه 
فيها زمنًا، ثم اشــتراكه في فتنة ابن األشــعث، وغيرها، واختفائــه طوياًل عن الحجاج، 

ومع هذا كان من أكثر التالميذ حرصًا على رواية تفسير ابن عباس.

وقد تميز منهجه في ذلك بالدقة، وشــدة التحري في الرواية عامة، وعن شــيخه 

= و»الشذرات« )108/1(.
»تهذيب األسماء واللغات« )216/1(.   )1(

»البداية« )109/9(.   )2(
»مرآة الجنان« )225/1(.   )3(

روى ما نســبته )0.12( من مجموع تفســير ابن عباس، في حين بلغ نســبة المروي من طريق    )4(
عكرمة )0.09(، وعن مجاهد )0.03(، وعن عطاء )0.02( من مجموع تفسيره.

خصوصًا إذا ما قورن بمجاهد وعكرمة وعطاء.   )5(
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خاصة، ولذا عده ابن المديني من أعلم تالميذ ابن عباس، وأثبتهم فيه)1(.

ومما يدل على شدة إتقانه، وضبطه في رواية السنن واآلثار، تقديم بعض األئمة 
مراســيله على مراســيل غيره من أصحابه، وفي ذلك يقول يحيى بن ســعيد: مرسالت 

سعيد بن جبير أحب إلي من مرسالت عطاء ومجاهد)2(.

ولعله استفاد هذا المنهج الدقيق في التحري من مدرسة الكوفة التي عاش فيها، 
فإن الكوفيين من أكثر المدارس شدة، وتحريًا في الرواية.

ومــع أنــه روى عن كثيــر من الصحابة، فقــد كان يقدم ابن عبــاس على غيره في 
التفسير، ويقول: كان ابن عمر حسن السرد للرواية عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، ولم 

يبلغ في الفقه، والتفسير شأو ابن عباس)3(.

وبلــغ من كثرة روايته عن ابن عبــاس انفراده بين التابعين بإطالق اســم عبد اهلل 
على ابن عباس، وأما إذا روى عن غيره فيقيد)4(.

وكان يميــل إلــى روايــة التفســير عــن ابن عبــاس، ويعتني بهــا أكثر مــن عنايته 
باالجتهــاد، فقد ســأله رجل أن يكتب له تفســير القرآن من تأويلــه، فغضب وقال: ألن 

يسقط شقي أحب إليَّ من ذلك)5(.

»العلل« )ص: 49(.   )1(
»التهذيب« )14/4(.   )2(

»اإلرشاد في معرفة علـمـاء الحديث« )184/1(.   )3(
ذكــر ذلك اإلمام أحمد في »العلل ومعرفة الرجــال« )1147/2( 1821. وقد تميز بذلك بين    )4(

التابعين؛ ألن الغالب أن عبد اهلل إذا أطلق فإنما يراد به ابن مسعود رضي اهلل عن الجميع.
»وفيات األعيان« )371/2(.   )5(
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وســأله رجل عن آية من كتاب اهلل، فقال سعيد:  اهلل أعلم، فقال الرجل: قل فيها 
أصلحك اهلل برأيك، فقال: أقول في كتاب اهلل برأيي؟ فردد ذلك مرتين)1(.

والناظر في تفســيره، يجد قلة مخالفته ألقوال شــيخه)2(؛ ولذا قل أن نجد لسعيد 
رأيًا انفرد به واستغرب عليه.

3 ـ قلة المعتنين برواية تفسيره: 

وهذا من األســباب المشــتركة بين جلة من التابعين في قلة المروي عنهم، وهي 
عــدم تفرغ، أو اشــتغال بعض التالميذ في تدوين ورواية تفاســيرهم ممــا أفقدنا الكثير 

منها)3(.

4 ـ ما وقع له من الفتن: 

كان رحمـه اهلل مـن جملـة مـن خـرج مع ابن األشـعث علـى الحجاج، فلـمــا 
ظهـر الحجـاج، هـرب سـعيد إلـى أصبهـان، ثـم كان يتـردد فـي كل سـنة إلـى مكـة 
مرتيـن، وربمـا دخـل الكوفـة فـي بعـض األحيـان، فحـّدث بهـا، واسـتمر علـى هذا 
الحـال مختفيـًا مـن الحجـاج قريبـًا مـن ثنتي عشـرة سـنة، ثـم أرسـله خالد الَقْسـريُّ 

مـن مكة إلـى الحجـاج)4(.

»شعب اإليمان« )425/2( 2285.   )1(
يتضح ذلك عند مقارنة ذلك بمخالفات مجاهد، وعكرمة البن عباس، وقلة ذلك عند سعيد.   )2(

فمجاهــد وقتادة وعطاء والســدي وجدوا من تخصص في العناية بنقل ورواية تفاســيرهم، في    )3(
حين أن آخرين: كعكرمة، وسعيد، وطاووس لم نجد من انقطع وتفرغ لنقل تفاسيرهم.

»البداية« )109/9(، و»المتوارين الذين اختفوا خوفًا من الحجاج« )ص: 58(، و»الثبات عند    )4(
الممات« )ص: 139(، و»نهاية األرب« )322/21(.
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قال الذهبي: طال اختفاؤه، فإن قيام القراء على الحجاج كان سنة اثنتين وثمانين، 
وما ظفروا بسعيد إال سنة خمس وتسعين)1(، فقتله الحجاج ظلـمـا سنة 94هـ)2( وقيل: 

95هـ)3(، وهو قول الجمهور، وهو ابن 49 سنة)4(، ودفن بواسط، رحمه اهلل)5(.

* * *

»السير« )337/4(.   )1(
»رجــال صحيح البخــاري« )283/1(، و»رجــال صحيح مســلم« )238/1(، و»المعارف«    )2(

)ص: 197(، و»مروج الذهب« )173/3(.
»العلل« البن المديني )ص: 89(، و»المصنف« البن أبي شيبة )67/13( 15781، و»التاريخ    )3(
الصغيــر« )210/1(، و»تاريــخ خليفــة« )ص: 307(، و»الوفيات« البن قنفــذ )ص: 101(، 

و»تاريخ الخميس« )313/2(، و»دول اإلسالم« )ص: 65(.
»العلــل« ألحمــد )441/2( 2951، و»أخبــار أصبهــان« )324/1(، و»طبقــات علـمـــاء    )4(
الحديــث« )150/1(، و»طبقــات المحدثيــن الواردين علــى أصبهــان« )317/1(، و»أخبار 

القضاة« )412/2(.
»معرفة القــراء الكبــار« )56/1(، و»الغايــة« )306/1(، و»الشــذرات« )110/1(، و»مرآة    )5(

الجنان« )226/1(.



(3(

عكرمة
))2 ـ 107 هـ(

هو عكرمة القرشــي الهاشمي موالهم، أبو عبد اهلل)1(، مولى البن عباس، أصله 
مــن بربر المغــرب، كان لحصين بن أبي الحــر العنبري، فوهبه البن عباس لـمـــا ولي 

البصرة لعلي بن أبي طالب)2(.

وعكرمة من أعالم المدرســة المكية، وقد نال من ثناء األئمة من معاصريه، ومن 
بعدهم حظًا لم ينله عالم قبله، وال سيما في باب العلم بتفسير كتاب اهلل.

وفي ذلك يقول الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب اهلل من عكرمة)3(.

وقال قتادة: أعلم الناس بالتفسير عكرمة)4(.

وقيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: نعم! عكرمة)5(.

»الكنى« لإلمام مسلم )ق 60(، و»الكنى« للدوالبي )58/2(.   )1(
األعيــان«  و»وفيــات   ،)264/20( الكمــال«  و»تهذيــب   ،)341/1( األســماء«  »تهذيــب    )2(

)265/3(، و»رجال صحيح مسلم« )109/2(، و»تهذيب التهذيب« )263/7(.
»طبقــات علـمـــاء الحديــث« )168/1(، و»المنتظــم« )102/7(، و»الميــزان« )95/3(،    )3(

و»طبقات المفسرين« للداودي )381/1(، و»معجم األدباء« )186/12(.
»المعرفة والتاريخ« )701/1(، و»التمهيد« )31/2(، و»رياض النفوس« )145/1(، و»صفة    )4(

الصفوة« )104/2(، و»البداية« )275/9(.
= ،)96/1( و»التذكــرة«   ،)326/3( و»الحليــة«   ،)145/1( النفــوس«  »ريــاض    )5( 
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ويقول جابر بن زيد: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا البحر فَسُلوه)1(.

وقال أبو حاتم: أصحاب ابن عباس عيال في التفسير على عكرمة)2(.

وعده ابن عبد البر من المقدمين بين سائر التابعين في التفسير والسير)3(.

وكان لهذا التفوق أسباب من أهمها: 

1 ـ طول مازمته البن عباس رضي اهلل عنهما وحبه له: 

فقد لمــس ابن عباس في عكرمة مخايل الــذكاء والنجابة، فكان يحثه ويحرضه 
على التعلم، وبلغ من شدة حرصه على ذلك أن كان يقيده لتعلم العلم.

قال عكرمة: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل على تعليم القرآن، والسنن)4(.

حتى إذا اطمأن إلى علمه، وفقهه، أمره باالنطالق إلفتاء الناس، وفي ذلك يقول 
عن نفسه: قال ابن عباس ـ رضي اهلل عنه ـ لي: انطلق فأفِت الناس، وأنا لك عون. قال: 
قلــت: لو أن مع الناس مثلهــم مرتين ألتيتهم، قال: انطلق فأفتهم، فمن جاءك يســألك 

عما يعنِيه فأفتِه، ومن سألك عما ال يعنيه فال تفتِه، فإنك تطرح ثلثي مؤنة الناس)5(.

= و»وفيات األعيان« )265/3(.
»طبقات ابن سعد« )288/5(، و»التاريخ الكبير« )49/7(، و»التمهيد« )29/2(، و»تهذيب    )1(

الكمال« )271/20(.
والتجريــح«  و»التعديــل   ،)779/11( دمشــق«  و»تاريــخ   ،)9/7( والتعديــل«  »الجــرح    )2(

)1023/3(، و»تهذيب األسماء واللغات« )341/1(.
»جامع بيان العلم وفضله« )155/2(.   )3(

»المعرفــة والتاريــخ« )527/1(، و»تاريــخ دمشــق« )767/11(، و»المنتظــم« )102/7(،    )4(
و»طبقات المفسرين« للداودي )381/1(، و»التحفة اللطيفة« )206/3(.

»الجرح والتعديل« )8/7(، و»تاريخ دمشق« )768/11(، و»البداية« )275/9(.   )5(
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وعن عبد الرحمن بن حســان قال: ســمعت عكرمة يقول: طلبت العلم أربعين 
سنة، وكنت أفتي بالباب، وابن عباس في الدار)1(.

وكان لكثــرة مالزمتــه البن عباس يعرف ما يتقدم فيه ابــن عباس على غيره، وما 
يتقدم فيه غيره عليه، فكان يقول: ابن عباس أعلم بالقرآن من علي بن أبي طالب، وكان 

علي أعلم بالمبهمات)2(.

2 ـ تقدمه في معرفة أسباب النزول: 

مــن أبرز المعالم في تفســير عكرمــة عنايُته واهتمامه بعلم أســباب النزول، هذا 
العلم الذي يعد من أقوى الطرق لفهم معاني آيات القرآن، وقد تميز في ذلك عن غيره 

من التابعين)3(.

وقــد صرف عكرمة إلى هذا العلم معظم عنايتــه، وغاية جهده وطاقته، بل وجاء 
كثير مما روي عن ابن عباس في أسباب النزول من روايته ومن طريقه)4(.

وبعــد الرجوع إلــى المصنفات في أســباب النزول وجــدت أن عكرمة من أكثر 
التابعين عناية، واعتمادًا على معرفة األسباب في تفسيره)5(.

»تاريخ دمشق« )768/11(، و»السير« )14/5(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 37(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )122/2(، و»المعرفة« )495/1، 527(.   )2(

بعــد مراجعة »تفســير الطبــري« وجدت أن )0.14( من مجموع تفســير عكرمــة كان في بيان    )3(
أسباب النزول، في حين بلغ عن سعيد بن جبير وقتادة )0.07(، وعن مجاهد وعطاء )0.05(، 

وعن الحسن )0.035(.
المروي من تفسير ابن عباس في أسباب النزول جاء )0.25( منه من رواية عكرمة، و)0.19(    )4(

من رواية سعيد بن جبير، و)0.02( من رواية عطاء.
بعــد مراجعة »أســباب النزول« للواحدي، و»لباب النقول« للســيوطي وجــدت أن المروي =   )5( 
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ومما يدل على اهتمامه بهذا: ما جاء عن حبيب بن أبي ثابت قال: اجتمع عندي 
خمســة ال يجتمع مثلهم أبدًا: عطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، 
فأقبل مجاهد وســعيد يلقيان على عكرمة التفســير، فلم يسأاله عن آية إال فسرها لهما، 

فلـمـا نفد ما عندهما جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذا، وآية كذا في كذا)1(.

ــْختِياني قال: سألت عكرمة عن آية ونحن بالمدينة، فقال: نزلت  وعن أيوب السَّ
في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى َسْلع)2(.

كما أنه فاق غيره من المكيين في معرفة المكي والمدني، وجاءت عنه العديد من 
الروايات في ذلك)3(.

وقد أعانه على هذا تقدُمه في معرفة الســير، والمغازي، وإتقانه ألحداث السيرة 
النبوية، على صاحبها أفضل الصالة، وأتم التسليم.

فعن قتادة قال: كان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم)4(.

= عــن عكرمة فيهما )127( روايــة، في حين بلغت عن ابن جبيــر )104( روايات، وعن قتادة 
)86( رواية، وعن مجاهد، والسدي كل واحد منهما )72( رواية، وعن عطاء )33( رواية.

»الحليــة« )326/3(، و»الســير« )18/5(، و»تهذيــب الكمــال« )273/20(، و»تهذيــب    )1(
التهذيب« )266/7(، و»تاريخ دمشق« )772/11(، و»البداية« )275/9(.

»العلل ومعرفة الرجال« ألحمد )387/2( 2724، و»الحلية« )327/3(، و»تاريخ دمشــق«    )2(
)773/11(، و»البداية« )275/9(.

جــاء فــي المرتبة الثالثة بعد قتادة والحســن حيث روي عنه في هذا بعد مراجعة »زاد المســير«    )3(
)26( روايــة، في حيــن كان المروي عن مجاهــد )19( رواية، وعن عطــاء )14( رواية، وعن 

سعيد بن جبير )3( روايات فقط.
»المعرفة والتاريخ« )16/2(، و»الســير« )17/5(، و»تاريخ دمشق« )771/11(، و»طبقات    )4(

الحفاظ« )ص: 37(.
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وعــن عمرو بن دينار قال: كنت إذا ســمعت عكرمة يحدث عنهم كأنه مشــرف 
عليهم ينظر إليهم)1(.

وقال سفيان بن عيينة: والوجه الذي غلب فيه عكرمة: المغازي، وكان إذا تكلم، 
فسمعه إنسان قال: كأني به مشرف عليهم يراهم)2(.

وكان هــذا التقدم نتــاج حرص، وجهد، ورغبة بذلها لمعرفة ما نزل، وما ســببه، 
ومن نزلت فيه، ولنذكر واحدة من هذه الحوادث التي تكشف وتجلي ما ذكرنا.

يقول عن نفســه: طلبت اســم هذا الرجل الذي خرج من بيته مهاجرًا أربع عشرة 
سنة حتى وجدته)3(.

وهو مع هــذا أيضًا ُيعد من الُمقدمين بين التابعين في معرفة المبهمات، والعناية 
بها)4(.

3 ـ قدرته على االجتهاد، والفهم، واالستنباط: 

فإلى جانب حرصه على الرواية عن شيخه، واألخذ عنه، فقد رزقه اهلل نظرًا ثاقبًا، 
وقدرة عقلية الستنباط المعاني، مما أعان على تفوقه وتقدمه في علم القرآن وتفسيره، 

»الحلية« )327/3(، و»المعرفة« )6/2(، و»البداية« )275/9(.   )1(
»الكامــل« البــن عــدي )1906/9(، و»تاريــخ دمشــق« )770/11(، و»الســير« )16/5(،    )2(

و»التهذيب« )266/7(.
»تفسير القرطبي« )21/1(، و»مفتاح السعادة« )553/2(.   )3(

أورد الســيوطي في »مفحمات األقران« )70( قواًل عن مجاهــد وقتادة، وكان الذي يليهما في    )4(
االعتمــاد علــى أقواله عكرمة حيــث روى عنه أكثر من أربعين )40( قوالً، وعندما تنســب هذه 

األقوال إلى تفسيرهم نجد أن عكرمة في ذلك أكثر اهتمامًا منهما.
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وكان يقول عن نفســه: إني ألخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فينفتح لي 
خمسون بابًا من العلم)1(.

وقــد فطــن ابن عباس إلى هــذا الذكاء وتلــك النجابة، فكان يضــع رجله في 
الكبل ليجلســه على التعلم والعلــم، وحين اطمأن إليه أمــره باالنطالق إلى الناس 

وإفتائهم)2(.

وقــد جمع رحمــه اهلل بيــن الـمـــأثور، والمعقــول، وإن كان أكثر حالــه تغليب 
الـمـأثور على الرأي)3(، بل والتحري في حديثه، ومذاكرته، وتمييز هذا من ذاك.

فعن القاســم بن معن بن عبد الرحمن قال: حدثنــي أبي عن عبد الرحمن قال: 
حدث عكرمة بحديث فقال: سمعت ابن عباس يقول: كذا وكذا، فقلت: يا غالم! هات 

الدواة والقرطاس، فقال: أعجبك؟ قلت: نعم، قال: إنما قلته برأيي)4(.

4 ـ تفرغه لعلم التفسير: 

وقــد تخصــص في علم التفســير رواية عــن شــيخه ودراية، حتــى كان من أكثر 
التابعين اشتغاالً بهما)5(.

الكمــال«  و»تهذيــب   ،)773/11( دمشــق«  و»تاريــخ   ،)288/5( ســعد«  ابــن  »طبقــات    )1(
)274/20(، و»تذكرة الحفاظ« )96/1(، و»طبقات المفسرين« للداودي )381/1(.

سبقت قبل ورقات.   )2(
وأما مجاهد فإن الرأي عنده أكثر من عكرمة.   )3(

»تاريخ دمشــق« )781/11(، و»تهذيب الكمال« )286/20(، و»السير« )29/5(، و»هدي    )4(
الساري« )ص: 426(.

بعــد مجاهــد، وهذه ميــزة امتاز بهــا مجاهد فــي المقــام األول، وتــاله بال منــازع عكرمة، =   )5( 
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ولعل هذا من األســباب الرئيســة في تفوق هذا اإلمام، وسبقه لغيره، والناظر في 
تفســيره يجد شــاهد هذا االنقطاع، فإنه تفرغ لهذا العلم، ولم يشــتغل بغيره، ولذا نجد 
أن المروي عنه في الفقه كان قلياًل)1(، بل إن حظه من بعض العلوم المســاعدة للتفسير 
كعلــم القــراءات كان قلياًل أيضًا)2(، مما يدل على أن جل اهتمامه كان في بيان أســباب 

النزول، وإيضاح مشكل اآليات، وبيان معاني المفردات.

ولذا نجد أن من ترجم له أشــار في صدر ترجمته إلى أهم علم اشــتهر به، وفاق 
غيره.

فقال أبو حاتم: أصحاب ابن عباس في التفسير عيال على عكرمة)3(.

وقال أبو نعيم: مفسر اآليات المحكمة)4(.

وقال الذهبي: الحافظ المفسر)5(.

وقال ابن كثير: أحد التابعين، والمفسرين المكثرين)6(.

= وأما غيرهم من التابعين، فقل من تخصص واستفرغ علمه التفسير.
المروي عنه في تفسير آيات األحكام بلغ )0.04( من مجموع تفسيره، في حين بلغ عن سعيد    )1(

)0.09(، وعن عطاء )0.33( من مجموع تفسيرهما.
وخاصــة إذا ما قورن بغيره كمجاهد، وســعيد بن جبير، وغيرهمــا، فهو من أقلهم في هذا، ولم    )2(
يترجــم له الذهبي فــي »القراء الكبار«، وذكره ابن الجزري، ولم يثن عليه في هذا الجانب، ولذا 

ال نجد أحدًا من القراء أو رواتهم أخذ عنه القراءة.
»الجرح والتعديل« )9/7(.   )3(

»الحلية« )326/3(.   )4(
»السير« )12/5(.   )5(

»البداية« )275/9(.   )6(
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وقال ابن حجر: ثقة، ثبت، عالم بالتفسير)1(.

فأنــت تجــد هؤالء األئمــة افتتحوا ترجمة هــذا اإلمام بأهم علم تميــز به وتقدم 
فيــه)2(، بل ومــن قبل أثنى عليه قتادة فقال: ال تســألوا العبد إال عن القــرآن)3( مما يدل 

على تخصصه فيه، وانقطاعه له.

) ـ معرفته الواسعة بلغات قبائل العرب، وأشعارها: 

ومــن المصادر التي اعتمد عليها عكرمة في تفســيره، وكانت من أســباب نبوغه 
وتقدمه في التفسير، معرفته بلغات قبائل العرب، وما دخل في تلك اللغة من كلـمـــات 

بة، واالعتماد عليها في إيضاح بعض المفردات القرآنية)4(. معرَّ

ولعــل لكثــرة رحالتــه، وتنقله بين البلــدان األثر الكبيــر في إثراء هــذا الجانب 
عنده)5(، والناظر في تفسيره يجد عنايته وحرصه في رد كثير من الكلـمـات القرآنية إلى 
أصل اشــتقاقها، وكيف كانت العرب تســتعملها؛ ولذا نجده في بيان االشتقاق كثيرًا ما 

يربط بين وضع اللفظ وأصل استعماله.

»التقريب« )ص: 397(.   )1(
قــارن ذلك بما قدمت به ترجمة ســعيد بن جبير، حيث قال عنــه الذهبي: المقرئ الفقيه. ينظر:    )2(
»التذكــرة« )76/1(، وقــال في ترجمة مجاهد: المقرئ المفســر. ينظــر: »التذكرة« )62/1(، 

وقال في ترجمة عطاء: مفتي الحرم. ينظر: »السير« )78/5(.
»المعرفة« )12/2(، و»تاريخ دمشق« )772/11(.   )3(

هــو مــن أكثر التابعيــن عناية بذلك، بــل ومن أدقهم فيه، ذكر الزركشــي أن مذهــب ابن عباس    )4(
وعكرمة أنه وقع في القرآن ما ليس من لغتهم. ينظر: »البرهان« )288/1(.

هو من أكثر مفسري التابعين على اإلطالق جوالنًا في البالد، كما سيأتي بيان ذلك بعد ورقات    )5(
إن شاء اهلل.
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هــذا ما يجــده المراجع لتأويله، مــن حرصه على الرجوع لديــوان العرب، وهو 
الشعر فإنه من أكثر التابعين نصيبًا في هذا)1(.

ولعلنا في هذا المقام نذكر بعض األمثلة لـمـا سبق: 

فمن أمثلة ما ورد عنه في االعتماد على لغات قبائل العرب.

مــا جاء عند تأويل قوله ســبحانه: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]الحج: 45[، قال 
عكرمة: المشيد المجصص، والجص بالمدينة يسمى المشيد)2(.

وعنــد قوله جل ثناؤه: ﴿ائ ائ﴾ ]الصافــات: 125[ قال: أتدعون ربًّا، وهي لغة 
أهل اليمن، تقول: َمن َبْعل هذا الثور؟ أي: من َربُّه؟)3(.

وعند قوله ســبحانه: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ ]الغاشية: 6[. قال: هي شجرة ذات 
شــوك، الطئة باألرض، فإذا كان الربيع ســمتها قريش الشــبرق، فإذا هاج العود سمتها 

الضريع)4(.

ب القرآن:  ومن أمثلة ما جاء عنه في معرَّ

تفســيره لقوله تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴾ 

يراجع »إيضاح الوقف واالبتداء« )62/1ـ 69(، وقد أورد العديد من األمثلة عن عكرمة.   )1(
»تفسير الطبري« )181/17(.   )2(

»تفسير الطبري« )92/23(، و»تفسير ابن كثير« )32/7(، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه    )3(
ا باليمانية. يقول الرجل للرجل: من بعل الثوب؟  إلــى عبد بن حميد عن عكرمة بلفظ: بعــاًل: ربًّ

.)119/7(
»تفســير الطبــري« )162/30(، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابــن جرير وابن أبي    )4(

حاتم عن عكرمة بلفظ مختصر )492/8(.
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]البقرة: 97[ عن عكرمة قال: جبر: عبد، إيل:  اهلل، وميكا قال: عبد، إيل:  اهلل)1(.

وعند قوله جل وعال ﴿ڄ﴾، قال: يا رجل! كلمة بالنبطية)2(.

وفي لفظ قال: ﴿ڄ﴾ بالحبشية: يا رجل!)3(.

ومــن األمثلة التي تدل على معرفته الواســعة بتلك اللغــات، بل والتقدم في هذا 
على غيره من التابعين: ما جاء عنه في تأويل قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾ ]المدثر: 50ـ  51[ قال: ﴿ٿ﴾: الرماة، فقال رجال لعكرمة: هو األسد بلسان 

الحبشة)4(. فقال عكرمة: اسم األسد بلسان الحبشة: عنبسة)5(.

»تفســير الطبــري« )391/2( 1628، وأخرجــه الطبري بلفــظ مقــارب )390/2( 1624،    )1(
ورواه البخــاري عن عكرمــة معلقًا في »صحيحه«، ووصله ابن حجر فــي »الفتح« )165/8(، 

و»التغليق« )174/4( من رواية ابن جرير.
»تفسير الطبري« )136/16(، وأخرجه ابن أبي شيبة في »مصنفه« عن عكرمة به )472/10(،    )2(
10025، ورواه البخــاري فــي »صحيحــه« معلقــًا، وأشــار إلى وصلــه ابن حجر فــي »الفتح« 
)432/8(، و»التغليق« )251/4(، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن 

عكرمة به )550/5(.
»المصنف« البن أبي شــيبة )470/10( 10017، وأشــار ابن حجر فــي »التغليق« إلى وصل    )3(
هــذه الرواية من طريق ابن أبي شــيبة )252/4(، وأوردها الســيوطي فــي »المهذب في معرفة 
مــا وقع في القرآن من المعــرب« )ص: 110(، وذكرها في »الدر«، وعزاها إلى ابن أبي شــيبة، 

وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة بنحوه )550/5(.
وهذا القول مروي عن أبي هريرة، وابن عباس في رواية، وزيد بن أسلم وغيرهم. ينظر: »تفسير    )4(

الطبري« )170/29(، و»التغليق« )352/4(.
»تفســير الطبري« )169/29(، وأخرجه الفراء في »معاني القرآن وإعرابه« بســنده عن عكرمة    )5(

بنحوه )206/3(، وأشار ابن حجر إلي رواية الفراء في »الفتح« )676/8(.
وللمزيد من األمثلة يراجع »تفســير الطبري«، اآلثــار 6000، 13445، 17395، 18972، =   
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ومما جاء عنه في معرفة أصل اســتعمال الكلمة، وبيان كيفية اشــتقاقها: ما روي 
عنه عند قوله جل وعال: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ ]الذاريات: 7[ قال: ذات الحبك: ذات الخلق 

الحسن، ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب قال: ما أحسن ما حبكه؟!)1(.

وعنــد قوله عز وجل: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الذاريات: 13[ قال: يعذبون في النار 
يحرقون فيها، ألم تر أن الذهب إذا ألقي في النار قيل: ُفتِن؟)2(.

وعنــد قوله ســبحانه: ﴿گ ڳ﴾ ]العاديات: 1[ قال: ألم تــر إلى الفرس إذا 
جرى كيف يضبح؟)3(، وعنى ـ رحمه اهلل ـ الحمحمة.

ومما فاق به غيره من التابعين كثرة استشهاده بالشعر، واالعتماد عليه في إيضاح 
معنى اآلية؛ وقد تأثر في ذلك بشيخه ابن عباس الذي روى عنه قوله: إذا سألتموني عن 

غريب اللغة فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب)4(.

ومما جاء عنه في هذا: تأويله لقوله جل ثناؤه: ﴿ں ں ڻ ڻ﴾ ]النساء: 3[ قال 
عكرمــة لداود بن أبي هند: ﴿ڻ ڻ﴾: أالَّ تميلوا، ثم قال: أما ســمعت إلى قول أبي 

طالب: 
بميزاِن قسٍط وزُنه غيُر عائِل)))

.)240/30( ،)83 ،82/27( =
»تفسير الطبري« )190/26(، و»تفسير البغوي« )229/4(.   )1(

»تفسير الطبري« )193/26(.   )2(
»تفســير الطبــري« )271/30(، ولمزيــد من األمثلــة يراجع »تفســير الطبــري« )14/19(،    )3(

.)121/30( ،)203 ،124/29( ،)167/27(
»البرهان في علوم القرآن« )293/1(، و»سنن البيهقي« )241/10(.   )4(

»تفسير الطبري« )549/7( 8490.   )5(
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وفي رواية عنه أنشد فقال: 
بميـــــزاِن قسٍط ال ُيخـــسُّ شــــــعيرةً            وواِزِن صــدٍق وزُنـــه غـــيُر عــــائِل)1)

وعنــد قوله تبــارك وتعالــى: ﴿چ چ﴾ ]الرحمن: 48[ قال: ظــلُّ األغصان على 
الحيطان، قال الشاعر: 

حمامٍة ــل  ــِدي َه مــن  شــوَقــك  ــاج  ه حماما مــا  الــُغــصــون  ــِن  ــنَ ف على   تــدعــو 

قــور قطــــاما)2) تـــدعو أبا فرخــــين صادَف ضـارياً       ذا مخـلبين مـن الصُّ

ــاهرة:  وعنــد قولــه ســبحانه وتعالــى: ﴿ېئ ېئ ېئ﴾ ]النازعــات: 14[ قال: السَّ
األرض، أما سمعت قولهم: صيُد بحٍر، وصيُد ساهرٍة)3(.

وفي رواية عنه قال: أولم تسمعوا ما قال أمية بن أبي الصلت: 
وفيها لحُم ساهرٍة وبحٍر)4)

»تفســير الطبري« )550/7( 8491، وأخرجه ســعيد بن منصور في »سننه« في كتاب التفسير    )1(
عــن عكرمة بنحــوه )1145/3( 557، وابن أبي حاتم في »تفســيره« )2/ل 105/أ(. وأورده 
الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ســعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، 

وابن أبي حاتم عن عكرمة بنحوه. »الدر« )430/2(.
»تفسير الطبري« )147/27(، وأخرجه ابن األنباري في »إيضاح الوقف واالبتداء« عن عكرمة    )2(
بــه )65/1( وأبو عمــرو الداني في »المكتفــى« مختصرًا )ص: 549(، وأورده الســيوطي في 
»الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي بكر بن حبان في »الفنون«، وابن األنباري 

في »الوقف« عن عكرمة بنحوه )709/7(.
»تفســير الطبري« )36/30(، وأورده الســيوطي فــي »الدر«، وعزاه إلــى عبد بن حميد، وابن    )3(

المنذر عن عكرمة بنحوه )408/8(.
»تفســير الطبــري« )36/30، 37(، والبيــت ألمية. ينظــر: »الديــوان« )ص: 54(، و»فرائد =   )4( 
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6 ـ كثرة رحاته: 

هو من أكثر مفسري التابعين تنقاًل بين األقاليم، ورحلة إلى البلدان، وقد أفاد من 
ذلك، وكان هذا من أسباب تفوقه، وتعدد مصادره.

يقول اإلمام أحمد: ولم يدع موضعًا إال خرج إليه: خراســان، والشــام، واليمن، 
ومصر، وإفريقية)1(.

ر ابن كثير ترجمته بقوله: أحد التابعين، المفســرين المكثرين، والرحالين  وصــدَّ
الجوالين)2(.

وقال ابن خلكان: كان عكرمة كثير التطواف، والجوالن في البالد)3(.

وأشــار إلى كثرة دورانــه في البالد: الحاكــم النيســابوري)4(، والذهبي)5(، وابن 
حجر)6(، واليافعي)7(... وغيرهم.

قال يحيى بن معين: كان عكرمة جواالً في البالد، قدم البصرة فسمع منه أهلها، 
والكوفــة فحمــل عنه كثير ممن بها، واليمــن فكتب عنه بها كثير مــن أهلها، والمغرب 

فسمع منه به جماعة من أهله، والمشرق فكتب عنه به)8(.

= القالئد« )ص: 32(، ولمزيد من األمثلة ينظر: »تفسير الطبري« )145/29(، )399/30(.
»السير« )30/5(.   )1(

»البداية« )275/9(.   )2(
»وفيات األعيان« )266/3(.   )3(

نقله ياقوت في »معجم األدباء« )182/12(.   )4(
»السير« )15/5(، و»العبر« )1/100(، و»تاريخ اإلسالم« )176(.   )5(

»التهذيب« )265/7(.   )6(
»مرآة الجنان« )254/1(.   )7(

»تاريخ الطبري« الذيل )2485/3(.   )8(
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وقد ترك الحسن البصري كثيرًا من تفسيره حين دخل عكرمة البصرة)1(.

7 ـ حرصه على نشر علمه: 

ومــن أســباب بــروزه، وظهور علمــه، وتفوقه حرُصه على نشــر علمــه في حله 
وترحاله، فعن أبي ســلمة ســعيد بن يزيد البصري قال: ســمعت عكرمة يقول: ما لكم 

ال تسألونني! أفلستم؟)2(.

قال ابن سعد: يعني ال أراكم تسألونني.

ْختِياني قال: كان خالد الحذاء يسأل عكرمة، فسكت خالد! فقال  وعن أيوب السَّ
عكرمة: مالك أجبلت؟ـ أي: أكديت ـ قال: إني تعبت)3(.

وســاق أحمد بســنده عن أيوب الســختياني قال: كنا نأتي عكرمــة )في البصرة( 
فيحلــف باهلل أال يحدثنــا، فما نكون قط بأطمــع منه في الحديث عند ذلــك، فيحدثنا، 

فنقول: ألم تحلف باهلل؟ فقال: ما يدريكم كفارة يميني أن أحدثكم)4(.

هذه هي أهم األســباب التي أحسب أنه كان لها األثر الكبير في تفوق هذا اإلمام 
فــي التفســير، واعتبار بعــض األئمة أن المدرســة المكية وتالميذ ابن عبــاس عيال في 

التفسير عليه.

»تهذيب الكمال« )273/20(، و»السير« )18/5(.   )1(
»ســنن الدارمي« )137/1( بلفظ: أفشــلتم، والتصحيــح من كتاب »العلــل ومعرفة الرجال«    )2(
ألحمــد )193/2( 1979، و»طبقــات ابــن ســعد« )386/2(، و»المصنف« البن أبي شــيبة 

.6464 )45/9(
»المعرفة والتاريخ« )10/2(، و»الحلية« )328/3(، زاد ابن ســعد: أكديت: أي نفد ما عندك    )3(

)291/5(، و»تاريخ دمشق« )774/11(.
»العلل« ألحمد )128/2( 1775، و)455/2( 3027.   )4(
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ولكن ثمة فــرٌق واضٌح في الواقع العملي بينه، وبيــن مجاهد عند مراجعة كتب 
التفسير حيث اعتمد كثير من المفسرين على تفسير مجاهد، وكان المنقول عن عكرمة 

قلياًل إذا ما قورن بمجاهد)1(.

وبعــد النظــر، والمراجعة وجدت أن ثمة أســبابًا كانت وراء هــذا النقص الكبير 
في المــروي عنه، ولعلَّ من أهمهــا: اتهامه بالكذب، وانتحاله بعــض مقالة الخوارج، 

وسيأتي مناقشة ذلك قريبًا.

وأخيــرًا لقد كان عكرمة رحمه اهلل من أعلم أصحاب ابن عباس بالتفســير، وقد 
شــهد له بذلك أبو حاتم؛ بل إنه قام ـ رحمه اهلل ـ بتفســير القرآن الكريم كله، كما أخبر 

بذلك عن نفسه: لقد فسرت ما بين اللوحين)2(.

* أهم أسباب نقصان تفسيره عن مجاهد: 

ومع ما ســبق فإن ما وصل إلينا من نتاج هذا اإلمام كان قلياًل، ويرجع ذلك لعدة 
أســباب من أهمها: اتهامه بالكذب، وانتحاله بعــض مقالة الخوارج، مع ما يضاف إلى 

ذلك من كثرة اشتغاله بالرواية عن شيخه، وقلة المتخصصين في نقل تفسيره.

وقــد أطال بعــض أهل العلم الكالم في الســببين األولين، بــل وصنف في ذلك 
جماعة، منهم: إمام المفســرين ابــن جرير الطبري، ومحمد بن نصــر المروزي، وابن 
منــده، وأبــو حاتم بن حبان، وقــد لخص الحافظ ابــن حجر ما ورد فــي تلك الكتب، 
وال ســيما ما اتهم به من الكذب، وأطال في رده. وألهمية هذه النقطة سأبســط القول 

فيها؛ ألني أشعر أنه لوال ذلك لكان الـمـأثور عنه قريبًا من المروي عن مجاهد.

المروي عن مجاهد عند الطبري )6109( قواًل، وعن عكرمة )943( قواًل.   )1(
»الحلية« )327/3(، و»تاريخ دمشق« )772/11(، و»البداية« )275/9(.   )2(
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أوالً: اتهامه بالكذب: 

من أشد ما جاء في ذلك: ما روي عن ابن عمر أنه قال لنافع: ال تكذب علي كما 
كذب عكرمة على ابن عباس)1(.

وقــد نفى ابن حجر صحــة هذا األثر، وقال: لم يثبت؛ ألنــه من رواية أبي خلف 
الخــزاز عن يحيى البكاء، ويحيى البكاء متــروك الحديث. ثم أورد قول ابن حبان: من 

المحال أن ُيجرح العدل بكالم المجروح)2(.

وقد ســأل إســحاق بن الطباع مالكًا: هل بلغك أن ابن عمر قاله لنافع؟ قال: ال! 
ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لُبْرٍد مواله)3(.

ثم نقل ابن حجر)4( قول ابن جرير: إن ثبت هذا عن ابن عمر، فهو محتمل ألوجه 
كثيــرة، ال يتعين منه القدح في جميع روايته، فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مســألة من 
المســائل كذبه فيها، ثم قال: كان ابن حبــان وأهل الحجاز يطلقون )كذب( في موضع 

)أخطأ()5(.

وعــن عطــاء الخراســاني قال: قلت لســعيد بن المســيب: إن عكرمــة يزعم أن 

»الميزان« )97/3(، و»السير« )22/5(، و»التهذيب« )267/7(.   )1(
»هدي الســاري« )ص: 427(. ويحيى البكاء: تركه النسائي، واألزدي. ينظر: »الضعفاء« البن    )2(
الجــوزي )203/3(. وقال عنه ابن حبان فــي »المجروحين«: ينفرد بالمناكير عن المشــاهير، 

وضعفه إذا انفرد )115/3(.
»العلــل ومعرفة الرجــال« ألحمــد )70/2( 1582، 1583، و»المعرفــة والتاريخ« )5/2(،    )3(

و»التمهيد« )27/2(، و»تهذيب الكمال« )280/20(.
»هدي الساري« )ص: 427(.   )4(

»الثقات« )114/6(.   )5(
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقال: كذب ُمخبثان)1(.

وقال فطر بن خليفة: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: سبق الكتاب الخفين، فقال: 
كذب! سمعت ابن عباس يقول: امسح على الخفين وإن خرجت من الخالء)2(.

وقد نقل ابن حجر ما قاله ابن جرير في رده على قول ســعيد وعطاء، فقال: وأما 
قول ســعيد بن المســيب فليس ببعيد أن يكــون الذي حكي عنه نظيــر الذي حكي عن 
ابــن عمر، قلــت ـ يعني: ابن حجــر ـ: وهو كما قال، فقــد تبيَّن ذلك مــن حكاية عطاء 
الخراســاني عنه في تزويج النبي صلى اهلل عليه وســلم بميمونة، ولقد ظلم عكرمة في 
ذلك، فإن ذلك مروي عن ابن عباس من طرق كثيرة: أنه كان يقول: إن النبي صلى اهلل 
عليه وســلم تزوجها وهو محــرم. ومثله ما جاء عن عطاء، ويقــوي صحة ما حكاه ابن 

حبان أنهم يطلقون الكذب في موضع الخطأ)3(.

وأما ما جاء عن ابن ســيرين، عندما سئل عن عكرمة فقال: ما يسوؤني أن يدخل 
الجنة، ولكنــه كذاب)4(، فقد قال ابن حجر)5(: إنه طعن عليه من حيث الرأي، وإال فقد 
أخــرج عنه كما قال خالــد الحذاء: كل ما قال محمد بن ســيرين: ثبت عن ابن عباس، 

فإنما أخذه عن عكرمة، وكان ال يسميه؛ ألنه لم يكن يرضاه)6(.

»هدي الساري« )ص: 426(، و»الميزان« )94/3(، و»السير« )23/5(.   )1(
»الكامــل« البــن عــدي )1905/5(، و»تاريــخ اإلســالم« )ح106هـــ/179(، و»التهذيب«    )2(

.)268/7(
»هدي الساري« )ص: 427(.   )3(

»الكامل« )1905/5(، و»تاريخ اإلسالم« )179(، و»تهذيب الكمال« )282/20(.   )4(
»هدي الساري« )ص: 427(.   )5(

المرجــع الســابق )ص: 427(، و»المعرفــة« )233/1(، و)55/2(، و»تهذيــب التهذيــب«    )6(
.)269/7(
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وأما ما جاء من تكذيب يحيى بن ســعيد األنصاري، وعدم رضا مالك عليه، بل 
وتكذيبــه لــه، واألمر بعدم األخذ عنــه)1(، فإن هذا كما قال ابن حجــر: أما ما روي عن 

يحيى بن سعيد في ذلك، فالظاهر أنه قلد فيه سعيد بن المسيب)2(.

وأما ذم مالك، فقد بيَّن ســببه، وأنه ألجل ما رمــي به من القول ببدعة الخوارج، 
وقد جزم بذلك أبو حاتم، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عكرمة، فقال: ثقة، قلت: 
يحتج بحديثه؟ قال: نعم، إذا روى عنه الثقات، والذي أنكر عليه مالك إنما هو بســبب 

رأيه)3(.

وأما ما روي عن يزيد بن أبي زياد قال: دخلت على علي بن عبد اهلل بن عباس، 
وعكرمة مقيد عنده، فقلت: ما لهذا؟ قال: إنه يكذب على أبي)4(.

فقــد رد هذه الرواية ابن حجر بقولــه: إن رواية يزيد بن أبي زياد ردها أبو حاتم، 
وابن حبان لضعف يزيد، وقال: إن يزيد ال يحتج بنقله، قال ابن حجر: وهو كما قال)5(.

هذا أهم ما جاء من الروايات في اتهامه بالكذب وردها، والذي يظهر مما ســبق 
أن اتهامه بالكذب على مصطلح المحدثين لم يثبت، والصواب في ذلك أن عكرمة قد 
وثقه، وأثنى عليه كثير من األئمة المعتبرين، بل إن شيخه ابن عباس نفسه قد أثنى عليه.

فعــن محمد بن فضل عــن عثمان بن حكيم قال: كنت جالســًا مع أبي أمامة بن 

»السير« )26/5(، و»الهدي« )ص: 426(.   )1(
»هدي الساري« )ص: 427(، و»التمهيد« )27/2(.   )2(

»الجــرح والتعديــل« )9/7(، و»تهذيب األســماء« )341/1(، وأشــار إليه ابــن عبد البر في    )3(
»التمهيد« )27/2(.

»الميزان« )94/3(، و»وفيات األعيان« )265/3(، و»السير« )23/5(.   )4(
»الثقات« )230/5(، و»هدي الساري« )ص: 427(.   )5(
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ســهل بن حنيف، إذ جاء عكرمة، فقال: يا أبا أمامة: أذكرك اهلل، هل سمعت ابن عباس 
يقول: ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه، فإنه لم يكذب علي؟ فقال أبو أمامة: نعم)1(.

ْختِياني قال: اجتمع حفاظ ابن عباس على عكرمة، منهم سعيد بن  وعن أيوب السَّ
جبير، وعطاء، وطاووس، فكان كلـمـا يحدث بحديث قال سعيد بن جبير هكذا )يعني 
أصاب(، حتى أتى على حديث الحوت، فقال ســعيد بن جبير: أشــهد على ابن عباس 
أنه قال: كان ُيســايرهما فــي مكتل. قال أيوب الســختياني: وأرى ابن عباس كان يقول 

القولين جميعًا)2(.

وعــن حماد بــن زيد قال: قال لي أيوب: لو لم يكن عنــدي عكرمة ثقة لم أكتب 
عنه)3(.

وقد احتج اإلمام البخاري بحديثه، وأخرج له في »الصحيح«)4(، وقال عنه: ليس 
أحد من أصحابنا إال احتج بعكرمة)5(.

وقال ابن معين: إذا رأيت إنسانًا يقع في عكرمة، فاتهمه على اإلسالم)6(.

»تاريخ دمشــق« )768/11(، و»تاريخ ابن معين« )413/2(، وقــال ابن حجر في »الهدي«:    )1(
وإسناده صحيح )ص:  428(، و»التمهيد« )31/2(.

»العلل ومعرفة الرجال« ألحمد )379/3( 5667، و»المعرفة والتاريخ« )7/2(.   )2(
»الجرح والتعديل« )8/7(، و»الميزان« )93/3(، و»السير« )18/5(.   )3(

أخــرج له البخاري فــي »صحيحه« ما يزيــد عن )130( حديثــًا بالمكــرر، و)63( حديثًا بغير    )4(
المكــرر. ينظر: »عكرمــة مولى ابن عباس وتتبع مروياته في صحيــح البخاري«، إعداد الباحث 

مرزوق الزهراني، جامعة أم القرى.
»التاريخ الكبير« )49/7(.   )5(

»تهذيب األسماء« )341/1(، و»السير« )31/5(.   )6(
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ووثقه أبو حاتم)1(، والعجلي)2(، والنسائي، وقال: ثقٌة من أعلم الناس)3(.

وقــال أبو عبــد اهلل محمد بــن نصــر المــروزي: أجمع عامــة أهــل العلم على 
االحتجــاج بحديث عكرمــة، واتفق على ذلك رؤســاء أهل العلــم بالحديث من أهل 
عصرنا، منهم أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ويحيى بن معين، ولقد 
ســألت إســحاق عن االحتجاج بحديثه، فقال: عكرمة عندنا إمام أهل الدنيا. وتعجب 

من سؤالي إياه)4(.

وقــال ابن حبــان: كان من علـمـــاء زمانه بالفقــه، والقرآن، وال أعلــم أحدًا ذمه 
بشيء)5(.

قــال المروزي: وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس، ومالزمته إياه، وبأن 
غير واحد من أهل العلم رووا عنه، وعدلوه)6(.

ثانيًا: اتهامه بالميل لرأي الخوارج: 

وكما اتهم عكرمة بالكذب، فقد اتهم أيضًا بالميل لرأي الخوارج وانتحال بعض 
مقاالتهم.

»الجرح والتعديل« )8/7(.   )1(
»تاريخ الثقات« )ص: 339(.   )2(

»عمل اليوم والليلة« للنسائي )202( 141.   )3(
»التمهيد« )33/2(، و»هدي الساري« )ص: 429(.   )4(

»الثقات« البن حبان )229/5(، و»رجال صحيح مسلم« )110/2(.   )5(
»التمهيد« )33/2(.   )6(
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فعــن عطاء قــال: إن عكرمــة كان إباضيــًا)1(. واتهمه أحمــد)2(، وابــن المديني 
بذلك)3(.

وقال ابن المديني)4( في رواية عنه: كان يرى رأي نجدة)5(.

وقال الجوزجاني)6(: قلت ألحمد بن حنبل: أكان عكرمة إباضيًا؟ فقال: إنه كان 
صفريًا)7(.

»تاريخ اإلسالم« )ح/181(، و»الميزان« )96/3(، و»التهذيب« )267/7(، واإلباضية: هم    )1(
أتباع عبد اهلل بن إباض المقاعي التميمي المتوفى سنة )86هـ(، قال اإلباضية: إن مخالفيهم من 
أهل القبلة كفار غير مشركين، ودار مخالفيهم من أهل اإلسالم دار توحيد، إال معسكر السلطان، 
فإنه دار بغي، وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر النعمة، ال كفر الملة. ينظر: 
»الملل والنحل« )134/1(، و»مقاالت اإلســالميين« )108/1(، و»الفرق بين الفرق« )ص: 
103(، و»الفصــل في الملل« )51/5(، و»المواقف في علم الكالم« )ص: 424(، واإلباضية 

يقولون بخلق القرآن وإنكار الرؤية وتخليد عصاة الموحدين في النار.
»الســير« )21/5(، و»تهذيــب الكمــال« )278/20(، و»التهذيــب« )267/7(، و»تاريــخ    )2(

دمشق« )789/11(.
»تاريخ اإلسالم« )ح180(، و»تهذيب الكمال« )278/20(، و»التهذيب« )267/7(.   )3(

»المعرفة« )7/2(، و»الميزان« )96/3(، و»ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق« )ص: 137(،    )4(
و»تهذيب التهذيب« )267/7(.

نجدة بن عامر الحنفي المتوفى سنة )69هـ(، وكان من أتباع نافع بن األزرق، ثم خالفه واستقل    )5(
بمذهبــه. ينظر: »مقــاالت اإلســالميين« )156/1(، و»الفــرق بين الفــرق« )ص: 87 ـ 90(، 

و»الملل والنحل« )122/1(، و»الفصل« )53/5(، و»المواقف« )ص: 434(.
»تاريخ دمشــق« )777/11(، و»السير« )21/5(، و»الهدي« )ص: 426(، و»ذكر أسماء من    )6(

تكلم فيه وهو موثق« )ص: 137(، و»التهذيب« )267/7(.
الصفريــة: هــم أتبــاع زياد بن األصفــر، وقولهم فــي الجملة كقــول األزارقة فــي أن أصحاب    )7(
 الذنــوب مشــركون، غيــر أن الصفريــة ال يــرون قتــل أطفــال مخالفيهــم ونســائهم. ينظــر: =
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وقــال أبو طالب عن أحمــد: كان يرى رأي الخــوارج الصفرية، وعنه أخذ ذلك 
أهل إفريقية)1(.

وقال ابن معين: كان ينتحل مذهب الصفرية)2(، وألجل هذا تركه مالك)3(.

وقال أبو سعيد بن يونس في »تاريخ الغرباء«: وبالمغرب إلى وقتنا هذا قوم على 
مذهب اإلباضية، يعرفون بالصفرية، يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة)4(.

وقال ابن قتيبة: كان عكرمة يرى رأي الخوارج)5(.

ومما نسب إليه من أقوال الخوارج: 

مــا روي عن خالد بن أبي عمــران قال: كنا بالمغــرب، وعندنا عكرمة في وقت 
الموســم، فقــال عكرمة: وددت أن بيدي حربة، أعترض بها من شــهد الموســم. قال: 

فرفضه أهل إفريقية)6(.

= »الفــرق بين الفرق« )ص: 9390(، و»الملل والنحل« )137/1(، و»مقاالت اإلســالميين« 
)101/1(، و»المواقف« )ص: 424(.

»تهذيــب الكمال« )278/20(، و»الميــزان« )96/3(، و»تاريخ اإلســالم« )179(، وينظر:    )1(
»المدارس الكالمية بإفريقية إلى ظهور األشعرية« )ص: 80(.

»السير« )21/5(، و»هدي الساري« )ص: 426(.   )2(
»التمهيد« )27/2(، و»الكامل« )1905/5(، و»التعديل« )1023/3(.   )3(

»هدي الساري« )ص: 426(.   )4(
وقــد ذكرت أكثــر المراجع أن مبدأ دخول الفكر الخارجي إنما حــدث أول ما حدث عند مقدم   
عكرمــة، وكان له دور كبير في نشــر المذهــب اإلباضي. راجع: »المــدارس الكالمية بإفريقية« 

)ص: 79 ـ 81(.
 ،)120( اإلســالميين«  و»مقــاالت   ،)130/1( و»الشــذرات«   ،)201 )ص:  »المعــارف«    )5(

و»وفيات األعيان« )265/3(.
= ،)267/7( و»التهذيــب«   ،)278/20( دمشــق«  و»تاريــخ   ،)95/3( »الميــزان«    )6( 
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وقــال ابن المديني: حكي عن يعقوب الحضرمي، عــن جده قال: وقف عكرمة 
على باب المسجد فقال: ما فيه إال كافر. وكان يرى رأي اإلباضية)1(.

وروى ابــن عبد البر قصة عن أبي العرب، عن قدامة بن محمد، قال: كان خلفاء 
بني أمية يرســلون إلى المغرب، يطلبون جلود الخرفان التي لم تولد بعد العسلية، قال: 
فربما ذبحت المئة شاة، فال يوجد في بطنها إال واحد عسلي، كانوا يتخذون منها الفراء، 
فــكان عكرمة يســتعظم ذلــك ويقول: هذا كفر، هذا شــرك، فأخذ ذلك عنــه الصفرية، 

روا الناس بالذنوب)2(. واإلباضية، فكفَّ

، قال عكرمة: حرام. قال: فما تقول فيمن يشربه؟ قال:  ولـمـا سئل عن نبيذ الَجرِّ
أقول إن من شربه كفر)3(.

وكان يرى كفر تارك الحج)4(.

هذا، وقد برأه من هذه التهمة جمع من أهل العلم منهم: العجلي، وابن عبد البر، 
وابن حجر، وغيرهم.

ة)5(. قال العجلي: ثقة بريء مما يرميه الناس به من الَحُروريَّ

= و»تهذيب الكمال« )278/20(.
»تاريخ دمشق« )788/11(، و»السير« )22/5(، و»تهذيب الكمال« )278/20(.   )1(

»التمهيد« )32/2(.   )2(
»هدي الساري« )ص: 426(.   )3(

»أحكام القرآن« للشــافعي )111/1، 112(، و»األم« للشــافعي )109/2(، و»معرفة الســنن    )4(
واآلثار« )8/7(، و»السنن الكبرى« للبيهقي )324/4(.

»تاريخ الثقات« )ص: 339(، و»تهذيب األسماء« )341/1(، و»طبقات المفسرين« للداودي    )5(
.)381/1(
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ه لـمـا نسب إليه من رأي الخوارج، وكل  وقال ابن عبد البر: ويحتمل أن مالكًا ردَّ
ذلك باطٌل عليه إن شاء اهلل)1(.

وقال ابن حجر: والذي أنكر عليه مالك إنما هو بسبب رأيه، على أنه لم يثبت عنه 
من وجه قاطع أنه كان يرى ذلك، وإنما كان يوافق في بعض المسائل، فنسبوه إليهم.

ثــم أورد ـ أي: ابــُن حجر ـ قوَل ابن جريــر الطبري: لو كان كل مــن ادعي عليه 
مذهــب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به، وســقطت عدالته وبطلت شــهادته 
بذلك، للزم ترك أكثر محدثي األمصار؛ ألنه ما منهم إال وقد نسبه قوم إلى ما ُيرغب به 

عنه)2(.

واختصــر عبارته ابن حجر في »التقريب«، وقال: ثقة، ثبت، عالم بالتفســير، وال 
تثبت عليه بدعة)3(.

وقال البيهقي: هو عند أكثر األئمة من الثقات األثبات)4(.

والــذي تحصل من هذا أن ما رمي به من تهمة الكــذب لم تصح ولم تثبت عنه، 
وهو أجل وأعلى من ذلك، وأما األخرى فقد يغضى فيها العين على قذى، ويجر الذيل 

على أذى، ويقال: لعل وعسى.

وقد لمست من اإلمام الذهبي في كتبه ترددًا في تبرئة عكرمة من هذا الرأي، ولذا 

»التمهيد« )27/2(.   )1(
»هدي الساري« )ص: 428(، و»التهذيب« )270/7(.   )2(

»تقريب التهذيب« )ص: 397(، وتبعه على ذلك الداودي في »طبقات المفسرين« )381/1(.   )3(
»السنن الكبرى« )135/1(، )303/8(.   )4(
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قــال عنه في ختام ترجمته في »الســير«: فالذين أهدروه كبــار، والذين احتجوا به كبار، 
واهلل أعلم بالصواب)1(.

وقال في موضع آخر: تكلموا فيه لرأيه ال لحفظه، اتهم برأي الخوارج)2(.

وقال أيضًا: ثبت، لكنه إباضي يرى السيف)3(.

وخالصــة القــول كما قال ابن منــده: أما حال عكرمة في نفســه، فقــد عدله أمة 
مــن التابعين، منهم زيادة على ســبعين رجاًل من خيار التابعيــن ورفعائهم، وهذه منزلة 
ال تــكاد توجد فيهم لكبير أحــد من التابعين، على أن من جرحه من األئمة لم يمســك 

عن الرواية عنه، ولم يستغن عن حديثه)4(.

وهو كما قال فإن من أشدهم رأيًا فيه ابن سيرين، ومع ذلك أخذ عنه، ولذا لـمـــا 
ســئل ابن معين، فقيل له: ابن سيرين ســمع ابن عباس؟ فقال: ال، سمع من عكرمة)5(، 
لكنــه أســقط عكرمة، وكان يقــول: نبئت عن ابن عبــاس، أخذه عن عكرمــة، لقيه أيام 

المختار بالكوفة)6(.

فروايته عنه تدل على قبوله في نفســه، ولكنه لم يرض أن يصرح باســمه بســبب 
رأيه، وهذا ما فعله مالك)7(.

»السير« )34/5(.   )1(
»المغني في الضعفاء« )438/2(، و»الميزان« )93/3(.   )2(

»الكاشف« )276/2(.   )3(
»التهذيب« )272/7(، »هدي الساري« )ص: 429(.   )4(

»معرفة الرجال« البن معين )122/1، 132(.   )5(
»تاريــخ دمشــق« )776/11(، و»المعرفــة والتاريــخ« )233/1(، )55/2(، و»طبقات ابن    )6(

سعد« )291/5(، و»الحلية« )328/3(.
الترمــذي« = علــل  و»شــرح   ،)9/2( الدارقطنــي«  و»علــل   ،157  ،155  )384/1( »الموطــأ«    )7( 
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ت إليه المطايا)1(. ويقول سعيد بن جبير: لو كف عكرمة عن بعض حديثه؛ لُشدَّ

وعن طاووس قال: لو ترك من حديثه، واتقى اهلل، لشد إليه الرحال)2(.

وقد أطلت في هذه المسألة؛ ألني أحسب أن ما نسب إليه من رأي الخوارج كان 
من القواصم في سيرته التي قللت من تداول روايات هذا اإلمام، وجعلت بعض األئمة 
يتوقى الرواية عنه في التفســير، مع تقدمه في العلم والرواية في مدرســة مكة، حتى إن 

اإلمام الثوري قدمه على غيره من تالميذ ابن عباس.

إال إن هذه التهمة قد كان لها األثر الســلبي في الواقع العملي لمرويات عكرمة، 
سواء ما كان عن طريق شيخه، أو من تفسيره: 

فبعضهم كان يرد كثيرًا من أحاديثه، كما صنع مسلم.

وآخرون كانوا يسقطون اسمه، كما نجده عند ابن سيرين ومالك)3(.

ج من الرواية أو التصريح باسمه. بل إن بعض تالميذه كان يأخذ عنه، ويتحرَّ

فعــن رجاء بن أبي ســلمة قال: ســمعت ابن عون يقــول: ما تركــوا أيوب حتى 
استخرجوا منه ما لم يكن يريد؛ يعني: الرواية عن عكرمة)4(.

= البن رجب )ص: 195(، و»تاريخ دمشق« )785/11(، وقال أبو بكر عبد اهلل بن محمد الـمـالكي: 
أدخله مالك في »موطئه«، وكنى عن اسمه فقال: أخبرني مخبر عن ابن عباس. وهو عكرمة.

»طبقات ابن ســعد« )288/5(، و»التمهيد« )29/2(، و»الكامــل« البن عدي )1905/5(،    )1(
و»تهذيب الكمال« )287/20(، و»تاريخ دمشق« )780/11(.

»التعديــل والجــرح« )1024/3(، و»طبقــات علـمـــاء الحديــث« )168/1(، و»تهذيــب    )2(
التهذيب« )269/7( )780/11(.

وقد سبق بيان ذلك.   )3(
»المعرفة والتاريخ« )5/2(، و»السير« )25/5(، و»تاريخ دمشق« )786/11(.   )4(
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وقــال ضمرة: قيــل لداود بن أبي هند: هــل تروي عن عكرمة؟ قــال: هذا عمل 
أيوب، قال: عكرمة، فقلنا: عكرمة)1(.

وحكــى البخــاري عن عمرو بن دينار قــال: أعطاني جابر بن زيــد صحيفة فيها 
مســائل عن عكرمة، فجعلت كأني أتباطأ، فانتزعهــا من يدي، وقال: هذا عكرمة مولى 

ابن عباس، هذا أعلم الناس)2(.

بــل كان جابر بــن زيد يحدث أحيانًا عــن عكرمة ويقول: أخبرنــي عين عن ابن 
عباس)3(.

ولعل هذا مما يفســر لنا شيئًا من قلة روايات عكرمة عن ابن عباس، خاصة وأنه 
من أكثر تالميذ ابن عباس أخذًا ورواية عنه رضي اهلل عنه)4(.

بل ويفسر لنا أيضًا قلة تفسير عكرمة مقارنة بغيره من تالميذ المدرسة)5(.

كما أن هناك أسبابًا أخرى نشير إليها: 

»المعرفة والتاريخ« )8/2(.   )1(
»التاريــخ الكبير« )49/7(، و»الجرح والتعديل« )8/7(، و»الحلية« )336/3(، و»المعرفة«    )2(

)9/2(، و»التمهيد« )29/2(، و»تاريخ دمشق« )770/11(.
»المعرفة والتاريخ« )10/2(، و»الكامل« البن عدي )1907/5، 1908(.   )3(

بعــد مراجعة الطبري وجدت أن المروي من تفســير ابن عباس كان نصيــب عكرمة من روايته    )4(
)0.09(، فــي حين كان المروي عن طريق علي بن أبي طلحة )0.25(، وعن ســعيد بن جبير 

.)0.12(
روي عن مجاهد من خالل »تفســير الطبري« )6109( أقوال، وعن ســعيد )1010( أقوال في    )5(

حين كان المروي عن عكرمة )943( قوالً.
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ثالثًا: إكثاره من الرواية عن شيخه: 

اشــتغل عكرمة برواية حديث أســتاذه ابن عبــاس ـ رضي اهلل عنهمــا ـ أكثر من 
الدراية)1(.

وكان عكرمة من أكثر مفسري التابعين في مكة عناية بنشر علم شيخه، والتحديث 
به.

يقول أبو بكر الـمـالكي: كان كثير الرواية عن مواله، وعليه معتمده)2(.

وساق ابن عدي بسنده عن سماك بن حرب، عن عكرمة قال: كلُّ شيء حدثتك 
في التفسير فهو عن ابن عباس)3(.

وأخرج ابن سعد عن أيوب قال: حدثني صاحب لنا قال: كنت جالسًا إلى سعيد، 
وعكرمة، وطاووس، وأظنــه قال: وعطاء في نفر، قال: فكان عكرمة صاحَب الحديث 

عن ابن عباس)4(.

ولــذا فقد كان حفــاظ ابن عباس يجتمعون عند عكرمة يســألونه عن حديث ابن 
عباس)5(.

هــذا من المفارقــات بينه وبين صاحبه مجاهد الذي أخذ كثيرًا عن ابن عباس، لكنه لم يشــتغل    )1(
كثيرًا بالرواية ونقل تفسير ابن عباس، كما اشتغل بذلك عكرمة، بل إن الكثير من التابعين، ومن 
بعدهــم حرصوا على لقاء عكرمة ألخذ تفســير ابــن عباس؛ الهتمام عكرمة بنقل رواية تفســير 

شيخه.
»رياض النفوس« )145/1(.   )2(

»الكامل« )1908/5(، و»اإلتقان« )243/2(.   )3(
»طبقات ابن سعد« )290/5(، و»التمهيد« )30/2(، و»تاريخ دمشق« )772/11(.   )4(

»تاريخ دمشق« )772/11(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 37(.   )5(
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ولـمـــا ســئل يحيى بن معين عن عكرمة، وعن نافع، قــال: كان عكرمة أعلمهم 
بابن عباس، ونافع أعلمهم بابن عمر)1(.

وكان مجاهد أكثر ما يذكر عن ابن عباس مما فاته عنه، أخذه عن عكرمة)2(.

ولـمـــا قدم عكرمــة على طاووس باليمن، حمله طــاووس على نجيب، وأعطاه 
ثمانيــن دينارًا، فقيل لطاووس في ذلك، فقال: أال أشــتري علم ابن عباس لعبد اهلل بن 

طاووس بنجيب وثمانين دينارًا؟)3(.

ولـمـــا مات ابن عباس وعكرمة عبد، باعه علي بن عبد اهلل بن عباس، فقيل له: 
تبيع علم أبيك؟ فاسترجعه)4(.

ومع هذا فقد كان تحديثه عمن دونه أو مثله قلياًل، فإن أكثر حديثه عن ابن عباس، 
والصحابة.

يقــول أحمد بن زهير: ولم يحدث عكرمة عمن دونــه أو مثله، حديثه أكثره عن 
الصحابة)5(.

وكان هذا من األسباب التي تلتمس في قلة المروي من تفسير عكرمة، فقد صرف 

»رياض النفوس« )145/1(.   )1(
»اإلرشاد« )323/1(.   )2(

»تاريــخ دمشــق« )775/11(، و»التمهيــد« )31/2(، و»العلــم« ألبي خيثمــة )ص: 140(،    )3(
و»طبقات ابن سعد« )289/5(، و»تهذيب الكمال« )270/20(.

»التمهيــد« )31/2(، و»المعارف« )ص: 201(، و»رياض النفوس« )145/1(، و»المنتظم«    )4(
)102/7(، و»الشذرات« )130/1(.

»الكامــل« البــن عــدي )1907/5(، و»تاريــخ دمشــق« )780/11(، و»الســير« )30/5(،    )5(
و»هدي الساري« )ص: 429(.
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جهده ووسعه في رواية علم وتفسير حبر األمة وترجمان القرآن رضي اهلل عنه)1(.

رابعًا: قلة المتخصصين في نقل تفسيره: 

وهناك سبب رابع قد يضاف إلى ما سبق، أال وهو: قلة التالميذ الذين تخصصوا 
لرواية تفســيره، والعناية به، وقد يكون لكثرة أســفاره وجوالته في البالد أثٌر في ذلك؛ 

ولذا قلَّ عدد المروي عنه)2(.

وفاته: 

اســتقر عكرمة في آخر حياته بالمدينة، وســكن بها، ولم يرض أهل المدينة عنه، 
ويشهد لهذا عزوف الكثير منهم عن حضور جنازته.

فقــد روى إســماعيل بن أبي أويس عن مالك بن أنس عــن أبيه قال: أتي بجنازة 
ة، بعد العصر، فما علمت أن أحدًا من أهل المسجد  عكرمة مولى ابن عباس، وُكَثيِّر عزَّ

حل حبوته إليهما)3(.

وعند المقارنة نجد أن عكرمة قد فاق مجاهدًا، وعطاء في نســبة ما روى من تفســير ابن عباس،    )1(
فقد روى عكرمة ما نســبته )0.09( في حين لم يرو مجاهد إال )0.03(، وعطاء )0.02( من 
مجموع تفســيره، ومع أن ســعيد بن جبير قد روي عنه )0.12( من مجموع تفســير ابن عباس 
وفاق عكرمة، فلعل الســبب الرئيس في ذلك أن بعض األئمة اتقى روايات عكرمة. وقد شــهد 

لعكرمة بالتقدم في التفسير جمع من األئمة، وقد فضله بعضهم على مجاهد.
بعــد المقارنة وجدت أن مجاهدًا تخصص في رواية تفســيره ابن أبي نجيح، فروى ما يزيد عن    )2(
)0.56( من تفسيره، وروى ابن جريج )0.15(، في حين روى ابن جريج )0.50( من تفسير 
عطاء، وجعفر بن أبي المغيرة روى )0.12( من تفسير سعيد، وأما عكرمة فكان أكثر من روى 

عنه ابن جريج، ولم تزد نسبة ما رواه عنه عن )0.08( من مجموع تفسيره.
»تهذيــب الكمــال« )290/20(، و»الســير« )33/5(، و»تاريــخ دمشــق« )790/11(، =   )3( 
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قال الذهبي: ولم يفعلوا ذلك إالَّ عن بلية كبيرة في نفوسهم له رضي اهلل عنه)1(.

وقد روى البخاري، وابن المديني قاال: مات عكرمة بالمدينة سنة أربع ومئة.

وزاد الفسوي في »تاريخه«: فما حمله أحد، اكَتَروا له أربعة)2(.

وقد اختلف في سنة وفاته: 

فذهب األكثرون إلى أنه توفي ســنة )107هـ(، قالــه أبو نعيم، واختاره الذهبي، 
وابن كثير، وغيرهم)3(.

وذهب ابن المديني، والبخاري، والفسوي إلى أنه توفي سنة أربع ومئة)4(.

ورجــح خليفة، وابــن قتيبة، وابــن قنفذ، وابــن الجوزي، أنه توفي ســنة خمس 
ومئة)5(.

وقال ابن حبان: وكان عمره أربعًا وثمانين سنة)6(.

* * *

= و»تاريخ اإلسالم« )181(.
»السير« )34/5(.   )1(

»التاريخ الصغير« )257/1(، و»المعرفة« )6/2(، و»السير« )34/5(.   )2(
»التاريــخ الصغيــر« )243/1(/258(، و»دول اإلســالم« )75/1(، و»العبــر« )100/1(،    )3(

و»تاريخ الخميس« )319/2(.
»التاريخ الصغير« )257/1(، و»المعرفة« )6/2(.   )4(

»طبقــات خليفــة« )ص: 280(، و»تاريخ خليفــة« )ص: 336(، و»المعــارف« )ص: 201(،    )5(
و»الوفيات« البن قنفذ )ص: 106(، و»المنتظم« )102/7(.

»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 84(، و»رجال مسلم« )110/2(.   )6(



(4(

عطاء بن أبي رباح
)27 ـ )11 هـ(

هو أبو محمد القرشي، موالهم المكي)1(، ويقال: والؤه لبني ُجمح)2(، كان من 
مولَّدي الَجنَد)3(، ولد في أثناء خالفة عثمان، ونشأ بمكة)4(.

قــال علي بن المديني: اســم أبي رباح: أســلم، مولى حبيبة بنت ميســرة بن أبي 
خثيم)5(.

»طبقات ابن ســعد« )468/5(، و»طبقات خليفــة« )ص: 280(، و»المعارف« )ص: 196(،    )1(
و»التاريــخ الكبيــر« )463/6(، و»الجــرح والتعديــل« )330/6(، و»الحليــة« )310/3(، 

و»الثقات« )198/5(، و»تهذيب األسماء« )333/1(، و»ذيل المذيل« )120/13(.
ابــن ســعد« )467/5(، و»طبقــات خليفــة« )ص: 280(، و»وفيــات األعيــان«  »طبقــات    )2(
)261/3(، و»العقــد الثميــن« )84/6(، و»صفــة الصفــوة« )211/2(، و»الجمع بين رجال 

الصحيحين« )385/1(.
وبنــو ُجمــح بطن من قريــش. ينظــر: »اللباب فــي تهذيب األنســاب« )291/1(، و»أنســاب   

القرشيين« )ص: 54(.
بلدة مشــهورة باليمن، بينها وبين صنعاء ثمانية وخمســون فرسخًا. ينظر: »معجم ما استعجم«    )3(

)397/1(، و»معجم البلدان« )170/2(.
»طبقات ابن سعد« )467/5(، و»الجرح والتعديل« )330/6(، و»مشاهير علـمـاء األمصار«    )4(
)ص: 81(، و»الثقــات« )199/5(، و»وفيــات األعيــان« )261/3(، و»تهذيــب األســماء« 

)333/1(، و»التذكرة« )98/1(.
»تهذيــب الكمــال« )75/20(، و»الســير« )80/5(، و»تاريــخ ابــن معيــن« )403/2(، =   )5( 
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وعطــاء معدود من كبار التابعين، أدرك مئتين من أصحاب رســول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم)1(.

* أسباب قلة الرواية عند عطاء: 

ومع أن عطاء من مشاهير مدرسة مكة، إال إنه من أقلهم خوضًا في التفسير دراية، 
ورواية)2(، ولعل من أهم األسباب في ذلك: 

1 ـ تحرجه من تفسير القرآن برأيه: 

ُجه من القول فيه برأيه،  كان من األســباب الرئيســة إلقالل عطاء في التفسير تحرُّ
وقــد اتضح ذلك في منهجه، ومســلكه، وتميز بهذا بين مشــاهير أصحــاب ابن عباس 

رضي اهلل عنهما.

ويروي لنــا ذلك أقرب الناس إليه، وأعرفهم بحالــه، تلميذه ابن جريج، فيقول: 
كنت أســأل عطاء عن كل شيء يعجبني، فلـمـــا ســألته عن البقرة، وآل عمران، أو عن 

البقرة، قال: أعفني عن هذا، أعفني عن هذا)3(.

وكان يغلِّب األثَر والســماَع على الرأي، فيتحرج في كثير من المســائل أن يقول 
فيها برأيه.

= و»تهذيب التهذيب« )202/7(، و»رجال صحيح البخاري« )566/2(.
»التاريخ الكبير« )464/6(، و»البداية« )343/9(، و»تهذيب الكمال« )77/20(، و»تهذيب    )1(

التهذيب« )200/7(، و»تاريخ دمشق« )631/11(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 39(.
المروي عن مجاهد )6109( أقوال، وعن ســعيد )1010( أقوال، وعن عكرمة )943( قواًل،    )2(

وعن عطاء )480( قوالً، ومع هذا فثلث المروي منها جاء في تأويل آيات األحكام.
»العلل« ألحمد )131/2( 1782.   )3(
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فعن عبد العزيز بن رفيع قال: سئل عطاء عن شيء، قال: ال أدري. قال: قيل له: 
أال تقول فيه برأيك؟ قال: إني أستحي من اهلل أن ُيدان في األرض برأيي)1(.

وكان يقول: ال أدري نصُف العلم)2(.

ومما جاء عنه أنه سأله ابن جريج عن قوله: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴾ 
]البقرة: 217[ فيمن نزلت؟ قال: ال أدري)3(.

وعن حبيب بن أبي ثابت قال: أرســلت إلى عطاء أســأله عــن الُمولي)4(، فقال: 
ال علم لي به)5(.

وما كان قوله: ال أدري، عن عجز مطلق كما ُيتوهم ولكن يقول: ال أدري، عندما 
يكون الذي وصل إليه ظنًّا، ال ينبغي عنده إعالنه.

والمتتبــع لـمـــا روي عنه يجــد أن كثيرًا من تفســيره جاء من طريــق صاحبه ابن 
جريج)6(، وأن غالب ما ورد عنه من اآلراء والتفاسير التي أخذها منه، كان جوابًا لـمـــا 

يسأل عنه، ولم يتحدث به عن عطاء ابتداًء)7(.

»ســنن الدارمي« )47/1(، و»تهذيب الكمــال« )82/20(، و»تاريخ دمشــق« )645/11(،    )1(
و»التهذيب« )202/7(.

»السير« )85/5(.   )2(
»تفسير الطبري« )310/4( 4091.   )3(

الُمولي: الحالف الذي يحلف على اعتزال امرأته. ينظر: »تفسير الطبري« )456/4 ـ 465(.   )4(
»تفسير الطبري« )497/4( 4663، و»تاريخ أبي زرعة« )449/1(.   )5(

حيث روى )0.50( من تفسير عطاء، والزمه أكثر من ثماني عشرة سنة.   )6(
هــذا مــن المفارقــات بينه وبين أقرانــه من تالميذ ابن عبــاس حيث نجد ابــن جريج يروي عن    )7(
 مجاهد، وعكرمة، وســعيد، ولكننا نالحظ أنه في الرواية عن أولئك يقول: ســمعت مجاهدًا =
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وقد ذكر أبو بكر بن عياش: أن عطاء كان ال يتكلم حتى ُيسأل)1(.

وكان رحمه اهلل من أكثر أصحاب ابن عباس أخذًا وتفسيرًا لآلية بظاهر نصها: 

من ذلك ما روي عنه في تفســيره لقوله جل ثناؤه: ﴿ڄ ڄڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ﴾ ]البقرة: 185[ قال عطاء: يفطر من المرض كله 

كما قال اهلل تعالى)2(.

وعنــد قوله جــل وعــال: ﴿ک گ گ گ گ ڳڳ﴾ ]البقــرة: 158[ عن ابن 
جريــج قال: قال عطاء: لــو أن حاجًا أفاض بعد رمي جمرة العقبــة، فطاف بالبيت ولم 
يسع فأصابها ـ يعني امرأته ـ لم يكن عليه شيء، ال حج وال عمرة من أجل قول اهلل في 
َف بهما(،  مصحف ابن مســعود: )فمــن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليــه أن ال يطوَّ
فعاودته بعد ذلك، فقلت: إنه قد ترك ســنة النبي صلى اهلل عليه وسلم، قال: أال تسمعه 

يقول: ﴿ڳ ڳ ڱ﴾، فأبى أن يجعل عليه شيئًا)3(.

وعــن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله تعالــى ذكره: ﴿ەئ وئ وئ ۇئۇئ ﴾ 
]البقرة: 233[؟ قال: مثل ما ذكره اهلل تعالى ذكره)4(.

= وعكرمة وسعيدًا، أما في كثير مما يرويه عن عطاء فيقول: سألت عطاء عن كذا، فقال: كذا.
»طبقات ابن سعد« )275/6(.   )1(

رواه البخــاري تعليقــًا في كتاب التفســير، باب قولــه: ﴿ٻ پپ﴾، وأشــار ابن حجر    )2(
إلــى وصله في »التغليق« من طريق عبد الرزاق عن عطاء بنحــوه. وينظر: »التغليق« )176/4( 

6568، و»الفتح« )179/8(، والمصنف لعبد الرزاق )219/4(.
»تفســير الطبري« )241/3( 2356، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد،    )3(

وابن جرير، وابن المنذر عن عطاء مختصرًا )387/1(.
»تفســير الطبري« )65/5( 5040، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد =   )4( 
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وعنــه قــال: ُســئل عطاء عن رجل صلــى ولم يتمضمــض، قال: ما لم يســمَّ في 
الكتاب ُيجزئه)1(.

وقد ذكر النووي شيئًا من غريب إفتائه يدل على ما سبق: 

من ذلك قوله: إذا أراد اإلنسان سفرًا، فله القصر قبل خروجه.

ومنها: إذا كان العيد يوم الجمعة وجبت صالة العيد، وال يجب بعدها ال جمعة 
وال ظهر، وال صالة بعد العيد إال العصر)2(.

ومــع هذا اإلقالل في إعمال الــرأي، فإنه كان إذا قال في المســألة من اجتهاده، 
بيَّنه ووضحه، فعند قوله تعالى: ﴿ىئ ىئ ىئ ی﴾ ]الـمـائدة: 95[ قال ابن جريج: قلت 
لعطــاء: ما عــدل ذلك صيامًا؟ قال: َعْدل الطعام من الصيام. قــال: لكل ُمدٍّ يومًا، يأخذ 
زعــم بصيام رمضــان، وبالظهار. وزعــم أن ذلك رأي يراه، ولم يســمعه من أحد، ولم 

تمض به ُسنة)3(.

ولعــل هــذا البعد عن الــرأي كان بســبب كثرة اشــتغاله بعلم األثــر والحديث، 
فاستغنى بمحفوظه عن الرأي في كثير مما يعرض له.

ولذا قال الشافعي: ليس من التابعين أحد أكثر اتباعًا للحديث من عطاء)4(.

= عن ابن جريج عن عطاء بزيادة في آخره )689/1(.
»تفسير الطبري« )29/10( 11362.   )1(

»تهذيب األسماء واللغات« )344/1(، و»العقد الثمين« )86/6(.   )2(
»تفسير الطبري« )45/11( 12630.   )3(

»تهذيب األســماء واللغات« )333/1(، و»تاريخ دمشــق« )644/11(، و»ترتيب المدارك«    )4(
.)63/1(
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وكان التصالــه برجاالت مدرســة المدينة أكبــر األثر في تأكيد هــذا المعنى في 
نفسه، فقد رحل إلى مدينة الحديث واألثر، على صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم، 
وتأثر بها، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن دينار قال: لم يزالوا متناظرينـ  يعني: أصحاب 
ابن عباس ـ حتى خرج عطاء بن أبي رباح إلى المدينة، فلـمـــا رجع إلينا، استبان فضله 

علينا)1(.

ولعــل مما يؤكد حبه لألثر والحديث، وكثرة اشــتغاله بهما، توســعه في الرواية 
وأخذه عن كل من حدثه؛ ولذا اعتبر العلـمـاء مراسيله من أضعف المراسيل؛ ألنه يأخذ 

عن كل أحد.

يقول يحيى بن ســعيد القطان: مرســالت مجاهد أحب إلينا من مرسالت عطاء 
بكثير، كان عطاء يأخذ من كل ضرب)2(.

وقال أحمد: ليس في المرســل أضعف من مرســل الحسن، وعطاء كانا يأخذان 
عن كل أحد)3(.

2 ـ اشتغاله بالفقه، واإلفتاء: 

كانت عناية عطاء القصوى متجهة إلى الفقه، والفتوى، ال سيما ما يتعلق بأحكام 

»المعرفة والتاريخ« )443/1(، و»تاريخ دمشق« )639/11(، و»تهذيب الكمال« )78/20(،    )1(
و»السير« )82/5(.

»الميــزان« )70/3(، و»التهذيب« )202/7(، و»العقد الثمين« )85/6(، و»قواعد في علوم    )2(
الحديث« للتهانوي )ص: 156(.

»المعرفة والتاريخ« )239/3(، و»الســنن الكبرى« للبيهقــي )137/6(، و»ميزان االعتدال«    )3(
)70/3(، و»بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم« )ص: 64(.
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الحج ومناســكه)1(، وقد غلب هذا على منهجه، ومســلكه، بل تميــز بين أصحاب ابن 
عباس بذلك، وفاقهم فيه)2(.

يقول ربيعة الرأي: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى)3(.

بــل كان ابــن عباس رضي اهلل عنــه يقول ألهل مكــة: تجتمعون علــيَّ وعندكم 
عطاء؟!)4(.

وكان ابن عمر يقول: تجمعون لي المسائل، وعندكم عطاء؟!)5(.

ويقول ابن سعد: وقد انتهت فتوى أهل مكة إليه)6(.

وكان قتــادة يقــول: إذا اجتمــع لي أربعــة لم ألتفت إلــى غيرهم، ولــم أبال من 

بعد مراجعة »تفسير الطبري« وجدت مجموع ما روي عنه )480( قواًل، منها )160( رواية في    )1(
تفســير آيات األحكام، )96( قوالً منها في آيات الحج، أي: إن ما نســبته )0.60( من تفســيره 

الفقهي كان عن الحج، ومناسكه.
إذ بلغــت نســبة ما روي عنه في تفســير آيات األحــكام )0.33( من مجموع مــا روي عنه في    )2(
التأويل، في حين بلغت عن مجاهد ما يقرب من )0.03(، وعن عكرمة )0.04(، وعن سعيد 

)0.09( من مجموع تفسيرهم.
»الجرح والتعديل« )330/6(، و»التعديل والتجريح« )1002/3(، و»تهذيب األسماء« )1/    )3(

334(، و»تهذيب الكمال« )78/20(، و»العقد الثمين« )85/6(.
»التذكرة« )98/1(، و»تهذيب الكمال« )77/20(، و»طبقات علـمـاء الحديث« )172/1(،    )4(

و»التهذيب« )201/7(، و»السير« )81/5(.
»الحليــة« )311/3(، و»الجــرح والتعديل« )330/6(، و»المعرفــة« )703/1(، و»تهذيب    )5(

األسماء« )334/1(، و»البداية« )346/9(، و»تاريخ دمشق« )637/11(.
»طبقات ابن ســعد« )470/5(، و»وفيات األعيــان« )261/3(، و»العقد الثمين« )85/6(،    )6(

و»رجال صحيح مسلم« )100/2(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 39(.
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خالفهم: الحسن، وابن المسيب، وإبراهيم، وعطاء، هؤالء أئمة األمصار)1(.

ويقــول اإلمــام األوزاعــي: ذهــب عليهــم الحســن بالمواعــظ، وذهــب عطاء 
بالمناسك)2(.

وعــن أبــي جعفر قال: ما بقي علــى ظهر األرض أحد أعلم بمناســك الحج من 
عطاء)3(.

وكانــوا يأمرون مناديًا يصيح في موســم الحج: ال يفتــي الناس إال عطاء بن أبي 
رباح)4(.

بل بلغ من رفعة شأنه في هذا أن خالد بن عبد اهلل القسري لـمـــا أمر بفقهاء أهل 
مكة أن يلقوا في الســجن: عطاء، وعمرو بن دينــار، وطلق بن حبيب، وصهيب مولى 
ابن عامر، فُكلِّم في عطاء أن يخرج في أيام الموســم ليفتي الناس، فلـمـــا رآه أهل مكة 

كبَّروا)5(.

وتميز منهجه في تأويله آليات الحج ومناســكه باليسر والسهولة، والقول بعموم 
لفظ اآلية، وترك كثير من القيود التي كان يحتاط بها الفقهاء من التابعين ومن بعدهم.

»تهذيب األسماء« )333/1(، و»تهذيب الكمال« )79/20(، و»تاريخ دمشق« )640/11(،    )1(
و»تاريخ اإلسالم« )ح 114هـ/422(، و»البداية« )344/9(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 39(.

»العلل« ألحمد )492/1( 1140.   )2(
»العلل« ألحمد )444/3( 5888، و»المعرفة« )703/1(، و»طبقات ابن سعد« )386/2(،    )3(

)468/5(، و»التعديل« )1002/3(، و»معرفة علـمـاء الحديث« )172/1(.
»المعرفــة« )702/1(، و»التاريــخ الكبيــر« )464/6(، و»المنتظــم« )165/7(، و»البداية«    )4(

)344/9(، و»تاريخ دمشق« )637/11 ـ 639(، و»مرآة الجنان« )270/1(.
»العلل« ألحمد )468/2( 3070.   )5(
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ومــن أمثلــة ذلك: ما جــاء عنه عند قولــه ســبحانه: ﴿ک گ گ گ گ 
ڳڳ﴾ ]البقــرة: 158[، فعــن ابن جريج قال: قال عطاء: لو أن حاجًا أفاض بعد رمي جمرة 
العقبة، فطاف بالبيت، ولم يســع، فأصابها ـ يعني: امرأته ـ لم يكن عليه شــيء، ال حج 

وال عمرة)1(.

فكان عطاء يرى أن سعي اإلفاضة تطوع، وال شيء على من تركه.

وعن أحمد بن محمد الشــافعي قال: كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المســجد 
الحرام البن عباس، وبعد ابن عباس عطاء بن أبي رباح)2(.

ومما يشــهد لهذا البروز في الفتيا، والنبوغ في الفقه اعتماُد كثير من كتب الفروع 
علــى أقواله الفقهية، وإكثارهم في إيراد آرائه، فنجده مثــاًل يأتي في المرتبة األولى من 
بيــن تابعي المدرســة المكية في »مغني« ابــن قدامة من حيث كثرة المــروي عنه، وفي 

المرتبة الثانية من بين التابعين عمومًا)3(.

وكان أكثر حديثه في الحج، ومناسكه، فقد حج أكثر من سبعين حجة)4(.

وشهد له كثير من األئمة باإلمامة في هذا الباب: 

»تفسير الطبري« )241/3( 2356، وتقدم قريبًا.   )1(
»الحليــة« )311/3(، و»صفة الصفوة« )212/2(، و»البداية« )345/9(، و»تاريخ دمشــق«    )2(

.)640/11(
جاء عطاء في المرتبة الثانية بعد الحســن في عموم ما جاء عن التابعين في »المغني«، فقد ورد    )3(
ذكر الحسن في )912( موضعًا، في حين ذكر عن عطاء )738( موضعًا، ثم إبراهيم النخعي في 

)696( موضعًا، ثم الشعبي في )501( موضع، وغيرهم أقل منهم في ذلك.
»وفيات األعيان« )263/3(، و»تهذيب التهذيب« )333/1(، و»تاريخ دمشق« )641/11(،    )4(

و»غاية النهاية« )513/1(، و»العقد الثمين« )86/6(.
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يقول عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: ما أدركت أحدًا أعلم بالحج من عطاء)1(.

وقال قتادة: أعلم الناس بالحالل والحرام الحسن، وأعلمهم بالمناسك عطاء بن 
أبي رباح، وأعلمهم بالتفسير عكرمة)2(.

وعنه قال: عطاء أعلم أهل زمانه بالمناسك)3(.

وكان يتــأول اإلحصار في قوله: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴾ ]البقرة: 196[ بأن 
اإلحصار: كل شيء يحبسه)4(.

ومن ذلك أيضًا أنَّه لـمـــا سأله ابن جريج عن قوله: ﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ﴾ ]البقــرة: 196[ ما ﴿ەئ ەئ وئ﴾؟ قــال: القمل وغيره، والصداع، وما كان في 

رأسه)5(.

هذه صور ونماذج لـمـا روي عن عطاء تدل على تسهيله، وبعده عن التشديد في 
آيات األحكام، وأخذ الحكم من ظاهر اآلية، وكان هذا المنهج سمة غالبة على تالميذ 

ابن عباس، وال سيما في مسائل الحج والعمرة وأحكامهما.

»المعرفــة« )702/1(، و»تهذيــب الكمــال« )78/20(، و»تهذيــب التهذيــب« )201/7(،    )1(
و»تاريخ دمشق« )638/11(.

»المعرفة« )702/1(، و»وفيات األعيان« )261/2(، و»تاريخ دمشق« )638/11(.   )2(
»تاريخ دمشق« )638/11(، و»طبقات ابن سعد« )468/5(.   )3(

»تفســير الطبري« )22/4( 3229، وأخرجه البخــاري معلقًا في »صحيحه«، في كتاب أبواب    )4(
العمــرة، باب المحصر، عن عطاء بنحوه، وأشــار ابــن حجر في »الفتح« إلــى وصله من طريق 

عبد بن حميد عن عطاء بنحوه )3/4(، وأخرجه الثوري في »تفسيره« عن عطاء بنحوه )61(.
»تفســير الطبــري« )54/4( 3323، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعــزاه إلى وكيع وعبد بن    )5(
حميد وابن جرير، عن عطاء بنحوه )15/1(، ولمزيد من األمثلة يراجع »تفسير الطبري« اآلثار 

ذوات األرقام: 1992، 3303، 3401، 3478، 3511، 3929، وغيرها.



205الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

وهذا االشــتغال بالفقه واإلفتاء كان من أســباب قلة تفرغه لعلم التفســير، مع ما 
كان عنــده من الهيبة والورع فــي جانب التأويل، ولذا يجد المراجــع لترجمته أن كثيرًا 
ممن ترجم له قدم ترجمته بإبراز المعالم الواضحة في شخصيته، فاتفقت كلمة كثير من 
المحققين، والمؤرخين، في تصدير ترجمته بقولهم: فقيه الحرم)1(، مفتي أهل مكة)2(، 

فقيه الحجاز)3(.

كما نجد في المقابل أن من تعرض لبيان طبقات المفسرين من التابعين، ومن 
بعدهم، لم يعرض لترجمة عطاء، مع تعرضه لترجمة غيره من أصحاب ابن عباس)4(.

3 ـ قلة الناقلين لتفسيره: 

كان مجلــس عطاء مــن مجالس العلم التي قلَّ الحاضرون فيها، والشــاهدون 
لها، فما كان يشــهد مجلســه إال تســعة، أو ثمانية، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل 

العلم)5(.

»الحلية« )310/3(، و»السير« )78/5(.   )1(
»تاريخ الثقات« )ص: 332(، و»تهذيب األســماء« )333/1(، و»طبقات علـمـــاء الحديث«    )2(

.)170/1(
»دول اإلســالم« )ص: 79(، و»العبــر« )108/1(، و»مــرآة الجنــان« )270/1(، و»تاريــخ    )3(

الخميس« )319/2(.
كما نجد ذلك عند مراجعة كتاب »طبقات المفســرين« للــداودي حيث ذكر ترجمته لمجاهد،    )4(

وعكرمة، وسعيد، وغيرهم، ولم يذكر عطاء لعده من الفقهاء.
»الحليــة« )311/3(، و»تاريــخ أبي زرعــة« )449/1(، و»المعرفــة« )702/1(، و»تهذيب    )5(
األســماء« )333/1(، و»التذكــرة« )98/1(، و»تهذيــب الكمــال« )80/20(، و»البدايــة« 

.)306/9(
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يقــول اإلمــام األوزاعــي: كان عطــاء من أرضــى الناس عنــد النــاس، وما كان 
ينهد)1(إلى مجلسه إال سبعة، أو ثمانية)2(.

وزاد في رواية عنه: وما كان أكثرهم من يهتدي إليه)3(.

قلت: ولكــن ابن جريج ممن اهتدى إليه، وأطال في مالزمته، واســتخرج كثيرًا 
من علمه بالســؤال، وأحســب أنه لوال هذا المســلك الذي ســلكه ابن جريج مع عطاء 

لضاع كثير من علمه.

ث عــن عطاء فأكثر وجود)4(، والزمه أكثر من ثماني عشــرة  وابــن جريج قد حدَّ
سنة)5(.

وعده اإلمام أحمد من أثبت الناس في عطاء، هو وعمرو بن دينار)6(.

وبلغ من شــدة إتقانه لحديث عطاء أن قال الثــوري عنه: ما ترك ابن جريج أحدًا 
سمع من عطاء إال فضحه)7(.

فعنايــة ابن جريج وإتقانه في روايته عن عطاء، وكثرة ســؤاله له، أبقت على بقية 
من علم عطاء.

ينهد: أي ينهض. »النهاية في غريب الحديث« )134/5(.   )1(
»تاريــخ أبــي زرعــة« )721/2(، وأبــو نعيــم فــي »الحليــة« بلفــظ: وكان أكثر من يســند إليه    )2(

)311/3(، وذكره ابن عساكر في »تاريخ دمشق« باللفظين )642/11(.
»المعرفة« )702/1(، و»تاريخ دمشق« )642/11(.   )3(

»السير« )326/6(.   )4(
»المعرفة« )703/1(، و»الحلية« )310/3(، و»تاريخ دمشق« )643/11(، و»صفة الصفوة«    )5(

.)213/2(
»العلل« ألحمد )496/2( 3272، )219/3( 4950.   )6(

»تاريخ أبي زرعة« )450/1(، و»المعرفة« )21/2(.   )7(
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4 ـ ضعف اعتماده على اللغة في تفسيره: 

قــد يكون هذا من األســباب المفضية إلــى قلة الوارد، وندرة المــروي عنه، فإن 
المتأمل لتفسيره يلحظ أن اتكاءه على لغة العرب كان قلياًل، فإن رمت شاهدًا من أشعار 
البلغــاء، أو حجة مــن كالم الفصحاء، لم تكــد تظفر بطائل، كما إنه لــم يرد عنه القول 

ب في الفرقان إال في موضع فذ)1(. بوقوع المعرَّ

ولم يكن هذا الشــح في األشــعار، والندر في لغة العرب زهدًا منه في ذلك، بل 
كان لعدم تضلعه في العربية، وقد عرف ذلك من نفسه رحمه اهلل وأقرَّ به، فقال: وددت 

أني أحسن العربية. قال ذلك وهو يومئذ ابن تسعين سنة)2(.

ما انفرد به من أمور في منهجه: 

وبعد هذا البيان ألهم األسباب التي كانت وراء قلة المروي عن عطاء في التفسير 
أحب أن أشير إلى جملة من األمور في منهجه، انفرد بها عن أصحاب ابن عباس منها: 

1 ـ قلة اعتماده على روايات بني إسرائيل: 

تميَّــز رحمه اهلل بمنهــج فريد بين ســائر التابعين، وعلى األخــص بين المكيين؛ 
فالمدرســة المكية من أكثر المدارس توســعًا في الرواية عن بني إسرائيل؛ ولكن عطاء 

خالفها مخالفة بينة واضحة في كم المروي ونوعه)3(.

لم يرد عنه إال رواية واحدة في تفسير ﴿ڇ﴾ قال: الموقن بلغة الحبشة. ينظر: »تفسير الطبري«    )1(
.17395 )528/14(

»تهذيــب الكمــال« )84/20(، و»الســير« )87/5(، و»العقــد الثميــن« )86/6(، و»تاريخ    )2(
دمشق« )649/11(.

حيــث روي عنــه مــا نســبته )0.01( مــن مجمــوع تفســيره، في حيــن روي عــن مجاهد، =   )3( 
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فعنــد مراجعة ما روي عنه في التفســير نجــده في كثير مــن المواضع التي روي 
فيها شــيء من اإلســرائيليات عن التابعين قد أعرض عنها، فعند مروره بتأويل ســورة 
البقــرة في قصة عــداوة آدم وإنزاله إلى األرض ضرب صفحًا عمــا جاء في قصة البقرة 

من روايات.

ولـمـــا مرَّ بقولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴾ ]البقرة: 102[ تلك 
اآلية التي ورد فيها العديد من الروايات عن الصحابة والتابعين)1(، قال عندها: نراه: ما 

ث. ولم يزد على ذلك)2(. ُتحدِّ

بل ويتضح منهجــه المتميز أكثر عندما مرَّ بقصة الذين خرجوا من ديارهم، نجد 
أنــه تعامل مع القصة على ظاهرها القرآني، ولم يــرض عما جاء فيها من روايات، ولم 

يعتمده.

ولذا خالف جمهور المفســرين)3( عندما فسر قوله تعالى ﴿ې ې ى 

= وعكرمة )0.03( من مجموع تفسيرهما، وروي عن سعيد )0.06( من مجموع تفسيره.
ورد في ذلك العديد من الروايات عن الصحابة كعلي، وابن مســعود، وابن عمر، وابن عباس،    )1(
وغيرهم من التابعين مثل مجاهد، وســعيد، والربيع، والسدي، وقتادة. وكثير من هذه الروايات 

فيها من نكارة الخبر ما يوجب رده. ينظر: »تفسير الطبري« )405/2 ـ 436(.
»تفسير الطبري« )410/2( 1653.   )2(

قــال علي بــن أبي طالب: هــي ريح هفافة، لهــا وجه كوجه اإلنســان. ينظر: »تفســير الطبري«    )3(
)326/5( 5665 ـ 5671، و»زاد المسير« )294/1(.

وقــال مجاهد: الســكينة: لها رأس كرأس الهــر وجناحان. ينظر: »تفســير الطبري« )327/5(   
5672 ـ 5675، و»زاد المسير« )294/1(.

وقال ابن عباس، والسدي: هي طست من ذهب من الجنة، كان يغسل فيه قلوب األنبياء. ينظر:   
= »تفسير الطبري« )328/5( 5678، 5679، و»زاد المسير« )294/1(.   
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ى﴾ ]البقرة: 248[ قال: ما يعرفون من اآليات، يسكنون إليها)1(.

وعندمــا مرَّ بقولــه تعالــى: ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئۆئ﴾ ]البقرة: 248[ قال في تفســير البقية: العلم والتوراة)2(، في حين روي عن كثير 

من التابعين أن البقية هي: عصا موسى، وُرضاض األلواح)3(.

وعندما مرَّ بقوله ســبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴾ ]البقرة: 
260[ لم يذكر شــيئًا من اإلســرائيليات المروية في ذلك)4(، إنما قال: دخل قلَب إبراهيم 

بعُض ما يدخل قلوب الناس، فقال: ﴿ٻ ٻ پ پ پپ﴾)5(.

وعطــاء رحمــه اهلل لم يرد عنه ســوى خمس روايات إســرائيلية، أربــع منها في 
قصة بناء الكعبة)6(، مع أنه رحمه اهلل عاش في وســط الشــيوخ واألقــران الذين أكثروا 
مــن النقل، والرواية عن أهــل الكتاب، ومع ذلك كله تميز منهجه باإلعراض، والتحرز 

الشديد من قبول شيء منها أو روايته.

= قــال ابــن جرير معلقًا على هــذا الخالف: وأولى هــذه األقوال بالحق في معنــى اآلية ما قاله   
عطاء بن أبي رباح )329/5(.

»تفسير الطبري« )329/5( 5682.   )1(
»تفسير الطبري« )334/5( 5699، و»زاد المسير« )295/1(.   )2(

قاله ابن عباس، وقتادة، والسدي، والربيع. »تفسير الطبري« )331/5( 5685ـ  5691، و»زاد    )3(
المســير« )295/1(. وينظــر بعض األقوال القريبــة من ذلك في »تفســير الطبري« )332/5( 

5694 ـ 5698، و»زاد المسير« )295/1(.
»تفسير الطبري« )486/5 ـ 490(.   )4(

»تفسير الطبري« )490/5( 5972، و»زاد المسير« )313/1(.   )5(
»تفسير الطبري« )57/3 ـ 61( 2037، 2041، 2045، 2047.   )6(
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كمــا أن مما يشــار إليــه هنا أن تلميذه الخــاص الذي عني بنقل جل تفســيره ابن 
جريج، والذي صحبه ثمانية عشــر عامًا، كان مــن المهتمين والمكثرين من الرواية عن 
بني إسرائيل، ولو وجد شيئًا من ذلك عن شيخه، وعن أقرب الناس إليه لكان به أسعد، 
ولــه أروى، ولكنــه لم يجد من ذلك شــيئًا، مما يــدل على أن إعراض عطــاء كان نتاج 

منهج، ومسلك اتخذه لنفسه.

ذكرت هذا للتأكيد على نقطة تميز بها عطاء عن غيره من التابعين، كعامر الشعبي 
الــذي قاربه في هذا المســلك، لكن يظل هنــاك فارق رئيس بينهمــا، أال وهو أن عامرًا 
الشــعبي في مدرســة كانت بعيدة كل البعــد عن الرواية عن بني إســرائيل، على عكس 

البيئة، والمدرسة التي تتلمذ فيها عطاء، واستفاد منها.

2 ـ قلة المازمة والمصاحبة البن عباس رضي اهلل عنهما: 

فعند الرجوع لكتب التراجم، والســير، والتاريخ، ال نجد شــيئًا من اإلشارة إلى 
طول مالزمة أو كثرة رواية من عطاء)1( البن عباس، إال ما قيل: إن ابن عباس رضي اهلل 

عنهما قال: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء؟!

أما غير ذلك فال نجد شــيئًا، بخالف ما ذكــر من أحوال بقية أصحابه، كمجاهد، 
وعكرمة، وســعيد، وغيرهــم، من طول مصاحبة، وكثرة تردد، ومجالســة، ومســاءلة، 

وجدت ذلك عند مراجعة تفســير ابن عباس، فإن عطاء كان من أقل مفســري المدرســة المكية    )1(
روايــة لتفســير ابن عباس؛ فقد روى ســعيد بن جبيــر )0.12( من مجموع تفســير ابن عباس، 
وروى عكرمة )0.09( من مجموع تفســيره، ومجاهــد )0.03(، وعطاء روى )0.02( فقط 

من مجموع تفسيره.
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ولعل هذا مما يفسر الفرق والتباين في المنهج بين عطاء وغيره من أصحاب ابن عباس 
الذين كان تأثرهم به أكثر.

بل إن مما ظهر لي أن بعض كبار التابعين كأبي العالية البصري مع أنه بصري فإنه 
تأثر بأقوال ابن عباس وتفسيره أكثر من تأثر عطاء.

كما أن هذا مما يفسر، ويوضح قصر باع عطاء في التفسير، وقلة المروي عنه، إذا 
ما قورن بغيره من المكيين.

3 ـ توسعه في الفقه، واإلفتاء: 

فقد ســبق في ماضي القول أن أشــرت إلى تقدمه في هذا الجانب، حتى إنه فاق 
غيره من المكيين في الفتوى بعامة، وفي المناسك بخاصة.

ومما يســجل هنا أن مدرســة مكة لم تعن كثيرًا بالفقه كعنايتها بالتفسير، وخالف 
عطاء منهج المدرســة في هذا، وانفرد بطول الباع في الرواية، والعناية بالفقه، واإلفتاء، 

وقد شغله هذا عن التفسير واإلقراء)1(.

وقد امتد به األجل، فبارك اهلل له في عمره، فقارب التسعين عند وفاته عام خمسة 
عشر ومئة على قول الجمهور)2(.

المــروي عن مجاهد بلغ )6109( رواية، وعن ســعيد )1010( روايــة، وعن عكرمة )943(    )1(
رواية، وعن عطاء )480( رواية، فهو من أقلهم رواية في التفسير.

»التاريــخ الكبيــر« )464/6(، و»تاريــخ خليفــة« )ص: 346(، و»المصنف« البن أبي شــيبة    )2(
 ،1908  )173/2( ألحمــد  و»العلــل«   ،)196 )ص:  و»المعــارف«   ،15781  )69/13(
 و»الجمــع بيــن رجــال الصحيحيــن« )385/1(، و»رجــال صحيــح مســلم« )100/2(، =
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وذهب بعضهم إلى أنه توفي ســنة أربع عشــرة ومئة، واختار هذا القول جمع من 
المؤرخين )1(.

وكان مولده سنة سبع وعشرين)2(، وعاش ثمانيًا وثمانين سنة)3(.

* * *

= و»رجــال صحيح البخــاري« )566/2(، و»الوفيات« البن قنفذ )ص: 112(، و»الكامل في 
التاريخ« )179/5(، و»مروج الذهب« )215/3(، »وفيات األعيان« )263/3(.

»التذكرة« )98/1(، و»دول اإلســالم« )ص: 79(، و»طبقات علـمـــاء الحديث« )172/1(،    )1(
و»البدايــة« )343/9(، و»النجوم الزاهرة« )273/1(، و»مــرآة الجنان« )270/1(، و»تاريخ 

الخميس« )319/1(.
»الثقات« )199/5(، و»رجال صحيح مسلم« )100/2(، و»التهذيب« )202/7(، و»العقد    )2(

الثمين« )86/6(.
»الجمــع بين رجــال الصحيحيــن« )385/1(، و»وفيــات األعيــان« )262/3(، و»الكامل«    )3(

)179/5(، و»غاية النهاية« )513/1(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 39(.



(((

الحسن البصري

)21 ـ 110 هـ(

الحسن بن أبي الحسن يسار)1(، أبو سعيد مولى زيد بن ثابت، ويقال: مولى أبي 
لمي)2(. اليسر كعب بن عمرو السَّ

ولد الحســن في بيت أم ســلمة زوج النبي صلى اهلل عليه وســلم بالمدينة ســنة 
إحدى وعشــرين للهجرة النبوية لســنتين بقيتا من خالفة عمر رضي اهلل عنه)3(. وكانت 

أم الحسن موالة ألم سلمة أم المؤمنين)4(.

نشأ الحسن بوادي القرى، وكان فصيحًا.

روى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وأنس بن 
مالــك، وعمرو بن العاص، وعمران بن حصين، وأســامة بن زيد، وجابر بن عبد اهلل، 

وثوبان، وغيرهم)5(.

»التاريخ الكبير« )289/2(، و»الحلية« )131/2(، و»التذكرة« )66/1(.   )1(
»الجرح والتعديل« )40/2(، و»المعرفة والتاريخ« )32/2(، و»التهذيب« )133/1(.   )2(

»طبقات ابن ســعد« )156/7(، و»الثقــات« )123/4(، و»العبــر« )103/1(، و»التهذيب«    )3(
)261/2(، و»التحفة اللطيفة« )476/1(، و»تهذيب األسماء« )162/1(.

»تهذيب الكمال« )97/6(.   )4(
»تهذيب الكمال« )97/6 ـ 98(، و»تهذيب التهذيب« )134/1(.   )5(
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قدم البصرة مع أنس بن مالك رضي اهلل عنه)1(.

* عوامل السبق عند الحسن: 

هناك عامالن رئيسان كانا وراء تفوق الحسن، وسبقه في علم التأويل.

أولهما: تقدمه في علوم اللغة العربية، يتضح هذا من خال ما يلي: 

أ ـ فصاحته: 

كان لنشــأته فــي البادية)2( حيــث الفصاحة، واللســان العربي المبيــن البعيد عن 
لوثــة المدن، وما يخالطها من عجمة الرقيق، ثم نشــأته منذ نعومــة أظفاره في بيت من 
بيوتــات النبوة ـ على صاحبها أفضل الصالة والســالم ـ في بيت أم المؤمنين أم ســلمة 
رضي اهلل عنها)3(، ثم تتلمذه المبكر علي يد جلَّة من أكابر الصحابة الكرام رضوان اهلل 
عليهم أجمعين، كان لذلك األثر األكبر على منطقه وحســن عبارته، مما يجعل القارئ 
لتفســيره)4(، يلحظ ذلك التفوق، والتميز، وتلكم الفصاحة التي فاق بها الحســن أقرانه 

من التابعين، ومن بعدهم.

إن الســبك القوي في نظم الــكالم، والقدرة الفائقة في اختيــار أعذب األلفاظ، 
وأخصرها، وأبلغها وقعًا في نفوس الســامعين، وأشدها تأثيرًا في أحاسيسهم، كان من 

»السير« )564/4(.   )1(
»الطبقات« البن سعد )157/7(، و»السير« )564/4(.   )2(

قال ابن سعد: يذكرون أن أمه ـ وهي موالة ألم سلمة ـ كانت ربما غابت فيبكي الصبي، فتعطيه    )3(
أم ســلمة ثديهــا تعلله به، إلى أن تجــيء أمه، فدرَّ عليه ثديها فشــربه، فيــرون أن تلك الحكمة، 
والفصاحــة من بركــة ذلك. ينظر: »طبقــات ابن ســعد« )157/7(، و»المنتظــم« )136/7(، 

و»تاريخ اإلسالم« )ح 110هـ/51(.
ولجميع كلـمـاته من مواعظ وأحكام وخطب وآداب.   )4(
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األســباب الرئيســة في قبول، وانتشــار أقواله وتفاســيره، وحرص الناس على روايتها، 
وحفظها.

لقــد عني رحمه اهلل بمنطقــة فانتقى ألفاظه، واختار كلـمـــاته حتى قال األعمش 
عنه: ما زال الحسن يعتني بالحكمة حتى نطق بها.

وسمعه آخر وهو يعظ فقال: هلل دره إنه لفصيح إذا لفظ، نصيح إذا وعظ)1(.

وكان الحســن إذا ذكــر عنــد أبي جعفر الباقر قــال: ذاك الذي يشــبه كالمه كالم 
األنبياء)2(.

وبلــغ من فصاحته رحمه اهلل أن قال عنه أبو عمرو بن العالء)3(: ما رأيت أفصح 
من الحسن، والحجاج، فقيل له: فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن)4(.

وقال ابن عون: كنت أشــبه لهجة الحســن بلهجة رؤبة بــن العجاج)5(، يعني في 
الفصاحة)6(.

»الحسن البصري« البن الجوزي )ص: 14(.   )1(
»حليــة األولياء« )147/2(، و»تهذيب الكمال« )118/6(، و»إحياء علوم الدين« )77/1(،    )2(

وتاريخ اإلسالم للذهبي )ح 110هـ/ص 56(.
أبــو عمرو بن العالء الـمـــازني، النحوي القارئ البصري، من علـمـــاء العربيــة. ينظر: »معرفة    )3(

القراء الكبار« للذهبي )83/1(.
»وفيــات األعيــان« )70/2(، و»الكامــل« البــن األثيــر )132/4(، و»الســير« )578/4(،    )4(

و»التهذيب« )270/2(، و»البيان والتبيين« )163/1(.
رؤبة بن عبد اهلل العجاج التميمي، من مخضرمي الدولتين األموية والعباســية، وكانوا يحتجون    )5(
بشعره ويقولون بإمامته في اللغة، ولـمـــا مات قال الخليل: دفنا الشعر واللغة والفصاحة. ينظر: 

»وفيات األعيان« )187/1(، و»خزانة األدب« )43/1(، و»البداية« )96/10(.
»طبقــات ابــن ســعد« )166/7(، و»التهذيــب« )270/2(، و»خزانــة األدب« )90/1(، =   )6( 
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وقال ابن الجزري: روينا عن الشــافعي قوله: لو أشــاء أقول: إن القرآن نزل بلغة 
الحسن لقلت، لفصاحته)1(.

وعن خالد بن صفوان قال: ليس أحد يتكلم إال وكالمه يحتاج بعضه إلى بعض، 
إال الحسن فإن الكلمة الواحدة منه تجزئ)2(.

وعن أيوب قال: ما سمع أحد كالم الحسن إال ثقل عليه غيره)3(.

؛ فتكلم قوم من بعده بكالم  وعن أيوب قال: كان الحســن يتكلم بكالم كأنه الدرُّ
يخرج من أفواههم كأنه القيء)4(.

ومما روي عنه أن يزيد بن أبان الرقاشــي تكلم، ثم تكلم الحسن البصري بعده، 
وأعرابيــان حاضران، فقال أحدهمــا لصاحبه: كيف رأيت الرجليــن؟ فقال: أما األول 

ٌك)5(. فقاصٌّ ُمجيد، وأما اآلخر فعربي ُمَحكَّ

وقد شــهد له كثيــر من األئمة بالســبق، واإلمامة فــي الفصاحة، حتــى فاق أهل 
زمانه)6(.

والمطالع لتفسيره يجده من أحسن التابعين كالمًا في تفسير القرآن الكريم)7(.

= و»الشذرات« )138/1(، و»مفتاح السعادة« )164/2(، و»األغاني« )366/20(.
»غاية النهاية« )235/1(، و»مفتاح السعادة« )24/2(.   )1(

»أخبار القضاة« )12/2(.   )2(
المرجع السابق )13/2(، و»المعرفة والتاريخ« )51/2(.   )3(

»السير« )577/4(.   )4(
»البيان والتبيين« )204/1(.   )5(

قــال عنه ابــن حبــان، والذهبي، وابــن حجر: إنــه من أفصــح أهل البصــرة. ينظــر: »الثقات«    )6(
)123/4(، و»السير« )565/4(، و»التهذيب« )270/2(.

»التسهيل« )10/1(.   )7(
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هذا ما يتعلق بجانب الفصاحة، وجزالة األلفاظ، واإلمامة في البالغة.

ب ـ تقدمه في النحو، وعدم لحنه: 

فما عرف عن الحسن لحن، بل إن رجاًل قال له: يا أبا سعيد: واهلل ما أراك تلحن، 
فقال: يا ابن أخي، سبقت اللحن)1(.

ن الفرزدق، والكميت، وذا الرمة)2(. وكان رحمه اهلل ُيَلحِّ

روه)3(. ولم ير اللَُّحنَة أهاًل ألن يتقدم الناس، فقد سئل عن إمام يلحن، فقال: أخِّ

وكان يقــول: تعلمــوا ـ وفقكــم اهلل ـ العلم لألديــان، والطب لألبــدان، والنحو 
لتقويم اللسان)4(.

وكان يحث على تعلم اللغة، فعندما سئل عن قوم يتعلمون العربية قال: أحسنوا، 
يتعلمون لغة نبيهم صلى اهلل عليه وسلم)5(.

قال يحيى بن عتيق: ســألت الحســن، فقلت: أرأيت الرجل يتعلم العربية يطلب 
بها حسن المنطق، ويتلمس أن يقيم قراءته؟ قال: حسن يا ابن أخي فتعلمها، فإن الرجل 

يقرأ اآلية، فيعياه توجيهها، فيهلك فيها)6(.

»المصنف« البن أبي شيبة )458/10( 9969.   )1(
»خزانة األدب« )6/1(، و»السير« )577/4(، و»البيان والتبيين« )219/2(.   )2(

»غريــب الحديث« للخطابي )61/1(، و»التذكار في أفضل األذكار« )ص: 124(، و»شــعب    )3(
اإليمان« )430/2( 2303.

»الحسن البصري« البن الجوزي )ص: 37(.   )4(
»التذكار في أفضل األذكار« )ص: 124(، و»مفتاح السعادة« )585/2(.   )5(

»االعتصام« )239/2(، و»اإلتقان« )488/1(، و»مفتاح السعادة« )585/2(.   )6(
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وعنه أيضًا قال: أهلكتكم العجمة، تتأولون القرآن على غير تأويله)1(.

ولحرصه على حســن التالوة، وخوفه من وقــوع اللحن، والتحريف في القرآن، 
كان ممن يرى جواز نقط المصاحف خوفًا من اللحن والتحريف، فقد ســأل أبو رجاء 
ابَن ســيرين عــن نقط المصاحف فقال: إني أخاف أن تزيــدوا في الحروف، أو تنقصوا 
منهــا، وســألت الحســن فقال: ما بلغك مــا كتب به عمــر أْن: تعلَّموا العربية، وُحســن 

العبارة، وتفقهوا في الدين؟!)2(.

هــذا باإلضافة إلى مــا كان عليه رحمــه اهلل من االطالع الواســع، وحفظ لغات 
العرب، وكالمهم، ومن أمثلة ذلك: 

مــا ورد عنه عند تأويــل قوله تعالى: ﴿ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]األنعــام: 100[ اآلية، 
قــال: خرقوا بالتخفيف كلمة عربية، كان الرجل إذا كذب في النادي قيل: خرقها ورب 

الكعبة)3(.

ومنها ما ورد عنه عند تفســير قوله ســبحانه: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴾ 
]األعراف: 189[، فعن أيوب قال: ســألت الحســن عن هذه اآلية، فقال: لو كنَت امرأ عربيًا 

ت به)4(. لعرفت ما هي؟ إنما هي: فاستمرَّ

»المحرر الوجيز« )15/1(، و»االعتصام« )239/2(.   )1(
»المصنــف« البن أبي شــيبة )458/10( 9971؛ و»فضائل القــرآن« ألبي عبيد )ص: 240(،    )2(

و»كنز العمال« )365/2(، و»مفتاح السعادة« )375/2(.
»تفســير القرطبي« )36/7(، وأورده الســيوطي في »الدر«، عن أبي الشــيخ عن الحسن بلفظ    )3(

مقارب )335/3(.
»تفسير الطبري« )304/13( 15500، و»تفسير ابن عطية« )223/7(، وأورده السيوطي في    )4(

»الدر« وعزاه إلى ابن جرير، وأبي الشيخ عن أيوب، عن الحسن به )625/3(.
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وروي عنــه عند قولــه جل وعــال: ﴿ۋ ۋ ۅ﴾ ]القيامــة: 11[ عن قتــادة، قال: قال 
الحســن: كانت العرب في الجاهلية إذا خشــوا عدوًا قالــوا: عليكم الوزر؛ أي: عليكم 

الجبل)1(.

ج ـ سبقه في معرفة الغريب من اللغة: 

وكان من نتاج تلك الفصاحة، والتقدم في معرفة لســان العرب ولغاتها أن اتخذه 
كثيــر من األئمة حجة في اللغة، واستشــهدوا بجمل من كلـمـــاته فــي ذلك، منهم: ابن 
قتيبة)2(، والزمخشــري)3(، وأبو عيســى المدينــي األصفهاني)4(، وابن األثيــر)5(، وابن 

منظور)6( وغيرهم.

وكان الحسن رحمه اهلل من أكثر التابعين معرفة، واستخدامًا للكلـمـــات الغريبة 
في وعظه، وحديثه، وفي إجابته لمن يستفتيه)7(.

»تفســير الطبري« )182/29(، وأورده الســيوطي فــي »الدر«، وعزاه إلــى عبد بن حميد عن    )1(
الحســن بلفظ: كانــت العرب إذا نزل بهم األمر الشــديد قالوا: الوزر الوزير، فلـمـــا أن جاء اهلل 

باإلسالم قال: ﴿ۋ ۋ ۅ﴾ ، قال: ال جبل )345/8(.
في »غريب الحديث« حيث استشهد بقول الحسن في )16( موضعًا.   )2(

في »الفائق في غريب الحديث« حيث استشهد بقوله في )72( موضعًا.   )3(
في »المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث« حيث استشهد بقوله في )46( موضعًا.   )4(

في »النهاية في غريب الحديث واألثر« حيث استشهد بقوله في )150( موضعًا.   )5(
في »لسان العرب« حيث استشهد بقوله في )261( موضعًا.   )6(

من خالل النظر، والمقارنة لـمـــا روي عن التابعين في هــذا، وبالتتبع والمراجعة لكتب هؤالء    )7(
األئمة الخمســة، تبين أن أكثر من استشــهد بقوله في الغريب هو الحســن حيث بلغ مجموع ما 
روي عنــه في هذه الكتب )545( رواية، في حين بلــغ مجموع ما روي عمن يليه، وهو مجاهد 
 )242( رواية، ثم الشــعبي )228( رواية، ثم قتــادة )181( رواية، ثم النخعي )157( رواية، =
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ومن أمثلة ذلك: 

ا َيْمَلُخ  ما ورد عنه في مقام الوعظ حيث قال: ما تشــاء أن ترى أحدهم أْبَيض َبضًّ
فــي الباطــل َمْلخًا، ينفــض ِمْذَرَويه، ويضرب أْســَدَريه، يقول: ها أنــا ذا فاعرفوني! قد 

عرفناك، فمقتك اهلل، ومقتَك الصالحون)1(.

ومنها ما روي عنه في فتنة ابن األشــعث حيث قــال: واهلل إنها لعقوبة، فما أدري 
أمستأِصلة، أم مجحجحة؟)2(.

ومنها مــا ورد عنه في بعض مواعظه حيث قال: حاِدُثــوا هذه القلوب بذكر اهلل، 
ثور، واْقدُعوا هذه األنفس فإنها ُطلَعة)3(. فإنها سريعة الدُّ

= ثم ابن ســيرين )127( رواية، وعطاء )127(، رواية، ثم ابن المســيب )109( رواية، ثم ابن 
جبير )86( رواية، ثم عكرمة )62( رواية.

خص  أورده الزمخشــري في »الفائق« )116/1(، وقال في شــرحه: والبض: الرقيق البشرة الرَّ   )1(
الجســد، والملخ: اإلســراع، والمر الســهل، يقال: َبكرة ملوخ: أي: ســريع، والِمْذَروان: فرعا 
األليتين، واألســَدران: العطفان؛ أي يضرب بيديه عليهما، عن ابن األعرابي: وهو مثل للفارغ، 

ونفض الِمْذَرَوين للمختال.
وأورد هــذا األثــر مختصــرًا ابــن األثير فــي »النهايــة« )132/1(، وابــن منظور في »اللســان«   

.)119/7(
»النهايــة في غريب الحديث« )240/1(، و»المجموع المغيــث في غريبي القرآن والحديث«    )2(
)298/1(، و»الفائق« )191/1(، وقال الزمخشــري: أراد متوقفة كافة عن االستئصال، ُيقال: 

َجْحَجَح عن األمر، وَجْحَجَح عليه: إذا لم يقدم عليه.
»غريــب الحديث« ألبــي عبيــد )459/4(، و»غريــب الحديــث« البن الجــوزي )47/2(،    )3(
اص والمذكرين« )ص: 125(، و»النهاية في غريب  و»المجموع المغيث« )361/2(، و»القصَّ

الحديث« )268/1(.
قال ابن األثير: الطُّلَعة: التي تطلع إلى هواها، وشهواتها، وينظر: »لسان العرب« )260/8(، =   
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ونجــد هذا أيضًا في حديثــه العابر، وخبره، فمن ذلك قولــه: كان أول من ُعِرف 
ــرها حرفًا، حرفًا، وكان ِمَثّجًا يسيل  بالبصرة صعد المنبر، فقرأ البقرة، وآل عمران، ففسَّ

َغْربًا)1(.

ومنها قوله: جشأت الروم على عهد عمر رضي اهلل عنه)2(.

وأما ما ورد عنه من غريب األلفاظ في فتاويه فكثير: 

من ذلك: أنه ُســئل عن كسب التَّيَّاس، فقال الحسن: ال بأس به ما لم َيْبُسر، ولم 
َيْمُصر)3(.

= و»أخبــار النحوييــن البصريين« ألبي ســعيد الســيرافي )ص: 90(، وزاد أن عبــد اهلل بن أبي 
إســحاق ـ أحد النحويين ـ أخرج ألواحه فكتبها، وقال: استفدناها منك يا أبا سعيد، وأورد األثر 
الجاحــظ في »البيــان« )297/1(، وزاد: أن أبــا عمرو بن العالء ُحدث بهــذا فتعجب. وينظر: 

»أمالي المرتضى« )155/1(.
ولمزيــد من األمثلة الدالة على كثرة اســتعماله للغريــب في الوعظ ينظــر: »النهاية« )92/1(،   

)131/1(، و)232/1( وغيرها.
»غريــب الحديــث« البــن قتيبــة )104/2(، و»الفائــق« )163/1(، و»النهايــة« )207/1(،    )1(
و»البيان« )231(، قال الزمخشــري: شبه فصاحته وغزارة منطقه بماء يثج ثجًا، الَغْرب: ما سال 

ة واتصال، بغير انقطاع. وأورد األثر ابن الجوزي مختصرًا )119/1(. بحدَّ
»النهاية« )272/1(، و»المجموع المغيث« )329/1(، قال ابن األثير: جشــأت: أي نهضت،    )2(

وأقبلت من بالدها.
ولمزيد من األمثلة الدالة على كثرة اســتعماله للغريب في األخبــار ينظر: »الفائق« )158/1(،   

و)353/1(، و»النهاية« )69/1(، و)6/2(.
»الفائق« )109/1(، و»النهاية« )126/1(، و»لسان العرب« )57/4(، قال ابن األثير: الَبْسر:    )3(
َضــْرب الفحل الناقة قبــل أن تطلب. يقول: ال تحمل على الناقة والشــاة قبل أن تطلب الفحل، 

وقال الزمخشري، والمصر: أن يحلب بإصبعين، أراد ما لم يسترق اللبن.
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ومنها أنه سئل: أُيَدالك الرجُل امرأته؟ قال: نعم إذا كان ُمْلَفجًا)1(.

بل كان رحمه اهلل قد يجيب السائل، فال يدري ما يقول؟ لغرابة مقاله: 

فمن ذلك: أنه ُســئل عــن القيء يذرع الصائــم، فقال: هل راع منه شــيء؟ فقال 
السائل: ما أدري ما تقول؟ فقال: هل عاد منه شيء؟)2(.

وقــد تميز رحمه اهلل بعناية كبيرة ودراية في التفريق بين مشــتبه األلفاظ القرآنية، 
حتى إن كان ليصحح لبعض كبار ُمعاصريه: 

من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق بسنده: أن أبا العالية ُسئل عن قول اهلل عز وجل: 
﴿ڃ چ چ چ چ ﴾ ]الـمـاعون: 5[ ما هو؟ فقال أبو العالية: هو الذي ال يدري 

عن كم انصرف: عن شفع، أو عن وتر؟ فقال الحسن: َمْه، ليس كذلك، ﴿ڃ چ چ 
چ چ ﴾: الذي يسهو عن ميقاتها حتى تفوت)3(.

قال الزركشي: لم يتدبر أبو العالية حرف )في( و)عن(، وتنبَّه له الحسن، لو كان 
 المــراد ما فهم أبو العالية لقال: )في صالتهــم(، .....................................

»غريــب الحديث« ألبــي عبيــد )459/4(، و»الفائــق« )437/1(، و»النهايــة« )130/2(،    )1(
و»لســان العرب« )428/10(، و»طبقات النحوييــن واللغويين« )ص: 166(، وقال أبو عبيد: 
قوله: ُيدالك؛ يعني: المطل بالمهر، وكل مماطل فهو ُمدالك، والملفج، الُمعدم الذي ال شــيء 

له.
ولمزيد من األمثلة ينظر: »الفائق« )424/1(، و»النهاية« )220/1(، )230/1(، و)428/1(،   

وغيرها.
»غريب الحديث« ألبي عبيد القاسم بن سالم )458/4(.   )2(

»تفســير عبد الرزاق« )400/2(، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعــزاه إلى عبد الرزاق، وابن    )3(
المنذر عن مالك بن دينار، به )643/8(.



223الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

فلـمـا قال: ﴿چ چ﴾ دلَّ على أن المراد به الذهاب عن الوقت)1(.

وروى أبو حيان عن عبد اهلل بن أبي إســحاق الحضرمي: أنه تكلم عند الحســن 
فقال: َرُعفُت، فقال الحسن: تقول: َرُعفُت، وأنت رأس في العربية؟ قل: َرَعْفُت)2(.

ثانيًا: إمامته في باب الوعظ والتذكير: 

مــن أهم المميزات التي تميز بها تأويل الحســن عن غيره مــن التابعين ميله إلى 
الوعظ في تفسيره، واإلكثار من ذلك، وقد ُعني ـ رحمه اهلل ـ بانتقاء الكلـمـــات البليغة 
في لفظها، المؤثرة في سامعها، ولذا يجد الناظر في كتب التفسير، والزهد، والرقائق)3(، 
بــل واألدب)4( أنهــا ُعنيت بإيراد أقوال هذا اإلمام وتفســيراته أكثر مــن غيره، وقد حاز 

»البرهان« )294/1(، )105/2(.   )1(
»تذكرة النحاة« ألبي حيان األندلسي )ص: 158(.   )2(

القــارئ في كتب الزهد، والرقائق، والتي عني مصنفوها باختيــار أبلغ األلفاظ وأجزلها عبارة،    )3(
وأحســنها صياغة يجد أن تفســير الحســن، وأقواله، احتلــت المرتبة األولى فــي مرويات هذه 

الكتب، بل كانت هي مادة تلك الكتب الرئيسة.
وقــد رجعت فــي ذلك إلى أهم كتب الزهــد، ككتاب »الزهد« البن المبــارك، ولوكيع، ولهناد،   
فكان مجموع ما روي فيها عن الحسن ما ُيقارب )464( رواية، وكان الذي يليه في عدد المروي 
مجاهد، وبلغ ما روي عنه ما مجموعه )171( رواية، ثم الربيع بن خثيم )72( رواية... وهكذا.
وممــا يجدر التنبيه عليه أنه مع هذا الفارق بين الحســن، ومجاهــد، في عدد المروي، فإن هناك   
فارقًا آخر في طريقة تفســير اآلية، فالحســن يغلب على تفسيره اختيار العبارة البليغة في لفظها، 
المؤثرة على سامعها، أما مجاهد: فقد كان جلُّ المروي عنه في هذه المرويات توضيح الغامض 
مــن اآلية بعبارة قصيرة موجــزة، ولم يتجه الوجهة الوعظية التربوية العاطفية كما فعل الحســن 

عند مروره بتلك اآليات.
وعنــد الرجــوع لكتــب األدب نجد الكثير مــن الروايات عن الحســن، وال ســيما في الوعظ =   )4( 
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قصب السبق في الوعظ، فال يجارى فيه، وال يدانى في مبلغ تأثيره في قلوب سامعيه.

وقد سلك رحمه اهلل في تفسيره المسلك الوعظي التذكيري، فكلـمـا سنحت له 
فرصة للوعظ، من خالل تفسير آية، وعظ وذكر، وال يجد مجاالً من مجاالت الدعوة، 

والنصح، واإلرشاد، واألمر، والنهي، إال دعا، ووعظ، وأرشد، ونصح، وحذر.

والناظر في سيرته يجد األثر البالغ لنشأته في المدينة في سني شبابه األولى، فقد 
تأثر بأحوال أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم، فأمه كانت موالة ألم سلمة أم المؤمنين 

كما تقدم)1(.

يقول رحمه اهلل ـ: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم في خالفة 
عثمان، فأتناول سقفها بيدي)2(.

هذا باإلضافة إلى كون والده وأمه كانا ُيعلـمـــان الناس)3(، فعن أســامة بن زيد، 
عن أمه قالت: رأيت أم الحسن تقص على النساء)4(.

مــع مــا لصحبته ألنس بن مالٍكـ  رضــي اهلل عنه ـ وقدومه معــه إلى البصرة من 
أثر)5(، ثم تأثره بعابد البصرة وزاهدها عامر بن عبد القيس)6(.

= والتذكير، وفي بيان أحوال الناس، وما ينبغي أن يكونوا عليه من األدب مع اهلل، ومع عباد اهلل.
»السير« )564/4(، و»تهذيب الكمال« )96/6(، و»أخبار القضاة« )4/2(.   )1(

»المصنف« البن أبي شــيبة )240/13( 16223، و»األدب المفرد«، باب التطاول في البنيان    )2(
)ص: 66(.

»أخبار القضاة« )5/2(.   )3(

المرجع السابق )5/2(.   )4(
»السير« )564/4(.   )5(
»الحلية« )93/2(.   )6(
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لهـذا وغيره غلب على منهجه الوعظ، والتذكير.

وكان طويل الحزن كثير البكاء، رحمه اهلل تعالى: 

فعن إبراهيم بن عيسى اليشكري قال: ما رأيت أحدًا أطول حزنًا من الحسن، ما 
رأيته إال حسبته حديث عهد بمصيبة)1(.

وساق ابن الجوزي بسنده عن مسمع قال: لو رأيت الحسن، لقلت: قد بث عليه 
حــزن الخالئق من طول تلك الدمعة، وكثرة ذلك النشــيج)2(، وكان من أحســن الناس 

بكاًء، وكان إذا بكى ُيبكي ببكائه)3(.

وقــد تميز عن أقرانه من التابعين بهذه الصفة، وتلكــم الحالة، فضاًل عن تأثيرها 
عليه في حديثه، وتفسيره.

أخرج ابن ســعد بسنده عن األشــعث قال: كنا إذا أتينا الحسن ال ُنسأل عن خبر، 
وال نخبر بشــيء، وإنما كان في أمر اآلخرة، قال: وكنا نأتي محمد بن ســيرين، فيسألنا 

عن األخبار، واألشعار)4(.

وعن يونس قال: كان الحسن رجاًل محزونًا، وكان ابن سيرين صاحب ضحك، 
وُمزاح)5(.

»تهذيــب الكمال« )112/7(، و»زهــد الثمانية من التابعين« )ص: 64(، و»تاريخ اإلســالم«    )1(
)حوادث 110هـ/ص 57(.

»المنتظم« )136/7(.   )2(
»العلل« ألحمد )227/3( 4994.   )3(

»طبقات ابن سعد« )167/7(.   )4(
المرجع السابق )162/7(، وأورده الفسوي بلفظ مقارب. ينظر: »المعرفة« )33/2(.   )5(
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قــال رجــل ليونس: تعلم أحدًا يعمل بعمل الحســن؟ قال: واهلل مــا أعرف أحدًا 
يقــول بقولــه، فكيف يعمــل بعمله؟! قيل له: فصفــه لنا قال: كان إذا أقبــل، فكأنه أقبل 
من دفن حميمه، وإذا جلس فكأنه أســيٌر أمر بضرب عنقه، وإذا ذكرت النار، فكأنها لم 

ُتخَلق إال له)1(.

وعن األوزاعي قال: ذهب عليهم الحسن بالمواعظ، وذهب عطاء بالمناسك)2(.

وقــد بلغ في مقام الزهد والوعظ مرتبة جعلت كثيرًا من النُســاك والزهاد والعباد 
يأتون إليه، ويسمعون كالمه: 

قال أبو ســعيد األعرابي »في طبقات النُســاك«: كان عامة من ذكرنا من النســاك 
يأتون الحســن، ويســمعون كالمه، ويذعنون له بالفقه في هــذه المعاني خاصة، وكان 
له مجلس خاص في منزله، ال يكاد يتكلم فيه إال في معاني الزهد والنســك، فإن ســأله 

إنسان غيرها تبرم به، وقال: إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر)3(.

ولقد كان لتذوقه المرهف لنصوص كتاب اهلل، وما تتركه اآلية من عبر في نفســه 
فيدفعه ذلك إلى التعبير عنها بأســلوب مؤثر يترجم إحساســًا صادقًا في نفسه، مما يدل 

على رهافة حسه: 

فعن جعفر بن سليمان قال: ســمعت حوشبًا يقول: سمعت الحسن يقول: واهلل 
نَّ في الدنيا  يا ابن آدم، لئن قرأت القرآن، ثم آمنت به، ليطولنَّ في الدنيا حزنك، وليشتدَّ

خوفك، وليكثرن في الدنيا بكاؤك)4(.

»عيون األخبار« )355/2(.   )1(
»العلل« ألحمد )492/1( 1140.   )2(

»السير« )579/4(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 110هـ/62(.   )3(
»الزهد« ألحمد )ص: 226/2(، و»الحلية« )133/2(، و»تهذيب الكمال« )111/7(.   )4(
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* من أساليب الوعظ في تفسيره: 

والقارئ لتفســيره يجد شاهد هذا من حاله رحمه اهلل وقد حرص على نشر تلك 
التوجيهات القرآنية، والتذكير بها، حتى غلب هذا على منهجه، وقد اختص بخصائص 

في هذا المسلك قلَّ أن توجد عند غيره، من أهمها: 

1 ـ أسلوب المخاطبة في تفسيره الوعظي: 

فالمخاطبة، والحوار، والوعظ المباشــر الموجه للســامعين كان من األســاليب 
التي كثرت في تفسيره الوعظي)1(.

ومن أمثلة ذلك: 

مــا ورد عنه عند قوله جل وعــال: ﴿ڤ ڤ ڦڦ﴾ ]البقــرة: 25[ فعن أبي رجاء 
قال: قرأ الحســن آيات في البقرة، فأتى على هــذه اآلية: ﴿ڤ ڤ ڦڦ﴾ قال: ألم 

تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه؟ وإن ذلك ليس فيه َرْذل)2(.

ومنهــا ما ورد عند قوله ســبحانه: ﴿ٺ ٺ ٺٿ ﴾ ]غافــر: 60[، قال: اعملوا 
وأبشروا، فإنه حقٌّ على اهلل أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من 

فضله)3(.

وقد تأثر به تلميذه قتادة، ومما ينبغي اإلشــارة إليه، والتأكيد عليه، هو أن أسلوب المخاطبة في    )1(
التأويل الوعظي لآليات، قد تميز به الحسن في تفسيره، وتبعه على ذلك قتادة، وقلَّ أن نجد هذا 

عند غيرهما.
»تفســير الطبــري« )389/1( 520، و»زاد المســير« )53/1(، وأورده الســيوطي في »الدر«    )2(

بزيادة في أوله، ثم ساقه بلفظه عن الحسن، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير )96/1(.
»تفسير الطبري« )486/3( 2919.   )3(
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ومنها ما ورد عنه عند قوله تعالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ﴾ 
]آل عمــران: 27[، قال: هــل علمتم أن الكافر يلد مؤمنًا، وأن المؤمــن يلد كافرًا؟ فقال: هو 

كذلك)1(.
ومنهــا ما ورد عنــه عند قوله ســبحانه: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ]القيامة: 4[ قال: 
، فاتقيت األرض  ، ولو شــاء لجمعهنَّ ، ويبســطهنَّ جعلها يدًا، وجعلها أصابع يقبضهنَّ

اك خلقًا حسنًا)2(. بفيك، ولكن سوَّ

إلى غير ذلك من األمثلة الكثيرة عنه في هذا الباب)3(.

ومما اختص به في تفسيره الوعظي: 

2 ـ أسلوب القسم: 

وقد كثر في تفســيره الوعظي هذا األســلوب، مما يدل على اهتمامه بتأكيد تلك 
المعاني الواردة في اآلية.

من ذلك: ما ورد عنه عند قوله ســبحانه: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]البقرة: 175[، 
قال: واهلل ما لهم عليها من صبر، ولكن ما أجرأهم على النار)4(.

»تفسير الطبري« )308/6(، 6822، و»تفسير الـمـــاوردي« )385/1(، و»تفسير ابن عطية«    )1(
)51/3(، و»البحــر المحيــط« )421/2(، و»زاد المســير« )370/1(، و»تفســير القرطبــي« 
)37/4(، وأورده الســيوطي في »الدر« بلفظ مقارب عن الحســن، وعزاه إلى ابن جرير، وأبي 

الشيخ )174/2(.
»تفســير الطبــري« )175/29(، وأورده الســيوطي في »الدر« بنحوه عن الحســن، وعزاه إلى    )2(

عبد بن حميد، وابن المنذر )344/8(.
ولمزيــد مــن األمثلة ينظر: »تفســير الطبــري« اآلثــار 261، 2134، 7629، 7867، 8043،    )3(

11801، 13061، )53/15(، )159/26( وغيرها.
المســير« = و»زاد   ،)142/1( البغــوي«  و»تفســير   ،2502  )331/3( الطبــري«  »تفســير    )4( 
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ومنها: ما ورد عند قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ﴾ 
ب واهلل في األجر كما تسمعون!  ]الـمـائدة: 32[، قال: عظَّم واهلل في الوزر كما تسمعون، ورغَّ

إذا ظننت يا ابن آدم أنك لو قتلت الناس جميعًا فإن لك من عملك ما تفوز به عن النار؛ 
كذبتك واهلل نفسك، وكَذَبك الشيطان)1(.

ومنها: أنه قرأ هــذه اآلية يومــًا: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]يوســف: 76[، ثم 
وقف فقال: إنه واهلل ما أمســى على ظهر األرض عالــم إال فوقه من هو أعلم منه، حتى 

يعود العلم إلى الذي علَّمه)2(.

* أثر الوعظ في تفسيره: 

أ ـ شدة عبارته على المخالفين: 

إن القارئ لتفســيره يجد أثر ذلك المنهج الوعظي في شــدة عبارته وحدتها على 

= )176/1(، و»تفسير القرطبي« )159/2(.
»تفسير الطبري« )239/10( 11801، و»تفسير الـمـاوردي« )32/2(.   )1(

»تفســير الطبري« )193/16(، 19593، وأورده الســيوطي في »الدر« بلفظ مختصر، وعزاه    )2(
إلى ابن جرير، وأبي الشيخ عن الحسن )562/4(.

ولمزيــد مــن األمثلــة تراجع اآلثــار التاليــة فــي »تفســير الطبــري«: 1934، 2134، 4494،   
 ،18210  ،18209  ،17276  ،12179  ،12178  ،11800  ،10798  ،10514  ،8455
 ،)51/18( ،)121/15( ،)119/15( ،20113 ،19733 ،18246 ،18221 ،18214
 ،)68/25( ،)156/23( ،)101/23( ،)88/22( ،)134/20( ،)34/19( ،)142/18(

.)259/30( ،)205/26( ،)159/26(
ولمزيــد من األمثلة يراجع »الزهد« لإلمام أحمــد: )225/2ـ 251( في جميع مواعظه يبدؤها   

بهذا القسم ُمؤكدًا المعنى المراد.
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المخالفين ألمر اهلل عز وجل، وأمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم: 

فمن ذلك: مــا ورد عنه عند قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ﴾ ]آل عمــران: 152[، قــال الحســن وصفق بيديه: وكيف عفــا عنهم، وقد ُقتل 
منهم ســبعون، وُقتل عم رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشج في 

وجهه؟

قــال: ثــم يقول: قال اهلل عــز وجل: »قد عَفــوُت عنكم إذ عَصيُتمونــي أال أكوَن 
استأَصلُتكم«.

ثم قال: هؤالء مع رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم في ســبيل اهلل، غضاٌب هلل، 
وا بهذا الغم، فأفسق  يقاتلون أعداء اهلل، نهوا عن شــيء فصنعوه فواهلل ما تركوا حتى ُغمُّ
الفاسقين اليوم يتَجرَثُم)1( كلَّ كبيرة، ويركب كل داهية، ويسحُب عليها ثيابه، ويزعم أن 

ال بأس عليه! فسوف يعلم)2(.

ومنهــا: مــا ورد عنه عنــد قولــه ســبحانه: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤڦ﴾ ]األعراف: 32[ قال الحســن: هذا نبيي، هذا خياري، اســتنوا به، خذوا 
في سننه، وسبيله، لم تغلق دونه األبواب، ولم ُتقم دونه الَحَجَبة، ولم ُيغَد عليه بالجفان، 
ولم ُيرجع عليه بها، وكان يجلس باألرض، ويأكل طعامه باألرض، ويلعق يده، ويلبس 
الغليظ، ويركب الحمار، وُيْرِدف بعده: وكان يقول: »َمن رِغَب عن سنَّتي فليس منِّي«.

ــاقًا  ثم قال الحســن: فما أكثر الراغبين عن ســننه التاركين لها! ثم إنَّ ُعُلوجًا ُفسَّ

َتَجْرَثم الرجل يتجرثم: إذا سقط من ُعلو إلى ُسْفل. ينظر: »لسان العرب« )95/12(، و»النهاية    )1(
في غريب الحديث« )254/1(.

»تفسير الطبري« )298/7( 8043، وأورده السيوطي في »الدر« بلفظه عن الحسن وعزاه إلى    )2(
ابن جرير )349/2(.
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ههم ربي ومقتهم، زعمــوا أن ال بأس عليهــم فيما أكلوا،  أكلــة الربــا والُغلول، قد ســفَّ
وشــربوا، وزخرفوا هــذه البيوت، يتأولــون هذه اآليــة: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ﴾، وإنما جعل ذلك ألولياء الشيطان، قد جعلها مالعب لبطنه 

وفرجه)1(.

ومنهــا ما ورد عنه عند تأويل قوله عــز وجل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴾ ]المزمل: 
20[، فعن أبي رجاء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل قد استظهر القرآن 

ــُد القرآن، لعن اهلل  كلــه عــن ظهر قلبه، فال يقــوم به، إنما يصلــي المكتوبة؟ قال: يتوسَّ
ذاك، قال اهلل للعبد الصالح: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ ]يوســف: 68[، قلت: يا أبا سعيد، 

قال اهلل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴾، فقال: نعم ولو خمسين آية)2(.

ب ـ سلوك الوعظ من خال إيضاحه آليات األحكام: 

وكان للمنهج الذي ســلكه الحســن أثره في تأويله آليات األحكام، حيث سلك 
في بعضها مسلك التوجيه، واإلرشاد: 

فعند قوله سبحانه: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴾ 
]البقــرة: 178[ قال: على هذا الطالب أن يطلب بالمعروف، وعلى هذا المطلوب أن يؤدي 

بإحسان)3(.

»تفســير الطبــري« )396/12(، 14537، وأورده أبو نعيــم فــي »الحلية« عن الحســن بلفظ    )1(
ُمقارب )153/2(.

وقــد أبعد النجعة في تأويل هذه اآلية، فهي عامة، وليســت خاصة، وهذا منه رحمه اهلل انســياق   
وراء األسلوب الوعظي الذي خالط شغاف قلبه، فملك تفسيره، وأصبح لسانه أسيره.

»تفسير الطبري« )141/29(.   )2(
»تفسير الطبري« )368/3( 2579.   )3(
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وقال أيضًا: أخذ الدية عفٌو حسن)1(.

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  وعــال:  جــل  قولــه  تأويــل  وعنــد 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]النســاء: 8[ قــال: هــي ثابتــة، ولكن 

وا)2(. الناس بخلوا، وشحُّ

ج ـ دقة استنباط الفوائد الدعوية: 

كمــا كان لهذا المســلك أثره في دقة اســتنباطه لكثيــر من الفوائــد الدعوية عند 
تفسيره لبعض اآليات: 

فمن ذلك ما ورد عنه عند تأويله لقوله جل ثناؤه: ﴿ڤ ڦ ڦڦ﴾ ]آل عمران: 
159[ قال: قد علم اهلل أنه ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد أن يستنَّ به َمن بعده)3(.

وقال أيضًا: ما تشاور قوم قط إال ُهدوا ألرشد أمورهم)4(.

»تفسير الطبري« )369/3( 2588.   )1(
»تفســير الطبري« )8/8( 8667، 8668، و»تفســير الـمـــاوردي« )456/1(، و»تفســير ابن    )2(

عطية« )27/4(، و»زاد المسير« )21/2(، و»تفسير القرطبي« )33/5(.
»تفســير ابــن أبي حاتــم« )ص: 632( 1745، و»روضة العقــالء« )ص: 191(، والبيهقي في    )3(
»الســنن« بلفــظ: ولكن أراد أن يســتن بذلــك الحكام بعده )46/7(، وأشــار إلى هــذه الرواية 
النووي في »تهذيب األسماء« )163/1(، وأوردها السيوطي في »الدر«، وعزاها إلى سعيد بن 

منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن الحسن به )358/2(.
»تفسير الطبري« )344/7( 8130، وابن أبي شيبة في »مصنفه« )10/9(، وابن أبي حاتم في    )4(
»تفســيره«، بلفظ: واهلل ما تشــاور قوم قط، إال عزم اهلل لهم بالرشــد، وبالذي ينفع )ص: 632( 
1743، وينظــر: »تفســير الـمـــاوردي« )433/1(، و»تفســير ابــن عطيــة« )281/3(، و»زاد 
المســير« )488/1(، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن 

المنذر، وابن أبي حاتم، عن الحسن به )359/2(.
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ومنها: أن الحســن تال هذه اآليــة: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃڃ﴾ ]الـمـــائدة: 105[، فقال: الحمد هلل بها، والحمد هلل عليها، ما كان مؤمن 

فيما مضى، وال مؤمن فيما بقي، إال وإلى جانبه ُمنافق يكره عمله)1(.

وعنــد تأويلــه قولــه جــل وعــال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿٿ﴾ ]هــود: 118، 119[ قــال الحســن: ﴿ٿ 

هم)2(. ٿٿ﴾: أما أهل رحمة اهلل، فإنهم ال يختلفون اختالفًا يضرُّ

وقــال أيضــًا: الناس كلهم مختلفون على أديان شــتى، إالَّ مــن رحم ربك، فمن 
رحم غير مختلف)3(.

ومما يحسن ذكره في ختام هذا البحث: 

ما تميز به هذا اإلمام رحمه اهلل في الجانب الوعظي، من الدقة في معرفة أحوال 
النــاس، وجمال العبارة في وصفهم، مما جعل مقولته فــي هذا الجانب مادة لكثير من 
كتــب األدب، وصــارت أقواله حكمًا، ومواعــظ تحفظ، وُتروى، وتســير بها الركبان، 

ت من عيون األخبار)4(. وُعدَّ

»تفسير الطبري« )148/11( 12868، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن جرير عن    )1(
الحسن به )219/3(.

»تفسير الطبري« )535/15( 18725، وأورده الفسوي في »المعرفة« بلفظ ُمقارب )41/2(.   )2(
»تفســير الطبري« )532/15( 18706، وأورده الســيوطي في »الــدر«، وعزاه إلى ابن جرير،    )3(

وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، عن الحسن به )491/4(.
ولمزيد من األمثلة ينظر: »تفســير الطبري« اآلثــار 2158، 4162، 7605، 7860، 17316،   

وغيرها.
بعد مراجعة بعض كتب األدب كـ»عيون األخبار« البن قتيبة، و»العقد الفريد« البن عبد ربه، =   )4( 
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ومــن النماذج الـمـــأثورة عنه في هذا المقام قولــه: إن قومًا جعلوا تواضعهم في 
ثيابهم، وِكْبَرهم في صدورهم، حتى لصاحب المدرعة بمدرعته أشدُّ فرحًا من صاحب 

الُمطرف بمطرفه)1(.

ويقــول أيضًا: كان من قبلكم أرقَّ منكم قلوبًا وأصفق ثيابًا، وأنتم أرقُّ منهم ثيابًا 
وأصفق منهم قلوبًا)2(.

ومــن ذلك: ما ورد عنه رحمــه اهلل في وصف قراء القرآن حيث قال: ُقراُء القرآن 
ثالثــة: رجــٌل اتخذه بضاعــة ينقله من مصر إلى مصــر، يطلب به ما عنــد الناس، وقوٌم 
وا به الوالة، واستطالوا به على أهل بالدهم،  حفظوا حروفه، وضيعوا حدوده، واســتدرُّ
وقــد كثــر اهلل هذا الضرب في حملة القــرآن ال كثرهم اهلل، ورجٌل قــرأ القرآن فبدأ بما 
يعلم من دواء القرآن فوضعه على داء قلبه، فسهر ليله وهملت عيناه، تسربلوا الخشوع، 
وارتــدوا بالحزن، وكدوا في محاريبهم، وجثوا في برانســهم، فبهم يســقي اهلل الغيث، 
ْرُب فــي حملة القرآن أقلُّ مــن الكبريت  وُينــزل النَّصر، ويرفــع البالء، واهلل لهــذا الضَّ

األحمر)3(.

= و»البيان والتبيين« للجاحظ، وجدت أن أكثر من روي عنه من التابعين في هذه الكتب: الحسن 
حيث بلغ مجموع ما روي عنه )229( رواية، وجاء بعده في عدد المروي: عامر الشــعبي حيث 
بلــغ مجموع مــا روي عنه )132( رواية، ثم محمد بن ســيرين حيث بلغ مجمــوع ما روي عنه 
)62( رواية، ثم ســعيد بن المســيب حيث بلغ )34( رواية، ثم محمد بن شهاب الزهري حيث 

بلغ )31( رواية، ثم قتادة حيث بلغ )26( رواية.
المطــرف: رداء مــن خــز ُمربع، له أعــالم. »البيــان والتبييــن« )153/3(، و»عيــون األخبار«    )1(

.)372/2(
»البيان والتبيين« )170/3(.   )2(

»جمال القراء« )106/1(، و»كنز العمال« )623/1(، و»عيون األخبار« )123/2(.   )3(
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ويقول رحمه اهلل في الحث على التواضع: إن خفق النعال خلف الرجال قلـمـا 
ُتلبُِّث الحمقى)1(.

* أسباب كثرة المروي عنه: 

هذا من أهم ما تميز به الحسن، وكان له األثر البالغ في كثرة المروي عنه، فسبق 
غيره في هذا الباب مع وجود أسباب أخرى، كان لها األثر في كثرة الرواية عنه في باب 

التفسير، منها: 

1 ـ التساهل في الرواية: 

ومن أسباب كثرة المروي عنه تساهله في الرواية متنًا، وسندًا.

ففـي جانـب السـهولة فـي روايـة النـص، والمتـن، كان الحسـن ممـن يـرى جواز 
الروايـة بالمعنـى؛ ويـرى جواز التقديـم، والتأخير فـي األلفاظ، وكذا الزيـادة والنقصان 
إن كان قـد أصـاب المعنـى؛ فعـن مهدي بن ميمـون قال: قلت للحسـن: الرجل يحدث 

بالحديـث ال يألـو، فيكـون فيه الزيـادة، والنقصان؟ قـال: ومن يطيـق ذلك؟!)2(.

م  وعن مبارك بن فضالة، قال: ســمعت الحســن يقول: ال بأس بالحديث أن ُتقدِّ
أو تؤخر إذا أصيب المعنى)3(.

»سنن الدارمي« )134/1(، و»عيون األخبار« )372/2(. وقوله: »تلبث الحمقى« أي: ُتفسد    )1(
قلوبهم وتذهب بعقولهم.

»العلم« ألبــي خيثمة )ص: 139(، و»طبقــات ابن ســعد« )159/7(، و»المحدث الفاصل«    )2(
)ص: 542(، )713(، و»الكفاية« )ص: 208(، و»تهذيب الكمال« )121/6(.

و»الكفايــة« =  ،708  )541 )ص:  الفاصــل«  و»المحــدث   ،)93/1( الدارمــي«  »ســنن    )3( 
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وعن جرير بن حازم قال: كان الحسن يحدث بالحديث؛ األصل واحد، والكالم 
مختلف)1(.

ولــذا فقد عده أهل العلم ممن يــرى جواز الرواية بالمعنــى، وممن يرخص في 
ذلك.

فعن ابن عون قال: كان القاسم بن محمد، وابن سيرين، ورجاء بن حيوة يحدثون 
الحديث على حروفه، وكان الحسن، وإبراهيم، والشعبي، يحدثون بالمعاني)2(.

واحتــج على ما ذهب إليه من جواز الرواية بالمعنى بقوله: يحكي اهلل تعالى عن 
القرون السالفة بغير لغاتها، أفكِذٌب هذا؟)3(.

وقــد عرف بهذا المنهج واشــتهر بــه بين معاصريه، فهذا محمد بن ســيرين إمام 
التأويــل فــي زمانه يقــول في تعبير رؤيــا عرضت عليه حيــث قال له رجــل: رأيت في 
المنــام حمامة التقمت لؤلــؤة فخرجت منها أعظم مما دخلــت، ورأيت حمامة أخرى 
التقمت لؤلؤة، وخرجت منها أصغر مما دخلت، ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة، 
فخرجت مثلـمـــا دخلت ســواء، فقال ابن ســيرين: أما الحمامة التــي التقمت اللؤلؤة 
فخرجت أعظم مما دخلت، فهو الحســن يســمع الحديث فُيَجــوده بمنطقه، وأما التي 

= )ص: 207(، و»الجامع ألخالق الراوي« )32/2(.
»ســنن الدارمي« )93/1(، و»الكفاية« )ص: 207(، و»الجامــع ألخالق الراوي« )31/2(،    )1(

و»عيون األخبار« )136/2(.
»العلم« ألبي خيثمة )ص: 141(، و»العلــل« ألحمد )266/2( 2206، )198/3( 3859،    )2(
و»الكفايــة« )ص: 206(، )186(، و»المحــدث الفاصــل« )ص: 535(، و»جامــع بيان العلم 

وفضله« )133/1(.
»المحدث الفاصل« )ص: 531(.   )3(
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خرجت أصغر مما دخلت، فذاك محمد بن ســيرين يسمع الحديث فيشك فيه وينقص 
منه، وأما التي خرجت كما دخلت، فذاك قتادة أحفظ الناس)1(.

وبالجملة، فالحسن من أكثر التابعين تساهاًل في هذا، ولعل هذا من أهم األسباب 
التي جعلت المروي من أقواله كثيرًا.

ا تســاهله في جانب اإلســناد، فيتضح جليًا في إرساله لجملة من األحاديث،  وأمَّ
واآلثار عن كثير من الصحابة، والتابعين، ولذا نجد إطالة األئمة ممن كتب في المراسيل 

عند تعرضهم إلرسال الحسن خاصة)2(.

وكان يقـول عـن نفسـه رحمـه اهلل ـ: كنـت إذا اجتمـع لـي أربعة نفر مـن أصحاب 
عليـه  صلـى اهلل  رسـول اهلل  قـال  وقلـت:  تركتهـم  وسـلم  عليـه  صلـى اهلل  رسـول اهلل 

وسـلم)3(.

وقال رجل للحســن يا أبا ســعيد، إنك تحدثنا فتقول: قال رســول اهلل صلى اهلل 
ها الرجل ما كذبنا  عليه وســلم، فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك؟ فقال الحسن: أما أيُّ
وال ُكذبنــا، ولقد غزونا غزوة إلى خراســان، ومعنا فيها ثــالث مئة من أصحاب محمد 

صلى اهلل عليه وسلم)4(.

وعــن علي بن زيــد قال: كنت أحــدث الحســن بالحديث، فأســمعه يحدث به 

»العلل« ألحمد )315/2( 2395.   )1(
ينظــر: في ذلك »المراســيل« البــن أبي حاتــم )ص: 31ـ  46(، و»جامــع التحصيل« للعالئي    )2(

)ص: 162 ـ 166(.
»جامع التحصيل« )ص: 87، 94(، و»أصول السرخسي« )361/1(.   )3(

»تدريب الراوي« )204/1(.   )4(
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فأقول: من حدثك فيقول: ال أدري، إال أنه ثقة)1(.

ومن مظاهر تساهله أخُذه عن كل أحد، ولذا ردَّ بعض األئمة مراسيله، وفي ذلك 
قون َمن حدثهم، وذكر منهم الحسن)2(. يقول ابن سيرين: ثالثة كانوا يصدِّ

وكان ابن ســيرين يقــول لعاصم األحول: ال تحدثني عن الحســن، وال عن أبي 
العالية، فإنهما ال يباليان عمن أخذا الحديث)3(.

وعد اإلمام أحمد مراســيل الحسن من أضعف المراســيل، وقال: إنه كان يأخذ 
عن كل أحد)4(.

وكان رحمــه اهلل يتســاهل في صيغ التحمل عنه، فكان يــرى أن القراءة عليه هي 
بمقام التحديث عنه، عند اإلجازة.

فعــن عــوف قال: أتــى رجل الحســن، فقال: يــا أبا ســعيد، إن منزلي نــاٍء، وإن 
االختالف يشــق علــي، ومعي أحاديث من أحاديثــك، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأســًا 
قــرأت، قال: ما أبالي أَقــَرأت علي فأخبرُتك أنــه حديثي أو حدثتك بــه؟ قال: فأقول: 

حدثني الحسن؟، قال: نعم قل: حدثني الحسن)5(.

»الكفاية« )ص: 373(، و»تهذيب الكمال« )122/6(.   )1(
»المعرفة والتاريخ« )35/2(، و»الكفايــة« )ص: 373(، و»العلل« ألحمد )442/1( 989،    )2(

وكذا أخرجه الدارقطني في »السنن« )171/1( بلفظ: أربعة يصدقون من حدثهم.
»المعرفة« )36/2(، و»الكفاية« )ص: 392(، و»تاريخ دمشــق« )273/6(، و»تهذيب تاريخ    )3(

دمشق« )329/5(.
»بحــر الــدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمــد بمــدح أو ذم« )ص: 64(، و»الكفاية« )ص: 386(،    )4(

و»سنن البيهقي« )42/6(.
»تاريخ ابن معين« )110/2(، و»الفتح« )150/1(.   )5(
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وكان رحمه اهلل يعدُّ أصح السماع القراءة على العالم)1(.

ن؟ فقال: صحيفة وجدناها)2(. وسئل مرة عن أحاديث حدث بها: عمَّ

ولعل من أسباب هذا التساهل عنده، وعدم االعتناء باإلسناد، اشتهاره بالدعوة، 
والمواعظ، والتدريس، ومن كان هذا شأنه ال ينتظر منه في موطن التأثير على الناس أن 
يأتي بالســند، بل يأتي بالمتن خاليًا من الســند لضرورة الخطبة والموعظة)3(، وقد درج 

على ذلك الخطباء، والوعاظ.

قــال الخطيب البغدادي: ربما أرســلوها اقتصارًا، وتقريبًا علــى المتعلم لمعرفة 
أحكامها كما يفعل الفقهاء)4(.

والحســن معلٌم، وداٍع إلــى اهلل، وفقيه جالس العوام وأثر فيهم، واشــتهر بمليح 
وعظه وقصه، فقد يثقل عليه في كثير من األحيان إيراد اإلسناد، فكان بعض إرساله من 
ن(؟  هــذا، حدث مرة بحديث فقال له رجل: يا أبا ســعيد، عمن؟ قال: وما يصنع بـ)عمَّ

أما أنت فقد نالتك موعظته، وقامت عليك ُحجته)5(.

وعــن علي بن زيد قال: حدثت الحســن بحديث وهو عندي متــواٍر في منزلي، 
فاستعاده ستَّ مرات، فلـمـــا أن ظهر جعل يحدث بذاك الحديث، فقلت: يا أبا سعيد: 

من حدثك بهذا؟ قال: دعنا منك، فلـمـا أكثرت عليه، قال: أنت حدثتنيه)6(.

»اإللـمـاع« )ص: 80(.   )1(
»المعرفة والتاريخ« )45/2(.   )2(

»الحسن البصري وحديثه المرسل« د. عمر الجغيبر )ص: 347(.   )3(
»الكفاية« )ص: 396(.   )4(

»عيون األخبار« )137/2(.   )5(
= »المعرفة والتاريخ« )36/2(.           )6(
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ولعل من األســباب التي جعلت الحســن يرســل فــي بعض األحيــان: الجانَب 
السياســي، فسكوت الحســن عن الرواية عن بعض الصحابة في ذلك الوقت كعلي بن 
أبــي طالب ـ رضي اهلل عنه ـ مثــاًل قطعًا للفتنة، فكان يفضل اإلرســال بزمن األمويين، 

والحجاج سيفهم على البصرة)1(.

فعن يونس بن عبيد أنه قال: ســألت الحســن، قلت: يا أبا سعيد: إنك تقول: قال 
رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم وإنك لم تدركه؟ فقال: يا ابن أخي، لقد سألتني عن 
شــيء ما ســألني عنه أحد قبلك، ولوال منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى 
ـ وكان فــي زمــن الحجاج ـ كلُّ شــيء ســمعَتني أقوله: قال رســول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، فهو عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، غير أني في زمان ال أستطيع أن أذكر 

فيه علّيًا)2(.
إلى غير ذلك من األسباب التي أدت إلى تساهل الحسن ـ رحمه اهلل ـ في جانب 

الرواية سندًا ومتنًا.

2 ـ حرصه على نشر العلم، وتأثُّمه من كتمانه: 
فعــن يونس بــن عبيد قال: قال الحســن احتســابًا، وســكت محمد بن ســيرين 

احتسابًا)3(.

= وهذا يدل على ضبط الحســن، وإتقانه رحمه اهلل، لكنه أضرب عن إيراد اإلســناد لضرورة ما   
يصبو إليه من وعظ الناس، وإرشــادهم، وفيهم عوام ال قيمة لإلســناد عندهم، غاية قصدهم ما 

دل عليه النص من حكم، ومواعظ، واهلل أعلم.
»الحسن البصري وحديثه المرسل« )ص: 349(.   )1(

»تدريب الراوي« )204/1(، ولمعرفة المزيد من األسباب يراجع: »الحسن البصري وحديثه    )2(
المرسل« )ص: 346 ـ 351(.

»طبقات ابن سعد« )162/7(، و»العلل ومعرفة الرجال« ألحمد )137/3( 4601.   )3(
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وعــن قتادة، عن الحســن قال: لــوال الميثاق الذي أخذه اهلل علــى أهل العلم ما 
حدثتكم بكثير مما تسألون عنه)1(.

ا كــره ذلك منه بعض  وقــد أكثر من التحديث حرصــًا على البالغ، حتى بلغ حدًّ
التابعين.

فعن الشعبي قال: لو لقيت هذا ـ يعني: الحسن ـ لنهيُته عن قوله: قال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وســلم، صحبت ابن عمر ستة أشــهر فلم أسمعه يقول: قال رسول اهلل: 

إال في حديث واحد)2(.

3 ـ حرصه على الكتابة: 

فقد كانت له كتب يراجعها، وكان يرى أن من أهم ما يحفظ العلَم الكتاُب.

فعن األعمش عن الحسن قال: إن لنا كتبًا نتعاهدها)3(.

ويقول أيضًا: إنما نكتبه لنتعاهده)4(، وعنه قال: ما قيد العلم بمثل الكتاب)5(.

وكان يأمر بنيه وبني أخيه بالكتابة، فعن شرحبيل بن سعيد قال: دعا الحسن بنيه، 
وبنــي أخيه، فقال: يا بني، وبني أخي، إنكم صغار قوم يوشــك أن تكونوا كبار آخرين، 

»طبقات ابن سعد« )158/7(.   )1(
»العلل ومعرفة الرجال« ألحمد )367/3( 5614.   )2(

»العلــم« ألبي خيثمــة )125/1(، و»تقييد العلــم« )ص: 101(، و»المحدث الفاصل« )ص:    )3(
371(، و»جامع بيان العلم وفضله« )124/1(.

»تقييد العلم« )ص: 101(.   )4(
المرجع السابق )101(، و»المحدث الفاصل« )ص: 375(.   )5(
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فتعلمــوا العلم، فمن لم يســتطع منكم أن يرويه، أو قال: يحفظــه؛ فليكتبه وليضعه في 
بيته)1(.

وقد أملى رحمه اهلل التفسير فكتبه الناس)2(.

ولم يكتف بهذا، بل كتب لهم)3(.

4 اهتمامه بمعرفة أسباب النزول، وتقدمه في هذا: 

يقول عن نفسه: ما أنزل اهلل آية إال أحب أن أعلم فيم أنزلت؟ وماذا عني بها؟)4(.

ولذا كان ال يخرج من سورة إلى أخرى حتى يعرف تأويلها، وفيم أنزلت؟)5(.

ومما تميز به الحسن في هذا الجانب: ميله إلى القول بعموم اللفظ ال بخصوص 
السبب، يحدوه إلى ذلك ما عني به من التعليم، والدعوة والوعظ والتذكير: 

فقــد ورد عنه عند تأويل قوله ســبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ اآلية ]الـمـائدة: 32[، قيل للحسن: أهي لنا يا أبا سعيد، كما 
كانت لبني إســرائيل؟ فقال: إي والذي ال إله غيره، كما كانت لبني إسرائيل! وما جعل 

دماء بني إسرائيل أكرم على اهلل من دمائنا)6(.

»سنن الدارمي« )130/1(.   )1(
»جامع بيان العلم وفضله« )124/1(.   )2(

»تقييد العلم« )ص: 102(.   )3(
»زاد المســير« )4/1(، و»المحــرر الوجيــز« )15/1(، و»مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم«    )4(

.)284 ،114/13(
»شذرات الذهب« )137/1(.   )5(

»تفســير الطبري« )239/10( 11800، و»تفســير البغوي« )32/1(، و»تفســير ابن كثير« =   )6( 
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وعنــد قولــه جــل وعــال: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ 
]الـمـائدة: 44[ قال الحسن: نزلت في اليهود، وهي علينا واجبة)1(.

) كثرة االجتهاد، وقوة االستنباط: 

لقــد كان للقــدرة العلمية، والقــدرة العقلية التي تمتع بها الحســن رحمه اهلل أثر 
علــى كثــرة المروي عنه حيث كثر اجتهــاده لكثرة ما يعرض عليه، وقــد أعمل رأيه في 
االستنباط لبعض ما يعرض له، واجتهد فيما يرد عليه، ال سيما وأنه إمام عامة وخاصة، 
وقد غشــيه الناس، وأكثروا عليه السؤال، حتى قال ثابت البناني: لوال أن تصنعوا بي ما 

صنعتم بالحسن لحدثتكم أحاديث مونقة، ثم قال: منعوه القائلة، منعوه النوم)2(.

وهذا اإلقبال من الناس جعله من أكثر التابعين تعرضًا للســؤال في بيان مشــكل 
اآليــات)3(، فأعطــى لفهمه وعقله شــيئًا من الســعة فــي النظر والتأمــل، حتى إن بعض 
معاصريه نصحه، ونهاه عن ذلك؛ فعن أبي نضرة قال: قدم أبو ســلمة البصرة، فأتيته أنا 
والحسن، فقال للحسن: ما كان أحد بالبصرة أحب إليَّ لقاء منك، وذلك أنه بلغني أنك 
تفتي برأيك، فال تفت برأيك إال أن تكون ســنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أو 

كتاب منزل)4(.

= )87/3(، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن جرير عن الحسن به )65/3(.
»تفســير الطبري« )357/10( 12060، و»تفســير ابن كثير« )110/3(، و»البحر المحيط«،    )1(
وأورد هذه الرواية الســيوطي في »الدر«، وعزاها إلى عبد بن حميد، وابن جرير عن الحسن، به 

.)88/3(
»السير« )584/4(.   )2(

وإن كان مجاهد ممن ســبق الحســن في هذا، ولكن كان لكل واحــد منهما منهج يأتي تفصيله    )3(
فيما بعد.

»سنن الدارمي« )58/1(.   )4(
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وجــاء عنه أيضًا أنه لـمـــا قدم البصــرة، ورأى تعظيم أهلها للحســن، قال: يا أبا 
ِق رأَيك)1(. سعيد، إني أرى قومًا ـ يعني: أنهم يأخذون برأيه ـ فاتَّ

ولـمـا ُسئل طاووس بن كيسان عن الحسن، قال: ذاك رجل جريء)2(.

وقد تعجب بعض من يستفتيه من إفتائه، فقيل له: ما تفتي به الناس، شيئًا سمعته، 
أو تقوله برأيك؟ قال: ال واهلل ما كل ما نفتي به سمعنا، ولكن رأينا خير لهم)3(.

وكان ـ رحمــه اهلل ـ يقول: ما أنزل اهلل آيًة إال وهــو ُيحب أن ُيعلم فيماذا أنزلت، 
وماذا عني بها؟ وما استثنى من ذلك ال متشابهًا وال غيره)4(.

وهذه نماذج لبعض تلك اآليات المشــكلة، والتي تعرض لها الحســن بالتفسير 
والبيان: 

فمــن ذلك: ما ورد عنه عند قوله جل وعال: ﴿ڑ ک ک ک 
ک گ ﴾ ]إبراهيــم: 46[ قــال الحســن: أربع في القــرآن ﴿ڑ ک ک 
ک ک گ﴾: مــا كان مكُرهــم لتــزوَل منــه الجبال، وقولــه: ﴿ژ ڑ 
ڑ ک ک ک﴾ ]األنبيــاء: 17[: ما كنــا فاعلين، وقوله: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ﴾ ]الزخــرف: 81[: ما كان للرحمن ولــٌد، وقوله: ﴿ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ﴾ ]األحقاف: 26[.

»تهذيب الكمال« )109/6(.   )1(

»المعرفة والتاريخ« )44/2(.   )2(

»تهذيب الكمال« )108/6(.   )3(
»مجموع الفتاوى« )284/13(.   )4(
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وفي رواية عنه زاد خامسة فقال: ﴿ھ ے ے ۓ﴾ ]يونس: 94[: ما كنت في شك 
﴿ۓ ڭ ڭ ﴾)1(.

ومن ذلك: ما ورد عنه عند قوله تعالى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾ ]البقــرة: 34[، فعــن الحســن قال: ما كان إبليس 

من المالئكة طرفة عين قط، وإنه ألصل الجن، كما أن آدم أصل اإلنس)2(.

وممــا ورد عنه أيضًا: ما جاء عند تأويله لقولــه تبارك وتعالى: ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ ]النمــل: 10[، عن الحســن قــال: قال اهلل: إني إنمــا أخفتك لقتلك 

النفس، ثم قال: كانت األنبياء تذنب فتعاقب)3(.

ومنه ما ُنقل عنه عند تفســير قولــه عز وجل: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 
ڇ ڇ﴾ ]التحريــم: 8[ حيث قال: ليس أحــد إال يعطى نورًا يوم القيامة، يعطى المؤمن 

والمنافق، فيطفأ نور المنافق، فيخشــى المؤمن أن يطفأ نوره، فذلك قوله: ﴿ڄ ڄ 
ًبا إليه، كقولــه: ﴿يت جث﴾ ]محمــد: 19[، وهو  ڃ ڃ﴾)4(، قــال: يدعونــه تقرُّ

مغفوٌر له)5(.

وقد بلغ الحســن في هذا العلم شأنًا كبيرًا، حتى إن التابعين من المدرسة المكية 
كانوا يسألونه عن بعض ما أشكل عليهم عندما قدم إلى مكة: 

»تفسير الطبري« )247/13(.   )1(
»تفسير الطبري« )506/1( 696، وأورده ابن كثير في »تفسيره«، وصحح إسناده )110/1(.   )2(

»تفسير الطبري« )136/19(، و»تفسير القرطبي« )109/13(.   )3(
»تفسير الطبري« )169/28(، و»البحر المحيط« )294/8(.   )4(

»البحر المحيط« )294/8(.   )5(
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يقول ابن ســعد: إن الحسن لـمـــا قدم مكة أجلسوه على ســرير، واجتمع الناس 
إليه فحدثهم، وكان فيمن أتاه مجاهد، وعطاء، وطاووس، وعمرو بن شــعيب، فقالوا، 

أو قال بعضهم: لم نر مثل هذا قط)1(.

ويقول عقبة بن أبي حمزة: شهدت الحسن بمكة، قال: وجاءه طاووس، وعطاء 
ومجاهد، فســألوه عن قول اهلل تبارك وتعالــى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ ]األنبياء: 

17[، قال الحسن:  اللهو المرأة)2(.

وقــد أفضى به هذا التوســع في بيان مشــكل اآلية إلى مخالفــة الظاهر من النص 
القرآني، وصرفه عن المعنى القريب إلى معنى بعيد غير ظاهر، ولعل من أســباب ذلك 
أن الحســن إمام غلب على حســه وفهمــه الجانب الوعظي، مما جعلــه يصرف بعض 
معاني اآليات عن الظاهر خشــية أن يحدث إشــكال في أذهان سامعيه للمعنى القريب 

الظاهر.

ومن أبرز األمثلة على ذلك: 

مــا ورد عنه عنــد تأويل قولــه ســبحانه: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ 
]الـمـــائدة: 27[، قال رحمه اهلل: كان الرجالن اللذان في القرآن اللذان قال اهلل: ﴿ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ مــن بني إســرائيل، ولــم يكونا ابني آدم لصلبــه، وإنما كان 
الُقربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات)3(.

»طبقــات ابــن ســعد« )158/7(، و»تهذيــب األســماء« )162/1(، و»تهذيــب الكمــال«    )1(
.)125/6(

»تفســير الطبري« )10/17(، و»تفسير القرطبي« )183/11(، ولمزيد من األمثلة الدالة على    )2(
اهتمامــه ببيان المشــكل وإيضاحه ُيراجع »تفســير الطبــري« اآلثــار: 1680، 1697، 2502، 

3498، 5609، 5610، 7022، 7135، 7140، 7351، 7629، 11802، وغيرها.
»تفســير الطبــري« )208/10( 11719، و»تاريــخ الطبــري« )71/1(، و»زاد المســير« =   )3( 
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ومنها: ما ورد عنه عند تفســير قوله جل ثناؤه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ﴾ ]الـمـــائدة: 114[ اآلية، عن قتادة قال: كان الحسن يقول: لـمـــا قيل 

لهم: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ﴾.. إلى آخر اآلية، قالوا: ال حاجة لنا فيها! فلم تنزل)1(.

وعن منصور بن زاذان، عن الحسن: أنه قال في الـمـائدة: لم تنزل)2(.

ومنهــا: ما ُنقل عنه عند تأويل قوله تبــارك وتعالى: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻڻ ﴾ ]األنفال: 43[، قال: ﴿ں ڻ﴾: بعينك)3(.

ومنهــا: مــا جاء عنه في تفســير قوله جل وعــال: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک کک﴾ ]يوســف: 100[، قال الحســن: لم يكن سجودًا، لكنه ســنة كانت فيهم، يومئون 

برؤوسهم إيماء، وجعل الضمير في قوله: )وخروا له( عائدًا على اهلل)4(.

وروي عنه في تفســير قوله سبحانه: ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ ]هود: 42[: أنه كان يحلف 
أنــه ليس ابنه لصلبه، قال قتادة: فقلت لــه: إن اهلل حكى عنه: ﴿مئ ىئ يئ جب﴾، وأنت 

= )331/2(، و»المحــرر الوجيز« )77/5(، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن 
حميد، وابن جرير عن الحسن به )56/3(.

وقد انفرد بهذا القول، وخالفه أخص تالميذه: قتادة.  
»تفســير الطبــري« )231/11( 13020، وأورده ابــن كثيــر في »تفســيره«، وصحح إســناده    )1(
)225/3(، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير وابن أبي حاتم، 

وابن األنباري، عن الحسن به )237/3(.
»تفسير الطبري« )231/11( 13021، و»تفسير ابن كثير« )225/3(.   )2(

أورده ابــن كثير في »تفســيره« من رواية ابن أبي حاتم، ثم قــال: وهذا القول غريب، وقد ُصرح    )3(
بالمنام هنا، فال حاجة إلى التأويل الذي ال دليل عليه. )13/4(، وقد ضعف هذا القول كثير من 

المفسرين منهم الزمخشري، وأبو حيان. ينظر: »البحر المحيط« )501/4(.
»تفسير ابن عطية« )378/9(، و»تفسير القرطبي« )173/9(.   )4(
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تقــول: لــم يكن ابنه، وأهل الكتاب ال يختلفون في أنــه كان ابنه، فقال: ومن يأخذ دينه 
من أهل الكتاب؟! ثم قال: يقول: من أهلي، ولم يقل: مني)1(.

وكان رحمــه اهلل يــرى أن اإلســراء كان بالــروح دون الجســد، ويســتدل بقوله 
سبحانه: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]اإلسراء: 60[، ويستدل بقول اهلل في 
الخبر عــن إبراهيم إذ قال البنــه: ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب﴾ 

]الصافات: 102[، ثم يقول: فعرفت أنَّ الوحي يأتي لألنبياء من اهلل أيقاظًا، ونيامًا)2(.

هــذه جملٌة من أبــرز األمثلــة المروية عنه في ذلــك، ومع هذا فإن المســتقرئ، 
والمتتبع لتفســيره ـ رحمه اهلل ـ يجد أن أكثره كان بالـمـــأثور، وأما تفســيره بالرأي فقد 

كان قلياًل.

6 ـ عدم دخوله في الفتن: 

وهــذا مــن المعالم البــارزة في شــخصية هذا اإلمــام، فإنه قد عاصــر منذ صباه 
االضطرابــات الداخلية التي أصابت دولــة الخالفة، وانتهت بمقتــل عثمان رضي اهلل 

عنه، وفي ذلك يقول: كنت بالمدينة يوم قتل عثمان وأنا ابن أربع عشرة سنة)3(.

ثم نشأ وعاصر أحداث هذه الثورة، وما تالها من انشقاق وفتن، وعاش فتنة ابن 
األشــعث في البصرة، التي خرج فيها عامة القراء، والزهاد، والعلـمـــاء، التي هزم فيها 

ابن األشعث وأصحابه)4(.

»البحر المحيط« )226/5(، وأشــار إلى هــذه الرواية ابن عطية فــي »المحرر« بلفظ مختصر    )1(
.)161/9(

»تفسير الطبري« )16/15(، و»تفسير ابن كثير« )41/5(.   )2(
»السير« )569/4(، و»أخبار القضاة« )6/2(.   )3(

يقول شــيخ اإلســالم ابن تيمية في هــذه الفتنــة: فهزموا، وهــزم أصحابهم، فال أقامــوا دينًا =   )4( 
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هذا وغيره مما جعل الحســن يبتعد عن هــذه الفتن، وينهى عنها، ولم يكن ذلك 
جبنــًا، وخوفــًا، فهو الذي شــغل في صبــاه بالجهاد عن طلــب العلم)1(، وهــو الواعظ 
المشــهور الذي كان يأتي الحكام فيأمرهم، وينهاهم ويذكرهم باهلل، وال يخاف في اهلل 
لومــة الئم، وإنما كان هذا البعد من الفتــن منهجًا اختطه هذا اإلمام عن قصد، وتوجه؛ 

ولذا عده بعض األئمة من رؤوس العلـمـاء في الفتن، والدماء)2(.

ومما جاء من خبره في هذه الفتن: أن الناس أشاروا على ابن األشعث إن أراد أن 
يخرج الناس معه أن يخرج الحســن، يقول ابن عون: استبطأه الناس أيام ابن األشعث، 
فقالوا له: أخرج هذا الشيخـ  يعني: الحسن ـ، قال ابن عون: فنظرت إليه بين الجسرين، 
وعليــه عمامة ســوداء، قال: فغفلوا عنه، فألقى نفســه في بعض تلــك األنهار حتى نجا 

منهم، وكاد يهلك يومئذ)3(.

ولـمـا سئل عن الحجاج، فقيل له: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي 
ســفك الدم الحرام، وأخذ الـمـــال الحرام، وترك الصالة، وفعل وفعل؟ فقال الحسن: 
أرى أال تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من اهلل، فما أنتم برادي عقوبة اهلل بأســيافكم، وإن 

يكن بالء، فاصبروا حتى يحكم اهلل، وهو خير الحاكمين)4(.

وكان يقول: الحجاج عــذاب اهلل، فال تدفعوا عذاب اهلل بأيديكم، ولكن عليكم 

= وال أبقوا دنيا، واهلل تعالى ال يأمر بأمر ال يحصل به صالح الدين والدنيا، وإن كان فاعل ذلك 
من أولياء اهلل المتقين ومن أهل الجنة. ينظر: »منهاج السنة« )528/4(.

»السير« )572/4(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )163/7(، و»السير« )575/4(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )163/7(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 110هـ/53(.   )3(
»طبقات ابن سعد« )164/7(.   )4(



250 تفسير التابعين

باالســتكانة، والتضرع، فإن اهلل تعالى يقول: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ﴾ ]المؤمنون: 76[)1(.

وسأله رجل وأناس من أهل الشام عنده، فقال: يا أبا سعيد: ما تقول في الفتن مثل 
يزيد بن المهلب، وابن األشــعث؟ فقال: ال تكن مع هؤالء وال مع هؤالء، فقال رجل 
من أهل الشام: وال مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد، فقال: نعم، وال مع أمير المؤمنين)2(.

ولذا فقد احتاج الناس إلى علم الحسن؛ لبعده عن هذه الفتن، يقول عبد اهلل بن 
عــون: كان مســلم بن يســار)3( أرفع عند أهل البصرة من الحســن، حتــى خفَّ مع ابن 

األشعث، وكفَّ الحسن، فلم يزل أبو سعيد في علو منها بعد، وسقط اآلخر)4(.

وعــن مالك بــن دينار قال: لقيــت َمْعَبدًا الُجَهنــيَّ بمكة بعد ابن األشــعث وهو 
جريــح، وقد قاتل الحجاج في المواطن كلهــا، فقال: لقيت الفقهاء والناس، لم أر مثل 

الحسن، يا ليتنا أطعناه!)5(.

بل كان رحمه اهلل ينهى عن الدخول في الفتن، ويغلظ القول في ذلك.

فعــن شــعبة قال: انتهيت إلى الحســن البصري، قال: كلـمـــا نعــر كلب أو ديك 
تبعتموه)6(.

»منهاج السنة« )529/4(، و»تاريخ اإلسالم« )110هـ/54(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )164/7(.   )2(

مســلم بن يســار البصري، أبو عبــد اهلل الفقيه، ثقة عابد مات ســنة مئة، قال عنــه قتادة: خامس    )3(
خمسة من فقهاء البصرة. ينظر: »التقريب« )ص: 531(، و»المعرفة« )88/2(.

»طبقات ابن سعد« )165/7(، و»السير« )513/4(.   )4(
»التاريخ الصغير« )204/1(.   )5(

المرجع السابق )247/1(.   )6(
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ولذا نجد أن بعض الفرق كرهوا الحسن، وشنعوا عليه من هذا الباب، وفي ذلك 
.)1( يقول قتادة: واهلل ال يبغضه إال َحُروريٌّ

7 ـ تقدمه، وجمعه لفروع عديدة من العلم: 

يقول ابن سعد: وكان الحسن جامعًا عالـمـًا عاليًا رفيعًا كبير العلم فصيحًا)2(.

وعن الحجاج بن األسود قال: تمنى رجل فقال: ليتني بزهد الحسن، وورع ابن 
ســيرين، وعبادة عامر بن عبد قيس، وفقه سعيد بن المســيب! فنظروا ذلك، فوجدوه 

كالمًا كله في الحسن)3(.

ويقول عنه ابن حبان: كان من علـمـاء التابعين بالقرآن، والفقه، واألدب)4(.

والمطالــع فــي تفســيره يجــد شــاهد ذلك في كثــرة تعرضــه آليــات األحكام، 
والقــراءات، والغريب، وغير ذلك، مما يدل على تقدمه فــي كثير من فروع العلم، مما 
كثر المنقول عنه في هذه الفروع، وكان من األســباب في كثرة المروي عنه في التفســير 

وغيره.

وقد كانت حلقته في المســجد يمر فيها الحديث، والفقه، وعلم القرآن، واللغة، 

»طبقات ابن سعد« )174/7(، و»تهذيب الكمال« )108/6(.   )1(
مة األولى الذين خرجوا  ع بها المحكِّ الحرورية: نســبة إلى َحُرْوراَء، قرية من قرى الكوفة، تجمَّ  
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه بعد تحكيم الحكمين، فكفروا عليًا وتبرؤوا 
منــه، فحاربهم بالنهروان، ومنهــم افترقت فرق الخوارج كلها. يراجع: »مقاالت اإلســالميين« 

)128/1(، و»الفرق بين الفرق« )ص: 75(، و»الملل والنحل« )115/1(.
»طبقات ابن سعد« )157/7(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )165/7(، و»المعرفة« )61/2(.   )3(
»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 88(، و»طبقات علـمـاء الحديث« )142/1(.   )4(
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وسائر العلوم، وكان ربما يسأل عن التصوف فيجيب، وكان منهم من يصحبه للحديث، 
ومنهم من يصحبه للقرآن، والبيان، ومنهم من يصحبه للبالغة)1(.

بل كان رحمه اهلل يســتثنى من كل غاية فيقال: فالن أزهد الناس إال من الحسن، 
وأفقــه الناس إال من الحســن، وأفصح الناس إال من الحســن، وأخطب الناس إال من 

الحسن)2(.

8 ـ تقدمه في القراءة: 

يعــد الحســن أحد القراء األربعــة)3( الذين تنســب إليهم القــراءات الزائدة على 
العشر)4(، ولذا نجد األئمة من المفسرين يعتنون بإيراد قراءته والترجيح بها.

ومما تميز به بين عموم مفســري التابعين في هــذا الباب عنايته بتصحيح األداء، 
والنطق في القراءة)5(.

»السير« )579/4(.   )1(
»المستطرف« )157/1(.   )2(

القــراء األربعة هم: الحســن البصــري )110هـ(، وابــن محيصن )123هـــ(، ويحيى اليزيدي    )3(
)202هـ(، والشنبوذي )388هـ(.

العشــرة هم: القراء السبعة: ابن عامر )118هـ(، وابن كثير )120هـ(، وعاصم )127هـ(، وأبو    )4(
عمــرو )154هـ(، وحمزة )188هـ(، ونافع )169هـ(، والكســائي )189هـ(، والثالثة الباقون: 

هم أبو جعفر )130هـ(، ويعقوب )225هـ(، وخلف )229هـ(.
من األمثلة الدالة على ذلك ينظر: »تفســير الطبري« اآلثار 2792، 8047، 8151، 13731،    )5(
14626، 18812، 19170، 20548، 20549، والصفحــات ذوات األرقــام )12/16(، 
 ،)240/29( ،)160/28( ،)30/28( ،)18/28( ،)117/23( ،)73/23( ،)206/16(

.)294/30( ،)218/30( ،)215/30( ،)39/30(
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ولــذا كان لــه اختيار فــي القراءة، وقــد جعله الحجــاج رئيس اللجنة فــي كتابة 
المصحف)1(.

مع ما ســبقت اإلشــارة إليه من فصاحة الحســن، وقدرته الفائقة على اإليضاح، 
والبيان بأجمل عبارة، وأقواها، وكذا سعة علمه بمعرفة الغريب من كالم العرب، هذا، 

وغيره من العوامل التي ساعدت على نشر تفسيره رحمه اهلل وروايته.

9 ـ إكثاره في باب الوعظ، والتذكير: 

فالحســن جمع بين التعليــم، والدعوة، فكثر توجيهه، وتعليمــه، وقد أوتي حظًا 
وافرًا من الفصاحة والبيان والقدرة على التأثير، حتى كان فردًا في زمانه في هذا الباب)2(.

يقــول عنه اإلمــام الذهبي: كان مليــح التذكير، بليــغ الموعظة، رأســًا في أنواع 
الخير)3(.

وقــد نقل عنه كثير من هــذه المواعظ والحكم في آيات الوعــد والوعيد، وآيات 
الترغيــب والترهيــب؛ لـمـــا لتفســيره من أثــر بالغ على قلــب الســامعين؛ ولذا حرص 
المفسرون على نقل تلك الكلـمـات، وروايتها، فكان هذا من أسباب كثرة المروي عنه.

ســئل األوزاعي: أي الناس أعلم؟ قال: ذهب عليهم الحسن بالمواعظ، وذهب 
عليهم عطاء بالمناسك)4(.

»نكت االنتصار لنقل القرآن« )ص: 396(.   )1(
»صبح األعشى« )517/1(، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك.   )2(

»تذكرة الحفاظ« )72/1(.   )3(
»العلل« ألحمد )197/1(.   )4(
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وقــد أقر لــه بعض معاصريه من أئمة التابعين بهذا التقــدم في باب الوعظ، روى 
معمر قال: جاء رجل إلى ابن سيرين، فقال: رأيت حمامة التقمت لؤلؤة، فخرجت منها 
أعظــم مما دخلت، ورأيت حمامة أخــرى التقمت لؤلؤة، فخرجت أصغر مما دخلت، 
ورأيــت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة، فخرجت كما دخلت ســواء، فقال ابن ســيرين: 
الحمامة األولى الحســن يســمع الحديث فيجــوده بمنطقه، ثم يصل فيــه من مواعظه، 

والثانية: ابن سيرين يشك فيه فينقص منه، والثالثة: قتادة فهو أحفظ الناس)1(.

* العوامل التي أدت إلى تقليل نتاجه مقارنة بغيره: 

ومــع هذه األســباب التي أدت إلى كثرة المروي عنــه إال أن هناك عوامل أخرى 
أدت إلى تقليل هذا النتاج مقارنة بغيره، وإال لكان المروي عنه أكثر من هذا.

من هذه العوامل: 

1 ـ عدم تخصص أحد من تاميذ الحسن لرواية تفسيره واالنقطاع لذلك: 

فالناظــر في المروي عنه في التفســير يالحــظ عدم تفرغ أحد مــن تالميذه لنقل 
مروياتــه، فقتادة وهو من أكثر المالزمين له، بل ومن أكثر التالميذ رواية عنه لم يرو إال 

نسبة قليلة من تفسيره)2(.

»تهذيب األسماء« )57/2(، وسبق قريبًا.   )1(
حيــث بلغ ما نقله عنه )180( رواية من مجموع تفســيره في »تفســير الطبري« البالغ )1487(    )2(
رواية؛ أي: ما نســبته )0.12(، وكان الذي يليه في العناية بنقل تفســير الحســن معمر بن راشد 

حيث روى )172( رواية، أي ما نسبته )0.115(، وغيرهم دونهم في ذلك.
في حين أن مجاهدًا، وقتادة، وغيرهم وجد من تالميذهم من ُيعنى ويتخصص في نقل تفسيرهم:   
فهذا مجاهد عني بنقل تفســيره ابُن أبي نجيح، فروى ما يزيد على نصفه حيث بلغ نســبة ما رواه   
 )0.56( مــن مجموع مــا ورد عنه في »تفســير الطبري« البالــغ )6109( أثــرًا، وعني بجزء =
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مع ما يالحظ من أن بعض من روى تفسير الحسن غير مرضي الحال كعمرو بن 
عبيــد)1(، وواصل بــن عطاء)2(؛ لذا فقد أعرض كثير من المفســرين عن نقل ما جاء من 

= من الباقي ابن جريج حيث نقل ما نسبته )0.15( من مجموع تفسيره.
ومثله قتادة حيث تفرغ لنقل تفســيره سعيد بن أبي َعروبة، فروى ما نسبته )0.62( من مجموع   
تفســيره البالــغ )5379( روايــة، وقريبــًا منه مــا رواه معمر بن راشــد حيث روى عنه ما نســبته 

)0.30( من مجموع تفسيره.
وأحب هنا أن أسجل نتيجة ظهرت لي، وترجحت عندي، وهي أن قطعة كبيرة من تفسير الحسن   
نقلها المفســرون عن قتادة، وهي في األصل من تفســير الحسن، يشهد لذلك ويؤيده جملة من 

القرائن واألدلة من أهمها: 
1 ـ أن قتادة تتلمذ على الحسن، والزمه أكثر من اثنتي عشرة سنة، كما سيأتي إن شاء اهلل.  

2 ـ كان قتــادة ممن يحرص على اآلثار بعامة، وبخاصة ما يتعلق منها بالتفســير، وكان يقول: ما   
من آية إال وسمعت فيها شيئًا، مع ما ُيعلم من حاله من كرهه لالجتهاد بالرأي.

3 ـ مع ما يالحظه القارئ لتفسيره ـ أعني: قتادة ـ من التشابه، والتطابق مع تفسير الحسن في كثير   
من األحيان، مما يؤكد أن كثيرًا من تفســيره مســتفاد من تفســير الحسن، ورواه قتادة من تأويله، 

ال سيما وأن قتادة كان آية في الحفظ بين التابعين، بل كان مضرب المثل في ذلك.
4ـ  ومما يؤكد هذا أن المراجع لكتب الفقه، والوعظ، واألدب، يجدها مليئة بكم كبير من فتاوى   
الحســن، في حين أن كتب التفســير بالـمـــأثور قل فيها الرواية عنه، وخصوصًا ما كان منها في 
تلك الجوانب، ولم ينقل إال شــطر منها، وأغلب الظن بعد التتبع، والمقارنة، أن جزءًا كبيرًا من 
تأويالت الحســن وصلت إلينا في كتب التفســير منسوبة إلى تالميذه، وخاصة ما كان من تفسير 

قتادة.
عمرو بــن عبيد أبو عثمان البصــري، كبير المعتزلة، مات ســنة )144هـ(. ينظــر: »الخالصة«    )1(

)ص: 109(، و»مروج الذهب« )313/3(، و»غاية النهاية« )602/1(.
واصل بن عطاء أبو حذيفة، موالهم البصري، وكان رأســًا في االعتزال، مات ســنة )131هـ(.    )2(
ينظــر: »معجم األدبــاء« )243/19(، و»الفرق بين الفــرق« )ص: 117(، و»ميزان االعتدال« 

.)329/4(
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طريقهم، كعبد الرزاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وغيرهم)1(.

2 ـ اشتغاله بالفقه، وتصدره للفتوى: 

كان رحمه اهلل إمامًا في هذا، وممن تصدى لتدريس العامة والخاصة، ووعظهم، 
وتعليمهــم، ومــن كانت هذه حاله؛ فــإن من أحوج مــا يحتاج إليه الناس الســؤال عن 
األحكام العملية التي ترتبط بعباداتهم وعالقاتهم، وســلوكهم، فاشــتغل ـ رحمه اهلل ـ 

بهذا، وكان له األثر في عدم تفرغه، وانقطاعه لعلم التفسير)2(.

وقد أثنى عليه قتادةـ  وهو أقرب الناس إليه، وأخصهم بمعرفة حاله ـ في الجانب 
الفقهي، وقدم غيره عليه في الجانب التفسيري، فعنه قال: أعلم الناس بالحالل والحرام 

الحسن، وأعلمهم بالمناسك عطاء بن أبي رباح، وأعلمهم بالتفسير عكرمة)3(.

ولذا عدَّ الحسن فقيه البصرة بال ُمنازع)4(، وقد أثنى عليه األئمة في هذا.

فعن علي بن زيد قال: أدركت عروة بن الزبير، ويحيى بن جعدة، والقاســم بن 
محمد، فلم أر فيهم مثل الحســن، ولو أن الحســن أدرك أصحاب النبي صلى اهلل عليه 

وسلم وهو رجل الحتاجوا إلى رأيه)5(.

»تاريــخ التــراث« )72/1(. وأمــا الثعلبي في »الكشــف« فقد نقل تفســير الحســن من طريق    )1(
عمرو بن عبيد، وتبعه على ذلك البغوي في »المعالم«. ينظر مقدمة »تفسير البغوي« )28/1(، 

و»تاريخ التراث« )72/1(.
بخالف ما كان عليه مجاهد، وقتادة حيث تفرغا لهذا العلم، ولم ُينقل عنهم في العلوم األخرى    )2(

من الروايات مثل ما ُنقل عنهما في التفسير.
»المعرفة« )701/1(، )16/2(، و»السير« )17/5(.   )3(

»شذرات الذهب« )137/1(.   )4(
»طبقات ابن سعد« )161/7(، و»المعرفة« )32/2(، و»طبقات الفقهاء« )ص: 87(.   )5(
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وكان قتادة يقول: ما جالست فقيهًا قط، إال رأيت فضل الحسن عليه)1(.

وقال بكر بن عبد اهلل: الحسن أفقه َمن رأينا)2(.

وقد بلغ من كثرة المروي عنه في الفقه أن جمع بعض العلـمـاء)3( فتاواه في سبعة 
أسفار ضخمة)4(.

وقد فاق غيره من التابعين في سعة علمه، وإحاطته بسائر األحكام.

فعن مطر قال: كان علم عطاء في المناسك، وكان علم إبراهيم في الصالة، وكان 
، يعني الحسن)5(. علم صاحبنا في كلٍّ

وشــاهد ذلك ما يجده المراجع لتفسيره من كثرة تعرضه لتأويل آيات األحكام، 
وبيان ما فيها من األحكام، والفوائد الفقهية)6(.

»تهذيب الكمال« )107/6(.   )1(
»تهذيب األسماء واللغات« )162/1(، و»التحفة اللطيفة« )477/1(.   )2(

وهــو محمد بن أحمد بــن يحيى بن ُمفــرج القاضي، قــال: الحميدي في »جــذوة المقتبس«:    )3(
وصنف محمد بن أحمد في فقه التابعين »فقه الحســن البصري« في ســبع مجلدات، »الجذوة« 

)ص: 40(.
»أعالم الموقعين« )19/1(.   )4(

ويشهد لكون الحسن من أكثر التابعين اهتمامًا بالفقه ما نجده من عناية الفقهاء بأقواله في كتبهم،   
فمن ذلك ما ورد في »المغني« البن قدامة حيث روى عن الحســن )912( رواية، في حين كان 

المروي عن مجاهد أقل من ذلك بكثير، روى عنه )257( رواية، وعن قتادة )334( رواية.
»تاريخ أبي زرعة« )683/2(، و»تاريخ دمشق« )638/11(.   )5(

حيث بلغ المروي عنه في ذلك ما نســبته )0.11( من تفســيره، في حين بلغ ذلك عن مجاهد    )6(
ما نســبته )0.028( من تفســيره، وعند قتادة ما نســبته )0.02( من تفسيره، والمراجع لكتاب 

»الجامع ألحكام القرآن« للقرطبي يجد ما يؤكد سبقه وتقدمه في هذا.
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وهذا االشــتغال كان من أهم األســباب في عدم تفرغه لعلم التفســير، وانصرافه 
عنه، مما كان له األثر األكبر في قلة المروي عنه.

3 ـ ضعف حافظته وإحراقه لكتبه: 

فكان علمه رحمه اهلل في صحيفة)1(.

وكان يقول عن نفسه: لوال النسيان كان العلم كثيرًا)2(.

ومــع أن كثيــرًا من علمه كان في صحيفة إال أنه أمر بها فأحرقت، فعن ســهل بن 
الحصين الباهلي قال: بعثت إلى عبد اهلل بن الحســن البصري: ابعث إليَّ بكتب أبيك، 
فبعث إلي: إنه لـمـا ثقل والدي قال لي: اجمعها لي، فجمعتها له، وما أدري ما يصنع بها، 

فأتيت بها، فقال للخادم: اسجري التنور، ثم أمر بها فأحرقت غير صحيفة واحدة)3(.

4 ـ قلة أسفاره، ورحاته: 

الحســن قضى ســني عمره األولى بالمدينة منذ الطفولة إلى سن االحتالم، ولم 
يغادرها إال بعد هذا السن، ثم لم يرجع إليها، وقد سأله أبو رجاء، فقال له: متى عهدك 

ين)4(. بالمدينة؟ قال: ليالَي ِصفِّ

»تاريخ اإلسالم« )ح 110هـ/ص 52(.   )1(
ال يمكـن  حيـث   .)569( و»السـير«   ،)121/6( الكمـال«  و»تهذيـب   ،)33/2( »المعرفـة«    )2(
أن ُيقـارن الحسـن فـي حافظتـه مـع صاحبـه ابـن سـيرين، وال مـع تلميذه قتـادة رحمـة اهلل عليهم 

أجمعيـن.
»طبقات ابن سعد« )174/7(، و»المنتخب من ذيل المذيل« )ص: 639(.   )3(

»العلــل« ألحمــد )176/3، 182( 4784، و»طبقــات ابــن ســعد« )157/7(، و»الثقات«    )4(
 )123/4(، و»التذكــرة« )71/1(، و»البداية« )259/7(، و»التحفــة اللطيفة« )477/1(، =
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ثم إنه اشتغل في شبابه وصباه بالجهاد، فلم يطلب العلم، ولم يرحل فيه)1(.

فعن أبي معتمر قال: كان الحسن قد أفنى عمره في الغزو)2(.

وأمــا المرحلة األخيرة من عمره وهي أطول المراحل)3(فقد اســتقر في البصرة، 
ولم يخرج منها، بل إن خروجه إلى األماكن المقدســة قليل، فلم يخرج إال حاجًا، ولم 

يحج إال مرتين)4(.

) ـ هيبته في قلوب تاميذه: 

فقد قذف اهلل الهيبة في قلوب تالميذ هذا اإلمام، فكان الواحد منهم يبقى األيام، 
بل الســنين ال يسأله عن المســألة مهابة له، يقول أيوب السختياني: كان الرجل يجلس 

إلى الحسن ثالث حجج ما يسأله عن المسألة هيبة له)5(.

6 ـ قلة اهتمام المشارقة بتفسيره: 

كان اهتمــام وعناية المفســرين من المشــرق بنقــل ورواية ما جــاء عن مجاهد، 
وعكرمة، وعموم تالميذ المدرسة المكية أكثر من اهتمامهم وعنايتهم بتفسير الحسن)6(.

= وليلة صفين كانت في غرة صفر سنة )37 هـ(.
»السير« )572/4(.   )1(

»العلل« ألحمد )227/3( 4994.   )2(
والتي كانت بين )53هـ 110هـ(.   )3(

»طبقات ابن سعد« )175/7(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 110هـ/ص 56(.   )4(
»تهذيب الكمال« )107/6(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 110هـ/57(، و»السير« )573/4(.   )5(

على عكس المغاربة الذين كانت عنايتهم في الدرجة األولى بتفسير الحسن، وقد سبق اإلشارة    )6(
إلى ذلك في مبحث كتب التفسير بالـمـأثور )ص: 73(.
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هذه بعض العوامل واألســباب التي كان لها األثر في تقليل النقل عن هذا اإلمام 
رحمه اهلل رحمة واسعة.

* أثره في بعض علوم القرآن: 

أوالً: موقفه من النسخ: 

عنــي رحمه اهلل بمعرفة الناســخ، والمنســوخ، ومــال كثيرًا إلى القــول بإعمال، 
وإحكام كثير من اآليات)1(.

والناظر في تفســيره يجد ترادف عبارة النســخ واالســتثناء عنده، وهذا التساهل 
كان دارجًا في عبارات المتقدمين من السلف: 

فعنــد قولــه ســبحانه: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ﴾ ]األنعام: 
121[ قال: فنســخ، واســتثنى من ذلك، فقال: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ېى﴾ ]الـمـائدة: 5[)2(.
وعنــد قولــه تبــارك وتعالــى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ گ﴾ ]النحــل: 106[ قــال: ثــم نســخ واســتثنى من ذلك، فقــال: ﴿ۆ ۈ 

بعد مراجعة كتاب »الناســخ والمنسوخ« ألبي جعفر النحاس، وكتاب »اإليضاح لناسخ القرآن    )1(
ومنســوخه« لمكــي وجدت أن الحســن ممن مال إلى إعمــال كثير من اآليــات، ولذا روي عنه 

القول بإحكام )15( آية، ونسخ )7( آيات.
ينظــر بعض األمثلة فــي »اإليضــاح« الصفحــات التاليــة: )148(، )169(، )270(، )272(،   

.)411( ،)405( ،)386( ،)360( ،)295( ،)287( ،)283(
»تفسير الطبري« )87/12( 13835.   )2(
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ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ى ائ ائ﴾ ]النحل: 114[)1(.

ثانيًا: معرفة المكي، والمدني: 

كمــا كان رحمه اهلل من المهتميــن بمعرفة المكي، والمدني، وقــد ُعني بتحديد 
كثير من السور المكية، والمدنية، وفاق غيره من التابعين في هذا المضمار)2(.

وممــا يدل على اهتمامه بهذا الجانب عنايته بتحديد بعض المســتثنى من ســور 
محدودة، ولم يتوسع في ذلك)3(، فمن ذلك: 

ما جاء عنه عند تفسير سورة غافر حيث قال: وهي مكية إال قوله: ﴿گ گ 
گ﴾ ]غافر: 55[؛ ألن الصلوات نزلت في المدينة)4(.

وكذلك عند تفســيره لسورة لقمان قال: هي مكية إال آية نزلت في المدينة، وهي 
قوله: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]لقمان: 4[؛ ألن الصالة والزكاة مدنيتان)5(.

كما عني رحمه اهلل باإلشــارة إلــى بعض الضوابط العامة فــي معرفة المكي من 
المدنــي فــكان يقول: مــا في القــرآن ﴿ڱ ڱ﴾ فهــو مكي، ومــا كان ﴿ڭ 

ڭ ڭ﴾ فبالمدينة)6(.

»تفسير الطبري« )184/14(.   )1(
باستثناء قتادة فإنه قد فاق شيخه في هذا الباب، وجاء الحسن بعده.   )2(

ينظر: »زاد المسير« )315/6(، )427/8(.   )3(
»فتح القدير« )479/4(.   )4(
»زاد المسير« )314/6(.   )5(

»البرهان« )191/1(.   )6(
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ب في تفسيره:  ثالثًا: المعرَّ

ب في القــرآن، ولكنه امتاز عــن غيره من  يعــد الحســن ممن قــال بوقوع المعــرَّ
ب إال في  التابعين)1(بعــدم التوســع في ذلك، حتى إنه لــم يرد عنه القول بوقــوع المعرَّ
موضــع واحد من القرآن، وذلك عنــد تأويل قوله تعالى: ﴿ڀ ڀڀ﴾ ]يوســف آية 23[، 

قال: كلمة بالسريانية؛ أي: عليك)2(.

رابعًا: موقفه من اإلسرائيليات: 

ومما تميز به تفســير الحســن عن ســائر التابعين)3( ُبعده وإعراضــه عن كثير من 
روايات بني إسرائيل، مع أنه من الوعاظ والمذكرين، إال أنه لم يرض عن كثير من تلك 

الروايات، بل ضرب عنها صفحًا: 

فنجــده مثــاًل في ســورة البقرة التــي روي فيها مئــات الروايات عــن التابعين)4( 
ال نجد له شــيئًا، بــل إن المروي عنه في ذلــك ُيوضح عدم الرضى، فعند تفســير قوله 
سبحانه: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]البقــرة: 243[ 

قال: خرجوا فرارًا من الطاعون، فأماتهم قبل آجالهم، ثم أحياهم إلى آجالهم)5(.

كمجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير... وغيرهم.   )1(
»تفســير الطبري« )27/16( 18976، و»تفســير ابن كثير« )307/4(، وأورده الســيوطي في    )2(
»المهــذب فيمــا وقع في القــرآن من المعرب«، وعــزاه ابن جرير إلى الحســن به )ص: 157(، 

وأشار إليه السيوطي في »اإلتقان« )378/1(.
تميــز حتى عن أقرب الناس إليه، فتلميذه قتادة مع أنه مــن أكثر الناس تأثرًا بمنهجه، وبعدًا عن    )3(

روايات بني إسرائيل، إال أنه قد وقع في شيء منها.
من خالل »تفسير ابن جرير الطبري«.   )4(

»تفسير الطبري« )274/5( 5609، وقارن ذلك بما روي عن غيره من التابعين عند هذه اآلية.   )5(



263الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

وعند قوله جــل ثناؤه: ﴿ې ې ى ى﴾ ]البقــرة: 248[ خاض كثير 
من التابعين في المراد بها)1(، وأعرض الحســن عن هذا كله، وقال في تفســيرها: شيء 

تسكن إليه النفوس)2(.

وكان رحمه اهلل يرد وينكر بعض الروايات الواردة في حق األنبياء، ويفســر اآلية 
بتفسير بعيد عن كل هذا: 

فعنــد قوله جل وعال: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]األعراف: 
190[ انفرد الحسن بالقول: بأن هذا كان في بعض الملل، ولم يكن بآدم)3(.

وفي رواية له قال: ُعني بهذا ذرية آدم، وَمن أشرك منهم بعده)4(.

دوا  فهـوَّ أوالدًا  رزقهـم اهلل  والنصـارى،  اليهـود،  هـم  قـال:  أيضـًا  عنـه  وورد 
.)5 ـروا) ونصَّ

فقيل في تفســير السكينة: إنها برأس كرأس الهرة، وجناحان، وقيل: لها جناحان وذنب، وقيل:    )1(
لهــا جناحان وذنب مثل ذنب الهــرة، رويت هذه األقوال عن مجاهد كما في »تفســير الطبري« 
في اآلثار: 5672، 5673، 5674، 5675، وقيل: الســكينة: طســت من ذهب من الجنة، كان 
يغسل فيه قلوب األنبياء أعطاه اهلل موسى، وفيها وضع األلواح، وكانت األلواح من ُدر، وياقوت 

وزبرجد. ينظر: األثر 5679.
أورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن الحسن به )758/1(.   )2(

»تفسير الطبري« )314/13( 15516، و»تفسير ابن كثير« )529/3(.   )3(
»تفســير الطبري« )314/13( 15527، و»تفسير ابن كثير« )530/3(، وأورده السيوطي في    )4(

»الدر«، وعزاه إلى ابن جرير عن الحسن به )626/30(.
»تفســير الطبري« )315/13( 15528، و»تفسير ابن كثير« )530/3(، وأورده السيوطي في    )5(
»الــدر«، وعزاه إلى عبد بــن حميد، وابن جرير، وابــن المنذر، وابن أبي حاتــم، عن قتادة، عن 
= الحسن، بلفظه )626/3(.        
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را، ثم  دا ونصَّ وقـال أيضـًا: هـذا فـي الكفار، يدعـون اهلل، فـإذا آتاهما صالحـًا هـوَّ
قـال: قـال اهلل: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ يقـول: يطيعـون مـا ال يخلق شـيئًا، 

وهي الشـياطين)1(.

ومما ورد عنه من إنكار لروايات بني إسرائيل: ما جاء عند تفسير قوله جل ثناؤه: 
﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]ص: 34[، أنكــر علــى مــن قــال: إن 
سليمان كان يأتي نساءه وهن حيض بعد تلك الفتنة)2(، وقال: ما كان اهلل يسلطه )يعني: 

الشيطان( على نسائه)3(.

ومما يلفت النظر عند استعراض ما ورد عنه من آثار عن بني إسرائيل مع قلتها إال 
أن المتأمل فيها يجد اختصارًا عجيبًا في إيرادها تميز به الحســن عن غيره من التابعين، 
فهو يورد الشــاهد من القصة بعبارة موجزة: مكتفيًا بما ُيزيل الغموض الظاهر في اآلية 

دون إسهاب أو إطالة بذكر مشاهد القصة، وأحداثها)4(.

= قال ابن كثير بعد سوق تلك الروايات عن الحسن: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ـ رحمه اهلل   
أنه فسر اآلية بذلك، وهو أحسن التفاسير، وأولى ما حملت عليه اآلية )530/3(.

أورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ عن الحسن به )627/3(.   )1(
روي ذلك عن سعيد بن المسيب، وغيره كما في »الدر« )184/7(.   )2(

أورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد، والحكيم الترمذي، عن علي بن زيد عن    )3(
سعيد بن المسيب، وساقها عن سعيد بطولها، ثم ذكر في آخرها سؤال علي بن زيد للحسن: عن 

إتيان سليمان نساءه؛ فأنكره )184/7(.
ومــن يراجع تلك اآلثار، ويقارن بينها، وبين غيرهــا مما ورد عن أئمة التابعين وغيرهم، يلحظ    )4(
تلك المزية التي امتاز بها الحســن من االختصار الشــديد في اإليراد، وهذه أرقام جميع ما روي 
عنه من خالل تفســير ابــن جريــر، اآلثــار: 14814، 14815، 14963، 14964، 18135، 
 ،19081 ،19075 ،19075 ،19073 ،19070 ،19049 ،19048 ،18864 ،18854
= ،)6/16(  ،)90/14( التاليــة:  والصفحــات   .19922  ،19813  ،19733  ،19438 
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وفي ختام هذا المبحث، فبالتتبع)1( لم أجد له من الروايات الغريبة، أو المنكرة، 
إال رواية واحدة جاءت عند تأويل قوله ســبحانه: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ائ﴾ ]ص: 24[، فعنه قال: إن داود جزأ الدهر أربعة أجزاء: يومًا لنســائه، ويومًا 
لعبادته، ويومًا لقضاء بني إســرائيل، ويومًا لبني إسرائيل يذاكرهم ويذاكرونه، ويبكيهم 
ويبكونه، فلـمـــا كان يوم بني إســرائيل قال: ذكروا، فقالوا: هل يأتي على اإلنســان يوم 
ال يصيب فيه ذنبًا؟ فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق ذلك: فلـمـا كان يوم عبادته، أغلق 
أبوابه، وأمر أال يدخل عليه أحد، وأكبَّ على التوراة، فبينما هو يقرؤها، فإذا حمامة من 
ذهب فيها من كل لون حســن، قد وقعت بين يديه، فأهوى إليها ليأخذها، قال: فطارت 
فوقعت غير بعيد، من غير أن تْؤيســه من نفسها، قال: فما زال يتبعها، حتى أشرف على 
امرأة تغتسل، فأعجبه َخْلقها، وُحسنها، قال: فلـمـا رأت ظله في األرض، جللت نفسها 
بشعرها، فزاده ذلك أيضًا إعجابًا بها، وكان قد بعث زوجها على بعض جيوشه، فكتب 
إليه أن يســير إلى مكان كذا وكذا؛ مكان إذا ســار إليه لم يرجــع، قال: ففعل، فأصيب، 

فخطبها، فتزوجها)2(.

* * *

.)87/23( ،)84/22( ،)69/22( ،)115/20( ،)62/20( ،)59/16( =
بعد تتبع تفاسير: ابن جرير الطبري، وابن كثير، والسيوطي.   )1(

»تفسير الطبري« )148/23(، وأورده السيوطي في »الدر« بزيادة قصة في آخره نسبها للحسن،    )2(
وهي من قول قتادة، وعزا األثر لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر )158/7(.

ولعــل الحســن رحمه اهلل اعتمد فــي هذه الرواية الوحيــدة عنه على مــا روي مرفوعًا من طريق   
أنس، ولكن الحديث ال يصح؛ ألنه من رواية يزيد الرقاشــي، كما ذكر ذلك ابن كثير )51/7(، 

والسيوطي )156/7(.



(6(

قتادة
)61 ـ 117 هـ(

هو قتادة بــن دعامة بن قتادة بن عزيــز)3(، وقيل: قتادة بن دعامة بــن ُعكابة)4(، 
أبو الخطاب)5(، السدوسي البصري الضرير األكمه)6(.

وسدوس هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن بكر بن وائل)7(.

قال ابن خلكان: وكان تابعيًا، وعالـمـًا كبيرًا)8(.

قال اإلمام أحمد: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي صلى اهلل عليه 
وسلم إال عن أنس)9(.

الحديــث«  علـمـــاء  و»طبقــات   ،)321/5( و»الثقــات«   ،)133/7( والتعديــل«  »الجــرح    )3(
.)195/1(

»الجرح والتعديل« )133/7(، و»الثقات« )322/5(، و»التاريخ الكبير« )185/7(.   )4(
»الكنى« ألحمد )66(، و»الكنى« لمسلم )ق 33(، و»الكنى« للدوالبي )166/1(.   )5(

»نكت الهميان« )ص: 230(.   )6(
»اإلنبــاه على قبائل الرواة« البن عبد البر )ص: 87(، و»نســب عدنان وقحطان« للمبرد )ص:    )7(
38( ضمن مجموعة الرســائل الكمالية، و»األنســاب« للســمعاني )57/7(، و»اللباب« البن 
األثير )109/2(، و»لباب األلباب في تحرير األنســاب« للســيوطي )14/2(، و»نهاية األرب 

في معرفة أنساب العرب« )ص: 261(.
»وفيــات األعيان« )85/4(، وعــده ابن عبد الهــادي الصالحي من الطبقــة الثالثة من طبقات    )8(

التابعين، وينظر كتاب »طبقات علـمـاء الحديث« )195/1(.
»بحــر الــدم فيمــن تكلــم فيــه اإلمــام أحمــد بمــدح أو ذم« )ص: 129(، و»المراســيل« =   )9( 
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قــال شــعبة: نصصت على قتــادة ســبعين حديثًا كلهــا يقول: ســمعت أنس بن 
مالك)1(.

وصحــح أبو زرعة ســماعه مــن عبد اهلل بن َســْرِجس)2(، وزاد ابــن المديني أبا 
الطفيل)3(.

روى عن ســعيد بن المســيب، والحســن البصري، وأبي العاليــة، وصفوان بن 
ُمحــرز، وأبي عثمان النهــدي، والنضر بن أنس، وعكرمة مولى ابــن عباس، وبكر بن 
عبــد اهلل المزنــي، وهالل بن يزيد، وعطاء بــن أبي رباح، ومعاذة العدوية، وبشــير بن 
كعب، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، وخالد بن عرفطة، وخالس الهجري، وعبد اهلل بن 

شقيق، وعامر الشعبي، وخلق كثير)4(.

وقد أخذ عن الحسن فأكثر، يقول معمر: قال قتادة: جالسُت الحسن اثنتي عشرة 
سنة، أصلي معه الصبح ثالث سنين، قال: ومثلي يأخذ عن مثله)5(.

= )ص: 168(، و»جامــع التحصيل« )ص: 254(، و»تهذيب التهذيب« )355/8(، و»الجمع 
بين رجال الصحيحين« )422/2(.

»السير« )277/5(.   )1(
»العلل« ألحمد )284/3( 5264.   )2(

عبــد اهلل بن ســرجس المزني صحابي ســكن البصرة. ينظر: »تســمية أصحــاب النبي صلى اهلل   
عليه وســلم« )ص: 66(، و»أســد الغابة« )256/3(، و»تجريد أســماء الصحابة« )313/1(، 

و»اإلصابة« )315/2(.
هو عامر بن واثلة بن عبد اهلل الليثي، ولد عام أحد، ورأى النبي صلى اهلل عليه وسلم، وُعمر إلى    )3(
أن مات سنة )110 هـ(. ينظر: »تسمية أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم« )ص: 75(، و»أسد 

الغابة« )179/6(، و»التجريد« )180/1(، و»اإلصابة« )261/2(.
»تهذيب الكمال« )499/23(، و»السير« )270/5(، و»التهذيب« )352/8(.   )4(

»طبقــات ابن ســعد« )229/7(، و»المعرفــة« )279/2(، و»التاريخ الكبيــر« )186/7(، =   )5( 
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والناظر في تفسيره يجد أثر ذلك اإلكثار في األخذ عن الحسن وتأثره به)1(.

كما أخذ عن سعيد بن المسيب وتأثر به أيضًا)2(.

* ما تميز به قتادة مما أثر في تفسيره: 

كان ـ رحمــه اهلل ـ أكثر التابعين أقواالً في التفســير، وقد ســبق مجاهدًا في عدد 
اآليات التي تعرض لها)3(.

وقد تميــز ـ رحمه اهلل ـ بين مفســري التابعين بعدد من المميــزات من أهمها ما 
يلي: 

أوالً: قوة حافظته: 

اتفقــت كلمة األئمة على الثنــاء عليه في هذا الجانــب، وكان مضرب المثل في 
عصره)4(، ولعلنا نسوق طرفًا من هذه الشهادات التي تدل على ذلك: 

= و»تهذيب األســماء واللغات« )57/2(. وقتادة من أكثر الرواة الذين نقلوا لنا تفســير الحسن 
حيث روى )0.12( من مجموع تفسيره.

ال سيما في الجانب الوعظي، ويأتي لذلك مزيد بحث إن شاء اهلل بعد ورقات.   )1(
وقــد كان قتــادة من أكثر تالميذ ســعيد عنايــة بنقل تفســيره حيث روى ما نســبته )0.37( من    )2(
مجموع تفســيره، وقد تأثر به في الحرص على األثر، والبعد عن الرأي، في حين جاء الذي يليه 

يحيى بن سعيد، فلم تزد نسبة ما روى عنه عن )0.16( من مجموع تفسيره.
بعد مراجعتي لـ»تفســير الطبري« وجدت أن المروي عن قتادة في التفســير بلغ )5379( قواًل،    )3(
وكان المــروي عنــه بغيــر المكــرر )4443( قوالً، في حين بلــغ المروي عن مجاهــد بالمكرر 

)6109( أقوال، وبغير المكرر )3343( قوالً.
= ،)26/2( النهايــة«  و»غايــة   ،)436 )ص:  الســاري«  و»هــدي   )270/5( »الســير«    )4( 
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فعن معمر قال: قال محمد بن سيرين: قتادة أحفظ الناس)1(.

وعن سعيد بن المسيب قال: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة)2(.

وكان ابن المســيب يســأله فيقول: تحفظ كل ما ســألتني عنه؟ قال: نعم، سألتك 
عن كذا، فقلت: كذا، وسئلت عن كذا، فقلت فيه: كذا، وقال فيه: ما كنت أظن اهلل خلق 

مثلك)3(.

وعن معمر قال: قال قتادة لســعيد بن المسيب: يا أبا النضر: خذ المصحف، 
قــال: فعرض عليه ســورة البقرة، فلــم ُيْخِط فيها حرفــًا، قال: فقال: يــا أبا النضر، 
أحكمــُت؟ قــال: نعم، قــال: ألنا لصحيفــة جابر بن عبــد اهلل أحفظ مني لســورة 

البقرة)4(.

وقال اإلمام أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة، ال يسمع شيئًا إال حفظه، قرئ 
عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها)5(.

= و»تاريخ الخميس« )319/2(، و»نكت الهميان« )ص: 230(.
»الجــرح والتعديــل« )134/7(، و»العبــر« )112/1(، و»البدايــة« )352/9(، و»طبقــات    )1(

المفسرين« )43/2(.
»الجــرح والتعديــل« )133/7(، و»التذكــرة« )123/1(، و»تهذيــب األســماء« )57/2(،    )2(

و»طبقات الحفاظ« )ص: 47(.
»تهذيب األسماء واللغات« )58/2(، و»تهذيب التهذيب« )352/8(، و»الحث على الحفظ    )3(

وذكر كبار الحفاظ« )ص: 105(.
»طبقــات ابــن ســعد« )229/7(، و»المعرفــة والتاريــخ« )279/2(، و»التاريــخ الكبيــر«    )4(

.)186/7(
»بحر الــدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمــدح أو ذم« )ص: 129(، و»التهذيب« )355/8(،    )5(

و»تهذيب األسماء« )58/2(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 47(، و»البداية« )352/9(.
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وعن بكر المزني قال: من سره أن ينظر إلى أحفظ َمن أدركنا فلينظر إلى قتادة)1(.

وكان مــن قــوة حافظته يرغــب عن تكــرار الحديث، وفــي ذلك يقــول: تكرير 
.)2( الحديث في المجلس يذهب نوره، وما قلت ألحد قط: أِعْد عليَّ

عــن معمر قــال: جاء رجل إلى ابن ســيرين، فقال: رأيت حمامــة التقمت لؤلؤة 
فخرجــت منها أعظم مما دخلت، ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت أصغر 
مما دخلت، ورأيت حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت كما دخلت سواء، فقال ابن سيرين: 
الحمامة األولى: الحســن يســمع الحديث، فيجوده بمنطقه، ثم يصل فيه من مواعظه، 

والثانية: ابن سيرين يشك فيه فينقص منه، والثالثة: قتادة فهو أحفظ الناس)3(.

ولقد بلغ من شدة حفظه كما يقول عن نفسه أنه ما سمع بشيء إال حفظه)4(.

ومع هذه الحافظة الفطرية فقد كانت عنده الرغبة القوية، والحرص الشديد على 
حفظ ما يسمع، واستيعابه، فعن مطر قال: كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافًا، 

يأخذه العويل والزويل)5( حتى يحفظه)6(.

وكان مــن اهتمامــه بالحفظ وحرصه أن جعلــه مقدمًا على العبــادة، وفي ذلك 

»الجــرح والتعديــل« )133/7(، و»التذكــرة« )123/1(، و»تهذيــب األســماء« )57/2(،    )1(
و»طبقات علـمـاء الحديث« )197/1(، و»طبقات المفسرين« )44/2(.

»تاريــخ اإلســالم« )ح 101هـــ/454(، و»التهذيــب« )354/8(، و»نكــت الهميان« )ص:    )2(
230(، و»مرآة الجنان« )277/1(.

»تهذيب األسماء واللغات« )58/2(، و»الجرح والتعديل« )134/7(، و»السير« )276/5(.   )3(
»السير« )271/5(، و»تاريخ الخميس« )319/2(.   )4(

الزويل أي: القلق واالنزعاج. ينظر: »اللسان« )315/11(.   )5(
»المعرفــة« )282/2(، و»البدايــة« )352/9(، و»الســير« )272/5(، و»تهذيــب التهذيب«    )6(

.)353/8(
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يقول: باب من العلم يحفظه الرجل لصالح نفســه، وصالِح َمن بعَده أفضُل من عبادة 
َحْول)1(.

وكان واعيًا لهذا المحفوظ، فعنه قال: ما سمعت أذناي شيئًا قط إال وعاه قلبي)2(.

ولــذا عــده اإلمــام الذهبي حافظ العصــر، وقال عنــه: ُيضرب به المثــل في قوة 
الحفظ)3(.

وقال ابن ناصر الدين: قتادة ُمفسر الكتاب آية في الحفظ)4(.

وقال الزيلعي: هو أحفظ أهل زمانه)5(.

أثر حافظته على تفسيره: 

إنمــا أكثــرت من إيراد أقوال العلـمـــاء في ســياق توكيد أهم صفــة تميز بها هذا 
اإلمام؛ لـمـــا ترتب على ذلك من آثار في جوانب عديدة من منهجه في التفسير، يتضح 

ذلك فيما يلي: 

أ ـ بعده عن مخالفة الظاهر، وقلة االجتهاد، والرأي في تفسيره)6(: 

كان لهذه الحافظة أثر واضح في إبعاد كثير من تأويالت هذا التابعي عن التفسير 

»السير« )575/5(، و»البداية« )352/9(.   )1(
»العبــر« )112/1(، و»الحــث علــى الحفــظ وذكر كبــار الحفــاظ« )ص: 105(، و»طبقات    )2(

المفسرين« )43/2(، و»مرآة الجنان« )277/1(.
»السير« )270/5(.   )3(

»شذرات الذهب« )153/1(.   )4(
»نصب الراية« )214/1، 352(.   )5(

وهذا من المفارقات الرئيسة بينه، وبين شيخه الحسن الذي كان أسهل منه في هذا بكثير.   )6(
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المخالــف لظاهر النص القرآني، وقد اســتغنى رحمه اهلل بمحفوظه، ومســموعه، عن 
القول برأيه، واجتهاده في كثير من المسائل، فعن أبي هالل قال: سألت قتادة عن مسألة 
فقال: ال أدري، فقلت: قل برأيك، قال: ما قلت برأيي منذ أربعين ســنة، فقلت: ابن كم 

هو يومئذ؟ قال: ابن خمسين سنة)1(.

وعــن همام بن يحيى قال: ســمعت قتادة يقول: ما أفتيت بشــيء مــن رأيي منذ 
عشرين سنة)2(.

ولذا فمن أقوى األسباب فيما أحسب التي قللت الرأي عنده تلك الحافظة القوية، 
يضاف إلى ذلك ما اشــتهر به من الحرص على الســماع، وال ســيما فيما يتعلق بالقرآن، 

فعن معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما في القرآن آية إال قد سمعت فيها بشيء)3(.

ومــن كانت هذه حالــه من قوة الحافظة، وكثرة المحفــوظ، فإنه يصعب عليه أن 
يتحرر مما حفظ، بل نجد أثر ذلك واضحًا في تفســيره، فقتادة قلـمـــا يخرج عن األثر، 
فتفســيره يغلب عليه المســلك النقلي األثري، وهذا يفسر لنا قلة تعرضه واعتماده على 
االجتهاد، وقلة تعرضه لآليات المشكلة، وإنما كان جلُّ همه في حفظ اآلثار واالعتماد 

عليها في تأويله.

»طبقات ابن سعد« )229/7(، و»سنن الدارمي« )47/1(، و»المعرفة« )280/2(، و»العلل«    )1(
ألحمد )233/2( 5021، و»السير« )273/5(.

»الجرح والتعديل« )134/7(، و»التذكرة« )123/1(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 101هـ/454(،    )2(
و»طبقات المفسرين« )44/2(.

»ســنن الترمذي« كتاب تفســير القــرآن، باب ما جاء في الذي يفســر القــرآن برأيه )200/5(،    )3(
و»الجــرح والتعديل« )134/7(، و»تاريخ اإلســالم« )ح 101هـــ/454(، وأوردها صاحب 

»تاريخ الخميس« )319/2( بلفظ: ما في القرآن آية إال وقد سمعت فيها شيئًا من النكت.



273الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

ولذا فمن الطبعي ما يلحظه القارئ لتفســيره مــن االعتماد الكبير على المصادر 
النقليــة، فرجوعه إلى المصدر الثاني وهو الســنة)1(، وكذا قــول الصاحبي)2(، بل وقول 

التابعي)3( كثير، وفاق غيره فيه.

ب ـ اهتمامه برواية أسباب النزول: 

وهذه الحافظة قد أعانته على اســتحضار أســباب النــزول، واالعتماد عليها في 
تأويله)4(.

وكان لهذا االهتمام أثره في قوله بخصوص المعنى في جملة من المنقول عنه)5(.

رجعت إلى »تفســير الطبري«، وقارنت بين مجاهد وقتــادة في اعتماد هذه المصادر، فوجدت    )1(
أن المروي عن مجاهد في اعتماد الحديث جاء في )25( رواية، في حين كان اعتماد قتادة عليه 

في )205( روايات.
المروي عن مجاهد في االعتماد على قول الصاحبي، جاء فيما يزيد عن )26( رواية، في حين    )2(

كان المروي عن قتادة يزيد عن )100( رواية.
أمــا االعتماد على قول التابعــي، فهذا قليل جدًا عند مجاهد، ولعل ما بينهما من الفارق الزمني    )3(
قد قلل هذا عند مجاهد، وكثره عند قتادة حتى إننا نجد أن )0.37( من تفسير سعيد بن المسيب 

جاء من رواية قتادة، و)0.12( من تفسير الحسن كان من طريق قتادة وغيرهم من التابعين.
بعد مراجعة »تفسير الطبري« وجدت أن اعتماده على أسباب النزول بلغ ما نسبته )0.07( من    )4(

مجموع تفسيره، في حين بلغ عند مجاهد ما نسبته )0.05( من مجموع تفسيره.
وقد رجعت إلى كتب أسباب النزول، ككتاب الواحدي، فوجدت أنه أورد عن قتادة ما يزيد عن   
)41( رواية، في حين بلغت عن مجاهد )36( رواية، وفي كتاب السيوطي »لباب النقول« روي 

عن قتادة )45( رواية، في حين كان المروي عن مجاهد )37( رواية.
بخالف مجاهد الذي كان يميل إلى القول بعموم اللفظ في كثير مما روي عنه.   )5(
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ثانيًا: إقاله من الرواية عن بني إسرائيل: 

ومما ينبغي اإلشــارة إليه عند بيان منهجه رحمه اهلل أنه مع حرصه على الرواية، 
ونقــل األخبــار، وحب اآلثار، إال أنه فــي جانب الرواية عن أهل الكتــاب تميز منهجه 

بميزات لعل من أهمها: 

أ ـ قلة تعرضه للرواية عن أهل الكتاب: 

فعند مراجعة كثير من المواطن التي ســبق فيها العديد من الروايات اإلســرائيلية 
لم نجد لقتادة حين مر بها شيئًا يذكر)1(.

ب ـ مخالفته لكثير من تفسيرات التابعين بالروايات اإلسرائيلية، وإيراده تفسيرًا 
بعيدًا عن تلك الروايات: 

فمن ذلك ما ورد عنه عند قوله ســبحانه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]البقرة: 19[ قال: 
الرعد: خلق من خلق اهلل، سامع مطيٌع هلل جل وعز)2(.

وعند قوله جل وعال: ﴿ې ې ى ى﴾ ]البقرة: 248[، قال: وقار)3(.

ولــذا نجــد أن ابن جرير لم يورد عنه شــيئًا في قصة البقــرة، وفي قصة الزهرة عنــد تأويل قوله    )1(
تعالــى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ﴾ ]البقــرة: 102[ التــي خــاض فيها كثير من 
التابعيــن بأقــوال منكرة وغريبــة، وفي قصة بناء البيــت، بل وعند كل اآليات الواردة في ســورة 
آل عمران في شــأن مريم وعيســى عليهما الصالة والسالم، وينظر في ذلك اآليات: )35، 37، 
40، 49(، وعند قصة تحريم القرية على بني إسرائيل أربعين سنة الواردة في ]الـمـــائدة: 26[، 

وغيرها من المواطن.
»تفسير الطبري« )340/1( 430.   )2(

»تفسير الطبري« )329/5( 5684، و»تفسير عبد الرزاق« )98/1(، و»تفسير الـمـاوردي« =   )3( 
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وعنــد قولــه تعالــى: ﴿يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت مت ىتيت﴾ 
]النمل: 44[ قال: وكان من قوارير، وكان الـمـاء من خلفه فحسبته لجة)1(.

ولــم يدخل في شــيء من اإلســرائيليات فــي ماهية الرعــد، أو في بيــان المراد 
بالسكينة، أو ذكر السبب الذي من أجله جعل سليمان هذا الصرح من القوارير.

ج ـ تحرجه من رواية اإلسرائيليات: 

ويظهـر ذلـك للمتأمل فـي طريقة إيراده لهـا حيث ُيقدمها، ويصدرهـا بقوله: ذكر 
لنـا واهلل أعلـم. ثـم يسـوقها ُمختصـرة، مـع أن الغالـب علـى تفسـيره، ورواياتـه الطـول، 
والشـرح، والبيـان، ومـع هـذا يختصر مـن هـذا المحفوظ، ويحتـاط، ويسـوق طرفًا منه 
كشـاهد، وهـذا يؤكـد لنـا أن فعلـه هـذا كان نتـاج منهـج اختطـه، وطريقـة سـلكها عـن 
قصـد، ولـم يقتصـر عملـه فـي هـذه المنقـوالت علـى الروايـة فحسـب، ولعلـي أسـوق 

طرفـًا مـن األمثلـة المبينـة لذلك: 

فقــد روي عنــه عند تأويل قولــه جل ثنــاؤه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پپ پ ڀ ڀ﴾ ]البقــرة: 102[، قــال: مــن الكهانة والســحر، وُذكر لنا واهلل 
أعلم: أن الشياطين ابتدعت كتابًا فيه سحر، وأمر عظيم، ثم أفشوه في الناس وعلَّموهم 

إياه)2(.

وعند قوله سبحانه: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]البقرة: 248[ قال: 

= )316/1(، و»تفســير البغــوي« )229/1(، وأورده الســيوطي فــي »الــدر«، وعــزاه إلــى 
عبد الرزاق به )758/1(.

»تفسير الطبري« )169/19(، )82/2(، و»تفسير القرطبي« )139/13(.   )1(
»تفسير الطبري« )410/2( 1652، ثم قارن ذلك بما روي عن غيره.   )2(
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كان موسى تركه عند فتاه يوشع بن نون، وهو بالبرية، وأقبلت به المالئكة تحمله حتى 
وضعته في دار طالوت، فأصبح في داره)1(.

وعندما جاء إلى تفسير قوله سبحانه: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]الـمـائدة: 
22[ لم يســتطرد في بيان عظيم خلقهم، وما نقل في ذلك من روايات أهل الكتاب، إنما 

قال: ذكر لنا أنهم كانت لهم أجسام، وخلق، ليست لغيرهم)2(.

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀڀ﴾ ]هود: 38[ قال: ذكر لنا أن طول الســفينة ثالث مئة ذراع، وعرضها خمسون ذراعًا، 

وطولها في السماء ثالثون ذراعًا، وبابها في عرضها)3(.

ومما يشار إليه في هذا الباب أنهـ  رحمه اهلل ـ قد روى شيئًا من الروايات الغريبة، 
وقــد تبين لي من خالل التأمل أنه قلـمـــا يوردهــا إال عندما ال يجد شــيئًا من المرفوع 
للنبي صلى اهلل عليه وســلم، وبعضًا من الموقوف علــى الصحابة رضوان اهلل عليهم، 

فيستأنس بهذا أو ذاك، فيروي شيئًا منها.

مــن ذلك ما ورد عنه عند تأويل قول الحــق تبارك وتعالى: ﴿ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]األعــراف: 190[ قــال: ذكر لنا أنه كان 

»تفســير الطبــري« )324/5( 5662، وأخرجــه عبد الــرزاق فــي »تفســيره« بلفــظ مختصــر    )1(
)98/1(، وعند المقارنة بما روي عن غيره في هذا األثر يتضح الفرق واضحًا جليًا.

»تفســير الطبــري« )173/10( 11658، و»زاد المســير« )324/2(، وأورده الســيوطي في    )2(
»الدر«، وعزاه إلى ابن جرير، وابن المنذر عن قتادة به )48/3(.

»تفســير الطبــري« )311/15( 18134، و»تفســير ابن عطيــة« )146/9(، و»زاد المســير«    )3(
)103/4(، و»تفسير القرطبي« )22/9(، وللمزيد من األمثلة ُتنظر اآلثار في »تفسير الطبري«: 

942، 1663، 5688، 11696... وغيرها.
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ياه عبد الحارث، وكان من وحي  ال يعيش لهما ولد، فأتاهما الشــيطان، فقال لهما: سمِّ
الشيطان، وأمره، وكان شركًا في طاعة، ولم يكن شركًا في عبادة)1(.

»تفسير الطبري« )312/13( 15521، وفي لفظ عند الطبري 15520: عن قتادة قال: فأشركا    )1(
في االســم، ولم ُيشــركا في العبادة، وينظر: »تفســير الـمـــاوردي« )287/2(، و»زاد المسير« 
)303/3(، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، 

وابن أبي حاتم، عن قتادة به )626/3(.
وروي عن الحسن من طريق قتادة عند هذه اآلية، قال: كان الحسن يقول: هم اليهود، والنصارى،   

روا. ينظر: »تفسير الطبري« )315/13(، 15528. دوا، ونصَّ رزقهم اهلل أوالدًا، فهوَّ

وقد روي من طريق قتادة عن الحســن، عن ســمرة بن جندب، عن النبي صلى اهلل عليه وســلم   
قال: »كانت حواء ال يعيش لها ولد، فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه عبد الحارث، فعاش لها 
ولد فســمته عبد الحارث، وإنما كان ذلك عن وحي الشــيطان«. ينظر: »الطبري« )309/13( 
15513، وهذا الحديث أخرجه أحمد في »مســنده« )11/5(، والترمذي في »ســننه« وحسنه 
)267/5( 3077، وابــن جريــر الطبــري فــي »تفســيره« )309/13( 15513، والحاكــم 
فــي »مســتدركه«، وصححــه ووافقه الذهبــي )545/2(، وابن عــدي في »الكامــل«، وضعفه 
)1700/5(، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه 

عن سمرة به )623/3(.

والحديث جاء من رواية ســمرة، من طريق عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،   
وفي إســناده عمر بن إبراهيــم العبدي البصري، ضعيف الحديث إذا روى عن قتادة، أشــار إلى 
ذلــك اإلمام أحمد، وابن حبان، وابن عدي، وابن حجر. ينظر: »تهذيب الكمال« )270/21(، 

و»المجروحين« )89/2(، و»الكامل« )1700/5(، و»التقريب« )ص: 410(.
وقــد أعلَّ هذا الحديث الحافظ ابن كثير بقوله: إن الحســن البصــري الذي روى الحديث صح   
عنه تفســير اآلية بغير هذا، ثم قال: ولو كان هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وســلم لـمـــا عــدل عنه هو، وال غيره، وال ســيما مع تقواه هلل وورعه، ثــم ذكر أن الحديث 
موقوف على الصحابي، يعني ســمرة، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب. ينظر: »تفســير 
 ابــن كثيــر« )529/3، 530(، وقد أطــال المباركفوري في إيراد الشــواهد واألقــوال الدالة =
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ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  وتعالـى:  سـبحانه  قولـه  عنـد  عنـه  وورد 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]ص: 23[، قـال قتـادة: بلغنـا أنهـا أم سـليمان، قـال: 
ر الملـكان عليـه، وكان الخصمـان إذا أتيـاه يأتيانه من  فبينمـا هـو فـي المحـراب إذ تسـوَّ

بـاب المحـراب، ففـزع منهـم حيـن تسـوروا المحـراب، فقالـوا: ﴿ڌ ڎڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ﴾... حتـى بلـغ: ﴿ک ک ﴾ أي: ال تمـل ﴿گ گ گ گ ﴾؛ أي: 

أعَدلِـه وخيـِره ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾، وكان لـداود تســع وتسـعون امرأة ﴿ں 
ں ڻ﴾ قـال: وإنمـا كان للرجـل امـرأة واحدة... وذكـر الخبر، ثم قـال قتادة: فعلم 

داود أنمـا صمـد لـه؛ أي: عنـي بـه ذلك)1(.

وعند قولــه تعالــى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]ص: 34[ 
قــال: إن ســليمان أمر ببناء بيــت المقدس، فقيل له: ابنه، وال يســمع فيه صوت حديد، 
قــال: فطلــب ذلك فلم يقــدر عليه، فقيل له: إن شــيطانًا في البحر يقال له: صخر شــبه 

= على ضعف هذا الحديث فتراجع في »تحفة األحوذي« )459/8 ـ 466 (. 
»تفســير الطبــري« )148/23(. وقد أورد الســيوطي في »الدر« حديثًا مرويــًا من طريق أنس،    )1(
عــن النبي صلى اهلل عليه وســلم قال: »إن داود النبي صلى اهلل عليه وســلم حين نظر إلى المرأة 
قطع على بني إســرائيل، فأوصى صاحب البعث، فقــال: إذا حضر العدو، فقرب فالنًا بين يدي 
التابــوت، وكان التابوت في ذلك الزمان ُيســتنصر به؛ من ُقدم بين يــدي التابوت لم يرجع حتى 
يقتل، أو ينهزم عنه الجيش، فقتل زوج المرأة ونزل الملكان على داود يقصان عليه قصته، ففطن 
داود فسجد، فمكث أربعين ليلة ساجدًا... « الحديث، وقد عزاه السيوطي إلى الحكيم الترمذي 

في »نوادر األصول«، وابن أبي حاتم، وضعف إسناده )156/7(.
وقال ابن كثير ـ رحمه اهلل عن رواية ابن أبي حاتم لهذا الحديث: ال يصح ســنده؛ ألنه من رواية   
يزيــد الرقاشــي، عن أنس، ويزيــد وإن كان من الصالحيــن لكنه ضعيف الحديــث عند األئمة. 

.)51/7(
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الـمـــارد، قال: فطلبه، وكانت عين في البحر يردها في كلِّ ســبعة أيام مّرة، فنزح ماؤها 
وجعل فيها خمر، فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر، فقال: إنك لشــراب طيب، إال أنك 
تصبين الحليم، وتزيدين الجاهل جهاًل، قال: ثم رجع، حتى عطش عطشًا شديدًا حتى 
غلبــت على عقله، قال: فأري الخاتم، أو ختم بــه بين كتفيه، فذل، قال: فكان ُملكه في 
خاتمــه، فأتي به ســليمان، فقال: إنا قــد أمرنا ببناء هذا البيت، وقيل لنا: ال يســمعنَّ فيه 
صــوت حديد، قــال: فأتى ببيــض الهدهد، فجعل عليــه زجاجة، فجــاء الهدهد، فدار 
حولها، فجعل يرى بيضه، وال يقدر عليه، فذهب فجاء بالـمـاس، فوضعه عليه، فقطعها 

به حتى أفضى إلى بيضه، فأخذ الـمـاس، فجعلوا يقطعون به الحجارة.

فكان ســليمان إذا أراد أن يدخل الخالء، أو الحمام، لم يدخلها بخاتمه؛ فانطلق 
يومًا إلى الحمام، وذلك الشــيطان صخر معه، وذلك عند مقارنة ذنب قارف فيه بعض 
نسائه، قال: فدخل الحمام، وأعطى الشيطان خاتمه، فألقاه في البحر، فالتقمته سمكة، 
وُنزع ُملك سليمان منه، وألقي على الشيطان شبه سليمان، قال: فجاء فقعد على كرسيه 
وسريره، وُسلِّط على ُملك سليمان كله غير نسائه، فجعل يقضي بينهم، وجعلوا ينكرون 
منــه أشــياء حتى قالوا: لقد ُفتن نبــي اهلل، وكان فيهم رجل يشــبهونه بعمر بن الخطاب 
فــي القــوة، فقال: واهلل ألجربنه، قــال: فقال له: يا نبي اهلل وهو ال يــرى إال أنه نبي اهلل، 
أحدنــا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة، فيدع الُغســل عمدًا حتى تطلع الشــمس، أترى 
عليه بأسًا؟ قال ال، قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة، حتى وجد نبي اهلل خاتمه في بطن 

سمكة، فأقبل فجعل ال يستقبله جنّي، وال طير، إال سجد له، حتى انتهى إليهم ﴿ۀ 
ۀ ہ ہ﴾ قال: هو الشيطان صخر)1(.

»تفســير الطبري« )157/23(، وأورده الســيوطي في »الدر« وعزاه إلــى عبد الرزاق وعبد بن    )1(
 حميــد وابــن المنذر عن قتــادة بنحوه )180/7(، وأخرجــه عبد الرزاق في »تفســيره« بلفظ =
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ثالثًا: الوعظ في تفسيره: 

ومن أبرز المعالم في تفســيره وضوح الجانب الدعوي، والتربوي، واألثر البالغ 
لتتلمذه على الحســن البصري رحمه اهلل، فنجده في كثير من جوانب تفســيره ال يكاد 
يدع مجاالً للوعظ والتذكير إال َوَعظ وذّكر، وال يجد مناسبة للدعوة إال دعا، وقد اتضح 
هذا النهج في تفسيره، فأصبح من أكثر التابعين اهتمامًا بهذا المسلك، وتوجهًا إليه)1(.

وهذا المعلم في تفسيره قد استغرق أكثر اهتمام هذا اإلمام)2(.

* خصائص تفسيره: 

مــن خالل تتبع تأويله لآليات في ذلك نجد أنه اختص بخصائص اســتفادها من 
أستاذه الحسن البصري، وقلَّ أن توجد عند غيره، من أهمها: 

= مقــارب عن قتادة )164/2(. وأورد هذه الرواية وغيرها ابن كثير في »تفســيره« )158/7(، 
ثم قال: ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم... وســاق روايًة عن ابن عباس ســندها قوي كما قال، 
والسبب في شدة نكارتها أن هذه الرواية ذكر فيها إتيان الشيطان نساء سليمان، بخالف المروي 

عن قتادة حيث صرح ـ رحمه اهلل بقوله: وُسلِّط على ُملك سليمان كله غير نسائه.
وأورد الســيوطي الرواية عن ابن عباس، وقال: أخرج النســائي وابن جرير وابن أبي حاتم بسند   
قوي عن ابن عباس، ثم ســاق الرواية بطولها ونكارتها، وفيها فأرســلوا إلى نســاء سليمان عليه 
الســالم، فقالوا لهن: أيكون من سليمان شــيء؟ ُقْلَن: نعم إنه يأتينا ونحن حيض، وما كان يأتينا 

قبل ذلك، »الدر« )179/7(.
استفاد هذا األسلوب، والمسلك من شيخه الحسن البصري.   )1(

حيـث بلـغ مـا يزيـد علـى )0.17( مـن مجمـوع تفسـيره، والناظـر فـي تفسـيره يجد أنه قـد فاق    )2(
شـيخه الحسـن فـي عـدد مـا روي عنه في جانـب الوعظ في التفسـير، والذي بدا لـي أن كثيرًا من 
هـذه اآلثـار التفسـيرية الوعظيـة هـي مـن محفوظـات قتـادة عن شـيخه الحسـن، حفظهـا ورواها 

مـن تفسـيره، واهلل أعلم.
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1 ـ أسلوب المخاطبة والحوار في تفسيره: 

فالقارئ لتفســيره يشــعر بتلك الصلة الحيــة بينه، وبين قارئه، أو المســتمع إليه، 
وكأن القارئ لهذا التفســير يشــعر بتلك الرابطة، وبذلك الحــرص من هذا اإلمام على 
تالميذه، وســامعيه، للتأثير عليهم وتربيتهم بهذا القول، والتوجه بالحديث، والتفســير 

إليهم، ووعظهم به.

ومن أمثلة ذلك: 

مــا ورد عنه عند قولــه تعالــى: ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ــى أال يِصَل رحمًا،  ی﴾ ]البقــرة: 224[ يقــول: ال تعتلُّوا بــاهلل أن يقول أحدكم: إنه تألَّ
وال يسعى في صالح، وال يتصدق من ماله، مهاًل مهاًل، بارك اهلل فيكم، فإن هذا القرآن 
إنما جاء بترك أمر الشــيطان، فال تطيعوه، وال تنفذوا له أمرًا في شــيء من نذوركم وال 

أيمانكم)1(.

وعند تأويل قوله ســبحانه: ﴿ىئ ىئ ی یی﴾ ]البقــرة: 237[ قال: يرغبكم 
في المعروف، ويحثكم على الفضل)2(.

وعند قوله تعالى: ﴿حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 
حت خت مت ﴾ ]آل عمران: 100[ قال: قد تقدم اهلل إليكم فيهم كما تســمعون، وحذركم، 
وأنبأكــم بضاللتهم، فال تأتمنوهــم على دينكم، وال تنتصحوهم على أنفســكم، فإنهم 
ل، كيف تأتمنون قومًا كفروا بكتابهم، وقتلوا ُرسلهم، وتحيَّروا  األعداء الحســدة الضالَّ

»تفســير الطبــري« )420/4( 4354، و»تفســير الـمـــاوردي« )285/1(، و»زاد المســير«    )1(
.)254/1(

»تفســير الطبري« )165/5( 5370، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد،    )2(
وابن جرير عن قتادة بنحوه )700/1(.
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في دينهم، وعجزوا عن أنفسهم؟ أولئك واهلل هم أهل التهمة، والعداوة!)1(.

2 ـ أسلوب القسم لتأكيد المعنى المراد: 
وهذا مــا يدل على اهتمامه بذلكم التفســير الوعظي التذكيــري، فكثيرًا ما يؤكد 

المعنى بقوله: إي واهلل، بلى واهلل، نعم واهلل، وغيرها من ألفاظ القسم.

من ذلك ما ورد عنه عند قوله: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ﴾ 
]البقرة: 25[، قال: إي واهلل! من اإلثم، واألذى)2(.

وعنــد قولــه: ﴿ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]البقــرة: 29[، قــال: نعم 
واهلل! سخر لكم ما في األرض)3(.

وعند قوله ســبحانه: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]آل عمران: 196[ قال: 
وا نبــي اهلل، وال وكل إليهم شــيئًا من أمر اهلل حتى قبضــه اهلل على ذلك)4(،  واهلل مــا غرُّ

واألمثلة على ذلك كثيرة)5(.

»تفســير الطبــري« )60/7( 7531، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعــزاه إلى عبد بن حميد،    )1(
وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة به )280/2(.

ولمزيد من األمثلة ُتراجع اآلثار الواردة في »تفســير الطبري«: 572، 2980، 3062، 3063،   
 ،6603 ،6525 ،6369 ،6264 ،6158 ،6146 ،5746 ،5761 ،5547 ،4316 ،4104
 ،7903 ،7885 ،7858 ،7840 ،7643 ،7601 ،7591 ،7582 ،7575 ،7391 ،7389

7932، 8099، 8355،.. وغيرها.
»تفسير الطبري« )396/1( 546.   )2(
»تفسير الطبري« )427/1( 587.   )3(

»تفســير الطبري« )493/7( 8372، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن جرير، وابن    )4(
أبي حاتم عن قتادة بمثله )415/2(.

= ،6966  ،6570  ،5736  ،2405  ،1475  ،574 اآلثــار:  الطبــري«  »تفســير  ُيراجــع    )5( 
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3 ـ شدة عباراته على المخالفين: 

إضافــة إلى ما ســبق فــإن مما تميز به تفســيره الوعظي قســوته فــي العبارة على 
المخالفيــن، فنجــد عند مــروره بآيــات وصــف الكافريــن والمنافقيــن، وغيرهم من 

المخالفين يشتد أكثر من غيره عليهم في وصفهم وتأنيبهم، وزجرهم.

من ذلك مثاًل ما ورد عنــه عند قوله تعالى: ﴿چ ڇ ڇ﴾ ]البقرة: 204[ قال: 
شــديد القســوة في معصية اهلل، َجِدٌل بالباطل، وإذا شــئت رأيته عالم اللســان، جاهل 

العمل، يتكلم بالحكمة، ويعمل بالخطيئة)1(.

وعنــد تأويلــه لقولــه ســبحانه: ﴿ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 
مب﴾ ]الكهف: 34[؛ قال: تلك واهلل أمنية الفاجر، كثرة الـمـال، وعزة النفر)2(.

ثــم قال عنــد قولــه: ﴿ٱ ٻ﴾: كفــور لنعم اهلل، مكــذب بلقائــه، متمنٍّ 
على اهلل)3(.

وعنــد قولــه ســبحانه: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گگ﴾ قال: يعذر اهلل الجبل األصم، ولم يعذر شــقي بن آدم، هل رأيتم أحدًا قط 

 ،)43/29( ،8256 ،8177 ،8120 ،7994 ،7903 ،7840 ،7696 ،7582 ،7533  =
 ،)185/29(  ،)137/29(  ،)127/29(  ،)107/29(  ،)101/29(  ،)74/29(
)209/29(، )82/30(، )82/30(، )99/30(، )189/30(، )283/30(، وقــد اســتفاد 

ذلك من شيخه الحسن رحمه اهلل.
»تفســير الطبري« )235/4( 3974، و»تفســير الـمـــاوردي« )265/1(، و»تفســير البغوي«    )1(

.)180/1(
»تفسير الطبري« )246/15(.   )2(
»تفسير الطبري« )247/15(.   )3(



284 تفسير التابعين

تصدعــت جوانحه من خشــية اهلل؟ ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]الحشــر: 21[ يقول 
تعالى ذكره: وهذه األشــياء نشــبهها للنــاس، وذلك تعريفه جل ثنــاؤه إياهم أن الجبال 

أشد تعظيمًا لحقه منهم مع قساوتها وصالبتها)1(.

وعند قوله جل وعــال: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ 
]النبــأ: 40[؛ قــال: هــو الهالك المفرط العاجز، ومــا يمنعه أن يقول ذلــك، وقد راج عليه 

عورات عمله، وقد استقبل الرحمن، وهو عليه غضبان، فتمنى الموت يومئذ، ولم يكن 
في الدنيا شيء أكره عنده من الموت)2(.

4 ـ جمال العبارة، وصدقها، وتأثيرها في وعظه: 

وعند تعرضه آليات ذم الدنيا يرد عنه ذلك بأجمل عبارة، وأكثرها تأثيرًا: 

فمن ذلك ما ورد عنه عند قوله ســبحانه: ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
ی جئ ٱ ٻ ٻٻ﴾ ]البقرة: 219ـ 220[، قال: وإنه من تفكر فيهما عرف فضل 
إحداهما على األخرى، وعرف أن الدنيا دار بالء، ثم دار فناء، وأن اآلخرة دار جزاء، ثم 

دار بقاء، فكونوا ممن يصرم حاجة الدنيا لحاجة اآلخرة)3(.

»تفسير الطبري« )53/28(.   )1(

»تفسير الطبري« )26/30(.   )2(
ولمزيد من األمثلة ينظر: »تفسير الطبري« اآلثار ذات األرقام: 1359، 1645، 1823، 6243،   
 ،8177 ،8087 ،7699 ،7696 ،7691 ،7373 ،7292 ،7285 ،6836 ،6603 ،6264

8200، 8256، 8350، وغيرها.
»تفسير الطبري« )348/4(، 4181، وأورده السيوطي في »الدر« وعزاه إلى عبد بن حميد عن    )3(

قتادة بمثله )611/1(.
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ومنــه أيضًا ما جاء عنــه عند قوله تعالــى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ﴾ ]الحاقــة: 24[، قــال: إن أيامكم هذه أيام خالية هــي أيام فانية، تؤدي إلى أيام باقية، 

فاعملوا في هذه األيام، وقدموا فيها خيرًا إن استطعتم، وال قوة إال باهلل)1(.

) ـ الوعظ في آيات األحكام: 

وقــد اتضح هــذا المنهــج الوعظي عنده فــي تأويله آليــات األحــكام، فما كان 
ـ رحمه اهلل ـ يفســر تلــك اآليــات مبينًا الحكــم الفقهي المســتنبط، والــرأي المختار 

فحسب، بل كان يزيد على ذلك بربطه بالجانب الدعوي التذكيري.

فمن ذلك ما ورد عند تأويل قوله جل وعال: ﴿ڈ ژ ژ ڑڑ 
ک ک ک ک گ گ ﴾ ]البقــرة: 282[، قــال: علــم اهلل أن ســتكون حقوق، 
فأخذ لبعضهــم من بعض الثقة، فخذوا بثقة اهلل، فإنه أطــوُع لربكم، وأدرُك ألموالكم، 
ولعمــري لئن كان تقيًا ال يزيده الكتاب إال خيرًا، وإن كان فاجرًا فبالحري أن يؤدي إذا 

علم أنَّ عليه شهودًا)2(.

وعنــد قولــه: ﴿ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ﴾ ]البقــرة: 282[ قال: اتقى اهلل شــاهد في 
شــهادته ال ينقص منها حقــًا، وال يزيد فيها باطاًل، اتقى اهلل كاتــب في كتابه، فال يَدعنَّ 

منه حقًا، وال يزيدنَّ فيه باطاًل)3(.

»تفســير الطبري« )61/92(، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة    )1(
به )272/8(. ولمزيد من األمثلة تراجع اآلثار في »تفسير الطبري« 1593، 3884، )1/29(، 

)50/30(، )182/30(... وغيرها.
»تفسير الطبري« )67/6( 6362.   )2(

»تفســير الطبــري« )86/6( 6410، و»تفســير البغــوي« )270/1(، و»البحــر المحيــط« =   )3( 
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6 ـ الدقة في استنباط الفوائد الدعوية: 

وهــذا المنهــج الوعظي جعله يتميز بدقة اســتنباط كثير من الفوائــد الدعوية من 
اآليات، مما يدل على تقدمه في معرفة أحوال الدعوة والمدعوين.

فمن ذلك ما ورد عنه في تفســير قوله تعالى: ﴿وئ وئ ۇئ﴾ ]البقرة: 88[، قال: 
فلعمري لمن رجع من أهل الشــرك أكثر ممن رجع من أهل الكتاب، إنما آمن من أهل 

الكتاب رهط يسير)1(.

وعند قوله جل وعال: ﴿ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب﴾ ]البقرة: 256[ قال: 
أكره عليه هذا الحيُّ من العرب؛ ألنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل 
منهــم غير اإلســالم، وال يكره عليه أهل الكتــاب إذا أقروا بالجزيــة، أو بالخراج، ولم 

ُيفتنوا عن دينهم، فيخلَّى عنهم)2(.

وعند قولــه ســبحانه: ﴿ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴾ ]آل عمران: 159[ 
قال: أمر اهلل عز وجل نبيه صلى اهلل عليه وسلم أن يشاور أصحابه في األمور، وهو يأتيه 

= )353/2(، و»تفســير القرطبــي« )261/3(، ولمزيــد مــن ذلــك تراجع اآلثار في »تفســير 
الطبري«: 4976، 4977، 5370، 6338، 6369... وغيرها.

»تفســير الطبري« )329/2( 1514، و»تفســير الـمـــاوردي« )157/1(، و»البحر المحيط«    )1(
)302/1(، و»زاد المسير« )113/1(.

»تفســير الطبري« )412/5( 5827، و»تفســير الـمـــاوردي« )327/1(، و»تفســير البغوي«    )2(
)240/1(، و»البحر المحيط« )281/2(، و»تفســير القرطبي« )182/3(، وأورده السيوطي 
في »الدر« عن قتادة بلفظ مقارب، وعزاه إلى عبد بن حميد وأبي داود في »ناسخه«، وابن جرير 

.)21/2(
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وحي الســماء؛ ألنه أطيب ألنفس القوم، وأنَّ القوم إذا شــاور بعضهــم بعضًا، وأرادوا 
بذلك وجه اهلل، عزم لهم على أرشده)1(.

وعند قوله جل وعــال: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چڇ﴾ ]التوبــة: 101[ قــال: فمــا بال أقــوام يتكلفون علم 
الناس؟ فالن في الجنة، وفالن في النار! فإذا ســألت أحدهم عن نفســه قال: ال أدري! 
لعمــري أنت بنفســك أعلم منك بأعمال الناس، ولقد تكلفت شــيئًا مــا تكلفته األنبياء 
قبلك! قال نبي اهلل نوح عليه الســالم: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]الشعراء: 112[، وقال 

نبي اهلل شــعيب عليــه الســالم: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ 
ڻ﴾ ]هود: 86[، وقال لنبيه عليه السالم: ﴿ڃ چچ چ چڇ﴾)2(.

قومـًا  نـوح  رأى  قـال:   ]12 ]نـوح:  پ﴾  پ  ﴿پ  تعالـى:  قولـه  وعنـد 
عـت أعناقهـم حرصـًا علـى الدنيـا، فقـال: هلمـوا إلـى طاعـة اهلل، فـإن فيهـا درك  تجزَّ

واآلخـرة)3(. الدنيـا، 

»تفســير الطبري« )343/7( 8126، و»تفســير الـمـــاوردي« )433/1(، و»تفســير البغوي«    )1(
)365/1(، و»زاد المسير« )488/1(، و»تفســير القرطبي« )161/4(، وأورده السيوطي في 

»الدر«، وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة به )358/2(.
»تفســير الطبــري« )441/14(، 17121، و»تفســير عبد الرزاق« )285/2(، و»تفســير ابن    )2(

كثير« )143/4(، و»البحر المحيط« )93/5(.
»تفســير الطبــري« )94/29(، وأورده الســيوطي في »الــدر«، وعزاه إلى عبد بــن حميد وابن    )3(
المنــذر عن قتادة بــه )290/8(، ولمزيد من األمثلة يراجع »تفســير الطبري« 5830، 7665، 
 ،)99/28(  ،)86/28(  ،)47/28( األرقــام  ذات  والصفحــات   ،8324  ،7625  ،7582
 ،)133/29(  ،)118/29(  ،)101/29(  ،)35/29(  ،)169/28(  ،)127/28(

)141/29(، )171/29(... وغيرها من األمثلة.
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7 ـ اهتمامه بأمثال القرآن: 

وهذا الَمعلم التربوي والدعوي في تفســيره جعله أيضًا من أكثر التابعين اهتمامًا 
بأمثال القرآن شــرحًا، وبيانًا، واســتنباطًا للفائــدة والعبرة، بل فاق غيــره حتى في عدد 
ا ونوعًا،  األمثال التي عرض لها بالشــرح والتفصيل، وبذلــك تميز عن غيره في هذا كمًّ

ونسوق بعض األمثلة الدالة على ذلك: 

فعنــد قولــه ســبحانه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ 
]البقــرة: 19[ قــال: أجبن قوم، ال يســمعون شــيئًا إال إذا ظنوا أنهم هالكــون فيه حذرًا من 

الموت، واهلل محيط بالكافرين.

ثــم ضرب لهــم مثاًل آخــر: فقــال: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ﴾، يقول: هذا المنافق، إذا كثر ماله، وكثرت ماشيته، وأصابته عافية قال: لم ُيصبني 
منــذ دخلت في ديني هذا إال خير، ﴿ڈ ژ ژ ڑڑ ﴾، يقول: إذا ذهبت أموالهم، 

وهلكت مواشيهم، وأصابهم البالء، قاموا متحيرين)1(.

ومنهــا ما ورد عنــد قوله عز وجــل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾، قال: أصابها ريح فيها ســموم شديد ﴿ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک﴾ ]البقــرة: 266[، فهــذا مثــٌل، فاعقلــوا عن اهلل جل 
وعــز أمثاله فإنه قــال: ﴿ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ﴾ 
]العنكبــوت: 43[ هــذا رجل كبرت ســنه، ورق عظمه، وكثر عياله، ثــم احترقت جنته على 

بقيــة ذلك، كأحوج ما يكون إليه، يقول: أيحب أحدكــم أن يضلَّ عنه عمله يوم القيامة 
كأحوج ما يكون إليه؟)2(.

»تفسير الطبري« )350/1( 459.   )1(
»تفسير الطبري« )547/5( 6099.   )2(
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ومنهـا أيضـًا ما ورد عند قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴾، قـال: وليـس ببالغـه حتـى يتمـزع 
عنقـه، ويهلـك عطشـًا، قال اهلل تعالـى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]الرعـد: 14[ هذا مثل 
ضربـه اهلل؛ أي: هـذا الـذي يدعـو مـن دون اهلل هـذا الوثن، وهـذا الحجر، ال يسـتجيب 
لـه بشـيء أبـدًا وال يسـوق إليـه خيـرًا، وال يدفـع عنـه سـوءًا حتـى يأتيـه المـوت، كمثـل 
هـذا الـذي بسـط ذراعيـه إلـى الـمــاء ليبلـغ فـاه، وال يبلـغ فـاه، وال يصل إليـه ذلك حتى 

يموت عطشـًا)1(.

8 ـ عنايته بعلم المناسبات: 

وكان لهــذا النهج الدعوي عنده أثره في اهتمامه ببيان تناســب اآليات، وأســرار 
ختمها، والربط في تفسيره بين أول اآلية وآخرها، عند إيضاحه لمعناها.

مــن ذلك مــا ورد عنه عنــد قوله جــل وعــال: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻڻ﴾ ]البقرة: 74[، قال: ثم عذر الحجارة ولم يعذر شقيَّ ابن آدم، فقال: 

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴾)2(.

»تفســير الطبري« )401/16( 20293، وأورده الســيوطي في »الــدر«، وعزاه إلى ابن جرير،    )1(
وأبي الشيخ، عن قتادة بلفظه )628/4(.

والمراجع لتفســيره يجد أنه قلَّ أن يوجد مثٌل من أمثلة القرآن، إال وله وقفة وشــرح له، وهو من   
أكثر التابعين في هذا.

»تفســير الطبــري« )241/2( 1319، و»تفســير ابن عطيــة« )265/1(، و»تفســير القرطبي«    )2(
)315/1(، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير عن قتادة، بزيادة 

في أوله )197/1(.
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وعند تأويل قوله ســبحانه: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ﴾ ]البقرة: 217[ قال: ثم 
عير المشركين بأعمالهم أعمال السوء فقال: ﴿ڈ ژ ژ ڑڑ﴾؛ أي: الشرك 

باهلل أكبر من القتل)1(.

وعند تفســير قوله تعالــى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]البقرة: 268[، قال: مغفرة لفحشائكم، وفضاًل لفقركم)2(.

وعند تفســير قوله ســبحانه: ﴿ى ى ائ ائ﴾ ]المدثر: 9[ قال: قال اهلل تعالى 
ذكره: ﴿ى ى ائ ائ﴾ فبين اهلل على من يقع ﴿ەئ وئ وئ ۇئ ﴾)3(.

وأختــم هذا المبحــث بالتأكيد على األثــر الواضح لإلمام الحســن البصري في 
قتادة، وخاصة في جانب التفســير الوعظي الدعوي، فعند المقارنة بين تفســيري هذين 
اإلمامين نجد أن من أهم أوجه التشــابه بينهما في التفســير االتفاق في هذا الجانب)4(، 

فكان لطول المالزمة والمجالسة أثر في ذلك.

»تفسير الطبري« )311/4( 4095.   )1(
»تفســير الطبري« )571/5(، 6169، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد،    )2(

وابن جرير عن قتادة به )65/2(.
»تفســير الطبــري« )152/29(، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلــى عبد بن حميد، عن    )3(

قتادة بلفظ مقارب )328/8(.
ولمزيد من األمثلة ُيراجع »تفسير الطبري« اآلثار: 496، 7646، 8087، )7/28(، )65/28(،   

.)308/30( ،)203/30( ،)166/30( ،)37/30( ،)79/29( ،)75/29( ،)69/29(
من المعالم البارزة في تفســير الحســن وضوح الجانب الوعظي والتذكيري في تفسيره، وقتادة    )4(
قــد تأثر بالحســن في هذا المســلك حتى إنــه نحا منحى إمامه فــي طريقة تأويلــه آليات الوعد 

والوعيد، من المخاطبة للسامعين، وتأكيد كثير من المعاني بالقسم.
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فعن معمر قال: قال قتادة: جالســت الحســن اثنتي عشرة سنة أصلي معه الصبح 
ثالث سنين، ومثلي أخذ عن مثله)1(.

وقد ساعدته حافظته على حفظ كثير من أقوال شيخه، وسوقها أو روايتها بعبارة 
مطابقة، أو مشابهة)2(، ولذا عده األئمة من أكبر أصحاب الحسن)3(.

ومــع تأثر قتادة الكبيــر بهذا اإلمام في ذلكم المســلك، إال أنــه خالفه في جملة 
أخرى من تفســيره، مثل: توسعه في النســخ، واإلسرائيليات، وعدم إكثاره منها، وعدم 

تأويل آيات األحكام، والتزامه بظاهر النص في تفسيره، وعدم مخالفته.

ونالحظ في المســائل التي قال الحســن فيهــا برأيه أن قتادة خالفــه، وكان محّبًا 
لشــيخه غايــة المحبة، فقد روى ابن عســاكر عن قتــادة أنه قال: لــن تخلو األرض من 
أربعيــن، بهــم ُيغاث النــاس، وبهم ينصــرون، وبهم يرزقون، كلـمـــا مــات منهم أحد 

أبدل اهلل مكانه رجاًل، قال قتادة: واهلل إني ألرجو أن يكون الحسن منهم)4(.

رابعًا: أثره في بعض علوم القرآن: 

ومــن األمور التي عني بها رحمــه اهلل اهتمامه ببعض المباحث المهمة من علوم 
 القــرآن)5(، ..........................................................................

»طبقــات ابــن ســعد« )229/7(، و»التاريــخ الكبيــر« )186/7(، و»المعرفــة والتاريــخ«    )1(
)279/2(، و»الثقات« )322/5(.

وإن كان قتادة رحمه اهلل يميل إلى الشرح، واإلطالة في العبارة.   )2(
كمــا ذكر ذلك اإلمــام أبو حاتم، وأبو زرعة. ينظر: »الجــرح والتعديل« )135/7(، و»تهذيب    )3(

األسماء« )58/2(.
أورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن عساكر )766/1(.   )4(

ب في = مــع العلــم أنه رحمه اهلل لــم يهتم ببعض العلوم األخــرى كالحديث عن وقــوع المعرَّ   )5( 
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وخاصة ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، ومعرفة المكي والمدني، ونزول القرآن.

أ ـ توسعه في النسخ: 

قتــادة من أوائل من ألف في هذا العلم)1(، ومن أكثرهم توســعًا)2( وعناية به، فقد 
عــدَّ رفع داللة العــام، والمطلق، والظاهر، وغيرها، إما بتخصيــص، أو تقييد، أو حمل 
ها نســخًا، حتى إنه توســع في االستثناء والشرط  ُمطلق على ُمقيد، وتفســيره وتبيينه عدَّ
والصفــة فعدها نســخًا أيضــًا)3(، مع أن هذا لم يكن مســلكًا لجميــع التابعين، بل على 

العكس من ذلك فأكثر التابعين أعمل الكثير من اآليات)4(.

= القــرآن، فعنــد النظر فيما ورد عنه نجده شــيئًا قليــاًل، وأقل منه الحديث عــن كليات القرآن، 
ومعرفــة األوجــه والنظائر، ويمكن مالحظة هذا عند مقارنة مــا روي عنه بما روي عن غيره من 

التابعين، وخاصة تالميذ ابن عباس كعكرمة، وابن جبير، ومجاهد.
»البرهان« )28/2(، و»الناســخ والمنسوخ« البن ســالمة )ص: 106(، وقد طبع هذا الكتاب    )1(

بتحقيق د. حاتم الضامن، والكتاب لم يستوف جميع ما روي عن قتادة في النسخ.
هو أكثر التابعين توســعًا في هذا الباب، وقد راجعت في ذلك »الناسخ والمنسوخ« ألبي جعفر    )2(
النحاس، و»اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه«، فوجدت أن قتادة روي عنه )33( موضعًا، قال 
في )25( بالنســخ، في حين أن مجاهدًا روي عنه )31( موضعًا، قال في )5( مواضع بالنســخ، 

وفي )26( موضعًا باإلحكام.

وللمزيد من التأمل ُيراجع »الناســخ والمنســوخ« للنظر في المواضع التي قال فيها قتادة بالنسخ   
)ص: 16، 30، 34، 39، 76، 88(، وينظــر: »اإليضــاح« )ص: 124، 131، 150، 157، 
 ،304 ،300 ،289 ،282 ،269 ،255 ،230 ،215 ،209 ،203 ،201 ،186 ،176 ،160

329، 377، 407، 409(، و»الفوز الكبير في أصول التفسير« )ص: 83(.
»أعالم الموقعين« )29/1(.   )3(

سيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء اهلل في فصل أثر التابعين في أصول التفسير )457/2(.   )4(
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ومــن أكثر اآليات التي توســع في القول بنســخها: آيات الصفــح)1(، والعفو)2(، 
وترك القتال)3(، وعدم المجادلة ألهل الكتاب)4(؛ إذ جعل جميع هذه اآليات منســوخة 

بآية السيف)5(.

وقــد يكــون للمنهج الوعظــي أثره في قول قتادة بنســخ كثير مــن آيات الصفح، 
والعفــو، فقد ســبق أن بينــا أن المتأمل لتفســيره يلمس تلك الشــدة علــى المخالفين، 

ال سيما من الكفار، والمنافقين، فلعل هذا نتاج ذاك)6(.

كما في قوله سبحانه: ﴿ۉ ې ېې﴾ ]الـمـائدة: 13[ ينظر: »اإليضاح« )ص: 269(، وعند    )1(
قولــه جل وعال: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ ]الحجر: 85[ ينظر: »اإليضاح« )ص: 329(، وعند قوله 

تعالى: ﴿مئ ىئ يئ جبحب﴾ ]الزخرف: 89[ ينظر: »اإليضاح« )ص: 407(.
كما في قوله سبحانه: ﴿ىئ ی ی ی﴾ ]األنفال: 61[ ينظر: »اإليضاح« )ص: 300(، وعند    )2(
قوله تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ ]الجاثية: 14[ ينظر: »اإليضاح« )ص: 

.)409
كمــا فــي قوله جــل وعــز: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]البقــرة: 191[ ينظــر: »اإليضاح« )ص:    )3(
157(، وعنــد قوله ســبحانه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴾ ]البقــرة: 217[ ينظر: »اإليضاح« 
)ص: 160(، وعنــد قولــه تعالــى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]النســاء: 90[ ينظر: 
»اإليضــاح« )ص: 230(، وعنــد قولــه جــل وعــال: ﴿ہ ہ ہ ھ ﴾ ]الـمـــائدة: 2[ ينظــر: 
»اإليضــاح« )ص: 255(، ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]األنعــام: 70[ ينظر: »اإليضاح« 

)ص: 282(.
كمــا في قوله جل ثناؤه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]العنكبوت: 46[ ينظر: »اإليضاح« )ص:    )4(

.)377
وهي قوله سبحانه: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]التوبة: 29[.   )5(

والعجيب في ذلك أنه خالف مســلك شيخه الحســن في ذلك مخالفة بينة واضحة، ولعله تأثر    )6(
في ذلك بمسلك ابن المسيب، وخاصة أن قتادة قد روى كثيرًا من أقوال سعيد بن المسيب التي 

قال فيها بالنسخ، كما أن ابن المسيب هو الشيخ الثاني لقتادة.
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والمراجع لتفســير قتادة لمعنى النســخ يلحظ توسعه في تفسير النسخ الوارد في 
قوله تبــارك وتعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]البقرة: 

106[ قال: فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي)1(.

وأكثر النسخ ورودًا في تفسيره نسخ القرآن بالقرآن، وأما نسخ القرآن بالسنة فلم 
أجد له قوالً في ذلك.

ب ـ أسباب النزول: 

عنــي رحمه اهلل بأســباب النزول عناية كبيــرة)2(، وأكثر من إيرادها في تفســيره، 
ولعــل مما أعانه على ذلك تلك الحافظة التي متع بها، وخاصة أن أســباب النزول علم 

قائم على الرواية.

ج ـ المكي والمدني: 

هــو أكثــر التابعين تعرضًا، وبيانًا لهذا النوع من علــوم القرآن )3(، بل تميز منهجه 
بالدقــة، والتفصيــل في كثير من الســور، واآليــات، وذلك ببيــان نوع الســورة، وقدر 

»تفسير عبد الرزاق« )55/1(، و»تفسير الطبري« )481/2( 1772، و»تفسير ابن أبي حاتم«    )1(
)327( 1077، و»تفسير ابن كثير« )217/1(، و»تفسير الـمـاوردي« )171/1(.

نســبة المروي عنه في أســباب النزول )0.07( من مجموع تفسيره، في حين بلغت عن شيخه    )2(
الحسن )0.03( من مجموع تفسيره، وعن مجاهد )0.05( من مجموع تفسيره.

يتضح ذلك عند مراجعة تفسير »زاد المسير« البن الجوزي حيث روى عن قتادة أكثر من )53(    )3(
قوالً في تحديد نوع الســورة، في حين جاء بعده الحســن في )34( قــوالً، ثم عكرمة في )26( 
قوالً، ثم جابر بن زيد في )20( قوالً، ثم مجاهد في )19( قوالً، فعطاء في )14( قوالً، ولم يرد 

عن ابن جبير إال قوالن في ذلك.
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المســتثنى من آياتها إن كان من غيــر نوعها، وهذا التحديد، واالهتمام بالمســتثنى من 
السورة قلَّ من اهتم به من التابعين غير قتادة.

ومن أمثلة ذلك: 

ما ورد عنه في تحديد ســورة األعراف حيث قال: آية من األعراف مدنية، وهي: 
﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ...﴾ ]األعــراف: 163[ إلى آخر اآلية، 

وسائرها مكية)1(.

ومنه ما ورد عنه في تحديد ســورة يونس حيــث قال: إنها مكية، غير ثالث آيات 
من المدني، أولها قوله: ﴿ھ ے ے ۓ﴾ ]يونس: 94[ إلى رأس ثالث آيات)2(.

إلى غير ذلك من األمثلة)3(.

كما ورد عنه التحديد العام لســور القرآن، فعن همام قال: قال قتادة: البقرة، وآل 
عمران، والنســاء، والـمـــائدة، واألنفال، وبراءة، والرعد، والنحــل، والحجر، والنور، 

واألحزاب، ومحمد، والفتح، والحجرات، والرحمن، والحديد إلى ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پپ﴾ عشــر متواليــات، و﴿ٹ ڤ﴾، و﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾، 

قال: هذا مدني، وسائر القرآن مكي)4(.

أورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ عن قتادة به )412/3(، وينظر:    )1(
»فتح القدير« )187/2(.

»زاد المسير« )3/4(.   )2(
ولمزيد من األمثلة التي تدل على عنايته رحمه اهلل بالمســتثنى في الســور ُيراجع »زاد المســير«    )3(
في الصفحــات التاليــة: )164/3(، )256/4(، )343/4(، )423/4(، )1/5(، )69/6(، 

.)51/9( ،)63/8( ،)3/8( ،)355/7( ،)271/7( ،)205/7(
»الناسخ والمنسوخ« لقتادة )ص: 52(، و»البرهان« )193/1(، و»اإلتقان« )28/1(.   )4(
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هذا بعض أهم ما تميز به تفسيره.

* أسباب كثرة المنقول عنه في التفسير: 

وكما سبق فيما مضى من القول إن قتادة من أكثر من تعرض للتفسير من التابعين، 
وأحسب أن ثمة أسبابًا كانت وراء هذه الكثرة في المروي عنه، من أهمها: 

1 ـ عناية تاميذه بنقل تفسيره: 

تخصص بعض تالميذه رحمه اهلل في رواية تفســيره، والعناية به، كسعيد بن أبي 
َعُروبة، ومعمر بن راشد، وكان لهذا االهتمام والعناية أكبر األثر في انتشار هذا التفسير.

وعند المراجعة لتفســيره نجد أن أكثر هذا التأويل جاء من طريق ســعيد بن أبي 
عروبــة)1( الذي عده بعض األئمة من أحفظ أهل زمانه)2(، بل قال عنه ابن معين: إنه من 

أثبت الناس في قتادة)3(.

بعد المراجعة لـ»تفسير الطبري« وجدت أن المروي عن قتادة هو )5379( قواًل، منها )3335(    )1(
قوالً من طريق ســعيد بن أبي عروبة، و)1613( قوالً عن رواية معمر بن راشــد؛ أي: )0.62( 

جاء من طريق سعيد بن أبي عروبة و)0.30( من طريق معمر بن راشد.
وفي هذا يقول ســزكين: يبدو أن قتادة كان له تفســير كبير الحجم؛ ذلك ألن الطبري ذكر الرواية   
عــن قتــادة أكثر من ثالثــة آالف مرة بهذه الرواية: بشــر بن معاذ قال: حدثنــا يزيد بن زريع، عن 

سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. ينظر: »تاريخ التراث العربي« )52/1(.
كما ذكر ذلك أبو عوانة حيث قال: لم يكن عندنا في ذلك الزمان أحٌد أحفظ من ســعيد بن أبي    )2(

عروبة. »الجرح والتعديل« )65/4(، و»السير« )414/6(.
»ســؤاالت ابــن الجنيد البن معيــن« )ص: 349(، و»الجــرح والتعديــل« )65/4(، و»هدي    )3(

الساري« )ص: 406(، و»التهذيب« )64/4(، و»التذكرة« )177/1(.
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وقال عنه أبو حاتم: من أعلم الناس بحديث قتادة)1(.

وقال أبو داود الطيالسي: كان سعيد أحفظ أصحاب قتادة)2(.

وقال علي بن المديني: أصحاب قتادة ثالثة: سعيد، وهشام، وشعبة، فأما سعيد 
فأتقنهم)3(.

وكان قتــادة يحــس من ســعيد هذا االهتمــام واإلتقــان لحديثه، فقــد روى ابن 
المديني بســنده عن جرير قــال: كتب إليَّ يعلى بن حكيم أن ســل قتادة عن حديث ثم 
اكتــب إلــي، فأتيته فقال: ائت ســعيد بن أبي عروبة فقد أخذ حديثــي، يملي عليك، ثم 

، ثم جئت به قتادة فما غيََّر منها إال حرفين)4(. ائتني بها، فأتيت سعيدًا فأمالها عليَّ

وأما الراوي الثاني: فهو معمر بن راشــد األزدي الذي ســمع من قتادة كما يقول 
عن نفسه: سمعت وأنا ابن أربع عشرة سنة، فما شيء سمعت في تلك السنين إال وكأنه 

مكتوب في صدري)5(.

وهــذان الراويان هما من أئمــة الحفاظ، والرواة في زمانهم، وفي ذلك يقول ابن 
ــن مضى؛ من أهل  المدينــي: نظــرُت في األصــول من الحديث، فإذا هي عند ســتة ممَّ

»التهذيب« )64/4(، و»شرح علل الترمذي« البن رجب )ص: 283(.   )1(
»الجرح والتعديل« )65/4(، و»هدي الساري« )ص: 406(، و»السير« )417/6(.   )2(

»المعرفة والتاريخ« )141/2(، و»فتح الباري« )185/5(.   )3(
»المعرفة والتاريخ« )89/2(.   )4(

»المعرفة والتاريخ« )142/2(، و»السير« )6/7(.   )5(
وقــد اعتمــد اإلمام عبد الــرزاق الصنعاني علــى طريق معمر في جل »تفســيره« المســند الذي   
ال تخلو ورقة منه إال وفيها أثٌر أو آثار عن قتادة من طريق معمر، وانظر مثل ذلك ما جاء عنه في 

»المصنف«، فقد اعتمد على هذا الطريق كثيرًا.
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المدينة: الزهري، ومن أهل مكة: عمرو بن دينار، ومن أهل البصرة: قتادة، ويحيى بن 
كثيــر، ومن أهل الكوفة: أبو إســحاق، واألعمش، ثم نظرت فإذا حديث هؤالء الســتة 

يصير إلى أحد عشر رجاًل وذكر منهم سعيد بن أبي عروبة، ومعمر بن راشد)1(.

وقد ساعد على حفظ تراث هذا اإلمام ونشره أن هذين التلميذين كانا من أوائل 
مــن صنــف الكتب، وفي ذلــك يقول أبو محمــد الرامهرمزي: أول مــن صنف وبوب 
الربيع بــن صبيح بالبصرة، ثم ســعيد بن أبــي عروبة بها، ومعمر باليمــن، وابن جريج 

بمكة)2(.

ومــع هذا التقدم لهذين الراويين في الحفظ، واإلتقان بعامة، وال ســيما ما روياه 
عــن قتادة بخاصة، وكذا تفرغهما، واهتمامهما بنشــر ما أثر عــن قتادة، فإنه يضاف إلى 
ذلك كله حرصهما على الكتابة، والتصنيف، فهذا مما يجعلنا نؤكد أن هذا اإلمام تيسر 

له من عناية تالميذه بمروياته ما لم يتيسر لغيره، ولذا كثرت الرواية عنه.

2 ـ حضه على الكتابة: 

فعن أبي هالل قال: قيل لقتادة: يا أبا الخطاب أنكتب ما نسمع؟ قال: وما يمنعك 
أحد أن تكتب، وقد أنبأك اللطيف الخبير أنه قد كتب. وقرأ: ﴿ٻ پپ پ پ ڀ ڀ 

ڀ﴾ ]طه: 52[)3(.

»السير« )7/7(.   )1(
»المحــدث الفاصــل« )ص: 611(، و»العلــل« البن المديني )ص: 28، 31(، و»شــرح علل    )2(

الترمذي« البن رجب )ص: 52، 53(، و»تذكرة الحفاظ« )169/1، 177(.
»طبقــات ابــن ســعد« )230/7(، و»تقييــد العلــم« )ص: 103(، و»الكفايــة« )ص: 354(،    )3(

و»تهذيب الكمال« )508/23(.
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3 ـ كثرة رحاته: 

ومما ســاعد على انتشــار علمه كثــرة تنقله فــي البلدان، وحرصه علــى التلقي، 
واألخذ عن أئمة تلك األمصار: 

فعن معمر قال: أقام قتادة عند ســعيد بن المســيب ثمانية أيام، فقال له في اليوم 
الثامن: ارتحل عني يا أعمى فقد أنزفتني)1(.

ولذا كان سعيد بن المسيب يقول: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة)2(.

ورحــل رحمه اهلل إلى الكوفــة، وفي هذا يقول قيس بن الربيــع: قدم علينا قتادة 
الكوفــة، فأردنا أن نأتيه فقيل لنا: إنه يبغض عليًا رضي اهلل عنه فلم نأته، ثم قيل لنا بعد: 
إنــه أبعــد الناس من هذا، فأخذ عــن رجل عنه)3(، وحرص في ذهابــه للكوفة على لقاء 

الشعبي فلم يجده)4(، ورحل إلى واسط وتوفي بها)5(.

4 ـ تعدد مصادره: 

وهــذا مما ميز قتادة بين عموم التابعين، ولعل لقوة حافظته، وتأخر وفاته، وكثرة 
رحالته األثَر الكبير في تعدد مصادره وكثرة شــيوخه، والمتأمل في كتب التراجم يجد 

»طبقــات ابن ســعد« )229/7(، و»تاريــخ أبي زرعــة« )614/1(، و»الثقــات« )322/5(،    )1(
و»رجال صحيح مسلم« )150/2(.

»الجــرح والتعديل« )133/7(، و»الســير« )272/5(، و»البدايــة« )313/9(، و»التهذيب«    )2(
.)353/8(

»السير« )272/5(، والقصة في »تاريخ أبي زرعة« مختصرة )300/1(.   )3(
»العلل« ألحمد )365/1( 699، 700.   )4(

»التهذيب« )355/8(.   )5(
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ويلحظ كثرة من ســمع منهم، وروى عنهم، فقد زاد عددهم عن مئة وعشرين صحابيًا، 
وتابعيًا)1(، ولم يقاربه في هذا العدد أحد من التابعين.

وقـد كان مـن أكثـر التابعيـن روايـة ونقـاًل لتفسـير عمر بـن الخطـاب رضـي اهلل 
عنه)2(، كما كان من أكثرهم نقاًل لتفسـير الحسـن البصري)3(، وسـعيد بن المسيب)4(؛ 
بـل كان مـن أكثـر التابعيـن نقـاًل عـن ابـن مسـعود رضـي اهلل عنـه بعـد أصحابـه مـن 

الكوفيين)5(.

وحاصل القول: أن قتادة فاق غيره من التابعين في تعدد مصادره، وكثرة شيوخه 
واهتمامــه بالنقــل عن عدد كبير مــن الصحابة والتابعين، ولذا عــده كثير من األئمة من 

أعلم الناس بالخالف.

فعن اإلمام أحمد قال: كان قتادة عالـمـــًا بالتفسير، وباختالف العلـمـــاء، وقال: 
قلـمـا تجد من يتقدمه)6(.

»تهذيب الكمال« )499/23(.   )1(
بعد مراجعتي لـ»تفسير عمر بن الخطاب« جمع: إبراهيم بن حسن، وجدت أن التفسير المسند    )2(
عن عمر بلغ )329(، وأن قتادة روى )0.14( من مجموع تفســيره، وعن الحســن )0.09(، 
وعن الشــعبي )0.06(، وعن زيد بن أسلم )0.05( وعكرمة ومجاهد )0.04(، وعن عطاء، 

وعن ابن جبير )0.03(، وغيرهم دونهم في ذلك.
روى )0.12( من مجموع تفسير الحسن البالغ )1487( قواًل في »تفسير الطبري«.   )3(

روى )0.37( من مجموع تفسير سعيد البالغ )181( قواًل في »تفسير الطبري«.   )4(
روى )0.02( من مجموع تفســير ابن مســعود رضي اهلل عنه، وكان غالــب هذه الروايات في    )5(

قراءة ابن مسعود.
»السير« )276/5(.   )6(
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وعن سعيد بن المسيب قال: لم أر أحدًا أسأَل عما ُيختلف فيه منك)1(.

) ـ حافظته: 

ومن األســباب التــي أدت إلى كثرة المــروي عنه قوة حافظته، وبــروزه في هذا 
الجانــب، بــل وتقدمه على غيره فيه؛ فإن هذه الذاكرة المتَّقدة ســاعدته على حفظ كثير 
من األحاديث واآلثار التي استعان بها في تأويله لكثير من اآليات، وقد سبقت اإلشارة 

إلى ذلك.

لــذا فقد وجدناه من أكثر التابعين حفظًا، واهتمامًا واعتمادًا على المصدر الثاني 
من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بالسنة، وكذا اعتماده على المصدر الثالث، وهو 
تفســيره بما ورد عن الصحابــة وكبار التابعين، هذا المحفوظ ســاعده في كثرة تعرضه 

وتفسيره آليات كتاب اهلل.

6 ـ سبقه في علوم اللغة: 

ومــن األســباب التي قدمته في علم التفســير تقدمــه في معرفة اللغــة، واطالعه 
الواسع على لغات العرب.

أمــا تقدمــه في معرفــة اللغة، فقد قــال اإلمام الذهبــي: ومع حفظ قتــادة وعلمه 
بالحديث كان رأسًا في العربية، واللغة، وأيام العرب، والنسب)2(.

ويثنــي عليه القفطي بقولــه: تابعي بصري ُمقدم في علــم العربية والعرب، عالم 

»السير« )276/5(.   )1(
»تذكرة الحفاظ« )123/1(، و»السير« )277/5(، و»طبقات المفسرين« للداودي )44/2(.   )2(
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بأنسابها، وأيامها، لم يأت عن أحد من ذلك أصح مما أتى عنه في علم العرب)1(.

ويقــول أيضًا: كان الرجالن من بني أمية يختلفان في البيت من الشــعر، فيبردان 
بريدًا إلى قتادة، فيسأالنه عن ذلك)2(.

وبلغ من شهرته وعلمه في هذا أن أبا عبيدة قال: ما كنا نفقد في كل يوم راكبًا من 
ناحية بني أمية ينيخ على باب قتادة، فيسأله عن خبر، أو نسب، أو شعر)3(.

ويقول همام بن يحيى)4(: أعربوا الحديث، فإن قتادة لم يكن يلحن)5(.

وعن سعيد بن أبي َعُروبة قال: قيل لقتادة: ما لَك ال تروي عن نافع، ورويت عن 
انًا)6(. غيره؟! قال: إن نافعًا كان ِعْلجًا َلحَّ

وعن معمر قال: ســألت أبــا عمرو بن العالء)7( عن قولــه تعالى: ﴿چ چ چ 
ڇ﴾ ]الزخــرف: 13[، فلم يجبني، فقلت: إني ســمعت قتادة يقول: ُمطيقين، فســكت، 
فقلت له: ما تقول يا أبا عمرو؟ فقال: حسبك قتادة، فلوال  كالمه في القَدر، لـمـا عدلُت 

به أحدًا من أهل دهره)8(.

اســتفاد هذا القول من كالم محمد بن ســالم الُجمحي في »طبقات فحول الشعراء« )61/1(،    )1(
وينظر: »إنباه الرواة« )35/3(، و»المزهر« للسيوطي )334/2(.

»طبقات فحول الشعراء« )61/1(، و»إنباه الرواة« )35/3(، و»السير« )278/5(، و»المزهر«    )2(
)334/2(، و»معجم األدباء« )10/17(.

»وفيات األعيان« )85/4(، و»معجم األدباء« )10/17(.   )3(
همام بن يحيى بن دينار البصري ثقة ربما وهم. ينظر: »التقريب« )ص: 574(.   )4(

»غريب الحديث« للخطابي )61/1(، و»طبقات ابن سعد« )230/7(.   )5(
»العلل« ألحمد )83/3(، 4281، و»أخبار النحويين« لعبد الواحد بن أبي هاشم )ص: 15(.   )6(
أبــو عمرو بــن العــالء النحــوي القارئ شــيخ القــراء، ومن علـمـــاء العربيــة. ينظر: »الســير«    )7(

)407/6(، و»التقريب« )ص: 660(.
»وفيات األعيان« )85/4(، و»نكت الهميان« )ص: 230(.   )8(
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وعن ابن أبي عروبة قال: كان قتادة ربما حدثني بالحديث، فينشد بعده بيت شعر 
أو بيتين)1(.

والمتأمل لتفسيره يجد شاهد ما ذكره األئمة من تقدمه في معرفة لغات العرب: 

فمــن ذلك مــا ورد عنــه قولــه ســبحانه: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ 
]الزخــرف: 81[، قال: وهــذه كلمة من كالم العــرب ﴿ڑ ڑ ک ک﴾؛ أي: إن ذلك لم 

يكن، وال ينبغي)2(.

وعند قوله ســبحانه: ﴿ڭ ۇ ﴾ ]المدثر: 4[ قال: وهي كلمة عربية كانت العرب 
تقولها: طهر ثيابك؛ أي: من الذنب)3(.

وفي رواية عنه قال: طهرها من المعاصي، فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث 
ر الثياب)4(. ولم يف بعهد أنه دنس الثياب، وإذا وفى وأصلح قالوا: مطهَّ

وعند قوله جل وعال: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]القارعة: 
8ـ   9[ فعنــه قــال: أمه هاوية: هي كلمة عربية، وكان الرجل إذا وقع في أمر شــديد قالوا: 

هوت به أمه)5(.

»العلل« ألحمد )308/3( 5372، و»الجامع ألخالق الراوي« )129/2(.   )1(
»تفســير الطبــري« )101/25(، وأورده ابــن حجــر فــي »الفتــح« )569/8(، والســيوطي    )2(
فــي »الــدر«، وعزاه البــن جرير )395/7(، وينظر: »تفســير ابــن كثير« )328/7(، و»تفســير 

الـمـاوردي« )240/5(.
»تفسير عبد الرزاق« )327/2(، و»تفسير الطبري« )145/29(.   )3(

»تفسير الطبري« )145/29(، و»تفسير البغوي« )413/4(، و»زاد المسير« )400/8(، و»تفسير    )4(
القرطبي« )42/19(، و»تفســير ابن كثير« )289/8(، وأورده الســيوطي فــي »الدر«، وعزاه إلى 

عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة بلفظ مقارب )325/8(.
»تفســير عبد الــرزاق« )392/2(، و»تفســير الطبــري« )282/30(، و»تفســير البغــوي« =   )5( 
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وكان رحمه اهلل من أكثر التابعين اهتمامًا ببيان اشتقاق األسماء: 

فعند قولــه جل وعــال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]البقــرة: 62[، 
قال: إنما ســموا نصــارى؛ ألنهم كانوا بقرية يقال لها: ناصرة، ينزلها عيســى ابن مريم، 

فهو اسم تسموا به ولم يؤمروا به)1(.

وعند قوله جل ثناؤه: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]آل عمران: 39[ قال: إنما ســمي يحيى؛ 
ألن اهلل أحياه باإليمان)2(.

وعنــد قولــه تعالــى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]آل عمــران: 96[، قــال: 
فإن اهلل بكَّ به الناس جميعًا، فيصلي النساء قدام الرجال، وال يصلح ببلد غيره)3(.

وباإلضافة إلى ما سبق فمن أسباب الكثرة: 

= )519/4(، و»زاد المســير« )215/9(، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن المنذر 
عن قتادة به )606/8(.

»تفســير الطبري« )145/2(، 1097، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن المنذر عن    )1(
قتادة به )182/1(.

»تفســير الطبــري« )370/6( 6950، و»تفســير ابن أبــي حاتم« )235/2( 458، و»تفســير    )2(
ابن عطيــة« )73/3(، و»البحر المحيط« )447/2(، و»تفســير البغــوي« )298/1(. وأورده 
الســيوطي في »الــدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابــن المنذر وابن أبي حاتم، عن 

قتادة به )188/2(.
»تفسير الطبري« )24/7(، 7441، 7442، و»تفسير ابن أبي حاتم« )405/2(، 969، ورواه    )3(
عبد الرزاق في »تفسيره« بلفظ: وبكة يبك الناس بعضهم بعضًا الرجال والنساء، يصلي بعضهم 
بيــن يدي بعــض، ويمر بعضهم بين يدي بعــض ال يصلح ذلك إال بمكة. »تفســير عبد الرزاق« 
)127/1(، ورواه البيهقــي فــي »شــعب اإليمــان« عــن قتــادة بــه )444/3( 4015. وأورده 
السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، والبيهقي في »الشعب« عن قتادة به 

.)266/2(
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7 ـ عنايته وحرصه على بيان وتفسير آيات الوعد والوعيد: 

فقــلَّ أن توجــد آية فيها وعــظ إال ويعظ بها ويذكــر، ويأتي عنه فيهــا العديد من 
األقوال)1(.

8 ـ عدم دخوله في الفتن: 
والمراجع لســيرته يجد أنه لم يرد عنه في الناحية السياسية شيء، بل عاش حياة 
ســالمة هادئة، ولم يــرد عنه أي ذكر في فتنــة قط، وال خروج وال ثــورة، مع أن العصر 
الــذي عــاش فيه كان عصرًا يمــوج بالفتن، ولكنه عاش بعيدًا عن هــذا كله، وليس هذا 
بمســتغرب على قتادة، فهو تلميذ الحســن البصري الذي عاصــر الفتن، وكان له منهج 

متميز بين سائر التابعين في البعد عنها)2(.
وقــد وهب نفســه رحمــه اهلل للعلم والدرس، يقــول مطر الوراق: مــا زال قتادة 

متعلـمـا حتى مات)3(.

9 ـ تأخر وفاته عن أقرانه: 

وهذا مما ساعده على انتشار علمه، وكثرة اآلخذين لتفسيره، فقد توفي سنة سبع 
عشرة ومئة)4(، وهو معدود في صغار التابعين رحمه اهلل رحمة واسعة.

* * *

وقد كان جلُّ تفسيره في الوعظ والدعوة حيث بلغ )0.17( من مجموع تفسيره كما سبق بيانه.   )1(
كما جاء بيان ذلك فيما مضى من ترجمة الحسن )213/1(.   )2(

»التهذيب« )353/8(.   )3(
»طبقــات خليفة« )ص: 213(، و»التاريخ الصغير« )129/1(، و»العلل« البن المديني )ص:    )4(

89(، و»تهذيب الكمال« )517/23(، و»تاريخ الخميس« )319/2(.



(7(

أبو العالية
)... 93 هـ(

ياحي)1(بكسر الراء، نسبته إلى قبيلة رياح، بطن من تميم. هو أبو العالية ُرَفيٌع الرِّ

وأبو العالية الرياحي ينســب إليها والًء، واســمه رفيع بن مهران، مولى امرأة من 
يربوع من بني رياح)2(.

وهو من كبــار التابعين بالبصرة المخضرمين، أدرك الجاهلية، وأســلم بعد وفاة 
النبي صلى اهلل عليه وسلم بسنتين)3(.

إمامته في القراءة: 

ه بعض األئمــة من أكثرهم  حــاز أبو العالية قصب الســبق في القــراءة، حتى عدَّ

»الكنــى« ألحمد )ص: 75(، و»الكنى« لمســلم )ص: 83(، و»الكنــى« للدوالبي )20/2(،    )1(
و»االستغناء« )836/2(.

»األنســاب« )199/6(، و»اللبــاب فــي تهذيــب األنســاب« )46/2(، و»تاريــخ دمشــق«    )2(
)260/6(، و»بغية الطلب في تاريخ حلب« )3679/8(.

»تهذيب األســماء« )251/2(، و»االســتغناء« )836/2(، و»الثقات« للعجلي )ص: 503(،    )3(
و»المعيــن فــي طبقــات المحدثيــن« )ص: 33(، و»تاريــخ دمشــق« )263/6(، و»اإلصابة« 
)144/4(، و»ذكر أســماء التابعيــن« )81/2(، و»طبقات المحدثيــن بأصبهان« )313/1(، 

و»التعديل والتجريح« )578/2(، و»بغية الطلب« )3681/8(.
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علـمـــا في هذا؛ يقول أبو بكر بن أبي داود في كتابه »شــريعة القــارئ«: ليس أحد بعد 
الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، وبعده ســعيد بن جبير، ثم الســدي، ثم ســفيان 

الثوري)1(.

ولعل من أسباب ذلك أنه قرأ على سيد القراء أبي بن كعب)2(، والزمه)3(.

ة كما شــهد بذلك الصادق المصدوق صلى اهلل عليه وسلم بقوله:  وأبيٌّ أقرُأ األمَّ
»وأقرؤهم لكتاب اهلل أبي بن كعب«)4(.

وقرأ على عمر أكثر من مرة، تقول حفصة بنت سيرين: قال لي أبو العالية: قرأت 
القرآن على عمر ثالث مرات)5(.

»تهذيــب األســماء« )251/2(، و»دول اإلســالم« )64/1(، و»غايــة النهايــة« )285/1(،    )1(
و»طبقات المفســرين« للــداودي )173/1(، وعند ابن حجر في »التهذيــب« بلفظ: ليس أحد 

بعد الصحابة أعلم بالقراءة )285/3(.
»التاريــخ الصغير« للبخــاري )225/1(، و»معرفة القراء الكبار« )50/1(، و»تاريخ دمشــق«    )2(

)266/6(، و»مرآة الجنان« )214/1(، و»تاريخ الخميس« )313/2(.
وقد عني بنقل قراءته وتفســيره، وفي ذلك يقول الســيوطي: ثمة نسخة كبيرة في التفسير رواها    )3(
أبو جعفــر الرازي، عن الربيع، عن أبــي العالية، عن أبي بن كعب، أخرج منها ابن جرير الطبري 
فــي »تفســيره«، وابن أبــي حاتم كثيرًا، كمــا أخرج منها الحاكــم في »المســتدرك«، وأحمد في 

»مسنده«. ينظر: »اإلتقان« )242/2(.
أخرجه الترمذي في »ســننه«، كتــاب المناقب، باب رقم )33(، وقال: حديث حســن صحيح    )4(

.3791 )665/5(
»معرفة القــراء الكبار« )50/1(، و»غايــة النهاية« )285/1(، و»تاريخ دمشــق« )265/6(،    )5(
و»اإلصابــة« )528/1(، وصحــح الجميــع هــذه الروايــة، وأشــار إليهــا العالئي فــي »جامع 
التحصيل« )212(، واألصبهاني في »المبســوط في القراءات العشــر« بلفظ: أربع مرات )ص: 

.)77



308 تفسير التابعين

وأخذ القراءة عرضًا عن زيد بن ثابت، وابن عباس)1(.

وقرأ عليه أبو عمرو بن العالء)2(، وروى عنه القراءة عرضًا األعمش، والربيع بن 
أنس)3(.

وهو من أقدم مفســري التابعين تلّقيًا للقراءة، وأعالهم ســندًا، وفي ذلك يقول: 
قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى اهلل عليه وسلم بعشر سنين)4(.

ويقول أيضًا: قرأنا القرآن قبل أن يقتلوا صاحبهم، ويفعلوا ما فعلوا باثني عشــرة 
سنة؛ يعني: قبل أن يقتلوا عثمان)5(.

قال البخاري معلقًا على هذه الرواية: وقد قرأ القرآن قبل أن ُيولد الحسن بسنة)6(.

ويعد رحمه اهلل من المتقدمين بين قراء البصرة، ولذا فقد اختاره الحجاج عندما 
أراد عدَّ سور القرآن، وآياته، وكلـمـاته، وحروفه)7(.

وشــاهُد ما ذكــرت تقديُم بعض األئمة لــه ممن صنف في طبقــات القراء حيث 

)ح  اإلســالم«  و»تاريــخ   ،)208/4( و»الســير«   ،)77( العشــر  القــراءات  فــي  المبســوط    )1(
93هـ/530(.

»السير« )207/4(، و»مرآة الجنان« )214/1(.   )2(
»السير« )208/4(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 93هـ/530(.   )3(

»طبقــات ابــن ســعد« )113/7(، و»أخبــار أصبهــان« )314/1(، و»المعرفــة« )237/1(،    )4(
و»تاريخ دمشــق« )265/6(، وطبقات المحدثين بأصبهان )313/1(، و»التذكرة« )61/1(، 

و»طبقات المفسرين« للداودي )173/1(.
»التاريخ الصغير« )225/1(، و»المعرفة« )26/3(.   )5(

»التاريخ الصغير« )225/1(.   )6(
»البرهان« )249/1(.   )7(
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جعلوه في طبقة متأخري الصحابة، وصغارهم، ولم يذكروا أحدًا من مفســري التابعين 
معه)1(.

والناظر فيما روي عنه من القراءة في تأويله يجد أنه اهتم في إيراد تلك القراءات 
بجانب المعنى، فأورد القراءة شــاهدًا إليضاحه، وكان هذا واضحًا في تفسيره أكثر من 

االهتمام بإيراد منطوق القراءة، كما نجده عند غيره من التابعين)2(.

ومن أمثلة ذلك: 

مــا ورد عنه عند قوله ســبحانه: ﴿ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ﴾ ]البقرة: 210[ قال: في قراءة أبي بن كعب: ﴿هل ينظرون إال أن يأتيهم اهلل 
والمالئكة في ظلل من الَغَماِم﴾، قال: تأتي المالئكة في ظلل من الغمام، ويأتي اهلل عز 

وجل فيما شاء)3(.

وكان يقرأ قوله سبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴾ ]البقرة: 283[: ﴿فإن 
لم تجدوا كتابًا﴾، ثم يقول: توجد الدواة، وال توجد الصحيفة)4(.

كمــا نجد ذلك عنــد اإلمام الذهبي فــي »معرفة القراء الكبــار« حيث عدَّ أبا العاليــة في الطبقة    )1(
الثانية، ولم يذكر في هذه الطبقة أحدًا من المكثرين من مفســري التابعين، وإنما ذكر في الطبقة 
الثالثة ســعيد بن جبير فحســب، وهذا يدل على علو إســناده وتقدمه في هذا العلم؛ أعني: علم 

القراءات. ينظر: »معرفة القراء الكبار« )50/1(.
كالحسن، وقتادة، وغيرهم.   )2(

»تفســير الطبــري« )261/4( 4032، و»األســماء والصفــات« للبيهقــي )194/2(، وأورده    )3(
الســيوطي فــي »الدر«، وعزاه إلى أبي عبيد، وابن المنذر، وابــن جرير، وابن أبي حاتم، عن أبي 

العالية بنحوه )580/1(.
»تفســير الطبري« )96/6( 6442، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد عن    )4(
 أبــي العالية به )125/2(، وأورد القرطبي في »تفســيره« هذه القراءة عــن أبي العالية، وأورد =
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رنا﴾  وعند قوله تعالى: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]اإلسراء: 16[، قال: ﴿أمَّ
مثقلة جعلنا عليها، ﴿مترفيها﴾: مستكبريها)1(.

* تأثره بالمنهج المكي: 

وممــا يلفت النظر عند قراءة تفســيره أن أبــا العالية مع أنه من مفســري البصرة، 
وممن عاش ومات فيها، إال أن تأثره بها كان قلياًل إذا ما قورن بأثر المدرسة المكية فيه، 

فقد قال بقولها، ومال إلى رأيها في كثير من تأويالته.

ولعــل من العوامل، واألســباب التي أثرت عليه كثرة تــردده على مكة؛ فقد حج 
إليها ستًا وستين حجة)2(.

وكان ابن عباس يدنيه ويقربه منه، يقول عن نفسه: كنت ألزم ابن عباس، فيرفعني 
على الســرير فتغامزت بي قريش، وهم أســفل من الســرير، يقولون: يرفع هذا المولى 
على الســرير، ففطن بهم ابن عباس، فقال: إن هذا العلم يزيد الشــريف شرفًا، ويجلس 

المملوك على األسرة)3(.

= قراءة أخرى حكاها عنه المهدوي أن أبا العالية قرأ )ُكُتبًا(. ينظر: »تفسير القرطبي« )263/3(، 
و»مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع« )ص: 18(.

»تفســير الطبري« )55/15(، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن جرير، وابن المنذر،    )1(
وابن أبي حاتم، عن أبي العالية بلفظ مقارب )255/5(.

»المعارف« البن قتيبة )ص: 200(، و»شــذرات الذهب« )102/1(. قارن هذا بحال الحسن    )2(
الذي لم يحج إال مرتين، ولم يلق ابن عباس، كما سبق بيانه.

»الجــرح والتعديــل« )510/3(، و»تهذيــب الكمــال« )217/9(، و»التذكــرة« )62/1(،    )3(
و»طبقــات المفســرين« للــداودي )173/1(، و»تهذيب تاريــخ دمشــق« )328/5(، و»بغية 

الطلب« )3682/8(.



311الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

وكان يقــول: كان ابــن عبــاس ُيعلمنا اللحن ـ يعنــي: اإلعراب ـ؛ ألنــه به يظهر 
الحق)1(.

وال ريب أن هذا جعله يســتقل بكثير من اآلراء عن مدرســته، فكان له شخصيته 
المتميزة، وبعد تفسيره عن السمة الغالبة على تفسير أصحابه من البصريين، ال سيما ما 

تعلق بالتفسير الوعظي.

بــل إن المراجــع لترجمتــه يلمس منهـ  رحمــه اهلل ـ عدم الرضا التــام عن منهج 
المدرســة البصرية بإكثارها من الوعظ والتذكير على يد الحسن خاصة، أو من تبعه في 

ذلك.

ولذا لـمـــا ســئل مرة عن الحســن قال: رجل مســلم يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر، وأدركنا الخير، وتعلمنا قبل أن يولد الحسن)2(.

وكان رحمــه اهلل ينتقد منهــج بعض الزهاد، فعندمــا زاره عبد الكريم أبو أمية)3( 
وعليه ثياب صوف قال له: هذا ِزيُّ الرهبان! إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا)4(.

وخالــف منهــج المدرســة في الحــرص على كثــرة التذكيــر بنصــوص الوعيد 
ر بنصــوص الوعد والرجاء؛ ولــذا كان يقول: إنــي ألرجو أال يهلك  والتخويــف، وذكَّ

»مختصر تاريخ دمشق« البن منظور )329/8(، و»تهذيب تاريخ دمشق« )328/5(.   )1(
»المعرفة« )52/2(، و»تاريخ دمشق« )265/6(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 93هـ/530(.   )2(

أبو أميــة عبد الكريم بن أبي المخــارق البصري المعلم، صاحب تعبد وخشــوع. »الخالصة«    )3(
)ص: 242(، و»التاريخ الكبير« )89/6(، و»السير« )83/6(.

»فضــل اهلل الصمد شــرح األدب المفرد« )441/1( 348، و»طبقات ابن ســعد« )115/7(،    )4(
و»بغية الطلب« )3686/8(.
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عبد بين نعمتين: نعمة يحمد اهلل عليها، وذنب يستغفر اهلل منه)1(.

وهــذا وغيره من األســباب التي ميزت تفســير أبــي العالية، وجعلت لــه منهاجًا 
خاصًا انفرد به عن أصحابه.

* جوانب تأثره بالمنهج المكي: 

ولعلي بعد هذا أذكر أهم الجوانب التي تأثر فيها أبو العالية بالمدرسة المكية: 

1 ـ اهتمامه بتأويل مشكل اآليات، وقوله بقول المكيين في تبيين مشكلها: 

مــن ذلك ما جــاء عنه عند تأويل قوله عــز وجل: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ ]األعــراف: 143[، قال: كان قبله مؤمنون، ولكن يقول: أنا أول 

من آمن بأنه ال يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة)2(.

وعنــد قولــه جــل ثنــاؤه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ﴾ ]يونس: 89[، قال: دعا موسى، وأّمن هارون)3(.

إلى غير ذلك من األمثلة)4(.

»الحلية« )219/2(، و»مختصر تاريخ دمشق« )331/8(، و»بغية الطلب« )3686/8(.   )1(
»تفســير الطبــري« )102/13( 15092، 15093، و»تفســير ابن كثيــر« )469/3(، وأورده    )2(
الســيوطي في »الــدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد، وأبي الشــيخ، عن أبي العاليــة به )547/3(، 
وهــذا قــول ابن عباس، ومجاهــد، ولم يرد عند الطبري عــن غيرهم هذا التأويــل. ينظر: اآلثار 

)15094ـ 15105(.
»تفسير الطبري« )186/15( 17851، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن جرير عن    )3(

أبي العالية به، )385/4(.
يراجع »تفســير الطبري« اآلثار ذوات األرقام: 7344، 7377، 7378، 7380، 7381...، =   )4( 
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2 ـ عنايته، ومتابعته ألشباه القرآن وكلياته: 

فعنــد تأويله لقولــه تبارك وتعالــى: ﴿ژ ژ ڑ﴾ ]البقرة: 10[ قــال: األليم: 
الموجع في القرآن كله)1(.

وعنــد قوله جل وعال: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]البقــرة: 46[، قال: إن الظن 
هاهنا يقين)2(.

وعنــد قولــه ســبحانه: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴾ 
]النــور: 30[، قــال: كل فرج ذكر حفظه فــي القرآن فهو من الزنــا، إال هذه ﴿ک ک 

گ گ گ گ ڳ﴾ ]النور: 31[، فإنه يعني: الستر)3(.

3 ـ قلة تعرضه لتفسير آيات األحكام: 

ومال في هذا القليل المروي عنه إلى رأي المكيين)4(: 

فعنــد قولــه تبــارك وتعالــى: ﴿پ ڀ ﴾ ]البقــرة: 117[ قــال: ال يكــون رفــث إال 
ما واجهت به النساء)5(.

= وهــذه جــل األمثلة الواردة عنه في تأويل المشــكل، وقلَّ أن يشــابهه فيها أحــٌد من البصريين 
ال سيما الحسن.

»تفســير ابن أبي حاتم« )49( 119، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن    )1(
أبي العالية به )76/1(.

»تفسير الطبري« )19/2( 861، و»تفسير ابن أبي حاتم« )157( 497.   )2(
جاء سياق اآلية في غض األبصار، فرجح بعض المفسرين أن المراد هنا الستر لتناسب السياق،    )3(

وإلى هذا مال ابن جرير الطبري )116/18(.
بينما كان المروي عن البصريين وخاصة الحسن كثيرًا.   )4(

»تفســير الطبــري« )128/4( 3583، وإلــى هذا ذهب ابــن عباس في أكثر مــن رواية عنه. =   )5( 
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وعنــد تأويلــه لقولــه ســبحانه: ﴿ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ 
ىئيئ﴾ ]النســاء: 6[ قال في تفســير المعروف: القرض، وأجاز االســتقراض من مال 

اليتيم)1(.

4 ـ تساهله في رواية اإلسرائيليات: 

كان عدد المنقول عنه كثيرًا إذا ما نســب إلى مجموع تفســيره، وإن كان غالب ما 
جاء عنه في هذا من الروايات المقبولة، وحرص في نقلها على االختصار)2(.

) ـ بعده عن األهواء: 

تميــز رحمــه اهلل ببعــده عــن األهــواء، والنحــل التــي كانــت منتشــرة بالبصرة 
كالحرورية، والقدرية)3(.

وكان يقول: تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فال ترغبوا عنه، وإياكم وهذه األهواء، 

= انظــر اآلثــار ذوات األرقــام 3571، 3573، 3574، بخالف مذهب ابــن عمر، ومحمد بن 
كعــب القرظي الذين ذهبوا إلــى أن الرفث هو التكلم بذلك للرجال والنســاء، وإن ذكروا ذلك 

بأفواههم. ينظر: اآلثار 3575، 3576.
»تفســير الطبــري« )585/7( 8617، وهــو مذهــب ابــن عبــاس 8598، 8604، 8605،    )1(
وســعيد بن جبير ومجاهد، وغيرهم، ولــم ينقل ابن جرير عن أحد مــن البصريين وغيرهم هذا 

القول.
تراجع اآلثار في »تفســير الطبري« 745، 779، 820، 893، 940، 1284، 1312، 1470،    )2(
1474، 1479، 15138، )88/17( )1/18(، وغيرها...، ولم ينقل عنه الســرد واإلطالة إال 

في أثرين هما 914، 1173.
تأثر الحسن البصري برأي القدرية في أول أمره ثم رجع، وقال بقولهم قتادة في بعض المسائل.    )3(

ويأتي لذلك مزيد بحث عند الحديث عن منهجهم في آيات االعتقاد )197/2(.
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فإنها توقــع العداوة والبغضاء بينكم، فإنا قد قرأنا القــرآن قبل أن يقتل ـ يعني: عثمان ـ 
بخمس عشرة سنة)1(.

وكان رحمه اهلل كثيرًا ما يوصي بلزوم االتباع، ويحذر من اإلحداث واالبتداع)2(.

وممـا جـاء عنـه أيضـًا قولـه: قـرأت المحكـم بعـد وفـاة نبيكـم بعشـر سـنين، فقد 
أنعـم اهلل علـي بنعمتيـن ال أدري أيتهمـا أفضـل؟ أن هدانـي لإلسـالم، أم لـم يجعلنـي 

َحُروريـًا)3(.

هذه بعض أوجه الشبه بين أبي العالية وابن عباس وأصحابه، ومما ظهر لي أن أبا 
العالية كان في منهجه أقرب إلى منهج المدرســة المكية من بعض أصحاب ابن عباس 

كعطاء بن أبي رباح، واهلل أعلم.

* أسباب قلة المروي عنه في التفسير: 

ومع هذا التقدم في السن، وفي علم القرآن نجد أن المروي عنه في التفسير كان 
قلياًل إذا ما قورن بغيره من التابعين، ال سيما أصحابه من البصريين)4(.

ولعل من األسباب الرئيسة في ذلك ما يلي: 

»مختصــر تاريخ دمشــق« )328/8(، و»بغية الطلــب« )3685/8(، و»الحلية« بلفظ مقارب    )1(
.)218/2(

»الحلية« )217/2(، و»تاريخ دمشق« )265/6، 266(، و»بغية الطلب« )3681/8(.   )2(
»طبقات ابن ســعد« )113/7، 114(، و»الحلية« )218/2(، و»تاريخ دمشــق« )265/6(،    )3(

و»السير« )212/4(.
بعد مراجعتي لـ»تفسير الطبري« وجدت أن المروي عن أبي العالية )244( قواًل، في حين كان    )4(

عن قتادة )5379( قوالً، وعن الحسن البصري )1487( قوالً.
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1 ـ قلة الرواة عن أبي العالية: 

فقد ذهب كثير من علمه بسبب ذلك، فعن أبي داود قال: ذهب علم أبي العالية؛ 
لم يكن له رواة)1(.

2 ـ جل تفسيره جاء من رواية الربيع بن أنس)2(: 

وفي هذا يقول اإلمام الذهبي: سمع أبا العالية، وأكثر عنه)3(.

بل إن كثيرًا من األقوال المروية من تفســير الربيع هي في الحقيقة من تفسير أبي 
العالية، وليســت من تفســير الربيع)4(، ولذا فإنه لو أضيف كثير من تفســير الربيع ألبي 

العالية لكان من أكثر التابعين بعد المشاهير منهم)5(.

3 ـ حبه للخفاء: 

فقــد كان رحمه اهلل يؤثر عدم الظهور ويحب الخفاء، ويكره جلبة الناس، وكثرة 
 الســائل، والمتعلم، ويؤثر اإلقالل من الفتوى،.......................................

»تهذيب الكمال« )217/9(، و»التهذيب« )284/3(، و»اإلصابة« )528/1(.   )1(
رجعــت لتفســير أبي العالية عنــد الطبري فــكان )0.78( من مجموع مــا روى عنه من طريق    )2(
الربيع بــن أنس. يقــول الداودي: ألبــي العالية تفســير رواه عنــه الربيع. »طبقات المفســرين« 

.)173/1(
»السير« )170/6(.   )3(

من خالل تتبعي ومقارنتي بين المروي عن أبي العالية والربيع وجدت أن )0.71( من تفســير    )4(
الربيع هو في الحقيقة من أقوال وتفاســير أبي العالية، لكن الربيع نســبها لنفســه، وألهمية هذه 
النقطة فقد أفردتها بمزيد بحث ومقارنة ومتابعة، يأتي الحديث عنها مفصاًل في مدرســة البصرة 

عند الحديث عن المقارنة بين الربيع بن أنس وأبي العالية.
كمجاهد، والحسن، وقتادة.   )5(
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 والبعد عن مجالس العامة، وكان إذا جلس إليه أربعة قام)1(.

وعنه قال: تعلمت الكتاب، والقرآن، فما شــعر بي أهلي، وال ُرئي في ثوبي مداد 
قط)2(.

4 ـ كراهيته لكتابة العلم: 

فعن أبي خلدة قال: قلت ألبي العالية: أعطني بعض كتبك، قال: لو كتبت شــيئًا 
ألعطيتك وأكرمتك)3(.

) ـ تشدده في قبول الرواية: 

فقــد كان من أشــد البصريين في قبول األخبار)4(، وفي هذا يقول عن نفســه: كنا 
نســمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلم نرض حتى 

ركبنا إلى المدينة، فسمعناها من أفواههم)5(.

وعنــه قال: كنت أرحل إلى الرجل مســيرة أيام، فأول مــا أتفقد من أمره صالته، 
 فإن وجدته يقيمها ويتمها، أقمت، وسمعت منه،.....................................

»العلــل« ألحمــد )447/2( 2984، و»العلــم« ألبــي خيثمــة )ص: 118(، و»المنتظــم«    )1(
)297/6(، و»تاريخ دمشق« )272/6(.

»الحلية« )217/2(، و»تاريخ دمشق« )267/6(، و»بغية الطلب« )3684/8(.   )2(
»العلل« ألحمد )441/3( 5875.   )3(

بعد محمد بن ســيرين، وســوف يأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن مدرسة البصرة إن شاء اهلل    )4(
.)469/1(

»ســنن الدارمــي« )140/1(، و»تاريــخ أبــي زرعــة« )402/1(، و»الكفايــة« )ص: 402(،    )5(
و»الرحلة في طلب الحديث« )ص: 93(.
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 وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه، وقلت: هو لغير الصالة أضَيُع)1(.

وفاته: 

ذهــب كثير من أهل العلم إلى أنه توفي ســنة ثالث وتســعين)2(، وقيل: إنه توفي 
سنة تسعين)3(.

وصحح القــول األول جماعة من المؤرخين كالصالحــي)4(، والذهبي)5(، وابن 
كثير)6(، وابن عساكر)7(، وغيرهم)8(.

* * *

»الحلية« )220/2(، و»الرحلة في طلب الحديث« )ص: 93(.   )1(
 ،)239/4( و»الثقــات«   ،)225/1( الصغيــر«  و»التاريــخ   ،)326/3( الكبيــر«  »التاريــخ    )2(

و»األنساب« )199/6(، و»بغية الطلب« )3690/8(.
»تاريــخ أبــي زرعــة« )292/1(، و»تاريخ ابــن معيــن« )166/2(، و»الكامــل« )548/4(،    )3(

و»الوفيات« البن قنفذ )ص: 99(.
»طبقات علـمـاء الحديث« )124/1(.   )4(

»التذكرة« )62/1(.   )5(
»البداية« )88/9(.   )6(

»تاريخ دمشق« )275/6(.   )7(
»طبقات المفسرين« )173/1(.   )8(



(8(

إسماعيل السدي
)... 127 هـ(

ي، مولى زينب بنت قيس بن  دِّ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّ
مخرمة)1(، وقيل: مولى بني هاشم)2(، أبو محمد القرشي)3(، األعور)4(.

أصلــه حجازي، ســكن الكوفــة)5(، وكان يقعد في ســدة باب الجامــع بالكوفة، 
ي)6(. دِّ فسمي السُّ

هريــرة)7(،............................................................  أبا   رأى 

»التاريــخ الصغيــر« )312/1(، و»رجال صحيح مســلم« )60/1(، و»اإلكمال« )568/4(،    )1(
و»اللباب في تهذيب األنساب« )21/5(.

»المعرفــة والتاريخ« )186/3(، و»تاريخ ابن معيــن« )35/2(، و»معرفة الرجال« البن معين    )2(
)144/1(، )147/2(، و»اإلكمال« )567/4(.

»أخبار أصبهان« )204/1(، و»تهذيب الكمال« )132/3(، و»السير« )264/5(.   )3(
»العلل ومعرفة الرجال« ألحمد )343/2( 2522.   )4(

»رجال صحيح مســلم« )60/1(، و»الجمع بين رجــال الصحيحين« )28/1(، و»اللباب في    )5(
تهذيب األنساب« )110/2(، و»طبقات المفسرين« للداودي )109/1(.

»اإلكمال« )568/4(، و»اللباب في تهذيب األنساب« )110/2(، و»لباب األلباب في تحرير    )6(
األنساب« )14/2(.

»تهذيب الكمال« )133/3(، و»الميزان« )236/1(، و»من ُتكلم فيه وهو ُموثق« )ص: 46(،    )7(
و»السير« )264/5(.
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والحســن بن علي)1(، وابن عمر)2(، وســمع أنس بــن مالك، ومــرة الهمداني)3(، وفي 
سماعه من ابن عباس نظر، وإنما قيل: إنه رآه)4(.

ساق أبو نعيم بسنده عن محمد بن أبان عن السدي، قال: رأيت نفرًا من أصحاب 
النبي صلى اهلل عليه وسلم، منهم: أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وابن عمر)5(.

وعداده في صغار التابعين)6(.

وثقه العجلي)7(، وأحمد)8(، وقــال أحمد في رواية عنه: ُمقارب الحديث، وقال 
النسائي: صالح الحديث، وقال يحيى بن سعيد: ال بأس به)9(.

والســدي ينســب إلى المدرســة الكوفية التي عاش فيها واســتقر بها)10(، وهذه 

»السير« )264/5(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 127هـ/37(، و»تهذيب الكمال« )133/3(.   )1(
»مختصر سنن أبي داود« للمنذري )251/4(، و»الثقات« )21/5(، و»اللباب« )110/2(.   )2(

»التاريــخ الصغيــر« )312/1(، و»التاريــخ الكبيــر« )361/1(، و»مختصر ســنن أبي داود«    )3(
)251/4(، و»أخبــار أصبهــان« )204/1(، و»نصــب الرايــة« )445/3(، و»الضعفاء« البن 

الجوزي )115/1(.
»مختصر سنن أبي داود« )251/4(، و»نصب الراية« )445/3(.   )4(

»أخبار أصبهــان« )205/1(، و»طبقات المحدثين بأصبهان« )333/1(، و»تهذيب الكمال«    )5(
.)137/3(

»طبقــات ابن ســعد« )323/6(، و»المعيــن في طبقــات المحدثيــن« )ص: 44(، و»النجوم    )6(
الزاهرة« )308/1(.

»تاريخ الثقات« )ص: 66(.   )7(
»بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم« )ص: 24(.   )8(

»الجرح والتعديل« )184/2(، و»الكامل« )276/1(.   )9(
)10( »أخبار أصبهان« )204/1(.
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المدرســة من أكثر المدارس ورعًا، وإحجامًا في التفسير، إال أنه كان من المكثرين بين 
التابعين في التفسير، بل كان من أكثر تابعي الكوفة رواية، ودراية فيه)1(.

وقــد نهــج منهجًا انفرد به عن غيره من أصحابه الكوفييــن، ولعل من أبرز معالم 
هذا المنهج ما يلي: 

* مميزات تفسيره التي أدت إلى انتشاره: 

1 ـ إكثاره في باب التفسير)2(: 

مــن حيث الرواية في المقام األول، ثم من حيــث الدراية في المقام الثاني، وقد 
بلغ من إكثاره أن أنكر عليه بعض معاصريه من التابعين وعلى رأســهم إمام الكوفة في 
زمانه عامر الشــعبي، فكان يمر به، وحوله شــباب يفســر لهم القرآن، فقام عليه، وقال: 
ويحًا لأَلِخِر! لو كنت نشواَن ُيضرب على استك بالطبل كان خيرًا لك مما أنت فيه)3(.

وعــن عبد اهلل بــن حبيب بــن أبــي ثابت قال: ســمعت الشــعبي، وقيل لــه: إّن 
ي قد أعطي حظًا من علم بالقرآن، فقال: إنَّ إســماعيل قد أعطي حظًا  ــدِّ إســماعيل السُّ

من جهل بالقرآن)4(.

سيأتي مزيد بسط لهذا عند الحديث عن مدرسة الكوفة )533/1، 632(.   )1(
جــاء في المرتبة الثالثة بعد مجاهد، وقتادة حيث بلغ مجموع ما روي من تفســيره عند الطبري    )2(

)1682( رواية.
»الكامــل« البــن عــدي )274/1(، و»تهذيب الكمال« )135/3(، وأشــار إلى هــذه الرواية    )3(

مختصرة الطبري في »تفسيره« )92/1( 114، وابن عطية في »المحرر« )19/1(.
»العلــل« ألحمــد )334/2( 2477، و»الضعفاء الكبيــر« )87/1(، و»الكامل« )274/1(،    )4(

و»تهذيب الكمال« )136/3(، و»الميزان« )236/1(، و»السير« )265/5(.
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وقــد رد علــى ذلك إســماعيل بن أبــي خالدـ  وهو مــن أعلم الناس بالشــعبي، 
ي أعلم بالقرآن من الشعبي)2(. دِّ وأثبتهم فيه ـ)1( بقوله: كان السُّ

وقال الذهبي: ما أحٌد إال وما جهل من القرآن أكثر مما علم)3(.

ي هو توســعه في التفسير وإكثاره فيه،  ــدِّ قلت: ولعل ما أنكره الشــعبي على السُّ
ي يرد هذا بقوله: هذا التفسير أخذته عن ابن عباس، فإن كان صوابًا فهو  دِّ ولذا نجد السُّ

قاله، وإن كان خطأ فهو قاله)4(.

2 ـ تعدد مصادره: 

كان جــل اهتمام أصحاب ابن مســعود ـ رضــي اهلل عنه ـ ومن جــاء بعدهم من 
ي بإضافة مصــدر آخر مهم، وهو  ــدِّ تابعــي الكوفة هو نقل ورواية تفســيره، وانفرد السُّ
النقل، والرواية من أقوال ابن عباس، ال سيما ما كان منها في التفسير، فنقل وأكثر حتى 
أنكر البعض توسعه، فكان يبين لهم أن عمله في هذا إنما هو النقل، فصنيعه ذاك مرشد 

إلى تعدد مصادره، وتنوعها، وال ريب أن ذلك أثرى جانب التفسير عنده.

3 ـ االهتمام بالتفسير الروائي: 

ي بين أصحابه في جانب العناية باآلثار المروية في التفسير، وأكثر من  ــدِّ برز السُّ
النقل عن الصحابة كابن عباس، وابن مســعود، وعن كبار التابعين من الكوفيين، كأبي 

»طبقات ابن سعد« )240/6(، و»تهذيب الكمال« )73/3(، و»الجرح والتعديل« )175/2(.   )1(
»أخبار أصبهان« )205/1(، و»التاريخ الكبير« )361/1(، و»السير« )265/5(.   )2(

»السير« )265/5(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 127هـ/38(.   )3(
»أخبار أصبهان« )204/1(، و»معجم األدباء« )16/7(.   )4(
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مالك غزوان الغفاري، وغيره، كما دأب على رواية قصص بني إسرائيل، وأكثر من نقل 
أسباب النزول.

ي من أكثر التابعين على اإلطالق اعتمادًا على  دِّ وحري بنا أن نشير هنا إلى أن السُّ
تفسير الصحابة؛ فقد روى الكثير منه، وغلب جانب الرواية في تأويله على الدراية)1(.

ومن خالل التتبع، واالســتقراء اتضح لي جليًا أن جانب الرواية كان أغلب على 
تفســيره من جانــب الدراية وأظهر، وقد أشــار بعض من ترجم له إلى هــذا الَمعلم في 

شخصيته.

فهذا العجلي يقول: عالم بالتفسير راوية له)2(.

ي على طريق الرواية)3(. دِّ ويقول حاجي خليفة: تفسير السُّ

ويقول شــيخ اإلســالم ابن تيمية: وغالب مــا يرويه إســماعيل بن عبد الرحمن 
ي في تفسيره عن هذين الرجلين: ابن مسعود، وابن عباس)4(. دِّ السُّ

ي أكثــر العراقييــن)5( رواية لتفســير ابن مســعود، وابن عباس،  ــدِّ ولــذا كان السُّ
وقد روى ما يزيد عن ربع التفســير المســند عن ابن مســعود، وروى الكثير من تفســير 
ابــن عباس، وقد بالغ في حبه للمســند من تفســير هؤالء، حتى عــاب بعض األئمة من 

المحدثين صنيعه ذلك.

اجتهاده في التفسير كان قلياًل، وقل أن ينفرد بشيء من التفسير لم يسبق إليه.   )1(
»تاريخ الثقات« )ص: 66(.   )2(
»كشف الظنون« )310/1(.   )3(

»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 98(، و»مجموع الفتاوى« )366/13(.   )4(
سواء من البصريين أو الكوفيين.   )5(



324 تفسير التابعين

فقــال اإلمام أحمد: إنه ليحســن الحديث إال أن هذا التفســير الذي يجيء به قد 
جعل له إسنادًا استكلفه)1(.

4 ـ عناية تاميذه بنقل آثاره: 

ــُص أحد تالميذه بنقل تفســيره،  ي من بين عمــوم التابعين تخصُّ ــدِّ ممــا ميز السُّ
وانقطاعــه لذلك، وهو أســباط بن نصر، فقــد تفرغ للرواية عنــه، وكان يوصف براوية 

ي)2( حيث جاء من طريقه جل المروي عنه في التفسير. دِّ السُّ

) ـ انقطاعه للتفسير، واشتغاله به: 

ُغه للتفســير،  له للســبق على أصحابه فــي مدرســة الكوفة تفرُّ وممــا ميــزه، وأهَّ
واشــتغاله به، وقلة اهتمامه بالعلوم األخرى، وشــاهد ذلك، نجده في تصدير كثير من 

األئمة ترجمته بإبراز تقدمه وعلمه في التفسير، وذكر إمامته فيه: 

فهذا العجليُّ صدر ترجمته بقوله: عالم بتفسير القرآن)3(.

ي صاحب التفسير)4(. دِّ وقال ابن سعد: السُّ

ي بقوله: المفسر المشهور)5(. دِّ وميز الذهبي السُّ

ومــع هذه الشــهرة والتقدم في التفســير نجد أن حظه من العلــوم األخرى قليل، 

»تهذيب التهذيب« )314/1(، و»شرح علل الترمذي« البن رجب )ص: 351(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )376/6(، روى أسباط بن نصر ما ُيقارب )0.95( من مجموع تفسيره.   )2(

»تاريخ الثقات« )ص: 66(.   )3(
»طبقات ابن سعد« الجزء المتمم )ص: 127(.   )4(

»العبر« )127/1(، و»تاريخ اإلسالم« )127هـ/37(.   )5(
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ال ســيما علم الفقه الذي صرف التابعون مــن الكوفيين جل جهدهم وعلمهم فيه، مما 
أهل مدرسة الكوفة أن تكون من أشهر المدارس، ولم يكن نصيبه في هذا الباب إال أقل 

من القليل؛ النقطاعه للتفسير، وعدم اشتغاله بغيره)1(.

6 ـ اهتمامه بنقل أسباب النزول: 

ي رحمه اهلل بمعرفة أسباب النزول اهتمامًا كبيرًا، واعتنى بذلك عناية  دِّ اهتم السُّ
شديدة، وأطال في إيرادها بما ال تكاد تجده عند غيره، ورجح على ضوء ذلك كثيرًا من 

المعاني القرآنية، معتمدًا على دراية واسعة بالمغازي وأيام العرب، ووقائعهم.

ي صاحب التفســير والمغازي والســير، كان إمامًا عارفًا  ــدِّ يقــول األتابكي: السُّ
بالوقائع، وأيام الناس)2(.

وقد اعتمد في تفسيره على معرفة أسباب النزول اعتمادًا جعله في عداد المكثرين 
بين التابعين في هذا الباب)3(.

ويشهد لهذا أنه كان يطيل في سرد السبب، ويحرص إذا جاء في اآلية نهي أن يبين 
 ســببه)4(، وإن كان لآلية قصة أوردها)5(، ولعل من.................................... 

رجعــت إلــى »المغني« البن قدامة، فلم أجد له إال رواية واحدة فــي الفقه، في حين بلغت عن    )1(
إبراهيم النخعي )696( رواية، وعن عامر الشعبي )501( رواية.

»النجوم الزاهرة« )308/1(، و»تاريخ التراث« )77/1(.   )2(
بلغ نســبة ما روي عنه في أســباب النزول )0.11( من تفسيره، فكان الرابع بين عموم التابعين    )3(

في عنايته باألسباب.
تراجع اآلثار في »تفسير الطبري«: 1738، 3085، 3838، 3866، 3874، 4195.   )4(

مــن ذلــك اآلثــار ذوات األرقــام: 1401، 1527، 1472، 1834، 2563، 2721، 4147،    )5(
.8237 ،8101 ،7723 ،7717 ،7233 ،7183
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مظاهر حرصه على التفصيل واإلطالة في ذلك: العناية بذكر األسماء واألماكن)1(.

بــل وذهب إلى أبعد من ذلك، فكان يجزم بأن اآلية نزلت في كذا، وكذا، ويقطع 
بذلك، وكأن القارئ لتفســيره لتلك اآلية يشــعر أن هذا الســبب أو ذاك كان وراء نزول 

هذه اآلية فحسب)2(.

7 ـ إكثاره من الرواية عن أهل الكتاب: 

هــو أكثر التابعين على اإلطالق فــي اتخاذ رواية أهل الكتــاب مصدرًا ومعتمدًا 
ي أنه عاش  دِّ في التفسير، ولم يشاركه بل لم يقاربه أحٌد في هذا، والعجيب من أمر السُّ
واستقر في الكوفة التي كانت من أكثر المدارس حذرًا وبعدًا عن روايات بني إسرائيل، 
ولكنه خالف منهج تلك المدرسة، وأورد العديد من الروايات المنكرة، وكان من أكثر 

التابعين تساهاًل في ذلك)3(.

وأحســب أن هذا التوسع، والخوض في التفســير بعامة، واإلكثار من النقل عن 
بني إسرائيل بخاصة، هو من أهم أسباب إنكار الشعبي عليه.

ي في تساهله هذا حتى المشاهيَر من رواة اإلسرائيليات كوهب بن  دِّ وقد فاق السُّ
منبه، وكعب األحبار، وعبد اهلل بن سالم، وقد تتبعت المروي عنهم جميعًا، وحاولت 

ينظر في هذا »تفســير الطبري« اآلثار ذوات األرقام: 2721، 2949، 3961، 4083، 4147،    )1(
 ،8003 ،7943 ،7364 ،7183 ،7163 ،6302 ،6258 ،4939 ،4920 ،4234 ،4225

.8302 ،8201 ،8195
من ذلك: 2418، 2702.   )2(

بلغ نســبة المروي عنه )0.16( من مجموع تفســيره، في حين جاء الذي يليه محمد بن كعب    )3(
القرظي بنسبة )0.07(.
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اســتقراء العديــد من كتــب التفســير كـ»الطبــري«، و»ابن أبــي حاتم«، و»ابــن كثير«، 
ي أكثــر منهم عــددًا، وأكثر تفصيــاًل وإغرابًا، بل إن  ــدِّ و»الســيوطي«، فوجدت أن السُّ
المروي عن هؤالء المشــاهير الذين تخصصوا في نقل روايات بني إســرائيل يعد قلياًل 

ي ورواه. دِّ إذا ما نسب إلى ما نقله السُّ

واختــص في كثير من روايته بالرغبة في إيراد تفاصيل القصص واالســتطراد في 
الســرد، والقص، وهذه صفة عامة في أغلب ما يرويه، ولم أجد من شــابهه أو قاربه من 
مفسري التابعين في هذا المسلك، وهذا المنهج من أهم ما يالحظه الناظر في تفسيره.

ولذا سوف أعرض بشيء من التفصيل بعضًا من الشواهد الموضحة لمنهجه في 
هذا: 

فمن ذلك ما جاء عنه عند قوله تعالى: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
جئ﴾  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ 
]آل عمران: 52[، أورد الطبري قصة ســبب اســتنصار عيســى عليه الســالم من استنصر من 

ي قوله: لـمـــا بعث اهلل عيســى، فأمره بالدعــوة، نفته بنو  ــدِّ الحواريين، فســاق عن السُّ
إســرائيل وأخرجــوه، فخرج هو وأمه يســيحون في األرض، فنزل فــي قرية على رجل 

فضافهم وأحسن إليهم.

وكان لتلــك المدينة ملك جبار معتد، فجاء ذلــك الرجل يومًا وقد وقع عليه همٌّ 
وحزن، فدخل منزله ومريم عند امرأته، فقالت مريم لها: ما شــأن زوجك؟ أراه حزينًا! 
قالت: ال تسألي! قالت: أخبريني! لعل اهلل ُيفرج كربته! قالت: فإن لنا ملكًا يجعل على 
كل رجــل منا يومًا يطعمه هو، وجنوده، ويســقيهم من الخمر، فإن لم يفعل عاقبه، وإنه 

قد بلغت نوبته اليوم الذي يريد أن نصنع له فيه، وليس لذلك عندنا سعة!
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قالت: فقولي له ال يهتم، فإني آمر ابني فيدعو له، فيكفى ذلك. قالت مريم لعيسى 
. قالت: فال تباِل، فإنه قد  ه! إني إن فعلت كان في ذلك شــرٌّ في ذلك، قال عيســى: يا أمَّ
أحســن إلينا وأكرمنا! قال عيســى: فقولي له: إذا اقترب ذلك، فامأل قدورك وخوابيك 
ماء، ثم أعلمني. قال: فلـمـا مألهنَّ أعلمه، فدعا اهلل فتحول ما في القدر لحمًا، ومرقًا، 

وخبزًا، وما في الخوابي خمرًا لم ير الناس مثله قط، وإياه طعامًا.

فلـمـــا جاء الملك أكل، فلـمـــا شرب الخمر سأل: من أين هذا الخمر؟ قال له: 
هــي من أرض كــذا، وكذا. قال الملك فــإن خمري أوتى بها من تلــك األرض، فليس 
هي مثل هذه! قال: هي من أرض أخرى. فلـمـا خلط على الملك اشتد عليه، قال: فأنا 
أخبرك، عندي غالم ال يسأل اهلل شيئًا إال أعطاه إياه، وإنه دعا اهلل فجعل الـمـــاء خمرًا. 
قــال الملك ـ وكان له ابن يريد أن يســتخلفه، فمات قبل ذلك بأيام، وكان أحب الخلق 

إليه ـ فقال: إن رجاًل دعا اهلل حتى جعل الـمـاء خمرًا، ليستجابن له، حتى يحيى ابني!

فدعا عيسى فكلمه، فسأله أن يدعو اهلل فيحيي ابنه، فقال عيسى: ال تفعل، فإنه إن 
عاش كان شــرًا، فقال الملك: ال أبالي، أليس أراه؟ فال أبالي ما كان. فقال عيسى عليه 
الســالم: فــإن أحييته تتركوني أنا وأمي نذهب أينما شــئنا؟ قال الملــك: نعم. فدعا اهلل 
فعاش الغالم. فلـمـا رآه أهل مملكته قد عاش، تنادوا بالسالح، وقالوا: أكلنا هذا، حتى 

إذا دنا موته يريد أن يستخلف ابنه، فيأكلنا كما أكلنا أبوه! فاقتتلوا.

وذهب عيســى وأمه، وصحبهما يهودي، وكان مع اليهودي رغيفان ومع عيسى 
رغيف، فقال له عيسى: شاركني، فقال اليهودي: نعم، فلـمـا رأى أنه ليس مع عيسى إال 
رغيف ندم، فلـمـــا ناما جعل اليهودي يريد أن يأكل الرغيف، فلـمـــا أكل لقمة، قال له 
عيسى: ما تصنع؟ فيقول: ال شيء! فيطرحها، حتى فرغ من الرغيف كله. فلـمـا أصبحا 
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قال له عيســى: هلمَّ طعامك! فجاء برغيف، فقال عيســى: أين الرغيف اآلخر؟ قال: ما 
كان معي إال واحد. فسكت عنه عيسى.

فانطلقــوا، فمروا براعي غنم، فنادى عيســى: يا صاحب الغنم، أجزرنا شــاة من 
غنمــك، قال: نعم، أرســل صاحبك يأخذها. فأرســل عيســى اليهودي، فجاء بالشــاة 
فذبحوها، وشــووها، ثم قال لليهودي: كل وال تكســرن عظمًا، فأكال. فلـمـــا شــبعوا، 
قذف عيســى العظام في الجلد ثــم ضربها بعصاه وقال: قومي بإذن اهلل، فقامت الشــاة 
تثغو! فقال: يا صاحب الغنم، خذ شــاتك. فقال له الراعي: من أنت؟ فقال: أنا عيســى 
ابــن مريم. قال: أنت الســاحر! وفرَّ منه. قال عيســى لليهودي: بالذي أحيا هذه الشــاة 

بعدما أكلناها، كم كان معك رغيفًا؟ فحلف ما كان معه إال رغيف واحد.

فمــروا بصاحــب بقر، فنادى عيســى فقال: يا صاحــب البقر، أجزرنــا من بقرك 
هــذه عجاًل، قال: ابعث صاحبك يأخذه، قال: انطلق يــا يهودي فجئ به. فانطلق فجاء 
به. فذبحه وشــواه وصاحب البقر ينظر، فقال له عيســى: كل وال تكسرن عظمًا، فلـمـــا 
فرغــوا، قذف العظام في الجلد، ثم ضربه بعصاه، وقــال: قم بإذن اهلل. فقام وله ُخوار، 
ار! ثم فرَّ منه، قال  قال: خذ عجلك. قال: ومن أنت؟ قال: أنا عيســى قال: أنت الســحَّ
اليهودي: يا عيســى أحييته بعدما أكلناه! قال عيســى: فبالذي أحيا الشاة بعدما أكلناها، 

والعجل بعدما أكلناه، كم كان معك رغيفًا؟ فحلف باهلل ما كان معه إال رغيف واحد.

فانطلقــا، حتى نــزال قرية، فنــزل اليهودي أعالها، وعيســى في أســفلها، وأخذ 
اليهودي عصا مثل عصا عيســى، وقال: أنا اآلن أحيي الموتى! وكان ملك تلك المدينة 
مريضًا شــديد المرض، فانطلق اليهودي ُينادي: من يبتغــي طبيبًا؟ حتى أتى ملك تلك 

القرية، فأخبر بوجعه، فقال: أدخلوني عليه فأنا أبرئه، وإن رأيتموه قد مات فأنا أحييه.
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فقيــل لــه: إن وجع الملك قد أعيــى األطباء قبلك، ليس من طبيــب يداويه، وال 
ُيفــيء دواؤه شــيئًا إال أمر به فصلب. قــال: أدخلوني عليه، فإني ســأبرئه. فأدخل عليه 
فأخذ برجل الملك فضربه بعصاه حتى مات، فجعل يضربه بعصاه، وهو ميت، ويقول: 
قم بإذن اهلل! فأخذ ليصلب، فبلغ عيسى، فأقبل إليه وقد رفع على الخشبة، فقال: أرأيتم 
إن أحييت لكم صاحبكم، أتتركون لي صاحبي؟ قالوا: نعم، فأحيا اهلل الملك لعيســى، 
فقام، وأنزل اليهودي، فقال: يا عيسى أنت أعظم الناس علّي منة، واهلل ال أفارقك أبدًا.

قال عيســى فيما حدثنا به محمد بن الحســين بن موســى، قال: حدثنا أحمد بن 
ي لليهودي: أنشدك بالذي أحيا الشاة والعجل  دِّ المفضل، قال: حدثنا أســباط، عن السُّ
بعدما أكلناهما، وأحيا هذا بعدما مات، وأنزلك من الجذع بعدما رفعت عليه لتصلب، 
كم كان معك رغيفًا؟ قال: فحلف بهذا كله ما كان معه إال رغيف واحد، قال: ال بأس.

فانطلقا، حتى مرا على كنز قد حفرته السباع، والدواب، فقال اليهودي: يا عيسى، 
لمن هذا الـمـــال؟ قال عيسى: دعه، فإن له أهاًل يهلكون عليه، فجعلت نفس اليهودي 
تطلع إلى الـمـــال، ويكره أن يعصي عيسى، فانطلق مع عيسى، ومر بالـمـال أربعة نفر، 
فلـمـــا رأوه اجتمعوا عليه، فقــال: اثنان لصاحبيهما: انطلقا فابتاعا لنا طعامًا، وشــرابًا، 
ودواب نحمل عليها هذا الـمـال. فانطلق الرجالن، فابتاعا دواب وطعامًا وشرابًا، وقال 
أحدهما لصاحبه: هل لك أن نجعل لصاحبينا في طعامهما ســمًا، فإذا أكال ماتا، فكان 
الـمـــال بيني، وبينك؟ فقال اآلخــر: نعم! ففعال، وقال اآلخران: إذا مــا أتيانا بالطعام، 
فليقــم كل واحد إلى صاحبه فيقتله، فيكون الطعام والدواب بيني، وبينك، فلـمـــا جاءا 

بطعامهما قاما فقتالهما، ثم قعدا على الطعام فأكال منه، فماتا.

وأعلم ذلك عيسى، فقال لليهودي: أخرجه حتى نقتسمه، فأخرجه فقسمه عيسى 
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بين ثالثة، فقال اليهودي: يا عيســى، اتــق اهلل وال تظلمني، فإنما هو أنا وأنت! وما هذه 
الثالثة؟

قال له عيسى: هذا لي، وهذا لك، وهذا الثلث لصاحب الرغيف. قال اليهودي: 
فإن أخبرتك بصاحب الرغيف، تعطيني هذا الـمـــال؟ فقال: عيسى: نعم. قال: أنا هو. 
قال عيسى: خذ حظي وحظك، وحظ صاحب الرغيف، فهو حظك من الدنيا، واآلخرة.

فلـمـا حمله مشى به شيئًا، فخسف به، وانطلق عيسى ابن مريم، فمر بالحواريين، 
وهم يصطادون السمك، فقال: ما تصنعون؟ فقالوا: نصطاد السمك. فقال: أفال تمشون 
حتــى نصطاد الناس؟ قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا عيســى ابن مريــم. فآمنوا به، وانطلقوا 

معــه، فذلك قول اهلل عــز وجــل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ﴾ ]آل عمران: 52[)1(.

ومــع هذا التســاهل واإلغراق في إيــراد تلك التفاصيل، والســرد الذي ال طائل 
ي ممــن تجاوز إلــى رواية بعــض القصص،  ــدِّ تحتــه، وال حاجــة للنــاس به، كان السُّ

والحكايات المنكرة: 

فمن هــذا: ما جاء عنــه عند قولــه ســبحانه: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ﴾ ]ص: 21[ قال: كان داود قد قســم الدهر ثالثة أيام: يوم يقضي فيه بين الناس، 
ويوم يخلو فيه لعبادة ربه، ويوم يخلو فيه لنســائه، وكان له تســع وتســعون امرأة، وكان 

ينظر: »تفسير الطبري« )444/6( 7122.   )1(
ولمزيد من األمثلة الدالة على حبه الســرد والتفصيل في قصــه وتحديثه تراجع اآلثار التالية في   
الطبــري«: 895، 937، 991، 1142، 1174، 1646، 1686، 1696، 5602،  »تفســير 
 ،)147/23(  ،19013  ،15525  ،11694  ،11656  ،6904  ،5744  ،5638  ،5635

.)158/23(
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فيما يقرأ من الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبراهيم، وإســحاق، ويعقوب، فلـمـــا وجد 
ذلك فيما يقرأ من الكتب قال: يا رب إن الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي، 
فأعطنــي مثل ما أعطيتهم، وافعل بي مثل ما فعلت بهم، قال: فأوحى اهلل إليه: إن آباءك 
ابتلوا بباليا لم تبتل بها: ابتلي إبراهيم بذبح ابنه، وابتلي إســحاق بذهاب بصره، وابتلي 

يعقوب بحزنه على يوسف، وإنك لم تبتل من ذلك بشيء.

قــال: يــا رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم به، وأعطني مثل مــا أعطيتهم، قال: فأوحى 
إليه: إنك مبتلى فاحترس، قال: فمكث بعد ذلك ما شاء اهلل أن يمكث؛ إذ جاءه الشيطان 
قــد تمثل في صورة حمامة من ذهب، حتى وقع عند رجليه، وهو قائم يصلي، فمد يده 
ليأخــذه، فتنحى فتبعه، فتباعد حتى وقع في كوة، فذهب ليأخذه، فطار من الكوة، فنظر 
أيــن يقــع، فيبعث في أثره، قال: فأبصر امرأة تغتســل على ســطح لها، فــرأى امرأة من 
أجمل الناس خلقًا، فحانت منها التفاتة، فأبصرته، فألقت شــعرها، فاســتترت به، قال: 
فزاده ذلك فيها رغبة، قال: فسأل عنها، فأخبر أن لها زوجًا، وأن زوجها غائب بمسلحة 
كــذا وكذا، قال: فبعث إلى صاحب المســلحة أن يبعث أهريا إلى عدو كذا وكذا، قال: 
فبعثــه، ففتح له، قال: وكتب إليــه بذلك، قال: فكتب إليه أيضــًا: أن ابعثه إلى عدو كذا 
وكذا، أشــد منهم بأســًا، قال: فبعثه ففتح لــه أيضًا. قال: فكتب إلــى داود بذلك، قال: 

فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا، فبعثه فُقتل المرة الثالثة، قال: وتزوج امرأته.

قال: فلـمـــا دخلــت عليه، قال: لم تلبث عنده إال يســيرًا، حتــى بعث اهلل ملكين 
فــي صورة إنســيين، فطلبا أن يدخال عليه، فوجداه في يــوم عبادته، فمنعهما الحرس أن 
يدخال، فتســوروا عليه المحراب، قال: فلـمـــا شــعر وهو يصلي، إذ هــو بهما بين يديه 

جالســين، قال: ففــزع منهما فقــاال: ﴿ۆئ ۈئ﴾ إنما نحــن ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک﴾ يقول: ال تخف ﴿گ گ گ گ﴾: إلى عدل القضاء.
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َتكما، قال: فقال أحدهما: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ا عليَّ قصَّ قال: فقال: قصَّ
ں ں ڻ﴾ فهــو يريد أن يأخذ نعجتــي، فيكمل بها نعاجه مئة، قال فقال لآلخر: ما 
تقول؟ فقال: إن لي تسعًا وتسعين نعجة، وألخي هذا نعجة واحدة، فأنا أريد أن آخذها 
منه، فأكمل بها نعاجي مئة، قال: وهو كاره؟ قال: وهو كاره، قال: وهو كاره؟ قال: إذن 
ال ندعــك وذاك، قــال: ما أنت على ذلك بقــادر، قال: فإن ذهبت تــروم ذلك، أو تريد 

ر أسباط: طرف األنف، وأصل األنف، والجبهة. ضربنا منك هذا، وهذا، وهذا، وفسَّ

قال: يا داود أنت أحقُّ أن ُيضرب مثل هذا، وهذا، وهذا حيث لك تسع وتسعون 
نعجــة امــرأة، ولم يكن ألهريا إال امــرأة واحدة، فلم تزل به تعرضــه للقتل حتى قتلته، 
وتزوجــت امرأته قال: فنظر فلم ير شــيئًا، فعرف ما قد وقع فيه، ومــا قد ابتلي به. قال: 
فخر ساجدًا. قال: فبكى. قال: مكث يبكي ساجدًا أربعين يومًا ال يرفع رأسه إال لحاجة 

منها، ثم يقع ساجدًا يبكي، ثم يدعو حتى نبت العشب من دموع عينيه.

قـال: فأوحـى اهلل إليـه بعـد أربعيـن يومًا: يـا داود، ارفع رأسـك فقد غفـرت لك، 
فقـال: يـا رب كيـف أعلم أنـك قد غفرت لي، وأنـت حكم عدل ال تحيـف في القضاء، 
إذا جـاءك أهريـا يـوم القيامـة آخـذًا رأسـه بيمينـه، أو بشـماله، تشـخب أوداجـه دمـًا قبل 
عرشـك يقـول: يـا رب! سـل هـذا فيـم قتلني؟ قـال: فأوحـى إليـه: إذا كان ذلـك دعوت 
أهريـا فأسـتوهبك منـه، فيهبـك لي، فأثيبـه بذلك الجنة، قـال: رب اآلن علمـت أنك قد 
غفـرت لـي، قـال: فمـا اسـتطاع أن يمـأل عينيـه مـن السـماء حيـاء مـن ربـه، حتـى قبـض 

صلـى اهلل عليه وسـلم)1(.

»تفسير الطبري« )147/23(.   )1(
ولمزيــد مــن األمثلة تراجع اآلثــار التالية فــي »تفســير الطبــري« 1686، 15525، 19013،   

)158/23(، وغيرها.
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والسدي قد سلك طريقًة مغايرة لطريقة غيره من مشاهير مفسري التابعين، فكان 
كثيــرًا ما يورد اآليات القرآنية في ثنايا حديثه وروايتــه، وكأنه بذلك يرد على المنكرين 
لصنيعه في إكثاره، وكأنه يشــعر بشيء من عدم الرضا من معاصريه، فكان يذكر اآليات 
القرآنيــة في تضاعيف تلك الروايــات لدعم موقفه، والرد علــى مخالفيه، واالحتجاج 

بتلك اإلطالة والتفصيل.

ومن أمثلة ذلك: 

مــا جاء عنه عند تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ې ې ې ىى﴾ ]البقرة: 57[ 
قال السدي: لـمـا تاب اهلل على قوم موسى، وأحيا السبعين الذين اختارهم موسى بعدما 
أماتهم، أمرهم اهلل بالســير إلى أريحا، فســاروا، حتى إذا كانوا قريبًا منهم، بعث موسى 
اثني عشــر نقيبًا، فــكان من أمرهم، وأمــر الجبارين، وأمر قوم موســى، ما قد قص اهلل 
في كتابه، فقال قوم موسى لموسى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ 

]الـمـائدة: 24[، فغضب موسى، فدعا عليهم فقال: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الـمـــائدة: 25[، فكانت عجلة من موســى عجلها، فقال اهلل 
فلـمـــا   ،]26 ]الـمـــائدة:  چچ﴾  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالــى: 
ضــرب عليهــم التيه، ندم موســى، وأتاه قومــه الذين كانوا معــه يطيعونه فقالــوا له: ما 
صنعت بنا يا موسى؟ فلـمـــا ندم أوحى اهلل إليه: أن ال تأس على القوم الفاسقين؛ أي: 

ال تحزن على القوم، الذين سميتهم فاسقين، فلم يحزن.

فقالوا: يا موسى! كيف لنا بماء هاهنا؟ أين الطعام؟ فأنزل اهلل عليهم المن فكان 
يســقط على شــجر الترنجبين، والســلوى وهو طير يشبه الســمان، فكان يأتي أحدهم، 
فينظر إلى الطير، إن كان ســمينًا ذبحه وإال أرســله، فإذا ســمن أتاه. فقالوا: هذا الطعام 
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فأين الشــراب؟ فأمر موســى فضــرب بعصاه الحجــر، فانفجرت منه اثنتا عشــرة عينًا، 
فشرب كل سبط من عين.

فقالــوا: هذا الطعام، والشــراب؟ فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمــام، فقالوا: هذا 
الظــل، فأيــن اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطــول الصبيان، وال يتخرق لهم 
ثوب، فذلــك قولــه: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ىى﴾ ]البقرة: 57[، 

وقوله: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک﴾ ]البقرة: 60[)1(.

ي هذا التســاهل، واإلكثار في األخذ  ــدِّ وخالصة القول: إن مما يؤخذ على السُّ
والرواية عن بني إسرائيل.

8 ـ توسعه في القول بالنسخ: 

ي عن أصحابه الكوفيين، فتساهل في القول بالنسخ، وادعى نسخ كثير  دِّ نأى السُّ
من اآليات)2(.

ولم يرتض بعض األئمة هذا الصنيع فرده عليه.

ي رأى من  ــدِّ يقول ابن الجوزي: ومن نظر في كتاب »الناســخ والمنســوخ« للسُّ
التخليط العجائب)3(، إلى أن يقول: وإني أعرضت عن ذكر آيات ادعى عليها النسخ من 

»تفســير الطبري« )97/2( 991. ولمزيد من األمثلة تنظــر اآلثار: 937، 955، 956، 958،    )1(
991، 1142، 1174، 5637، 6904، 7001، 7107، 7132، وغيرها.

من أمثلة هذا يراجع »تفســير الطبري« اآلثار ذوات األرقام: 1800، 2204، 2260، 4068،    )2(
 ،14032 ،14029 ،13397 ،11995 ،10974 ،8827 ،7559 ،5819 ،5580 ،4176

.)40/26( ،16488 ،16337 ،16281 ،15673 ،15544 ،14267
»نواسخ القرآن« البن الجوزي )ص: 76(.   )3(
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حكاية ال تحصل إال تضييع الزمان أفحش تضييع، كقول السدي: ﴿ڦ ڦ ڄڄ﴾ 
]النساء: 2[ نسخها ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾ ]النساء: 5[.

وقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]النساء: 38[ نسخها ﴿ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ﴾ ]التوبة: 53[.

وقوله: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]الـمـــائدة: 106[ نســخها ﴿ک 
ک گ گ﴾ ]الـمـائدة: 106[.

وقوله: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ﴾ ]األنعام: 62[ نسخها: ﴿ىئ يئ جب حب خب 
مب﴾ ]محمد: 11[.

وقولــه: ﴿ائ ائ ەئەئ﴾ ]العنكبــوت: 45[ نســخها ﴿ى ائ﴾ ]البقــرة: 
.]152

ثم قال: ال أدري أي األخالط الغالبة حملته على هذا التخليط، فلـمـــا كان مثل 
يت)1( عنه غيرًة على الزمان أن يضيــع، وإن كنت قد ذكرت مما  هــذا ظاهر الفســاد، ورَّ

يقاربه طرفًا؛ ألنبه بمذكوره على ُمغَفله)2(.

9 ـ عنايته بعلم القراءات: 

ي المتأخرين من الكوفيين في علم القــراءات حتى عّد من المقدمين  ــدِّ فاق السُّ
في هذا الشــأن في زمانه، فعن أبي بكر بن أبــي داود قال: ليس أحد بعد الصحابة أعلم 

وّرى الشيَء توريًة: أخفاه، وعن كذا، أي: أراده، وأظهر غيره. ينظر: »القاموس المحيط« )ص:    )1(
.)1730

»نواسخ القرآن« )ص: 77(.   )2(
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بالقرآن من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير، ثم السدي، ثم سفيان الثوري)1(.

والذي روي عنه من القراءات في تفسيره قليل.

وكان رحمــه اهلل يســتعين بالقــراءة؛ ليوضح بهــا معنى قراءة أخــرى، فعند قوله 
ســبحانه: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]التوبــة: 90[ قــال: من قرأها خفيفة 

هم بنو مقرن، ومن قرأها بالتشديد؛ أي: الذين اعتذروا بشيء ليس لهم عذر بحق)2(.

10 ـ تأخر وفاته: 

َة  ي في الكوفة خصوصًا قلَّ ــدِّ وأحســب أن مما ســاعد على انتشــار تفســير السُّ
المتعرضين فيها للتفسير، وندرَة المكثرين فيه، مع ما صاحب هذا من تأخر وفاته، فقد 

اتفقت كلمة كثير من األئمة على أنه توفي سنة سبع وعشرين ومئة)3(.

* * *

»تهذيــب األســماء واللغــات« )251/2(، و»تاريخ الخميــس« )313/2(، و»غايــة النهاية«    )1(
)285/1(، وعنــد ابــن حجــر في »التهذيــب« بلفظ: ليــس أحد بعــد الصحابة أعلــم بالقراءة 

.)285/3(
أورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن أبي حاتم )261/4(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )323/6(، و»طبقات خليفة« )ص: 163(، و»تاريخ خليفة« )ص: 378(،    )3(
و»الجمــع بين رجــال الصحيحيــن« )28/1(، و»طبقــات المحدثين بأصبهــان« )335/1(، 
و»طبقــات   ،)294/1( الجنــان«  و»مــرآة   ،)110/2( و»اللبــاب«   ،)21/5( و»الثقــات« 

المفسرين« للداودي )109/1(.



(9(

عامر الشعبي
)19 ـ 104 هـ(

هــو عامر بن شــراحيل بن عبد بــن ذي كبــار)1(، أبو عمــرو)2(، الهمداني)3( ثم 
الشعبي)4(.

ولد في أواســط خالفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه)5(، وكانت أمه من ســبي 
َجُلْوالَء)6(.

»العلل« ألحمد )522/2( 3444، )468/3( 5977، و»السير« )294/4(.   )1(
»الكنى« للدوالبي )43/2(، و»الكنى« لمسلم )ق 75(، و»المعارف« )ص: 199(، و»الجمع    )2(

بين رجال الصحيحين« )377/1(.
»رجال صحيح البخاري« )556/2(، و»رجال صحيح مسلم« )84/2(.   )3(

األنســاب )341/7(، و»اللبــاب فــي تهذيــب األنســاب« )198/2(، و»طبقات ابن ســعد«    )4(
)246/6(، و»المعارف« )ص: 199(.

»تهذيــب الكمــال« )28/14(، و»رجال صحيح مســلم« )84/2(، و»المنتظــم« )93/7(،    )5(
و»طبقات الحفاظ« )ص: 33(.

»طبقــات خليفة« )ص: 157(، و»التاريخ الكبيــر« )450/6(، و»تاريخ بغداد« )227/12(،    )6(
و»األنساب« )342/7(، و»وفيات األعيان« )15/3(.

وجلــوالء: قريــة بناحية فــارس، كانت بها الوقعة المشــهورة علــى الفرس، والتــي انتصر فيها   
المسلمون ســنة )16هـ(، قتل من الفرس فيها مئة ألف فجلِّلت بالقتلى، فسميت جلوالء لـمـــا 

جللها من قتالهم. ينظر: »معجم البلدان« )156/2(، و»معجم ما استعجم« )390/1(.
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وعده غير واحد من األئمة في الطبقة الثانية، من تابعي مدرسة الكوفة)1(.

أدرك خمس مئة من الصحابة)2(، وروى عن خمســين ومئة منهم)3(، وســمع من 
ثمانية وأربعين صحابيًا)4(.

وكان لهــذا اإلدراك وكثــرة الســماع األثر البالغ فــي تميز الشــعبي بمنهج أثري 
روائي، حتــى صار من أكثر العراقيين تتبعًا، واقتداًء، وإفتاًء باألثر، بل صار من أبعدهم 

عن الرأي والقياس)5(.

* أسباب قلة المروي عنه: 

المدرسة الكوفية التي عاش فيها الشعبي من المدارس التي تورعت عن الخوض 
في التفســير، وعظمت القول فيه فقلَّ نتاجها، واشتغلت بعلوم أخرى غيره، وكان عامر 

ممن تورع في هذا، فكان من المقلين بين مشاهير المفسرين من التابعين)6(.

ومن خالل النظر في أخباره، وتتبع آثاره يظهر أن ثمة أسبابًا كانت وراء ذلك من 
أهمها ما يلي: 

»طبقات ابن سعد« )246/6(، و»تاريخ دمشق« )687/8(.   )1(
»التاريــخ الكبير« )451/6(، و»الحلية« )323/4(، و»الثقات« )186/5(، و»تهذيب تاريخ    )2(

دمشق« )142/7(، و»مرآة الجنان« )245/1(.
»الثقات« )186/5(، و»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 102(، و»األنساب« )341/7(.   )3(

»تاريخ الثقات« للعجلي )243(، و»السير« )301/4(، و»تهذيب تاريخ دمشق« )142/7(.   )4(
يأتي مزيد بسط لهذه المسألة إن شاء اهلل.   )5(

هــو من أقلهم عددًا في المروي عنه بيــن المكيين، والبصريين، والكوفيين، فقد بلغ مجموع ما    )6(
روي عنه في »تفسير الطبري« )461( قوالً.
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1 ـ شدة ورعه، وكراهيته اإلكثار من التحديث، والفتيا: 

فقد بلغ الشــعبي رحمه اهلل الغاية في االحتياط، والورع، وكان من أكثر التابعين 
ورعًا في هذا الباب، مع تقدمه في العلم.

وعنــد النظر والمراجعة والتأمل لـمـــا ورد عنه من أقوال في ســائر فروع العلوم 
الشــرعية نجد أن هذا االحتياط والورع كان ســمة بارزة من ســماته، بل كان رحمه اهلل 

ينكر على غيره من األئمة إكثارهم من التحديث، والفتيا.

فعــن توبــة العنبري)1( قال: قــال لي الشــعبي: أرأيت حديث الحســن عن النبي 
صلــى اهلل عليه وســلم؟)2(، وقاعدت ابن عمر قريبًا من ســنتين، أو ســنة ونصف، فلم 
، وأن  أســمعه يحدث عن النبــي صلى اهلل عليه وســلم غير هذا، وذكر حديــث الضبِّ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: »ُكُلوا، وَأطِعُموا، فإنَّه حالٌل«)3(.

وعــن داود بن أبي هند عن الشــعبي قال: لو لقيت هذا يعني الحســن لنهيته عن 

توبة العنبري: البصري أبو المورع، ثقة من الرابعة. ينظر: »التقريب« )ص: 131(، و»الخالصة«    )1(
)ص: 55(.

قال ابن حجر في تعليقه على قول الشعبي: )أرأيت حديث الحسن(: كان الشعبي ينكر على من    )2(
يرســل األحاديث عن رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب 

اإلكثار من التحديث عنه، وإال كان يكتفي بما سمعه موصوالً. ينظر: »الفتح« )243/13(.
وقال الكرماني: مراد الشــعبي أن الحســن مع كونه تابعيًا كان يكثر الحديث عن النبي صلى اهلل   
عليه وسلم، وابن عمر مع كونه صحابيا يحتاط، ويقل مهما أمكن. ينظر: »الفتح« )243/13(.
الحديــث أخرجــه البخاري فــي »صحيحه«، كتــاب أخبار اآلحــاد، باب خبر المــرأة الواحدة    )3(
)137/8(، ومســلم في »صحيحه«، كتاب الصيد، بــاب إباحة الضب )1543/3(، والدارمي 

في »سننه« )84/1(.
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قوله: )قال رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(، صحبُت ابَن عمر ستة أشهر، فلم أسمعه 
يقول: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( إال في حديث واحد)1(.

ولـمـا سئل عن قتادة، لم يرض عنه بسبب كثرة تحديثه، وقال: حاطُب ليٍل)2(.

وكان يقــول: كره الصالحون األولــون اإلكثار من الحديث، ولو اســتقبلت من 
أمري ما استدبرت، ما حدثت إال بما أجمع عليه أهل الحديث)3(.

ولعله يضــاف إلى ذلك: خوفه من الخطأ في حديث رســول اهلل صلى اهلل عليه 
وســلم، فعن عاصم العدوي قال: سألت الشعبي عن حديث فحدثنيه، فقلت: إنه يرفع 
إلــى النبي صلى اهلل عليه وســلم، فقــال: ال، على من دون النبي صلى اهلل عليه وســلم 
أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقص، كان على من دون النبي صلى اهلل عليه وسلم)4(.

وكان من طبع الشعبي االنبساط في الحديث مع تالميذه، وأصحابه، فإذا جاءت 
المســألة والفتيا انقبض، على عكس إبراهيم النخعي الــذي يكون منقبضًا، فإذا وقعت 

الفتوى انبسط)5(.

يقول ابن عون: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقاه، وكان إبراهيم يقول، ويقول)6(.

وذكر الشــعبي وإبراهيــم عند ابن عون، فقال: كان إبراهيم يســكت، فإذا جاءت 

»العلل« ألحمد )198/2( 1999، )367/3( 5614.   )1(
»المعرفة« )277/2(، و»السير« )272/5(.   )2(

»التذكرة« )83/1(.   )3(
»سنن الدارمي« )82/1(.   )4(

»تاريخ دمشق« )699/8(، و»مختصر تاريخ دمشق« )254/11(.   )5(

»تاريخ دمشق« )699/8(، و»مختصر تاريخ دمشق« )254/11(.   )6(
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الفتيا انبرى لها، وكان الشــعبي يتحدث، ويذكر الشــعر، وغير ذلــك، فإذا جاءت الفتيا 
أمسك)1(.

وكان الشــعبي يكره كثرة الســؤال، ويقول: لــو أن هؤالء كانوا علــى عهد النبي 
صلى اهلل عليه وسلم لنزلت عامة القرآن: يسألونك يسألونك)2(.

وعن داود بن أبي هند قال: سألت الشعبي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: 
على الخبير وقعت، كان إذا سئل الرجل، قال لصاحبه: أفتِهم، فال يزال حتى يرجع إلى 

األول)3(.

وكان رحمه اهلل كثيرًا ما يقول: ال أدري)4(.

ولـمـــا قيــل له: أما تســتحي مــن كثرة ما تســأل، فتقــول: ال أدري؟ قــال: أكثر 
مالئكة اهلل المقربين لم يستحيوا حيث سئلوا عما ال يعلمون أن قالوا: ال علم لنا إال ما 

علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم)5(.

اُء ذاُت َوَبٍر)6(، ال تنقاد، وال تنساق، لو  وكان إذا ســئل عن مسألة شــديدة قال: َزبَّ
سئل عنها أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم لعضلت بهم)7(.

»تاريخ دمشق« )697/8(.   )1(
»سنن الدارمي« )66/1(.   )2(
»سنن الدارمي« )53/1(.   )3(

»ســنن الدارمي« )52/1، 63(، و»طبقــات ابن ســعد« )250/6(، و»المعرفة« )603/2(،    )4(
و»التذكرة« )85/1(، و»تاريخ دمشق« )698/8(.

»أخبــار القضــاة« )423/2(، و»المزهر« )315/2(، و»تذكرة النحاة« ألبي حيان األندلســي    )5(
)699(، و»تاريخ دمشق« )699/8(.

قال ابن شبرمة راوي الخبر: مسألة شاقة وصعبة.   )6(
»الحلية« )319/4(، و»المعرفة« )593/2(، »تاريخ دمشق« )700/8(.   )7(
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وأحســب أن المــروي عنه ســيكون كثيــرًا لوال غلبة هــذا الجانب على نفســه، 
ومنهجــه، مما جعله يؤثر جانب اإلقــالل في الرواية بعامة، وفي التفســير بخاصة، مع 
أنــه من المقدمين بين التابعين في معرفة غريب اللغة وشــعرها، ومن أفصحهم لســانًا، 
وأكثرهم حفظًا، بل إنه ما من آية إال وسمع فيها شيئًا من التفسير، ومع هذا فقد أحجم، 

وتحرج عن نقل مسموعه وروايته، فضاًل عن الدراية واالجتهاد.

يقول عن نفسه: واهلل ما من آية إال قد سألت عنها، ولكنها الرواية عن اهلل)1(.

وكان مــن شــدة ورعه أنــه كان كثيرًا ما يقول: يــا ليتني أنفلت مــن علمي كفافًا، 
ال عليَّ وال لي)2(.

2 ـ كراهيته للرأي والقياس، وإقاله في باب النظر واالجتهاد: 

إضافة إلى ما ذكر ســابقًا من إقالله في الرواية، وشــدة ورعــه فيها فإنه كان أكثر 
تحرجًا في جانب الدراية، وكان شديد الكراهية للرأي، والقياس.

الظاهــر أن الشــعبي قد اســتغنى بمحفوظــه، وما عنــده من اآلثار والســنن عن 
كثرة النظر، واالســتنباط، واالجتهاد، ومما ســاعده على ذلك إدراكــه لخمس مئة من 
أصحاب النبي صلى اهلل عليه وســلم، وروايته عن خمســين ومئة منهم، وســماعه من 

ثمانية وأربعين صحابيًا.

»تفســير الطبري« )87/1( 102، و»مجموع الفتاوى« )374/13(، و»المعرفة« )603/2(،    )1(
و»تاريخ دمشق« )698/8(، و»تفسير ابن كثير« )17/1(.

أبــي زرعــة« )660/1(، و»المنتظــم« )93/7(،  »المعرفــة« )592/2، 602(، و»تاريــخ    )2(
و»تهذيب تاريخ دمشق« )143/7(.
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هذا مع ما كان عنده من قدرة فائقة، وحافظة نادرة، فعن ابن شبرمة قال: سمعت 
الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، وال استعدت حديثًا من إنسان)1(.

وعن عبد الملك بن عمير قال: مّر ابن عمر على الشعبي وهو يحدث بالمغازي، 
فقال: لقد شهدت القوم فلهو أحفظ لها، وأعلم بها)2(.

ومع أنه عاش في مدرسة الكوفة، وكان الغالب على منهجها التساهل في الرأي 
والقياس، إال أنه كان من أشد العراقيين كراهية لذلك)3(.

فعن مالك بن مغول، قال: قال لي الشــعبي: ما حدثوك عن أصحاب رسول اهلل 
.)4( صلى اهلل عليه وسلم فخذ به، وما حدثوك برأيهم فألقه في الُحشِّ

وعن محمد بن ُجَحادَة: أن عامرًا الشــعبيَّ ســئل عن شــيء، فلــم يكن عنده فيه 
شيء، فقيل له: قل برأيك، قال: وما تصنع برأيي؟ ُبل على رأيي)5(.

ولـمـــا جاءه رجل، فســأله عن شــيء فقال: كان ابن مســعود يقول: كذا أو كذا، 
قال: أخبرني أنت برأيك، فقال: أال تعجبون من هذا، أخبرته عن ابن مسعود، ويسألني 

»سنن الدارمي« )125/1(، و»العلم« ألبي خيثمة )ص: 116(، و»تاريخ بغداد« )229/12(،    )1(
و»الحث على الحفظ وذكر كبار الحفاظ« )ص: 96(، و»طبقات علـمـاء الحديث« )155/1(.
الكمــال« )34/14(، و»التعديــل والتجريــح« )993/3(، و»وفيــات األعيــان«  »تهذيــب    )2(

)12/3(، و»التذكرة« )82/1(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 33(.
»تأويل مختلف الحديث« )ص: 74(.   )3(

»العلــل« ألحمد )283/1( 454، و»ســنن الدارمــي« )67/1(، و»تأويل مختلف الحديث«    )4(
)ص: 75(، و»المعرفة والتاريخ« )592/2(، و»جامع بيان العلم وفضله« )40/1(.

»طبقات ابن ســعد« )250/6(، و»شــرف أصحاب الحديث« )ص: 74(، و»تاريخ دمشــق«    )5(
.)701/8(
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عــن رأيــي؟! وديني عندي آثر من ذلك، واهلل ألن أتغنــى أغنية أحب إليَّ من أن أخبرك 
برأيي)1(.

وكان يقول: ثالث ال أقول فيهن حتى أموت: القرآن، والروح، والرأي)2(.

وكان ينكر على أصحاب الرأي ويقول: إنما هلكتم أنكم تركتم اآلثار، وأخذتم 
المقاييس)3(.

وعن مجاهد، عن الشعبي قال: لعن اهلل أرأيت)4(.

ُمنَّ الحالل، ولُتِحلُّنَّ الحرام)5(. وعنه قال: واهلل لئن أخذتم بالمقاييس لُتحرِّ

وكان يســتدل علــى بطالن القياس بمثل قولــه ألبي بكر الهذلــي: أرأيتم لو قتل 
األحنــف، وقتــل معه صغير، أكانت ديتهما ســواء؟ أم يفضل األحنــف لعقله وحلمه؟ 

قلت: بل سواء، قال: فليس القياس بشيء)6(.

وعن صالح بن مســلم، قال: لقيت الشــعبي فمشــيت معه، حتــى حاذينا أبواب 
ــَض إليَّ هؤالء هذا المســجد، حتى لهو  المســجد، فنظــر إليه، فقــال:  اهلل يعلم لقد َبغَّ
أبغــض لــي من ُكنَاســة داري، فقلت: من يا أبا عمــرو، قال: هــؤالء الرائيون أصحاب 

الرأي)7(.

»سنن الدارمي« )47/1(.   )1(
»تفسير الطبري« )87/1( 103.   )2(

»الحلية« )320/4(.   )3(
»الحلية« )320/4(، و»تاريخ ابن معين« )286/2(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 104هـ/130(.   )4(

»سنن الدارمي« )65/1(، و»تأويل مختلف الحديث« )ص: 75(.   )5(
»الحلية« )320/4(، و»التذكرة« )84/1(.   )6(

»تاريخ دمشق« )697/8(.   )7(
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بل إنه رحمه اهلل لـمـا تولى القضاء، كان يقول: ما قضيت لي رأيًا)1(.

3 ـ ورعه في التفسير: 

وإذا كانت تلك حاله في الفتيا والفقه وكراهيته للرأي والقياس، فكيف ســتكون 
حاله في التفسير؟!

لقــد كان رحمه ـ اهلل شــديد الــورع والتوقي للتفســير، وكان ينكــر على كل من 
يتعرض لتفسير القرآن برأيه، أو يكثر من الرواية فيه، وكان يقول: إن الذي يفسر القرآن 

برأيه إنما يرويه عن ربه)2(.

ويقول: من كذب على القرآن، فقد كذب على اهلل)3(.

ي وأبي صالح؛ ألنه كان يراهما مقصرين في  دِّ وكان ينكر أشــد اإلنكار على السُّ
النظر)4(، وأنهما أكثرا من التفســير، فعن صالح بن مســلم قال: مررت مع الشعبي على 
الســدي، وحوله شباب يفســر لهم القرآن، فقام عليه الشــعبي، فقال: ويحك! لو كنت 

نشواَن يضرب على استك بالطبل كان خيرًا لك مما أنت فيه)5(.

وعن عبد اهلل بن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت الشعبي وقيل له: إن إسماعيل 
قد أعطي حظًا من علم القرآن، قال: إن إسماعيل قد أعطي حظًا من جهل القرآن)6(.

»الشرح واإلبانة« )ص: 127(.   )1(
»الحلية« )312/4(.   )2(
»الحلية« )321/4(.   )3(

»تفسير القرطبي« )28/1(، و»الوجيز في فضائل الكتاب العزيز« )ص: 127(.   )4(
»تهذيب الكمال« )136/3(، و»الكامل في الضعفاء« )274/1(.   )5(

»تهذيــب الكمــال« )136/3(، و»الضعفــاء الكبيــر« )87/1(، و»الكامــل فــي الضعفــاء«    )6(
.)274/1(
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ــر القرآن، وأنت ال تقرأ  وكان يمر بأبي صالح فيأخذ بأذنه فيعركها، ويقول: تفسِّ
القرآن)1(.

4 ـ اشتغاله باآلثار والسنن واألحكام الفقهية: 

فقد كان جل همه رحمه اهلل تتبع الروايات، والســنن، واآلثار ومعرفتها، فصرف 
غايــة جهده وعلمه في تمحيص الروايات، ونقدها، ثم رواية ما خلص منها، وتميز في 

هذا بين أقرانه، ومعاصريه في الكوفة، وفي سائر األمصار.

فعن عاصم بن ســليمان قال: ما رأيت أحدًا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة، 
والحجاز، واآلفاق من الشعبي)2(.

وقال مكحول الشامي: ما رأيت أحدًا أعلم بسنة ماضية من الشعبي)3(.

ويقول ابن عوف: إن كنا نتذاكر الشــيء ما نرى أن فيه أثرًا، فيحدثنا الشــعبي فيه 
بحديث)4(.

وعن ابن شــبرمة قال: قال الشــعبي: ما جالســت أحدًا منذ عشرين سنة فحدث 
بحديث، إال أنا أعلم به منه)5(.

»تفسير الطبري« )91/1( 112، و»تاريخ ابن معين« )287/2(، و»المعرفة« )285/2(.   )1(
وأبو صالح هو باذام مولى أم هانئ بنت أبي طالب. ينظر: »تاريخ أســماء الثقات« البن شــاهين   

)ص: 47(، و»تاريخ الثقات« للعجلي )ص: 77(.
»تاريخ دمشق« )696/8(، و»السير« )302/45(، و»التذكرة« )85/1(.   )2(

»أخبــار القضــاة« )427/2(، و»طبقــات ابــن ســعد« )254/6(، و»البدايــة« )258/9(،    )3(
و»األنساب« )342/7(.

»أخبار القضاة« )422/2(.   )4(
= ،)93/7( و»المنتظــم«   ،)661/1( زرعــة«  أبــي  و»تاريــخ   ،)372/3( »المعرفــة«    )5( 
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ولذا يقول حماد بن زيد: لم يكن بالكوفة رجل أحســن اتباعًا، وال أحسن اقتداًء 
من الشعبي، وذلك لكثرة ما سمع)1(.

وكان من المفارقات بينه وبين أشهر معاصريه في مدرسة الكوفة: أن الشعبي عدَّ 
صاحب آثار، وعدَّ إبراهيم النخعي صاحب قياس)2(.

ومع ميلــه لألثر، وانصرافه إلى رواية الســنن، واآلثار، والمغازي، والســير فقد 
عنــي بالفقه، واشــتغل بــه، ويتضح ذلك االهتمــام الفقهي في عنايته بآيــات األحكام، 

واإلكثار من التطرق إليها)3(.

وقد عده غير واحد من األئمة من أفقه التابعين: 

، ال ابن المســيب، وال  فعــن أبي ِمجَلــز قال: مــا رأيُت أحــدًا أفقَه من الشــعبيِّ
طاووس، وال عطاء، وال الحسن، وال ابن سيرين، فقد رأيتهم كلهم)4(.

ه ابن عيينة من أفقه أهل زمانه)5(. وعدَّ

= و»التعديل والتجريح« )993/3(.
»تهذيب تاريخ دمشق« )139/7(.   )1(

»ســنن الدارمي« )47/1(، و»الحلية« )320/4(، و»أخبــار القضاة« )428/2(، و»التذكرة«    )2(
.)82/1(

بلغت نســبة ما روي عنه من تأويل آي األحكام )0.23( من مجموع تفســيره، وهو بهذا يأتي    )3(
فــي المرتبــة الرابعة بعد كل من: النخعي الذي بلغت نســبة المروي عنــه )0.38( من مجموع 
تفســيره، وابن المســيب حيث بلغ ما نسبته )0.34( من مجموع تفســيره، وعطاء حيث بلغ ما 

نسبته )0.33( من مجموع تفسيره.
»طبقات علـمـــاء الحديث« )156/1(، و»تاريخ بغداد« )230/12(، والتعديل )993/3(،    )4(

و»التذكرة« )81/1(.
»التاريــخ الكبيــر« )451/6(، و»أخبــار القضــاة« )421/2(، و»تهذيــب تاريــخ دمشــق« =   )5( 
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وكان ابن ســيرين يأمــر أصحابه بمالزمة الشــعبي، ويقــول: لقد رأيته ُيســتفَتى 
والصحابة متوافرون)1(.

وصدر كثير من أهل التراجم والسير ترجمته بقولهم: كان إمامًا حافظًا فقيهًا)2(.

) ـ قلة الرواة عنه: 

كان من األسباب المؤدية إلى قلة الـمـأثور عن هذا اإلمام قلة الرواة عنه، وضآلة 
عــدد الناقليــن لعلمه من أصحابه، علــى عكس ما كان األمر عليه عند أشــهر معاصريه 
كالنََّخعي مثاًل، فقد عني أصحابه برواية ونقل آثاره وأخباره، وقد كان هذا من الفوارق 
الجلية بينهما، وكان الشعبي يشير إلى ذلك، فيقول لـمـا مات إبراهيم، وجلس حماد بن 

أبي سليمان يبث علمه قال: إبراهيُم ميتًا أفقُه منه حيًا)3(.

ونجد شــاهد ما قــال عند النظر في المنقول من تفســيرهما حيث اهتم أصحاب 
إبراهيم بنشر تفسيره وعلمه، أكثر من اهتمام المالزمين للشعبي)4(.

= )142/7(، و»شذرات الذهب« )128/1(.
 ،)229/12( بغــداد«  و»تاريــخ   ،)556/2( و»اإلرشــاد«   ،)421/2( القضــاة«  »أخبــار    )1(

و»التعديل« )993/3(.
»التذكرة« )79/1(، و»طبقات علـمـاء الحديث« )155/1(، و»البداية« )258/9(، »النجوم    )2(

الزاهرة« )253/1(.
»العلل« ألحمد )206/3(، 4884، و»المعرفة« )608/2(، و»طبقات ابن سعد« )284/6(.   )3(
عنــد النظــر والمقارنة بين الشــعبي، والنخعي في هذا نجد أن الشــعبي كان مــن أبرز أصحابه    )4(

الناقلين لتفسيره اثنان: 
األول: داود بن أبي هند، روى ما نسبته )0.23( من مجموع تفسيره.  

والثاني: مغيرة بن مقســم، روى ما نســبته )0.11( من مجموع تفسيره، وغيرهم من التالميذ =   
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6 ـ ما تعرض له من الفتن: 

وهذا سبب رئيس من األسباب المشتركة بين الطبقة المتوسطة من تابعي مدرسة 
الكوفة)1( حيث تعرض كثير منهم لفتنة ابن األشــعث، فنتــج عن ذلك اختفاء بعضهم، 

وسجن آخرين، وفرار الباقين.

وعامــر الشــعبي كان أحــد المتعرضين لهــذه الفتنة حيث كان ممــن خرج على 
الحجاج في فتنة ابن األشــعث، فتوعده الحجاج، فاختفى تســعة أشهر مغلقًا عليه بابه، 
ثم لحق مختفيًا بعسكر قتيبة بن مسلم إلى خراسان، ثم بلغ خبره الحجاج، فأرسل في 

طلبه، فبعثه قتيبة بن مسلم إليه.

يقول الشــعبي: فلـمـــا دنوت من واسط، اســتقبلني ابن أبي مســلم، فقال: يا أبا 
عمرو، إني ألضنُّ بك عن القتل، إذا دخلت على األمير فقل كذا، وقل كذا.

فلـمـــا ُأدِخلت عليه ورآني قال: ال مرحبًا، وال أهاًل، جئتني ولســت في الشرف 
؟ـ وأنا ساكٌت ـ فقال: تكلم. من قومك، وال عريفًا، ففعلت وفعلت، ثم خرجت عليَّ

ــَهَر،  فقلــت: أصلــح اهلل األميــر، كل ما قلته حــق، ولكنا قــد اكتحلنا بعدك السَّ

= كان أقل منهم.

في حين كان من أبرز أصحاب إبراهيم اثنان:   

األول: مغيرة بن مقسم حيث روى ما نسبته )0.36( من مجموع تفسيره.  

والثاني: منصور بن المعتمر حيث روى )0.26( من مجموع تفسيره.  
بخــالف غيرهم مــن تالميذ المدارس األخرى، وخاصة أقربها إليهم مدرســة البصرة حيث لم    )1(
يشــارك أحد من مشــاهير مفســري التابعين في هذه الفتنة، فاســتقرت األمور عندهم، وتفرغوا 

لنشر علمهم.
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وتحلَّْسنا الخوف، ولم نكن مع ذلك بررًة أتقياء، وال فجرًة أقوياء، فهذا أواُن حَقنَْت لي 
دمي، واستقبلت بي التوبة. قال: قد فعلت ذلك)1(.

* خصائص تفسيره: 

ومــع قلة المروي عنه في التفســير، فإنه من خالل تتبع تفســيره وجدت أنه تميز 
بجملــة مــن الخصائص التي انفرد بها عــن أصحابه الكوفيين، أو أنــه عني بها أكثر من 

عنايتهم بها، ومن أهمها: 

1 ـ غلبة الجانب األثري على أقواله وآرائه أكثر من غيره: 

فقــد ذكرنا في ماضي القول أنه أدرك الكثير من الصحابة، وســمع منهم أكثر من 
ســماع غيره، كما أن مما ميزه أن مصادره تعددت بســبب كثرة أســفاره ورحالته، فقد 

سافر إلى الحجاز، وصحب ابن عمر وتأثر به، ولقي غيره من الصحابة.

وقد أشــار ابــن المديني إلى هذا فقــال: وكان أصحاب عبــد اهلل الذين يقرؤون 
بقراءته، ويفتون الناس ســتة: علقمة واألســود ومســروق.... وكان أعلــُم أهل الكوفة 
بأصحاب عبد اهلل وطريقتهم ومذهبهم: إبراهيم والشــعبي، إال أن الشــعبي كان يذهب 
مذهب مســروق، يأخذ عن علي وأهل المدينة وغيرهــم، وكان إبراهيم يذهب مذهب 

أصحابه)2(.

وكان الشعبي إلى فقهاء األثر أقرب منه إلى فقهاء الرأي)3(.

ينظر: »السير« )304/4، 305(.   )1(
»العلل« البن المديني )ص: 252(.   )2(
»أبو حنيفة« ألبي زهرة )ص: 68(.   )3(
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والمراجع لكتب التراجم والســير يجد أن أهل اآلثار والســنن من أتباع التابعين 
وغيرهم يقدمون الشــعبي على سائر فقهاء الكوفة؛ لغلبة هذا الجانب عنده، ولذا يقول 
الزهري: العلـمـــاء أربعة: ابن المســيب في المدينة، والشــعبي في الكوفة، والحســن 

بالبصرة، ومكحول بالشام)1(.

بــل كان من حبه لآلثــار واالحتياط في روايتها أنه عــدَّ أول من زكى وجرح بعد 
انقراض الصحابة)2(.

وكان لذلك الميل إلى األثر أثره في التفسير، فقد تبين لي أنه أكثر التابعين اعتمادًا 
على أقوال الصحابة في تفسيره)3(.

كمــا أن هذا المســلك قد أثر في حرصه على معرفة أســباب النــزول، وروايتها، 
حتى إنه احتل المرتبة الثانية بعد عكرمة من بين مشاهير المفسرين من التابعين)4(، ومن 

المعلوم أن علم أسباب النزول يعتمد في الدرجة األولى على علم الرواية واألثر.

وأحســب أن الشــعبي من أوائل من نشــر هذا المنهج والمســلك في المدرســة 
الكوفية، ولكن الغلبة والظهور كان لمنهج مدرســة الرأي الذي أسسه إبراهيم، وانتشر 

بعده.

»المعرفة والتاريخ« )362/2(، و»وفيات األعيان« )13/3(، و»مرآة الجنان« )245/1(.   )1(
»قول من يعتمد في الجرح والتعديل« للذهبي )ص: 159(.   )2(

احتل المرتبة األولى بين التابعين في االعتماد على هذا المصدر، فكان نصيب هذا المصدر من    )3(
نسبة ما روي عنه )0.5(، ولم يقاربه أحد من التابعين في ذلك.

حيث بلغ نســبة ما روي عنه في أســباب النزول )0.13( من مجموع تفســيره، في حين كانت    )4(
النسبة عن عكرمة )0.14( من مجموع تفسيره.
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2 ـ تقدمه في علوم اللغة من غريب وفصيح وشعر: 

وهاهنا أمثلة دالة على ذلك: 

، وأِشْرَن، ولِعْبن الُحُزقَّة. منها ما جاء منه في قوله: اجتمع جواٍر فأرنَّ

قال ابن األثير في بيان معنى غريب حديثه: فأرنَّ أي: نِشْطَن، من األْرِن: النشاط. 
ق:  وأِشْرن: من األََشر، وهو الَبَطُر. ولعبن الُحُزقَّة: هي لعبة من اللعب، ُأِخذت من التحزُّ

ع)1(. التجمُّ

ــعر إذا أبِّنْت فيه النســاء،  ولـمـــا ســئل عن حكم الشــعر قال: إنمــا ُنهينا عن الشِّ
وتزُوزئت فيه األموال: أي اسُتجِلبت به األموال)2(.

ولـمـا سئل عن رجل َقبَّل أم امرأته، قال: أعن َصُبوح ُتَرقِّق؟ حرُمت عليه امرأته.

قــال ابن األثير في بيان معنى فتوى الشــعبي: هذا مثل للعــرب، يقال لمن يظهر 
شيئًا وهو يريد غيره، كأنه أراد أن يقول: جامع أم امرأته، فقال: َقبَّل.

ــق كالمه، ويقــول: إذا  وأصلــه: أن رجــاًل نزل بقــوم فبات عندهــم، فجعل ُيرقِّ
أصبحت غدًا فاصطبحت فعلت كذا، يريد إيجاب الصبوح عليهم، فقال بعضهم: أعن 
ض بالصبــوح، وحقيقته أن الغرض الــذي يقصده كأن عليه ما  صبــوح ترقق؟ أي: تعرِّ
يستره، فيريد أن يجعله رقيقًا شفافًا ينمُّ على ما وراءه، وكأن الشعبي اتهم السائل، وأراد 

بالُقبلة ما يتبعها، فغلََّظ عليه األمر)3(.

»النهاية في غريب الحديث« )379/1( )41/1( )51/1(.   )1(
المرجع السابق )218/1(.   )2(

»النهاية في غريب الحديث واألثر« )253/2(.   )3(
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وإن المراجــع لكتب الغريب في اللغة والحديث يجد أنه حاز قصب الســبق في 
استعمال الغريب، وتشبعه بالفصيح، وجاء في هذا بعد الحسن البصري)1(.

وممــا يدل على تقدمــه، وحفظه لكثير من دواوين الشــعر المختلفة ما ذكره عن 
نفسه حيث يقول: ما أروي أقل من الشعر، ولو شئت ألنشدتكم شهرًا ال أعيد)2(.

ومن كثرة حفظه صار يقرضه وهو ابن سبع وسبعين سنة)3(.

وأبــان ذلك ابــن حبان في ترجمته بقولــه: وكان فقيهًا شــاعرًا، وأخباره في ذكر 
الشعر ونظمه كثيرة)4(.

ومما روي عنه في ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله جل ثناؤه: ﴿ېئ ېئ ېئ﴾ 
]النازعات: 14[ قال: إذا هم باألرض، ثم تمثل ببيت أمية بن أبي الصلت: 

وفيهــــا لحــــم ســـاهــرة وبــــحر     ومـــا فاهـــــو بــــه أبــدًا مقيـــم)))

وأحسب أن الشعبي كان من أحفظ التابعين للشعر.

بعــد مراجعــة كتب »غريب الحديــث« البن قتيبة، والزمخشــري، واألصفهانــي، وابن األثير،    )1(
و»لســان العرب« البن منظور، وجدت أن مجموع ما جاء عن الحســن )545( رواية، في حين 
بلغت عن مجاهد الذي جاء في المرتبة الثانية )242( رواية، وعن الشــعبي )228( رواية، وإن 
كان العدد متقاربًا بين مجاهد والشــعبي إال أن الفرق بينهما نوعي حيث كان اســتعمال الشعبي 

للغريب أكثر وأبلغ وأفصح.
»أخبــار القضــاة« )420/2(، و»طبقــات علـمـــاء الحديــث« )156/1(، و»تاريــخ بغــداد«    )2(

)229/12(، و»التذكرة« )84/1(، و»مرآة الجنان« )245/1(.
»طبقات ابن سعد« )255/6(.   )3(

»الثقات« )185/5(، و»األنساب« )341/7(.   )4(
»الدر المنثور«، وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، عن الشعبي به )408/8(.   )5(
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وفاته: 

ذهــب األكثرون من أهل العلم)1( إلى أنه توفي ســنة أربــع ومئة)2(، وقيل: ثالث 
ومئة)3(، وقد بلغ من العمر اثنتين وثمانين سنة)4(، رحمه اهلل رحمة واسعة.

* * *

»المنتظم« )94/7(، و»طبقات علـمـاء الحديث« )156/1(، و»النجوم الزاهرة« )253/1(.   )1(
»طبقــات خليفة« )ص: 157(، و»التاريخ الصغير« )423/1(، و»أخبار القضاة« )426/2(،    )2(

و»المصنف« البن أبي شيبة )67/13(، 15781، و»البداية« )258/9(.
»طبقات ابن سعد« )256/6(، و»الكامل« )105/5(.   )3(

»التاريــخ الكبير« )450/6(، و»رجال صحيح البخاري« )557/2(، »دول اإلســالم« )ص:    )4(
73(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 104هـ/132(.



(10(

إبراهيم النخعي
)46 ـ 96 هـ(

إبراهيم بن يزيد بن األسود بن ربيعة بن ذهل بن ربيعة النخعي)1(، أبو عمران)2(.

كانت أمه مليكة بنت قيس، أخت علقمة بن قيس، وهي عمة األسود بن يزيد)3(.

قال أحمد: علقمة عم أم إبراهيم، واألسود خال إبراهيم، وعلقمة عم األسود)4(. 
وكان إبراهيم يحج مع عمه، وخاله، علقمة، واألسود)5(.

لــم ُيحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وســلم وإن كان قد أدرك 
منهم جماعة، ورأى عائشة)6(.

فعن أبي معشــر: أن النخعي حدثهم: أنه دخل على عائشــة رضي اهلل عنها فرأى 

»تاريخ أبي زرعة« )293/1(، )667/1(، و»األنساب« )473/5( ط الجديدة، و»اللباب في    )1(
تهذيب األنساب« )304/3(، و»لباب األلباب في تحرير األنساب« )294/2(.

»الكنى« ألحمد )117(، و»الكنى« لمسلم )ق 80(.   )2(
»الثقــات« )8/4(، و»المعرفــة« )644/2( )216/3(، و»اللبــاب« )304/3(، و»وفيــات    )3(

األعيان« )25/1(.
»الكنى« ألحمد )103(.   )4(

»طبقات ابن سعد« )271/6(، و»التاريخ الكبير« )334/1(، و»الثقات« للعجلي )9/4(.   )5(
»تاريخ الثقات« للعجلي )ص: 57(، و»العلل« البن المديني )ص: 75(، و»المراســيل« البن    )6(

أبي حاتم )ص: 9(، و»جامع التحصيل« )ص: 142(، و»نصب الراية« )363/4(.
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عليهــا ثوبًا أحمــر، فقال له أيوب: كيف دخل عليها؟ قــال: كان يحج مع عمه، وخاله، 
فدخل عليها، وهو غالم)1(.

قال أبو حاتم: إبراهيم أدرك أنسًا، ولم يسمع منه)2(.

وقــال الذهبي: ولــم نجد له ســماعًا من الصحابــة المتأخرين الذيــن كانوا معه 
بالكوفة كالبراء، وأبي جحيفة، وعمرو بن حريث.

هم كلهــم إلبراهيم في التابعين، ولكنه ليــس من كبارهم، وكان  ثــم قال: مع عدِّ
بصيرًا بعلم ابن مسعود)3(، ولم يلقه، إنما أخذه عن كبار أصحابه)4(.

ه أهل التراجم والســير في الطبقة الثانية الوســطى مــن طبقات التابعين، مع  وعدَّ
طبقة الحسن، ومجاهد)5(.

وقال ابن الجوزي: أدرك إبراهيم أبا ســعيد الخدري، وعائشــة، وعامة ما يروي 
عن التابعين كعلقمة، ومسروق، واألسود)6(.

وكانـ  رحمــه اهلل ـ أعلم الناس بابن مســعود برأيه وفتياه، وألزم الناس بمذهبه، 
كما كان من أعلمهم بمذهب أصحابه المالزمين له)7(.

»طبقات ابن سعد« )271/6(، و»التاريخ الكبير« )334/1(، و»الثقات« )9/4(.   )1(
»المراسيل« البن أبي حاتم )ص: 9(، و»الجرح والتعديل« )144/2(.   )2(

»السير« )520/4(.   )3(

»الفتح« )175/4(.   )4(
عــده الذهبي في الطبقة الثانية. ينظر: »المعين فــي طبقات المحدثين« )ص: 37(، و»التذكرة«    )5(

)ص: 73(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 29(.
»المنتظم« )22/7(، و»صفة الصفوة« )89/3(.   )6(

»نصب الراية« )358/4(، و»قواعد في علوم الحديث« للتهانوي )ص: 136(.   )7(



358 تفسير التابعين

يقــول ابــن المدينــي: كان إبراهيم عنــدي من أعلــم الناس بأصحــاب عبد اهلل 
وأبطنهم به)1(.

وقد عرف له قدره عند أصحاب عبد اهلل، وعند تالميذ المدرسة الكوفية)2(.

ومدرســة الكوفة في جملتها تورعت، وعظمت القول في التفسير، فقل نتاجها، 
ولم أجد مادة من تفســير أصحاب ابن مســعود المعاصرين له، إال النزر اليســير الذي 

يصعب االعتماد عليه، أو استخراج منهج من خالل النظر فيه)3(.

إال إنني وجدت الذين جاؤوا بعد أصحاب ابن مســعود، ومن أشهرهم: إبراهيم 
النخعي، والشــعبي، كان لهم بعض األثر في علم التأويل ولذا آثرت اختيارهما لتمثيل 

هذه المدرسة.

وإبراهيم كان أقرب إلى منهج شــيخ المدرســة، وأصحابه لقلة أسفاره، ولعنايته 
ومالزمته أصحاب عبد اهلل، ال ســيما علقمة الذي كان أشــبه الناس بابن مسعود هديًا، 

)4(، والذي انتهى في علمه وفتواه إلى قول عبد اهلل)5(. وَسْمتًا، وَدالًّ

ومع عدم إدراك إبراهيم والشــعبي لعبد اهلل بن مســعود، إال إنهما من أعلم أهل 
الكوفة بمذهبه، كما أشار إلى ذلك ابن المديني)6(.

»العلل« البن المديني )ص: 43(، و»الجرح والتعديل« )145/2(.   )1(
»التعديل والتجريح« )358/1(.   )2(

المــروي من تفســير إبراهيم عند ابن جرير بلغ )608( أقوال، وعن الشــعبي )461( قواًل، في    )3(
حيــن كان المروي عــن أصحاب ابن مســعود والمالزمين له لم يبلغ عنــد أكثرهم )40( قوالً. 

وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الحديث عن مدرسة الكوفة.
»طبقات ابن سعد« )86/6(، و»المعرفة« )553/2، 554(، و»تاريخ بغداد« )297/12(.   )4(

»المعرفة« )557/2(.   )5(
»العلل« البن المديني )ص: 52(، و»السنن الكبرى« للبيهقي )255/6(.   )6(
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* أسباب قلة المروي عنه في التفسير: 

وعند الرجوع إلى تفســيره، ومقارنته بغيره، نجــد أن اهتمامه، بل وتعرضه لعلم 
التفسير كان قلياًل)1(، وأحسب أن ثمة أسبابًا كانت وراء قلة المروي عنه في هذا الباب، 

ولعل من أهمها: 

1 ـ هيبته وتورعه عن القول في تفسير القرآن: 

فقــد تأثر إبراهيم فــي ذلك بأصحابه مــن الكوفيين، وكان يقــول: كان أصحابنا 
يكرهون تفسير القرآن، ويهابونه)2(.

ر تأويله لآلية بقوله: كان يقال  والمراجع لتفسيره يلمس هذا، فكثيرًا ما كان يصدِّ
كذا، أو يقولون كذا، ويكرهون كذا.

ويشهد لذلك ما جاء عنه في تأويل قوله تبارك وتعالى: ﴿ىئ ىئ ی یی 
ی جئ حئ مئ ىئيئ﴾ ]النساء: 6[، قال: كان يقال: ليس المعروف بلبس الكتَّان 

والُحَلل، ولكن المعروف ما سدَّ الجوع، ووارى العورة)3(.

ومــن ذلــك أيضًا: ما جــاء عنه عنــد قول الحــق ســبحانه: ﴿ڻ ڻ ڻ 
ڻ﴾ ]التوبة: 60[ قال إبراهيم: كان يقال: إنما الصدقات لفقراء المهاجرين)4(.

إذا ما قورن بالمكثرين من التابعين: كمجاهد، وقتادة، والسدي.   )1(
»الحليــة« )222/4(، و»مجمــوع الفتــاوى« )374/13(، و»تفســير ابــن كثيــر« )17/1(،    )2(

و»شعب اإليمان« للبيهقي )435/2( 2286.
»تفســير الطبــري« )587/7( 8627، و»تفســير البغــوي« )396/1(، و»تفســير ابــن عطية«    )3(

.)25/4(
»تفســير الطبــري« )307/14( 16829، 16832، و»تفســير الـمـــاوردي« )374/2(، =   )4( 
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ومنه أيضًا ما ذكره عند تفســيره لقوله جل ثناؤه: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ 
]الحجر: 72[، قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل: َلَعْمري، يرونه كقوله: وحياتي)1(.

ومما يشــهد لـمـــا ســبق أيضًا: ما أثر عنه من كراهيته للســؤال، وحــب الخفاء، 
والبعد عن الشهرة.

يًا  يقــول اإلمــام الذهبي في صدر ترجمتــه: وكان عجبًا في الــورع والخير، متوقِّ
للشهرة)2(.

وعن أبي حصين قال: أتيت أســأل إبراهيم، فقال: ما كان بيني وبينك أحد تسأله 
غيري)3(.

وعن منصور بن المعتمر قال: ما سألت إبراهيم قط عن مسألة إال رأيت الكراهية 
في وجهه، يقول: أرجو أن تكون، وعسى)4(.

وكان كثيرًا ما يحتقر نفسه، ويزدريها، فعنه قال: وددت أني لم أكن تكلمت، ولو 
وجدت بدًا من الكالم ما تكلمت، إن زمانًا صرت فيه فقيهًا لزمان سوء)5(.

= و»تفسير البغوي« )303/2(، و»تفسير ابن عطية« )210/8(، و»البحر المحيط« )58/5(، 
و»زاد المسير« )456/3(.

»تفســير الطبري« )44/14(، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن جرير عن إبراهيم به    )1(
)90/5(، وينظر: »تفسير ابن عطية« )143/10(، و»تفسير القرطبي« )28/10(.

ولمزيد من األمثلة يراجع »تفسير الطبري« اآلثار: 8864، 12654، 17749، )83/27(.  
»الكاشف« )96/1(، و»التذكرة« )74/1(.   )2(

»العلم« ألبي خيثمة )ص: 140(، و»الحلية« )226/4(، و»صفة الصفوة« )88/3(.   )3(
»الحلية« )220/4(، و»العلم« ألبي خيثمة )ص: 127(.   )4(

»الحلية« )223/4(، و»سنن الدارمي« )66/1(، و»المنتظم« )21/7(.   )5(
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وكان مــن شــدة تواضعه رحمه اهلل يكره االســتناد إلى ســارية، ويــرى أن ذلك 
للعلـمـاء، وليس له، يقول األعمش: جهدنا بإبراهيم أن ُنجلسه إلى سارية فأبى)1(.

2 ـ تشدده في قبول الرواية: 

ولم يكن ورعه وخوفه هذا في التفسير، والفقه فحسب، بل نجد هذه الصفة أكثر 
مــا تكون وضوحًا عند روايتــه لحديث المصطفى صلى اهلل عليه وســلم، فقد كان من 

أكثر الناس نقدًا وشدة في قبول األخبار، وروايتها.

يقول األعمش: كان إبراهيم صيرفيًا في الحديث)2(.

ولذا كان األعمش إذا سمع الحديث عن بعض أصحابه عرضه على إبراهيم)3(.

وكان يقول عنه: ما رأيت أحدًا أردَّ لحديٍث لم يسمعه من إبراهيم)4(.

ويشهد لذلك أنه رد كثيرًا من أحاديث أبي هريرة إال ما جاء عن طريق أبي صالح 
مان)5(. السَّ

وكان شديدًا في قبول الرواة، وقد ترك ما جاء من حديث أصحاب علي؛ التهامه 
إياهم، فقد سئل مرة وقيل له: أدركت أصحاب عبد اهلل وأصحاب علي، فكيف أخذت 

»العلــل« ألحمــد )178/1(، 131، 132، و»طبقــات ابــن ســعد« )273/6(، و»تاريخ أبي    )1(
زرعة« )664/1(، و»المعرفة« )606/2(.

»العلل« ألحمد )428/1( 946، و»الحلية« )220/4(، و»المعرفة« )607/2(، و»اإلرشاد«    )2(
)556/2(، و»طبقات علـمـاء الحديث« )146/1(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 29(.

»الحلية« )220/4(، و»طبقات علـمـاء الحديث« )146/1(.   )3(
»الحلية« )221/4(، و»الجرح والتعديل« )145/2(، و»السير« )528/4(.   )4(

»العلل« ألحمد )428/1( 946، و»الحلية« )219/4(.   )5(
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عن أصحاب عبد اهلل، وتركت أصحاب علي؟ قال: أتهم أصحاب علي)1(.

وعن األعمش قال: قال إبراهيم: إنما سئل عن اإلسناد أيام المختار، وسبب هذا 
أنه كثر الكذب على علي في تلك األيام)2(.

ومما يدل على حرصه في انتقاء الرجال، وتشدده في قبولهم: أنه على الرغم من 
وا مراســيله من أقوى  عدم إدراكه ألحد من الصحابة، وكثرة إرســاله، إال أن األئمة عدُّ
المراســيل؛ ألنه ال يأخذ عن كل أحد، إنما ينتقي في رواياته، لذا فقد قبل اإلمام أحمد 

مراسيله، وعدَّ مراسيل غيره كالحسن وعطاء من أضعف المراسيل)3(.

بل إن ابن معين فضل مراسيل إبراهيم على مراسيل أشهر التابعين كابن المسيب، 
والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد اهلل بن عمر)4(.

ومــع شــدة االحتياط عنده فــي تمحيص الروايــات، فإنه كان يفضــل رواية آثار 
الصحابة على نقل أحاديث المصطفى صلى اهلل عليه وســلم، ويرجع ســبب ذلك إلى 
خوفه من الخطأ في حديث رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم، فعن حماد بن زيد، عن 
أبي هاشم قال: قلت إلبراهيم: يا أبا عمراَن! أما بلغك حديث عن النبي صلى اهلل عليه 
وســلم تحدثنا؟ قال: بلى، ولكــن أقول: قال عمر، وقال عبــد اهلل، وقال علقمة، وقال 

.)5( األسود، أجد ذاك أهوَن عليَّ

»المعرفة« )117/3(.   )1(
»العلل« ألحمد )380/3( 5673، و»شرح علل الترمذي« البن رجب )ص: 63(.   )2(

سبقت اإلشارة إلى ذلك في ترجمة الحسن، وعطاء.   )3(
»معرفة الرجال« البن معين )120/1(، و»شرح علل الترمذي« البن رجب )ص: 181(، و»النكت    )4(

على ابن الصالح« )555/2، 556(، و»قواعد في علوم الحديث« للتهانوي )ص: 150(.
»طبقات ابن سعد« )272/6(.   )5(
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3 ـ انصرافه للفقه وعنايته باألحكام الفقهية: 

فقد عني إبراهيم بالفقه واإلفتاء عناية كبيرة أكثر من اهتمامه بالتفســير، فاســتنفد 
فيهما وسعه، وأفرغ فيهما جهده، حتى عّد فقيه العراق في زمنه باالتفاق.

والمراجع لترجمته في كتب الســير والتراجــم يجد أن كثيرًا من األئمة يصدرون 
ترجمته بقولهم: فقيه العراق)1(، فقيه الكوفة)2(، ومفتيها)3(.

يقول النووي: وقد أجمعوا على جاللته، وبراعته في الفقه)4(.

وقد أثنى عليه الشــعبي عنــد وفاته بقوله: واهلل ما ترك بعــده مثله، قال ابن عون: 
قلت: بالكوفة؟ قال: ال بالكوفة، وال بالبصرة، وال بالشام، وال بكذا، وال بكذا)5(.

وعند النظر في تفســيره نجد شــاهد ذلك فقد اهتم رحمه اهلل اهتمامًا بيِّنًا بتفسير 
آيات األحكام، حتى إنها زادت على ثلث المنقول عنه في التفســير)6(، وكان بذلك من 
أكثر التابعين على اإلطالق عناية بآيات األحكام تفسيرًا وتفصياًل لها، مما يؤكد أن من 

»العبر« )85/1(، و»الشذرات« )111/1(.   )1(
»التعديــل والتجريح« )358/1(، و»دول اإلســالم« )ص: 65(، و»طبقــات الحفاظ« )ص:    )2(

.)29
»تاريخ الثقات« للعجلي )ص: 57(، و»التهذيب« )177/1(، و»وفيات األعيان« )25/1(.   )3(

»تهذيب األسماء واللغات« )104/1(.   )4(
»طبقــات ابــن ســعد« )284/6(، و»الحليــة« )220/4(، و»التاريــخ الكبيــر« )334/1(،    )5(

و»المعرفة« )222/1(، )608/2(.
بعد مراجعتي لـ»تفسير الطبري« بلغت نسبة المروي عنه في تفسير آيات األحكام )0.38( من    )6(
مجموع تفســيره، في حين كانت عن ســعيد بن المسيب ما نســبته )0.34(، وعن عطاء بن أبي 
رباح )0.33(، وعن الشعبي )0.23(، وعن الحسن )0.11(، وعن سعيد بن جبير )0.09( 

من مجموع تفسيرهم، وغيرهم من التابعين دونهم في هذا.
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أســباب انصرافه عن التفسير هو االشتغال بعلم الفقه، ولذا فقد عني األئمة من الفقهاء 
بنقل آثاره في كتبهم)1(.

وممــا تبين لي بعد مراجعتي للمروي عنه في تفســير آيــات األحكام: أنه تبع ابن 
مســعود في كثير من المســائل الفقهية، ونقل آراءه عند تأويلــه لتلك اآليات، بل وعني 

بنقل تفسيره عمومًا أكثر من عناية الشعبي بذلك)2(.

4 ـ كراهيته للكتابة: 

فقد كره رحمه اهلل الكتابة، وكان ينهى عنها خشــية أن يشتبه بالمصاحف، وكان 
يقول: ما كتبت شيئًا قط)3(.

ويقول: ما كتب إنسان كتابًا إال اتكل عليه)4(.

وكان يكره الكتابة في الكراريس)5(، ويقول: يشبه بالمصاحف)6(.

وقد أثر هذا في حديثه، وعلمه، حتى إن منصور بن المعتمر ســأل إبراهيم فقال: 
إن سالـمـًا أتمَّ منك حديثًا، قال: إن سالـمـًا كان يكتب)7(.

وقد رجعت إلى »المغني«، فوجدت أن إبراهيم قد احتل المرتبة الثالثة بعد الحســن وعطاء في    )1(
كثرة ما روي عنه من مسائل فقهية.

بعد مراجعتي لتفسير ابن مسعود عند الطبري وجدت أن )0.09( من مجموع تفسيره جاء من    )2(
رواية إبراهيم، في حين بلغ المروي من طريق الشعبي )0.02( فقط من مجموع تفسيره.

»طبقات ابن سعد« )270/6(، و»تاريخ ابن معين« )16/2(، و»المعرفة« )609/2(.   )3(
»طبقات ابن سعد« )271/6(، و»السير« )522/4(.   )4(

»العلل« ألحمد )217/1( 248، )532/1( 1253، و»تقييد العلم« )ص: 48(.   )5(
»سنن الدارمي« )120/1، 121(.   )6(

»سنن الدارمي« )123/1(، و»معرفة الرجال« )25/2(، و»المحدث الفاصل« )ص: 374(،    )7(
و»بغية الطلب في تاريخ حلب« )4122/9(.
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) ـ ورود اللحن في كامه: 

ولعل من األســباب الرئيســة التي جعلــت إبراهيم قليل التعرض لتفســير آيات 
ب  الكتاب العزيز كثرة لحنه؛ إذ ال يخفى أن من يكثر اللحن في كالمه يخشــى أن يتسرَّ

اللحن منه إلى القرآن الكريم.

قــال خالد بــن ســلمة المخزومي: لقد رأيــت إبراهيــم النخعــي، فرأيت رجاًل 
انًا)1(. لحَّ

وعن عاصم بن بهدلة قال: كان إبراهيم رجل صدق، ولو ســمعته يقرأ، قلت: ما 
يحسن هذا شيئًا)2(.

ولذا قال الذهبي عنه: وكان ال ُيحِكُم العربية، وربما لَحَن)3(.

6 ـ ما وقع له من الفتن، وتقدم وفاته: 

لقــي إبراهيم من ظلم الحجاج مــا لقي، واختفى عن أعين الناس بســبب بحث 
الحجــاج عنــه، حتى إنــه ـ رحمــه اهلل ـ كان ال يصلي فــي جماعة مخافة ســطوة ذاك 

الظالم)4(.

وكان يفسر قوله تعالى: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴾ ]يونس: 87[ 
بقوله: خافوا فأمروا أن يصلوا في بيوتهم)5(.

»العلل« ألحمد )348/1( 648.   )1(
»العلل« ألحمد )348/1( 649، )249/2( 2148.   )2(

»الميزان« )75/1(.   )3(
»المتوارين الذين اختفوا خوفًا من الحجاج« )ص: 50(.   )4(

»الحلية« )231/4(.   )5(
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ولـمـا توفي دفن لياًل، ولم يحضر جنازته إال سبعة)1(.

وكانت وفاته سنة ست وتسعين)2(، وعمره ثمان وأربعون، وقيل: تسع وأربعون 
سنة)3(.

* خصائص تفسيره: 

بعد اســتعراض أهم األسباب التي كانت وراء قلة المنقول عنه في التفسير، ومع 
قلتها إال أننا نجد عند قراءة سيرته، وتتبع آثاره أن ثمة خصائص، وصفات تميز بها هذا 
اإلمــام بيــن أصحابه، كان لها األثر في حفظ ونقل بعض آثــاره التي وصلت إلينا، ومن 

أهمها: 

1 ـ جمعه بين الرواية، والدراية: 

فمدرسة الكوفة قد غلب عليها الرأي، والقياس، ولم يخرج إبراهيم النخعي عن 
النهــج، فقد كان إلى فقهاء الــرأي أقرب، لكنه مع هذا تميز بالجمع بين العلمين، فكان 

يقول: ال يستقيم رأي إال برواية، وال رواية إال برأي)4(.

ولـمـــا بلغ الشعبيَّ موُت إبراهيم قال عنه: ما خلف بعده مثله، ثم قال: والعجب 
أنه يفضل ابن جبير على نفســه، وســأخبركم عن ذلك، إنه نشأ في أهل بيت فقه، فأخذ 

»المعارف« )ص: 204(، و»تهذيب الكمال« )238/2(، و»الشذرات« )111/1(.   )1(
»طبقات ابن ســعد« )284/2(، و»التاريخ الكبير« )334/1(، و»تاريخ أبي زرعة« )93/1(،    )2(
و»تاريــخ الثقات« للعجلي )ص: 57(، و»طبقات خليفة« )ص: 157(، و»المصنف« البن أبي 

شيبة )66/13( 15781، و»طرح التثريب« )33/1(.
»المصنــف« البــن أبــي شــيبة )58/13( 15755، و»رجال صحيــح البخــاري« )60/1(،    )3(

و»تهذيب الكمال« )238/2(، و»المنتظم« )22/7(.
»الحلية« )225/4(، و»صفة الصفوة« )88/3(.   )4(
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فقَههم، ثم جاَلَسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته، فمن كان مثله؟)1(.

2 ـ تفوقه في االجتهاد، وقدرته على االستنباط: 

فقد كان إبراهيم من أوائل التابعين الذين ســلكوا هذا المســلك، وتوســعوا فيه، 
ساعده على ذلك تمتعه بدرجة عالية من الذكاء والفطنة واألخذ بأدوات االجتهاد، مما 

رسخ عنده القدرة على االستنباط، والقياس.

يقول اإلمام أحمد: وكان إبراهيم ذكيًا حافظًا)2(.

ويقول حماد بن أبي سليمان: ما رأيت أحدًا قط كان أحضر قياسًا من إبراهيم)3(.

ولـمـــا ســأل الحســن بن عبد اهلل النخعي، قال: قلت إلبراهيــم: كل ما تفتي به 
سمعته؟! قال: ال، ولكن سمعت، فقست ما لم أسمع بما قد سمعته)4(.

ويقول شــيخ اإلســالم ابن تيمية: كان أفقههم فــي زمانه إبراهيــم النخعي، كان 
بمنزلة ســعيد بن المســيب في أهل المدينة، وكان يقول: إني ألسمع الحديث الواحد، 

فأقيس به مئة حديث)5(.

وقد حمل عنه العلم في سن مبكرة من عمره، وهو ابن ثماني عشرة سنة)6(.
وقد سما بهذه العقلية إلى أن صار فقيه العراق بال منازع، ففاق أقرانه في استنباط 

»العلــم« ألبي خيثمــة )ص: 116(، و»تاريخ ابن معيــن« )413/2(، و»الحلية« )221/4(،    )1(
و»تاريخ دمشق« )771/11(.

»السير« )529/4(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 96هـ/282(.   )2(
»العلل« ألحمد )253/1( 355.   )3(

»المعرفة والتاريخ« )609/2(، و»الفقيه والمتفقه« )203/1(.   )4(
»الفتاوى الكبرى« )227/3(، و»الرفع والتكميل« )ص: 87(.   )5(

»المعارف« )ص: 204(، و»عيون األخبار« )230/1(، و»المنتظم« )20/7(.   )6(
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األحكام الشــرعية مما لم يرد فيه نص، فهو بحق المرِســي األول لقواعد مدرسة الرأي 
بالكوفة التي وضعت أســاس مذهب مستقل لمنهج البحث الفقهي، ولذا كان أصحابه 
يرجعــون إليه ألخذ رأيه فيما يجدُّ من حوادث ومســائل، فعن إســماعيل بن أبي خالد 
قال: كان الشــعبي، وإبراهيم، وأبو الضحى يجتمعون في المســجد، فإذا جاءهم شيء 

ليس عندهم فيه رواية، رموا إبراهيم بأبصارهم)1(.
وقــد جــاءت عامــة اجتهاداته في تأويــل آيات الحــالل والحرام، فمــن ذلك ما 

جاء عنــد تأويله لقوله تبــارك وتعالــى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گگ﴾ ]الـمـــائدة: 33[ قــدم ذلك بقوله: فيما أرى، 
في الرجل يخرج محاربًا، قال: إن قطع الطريق وأخذ الـمـــال: قطعت يده ورجله، وإن 

أخذ الـمـال وَقتل: ُقتل، وإن أخذ الـمـال وقتل ومثَّل: ُصلب)2(.
وأحسب أن كثرة اشــتغال إبراهيم بالرأي، والقياس، جعلت حظه من االشتغال 
باألثر والنقل قلياًل، ولذا نجد هذا واضحًا في تفســيره؛ إذ كان من أقل التابعين اعتمادًا 

على تفسير القرآن بالسنة، أو بأسباب النزول)3(.

3 ـ حرص أصحابه على نشر علمه: 

وهــذا مما ميــز إبراهيم على غيره من أقرانه في الكوفة، وقد أشــار الشــعبي إلى 

»تاريــخ ابــن معيــن« )17/2(، و»الجــرح والتعديــل« )144/2(، و»الحليــة« )221/3(،    )1(
و»اإلرشاد« )557/2(.

»تفســير الطبــري« )258/10( 11831، و»تفســير البغــوي« )33/2(، و»تفســير القرطبي«    )2(
.)99/6(

بعــد مراجعتي لتفســيره عند الطبري وجدته مــن أقل التابعين اعتمادًا علــى هذين المصدرين،    )3(
فقد كان المروي عنه في ذلك أقل من )0.01( من مجموع تفسيره، وقريبًا من هذا كانت حاله 
في االعتماد على أســباب النزول حيث بلغت نســبة المروي عنه )0.01( من مجموع تفســيره 

مسجاًل بذلك أقل نسبة بين التابعين.
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هذا، فعن ابن شــبرمة قال: لـمـــا مات إبراهيم جلس حماد بن أبي سليمان يبث علمه، 
فقال: قال إبراهيم، قال إبراهيم، فقال عامر الشعبي: واهلل إلبراهيم ميتًا أفقه منه حيًا)1(.

وقد بلغ حرص أصحابه على نشــر علمه إلى حد أن تخصص بعضهم في النقل 
والرواية لجل تفسيره، ومن أبرزهم مغيرة بن مقسم الذي نقل ما يزيد عن ثلث تفسيره، 

وكان من أعلم الناس بإبراهيم كما قال ابن المديني)2(.

وُنقل ما يزيد عن ربع تفســيره من رواية منصور بن المعتمر الذي كان من أثبت 
الناس في حديثه عن إبراهيم. قاله يحيى بن سعيد)3(.

وكان لهذا الحرص من أصحابه األثر البالغ في كثرة المروي عنه.

4 ـ إعراضه عن الرواية عن أهل الكتاب: 

وهذه ســمة ظاهرة عند مفســري الكوفة؛ إال أن إبراهيم تميز بمزيد حذر وُبعد، 
فلم أجد له بعد مراجعتي لتفسيره في هذا شيئًا يذكر)4(.

هذه بعض أهم األســباب التي أثرت في نتاج الرواية عنــه، وكذا أهم المميزات 
التي امتاز بها إبراهيم، وفاق فيها غيره.

* * *

»العلل« ألحمد )206/3( 4884.   )1(
»المعرفة« )14/3(.   )2(

»المعرفة« )12/3(، و»شرح علل الترمذي« البن رجب )ص: 293(.   )3(
ورد عنــه رواية واحدة عند الطبــري عند قوله تعالــى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴾ ]القصص: 79[،    )4(

قال: في ثياب حمر )115/20(.



(11(

سعيد بن المسيب
)13 ـ 94 هـ(

هو سعيد بن المســيب بن َحْزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم القرشي المدني)1(، يكنى أبا محمد)2(.

ولد لسنتين خلتا من خالفة عمر رضي اهلل عنه)3(، وعداده في الطبقة األولى من 
كبار التابعين)4(.

روى عن أبي بكر مرســاًل، وعن عمر، وعثمان، وعلي، وســعد بن أبي وقاص، 
وحكيم بــن حــزام، وابن عباس، وابن عمــر، وابن عمرو بن العــاص، وأبي ذر، وأبي 
الدرداء، وزيد بن ثابت، وأبي موسى، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعائشة، وأسماء بنت 

ُعميس، وغيرهم)5(.

»طبقــات خليفــة« )ص: 244(، و»األنســاب« )331/8(، و»اللبــاب في تهذيب األنســاب«    )1(
)307/2(، و»التحفة اللطيفة« )158/2(.

»الكنى« ألحمد )117(، و»الكنى« لمســلم )ق 95(، و»الكنى« للدوالبي )96/2(، و»معرفة    )2(
الرجال« البن معين )165/2(.

»تاريخ خليفــة« )ص: 134(، و»العلل« ألحمــد )150/1( 48، و»رجال صحيح البخاري«    )3(
)292/1(، و»الجمــع بيــن رجال الصحيحين« )169/1(، و»التبيين في أنســاب القرشــيين« 

)ص: 396(، و»طبقات علـمـاء الحديث« )112/1(.
»طبقــات ابن ســعد« )119/5(، و»المعيــن في طبقــات المحدثيــن« )ص: 33(، و»النجوم    )4(

الزاهرة« )228/1(.
»تهذيب الكمال« )67/11(، و»تهذيب التهذيب« )84/4(.   )5(
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وعــن الزهري قال: أخذ ســعيد علمــه عن زيد بن ثابت، وجالس ســعد بن أبي 
وقاص، وابن عباس، وابن عمر، ودخل على أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم: عائشة، 
وأم سلمة، وكان قد سمع من عثمان، وعلي، وصهيب)1(، وجل روايته المسندة عن أبي 

هريرة)2(، وكان زوج ابنته)3(.

وكان سعيد يختلف ويتردد على أبي هريرة بالشجرة)4(، وكان أعلمهم بحديثه)5(، 
وأثبتهم فيه)6(.

وكان يقال له: راوية عمر؛ ألنه كان أحفَظ الناِس ألحكامه وأقضيته)7(.

وكان ابن عمر يرسل إليه في أحاديث عمر؛ ألن سعيدًا قد نصب نفسه لقول عمر 
فلم يجزه)8(.

وســئل اإلمام مالك عن سعيد بن المسيب: هل أدرك عمر؟ قال: ال، ولكنه ولد 

»طبقات ابن سعد« )121/5(، و»وفيات األعيان« )375/2(، و»مرآة الجنان« )124/1(.   )1(
»التعديل« )1082/3(، و»التذكرة« )55/1(، و»الشذرات« )103/1(.   )2(

األســماء«  و»تهذيــب   ،)237/1( مســلم«  صحيــح  و»رجــال   ،)193 )ص:  »المعــارف«    )3(
)220/1(، و»الجمع بين رجال الصحيحين« )168/1(.

»المعرفــة والتاريخ« )469/1(، و»الرحلة« للخطيب )ص: 58(، وقال الخطيب: والشــجرة    )4(
هي ذو الحليفة.

»رجــال صحيــح مســلم« )237/1(، و»تهذيب األســماء« )220/1(، و»أعــالم الموقعين«    )5(
)17/1(، و»مرآة الجنان« )215/1(.

»تهذيب الكمال« )74/11(، و»البداية« )111/9(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 18(.   )6(
»طبقــات ابــن ســعد« )121/5(، و»المعرفــة« )471/1(، و»تهذيب الكمــال« )74/11(،    )7(

و»التهذيب« )86/4(.
»تاريخ أبي زرعة« )404/1(، و»تهذيب الكمال« )74/11(، و»البداية« )11/9(.   )8(
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في زمان عمر، فلـمـا كبر أكب على المسألة عن شأنه، وأمره، حتى كأنه رآه)1(.

وعـن إبراهيم بـن سـعد، عـن أبيـه، عـن سـعيد بن المسـيب قـال: مـا بقـي أحـد 
أعلـم بـكل قضـاء قضـاه رسـول اهلل صلـى اهلل عليـه وسـلم، وكل قضـاء قضـاه أبو بكر 
عثمـان  قضـاه  قضـاء  وكل  عنـه،  رضـي اهلل  عمـر  قضـاه  قضـاء  وكل  عنـه،  رضـي اهلل 

ي)2(. رضـي اهلل عنـه منِـّ

وقد قرأ القرآن الكريم على ابن عباس، وأبي هريرة)3(.

* أسباب قلة المروي عنه في التفسير: 

ومن خالل النظر في تفسير سعيد، وقراءة سيرته نجد أنه من أقل مشاهير التابعين 
تعرضًا للتفسير)4(، ولعل من أهم األسباب التي كانت وراء ذلك ما يلي: 

1 ـ تعظيمه للتفسير، وشدة ورعه فيه: 

فبالرغم من ســبق هذا اإلمــام في علم الفقه، واألثر إال أنــه أحجم عن الخوض 
في هذا الباب، وتورع فيه غاية التورع، فعن يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيدًا عن 
الحالل والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا ســألناه عن تفســير آية من القرآن، سكت كأن 

لم يسمع)5(.

»المعرفة« )468/1(، و»تاريخ أبي زرعة« )404/1(، و»التهذيب« )86/4(.   )1(
»طبقــات ابــن ســعد« )120/5(، و»المعرفــة« )468/1(، و»التاريــخ الكبيــر« )511/3(،    )2(

و»المنتظم« )320/6(، و»الشذرات« )102/1(.
»الغاية« )308/1(.   )3(

بعد مراجعتي لـ»تفســير الطبري« بلــغ مجموع ما روي عنه )181( قــواًل، منها )72( قواًل في    )4(
تفسير آيات األحكام؛ أي: ما نسبته )0.34( من مجموع تفسيره فلم يبق إال )109( أقوال.

»تفســير الطبــري« )86/1( 100، و»مجموع الفتــاوى« )373/13(، و»تفســير ابن كثير« =   )5( 
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بل كان يصرح بذلك: فعن يحيى بن ســعيد القطان، عن ســعيد بن المسيب: أنه 
كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن، قال: أنا ال أقول في القرآن شيئًا)1(.

قال اإلمام الذهبي: ولهذا قلَّ ما ُنقل عنه في التفسير)2(.

وكان رحمه اهلل ال يتكلم إال في المعلوم من القرآن)3(.

وكان ينكر على المكثرين في التفســير، لـمـــا قدم عكرمة المدينة، ورأى ســعيد 
توســعه، أنكــر عليه؛ يقول عمرو بن مرة: ســأل رجل ســعيد بن المســيب عن آية من 
القــرآن، فقال: ال تســألني عن القرآن، وســل من يزعــم أنه ال يخفى عليــه منه؛ يعني: 

عكرمة)4(.

وكان رحمه اهلل ورعًا، حتى عند إفتائه لسائله؛ فال يكاد يفتي فتيا، وال يقول شيئًا 
إال قال:  اللهم سلمني، وسلِّم مني)5(.

2 ـ اشتغاله بالفقه، واإلفتاء: 

بــذل رحمه اهلل في هذا الباب من العلم جلَّ جهده، وصرف فيه كثيرًا من طاقته، 

.)17/1( =
»تفسير الطبري« )85/1( 94، و»طبقات ابن سعد« )137/5(، و»فضائل القرآن« ألبي عبيد    )1(

)ص: 228(، و»مجموع الفتاوى« )373/13(، و»تفسير ابن كثير« )17/1(.
»السير« )242/4(.   )2(

»تفسير الطبري« )86/1( 95، و»تفسير ابن كثير« )17/1(.   )3(
»تفســير الطبــري« )86/1( 101، و»فضائل القــرآن« ألبي عبيد )ص: 228(، و»تفســير ابن    )4(

كثير« )17/1(، و»جامع بيان العلم وفضله« )29/2(، و»تاريخ دمشق« )784/11(.
»التاريخ الكبير« )511/3(، و»تهذيب األسماء« )220/1(، و»تهذيب الكمال« )72/11(.   )5(
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حتى عدَّ بين التابعين فقيه الفقهاء)1(، وكان رأس من بالمدينة في دهره، والمقدم عليهم 
في الفتوى)2(.

وقال غير واحد من أهل العلم: إنه أفقه أهل الحجاز)3(.

وقال عنه مكحول: سعيد عالم العلـمـاء)4(، وكان يقول: طفت األرض كلها، فما 
رأيت أعلم من سعيد)5(.

وكان رحمه اهلل يفتي وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحياء)6(.

وقال نافع، عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: هو واهلل أحد المفتين)7(.

وعن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال: قدمت المدينة فســألت عن أعلم 

»طبقــات ابن ســعد« )121/5(، و»تهذيب األســماء« )220/1(، و»المنتظــم« )321/6(،    )1(
و»التبيين في أنساب القرشيين« )ص: 396(، و»البداية« )111/9(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 

18(، و»النجوم« )228/1(.
»طبقــات ابــن ســعد« )121/5(، و»تهذيــب األســماء« )220/1(، و»تهذيــب الكمــال«    )2(

)71/11(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 18(.
»المعــارف« )ص: 193(، و»الثقــات« )274/4(، و»المنتظــم« )319/6(، و»التهذيــب«    )3(

.)87/4(
»طبقات ابن سعد« )121/5(، و»المنتظم« )321/6(، و»التبيين في أنساب القرشيين« )ص:    )4(

396(، و»النجوم الزاهرة« )228/1(.
»العلــل« ألحمــد )320/3( 5424، و»التاريــخ الكبيــر« )511/3(، و»الجــرح والتعديل«    )5(

)60/4(، و»العبر« )82/1(، و»التحفة اللطيفة« )159/2(.
»طبقات ابن سعد« )121/5(، و»المنتظم« )320/6(.   )6(

»طبقات علـمـاء الحديث« )113/1(، و»تهذيب الكمال« )70/11(، و»التذكرة« )54/1(،    )7(
و»وفيات األعيان« )375/2(، و»مرآة الجنان« )215/1(.
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أهل المدينة، فدفعت إلى سعيد بن المسيب)1(.

وقال قتادة: ما رأيت أحدًا أعلم بالحالل والحرام من سعيد)2(.

وعن سليمان بن موسى قال: سعيد بن المسيب أفقه التابعين)3(.

وقــد اتضــح اهتمامه باألحكام الفقهيــة في عنايته بتأويل آيــات األحكام خاصة 
حيث بلغ ذلك أكثر من ثلث تفسيره)4(.

وهــو يــدور بوجــه أخص حــول أحــكام النســاء، ومســائل الطــالق)5(، فعن 
خصيف بــن عبد الرحمــن قــال: كان أعلمهــم بالحــج عطــاء، وأعلمهــم بالطالق 

سعيد بن المسيب)6(.

وممــا تميز بــه في هذا الجانب أنه جمــع بين الرأي واألثر، يقــول زين العابدين 
علي بن الحســين: ســعيد بن المســيب أعلم الناس بما تقدمه من اآلثار، وأفقههم في 

رأيه)7(.

»طبقــات ابــن ســعد« )122/5(، و»تاريخ أبــي زرعــة« )403/1(، و»التعديــل والتجريح«    )1(
)1082/3(، و»تهذيب الكمال« )70/11(.

»الجرح والتعديل« )60/4(، و»تهذيب األسماء« )220/1(، و»العبر« )82/1(، و»طبقات    )2(
الحفاظ« )ص: 18(.

»تاريخ أبي زرعة« )712/2(، و»تهذيب األسماء« )220/1(، و»التهذيب« )85/4(.   )3(
جاء في المرتبة الثانية بعد النخعي حيث بلغ نســبة ما روي عنه )0.34( من مجموع تفســيره،    )4(
في حين كان عن إبراهيم )0.38( من مجموع تفسيره، وغيرهم من التابعين أقل منهم في ذلك.

حيث بلغ )0.70( من مجموع تفسيره آليات األحكام حول مسائل النكاح.   )5(
»تاريخ أبي زرعة« )515/1(.   )6(

»طبقــات ابــن ســعد« )121/5(، و»المعرفــة« )471/1، 475، 622(، و»مــرآة الجنــان«    )7(
.)214/1(
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وليس هذا بمستغرب على مثل هذا اإلمام، فإنه قد جمع السنن واآلثار بمالزمته 
ألبــي هريرة، وإكثاره مــن الرواية عنه، حتــى كان من أعلمهم بحديثــه، ثم أضاف إلى 
ذلــك علم عمر وفقهه رضي اهلل عنه حتى كأنه رآه، لكثرة ما كان يعلم من حاله وشــأنه 
وقضائه، بل وصار ابن عمر يرســل إليه يســأله عن حديــث عمر وقضائه رضي اهلل عن 

الجميع)1(.

3 ـ قلة تحديثه، وهيبة الناس له: 

ومما قلل نتاجه في التفسير وغيره، هيبته وشدته.

يقول اإلمام مالك: وكان ابن المسيب رجاًل شديدًا)2(، وكان ال ُيتجرأ عليه)3(.

وكان ابن شــهاب الزهري يقول: لقد كنا نجلس إلى ابن المســيب، فما يستطيع 
أحد منا أن يسأله عن شيء إال أن يبتدئ الحديث، أو يأتي رجل، فيسأله عن أمر قد نزل 

به، وقد طالت مجالستنا إياه حتى ما كنا نسمع منه إال الجواب)4(.

ويقــول أيضًا: لــم نكن نقدر منــه على الحديــث إال أن نأتيه فنقــول: قالوا: كذا 
وكذا)5(.

4 ـ عدم تركه كتبًا: 

وهــذا مما جعلنــا نفقد بعض علمــه رحمه اهلل يقــول اإلمام مالــك: ومات ابن 

»التحفة اللطيفة« )159/2(، و»التبيين في أنساب القرشيين« )ص: 396(.   )1(
»تاريخ أبي زرعة« )406/1(، و»المعرفة« )549/1(.   )2(

»المعرفة« )549/1(.   )3(

»المعرفة« )624/1(.   )4(
»العلل« ألحمد )153/3( 4675، و»تاريخ أبي زرعة« )517/1(.   )5(
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المسيب، والقاسم، ولم يتركوا كتابًا، ومات أبو ِقاَلبة، فبلغني أنه ترك ِحْمَل بغٍل كتبًا)1(.

فهذا المنهج كان غالبًا في المدينة، فهذا يحيى بن ســعيد أحد رواة تفســير سعيد 
يقــول: أدركت الناس يهابون الَكْتَب، ولو كنا نكتب يومئذ لكتبنا من علم ســعيد ورأيه 

شيئًا كثيرًا)2(.

) ـ النهي عن مجالسته: 

امتنع ســعيد عــن بيعة ســليمان بن عبد الملك مع بيعــة الوليد، وكــره أن يبايع 
بيعتين، فأمر به عبد الملك، وجلد مئة ســوط، وحلق رأســه ولحيته، وألبســه ثيابًا من 
شعر)3(، ومنع الناس من مجالسته، فعن أبي يونس القزي، قال: دخلت مسجد المدينة، 

فإذا سعيد جالس وحده، فقلت: ما شأنه؟ قال: نهي أن يجالسه أحد)4(.

هذه األسباب مجتمعة كانت وراء قلة المروي عنه في التفسير وغيره.

* الجانب األثري الروائي عند سعيد، وأثره في التابعين: 

ومما ينبغي تســجيله، واإلشــارة إليه عند الحديث عن هذا اإلمام: أن ثمة معالم 
بــارزة في شــخصيته اتصف بهــا، وانفرد، وكان لهــا األثر فيمن جاء بعده من مشــاهير 

مفسري التابعين: كالحسن، وقتادة، ومكحول، وغيرهم.

»المعرفة« )478/1(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )141/5(، و»المعرفة« )649/1(.   )2(

»المنتظم« )322/6(.   )3(
»الحليــة« )172/2(، و»طبقــات ابن ســعد« )128/5(، و»المعرفــة« )478/1(، و»التحفة    )4(

اللطيفة« )159/2(.
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فقــد كان لغلبــة الجانب األثــري والحديثي علــى منهجه بعد مالزمتــه الطويلة 
ألبــي هريرة، ثم تقدمه في معرفة قضاء النبي صلى اهلل عليه وســلم، وأبي بكر، وعمر، 
وعثمان، بل وكثرة رحالته في ســماع الحديث)1(، كان لذلك كله األثر في اتفاق كلمة 

األئمة على أنه من أفضل التابعين على اإلطالق)2(.

ولذا فالناظر في سيرته يجد أثره الواضح على العديد من أقرانه وأصحابه.

فهــذا أحد أقرانه القاســم بن محمد يقول عنه اإلمام مالك: كان القاســم ُيســأل 
عن الشــيء، فيقول للذي يســأله: من ســألت؟ فيقول الرجل: ســألت عروة بن الزبير، 
وســألت فالنًا، وسألت فالنًا، فيقول له القاسم: هل سألت سعيد بن المسيب؟ فيقول: 
نعــم. فيقول: ما قال؟ فيقول: قال: كذا وكذا، فيقول له القاســم: فأطِْعه، فذلك ســيُِّدنا 

وأعَلُمنا)3(.

ولــم يقتصر هذا األثر على أصحابه، بل تجاوزهم ليشــمل غيرهم من مشــاهير 
مفســري المدارس األخرى، وال ســيما مدرســتا البصرة والشــام، فقــد كان لمنهجه، 

ومسلكه، وعلمه انتشار واسع في تلك البالد أكثر من غيره.

فهذا إمام البصرة الحســن بن أبي الحســن البصري: كان إذا أشــكل عليه شــيء 
كتب فيه إلى سعيد بن المسيب)4(.

»تهذيب األســماء« )220/1(، و»التعديل والتجريــح« )1083/3(، و»البداية« )111/9(،    )1(
و»مرآة الجنان« )215/1(.

»البداية« )111/9(.   )2(
»المعرفة« )469/1(، و»تاريخ أبي زرعة« )404/1(، و»مرآة الجنان« )214/1(.   )3(

»تهذيب الكمال« )107/7(، و»التهذيب« )86/4(، و»مرآة الجنان« )214/1(.   )4(
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ويقول علي بن زيد: كنت إذا خرجت إلى مكة قال لي الحســن: ســل لي سعيدًا 
عن كذا، وسل لي سعيدًا عن كذا، يعني: ابن المسيب)1(.

ولذا فقد اتفق الحســن مع ســعيد في كثير من المســائل الفقهية، فعن ســالم بن 
مسكين قال: سمعت عمران يقول: قلـمـا كانا يختلفان في الفتيا وفي الشيء)2(.

وممن كان في مقدمة من تأثر به أيضًا قتادة، حتى إنه كان من أكثر التابعين رواية 
لتفسيره، وجاء ما يزيد عن ثلث المروي عنه في التفسير من رواية قتادة)3(.

وقــد رحل قتادة إلى ســعيد بالمدينــة، وأخذ عنه، حتى قال عنه ســعيد: ما أتاني 
عراقي أحفظ من قتادة، وكان سعيد يثني عليه فيقول: ما كنت أظن اهلل خلق مثلك)4(.

وقد تأثر به قتادة، فتوســع في باب الناسخ والمنسوخ، وقال بنسخ كثير من آيات 
العفو والصفح)5(.

وكان قتادة يقدم سعيدًا في الفقه والحديث على غيره، فيقول: ما رأيت أحدًا قط 

»العلل« ألحمد )321/3( 5429.   )1(
»تهذيب الكمال« )108/7(.   )2(

بعــد مراجعتي لـ»تفســير الطبري« وجدت أن )0.37( من تفســير ســعيد هو مــن رواية قتادة،    )3(
وكان قتادة أكثر عناية بنقل تفسيره من أصحاب سعيد المدنيين أنفسهم حيث كان الذي يليه في 
هذا يحيى بن ســعيد المدني، فقد روى )0.16( من تفســيره، وغيرهما من أصحاب سعيد أقل 

منهما.
مّر في ترجمة قتادة )1/ 266(.   )4(

مع أن الحســن البصري، وهو شيخ قتادة كان ممن ضيق دائرة النسخ، فقد خالفه قتادة في ذلك    )5(
متأثرًا بسعيد بن المسيب، وقتادة من أكثر التابعين توسعًا في هذا الباب.
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أعلم بالحالل والحرام من سعيد بن المسيب)1(.

وما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب، وال أجدر أن يتبع، فالن عن فالن؛ يعني: 
يسند كل حديث)2(.

وقد تأثر به مكحول، وهو من أئمة المدرســة الشــامية، وممن نشــر العلم واألثر 
المدنــي في تلــك البقاع، فعــن األوزاعي قال: ســئل الزهري ومكحول: مــن أفقه من 

أدركتما؟ فقاال: سعيد بن المسيب)3(.

ومع ما أبرزته من أثره الجلي في المدرســتين البصرية والشامية، إال أن تأثيره أو 
تأثره بالمنهج المكي كان ضعيفًا، مع كثرة أســفاره ورحالته إلى مكة؛ إذ يروى أنه حج 

أكثر من أربعين حجة)4(.

ومرد ذلك فيما أرى أمران اثنان: 

أحدهما: استغناء المدرسة المكية بعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.

الثاني: اختالف منهجي المدرستين المكية والمدنية، فكان جل اهتمام المكيين 
منصبــًا على التفســير، بينما نجد أن معظم اشــتغال المدنيين كان في الســنن، واآلثار، 

والسير.

»الجرح والتعديل« )60/4(.   )1(
المرجع السابق.   )2(

»تاريــخ أبــي زرعــة« )403/1(، و»المعرفــة« )479/1(، و»الجرح والتعديــل« )61/4(،    )3(
و»وفيات األعيان« )375/2(، و»مرآة الجنان« )214/1(.

»التاريخ الكبير« )511/3(، و»تهذيب األسماء« )220/1(، و»وفيات األعيان« )375/2(،    )4(
و»الشذرات« )103/1(.
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وفاته: 

اختلفوا في وفاته على أقوال، من أقواها: أنه توفي سنة أربع وتسعين)1(.

وقال بعضهم: سنة ثالث وتسعين)2(، عن تسعة وسبعين عامًا)3(.

* * *

»تاريخ خليفة« )ص: 306(، و»العلل« ألحمد )472/3( 6016، و»المصنف« البن أبي شيبة    )1(
)66/13( 15781، و»دول اإلســالم« )ص: 65(، و»التذكرة« )56/1(، و»طبقات علـمـــاء 
الحديــث« )113/1(، و»الكامــل« )582/4(، و»غايــة النهايــة« )308/1(، و»الشــذرات« 

.)102/1(
»التاريــخ الصغيــر« )209/1(، و»الجمــع بين رجــال الصحيحيــن« )169/1(، و»التعديل    )2(
والتجريــح« )1082/3(، و»مشــاهير علـمـــاء األمصــار« )ص: 63(، و»تهذيــب األســماء« 

.)220/1(
»الكاشف« )373/1(، و»غاية النهاية« )308/1(، و»تاريخ الخميس« )313/2(.   )3(



(12(

محمد بن كعب القرظي
)40 ـ 108 هـ(

محمد بــن كعب بن حبان بن ســليم بن أســد القرظــي)1(، يكنى أبــا حمزة)2(، 
منســوب إلى بني قريظة الطائفة المعروفة من اليهود، كان أبوه من سبي قريظة)3(، وكان 

لم ينبت يوم قريظة فُترك)4(.

عداده في الطبقة الثالثة من التابعين)5(، سمع زيد بن أرقم، وابن عباس)6(، ورأى 
ابن عمر)7(.

»طبقــات ابن ســعد« الجــزء المتمم لطبقات أهــل المدينة )ص: 134(، و»تهذيب األســماء«    )1(
)90/1(، و»األنساب« )102/10(، و»اللباب« )26/3(.

»طبقات خليفة« )ص: 264(، و»الكنى« للدوالبي )156/1(، و»الكنى« لمسلم )ق 27(.   )2(
»الجمع بين رجال الصحيحين« )448/2(، و»رجال صحيح مسلم« )204/2(، و»التهذيب«    )3(

.)420/9(
»التاريخ الكبير« )216/1(، و»األنساب« )102/10(، و»التهذيب« )421/9(.   )4(

»طبقــات ابن ســعد« الجــزء المتمــم لطبقات أهــل المدينــة )ص: 134(، وعــده الذهبي في    )5(
»المعين« في الطبقة الثانية مع الحسن ومجاهد )ص: 42(.

»التاريــخ الكبيــر« )216/1(، و»الكنى« لمســلم )ق 7(، و»الجمع بين رجــال الصحيحين«    )6(
.)448/2(

»تهذيب األســماء واللغات« )90/1(، و»رجال صحيــح البخاري« )675/2(، و»التهذيب«    )7(
.)421/9(
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وروايته عن علي، وابن مسعود مرسلة)1(.

نشأ بالكوفة، ثم تحول به أبوه إلى المدينة)2(، فهو في عداد تابعي أهل المدينة)3(.

والقرظــي مــع أنه كوفــي المولد والمنشــأ)4(، ومدني المســتقر، ومنهــج هاتين 
المدرستين مشهور بقلة التعرض لتأويل القرآن، فقد فاق أصحابه من المدنيين، وتوسع 

قلياًل في باب التفسير، فكان من أكثرهم علـمـا فيه)5(.

يقول ســفيان بن عيينة: لم يكن بالمدينة أحد يفســر القرآن بعد محمد بن كعب 
مثله؛ يعني: زيد بن أسلم)6(.

ويقول عون بن عبد اهلل: ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن من القرظي)7(.

وقد أثنى عليه غير واحد ممن ترجم له: 

فقال العجلي: مدني تابعي عالم بالقرآن)8(.

»العلل« ألحمد )527/1( 1236، و»التهذيب« )422/9(، و»التحفة اللطيفة« )720/3(.   )1(
»الجرح والتعديل« )67/8(، و»الســير« )65/5(، و»التحفة اللطيفة« )719/3(، و»تهذيب    )2(

الكمال« )340/26(.
»الجــرح والتعديــل« )67/8(، و»تهذيــب الكمــال« )343/26(، و»الثقــات« )351/5(،    )3(

و»التحفة اللطيفة« )720/3(، و»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 65(.
»العبر« )102/1(، و»الشذرات« )136/1(.   )4(

بمقارنة المروي عنه مع غيره من أصحابه نجد أن المروي عن سعيد بن المسيب على قلته كان    )5(
جله في تأويل آيات األحكام، في حين كان تعرض محمد بن كعب للتفسير أكثر.

»فتح الباري« )111/13(.   )6(
»تاريخ أبي زرعة« )245/1(، و»المعرفة« )564/1(، و»السير« )68/5(، و»تاريخ اإلسالم«    )7(

)ح 108هـ/252(، و»الغاية« )233/1(.
»تاريخ الثقات« )ص: 411(.   )8(
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وقال ابن حبان: من عباد المدينة، وعلـمـائهم بالقرآن)1(.

وقال الذهبي: هو من أئمة التفسير)2(.

وقال ابن كثير: كان عالـمـًا بتفسير القرآن)3(.

وممــا أعانه وســاعده على التقــدم في هذا: كثــرة تأمله وتدبره للقــرآن، فكان 
ال يشــبع من النظر والتفكر فيه، ينقضي الليل عليه وهو لم يفرغ من حاجته منه، يقول 
عن نفســه: وعجائب القــرآن تورد علي أمورًا حتــى إنه لينقضي الليــل ولم أفرغ من 

حاجتي منه)4(.

ويقول أيضًا: ألن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بـ: ﴿ٹ ڤ﴾ والقارعة، وال أزيد 
عليهما، وأتردد فيهما وأتفكر، أحبُّ إليَّ من أن أهذَّ القرآن ليلتي هذه هذا، أو قال: أنثره 

نثرًا)5(.

وقد فســر بعض األئمة ما ورد عنه صلى اهلل عليه وسلم: »سيخرُج من الكاهنين 
رجٌل يدرُس القرآَن دراسًة ال يدرُسه أحٌد بعَده«)6(، فقال ربيعة: كنا نقول: هو محمد بن 

»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 65(.   )1(
»السير« )67/5(.   )2(

»البداية« )289/9(.   )3(
»الحليــة« )214/3(، و»المنتظــم« )124/7(، و»البداية« )290/9(، و»الســير« )66/5(،    )4(

و»تهذيب الكمال« )346/26(.
»الزهــد« البــن المبــارك )ص: 97( 287، و»مختصــر قيــام الليــل« للمــروزي )ص: 60(،    )5(

و»الحلية« )214/3(، و»الغاية« )223/1(، و»البداية« )289/9(.
المتمم = الجزء  سعد«  ابن  و»طبقات   ،)500/7( »طبقاته«  في  سعد  ابن  أخرجه  الحديث    )6( 
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كعب القرظي، والكاهنان قريظة، والنضير)1(.

وقال سفيان الثوري: يرون أنه محمد بن كعب)2(.

* مميزات تفسيره: 

ومما تميز به تفســيره رحمه اهلل إبرازه للجانب الوعظي والتذكيري لآليات، فقد 
كان محبًا للوعظ والقص، وكان يؤثر ويبكي بقصه وتذكيره)3(.

= لطبقات أهل المدينة )ص: 134(، ورواه أحمد في »مسنده« )11/6(، والطبراني في »المعجم 
الكبير« )197/22( 518، )314/22( 794، والفسوي في »المعرفة« )563/1(، والبيهقي في 
»دالئل النبوة« )498/6(، وابن حجر في »تعجيل المنفعة« )ص: 158(، وعزاه إلى ابن منده، 
والطبراني،  عن عبد اهلل بن مغيث. وإسناده ضعيف؛ لجهالة عبد اهلل بن مغيث كما ذكر األلباني في 

»السلسلة الضعيفة« حديث رقم )5496(.
»دالئــل النبــوة« للبيهقــي )499/6(، و»تهذيــب الكمــال« )345/26(، و»غايــة النهايــة«    )1(
)233/1(، قــال الهيثمــي في »المجمــع«: عبد اهلل بن مغيث ذكره ابن أبــي حاتم، وبقية رجاله 

ثقات )167/70(.
قلت: عبد اهلل بن مغيث قد تقدم أنه مجهول، وذكره البخاري، وابن أبي حاتم وسكتا عنه، وذكره   
ابــن حبان في »الثقات«. ينظر: »التاريخ الكبيــر« )201/5(، و»الجرح والتعديل« )174/5(، 

و»الثقات« )43/7(.
وروى الحديــث كما عند البيهقي من طريــق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى اهلل عليه   

وسلم بلفظ مقارب.
وعن موســى بن عقبة قال: بلغني أن رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم... وذكر الحديث بنحوه.   

وكال الطريقين فيهما علة اإلرسال، كما ذكره البيهقي في »الدالئل« )499498/6(.
ذكــر جمع ممــن ترجم لمحمد بــن كعب هــذا الحديث وتفســيره. ينظر: »المعــارف« )ص:    )2(
202(، و»تهذيــب الكمال« )344/26ـ 435(، و»التهذيب« )421/9(، و»تاريخ اإلســالم« 

)ح 108هـ/252(، و»السير« )68/5(، و»الغاية« )233/1(.
»طبقات ابن سعد« الجزء المتمم لطبقات أهل المدينة )ص: 136(.   )3(
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وكان له جلساء من أعلم الناس بالتفسير)1(، وكان يقص عليهم)2(.

والناظر في تفسيره يجد شاهد ذلك.

قــال صاحب »الحلية«: قال محمد بن كعــب القرظي: لو رخص ألحد في ترك 
الذكــر لرخــص لزكريا عليه الســالم، قال اهلل تعالــى: ﴿گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]آل عمــران: 41[، ولو رخص ألحد في ترك الذكر لرخص 

للذين يقاتلون في سبيل اهلل، قال اهلل تعالى: ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ﴾ ]األنفال:  45[)3(.

وعنــد قولــه تعالــى: ﴿ەئ وئ وئ﴾ قــال: ﴿ەئ ﴾ علــى دينكــم، 
فيمــا  ۇئ﴾  ﴿ۇئ  عــدوي  ﴿وئ﴾  وعدتكــم،  الــذي  لوعــدي  ﴿وئ﴾ 

بينكــم ﴿ۆئ ۆئ﴾ ]آل عمــران: 200[ إذا لقيتمونــي)4(.

وعن داود بن قيس قال: ســمعت ابن كعب يقــول: إن األرض لتبكي من رجل، 
وتبكــي على رجل، تبكي لمــن كان يعمل على ظهرها بطاعــة اهلل تعالى، وتبكي ممن 

يعمل على ظهرها بمعصية اهلل تعالى قد أثقلها، ثم قرأ: ﴿گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ﴾ ]الدخان: 29[)5(.

»المعرفة« )564/1(، و»تهذيب الكمال« )346/26(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 108هـ/253(.   )1(
ابــن معيــن«  ــاص والمذكريــن« )ص: 235(، و»المعــارف« )ص: 202(، »تاريــخ  »القصَّ   )2(
)536/2(، و»رجال صحيح مســلم« )204/2(، و»الثقــات« )351/4(، و»تهذيب الكمال« 

)346/26(، و»الغاية« )233/1(.
»الحلية« )215/3(، »البداية« )289/9(.   )3(

ينظر: »الحلية« )215/3(، و»البداية« )289/9(.   )4(

ينظر: »الحلية« )213/3(، و»البداية« )290/9(.   )5(
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وعن عمرو بن دينار قال: سألت محمد بن كعب القرظي عن هذه اآلية: ﴿ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴾ ]الزلزلة: 7 ـ  8[ 
قــال: مــن يعمل مثقال ذرة من خير مــن كافر، يرى ثوابها في نفســه وأهله، وماله حتى 
يخرج وليس له خير، ومن يعمل مثقال ذرة من شــر من مؤمن يرى عقوبتها في نفســه، 

وأهله، وماله حتى يخرج وليس له شر)1(.

وقــد تميز رحمــه اهلل من بين عمــوم التابعيــن بالعناية، واالعتماد على أســباب 
النزول في تفسيره، حتى صار من أكثرهم إيرادًا، واستشهادًا باألسباب)2(.

ومع هذا التقدم، فلم يكن يحصر المعنى في الســبب، بل يذكر السبب ويبين أن 
األصل عموم المعنى، ال خصوص السبب: 

فعـن أبـي معشـر نجيـح قـال: سـمعت سـعيدًا المقبـري يذاكـر محمد بـن كعب، 

فقـال سـعيد: إن فـي بعـض الكتـب أن هلل عبـادًا ألسـنتهم أحلـى مـن العسـل، وقلوبهـم 

ون الدنيـا بالدين، قال اهلل  أمـرُّ مـن الصبر، لبسـوا للناس مسـوك الضأن من الليـن، يجترُّ

تتـرك  فتنـة  يغتـّرون؟ وعزتـي ألبعثـن عليهـم  يجترئـون، وبـي  أعلـيَّ  تبـارك وتعالـى: 

الحليـم منهـم حيـران!«، فقـال محمد بـن كعـب: هـذا فـي كتـاب اهلل جـل ثنـاؤه. فقـال 

سـعيد: وأيـن هـو مـن كتـاب اهلل؟ قـال: قـول اهلل عـز وجـل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

»الحلية« )213/3(، و»البداية« )290/9(.   )1(
بعد مراجعتي لـ»تفسير الطبري« وجدت المروي عن محمد بن كعب )153( قواًل، بلغ نسبة ما    )2(
جاء عنه في أسباب النزول )0.17( من مجموع تفسيره، فكان من أكثر التابعين في هذا الباب.
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]البقـرة: 204 ـ 205[، فقال 
سـعيد: قـد عرفـت فيمـن أنزلـت هـذه اآليـة، فقـال محمد بـن كعـب: إن اآلية تنـزل في 

الرجـل، ثـم تكـون عامة بعـد)1(.

ومما يدل على اهتمامه بالسير، وأسباب النزول أيضًا: أن محمد بن إسحاق نقل 

كثيرًا من القصص والحوادث عن طريق محمد بن كعب.

وفي هذا يقول ســزكين: ويتضح من الروايات التي ذكرها الطبري في »تاريخه« 

أن ابن إسحاق استخدم كتابًا للقرظي ذا مضمون تاريخي)2(.

وأحسب أن مما ساعده على التقدم في باب التفسير سماعه، ولقاَءه بابن عباس، 

كمــا أنه فــي المقابل لم يلق أحدًا من فقهاء المدينة الذين كانوا يتورعون عن التفســير، 

هذا وغيره جعل لهذا التابعي الصدارة في مدرسة التفسير بالمدينة.

وأحســب أنه لو عــاش في غير هذه المدرســة لكان نتاجه أكثــر، لكنه عاش في 

المجتمــع المدنــي الذي تأثر بشــيوخه المقلين في بــاب التأويل، والمشــتغلين بعلوم 

أخــرى كالحديث، والمغازي، والســير، فكان هذا هو الغالب علــى الناقلين من الرواة 

بالمدينة)3(.

»تفســير الطبري« )231/4( 3964، و»ســنن ســعيد بن منصــور« )381/3( 361، وأورده    )1(
الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ســعيد بن منصور، وابن جرير، والبيهقي في »الشــعب«، عن 

محمد به )572/1(.
»تاريخ التراث« )76/1(.   )2(

يأتي لذلك مزيد بحث عند الحديث عن المدرسة المدنية إن شاء اهلل )1/ 643(.   )3(
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وفاته: 

ذهب كثير من األئمة والمؤرخين إلى أنه توفي سنة ثمان ومئة)1(.

وذهب البعض أنه مات سنة سبع عشرة ومئة)2(.

* * *

»تاريخ ابن معيــن« )536/2(، و»تاريخ أبي زرعــة« )245/1(، و»المعارف« )ص: 202(،    )1(
و»التاريخ الكبير« )216/1(، و»التاريخ الصغير« )243/1(، و»تهذيب األســماء« )90/1(، 
و»المنتظم« )124/7(، و»الكامل« )141/5(، و»العبر« )102/1(، و»دول اإلسالم« )ص: 

76(، و»األنساب« )102/10(.
»تاريخ خليفة« )ص: 348(، و»طبقات ابن ســعد« الجــزء المتمم لطبقات أهل المدينة )ص:    )2(
137(، و»رجــال صحيح مســلم« )204/2(، و»الجمع بين رجــال الصحيحين« )448/2(، 

و»التعديل والتجريح« )636/2(.





الفصل الثاني

عرض مدارس التفسير في عصر التابعين

أرســل اهلل نبيه محمدًا صلى اهلل عليه وســلم رحمة للعالمين، وأنزل كتابه الذي 
هــدى بــه من اتبع رضوانه ســبل الســالم، وأخرجهم من الظلـمـــات إلى النــور بإذنه، 

وهداهم إلى صراط مستقيم، وسعد المسلمون بهذا الكتاب، وأيقنوا بصدق أنه ﴿ٿ 
ٿ ٿ ٿ﴾ ]اإلسراء: 9[، وأنه حبله المتين، وكتابه المبين، ال يشبع منه العلـمـــاء، وال 

تنقضي عجائبه، فأخذوا في تدبره وتعلمه، والوقوف على ما فيه من مواعظ، وعبر...

ثم أخذوا في دعوة الناس إليه، وتعليمهم إياه وال سيما بعد أن تتابعت الفتوحات 
اإلســالمية، واتســعت، ودخل الناس في دين اهلل أفواجًا، فانتشــر صحابة رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وســلم بين الناس يعلمونهم دينهم، وكتاب ربهم، ومما ال شــك فيه أن 
هــؤالء الصحب الكرام رضــوان اهلل عليهم لم يكونوا في درجة علمية واحدة بالنســبة 
لفهم معاني القرآن، بل كانت مراتبهم متفاوتة، ومن ثم تفاوتت طرائقهم المنهجية التي 

ساروا عليها في تعليم الناس.

يقول مســروق: لقد جالســت أصحاب محمد صلى اهلل عليه وســلم فوجدتهم 
كاإلخــاذ، فاإلخاذ يــروي الرجل، واإلخاذ يــروي الرجلين، واإلخاذ يروي العشــرة، 

واإلخاذ يروي المئة، واإلخاذ لو نزل به أهل األرض ألصدرهم)1(.

»طبقات ابن سعد« )343/2(، و»المعرفة« )542/2(.   )1(
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وكان مــن أولئك الذيــن لو نزل بهم أهــل األرض ألصدرهم ثلــة من الصحابة 
رضوان اهلل عليهم، ومن أشهرهم كما يقول عامر الشعبي: كان علـمـــاء هذه األمة بعد 
نبيها صلى اهلل عليه وســلم ســتة: عمر، وعبد اهلل، وزيد بن ثابــت، فإذا قال عمر قوالً، 
وقال هذان قوالً كان قولهما لقوله تبعًا، وعلي، وأبي بن كعب، وأبو موسى األشعري، 

فإذا قال علي قوالً، وقال هذان قوالً، كان قولهما لقوله تبعًا)1(.

وقــد قيض لبعض هــؤالء األئمة من األصحــاب تالميذ اختصوا بــه، والزموه، 
وأخذوا بقوله، ونشــروا علمه، وتيســر له من هذا ما لم يتيســر آلخرين، ومن هنا نجد 
بدايات الظهور لتلك المدارس التي كان الصحابة أساتذتها، والتابعون روادها، فنهلوا 

من معين علمهم الصافي، ثم فاضوا بالخير العميم على الناس من بعدهم.

ــه وادي اشــتــد  لـمـا  كالنهر  ــه فكانوا  ــي ــه تــســقــي رواب ــب ــوان ــت ج ــاض  ف

يقــول علي بــن المديني: لم يكن مــن أصحاب النبي صلى اهلل عليه وســلم من 
لــه أصحاب يذهبون مذهبه، ويفتون فتواه، ويســلكون طريقتــه، إال ثالثة: عبد اهلل بن 

مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس)2(.

وقــد ورث التابعون علمهم، وطرائقهم في البحث، واالســتنباط، وكانوا طرائق 
ِقَددًا، فمنهم من توســع في التفســير تبعًا لتوسع شــيخه، ومنهم من كان يحمله التورع، 
واالحتيــاط على اإلقالل خوفــًا من عدم اإلصابة اقتداًء بنهج كثيــر من الصحابة الذين 

نقل العلم عنهم.

»طبقات ابن سعد« )351/2(، ومثل ذلك ما رواه مسروق. ينظر: »العلل« ألحمد )162/2(    )1(
1873، و»طبقات الفقهاء« للشيرازي )ص: 45(.

»العلل« )ص: 43(، و»مقدمة ابن الصالح« )ص: 431(.   )2(
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وقد أطلت الحديث في فصل: أشــهر رجال المدارس، واســتعرضت كل واحد 
من أولئك المشــاهير؛ ألنطلق بعــد ذلك إلى الحديث عن مدارســهم التي نهلوا منها، 
وأخــذوا عنهــا، فأردت في هــذا الفصــل أن أبين المنهــج العام لكل مدرســة، وأعقد 
مقارنات بين أصحاب كل إمام، وأجمع تلك النتائج والمالحظات التي برزت في حياة 
كل مفســر، مبينًا الفروق بين تالميذ كل مدرسة، مشــيرًا إلى أوجه االتفاق واالختالف 
بينهم، وأســباب ذلك، وقد اعتمدت كثيرًا على تلك اإلحصائيات؛ لكونها أكثر دقة في 

نتائجها ومؤشراتها.

والحديث عن المدارس التفســيرية يكتنفه جملة مــن األمور ال بد من بيانها في 
هذه المقدمة من أهمها: أن مصطلح المدارس التفســيرية لم يتعرض له كثير ممن كتب 
ن في معرفة المدارس الفقهية،  في المناهج، وتاريخ التشــريع، وأما المشهور فهو ما دوِّ

وسار من جاء بعد هؤالء على هذا المصطلح.

ولعل من أهم النتائج التي توصلت لها في هذا المبحث هو إبراز قيمة المدرســة 
البصرية في التفســير، وإظهــار أثرها ألن كثيرًا من الباحثين يفردون المدرســة الكوفية 
بالحديث، ويغفلون مدرســة البصرة، أو يدخلونها ضمنًا، مــع أنها ثاني المدارس بعد 
المدرســة المكية في التفسير، وكان ما يزيد على ثلث المروي عن التابعين قد جاء عن 

أصحابها، ولذا فسوف يكون ترتيب إيراد المدارس حسب كثرة المروي عنها.

ثم إنه في مقابل هذه الحال فقد كانت المدرسة المدنية من أقل المدارس اشتغاالً 
بالتفســير، ومن أكثرها هيبة، وتعظيمًا له، فقلَّ نتاجها وســبقها غيرها، ورغم هذه القلة 
فقد أفردتها بالحديث كمدرسة مستقلة؛ لوضوح المنهج االستقاللي في تفسيرها رغم 
قلته، وعدم تأثرها كثيرًا بغيرها، في حين أنها أثرت في كل المدارس األخرى، فالحسن 
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وقتادة وعطاء، والشــعبي ومكحول وغيرهم، تأثرهم واســتفادتهم من المنهج المدني 
واضحة، وال سيما أخذهم عن سعيد بن المسيب.

ومما ينبغي بيانه في هذه المقدمة أن الشام واليمن ومصر لن أدرسها كمدارس، 
وإنما سوف أدرسها كبقاع بها بعض اآلثار، لكن لم يكن لها منهج مستقل، وآثار كثيرة 

حتى تجعل كمدرسة مستقلة.

وبعــد هذه المقدمة أعود إلــى مقصودي في هذا الفصل، فأبدأ الحديث عن أهم 
هذه المدارس، وأعلمها في التفسير.

* * *



المبحث األول

المدرسة المكية

احتلت هذه المدرســة المكانــة في قلوب المؤمنيــن، الســاكنين، والثائبين إلى 
بلــد اهلل الحرام، الحجــاج، والعمار، والزوار، بل أخذت مكــة بألباب كل مؤمن رآها، 

أو تمنى أن يراها.

ولقد كان العلم بمكة يســيرًا زمن الصحابة، ثــم كثر في أواخر عصرهم وكذلك 
في أيام التابعين، وزمن أصحابهم، كابن أبي نجيح، وابن جريج)1(.

إال أن مكـة اختصـت زمـن التابعيـن بحبـر األمـة وترجمـان القـرآن ابـن عبـاس 
ـ رضـي اهلل عنهمـا ـ الـذي صـرف جـل همـه، وغايـة وسـعه إلـى علـم التفسـير، وربـى 
أصحابـه علـى ذلـك، فنبـغ منهـم أئمـة كان لهم قصب السـبق بيـن تالميذ المـدارس في 

التفسـير. علم 

وقد تأثر بالمدرســة أيضًا رجال وأئمة لم يكونوا بمكة، لكن كانوا كثيري الترداد 
والمثابة لها: كأبي العالية، وطاووس بن كيسان، وغيرهم، فنشاط المدرسة المكية كان 

أوسع من أن يقتصر على بقعة واحدة.

وبعــد أن رحل ابن عباس عن مكة، لم يختف نوره فيها، وإنما قلَّ نتاج تالميذه، 
وزادت هيبتهــم مــن التفســير ورحل بعضهم لآلفــاق، حتى جاء عصر أتبــاع التابعين، 

»اإلعالن والتوبيخ لمن ذم التاريخ« )ص: 292(.   )1(
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فدفعــوا العجلة، وأكثروا من الرواية عن شــيوخهم وظل العطــاء يتواصل حتى الطبقة 
التي تليهم.

وفيما يلي بيان ألهم األسباب التي أدت إلى تفوق المدرسة، أهم هذه األسباب 
واألساس فيها إمامة ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ وأستاذيته لها، ولذا فسوف أعرض 
لترجمته بشــيء من التفصيل، ثم أبين بعض معالم منهجه التي كان لها األثر في نفوس 

أصحابه وتالميذه، فأقول وباهلل التوفيق: 

* عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما: 

ـ اسمه ونسبه: 

هــو عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشــم بن عبد منــاف، أبو العباس 
الهاشمي)1(، ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأمه ُلبابة بنت الحارث بن حزن 

الهاللية)2(.

ـ مولده: 

ولــد والنبــي صلى اهلل عليه وســلم وأهل بيته بالشــعب من مكة، فأتــي به النبي 
صلى اهلل عليه وســلم فحنكه بريقه، وذلك قبل الهجرة بثالث ســنين)3(، فيكون له عند 

وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم ثالث عشرة سنة)4(.

»تســمية أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم« )ص: 97(، و»أســد الغابــة« )290/3(،    )1(
و»اإلصابة« )330/2(.

»أسد الغابة« )290/3(، و»اإلصابة« )330/2(.   )2(
المرجعان السابقان.   )3(

»فتح الباري« )90/11(.   )4(
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وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: توفي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ل)1(. وقد قرأت المحكم من القرآن؛ أي: المفصَّ

وصحب النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم نحوًا من ثالثين شهرًا)2(.

وأحصــي ما قال فيه ابن عبــاس رضي اهلل عنهما: ســمعت النبي صلى اهلل عليه 
وســلم، ورأيت النبي صلى اهلل عليه وسلم، وبتُّ عند النبي صلى اهلل عليه وسلم، فإذا 

هو ثمانون، أو نيف وسبعون)3(.

وقد روى عن النبي صلى اهلل عليه وســلم ألف حديث وستمئة وستين حديثًا)4(، 
ح في عشرة منها بالتحديث)5(. صرَّ

يعــد ابــن عباس رضي اهلل عنهما فــي طبقة صغار الصحابة، ومع هذا فقد ســبق 
غيره من الصحابة ـ رضوان اهلل عليهم ـ في علم التفسير حتى صار من أعلمهم فيه)6(.

يقول ابن أبي نجيح: كان أصحاب ابن عباس يقولون: ابن عباس أعلم من عمر، 
ومن علــي، ومن عبد اهلل، ويعدون ناســًا، فيثِــُب عليهم الناس، فيقولــون: ال تعجلوا 
علينــا، إنه لم يكــن أحد من هؤالء إال وعنده من العلم ما ليــس عند صاحبه، وكان ابن 

عباس قد جمعه كله)7(.

»المعجم الكبير« للطبراني )289/10( 10577، و»منحة المعبود« )148/2(.   )1(
»السير« )332/3(.   )2(

»العلل« ألحمد )107/2( 1717.   )3(
»تجريد أســماء الصحابــة« )320/1(، و»الفصل في الملــل« )152/4(، و»تدريب الراوي«    )4(

)217/2(، ومقدمة »مسند بقي بن مخلد« )ص: 80(.
»التحفة اللطيفة« )338/2(.   )5(

»الفتح« )100/7(.   )6(
»أعالم الموقعين« )15/1(، و»شذرات الذهب« )76/1(.   )7(
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وكان ابن مسعود يقول: لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل، نعم ترجمان 
القرآن ابن عباس)1(.

وأثنــى عليه ابن عمر رضي اهلل عنهمــا بقوله: هو أعلم أمة محمد صلى اهلل عليه 
وسلم بما أنزل على محمد)2(.

وقال عبد اهلل بــن عمرو بن العاص: ابن عباس أعلمنا بمــا مضى، وأفقهنا فيما 
نزل مما لم يأت فيه شيء)3(.

بل كان عمر رضي اهلل عنه يأمر الناس بأخذ القرآن عنه، وسؤاله، فيقول: من كان 
سائاًل عن شيء من القرآن، فليسأل عبد اهلل بن عباس)4(.

وكان بعــض التابعيــن يتــرك األكابر من أصحــاب النبي صلى اهلل عليه وســلم، 
ويجلس لألخذ عن ابن عباس.

فعــن ليث بــن أبي ســليم قــال: قيل لطــاووس: أدركــت أصحاب رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وســلم، وانقطعت إلى هذا الغالم من بينهم؟! قال: أدركت ســبعين من 
أصحاب النبي صلى اهلل عليه وســلم، فكلهم إذا اختلفوا في شــيء، انتهوا فيه إلى قول 

ابن عباس)5(.

»العلم« ألبي خيثمة )ص: 120(، و»طبقات ابن ســعد« )366/2(، و»المعرفة« )494/1(،    )1(
و»دالئل النبوة« للبيهقي )193/6(، قال الحربي في »غريب الحديث«: ما عاشره منا أحد: أي 

لو كان في السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشره في العلم. )156/1(.
»تاريخ أبي زرعة« )616/1(، و»اإلصابة« )332/2(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )371/2(.   )3(
»فضائل الصحابة« ألحمد )967/2( 1893.   )4(

»طبقــات ابــن ســعد« )366/2(، و»اإلصابــة« )333/2(، و»أســد الغابــة« )292/3(، =   )5( 
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ويقول ابن أبي مليكة وقد أدرك ثالثين من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
كان ابــن عباس إذا أخذ في الحالل والحرام، أخذ الناس معه، وإذا أخذ في القرآن، لم 

يتعلق الناس معه بشيء)1(.

* أسباب تقدم ابن عباس في التفسير: 

لت ابن عباس رضي اهلل عنهما وقدمته على غيره من  وال شــك أن ثمة أســبابًا أهَّ
الصحابة في فهم كتاب اهلل، والقدرة على تأويله، وهي على اإلجمال: 

1 ـ دعاء النبي صلى اهلل عليه وسلم له بالفقه في الدين، والعلم بالتأويل: 

رأى النبــي صلى اهلل عليه وســلم فيه النجابة، والفطنة، والــذكاء، فدعا له، ومن 
ذا الــذي يدعو له النبي صلى اهلل عليه وســلم بدعوة فال تصيبه؟ وابن عباس من هؤالء 
الذين أصابتهم دعوته صلى اهلل عليه وســلم حينما دعا له بقوله صلى اهلل عليه وســلم: 

ين، وعلِّْمه التأويَل«)2(. ْهه في الدِّ »اللهمَّ فقِّ

= و»المحدث الفاصل« )ص: 239(، و»المطالب العالية« )115/4(.
»فضائل الصحابة« ألحمد )967/2( 1900، و»االستيعاب« )357/2(.   )1(

أخرجــه اإلمام أحمد في »مســنده« )266/1، 314، 328، 335(، وفــي »فضائل الصحابة«    )2(
)955/2( 1856، وابــن حبــان فــي »صحيحــه«. ينظــر: »اإلحســان في تقريــب صحيح ابن 
حبــان« )531/15( 7055، والبيهقي في »دالئل النبــوة« )193/6(، والطبراني في »الكبير« 
)320/10( 10614، و»األوســط« )249/2( 1444، وأورده الهيثمــي في »مجمع البحرين 

في زوائد المعجمين« من رواية الطبراني في »الكبير«، وصححها )394/6(.
والحديث أخرجه البزار في »مسنده« بلفظ: »اللهم علمه تأويل القرآن«. ينظر: »كشف األستار«   

)247/3( 2674، والحاكم في »مستدركه«، وصححه، ووافقه الذهبي )537/3(.
وجاء الحديث عند أبي نعيم، وأحمد بلفظ: »اللهمَّ أعِط ابَن عباس الحكمَة، وعلِّمه التأويَل«. =   
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بل دعا له بالحكمة مرتين)1(، فاســتجيبت تلك الدعــوات المباركات الزكيات، 
فكانــت فتحًا لقلبه، ونبوغًا في عقله، وصوابًا في رأيه، وحين نرجع إلى تأويله نرى أثر 
هــذه الدعوة النبوية جليًا، واضحــًا في تقدمه بين األصحاب، وســبقه في ميدان العلم 

بالقرآن، وتفسيره)2(، كما نشهد أثر ذلك في كثرة تعرضه للقرآن وتأويله)3(.

2 ـ قرب منزلته من عمر رضي اهلل عنه: 

ولعل الســبب الثاني الذي أعان ابن عباس رضي اهلل عنهما، وحثه وشجعه على 

= ينظر: »الحلية« )316/1(، و»المســند« )269/1(، و»فضائل الصحابة« ألحمد )964/2( 
.1883

ورواه ابن ماجه بلفظ: »اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب« )58/1( 166، وصحح األلباني   
هذه الرواية في »صحيح ابن ماجه« )33/1( 137.

وجــاء في »صحيح البخاري« في عــدة مواضع بلفظ: »اللهم علمه الكتاب«. ينظر: كتاب العلم   
مــن »الصحيح«، باب قول النبي صلى اهلل عليه وســلم: »اللهم علمه الكتــاب«. ينظر: »الفتح« 
)169/1( 75، و»فضائــل الصحابــة«، باب ذكر ابــن عباس رضي اهلل عنهمــا. ينظر: »الفتح« 
)100/7( 3756، وفــي أول كتــاب االعتصام مــن »الصحيح«. ينظر: »الفتــح« )245/13( 

.7270
أخرجه اإلمام أحمد في »فضائل الصحابة« )846/2( 1561، )972/2( 1910، وابن سعد    )1(
فــي »طبقاته« )365/2، 370(، والنســائي في »فضائل الصحابــة« )ص: 95( 75، والترمذي 
في »ســننه« كتاب المناقب، باب مناقب عبد اهلل بن عباس، وحســن إسناده )679/5( 3822، 

3823، والفسوي في »تاريخه« )519/1(، والبالذري في »أنساب األشراف« )28/3(.
»الفتح« )100/7(.   )2(

بعـد مراجعتـي لــ »تفسـير الطبـري« وجـدت أن المـروي عـن ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا بلغ    )3(
)5809( روايـات، فـي حيـن كان عـن ابـن مسـعود رضـي اهلل عنـه )856( روايـة، وغيرهمـا من 
الصحابـة أقـل منهـم، بـل إن المـروي عـن الصحابـة مجتمعيـن ال يبلـغ مجمـوع مـا روي عنـه 

رضـي اهلل عنـه.
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التقدم في التفسير، هو تلك العالقة، والعناية الخاصة التي حظي بها ابن عباس من عمر 
ـ رضي اهلل عن الجميع ـ فقد لمس عمر ـ رضي اهلل عنه ـ فيه مخايل النجابة، والذكاء، 
والفطنة، فكان يدنيه من مجلســه، ويقربه إليه، ويشــاوره، ويأخذ برأيه فيما أشــكل من 
اآليــات، وابن عباس ما زال شــابًا غالمًا، فكان لذلك األثر البالــغ في دفعه وحثه على 

التحصيل والتقدم، بل واإلكثار في باب التفسير وغيره من أبواب العلم.

فعـن عامـر الشـعبي عن ابـن عباس قال: قال لـي أبي: يا بنـي، أرى أمير المؤمنين 
يقربـك، ويخلـو بـك، ويستشـيرك مـع نـاس مـن أصحـاب رسـول اهلل صلـى اهلل عليـه 
وسـلم، فاحفـظ عنـي ثالثـًا: اتـق اهلل ال تفشـين لـه سـرًا، وال يجربـن عليـك كذبـة، وال 

تغتابـن عنده أحـدًا)1(.

وكان عمــر رضي اهلل عنه يدخله مع أكابر الصحابــة، وما ذلك إال ألنه وجد فيه 
قوة الفهم، وجودة الفكر، ودقة االستنباط.

قال: كان عمر يسألني مع أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم، فكان يقول لي: 
ال تكلم حتى يتكلموا، فإذا تكلمت قال: غلبتموني أن تأتوا بما جاء به هذا الغالم الذي 

لم تجتمع شؤون رأسه؟)2(.

وعــن ابن عباس رضــي اهلل عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشــياخ بدر، فقال 

»الحليــة« )318/1(، و»المعرفــة« )533/1(، و»المعجــم الكبيــر« )322/10( 10619،    )1(
و»المنتقى من كتاب مكارم األخالق« )ص: 148( 325.

و»المســتدرك«   ،)519/1( »المعرفــة«   ،1904  )970/2( ألحمــد  الصحابــة«  »فضائــل    )2(
)539/3(، وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي، و»الفقيه والمتفقه« )133/2(.

)لم تجتمع شــؤون رأسه(: قال الحربي: الشؤون: واحد شأن، مجتمع قبائل الرأس، فكأن عمر   
قال: إنه صغير لم يتالقيا، »غريب الحديث« )876/2(، و»تهذيب اللغة« )416/11(.
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بعضهــم)1(: لم يدخل هذا الفتى معنا، ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه من قد علمتم، فدعاهم 
ذات يوم، ودعاني معهم، قال: وما أريُتُه دعاني يومئذ إال لُيرَيهم مني)2(.

فقــال: مــا تقولــون فــي: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ﴾ حتى ختم الســورة؟ فقال بعضهــم: أمرنا أن نحمد اهلل، 

ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم: ال ندري، أو لم يقل بعضهم شيئًا.

فقال لي: يا ابن عباس، أكذلك تقول؟ قلت: ال. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجُل 
رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم، أعلمه اهلل له، ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ فتح 
مكة، فــذاك عالمــة أجلــك، ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ﴾، قال 

عمر: ما أعلُم منها إال ما تعلم)3(.

القائــل هو: عبد الرحمن بن عوف رضي اهلل عنه كمــا صرح به البخاري في »صحيحه«، كتاب    )1(
المغازي، باب مرض النبي صلى اهلل عليه وسلم ووفاته. ينظر: »الفتح« )130/8( 4430.

قــال ابن حجــر: وعند ابن ســعد: )أما إني ســأريكم اليوم منه مــا تعرفون به فضلــه(. »الفتح«    )2(
.)736/8(

أخرجـه البخـاري فـي »صحيحـه« كتـاب المغـازي، باب منـزل النبي صلـى اهلل عليه وسـلم يوم    )3(
الفتـح. ينظـر: »الفتـح« )30/8( 4294، ورواه أيضـًا فـي كتـاب التفسـير، بـاب قولـه: ﴿ڇ 
»الفتـح« )734/8( 4970. ورواه مختصـرًا  ينظـر:  ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ﴾. 
فـي كتـاب المغـازي، بـاب مـرض النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم ووفاتـه 4430. ينظـر: »الفتـح« 

.)130/8(
قــال ابن حجر في شــرح هذا األثر: وفيه فضيلــة ظاهرة البن عباس، وتأثيــر إلجابة دعوة النبي   

صلى اهلل عليه وسلم أن يعلمه اهلل التأويل. ينظر: »الفتح« )736/8(.
واألثــر أخرجه أحمد في »مســنده« )337/1(، والطبراني في »المعجــم الكبير« )321/10(   

10617، والبيهقي في »الدالئل« )446/5(.
وجاء عند ابن سعد )365/2(، وأحمد )337/1(، بزيادة: )كيف تلومونني على ما ترون؟(.  
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وكان ابن عباس لشــدة أدبه إذا جلس في مجلس فيه من هو أسن منه ال يتحدث 
إال إذا أذن لــه، فــكان عمر يلمــس ذلك منه، فيحثــه، ويحرضه على الحديث تنشــيطًا 

لنفسه، وتشجيعًا له في العلم.

فعن عبيد بن عمير قــال: قال عمر رضي اهلل عنه يومًا ألصحاب النبي صلى اهلل 
عليه وسلم: فيم ترون هذه اآلية نزلت ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]البقرة: 266[؟ 

قالوا:  اهلل أعلم، فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو ال نعلم.

فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال عمر: يا ابن أخي! قل 
وال تحقر نفســك. قال ابن عباس: ُضربت مثاًل لعمل، قال ُعمر: أيُّ عمل؟)1( قال ابن 
عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة اهلل عز وجل ثم بعث اهلل له الشيطان، 

فعمل بالمعاصي، حتى أغرق أعماله)2(.

: وفيه قوة فهم ابــن عباس، وقرب منزلته  وقــال ابن حجر في شــرحه لهذا األثرـ 
مــن عمر، وتقديمــه له مع صغره، وتحريض العالم تلميذه علــى القول بحضرة من هو 

أسن منه إذا عرف فيه األهلية لـمـا فيه من تنشيطه، وبسط نفسه، وترغيبه في العلم)3(.

قال ابن حجر: أخرج هذا األثر ابن المنذر في »تفسيره« بلفظ: أي عمل؟ قال ابن عباس: شيء    )1(
ألقي في روعي، فقال: صدقت يا ابن أخي، يراجع »الفتح« )202/8(.

أخرجــه البخــاري فــي »صحيحه«، كتــاب التفســير، بــاب ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾    )2(
4538، وينظر: »الفتح« )201/8(، و»عمدة القاري« )129/18(، وابن جرير في »تفســيره« 
)545/5( 6096، والحاكم في »مســتدركه« كتاب التفســير )283/2(، وأورده السيوطي في 
»الدر«، عن ابن عباس بنحوه، وعزاه إلى ابن المبارك في »الزهد«، وعبد بن حميد، والبخاري، 

وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم )47/2(.
»فتح الباري« )202/8(.   )3(
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وكان لعمــر رضي اهلل عنه مجلس يســمع فيه من الشــباب ويعلمهــم، وكان ابن 
مين عند عمر. عباس من المقدَّ

فعــن عبد الرحمن بــن زيد قال: كان عمر بن الخطاب رضــي اهلل عنه إذا صلى 
ــْبحة، وفرغ، دخل مربدًا له)1(، فأرسل إلى فتيان قد قرؤوا القرآن، منهم ابن عباس،  السُّ

قال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسون، فإذا كانت القائلة انصرف.

قال فمروا بهــذه اآليــة: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴾، و﴿ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ﴾ ]البقرة: 206[.

فقــال ابــن عباس لبعــض مــن كان إلى جنبــه: اقتتل الرجــالن، فســمع عمر ما 
قال، فقال: وأيَّ شــيء قلت؟ قال: ال شــيء يــا أمير المؤمنين! قال: مــاذا قلت؟ اقتتل 
الرجالن؟ قال: فلـمـا رأى ذلك ابن عباس قال: أرى هاهنا من إذا أمر بتقوى اهلل أخذته 
العزة باإلثم، وأرى من يشــري نفســه ابتغاء مرضاة اهلل، يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى اهلل، 
فإذا لم يقبل، وأخذته العزة باإلثم، قال هذا: وأنا أشتري نفسي فقاتله، فاقتتل الرجالن، 

فقال عمر: هلل تاِلُدَك يا ابن عباس!)2(.

وكان عمر رضي اهلل عنه يســأل ابن عباس عن الشيء من القرآن ثم يقول: ُغْص 
اُص)3(. غوَّ

الســبحة: الدعاء وصالة التطوع، والنافلة، يقال: فرغ فالن من ســبحته؛ أي: من صالة النافلة.    )1(
ينظر: »تاج العروس« )449/6(.

والمربد: قال أبو عبيد: هو الذي يجعل فيه التمر عند الجذاذ قبل أن يدخل إلى المدينة، ويصير   
في األوعية. ينظر: »غريب الحديث« )96/3(، و»النهاية« )182/2(.

»تفســير الطبــري« )245/4( 3999، وأورده الســيوطي في »الدر« مختصــرًا، وعزاه إلى ابن    )2(
جرير، وقال في آخره: هلل درك يا ابن عباس )578/1(.

»فضائل الصحابة« ألحمد )981/2( 1940.   )3(
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بــل كان عمــر إذا جاءته األقضية المعضلــة يقول البن عباس: يــا أبا عباس! قد 
طــرأت علينا أقضية عضل، وأنت لها، وألمثالها، ثم يأخــذ برأيه، وما كان يدعو لذلك 

أحدًا سواه إذا كانت العضل)1(.

وعن ســعد بن أبــي وقاص قال: ما رأيت أحــدًا أحضر فهمــًا، وال ألب ُلبًّا، وال 
أكثر علـمـــا، وال أوســع حلـمـــا من ابن عباس، ولقد رأيت عمر بــن الخطاب يدعوه 
للُمعضــالت، ثم يقول: عندك قــد جاءتك ُمعضلة، ثم ال يجاوز قوله، وإن حوله ألهل 

بدر من المهاجرين، واألنصار)2(.

وكان عمر يصفه بقوله: ذاكم فتى الكهول، إن له لسانًا سؤوالً، وقلبًا عقوالً)3(.

يقــول طلحة بن عبيد اهلل: ما كنت أرى عمر بــن الخطاب يقدم على ابن عباس 
أحدًا)4(.

وكان ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهما كثير المالزمــة لعمر، حريصًا على ســؤاله، 
واألخذ عنه.

فعنـه قـال: مكثـت سـنة أريـد أن أسـأل عمر بـن الخطاب عـن آية فما أسـتطيع أن 
أسـأله هيبـة لـه، حتـى خرج حاجـًا فخرجت معـه، فلـمــا رجعـت وكنَّا ببعـض الطريق، 

المرجع السابق )973/2( 1913، و»أسد الغابة« )193/3(، و»الشذرات« )75/1(.   )1(
»طبقات ابن ســعد« )369/2(، و»الســير« )347/3(، وأورده صاحب »كنز العمال«، وعزاه    )2(

البن سعد )456/13( 37182.
»فضائل الصحابة« ألحمــد )844/2( 1555، و»اإلصابة« )332/2(، و»المدخل« للبيهقي    )3(
)290( 426، ورواه عبد الرزاق في »مصنفه« وفي أوله قصة )376/4( 8123، ورواه الحاكم 

في »مستدركه«، وسكت عنه، وقال الذهبي: منقطع )539/3(.
»طبقات ابن سعد« )370/2(.   )4(
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عـدل إلـى األراك لحاجـة لـه، قـال: فوقفـت لـه حتـى فـرغ، ثـم سـرت معـه فقلت لـه: يا 
أميـر المؤمنيـن، مـن اللتـان تظاهرتـا علـى النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم مـن أزواجـه؟ 
فقـال: تلـك حفصـة، وعائشـة. قال: قلـت: واهلل إن كنت ألريد أن أسـألك عـن هذا منذ 
سـنة، فمـا أسـتطيع هيبـة لـك. قـال: فـال تفعـل، مـا ظننـت أن عندي مـن علم فاسـألني، 

فـإن كان لـي علم خبَّرتـك به)1(.

ولذا كان ابن عباس رضي اهلل عنهما من أكثر الصحابة نقاًل ورواية لتفســير عمر 
وعلمه رضي اهلل عنهم)2(.

وقد أشــار بعض أهل العلم إلى أن عامة علم ابن عباس أخذه من عمر رضي اهلل 
عن الجميع)3(.

هذا بعض ما لقيه ابن عباس رضي اهلل عنهما من عناية عمر وتقريبه له رضي اهلل 

أخرجــه البخاري فــي »صحيحه«، كتاب التفســير بــاب ﴿ڀ ڀ ڀڀ﴾، ينظر: »الفتح«    )1(
)657/8( 4913، ومســلم فــي »صحيحه«، كتاب الطــالق، باب في اإليالء واعتزال النســاء 
)1108/2( 31، والترمذي في »ســننه«، كتاب التفســير، باب ومن سورة التحريم )420/5( 
3318، وابن حبان في »صحيحه«. ينظر: »اإلحســان في تقريب صحيح ابن حبان« )229/6( 

4254، والطبري في »تفسيره« )161/28(.
المراجع لتفســير عمر الـمـــأثور عنه يجد أن جلَّ المروي من اآلثار المســندة عنه في التفســير    )2(
كانــت من روايــة ابن عباس، ولــم يقاربه في ذلك أحد مــن الصحابة، فبعد مراجعتي للتفســير 
الـمـأثور عن عمر رضي اهلل عنه وجدت أن ابن عباس رضي اهلل عنهما روى من اآلثار عن عمر 
رضي اهلل عنه )0.26( من مجموع تفسيره، في حين كان الذي يليه في العناية برواية تفسير عمر 
هو قتادة، حيث روى )0.14( من تفسيره، وبعدهما أنس رضي اهلل عنه حيث روى )0.12(، 

وبعدهما الحسن حيث روى )0.09( من تفسيره.
قاله معمر بن راشــد. ينظر: »المعرفة« )541/1(، و»الســير« )398/1(، وأورده الهندي في    )3(

»الكنز«، ونسبه البن عساكر في »تاريخه« )457/13(.
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عنه، وأحسب أن هذا مما أعان ابن عباس وشجعه للمضي قدمًا في طريق العلم بعامة، 
والتفسير بخاصة.

ولعــل مما يضــاف إلى ما ســبق، ويتممه أن أشــير إلى طرف من شــهادة بعض 
الصحابة البن عباس، وثنائهم عليه في مجال سبقه، وتقدمه في العلم: 

فعــن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه قال: إنه لينظر إلى الغيب من ســتر رقيق 
لعقله وفطنته)1(.

ولـمـــا مات زيد بن ثابت رضي اهلل عنه قال أبو هريرة رضي اهلل عنه: مات حبر 
هذه األمة، ولعل اهلل أن يجعل في ابن عباس خلفًا)2(.

 : وكان ابن عباس رضي اهلل عنهما عند أبيِّ بن كعب، فلـمـا قام من عنده قال أبيٌّ
هذا يكون حبر هذه األمة، أوتي عقاًل وفهمًا)3(.

3 ـ األخذ عن كبار الصحابة: 

رأينــا فيما مضى ذلك األثر، وتلك الصلة بين ابن عباس وعمر رضي اهلل عنهم، 
وابن عباس لم يكتف باألخذ عن عمر فحسب، وإنما حرص على سؤال بقية الصحابة.

فعنه رضي اهلل عنهما قال: لـمـــا ُقبض رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم، قلت 
لرجل من األنصار: َهُلمَّ فلنسأل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإنهم اليوم 
كثير. قال: فقال: وا عَجبًا لك يا ابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك، وفي الناس من 

»اإلصابــة« )332/2(، و»فيــض القديــر« )44/1(، وأورده الهنــدي فــي »الكنــز«، وعــزاه    )1(
للدينوري )459/13( 37192.

»اإلصابة« )333/2(.   )2(
»طبقات ابن سعد« )370/2(.   )3(
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أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من فيهم؟

قال: فتركُت ذلك، وأقبلت أســأل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن 
ــُد ردائي  الحديــث، فإن كان ليبلغني الحديــث عن الرجل، فآتي بابه وهو قائٌل، فأتوسَّ
على بابه تســفي الريح عليَّ التراب، فيخرج، فيراني، فيقول لي: يا ابن عم رســول اهلل، 
ما جاء بك؟ أال أرسلت إليَّ فآتيك؟ فأقول: ال، أنا أحق أن آتيك! فأسأله عن الحديث، 
فعــاش ذلك الرجل األنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي ليســألوني، فيقول: 

هذا الفتى كان أعقَل مني)1(.

ويقــول ـ رضي اهلل عنه ـ عن نفســه: كنت ألزم األكابر من أصحاب رســول اهلل 
صلــى اهلل عليه وســلم مــن المهاجرين واألنصــار، فأســألهم عن مغازي رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وســلم، وما نزل من القرآن في ذلك، وكنت ال آتي أحدًا إال ُســرَّ بإتياني 
لقربي من رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فجعلت أسأل أبيَّ بن كعب في العلم عما 

نزل من القرآن بالمدينة، فقال: نزل بها سبع وعشرون سورة، وسائرها بمكة)2(.

بل كان ـ رضي اهلل عنه ـ من حرصه على الســماع كما يقول معمر أنه يقول ألخ 
لــه من األنصار: اذهب بنا إلى أصحاب محمد صلى اهلل عليه وســلم، فلعله أن ُيحتاج 
إلينا، فقال: وكان ابن عباس إذا صلى أجلس غلـمـــانه خلفه، فإذا مرَّ بآية لم يسمع فيها 

دها فكتبوها، فإذا خرج سأل عنها)3(. شيئًا ردَّ

المرجــع الســابق )367/2(، و»ســنن الدارمــي« )141/1(، و»المعجــم الكبيــر« للطبراني    )1(
)299/10( 10592، و»المعرفــة« )540/1(، و»جامــع بيــان العلــم وفضلــه« )115/1(، 

وأورده ابن حجر في »المطالب العالية«، وعزاه إلى أحمد بن منيع، ومسدد )115/4(.
»طبقات ابن سعد« )371/2(.   )2(

»فضائل الصحابة« ألحمد )960/2( 1874، و»المعرفة« )548/1(.   )3(
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وكان رضي اهلل عنه يســأل عن األمر الواحد ثالثين من أصحاب النبي صلى اهلل 
عليه وســلم)1(، فكثرة سؤاله، وأخُذه عن كبار الصحابة جعله يستدرك ما فاته من العلم 

زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم، فلحق من سبقه، وسبق من كان مثله.

4 ـ قوة اجتهاده، وقدرته على االستنباط: 

كان ـ رضــي اهلل عنه ـ يرجع في فهمه لمعاني اآليات للقــرآن أوالً، فإن لم يكن 
رجــع إلى أقــوال المصطفى صلى اهلل عليه وســلم، فإن لم يكن رجع إلــى ما تلقاه من 
كبار الصحابة رضي اهلل عنهم، فإن لم يكن اجتهد رأيه، وقد منَّ اهلل عليه بحظ وافر من 
أدوات االجتهــاد، جعلته يتبوأ تلك المنزلة الرفيعة بين المفســرين من الصحابة، والتي 

تتمثل فيما يلي: 

1 ـ فهمه لتراكيب اللغة، وأسرارها.

2 ـ معرفته بأيام العرب، وعاداتهم، وأنسابهم، وأشعارهم.

3 ـ قوة الفهم، وسعة اإلدراك ببركة دعاء النبي صلى اهلل عليه وسلم له، ولذا كان 
ابن عباس يسمى البحر لكثرة علومه)2(.

فجمع رضــي اهلل عنه بين العلمين: الرواية، والدرايــة، وكان له نصيب وافر من 
كليهما، ولذا لـمـا ُسئل عن علمه كيف حصله؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول)3(.

وعــن عبيد اهلل بــن أبي يزيد قال: كان ابن عباس إذا ُســئل عن األمر فإن كان في 

»السير« )344/3(.   )1(
»الحلية« )316/1(، و»الجرح والتعديل« )116/5(، و»تاريخ بغداد« )174/1(.   )2(

»فضائل الصحابة« ألحمد )970/2( 1903، و)961/2( 1877.   )3(
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القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن، وكان عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخبر 
به، فإن لم يكن في القرآن، وال عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكان عن أبي بكر 

وعمر أخبر به، فإن لم يكن في شيء من ذلك اجتهد رأيه)1(.

وعــن عبيد اهلل بن ُعتبــة قال: كان ابن عبــاس قد فات الناس بخصــال: بعلم ما 
ســبقه، وفقه فيما احتيج إليه، وما رأيت أحدًا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول اهلل 
صلــى اهلل عليه وســلم منه، وال أعلم بقضاء أبي بكر، وعمــر وعثمان منه، وال أفقه في 
رأي منه، وال أعلم بشعر، وال عربية، وال بتفسير القرآن، وال بحساب وال بفريضة منه، 
وال أعلــم بما مضى، ولقد كان يجلس يومًا ما يذكر فيه إال الفقه، ويومًا التأويل، ويومًا 
المغازي، ويومًا الشعر، ويومًا أيام العرب، وما رأيت عالـمـــًا قط جلس إليه إال خضع 

له، وما رأيت سائاًل قط سأله إال وجد عنده علـمـا)2(.

وعن عطاء قال: كان ناس يأتون ابن عباس للشعر، وناس لألنساب، وناس أليام 
العرب، ووقائعها، فما منهم من صنف إال ُيقبُل عليهم بما شاؤوا)3(.

وعنه قال: ما رأيت مجلســًا أكــرم من مجلس ابن عبــاس، كان يجيء أصحاب 
القرآن، فيسألونه، ثم يجيء أهل العلم فيسألونه، ثم يجيء أصحاب الشعر فيسألونه)4(، 

وعنده أصحاب النحو يسألونه، كلهم يصدر عن واد واسع)5(.

»طبقات ابن سعد« )366/2(، و»سنن الدارمي« )59/1(، و»اإلصابة« )333/2(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )368/2(، و»أسد الغابة« )291/3(، و»شذرات الذهب« )75/1(.   )2(

»طبقــات ابن ســعد« )367/2(، و»االســتيعاب« )357/2(، و»العقد الثميــن« )191/5(،    )3(
و»ذخائر العقبى« )ص: 230(.

»فضائل الصحابة« ألحمد )978/2( 1929.   )4(
والزيادة. ينظر: »المعرفة« )520/1(، و»تاريخ بغداد« )174/1(.   )5(
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وعن عمرو بن دينار قال: ما رأيت مجلسًا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس 
لحالل وحرام، وتفسير القرآن، والعربية، وأنساب الناس والطعام)1(.

وكان رضي اهلل عنه وأرضاه يستشهد بالشعر في تفسيره: 

فعن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال: شــهدت ابن عباس وهو ُيسأل عن عربية 
القرآن، فينشد الشعر)2(.

وكان رضي اهلل عنهما يقول: إذا سألتموني عن غريب اللغة فالتمسوه في الشعر، 
فإن الشعر ديوان العرب)3(.

وقال سعيد بن جبير، ويوسف بن مهران: ما نحصي كم سمعنا ابن عباس يسأل 
عن الشيء من القرآن، فيقول: كذا وكذا، أما سمعت الشاعر يقول: كذا وكذا)4(.

وعــن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا ســئل عن الشــيء من عربية القرآن ينشــد 
الشعر)5(.

بـل كان رضـي اهلل عنـه وأرضـاه إذا سـئل عـن شـيء مـن إعـراب القـرآن قـال 
الشـعر)6(.

»فضائل الصحابة« ألحمد )954/2(، 1852، و»االســتيعاب« )253/2(، و»العقد الثمين«    )1(
.)191/5(

»ســنن سعيد بن منصور« كتاب التفسير )316/2( 91، و»إيضاح الوقف واالبتدا« )62/1(،    )2(
و»الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع« )98/2( 1602.

»الســنن الكبرى« للبيهقــي )241/10(، و»إيضاح الوقــف« )101/1(، و»الجامع ألخالق    )3(
الراوي« )198/2( 1603.

»فضائل الصحابة« ألحمد )963/2( 1880.   )4(
المرجع السابق )974/2( 1916.   )5(
المرجع السابق )981/2( 1938.   )6(
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ومن أشهر ما ُيروى عنه رضي اهلل عنه في ذلك: ما رواه الضحاك بن مزاحم في 
ُمســاءلة نافع بن األزرق البن عباس وإجابته عن غريب ما ســأله بما حضره من شــعر 

العرب.

نافع بـن األزرق، ونجدُة بـن  قـال: خـرج  الهاللـي  الضحاك بـن مزاحـم  فعـن 
عويمـر فـي نفـر مـن رؤوس الخـوارج لينقـروا مـن العلـم ويطلبـوه، حتـى قدمـوا مكـة، 
فـإذا هـم بعبد اهلل بـن عبـاس قاعـدًا قريبـًا مـن زمـزم، وعليـه رداء لـه أحمـر، وقميـص، 
وإذا نـاس قيـام يسـألونه عـن التفسـير يقولـون: يـا ابـن عبـاس! مـا تقـول في كـذا وكذا؟ 

فيقـول: هـو كـذا وكذا.

فقال له نافع بن األزرق: ما أجرأك يا ابن عباس على ما تجريه منذ اليوم. فقال له 
ابن عباس: ثكلتك أمك يا نافع، وعدمتك، أال أخبرك من هو أجرأ مني؟ قال: من هو يا 
ابن عباس؟ قال: رجل تكلم بما ليس به علم، ورجل كتم علـمـــا عنده، قال: صدقت، 

يا ابن عباس، أتيتك ألسألك، قال: هات يا ابن األزرق، فسل.

قال: أخبرني عن قول اهلل عز وجل: ﴿ۉ ې ې ې ې﴾ ما الشواظ؟

قال:  اللهب الذي ال دخان فيه.

قال: وهل كانــت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب على محمد صلى اهلل 
عليه وسلم؟

قال: نعم، أما سمعت قول أمية بن أبي الّصلت: 

عــنــي ــان  ــسـ حـ ــغ  ــل ــب م ــن  ــ م ــاظ أال  ــك ــى ع ــ ــدب إلـ ــ ــة تـ ــل ــغ ــل ــغ  م

فينا ــان  ــ ك ــًا  ــن ــي ق ــوك  ــ أبـ الحفاظ ألـــيـــس  ــي  ف ــًا  ــس ف الــقــيــنــات   إلـــى 
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ــب الـــشـــواظ يـــمـــانـــيـــًا يـــظـــل يـــشـــب كـــيـــرًا ــه ــخ دائـــبـــًا ل ــف ــن  وي

قــال: صدقت، فأخبرنــي عن قولــه: ﴿ى ى ائ﴾ ما النحــاس؟ قال: 
الدخان الذي ال لهب فيه.

قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول نابغة بني ذبيان 
يقول: 

لِيـ السَّ ــراِج  ـــ ــسِّ ال كــضــوِء  ــِل اهلل فــيــه ُنــحــاَســا يضـيُء  ــَع ــج ــم ي ــِط ل  ــ

قــال: صدقــت، فأخبرنــي عن قــول اهلل عز وجــل: ﴿ەئ وئ﴾ قــال: ماء 
الرجل، وماء المرأة، إذا اجتمعا في الرحم كان مشــجًا، قال: وهل كانت العرب تعرف 

ذلك قبل أن ينزل الكتاب على محمد صلى اهلل عليه وسلم؟

قال: نعم، أما سمعت قول أبي ذؤيب الهذلي وهو يقول: 

منه والـــُفـــْوَقـــيـــِن  ــَل  ــص ــنَّ ال ــأنَّ  ــ ــه َمــِشــيــُج ك ــَط ب ــي يـــِش ِس ــاَل الـــرِّ ــ  ِخ

قال: صدقت)1(.

) ـ اهتمامه بالتفسير: 

ومع كثــرة علوم ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ وتعــدد معارفه إال أنه صرف في 
علــم التفســير عنايته، وأفرغ فيه جهــده، وبدا ذلك واضحًا في شــهرة مدرســته به، ثم 

باشتغال أكثر أصحابه به.

ينظــر: األثر بطوله في »المعجــم الكبير« للطبرانــي )304/10ـ 312( 10597، قال الهيثمي    )1(
فــي »المجمع«: رواه الطبراني، وفيه جويبر، وهو ضعيــف )284/9(، وينظر: »إيضاح الوقف 

واالبتداء« )76/1ـ 97(.
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والناظر في كتب اآلثار يجد المروي عنه كثيرًا في التفسير خاصة، مما يدل على 
عظيــم احتفائه به، وكثرة اشــتغاله بهذا العلم، وهذا من أســباب تقدمه وســبقه في هذا 

الفن.

وقد كان أقرانه من الصحابة يحيلون السائل عن مشكل القرآن إلى ابن عباس.

فهــذا ابن عمر ـ رضي اهلل عنهما ـ عندما ُســئل عن قولــه تعالى: ﴿گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾ ]األنبيــاء: 30[ قــال: اذهــب إلــى ذلك 
الشيخ فاسأله، ثم تعال فأخبرني ما قاله. فذهب إلى ابن عباس فسأله، فقال ابن عباس: 
كانت السماوات رتقًا ال تمطر، وكانت األرض رتقًا ال تنبت، ففتق هذه بالمطر، وفتق 
هذه بالنبات، فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال: إن ابن عباس قد أوتي علـمـــا، 

صدق، هكذا كانتا.

ثم قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفســير القرآن، 
فاآلن قد علمت أنه قد أوتي علـمـا)1(.

وعن عمرو بن حبشــي)2( قال: قلت البن عمر: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ﴾ ]البقــرة: 158[، قــال: انطلق 
إلى ابن عباس فاســأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى اهلل عليه وســلم. 
من أمسكوا عن الطواف بينهما  فأتيته فســألته، فقال: إنه كان عندهما أصنام، فلـمـــا ُحرِّ

»الحلية« )320/1(، وأورده الســيوطي في »الدر« عن ابن عمر، بلفظ مختصر وعزاه إلى ابن    )1(
المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي نعيم في »الحلية« )625/5(، وأشــار إلى هذا األثر ابن حجر في 

»اإلصابة« )332/2(، والسيوطي في »اإلتقان« )531/2(.
عمرو بن حبشي الزبيدي، ذكره ابن حبان في »الثقات« )173/5(، وينظر: »الجرح والتعديل«    )2(

.)226/6(
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گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  أنزلــت:  حتــى 
گ گ گ ڳڳ﴾)1(.

وعن سعيد ابن مرجانة)2(، قال: سمعت عبد اهلل بن عمر تال هذه اآلية: ﴿ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]البقرة: 284[ اآلية، فقال: 
واهلل لئن آخذنا اهلل بهذا لنهلكن! ثم بكى ابن عمر حتى ُسمع نشيجه، فقال ابن مرجانة: 
فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما تال ابن عمر، وما فعل حين تالها، فقال ابن 
عباس: يغفر اهلل ألبي عبد الرحمن، لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل 
ما وجد عبد اهلل بن عمر، فأنزل اهلل بعدها: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ...﴾ إلى 
آخر السورة، قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما ال طاقة للمسلمين بها، وصار 
األمر إلى أن قضى اهلل عز وجل أن للنفس ما كسبت، وعليها ما اكتسبت في القول، 

والفعل)3(.

ولــذا كان ســعيد بن جبير الذي صحــب ابن عمر، وابن عبــاسـ  رضي اهلل عن 
الجميع ـ يقول: كان ابن عمر حسن السرد للرواية عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، ولم 

يبلغ في الفقه والتفسير شأَو ابن عباس)4(.

»تفســير الطبري« )223/3( 2340، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه البن جرير عن ابن    )1(
عمر به )385/1(.

سعيد ابن مرجانة: هو سعيد بن عبد اهلل، ومرجانة: أمه، أبو عثمان الحجازي ثقة مات قبل المئة    )2(
بثالث سنين، من الثالثة. ينظر: »التقريب« )ص: 240(.

»تفســير الطبري« )106/6( 6459، و»تفسير عبد الرزاق« )112/1(، و»المعرفة والتاريخ«    )3(
)404/1(، و»زاد المسير« )342/1(، و»اإلصابة« )332/2(.

»اإلرشاد في معرفة علـمـاء الحديث« )185/1(.   )4(
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وعن المطلب بن عبد اهلل)1( قال: قرأ ابن الزبير آية فوقف عندها، أســهرته حتى 
أصبح، فلـمـا أصبح قال: من حبر هذه األمة؟ قال: قلت: ابن عباس فبعثني إليه فدعوته، 
فقال له: إني قرأت آية كنت ال أقف عندها، وإني وقفت الليلة عندها، فأســهرتني حتى 
أصبحــت ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]يوســف: 106[، فقــال ابــن عباس: 

ال تســهرك فإنا لم ُنعَن بها، إنما عني بها أهل الكتاب ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈٴۇ﴾ ]لقمــان: 25[، ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئىئ﴾ ]المؤمنــون: 88 ـ  89[، فهم يؤمنون هاهنا، وهم 

يشركون باهلل)2(.

هذا كله يشــهد لــه ـ رضي اهلل عنه ـ بالســبق والشــهرة في علم التفســير، وكان 
ـ رضي اهلل عنه ـ يحرص في المجامع العامة على تعليم الناس التفسير.

فعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: حججت أنا وصاحب لي، وابن عباس على 
الحج، فجعل يقرأ سورة النور، ويفسرها، فقال صاحبي: يا سبحان اهلل! ماذا يخرج من 

رأس هذا الرجل، لو سمَعت هذا الترُك ألسلمت)3(.

المطلب بــن عبد اهلل بن حنطب المخزومــي المدني، وثقة الفســوي، والدارقطني، وذكره ابن    )1(
حبان فــي »الثقات«. ينظــر: »المعرفة« )472/2(، و»ســؤاالت البرقانــي للدارقطني« )44(، 

و»الثقات« )450/5(.
»فضائل الصحابة« ألحمد )953/2( 1849.   )2(

أخرجــه الحاكــم فــي »مســتدركه«، وقــال: صحيح اإلســناد، ولم يخرجــاه. ووافقــه الذهبي    )3(
)537/3(، ورواه الفســوي فــي »تاريخه« بلفــظ ُمقارب )495/1(، وأبو نعيــم في »الحلية«، 
وفيــه: فجعل يقــرأ ســورة البقــرة )324/1(، وينظــر »االســتيعاب« )353/2(، و»اإلصابة« 

)333/2(، و»الفتح« )100/7(.
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ومما يبين اشتغاله بالتفسير ما نجده من كثرة المروي عنه، وعدم مقاربة أحد من 
الصحابة له في هذا العلم)1(، بينما نجد سبق بعضهم له أو مقاربتهم له في علوم أخرى 

كالحديث)2(، والفقه)3( مثاًل.

6 ـ منهج ابن عباس رضي اهلل عنهما التعليمي مع أصحابه)4(: 

تميــز ـ رضي اهلل عنه ـ بمنهج تعليمي خاص مع أصحابه، اتســم بالحرص على 
بث روح الثقة في نفوسهم، والتشجيع لهم للتصدي ألداء ما علموه وإبالغه، وقد انفرد 

في هذا المنهج بالعديد من األساليب، من أهمها: 

أ الحرص على تحصيلهم، وتلقيهم للعلم، وإلزامهم بذلك، فكان يربط في رجل 
مواله عكرمة الكبل على تعليمه العلم)5(.

ب تدريبهــم بحضرته علــى األداء، واإلفتــاء لاطمئنان عليهم، فبعــد أن علم 
أهليتهم كان يحرضهم على اإلفتاء بحضرته؛ لـمـــا فيه من تشجيعهم، وتنشيطهم على 

تحصيل العلم، وإبالغه.

فعــن مجاهــد عن ابن عبــاس أنه قــال البن جبير: حــدث، قال: أحــدث وأنت 

حيــث بلغ المــروي عنه عند ابــن جرير )5809( أقوال، فــي حين جاء بعده ابن مســعود فبلغ    )1(
مجموع ما جاء عنه عند ابن جرير )856( قوالً، وعن عمر بن الخطاب )324( قوالً.

حيث سبقه أبو هريرة فروى )5374( حديثًا.   )2(
ســبقه عمر بــن الخطاب، حيث جاء عنه عند ابن قدامة في »المغنــي« )924( قواًل، وماثله ابن    )3(
عمــر حيــث أورد عنه ابــن قدامة )857( قــوالً، وعن ابن عبــاس )858( قــوالً، رضي اهلل عن 

الجميع.
وهذا المنهج أدى بالتالي إلى تقدم الشيخ في التفسير لكثرة مسائل التالميذ.   )4(

»سنن الدارمي« )139/1(، و»المعرفة« )5/2(، و»سنن البيهقي« )209/6(.   )5(
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شــاهد؟ قال: أوليس من نعمة اهلل عز وجل عليك أن تحدث وأنا شــاهد؟ فإن أخطأت 
علمتك)1(.

ج ـ وكان بعد االطمئنان على علمهم يأمرهم باالنطاق لتعليم الناس وإفتائهم، 
فعــن عكرمــة قال: قال ابن عباس لــي: انطلق فأفِت الناس وأنا لــك عون. قلت: لو أن 
مــع الناس مثلهم مرتيــن ألفَتيُتهم، ثم قال: قال ابن عباس: انطلــق، فأفتهم فمن جاءك 
يســألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما ال يعنيه فال تفته، فإنك تطرح عنك ُثلثي مؤنة 

الناس)2(.

وكان يقــول لســعيد بن جبيــر: انظر كيف تحــدث عني، فإنك قــد حفظت عني 
كثيرًا)3(.

د ـ وكان من أســاليبه توجيه الناس لألخذ عنهم مشيرًا إلى عظيم قدرهم، فكان 
لذلــك األثر الكبير في حرص الناس على ســؤالهم، واألخذ عنهــم، فكان إذا أتاه أهل 
الكوفة يسألونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير)4(، وكان يقول: 

يا أهل مكة أتجتمعون علي وعندكم عطاء؟ !)5(.

ولذا نجد أن تالميذ ابن عباس تميزوا عن غيرهم من مفســري التابعين بالتوســع 
فــي علم الروايــة، والدراية)6(، فكانت مدرســتهم مــن أكثر المدارس قــواًل، ورأيًا في 

»الجرح والتعديل« )9/4(، و»طبقات ابن سعد« )256/6(، و»تهذيب األسماء« )216/1(.   )1(
»تهذيب الكمال« )269/20(، »وفيات األعيان« )265/3(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )257/6(.   )3(
»تهذيب الكمال« )364/10(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 31(.   )4(

»السير« )81/5(، و»طبقات علـمـاء الحديث« )172/1(.   )5(
عنــد مقارنة أصحاب ابن عباس بأصحاب ابن مســعود نجد أن من المفارقات الرئيســة بينهما    )6(
 أن أصحاب ابن مســعود المالزمين كعلقمة، ومرة، ومســروق اشــتغلوا برواية علم شيخهم، =
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التفسير، بل إن من ثمار تلك التربية أن أصحابه كانوا يفتون الناس بحضرته.
فعــن مجاهد قال: بينما نحن أصحاب عبد اهلل بن عباس جلوس في المســجد، 
طاووس، وســعيد بن جبير، وعكرمة، وابن عباس يصلي، إذ وقف علينا ـ يعني واقفًا ـ 
فقال: هل من مفٍت؟ فقلنا: سل، فقال: ما تقولون في رجل إذا بال، اتبعه الـمـاء الدافق؟ 
ع، وخفف  قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. قلنا: عليه الغســل، فولى الرجل يرجِّ
ابن عباس في صالته، فلـمـــا ســلم قال لعكرمــة: علي بالرجل، ثم أقبــل علينا، فقال: 
أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل، أعن كتاب اهلل؟ قلنا: ال. قال: فعن رســول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم؟ قلنا: ال. قال: فعمن؟ قلنا: عن رأينا، قال: لذلك يقول رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم: »فقيٌه واحٌد أشدُّ على الشيطان من ألِف عابٍد«)1(.
فلـمـــا جاء الرجل أقبل عليه ابن عباس، فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك شــهوة 
في قلبك؟ قال: ال، قال: فحدرًا؟ يعني في جسدك، قال: ال. قال: هذه إبردة)2(، يجزيك 

فيها الوضوء)3(.

= وقلَّ عندهم التوســع في باب الدراية، ونجد المنقول عنهم في هذا نزرًا يســيرًا، ويأتي لذلك 
مزيد بسط )2/ 148، 351(.

أخرجه ابن ماجه في »سننه«، باب فضل العلـمـاء )81/1( 222، والترمذي في »سننه«، كتاب    )1(
العلــم، بــاب ما جاء في فضل الفقيه، وقال الترمذي: هــذا حديث غريب، وال نعرفه إال من هذا 
الوجــه )48/5( 2681، وابن عبد البر في »جامع بيــان العلم وفضله« )52/1(، والبيهقي في 
»شــعب اإليمان« )267/2( 1715، وذكره الســخاوي في »المقاصد الحســنة«، وقال: سنده 
ضعيــف. وذكر أن ســنده يتقوى بمــا روي من طرق أخــرى )ص: 336(، وذكــره األلباني في 
»ضعيــف الجامــع الصغيــر« )96/3( 3991، وفــي »تخريجه ألحاديث مشــكاة المصابيح«، 

وقال: آفته روح بن جناح، وهو ضعيف جدًا. )75/1( 217.
اإلبِردة: علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة ُتفتِّر عن الجماع، وهمزتها زائدة، ورجل به إبردة،    )2(

وهو تقطير البول. ينظر: »لسان العرب« )49/4(.
األثــر أخرجه بطوله ابن المنذر في »األوســط« )135/1( 24، وأورده الهندي في »الكنز«، =   )3( 
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وعن عكرمة قال: كنت أفتي بالباب، وابن عباس في الدار)1(.

وكان أصحابه يراجعونه، وقد يفتحون عليه بعض المعاني، فيسرُّ بذلك.

فعــن عكرمة قــال: قــرأ ابن عبــاس هــذه اآليــة: ﴿ٻ پ پپ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺٺ﴾ ]األعــراف: 164[ قال: مــا أدري أنجا الذين قالوا: ﴿ٻ پ پپ پ 

ڀ﴾ أم ال؟ قال: فلم أزل به، حتى عرفته أنهم قد نجوا، فكساني حلة)2(.
وبلــغ ببعضهم أن كان يراجع شــيخه، وُيخالفه صراحة، فعند تأويل قوله تعالى: 
: قتل،  ﴿ہ ہ ہ ھھ﴾ ]آل عمــران: 97[، قــال ابــن عباس: إذا أصاب الرجــل الحدَّ
أو ســرق، فدخل الحــرم، لمُيبايع، ولم ُيؤَو، حتى يتبرم فيخرج مــن الحرم، فيقام عليه 
الحــد، قال مجاهــد البن عباس: ولكني ال أرى ذلــك، أرى أن يؤخذ برمته، ثم يخرج 

من الحرم، فيقام عليه الحد، فإن الحرم ال يزيده إال شدة)3(.

هــذا شــيء من حاله ومنهجــهـ  رضي اهلل عنه ـ مــع أصحابه، وأحســب أن هذا 
المســلك التربوي الذي تميز به ابن عباس مع أصحابه كان من أســباب تفوق أصحابه، 

وسبقهم، وكثرة اجتهادهم.

7 ـ حرصه على نشر علمه: 

يقــول ابن أبــي مليكة: دخلــت على ابن عبــاس ـ رضي اهلل عنهمــا ـ فقال: إني 

= وعزاه إلى ابن عساكر، وحسن إسناده )484/9( 27083.
»الميزان« )95/3(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 37(.   )1(

»تفســير الطبري« )187/13( 15269، و»طبقات ابن ســعد« )287/5(، وأورده السيوطي    )2(
فــي »الــدر«، وعزاه إلى عبد بــن حميد، وابن جرير، وابــن المنذر، عن عكرمــة به )590/3(، 

و»فتح القدير« )259/2(.
»تفسير الطبري« )30/7( 7459.   )3(
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أصبحت طيب النفس، فســلوني عن أشياء من ســورة البقرة وسورة يوسف، يخصهما 
من بين السور، قال: فولينا المسألة رجاًل، فلم يكن عنده شيء)1(.

وكان رضي اهلل عنهما يتمنى لو علم جميع الناس ما يعلم من القرآن)2(.

وكان يرغــب أصحابه في كتابة العلم، واألخذ عنــه، يقول رضي اهلل عنه: قيِّدوا 
العلم بالكتاب، من يشتري مني علـمـا بدرهم)3(.

ويقول ـ رضي اهلل عنه ـ لســعيد بن جبيــر: إن لم تذاكروا هــذا الحديث ينفلت 
منكــم، وال يقولن أحدكم: حدثت أمس فال أحــدث اليوم، بل حدث أمس، ولتحدث 

اليوم، ولُتحدث غدًا)4(.

8 ـ رحاته وأسفاره: 

ــلـ  رضي اهلل عنه ـ في البالد ُمبلغًا، مجاهدًا باللســان والســنان، فســافر إلى  تنقَّ
العراق، واستعمله علي بن أبي طالب ـ رضي اهلل عنه ـ على البصرة)5(.

وكان ـ رضي اهلل عنه ـ يغشــى الناس بالبصرة في شهر رمضان فما ينقضي حتى 
يفقههم)6(.

»المعرفة والتاريخ« )494/1(.   )1(
»حلية األولياء« )322/1(.   )2(

»العلم« ألبي خيثمة )ص: 144(.   )3(
»سنن الدارمي« )147/1(، و»شرف أصحاب الحديث« )ص: 95(.   )4(

»تهذيب األسماء« )276/1(، و»أسد الغابة« )292/3(، و»العقد الثمين« )191/5(.   )5(
»اإلصابة« )334/2(.   )6(
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فعن الحســن قال: كان ابن عباس من اإلســالم بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، 
وكان يقوم على منبرنا هذا، فيقرأ سورة البقرة وآل عمران فيفسرها آية آية)1(.

ورحل إلى مصر، فروى عنه من أهلها خمسة عشر نفسًا)2(.

وســافر إلى إفريقية مجاهدًا، وقســم الفيء بين المسلمين في فتح إفريقية، وكان 
األمير عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح رضي اهلل عنه)3(.

وهذا مما نشر علمه، وكثر الناقلين لعلمه، وتفسيره.

9 ـ تأخر وفاته: 

توفــي ـ رضي اهلل عنــه وأرضاه ـ في الطائف)4(، ســنة ثمان وســتين)5(. فحصل 

»السير« )344/3(، وأخرج هذا األثر ابن سعد في »طبقاته« بلفظ مقارب مختصر )367/2(،    )1(
وكان من نتاج هذه الرحلة ما رأيناه من أثر واضح على المدرسة البصرية، وأنها من أكثر المدارس 
تعرضــًا للتفســير بعد مكة، وكان من نتاجها ما ذكرنا من األثــر البالغ الذي أحدثه ابن عباس في 
نفوس ومناهج بعض مفســريها، وعلى رأسهم أبو العالية الذي مال إلى منهج المدرسة المكية، 

وتأثر بها أكثر من تأثره بمنهج المدرسة البصرية، ويأتي لذلك مزيد بسط إن شاء اهلل.
»السير« )336/3(، و»حسن المحاضرة في أخبار من دخل مصر والقاهرة« )214/1(.   )2(

»رياض النفوس في طبقات علـمـــاء القيروان وإفريقية« )61/1(، و»معالم اإليمان في معرفة    )3(
أهل القيروان« )111/1(، و»اإلصابة« )330/2(.

الكبيــر«  و»المعجــم   ،)518/1( و»المعرفــة«   ،)328/3( شــيبة  أبــي  البــن  »المصنــف«    )4(
)288/10(، و»المستدرك« )544/3(.

»تاريخ أبي زرعة« )238/1(، و»المعرفة« )330/3(، و»تاريخ بغداد« )175/1(، و»تجريد    )5(
أسماء الصحابة« )320/1(.
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الكثير من العلم، وزاد من الحاجة إليه، وال ســيما في مكة التي كان العلم بها يسيرًا في 
زمن كبار الصحابة، وكثر في عهد صغارهم)1(.

يقول شــيخ اإلســالم ابــن تيمية بعد أن ســاق ثناء ابن مســعود علــى ابن عباس 
رضــي اهلل عنهم، وقوَله: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس، قال رحمه اهلل: فهذا إســناد 
صحيح إلى ابن مســعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، وقد مات ابن مســعود في 
َر بعده ابن عباس ســتًا وثالثين سنة، فما ظنك  ســنة ثالث وثالثين على الصحيح، وُعمِّ

بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟)2(.

* * *

»األمصار ذوات اآلثار« )ص: 156(.   )1(
»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 97(.   )2(





مقارنة بين أصحاب ابن عباس

أوالً: بين مجاهد، وعكرمة: 

مجاهــد وعكرمــة ـ رحمهما اهلل ـ مــن أكثر مفســري التابعين تعرضــًا للتأويل، 
واجتهــادًا فيــه، فقد تفرغا وانقطعا لــه، وكان بينهما أوجه من الشــبه واالتفاق، وبعض 

أوجه من االختالف والتباين، وفيما يلي بيان ذلك: 

أ ـ أوجه الشبه واالتفاق: 

فمما تشابها فيه: طول مالزمتهما، ومصاحبتهما لحبر األمة ابن عباس رضي اهلل 
عنهمــا وأخذهما عنه، وكذا ســبقهما لكثير مــن التابعين في باب النظــر واالجتهاد في 
التفسير، فقد كانا من أكثر التابعين تساهاًل وتوسعًا في بيان ما غمض من اآلي وأشكل.

ولــذا نجــد األئمة قد اختلفــوا في تقديم أحدهمــا على اآلخــر، فمنهم من قدم 
مجاهدًا، كما روي ذلك عن قتادة حيث قال: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد)1(.

وقال خصيف: أعلمهم بالتفسير مجاهد)2(.

»التذكرة« )92/1(.   )1(
»تهذيب الكمال« )233/27(.   )2(
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ومنهــم مــن قدم عكرمة، كما روي ذلك عن أبي حاتــم حيث قال: أصحاب ابن 
عباس عيال في التفسير على عكرمة)1(.

كمــا أن من أوجــه التقارب بينهمــا: ما تبين لــي من تفرغهمــا وتخصصهما في 
علــم القرآن وتأويله، فإن ممــا قلل نتاج الكثير من التابعين جمعهــم لكثير من العلوم، 
أو اشــتغالهم بعلوم أخرى مع علم التفســير، وتقديمهم لهذه العلــوم عليه، أما مجاهد 
وعكرمــة فقد صرفا جل عنايتهمــا، وغاية اهتمامهما إلى التفســير وأصوله، وكل علم 

يخدم القرآن، لذلك كان حظهما من العلوم األخرى أقل من التفسير.

ب ـ بعض أوجه التباين واالختاف: 

1 ـ تعرضا جميعًا لآليات المشــكلة، وتوســعا في باب النظــر واالجتهاد، إال أن 
مجاهــدًا كان أكثر من عكرمة في هذا، وكان أســهل منه في بــاب الرأي والقياس، وقد 

ه ابن خلدون من أكثر تالميذ ابن عباس تحررًا في التفسير)2(. عدَّ

وقد أعطى مجاهد لعقله، وفهمه حرية أوســع فــي فهم بعض النصوص القرآنية 
التي يبدو ظاهرها بعيدًا)3(، وكان من أكثر تالميذ ابن عباس في ذلك، بل يعتبر من أوائل 
من أدخل التفســير باالجتهاد في التفسير بالـمـــأثور)4(، وكان أكثر مخالفة لظاهر اللفظ 
القرآنــي من عكرمة، بل من التابعين كلهم، مع ما كان من مخالفته إلمام المدرســة ابن 

عباس)5(.

»الجرح والتعديل« )9/7(.   )1(
»دراسات في القرآن« أحمد خليل )ص: 112(.   )2(

»دراسات في التفسير وأصوله« د. محيي الدين بلتاجي )ص: 57(.   )3(
»القرآن العظيم هدايته وإعجازه« )ص: 197(.   )4(

وقد مّر هذا بشيء من التفصيل في ترجمته )1/ 94(.   )5(
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وأمــا عكرمــة فإنه، وإن كان ممــن اجتهد، وبلغ في ذلك شــأوًا كبيــرًا من العلم 
بالتأويل، واستحق بتلك العقلية التي كانت تسمع الكلمة من الناس فينفتح لها خمسون 
بابــًا من العلــم)1( أن يتبوأ تلك المنزلة الرفيعة بين المفســرين؛ فقــد غلَّب جانب األثر 

والرواية، واإلفادة من محفوظه.

ل مجاهدًا للســبق في باب النظر: تعدد مصادره، وتنوع موارده،  2 ـ ولعل مما أهَّ
وتأتَّى له من ذلك ما لم يتأتَّ لعكرمة، فقد رحل إلى الكوفة، وتلقى قراءة ابن مسعود، 
وكان يقول: لو كنت قرأت قراءة ابن مســعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من 

القرآن مما سألت)2(.

وكان رحمه اهلل يقول: ما رأيت مسجدًا أحرى أن نسمع فيه علـمـا لم نسمعه من 
مسجد الكوفة)3(.

ويضــاف إلــى ذلك أنه صحــب ابن عمر رضــي اهلل عنهما، وتأثر بــه في جانب 
اإلقــالل من رواية حديث المصطفى صلى اهلل عليه وســلم، وفــي هذا يقول: صحبت 
ابــن عمــر إلى المدينة، فما ســمعته يحدث عــن النبي صلى اهلل عليه وســلم إال حديثًا 

واحدًا)4(.

3ـ  وهذا يقودنا إلى الحديث عن وجه آخر من أوجه الخالف بينهما، فإن عكرمة 
كان يعتمــد على العلوم النقلية أكثر من العقليــة، في حين كان مجاهد من أقل المكيين 

»تاريخ دمشق« )773/11(، و»التذكرة« )96/1(.   )1(
»سنن الترمذي«، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي ُيفسر القرآن برأيه )200/5(.   )2(

»تاريخ أبي زرعة« )678/2(.   )3(
»السير« )454/4(، و»التهذيب« )43/10(.   )4(
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فــي ذلك، فال غــرو إذًا أن نجد عكرمة قد فــاق صاحبه وتقدم عليه في معرفة أســباب 
النزول، ويتبين هذا واضحًا في نسبة ما روي عنه)1(.

كمــا فاق عكرمــة أيضًا في العنايــة واالهتمام بالرواية عن ابــن عباس رضي اهلل 
عنهمــا، ممــا حدا بمجاهد إلــى أن يأخذ كثيرًا ممــا فاته عن ابن عباس مــن عكرمة)2(، 
ويبــدو هــذا جليًا من مقارنة ما روي عن ابن عباس من طريق عكرمة، وما روي عنه من 

طريق مجاهد)3(.

وفي ذلك يقول عكرمة: كل شيء أحدثكم في القرآن فعن ابن عباس)4(.

ويشــهد لذلك أن حفاظ ابن عباس كانوا يســألون عكرمة عن مذهب ابن عباس 
أكثر من سؤالهم مجاهدًا )5(.

4 ـ توســع مجاهد وتساهله في الرواية عن بني إسرائيل أكثر من عكرمة، فمع أن 
عكرمة كان من المقدمين بين المكيين في معرفة المغازي والسير، وفي أسباب النزول؛ 
إال أنه قل أن يعتمد عليها، وهذا ما دفع بعض الكوفيين إلى التحرز من تفســير مجاهد 

بسبب أخذه عن أهل الكتاب)6(.

5ـ  ومما تميز به مجاهد عن عكرمة وانفرد به، كثرة المروي عنه في علم التفسير، 

كان نسبة أسباب النزول عند عكرمة )0.14(، في حين بلغت عن مجاهد )0.05( فقط.   )1(
»اإلرشاد في معرفة علـمـاء الحديث« )323/1(.   )2(

المــروي عــن ابن عباس مــن طريق عكرمــة بلغ )0.09( من مجموع تفســيره، فــي حين بلغ    )3(
المروي من طريق مجاهد )0.03( فقط.

»العلل« ألحمد )366/3( 5611، و»وفيات األعيان« )319/1(، و»التهذيب« )263/7(.   )4(
»العلل« ألحمد )379/3( 5667، )369/3( 5622.   )5(

»طبقات ابن سعد« )467/5(.   )6(
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واعتمــاد األئمة عليه فــي التأويل، ويدل على ذلك أن ما رواه اإلمــام الطبري مثاًل عن 
عكرمة ال يزيد عن ســدس ما رواه عن مجاهد)1(، ومنشــؤ ذلك فيما أحسب يعود إلى 

سببين: 

أولهما: دخول عكرمة في شيء من األهواء، والقول ببعض أقوال أهل األهواء)2(.

والثانــي: أنه تهيأ لمجاهد من أســباب نشــر علمــه، ونقل تراثه ما لــم يتهيأ مثله 
لعكرمة)3(.

6 ـ وممــا تميز به مجاهد ســبقه في علم القراءات، فقد تقــدم على عكرمة؛ ولذا 
ه اإلمام الذهبي شيخ القراء)4(، ولم ال وقد كان يقرأ القرآن على خمسة أحرف؟)5(،  عدَّ

ولم يبلغ عكرمة مبلَغه في هذا.

وخاصــة القول: إن عكرمة قــارب مجاهدًا في كثير من التفســير، فــكان أتباع 
التابعيــن في مكة يعرضون أقــوال عكرمة على مجاهد، ويعــدون اتفاقهما عالمة على 

صحة القول وقوته.

فقــد جاء عــن عكرمة فــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

بعــد مراجعة »تفســير الطبري« بلغ المروي من تفســير مجاهد )6109( أقــوال، وعن عكرمة    )1(
)943( قوالً.

سبق تفصيل ذلك في ترجمة عكرمة )1/ 183(.   )2(
تخصص ابن أبي نجيح في رواية ونقل تفسير مجاهد حيث روى )0.56( من مجموع تفسيره،    )3(
وابن جريج حيث روى )0.15(، في حين كان من أشهر أصحاب عكرمة ابن جريج، ولم يرو 
عنه إال )0.08( من مجموع تفسيره، ويزيد النحوي، ولم يرو إال )0.07( من مجموع تفسيره.

»السير« )449/4(.   )4(
»تفسير الطبري« )53/1( 52.   )5(
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ھھ﴾ ]البقــرة: 124[ قــال اهلل إلبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هــو؟ قال: تجعلني للناس 
إمامًا! قال: نعم.

قــال: ومن ذريتي. قال: ال ينال عهدي الظالمين، قال: تجعل البيت مثابة للناس 
قــال: نعم، قال: وأمنًا. قال: نعم، قال: وتجعلنا مســلمين لك، ومن ذريتنا أمة مســلمة 
لك. قال: نعم، قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا، قال نعم، قال: وتجعل هذا البلد آمنًا، 

قال: نعم، قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم، قال: نعم.

يقول ابن أبي نجيح: أخبرني به عكرمة، فعرضته على مجاهد، فلم ينكره)1(.

وقال ابن جريج: فاجتمع على هذا القول مجاهد وعكرمة جميعًا)2(.

وعــن ابن أبي نجيح، قال: ســمعت عكرمــة قال: قــال اهلل: ﴿ىب يب﴾... فإني 
أرزقه من الدنيا حين استرزق إبراهيم لمن آمن.

ثــم قــال ابن أبي نجيح: ســمعت هذا مــن عكرمة، ثم عرضته علــى مجاهد فلم 
ينكره)3(.

وعنــد قوله تعالــى: ﴿خت مت ىت يت جثمث ىث يث ﴾ عــن ابن أبي نجيح، 
عن عكرمة قال: ثم مصير الكافر إلى النار، فعرضته على مجاهد، فلم ينكره)4(.

ومــع هذا فكأني ألمــس أن مجاهدًا لم يكن يرضى عن عكرمــة تمام الرضا، بل 
كان يخطِّئه، ويصفه بالكذب أحيانًا)5(.

»تفسير الطبري« )11/3( 1919.   )1(

»تفسير الطبري« )11/3( 1920.   )2(
»تفسير ابن أبي حاتم« )379/1( 1235.   )3(

المرجع السابق )379/1( 1237.   )4(
»المغنــي فــي الضعفــاء« )439/2(، ولعــل مــراده بالكــذب الخطــأ كمــا هــو كثيــر فــي =   )5( 
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ة قــال: قال لي مجاهد: ســل عنهــا عكرمة: ﴿ۇ  فعــن القاســم بن أبي بزَّ
ۇ ۆ ۆۈ﴾ ]النساء: 119[، فسألته، فقال: اإلخصاء.

قــال مجاهــد: ماله، لعنه اهلل؟! فواهلل لقــد علم أنه غير اإلخصاء، ثم قال: َســْله، 
فســألته، فقال عكرمة: ألم تســمع إلــى قول اهلل تبارك وتعالــى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴾ ]الــروم: 30[؟ قال: لدين اهلل، فحدثــت به مجاهدًا، فقال: 

ماله أخزاه اهلل؟!)1(.

وكان رحمه اهلل يرســل أحيانًا من يسأله، فإذا أصاب بين ذلك، فعن ليث بن أبي 
ســليم قال: أرســل مجاهد رجاًل يقال له قاســم إلى عكرمة يسأله عن قول اهلل أليوب: 
﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾ ]األنبيــاء: 84[ فقــال: قيل لــه: إن أهلك لك في اآلخرة، 
فإن شــئت عجلناهم لك في الدنيا، وإن شــئت كانوا لك في اآلخرة، وآتيناك مثلهم في 
الدنيــا، فقال: يكونون لي في اآلخرة، وأوتى مثلهــم في الدنيا، قال: فرجع إلى مجاهد 

فقال: أصاب)2(.

ثانيًا: بين عكرمة، وسعيد بن جبير: 

كان بين عكرمة وسعيد أوجه من التقارب، واالتفاق، وأوجه أخرى من التباين، 
واالختالف.

= مصطلح السلف، أو بسبب تلبس عكرمة ببعض رأي أهل األهواء.
»تفسير الطبري« )216/9( 10455، و»تفسير عبد الرزاق« )173/1(.   )1(

»تفسير الطبري« )72/17(، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن جرير عن ليث بمثله    )2(
.)656/5(
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ج بأم ســعيد)1(، وكان لذلك أثره في  فأمــا أوجه التقارب فســببها أن عكرمة تزوَّ
تقاربهما في كثير من اآلراء)2(، فقد تقاربا في عدد المروي عنهما في التفســير عامة)3(، 

وكانا كفرسي رهان في الرواية لتفسير ابن عباس رضي اهلل عنهما)4(.

وأما أوجه االختالف، فعكرمة أعلم بالتفسير، وأكثر تفرغًا من سعيد، يتضح هذا 
من خالل ما يلي: 

1ـ  كانــت عنايــة عكرمة بالعلــوم الخادمة للقرآن أكثر، ففــاق صاحبه في معرفة 
أســباب النزول، وكان اعتماده عليها أكثر)5(، ويتضح هذا ويتأكد عند مراجعة المروي 
من تفســير ابن عباس، فقد عني عكرمة بأســباب النزول الــواردة عنه ـ رضي اهلل عنه ـ 

أكثر من عناية سعيد)6(.

2 ـ وفي باب معرفة المكي والمدني تقدم عكرمة كثيرًا على صاحبه، واستشــهد 

»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 82(، و»الثقات« )230/5(، و»تاريخ دمشق« )771/11(.   )1(
هما من أكثر المكيين تقاربًا في المناهج واألقوال.   )2(

تشــابها في هذا الجانب، فقد روى ســعيد بن جبير )0.12( من مجموع تفسير ابن عباس، في    )3(
حين كان نســبة ما رواه عكرمة )0.09( من مجموع تفســيره، وأمــا غيرهم من أصحابهم، فإن 

مجاهدًا لم يرو إال )0.03(، وعطاء )0.02(، وغيرهم أقل منهم في ذلك.
تقاربــا في عدد المروي عنهما في التفســير عامة، فإن مجموع ما روي عن ســعيد بن جبير بلغ    )4(

)1010( أقوال، وعن عكرمة )943( قوالً.
كانت نسبة ما روي عن عكرمة في أسباب النزول )0.14(، في حين بلغت عند سعيد ما نسبته    )5(

)0.07( من مجموع تفسيره.
كان المروي عن ابن عباس في أسباب النزول )485( رواية، منها )0.25( من طريق عكرمة،    )6(

)0.19( من طريق سعيد.
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األئمة من المفسرين بأقوال عكرمة في هذا، وقل أن نجد لسعيد شيئًا من الروايات في 
هذا الباب)1(.

3 ـ كان عكرمة أكثر تســاهاًل من ســعيد في باب االجتهاد والنظر، وكان أكثر منه 
تعرضًا للمشكل من اآليات، ولعل سعيدًا تأثر في هذا بالمدرسة الكوفية التي كانت من 

أشد المدارس ورعًا وخوفًا من التفسير.

فعن مروان األصفر قال: كنت جالسًا عند سعيد بن جبير، فسأله رجل عن آية من 
كتاب اهلل عز وجل، فقال له سعيد:  اهلل أعلم، فقال له الرجل: قل فيها ـ أصلحك اهلل ـ 

برأيك، فقال: أقول في كتاب اهلل برأيي؟! فردده مرتين، أو ثالثًا، ولم يجبه بشيء)2(.

4 ـ توسع عكرمة في القول بالنسخ، وكان في ذلك أكثر من سعيد)3(.

5 ـ كان عكرمة رحمه اهلل أكثر عناية بمبهمات القرآن من سعيد)4(.

6 ـ كان عكرمة أكثر اعتمادًا على اللغة من سعيد، فكان استشهاده بالشعر، ودقته 
ب من األلفاظ القرآنية، مميزات تقدم  في التفريق بين الكلـمـات القرآنية، ومعرفة المعرَّ

فيها على صاحبه)5(.

وفي تحديد المكي والمدني استشــهد ابن الجوزي بما روي عن عكرمة في )26( موضعًا، في    )1(
حين لم يعتمد قول سعيد بن جبير إال في )موضعين( فقط.

»سنن سعيد بن منصور« كتاب التفسير )174/1( 41، و»شعب اإليمان« للبيهقي )231/5(    )2(
.2088

يأتي تفصيل ذلك في مبحث النسخ )2/ 274(.   )3(
سبق اإلشارة إلى ذلك في ترجمة عكرمة )1/ 168(.   )4(

سبق تفصيل ذلك في ترجمة عكرمة )1/ 171(.   )5(
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7 ـ وفــي الجملة فقد كان تفرغ عكرمة وانقطاعه لعلم التفســير أكثر من ســعيد، 
وقد الحظنا فيما سبق أن ثناء األئمة على عكرمة جاء في التفسير خصوصًا.

فهذا أبو حاتم عندما سئل: أيهما أعلم بالتفسير عكرمة أو سعيد؟ قال: أصحاب 
ابن عباس عيال في التفسير على عكرمة)1(.

بل إن ســعيدًا لـمـــا ســئل فقيل له: تعلم أحدًا أعلم منك، قال: نعم، عكرمة، في 
حين ورد الثناء على سعيد في جمعه لعديد من العلوم)2(.

8 ـ كان لرحــالت عكرمة، وكثرة أســفاره فــي البالد األثُر البالغ في نشــر تراث 
المدرسة المكية، وأما سعيد فكان أقل منه في ذلك.

وفي مقابل هذا نجد أن سعيدًا فاق عكرمة فيما يلي: 

ه ابن  1 ـ كان ســعيد رحمه اهلل أكثر إتقانًا وضبطًا في الرواية من عكرمة، وقد عدَّ
المديني من أثبت أصحاب ابن عباس)3(.

وعد ابن معين مراسيله أقوى من مراسيل عطاء، ومجاهد، وطاووس)4(.

بل كان سعيد يتابع عكرمة، ويسمع منه، ويصحح ما يراه صوابًا.

فعن أيوب السختياني قال: اجتمع حفاظ ابن عباس على عكرمة، منهم سعيد بن 
جبيــر، وعطاء، وطاووس، فكان كلـمـــا حــدث بحديث، قال ســعيد بن جبير: هكذا، 

»الجــرح والتعديــل« )917(، و»التعديــل والتجريــح« )1023/3(، و»تاريخ اإلســالم« )ح    )1(
107هـ/178(.

»التاريخ الكبير« )412/7(، و»وفيات األعيان« )372/2(.   )2(
»العلل« البن المديني )ص: 49(، و»المعرفة« )147/2(.   )3(

»جامع التحصيل« )ص: 90(.   )4(



435الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

وعقــد أبو صالح ثالثينـ  يعني: أصاب ـ حتى أتى على حديث الحوت، فقال عكرمة: 
كان يســايرهم في ضحضاح من ماء، فقال ســعيد بن جبير: أشــهد على ابن عباس أنه 

قال: كان يسايرهما في ِمكَتل)1(.

وأحســب أن مما أهله لذلك اتصاله بمشاهير مدرســة الكوفة، والذين كانوا من 
أشــد التابعين نقدًا وشــدة في قبول الروايات، مع ما كان عنده من الحرص على الكتابة 

رحمه اهلل.

2 ـ كان ســعيد أكثر عناية باآلثار، وبعدًا عن اآلراء من عكرمة، فقد غلَّب الرواية 
علــى الدرايــة، وقد اتضح هذا من خالل ما روي عنهما في التفســير، ومن خالل طول 

مصاحبة سعيد البن عمر، بخالف ما كان من حال عكرمة)2(.

3ـ  كان اهتمــام ســعيد بالقــراءات وتقدمــه فيها أكثــر من عكرمــة، واتضح هذا 
االهتمام كذلك بعد تتبع المروي عن ابن عباس في القراءات، حيث حاز سعيد قصب 

السبق في ذلك)3(.

4 ـ كان سعيد أكثر تساهاًل في التحديث عن بني إسرائيل من عكرمة)4(.

5 ـ كانت عناية سعيد بآيات األحكام وتفسيرها أكثر من عكرمة)5(.

»العلل« ألحمد )379/3( 5667، )369/3( 5622.   )1(
»العلل« ألحمد )147/2( 1821.   )2(

عني سعيد بنقل )0.20( من مجموع ما جاء عن ابن عباس في القراءات، في حين بلغت نسبة    )3(
ما جاء عن عكرمة )0.13(، وعن مجاهد )0.07(، وعن عطاء )0.03(.

بلغ نسبة المروي عن سعيد في اإلسرائيليات )0.06( من مجموع تفسيره، في حين لم تتجاوز    )4(
)0.03( من تفسير عكرمة.

بلغ نسبة المروي عن سعيد )0.09( من مجموع تفسيره، في حين بلغت عن عكرمة )0.04(.   )5(
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6 ـ المروي والمنقول من تفسير ابن عباس عن سعيد أكثُر)1(، مع أن عكرمة كان 
أكثر مالزمة، وأطول بقاء عنده، وأحســب أن الســبب الرئيس فــي ذلك دخول عكرمة 
في شيء من األهواء، مما عكر صفو المروي عنه، حيث رد بعض األئمة روايته بسبب 

ذلك، بخالف سعيد الذي لم يتردد أحد في األخذ منه والنقل عنه)2(.

ثالثًا: بين عطاء بن أبي رباح، وأصحاب ابن عباس: 

فــارق عطــاء رحمه اهلل أصحابه فــي بعض المســالك، بل هو من أكثــر األربعة 
المشاهير اختالفًا ومفارقة، وكان وراء ذلك العديد من األسباب: 

1 ـ قلة المروي عنه في التفســير: فهو من أقل المشــهورين رواية في التفسير)3(، 
ومــن أكثرهــم تحرجًا فيه، بل كان يطلب مــن تلميذه ابن جريج أن يعفيه إذا ســأله عن 

التفسير)4(.

مــع مــا كان عنده مــن الورع في بــالغ علمه، ولذا فــإن أكثر علمه إنمــا أخذ منه 
بالسؤال، وأيضًا فقد كان الحاضرون لحلقته قلياًل، ومن ثمَّ قل المروي عنه)5(.

2 ـ كان رحمه اهلل من أكثرهم عناية بالفقه، واإلفتاء، بل إنه فاقهم في الفتوى)6(، 
وصار أعلمهم بالمناسك)7(.

حيث بلغ المروي عنه في ذلك )0.12( من مجموع تفسيره، وعن عكرمة )0.09(.   )1(
سبق تفصيل ذلك في ترجمة عكرمة )1/ 183(.   )2(

بلغ المروي عنه عند ابن جرير )480( قواًل.   )3(
»العلل« ألحمد )131/2( 1782.   )4(

»الآللئ الحسان« )ص: 336(.   )5(
»الجرح والتعديل« )330/6(، و»تهذيب األسماء« )334/1(، و»العقد الثمين« )85/6(.   )6(

»العلل« ألحمد )444/3( 5888.   )7(
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والمكيــون عمومًا لم يهتموا بالفقه واألحكام الفرعية كاهتمامهم بالتفســير؛ إال 
أن عطاء خالفهم في هذا.

3 ـ هو أقلهم رواية عن بني إســرائيل، مع أن المدرسة المكية من أكثر المدارس 
رواية عن أهل الكتاب.

4 ـ كان رحمــه اهلل من أقلهم مالزمة البن عباس، يتضح هذا عند قراءة ســيرته، 
ومقارنتها بغيره من أصحابه، ولذا فهو من أقلهم رواية عنه)1(.

5 ـ كان مــن أكثرهــم حرصــًا على اآلثــار، وروايتهــا، وكان من أكثــر أصحاب 
ت  المدرســة المكية تســاهاًل في روايته للمراســيل، وكان يأخذ عن كل أحد، حتى ُعدَّ

مراسيله من أضعف المراسيل)2(.

ولــذا فهو مــن أبعدهم عن الرأي، بــل إن مما ميزه عن غيره ســفره إلى المدينة، 
وأخذه الحديث عن أئمتها.

يقــول مجاهد وغيره من المكيين: لم يزل شــأننا متشــابهًا متناظرين، حتى خرج 
عطاء بن أبي رباح إلى المدينة، فلـمـا رجع إلينا استبان فضله علينا)3(.

باعــًا للحديث من  ولــذا يقــول اإلمام الشــافعي: ليس مــن التابعين أحــد أكثر اتِّ
عطاء)4(.

روى سعيد بن جبير )0.12( من مجموع تفسير ابن عباس، في حين بلغت النسبة عن عكرمة    )1(
)0.09(، وعن مجاهد )0.03(، وعن عطاء )0.02(.

»الجرح والتعديل« )243/1(، و»المعرفة« )239/3(، و»تهذيب الكمال« )83/20(.   )2(
»المعرفة« )443/1(.   )3(

»تهذيب األسماء واللغات« )333/1(.   )4(
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وخاصــة القول: إن عطاء رحمه اهلل كان من أكثر المشــاهير من مفســري مكة 
مخالفــة لمنهج شــيخه، ومســلك أصحابه، وكان من أشــدهم ورعًا، ولــذا فإنه قلَّ أن 

يتعرض للمشكل من اآليات.

وكان رحمــه اهلل من أضعفهم فــي معرفة لغات أهل قبائل العــرب، وغيرها من 
ب القرآن)1(. معرَّ

* أسباب كثرة المروي عنهم: 

تميزت المدرسة المكية من بين سائر المدارس بكثرة تناولها لآليات وتفسيرها، 
وأســهمت إســهامًا قيمًا في اإلبانة عن كثير من المعاني التي يحتاج إليها، ويرجع ذلك 

ألسباب عديدة من أهمها: 

1 ـ إمامة ابن عباس رضي اهلل عنهما للمدرسة: 

وقد سبق أن بينا تقدم ابن عباس رضي اهلل عنهما بين الصحابة في علم التفسير، 
ببركة دعائه صلى اهلل عليه وســلم، وما كان من حاله في كثرة اشتغاله بالتفسير، وتأخر 

وفاته، وغير ذلك، مما كان وراء كثرة المروي عنه في علم التأويل.

كل ذلك كان له األثر المباشر في نفوس أصحابه، ولذا يتبين للناظر في مرويات 
تالميــذه أن مــن أهم أســباب كثرة المــروي عنهم أخذهــم العلم عنــه ـ رضي اهلل عن 

الجميع ـ وكان أصحابه يفاخرون غيرهم من التابعين بتلك اإلمامة.

فهــذا مجاهد رحمه اهلل يقول: نحن أهــَل مكة نفخر على الناس بأربعة: بفقيهنا، 

وقد سبق ذلك في ترجمته )1/ 207(.   )1(
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وقاّصنا، ومؤذننا، وقارئنا، فأما فقيهنا فابن عباس، وأما مؤذننا فأبو محذورة، وأما قارئنا 
فعبد اهلل بن السائب، وأما قاّصنا فعبيد بن عمير)1(.

وحــق لهــذه المدرســة أن تفاخــر بابن عبــاس الذي كان مــن أعلــم الصحابة، 
وأكثرهم قوالً في التفســير؛ حتى إن الذي يليه من الصحابة في كثرة المروي عنه ـ وهو 
ابن مســعود رضي اهلل عنه ال يعادل المرويُّ عنه في التفســير ســدَس المروي عن ابن 

عباس رضي اهلل عنهما.

2 ـ األثر المكاني على المدرسة: 

فمكة هي البلد الحرام، وفيها بيته الذي جعله اهلل مثابة للناس وأمنًا، فالثائبون له 
مــن الحجاج والعمار يتردَّدون عليه المرة تلــو األخرى، تأتي مواكب الحجيج من كل 
فج عميق، لحج بيته، وليشهدوا منافع لهم، وليتعلموا العلم النافع، فإذا قضوا مناسكهم 

حملوا ما َمنَّ اهلل به عليهم من العلم؛ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.

فعن معتمر بن ســليمان قــال: كانوا يجتمعــون على عطاء في المواســم، فكان 
سليمان بن موسى هو الذي يسأل لهم)2(.

وقد كان كثير من األئمة ممن ليسوا من المكيين لعيشهم، ونشأتهم في حواضر، 
ومدن بعيدة عن مكة، إال أنه كان لترددهم عليها مرات عديدة األثر البالغ في منهجهم، 

فأصبحوا إلى المدرسة المكية أقرب منهم إلى مدارسهم: 

»طبقات ابن ســعد« )445/5(، و»فضائل الصحابة« ألحمــد )977/2( 1926، )981/2(    )1(
1941، و»معرفة القراء الكبار« )43/1(.

»العلل« ألحمد )233/2( 2108.   )2(
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فهذا أبو العالية حج أكثر من ست وستين حجة)1(.

وكان سعيد بن جبير يتردد على مكة في العام مرتين: مرة حاجًا، ومرة معتمرًا)2(.

وحج طاووس أكثر من أربعين حجة)3(.

3 ـ كثرة رحاتهم، وأسفارهم: 

فمــع أن المركــز الرئيس لهذه المدرســة هو مكة التي كان يشــع منها نور العلم، 
فيستفيد منه الحجاج، والوافدون إلى بيت اهلل إال أن أصحاب هذه المدرسة لم يكتفوا 
بهــذا، بل حرصوا على التنقــل، والتجوال في األقطار والبلدان، لينتشــر هذا العلم في 

أصقاع المعمورة.

ولعــل مــن أبرز من يمثل هذا بيــن المكيين عكرمة مولى ابــن عباس، فقد رحل 
إلــى البصرة، وكانت رحلة خير وبركة، حتى إن إمامها الحســن البصري ترك كثيرًا من 

التفسير لـمـا قدم عكرمة)4(.

وكان مجاهد قريبًا منه، فكان ال يسمع بأعجوبة إال ذهب ونظر إليها، وقد رحل 
إلى الكوفة، وأفاد من قراءة ابن مسعود رضي اهلل عنه، ورحل إلى رودس)5(، وأقام بها 

سبع سنين، وسافر إلى المدينة في صحبة ابن عمر رضي اهلل عنهما.

»المعارف« )ص: 200(، و»شذرات الذهب« )102/1(، سبق بيانه في ترجمته )1/ 310(.   )1(
»الزهد« ألحمد )ص: 443(، و»الحلية« )275/4(، سبق بيانه في ترجمته )1/ 148(.   )2(

»المعرفة« )706/1(.   )3(
»تهذيب الكمال« )273/20(، و»السير« )18/5(.   )4(

سبق تفصيل هذا في ترجمته )1/ 137(.   )5(
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أما عطاء بن أبي رباح فقد ســافر إلى المدينة، فاســتبان فضله على أصحابه بعد 
رجوعه، وفاقهم في علم اآلثار، والسنن.

وأحسب أن المدرسة المكية من أكثر المدارس عناية بالرحالت واألسفار؛ لـمـا 
تعطيه للعالم من مــادة وفيرة، هي بطبيعتها تفتق الذهن وتنمي المدارك، وتعطي الفكر 

مادة من الصور توسع تصوره، وتفتح له مجاالً رحبًا لنشر علمه.

4 ـ حرصهم على نشر علمهم: 

كان للمنهج التعليمي عند ابن عبــاس في تدريب أصحابه، وأمرهم باالنطالق، 
وإفتــاء النــاس، وحثهم على األخذ منهم)1(، أثر بالٌغ في تشــجيع هــؤالء التالميذ على 
التقدم، واإلكثار من البالغ والنشــر لكل ما علموه؛ حتى إننا نجد سعيد بن جبير عندما 

يذهب إلى الكوفة يحزن ويتألم أن يبقى أيامًا ال يأتي أحد لسؤاله)2(.

وكان يأمرهم أن يسألوه)3(، ويقول: إن مما يهمني أن يؤخذ ما عندي من العلم)4(.

وهذا عكرمة لـمـــا رحل إلــى البصرة ينكر عليهم عدم ســؤالهم إياه، ويقول: ما 
لكم ال تسألونني أفلستم؟)5(.

وكان يقسم أحيانًا أال يحدثهم، ثم يحدثهم بعد ذلك)6(.

سبق بيانه في منهج ابن عباس التعليمي مع أصحابه )1/ 417(.   )1(
»طبقات المحدثين بأصبهان« )318/1(، و»البداية« )98/9(.   )2(

»المعرفة« )713/1(.   )3(
»الحلية« )283/4(، و»السير« )327/4(.   )4(

»سنن الدارمي« )137/1(، و»العلل« ألحمد )193/2( 1979.   )5(
»العلل« ألحمد )128/2( 1775، و)455/2( 3027.   )6(
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وكان مجاهد يتأول هذه اآلية من قوله سبحانه: ﴿گ گ گ گ ڳ﴾ 
]مريم: 31[ فيقول: جعلني معلـمـا للخير)1(.

وســعيد بن جبير يتأول قولــه تعالى: ﴿ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]النســاء: 37[ 
قال: هذا من العلم)2(.

) ـ التصنيف، والتدوين المبكر آلثار المدرسة: 

كان للمدرســة المكيــة القــدح المعلَّى في ســبق غيرهــا في التصنيــف في هذا 
الباب)3(.

وقد تصدر لهذا العلم ابن جريج الذي كان أحد المالزمين لعطاء بن أبي رباح)4(، 
فأخذ كثيرًا من تفسير مجاهد، وروى عنه)5(.

ن العلم، وحمله عنه الناس)6(،  ثم تفــرد بعد طبقة التابعين باإلمامة في مكة، فدوَّ
ولذا كان رحمه اهلل يقول: ما صنف أحد العلم تصنيفي)7(.

»العلم« ألبي خيثمة )ص: 116(.   )1(

»العلم« ألبي خيثمة )ص: 118(.   )2(
جــاءت المدرســة البصرية بعدها في هــذا، وإن كان هناك فرق ينبغي اإلشــارة إليــه: أن راوية    )3(
البصــرة ســعيد بن أبي عروبة غلبت عليــه الصناعة الحديثية، فكان دوره الرواية فحســب، وأما 
ابن جريج فإنه كان أحد األئمة المشهورين بالرواية والدراية، ال سيما في التفسير، وله كتاب في 

التفسير. ينظر: »تاريخ التراث« )130/1(، و»معجم المؤلفين« )184/6(.
ســبق اإلشارة إلى ذلك في ترجمة عطاء )1/ 206(، وقد روى ابن جريج نصف تفسير عطاء؛    )4(

أي: ما يقارب )240( قوالً.
وروى من تفسير مجاهد ما نسبته )0.15( من مجموع تفسيره؛ أي: ما يقارب )916( قواًل.   )5(

»السير« )332/6(.   )6(
»العلل« ألحمد )311/2( 2383، و»السير« )327/6(.   )7(
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قال عبد الرزاق الصنعاني: أول من صنف الكتب ابن جريج)1(.

وقال ابن األهدل: هو أول من صنف الكتب في اإلسالم)2(.

وكانـ  رحمــه اهلل ـ غايــة فــي الدقة، والتحــري، فعن يحيى بن ســعيد قال: كنا 
نسمي كتب ابن جريج كتب األمانة)3(.

6 ـ قلة العلم في مكة زمن كبار الصحابة: 

وهذا ســبب آخر من أســباب كثرة مرويات المدرســة المكية، حيــث كان العلم 
قلياًل زمن الصحابة، ثم كثر في أواخر عصرهم)4(.

فعن ابن األبجر عبد الملك بن ســعيد الكوفي، قال: إنما فقه أهل مكة حين نزل 
ابن عباس بين أظهرهم)5(.

ولعــل هذا ممــا زاد من الحاجة إلــى علمهم، فبلغــوه، ونشــروه، بخالف تلك 
المدارس التي كثرت فيها الســنن عنه صلى اهلل عليه وســلم، أو عن أصحابه، فاستغنى 

الناس بأولئك زمانًا، ولم يحتج الناس إلى كثير من علمهم.

»الجرح والتعديل« )357/5(، و»شرح علل الترمذي« البن رجب )ص: 50(.   )1(
»الشذرات« )226/1(.   )2(

»تاريخ بغداد« )404/10(، و»تهذيب الكمال« )348/18(.   )3(
»األمصــار ذوات اآلثار« للذهبــي )ص: 156(، على عكس المدينة التــي كان العلم بها وافرًا    )4(

زمن الصحابة. ينظر: المرجع السابق )ص: 151(.
»فضائل الصحابة« ألحمد )968/2( 1894، و»العلل« ألحمد )239/3( 5051، و»الجرح    )5(

والتعديل« )351/4(.
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7 ـ كثرة اشتغالهم بالتفسير: 

تميز المكيــون باالنصراف لعلم تأويل الكتاب، فصرفــوا فيه غاية الجهد، وبرز 
من المكيين في هذا مجاهد الذي قال عن نفسه: استفرغ علمي القرآن)1(.

بل إنه رحمه اهلل مع إمامته في التفسير، وكونه آية في فهمه وعلمه كان ال يحسن 
الفرائض)2(، ولم يشتغل كثيرًا بالحديث، أو الفقه.

ه بعضهم إمام مدرسة مكة،  وقريب منه عكرمة الذي برز في هذا العلم، حتى عدَّ
ومن أعلم أصحاب ابن عباس في التفسير)3(.

وقـد انعكـس ذلـك عليهـم فـي علـوم أخـرى، فقـلَّ إسـهامهم فيهـا، ففـي علـم 
المغـازي والسـير الـذي ُشـغلت بـه كثير من المـدارس، كانـت مكة من أقلهـم حظًا فيه، 
: فأعلـم الناس بالمغـازي أهل المدينة،  ولـذا يقول شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية رحمه اهللـ 

ثـم الشـام، ثم العـراق)4(.

ومما يدل على انقطاع هذه المدرســة لهذا العلم، وتخصصهم فيه: أنها من أكثر 
المدارس حديثًا عن كليات القرآن، ومبهماته، وأسباب نزوله، وبلغ اهتمام بعضهم أن 

عّد كلـمـات القرآن، وحروفه، وغير ذلك من العلوم الخادمة للقرآن.

8 ـ االجتهاد، والقدرة على االستنباط: 

هابــت كثير من المدارس الخوض في التفســير، واإلكثار من القول في التأويل، 

»المعرفة« )712/1(.   )1(
»العلل« ألحمد )85/3( 4292.   )2(

»الجرح والتعديل« )9/7(.   )3(
»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 60(.   )4(



445الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

وكثرت النصوص واآلثار المنقولة عنهم في التحذير من هذا، وكانت مدرســتا الكوفة 
والمدينة من أكثر المدارس بعدًا عن التأويل وحذرًا منه.

وفــي المقابــل كانت المدرســة المكية أكثرهم توســعًا في بــاب التأويل، ولعل 
الفضل في هذا بعد اهلل يعود ألستاذهم ابن عباسـ  رضي اهلل عنهما ـ الذي كان يأمرهم 
بالتعلــم منه، ثم اإلفتاء بحضرته، ثم االنطالق بعد ذلك لتعليم الناس، وقد كان جل ما 

أخذوه وعلموه من شيخهم متعلقًا بتفسير كتاب اهلل تعالى.

علــى أنه لم يــرض بعض الصحابــة المعاصرين البن عباس هذا المســلك منه، 
فكان ابن عمر ـ رضي اهلل عنهما ـ يقول: لم تكن تعجبني جرأة ابن عباس)1(.

وقد سلك أصحابه مسلكه، ونهجوا سبيله، فكانوا يتنقلون في البلدان، معلمين، 
وناشــرين لعلم التأويل، فعكرمة لـمـــا قدم المدينة، واستقر بها، وأخذ في نشر بضاعته 
من علم التفســير لم يلق اجتهاده، وعلمه رواجًا، ال سيما وأن إمام المدرسة في عصره 
سعيد بن المسيب كان ينكر عليه صنيعه هذا، وعندما يسأل عن شيء من القرآن يقول: 

ال تسألني، وسل من يزعم أنه ال يخفى عليه شيء)2(.

وكان عكرمة يقول: إني ألسمع بالكلمة الواحدة، فينفتح لي بها خمسون بابًا من 
العلم)3(.

ولـمـا رحل مجاهد إلى الكوفة، وكانوا أهل قياس كان من أسهلهم فيه)4(.

سبق تفصيل هذه القصة في ترجمة ابن عباس رضي اهلل عنهما.   )1(
»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص: 228(، و»تفسير الطبري« )86/1( 101.   )2(

»تاريخ دمشق« )773/11(، و»التذكرة« )96/1(.   )3(
»تأويل مختلف الحديث« )ص: 74(.   )4(
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9 ـ كتابة التفسير: 

المدرسة المكية من أقل المدارس تحرجًا في باب تدوين العلم بعامة، والتفسير 
بخاصة، ولذا فأصحابها من أكثر التابعين عناية بكتابة التفسير.

وقد أفادوا هذا المنهج من شيخهم ابن عباس رضي اهلل عنهما الذي كان يأمرهم 
بالكتابة.

فعن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدًا ســأل ابن عباس عن تفسير القرآن، ومعه 
ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأل عن التفسير كله)1(.

وعن عبيد بن مهران قال: رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد)2(.

وقد ألف مجاهد كتابًا في التفســير، رواه عنه القاســم بن أبي بزة، وأفاد منه ابن 
أبي نجيح، وابن جريج)3(.

وهذا ســعيد بن جبير كان حريصًا أشــد الحرص على الكتابة، فيقول عن نفسه: 
ربما أتيت ابن عباس، فكتبت في صحيفتي حتى أمألها، وكتبت في نعلي حتى أمألها، 

وكتبت في كفي)4(.

وعن ورقاء بن إياس قال: رأيت َعْزرَة يختلف إلى ســعيد بن جبير، معه التفسير 
في كتاب، ومعه الدواُة يغيِّر)5(.

»تفسير الطبري« )90/1( 107، و»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 28(.   )1(
»سنن الدارمي« )128/1(، و»تقييد العلم« )ص: 105(.   )2(

»الفهرست« )ص: 33(، و»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 146(.   )3(
»طبقات ابن سعد« )257/6(، و»السير« )335/4(.   )4(

»التاريخ الصغير« )227/1(.   )5(
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وقد كتب تفســيرًا كامــاًل للقرآن طلبه منه عبد الملك بن مروان، وأرســله إليه، 
وأفاد منه أهل الشــام، ووجــده عطاء بن دينار المصري، فأخــذه معه إلى مصر، وأفاد 

منه.

ولــذا يقول أبو حاتم: عطاء بــن دينار صالح الحديث، إال أن تفســيره أخذه من 
الديوان، فإن عبد الملك بن مروان كتب يســأل ســعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفســير 
القرآن، فكتب ســعيد بهذا التفســير إليه، فوجــده عطاء بن دينار في الديــوان، فأخذه، 

فأرسله عن سعيد بن جبير)1(.

وكان عطاء بن أبي رباح رحمه اهلل ُيسأل، فيكتب الجواب بين يديه، وبحضرته، 
فال يمنع ذلك)2(.

وكان عكرمة مولى ابن عباس رحمه اهلل كتب كتابًا نســخه عبد اهلل بن األسوار، 
ونزل به إلى صنعاء، فأخذه عنه ابنه عمرو بن عبد اهلل، فلـمـــا قدم عكرمة اليمن، وكان 
ينزل عند أبيه، جعل عمرو يســأل عكرمة، فعلم أنه أخذه من كتابه، فقال له: علمت أن 

عقلك لم يبلغ هذا)3(.

هــؤالء هم أئمة المدرســة المكية، وقد كانوا جميعًا يكتبــون، أو يكتب عندهم، 
فــال ينكرون، وأما غيرهم من مشــاهير المــدارس األخرى، فقــد كان بعضهم يكره أن 
يكتب شــيئًا، أو يكتب عنده، كما نجد ذلك في طبقة كبار مدرســة الكوفة، ومتوسطيها 

وغيرهم.

»الجرح والتعديل« )332/6(، و»الميزان« )70/3(، و»التهذيب« )198/9(.   )1(
»سنن الدارمي« )129/1(.   )2(

»الجرح والتعديل« )244/6(، و»الميزان« )295/3(، و»التهذيب« )61/8(.   )3(
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10 ـ البعد عن الفتن: 

كانت مكة أكثر استقرارًا من غيرها من البالد، فكان العلـمـاء يهرعون إليها فارين 
بعلمهم من الفتن.

ولذا وفد إلى مكة الكثير من العلـمـــاء، ومن أشــهر هؤالء سعيد بن جبير الذي 
بقــي فيها زمنــًا طوياًل، وكان ذلك من أســباب كثرة المــروي عنه، ومن أســباب تأثره 

بالمدرسة المكية، حتى ُعدَّ من المكيين.

أثر المدرسة المكية على غيرها من المدارس: 

كانت المدرسة المكية من أكثر المدارس تأثيرًا في مفسري التابعين ومدارسهم، 
وقد تهيأ ذلك بســبب إمامة ابن عباس رضي اهلل عنهما وســبقه في علم التفسير، مع ما 

صاحب ذلك من حرص أصحابه على نشر علمه في بقية البلدان.

1 ـ أثرها على المدرسة الكوفية: 

مثَّل ســعيد بن جبير حلقة اتصال مهمة بين المدرســتين)1(، مما كان له األثر في 
تقارب المدرستين الكوفية، والمكية، حتى صارتا من أكثر المدارس تقاربًا، واتفاقًا.

ومــن المعلــوم أن الكوفة كانت تتجنــب الخوض في التفســير واإلكثار فيه، إال 
أن ســعيد بن جبير الذي كان من أكثر تالميذ ابن عباس رواية عنه في التفســير أكثر من 
نقل رواية تفســير شــيخه، وبثه بين طبقة متوســطي التابعين، فتناقله تالميذه من صغار 

التابعين، ومن بعدهم.

ســبق بيان اختالف أهل العلم في نســبة ابن جبيــر، فعده األكثرون كوفيًا، وعــده بعضهم مكيًا    )1(
.)144/1(
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وكان رحمــه اهلل يحــرص علــى تــدارس آثار ابن عباس، ونشــرها في مســاجد 
الكوفة، وحلقها.

فعن مســلم البطيــن قال: رأيت أبــا يحيى األعــرج ـ وكان عالـمـــًا بحديث ابن 
عباس ـ اجتمع هو وسعيد بن جبير في المسجد فتذاكرا حديث ابن عباس)1(.

وكان ســعيد رحمه اهلل يجمع المســائل المختلف فيها عند أهل الكوفة، ويبعث 
بها إلى شيخه ابن عباس رضي اهلل عنهما أو يرحل إليه ليسأله عنها.

فعنه قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها 
فقــال: نزلت هــذه اآليــة ﴿گ گ گ ڳ﴾ ]النســاء: 93[، وهي آخر ما 

نزل، وما نسخها شيء)2(.

وكان إمــام الكوفة في الفقه إبراهيم النخعي كثيرًا ما يســأل ســعيدًا عن قول ابن 
عباس، ويدارسه إياه، ال سيما ما كان في تأويل آيات الحج.

فعــن إبراهيم عن علقمــة قــال: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭڭ ﴾ ]البقــرة: 196[ قال: هو في 
قــراءة عبد اهلل: )وأقيموا الحج والعمرة إلى البيــت(، قال: ال تجاوزوا بالعمرة البيت، 

قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس)3(.

»المعرفة« )16/2(.   )1(
»تفســير الطبــري« )66/9( 10197، و»الرحلة في طلب الحديث« )ص: 139(، و»تفســير    )2(
عبد الرزاق« )167/1(، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلــى عبد بن حميد، والبخاري، 
ومســلم، وأبــي داود، وابن جريــر، والطبراني عن ســعيد بنحــوه )623/2(، و»فتــح القدير« 

.)499/1(
»تفسير الطبري« )7/4( 3185.   )3(
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وعــن إبراهيم، عن علقمة قال: إذا أهلَّ الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيســر 
مــن الهدي: شــاة، قال إبراهيــم: فذكرت ذلك لســعيد بن جبير فقــال: كذلك قال ابن 

عباس)1(.

وعن إبراهيم عن علقمة قال: إذا أهلَّ الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من 
الهدي: شاة، فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله، فحلق رأسه، أو مس طيبًا، أو تداوى، 
كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير 

فقال: كذلك قال ابن عباس)2(.

وســأل إبراهيم ســعيد بن جبير عن هذه اآلية: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ﴾ 
]البقرة: 196[، فأجاب بقوله: ُيْحَكم عليه إطعاٌم، فإن كان عنده اشــترى شــاة، فإن لم تكن 

ق، وإال صــام لكل نصف صاع يومًا،  مت الشــاة دراهم، فجعل مكانه طعامًا، فتصدَّ قوِّ
فقال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر)3(.

وقــد اتضح أثــر المنهج المكي في طبقة صغار التابعين مــن بعدهم، فقد اهتموا 
بنقــل أقوال ابن عباس، وروايتها أكثر من اهتمامهم بأقوال أصحابهم، ومشــايخهم في 

الكوفة.

فالســدي الذي ُيعد من مشــاهير مفســري التابعيــن، ومن أكثــر الكوفيين رواية 

المرجع الســابق )28/4( 3254، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه إلى سعيد بن منصور،    )1(
وعبد بــن حميــد، وابن أبي حاتــم، عن إبراهيــم، بزيادة في أولــه )512/1(، و»فتــح القدير« 

.)198/1(
المرجع السابق )55/4( 3325.   )2(

»تفسير الطبري« )74/4( 3376.   )3(
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وتفســيرًا)1( كان جل علمه في التفســير مأخــوذًا عن ابن عباس، وفــي ذلك يقول: هذا 
التفسير أخذته عن ابن عباس)2(.

وكان الضحاك بن مزاحم أحد مشــاهير مفســري أتباع التابعين ومكثريهم)3( في 
الكوفة، نجد أن تفسيره كله كان عن ابن عباس، لقي سعيد بن جبير، فأخذه عنه)4(.

وامتد هذا األثر في عصر أتباع التابعين، فهذا ســفيان الثوري الذي يعد من أعلم 
النــاس بمذهب أهل الكوفــة، وكان يذهب مذهبهــم، ويفتي بفتواهــم ـ كما يقول ابن 
المدينــي ـ تأثر في التفســير بأصحاب ابــن عباس، ونقل عنهم جلَّ تفســيره)5(، بل كان 
مهم في التفســير على أصحابــه من الكوفيين، وفي ذلك يقول: خذوا التفســير عن  يقدِّ
أربعة: عن ســعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة)6(، فعدهم جميعًا من أصحاب 

ابن عباس، ولم يقدم عليهم أحدًا من أصحابه الكوفيين.

2 ـ أثرها على المدرسة البصرية: 

كان األثــر المكــي علــى الكوفــة أكثــر منــه علــى البصــرة، وإن كانــت البصرة 
 قــد تأثــرت بتولــي ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا إمــارة البصــرة مــن قبــل علي بن 

ي )1682( قواًل، في حين كان عن  دِّ بعد مراجعة »تفسير الطبري« وجدت أن المروي عن السُّ   )1(
إبراهيم النخعي )608( أقوال، وعن عامر الشعبي )461( قوالً.

»أخبار أصبهان« )204/1(، و»معجم األدباء« )16/7(.   )2(
بعد مراجعتي لـ»تفسير الطبري« وجدت أن المروي عنه كان )1214( قواًل.   )3(

»تاريخ أبي زرعة« )307/1( )677/2(، و»المعرفة« )148/2(.   )4(
وقد سبق بيان ذلك في فصل مصادر تفسير التابعين )1/ 68(.   )5(

»تفسير الطبري« )91/1(، و»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 103(.   )6(
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أبي طالبـ  رضي اهلل عنه ـ وبقائه بها أربع سنين)1(، فأخذ عنه بعض أئمة المفسرين من 
البصرة، ومن أشــهر هؤالء أبو العالية الذي صحب ابــن عباس رضي اهلل عنهما وكان 
يدنيه ويجلسه على السرير معه، وكان أبو العالية كثير التردد على مكة، فقد حج ما يزيد 

عن ست وستين حجة، وكان إلى المنهج المكي أقرب منه إلى البصري)2(.

وتتلمذ على ابن عباس جابر بن زيد، وأخذ عنه كثيرًا من المســائل الفقهية حتى 
عدَّ من أصحابه)3(.

ولم يكن تأثر المدرســة البصرية بالمدرســة المكية مختصــًا بابن عباس، بل إن 
عكرمــة مولى ابن عباس رحل إليها، فأعجب الحســن بعلمــه، وبتقدمه في باب العلم 
بالقرآن، وتفســيره، فكان يسكت عن التفسير إجالالً له، واعترافًا بقدره في هذا العلم، 

بل ترك كثيرًا من التفسير لـمـا دخل عكرمة البصرة)4(.

وكان عكرمــة يجالــس البصرييــن فيحدثهــم، ثم يقول: يحســن حســنكم مثل 
هذا؟)5(.

وقد أخذ عنه غير واحد من البصريين، فنقل عنه قتادة بعضًا من تفسيره)6(.

»البداية والنهاية« )327/8(.   )1(
سبق بيان ذلك في فصل أشهر رجال المدارس عند ترجمة أبي العالية )1/ 310(.   )2(

يأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن مدرسة البصرة )1/ 475(.   )3(
»طبقات المفسرين« للداودي )381/1(.   )4(

»تاريخ أبي زرعة« )680/1(.   )5(
بعد مراجعتي لتفســير عكرمة عند الطبري وجدت أن )30( رواية في التفسير جاءت من طريق    )6(
قتادة، وقتادة سمع عن عكرمة، ولم يسمع من مجاهد وابن جبير شيئًا، ولذا قلَّ أن يروي عنهما. 

ينظر: »سؤاالت ابن الجنيد البن معين« )ص: 317، 362(.
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بــل كان يقدمــه في علــم التفســير على شــيخه، فيقول: أعلــم الناس بالتفســير 
عكرمة)1(.

كما أن عكرمة رحمه اهلل كان من أكثر أصحاب ابن عباس نشرًا لتراثه، فقد رحل 
إلى المدينة، والكوفة، ومصر، والمغرب، وطاف غالب البلدان، فكان لذلك أثره البالغ 

في تلك األمصار)2(.

* * *

»التمهيد« )31/2(، و»رياض النفوس« )145/1(.   )1(
ســيأتي عند بحث التفســير في مصر بيان أثر المدرســة المكية على التفسير في مصر بشيء من    )2(

التفصيل. ينظر: )1/ 590 ـ 592(.





المبحث الثاني

المدرسة البصرية

ر البصرة عتبُة بن غزوان رضي اهلل عنه، اختطَّها ســنة أربع عشــرة)1(  أول من مصَّ
بأمر عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه، وهي أقدم من الكوفة بثالث سنين)2(.

وهــي منافســة لمدرســة الكوفة فــي كل الفنون، وقــد نزلها مــن الصحابة جمع 
كثير)3(، منهم أبو موســى األشــعري، وعمران بن حصين رضــي اهلل عنهما، وعدة من 

الصحابة كان خاتمتهم أنس بن مالك رضي اهلل عنه)4(.

ومن أشهر من نزل البصرة أبو موسى األشعري، وأنس بن مالك.

فأما أبو موسىـ  رضي اهلل عنه ـ فيمني قدم مكة، وأسلم، وهاجر إلى الحبشة مع 
من هاجر، وكان يعد من أعلم الصحابة، وقد قدم البصرة، وعلَّم بها.

سأل عمر بن الخطاب أنس بن مالك: كيف تركت األشعري؟ فقال: تركته يعلم 
الناس القرآن)5(.

»المعارف« )ص: 245(، و»أسد الغابة« )566/3(، و»اإلصابة« )455/2(.   )1(
»المعارف« )ص: 246(.   )2(

عــّد ابن حبان أكثر من خمســين صحابيًا من المشــاهير الذين دخلوا البصرة. ينظر: »مشــاهير    )3(
علـمـاء األمصار« )ص: 37ـ 42(.

»طبقــات ابــن ســعد« )26/7(، و»طبقــات الفقهــاء« )ص: 53(، و»رجــال صحيح مســلم«    )4(
)65/1(، و»تهذيب تاريخ دمشق« )144/3(. 

»فجر اإلسالم« )ص: 184(.   )5(
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أما أنس فهــو ابن مالك بن النضر بــن ضمضم بن زيد بن حــرام، أبو حمزة)1( 
ــاري الخزرجــي)2(، خادم رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم، كان يتســمى بذلك  النجَّ

ويفتخر به، وُحقَّ له ذلك)3(.

يقـول رضـي اهلل عنـه: خدمـت النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم عشـر سـنين وأنـا 
غـالم)4(.

ويقول أيضًا: قدم رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين، 
ومات وأنا ابن عشرين سنة)5(.

وقد دعــا له النبي صلى اهلل عليه وســلم بكثرة الـمـــال، والولــد، والمباركة في 
العمر فقال عليه الصالة والسالم: »اللهمَّ أكثِْر ماَله وولَده، وباِرْك له فيه«)6(.

قال الذهبي: وقد سرد صاحب »التهذيب« نحو مئتي نفس من الرواة عن أنس)7(.

وروى ألفي حديث ومئتين وستة وثمانين حديثًا، اتفق البخاري ومسلم على مئة 

»االســتيعاب« )109/1(، و»تجريد أســماء الصحابة« )31/1(، و»أسد الغابة« )151/1(،    )1(
و»الثقات« )4/3(، و»اإلصابة« )84/1(.

»النسب« ألبي عبيد )ص: 280(، و»جمهرة أنساب العرب« )ص: 350(.   )2(
»تهذيب األسماء واللغات« )127/1(.   )3(

»مسند أحمد« )195/3، 227، 255(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )202/2(.   )4(
»صحيح مســلم« )1603/3( 2029، و»مســند الحميدي« )499/2( 1182، و»تاريخ أبي    )5(

زرعة« )565/1(، و»معرفة الصحابة« )201/2( 795.
»صحيح مســلم« )457/1، 458( )1928/4(، و»المعجم الكبيــر« )221/1(، و»تهذيب    )6(

األسماء« )127/1(.
»السير« )397/3(.   )7(
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وثمانين حديثًا، وانفرد البخاري بثمانين حديثًا، ومسلم بتسعين)1(.

ولقــد تأثرت البصرة بالمنهج المدني، وأحســب أن الســبب في ذلك يرجع إلى 
نشأة الحسن هناك، وتربيته في بيت أم سلمة رضي اهلل عنها، فلقد رسخ الحسن عالقته 

بسعيد بن المسيب، وكان يكاتبه، ونهج منهجه في البعد عن الفتن)2(.

وقد درج قتادة على هذا النحو، وال سيما بعد رحلته للمدينة، وتحمله عن سعيد، 
كما أننا نلمح الطابع المدني في اهتمام قتادة باآلثار وإن كان اإلرسال كثيرًا في رواياته، 

وروايات شيخه الحسن قبله، وتساهال في الرواية بالمعنى أيضًا.

ولم تتأثر البصرة بالمدرسة الكوفية إال فيما يتعلق بنقل قراءة ابن مسعود، أما في 
باقي التفسير فلم أر لهما نقاًل عن ابن مسعود إال في موضعين، وكالهما في الوعظ)3(.

وأما المدرســة المكية، فمع تأثر بعض البصريين بمنهــج المكيين، كأبي العالية 
الــذي كان قد حج ســتًا وســتين حجة)4(، وكان ابــن عباس يقدره، ومع ذلــك لم ُينقل 
علــم المكيين عن أبي العالية؛ لقلــة تالميذه، وحبه للخفاء، وُبعده عن التصدر واإلفتاء 
والتدريس، بل على الرغم من أن ابن عباس كان أميرًا على البصرة أيام عليـ  رضي اهلل 
عنه ـ إال أن تأثيره لم يتعدَّ إلى كل البصريين، فإماُم البصرة الحســن لم يلق ابن عباس، 

مقدمــة »مســند بقــي« )ص: 79(، و»تهذيــب األســماء« )127/1(، و»الســير« )406/3(،    )1(
و»تدريب الراوي« )217/2(.

»اإلمام مالك« ألبي زهرة )ص: 56(.   )2(
عنــد قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴾ ]الـمـــائدة: 105[. ينظر: »تفســير الطبري«    )3(

)139/11(، 12849، وعنــد شــرح مثــل المهل فــي قوله تعالــى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ﴾ ]الكهف: 29[، »تفسير الطبري« )239/15(.

»المعارف« )ص: 200(.   )4(
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يقول ابن المديني: لم يســمع من ابن عباس، ما رآه قط، كان الحســن بالمدينة أيام كان 
ين)1(. ابن عباس بالبصرة، استعمله عليها علي ـ رضي اهلل عنه ـ وخرج إلى صفِّ

وكذلك لم يحج الحســن إال مرتين)2(، ولم يلَق فيهما ابن عباس، ولم يرو قتادة 
عن ابن عباس أيضًا، ولم يسمع من سعيد بن جبير، وال من مجاهد)3(، وال من الشعبي، 

وال من النخعي)4(، ولذا لم تتأثر البصرة بمنهج المكيين.

إال أن المدرســة البصرية أخذت جانبًا من علوم المدرســة المكية بعد أن زارها 
عكرمة وحدث بها، حتى إن قتادة قال: أعلم الناس بالحالل والحرام الحسن، وأعلمهم 

بالتفسير عكرمة)5(.

ر ما دام عكرمة بالبصرة. وكان الحسن ال يفسِّ

ونلحظ هنا أمرًا آخر، وهو أن المدرسة البصرية لم تسر على نهج المدينة في جهة 
الــرأي واألهــواء، فهم وإن كانوا بعيدين عن كثير من األهــواء رغم التهمة ببعضها، إال 
أنهم كانوا مكرمين، ومحتفين بعكرمة، في حين كان ال يقبله ابن المســيب والمدنيون، 

بل لم يحفلوا بتشييع جنازته)6(.

لقد كثر نتاج المدرسة البصرية، وهي ثاني المدارس بعد المكية أثرًا في التفسير، 

»المعارف« )ص: 33(، ويراجع في والية ابن عباس على البصرة »تاريخ الطبري« )224/5،    )1(
236(، )90/6(، و»اإلصابة« )325/2(.

»الحسن البصري« إلحسان عباس )ص: 21(.   )2(
»العلل« ألحمد )284/3( 5263، و»سؤاالت ابن الجنيد البن معين« )ص: 317، 362(.   )3(

»المعرفة« )124/2، 661(.   )4(
»المعرفة« )701/1(، )216/2(، و»السير« )217/5(.   )5(

»التمهيد« )27/2(.   )6(
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واعتمدت على اجتهادات الحسن الذي أفاد من فقه عمر وأنس، وغلب عليها الوعظ، 
حتــى كان أهلهــا أكثــر الناس هيبــة النتهــاك الحرمــات)1(، وأكثر من اســتفاد من هذه 
المدرســة أهل اليمن بعد نزول معمر بن راشد بها، ويحيى بن سالم الذي نشر تفسيره 

في بالد المغرب، فتأثر المغاربة بتفسير الحسن، وقتادة، وأكثروا من النقل عنهم)2(.

وفيما يلي دراسة مقارنة ألعالم هذه المدرسة التي أغفلها الكثيرون رغم تقدمها 
وثراء نتاجها، وتأثيرها الواسع في التفسير:

أوالً: بين الحسن وقتادة: 

هذه مقارنة بين التلميذ وشــيخه، فقد جالس قتادة أســتاذه الحســن ما يزيد على 
ثنتي عشــرة ســنة، فنما بإذن ربه، وآتى أكله طيبًا، بل فاق شــيخه في كثرة المروي عنه 
في التفســير، حتــى صار المروي عن األســتاذ ال يعادل إال قريبًا مــن ربع المروي عن 

تلميذه)3(.

نعقــد هــذه المقارنة بيــن علمين من أعــالم البصــرة، كان لهما األثــر البالغ في 
التفســير، واللذين بســببهما احتلت البصرة المرتبة الثانية بعد المكية في التفســير، وقد 
تشابها ـ رحمهما اهلل ـ في كثير من أوجه الشبه، واختلفا في بعض المسائل، وسنعرض 

في هذا المقام بعضًا من ذلك.

قال ابن جبير: ما رأيت أحدًا أرعى لحرمة هذا البيت، وال أحرص عليه من أهل البصرة. ينظر:    )1(
»الحلية« )1276/4(.

كأبــي حيــان، وابن جزي، وابن عطية، والزركشــي وغيرهــم. ُيراجع »التســهيل« )ص: 10(،    )2(
و»البحــر المحيــط« )13/1(، و»البرهان« )158/2(، وينظر: »تفســير كتاب اهلل العزيز« لهود 

الهواري )22/1، 32، 33(.
المروي عن الحسن كما وجدته عند الطبري )1487( قواًل، وعن قتادة )5379( قواًل؛ أي: ما    )3(

نسبته )0.28( من مجموع تفسيره.
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فمن أبرز ما تشــابها فيه: التوجيه الدعوي والوعظي آليات الكتاب العزيز، وإن 
كان قتادة في هذا ناقاًل لكثير من علم أســتاذه الحســن، ومتأثرًا بأسلوبه البديع المؤثر، 
فقد تشابها في هذا حتى إن القارئ لتفسيرهما ليخال أنه خرج من مشكاة واحدة، وتأثر 

به قلب واحد، ونطق به لسان واحد.

كمــا أن مــن أوجه الشــبه بينهما في التفســير، والتي اتضحت من خــالل التأمل 
لتأويلهمــا: قلــة عنايتهمــا بمبهمــات القرآن، ونــدرة االعتمــاد على ما جــاء عن أهل 

ب القرآن، وكليَّاته، وغير ذلك من أوجه الشبه. الكتاب)1(، وكذا قلة االشتغال بمعرَّ

هذه مقدمة أشرع بعدها في بيان ما هو أهم، أال وهو التماس بعض أوجه االفتراق 
واالختــالف بينهما؛ ألن الناظر في أحوالهما وأقوالهما قد ال يالحظ تلك المفارقات، 

لكن بعد طول نظر وتأمل تبين لي ما يلي: 

1 ـ تفوق الحســن في المســلك الوعظي، والتوجيه الدعوي لتفسيره، وأثر ذلك 
تأثيرًا مباشــرًا على قتادة، فحذا حذوه، ونهج ســبيله، واقتفى أثره، ومما هو مقرر سلفًا 
أن الحسن بلغ في هذا الباب مبلغًا صار به فردًا بين التابعين)2(، وذهب على أهل زمانه 
بالمواعظ، والرقائق)3(، فكان نصيحًا إذا وعظ، فصيحًا إذا لفظ، حتى شبه كالمه بكالم 
األنبياء)4( لبالغته، وتأثيره في الســامعين، وصار يضرب به المثل في الوعظ والتذكير، 

فهل كان قتادة كذلك؟!

مقارنة بالمكيين الذين أكثروا.   )1(
»صبح األعشى« )517/1(.   )2(

»العلل« ألحمد )492/1( 1140.   )3(
»الحلية« )147/2(.   )4(
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بعد رجوعي لتفســيره، وجدت أن ما يزيد عن ألف رواية في التفســير كانت في 
الوعظ والتذكير، وأن كثيرًا منها شــابه كالمه فيها كالم الحســن، لدرجة أنه قد يصعب 

التفريق بين كالم كل واحد منهما.

ومما يستغرب هنا أنه مع كثرة مروياته، وتقدمه في هذا الجانب فإنني لم أجد في 
كتب التراجم من أشار إلى تقدمه في الوعظ، كما ُصنع مع الحسن، فوقع في ُروعي أن 
ما روي عنه هنا إنما استفاد جلَّه من شيخه الحسن، ولم تكن تلك الكلـمـات من بنات 

أفكاره، ال سيما أن قتادة ُمتع بحافظة نادرة انفرد بها بين التابعين.

وحيــن أردت اســتيضاح األمر رجعت إلى كتــب الزهد والرقائــق؛ ككتاب ابن 
ـاد، فوجدت ما يؤكد ما ذهبت إليه، فالمروي عن قتادة  المبــارك، وأحمد، ووكيع، وهنَـّ
فــي هــذه الكتب قليل جــدًا إذا ما قورن بالحســن، بل إنه لم يجاوز ُعشــر المروي عن 

الحسن)1(.

2 ـ ما روي عن الحســن في باب الفقه واإلفتاء)2(، وتناول آيات األحكام)3( أكثر 
بكثير من صاحبه الذي لم ينقل عنه في هذا الباب إال القليل.

ولعل من أهم األسباب التي جعلت قتادة ال ُيقلد شيخه في هذا كراهيته للرأي، 

مجمــوع ما روي عن الحســن في هذه الكتب بلغ )464( رواية، فــي حين بلغ عن قتادة )37(    )1(
رواية، مع أن جانبًا كبيرًا من اآلثار الواردة عنهما كانت حول تفسير آيات الوعد والوعيد.

المروي عن الحسن في »المغني« أكثر من )912( قواًل، وعن قتادة )334( قواًل.   )2(
بعد مراجعة »تفســير الطبري« وجدت أن ما نســبته )0.11( من مجموع تفســير الحســن كان    )3(
حــول تأويل آيات األحــكام، في حين بلغت هذه النســبة عن قتــادة )0.02( فقط من مجموع 

تفسيره.
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وإيثاره للنقل واألثر، ويدل على ذلك ما روي عنه حين ُســئل عن مســألة وقيل له: قل 
فيها برأيك، قال: ما قلت برأيي منذ أربعين سنة)1(.

وأمــا شــيخه رحمــه اهلل فــكان يتســاهل فــي هــذا، فحين ســأله أبو ســلمة بن 
عبد الرحمن فقال له: ما تفتي به الناس شــيء ســمعته، أو شيء تقوله برأيك؟ قال: ال، 

واهلل ما كل ما نفتي به سمعناه، ولكن رأينا خير لهم)2(.

ولــذا كان أبو ســلمة يقول له: يا أبا ســعيد، إني أرى قومًا ـ يعنــي أنهم يأخذون 
ِق رأَيك)3(. برأيه ـ فاتَّ

3 ـ تقدم الحســن في جمعه للعديد من أنواع العلوم، فكان من أعلمهم بالقرآن، 
والفقــه، واألدب، وكان بعــض أصحابه يصحبه للتفســير، وبعضهم للفقــه، وآخرون 
للبيــان والبالغــة، ولذا نجد أن كثيرًا من األئمة كانوا يســتثنون الحســن مــن كل غاية، 
فيقال: فالن أزهد إال من الحســن، وأفقه إال من الحســن، وأقرأ إال من الحســن، وكان 

تالميذه يفاخرون بهذا فيقولون: كان علمه في كل شيء)4(.

4ـ  كان الحســن أكثــر إعمــاالً للرأي في تفســيره من قتادة، فقــد تعرض للعديد 
من مشــكل األلفاظ، وفســرها، بل إننا نالحظ في بعض المروي عنه ما يخالف الظاهر 
مــن النص القرآني، بخالف حال صاحبه الــذي كان مع كثرة المروي عنه يندر أن تجد 
منقوالً عنه يخالف فيه ظاهر النص القرآني، فإنه قد يخالف شيخه أحيانًا، وال سيما إذا 

رأى مخالفته للظاهر من اآلية القرآنية.

»الجرح والتعديل« )134/7(.   )1(
»تهذيب الكمال« )108/6(.   )2(

المرجع السابق )109/6(.   )3(
»تاريخ أبي زرعة« )683/2(.   )4(
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فعـن عمـران القطـان قال: سـمعت الحسـن يقـول في قولـه: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ﴾ ]الصافـات: 143[ قـال: فـواهلل مـا كانـت إال صـالة أحدثها في بطـن الحوت، 
قـال عمـران: فذكـرت ذلـك لقتـادة، فأنكـر ذلـك، وقـال: كان واهلل يكثـر الصـالة فـي 

الرخاء)1(.

وحين سئل عن موت الجن قال الحسن: الجن ال يموتون)2(، اعترض عليه قتادة 
بقوله تعالــى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې 

ې ې﴾ ]األحقاف: 18[.
5ـ  وفــي مقابل ما ســبق من حال الحســن، فــإن قتادة كان إلى األثــر أقرب منه، 
وســاعده على ذلــك أنه كان يملك حافظة قويــة، مكنته من حفظ وإتقــان المنقول من 

أقوال المصطفى صلى اهلل عليه وسلم.

قال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس)3(، وكان ال يسمع بشيء إال حفظه)4(.

بل إن هذه الحافظة ســاعدته ومكنته من التقدم أيضــًا في العلوم النقلية الخادمة 
للتفسير كعلم أسباب النزول)5(، وغيره)6(.

»تفســير الطبري« )101/23(، و»زاد المسير« )87/7(، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه    )1(
ألحمد، وابن أبي حاتم، وابن جرير، عن الحسن بنحوه )126/7(.

»تفسير الطبري« )20/26(.   )2(
»سنن الدارمي« )43/2(، و»البداية« )352/9(.   )3(

»تاريخ الخميس« )319/2(.   )4(
بعد مراجعتي لـ»تفسير الطبري« وجدت أن )0.035( من مجموع تفسير الحسن كان في بيان    )5(

أسباب النزول، في حين بلغت النسبة عن قتادة )0.07( من مجموع تفسيره.
مثــل االعتمــاد علــى أقــوال الصحابــة، فبعــد مراجعتــي للمســند المجمــوع مــن تفســير =   )6( 
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بخالف حال شــيخه الذي كان أقــل منه إتقانًا لمحفوظه، يقول عن نفســه: لوال 
النســيان كان العلم كثيــرًا)1(، فأصبح يرى جواز الرواية بالمعنــى، ويرى جواز التقديم 

والتأخير، والزيادة والنقصان إذا كان المعنى واحدًا.

6 ـ وقد فاق قتادة شيخه أيضًا في تعدد مصادره، وكثرة رحالته، فقد أخذ وروى 
عن أكثر من مئة وعشرين نفسًا)2(، ولذا كان أعلم بالخالف من أستاذه.

وفي هذا يقول اإلمام أحمد: كان عالـمـــًا بالتفسير، وباختالف العلـمـاء، وقلـمـا 
تجد من تقدمه)3(.

7 ـ توسع قتادة في القول بنسخ جملة كبيرة من اآليات، وكان من أوائل من ألف 
في هذا)4(، وقد تأثر في هذا بشيخه الثاني سعيد بن المسيب.

كما أن من العلوم التي تعرض لها أكثر من تعرض شيخه علم مناسبات اآليات، 
وأكثر من الحديث عن أمثال القرآن، وتناولها بالشرح والبيان)5(.

8ـ  ومما تميز به قتادة أيضًا: تخصص بعض أصحابه في نقل تفسيره وروايته كما 
سبق بيان ذلك.

= عمر بــن الخطــاب وجــدت أن )0.14( من مجموع تفســيره من رواية قتــادة، في حين كان 
)0.09( من مجموع تفسيره من رواية الحسن.

»المعرفة« )33/2(.   )1(
»تهذيب الكمال« )499/23(.   )2(

»السير« )276/5(.   )3(
»البرهان« )28/2(، ويراجع تفصيل ذلك في ترجمة قتادة )ص: 275(، وسيأتي له مزيد بيان    )4(

إن شاء اهلل في مبحث الحديث عن أثرهم في أصول التفسير )ص: 1081(.
سبق تفصيل ذلك في ترجمة قتادة )1/ 292(.   )5(
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ثانيًا: بين الحسن وابن سيرين: 

انتهت إلى هذين اإلمامين إمامة البصرة، ورئاســة العلـمـــاء فيها، وكانا كفرسي 
رهان في الفضل والعلم والورع.

فعن ســوار بن عبد اهلل قال: كان محمد والحسن سيدي أهل هذا المصر عربيها 
وموالها)1(.

ويقــول عمرو بن مــرة: إنــي ألغبط أهــل البصرة بذينك الشــيخين: الحســن، 
ومحمد)2(.

وقد تشــابها فــي كثير من الســجايا والصفــات، فاجتمعــا في كونهمــا بصريين 
متعاصريــن، كل واحــد منهمــا من الموالــي، فكان ابن ســيرين مولــى أنس بن مالك 
رضي اهلل عنه)3(، وكانت أم ابن ســيرين كأم الحســن موالة خدمت في بيوت أصحاب 
النبــي صلى اهلل عليه وســلم، وهي موالة أبي بكر الصديــق، وكالهما أخذ وروى عن 
أنس بــن مالــك رضي اهلل عنه، كما تشــابها في العيــش في المدينة في ســني عمرهما 

األولى، ثم االنتقال إلى البصرة.

ومع كل هذا فإنه كان بينهما كثير من المفارقات في المنهج والسلوك، وقد أشار 
كثيــر من األئمة إلى تلك المفارقــات، وعقدوا بينهما المقارنات، وســأعرض في هذا 
المقام أهم تلك الفروق الرئيســة بينهما مبينًا الســبب في قلة المروي من تفسير القرآن 

عن ابن سيرين رحمه اهلل.

»طبقات ابن سعد« )197/7(.   )1(
»مختصر تاريخ دمشق« )221/22(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )193/7(.   )3(
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فمن أهم األسباب التي تطالعنا عند الرجوع إلى سيرة هذا اإلمام ما يلي: 

1 ـ الورع، وحب الخفاء، والخوف من الشهرة: 

كان ابن ســيرين رحمه اهلل كثير الورع، يقول عنه ســفيان الثوري: لم يكن كوفي 
وال بصري في مثل ورع ابن سيرين)1(.

ق الِعْجلي قال: ما رأيت أحدًا أفقه في ورعــه، وال أورع في فقهه من  وعــن مــورِّ
محمد بن سيرين)2(.

ْســَتوائي: ما رأيت أحدًا أفضل من الحســن، وال أورع من ابن  ويقول هشــام الدَّ
سيرين)3(.

وعن يونس بن عبيد قال: أما الحسن، فإني لم أر رجاًل أقرب قوالً من فعٍل، من 
الحسن، وأما ابن سيرين، فإنه لم يعرض له أمران في دينه، إال أخذ بأوثقهما)4(.

وعن الحجاج بن األسود قال: تمنى رجل فقال: ليتني بزهد الحسن، وورع ابن 
سيرين)5(.

وكان من شدة ورعه أنه يدع الحالل تأثُّمًا)6(.

»السير« )610/4(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )196/7(، و»المعرفة« )56/2(، و»مختصر تاريخ دمشق« )221/22(.   )2(

»تاريخ أبي زرعة« )683/2(.   )3(
المرجع السابق )684/2(.   )4(

»المعرفة« )61/2(، و»طبقات ابن سعد« )165/7(.   )5(
»مختصر تاريخ دمشق« )223/22(.   )6(
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وكان يقول: نفسي ُتكلفني أشياء وددت أنها ال تكلفني)1(.

وعــن ابن عون قال: كان محمد يغتســل كل يوم)2(، وقد علــق الذهبي على هذا 
بقوله: كان محمد مشهورًا بالوسواس)3(.

وكان لهــذا الــورع أثره عليــه في بث علمــه، وبالغه، فكان يكره الشــهرة ويؤثر 
الخفاء، وكان يقول: لم يكن يمنعني عن مجالستكم إال مخافة الشهرة)4(.

وكان رحمــه اهلل يبقــى مســتخفيًا في البصــرة)5(، وأقام في دمشــق أربع ســنين 
ال ُيْعرف)6(.

وكان من أشد الناس إزراًء على نفسه)7(.

يقول ابن شبرمة: لم أر أجبن فتوى منه)8(.

ويقــول عبد اهلل بــن عــون: ما لقيــت آلف مــن ثالثــة: رجاء بن حيوة بالشــام، 
والقاسم بن محمد بالحجاز، وابن سيرين بالعراق)9(.

»طبقات ابن سعد« )200/7(.   )1(
المرجع السابق )203/7(، و»السير« )618/4(.   )2(

»السير« )618/4(.   )3(
»الحلية« )271/2(، و»تاريخ بغداد« )335/5(.   )4(

»المعرفة« )67/2(، و»مختصر تاريخ دمشق« )217/22(.   )5(
»مختصر تاريخ دمشق« )217/22(.   )6(

»تاريخ بغداد« )335/5(، و»السير« )615/4(.   )7(
»السير« )614/4(.   )8(

»المعرفة« )368/2(.   )9(
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وكان رحمه اهلل إذا أراد أن يحدث كأنه يتقي شيئًا، وكأنه يحذر شيئًا)1(.

وكان من المفارقات الرئيســة بينه وبين الحســن: أن الحســن تكلــم وبلَّغ العلم 
احتسابًا، وسكت ابن سيرين احتسابًا)2(.

وكان رحمــه اهلل يجلس فيحدث أصحابه باألخبار واألشــعار، وينبســط إليهم، 
فإذا ُسئل عن شيء من الفقه والحالل والحرام تغير لونه وتبدل، حتى كأنه ليس بالذي 

كان)3(.

وكان من شدة ورعه رحمه اهلل ال يفتي في الفرج بشيء فيه اختالف)4(.

وكان يقول لـمـا سمع ما روي عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه: )يفتي الناَس 
أحد ثالثة: من يعلم ما نســخ من القرآن، أو أمير ال يجد بدًا، أو أحمق متكلف(، فكان 

ابن سيرين يقول: فلست بواحد من هذين، وال أحب أن أكون الثالث)5(.

2 ـ كراهيته للرأي، وقلة االجتهاد عنده: 

فقد كان رحمه اهلل ال يقول برأيه في شيء إال ما سمعه)6(.

وكان يقول: ما دام على األثر، فهو على الطريق)7(.

»طبقات ابن سعد« )194/7(، و»مختصر تاريخ دمشق« )221/22(.   )1(
»العلل« ألحمد )137/3( 4601، و»تهذيب األسماء« )58/2(.   )2(

»الحلية« )264/2(، و»طبقات ابن سعد« )195/7(، و»الفقيه والمتفقه« )167/2(.   )3(
»سنن الدارمي« )56/1(.   )4(

»أعالم الموقعين« )28/1(.   )5(
»العلل« ألحمد )490/3( 6101، و»سنن الدارمي« )47/1(.   )6(

»سنن الدارمي« )54/1(.   )7(
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وعن قتادة قال: حدث ابن سيرين رجاًل بحديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، 
فقــال رجــل: قال فالن كذا وكذا، فقال ابن ســيرين: أحدثك عــن النبي صلى اهلل عليه 

وسلم، وتقول: قال فالن كذا وكذا، ال أكلِّمك أبدًا)1(.

أما الحســن فإنه ـ كما قال طاووس ـ رجل جريء)2(، وقد ســأله رجل، فقال له: 
ما تفتي به الناس شــيئًا ســمعته أو تقول برأيك؟ قال: ال واهلل ما كل ما نفتي به سمعناه، 

ولكن رأينا خير لهم)3(.

ولــذا نجد التقــارب بين أهل األثر من الكوفة مع ابن ســيرين، وعدم رضاه على 
أهــل الرأي فــي الكوفة، فكان الشــعبي يوصي أصحابــه بالذهاب إلى ابن ســيرين)4(، 
ونجد ابن سيرين يحب الشعبي، ويثني عليه)5(، وال يرضى عن صنيع إبراهيم النخعي، 

وأصحابه)6(.

3 ـ اشتغاله بالحديث، وتشدده في روايته متنًا وإسنادًا: 

كان رحمه اهلل محبًا لآلثار، مشتغاًل برواية السنن، والتحديث بها، إال أنه كان من 
أشد التابعين في الرواية، فكان يعيد الحديث بحروفه، وال يرى روايته بالمعنى.

يقول ابن عون: كان إبراهيم، والشعبي، والحسن يأتون بالحديث على المعاني، 

المرجع السابق )117/1(.   )1(
»المعرفة« )44/2(.   )2(

»تهذيب الكمال« )108/6(.   )3(
»السير« )608/4(، و»مختصر تاريخ دمشق« )222/22(.   )4(

»أخبار القضاة« )421/2(، و»التذكرة« )82/1(.   )5(
»العلل« ألحمد )449/2( 2993.   )6(
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وكان القاسم، وابن سيرين، ورجاء بن َحْيوة يعيدون الحديث على حروفه)1(.

ْســَتوائي: كان ابن ســيرين إذا حدث لم ُيقدم ولم يؤخر، وكان  ويقول هشــام الدَّ
الحسن إذا حدث قدم وأخر)2(.

وكان من شــدته وحرصه في هــذا أنه يتكلف الحديث كما يســمع، وكان يروي 
الحديث ملحونًا إذا كان سمعه كذلك، وال ُيغيره)3(.

ولـمـــا أخبر أن الحسن، وإبراهيم، والشعبي يحدثون بالحديث مرة هكذا، ومرة 
هكذا، قال: أما إنهم لو كانوا يحدثون كما سمعوه كان خيرًا لهم)4(.

هذا في جانب متن الحديث ونصه، أما في إسناده فكان ابن سيرين من أوائل من 
نقد الرجال)5(.

ــْختِياني يقول عنــه: كان الرجل يحدث محمــدًا بالحديث، فال  وكان أيوب السَّ
يقبــل عليه ذاك اإلقبال، قــال: فيقول: إني واهلل ما أتهمــك، وال أتهم ذاك، ولكني أتهم 

من بينكما)6(.

وكان رحمه اهلل يعيب على من يتساهلون في تصديق األخبار، فكان يقول: ثالثة 

»طبقات ابن سعد« )454/7(، و»المعرفة« )368/2(.   )1(
»سنن الدارمي« )93/1(.   )2(

»جامــع بيــان العلــم« )133/1(، و»الكفايــة« )ص: 186(، و»الجامــع ألخــالق الــراوي«    )3(
.)21/2(

»العلــل« ألحمــد )391/2( 2746، و»المحدث الفاصــل« )ص: 534(، و»الكفاية« )ص:    )4(
.)206

»شرح علل الترمذي« )ص: 63(.   )5(
»العلل« ألحمد )386/2( 2721.   )6(
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يصدقون من حدثهم: أنس، وأبو العالية، والحسن البصري)1(.

قــال الخطيب البغدادي: أراد ابن ســيرين أنهم كانوا يأخــذون الحديث عن كل 
أحد، وال يبحثون عن حاله لحســن ظنهم به، وهذا الكالم قاله ابن ســيرين على ســبيل 

التعجب منهم في فعلهم، وكراهته لهم ذلك)2(.

ومن الفوارق بينهما كما قال ابن معين: كان الحســن أنبل الرجلين، ورجال ابن 
سيرين أنقى من حديث الحسن)3(.

ومع أن الحســن أدرك ما يزيد عن مئة صحابي، وابن سيرين لم يدرك إال ثالثين 
وا  منهم)4( فإن األئمة صححوا مراسيله؛ ألنه كان يتشدد، وال يسمع إال من ثقة)5(، وعدُّ

مراسيل الحسن من أوهى المرسالت)6(.

وكان من احتياطه وشدته في هذا أنه كان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن 
تأخذون دينكم)7(.

وكان من شــدته أنه روى عن عكرمة، ولم يكن يســميه؛ ألنــه لم يكن يرضاه)8(، 
وكان يقول: ُنبئت عن ابن عباس)9(.

»الكفاية« )ص: 373(.   )1(

»الكفاية« )ص: 373(.   )2(
»تاريخ ابن معين« )112/2(.   )3(

»تهذيب األسماء واللغات« )83/1(، و»مختصر تاريخ دمشق« )220/22(.   )4(
»التمهيد« )30/1(، و»النكت على ابن الصالح« )557/2(.   )5(

»الموقظة« )ص: 40(.   )6(
»صحيح مسلم« المقدمة )14/1(، و»الحلية« )278/2(.   )7(

سبق ذلك في ترجمة عكرمة )ص: 178(.   )8(
»تهذيــب الكمــال« )273/20(، و»الســير« )30/5(، و»طبقــات المفســرين« للــداودي =   )9( 



472 تفسير التابعين

بخالف حال الحسن الذي كان يترك التفسير إذا دخل عكرمة البصرة)1(.

4 ـ كراهيته للكتابة: 

وهــذا مــن أوجه الخــالف بينه وبين صاحبه الحســن، فــكان ابن ســيرين يكره 
الكتابة)2(، وكان ال يكتب، والحســن يكتب)3(، بل كان ابن ســيرين يحذر أصحابه من 
الكتابــة، ويقول: إياكم والَكْتب، فإنما تاه مــن كان قبلكم، أو قال: ضل من كان قبلكم 

بالَكْتب)4(.

وعن ابن عون قال: سمعت محمدًا يقول: لو كنت متخذًا كتابًا التخذت رسائل 
النبي صلى اهلل عليه وسلم)5(.

ولـمـــا جــاءه عاصم األحــول بكتاب يريــد أن يضعه عنــده، فقال لــه: ال يبيت 
عندي)6(.

كان ما ســبق بيانًا للفوارق الرئيسة بين هذين اإلمامين، وذلك من األسباب التي 
قللت نتاج هذا اإلمام في العلم بعامة، وفي التفسير بخاصة)7(.

.)381/1( =
سبق بيان ذلك )1/ 177(.   )1(

»العلل« ألحمد )392/2( 2752، و»العلم« ألبي خيثمة )ص: 31(.   )2(
»سنن الدارمي« )121/1(، و»العلم« ألبي خيثمة )ص: 125(.   )3(

»طبقات ابن سعد« )194/7(، و»العلم« ألبي خيثمة )ص: 145(.   )4(
»طبقات ابن سعد« )194/7(.   )5(

»العلل« ألحمد )241/3( 5061، و»المعرفة« )55/2(، و»الكفاية« )ص: 353(.   )6(
رجعــت إلى تفســير ابن كثيــر، فلم أجد له إال خمســين رواية، ُجلها منقول عنــه في بيان حكم    )7(

فقهي.
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ولم يكن يكتفي بذلك اإلقالل من نفسه، بل كان يدعو إليه، ويعتب على الحسن 
كثرة تحدثه في التفسير، فيقول: ُتفسر القرآن وكأنك شهدت التنزيل)1(.

وقبل أن أختم هذه المقارنة بين هذين العلمين في مدرسة البصرة أحب أن أذكر 
طرفًا من بقية الخالف بينهما في األحوال، والمناهج.

فعن األشــعث قــال: أنا أصفهما لكمـ  يعني: الحســن وابن ســيرين ـ كنا ندخل 
على الحسن فإنما هو الناُر، وأمر اآلخرة، والموت، وكنا ندخل على ابن سيرين، فكان 
يمزح، ويضحك، ويتحدث، فإذا أردته على شيء من أمر دينه، كنت إلى أن تنال السماء 

أقرب منك إلى ما تريد)2(.

ويقول أيضًا: كنا إذا أتينا الحســن ال ُنســأل عن خبر، وال نخبر بشيء، وإنما كان 
في أمر اآلخرة، قال: وكنا نأتي محمد بن سيرين، فيسألنا عن األخبار واألشعار)3(.

وعن يونس بن عبيد قال: كان الحســن رجاًل محزونًا، وكان ابن سيرين صاحب 
ضحك، وُمزاح)4(، بل كان ابن سيرين ـ رحمه اهلل ـ يضحك حتى يستلقي)5(.

وقد كان لذلك األثر الواضح في تباين مناهجهما الدعوية، فكانوا يقولون: خذوا 
بحلم ابن سيرين، وال تأخذوا بغضب الحسن)6(.

»بهجة المجالس« )95/1(.   )1(
»مختصر تاريخ دمشق« )224/22(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )167/7(.   )3(
المرجع السابق )162/7(.   )4(

»الحلية« )274/2(، و»المعرفة« )63/2(.   )5(
»طبقات ابن سعد« )195/7(، و»السير« )615/4(.   )6(
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وكان لهذا الحلم عند ابن سيرين أثره في منهجه ومسلكه، وفي ذلك يقول أيوب 
ْسَتوائي: ما رأينا أحدًا أعظم رجاًء ألهل القبلة من ابن سيرين)1(. ْختِياني، وهشام الدَّ السَّ

وكان مــن منهج الحســن أن يجــيء إلى الســلطان، ويعيبهم، وكان ابن ســيرين 
ال يجيء إلى السلطان، وال يعيبهم)2(.

وقد بعث عمر بن عبد العزيز بعد أن تولى الخالفة إلى الحسن فقبل، وبعث إلى 
ابن سيرين فلم يقبل)3(.

وكان ابن سيرين أعلم بالقضاء من الحسن؛ لدقة معرفته بأحوال الناس)4(، وكان 
ابن سيرين أفطن من الحسن في أشياء)5(، ولذا لـمـا تولى الحسن القضاء لم ُيحمد)6(.

يقــول إياس بن معاوية قاضي البصرة: لســت بخب، وال يغبننــي، وال يغبن ابن 
سيرين، ولكن يغبن الحسن)7(.

ومن الموافقات في األقدار: أن ابن ســيرين توفي بعد الحســن بمئة يوم)8(، فقد 
مات لتسع مضين من شوال سنة عشر ومئة)9(.

»طبقات ابن سعد« )197/7(، و»تهذيب األسماء« )84/1(.   )1(
»المعرفة« )64/2(، و»السير« )615/4(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )202/7(.   )3(
»تهذيب األسماء« )84/1(.   )4(

»السير« )608/4(.   )5(
»أخبار القضاة« )8/2، 11(.   )6(

»إحياء علوم الدين« )80/2(.   )7(
»طبقات ابن سعد« )206/7(، و»مختصر تاريخ دمشق« )218/22، 233(.   )8(

»السير« )621/4(.   )9(
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مت  وقد ُســئل ابن ســيرين عن تعبير رؤيا فقال له رجل: رأيت كأن الجوزاء تقدَّ
الُثريا، قال: الحسن يموت قبلي، ثم أتبعه، وهو أرفع مني)1(.

قــال اإلمام الذهبي: وكان ابن ســيرين له عجائب يطــول ذكرها في تعبير الرؤيا، 
.)2( وكان له في ذلك تأييد إلهيٌّ

وبعد هذا العرض الموجز ألوجه الخالف بين إمامين عاشــا في مدرسة واحدة، 
وتعاصرا وأخذا عن صحابي واحد، فكان بينهما من التشابه واالختالف ما كان، فكان 
من نتاج ذلك الخالف في المنهج أن ظهر أثر الحسن في المدرسة في التفسير، وأثرى 

البصرَة في مجال التأويل، وقل أثر ابن سيرين وانحسر.

أنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن إمام آخر، هو ثالث األئمة إذا ُعدَّ العلـمـــاء من 
البصــرة أعني جابر بن زيد، مبينًا ســبب ندرة المروي عنه في التفســير، ومبرزًا أهم ما 

انفرد به عن أصحابه.

ثالثًا: جابر بن زيد والبصريون: 

هو جابر بن زيد األزدي البصري)3(، أبو الشعثاء)4(، من كبار التابعين بالبصرة.

يقول عنه الذهبي: كان عالم أهل البصرة في زمانه، يعدُّ مع الحسن، وابن سيرين، 
وهو من كبار أصحاب ابن عباس)5(.

»الحلية« )277/2(، و»السير« )618/4(.   )1(
»السير« )618/4(.   )2(

 ،)189/1( و»الغايــة«   ،)374/3( للســمعاني  و»األنســاب«   ،)200 )ص:  »المعــارف«    )3(
و»النجوم الزاهرة« )252/1(.

»طبقات ابن سعد« )179/7(، و»تهذيب األسماء« )141/1(.   )4(
»السير« )481/4(.   )5(
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قــال اإلمام أحمــد: أصحاب ابن عباس ســتة: طاووس، ومجاهد، وســعيد بن 
جبير، وعطاء، وجابر بن زيد، وعكرمة آخر هؤالء)1(.

وجابر من أكثر البصريين تأثرًا بابن عباس)2( إال أن جلَّ هذا التأثر كان في معرفة 
األحــكام الفرعية، أما في التفســير فقد كان ـ رحمه اهلل ـ مــن المقلين، ولم أجد له في 

كتب التفسير إال القليل من الروايات)3(.

ومــردُّ ذلك ـ واهلل أعلم ـ أنه قد صرف جهده واســتفرغ علمه في الفقه واإلفتاء، 
فكان مفتي البصرة، فقد كان الحسن يغزو، وكان مفتي الناس جابر)4(.

وكان ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهما يقول ألهــل البصرة: تســألونني وفيكم ابن 
زيد؟!)5(.

ويثنــي عليــه بقوله: لــو أن أهل البصرة نزلــوا عند قول جابر بن زيد ألوســعهم 
علـمـا عّما في كتاب اهلل)6(.

»العلل« ألحمد )294/1( 477، )500/2( 3296.   )1(
مقارنة بصاحبيه: الحسن وابن سيرين.   )2(

بعد مراجعتي لـ»تفســير ابن كثير« وجدت له )22( قواًل فقط، منها )17( قواًل في تفســير آيات    )3(
األحكام، وله عند القرطبي )34( قوالً كلها في معرفة األحكام الفقهية العملية.

»طبقات ابن سعد« )180/7(.   )4(
»الحليــة« )85/3(، و»الجــرح والتعديــل« )495/2(، و»التذكــرة« )72/1(، و»طبقــات    )5(

الحفاظ« )ص: 28(.
»المعرفة« )12/2(، و»طبقات الفقهاء« )ص: 88(، و»طبقات علـمـاء الحديث« )143/1(،    )6(

و»الشذرات« )101/1(.
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ْختِياني: هل رأيت جابر بن زيد؟ قال: نعم، كان لبيبًا لبيبًا  ولـمـــا سئل أيوب السَّ
لبيبًا)1(.

ولعــل مــن أهم األســباب التي قللت نتاجــه في التفســير: اشــتغاله بعلم معرفة 
األحكام الشرعية الفرعية، وتصدره لإلفتاء، مع ما كان عنده من الورع، فكان كما يصفه 
صالح الدهان أحد أصحابه بقوله: ما سمعت جابرًا قط يقول: قال رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم)2(.

فإذا كانت هذه حاله في نقل حديث رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإن حاله 
في تفســير كتاب اهلل أشــد، بل كانـ  رحمــه اهلل ـ مع تقدمه في الفتــوى ينهى عن كتابة 

رأيه.

ــعثاء! إنهم يكتبون عنك،  فعــن عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: يا أبا الشَّ
قال: إنا هلل! يكتبون عني رأيي أرجع عنه غدًا)3(.

وأمـا مـا انفـرد بـه عـن صاحبيـه الحسـن ومحمـد: أنـه صحـب ابـن عبـاس وتأثر 
بـه، ال سـيما فـي الجانـب التشـريعي، بينمـا الحسـن ومحمـد لم يسـمعا من ابـن عباس 

عنهما. رضـي اهلل 

وخاصــة القول: إن لــكل إمام ميزة تميز بهــا، وخاصية انفرد بهــا، فمحمد بن 
ســيرين برع في الجانب الحديثي، ولم يتقدمه أحــد، وجابر تفرغ لعلم الفقه، واإلفتاء، 

»طبقات ابن ســعد« )180/7(، و»المعرفة« )14/2(، و»العلل« ألحمد )376/2( 2676،    )1(
و»التذكرة« )72/1(.
»المعرفة« )15/2(.   )2(

المرجع السابق )14/2(، و»طبقات ابن سعد« )181/7(.   )3(
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والحسن كان جامعًا للعديد من العلوم، ومن أكثرهم حديثًا في التفسير.

أقــف عند هذا ألنتقل بعد ذلــك إلى الحديث عن واحد من صغــار التابعين في 
هذه المدرسة كان له األثر في التفسير، ولم أتعرض له في فصل أشهر رجال المدارس 
مع أنه من المكثرين؛ لـمـا سيأتي، وآثرت أن أعرض له هاهنا بشيء من االختصار ُمبينًا 

السبب الرئيس في ترك تفصيل حاله، وهو: 

رابعًا: الربيع بن أنس البكري: 

هــو من بكر بــن وائل، مــن أنفســهم، كان من أهــل البصرة)1(، ســمع أنس بن 
مالك)2(، وروى عنه)3(، ولقي جابر بن عبد اهلل، وابن عمر رضي اهلل عنهم)4(، وجالس 
الحســن، وأخذ عنه، وفي ذلك يقول: اختلفت إلى الحسن عشر سنين، أو ما شاء اهلل، 

ما من يوم إال أسمع منه ما لم أسمع قبله)5(.

ه ابن حبان  ولكــن تأثره في التفســير كان بأبــي العالية أكثر منه بالحســن)6(، وعدَّ
راوية أبي العالية)7(، وقال عنه الذهبي: أكثر عن أبي العالية)8(.

»طبقات ابن سعد« )369/7(، و»المعارف« )ص: 205(، و»تهذيب الكمال« )61/9(.   )1(
»التاريخ الكبير« )271/3(، و»مشــاهير علـمـــاء األمصار« )ص: 126(، و»الســنن الكبرى«    )2(

للبيهقي )201/2(.
»الثقات« )228/4(، و»تهذيب الكمال« )61/9(.   )3(

»المعارف« )ص: 205(، و»طبقات ابن سعد« )369/7(، و»تهذيب الكمال« )61/9(.   )4(
»تهذيب األسماء« )162/1(، و»الجرح والتعديل« )42/3(، و»تهذيب الكمال« )111/6(.   )5(

كان أثر الحسن عليه في التفسير قلياًل.   )6(
»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 126(.   )7(

»السير« )170/6(.   )8(
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وقد عني رحمه اهلل بتفســير أبي العالية رواية ودراية، ولذا فســوف أعقد مقارنة 
بينه وبين شيخه أبي العالية مبينًا بعض أوجه التشابه بينهما.

خامسًا: بين الربيع، وأبي العالية: 

أما في الجانب الروائــي: فإن جلَّ المروي عن أبي العالية كان من طريق الربيع، 
ومن روايته)1(.

وأهم من هذا ما كان من تأثر الربيع بشيخه أبي العالية في جانب الدراية، فالقارئ 
لتفســير الربيــع يلحظ التقارب الواضــح، بل والتطابق في كثير من األحيان بين تفســير 
أبي العالية والربيع، حتى إن القارئ لتفســيرهما يشــعر في بعض األحيان أنهما تفســير 

واحد)2(. وإخال أن ذلك كذلك، وأن الربيع اقتصر دوره على الرواية دون الدراية.

وقد روى اإلمام ابن جرير من تفسير الربيع فأكثر عنه)3(، ولكني وجدت أن جله 
كان من تفسير أبي العالية، وليس من اجتهادات الربيع، وإن كان مسوقًا على أنه له)4(.

بعد مراجعتي لـ»تفســير الطبري«، وجدت أن ما نســبته )0.78( من مجموع تفسير أبي العالية    )1(
هو من رواية الربيع بن أنس.

بعد مراجعة ومقارنة ما روي من تفســير الربيع عند ابن جرير من خالل الجزء األول من ســورة    )2(
البقرة الحظت هذا التشــابه والتطابق بين المروي عن الشيخ وتلميذه، وهذه بعض أرقام اآلثار 
الدالــة علــى ذلــك: 706، 894، 915، 1134، 1137، 1191، 1203، 1213، 1227، 
 ،1588 ،1585 ،1563 ،1558 ،1543 ،1539 ،1468 ،1380 ،1353 ،1261 ،1251

.2117 ،1602 ،1598
بعد مراجعتي لـ»تفســير الطبري« وجدت أن المروي من تفســير الربيع )596( قواًل، كلها من    )3(

طريق أبي جعفر الرازي.
الســبب الذي جعلني أجزم بهذا أنه تبين لي من خالل مقارنة المروي من تفســير الربيع عند =   )4( 
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ولعله لو صنف المكثرون من مفســري التابعين، لُعدَّ الربيع بن أنس من الرواة، 
ولم يعد من المفسرين)1(.

= ابــن جرير، مع المروي من تفســير أبي العالية عند ابن أبي حاتم أني وجدت ما نســب للربيع 
عنــد ابن جرير هو من تفســير أبي العالية عند ابن أبي حاتم، وإليــك أرقام اآلثار التي يمكن من 

خاللها المقارنة.
ملحوظة: الرقم األصغر )األيسر(، هو عند ابن أبي حاتم من تفسير أبي العالية، واألكبر )األيمن(   

عند ابن جرير، هو من تفسير الربيع: 
 :334 ،115 :333 ،113 :327 ،105 :318 ،93 :298 ،87 :281 ،67 :276 ،49 :243  
 :414 ،159 :386 ،150 :379 ،147 :369 ،140 :356 ،130 :345 ،121 :340 ،119
 :573 ،277 :564 ،271 :556 ،263 :527 ،222 :477 ،213 :471 ،211 :460 ،181
 ،680  :1153 ،679  :1149 ،405  :765 ،323  :602 ،311  :589 ،309  :588 ،289
 ،940  :1574 ،833  :1440 ،827  :1428 ،741  :1271 ،690  :1170 ،682  :1155
 :1801  ،1094  :1792  ،1040  :1719  ،1005  :1671  ،964  :1632  ،960  :1619
 ،1116 :1816 ،1112 :1812 ،1106 :1810 ،1103 :1807 ،1102 :1803 ،1099
 :1977 ،1186 :1944 ،1182 :1942 ،1151 :1871 ،1148 :1864 ،1142 :1858
 ،1310 :2106 ،1288 :2088 ،1280 :2084 ،1265 :2076 ،1203 :1982 ،1200

.1328 :2135 ،1320 :2111
فتحصل من هذا: أن المروي عنه، والمنســوب إليه عند ابن جرير على أنه من تفســيره أكثر من   
)114( قوالً، منها )23( قوالً مطابقًا لـمـــا روي عن أبي العالية، و)58( قوالً من تفســيره عند 
ابــن جريــر، ولكنها عند ابن أبي حاتم من رواية أبي العالية وتفســيره بنصهــا تمامًا، فلم يبق من 
تفســيره إال )33( قوالً؛ أي: ما يقارب )0.29( من مجموع تفســيره، وهذا الذي انفرد فيه عن 

أبي العالية، وغالبه فيما يرويه عن بني إسرائيل.
لم يذكره الداودي في »طبقات المفسرين«، واألحرى بحال الربيع أن يعد من الرواة، كابن أبي    )1(

نجيح، وسعيد بن أبي عروبة، وغيرهم. واهلل أعلم.
ومما يســتأنس به هنا ما ذكره الذهبي في ترجمة الربيع حيث قال عنه: روى كثيرًا في التفســير =   
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وهذا ما تبين لي من حاله أن عمله اقتصر في أكثر المنسوب إليه على األخذ عن 
أبي العالية، وحفظ هذه األقوال، وروايتها على أنها من تفسيره.

وهذا من أهم األسباب التي جعلتني أرجئ الحديث عن الربيع إلى هذا الموضع 
مع أنه من المكثرين، ولكنها كما اتضح كانت من تفسير غيره.

وأمــا ما انفرد فيه الربيع ـ وهو ما يقارب ثلــث المروي عنه ـ فإن غالبه دار حول 
آيات القصص، وبدء الخليقة، وقد ساق فيها الربيع الكثير من الرواية عن بني إسرائيل، 
لكــن المروي فيها ال يطابق المروي عن أبي العالية، وإن كان من حيث المنهج قد تأثر 

فيه به؛ ألن أبا العالية من أكثر البصريين تساهاًل في الرواية عن بني إسرائيل)1(.

سادسًا: بين الحسن، وأبي العالية: 

ومع أن هذين اإلمامين عاشا في البصرة، إال أن أوجه االتفاق في المنهج بينهما 
كانت قليلة، ومن أبرز نقاط االختالف بينهما ما يلي: 

1ـ  تقدم أبي العالية على الحسن في علم القراءة، فقد قرأ على أبيِّ بن كعب، وقرأ 
على عمــر ثالث مرات)2(، وهو معدود في طبقات كبار القراء)3(، والحســن رحمه اهلل 

وإن كان من المهتمين بالقراءة، إال أنه لم يبلغ مرتبة أبي العالية.

= والمقاطيع. ينظر: »تاريخ اإلسالم« )ح 417/139(.
فأنت ترى أنه قال عنه: روى كثيرًا، ولم يقل: إنه مفسر، كما قال عن غيره.  

المروي عن أبي العالية في اإلسرائيليات أكثر من )0.06( من مجموع تفسيره، في حين بلغت    )1(
هذه النسبة عن الحسن، وقتادة )0.03( من مجموع تفسيرهما.

سبق تفصيل ذلك في ترجمة أبي العالية )1/ 306(.   )2(
ذكر الذهبي أبا العالية في كتاب »معرفة القراء« )50/1(، ولم يذكر الحسن، وعده أبو بكر بن    )3(

أبي داود من أعلم الناس بالقراءة بعد الصحابة. ينظر: »التهذيب« )285/3(.
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2 ـ الحسن البصري كان إمام عامة وخاصة، وكانت حلقات الوعظ عنده يجتمع 
فيهــا الكثير من الناس، بخالف حــال أبي العالية الذي كان يكــره اجتماع الناس عليه، 

وُيؤثر الخفاء، فإذا اجتمع إليه أربعة قام)1(.

3ـ  ونتيجة لـمـا سبق فقد كثر تالميذ الحسن، والناقلون لتفسيره، على عكس أبي 
العالية الذي ضاع كثير من علمه بسبب قلة تالميذه)2(.

4 ـ تأثر الحســن بالمنهج المدني، في حين مال أبو العالية في كثير من مســالكه 
إلى المنهج المكي، وليس بمســتغرب عليهما ذلك، فالحســن عاش أول ســني عمره 
فــي المدينة، وكان تردده على مكة بعد أن انتقل إلى العراق قلياًل، حتى إنه لم يحج إال 

مرتين)3(، ولم يسمع من ابن عباس)4(.

في حين أن أبا العالية سمع من ابن عباس، وحج ستًا وستين حجة)5(، فصار إلى 
المنهــج المكي أقرب في قلة التعرض آليات األحكام، والتســاهل في الرواية عن بني 
إسرائيل، والعناية بمشكل القرآن، واالهتمام باألشباه والنظائر، إلى غير ذلك من أوجه 

الشبه بين المكيين وأبي العالية، وقد سبق بيان ذلك وتفصيله)6(.

5ـ  الناظــر فــي ســيرة أبي العاليــة يلمس عدم رضــاه التام عن المنهــج الوعظي 

»العلل« ألحمد )447/2( 2984، و»العلم« ألبي خيثمة )ص: 118(.   )1(
»تهذيب الكمال« )217/9(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )158/7(.   )3(
»سؤاالت ابن الجنيد البن معين« )ص: 315(.   )4(

»المعارف« )ص: 200(، و»الشذرات« )102/1(.   )5(
في ترجمة أبي العالية )1/ 310(.   )6(
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للحســن، ولذلك كان يقول لـمـــا ســئل عنه: رجل مســلم يأمر بالمعروف، وينهى عن 
المنكر، وأدركنا الخير، وتعلمنا قبل أن يولد الحسن)1(.

هذه بعض أوجه االختالف بين هذين اإلمامين.

وخالصة القول في أصحاب مدرســة البصرة: أن الحســن البصري كان إمامهم 
في التفســير والفقه، وأنه كان من أكثرهم اســتقالالً، ومن أشــدهم تأثيرًا في المدرسة، 
ويأتي بعده في التفســير قتادة الذي هو امتداد للحسن، وثمرة من غرس يده، لكنه تميز 
بحافظة قوية، مما كثر نتاجه في العلم بعامة، وفي التفسير بخاصة، حتى كان الثاني بين 

عموم التابعين.

وبعد هؤالء في التفســير رفيع بن مهران أبو العالية، وإن كان أثره في المدرســة 
محدودًا، وتأثره بها أقل من ذلك.

أما الربيع بن أنس، وإن وجد له بعض من األثر في التفسير، فإن جلَّ تفسيره نقله 
عن أبي العالية، ودوره الرواية فحسب، واهلل تعالى أعلم.

* أسباب كثرة المروي عنهم: 

كما أســهمت المدرسة المكية إســهامًا قيمًا في كثرة تناولها لآليات وتفسيرها، 
فإن المدرسة البصرية كان لها اهتمام بارز، ودور مميز في تناول آيات الكتاب الكريم، 

وتفسيرها، وأسباب ذلك كثيرة من أهمها: 

1 ـ كثرة رواياتهم لألحاديث، وتساهلهم في ذلك: 

كان من الفوارق الرئيســة بين البصريين والكوفيين: أن الكوفيين كانوا يتشددون 

»المعرفة« )52/2(، و»تاريخ دمشق« )265/6(.   )1(
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في نقل السنن، ويحتاطون غاية االحتياط، وكان إمامهم في ذلك ابن مسعود الذي كان 
من أكثر الصحابة إقالالً في باب الرواية، وتحذيرًا ألصحابه من الخطأ فيها)1(.

بينمــا كانت البصــرة على العكس من هذا المنهج، وخصوصــًا ما كان من رواية 
الحســن البصري إمام مفسري التابعين في البصرة، ولعله استفاد بعض هذا من تساهل 
شــيخه في البصرة أنس بن مالك رضي اهلل عنه، فقد كان أكثر تســاهاًل من ابن مسعود 

رضي اهلل عن الجميع.

فعنه قال: ليس كل ما نحدثكم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سمعناه منه، 
ولكن حدثنا أصحابنا، ونحن قوم ال يكذب بعضهم بعضًا)2(.

يقول ابن ســيرين: ثالثة كانوا يصدقون من حدثهم: أنس، وأبو العالية، والحسن 
البصري)3(.

قال الخطيب البغدادي في بيان معنى قول ابن ســيرين: أراد أنهم كانوا يأخذون 
الحديث عن كل أحد، وال يبحثون عن حاله؛ لحسن ظنهم به)4(.

وأنس بــن مالــك ـ رضي اهلل عنه ـ يعــد من المكثريــن بين الصحابــة في رواية 
الحديــث، فقد ذكر َبِقيُّ بن ُمخلَّد: أنه روى ألف حديث ومئتي حديث وســتة وثمانين 

حديثًا)5(.

سيأتي لذلك مزيد بحث في المدرسة الكوفية )1/ 499(.   )1(
»الكفاية« )ص: 386(.   )2(

»العلل« ألحمد )442/1( 989، و»المعرفة« )35/2(.   )3(
»الكفاية« )ص: 373(.   )4(

مقدمة »مسند بقي بن مخلد« )ص: 79(، »تدريب الراوي« )217/2(.   )5(
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وكان الحسن البصري من أكثر التابعين تساهاًل في الرواية، فكان يجيز التحديث 
بالمعنــى)1(، ويرخــص بالزيــادة أو النقصــان فــي الحديــث إذا كان المتحدث يصيب 

المعنى)2(.

ولم يكن تســاهله هذا في جانب المتن فحســب، بل شمل التساهل في اإلسناد، 
ولذا نجده من أكثر التابعين الذي أفاضت كتب المراســيل في تتبع إرســاله، والحديث 

عن حكم تلك المراسيل)3(.

وقريبًا من ذلك كان منهج قتادة، فإنه كان كثيرًا ما يورد الرواية بالغًا دون إسناد، 
وكان رحمه اهلل يكثر إرسال الحديث، يقول شعبة: كنت أتفطن إلى فم قتادة إذا حدث، 
فإذا حدث بما قد ســمع قال: حدثنا سعيد بن المسيب، وحدثنا أنس، وحدثنا الحسن، 
وحدثنــا مطــرف، وإذا حــدث بما لم يســمع قال: حدث ســليمان بن يســار، وحدث 

أبو قالبة)4(.

ولذا فقد كان األئمة من الكوفيين ينكرون على البصريين، فقد أنكر الشعبي على 
الحسن إكثاره)5(، وقال لـمـا سئل عن قتادة: حاطُب ليٍل)6(.

2 ـ تقدمهم في معرفة اللغة: 

اســتخدمت هذه المدرسة الفصيح استخدامًا واســعًا في تفسيرها، وسبقت بقية 

»العلم« ألبي خيثمة )ص: 141(، و»العلل« ألحمد )266/2( 2206.   )1(
»سنن الدارمي« )93/1(، و»المحدث الفاصل« )ص: 541( 708.   )2(

»المراسيل« البن أبي حاتم )ص: 46 ـ 31(، و»جامع التحصيل« للعالئي )166 ـ 162(. وقد    )3(
سبق تفصيل ذلك في ترجمة الحسن )1/ 235(.

»العلل« ألحمد )242/3( 5068.   )4(
»العلل« ألحمد )366/3( 5614، و»الكفاية« )ص: 392(.   )5(

»المعرفة« )277/2(، و»تهذيب الكمال« )510/23(، و»السير« )272/5(.   )6(
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المــدارس في القــدرة على معرفة الغريب من كالم العرب، فقد كان الحســن البصري 
ال يقاربه في هذا الباب أحد، ولذا كثر النقل عنه في كتب تفسير غريب الحديث واألثر.

وكان هــو وقتــادة من أفصح أهل الكوفــة، وممن نالوا من ثنــاء األئمة ما لم ينل 
أحد مثله، والمتأمل في تفسيرهما يجد شاهد هذا في جزالة اللفظ، وقوة سبك العبارة، 
وجمال األســلوب، واســتخدام األفصح في كالم العرب في تفسير اآليات، مما جعل 
الكثيــر من أقوالهــم وآثارهم حكمًا وأمثاالً تحفظ؛ لبديــع عبارتهم، وجمال وقعها في 

النفوس، وصدق تأثيرها في القلوب.

3 ـ ُبْعُد المدرسة عن الفتن: 

نعمت البصرة بكثير من االستقرار مقارنة بغيرها من الحواضر والمدن المجاورة 
كالكوفة.

ويعد المشــاهير من مفســري التابعين فيها من أبعد التابعيــن عن الفتن)1(؛ بل إن 
الناظــر في منهجهم يجد تميزًا في هذا، يســتحق أن يفرد بالــدرس والبحث، ليس هذا 

مقام االستطراد فيه.

فهذا إمامهم الحسن البصري يقول محذرًا أصحابه من الدخول في الفتن: كلـمـا 
نعر كلب، أو صاح ديك تبعتموه)2(.

وكان يحذر من االشتراك في الفتن، ولذا كرهه بعض الخوارج، فكان قتادة يقول 
.)3( عنه رحمه اهلل: واهلل ال يبغض الحسن إال َحُرْوريٌّ

اشترك من الكوفة في فتنة ابن األشعث سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي.   )1(
»التاريخ الصغير« )247/1(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )174/7(، و»تهذيب الكمال« )108/6(.   )3(
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وكان يأمــر النــاس بالصبــر، والكــف، والضراعة إلــى اهلل، ويــرى أن الموعظة 
بالحسنى، والرفق في اإلنكار، أجدى من الثورة، والدعوة إلى الفتنة)1(.

ولم يكن ذلك سمة خاصة بالحسن فقط، بل إن اإلمام محمد بن سيرين البصري 
كان يبــارك هــذا الرأي للحســن، ويؤكده بقولــه ألصحابه: هاجت الفتنــة، وأصحاب 
رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم عشــرة آالف فما خــف فيها منهم مئة، بــل لم يبلغوا 

ثالثين)2(.

وأما قتادة رحمه اهلل فقد قفا أثر شيخه الحسن في ذلك، وكان رجاًل أعمى، فلم 
ينقل عنه دخول أو مشاركة في فتنة.

ولذا كثر علم هؤالء، وتناقل الناس آثارهم في التفسير وغيره.

4 ـ التدوين المبكر آلثار المدرسة: 

وهذا مما حفظ آثار هذه المدرسة، وعلمها، وميزها عن غيرها)3(.

فسعيد بن أبي َعُروبة الذي ُيعد من أحفظ أهل زمانه)4(، وكان من أحفظ أصحاب 
قتادة)5(، كان أول من صنف الكتب.

قال اإلمام أحمد: أول من صنف الكتب: ابن جريج، وابن أبي عروبة)6(.

سبق تفصيل ذلك عند الحديث عن الحسن )1/ 248(.   )1(
»العلل« ألحمد )182/3( 4787، و»البداية« )253/7(.   )2(

كانت في هذا أسبق من الكوفة والمدينة.   )3(
»الجرح والتعديل« )65/4(.   )4(

»هدي الساري« )ص: 406(، نقل من تفسير قتادة أكثر من )3335( قواًل.   )5(
»السير« )327/6(.   )6(
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ه ابن العماد: من أول من صنف الكتب بالعراق)1(. وعدَّ

) ـ إقدام المدرسة على اقتحام باب التفسير، واإلكثار فيه: 

الحق أن المدرسة البصرية جاءت بعد المكية في هذا الباب، في توسعها في باب 
االجتهاد، وكثرة النظر في التفســير، في حين غلب جانــب الهيبة والورع على مدارس 

أخرى كمدرستي المدينة والكوفة)2(.

وقد أكثر في ذلك اإلمامان: الحسن وقتادة، وتوسعا فيه حتى ظهر أثر ذلك جليًا 
فــي قتادة، فغزر علمه في التفســير، بيــد أن حظه من العلوم األخــرى كان قلياًل، وهذا 

التوسع لم يرضه بعض المشاهير من الكوفيين خاصة.

فــكان عامر الشــعبي يصف قتادة الــذي كان مضرب المثل فــي عصره بالحفظ 
فيقول: قتادة حاطب ليل.

وبعــد مراجعتي لتراجم األئمة المشــاهير من مفســري تلك المــدارس لم أجد 
عنــد البصريين ذلك الحــرج والخوف الذي وجدت في تراجــم غيرهم من الكوفيين، 

والمدنيين.

كمــا أن قتــادة ـ وهو من عني بنشــر تراث هذه المدرســة ـ كان جــل همه النقل 
والرواية والدراية في التفسير، وأما ما نقل عنه في العلوم األخرى فقد كان قلياًل.

6 ـ أثر ابن عباس عليها: 

وأحســب أن مما أهلها الحتالل هذه المرتبة المتقدمة بين مدارس التابعين بعد 
َي ابن عباس اإلمارة فيها، وبقاءه زمنًا بها)3(. المكية تولِّ

»شذرات الذهب« )226/1(.   )1(
سيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء اهلل في الحديث عن هاتين المدرستين.   )2(

»المستدرك« )273/2(.   )3(
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7 ـ قلة الصحابة فيها: 

وهذا ســبب يمكن أن يالحظ، وخصوصًا إذا قورنت هذه المدرســة بغيرها من 
مدارس التابعين)1(، ولذا احتاج الناس إلى علمهم أكثر من غيرهم.

يقول مسروق: كان القضاء في أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في ستة: 
عمر، وعلي، وابن مســعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبي موســى األشــعري، 
فكان نصفهم ألهل الكوفة علي، وابن مسعود، وأبو موسى األشعري)2(، وكان النصف 

اآلخر ألهل المدينة.

8 ـ الحرص على إباغ العلم، ونشره: 

حرص أئمة البصرة على التحديث بما علموه، وأكثروا من ذلك، وكان الحســن 
رحمه اهلل يتكلم وُيعلم احتســابًا، في حين كان غيره يســكت احتســابًا)3(، أو ينكر عليه 

إكثاره، كما جاء في إنكار الشعبي على الحسن)4(.

وكان الحســن رحمه اهلل يقول: لوال الميثاق الذي أخــذه اهلل على أهل العلم ما 
حدثتكم بكثير مما تسألون عنه)5(.

وتبعــه في ذلك تلميذه قتادة الذي ُمتع بحافظــة كانت مضرب المثل في عصره، 

مقارنة بالكوفة والمدينة.   )1(
»المعرفة« )481/1(.   )2(

»المعرفة« )56/2(.   )3(
»العلل« ألحمد )367/3( 5614.   )4(

»طبقات ابن سعد« )158/7(.   )5(
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مما جعلته أهاًل ليحتل المرتبة األولى بين صغار التابعين ومن بعدهم، فدار اإلسناد في 
جميع األمصار على ستة، كان قتادة أحدهم)1(.

حتى قيل: بث العلم في الدنيا أربعة، وكان من أولهم قتادة)2(.

ومن المعلوم أن أسانيد قتادة وعلمه الذي بثه كان جله في علم التفسير، وروايته، 
فكان هذا سببًا رئيسًا في انتشار آثار هذه المدرسة، وكثرة الرواية عنها.

مع العلم أنه وجد في المدرسة بعض المتورعين كابن سيرين، وبعده أبو العالية، 
إال أن الغلبة كانت لمنهج الحسن، وصاحبه قتادة.

* أثر المدرسة البصرية على غيرها من المدارس: 

احتلت المدرســة البصريــة المرتبة الثانية بعد المكية في التفســير)3( إال أن األثر 
المكي في التفســير بدا واضحًا مبكرًا في عصر التابعين)4(، في حين كان األثر الواســع 
والبالغ الذي أحدثته المدرسة البصرية بدأ في الظهور في أواخر زمن التابعين، وبالذات 

في عصر أتباعهم ومن بعدهم.

»العلل« البن المديني )ص: 21(، وهؤالء الســتة كما ذكرهم ابن المديني: محمد بن شــهاب    )1(
ــبِيعي، وســليمان بن مهــران األعمش،  الزهــري، وعمرو بــن دينار، وقتادة، وأبو إســحاق السَّ

ويحيى بن أبي كثير. ينظر: »العلل« )ص: 17، 24(.
»البيان والتبيين« )242/1(.   )2(

بلغ نســبة ما جاء عنها في التفسير بعد مراجعتي للمروي من تفسير مشاهير أصحاب المدارس    )3(
عند ابن جرير )0.38( من مجموع تفاسير التابعين، في حين كان عن المكية ما نسبته )0.46(، 

وعن الكوفية )0.14(، وعن المدنية فقط )0.02(.
سبق تفصيل ذلك في أثر المدرسة المكية )1/ 451، 490(.   )4(
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فهــذا معمر بــن راشــد البصري الــذي عني بتفســير الحســن وقتــادَة رحل إلى 
اليمن)1(، ونشــر في مدرســتها تفســير هذين اإلماميــن البصريين، حتى إننــا نجد أقدم 
التفاســير المســندة، كـ»تفســير عبد الرزاق الصنعانــي« يعتمد في تفســيره على هذين 

المفسرين أكثر من اعتماده على شيوخ المدرسة المكية)2(.

كمــا نجد أثر هذه المدرســة يمتد، ليشــمل بــالد المغرب اإلســالمي، حتى إن 
مفســري المغاربة يعتمدون على تفسير الحســن وقتادة أكثر من اعتمادهم على تفسير 
مجاهــد، وعكرمة، ولعل الســبب الرئيس في هذا ما نقله يحيى بن ســالم الذي عاش 
في البصرة، وأخذ التفســير وعلم القراءة عن أصحاب الحســن)3(، مع ما صاحب هذا 
من قبول ألقوال الحســن وصاحبه عنــد المغاربة، وذلك لقربهم في كثير من اآلراء من 

»السير« )5/7(، وقد الزم عبد الرزاق الصنعاني معمرًا ثماني سنين. ينظر: »الجرح والتعديل«    )1(
)38/6(، وكان )0.66( من مجموع »تفسيره« من طريق معمر عن قتادة، وسيأتي لذلك مزيد 

بيان عند التعرض للتفسير في اليمن )1/ 583(.
بلغ عدد األقوال الواردة في »تفســيره« عن قتادة )1509( أقوال، وعن الحسن )203( أقوال،    )2(
فــي حيــن كانت عن مجاهد )178( قــوالً، بل كان المروي عن ابن عبــاس رضي اهلل عنهما لم 

يجاوز )109( أقوال، وسبق تفصيل ذلك في فصل مصادر تفسير التابعين )1/ 70(.
»السير« )397396/9(، و»غاية النهاية« )373/2(.   )3(

بلــغ المروي في »تفســير يحيى« بعــد مراجعة »مختصر تفســيره« البن أبي زمنين في ســورتي   
البقــرة وآل عمران: عن الحســن )111( قــوالً، وعن قتادة )109( أقــوال، وعن مجاهد )27( 
قوالً، وهذا التفســير عني به أهل إفريقية والمغرب واألندلس، وكانوا يهتمون به حتى كان منهم 
مــن يحفظه، فقد ذكر الدباغ في »معالم اإليمــان« )248/2(، في ترجمة أبي عبد اهلل محمد بن 
عبد الرحمن الفارســي: أنه كان يحفظ »تفسير يحيى بن سالم« كما يحفظ القرآن. ينظر: مقدمة 

»مختصر تفسير يحيى« البن أبي زمنين )4/1(.
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المدرسة المدنية التي ينتمي لها معظم بالد المغرب اإلسالمي)1(.

فصارت المدارس في شــمال إفريقية والقيروان واألندلس تعنى بتفسير الحسن 
وصاحبه، وامتد األثر فرأيناه حتى في كتب المصنفين من متأخري مفسري المغاربة.

* * *

ســيأتي تفصيل األثر المدني على مدرسة البصرة ـ إن شــاء اهلل ـ عند الحديث عن أثر المدرسة    )1(
المدنية على بقية المدارس )1/ 566(.



المبحث الثالث

المدرسة الكوفية

لـمـــا نزل المســلمون المدائن، وطال بها ُمكثهم، آذاهم الغبار، فكتب عمر إلى 
ا، فإن العرب ال يصلحها من البلدان إال  ســعد بن أبي وقاص أن يختار منزالً آخر بحريًّ
ما أصلح الشــاة، والبعير، فســأل من قبله عن هذه الصفة، فأشــار عليه من رأى العراق 

من وجوه العرب باللسان، وهو ظهر الكوفة، وكان نزولهم الكوفة سنة سبع عشرة)1(.

وقد هبط الكوفة ثالث مئة من أصحاب الشجرة، وسبعون من أهل بدر رضي اهلل 
عنهم أجمعين)2(.

وكتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة قائاًل: يا أهل الكوفة، أنتم رأس العرب، 
وجمجمتها، وســهمي الذي أرمي به إن أتاني شيء من هاهنا، وهاهنا، قد بعثت إليكم 

بعبد اهلل وخرت لكم، وآثرتكم به على نفسي.

وفــي رواية عنه قال: أمــا بعد فإني بعثت إليكــم عمارًا أميرًا، وعبد اهلل معلـمـــا 
ووزيــرًا، وهما من النجباء من أصحاب رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم، فاســمعوا 

لهما، واقتدوا بهما، وإني قد آثرتكم بعبد اهلل على نفسي إثرة)3(.

»المعارف« )ص: 246(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )9/6(.   )2(

المرجع السابق )7/6(.   )3(
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وكان الحســن البصري إذا ُسئل: أيهما خير؟ أهل الكوفة، أم أهل البصرة؟ قال: 
كان يبدأ بأهل الكوفة)1(.

ومدرسة الكوفة من أكثر المدارس عناية بآثار شيخها ابن مسعود.

يقول ابــن جرير: ولم يكن أحد له أصحاب معروفون حــرروا فتياه ومذاهبه في 
الفقه غير ابن مسعود)2(.

ويقول مســروق بن األجــدع: حدثنا عبــد اهلل، ولو لم يحدثنا عبــد اهلل من كان 
ُيحدثنا)3(.

ومدرســة الكوفة هي ثالث المدارس رتبة في العناية واالهتمام بعلم التفسير)4(، 
وقــد آثــرت اإلقالل والورع فيــه، متأثرة بمنهج شــيخها ابن مســعود ـ رضي اهلل عنه ـ 
وتربيتــه، حتــى إن المالزمين له من أصحابــه لم يرد عنهم في التفســير إال أقل القليل، 

ضًا للتأويل. فكانوا بذلك من أقل التابعين على اإلطالق تعرُّ

ننتقــل بعد هذا البيان الموجز إلى تفصيل المقال في حياة هذا الصحابي الجليل 
رضي اهلل عنه وأرضاه.

* عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه: 

هــو عبد اهلل بــن مســعود بن غافل بــن حبيب بن شــمخ بن قار بــن مخزوم، 

»المعرفة« )550/2(.   )1(
»أعالم الموقعين« )16/1(.   )2(

»العلل« ألحمد )450/2( 2999.   )3(
سبقتها مدرستا مكة والبصرة.   )4(
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أبو عبد الرحمن)1( الهذلي، حليف بني زهرة)2(.

وأم عبد اهلل بنت عبد ود بن سواءة من هذيل أيضًا)3(.

وكان إسالمه قديمًا، يقول ـ رضي اهلل عنه ـ: لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر 
األرض مسلم غيرنا)4(.

وكان ـ رضي اهلل عنه ـ أول من جهر بالقرآن بمكة)5(.

وقد شهد بدرًا وبيعة الرضوان والمشاهد كلها)6(، وهو قاتُل أبي جهل عدو اهلل)7(.

روى عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ثمان مئة حديث وثمانية وأربعين حديثًا)8(، 
منها أربعة وستون حديثًا في »الصحيحين«، اتفقا على ثمانية أحاديث، وانفرد له البخاري 

بإخراج واحد وعشرين حديثًا، ومسلم بإخراج خمسة وثالثين حديثًا)9(.

»االســتيعاب« )316/2(، و»طبقــات ابــن ســعد« )150/3(، و»أســد الغابــة« )384/3(،    )1(
و»اإلصابة« )368/2(، و»المعجم الكبير« للطبراني )57/9(.

»أســد الغابــة« )384/3(، و»المعارف« )ص: 109(، و»المعجــم الكبير« )57/9( 8401،    )2(
و»المغازي« للواقدي )155/1(.

»االستيعاب« )316/2(، و»اإلصابة« )368/2(.   )3(
»المستدرك« )312/3(، و»كشف األستار« )303/1(، و»مجمع الزوائد« )287/9(.   )4(

»السيرة« البن هشام )314/1(، و»طبقات ابن سعد« )151/3(، و»أسد الغابة« )385/3(.   )5(
»المعارف« )ص: 109(، و»المستدرك« )312/3(، و»المنتظم« )30/5(.   )6(

»المغــازي« للواقــدي )90/1(، و»تاريخ الثقات« )ص: 278(، و»أســد الغابة« )386/3(،    )7(
و»المعجم الكبير« للطبراني )81/9(.

مقدمة »مســند َبِقي بن مخلد« )ص: 80(، و»تجريد أســماء الصحابة« )334/1(، و»الســير«    )8(
.)462/1(

»السير« )462/1(.   )9(
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وكان ـ رضي اهلل عنه ـ صاحب وســادة النبي صلى اهلل عليه وســلم، وســواكه، 
ونعليه، وُطهوره)1(.

يقول أبو موســى األشــعري رضي اهلل عنه: قدمت أنا وأخي مــن اليمن، فمكثنا 
حينًا ما َنرى إال أن عبد اهلل بن مســعود رجٌل من أهل بيت النبي صلى اهلل عليه وســلم؛ 

لـمـا نرى من دخوله، ودخول أمه على النبي صلى اهلل عليه وسلم)2(.

وعن شــقيق بن سلمة قال: ســمعت حذيفة يقول: إن أشــبه الناس َداّلً، وَسْمتًا، 
وهديًا برســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم البن أم عبد، من حين يخــرج من بيته إلى أن 

يرجع إليه، ال ندري ما يصنع في أهله إذا خال)3(.

وعــن أبي األحــوص قال: كان نفر من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وســلم، أو 
قال: عدة من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم في دار أبي موسى يعرضون مصحفًا، 

»الحلية« )126/1(، و»طبقات ابن سعد« )153/3(، و»المعرفة« )550/2(، و»المستدرك«    )1(
.)314/3(

أخرجــه البخاري في »صحيحه«، كتاب فضائــل الصحابة، باب مناقب عبد اهلل. ينظر: »الفتح«    )2(
)102/7( 2763، ومســلم فــي »صحيحه« بلفــظ مختصر، كتاب فضائــل الصحابة، باب من 
فضائل عبد اهلل )1911/4( 2460، والترمذي في »سننه«، كتاب المناقب، باب مناقب عبد اهلل 
)672/5( 3806، والنســائي فــي »فضائل الصحابــة« )ص: 149(، وابن ســعد في »طبقاته« 

.)154/3(
أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب األدب، باب الهدي الصالح. ينظر: »الفتح« )509/10(    )3(
6097، ورواه أيضــًا مختصرًا في كتاب فضائل الصحابة، بــاب مناقب عبد اهلل. ينظر: »الفتح« 
)102/7( 2762، ورواه أحمد في »مســنده« )401/5، 402(، والترمذي في »سننه«، كتاب 
المناقــب، باب مناقب عبد اهلل )673/5( 3807، و»فضائل الصحابة« للنســائي )ص: 150(، 
و»المعرفــة« )540/2(، و»الحليــة« )127/1(، و»المعجم الكبيــر« للطبراني )82/9، 83، 

.)87 ،84
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قال: فقام عبد اهلل بن مســعود فخرج، فقال أبو مســعود البدري: هذا أعلم من بقي بما 
أنزل اهلل على محمد صلى اهلل عليه وســلم، فقال أبو موســى: إن يكن كذلك فقد كان 

ُيؤَذن له إذا ُحجبنا، ويشهد إذا ِغْبنا)1(.

وعــن زيد بن وهب قال: كنت جالســًا في القوم عند عمــر، إذ جاء رجل نحيف 
قليــل، فجعل عمــر ينظر إليه ويتهلَّــل وجهه، ثم قال: ُكنَيــٌف ُمِلئ ِعلـمـــًا، ُكنَيٌف ُمِلئ 

ِعلـمـًا، ُكنَيٌف ُمِلئ ِعلـمـًا، فإذا هو ابن مسعود)2(.

وكان عليـ  رضي اهلل عنه ـ لـمـا ُسئل عنه، قال: علم القرآن والسنة، ثم انتهى)3(.

وكان أبو موســى األشــعري يقول لمن يسأله: ال تســألوني عن شيء ما دام هذا 
الحبر بين أظهركم، يعني: ابن مسعود)4(.

وعن مســروق قال: قــال عبد اهلل ـ رضــي اهلل عنه ـ: واهلل الذي ال إلــه غيره! ما 
أنزلت ســورة من كتــاب اهلل إال أنا أعلم أيــن أنزلت؟ وال أنزلت آيــة من كتاب اهلل إال 

أنا أعلم فيمن أنزلت؟ ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب اهلل تبلغه اإلبل لركبت إليه)5(.

»طبقــات ابــن ســعد« )343/2(، و»فضائــل الصحابــة« للنســائي )ص: 148(، و»المعرفة«    )1(
)541/2، 544(، و»الحليــة« )129/1(، و»المســتدرك« )316/3(، و»المعجــم الكبيــر« 

للطبراني )90/9(.
»طبقات ابن ســعد« )156/3(، و»الحلية« )129/1(، و»المعرفــة« )543/2(، و»المعجم    )2(

الكبير« )85/9(.
»المستدرك« )318/3(، و»الحلية« )129/1(، و»صفة الصفوة« )401/1(.   )3(

»مســند أحمــد« )464/1(، و»طبقــات ابــن ســعد« )343/2(، و»المعرفــة« )541/2(،    )4(
و»المعجم الكبير« )92/9(.

رواه البخـاري فـي »صحيحـه«، كتـاب فضائل القرآن، بـاب القراء من أصحـاب النبي صلى اهلل    )5(
 عليه وسلم. ينظر: »الفتح« )47/9( 5002، ومسلم في »صحيحه«، كتاب فضائل الصحابة، =
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وقــد كتب عمر بن الخطــاب ألهل الكوفة: إني قد بعثت إليكم عمار بن ياســر 
أميــرًا، وعبد اهلل بن مســعود معلـمـــًا ووزيرًا، وهمــا من النجباء مــن أصحاب محمد 
صلى اهلل عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم، 

فاسمعوا، وتعلموا منهما، واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد اهلل على نفسي)1(.

وعــن مســروق قال: كان عبد اهلل وحذيفة وأبو موســى األشــعري في منزل أبي 
موســى، فقال حذيفة: أما أنت يا عبد اهلل بن مسعود، فُبِعثت إلى أهل الكوفة معلـمـــا، 

فأخذوا من أدبك، ولغتك، ومن قراءتك)2(.

ولقــد كان لهذا المعلم األثر البالغ في نفوس أصحابــه المالزمين له أو من جاء 
بعدهم، فقد توجهت المدرسة متأثرة بأستاذها للعلوم التي أكثر منها وفيها.

* أسباب قلة نتاج ابن مسعود التفسيري: 

ومدرســة الكوفة كانت مــن أكثر المدارس اقتــداء ومتابعة ألســتاذها حتى بعد 
موته، فإن تأثيره قد بقي في الكوفة بعده مدة طويلة، وأحسب أن من أهم أسباب إقالل 
المدرسة في التفسير هو اشتغال المدرسة بالعلوم التي اشتغل بها إمامها رضي اهلل عنه، 
وهذا بدوره يجعلنا نوجه الحديث إلى إظهار أهم األسباب التي قللت نتاج هذا اإلمام 

= بـاب مـن فضائـل عبـد اهلل )1913/4( 2463، وأحمـد فـي »مسـنده« )421/1(، وابـن أبي 
داود فـي »المصاحـف« )ص: 21، 23(، والخطيـب البغدادي في »الرحلـة في طلب الحديث« 

)ص: 95(.
»المستدرك« )388/3(، و»المعرفة« )533/2، 542(، و»المعجم الكبير« )85/9(، و»أسد    )1(

الغابة« )388/3(.
»المصاحف« البن أبي داود )ص: 21(.   )2(
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في التفســير)1(، وأهم من ذلك بيان السبب في إقالل أصحابه من بعده، وإليك توضيح 
ذلك مفصاًل: 

1 ـ التحرج والورع عند ابن مسعود رضي اهلل عنه: 

كان شديد الورع في التحديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقد تأثر في 
هذا بمســلك عمرـ  رضي اهلل عنه ـ الذي كان يأمر باإلقالل من الحديث خشــية الخطأ 

في نقل حديثه صلى اهلل عليه وسلم.

فعــن قرظة بن كعبـ  رضي اهلل عنه ـ قال: قدمنا على عمر بن الخطاب في وفد 
مــن أهــل الكوفة، قال: فقضى مــن حوائجنا ما قضى، حتى إذا ودعنــا وخرجنا، لحقنا 
عمــر وهــو ينادي، يعلق نعله في يديه، قال: فلـمـــا رأيناه، وقفنا لــه حتى إذا جاء، قال: 
إنــي ذكرت أنكم تقدمون غدًا على قوم، فأِقلُّوا الرواية على رســول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم، وأنا شريككم)2(.

وعن رجاء بن أبي سلمة قال: إن معاوية كان يقول: عليكم من الحديث بما كان 
في عهد عمر، فإن عمر قد كان أخاف الناس في الحديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم)3(.

وكان عمــر ـ رضي اهلل عنه ـ ينهى المكثرين من الصحابــة عن التحديث، فكان 

المروي عن ابن عباس في التفســير عند الطبري )5809( أقوال، في حين بلغ المروي عن ابن    )1(
مسعود )856( قوالً؛ أي: ما يقارب سدس المروي عن ابن عباس.

»العلــل« ألحمــد )258/1( 373، و»ســنن ابن ماجــه« )12/1( 28، و»جامــع بيان العلم«    )2(
.)120/2(

»العلل« ألحمد )183/3( 4789، و»المسند« ألحمد )99/4(.   )3(
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يقول ألبي هريرة: لتتركن الحديث عن رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم أو أللحقنك 
بأرض َدْوس.

وقال لكعب األحبار: لتتركن األحاديث، أو أللحقنَّك بأرض القردة)1(.

وقــد تأثر ابن مســعود بهذا المنهج، وال غرو في ذلك، فهــو الذي كان يدع قوله 
لقول عمر.

فقــد روى العجلــي في »تاريخه« قــال: ثالثة من أصحاب النبــي صلى اهلل عليه 
وســلم يدعون قولهم لقــول ثالثة من أصحــاب النبي صلى اهلل عليه وســلم: كان ابن 
مسعود يدع قوله لقول عمر، وكان أبو موسى األشعري يدع قوله لقول علي، وزيد بن 

.)2( ثابت يدع قوله لقول أبيٍّ

وكان ـ رضــي اهلل عنــه ـ يقول: لو أن علــم عمر بن الخطــاب ـ رضي اهلل عنه ـ 
ة الميزان، ووضع علم أهل األرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب  وضــع في ِكفَّ

رضي اهلل عنه)3(.

وقد بلــغ عبد اهلل مرتبة عظيمة من الورع والخشــية عند التحديث عنه صلى اهلل 
عليه وسلم.

فعــن عمرو بن ميمــون قال: صحبت عبد اهلل ثمانية عشــر شــهرًا، فما ســمعته 

»تاريخ أبي زرعة« )544/1(، و»مســند أحمد« )99/4(، و»شرف أصحاب الحديث« )ص:    )1(
90(، و»المحدث الفاصل« )ص: 554(.

»تاريخ الثقات« )ص: 278(.   )2(
»العلم« ألبي خيثمة )ص: 123(.   )3(
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ُيحدث عن رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم إال حديثًا واحدًا، فرأيته يعرق، ثم غشــيه 
بهٌر، ثم قال: نحَو هذا، أو ِشْبَهه)1(.

ث،  وكان ـ رضــي اهلل عنه ـ يقول ألصحابه: إن اســتطعت أن تكون أنت الُمحدَّ
فافعل)2(.

وكان ينهى عن كثرة التحديث)3(، وكان يحدث في الشهر بالحديث والحديثين)4(.

وعد بعض أصحابه حديثه، فلم يجاوز الخمسين حديثًا)5(.

وكان يقول ـ رضي اهلل عنه ـ: إن الذي يفتي الناس في كل شيء لمجنون)6(.

ولـمـــا ســئل ـ رضي اهلل عنه ـ عن قوله تبارك وتعالــى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭڭ ﴾ 
قال: واهلل لوال التحرُج، وأني لم أســمع من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيها شيئًا، 

لقلت: إن العمرة واجبة مثل الحج)7(.

»المعرفة« )548/2(، و»المعجم الكبير« للطبراني )130/9(، و»ســنن الدارمي« )83/1(،    )1(
وأخرجه ابن ســعد بلفظ مقارب عن علقمة، ومســروق )156/3، 157(، ورواه ابن ماجه في 
»ســننه« )10/1(، والحاكم فــي »المســتدرك« )111/1(، و)314/3(، وينظــر: »المحدث 

الفاصل« )ص: 549(، و»اإللـمـاع« )ص: 177(، و»الكفاية« )ص: 205(.
»العلم« ألبي خيثمة )ص: 113(.   )2(

المرجع السابق )ص: 133(.   )3(
»سنن الدارمي« )84/1(.   )4(

»تاريخ أبي زرعة« )613/1(، و»المحدث« )ص: 557(.   )5(
»ســنن الدارمي« )61/1(، و»العلم« ألبي خيثمــة )ص: 111(، و»المعجم الكبير« للطبراني    )6(

.)211/9(
»تفسير الطبري« )13/4( 3213، و»السنن الكبرى« للبيهقي )351/4(.   )7(
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وكان يقول: القرآن كالم اهلل، فمن قال فليعلم ما يقول على اهلل)1(.

وكان ـ رضي اهلل عنه ـ ينهى عن القصص، والتكلف)2(.

ولـمـا سئل عن شيء قال: إني ألكره أن أحل لك شيئًا حرمه اهلل عليك، أو أحرم 
ما أحله اهلل لك)3(.

وعن مسروق قال: كنا عند عبد اهلل جلوسًا، وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل، فقال: 
يا أبا عبد الرحمن، إن قاصًا عند أبواب كندة يقص، ويزعم أن آية الّدخان تجيء، فتأخذ 
بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، فقال عبد اهلل وجلس وهو غضبان: يا 
أيها الناس، اتقوا اهلل، من علم منكم شيئًا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل:  اهلل أعلم، 
فإنه أعلم ألحدكم أن يقول لـمـا ال يعلم:  اهلل أعلُم، فإن اهلل عز وجل قال لنبيه صلى اهلل 

عليه وسلم: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]ص: 86[)4(.

2 ـ االشتغال بالقراءة: 

برز ابن مســعود رضــي اهلل عنه وأرضاه ـ بين الصحابة، وســبق في علم القراءة، 
وقد تلقى ِمن في رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم بضعًا وســبعين ســورة من القرآن، 

»شعب اإليمان« للبيهقي )424/2( 2280.   )1(
»العلم« ألبي خيثمة )ص: 125(.   )2(

»سنن الدارمي« )55/1(.   )3(
واألثر أخرجه مســلم في »صحيحه«، كتاب صفات المنافقين )2155/4( 2798، والبخاري    )4(
فــي »صحيحه« مختصرًا، كتاب التفســير، بــاب ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾. ينظــر: »الفتح« )547/8( 
4809، ورواه البغوي بســنده عن مســروق مختصرًا. ينظر: »تفســير البغــوي« )70/4(، وابن 
كثير في »تفسيره« )73/7(. وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه للبخاري، ومسلم، والترمذي، 

والنسائي، وابن المنذر، وابن مردويه عن مسروق بنحوه )208/7(.
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فعن شــقيق بن ســلمة قال: خطبنا عبد اهلل بن مســعود، فقال: واهلل لقد أخذت ِمن في 
رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم بضعًا وسبعين ســورة، واهلل لقد علم أصحاب النبي 

صلى اهلل عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب اهلل، وما أنا بخيرهم)1(.

وعـن مسـروق قـال: ُذكـر عبـد اهلل عنـد عبد اهلل بـن عمـرو، فقـال: ذاك رجـٌل 
ال أزال أحبُّه بعدما سـمعت رسـول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم يقول: »اسـتقِرُئوا القرآَن 
مـن أربعـة: مـن عبد اهلل بن مسـعود فبدأ به، وسـالم مولـى أبي حذيفـة، وأبي بن كعب، 

ومعاذ بـن جبـل«)2(.

ا كما  وقد مدحه النبي صلى اهلل عليه وسلم بقوله: »َمن أحبَّ أن يقرَأ القرآن غضًّ
ُأنِزل، فليقرأ قراءَة ابِن أمِّ عبٍد«)3(.

أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صلى اهلل    )1(
عليه وسلم. ينظر: »الفتح« )46/9( 5000، وينظر: »طبقات ابن سعد« )342/2، 151/3(، 

و»المعرفة« )537/2، 539(، و»المستدرك« )228/2(.
أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب ســالم مولى أبي حذيفة.    )2(
ينظر: »الفتح« )101/7( 3758. ورواه أيضًا في كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب 
النبــي صلى اهلل عليه وســلم بلفظ مقارب. ينظــر: »الفتــح« )46/9( 4999، ورواه في كتاب 
فضائــل الصحابة، بــاب مناقب عبد اهلل بن مســعود )102/7( 3760، وبــاب مناقب معاذ بن 

جبل )125/7( 3806.
وأخرجه مسلم في »صحيحه« في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد اهلل )1913/4(   
2464. وأخرجه النسائي في »فضائل الصحابة« )ص: 147(، والطبراني في »المعجم الكبير« 
)60/9(، وأبو داود الطيالسي 1894، وأبو عبيد في »فضائل القرآن« )ص: 347(، وأبو شامة 

في »المرشد الوجيز« )ص: 36(.
»مســند أحمــد« )7/1، 26، 38، 445، 454(، و»ســنن ابن ماجه« )49/1( 138، ومســند    )3(
 الطيالســي. ينظــر: »فتح المعبــود« )15/2(، و»فضائــل الصحابة« للنســائي )ص: 146(، =
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وكان ـ رضــي اهلل عنه ـ يقول: لو أعلــم أحدًا أعلم مني بكتــاب اهلل تبلغه اإلبل 
لركبت إليه)1(.

وقــد عرف عمر الفــاروق ـ رضي اهلل عنه ـ البن مســعود قدره فــي علم القراءة 
واإلقراء.

فعــن علقمة قال: جاء رجل إلى عمــر وهو بعرفة، فقال: يا أمير المؤمنين! جئت 
من الكوفة، وتركت بها من يملي المصاحف عن ظهر قلبه، قال: فغضب عمر، وانتفخ، 
ْحل، ثم قال: ويحك! من هو؟ قال: عبد اهلل بن مسعود،  حتى كاد يمأل ما بين شعبتي الرَّ
فما زال يطفئ، ويســري الغضب، حتى عاد إلى حاله التي كان عليها، ثم قال: ويحك، 

واهلل ما أعلمه بقي أحٌد من المسلمين هو أحق بذلك منه)2(.

وقــد عظم على ابن مســعود ـ رضي اهلل عنه ـ تقديُم زيد عليــه في جمع القرآن، 
فعن عبيد اهلل بن عبد اهلل أن عبد اهلل بن مســعود كره لزيد نســخ المصاحف، وقال: يا 
معشر المسلمين، أعزل عن نسخ المصاحف، ويتوالها رجٌل غيري، واهلل لقد أسلمت 

وإنه لفي ُصلب أبيه، يا أهل الكوفة: اكتموا المصاحف التي عندكم، وُغلُّوها)3(.

= و»المصنف« البن أبي شــيبة )163/2(، و»المســتدرك« للحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي 
)318/3(، و»المعجــم الكبير« للطبراني )67/9(، و»الســنن الكبــرى« للبيهقي )452/1(، 

وأورده األلباني في »صحيح سنن ابن ماجه« )29/1( 114.
سبق تخريجه قبل ورقات.   )1(

»المســتدرك« للحاكم وصححه، ووافقه الذهبي )227/2(، و»مســند أحمد« )25/1، 26(،    )2(
و»الحلية« )124/1(، و»فضائل الصحابة« للنسائي )ص: 147(، و»المعجم الكبير« للطبراني 

)64/9، 65(، و»المعرفة« )538/2(.
أخرجــه الترمذي في »ســننه«، كتاب التفســير، باب ومن ســورة التوبة، وقال أبو عيســى: هذا    )3(
 حديث حســن صحيــح )285/5( 3104، ورواه الطبراني في »المعجــم الكبير« )70/9(، =
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وقــد بدا واضحًا عناية ابن مســعود بالقراءة في تفســيره، فإنه مــن أكثر الصحابة 
الذين اعتنوا بذلك، ونقل عنه العديد من الروايات في ذلك)1(.

ومما يدل على أثر هذا على أصحابه ما نراه من عدِّ ثالثة من القراء الكبار، كلهم 

= وينظر: »المصاحف« البن أبي داود )ص: 17(.
وأشــار إلى هذه الرواية اإلمام الذهبي في »الســير« )488/1(، وقال معلقًا: إنما شــقَّ على ابن   
م في ذلــك من يصلح أن يكون ولده،  مســعود لكــون عثمان ما قدمه على كتابة المصحف، وقدَّ
وإنما عدل عنه عثمان لغيبته عنه في الكوفة، وألن زيدًا كان يكتب الوحي لرســول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم، فهو إمام في الرسم، وابن مسعود إمام في األداء، ثم إن زيدًا هو الذي ندبه الصديق 
لكتابة المصحف، وجمع القرآن، فهال عتب على أبي بكر؟ وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع 
عثمان، وهلل الحمد. وفي مصحف ابن مسعود أشياء أظنها ُنسخت، وأما زيد فكان أحدث القوم 

بالعرضة األخيرة التي عرضها النبي صلى اهلل عليه وسلم عام توفي على جبريل.
ويقــول أبو بكر بــن األنبــاري: ولم يكــن االختيار لزيد من جهــة أبي بكر وعمــر وعثمان على   
عبد اهلل بن مسعود في جمع القرآن، وعبد اهلل أفضل من زيد، وأقدم في اإلسالم، وأكثر سوابق، 
وأعظــم فضائل، إال ألن زيدًا كان أحفظ للقرآن من عبد اهلل إذ وعاه كله، ورســول اهلل صلى اهلل 
عليه وســلم حي، والذي حفظ منه عبد اهلل في حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم نيف وسبعون 
ســورة، ثــم تعلم الباقــي بعد وفاة الرســول صلى اهلل عليه وســلم، والذي ختم القــرآن وحفظه 
ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حي أولى بجمع المصحف، وأحق باإليثار، واالختيار. ينظر: 

»الوجيز في فضائل الكتاب العزيز« )ص: 169(.
وقــد أخــرج البخاري فــي »صحيحه«، في كتــاب فضائل الصحابــة، باب القــراء من أصحاب   
النبي صلى اهلل عليه وســلم، عــن أنس قال: مات النبي صلى اهلل عليه وســلم ولم يجمع القرآن 
غيــر أربعــة: أبو الدرداء، ومعاذ، وزيد بن ثابــت، وأبو زيد. قال: ونحن ورثنــاه. ينظر: »الفتح« 

.5004 )47/9(
ويأتي لذلك مزيد بسط في مبحث منهجهم في القراءات )2/ 161(.  

بعد مراجعتي لتفســيرهـ  رضي اهلل عنه ـ عند الطبري وجدت أن )0.11( من تفســيره كان آثارًا    )1(
في إيضاح التفسير بالقراءة. ولم يقاربه في هذه النسبة أحد من الصحابة، أو مفسري التابعين.
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من الكوفة: األسود بن يزيد)1(، وعلقمة بن قيس)2(، وأبو عبد الرحمن السلمي)3(.

بــل كان مجاهد يتحســر على عــدم معرفته لقراءة ابن مســعود، ويقول: لو كنت 
قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت)4(.

وممــا يــدل على تقدمه أيضًا أن بعض مفســري التابعين مــن المدارس األخرى 
حينما نقلوا تفســير ابن مســعود، كان أكثر ما أخذوه عنه ما كان في القراءات، فمجاهد 

مثاًل لم يرو عنه إال في خمسة مواضع، كان أربعة منها في القراءات)5(.

وكذلك روى عنه قتادة في تفســيره في سبعة عشر موضعًا، ستة عشر منها كانت 
في القراءة)6(.

ي يروي عن ابن  ــدِّ ووجــدت هذا حتى عند المتأخريــن من الكوفيين، فهذا السُّ
مسعود خمس روايات، أربع منها في القراءة)7(.

وقريب من هذا ما جاء عن الضحاك الذي روى عن ابن مســعود تســع روايات، 
ست منها في القراءة)8(.

»معرفة القراء الكبار« )43/1(.   )1(
المرجع السابق )44/1(.   )2(
المرجع السابق )45/1(.   )3(

»سنن الترمذي«، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه )200/5(.   )4(
تراجع اآلثار التالية في »تفسير الطبري«: 13431، 14632، )17/25(، )161/30(.   )5(

 ،)230/15(  ،)209/15(  ،)62/15(  ،)246/13(  ،19953  ،19595 اآلثــار:  ينظــر:    )6(
 ،)136/25( ،)173/17( ،)165/17( ،)208/16( ،)123/16( ،)3/16( ،)2/16(

.)206/27(
اآلثار في »تفسير الطبري«: )23/23(، )65/23(، )77/25(.   )7(

= ،)21/22(  ،)67/19(  ،)246/13(  ،15666 الطبــري«  »تفســير  فــي  اآلثــار  ينظــر:    )8( 
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مــن ذلك يتضح لنا أن ابن مســعود ـ رضي اهلل عنه ـ اشــتغل بالقراءة، واإلقراء، 
وفاق غيره من الصحابة في هذا، حتى صار التابعون من المدارس األخرى يفيدون من 

قراءته أكثر من إفادتهم من قراءة أصحابهم، ال سيما ما كان منها في التفسير.

3 ـ اشتغاله بالفقه واإلفتاء: 

وكان اشتغاله رحمه اهلل بالفقه واإلفتاء أكثر من تعرضه للقرآن وتأويله، وقد تميز 
ه من  في هذا من بين أصحاب النبي صلى اهلل عليه وســلم، حتــى إن بعض التابعين عدَّ
أفقه الصحابة، وفي ذلك يقول عامر الشــعبي: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى اهلل 

عليه وسلم أفقه من صاحبنا عبد اهلل، يعني: ابن مسعود)1(.

ونجد شــاهد هذا االتجاه الفقهي، والميل إلى اإلفتاء في األثر الذي خلفه فيمن 
بعــده، فكان عامة أصحابه، ومن جاء بعدهم أكثر شــغلهم في اإلفتــاء، وبيان األحكام 
الشــرعية، وعندما نراجع الحديث عن أصحابــه نجد أن األئمة يقدمون الحديث عنهم 
بقولهم: الذين يفتون ويقرئون، وأحسب أن سبب ذلك، وعلته أن الكوفة كانت تحتاج 
إلى بيان الحالل والحرام، وإيضاح كثير من المســائل العلمية العملية أكثر من حاجتها 

للتفسير.

4 ـ تقدم وفاته رضي اهلل عنه: 

فقد توفي ـ رضي اهلل عنه وأرضاه ـ سنة  ثالث وثالثين على الصحيح)2(.

.)77/25( ،)30/22( =
»طبقات ابن سعد« )10/6(.   )1(

»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 97(، و»السير« )499/1(.   )2(
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ر بعده ابن عباس ستًا وثالثين سنة، فما ظنك  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: وُعمِّ
بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟!)1(.

* أصحاب عبد اهلل: 

بعد أن تفرق أصحاب رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم في األمصار صار لكل 
واحد منهم مدرسة، وأصحاب، وقد تهيأ لبعض الصحابة تالميذ أخذوا علمه وحفظوه، 
ونشــروه في حياته، وبعد مماته، وابن مســعود هو أحد الصحب الكرام الذين تيسرت 
لهم تلك الصفوة من التابعين الذين اتبعوه بإحسان، فكانوا كما وصفهم أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب بقوله: أصحاب عبد اهلل ُسرج هذه القرية)2(.

ويقول العجلي: ليس أحد من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وســلم أنبل صاحبًا 
من ابن مسعود)3(.

وكان سعيد بن جبير يقول: كان أصحاب عبد اهلل شيوخ هذه األمة)4(.

والكوفة واحدة من المدارس الثالث التي قام أصحابها بنشر علم شيخهم.

يقــول ابــن المديني: لــم يكن من أصحاب النبــي صلى اهلل عليه وســلم أحد له 
أصحــاب حفظوا عنه، وقامــوا بقوله في الفقــه إال ثالثة: زيد بن ثابــت، وعبد اهلل بن 

مسعود، وابن عباس)5(.

»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 97(.   )1(
»المعرفة« )353/1(.   )2(

»تاريخ الثقات« )ص: 279(، قلت: وليس قول العجلي هذا ببعيد، فإني لم أجد أحدًا يساويهم    )3(
في عبادتهم وورعهم مع كثرة علمهم وفقههم رحمة اهلل عليهم.

»المعرفة« )558/2(.   )4(
»العلل« )ص: 43(، و»المعرفة« )714/1(.   )5(
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ويبين الشعبي رحمه اهلل الفقهاء من أصحاب عبد اهلل فيذكر أربعة هم: علقمة بن 
لـمـاني، وشريح، ومسروق)1(. قيس، وَعبِيدة السَّ

وُيفصُل حالهم الشعبي بقوله: كان علقمة أبطن القوم بابن مسعود، وكان مسروق 
قد خلط منه ومن غيره، وكان الربيع بن ُخَثيم أشــد القــوم اجتهادًا، وكان َعبِيدة ُيوازي 

شريحًا في العلم والقضاء)2(.

ويوســع إبراهيم النخعي نطاق التعريف بأصحاب عبــد اهلل، فيعد من كان يقرأ، 
ويفتي من أصحاب عبد اهلل، فيقول: كان أصحاب عبد اهلل الذين يقرئون الناس القرآن، 
وُيعلمونهم السنة، ويصدُر الناس عن رأيهم ستة: علقمة، واألسود، ومسروق، وَعبِيدة، 

وأبو ميسرة بن شرحبيل، والحارث بن قيس)3(.

وأيد هذا القول ابن المديني، وذكر قوالً البن سيرين: أنه زاد الحارث األعور)4(، 
وتعقبــه بقولــه: الحارث األعــور كان في غير طريــق أصحاب عبــد اهلل، كانت روايته 
ومذهبه إلى علي بن أبي طالب، وما أعلمه روى عن عبد اهلل إال حديثين، مختلف عنه 

في أحدهما)5(.

وبعد أن عدَّ ابن المديني أصحاب عبد اهلل الستة قال: بعد هؤالء الستة كان أعلم 
أهل الكوفة بأصحاب عبد اهلل وطريقتهم ومذهبهم إبراهيم، والشــعبي؛ إال أن الشعبي 

»السير« )56/4(.   )1(
المرجع السابق )55/4(.   )2(

»الحليــة« )170/4(، و»تاريــخ أبي زرعــة« )651/1(، و»المعرفــة« )553/2(، و»الزهد«    )3(
لوكيع )521/2(، و»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص: 226(.

»السير« )56/4(، و»المعرفة« )557/2(.   )4(
»العلل« )ص: 43(، و»المعرفة« )714/1(.   )5(
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كان يذهب مذهب مســروق، يأخــذ عن علي، وأهل المدينــة، وغيرهم، وكان إبراهيم 
يذهب مذهب أصحابه)1(.

ويقول عنهم البيهقي: هم أعلم الناس بمذهب عبد اهلل، وإن لم يرياه)2(.

وإنما عرضت لبيان أشهر أصحاب عبد اهلل في هذا المقام؛ ألني لم أعرج عليهم 
في فصل أشــهر رجال مدارس التفسير، وأغفلت ذكرهم هناك لندرة المروي عنهم في 
مضمــار التفســير، وضآلة الوارد عنهم في علــم التأويل، فإنك تجــد المروي عن كثير 

منهم في التفسير ال يكاد يجاوز اآلثار العشرة.

ومع هذا فســأقتطف من ترجمة كل واحد من أولئك الستة ما تدعو إليه الحاجة، 
مضيفًا نبذة من ترجمة مرة الهمذاني، لعنايته بتفســير ابن مســعود ـ رضي اهلل عنه ـ مع 

بيان شيء من الفوارق بينهم.

ثــم أختم هذا المبحث بما يجود به الرحمن مــن بيان أوجه االتفاق واالختالف 
بين أعلم أهل الكوفة بعد أولئكم الستة، أعني: الشعبي والنخعي)3(.

1 ـ علقمة بن قيس: 

هو أبو شبل: علقمة بن قيس بن عبد اهلل بن مالك النخعي الكوفي)4(.

»العلل« )ص: 52(.   )1(
»سنن البيهقي« )255/6(.   )2(

بعد مراجعتي لـ»تفســير ابن كثير« وجدت أن أصحاب ابن مســعود الســتة: مع ما روي عن مرة    )3(
الهمذانــي، وزر بــن حبيش. هؤالء الثمانيــة مجتمعون، مجموع ما روى عنهم في »تفســير ابن 

كثير« )65( أثرًا فقط، منها )29( أثرًا عن مسروق، والبقية يشترك فيها هؤالء السبعة.
»طبقــات خليفــة« )ص: 147(، و»المعــارف« )ص: 190(، و»التاريــخ الكبيــر« )41/7(،    )4(

و»طبقات ابن سعد« )86/6(.
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كان رحمــه اهلل مــن أكبر أصحاب ابن مســعود وأنبلهــم)1(، وهو فقيــه الكوفة، 
وعالمها، وُمقرئها)2(، وهو عم األسود بن يزيد، وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي)3(.

هاجر في طلب العلم والجهاد، ونزل الكوفة)4( والزم ابن مســعود)5( حتى صار 
من أعلم أصحابه به، وقد انتهى إلى علم ابن مســعود، ولم يجاوزه)6(، وعدَّ من أخص 

أصحاب عبد اهلل وأبطنهم به)7(.

وكان يقال: إذا رأيت علقمة فال يضرك أال ترى ابن مســعود)8(، وكان ُيشــبه بابن 
ه، وَسْمته)9(. مسعود في هديه، وَدلِّ

قرأ القرآن على ابن مسعود)10(، وكان ابن مسعود ـ رضي اهلل عنه ـ يقول: ما أقرأ 
شيئًا، وما أعلم شيئًا إال وعلقمة يقرؤه، ويعلمه)11(.

وكان من أقرئهم في الكوفة)12(.

»اللباب« )304/3(، و»التذكرة« )48/1(.   )1(
»السير« )53/4(.   )2(

»العلل« ألحمد )300/2( 2334، و»تاريخ بغداد« )296/12(.   )3(
»السير« )54/4(.   )4(

»المعرفة« )553/2(، و»الكاشف« )277/2(.   )5(
»المعرفة« )557/2(، و»السير« )308/4(.   )6(

»تاريخ أبي زرعة« )655/1(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 13(.   )7(
»التهذيب« )177/7(.   )8(

»العبر« )49/1(، و»المستدرك« )320/3(، و»المعرفة« )553/2(، و»اللباب« )304/3(،    )9(
و»تاريخ أبي زرعة« )650/1(.

)10( »معرفة القراء الكبار« )45/1(، و»السير« )54/4(.
)11( »التذكرة« )48/1(، و»معرفة القراء الكبار« )45/1(، و»تهذيب الكمال« )305/20(.

)12( »السير« )59/4(، و»مختصر تاريخ دمشق« )169/17(.
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وكان رحمه اهلل ممن غلَّب جانب الورع واإلقالل في العلم بعامة، وفي التفسير 
بخاصة، فلم يأت عنه فيه إال القليل)1(.

وكان علــى جانــب كبير مــن العبادة والنســك، يقــول عنه مــرة: كان علقمة من 
الربانيين)2(.

وقد كان الربيع بن خثيم، وهو من أشد الكوفيين اجتهادًا في العبادة يأتي علقمة 
فيقول: ما أزوُر أحدًا ما أزورك)3(.

توفي رحمه اهلل سنة ثنتين وستين)4(.

2 ـ مسروق: 

هو مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية)5(، أبو عائشة الوادعي الهمداني)6(.

يقول الخطيب البغدادي: يقال: إنه ُسِرق وهو صغير، ثم وجد فسمي مسروقًا)7(.

عداده في كبار التابعين، وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى اهلل 
عليه وسلم)8(.

رجعــت إلى »تفســير ابن كثير« فلم أجد له إال ســبع )7( روايات، وعنــد القرطبي )66( قواًل،    )1(
ُجلها في تفسير آيات األحكام.

»تاريخ أبي زرعة« )650/1(، و»العلل« ألحمد )446/1( 1003، و»المعرفة« )556/2(.   )2(
»السير« )59/4(.   )3(

»المعارف« )ص: 190(، و»معرفة القراء الكبار« )45/1(، و»التذكرة« )48/1(.   )4(
»تاريــخ بغــداد« )232/13(، و»التذكــرة« )49/1(، و»اإلصابــة« )492/3(، و»طبقــات    )5(

الحفاظ« )ص: 4(، و»الخالصة« )ص: 374(.
»تاريخ الثقات« )ص: 426(، و»الكنى« ألحمد )109(.   )6(

»تاريخ بغداد« )232/13(، و»مختصر تاريخ دمشق« )244/24(.   )7(
»السير« )64/4(، و»اإلصابة« )492/3(.   )8(
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يقول فيه الشــعبي: كان مســروق أعلم بالفتوى من شــريح، وكان شــريح أعلم 
بالقضاء من مسروق، وكان شريح يستشير مسروقًا، وكان مسروق ال يستشير شريحًا)1(.

وكان الشعبي يقول: ما رأيت أحدًا أطلب للعلم في أفق من اآلفاق من مسروق)2(.

وكان رحمه اهلل قد أخذ عن ابن مسعود، وعن غيره، وفي ذلك يقول ابن المديني: 
مســروق صلى خلف أبي بكر، ولقي عمر وعليًا)3(، وقدم المدينة وســأل عن أصحاب 
النبي صلى اهلل عليه وســلم، فُدلَّ على زيد بن ثابت، يقول: قدمت المدينة فسألت عن 

أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم فإذا زيد من الراسخين)4(.

وقــد مــرَّ معنا بعض قول الشــعبي فــي ذلك وتمامــه: أحدثك عــن القوم كأنك 
شــهدتهم، كان شــريح أعلمهم بالقضاء، وكان َعبِيدة يوازي ُشــريحًا في علم القضاء، 

.)5( وأما علقمة فانتهى إلى علم عبد اهلل لم ُيجاوزه، وأما مسروق فأخذ عن كلٍّ

وقد أخذ التفســير عن عبد اهلل، وفي ذلك يقول: كان عبد اهلل يقرأ علينا السورة، 
ثم يحدثنا فيها، ويفسرها عامة النهار)6(.

وكان رحمــه اهلل من أكثر أصحاب عبد اهلل الســتة نقاًل عنه في التفســير)7(، ومن 

»المعرفة« )588/2(، و»اإلصابة« )492/3(.   )1(
»العلــم« ألبي خيثمة )ص: 117(، و»العلــل« ألحمد )451/2( 3003، و»تاريخ أبي زرعة«    )2(

.)652/1(
»العلل« )ص: 76(.   )3(

»المعرفة« )484/1(، و»تاريخ أبي زرعة« )654/1(.   )4(
»العلــل« البن المديني )ص: 52(، و»تاريخ أبي زرعــة« )655/1(، و»المعرفة« )557/2(،    )5(

و»مختصر تاريخ دمشق« )245/24(.
»تفسير الطبري« )81/1( 84، و»التذكرة« )49/1(، و»التهذيب« )110/10(.   )6(

نقل )0.10( من تفسير ابن مسعود، في حين جاء المروي من طريق علقمة )0.04( فقط، =   )7( 
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أكثرهم تعرضًا للتفسير، على أن المروي عنه قليل إذا ما قورن بغيره من التابعين)1(.

وقــد غلب عليه جانــب الورع في هذا العلم، فكان ُيحــذر أصحابه من التعرض 
للتفسير، ويقول: اتقوا التفسير، فإنما هو الرواية عن اهلل)2(.

توفي رحمه اهلل سنة ثالث وستين)3(.

ـ بين مسروق وعلقمة: 

كان هــذان اإلمامان من أكبر أصحاب عبد اهلل المالزمين له، ومن المقدمين في 
العلــم، والفضل، ولعلي بعد هــذا اإليجاز في ترجمتهما أبيــن بعض أوجه االختالف 

بينهما، فمن ذلك: 

1ـ  كان علقمــة أعلــم بالحالل والحرام، وال عجب فــي ذلك، فإنه كان من بيت 
علم وفقه، وكان ُيسأل والصحابة متوافرون بالكوفة، وعدَّ فقيه الكوفة وعالمها)4(.

2 ـ كان علقمة أكثر اهتمامًا بالقراءة، واإلقراء، فقد جود القرآن على ابن مسعود)5(.

وكان ابن مســعود ـ رضي اهلل عنه ـ ُيرســل إليه ويقول له: رتل فداك أبي وأمي، 

= وإن كان قد ســبقه مرة حيــث روى )0.25(، لكني ذكرت أنه المقــدم بين أصحاب عبد اهلل 
الستة.

هو من أكثر المقلين من أصحاب عبد اهلل الســتة أثرًا وتعرضًا للتفسير، فقد جاء عنه في »تفسير    )1(
ابن كثير« )29( قوالً، وعند القرطبي )103( أقوال، ُفيعد على قلة ما روي عنه من مكثريهم.

»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص: 229(.   )2(
»المعــارف« )ص: 191(، و»الوفيات« البن قنفذ )ص: 96(، و»النجوم الزاهرة« )161/1(،    )3(

و»دول اإلسالم« )47/1(، و»الشذرات« )71/1(.
»المحــدث الفاصــل« )ص: 238(، و»العلم« ألبي خيثمــة )ص: 114(، و»العبر« )49/1(،    )4(

و»معرفة القراء الكبار« )45/1(.
»السير« )54/4(، و»مختصر تاريخ دمشق« )168/17(.   )5(
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فإنه زين القرآن)1(.

وكان مشتغاًل بالقرآن كثيرًا، فكان يختم القرآن في خمس ليال)2(.

3 ـ وكان مع هذا أطوَل مالزمة البن مســعود وأكثر مشــابهة، وأقرب مسلكًا من 
مســروق، فلم يجاوز علم ابن مسعود، وكان أشــبه الناس بهديه، وأعلمهم به، حتى إن 
ابن مســعود كان يحيل عليه، ويشــهد له بقوله: ما أعلم شــيئًا إال علقمة يعلمه ويقرؤه، 

وقلَّ أن يخالفه في شيء)3(.

ولـمـا سافر علقمة إلى مكة أرسل ابن عباس رضي اهلل عنهما لعلقمة، وأصحاب 
عبــد اهلل، فكان ابن عباس ُيســأل وهم بحضرته يقول علقمة: ُيســأل فُيخطئ ويصيب، 

فيفحش في أنفسنا أن نرد عليه ونحن على طعامه)4(.

4 ـ ومــع هــذا التقدم في العلم، وطــول المالزمة، فإن حالة مــن الورع والزهد، 
والخوف من الشــهرة منعته من نشــر هذا العلم، وقللت من نتاجه، قيل له: أال تغشــى 
المســجد فتجلــس وتفتي النــاس؟ قال: تريدون أن يطــأ الناس عقبــي، ويقولون: هذا 

علقمة!)5(.

»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص: 89(، و»المصنف« البن أبي شــيبة )534/10(، و»الســنن    )1(
الكبرى« للبيهقي )54/2(، و»شعب اإليمان« للبيهقي )124/5( 1973.

»المصنــف« البن أبي شــيبة )501/2(، و»ســنن ســعيد بن منصــور«، كتاب فضائــل القرآن    )2(
)455/2(، و»فضائل القرآن« للفريابي )ص: 223(، و»تاريخ أبي زرعة« )651/1(.

سبق بيان ذلك )1/ 510(.   )3(
»تاريخ أبي زرعة« )654/1(.   )4(

»الزهد« البــن المبارك )ص: 488(، و»المعرفة« )555/2(، و»ســنن الدارمي« )132/1(،    )5(
و»تهذيب الكمال« )306/20(.
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وكان الشعبي يقول في وصف حال ذاك البيت الذي نشأ فيه علقمة: إن كان أهُل 
بيت خلقوا للجنة، فهم أهل هذا البيت علقمة واألسود)1(.

وكان مــن ورعه رحمــه اهلل كراهيته للكتابة، قال له مســروق: اكتب لي النظائر، 
قال: أما علمت أن الكتاب يكره؟!)2(.

يقول مسلم بن صبيح أبو الضحى: أتيت علقمة فسألته عن قول اهلل تعالى: ﴿ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی﴾ ]الـمـائدة: 103[، فقال: وما تصنع بهذا؟ إنما 

هذا شيء من فعل الجاهلية!

قال: فأتيت مسروقًا فسألته، فقال: البحيرة: كانت الناقة إذا ولدت بطنًا خمسًا أو 
وا أذنها، وقالوا: هذه بحيرة. سبعًا شقُّ

قال: ﴿ىئ ىئ﴾ قال: كان الرجل يأخذ بعض ماله فيقول: هذه سائبة.

قال: ﴿ىئ ی﴾، قال: كانوا إذا ولدت الناقة الذكر أكله الذكور دون اإلناث، 
وإذا ولــدت ذكرًا وأنثــى في بطن قالوا: وصلت أخاها، فــال يأكلونهما، قال: فإذا مات 

الذكر أكله الذكور دون اإلناث.

قــال: )وال حام(، قال: كان البعيــر إذا َولد وولد ولده، قالوا: قد قضى هذا الذي 
.)3( عليه، فلم ينتفعوا بظهره، قالوا: هذا حميٌّ

5 ـ وفي مقابل ما ســبق، فإننا نجد مســروقًا أقل التزامًا لقول عبد اهلل من علقمة؛ 

»السير« )60/4(، و»مختصر تاريخ دمشق« )170/17(.   )1(
»العلل« ألحمد )216/1( 242.   )2(

»تفسير الطبري« )126/11( 12829.   )3(
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التصاله بمدرسة المدينة، والشام، وغيرهما من األقطار، فعلقمة لم يجاوز علم شيخه، 
ومسروق أخذ عن كل من رحل إليه.

ومع هذا فكان ُمحبًا ألقوال إمام المدرســة الكوفية ـ رضي اهلل عنه ـ مقدمًا لها، 
وفــي هذا يقول: شــاممت أصحــاب محمد صلى اهلل عليه وســلم، فوجــدت علمهم 
انتهى إلى ســتة: إلى عمر، وعلي، وعبد اهلل بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، 

وزيد بن ثابت، ثم شاممت الستة، فوجدت علمهم انتهى إلى علي، وعبد اهلل)1(.

ويقــول أيضًا: لقد جالســت أصحاب محمــد صلى اهلل عليه وســلم فوجدتهم 
كاإلخــاذ، واإلخاذ يــروي الرجل، واإلخاذ يــروي الرجلين، واإلخاذ يروي العشــرة، 
واإلخاذ يروي المئة، واإلخاذ لو نزل به أهل األرض ألصدرهم، فوجدت عبد اهلل من 

ذلك اإلخاذ)2(.

وكان يقول: وقد سألت عمر، وعثمان، وعليًا، فلـمـا لقيت عبد اهلل كفاني)3(.

6 ـ وكان مــن المفارقات بينهما: أن مســروقًا كان أحرص علــى إبالغ ما علمه، 
وأكثر اهتمامًا بنشــر ما ســمعه من علقمة، وال شــك أن لتنقله في البالد، وكثرة أسفاره 
األثــر فــي ظهور هذا الحرص عنده، وكان يقول: ألن أفتــي يومًا بعدل وحق أحب إلي 

من أن أغزو في سبيل اهلل سنة)4(.

ولذا نجده من أكثر أصحاب عبد اهلل رواية ودراية في التفسير.

»المعجم الكبير« للطبراني )96/9(، و»تاريخ أبي زرعة« )647/1(، و»المعرفة« )444/1(.   )1(
»المعرفة« )542/2(، و»العلم« ألبي خيثمة )ص: 123(.   )2(

»العلل« البن المديني )ص: 43(.   )3(
»تاريخ اإلسالم« )ح 61هـ/239(.   )4(
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7ـ  ومما الحظته أن مســروقًا كان أقرب إلى األثر من علقمة، مما جعل الشــعبي 
صاحــب األثر يقدمه، ويفضلــه على علقمة، بل إن جلَّ المروي عن مســروق جاء من 

رواية الشعبي)1( في حين كان المروي عن علقمة من طريق إبراهيم)2(.

وكان مســروق يكره الرأي والقياس، يقول رحمه اهلل ـ: إني أخاف وأخشــى أن 
أقيس)3(.

لـمـاني:  3 ـ َعبِيدة السَّ

هــو عبيدة بن عمرو السلـمـــاني المــرادي)4(، أحد كبــار التابعيــن، أدرك النبي 
صلى اهلل عليه وسلم ولم يره.

قـال رحمـه اهلل ـ: صلَّيـت قبـل وفـاة النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم بسـنتين، ولـم 
أره)5(.

قال الشعبي: كان َعبِيدة يوازي شريحًا في القضاء)6(.

من أمثلة ذلك اآلثار الواردة في »تفســير الطبــري«: 3206، 4244، 4245، 4447، 4451،    )1(
.4909 ،4585 ،4514

من ذلك اآلثار: 3185، 3187، 3254، 3376، 3422، 4520، 4564.   )2(
»سنن الدارمي« )65/1(.   )3(

»تهذيب األســماء واللغات« )317/1(، و»األنســاب« )276/3(، و»طبقات الفقهاء« )ص:    )4(
.)80

»التاريخ الكبير« )82/6(، و»الجرح« )91/6(، و»تاريخ بغداد« )118/11(، و»االستيعاب«    )5(
.)444/2(

»تاريخ بغداد« )119/11(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 61هـ/482(، و»التهذيب« )84/7(.   )6(
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وقد برع رحمه اهلل في الفقه)1(، وكان كثير الورع والتوقِّي، يقول ابن ســيرين: ما 
رأيت رجاًل كان أشد توقيًا من َعبِيدة)2(.

وكان مــن توقيه أن دعا بكتبه عند موته فمحاها، وقال: أخشــى أن تضعوها على 
غير موضعها)3(.

وكان رحمه اهلل يأتي إلى ابن مســعود كل خميس، فيســأله عن أشياء غاب عنها، 
فكان عامة ما يحفظ عن عبد اهلل مما يسأله عبيدة عنه)4(.  

قال ابن ســيرين: كان أصحاب عبــد اهلل منهم من يقدم َعبِيــدة، ومنهم من يقدم 
علقمة)5(.

وكان رحمه اهلل من المقلين في التفســير، شــأنه في ذلك شأن أصحاب عبد اهلل 
المالزمين له رحمة اهلل عليهم)6(.

توفي رحمه اهلل سنة اثنتين وسبعين)7(.

»النجــوم الزاهــرة« )189/1(، و»الســير« )40/4(، و»التهذيــب« )85/7(، و»الشــذرات«    )1(
.)78/1(

)ح  اإلســالم«  و»تاريــخ   ،)277/3( و»األنســاب«   ،)317/11( األســماء«  »تهذيــب    )2(
61هـ/483(.

»العلــم« ألبــي خيثمــة )ص: 136(، و»ســنن الدارمــي« )121/1(، و»طبقــات ابن ســعد«    )3(
.)94/6(

»سنن الدارمي« )137/1(.   )4(
»طبقات ابن سعد« )94/6(، و»تهذيب األسماء« )317/1(، و»تاريخ بغداد« )119/11(.   )5(

وجــدت بعد مراجعتي لـ»تفســير ابن كثيــر« أن المروي عنه )7( روايات فقــط، وعند القرطبي    )6(
)24( رواية.

»تهذيب األسماء« )317/1(، و»النجوم الزاهرة« )189/1(، و»الشذرات« )78/1(.   )7(
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4 ـ أبو ميسرة بن شرحبيل: 

هــو عمرو بن شــرحبيل الهمداني)1(، أبو ميســرة الكوفي)2(، أحد المشــهورين 
بالزهد والتقوى.

يقول فيه الذهبي: كان من العباد األولياء)3(.

وعن شــقيق بن سلمة قال: ما رأيت همدانيًا قط أحبَّ إليَّ أن أكون في مسالخه 
من عمرو بن شرحبيل)4(.

وعنه قال: ما اشتملت همدانية على مثل أبي ميسرة، قيل: وال مسروق، قال: وال 
مسروق)5(.

وكان محبــًا لعلقمة مؤثرًا له، فيقول ألصحابه: انطلقوا بنا إلى أشــبه الناس هديًا 
وَدالًّ وأمرًا بعبد اهلل بن مسعود، فيدخل بهم على علقمة)6(.

وكان من المقلين في التفسير)7(.

»الثقات« البن حبــان )168/5(، و»الجمع بين رجال الصحيحين« )365/1(، و»التهذيب«    )1(
.)47/8(

»الكنى« للدوالبي )135/2(، و»الجرح« )237/6(، و»اإلصابة« )114/3(.   )2(
»الســير« )135/4(، وقال ابن حجر في »التقريب«: ثقة عابد )ص: 422(، وقال ابن الجزري    )3(

في »الغاية«: صالح عابد )601/1(.
»طبقات ابن سعد« )106/6(، و»تهذيب الكمال« )61/22(، و»السير« )135/4(.   )4(

»التاريخ الكبير« )342/6(، و»طبقات ابن سعد« )106/6(، و»تهذيب الكمال« )61/22(.   )5(
»الحلية« )98/2(، و»المعرفة« )554/2(، و»تاريخ بغداد« )298/12(.   )6(

له في »تفسير ابن كثير« )9( روايات فقط، وفي »تفسير القرطبي« )13( رواية.   )7(
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وممــا جــاء عنه قوله لزوجتــه: ليت أمي لم تلدنــي، فقالت له امرأتــه: لم يا أبا 
ميســرة؟! قال: ألني أوعدت أني وارد، ولم أوعد أني صادر)1(، يتأول قوله ســبحانه: 

﴿ک ک گ گگ﴾ ]مريم: 71[.

توفــي بالكوفة، في والية عبيد اهلل بن زياد)2( ســنة إحدى، أو اثنتين وســتين)3(، 
وأوصى أن يصلي عليه شريح)4(.

) ـ األسود بن يزيد: 

هــو األســود بن يزيد بــن قيــس، أبو عمــرو النخعــي الكوفــي)5(، وكان ابــن 
أخــي علقمة بــن قيس، وخــال إبراهيم النخعي، وأخــا عبد الرحمن بــن يزيد، ووالد 

عبد الرحمن بن األسود، فهؤالء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل)6(.

قــال الذهبي: وهو نظير مســروق في الجاللة، والعلم، والثقة، والســن، يضرب 
بعبادتهما المثل)7(.

»المعرفة« )562/2(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )109/6(، و»غاية النهاية« )601/1(.   )2(

»طبقات خليفة« )ص: 149(.   )3(
»تاريخ أبي زرعة« )653/1(، و»غاية النهاية« )601/1(.   )4(

»التاريــخ الكبير« )449/1(، و»تاريخ ابن معيــن« )39/2(، و»طبقات خليفة« )ص: 148(،    )5(
و»الجرح« )291/2(، و»التذكرة« )51/1(.

»التاريخ الكبير« )449/1(.   )6(
»السير« )50/4(.   )7(
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قال إبراهيم: كان يختم القرآن في رمضان كل ليلتين، وكان يختم القرآن في غير 
رمضان في كل ست ليال)1(.

وعن الشعبي قال: كان األسود بن يزيد صوامًا قوامًا حجاجًا)2(.

.)3( وكان يجتهد في العبادة، ويصوم حتى يخضرَّ ويصفرَّ

وعن الحكم قال: إن األسود كان يصوم الدهر)4(.

قال الذهبي: وهذا صحيح عنه، وكأنه لم يبلغه النهي في ذلك، أو تأول)5(.

وقد نقل العلـمـاء في تاريخ وفاته أقواالً أرجحها أنه توفي سنة خمس وسبعين)6(.

ومــن كان مثل هذا اإلمام في االنصراف إلى العبــادة، واالنقطاع إلى القرآن فإن 
المتوقع أن يكون المروي عنه قلياًل، فإني لم أجد له في كتب التفســير إال النزر القليل 

من اآلثار رحمه اهلل رحمة واسعة)7(.

»الحليــة« )102/2(، و»المصنــف« البن أبي شــيبة )501/2(، و»فضائل القــرآن« للفريابي    )1(
)ص: 223(، و»شعب اإليمان« للبيهقي )149/5( 2000.

»طبقات ابن ســعد« )70/6(، و»الحلية« )103/2(، و»التاريــخ الكبير« )449/1(، و»غاية    )2(
النهاية« )171/1(.

»الحلية« )103/2(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 61هـ/361(، و»السير« )52/4(.   )3(
»طبقات ابن سعد« )70/6(، و»السير« )52/4(.   )4(

»الســير« )52/4(، ورد عنه صلى اهلل عليه وســلم من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه    )5(
قــال: »ال صــام َمن صام األبَد، ال صام َمن صام األبَد، ال صام َمــن صام األبَد«. ينظر: »صحيح 

مسلم«، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به )815/2( 1159.
»طبقــات ابن ســعد« )75/6(، و»التاريخ الكبير« )449/1(، و»مشــاهير علـمـــاء األمصار«    )6(
)ص: 100(، و»الثقات« )31/4(، و»غاية النهاية« )171/1(، و»شذرات الذهب« )82/1(.

ليس له عند ابن كثير في »تفسيره« إال ثالث روايات فقط، وعند القرطبي )17( رواية.   )7(
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6 ـ الحارث الجعفي: 

هو الحارث بن قيس الجعفي، الكوفي)1( العابد الفقيه، وقلـمـا روى)2(.

يقول فيه الذهبي: كان كبير القدر، ذا عبادة وتأله، ُيذكر مع علقمة واألسود)3(.

وعــن خيثمة بن عبد الرحمن: كان الحارث بن قيــس من أصحاب عبد اهلل بن 
مســعود، وكانوا ُمعجبين به، وكان يجلس إليه الرجل والرجالن فيحدثهما، فإذا كثروا 

قام وتركهم)4(.

روى القراءة عن ابن مسعود)5(.

ويقــول فيه ابن حبــان: من خيار الكوفيين، وقدماء مشــايخهم. مــات في والية 
معاوية بن أبي ســفيان)6(، ســنة أربع وخمســين)7(، وصلى عليه أبو موســى األشعري 

رضي اهلل عنه)8(.

وكان رحمــه اهلل من أقل أصحاب ابن مســعود تعرضًا للقول في التفســير رواية 
ودراية، فقد رجعت إلى بعض كتب التفسير فلم أجد له قوالً)9(.

»الجــرح« )86/3(، و»تهذيــب الكمال« )272/5(، و»تاريخ بغــداد« )206/8(، و»الوافي    )1(
بالوفيات« )241/11(، و»التهذيب« )154/2(، و»الخالصة« )ص: 68(.

»السير« )75/4(.   )2(
المرجع السابق )75/4(.   )3(

»المعرفة« )142/3(، و»تهذيب الكمال« )273/5(.   )4(
»غاية النهاية« )201/1(.   )5(

»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 108(.   )6(
»التاريخ الصغير« )92/1(.   )7(

المرجع السابق )92/1(، و»السير« )76/4(.   )8(
رجعت إلى »تفســير ابــن كثير« و»القرطبي«، وأضفــت إليهم »المغني« فــي الفقه، فلم أجد =   )9( 
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ة الهمداني:  7 ـ ُمرَّ

هــو مرة بن شــراحيل الهمداني)1(، المعــروف بمرة الطيب، ومــرة الخير، لقب 
بذلك لعبادته وخيره)2(.

وبلغ من كثرة تعبده أنه سجد هلل حتى أكل التراب جبهته)3(.

وعن عطاء بن الســائب قال: رأيــت مصلى مرة الهمداني، مثــل مبرك البعير)4(، 
ونقل عنه أن ُمرَة كان يصلي في اليوم والليلة ست مئة ركعة)5(.

قــال الذهبــي معلقًا على هذه اآلثــار: ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشــر العلم، 
ولهذا لم تكثر روايته)6(.

قلــت: وهو كما قال، فإن المروي عنه في التفســير قليل)7(، وإنما برز رحمه اهلل 
بين أصحابه في نقل ورواية تفسير شيخه ابن مسعود رضي اهلل عنه، فكان أكثر أصحاب 

= له أي قول.
»رجــال صحيــح البخــاري« )766/2(، و»الجمــع بيــن رجــال الصحيحيــن« )517/2(،    )1(

و»التذكرة« )67/1(.
»الموضح ألوهام الجمع والتفريق« )414/2(، و»تهذيب الكمال« )380/27(، و»الســير«    )2(

)74/4(، و»التهذيب« )88/10(.
»صفــة الصفوة« )34/3(، و»تهذيب الكمال« )381/27(، و»طبقات المفســرين« للداودي    )3(

.)318/2(
»تاريخ أبي زرعة« )549/1(، و»الحلية« )162/4(، و»الثقات« البن حبان )146/5(.   )4(

»الحلية« )162/4(، و»صفة الصفوة« )34/3(، و»المنتظم« )276/5(.   )5(
»السير« )74/4(.   )6(

له في »تفسير ابن كثير« خمس روايات فقط، وفي »تفسير القرطبي« )17( رواية.   )7(
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عبد اهلل نقاًل لتفسيره، ونشرًا لعلمه، فإن أغلب المروي عن ابن مسعود في التفسير جاء 
من روايته ولم يتجاوز عمله هذا النقل)1(.

توفي سنة ست أو سبع وسبعين رحمه اهلل)2(.

، وورع ُمتٍق،  وخاصــة القول أنَّ أصحاب عبد اهلل المالزمين له كانــوا بين ُمقلٍّ
أو عابد منشــغل بالعبــادة، وقد تقدم من بيــن هؤالء علقمة ومســروق، فكانا من أعلم 
أصحابــه، ومــع كل هذا فإنه لم يرو عنهم في العلم والتفســير إال النزر القليل، بل إنهم 

من أقل أصحاب المدارس رواية ودراية.

وأحســب أن ممــا يضــاف إلى ما ســبق أنهم عاشــوا في وقت مبكــر والصحابة 
متوافــرون، ولــم يحتج الناس لعلمهــم، فكثير منهم عاش ما بين الســتين والســبعين، 
وقليــل منهــم من جاوز الثمانين، أما غيرهم فإن الكثير منهم بلغ التســعين، وعاش إلى 

نهاية القرن األول الهجري.

هذا بدوره ممــا جعلني أختار اإلمامين الجليلين في الكوفة الشــعبي والنخعي؛ 
ألنــي وجدت لهم مادة تفســيرية يمكن من خاللها اســتخالص شــيء مــن مناهجهم 

سائاًل اهلل عز وجل السداد والرشاد.

وسبق أن تحدثت في فصل أشهر رجال المدارس باستفاضة عن هذين اإلمامين، 

المروي عن طريق مرة من تفسير ابن مسعود قارب )0.25( من مجموع تفسيره؛ أي: )214(    )1(
روايــة، في حين لم يرو الذي يليه من أصحاب عبد اهلل، وهو مســروق إال )0.10( من تفســير 

عبد اهلل، وبعدهما علقمة حيث روى )0.04( من مجموع تفسيره.
»طبقــات خليفــة« )ص: 149(، و»مشــاهير علـمـــاء األمصــار« )ص: 102(، و»التهذيــب«    )2(

.)89/10(
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ولعلي أختم هذا المبحث المتعلق بأصحاب عبد اهلل ببيان أهم أوجه الشــبه واالتفاق، 
وأوجه االختالف واالفتراق.

ـ مقارنة بين الشعبي، والنخعي: 

كان عامر الشعبي، وإبراهيم النخعي من أعلم الناس بمذهب عبد اهلل وأصحابه، 
وإن لــم يرياه)1(، وكان لهما األثر الكبير في نشــر تراث مدرســة الكوفــة، وقد تعاصرا 
وأخــذ كل واحــد منهما بحظ من علم ابن مســعودـ رضي اهلل عنــه ـ وأصحابه، ولكن 
مما ينبغي تسجيله هنا ما لمسته من مفارقات وتباين بينهما في المناهج وأثر ذلك على 

تفسيرهما لكتاب اهلل العزيز.

فمن أهم ذلك: 

1 ـ أن الشعبي كان أقرب لألثر من النخعي: فقد أدرك الجم الغفير من الصحابة، 
وســمع مــن ثمانية وأربعيــن منهم، وصار مــن أعلم أهــل الكوفة والبصــرة والحجاز 

بالحديث)2(.

يقــول ابــن عوف: إن كنا نتذاكر الشــيء ما نرى أن فيه أثرًا، فيحدثنا الشــعبي فيه 
بحديث)3(.

ويقول حماد بن زيد: ما كان بالكوفة رجل أوحش ردًا لآلثار من إبراهيم، وذلك 
لقلة ما ســمع من حديــث النبي صلى اهلل عليه وســلم، وال كان بالكوفة رجل أحســن 

»السنن الكبرى« للبيهقي )255/6(.   )1(
»تاريخ دمشق« )696/8(.   )2(
»أخبار القضاة« )422/2(.   )3(



527الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

اتباعًا، وال أحســن اقتداًء من الشعبي، وذلك لكثرة ما ســمع)1(، ولقد كان يعد الشعبي 

صاحب آثار، والنخعي صاحب قياس)2(.

وكانــت طريقــة فقهاء الــرأي ُمبَغضة له ولــم يرتضهــا)3(، وكان األئمة يصنفون 

الشعبي مع علـمـاء األثر، وفي ذلك يقول ابن المديني: كان الشعبي، وعروة بن الزبير، 

وعبيد اهلل بن عبد اهلل، والزهري أمرهم واحدًا)4(.

وكان الشعبي يوصي أصحابه بإتيان المحدثين من أئمة األمصار، فعن شعيب بن 

الحبحاب، قال: قال لنا الشعبي: عليكم بذاك األصم؛ يعني محمد بن سيرين)5(.

وكان ينهاهم عن مجالسة أصحاب إبراهيم النخعي)6(.

وكان رحمه اهلل من أوائل من اهتم بعلم الجرح والتعديل، فعدل وجرح)7(.

وكانت مراسيله أقوى من مراسيل إبراهيم)8(.

وكان لهذا الفرق أثره في عناية الشــعبي بالعلوم النقلية، الخادمة لعلم التفســير، 

»تاريخ دمشق« )697/8(، و»الفتح« )39/4، 410(.   )1(
»الحلية« )320/4(، و»التذكرة« )82/1(.   )2(

»أبو حنيفة حياته وعصره« ألبي زهرة )ص: 68(.   )3(
»المعرفة« )17/3(.   )4(

»طبقات ابن سعد« )195/7(، و»العلل« ألحمد )469/2( 3077، و»المعرفة« )56/2(.   )5(
»العلل« ألحمد )34/3( 4050، )555/2( 3628، و»البداية« )109/8(.   )6(

»المعرفة« )581/2(، و»قول من يعتمد في الجرح« )ص: 159(.   )7(
»قواعد في علوم الحديث« )ص: 148(، و»التهذيب« )67/5(.   )8(
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كعلم أسباب النزول)1(، وتفسير القرآن بالسنة)2(، وبقول الصاحب)3(، فإن الشعبي كان 
أسبق في هذا كله، وأعلم من إبراهيم.

2 ـ إذا كان الشــعبي قد فاق النخعي في معرفة اآلثار والســنن، فإن إبراهيم قد سبق 
وتقدم على عامر الشــعبي في المعرفة واالهتمام بآراء وأقوال شــيخ المدرسة ابن مسعود 
رضي اهلل عنه، فقد ترسم خطاه في كثير من اآلراء، وحذا حذوه في العديد من التأويالت.

فعــن علي بــن المديني قــال: كان إبراهيــم عندي مــن أعلم النــاس بأصحاب 
عبد اهلل، وأبطنهم به)4(.

ويقول أيضًا: وكان أصحاب عبد اهلل الذين يقرؤون بقراءته، ويفتون الناس بُسننه 
علقمة، واألســود، ومســروق، وكان أعلم أهل الكوفة بأصحاب عبد اهلل، وطريقتهم، 
ومذهبهم: إبراهيم، والشــعبي، إال أن الشــعبي كان يذهب مذهب مســروق؛ يأخذ عن 
علي، وأهــل المدينة، وغيرهــم، وكان إبراهيم يذهب مذهب أصحابــه)5(، وليس هذا 
بمســتغرب على إبراهيم، فإن علقمة عم أم إبراهيم، واألســود خــال إبراهيم، وعلقمة 

عم األسود)6(.

بلغت نسبة أسباب النزول في تفسير الشعبي )0.13( من مجموع تفسيره، في حين كانت عن    )1(
إبراهيم أقل من )0.03(.

بلغت نسبة المروي عن الشعبي في تفسير القرآن بالسنة )0.24( من مجموع تفسيره، في حين    )2(
كانت عند إبراهيم أقل من )0.01( من مجموع تفسيره.

بلغت نسبة المروي عن الشعبي في تفسير القرآن بقول الصحابي )0.05( من مجموع تفسيره،    )3(
في حين كانت عن إبراهيم )0.02( فقط من مجموع تفسيره.

»العلل« )ص: 46(.   )4(
المرجع السابق )ص: 52(.   )5(

»الكنى« ألحمد )103(.   )6(
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وكان ُيقال: ما رأينا رجاًل قط أشبه هديًا بعلقمة من النخعي، وال رأينا رجاًل أشبه 
هديًا بابن مسعود من علقمة)1(.

وقــد كان لتلــك الصلة بين إبراهيم وعلقمة، وبين علقمة وابن مســعود األثر في 
اهتمام إبراهيم بآثار ابن مسعود أكثر من اهتمام الشعبي، ونجد شاهد هذا عند مراجعة 
تفسير ابن مسعود، فقد كان نقل إبراهيم وروايته لتفسير ابن مسعود أكثر من نقل الشعبي 

وروايته)2(.

وكان إبراهيم ال يعدل بقول عمر وابن مســعود إذا اجتمعا، فإن اختلفا كان قول 
عبد اهلل أعجب إليه.

ولعل من أوجه االختــالف بينهما التي يمكن بيانها هنا: أن صلة إبراهيم بعلقمة 
كانــت أكثر من صلته بمســروق، وأما الشــعبي فكانت صلته بمســروق أكثر، وهذا من 
العوامــل التــي جعلــت إبراهيم أكثر تقليــدًا البن مســعود؛ ألن علقمــة كان أكثر عناية 

واهتمامًا بآثار ابن مسعود من مسروق، والنخعي لم يسمع من مسروق شيئًا)3(.

وكما ســبق أن أشــرنا فإن مســروقًا كان ممن أخذ عن ابن مسعود، وعلي، وأهل 
المدينة، في حين اقتصر علقمة، وبعده إبراهيم على علم ابن مســعود وأصحابه، فتبين 

من ذلك تعدد مصادر الشعبي بخالف حال إبراهيم النخعي.

»العلل« ألحمد )194/2( 1983.   )1(
بعد مراجعتي لتفســير ابن مســعود عند الطبري وجدت أن المروي مــن طريق إبراهيم عن ابن    )2(
مســعود بلغ )0.09( من مجموع تفســيره، في حين بلغ المروي عن طريق الشــعبي )0.02( 
فقــط من مجموع تفســيره، في حين نجد اهتمام الشــعبي بتفســير عمر واضحــًا حيث روى من 
طريق الشــعبي أكثر من )20( رواية، في حين كان المروي من تفســير عمر عن النخعي روايتين 

فقط.
»جامع التحصيل« )142(، و»الميزان« )75/1(.   )3(
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يقول الشــعبي في وصف أصحــاب عبد اهلل: كان علقمة أعلمهــم، وكان َعبِيدة 
يوازي شريحًا في الفتوى والقضاء، وكان مسروق أطلبهم للعلم)1(.

3 ـ إذا كانا قد اهتما ببيان آيات األحكام، واعتنيا كالهما بما ورد فيها من مسائل 
فقهية، فإن اهتمام إبراهيم بذلك كان أكثر، وكان في مجال االستنباط أفقه من الشعبي، 
وقد شــهد له بذلك الشــعبي نفسه، فلـمـــا بلغه موت إبراهيم قال: إنه نشأ في أهل بيت 
فقه، فأخذ فقههم، ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته، فَمن كان مثَله؟!)2(.

يقــول اإلمام الذهبي: فأفقه أهــل الكوفة علي، وابن مســعود، وأفقه أصحابهما 
علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد)3(.

ونجد شاهد هذا في كتب التفسير)4(، والفقه)5(، فقد كانت عناية إبراهيم أكثر من 
الشعبي في استنباط األحكام الفقهية.

وكان الكوفيون يتذاكرون العلم، ومسائل الفقه، فإذا جاءت الفتوى ليس عندهم 
فيها دليل أحالوها إلبراهيم.

يقول إســماعيل بن أبي خالد: كان الشعبي وأبو الضحى، وإبراهيم، وأصحابنا، 

»تاريخ أبي زرعة« )651/1(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 14(.   )1(
»العلم« ألبي خيثمة )ص: 116(، و»الحلية« )221/4(، و»تاريخ ابن معين« )413/2(.   )2(

»السير« )236/5(.   )3(
رأينا فيما سبق أن ما نسبته )0.38( من مجموع تفسير إبراهيم كان حول آيات األحكام وما يرد    )4(

من مسائل فقهية، في حين بلغ نسبة هذا عند الشعبي )0.23( من مجموع تفسيره.
رجعــت إلــى »المغني« البن قدامة، فكان المروي عن إبراهيــم )696( قواًل، في حين بلغ عن    )5(

عامر الشعبي )501( قول.
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يجتمعــون في المســجد فيتذاكرون الحديث، فإذا جاءتهم فتيا ليس عندهم فيها شــيء 
رموا بأبصارهم إلى إبراهيم النخعي)1(.

وأحسب أن مما منع الشعبي في كثير من األحيان من التحدث واإلفتاء باإلضافة 
لـمـا سبق الورَع.

فعن ابن عون قال: ذكر الشــعبي وإبراهيم فقال: كان إبراهيم يسكت فإذا جاءت 
الفتيا انبرى لها، وكان الشــعبي يتحدث، ويذكر الشــعر، وغير ذلــك، فإذا جاءت الفتيا 

أمسك)2(.

وعن ابن عون قال: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم يقول ويقول 
ويقول)3(.

4 ـ ومن أوجه االختالف بينهما أن الشــعبي كان أطول باعًا في علوم العربية من 
النخعي، بل هو من أكثر الكوفيين استخدامًا للغريب والشعر)4(، فكان من أفصحهم في 

ذلك، ولذلك قيل: أربعة لم يلحنوا في جد وال هزل، وذكر منهم الشعبي)5(.

وأمــا إبراهيــم فــكان كثير اللحــن، وفي ذلك يقــول عاصم بن أبــي بهدلة: كان 
إبراهيم رجل صدق، ولو سمعته يقرأ قلت: ما يحسن هذا شيئًا)6(.

»الحلية« )221/4(، و»الجرح« )144/2(، و»تاريخ ابن معين« )17/2(.   )1(
»تاريخ دمشق« )697/8(.   )2(

»سنن الدارمي« )52/1(، و»تاريخ دمشق« )697/8(، و»التذكرة« )85/1(.   )3(
سبق اإلشارة إلى ذلك وتفصيله في أهم خصائص تفسير الشعبي في ترجمته )1/ 351(.   )4(

»تاريخ الخلفاء« )ص: 206(.   )5(
»العلل« ألحمد )348/1( 649، )250/2( 2148.   )6(
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انًا)1(. وعن خالد بن سلمة المخزومي قال: لقد رأيت إبراهيم، فرأيت رجاًل لحَّ

ونجد شاهد تقدم الشعبي في كثرة النقل عنه في كتب غريب الحديث واللغة.

ومع هذا كله فقد عني تالميذ إبراهيم على قلتهم بنشر تراثه أكثر من أصحاب الشعبي.

5 ـ ومن أوجه االختالف الواضحة بينهما: كثرة تالميذ الشعبي ووفرة اآلخذين عنه.

فكان يحضر مجالســه خلق كثيــر، وفي ذلك يقول ابن ســيرين: قدمت الكوفة، 
وللشعبي حلقة عظيمة، وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يومئذ كثير)2(.

بيد أنه لم يكن يجالس النخعي إال النزر القليل)3(، ومنشــأ ذلك أنه كان مهيبًا)4(، 
قليل الُمزاح)5(.

يقول ابن عون: كان الشعبي منبسطًا، وإبراهيم منقبضًا، فإذا وقعت الفتيا انقبض 
الشعبي، وانبسط إبراهيم)6(.

وعن عاصم قال: تبعت الشــعبي، فمررنا بإبراهيم، فقام له إبراهيم عن مجلسه، 
فقــال له الشــعبي: أما إني أفقــه منك حّيًا، وأنت أفقــه مني ميتــًا، وذاك أن لك أصحابًا 

يلزمونك، فُيحيون علمك)7(.

»العلل« ألحمد )348/1( 648.   )1(
»تهذيب تاريخ دمشق« )139/7(.   )2(

»العلل« ألحمد )39/3( 4070.   )3(
المرجع السابق )124/3( 4522، 4525.   )4(

»تاريخ أبي زرعة« )666/1(.   )5(
المرجع السابق )665/1(، و»السير« )303/4(.   )6(

»السير« )526/4(، و»طبقات ابن سعد« )284/6(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 96هـ/282(.   )7(
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وكانا إذا اجتمع الشعبي وإبراهيم سكت إبراهيم)1(.

وخاصة القول أنَّ اهتمام الشعبي، وعنايته بالتفسير كانت أكثر من عناية صاحبه، 
ويدلــك على هذا مــا ذكرناه آنفًا من مفارقات، ومقارنات بيــن نصيب كل واحد منهما 
مــن روايات في التأويل، أو نصيــب كل واحد منهما من العلوم ذات الصلة المباشــرة 

بالتفسير، كعلم أسباب النزول وغيره.

كل هــذا يجعلنا نقدم الشــعبي على النخعي في علم التأويــل، بل إنه لوال الورع 
الــذي الزمــه، ومنعه من التقــدم أكثر في هذا العلم، لكان له شــأن في مدرســة الكوفة 

وغيرها، واهلل أعلم.

* أسباب قلة المروي عن المدرسة الكوفية في التفسير: 

لعل من أهم أسباب إقالل هذه المدرسة ما يلي: 

1 ـ الهيبة والورع في التفسير: 

وهــذا من أبرز األســباب التي كانت وراء إقالل المدرســة، وقــد كان لتربية ابن 
مســعود ألصحابــه األثر البالــغ في تحذيرهم مــن الخوض في التفســير، وحثهم على 
اإلقــالل من القول فيه ما أمكن، وقد ســبق اإلشــارة إلى طرف مــن أحوالهـ  رضي اهلل 

عنه ـ في هذا)2(.

»السير« )303/4(، و»التذكرة« )82/1(.   )1(
ينظر: )1/ 499(.   )2(
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وكان لهذه التربية وهذا المنهج أثر كبير على أصحابه المالزمين له والذين صحبوه 
وأخذوا عنه مباشــرة، وكانوا من أقل التابعين على اإلطالق نتاجًا في التفسير)1(، وكان 
دور بعضهم يقتصر في أحســن أحواله على الرواية عن شــيخه ابن مسعود ـ رضي اهلل 

عنه ـ فيه، وال يتعدى هذا)2(.

وكان أصحــاب عبد اهلل مــع إدراكهم وتقدمهم في العلــم يجتنبون الخوض في 
التفسير تورعًا واحتياطًا ألنفسهم.

ولذا يقول مسروق: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن اهلل)3(.

لـمـاني عن شيء من القرآن؟ فقال:  وعن محمد بن سيرين قال: سألت َعبِيدة السَّ
اتق اهلل وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن)4(.

وكان أبو وائل إذا سئل عن شيء قال: قد أصاب اهلل ما أراد)5(.

ويقول عامر الشعبي: أدركت أصحاب عبد اهلل وأصحاب علي وليس هم لشيء 
من العلم أكره منهم لتفسير القرآن)6(.

المروي عن مســروق، وعلقمة، ومرة، والحارث، قليل جدًا. فقد رجعت لـ»تفســير ابن كثير«،    )1(
فلم أجد إال )65( قوالً لهم جميعًا.

كما نجد ذلك عند مرة خاصة، وقد مّر ذلك قريبًا )1/ 524(.   )2(
»فضائــل القــرآن« ألبي عبيــد )ص: 228(، و»مجموع فتاوى شــيخ اإلســالم« )374/13(،    )3(

و»تفسير ابن كثير« )17/1(.
»المصنــف« البــن أبي شــيبة )511/10( 10148، و»شــعب اإليمــان« )424/2( 2282،    )4(

و»تفسير ابن كثير« )17/1(.
»المصنف« البن أبي شيبة )513/10( 10157.   )5(

المرجع السابق )512/10( 10152.   )6(
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وكان إبراهيم النخعي يقول: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه)1(.

ثم جاءت الطبقة الوســطى من تابعي المدرسة، وهم الذين أخذوا عن أصحاب 
عبد اهلل بن مســعود، وال زالت الهيبة والتعظيم باقية في نفوســهم، فهذا عامر الشــعبي 
كان من أكثر من روي عنه الورع في التفســير، فعنه قال: واهلل ما من آية إال سألت عنها، 

ولكنها الرواية عن اهلل)2(.

ويقول أيضًا: ثالث ال أقول فيهن حتى أموت: القرآن، والروح، والرأي)3(.

ويقول: من كذب على القرآن فقد كذب على اهلل)4(.

ويقول: الذي يفسر القرآن برأيه إنما يرويه عن ربه)5(.

وكان رحمه اهلل ينكر على من تساهل وتوسع في التفسير، ولذا لـمـــا قيل له: إن 
ي أوتي حظًا من العلم بالقرآن، قال: إنه قد أعطي حظًا من جهل بالقرآن)6(. دِّ السُّ

وكان ينهاه عندما يمر به وهو يفسر القرآن)7(.

»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص: 229(، و»الحلية« )222/4(، و»شعب اإليمان« )425/2(    )1(
.2286

»تفسير الطبري« )87/1( 102، و»مجموع الفتاوى« )373/13(.   )2(
»تفسير الطبري« )87/1( 103.   )3(

»الحلية« )321/4(.   )4(
المرجع السابق )312/4(.   )5(

»العلل« ألحمد )334/2( 2477.   )6(
»المحرر الوجيز« )19/1(، و»تهذيب الكمال« )135/3(.   )7(
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وكان عندما يرى أبا صالح باذام ُيفسر القرآن يأخذ بُأُذنه ويعركها، ويقول: تفسر 
القرآن وأنت ال تقرأ القرآن)1(.

ولـمـــا قدم شــيخ المفســرين مجاهد إلى الكوفــة، كان الكوفيــون يتقون بعض 
تفسيره)2(.

كان من مظاهر الورع التي برزت في الكوفة ما يراه القارئ لسيرهم من انصراف 
الكثير منهم للعبادة، مع سابق فضلهم وعلمهم، فكانوا مضرب المثل في ذلك)3(.

وخاف بعضهم الشهرة، أو آثر السالمة مخافة الزلل والخطأ، فعلقمة على فضله 
وعلمه كان ال يجاوز علم ابن مسعود، وال يخرج عنه، وكان متوقيًا للشهرة.

قيل له: أال تغشى هذا المسجد، وتفتي الناس؟ فقال رحمه اهلل ـ: تريدون أن يطأ 
الناس عقبي، ويقولون: هذا علقمة بن قيس؟!)4(.

بل كان رحمه اهلل مع أنه من أخص أصحاب ابن مسعود، وأشبههم به هديًا وَدالًّ 
أكثر علمه المروي عنه إنما أخذه منه بالسؤال، ولم يتحدث به ابتداًء)5(.

وُمّرة ـ وهو من أكثر من روى عن ابن مســعود في التفســير ـ مــا كان يكاد يتفرغ 
لنشر العلم، فقد انقطع واشتغل بالعبادة، ولهذا لم تكثر روايته.

»تفسير الطبري« )91/1( 112، و»التهذيب« )417/1(.   )1(
سبق تفصيله في ترجمة مجاهد )1/ 104(.   )2(

»السير« )50/4(.   )3(
»الزهد« البن المبارك )ص: 488(، و»المعرفة« )555/2(.   )4(

كما سبق بيانه في ترجمته.   )5(
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يقول الشــعبي: ما رأيت قومًا قط أكثر علـمـــا، وال أعظم حلـمـــا، وال أكفَّ عن 
الدنيا من أصحاب عبد اهلل)1(.

وهــذا إبراهيــم النخعي الذي جــاء بعد هؤالء، قــد تأثر بهم، فمــع إمامته ألهل 
العراق في الفقه باالتفاق لم يكن يتكلم حتى ُيسأل)2(.

وكان يكــره كبــر الحلقة، ويخــاف الشــهرة، وكان عدد الحاضرين في مجلســه 
ر ترجمته بقولــه: كان عجبًا في  ال يزيــد عن الخمســة)3(، حتــى إن اإلمام الذهبي صــدَّ

الورع، والتوقِّي من الشهرة)4(.

وكان مــن أثر هــذا اإلقالل عنــد الطبقتين المتقدمة والمتوســطة مــن الكوفيين 
أن أكثــرت الطبقــة المتأخرة من التابعيــن، ومن بعدهم في التفســير، وأفاضوا في علم 
التأويل، سدًا لـمـــا لمســوه من حاجة الكوفة إلى علم القرآن، وتعويضًا لـمـــا رأوه من 

نقص في مجال التفسير.

وكان معظم مادتهم في هذا اإلكثار مســتقى من نبع المدرســة المكية، ومستمدًا 
من بحر حبر األمة رضي اهلل عنه.

ي حين أنكر عليه الكوفيون إكثاره من التفســير أجابهم بقوله: إن هذا  ــدِّ فإن السُّ
التفسير أخذته عن ابن عباس، فإن كان صوابًا فهو قاله، وإن كان خطأ فهو قاله)5(.

»السير« )262/4(.   )1(
»الحلية« )226/4(، و»طبقات ابن سعد« )275/6(، و»التذكرة« )74/1(.   )2(

»العلل« ألحمد )38/3( 4070، و»اإلرشاد« )557/2(، و»صفة الصفوة« )89/3(.   )3(
»الكاشف« )96/1(، و»التذكرة« )74/1(.   )4(

»أخبار أصبهان« )204/1(، و»معجم األدباء« )16/7(.   )5(
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وهذا الضحاك بن مزاحم)1( نجد أنه أخذ جل تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس.

ولــم يقتصر ورع الكوفيين على دراية التفســير، بل تعــدى ذلك إلى الحذر حتى 
من روايته.

فتفسير عمر ـ رضي اهلل عنه ـ كان جله من روايات البصريين، وتفسير ابن عباس 
ي حينما رأوا  ــدِّ كان أكثــره من رواية المكيين، وتقدم قبل قليل إيراد إنكارهم على السُّ
إكثــاره في تناول التفســير، فرد عليهم بقولــه: إنه ليس من اجتهاده؛ بل من تفســير ابن 

عباس.

2 ـ التشدد في نقل األحاديث، والسنن: 

لم يكن ما أســلفته مــن بيان حالهم في شــدة الورع وكثرة الحــذر مقتصرًا على 
الخــوف فــي القرآن، والتعــرض له بالبيان؛ بــل كان ذلك منهجًا غلب علــى أتباع هذه 
المدرســة، فشــمل التشــدد في نقــل الروايــات واألخبار الــواردة عنه صلــى اهلل عليه 
وســلم، فكانت المدرســة الكوفية من أقل المدارس اعتمادًا على الســنن في تفسيرها 
لقلة الحديث فيها من جهة، وخوفهم من الوقوع في الخطأ عند نقل حديث المصطفى 
صلــى اهلل عليه وســلم من جهة أخرى، ممــا جعلهم يميلون إلى االعتمــاد على أقوال 

شيخهم ابن مسعود، أو أصحابه.

فعـن عاصـم العـدوي قـال: سـألت الشـعبي عـن حديـث فحدثنيـه، فقلـت: إنـه 
يرفـع إلـى النبـي صلـى اهلل عليه وسـلم؟ فقـال: ال، على مـن دون النبي صلـى اهلل عليه 

كان من المكثرين بين مفسري أتباع التابعين في الكوفة.   )1(
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وسـلم أحـب إلينـا، فـإن كان فيـه زيـادة أو نقصـان كان علـى مـن دون النبـي صلـى اهلل 
وسـلم)1(. عليه 

وقيــل إلبراهيم النخعي: يا أبا عمران، أما بلغك حديث عن النبي صلى اهلل عليه 
وسلم تحدثنا؟

قــال: بلى، ولكن أقول: قــال عمر، وقال عبد اهلل، وقال علقمة، وقال األســود، 
.)2( أجد ذلك أهون عليَّ

وعامر الشــعبي كان أكثر حديثًا من الحســن)3(، ولكن الحســن كان أســهل منه 
فــي التحديث؛ ألنه كان يأخــذ عن كل أحد، ولذا كثرت الروايات عن الحســن؛ فكان 
الشــعبي يغلظ عليه في اإلنكار بقوله: لو لقيت هذا الكبش ـ يعني الحســن ـ لنهيته عن 
قوله: قال رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. قال: 
صحبت ابن عمر ســتة أشهر، فلم أســمعه يقول: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

إال في حديث واحد)4(.

وكان مــن نتــاج هذا الــورع أن كان األئمة من مدرســة الكوفة من أشــد التابعين 
تمحيصــًا للروايــات، فــكان الشــعبي مــن أول مــن زكى وجــرح عند انقــراض عصر 

الصحابة)5(.

»سنن الدارمي« )83/1(، و»السير« )307/4(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )272/6(، ورواه الدارمي في »سننه« بلفظ مقارب )83/1(.   )2(

»السير« )312/4(.   )3(
»العلل« ألحمد )198/2( 1999.   )4(

»قول من يعتمد في الجرح والتعديل« )ص: 159(.   )5(
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.)1( وكان إبراهيم النخعي يعد صريفًا للحديث؛ لكثرة ما كان يردُّ

ونتــج عن تلك الحيطــة والحذر في الروايــة أن عد األئمة مراســيلهم من أصح 
المراسيل؛ ألنهم يتشددون في قبول الرواة.

فهذا ابن معين يصحح مراســيل إبراهيم، ويعتبرها أصح من مراســيل سعيد بن 
المسيب، ويفضلها على مراسيل القاسم بن محمد، وسالم بن عبد اهلل بن عمر)2(.

وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح، ال يكاد يرسل إال صحيحًا)3(.

والكوفة كانت أسبق من البصرة في إسناد األخبار، فعن حماد بن سلمة قال: كنا 
نأتــي قتادة فيقول: بلغنا عن النبي عليه الســالم، وبلغنا عــن عمر، وبلغنا عن علي، وال 
يكاد يســند، فلـمـــا قدم حماد بن أبي ســليمان)4( البصرة، جعل يقول: حدثنا إبراهيم، 
وفــالن، وفــالن، فبلــغ قتادة ذلــك، فجعل يقول: ســألت مطرفًا، وســألت ســعيد بن 

المسيب، وحدثنا أنس بن مالك، فأخبرنا باإلسناد)5(.

3 ـ كراهية الكتابة: 

كتابــة العلم، وتدوين الحديث، والتفســير، وغيرها من فــروع العلم، كانت من 
المسائل التي كرهها بعض السلف، وأجازها آخرون.

»طبقات علـمـاء الحديث« )146/1(، و»السير« )521/4(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 29(.   )1(
»معرفة الرجال« )120/1(، و»النكت على ابن الصالح« )555/2(.   )2(

»تاريخ الثقات« )ص: 244(، و»التهذيب« )68/5(.   )3(
قال الذهبي: حماد بن أبي سليمان معدود في صغار التابعين، تفقه بإبراهيم، وهو من أصحابه،    )4(

»السير« )231/5(.
»طبقات ابن سعد« )231/7(، و»المعرفة« )282/2(.   )5(



541الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

وكان الكوفيون من أكثر المدارس كراهية للكتابة)1(، خشية أن تشبه بالمصاحف، 
فحين بلغ ابن مسعود ـ رضي اهلل عنه ـ أن عند أناس كتابًا يعجبون به، لم يزل بهم حتى 
أتوه به فمحاه، ثم قال: إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علـمـــائهم، 

وتركوا كتاب ربهم)2(.
بل كان ـ رضي اهلل عنه ـ يقول: إن ناســًا يسمعون كالمي، ثم ينطلقون فيكتبونه، 

وإني ال أحل ألحد أن يكتب إال كتاب اهلل)3(.
وقد تأثر أصحابه به، فكان َعبِيدة السلـمـاني ينهى أن يخلد بعده كتابًا)4(، بل دعا 

بكتبه فمحاها عند الموت)5(.
وكان إبراهيم النخعي يكره الكتابة وينهى عنها)6(، ويخشـى أن يشـبه بالمصاحف)7(، 
وأن يتـكل عليـه كاتبـه)8(، بـل صـرح رحمـه اهلل أن مـن أسـباب ضبط سـالم بن أبـي الجعد، 
وأنـه أتـم حديثـًا منـه، كتابتـه)9(، فكـره الكتابة ورًعا وخشـيًة مع اعتقـادهـ  رحمـه اهللـ  أنها من 

الضبط. أسباب 

قارن حالهم بالمكيين، أو البصريين، أو المدنيين، مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء،    )1(
وغيرهم، كلهم كتبوا، أو أمروا بالكتابة.

»ســنن الدارمــي« )122/1(، »المصنف« البن أبــي شــيبة )53/9( 6498، و»تقييد العلم«    )2(
)ص: 56(.

»سنن الدارمي« )124/1(.   )3(
»سنن الدارمي« )120/1(، و»تاريخ أبي زرعة« )655/1(، و»تقييد العلم« )ص: 46(.   )4(

»سنن الدارمي« )121/1(، و»علل أحمد« )215/1( 240.   )5(
»سنن الدارمي« )120/1(، و»العلل« ألحمد )217/1( 248، و»تقييد العلم« )ص: 48(.   )6(

»سنن الدارمي« )121/1(.   )7(
»طبقات ابن سعد« )271/6(، و»السير« )522/4(.   )8(

»معرفة الرجال« البن معين )25/2(، و»المحدث الفاصل« )ص: 374(.   )9(
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4 ـ اشتغال المدرسة بالفقه، واإلفتاء: 

مدرسة الكوفة من أكثر المدارس عناية، واهتمامًا بمعرفة األحكام الشرعية، وقد 
اتضح هذا في تفســيرهم، فإننا نجد المشــاهير منهم كإبراهيم النخعي من أكثر التابعين 

على اإلطالق عناية بآيات األحكام)1(، وقاربه في ذلك عامر الشعبي)2(.

وقد نزل بالكوفة جمع من الصحابة، وحظيت بالفقهاء والقضاة، قال مســروق: 
كان القضاء في أصحاب رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم في ستة عمر، وعلي، وابن 
مســعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبي موســى األشعري، فكان نصفهم ألهل 

الكوفة: علي، وابن مسعود، وأبو موسى األشعري)3(.

وكان التابعون يقدمونهم في الفقه على أصحاب ابن عباس)4(.

بلغ من افتخار هذه المدرســة بالتقدم في الفقه أن حماد بن أبي ســليمان)5( كان 
يقول ألهل الكوفة: أبشــروا! فإني قدمت على أهل الحجاز فرأيت عطاًء، وطاووســًا، 

ومجاهدًا، فصبيانكم، بل صبيان صبيانكم أفقه منهم)6(.

وقد علق مغيرة بن مقسم على قول حماد بقوله: فرأينا أن ذاك بغي منه)7(.

بلغ نسبة تعرضه آليات األحكام )0.38( من مجموع تفسيره.   )1(

بلغ نسبة تعرضه آليات األحكام )0.23( من مجموع تفسيره.   )2(
»المعرفة« )481/1(، و»العلل« البن المديني )ص: 41(، و»تاريخ أبي زرعة« )649/1(.   )3(

»تاريخ أبي زرعة« )650/1( ألن أصحاب ابن عباس صرفوا جل همهم إلى القرآن وتأويله.   )4(
وهو من صغار التابعين كما مّر.   )5(

»السير« )235/5(.   )6(

»السير« )235/5(.   )7(
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والناظــر في كتــب التراجم يجــد أن من أهم العلــوم التي اشــتغل بها أصحاب 
عبد اهلل اإلفتاء، واإلقراء.

يقول ابــن المديني: كان أصحاب عبد اهلل الذين يقرئون ويفتون، ســتة: علقمة، 
واألسود، ومسروق، وعبيدة، وعمرو بن شرحبيل، والحارث بن قيس)1(.

) ـ الفتن وأثرها على المدرسة: 

فالمدرسة الكوفية كانت من أقل المدارس استقرارًا، ال سيما في طبقة متوسطي 
التابعين، حيث تعرض الكثير منهم للفتن، كفتنة القراء بقيادة عبد الرحمن بن األشعث، 

فقد دخل فيها اإلمامان إبراهيم النخعي، وعامر الشعبي)2(.

6 ـ تقدم وفاة أصحاب عبد اهلل: 

اثنتيـن  نتـاج أصحـاب عبـد اهلل تقـدم وفاتهـم، فعلقمـة توفـي سـنة  وممـا قلـل 
وسـتين)3(، ومسـروق توفي سنة ثالث وسـتين)4(، وعبيدة توفي سـنة اثنتين وسبعين)5(، 

»العلل« )ص: 46(.   )1(
بخالف البصرة التي كانت أكثر اســتقرارًا، ال ســيما أن األئمة فيها كالحسن وأبي العالية، وابن    )2(
ســيرين، وقتادة لم يدخلوا في تلك الفتن، بل حذروا من الدخول فيها. ينظر: »مدرســة الكوفة 

ومنهجها في دراسة اللغة« )ص: 14(.
»الوفيــات« البن قنفــذ )ص: 95(، و»طبقــات الفقهاء« )ص: 79(، و»دول اإلســالم« )ص:    )3(

47(، و»الشذرات« )70/1(.
 ،)47 )ص:  اإلســالم«  و»دول   ،)79 )ص:  الفقهــاء«  و»طبقــات   ،)96 )ص:  »الوفيــات«    )4(

و»الشذرات« )71/1(.
»الوفيــات« )ص: 97(، و»طبقــات الفقهــاء« )ص: 79(، و»دول اإلســالم« )ص: 54(، =   )5( 
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واألسـود توفـي سـنة خمـس وسـبعين)1(.

أثر المدرسة الكوفية على غيرها من المدارس: 

من المقرر سلفًا أن المدرسة الكوفية من المدارس التي هابت التفسير وتورعت 
فيه كثيرًا، واشــتغلت بعلوم أخرى حازت فيها قصب الســبق، ال سيما علـمـــا القراءة، 
والفقــه، فــكان األئمة من التابعيــن يأتون هذه المدرســة لتحصيل مــا فاتهم في هذين 

العلمين.

1 ـ أثرها على المدرسة المكية: 

أكثر من استفاد من هذه المدرسة في علم القراءة والفقه هم أصحاب ابن عباس، 
ال سيما ابن جبير، ومجاهد.

ومما يدل على تأثر المدرســة المكية بالكوفية ذاك التقارب في بعض المسالك، 
والمناهج، مع أن ابن عباس لم يرو عن ابن مســعود، إنما بدأ األثر والتقارب، واتضح 
فــي عصر التابعين، وكان من األســباب الرئيســة في ذلك الصلة الوثيقــة بين ابن جبير 

وأصحاب ابن مسعود، وكثرة تردده على الكوفة)2(.

وقد أثرت المدرســة الكوفية في ســعيد فتوجه إلى علمي القــراءة والفقه اللذين 
كان حظ المدرسة المكية منهما قلياًل، فكان من المكثرين فيهما)3(.

= و»الشذرات« )78/1(.
»طبقات الفقهاء« )ص: 79(، و»دول اإلسالم« )ص: 55(، و»العبر« )63/1(.   )1(

سبق تفصيل ذلك في أثر المدرسة المكية على الكوفية )1/ 448(.   )2(
سبق بيان ذلك في ترجمة سعيد )1/ 373(.   )3(
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وأما مجاهد فإنه تأثر بقراءة ابن مســعود ـ رضي اهلل عنه ـ وكان يتحســر على ما 
فاته منها، ويقول: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير 

من القرآن ما سألت)1(.

وكان مجاهد يقول: ما رأيت مســجدًا أحرى أن نسمع فيه علـمـــا لم نسمعه من 
مسجد الكوفة)2(.

وقد تأثر رحمه اهلل بقراءة ابن مســعود، فكان يرجح بعض المعاني بها، ويقدمها 
علــى غيرها، فمن ذلك ما جاء عنــد قوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ﴾ ]آل عمران: 81[، قال: هي خطأ من الكاتب، وهي في قراءة ابن مســعود: 

﴿وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب﴾)3(.

وعند قوله ســبحانه: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴾ ]الـمـــائدة: 89[ قال: في قراءة 
عبد اهلل: ﴿فصياُم ثالثِة أياٍم متتابعاٍت﴾)4(.

وعند قوله تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]اإلسراء: 93[ قال: كنا ال ندري ما 
الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود: ﴿أو يكوَن لك بيٌت من ذَهٍب﴾)5(.

وعند قوله تبارك وتعالى: ﴿گ گ ڳڳ﴾ ]التحريم: 4[ قال: كنا نرى أن قوله: 

»سنن الترمذي«، كتاب التفسير، باب ما جاء في الذي ُيفسر القرآن برأيه )200/5(.   )1(
»تاريخ أبي زرعة« )678/2(.   )2(

»تفســير الطبري« )553/6( 7323، 7324، و»زاد المســير« )415/2(، وأورده السيوطي في    )3(
»الــدر«، وعزاه إلى عبد بن حميد، والفريابي، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد به )25/2(، 
وسوف يأتي مزيد بحث لهذه المسألة عند الحديث عن منهجهم في القراءات )2/ 190ـ  191(.

»تفسير الطبري« )560/10( 12499، و»زاد المسير« )415/2(.   )4(
»تفسير الطبري« )163/15(، و»تفسير عبد الرزاق« )390/2(، و»زاد المسير« )88/5(.   )5(
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﴿گ گ ڳڳ﴾ شيء هين، حتى سمعت قراءة ابن مسعود: ﴿إن تتوبا إلى اهلل فقد 
زاَغْت قلوُبكما﴾)1(.

ومجاهد قد نقل عن ابن مســعود في تفســيره شــيئًا من اآلثار، معظمها في علم 
القراءة)2(.

2 ـ أثرها على المدرسة البصرية: 

مع التقارب المكاني بين الكوفة، والبصرة، إال أن األثر الكوفي على البصرة كان 
قلياًل، مقارنة باألثر المدني عليها، وإن كان من أثر يذكر على مفسري البصرة، فقد كان 
ذلك في نقل بعضهم لقراءة ابن مسعود، واإلفادة منها في تفسيره، فإن قتادة استفاد من 

قراءة ابن مسعود وروى شيئًا من ذلك)3(.

فعند قوله تعالــى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]األنعــام: 105[ قال 
قتادة: ﴿ڎ﴾ قرأت، وفي حرف ابن مسعود: ﴿َدَرَس﴾)4(.

»تفسير الطبري« )161/28(، و»زاد المسير« )310/8(.   )1(
ســبق بيــان ذلك في ترجمة مجاهد عنــد الحديث عن تعدد مصــادره )1/ 132(، ومما ينبغي    )2(
اإلشــارة إليــه أنه بعد التتبع ألقوال مجاهد وجدته يعتمد علــى أقوال الصحابة في بعض اآلثار، 
إال أن اعتماده على ابن مسعود لم أجده إال في أثر واحد. ينظر: »تفسير الطبري« )273/30(.
في حين كانت عنايته أكثر بقراءة ابن مسعود، مما يدل على أهمية قراءة ابن مسعود بين التابعين،   

وأثرها في بيان كثير من المعاني التفسيرية.
بعد مراجعتي لتفسير ابن مسعود عند الطبري وجدت أن قتادة روى عنه سبع عشرة رواية، ست    )3(

عشرة منها في القراءات.
»تفســير الطبــري« )30/12( 13730، وينظــر: »زاد المســير« )101/3(، و»فتــح القديــر«    )4(

.)150/2(
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قولــه ســبحانه: ﴿ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾  وعنــد 
]الجمعة: 9[ قال: في حرف ابن مسعود: ﴿فامضوا إلى ذكر اهلل﴾)1(.

وعنــد قولــه ســبحانه: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾ ]الهمــزة: 9[ قال: في 
قراءة عبد اهلل: )إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة()2(.

* * *

»تفســير الطبــري« )101/28(، وينظــر »تفســير عبد الــرزاق« )291/3(، و»زاد المســير«    )1(
.)264/8(

»تفسير الطبري« )295/30(.   )2(





المبحث الرابع

مدرسة المدينة

كانــت المدينــة دار الهجرة، ومركــز الخالفة، ومقــر كبار الصحابة، فــإن النبي 
صلى اهلل عليه وســلم بعد رجوعه من حنين ترك بها اثني عشــر ألفًا من الصحابة، مات 

بها عشرة آالف، وتفرق ألفان في سائر أقطار اإلسالم)1(.

فكانت مهد الســنن، وموطن الفتاوى الـمـــأثورة، يتلقى فيها حديث المصطفى 
صلى اهلل عليه وسلم، وتؤخذ منها آثار الصحابة، فأصبحت من أكثر المدارس اشتغاالً 
بالمغازي والســير، والســنن واآلثار، فصارت الســنة شــعار أهلها، والحديث وروايته 

محط اهتمام أصحابها.

يقــول زيد بن ثابت رضــي اهلل عنه: إذا رأيت أهل المدينة على شــيء فاعلم أنه 
السنة)2(.

وفــي مقابل هذه الحال فقد كانت من أقل المدارس اشــتغاالً بالتفســير)3(، ومن 
أكثرها هيبة وتعظيمًا له، فقلَّ نتاجها، وسبقها غيرها.

»الفكر السامي« )311/1(.   )1(
»المعرفة والتاريخ« )438/1(.   )2(

بلغ نســبة ما روي عنها ما يقارب )0.02( من مجموع التفســير المروي عن مشــاهير مفسري    )3(
التابعين، في حين كان عن المدرســة المكية )0.46(، وعــن البصرية )0.38(، وعن الكوفية 

.)0.14(
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وأشــهر من تفرغ فــي المدينة للحيــاة العلمية زيد بن ثابت رضــي اهلل عنه، فقد 
استبقاه عمر بن الخطاب ـ رضي اهلل عنه ـ في المدينة، فكثر أصحابه.

يقــول ابن عمر رضي اهلل عنهما: فرق عمر الصحابة في البلدان، وحبس زيد بن 
ثابت بالمدينة يفتي أهلها)1(.

ويقول حميد بن األسود: ما تقلد أهل المدينة قوالً بعد زيد بن ثابت كما تقلدوا 
قول مالك)2(.

وكان أحد الصحابة الثالثة الذين قيَّض اهلل لهم أصحابًا حفظوا أقوالهم، ونشروا 
علمهم، وآثارهم)3(.

ولذا فسوف أعرض بشيء من االختصار ألهم ما في سيرة هذا اإلمامـ  رضي اهلل 
عنه ـ مبينًا أبرز العلوم التي سبق فيها، مع بيان أثر أصحابه في بقية تالميذ المدارس.

* زيد بن ثابت: 

هو زيد بــن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان بن النجار)4(، أبو ســعيد، وأبو 
خارجة األنصاري النجاري)5(.

»تهذيب تاريخ دمشق« )450/5(، وأورده الهندي في »الكنز«، وعزاه البن سعد )393/13(    )1(
37051، وينظر »طبقات ابن سعد« )359/2(، و»تاريخ اإلسالم« )ح 41هـ/54(.

»العلل« ألحمد )259/3( 5145.   )2(
»المعرفة« )353/1، 714(.   )3(

»طبقات ابن سعد« )358/2(، و»االستيعاب« )551/1(، و»النسب« )ص: 278(، و»تجريد    )4(
أســماء الصحابــة« )197/1(، و»التاريخ الكبيــر« )380/3(، و»تاريــخ الصحابة الذين روي 

عنهم األخبار« )ص: 105(، و»اإلصابة« )562/1(.
»أخبار القضاة« لوكيع )107/1(، و»الجرح« )558/3(، و»الكنى« للدوالبي )71/1(.   )5(
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قدم النبي صلى اهلل عليه وسلم المدينة وزيد بن إحدى عشرة سنة.

فعنــه ـ رضــي اهلل عنه ـ قال: قــدم النبي صلى اهلل عليه وســلم المدينــة وأنا ابن 
إحدى عشــرة ســنة، وأمرني أن أتعلم كتاب يهود، فكنت أقرأ إذا كتبوا إليه. فتعلَّم تلك 

الكتب وحذقها في نصف شهر)1(.

وقــد نــال رحمه اهلل شــرف جمع المصحــف حين عهــد إليه أبو بكــر الصديق 
ـ رضــي اهلل عنه ـ بذلك، وقد اســتدعاه أبو بكر ـ رضي اهلل عنه ـ وقال له: إنك شــاب 
عاقل ال نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فتتبَِّع القرآن 
فاجمعه، فقلت: كيف تفعلون شــيئًا لم يفعله رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟! قال: 

هو واهلل خير، فلم يزل ُيراجعني حتى شرح اهلل صدري لذلك)2(.

وكذا نال شــرف نســخه في عهــد عثمان ـ رضــي اهلل عنه ـ فعن ابن شــهاب أن 
أنس بــن مالك حدثــه: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان ُيغازي أهل الشــام 
فــي فتح إرمينية، وأذربيجان مع أهــل العراق، فأفزع حذيفَة اختالُفهم في القراءة، فقال 
حذيفــة لعثمان: يا أمير المؤمنين! أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختالَف 
اليهــود والنصارى، فأرســل عثمان إلى حفصة أن أرســلي إلينا بالصحف ننســخها في 

المصاحف ثم نردها إليك.

»مســند أحمد« )186/5(، و»ســنن أبي داود«، كتاب العلم، باب روايــة حديث أهل الكتاب    )1(
)318/3( 3645، و»ســنن الترمــذي«، كتــاب االســتئذان، باب مــا جاء في تعليم الســريانية 
)67/5( 2715، و»المعجــم الكبيــر« للطبرانــي )133/5( 4856، 4857، و»المســتدرك« 

للحاكم، وصححه )75/1(.
»صحيــح البخاري«، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن. ينظر: »الفتح« )10/9( 4986،    )2(
و»مســند أحمــد« )188/5(، و»فضائل الصحابــة« للنســائي )ص: 165(، و»فضائل القرآن« 

للنسائي )ص: 63(، و»المصاحف« البن أبي داود )ص: 12(.
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فأرســلت بهــا حفصة إلــى عثمــان، فأمــر زيَد بن ثابــت، وعبد اهلل بــن الزبير، 
وســعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، 
هط القرشــيين الثالثــة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شــيء من  وقــال عثمان للرَّ

القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم؛ ففعلوا)1(.

وقد عرض عليه ابن عباس القراءة)2(.

وكان ابن عباس ُيجله، ويقدره، ولـمـا قدم إلى زيد أخذ بركابه، فقال له زيد: تنحَّ 
يا ابن عم رسول اهلل! قال: إنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلـمـائنا وكبرائنا)3(.

وعــن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه أراد أن يقرأ على عثمان بن عفان ـ رضي اهلل 
عنه ـ فقال له: إنك إذًا تشغلني عن النظر في أمور الناس، فامض إلى زيد بن ثابت، فإنه 

أفرغ لهذا األمر، فاقرأ عليه)4(.

يقــول عامر الشــعبي رحمه اهلل ـ: غلب زيــد الناس على اثنيــن، على الفرائض، 
والقرآن)5(.

ويقول العجلي: الناس على قراءة زيد، وفرض زيد)6(.

»صحيح البخاري«، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن. ينظر: »الفتح« )11/9(، 4987،    )1(
و»فضائل القرآن« للنسائي )ص: 57(.

»تاريخ اإلسالم« )ح 41هـ/54(، و»معرفة القراء الكبار« )36/1(.   )2(
»طبقات ابن سعد« )360/2(، و»المستدرك« للحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي )423/3(،    )3(
و»المعجم الكبيــر« للطبراني )107/5( 4746، وأورده الهيثمي في »المجمع«، وقال: رجاله 
رجال الصحيح )345/9(، وذكره صاحب »الكنز«، وعزاه البن عساكر )396/13( 37061.

أورده الهندي في »الكنز«، وعزاه البن األنباري في »المصاحف« )394/13( 37053.   )4(
»تهذيب الكمال« )29/10(، و»تهذيب تاريخ دمشق« )449/5(.   )5(

»تاريخ الثقات« )ص: 170(.   )6(
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وكيف ال وقد شهد له النبي صلى اهلل عليه وسلم بهذا؟!

يقول النووي)1(: أعلم الصحابة بالفرائض زيد؛ لحديث: »أفَرُضكم زيٌد«)2(.

يقول قبيصة بن ذؤيب: كان زيد بن ثابت مترئسًا بالمدينة في القضاء، والفتوى، 
والفرائض في عهد عمر، وعثمان، وعلي، في مقامه بالمدينة وبعد ذلك)3(.

ويقول ســليمان بن يســار: ما كان عمر وعثمان يقدمان أحدًا على زيد بن ثابت 
في القضاء، والفتوى، والفرائض، والقراءة)4(.

وكان عمر ـ رضي اهلل عنه ـ يستخلفه على المدينة في كل سفر)5(.

وعــن مالك بن أنس رحمه اهلل قال: كان إمام النــاس عندنا بعد عمر زيد، وكان 
إمام الناس بعد زيد ابن عمر)6(.

وفـي هـذا يقـول ابن جريـر الطبري: كان ابن عمـر وجماعة ممن عاشـوا بالمدينة 
مـن أصحـاب رسـول اهلل صلـى اهلل عليـه وسـلم إنمـا كانـوا يفتـون بمذاهـب زيد بـن 

»تهذيب األسماء واللغات« )201/1(.   )1(
»ســنن الترمــذي«، كتاب المناقب، بــاب مناقب معاذ بــن جبل، قال الترمذي: حديث حســن    )2(
صحيــح )665/5( 3791، وينظر: »مســند أحمد« )281/3(، و»صحيــح ابن حبان«. ينظر: 

»اإلحسان« )131/9( 7087 ط كمال الحوت، و»شرح السنة« للبغوي )131/14(.
»طبقات ابن سعد« )360/2(، و»تهذيب تاريخ دمشق« )450/5(.   )3(

»طبقــات ابن ســعد« )359/2(، و»تهذيــب تاريــخ دمشــق« )450/5(، وأورده الهندي في    )4(
»الكنز«، وعزاه البن سعد )393/13( 37050.

»أخبار القضاة« )108/1(، و»اإلصابة« )562/1(.   )5(
»المعرفة« )486/1(.   )6(
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ثابـت، ممـا كانـوا أخـذوا عنه ممـا لم يكونـوا حفظوا فيه عن رسـول اهلل صلـى اهلل عليه 
وسـلم قوالً)1(.

وكان عالم العلـمـــاء، وفقيه الفقهاء بعد طبقة الصحابة ســعيد بن المســيب يردُّ 
بعَض أقوال الصحابة إذا خالفت ما جاء عن زيد في المسائل المشهورة)2(.

وزيــد ـ رضــي اهلل عنه ـ فــاق غيره مــن الصحابة في علــم القــراءة والفرائض، 
ثــم الفتوى، وأما علوم الحديث، والتفســير، فكان اشــتغاله بها قليــاًل، فلم يرد عنه من 
أحاديث سوى اثنين وتسعين حديثًا، منها خمسة أحاديث متفق عليها، وأربعة انفرد بها 

البخاري، وواحد رواه مسلم)3(.

وأمــا علم التفســير فإنــه من أقــل الصحابة روايــة واشــتغاالً به، وبعــد البحث 
والمراجعــة وجــدت أن المــروي عنه في »تفســير ابن كثيــر« و»القرطبــي« ال يتجاوز 

مجموعه خمسة وعشرين قوالً)4(.

وفاته: 

ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه توفي سنة خمس وأربعين)5(.

»أعالم الموقعين« )16/1(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )360/2(، و»تهذيب تاريخ دمشق« )451/5(.   )2(

مقدمة »مسند بقي« )ص: 83(، و»تهذيب األسماء واللغات« )201/1(.   )3(
رجعت إلى »تفســير ابن كثير«، فوجدت المروي عنه )12( قواًل، منها خمسة أقوال في مسائل    )4(
فقهيــة، ورجعــت أيضًا إلى »تفســير القرطبي«، فوجــدت المروي عنه )13( قوالً، منها عشــرة 

أقوال في مسائل فقهية، والثالثة الباقية في بيان القراءة.
 ،)553/1( و»االســتيعاب«   ،)453/5( دمشــق«  تاريــخ  و»تهذيــب   ،)562/1( »اإلصابــة«    )5(
و»المستدرك« )421/3(، و»الوفيات« البن قنفذ )ص: 61(، و»الوافي بالوفيات« )24/15، 25(.
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قال أبو هريرة ـ رضي اهلل عنه ـ وقد شهد جنازة زيد: مات حبر األمة، ولعل اهلل 
أن يجعل في ابن عباس منه خلفًا)1(.

* أصحاب زيد بن ثابت: 

صحب زيدًا عدد من فقهاء المدينة، وقد اشــتهر من أصحابه واآلخذين عنه ستة 
من التابعين.

يقــول ابــن المدينــي: فأما مــن لقي زيــدًا، وتثبــت عندنــا لقيُّه فهم: ســعيد بن 
المســيب)2(، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب، وخارجة بن زيد، وأبان بن عثمان، 

وسليمان بن يسار)3(.

1 ـ عروة بن الزبير: 

هو عروة بــن الزبير بــن العوام بــن خويلد بــن أســد بن عبد العزى بن قصي 
القرشي)4(.

ولد ســنة ثالث وعشرين)5(، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق)6(، وخالته عائشة 

»طبقات ابن سعد« )362/2(، و»المستدرك« )427/3(، و»اإلصابة« )562/1(، و»تهذيب    )1(
تاريخ دمشق« )453/5(.

سعيد بن المسيب مرت ترجمته )1/ 370(.   )2(
»العلل« )ص: 51(، و»تهذيب تاريخ دمشق« )452/5(.   )3(

ابــن ســعد« )178/5(، و»تهذيــب األســماء« )331/1(، و»وفيــات األعيــان«  »طبقــات    )4(
.)255/3(

»السير« )422/4(، و»مختصر تاريخ دمشق« )5/17(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 23(.   )5(
ابــن ســعد« )178/5(، و»تهذيــب األســماء« )331/1(، و»وفيــات األعيــان«  »طبقــات    )6(

.)255/3(
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أم المؤمنين رضي اهلل عنهما فحدث عن عائشــة والزمها، وجالس زيد بن ثابت، وأبا 
هريرة، وغلب أصحابه بكثرة الدخول على عائشة)1(.

ولذا فقد كان من أكثر أصحابه من المدنيين حديثًا، يقول ابن شــهاب: جالســت 
الء)2(. ُره الدِّ سعيد بن المسيب، فكان يعيد الرجيع من حديثه، وكان عروة بحرًا ما تكدِّ

وعّده ابن القيم من أغزرهم، وأكثرهم حديثًا)3(.

يقول عنه ابنه هشــام ـ وهــو من أكثر الرواة عنه ـ: ما تعلَّمنــاه جزء من ألف جزء 
من أحاديثه)4(.

ولذا كان رحمه اهلل ال يقول في شيء برأيه، وفي ذلك يقول ابنه هشام: ما رأيت 
عروة ُيسأل عن شيء قط فقال فيه برأيه)5(.

وكان رحمه اهلل يتمنى أن يكون ممن يروى عنه هذا العلم)6(، ويقول لبنيه: يا بني 
ســلوني، فلقد ُتِركت حتى كدت أن أنســى، وإني ألســأل عن الحديث، فينفتح حديث 

يومي)7(.

وكان رحمه اهلل من حرصه على التحديث يتألَّف الناس على علمه)8(، وكان يعد 

»السير« )424/4(، و»مختصر تاريخ دمشق« )7/17(.   )1(
»تاريــخ أبــي زرعــة« )418/1(، و»اإلرشــاد« )191/1(، و»تاريخ الخميــس« )313/2(،    )2(

و»الشذرات« )104/1(.
»أعالم الموقعين« )17/1(.   )3(

»التاريخ الكبير« )32/7(، و»تهذيب األسماء« )332/1(، و»طبقات الحفاظ« )ص: 23(.   )4(
»مختصر تاريخ دمشق« )9/17(.   )5(

»وفيات األعيان« )258/3(، و»مختصر تاريخ دمشق« )12/17(.   )6(
»طبقات ابن سعد« )179/5(، و»المعرفة« )552/1(، و»السير« )431/4(.   )7(

»تاريخ أبي زرعة« )521/1(، و»العلم« ألبي خيثمة )ص: 114(، و»مختصر تاريخ دمشق« =   )8( 
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من فقهاء المدينة األربعة مع ســعيد بن المسيب، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد الملك بن 
مروان)1(.

ومع هذا كله فقد كان من أورع الناس في التفسير، ومن أقلهم تعرضًا له، وخوضًا 
فيه، حتى قال عنه ابنه هشام: ما سمعت أبي يتناول آية من كتاب اهلل قط)2(.

توفي رحمه اهلل ســنة أربع وتســعين، على قول الجمهور كما ذكره النووي وغير 
واحد)3(.

2 ـ سليمان بن يسار: 

هو أبو عبد اهلل المدني)4(، مولــى أم المؤمنين ميمونة)5(، عالم المدينة وفقيهها، 
وهــو أحد الفقهاء الســبعة من المدنيين)6(، وكان نظير ســعيد بن المســيب)7(، وفضله 

بعضهم عليه.

.)9/17( =
»الجرح« )396/6(، و»العلل« ألحمد )410/2( 2836، و»تاريخ ابن معين« )208/2(.   )1(

»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص: 229(.   )2(
»تهذيب األســماء« )332/1(، و»طبقات ابن ســعد« )182/5(، و»طبقــات الفقهاء« )ص:    )3(

58(، و»وفيات األعيان« )258/3(، و»الشذرات« )104/1(.
»الحليــة« )190/2(، و»طبقــات ابــن ســعد« )174/5(، و»تهذيب التهذيــب« )228/4(،    )4(

و»النجوم الزاهرة« )252/1(.
»طبقات ابن سعد« )174/5(، و»مختصر تاريخ دمشق« )192/10(.   )5(

»تهذيــب األســماء واللغــات« )234/1(، و»دول اإلســالم« )ص: 75(، و»مــرآة الجنــان«    )6(
)256/1(، و»شذرات الذهب« )134/1(.

»مختصر تاريخ دمشق« )193/10(.   )7(
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فعن الحسن بن محمد ابن الحنفية، قال: سليمان بن يسار عندنا أفهم)1( من ابن 
المسيب)2(.

وكان سعيد بن المسيب، يقول: اذهبوا إليه، فإنه أعلم من بقي اليوم)3(.

ه اإلمام مالك بعد ابن المسيب)4(. وعدَّ

وفاته: 

ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه توفي سنة سبع ومئة)5(، وهو ابن ثالث وسبعين 
سنة)6(.

وسبق في ماضي القول أن أشرنا إلى ستة من أصحاب زيد مّر الحديث عن ثالثة 
منهم، وأما قبيصة بن ذؤيب، فســوف يأتي الحديث عنه في المدرســة الشــامية؛ ألثره 

على تلك المدرسة)7(.

رجح البخاري في »تاريخه« أن الرواية الصحيحة عن الحسن بن محمد أنه قال: )أقيس(، ولم    )1(
يقل: أفهم، وال أفقه )41/4(.

»طبقــات ابــن ســعد« )174/5(، و»المعرفــة« )549/1(، و»طبقات الفقهــاء« )ص: 61(،    )2(
و»التذكــرة« )91/1(، و»العبــر« )100/1(، و»شــذرات الذهــب« )134/1(. وجــاء عنــد 

العجلي بلفظ: أفقه )207(.
»طبقات الفقهاء« )ص: 60(، و»التذكرة« )91/1(، و»مرآة الجنان« )256/1(، و»شــذرات    )3(

الذهب« )134/1(.
»المعرفة« )549/1(، و»طبقات الفقهاء« )ص: 61(.   )4(

»طبقات ابن ســعد« )175/5(، و»طبقات الفقهاء« )ص: 60(، و»دول اإلسالم« )ص: 75(،    )5(
و»العبر« )100/1(، و»مرآة الجنان« )256/1(.

»طبقــات ابــن ســعد« )175/5(، و»طبقــات الفقهــاء« )ص: 60(، و»شــذرات الذهــب«    )6(
.)134/1(

ينظر: )1/ 574 ـ 575(.   )7(
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وخامس أصحاب زيد: ابنه خارجة أحد الفقهاء السبعة)1(، والذي كان جل شغله 
بعلم الفرائض)2(، ولم يكن من المكثرين)3(.

ومثله أبان بن عثمان بل هو أقل منه، فليس له إال أحاديث قليلة)4(.

* بين أصحاب زيد: 

يتضــح مما ســبق أن أصحاب زيد: عروة، وســعيدًا، وســليمان بن يســار كانوا 
مهتميــن بعلمي الفقه، والحديث، وصارفين إلى ذلك جل عنايتهم، وكان بينهم تمايز، 
واختــالف، فأعلمهم بالحديث، وأكثرهم رواية له عروة بن الزبير، وأكثرهم جمعًا بين 
العلمين ســعيد بن المسيب، وأكثرهم اشتغاالً بالفقه سليمان بن يسار، وقد مرَّ معنا ما 
ذكره البخاري في »تاريخه« من قول الحسن بن محمد: إن سليمان بن يسار كان أقيس 

من سعيد.

وممــا جــاء عنهم: ما رواه مالك في وصف حالهم قال: كان ســليمان بن يســار 
يقول في مجلســه، فإذا كثر فيه الكالم، وسمع اللغط أخذ نعليه ثم قام عنهم، وكان ابن 

المسيب رجاًل شديدًا يحصب الناس بالحصا)5(.

قال ابن وهب: وحدثني مالك قال: كان سليمان بن يسار كثيرًا ما يوافق سعيدًا، 
قال: وكان سعيد ال يجترأ عليه)6(.

»السير« )437/4(.   )1(
»مختصر تاريخ دمشق« )323/7(.   )2(

»السير« )438/4(.   )3(

»السير« )352/4(.   )4(
»المعرفة والتاريخ« )549/1(.   )5(
»المعرفة والتاريخ« )549/1(.   )6(
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هذا شيء من كثير عن أصحاب زيد، إال أن مما ينبغي اإلشارة إليه وذكره في هذا 
المقام: أن أصحاب زيد كان جــل اهتمامهم منصّبًا على القراءة، والفرائض، واإلفتاء، 

وبعد ذلك الحديث، وكان نصيبهم من علم التفسير قلياًل.

وقد بــدأت الحاجة إلى علم التفســير تزداد فــي المجتمع المدني كلـمـــا تقادم 
الزمان بأهلها، وبعد عن العصر النبوي، فتعرض بعض المتأخرين من التابعين للتفسير، 

ومن أوائلهم محمد بن كعب القرظي، وكان من أعلمهم فيه)1(.

وتبعه بعد ذلك زيد بن أسلم، فكان من المقدمين بين المدنيين في علم التأويل.

يقول ســفيان بن عيينة: لم يكن بالمدينة أحد يفســر القرآن بعد محمد بن كعب 
مثله؛ يعني: زيد بن أسلم)2(.

وأثنــى عليه غيــر واحد من األئمة بالعلــم والتقدم في هذا الشــأن؛ كيعقوب بن 
شيبة)3(، وشيخ اإلسالم ابن تيمية)4( وغيرهما.

وذكر بعض األئمة أن له تفسيرًا رواه عنه ابنه عبد الرحمن)5(.

ويظهــر ـ واهلل أعلم ـ أن الموجود بين أيدينا من تفســيره قليــل)6(، وأن كثيرًا منه 
جاء من رواية ابنه عبد الرحمن منسوبًا له)7(.

سبق تفصيل حاله )1/ 382(.   )1(
»فتح الباري« )111/13(.   )2(

»تهذيب تاريخ دمشق« )443/5(، و»بغية الطلب« )3994/9(.   )3(
»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 71(.   )4(

»السير« )316/5(، و»التحفة اللطيفة« )92/2(، و»طبقات المفسرين« للداودي )177/1(،    )5(
و»الفهرست« )ص: 33(.

المروي من تفسيره عند الطبري )117( قواًل فقط.   )6(
المروي عن عبد الرحمن في »تفسير ابن كثير« أضعاف ما روي عن أبيه، فقد بلغ )323( قواًل.   )7(
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* أسباب قلة المروي عنهم: 

ومن األسباب الرئيسة التي قللت نتاج المدرسة المدنية في التفسير ما يلي: 

1 ـ الورع من التعرض لتأويل القرآن: 

المدنيون من أكثر التابعين إحجامًا عن التفســير؛ خشــية الخطأ فيه، اقتداًء بنهج 

كثير من الصحابة، فهذا ابن عمر رضي اهلل عنهما لم يكن يرضى عن منهج ابن عباس، 

ولم يعجبه توسعه في التفسير، حتى سمعه يفسر معنى قوله تعالى في وصف السماوات 

واألرض: ﴿ڱ ڱ ڱڱ﴾ ]األنبياء: 30[ فقال ـ رضي اهلل عنه ـ: قد كنت أقول: 

ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فاآلن قد علمت أنه قد أوتي علـمـا)1(.

وكانــت هذه ســمة عامــة لفقهــاء المدينة، فكانوا يخشــون من القيــل في تأويل 

القرآن، حذرًا أال يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه)2(.

ليعظمـون  المدينـة، وإنهـم  فقهـاء  أدركـت  لقـد  قـال:  فعـن عبيد اهلل بـن عمـر 

وسـعيد بن  محمـد،  والقاسـم بن  عبـد اهلل،  سـالم بن  منهـم  التفسـير،  فـي  القـول 

ونافـع)3(. المسـيب، 

فســعيد بن المســيب الــذي عّده غيــر واحد من األئمــة من أعلــم التابعين على 

»الحليــة« )320/1(، والخبــر بتمامه قد ســبقت اإلشــارة إليــه عند الحديث عــن ابن عباس    )1(
رضي اهلل عنهما )1/ 414(.
»تفسير الطبري« )89/1(.   )2(

المرجع الســابق )85/1( 92، و»العلل« ألحمد )374/2( 2663، و»مجموع فتاوى شــيخ    )3(
اإلسالم« )374/13(.
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اإلطالق)1(، وفقيه الفقهاء)2(يقول فيه يزيد بن أبي يزيد: كنا نســأل ســعيد بن المسيب 
عن الحالل والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا ســألناه عن تفســير آية من القرآن ســكت 

كأن لم يسمع)3(.

بل إنه لـمـا سأله رجل عن تفسير آية من القرآن قال: أنا ال أقول في القرآن شيئًا)4(.

قال اإلمام الذهبي معلقًا على هذا األثر: ولهذا قلَّ ما نقل عنه في التفسير)5(.

وهذا عروة بن الزبير الذي قــال فيه اإلمام الزهري: إنه بحر ال تكدره الدالء)6(، 
ويقول فيه ابنه هشام: ما تعلمناه جزء من ألف جزء من أحاديثه)7(، وكان أكثر حديثًا من 
ســعيد بن جبير)8(، ومع هذا يقول فيه ابنه هشــام: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب اهلل 

قط)9(.

والقاســم بن محمد لم يِحْد عن هذا المنهج، فمع مجالسته البن عباس لم يتأثر 
بــه، بل تأثر بابن عمر، فغلب عليه جانب الورع، وفــي ذلك يقول: كنت أجالس البحر 

»تاريخ أبي زرعة« )404/1(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )121/5(، و»السير« )224/4(.   )2(

»تفسير الطبري« )86/1( 100.   )3(
المرجع السابق )85/1( 94، و»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص: 228(، و»طبقات ابن سعد«    )4(

.)137/5(
»السير« )242/4(.   )5(

»مختصر تاريخ دمشق« )8/17(، و»الشذرات« )130/1(.   )6(
»التاريخ الكبير« )32/7(، و»المعرفة« )551/1(، و»الفقيه والمتفقه« )141/2(.   )7(

»السير« )425/4(.   )8(
»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص: 229(، و»تفسير ابن كثير« )17/1(.   )9(
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ابن عباس، وقد جلســت مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرت، فكان هنا ـ يعني: ابن عمر ـ 
ورع، وعلم جم، ووقوف عما ال علم له به)1(.

يقول عبيد اهلل بن عمر: كان القاســم ال يفســر القرآن)2(، وكان ســالم ال يفســر 
القرآن)3(.

وفضاًل عن ذلك اإلحجــام، فقد كان التابعون في المدينة ينكرون على من يكثر 
في التفســير، ولذا لـمـــا قدم عكرمة إلى المدينة كان سعيد بن المسيب ينكر عليه كثرة 

تحديثه في التفسير.

فعن عمرو بن مرة قال: ســأل رجل ســعيد بن المسيب عن آية من القرآن؟ قال: 
ال تسلني عن القرآن، وسل عنه من يزعم أنه ال يخفى عليه منه شيء؛ يعني: عكرمة)4(.

وأنكروا على زيد بن أســلم، فعن حماد بن زيد قــال: قدمت المدينة، وزيد بن 
أسلم حي، فسألت عبيد اهلل بن عمر، فقلت: إن الناس يتكلمون في زيد، فقال: ما أعلم 

به بأسًا إال أنه يفسر القرآن برأيه)5(.

2 ـ االشتغال برواية السنن، واآلثار، والسير: 

كان جل اهتمام المدنيين االشتغال بالحديث، ومدارسته رواية ودراية، ولذا فقد 

»السير« )55/5(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )381/2(، و»السير« )59/5(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )200/5(.   )3(
»فضائــل القــرآن« ألبي عبيد )ص: 228(، و»جامــع بيان العلم« )29/2(، و»تاريخ دمشــق«    )4(

)784/11(، و»تهذيب الكمال« )282/20(.
»الجــرح« )555/3(، و»الكامل فــي الضعفاء« )1064/3(، و»بغيــة الطلب« )3988/9(،    )5(

و»تهذيب تاريخ دمشق« )445/5(.
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كانوا من أعلم الناس بالمغازي، والسنن، واآلثار عنه صلى اهلل عليه وسلم.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، 
ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها؛ ألنها كانت عندهم)1(.

هذا هو االهتمام الغالب على التابعين من أهل المدينة، تناقل الحديث، ومعرفة 
المغازي والســير، مع علم الفقــه المعتِمد على األثر، والذي يأتــي بعد علم الحديث، 
وهذا ليس بمســتغرب على مدينة عاش فيها المصطفى صلى اهلل عليه وســلم، وتوفي 
فيهــا ودفن بها، وبقي فيها الكثير من أصحابــه ـ رضي اهلل عنهم ـ الذين حفظوا أقواله، 
وأفعاله، وتقريراته، بل وصفاته الُخُلقية والخلقية، فكانت حلق العلم تعج بتلك السيرة 

العطرة، على صاحبها أفضل الصالة والسالم.

ثــم جاء من بعدهم األتباع الذيــن تناقلوا ما ورثوه من علــم الرواية واألثر، وقد 
أغناهــم هذا المحفوظ عن كثرة االشــتغال بالرأي واالجتهاد، مــع ما يضاف إلى ذلك 
من قلة المســائل الواردة والحادثــة في المجتمع المدني البعيد عــن الثقافات الوافدة، 
أو الفتــن الحادثــة، فكان التابعون فيهــا ال يأخذون بالرأي إال اضطــرارًا، وال يفرعون 

المسائل، وال يستخرجون أحكامًا لمسائل لم تقع، بل ال يفتون إال فيما وقع.

كل هذا وغيره صرف معظم اهتمام التابعين في المدينة إلى الحديث والمغازي، 
وكان نصيبهم من العلوم األخرى قلياًل.

وقد كان للمكثرين من الصحابة ممن عاشــوا فــي المدينة األثر البالغ في توجيه 
التابعين، فابن عمر رضي اهلل عنهما كان أحسن سردًا للرواية من ابن عباس، أما التفسير 

فكان ابن عباس أعلم به)2(.

»مقدمة في أصول التفسير« )ص: 60(.   )1(
»اإلرشاد« )184/1(.   )2(
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3 ـ قلة الكتابة: 

لــم يعتن أهل المدينة عناية كاملة بتدوين علمهم وكتابته، وقد توفي الكثير منهم 
ولــم يــدون كتابًا، يقــول اإلمام مالــك: ولقد هلك ابن المســيب ولم يتــرك كتابًا، وال 

القاسم بن محمد، وال عروة بن الزبير، وال ابن شهاب)1(.

ويرجــع عــدم االعتناء هذا إلى كراهية بعضهم له خشــية أن يشــابه صنيعهم هذا 
صنيع أهل الكتاب، أو أن تختلط كتبهم مع كتاب اهلل تعالى.

فعــن عبد اهلل بــن العالء قال: ســألت القاســم أن يملي علي أحاديــث فمنعني، 
وقــال: إن األحاديث كثرت على عهد عمر، فناشــد الناس أن يأتوا بها، فلـمـــا أتوه بها 
أمــر بتحريقها، ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب. قال: فمنعني القاســم يومئذ أن أكتب 

حديثًا)2(.

وهذا عروة بن الزبير كان عنده كتب، وكان يكتب عن عائشــة، ولكنه تأثر بحال 
الغالب من فقهاء أهل المدينة، فجمع كتبه وأحرقها)3(.

وقد ندم عروة على ذلك وتأســف، وتمنى أن تكون عنده، وأنه لم يحرقها، وفي 
ذلــك يقول: كنا نقول: ال نتخــذ كتابًا مع كتاب اهلل، فمحوت كتبــي، فواهلل لوددت أن 

كتبي عندي، إن كتاب اهلل قد استمرت مريرته)4(.

»تاريخ أبي زرعة« )517/1(، و»المعرفة« )478/1(.   )1(
»طبقــات ابــن ســعد« )188/5(. قــول: مثناة كمثنــاة أهل الكتــاب: هو كتاب وضعــه أحبار    )2(
بني إســرائيل بعد موســى عليه الســالم فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب. ينظر: »الســير« 

.)59/5(
»الكفاية« )ص: 205(.   )3(

»الحلية« )176/2(، واستمرت مريرته: أي قوي واستحكم. »السير« )436/4(.   )4(
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وقال أيضًا: لوددت لو أني فديتها بأهلي، ومالي)1(.

وقد استمرت الكراهية للكتابة حتى في عهد صغار التابعين وأتباعهم.

فعن يحيى بن ســعيد قــال: أدركت الناس يهابون الَكْتب، ولــو كنا نكتب يومئذ 
لكتبنا من علم سعيد بن المسيب ورأيه شيئًا كثيرًا)2(.

أثر مدرسة المدينة على غيرها من المدارس: 

مــع قلة المــروي عنها في التفســير، إال أنها من أكثر المــدارس تأثيرًا في مناهج 
التابعيــن عمومًا، فالمدينة مثلت الحديــث وروايته، وكانت عاصمة الخالفة، وبقي لها 

األثر والريادة في علم األثر والدراية، فأثرت بذلك على كثير من مدارس التابعين.

1 ـ أثرها على البصرة: 

كانــت البصرة مــن أكثر المــدارس تأثــرًا بالمدينــة، وكان بينهما مــن التواصل 
والترابــط ما جعل إمام البصرة الحســن البصري يرســل بالمســائل المشــكلة إلى إمام 

التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب.

فعن علي بن زيد قال: كنت إذا خرجت إلى مكة قال لي الحسن: سل سعيدًا عن 
كذا، وسل لي سعيدًا عن كذا؛ يعني: سعيد بن المسيب)3(.

ويقول قتادة: ما جمعت علم الحسن إلى علم أحد من العلـمـــاء، إال وجدت له 
فضاًل عليه، غير أنه كان إذا أشكل عليه شيء، كتب فيه إلى سعيد بن المسيب يسأله)4(.

»طبقات ابن سعد« )179/5(، و»مختصر تاريخ دمشق« )10/17(، و»التهذيب« )183/7(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )141/5(، و»المعرفة« )649/1(.   )2(

»العلل« ألحمد )321/3( 5429.   )3(
»التذكرة« )55/1(، و»التهذيب« )86/4(، و»مرآة الجنان« )214/1(.   )4(
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ولذا قلـمـا كان الحسن وسعيد يختلفان في الُفتيا)1(.

وكان الحسن ال يدع شيئًا من فعله لقول أحد حتى يقولوا: إن سعيد بن المسيب 
قد قال خالفه فيأخذ به، ويدع قوله)2(.

والحســن قد نشأ في سني عمره األولى في المدينة، ولذا نجد أثر هذه النشأة في 
تفســيره، فكان يستدل بلغتهم في تفسيره، فمن ذلك ما جاء عنه عند تأويل قوله تعالى: 

﴿جب حب خبمب﴾ ]يوسف: 30[، قال: بطنها حبًا، وأهل المدينة يقولون ذلك)3(.

وعند تفســير قولــه ســبحانه: ﴿چ چ چ چ﴾ ]الرحمــن: 76[ قال: هي 
البسط، أهل المدينة يقولون: هي البسط)4(.

ولـمـــا رأى قتادة ذاك التأثر والتقدير من شيخه ألئمة التابعين في المدينة السيما 
سعيد، حرص على السفر للمدينة، واألخذ عنهم، فرحل إلى سعيد، فجعل يسأله أيامًا، 
وأكثر من المســألة، فقال سعيد: أكل ما سألتني عنه تحفظه؟ قال: نعم سألتك عن كذا، 
فقلت فيه كذا، وسألتك عن كذا، فقلت فيه كذا، حتى رد عليه حديثًا كثيرًا، فقال سعيد: 

ما كنت أظن أن اهلل تعالى خلق مثلك)5(.

وكان يقول: ما أتاني عراقي أحفظ منك.

ولـمـــا رأى قتادة الحســن ُيرســل إليه في مســائل مــن العلم مشــكلة تأثر به في 

»تهذيب الكمال« )108/6(.   )1(
»أنساب القرشيين« )396/1(، و»المنتظم« )320/6(.   )2(

»تفســير الطبــري« )64/16( 19148، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعزاه البن أبي شــيبة،    )3(
وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وأبي الشيخ، عن الحسن بنحوه )528/4(.

»تفسير الطبري« )163/27(، و»فتح القدير« )145/5(.   )4(
»الحث على الحفظ وذكر كبار الحفاظ« )ص: 105(.   )5(



568 تفسير التابعين

الجانــب الفقهي أكثر من تأثره بشــيخه الحســن، وقد عني بنقل تفســيره أكثر من عناية 
المدنيين بذلك)1(، ونشــر علمه، وفتواه في البصرة، وكان جل ما أخذ عنه في التفســير 

هو ما ورد في تفسير آيات األحكام)2(.

وقد تأثر به قتادة في هذا، فتوســع في القول بنسخ كثير من اآليات)3(، بل إنه نقل 
جل ما جاء عن ســعيد في هذا الباب)4(، وكان يعرض ما عنده على ابن المســيب، فقد 

عرض عليه صحيفة جابر بن عبد اهلل)5(.

وقد كان للمدنيين األثر البالغ في ميل مدرسة البصرة للسنن واآلثار في تفسيرها، 
حتى صارت من أكثر المدارس اعتمادًا على السنة في تأويلها)6(.

كان قتادة من أكثر الناقلين لتفسير سعيد بن المسيب حيث روى ما نسبته )0.37( من مجموع    )1(
تفسيره، في حين تاله يحيى بن سعيد حيث روى ما نسبته )0.16( من مجموع تفسيره.

وبمراجعة تفســير سعيد وجدت أن )0.56( من تفســيره آليات األحكام كان من رواية قتادة.    )2(
ينظر: »تفسير الطبري« اآلثار ذوات األرقام: 4522، 4626، 4628، 4646، 5092، 5217، 
 ،12744 ،11310 ،11309 ،11284 ،11223 ،5343 ،5339 ،5338 ،5266 ،5218

.)10/28( ،)9/28( ،)79/18( ،)78/18(
يعد ســعيد بن المسيب وقتادة من أكثر التابعين توســعًا في النسخ، ويأتي لذلك مزيد بحث في    )3(

فصل أثرهم في أصول التفسير )2/ 401(.
أورد الطبري في »تفسيره« عن سعيد القول بالنسخ في عشر روايات، سبع منها من رواية قتادة،    )4(
وهي اآلثار ذوات األرقام: 5219، 5220، 8674، 8675، 8676، )19/22(، )20/22(.

»العلل« ألحمد )470/3( 6007.   )5(
بعد مراجعتي لـ»تفسير الطبري« وجدت أن مجاهدًا اعتمد على ما جاء عن النبي صلى اهلل عليه    )6(
وسلم في )25( رواية، وعكرمة في )9( روايات، وابن جبير في )22( رواية، وعطاء في )10( 
روايات، في حين كان اعتماد قتادة على ذلك في أكثر من )200( رواية، وبلغ عن الحســن أكثر 

من )81( رواية.
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يقول قتادة: ما رأيت أعلم من سعيد، وال أجدر أن يتبع فالن عن فالن؛ يعني: يسند)1(.

2 ـ أثرها على التفسير في الشام: 
األثر المدني على التفســير في الشــام أشــهر مــن أن يذكر، فإن كثيــرًا من فقهاء 
المدينة رحلوا إلى الشــام، ونقلوا ما علموه من السنن واآلثار إلى هناك، ولعل من أهم 
أســباب تلك الرحلة والصلة وجــوَد عبد الملك بن مروان الذي يعد من فقهاء المدينة 
األربعــة الذي ولي الخالفة، فســافر إليه قبيصة بن ذؤيب وغيــره من فقهاء المدينة، ثم 

تولى عمر بن عبد العزيز الخالفة، واهتم بآثار أهل المدينة وعلمهم)2(.

3 ـ أثرها على المدرسة المكية: 

كان جــل اهتمام أصحاب ابن عباس متعلقًا بعلم التفســير رواية ودراية، وكانت 
الصلــة بينهم وبين المدينة قليلــة، فلم يكن للمدينة أثر يذكر في المدرســة المكية، إال 
مــا كان من تأثر أحد أئمــة المكيينـ  وهو عطاء ـ بالمنهج المدني؛ ألنه رحل إلى مدينة 
المصطفى صلى اهلل عليه وســلم فاســتبان فضله على أصحابه)3( في هذا الجانب، فقد 
كان للمدينــة األثر البالغ في منهجــه وانصرافه لعلمي الفقــه والحديث؛ ولذا نجد من 
المفارقات الرئيســة بينه وبيــن أصحابه، اتباع عطاء للدليل، وميلــه للفقه األثري، ولذا 

عّده الشافعي من أكثر التابعين اتباعا لألثر، بسبب اتصاله بالمدينة.

* * *

»الجرح« )60/4(.   )1(
وسيأتي مزيد بحث لذلك عند الحديث عن المدرسة الشامية.   )2(

»المعرفة« )443/1(، و»ترتيب المدارك« )63/1(.   )3(





المبحث الخامس

التفسير في الشام واليمن ومصر

أوالً: التفسير في الشام: 

لقد حظيت الشــام بعدد من علـمـــاء الصحابة، وتخرج على يدهم عدد كبير من 
التابعين، فقد أرســل عمر بن الخطاب ـ رضي اهلل عنه ـ ثالثة من أصحاب رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وســلم يعلمون الناس، فأرســل معاذ بن جبلـ  رضي اهلل عنه ـ إلى أهل 
فلســطين)1(، وأرســل عبادة بــن الصامت ـ رضي اهلل عنــه ـ إلى أهل حمــص)2(، وأما 
أبو الدرداءـ  رضي اهلل عنه ـ فأرســله إلى دمشق)3(، وكان من أكثرهم أتباعًا، فقد كانت 
له حلقة عظيمة في مسجد دمشق يحضرها ما يزيد على ألف وستمئة شخص، يقرؤون 

عشرة عشرة، ويتسابقون عليه، وأبو الدرداء واقف يفتي الناس في حروف القرآن)4(.

الكبيــر« )359/4(، و»الجــرح والتعديــل«  ابــن ســعد« )387/7(، و»التاريــخ  »طبقــات    )1(
)244/1/4(، و»السير« )344/21(.

»طبقــات ابن ســعد« )387/7(، و»تهذيــب تاريخ دمشــق« )209/7(، و»تهذيب األســماء    )2(
واللغــات« )256/1(، و»اإلصابــة« )268/2(، و»شــذرات الذهــب« )40/1(، و»الســير« 

.)344/2(
»أســد الغابة« )185/5(، و»تهذيب األسماء« )228/2(، و»التذكرة« )24/1(، و»اإلصابة«    )3(

)45/3(، و»الشذرات« )39/1(، و»السير« )344/2(.
»غاية النهاية« )607/1(.   )4(
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ويعــد أبو الدرداء أكثر الصحابة أثرًا في الشــام ودمشــق، يقــول الذهبي: وكان 
أبو الدرداء عالم أهل الشام، ومقرئ أهل دمشق، وفقيههم وقاضيهم)1(.

وكانـ  رضــي اهلل عنه ـ من قراء الصحابــة المعدودين، فعن أنس بن مالك قال: 
مات النبي صلى اهلل عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة من الصحابة: أبو الدرداء، 

ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبو زيد)2(.

كمــا كان له اإلمامة في العلم يقول مســروق: وجدت علــم الصحابة انتهى إلى 
ستة: عمر، وعلي، وأبّي، وزيد، وأبي الدرداء، وابن مسعود)3(.

وبعث عمر أيضًا عبد الرحمن بن َغنْم األشعري إلى الشام يفقه الناس)4(.

ومن شيوخ الشاميين أيضًا الصحابي الجليل تميم الداري)5(.

وعلــى يد هؤالء الصحب الكرام تعلم التابعون بالشــام، وكانوا كثيرين)6( إال أن 
أشهرهم: 

»التذكرة« )24/1(.   )1(
رواه البخاري في »صحيحه« كتاب الفضائل، باب القراء من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه    )2(
وسلم. ينظر: »الفتح« )47/9( 5004، وأبو زيد: هو أحد عمومة أنس، وقد ذكر ابن المديني: 
أن اســمه أوس، وعده يحيى بن معيــن ثابت بن زيد. وهذا الحصر في هــؤالء األربعة إضافي، 
بمعنى أنهم جمعوه عرضًا على النبي صلى اهلل عليه وســلم، وقد أطال ابن حجر في بيان توجيه 

ذلك في »الفتح« )51/9(.
»طبقات ابن سعد« )351/2(، و»السير« )343/2(.   )3(

»طبقات ابن سعد« )441/7(، و»المعرفة« )309/2(، و»الشذرات« )84/1(.   )4(
»تذكرة الحفاظ« )51/1(، و»السير« )46/4(.   )5(

»مفتاح السعادة« )24/2(، و»اإلعالن والتوبيخ« )ص: 295(، و»فجر اإلسالم« )ص: 184،    )6(
185(، و»التعريف بالقرآن والحديث« )ص: 166(.
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عائذ اهلل بــن عبــد اهلل، أبو إدريــس الَخْوالنــي)1(، وهــو عالــم الشــام بعد أبي 
الدرداء)2(، وكان يقرئ، ويعلِّم، ويقص، ويعظ)3(، وُيعنَى كثيرًا بالمغازي والسير، توفي 

سنة)80 هـ()4(، إال أن المروي عنه في التفسير قليل جدًا)5(.

ومن هؤالء مكحول، أبو عبد اهلل الدمشقي، مولى المرأة من هذيل، وكان نوبيًا، 
وقيل: من سبي كابل، وقيل: من ساللة األكاسرة)6(.

وكان رحمه اهلل من أفقه أهل الشام)7(، وكل ما قال بالشام قبل منه)8(.

يقول ســليمان بن موســى: إن جاءنا العلم من الحجاز عــن الزهري قبلناه، وإن 
جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه، وإن جاءنا من الجزيرة عن ميمون قبلناه، وإن جاءنا 

من العراق عن الحسن قبلناه)9(.

وعن الزهري قال: العلـمـــاء أربعة: ابن المســيب بالمدينة، والشــعبي بالكوفة، 
والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام)10(.

»طبقات ابن سعد« )448/7(، و»طبقات الفقهاء« )ص: 74(.   )1(
»تذكرة الحفاظ« )57/1(، و»السير« )274/4(.   )2(

»الحلية« )120/5(، و»تهذيب تاريخ دمشق« )322/7(، و»الشذرات« )288/1(.   )3(
»السير« )275/4(.   )4(

رجعت إلى »تفسير ابن كثير«، فلم أجد له إال ثالث روايات فقط.   )5(
»التاريخ الكبير« )21/8(، و»البداية والنهاية« )317/9(، و»السير« )155/5(.   )6(

»تاريــخ أبــي زرعــة« )245/1(، و»المعرفــة« )640/1(، و»طبقــات علـمـــاء الحديــث«    )7(
.)180/1(

»المعرفة« )117/2(، و»السير« )159/5(.   )8(
»تاريخ أبي زرعة« )315/1(، ويالحظ أن الجامع بين هؤالء األئمة هو اتباعهم األثر.   )9(

)10( »السير« )158/5(.
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وقال سعيد بن عبد العزيز: كان أفقه أهل الشام، وكان أفقه من الزهري)1(.

وعليه تتلمذ إمام الشام في زمانه األوزاعي)2(.

وقد جاء عنه جملة طيبة في التفسير، وغالبها في الفقه، والوعظ)3(.

* بين الشام والمدينة: 

لقد استفادت الشام من كبار التابعين الذين نزلوا بها، وبثوا علمهم فيها، وأكثرهم 
من علـمـــاء المدينة الكبار، مما يؤكد األثر المدني في الشــام، وال ســيما أنه كان منهم 

خليفتان: 

عبد الملك بن مروان الذي عده ابن ذكوان رابع أربعة فقهاء في المدينة بعد ابن 
المسيب، وعروة، وابن ذؤيب)4(.

ثــم الخليفة الراشــد عمر بن عبد العزيز الــذي آلت إليه الخالفة فــي آخر المئة 
األولى.

وقد نزل الشــام قبله اإلمام قبيصة بن ذؤيب، فقيه المدينة)5(، ومن كبار أصحاب 

»السير« )159/5(، و»البداية والنهاية« )317/9(.   )1(
قال األوزاعي في اإليالء: ونحن على قول أصحابنا الزهري، ومكحول، أنها تطليقة. »تفســير    )2(

الطبري« )488/4( 4610.
يراجــع في ذلك »تفســير الطبــري« اآلثــار ذوات األرقــام: 3997، 4129، 4371، 4431،    )3(

4604، 4610، 4711، 4712، إلخ.
ابــن كثيــر«: )333/1(، )342/1(، )375/1(، )392/1(، )395/1(،  وينظــر »تفســير   
)397/1(، )436/1(، و)94/2(، )192/2(، )221/2(، )29/3(، )36/3(، )164/3( 

إلى غير ذلك من األمثلة التي زادت في »تفسير ابن كثير« عن ثالثين أثرًا.
»العلل« ألحمد )410/2(، 2836، و)594/2( 3820، و»طبقات الفقهاء« )ص: 62(.   )4(
»العلل« ألحمد )66/2( 1565، 1566، و»العلل« البن المديني )ص: 49، 51، 53(.   )5(
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زيد بن ثابت روى عنه الفرائض، وكان أعلم الناس بقضائه)1(.

قــال ابن حبان: قبيصة بن ذؤيب الخزاعي من فقهاء أهل المدينة وعبادهم، كان 
كثير السفر إلى الشام في تجارة وغزو، فحديثه عند أهل الشام والمدينة معًا، توفي سنة 

ست وثمانين.

وقال السيوطي عنه: المدني سكن الشام)2(.

ثــم انتقــل إلى الشــام أمير المؤمنيــن عمر بــن عبد العزيز، وقــد كان أميرًا على 
المدينة، وكان ممن يجالس ســعيد بن المسيب، ويصدر عن رأيه، وكان سعيد ال يأتي 

أحدًا من األمراء غير عمر، أرسل إليه عبد الملك فلم يأته، وأرسل إليه عمر فأتاه.

وكان عمر يكتب إلى سعيد في علمه)3(، ويركب إليه في المسألة)4(.

وكان معظِّمــًا له جدًا حتى قال: ما كان في المدينــة عالم يأتيني بعلمه إال وأوتى 
بما عند سعيد بن المسيب)5(.

فلـمـــا استخلف عمر بن عبد العزيز حمل معه علم ســعيد إلى الشام، بل وكان 
معــه عدة من علـمـــاء المدينــة، فكان معه ســالم بن عبد اهلل، وأبو قالبــة، ومحمد بن 

كعب، وعراك بن مالك)6(، وابن شهاب)7(.

»المعرفة« )354/1(، و»مشاهير علـمـاء األمصار« )ص: 64(.   )1(
»طبقات الحفاظ« )ص: 21(.   )2(

»تاريخ أبي زرعة« )404/1، 518(.   )3(
»تاريخ أبي زرعة« )405/1(.   )4(

»المنتظم« )321/6(.   )5(
»تاريخ أبي زرعة« )421/1(، )714/2(.   )6(

سيأتي بيان دور ابن شهاب في اتصال الشام والمدينة بشيء من التفصيل.   )7(
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وكان معه أيضًا وزير الخلفاء رجاء بن َحْيوة الذي كان مكحول إذا ســئل يقول: 
سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة)1(.

إال أنــه كان قليــل الحديث والرواية؛ النشــغاله بالوزارة، وتشــدده حتى ُعدَّ من 
أَكفِّ ثالثة عن الحديث، مع فضلهم)2(.

ورحــل إلى عمر بــن عبد العزيز زيد بن أســلم)3(، وكل هؤالء ممن نشــر علم 
المدينة بالشام.

لقد أدرك علـمـــاء الشــام فضل علم المدنيين، فأخذوا ينهلون من علومهم، فها هو 
مكحول يرحل ليطلب علم المدينة، ويبقى بها حتى سمع من جل علـمـائها، يقول مكحول: 

قدمت المدينة، فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها من علم إال وقد سمعته)4(.

ث به هو ما أخذه عن ابن المسيب)5(، وقد أبدى إعجابه  وصرح بأن عامة ما يحدِّ
بسعيد بن المسيب حتى قال: طفت األمصار فما لقيت رجاًل أعلم من ابن المسيب)6(.

وكان يقــول عن ســعيد: عالم العلـمـــاء)7(، وإذا ســئل عن أفقه مــن أدرك، قال: 
سعيد بن المسيب)8(.

»البداية والنهاية« )315/9(.   )1(
»المعرفة« )368/2(، و»السير« )609/4(.   )2(

»بغية الطلب« )3990/9(.   )3(
»العلم« ألبي خيثمة )ص: 118(، و»طبقات ابن سعد« )453/7(.   )4(

»العلل« ألحمد )449/2( 2995، )81/3( 4272، و»تاريخ دمشق« )696/8(، و»طبقات    )5(
ابن سعد« )121/5(.

»العلل« ألحمد )400/2( 2786، )320/3( 5424، و»التهذيب« )285/4(.   )6(
»طبقات ابن سعد« )121/5(.   )7(

= ،)61/4( و»الجــرح«   ،)479/1( و»المعرفــة«   ،)403/1( زرعــة«  أبــي  »تاريــخ    )8( 
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ويمكــن عــد الزهري شــاهدًا آخر في حلقــات االتصــال بين الشــام والمدينة، 
فمحمد بن مســلم بن شــهاب الزهري هو من طبقة صغار التابعيــن)1(، وقد قرأ القرآن 

على أنس بن مالك)2(، وسمع منه)3(.

وقــد أخذ العلم عن كبار التابعين فــي المدينة، وصار أعلم أهل زمانه بحديثهم، 
فبعــد أن ذكــر علي بن المديني العشــرة الذين كان لهم علم بزيد بــن ثابت قال: وكان 

أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب)4(.

وقد الزم الزهري ســعيد بن المســيب ســبع حجــج، وكان يميل فــي فتياه إلى 
قوله)5(.

ولـمـا سئل عن أفقه من أدرك قال: سعيد بن المسيب)6(.

والزهري يعد من أبرز التابعين الذين بثوا علم المدينة في الشــام، فهو يقول عن 
نفســه: اختلفت من الحجاز إلى الشام، ومن الشام إلى الحجاز خمسًا وأربعين سنة ما 

استطرفت حديثًا واحدًا.

وقال أيضًا: ما وجدت أحدًا يفيدني في ترددي إلى الشام)7(.

= و»مرآة الجنان« )214/1(، و»وفيات األعيان« )375/2(.
»النكت على ابن الصالح« )558/2(.   )1(

»غاية النهاية« )262/2(.   )2(
»العلل« ألحمد )226/2( 2088، و)293/3( 5301.   )3(

»المعرفة« )353/1(، )714/1(، و»العلل« البن المديني )ص: 53(.   )4(
»التاريخ الصغير« )224/1(، و»التعديل والتجريح« )1082/3(.   )5(

»تاريخ أبي زرعة« )403/1(، و»المعرفة« )479/1(، و»الجرح« )61/4(.   )6(
»تاريخ أبي زرعة« )409/1(.   )7(
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وهذا يعني أنه نقل علم المدينة إلى الشام، ولم يجد زيادة علم بالشام حتى ينقله 
للمدينة.

وقد انتفع أهل العلم بالشام والمدينة بعلومه، ولذا لقب بعالم الشام والحجاز)1(.

قال عنه الذهبي: المدني نزيل الشام)2(.

وكان الزهري مع مكحول كفرســي رهان بالشام، وإن كان مكحول أكثر اشتغاالً 
بالفقه من الزهري، والزهري أعلم منه بالحديث والسير)3(.

ولتقاربهمــا وإمامتهما في مكان وزمان واحد جمعــت أقوالهما، وصنفت كتب 
في اختالفهما)4(.

وكان مكحــول يعرف له فضله، ويقدمه وال يتقدم عليه، ولـمـــا ســئل: من أعلم 
الناس؟ قال: ابن شهاب)5(.

وقــد نقل عن الزهري روايات عديدة في التفســير كان أكثر من ثلثها في تفســير 
آيات األحكام، وكثير منها مما يرويه عن سعيد بن المسيب)6(.

»التهذيب« )445/9(.   )1(
»السير« )326/5(.   )2(

»تاريــخ أبي زرعــة« )245/1(، و»طبقات علـمـــاء الحديــث« )180/1(، و»العلل« ألحمد    )3(
.150 )184/1(

ينظــر: مقدمــة »الزهري« البن عســاكر )ص: 19(، وهي ترجمة مأخوذة من »تاريخ دمشــق«،    )4(
طبعت بتحقيق د. شكر اهلل بن نعمة اهلل قوجاني، مؤسسة الرسالة 1982م.

»تاريخ أبي زرعة« )411/1(، وقد أفاض ابن عساكر في ترجمة الزهري في »تاريخ دمشق«.   )5(
بعد مراجعة »تفســير الطبــري« وجدت المروي عنه )148( رواية، بلــغ نصيب آيات األحكام    )6(
 منهــا )0.37( مــن مجموعهــا، وقــد بلغــت رواياتــه عــن ســعيد بن المســيب )0.16( =
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وقد ورث علم هذين العلمين مكحوٍل والزهريِّ اإلماُم األوزاعيُّ عبد الرحمن بن 
عمرو بــن محمد)1(، المولود في حياة الصحابــة)2(، والذي يعد أول من دون العلم في 

الشام)3(، فنشر علم التابعين في تلك المنطقة.

قال مالك: األوزاعي إمام يقتدى به)4(.

وقال الذهبي: كان له مذهب مســتقل مشــهور عمل به فقهاء الشام مدة، وفقهاء 
األندلس، ثم فني)5(.

وكان األوزاعي معظمًا لمكحول، والزهري، ويذكرهما في أصحابه الذين يفتي 
بقولهم)6(.

وقال عن الزهري: ما داهن ابن شهاب لملك قط دخل عليه، وال أدركت خالفة 
هشام أحدًا من التابعين أفقه منه)7(.

* بين الشام والعراق: 

وقــع الخصــام بين أهل العراق والشــام ُمبكرًا في القــراءات، وذلك أن أهل كل 
مصــر قد تلقــوا القرآن عن الصحابي الذي نزل عندهم بقراءتــه، وحرفه الذي تلقاه من 

= من جملة الروايات الواردة عن سعيد بن المسيب في التفسير.
»السير« )107/7(.   )1(

»تاريخ أبي زرعة« )440/1(.   )2(
»السير« )128/7(.   )3(

»تاريخ أبي زرعة« )440/1(، و»السير« )112/7(.   )4(
»السير« )117/7(.   )5(

»تفسير الطبري« )488/4( 4610.   )6(
»تاريخ أبي زرعة« )410/1(.   )7(
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واشتد خصام أهل العراق في القراءة في غزوة أرمينية 
سنة ثالثين، حتى كفر بعضهم بعضًا.

فقــد روى ابن جرير الطبري بإســناده عن زيد بن ثابت فــي خبر جمع القرآن أنه 
قــال: إن حذيفة بن اليمان قدم من غزوة كان غزاها مــرج أرمينية، فلم يدخل بيته حتى 
أتى عثمان بن عفان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس! فقال عثمان: وما ذاك؟ قال: 
غزوت مرج أرمينية، فحضرها أهل العراق وأهل الشام، فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة 
أبي بن كعب، فيأتون بما لم يسمع أهل العراق، فتكفرهم أهل العراق، وإذا أهل العراق 

يقرؤون بقراءة ابن مسعود، فيأتون بما لم يسمع أهل الشام، فتكفرهم أهل الشام.

ولم يقتصر االختالف في القراءة في غزوة أرمينية على أهل العراق وأهل الشام، 
فقــد كان أهــل كل جند أو مصر منهم يعتقــدون أن قراءتهم أصح القــراءات وأعالها، 
ادعى ذلك أهل حمص، ونافســهم فيه أهل دمشق، وادعاه أيضًا أهل الكوفة، ونافسهم 

فيه أهل البصرة.

قال ابن األثير في ذكر غزو حذيفة وأمر المصاحف: فيها صرف حذيفة عن غزو 
الري إلى غزو الباب مددًا لعبد الرحمن بن ربيعة، وخرج معه ســعيد بن العاص، فبلغ 

معه أذربيجان، وكانوا يجعلون الناس ِرْدءًا، فأقام حتى عاد حذيفة ثم رجعا.

فلـمـا عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص: لقد رأيت في سفرتي هذه أمرًا لئن ترك 
النــاس ليختلفن فــي القرآن، ثم ال يقومون عليه أبدًا، قال: وما ذاك؟ قال: رأيت أناســًا 
مــن أهل حمص يزعمــون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، وأنهــم أخذوا القرآن عن 
المقــداد، ورأيت أهل دمشــق يقولون: إن قراءتهم خير من قــراءة غيرهم، ورأيت أهل 
الكوفــة يقولون مثل ذلك، وأنهم قرؤوا على ابن مســعود، ورأيت أهل البصرة يقولون 
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مثل ذلك، وأنهم قرؤوا على أبي موسى، ويسمون مصحفه لباب القلوب)1(.

وظل أهل دمشــق وأهــل حمص يختلفون فــي القراءة، ويتنافســون فيها بعد أن 
جمع عثمان بن عفان الناس على مصحف واحد، كل منهم يتمسك بقراءته وُيصّوبها، 

وال يحيد عنها)2(.

ولكن هذا التنافس لم يصل بالطبع إلى درجة التكفير التي كانت قبل أن يجمعهم 
عثمانـ  رضي اهلل عنه ـ على مصحف واحد، إال أنه بقي في أهل الشام نفرة من العراق، 
والســيما الكوفة بســبب اعتماد الكوفيين على الرأي والقياس أكثر من اعتمادهم على 
األثر والرواية، ونظرًا للمنهج األثري المدني الذي ســاد بالشــام، لذا نفر بعض األئمة 

الشاميين من أهل العراق، باستثناء األثريين من الكوفيين كالشعبي)3(.

بل قد وجدت عبارات لألوزاعي فيها نكير شــديد على أهل القياس والرأي من 
معاصريه)4(.

قــال األوزاعي موضحًا المنهج الشــامي: كانت الخلفاء بالشــام، فإذا كانت بلية 
سألوا عنها علـمـــاء أهل الشــام، وأهل المدينة، وكانت أحاديث أهل العراق ال تجاوز 

»تفسير الطبري« )62/1(، و»الكامل في التاريخ« )111/3(.   )1(
»القراءات في بالد الشام« )ص: 82، 88(.   )2(

كان مكحــول يقول: عامة ما أحدثكم من علم الشــعبي، وســعيد بن المســيب. ينظر: »العلل«    )3(
ألحمد )449/2( 2995، )81/3( 4272.

وكان الشعبي ينعي على أهل الرأي تركهم السنن. يراجع )1/ 343( في ترجمة الشعبي.  
من ذلك كالمه عن أبي حنيفة. ينظر: »العلل« ألحمد )546/2( 389، و»السنة« )187/1(،    )4(
و»تاريــخ بغــداد« )389/13(، و»المجروحيــن« البن حبــان )64/3(، و»تاريــخ أبي زرعة« 

)256/1(، و»تاريخ بغداد« )384/13(.
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جدار بيوتهم، فمتى كان علـمـاء أهل الشام يحملون عن خوارج أهل العراق؟)1(.

وفي المقابل حصل شــيء من تأثر الشام بالبصرة، ويرجع ذلك إلى أسباب لعل 
من أبرزها أثرية أئمة البصرة.

فقد تتلمذ الحســن، وقتادة على يد سعيد بن المسيب، وكان األوزاعي من رواة 
قتادة)2(.

وكان يقارن بين مكحول، وقتادة، قيل للزهري: أقتادة أعلم عندكم أو مكحول؟ 
قال: ال، بل قتادة، ما كان عند مكحول إال شيء يسير)3(.

فــي حيــن كان الزهري يقــول: العلـمـــاء أربعة: ســعيد بن المســيب بالحجاز، 
والحسن بالبصرة، والشعبي بالكوفة، ومكحول بالشام)4(.

ومن الواضح أن الجامع لهؤالء هو األثرية، وترك الرأي، وثمة سبب آخر يجعل 
ها أهــل العراق قطعة من  الشــام يتأثــر بالبصرة، وهو ُبْعد البصــرة عن الرفض حتى عدَّ

الشام نزلت العراق)5(.
ولــذا كثرت رحالت األمويين إلــى البصرة، حتى قال البصريون: ما كنا نفقد في 

كل يوم راكبًا من ناحية بني أمية ينيخ)6(.

وكان الرجالن من بني أمية يختلفان في البيت من الشعر، فيرسالن إلى قتادة)7(.

»المعرفة« )757/2(، و»تاريخ دمشق« )70/1(.   )1(
»السير« )270/5(.   )2(

»طبقات ابن سعد« )230/7(، و»السير« )271/5(.   )3(
»البداية والنهاية« )317/9(، و»السير« )159/5(.   )4(

»تفسير الحسن البصري« )49/1(.   )5(
»وفيات األعيان« )85/4(.   )6(

»إنبــاه الرواة« )35/3(، و»المزهــر« )334/2(، و»الســير« )278/5(، و»معجم األدباء« =   )7( 
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وقد أدى هذا التقارب بين المدرســتين أن ابتلي بعض أهل الشــام بالقول بالقدر 
موافقة للبصريين، فقد رمي مكحول به)1(، واشــتهر ذلك عنه، حتى أنكر عليه علـمـــاء 

الشام كرجاء بن حيوة)2(.

ومن جهة أخرى اكتفى كثير من أهل العلم بالشام عن العراق.

قال ابن المبارك: ما رحلت إلى الشام إال ألستغني عن حديث أهل الكوفة)3(.

وفــي الجملة كان التفســير في الشــام صورة من المنهج المدنــي، أصوالً وفكرًا 
واتجاهًا، لذا مع قلة نتاجه لم أدرســه كمدرســة مســتقلة لها تميزها في التفســير، واهلل 

تعالى أعلم.

ثانيًا: التفسير في اليمن: 

لــم يلق التفســير في اليمن من االهتمــام ما لقيه في غيرها من بالد اإلســالم في 
الحجاز، والعراق، ولم ينشط أهل اليمن في علوم التفسير، إال في عصر أتباع التابعين، 
وذلك يرجع إلى أسباب، لعل من أهمها: نزول عدد قليل من الصحابة بها)4(، ولذا فهي 

من أقل المدارس تابعًا)5(.

.)10/17( =
»السير« )159/5(.   )1(

»العلل« ألحمد )280/3( 5247.   )2(
»المعرفة« )757/2(.   )3(

ذكــر ابن حبان من مشــاهير الصحابــة في اليمــن )16( صحابيًا فقط، في حيــن بلغ َمن عدهم    )4(
من مشــاهير الصحابة بالمدينة )152( صحابيــًا، وبالبصرة )55( صحابيًا، وبالكوفة مثل ذلك، 

وبالشام عدَّ )22( صحابيًا، ومثلهم بمصر.
عــدَّ ابــن حبــان مــن مشــاهير المدنييــن )169( تابعيًا، ومــن مشــاهير الكوفييــن )117(، =   )5( 
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إال أنــه قــد نزلها بعض كبار التابعين مما نّشــط الحركة العلميــة فيها قلياًل، ومن 
هؤالء: 

طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي)1(.

ســمع طاووس من عدة من الصحابة، وتحمل عنهم، فســمع من زيد بن ثابت، 
وعائشة، وأبي هريرة، وزيد بن أرقم، وأكثُر سماعه كان من ابن عباس.

وكان طاووس معدودًا في كبراء أصحابه )2(، وهو يعد من أصحابه الستة )3(.

وكان ابن عباس يدخله على الخواص)4(.

ولم يسمع طاووس من معاذ بن جبل؛ لتقدم وفاته بالشام)5(.

وقد اشتغل طاووس بالفقه واإلفتاء، وغلب ذلك عليه حتى برع فيه، وفاق أقرانه.

يقــول خصيف بن عبد الرحمن وهو يعدد فضائل التابعين: كان أعلمهم بالحج 
عطاء، وأعلمهم بالطالق ســعيد بن المســيب، وأعلمهم بالحــالل والحرام طاووس، 

وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير)6(.

= ومن مشــاهير البصريين )91(، ومن مشاهير الشاميين )72(، ومن مشاهير المصريين )32(، 
ومن مشاهير اليمنيين )27( تابعيًا فقط.

»طبقات ابن سعد« )537/5(، و»تاريخ خليفة« )ص: 236(، و»التاريخ الصغير« )252/1(.   )1(
»الســير« )39/4(، و»طبقــات فقهــاء اليمــن« )ص: 56(، و»طبقــات علـمـــاء الحديــث«    )2(

.)159/1(
أي: مع مجاهد، وعكرمة، وعطاء، وابن جبير، وجابر بن زيد.   )3(

»المحدث الفاصل« )ص: 569(، و»السير« )46/5(.   )4(
»العلــل« البن المدينــي )ص: 288(، و»الفتــح« )312/3(، )32/11(، وقد توفي معاذ في    )5(

طاعون عمواس سنة )17هـ(.
»تاريخ أبي زرعة« )515/1(، و»وفيات األعيان« )372/2(، و»مرآة الجنان« )225/1(.   )6(
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وقــد كان هذا الفقه واضحًا فيما نقل عنه من تفســير، فقــد كان جل المروي عنه 
على قلته في بيان آيات األحكام)1(.

وكان شديد التأثر بتفسير ابن عباس لمالزمته له، فقد كان كثير الترداد على مكة؛ 
إذ حج ما يزيد على أربعين حجة)2(.

وقــد غلبه الــورع مع كثرة علمه، وشــمل ورعــه الحديث والتفســير، فكان يعد 
الحديث حرفًا حرفًا)3(، حتى قال عنه قيس بن سعد ألحد البصريين: كان طاووس فينا 

مثل ابن سيرين فيكم)4(.

وكان ابن سيرين معروفًا بالورع، وأنه ال يروي بالمعنى)5(.

وعن عبد اهلل بن حبيب بن أبي ثابت قال: سألت طاووسًا عن تفسير هذه اآلية: 
﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]الـمـائدة: 106[ فأراد أن يبطش بي، 

كراهية لتفسير القرآن)6(.

بعد مراجعتي لـ»تفســير ابن كثيــر« كله وجدت المروي عن طاووس )58( قواًل في التفســير،    )1(
منها )31( قوالً في تفسير آيات األحكام في سورتي البقرة والنساء.

وقد راجعت »تفســير القرطبي« فوجدت المنقول عنه حتى نهاية ســورة آل عمران )51( قوالً،   
منهــا )45( في بيان آيات األحكام؛ أي: ما يزيد عن )0.87( من مجموع تفســيره كان في بيان 
آيات األحكام، واتضحت لي عنايته بالحالل والحرام عند مراجعة كتب الفقه، فقد ســبق عامة 
أصحــاب ابن عباس في عدد المنقول عنه، ففي »المغني« البن قدامة نقل عنه )322( قوالً، في 
حين كان المنقول عن مجاهد )257(، وعن ابن جبير )212(، وعن عكرمة )144( قوالً فقط.

»العلل« ألحمد )463/2( 305، و»المعرفة« )706/1(.   )2(
»المحدث الفاصل« )ص: 539(، و»طبقات ابن سعد« )541/5(، و»المعرفة« )706/1(.   )3(

»طبقات ابن سعد« )541/5(، و»المعرفة« )709/1(.   )4(
سبق تفصيل ذلك في المقارنة بينه وبين الحسن )1/ 465(.   )5(

»المصنف« البن أبي شيبة )512/10( 10153.   )6(
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ولقد غلب على طاووس الطابع المكي في االستنباط والداللة، ولذا كان تفسيره 
أقرب إلى المكيين منه للبصريين)1(.

ومن أئمة التابعين في اليمن أيضًا: 

ـ وهب بن ُمنَبِّه بن كامل أبو عبد اهلل )2(، من مسلمة أهل الكتاب، له روايات في 
التفسير، ومواعظ بليغة، وعلم غزير، أكثره عن أهل الكتاب.

قال الذهبي: وإنما غزارة علمه في اإلسرائيليات، ومن صحائف أهل الكتاب)3(.

وقال أيضًا: وعنده من علم أهل الكتاب شــيء كثير، فإنه صرف عنايته إلى ذلك 
وبالغ)4(.

وقال وهب عن نفسه: لقد قرأت ثالثين كتابًا نزلت على ثالثين نبيًا)5(.

ولــذا كان كثيرًا مــا يحدث عن التــوراة، وأخبار بني إســرائيل)6(، والقصص)7(، 

بعد مراجعة »تفســير القرطبي« وجدت أن )27( قواًل لطاووس من أصل )45( قواًل في تفسير    )1(
آيات األحكام حتى نهاية سورة آل عمران وافق فيها المدرسة المكية؛ أي: )0.60( من تفسيره 

آليات األحكام يتوافق مع المكيين.
»التاريخ الكبير« )164/8(، و»المعارف« )ص: 239(، و»مشــاهير علـمـــاء األمصار« )ص:    )2(

.)122
»السير« )545/4(.   )3(

»تذكرة الحفاظ« )101/1(.   )4(
»طبقات ابن سعد« )543/5(، و»الحلية« )24/4(.   )5(

مــن ذلــك ما رواه الطبري عنه أنه قال في الشــجرة التي نهي آدم عــن األكل منها: وأهل التوراة    )6(
يقولون: هي البر. »تفسير الطبري« )518/1( 726.

»طبقات فقهاء اليمن« )ص: 57(، و»األسماء والصفات« للبيهقي )283/1(، و»اإلسرائيليات«    )7(
ألبي شهبة )ص: 105(.
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ونتاجــه في التفســير في غيــر ذلك نادر، ولذا رأيــت أن ترجمته في منهــج التابعين في 
اإلسرائيليات ألصق، لذا نوهت بذكره هناك)1(.

ـ ويعد َمْعَمر بن راشــد البصري أول من رحل إلى اليمن)2(، ونشــر علمه هناك، 
حتى قــال عبد الــرزاق الصنعاني من رؤوس أتبــاع التابعين باليمــن: كتبت عن معمر 

عشرة آالف حديث)3(، والزمه سبع سنين)4(.
وجل تفسيره إنما يرويه عنه)5(.

وبذلك نجد التشابه الواضح بين اتجاه التفسير في اليمن مع المدرسة البصرية.
ـ كمــا يعد عبد الملك بن ُجريج أيضًا ممن أســهم في نشــاط حركة التفســير في 
اليمــن، فقــد رحل إليها، وبث علمه فيها، قال: قدمت بلــدًا داثرًا فنثرت لهم عيبة علم؛ 

يعني: اليمن)6(.
إال أنه لم يلق طاووسًا فلم يرو عنه)7(.

ومع هذا كله فإن استفادة أهل اليمن من معمر كانت أشد، ولذا قلت الرواية عن 
ابن جريج في تفاسيرهم)8(، في حين كان للزهري المدني أثر أكبر في تفسيرهم)9(.

ينظر: )2/ 334(.   )1(
»السير« نقاًل عن اإلمام أحمد بن حنبل )7/7(.   )2(

المرجع السابق )11/7(.   )3(
»تذكرة الحفاظ« )364/1(.   )4(

روى عنه ثلثي التفسير. ينظر: الكالم على »تفسير عبد الرزاق« )ص: 70(.   )5(
»طبقات ابن سعد« )492/5(.   )6(

»العلل« ألحمد )302/2( 2338.   )7(
لم تتجاوز مرويات عبد الرزاق من طريق ابن جريج في »تفســيره« )43( رواية، في حين روى    )8(

من طريق معمر )2471( رواية. ينظر: )1/ 70(.
بلغــت الروايــات التي وجدتها ألهــل اليمن عن الزهــري )163( رواية، منهــا )84( رواية =    )9( 
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ومن هنا كان أثر المدرســة البصرية ثم المدنية أكبر من أثر المكية في اليمن، أما 
المدرسة الكوفية، فلم أر لها أثرًا على اتجاه التفسير في اليمن، واهلل تعالى أعلم.

ثالثًا: التفسير في مصر: 

فتحت مصر في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص 
رضــي اهلل عنه، وكان فــي جيش الفاتحين الكثيــُر من الصحابة، إال أننــا يمكن أن نعدَّ 
عقبة بن عامر رضي اهلل عنه هو أكثر الصحابة تأثيرًا في مصر في جانب التفسير وغيره، 

فلقد دخل مصَر ومعه مصحفه الذي صار إمامًا للناس يرجعون إليه)1(.

وأحــب أهل مصر عقبة، ورووا عنه، والزموه، حتى قال ســعد بن إبراهيم: كان 
أهل مصر يحدثون عن عقبة بن عامر، كما يحدث أهل الكوفة عن عبد اهلل)2(.

ولئــن كان ابن مســعود قد نشــر الــورع والهيبة من التفســير في نفــوس تالميذه 
الكوفييــن، فبالمقابــل نجــد أهل مصر قــد ورثوا عن عقبــة هيبة التفســير، والورع من 
الخــوض فيه، فها هو يزيد بن أبي حبيب يروي عن أبي الخير مرثد بن عبد اهلل الَيَزني، 
تي في  عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: »هالُك أمَّ
الكتــاب، واللَّبِن«، قالوا: يا رســول اهلل! ما الكتاب واللَّبِن؟ قــال: »يتعلمون فيتأولون 

بَِن ويَدُعون الجمَع، والجماعاِت«)3(. على غير ما أنزله اهلل عز وجل، ويحبون اللَّ

=عن الزهري في »تفسير عبد الرزاق« الذي يعد من أهم المصادر في معرفة تفسير الزهري.
»القرآن وعلومه في مصر« )ص: 14(.   )1(

»العلل« ألحمد )442/2( 2958.   )2(
»العلــل« ألحمــد )452/3( 5918، واللبــن جمع لبنــة، والمراد االنشــغال بالبناء، وصحح    )3(

إسناده محقق الكتاب د. وصي اهلل عباس.
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لقــد تأثر عقبــة ومن بعده المصريون بهــذا الحديث، وتورعوا عن التفســير، بل 
غلب عليهم الورع في شــتى شــؤونهم، حتــى قال يحيى بن ســعيد األنصاري المدني 

ـ وهو من صغار التابعين ـ: ما أعلم الورع اليوم إال في أهل المدينة، وأهل مصر)1(.

وتلقــى المصريون العلم عن الصحابة على قلتهم بمصر)2(، وكان من أشــهرهم 
أبو الخيــر مرثد بــن عبــد اهلل اليزني )90هـــ(، فقد أخذ العلــم وتتلمذ علــى يد عقبة 

وعمرو بن العاص)3(.

وجاءت الطبقة التي تلي كبار التابعين فنشــطت في العلم، وال سيما يزيد بن أبي 
حبيب الذي بث العلم بمصر ونشره.

يقــول أبو ســعيد بن يونــس: كان مفتي أهل مصر فــي أيامه يزيــد، وكان حليمًا 
عاقاًل، وكان أول من أظهر العلم بمصر، والكالم في الحالل والحرام)4(.

ويزيد هو إمام الديار المصرية في زمانه كما قاله ابن كثير)5(.

ويقول عنه الليث بن سعد: هو سيدنا، وعالمنا)6(.

إال أنــه كان ذا حظ قليل في علم التأويل، فقد كان يغلب عليه الطابع المدني في 

»المعرفة« )484/2(.   )1(
»اإلمام مالك« ألبي زهرة )ص: 84(.   )2(

»حسن المحاضرة« )296/1(.   )3(
»تهذيب الكمــال« )105/32(، و»التهذيب« )318/11(، و»النجــوم الزاهرة« )308/1(،    )4(

و»حسن المحاضرة« )299/1(.
»تفسير ابن كثير« )10/4(.   )5(

»تهذيب الكمال« )105/32(، و»حسن المحاضرة« )299/1(، و»الشذرات« )175/1(.   )6(
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التحديث واالنشــغال به عن التفسير، فأكثر في الحديث، وروى عن جملة من التابعين 
أمثال نافع وسالم)1(.

كما أنه انشغل بما انشغل به أهل مصره من المغازي والسير، حتى ما رأيت له في 
التفسير على قلته كان حول مسائل في السيرة)2(.

ولم ينتشــر التفســير بمصر إال في عصر أتباع التابعين، فقد ظهر الليث بن سعد، 
ونشــر العلم بمصر، وكان ذا حافظة قوية وفقه دقيق حتى قال عنه الشافعي: الليث أفقه 

من مالك، إال أن أصحابه لم يقوموا عليه)3(.

وانتشــر في عهد أتباع التابعين تفســير ابن عباس الذي رواه علي بن أبي طلحة، 
وكانت نسخة منه موجودة عند أبي صالح كاتب الليث)4(.

وكذلك تفســير ســعيد بن جبير الذي رواه عطاء بن دينار، وهــو من ثقات أتباع 
التابعين، وقد أخذه من ديوان عبد الملك بن مروان)5(.

ومــع عدم وجود مــادة علمية في المراجع بين أيدينا تــدل على رواية المصريين 

»طبقات ابن سعد« )513/7(.   )1(
بعــد مراجعة »تفســير ابن كثير« وجدت له ثالثــة آثار كلها حول ذلــك )570/3(، )10/4(،    )2(
)274/8(، والمواضــع التــي وجدت النقل عنه فيهــا عند أبي زرعة في »تاريخــه« كانت أيضًا 
حول مســائل في المغازي والســير. ينظــر: »تاريخ أبي زرعــة« )219/1، 290، 386، 413، 

.)636 ،635 ،630 ،594 ،537 ،524 ،431
وهــذا يؤكــد ما قاله أبو زهــرة: إن الشــافعي درس فقه الليــث فانتهى إلى هــذه النتيجة. ينظر:    )3(

»مالك« ألبي زهرة )ص: 84(.
»اإلتقان« )532/2( ط بيروت، و»دراسات في التفسير وأصوله« )ص: 307(.   )4(

»الجرح والتعديل« )332/6(، و»المراســيل« )ص: 58(، و»التهذيب« )198/7(، و»تاريخ    )5(
التراث« )76/1(.
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للتفســير، إال أني أميل إلى ظهور التفســير في عصر التابعين في مصر بمنهج المدرســة 
وه عن شــيخهم عقبــة، والتأثر بالمنهج  المكيــة، ولكن لم ينقل بســبب الورع الذي تلقَّ

المدني في رواية اآلثار والسير، يدل على ذلك ما يلي: 

1ـ  مــرور ابــن عباس بمصر، فقــد رحل إليها، وروى عنه من أهل مصر خمســة 
عشر نفسًا)1(.

2 ـ رحلة عكرمة إلى مصر عام )58هـ()2(، وأخذ يزيد روايته عنه)3(.

3 ـ رحلة مجاهد إلى مصر التي روى فيها عن مسلمة بن مخلد، وروى عنه فيها 
خلق كثير)4(.

4 ـ المراســالت التي كانت بيــن يزيد بن أبي حبيب، وبيــن عطاء بن أبي رباح، 
وإن كان الظاهــر أن أكثرهــا في الفقه، وإن كان المصريون كتبوا عن مجاهد ولم يكتبوا 
ر بقاء شيء من  عن عكرمة، إال أن المنهج المكي كان هو الغالب في هذه الفترة، ولو قدِّ
التفسير، ووصوله إلينا، لـمـــا اختلف عن المدرسة المكية نهجًا ومسلكًا فيما أحسب، 

واهلل تعالى أعلم.

* * *

»السير« )336/3(.   )1(
»طبقات ابن سعد« )343/5(، و»النجوم الزاهرة« )133/1(، و»غاية النهاية« )41/2(.   )2(

»الكامل« )107/5(.   )3(
»طبقات المفسرين« للداودي )306/2(.   )4(





الفصل الثالث

خصائص مدارس التفسير في عصر التابعين

ال شك أن القول بتعدد المدارس يستلزم ضرورة القول بتعدد المناهج، واختالف 
المســالك والمشارب، فلكل مدرسة ســماتها وخصائصها التي انفردت بها، أو اعتنت 
بها اعتناًء أكثر من اعتناء غيرها، لذلك استحقت أن تكون مدرسة قائمة بذاتها، وإال فإن 

مجرد االختالف المكاني ليس له كبير اعتبار في هذا الصدد.

وفي هذا الفصل أحاول تحديد تلك السمات والخصائص في منهج كل مدرسة، 
وبدهي أن هذا ال يعني البحث عن حدود وحواجز تمنع من التقاء مدرســتين أو أكثر، 
فهــذا ال يمكن تصوره في مدارس تتوارد على علم واحد، وهو علم التفســير المتعلق 

بكتاب واحد، هو كتاب اهلل تعالى.

إال أن هــذا التداخــل واالشــتراك ال يمنــع من القــول بوجود تمايــز وتباين بين 
مدرســة وأخرى، وأشــبه ما يكون ذلك باإلنسان، فإنك تجد قدرًا مشتركًا من الصفات 
والسمات بين جميع أفراده، وذلك ليس بحائل دون وجود خصائص ومميزات تفصل 

بين إنسان وآخر، وهكذا الشأن في المدارس.

كمــا أننا نالحظ تعدد المناهج والخصائص في المدرســة الواحدة، إال أن أوجه 
االتفاق تمثل القدر األكبر، وبجمع تلك األوجه، وضم األشــباه والنظائر، يمكن إبراز 

السمات والخصائص لكل مدرسة على حدة.
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* أوالً: خصائص المدرسة المكية

المدرســة المكية مدرسة عظيمة النتاج، نقل إلينا من علمهم الشيء الكثير، حتى 
لقد فاق المنقول عنها ما نقل عن ســواها من المدارس، وقد تميزت بخصائص كثيرة، 
انفــردت فــي بعضها عن المدارس األخــرى، وهذه هي محل البحث والدراســة، وقد 

تحصل لي من هذه الخصائص ما يلي: 

1 ـ كثرة االجتهاد واالستنباط.

2 ـ التخصص في علم التفسير.

3 ـ اهتمام أصحابها بالعلوم األخرى مقارنة بالتفسير.

4 ـ التوسع في اإلسرائيليات.

وفيما يلي بيان لهذه الخصائص: 

الخصيصة األولى: كثرة االجتهاد واالستنباط: 

تفسير القرآن مطلب مهم، وغاية قصوى؛ ألنه كتاب هداية وحكمة ونور، والتفسير 
هو شــرح لمراده ســبحانه، وتطبيق ألوامر الشرع ونواهيه، ولقد حفلت المصنفات في 
علوم القرآن بكثير من اآلثار والروايات، تحذر من خوض غمار التفســير، إال لمن هو 

أهل ألن من قال في القرآن برأيه، وعلى غير هدى فليتبوأ مقعده من النار.

ومــن المالحظ أن هــذه اآلثار، أو أكثرهــا التي تحذر من الخــوض في التأويل 
مدارها على رجال المدرســة المدنية، والكوفية، في حين قلَّ المرويُّ عن المكيين في 

ذلك، فكثر في المقابل عندهم االجتهاد، واالستنباط.
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وقد يلحظ الباحث أســبابًا أخرى لهذه الكثرة فــي المنقول، اجتهادًا عنهم، لعل 
أبرزها هو شخصية شيخ المدرسة حبر األمة عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.

فلقــد كان ترجمــان القرآن ابن عباس ممــن فتح اهلل عليه؛ اســتجابة لدعوة نبينا 
محمد صلى اهلل عليه وســلم عندما دعا له بالفقه، والحكمة، ولقد أعمل رضي اهلل عنه 

الفكر واالستنباط في استخراج المعاني العظيمة، واالجتهادات القيمة من اآليات.

وال أدلَّ على ذلك من قول شــقيق بن ســلمة، قال: خطب ابن عباس وهو على 
الموســم، فافتتح سورة البقرة، فجعل يقرؤها ويفســرها، فجعلت أقول: ما رأيت، وال 

سمعت كالم رجل مثله، لو سمعته فارس والروم ألسلمت)1(.

أضــف إلى ذلك ما حباه اهلل من قوة حافظة، وذكاء فطري، ونظر ثاقب، كل هذا 
أثر في شخصية اآلخذين عنه.

وإذا عرفنــا أن ابن عباس رضي اهلل عنه لم يكتف فقط بإلقاء العلم على تالميذه؛ 
حتــى أضاف إلى ذلك المنهــج التربوي)2(، اتضح لنا بذلك مــدى األثر الذي تركه في 
نفوس المكيين من تالمذته، بل وسواهم ممن تتلمذ عليه من أهل اآلفاق كأبي العالية، 

وغيره.

لقد كان ابن عباس يأمر أصحابه باالنطالق في االجتهاد، والتصدي إلفتاء الناس 
بما علموه منه وســمعوه، فقد ذكر سعيد بن جبير أنه لـمـــا جلس مع ابن عباس، وجاء 
ســائل أمر ابن عباس ســعيدًا أن يفتيه بحضرته مدربًا له ومربيًا على االجتهاد، في حين 

وقد ســبق تفصيل ذلك، وإيراد العديد من النصوص المبينــة لمدى علمه بالتأويل وتقدمه فيه.    )1(
ينظر: )1/ 409(.

سبق بيانه في ترجمته )1/ 417(.   )2(
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توقف التابعون عن الفتيا بحضرة شيوخهم في سائر المدارس التفسيرية األخرى.

وثمــة أمــر آخر، وهو أن ابن عبــاس رضي اهلل عنه أكثر من التفســير في حين أن 
شيوخ المدارس األخرى كانوا يتحاشونه في الجملة، ولم يفسحوا المجال لتالميذهم 
لالنطــالق، فقلَّ المروي عنهم فــي ذلك، أما المكيون وخصوصــًا مجاهد، وعكرمة، 
وســعيد بن جبير، فقد انطلقوا يقيســون ما لم يســمعوا على ما ســمعوه، بل وفتح ابن 
عبــاس لهم باب الحــوار والنقاش، بعد أن اطمــأن إلى تحصيلهــم وأهليتهم، فجعلوا 

يراجعونه ويعارضونه مما شجعهم على التوسع في مجال االجتهاد.

لقــد كان ابن عبــاس نِْعَم المربي رضي اهلل عنه، فلقد كان ذا شــخصية فريدة في 
زمانه، قال يومًا ألصحابه: أتدرون ما ذهاب العلم من األرض؟ قلنا: ال، قال: أن يذهب 

العلـمـاء)1(.

فال غرو إذًا أن يكون لهذا التوســع في االجتهاد في المدرســة المكية، وبعدها 
البصرية، األثر البالغ على مدارســهم، فقد ســد هذا التوسع كثيرًا من الحاجة الملحة 
في طبقة التابعين في تينك المدرســتين، ولذا نجد أن أتباع التابعين في مكة والبصرة 
اقتصــر دورهــم علــى الروايــة، والنقل؛ إذ لم يــدع لهم شــيوخهم بابــًا لالجتهاد إال 

وسبقوهم إليه.

أمــا المدارس التي تورعت فقد كان لهذا اإلحجــام على االجتهاد أثره في طبقة 
صغــار التابعيــن، وتابعيهم، إذ توســعوا وكثــرت أقوالهم تبعــًا لكثرة الحاجــة لمعرفة 
وبيــان معاني كثير من اآليات، فتوســع الســدي، وبعده الضحاك فــي الكوفة، ومثلهم 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في المدينة وغيرهم.

»العلم« ألبي خيثمة )ص: 121(.   )1(
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ولقــد ظهرت قوة اجتهاد واســتنباطات مدرســة التابعين المكية فــي نواٍح كثيرة 
منها: 

1 ـ الدقة اللغوية: 

لقد فاقت هذه المدرســة ســائر مــدارس التابعين في الدقة اللغوية، وســيأتي أن 
لمدرســة البصرة جانبًا مهمًا في استعمال الفصيح، والبليغ من اللغة، وأن المنقول عن 
الحســن البصري إمام المدرســة أكثُر من غيره مطلقًا، إال أن هذا المنقول لم يستوعب 
جميــع اآليات، في حين أن المنقول عن مجاهد مثــاًل يعتبر أقل بكثير من المنقول عن 

الحسن إال أنه استوعب الغريب كله في القرآن.

يقول الســيوطي: وأولى ما يرجع إليه فــي معرفة الغريب ما ثبت عن ابن عباس، 
وأصحابه اآلخذين عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب غريب القرآن)1(.

وقد جاء بناء عليه أكثر تفسير غريب مفردات القرآن عن المدرسة المكية)2(.

وثمة شيء آخر تميزت به المدرسة المكية، وهو الدقة في التفريق بين المفردات 
القرآنية، والكلـمـــات المتشــابهة، فمجاهــد مثاًل عندمــا يتعرض لتفســير )الربانيين( 
يربطهــا بكلمة أخرى، ويبين النســبة بينهما، فيقول: الربانيون: الفقهاء العلـمـــاء، وهم 
فوق )األحبار(، فلم يكتف رحمه اهلل ببيان معنى )الربانيين( حتى بين نسبتهم لألحبار، 

أي: أنهم أعلى منهم شأنًا، وقدرًا.

»اإلتقان« )150/1(.   )1(
جاء )0.46( من مجموع المروي عن مشاهير التابعين عن المدرسة المكية، في حين بلغ عن    )2(
البصرية )0.38( من مجموعه، ولم يزد في الكوفية عن )0.14(، وعند المدنية بلغ )0.02( 

فقط.
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ــر قوله تعالــى: ﴿ڎ ڈ ڈ﴾، قــال: الصدع مثل الـمـــأزم غير  ولـمـــا فسَّ
األودية والجرف.

وهنا نلحظ الدقة؛ ألن الـمـــأزم هو الطريق بين جبلين، وقد يكون واديًا أو جرفًا 
أو غير ذلك، فبين رحمه اهلل أن الصدع هو ما كان كذلك ولم يكن واديًا وال جرفًا)1(.

وعند قوله ســبحانه: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴾ ]البقرة: 222[ قال مجاهد: 
﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴾، أمروا أن يأتوهن من حيث نهوا عنه)2(.

2 ـ معالجة مشكل القرآن: 

تميزت المدرســة المكية بدخولها في مجال المشــكل، والمشــكل علم صعب 
المنــال، بعيــد الغور، ال يلــج بحــره إال العلـمـــاء األفذاذ، ومــع كثرة علــوم التابعين 
وغزارتها، إال أنهم إلحجامهم عن التوســع في االســتنباط اقتصروا على تفسير اللفظ، 
وبيــان المعنى العــام، أما المكيــون فلخوضهم غمار االســتنباط واالجتهــاد تعرضوا 

لذلك، وأكثروا)3(.

فنجد مثاًل مجاهدًا يوجه اإلشــكال الذي عرض لقوله تعالى: ﴿ھ ے ے 
ۓ ۓڭ ﴾ بأنه أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم ِسَفاحًا)4(.

وقد سبق ذكر العديد من األمثلة في ترجمة مجاهد )1/ 91، 100، 121(.   )1(
»تفسير الطبري« )389/4( 4282.   )2(

في »تأويل مشــكل القرآن« البن قتيبة ورد أكثر من )20( أثرًا عن مجاهد، في حين كان نصيب    )3(
الحســن )4( آثار، وأما قتادة، وابن جبير فلم يرد عنهما إال أثران. وعمومًا فإن المكيين من أكثر 

التابعين تعرضًا لمشكل اآليات.
»تفسير الطبري« )414/15( 18376.   )4(



599الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

وعند قوله ســبحانه: ﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]البقــرة: 289[ قال أيضًا: 
ما)1(. منافعهما قبل أن يحرَّ

وعنــد قوله تعالى: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴾ ]آل عمران: 52[ قال: كفروا 
وأرادوا قتله، فذلك حين اســتنصر قومه ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ﴾)2(.

ه  وعند قوله جل ثناؤه: ﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ ]آل عمران: 83[ وجَّ
مجاهد معنى اإلسالم هنا، فقال: هو كقوله: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھھ﴾ ]الزمر: 38[)3(.

3 ـ تفسير آيات الصفات: 

لقــد نحــت المدرســة المكيــة منحى انفــردت به عن باقــي المــدارس في باب 
االجتهاد، أال وهو تعرضها آليات الصفات ونحوها بالتفســير والشــرح، وهي مدرسة 

سلفية النزعة، أثرية المنهج.

ولـمـــا كان التابعون كلهم بحمد اهلل على هذا المنهــج، لم يكن إثبات الصفات 
ميزة للمدرســة المكية، وإنما الذي تميزت به هذه المدرســة هو تعرضها لتفسير آيات 
الصفات تفســيرًا واضحًا ال غموض فيه، وال لبس، في حين تهيب أصحاب المدارس 
األخــرى مــن الخوض في ذلك، فاقتصــر المنقول عنهم على اإلثبــات، وإمرارها كما 

»تفسير الطبري« )328/4( 4136.   )1(

»تفسير الطبري« )449/6( 7123.   )2(
واألثر أخرجه الطبري في »تفسيره« )565/6( 7342.   )3(
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جاءت، فإنهم لـمـــا كانوا قد تورعوا عن االجتهاد في ســائر اآليــات، كان تورعهم في 
آيات الصفات أشد.

ولـمـــا كان المتعرض لتفسير آيات الصفات يحتاج أحيانًا إلى عبارة تبين الالزم 
من اآلية، فقد جاء في تفســير اآليات عند المكييــن ما يوضح هذا الالزم ويقرره، حتى 

يظن من ال كبير علم له أنه تأويل للصفة، وليس األمر كذلك)1(.

4 ـ اتساع دائرة التفسير: 

لقد كان التفســير مقتصرًا علــى المنقول وما يضم إليه من علــم بالعربية واآلثار 
رة من القول في  والسير، ولم يكن ثمة من يجرؤ على مخالفة هذا المنهج لآلثار المحذِّ

القرآن بال علم.

فلـمـــا قام الحبر األعظم ابن عباس بتدريس القــرآن منهج علم، وهداية، وظهر 
األثر الحميد لذلك في الناس، اتجهت األنظار حينئذ إلى لون جديد من ألوان التفسير، 
وهو التفسير المبني على االستنباط، واالجتهاد، وال سيما وقد اتسعت معارف العرب، 
وخالطوا أهل الكتاب، وتنوعت ثقافاتهم، فبدأ المفسرون يعملون فكرهم في اآليات، 
ولقد كانت المدرســة المكية كما ســبق قريبًا رائدَة ذلك األمر لألسباب التي أسلفتها، 
إال أن بعضهــم دفعه هذا المنهج إلى مخالفة ظاهر القرآن القريب؛ لـمـــا يعرض له من 

الحجة، واالجتهاد.

وليــس مخالفة ظاهر القــرآن القريب مقتصرًا على المدرســة المكيــة، فإن هذا 

والكالم حول هذه المســألة يطول، وســوف يأتي بيانها مفصاًل إن شاء اهلل في مبحث منهجهم    )1(
في آيات االعتقاد )2/ 197(.
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قد وجد أيضًا في المدرســة البصرية، فقد خالف الحســن ظواهــر بعض اآليات، لكن 
الباعث ليس واحدًا، فمخالفة أهل البصرة كان سببها غلبة الجانب الوعظي عليهم كما 

سيأتي بيانه )1(.

أما مخالفة المكيين، فكانت بســبب االجتهاد، واالســتنباط، وقد ســبقت بعض 
األمثلة لذلك)2(.

وبذلك خرج علم التفســير من دائرة ما يســمى التفســير األثري إلى دائرة أخرى 
امتــزج فيها النقــل بالنظر، وعدهــا بعــض المصنفين بداية التفســير العقلــي)3(، وهذا 
المصطلــح وإن كان قد حدث له بعــد ذلك ما يعيبه ويشــينه، إال أن المقصود به آنذاك 
هو الخروج عن مقتضى التفسير القائم في ذاك العصر، وال معارض لذلك فيما أعلم.

وعلى كلٍّ فقد اختصت المدرسة المكية بهذه الخصيصة، وامتازت بها عن باقي 
المدارس األخرى، وهذا بين واضح، واهلل أعلم.

الخصيصة الثانية: التخصص في علم التفسير: 

التخصص ظاهرة عصرية نسبيًا، والمراد بذلك أن العالم أو الباحث يأخذ بطرف 
مــن علوم كثيــرة، مع التميز، واالعتناء بعلم واحد، أو فــرع واحد من العلوم، وهذا هو 

الذي درجت عليه النظم الحديثة في التعليم.

وهــذا التخصــص يتيح الفرصة األكبــر لإلبــداع والعطاء؛ ألن العلــوم جميعها 

سيأتي ذلك )1/ 488(.   )1(
عند الحديث عن ترجمة مجاهد )1/ 91(، وعكرمة )1/ 164(.   )2(

ينظر: »دراسات في التفسير« )ص: 117(، و»القرآن العظيم هدايته وإعجازه« )ص: 197(.   )3(
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ال يمكن أن يحيط بها إنســان واحــد، واألعمار أقل من أن تمنح هذا العطاء الواســع، 
واحتياجات األمم تتنوع في شتى العلوم، والفنون.

والتخصــص لم يكن بعيــدًا عن العهــد األول، فأعلم الناس بالحــالل والحرام 
معــاذ، وأفــرض الصحابة زيــد، إال أن التخصص في التفســير وعلوم القــرآن لم يظهر 
بصورة واضحة إال على يد المدرســة المكية التي صرفت همتها، واســتفرغت وسعها 
في كتاب اهلل تعالى شــرحًا، وبيانًا، وتوضيحًا، وتفســيرًا، ولغة، وفقهًا، وهذا االهتمام 
الواســع أقعدهم عن مســابقة األقران في علوم أخرى من وجه، ودفع بهم إلى المقدمة 
وا األقران في ذلك، وكثر المنقول عنهم  في التفســير، وعلوم القرآن من وجه آخر، فبــزُّ

فيه أكثر من غيرهم في الجملة.

ولـمـا كان علم التفسير يحتاج إلى علوم أخرى خادمة له، نجدهم قد تخصصوا 
أيضًا في هذه العلوم التي تخدم علم التفسير، وتسير في ركابه، وأدى بهم هذا التخصص 

إلى أن تعرضوا، وتوسعوا في فروع من علوم القرآن لم يتوسع فيها أحد قبلهم.

فمــن ذلك: علــم األشــباه والنظائر، وهــو الذي يبحث فــي اآليــات المتناظرة 
التي يشــبه بعضها بعضًا في داللة األحكام والبيان، وهذا ال يســتغني عنه مفســر، حتى 
ال يختلــف قوله في موضعين من باب واحد، وقد يســمى أيضــًا بكليات القرآن، وهو 

منهج استقرائي دقيق يدل على سعة علم صاحبه، وخبرته التامة باآليات.

فمــن أمثلة ذلــك ما جاء عن ابــن عباس أن كل شــيء في القرآن )عســى(، فإن 
)عسى( من اهلل واجب)1(.

سيأتي بيانه وتفصيله )2/ 14(.   )1(
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أو ما جاء عن مجاهد وهو قوله: كل ظن في القرآن فهو علم)1(.

وهذا المنهج االســتقرائي من الدقة بمكان، وهو يساعد كثيرًا على فهم التفسير، 
ولم يخض في خضم هذا العلم في عصر التابعين كما أســلفت آنفًا إال أئمة المدرســة 

المكية نتيجة لتخصصهم.

وكمــا أضفــى التخصــص على هــذه المدرســة ثوبًا مــن االســتعراض العلمي 
واالســتيعاب مــا ليس لغيرها من المــدارس، فهي من أوائل المدرســة التي قامت بعد 

حروف القرآن وكلـمـاته)2(.

كما أن أقوالها في الغريب قد اســتوعب كامــل القرآن، وقد اعتنى أصحاب هذه 
بة في القرآن، فقد تبنَّوا هذا المذهب. المدرسة ببيان األلفاظ المعرَّ

فعن مجاهد، وعكرمة: إن في القرآن من غير لسان العرب.

وعن سعيد بن جبير قال: ما في األرض لغة إال أنزلها اهلل تعالى في القرآن)3(.

وقد ساعدهم في معرفة ذلك اختالطهم بالوافدين من الحجاج، كما أن للموقع 
الجغرافي لمكة ملتقى الشــرق بالغرب ما يجعلهم يســمعون العديد من لغات الناس، 

ب من القرآن)4(. ويتعلمون عنهم تلك الكلـمـات، فحملهم هذا على تفسير المعرَّ

ولقد بلغت في هذا شأوًا بعيدًا لم تبلغه مدرسة أخرى.

ينظر: ترجمة مجاهد )1/ 126(.   )1(

ينظر: ترجمة مجاهد )1/ 135(.   )2(
»فنون األفنان« )ص: 341(.   )3(

بعــد مراجعــة »المهذب في بيــان المعرب« للســيوطي وجدت المروي عن ابــن عباس )55(    )4(
رواية، وعن عكرمة )24( رواية، وعن سعيد )22( رواية، وغيرهم دونهم في ذلك.



604 تفسير التابعين

وقــد اهتموا أيضــًا ببيان المبهمات الواردة في القرآن وتفســيرها، وقد يكون في 
ذلك نوع من التكلف أحيانًا؛ لعدم ثبوت الرواية فيها، وقد تكون من اإلسرائيليات، إال 

أنه يبقى لهم السبق في هذا االستيعاب الذي شمل غالب القرآن)1(.

فكثرة المروي عنهم بالنســبة لغيرهم في األشــباه والنظائر )الكليات(، والغريب، 
ب، والمبهمــات، وغيرها، دليــٌل واضح على تفرغهم للتفســير، والتخصص فيه  والمعــرَّ
حيث تعرضوا، وأكثروا في هذه العلوم والفنون، وكدوا فيها الفهوم لمعرفة أشرف معلوم.

الخصيصة الثالثة: قلة اهتمام أصحابها بالعلوم األخرى مقارنة بالتفسير: 

إن هذه الخصيصة تكاد تعتبر نتيجة لخصيصة التخصص، وإنما أفردتها بالذكر؛ 
لتتضح لنا صورة المدرسة المكية من جميع جوانبها.

فلقد كان أئمة هذه المدرســة تميزوا بالســبق في علم التفسير، وخاصة مجاهد، 
وعكرمــة، ثم ابن جبير، بل إن عطاًء الــذي نقلت عنه فتاوى فقهية دقيقة كان جل علمه 
الفقهي في الحالل والحرام مختصًا بمسائل الحج، فهو لم يخرج من حيز التخصص، 
فقد كان المكيون أكثر الناس تعرضًا آليات الحج، مما أكســبهم فقهًا دقيقًا في مســائل 
الحــج، وهــذا أمر ضروري تســتدعيه الحاجــة إلى إفتــاء الناس الوافديــن من حجاج 
ومعتمريــن علــى مكــة في كل وقت وموســم، والشــتغالهم به حث األئمــة على أخذ 

المناسك عن المكيين)2(.

بعــد تتبــع المروي في »مفحمــات األقران في مبهمات القرآن« للســيوطي نجد أن المنســوب    )1(
ألعالم المدرســة المكية في ذلك )مجاهــد، وعكرمة، وابن جبير( هــو )136( قوالً، في حين 

جاءت المدرسة البصرية في المرتبة الثانية حيث نسب للحسن وقتادة )90( قوالً فقط.
»البداية« )276/9(.   )2(
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يقــول ابــن عيينة: خذوا المناســك عن أهــل مكة، والقــراءة عن أهــل المدينة، 
والحالل والحرام عن أهل الكوفة)1(.

وتقــول عائشــة فــي شــيخهم ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا ـ: أعلم مــن بقي 
بالمناسك)2(.

وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة عند تناول منهج التابعين في آيات األحكام إن 
شاء اهلل)3(، والمقصود هنا بيان قلة المروي عنهم في غير التفسير.

ومن العجيب أن ابن عباس رضي اهلل عنهما كان علـمـــا في علوم شتى من فقه، 
وتفســير، وعربية، وغيرها، ومع ذلك فلم ينقلوا عنه في علم مثل ما نقلوا عنه التفســير، 

فقد تأثروا به، وساروا على منهجه في التفسير دون غيره)4(.

الخصيصة الرابعة: التوسع في اإلسرائيليات: 

مما يبدو واضحًا للمطالع في كتب التفســير أن المدرســة المكية أكثر المدارس 
 تســاهاًل فــي الروايــة عن بنــي إســرائيل)5(، وبــدأ هــذا المنحى عن شــيخ المدرســة 
ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ حيث تعرض للنقل والرواية عن كعب األحبار، مستدالً 

»معجم البلدان« )493/4(.   )1(
»تاريخ أبي زرعة« )616/1(.   )2(

سيأتي ذلك في )2/ 265(.   )3(
كما سبق بيانه في ترجمته )1/ 410، 413(.   )4(

بلغ نســبة المروي عن مشاهير المكيين في اإلسرائيليات )0.35( من مجموع اآلثار المنقولة    )5(
عن التابعين، كما بلغت نسبة المروي عن الناقلين لتفسير ابن عباس المتأثرين بمنهج ابن عباس 
)0.36( من مجموع اآلثار المنقولة عن التابعين من اإلســرائيليات؛ وأعني بهم الســدي، وأبا 
العالية، وغيرهم؛ أي: إن مجموع ما روي عنهم )0.71( من مجموع المنقول في اإلسرائيليات.
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في ذلك بحديث إباحة الحديث عن بني إســرائيل كما ســيأتي بيانــه)1(، وقد درج على 
هــذا األمر تالمذته وأصحابه ســعيد، ومجاهد، وعكرمة، فتوســعوا في النقل عن أهل 

الكتاب.

وكان هــذا أيضــًا دأب كل من كان مكــي المنهج، والمشــرب؛ وإن لم يكن من 
قاطنيها، يدلك على ذلك ما تراه جليًا في تفسير أبي العالية، والسدي.

وبهــذا تكــون المدرســة المكية قــد أدخلت هــذا العنصر األخبــاري في مجال 
التفســير لفهم محتوى النــص، وما يتبعه من عــرض للتاريخ، وكشــف ألحوال األمم 
الســابقة للعظة والعبرة، وهذا كله لم تشــاركها مدرســة أخرى فيه، وقد عد ذلك بعض 
الباحثين بداية مرحلة جديدة من مراحل تطور التفســير، انتقل فيها من التفســير األثري 
الذي يعتمد على الرواية إلى التفسير األثري النظري الذي يعتمد على الرواية والدراية، 
وتلك نقلة مهدت لظهور التفاســير الجامعة التي ظهرت فــي القرنين الثاني، والثالث، 

على يدي يحيى بن سالم، ومحمد بن جرير الطبري)2(.

* ثانيًا: خصائص المدرسة البصرية

تميزت المدرسة البصرية بخصائص كثيرة أدت إليها عوامل شتى، وقد حاولت 
في هذا الفصل أن أستعرض أهم الخصائص التي تميزت بها، مركزًا في كثير منها على 
المقارنة بينها وبين غيرها من المدارس، وال سيما صنوها المدرسة الكوفية التي كانت 

تحاذيها في المكان.

وقد تحصل من هذه الخصائص ما يلي: 

سيأتي مبحث اإلسرائيليات إن شاء اهلل تعالى )2/ 295(.   )1(
»دراسات في التفسير وأصوله« )ص: 73(.   )2(
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الخصيصة األولى: الجوانب اللغوية: 

م هذه المدرســة علــى غيرها من المــدارس في تخير  المقصــود بهــذا: بيان تقدُّ
األســاليب البالغية، وانتقاء العبــارات الجميلة عند اإلفصاح عن تفســير اآليات، وما 
يدخل تحت هذا من جودة ســبك العبارة، ولطافة األســلوب، وهــذه الخصيصة، وإن 
كان يشــاركها في شــيء منها بعض المدارس األخرى؛ إال أن اجتماعها بهذا الوضوح 

والشمول لم أجده في غير مدرسة البصرة، ولعل ذلك راجع إلى ما يأتي: 

أ ـ أن البصرة ســبقت مدائن العالم اإلســالمي في وضع قواعد النحو، حتى إنها 
سبقت قرينتها الكوفة التي كثيرًا ما تقرن بها في جانب النحو، فيقال: مذهب البصريين، 
ومذهــب الكوفيين؛ ألن الكوفة كانت بعيدة عن الحركة التجارية الواســعة التي كانت 
تعــج بها أســواق البصــرة، والتي أدت إلى اختالط اللســان العربي بغيــره من اللغات، 
وال ســيما اللغات التي كانت منتشــرة في الهند، والمشرق، في حين كانت الكوفة مقّرًا 

للعنصر العربي، ولم يحصل لها هذا االختالط، فحافظ ذلك على لسانها)1(.

وكان مــن المتوقع والحالة هذه أن يتقدم الكوفيون على البصريين في اللغة، إال 
أن العكس هو الذي حدث؛ ألن أهل البصرة لـمـــا شعروا بخطورة هذا االختالط على 
اللغة، بادروا فقعدوا القواعد التي من شأنها حفظ اللسان والتزموا بها في غالب مناحي 
الفكر، وعامة نتاج العقل، حفظًا للســانهم من الدخيل الوارد، وألجل هذا نجد أن هذه 

الخصيصة اللغوية تعدت إلى غير التفسير من العلوم األخرى.

ب ـ لقد عاش في البصرة الكثير من الموالي الذين دخلوا في اإلســالم طواعية، 

»الشافعي« ألبي زهرة )ص: 57(.   )1(
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وأحبوا لغة القرآن وتأدبوا بها، ورأوا تقدمها على لغاتهم األصلية، وألســنتهم األولى، 
فانكبوا على دراستها واالعتناء بها، بل وتقيدوا بها في أمورهم العامة والخاصة، لـمـــا 
شعروا بحاجتهم إليها واعتماد فهم الدين، واستنباط األحكام على هذه اللغة العظيمة.

وظهــر ذلك في نبوغ الكثير من الموالي في مجال اللغة واألدب، فإذا ذكر النحو 
مثاًل انصرفت األذهان إلى ســيبويه، وإذا ذكر الوعظ والعبارات الوعظية المؤثرة أسرع 
إلى المخيلة اسم الحسن البصري، وهكذا يحاول اإلنسان دائمًا أن يعوض ما فقده مما 
يحبه، ويقدمه على غيره، فلـمـــا أحب الموالي اإلســالم ولغة القرآن اشتغلوا بها، كما 

أنه لـمـا أحب العرب الجهاد تفانوا فيه.

وقد ترتب على هذه المحبة أن تشدد البصريون في شأن القياس اللغوي، فصاروا 
ال يقيســون إال على ما كثر، وال يقيسون على الشــاهد الواحد، وال النادر، في حين لم 
د، فيقيسون على ما ورد ولو نادرًا،  يتشــدد الكوفيون وهم عرب أقحاح مثَل هذا التشــدُّ

ويقيسون على الشاهد الواحد، ولو لم يأت في الباب غيره)1(.

جـ  لقد ساعد موقع البصرة الجغرافي من اتصال البصريين بأهل اللسان، والنهل 
من معين العربية األصيل، أال وهم األعراب الذين كانوا يفدون على البصرة من الجزيرة 

للتجارة وغيرها، فصارت منتديات البصرة الفكرية مرتعًا واسعًا للتباري في اللغة.

َياشي البصري وهو يصف الفرق بين المنبع البصري في اللغة، والمنبع  يقول الرِّ
َباب، وَأَكَلــة الَيرابيع، وهؤالء يأخذون اللغة  الكوفي: نحن نأخذ اللغة عن َحَرَشــة الضِّ

واِريز)2(. واد أصحاب الكواميخ، وَأَكلة الشَّ عن أهل السَّ

ينظر: مقالة )بيئة البصرة( من مجلة األزهر العدد )1/محرم/ سنة 1366هـ( )ص: 86(.   )1(
الكواميخ جمع كامخ: نوع من األدم، معرب. ينظر: »اللســان« )49/3(، والشــواريز جمع =   )2( 
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يقول اليزيدي البصري وهو يلمز أهل الكوفة: 

مضـى فيما  ــحــَو  ــن ال نــقــيــُس  ــا  ــنَّ ِل ك األوَّ ــَرب  ــ ــع ــ ال لـــســـان  ــى  ــل  ع

ــه ــوَن ــُس ــي ــق ــِل فـــجـــاء أقـــــــــواٌم ي ـ ــَربُّ ــْطـ ــاخ ُقـ ــيـ ــى أشـ ــغ ــى ل ــل  ع

ــي نــقــِض ما ــُل فـ ــم ــع ــم ي ــه ــلُّ ــك ــقُّ ال يــأَتــلِــي ف ــحـ ــاُب الـ ــصـ ــه يـ  بـ

إن الــــكســــــائيَّ وأصــــحاَبـــه        َيـرُقون في النحـــِو إلى أســــــَفِل)1)

د ـ وثمــة عامــل آخر مهــد الطريق أمــام البصــرة للزيــادة اللغويــة، والتقدم في 
الخصائص التي تعنى بهذا الجانب، أال وهو االســتقرار السياســي واالجتماعي الذي 

أضفى ظالالً على أهل البصرة، فزاد نتاجهم، وغزرت مادتهم.

فقد صار ما يشــبه االندماَج بين العناصر المختلفة، عربية وغير عربية، وتالشــى 
الكثيــر من الفوارق بين الطبقات، ولم تحفل بالثورات السياســية التــي كانت تعجُّ بها 

الكوفة)2(.

وال غرو حينئذ أن نجد الحسن البصري قد نشأ، وعاصر أحداث الفتن والثورات 
منذ مقتل عثمان، ثم لم تتلطخ يده وال لسانه بشيء من ذلك، بل كان ينهى عن الدخول 

في الفتن، مما جعل أمر الناس مستقرًا، فانصرفوا للعلوم.

ومــن هنا نجد أن هذه الحقيقة قد ســاعدت في تقدم البصريين في علوم شــتى، 
ومنها اللغة، والتفسير)3(.

= شيراز، وهو اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه. ينظر: »المصباح المنير« )ص: 309(. 
ينظر: مقالة )بيئة البصرة( )ص: 87(.   )1(

»مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة« )ص: 14(.   )2(
سبق تفصيل ذلك في مبحث المدرسة البصرية، في أسباب كثرة المروي عنها )1/ 483(.   )3(
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وبهذه األسباب وغيرها ظهرت البصرة منارة في أفق علوم اللغة تشع على سائر 
األقطار نور العلم والهداية، وقد قامت البصرة بعبء هذا العلم من نشأته حتى استوى 
على سوقه، ومّر زمن طويل قبل أن تشارك الكوفة فيه، وهي إنما أخذته من البصرة)1(.

ومهما يكن من شــيء فقد ســبق العراق ســائر أقطار اإلســالم، وسبقت البصرة 
خاصة ســائر أمصــار العراق في وضــع النحو، وذهبــت بفخر ذلك، وكان لها الســبق 
والتقــدم، وكان لعلـمـــائها الفضل في ابتــداء النحو وتبويبه، ووضــع قواعده، وتفريع 

فروعه.

َؤلي البصري،  وال يخفى أن أول من وضع العربية من العلـمـاء هو أبو األسود الدُّ
الذي صار علـمـــا على العربية، ومــا زال الناس يلهجون بالثناء عليــه، ومن ثم نبغ في 
البصــرة بعــده كثير من علـمـــاء اللغة، فبرز مــن الموالي بها: عبد اهلل بن أبي إســحاق 
الحضرمــي الذي قيل فيه: إنه أول من علم النحو ومد القياس. وتتلمذ عليه عيســى بن 
عمرو الثقفي شــيخ الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤســس علــم العروض، ثم أخذ عن 

الخليل سيبويه، وعنه روى جل ما أودعه في »الكتاب«)2(.

وإذا كان لنــا وقفــة لبيان مكانــة البصرة النحويــة، فإنها تكون مع ســيبويه، فلقد 
وضع كتابه »الكتاب«، وقد أحاط فيه بقواعد النحو وأصوله، وكثير من فروعه، وعلله، 
وحكمة الواضع فيما وضع، وكثير من أقيســته، وقد ســار »الكتاب« ســير الشمس في 
جميــع األقطار اإلســالمية، واشــتغل الناس به درســًا، وتمحيصــًا، وفهمًا، وشــرحًا، 
واختصارًا، بل إنه لم ُيخَدم كتاب في العربية مثلـمـا خدم كتاب »الكتاب« لسيبويه، وقد 

»فهرست ابن النديم« )ص: 96(.   )1(
ينظر: مقالة )بيئة البصرة( في مجلة األزهر )ص: 83(.   )2(
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كان العلـمـــاء المتقدمون ال يرونــه يعلم النحو فقط، وإنما يعلم االبتكار واالســتنتاج 
أيضــًا، وقد كانوا يســتكثرون على قدرة عالــم واحد أن ينتج مثل »الكتــاب«، فتخيَّلوه 

الثنين وأربعين عالـمـًا.

قــال ثعلب: اجتمــع على صنعة »كتاب ســيبويه« اثنــان وأربعون إنســانًا، منهم 
سيبويه)1(.

وقــد تكون هــذه مبالغة، إال أن هذا األمر على فرض وقوعه، فهو يدل على تقدم 
علـمـــاء البصــرة في النحو حتى اجتمــع منهم أكثر من أربعين نفســًا، وهو عدد كبير له 

دالالته وأبعاده)2(.

وقد بــرزت الخصيصة اللغوية في النتاج الكثير المنقول عن المدرســة البصرية 
في التفسير، فامتألت تفسيراتهم بالعبارات الجزلة، واأللفاظ الفصيحة، بل إن اإلنسان 
قد يصيب كبد الحقيقة إذا قال: إن اللغة حفظت من جانب المدرســة البصرية أكثر من 

باقي المدارس ُمجتمعة.

ومما يدل على ذلك أن المروي عن المدرســة البصرية في كتب غريب الحديث 
والمعاجــم أكثــر بكثير من باقي المــروي عن المدارس مجتمعة، فقــارب ما روي عن 
الحســن وحده مجموع مــا روي عن المكثرين غيره في المــدارس األخرى، كما تقدم 

اإلشارة إليه في ترجمة الحسن رحمه اهلل)3(.

ثــم إن تناول المدرســة البصريــة للغريب والفصيــح، كان تناوالً دقيقــًا جمياًل، 
فتميزت بهذا أيضًا المدرسة البصرية عن غيرها.

ينظر: مقالة )بيئة البصرة( )ص: 84(، و»مدرسة الحديث في الكوفة« )ص: 60(.   )1(
»مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة« )ص: 36(.   )2(

ينظر: )1/ 219، 251( من هذا البحث.   )3(
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فاإلمام مجاهد مثاًل درج على النمط العلمي في تفسير الغريب؛ بأن يبين للكلمة 
المعنــى المــرادف، أو الموافق، ونحــوه، ويقتصر على ذلك، في حيــن أن التابعين من 
البصــرة كانوا يضعــون معنى الكلمة الغريبة في قالب أدبي، وأســلوب رشــيق، بعبارة 
وعظيــة، أو أدبيــة راقيــة، والناس تميل نفوســهم لمثل هــذا البيان المؤثــر، ولذا تناقل 
النــاس الغريب والفصيح عن البصرة أكثر مما تناقلوه عن غيرهم، حتى إننا لنجد كتب 
األدب تعتمد على كالمهم أكثر من ســواهم، فمجموع ما روي عن الحســن في »عيون 
األخبار«، و»العقد الفريد«، و»البيان والتبيين« كان أكثر مما روي عن غيره من التابعين 

مجتمعين كما سبق ذكره)1(.

هــذا حال البصرة في مجال اللغة، فإذا انتقلنا إلى المدارس األخرى، فإننا نلمح 
اختالفــًا بينًا عن المدرســة البصرية، فلقد قيل مثاًل عن عطاء ـ وهو من أئمة المدرســة 
المكية ـ: إنه ضعيف في اللغة، وكان النخعي شــيخ الكوفة يلحن، حتى لو سمعته يقرأ 
لقلت: ال يحســن شــيئًا، وها هو إســماعيل بن أبي خالد راوية الشــعبي يلحن اللحن 
الفاحــش فيحــدث بقوله: )عن أبــو...( وهكذا، وقــلَّ أن نجد مثل هذا في المدرســة 

البصرية.

ولذا فقد امتازت البصرة بهذه الخصيصة، وتميزت بها، وصار هذا مشــهودًا في 
ألفاظها، وكالمها وعباراتها، وارتقت به عن غيرها من المدارس.

الخصيصة الثانية: الجانب الوعظي في التفسير: 

وممــا تميــزت به هذه المدرســة أيضًا اعتمــاد أئمتها على الجانــب الوعظي في 
التفســير، وصوغهم عبارات التفسير في قوالب الحكمة والعظة، وصونهم كالمهم عن 

ينظر: )1/ 485(.   )1(
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العبارات الجافة التي ال تؤثر في المخاطب، وال تهز المشــاعر، وتعتبر مدرسة البصرة 
رائــدة المدارس الوعظية التي جمعــت بين العلم، وصحة الحديــث من جانب، وبين 
األســاليب الراقية التي تؤثر في الوجدان، وتهيج النفوس، وتشــوق األرواح من جانب 

آخر، وهذا ما نجده في تفسير الحسن، كما هو في تفسير قتادة.

وللباحث أن يلحظ عدة أسباب، يمكن أن نعتبرها المحور األساس الذي أثر في 
اتجاه هذه المدرسة.

فمــن ذلك ما عرفت بــه البصرة آنذاك من االنفتاح التجاري على المشــرق، وما 
أدى إليــه ذلك من مظاهر الترف، فصار لزامًا على العلـمـــاء والشــيوخ أن يدرؤوا هذا 
الخطر الداهم بتزهيد الناس في الدنيا، وبيان حقيقتها، وأنها معبر لآلخرة، ليســت بدار 
إقامــة، وهذا يكاد يكون أمرًا مطردًا في كثير من البلدان التي يتســلل إليها روح التنعم، 

والدعة.

وقد يرد على هذا أن أهل مكة ال يظهر هذا واضحًا في مناهجهم العلمية، ســواء 
كانــت تفســيرًا أو غير ذلك، إال أنه يمكــن القول بأن أهل مكة لم يصلــوا في ترفهم ما 
وصــل إليه أهل البصرة، ومن جانب آخر فإن المناخ الجغرافي والحرارة الشــديدة في 

مكة لم تكن تدع النعيم يصفو ألهلها، وعلى كلٍّ فالمنهج أغلبي في الجملة.

أما المدرســة المدنية فاســتغنت بالوارد عن النبي صلى اهلل عليه وســلم، وكثرة 
المــروي من الحديث فيهــا، فاتجهت للوعظ بالحديث واألثر، في حين أن المدرســة 
العراقية التي كان نصيبها من الحديث قلياًل اتجهت فيها الهمم إلى ما روي عن التابعين 

من مواعظ وآثار فجمعت، وتناقلتها األلسن.

وتبعًا لذلك فقد انتشــر الزهد عند العراقيين، وصارت الكتب المؤلفة في الزهد 
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عراقية المبدأ، والمشــرب، وظهرت كتب الزهد، لوكيع، وهنــاد، وابن المبارك، وهي 
عراقيــة، فــي حين قــل أن تجد مرويات فــي الزهد عن أئمــة الحجاز كابن المســيب، 
والزهــري وغيرهما في عامة كتب الوعظ والرقائق، بل يمكن القول بأن بذرة التصوف 
ـ وكان في أول األمر خاضعًا للزهد فحســب ـ قد نبتت، وترعرعت في أرض العراق، 

وفي البصرة بالذات.

وقد يكون من األسباب أيضًا اتباع أئمة المدارس لشيوخهم، فالمدرسة العراقية 
كثر في كالمها الزهد أكثر من المدرســة المكية بكثيــر، وقد يكون ذلك تبعًا الختالف 
المروي عن شــيوخ المدارس، فابن مسعود أكثر من ذلك، فكان المروي عنه في كتب 

الزهد يزيد على ثالثة أضعاف ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عن الجميع)1(.

ومن األســباب كذلك أن أئمة هذه المدرســة كانت لهم أسباب خاصة أدت بهم 
إلى هذا االتجاه، فالحســن ـ رحمــه اهلل ـ كما مّر معنا في ترجمته نشــأ في بيت النبوة، 
ورضع من أم ســلمة، وكان أبواه من القصاص، كما كانت لســكناه البصرة أثٌر من وجه 
آخر، إذ كانت البصرة متأثرة بأبي موســى األشــعري رضي اهلل عنه في حياة الزهد، كما 
تأثــر كذلك تأثرًا واضحًا بعابد البصــرة وزاهدها عامر بن عبد القيس)2(، فدرجت أذنه 
ب بها، ولـمـــا فتح اهلل عليه بالعلم أثر فيه هذا الجانب  على ســماع الموعظة حتى تشرَّ

حتى صاغ جل أساليبه، ودفع بها في هذا المضمار.

ومــن األســباب كذلك تمكن أصحــاب هذه المدرســة من اللغــة، مما جعلهم 

بعد تتبع ما روي في كتب »الزهد« لألئمة أحمد، ووكيع، وابن المبارك، وهناد وجدت المنقول    )1(
فيها )367( أثرًا عن ابن مســعود، في حين كان المنقول عن ابن عباس )120( أثرًا، وعن أنس 

)120( أثرًا، وعن عمر )148( أثرًا، وعن علي )67( أثرًا، وعن أبي الدرداء )136(.
»الحسن البصري مفسرًا« )ص: 14(.   )2(
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يتأنقون في تدبيج عباراتهم، وتخير الكلـمـــات المعبرة، والتفنن في األلفاظ الفصيحة 
المؤثــرة، فجــاءت حكمهم ومواعظهم كالـمـــاء الزالل، بل هي الســحر الحالل، فلم 

تقف عند اآلذان، بل ولجت القلوب بدون استئذان.

هذه األســباب وغيرها هــي التي دفعت بهذه المدرســة إلى الجانــب الوعظي، 
فصار تفســيرها تغلب عليه هذه الصفة، ودخل فيه أســلوب القص كذلك، وتوســعت 
فيه توســعًا ملحوظًا، فلم يقاربها في ذلك أحد، ومع أن المكيين قد كان المروي عنهم 
في التفســير كثيرًا، إال أن المروي عنهم في آيات الوعظ ليس كثيرًا، ثم إن منهجهم في 
صــوغ عباراتهــم لم يكن يضاهي منهج الوعظ عند المدرســة البصريــة، بل غلب على 

عباراتهم البيان الموجز في عبارة علمية معرفية أكثر منها جمالية عاطفية.

ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن مجاهد في تفســير قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦڦ﴾ 
]البقرة: 25[ قال: وأتوا به متشابهًا لونه، مختلفًا طعمه، مثل الخيار من الِقثَّاء)1(.

في حين أنه لـمـــا تناول الحســن هذه اآلية بالتفســير قال فيها: ألم تروا إلى ثمار 
الدنيا كيف ُترذلون بعضه؟ وإن ذلك ليس فيه َرْذل)2(.

ومن ذلك ما جاء عن مجاهد في تفســير قوله ســبحانه: ﴿ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ ]البقرة: 186[ فليطيعوا، االستجابة: الطاعة)3(.

»تفسير الطبري« )390/1( 526، »تفســير عبد الرزاق« )41/1(، و»زاد المسير« )53/1(،    )1(
وأورده الســيوطي في »الــدر«، وعزاه إلى وكيع، وعبد الرزاق، وعبد بــن حميد، عن مجاهد به 

)96/1(، و»فتح القدير« )55/1(.
»تفسير الطبري« )389/1( 520، و»تفسير عبد الرزاق« )40/1(، و»زاد المسير« )53/1(،    )2(

وأورده السيوطي في »الدر« وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، عن الحسن به )96/1(.
»تفســير الطبــري« )484/3( 2913، وأورده الســيوطي فــي »الدر«، وعزاه إلــى ابن جرير =   )3( 
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في حين قال الحســن: اعملوا وأبشــروا، فإنه حقٌّ على اهلل أن يســتجيب للذين 
آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله)1(.

وهــذا يؤكد مدى المبلغ الذي وصلت إليه المدرســة البصريــة والذي ال يدانيه 
منهــج من مناهج المدارس األخرى، ســواء كانت من المــدارس المكثرة كالمكية، أو 

المقلَّة كالمدنية)2(.

وقد غلب هذا اللون من القصص والزهد على حلقات العلم في البصرة)3(، حتى 
صارت أكثر الحلقات تعنى بهذا الجانب.

ويقول عبد اهلل بن عون: أدركت هذا المســجد ـ مســجد البصرة ـ وما فيه حلقة 
تنسب إلى الفقه إال حلقة واحدة تنسب إلى مسلم بن يسار، وسائر المسجد قصاص)4(.

قها على  فهذا كله مما يؤكد تميز المدرســة البصرية بهذا الجانب الوعظي، وتفوُّ
مثيالتها من المدارس التفسيرية.

= عن مجاهد به )474/1(.
»تفســير الطبــري« )486/3( 2919، ولمزيــد مــن األمثلة تراجع اآلثــار التالية من »تفســير    )1(
الطبــري«: 1934، 4006، 6071، 6694، 6815، 6843، 8223، 8329، ويقارن تفســير 

الحسن بتفسير غيره.
اص والمذكرين« )ص: 254(. »القصَّ   )2(

بعد تتبــع كتب »الزهد« البن المبارك، وأحمد، وهناد، ووكيع، واســتخراج آثار التابعين منها،    )3(
تبين أن المصنفين اعتمدوا في كتبهم عن الزهد على روايات شــيخ هذه المدرســة الحسن أكثر 
ممــا نقلوه عن غيره، فقد بلغت مروياته في هذه الكتب )464( أثرًا، في حين بلغت عن مجاهد 
شــيخ مكة )171( أثرًا، ويليهما في ذلك الربيع بن خثيم )72( أثرًا، وعن سعيد بن جبير )57( 

أثرًا، وغيرهم دونهم في ذلك.
رين« )ص: 170(. اص والمذكِّ »القصَّ   )4(
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ومما يذكر أيضًا في هذا الجانب أن المدرسة البصرية استخدمت أسلوب الوعظ 
حتى في تفسيرها آليات األحكام كما سبق اإلشارة إليه)1(.

وقد أدى التوسع في الجانب الوعظي إلى نتائج كثيرة، لعل من أبرزها ما يلي: 

1 ـ كثرة العباد والزهاد في مدرسة البصرة، وتميزها في ذلك عن بقية األمصار، 
فقد أثر الوعظ في سلوكياتهم، واتسعت فكرة الزهد منذ ذلك الحين)2(.

قــال ابــن أبي ليلــى: طفت األمصــار، فمــا رأيت مصــرًا أكبر متهجــدًا من أهل 
البصرة)3(.

ويقول ســعيد بن جبير: ما رأيت أرعى لحرمــة هذا البيت، وال أحرص عليه من 
أهــل البصرة، لقد رأيت جارية ذات ليلة تعلقت بأســتار الكعبــة تدعو وتتضرع وتبكي 

حتى ماتت)4(.

يقول ابن عون: إنما بّز الناس الحســُن بالزهادة في الدنيا، فأما العلم فقد شــاركه 
فيه الناس)5(.

2 ـ تقبل األسلوب القصصي في الوعظ، والرضا عنه: 

اصًا)6(، وكان  كان الفقهاء والمتكلمون واألدباء يســمون أهل الذكر والوعظ قصَّ

في ترجمة الحسن وقتادة )1/ 223(، )1/ 280(.   )1(
تذكر »دائرة المعارف اإلسالمية« في مادة )زهد(: أن فكرة الزهد اتسعت منذ عصر الحسن.   )2(

»المصنف« البن أبي شيبة )189/12( 12503.   )3(
»السير« )334/4(، وصحح الذهبي إسناد هذا الخبر.   )4(

»المعرفة« )50/2(.   )5(
»معالم القربة في أحكام الحسبة« )ص: 180(.   )6(
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األسلوب القصصي غير مرضي عند علـمـاء السلف لغلبة الدخيل عليه، فال يكاد يخلو 
من آثار واهية، وأحاديث موضوعة، ولقد تفنن القصاص في ذلك حتى إن بعضهم كان 

يعترف بأنه وضع األحاديث حسبة كما زعموا.

فقيل ألبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك ذلك عن عكرمة عن ابن عباس 
في فضائل القرآن ســورة ســورة، وليس عنــد أصحاب عكرمة هذا؟ فقــال: إني رأيت 
الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت 

هذا الحديث حسبة)1(.

ومن هنا ندرك أسباب انصراف السلف عن القصص والقصاصين، بل والتحذير 
منهم، ومع ذلك فإننا نجد المدرســة البصرية توســعت فيه، ولم تر فيه غضاضة؛ لـمـــا 
فيه من الســرد المعبر والوعظ المؤثر، فها هو الحســن يجيزه فيقــول: القصص بدعة، 

ونعمت البدعة، كم من دعاء يستجاب، وأخ مستفاد)2(.

وكان الحسن يجلس في مجلس القصاص بكل إجالل.

قال األوزاعي: كان الحســن إذا قص القاص لم يتكلــم، فقيل له في ذلك فقال: 
إجالالً لذكر اهلل)3(.

ولم يغلب الجانب القصصي على العامة من أهل البصرة فحسب، بل غلب على 
شيوخ المدرسة نفسها، فكان الحسن يقص حتى في مواقع العبادة، واحتياج الناس فيها 
إلى الذكر، فإنه لـمـــا حج ودخل الحرم، جعل يقص في موسم الحج، فمرَّ به علي بن 

»تدريب الراوي« )282/1، 283(.   )1(
اص« )ص: 85(، و»اآلداب الشرعية« )92/2(. »القصَّ   )2(

المرجعين السابقين.   )3(
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الحســين رضي اهلل عنه فقال له: يا شيخ أترضى نفسك للموت؟ قال: ال، قال: فلله في 
أرضه معاد غير هذا البيت؟ قال: ال، قال: فثمَّ دار العمل غير هذه الدار؟ قال: ال، قال: 
فعملك للحســاب؟ قال: ال، قال: فلم تشــغل الناس عن طواف البيت؟ قال: فما قصَّ 

الحسن بعدها)1(.

ولــم يختلف منهج قتادة عن الحســن كثيرًا في ذلك، فقد اقتفى ســبيل شــيخه، 
واتخذ المسلك ذاته، ولذا نجد عبارة اإلمام أحمد فيه دقيقة إذ يقول: كان قتادة يقص.

وقــال أيضــًا: وكان قتادة مــن الثقات الـمـــأمونين، وكان يقــص، وكان صحيح 
الحديث)2(.

ونلمــح من هــذه العبارة أن القصاص كانوا غير صحيحــي الحديث؛ ألن اإلمام 
أحمد أعقب قولــه بذكر أنه كان يقص، ونص على صحة حديث قتادة، فأفاد بمخالفته 

حال أغلب القصاص.

ولقــد كان هذا المنهج كما أســلفت هو منهــج عامة البصرييــن، إال أننا نجد أبا 
العالية ـ وهو بصري ـ لم يســلك مســلك المدرســة فقــلَّ الوعظ عنده، بــل كان ينتقد 
أصحابه في اإلكثار منه، ولعل ســبب ذلك تأثر أبي العالية بالمدرســة المكية كما سبق 

تقريره)3(.

3 ـ ومن نتائج مسلك الوعظ في التفسير أيضًا: العناية بعلم المناسبات، والترابط 
بين اآليات، حتى يتمكن من ســرد اآليات وتفســيرها للناس في تسلســل جميل يأخذ 

»وفيات األعيان« )70/2(.   )1(

»تهذيب التهذيب« )3/2(.   )2(
سبق ذلك عند المقارنة بين الحسن وأبي العالية )1/ 481(.   )3(
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بألبابهم، ويشد مسامعهم، ينتقل من اآلية ألخرى، مع بيان تناسبهما، وأسرار ختم اآلية 
األولى، وأسرار بداية الثانية.

وقريــب من ذلك أيضًا اهتمامهم بشــرح األمثال القرآنية بعبارات ماتعة، يشــرح 
المثل من خاللها، ووجه ضربه، مع قوة المعنى، وفصاحة األسلوب )1(.

ويمكن من خــالل إيراد بعض األمثلة أن نالحظ الفــرق بين البصريين وغيرهم 
في شــرح المثل، فعند شرحهم للمثل الوارد في قوله سبحانه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ 

]البقرة: 19[.

قال مجاهد: إضاءة البرق وإظالمه، على نحو ذلك المثل)2(.

وقال قتادة: فالمنافق إذا رأى في اإلســالم رخاًء أو طمأنينة، أو ســلوة من عيش 
قال: أنا معكم، وأنا منكم، وإذا أصابته شديدة حقحق واهلل عندها، فانقطع به، فلم يصبر 

على بالئها، ولم يحتسب أجرها، ولم يرُج عاقبتها)3(.

ومن ذلك أيضًا ما جاء في بيان المثل الذي ضربه جل ثناؤه في قوله: ﴿ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ېې﴾ ]الرعد: 17[.
قــال مجاهد في بيــان المثــل: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾، قــال: بملئها، ﴿ڭ 

وقد سبق تفصيل ذلك في ترجمة قتادة )1/ 288(.   )1(
»تفســير الطبــري« )349/1( 455، 456، 457، وأورده الســيوطي فــي »الــدر«، وعزاه إلى    )2(

عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد بنحوه )82/1(.
»تفســير الطبــري« )350/1( 458، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعــزاه إلى عبد بن حميد،    )3(

وابن جرير، عن قتادة بلفظ ُمقارب )83/1(.
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ۇ ۇ ۆۆ﴾، قال: الزبد: الســيل، ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴾ قال: خبث الحديد 
والحلية.. إلخ ما قال)1( رحمه اهلل في بيان مفردات المثل.

بينما نجد قتادة يتوسع في بيان المثل وشرحه فيقول: هذه ثالثة أمثال ضربها اهلل 
في مثل واحد، يقول: كما اضمحل هذا الزبد فصار ُجفاًء ال ينتفع به، وال ترجى بركته، 
كذلــك يضمحــل الباطل عن أهلــه، كما اضمحل هــذا الزبد، وكما مكث هذا الـمـــاء 
فــي األرض، فأمرعــت هذه األرض، وأخرجــت نباتها، كذلك يبقــى الحق ألهله كما 

بقي هذا الـمـــاء في األرض، فأخرج اهلل به مــا أخرج من النبات، وقوله: ﴿ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ﴾ اآليــة، كما يبقى خالص الذهــب والفضة حين أدخل النار، وذهب خبثه، 
كذلــك يبقى الحق ألهل، وقولــه: ﴿ۉ ۉ ې ېې﴾ يقول: هذا إلــى الحديد والصفر 
الذي ينتفع به فيه منافع، يقول: كما يبقى خالص هذا الحديد وهذا الصفر، حين أدخل 

وذهب خَبثه، كذلك يبقى الحق ألهله كما بقي خالصها)2(.

4 ـ العبارة الشديدة مع العصاة، والمخالفين: 

لـمـــا كان المنهج الوعظي ســمة من ســمات هذه المدرســة كان مــن البدهي أن 
تكون العبارات الوعظية شــديدة عند التعرض لتفســير اآليــات التي تحذر من المعاصي 
والعصيان، وهذه السمة ال تكاد توجد في عبارات أصحاب المدارس التفسيرية األخرى.

»تفســير الطبري« )412/16( 20318، وأورده الســيوطي في »الدر«، وعــزاه إلى أبي عبيد،    )1(
وابــن أبي شــيبة، وابــن جرير، وابــن المنذر، وابــن أبي حاتم وأبي الشــيخ عــن مجاهد بنحوه 

.)634/4(
»تفسير الطبري« )412/16( 20319، و»تفسير عبد الرزاق« )335/2(.   )2(

ولمزيد من األمثلة تراجع اآلثار التالية في »تفســير الطبري« 15435، 15440، )149/18(،   
.)214/23(
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وربمــا أيضًا كانت الشــدة مــع المتغافليــن عن بعض الســنن، والمســتحبات، 
ال العصاة فحســب، كما ســبق بيان ذلك باألمثلة المروية عن الحســن رحمه اهلل عمن 

ال يقوم الليل، أو من توسع في الـمـأكل، والمشارب، والمساكن ونحو ذلك.

وال يختلف منهج قتادة عن هذا المنهج في الجملة)1(.

5 ـ االلتجاء إلى مخالفة الظاهر أحيانًا: 

نظــرًا الهتمام البصريين بالجانب الوعظي، فإننا نجدهم يلتزمونه في تفســيرهم 
غالبًا، والواعظ يجعل هدفه تحقيق التأثير في نفس الســامع ليستجيب، بعكس المنهج 
العلمي الذي يكون الهدف منه هو تحقيق المســألة، وبيــان الغامض فيها، بغض النظر 

عن حال السامعين.

ولقد كان أئمة المدارس التفســيرية موفقين في الجمع بين األمرين غالبًا، إال أنه 
قد نجد بعضًا من المواضع المخالفة نتيجة لغلبة أحد المناهج على صاحبها، وقد سبق 
لذلك بضعة أمثلة ظهر فيها ميل الحسن لرأي يخالف فيه الظاهر من القرآن دون وجود 
دليــل يقتضي ذلك، كما فــي تبنيه القول بأن ابني آدم هما من بني إســرائيل، ولم يكونا 

ابني آدم لصلبه.

وكذلك في إقسامه أن ابن نوح ليس ولدًا لصلبه، ونحو ذلك من األمثلة )2(.

الخصيصة الثالثة: اجتناب اإلسرائيليات: 

إن جمهور أهل العلم يرون أن الحديث عن بني إسرائيل ال حرج فيه فيما ال نجد 

سبق بيان ذلك في ترجمة الحسن )1/ 229(، وترجمة قتادة )1/ 283(.   )1(
ينظر ذلك في ترجمة الحسن )1/ 246 ـ 247(.   )2(
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ثوا عن بني إسرائيَل، وال حرَج«. له معارضًا في شرعنا، وذلك لحديث اإلباحة: »وحدِّ

ومع وفرة الـمـــادة العلمية في اإلســرائيليات التي يمكن أن تكون مجاالً لتفسير 
بعــض اآليات، وجنوح كثير من مفســري مكة لهــا، إال أن المدرســة العراقية تعد أقل 
المدارس ســردًا لإلســرائيليات، وأكثرهــا إنكارًا لبعضها، وقد يكون الســبب في ذلك 
هــو قلة ما وصل إلــى العراق من النقول واآلثار في ذلك، فأكثروا من اســتعمال العقل 
واالســتنباط واالجتهاد في فهم النصوص القرآنية الواردة في تلك القصص، وال سيما 
أن العراق كانت تعج بملتقى الحضارات الفكرية المختلفة التي تدلي بدلوها في ميدان 
الثقافــة، ناهيك أن بعضًا من اإلســرائيليات فيها التفاصيــل لبعض القصص ما ال تقبله 
العقول السليمة، أو الفطر المستقيمة بادي الرأي، وإن كنا ال نجزم بمخالفتها لشرعنا.

كمــا أن لتتلمذ أئمة هذه المدارس على رجــال الرواية واألثر من الصحابة كابن 
مســعود وأنــس اللذين كانا يجتنبــان الرواية عن أهل الكتاب أثَره فــي قلة المروي عن 

المدارس العراقية في اإلسرائيليات)1(.

ويضاف إلى ذلك أنا ال نجد بالعراق مســلمة أهل الكتاب، كما وجدناهم بسائر 
األمصار)2(.

وقد نأت مدرســة البصرة عن الرواية عن أهل الكتاب، وفاقت جميع المدارس 
فــي هذا، ومدرســة الكوفة وإن كانت أقــل منها رواية في هذا الشــأن إال أنه مما ُيحمد 
للبصرييــن أنه مع النتاج الكثير المنقول عنهم في التفســير كانت نســبة اإلســرائيليات 

ال يقال: إن أبا العالية قد أكثر من الرواية والنقل عن بني إسرائيل؛ ألنه وإن كان بصري الموطن    )1(
والمنشأ فهو مكي المذهب، والمشرب، كما أسلفته في ترجمته )1/ 310(.

كان بالشـام كعـب األحبـار، ثـم انتقـل إلـى مكـة، وكان باليمـن وهب بـن منبـه، وكان بالمدينـة    )2(
عبـد اهلل بـن سـالم.
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عندهم قليلة جدًا؛ ألنهم ضربوا صفحًا عن اإلكثار من النقل عن بني إسرائيل.

ومما يحمد لهذه المدرسة أنها وإن كانت من مدارس الوعظ، والقص، والغالُب 
على القصاص االستئناس بالحكايات، واألمور الغريبة التي تثير انتباه الناس، فقد ابتعد 
أئمتها وشــيوخها عن قصص بني إســرائيل، ويوضح ذلك ما نجده في مناظرة الحسن 
وقتــادة في ابن نوح، فقد كان الحســن يرى أنه ليس ابنه لصلبــه، فاحتج قتادة عليه فيما 
احتج به أن أهل الكتاب ال يختلفون في أنه كان ابنه، فقال الحسن مستنكرًا: ومن يأخذ 

دينه من أهل الكتاب؟!)1(.

والتــزم الحســن بذلــك؛ ففي أكثــر اآليات التي رويــت عشــرات الروايات عن 
التابعين في تفسيرها باإلسرائيليات، نجد الحسن ال يعتمد على شيء من ذلك.

وقد ســبق ســرد بعض األمثلة نحو تفســيره قوله تعالــى: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ﴾، وتأويله للســكينة فــي قوله: ﴿ې ې ى ى﴾، 
وبيانــه للوالــد والولد الصالح فــي قولــه: ﴿ک گ گ﴾، وبيانه للمــراد بفتنة 

سليمان، ونحو ذلك)2(.

وأما قتادة فهو وإن كان أكثر توسعًا من الحسن في سرد اإلسرائيليات إال أنه كان 
يختصرها، ويســوق الشــاهد منها فحســب، ويوردها بصيغة التمريض: )ُذِكر لنا، واهلل 

جه، وعدم قناعته بمحتواها. أعلم(، وهذا يدل على تحرُّ

وبهذا ينجلي للناظر أن المدرســة البصرية كانت أكثر المدارس توقيًا وحذرًا من 
الرواية عن بني إسرائيل، واهلل أعلم.

»البحر المحيط« )226/5(، و»المحرر الوجيز« )161/9(.   )1(
وقد سبق بيان ذلك وتفصيله في ترجمة الحسن )1/ 262(.   )2(
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الخصيصة الرابعة: بروز التفسير بالسنة في المروي عن المدرسة البصرية: 

التفسير بالـمـأثور يقتضي سعة الرواية، والتثبت فيها، ومن هنا اختلف المدارس 
فــي الكــم والكيف، فعندما نجــد أن المنقول عن المدرســة البصرية كثيــر)1(، نجد أن 
أهــل الكوفة مقلون فــي هذا الباب، مع أن اآلثار التي نقلت للعراق تكاد تكون واحدة، 

ويمكن أن يرجع ذلك إلى ما يلي: 

1 ـ تأثر شيخ المدرسة البصرية الحسن البصري بنشأته في المدينة حيث الرواية 
واألثــر، وكذلك بتتلمذه علــى الصحابي الجليل أنس بن مالــك رضي اهلل عنه، فصار 
شــغوفًا بأن يســند األقوال، وينســب التفســير، ولم يكــن الحال كذلك بالنســبة ألهل 
الكوفــة، وقد يعزى ذلك إلى أن شــيخهم ابن مســعود رضي اهلل عنــه كان متحرجًا من 

الرواية في الجملة كما سيأتي تفصيله في خصائص المدرسة المكية.

ومما ترتب على هذا األمر أن كان تســاهل أهل البصرة في الرواية أكثر من أهل 
الكوفة، وقد سبق طرف من ذلك في ترجمة الحسن، وقتادة)2(.

وهذا ما نجده أيضًا في تفسيرهم، فقد كان جل المروي عنهم من التفسير النبوي 
ثنا... إلخ( فقد تســاهلوا  إنمــا هو مــن باب المقاطيــع والبالغات )بَلَغنا، ُذِكــر لنا، ُحدِّ
رحمهم اهلل في الرواية ســندًا، وكذلك وقع التســاهل من بعضهم في الرواية متنًا، فقد 
سئل الحســن عن الرجل يحدث بالحديث ال يألو، فيكون فيه الزيادة والنقصان: قال: 

ومن يطيق ذلك؟!

المروي عن التابعين في االعتماد الصريح على السنة جاء في )381( أثرًا، منها )280( أثرًا عن    )1(
البصريين؛ أي: إن ما يزيد على )0.73( من التفسير النبوي جاء من روايتهم.

ينظر: )1/ 235( من هذا البحث.   )2(
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وقال: ال بأس بالحديث أن تقدم أو تؤخر إذا أصيب المعنى)1(.

وهذا التســاهل فــي المتن لم يركــن إليه قتــادة رحمه اهلل، فهو وإن تســاهل في 
اإلسناد أحيانًا إال أنه كان ضابطًا للمتن، ولعل السبب في ذلك يرجع لحافظته القوية.

وبالجملة، فالحســن)2(، وقتادة)3( من أكثر التابعين اعتمادًا على التفســير النبوي 
في تأويلهم.

* ثالثًا: خصائص المدرسة الكوفية

الخصيصة األولى: االهتمام بتفسير آيات األحكام: 

وممــا قام عليه منهج المدرســة الكوفية واختصــت به العنايــة الفائقة باألحكام 
الفقهية المســتنبطة من النصوص القرآنية، فقد تناولت في تفاسيرها األحكام بالعرض، 

والتفصيل، والتوجيه، فصارت من أكثر المدارس عناية بهذا الجانب)4(.

وقد تأثرت في ذلك بمســلك إمامها ابن مسعود ـ رضي اهلل عنه وأرضاه ـ الذي 
عــدَّ من قضاة الصحابة، ومن المكثرين في الفتوى، واعتبره ابن حزم ســابع ســبعة من 

كبار الصحابة الذين يمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم)5(.

ينظر: )1/ 235( من هذا البحث.   )1(
بلغ عدد اآلثار التي اعتمد الحسن فيها على ما جاء عن النبي صلى اهلل عليه وسلم )81( أثرًا.   )2(

وبلــغ عن قتــادة )200( أثر، في حين كان اعتمــاد مجاهد في )20( أثرًا فقــط، وعن ابن جبير    )3(
)22( أثرًا، وعن عطاء في )10( آثار، وعن عكرمة في )9( آثار، وغيرهم دونهم في ذلك.

بعد مراجعتي لتفاســير المشــاهير من كل مدرســة وجدت أن نســبة ما روي عن الكوفيين في    )4(
تفسير آيات األحكام بلغ )0.31( من مجموع تفسيرهم، في حين بلغ عند المدنيين )0.19(، 

ولم يزد عند المكيين عن )0.05(، وعند البصريين عن )0.04( من مجموع تفسيرهم.
= »اإلحكام« البن حزم )176/4(، و»أعالم الموقعين« )12/1(.       )5(
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وكان رضي اهلل عنه معدودًا سادس ستة من مفتي الصحابة)1(.

فعن مسروق قال: كان القضاء في أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم في ستة: 
في عمر، وعلي، وابن مســعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وكان 

نصفهم ألهل الكوفة)2(.

فكان الكوفيون من أفقه التابعين، يقول عامر الشعبي: لم يكن قوم بعد أصحاب 
محمد صلى اهلل عليه وسلم أفقه من أصحاب ابن مسعود)3(.

وكان كثيٌر من األئمة يفضلهم في الفقه على أصحاب ابن عباس)4(.

وكان محمد بــن ســيرينـ  وهو من أئمة البصرةـ  يقول: ما رأيت ســود الرؤوس 
أفقه من أهل الكوفة)5(.

وهذا سفيان بن عيينة إمام أتباع التابعين في مكة يقول: خذوا المناسك عن أهل 
مكة، وخذوا القراءة عن أهل المدينة، وخذوا الحالل والحرام عن أهل الكوفة)6(.

ولكثرة اشــتغال المدرسة بالفقه، وإعمالها للرأي فيه أطلق عليها مدرسة الرأي، 

= وقد جمع د. محمد رواس قلعجي قدرًا كبيرًا من آراء عبد اهلل بن مسعود، وفقهه، واجتهاداته   
في »موســوعة فقه عبد اهلل بن مسعود«، نشــرها مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 

بجامعة أم القرى.
»تهذيب الكمال« )30/10(.   )1(

»تاريخ أبي زرعة« )649/1(، و»المعرفة« )481/1(.   )2(
»المصنف« لعبد الرزاق )269/10(، و»تاريخ أبي زرعة« )650/1(.   )3(

»تاريخ أبي زرعة« )650/1(.   )4(
»تاريخ أبي زرعة« )671/1(، و»السير« )262/4(، )611/4(.   )5(

»معجم البلدان« )493/4(.   )6(
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وكان الرأي بمعنى الفقه عند السلف)1(، فكان علقمة، واألسود، وغيرهم يفتون بالرأي 
فيما يعرض لهم من مسائل)2(.

وأكثر أهل الرأي كانوا بالكوفة، وقد تخرجوا على يد عبد اهلل بن مســعود، وهو 
ممن كان يتحرج في الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خشية أن يشبه له، وال 

يتحرج مثل هذا في االجتهاد بالرأي، وإن صح عنده الحديث رجع إليه.

ومن المعلوم أن الخالف بين مدرســتي الــرأي بالكوفة، واألثر في المدينة ليس 
ها، بل األســاس في مقدار األخــذ بالرأي والتفريع عليه،  في مســألة قبول اآلثار، أو ردِّ
فقــد كان أهل األثر ال يأخذون بالرأي إال اضطرارًا، أما أهــل الرأي فإنهم يكثرون من 

اإلفتاء في المسائل بالرأي ما دام لم يصح عندهم حديث في ذلك.

فالكوفــة إذن كان فيهــا حديث، وأثر، ولكن كان الرأي عندهم أكثر من مدرســة 
المدينة.

ونختــم هــذه المســألة بالقــول: إن نواة مدرســة الــرأي وأساســها كان على يد 
الصحابي الجليل ابن مســعود رضي اهلل عنه، وأصحابه من بعده، وأبرز هؤالء علقمة، 

واألسود، وإبراهيم النخعي.

ويرجع انتشار مدرسة الرأي في الكوفة إلى األمور اآلتية)3(: 

»فيض الباري« )177/1(.   )1(
»جامع بيان العلم وفضله« )61/2، 62(.   )2(

ينظر: »التشــريع والفقه في اإلســالم تاريخًا ومنهجًا« )ص: 166(، »تاريخ الفقه اإلســالمي«    )3(
)ص: 73، 74(، و»المدخــل للفقــه اإلســالمي« )ص: 247(، و»المدخل لدراســة الشــريعة 
اإلســالمية« )ص: 138(، و»المدخل لدراســة الفقه اإلســالمي« )ص: 65(، و»المدخل إلى 

الفقه اإلسالمي« )ص: 122(.
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1 ـ تأثرهــم بمعلمهم عبد اهلل بن مســعود رضي اهلل عنه الذي ســار على طريقة 
عمر بــن الخطاب رضــي اهلل عنه، والذي يقــول عنه: لو ســلك الناس واديًا وشــعبًا، 
وســلك عمر واديًا وشعبًا، لســلكت وادي عمر وشعبه، وقد تخرج على يد ابن مسعود 
علقمة بن قيس أستاذ إبراهيم النخعي الذي يعد زعيم مدرسة أهل الرأي زمن التابعين.

2 ـ قلــة الحديــث المروي عن رســول اهلل صلــى اهلل عليه وســلم عندهم، فهو 
ال يوازي ما عند علـمـــاء المدينة موطن الرسول صلى اهلل عليه وسلم وكبار الصحابة، 
ثم إن من نزل الكوفة من الصحابة رضوان اهلل عنهم، وإن كانوا كثيرين بالنسبة لغيرهم 

من البلدان، إال أنه ال يصل إلى العدد الذي آثر البقاء في الحجاز.

3 ـ اشتراطهم في قبول الحديث شروطًا ال يسلم معها من األحاديث إال القليل، 
وكان الســبب وراء ذلك انتشــار الكذب، والفــرق الضالة، وفي مقدمة هؤالء الشــيعة 

أكذب الناس في المرويات.

والكوفــة أرض دارت فيهــا كثيــر مــن الفتن، فشــاع الوضع في الحديــث تأييدًا 
للمذاهب السياســية، وهذا بدوره جعــل التابعين فيها يقلون الروايــة من الحديث عنه 
صلى اهلل عليه وســلم، فكانت األحاديث التي يعول عليها لديهم قليلة، وهذا يدعوهم 

عند النظر في المسائل إلى القول بالرأي حيث ال نص.

4 ـ اختــالف بيئــة الحجاز عن بيئــة العراق، فقــد كان العراق متاخمــًا للفرس، 
واتصل بالحضارة الفارسية اتصاالً وثيقًا، وذلك من شأنه أن يحدث كثيرًا من المسائل 
الجزئية، والمشــاكل المتعددة، فكان من الضروري أن يقضى فيها بحكم شرعي، وقد 
ال يكون هناك نص في هذه الواقعة، فكان ال بد من االجتهاد في الرأي، فوسع هذا من 

دائرة العمل به.
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ولذا نجد ابن عمر يقول عنهم: يا أهل العراق تأتون بالمعضالت)1(.

وكان ابن المسيب إذا سئل عن مسألة شائكة قال للسائل: أعراقيٌّ أنت؟)2(.

الخصيصة الثانية: كثرة االشتغال بالقراءة: 

وهذا مما اختصت به مدرســة الكوفة، وســبقت فيه، فقد حرص الكوفيون أشد 
الحرص على هذا العلم، فقلـمـــا تجد مفســرًا بينهم يخلو تفســيره مــن االعتماد على 
القــراءات في إيضاح المعاني القرآنية؛ ألنها الســبيل الموصل إلى فهم بعض المعاني، 

وبيان المراد بها.

وقــد جعلــوا القراءة أصــاًل من األصــول التي اعتمــدوا عليها فــي منهجهم في 
التفسير، حتى إن كثيرًا من األئمة تمنى أن لو كان يقرأ بقراءة شيخهم.

وقد ذكر الســيوطي: أن عدد القراء في الكوفــة كان يزيد على عدد القراء في كل 
من المدينة، ومكة، والشام، والبصرة)3(.

وكان القراء كتيبة خاصة في فتنة عبد الرحمن بن األشعث)4(.

وعدَّ الذهبي من القراء الكبار ثالثة من الكوفيين، في حين لم يذكر من البصريين 
إال واحدًا)5(.

»المعرفة« )759/2(.   )1(

»المعرفة« )759/2(.   )2(
»اإلتقان« )73/1(.   )3(

»تاريخ الطبري« )350/6(.   )4(
»معرفة القراء الكبار« )42/1 ـ 82(، ذكر منهم ســعيد بن جبير، وســعيد كما سبق في ترجمته    )5(

مختلف في نسبته، واألكثرون على أنه كوفي الموطن.
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وكان عمر بـن الخطـاب رضـي اهلل عنـه يوصـي أصحابـه ممـن أراد السـفر إلـى 
الكوفـة بقولـه: إنكـم تأتـون أهـل قريـة لهـم دوي بالقرآن كـدوي النحل، فـال تصدوهم 
دوا القـرآن، وأقلـوا الرواية عن رسـول اهلل صلـى اهلل عليه  باألحاديـث فتشـغلوهم، جـرِّ

وسلم)1(.

هــذه حال الكوفة، لهم دويٌّ بالقرآن كدوي النحل، وليس هذا بمســتغرب على 
مدرســة تولى إمامتها ابن أم عبد رضي اهلل عنه الذي أخذ من في رســول اهلل صلى اهلل 
عليه وســلم ســبعين ســورة، والذي كان من أكثر الصحابة اشــتغاالً بالقراءة، واعتمادًا 

عليها في تفسيره)2(.

ولقــد كان البن مســعود األثر البالــغ على أصحابــه، وعلى غيرهــم من تالميذ 
المدارس األخرى ممن أقام أو مرَّ بالكوفة)3(.

ونجــد أن هــذا األثر امتد فــي الكوفة إلى ما بعــد عصر التابعيــن، ففيها من أئمة 
القراءات الســبع ثالثة، هم أعالم القراءة في األمصار اإلســالمية، وهم عاصم بن أبي 
النُّجــود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي بن حمزة الكســائي، ومرجع هؤالء جميعًا 

لمي، وزرُّ بن ُحَبيش)4(. أبو عبد الرحمن السُّ

وقد انعكســت قراءات ابن مســعود التفســيرية هذه على فقه أهــل العراق الذين 
ورثوا علم ابن مســعود، ومن ذلك: ما يرويه السرخسي الحنفي في كفارة اليمين حيث 

»طبقات ابن سعد« )7/6(، و»سنن الدارمي« )85/1(، و»سنن ابن ماجه« )12/1(.   )1(
سبق بيان ذلك وتفصيله عند الحديث عن تقدمه رضي اهلل عنه في علم القراءة )1/ 502(.   )2(

كما نجد ذلك عند ابن جبير، ومجاهد، وقتادة، وقد سبق إيضاح ذلك.   )3(
ــعود«  ــن مس ــد اهلل ب ــراءة عب ــو« )ص: 22(، و»ق ــة النح ــي دراس ــا ف ــة ومنهجه ــة الكوف »مدرس   )4(

.)32 )ص: 
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يقــول: أما صوم كفارة اليميــن ثالثة أيام متتابعة عندنا، خالفًا للشــافعي الذي قال: إنه 
ـ يعنــي الصوم ـ مطلق في القرآن، ونحــن أثبتنا التتابَع بقراءة ابن مســعود، فإنها كانت 

مشهورة إلى زمن أبي حنيفة رحمه اهلل)1(.

الخصيصة الثالثة: الهيبة، والورع في التفسير: 

وفي مقابل ما سبق فإن من السمات البارزة التي تميزت بها مدرسة الكوفة البعد 
عن الخوض في تفســير القرآن، فقد تهيب أســتاذها األول الرواية عن اهلل عز وجل، أو 
عن رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وتبعه على ذلك أصحابه المالزمون له، حتى صاروا 

من أقل التابعين على اإلطالق عناية بالتفسير)2(.

وقد امتد الورع بالمدرســة إلى اإلقالل حتى من رواية الحديث عن رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وســلم، وكان ابن مســعود رضي اهلل عنه كما يصفــه أحد أصحابه وهو 
عمرو بــن ميمون بقوله: ما أخطأني ابن مســعود عشــية خميس إال أتيُتــه فيه، قال: فما 
ســمعته يقول بشيء قط: قال رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلـمـــا كان ذاَت عشيَّة 
قال: قال رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم، قــال: فنكس، قال: فنظــرت إليه فهو قائم 
لــًة أزراُر قميصه قد اغرورَقــت عينــاه،..........................................   ُمحلَّ

»المبسوط« )75/3(، وينظر: »دراسات في التفسير« د. محمد بلتاجي )ص: 39(   )1(
هذا في طبقة أصحاب عبد اهلل المالزمين له، علقمة، ومســروق، ومرة، واألســود، وعمرو بن    )2(
شــرحبيل، وعبيدة السلـمـــاني، والحارث بن قيس، وزر بن حبيش، فــإن ما روي عن أصحاب 
عبد اهلل، كما جاء عند ابن كثير في »تفســيره« لم يزد على )65( رواية فقط، أين هذا من الحســن 
الــذي أورد عنــه ابن كثيــر )626( رواية، وعن مجاهــد )1062( رواية، وعن قتــادة )1009( 

روايات؟
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وانتفَخــت أوداجــه، قــال: أو دون ذلك، أو فــوق ذلــك، أو قريبًا من ذلك، أو شــبيهًا 
بذلك)1(.

فصارت الكوفة من أقل المدارس اشتغاالً بعلمي التفسير والحديث، ووجدنا أن 
أثر الورع يمتد ليشمل طبقة متوسطي التابعين، فإن إبراهيم النخعي، وعامرًا الشعبي مع 

ما جاء عنهما من الروايات في التفسير؛ فإن جلَّ ذلك كان في إيضاح آيات األحكام.

ونتيجة لهذا اإلقالل في المدرســة، فإن صغار التابعين كالســدي، وأبي صالح، 
وبعدهم أتباع التابعين، كثر اشــتغالهم بالتفســير نظرًا لقلته في تلك المدرسة، ولحاجة 

الناس إليه.

وقد أنكــر كثير من أئمة الكوفيين صنيعهم هذا، وخاصة أن معظمه لم يســمعوه 
ي يرد عليهم بقوله: إن هذا التفسير أخذته من  دِّ من قبل، فاستغربوه وأنكروه، فكان السُّ

ابن عباس، فإن كان صوابًا فهو قاله، وإن كان خطأ فهو قاله.

وقــد صدق رحمه اهلل فــي مقولته هذه، فإن جــلَّ المروي عنه إنما اســتفاده من 
ي مع أنه كوفي إال أن منهجه ومسلكه  دِّ مدرســة مكة، حتى إننا ذكرنا فيما مضى أن السُّ

وجلَّ تأويالته تبع فيها ابن عباس وأصحابه)2(.

كما أن المكثرين من الكوفيين في طبقة أتباع التابعين كالضحاك بن مزاحم كان 
معظم ما رواه في التفســير لم يســتفده من الكوفيين، وإنما أخذه من تفسير ابن عباس، 

وأصحابه)3(.

»ســنن ابن ماجــه«، المقدمة، بــاب التوقِّي في الحديث عن رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم    )1(
.)10/1(

سبق تفصيل ذلك في ترجمته )1/ 322(.   )2(
سبق تفصيل ذلك في بيان األثر المكي على مدرسة الكوفة )1/ 448(.   )3(



634 تفسير التابعين

الخصيصة الرابعة: االهتمام بنقل آثار ابن مسعود رضي اهلل عنه: 

لــم يكن أحــد له أصحــاب معروفون حــرروا فتيــاه ومذاهبه في الفقــه غير ابن 
مسعود)1(.

ولذا نجد عامة حديثهم وآثارهم هي مما أخذوه عنه رضي اهلل عنه.

فعن مسروق )2( قال: حدثنا عبد اهلل، ولو لم يحدثنا عبد اهلل َمن كان ُيحدثنا؟!)3(.

وعن مســروق قال: ســألنا عبد اهلل عن أرواح الشــهداء، فلوال عبد اهلل ما أخبرنا 
به أحٌد! قال: أرواح الشــهداء عند اهلل في أجواف طير خضر في قناديل تحت العرش، 
تســرُح في الجنة حيث شــاءت، ثم ترجع إلى قناديلها، فيطَّلع إليهــا ربها، فيقول: ماذا 

تريدون؟ فيقولون: نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى)4(.

وعن إبراهيم النخعي قال: كان َعبِيدة السلـمـاني يأتي عبد اهلل كل خميس فيسأله 
عن أشياء غاب عنها، فكان عامة ما يحفظ عن عبد اهلل مما يسأله عبيدة عنه)5(.

وعن شــعبة قال: قلت ألبي إسحاق: كيف كان أبو األحوصـ  عوف بن مالك ـ 
ُيحدثكم؟ قال: كان يسكبها علينا في المسجد، يقول: قال عبد اهلل، قال عبد اهلل)6(.

»أعالم الموقعين« )20/1(.   )1(
مـع أن مسـروقًا مـن أكثـر أصحـاب عبـد اهلل بن مسـعود تنقـاًل في البـالد كما سـبق بيانـه، وينظر    )2(

.)512  /1(
»العلل« ألحمد )450/2( 2999.   )3(

»تفســير الطبــري« )387/7( 8208، وأصــل الحديث أخرجه مســلم فــي »صحيحه« كتاب    )4(
اإلمــارة، باب بيان أن أرواح الشــهداء في الجنــة )1502/3( 1887، والترمذي في »ســننه«، 

كتاب التفسير، باب: ومن سورة آل عمران )231/5( 3011.
»سنن الدارمي« )137/1(.   )5(

»العلل« ألحمد )344/3( 5076.   )6(
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وعن الشــعبي قال: تجاَلَس ُشتير بن شكل ومسروق، فقال ُشتير: إما أن تحدث 
ما ســمعت من ابن مســعود فأصدقك، وإما أن أحدث فتصدقني؟ قال مسروق: ال، بل 

حدث فأصدقك، فقال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أكبر آية في القرآن تفوضًا ﴿ہ 
ہ ہ ھ ھ ھھ﴾ قال مسروق: صدقت)1(.

وجاء رجل إلى الشــعبي يســأله عن شيء، فقال الشــعبي: كان ابن مسعود يقول 
فيــه كذا كذا، قــال: أخبرني أنت، فقال: أال تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مســعود، 

ويسألني عن رأيي)2(.
ولــذا نجــد الكوفيين من أكثــر المدارس التزامــًا بآثار شــيخها، واتضح هذا في 
تفســيرهم، فإن عامة ما يروى في كتب التفســير عن أصحاب عبد اهلل المالزمين له هو 

مما نقلوه عنه رضي اهلل عنه.
ُة الذي روى عن ابن مســعود فأكثر ال نجد له في كتب التفســير إال أقل  فهــذا مرَّ

القليل من المروي من اجتهاده)3(.
بل إننا نجد األثر يمتد إلى الطبقة التي أخذت عن أصحاب عبد اهلل فمع أنها لم تلق 
ابن مسعود ولم تره إال أنها من أحرص التابعين على االستدالل بأقواله وآثاره في التفسير)4(.

»تفســير الطبــري« )140/28(. وقوله: »تفوضًا« كــذا وقع في الطبري، وعلَّــق عليه المحقق    )1(
بقولــه: »كذا فــي األصل، ولــم أجد في المعاجــم هذا المصــدر وال فعله، ولعلــه محرف عن 

)التفويض( وهو ردُّ األمر كله إلى اهلل، وهو المفهوم من معنى حديث ابن مسعود هذا«.
»سنن الدارمي« )47/1(.   )2(

نقل من تفسير ابن مسعود )216( رواية؛ أي: ما نسبته )0.25( من مجموع تفسير عبد اهلل، في    )3(
حين أنه لم يرد عنه في »تفسير ابن كثير« إال )5( روايات فقط من اجتهاده.

بخالف غيرهم من أصحاب المدارس األخرى، ال سيما أصحاب ابن عباس رضي اهلل عنهما،    )4(
فإنهم من أكثر تالميذ المدارس مراجعة ومخالفة ألستاذهم.
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وعمومًا فإن المدرســة الكوفية مــن أقل المدارس مخالفة ألســتاذها رضي اهلل 
عنه)1(.

وأظن أن من أسباب كثرة االشتغال بآثار شيخهم قلة السنن واألحاديث المروية 
عندهم، مع ما تميزت به المدرســة من الورع في التحديث، فقد كان بعضهم يتشــكك 
فــي حفظه لحديث رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم، فيؤثر أال يحــدث عنه صلى اهلل 

عليه وسلم، خشية أن يقع في الكذب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

ولــذا كان يقول عاصم األحول: ســألت الشــعبي عن حديــث فحدثنيه، فقلت: 
إنه ُيرفع إلى النبي صلى اهلل عليه وســلم، فقــال: ال، على من دون النبي صلى اهلل عليه 
وســلم أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان، كان على من دون النبي صلى اهلل عليه 

وسلم)2(.

ولـمـــا ســئل إبراهيم النخعــي عن مســألة وقيل لــه: أما تحفظ عن رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم حديثًا غير هذا؟ قال: بلى، ولكن أقول: قال عبد اهلل، قال علقمة، 

.)3( أحبُّ إليَّ

بــل كان مــن ورعهــا في هــذا البــاب أن عدت مــن أكثر المــدارس ردًا للســنن 
واألحاديث، وما ذاك إال بســبب تشــدد أصحابها في قبول الروايــات، فإنهم من أوائل 
من سأل عن اإلسناد، وسبقوا في ذلك جميع المدارس، وفيها أول من نقد الرواة، ولذا 
كانت مراســيل التابعين في الطبقة المتوسطة من أصحابها كالنخعي تقدم على مراسيل 

بلغ نســبة المروي عن الكوفيين في االعتماد على قول الصحابي )0.04(، في حين كان نسبة    )1(
اعتماد البصريين على ذلك )0.02(، وعند المكيين أقل من )0.008( فقط.

»سنن الدارمي« )82/1(.   )2(
المرجع السابق )83/1(.   )3(
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سالم بن عبد اهلل، والقاسم بن محمد، وابن المسيب وهم من كبار التابعين)1(.

فــكان عندهم مــن الحيطــة والحذر فــي التحمــل واألداء لحديــث المصطفى 
صلى اهلل عليه وسلم ما ليس في أصحاب المدارس األخرى.

ومــن أهم األســباب التــي ألجأتهم لذلــك ظهور بــوادر الوضــع والكذب في 
الحديث، ال سيما وأن الكوفة من أكثر المدن اإلسالمية التي دارت على أرضها الفتن، 

وانتشرت فيها الفرق، وخاصة الشيعة أكثر الفرق إغراقًا في الكذب)2(.

الخصيصة الخامسة: قلة اإلسرائيليات في تفسيرها: 

من المعالم البارزة في تفسيرها قلة اإلسرائيليات، فإنها أعرضت عن الرواية عن 
أهل الكتاب، وكانت من أقل المدارس اعتمادًا عليها في تفسيرها)3(.

وقد تأثرت في ذلك بمســلك أستاذها األول ابن مســعود رضي اهلل عنه فإنه من 
أشد الصحابة حذرًا من هذا المصدر.

»شرح علل الترمذي« البن رجب )ص: 63(، و»العلل« ألحمد )380/3( 5673، و»النكت    )1(
على ابن الصالح« )555/2(.

بعد مراجعة »تقريب التهذيب« للحافظ ابن حجر وجدت أن المنسوبين في هذا الكتاب للبدع    )2(
من رفض، وتشــيع، وإرجــاء، وقدر، وغيرها في مكــة، والمدينة، والكوفــة، والبصرة، ومصر، 
والشام، واليمن بلغوا )178( راويًا، منهم )101( راو في الكوفة، من هؤالء )81( روايًا منسوبًا 
للرفض، أو التشــيع في الكوفة، مما يدل على انتشــار الفرق في هذه المدينة، ال سيما من نسب 

إلى الرفض.
بلغــت نســبة المروي عــن أصحابها في هــذا )0.009( من مجموع تفســيرهم، في حين كان    )3(
المــروي عــن المدرســة المكية ما نســبته )0.55(، وعــن المدنية )0.035(، وعــن البصرية 

)0.03( من مجموع تفسيرهم.
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والناظر في تفسيره وسيرته يجد عدم رضاه عن الناقلين ألخبار بني إسرائيل: 

فعن أبي عبيدة قال: جاء رجل إلى قوم في المســجد، وفيه عبد اهلل بن مســعود، 
فقــال: إّن أخاكــم كعبًا يقرئكم الســالم، ويبشــركم أن هذه اآلية ليســت فيكم: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]آل عمــران: 187[، فقــال لــه 

عبد اهلل: وأنت فأقرئه السالم، وأخبره أنها نزلت، وهو يهودي)1(.

وعــن أبي وائل شــقيق بن ســلمة قــال: جاء رجل إلــى عبد اهلل، فقــال: من أين 
جئت؟ قال: من الشام، قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعبًا، فقال: ما حدثك كعب؟ قال: 
حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك؛ قال: فصدقته، أو كذبته؟ قال: ما صدقته، 
وال كذبتــه، قال: لوددُت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك وَرْحلها، كذب كعب، 

إن اهلل يقــول: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻڻ ﴾)2(.

وعن عبد الرحمن بن األســود عن أبيه قال: أصبت أنا وعلقمة صحيفة، فانطلق 
معــي إلى ابن مســعود بهــا، وقد زالــت، أو كادت أن تزول، فجلســنا بالبــاب، ثم قال 
للجاريــة: انظري من بالبــاب؟ فقالت: علقمة، واألســود، فقال: ائذنــي لهما، فدخلنا 
فقــال: كأنكما قــد أطلتما الجلــوس، قلنا: أجل، قال: فمــا منعكما أن تســتأذنا؟ قال: 
خشــينا أن تكون نائمًا، قال: ما أحب أن تظنوا بي هذا، إن هذه ســاعة كنا نقيسها بصالة 
الليل، فقلنا: هذه صحيفة فيها حديث حسن، فقال: يا جارية هاتي بطست واسكبي فيه 

»تفسير الطبري« )461/7( 8325، وأورده السيوطي في »الدر«، وعزاه إلى ابن جرير عن أبي    )1(
عبيدة به )402/2(.

ينظر: »تفســير الطبري« )144/22(، وأورده الســيوطي في »الدر« عن شــقيق بلفظ مختصر،    )2(
وعزاه إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر )35/7(.
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ماًء، قــال فجعل يمحوها بيده ويقــول: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾، فقلنا: انظر 
فيهــا فإن فيها حديثًا عجيبًا، فجعل يمحوها ويقول: إن هذه القلوب أوعية، فأشــغلوها 

بالقرآن، وال تشغلوها بغيره.

قــال أبو عبيد )راوي الحديث(: يرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب، 
فلهذا كره عبد اهلل النظر فيها)1(.

وعن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد اهلل: ال تســألوا أهل الكتاب عن شيء 
فتكذبــوا بحق، أو تصدقوا بباطل، فإنهم لم يهدوكم ويضلوا أنفســهم، وليس أحد من 

أهل الكتاب إال وفي ملته تاليٌة)2( تدعوه إلى دينه كتاليِة الـمـال)3(.

وقد اتضح هذا المسلك في تفسيره رضي اهلل عنه، فلم أجده يدخل في شيء من 
التفاصيل المروية عن أهل الكتاب، وال يعتمد عليها)4(.

والمراجع لـ»تفسير ابن جرير« يجد شاهدًا آخر يؤكد ما سبق من قلة الرواية عن 
أصحاب عبد اهلل)5(.

بــل إن األثر امتد إلى عمــوم الكوفيين، فنجد أن أخــص الكوفيين بعد أصحاب 
عبــد اهلل، وهــو إبراهيــم النخعــي كان مــن أقــل التابعيــن علــى اإلطالق روايــة لهذه 

اإلسرائيليات)6(.

»جامع بيان العلم وفضله« )112/1(.   )1(
قال عبد الرزاق: )التالية(: البقية. ينظر: »المصنف« )112/6(.   )2(

»المصنف« البن أبي شيبة )48/9( 6475، و»مصنف عبد الرزاق« )112/6(.   )3(
يأتي مزيد بسط لهذه المسألة عند الحديث عن منهج الرواية عن بني إسرائيل.   )4(

تتبعت »تفسير ابن جرير« حتى نهاية تفسير سورة )ص(، فلم أجد لهم رواية في ذلك.   )5(
ي على روايات بني إســرائيل، والســدي وإن كان كوفي = ــدِّ قد يرد على ما جاء من اعتماد السُّ   )6( 
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* رابعًا: خصائص المدرسة المدنية

بــاع خصائص كثيرة تميزت بها  الرواية، واألثر، والســنة، والخبر، والفقه، واالتِّ
المدرســة المدنيــة، وليس المراد هنا تعديد خصائصها العامــة، وإنما المقصود بيان ما 
انفردت به من ميزات عن باقي المدارس األخرى، أو بيان الفرق إذا اشــتركت أكثر من 

مدرسة في ميزة، وفيما يلي بيان لهذه الخصائص: 

الخصيصة األولى: هيبة التفسير، واإلقال من التعرض له: 

تعتبر المدرسة المدنية أشد المدارس ورعًا في التفسير، ولم ينقل عنها إال العدد 
القليل من اآلثار)1(، وذلك ألنها نحت منحى التفسير بقدر الحاجة، من بيان غامض، أو 
إجابة سؤال، أو تفصيل حكم فقهي مستنبط من اآلية، أو ذكر لسبب النزول ونحوه...

والناظر في هذا يمكن أن يعثر على بعض األسباب التي أدت إلى ذلك، منها: 

1ـ  كثرة الصحابة بالمدينة، وقد كانوا متورعين عن التفسير، وقلَّ المنقول عنهم، 
بــل أثــر عنهم التحذير مــن الخوض فيه؛ لئال يشــتغل به من ال علم لــه فيضل وُيضل، 
وهذا كله مع علمهم واجتهادهم الذي قد يفوق غيرهم من المفسرين، وقد قدمهم أهل 
المدينــة على غيرهــم، وبالتالي حذوا حذوهم في هذا المنهــج، فلقد كان أهل المدينة 

يفضلون عبد اهلل بن عمر على ابن عباس، ويستفتونه)2(.

= الموطن فإنه مكي المنهج والمســلك والطريقة، بل إنه بعد تأملي في تفســيره لم أجده شــابه 
ي )1/ 321 ـ  ــدِّ الكوفيين إال في القليل النادر، وقد ســبق تفصيل هذه المســألة في ترجمة السُّ

322(، وينظر ترجمة إبراهيم في بيان إعراضه عن الرواية عن أهل الكتاب )1/ 369(.
سبق أن ذكرنا أن المنقول عن المدرسة المدنية ال تزيد نسبته عن )0.02( من مجموع المروي    )1(

عن المدارس كلها.
»اإلرشاد« )184/1(، و»السير« )112/8(.   )2(
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يقول طاووس: ما رأيت الذي هو أعلم من ابن عباس، وأورع من ابن عمر)1(.

ة النازلــة، ولذا كان  2 ـ تــورع أهــل المدينة عن الكالم فــي غير المســائل الحالَّ
زيد بن ثابت إذا ســأله رجل عن شــيء قــال:  اهلل لكان هذا، فإن قــال: نعم؛ تكلم فيه، 

وإال لم يتكلم)2(.

3 ـ اكتفــاء أهل المدينة بالعلم الوارد لهم عن طريــق الرواية عن النبي صلى اهلل 
عليه وسلم أو عن الصحابة رضي اهلل عنهم، ثم لم تكن الحاجة لعلم التفسير على قدر 

ما كانت الحاجة له في العراق؛ لقلة الروايات عندهم.

4 ـ المرويــات الكثيــرة لديهــم في التحذير مــن القول في كتــاب اهلل بغير علم، 
وعقوبــة المتجرئ على القرآن، والقائل فيه برأيه، بحيث آثر كثير منهم الســالمة، حتى 

وإن كان أهاًل للتفسير.

هــذه األســباب وغيرهــا أدت إلــى توقي أهــل المدينة التفســير، وقــد تكاثرت 
الروايات عنهم محذرة عن الخوض في التفسير.

حتى قال عبد اهلل بن عمر: لقد أدركت فقهاء المدينة، وإنهم ليعظِّمون القول في 
التفسير، منهم سالم بن عبد اهلل، والقاسم بن عبد اهلل، والقاسم بن محمد، وسعيد بن 

المسيب، ونافع)3(.

وعن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي يتناول آية من كتاب اهلل قط)4(.

»المطالب العالية« )115/4(.   )1(
»العلم« ألبي خيثمة )ص: 126(، و»تهذيب تاريخ دمشق« )452/5(.   )2(

»تفسير الطبري« )85/1، 92(، و»مجموع الفتاوى« )373/13(.   )3(
»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص: 229(.   )4(
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وقد أدى هذا المنهج إلى التورع حتى في األلفاظ التي يبديها أهل المدينة: 

فعــن ابن عون، عن القاســم بن محمد: أنــه قال في شــيء: أرى، وال أقول: إنه 
الحق)1(.

وجاء عنه أيضًا قوله: ألن يعيش الرجل جاهاًل خير من أن يفتي بما ال يعلم)2(.

وكان هــذا رأيــه حتى قال عبد اهلل بن عون: ما لقيت أَكــفَّ من ثالثة، محمد بن 
سيرين، ورجاء بن حيوة، والقاسم بن محمد)3(.

ولـمـا سئل القاسم عن قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ ]البقرة: 102[ 
فقيل له: أأنزل أو لم ُينزل؟ فقال: ال أبالي أيَّ ذلك كان إال أنِّي آمنُت به)4(.

وعــن أيوب قال: ســمعت القاســم بن محمــد ُيســأل بمنى فيقــول: ال أدري، 
ال أعلم، فلـمـا أكثروا عليه قال: واهلل ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، 

وال حلَّ لنا أن نكتمكم)5(.

ومما ينبغي اإلشارة إليه أن هيبة التفسير كانت أيضًا من خصائص الكوفة، إال أن 
المدينة كانت أشد هيبة، وأقل رواية منها بكثير)6(.

»طبقات ابن سعد« )187/5(.   )1(
»العلم« ألبي خيثمة )ص: 130(.   )2(

»المعرفة« )368/2(.   )3(
»تفسير الطبري« )423/2(1679.   )4(

»الحلية« )184/2(.   )5(
بعد تتبع »تفسير الطبري« وجدت أن المروي عن الشعبي، وهو من المقلين )461( أثرًا، وعن    )6(
النخعي )608( آثار في حين كان عن ابن المســيب )181( أثرًا، وعن محمد بن كعب )153( 

أثرًا.



643الباب الثاني: مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

ثــم إن المدينة تميــزت بكثــرة المرويات المســندة الصحيحة، فكانــت هيبتهم 
دافعــة لهم للمزيد من الرواية، بعكس المدرســة الكوفية التي لــم يكن عندها كثير من 
الروايــات، فدفعتهــم هيبتهم لمزيد مــن القياس الفقهي، فكان جــل المروي عنهم في 

تأويل آيات األحكام.

الخصيصة الثانية: االنشغال عن التفسير بالحديث، والمغازي، والسير، والفقه 
األثري: 

انشـغل أهـل المدينـة بالحديـث واألثـر، بسـبب توافر عـدد كبير مـن الصحابة 
بهـا، كلهـم يحدث عن رسـول اهلل صلـى اهلل عليه وسـلم، فتلقف التابعـون بالمدينة 
حديـث رسـول اهلل صلـى اهلل عليـه وسـلم من أفـواه الصحابـة، واهتموا بـه، واعتنوا 
بحفظـه ونشـره، وال سـيما األنصار، حتى شـهد لهم ابن عباس ـ رضـي اهلل عنهما ـ 
بقولـه: وجـدت أكثـر حديـث رسـول اهلل صلـى اهلل عليه وسـلم عنـد هـذا الحي من 

األنصار)1(.

وألجل هذا االهتمام قبل كثير من أهل العلم رأي أهل المدينة وعلمهم، وجعلوه 
حجة.

نَّة)2(. قال زيد بن ثابت: إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السُّ

ومــا ذاك إال الهتمامهم بالســنة والحديث، فهم أكثر اهتمامًا بذلك من مدرســة 
الكوفة مثاًل التي أقلت من رواية الحديث، وأكثرت من اآلثار عن الصحابة)3(.

»سنن الدارمي« )141/1(.   )1(
»المعرفة« )438/1(.   )2(

»الرفع والتكميل« )ص: 87(.   )3(
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وترتــب على ذلــك أن األئمة كانوا يقدمون أهــل المدينة على أهــل العراق في 
الحديث)1(.

كما اهتم أهل المدينة أيضًا بالمغازي والتاريخ، بل كانوا المقدمين في ذلك.

يقول شيخ اإلسالم: إن أعلم الناس أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، 
فأهل المدينة أعلم بها؛ ألنها كانت عندهم)2(.

ولذا نجد الزهري من صغار التابعين قد برز في علم المغازي، وكان ابن إسحاق 
وهــو من أتباع التابعين أخباري متمكن، ولذا نجد جل ما جاء عنه في تفســيره إنما هي 

قصص، وأحداث، وسير، وقريبًا من ذلك كان حال محمد بن كعب القرظي)3(.

هذه كانت حالة أهل المدينة في الرواية، والسنن، وبالتالي قلل هذا من تعرضهم 
لمباحث التفسير، واالشتغال به، فهذا ابن عمر رضي اهلل عنه مفتي المدينة، والذي كان 
المدنيون يفضلونه على ابن عباس)4( يقول عنه ابن جبير الذي تلقى عنه، وتلقى عن ابن 
عباس كليهما: كان حســن الســرد للرواية عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، ولم يبلغ في 

الفقه والتفسير شأو ابن عباس)5(.

ويبين الشــعبي مكانة ابن عمر ـ رضي اهلل عنهمــا ـ في الحديث فيقول: كان ابن 
عمر جيد الحديث، ولم يكن جيد الفقه)6(.

»المعرفة« )438/1(.   )1(
»مجموع الفتاوى« )346/13(.   )2(

»تاريخ التراث« )76/1(.   )3(
»اإلرشاد« )184/1(، و»السير« )12/8(.   )4(

»اإلرشاد« )184/1(، و»المستدرك« )535/3(، و»الحلية« )316/1(.   )5(
»طبقات ابن سعد« )373/2(.   )6(
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وثمة علم آخر شغل أهل المدينة عن التضلُّع في علوم التفسير، أال وهو االهتمام 
بالفقه األثري، ال الفقه القائم على الرأي والقياس، ولذلك اشتدَّ َنكير علـمـــائهم على 

َمن تكلم في المسائل قبل وقوعها.

فكان ابن عمر رضي اهلل عنهما ُينكر على العراقيين كثرة ســؤالهم بقوله: تأتوننا 
بالمعضالت)1(.

ولـمـــا سأل أحد العراقيين أبيَّ بن كعب رضي اهلل عنه قال له: ممن أنت؟ قال: 
من العراق، قال: أكثر شيء سؤاالً، وغضب)2(.

وعندما سأل ربيعة الرأي سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ـ يعني الدية ـ 
فقال: عشــر من اإلبل، فاعترض عليه ربيعة، فقال سعيد: أعراقيٌّ أنت؟ فقال: بل عالم 

متثبت، أو جاهل ُمتعلم، فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي)3(.

وألجل توقُّفهم عند النصوص انتشــر عندهم الفقــه األثري، وظهر فيهم الفقهاء 
رون تراجم األئمة منهم بقولهم: فقهاء  األثريون، فنجد علـمـــاء التراجم والســير، ُيصدِّ

المدينة األربعة، أو السبعة، أو العشرة.

ولقد أثر المنهج المدني في أمصار كثيرة مختلفة كالشام وغيرها)4(، وسلك هذا 
المنهج الشعبي في الكوفة، وغيره.

»المعرفة« )640/2(.   )1(
»المستدرك« )226/2(.   )2(

»موطأ مالك«، كتاب العقول، باب عقل األصبع، )619( 1566.   )3(
سبق بيانه في أثر المدرسة المدنية )1/ 566(.   )4(
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الخصيصة الثالثة: السامة من األهواء والفتن: 

كأن أثــر المنهــج الحديثي في التلقي قويــًا في المدينة، فقد أحــاط أهل المدينة 
أنفســهم بســياج الســنة، واألثر، فعصمهم ذلك من الوقوع في زالت األهواء، ومزالق 
الفتــن التــي بدأت في الظهــور في عصــر التابعين، وتشــدد أهل المدينة فــي ذلك مع 

الوافدين ألرضها، وال سيما مع العراقيين.

ولذا نجد الزهري يقول: يا أهل العراق! يخرج الحديث من عندنا شبرًا، ويصير 
عندكم ذراعًا)1(.

ويقول: إذا أوغل الحديث هناك يعني العراق فاردد به)2(.

بــل يبالغ طاووس فيقــول: إذا حدثك العراقــي مئة حديث، فاطرح منها ســبعة 
وتسعين)3(.

ويزيُد هشــام بن عروة فيقول: إذا حدثك العراقي ألف حديث، فاطرح تســعمئة 
وتسعة وتسعين حديثًا، وكن من الباقي في شك)4(.

وصارت هذه الحساســية مع كل ما هو عراقي، حتى إننا نجد ابن المسيب، وقد 
سئل عن مشكلة، فإذا به يواجه السائل مباشرة بسؤاله له: أعراقيٌّ أنت؟)5(.

»تاريخ اإلسالم« )143/5(، و»المعرفة« )761/2(.   )1(
»المعرفة« )760/2(.   )2(
»المعرفة« )757/2(.   )3(
»المعرفة« )757/2(.   )4(
»المعرفة« )759/2(.   )5(
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ولـمـــا سئل عن مسألة، وقيل له: إن الحســن قال فيها كذا وكذا، فقال: احتَوَشه 
ناسجو أهل العراق فأفسدوه)1(.

ولـمـا سئل طاووس عن الحسن قال: ذلك رجل جريء)2(.

وانصرف أهل المدينة خلف علـمـائهم، فلم يلتفتوا لألهواء، ولم يعتنوا بالسياسة 
اعتناَء غيرهم من أهل اآلفاق)3(.

والناظر في كتب تراجم رواة الحديث يجد أن المدنيين من أقل الرواة دخوالً في 
األهواء والبدع، بخالف حال غيرهم من أهل األمصار.

ونرى كذلك انتقاد أهل المدينة عكرمة، وعدم رضاهم عنه؛ ألجل ما رمي به من 
رأي الخوارج)4(.

وقد أدى هذا الخلوص من الفتن واألهواء إلى أن صار التفسير المدني من أبعد 
التفاسير عن األهواء، والبدع.

الخصيصة الرابعة: االهتمام بالقراءات: 

ممــا اختصت به المدرســة المدنيــة كذلك اهتمــام أئمتها بتحقيــق القراءة على 
وجهها، وال سيما ما كان من قراءة زيد بن ثابت، وأبي بن كعب رضي اهلل عنهما.

»المعرفة« )472/1(.   )1(
»المعرفة« )44/2(.   )2(

»اإلمام مالك« ألبي زهرة )ص: 53(.   )3(
بعد مراجعتي للرواة في »التقريب« وجدت أن )81( راويًا من الكوفة نســبوا للتشــيع، و)12(    )4(
راويــًا رموا باإلرجاء، في حين كان )23( راويًا من البصرة نســبوا للقدر، و)8( لرأي الخوارج، 

و)6( رواة للنصب، في حين أن المدينة لم ينسب فيها للقدر إال )4( رواة، وللتشيع )3(رواة.
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ولقــد كان للكوفيين اهتمام بالقراءة أيضًا، إال أن اهتمامهم كان منصبًا على فهم 
القرآن؛ ولذا أدخلوا القراءة في التفســير؛ ولهذا لـمـــا ســمع مجاهد قراءة ابن مســعود 
انحلَّت له بعض المشــاكل التي كان يسأل فيها ابن عباس، وذكر أنه لو علم هذه القراءة 

قبل ذلك لـمـا سأل ابن عباس عن كثير من المسائل)1(.

أمــا اهتمــام أهل المدينة فــكان منصّبــًا علــى األداء، وضبط الروايــة، ولذا قال 
ســفيان بن عيينة: خذوا المناســك من أهــل مكة، والحالل والحرام مــن أهل الكوفة، 

والقراءة من أهل المدينة)2(.

ومما يدلنا على ذلك قول زيد بن ثابت: القراءة سنة، فاقرؤوا كما علمتم)3(.

ويقول رضي اهلل عنه: نزل القرآن بالتفخيم)4(.

ومما أثر عن أبي بن كعب في ذلك قوله: تعلموا اللحن في القرآن كما تتعلمون 
القرآن)5(.

وقد أثار هذا االهتمام بالقراءة في المدينة ما يلي: 

1 ـ دقة مصحف زيد، وخلوه من المنسوخ.

يقول ابن قتيبة: وكان آخر عرض رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم القرآن على 
مصحفه، ومصحف زيد أقرب المصاحف لمصحفنا)6(.

وقد سبق بيان ذلك في ترجمته )1/ 132(.   )1(
»معجم البلدان« )493/4(.   )2(

»شعب اإليمان« )548/2( 2679، و»تفسير سعيد بن منصور« )260/2(.   )3(
»فضائل القرآن« ألبي عبيد )ص: 210(.   )4(

»شعب اإليمان« )430/2( 2301.   )5(
»المعارف« البن قتيبة )ص: 113(.   )6(
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2ـ  قلــة المنقــول عــن زيد، وأبي بــن كعب في التفســير، بل وفــي الحديث)1(؛ 
الشتغالهما بالقراءة، وتعليمهما.

الخصيصة الخامسة: 

توســعت المدرسة المدنية في النسخ على يد ابن المسيب، ثم جاء بعده زيد بن 
أســلم، وتأثر باألول قتادة، وبالثاني عبد الرحمن بن زيد، فتوســعا في القول بالنسخ، 

وإال فالغالب على التابعين عدم التوسع في ذلك)2(.

ولعل الســبب أن القول بالترجيح أو الجمع يحتــاج إلى إعمال االجتهاد، وأهل 
المدينة أثريون، لذا كان القول بالنسخ هو األقرب للرواية، واألبعد عن االجتهاد.

* * *

لم يرو عن أبي بن كعب إال )164( حديثًا، كما أنه لم يرو عن زيد بن ثابت إال )92( حديثًا.   )1(
كما سيأتي تفصيل ذلك في مبحث أثرهم في أصول التفسير )2/ 503(.   )2(
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