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رشور  من  باهللا  ونعوذ  ونستغفره،  ونستهديه،  ونستعينه،  نحمده،  هللا  احلمد  «إن 
أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 

ا عبده ورسوله. أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدً
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أما بعـد ،،
 فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ورش األمور حمدثاهتا، 

وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة.

١- هذا جزء من خطبة احلاجة التي رواها ابن عباس  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأخرجها مسلم يف «صحيحه»، 
يف كتاب: [اجلمعة، باب: ختفيف الصالة واخلطبة، (٥٩٣/١)، برقم: (٨٦٨)]، وابن ماجة يف «سننه»، 
يف كتاب: [النكاح، باب: خطبة النكاح، (٦١٠/١)، برقم: (١٨٩٣)]، وأمحد يف «املسند» (٣٠٢/١)، 
أبو داود يف «سننه»، كتاب: [النكاح، باب: يف خطبة   وأخرجها عنه  ابن مسعود  ورواها كذلك 
املحقق»  «املسند  وينظر:  «املسند» [٣٩٢/١، ٣٩٣]،  برقم: (٢١١٨)]، وأمحد يف  النكاح، (٥٩١/٢)، 

(١٨٨/٧)، رقم: (٤١١٥).
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ل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وما نقل عن الصحابة  من التفسري مل يتناول مجيع  إن ما نُقِ
آيات القرآن الكريم، وإنام تناول ما غمض فهمه عىل معارصهيم، ثم تزايد هذا الغموض 
فاحتاج   ، الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص وعرص  النبي  الناس عن عرص  د  بَعُ -عىل تدرج- كلام 
يف  فزادوا  النقص،  هذا  بعض  يكملوا  أن  إىل    التابعني  من  بالتفسري  املشتغلون 
التفسري بمقدار ما زاد من غموض(١)؛ لذا كان لزاما عىل املتخصصني يف التفسري وعلومه 
أن يبحثوا يف أقوال التابعني عند تفسريهيم لكتاب اهللا تعاىل ليميزوا الصحيح من السقيم؛ 
معاين  ملعرفة  صحيحا  وطريقا  التفسري،  مصادر  من  ا  مصدرً األقوال  تلك  ألن  وذلك 
، أو  التفسري من الصحابة  أقواهلم يف  التابعون  تلقى  إذا  الكريم؛ السيام  القرآن 
أمجعوا عىل قول ما، وأما إذا كان القول الذي نقل عن التابعني فيه ريبة كأن يكون التابعي 
يأخذ من أهل الكتاب فليس بحجة، قال ابن تيمية : «إذا أمجعوا -يعني التابعني- 
عىل  حجة  بعضهم  قول  يكون  فال  اختلفوا  فإن  حجة،  كونه  يف  يرتاب  فال  اليشء  عىل 
بعض وال عىل من بعدهم، ويرجع يف ذلك إىل لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب 

أو أقوال الصحابة يف ذلك»(٢).
أال وإن ببحث مثل هذا املوضوع تتحقق عدة أمور منها: التخلص مما حلق التفسري 
من أقوال باطلة وجدت يف كتب التفسري، ومنها معرفة املنهج السليم، والطريق الصحيح 
لتفسري القرآن الكريم، بام يراعي قواعد التفسري وضوابطه، وغري ذلك مما يعطي الباحث 
ا السري للكتابة يف هذا  ا حاثً قدرة ودربة ملعرفة أقوال املفرسين وتوجيهها، فحاولتُ جاهدً
ا وتيمنًا بفعل أهل احلديث  يف مجعهم للزوائد  املوضوع وإبراز معامله، واستئناسً

ا ). عنونت البحث بـ: ( زوائد التابعني في التفسير - سورة الطالق منوذجً
١- ينظر: «التفسري واملفرسون» (٩٩/١).

و«اإلتقان»  كثري» (٥/١)،  ابن  و«تفسري  تيمية» (٣٧٠/١٣)،  ابن  اإلسالم  فتاو شيخ  ينظر: «جمموع   -٢
(٢٢٨٧/٦)، و«التفسري واملفرسون» للذهبي (١٢٩/١).
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أهمية الموضوع :

مما يبني أهمية املوضوع باإلضافة ملا سبق عدة أمور أهمها :

١- تعلقه بكتاب اهللا تعاىل الذي هو أجل العلوم وأرشفها، ويف فهمه وتدبر معانيه عمل 
بقوله تعاىل: [ J  I  H G  F E D C B] [ص: ٢٩].

هذه  كانت  إذا  السيام  البحث؛  منهج  عىل  عظيمة  فوائد  له  املوضوع  هذا  دراسة   -٢
الوقوف عىل  القدرة عىل  لديه  وتنمي  الباحث،  تفيد  فإهنا  تطبيقية  دراسة  الدراسة 

أقوال املفرسين الصحيحة.
٣- معرفة القيمة العلمية لتفسري التابعي، وما حققه من إضافة علمية.

٤- معرفة اجتاهات املفرسين من التابعني سواء العقدية، أم الفقهية، أم اللغوية، أم غري 
ذلك، وكيف أثرت هذه االجتاهات املتنوعة مكتبة التفسري.

٥- الوقوف عىل عظمة كتاب اهللا الذي حظي هبذا القدر اهلائل من العناية واالهتامم.
٦- نيل األجر والثواب املرتتب عىل خدمة كتاب اهللا تعاىل والذب عن علامء املسلمني.

أسباب اختيار الموضوع :

مما دفعني الختيار هذا املوضوع باإلضافة ألهميته :

١- مساعدة طالب العلم املهتمني بدراسة تفسري القرآن الكريم وعلومه عىل اإلحاطة 
ولو بقدر يسري هبذا املوضوع توفريا للوقت واجلهد.

٢- الوقوف عىل أقوال التابعني يف تفسريهم لآليات وإبراز جهودهم.
٣- اخرتت سورة الطالق نموذجا لعدة أمور من أمهها؛ أن هذه السورة تعترب من سور 
املفصل الذي فضل به النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فعن واثلة بن األسقع  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
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« أعطيت م¯ن اXوراة السبع، وأعطيت م¯ن الزبور اRئ�، وأعطيت م¯ن اإلºيل اRثا¹، 
أو  متوسطه  ليست من  فهي  املفصل  وفضلت باRفصل»(١)، وهي كذلك من طوال 
قصاره مما يعطي جماال أوسع يف تعدد األقوال واختالفها، كام أهنا احتوت باإلضافة 

لألقوال التفسريية عىل أحكام فقهية وقصص إرسائييل.
ما يثريه أعداء اإلسالم من شبهات حول تفسري القرآن الكريم، وإلصاق  عىل  ٤– الرد 
أقوال للمفرسين مل يقولوها، وذلك بتمييز األقوال ودراستها وتفنيدها وبيان احلق 
منها للقول به، وبيان الزائف منها الجتنابه وعدم التأثر بام يف بعض كتب التفسري 

من انحرافات ومزالق.
أهداف البحث :

من أهم أهداف البحث :

التابعني يف  الدراسة تربز أقوال  التفسري فهذه  ا ألمهية هذه املرحلة من مراحل  ١- نظرً
تفسري القرآن الكريم، وتربز كيفية تناوهلم له.

الذين حفظوا عليها  تأدية بعض واجبنا نحو أجيال األمة بتذكريها بكبار علامئها،   -٢
دينها.

٣- مساعدة طالب العلم املهتمني بدراسة تفسري القرآن الكريم وعلومه عىل اإلحاطة 
ولو بقدر يسري هبذا املوضوع توفريا للوقت واجلهد.

أقوال  القرآن، وإلصاق  تفسري  أعداء اإلسالم من شبهات حول  يثريه  ما  الرد عىل   -٤
بتمييز األقوال ودراستها وتفنيدها وبيان احلق منها  للمفرسين مل يقولوها، وذلك 
التفسري من  التأثر بام يف بعض كتب  الزائف منها الجتنابه وعدم  به، وبيان  للقول 

انحرافات ومزالق.
١- رواه اإلمام أمحد يف «املسند» (١٠٧/٤)، برقم: (١٧٠٢٣)، قال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن.



١٩٧
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

الدراسات السابقة :

مل أقف عىل دراسة سابقة يف هذا املوضوع هبذا العنوان وهللا احلمد، والذي وقفت 
عليه رسالة علمية بعنوان: ( تفسير التابعني - عرض ودراسة مقارنة )(١) ذكر فيها بعض 
  الصحابة  عن  نقل  فيها  يرد  ومل    التابعني  عن  نقول  فيها  التي  املواطن 
وغريهم، وما ذكر مل يكن اهلدف منه االستقصاء، وإنام كان اهلدف منه هو ذكر نامذج مما 

انفرد به التابعون.

ومن الدراسات رسالة علمية بعنوان: ( استدراكات السلف في التفسير في القرون 
عليها  التي  باألقوال  تعني  دراسة  وهي   ،(٢)( مقارنة  نقدية  دراســة   - األولــى  الثالثة 

استدراكات فقط.
أقوال  زيادات  بجمع  تعني  استقصائية  تطبيقية  دراسة  أنه  بحثي هذا  واجلديد يف 
التابعني  يف سورة من سور القرآن الكريم من كتب التفسري باملأثور وكتب السنة، 
وهي دراسة نموذجية؛ تساعد الباحثني وتفيدهم وتنمي لدهيم القدرة عىل كيفية دراسة 
هذا املوضوع، وهذا األمر مل تتحدث عنه الدراسات السابقة وأرجو أن أوفق إليه يف هذه 

الدراسة.

١- وهو رسالة علمية تقدم هبا الباحث حممد بن عبداهللا بن عيل اخلضريي حفظه اهللا لنيل درجة الدكتوراه من 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

٢- وهي دراسة تقدم هبا الباحث نايف بن سعيد بن مجعان الزهراين حفظه اهللا لنيل درجة املاجستري من جامعة 
.أم القر
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خطة البحث :

تكون البحث من مقدمة وفصلني وخامتة وفهارس وفق الترتيب اآلتي :

مقدمــــة وفيها: أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وهدفه، والدراسات السابقة.

الفصـــل األول : تمهيـد.
بيان املراد بـ ( زوائد التابعني يف التفسري ). األول: الــمــبــحــث 

مصادر التابعني يف التفسري. الثاني: المبحث 
القيمة العلمية لتفسري التابعني. الثالث: المبحث 

ما متيز به التفسري يف عهد التابعني. الــرابــع: المبحث 
حجية تفسري التابعني. الخامس: المبحث 

الفصـــل الثاني: تفسير سورة الطالق .

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس: وفيها فهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات.

منهج البحث : 

١- ذكرت آيات السورة كاملة، وجعلها يف مقاطع ليسهل الوقوف عليها.
٢- جلعل حدود للبحث تم مجع زوائد التابعني يف تفسري سورة الطالق من :

( أ ) كتب التفسير باملأثور وهي :

١- تفسري جماهد بن جرب القريش ( ت: ١٠٤هـ ).
٢– تفسري مقاتل بن سليامن األزدي ( ت: ١٥٠هـ ).

٣- تفسري عبدالرزاق بن مهام الصنعاين (ت: ٢١١هـ).
٤– تفسري عبداهللا بن حممد بن وهب (٣٠٨هـ). 
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٥- جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن جرير الطربي (ت: ٣١٠هـ ).
٦– تفسري القرآن العظيم لعبدالرمحن بن حممد ابن أيب حاتم ( ت: ٣٢٧هـ ).

٧– تفسري القرآن العزيز ملحمد بن عبداهللا بن أيب زمنني (ت: ٣٩٩هـ).
٨- تفسري النكت والعيون لعيل بن حممد املاوردي (ت: ٤٥٠هـ).

٩ - املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز لعبد احلق بن غالب بن عطية (ت: ٥٤١هـ).
١٠- تفسري معامل التنزيل أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي (ت: ٥١٦هـ).
١١- زاد املسري يف علم التفسري لعبدالرمحن بن عيل ابن اجلوزي (ت: ٥٩٧هـ)

١٢- تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إسامعيل بن كثري القريش (ت: ٧٧٤هـ).
١٣- الدر املنثور يف التفسري باملأثور جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي (ت: ٩١١هـ).

(ب) كتب السنة وهي :

الكتب الستة، وسنن الدامي، ومسند اإلمام أمحد، وموطأ اإلمام مالك، و«مصنف 
عبدالرزاق»، و«مصنف ابن أيب شيبة».

ا تسلسلية هلا. ٣ - ذكرت اآلثار جمتمعة حتت جزء اآلية املتعلقة بالقول، وجعلت أرقامً
٤ - درست أقوال التابعني يف التفسري، والتي ليس هلا مماثلة يف أقوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو أقوال 

. الصحابة
٥ - ذكرت املصدر الذي أخرج األثر، مع بيان احلكم عىل سند األثر من ناحية الصحة 

واحلسن والضعف.
ا من مصادرها األصلية. ا علميًا دقيقً ٦ - وثقت النصوص التي أنقلها، توثيقً

٧ - عند اإلحالة إىل صفحة النص املنقول فإن اإلحالة تكون للصفحة التي فيها بدايته.
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٨ - املعول عليه يف معرفة طبعات املصادر واملراجع هو الفهرس اخلاص بذلك يف آخر 
البحث، وقد التزمت طبعة واحدة لكل كتاب.

٩ - ذكرت ترمجة موجزة لألعالم الذين هلم أقوال تفسرييه.
١٠ - ضبطت بالشكل ما حيتاج إىل ضبط، مما قد يُشكل قراءته، ويلتبس نطقه.

١١- ذيلت البحث بفهارس للمصادر واملراجع، واملوضوعات.
ا لوجهه  ويف اخلتام أسأل اهللا  أن يتقبل مني هذا العمل، وأن جيعله خالصً

ا للصواب. الكريم، وأن يكون موافقً

وص� اهللا وسلم وبارك � نبينا �مد، و� آi وصحبه أ�ع�

،،،�Rوا�مد هللا رب العا
***
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  الفصل األول 
V

المبحث األول

بيان املراد بـ: ( زوائد التابعني يف التفسري )

تعريف الزوائد:
(الزوائد) مجع زائدة، والزيادة: الفضل، والنمو، وخالف النقصان.

، يقولون: زاد اليشء يزيد،  لِ ضْ قال ابن فارس: الزاء والياء والدال أصلٌ يدلُّ عىل الفَ

فهو زائد(١).
، خالف النقصان، واستزدته طلبت منه الزيادة(٢). يادة النُّموّ ويف (لسان العرب): الزِّ

(التابعي) لغًة: 
، وهو التُّلُوُّ  قال ابن فارس: «التاء والباء والعني أصل واحد ال يشذ عنه من الباب يشءٌ

تَه، واألصل واحد»(٣). قْ تُهُ إذا حلِ بَعْ تَه، وأتْ بعْ تَه واتّ لَوْ ا إذا تَ تُ فالنً قال: «تبِعْ و، يُ فْ والقَ
(التابعي) اصطالًحا: 

الصحايب  من  الرؤية  كانت  سواء  فأكثر؛    الصحابة  من  ا  واحدً لقي  من  هو 
ا كذلك، يصدق أهنام تالقيا،  نفسه حيث كان التابعي أعمى، أو بالعكس، أو كانا مجيعً

ا أم ال، سمع منه أم ال(٤). وسواء كان مميزً
١- «معجم مقاييس اللغة» (٤٠/٣).

٢- «لسان العرب» (١٩٨/٣)، مادة: (ز ي د).
٣- «معجم مقاييس اللغة» (٣٦٢/١).

٤- «أصول احلديث» ص (٤١٠)، «فتح املغيث» (١٥٢/٣)، وينظر: «نزهة النظر» ص (١١٩).
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ومنهم املخرضمون، وأحدهم خمرضم وهو الذي أدرك اجلاهلية وزمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
كان  منهم  الواحد  أن  عرف  سواء  التابعني،  كبار  يف  معدودون  واملخرضمون  يره،  ومل 

مسلامً يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أم ال(١).

واتفق أئمة اإلسالم عىل أن آخر عرص التابعني هو حدود سنة ١٥٠ هـ(٢).
(التفسري) لغًة: 

ه(٣)، فكلمة التفسري  الفاء والسني والراء كلمة واحدة تدلُّ عىل بيانِ يشءٍ وإيضاحِ
يف اللغة: راجعة إىل معنى اإلظهار والكشف(٤)، ومنه قوله تعاىل: [ ! " #  

. $   % & ' ) ] [الفرقان:٣٣] أي: بيانًا وتفصيالً

ا إذا  ا الكشف يقال: «سفرت املرأة سفورً وقيل: هو مقلوب من سفر ومعناه أيضً
ألقت مخارها عن وجهها، وهي سافرة، وأسفر الصبح أضاء، وسافر فالن، وإنام بنوه عىل 

.(٥)التفعيل ألنه للتكثري فكأنه يتبع سورة بعد سورة وآية بعد أخر

وقيل: الفرس والسفر يتقارب معنامها كتقارب لفظيهام لكن جعل الفرس إلظهار 
املعنى املعقول، وجعل السفر إلبراز األعيان لألبصار، فقيل: سفرت املرأة عن وجهها، 

وأسفر الصبح(٦).

١- «نزهة النظر» ص (١١٩)، وينظر: «أصول احلديث» ص (٤١١).
٢- «أصول احلديث» ص (٤١١).

٣- «معجم مقاييس اللغة» (٥٠٤/٤)، و«اللسان»، مادة: (ف س ر ).
٤- «الربهان يف علوم القرآن» (١٤٧/٢).
٥- «الربهان يف علوم القرآن» (١٤٧/٢).
٦- «الربهان يف علوم القرآن» (١٤٨/٢). 
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ى، وىف الكشف عن  ومن هذا يتبني لنا أن التفسري يُستعمل لغة ىف الكشف احلسِّ
املعانى املعقولة، واستعامله ىف الثانى أكثر من استعامله ىف األول(١).

(التفسري) اصطالًحا: 
ف بتعاريف كثرية، يمكن إرجاعها كلها إىل واحد منها، فهي وإن كان خمتلفة  رِّ عُ

من جهة اللفظ، إال أهنا متحدة من جهة املعنى وما هتدف إليه(٢).
ل عىل نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص وبيان معانيه،  قال الزركشي: «هو علم يُفهم به كتاب اهللا املُنَزَّ

واستخراج أحكامه وحكمه»(٣).
فه أبو حيان: «بأنه علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلوالهتا،  وعرَّ

وتتامت  الرتكيب،  حالة  عليها  مل  حتُ التى  ومعانيها  والرتكيبية،  اإلفرادية  وأحكامها 
لذلك»(٤). 

ج التعريف فقال: «فقولنا: «علم»، هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا:  ثم خرَّ

«يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» هذا هو علم القراءات، وقولنا: «ومدلوالهتا» 
تاج إليه يف هذا العلم، وقولنا:  أي: مدلوالت تلك األلفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي حيُ
وعلم  اإلعراب،  وعلم  الترصيف،  علم  يشمل  هذا  والرتكيبة»  اإلفرادية  «وأحكامها 
مل عليها حالة الرتكيب» يشمل ما داللته  البيان، وعلم البديع، وقولنا: «ومعانيها التي حتُ
عليه باحلقيقة، وما داللته عليه باملجاز، فإن الرتكيب قد يقتىض بظاهره شيئًا ويصد عن 
مل عىل الظاهر وهو املجاز، وقولنا:  احلمل عىل الظاهر صاد فيحتاج ألجل ذلك أن حيُ

١- «التفسري واملفرسون» (١٥/١).

٢- «التفسري واملفرسون» (١٥/١).
٣- «الربهان يف علوم القرآن» (١٣/١).

٤- «تفسري البحر املحيط» (٢٣/١). 
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يف  انبهم  ما  بعض  توضح  وقصة  النزول،  وسبب  خ  النَسْ معرفة  هو  لذلك»  «وتتامت 
القرآن، ونحو ذلك»(١).

وقال الطاهر بن عاشور: «هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاين ألفاظ القرآن وما 

يستفاد منها باختصار أو توسع»(٢).
املراد بـ: ( زوائد التابعني يف التفسري): ما أضافه التابعون  من تفسري للقرآن 

. الكريم بعد انقضاء عرص الصحابة

***

١- «تفسري البحر املحيط» (٢٣/١).
٢- «تفسري التحرير والتنوير» (١١/١).
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المبحث الثاني

مصادر التابعني يف التفسري
تعاىل  لفهم معاين كالم اهللا  يعتمدوهنا  التابعون رمحهم  التي كان  املصادر  تنوعت 

وتبيني مقاصده ومراميه، ويمكن إمجال مصادر التفسري يف عرص التابعني فيام ييل :
املصدر األول- القرآن الكريم.

املصدر الثاين- ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

بتفسري  يتعلق  مما  وأئمتهم    الصحابة  كبار  ما روي عن  الثالث-  املصدر 
للقرآن الكريم من ناحية أسباب النزول والقراءات والناسخ واملنسوخ وغريها، وكان 
الصحابة  مالقاة    التابعني  بإمكان  كان  إذ  القريب؛  متناوهلم  يف  املصدر  هذا 

، واألخذ منهم مشافهة.
املصدر الرابع- ما ورد عن أهل الكتاب من اليهود والنصار؛ فقد كثر دخول 
أهل  من  أمم  ودخول  اإلسالمية  الفتوحات  لتوسع  نتيجة  اإلسالم،  يف  الكتاب  أهل 
الكتاب يف اإلسالم، إذ كان منهم من يعرف تفاصيل عن بعض القصص التي وردت 
يف القرآن، والنفوس متيل إىل معرفة التفاصيل واالستقصاء، وربام كانت تلك القصص 
عىل  خمتزلة  جمملة  الكريم  القرآن  يف  نصوص  فهناك  الكريم،  القرآن  يف  جاء  ما  تؤيد 
موضع الفائدة؛ إذ غرض القصص القرآين هو االعتبار بمحل العربة، بينام هي يف التوراة 
واإلنجيل مبينة مفصلة بام ليس يف القرآن الكريم، وال حاجة بنا إىل معرفته؛ كاختالفهم 
يف لون كلب أصحاب الكهف، ويف البعض الذي رضب به القتيل من البقرة، ويف قدر 
منهم  التابعني  بعض  فأخذه  اخلرض؛  قتله  الذي  الغالم  اسم  ويف  وخشبها،  نوح  سفينة 

ا للقرآن الكريم. ونقلوه عنهم وجعلوه بيانًا وتفسريً
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املصدر اخلامس- ما عرفوه من لغة العرب من خالل أشعارهم وخمالطتهم للعرب 
معارفها،  ودائرة  ديواهنا  العرب  وشعر  اللغوي(١)،  اإلحتجاج  زمن  فالزمن  األقحاح 
أرقى  أسلوب  يف  كان  وإن  والبيان  التعبري  يف  نمطها  وعىل  العرب  بلسان  نزل  والقرآن 
وأقو، وكان ابن عباس  يويص أصحابه بل حيضهم عىل مراجعة أشعار العرب 
للتعرف عىل غريب القرآن؛ فعن عكرمة � عن ابن عباس  أنه قال: «الشعر ديوان 

العرب، هو أول علم العرب، عليكم شعر اجلاهلية وشعر احلجاز(٢).
املصدر السادس- االجتهاد وقوة االستنباط وإعامل الفكر والنظر، وفق ما تعلموه 
من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ووفق معرفتهم التامة بلغة القرآن الكريم، ووفق ما استفادوه 
من العلوم واملعارف التي توصلوا إليها عن طريق من أسلم من غري العرب ومن غري 
ا من أقوال التابعني  يف التفسري، قالوها  أهل الكتاب؛ فقد روت كتب التفسري كثريً
ملسو هيلع هللا ىلص  بطريق الرأي والنظر واالجتهاد،  مما مل يصل إىل علمهم يشء فيها عن رسول اهللا 
كانت  وقرائن  دالئل  يف  بالنظر  فيها  النظر  يعملون  فكانوا  ؛  الصحابة  عن  أو 

تساعدهم عىل فهم اآلية.
عليها  كان  التي  والعادات  الوقائع  من  علموا  وما  عرفوا  ما  السابع-  املصدر 

  Ë  Ê É È Ç Æ  ] الناس وقت نزول الوحي، كام جاء يف تفسري قول اهللا تعاىل: 
نَعُ  مْ تِي يُ : الَّ ةُ ريَ بَحِ : الْ الَ [املائدة: ١٠٣]، عن سعيد بن املسيب قَ  [ Ð  Ï Î  Í Ì

؛  مْ َتِهِ آلهلِ َا  يِّبُوهنَ سَ يُ انُوا  كَ تِي  الَّ  : ائِبَةُ السَّ وَ  ، النَّاسِ نَ  مِ دٌ  أَحَ ا  بُهَ لُ ْ حيَ الَ  وَ  ، يتِ اغِ لِلطَّوَ ا  هَ رُّ دَ
(٣)، فهذا مما عرف يف ذلك الزمان وقت نزول الوحي مما كان عليه  ءٌ ْ ا يشَ يْهَ لَ لُ عَ ْمَ فَالَ حيُ

العرب يف جاهليتهم.
١- «البداية والنهاية» (١٨٢/١٠)، و«طبقات الشعراء» ص (١٧)، و«خزانة األدب» (٤٠٦/١).

٢- «هتذيب اآلثار» (٦٣٧/٢، و«اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع» (٣٤٦/٤).
 ،[ Ð  Ï Î  Í Ì  Ë  Ê É È Ç Æ ] :٣- رواه البخاري يف «صحيحه»، كتاب: [«التفسري»، باب

.[(٦٨/٦)
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المبحث الثالث

القيمة العلمية لتفسري التابعني

يُعترب قول التابعي الذي شاهد الصحابة  وأخذ عنهم له مكانته يف تفسري 
القرآن. 

قال ابن تيمة : «إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة وال وجدته عن 

املفرسون  اهتم  لذا  التابعني»(١)؛  قول  إىل  ذلك  يف  األئمة  من  كثري  رجع  فقد  الصحابة 
ا من مصادر   بنقل أقوال التابعني يف تفسريهم للقرآن الكريم(٢) وجعلوه مصدرً
قيمة  التابعني  لتفسري  التي جتعل  أهم األسباب  الكريم؛ ولعل من  القرآن  معرفة معاين 

علمية وتدعونا للرجوع إىل أقواهلم يف التفسري ما ييل :
ابن أيب  و ومالزمتهم هلم.. فعن  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  العلم عن أصحاب  تلقيهم   -١
مليكة قال: «رأيت جماهدا يسأل ابن عباس عن تفسري القرآن ومعه ألواحه، فيقول 
صالح  بن  أبان  وعن  كله»،  التفسري  عن  سأله  «حتى  قال:  اكتب،  عباس:  ابن  له 
عن جماهد قال: «عرضت املصحف عىل ابن عباس ثالث عرضات، من فاحتته إىل 
ةَ  مَ رِ كْ بَّاسٍ  عِ يَّدَ ابْنُ عَ قَ خامتته، أوقفته عند كل آية منه، وأسأله عنها»(٣)، وَ
(٤)، وعن سامك قال: «قال عكرمة: كل  ائِضِ رَ فَ الْ نَنِ وَ السُّ آنِ وَ رْ قُ لِيمِ الْ عْ ىلَ تَ  عَ

يشء أحدثكم به يف القرآن فهو عن ابن عباس»(٥).
.(٣٦٨/١٣) «١- ينظر: «جمموع الفتاو

٢- «تفسري الطربي» (٨٥/١).
٣- تفسري ابن جرير (٨٥/١).

هُ) (١٦١/٣)]. تُ رَّ عَ ى مَ ْشَ َّنْ ختُ ثُّقِ ممِ ا، يف كتاب: [«اخلصومات»، باب: (التَّوَ ٤- رواه البخاري يف «صحيحه» معلقً
٥- «االستذكار» (٢٣٥/٦).
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٢ - اعتماد أهل العلم على أقوال التابعني يف التفسري وثنائهم عليهم.. قال خصيف: 
«كان أعلمهم -يعني التابعني- بالتفسري جماهد»(١)، وقال الثوري: «إذا جاءك التفسري 
عن جماهد فحسبك به»، وعن زيد بن احلباب قال: «سمعت سفيان الثوري يقول 
بالكوفة: خذوا التفسري عن أربعة: سعيد بن جبري، وجماهد، وعطاء، وعكرمة»(٢)، 
وقال قتادة: «كان أعلم التابعني أربعة: عطاء بن أيب رباح أعلمهم باملناسك، وسعيد 
باحلالل  أعلمهم  واحلسن   ، ريَ بالسِّ أعلمهم  وعكرمة  بالتفسري،  أعلمهم  جبري  ابن 
وقال  عكرمة»(٤)،  من  اهللا  بكتاب  أعلم  أحد  بقي  «ما  الشعبي:  وقال  واحلرام»(٣)، 
ةَ  تَادَ نْ قَ سامك بن حرب: «سمعت عكرمة يقول: لقد فرست ما بني اللوحني»(٥)، وعَ
يْئًا»(٦)، وقال عون بن عبد اهللا: «ما رأيت  ا شَ تُ فِيهَ عْ مِ دْ سَ قَ ةٌ إِالَّ وَ آنِ آيَ رْ ا يفِ القُ : «مَ الَ قَ
ا أعلم بتأويل القرآن من القرظي»(٧)، وقال ابن تيمية عن جماهد: «وهلذا يعتمد  أحدً
عىل تفسريه الشافعي والبخاري وغريمها من أهل العلم، وكذلك اإلمام أمحد وغريه 
ممن صنف يف التفسري يكرر الطرق عن جماهد أكثر من غريه»(٨)، وقال السيوطي عن 

جماهد: «غالب ما أورده الفريايب يف تفسريه عنه(٩).
١- «الفوائد» البن مندة ص (١٥١).

٢- «حلية األولياء» (٣٢٨/٣). 
٣- «اإلتقان» (٢٣٤٠/٦).

٤- «حلية األولياء» (٣٢٦/٣).

٥- «حلية األولياء» (٣٢٧/٣).
 ُ رسِّ فَ ي يُ اءَ يفِ الَّذِ ا جَ : (مَ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص)، بَابُ سُ نْ رَ آنِ عَ رْ قُ ريِ الْ سِ ابُ تَفْ بْوَ ٦- رواه الرتمذي يف «سننه»، كتاب: [«أَ

يِهِ)، (٥ /٥٠)]. أْ آنَ بِرَ رْ القُ
٧- «دالئل النبوة» للبيهقي (٤٩٩/٦).

.(٣٣٢/١٣ «٨- «جمموع الفتاو
٩- «اإلتقان» (٢٣٤٠/٦).
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 ٍ نيْ صَ بْنَ حُ انَ  رَ مْ عِ فعن  هلم..  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  بشهادة  األزمان  يف خري  وجودهم   -٣
 : انُ رَ مْ الَ عِ ِيَن يَلُوَغُهْم» قَ x̂ ِيَن يَلُوَغُهْم ُعمx ا x̂ : «َخْ�ُُكْم َقْرِ½ ثمx ا الَ نِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ  عَ
(١)؛ لذا كان قوهلم أقرب إيل الصواب؛ إذ كلام  نِهِ رْ دَ قَ ا بَعْ ، أَوْ ثَالَثً ِ رَ ثِنْتَنيْ كَ ي ذَ رِ الَ أَدْ
قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إىل الصواب ممن بعدهم؛ لغلبة األهواء فيام 

.(٢) بعد، ولكثرة الواسطات بينهم وبني عهد الرسول
٤- حيسن العرب اختيار اللفظ للداللة على املعىن املقصود يف موضعه املنشود، وهلم 
 : عناية فائقة يف النثر والشعر، ولغة العرب أوسع اللغات؛ كام قال الشافعي
«لسانُ العرب أوسعُ األلسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، وال نعلمه حييط بجميع علمه 
ا فيها من  إنسان غري نبي، ولكنه ال يذهب منه يشء عىل عامتها حتى ال يكون موجودً
يعرفه(٣)؛ لذا حرص الصحابة  عىل االستشهاد بكالم العرب عىل أقواهلم 
يف التفسري؛ فعن عكرمة  أن ابن عباس  قال: «إذا سألتموين عن عربية 
التابعون عنهم هذا  العرب(٤)، وأخذ  ديوان  الشعر  فإن  بالشعر  فالتمسوه  القرآن، 
األمر وعملوا به، قال السيوطي : أوىل ما يرجع إليه يف ذلك ما ثبت عن ابن 
القرآن  غريب  تفسري  يستوعب  ما  عنهم  ورد  فإنه  عنه  اآلخذين  وأصحابه  عباس 
ر السلف  من تفسري القرآن الكريم لغري  باألسانيد الثابتة الصحيحة(٥)، وحذَّ

)، برقم: (٦٦٩٥)  رِ نْ الَ يَفِي بِالنَّذْ ١- رواه البخاري يف «صحيحه»، كتاب: [«األيامن والنذور»، باب: (إِثْمِ مَ
ثم  الصحابة  (فضل  باب:   ،« الصحابة  [«فضائل  كتاب:  «صحيحه»،  يف  ومسلم   ،[(١٧٦/٨)

الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم)، برقم: (٢٥٣٣) (١٩٦٢/٤)]، وهذا لفظ البخاري.
٢- ينظر: «رشح مقدمة أصول التفسري» البن عثيمني، ص (١٤٠).

٣- «الرسالة» (٤٢/١).
٤- «اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع» (٣٦٤/٤).

٥- «اإلتقان» (٧٣٦/٢).
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العامل بلغة العرب؛ فعن مالك بن أنس  قال: «أال أوتى برجل غري عامل بلغات 
.(١)« العرب يفرس ذلك إال جعلته نكاالً

واملراد بكالم العرب املستشهد به كالمُ القبائل العربية املوثوق بفصاحتها، وصفاء 
وفشو  األعاجم،  مع  باالختالط  األلسنةُ  فسدت  أن  إىل  واإلسالم  اجلاهلية  يف  لغتها 
زمن  احلوارض وهو  النبوية يف  اهلجرة  من  الثاين  القرن  منتصف  ذلك يف  اللحن، وكان 
أهالً  جيعلهم  اللغوي  االحتجاج  زمن  يف    فوجودهم  التابعني(٢)؛  طبقة  انتهاء 
ملعرفة معاين كالم اهللا تعاىل، وجيعل لتفسريهم مكانته العلمية؛ ألن أقواهلم تصدر عن 

علم تام بلغة القرآن الكريم.(٣)
التفسري  التابعني يف  األسباب جعلت ألقوال  من  األسباب جمتمعة وغريها  فهذه 
أمهية كبرية وقيمة علمية عظيمة، وينبغي أن يالحظ أن الصحيح من أقوال أهل العلم 
أن يف أقوال التابعني الضعيف، واآلراء املرجوحة، غري أن ذلك ال يقلل من قيمتها، وال 

حيطُّ من شأهنا.

***

١- رواه البيهقي يف شعب اإليامن (٥٤٣/٣، برقم: (٢٠٩٠).
٢- «أصول احلديث» ص (٤١١)، و«البداية والنهاية» (١٨٢/١٠، و«طبقات الشعراء» ص (١٧)، و«خزانة 

األدب» (٤٠٦/١.
يَّار. ٣- ينظر: التفسري بالرأي واملأثور د. مساعد بن سليامن الطَّ
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المبحث الرابع

ما متيز به التفسري يف عهد التابعني

متيز التفسري يف عهد التابعني  بمزايا عديدة هي : 
يَ عن التابعني  ما يدل  وِ أوًال- عدم القول يف تفسري اآلية بغري علم؛ فقد رُ
عىل ذلك،  فعن مالك عن حييى بن سعيد عن سعيد بن املسيَّب أنه كان إذا سئل عن تفسري 
آية من القرآن قال :  إنا ال نقول يف القرآن شيئًا       (١)، وقال الليث عن حييى بن سعيد عن 
سعيد بن املسيب أنه كان ال يتكلم إال يف املعلوم من القرآن        (٢)، وقال شعبة عن عمرو 
ابن مرة قال :  سأل رجل سعيد بن املسيب عن آية من القرآن فقال : ال تسألني عن القرآن، 
ذَب :  حدثني  وسل من يزعم أنه ال خيفى عليه منه يشء؛ يعني عكرمة      (٣)، وقال ابن شوْ
يزيد بن أيب يزيد قال :  كنا نسأل سعيد بن املسيب عن احلالل واحلرام، وكان أعلم الناس 
عمر  بن  اهللاّ  عبيد  وعن  يسمع       (٤)،  مل  كأن  سكت  القرآن  من  آية  تفسري  عن  سألناه  فإذا 
قال :  لقد أدركت فقهاء املدينة وإهنم ليعظمون القول يف التفسري، منهم سامل بن عبد اهللاّ، 
والقاسم بن حممد، وسعيد بن املسيب، ونافع       (٥)، وعن هشام بن عروة قال: «ما سمعت 
أيب يتأول آية من كتاب اهللا قط(٦)، وعن حممد ابن سريين قال: «سألت عبيدة - يعني 

١- «تفسري الطربي» (٧٩/١). 
٢- «تفسري الطربي» (٧٩/١).

٣- «مصنف ابن أيب شيبة» (٥١١/١٠)، و«فضائل القرآن» للقاسم بن سالم، ص (٣٧٧)، و«تفسري الطربي» 
.(٨١/١)

٤- «تفسري الطربي» (٨٠/١).
٥- «تفسري الطربي» (٧٩/١). 

٦- «فضائل القرآن» للقاسم بن سالم، ص (٣٧٨).
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السلامين - عن آية من القرآن، فقال: «ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن، اتق 
اهللا، وعليك بالسداد(١)، وعن عبيد اهللا بن مسلم بن يسار عن أبيه قال :  إذا حدثت عن 
اهللا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده      (٢)،  وعن إبراهيم النخعي قال :  كان أصحابنا يتقون 
التفسري وهيابونه       (٣)، وقال الشعبي :  واهللاّ ما من آية إال وقد سألت عنها، ولكنها الرواية 

.(٥) عن اهللا(٤)، وعن مرسوق قال :  اتقوا التفسري فإنام هو الرواية عىل اهللا
 فهذه اآلثار الصحيحة وغريها عن أئمة التابعني تدل عىل شدة تورعهم من القول 
يف التفسري بغري علم، وليس هذا من كتامن العلم، فإنه يوجد من يتكلم يف هذه 
البيان  هذا  إىل  داعية  احلاجة  تكن  مل  أو  عليه،  ذلك  بيان  يتوقف  مل  فإذا  األشياء، 
بالنسبة للسائل فإنه ال جيب عليه أن يبينه، كام لو كان يف اجلواب من الرضر عىل 

السائل ما ترجح لد املفتي والعامل فإنه ال جيب عليه البيان.
الرواية  وتلك  التلقي  هذا  وكان  والرواية،  التلقي  بطابع  حمتفظًا  التفسري  ظل  ثانًيا- 

يغلب عليهام طابع االختصاص؛ إذ أن أهل كل مرص يروون التفسري عن إمامهم، 
 ، واملدنيون يروون عن أيب ، فاملكيون يروون عن عبد اهللا بن عباس

.(٦) والعراقيون يروون عن عبد اهللا بن مسعود

١- «الزهد» البن املبارك، ص (٥٧)، «فضائل القرآن» للقاسم بن سالم، ص (٣٧٧)، و«تفسري الطربي» (٨٠/١).
٢- «فضائل القرآن» للقاسم بن سالم ص (٣٧٧).
٣- «فضائل القرآن» للقاسم بن سالم ص (٣٧٨).

٤- «تفسري الطربي» (٨١/١).
٥- «فضائل القرآن» للقاسم بن سالم، ص (٣٧٧).

٦- ينظر: «التفسري واملفرسون» (١٣١/١).
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ثالثًا- االهتامم باإلسناد يف الرواية، ونسبة كل قول لصاحبه؛ حتى تعرف األقوال ويميز 
بني قوهيا وضعيفها وصحيحها وسقيمها، السيام عندما وقعت الفتنة بمقتل عثامن 
أَلُونَ  سْ ونُوا يَ كُ ْ يَ : ملَ الَ ينَ قَ ريِ نِ ابْنِ سِ ، وظهور فرق الشيعة واخلوارج؛ فعَ
نَّةِ  السُّ لِ  أَهْ إِىلَ  يُنْظَرُ  فَ مْ  كُ الَ جَ رِ نَا  لَ وا  مُّ سَ الُوا:  قَ تْنَةُ  فِ الْ تِ  قَعَ وَ لَامَّ  فَ نَادِ،  سْ اإلِ نِ  عَ
(١)، قيل: املراد به علم  مْ يثُهُ دِ ذُ حَ خَ ؤْ عِ فَالَ يُ بِدَ لِ الْ نْظَرُ إِىلَ أَهْ يُ ، وَ مْ يثُهُ دِ ذُ حَ خَ يُؤْ فَ
الكتاب والسنة ومها أصول الدين(٢)، ويف هذا تنبيه منه  وحث عىل رعاية 
الوثوق والديانة، واحلفظ، والورع، والسنة، حتى ال يؤخذ من كل من يروي(٣).

  ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة  الرسول  أكثر مما كان عليه يف عهد  التفسري  التوسع يف  رابًعا- 
من    الصحابة  وعن  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عن  ل  نُقِ فام  كامالً  القرآن  شمل  حتى 
التفسري مل يتناول مجيع آيات القرآن، وإنام فرسوا ما غمض فهمه عىل معارصهيم، 
د الناس عن عرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة  ثم تزايد هذا الغموض عىل تدرج كلام بَعُ
أوسع،  اجتهاد  إىل  احلاجة  وبروز  العجم،  ودخول  الدولة،  ولتوسع   ،
النقص،  هذا  بعض  يكملوا  أن  إىل  التابعني  من  بالتفسري  املشتغلون  فاحتاج 
التفسري بمقدار ما زاد من غموض(٤)، ويالحظ أن تفسريهم يشمل:  فزادوا يف 
بيان األلفاظ، أوبيان ختصيص العموم، أو بيان املجمل، أو تقييد املطلق، أو بيان 
يَ عن هؤالء  وِ النسخ، أو إيضاح املبهم، قال الشيخ مناع القطان : والذي رُ

نْه  ) (١١/١)، برقم: (٢٧)]، وعَ ينِ نَادَ مِنَ الدِّ ١- رواه مسلم يف «صحيحه»، يف: [«املقدمة»، باب: (ىفِ أَنَّ اإلِسْ
، رواه مسلم يف «صحيحه»، يف: [«املقدمة»،  مْ ينَكُ ونَ دِ ذُ أْخُ نْ تَ مَّ وا عَ رُ انْظُ ينٌ فَ مَ دِ لْ ا الْعِ ذَ : إِنَّ هَ الَ ا قَ أيضً

) (١١/١)، برقم: (٢٦)]. ينِ نَادَ مِنَ الدِّ باب: (ىفِ أَنَّ اإلِسْ
٢- «مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح» (٣٥٨/١).

٣- ينظر: «مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح» (٣٥٨/١).
٤- ينظر: «التفسري واملفرسون» (٩٧/١).
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النزول، وعلم  أسباب  القرآن، وعلم  التفسري، وعلم غريب  يتناول: علم  ا  مجيعً
املكي واملدين، وعلم الناسخ واملنسوخ(١).

خامًسا- ظهور اخلالف بني التابعني يف التفسري بخالف ما كان عليه احلال بني الصحابة 
 ، ويالحظ فيه أمران : 
ا. ( أ )  أنه مل يكن هذا االختالف كبريً

(ب) وجود أقوالٍ  متعددة يف معنى اآلية، وربام حتمل عىل اختالف التنوع ال التضاد.
قال ابن تيمية : «اخلالف بني السلف يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام 
أكثر من خالفهم يف التفسري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع 

ال اختالف تضاد»(٢).
ن دخل من أهل الكتاب  سادًسا- دخل يف التفسري كثري من اإلرسائيليات وذلك لكثرة مَ

باألحكام  يتصل  ال  ما  األخبار  من  بأذهاهنم  ا  عالقً يزال  ال  وكان  اإلسالم،  يف 
من  وكثري  الكائنات،  وبدء  الوجود،  وأرسار  اخلليقة،  بدء  كأخبار  الرشعية، 
القصص، وكانت النفوس ميَّالة لسامع التفاصيل عام يشري إليه القرآن من أحداث 
هيودية أو نرصانية؛ فتساهل التابعون فزجوا ىف التفسري بكثري من اإلرسائيليات 

و عنه ىف ذلك من مسلمي أهل الكتاب(٣). بدون حترٍّ ونقد، وأكثر من رُ
التابعني نواة اخلالف املذهبي العقدي، فظهرت بعض تفسريات  سابعا- ظهر يف زمن 

نصوص  أصحاهبا  هبا  ويلوي  يميل  التي  الفاسدة،  املذاهب  طيَّاهتا  يف  حتمل 

١- «مباحث يف علوم القرآن» ص (٨).
.(١٣ /٣٣٣) «٢- «جمموع الفتاو

٣- ينظر: «التفسري واملفرسون» (١٣١/١)، و«مباحث يف علوم القرآن»، ص (٣٥١).
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القرآن نحو مذاهبهم الفاسدة وحسب أهوائهم، وهؤالء ليس هلم يف تفسريهم 
املذهبي مستند صحيح يستندون إليه، وال دليل سليم يعتمدون عليه، وإنام هي 
أوهام نشأت عن سلطان العقيدة الزائفة، فاعتمدوا يف تفسريهم للقرآن الكريم 

عىل ما اعتقدوه من معاين محلوا ألفاظ القرآن عليها ليوايدوا ما ذهبوا إليه(١).

***

١- ينظر: «التفسري واملفرسون» (١٣٢/١).
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المبحث الخامس

حجية تفسري التابعني
ما جاء عن التابعني  يف تفسري القرآن الكريم ال خيلو من عدة احتامالت :

١- أن ينفرد التابعي بقول يف ما ال جمال للرأي فيه، كأسباب النزول والنسخ ونحوه؛ 
فيكون له حكم الرفع؛ فهذا يؤخذ بقوله برشوط هي :

(  أ ) صحت الرواية يف سندها وتعترب مرسلة.
(ب) أن يكون التابعي من أئمة التفسري كمجاهد وسعيد بن جبري.

(جـ) أن يعضد قوله برواية تابعي آخر.
(  د ) مل خيالف ما جاء يف الكتاب أو السنة وما نقل عن أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ا،  قال السيوطي : «املسند من الصحايب إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضً

لكنه مرسل، فقد يقبل إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسري اآلخذين عن الصحابة 
كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبري، واعتضد بمرسل آخر»(١).

يُعرف  ال  أن  اشرتاط  ذلك  إىل  فينضاف  الغيبية  األمور  من  به  أخرب  ما  كان  وإذا 
باألخذ عن بني إرسائيل، وإال فإنه ال حيكم برفعه؛ ألنه قد يكون أخذه عنهم.

به،  األخذ  جيب  بعدهم  جاء  من  عىل  حجة  إمجاعهم  فإن  وجيمعوا  جيتهدوا  أن   -٢
: «إذا امجعوا عىل اليشء فال يرتاب يف  ألن اإلمجاع حجة، قال ابن تيمية 

حجة»(٢). كونه 

١- «اإلتقان» (٢٠٩/١).
٢- «مقدمة أصول التفسري» ص (١٠١).
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٣- أن يرجعوا يف تفسريهم إىل اللغة، فإنه حيتج بأقواهلم ألهنم عاشوا يف عصور اللغة(١)، 
فلم  والبيان؛  الفصاحة  أهل  لغتهم وسليقتهم، وهم  بل هي  بالتطبع  يأخذوها  ومل 
يكن تفسريهم باللغة عن اجتهاد، وإنام هو بالسليقة العامة التي ينقلون فيها الكالم 

عن الصحابة ، أو عن من أدركوه من أصحاب السليقة العربية.
به وتقديمه عىل غريه ممن  له؛ فاألوىل األخذ  ٤- إن ورد قول عن أحدهم وال خمالف 
جاء بعدهم ملا هلم من مزية العلم وفضل صحبة أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال ابن تيميه 
: «من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك 
بيان  فاملقصود  له خطؤه،  ا  مغفورً ا  جمتهدً كان  وإن  ا  مبتدعً بل  ذلك،  خمطئًا يف  كان 
طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون 
به  اهللا  بعث  الذي  باحلق  أعلم  أهنم  ومعانيه،كام  بتفسريه  أعلم  وكانوا  وتابعوهم، 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمن خالف قوهلم وفرس القرآن بخالف تفسريهم فقد أخطأ الدليل 

ا»(٢). واملدلول مجيعً
٥- إن اختلفوا يف معنى لفظة الحتامهلا أكثر من معنى؛ فال يكون قول بعضهم حجة عىل 
بعض، وال عىل من جاء بعدهم؛ وذلك ألهنم مل يسمعوا من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومل ينص 
عىل عدالتهم، ومل يشاهدوا القرائن، وإنام ينظر إىل املرجحات بني تلك األقوال، قال 
ابن تيميه : «فإن اختلفوا فال يكون قول بعضهم حجة عىل بعض، وال عىل 

من بعدهم»(٣).

١- «البداية والنهاية» (١٨٢/١٠)، و«طبقات الشعراء» ص (٢٠)، و«خزانة األدب» (٤٠٦/١).
٢- «مقدمة أصول التفسري»، ص (٩١).

٣- «مقدمة أصول التفسري»، ص (١٠١).
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٦ - إن تعارض قول صحايب وقول تابعي قدم قول الصحايب؛ وذلك ملا امتازوا به من 
عدة مزايا منها :

(  أ ) ملا اختصوا به من سامع النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
(ب) ملا اختُصوا به من مشاهدة التنزيل.

(جـ) التنصيص عىل عدالتهم.
(هـ ) العمل الصالح. (  د ) الفهم الصحيح.  

هذا وإن طائفة من العلامء ذهبت إىل عدم االحتجاج بتفسري التابعني ؛ منهم اإلمام 
شعبة بن احلجاج  ونُقل عن اإلمام أمحد  رواية يف ذلك؛ ولعل عدم احتجاج 

هؤالء العلامء بتفسري التابعي يرجع ألحد احتامالت :
١- ألهنم ليس هلم سامع من النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

٢- ألهنم مل يشاهدوا القرائن واألحوال التي نزل عليهم القرآن.
٣- عدالة كل تابعي غري منصوص عليها كام نص عىل عدالة الصحابة.

٤- ال دليل عىل حجية قوهلم لذاته(١).
واملختار واهللا أعلم والذي عليه أكثر أهل العلم وهو الرواية األخر عن اإلمام 
أمحد بن حنبل ؛ أنه يُعمل بقول التابعي يف التفسري؛ إذ أن قوهلم أقرب إىل الصواب 

ممن بعدهم وذلك :
١- ألهنم تلقوا عن الصحابة التفسري. 

٢- قرهبم من عهد النبوة.

١- ينظر: «التفسري واملفرسون» (١٢٩/١).
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٣- لغلبة األهواء فيام بعدهم، ولكثرة الواسطات بينهم وبني عهد الرسول عليه 
الصالة والسالم، فبعدهم هذا ال شك أنه يقلل من قيمة أقواهلم(١).

: يف الرجوع إىل قول التابعي روايتان عن أمحد، واختار ابن  قال الزركشي 

املفرسين عىل خالفة، وقد حكوا يف كتبهم  املنع، وحكوه عن شعبة، لكن عمل  عقيل 
أقواهلم(٢).

***

١- ينظر: «التفسري واملفرسون»١٢٩/١.
٢- «الربهان يف علوم القرآن» (١٥٨/٢، وينظر: مقدمة أصول التفسري ص (١٠١).
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 الفصل الثاني 
تفسري سورة الطالق
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١- عن طاووس(١)، أن النَّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص قرأ يف اجلمعة بسورة اجلمعة و[ ! " # $ 
.(٢)[%

***

وعائشة،  ثابت،  بن  زيد  من  فسمع  صحابيًا،  مخسني  أدرك  اليامين،  الرمحن  عبد  أبو  كيسان  بن  طاووس   -١
وأيب هريرة، وزيد بن أرقم، وابن عباس وغريهم ، والزم ابن عباس مدة، وهو معدود يف كرباء 
أصحابه، وكان كامالً يف الفقه والتفسري، مات  سنة ١٠٦ هـ، ينظر: «سري أعالم النبالء» (٣٨/٥)، 

و«شذرات الذهب» (١٣٣/١).
٢- أخرجه سعيد بن منصور كام يف «تفسري الدر املنثور»، وأخرجه عبدالرزاق يف مصنفه بإسناده صحيح من 
أبو  اليمن  ، ومعمر هو معمر بن راشد األزدي احلراين البرصي، نزيل  طريق معمر عن طاووس 
عروة بن أيب عمرو، رو عن األعمش وحممد بن املنكدر وقتادة والزهري وخلق، وعنه أيوب وعمرو ابن 
دينار وأبو إسحاق السبيعي وهم من شيوخه، وشعبة والسفياينان وغريهم، وهو أول من ارحتل يف طلب 
احلديث إىل اليمن، وقال اإلمام أمحد: ليس نضم معمرا إىل أحد إال وجدته فوقه، وقال ابن حبان: كان 
ا، وقال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل، مات يف رمضان سنة ١٦٢هـ، وقيل: ١٦٣،  ا متقنًا حافظًا ورعً فقيهً
وقيل: ١٦٥، ينظر: «اجلرح والتعديل» (٢٥٥/٨)، و«سري أعالم النبالء» (١/١٣)، و«تقريب التهذيب» 
(٢٦٦/٢)، و«شذرات الذهب» (٢٣٥/١)، وينظر: «تفسري الدر املنثور» (٥٢٤/١٤)، و«مصنف عبد 

الرزاق» (١٨١/٣)، برقم: (٥٢٣٧).
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 &  %  $  #  "  !  ] تعاىل:  قوله  يف  «بلغنا  قال:  مقاتل(١)  عن   -٢
'] أهنا نزلت يف عبد اهللا بن عمرو بن العاص(٢)، وطفيل بن احلارث(٣)، 

وعمرو بن سعيد ابن العاص(٤)»(٥).

***

١- مقاتل بن سليامن بن بشري األزدي بالوالء اخلرساين، عامل بالقراءات واللغة، أصله من بلخ ثم انتقل إىل 
البرصة ثم إىل بغداد ثم رجع إىل البرصة روي عن جماهد، والضحاك، وعطاء، وابن سريين، وعمرو بن 
كذبوه وهجروه، ورمي  عنه:  ابن حجر  قال   ، والزهري، وغريهم  بن سعد،  شعيب، ورشحبيل 
بالتجسيم، مات سنة ١٥٠هـ. ينظر: «سري أعالم النبالء» (٢٠١/٧)، و«تقريب التهذيب» (٢٧٢/٢)، 

و«شذرات الذهب» (٢٢٧/١).
٢- عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل القريش السهمي، أحد السابقني، أسلم قبل أبيه، كان فاضالً حافظًا 
عاملًا، ومن الصحابة املكثرين لرواية احلديث، قرأ الكتاب واستأذن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أن يكتب حديثه فأذن له، 
وهو أحد العبادلة الفقهاء، واختلف يف سنة وفاته؛ واألصح يف ذي احلجة ليلة احلرة سنة ٦٣هـ، واختلف 
يف مكان وفاته والراجح يف الطائف، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة -ريض اهللا عنه وأرضاه-، «االستيعاب» 

(٢٩٢/١)، و«اإلصابة» (١٩٢/٤).
ا وسائر املشاهد مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومات  ا وأحدً ٣- الطفيل بن احلارث بن عبد املطلب القريش شهد بدرً
«االستيعاب» (٢٢٨/١)، و«اإلصابة»  اهللا عنه وأرضاه-،  يف سنة ٣١، وقيل: ٣٢، وقيل: ٣٣ -ريض 

.(٥١٩/٣)
ا إىل أرض احلبشة، ثم إىل املدينة، وما  ٤- عمرو بن سعيد بن العاص القريش األموي، هاجر اهلجرتني مجيعً
زال بأرض احلبشة قدم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو بخيرب سنة سبع من اهلجرة، وشهد الفتح، وحنينًا، والطائف، 
ا، سنة ١٣هـ، يف خالفة  وتبوك، فلام خرج املسلمون إىل الشام كان فيمن خرج، فقتل يوم أجنادين شهيدً

أيب بكر -ريض اهللا عنه وأرضامها-، «االستيعاب» (٣٦٤/١)، و«اإلصابة» (٦٣٧/٤).
٥- «تفسري ابن أيب حاتم» (٣٣٥٩/١٠)، وينظر: «تفسري الدر املنثور» (٥٢٥/١٤).
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٣- عن مقاتل يف قوله تعاىل: [ ! " # $ % ]: «نزلت يف عبد اهللا بن عمر 
بن اخلطاب(١)، وعتبة بن عمرو املازين(٢)، وطُفيل بن احلارث، وعمرو بن سعيد بن 

العاص»(٣).
ا يف كلمة  ٤- عن احلسن(٤) وابن سريين(٥) فيمن أراد أن يطلق ثالث تطليقات مجيعً
واحدة: «أنه ال بأس به بعد أن يطلقها يف قبل عدهتا، كام أمره اهللا؛ وكان يكرهان 
١- عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي، أبو عبد الرمحن: ولد بعد البعثة بيسري وهو أحد الصحابة املكثرين 
من رواية احلديث، وأحد العبادلة الفقهاء، وكان من أشد الناس إتباعا لألثر، مات سنة ٧٣هـ -ريض اهللا 

عنه وأرضاه-، «االستيعاب» (٢٨٩/١)، «اإلصابة» (١٨١/٤).
٢- عتبة بن غزوان: بفتح املعجمة وسكون الزاي بن جابر، ويقال: «عتبة بن غزوان بن احلارث بن جابر بن 
وهب املازين، حليف لبني نوفل بن عبد مناف بن قيص، يكنى أبا عبد اهللا، وقيل: أبا غزوان، وكان إسالمه 
بعد ستة رجال فهو سابع سبعة يف إسالمه، هاجر إىل أرض احلبشة ثم قدم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو بمكة، وأقام 
ا واملشاهد كلها، وهو أول من نزل البرصة من  معه حتى هاجر إىل املدينة مع املقداد بن عمرو، وشهد بدرً
املسلمني وهو الذي اختطها، وكان قد استعفى عمر عن واليتها فأبى أن يعفيه؛ فقال: «اللهم ال تردين 
إليها فسقط عن راحلته فامت سنة سبع عرشة، وهو منرصف من مكة إىل البرصة، وقيل: سنة مخس عرشة 
باملدينة، وقيل: إنه مات يف العام الذي اختط فيه البرصة وذلك يف سنة أربع عرشة، وقيل: سنة عرشين، 
وعاش سبعا ومخسني سنة، ورو له مسلم وأصحاب السنن -ريض اهللا عنه وأرضاه-، «االستيعاب» 

(٣١٥/١)، و«اإلصابة» (٤٣٨/٤).
٣- «تفسري مقاتل بن سليامن» (٣٧١/٣).

٤- حسن بن أيب احلسن يسار البرصي: ولد يف خالفة عمر ، وروي أن ثدي أم سلمة در عليه ورضعها 
غري مرة، رأ عثامن، وطلحة، والكبار، ورو عن املغرية بن شعبة، والنعامن بن بشري، وجابر، وابن عباس، 
ا ويدلس، مات  وأنس، وخلق من الصحابة ، قال ابن حجر عنه: ثقة فقيه فاضل، وكان يرسل كثريً
سنة ١١٠هـ  . ينظر: «سري أعالم النبالء» (٥٦٣/٤)، و«تقريب التهذيب» (١٦٥/١)، و«شذرات 

الذهب» (١٣٦/١).
ا، وأبا هريرة،  ٥- حممد بن سريين األنصاري التابعي: إمام يف التفسري واحلديث والفقه وتعبري الرؤيا، سمع أنسً
عنه:  حجر  ابن  قال   ، وغريهم  عمر  وابن  حاتم،  بن  وعدي  عباس،  وابن  حصني،  بن  وعمران 
ثقة ثبت عابد، كبري القدر، مات سنة ١١٠هـ . ينظر: «سري أعالم النبالء» (٦٠٦/٤)، و«تقريب 

التهذيب» (١٦٩/٢)، و«شذرات الذهب» (١٣٨/١).
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التي  العدة  بغري  كان  إذا  ا؛  ثالثً أو  تطليقتني،  أو  تطليقة،  امرأته  الرجل  يطلق  أن 
ذكرها اهللا»(١).

٥- عن إبراهيم النخعي(٢) قال: «إذا القت املرآة علقة أو مضغة فقد انقضت عدهتا، وإذا 
قَّ عليها»(٣). أسقطت أم الولد فإذا تبني محلها فال رِ

٦- عن احلسن قال: «إذا ألقت املرأة شيئا يعلم أنه من محل فقد انقضت به العدة وأعتقت 
أم الولد»(٤).

ا، من طريق عيسى بن يزيد بن دأب عن عمرو بن عبيد،  ١- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد ضعيف جدً
التهذيب»  وعمرو مرتوك احلديث باإلمجاع، ألنه متَّهم بالكذب، و كان داعية إىل بدعة. ينظر: «تقريب 
القاري»  و«عمدة   ،(٣٣/١) اخلالل»  علل  من  و«املنتخب   ،(٣٤٨/١) احلفاظ»  و«ذخرية   ،(٧٤/٢)
(١٤٧/٧)، وعيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي املدين، قال خلف األمحر: كان يضع احلديث، وقال 
البخاري: منكر احلديث، وقال أبو حاتم: منكر احلديث، وقال الذهبي: حديثه واه. ينظر: «لسان امليزان» 
(٢٨٧/٦)، و«الكشف احلثيث بمن رمي بوضع احلديث» ص (٢٠٥)، وأخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» 
بإسناد صحيح، من طريق هشام بن حسان األزدي الفردويس البرصي، وهو ثقة، قال ابن عيينة عنه: كان 
أعلم الناس بحديث احلسن، وكان محاد بن سلمة ال خيتار عليه أحدا يف حديث ابن سريين، وعن سعيد بن 
ابى عروبة قال: «ما رأيت أو ما كان أحد أحفظ عن حممد ابن سريين من هشام، وقال ابن عيينة: كان هشام 
أعلم بحديث احلسن من عمرو بن دينار؛ ألن عمرو بن دينار مل يسمع من احلسن إال بعد ما كرب، وكان 
ا، وقال حييى بن معني: هشام بن حسان ال بأس  محاد بن سلمة ال خيار عىل هشام يف حديث ابن سريين أحدً
به، ينظر: «اجلرح والتعديل» (٥٤/٩)، و«تذكرة احلفاظ» (١٢٣/١)، و«تقريب التهذيب» (٣١٨/٢)، 

ينظر: «تفسري الطربي» (٢٥/٢٣)، و«مصنف ابن أيب شيبة» (٢/٥)، برقم: (١٨٠٢٦).
ا  ا للحديث إمامً ٢- إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود أبو عمران النخعي: من أكابر التابعني، وكان حافظً
البجيل،  زرعة  وأيب  السلامين،  قيس، وعبيدة  بن  يزيد، ومرسوق، وعلقمة  بن  االسود  ا، رو عن  جمتهدً
ا، مات  والربيع بن خثيم، وخلق سواهم من كبار التابعني ، قال احلافظ عنه: ثقة إال أنه يرسل كثريً
التهذيب» (٤٦/١)،  النبالء» (٥٢٠/٤)، و«تقريب   سنة ٩٥هـ، وقيل: ٩٦، ينظر: «سري أعالم 

و«شذرات الذهب» (١١١/١).
٣- أخرجه عبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٥٩/١٤).
٤- أخرجه عبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٥٨/١٤).
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ةُ وانقضت  َمَ تْ بِهِ األْ تِقَ ا أُعْ قً َلَّ س يف اخلَلْق الرابع وكان خمُ ٧- عن الشعبي(١) قال: «إذا نُكِّ
به العدة»(٢). 

٨- عن السدي(٣) يف قوله تعاىل: [ )  (] قال: «احفظوا العدة»(٤).
قال:   [   2  1  0  /  .-  ,  +  ] تعاىل:  قوله  يف  السدي  عن   -٩

«حتى تنقيض عدهتن»(٥).

***

١- عامر بن رشاحيل بن معبد الشعبي احلمريي: تابعي جليل، وحدث عن سعد بن أيب وقاص، وسعيد ابن 
 ، زيد، وأيب موسى االشعري، وأيب هريرة، وأيب سعيد، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس وغريهم
«سري  ينظر:  ١٠٣هـ،  سنة  بالكوفة    مات  الرشيف،  للحديث  الرواية  كثري  فاضل،  فقيه  ثقة  وهو 

أعالم النبالء» (٢٩٤/٤)، و«تقريب التهذيب» (٣٨٧/١)، و«شذرات الذهب» (١٢٦/١).
٢- أخرجه عبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٥٩/١٤).

٣- إسامعيل بن عبد الرمحن السدي، سكن الكوفة، صاحب التفسري واملغازي والسري، حدث عن أنس بن 
  ا بأيام العرب، صدوق هيم، ورمي بالتشيع، تويف ا، عارفً مالك، وابن عباس ، وكان إمامً
سنة ١٢٩هـ، ينظر: «سري أعالم النبالء» (٢٦٤/٥)، و«تقريب التهذيب» (٧١/١)، و«شذرات الذهب» 

.(١٧٤/١)
٤- أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» بإسناد حسن من رواية أمحد بن املفضل عن أسباط بن نرص عن السدي، 
و«تقريب   ،(٢٠٣/١) «الكاشف»  ينظر:  يشء،  حفظه  يف  شيعي  صدوق  احلفري  املفضل  بن  وأمحد 
التهذيب» (٢٦/١)، وأسباط بن نرص اهلمداين صدوق كثري اخلطأ يغرب، ينظر: «الكاشف» (٢٣٢/١)، 

و«تقريب التهذيب» (٥٢/١)، و«تفسري الطربي» (٣٠/٢٣).
٥- أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق أمحد بن املفضل عن أسباط بن نرص عن السدي، 

ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٣١/٢٣).
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١٠- عن قتادة(١) يف قوله تعاىل: [ / 0 1 2  3  4 ] قال: «وذلك 
إذا طلقها واحدة أو ثنتني هلا ما مل يطلقها ثالثًا»(٢). 

١١- عن زيد بن أسلم(٣) قال: «إذا أتت بفاحشة مبينة أخرجت»(٤).
١٢- عن عطاء بن أيب رباح(٥): «إن أذن هلا أن تعتد يف غري بيته، فتعتد يف بيت أهلها، فقد 

شاركها إذن يف اإلثم؛ ثم تال: [ / 0 1 2  3  4 5 6 7 
8 9 ] قال: «قلت: هذه اآلية يف هذه؟ قال: «نعم»(٦) .

 ورو   مالك  بن  أنس  عن   ورو رضير،  حافظ،  مفرس،  البرصي:  السدويس  دعامة  بن  قتادة   -١
العربية  ا يف  ثقة ثبت، وكان رأسً املثل يف قوة احلفظ،  به  العلم، وممن يرضب  عن غريه، وكان من أوعية 
ومفردات اللغة، وأيام العرب، مات  بواسط سنة ١١٧هـ وقيل: ١١٨، ينظر: «سري أعالم النبالء» 

(٢٦٩/٥)، و«تقريب التهذيب» (١٢٣/٢)، و«شذرات الذهب» (١٥٣/١).
٢- أخرجه الطربي بإسناد حسن من طريق سعيد بن أيب عروبة، وسعيد بن أيب عروبة ثقة حافظ، اتفقوا عىل 
توثيقه، ورو له البخاري ومسلم، وقال أبو داود: كان سعيد بن أبى عروبة أحفظ أصحاب قتادة، ينظر: 
«اجلرح والتعديل» (٦٥/٤)، «هتذيب األسامء واللغات» (٣١١/١)، و«تقريب التهذيب» (٣٠٢/١)، 

ينظر: «تفسري الطربي» (٣٢/٢٣).
٣- زيد بن أسلم العدوي العمري: فقيه، مفرس، من أهل املدينة، ومن أفاضل الناس، حدث عن والده أسلم 
موىل عمر، وابن عمر، وجابر، وأنس بن مالك وغريهم ، قال ابن حجر عنه: ثقة عامل وكان يرسل، 
 ،(٢٧٢/١) التهذيب»  و«تقريب   ،(٣١٦/٥) النبالء»  أعالم  «سري  ينظر:  ١٣٦هـ،  سنة    مات 

و«شذرات الذهب» (١٩٤/١).
٤- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد صحيح من طريق ابن عجالن عن زيد بن أسلم، وابن عجالن هو 
ا ومسلم وأصحاب السنن،  حممد بن عجالن املدين، قال ابن حجر عنه: صدوق، أخرج له البخاري تعليقً

ينظر: «تقريب التهذيب» (١٩٠/٢)، و«تفسري الطربي» (٣١/٢٣).
٥- عطاء بن أيب رباح أسلم: من مولدي اجلند نشأ بمكة، وعلم الكتابة هبا، وكان موىل لبني فهر يكنى بأيب 
بالقرآن ومعانيه، حدث عن عائشة، وأم سلمة، وأم هانئ، وأيب هريرة، وابن عباس،  حممد، وكان عاملا 
«سري  ينظر:  ١١٥هـ،  سنة    مات  فاضل،  ثقة   ، وغريهم  سعيد،  وأيب  وجابر،  عمر،  وابن 

أعالم النبالء» (٧٨/٥)، و«تقريب التهذيب» (٢٢/٢)، و«شذرات الذهب» (١٤٧/١).
٦- أخرجه الطربي يف «تفسريه»، وعبد الرزاق يف «مصنفه» بإسناد صحيح كليهام من طريق ابن جريج عن 
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١٣- عن سعيد بن املسيب(١) قال: «إذا مل يكن للرجل إال بيت واحد فليجعل بينه وبينها 
سرتا يستأذن عليها إذا كانت له عليها رجعة.(٢)

١٤- عن عطاء اخلراساين(٣) يف قوله تعاىل: [ 3  4 5 6 7 8 9] 
قال: «كان ذلك قبل أن تنزل احلدود وكانت املرأة إذا أتت بفاحشة أخرجت.(٤)

***

عطاء، ينظر: «تفسري الطربي» (٣١/٢٣)، و«مصنف عبد الرزاق» (٣٢٠/٦)، برقم: (١١٠٠٩).
١- سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب املخزومي القريش: سيد التابعني، وأحد الفقهاء السبعة باملدينة، 
مجع بني احلديث والفقه و«الزهد» والورع، وسمع عثامن، وعليًا، وزيد بن ثابت، وأبا موسى، وعائشة، 
وأم سلمة، وأبا هريرة، وابن عباس، وغريهم ، وقال ابن املديني: ال أعلم يف التابعني أوسع علام 
و«تقريب   ،(٢١٧/٤) النبالء»  أعالم  «سري  ينظر:   ،٩٤ وقيل:  ٩٣هـ،  سنة  باملدينة    ومات  منه، 

التهذيب» (٣٠٦/١)، و«شذرات الذهب» (١٠٢/١).
٢- أخرجه عبدالرزاق يف «تفسريه» بإسناد صحيح من طريق معمر عن الزهري عن سعيدبن املسيب، ينظر: 

«تفسري عبد الرزاق» (٢٩٧/٢)، برقم: (٣٢٣٥).
 ٣- عطاء بن أيب مسلم بن ميرسة اخلراساين: نزيل بيت املقدس، وكان يغزو، ويكثر من التهجد يف الليل، رو
 ، عن ابن املسيب، وعروة، وعطاء بن أيب رباح، وابن بريدة، ونافع، وعمرو ابن شعيب وغريهم
النبالء» (١٤٠/٦)،  أعالم  ينظر: «سري   سنة ١٣٥هـ،  مات  ويدلس،  ويرسل  ا  كثريً صدوق هيم 

و«تقريب التهذيب» (٢٣/٢)، و«شذرات الذهب» (١٩٢/١).
٤- أخرجه عبد الرزاق يف «مصنفه» بإسناد صحيح من طريق معمر عن عطاء اخلرساين، وأخرجه ابن املنذر 
كام يف «تفسري الدر املنثور»، ينظر: «تفسري الدر املنثور» (٥٣٤/١٤)، و«مصنف عبد الرزاق» (٣٢٣/٦)، 

برقم: (١١٠٢٠).
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انقضت  حتى  عنها  سكت  ثم  واحدة  امرأته  طلق  رشحيًا(٢)  أن  الشعبي(١)  عن   -١٥
اهللا  يطاع  أن  أردت  «إين  فقال:  فدخل  ففزعت  فاستأذن  أتاها  ثم  العدة 

.(٣)[4  3 210/]

 6  5  4   3   2  1  0  /  ] تعاىل:  قوله  يف  الضحاك(٤)   -١٦
7 8 9] قال: «ليس هلا أن خترج إال بإذنه، وليس للزوج أن خيرجها ما 

كانت يف العدة، فإن خرجت فال سكنى هلا وال نفقة(٥).
وسعيد  وقاص،  أيب  بن  سعد  عن  وحدث  جليل،  تابعي  احلمريي:  الشعبي  معبد  بن  رشاحيل  بن  عامر   -١
وغريهم  عباس  وابن  عمر،  وابن  وعائشة،  سعيد،  وأيب  هريرة،  وأيب  االشعري،  موسى  وأيب  زيد،  ابن 
، كثري الرواية للحديث الرشيف، ثقة مشهور، فقيه فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات 
التهذيب» (٣٨٧/١)،  النبالء» (٢٩٤/٤)، و«تقريب  ينظر: «سري أعالم  بالكوفة سنة ١٠٣هـ،   

و«شذرات الذهب» (١٢٦/١).
٢- رشيح بن احلارث بن املنتجع الكندي: واختلف يف نسبه إىل كندة، وقيل: هو حليف هلم، أدرك اجلاهلية، 
 ، إىل زمن عبد امللك ابن مروان  ويعد يف كبار التابعني، وىل القضاء ستني سنة من زمن عمر
ابن  ا حمسنًا، قال  بالقضاء، وكان ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة، وكان شاعرً الناس  وكان أعلم 
حجر عنه: ثقة، مات  سنة ٨٧ هـ، وهو ابن مائة سنة، ينظر: «االستيعاب» (٢١١/١)، و«اإلصابة» 

(٣٣٤/٣)، و«تقريب التهذيب» (٣٤٩/١).
الرزاق يف «مصنفه»  نحوه عبد  املنثور» (٥٢٩/١٤)، وأخرج  الدر  «تفسري  بن محيد كام يف  ٣- أخرجه عبد 
ثقة،  برقم: (١١٠١٢)، من طريق قيس بن مسلم اجلديل، وهو  بأسانيد «صحيحه»،   (٣٢١/٦، ٣٢٢)
ينظر: «تقريب التهذيب» (١٣٠/٢)، عن حممد بن املنترش بن األجدع اهلمداين، وهو ثقة، ينظر: «تقريب 
التهذيب» (٢١٠/٢)، وبرقم: (١١٠١٣) من طريق أيوب السختياين، وهو ثقة ثبت حجة، ينظر: «تقريب 

التهذيب» (٨٩/١) عن ابن سريين أو غريه، وبرقم: (١١٠١٤) عن ابن جريج.
ابن  عن  حدث   ، عباس  ابن  تالميذ  من  املفرسين  أحد  اخلراساين:  البلخي  مزاحم  بن  الضحاك   -٤
عباس، وأيب سعيد اخلدري، وابن عمر، وأنس بن مالك وغريهم ، قال ابن حجر عنه: صدوق 
التهذيب»  النبالء» (٥٩٨/٤)، و«تقريب  أعالم  ينظر: «سري   سنة ١٠٥هـ،  اإلرسال، مات  كثري 

(٣٧٣/١)، و«شذرات الذهب» (١٢٤/١).
عن  جويرب  طريق  من  كليهام  ضعيف  بإسناد  «مصنفه»  يف  شيبة  أيب  وابن  «تفسريه»  يف  الطربي  أخرجه   -٥
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ا، واملتوىف عنها زوجها ال سكنى هلا  ١٧- عن احلسن وعكرمة(١) يقوالن: «املطلقة ثالثً
وال نفقة»(٢) .

ا فإن هلا السكنى والنفقة»(٣). ١٨- عن إبراهيم النخعي قال: «إذا طلق الرجل امرأته ثالثً
فال  اهللا  طاعة  «تلك  يقول:   [=   <  ;  ] تعاىل:  اهللا  قول  يف  الضحاك  عن   -١٩

تعتدوها»، قال: «يقول: «من كان عىل غري هد فقد ظلم نفسه»(٤).
الواحدة  يف  «هذا   :[N  K  J   I  H  G  ] تعاىل:  قوله  يف  احلسن  عن   -٢٠

والثنتني، وما حيدث اهللا بعد الثالث»(٥).

ا، ينظر: «تقريب التهذيب»  الضحاك، وجويرب هو ابن سعيد األزدي البلخي، قال احلافظ عنه: ضعيف جدً
(١٣٦/١)، ينظر: «تفسري الطربي» (٣١/٢٣)، و«مصنف ابن أيب شيبة» (٢٠٢/٥)، برقم : (١٩٢٨٩).
١- عكرمة بن عبد اهللا الرببري املدين: موىل عبد اهللا بن عباس ، حدث عن ابن عباس، وعائشة، وأيب 
هريرة، وابن عمر، وعيل بن أيب طالب، وجابر بن عبد اهللا، وأيب سعيد اخلدري، وغريهم ، قال 
احلافظ عنه: ثقة ثبت، عامل بالتفسري، مل يثبت تكيبه عن ابن عمر، ومل يثبت عنه بعة تويف  سنة ١٠٥هـ، 

ينظر: «سري أعالم النبالء» (١٢/٥)، و«تقريب التهذيب» (٣٠/٢)، و«شذرات الذهب» (١٣٠/١).
٢- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد صحيح من طريق ابن عليه عن أيوب السختياين عن احلسن وعكرمة، 
وابن عليه هو إسامعيل بن إبراهيم بن مقسم املعروف بابن علية، قال ابن حجر عنه: ثقة حافظ. ينظر: 

«تقريب التهذيب» (٦٥/١)، و«تفسري الطربي» (٣٨/٢٣).
٣- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد صحيح من طريق ابن فضيل، عن األعمش، عن إبراهيم النخعي، 
وابن فضيل هو حممد بن فضيل بن غزوان الضبي، قال ابن حجر عنه: صدوق عارف، رمي بالتشيع. ينظر: 
«تقريب التهذيب» (٢٠٠/٢)، واألعمش هو سليامن بن مهران األسدي، قال احلافظ عنه: ثقة حافظ، 

عارف بالقراءات لكنه يدلس، ينظر: «تقريب التهذيب» (٣٣١/١)، و«تفسري الطربي» (٦٣/٢٣).
٤- أخرجه الطربي وابن أيب حاتم يف «تفسريهيام» بإسناد ضعيف كليهام من طريق جويرب عن الضحاك، ينظر: 

«ختريج األثر» رقم: (١٦)، و«تفسري الطربي» (٣٦/٢٣)، و«تفسري ابن أيب حاتم» (٤٢٢/٢).
٥- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد صحيح عن سعيد بن أيب عروبة عن احلسن، ينظر: «تفسري الطربي» 

.(٣٨/٢٣)
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] قال: «ما حيدث بعد    N K J  I H G  ] ٢١- عن عكرمة يف قوله تعاىل: 
الثالث»(١).

***
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¥ ¦ § ¨ ©][الطالق: ٢-٣].
] يقول: «إذا انقضت عدهتا قبل   R  Q  P  ] ٢٢- عن الضحاك يف قوله تعاىل: 
أن تغتسل من احليضة الثالثة، أو ثالثة أشهر إن مل تكن حتيض، يقول: فراجع إن 
بإمساك بمعروف، واملعروف أن حتسن  العدة  املراجعة قبل أن تنقيض  تريد  كنت 
صحبتها [ } | {](٢)، والترسيح بإحسان: أن يدعها حتى متيض عدهتا، 
عىل  واملتعة  بإحسان،  الترسيح  فذلك  طلقها،  إذا  عليه  هلا  كان  إن  ا  مهرً ويعطيها 

قدر امليرسة(٣).
***

١- أخرجه الطربي يف «تفسريه» وابن أيب شيبة يف «مصنفه» بإسناد صحيح كليهام من طريق ابن علية عن أيوب 
عن عكرمة. ينظر: «ختريج األثر» رقم: (١٧)، و«تفسري الطربي» (٣٨/٢٣)، و«مصنف ابن أيب شيبة» 

(٢٦٢/٥)، برقم: (١٩٥٦٧).
٢- سورة البقرة اآلية: ٢٢٩.

٣- أخرجه الطربي وابن أيب حاتم يف «تفسريهيام» بإسناد ضعيف كليهام من طريق جويرب عن الضحاك، ينظر: 
«ختريج األثر» رقم: (١٦)، و«تفسري الطربي» (٤٠/٢٣)، و«تفسري ابن أيب حاتم» (٤٢٤/٢).



٢٣١
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

«ال  قال:   [   [ Z Y X  ] يقول:  «كان عطاء(٢)  ابن جريج(١):  قال   -٢٣
جيوز يف نكاح وال طالق وال رجاع إال شاهدا عدل، كام قال اهللا ، إال أن يكون 

من عذر»(٣).
٢٤- عن عطاء قال: «النكاح بالشهود والطالق بالشهود واملراجعة بالشهود»(٤).

٢٥- عن إبراهيم النخعي قال: «العدل يف املسلمني من مل تظهر منه ريبة»(٥).
٢٦- عن الضحاك يف قوله تعاىل: [ \ [ ^] قال: «إذا أشهدتم عىل يشء 

فأقيموه»(٦).
٢٧- عن السدي يف قوله تعاىل:   [ \ [ ^] قال: «أشهدوا عىل احلق»(٧).

١- عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج: فقيه احلرم املكي، كان إمام أهل احلجاز يف عرصه، حدث عن عطاء بن 
أيب رباح فأكثر وجود، وعن ابن أيب مليكة، ونافع موىل ابن عمر، وطاووس وغريهم ، وأخذ عن 
جماهد حرفني من القراءات، قال ابن حجر عنه: ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، مات  سنة 
١٥٠هـ، ينظر: «سري أعالم النبالء» (٣٢٥/٦)، و«تقريب التهذيب» (٥٢٠/١)، و«شذرات الذهب» 

.(٢٢٦/١)
٢- هو اخلرساين، ينظر: «العجاب يف بيان األسباب» (٢٠٨/١).

٣- «تفسري ابن كثري» (٤٠٥/٤).
٤- أخرجه عبد الرزاق وعبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٣٦/١٤).

٥- أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور»، وأخرجه أبو نعيم يف «حلية األولياء» 
بإسناد صحيح من طريق جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي، وجرير هو ابن عبد احلميد بن قرط، قال 
ابن حجر عنه: ثقة، ينظر «تقريب التهذيب» (١٢٧/١)، ومنصور هو ابن املعتمر بن عبداهللا السلمي، قال 
ابن حجر عنه: ثقة ثبت، وكان ال يدلس، ينظر: «تقريب التهذيب» (٢٧٧/٢)، وينظر: «تفسري ابن عطية» 

(٦٣٩/٦)، و«تفسري الدر املنثور» (٥٣٦/١٤)، و«حلية األولياء» أليب نعيم (٢٢٩/٤).
٦- أخرجه ابن املنذر كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٣٦/١٤).

٧- أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق أمحد بن املفضل عن أسباط بن نرص عن السدي، 
ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٤١/٢٣).



٢٣٢
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

٢٨- عن السدي يف قوله تعاىل: [ h g f  e d c ] قال: «يؤمن به»(١).
٢٩- عن ابن سريين أن رشحيًا طلق امرأته وأشهد، وقال للشاهدين: «اكتام عيلَّ فكتام عليه 

حتى انقضت العدة، ثم أخربها فنقلت متاعها، فقال رشيح: إين كرهت أن تأثم»(٢).
٣٠- عن الربيع بن خثيم(٣) يف قوله تعاىل:  [ o  n m ] قال: «من كل يشء ضاق 

عىل الناس»(٤) .
١- أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق أمحد بن املفضل عن أسباط بن نرص عن السدي، 

ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٢٣ /٤٢).
٢- أخرجه عبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٣٠/١٤).

٣- الربيع بن خثيم: بضم املعجمة وفتح املثلثة ابن عائذ بن عبد اهللا الثوري الكويف، ثقة، عابد، خمرضم، قال له 
ابن مسعود  : «لو رآك رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ألحبك»، مات  سنة ٦١هـ، وقيل: ٦٢، وقيل: ٦٣، 
التهذيب» (٢٤٤/١)،  النبالء» (٢٥٨/٤)، و«تقريب  أعالم  الكامل» (٧٠/٩)، و«سري  ينظر: «هتذيب 

و«البداية والنهاية» (٢١٩/٨).
٤- إسناده صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق يف «تفسريه» عن الثوري قال: «بلغني عن الربيع بن خثيم، وأخرجه 
الطربي يف «تفسريه»، وأخرجه عبد بن محيد وابن املنذر كام يف «تفسري الدر املنثور»، وأخرجه ابن أيب شيبة 
يف «مصنفه» كليهام من طريق الربيع بن املنذر عن أبيه عن الربيع بن خثيم، ورواه البخاري يف «صحيحه» 
أبيه عن  الثوري عن  منذر  بن  الربيع  أيب حاتم من طريق  وابن  الطرباين  ابن حجر: وصله  تعليقا، وقال 
أَبُو سعيد  ا  دثنَ ابن أيب حاتم يفِ «تفسريه»: حَ التعليق»: قال  الربيع ابن خثيم، وقال ابن حجر يف «تغليق 
بيع بن خثيم، «تغليق التعليق» (١٧٣/٥)،  ن الرّ ريّ عَ نْذر الثَّوْ ن مُ يَان عَ فْ نَا سُ ثَ نَا عمر بن سعد  ثَ ج  األشَ
والربيع بن املنذر الثوري، قال ابن حبان عنه: من أهل الكوفة يرو عن الشعبي وأبيه، رو عنه إسحاق 
ذكره  لكن  عنه،  مل خيرجوا  منذر  بن  الربيع  عنه:  ابن حجر  وقال  احلباب،  بن  السلويل وزيد  منصور  ابن 
«الثقات» البن حبان  ينظر:  الثقات،  ابن حبان يف  فيه جرحا، وذكره  البخاري وابن أيب حاتم ومل يذكرا 
(٢٩٧/٦)، و«فتح الباري» (٣٠٦/١١)، واملنذر الثوري هو املنذر بن يعىل الثوري أبو يعىل الكويف، قال 
ابن حجر عنه: ثقة، متفق عىل توثيقه والتخريج عنه، ينظر: «تقريب التهذيب» (٢٧٥/٢)، و«فتح الباري» 
و«تفسري   ،(٤٦  ،٤٤/٢٣) الطربي»  و«تفسري   ،(٣٢٣/٣) الرزاق»  عبد  «تفسري  ينظر:   ،(٣٠٦/١١)
و«صحيح   ،(٥٢٩/١٤) املنثور»  الدر  و«تفسري   ،(٤٠٥/٤) كثري»  ابن  و«تفسري   ،(١١٠/٥) البغوي» 
البخاري» كتاب: [«الرقاق»، باب:  [ z y x w } | ] [الطالق: ٣]، (١٨٣/٧)]، و«مصنف 

ابن أيب شيبة» (٣٧/١٤)، برقم: (٣٦٧٧٩).



٢٣٣
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

 È Ç Æ ] ،«يف اجتناب معاصيه» :[ Å  Ä Ã ] :٣١- عن مقاتل يف قوله تعاىل
Ê É  ]: «يف توفيقه للطاعة»(١).

٣٢- عن عكرمة يف قوله تعاىل: [ o  n m l  k j ] قال: «من طلق كام أمره 
.(٢)«[o  n m ] اهللا

  n  m  ] للسنة،  فيطلق   [  l   k  j  ]» والضحاك:  والشعبي  عكرمة  عن   -٣٣
o] إىل الرجعة»(٣).

٣٤- عن قتادة يف قوله تعاىل: [u  t s  r  q ]: «ال يأمل وال يرجو»(٤).
٣٥- عن مقاتل يف قوله تعاىل: [u  t s  r  q ]: «يعني من حيث ال يأمل 

وال يرجو؛ فرزقه اهللا تعاىل من حيث ال يأمل وال يرجو»(٥).

***
١- «تفسري املاوردي» (٣٣/٦).

٢- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناده صحيح من طريق احلسني عن يزيد عن عكرمة، واحلسني هو احلسني 
ابن واقد املروزي قال ابن حجر عنه: ثقة له أوهام، ينظر: «تقريب التهذيب» (١٨٠/١)، ويزيد هو يزيد 
و«تفسري   ،(٣٦٥/٢) التهذيب»  «تقريب  ينظر:  عابد،  ثقة  عنه:  حجر  ابن  قال  النحوي،  سعيد  أيب  بن 

الطربي» (٤٤/٢٣)، و«تفسري ابن كثري» (٤٠٥/٤).
٣- «تفسري البغوي» (١٠٩/٥).

نعيم يف «حلية  أبو  بإسناد حسن من طريق سعيد بن أيب عروبة، وأخرجه  الطربي يف «تفسريه»  ٤- أخرجه 
األولياء» بإسناد ضعيف من طريق سالم بن أيب مطيع، قال ابن حجر عنه: ثقة صاحب سنة، يف روايته 
و«تقريب   ،(٢٥٢/٤) التهذيب»  و«هتذيب   ،(٢٥٩/٤) والتعديل»  «اجلرح  ينظر:  ضعف،  قتادة  عن 
الطربي»  «تفسري  ينظر:  املنثور»،  الدر  «تفسري  يف  كام  محيد  بن  عبد  وأخرجه   ،(٣٤٢/١) التهذيب» 
(٤٦/٢٣)، و«تفسري ابن كثري» (٤٠٥/٤)، و«تفسري الدر املنثور» (٥٣٦/١٤)، و«حلية األولياء» أليب 

نعيم (٣٤١/٢).
٥- «تفسري مقاتل بن سليامن» (٣٧٢/٣).



٢٣٤
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

٣٦- عن احلسن قال: «كتب زياد(١) إىل احلكم بن عمرو الغفاري وهو عىل خراسان أن 
أمري املؤمنني كتب إيلّ أن يصطفي له الصفراء والبيضاء فال يقسم بني الناس ذهب 
وال فضة فكتب إليه: بلغني كتابك وإين وجدت كتاب اهللا قبل كتاب أمري املؤمنني 
ا  وإنه واهللا لو أن السموات واألرض كانتا رتقا عىل عبده ثم اتقى اهللا جعل له خمرجً

والسالم عليك ثم قال: «أهيا الناس اغدوا عىل مالكم فقسمه بينهم»(٢).
 :[ [ z y x w } |{ ~  ے  ¡ ¢  ٣٧- عن مرسوق(٣) يف قوله تعاىل: 

 Ù Ø ×    Ö Õ ] توكل عليه، أو مل يتوكل عليه، غري أن املتوكل عليه»
Ú] [الطالق: ٥]»(٤).

***

١- زياد بن أيب سفيان: ويقال له: زياد ابن أبيه، استلحقه معاوية بن أبى سفيان، وكان يقال له قبل أن يستلحقه: 
زياد بن عبيد الثقفى، ولد عام اهلجرة، وقيل: ولد قبيل اهلجرة، وقيل: ولد يوم بدر، وليست له صحبة وال 
رواية، وكان من دهاة العرب واخلطباء والفصحاء، واستعمله عمر بن اخلطاب  عىل بعض أعامل 

البرصة، مات  سنة ٥٣هـ، ينظر: «االستيعاب» (١٥٥/١)، و«سري أعالم النبالء» (٤٩٤/٥).
٢- أخرجه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح من طريق هشام بن حسان األزدي الفردويس البرصي عن احلسن، 
شيبة»  أيب  ابن  و«مصنف   ،(٥٤٤/١٤) املنثور»  الدر  و«تفسري   ،(٤) رقم:  األثر»  «ختريج  وينظر: 

(١٣٠/١١) برقم: (٣١٣٠٣)، «الطبقات الكرب» البن سعد (٢٨/٧). 
بكر  أيب  أيام  يف  املدينة  قدم  اليمن  أهل  من  ثقة  تابعي  الوادعي:  اهلمداين  مالك  بن  األجدع  بن  مرسوق   -٣
وحدث عن عمر، وعثامن، وعيل، ومعاذ بن جبل، وعائشة، وأم رومان، وابن مسعود،، وأيب بن كعب 
ينظر:  ٦٣هـ،  سنة    مات  عابد،  فقيه  ثقة  عنه:  حجر  ابن  قال  الكوفة،  سكن   ، وغريهم 

«سريأعالم النبالء» (٦٣/٤)، و«تقريب التهذيب» (٢٤٢/٢)، و«شذرات الذهب» (٧١/١).
٤- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد صحيح من طريق عن األعمش عن أيب الضحى عن مرسوق، وأبو 
الضحى هو أبو الضحى هو مسلم بن صبيح، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال ابن حجر 

عنه: ثقة فاضل، ينظر: «تقريب التهذيب» (٢٤٥/٢)، ينظر: «تفسري الطربي» (٤٧/٢٣).



٢٣٥
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

٣٨- عن وهب(١) قال: «يقول اهللا : وإذا توكل عيل عبدي لو كادته السموات 
واألرض جعلت له من بني ذلك املخرج»(٢).

٣٩- عن مقاتل يف قوله تعاىل: [R Q P ] قال: «يعني به انقضاء العدة قبل أن 
 V U ] ،يعني طاعة اهللا [T] إذا راجعتموهن [ S ] ،تغتسل
عىل   [  X  ] اإلحسان،  هو  فهذا  إرضار  غري  يف  اهللا  طاعة  يعني   [  W
الطالق واملراجعة، [ Z Y ] ]، ثم قال للشهود: [ \ [ ^] 

 a  ] الطالق واملراجعة،   تعاىل من  اهللا  الذي ذكر   [  `  ] عىل وجهها، 
له،  رشيك  ال  واحد  أنه  باهللا  يصدق  يعني:   [h  g  f   e       d  c  b

وبالبعث الذي فيه جزاء األعامل، فليفعل ما أمره اهللا»(٣).

***

١- وهب بن منبه األبناوي الصنعاين: كثري األخبار عن الكتب القديمة، عامل باإلرسائيليات، يعد يف التابعني، 
وابن عمر وغريهم  بن بشري، وجابر،  والنعامن  ابن عباس، وأيب سعيد،  ولد ومات بصنعاء، وأخذ عن 
، قال ابن حجر عنه: ثقة، واختلف يف سنة وفاته ، فقيل: سنة ١١٠هـ وقيل غري ذلك، ينظر: 

«سري أعالم النبالء» (٥٤٤/٤)، و«تقريب التهذيب» (٣٣٩/٢)، و«شذرات الذهب» (١٥٠/١).
٢- أخرجه اإلمام أمحد يف كتاب «الزهد» بإسناد حسن من طريق ابن آتش عن منذر عن وهب، وابن آتش هو 
حممد بن احلسن بن أتش الصنعاين األبناوي اليامين أبوعبداهللا، قال عنه ابن حجر: صدوق فيه لني، ينظر: 
«تقريب التهذيب» (١٥٤/٢)، ومنذر هو منذر بن النعامن األفطس اليامين، قال حييى بن معني عنه: ثقة. 
الدر  برقم: (٢٩١)، و«تفسري  ينظر: «اجلرح والتعديل» (٢٤٢/٨)، و«الزهد» لإلمام أمحد، ص (٥٣) 

املنثور» (٥٤٨/١٤).
٣- «تفسري مقاتل بن سليامن» (٣٧١/٣).



٢٣٦
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

 »º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «]*
 Î Í Ì Ë         Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã  ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼

Ú Ù Ø ×    Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ  Ï ] [الطالق: ٤-٥].
٤٠- عن عامر الشعبي يف قوله تعاىل: [ ² ³  ] قال: «يف املحيض أحتيض أم ال»(١). 
̄ ° ± ] قال: «يعني القواعد  ٤١- عن مقاتل يف قوله تعاىل: [ » ¬  ® 
من النساء الاليت قعدن عن املحيض، [ ² ³ ] يعني شككتم فلم يدر كم عدهتا 
ا يعني  ̧ º  ¹] فكذلك أيضً ́ µ ¶  ] إذا طلقن، ثم قال: «[   ]

عدة اجلوار الاليت مل يبلغن احليض، وقد نكحن، ثم طلقن، فعدهتن ثالثة أشهر»(٢).
٤٢- عن جماهد يف قوله تعاىل: [ ² ³  ] قال: «إن مل تعلموا التي قعدت من املحيض، 

(٣).«[  ¶ µ ´ ] ،والتي مل حتض
] قال: «يف كربها أن يكون ذلك من    ³ ²  ] الزهري(٤) يف قوله تعاىل:  ٤٣- عن 
الكرب، فإهنا تعتد حني ترتاب ثالثة أشهر؛ فأما إذا ارتفعت حيضة املرأة وهي شابة، 

١- أخرجه عبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٥١/١٤).
٢- «تفسري مقاتل بن سليامن» (٣٧٢/٣)، و«تفسري البغوي» (١١٠/٥).

٣- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد صحيح من طريق ابن أيب نجيح عن جماهد، وابن أيب نجيح هو عبد اهللا 
ابن يسار، قال ابن حجر عنه: ثقة، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، ينظر: «تقريب التهذيب» (٤٥٦/١)، 
وأخرجه الفريايب وعبد بن محيد وابن املنذر كام يف «تفسري الدر املنثور»، ينظر: «تفسري الطربي» (٤٩/٢٣)، 
ا عن جماهد يف كتاب: [«الطالق»،  و«تفسري الدر املنثور»(٥٥١/١٤)، ورواه البخاري يف «صحيحه» تعليقً

باب: [» ¬ ® ¯ ° ± ² ³] [الطالق: ٤]، (١٨٢/٦)].
٤- حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري: رو عن سهل بن سعد، وأنس بن مالك، ولقيه بدمشق، 
والسائب بن يزيد،وحممود بن الربيع وغريهم ، وهو أول من دون احلديث، وأحد أكابر احلفاظ 
والفقهاء، من أهل املدينة، مات سنة ١٢٤ هـ، ينظر: «سري أعالم النبالء» (٣٢٦/٥)، و«شذرات 

الذهب» (١٦٢/١).
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فإنه يتأنى هبا حتى ينظر حامل هي أم غري حامل؟ فإن استبان محلها، فأجلها أن تضع 
محلها، فإن مل يستبن محلها، فحتى يستبني هبا، وأقىص ذلك سنة.(١)٥٢ - أيوب(٢).

تطلق  الولد،  من  قعدت  قد  التي  املرأة  «هي  قال:  املرتابة،  عن  سليامن(٣)  سئل   -٤٤
فتحيض حيضة، فيأيت إبان حيضتها الثانية فال حتيض؛ قال: «تعتد حني ترتاب ثالثة 
أشهر مستقبلة؛ قال: «فإن حاضت حيضتني ثم جاء إبان الثالثة فلم حتض اعتدت 

حني ترتاب ثالثة أشهر مستقبلة، ومل تعتد بام مىض»(٤).
٤٥- عن احلسن قال: «ترتبص سنة(٥)؛ فإن مل حتض تعتد بثالثة أشهر»(٦).

١- إسناده صحيح؛ أخرجه عبدالرزاق والطربي يف «تفسريهيام»، وأخرجه عبد الرزاق يف «مصنفه»، والدارمي 
يف «سننه»، مجيعهم من طريق معمر عن الزهري، ينظر: «تفسري عبد الرزاق» (٣١٨/٣) برقم: (٣٢٣٨)، 
و«تفسري الطربي» (٥٠/٢٣)، و«مصنف عبد الرزاق» (٣٣٩/٦) برقم: (١١٠٩٧)، و«سنن الدارمي»، 
برقم:   ،(١٨١/١) استحاضتها)،  أيام  يف  حيضها  أيام  املرأة  عىل  اختلطت  (إذا  باب:  [الطهارة،  كتاب: 

.[(٩٢٣)
٢- أيوب بن أيب متيمة كيسان السختياين: إمام، حافظ، سيد العلامء، وعداده يف صغار التابعني، رأ أنس بن 
مالك ، وهو ثقة ثبت حجة، قال شعبة: حدثني أيوب وكان سيد الفقهاء، وقال محاد بن زيد: كان 
ا للسنة، وقال ابن عيينة: ما لقيت مثل أيوب، ولد سنة ٦٦هـ،  أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده إتباعً
وقيل: سنة ٦٨ هـ، وقال ابن املديني: مات  سنة ١٣١هـ وهو ابن ثالث وستني، ينظر: «سري أعالم 

النبالء» (١٣/١١)، و«تقريب التهذيب» (٨٩/١).
أمامة، وطاووس، وعمرو بن  الدمشقي األشدق: يروي عن جابر بن عبد اهللا، وأيب  ٣- سليامن بن موسى 
بن  سليامن  الشام  أهل  شباب  سيد  رباح:  أيب  بن  عطاء  قال  وغريهم،  شهاب  وابن  ومكحول،  شعيب، 
موسى، وقال دحيم: هو ثقة، وقال ابن عدي: هو فقيه راو، حدث عنه الثقات، وهو أحد العلامء، وقال 
 سنة ١١٥هـ، وقيل:  ابن حجر: صدوق فقيه يف حديثه بعض لني وخلط قبل موته بقليل، مات 

١١٩، ينظر: «سري أعالم النبالء» (٣٥/١٠)، ينظر: «تقريب التهذيب» (٣٣١/١) .
٤- أخرجه الطربي بإسناد حسن من طريق أبو معيد عن سليامن بن موسى، وأبو معيد هو حفص بن غيالن، 

قال ابن حجر عنه: صدوق فقيه، ينظر: «تقريب التهذيب» (١٨٩/١)، و«تفسري الطربي» (٥١/٢٣).
٥- يعني الشابة التي كانت حتيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن اآليسات، ينظر: «تفسري البغوي» (١١١/٥).
٦- «تفسري البغوي» (١١١/٥)، وأخرجه الدارمي يف «سننه» بإسناد حسن من طريق يونس بن عبيد البرصي، 
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٤٦- عن قتادة يف قوله تعاىل: [ » ¬  ® ¯ ° ± ] قال: «وهن اللوايت 
حيضن  مل  التي  األبكار  هن   [º   ¹  ¸   ] حيضن،  فال  املحيض  من  قعدن 

.(١)[  ¶ µ ´ ]

٤٧- عن السدي يف قوله تعاىل: [ » ¬  ® ¯ ° ± ] يقول: «التي قد 
ارتفع حيضها، فعدهتا ثالثة أشهر»، [  ¸ º  ¹] قال: «اجلواري».(٢)

٤٨- عن الضحاك يف قوله تعاىل: [ » ¬  ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
ثالثة  فعدهتا  املحيض  من  يئست  قد  التي  الكبرية  «العجوز  قال:   [  ¶  µ
فعدهتا  املحيض  تبلغ  مل  التي  الصغرية  «اجلارية  قال:   [  º   ¹  ¸] أشهر»، 

ثالثة أشهر»(٣).
«القواعد من  ] اآلية قال:   ¯ ®  ¬ «  ] تعاىل:  ٤٩- عن الضحاك يف قوله 

النساء، [¸ º  ¹ ] مل يبلغن املحيض، وقد مسسن؛ عدهتن ثالثة أشهر»(٤).
احليض،  هلا  يستقيم  والتي ال  املستحاضة،  املرأة  الريبة  من  «إن  قال:  ٥٠- عن عكرمة 

ا، ويف األشهر مرة؛ فعدهتا ثالثة أشهر»(٥). حتيض يف الشهر مرارً
قال ابن حجر عنه: ثقة ثبت فاضل ورع، ينظر: «تقريب التهذيب» (٣٨٥/٢)، و«سنن الدارمي»، كتاب: 

[الطهارة، باب: (إذا اختلطت عىل املرأة أيام حيضها يف أيام استحاضتها)، (١٨٠/١)، برقم: (٩١٣)].
١- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق سعيد بن أيب عروبة، وأخرجه عبد بن محيد كام يف «تفسري الدر 

املنثور»، ينظر «ختريج األثر» رقم: (١٠)، و«تفسريالطربي» (٥٣/٢٣)، و«تفسري الدر املنثور» (٥٥٠/١٤).
عن  نرص  بن  أسباط  عن  املفضل  بن  أمحد  طريق  من  حسن  بإسناد  الطربي»  «تفسري  يف  الطربي  أخرجه   -٢

السدي، ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٥٣/٢٣).
٣- أخرجه عبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٥١/١٤).

٤- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق عبيد عن الضحاك وعبيد هو بن سلامن الباهيل، قال 
احلافظ عنه: البأس به، ينظر: «تقريب التهذيب» (٥٤٣/١)، و«تفسري الطربي» (٥٤/٢٣).

٥- أخرجه الطربي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عكرمة، وأخرجه الدارمي بإسناد 



٢٣٩
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

 Ç Æ Å  Ä Ã ] ،  [ o  n m l  k j ] :٥١- عن الضحاك يف قوله تعاىل
إذا طلق واحدة ثم سكت عنها، فإن  باملخرج واليرس  ] قال: «يعني    Ê  É  È
شاء راجعها بشهادة رجلني عدلني، فذلك اليرس الذي قال اهللا، وإن مضت عدهتا 
ومل يراجعها، كان خاطبًا من اخلطاب، وهذا الذي أمر اهللا به، وهكذا طالق السنة 
عزوجل،  الرب  وعىص  السنة،  أخطأ  فقد  تطليقة  حيضة  كل  عند  طلق  من  فأما 

وأخذ بالعرس»(١).
***

 /  .       -  ,  +*    )  (    '  &  %  $  #  "  !  ]*
  @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6   54  3  2  1  0

D C B A  ] [الطالق: ٦].
٥٢- عن السدي يف قوله تعاىل: [ % & ]  قال: «من ملككم، من مقدرتكم»، ويف 
'   ) (   *] قال: «لتضيقوا عليهن مساكنهن حتى   ] قوله تعاىل: 

خيرجن»(٢).
٥٣- عن جماهد يف قوله تعاىل: [ '   ) (   *] قال: «يف املسكن»(٣).

، ينظر: «تفسري الطربي» (٥٢/٢٣، و«سنن الدارمي»، كتاب  ةَ مَ رِ كْ نْ عِ ةَ عَ تَادَ نْ قَ بَةُ عَ عْ صحيح من طريق شُ
[الطهارة، باب: (إذا اختلطت عىل املرأة أيام حيضها يف أيام استحاضتها)، (١٨٠/١)، برقم: (٩١٧)].

األثر» رقم:  ينظر «ختريج  الضحاك،  بإسناد ضعيف من طريق جويرب عن  الطربي يف «تفسريه»  ١- أخرجه 
(١٦)، و«تفسري الطربي» (٤٤/٢٣)، و«زاد املسري» (٤١/٦).

ينظر:  السدي،  عن  نرص  بن  أسباط  عن  املفضل  بن  أمحد  وهو  طريق  من  حسن  بإسناد  الطربي  أخرجه   -٢
«ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٦١/٢٣).

٣- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد صحيح من طريق ابن أيب نجيح عن جماهد، وأخرجه عبد بن محيد 
كام يف «تفسري الدر املنثور»، ينظر: «تفسري جماهد» ص (٤٤٩)، و«تفسري الطربي» (٦١/٢٣)، و«تفسري 

املاوردي» (٣٤/٦)، و«تفسري الدر املنثور» (٥٦٠/١٤).
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   )  (    '  &  %  $  #  "  !  ] تعاىل:  قوله  يف  قتادة  عن   -٥٤
*] قال: «فإن مل جتد إال ناحية بيتك فأسكنها فيه»(١).

«ليس  قال:   [*    )  (    '  ] تعاىل:  قوله  يف  الثوري(٢)  سفيان  عن   -٥٥
ينبغي له أن يضارها ويضيق عليها مكاهنا»(٣).

٥٦- عن مقاتل بن حيان(٤): «يعني يضاجرها لتفتدي منه بامهلا أو خترج من مسكنه»(٥).

***

١- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، وأخرجه عبدالرزاق 
بإسناد صحيح من طريق معمر عن قتادة، وأخرجه عبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور»، ينظر: «تفسري 
و«مصنف   ،(٥٥٩/١٤) املنثور»  الدر  و«تفسري   ،(٤٠٨/٤) كثري»  ابن  و«تفسري   ،(٦٠/٢٣) الطربي» 

عبدالرزاق» (٣٢٤/٦) برقم: (١١٠٢٦ ).
٢- سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري شيخ اإلسالم، إمام احلفاظ، أبو عبد اهللا الثوري الكويف املجتهد، ولد: 
سنة سبع وتسعني اتفاقا، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده، وعداده يف صغار التابعني، ورو له 
اجلامعة الستة يف دواوينهم، ومات  سنة ١٦١هـ، ينظر: «سري أعالم النبالء»(٢٦٣/١٣)، و«هتذيب 

التهذيب» (٩٩/٤).
٣- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق مهران عن سفيان، ومهران هو ابن أيب عمر الرازي، 
قال ابن حجر عنه: صدوق له أوهام يسء احلفظ، ينظر: «تقريب التهذيب» (٢٧٩/٢)، و«تفسري الطربي» 

.(٦١/٢٣)
وجماهد،  الشعبي،  عن  وحدث  املحدث،  العامل  اإلمام  البلخي:  النبطي  بسطام  أبو  حيان  بن  مقاتل   -٤
والضحاك، وعكرمة، وابن بريدة، وشهر بن حوشب، وسامل بن عبد اهللا، ومسلم بن هيصم، وعمر بن 
سنة ١٥٠هـ، ينظر: «سري أعالم   ، وأخرج له مسلم واألربعة، مات  عبد العزيز وغريهم 

النبالء» (٣٤٠/٦)، و«تقريب التهذيب» (٢٧٢/٢).
٥- «تفسري ابن كثري» (٤٠٩/٤). 
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ى(١) يف قوله تعاىل: [ '   ) (   *] قال: «يطلقها فإذا  حَ ٥٧- عن أيب الضُّ
بقي يومان راجعه»(٢).

٥٨- عن سفيان الثوري يف قوله تعاىل: [2 3 4]: «هذا ملن يملك الرجعة، 
وملن ال يملك الرجعة»(٣).

تراضوا  «ما  قال:   [  :  9  8  7  6  ] تعاىل:  قوله  يف  السدي  عن   -٥٩
عليه عىل املوسع قدره وعىل املقرت قدره»(٤).

٦٠- عن قتادة يف قوله تعاىل: [ 6 7 8 ] اآلية قال: «هي أحق بولدها أن تأخذه 
بام كنت مسرتضعا به غريها»(٥).

٦١- عن مقاتل قال: «برتايض األب واألم عىل أجر مسمى»(٦).
املعروف  «اصنعوا  قال:   [>  =  <  ] تعاىل:  قوله  يف  السدي  عن   -٦٢

فيام بينكم»(٧).
ابن عباس، وابن عمر، والنعامن بن بشري وغريهم  الكويف: سمع  القريش  ى مسلم بن صبيح  حَ الضُّ ١- أيب 
النبالء»  أعالم  «سري  ينظر:  ١٠٠هـ،  سنة  نحو   مات  والتفسري،  الفقه  أئمة  من  كان   ،

(٧١/٥)، و«تقريب التهذيب» (٥٣٠/٢).
٢- «تفسري ابن كثري» (٤٠٩/٤).

٣- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق مهران عن سفيان، ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٥٥)، 
و«تفسري الطربي» (٦١/٢٣).

٤- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق أمحد بن املفضل عن أسباط بن نرص عن السدي، 
ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٦٦/٢٣).

٥- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، وعبد بن محيد وابن 
 ،(٦٦/٢٣) الطربي»  و«تفسري   ،(١٠) رقم  األثر»  «ختريج  ينظر:  املنثور»،  الدر  «تفسري  يف  كام  املنذر 

و«تفسري الدر املنثور» (٥٦٠/١٤).
٦- «تفسري البغوي» (١١٤/٥).

٧- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق أمحد بن املفضل عن أسباط بن نرص عن السدي، 
ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٦٧/٢٣).
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عىل  بعضكم  «حث  قال:   [  >  =  <  ] تعاىل:  قوله  يف  سفيان  عن   -٦٣
بعض»(١).

ةُ  الِدَ وَ الْ ولَ  قُ تَ أَنْ  لِكَ  ذَ وَ ا،  هَ دِ لَ بِوَ ةٌ  الِدَ وَ ارَّ  تُضَ أَنْ  اهللاَُّ  َى  «هنَ قال:  الزهري  عن   -٦٤
أَنْ  َا  هلَ لَيْسَ  فَ ا  هَ ِ ريْ نْ غَ مِ بِهِ  فَقُ  أَرْ وَ يْهِ  لَ قُ عَ فَ أَشْ وَ اءً  ذَ هُ غِ لَ ثَلُ  أَمْ يَ  هْ تَهُ وَ عَ ضِ رْ مُ تُ  لَسْ
هِ  دِ لَ بِوَ ارَّ  أَنْ يُضَ هُ  لَ ودِ  لُ وْ لِلْمَ يْسَ  لَ يْهِ وَ لَ لَ اهللاَُّ عَ عَ ا جَ هِ مَ سِ نَفْ نْ  ا مِ طِيَهَ عْ يُ أَنْ  دَ  عْ بَ أْبَى  تَ
نْ  ا عَ عَ ضِ ْ رتَ يَسْ أَنْ  امَ  يْهِ لَ نَاحَ عَ ا فَالَ جُ هَ ِ ريْ إِىلَ غَ َا  ا هلَ ارً َ هُ رضِ عَ ضِ تُرْ أَنْ  ا  هَ نَعَ يَمْ فَ هُ  تَ الِدَ وَ
 [Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ] ةِ  الِدَ وَ الْ وَ الِدِ  وَ الْ نَفْسِ  طِيبِ 

.(٢)« رٍ اوُ تَشَ امَ وَ نْهُ اضٍ مِ نْ تَرَ لِكَ عَ ونَ ذَ دَ أَنْ يَكُ عْ [البقرة: ٢٣٣] بَ

٦٥- عن السدي يف قوله تعاىل: [ @  D C B A ] قال: «إن أبت األم أن 
ترضع ولدها -إذا طلقها أبوه- التمس له مرضعة أخر، األم أحق إذا رضيت من 

ىضَ به غريها، فال ينبغي له أن ينزع منها»(٣). أجر الرضاع بام تَرْ
٦٦- عن سفيان يف قوله تعاىل: [ 9 : ] قال: «إن أرضعت لك بأجر فهي 
أحق من غريها، وإن هي أبت أن ترضعه ومل تواتك فيام بينك وبينها عارستك يف 

.(٤)«األجر، فاسرتضع له أخر
١- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق مهران عن سفيان، ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٥٥)، 

و«تفسري الطربي» (٢٣ /٦٧).
٢- رواه البخاري يف «صحيحه»، كتاب: [«النفقات»، باب: (١٩٢/٦)]، وينظر: «تفسري الطربي» (٢١٧/٤)، 

.(٢٣٢)
٣- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق أمحد بن املفضل عن أسباط بن نرص عن السدي، 

ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٦٧/٢٣).
٤- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق مهران عن سفيان، ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٥٥)، 

و«تفسري الطربي» (٢٣ /٦٦، ٦٨).



٢٤٣
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

٦٧- عن إبراهيم النخعي قال يف الصبي: «إذا قام عىل ثمن فأمه أحق أن ترضعه، فإن مل 
يوجد له من يرضعه أجربت األم عىل الرضاع»(١).

٦٨- عن الضحاك أنه قال يف الرضاع: «إذا قام عىل يشء فأم الصبي أحق به، فإن شاءت 
أرضعته، وإن شاءت تركته إال أن ال يقبل من غريها، فإذا كان كذلك أجربت عىل 

رضاعه»(٢).
٦٩- عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل: [ @  D C B A ] قال: «إذا قام 

الرضاع عىل يشء خريت األم»(٣).
قام  «إذا  قال:   [  D C B A  @  ] تعاىل:  قوله  بن جبري يف  ٧٠- عن سعيد 

الرضاع مسرتضعا به غريها»(٤).

١- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد صحيح من طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي، وأخرجه 
ا عبدالرزاق يف «مصنفه» من طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم، ومنصور هو ابن املعتمر بن  أيضً
عبداهللا السلمي قال ابن حجر عنه: ثقة ثبت، وكان ال يدلس، ينظر: «تقريب التهذيب» (٢٧٦/٢)، وعبد بن 
محيد كام يف «تفسري الدر املنثور»، ينظر: «تفسري الطربي» (٢٣ /٦٦)، و«مصنف عبدالرزاق» (٦١/٧)، برقم: 

(١٢١٨٩)، و«تفسري الدر املنثور» (٥٦٠/١٤).
٢- أخرجه الطربي يف «تفسريه» وابن أيب شيبة يف مصنفه بإسناد ضعيف؛ كليهام من طريق جويرب عن الضحاك، 
وأخرجه عبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور»، ينظر «ختريج األثر» رقم: (١٦)، و«تفسري الطربي» (٦٥/٢٣)، 

و«تفسري الدر املنثور» (٥٦٠/١٤)، و«مصنف ابن أيب شيبة» (٢٥٥/٥)، برقم: (١٩٥٤٥).
٣- أخرجه عبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور»، وأخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» بإسناد حسن من طريق رشيك 
عن عطاء عن سعيد بن جبري، بلفظ:إذا قام الرضاع عىل يشء فاألم أحق به، ورشيك هو ابن عبداهللا النخعي 
الكويف، قال ابن حجر عنه: صدوق، ينظر: «تقريب التهذيب» (٣٥١/١)، وعطاء هو ابن السائب الثقفي 
الكويف، قال ابن حجر عنه: صدوق، ينظر: «تقريب التهذيب» (٢٢/٢)، و«تفسري الدر املنثور» (٥٦٠/١٤)، 

و«مصنف ابن أيب شيبة» (٢٥٥/٥) برقم: (١٩٥٤٦).
٤- أخرجه عبد بن محيد يف «تفسريه» كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٦٠/١٤).
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      Y   X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I    H  G  F]*
Z  ]\  [  ^  _  `  a   ] [الطالق: ٧].

إِذا  املطلقة  [ J I  H G F ] قال: «يعني: عىل  تعاىل:  ٧١- عن جماهد يف قوله 
أَرضعت له»(١).

٧٢- عن السدي يف قوله تعاىل: [ J I  H G F] قال: «من سعة موجدته»، 
[O  N  M  L ] قال: «من قرتَّ عليه رزقه»(٢).

٧٣- عن سفيان يف قوله تعاىل: [ J I  H G F  ] يقول: «من طاقته»(٣).
 R Q P ] ،« ٧٤- عن ابن جريج يف قوله تعاىل: [O  N  M  L] قال: «قرتَّ

S] قال: «أعطاه»، [ Z   Y  X W V U ]] قال: «أعطاها»(٤).

***

١- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد صحيح من طريق ابن أيب نجيح عن جماهد، وأخرجه عبد بن محيد كام 
يف «تفسري الدر املنثور»، ينظر: «تفسري الطربي» (٦٩/٢٣)، و«تفسري الدر املنثور» (٥٦٠/١٤).

٢- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق أمحد بن املفضل عن أسباط بن نرص عن السدي، 
ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٦٩/٢٣).

٣- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق مهران عن سفيان، ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٥٥)، 
و«تفسري الطربي» (٦٩/٢٣).

٤- أخرجه ابن املنذر كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٦١/١٤).
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٧٥- عن معمر(١) قال: «سألت الزهري عن الرجل ال جيد ما ينفق عىل امرأته يفرق بينهام 
 _ ^ ] \[ Z   Y  X W V U] قال: «يستأين له وال يفرق بينهام، وتال
` a  ]» قال معمر: «وبلغني أن عمر بن عبد العزيز(٢) قال مثل قول الزهري»(٣).

Z   Y  X W V U ]] قال: «إال ما افرتض   ] ٧٦- عن هشيم(٤) يف قوله تعاىل: 
عليها»(٥).

ما  «إال  يقول:   [[ Z   Y  X W V U  ] تعاىل:  قوله  يف  الثوري  سفيان  عن   -٧٧
أطاقت»(٦).

١- هو معمر بن راشد األزدي: سبق ترمجته يف األثر رقم: (١).
٢- عمر بن عبد العزيز بن مروان القريش األموي: خليفة زاهد وإمام حافظ عالمة جمتهد زاهد عابد حدث 
عن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، والسائب بن يزيد، وسهل ابن سعد، واستوهب منه قدحا رشب منه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وسعيد بن املسيب، وعروة وغريهم، وأرسل عن عقبة بن عامر، وخولة بنت حكيم، وغريمها، 
وأيوب  سعيد،  بن  وعنبسة  والزهري،  املنكدر،  وابن  حيوة،  بن  ورجاء  حزم،  بن  بكر  أبو  عنه  حدث 
السختياين، وغريهم، وأم بأنس بن مالك فقال: «ما رأيت أحدا أشبه صالة برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من هذا الفتى، 
من تابعي أهل املدينة، وكان من اخللفاء الراشدين مات  سنة ١٠١هـ، ينظر: «سري أعالم النبالء» 

(١١٤/٥)، و«شذرات الذهب» (١١٩/١). 
٣- أخرجه عبدالرزاق يف «مصنفه» بإسناد صحيح من طريق معمر عن الزهري، ينظر: «مصنف عبدالرزاق» 

(٩٥/٧)، برقم: (١٢٣٥٥)، و«تفسري الدر املنثور» (٥٦٢/١٤).
٤- هشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية، من كبار التابعني رو عن حصني، وعمرو بن 
دينار، ومنصور بن زاذان وغريهم، ورو عنه أمحد بن حنبل، وحييى بن معني، وسعيد بن منصور، قال 
محاد ابن زيد: ما رأيت يف املحدثني أنبل من هشيم، وقال ابن حجر: ثقة ثبت، كثري التدلس واإلرسال 
 سنة ١٨٣هـ، «سري أعالم النبالء» (٢٩٦/١٥)،  اخلفي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، مات 

ولسان امليزان (٤٤٠/٩)، و«تقريب التهذيب» (٣٢٠/٢)، و«شذرات الذهب» (٣٠٣/١).
٥- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد صحيح من طريق سفيان الثوري عن هشيم، ينظر: «تفسري الطربي» 

.(٧٠/٢٣)
٦- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق مهران عن سفيان، ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٥٥)، 

و«تفسري الطربي» (٧٠/٢٣).
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٧٨- عن السدي يف قوله تعاىل: [ Z   Y  X W V U ] ] قال: «يقول: ال يكلف 
الفقري مثل ما يكلف الغني»(١).

٧٩- عن سفيان الثوري يف قوله تعاىل: [ [ ^ _ ` a  ] قال: «بعد الشدة 
الرخاء»(٢).

***
 q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  ]*
 ¤   £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s  r
 ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®   ¬      «  ª  ©  ¨   §¦  ¥
  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾  ½  ¼  »  º

Ó  Ò Ñ Ð Ï ÎÍ  Ì    Ë    Ê ][الطالق: ٨-١١].
٨٠- عن السدي يف قوله تعاىل: [ j i h g f  e d c] قال: «غريت 

وعصت»(٣).
ا»(٤). هَ رِ اءَ أَمْ زَ ٨١- عن جماهد يف قوله تعاىل: [  t s ] قال: «جَ

١- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق أمحد بن املفضل عن أسباط بن نرص عن السدي، 
ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٧٠/٢٣).

٢- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق مهران عن سفيان، ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٥٥)، 
و«تفسري الطربي» (٧١/٢٣).

٣- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق أمحد بن املفضل عن أسباط بن نرص عن السدي، 
ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٧١/٢٣).

ا، كتاب: [«التفسري»، سورة الطالق، ( ٦٧/٦)]، وقال ابن  ٤- رواه البخاري يف «صحيحه» عن جماهد تعليقً
 [s r ] د َاهِ ن جمُ ن ابْن أيب نجيح عَ اء عَ قَ رْ ن وَ بابَة عَ نَا شَ حجر يف «تغليق التعليق»: قال عبد بن محيد ثَ

ا، «تغليق التعليق» (٣٤٤/٤). اء أمرهَ زَ : جَ الَ [الطالق: ٩]، قَ
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٨٢- عن قتادة قوله تعاىل: [ t s r ] قال: «عاقبة أمرها»(١).
٨٣- عن مقاتل قال: «حاسبها بعملها يف الدنيا فجازاها بالعذاب»(٢).

٨٤- عن السدي يف قوله تعاىل: [ t s r ] قال: «عقوبة أمرها»(٣).
فذاقت  عظيامً  ا  نكرً ا  عذابً وعذبناها  ا  شديدً جزاءً  فجازيناها  «يعني  السدي:  عن   -٨٥

وبال أمرها يعني العقوبة»(٤).
باألمم  نزل  ما  فينزل هبم  ملسو هيلع هللا ىلص  ا  يكذبوا حممدً لئال  مقاتل: «خيوف كفار مكة؛  ٨٦- عن 

اخلالية حني كذبوا رسلهم بالعذاب يف الدنيا واآلخرة، ثم قال للذين آمنوا:  [ ¡ 
¢ £  ¤ ] ثم نعتهم فقال: [ ¥ ¦§  ¨ © ª »     ¬] يعني قرنًا»(٥).

***
     ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×   Ö  Õ  ]*

í ì   ë ê é è ç æ å] [الطالق: ١٢].
] قال: «بلغني   Ü Û Ú Ù Ø  ×  ] ٨٧- عن ابن جريج يف قوله تعاىل: 
سنة،  مخسامئة  مسرية  أرضني  بني  وأن  سنة،  مخسامئة  مسرية  أرض  كل  عرض  أن 
 ،الثر فوق  السابعة  واألرض  والثالثة،  الثانية  األرض  بني  الريح  أن  وأخربت 
واسمها ختوم، وأن أرواح الكفار فيها، وهلا فيها اليوم حنني، فإذا كان يوم القيامة 

١- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق سعيد بن أيب عروبة، وأخرجه عبد بن محيد كام يف 
الدر  و«تفسري   ،(٧٣/٢٣) الطربي»  و«تفسري   ،(١٠) رقم:  األثر»  «ختريج  ينظر  املنثور»،  الدر  «تفسري 

املنثور» (٥٦١/١٤).
٢- «تفسري البغوي» (١١٤/٥).

٣- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق أمحد بن املفضل عن أسباط بن نرص عن السدي، 
ينظر: «ختريج األثر» رقم: (٨)، و«تفسري الطربي» (٧٣/٢٣).

٤- «تفسري ابن أيب زمنني» (٢٥٦/٢).
٥- «تفسري مقاتل بن سليامن» (٣٧٤/٣).
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ألقتهم إىل برهوت؛ فاجتمع أنفس املسلمني باجلابية، والثر فوق الصخرة التي 
له  والثور  الثور،  عىل  والصخرة  مكللة،  خرضاء  والصخرة  صخرة،  يف  اهللا:  قال 
قرنان وله ثالث قوائم، يبتلع ماء األرض كلها يوم القيامة، والثور عىل احلوت، 
حتت  منعقدان  وطرفاه  السفىل،  األرض  حتت  مستدير  رأسه،  عند  احلوت  وذنب 
عىل  «بل  ويقال:  الثور،  قرين  من  عمد  عىل  السفىل  «األرض  ويقال:  العرش، 
ظهره، واسمه هبموت، يأثرون أهنام نزل أهل اجلنة فيشبعون من زائد كبد احلوت 
ورأس الثور، وأخربت بأن عبد اهللا بن سالم سأل النَّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص: عىل ما احلوت، قال: 
«عىل ماء أسود، وما أخذ منه احلوت إال كام أخذ حوت من حيتانكم من بحر من 
هذه البحار»، وحدثت: أن إبليس تغلغل إىل احلوت فعظم له نفسه؛ وقال: «ليس 
تكون  فمنه  فتحرك؛  نفسه  يف  احلوت  فوجد  أقو؛  وال  عزا  منك  بأعظم  خلق 
ا فأسكنه يف أذنه فإذا ذهب يتحرك حترك  الزلزلة إذا حترك، فبعث اهللا حوتًا صغريً

الذي يف أذنه؛ فسكن»(١).
٨٨- عن كعب(٢)، قال: «األرضون السبع عىل صخرة، والصخرة يف كف ملك، وامللك 
عىل جناح احلوت، واحلوت يف املاء، واملاء عىل الريح، والريح عىل اهلواء؛ ريح عقيم 

ال تلقح، وإن قروهنا معلقة بالعرش»(٣).
١- أخرجه ابن املنذر كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٦٤/١٤).

٢- كعب بن ماتع احلمريي: ثقة خمرضم، كان من أهل اليمن، أسلم بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقدم املدينة من اليمن 
 بحمص يف   وحدث عنهم، سكن الشام، ومات  ، فجالس الصحابة  يف أيام عمر 
خالفة عثامن  سنة ٣٥هـ، ينظر: «سري أعالم النبالء» (٤٨٩/٣)، و«شذرات الذهب» (٤٠/١).

٣- أخرجه أبو الشيخ يف العظمة، وأبو نعيم يف «حلية األولياء»، وهوأثر ضعيف ألمرين :
األول- ضعف إسناده؛ إذ أنه من طريق عبداهللا بن صالح عن حييى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن كعب،   
والتعديل»، وقد ضعفه  ترمجه طويلة يف كتب «اجلرح  له  بن سعد،  الليث  بن صالح هو كاتب  وعبداهللا 
مجاعة من احلفاظ، وقو أمره آخرون وأنكروا عليه أحاديث؛ فممن ضعفه اإلمام أمحد، وأمحد بن صالح 
املرصي، والنسائي، وابن حبان، ورضب عيل ابن املديني عىل حديثه، وحسن أبوزرعة حديثه، ووثقه ابن 
معني، وقال الذهبي يف «املغني»: صالح احلديث له مناكري، وقال يف «الكاشف»: فيه لني، وقال ابن حجر 
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أرجائها  عىل  اخللق،  منتهى  األرض  حتت  التي  «الصخرة  قال:  مالك(١)  أيب  عن   -٨٩
أربعة أمالك ورؤوسهم حتت العرش»(٢).

يف «تقريب التهذيب»: صدوق كثري الغلط، ثبت يف كتابه، وكانت فيه غفلة، وقال يف «فتح الباري»: ما جيئ 
من روايته عن أهل احلذق كيحيى بن معني، والبخار، وأبى زرعة، وأبى حاتم فهو من صحيح حديثه، 
وما جيئ من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه، وقال األلباين عنه: فيه كالم كثري، والذي يتلخص منه وانتهى 
ا، ينظر: «اجلرح والتعديل» (٨٦/٥)، و«هتذيب الكامل» (٩٨/١٥)،  فً عْ إليه احلفاظ املتأخرون أن فيه ضَ
و«الكاشف» (٥٦٢/١)، و«املغني» (٣٤٢/١)، و«هتذيب التهذيب» (٢٢٥/٥)، و«تقريب التهذيب» 

(٤٢٣/١)، «فتح الباري» (٤١٤/١)، و«السلسلة الضعيفة» (٢٣/١٢). 
من  ذكر  مما  هو  وإنام  ملسو هيلع هللا ىلص،  للنبي  مرفوع  يشء  فيه  وليس  بالرأي،  يعرف  ال  األثر  يف  ذكر  ما  أن  الثاين-   
برقم:   ،(١٣٨٤/٤) الشيخ  أليب  و«العظمة»   ،(٥٦٧/١٤) املنثور»  الدر  «تفسري  ينظر:  اإلرسائليات، 

(٩٠١٨١)، و«حلية األولياء» أليب نعيم (٧/٦).
١- أبو مالك: هو غزوان الغفاري خمتلف يف اسمه، مشهور بكنيته، سئل اإلمام أمحد عن اسم أيب مالك؟ قال: 
 ال أدري، سألت حييى بن معني عن اسم أيب مالك هذا، قال: «اسمه غزوان الغفاري، تابعي كويف، رو»
عن الرباء وابن عباس، وعنه سلمة بن كهيل والسدي، وثقه ابن معني، وابن حجر، ينظر: «العلل ومعرفة 
 ،(١٠٥/٢) التهذيب»  و«تقريب   ،(٧٥٢/٢) مسلم  لإلمام  واألسامء»  و«الكنى   ،(٣٨٨/١) الرجال» 

«وخالصة هتذيب الكامل» ص: (٣٠٦).
٢- األثر ضعيف ألمرين :

األول- ضعف إسناده، إذ أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف السنة عن أبيه، عن رجل، عن إرسائيل عن السدي   
من  بأسانيده  العظمة  الشيخ يف  أبو  فيه، وأخرجه  أمحد  بشيخ  للجهالة  وإسناده ضعيف؛  مالك،  أيب  عن 
وفيه:  مالك،  أيب  عن  السدي  عن  زائدة  أيب  ابن  طريق  ومن  مالك،  أيب  عن  السدي  عن  إرسائيل  طريق 
«رؤوسهم حتت العرش» بدل «حتت الكريس»، وزاد يف آخره «واهللا  عىل الكريس»، وأخرجه البيهقي 
يف «األسامء والصفات» من طريق عبيد اهللا بن موسى عن إرسائيل عن السدي عن أيب مالك، وأخرجه ابن 
أيب حاتم يف «تفسريه» من طريق عبيد اهللا بن موسى عن ارسائيل عن السدي عن أيب مالك خمترصا بلفظ: 
«الكريس حتت األرض»، فاألثر ضعيف فمدار مجيع الروايات عىل السدي وهو إسامعيل ابن عبد الرمحن 

قال ابن حجر عنه صدوق هيم، ينظر: «تقريب التهذيب» (٧١/١).
من  ذكر  مما  هو  وإنام  ملسو هيلع هللا ىلص،  للنبي  مرفوع  يشء  فيه  وليس  بالرأي،  يعرف  ال  األثر  يف  ذكر  ما  أن  الثاين-   
اإلرسائليات، ينظر: «تفسري ابن أيب حاتم» (٤٩١/٢)، و«تفسري الدر املنثور» (٥٦٧/١٤)، و«العظمة» 
و«األسامء   ،(٣٠٣/١) أمحد  اإلمام  ابن  اهللا  لعبد  نة»  و«السُ  ،(١٩٦) برقم:   ،(٥٥١/٢) الشيخ  أليب 

والصفات» للبيهقي (١٤٧/٢).



٢٥٠
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

] قال: «يف كل سامء   Ü Û Ú Ù Ø  ×  ] ٩٠- عن قتادة يف قوله تعاىل: 
ويف كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه»(١).

بعضهم  فقال  واألرض،  السامء  بني  املالئكة  من  أربعة  «التقى  قال:  قتادة  عن   -٩١
لبعض: من أين جئت؟ قال أحدهم: أرسلني ريب من السامء السابعة، وتركته ثم، 
وقال اآلخر: أرسلني ريب من األرض السابعة وتركته ثم، وقال اآلخر: أرسلني ريب 

من املرشق وتركته ثم، وقال اآلخر: أرسلني ريب من املغرب وتركته ثم»(٢).
٩٢- عن الربيع بن أنس(٣) قال: «السامء أوهلا موج مكفوف؛ والثانية صخرة؛ والثالثة 

حديد؛ والرابعة نحاس؛ واخلامسة فضة؛ والسادسة ذهب، والسابعة ياقوتة»(٤).
١- أخرجه عبدالرزاق والطربي يف «تفسريهيام» بإسناد صحيح؛ كليهام من طريق معمر عن قتادة، وأخرجه 
الطربي يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، وأخرجه عبد بن محيد وابن 
املنذر كام يف «تفسري الدر املنثور»، ينظر: «ختريج األثر» رقم: (١٠)، و«تفسري عبدالرزاق» (٣١٨/٣)، 
املسري» (٤٤/٦)، و«تفسري  زاد  «تفسري  البغوي» (١١٥/٥)،  الطربي» (٨٠/٢٣)، و«تفسري  و«تفسري 

الدر املنثور» (٥٦٣/١٤).
٢- أخرجه عبدالرزاق والطربي يف «تفسريهيام» كليهام من طريق معمر عن قتادة، وهو ضعيف ألمرين :

األول- إسناده مقطوع.  
ينظر: «تفسري عبدالرزاق» (٣٢٠/٣)،  ابن كثري: وهذا حديث غريب جدا،  الثاين- متنه غريب، وقال   

و«تفسري الطربي» (٨١/٢٣)، و«تفسري ابن كثري» (٣٢٥/٤).
أوهام،  له  صدوق   ، مالك  بن  أنس  سمع  املروزي:  اخلرساين  البكري  زياد  بن  أنس  بن  الربيع   -٣
وحديثه يف السنن األربعة، مات سنة ١٣٩هـ، ينظر: «سري أعالم النبالء» (١٦٩/٦)، و«تقريب 

التهذيب» (٢٤٣/١).
ا من  ٤- أخرجه الطربي يف «تفسريه»، والطرباين يف «األوسط»، وأبو الشيخ يف «العظمة» بإسناد صحيح مجيعً
طريق حكام بن سلم الرازي عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، قال الطرباين: ال يرو هذا احلديث 
عن الربيع بن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به حكام بن سلم، «األوسط» للطرباين (١٦/٦)، وحكام بن سلم 
الرازي، قال ابن حجر: ثقة له غرائب، ينظر: «تقريب التهذيب» (١٨٩/١)، وأبو جعفر الرازي هو عيسى 
بن عبداهللا بن ماهان، قال ابن حجر: صدوق يسء احلفظ، ينظر: «تقريب التهذيب» (٤٠٦/٢)، وأخرجه 
إسحاق بن راهويه يف مسنده، وابن املنذر، وابن أيب حاتم كام يف «تفسري الدر املنثور»، وقال البوصريي: 
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والثالثة  بيضاء،  مرمرة  والثانية  مكفوف،  موج  الدنيا  «السامء  قال:  كعب(١)  عن   -٩٣
ذهب،  والسادسة  فضة،  واخلامسة  «نحاس،  وقال:  صفراء»،  والرابعة  حديد، 
والسابعة ياقوتة محراء بني السامء السابعة إىل احلجب السبعة صحار من نور»(٢).

مكفوفة  «السامء  قال:   [  ß  Þ  Ý  ] تعاىل:   قوله  يف  جبري  بن  سعيد  عن   -٩٤
واألرض مكفوفة»(٣).

٩٥- عن احلسن يف اآلية قال: «بني كل سامء وأرض خلق وأمر»(٤).
٩٦- عن جماهد يف قوله تعاىل: [ ß Þ Ý] قال: «بني األرض السابعة إىل السامء 

السابعة»(٥).

هذا إسناد مرسل رواته ثقات، ينظر: «إحتاف اخلرية» (٥٣/٦)، و«تفسري الطربي» (٧٩/٢٣)، و«تفسري 
الشيخ  أليب  و«العظمة»   ،(٥٦٦١) برقم:   ،(١٥/٦) للطرباين  و«األوسط»   ،(٢٣٨/١) املنثور»  الدر 
(١٠٤٤/٣)، برقم: (٥٦٢)، ولكن ما ذكر يف األثر ال يعرف بالرأي، وليس فيه يشء مرفوع للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

وإنام هو مما ذكر من اإلرسائليات، وينظر قول أبو حيان اآليت.
١- كعب بن ماتع احلمريي: ثقة خمرضم، كان من أهل اليمن، أسلم بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقدم املدينة من اليمن 
 بحمص يف   وحدث عنهم، سكن الشام، ومات  ، فجالس الصحابة  يف أيام عمر 
خالفة عثامن  سنة ٣٥ هـ، ينظر: «سري أعالم النبالء» (٤٨٩/٣)، و«شذرات الذهب» (٤٠/١).
٢- أورده البغوي يف «تفسريه» بصيغة التمريض، وقال أبو حيان: وما ذكر من مواد هذه السموات؛ فاألوىل 
من  واخلامسة  نحاس،  من  والرابعة  حديد،  من  والثالثة  بيضاء،  ة  درّ من  والثانية  مكفوف،  موج  من 
املحيط»  البحر  بيضاء؛ حيتاج إىل نقل صحيح، «تفسري  فضة، والسادسة من ذهب، والسابعة من زمردة 

(٢٢٣/٨)، ينظر: «تفسري البغوي» (١٢٥/٥).
٣- أخرجه ابن املنذر كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٦٤/١٤).

٤- «تفسري املاوردي» (٥١/٦)، وأخرجه عبد بن محيد كام يف «تفسري الدر املنثور» (٥٦٤/١٤).
٥- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد صحيح من طريق ابن أيب نجيح عن جماهد، وأخرجه عبد بن محيد 
ا، قال ابن حجر يف  وابن املنذر كام يف «تفسري الدر املنثور»، ورواه البخاري يف «صحيحه» عن جماهد تعليقً
له: [ ß Þ Ý] [الطالق:  وْ د يفِ قَ َاهِ ن جمُ ن ابْن أيب نجيح عَ اء عَ قَ رْ نَا وَ ّ ثَ ايبِ يَ فرْ الَ الْ «تغليق التعليق»: قَ
ة، ينظر: «تغليق التعليق» (٣٥٧/٥)، و«تفسري الطربي»  ابِعَ ء السَّ امَ ة إِىلَ السَّ ابِعَ ض السَّ : بَني األَرْ الَ ١٢]، قَ



٢٥٢
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

٩٧- عن جماهد قال: «هذه األرض إىل تلك األرض مثل الفسطاط رضبته بأرض فالة، 
وهذه السامء إىل تلك السامء مثل حلقة رميت هبا يف أرض فالة»(١).

٩٨- عن جماهد قال: «هذا البيت -الكعبة- رابع أربعة عرش بيتًا يف كل سامء بيت، كل 
بيت منها حذو صاحبه، لو وقع وقع عليه، وإن هذا احلرم حرم بناؤه من السموات 

السبع واألرضني السبع»(٢).
٩٩- عن وهب بن منبه قال: «وجدت يف كتاب من كتب اهللا املنزلة أن اهللا  يقول: 
أن  قبل  له  يَسألني، وأستجيبُ  أن  قبل  أُعطيه  يطيعني؛  املؤمن حني  مع عبدي  إين 
ذلك  يكره  إنه  املؤمن؛  عبدي  قبض  عن  ترددي  يشء  عن  ترددتُ  وما  يدعوين، 
إذا  له، إن عبدي  ، وما عندي خريٌ  بُدٌ له منه  ويسوءه، وأنا أكره أن أسوءه، وليس 
لِ  وْ (٨١/٢٣)، و«تفسري الدر املنثور» (٥٦٤/١٤)، و«صحيح البخاري»، كتاب: [«التوحيد»، باب: (قَ

: [ j i hg f] [النساء: ١٦٦]، (١٧٤/٩)]. اىلَ اهللا تَعَ
نْ ليث عن جماهد، وعنبسة ابن  ١- أخرجه الطربي يف «تفسريه» بإسناد ضعيف من طريق حكام عن عنبسة عَ
سعيد بن الرضيس، قال ابن حجر عنه: ثقة، ينظر: «تقريب التهذيب» (٨٨/٢)، والليث بن أيب سليم، 
قال اإلمام أمحد عنه: مضطرب احلديث، وقال ابن حبان: اختلط يف آخر عمره وكان يقلب األسانيد ويرفع 
ا فلم يتميز فرتك،  املتناهية» (٩٥/١)، وقال ابن حجر عنه: صدوق اختلط جدً املراسيل، ينظر: «العلل 
«تقريب التهذيب» (١٣٨/٢)، وذكر البوصريي بأن اجلمهور عىل تضعيفه، «إحتاف اخلرية» (٧٤/٣)، 

و«تفسري الطربي» (٧٩/٢٣).
٢- أخرجه ابن جرير يف «تفسريه» بإسناد حسن من طريق جرير بن حازم عن حممد بن قيس عن جماهد، وجرير 
ابن حازم بن زيد قال ابن حجر عنه: ثقة، لكن يف حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، 
«تقريب التهذيب» (١٢٧/١)، وحممد بن قيس الذي يروي عن جماهد مل أقف عىل ترمجته ولعله محيد بن 
قيس املذكور يف رواية أيب عبيدة ووقع خطأ يف النسخ، وأخرج األثر أبو عبيدة من طريق جرير بن حازم 
عن محيد األعرج عن جماهد، ومحيد األعرج هو محيد بن قيس املكي األعرج، قال ابن حجر عنه: ليس به 
بأس، ينظر: «تقريب التهذيب» (٢٠٣/١)، و«تفسري الطربي» (٧٩/٢٣)، و«غريب احلديث» أليب عبيد 
(٤٢٣/٤)، ولكن ما ذكر يف األثر ال يعرف بالرأي، وليس فيه يشء مرفوع للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإنام هو مما ذكر 

من اإلرسائليات.
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واألرضون  فيهن،  بمن  السبع  السموات  عليه  أجلبت  -فلو  أمري  واتَّبع  أطاعني 
تَّبِعْ أمري  السبع بمن فيهن- جعلت له من بني ذلك املخرج، وإنه إذا عصاين ومل يَ
يف  وتركته  قدميه،  حتت  من  األرض  به  وخسفت  السامء،  أسباب  من  يديه  قطعت 
يضع  كام  عندي  خامد  موضوع  األرض  سلطان  إن  يشء،  من  ينترص  ال  األهواء 
أحدكم سالحه عنه، ال يقطع سيف إال بيد، وال يرضب سوط إال بيد، ال يصل من 

ذلك إىل يشء إال بإذين»(١). 

***
ابن  املبارك يف «الزهد» بإسناد حسن من طريق معمر عن حممد بن عمرو عن وهب  ابن  ١- أخرجه اإلمام 
منبه، وحممد بن عمرو هو ابن مقسم الصنعاين يرو عن عطاء بن مسلم، ووهب بن منبه وأهل اليمن، 
، ينظر:  ا و ال تعديالً رو عنه عىل بن املديني ومعمر وأهل بلده، وذكره ابن أيب حاتم ومل يذكر فيه جرحً

«الثقات» البن حبان (٥١/٩)، «اجلرح والتعديل» (٣١/٨).
وأخرجه اإلمام أمحد يف «الزهد» بإسناد حسن من طريق سيار عن جعفر عن عمران أبو اهلذيل عن وهب   
ابن منبه، وسيار هو ابن حاتم العنزي أبو سلمة البرصي، رو عن جعفر بن سليامن الضبعي فأكثر، ينظر: 
«هتذيب التهذيب» (٢٥٤/٤)، و«تقريب التهذيب» (٣٤٣/١)، وجعفر بن سليامن الضبعي وثقه حييى 
ابن معني، «سري أعالم النبالء» (١٩٨/١٥)، ووثقة عيل بن املديني، ينظر: سؤاالت حممد بن عثامن بن 
أيب شيبة لعيل بن املديني، ص (٥٣)، وقال ابن حجر عنه: صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع، ينظر: «تقريب 
التهذيب» (١٣١/١)، وعمران هو ابن عبد الرمحن بن مرثد أبو اهلذيل، قال حييى بن معني: ثقة. «اجلرح 

والتعديل»(٣٠١/٦).
ب،  هْ وأخرجه أبو داود يف «الزهد» بإسناد حسن من طريق إسامعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد عن وَ  
وإسامعيل بن عبد الكريم هو ابن معقل بن منبه أبو هشام الصنعاين، قال ابن حجر عنه: صدوق، ينظر: 
ينظر:  صدوق،  عنه:  حجر  ابن  قال  منبه  بن  معقل  ابن  هو  الصمد  وعبد   ،(٧٢/١) التهذيب»  «تقريب 
املبارك،  البن  و«الزهد»   ،(٥٤٤/١٤) املنثور»  الدر  «تفسري  وينظر:   ،(٥٠٧/١) التهذيب»  «تقريب 
داود،  و«الزهد» أليب  برقم: (٤٩٥)،  أمحد، ص (٩٦)،  لإلمام  و«الزهد»  برقم: (٣١٨)،  ص (١٠٨)، 

ص (٥) برقم: (٣)، و«حلية األولياء» (٣٨/٤).
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B

في ختام هذا البحث أذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات :

- أهم النتائج : أوالً

التابعني  الدراسة تربز زيادات  التفسري؛ فهذه  ا ألمهية هذه املرحلة من مراحل  ١- نظرً
 يف تفسري القرآن الكريم؛ فقد بلغت اآلثار الواردة التي تم مجعها عن التابعني 
 يف تفسريهم لسورة الطالق، مما زادوه عىل تفسري الصحابة ، تسعة 
ا؛ مما يبني للناظر مد ما زاد من الغموض يف فهم كالم اهللا تعاىل عن  وتسعون أثرً
عظيم  مبلغ  ويبني  الرأي،  يف  اختالف  من  دَّ  جَ ما  ويبني   ، الصحابة  عهد 
العلم ودقة الفهم لد التابعني ؛ لقرب عهدهم من عهد النبوة، ولعدم فساد 

سيلقتهم العربية، الفساد الذي شاع فيام بعد.

٢- تفسري التابعني أصل أصيل وركن ركني من أصول التفسري، وال جيوز لطالب احلق 
إمهاله أو تركه، إذ برتكه وإمهاله يقع الباحثون يف مزالق خطرية، وأخطاء كبرية.

٣- رضورة معرفة الباحثني أساليب التابعني وطرقهم ومناهجهم يف تفسري اآليات، إذ 
اهللا،  كتاب  فهم  هبا  حيسن  ملكة  عنده  وتربى  الباحث،  مدارك  ترتقي  املعرفة  هبذه 
وعدم معرفته طرقهم يف التعبري عن املعاين يعترب من أكرب العوائق التي حتول دون 
ا يف ختطئتهم  بينهم، كام يوقع أيضً فهم كالمهم، كام يوقع يف إهيام اخلالف وكثرته 

بدون وجه حق.
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٤- الوقوف عىل زوائد التابعني يف التفسري فيه إثراء للتفسري، كام فيه معرفةُ وجهةِ األقوال 
ا بام يمكن محلُه عىل اآلية  ا لتلك الزيادات، وعارفً وأسباهبا، مما جيعلُ الباحثَ مدركً

؛ وإذا كان ذلك كذلك فمعرفته من األمهية بمكان. وما ال يمكنُ
٥- مجع أقوال السلف من الصحابة  والتابعني  يف تفسريهم لآلية وعدم 

. ا وجالءً االقتصار عىل بعضها جييل الصورة الكاملة للمعنى ويزيده وضوحً

ثانيا- أهم التوصيات :

١- الدعوة لالعتناء بتدريس موضوع تفسري التابعني؛ وذلك ملا ملكانتهم ورشفهم، وملا 
ملنزلتهم العلمية وألقواهلم من أمهية يف تفسري القرآن الكريم.

٢- االستفادة من تفسري التابعني عن طريق استنباط القواعد واألصول التي بنوا عليها 
تفسريهم، واإلفادة منها يف التعامل مع أقواهلم.

٣ - رضورة تبني اجلامعات واملحافل العلمية والتكاتف لعمل مؤسيس موسوعي جيمع 
كلّه، وإتاحة دراسته    اهللا  للتابعني يف تفسري كتاب  مجيع ما صحَّ من زيادات 

للباحثني ليكتسبوا اخلربة الكافية بأصل من أهم أصول التفسري.
٤- عدم املسارعة إىل ختطئة مفرسي السلف، ورد أقواهلم دون تثبت وروية، ودون فهم 

ملقاصدهم وطرائقهم.
أقوال  القرآن، وإلصاق  تفسري  أعداء اإلسالم من شبهات حول  يثريه  ما  الرد عىل   -٥
بتمييز األقوال ودراستها وتفنيدها وبيان احلق منها  للمفرسين مل يقولوها، وذلك 
التفسري من  التأثر بام يف بعض كتب  الزائف منها الجتنابه وعدم  به، وبيان  للقول 

انحرافات ومزالق.
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قد  أكون  أن  البحث، وأرجو  إليها  التي خلص  والتوصيات  النتائج  أهم  هذه هي 
وفقت يف خدمة هذا املوضوع، وإبراز يشء من معامله، ولست أدعي اإلحاطة بكل 
جوانبه، ولكني حاولت اإلملام بأهم أسسه ومسائله، مع قلة البضاعة، واهللا أسأل 
الكريم، وأن  ا لوجهه  البحث خالصً ، ويتمَّ عيلَّ نعمته، وجيعل هذا  لَيلِ أن يسدَّ خَ
ينفع به وأن يكون يف ميزان حسنايت يوم ألقاه، واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا 

لنهتدي لوال أن هدانا اهللا. 

PعQوصحبه أ Tآ Uسيدنا 6مد و U اهللا وسلم وبارك Zوص

***
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املصادر واملراجع(١)
- القرآن الكرمي.

- إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة: ألمحد بن أيب بكر بن إسامعيل البوصريي 
بدون مطبعة وبلد طبع ورقم طبعة وسنة طبع.

الدراسات  مركز  حتقيق  السيوطي،  الرمحن  عبد  الدين  جلالل  القرآن:  علوم  يف  اإلتقان   -
الطبعة األوىل،  املنورة،  املدينة  الرشيف،  لطباعة املصحف  امللك فهد  القرآنية، طبعة جممع 

١٤٢٦هـ.
- االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار: أليب عمر يوسف بن عبد اهللا 
ابن عبد الرب النمري، حتقيق: سامل حممد عطا وحممد عيل معوض، طبعة دار الكتب العلمية، 

بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٢١ هـ – ٢٠٠٠م. 
- االستيعاب يف معرفة األصحاب: أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب، حتقيق: عيل 
حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

١٤١٥هـ.
وتعليق  حتقيق  البيهقي،  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أيب  للحافظ  والصفات:  األمساء   -

وفهرسة: عامد الدين حيدر، طبعة دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ.
- اإلصابة يف متييز الصحابة: ألمحد بن عيل بن حجر، حتقيق: عيل حممد البجاوي، مطبعة 

النهضة، مرص، بدون تاريخ طبع.
الفكر،  دار  طبعة  اخلطيب،  عجاج  حممد  للدكتور  ومصطلحه:  وعلومه  احلديث  أصول   -

بريوت، الطبعة الرابعة، ١٤٠١هـ -١٩٨١م.
السابعة،  الطبعة  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  طبعة  الزركيل،  الدين  خلري  األعالم:   -

١٩٨٦م.
١- رتب هذا الفهرس حسب ترتيب حروف اهلجاء للمؤلفات.
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املحيط: أليب عبد اهللا حممد بن يوسف بن حيان األندليس، حتقيق: الدكتور: عبد  البحر   -
الرزاق املهدي ، طبعة دار إحياء الرتاث اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٢٣ هـ - 

٢٠٠٢م.
- البداية والنهاية: أليب الفداء إسامعيل بن كثري القريش، دقق أصوله وحققه: جمموعة من 

األساتذة، طبعة الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ.
- الربهان يف علوم القرآن: لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش، حتقيق: حممد أبو 

الفضل إبراهيم، طبعة دار الفكر، بريوت، ١٤٠٠هـ.
- التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور: لإلمام حممد الطاهر ابن عاشور، طبعة 

مؤسسة التاريخ، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٢٠هـ.
دار  طبعة  عمريات،   زكريا  حتقيق:  الذهبي،  عثامن  بن  أمحد  بن  ملحمد  احلفاظ:  تذكرة   -

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
- تغليق التعليق على صحيح البخاري: ألمحد بن عيل بن حجر، حتقق: سعيد عبد الرمحن 
موسى القزقي، طبعة املكتب اإلسالمي، دار عامر، بريوت، عامن، الطبعة األوىل، ١٤٠٥هـ.
بن عيل اخلضريي،  بن عبداهللا  للدكتور حممد  مقارنة:  ودراسة  التابعني عرض  تفسري   -

طبعة دار الوطن، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
- تفسري القرآن العزيز املعروف بتفسري ابن أيب زمنني: أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن 
أيب زمنني، حتقيق: حسني بن عكاشة وحممد مصطفى الكنز، طبعة مطبعة الفاروق احلديثة، 

الطبعة األوىل، ١٤٢٣هـ.
- تفسري القرآن العظيم املعروف بتفسري ابن كثري: أليب الفداء إسامعيل بن كثري القريش، 

طبعة دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ.
- تفسري القرآن العظيم مسنًدا عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة والتابعني املعروف بتفسري 
بابن أيب حاتم، حتقيق: أسعد بن  املعروف  الرازي  الرمحن بن حممد  ابن أيب حامت: لعبد 

حممد الطيب، النارش: مكتبة نزار الباز، السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ.



٢٥٩
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

يَّار بدون مطبعة، بدون بلد طبع،  - التفسري بالرأي واملأثور: للدكتور مساعد بن سليامن الطَّ
بدون رقم طبعة، بدون سنة طبع.

- تفسري عبد الرزاق: لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، دراسة وحتقيق الدكتور: حممود 
حممد عبده، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٩هـ.

- تفسري جماهد: أليب احلجاج جماهد بن جرب القريش املخزومي، حتقيق: أبو حممد األسيوطي، 
طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٢٦هـ.

- تفسري مقاتل بن سليمان: ملقاتل بن سليامن بن بشري البلخي، حتقيق: أمحد فريد، طبعة دار 
الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٢٤هـ.

اإلسالمي،  املختار  مطابع  طبعة  الذهبي،  حسني  بن  حممد  للدكتور  واملفسرون:  التفسري   -
مرص، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ.

- تقريب التهذيب: ألمحد بن عيل حجر، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، طبعة دار املعرفة، 
بريوت، بدون تاريخ طبع.

-ذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من األخبار: أليب جعفر حممد بن جرير 
ابن يزيد الطربي، حتقيق: حممود حممد شاكر، طبعة مطبعة املدين، القاهرة، بدون تاريخ طبع.
- ذيب األمساء واللغات: ألبى زكريا حميي الدين بن رشف النووي، حتقيق: مصطفى عبد 

القادر عطا، بدون مطبعة وبلد طبع ورقم طبعة وسنة طبع.
- ذيب التهذيب: ألمحد بن عيل بن حجر، حتقيق: مصطفى بن عبد القادر عطا، طبعة دار 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٥هـ.
- ذيب الكمال يف أمساء الرجال: للحافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي، حتقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف، طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٠هـ - 

١٩٨٠م.
- الثقات: لإلمام حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي، حتقيق: السيد رشف الدين 

أمحد، طبعة دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.



٢٦٠
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

بن  حممد  جعفر  أليب  الطربي:  بتفسري  املعروف  القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   -
جرير الطربي، حتقيق: الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث 
األوىل،  الطبعة  اجليزة،  هجر،  دار  طبعة  هجر،  بدار  واإلسالمية  العربية  والدراسات 

١٤٢٢هـ.
- اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه واملعروف بصحيح 
البخاري: لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري، أرشف عليه ورقمه وأعد فهارسه 

الدكتور: بدر الدين جتني أر، طبعة دار سحنون، تونس، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.
-اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي، بدون مطبعة وبلد طبع ورقم 

طبعة وسنة طبع.
والتعديل: أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي، طبعة مطبعة جملس دائرة  - اجلرح 

املعارف العثامنية بحيدر آباد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٢٧١هـ.
دار  طبعة  األصبهاين،  اهللا  عبد  بن  أمحد  نعيم  أليب  األصفياء:  وطبقات  األولياء  حلية   -

الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الرابعة،  ١٤٠٥هـ.
-خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي، حتقيق: حممد نبيل 
طريفي وأميل بديع اليعقوب، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، بدون رقم طبعة، ١٩٩٨م.
- خطبة احلاجة اليت كان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يعلمها أصحابه: ملحمد نارص الدين األلباين، 

طبعة مطبعة الرتقي، دمشق، بدون رقم طبعة، ١٣٧٣هـ.
اهللا  عبد  بن  أمحد  الدين  لصفي  الرجال:  أمساء  يف  الكمال  ذيب  تذهيب  خالصة   -
اخلزرجي األنصاري اليمني، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، طبعة مكتب املطبوعات اإلسالمية 

ودار البشائر، بريوت، حلب، بدون رقم طبعة، ١٤١٦ هـ.
الدكتور حتقيق:  السيوطي،  الرمحن  عبد  الدين  جلالل  باملأثور:  التفسري  يف  املنثور  الدر   -

 عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، طبعة مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، 
القاهرة، الطبعة األوىل، ١٤٢٤هـ.



٢٦١
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

- الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: ألمحد بن عيل بن حجر، حتقيق: حممد سيد جاد 

احلق، طبعة مطبعة املدين، مرص، الطبعة الثانية، ١٣٨٥هـ.
- دالئل النبوة: للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، حتقيق: الدكتور عبد املعطى 

قلعجى، طبعة دار الكتب العلمية ودار الريان للرتاث، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٨ هـ - 
١٩٨٨ م.

- ذخرية احلفاظ: ملحمد بن طاهر املقديس، حتقيق: الدكتور عبد الرمحن الفريوائي، طبعة 

دار السلف، الرياض، بدون رقم طبعة، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م.
- الرسالة: لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق ورشح: أمحد بن حممد شاكر، طبعة دار 

الكتب العلمية، بريوت، بدون رقم طبعة وبدون تاريخ.
ابن اجلوزي، طبعة املكتب  الفرج عبد الرمحن بن عيل  التفسري: أليب  املسري يف علم  زاد   -

اإلسالمي، دمشق، بريوت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ.
األزدي  عمرو  بن  شداد  بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أليب  الزهد:   -

تاين بدون مطبعة وبلد طبع ورقم طبعة وسنة طبع. سْ جِ السَِّ
- الزهد: لعبد اهللا بن املبارك بن واضح املرزوي أبو عبد اهللا، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، 

طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، بدون رقم طبعة، دون سنة طبع .
- الزهد: لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، بدون رقم طبعة، 

دون سنة طبع.
- سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة: ملحمد نارص الدين 

األلباين، طبعة مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ.
- السنة: لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل الشيباين حتقيق: الدكتور حممد سعيد سامل القحطاين، طبعة 

دار ابن القيم، الدمام، الطبعة األوىل، ١٤٠٦هـ.



٢٦٢
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

نصوصه  وحتقيق  طبعه  عىل  وقف  يزيد،  بن  حممد  اهللا  عبد  أيب  للحافظ  ماجه:  ابن  سنن   -
وتصحيح وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار 

سحنون، تونس، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.
- سنن أيب داود: للحافظ أيب داود سليامن بن األشعث، أرشف عليه ورقمه وأعد فهارسه: 

الدكتور بدر الدين جتني أر، طبعة دار سحنون، تونس، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.
الترمذي: للحافظ أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة، أرشف عليه ورقمه وأعد  - سنن 
فهارسه: الدكتور بدر الدين جتني أر، طبعة دار سحنون، تونس، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.

- سنن الدارمي: للحافظ أيب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، أرشف عليه ورقمه وأعد 
فهارسه: الدكتور بدر الدين جتني أر، طبعة دار سحنون، تونس، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.

- سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين: لعيل بن عبد اهللا بن جعفر 
املديني أبو احلسن، حتقيق: موفق عبد اهللا عبد القادر، طبعة مكتبة املعارف، الرياض، بدون 

رقم طبعة، ١٤٠٤هـ.
األرنؤوط، طبعة  الذهبي، حتقيق: شعيب  بن عثامن  أمحد  بن  النبالء: ملحمد  أعالم  سري   -

مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٥هـ.
- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: لعبد احلي بن العامد احلنبيل، طبعة دار الكتب العلمية، 

بريوت، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ طبع.
- شرح مقدمة أصول التفسري: ملحمد بن صالح العثيمني،، أعده ورتبه ووضع فهارسه: 
الدكتور عبداهللا بن حممد بن أمحد الطيار، طبعة دار أويل النهى، بريوت، بدون رقم طبعة، 

بدون سنة طبع.
- شعب اإلميان: للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، حتقيق: الدكتور عبد العيل 
عبد احلميد حامد، طبعة مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، 

الطبعة األوىل، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.



٢٦٣
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

نصوصه  وحتقيق  طبعه  عىل  وقف  احلجاج،  بن  مسلم  احلسني  أيب  لإلمام  مسلم:  صحيح   -
وتصحيح وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار 

سحنون، تونس، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.
- الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: ملحمد بن عبد الرمحن السخاوي، عنيت بنرشه مكتبة 

القديس، القاهرة، بدون رقم طبعة، ١٣٥٣هـ.
-طبقات الشعراء: لعبد اهللا بن حممد ابن املعتز العبايس، حتقيق: عبدالستار أمحد فراج، طبعة 

دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٩٧٦م.
بريوت،  صادر،  دار  طبعة  عباس،  إحسان  حتقيق:  سعد،  بن  ملحمد  الكربى:  الطبقات   -

الطبعة: األوىل، ١٩٦٨م.
- العجاب يف بيان األسباب: لشهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عيل، حتقيق: عبداحلكيم حممد 

األنيس، طبعة دار إبن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، ١٩٩٧م.
- العظمة: لعبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األصبهاين، حتقيق: حممد فارس، طبعة دار 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٤هـ.
- العلل املتناهية يف األحاديث الواهية: أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل ابن اجلوزي، حققه 
بدون  طبعة،  رقم  بدون  الهور،  العلمية،  املكتبة  طبعة  األثري،  احلق  إرشاد  عليه:  وعلق 

تاريخ طبع.
- العلل ومعرفة الرجال عن أمحد بن حنبل: ألمحد بن حنبل، حتقيق: ويص اهللا بن حممد 
عباس، طبعة املكتب اإلسالمي ودار اخلاين، بريوت، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ - 

١٩٨٨م.
البخاري: أليب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن  القاري شرح صحيح  - عمدة 
بدون  العريب، بريوت،  الرتاث  إحياء  دار  العينى، طبعة  الدين  بدر  احلنفى  الغيتابى  حسني 

سنة طبع.



٢٦٤
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

- غريب احلديث: للقاسم بن سالم اهلروي أبو عبيد، حتقيق: الدكتور حممد عبد املعيد خان، 
طبعة دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، ١٣٩٦هـ.

الريان للرتاث،  دار  البخاري: ألمحد بن عيل بن حجر، طبعة  الباري شرح صحيح  فتح   -
القاهرة، الطبعة األوىل، ١٤٠٧هـ.

- فتح املغيث شرح ألفية احلديث: لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي، طبعة دار 
الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٣هـ.

بيد القاسم بن سالّم البغدادي، حتقيق: مروان العطية وحمسن خرابة  - فضائل القرآن: أليب عُ
ووفاء تقي الدين، طبعة دار ابن كثري، دمشق، بريوت، بدون رقم طبعة، ١٤٢٠هـ.

بدون مطبعة وبلد طبع ورقم طبعة  بن منده األصفهاين  الوهاب بن حممد  لعبد  الفوائد:   -
وسنة طبع.

الكتب الستة: ملحمد بن أمحد بن عثامن الذهبي،  الكاشف يف معرفة من له رواية يف   -
وحاشيته لإلمام برهان الدين أيب الوفاء إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي، حتقيق: حممد 
عوامة أمحد حممد نمر اخلطيب، طبعة دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن، 

جدة، بدون سنة طبع.
العجمي،  ابن  بوضع احلديث: إلبراهيم بن حممد بن سبط  رمي  احلثيث عمن  الكشف   -
الطبعة  بريوت،  العربية،  النهضة  ومكتبة  الكتب  عامل  طبعة  السامرائي،  صبحي  حتقيق: 

األوىل، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.
- الكىن واألمساء: لإلمام مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، حتقيق: عبد الرحيم حممد 

أمحد القشقري، طبعة اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، ١٤٠٤ هـ.
- لسان العرب: ملحمد بن مكرم بن منظور، طبعة دار صادر، بريوت، بدون رقم طبعة، بدون 

تاريخ طبع.
- لسان امليزان: ألمحد بن عيل بن حجر، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، طبعة مكتب املطبوعات 

اإلسالمية، بدون بلد طبع، بدون رقم طبعة، بدون سنة طبع.



٢٦٥
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

- مباحث يف علوم القرآن: ملناع بن خليل القطان، طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة 
السابعة والعرشون، ١٤١٦هـ.

- جمموع فتاوى شيح اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية: مجع وترتيب عبد الرمحن 
ابن حممد بن قاسم، طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، بدون 

رقم طبعة، ١٤٢٥هـ.
- املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، املعروف بتفسري ابن عطية: أليب حممد عبد 
احلق بن عطية األندليس، حتقيق: السيد عبد العال السيد إبراهيم، طبعة مؤسسة دار العلوم، 

الطبعة األوىل، الدوحة، ١٤١١ هـ.
- مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح: أليب احلسن عبيد اهللا بن حممد عبد السالم بن خان 
حممد املباركفوري، طبعة إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء باجلامعة السلفية، بنارس 

اهلند، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.
- مسند اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل: أرشف عليه ورقمه وأعد فهارسه: الدكتور بدر 

الدين جتني أر، طبعة دار سحنون، تونس، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.
الشيخ شعيب األرنؤوط،  اإلمام أمحد: حتقيق: جمموعة من األساتذة بإرشاف  - مسند 

طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٩هـ.
الرمحن  بتحقيق نصوصه: حبيب  الصنعاين، عني  بن مهام  الرزاق  بكر عبد  املصنف: أليب   -

األعظمي، طبعة املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
حممد  وصححه:  حققه  شيبة،  أيب  بن  حممد  بن  اهللا  لعبد  واآلثار:  األحاديث  يف  املصنف   -

عوامه، طبعة دار قرطبة، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٢٧هـ.
البغوي،  بن مسعود  أيب حممد احلسني  البغوي: لإلمام  بتفسري  املعروف  الترتيل  معامل   -
حققه: الدكتور عبد الرزاق املهدي، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 

١٤٢٣هـ.



٢٦٦
زوائد التابعني يف التفسري - سورة «الطالق» منوذًجا

- املعجم األوسط:أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق: طارق بن عوض اهللا بن حممد 
و عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، طبعة دار احلرمني، القاهرة، الطبعة األوىل، ١٤١٥هـ.

- معجم املؤلفني: لعمر رضا كحالة، طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٤هـ.
- معجم مقاييس اللغة: ألمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، طبعة 

دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١١هـ.
- املغين يف الضعفاء: ملحمد بن أمحد بن عثامن الذهبي، حتقيق: الدكتور نور الدين عرت، بدون 

مطبعة، بدون بلد طبع، بدون رقم طبعة، بدون سنة طبع.
حممود  حتقيق:  تيمية،  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  اإلسالم  لشيخ  التفسري:  أصول  مقدمة   -
طبعة،  رقم  بدون  القاهرة،  اإلسالمي،  الرتاث  مكتبة  طبعة  األنصاري،  حممود  حممد 

بدون سنة طبع.
د الشهري بـ: ابن  - املنتخب من علل اخلالل: لإلمام موفّق الدين عبداهللا بن أمحد بن حممّ

قدامة املقديس، بدون مطبعة، بدون بلد طبع، بدون رقم طبعة، بدون سنة طبع.
والنسائي  والرتمذي  داود  أيب  وسنن  ومسلم  البخاري  (صحيح  السنة:  موسوعة   -
وابن ماجه والدارمي وموطأ مالك ومسند أمحد)، طبعة دار الدعوة ودار سحنون، الطبعة 

الثانية، ١٤١٣ هـ.
- نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر: ألمحد بن عيل بن حجر، 
حتقيق: عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحييل، طبعة مطبعة سفري بالرياض، الطبعة األوىل، ١٤٢٢هـ.
- النكت والعيون املعروف بتفسري املاوردي: أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، 
العلمية  الكتب  دار  طبعة  الرحيم،  عبد  بن  املقصود  عبد  بن  السيد  عليه:  وعلق  راجعه 

ومؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٢هـ.
- الواضح يف تفسري القرآن الكرمي املعروف بتفسري ابن وهب: لعبداهللا بن حممد بن وهب 

الدينوري، حتقيق أمحد فريد، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٢٤هـ.
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