
 (ومٌزاته التابعٌن عن المأثور التفسٌر قٌمة: )السادسة المحاضرة

 :التابعٌن عن المأثور التفسٌر قٌمة

 عن شًء ذلك فً ٌُؤَثر لم إذا بأقوالهم واألخذ التابعٌن تفسٌر إلى الرجوع فً العلماء اختلف

 .أجمعٌن علٌهم هللا رضوان الصحابة عن أو وسلم، علٌه هللا صلى الرسول

 القبول، بعدم ورواٌة بالقبول، رواٌة: ذلك فً رواٌتان عنه هللا رضى أحمد اإلمام عن فُنِقل

. شعبة عن وحكى عقٌل، ابن واختاره التابعً، بتفسٌر ٌُؤخذ ال أنه إلى: العلماء بعض وذهب

 صلى الرسول من سماع لهم لٌس التابعٌن بأن: إلٌه ذهبوا ما على الرأي هذا أصحاب واستدل

 من سماعه على محمول إنه: الصحابً تفسٌر فً قٌل كما علٌه الحمل ٌمكن فال وسلم، علٌه هللا

 فٌجوز القرآن، علٌها نزل التً واألحوال القرائن ٌشاهدوا لم وبأنهم. وسلم علٌه هللا صلى النبً

 منصوص غٌر التابعٌن فعدالة ذلك ومع دلٌالً، بدلٌل لٌس ما وظن المراد فهم فً الخطأ علٌهم

 صلى هللا رسول عن جاء ما: "قال أنه حنٌفة أبى عن ُنقِل. الصحابة عدالة على ُنص   كما علٌها

 فهم التابعٌن عن جاء وما تخٌرنا، الصحابة عن جاء وما والعٌن، الرأس فعلى وسلم علٌه هللا

 ".رجال ونحن رجال

رٌن أكثر ذهب وقد  غالب تلقوا التابعٌن ألن التفسٌر، فً التابعً بقول ٌؤخذ أنه إلى: المفسِّ

 عرضات ثالث عباس ابن على المصحف عرضتُ : ٌقول مثالُ  فمجاهد الصحابة، عن تفسٌراتهم

 إال آٌة القرآن فً ما: ٌقول وقتادة. عنها وأسأله منه آٌة كل عند أُوقفه خاتمته، إلى فاتحته من

رٌن أكثر حكى ولذا. شٌئاً  فٌها سمعتُ  وقد  مع عنهم ونقلوها كتبهم فً التابعٌن أقوال المفسِّ

 .لها اعتمادهم

 مجال ال مما كان إذا إال به األخذ ٌجب ال التفسٌر فً التابعً قول أن هو: النفس إلٌه تمٌل والذى

 الكتاب، أهل من ٌأخذ كان بأن فٌه، ارتبنا فإن الرٌبة، عدم عند حٌنئذ به ٌؤخذ فإنه فٌه، للرأي

 به نأخذ أن علٌنا ٌجب فإنه رأى على التابعون أجمع إذا أما علٌه، نعتمد وال قوله نترك أن فلنا

 .غٌره إلى نتعداه وال

ة، لٌست التابعٌن أقوال: وغٌره الحجاج بن شعبة قال: تٌمٌة ابن قال ة تكون فكٌف ُحج   فً ُحج 

ة تكون ال أنها بمعنى التفسٌر؟  على أجمعوا إذا أما صحٌح، وهذا خالفهم، ممن غٌرهم على ُحج 

ة كونه فً ٌُرتاب فال الشًء ة بعضهم قول ٌكون فال اختلفوا فإن ُحج   على وال بعض على ُحج 

ٌُرجع بعدهم، َمن ن ة، أو القرآن، لغة إلى ذلك فً و  الصحابة أقوال أو العرب، لغة عموم أو السُّ

 .ذلك فً

 : المرحلة هذه فً التفسٌر ممٌزات

 :اآلتٌة بالممٌزات المرحلة هذه فً التفسٌر ٌمتاز

 الكتاب أهل من دخل َمن كثرة وذلك والنصرانٌات، اإلسرائٌلٌات من كثٌر التفسٌر فً دخل: أوالً 

 كأخبار الشرعٌة، باألحكام ٌتصل ال ما األخبار من بأذهانهم عالقاً  ٌزال ال وكان اإلسالم، فً

ٌ الة النفوس وكانت. القصص من وكثٌر. الكائنات وبدء الوجود، وأسرار الخلٌقة، بدء  لسماع م



 فً فزجوا التابعون فتساهل نصرانٌة، أو ٌهودٌة أحداث من القرآن إلٌه ٌشٌر عما التفاصٌل

 من ذلك فً عنه ُروى من وأكثر. ونقد تحر   بدون والنصرانٌات اإلسرائٌلٌات من بكثٌر التفسٌر

 عبد بن الملك وعبد منبه، بن ووهب األحبار، وكعب سالم، بن هللا عبد: الكتاب أهل مسلمً

 على مأخوذ أمر التفسٌر فً اإلسرائٌلٌات هذه إلى الرجوع أن شك وال. جرٌج بن العزٌز

 .بعدهم جاء َمن على مأخوذ هو كما التابعٌن

 التفسٌر رواٌة فً الضعف أسباب عن الكالم عند موسعاً  عرضاً  الناحٌة لهذه بعرض وسنأتً

 .تعالى هللا شاء إن المأثور

 كما الشامل بالمعنى ورواٌة تلقٌاً  ٌكن لم أنه إال والرواٌة، التلقً بطابع محتفظاً  التفسٌر ظل: ثانٌاً 

 علٌهما ٌغلب ورواٌة تلقٌاً  كان بل وأصحابه، وسلم علٌه هللا صلى النبً عصر فً الشأن هو

 مصرهم، إمام عن والرواٌة بالتلقً - خاص بوجه - ٌعنون مصر كل فأهل االختصاص، طابع

 .وهكذا...  مسعود ابن عن والعراقٌون أَُبّى، عن والمدنٌون عباس، ابن عن فالمكٌون

اتها فً تحمل تفسٌرات بعض فظهرت المذهبً، الخالف نواة العصر هذا فً ظهرت: ثالثاً   ٌ  ط

 وٌُتهم والَقَدر القضاء فً الخوض إلى ٌُنسب السدوسً دعامة بن قتادة مثالً  فنجد المذاهب، هذه

. عنه الرواٌة من الناس بعض ٌتحرج كان ولهذا تفسٌره، على أث رَ  هذا أن شك وال قدري، بأنه

ر قد البصرى الحسن ونجد ٌَُكفِّر الَقَدر، إثبات على القرآن فس  ب َمن و  فً ذلك ذكرنا كما به ٌُكذِّ

 .ترجمته

 وإن علٌهم، هللا رضوان الصحابة بٌن كان عما التفسٌر فى التابعٌن بٌن الخالف كثرة: رابعاً 

رٌن متأخري من ذلك بعد وقع لما بالنسبة قلٌالً  اختالفاً  كان  .المفسِّ


