
 ( التابعٌن عصر فً التفسٌر: )عشر الرابعة المحاضرة

 من عنهم أخذوا الذٌن التابعٌن أعالم بعض اشتهر بالتفسٌر، الصحابة أعالم بعض اشتهر كما

 السابق العصر فً جاءت التً المصادر على مصادره فً معتمدٌن كذلك بالتفسٌر تالمٌذهم

 هؤالء اعتمد وقد: "الذهبً حسٌن محمد األستاذ قال ونظر، اجتهاد من لهم كان ما إلى باإلضافة

 عن رووه ما وعلى نفسه، الكتاب فً جاء ما على تعالى هللا لكتاب فهمهم فً المفسرون

 تفسٌرهم من الصحابة عن رووه ما وعلى -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول عن الصحابة

 من علٌهم به هللا ٌفتح ما وعلى كتبهم، فً جاء مما الكتاب أهل من أخذوه ما وعلى. أنفسهم

 .تعالى هللا كتاب فً والنظر االجتهاد طرٌق

 الرأي بطرٌق قالوها التفسٌر فً التابعٌن هؤالء أقوال من كثًٌرا التفسٌر كتب لنا روت وقد

 من أحد عن أو -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول عن فٌها شًء علمهم إلى ٌصل ولم واالجتهاد،

 .الصحابة

 لم التفسٌر من الصحابة وعن -وسلم علٌه هللا صلى- الرسول عن ُنقِل ما إن: سبق فٌما قلنا وقد

 الغموض هذا تزاٌد ثم معاصرٌهم، على فهمه غمض ما فسروا وإنما القرآن، آٌات جمٌع ٌتناول

 فاحتاج والصحابة، -وسلم علٌه هللا صلى- النبً عصر عن الناس َبُعد كلما -تدرج على-

 ما بمقدار التفسٌر فً فزادوا النقص، هذا بعض ٌكملوا أن إلى التابعٌن من بالتفسٌر المشتغلون

 لغة من عرفوه ما على معتمدٌن تباًعا، القرآن تفسٌر فأتموا بعدهم َمن جاء ثم غموض، من زاد

 نزول عصر فً حدثت التً األحداث من لدٌهم صح ما وعلى القول، فً ومناحٌهم العرب

 .البحث ووسائل الفهم أدوات من هذا وغٌر القرآن،

 ولدى المفتوحة، األمصار إلى الصحابة أعالم من كثٌر وانتقل اإلسالمٌة، الفتوحات اتسعت لقد

 ونشأت عنهم، وأخذوا علمهم، التابعٌن من تالمٌذهم تلقى هؤالء ٌد وعلى. علم منهم واحد كل

 جبٌر، بن سعٌد: بمكة تالمٌذه من واشتهر عباس ابن مدرسة نشأت مكة ففً متعددة، مدارس

 .رباح أبً بن وعطاء الٌمانً، كٌسان بن وطاووس عباس، ابن مولى وعكرمة ومجاهد،

 اختلف كما وكثرة، قلة عباس ابن عن الرواٌة فً ٌختلفون وهم الموالً، من جمًٌعا وهؤالء

 العلماء فإن عكرمة، هو بال ذو شًء فٌه ورد والذي إلٌهم، والركون بهم الثقة مقدار فً العلماء

 .والفضل بالعلم له ٌشهدون كانوا وإن توثٌقه فً ٌختلفون

ً   اشتهر المدٌنة وفً  من واشتهر. ذلك فً عنه ُنِقل ما وكثر غٌره، من أكثر بالتفسٌر كعب بن أَُب

 بن ومحمد العالٌة، وأبو أسلم، بن زٌد: بالواسطة أو مباشرة عنه أخذوا الذٌن التابعٌن من تالمٌذه

 .القرظً كعب

 وُعرف: الرأي أهل مدرسة نواة العلماء ٌعتبرها التً مسعود ابن مدرسة نشأت العراق وفً

 بن واألسود، ومسروق قٌس، بن علقمة منهم اشتهر. التابعٌن من كثٌر العراق أهل من بالتفسٌر

 .السدوسً دعامة بن وقتادة البصري، والحسن الشعبً، وعامر الهمذانً، ومرة ٌزٌد،

 التابعٌن أتباع عنهم أخذ الذٌن اإلسالمٌة األمصار فً التابعٌن من المفسرٌن مشاهٌر هم هؤالء

ًٌّا تراًثا لنا وخلَّفوا. بعدهم من  .خالًدا علم



 صلى- هللا رسول عن شًء ذلك فً ٌؤثر لم إذا تفسٌر من التابعٌن عن أثر فٌما العلماء واختلف

 ال؟ أم بأقوالهم أٌؤخذ الصحابة، عن أو -وسلم علٌه هللا

 علٌها نزل التً واألحوال القرائن ٌشاهدوا لم ألنهم بتفسٌرهم؛ ٌؤخذ ال أنه إلى جماعة فذهب

 بتفسٌرهم؛ ٌؤخذ أنه إلى المفسرٌن أكثر وذهب المراد، فهم فً الخطأ علٌهم فٌجوز القرآن،

 علٌنا ٌجب فإنه رأي على التابعون أجمع إذا أنه ٌترجح والذي الصحابة، عن غالًبا تلقوه ألنهم

 .غٌره إلى نتعداه وال به نأخذ أن

 فً ُحجة تكون فكٌف ُحجة، لٌست التابعٌن أقوال: وغٌره الحجاج بن ُشعبة قال: "تٌمٌة ابن قال

 على أجمعوا إذا أما صحٌح، وهذا. خالفهم ممن غٌرهم على ُحجة تكون ال أنها ٌعنً التفسٌر؟

 على وال بعض على ُحجة بعضهم قول ٌكون فال اختلفوا فإن ُحجة، كونه فً ٌرتاب فال الشًء

ٌُرجع بعدهم، َمن نَّة، أو القرآن لغة إلى ذلك فً و  فً الصحابة أقوال أو العرب، لغة عموم أو السٌّ

 أن بعد - التابعٌن ولكن والرواٌة، التلقً بطابع العصر هذا فً محتفًظا التفسٌر ظل وقد ،"ذلك

 ٌُروى كالذي اإلسرائٌلٌات، من كثًٌرا التفسٌر فً عنهم نقلوا اإلسالم، فً الكتاب أهل دخول كثر

 جرٌج، بن العزٌز عبد بن الملك وعبد منبه، بن ووهب األحبار، وكعب سالم، بن هللا عبد عن

 أو متقاربة أقوال فإنها هذا ومع. أقوالهم لكثرة تفسٌر من عنهم ٌُروى فٌما االختالف بدأ كما

 .والتضاد التباٌن اختالف ال العبارة اختالف باب من فهو مترادفة،


