
 التفسير في عصر التابعين

ولما امتدت الفتوحات اإلسالمية، واتسعت رقعتها بفتح الشام ومصر 

والعراق وفارس، تفرق الصحابة ولم يستقروا في بلد واحد بل نأى الكثير 

منهم عن المدينة مشرق النور ومبعث الهداية حتى استقر بهم النوى 

كبار التابعين يتلقون أقوالهم موزعين في البالد شرقا وغربا فتحلق حولهم 

ويقتبسون العلم عنهم وينقلونه لمن بعدهم فاتسع الخالف في معاني القرآن 

بسبب بعدهم عن عهد الرسول )صلى هللا عليه وسلم( أوال، والختالطهم 

بأهل البالد المفتوحة الذين أسلموا، وكانوا ال يفهمون اللغة العربية ثانيا، 

تفسير في هذا العصر أشد مما كانت عليه في أي فكانت حاجة الناس الى ال

عصر مضى، وقد وجد التابعون انفسهم ملزمين بتفسير اكثر ما يمكن 

تفسيره من القرآن الكريم، وقد اشتهر بالتفسير منهم كثيرون، ومن أعيانهم 

مجاهد ابن جبير وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس، وعطاء بن 

مسروق بن األجدع وسعيد بن المسيب أبي رباح، والحسن البصري و

 والضحاك ابن مزاحم وغيرهم.

ولقد قام في هذا العهد على أيدي التابعين مدارس متعددة كان لها 

خصائصهم وتالميذها الذين حفظوا منهجها في التفسير ونقلوه الى من جاء 

 بعدهم من األجيال وأشهر هذه المدارس هي:

واعدها عبد هللا بن عباس، ومن وهي التي أرسى ق –مدرسة مكة -أوال

 أشهر أصحابها وأبرزهم:

مجاهد بن جبير المكي ويروى عنه انه قال عرضت القرآن على ابن -أ

عباس ثالث عرضات أقف عند كل آية أسأله عنها فيم نزلت وكيف كانت؟ 

وقال الثوري: ))إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به(( ولهذا يعتمد 

 والبخاري وغيرها من أهل العلم.على تفسيره الشافعي 

 هـ.295سعيد بن جبير المتوفى سنة -ب

 هـ.105عكرمة مولى ابن عباس ت -ج

 هـ.106طاووس بن كيسان اليماني ت -د

 هـ.114عطاء بن أبي رباح ت -هـ

ومؤسسها الصحابي الجليل أُبي بن كعب وهو أحد -مدرسة المدينة -ثانيا

صلى هللا عليه وسلم(، والمقدم بين الذين جمعوا القرآن على عهد النبي )

 القراء ومن أشهر تالميذ هذه المدرسة:



أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي وهو من ثقات التابعين المشهورين -أ

 هـ.90بالتفسير المتوفى سنة 

زيد بن أسلم المدني وقد قال عنه يعقوب بن شيبة: انه ثقة من أهل الفقه -ب

 هـ.136كتاب في التفسير ت  والعلم بتفسير القرآن، له

وقد أسس بناءها الصحابي الجليل عبد هللا ابن مسعود -مدرسة الكوفة -ثالثا

المقرئ المفسر وقد كان الرسول يحب قراءته كما يقول: قال لي النبي 

)صلى هللا عليه وسلم(: اقرأ علّي قلت يا رسول هللا أأقرأ وعليك انزل؟ 

فكيف اذا جئنا من كل }إلى هذه اآلية:  قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت

قال حسبك اآلن، فالتفت اليه، فاذا  {أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا

عيناه تذرفان، وقال )صلى هللا عليه وسلم( معلنا إعجابه بقراءة ابن 

 مسعود: )من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد(.

 هذه المدرسة:ومن أبرز تالميذ 

 هـ.63مسروق بن عبد الرحمن الكوفي ت  -1

 هـ.75األسود بن يزيد ت  -2

 هـ.102علقمة بن قيس ت  -3

 هـ.105عامر الشعبي ت  -4

 هـ.110الحسن البصري ت  -5

 هـ.       117قتادة بن دعامة السدوسي ت  -6

وقد أشاد ابن تيمية بجهود هذه المدارس ومؤسسيها فقال: وأما التفسير 

به أهل مكة ألنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء فان أعلم الناس 

ابن أبي رباح، وعكرمة مولي ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن 

عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل 

الكوفة من أصحاب عبد هللا بن مسعود ومن ذلك تميزوا به على 

زيد بن أسلم الذي أخذ عنه غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل 

 مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبدهللا بن وهب.

ولما بزع فجر القرن الثاني ابتدأ عصر تدوين العلوم بأمر الخليفة عمر 

بن عبد العزيز الذي كان له الفضل األكبر في تدوين العلوم وبخاصة 

ار ويطوفون األمصار السنة والتفسير فانطلق العلماء يجوبون األقط

يجمعون أحاديث رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ويدونوها، وقد 

صحب هذه الحركة تدوين التفسير أيضا على انه باب من األبواب التي 

اشتمل عليها الحديث حيث كانوا يجمعون الحديث ويجعلون بجواره من 

ه تفسير منسوب إلى النبي )صلى هللا عليه وسلم( أو إلى أصحاب



مضيفين إلى ذلك ما فتح هللا به عليهم مما لم يؤثر تفسيره عن النبي 

)صلى هللا عليه وسلم( وال عن أصحابه فلم يفرد له تأليف خاص يفسر 

القرآن سورة سورة وآية آية من مبدئه إلى منتهاه، وبقى على هذه 

الحالة لم يتخذ له شكال مستقال وإنما كان جزءا من ذلك الحديث وباباً 

أبوابه حتى العصر العباسي وبهذا يعد رجال الحديث أول من دوّن  من

التفسير ويؤيد ذلك ما وجد في كتب المحدثين كموطأ اإلمام وكتب 

الصحاح، وبخاصة صحيح البخاري الذي اشتمل على كتاب التفسير 

الذي رتبه على سور القرآن مترجما لكل سورة بترجمة حتى جاء في 

 جامع الصحيح.مقداره ما يعادل عشر ال

 وإليكم نموذجين من تفسير التابعين بالرأي واالجتهاد:

ما  {وشاورهم في األمر}قال الحسن البصري في تفسير قوله تعالى: -1

أمر هللا تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه الى رأيهم، وإنما أراد أن 

 يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ولتقتدي به امته من بعده.

أن يهجر العبد  {توبة نصوحا}قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: -2

 الذنب وهو يحدث نفسه أن ال يعود اليه.

 

 

 

 

 

 

 ميزات التفسير في عهد التابعين

 لقد امتاز التفسير في هذا العهد بميزات نجملها فيما يأتي:

دوّن التفسير وصنف فيه وظهرت تفاسير شاملة ألكثر آيات القرآن -1

 لت في شكل رواية الحديث.ولكنها ظ

اتسع التفسير بالرأي، وظهر في األفق بوادر الخالف المذهبي حول -2

بعض اآليات مثل تفسير قتادة والحسن البصري حول القدر وهي مسألة 

تتوجه إلى إرادة اإلنسان وقد اختلف فيها العلماء أيعد اإلنسان فاعال 

أم يعد اإلنسان فيما يفعل  مختاراً قادراً على ما يفعل وهذا قول القدرية



كالريشة في مهب الريح ليس لها إرادة تحركها وتوجهها التوجيه الذي 

تبتغيه وهذا قول الجبرية، والصحيح ان هللا خلق األفعال كلها )وهللا 

خلقكم وما تعلمون( وللعبد الكسب وهو مختار فيه وبهذا الكسب يكون 

 ح.الثواب والعقاب وهذه هي عقيدة السلف الصال

ان رجوع بعض المفسرين من التابعين إلى من أسلم من علماء أهل -3

الكتاب ككعب األحبار وعبد هللا بن سالم ووهب بن منبه، وتساهلهم في 

األخذ عنهم أدى إلى دخول بعض اإلسرائيليات في تفاسيرهم وال سيما 

 حول بدء الخليقة وبعض القصص القرآنية.

جاء فيما يبدو بعض التطوير في التفسير أما في عهد تابعي التابعين فقد 

وتدوينه، حيث اتجهت همم بعضهم إلى جمع ما أثر من التفسير عن 

رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وعن صحابته وعن التابعين من غير 

تفرقة بين المدارس التي مّر ذكرها فصنفوا التفسير في كتب كانت 

تابعين ومن أشهر هؤالء اجمع وأوسع من الكتب التي صنفت في عهد ال

 المفسرين ما يأتي:

أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي المعروف بالسدى ت -1

 هـ.127

 هـ.146محمد بن السائب الكلبي ت -2

أبو حمزة الشالي صاحب اإلمام أبي محمد علي بن الحسين زين -3

 العابدين )رحمه هللا( ذكر تفسيره أبن النديم.

صاحب اإلمام أبي عبد هللا جعفر بن محمد الصادق أبو بصير األسدي -4

 )رحمه هللا(.

 هـ.150مقاتل بن سليمان ت -5

 هـ.160شعبة بن الحجاج ت -6

 هـ.161سفيان الثوري ت -7

 هـ.197وكيع بن الجراح الكوفي ت -8

 هـ.198سفيان بن عيينة ت -9

 هـ.206يزيد بن هارون ت -10

 هـ.207أبو عبد هللا بن عمر الواقدي ت -11

 هـ.211عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت -12



ومما يؤسف له أن أكثر تفاسير هؤالء المفسرين قد ضاع، فلم يصلنا منها 

إال تفسير سفيان الثوري وقد طبع حديثا بالهند، وتفسير عبد الرزاق ابن 

همام الصنعاني المخطوط بدار الكتب المصرية، وتفسير مقاتل بن سليمان 

 قام بتحقيقه الدكتور عبد هللا شحاته تمهيدا لنشره.األزدي وقد 

وأوضح من يمثل هذا التراث النقلي في التفسير منذ نشأته حتى نهاية عهد 

واشتهر تفسيره  تابعي التابعين ابن جرير الطبري الذي جاء بعد عهدهم

المسمى )جامع البيان في تفسير القرآن( الذي يعد مصدرا خصبا جمع كل 

ائية والسمات الواضحة لما يسمى بالمنهج المأثور في التفسير، المالمح النه

والذي عرض فيه أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم مع ذكر أسانيدهم دون 

تعقيب عليها غالباً بتصحيح أو تضعيف كما رجع بعضها على بعض 

ترجيحاً يعتمد على النظر العقلي، مستقالً غير مقلد، مجتهداً في استنباط 

ألحكام الفقهية ذاكراً وجوه األعراب عارضاً الروايات واألخبار بعض ا

اإلسرائيلية مع مناقشة الذين يفسرون القرآن بالرأي المجرد، والحق أن هذا 

التفسير ما هو إال دائرة معارف غزيرة الثورة جمعت بين ذروة التفسير 

                                              بالمأثور إلى جانب التفسير بالرأي.
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