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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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منهج املفسرين يف التعامل مع أسانيد التفسري
Exegetes' Methodology in dealing with
Exegesis chains of transmission

إعداد:
د .عبد احلي بن دخيل اهلل احملمدي
األتساذ املسذعد بقسم الدراتسذت القرآنية جبذعةة ييةة

منهج المفسرين في التعامل مع أسانيد التفسير ،د .عبد الحي بن دخيل اهلل المحمدي

املستخلص
موضوع البحث :عنهج املفسرين يف الاةذعل عع أتسذنيد
الافسري.
هدف البحث :ينحصر هدف الةحث فيمذ يلي:
 -1حترير املواين اليت جيب فيهذ تطةيق عنهج احملدثني يف نقد أتسذنيد
الافسري واملواين اليت ياسذهل فيهذ.
 -2تنقيح املنهج الذي ينةغي السري عليه يف دراتسة أتسذنيد الافسري.
 -3اتساةراض عذ كاب يف عنهج املفسرين يف الاةذعل عع أتسذنيد
الافسري.
مشكلة البحث :كيفية دراتسة أتسذنيد الافسري ،وعىت يةامد
عنهج احملدثني يف دراتساهذ.
نتائج البحث :تكمن أهم ناذئج الةحث فيمذ يلي:
 -1الوصول إىل حترير املواين اليت جيب فيهذ تطةيق عنهج احملدثني
يف نقد أتسذنيد الافسري واملواين اليت ياسذهل فيهذ.
 -2الوصول إىل خالصة املنهج الذي ينةغي السري عليه يف دراتسة
أتسذنيد الافسري.
الكلمات الدالة (المفتاحية):
عنهج  -نقد  -أتسذنيد  -الافسري  -احملدثني  -السنة النةوية -
دراتسة
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Abstract
Research title: Exegetes' Methodology in dealing
with Exegesis chains of transmission.
Research purpose: This research objective is
limited to the following:
1- Editing areas in which the Methodology of Hadith's
transmitters must be applied in criticizing the chains
of Exegesis and the areas in which leniency is
applied.
2- Reviewing the Methodology that should be followed
in the study of the rules of Exegesis.
3- Reviewing what was written in the methodology
study on chains of transmission of Exegesis.
Research problem: how to study the chains of
transmission of Exegesis, and when to adopt the
methodology of Hadith's transmitters.
Research results: The main results of the research
are as follows:
1- Identifying editable areas in which Hadith's
transmitters methodology must be applied in
criticizing the chains of Exegesis and the areas in
which leniency is applied.
2- Enhancing a methodology summary to be followed
in studying of the chains of transmission of
Exegesis.
Keyword (s): Methodology - Criticism – chains of
narration -Transmitters of Hadith - Exegesis - Sunnah –
Study.
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املقدمة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على عن ال نيب بةده ،وبةد:
فإن تفسري كالم اهلل تةذىل عن أشرف الةلوم و لك لاةلقه بكالم
اهلل تةذىل ،وملذ كذن كذلك فإن القول فيه شأنه عظيم فمن يفسر كالم اهلل
تةذىل فهو كذملوقع عن اهلل جل جالله ،فهو كذلذي يقول :أنذ أخربكم عن
عراد اهلل يف قوله كذا أنه كذا .وملذ كذن األعر هبذه اخلطورة ،وكذن كثريٌ عن
كاب الافسري املسندة اليت تنقل عرويذت الافسري بذألتسذنيد ،قد اخالط
غثهذ بسمينهذ ،وتنذثر املنهج الذي ينةغي أن يسري عليه الةذحث يف دراتسة
هذه األتسذنيد ،رأيت أن أكاب فيه خماصراً ،أمجع فيه شاذت عذ كاب،
ومسياه" :منهج المفسرين في التعامل مع أسانيد التفسير"(.)1
أهمية املوضوع والسبب الباعث:
وتاجلى يف عدة أعور:
 -1أن بطون كاب الافسري عليئة بذألقوال الافسريية الضةيفة واملرجوحة
واليت يةاقد بةض النذس خطأً أهنذ عن املةذين املرادة لكالم اهلل
تةذىل ،وحياجون هبذ فاحدث عندهم لةسذً يف الاوفيق بينهذ وبني عذ
صح عن املسذئل الشرعية اليت ختذلف هذه األقوال ،ولرمبذ اتساغل
( )1عنوان الةحث الذي وضةاه أصالً هو" :عنهج دراتسة أتسذنيد الافسري" ولكن
رأت اجمللة تغيريه إىل هذا الةنوان.
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األعداء املغرضون هذه املرويذت ليطةنوا هبذ يف الدين ،ويف كاذب
اهلل تةذىل ،فكذن لزاعذً توضيح احملجة وبيذن اجلذدة لامييز عذ صح
ممذ مل يصح ،والافريق بني عذ كذن عن تفسري النةوة ،وعذ هو عن
اجاهذدات الرجذل؛ فإ ا حصل هذا احنلت عقد شذئكة كثرية قةل.
 -2لقد كذن يف السذبق إمنذ يقرأ يف كاب أهل الةلم أهل الةلم ،وأهل
الةلم مييزون عذ يصلح وعذ ال يصلح ،فلمذ اناشرت الكاب
كثري عن النذس أن كل عذ
اإللكرتونية وأصةح ينذهلذ كل أحد ،رمبذ ظن ٌ
عسلم به ،وخيفى عليه أن كاب الرواية
يف بطون الكاب عن املرويذت ٌ
إمنذ هي للادوين وليست كلهذ ممحصة ،ومل يزعم أصحذهبذ خلوهذ عن
اخلطأ ،وإمنذ وجهوه بأن "عن أتسند لك فقد أحذلك وعن أرتسل فقد
تكفل لك"( )1وجب بيذن عنهج األخذ عن كاب الافسري.
منهج البحث:
 -1دراتسة تةريف أتسذنيد الافسري واخايذر الاةريف اجلذعع املذنع.
 -2عزو اآليذت املساشهد هبذ إىل عواضةهذ يف كاذب اهلل.
 -3ختريج األحذديث النةوية بذخاصذر و لك بذكر عن خرجه
وخالصة احلكم عليه بذلصحة أو الضةف وغذلةذً عذ أكافي
حبكم الشيخ حممد نذصر الدين األلةذين رمحه اهلل.
 -4توثيق املنقوالت عن عراجةهذ األصيلة.
( )1انظر :تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي للسيويي (.)223 /1
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 -5شرح الغريب إ ا لزم األعر عن كاب الغريب املةامدة.
 -6ال أترجم لألعالم ختفيفذً عن جهة ،ولسهولة الةثور على ترامجهم
عن جهة أخرى.
 -7اتةةت يف هذا الةحث املنهج االتساقرائي الاحليلي.
الدراسات السابقة:
 -1عكذتةة بني الشيخ أيب إتسحذق احلويين والشيخ األلةذين.
 -2كيفية الاةذعل عع أتسذنيد الافسري للدكاور /عسذعد الطيذر
 -3عنذقشااذت الاادكاور  /عةااد اهلل اجلااديع ملااذ كاةااه الاادكاور  /عسااذعد
الطيذر.
 -4اخاااالف الساالف يف الافسااري بااني الانظااري والاطةيااق حملمااد صااذ
حممد تسليمذن.
 -5أتسذنيد نسخ الافسري للدكاور /عطية الفقيه.
 -6الاحةري يف أتسذنيد الافسري للشيخ الطريفي.
خطة البحث:
لقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة وتمهيد
ومبحثين وخاتمة وفهارس توضيحية:
المقدمة وتتضمن :أمهية املوضوع والسةب الةذعث؛ خطة
الةحث؛ عنهج الةحث.
التمهيد :ويتضمن أربعة مطالب:
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المطلب األول :تةريف اإلتسنذد يف اللغة واالصطالح.
المطلب الثاني :تةريف الافسري يف اللغة واالصطالح.
المطلب الثالث :الاةريف اإلضذيف ألتسذنيد الافسري.
المطلب الرابع :أمهية اإلتسنذد وعكذناه عند املسلمني.
المطلب الخامس :أمهية دراتسة أتسذنيد الافسري.
المبحث األول :مصادر التفسير المسند .وفيه مطلبان:
المطلب األول :منذ ج عن كاب السنة اليت تضمنت شيئذً عن
عرويذت الافسري املسندة.
المطلب الثاني :منذ ج عن كاب الافسري املسندة اليت تةىن
بافذتسري الصحذبة والاذبةني.
المبحث الثاني :التفريق بين أسانيد السنة النبوية وأسانيد
التفسير .وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :أهم عظذهر الةنذية بأتسذنيد السنة النةوية.
المطلب الثاني :أهم عظذهر القصور يف أتسذنيد الافسري.
المطلب الثالث :أقسذم أتسذنيد الافسري .وحتاه أربةة أقسذم:
 القسم األول :أتسذنيد لنقل الافسري املرفوع للنيب .
 القسم الثاني :أتسذنيد لنقل تفسري الصحذبة ممذ له حكم
الرفع وهو علحق بذلذي قةله.
 القسم الثالث :أتسذنيد لنقل اجاهذدات الرجذل يف الافسري.
وحتاه ثالثة أنواع:
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 النوع األول :تفسري الصحذبة. النوع الثاني :تفسري الاذبةني. النوع الثالث :تفسري تةع األتةذع. القسم الرابع :أتسذنيد نقل اإلتسرائيليذت.
المطلب الرابع :ملذ ا تسذهل الةلمذء يف نقد أتسذنيد الافسري.
المطلب الخامس :توجيه قول اإلعذم أمحد :ثالثة ال أصل هلذ.
المطلب السادس :املراد بقوهلم :ضةط األحذديث املسندة
أتسهل وأهون عن ضةط أتسذنيد الافسري.
المطلب السابع :وقفذت عع أهم عن كاب يف عنهجية الاةذعل
عع أتسذنيد الافسري عن املةذصرين.
 الخاتمة وأهم التوصيات.
 ثبت المراجع والمصادر.

588

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

التمهيد:
املطلب األول :تعريف اإلسناد واملنت يف اللغة واالصطالح.
تعريف اإلسناد في اللغة :ويأتي بعدة معان:
المعنى األول" :كل ما ارتفع من األرض" .قذل ابن عنظور:
"هو عذ ارتفع عن األرض يف قاةل اجلةل أو الوادي ،وعنه تسنود القوم يف
اجلةل أي صةودهم"(.)1
المعنى الثاني" :المعتمد وما يستند عليه" قذل ابن عنظور:
أي :عذ يساند عليه؛ قذل أهل اللغة :وكل شيء أتسندت إليه شيئذ فهو
()2
تسند.
المعنى الثالث :يأتي بمعنى الصعود واالرتفاع والرقي .قذل
ابن عنظور" :وعنه تسنود القوم يف اجلةل أي صةودهم( .)3والةذعة
تطلق السنداء على الطريق الصذعدة يف اجلةل.
تعريف اإلسناد في اصطالح المحدثين وله عدة تعريفات
متقاربة:
()4
قيل اإلتسنذد هو" :يريق عنت احلديث" وقيل هو" :الطريق
( )1انظر :لسذن الةرب (.)220/3
( )2نفس املصدر السذبق
( )3نفس املصدر السذبق
( )4انظر :توجيه النظر إىل أصول األثر لطذهر السمةوين )89/1( :كشذف
=
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()2

املوصلة إىل املنت"( )1وقيل هو" :رفع احلديث إىل قذئله"
"حكذية يريق املنت"(.)3
الفرق بين السند واإلسناد:
مبةىن واحد ،قذل
عن الةلمذء عن ال يفرق بينهمذ فيجةلهمذ ً
الطييب" :السند واإلتسنذد ياقذربذن يف عةىن االعامذد" .وقذل ابن
مجذعة" :احملدثون يساةملون السند واإلتسنذد لشيء واحد"( .)4وعنهم
عن جيةل بينهمذ عموم وخصوص فيطلقون اإلتسنذد على تسلسلة الرواة
املوصلة إىل املنت فيكون بذلك عرادفذً للسند ،وقد يطلقونه على عزو
احلديث إىل قذئله(.)5
السند يقذل لرجذل احلديث
قذل يف شرح عقدعة املشكذةّ " :
السند
السند ،وحينذً مبةىن كر رجذل ّ
الذين رووه .ويأيت اإلتسنذد مبةىن ّ
وقيل هو:

اصطالحذت الفنون والةلوم للاهذنوي ()984/1
( )1انظر :شرح خنةة الفكر للقذري (ص )543 :وعةذحث يف احلديث املسلسل
(.)4/4
( )2انظر :اخلالصة للطييب( :ص.) 141 :
( )3انظر تةريف هذا الاةريف للحذفظ ابن حجر يف :نزهة النظر يف توضيح خنةة
الفكر للرحيلي (ص )195 :وفاح املغيث بشرح ألفية احلديث للسخذوي
( )28/1وعرقذة املفذتيح شرح عشكذة املصذبيح (.)12/1
( )4انظر :املنهل الروي يف خماصر علوم احلديث البن مجذعة( :ص )29 :و
اخلالصة للطييب ( :ص.) 141 :
( )5انظر :أثر علل احلديث يف اخاالف الفقهذء( :ص )34 :قواعد الاحديث
عن فنون عصطلح احلديث (ص.)202 :
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وإظهذر لك أيضذ"(.)1
العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي:
بني ابن مجذعة رمحه اهلل تةذىل وجه عأخذه فقذل" :وأخذه إعذ
عن السند ،وهو :عذ ارتفع وعال عن تسفح اجلةل؛ ألن املسند يرفةه إىل
قذئله ،أو عن قوهلم :فال ٌن تسن ٌد ،أي :عةام ٌد ،فسمي اإلخةذر عن يريق
املنت تسنداً العامذد احلفذظ يف صحة احلديث وضةفه عليه"(.)2
تعريف المتن لغةً واصطالحاً :يطلق املنت يف اللغة على عدة
عةذن عنهذ:
تقول" :عنت الشيء" أي :صلةه .وتقول" :عذتنه" أي :بذعده يف
الغذية( .)3واملنت هو" :عذ ارتفع عن األرض واتساوى ،وقيل :عذ ارتفع
وصلب"(.)4
تعريف المتن في اصطالح المحدثين:
( )1انظر :كشذف اصطالحذت الفنون والةلوم ( )984/1فيكون عراداً به
حكذية السند.
( )2تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ( )27/1وقواعد الاحديث عن فنون
عصطلح احلديث (ص )202 :وأثر علل احلديث يف اخاالف الفقهذء (ص:
 )49وشرح املوقظة للذهيب (ص.)72 :
( )3انظر :أتسذس الةالغة للزخمشري.)193/2( :
( )4انظر :لسذن الةرب البن عنظور.)398/13( :
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قذل ابن حجر" :هو غذية عذ يناهى إليه اإلتسنذد عن الكالم"(.)1
وبنحوه قذل ابن مجذعة( .)2ويدخل يف املنت أقوال الرتسول  وأفةذله
وتقريراته ،وكذا أقوال الصحذبة والاذبةني(.)3
املطلب الثاني :تعريف التفسري يف اللغة واالصطالح.
التفسير في اللغة :عأخو عن عذدة :فسر" :وال َفسر هو:
الةَايَذن .تقول :فَ َسر الشيءَ يفسره ،بذل َكسر ،ويفسره ،بذلضَّم ،فَسراً
وفَ َّسَره :أي :أَبذنه ،والااَّفسري عثاله .قذل ابن األَعرايب :ال َفسرَ :كشف
الامغَطّى ،والااَّفسري َكشف الامراد َعن اللَّفظ الامشكل ،واتساَاف َسرته َك َذا
يل :الااَّفسرة الةَاول الَّذي يساَ َد ُّل به َعلَى
أَي تسأَلاه أَن يا َفسره لَ .وق
َ
ال َمَرض َوياَنظر فيه األَيةذء يَساَدلُّو َن بلَونه َعلَى علَّة ال َةليل"( .)4وقذل
السيويي" :الافسري "تفةيل" عن الفسر ،وهو الةيذن والكشف ،ويقذل:
هو عقلوب السفر ،تقول :أتسفر الصةح إ ا أضذء"(.)5
تعريف التفسير في االصطالح:
( )1انظر :شرح خنةة الفكر للقذري (ص.)543 :
( )2انظر :املنهل الروي يف خماصر علوم احلديث البن مجذعة( :ص)29 :
وتدريب الراوي )42/1( :وألفية احلديث للسيويي( :ص.)3:
( )3انظر :شرح خنةة الفكر للقذري (ص.)544 :
( )4انظر :لسذن الةرب البن عنظور )55/5( :باصرف.
( )5انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن للسيويي.)192/4( :
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قذل األصةهذين" :اعلم أن الافسري يف عرف الةلمذء كشف
عةذين القرآن وبيذن املراد"( .)1وقذل أبو نصر القشريي" :الافسري عقصور
على االتةذع والسمذع واالتسانةذط ممذ ياةلق بذلاأويل"( .)2وقذل الزركشي:
"الافسري علم يفهم به كاذب اهلل املنزل على نةيه حممد  وبيذن عةذنيه،
واتساخراج أحكذعه وحكمه ،واتسامداد لك عن علم اللغة والنحو
والاصريف وعلم الةيذن وأصول الفقه والقراءات ،وحياذج ملةرفة أتسةذب
النزول والنذتسخ واملنسوخ"( .)3وقذل الزرقذين" :هو علم يةحث فيه عن
القرآن الكرمي عن حيث داللاه على عراد اهلل تةذىل بقدر الطذقة
الةشرية"( .)4وقذل الةيين هو" :الاكشيف عن عدلوالت نظم
القرآن"(.)5
املطلب الثالث :التعريف اإلضايف ألسانيد التفسري.
ميكننذ القول بأن الاةريف اإلضذيف ألتسذنيد الافسري هو(:
األسانيد التي ن قلت إلينا الروايات التفسيرية للقرآن عن النبي 
أو الصحابة أو التابعين ).
شرح التعريف:
( )1انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن للسيويي.)192/4( :
( )2اإلتقذن يف علوم القرآن للسيويي.)192/4( :
( )3انظر :الربهذن يف علوم القرآن للزركشي)13/1( :
( )4انظر :عنذهل الةرفذن يف علوم القرآن للزرقذين)3/2( :
( )5انظر :عمدة القذري شرح صحيح الةخذري ()79/18
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خرج بةةذرة(:األسانيد) :الروايذت الافسريية اليت ليس هلذ
أتسذنيد.
وخرج بةةذرة (:التي نقلت إلينا) عذ مل ينقل إلينذ كافذتسري
املةذصرين.
وخرج بةةذرة(:الروايات التفسيرية للقرآن) :املرويذت اليت ال
عالقة هلذ بافسري القرآن كذلفقه واحلديث وحنو لك.
وخرج بةةذرة(:عن النبيأو الصحابة أو التابعين) تفسريات
غريهم وعذ ينقل عن أهل الكاذب عن اإلتسرائيليذت.
املطلب الرابع :أهمية اإلسناد ومكانته عند املسلمني.
تظهر أهمية اإلسناد من خالل وجوه منها:
 - 1أنه ال ميكن حتقيق األحذديث واألخةذر ومتييز الصحيح عن
غريه إال بذلنظر يف األتسذنيد ،وعةرفة الرواة.
 - 2بذإلتسنذد حفظ الةلمذء السنة وصذنوهذ عن الزيذدة
والنقصذن والاحريف ودس األحذديث املوضوعة.
جا  -بذإلتسنذد ظهرت عنزلة السنة النةوية ،وعنذية علمذء اإلتسالم
واهامذعهم هبذ ،فقد نقلت ودرتست بأدق يرق النقد والاحقيق اليت مل
تةرف يف الةشرية عن قةل.
وقد اتسافذض عن األئمة رمحهم اهلل كالعذً كثرياً يف بيذن أمهية
اإلتسنذد واحلث عليه ،حىت جةلوه عن القربذت والدين .وعن لك:
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 - 1عذ روى اإلعذم أمحد بسنده عن عاةة بن أيب حكيم قذل:
مسع الزهري إتسحذق بن عةد اهلل بن أيب فروة يقول :قذل رتسول اهلل :
فقذل الزهري" :قذتلك اهلل يذ بن أيب فروة ،عذ أجرأك على اهلل ،أال تسند
حديثك؟ حتدثنذ بأحذديث ليس هلذ خطم وال أزعة"(.)1
 - 2قذل ابن املةذرك" :اإلتسنذد عندي عن الدين ولوال اإلتسنذد
لقذل عن شذء عذ شذء ،فإ ا قيل له عن حدثك؟ بقي"( .)2وعةنذه أي:
عاحريا ال يدري عذ يقول.
بقي
ً
()3
أيضذ" :بيننذ وبني القوم القوائم" ويةين بذلقوائم:
 - 3وقذل ً
اإلتسنذد.
 - 4وقذل القذضي عيذض " :فذعلم أوالً أن عدار احلديث على
اإلتسنذد فةه تاةني صحاه ويظهر اتصذله"(.)4
 - 5وقذل شةةة بن احلجذج الةاكي" :كل حديث ليس فيه:
( )1انظر :عةرفة علوم احلديث للحذكم (ص )6 :وأدب اإلعالء واالتسامالء
للسمةذين( :ص.)5 :
( )2انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي ()213/2
وشرف أصحذب احلديث له أيضذً (ص )41 :واإلملذع إىل عةرفة أصول
الرواية وتقييد السمذع للقذضي عيذض( :ص.)194 :
( )3انظر :عقدعة صحيح عسلم)15/1( :وشرح علل الرتعذي ( )359/1وجيه
النظر إىل أصول األثر لطذهر السمةوين.)88/1( :
( )4اإلملذع إىل عةرفة أصول الرواية وتقييد السمذع للقذضي عيذض( :ص:
.)194
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حدثنذ ،وأخربنذ ،فهو عثل الرجل بذلفالة عةه الةةري ليس له خطذم"(.)1
 - 6وقذل أيضذً " :كنت أنظر إىل فم قاذدة ،فإ ا قذل
بذحلديث :حدثنذ ،عنيت به فوقفاه عليه ،وإ ا مل يقل حدثنذ مل أعن
به"(.)2
 - 7وقذل أيضذً" :كل حديث ليس فيه "أنذ" و"ثنذ" فهو خل
وبقل"(.)3
 - 8وقذل أيضذً" :إمنذ يةلم صحة احلديث بصحة اإلتسنذد"(.)4
 - 9وقذل األوزاعي" :عذ هذب الةلم إال هذب اإلتسنذد"(.)5
 - 10وقذل ابن تسريين" :إن هذا الةلم دين فذنظروا عمن
تأخذون دينكم"(.)6
 - 11وقذل عةد اهلل بن عون" :ال يؤخذ هذا الةلم إال عمن
( )1انظر :عقدعة اجملروحني البن حةذن.)27/1( :
( )2انظر :عقدعة اجملروحني البن حةذن.)27/1( :
( )3انظر :احملدث الفذصل بني الراوي والواعي للراعهرعزي (ص )517 :وأدب
اإلعالء واالتسامالء للسمةذين( :ص )7 :وشرح علل الرتعذي (.)587/2
( )4انظر :شرح علل الرتعذي (.)360/1
( )5نفس املصدر السذبق.
( )6عقدعة صحيح عسلم ( )15/1واحملدث الفذصل ( )209وحتفة األشراف
مبةرفة األيراف (.)356/13
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شهد له بذلطلب"(.)1
 - 12وقذل أبو علي اجليذين" :خص اهلل تةذىل هذه األعة بثالثة
أشيذء مل ياةطهذ َعن قَاةلهذ :اإلتسنذد ،واألنسذب ،واإلعراب"(.)2
 - 13وقذل أبو حذمت" :مل يكن يف أعة عن األعم عن َخلق اهلل
آدم ،أعنذء حيفظون آثذر الرتسل إال يف هذه األعة"( .)3فذإلتسنذد
خصيصة هلذه األعة اليت انفردت به ،فلم يؤثر عن أعة عن األعم الةنذية
برواة أخةذرهذ وأحذديث أنةيذئهذ عذ عرف عن أعة حممد .
 - 14وقذل ابن األثري" :اعلم أن اإلتسنذد يف احلديث هو
األصل وعليه االعامذد وبه تةرف صحاه وتسقمه"(.)4
 - 15وقذل عةد اهلل بن إدريس" :رمبذ حدث األعمش
بذحلديث ،مث يقول :بقى رأس املذل ،حدثين فالن قذل :ثنذ فالن عن
فالن عن فالن"(.)5
 - 16وقذل اإلعذم النووي" :اإلتسنذد تسالح املؤعن ،إ ا مل يكن
( )1انظر :توجيه النظر إىل أصول األثر لطذهر السمةوين.)188/1( :
( )2انظر :النكت على عقدعة ابن الصالح للزركشي ( )87/1وتدريب الراوي
(.)159
( )3انظر :شرف أصحذب احلديث للخطيب الةغدادي (ص.)43 :
( )4انظر :جذعع األصول (.)109/1
( )5انظر :حبوث يف تذريخ السنة املشرفة (ص.)53 :
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عةه تسالح فةأي شيء يقذتل"(.)1
املطلب اخلامس :أهمية دراسة أسانيد التفسري.
النذظر يف عرويذت الافسري جيد أن الغذلب على أتسذنيدهذ
الضةف ،فهي حتت النقد الذي يسري عليه احملدثون ال ترقى لدرجة
املرويذت احلديثية عن حيث الثةوت وتسنةرض هنذ األتسةذب الداعية
لدراتسة أتسذنيد الافسري:
 - 1خطورة القول على اهلل يف كاذبه بال علم ،فذلنذظر يف املأثور
عن كاذب اهلل وتسنة رتسوله  وعذ جذء عن الصحذبة وتسلف األعة
يدرك خطورة هذا األعر ،فقد قذل تةذىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [األعراف.]33 :
قذل الةغوي" :هو عذم يف حترمي القول يف الدين عن غري
يقني"( .)2وقذل ابن القيم" :وقد حرم اهلل تسةحذنه القول عليه بغري علم
يف الفايذ والقضذء ،وجةله عن أعظم احملرعذت ،بل جةله يف املرتةة الةليذ
عنهذ ،فرتب احملرعذت أربع عراتب وبدأ بأتسهلهذ وهو الفواحش ،مث ثىن
مبذ هو أشد حترميذً عنه وهو اإلمث والظلم ،مث ثلث مبذ هو أعظم حترميذً
( )1انظر :شرف أصحذب احلديث ( )24وشرح علل الرتعذي (.)360/1
( )2انظر :عةذمل الانزيل للةغوي (.)226/3
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عنهمذ وهو الشرك به تسةحذنه ،مث ربع مبذ هو أشد حترميذ عن لك كله
وهو القول عليه بال علم ،وهذا يةم القول عليه تسةحذنه بال علم يف
أمسذئه وصفذته وأفةذله ويف دينه وشرعه"(.)1
وقد أخرج الرتعذي بسنده عن جندب بن عةد اهلل ،قذل :قذل
رتسول اهلل ( :من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) مث قذل:
"هذا حديث غريب ،وقد تكلم بةض أهل احلديث يف تسهيل بن أيب
حزم ،وهكذا روي عن بةض أهل الةلم عن أصحذب النيب  وغريهم،
أهنم شددوا يف هذا ،يف أن يفسر القرآن بغري علم ،وأعذ الذي روي عن
جمذهد وقاذدة وغريمهذ عن أهل الةلم أهنم فسروا القرآن ،فليس الظن هبم
أهنم قذلوا يف القرآن أو فسروه بغري علم أو عن قةل أنفسهم .وقد روي
عنهم عذ يدل على عذ قلنذ ،أهنم مل يقولوا عن قةل أنفسهم بغري
علم"(.)2
وعن ابن عةذس قذل :قذل رتسول اهلل ( :من قال في القرآن
بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) قذل الرتعذي :هذا حديث
( )1انظر :إعالم املوقةني عن رب الةذملني البن القيم (.)38 :1
( )2احلديث خمرج يف :تسنن الرتعذي ت شذكر ( )200/5وتسنن أيب داود
( )320/3والسنن الكربى للنسذئي ( )286/7وقد حكم عليه اإلعذم
األلةذين بذلضةف كمذ يف ضةيف اجلذعع الصغري وزيذدته (ص)827 :
وضةيف تسنن الرتعذي (ص.)360 :
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حسن(.)1
وقذل أبو بكر الصديق " :أي أرض تقلين وأي مسذء تظلين إن
قلت يف آية عن كاذب اهلل برأيي أو مبذ ال أعلم"(.)2
وقذل ابن عسةود " إن القرآن كالم اهلل تةذىل فمن كذب على
القرآن فإمنذ يكذب على اهلل عز وجل"(.)3
وقذل عةد اهلل بن عمر " :لقد أدركت فقهذء املدينة ،وإهنم
ليةظمون القول يف الافسري ،عنهم تسذمل بن عةداهلل ،والقذتسم بن حممد،
()4
وتسةيد بن املسيب ،ونذفع" وعن ابن أيب عليكة ،أن ابن عةذس 
تسئل عن آية  -لو تسئل عنهذ بةضكم لقذل فيهذ -فأىب إن يقول
فيهذ"( .)5وقذل َعسروق" :اتقوا الافسري فإمنذ هو الرواية عن اهلل"(.)6
( )1احلديث خمرج يف عسند أمحد ( )508/2وتسنن الرتعذي ( )199/5وعسند
الةزار ،الةحر الزخذر ( )288/11وشرح السنة للةغوي ( )257/1وحكم
عليه األلةذين بذلضةف يف ضةيف اجلذعع الصغري وزيذدته (ص)827 :
وضةيف تسنن الرتعذي (ص.)359 :
( )2انظر :تفسري الطربي (.)78/1
( )3انظر :األمسذء والصفذت للةيهقي (.)589/1
( )4انظر :تفسري الطربي (.)79/1
( )5انظر :املصدر السذبق (.)86/1
( )6انظر :فضذئل القرآن أليب عةيد )229( :و كره ابن تيمية يف "جمموع
الفاذوى ( )374/13والقرييب يف تفسريه (.)34/1
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وحكى عذلك عن حيىي بن تسةيد عن تسةيد بن املسيب ،أنه
كذن إ ا تسئل عن تفسري آية عن القرآن قذل" :إنذ ال نقول يف القرآن
شيئًذ"( .)1وقذل ابن شو ب :حدثين يزيد بن أيب يزيد قذل" :كنذ نسأل
تسةيد بن املسيب عن احلالل واحلرام- ،وكذن أعلم النذس -فإ ا تسألنذه
عن تفسري آية عن القرآن ،تسكت كأن مل يسمع"(.)2
قذل ابن تيمية" :عن قذل يف القرآن برأيه ،فقد تكلف عذ ال علم
له به ،وتسلك غري عذ أعر به ،فلو أنه أصذب املةىن يف نفس األعر لكذن
قد أخطأ ،ألنه مل يأت األعر عن بذبه ،كمن حكم بني النذس على
جهل فهو يف النذر ،وإن وافق حكمه الصواب"(.)3
فإ ا كذنت حرعة القول يف كاذب اهلل هبذه املثذبة فإن ب
الكذب وبيذنه وكشف املدتسوس ممذ تزخر به بطون كاب الافسري عن
أوجب الواجةذت املاحامذت على أهل الةلم بل هو نوع عن اجلهذد يف
تسةيل اهلل.
 - 2كثرة الكذب على ابن عةذس  فإنه ملذ متيز يف تفسريه
()4
بازكية النيب  له بقوله( :اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)
( )1انظر :تفسري القرآن عن اجلذعع البن وهب (.)63/2
( )2انظر :تفسري الطربي .)86/1
( )3انظر :جمموع الفاذوى (.)371/13
( )4احلديث أخرجه الةخذري يف صحيحه )41/1( :بذب وضع املذء عند
اخلالء ،وأخرجه عسلم يف فضذئل الصحذبة بذب فضذئل عةد اهلل بن عةذس
=
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أدى لك إىل كثرة الكذب عليه؛ ولذا قذل ابن تيمية" :وعذ أكثر عذ
حيَّرف قول ابن عةذس ويغلط عليه"( )1وعذ صح عن ابن عةذس جتد
أكثره عن تالعذته الكةذر املشهورين .وممذ يدل على لك عذ رواه
الةيهقي عن شيخه الشذفةي حيث قذل" :مل يثةت عن ابن عةذس يف
الافسري إال شةيه مبئة حديث"( .)2يقول الدكاور حكمت بشري يذتسني
عةلقذً" :رواه عن الشذفةي تلميذه املصري عةد احلكم ،وهو ثقة جممع
عليه .والةيهقي عن أعرف النذس بكالم إعذعه الشذفةي ،وعن أقدرهم
على تاةع كالعه .وكذلك أخرج األثر أبو عةد اهلل حممد بن أمحد بن
()3
شذكر القطذن يف "فضذئل اإلعذم الشذفةي"
ويقول الدكاور حممد حسني الذهيب" :ويةدو أن السر يف كثرة
الوضع على ابن عةذس هو :أنه كذن يف بيت النةوة ،والوضع عليه
يكسب املوضوع ثق ًة وقوًة أكثر ممذ وض َع على غريه .أضف إىل لك
أن ابن عةذس كذن عن نسله اخللفذء الةةذتسيون ،وكذن عن النذس عن
()4
يازلف إليهم وياقرب عنهم مبذ يرويه هلم عن جدهم"
رضي اهلل عنه رقم .2477
( )1انظر :تفسري آيذت أشكلت البن تيمية.)460/1( :
( )2انظر :يةقذت الفقهذء الشذفةية البن الصالح.)193/1( :
( )3انظر :الصحيح املسةور عن الافسري بذملأثور (.)31/1
( )4انظر :الافسري واملفسرون" (.)56/1
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ويقول أيضذً" :وقد نسب إىل ابن عةذس  جزء كةري يف
الافسري ،ويةع يف عصر عراراً بذتسم "تنوير املقةذس عن تفسري ابن
عةذس" مجةه أبو يذهر حممد بن يةقوب الفريوز آبذدي الشذفةي،
صذحب القذعوس احمليط ،وقد ايلةت على هذا الافسري ،فوجدت
جذعةه يسوق عند الكالم عن الةسملة الرواية عن ابن عةذس هبذا
السند" :أخربنذ عةد اهلل الثقة بن املأعون اهلروي ،قذل :أخربنذ أيب ،قذل:
أخربنذ أبو عةد اهلل حممود بن حممد الرازي ،قذل :أخربنذ عمذر بن عةد
اجمليد اهلروي ،قذل :أخربنذ علي بن إتسحذق السمرقندي ،عن حممد بن
عروان ،عن الكليب ،عن أىب صذ  ،عن ابن عةذس" .وعند تفسري أول
تسورة الةقرة ،وجدته يسوق الكالم بإتسنذده إىل عةد اهلل ابن املةذرك،
قذل :حدثنذ علي بن إتسحذق السمرقندي عن حممد بن عروان ،عن
الكليب ،عن أىب صذ  ،عن ابن عةذس .وىف عةدأ كل تسورة يقول:
وبإتسنذده عن ابن عةذس.
وهكذا يظهر لنذ جليذً ،أن مجيع عذ روى عن ابن عةذس يف هذا
الكاذب يدور على حممد بن عروان السدي الصغري ،عن حممد بن
السذئب الكليب ،عن أيب صذ  ،عن ابن عةذس ،وقد عرفنذ عةلغ رواية
السدي الصغري عن الكليب فيمذ تقدم ...وهذا يدلنذ على عقدار عذ
كذن عليه الوضَّذعون عن اجلرأة على اخاالق هذه الكثرة عن الافسري
املنسوبة إىل ابن عةذس ،وليس أدل على لك ،عن أنك تلمس الانذقض
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ظذهراً بني أقوال يف الافسري نسةت إىل ابن عةذس ورويت عنه"(.)1
فهذه حذل املرويذت اليت تروى عن ابن عةذس  ترمجذن القرآن
والذي لكالعه يف كاذب اهلل تةذىل عن املكذنة عذ ال خيفى واليت شحنت
هبذ كاب الافسري بذملأثور ممذ يوجب على أهل االخاصذص متييز عذ جيب
نقده عن غريه لةيذن الصواب عن اخلطأ.
 - 3السري على هنج األئمة احملققني يف نقد املرويذت وفق املنهج
السليم ،وتصفية كاب الافسري عن الدس والدخيل ،وعدم االغرتار
بكثرة النقول وتكررهذ يف كاب الافسري ،ينقلهذ اآلخر عن األول ،فيظن
عن ال دراية له أن كثرة نقلهذ تزيد عن قوهتذ ،ولذا قذل الزركشي رمحه
اهلل" :لطذلب الافسري عآخذ كثرية أعهذهتذ أربةة :األول :النقل عن
رتسول اهلل  وهذا هو الطراز األول ،ولكن جيب احلذر عن الضةيف
واملوضوع ،فإنه كثري وإن تسواد األوراق تسواد يف القلب"( )2وقذل ابن أيب
حذمت" :فإن قيل كيف السةيل إىل عةرفة عذ كرت عن عةذين كاذب اهلل
عز وجل وعةذمل دينه؟ قيل :بذآلثذر الصحيحة عن رتسول اهلل  وعن
أصحذبه النجةذء األلةذء الذين شهدوا الانزيل ،وعرفوا الاأويل ،رضي اهلل
تةذىل عنهم ،فإن قيل فةمذ ا تةرف اآلثذر الصحيحة والسقيمة؟ قيل:
بنقد الةلمذء اجلهذبذة الذين خصهم اهلل عز وجل هبذه الفضيلة،
( )1انظر :الافسري واملفسرون (.)62/1
( )2انظر :الربهذن يف علوم القرآن (.)156/2
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ورزقهم هذه املةرفة ،يف كل دهر وزعذن"(.)1
 - 4أن املرويذت يف الافسري اليت تنقل أقوال الصحذبة والاذبةني
أكثرهذ نسخ عاكررة بإتسنذد واحد تروي جمموعة كةرية عن املرويذت،
فةةضهذ ياكرر بذآلالف وبةضهذ بذملئذت يف تفسري الطربي وتفسري ابن
أيب حذمت .وعن لك:
 إتسنذد علي بن أيب يلحة عن ابن عةذس تكرر يف أكثر عن( )1500عوين يف تفسري الطربي.
 كر الطربي تفسري قاذدة يف أكثر عن ( )3000عوين،والذي رمبذ يكون قد نقل كل عذدته بذإلتسنذد الاذل :حدثنذ بشر بن
عةذ  ،حدثنذ يزيد بن زريع عن تسةيد عن قاذدة .كمذ كره األتساذ
فؤاد تسزكني.
 كمذ نقل الطربي عن تفسري جمذهد حوال ( )700عرةبذإلتسنذد الاذل :حدثنذ حممد بن عمرو الةذهلي حدثنذ أبو عذصم النةيل
حدثين عيسى بن عيمون املكي حدثنذ ابن أيب جنيح عن جمذهد.
 ونقل الطربي عن تفسري عطية الةويف عن ابن عةذس يفتفسريه ( )1560عوضةذ بإتسنذد واحد.
وكذا احلذل يف تفسري ابن أيب حذمت ،وتفسري عةد الرزاق الصنةذين
( )1انظر :اجلرح والاةديل البن أيب حذمت (.)2/1
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()1

الذي روى أغلب تفسريه عن عةمر عن قاذدة.
فدراتسة هذه األتسذنيد املاكررة يسهل على الةذحثني عةرفة
الصحيح عن غريه عن غري عنذء.
 - 5حترير النزاع يف كثري عن املسذئل اخلالفية يف الافسري بانقيح
أتسذنيد عرويذهتذ ،فإ ا اتساةةد عذ مل يصح تسهل عةرفة القول الراجح.

( )1انظر :الصحيح املسةور عن الافسري بذملأثور ( )34/1باصرف.
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املبحث األول :مصادر التفسري املسند.
وفيه مطالبان:
 املطلب األول :منذ ج عن كاب السنة اليت تضمنت شيئذً عنعرويذت الافسري املسندة
 املطلب الثذين :منذ ج عن كاب الافسري املسندة اليت تةىنبافذتسري الصحذبة والاذبةني.
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املطلب األول :مناذج من كتب السنة اليت تضمنت شيئاً من مرويات
التفسري املسندة:
 -1صحيح البخاري :وامسه" :اجلذعع املسند الصحيح املخاصر
عن أعور رتسول اهلل  وتسننه وأيذعه" صنّفه اإلعذم حممد بن إمسذعيل
الةخذري املاوىف تسنة256( :ه) واشاهر بذتسم" :صحيح الةخذري" وهو
أصح كاب احلديث النةوي عن رتسول اهلل  بةد القرآن الكرمي.
واتساغرق يف تأليفه تساة عشر عذعذً ،وأحذديثه عناقذة عن تسامذئة ألف
حديث .وقد شرحه احلذفظ ابن حجر يف كاذبه النفيس املسمى بفاح
الةذري شرح صحيح الةخذري ،علق فيه على الروايذت املةلقة وأشذر إىل
وصلهذ.
وقد تضمن صحيح الةخذري كاذبذً خذصذً بذلافسري مسذه:
"كاذب تفسري القرآن" فيه عدد كةري عن األبواب حيث بلغت عذ
يقذرب األربةمذئة بذب عن غري أبواب كاذب فضذئل القرآن واليت بلغت
تسةةة وثالثني بذبذً .وهذان الكاذبذن قد أخذا اجلزء السذدس بأكمله عن
يةةة بوالق اليت اعاىن هبذ الدكاور حممد زهري بن نذصر النذصر .أعذ
الافسري املافرق يف بقية كاب صحيح الةخذري فهو كثري فمثالً:
اسم الكتاب

تفسير

عدد
األبواب

405

اسم الكتاب

األيمان

عدد
األبواب

4
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اسم الكتاب

مناقب

عدد
األبواب

1
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القرآن
أحاديث
األنبياء

األنصار

والنذور

45

المحصر
وجزاء الصيد

4

التوحيد

43

الصوم

4

فضائل
القرآن

37

بدء الخلق

4

البيوع

9

االستئذان

3

األدب

8

كفارات

أبواب العمرة
جزاء الصيد
ونحوه
الكفالة
الحرث

والمزارعة

1
1
1
1

2

االستقراض

1

المغازي

8

الفرائض

2

الصلح

1

الوصايا

8

المظالم

2

فرض الخمس

1

الحج

8

المناقب

2

الوضوء

1

القدر

7

اإليمان

2

الحيض

1

الرقاق

6

العلم

2

التيمم

1

6

الجمعة

2

الصالة

1

الديات

5

اإلكراه

1

مواقيت الصالة

1

االعتصام

5

الفتن

1

األذان

1

الحدود

5

األحكام

1

االستسقاء

1

الشهادات

5

1

سجود القرآن

1

الجهاد
والسير

األيمان

وكتاب أخبار
اآلحاد
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الزكاة

5

مجموع األبواب

1

الدعوات

670

التهجد

1

وقد تاةةت أتسذنيد الةخذري ملرويذت الافسري يف كاذب تفسري القرآن
فوجدته ال يسند إال املرفوع للنيب  أو املوقوف على الصحذبة رضي
اهلل عنهم ،أعذ الاذبةني فلم أجد له إال عوينني فقط ومهذ:
 - 1حدثنذ عوتسى بن إمسذعيل ،حدثنذ إبراهيم بن تسةد ،عن
صذ بن كيسذن ،عن ابن شهذب ،عن تسةيد بن املسيب ،قذل:
"الةحرية :اليت مينع درهذ للطواغيت ،فال حيلةهذ أحد عن النذس،
والسذئةة :كذنوا يسيةوهنذ آلهلاهم ال حيمل عليهذ شيء"(.)1
 - 2حدثنذ قايةة ،حدثنذ محذد ،عن حيىي بن عايق ،عن احلسن،
قذل" :اكاب يف املصحف يف أول اإلعذم :بسم اهلل الرمحن الرحيم،
()2
واجةل بني السورتني خطذً".
وهذا الصنيع له داللاه عن اإلعذم حممد بن إمسذعيل الةخذري
فيمذ ياةلق بأتسذنيد الافسري فإن الصحذبة رضي اهلل عنهم شذهدوا
الانزيل ،فقوهلم ليس كقول غريهم عن حيث احلجة ،وأعذ الاذبةون فكل
عذ رواه عنهم كره عةلقذً ،فيقول :وقذل قاذدة؛ وقذل جمذهد؛ وقذل
( )1انظر :صحيح الةخذري (.)54/6
( )2انظر :املصدر السذبق (.)173/6
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عكرعة؛ وهكذا.
 - 2صحيح مسلم بن احلجذج النيسذبوري املاوىف261( :ها)
وضمنه كاذب الافسري ،وهو كاذب صغري مل يزد على تسةةة أبواب كر
فيهذ عرويذت عافرقة حول بةض اآليذت وهي عذ بني أحذديث عرفوعة
أو عن أقوال الصحذبة ،وليس فيهذ شيء عن الاذبةني.
 - 3سنن الترمذي حملمد بن عيسى بن تسورة الرتعذي املاوىف
تسنة279( :ها) .وقد ضمنه كاذب أبواب تفسري القرآن وفيه مخسة
وتسةون بذبذً وأربةمذئة ومخسة عشر حديثذً كلهذ عن النيب  أو
الصحذبة رضي اهلل عنهم عدا النزر اليسري عن الاذبةني؛ عنهذ هذا
اإلتسنذد :حدثنذ حممد بن عةد امللك بن أيب الشوارب ،قذل :حدثنذ يزيد
بن زريع ،عن تسةيد ،عن قاذدة .ويروى عن جمذهد ،يف هذه اآلية :ﭽ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ قذل :فثم قةلة اهلل .حدثنذ بذلك أبو
()1
كريب ،قذل :حدثنذ وكيع ،عن النضر بن عريب ،عن جمذهد ،هبذا.
 - 4كتاب تفسير القرآن من جامع عبد اهلل بن وهب
املصري املاوىف يف تسنة (197ها) وقد تضمن عذئاني وتسةةة ومثذنني
رواية .حققه :عيكلوش عوراين ونشرته دار الغرب اإلتسالعي يف تسنة
 2003م وعدد أجزائه ثالثة أجزاء.
( )1انظر :تسنن الرتعذي (.)206/5
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 - 5سنن سعيد بن منصور اخلراتسذين اجلوزجذين املاوىف يف
تسنة226( :ها) وحققه الدكاور تسةد احلميد ضمنه كاذب الافسري فيه
عن الفذحتة إىل الرعد وجمموع عرويذته ( )1177رواية ليس فيهذ ممذ
يروى عن الاذبةني إال أقل القليل.
 - 6مستدرك أبي عبد اهلل الحاكم النيسذبوري املاوىف يف تسنة:
(405ها) ضمنه كاذب الافسري وجمموع عذ فيه ( )1119رواية ليس
فيهذ ممذ يروى عن الاذبةني إال القليل.
وهنذك بةض الكاب اليت مجةت زوائد دواوين السنة املافرقة
وباَ َّوبَاهذ عع إفراد عرويذت الافسري يف كاب عساقلة ،عع حذف األتسذنيد
عثل:
 جذعع األصول يف أحذديث الرتسول ،أليب السةذدات املةذركبن حممد اجلزري املةروف بذبن األثري املاوىف يف تسنة606( :ها) وفيه عذ
يقرب عن  430رواية تفسريية؛ عن األحذديث.
 جممع الزوائد وعنةع الفوائد أليب احلسن نور الدين علي بنأيب بكر اهليثمي املاوىف يف تسنة (807ها) وفيه عذ يقرب عن  911رواية
تفسريية؛ عن األحذديث أيضذً.
 عوارد الظمآن إىل زوائد ابن حةذن ،وفيه عذ يقرب عن 80رواية تفسريية؛ عن األحذديث.
 املطذلب الةذلية بزوائد املسذنيد الثمذنية ،للحذفظ ابن حجرالةسقالين املاوىف يف تسنة852( :ها) وفيه عذ يقرب عن  280رواية
تفسريية؛ عن األحذديث.
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 إحتذف اخلرية املهرة بزوائد املسذنيد الةشرة أليب الةةذسشهذب الدين أمحد بن أيب بكر الةوصريي املاوىف يف تسنة840( :ها)،
وفيه عذ يقرب عن  407رواية تفسريية؛ عن األحذديث.
هذه أهم دواوين السنة اليت قد حياذج إليهذ النذظر يف أتسذنيد
الافسري اليت تروي الافذتسري النةوية وتفذتسري الصحذبة رضي اهلل عنهم.
واملالحظ أن هذا النوع قد برز فيه األئمة الثقذت كذبن عةني وأمحد
والثوري وابن عيينه وأيب حذمت وابن أيب حذمت وأشةذههم ،وأبرز الدواوين
الصحذح والسنن واملةذجم واملسذنيد واملسادركذت ،وعةهذ كاب الزوائد
لاسهيل الوصول للمافرق.
املطلب الثاني :مناذج من كتب التفسري املسندة اليت تعنى بتفاسري
الصحابة والتابعني:
 - 1تفسري الثوري ،لسفيذن بن تسةيد بن عسروق الثوري املاوىف
تسنة161( :ها) وفيه  908رواية.
 - 2تفسري عةد الرزاق بن مهذم الصنةذين املاوىف تسنة211( :ها)
وفيه  3755رواية.
 - 3وعذ يةع عن تفسري عةد بن محيد (ت249 :ها).
 - 4أحكذم القرآن أليب إتسحذق اجلهضمي املاوىف تسنة:
(282ها) .وفيه  441رواية.
 - 5جذعع الةيذن عن تأويل آي القرآن ،أليب جةفر حممد بن
جرير الطربي املاوىف يف تسنة310( :ها) .وهو عن أوعب كاب الافسري
املسندة.
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 - 6تفسري ابن املنذر ،املاوىف تسنة )319( :وفيه  2107رواية.
 - 7أحكذم القرآن أليب جةفر أمحد بن حممد بن تسالعة
األزدي احلجري املصري املةروف بذلطحذوي املاوىف تسنة321( :ها)
وفيه  2078رواية.
 - 8تفسري القرآن الةظيم ،لإلعذم عةد الرمحن ابن أيب حذمت
الرازي املاوىف تسنة327( :ها) ،وفيه  17456رواية وهو عليء بذلرواية
عن الصحذبة والاذبةني.
 - 9الافسري الوتسيط أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن
علي الواحدي ،النيسذبوري ،املاوىف تسنة468( :ها) وفيه  1455رواية.
وغريهذ كثري ممذ مل يطةع أو هو يف عداد املفقود.
املبحث الثاني:
التفريق بني أسانيد السنة النبوية وأسانيد التفسري.

الرفع.

وفيه سبعة مطالب:
 المطلب األول :أهم مظاهر العناية بأسانيد السنة النبوية. المطلب الثاني :أهم مظاهر القصور في أسانيد التفسير. المطلب الثالث :أقسام أسانيد التفسير .وتحته أربعة أقسام: oالقسم األول :أسانيد لنقل التفسير المرفوع للنبي .
 oالقسم الثاني :أسانيد لنقل تفسير الصحابة مما له حكم
 oالقسم الثالث :أسانيد لنقل اجتهادات الرجال في التفسير.
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وتحته ثالثة أنواع:
 النوع األول :تفسير الصحابة.
 النوع الثاني :تفسير التابعين.
 النوع الثالث :تفسير تبع األتباع.
 oالقسم الرابع :أسانيد نقل اإلسرائيليات.
 المطلب الرابع :لماذا تساهل العلماء في نقد أسانيدالتفسير.
 المطلب الخامس :توجيه قول اإلمام أحمد :ثالثة ال أصللها.
 المطلب السادس :المراد بقولهم :ضبط األحاديث المسندةأسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها.
 المطلب السابع :وقفات مع أهم من كتب في منهجيةالتعامل مع أسانيد التفسير من المعاصرين.

املطلب األول :أهم مظاهر العناية بأسانيد السنة النبوية.
لقد اعاىن أئمة اإلتسالم بأتسذنيد السنة النةوية عنذية فذئقةً مل
يةرف هلذ عثيل يف الدنيذ ،فقةدوا هلذا الةلم قواعد وضوابط اصطلحوا
عليهذ وتسذروا على وفقهذ ،وألقى اهلل عليهم اجامذعذً عليهذ وفاح عليهم
يف تأتسيسهذ حىت أصةحت عن عجذئب علوم الةشر ،وعذ لك إال
حتقيقذً ملراد اهلل يف قوله تسةحذنه وتةذىل ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﭼ [احلجر ]9:فذلسنة عن الوحي كمذ قذل تةذىل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [ النجم ]4 :ولذا فإنه يوجد فرق بني
أتسذنيد السنة النةوية وبني أتسذنيد نقل عرويذت الافسري يف اجلملة،
وميكننذ تلخيص لك فيمذ يلي:
 - 1أن هذه األتسذنيد اهام هبذ أئمة احلديث وغربلوهذ ،وعذ
تركوا عنهذ شيئذً إال عيزوا صحيحه عن تسقيمه.
 - 2أهنذ وضةت لدراتساهذ القواعد واالصطالحذت اليت تضمن
تدقيقهذ بدقة عذلية.
 - 3أن هذه األتسذنيد بدأت الةنذية هبذ عن وقت عةكر أول عذ
بدأت الفانة تطل برأتسهذ.
 - 4أهنذ صنفت لدراتساهذ كاب اجلرح والاةديل لامييز الن َقلَة
حبسب ضةطهم وعدالاهم.
 - 5أن دراتساهذ متيزت بذلصراعة الاذعة عن غري حمذبذة ،صيذنة
حلديث رتسول اهلل  ومل ينظر حلسن املقصد أو تسالعة النية.
 - 6لقد متيزت دراتسة هذه األتسذنيد بةدالة املنهج وانضةذيه يف
جرح الراوي وتةديله بذكر عذ له وعذ عليه وعىت يكون اجلرح عؤثراً وعىت
ال يكون عؤثراً.
 - 7انقسم الةلمذء يف دراتسة هذه األتسذنيد عن املةدلني
واجملرحني إىل عاشددين وعاسذهلني وعةادلني.
 -8أن هذه األتسذنيد تسقطت لدراتساهذ حرعة أعراض الرواة
اجملروحني يف عقذبل صيذنة السنة النةوية ،ولذا مل يةاربوا جرحهم عن
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الغيةة احملرعة بل عن األعر الواجب املأعور به.
 - 9أن هذه األتسذنيد برز فيهذ األئمة الكةذر والرواة الثقذت
كذلشذفةي وعذلك وأمحد وحيي بن تسةيد القطذن وحيي بن عةني
وتسفيذن الثوري وتسفيذن ابن عيينة وأضراهبم.
 - 10أهنذ صنفت هلذ الدواوين الكةذر املانوعة فمنهذ السنن
والصحذح واملسذنيد واملةذجم واملسادركذت والزوائد واملساخرجذت
واملوضوعذت واملراتسيل وكاب أيراف األتسذنيد وكاب أيراف
األحذديث ،وهذا عن كمذل الةنذية واالهامذم.
املطلب الثاني :أهم مظاهر القصور يف أسانيد التفسري.
عندعذ ناأعل يريقة السلف يف الاةذعل عع أتسذنيد الافسري فإنه
ياةني لنذ أن عنذياهم كذنت عنصةة بذلدرجة األوىل على أتسذنيد السنة
النةوية ،وأعذ أتسذنيد الافسري وتسذئر كالم أهل الةلم عن الصحذبة
والاذبةني فلم يولوه االهامذم نفسه ،فنجدهم بدرجة أقل اعانوا بافسري
الصحذبة ،وبأقل عنه بافذتسري الاذبةني ،ولذا فإننذ جندهذ قد اتسمت مبذ
يلي:
 - 1أن أتسذنيد الافسري مل تظفر بذلةنذية اليت ظفرت هبذ أتسذنيد
السنة عن حيث الادقيق والامحيص.
 - 2أن عذ كذن عنهذ عرفوعذً للنيب  قد نذل عنذية فذئقة عن
وحي جيب تنقيحه ممذ ال يصح.
الةلمذء كونه عن السنة وهي ٌ
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 - 3أن عذ كذن عنهذ عن تفذتسري الصحذبة رضوان اهلل عليهم
فهو يف الرتةة الثذنية عن الةنذية كوهنم عذصروا الانزيل وعرفوا الاأويل،
وتزداد عنذياهم هبذ عند االخاالف.
 - 4أن هذه األتسذنيد برز فيهذ الرواة الضةفذء كذلضحذك،
وجويرب ،وعطية الةويف ،وليث بن أيب تسليم ،والكليب ،وحممد بن
أتسحذق ،والسدي الكةري ،والسدي الصغري ،وأضراهبم.
 - 5أن مجلة عنهذ تروي صحفذً كةرية بإتسنذد واحد.
 - 6أهنذ ياسذهل فيهذ عند الاحمل ولذا يكثر فيهذ االنقطذع
والادليس وعدم الاصريح بذلسمذع.
 - 7أهنذ يف الغذلب جمذلس لافسري القرآن فال جتد فيهذ الازاعذً
بصيغ الاحمل واألداء املةروفة عند احملدثني.
 - 8ال تكذد جتد عن هذه األتسذنيد يف دواوين السنة إال عذ كذن
لرواية تفسري عرفوع أو كذن عنقوالً عن كةذر الصحذبة رضي اهلل عنهم
جداً.
قليلة
وبأعداد
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املطلب الثالث :أقسام أسانيد التفسري:
القسم األول :أتسذنيد لنقل الوحي وهو عذ كذن عن قةيل تفسري
القرآن بذلقرآن املرفوع للنيب  ،أو تفسري القرآن بذلسنة النةوية ،أو عن
تفسري الصحذبة الذي له حكم املرفوع؛ وأعثلة لك كمذ يلي:
 - 1تفسير القرآن بالسنة المرفوعة ومثاله:
 عذ رواه الةخذري يف كاذب تفسري القرآن :بذب :وقوله تةذىل:

ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [الةقرة]57 :

قال رحمه اهلل" :حدثنذ أبو نةيم ،حدثنذ تسفيذن ،عن عةد
امللك ،عن عمرو بن حريث ،عن تسةيد بن زيد  قذل :قذل رتسول
اهلل ( :الكمأة من المن ،وماؤها شفاء للعين)"(.)1
 عذ رواه الةخذري يف كاذب تفسري القرآن :بذب قوله تةذىل:

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [الةقرة]142 :

قال رحمه اهلل" :حدثنذ أبو نةيم ،مسع زهريا ،عن أيب إتسحذق،
عن الرباء  :أن رتسول اهلل  صلى إىل بيت املقدس تساة عشر
شهرا ،أو تسةةة عشر شهرا ،وكذن يةجةه أن تكون قةلاه قةل الةيت،

( )1انظر :صحيح الةخذري (.)18/6
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وأنه صلى ،أو صالهذ ،صالة الةصر وصلى عةه قوم فخرج رجل ممن
كذن صلى عةه فمر على أهل املسجد وهم راكةون ،قذل :أشهد بذهلل،
لقد صليت عع النيب  قةَل عكة ،فداروا كمذ هم قةل الةيت ،وكذن
رجذل قالوا ،مل نَدر عذ
الذي عذت على القةلة قةل أن حتول قةَل الةيت ٌ
نقول فيهم ،فأنزل اهلل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﭼ "(.)1
 عذ رواه الةخذري يف كاذب تفسري القرآن :بذب قوله تةذىل:
ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [النسذء ]69:قال رحمه
اهلل" :حدثنذ حممد بن عةد اهلل بن حوشب ،حدثنذ إبراهيم بن تسةد،
عن أبيه ،عن عروة ،عن عذئشة رضي اهلل عنهذ ،قذلت :مسةت رتسول
اهلل  يقول( :ما من نبي يمرض إال خير بين الدنيا واآلخرة) وكذن
أخذته َحبَّةٌ شديدة ،فسمةاه يقول :ﭽ ﭾ
يف شكواه الذي قةض فيهَ ،
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﭼ [النسذء ]69 :فةلمت أنه خري"(.)2
حكم هذا النوع من األسانيد :وهذا النوع عن األتسذنيد جيب
إخضذعه ملةذيري احملدثني يف نقد األتسذنيد ،ألنه عن الوحي املنسوب
( )1انظر :املصدر السذبق (.)21/6
( )2انظر :صحيح الةخذري (.)46/6
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للنيب  فال جيوز حبذل الاسذهل يف نقله ورواياه حبجة أنه عن الافسري،
أو جذء يف نسخة تفسريية ،واملاسذهل يف رواياه خيشى عليه عن
الدخول يف وعيد الكذ ب على رتسول اهلل .
 - 2تفسير القرآن بقول الصحابي الذي له حكم الرفع
ومثاله:
 عذ رواه اإلعذم عسلم رمحه اهلل يف بذب جواز مجَذعه اعرأته يف
قةلهذ ،عن قداعهذ ،وعن ورائهذ عن غري تةرض للدبر قذل" :حدثنذ قايةة
بن تسةيد ،وأبو بكر بن أيب شيةة ،وعمرو النذقد ،واللفظ أليب بكر،
قذلوا :حدثنذ تسفيذن ،عن ابن املنكدر ،مسع جذبراً ،يقول :كذنت اليهود
تقول :إ ا أتى الرجل اعرأته عن دبرهذ يف قةلهذ ،كذن الولد أحول،
فنزلت:
ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ "[الةقرة.)1(]223 :
 عذ رواه اإلعذم الةخذري رمحه اهلل يف كاذب تفسري القرآن،
بذب :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ [الةقرة ]185:قذل" :حدثنذ
عيذش بن الوليد ،حدثنذ عةد األعلى ،حدثنذ عةيد اهلل ،عن نذفع ،عن
ابن عمر رضي اهلل عنهمذ ،أنه قرأ( :فدية طعام مساكين) قذل :هي

( )1انظر :صحيح عسلم (.)1058/2
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عنسوخة"(.)1
 عذ رواه اإلعذم الةخذري رمحه اهلل يف كاذب تفسري القرآن:
بذب :قوله ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﭼ [الةقرة ]195 :قذل" :حدثنذ إتسحذق ،أخربنذ النضر،
حدثنذ شةةة ،عن تسليمذن ،قذل :مسةت أبذ وائل ،عن حذيفة : ،ﭽ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [الةقرة ]195 :قذل :نزلت
يف النفقة"(.)2
حكم هذا النوع من األسانيد :وهذا النوع عن األتسذنيد حكمه
كذلذي قةله ،جيب إخضذعه ملةذيري احملدثني يف نقد األتسذنيد ،ألنه
يأخذ حكم الوحي املنسوب للنيب  فال جيوز حبذل الاسذهل يف نقله
واالعامذد عليه ،حبجة أنه عن الافسري ،أو جذء يف نسخة تفسريية.
القسم الثاني :أسانيد لنقل تفسير الصحابة مما له حكم
الرفع للنبي .
وهو كذلذي تسةق.
القسم الثالث :أسانيد لنقل اجتهادات الرجال في التفسير،
وهو ثالثة أنواع:
( )1انظر :صحيح الةخذري (.)25/6
( )2انظر :صحيح الةخذري (.)27/6
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 النوع األول :أسانيد لنقل تفسير الصحابة مما ليس لهحكم الرفع ،ومثاله:
 قذل ابن جرير" :حدثنذ ابن محيد قذل ،حدثنذ تسلمة بن
الفضل قذل ،حدثين ابن إتسحذق ،عن حممد بن أيب حممد ،فيمذ روى
عن تسةيد بن جةري ،أو عكرعة ،عن ابن عةذس ( :فباءوا بغضب على
غضب ) فذلغضب على الغضب ،غضةه عليهم فيمذ كذنوا ضيةوا عن
الاوراة وهي عةهم ،وغضب بكفرهم هبذا النيب الذي أحدث اهلل
إليهم"(.)1
 قذل ابن أيب حذمت" :حدثنذ أبو زرعة ،ثنذ عوتسى بن إمسذعيل،
ثنذ محذد بن تسلمة ،عن قاذدة ،عن عةد اهلل بن أيب عاةة ،عن ابن
عسةود ،أنه تسئل عن الرجل ،جيمع بني األخاني األعاني ،فكرهه فقذل:
يقول اهلل تةذىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [النسذء ]24 :فقذل له ابن
عسةود :بةريك أيضذ ممذ علكت ميينك"(.)2
 قذل ابن املنذر" :حدثنذ عوتسى ،قذل :حدثنذ داود بن عمرو
الضيب أبو تسليمذن ،عن نذفع ،عن ابن أيب عليكة ،قذل :قرأت عذئشة
هؤالء اآليذت " :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ إىل قوله :ﭽ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ قذلت :آعنوا مبحكمه وعاشذهبه ،وال
( )1انظر :تفسري الطربي (.)345/2
( )2انظر :تفسري ابن أيب حذمت (.)914/3
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يةلمونه"(.)1
حكمه :وهذا النوع من األسانيد ال يخلو من الحاالت
التالية:
 - 1أن يكون الافسري املنقول يافق عع غريه عن الافذتسري وعع
املاقرر يف الكاذب والسنة فال خيذلفهمذ وال يزيد عليهذ ،فحينئذ ال
عاقرر وليس فيه نزاع.
حذجة لدراتسة إتسنذده ،فمضمونه ٌ
 - 2أن يكون الافسري املنقول هبذا اإلتسنذد خيالف عع غريه عن
الافذتسري األخرى ،ولكنه عن قةيل اخاالف الانوع ،فهذا أيضذً ال حذجة
ذل و وجوه ،واحلمل على الاأتسيس أوىل عن
لدراتساه ألن القرآن محَّ ٌ
احلمل على الاأكيد عذ داعت اآلية حتامل هذا املةىن املنقول ،وبذعاةذر
أي لقذئله ال رواية له.
أن هذا ر ٌ
 - 3أن يكون الافسري املنقول هبذا اإلتسنذد خيالف عع غريه
اخاالف تضذد ال ميكن عةه اجلمع بوجه عن الوجوه ،فحينئذ البد عن
دراتساه ومتحيص املرويذت قةل االتسادالل هبذ ،خذص ًة إ ا كذن عاةلقذً
مبسذئل احلالل واحلرام والةقذئد.

( )1انظر :تفسري ابن املنذر (.)131/1
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 النوع الثاني :أسانيد لنقل تفسير التابعين .ومثاله: قذل ابن جرير" :حدثين نصر بن عةد الرمحن األودي قذل:
ثنذ احملذريب ،عن حيىي بن أيب أنيسة ،عن ابن أيب جنيح ،عن جمذهد،
وتسئل عن قوله :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [الةقرة ]196 :فقذل
جمذهد :إ ا قذل اهلل تةذرك وتةذىل لشيء( :أو أو) ،فإن شئت فخذ
بذألول ،وإن شئت فخذ بذآلخر"(.)1
 قذل ابن جرير" :حدثنذ بشر بن عةذ  ،قذل :ثنذ يزيد ،قذل:
ثنذ تسةيد ،عن قاذدة :قوله :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [الةقرة]78 :
يقول :ال يةلمون الكاذب وال يدرون عذ فيه"(.)2
 قذل ابن جرير" :حدثنذ ابن املثىن ،قذل :حدثنذ أبو داود،
قذل :حدثنذ شةةة ،عن أيب حصني ،عن تسةيد بن جةري قذل :إمنذ مسي
آدم ألنه خلق عن أدمي األرض"(.)3
حكمه :وهذا النوع من األسانيد حكمه كالذي قبله على ما
سبق من تفصيل.
 النوع الثالث :أسانيد تفسير تبع األتباع .ومثاله: قذل ابن جرير" :حدثين علي بن تسهل ،قذل :ثنذ ضمرة بن
( )1انظر :تفسري الطربي (.)397/3
( )2انظر :املصدر السذبق.)155/2( :
( )3انظر :املصدر السذبق.)512/1( :
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [الطذرق]10 :

ربيةة ،عن تسفيذن الثوري ،يف قوله:
قذل :القوة :الةشرية ،والنذصر :احلليف" .
 قذل ابن جرير" :حدثنذ ابن محيد ،قذل :ثنذ جرير ،عن عطذء
بن السذئب ،قذل" :الافث" :حلق الشةر ،وقص األظفذر ،واألخذ عن
الشذرب ،وحلق الةذنة ،وأعر احلج كله"(.)2
 قذل ابن جرير" :حدثين املثىن ،قذل :ثنذ إتسحذق ،قذل :ثنذ
عةد اهلل بن الزبري ،عن ابن عيينة :يف قوله :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ
[األعراف ]152 :قذل :كل صذحب بدعة ليل"(.)3
حكمه :وهذا النوع من األسانيد حكمه كالذي قبله على ما
سبق من تفصيل.
القسم الرابع :أسانيد نقل اإلسرائيليات ومثاله:
 قذل ابن جرير يف قصة أم عوتسى ملذ ألقاه يف الةحر" :حدثين
عوتسى بن هذرون ،قذل :ثنذ عمرو ،قذل :ثنذ أتسةذط ،عن السدي ،
قذل :ملذ وضةاه أرضةاه مث دعت له جنذراً ،فجةل له تذبوتذً ،وجةل
عفاذح الاذبوت عن داخل ،وجةلاه فيه ،فألقاه يف اليم"(.)4
()1

( )1انظر :تفسري الطربي.)301/24( :
( )2انظر :املصدر السذبق.)528/16( :
( )3املصدر السذبق.)465/10( :
( )4املصدر السذبق.)157/18( :
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حكمه :وهذا النوع عن األتسذنيد ال حذجة لدراتسة إتسنذده ألن
اإلتسرائيليذت ال ختلو عن ثالث حذالت:
 - 1أن توافق شرعنذ ،فذحلجة يف شرعنذ وليس فيهذ.
 - 2أن ختذلف شرعنذ ،وهذه عةلوعة الةطالن قد كفينذ عؤوناهذ.
 - 3أال ختذلف شرعنذ وال توافقه فهذا حكمه قد بينه النيب 
كمذ يف حديث أيب هريرة  يف صحيح الةخذري قذل :كذن أهل
الكاذب يقرءون الاوراة بذلةربانية ،ويفسروهنذ بذلةربية ألهل اإلتسالم،
فقذل رتسول اهلل  ( :ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم،
وقولوا :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [الةقرة ]136 :اآلية )( .)1فدل
احلديث على وجوب الاوقف يف أخةذر بين إتسرائيل وعدم تصديقهذ وال
تكذيةهذ.

املطلب الرابع :ملاذا تساهل العلماء يف نقد أسانيد التفسر.
تتلخص أسباب تساهل العلماء في نقد أسانيد التفسير فيما
يلي:
 - 1أن اهلل إمنذ تكفل حبفظ وحيه إىل نةيه  أعذ كالم الرجذل
فليس عشموالً بذآلية ،واشرتاط تطةيق عنهج احملدثني عليهذ فيه اهتذم
للةلمذء بذلاقصري يف حفظ الشريةة.
( )1صحيح الةخذري (.)20/6
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 - 2أن املرويذت الافسريية تشةه شروح احلديث النةوي ،ومل يقل
أح ٌد بوجوب نقل الشروح بذألتسذنيد.
 - 3أن أصل احلجة يف كاذب اهلل وتسنة رتسوله  بفهم
السلف الصذ ممذ مل خيالفوا فيه وليس يف أقوال الرجذل عن غريهم
حجة ،إال يف حذلة اإلمجذع.
 - 4أن القول يف القرآن بذلرأي احملمود املنضةط بأصول الافسري
جذئز على الصحيح وهو الذي يكون عن قةيل االجاهذد ،فةندعذ يطلق
الةلمذء الافسري بذلرأي ،فإمنذ يقصدون بذلرأي :االجاهذد.
 - 5كثرة هذه املرويذت وعشقة دراتساهذ .قذل األلةذين رمحه اهلل
يف رتسذلاه للحويين" :وعذ كذن تسكوت الةلمذء عنهذ إالّ لكثرهتذ
الافرغ هلذ"(.)1
وصةوبة ّ
 - 6أن الرواة الثقذت كذنت عنذياهم بأعور الديذنة ،وعسذئل
األحكذم الظذهرة اليت خيَذيب هبذ النذس ،فحرصوا عليهذ ،ونقلوهذ،
وشدَّدوا بذلنقل فيهذ ،وتسذهلوا يف غريهذ ألن الةمر يضيق بذلكل،
فذعاَنوا بذألهم .فذألئمة ياسذهلون يف الافسري ،وال ياسذهلون يف أعور
األحكذم .يقول عةد الرمحن بن عهدي " :إ ا روينذ يف الثواب والةقذب
وفضذئل األعمذل ،تسذهلنذ يف األتسذنيد ،وتسذحمنذ يف الرجذل ،وإ ا روينذ
( )1انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)9/1
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()1

يف احلالل واحلرام واألحكذم ،تشدَّدنذ يف األتسذنيد ،واناقدنذ الرجذل"
ويقول حيىي بن تسةيد " :تسذهلوا يف أخذ الافسري عن قوم ال يوثقوهنم
َّحذك،
ليث بن أيب تسلَيم وج َوي َرب بن تسةيد والض َّ
يف احلديث  -مث كر َ
وحممد بن السذئب .وقذل" :هؤالء ال حي َمد أعرهم ،ويكاب الافسري
عنهم"(.)3()2
 - 7أن الةنذية بةلوم الافسري والسري والاذريخ والفنت واملغذزي
وغريهذ مل تظهر إال لَ َّمذ حفظت الشريةة وبدئ بادوينهذ ،وكذنت الةنذية
يف عصر الاذبةني أظهر عنهذ يف عهد الصحذبة ،ويف أتةذع الاذبةني أظهر
عن الاذبةني ،ويف أتةذع أتةذع الاذبةني أظهر عن أتةذع الاذبةني وهكذا،
توتسةت الةلوم(.)4
حىت َّ
 - 8أن الكاذبة عن نقلة الافسري الضةفذء حماملة؛ ألهنم قد
اعاَنوا بذلك ،فصذروا عن أئمة الافسري ،وكذلك عن أئمة اللغة؛ وحيَ َّدث
عن هؤالء الضةفذء ،وإن كذن بةضهم ال ياةاَمد عليه(.)5
عذعة النذس يف
 - 9أن القرآن نزل بلسذن عريب عةني ،يفهمه َّ
( )1انظر :عسادرك احلذكم النيسذبوري.) 666 / 1 ( :
( )2انظر :دالئل النةوة للةيهقي.) 35/1( :
( )3انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )15 :باصرف.
( )4انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )15 :باصرف.
( )5انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )15 :باصرف.
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الصدر األول ،وتفسري ألفذظه وبيذنه يةارب عن فضول الةلم عند كثري
عنهم ،بل إن فهم األعرايب عنهم أللفذظه وعقذصده يفوق فهم كثري عن
كةذر املفسرين عن املاأخرين ،وعذ نزل القرآن إال ليفهمه النذس بال
تكلُّف وبيذن ،وهذا عقاضى الاكليف مبجرد السمذع وبلوغ احل َجج
لألمسذع ،كمذ قذل تةذىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [الاوبة ]6:ألن األصل أن القرآن عفهوم مبجرد
توتسةت بلدان املسلمني ،وكثرت
مسذعه عند مجهور اخللق ،ولكن ملذ َّ
الفاوحذت ،واخالط الةرب بذلةجم ،دخلت الةجمة على اللسذن
الةريب ،فذحاذج للافسري ،وهذا تسةب قلَّة الافسري املرفوع؛ ألنه ال حذج َة
املفسر
لفسروه مبذ يرادفه فهمذً ،واتساوى َّ
فسروا القرآن َّ
إليه عندهم ،فلو َّ
املفسر به عن مجيع الوجوه أو أكثرهذ ،وألصةَ َح الافسري َحشواً ،يزهد
و َّ
النذس يف النظر فيه ،عع اتساحذلة حصول لك عنهم؛ فذلةرب تكره
تفسر هلذ
نفسهذ عنه ،والنفوس تأىب أن َّ
احلَش َو والاكرار وتانَزه َ
الواضحذت ،ولذلك كله يةرف قلَّة الافسري للقرآن عندهم ،بل إ ا كذن
ب عن مسذع املرتادفذت يف كالعهم ،فذلك يف
نفسه واملخذيَ َ
الةريب يانَزه َ
بني ال حياذج عةه إىل قَلب وال
اضح ٌ
كالم اهلل أوىل؛ ألن ج َّل كالعه و ٌ
اعد
عرب يةربون الكالم تسليقةً ،وال حياذجون إىل قو َ
تَا َة ُّسف  .عع أهنم ٌ
ط حنويَّة ،بل ال يةرفوهنذ ،لذا يقول الشذعر:
وضواب َ
قي أَق ا ااول ف ا ااأعرب
ي ياَل ا ااوك ل َس ا ااذنَه
ولَس ا اات بنَح ا ااو ِ
ولك ا اان َتس ا االي ع
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بذلسليقية( .)1هلذا اعاذز
قذل الشذفةي :كذن عذلك بن أنس يقرأ َّ
لسذن الةصريني عن لسذن الكوفيني؛ ألهنم أخذوه عن عنةةه األصلي،
وهو لسذن األعراب األقحذح ،يقول الريذشي أبو الفضل الةصري ،وهو
يلمز الكوفيني :إمنذ أخذنذ اللغة عن َحَر َش َة الضةذب وأ َكلَة الريابيع،
الشواريز( .)2ويقول
وهؤالء أخذوا اللغة عن أهل السواد أ َكلَة الكواعيخ و َّ
أبو حممد اليزيدي الةصري:
األول
كنَّا ا ا ا ااذ نَقا ا ا ا اايس النحا ا ا ا ا َاو فيما ا ا ا ااذ
الة ا ا ا ا ا َارب َّ
عل ا ا ا ا ااى لس ا ا ا ا ااذن َ
عض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى
َعضى

السليقيَّة عن الكالم :عذ كذن الغذلب
( )1انظر :تذريخ دعشق ) 195 / 25 ( :و َّ
السلي َقة ،وهي
عليه السهولة ،وهو عع لك فصيح اللفظ عنسوب إىل َّ
الطةيةة ،وعةنذه عذ مسح به الطةع ،وتسهل على اللسذن ،عن غري أن يااَةهد
بذلسليقيَّة :أي بطةةه -مل يقرأ على القراء ،ومل
إعرابه .يقذل :فالن يقرأ َّ
يأخذه عن تةليم .غريب احلديث للخطذيب (.)59 /3
( )2قذل ابن دريد :رأيت رجالً يف الوراقني بذلةصرة يفضل كاذب املنطق ليةقوب
بن السكيت ويقدم الكوفيني فقيل للريذشي وكذن قذعداً يف الوراقني قذل
فقذل :إمنذ أخذنذ اللغة عن حرشة الضةذب وأكلة الريابيع وهؤالء أخذوا اللغة
عن أهل السواد أصحذب الكواعيخ وأكلة الشواريز أو كالم يشةه هذا.
انظر :أخةذر النحويني الةصريني للسريايف (ص )69 :وتذريخ النحو الةريب
(ص )23 :والشرياز :اللنب املصفى .والكذعخ :إدام ،كمذ يف القذعوس
احمليط.
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فجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اذءَ أقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا او ٌام يقيس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااونَه

عل ا اى لغَا ا ا ا اى أش ا اايذخ قطرب ا اال(.)2(.)1

 - 10أن األئمة النقذد جوزوا الرواية يف الافسري عن بةض عن
ال تقةل رواياه يف األحكذم؛ ألن َعَرَّد الافسري إىل اللغة ،وعرد األحكذم
إىل النص ،والنص ال يثةت إال بصحة اإلتسنذد ،واللغة تثةت بوجوه
عدَّة ،ونص القرآن قطةي الثةوت .يقول حيىي بن عةني" :اكاةوا عن أيب
خذصة"( .)3و لك أن رواية أيب عةشر
َعة َشر حديث حممد بن كةب َّ
عن حممد بن كةب إمنذ هي يف الافسري خذصة ،وال يكذد يكون له
أظهر عن غريه،
اضح َ
حديث يف غريه .واملنكر يف بذب الافسري بني و ٌ
لالشرتاك يف خمذلفاه لوجوه اللغة َع َع أصول الشرع ،أو ال يكون له نظذئر

َّم وتسكون
( )1انظر :أخةذر النحويني الةصريني للسريايف (ص )36 :قطربل :بذلض ّ
ي ،أَو
الطذء وضم الراء وتشديد الةذء امل َو ّحدة املضموعةَ ،ك َمذ َ
ضةَطَه اجلَوَهر ّ
َ
باَخفيفهذ وتشديد َّ
يذقوت فَااح القذف
ضةَطَه يذقوت ،وروى َعن
الالمَ ،ك َمذ َ
َ
يب دجلَةًَ ،ك َمذ يف
األول :عوضةذن ،أَحدمهَذ :بذلةراق َغر َّ
أَيضذ يف الضةط ّ
بغداد وعك َرباءَ ،وَكذ َن َجم َمةذً ألهل
شرتك ليذقوت :بَني
الةةذبَ ،ويف امل َ
َ
نسب إلَيه اخلمر ،واملوضع الثَّذين :قَاريَةٌ عقذبل
ال َقصف والشُّةراء واخللَةذء ،ي َ
آع َد ،يةذع ف َيهذ اخلمر أَيضذ .انظر :تذج الةروس (.)259 /30
( )2انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )16 :باصرف.
( )3انظر :شرح الةلل البن رجب .)246/2( :
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يف القرآن(.)1
 - 11بذلسرب ملرويذت الضةفذء يف الافسري؛ فإهنذ يف غذلةهذ ال
وجهذ فإهنذ حت َمل على
وجهذ عن وجوه الةربية؛ فإن خذلفت ً
ختذلف ً
الوجه اآلخر ،الذي ال خيذلف نصذً وال حكمذً وال أصالً ،والنيب 
كالعه عةني للقرآن عوضح له ،وعع لك فهو جيمع املةذين الكثرية
بذللفظ القليل ،وهو عذ ي َس َّمى جبواعع الكلم؛ قذل النيب ( : إِنَّما
ب ِعثْت بِجو ِام ِع الْكلِ ِم)()2؛ فإ ا كذن هذا لكالم النيب  املةني املوضح
للقرآن؛ فهو لكالم اهلل عن بذب أَوَىل ،فكالم اهلل له وجوهٌ عدةٌ ،كمذ
أخرج ابن تسةد عن ابن عةذس :أن علي بن أيب يذلب أرتسله إىل
حتذجهم بذلقرآن؛ فإنه و
اخلوارج ،فقذل" :ا هب إليهم فخذصمهم وال َّ
وجوه ،ولكن خذصمهم بذلسنة" .وأخرج عن وجه آخر أن ابن عةذس
قذل له" :يذ أعري املؤعنني ،فأنذ أعلَم بكاذب اهلل عنهم؛ يف بيوتنذ نزل.
قذل :صدقت ،ولكن القرآن َمحَّذل و وجوه ،تقول ويقولون ،ولكن
بذلسنن؛ فإهنم لن جيدوا عنهذ َحميصذً .فخرج إليهم
خذصمهم ُّ
حجة"( )3وقد جةل بةض
فخذصمهم بذلسنن ،فلم تةق بأيديهم َّ
الةلمذء لك عن أنواع عةجزات القرآن ،حيث كذنت الكلمة الواحدة
( )1انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي( :ص  )22 :باصرف.
( )2صحيح الةخذري.)54/4( :
( )3انظر :الطةقذت الكربى البن تسةد .)23/3( :
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أقل ،وال يوجد لك يف كالم الةشر؛
تنصرف إىل عشرة أوجه وأكثر و َّ
فقد يشاةه على اإلنسذن اخاالف بةض الصحذبة حبَمل بةض األلفذظ
على تأويل آية وخيذلفه اآلخر وحنو لك ،وهذا كلُّه حي َمل على بذب
الانوع ،وال حي َمل على املخذلفة(.)1
ُّ
 - 12ملذ كذن كثري عن الافسري عن قةيل اخاالف الانوع،
تسذهل الةلمذء بذلرواية َعن الضةفذء؛ ألن األصل األصيل واملقص َد
الةلي عن النقد والاةليل َخوف ورود شيء عن املةذين املنكرة ،واليت
َّ
ختذلف األصول الثذباةَّ ،
وألن تفذتسريهم ال خترج عن الوجوه املشروعة،
واعامذدهم كلَّه على لغة الةرب .وإعمذل عنهج الناقَّذد يف أحذديث
قصور ،إ
األحكذم بقواعده وأصوله وتشدده ،على أحذديث الافسري ٌ
إن املقصود عن نقد احلديث تسالعاه عن الدخيل فيه ،والقرآن ليس
كذلك ،فهو حمفوظ لقوله :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
الانوع ينةغي أال حيكى خالفذً هكذا(.)2
[احلجر .]9 :وخالف ُّ
كاب يرووهنذ
 - 13أن املرويذت عن الصحذبة والاذبةني إمنذ هي ٌ
أقل
عن بةض ،وليست حمفوظذت حت َفظ يف الصدور ،ولذلك فإن َّ
احملفوظذت يف األبواب يف الشرع هي يف الافسري ،فكذن مثة ن َس ٌخ تروى،
واشاهرت؛ كافسري علي بن أيب يلحة عن ابن عةذس ،وتفسري عطيةَ
( )1انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي( :ص )25 - 24 :باصرف.
( )2انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي( :ص )28 :باصرف.
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السدي عن أشيذخه ،وتفسري قاذدة الذي يرويه عنه
الةويف عنه ،وتفسري ُّ
عةمر بن راشد وتسةيد بن أيب عروبة ،وتفسري الضَّحذك بن عزاحم،
وكذلك تفسري جمذهد بن َجرب الذي يرويه عنه القذتسم بن أيب باََّزة
عاهمذ
وغريهم .وهذه الصحف تروى وحتمل إن كذن الراوي هلذ ليس ً
بذلكذب؛ ألنه حيمل على أنه حيدث عن هذه الصحف؛ فذألئمة
يطلقون القول باضةيف الراوي ،ويريدون بذلك  -غذلةذً  -روايذته يف
األحكذم يف احلالل واحلرام ،وعند الةمل واالحاجذج يفرقون؛ ألن
األحكذم هي املقصودة عن اجلرح والاةديل ،لذا روى اخلطيب يف
"اجلذعع" عن حيىي بن تسةيد قذل :تسذهلوا يف أخذ الافسري عن قوم ال
ليث بن أيب تسلَيم وج َويرب بن تسةيد
يوثقوهنم يف احلديث ،مث كر َ
والضَّحذك وحممد بن السذئب ،وقذل :هؤالء ال حي َمد أعرهم ،ويكاب
الافسري عنهم(.)1
 - 14أن عن ختصص يف ف ِن عن الفنون يقدَّم على غريه ،وإن
كذن غريه عن كةذر الثقذت أو احلفذظ األثةذت فيقدم عن هو دونه عليه
كثري عن
يف الغذلب ،إ ا كذن ًّ
خماصذ مبذ يرويه ،ولذلك اشاهر عن ً
اخاص بةذب عن األبواب ،فقدم على عن هو
األئمة والرواة أنه قد
َّ
أثةت عنه بذحلفظ والرواية ،وأظهر يف بذب الديذنة والصالح؛ فةلم
القراءات األئمة فيه عن الكةذر ،وعنهم عن ال تاقةَل رواياه يف أحذديث
( )1انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص )27 :باصرف.
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األحكذم ،وإن كذن هو عن األئمة الثقذت يف غري هذا الةذب(.)1
 - 15أن أكثر املفسرين ورواة الافسري عن الةرب ،وأن أصل
االحاجذج واالعامذد يف الافسري هو على لغة الةرب ،وإليهذ جيب أن
يرجع ،قذل تةذىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﭼ [إبراهيم ]4:وقذل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [الشةراء ]195:وقد نص
الةيهقي على هذا فقذل" )2(:وإمنذ تسذهلوا يف أخذ الافسري عنهمَّ ،
ألن
فسروا به؛ ألفذظه تشهد هلم به لغذت الةرب ،وإمنذ عملهم يف لك
عذ َّ
اجلمع والاقريب فقط"(.)3
َّ -16
أن أكثر عرويذت الافسري عن املوقوفذت واملقطوعذت،
والنُّقذد ياسذهلون يف املوقوف واملقطوع عذ ال ياسذهلون يف املرفوع .وإن
املوقوف يف الافسري على الصحذبة يف حكم
كذن بةض األئمة جيةل
َ
عةىن ،قذل احلذكم يف كاذبه املسادرك" :تفسري الصحذيب الذي
املرفوع
ً
حديث عسند"(.)4
شهد الوحي والانزيل عند الشيخني الةخذري وعسلم
ٌ
وقذل يف عوضع آخر عن كاذبه" :هو عندنذ يف حكم املرفوع" َوعراده:
االحاجذج ،ال أنَّه يان َسب عرفوعذً .ألن
أنه يف حكمه يف االتسادالل به و َ
( )1انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )30-29 :باصرف.
( )2انظر :دالئل النةوة للةيهقي.)35/1( :
( )3انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )32 :باصرف.
( )4انظر :املسادرك على الصحيحني للحذكم (.)283/2
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عأعور بذلةيذن هلم ،لذا قذل تةذىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
النيب ٌ 

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [النحل ]44:واملقطوع به أنه َّبني عذ حياذج إىل
بيذن ،لذا كذن آخر عذ نزل عن القرآن ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [املذئدة]3:وعن متذم الدين متذم بيذنه املذكور يف
اآلية .وعذ نَ َّد عن الفهم يسأل عنه ،وعذ مل يسأَل عنه ،عوكول إىل
لغاهم اليت نزل هبذ القرآن وفهموه عليهذ ،فكذن تسكوهتم عع علم النيب
 عن فهمهم ،شةيهٌ بذإلقرار .هذا عذ أراده احلذكم(.)1
اهي احلديث ،أو
 – 17إ ا كذن الراوي ممن ي َ
ضةَّف ،أو كذن و َ
عنكراً ،فإنه إن قذل بقوله يف بذب الافسري فإن هذا القول قوله هو ،ال
قول غريه؛ فال يقذل برده بوجه عن الوجوه ،وبةض املةانني َحيكم
بضةف رواية عن الروايذت ألن قذئلهذ ضةيف ،فكيف تكون ضةيف ًة
جدا،
دي أو
فذلس ُّ
وهي صحيحة إليه وهو قذئلهذ؛ ُّ
الكليب واهي احلديث ً
ُّ
إال أنه عن أئمة الافسري ،وعن املاةصرين بلغة الةرب؛ فإ ا قذل قوالً،
فيفرق بني نقله
فينظر إتسنذده إليه فحسب ،وإن كذن قذل عن غريهَّ ،
عن غريه وبني قوله هو؛ فقوله هو يةين أنه قد فسر كالم اهلل تةذىل
على عذ فَه َمه عن لغة الةرب ،وعذ يضةف به هو عذ ينقله عن غريه؛
لذلك يقذل :إن الضةفذء يف الافسري عذ يفسرون عن قوهلم هو أقوى ممذ
( )1انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص )33 :باصرف.
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ينقلونه عن غريهم ،ويدخل الضةف يف نقلهم وال يدخل يف قوهلم؛
ألهنم ال ياكلمون جبهل ،وإمنذ ياكلمون مبةرفة وعلم ،واخلطأ والغلط
عةامدهم الةربية .ويف
يدخل يف حفظهم ،ال يدخل يف عةرفاهم ،ألن
َ
قول حيىي القطذن السذبق" :هؤالء ال حيمد حديثهم ويكاب الافسري
عنهم"( )1أن كالعهم يف الافسري يكاب ويةاىن به عذ ال يةاىن مبرويهم،
فقد يكون فيمذ يكاب عنهم عن الةيذن للقرآن عذ يزيل اللةس عنه،
ويكون امل َفسر عمد ًة يف فهمه ،كمذ تةاَمد عفردات اللغويني يف بيذن
عةذنيه(.)2
املطلب اخلامس :توجيه قول اإلمام أمحد :ثالثة ال أصل هلا.
أخرج اخلطيب الةغدادي يف كاذبه اجلذعع ألخالق الراوي وآداب
السذعع قذل :أنذ أبو تسةد املذليين ،أنذ عةد اهلل بن عدي احلذفظ ،قذل:
مسةت حممد بن تسةيد احلراين ،يقول :مسةت عةد امللك امليموين،
يقول :مسةت أمحد بن حنةل ،يقول ( :ثالثة كتب ليس لها أصول:
المغازي والمالحم والتفسير )(.)3
وقد وجه الةلمذء قدميذً وحديثذً عةذرة اإلعذم أمحد هذه بةدة
( )1انظر :الةدر املنري (.)442/4
( )2انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )32 :باصرف.
( )3انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي
(.)162/2
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توجيهذت ،نقف عع كل توجيه وننذقشه إن شذء اهلل تةذىل مبذ يفاح اهلل.
التوجيه األول :توجيه اخلطيب الةغدادي حيث يرى أنه إمنذ أراد
به كاةذً خمصوصة يف هذه الةلوم الثالثة ال يةامد عليهذ وال يوثق
بصحاهذ ،لألتسةذب الاذلية:
 - 1تسوء أحوال عصنفيهذ - 2 .عدم عدالة نذقليهذ- 3 .
زيذدات القصذص فيهذ.
قال" :فأما كتب المالحم فجميةهذ هبذه الصفة وليس يصح
يف كر املالحم املرتقةة والفنت املناظرة غري أحذديث يسرية اتصلت
أتسذنيدهذ إىل الرتسول  عن وجوه عرضية ويرق واضحة جلية.
وأما المغازي فمن املشاهرين باصنيفهذ وصرف الةنذية إليهذ
حممد بن إتسحذق املطليب وحممد بن عمر الواقدي فأعذ ابن إتسحذق فقد
تقدعت عنذ احلكذية عنه أنه كذن يأخذ عن أهل الكاذب أخةذرهم
ويضمنهذ كاةه وروي عنه أيضذ أنه كذن يدفع إىل شةراء وقاه أخةذر
املغذزي ،ويسأهلم أن يقولوا فيهذ األشةذر ليلحقهذ هبذ.
وروى بسنده عن "أيب عمرو الشيةذين ،قذل :مسةت أيب يقول:
رأيت حممد بن إتسحذق يةطي الشةراء األحذديث يقولون عليهذ الشةر"
وأعذ الواقدي فسوء ثنذء احملدثني عليه عسافيض وكالم أئماهم فيه يويل
عريض.
وروى بسنده عن يونس بن عةد األعلى ،قذل :قذل ل الشذفةي:
"كاب الواقدي كذب وليس يف املغذزي أصح عن كاذب عوتسى بن
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عقةة عع صغره وخلوه عن أكثر عذ يذكر يف كاب غريه" .فمذ روي عن
هذه األشيذء عمن اشاهر تصنيفه وعرف جبمةه وتأليفه هذا حكمه
فكيف مبذ يورده القصذص يف جمذلسهم ويساميلون به قلوب الةوام عن
زخذرفهم؟ إن النقل ملثل تلك الةجذئب عن املنكرات و هذب الوقت يف
()1
الشغل بأعثذهلذ عن أخسر الاجذرات".أ.ها
قذل اخلطيب" :وأعذ الكاب املصنفة يف تفسري القرآن فمن
أشهرهذ كاذبذ الكليب وعقذتل بن تسليمذن" مث روى بسنده عن عةد
الصمد بن الفضل ،قذل :تسئل أمحد بن حنةل عن تفسري الكليب ،فقذل
أمحد" :عن أوله إىل آخره كذب فقيل له :فيحل النظر فيه؟ قذل :ال.
وروى عن عذلك :أنه بلغه أن عقذتل بن تسليمذن ،جذءه إنسذن فقذل
له :إن إنسذنذً تسألين عذ لون كلب أصحذب الكهف فلم أدر عذ أقول له
قذل :فقذل له عقذتل :أال قلت هو أبقع فلو قلت مل جتد أحداً يرد
عليك"(.)2
وأما زيادات القصاص فذلذي يظهر أن القصذص يساةملون
الافسري يف قصصهم فيزيدون عن قصصهم عذ يظنه السذعع أنه عن
الافسري املنقول ولذا يروي اخلطيب بسنده عن أيوب قذل" :عذ أفسد
( )1انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي (-162/2
.)163
( )2انظر :املصدر السذبق.
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على النذس حديثهم إال القصذص" وروى عنه أيضذً أنه قذل" :عذ أعذت
الةلم إال القصذص ،إن الرجل ليجلس إىل القذص برهة عن دهره فال
ياةلق عنه بشيء وإنه ليجلس إىل الرجل الةذمل السذعة فمذ يقوم حىت
يفيد عنه شيئذً"(.)1
وقذل أبو الوليد الطيذلسي" :كنت عع شةةة فدنذ عنه شذب
رقةذين فسأله عن حديث فقذل له شةةة :أقذص أنت؟ قذل :وكذن شةةة
تسيئ الفراتسة فال أدري كيف أصذب يوعئذ قذل :فقذل الشذب :نةم
قذل :ا هب فإنذ ال حندث القصذص قذل :فقلت له :مل يذ أبذ بسطذم؟
()2
قذل :يأخذون احلديث عنذ شرباً فيجةلونه راعذً"
وقذل علي بن املديين" :أكذب النذس ثالثة :القصذص،
والسؤال ،والوجوه ،قلت :فمذ بذل الوجوه؟ قذل :يكذبون يف جمذلسهم
وال يرد عليهم"(.)3
وممن وافق اخلطيب على هذا الاوجيه الشيخ عصطفى السةذعي
يف أحد الاوجيهذت اليت كرهذ ،حيث قذل" :اإلعذم أمحد مل يقل :إنه
مل يصح يف الافسري شيء ،وإمنذ قذل« :ثالثة ليس هلذ أصل» ،والظذهر
( )1انظر :املصدر السذبق.
( )2انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي
(.)164/2
( )3انظر :املصدر السذبق (.)165/2
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أن عراده نفي كاب خذصة هبذه الةلوم الثالثة ،بدليل عذ جذء يف الرواية
الثذنية عصرحذ به "ثالثة كاب"(.)1
التوجيه الثاني :أن هذه العبارة ال تصح عن اإلمام أحمد.
يقول الشيخ عصطفى السةذعي رمحه اهلل يف أحد أجوباه على
عةذرة أمحد:
"إن يف النفس عن صحاهذ َشيئًذ ،فإن اإلعذم أمحد نفسه قد كر
يف عسنده أحذديث كثرية يف الافسري .فكيف يةقل أن خير َج هذه
األحذديث ويثةاهذ عن شيوخه يف عسنده ،مث حيكم بأنه مل يصح يف
الافسري شيء"؟
وقذل أيضذً" :إن عقاضى هذه الةةذرة أن يكون كل عذ روي عن
أخةذر الةرب وعغذزي املسلمني عكذوبذً عن أصله ،وعن يقول هبذا"؟
التوجيه الثالث :أن هذا قد يكون اصطالحاً خاصاً باإلمام
أحمد وال يلزم منه الوضع أو الضعف.
يقول الشيخ عصطفى السةذعي رمحه اهلل يف أحد أجوباه على
عةذرة أمحد:
"إ َّن نفي الصحة ال يسالزم الوضع أو الضةف ،وقد عرف عن
اإلعذم أمحد خذصة نفي الصحة عن أحذديث وهي عقةولة ،وقذلوا يف
تأويل لك :إن هذا اصطالح خذص به ،قذل اللَّكنَوي يف الرفع
( )1انظر :املصدر السذبق.
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يظن عنه
والاكميل َكثرياً َعذ ياَقولو َن :الَ يَص ُّح ،والَ ياَثةت َه َذا احلَديثَ ،و ُّ
ين َعلَى َجهله
ضة ٌ
 َعن الَ عل َم لَه -أَنَّه َعوضوعٌ ،أَو َيف َوه َو َعة ع
صَّر َحذهتم .فقد قذل علي القذري يف
مبصطَلَ َحذهتم َو َع َدم وقوفه َعلَى ع َ
الوضع" .وقذل
تذكرة املوضوعذت" :الَ ياَلَزم عن َع َدم الثُّةوت وجود َ
احلذفظ ابن حجر يف ختريج أحذديث األ كذر املسمى باناذئج األفكذر:
ثةت عن أمحد ابن حنةل أنه قذل :ال أعلم يف الاسمية (أي الاسمية
بذلوضوء) َحديثًذ ثذباذً .قلت- :أي ابن حجر :-الَ ياَلَزم عن ناَفي الةلم
الة َدمَ .و َعلَى الاَانَاُّزل :الَ ياَلَزم عن ناَفي الثُّةوت ثاةوت الضَّةف،
ثاةوت َ
()1
الحا َمذل أَن ياَر َاد بَذلثُّةوت الص َّحةَ ،فَالَ ياَناَفي احلسن .اها .
التوجيه الرابع :أن المراد هو أن ما صح من التفسير قليل
بالنسبة لما لم يصح.
قذل ابن تيمية" :وأعذ القسم الذي ميكن عةرفة الصحيح عنه
فهذا عوجود كثريا وهلل احلمد وإن قذل اإلعذم أمحد" :ثالثة ليس هلذ
أصل :الافسري واملالحم واملغذزي" و لك ألن الغالب عليها
()2
المراسيل".
رتس ٌل ليس
وقذل أيضذً" :أعذ أحذديث تسةب النزول ،فغذلةهذ ع َ
مبسنَد .وهلذا قذل اإلعذم أمحد" :ثالث علوم ال إتسنذد هلذ" ويف لفظ:
"ليس هلذ أصل :الافسري واملغذزي واملالحم" .ويةين أن أحذديثهذ
( )1انظر :السنة وعكذناهذ للسةذعي (.)245/1
( )2انظر :عقدعة يف أصول الافسري البن تيمية (ص.)22 :
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رتسلة"( .)1وبنحوه قذل يف الرد على الةكري(.)2
ع َ
وقذل يف املسودة بةد أن كر عةذرة أمحد" :قلت :عةنذه أن
الغذلب أنه ليس هلذ إتسنذد صحيح عاصل"(.)3
وقذل الزركشي" :للنذظر يف القرآن لطذلب الافسري عآخذ كثرية
أعهذهتذ أربةة :األول :النقل عن رتسول اهلل  وهذا هو الطراز األول لكن
يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير ،وإن تسواد األوراق
تسواد يف القلب .قذل امليموين :مسةت أمحد بن حنةل يقول " :ثالثة كاب
ليس هلذ أصول املغذزي واملالحم والافسري .قذل احملققون عن أصحذبه :وعراده
أن الغذلب أهنذ ليس هلذ أتسذنيد صحذح عاصلة وإال فقد صح عن لك
كثري"(.)4
وقذل أيضذً :بةد كره ملقولة أمحد" :قذل احملققون عن أصحذبه:
صح عن
عراده أن الغذلب أنه ليس هلذ أتسذنيد صحذح عاصلة .وإال فقد ّ
لك كثري ،كافسري الظلم بذلشرك يف آية األنةذم ،واحلسذب اليسري
بذلةرض ،والقوة بذلرعي وغريه"( .)5وبنحوه قذل السيويي يف اإلتقذن(.)6
( )1انظر :عنهذج السنة (.)435/7
( )2انظر :الرد على الةكري (.)18/1
( )3انظر :املسودة يف أصول الفقه (ص.)175 :
( )4انظر :الربهذن يف علوم القرآن (.)156/2
( )5انظر :الربهذن يف علوم القرآن (.)156/2
( )6انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن (.)228/2
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وقذل أيضذً" :إن أغلب الروايذت يف الافسري ضةيفة وأن الذي صح عن
لك قليل جداً بل أصل املرفوع عنه يف غذية القلة"( .)1وقذل ابن النجذر
س َغذلةا َهذ الص َّحةَ"(.)2
يف شرح الكوكب املنري" :لَي َ
التوجيه الخامس :أن اإلمام أحمد قال هذا قبل تدوين
الكتب المسندة في التفسير.
وقد أشذر إىل هذا إيذس آل خطذب يف كاذبه القول املةارب يف
عةرض حديثه عن الكاب املسندة يف الافسري حيث يقول" :وعن تاةع
أحواهلم وجد أن أوهلم وهو ابن جرير (ت 310ها) قد بدأ بطلب الةلم
تسنة وفذة اإلعذم أمحد ( 241ها) وكذنت والدة ابن أيب حذمت وابن املنذر
يف ات السنة ،وكأهنم أخذوا بكلمة اإلعذم أمحد نصب أعينهم فصنفوا
عذ مل يصنف عثله أحد ،ومجةوا عرويذت الافذتسري"( .)3فكأنه يقول :إن
عةذرة اإلعذم أمحد حفزت هؤالء على مجع عرويذت الافسري املةاربة أوهلم
الطربي مث ابن أيب حذمت وابن املنذر ،وممذ يةضد هذا الاوجيه أن هؤالء
قول وجيه.
كلهم قد أتسندوا املرويذت يف كاةهم ،وهو ٌ

( )1انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن (.)208/4
( )2انظر :خماصر الاحرير شرح الكوكب املنري (.)158/2
( )3انظر :القول املةارب يف بيذن اإلعجذز للحروف املقطةة عن فواتح السور (ص:
.)41
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املطلب السادس :املراد بقوهلم"ضبط األحاديث املسندة أهون من
ضبط أسانيد التفسري وألفاظها".
قذل أمحد بن تسلمة" :مسةت أبذ حذمت الرازي يقول :كرت أليب
زرعة إتسحذق بن راهويه وحفظه ،فقذل أبو زرعة :عذ رؤي أحفظ عن
إتسحذق .قذل أبو حذمت :والةجب عن إتقذنه وتسالعاه عن الغلط ،عع عذ
رزق عن احلفظ .قذل :فقلت أليب حذمت إنه أعلى الافسري عن ظهر
قلةه .فقذل أبو حذمت :فهذا أعجب ،فإن ضةط األحذديث املسندة
أتسهل وأهون عن ضةط أتسذنيد الافسري وألفذظهذ"(.)1
وسأذكر ما قيل من توجيه لعبارة أبي حاتم رحمه اهلل أجمله
هنا ثم أعلق عليه بما يفتح اهلل إن شاء اهلل:
التوجيه األول :أن أتسذنيد الافسري وعرويذته يغلب على أكثرهذ
أهنذ عوقوفة غري عرفوعة ،وأهنذ عن رواية غري املاقنني ،كذملرتوكني
والضةفذء واملدلسني واملخالطني وأشةذههم ،وعثل هذه كثرياً عذ يقع فيهذ
الغلط واالضطراب واالخاالف وتةديل األمسذء وتغيري األتسذنيد وحنو
()2
لك؛ وعثل هذه املرويذت ليس كل أحد يضةطهذ ضةطذً دقيقذً.
( )1انظر :عسذئل اإلعذم أمحد وإتسحذق بن راهوية ( )152/1وتذريخ اإلتسالم
للذهيب ( )44/17وتذريخ بغداد ( )350/6وتذريخ دعشق البن عسذكر
( )137/8وهتذيب الكمذل ( )386/2وتسري أعالم النةالء ()373/11
ويةقذت الشذفةية للسةكي (.)87/2
( )2باصرف عن أرشيف علاقى أهل احلديث.
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التوجيه الثاني :وخالصاه فيمذ يلي:
 أن يرق أتسذنيد الافسري ليست بشهرة يرق أتسذنيد احلديثفمن يضةط أتسذنيد الافسري فضةطه ألتسذنيد احلديث عن بذب أوىل.
 أن بةض رواة الافسري كذلسدي جيمع أقوال الصحذبةبةضهم عع بةض يف تسيذق واحد.
 عدم وجود أصل أو كاب عةامدة جذعةة ملرويذت الافسري،تسهل للمةادئني احلفظ كمذ هو احلذل يف األحذديث حيث وجدت
صحذئف وعسذنيد عافرقة هنذ وهنذك كصحيفة مهذم والصحيفة الصذدقة
واملويآت يف صورهتذ املةدئية وبةض األجزاء املانذثرة اليت كذن يانذقلهذ
الةلمذء.
التوجيه الثالث :أن ضةط أتسذنيد الافسري وألفذظهذ أشق عن
ضةط األحذديث املسندة .وأن لك عرتةة أعلى عن جمرد حفظ
األحذديث املسندة ...،فهو جيمع بني علمني خمالفني ،وألن األحذديث
يسهل حفظهذ خبالف أتسذنيد الافسري وألفذظهذ،
يناشر تكرارهذ ممذ ّ
وكذلك اخاالف املرويذت يف الافسري وكثرهتذ يف املوضع الواحد ،وغري
لك عن الوجوه.)1(.
التوجيه الرابع :وخالصته ما يلي:
 أ ّن عرويذت الصحذبة يف الافسري قد اعاذزت باةدد الروايذت( )1انظر :تةليقذت د .أمنذر ،د .أمحد الربيدي ،حممد خلف تسالعة ،عةداهلل
امليمذن د .نذيف الزهراين يف علاقى أهل الافسريا
./https://vb.tafsir.net/tafsir6412
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واخاالف الكلمذت واإلضذفذت ونقل الكالم حبسب فهم السذعع
وليس بضذبط املنت كمذ يف األحذديث.
 أن الصحذبة مل يفسروا عن كاذب ومل يسمحوا بذلكاذبة عنهميف أغلب األحيذن ،وقد يقولون شيئذً يف جملس ويقولون غريه ممذ ال
ينذقضه يف جملس آخر حبسب السؤال ،فينقل عنهم هذا و اك ،بفهم
عن نقل هذا وعن نقل اك ،والرابط بينهمذ فهم الصحذيب وليس فهم
النذقل أوعن كاب عنهم ،وال تسةيل للوصول هلذا الرابط إال جبهد أكرب،
صةب املهمة على علمذء احلديث عند الةدء جبمع عرويّذت الافسري.
ممذ ّ
 أن رواية احملدثني كذنت تةامد على السمذع أكثر عنالكاذبة ،بينمذ أصةحت رواية املفسرين تةامد على الكاب أكثر عن
كالم احملدثني لطول الةهد ،وعلم اجلرح والاةديل تكفل مبةرفة أحوال
احملدثني ال أحوال الكذتةني ،وإن كذن احملققون قد كروا بةض
املشهورين عن الكاةة وبيّنوا أحواهلم ،ملذ اشاهر عنهم عن أحوال دعت
لةيذن حذهلم ،ولكن ال تسةيل حلصر األوراق وعذ كاب يف جمذلس
الافسري ،إ أكثر روادهذ عن عوام املسلمني .كمذ أن الكاب يقع عليهذ
الاحريف والاصحيف ،وال جمذل ملةرفة الصحيح عنهذ يف كثري عن
األحيذن ،لةدم القدرة على عةرفة خطوط الكذتةني وإضذفذهتم ،أعذ
خطوط احملدثني فقد كذنت حمفوظة يف املكاةذت ،أو يوجد عن هو خةري
هبذ ويساطيع متييزهذ عن غريهذ عن احلواشي ،لذلك مل يكن عن تسةيل
"وعن ياَةَرى
ملةرفة الكثري ممذ روي خبطوط النذس ،وقد قذل اإلعذم أمحدَ :
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عن اخلطأ والاصحيف؟ "(.)1
 أ ّن حب النذس لسمذع عذ هو غريب ،ويلةهم للمزيد يفتأويل القرآن ،كذن عن أهم األتسةذب لكثرة املرويذت املوضوعة عع قلة
الصحيح املدون ...،ممذ أدى لظهور بةض املفسرين احملةّني للشهرة،
املاخذين للكذب واالدعذء مبةرفة الافسري يريقذً هلم ،فكذبوا بذلرواية
()2
عن الصحذبة.
املطلب السابع :وقفات مع أهم من كتب يف منهجية التعامل مع
أسانيد التفسري من املعاصرين:
أوالً :بين الشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ األلباني.
فقد كر أبو إتسحذق حفظه اهلل يف تقدعة حتقيقه لافسري القرآن
الةظيم للحذفظ ابن كثري رمحه اهلل( )3حيث قذل عوضحذً تردده بداية
األعر واخاالفه عع بةض الةلمذء ويلةة الةلم يف املنهج الذي ينةغي أن
يسري عليه يف تةذعله عع عرويذت الافسري ،مث كاب لشيخه الشيخ حممد
نذصر الدين األلةذين يساشريه يف األعر حيث قذل:
"توقفت يويالً يف احلكم على اآلثذر اليت يوردهذ ابن كثري :هل
( )1انظر :الاقييد واإليضذح شرح عقدعة ابن الصالح (ص.)282 :
( )2انظر :القول املةارب يف بيذن اإلعجذز للحروف املقطةة عن فواتح السور،
إيذس حممد آل خطذب (ص.)41 :
( )3انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)8/1
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أخضةهذ لقواعد احمل ّدثني عن النظر يف رجذل السند ،واعاةذر عذ قيل
فيهم عن جرح وتةديل ،أم أتسذهل يف لك وأداين الةحث والاأعل أنه
نقل ،وأصول
ال بد عن إخضذع كل لك لقواعد احمل ّدثني ،إ الكل ٌ
احلديث إمنذ وضةهذ الةلمذء لذلك؛ وألين أشةر خبطورة األعر ،عرضت
عذ وصلت إليه على َعن أثق بةلمه ورأيه عن شيوخي وإخواين ،فكاةت
لشيخنذ الشيخ اإلعذم ،حسنة األيذم ،أيب عةد الرمحن نذصر الدين
األلةذين حفظه اهلل وعاّع به أ كر له عذ اناهى إليه حبثي ،وعذ اخرتته
عنهجذً ل يف الةمل ،و لك يف آخر شوال  1415ها ،فأجذبين إىل عذ
()1
أردت برغم عرضه الشديد  -آنذاك  -عذفذه اهلل ورفع عنه".
وظهر عوقف الشيخ األلةذين ورأيه عن خالل رده على الشيخ أيب
إتسحذق احلويين حيث قذل:
"إىل األخ الفذضل أيب إتسحذق احلويين حفظه اهلل ،ووفّقه إىل عذ
كرت
حيب ويرضذه .وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركذته ،أعذ بةد ،فقد
َ
 بذرك اهلل فيك  -أنك يف صدد حتقيق تفسري احلذفظ ابن كثري ،وأنالةلمذء ويلةة الةلم اخالفوا عليك يف إخضذع أتسذنيد الافسري كلهذ
لقواعد احمل ّدثني إىل فريقني:
أحدهما :يرى أن اإلخضذع املذكور فيه تضييع للافسري ،إ
كاب؛ كنسخة علي بن أيب يلحة عن ابن عةذس،
غذلةه نسخ و ٌ
( )1انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)8/1
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وكافسري الس ّدي وغريهذ.
نسب إىل اإلعذم أمحد قذل :ثالثة ال
وعن ّ
حجاهم املقذلة اليت ت َ
أصل هلذ؛ عنهذ :الافسري ،قذلوا :عةىن ال أصل هلذ؛ يةين :ال إتسنذد هلذ،
فهذا ُّ
يدل على عدم اعاةذر اإلتسنذد يف الافسري ،فهل هذا صحيح؟
واآلخر :يرى  -عةك  -ضرورة إخضذع لك لقواعد احمل ّدثني.
رجوت أن أتسطر لك جوايب عليه .فأقول عساةينذً بذهلل،
مث
َ
اخلذصة :ال أرى -البتة -عدم
وعةاذراً لك عن اإلجيذز فيه نظراً لظرويف ّ
تطبيق قواعد علم الحديث على اآلثار السلفيّة؛ كيف؟ وهي في
المرتبة الثانية بعد السنّة المحمديّة في تفسير اآليات الكريمة،
فينةغي أن تسذق عسذقهذ يف حتقيق الكالم على أتسذنيدهذ ،وهو الذي
()1
جرى عليه جمرى الةلمذء احمل ّققون"
مث بني الشيخ رمحه اهلل تةذىل بةض عذ يسادل به على عذ هب
إليه فقذل:
فصل السيويي القول يف نسخة علي بن أيب يلحة عن
"وقد ّ
ابن عةذس ،ويف غريهذ عن الروايذت ،وبيّن ما يصح منها وما ال يصح
على تساهل منه في التصحيح معروف ،مث نقل عن الشذفةي أنه
()2
قذل :مل يثةت عن ابن عةذس يف الافسري شةيهٌ مبئة حديث".
()1انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)8/1
( )2انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن (.)189 - 188/2
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وكأن الشيخ األلةذين رمحه اهلل تةذىل يشري إىل أن املاقدعني قد
نقدوا عرويذت الافسري ومل يكن عنهجهم عطرداً يف عدم دراتساهذ
وضرب مبذ نقله عن الشذفةي وبصنيع السيويي املثل للادليل على
لك .مث رد على احملاجني مبقولة اإلعذم أمحد على عدم نقد عرويذت
الافسري فقذل:
احاج هبذ الفريق األول هي  -إن
"وكلمة اإلعذم أمحد اليت ّ
حجةٌ عليهم إ ا فسرت على ظذهرهذ ،ألنه ال جيوز اجلزم مبذ
َّ
صحت ّ -
فسرهذ احملققون عن أصحذبه بأن عراده :أن
ال أصل له اتفذقذً ،ولذلك ّ
صح عن لك
الغذلب أنه ليس هلذ أتسذنيد
صحذح عاصلة ،وإال فقد َّ
ٌ
صح عن
كثريٌ ،وعليه فال جيوز أيضذً الاسوية يف تفسري كالم اهلل بني عذ َّ
يصح ،وأن تسذق عسذقذً واحداً ،هذا عذ ال يقوله عذملٌ،
اآلثذر وعذ مل ّ
()1
وإن قذل خالفه عذمل ،فله وجهة نظر عنده ،وال جيةل قذعد ًة".
ورد بةد لك على عن اتسادل بشيخ اإلتسالم ابن تيمية يف عدم
اعاةذر األتسذنيد يف عرويذت الافسري فقذل:
"فهذا ابن تيمية الذي نسب إليه الفريق األول أنه كان ال
يعتبر اإلسناد يقول يف عق ّدعة الافسري وخلّصه السيويي بقوله:
"واالخاالف يف الافسري على نوعني:
 -1عنه عذ عسانده النقل فقط - 2 .وعنه عذ يةلم بغري لك.
( )1انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)9/1
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والمنقولّ - 1 :إعذ عن املةصوم - 2 .أو عن غريه.
ومنه - 1 :عذ ميكن عةرفة الصحيح عنه عن غريه - 2 .وعنه عذ
ال ميكن لك.
وهذا القسم الذي ال ميكن عةرفة صحيحه عن ضةيفه عذعاه ممّذ
()2( )1
ال فذئدة فيه ،وال حذجة بنذ إىل عةرفاه" .
وإ ا كذن عن املةلوم وعن املافق عليه أنه ال تسةيل إىل عةرفة
صحيح املنقول عن ضةيفه تسواء كذن حديثذً عرفوعذً أو أثراً عوقوفذً إال
بذإلتسنذد -ولذلك قذل بةض السلف :لوال اإلتسنذد لقذل عن شذء عذ
()3
نسب إىل ابن تيمية وغريه عن احملققني أهنم
ي
أن
يصح
فكيف
شذء-
ُّ
َ
ال يةاربون األتسذنيد يف نسةة األقوال إىل قذئليهذ؟"(.)4
مث نةه الشيخ رمحه اهلل تةذىل إىل أن جزءاً عن عرويذت الافسري
عن املرفوع أو ممذ له حكم الرفع ال تسةيل إىل عةرفة صحاه إال بذإلتسنذد
فقذل:
( )1انظر :عقدعة يف أصول الافسري البن تيمية (ص.)20 :
( )2انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن (.)177/2
( )3انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي ()213/2
شرف أصحذب احلديث للخطيب الةغدادي (ص )41 :واإلملذع إىل عةرفة
أصول الرواية وتقييد السمذع للقذضي عيذض( :ص.)194 :
( )4انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)9/1
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"وكيف ميكن عةرفة الصحيح عن غريه إالّ بذإلتسنذد ،ال سيّما
وفي اآلثار قسم كبير له حكم الرفع بشروط عةروفة ال جمذل اآلن
()1
أهمها أن ال يكون من اإلسرائيليات".
لذكرهذ ،من ّ
مث خام رتسذلاه خبالصة رأيه يف هذه املسألة وعذ الذي ينةغي أن
خيَص بذلنقد فقذل:
"وخاذعذً فإين أرى أنه ال بد عن إخضذع أتسذنيد الافسري كلّهذ
للنقد الةلمي احلديثي ،وبذلك ناخلّص عن كثري عن اآلثذر الواهية اليت
ال تزال يف بطون كاب الافسري ،وعذ كذن تسكوت الةلمذء عنهذ إالّ
الافرغ هلذ؛ وعليه :أقترح حصر النقد بما ال ب ّد منه
لكثرهتذ وصةوبة ّ
من اآلثار المتعلّقة بالتفسير ،بما يعين على الفهم الصحيح ،أو
يصرف غيره تصحيحاً وتضعيفاً ،واإلعراض عن نقد ما ال حاجة لنا
به من اآلثار كمذ تقدَّم عن ابن تيميّة ،فإنه ال حذجة لنذ فيه ،واهلل
()2
أعلم.
وهنذ يظهر أن الشيخ األلةذين رمحه اهلل عمم يف أول جوابه
بوجوب اتساةمذل عنهج احملدثني على عرويذت الافسري ،مث خام يف آخر
حديثه بذلاخصيص ،حيث قذل" :أقترح حصر النقد بما ال ب ّد منه
من اآلثار المتعلّقة بالتفسير ،بما يعين على الفهم الصحيح ،أو
( )1انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)9/1
( )2انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)9/1
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يصرف غيره تصحيحاً وتضعيفاً ،واإلعراض عن نقد ما ال حاجة لنا
أثر يف
به من اآلثار" فهو يف جممل رأيه يرى أنه ال ينقد إال عذ كذن له ٌ
صحة املةىن وهبذا خيرج عن األتسذنيد عذ كذن عن قةيل اخاالف الانوع
أو عذ كذن عضمونه صحيحذً بأدلة أخرى ،وهذا هو جل أتسذنيد
الافسري.
ثانياً :الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد.
وقد كر الشيخ أبو إتسحذق احلويين أنه عرض رأيه السذبق على
الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل وأنه أيده عليه .ومل يذكر تفصيالً ،فإن
كذن هو عذ تسطره الشيخ األلةذين أو حنوه فال خالف حينئذ.
ثالثاً :بين الدكتور مساعد الطيار والدكتور عبد اهلل الجديع.
ويظهر عنهج الدكاور الطيذر جليذً عن خالل عقذله عن كيفية
()1
الاةذعل عع أتسذنيد الافسري وعوجزه فيمذ يلي:
 - 1أن "ممذ قد ال خيفى أن الافسري قد نق َل بروايذت حيكم
علمذء احلديث عليهذ بذلضةف أو عذ هو أشد عنه ،لكن الذي قد
خيفى هو كيفية تةذعل هؤالء الةلمذء عع هذه الروايذت يف علم
الافسري".
 - 2يرى د الطيذر أنك إ ا نظرت إىل "احلذل الكذئنة يف هذه
( )1انظر :كيفية الاةذعل عع أتسذنيد الافسري للدكاور /عسذعد الطيذر على عوقةه
الرمسي على الشةكة الةنكةوتية:
http://www.attyyar.net/container.php?fun=artview&id=345
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الروايذت ،فإنك تساجد األعر ينقسم بني املةذصرين وبني السذبقني.
فالفريق األول :بةض املةذصرين يدعو إىل الاشدد يف الاةذعل
عع عرويذت السلف يف الافسري.
والفريق الثاني :مجهور علمذء األعة عن احملدثني واملفسرين
وغريهم ممن تلقَّى الافسري واتسافذد عن تلك الروايذت ،بل قد اعامدهذ
يف فهم كالم اهلل".
 - 3مث بني الراجح عنده يف املسألة فقذل" :والظذهر أن
االتسافذدة عن هذه املرويذت ،وعدم الاشدد يف نقدهذ إتسنذديًذ هو
الصواب".
 - 4مث كر األدلة على لك:
الدليل األول :قذل" :إنك ال تكذد جتد عفسراً عن املفسرين
ايرح مجلة عن هذه الروايذت بذلكلية ،بل قد يطرح أحدهذ لرأيه بةدم
صحة االعامذد عليهذ" مث عثل بسلسلة الكذب املشهورة فقذل" :وعن
أشهر الروايذت اليت ميثَّل هبذ هنذ رواية حممد بن عروان السدي الصغري
عن الكليب عن أيب صذ عن ابن عةذس .فذملفسرون اعامدوا اعامذداً
واضحذً على هذه املرويذت ،تسواءً أكذنوا عن احملررين فيه كذإلعذم الطربي
وابن كثري ،أم كذنوا عن ناَ َقلَة الافسري كةةد بن محيد وابن املنذر وابن
أيب حذمت .وهؤالء قد أطبقوا على روايتها بال نكير ،مع علمهم التام
بما فيها من الضعف".
مث رد على القذئلني بأن "عنهج اإلعذم الطربي يف هذه الروايذت
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اعامذدا على قذعدة عن أتسند
اإلتسنذد ،وإنه ليس عن عنهجه الصحة
ً
فقد أحذلك" فقذل:
ففي هذه املقولة غفلة واضحة عن عنهج اإلعذم الطربي الذي مل
ينص أبداً على هذا املنهج يف تفسريه ،والذي اعامد على هذه املرويذت
َّ
يف بيذن عةذين كالم اهلل ،ويف الرتجيح بني أقوال املفسرين ،ومل ياأخر عن
لك إال يف عواضع قليلة ج ّداً ال متثل عنهجذً له يف نقد أتسذنيد
الافسري ،أعين َّ
أن الصةغة الةذعة رواية هذه اآلثذر واالعامذد عليهذ يف
بيذن كالم اهلل .وقس على اإلعذم الطربي غريه عن املفسرين الذين
اعامدوا هذه املرويذت يف الافسري.
الدليل الثانيَّ " :
ني يف قةول
اضح باَ ٌ
أن أئمة احملدثني هلم كالم و ٌ
هذه الروايذت واحامذهلذ واالعامذد عليهذ؛ ألهنم يفرقون بني أتساذنيد
احلالل واحلرام وأتسذنيد غريهذ عن حيث الاشديد والاسذهل ،ونصوصهم
يف لك واضحة ،وعن لك":
 قول "عةد الرمحن بن عهدي :إ ا روينذ يف الثواب والةقذبوفضذئل األعمذل تسذهلنذ يف األتسذنيد ،وتسذحمنذ يف الرجذل؛ وإ ا روينذ
يف احلالل واحلرام واألحكذم تشدَّدنذ يف األتسذنيد واناقدنذ الرجذل"(.)1
 قول "حيىي بن تسةيد القطذن :تسذهلوا يف الافسري عن قوم اليوثقوهنم يف احلديث ،مثَّ كر ليث بن أيب تسليم ،وجويرب بن تسةيد،
( )1انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي (.)91/2
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والضحذك ،وحممد بن السذئب؛ يةين :الكليب .وقذل :هؤالء ال حيمد
حديثهم ،ويكاب الافسري عنهم"(.)1
 قول الةيهقي…" :وأعذ النوع الثذين عن األخةذر ،فهيأحاديث اتفق أهل الةلم بذحلديث على ضةف خمرجهذ ،وهذا النوع
على ضربني:
ضرب :رواه عن كذن عةروفذً بوضع احلديث والكذب فيه ،فهذا
الضرب ال يكون عساةمالً يف شيء عن أعور الدين إال على وجه
رف
الاليني … .وضرب :ال يكون راويه عاَّهمذً بذلوضع ،غري أنه ع َ
بسوء احلفظ وكثرة الغلط يف رواياه ،أو يكون جمهوالً مل يثةت عن
عدالاه وشرائط قةول خربه عذ يوجب القةول.
فهذا الضرب من األحاديث :ال يكون عساةمالً يف األحكذم،
كماذ ال تكون شهذدة عن هذه صفاه عقةولةً عند َّ
احلكذم .وقد يساةمل
يف الدعوات ،والرتغيب والرتهيب ،والافسري ،واملغذزي؛ فيمذ ال ياةلق
حكم"(.)2
به ٌ
الدليل الثالث :تفريق احملدثني بني رواة احلديث ورواة الافسري
عند النقد قذل الدكاور عسذعد" :وممذ يةلم عن نقد األتسذنيد َّ
أن
( )1الصواب عذ أثةاه بذلنفي (ال حيمد حديثهم) كمذ جذء يف الةدر املنري
( )442/4وعيزان االعادال ( )427/1ألن الدكاور الطيذر حكذهذ بذلشك.
( )2انظر :دالئل النةوة للةيهقي (.)34/1
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ثني قد َّفرقوا يف نقدهم لةةض األعالم ،فجةلوه يف نقل احلديث
احملد َ
ع هو فيه ،بل قد
عن اجملروحني املاكلَّم فيهم ،وأثنوا عليه يف علم بر َ
يكون فيه إعذعذً يؤخذ قوله يف لك الةلم ،وهذا يةين َّ
أن تضةيفه يف
ينجر إىل تضةيفه يف لك الةلم اآلخر ،وعن األعثلة
رواية احلديث مل َّ
ضرب يف هذا عذ يأيت:
اليت ميكن أن ت َ
 -1عذصم بن أيب النَّجود الكويف (ت128 :ها) ،قذل عنه ابن
حجر الةسقالين (ت852 :ها) :صدوق له أوهذم ،حجة يف القراءة،
وحديثه يف الصحيحني عقرون(.)1
 -2حفص بن تسليمذن األتسدي (ت180 :ها) الراوي عن
عذصم بن أيب النَّجود (ت128 :ها) ،قذل عنه َّ
الذهيب (ت748 :ها)
 بةد أن كر جرح علمذء احلديث فيه :قلت :أعذ يف القراءة فثقةثةت ضذبط ،خبالف حذله يف احلديث( )2وقذل ابن حاجر الةسقاالين
(ت852 :ها) :عارتوك احلاديث عع إعذعاه يف القراءة(.)3
 -3نذفع بن أيب نةيم املدين (ت169 :ها) :صدوق ثةت يف
القراءة(.)4
( )1انظر :تقريب الاهذيب برقم.3054 :
( )2انظر :املغين يف الضةفذء (.)179/1
( )3انظر :تقريب الاهذيب برقم.1411 :
( )4انظر :اجلرح والاةديل البن أيب حذمت (.)457/8
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 -4عيسى بن عينذء املدين ،املةروف بقذلون (ت220 :ها)،
أحد راويَي نذفع املدين (ت169 :ها) ،قذل عنه الذهيب :أعذ يف القراءة
فثةت ،وأعذ يف احلديث فيكاب حديثه يف اجلملة .تسئل أمحد بن صذ
ٌ
()1
املصري عن حديثه فضحك ،وقذل :تكاةون عن كل أحد! .
 -5حفص بن عمر الدُّوري (ت246 :ها) ،قذل ابن حجر
(ت852 :ها) :ال بأس به()2؛ وقذل ابن اجلزري (ت833 :ها) :إعذم
القراءة ،وشيخ النذس يف زعذنه ،ثقة ثةت كةري ضذبط(.)3
ين يف علم عن الةلوم ال
 - 6وال يةةد أن يكو َن بةض املاميز َ
يكذد يةرف هلم روايةٌ للحديث؛ كةثمذن بن تسةيد امللقب بورش (ت:
197ها) أحد راويَي قراءة نذفع املدين (ت169 :ها).
فإ ا كذن لك واضحذً يف علم القراءة ،فإن علم الافسري مل
ختص يةقذت املفسرين وتنقد رواياهم على وجه
كاب ُّ
يوجد له ٌ
اخلصوص ،خبالف عذ وج َد عن علم القراءة الذي متيَّاَز متيُّزاً واضحذً عند
الرتمجة ألحد القراء كمذ تالحظ يف األعثلة السذبقة .ولذا ال جتد يف
الكالم عن املفسرين تسوى اإلشذرة إىل أهنم عفسرون دون الانةيه على
إعذعاهم فيه وضةفهم يف غريه كمذ هو احلذل يف نقد القراء ،وإ ا قرأت
يف تراجم احملدثني تساجد عثل هذه الةةذرات( :املفسر ،صذحب
( )1انظر :عيزان االعادال (.)327/3
( )2انظر :تقريب الاهذيب برقم.1416 :
( )3انظر :غذية النهذية يف يةقذت القراء (.)255/1
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الافسري)( )1وعن لك:
 قذل الذهيب (ت748 :ها) :جمذهد بن جرب ،اإلعذم ،أبواحلجذج ،عوىل السذئب بن أيب السذئب املخزوعي ،املكي ،املقرئ،
املفسر ،أحد األعالم(.)2
 قذل اخلليلي … :ورواه شيخ ضةيف ،عن يونس بن يزيد،عن الزهري ،وهو إمسذعيل ابن أيب زيذد الشذعي صذحب الافسري(.)3
 وقذل :عقذتل بن تسليمذن صذحب الافسري خراتسذين حمله عندأهل الافسري والةلمذء حمل كةري واتسع الةلم لكن احلفذظ ضةفوه يف
الرواة(.)4
 قاذل ابن تسةاد :أبو عذلاك الغافذري صذحب الاافسري ،وكاذنقلايل احلديث(.)5
 قذل ابن تسةد :أبو صذ وامسه بذ ام ،ويقذل بذ ان ،عوىل أمهذنئ بنت أيب يذلب ،وهو صذحب الافسري الذي رواه عن ابن عةذس،

( )1ألن املفسر يف الغذلب يقول رأيه ولذا قيل له عفسر ولو كذن نذقالً لقيل عنه
إنه راويذً.
( )2انظر :عةرفة القراء الكةذر على الطةقذت واألعصذر (ص.)37 :
( )3انظر :اإلرشذد يف عةرفة علمذء احلديث للخليلي (.)448/1
( )4انظر :اإلرشذد يف عةرفة علمذء احلديث للخليلي (.)928/3
( )5انظر :الطةقذت الكربى (.)299/6
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الكليب حممد بن السذئب(.)1
ورواه عن أيب صذ
ُّ
 قذل ابن تسةد :إمسذعيل بن عةدالرمحن السدي صذحبالافسري ،عذت تسنة تسةع وعشرين وعذئة(.)2
 قذل ابن تسةد :أبو روق وامسه عطية بن احلذرث اهلمداين عنبطن عنهم يقذل هلم بنو وثن عن أنفاسهم ،وهاو صاذحب الافاسري،
وروى عن الضاحذك بن عازاحم وغاريه(.)3
 قذل ابن تسةد :عقذتل بن تسليمذن الةلخي صذحب الافسري،روى عن الضحذك بن عزاحم وعطذء وأصحذب احلديث ياقون حديثه
وينكرونه(.)4
 قذل اخلطيب الةغدادي :قذل حيىي بن عةني :السدي الصغريصذحب الافسري حممد بن عروان عوىل اخلطذبيني ليس بثقة(.)5
 قذل اخلطيب الةغدادي :يزيد بن حيذن اخلراتسذين أخو عقذتلبن حيذن صذحب الافسري"(.)6
( )1انظر :املصدر السذبق.
( )2انظر :املصدر السذبق (.)318/6
( )3انظر :املصدر السذبق (.)348/6
( )4انظر :املصدر السذبق (.)263/7
( )5انظر :تذريخ بغداد (.)60/4
( )6انظر :املصدر السذبق (.)333/14
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 - 5يرى الدكاور الطيذر أن "تسةب عدم متييز نقد املفسرين
على وجه اخلصوص أعران عشرتكذن ال ينفكذن عن بةضهمذ:
األول :أن رواية الافسري كذنت خمالط ًة برواية احلديث يف كثري
عن األحيذن.
الثاني :أن كثرياً عن رجذل اإلتسنذد يف الافسري هم عن نقلة
السنة النةوية ،فكذن احلديث يف نقدهم واحلكم عليهم عن جهة
الافسري واحلديث واحداً.
لكن احملدثني مل جيةلوا عقذييس قةوهلم لروايذت احلديث
كمقذييس قةوهلم لروايذت الافسري ،وإن كذنوا حكموا على بةض
روايذت الافسري بذلضةف كمذ تسةقت اإلشذرة إىل كالم بةضهم يف هذا
الافريق.
لكن قد يقع َّ
أن بةض روايذت الافسري تكون عامحض ًة فيه ،وال
تكذد جتد أتسذنيدهذ إال يف علم الافسري ،وقد ال ترى بواتسطاهذ روايةً
قليل ،وعن أعثالة لك رواياة الةوفيني اليت
حلديث نةو ِ
ي ،وإن وج َد فهو ٌ
تناهي بةطيَّة الةويف (ت111 :ها) عن شيخه ابن عةذس (ت68 :ها)،
عةروف يف الافسري ،لكن
عشهور
وهي روايةٌ عسلسلةٌ بذلضُّةفذء ،وأعرهذ
ٌ
ٌ
ال جتد روايةَ أحذديث هبذه السلسلة الةوفيَّة".
 -6يرى الدكاور الطيذر أن "ممذ يةيح تسذهل الاةذعل عع أتسذنيد
املفسرين عن جهة اإلتسنذد أن كثيراً من روايات التفسير روايات
كتب ،وليست روايات تلقين وحفظ؛ ألنك ال تكذد جتد اخاالفذً بني
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عذ رواه نقلة هذه املرويذت هبذه األتسذنيد.
عدونذً كافسري عطية
ولذا جتدهم ينسةون الافسري إىل عن رواه َّ
الةويف (ت111 :ها) عن ابن عةذس (ت68 :ها) ،وتفاسري السدي
(ت128 :ها) عن بةض أشيذخه ،وتفسري قاذدة (ت117 :ها) الذي
يرويه تسةيد ابن أيب عروبة وعةمر بن راشد ،وتفسري علي بن أيب يلحة
عن ابن عةذس (ت68 :ها) ،وتفسري عةد الرمحن بن زيد بن أتسلم
(ت182 :ها) ،وغريهذ عن صحف الافسري .وإ ا كذن كثري عن هذه
الروايذت رواية الكاذب فإن هذا جيةلهذ صذحلة لالعامذد ،أو االتسائنذس
هبذ عن حيث اجلملة.
 -7يرى الدكاور الطيذر أن "تضةيف عفسر عن جهة الرواية ال
يةين تضةيفه عن جهة الرأي والدراية ،لذا يةقى هلم حكم املفسرين
املةاربين ،وحيذكم قوهلم عن جهة املةىن ،فإن كذن فيه خطأ رَّد ،وإن كذن
تأعالً عقليّذً ،فإنَّه تسيظهر لك َّ
أن
تأعلت هذه املسألة ُّ
صوابذً قة َل .وإ ا َّ
الرأي ال يوصف بذلكذب إمنذ يوصف بذخلطأ ،فأنت تنذقش قول فالن
عن جهة صحاه وخطئه يف املةىن ،ال عن جهة كونه كذ بذً أو صذدقذً؛
ألن لك ليس عقذعه ،وهذا يةين أنَّك ال ترفض هذه اآلراء عن جهة
كون قذئلهذ كذابذً يف الرواية ،إمنذ عن جهة خطئهذ يف الاأويل .وهذا
يةين َّ
أن احلكم على الكليب (ت146 :ها) ،وعقذتل بن تسليمذن (ت:
150ها) بذلكذب عن جهة الرواية ،ال يةين أنَّك ال تأخذ بقوهلمذ الذي
هو عن اجاهذدمهذ يف الافسري ،بل إ ا ظهرت عليه أعذرات الصحة عن
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يرد لكون صذحةه َّ
كذابذً .وكذا احلذل يف عن
جهة املةىن يقةل ،وال ُّ
ف بذلضَّةف يف رواياه؛ كةطيَّةَ الةويف (ت111 :ها) ،وعةد الرمحن
وص َ
بن زيد بن أتسلم (ت182 :ها) ،وغريمهذ.
 - 8يرى الدكاور الطيذر أن عدم الافريق بني رأي الراوي وبني
رواياه "يوقع يف أعرين:
األول :يرح أراء هؤالء املفسرين ،وهم عن أعالم عفسري
السلف.
الثاني :اخلطأ يف احلكم على السند الذي يروى عنهم ،فيحكم
عليه عن خالل احلكم عليهم ،وهم هنذ ليسوا روا ًة فيجرى عليهم
احلكم ،بل القول يناهي إليهم ،فأنت تةحث يف توثيق عن نقل عنهم،
وعن األعثلة اليت وقع فيهذ بةض الةذحثني الفضالء" ،ملذ درس اإلتسنذد
الذي أخرجه ابن أيب حذمت فقذل" :حدثنذ أيب ،قذل :حدثنذ احلسن بن
الربيع ،قذل :حدثنذ عةداهلل بن إدريس ،ثنذ حممد بن إتسحذق ،قوله:
﴿احلَ ُّي ال َقيُّوم﴾ [آل عمران :]2 :القذئم على عكذناه الذي ال يزول،
وعيسى حلم ودم ،وقد قضى عليه بذملوت ،زال عنه عكاذنه الذي حيدث
به"(.)1
وملذ درس احملقق رجذل اإلتسنذد خرج مبذ يأيت :احلسن بن الربيع
ثقة ،وعةد اهلل بن إدريس ثقة ،وحمامد بن إتسحذق صدوق ،مثَّ قاذل يف
( )1انظر :تفسري ابن أيب حذمت (.)586/2
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نايجة احلكم :درجة األثر :رجذله ثقذت ،إال ابن إتسحذق صدوق،
حسن.
فذإلتسنذد ٌ
فجةل اإلتسنذد حسنذً بسةب ابن إتسحذق ،وهذا احلكم فيه
نظر ،إ الصحيح أن حيكم على اإلتسنذد بأنه صحيح؛ َّ
ألن الذين نقلوه
ياةرضون للاةديل والاجريح ،أعذ قذئل
عن ابن إتسحذق هم الذين َّ
القول ،فال يدخل يف احلكم"(.)1
 -9يرى الدكاور الطيذر أن الاشدد يف نقد أتسذنيد الافسري
وتطةيق عنهج احملدثني تسيؤدي إىل "أننذ ال جند للسلف إال تفسرياً
قليالً ،وهم الةمدة الذين يةامدون يف هذا الةذب ،فإ ا كذن لك
كذلك فمن أين يؤخذ الافسري بةدهم؟ !".
 - 10كر الدكاور الطيذر حمذجج ًة بينه وبني أحد الذين يرون
وجوب الاشدد يف أتسذنيد الافسري ،فقذل له:
"أنت تةلم َّ
أن اتةذع هذا املنهج تسيخرج كثرياً عن روايذت
الافسري ،وأنه قد ال جند يف بةض اآليذت تفسرياً حمكيذً عن السلف
تسوى عذ يرحاه ،فمن أين تساأخذ الافسري؟ قذل :نرجع للغة ،ألن
القرآن نزل بلغة الةرب .قلت له :فممن تساأخذ اللغة؟ قذل :عن كاةهذ
وأعالعهذ؛ عن اخلليل بن أمحد والفراء وأيب عةيدة وغريهم .فقلت له:
أنت يذلةت بصحة اإلتسنذد يف روايذت الافسري ،فلم مل تةمل هبذ يف
( )1وهذا عأخذ لطيف.
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نقل هؤالء وحكذياهم عن الةرب ،فأنذ أيذلةك بأن تصحح اإلتسنذد يف
نقل هؤالء أن عةىن هذه اللفظة هو كذا عند الةرب نقالً صحيحذً
عاصالً عن الفراء وغريه إىل لك الةريب الذي علَّمه لك".
 - 11يقول الدكاور الطيذرَّ " :
إن يةيةة الةلوم ختالف ،فإثةذت
السنة النةوية ،وإلزام النذس هبذ ليس كإثةذت اللغة ،فذللغة تثةت مبذ ال
يثةت به احلديث ،وكذا احلذل يف الافسري ،فإنه يثةت مبذ ال يثةت به
ينفك
احلديث ،واالعامذد على هذه الروايذت جزءٌ أصيل عن عنهجه ال ُّ
عنه ،وعن ايَّرحهذ فقد عسخ علم الافسري؛ إن الافسري له عقذييس
يةرف هبذ عدا عقذييس اجلرح والاةديل ،إ الافسري يرتةط بةيذن املةىن،
وإدراك املةىن حيصل عن غري جهة احلكم على اإلتسنذد ،لذا فإن عرض
الافسري على جمموعة عن األصول تةني صحيحه عن ضةيفه ،كذلنظر يف
السيذق والنظر يف اللغة ،والنظر يف عذدات القرآن والنظر يف السنة...
اخل .وقد أشذر الةيهقي إىل هذا امللحظ فقذل :وإمنذ تسذهلوا يف أخذ
الافسري عنهم ألن عذ فسروا به ألفذظه تشهد هلم به لغذت الةرب ،وإمنذ
عملهم يف لك اجلمع والاقريب فقط( )1وعن قرأ يف كاب الافسري
وعذرس تدريسه أدرك هذا املةىن ،وإال لرأياه يقف كثرياً حىت ياةني له
أَّن له أن يفسر".
صحة هذه املرويذت ليةامد عليهذ ،ويف هذه احلذل َّ
 -12يرى الدكاور الطيذر أن "ممذ حيسن عالحظاه هنذ َّ
أن
( )1انظر :حترير علوم احلديث (.)1066/2
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الافسري املنقول بطرق فيهذ ضةف له فوائد ،عنهذ أن يكون املةىن الذي
حيمله الافسري ممذ قد اشاهر بني السلف فيسافذد عنه يف حذل اجلدل
عع املةذرضني خصوصذً إ ا كذن يف جمذل االعاقذد؛ لذا ترى بةض
الةلمذء ينص على َّ
أن بةض املةذين الةذيلة يف الافسري املرتةطة بذملةاقد
مل تثةت ال بذلطرق الصحيحة وال الضةيفة".
 -13ويلخص الدكاور الطيذر رأيه "يف هذه املسألة اليت يطول
فرق بني االعامذد الاذم على عنهج أهل احلديث يف
فيهذ اجلدل بأن ي َّ
نقد الروايذت وبني االتسافذدة عنه ،فذلصحيح أن يسافذد عنه ،ويأيت
وجه االتسافذدة عنه يف حذالت عةينة؛ كأن يكون يف الافسري املروي
ظذهر .وعن أعثلة لك عذ تراه عن فةل اإلعذم
غرابة أو نكذرة وشذو ٌ ٌ
ابن كثري يف تفسري قوله تةذىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [املذئدة ]55:حيث تاةع
أتسذنيد املرويذت ونقدهذ ،لكنك جتده يف عواين أخرى يرويهذ وال
ينقدهذ ،وعذ اك إال ملذ يف اخلرب املنقول يف هذه اآلية عن النكذرة اليت
جةلاه يااةع اإلتسنذد ،أعذ يف غريهذ فذألعر حمامل عن جهة املةىن وليس
فيهذ عذ ينكر فقةله ،واهلل أعلم"(.)1
وأما الدكتور/عبد اهلل الجديع فيظهر عوقفه عن خالل تةقيةه
( )1انظر :تفسري ابن كثري (.)135/3
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على عذ كاةه الدكاور عسذعد الطيذر املاقدم(.)1
 - 1يرى اجلديع أن املةذصرين الذين اعانوا بةلم الافسري
يساقون عن مجيع عذ قيل قةلهم دون عراعذة لألتسذنيد أصالً حىت يف
املرفوع يف كثري عن األحيذن.
 - 2ويرى أن الذين تةرضوا لدراتسة أتسذنيد الافسري إمنذ ينقدوهنذ
عن جهة األتسذنيد حبسب الصنذعة احلديثية ،دون الاةرض غذلةذً إىل
شأن االعاداد هبذ أو عدعه يف فهم القرآن ،كصنيع الشيخ أمحد شذكر
يف نقد أتسذنيد تفسري الطربي والدكاور تسةد احلميد يف حتقيقه جلزء
الافسري عن تسنن تسةيد بن عنصور ،والدكاور حكمت بشري ،وغريهم.
 - 3يرى اجلديع أن قةول بةض عرويذت الافسري إمنذ يكون عن
بذب الاسذهل يف االتساةمذل ،ألن الصنذعة احلديثية تأىب أن جتةل عثل
جويرب ثقة ،وال رواية الضحذك عن ابن عةذس عاصلة.
 - 4يافق اجلديع عع د الطيذر يف أن املفسرين الذين تسذهلوا
يف قةول كثري عن عرويذت الافسري ليس لك عنهم لصحاهذ عن جهة
الصنذعة احلديثية ،بل لصحة املةىن املنقول عن جهة أخرى ال يؤثر فيهذ
( )1انظر :عقذل :تةليقذت الشيخ عةد اهلل اجلديع على عقذل أتسذنيد الافسري
للدكاور عسذعد الطيذر على الشةكة الةنكةوتية يف عوقع علاقى أهل الافسري:
.https://vb.tafsir.net/tafsir3577/#.XC0bQlXXI2w
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جرح النذقل ،كموافقاه ألصل اللسذن الةريب ،أو عوافقاه للدالالت
الةذعة للقرآن ،أو عقذصد الشريةة ،أو عرويذت أخرى ،فهو عةاضد.
 - 5يرى اجلديع أنه ال ميكن إيالق القول بأن املاقدعني ال
ينقدون روايذت الافسري .واعرتض على د الطيذر يف اتسادالله بإخراج
املفسرين روايذت ال عسدَّي الصغري حممد بن عروان عن الكليب عن أيب
صذ عن ابن عةذس واملوصوفة بسلسلة الكذب ،على أهنم ال
ياشددون يف تطةيق ضوابط احملدثني على عرويذت الافسري .ألن تفسري
ابن جرير
الكليب كةري تندر آية مل حيك عنه فيهذ شيء ،وعع لك ترى َ
مل يورد عنه إال احلرف بةد احلرف ،ويف أكثر عذ يورده يكون قوله تذبةذً،
عند ابن جرير ،وهذا ابن أيب حذمت وهو أدق نظراً يف
أو عرجوحذً َ
االخايذر قد جذنب تفسري الكليب ،فذلامثيل به ضةيف يةذلغ يف تسهيل
شأنه ،وحني تسئل أمحد بن حنةل عنه قذل" :عن أوله إىل آخره كذب.
فقيل له :فيحل النظر فيه؟ قذل :ال"( .)1وحيىي بن عةني كذن يقول:
"كاذب ينةغي أن يدفن"( .)2وإخراج ابن عردويه هلده السلسلة ال ينةغي
أن يكون عقيذتسذً ملنهج املفسرين ،إمنذ يصلح الامثيل على تسذهل
( )1انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي (/2
)163
( )2انظر :تذريخ دعشق البن عسذكر ( )297 /16وهتذيب الكمذل (/8
.)197
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املاقدعني بروايذت عطية الةويف والضحذك بن عزاحم وابن أتسلم ،وعذ
شذهبهذ ال رواية الكذابني واملاهمني.
 - 6يةرتض اجلديع على الطيذر يف تقريره بأن املفسرين قد
اضحذ على هذه املرويذت ،تسواءً أكذنوا عن احملررين
اعامدوا
ً
اعامذدا و ً
فيه كذإلعذم الطربي وابن كثري ،أم كذنوا عن ناَ َقلَة الافسري كةةد بن محيد
وابن املنذر وابن أيب حذمت؛ وأهنم قد أيةقوا على رواياهذ بال نكري ،عع
علمهم الاذم مبذ فيهذ عن الضةف.
يقول اجلديع :نةم خرجوا أو أوردوا تلك املرويذت اليت تةود علل
أتسذنيدهذ إىل الضةف عن قةل احلفظ تذرة كافسري عةد الرمحن بن زيد
بن أتسلم ،وعطيَّة الةويف ،أو عن جهة اإلرتسذل كافسري الضحذك وعلي
بن أيب يلحة .ال عن قةيل روايذت الكليب اليت ندر خترجيهذ أو عدم يف
هذه الكاب.
 - 7يةرتض اجلديع على عةذرة د الطيذر (عع علمهم الاذم
بضةفهذ) يقول :ففي هذا نظر أن يطلق يف حق مجيةهم دون تنصيص
أو وقوف بَني على عةذراهتم املفيدة للةلم ،فيمكن الاسليم بذلك يف
حق ابن أيب حذمت عثالً ،ألنه عن نقذد األتسذنيد ،لكن ال يسلم يف عةد
بن محيد الذي عرف عنه احلفظ ومل يةرف بذالعانذء بامييز النقلة.
 - 8يرى اجلديع أن ابن جرير مل يكن يناهج نقد األتسذنيد ،إمنذ
كذن يذكر كل عذ وقف عليه عن عذاهب قيلت قةله يف تفسري اآلية أو
النص ،ويسندهذ إىل أصحذهبذ ،مث ينقد الرأي وال ينقد السند ،وخياذر
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عن بينهذ عذ يرجحه بذلنظر واالتسادالل لنفسه ،ألن الةربة عنده وعند
غريه ممن يساةمل اآلثذر إمنذ هي بذملةذين ودالالهتذ ،لذا فإنه يقةل املةىن
الصحيح دون عراعذة النقل وال عن قذله ممن جيوز على قوله اخلطأ
والصواب؛ لذا فإنه رمبذ رجح الرأي املنقول بذإلتسنذد الضةيف على
الرأي املنقول بذإلتسنذد الصحيح؛ فذإلتسنذد بذلنسةة له كذن غري عةين
أصالً بذلنظر والاحقيق .ولوضوح عنهجه هذا يف كاذبه مل يكن حماذجذً
للانصيص عليه عن قةل ابن جرير.
 - 9يرى اجلديع أنه ال ينةغي الاشديد يف نقد أتسذنيد الافسري،
كمذ هو احلذل يف نقد أتسذنيد احلالل واحلرام ،لكن بشرط اعاةذر نسةة
الضةف اليت تلغي اعاةذر روايذت عن كذن يف عثل عقذتل والكليب.
 - 10يرى اجلديع أنه ينةغي الافريق بني الاسذهل يف النقل
واحلكذية وبني االعامذد ،وعذ حيكى عن اإلعذم حيىي القطذن أهنم:
"تسذهلوا يف أَخذ الااَّفسري َعن قوم َال يوثقوهم يف احلَديث .مثَّ كر
ذلَ :هؤَالء
لَيث بن أيب تسليم
السذئبَ ،وقَ َ
وجوبريا َوالض َّ
َّحذك َوحمَ ّمد بن َّ
ً
()1
َال حيمد َحديثهم َويكاب الااَّفسري َعناهم" حممول على حكذية
كالعهم ،وليس فيه االعامذد عليهم .وأن الذي يكتب إنما هو
كالمهم هم في التفسير ،ال ما يحدثون به عن غيرهم .وهذا ال
إشكذل فيه ،فقد يكون فيه عن الةيذن للقرآن عن قةل املةاين به عذ يزيل
( )1انظر :الةدر املنري (.)442/4
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اللةس عنه ،كمذ تةامد عفردات اللغويني يف بيذن عةذنيه .وليس عن هذا
تسةب نزول ،وال قول ال جيري يف عثله االجاهذد ،وال رأي أفذد حكمذً
أو اعاقذداً ،وال رأي حيكى على خالف الثذبت ،فهذا كله عقدوح فيه
عن جهة القدح يف نذقله أو حذكيه ،واملنقول عنه بذبه بذب احلديث
الذي جيذنب فيه النقل عن هذا الصنف ،وإن كر وجب كره عع
الةيذن.
وهؤالء املمثل هبم يف كالم حيىي القطذن قد ترك هو نفسه الرواية
عن مجيةهم ،وإمنذ يةين أن بةض األئمة كاب عنهم ،والكاذبة يف جمردهذ
ليست اعامذداً ،فهذا الثوري كاب عن حممد بن السذئب الكليب وعع
لك كذن يقول :عجةذً ملن يروي عن الكليب( )1قذل ابن أيب حذمت:
فذكرته أليب وقلت :إن الثوري قد روى عنه ،قذل :كال ال يقصد الرواية
عنه وحيكي حكذية تةجةذً فيةلقه عن حضره وجيةلونه رواية عنه.
 - 11يةرتض اجلديع على قول د الطيذر" :فإن علم الافسري مل
ختص يةقذت املفسرين وتنقد رواياهم على وجه
كاب ُّ
يوجد له ٌ
اضحذ عند
اخلصوص ،خبالف عذ وج َد عن علم القراءة الذي متيَّاَز متيُّاًزا و ً
الرتمجة ألحد القراء كمذ تالحظ يف األعثلة السذبقة .ولذا ال جتد يف
الكالم عن املفسرين تسوى اإلشذرة إىل أهنم عفسرون دون الانةيه على
إعذعاهم فيه وضةفهم يف غريه كمذ هو احلذل يف نقد القراء ،وإ ا قرأت
( )1انظر :اجلرح والاةديل البن أيب حذمت (.)73/1
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يف تراجم احملدثني تساجد عثل هذه الةةذرات( :املفسر ،صذحب
الافسري) " فقذل:
"وهذا يف الاحقيق ال يدل على شيء ممذ قدم له الشيخ أن
الشخص يكون غري قوي يف احلديث عع ثقاه وإتقذنه يف فن آخر،
فمجرد وصف أحدهم بكونه كذن صذحب تفسري ال يةين أكثر عن
كونه كذن له عؤلف فيه ،أو أنه نقله أو نقل صحيفة فيه عن غريه.
وليس يف هذا تةديل وال عن وجه عن الوجوه يف فن الافسري .نةم هي
زيذدة وصف له تةين اعانذءه هبذا الفن ،لكن أين يف هذا عذ يفيد
لالعامذد عليه؟ عذ هذا إال كمذ يقذل يف آخر( :صذحب تذريخ) فهذا
ال يغين يف االعامذد عليه يف الاذريخ دون النظر يف أهلياه.
لةل ممذ يةيح
 - 12يةرتض اجلديع على د الطيذر يف قوله" :و َّ
كثريا عن
تسذهل الاةذعل عع أتسذنيد املفسرين عن جهة اإلتسنذد أن ً
روايذت الافسري روايذت كاب ،وليست روايذت تلقني وحفظ؛ ألنك ال
تكذد جتد اخاالفًذ بني عذ رواه نقلة هذه املرويذت هبذه األتسذنيد" .بأن
"رواية الكاذب حتاذج إىل الثةوت كمذ حتاذجهذ رواية احلفظ تسواء،
والصحيفة إ ا اناهت عثالً إىل علي بن أيب يلحة عن ابن عةذس ،فقد
أتسذهل عع أيب صذ كذتب الليث راويهذ وأقول روى كاذبذً ،وآخر ال
يقةل يف األصل عةذوية بن صذ  ،ياسذهل عةه يف هذا ألنه كاذب،
حىت يصل إىل علي بن أيب يلحة ،فيقول :عن أين له هذا عن ابن
عةذس ،وهو مل يسمع عنه؟ وكيف الصنيع بقول كقول أمحد بن صذ
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املصري حني تسئل" :علي بن أيب يلحة ممن مسع الافسري؟ قذل :عن ال
أحد" .أترى وجد تلك النسخة إن كذنت كذلك عند آل ابن عةَّذس؟
أم أخذهذ عن بةض أصحذبه؟ أم على قذرعة الطريق؟ َعن بينه وبني ابن
عةذس فيهذ؟( .)1واملقصود أن كوهنذ نسخة ال يةطيهذ عيزة للقةول ،إمنذ
الكاذب الصحيح عيزة لقةول رواية َعن مل يكن عاقن احلفظ إ ا حدث
عنه ،وليس هذا عن اك.
 - 13يافق اجلديع عع د الطيذر يف قوله" :اشاهر بةض هؤالء
ينجر احلكم عليه
األعالم يف الافسري إعذ رواية وإعذ دراية ،وجيب أن ال َّ
يف جمذل الرواية إىل جمذل الدراية ،بل الافريق بني احلذلني هو الصواب،
فاضةيف عفسر عن جهة الرواية ال يةين تضةيفه عن جهة الرأي
والدراية ،لذا يةقى هلم حكم املفسرين املةاربين ،وحيذكم قوهلم عن جهة
تأعلت هذه
املةىن ،فإن كذن فيه خطأ رَّد ،وإن كذن صوابًذ قة َل .إ ا َّ
تأعالً عقليًّذ ،فإنَّه تسيظهر لك َّ
أن الرأي ال يوصف بذلكذب إمنذ
املسألة ُّ
يوصف بذخلطأ ،فأنت تنذقش قول فالن عن جهة صحاه وخطئه يف املةىن،
ال عن جهة كونه كذ بًذ أو صذدقًذ؛ ألن لك ليس عقذعه ،وهذا يةين أنَّك
ال ترفض هذه اآلراء عن جهة كون قذئلهذ كذابًذ يف الرواية ،إمنذ عن جهة
خطئهذ يف الاأويل".
 - 14يافق اجلديع عع د الطيذر يف ختطئة عن ال يفرق عند
( )1انظر :هتذيب الكمذل يف أمسذء الرجذل (.)491/20
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دراتسة السند يف عرويذت الافسري بني قذئل الافسري ونذقله كمذ تسةق يف
تفسري حممد بن إتسحذق للحي القيوم عند ابن أيب حذمت حيث أدخل
احملقق ابن إتسحذق يف الدراتسة عع أنه هو القذئل .فالبد عن "الفصل
بني تفسري أحدهم ،وبني نقله ،فذلنقل جتري فيه قواعد النقد".
 - 15يرى اجلديع أن نقل الافسري "ميكن أن يقع فيه الاسهل،
لكن بذلنظر إىل عذ يرجع إليه نوع لك النقل ،فإن كذن عناهذه إىل
النيب ومل يفد حكمذً جرت فيه شروط الاخفيف يف رواية الضةيف،
وإن أفذد حكمذً فال واهلل حىت يثةت النقل دون شةهة ،وإن اناهى إىل
الصحذبة كذبن عةذس وغريه فال خيلو عن أن يكون بيذن لفظ فال
إشكذل يف قةوله ويكون عن قةيل الرأي ،وإن كذن تسةب نزول ومل يفد
حكمذً أعكن الاسهل فيه ،أعذ إن كذن عثله ال يقذل بذلرأي فحكمه
حكم احلديث املرفوع .فهذا إن أتينذ عليه على هذا الوجه خلص لنذ
عنه تفسري كةري لكاذب اهلل ،وهو الذي جنده يف املأثور حبمد اهلل" .
رابعاً :الدكتور  /محمد صالح محمد سليمان.
ويظهر عنهجه عن خالل عذ كاةه يف رتسذلاه للمذجساري بةنوان:
اخاالف السلف يف الافسري بني الانظري والاطةيق .واليت قدعهذ يف
جذعةة األزهر فرع الزقذزيق تسنة 1428ها وهي رتسذلة قيمة ضمنهذ
فصالً بةنوان :أتسذنيد الافسري بني إشكذلية الاةذعل وعنهج الالقي،
وخالصة عذ كره يف املنهج أوجزه فيمذ يلي:
 - 1أن رواية الكذابني ال جيوز االعامذد عليهذ عطلقذً قذل ابن
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املةذرك" :عن عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه"(.)1
 - 2عذ يرد عن السلف يف أتسةذب النزول ينةغي الافريق فيه بني
عذ يقصدون به الامثيل ممذ يدخل يف حكم اآلية ممذ هو عشذبه لسةب
النزول ،وبني تسةب النزول الذي نزلت فيه اآلية؛ فذألول ال حذجة فيه
لدراتسة اإلتسنذد خبالف الثذين.
 - 3عذ يرد عن السلف ممذ ال يقذل فيه بذلرأي ينةغي الافريق فيه
بني عذ هو عأخو عن بين إتسرائيل وعذ ليس كذلك؛ فمذ كذن عن
اإلتسرائيليذت فال حذجة لدراتسة إتسنذده خبالف الثذين.
 - 4البد عن دراتسة أتسذنيد املرويذت الافسريية اليت خيذلف عضموهنذ
عذ ثةت عن رتسول اهلل  حىت ال ينسب إىل قذئليهذ عذ ليس صحيحذً.
 - 5البد عن دراتسة أتسذنيد املرويذت الافسريية اليت خيذلف
عضموهنذ الافسري املشهور أو عذ كذن حمل إمجذع بني املفسرين ،أو
خذلف تسيذق اآلية.
 - 6البد عن دراتسة أتسذنيد املرويذت الافسريية إ ا تةذرض
قوالن عن عفسر واحد ملةرفة الثذبت عنه عنهمذ عن القولني حىت ال
ينسب له عذ مل يقله أو عذ ترك القول به.
 - 7البد عن دراتسة أتسذنيد املرويذت الافسريية إ ا كذنت
تاضمن إثةذت قراءة عذ عن أحد الصحذبة ،خذصة إ ا كذنت القراءة
خمذلفةً للقراءة املشهورة.
( )1انظر :الكفذية يف علم الرواية للخطيب الةغدادي (ص.)117 :
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خامساً :الدكتور /عطية بن نوري الفقيه.
و لك عن خالل صنيةه يف رتسذلاه للمذجساري املقدعة لقسم
الكاذب والسنة يف جذعةة أم القرى واليت نوقشت يف عذم 1428ها
بةنوان :أتسذنيد نسخ الافسري واألتسذنيد املاكررة يف الافسري .وقد حذول
الةذحث مجع أتسذنيد النسخ املةلوعة واألتسذنيد اليت تكررت وغلب على
ظنه أهنذ تروي نسخذً ،عن جذعع الةيذن ،وتفسري ابن أيب حذمت ،وتفسري
ابن املنذر ،وتفسري عةد الرزاق الصنةذين؛ مث قرر يف املقدعة بأنه ينةغي
الاسذهل عع أتسذنيد نسخ الافسري كوهنذ تروي كاةذً؛ وعلى هذا املنهج
تسذر يف رتسذلاه .وهذا املنهج حمل نظر عند الاحقيق ليس له عذ يسنده،
فإثةذت عذ يف بطن الكاذب ال ياأتى هبذه الطريقة ،وعذ يف بطون النسخ
عنه عذ قد يكون عرفوعذً ،أو له حكم الرفع ،وعذ له تةلق بذحلالل
واحلرام ،والةقذئد ،وهذا كله ال يثةت هبذه الطريقة ،بل البد عن تطةيق
عنهج احملدثني على أتسذنيدهذ ملةرفة الثةوت عن عدعه(.)1

( )1انظر :أتسذنيد نسخ الافسري (ص.)62 - 59 :
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اخلامتة
وأهم الاوصيذت يف عنهجية الاةذعل عع أتسذنيد الافسري.
بةد هذه اجلولة خنلص إىل أهم الناذئج والاوصيذت اليت خنرج هبذ
عن هذا الةحث وهي كمذ يلي:
 - 1أن تطةيق عنهج احملدثني على أنواع حمددة عن أتسذنيد
الافسري ليس حمل خالف بني أهل الفن وهو صنيع املاقدعني وله أدلة
عاظذفرة تدل عليه ،وكذلك املةذصرين.
صح
 - 2عند تفسري كالم اهلل فإنه ال جيوز لنذ الاسوية بني عذ َّ
يصح ،وأن تسذق عسذقذً واحداً ،فهذا عذ ال يقوله
عن اآلثذر وعذ مل ّ
عذملٌ ،وإن قذل خالفه عذمل ،فله وجهة نظر عنده ،وال جيةل قذعدةً.
 - 3أن عرويذت الافسري اليت ترفع إىل النيب  ال خالف بينهم
يف أهنذ تةذعل عةذعلة األحذديث النةوية فياشدد يف قةوهلذ إن كذن هلذ
تةلق بذحلالل واحلرام وياسذهل فيهذ إن كذنت عن قةيل الرتغيب
والرتهيب.
 - 4أن األخةذر اليت ال ميكن عةرفة صحيحهذ عن تسقيمهذ
بوجه عن الوجوه فإنك جتدهذ ال فذئدة عنهذ ويف غريهذ ممذ ميكن متحيصه
وقةوله عذ يغين عنهذ وهذا هو عقاضى حفظ اهلل للشريةة.
 - 5أن األخةذر املروية عن الصحذبة اليت ال ميكن القول
مبضموهنذ إال بواتسطة عةصوم فإهنذ تأخذ يف النقد حكم األحذديث
املرفوعة للنيب  شريطة أال يكون اخلرب عأخو اً عن بين إتسرائيل.
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 - 6ال حذجة لاطةيق عنهج احملدثني على األخةذر اليت ال قيمة
هلذ يف توضيح عةىن القرآن.
 - 7أن املاقدعني ينصب نظرهم إىل عضمون املرويذت الافسريية
أكثر عن أتسذنيدهذ خذصة إ ا كذن عضموهنذ عن قةيل الرأي ال عن قةيل
الرواية فرتاهم يفرقون بني رأي الراوي ورواياه.
 - 8أن املرويذت اليت يف نسخ الافسري ال تةين صحة عذ يف
بطنهذ إن كذن ممذ يشرتط يف قةوله الادقيق والامحيص ،فكوهنذ نسخة
تفسريية ال يةفيهذ عن النقد عند احلذجة.
 - 9أن إثةذت املرفوع للنيب  ياطلب تشديداً يف الرواية والرواة
ألنه وحي خبالف غريه عن أقوال الرجذل.
 - 10أن تطةيق عنهج احملدثني على املرويذت الافسريية قد
يكون عطلوبذً يف املسذئل اخلالفية املاةلقة بذلةقيدة أو احلالل واحلرام
قول غري صحيح خذصة صحذبة رتسول اهلل .
حىت ال ينسب للسلف ٌ
 - 11أن قةول بةض عرويذت الافسري اليت ينقلهذ الضةفذء ال
يةين دلك توثيق نذقليهذ وإمنذ غذية عذ فيه هو الاسهل يف قةول أخةذرهم
دون توثيقهم ،نظراً العاةذرات أخرى عن جهة اللغة أو املةىن.
 - 12أن القول بأن املاقدعني مل يةانوا مبرويذت الافسري ليس
على إيالقه.
 - 13أن عذ يرد عن أوصذف يف تراجم بةض رواة الافسري عثل
قوهلم " :صذحب تفسري" ،أو "عفسر" وحنو لك ليس شريذً أن يكون
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توثيقذً وتةديالً له.
 - 14جيب الافريق -عند نقد أتسذنيد الافسري -بني قذئل
الافسري ونذقله فينصب النقد على النقلة دون القذئل.
 - 15ينةغي الافريق بني املرويذت اليت تاةلق مبسذئل خالفية
وفيهذ اخاالف تضذد فيطةق عليهذ عنهج احملدثني ،وبني املسذئل اليت
يكون اخلالف فيهذ خالف تنوع فياسذهل يف قةوهلذ.
 - 16أن األئمة املاقدعني كذن جل اهامذعهم بذملرويذت
املرفوعة للنيب  مث أقوال الصحذبة رضي اهلل عنهم.
 - 17أن هذا املنهج يكذد يكون حمل إمجذع بني املاقدعني
واملةذصرين إال يف أشيذء يسرية غري عؤثرة عند الاطةيق.
 - 18عن الناذئج اليت أوصي هبذ عن خالل هذا الةحث الةنذية
حبصر املسذئل الافسريية اخلالفية املاةلقة بذحلالل واحلرام والةقذئد وإفراد
عرويذهتذ بدراتسة حديثية عاخصصة.
 - 19وعن توصيذت هذا الةحث توتسيع الدراتسذت الاطةيقية
على أتسذنيد الافسري يف عراحل الدراتسذت الةليذ.
 - 20جيب الافريق بني تطةيق عنهج احملدثني على أتسذنيد
الافسري وبني تطةيقه على السري واملغذزي ،فأتسذنيد الافسري فيهذ جزء
كةري هو عن قةيل الرأي ال الرواية ،أعذ كاب املغذزي والسري فكلهذ عن
قةيل الرواية ال الرأي.
واهلل تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى اهلل وسلم
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على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
املراجع واملصادر

القرآن الكرمي.
ابن أيب حذمن ،عةد الرمحن بن حممد".تفسري القرآن الةظيم البن أيب
حذمت" .حتقيق :أتسةد حممد الطيب( ،ظ  ،3اململكة الةربية
السةودبة :عكاةة نزار عصطفى الةذز 1419 ،ها.).
ابن عسذكر ،علي بن احلسن ".تذريخ دعشق" .حتقيق :عمرو بن غراعة
الةمروي( .دار الفكر للطةذعة والنشر والاوزيع  1995م).
ابن أيب حذمت ،عةد الرمحن بن حممد".اجلرح والاةديل"( .ط  ،1بريوت:
جملس دائرة املةذرف الةثمذنية  -حبيدر آبذد الدكن – اهلند :دار
إحيذء الرتاث الةريب  1952 -م).
ابن األثري ،املةذرك بن حممد ".جذعع األصول يف أحذديث الرتسول".
حتقيق :عةد القذدر األرنؤوط  -الاامة حتقيق بشري عيون( ،ط
 ،1عكاةة احللواين  -عطةةة املالح  -عكاةة دار الةيذن).
ابن الةيع ،حممد بن عةد اهلل".عةرفة علوم احلديث" .حتقيق :السيد
عةظم حسني( .ط  ،2بريوت :دار الكاب الةلمية 1977،م).
ابن اجلزري ،حممد بن حممد".غذية النهذية يف يةقذت القراء"( .ط
،1عكاةة ابن تيمية 1351ها).
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ابن الصالح ،عثمذن عةد الرمحن".يةقذت الفقهذء الشذفةية" .حتقيق:
حميي الدين علي جنيب( .ط ،1بريوت :دار الةشذئر اإلتسالعية،
1992م).
ابن القذضي ،حممد بن علي".عوتسوعة كشذف اصطالحذت الفنون
والةلوم" .حتقيق :د .علي دحروج( .ط ،1بريوت :عكاةة لةنذن
نذشرون1996م)..
ابن امللقن ،عمر بن علي ".الةدر املنري يف ختريج األحذديث واألثذر
الواقةة يف الشرح الكةري" .حتقيق :عصطفى أبو الغيط وعةد اهلل
بن تسليمذن ويذتسر بن كمذل( .ط ،1الريذض :ادار اهلجرة للنشر
والاوزيع –2004م).
ابن تيمةة ،أمحد عةد احلليم".عقدعة يف أصول الافسري"( .بريوت :دار
عكاةة احليذة1980،م).
ابن تيمية ،أمحد عةد احلليم".عنهذج السنة النةوية يف نقض كالم الشيةة
القدرية" .حتقيق :حممد رشذد تسذمل( .ظ ،1جذعةة اإلعذم حممد
بن تسةود اإلتسالعية 1986،م).
ابن تيمية"،تفسري آيذت أشكلت البن تيمية" .حتقيق غةد الةزيز اخلليفة
(ط1417 1ها عكاةة الرشد).
ابن تيمية ،أمحد بن عةد احلليم".جمموع الفاذوى" .حتقيق :عةد الرمحن
بن حممد بن قذتسم( .املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطةذعة
املصحف الشريف1995 ،م).
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ابن تيمية ،أمحد بن نيمية".االتساغذثة يف الرد على الةكري" :حتقيق :د.
عةد اهلل بن دجني السهلي( .ط  ،1الريذض :عكاةة دار املنهذج
للنشر والاوزيع 1426 :ها.).
ابن حجر ،أمحد بن علي".تقريب الاهذيب" .حتقيق :حممد عواعة.
(ط ،1تسوريذ :دار الرشيد .)1986
ابن حجر ،أمحد بن علي".نزهة النظر يف توضيح خنةة الفكر يف
عصطلح أهل األثر" .حتقيق :عةد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي.
(ط  ،1الريذض :عطةةة تسفري 1422ها).
ابن حنةل ،أمحد بن حممد".عسند اإلعذم أمحد بن حنةل" .حتقيق:
شةيب األرنؤوط  -عذدل عرشد ،وآخرون( ،ط ،1عؤتسسة
الرتسذلة 2001 ،م).
ابن تسةد ،حممد بن تسةد".الطةقذت الكربى" .حتقيق :حممد عةد القذدر
عطذ( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية  1990،م).
ابن قيم ،حممد بن أيب بكر ".إعالم املوقةني عن رب الةذملني" .حتقيق:
حممد عةد السالم إبراهيم( .ط  ،1بريوت :دار الكاب الةلمية
1991م.).
ابن كثري"،تفسري ابن كثري" .حتقيق أ.د حكمت بشري يذتسني( .ط ،1
دار ابن اجلوزي .)1431
ابن عنظور ،حممد بن عكرم".لسذن الةرب"( .ط ،3بريوت :دار صذدر
 1414،ها).
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ابن وهب ،عةد اهلل بن وهب" .تفسري القرآن عن اجلذعع البن وهب".
حتقيق :عيكلوش عوراين (ط :1،دار الغرب اإلتسالعي 2003 ،م).
ابن يذتسني ،حكمت بن بشري".عوتسوعة الصحيح املسةور عن الافسري
بذملأثور"( .ط ،1املدينة املنورة :دار املآثر للنشر والاوزيع
والطةذعة 1999 ،م).
أبو داود ،تسليمذن بن األشةث".تسنن أيب داود" .حتقيق :حممد حميي
الدين عةد احلميد( .بريوت :املكاةة الةصرية ،صيدا).
آل تيمية ،جمد الدين عةد السالم ،عةد احلليم بن تيمية ،أمحد بن
تيمية".املسودة يف أصول الفقه" .حتقيق :حممد حميي الدين عةد
احلميد( .دار الكاذب الةريب).
آل خطذب ،إيذس حممد حرب".القول املةارب يف بيذن اإلعجذز
للحروف املقطةة عن فواتح السور"( .ط  ،1اخلريوم :عطذبع
برناك للطةذعة والاغليف.)2011،
األلةذين ،حممد نذصر الدين".ضةيف اجلذعع الصغري وزيذدته"( ..أشرف
على يةةه :زهري الشذويش ،املكاب اإلتسالعي).
األلةذين ،حممد نذصر ."،ضةيف تسنن الرتعذي" .أشرف على يةذعاه
والاةليق عليه :زهري الشذويش( .ط ،1الريذض /بريوت :عكاب
الرتبية الةريب لدول اخلليج  /توزيع :املكاب االتسالعي 1991،
م).
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اين النجذر ،حممد بن أمحد".شرح الكوكب املنري"" .حتقيق :حممد
الزحيلي ونزيه محذد( .ط 2عكاةة الةةيكذن 1997 ،عا.).
الةخذري ،خممد بن إمسذعيل".اجلذعع املسند الصحيح املخاصر عن أعور
رتسول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم وتسننه وأيذعه = صحيح
الةخذري" .حنقةق :حممد زهري بن نذصر النذصر( .ط ،1دار
يوق النجذة 1422ها).
بدر الدين ،حممد بن إبراهيم".املنهل الروي يف خماصر علوم احلديث
النةوي" .حتقيق :د .حميي الدين عةد الرمحن رعضذن( .ط ،2
دعشق :دار الفكر.)1406 ،
الةزار ،أمحد بن عمرو".عسند الةزار املنشور بذتسم الةحر الزخذر".
حتقيق :حمفوظ الرمحن زين اهلل ،وعذدل بن تسةد ،وصربي عةد
اخلذلق الشذفةي( .ط ،1املدينة املنورة :عكاةة الةلوم واحلكم -
2009م).
الةغدادي ،أمحد بن علي".اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع".
حتقيق :د .حممود الطحذن( .الريذض عكاةة املةذرف).
الةغدادي ،أمحد بن علي ".تذريخ بغداد و يوله" .حتقيق :عصطفى عةد
القذدر عطذ( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية  1417ها).
الةغدادي ،أمحدبن علي".شرف أصحذب احلديث" حتقيق :د .حممد
تسةيد خطي اوغلي (أنقرة :دار إحيذء السنة النةوية.).
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الةغدادي ،القذتسم بن تسالم".فضذئل القرآن للقذتسم بن تسالم" .حتقيق:
عروان الةطية ،وحمسن خرابة ،ووفذء تقي الدين( .ط ،1دعشق
/بريوت :دار ابن كثري 1995 ،م).
الةغوي ،احلسني بن عسةود".شرح السنة" ،حتقيق :شةيب األرنؤوط-
حممد زهري الشذويش( .ط :2بريوت /دعشق .املكاب اإلتسالعي
1983م).
الةغوي ،احلسني بن عسةود".عةذمل الانزيل يف تفسري القرآن = تفسري
الةغوي" .حتقيق :حممد عةد اهلل النمر  -عثمذن مجةة ضمريية -
تسليمذن عسلم احلرش( .ط ،4دار ييةة للنشر والاوزيع 1997 ،م).
الةيهقي ،أمحد بن احلسني ".األمسذء والصفذت للةيهقي" .حتقيق :عةد
اهلل بن حممد احلذشدي( .ط،1جدة :عكاةة السوادي 1993
م).
الةيهقي ،أمحد بن احلسني".دالئل النةوة وعةرفة أحوال صذحب
الشريةة"( .ط  ،1بريوت :دار الكاب الةلمية  1405ها.).
الرتعذي ،حممد عةسى "تسنن الرتعذي" .حتقيق :أمحد حممد شذكر (جا
 ،)2 ،1وحممد فؤاد عةد الةذقي (جا  ،)3وإبراهيم عطوة عوض
املدرس يف األزهر الشريف (جا ( .)5 ،4ط ،2عصر :شركة
عكاةة وعطةةة عصطفى الةذيب احلليب  1975م).
الاميمي ،حممد بن حةذن "اجملروحني عن احملدثني والضةفذء واملرتوكني".
حتقيق :حممود إبراهيم( .ط ،1حلب :دار الوعي 1396ها.).
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اجلديع ،عةد اهلل بن يوتسف ".حترير علوم احلديث"( .ط ،1بريوت:
عؤتسسة الريذن للطةذعة والنشر والاوزيع 2003 ،م).
الذهيب ،حممد السيد حسني ".الافسري واملفسرون" (عكاةة وهةة،
القذهرة).
الذهيب ،حممد بن أمحد ".تذريخ اإلتسالم ووفيذت املشذهري واألعالم".
(املكاةة الاوفيقية).
الذهيب ،حممد بن أمحد".عيزان االعادال يف نقد الرجذل" .حتقيق :علي
حممد الةجذوي( .ط ،1بريوت :دار املةرفة للطةذعة والنشر،
 1963،م).
الذهيب ،حممد بن أمحد".تسري أعالم النةالء" :.حتقيق :جمموعة عن
احملققني بإشراف الشيخ شةيب األرنذؤوط( ،ط ،3عؤتسسة
الرتسذلة 1985 ،م).
الذهيب ،حممد بن أمحد".املغين يف الضةفذء" .حتقيق :الدكاور نور الدين
عرت.
الزرقذين ،حممد عةد الةظةم".عنذهل الةرفذن يف علوم القرآن"( .ط،3
عطةةة عيسى الةذيب احلليب وشركذه).
الزركشي ،بدر الدين حممد بن عةد اهلل ".الربهذن يف علوم القرآن".
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( .ط  ،1دار إحيذء الكاب
الةربية عيسى الةذىب احلليب وشركذئه).
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الزركشي ،حممد بن عةد اهلل".النكت على عقدعة ابن الصالح".
حتقيق :د .زين الةذبدين بن حممد بال فريج( .ط  ،1الريذض:
أضواء السلف 1998م).
الزخمشري ،حممود بن عمرو".أتسذس الةالغة" .حتقيق :حممد بذتسل عيون
السود( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية 1998 ،م.).
زين الدين ،عةد الرمحن بن أمحد".شرح علل الرتعذي حتقيق :الدكاور
مهذم عةد الرحيم تسةيد (ط  ،1الزرقذء /األردن عكاةة املنذر،
1987م).
السةذعي ،عصطفى بن حسين".السنة وعكذناهذ يف الاشريع اإلتسالعي".
(ط ،3تسوريذ/بريوت :املكاب اإلتسالعي 1982 -م).
السةكي ،عةد الوهذب بن تقي الدين".يةقذت الشذفةية الكربى."،
حتقيق :د .حممود حممد الطنذحي د .عةد الفاذح حممد احللو.
(ط ،2هجر للطةذعة والنشر والاوزيع1413 ،ها.).
السخذوي ،حممد بن عةد الرمحن".فاح املغيث بشرح الفية احلديث
للةراقي " .حتقيق :علي حسني علي( .ط ،1عكاةة السنة
2003،م).
السمةوين يذهر صذ  ".توجيه النظر إىل أصول األثر" .حتقيق :عةد
الفاذح أبو غدة( .ط  ،1حالب :عكاةة املطةوعذت اإلتسالعية
1995م)،
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السيويي ،عةد الرمحن بن أيب بكر ".تدريب الراوي يف شرح تقريب
النواوي" .حتقيق :أبو قايةة نظر حممد الفذريذيب( .دار ييةة).
السيويي ،عةد الرمحن بن أيب بكر".ألفية السيويي يف علم احلديث".
(املكاةة الةلمية).
السيويي ،عةد الرمحن بن أيب بكر ".اإلتقذن يف علوم القرآن ."،حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم( .اهليئة املصرية الةذعة للكاذب،
 1974م).
الطربي ،حممد بن جرير".جذعع الةيذن يف تأويل القرآن" .حتقيق :أمحد
حممد شذكر( .ط  ،1عؤتسسة الرتسذلة 2000 ،م).
الطييب ،حسني بن حممد".اخلالصة يف عةرفة احلديث"( .ط  ،1نشر
املكاةة اإلتسالعية 1430ها).
الةراقي ،عةد الرحيم بن احلسني".الاقييد واإليضذح شرح عقدعة ابن
الصالح" .حتقيق :عةد الرمحن حممد عثمذن( ،ط  ،1املدينة
املنورة :املكاةة السلفية 1969م.).
الةمري ،أكرم بن ضيذء ".حبوث يف تذريخ السنة املشرفة" .( ..ط .4
بريوت ،بسذط).
الةيين ،حممود بن أمحد".عمدة القذري شرح صحيح الةخذري".
(بريوت :دار إحيذء الرتاث الةريب).
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الفذرتسي ،احلسن بن عةد الرمحن".احملدث الفذصل بني الراوي والواعي".
حتقيق :د .حممد عجذج اخلطيب( .ط،3بريوت :دار الفكر
.).1404
الفيذض ،أمحد أيوب".عةذحث يف احلديث املسلسل (عطةوع عع كاذب
املسلسالت املخاصرة للةالئي)"( .ط  ،1بريوت :الكاب
الةلمية 2007 ،م).
القذري ،علي بن حممد".شرح خنةة الفكر يف عصطلحذت أهل األثر".
حتقيق :الشيخ عةد الفاح أبو غدة ،حققه وعلق عليه :حممد نزار
متيم وهيثم نزار متيم ،ا :لةنذن  /بريوت :دار األرقم).
القذري ،علي بن حممد".عرقذة املفذتيح شرح عشكذة املصذبيح"( .ط،1
بريوت :دار الفكر2002 ،م).
القذمسي ،مجذل الدين بن حممد".قواعد الاحديث عن فنون عصطلح
احلديث"( .بريوت :دار الكاب الةلمية).
القرييب ،حممد بن أمحد".اجلذعع ألحكذم القرآن = تفسري القرييب".
حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أيفيش( .ط ،2القذهرة ،دار
الكاب املصرية  1964م).
القزويين ،خليل بن عةد اهلل ".اإلرشذد يف عةرفة علمذء احلديث."،
حتقيق :د .حممد تسةيد عمر إدريس( .ط ،1الريذض :عكاةة
الرشد .)1409،
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