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الصحابة  - مجعاً ودراسة وصفية ،-د .عبد الرمحن بن عادل عبد العال املشد
تفسري القرآن بتاريخ العرب عند َّ

املستخلص
إن تفسري الصحابة  هو اللبنة األوىل لعلم التفسري ،وكل من جاء بعدهم عيال
عليهم ،وهذه األمهية استمدت من كوهنم صحبوا النيب  ،وشهدوا تنزيل القرآن العظيم
عليه ،ونزل القرآن بلغة هم ملوكها وأساطني بياهنا ،مع حسن فهمهم ،وسالمة قصدهم ،ومن
هنا وجب االهتمام بتفسريهم لكتاب هللا اجمليد.
وقد جاء هذا البحث ليسلِّط الضوء على تفسري الصحابة  للقرآن أبحد املصادر
املهمة ،أال وهو تفسريهم للقرآن بتاريخ العرب ،فجمعت مروايهتم التفسريية هبذا املصدر،
وقمت بدراستها دراسة وصفية.
وتكونت خطة هذا البحث من مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهارس .ويف
عرفت
املقدمة ذكرت أمهية البحث ،وأسباب اختياره ،وخطة البحث ،ومنهجه ،ويف التمهيد َّ
مبفردات البحث ،مث املبحث األول مجعت فيه مروايت التفسري بتاريخ العرب عند الصحابة
 مرتبة على سور القرآن الكرمي.
فعرفت ِّ
موجًزا ابلصحابة 
وأما املبحث الثاين فجعلته دراسة وصفية هلذه املروايتَّ ،
فسروا القرآن بتاريخ العرب ،ومقدار ذلك ،والرواة عنهم ،مث ذكرت أنواع التفسري
الذين َّ
بتاريخ العرب ،وموضوعاته عند الصحابة .
مث اخلامتة وذكرت فيها أهم النتائج ،ومنها أن التفسري بتاريخ العرب مصدر مهم،
يعرف به الكثري من أحوال العرب يف اجلاهلية ،ومنها تنوع موضوعاته عند الصحابة ،
جدا يف تفسري
وكان أكثر حديثهم فيه عن عقائد اجلاهلية ،وقضااي املرأة ،وهذا املصدر قليل ً
الصحابة  ،فقد بلغت نسبته ما يقارب ( )% 0,6فقط من جمموع مروايهتم يف التفسري،
فسروا القرآن به منهم مل يتجاوزا التسعة.
والذين َّ
ويوصي الباحث ابالهتمام ابلدراسة االستقرائية القائمة على اجلرد والتتبع ،ودراسة
فسر هبا الصحابة  بعض آايت من القرآن بتاريخ العرب دراسة حتليلية،
املوضوعات اليت َّ
ومجع ودراسة التفسري بتاريخ العرب عند التابعني وأتباعهم.
خالصا لوجهه الكرمي ،واحلمد هلل رب العاملني.
هذا وهللاَ  أسأل أن جيعل عملي ً
الكلمات املفتاحية( :الصحابة  -التاريخ  -تفسري الصحابة  -اتريخ العرب)
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Abstract
The Companions' Interpretation of the Noble Quran is the bedrock of the
Science of Interpretation and all those who came after them depend on them.
This importance is derived from the fact that they had accompanied the Prophet
(peace and blessings be upon him) and they witnessed the revelation of the
Noble Quran to him. The Quran was also revealed in a language of which they
are its arbiters and masters of its eloquence, coupled with their sound
understanding and good intent; hence, it is imperative to give due consideration
to their interpretation of the Glorious Book of Allaah.
This research aims to shed light on the interpretation of Qur'an by the
companions with one of the important sources, which is their interpretation
of the Quran with history of the Arab. In doing so, I collected their exegesis
narrations on this source and then conducted an analytical study on them.
The plan of this research is made up of an introduction, a preface and
two chapters and a conclusion and bibliography.
In the introduction, I mentioned the importance of the research and
the reasons behind its choice and the research plan and its methodology.
In the preface, I defined the vocabularies contained in the research. In
the first chapter, I gathered narrations related to the interpretation of the
Quran with the history of the Arabs by the companions arranged according
to the chapters of the Noble Quran.
The second chapter dealt with an analytical study of these narrations,
Thus, I made a brief introduction of the companions who interpreted the
Noble Quran with the Arab history and its volume, and the narrators from
them, and then I mentioned the types of interpretation with Arab history and
its themes according to the companions' narrations.
In the conclusion, I mentioned the most important findings, including:
that the interpretation of the Noble Quran with Arab history is an important
source by which a lot of the life-pattern of Arabs in the pre-Islam era could
be unveiled, including the diversified themes touched by the companions
and that most of their talks were on the prevailing doctrines during this
period and issues related to women. This source is very rare among the
companions' sources of interpretation, and it covers an approximately
(0.6%) only in their total narrated interpretations, and those who relied on
this source among them were only seven in number.
The researcher recommends giving due attention to an inductive study
based on counting and tracking, and the analytical study of themes touched
by the companions in their interpretation of some Quranic verses with the
Arab history, and the compilation and study of Quranic interpretations by
the taabi'een and those who came after them.
I ask Allah to make my effort purely for his sake and all praises are to
Allah, the Lord of the worlds.
Key words:
(History - The Companions - The Companion's Interpretation of the
Holy Quran - Arab History)
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املقدِّمة
محدا يبلغين رضاه ،وإن كان َج ْهد احلمد ال يفي بشكر نعمة واحدة من
احلمد هلل ً
حممد
نعمه ،بعث إلينا خامت رسله ،وأنزل عليه أفضل كتبه ،ونظر يف قلوب العباد بعد قلب َّ
 ،فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد ،فجعلهم وزراء نبيه ،فاللهم ِّ
صل وسلم على نبيِّنا
حممد كلما تعاقب الليل والنهار ،وارض اللهم عن اخللفاء الراشدين ،واألئمة املهديني ،الذين
َّ
قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون ،وعن الصحابة ،والتابعني ،واتبعيهم إىل يوم الدين ،أما بعد:
فإن العناية بتفسري القرآن من ِّ
أجل األشغال مقداراً ،وأرفعها شرفاً ومناراً ،السيَّما إذا
كانت العناية بتفسري الطبقة املباركة ،اليت عايشت نزول هذا الكتاب العظيم ،وكانت العربية
سليقتهم ،وحسن املعتقد ميزهتم ،ودقَّة الفهم سجيَّة فيهم.
ومن هنا وجب االعتناء مبا نُقل لنا عنهم ،فتفسريهم ميثل اللبنة األوىل هلذا العلم
عيال عليهم.
الشريف ،وكل من أتى بعدهم ٌ
وقد حبثت فلم أجد من ُعين بدراسة جانب مهم يتعلق بتفسريهم ،أال وهو تفسريهم
صه ابلدراسة يف
أخ َّ
للقرآن بتاريخ العرب ،فلم يفرده أحد بدراسة علمية فيما أعلم ،فرأيت أن ُ
هذا البحث بعنوان( :تفسري القرآن بتاريخ العرب عند الصحابة - مجعاً ودراسة
()1
وصفية ،)-وهللاَ أسأل أن يلهمين الصواب ،وأن يبلغنا رضاه ،إنه نعم املوىل ونعم النصري .
أهمية موضوع البحث:
تنبع أمهية هذا البحث من أمهية الذين ُمجعت أقواهلم فيه ،وهم الصحابة ؛ ملا متيَّزوا
به من أمور مل يشاركهم فيها أحد ،وملا اختص به البحث من دراسة جانب مهم من جوانب
تفسريهم للقرآن ،يكشف عن اتريخ العرب وحاهلم قبل نزول القرآن الكرمي.

( )1وقد اقرتحت فكرة هذا البحث يف رساليت للماجستري بعنوان( :املفسرون من الصحابة - مجعاً
ودراسة وصفية( )-ينظر )801-800/2 :فكانت نواته وأصله هناك ،وقد اقتصرت هناك على ذكره
املفصلة يف
بشكل عام كمصدر من مصادر الصحابة يف التفسري ،وتناولته ابجلمع والدراسة املستقلة َّ
هذا البحث.
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خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهارس.
املقدمة :وفيها أمهية البحث ،وأسباب اختياره ،وخطة البحث ،ومنهجه.
التمهيد :وفيه تعريف مبفردات البحث ،ومها:
األول :تعريف الصحايب .
الثاين :مفهوم التفسري بتاريخ العرب ،وأمهيته.
املبحث األول :مروايت التفسري بتاريخ العرب عند الصحابة .
املبحث الثاين :دراسة وصفية ملروايت التفسري بتاريخ العرب عند الصحابة  ،وفيه
ثالثة مطالب:
املطلب األول :أنواع التفسري ابلتاريخ عند الصحابة .
فسروا القرآن بتاريخ العرب ،ومقدار املروي عنهم فيه،
املطلب الثاين :الصحابة الذين َّ
والرواة عنهم.
املطلب الثالث :موضوعات التفسري بتاريخ العرب عند الصحابة .
منهج البحث:
 أولً :مجعت املادة العلمية هلذا البحث كما يلي:
 -1استقريت ُكالً من:
أ -املطبوع من كتب التفسري املسندة ،وهي( :تفسري ابن املنذر ،وتفسري أيب إسحاق
البسيت ،وجامع البيان للطربي ،وتفسري ابن أيب حامت ،والدر املنثور للسيوطي).
ب -كتب تراجم الصحابة  ،وهي( :الطبقات الكربى البن سعد ،ومعرفة
الصحابة أليب نعيم ،ومعرفة الصحابة للبغوي ،واالستيعاب البن عبد الرب ،وأسد الغابة البن
األثري ،وسري أعالم النبالء للذهيب ،واإلصابة البن حجر).
ج -كتب طبقات املفسرين ،وهي لكل من( :السيوطي ،والداودي ،واألدرين ،وحممد
طاهر -رمحهم هللا.)-
 -2استخرجت من هذه الكتب املذكورة يف رقم ( )1كل صحايب ُروي عنه تفسري
للقرآن ،فبلغ عددهم مائة ( )100صحايب ،مث وجدت أن عشرة من الصحابة قد ُمجعت
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مروايهتم يف رسائل علمية( ،)1فاستقريت هذه الرسائل واستلَْلت منها مروايت الصحابة يف
( )1بلغ عدد هذه الرسائل ثالثة عشر ( )13رسالة ،وهذه الرسائل وإن اختلفت مناهج كاتبيها يف
ِّ
الصحايب املراد من كتب التفسري
جانب الدراسة ،إال أن مجيعها يشرتك يف اجلمع واالستقراء لتفسري
املسندة ،وأغلب أقوال الصحابة  موجودة يف هذه الكتب ،اللهم إال نزر يسري يوجد يف غريها،
وهي كما يلي:
 -1اجمللدات الثالثة اخلاصة مبروايت عبد هللا بن عباس  من( :موسوعة مدرسة مكة يف التفسري)،
رسالة دكتوراه ،للدكتور :أمحد العمراين.
( -2املروايت املوقوفة املسندة للخلفاء الراشدين الثالثة األوىل وبقية العشرة يف التفسري -من أول
القرآن إىل هناية سورة طه) ،رسالة دكتوراه ،للدكتور :فيصل بن عابد اللحياين.
( -3التفسري املأثور عن عمر بن اخلطاب  )للباحث :إبراهيم حسن سامل.
( -4أُيب بن كعب  وتفسريه للقرآن الكرمي) ،رسالة ماجستري ،للباحث :أمحد منجي حسني.
علي بن أيب طالب  يف التفسري من أول القرآن إىل آخر سورة
( -5املروي عن أمري املؤمنني ِّ
النساء -دراسة وحتقي ًقا ،)-رسالة ماجستري ،للدكتور :حممد بن عبد هللا اخلضريي.
( -6املروي عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب يف التفسري من أول سورة املائدة إىل سورة الناس -
دراسة وحتقي ًقا ،)-رسالة ماجستري ،للدكتور :فهد بن عبد العزيز الفاضل.
( -7مروايت احلسن بن علي  يف ضوء تفسري جامع البيان لإلمام الطربي من أول القرآن الكرمي إىل
هناية اجلزء اخلامس عشر والكتب الستة) ،رسالة ماجستري ،للدكتور :علي عبد هللا محاد حبيب.
( -8تفسري ابن مسعود - مجع وحتقيق ودراسة ،)-رسالة ماجستري ،للدكتور :حممد بن أمحد
عيسوي.
( -9أبو هريرة  ومروايته يف تفسريي الطربي وابن أيب حامت) ،رسالة ماجستري ،للباحث :حممد
ايسني توكي ماجي.
( -10مروايت أم املؤمنني عائشة -رضي هللا عنها ،)-للدكتور :سعود الفنيسان.
( -11تفسري أم املؤمنني عائشة -رضي هللا عنها ،)-للدكتور :عبد هللا أبو السعود بدر.
( -12عبد هللا بن عمر بن اخلطاب وآاثره الواردة يف تفسري القرآن من الكتب املشهورة يف التفسري
ابملأثور -مجع ودراسة وختريج ،)-رسالة ماجستري ،للدكتور :إمساعيل بن عبد الستار امليمين.
( -13أقوال جابر بن عبد هللا  يف التفسري -مجعاً ودراسة ،)-رسالة ماجستري ،للدكتورة :زهرة
بنت عبد العزيز اجلريوي.
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تفسري القرآن بتاريخ العرب.
 -3وأما بقية املائة صحايب  الذين مل ُُت َمع مروايهتم يف مؤلَّفات أو رسائل علمية،
()1
أو ُمجعت مروايهتم ووجدت يف اجلمع إشكاالً  ،فاستقريت مائتني وتسعة وعشرين ()229
مسندا ،ومجعت منها مروايت الصحابة يف تفسري القرآن ،مث استلَْلت من هذه املروايت
كتااب ً
ً
مروايهتم يف تفسري القرآن بتاريخ العرب.
اثنياً :سرت يف كتابة هذا البحث وفق اخلطوات التالية:
 -1قمت بدراسة وصفية ملروايت التفسري بتاريخ العرب عند الصحابة .
 -2ترمجت ابختصار للصحابة الذين ُروي عنهم تفسري بتاريخ العرب ،وبيَّنت مقدار
ومن رووا عنهم.
املروي يف ذلك عن كل واحد منهمَ ،
 -3رتبت املروايت اجملموعة حسب ترتيب املصحف الشريف.
 -4عزوت اآلاثر إىل مصادرها األصلية ،مع نقل كالم أهل العلم عليها صح ًة
وضعفاً إن وجد ،إال ما كان يف الصحيحني أو أحدمها ،فاكتفيت بتخرجيه منهما.
 -5إذا قلت يف خترجيي( :وعزاه السيوطي يف الدر املنثور إىل :كذا وكذا) ،فمعىن
ذلك أنين مل أقف على األثر يف املصدر الذي عزا إليه السيوطي.
 -6التزمت بعالمات الرتقيم وقواعد اإلمالء احلديثة.
 -7بيَّنت معاين الكلمات الغريبة اليت حتتاج إىل بيان.
أسأل هللا العون والتوفيق والسداد

( )1ومن أمثلة ذلك رسالة بعنوان( :مروايت احلسن بن علي  يف ضوء تفسري جامع البيان للطربي)
للباحث :علي عبد هللا محاد ،فقد مجع فيها الباحث اثنتني وعشرين رواية ،ليس للحسن فيها تفسري
سوى ثالث رواايت ،وبقيتها أدرجها الباحث جملرد وجود اسم احلسن يف األثر ،إضافة إىل إدراجه
رواايت أخرى جملرد التشابه يف االسم بني احلسن وغريه من التابعني ،فاضطررت إلعادة مجع مروايت
احلسن  من املصادر اليت استقريت منها مروايت البحث.
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التمهيد

أولً :تعريف الصحايب
 تعريف الصحايب يف اللغة:
تدور مادة الصحبة يف اللغة حول املالزمة ،واللصوق ،واالقرتان ،ومنه قوهلم :أصحب
املاء ،إذا عاله الطُ ْحلُب ،وأدمي مصحوب :عليه صوفه أو شعره أو وبره ،وكل شيء الزم شيئًا
فقد استصحبه(.)1
 تعريف الصحايب يف الصطالح:
اختلف العلماء يف تعريف الصحايب ،وضبطه ابن حجر -رمحه هللا -بقوله" :الصحايب
من لقي النيب  مؤمناً به ،ومات على اإلسالم"( ،)2واشرتط بعض العلماء طول الصحبة
وكثرة اجملالسة واألخذ عن النيب  ،)3(واشرتط بعضهم اإلقامة مع النيب  والغزو معه(،)4
واشرتط بعضهم البلوغ والعقل.
وأكثر العلماء على التعريف األول( ،)5وهو الذي سرت عليه.

( )1انظر :اخلليل بن أمحد" ،العني" .حتقيق مهدي املخزومي ،وإبراهيم السامرائي( ،ط ،1دار ومكتبة
اهلالل)124 :3 ،؛ واجلوهري" ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية" .حتقيق أمحد عبد الغفور
عطار( ،ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م).16 :1 ،
( )2ابن حجر العسقالين" ،نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر" .حتقيق نور الدين عرت،
(ط ،3دمشق :مطبعة الصباح2000 ،م).111 ،
( )3انظر :السمعاين" ،قواطع األدلة يف األصول" .حتقيق حممد حسن الشافعي( ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1999 ،م).392 :1 ،
( )4انظر :اخلطيب البغدادي" ،الكفاية يف علم الرواية" .حتقيق أيب عبد هللا السورقي ،وإبراهيم محدي املدين،
(ط ،1املدينة املنورة :املكتبة العلمية) .50
( )5انظر :اآلمدي" ،اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق عبد الرزاق عفيفي( ،ط ،1بريوت :املكتب
اإلسالمي).92 :2 ،
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اثنياً :مفهوم التفسري بتاريخ العرب ،وأمهيته
قبل أن أعرف هذا املصطلح مرَّكباً جيدر يب أن أعرف مبفرداته ،فأقول:
تعريف التفسري:
تدور مادة التفسري يف اللغة حول الكشف ،والبيان ،واإليضاح ،والتفصيل ،ومنه:
فَسرت ِّ
ديث :إذا بيَّنته ،وعن ابن عباس  يف قوله :
الذراع :إذا كشفتهاَّ ،
وفسرت احل َ
َْ
)(1
(ﭗ ﭘ) [الفرقان ،]33:قال" :أحسن تفصيالً" ،وروي حنوه عن الضحاك ،وقتادة ،
وعن جماهد قال" :بيانً"(.)2
وأما تعريف التفسري يف االصطالح فتعددت فيه أقوال العلماء قدمياً وحديثاً ،وأخصر
تعريفاته ،وأوضحها داللة على املقصود تعريف الشيخ حممد بن صاحل العثيمني -رمحه هللا،-
إذ قال" :هو تبيني معاين كالم هللا .)3("
تعريف التاريخ:
التاريخ يف اللغة" :تعريف الوقت"( ،)4وأما يف االصطالح فيقول الدكتور :موالي
مصطفى الربجاوي -بعد أن عرض تعريفات عديدة لعلم التاريخ" :-التاريخ :هو ذلك الفرع
من املعرفة اإلنسانية ،الذي يستهدف مجَْع املعلومات عن املاضي وحتقيقها ،وتسجيلها
وتفسريها ،فهو يسجل أحداث املاضي يف تسلسلها وتعاقبها اترة ،وتزامنها اترة أخرى ،لكنه
ال يقف عند تسجيل هذه األحداث ،بل ِّ
يفسر التطور الذي طرأ على حياة األمم
( )1انظر :ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم" .حتقيق أسعد حممد الطيب( ،ط ،3السعودية :مكتبة
نزار مصطفى الباز1998 ،م) )15142( 2691 :8؛ والطربي" ،جامع البيان يف أتويل آي
القرآن" .حتقيق أمحد حممد شاكر( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة2000 ،م) .267 :19
( )2انظر :ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم")15143( 2692 :8 ،؛ والطربي" ،جامع البيان"،
.267 :19
( )3العثيمني" ،أصول يف التفسري" .حتقيق قسم التحقيق ابملكتبة اإلسالمية( ،ط ،1مصر :املكتبة
اإلسالمية2001 ،م).5 ،
( )4اجلوهري" ،الصحاح".418 :1 ،
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واجملتمعات واحلضارات املختلفةِّ ،
ويّب كيف حدث هذا التطور ،وملاذا حدث"(.)1
مفهوم التفسري بتاريخ العرب:
مل أقف على تعريف هلذا املصطلح مركباً ،والذي أعنيه يف هذا البحث هبذا املصطلح
هو( :تفسري الصحابة  للقرآن مبا مسعوه من أخبار العرب ،أو مبا عاصروه منها).
 أمهية التفسري بتاريخ العرب:
إن معرفة اتريخ العرب من األمهية مبكان ملعرفة تفسري بعض اآلايت ،بل إن بعضها
يتوقف بياهنا ومعرفة املراد منها على معرفة اتريخ العرب ،وبدون معرفته تظل اآلية غامض ًة يف
معناها ،أو تفهم على غري مراد هللا منها.
السلف ملا غابت عنهم معرفة
لبس يف فهم معاين بعض اآلايت عند بعض
وقد وقع ٌ
َّ َّ
السلف هم أشرف جيل يف هذه
بعض احلوادث املتعلِّقة بتاريخ العرب ،هذا ومن املعلوم أن َّ
األمة وأعلمهم مبعاين القرآن ،ولغته ،فكيف بغريهم؟!
ت
ت َعائِّ َشةَ َ -ر ِّض َي َّ
اَّللُ َعْن َها -فَ ُق ْل ُ
ومن ذلك ما ُروي عن عروة بن الزبري قالَ " :سأَلْ ُ
ت قَو َل َِّّ
ِّ
اىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
اَّلل تَ َع َ
َهلَا :أ ََرأَيْ ْ
اَّللِّ ما علَى أ ٍ
وف
اح أَ ْن الَ يَطُ َ
َحد ُجنَ ٌ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ [البقرة ،]158 :فَ َو َّ َ َ َ
ِّ ِّ
لص َفا واملروةِّ ،قَالَ ْ ِّ
ِّ
ت َك َما أ ََّولْتَ َها َعلَْي ِّه؛
ُخ ِّيت ،إِّ َّن َهذه لَ ْو َكانَ ْ
ت َاي ابْ َن أ ْ
س َما قُ ْل َ
اب َّ َ َْ َ
ت :بْئ َ
ِّ
َكانَت :الَ جنَاح علَي ِّه أَ ْن الَ ي تَطََّو َ ِِّّ
ص ِّ
ارَ ،كانُوا قَ ْب َل أَ ْن يُ ْسلِّ ُموا
َّها أُنْ ِّزلَ ْ
ْ
ُ َ َْ
ت ِّيف األَنْ َ
ف هب َماَ ،ولَكن َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وف
يُِّهلو َن ل َمنَاةَ الطَّاغيَة الَِّّيت َكانُوا يَ ْعبُ ُدونَ َها عْن َد امل َشلَّ ِّل ،فَ َكا َن َم ْن أ ََه َّل يَتَ َحَّر ُج أَ ْن يَطُ َ
ِّ ُ
ِّ
ِّ
اَّللِّ ،إِّ َّن ُكنَّا
ك ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
َسلَ ُموا؛ َسأَلُوا َر ُس َ
ول َّ
ول َّ
ِّاب َّ
اَّلل َ ع ْن َذل َ
لص َفا َواملَْرَوة ،فَلَ َّما أ ْ
اىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ
الص َفا َوامل ْرَوةِّ ،فَأَنْ َزَل َّ
اَّللُ تَ َع َ
ني َّ
نَتَ َحَّر ُج أَ ْن نَطُ َ
وف بَ ْ َ
َ
اف
اَّللُ َعْن َهاَ :-وقَ ْد َس َّن َر ُس ُ
ول َّ
ت َعائِّ َشةُ َ -ر ِّض َي َّ
اَّللِّ  الطََّو َ
[البقرة .]158 :اآليَةَ قَالَ ْ

( )1موالي مصطفى الربجاوي" ،مصطلح التاريخ" .اسرتجعت بتاريخ 2010/11/25م من موقع:
/27724/0https://www.alukah.net/culture/
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()1
ب ي ن هما ،فَلَي ِّ
اف بَْي نَ ُه َما" .
َح ٍد أَ ْن يَْت ُرَك الطََّو َ
س أل َ
َْ َ ُ َ ْ َ
لحظ يف هذا األثر وقوع اللبس عند عروة بن الزبري (ت94 :ه ) بسبب غياب
فيُ َ
معرفته حبادثة تتعلق هبا من اتريخ العرب قبل اإلسالم ،مع أن عروة أحد الفقهاء الكبار ،إال
إنه فهم من اآلية عكس املراد منها متاماً ،وظاهر اآلية يوافق ما فهمه عروة ويؤيده ،بل وتقويه
آايت أخرى جاء فيها نفس هذا األسلوب كقوله :ﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ [البقرة ،]230 :فروت عائشة هذه احلادثة اليت كانت فيصالً يف
معرفة املعىن الصحيح املراد من اآلية ،ويف هذا دليل على أمهية معرفة اتريخ العرب ملعرفة
معاين اآلايت اليت تتعلق هبا.

( )1أخرجه البخاري" ،اجلامع املسند" .حتقيق حممد زهري بن نصر الناصر( ،ط ،1دار طوق النجاة،
2001م).)1643( 158 :2 ،
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املبحث اوأول :مرويات التفسري بتاريخ العرب عند الصحابة 
 -1قال هللا ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ)

[البقرة .]89:عن أيب مالك ،وعن أيب صاحل ،عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود ونس
من الصحابة  يف اآلية قال ( :كانت العرب متر ابليهود فيؤذوهنم ،وكانوا جيدون حممداً يف
التوراة فيسألون هللا أن يبعثه نبياً فيقاتلون معه العرب ،فلما جاءهم حممد؛ كفروا به حني مل
يكن من بين إسرائيل)(.)1
 -2عن علي بن أيب طلحة ،عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﮖ

ﮗ) [البقرة ،]178:وذلك أهنم كانوا ال يقتلون الرجل ابملرأة ،ولكن يقتلون الرجل ابلرجل،

واملرأة ابملرأة ،فأنزل هللا ( :ﮱ ﯓ ﯔ) [املائدة ،]45:فجعل األحرار يف
القصاص سواء فيما بينهم ،يف العمد رجاهلم ونساؤهم ،يف النفس وما دون النفس ،وجعل
العبيد مستوين فيما بينهم يف العمد ،يف النفس وما دون النفس ،رجاهلم ونساؤهم)(.)2
 -3عن عروة بن الزبري ،عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت( :كانت قريش ومن
دان دينها يقفون ابملزدلفة ،وكانوا يسمون احلُ ْمس( ،)3وكان سائر العرب يقفون بعرفات ،فلما
جاء اإلسالم؛ أمر هللا  نبيه  أن أييت عرفات ،مث يقف هبا ،مث يفيض منها ،فذلك قوله
( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان")1527( 335 :2 ،؛ والبيهقي" ،دالئل النبوة"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1984 ،م).536 :2 ،
( )2أخرجه القاسم بن سالم" ،الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز" .دراسة وحتقيق حممد بن صاحل املديفر( ،ط،2
الرايض :مكتبة الرشد1997 ،م)138 ،؛ والطربي" ،جامع البيان"363 :3 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري
القرآن العظيم")1578( 294 :1 ،؛ والبيهقي" ،السنن الكربى" .حتقيق حممد عبد القادر عطا( ،ط،3
بريوت :دار الكتب العلمية2003 ،م).)15969( 71 :8 ،
(" )3احلماسة :الشجاعة .واألمحس :الشجاع .وإمنا مسيت قريش وكنانة محساً لتشددهم يف دينهم؛ ألهنم كانوا ال
يستظلون أايم مىن ،وال يدخلون البيوت من أبواهبا ،وال يسلؤون السمن ،وال يلقطون اجللة" .اجلوهري،
"الصحاح".920 :3 ،
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(: ﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ) [البقرة.)1()]199:

 -4عن القاسم بن عثمان ،عن أنس بن مالك ( :يف قوله ( :ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ) [البقرة ،]200:قال :كانوا يذكرون آابءهم يف احلج فيقول بعضهم:
كان أيب يطعم الطعام ،ويقول بعضهم :كان أيب يضرب ابلسيف ،ويقول بعضهم :كان أيب
جيز نواصي بين فالن ،ويقال :ويقوم من كل قبيلة شاعرهم وخطيبهم فيقول :فينا فالن وفينا
فالن ،ولنا يوم كذا ،ووقعنا ببين فالن يوم كذا ،مث يقوم الشاعر فينشد ما قيل فيهم من
الشعر ،مث يقول :من يفاخرن فليأت مبثل فخرن .فمن كان يريد املفاخرة من القبائل قام فذكر
مثالب تلك القبيلة وما فيها من املساوئ ،وما ذكرت به يرد عليه ما قال ،مث يفخر هو مبا
فيه ويف قومه ،فكان ذلك من أمرهم حىت جاء هللا  ابإلسالم ،وأنزل يف كتابه على نبيه
 .يقول هللا ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ) [البقرة ،]200:يعين دعوا هذه املفاخرة واملكاثرة واذكروا هللا .)2()

 -5عن القاسم بن عثمان ،عن أنس بن مالك (( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ) [البقرة ،]200:قال :كانوا يطوفون
ورَّدن صاحلني
ابلبيت عُراة فيدعون فيقولون :اللهم اسقنا املطر ،وأعطنا على عدون الظفرُ ،
إىل صاحلني)(.)3
 -6قال هللا  ( :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

وسئل
ﰒ) [البقرة .]265:عن أيب الزبري ،عن جابر بن عبد هللا ( :أنه مسعه يقولُ - :
عن الطواغيت اليت كانوا يتحاكمون إليها فقال :-كان يف جهينة واحد ،ويف أسلم واحد،
( )1أخرجه البخاري" ،اجلامع املسند"؛ ومسلم" ،الصحيح املسند" .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي( ،ط ،1بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب).)1219( 893 :2 ،
( )2أخرجه الفاكهي" ،أخبار مكة" .حتقيق عبد امللك بن دهيش( ،ط ،2بريوت :دار خضر،
1993م))2477( 119 :4 ،؛ والطربي" ،جامع البيان".)3847( 196 :4 ،
( )3أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)3870( 202 :4 ،
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ويف كل َح ٍي واحد ،وهي ُك َّهان ينزل عليها الشيطان)(.)1

 -7عن خالد بن عرعرة قال( :مسعت عليَّاً  وقيل له( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ) [آل عمران ،]96:هو أول بيت كان يف األرض؟ قال :ال .قال :فأين كان قوم
نوح؟ وأين كان قوم هود؟ قال :ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا وهدى)(.)2
 -8عن عطية العويف ،عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ) [النساء ،]3:فإن الرجل كان يتزوج مبال اليتيم ما شاء هللا  ،فنهى هللا عن ذلك)(.)3

 -9عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)

عشرا من النساء األايمى ،وكانوا يعظمون شأن
[النساء ،]3:قال :كانوا يف اجلاهلية ينكحون ً
اليتيم ،فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم ،وتركوا ما كانوا ينكحون يف اجلاهلية ،فقال( :ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ) [النساء ،]3:وهناهم عما
كانوا ينكحون يف اجلاهلية)(.)4
 -10عن علي بن أيب طلحة ،عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [النساء]15:

إىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

[النساء ، ]15:فكانت املرأة إذا زنت؛ ُحبِّست يف البيت حىت متوت ،مث أنزل هللا  بعد
رمجا ،فهذا
ذلك( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [النور ،]2:فإن كان حمصنني؛ ُ
سبيلهما الذي جعل هللا هلما)(.)5
( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)5845( 418 :5 ،
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)7423( 19 :6 ،
( )3أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)8465( 535 :7 ،
( )4أخرجه الطربي" ،جامع البيان")8472( 537 :7 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم":3 ،
.)4756( 859
( )5أخرجه ابن املنذر" ،تفسري القرآن" .حتقيق سعد بن حممد السعد ،قدَّم له عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي( ،ط ،1املدينة املنورة :دار املآثر2002 ،م))1464( 600 :2 ،؛ والطربي" ،جامع البيان"،
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 -11عن عكرمة ،عن عبد هللا بن عباس ( :يف قوله ( :ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)

[النساء ،]19:قال :كانوا إذا مات الرجل؛ كان أولياؤه أحق ابمرأته ،إن شاء بعضهم تزوجها،
وإن شاؤوا زوجوها ،وإن شاؤوا مل يزوجوها ،وهم أحق هبا من أهلها ،فنزلت هذه اآلية يف
ذلك)(.)1
 -12عن علي بن أيب طلحة ،عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [النساء ،]19:قال :كان الرجل إذا مات
وترك جارية؛ ألقى عليها محيمه ثوبه فمنعها من الناس ،فإن كانت مجيلة؛ تزوجها ،وإن كانت
دميمة؛ حبسها حىت متوت فريثها)(.)2
 -13عن عكرمة ،عن عبد هللا بن عباس  قال(( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [النساء،]19:

وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حىت متوت أو ترد إليه صداقها ،فأحكم
هللا عن ذلك وهنى عن ذلك)(.)3
 -14عن عكرمة ،عن عبد هللا بن عباس  قال( :كان أهل اجلاهلية حيرمون ما
حيرم إال امرأة األب ،واجلمع بني األختني .قال :فأنزل هللا ( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

=

)8797( 74 :8؛ والنحاس" ،الناسخ واملنسوخ" .حتقيق حممد عبد السالم حممد( ،ط ،1الكويت:
مكتبة الفالح1987 ،م)309 ،؛ والبيهقي" ،السنن الكربى".)16914( 368 :8 ،
( )1أخرجه البخاري" ،اجلامع املسند". )4579( 44 :6 ،
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان")8882( 109 :8 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم":3 ،
.)5028( 902
( )3أخرجه أبو داود" ،السنن" .حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد( ،ط ،1بريوت :املكتبة العصرية)،
 ،)2090( 231 :2وقال األلباين" :حسن صحيح".
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ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ)

[النساء( ،]22:ﮬﮭﮮﮯ) [النساء.)1()]23:

 -15عن عطية العويف ،عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)

[النساء ،]33:فإن الرجل يف اجلاهلية قد كان يلحق به الرجل فيكون اتبعه ،فإذا مات الرجل؛

ت
صار ألهله وأقاربه املرياث ،وبقي اتبعه ليس له شيء ،فأنزل هللا ( :ﯨ َعاقَ َد ْ
ﯪ ﯫ ﯬ) [النساء ،]33:فكان يعطى من مرياثه ،فأنزل هللا  بعد

ذلك( :ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ) [األنفال.)2()]75:

 -16عن عطية العويف ،عن عبد هللا بن عباس ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [النساء ،]91:يقول :كلما أرادوا أن
العود
خيرجوا من فتنة أركسوا فيها ،وذلك أن الرجل كان يوجد قد تكلم ابإلسالمَّ ،
فيقرب إىل ُ
احلجر وإىل العقرب واخلنفساء ،فيقول املشركون لذلك املتكلم ابإلسالم :قل :هذا ريب،
و َ
للخنفساء والعقرب)(.)3
 -17عن سعيد بن جبري ،عن عبد هللا بن عباس (( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [النساء ،]127:قال :كان أهل اجلاهلية
يورثون املولود حىت يكرب ،وال ِّ
ال ِّ
يورثون املرأة .فلما كان اإلسالم؛ قال( :ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [النساء- ]127:يف أول

( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)8938( 133 :8 ،
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)9274( 277 :8 ،
( )3أخرجه الطربي" ،جامع البيان")10080( 27 :8 ،؛ وعزاه السيوطي إىل ابن أيب حامت" ،الدر
املنثور"( .بريوت :دار الفكر).614 :2 ،
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السورة يف الفرائض( :-ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ) [النساء.)1()]127:

 -18عن عطية العويف ،عن عبد هللا بن عباس (( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [النساء ،]127:يعين :الفرائض اليت افرتض

يف أمر النساء( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [النساء ،]127:قال:
كانت اليتيمة تكون يف ِّح ْجر الرجل ،فريغب أن ينكحها أو جيامعها ،وال يعطيها ماهلا،
رجاءَ أن متوت فريثها ،وإن مات هلا محيم؛ مل تعط من املرياث شيئاً ،وكان ذلك يف اجلاهلية،
فبني هللا هلم ذلك)(.)2
َّ
 -19عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﯫ ﯬ ﯭ)
[النساء ،]127:فكانوا يف اجلاهلية ال يورثون الصغار وال البنات ،فذلك قوله ( :ﯣ

وبني لكل ذي سهم
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯼ) [النساء ،]127:فنهى هللا عن ذلكَّ ،
سهمه ،فقال( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ) [النساء ،]11:صغرياًكان أو كبرياً)(.)3

 -20عن عطية العويف ،عن عبد هللا بن عباس ( ( :ﮱ) [املائدة ،]2:كان
نس يتقلَّدون حلاء الشجر يف اجلاهلية إذا أرادوا احلج ،فيعرفون بذلك)(.)4
 -21عن علي بن أيب طلحة ،عن عبد هللا بن عباس (( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)

[املائدة ،]3:والنصب :أنصاب كانوا يذحبون ويُِّهلون عليها)(.)5

( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان")10539( 253 :9 ،؛ وعزاه السيوطي إىل ابن املنذر واحلاكم،
"الدر املنثور".707 :2 ،
( )2أخرجه البخاري" ،اجلامع املسند")4600( 49 :6 ،؛ والطربي" ،جامع البيان"256 :9 ،
(.)10549
( )3أخرجه الطربي" ،جامع البيان")10571( 266 :9 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم":4 ،
.)6028( 1078
( )4أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)12792( 94 :11 ،
( )5أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)11054( 509 :9 ،
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 -22عن عطية العويف ،عن عبد هللا بن عباس (( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ) [املائدة ،]103:فالبحرية :الناقة ،كان الرجل إذا ولدت مخسة أبطن ،فيعمد إىل
اخلامسة ،ما مل تكن َس ْقباً( ،)1فيبتك آذاهنا ،وال جيز هلا َوبََراً ،وال يذوق هلا لبناً ،فتلك
البحرية .وال سائبة :كان الرجل يسيِّب من ماله ما شاء .وال وصيلة :فهي الشاة إذا ولدت
سبعاً ،عمد إىل السابع ،فإن كان ذكراً؛ ذبح ،وإن كانت أنثى؛ تركت ،وإن كان يف بطنها
اثنان ذكر وأنثى فولدهتما؛ قالوا :وصلت أخاها ،فيرتكان مجيعاً ال يذحبان ،فتلك الوصيلة.
وقوله ( :ﯽ ﯾ) [املائدة :]103:كان الرجل يكون له الفحل ،فإذا لقح عشراً؛ قيل:
ٍ
حام فاتركوه)(.)2
 -23عن هزيل ،عن عبد هللا بن مسعود  قال( :إن أهل اإلسالم ال يسيبون،
وإن أهل اجلاهلية كانوا يسيبون)(.)3
 -24عن عطية العويف ،عن عبد هللا بن عباس  قال( :كان أهل اجلاهلية حيرمون
ما ظهر من الزن ،ويستحلون ما خفي ،يقولون :أما ما ظهر منه فهو لؤم ،وأما ما خفي فال

أبس بذلك ،فأنزل هللا ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)

[األنعام.)4()]151:

 -25عن علي بن أيب طلحة ،عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [األنعام ،]151:قال :كانوا يف اجلاهلية ال يرون ابلزن
أبسا يف السر ،ويستقبحونه يف العالنية ،فحرم هللا الزن يف السر والعالنية)(.)5
ً
(" )1الس ْقبَّ :
الذ َكر من َولَ ِّد النَّاقة" .اجلوهري" ،الصحاح".148 :1 ،
َ ُ
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)12836( 129 :11 ،
( )3أخرجه البخاري" ،اجلامع املسند".)6753( 154 :8 ،
( )4أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)9075( 193 :8 ،
( )5أخرجه الطربي" ،جامع البيان")14142( 219 :12 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم"،
)8066( 1416 :5؛ وعزاه السيوطي إىل ابن املنذر وابن مردويه" ،الدر املنثور".383 :3 ،
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 -26عن علي بن أيب طلحة ،عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [التوبة ،]37:قال :النسيء هو أن ُجنَادة بن عوف بن أمية الكناين،
اب وال
كان يوايف املوسم كل عام ،وكان يُكىن :أاب ُُثَامة ،فينادي :أال إن أاب ُثامة ال ُحيَ ُ
ص َفر عاماًِّ ،
وحيرم احملرم
ص َفر العام األول العام حالل .فيحله الناس ،فيحرم َ
اب ،أال وإن َ
يُ َع ُ

عاماً ،فذلك قوله ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [التوبة ،]37:إىل قوله :
(ﭲ ) [التوبة .]37:وقوله ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [التوبة،]37:
يقول :يرتكون احملرم عاماً ،وعاماً ِّ
حيرمونه)(.)1
 -27عن عبد هللا بن عباس  قال( :كانت النساة حياً من بين مالك من كنانة
من بين متيم ،فكان أخراهم رجالً يقال له ال َقلَ َّمس ،وهو الذي أنسأ احملرم ،وكان ملكاً كان
حيل احملرم عاماً ،وحيرمه عاماً ،فإذا حرمه؛ كانت ثالثة أشهر متوالية ،ذو القعدة وذو احلجة
واحملرم ،وهي العدة اليت حرم هللا يف عهد إبراهيم  ،فإذا أحله؛ دخل مكانه صفر يف احملرم
ليواطئ العدة ،يقول :قد أكملت األربعة كما كانت ألين مل أحل شهراً إال وقد حرمت مكانه
شهراً ،فكانت على ذلك العرب من يدين لل َقلَ َّمس مبلكه ،حىت بعث هللا حممداً  فأكمل
احلرم ثالثة أشهر متوالية ،ورجب شهر مضر الذي بني مجادى وشعبان)(.)2
 -28عن عبد هللا بن عباس  قال( :كان اجلاهلية حيرمون أشياء أحلها هللا من
الثياب وغريها ،وهو قول هللا ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ) [يونس ،]59:وهو هذا ،فأنزل هللا ( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ) [األعراف.)3()]32:

( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان")16706( 245 :14 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم"،
.)10015( 1793 :6
( )2عزاه السيوطي إىل ابن مردويه" ،الدر املنثور".188 :4 ،
( )3أخرجه الطربي" ،جامع البيان")14539( 398 :12 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم"5:1467 ،
()8392؛ وعزاه السيوطي إىل ابن املنذر" ،الدر املنثور" ،446 :3 ،ومل أجده عنده يف املطبوع.
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 -29عن عبد هللا بن عباس ( :يف قوله ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)

[احلج ،]31:قالُ :ح َّجاجاً هلل غري مشركني به؛ وذلك أن اجلاهلية كانوا حيجون مشركني ،فلما
أظهر هللا اإلسالم؛ قال هللا للمسلمني :حجوا اآلن غري مشركني ابهلل)(.)1
 -30عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [النور ،]3:قال :كانت بيوت تسمى
املواخري يف اجلاهلية ،وكانوا يؤاجرون فيها فتياهتن ،وكانت بيواتً معلومة للزن ،ال يدخل عليهن
َ
وال أيتيهن إال زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل األواثن ،فحرم هللا ذلك على
املؤمنني)(.)2
 -31عن عبد هللا بن عباس ( :يف قوله ( :ﮋ ﮌ) [الفرقان ،]38:بِّئر

أبَ ْذربيجان)(.)3

 -32عن عبد هللا بن عباس ( :يف قوله ( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [الفرقان،]40:

قال :هي سدوم قرية قوم لوط( :ﮟﮠ ﮡﮢ) [الفرقان ،]40:قال :احلجارة)(.)4

 -33عن عبد هللا بن عباس ( :يف قوله ( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)

[الفرقان ،]43:قال :كان الرجل يعبد احلجر األبيض زمانً من الدهر يف اجلاهلية ،فإذا وجد
حجراً أحسن منه؛ رمى به ،وعبد اآلخر ،فأنزل هللا اآلية)(.)5
( )1أخرجه ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم")13915( 2491 :8 ،؛ وعزاه السيوطي إىل ابن
املنذر" ،الدر املنثور".45 :6 ،
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان"98 :19 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم"2523 :8 ،
(.)14129
( )3أخرجه ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم".)15173( 2695 :8 ،
( )4عزاه السيوطي إىل ابن املنذر وابن أيب حامت" ،الدر املنثور".260 :6 ،
( )5أخرجه ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم")15199( 2699 :8 ،؛ وعزاه السيوطي إىل ابن
مردويه" ،الدر املنثور".260 :6 ،
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 -34عن عطية العويف ،عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [القصص ،]68:قال :كانوا جيعلون خري أمواهلم
آلهلتهم يف اجلاهلية)(.)1

 -35عن سليط قال( :مسعت ابن عمر يقرأ( :ﮫ ﮬ َغلَبَ ِّت ﮮ) [الروم،]2-1:
فقيل له :اي أاب عبد الرمحن ،على أي شيء َغلَبوا؟! قال :على ريف الشام)(.)2
 -36عن عطية العويف ،عن عبد هللا بن عباس ( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)
[ق ،]12:قال :هي بئر كانت تسمى :الرس)(.)3
 -37عن ابن جريج قال :قال ابن عباس (( :ﯠ ﯡ) [ق ]12:قال :قرية
من ُثود)(.)4
 -38عن عطية العويف ،عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ) [سبأ ،]16:قال :و ٍاد كان ابليمن ،كان يسيل إىل مكة ،وكانوا يسقون وينتهي سيلهم
إليه)(.)5

 -39قال هللا ( :ﮭ ﮮ ﮯ) [النجم . ]19:عن مقسم ،عن عبد هللا
بن عباس ( :أن العَُّزى كانت ببطن خنلة ،وأن الَّالت كانت ابلطائف ،وأن َمنَاة كانت
بقديد)(.)6

( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان"608 :19 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم"3002 :9 ،
(.)17053
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان".66 :20 ،
( )3أخرجه الطربي" ،جامع البيان".270 :19 ،
( )4أخرجه الطربي" ،جامع البيان".269 :19 ،
( )5أخرجه الطربي" ،جامع البيان".380 :20 ،
( )6أخرجه الطرباين" ،املعجم األوسط" .حتقيق طارق بن عوض هللا ،وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين،
(ط ،1القاهرة :دار احلرمني))5439( 324 :5 ،؛ وقال اهليثمي" ،جممع الزوائد" .حتقيق حسام
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 -40عن عبد هللا بن عباس ( :أن الَّالت ملا مات؛ قال هلم عمرو بن ُحلَي :إنه مل
ميت ،ولكنه دخل الصخرة ،فعبدوها وبنوا عليها بيتاً)(.)1
 -41قال هللا ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ) [نوح .]23:عن عبد هللا بن عباس  قال( :صارت األواثن اليت كانت يف قوم نوح
بد ْوَمة اجلَْن َدل ،وأما ُسواع كانت هلذيل ،وأما يغوث
يف العرب بعد؛ أما َود كانت لكلب َ
فكانت ملراد ،مث لبين غطيف ابجلوف عند سبأ ،وأما يَ ُعوق فكانت هلمدان ،وأما نَ ْسر
فكانت حلمري آلل ذي الكالع ،أمساء رجال صاحلني من قوم نوح ،فلما هلكوا؛ أوحى
الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصاابً ومسوها أبمسائهم،
ففعلوا ،فلم تعبد ،حىت إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت)(.)2

 -42عن موسى بن أيب عائشة ،عن عمران بن حصني ( :يف قوله ( :ﮝ
ﮞ) ِّ
[الفيل ،]3:قال :طرياً كثرية جاءت حبجارة كبرية حتملها أبرجلها ،أكربها مثل

احلمصة ،وأصغرها مثل العدسة)(.)3

 -43عن عبد هللا بن عباس (( :ﮝ ﮞ) ِّ
[الفيل ،]3:قال :كان هلا خراطيم
كخراطيم الطري ،وأَ ُكف كأَ ُك ِّ
ف الكالب)(.)4

=

الدين القدسي( ،ط ،1القاهرة :مكتبة القدسي1994 ،م)" :)11377( 115 :7 ،رواه الطرباين،
وفيه أبو شيبة وهو ضعيف".
( )1أخرجه الفاكهي" ،أخبار مكة".)76( 143 :5 ،
( )2أخرجه البخاري" ،اجلامع املسند".)4920( 160 :6 ،
( )3أخرجه عبد الرزاق" ،تفسري القرآن" .حتقيق حممود حممد عبده( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1998م))3699( 460 :3 ،؛ وعزاه السيوطي إىل عبد بن محيد" ،الدر املنثور".631 :8 ،
( )4أخرجه ابن وهب" ،تفسري القرآن من اجلامع" .حتقيق ميكلوش موراين( ،ط  ،2تونس :دار الغرب
اإلسالمي2003 ،م) )286( 141 :؛ وابن أيب شيبة" ،املصنف" .حتقيق كمال يوسف احلوت،
(ط ،1الرايض :مكتبة ابن رشد1998 ،م))36536( 326 :7 ،؛ والطربي" ،جامع البيان":24 ،
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 -44عن عبد هللا بن عباس ( :يف قوله ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)

ِّ
[الفيل ،]4:قال :حبجارة مثل البندق وهبا نضح محرة خمتمة ،مع كل طائر ثالثة أحجار؛
حجران يف رجليه ،وحجر يف منقاره ،حلقت عليهم من السماء مث أرسلت تلك احلجارة
عليهم فلم تعد عسكرهم)(.)1
 -45عن عبد هللا بن عباس  قال( :ملا أرسل هللا احلجارة على أصحاب الفيل،
ط مكانُه .قال :فذلك أول ما كان من اجلُ َدري.
جعل ال تقع منها حجر برجل منهم إال نَ َف َ
قال :مث أرسل إليهم سيالً فذهب هبم فألقاهم يف البحر)(.)2
 -46عن أيب ظبيان ،عن عبد هللا بن عباس  قال( :أقبل أصحاب الفيل حىت إذا
دنوا من مكة استقبلهم عبد املطلب فقال مللكهم :ما جاء بك إلينا ،ما عناك اي ربنا أال
بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟ فقال :أخربت هبذا البيت الذي ال يدخله أحد إال آمن،
فجئت أخيف أهله .فقال :إن أنتيك بكل شيء تريد ،فارجع ،فأىب إال أن يدخله ،وانطلق
يسري حنوه ،وختلف عبد املطلب فقام على جبل فقال :ال أشهد مهلك هذا البيت وأهله ،مث
قال :اللهم إن لكل إله حالالً ،فامنع حاللك ال يغلّب حماهلم ،أبداً حمالك اللهم فإن فعلت
فأمر ما بدا لك .فأقبلت مثل السحابة من حنو البحر حىت أظلتهم طري أاببيل اليت قال
ِّ
عجاً:
هللا ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)
[الفيل ،]4:قال :فجعل الفيل يعج َّ
(ﮥ ﮦﮧ) ِّ
[الفيل.)3()]5:

=

607؛ والبيهقي" ،دالئل النبوة"122 :1 ،؛ وعزاه السيوطي إىل عبد بن محيد وابن املنذر وابن
ابن كثري" ،تفسري القرآن العظيم" .حتقيق سامي بن
مردويه" ،الدر املنثور"630 :8 ،؛ وضعَّف َ
سنده ُ
حممد سالمة( ،ط ،2بريوت :دار طيبة1999 ،م).488 :8 ،
( )1عزاه السيوطي إىل أيب نعيم يف الدالئل" ،الدر املنثور".632 :8 ،
( )2أخرجه عبد الرزاق" ،تفسري القرآن".)3702( 461 :3 ،
( )3أخرجه احلاكم" ،املستدرك على الصحيحني" .حتقيق مصطفى عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1990 ،م))3974( 583 :2 ،؛ والبيهقي" ،دالئل النبوة"122 :1 ،؛ وعزاه
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 -47عن عبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن مسعود  قاال( :صاحت الطري ورمتهم
ابحلجارة ،فبعث هللا رحياً فضربت احلجارة فزادهتا شدة ،فما وقع منها حجر على رجل إال
خرج من اجلانب اآلخر ،وإن وقع على رأسه خرج من دبره)(.)1
 -48عن عبد هللا بن عباس ( :يف قوله ( :ﭑ ﭒ) [قريش،]1:
قال :هناهم عن الرحلة ،وأمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت ،وكفاهم املؤنة ،وكانت رحلتهم يف
الشتاء والصيف ،فلم يكن هلم راحة يف شتاء وال صيف ،فأطعمهم بعد ذلك من جوع،
وآمنهم من خوف ،وألفوا الرحلة ،فكانوا إذا شاءوا ارحتلوا ،وإذا شاءوا أقاموا ،فكان ذلك من
نعمة هللا عليهم)(.)2
 -49عن سعيد بن جبري ،عن عبد هللا بن عباس (( :ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ) [قريش ،]2:قال :كانوا ي ْشتون مبكة ،وي ِّ
صيفون ابلطائف)(.)3
َ

=

السيوطي إىل ابن املنذر" ،الدر املنثور"629 :8 ،؛ وقال احلاكم" :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل
خيرجاه" ،ووافقه الذهيب.
( )1رواه البغوي" ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن" .حتقيق وختريج حممد عبد هللا النمر ،وعثمان ضمريية،
وسليمان مسلم احلرش( ،ط ،4الرايض :دار طيبة للنشر والتوزيع1997 ،م).541 :8 ،
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان".622 :24 ،
( )3أخرجه الطربي" ،جامع البيان"623 :24 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم"3467 :10 ،
()19487؛ واملقدسي" ،األحاديث املختارة" .حتقيق :عبد امللك بن دهيش( ،ط ،3بريوت :دار
خضر2000 ،م))126( 125 :10 ،؛ وعزاه السيوطي إىل ابن مردويه" ،الدر املنثور".635 :8 ،
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املبحث الثاني :دراسة وصفية ملرويات التفسري بتاريخ العرب عند الصحابة 
املطلب اوأول :أنواع التفسري بالتاريخ عند الصحابة 
أتملت التفسري ابلتاريخ عند الصحابة  بشكل عام فوجدته على ثالثة أنواع،
سأبيِّنها فيما يلي ،مرتِّباً هلا حسب كثرة املروي عنهم يف ذلك:
النوع األول :التفسري أبخبار أهل الكتاب :وهذا النوع هو األكثر وروداً يف تفسري
الصحابة  فيما ورد عنهم من التفسري ابلتاريخ ،وقد بلغت عدد املروايت الواردة عنهم فيه
تسع مئة ( )900رواية ،أي مبا تعادل نسبته ( )% 10من جمموع املروايت التفسريية الواردة
عنهم( ،)1وقد روى هذه األخبار مخسة عشر ( )15صحابيَّاً على تفاوت بينهم يف مقدار
)(2
املروي عن كل واحد منهم  ،وأكثرهم رواية هلا :عبد هللا بن عباس ،مث عبد هللا بن مسعود،
مث علي بن أيب طالب ،مث عبد هللا بن عمرو بن العاص .
 النوع الثاين :التفسري بتاريخ العرب :وأييت هذا النوع يف املرتبة الوسطى فيما ورد
عن الصحابة  من التفسري ابلتاريخ ،وبلغت مروايته تسع وأربعني ( )49رواية ،أي مبا
تعادل نسبته ( )% 0,6وهو النوع املقصود ابلبحث.
النوع الثالث :التفسري بتاريخ غري العرب وأهل الكتاب :وهذا النوع قليل جداً يف
تفسري الصحابة  ،وأمثلته عزيزة وندرة ،ومن ذلك ما ُروي عن سليط قال( :مسعت ابن

عمر يقرأ( :ﮫ ﮬ َغلَبَ ِّت ﮮ) [الروم ،]2-1:فقيل له :اي أاب عبد الرمحن ،على أي شيء
َغلَبوا؟! قال :على ريف الشام)(.)3

( )1بلغ عدد مروايت الصحابة  يف التفسري عموماً تسعة آالف وعشرين ( )9020رواية.
( )2وهذا النوع جدير أبن يدرس دراسة حتليلية يف رسائل علمية؛ لتعرف موضوعاته ،وأوجه استفادة
الصحابة  منها ُتاه القرآن الكرمي.
( )3أخرجه الطربي" ،جامع البيان".66 :20 ،
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املطلب الثاني :الصحابة الذين فسَّروا القرآن بتاريخ العرب ومقدار املروي عنهم فيه،
والرواة عنهم
تتبعت مروايت التفسري عن الصحابة  ،واستخرجت منها مروايت التفسري بتاريخ
العرب ،فوقفت من ذلك على تسعة وأربعني ( )49روايةُ ،رويت عن ُثانية من الصحابة ،
وأكثر من ُرويت عنه آاثر يف ذلك :عبد هللا بن عباس  ،وبلغ املروي عنه واحداً وأربعني
ورويت عنه ثالثة أقوال .مث أنس بن مالك ،
(ً )41
قوال .مث عبد هللا بن مسعود ُ ،
وروي عنه قوالن .مث عائشة ،وجابر بن عبد هللا ،وعلي بن أيب طالب ،وعبد هللا بن عمر،
ُ
وروي عن كل واحد من اخلمسة قول واحد.
وعمران بن حصني ُ ،
وإليك التعريف بكل صحايب منهم ،ومقدار ما ُروي عنه من التفسري بتاريخ العرب،
ومن رووا عنه ذلك ،مرتَّبني على األكثر ،مث على اتريخ الوفاة عند تساوي املروي عنهم.
()1
األول :عبد هللا بن عباس :
هو أبو العباس ،عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي ،ابن
ِّ
عم النيب  ،ولد ابلشعب وبنو هاشم حمصورون ،قبل اهلجرة بثالث سنوات ،وصحب 
النيب حنواً من ثالثني شهراً ،أيخذ عنه العلم ،ودعا له النيب  ابلفهم واحلكمة والتأويل ملا
رأى من حرصه وذكائه ،وبعد موت النيب  الزم كبار الصحابة  ،وكان يسمى:
(البَ ْحر) ،و(احلَْرب)؛ لكثرة علمه ،وعن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال( :كان ابن
عباس  قد فات الناس خبصال؛ بعلم ما سبقه ،وفقه فيما احتيج إليه من رأيه ،وحلم،
ونسب ،ونئل ،وما رأيت أحداً كان أعلم مبا سبقه من حديث رسول هللا  منه ،وال
بقضاء أيب بكر ،وعمر ،وعثمان منه ،وال أفقه يف رأي منه ،وال أعلم بشعر ،وال عربية ،وال
( )1انظر :أبو نعيم األصبهاين" ،معرفة الصحابة" .حتقيق عادل بن يوسف العزازي( ،ط ،1الرايض :دار
الوطن للنشر1998 ،م)1707-1699 :3 ،؛ وابن حجر" ،اإلصابة يف متييز الصحابة" .حتقيق
عادل أمحد عبد املوجود ،وعلى حممد معوض( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1994 ،م):4 ،
.131-121
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بتفسري القرآن ،وال حبساب ،وال بفريضة منه ،وال أثقب رأايً فيما احتيج إليه منه ،ولقد كان
جيلس يوماً وال يذكر فيه إال الفقه ،ويوماً التأويل ،ويوماً املغازي ،ويوماً الشعر ،ويوماً أايم
العرب ،وال رأيت عاملاً قط جلس إليه إال خضع له ،وما رأيت سائالً قط سأله إال وجد
عنده علماً)( ،)1وكانت وفاته ابلطائف سنة ُثان وستني ،وهو ابن إحدى وسبعني سنة.
فسر
ُروي عنه يف التفسري بتاريخ العرب واحد وأربعون قوالً ،وهو بذلك أكثر من َّ
القرآن بتاريخ العرب من الصحابة  ،وذلك لعلمه الغزير ،ومعرفته الواسعة بتاريخ العرب.
روى عنه التفسري بتاريخ العرب :أبو صاحل ذكوان السمان املدين ،وعلي بن أيب
طلحة ،وعطية العويف ،وعكرمة ،وسعيد بن جبري ،وعبد امللك بن جريج ،ومقسم ،وأبو
ظبيان حصني بن جندب.
()2
الثاين :عبد هللا بن مسعود :
هو أبو عبد الرمحن عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل ،أسلم قبل دخول
النيب  دار األرقم ،فهو من السابقني.
أخذ من يف النيب  سبعني سورة ،وشهد له الكبار من علماء الصحابة والتابعني بسبقه
وفضله يف العلم ابلقرآن والسنة؛ فعن حذيفة  قال( :لقد علم احملفوظون من أصحاب رسول
هللا  أن عبد هللا بن مسعود كان من أقرهبم وسيلة ،وأعلمهم بكتاب هللا  ،)3()وعن الشعيب
قال( :ما دخل الكوفة أحد من الصحابة  أنفع علماً ،وال أفقه صاحباً من عبد هللا)(،)4
وكانت وفاته ابملدينة سنة اثنتني وثالثني ،وهو ابن بضع وستني سنة.
( )1أخرجه ابن سعد" ،الطبقات الكربى" .حتقيق حممد عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1990 ،م).281 :2 ،
( )2انظر :أبو نعيم " ،1765 :4معرفة الصحابة"؛ وابن حجر" ،اإلصابة".201-198 :4 ،
( )3رواه ابن عبد الرب" ،االستيعاب يف معرفة األصحاب" .حتقيق علي حممد البجاوي( ،ط ،1بريوت:
دار اجليل1992 ،م).991 :3 ،
( )4أخرجه ابن عساكر" ،اتريخ دمشق" .حتقيق عمرو بن غرامة العمروي( ،ط ،1دار الفكر1995 ،م)،
.158 :33
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ُروي عنه يف التفسري بتاريخ العرب ثالثة أقوال ،رواها عنه :مرة اهلمداين ،وهزيل.
()1
الثالث :أنس بن مالك :
هو أبو محزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري ،اخلزرجي األنصاري ،ولد
علما غز ًيرا ،وكانت وفاته
قبل اهلجرة بعشر سنني ،وخدم النيب  عشر سنني فاستفاد ً
ابلبصرة ،سنة ثالث وتسعني ،وهو ابن مائة وثالث سنني.
ُروي عنه يف التفسري بتاريخ العرب قوالن ،روامها عنه القاسم بن عثمان.
()2
علي بن أيب طالب :
الرابعّ :
هو أبو احلسن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي ،ابن عم
رسول هللا  ،ولد قبل البعثة بعشر سنني ،ونشأ يف بيت النبوة ،وشهد له كبار الصحابة 
والتابعني بسبقه يف العلم والفضل؛ فعن جبري قال( :قالت عائشة :من أفتاكم بصوم
علي .قالت :أما إنه ألعلم الناس ابلسنة)( ،)3وعن عبد امللك بن أيب
عاشوراء؟ قالواٌّ :
علي ،قال :ال وهللا
سليمان قال( :قلت لعطاء :أكان يف أصحاب حممد  أحد أعلم من ٍ
ما أعلمه)( ،)4ومات مقتوالً ابلكوفة ،يف ليلة السابع عشر من شهر رمضان ،سنة أربعني من
اهلجرة ،وهو ابن ثالث وستني سنة.
ُروي عنه يف التفسري بتاريخ العرب قول واحد ،رواه عنه خالد بن عرعرة.
()5
اخلامس :عمران بن حصني :
هو أبو جنيد ،عمران بن حصني بن عبيد اخلزاعي ،كان عاملاً فقيهاً؛ فعن حممد بن
سريين قال( :ما قدم من البصرة أحد من أصحاب النيب  يفضل على عمران بن
( )1انظر :أبو نعيم" ،معرفة الصحابة"238-231 :1 ،؛ وابن حجر" ،اإلصابة".278-275 :1 ،
( )2انظر :أبو نعيم" ،معرفة الصحابة"1970-1968 :4 ،؛ وابن حجر" ،اإلصابة".468-464 :4 ،
( )3أخرجه ابن عبد الرب" ،االستيعاب".1104 :3 ،
( )4أخرجه ابن أيب شيبة" ،املصنف")32109( 371 :6 ،؛ وابن أيب خيثمة" ،التاريخ الكبري" .حتقيق
صالح بن فتحي هالل( ،ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة2006 ،م).212 :1 ،
( )5انظر :أبو نعيم" ،معرفة الصحابة"2111-2108 :4 ،؛ وابن حجر" ،اإلصابة".586-584 :4 ،
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حصني)( ،)1وكانت وفاته ابلبصرة ،سنة اثنتني ومخسني.
ُروي عنه يف التفسري بتاريخ العرب قول واحد ،رواه عنه موسى بن أيب عائشة.
()2
السادس :أم املؤمنني عائشة -رضي هللا عنها:-
هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق بن أيب قحافة بن عامر القرشي التَّ ِّ
يمي،
حادة
ولدت بعد بعثة النيب  أبربع أو مخس سنني ،وكانت فصيحة ،فقيهة ،قوية احلفظةَّ ،
َّ
الذكاء ،فعن عروة بن الزبري قال( :لقد صحبت عائشة ،فما رأيت أحداً قط كان أعلم آبية
أنزلت ،وال بفريضة ،وال بسنة ،وال بشعر ،وال أروى له ،وال بيوم من أايم العرب ،وال بنسب،
وال بكذا ،وال بكذا ،وال بقضاء ،وال طب منها)( ،)3وكانت وفاهتا ليلة الثالاثء ،لسبع عشرة
خلت من شهر رمضان ،سنة ُثان ومخسني على قول األكثر ،وقيل :سبع ومخسني ،وهي
ابنة ست وستني سنة.
ُروي عنها يف التفسري بتاريخ العرب قول واحد ،رواه عنها ابن أختها عروة بن الزبري.
()4
السابع :عبد هللا بن عمر :
هو أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي
العدوي ،ولد يف السنة الثالثة بعد بعثة النيب  ،وكان عاملاً فقيهاً؛ فعن مالك قال( :بلغ
عبد هللا بن عمر  ستَّاً وُثانني سنة ،وأفىت يف اإلسالم ستني سنة)( ،)5وكانت وفاته مبكة
سنة ثالث وسبعني ،وهو ابن أربع وُثانني سنة.

( )1أخرجه ابن سعد" ،الطبقات الكربى"215 :4 ،؛ وأبو نعيم" ،معرفة الصحابة"2108 :4 ،
(.)5298
( )2انظر :أبو نعيم" ،معرفة الصحابة"3213-3208 :6 ،؛ وابن حجر" ،اإلصابة".235-231 :8 ،
( )3الذهيب" ،سري أعالم النبالء" .حتقيق جمموعة ابحثني إبشراف شعيب األرنؤوط( ،ط ،3بريوت:
الرسالة1985 ،م).183 :2 ،
( )4انظر :أبو نعيم" ،معرفة الصحابة"1715-1707 :3 ،؛ وابن حجر" ،اإلصابة".161-155 :4 ،
( )5أخرجه الفسوي" ،املعرفة والتاريخ" .حتقيق أكرم ضياء العمري( ،ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة،
1981م).372 :3 ،
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ُروي عنه يف التفسري بتاريخ العرب قول واحد ،رواه عنه سليط.
()1
الثامن :جابر بن عبد هللا :
هو أبو عبد هللا جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري اخلزرجي ،بلغ من
عظيما ،حىت كان مفيت املدينة يف زمانه ،وملا ذُكر عند علي بن أيب طالب؛ وصفه
العلم مبلغًا ً
ابلعلم ،فقال له رجل :جعلت فداك ،تصف جابراً ابلعلم ،وأنت أنت؟!! فقال( :إنه كان
()2
يعرف تفسري قوله ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [القصص)]85:
وكانت وفاته ابملدينة سنة سبع وسبعني ،وهو ابن أربع وتسعني سنة.
ُروي عنه يف التفسري بتاريخ العرب قول واحد ،رواه عنه أبو الزبري املكي.
(رسم توضيحي ملقدار املروي عن الصحابة  من التفسري بتاريخ العرب)

( )1انظر :أبو نعيم" ،معرفة الصحابة"534-529 :2 ،؛ وابن حجر" ،اإلصابة".547-546 :1 ،
( )2ذكره ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية2001 ،م).40 :1 ،
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املطلب الثالث :موضوعات التفسري بتاريخ العرب عند الصحابة 
تتبعت اآلاثر املروية عن الصحابة  يف التفسري بتاريخ العرب ،فوجدهتا قد تنوعت
موضوعاهتا.
ويُعد احلديث عن عقائد اجلاهلية وقضااي املرأة أكثر املوضوعات وروداً يف تفسري
الصحابة  بتاريخ العرب ،وقد حصرت هذه املوضوعات يف معاقد كليَّة ليسهل التعرف
عليها ،ورتبتها حسب كثرة املروي عنهم يف كل موضوع ،فكانت كما يلي(:)1
وروي عنهم فيه ثالثة عشر أثراً.
أوالً :عقائد اجلاهليةُ ،
وروي عنهم فيه أحد عشر أثراً.
اثنياً :قضااي املرأة يف اجلاهليةُ ،
وروي عنهم فيه ستة آاثر.
اثلثاً :حادث الفيلُ ،
رابعاً :هالك األمم السابقة من العربُ ،وروي عنهم فيه مخسة آاثر.
خامساً :مناسك احلج يف اجلاهليةُ ،وروي عنهم فيه مخسة آاثر.
سادساً :قضااي املرياث يف اجلاهليةُ ،وروي عنهم فيه ثالثة آاثر.
سابعاً :إتيان الفاحشة يف اجلاهليةُ ،وروي عنهم فيه ثالثة آاثر.
وروي عنهم فيه أثران.
اثمناً :رحلَتَا قريش التجاريةُ ،
وروي عنهم فيه أثر واحد.
اتسعاً :عالقة العرب أبهل الكتاب يف اجلاهليةُ ،
وإليك احلديث عن كل موضوع ابختصار ،مع التمثيل له:
أولً :عقائد اجلاهلية :كان العرب يف اجلاهلية يعتقدون اعتقادات ابطلة ،فلما جاء
اإلسالم أبطلها ،ومن هذه العبادات ما يلي:
 -1التحاكم إىل الكهان :ومن أمثلتها ما ُروي عن أيب الزبري ،عن جابر بن عبد هللا
وسئل عن الطواغيت اليت كانوا يتحاكمون إليها فقال :-كان يف
( :أنه مسعه يقولُ - :
()2
جهينة واحد ،ويف أسلم واحد ،ويف كل َح ٍي واحد ،وهي ُك َّهان ينزل عليها الشيطان) .
( )1يالحظ أن بعض اآلاثر قد تشتمل على موضوعني مما ذُكر ،فأعيدها يف كال املوضوعني.
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)5845( 418 :5 ،
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 -2الذبح لغري هللا :ومن أمثلتها ما ُروي عن عبد هللا بن عباس (( :ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ) [املائدة ،]3:والنصب :أنصاب كانوا يذحبون ويُِّهلون عليها)(.)1

 -3الشرك يف األنعام :ومن أمثلتها ما ُروي عن عبد هللا بن عباس (( :ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) [املائدة ،]103:فالبحرية :الناقة ،كان الرجل إذا ولدت مخسة أبطن،
فيعمد إىل اخلامسة ما مل تكن َس ْقباً ،فيبتك آذاهنا ،وال جيز هلا َوبََراً ،وال يذوق هلا لبناً ،فتلك
البحرية .وال سائبة :كان الرجل يسيِّب من ماله ما شاء .وال وصيلة :فهي الشاة إذا ولدت
سبعاً ،عمد إىل السابع ،فإن كان ذكراً؛ ذبح ،وإن كانت أنثى؛ تركت ،وإن كان يف بطنها
اثنان ذكر وأنثى فولدهتما؛ قالوا :وصلت أخاها ،فيرتكان مجيعاً ال يذحبان ،فتلك الوصيلة.
وقوله ( :ﯽ ﯾ) [املائدة :]103:كان الرجل يكون له الفحل ،فإذا لقح عشراً؛ قيل:
ٍ
حام فاتركوه)(.)2
 -4النسيء :ومن أمثلتها ما ُروي عن عبد هللا بن عباس ( :قوله ( :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [التوبة ،]37:قال :النسيء هو أن ُجنَادة بن عوف بن أمية
اب
الكناين ،كان يوايف املوسم كل عام ،وكان يُكىن :أاب ُُثَامة ،فينادي :أال إن أاب ُثامة ال ُحيَ ُ
ص َفر عاماًِّ ،
وحيرم
ص َفر العام األول العام حالل .فيحله الناس ،فيحرم َ
اب ،أال وإن َ
وال يُ َع ُ
احملرم عاماً ،فذلك قوله ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [التوبة ،]37:إىل قوله :
(ﭲ ) [التوبة .]37:وقوله ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [التوبة،]37:
يقول :يرتكون احملرم عاماً ،وعاماً ِّ
حيرمونه)(.)3
 -5حترمي ما أحل هللا من الثياب :ومن أمثلتها ما ُروي عن عبد هللا بن عباس 
قال( :كان اجلاهلية حيرمون أشياء أحلها هللا من الثياب وغريها ،وهو قول هللا ( :ﮜ

( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)11054( 509 :9 ،
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)12836( 129 :11 ،
( )3أخرجه الطربي" ،جامع البيان")16706( 245 :14 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم"،
.)10015( 1793 :6
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ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) [يونس ،]59:وهو هذا ،فأنزل

هللا ( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ) [األعراف.)1()]32:
اثنياً :قضااي املرأة يف اجلاهلية :ال شك أن اإلسالم قد أكرم املرأة وصاهنا ،وضمن
هلا ما يكفل حقها كامالً يف هذه احلياة ،خبالف عادات اجلاهلية اليت كانت ال حترتم املرأة
احرتاماً يرقى هبا كإنسانة هلا كامل احلقوق ،ومن أهم قضااي املرأة اليت حتدث عنها
الصحابة  يف تفسريهم للقرآن بتاريخ العرب ما يلي:
 -1القصاص :ومن أمثلتها ما ُروي عن عبد هللا بن عباس ( :قوله :
(ﮖ ﮗ) [البقرة ،]178:وذلك أهنم كانوا ال يقتلون الرجل ابملرأة ،ولكن يقتلون
الرجل ابلرجل ،واملرأة ابملرأة ،فأنزل هللا ( :ﮱ ﯓ ﯔ) [املائدة ،]45:فجعل
األحرار يف القصاص سواء فيما بينهم ،يف العمد رجاهلم ونساؤهم ،يف النفس وما دون
النفس ،وجعل العبيد مستوين فيما بينهم يف العمد ،يف النفس وما دون النفس ،رجاهلم
ونساؤهم)(.)2
 -2زواج اليتيمات :ومن أمثلتها ما ُروي عن عبد هللا بن عباس :

((ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)

[النساء ، ]127:يعين :الفرائض اليت افرتض يف أمر النساء( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ) [النساء ،]127:قال :كانت اليتيمة تكون يف ِّح ْجر الرجل ،فريغب أن
( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان")14539( 398 :12 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم"،
)8392( 1467 :5؛ وعزاه السيوطي إىل ابن املنذر" ،الدر املنثور" ،446 :3 ،ومل أجده عنده يف
املطبوع.
( )2أخرجه القاسم بن سالم" ،الناسخ واملنسوخ" ،ص138 :؛ والطربي" ،جامع البيان"363 :3 ،؛
وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم")1578( 294 :1 ،؛ والبيهقي" ،السنن الكربى"71 :8 ،
(.)15969
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ينكحها أو جيامعها ،وال يعطيها ماهلا ،رجاءَ أن متوت فريثها ،وإن مات هلا محيم؛ مل تعط من
فبني هللا هلم ذلك)(.)1
املرياث شيئاً ،وكان ذلك يف اجلاهليةَّ ،
 -3تعدد الزوجات :ومن أمثلتها ما ُروي عن عبد هللا بن عباس ( :قوله :

(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [النساء ،]3:قال :كانوا يف اجلاهلية ينكحون عشراً من
النساء األايمى ،وكانوا يعظمون شأن اليتيم ،فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم ،وتركوا ما كانوا
ينكحون يف اجلاهلية ،فقال( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒﮓ) [النساء ،]3:وهناهم عما كانوا ينكحون يف اجلاهلية)(.)2
 -4عقوبة الزانية :ومن أمثلتها ما ُروي عن عبد هللا بن عباس ( :قوله :

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [النساء ]15:إىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

[النساء ، ]15:فكانت املرأة إذا زنت؛ ُحبِّست يف البيت حىت متوت ،مث أنزل هللا  بعد
رمجا ،فهذا
ذلك( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [النور ،]2:فإن كان حمصنني؛ ُ
سبيلهما الذي جعل هللا هلما)(.)3
 -5عضل املرأة :ومن أمثلتها ما ُروي عن عبد هللا بن عباس ( :قوله :

(ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [النساء ،]19:قال :كان الرجل إذا
مات وترك جارية؛ ألقى عليها محيمه ثوبه فمنعها من الناس ،فإن كانت مجيلة؛ تزوجها ،وإن
كانت دميمة؛ حبسها حىت متوت فريثها)(.)4
( )1أخرجه البخاري" ،اجلامع املسند")4600( 49 :6 ،؛ والطربي" ،جامع البيان"256 :9 ،
(.)10549
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان")8472( 537 :7 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم":3 ،
.)4756( 859
( )3أخرجه ابن املنذر" ،تفسري القرآن")1464( 600 :2 ،؛ والطربي" ،جامع البيان"74 :8 ،
()8797؛ والنحاس" ،الناسخ واملنسوخ"309 ،؛ والبيهقي" ،السنن الكربى"368 :8 ،
(.)16914
( )4أخرجه الطربي" ،جامع البيان")8882( 109 :8 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم":3 ،
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 -6احملرمات يف الزواج :ومن أمثلتها ما ُروي عن عبد هللا بن عباس  قال( :كان
أهل اجلاهلية حيرمون ما حيرم إال امرأة األب ،واجلمع بني األختني .قال :فأنزل هللا :

(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁ ) [النساء( ،]22:ﮬ ﮭﮮﮯ) [النساء.)1()]23:
 -7املرياث :ومن أمثلتها ما ُروي عن عبد هللا بن عباس ( :قوله :

(ﯫ ﯬ ﯭ) [النساء ،]127:فكانوا يف اجلاهلية ال يورثون الصغار وال

البنات ،فذلك قوله ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯼ) [النساء ،]127:فنهى هللا عن

ذلكَّ ،
وبني لكل ذي سهم سهمه ،فقال( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [النساء ،]11:صغرياً
()2
كان أو كبرياً) .
اثلثاً :حادث الفيل :ومن أمثلة ذلك ما ُروي عن عمران بن حصني ( :يف قوله
( :ﮝ ﮞ) ِّ
[الفيل ،]3:قال :طرياً كثرية جاءت حبجارة كبرية حتملها أبرجلها،
أكربها مثل احلمصة ،وأصغرها مثل العدسة)(.)3
رابعاً :هالك األمم السابقة من العرب :ومن أمثلة ذلك ما ُروي عن عبد هللا بن
عباس ( :قوله ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ [سبأ ،) ]16:قال :و ٍاد كان ابليمن ،كان

يسيل إىل مكة ،وكانوا يسقون وينتهي سيلهم إليه)(.)4

=

.)5028( 902
( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)8938( 133 :8 ،
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان")10571( 266 :9 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم":4 ،
.)6028( 1078
( )3أخرجه عبد الرزاق" ،تفسري القرآن")3699( 460 :3 ،؛ وعزاه السيوطي إىل عبد بن محيد" ،الدر
املنثور".631 :8 ،
( )4أخرجه الطربي" ،جامع البيان".380 :20 ،
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خامساً :مناسك احلج يف اجلاهلية :ومن أمثلة ذلك ما ُروي عن أنس بن مالك

 (( : ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ )

[البقرة ، ]200:قال :كانوا يطوفون ابلبيت عُراة فيدعون فيقولون :اللهم اسقنا املطر ،وأعطنا
ورَّدن صاحلني إىل صاحلني)(.)1
على عدون الظفرُ ،
سادساً :قضااي املرياث يف اجلاهلية :ومن أمثلة ذلك ما ُروي عن عبد هللا بن
عباس ( :قوله ( :ﯫ ﯬﯭ) [النساء ،]127:فكانوا يف اجلاهلية

ال يورثون الصغار وال البنات ،فذلك قوله ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯼ)
وبني لكل ذي سهم سهمه ،فقال( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
[النساء ،]127:فنهى هللا عن ذلكَّ ،

ﮛ ﮜ) [النساء ،]11:صغرياًكان أو كبرياً)(.)2
سابعاً :إتيان الفاحشة يف اجلاهلية :ومن أمثلة ذلك ما ُروي عن عبد هللا بن
عباس ( :قوله ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [األنعام،]151:
قال :كانوا يف اجلاهلية ال يرون ابلزن أبساً يف ِّ
السر ،ويستقبحونه يف العالنية ،فحرم هللا الزن
يف ِّ
السر والعالنية)(.)3
اثمناً :رحلَتَا قريش التجارية :ومن أمثلة ذلك ما ُروي عن عبد هللا بن عباس :
((ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) [قريش ،]2:قال :كانوا ي ْشتون مبكة ،وي ِّ
صيفون
َ
ابلطائف)(.)4
( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان".)3870( 202 :4 ،
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان")10571( 266 :9 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم":4 ،
.)6028( 1078
( )3أخرجه الطربي" ،جامع البيان")14142( 219 :12 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم"،
)8066( 1416 :5؛ وعزاه السيوطي إىل ابن املنذر وابن مردويه" ،الدر املنثور".383 :3 ،
( )4أخرجه الطربي" ،جامع البيان"623 :24 ،؛ وابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم"3467 :10 ،
()19487؛ واملقدسي" ،األحاديث املختارة" )126( 125 :10؛ وعزاه السيوطي إىل ابن مردويه،
"الدر املنثور".635 :8 ،
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اتسعاً :عالقة العرب أبهل الكتاب يف اجلاهلية :ومن أمثلة ذلك ما ُروي عن أيب
مالك ،وعن أيب صاحل ،عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود ونس من الصحابة  يف
قول هللا ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ) [البقرة،]89:
قال( :كانت العرب متر ابليهود فيؤذوهنم ،وكانوا جيدون حممداً يف التوراة فيسألون هللا أن يبعثه
نبيَّاً فيقاتلون معه العرب ،فلما جاءهم حممد؛ كفروا به حني مل يكن من بين إسرائيل)(.)1
(رسم توضيحي ملقدار موضوعات التفسري بتاريخ العرب عند الصحابة )

( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان")1527( 335 :2 ،؛ والبيهقي" ،دالئل النبوة".536 :2 ،
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اخلامتة والتوصيات
احلمد هلل الذي استحمد بفضله ،ورضي احلمد شكراً من خلقه ،واحلمد هلل الذي
أعانين بتوفيقه وكرمه على إمتام هذا البحث ،وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها كما يلي:
 -1يعترب التفسري ابلتاريخ عموماً ،وبتاريخ العرب خصوصاً = مصدراً مهماً ،وبه يعرف
الكثري من أحوال العرب يف اجلاهلية قبل اإلسالم.
 -2يعد التفسري بتاريخ العرب أقل املصادر يف تفسري الصحابة  ،واملروي عنهم فيه مل
يتجاوز تسعاً وأربعني رواية ،أي ما يقارب ( )% 0,6من مروايهتم يف التفسري.
ُ -3روي التفسري بتاريخ العرب عن عدد قليل من الصحابة  ،وعددهم الثمانية ،أي ما
يقارب ( )% 8من جمموع الصحابة الذين ُروي عنهم أقوال يف التفسري عموماً.
فسروا القرآن بتاريخ العرب هو َح ْرب األمة عبد هللا بن عباس .
 -4أكثر الصحابة الذين َّ
 -5جاء التفسري ابلتاريخ عند الصحابة  على ثالثة أنواع ،وهي كما يلي -مرتبة حسب
األكثر :-تفسري أبخبار أهل الكتاب ،وتفسري بتاريخ العرب ،وتفسري بتاريخ غري
العرب وأهل الكتاب.
ورودا
 -6تنوعت موضوعات التفسري بتاريخ العرب عند الصحابة  ،وأكثر املوضوعات ً
عنهم عقائد اجلاهلية ،وقضااي املرأة.
وأما أهم التوصيات فكما يلي:
 -1االهتمام ابلدراسات االستقرائية القائمة على االستقصاء واجلرد ملسائل علوم القرآن
والتفسري ،وليس على جمرد أخذ بعض النماذج وبناء أحكام وتصورات عامة عليها.
فسر هبا الصحابة  بعض آايت من القرآن دراسة
 -2دراسة املوضوعات التارخيية اليت َّ
خصوصا يف تفسريهم للقرآن الكرمي.
حتليلية ،ملعرفة أسباب أتثري هذه املوضوعات
ً
 -3مجع ودراسة مروايت التفسري بتاريخ العرب عند التابعني وأتباعهم.
 -4دراسة أثر الوقائع واألحداث التارخيية يف تفسري السلف دراسة حتليلية.
 -5مجع ودراسة تفسري الصحابة  للقرآن بتاريخ األمم السابقة دراسة حتليلية.
وصلى هللا وسلَّم وابرك على نبيِّنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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املصادر واملراجع

أ -الكتب:
ابن أيب حامت ،حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي
(املتوىف327 :ه )" .تفسري القرآن العظيم" .حتقيق أسعد حممد الطيب( ،ط،3
السعودية :مكتبة نزار مصطفى الباز1998 ،م).
ابن أيب خيثمة ،أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة (املتوىف279 :ه )" .التاريخ الكبري" .حتقيق
صالح بن فتحي هالل( ،ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة2006 ،م).
ابن أيب شيبة ،أبو بكر بن أيب شيبة عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت
العبسي (املتوىف235 :ه )" .املصنف" .حتقيق كمال يوسف احلوت( ،ط ،1الرايض:
مكتبة ابن رشد1998 ،م).
ابن املنذر ،حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي ابن أيب
حامت (املتوىف327 :ه )" .تفسري القرآن" .حتقيق سعد بن حممد السعد ،قدَّم له عبد هللا
بن عبد احملسن الرتكي( ،ط ،1املدينة املنورة :دار املآثر2002 ،م).
ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر (املتوىف:
852ه ) " .نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر" .حتقيق نور الدين
عرت( ،ط ،3دمشق :مطبعة الصباح2000 ،م).
ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمح د بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر (املتوىف:
 852ه )" .اإلصابة يف متييز الصحابة" .حتقيق عادل أمحد عبد املوجود ،وعلى حممد
معوض( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1994 ،م).
ابن سعد ،أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء ،البصري ،البغدادي (املتوىف:
230ه )" .الطبقات الكربى" .حتقيق حممد عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1990 ،م).
ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب
(املتوىف463 :ه )" .االستيعاب يف معرفة األصحاب" .حتقيق علي حممد البجاوي،
(ط ،1بريوت :دار اجليل1992 ،م).
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ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا (املتوىف571 :ه )" .اتريخ دمشق".
حتقيق عمرو بن غرامة العمروي( ،ط ،1دار الفكر1995 ،م).
ابن عطية ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب
(املتوىف542 :ه )" .احملرر الوجيز" .حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية2001 ،م).
ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف:
ُ
774ه )" .تفسري القرآن العظيم" .حتقيق سامي بن حممد سالمة( ،ط ،2بريوت :دار
طيبة1999 ،م).
ابن وهب  ،أبو حممد عبد هللا بن وهب بن مسلم املصري القرشي (املتوىف197 :ه )" .تفسري
القرآن من اجلامع" .حتقيق ميكلوش موراين( ،ط  ،2تونس :دار الغرب اإلسالمي،
2003م).
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس ِّج ْستاين
(املتوىف275 :ه )" .السنن" .حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد( ،ط ،1بريوت:
املكتبة العصرية).
أبو نعيم األصبهاين ،أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران (املتوىف:
430ه )" .معرفة الصحابة" .حتقيق عادل بن يوسف العزازي( ،ط ،1الرايض :دار
الوطن للنشر1998 ،م).
اآلمدي ،أبو احل سن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب (املتوىف:
631ه ) " .اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق عبد الرزاق عفيفي( ،ط ،1بريوت:
املكتب اإلسالمي).
البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي (املتوىف256 :ه )" .اجلامع املسند".
حتقيق حممد زهري بن نصر الناصر( ،ط ،1دار طوق النجاة2001 ،م).
البغوي ،حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي (املتوىف510 :ه )" .معامل التنزيل
يف تفسري القرآن" .حتقيق وختريج حممد عبد هللا النمر ،وعثمان ضمريية ،وسليمان مسلم
احلرش( ،ط ،4الرايض :دار طيبة للنشر والتوزيع1997 ،م).
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البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِّجردي اخلراساين أبو بكر (املتوىف:
458ه )" .دالئل النبوة"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1984 ،م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِّجردي اخلراساين أيب بكر (املتوىف:
458ه )" .السنن الكربى" .حتقيق حممد عبد القادر عطا( ،ط ،3بريوت :دار الكتب
العلمية2003 ،م).
اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف393 :ه )" .الصحاح اتج
اللغة وصحاح العربية" .حتقيق أمحد عبد الغفور عطار( ،ط ،4بريوت :دار العلم
للماليني1987 ،م).
احلاكم ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب
الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع (املتوىف405 :ه )" .املستدرك على
الصحيحني" .حتقيق مصطفى عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1990م).
اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي (املتوىف463 :ه ).
"الكفاية يف علم الرواية" .حتقيق أيب عبد هللا السورقي ،وإبراهيم محدي املدين( ،ط،1
املدينة املنورة :املكتبة العلمية).
اخلليل ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري (املتوىف170 :ه ).
"العني" .حتقيق مهدي املخزومي ،وإبراهيم السامرائي( ،ط ،1دار ومكتبة اهلالل).
الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز الذهيب (املتوىف :
748ه )" .سري أعالم النبالء" .حتقيق جمموعة ابحثني إبشراف شعيب األرنؤوط،
(ط ،3بريوت :الرسالة1985 ،م).
السمعاين ،أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد املروزى السمعاين التميمي
احلنفي مث الشافعي (املتوىف489 :ه )" .قواطع األدلة يف األصول" .حتقيق حممد حسن
الشافعي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1999 ،م).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي (املتوىف911 :ه )" .الدر املنثور".
(بريوت :دار الفكر).
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الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسم (املتوىف360 :ه ).
"املعجم األوسط" .حتقيق طارق بن عوض هللا ،وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين( ،ط،1
القاهرة :دار احلرمني).
الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر (املتوىف310 :ه ).
"جامع البيان يف أتويل آي القرآن" .حتقيق أمحد حممد شاكر( ،ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة2000 ،م).
عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نفع احلمريي اليماين الصنعاين (املتوىف:
211ه )" .تفسري القرآن" .حتقيق حممود حممد عبده( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1998 ،م).
العثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد (املتوىف1421 :ه )" .أصول يف التفسري" .حتقيق قسم
التحقيق ابملكتبة اإلسالمية( ،ط ،1مصر :املكتبة اإلسالمية2001 ،م).
الفاكهي ،أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن العباس املكي (املتوىف272 :ه )" .أخبار مكة".
حتقيق عبد امللك بن دهيش( ،ط ،2بريوت :دار خضر1993 ،م).
الفسوي ،يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي ،أبو يوسف (املتوىف277 :ه )" .املعرفة
والتاريخ" .حتقيق أكرم ضياء العمري( ،ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1981 ،م).
القاسم بن سالم ،أبو عُبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا اهلروي البغدادي (املتوىف224 :ه ).
"الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز" .دراسة وحتقيق حممد بن صاحل املديفر( ،ط،2
الرايض :مكتبة الرشد1997 ،م).
مسلم ،ابن احلجاج أيب احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :ه )" .الصحيح املسند".
حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
املقدسي ،ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي (املتوىف643 :ه)" .األحاديث
املختارة" .حتقيق :عبد امللك بن دهيش( ،ط ،3بريوت :دار خضر2000 ،م).
النحاس ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي النحوي (املتوىف338 :ه ).
"الناسخ واملنسوخ" .حتقيق حممد عبد السالم حممد( ،ط ،1الكويت :مكتبة الفالح،
1987م).
- 150 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

اهليثمي ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان (املتوىف807 :ه )" .جممع
الزوائد" .حتقيق حسام الدين القدسي( ،ط ،1القاهرة :مكتبة القدسي1994 ،م).
ب -املواقع اإللكرتونية:
مصطفى الربجاوي" ،مصطلح التاريخ" .اسرتجعت بتاريخ 2010/11/25م من موقع
األلوكة/27724/0https://www.alukah.net/culture/ :
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