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المواد العلميَّة المنشورة في
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ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

َّ َ
ُ ُ ُ َ َ
اك
طرق ِرواي ِة الضح ِ

ُ ْ َ َ
َّ ْ
ُ ُ
َ ْ َ َّ
ري املسندة
ب التف ِ
اسِ في كت ِ
ن عب ٍ
عن اب ِ
س ِ

د .إبراهيم بن عبدالرحيم بن حافظ حسني
األستاذ املساعد بقسم التفسري بكلية القرآن الكريم

باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
ebrahimalhafiz@gmail.com
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ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

موضوع البحث:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة أحــد األســانيد عــن الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن عبــاس 

الــذي كثــر عليــه الدخيــل يف التفســر ،وهــي روايــة الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل عنــه ،والتــي يــدور

حوهلــا كالم كثــر.

هدف البحث:

متييــز الصحيــح والضعيــف مــن روايتــه ،للمســامهة يف تنقيــح التفســر وحتقيــق الروايــات فيــه

ودراســة أســانيده ،ومعرفــة األثــر الضعيــف؛ للحــذر منــه وعــدم احلكــم بــا فيــه ،وحماولــة حلــر

الطــرق الضعيفــة.

مشكلة البحث:

االنقطــاع يف الســند ،فالضحــاك مل يلتــق بابــن عبــاس ،ولكنــه التقــى بتلميــذه ســعيد بــن جبــر،

وهــذه هــي الواســطة بينهــا ،وهــو إمــام ثقــة ،فــإن تيقنــت مــن ذلــك ،قويــت روايتــه.

نتائج البحث:

ثبــوت االنقطــاع بــن الضحــاك وابــن عبــاس ،فرواياتــه حتتــاج إىل تأمــل ومقارنــة بالروايــات

األخــرى عــن ابــن عبــاس ،ومقارنــة بأقــوال التابعــن خاصــة تالمــذة ابــن عبــاس ،وباألخــص منهــم

ســعيد بــن جبــر ،باإلضافــة إىل البحــث عــن آثــار أخــرى تشــهد لرواياتــه فيتقــوى هبــا هبــذه الشــواهد
واملتابعــات ،واألكثــر فيــا وقفــت عليــه والحظتــه ،قــوة متــون رواياتــه ،وموافقتهــا غالبـ ًا لســعيد بــن

جبــر أو لعــي بــن أيب طلحــة ،واحلمــد هلل.

الدا َّلة (املفتاح َّية):
الكلامت َّ

مرويات  -الضحاك  -ابن عباس  -أسانيد التفسري.
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ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

F
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فــإن علــم التفســر مــن أجــل العلــوم وأزكاهــا ،وأكثرهــا نفعـ ًا للعبــد وأبقاهــا ،إذ هــو متعلــق

بــكالم اهلل  ،وبــه يتبــــن كالمــه ويتضــح ،فــإذا فهمــه العبــد اقــرب مــن ربــه وفــرح ،وعــرف

معنــى كالمــه وانــرح ،وقــد جعــل اهلل ذلــك عــى لســان رســوله  حيث قــال:
ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [النحــل ،]44:فبــن النبــي 

كل مــا حيتاجــه الصحابــة مــن بيــان ،ثــم قــام الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم بعــد موتــه 

بتفســر القــرآن للتابعــن ،وتوضيحــه هلــم ،وبــرع يف ذلــك مجاعــة مــن الصحابــة ،وقــد وصلــت إلينــا
تفاســرهم باألســانيد املرويــة عنهــم ،يف ثنايــا كتــب املحدثــن ،وكذلــك يف التفاســر املســندة املعروفة،
وهــذه التفاســر مــن أهــم مصــادر التفســر ( )1التــي نعتمــد عليهــا عنــد فهمنــا للقــرآن ،ولكــي نتثبــت

مــن كالمهــم ورواياهتــم ،ونعــرف الصحيــح الثابــت عنهــم مــن الضعيــف ،البــد مــن دراســة هــذه

األســانيد ومتييزهــا ،بالنقــل مــن النقــاد املعتربيــن مــن املتقدمــن واملتأخريــن واملعارصيــن.

()2
ـم النبــي  ،الــذي
ومــن هــؤالء الصحابــة :عبــداهلل بــن عبــاس  ،ابــن عـ ّ

دعــا لــه فقــال« :اللهــم فقهــه يف الديــن وعلمــه التأويــل» ( ،)3وهــو أكثرهــم روايــة يف التفســر.

وقــد بــدأ فضيلــة شــيخي األســتاذ الدكتــور /حكمــت بــن بشــر ياســن بذلــك ،فكتــب بحثـ ًا

يف األســانيد الثابتــة عــن ابــن عبــاس  ،وقــد بلــغ عددهــا قرابــة مائــة طريــق صحيــح عنــه كــا
(((1انظر :مقدمة يف أصول التفسري( ،ص)40:؛ اإلتقان يف علوم القرآن)2275/6( ،؛ التفسري واملفرسون.)29/1( ،
ـايب جليــل شــهري ،تــويف ســنة (63هـــ) ،انظــر:
(((2هــو أبــو العبــاس عبــد اهلل بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب اهلاشــمي القــريش ،صحـ ٌّ
أســد الغابــة)291/3( ،؛ اإلصابــة)121/4( ،؛ ســر أعــام النبــاء.)331/3( ،
(((3رواه اإلمــام أمحــد يف مســنده )95/3( ،برقــم ()2397؛ وبعــدة طــرق أخــرى ،وصححــه أمحــد شــاكر ،وهــو يف صحيــح البخــاري
دون قولــه «وعلمــه التأويــل» يف كتــاب الوضــوء بــاب وضــع املــاء عنــد اخلــاء )41/1( ،برقــم (.)143
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ذكــر ذلــك يف بحثــه وعنوانــه( :املنتخــب مــن األســانيد الثابتــة املرويــة عــن ابــن عبــاس  يف
التفســر).

وبعــد مشــاوريت لــه نصحنــي بالكتابــة يف إكــال هــذا املوضــوع ،جــزاه اهلل عنــي خــر اجلــزاء،

فاخــرت الكتابــة يف األســانيد الضعيفــة ،مســتمد ًا العــون مــن اهلل العــي القديــر ســبحانه.

وقــد بــدأت الكتابــة فيهــا فكتبــت بحثـ ًا عــن روايــات أيب صالــح عــن ابــن عبــاس  يف

التفســر  ،ثــم اخــرت اآلن روايــة الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل  عنــه.

اك َعن اب ِن َعب ٍ ِ
الضح ِ
ِ
ض اهللُ َعن ُْه َم ِف ُكت ِ
ُب ال َّت ْف ِس ِري ا ُمل ْسنَدَ ة) .
ْ َّ
وسميتهُ ( :ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َ
اس َر َ

سبب اختيار املوضوع وأمهيته:
1 .تعلقه بتفسري كتاب اهلل .
2 .أمهيــة تفســر الصحابــة ريض اهلل تعــاىل عنهــم ،فتفســر ابــن عبــاس  مقــدم يف فهــم اآليــة،
إن مل يكــن هنــاك قــول عــن النبــي  يف تفســرها.

3 .كثــرة املرويــات عــن الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن عبــاس  يف التفســر ،والتــي تزيــد عــى
ســبعة آالف روايــة ( ،)1فهــي بحاجــة إىل حتريــر وتنقيــح.

4 .معرفة األثر الضعيف؛ للحذر منه وعدم احلكم بام فيه.
5 .حماولــة حــر الطــرق الضعيفــة لبيــان الدخيــل الــذي نســب إىل الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن
عبــاس .
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(((1انظر :موسوعة مدرسة مكة يف التفسري)1695/3( ،؛ املفرسون من الصحابة( ،ص.)539 :

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

خطة البحث :
يتكون البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة وفهارس.
1.املقدمة :وفيها سبب اختيار املوضوع وأمهيته ،وخطة البحث ،واملنهج املتبع.
2.املبحث األول :مجع الروايات عنه  ،وفيه ستة مطالب:
		

املطلب األول :الروايات يف تفسري اإلمام سفيان الثوري.

		

املطلب الثاين :الروايات يف تفسري اإلمام حييى بن سالم.

		

املطلب الثالث :الروايات يف تفسري اإلمام عبدالرزاق الصنعاين.

		

املطلب الرابع :الروايات يف تفسري اإلمام ابن جرير الطربي.

		

املطلب اخلامس :الروايات يف تفسري اإلمام ابن املنذر.

		

املطلب السادس :الروايات يف تفسري اإلمام ابن أيب حاتم.

3.املبحث الثاين :احلكم عىل روايته  ،وفيه مطلبان:
		

املطلب األول :رتبته عند العلامء وحكمهم يف روايته.

		

املطلب الثاين :اخلالصة يف مروياته.

4.اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
5.الفهارس :وتشتمل عىل :فهرس املصادر واملراجع.
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منهجي يف البحث :
1 .تتبــع الروايــة عنــه يف كتــب التفســر املســندة التــي ذكــرت رواياتــه ،والتــي ذكــرت األســانيد،
وتيــر يل الرجــوع إليهــا مــن املطبــوع فقــط ،وهــي تفســر اإلمــام ســفيان الثــوري ،وتفســر
اإلمــام حييــى بــن ســام ،وتفســر اإلمــام عبدالــرزاق الصنعــاين ،وتفســر اإلمــام ابــن جريــر

الطــري ،وتفســر اإلمــام ابــن املنــذر ،وتفســر اإلمــام ابــن أيب حاتــم.
2 .أبدأ هبذه الكتب واحد ًا تلو اآلخر مرتبني حسب وفياهتم.

3 .أذكر روايات الضحاك عن ابن عباس التي أقف عليها يف كل كتاب بعد تتبعها.
4 .أترجم لرجال اإلسناد يف أول موطن يرد ذكرهم.
5 .أكتب اآليات بالرسم العثامين ،وأخرجها يف املتن مبارشة بعد ذكرها.
6 .أذكر حكم النقاد عىل اآلثار والروايات.
7 .أبحث عن الشواهد التي تقوي هذا األثر ،وأذكرها إن وجدت.
8 .أعلق عىل ما حيتاج إىل تعليق.
9 .أعرف بالكلامت الغريبة.
	10.اكتفيــت بالرتمجــة لألعــام الذيــن وردوا يف املبحــث األول ،وال أترجــم لألعــام الــوارد ذكرهــم
يف املبحــث الثــاين ،وذلك لشــهرهتم.

الدراسات السابقة :
مل أقــف عــى دراســة ســابقة ُعنيــت بروايــة الضحــاك عــن ابــن عبــاس فقــط ،جمــردة عــن أقوالــه

ورواياتــه األخــرى ،وقــد اخــرت يف بحثــي هــذا روايتــه ،ليــس مــن أجــل تفســره وأقوالــه ،وإنــا

لبيــان الطــرق عــن ابــن عبــاس  ،وتوضيــح صحيحهــا مــن ضعيفهــا ،ملكانــة تفســر ابــن
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ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

عبــاس ،إضافــة إىل دراســة هــذا الســند ،والتمعــن يف معرفــة هذا الطريــق دون غــره ،وهناك دراســات
عديــدة مجعــت تفســر الضحــاك ممــا هــو مبثــوث يف كتــب التفســر ،وأغلــب هــذه الدراســات تعتنــي

بأقوالــه وآراءه وتفســراته ،وال تذكــر مــا كان مــن مروياتــه مســند ًا عــن أحــد الصحابــة ،
والــذي وقفــت عليــه مــن هــذه الدراســات عــى النحــو اآليت:

1.الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل وتفســره للقــرآن الكريــم ،لعبــد الرحيــم بــن حييــى احلمــود
الغامــدي ،وهــي رســالة ماجســتري بجامعــة أم القــرى ،عــام 1407هـــ ،ودراســته اقتــرت عــى

أقــوال الضحــاك التفســرية ومل تــورد مروياتــه عــن الصحابــة . 

2.تفســر الضحــاك ،ملحمــد شــكري أمحــد ،وهــي رســالة دكتــوراه بجامعــة األزهــر ،وقــد طبعتهــا
دار الســام عــام 1419هـــ ،وأيضـ ًا هــي فقــط لذكــر آراءه وتفســراته دون ذكـ ٍ
ـر لنقلــه ومروياتــه

عــن الصحابــة . 

3.تفســر الضحــاك بــن مزاحــم ،مجــع وتوثيــق ودراســة ملنزلتــه بــن مذاهــب التفســر اإلســامي،
لعــي حســن عبــد الغنــي إســاعيل ،وهــي رســالة دكتــوراه بجامعــة القاهــرة ،عــام 1417هـــ،

4.تفســر الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل من ســورة الفاحتــة إىل ســورة األنفــال ،مجــع وتوثيق ودراســة،
لعمــر عبــد العزيــز بورينــي ،وهي رســالة ماجســتري بجامعــة آل البيت ،عــام 1421هـ.

5.تفســر الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل مــن ســورة التوبــة إىل ســورة العنكبــوت ،مجــع وتوثيــق
ودراســة ،حلمــود بــن حييــى آل ثــاين ،وهــي رســالة ماجســتري بجامعــة آل البيــت ،عــام 1422هـــ.

6.تفســر الضحــاك بــن مزاحــم ،مجــع ودراســة ،لعبــد املجيــد حممــد أمحــد الــدوري ،وهــي رســالة
ماجســتري بجامعــة صــدام ،عــام 1408هـــ.

7.مرويــات اإلمــام الضحــاك بــن مزاحــم ،مجــع ودراســة ،ملصطفــى عبــد اهلل حممــود ربايعــة ،وهــي
رســالة ماجســتري بجامعــة أم درمــان ،عــام 1419هـــ.
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8 .وكل هــذه الرســائل الســابقة يف تفســرالضحاك وأقوالــه وآراءه دون رواياتــه ونقوالتــه عــن
ابــن عبــاس  مــا عــدا الرســالة األخــرة ،فإهنــا مــن عنواهنــا يظهــر أهنــا مجعــت مروياتــه

ولعــل مــن ضمنهــا رواياتــه عــن الصحابــة  ،وقــد حاولــت الوقــوف عليهــا فلــم أســتطع،

مل أجدهــا يف اجلامعــة ،ولــو كانــت فإهنــا جتمــع الروايــات دون حتليــل هلــا ونقدهــا والتحريــر
والتمحيــص فيهــا ،كــا هــي خطــة بحثــي ،واهلل أعلــم.
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املبحث األول :
مجع الروايات عنه
املطلب األول :الروايات يف تفسري اإلمام سفيان الثوري: )1(
روى عنه من طريقني ،ومها:
األول :عــن أيب عامــر( )2عــن الضحــاك( )3عــن ابــن عبــاس  يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮊ [هــود ،]42:قــال« :هــو ابنــه  ،مــا بغــت امــرأة نبــي قــط» (.)4
وهذا هو قول سعيد بن جبري.

()5

كــا رواه الطــري ( )6عنــه ( )7بعــدة طــرق ،وهــي الواســطة التــي بينــه وبــن ابــن عبــاس إن قلنــا

بأنــه مل يســمع منــه ،فمــن هنــا نســتنتج أن روايــة الضحــاك عــن ابــن عبــاس إن كان هلــا شــواهد أو

(((1هــو أبــو عبــداهلل ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق الثــوري الكــويف ،تابعــي ،أمــر املؤمنــن يف احلديــث ،كان ســيد أهــل زمانــه يف
علــوم الديــن والتقــوى وآيــة يف احلفــظ ،مــات بالبــرة خمتفيـ ًا مــن الســلطان ســنة161( :هـــ) ،انظــر :حليــة األوليــاء)356/6( ،؛
وفيــات األعيــان)386/2( ،؛ ســر أعــام النبــاء.)229/7( ،
(((2هــو اهلمــداين كــا روى عنــه عبدالــرزاق الصنعــاين يف تفســره)195 /2( ،؛ مرصحــ ًا بلقبــه يف إحــدى رواياتــه عــن الضحــاك
وســيأيت ،وهــو غــر معــروف كــا قــال عنــه اإلمــام أمحــد « :ال أعــرف اســم أيب عامــر هــذا»  ،انظــر :العلــل.)336/1( ،
(((3هــو الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل اخلراســاين ،اشــتهر بالتفســر ،وأثنــى عليــه مجاعــة ،واختلــف العلــاء يف ســاعه مــن ابــن عبــاس
ومــن كبــار الصحابــة ،وثقــه أمحــد وابــن معــن ،وضعفــه شــعبة والقطــان ،وقالــوا :مل يلــق الضحــاك ابــن عبــاس ،إنــا لقــي ســعيد
بــن جبــر بالــري ،فأخــذ عنــه التفســر ،وأغلــب تضعيفهــم لــه بســبب إرســاله ،ولذلــك قــال عنــه ابــن حجــر« :صــدوق كثــر
اإلرســال» وســيأيت يف مطلــب مســتقل مزيــد بيــان عنــه ،وحكــم روايتــه يف التفســر ،والــكالم عــن هــذا االنقطــاع ،تــويف بعــد
ســنة (102هـــ) ،وقــد ناهــز الثامنــن ،انظــر :الطبقــات الكــرى)300/6( ،؛ ســر أعــام النبــاء)598/4( ،؛ هتذيــب التهذيــب،
()453/4؛ معجــم املفرسيــن.)237/1( ،
(((4رواه يف تفســره( ،ص)130 :؛ وبنفــس هــذا الطريــق أخرجــه عبدالــرزاق)195/2( ،؛ والطــري)343/15( ،؛ ورواه أيضــ ًا
الطــري مــن كالم الضحــاك نفســه أي مــن تفســره ،فيعتــر موافقـ ًا ملــا يرويــه عــن ابــن عبــاس ،وهــذا قــول األكثريــن يف تفســر
اآليــة ورجحــه الطــري.
(((5هــو ســعيد بــن جبــر بــن هشــام األســدي الوالبــي موالهــم ،تابعــي جليــل ،ثقــة ثبــت ،أحــد األئمــة األعــام العلــاء ،قتلــه
احلجــاج ،ســنة (95هـــ) ،حليــة األوليــاء)272/4( ،؛ وفيــات األعيــان)371/2( ،؛ ســرأعالم النبــاء.)321/4( ،
(((6هــو مـــحمد بــن جريــر الطــري ،إمــام املفرسيــن ،أحــد األئمــة الثقــات العلــاء ،اشــتهرت مؤلفاتــه وأقوالــه ،وخاصــة تفســره
الضخــم ،تــويف ســنة (310هـــ) ،انظــر :وفيــات األعيــان)216/3( ،؛ ســر أعــام النبــاء)563/9( ،؛ الــوايف بالوفيــات (.)74/8
(((7رواه يف تفسريه.)344/15( ،
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طــرق أخــرى ،فــإن املتــن يتقــوى هبــا ،ولــو كان الســند فيــه ضعــف لالنقطــاع ،وكذلــك فيــه دليــل

أن الواســطة ثقــة وقــد ُعــرف اســمه ،واهلل أعلــم ،وقــد روى الطــري هــذا التفســر عــن ابــن عبــاس
بطــرق متعــددة ،وقــد روى الثــوري هــذا الطريــق يف موضــع واحــد مــن كتابــه.

الثــاين :عــن ســعيد بــن ِسـنَان( )1عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس يف قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [مريــم ،]62:قــال :ليــس فيهــا بكــرة وال عــي ،ولكــن يؤتــون
عــى مقــدار ذلــك بالليــل والنهــار (.)2

وقــد روى مــن هــذا الطريــق يف موضــع واحــد فقــط ،وهــذ األثــر لــه شــواهد ،وبعضهــا صحيح

يتقــوى بــه هــذا املتــن ( ،)3واهلل أعلم.
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(((1هــو أبــو ســنان ســعيد بــن ســنان الربمجــي ،كان عابــد ًا زاهــد ًا ،اختلــف العلــاء فيــه فقــد وثقــه مجاعــة كابــن معــن وأيب حاتــم وأيب
داود وابــن حبــان وأخــرج لــه مســلم يف صحيحــه ،وقــد ضعفــه اإلمــام أمحــد وقــال عنــه« :كان رجـ ً
ـا صاحل ـ ًا ،ومل يكــن بقيــم
احلديــث» ،وقــال عنــه ابــن حجــر« :صــدوق لــه أوهــام» تــويف بعــد ســنة (150هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال)492/10( ،؛ ســر
أعــام النبــاء)406/6( ،؛ هتذيــب التهذيــب)45/4( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)237:
(((2رواه يف تفسريه( ،ص.)187 :
(((3ذكــر الســيوطي يف الــدر املنثــور ،)528/5( ،أن ســعيد بــن منصــور وعبــد بــن محيــد وابــن املنــذر وابــن أيب حاتــم أخرجــوا نحــو
هــذا املعنــى عــن ابــن عبــاس وال توجــد كتبهــم للرجــوع إليهــا والوقــوف عــى هــذه الروايــة ،وحتــى املوجــود منهــا فهــذه الســورة
مــن ضمــن املفقــود مــن الكتــاب ،وقــد روى الثــوري أيضـ ًا يف نفــس هــذا املوضــع بســند صحيــح مــن طريــق ابــن أيب نجيــح عــن
جماهــد بنحــو هــذا املعنــى؛ وقــد رواه الصنعــاين )359/2( ،عنــه؛ ثــم رواه اإلمــام الطــري ،)221/18( ،مــن نفــس طريقهــم.

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

املطلب الثاين :الروايات يف تفسري اإلمام حييى بن سالم :)1(
روى عنه من طريق واحد ،وهو:
عــن أشــعث( ،)2عــن جويــر( ،)3عــن الضحــاك بــن مزاحــم ،عــن ابــن عبــاس ،قــال :قــال
ون َن ْف ِسـ ِ
رســول اهلل عليــه الصــاة والســام« :مـن َقا َتـ َـل د َ ِ ِ ِ
ـو َشـ ِ
ـهيدٌ َ ،و َمـ ْن َقا َتـ َـل ُد َ
ـه
ون َمالــه َف ُقتـ َـل َف ُهـ َ
ُ
َ ْ
ـهيدٌ  ،ومـن َقا َتـ َـل د َ ِ ِ ِ
ِ
ـو َشـ ِ
ـو َشـ ِ
ـل ِف َجنْـ ِ
ـهيدٌ َ ،وك ُُّل َقتِيـ ٍ
ـهيدٌ » (.)4
ـب اللَِّ َف ُهـ َ
ون َأ ْهلــه َف ُقتـ َـل َف ُهـ َ
ُ
ـو َشـ ِ َ َ ْ
َف ُقتـ َـل َف ُهـ َ
وهــذا األثــر هــو حديــث مرفــوع يرويــه عــن ابــن عبــاس ،وهــو ضعيــف اإلســناد ،لضعــف

جويــر ،وقــد صــح معظمــه مــن طــرق أخــرى( ،)5وهــذا ممــا يقــوي روايتــه ،ولكــن علــة هذا اإلســناد

جويــر.

(((1هــو حييــى بــن ســام بــن أيب ثعلبــة ،التيمــي بالــوالء ،البــري ثــم اإلفريقــي :مفــر ،فقيــه ،عــامل باحلديــث واللغــة ،أدرك نحــو
عرشيــن مــن التابعــن وروى عنهــم ،ولــد بالكوفــة ،ورحــل إىل مــر ،ومنهــا إىل إفريقيــة فاســتوطنها ،وحــج يف آخــر عمــره،
فتــويف يف عودتــه مــن احلــج ســنة (200هـــ) ،انظــر :ســر أعــام النبــاء)396/9( ،؛ غايــة النهايــة)373/2( ،؛ طبقــات املفرسيــن
للــداوودي.)371/2( ،
(((2هكــذا ورد يف الكتــاب ،وهــو تصحيــف ،فــإن الــذي يــروي عــن جويــر هــو عيســى بــن أشــعث ،كــا عنــد البيهقــي يف شــعب
اإليــان ،)100/8( ،وغــره؛ وعيســى هــذا جمهــول كــا قــال الذهبــي يف ديــوان الضعفــاء( ،ص)311:؛ وميــزان االعتــدال،
( ،)310/3وربــا يكــون أشــعث بــن ســوار الكنــدي النجــار الكــويف ،وهــو فيــه ضعــف عــى خــاف ،انظــر :امليــزان)264/1( ،
والتقريــب( ،ص.)113 :
(((3هو جويرب بن سعيد األزدي ،أبو القاسم البلخي ،وهو ضعيف جد ًا ،بل تركه مجاعة ،تويف بعد سنة (140هـ).
انظر :الضعفاء للبخاري( ،ص)39 :؛ الكامل البن عدي)339/2( ،؛ هتذيب الكامل ()167/5؛ ميزان االعتدال (.)427/1
(((4رواه يف تفســره)133 /1( ،؛ ومــن طريــق جويــر رواه عبدالــرزاق يف مصنفــه)116/10( ،؛ والطــراين يف الكبــر،)117/12( ،
وذكــره ابــن حجــر يف املطالــب العاليــة ،)200/9( ،يف مســند ابــن منيــع؛ وروي بنحــوه عــن ابــن عبــاس كــا يف مســند أمحــد،
(.)496/4
(((5كــا يف حديــث متفــق عليــه ،رواه البخــاري يف صحيحــه خمتــر ًا )136/3( ،برقــم ( ،)2480مــن روايــة عبــداهلل بــن عمــرو بــن
العــاص؛ ومســلم يف صحيحــه )124/1( ،برقــم ()226؛ وقــد رواه بتاممــه النســائي ،)114/7( ،عنــه وعــن ســعيد بــن زيــد
()116/7؛ وكــذا رواه أبــو داوود ،)246/4( ،والرتمــذي ،)28/4( ،وقــال« :ويف البــاب عــن عــي ،وســعيد بــن زيــد ،وأيب
هريــرة ،وابــن عمــر ،وابــن عبــاس ،وجابــر» ورواه غريهــم وكلهــا بأســانيد صحيحــة كــا قــال األلبــاين وغــره.
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وقــد عــده احلافــظ ابــن حجــر( )1مــن روايــات الضعفــاء عــن ابــن عبــاس فقــال  « :ومنهــم
جويــر بــن ســعيد وهــو ٍ
واه ،روى التفســر عــن الضحــاك بــن مزاحــم وهــو صــدوق عــن ابــن
عبــاس ومل يســمع منــه شــيئ ًا»(. )2

املطلب الثالث :الروايات يف تفسري اإلمام عبدالرزاق الصنعاين :)3( 
روى عنه من طريقني ،ومها:
األول :عــن جعفــر بــن ســليامن( ، )4عــن جويــر ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس ،قــال « :تــا

هــذه اآليــة :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﮊ [األنعــام ، ]145 :فقــال ابــن عبــاس :مــا خــا هــذا فهــو حــال» (. )5
وهذا األثر فيه جويرب ،وهو ضعيف ،ولكن هذا املعنى عن ابن عباس ورد من طرق صحيحة (.)6
الثــاين :عــن الثــوري ،عــن أيب عامــر اهلمــداين ،عــن الضحــاك بــن مزاحــم ،عــن ابــن عبــاس،

قــال« :مــا بغــت امــرأة نبــي قــط» (. )7
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(((1هــو أمحــد بــن عــي بــن حممــد الكنــاين العســقالين ،اإلمــام احلافــظ ،شــيخ اإلســام ،صاحــب املصنفــات النافعــة املشــهورة ،تــويف
ســنة (852هـــ) ،انظــر :الضــوء الالمــع)36/2( ،؛ البــدر الطالــع)87/1( ،؛ األعــام.)178/1( ،
(((2العجاب يف بيان األسباب.)211/1( ،
(((3هــو عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــري موالهــم ،أبــو بكــر الصنعــاين ،مــن حفــاظ احلديــث الثقــات ،تــويف ســنة (211هـ)،
انظــر :الطبقــات الكــرى)548/5( ،؛ وفيــات األعيان)216/3( ،؛ ســر أعــام النبــاء.)563/9( ،
(((4هــو جعفــر بــن ســليامن الضبعــي ،أبــو ســليامن البــري ،ثقــة فيــه يشء ،وذلــك لتشــيعه ،وكان زاهــد ًا ،أخــرج لــه اإلمــام مســلم
وأصحــاب الســنن ،وبعضهــم تكلــم فيــه ،قــال عنــه ابــن حجــر« :صــدوق زاهــد لكنــه كان يتشــيع» تــويف ســنة (178هـــ) ،انظــر:
الطبقــات الكــرى)288/7( ،؛ ســر أعــام النبــاء)197/8( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)140:
(((5تفسريه.)69 /2( ،
(((6فقــد روى البخــاري يف صحيحــه )96/7( ،برقــم ( )5529حديثــ ًا وفيــه« :قلــت جلابــر بــن زيــد :يزعمــون «أن رســول اهلل
هنــى عــن ُ
المــر األهليــة؟» فقــال :قــد كان يقــول ذاك احلكــم بــن عمــرو الغفــاري عندنــا بالبــرة ،ولكــن أبــى ذاك
البحــر ابــن عبــاس ،وقــرأ :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﮊ » ،وهــذا قــول ابــن عبــاس  ،وقــد تعــددت روايــات عنــه يف ذلــك كــا يف تفســر ابــن أيب حاتــم،
()1404/5؛ وتفســر ابــن كثــر.)352/3( ،
(((7تفسريه.)195 /2( ،

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

وهذا األثر هو نفسه الذي رواه الثوري يف تفسريه ،وقد تقدم يف أول رواية.

املطلب الرابع :الروايات يف تفسري اإلمام ابن جرير الطربي :
روى عنه بعدة طرق ،وهي:
الضحاك ،عن عبد اهلل بن عباس.
األول :عن برش بن ُع َمرة ( ، )1عن أيب َر ْوق ( ، )2عن
ّ
وذلك يف قرابة مائة ومخسني موضع ًا من كتابه ( ،)3هذا من ناحية العدد.
ولكــن الغريــب أنــه روى عنــه مــن هــذا الطريــق يف اجلــزء األول والثــاين املطبــوع مــن الكتــاب،

ثــم انقطعــت الروايــات عنــه حتــى اجلــزء الســادس ،ومــن الســادس حتــى األخــر كانــت قليلــة،

بينــا مــن اجلــزء الثالــث حتــى اخلامــس كانــت أغلــب الروايــات عــن الضحــاك مــن تفســره(،)4

وممــا يالحــظ عــى أقوالــه أهنــا يف الغالــب توافــق الروايــات الصحيحــة عــن ابــن عبــاس مــن طــرق

متنوعــة( ،)5ويف هــذه األجــزاء روايــات قليلــة عنــه عــن ابــن عبــاس مــن عــدة طــرق وســأذكرها.

وهــذا الطريــق ضعيــف لضعــف بــر ،وهنــاك مــن قــواه ،لكــن اســتقرار العمــل عــى ضعفــه،

أمــا أبــو روق فمشــهور بالتفســر ،وهــو تابعــي ،ولــه كتــاب يف التفســر يــروي عنــه األئمــة واملفرسون

يف كتبهــم ،فــإن كان كذلــك فشــيخه الضحــاك مــن بــاب أوىل ،ال ســيام أن العلــاء واملفهرســن قــد

(((1هــو بــر بــن عــارة اخلثعمــي الكــويف املــؤدب ،ضعيــف ،ضعفــه ابــن حجــر ،ومل خيــرج لــه أصحــاب الكتــب الســتة ،قــال عنــه
البخــاري« :يعــرف وينكــر» ،وبعضهــم توســط فيــه ،قــال ابــن عــدي :مل أر لــه حديث ـ ًا منكــر ًا ،وحديثــه قريــب لالســتقامة ،تــويف
بعــد ســنة (170هـــ) ،انظــر :الكامــل)160/2( ،؛ هتذيــب الكــال)137/4( ،؛ ميــزان االعتــدال)321/1( ،؛ تقريــب التهذيــب،
(ص.)123:
(((2هــو عطيــة بــن احلــارث  ،أبــو روق اهلمــداين الكــويف ،تابعــي ،صــدوق ،اشــتهر بالتفســر ،ولــه كتــاب فيــه ،روى لــه أبــو داود
والنســائي وغــره ،ووثقــه البعــض ،تويف بعد ســنة (140هـــ) ،انظر :الطبقــات الكــرى)369/6( ،؛ هتذيــب الكــال)143/20( ،؛
تقريــب التهذيــب( ،ص)393:؛ طبقــات املفرسيــن للــداودي)386/1( ،؛ معجــم املفرسيــن.)347/1( ،
(((3انظر :عىل سبيل املثال.)13/15(،)429/6(،)538/2(،)107/2(،)144/1(،)123/1(،)115/1(،)113/1( :
(((4انظر :عىل سبيل املثال.)63/5(،)507/3( ،)408/3( :
(((5كطريق عيل بن أيب طلحة وجماهد ،انظر ً
مثال (.)229/5(،)324/4(،)542/3(،)488/3(،)320/3(،)106/3
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ذكــروا أن للضحــاك كتابـ ًا يف التفســر( ،)1وذكــر الطــري هلــذا الســند مــن أول الكتــاب إىل آخــره يــدل

عــى ذلــك ،وقــد ذكــر ذلــك الثعلبــي يف مقدمــة كتابــه ( ،)2وســاق الســند إليــه ضمــن الكتــب التــي
ينقــل منهــا ،وهــذا ممــا يــدل أيضـ ًا عــى ذلــك.

وابن حجر عدَّ أبا روق من رواة التفسري عن ابن عباس ،وقال  « :وهو ال بأس به « (.)3
والطــري  يــرى أن هــذا الطريــق فيــه ضعــف ،فهــو يرويــه ليقــوي بــه الروايــة عــن ابــن

عبــاس مــن الطــرق األخــرى ،كــا قــال يف أحــد املواضــع« :وإنــا تركنــا القــول بالــذي رواه الضحــاك

عــن ابــن عبــاس ،ووافقــه عليــه الربيــع بــن أنــس ،وبالــذي قالــه ابــن زيــد يف تأويــل ذلــك ،ألنــه ال
خــر عندنــا بالــذي قالــوه مــن وجــه يقطــع جمي ُئــه العــذر ،ويلــزم سـ ِ
ـام َعه بــه احلجــة ،واخلــر عــا
ُ
َ ُ ُ
ـم صحتــه إال بمجيئــه جمي ًئــا يمتنــع َمعــه التشــاغب والتواطــؤ،
مــى ومــا قــد ســلف ،ال ُيــدرك علـ ُ

ويســتحيل َمعــه الكــذب واخلطــأ والســهو ،وليــس ذلــك بموجــود كذلــك فيــا حــكاه الضحــاك عــن

ابــن عبــاس ووافقــه عليــه الربيــع ،وال فيــا قالــه ابــن زيــد» (.)4

فهــذا معنــى كالم الطــري  ،أن روايتــه تتقــوى إن كان هنــاك شــواهد ،أو روايــات أخــرى

تقويــه ،أمــا إذا كانــت منفــردة ،فــا تتقــوى لوحدهــا عنــده.

وســأذكر بعــض األمثلــة عــى الروايــة مــن هــذا الطريــق ،وأركــز عــى مــا كان موافقـ ًا لروايــات

أخــرى عــن ابــن عبــاس ،ال ســيام إن كانــت مــن روايــة ســعيد بــن جبــر ،ألن الضحــاك أخــذ عنــه،

فهــو واســطته التــي يــروي هبــا عــن ابــن عبــاس غالبـ ًا ،واهلل أعلــم.
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(((1انظر :املصادر التي سبق ذكرها يف ترمجة الضحاك ،ومن كتب الفهارس انظر :كشف الظنون)452/1( ،؛ األعالم)215/3( ،؛ هدية
العارفني)428/1( ،؛ تاريخ الرتاث العريب)71/1( ،؛ معجم املؤلفني)27/5( ،؛ معجم املفرسين.)237/1( ،
(((2تفســره الكشــف والبيــان)78/1( ،؛ وهــي عــدة أســانيد عــن الضحــاك ،فقــد ذكــر طريــق جويــر عنــه ،وقــال :هــو كتــاب
مبســوط كبــر ،وطريــق عــي بــن احلكــم عنــه ،وطريــق عبيــد بــن ســليامن عنــه ،وطريــق أيب روق عنــه.
(((3العجاب يف بيان األسباب.)211/1( ،
(((4تفسريه جامع البيان.)471 /1( ،

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

كــا يالحــظ أن الطــري يســوق روايــات كثــرة عــن الضحــاك مــن أقوالــه وتفســراته ،وهــذه

قــد ُجعــت كــا ســبق بيانــه يف الدراســات الســابقة.

مثــ ً
ا عنــد قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ [البقــرة ،]31:ســاق الطــري بســنده عــن

بــر بــن عــارة ،عــن أيب روق ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس ،قــال« :علــم اهلل آدم األســاء كلهــا،
وهــي هــذه األســاء التــي يتعــارف هبــا النــاس :إنسـ ٌ
ـان ودابــة ،وأرض َوســهل وبحــر وجبــل ومحــار،
وأشــباه ذلــك مــن األمــم وغريهــا».

وقد رواه أيض ًا عن ابن عباس وسعيد بن جبري من عدة طرق(.)1
وعنــد قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ [البقــرة ،]68:روى بســنده الســابق عــن ابــن عبــاس قــال:

«الكبــرة اهلرمــة»  ،وكــذا رواه عــن ســعيد بــن جبــر وابــن عبــاس مــن طــرق خمتلفــة (.)2

وعنــد قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘﮊ [البقــرة ،]238:روى بســنده الســابق عــن ابــن عبــاس

قــال« :طائعــن»  ،وكــذا رواه عــن ابــن عبــاس وســعيد بــن جبــر وجماهــد بطــرق كثــرة.

فهــذه ثالثــة أمثلــة أكتفــي هبــا ،وهــي طريــق مشــهورة روى عنهــا كثــر ًا يف كتابــه ،والتــي وافــق

فيهــا قــول ســعيد بــن جبــر أكثــر مــن مخســن موضعـ ًا ،ومل أحصهــا ألنــه ليــس مــن صميــم البحــث،
ولعلهــا تكــون يف بحــث مســتقل ،مــا انفــرد بــه الضحــاك عنــه أو مــا خالفــه.

الثــاين :عــن ُعبيــد بــن ســليامن( ، )3قــال :ســمعت الضحــاك بــن ُم َزاحــم يقــول يف قولــه تعــاىل:

ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [الكهــف ، ]50:قــال :كان ابــن عبــاس يقــول :إن إبليــس كان مــن

(((1تفسريه جامع البيان)482 /1( ،؛ وكذا روى عنهم ابن أيب حاتم.)64/1( ،
(((2تفسريه جامع البيان.)191/2( ،
(((3هــو عبيــد بــن ســليامن الباهــي موالهــم الكــويف ،أبــو احلــارث مل خيــرج لــه أصحــاب الكتــب الســتة ،وقــال عنــه أبــو حاتــم :ال
بــأس بــه وقــال ابــن حجــر :صــدوق ،ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ،مل أقــف عــى ســنة وفاتــه ،انظــر :الثقــات)428/8( ،؛ هتذيــب
الكــال)212/19( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص)377:؛ العجــاب.)211/1( ،
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أرشاف املالئكــة وأكرمهــم قبيلــة(.)1
والطــري يــروي مــن هــذا الطريــق عــن ابــن عبــاس شــيئ ًا قلي ـ ً
ا ( ،)2وأكثــر مــا يرويــه مــن

هــذا الطريــق إنــا هــي أقــوال الضحــاك وتفســراته ،والــذي يــروي عــن عبيــد بــن ســليامن إمــا أبــو

()3
ـميلة ( ،)4وهــي صحيفــة أخــرى يف التفســر عــن الضحــاك ،فقــد ذكرهــا الثعلبي
معــاذ  ،وإمــا أبــو تُــ َ

يف مقدمــة كتابــه ،والضحــاك لــه كتــاب يف التفســر كــا ســبقت اإلشــارة إليــه ،وهــذا الســند يعيبــه
االنقطــاع فقــط ،وهــو يتقــوى بالشــواهد.

الثالــث :عــن ابــن املبــارك ( ،)5عــن احلســن بــن حييــى ( ،)6عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس يف

قولــه تعــاىل :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [البقــرة ،]185:قــال :هــو إهاللــه بالــدار ،يريــد :إذا هـ َّـل وهــو
ُمقيــم(.)7

روى عنه يف موضعني فيام وقفت عليه ،وهذا أيض ًا سند علته االنقطاع.

22

(((1تفسريه جامع البيان.)504/1( ،
(((2انظــر :عــى ســبيل املثــال يف تفســره ،)182/23( ،)467/15( ،)241/13( ،)114/6( :هــذا مــن روايــة الفضــل بــن خالــد
عنــه ،ومــن أمثلــة روايــة أيب متيلــة عنــه انظــر.)132/23( ،)41/18( ،)115/6( ،)41/6( ،)323/1( :
(((3هــو الفضــل بــن خالــد املــروزي ،نحــوي مقــرئ مفــر ،وثقــه ابــن حبــان وابــن أيب حاتــم ،تــويف ســنة (211هـــ) ،انظــر :الثقــات،
()5/9؛ تاريــخ اإلســام)420/5( ،؛ معجــم املفرسيــن.)420/1( ،
ـميلة (بضــم التــاء املثنــاة وفتــح امليــم) حييــى بــن واضــح األنصــاري املــروزي احلافــظ ،مــن شــيوخ اإلمــام أمحــد،
(((4هــو أبــو تُــ َ
روى عنــه األئمــة كلهــم ،وهــو ثقــة ،مــن رجــال البخــاري ،تــويف ســنة (190هـــ) ،انظــر :الطبقــات الكــرى)375/7( ،؛ هتذيــب
الكــال)22/32( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)598:
(((5هــو أبــو عبــد الرمحــن عبــد اهلل بــن املبــارك املــروزي ،ثقــة ثبــت فقيــه عــامل جــواد جماهــد ،اجتمعــت فيــه خصــال اخلــر ،يقــال عنــه
أنــه مل يســبقه الصحابــة إال بالصحبــة ،ثقــة كبــر القــدر ،روى لــه األئمــة كلهــم ،تــويف ســنة (181هـــ) ،انظــر :الطبقــات الكــرى
()372/7؛ هتذيــب الكــال)5/16( ،؛ ســر أعــام النبــاء)378/8( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)320:
(((6هــو احلســن بــن حييــى ،البــري ،ثــم اخلراســاين ،وثقــه ابــن حبــان ،وقــال عنــه ابــن حجــر :مقبــول ،تــويف ســنة (190هـــ) ،انظــر:
الثقــات)167/8( ،؛ هتذيــب الكــال)338/6( ،؛ ميــزان االعتــدال)526/1( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)164:
(((7تفسريه جامع البيان)449/3( ،؛ وتكررت روايته بنفس الطريق يف (.)578/4

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

الرابع :عن إرسائيل( ،)1عن أيب إسحاق( ،)2عن الضحاك ،عن ابن عباس ،قال :الرفث :اجلامع (.)3
وهــذا اإلســناد تكــرر يف أربعــة مواضــع مــن الكتــاب فيــا وقفــت عليــه ،وهــي متقاربــة جــد ًا،

وهــذا غريــب ،وهــذا اإلســناد قــوي ،رجالــه ثقــات مــا عــدا الضحــاك ،واالنقطــاع الــذي ذكــر عنــه،

فــإن كان أبــو إســحاق مــن التابعــن الكبــار الذيــن يــرون عــن ابــن عبــاس فذلــك جيعــل شــيخه
الضحــاك مــن بــاب أوىل.

اخلامــس :عــن احلــاين( ،)4عــن رشيــك ( ،)5عــن أيب إســحاق  ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس

يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﮊ [البقــرة ،]197:قــال :شــوال ،وذو القعــدة ،وعــر مــن ذي
احلجــة(.)6

وقــد روى هبــذا الســند مــرة واحــدة يف الكتــاب ،والســند ضعيــف ،ولكــن املتــن قــد تقــوى

بشــواهد أخــرى ذكرهــا الطــري يف نفــس هــذا املوضــع.

(((1هــو أبــو يوســف إرسائيــل بــن يونــس بــن أيب إســحاق الســبيعي اهلمــداين  ،يــروي عــن جــده كثــر ًا ،روى عنــه األئمــة كالبخــاري
وغــره ،ثقــة إمــام ،مــن تكلــم فيــه فبــا حجــة كــا قــال ابــن حجــر تــويف ســنة (160هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال،)516/2( ،
ســر أعــام النبــاء)355/7( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)104:
(((2هـو عمـرو بـن عبـد اهلل اهلمـداين ،أبو إسـحاق السـبيعي ،أحـد األئمة العبـاد العلماء ،تابعي ثقـة ،روى لـه األئمة كالبخـاري وغريه،
تـويف سـنة (129هــ) ،انظر :هتذيـب الكامل)102/22( ،؛ سير أعلام النبلاء)392/5( ،؛ تقريب التهذيـب (ص.)423:
(((3تفســره)131/4( ،؛ وتكــررت الروايــة بنفــس الطريــق يف ( ،)179/4(،)142/4(،)138/4وهــي متقاربــة جــد ًا ،فهــذا
غريــب.
(((4ذكــر املــزي يف التهذيــب)9/35( ،؛ أن احلــاين ثالثــة :عبــد احلميــد بــن عبــد الرمحــن احلــاين ،وابنــه حييــى ،وجبــارة بــن املغلــس
احلــاين ،وبعــد النظــر يف الشــيوخ والتالميــذ ترجــح يل أنــه جبــارة ،وهــو ضعيــف جــد ًا  ،ضعفــه األئمــة ،ومل يــرو لــه إال ابــن
ماجــة ،تــويف ســنة (241هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال)489/4( ،؛ ميــزان االعتــدال)387/1( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص)164:؛
وقــد يكــون حييــى بــن عبداحلميــد ،وهــو ضعيــف أيض ـ ًا ،أمــا أبــوه فليــس ممــن يــروي عــن رشيــك ،انظــر :هتذيــب الكــال،
()419/31؛ امليــزان.)392/4( ،
(((5هــو رشيــك بــن عبــداهلل النخعــي القــايض ،اختلفــوا فيــه ،وثقــه مجاعــة ،وكان عـ ً
ـادال فاضـ ً
ـا عابــد ًا شــديد ًا عــى أهــل البــدع،
روى لــه اإلمــام مســلم يف املتابعــات ،قــال ابــن حجــر :صــدوق خيطــئ كثــر ًا ،تغــر حفظــه منــذ ويل القضــاء بالكوفــة ،تــويف ســنة
(177هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال)462/12( ،؛ ميــزان االعتــدال)270/2( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)266:
(((6تفســره جامــع البيــان)115/4( ،؛ فقــد روى هــذا املعنــى مــن طريــق عــي ابــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس ،وهــو يف صحيــح
البخــاري)144/2( ،؛ يف كتــاب احلــج ،بــاب قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﮊ برقــم ( ،)1572مــن
طريــق عكرمــة عــن ابــن عبــاس؛ وانظــر :التفســر الصحيــح.)311/1( ،
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الســادس :عــن حييــى بــن أيب روق اهلمــداين( ،)1عــن أبيــه ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس يف

قولــه تعــاىل :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [املائــدة ،]31:قــال :مكــث حيمــل أخــاه يف ِجـ ٍ
ـراب عــى

ـزت أن أكــون مثــل
رقبتــه سـنًة ،حتــى بعــث اهلل جــل وعــز ال ُغ َرابــن ،فرآمهــا يبحثــان ،فقــال« :أعجـ ُ

هــذا الغــراب»؟ فدفــن أخــاه(.)2

أيضــ ًا روى الطــري هبــذا الســند مــرة واحــدة يف الكتــاب ،والســند ضعيــف ،ولكــن املتــن

يتقــوى بشــواهد أخــرى ذكرهــا يف نفــس هــذا املوضــع.

الســابع :عــن جابــر بــن نــوح( ،)3عــن أيب روق ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعاىل:

جوا (.)4
ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ [األعــراف ، ]95:قــال :حتــى َ ُّ

وقــد ذكــر الطــري هــذا الســند يف ثامنيــة مواضــع مــن كتابــه كلهــا متقاربــة ،وأيض ـ ًا يســوقها

الطــري مــن قبيــل التقويــة والشــواهد.

الثامــن :عــن جويــر( ،)5عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس قــال :قــال رســول :
حــال دونــا َفــر ٌ ِ
ِ
ــن َذ َه ٍ
ــم
ــب» (.)6
اش م ْ
َ ُ َ
َ
«رأيتُهــا ب َع ْينــي ســدْ َر َة ا ُملنْت ََهــى حتــى ْاســتَث َبتُّهاُ ،ث َّ
وهــذا الســند ضعيــف لضعــف جويــر ،والــذي يــروي عــن جويــر أئمــة ( ،)7وهــذا غريــب،
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(((1هــو حييــى بــن عطيــة بــن احلــارث اهلمــداين الكــويف ،ضعفــه حييــى بــن معــن وغــره ،وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ،انظــر:
الضعفــاء للعقيــي ،)422/4( ،الثقــات ،)604/7( ،ميــزان االعتــدال.)374/4( ،
(((2تفسريه جامع البيان.)225 /10( ،
(((3هــو جابــر بــن نــوح بــن جابــر احلــاين ،أبــو بشــر الكــويف ،ضعفــه األكثــرون ،تــويف ســنة (203هـــ) ،انظــر :الكامــل)337/2( ،
()459/4؛ ميــزان االعتــدال.)379/1( ،
(((4تفســره جامع البيان،)619/19( ،)618/19( ،)306/13( ،)166/13( ،)153/13( ،)55/13( ،)50/13( ،)575/12( ،
جــو أي :كثــرت أمواهلــم ،كــا يف روايــة ابــن عبــاس األخــرى ،ومال جــم ،أي :كثــر؛ انظــر :لســان العــرب.)105/12( ،
ومعنــى َ ُّ
(((5هــو جويــر بــن ســعيد األزدي ،أبــو القاســم البلخــي ،ويقــال اســمه جابــر وجويــر لقــب ،ضعيــف جــد ًا عنــد األكثريــن ،بــل
تــرك البعــض حديثــه ،تــويف بعــد ســنة (140هـــ) ،انظــر :الكامــل)339/2( ،؛ هتذيــب الكــال)167/5( ،؛ ميــزان االعتــدال،
(.)427/1
(((6تفســره جامــع البيــان ( )519/22وهــذا احلديــث هبــذا الســند ضعيــف ،ويتقــوى بــا ثبــت بســند صحيــح عنــد اإلمــام مســلم
مــن روايــة ابــن مســعود بنحــوه يف كتــاب اإليــان ،بــاب يف ذكــر ســدرة املنتهــى )157/1( ،برقــم ( ،)173وعنــد غــره أيض ـ ًا .
(((7ففــي تفســر الطــري مــرة يــروي عنــه أبــو خالــد األمحــر ،)519 /22( ،ومــرة هشــيم ( ،)457 /12(،)462 /12وابــن املبــارك

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

وقــد روى الطــري مــن هــذا الطريــق عــن ابــن عبــاس أقــل مــن عــرة مواضــع ،ويــروي كثــر ًا
مــن أقــوال الضحــاك وتفســراته ،وهــي صحيفــة كبــرة يــروي منهــا كــا ذكــر الثعلبــي يف مقدمــة

تفســره(.)1

التاســع :عــن أيب جنــاب( ،)2عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس يف قولــه :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﮊ [آل عمــران ،]97:قــال :الــزاد والبعــر(.)3

وقــد رواه أيضــ ًا عــن مجاعــة كســعيد بــن جبــر وابــن عبــاس مــن طــرق متنوعــة ،فهكــذا

يتقــوى.

العــارش :عــن أيب ســنان ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس :يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮊ [األعــراف ،]40:قــال :عنــى هبــا الكفــار ،الســاء ال تفتــح ألرواحهــم ،وتفتــح ألرواح املؤمنــن(.)4
تقــدم هــذا الطريــق يف تفســر الثــوري ،وهــو طريــق ال يعيبــه إال االنقطــاع ،والطــري مل يــرو

عنــه يف تفســره إال يف موضعــن.

احلــادي عــر :عــن حســن بــن عقيــل( ،)5عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىل:

ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [البقــرة ،]197:قــال :الفــرض اإلحــرام(.)6

مل يــرو الطــري عنــه إال مــرة واحــدة يف كتابــه عــن ابــن عبــاس ،وعلتــه االنقطــاع ،ويتقــوى

بالشــواهد التــي ذكرهــا يف نفــس هــذ املوضــع ،وقــد ذكــره مــرات قليلــة يف أقــوال عــن الضحــاك.
( ،)143/17واملحاريب (. ،)261 /24
(((1تفسريه الكشف والبيان ،)78/1( ،وذكر أنه كتاب كبري مبسوط.
(((2أبــو جنــاب ،مشــهور بكنيتــه وهــو حييــى بــن أيب حيــة الكلبــي ،الكــويف ،ضعفــه مجاعــة ،وذلك لكثــرة تدليســه فأفســد أحاديثــه ،كان
حيــدث بــا مل يســمع ،تويف ســنة (150هـــ) ،انظــر :الكامــل)50/9( ،؛ هتذيب الكــال)248/31( ،؛ ميــزان االعتــدال (.)371/4
(((3تفسريه جامع البيان ،)38 /6( ،ومن نفس الطريق ،)411/23( ،يف موضعني فقط من كتابه هبذا الطريق.
(((4تفسريه جامع البيان ،)421 /12( ،ومن نفس الطريق ،)541 /22( ،يف موضعني فقط من كتابه هبذا الطريق.
(((5هــو احلســن بــن عقيــل العقيــي مــن أهــل الكوفــة ،ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ،تــويف بعــد ســنة (160هـــ) ،انظــر :التاريــخ الكبري
للبخــاري)389/2( ،؛ الثقــات)184/8( ،؛ تاريخ اإلســام.)339/4( ،
(((6تفسريه جامع البيان )123 /4( ،يف موضع واحد من كتابه هبذا الطريق.
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الثــاين عــر :عــن هنشــل( ،)1عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس قــال«:كان رســول اهلل 

مخــس الغنيمــة ،فــرب ذلــك اخلمــس يف مخســة .ثــم قــرأ :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ
إذا بعــث رسيــة فغنمــواَّ ،

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [األنفــال ،»]41:قــال :وقولــه :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ  ،مفتــاح كالم ،هلل مــا يف
الســموات ومــا يف األرض ،فجعــل اهلل ســهم اهلل وســهم الرســول واحــدً ا(.)2

وهــذا األثــر مل أر مــا يقــوي صحــة نســبته إىل ابــن عبــاس ،وفيــه أبــو عبــداهلل هنشــل وهــو

ضعيــف جــد ًا ،ومتهــم بالكــذب ،وقيــل عنــه :أنــه يــروي عــن الثقــات مــا ليــس مــن أحاديثهــم،
وقيــل :ال حيــل كتــب حديثــه إال عــى ســبيل التعجــب ،وأحاديثــه منكــرة ،ومل يــرو الطــري مــن طريقه

إال يف أربعــة مواضــع فقــط ،وقيــل أن لــه كتاب ـ ًا يف التفســر يرويــه عــن الضحــاك (.)3

الثالــث عــر :عــن العــوام بــن حوشــب( ،)4عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس أنــه قــال يف قولــه:

ﮋ ﭵ ﭶ ﮊ [هــود ، ]40:قــال( :التنــور)  ،وجــه األرض ،قــال :قيــل لــه :إذا رأيــت املــاء عــى وجــه
األرض ،فاركــب أنــت ومــن معــك ،قــال :والعــرب تســمى وجــه األرض« :تنــور األرض» (.)5

وهــذا اإلســناد علتــه االنقطــاع فقــط ،ويتقــوى بروايــة عــن عكرمــة ســاقها الطــري بعــدة

طــرق.

ـداين ،عــن الضحــاك بــن مزاحــم ،عــن ابــن
الرابــع عــر :عــن الثــوري ،عــن أيب عامــر اهلمـ ّ

عبــاس يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [هــود ،]42:قــال« :هــو ابنــه ،مــا بغــت امــرأة نبــي قــط» (.)6
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(((1هــو هنشــل بــن ســعيد بــن وردان القــريش الــورداين ،أبــو ســعيد ويقــال أبــو عبــد اهلل اخلراســاين النيســابوري ،مــروك متهــم
بالكــذب ،ضعيــف جــد ًا ،تــويف بعد ســنة (105هـــ) ،انظــر :الكامــل)323/8( ،؛ ميــزان االعتــدال)275/4( ،؛ هتذيــب التهذيب،
(.)479/10
(((2تفسريه جامع البيان )156/19( ،)556/13(،)549/13(،)383/8( ،يف أربعة مواضع من كتابه هبذا الطريق.
(((3انظر :الفهرست( ،ص)53:؛ طبقات املفرسين للداوودي)347/2( ،؛ معجم املفرسين.)704/2( ،
(((4هــو العــوام بــن حوشــب بــن يزيــد الشــيباين ،أحــد األعــام ،ثقــة ثبــت ،روى لــه البخــاري واألئمــة ،تــويف ســنة (148هـــ) ،انظــر:
هتذيــب الكــال)427/22( ،؛ ســر أعــام النبــاء)354/6( ،؛ هتذيــب التهذيــب.)163/8( ،
(((5تفسريه جامع البيان )318 /15( ،و ( ،)337 /20يف موضعني من كتابه هبذا الطريق.
(((6تفسريه جامع البيان ،)343 /15( ،يف موضع واحد من كتابه هبذا الطريق.

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

وهــذا األثــر هــو نفســه الــذي تقــدم يف تفســر الثــوري يف أول البحــث ،ومــن طريقــه الصنعــاين

أيضـ ًا ،والطــري يرويــه مــن نفــس طريقهــا.

املطلب اخلامس :الروايات يف تفسري اإلمام ابن املنذر :)1(
روى عنــه مــن طريــق بــر عــن أيب روق عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس وذلــك موضعــن (،)2

و هي :

قــال « :آخــر يشء نــزل مــن القــرآن :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﮊ» [البقــرة.)3( ]281:

وقد ورد هذا األثر من عدة طرق عن ابن عباس وعكرمة كام رواه الطربي( ،)4فيتقوى هبا.
قــال يف قولــه  :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [آل عمــران، ]49:قــال« :األكمــه الــذي يولــد،

وهــو أعمــى » (. )5

وقد روى ابن املنذر بعض األقوال التفسريية عن الضحاك موقوفة عليه من كالمه (.)6

(((1هــو حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر النيســابوري ،مــن حفــاظ احلديــث العلــاء الفقهــاء ،صاحــب املصنفــات ،تــويف ســنة (319هـــ)،
انظــر :وفيــات األعيــان)207/4( ،؛ ســر أعــام النبــاء)490/14( ،؛ الــوايف بالوفيــات.)250/1( ،
(((2هذا مما وقفت عليه من املوجود املطبوع من الكتاب ،وما بعد سورة النساء فهو مفقود.
(((3رواه يف تفسريه. )65 /1( ،
(((4تفسريه جامع البيان.)40/6( ،
(((5رواه يف تفسريه)209 /1( ،؛ وهو بنفس هذا السند عند الطربي)429/6( ،؛ وكذا روي عن قتادة وغريه.
(((6هــذا مــا تيــر حــره ممــا وجــد بــن أيدينــا مــن الكتــاب ،وقــد نقــل ابــن املنــذر هــذه الروايــات عنــه يف اجلــزء األول ،انظــر أمثلــة
لذلــك يف تفســره.)258/1 ،116/1( :
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املطلب السادس :الروايات يف تفسري اإلمام ابن أيب حاتم :)1( 
ذكــر يف مقدمــة تفســره( )2أنــه ســيلتزم يف إيــراد أصــح الطــرق واألســانيد يف كل موضــع ،أي

أنــه إذا وجــد الروايــات أخــذ أقواهــا وأصحهــا مقارنــة بغريهــا ،فهــذا يــدل عــى أنــه يــرى أن بعــض
روايــات الضحــاك أرجــح مــن غريهــا ،وهنــاك روايــات ذكرهــا يف تفســره عــن الضحــاك وبنفــس
الطــرق ،ولكنهــا موقوفــة عليــه ،مــن كالمــه ،وليســت موصولــة إىل ابــن عبــاس  ،فهــذا مثلــه

مثــل كالم أي مفــر مــن التابعــن ،يقبــل كالمــه أو يــرد؛ ألنــه مــن قبيــل التفســر بالــرأي واالجتهــاد (.)3

وكثــر ًا مــا يذكــر الروايــة عــن صحــايب أو تابعــي ،ثــم يقــول أن هــذا قــول الضحــاك وســعيد بن

جبــر( )4وغريهــم معهــم ،وأحيانـ ًا يســوق الروايــة عــن ابــن عبــاس ثــم يذكــر ذلــك أيضـ ًا ( ،)5وهــذا

األهــم ،واقــران قــول الضحــاك بقــول ســعيد بــن جبــر يــدل عــى أنــه الواســطة بينهــا ،وخمالفتــه لــه
أحيانـ ًا تــدل عــى أن لــه رأيـ ًا قــد خيالــف فيــه شــيخه ،واهلل أعلــم.

ومجلــة مــا رواه موصــوالً عــن ابــن عبــاس فيــا وقفــت عليــه اثنــا عــر طريقـ ًا ،وأبــدأ بــا كان

مذكــور ًا عنــد اإلمــام الطــري ،ثــم أتبعــه بــا انفــرد بــه ،وهــي:

األول :عن برش بن عامرة عن أيب روق ،عن الضحاك ،عن ابن عباس.
وهذا الطريق قد تقدم ذكره يف روايات اإلمام الطربي.
وقــد روى مــن هــذا الطريــق يف ( )400موضــع تقريبـ ًا ( )6يف تفســره ،ممــا يؤكــد مــا ســبق ذكــره

مــن أهنــا صحيفــة يف التفســر مرويــة هبــذا الســند ،واهلل أعلــم.
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(((1هــو عبــد الرمحــن بــن حممــد الــرازي ،اإلمــام احلافــظ ابــن اإلمــام احلافــظ ،صاحــب التصانيــف النافعــة املفيــدة ،تــويف ســنة
(327هـــ) ،انظــر :ســر أعــام النبــاء)263/13( ،؛ فــوات الوفيــات)287/2( ،؛ شــذرات الذهــب.)139/4( ،
(((2تفسريه.)14/1( ،
(((3انظر ً
مثال.)1842/6(،)1544/5(،)1350/4(،)923/3(،)427/2(،)397/2(،)320/1(،)304/1( :
(((4انظر ً
مثال.)2934/9(،)2679/8(،)1524/5(،)495/2(،)449/2(،)415/2(،)380/2( :
(((5انظر ً
مثال.)2128/7( ،)1817/6( ،)1789/6( ،)410/5( ،)1288/4( ،)1194/4( ،)439/2( ،)407/2( ،)225/1( :
(((6انظر ً
مثال.)2085/6( ،)1496/5( ،)2171/7( ،)2085/6( ،)1270/4( ،)795/3( ،)365/2( ،)418/2( ،)25/1( :

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

الثــاين :عــن أيب معــاذ الفضــل بــن خالــد ،عــن عبيــد بــن ســليامن ،عــن الضحــاك ،قــال :كان

ابــن عبــاس يقــول« :فذلــك قولــه تعــاىل للمالئكــة :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

أس إبليــس يف نفســه مــن الكــر» (. )1
ﮣ ﮤ ﮊ [البقــرة ،]33:يعنــي :مــا َ َّ

وهــذا الطريــق أغلــب مــا يــروي بــه أقــوال الضحــاك وتفســراته وليــس موصــوالً إىل ابــن

عبــاس ،إال يف هــذا املوضــع فيــا وقفــت عليــه مــن الكتــاب ،وفيــه إشــارة إىل عــدم الســاع منــه.
الثالــث :عــن عبــد الــرزاق ،ثنــا الثــوري ،عــن أيب عامــر اهلمــداين ،عــن الضحــاك بــن مزاحــم،

ور ِو َي عــن عكرمــة ،وجماهــد ،وســعيد بــن
عــن ابــن عبــاس قــال« :مــا بغــت امــرأة نبــي قــط» قــالُ :
جبــر ،والضحــاك ذلــك (.)2

يف روايــة واحــدة هــي هــذه ،وقــد ســبقت عنــد الثــوري والصنعــاين بعــده ثــم الطــري ثــم

هاهنــا ،وذكــر أن هــذا هــو قــول ســعيد بــن جبــر ممــا يزيــد تقويــة أنــه واســطته التــي يــروي مــن

طريقهــا.

الرابع :عن أيب سنان ،عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )3
اخلامس :عن جويرب ،عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )4
السادس :عن حييى بن أيب روق ،عن أبيه ،عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )5
السابع :عن العوام بن حوشب ،عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )6
(((1تفسريه.)82/1( ،
(((2تفسريه)2034 /6( ،؛ ويف رواية أخرى بنحو هذا املعنى من نفس الطريق )2039 /6( ،ومل أقف عىل غريها.
(((3تفسريه ،)1476 /5( ،عن يعىل عنه؛ وعن هشام بن حوشب عنه ،)2601/8()2599/8( ،ثالثة مواضع فقط.
(((4تفســره ،)2232/7()156 /1( ،عــن مــروان الفــزاري عنــه؛ وعــن معاويــة عنــه)863 /3( ،؛ وعــن ابــن املبــارك عنــه/5( ،
)1488؛ وعــن أبــو مالــك عمــرو بــن هاشــم عنــه)1968/6( ،؛ وعــن هــارون املــرادي عنــه)2230/7( ،؛ وعــن عبــدة عنــه
( )3437/10()2758/8( )2230/7فيــا وقفــت عليــه مــن هــذا الطريــق يف كتابــه.
(((5تفسريه ،)1256/4()1254 /4( ،يف هذين املوضعني املتقاربني فقط.
(((6تفسريه ،)2029 /6( ،يف موضع واحد فيام وقفت عليه.
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الثامــن :عــن هنشــل بــن ســعيد ،عــن الضحــاك بــن مزاحــم ،عــن عبــد اهلل بــن عبــاس ،قــال:

قــال رســول اهلل  « :أمــان ألمتــي مــن الغــرق إذا ركبــوا يف الســفن ،بســم اهلل امللــك  :ﮋ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﮊ [الزمــر ،]67:ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [هــود»]41:

وقد ذكر هذا األثر عند تفسري قول اهلل :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﮊ [املؤمنون. )1( ]116:
وقد ذكرت املتن ألنه يرفعه إىل النبي  ،وهو ضعيف جد ًا لضعف هنشل(.)2
فهذه الطرق الثامنية السابقة التي ذكرها اإلمام الطربي بأسانيده ،وكذلك اإلمام ابن أيب حاتم.
التاسع :عن عبد الكريم اجلزري( ،)3عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )4
العارش :عن عيل بن احلكم( ،)5عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )6
وقــد أكثــر مــن إيــراد هــذا الطريــق يف أقــوال الضحــاك وتفســراته ،أمــا مــا يصلــه إىل ابــن

عبــاس فــكان قليــل جــد ًا يف أربعــة مواضــع فقــط مــن كتابــه فيــا وقفــت عليــه.
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(((1تفسريه)2513 /8( ،؛ وقد روى من هذا الطريق يف موضع آخر ،)2680 /8( ،ومل أقف عىل غريمها.
(((2هــذا احلديــث رواه الطــراين أيض ـ ًا يف املعجــم األوســط)184/6( ،؛ والكبــر ،)124/12( ،وقــال« :مل يــرو هــذا احلديــث عــن
الضحــاك بــن مزاحــم إال هنشــل بــن ســعيد»؛ وقــال عنــه اهليثمــي يف جممــع الزوائــد (« :)132/10وفيــه هنشــل بــن ســعيد ،وهــو
مــروك» ،انظــر :املطالــب العاليــة ،)901/13( ،فقــد حكــم عليــه ابــن حجــر بأنــه موضــوع.
(((3هــو عبــد الكريــم بــن مالــك اجلــزري ،أبــو ســعيد احلــراين ،مــن صغــار التابعــن ،ثقــة ،روى لــه األئمــة كالبخــاري وغــره ،تــويف
ســنة (127هـــ) ،انظــر :ســر أعــام النبــاء)80/6( ،؛ ميــزان االعتــدال)645/2( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)361:
(((4تفسريه.)1725 /5( ،
(((5هــو عــى بــن احلكــم البنــاين ،أبــو احلكــم البــري ،مــن صغــار التابعــن ،ثقــة ،روى لــه األئمــة كالبخــاري وغــره ،تــويف ســنة
(131هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال)413/20( ،؛ ميــزان االعتــدال)125/3( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)400:
(((6تفسريه ،)2081/6()1820/6()1590/5()121/1( ،يف أربعة مواضع من الكتاب فيام وقفت عليه.

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

احلادي عرش :عن أفلح بن محيد( ،)1عن املغرية بن اجلعد( ،)2عن الضحاك ،عن ابن عباس(.)3
الثاين عرش :عن عبيد بن طفيل( ،)4عن الضحاك بن مزاحم ،عن ابن عباس (. )5
فهــذه مجلــة مــا ذكــره ابــن أيب حاتــم ،والروايــات قليلــة يف أغلــب هــذا األســانيد مــا عــدا أول

طريــق ،فقــد أكثــر منــه يف كتابــه.

(((1هــو أفلــح بــن محيــد بــن نافــع األنصــاري النجــاري ،أبــو عبدالرمحــن املــدين ،ثقــة ،روى لــه األئمــة كالبخــاري وغــره ،تــويف ســنة
(158هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال)321/3( ،؛ ميــزان االعتــدال)274/1( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)114:
(((2مل أقف له عىل ترمجة.
(((3تفسريه ،)1464 /5( ،يف موضع واحد فقط من كتابه.
ِ
(((4هــو عبيــد بــن طفيــل العبــي الغطفــاين الكــويف أيب ســيدان ،ال بــأس بــه ،وثقــه ابــن ح َّبــان وقــال ابــن حجــر :صــدوق ،تــويف ســنة
(151هـــ) ،انظــر :اجلــرح والتعديــل)410/5( ،؛ الثقــات)157/7( ،؛ تقريب التهذيــب( ،ص.)377:
(((5تفسريه ()124 /1؛ ويف ( )735/3بنفس السند يف املوضعني.
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املبحث الثاين :

احلكم عىل روايته
املطلب األول :رتبته عند العلامء وحكمهم يف روايته :
هو :الضحاك بن مزاحم اهلاليل ،أبو القاسم ،و يقال أبو حممد ،اخلراساين ،وهو تابعي.
روى عن :عبداهلل بن عمر ،وأيب سعيد اخلدري ،وأنس بن مالك ،وابن عباس . 
روى له األربعة  ( :أبو داود  -الرتمذي  -النسائي  -ابن ماجه ) وغريهم.
مــن تالمذتــه :عــارة بــن أيب حفصــة ،وجويــر بــن ســعيد ،ومقاتــل ،وعــي بــن احلكــم ،وأبــو

روق عطيــة ،وأبــو جنــاب الكلبــي حييــى بــن أيب حيــة ،وهنشــل بــن ســعيد ،وعمــر بــن الرمــاح ،وعبــد

العزيــز بــن أيب رواد ،وقــرة بــن خالــد ،وآخــرون.

قــال عنــه الذهبــي :صاحــب (التفســر) ،كان مــن أوعيــة العلــم ،وليــس باملجــود حلديثــه ،وهــو

صــدوق يف نفســه ،وكان لــه أخــوان :حممــد ،ومســلم ،وكان يكــون ببلــخ وبســمرقند(.)1

كان الثــوري يقــول :خــذوا التفســر عــن أربعــة :عــن ســعيد بــن جبــر ،وجماهــد ،وعكرمــة،

والضحــاك(.)2

قــال اإلمــام أمحــد :الضحــاك بــن مزاحــم ثقــة مأمــون( ،)3وكــذا وثقــه حييــى بــن معــن( ،)4وأبــو

زرعــة( ،)5والعجــي ( ، )6وابــن حبــان ( ،)7وغريهــم.
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(((1سري أعالم النبالء.)599/4( ،
(((2تفسري الثوري( ،ص)14:؛ الكامل البن عدي)150/5( ،؛ هتذيب الكامل.)293/13( ،
(((3اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ سري أعالم النبالء)599/4( ،؛ تاريخ اإلسالم.)63/3( ،
(((4اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ تاريخ اإلسالم)63/3( ،؛ سري أعالم النبالء.)599/4( ،
(((5اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ ميزان االعتدال.)326/2( ،
(((6الثقات.)472/1( ،
(((7الثقات)480/6( ،؛ ومشاهري علامء األمصار( ،ص.)380:

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

فاألكثرون عىل توثيقه وتقويته ،والذين ضعفوه فقليل ،منهم شعبة ( ،)1وحييى بن سعيد القطان

()2

ولذا قال عنه ابن حجر :صدوق كثري اإلرسال (.)3
وعــن ُع َبيــد بــن ُس ـ َل ْيامن :أن تفســر مقاتــل عــرض عــى الضحــاك بــن مزاحــم ،فلــم يعجبــه،

ـر كل حــرف(. )4
وقــالَ :فـ َّ َ

قال ابن اجلزري :وردت عنه الراوية يف حروف القرآن (. )5
مما ورد يف ورعه:
كان الضحاك إذا أمسى ،بكى ،فيقال له ،فيقول :ال أدري ما صعد اليوم من عميل.
وكان يقول :أدركتهم وما يتعلمون إال الورع.
وكان دأبه وعادته إذا سكت :ال حول وال قوة إال باهلل.
وكان يقــول :حــق عــى كل مــن تعلــم القــرآن أن يكــون فقيهــ ًا ،وتــا قــول اهلل :ﮋ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮊ

[آل عمــران.]79 :

ــــزاء. )6( .
جهاده :وقال عن نفسه :كنت ابن ثامنني سنة جلد ًاَ ،غ َّ

وقد ُذ ِك َر فيمن غزا القسطنطينية مع مسلمة بن عبد امللك ملا خرج إليها من دمشق(.)7

تعليمــه :كان فقيــه (أي رئيــس) مكتــب كبــر إىل الغايــة ،فيــه ثالثــة آالف صبــي ،فــكان يركــب
(((1الكامل البن عدي)150/5( ،؛ الضعفاء البن اجلوزي)60/2( ،؛ سري أعالم النبالء)599/4( ،؛ تاريخ اإلسالم.)63/3( ،
(((2اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ الكامل البن عدي)150/5( ،؛ تاريخ اإلسالم)63/3( ،؛ سري أعالم النبالء.)599/4( ،
(((3تقريب التهذيب( ،ص.)280:
(((4الكامل البن عدي.)150/5( ،
(((5غاية النهاية.)338/1( ،
(((6التاريخ الكبري)332/4( ،؛ الكامل البن عدي)150/5( ،؛ هتذيب الكامل)293/13( ،؛ سري أعالم النبالء.)599/4( ،
(((7تاريخ دمشق البن عساكر.)368 /24( ،
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()1
ـم وال يأخــذ أجــر ًا (. )2
محــار ًا ،ويــدور عــى الصبيــان  ،قــال ســفيان الثــوري :كان الضحــاك ُي َع ِّلـ ُ

وصيتــه :ذكــر أخــوه :أنــه ملــا حــرت الضحــاك الوفــاة أرســل إ ّيل فقــال :ال أحســبني إال ميتـ ًا

فيــا بينــي وبــن الصبــح ،فــا ألفينــك إذا مــت تنــادي :مــات الضحــاك ،مــات الضحــاك ،مــن يســمع

النــداء جــاء ،ارضب يــدك يف غســي ،وأكثــر يف مســاجدي مــن الطيــب ،وك ِّفنــي يف األكفــان مــن هــذه

البيــاض وســط ًا مــن هــذه األكفــان ،وإ َّيــاك ومــا أحــدث النــاس مــن هــذا الرضيــح ،ادفنــي يف حلــد،

فــإذا محلتنــي الرجــال عــى عواتقهــا فــا ألفينــك متــي يب مــي العــروس ،مشــي ًا بــن املشــيني ،دون
اخلَ َبــب وفــوق اخلطــى فــإن وجــدت َلبِنَـ ًا ف َلبِــن ،وإال فمــن خشــاش األرض ،فــإذا وضعتنــي يف حلدي

فســويت عــي ال َّلبِــن فارفــع َلبِنــة مــن عنــد رأس أخيــك ،ثــم انظــر إىل مضجعــه ،ثــم شــن شــأنك،

فــإذا دفنتنــي ونفضــت الرجــال أيدهيــا عنــي ،فقــم عنــد رأس قــري ،واســتقبل القبلــة ،ثــم نــاد ثالثــة
الضحــاك يف قــره ،تُسـ ِ
ِ
ـائله عــن ربــه ،وعــن
أصــوات :تُســم ُع أصحابــك :اللهــم إنــك قــد أجلســت َّ َّ
َ

دينــه ،وعــن نبيــه  ، فــــ َث ِّبته بالقــول الثابــت يف احليــاة الدنيــا ويف اآلخــرة (.)3

وكان يقـول :اعمـل قبـل أن ال تسـتطيع أن تعمـل ،فقـال له األجلح بـن عبداهلل :ويكـون هذا ؟؟

قـال :فأنا أريـد أن أعمـل اليوم فام أسـتطيع (.)4
مشكلة االنقطاع:

عــن ابــن املدينــي قــال :ســمعت حييــى بــن ســعيد القطــان يقــول :كان شــعبة ينكــر أن يكــون

الضحــاك بــن مزاحــم لقــي ابــن عبــاس(.)5
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(((1الكامل البن عدي)149/5( ،؛ هتذيب الكامل)295/13( ،؛ سري أعالم النبالء)599/4( ،؛ تاريخ اإلسالم.)63/3( ،
(((2الطبقات الكربى)301/6( ،؛ سري أعالم النبالء)599/4( ،؛ تاريخ اإلسالم.)63/3( ،
(((3الطبقات الكربى.)301/6( ،
(((4الطبقات الكربى.)302/6( ،
(((5اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ الكامل البن عدي)150/5( ،؛ هتذيب الكامل)293/13( ،؛ سري أعالم النبالء.)599/4( ،

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

وعــن شــعبة عــن عبــد امللــك بــن ميــرة قــال :قلــت للضحــاك ســمعت مــن ابــن عبــاس؟ قال

ال ،قلــت :فهــذا الــذي تــروى عمــن أخذتــه؟ قــال :عنــك وعــن ذا وعــن ذا  ،وقــال أيضـ ًا :الضحــاك
بــن مزاحــم مل يلــق ابــن عبــاس ،إنــا لقــي سـ ِ
ـعيد بــن جبــر بالــري وأخــذ عنــه التفســر (.)1
َ
وعــن شــعبة عــن ُم َشــاش قــال :قلــت للضحــاك ســمعت مــن ابــن عبــاس شــيئ ًا؟ قــال :ال،

قلــت :رأيتــه؟ قــال :ال (.)2

وعن أيب زرعة أنه قال :كويف ثقة ،ومل يسمع من ابن عباس (.)3
قــال الذهبــي :وأمــا أبــو جنــاب الكلبــي :فــروى عــن الضحــاك ،أنــه قــال :جــاورت ابــن عباس

ســبع ســنني ،ثــم علــق عليــه فقــال :أبــو جنــاب ليــس بقــوي ،واألول أصــح (. )4

وقــال األثــرم :ســمعت أمحــد بــن حنبــل ُيسـ َـأل :الضحــاك لقــي ابــن عبــاس؟ قــال :مــا علمت،

قيــل :فممــن ســمع التفســر؟ قــال :يقولــون ســمعه مــن ســعيد بــن جبــر ،قيــل لــه :فلقــي ابــن عمر؟
فقــال :ليــس بيشء.

وقــال أبــو زرعــة :الضحــاك عــن عــي  مرســل ،ومل يســمع مــن ابــن عمــر شــيئ ًا ،وال

مــن ابــن عبــاس ،وقــال أبــو حاتــم :مل يــدرك أبــا هريــرة وال أبــا ســعيد . )5( 

وقــال ابــن حبــان :أمــا رواياتــه عــن أيب هريــرة وابــن عبــاس ومجيــع مــن روى عنــه ففــي ذلــك

كلــه نظــر ،وإنــا اشــتهر بالتفســر ( ، )6وذكــره يف كتــاب الثقــات يف طبقــة أتبــاع التابعــن.

(((1الطبقــات الكــرى)301/6( ،؛ تفســر الطــري)91/1( ،؛ اجلــرح والتعديــل)458/4( ،؛ الثقــات)481/6( ،؛ الكامــل البــن
عــدي)150/5( ،؛ هتذيــب الكــال)293/13( ،؛ ســر أعــام النبــاء)599/4( ،؛ تاريــخ اإلســام.)63/3( ،
(((2الطبقــات الكــرى)301/6( ،؛ تفســر الطــري)91/1( ،؛ اجلــرح والتعديــل)458/4( ،؛ الكامــل البــن عــدي ()150/5؛
هتذيــب الكــال)293/13( ،؛ ســر أعــام النبــاء)599/4( ،؛ تاريــخ اإلســام.)63/3( ،
(((3اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ األباطيل للجورقاين.)15/2( ،
(((4سري أعالم النبالء)599/4( ،؛ وكذا ذكره املزي يف هتذيب الكامل.)293/13( ،
(((5هذه األقوال يف جامع التحصيل يف أحكام املراسيل( ،ص.)199 :
(((6الكامل البن عدي)151/5( ،؛ جامع التحصيل( ،ص.)199 :
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املطلب الثاين :اخلالصة يف مروياته :
ممــا ســبق يتضــح لنــا أن الضحــاك بــن مزاحــم ثقــة صــدوق ،مفــر مشــتهر بــه ،واألكثــرون

عــى ذلــك ،فهــذا عــن نفســه وعــن صــاح حالــه واحلمــد هلل.

أما االنقطاع بينه وبني ابن عباس فللعلامء فيها كالم ،وكذا لقاؤه بكبار الصحابة أيض ًا.
وهــو عــاش يف زمــن كبــار التابعــن ،ولقــي الصغــار مــن الصحابة ،أمــا الكبــار فــا ،واألكثرون

عــى أنــه مل يلتــق بأحــد مــن كبــار الصحابــة ،وروايتــه عنهــم مرســلة فيهــا انقطــاع ،وذكــروا الواســطة
التــي يــروي مــن طريقهــا عــن ابــن عبــاس ،وهــي ســعيد بــن جبــر تلميــذ ابــن عبــاس.
ولذا قال الذهبي :وبعضهم يقول :مل يلق ابن عباس ،فاهلل أعلم(. )1
وقال املزي :وقيل :مل يثبت له سامع من أحد من الصحابة (. )2
فكأهنام مل جيزما بذلك ،ويف نفسهام شك من ذلك ،واهلل أعلم.
وســعيد بــن جبــر إمــام ثقــة مــن األعــام ومــن كبــار علــاء التابعــن ،فبعــد التتبــع ال أجــد

أن كل مــا قالــه الضحــاك يوافــق قــول ســعيد وحتــى روايتــه عــن ابــن عبــاس أحيانـ ًا تتفــق وأحيانـ ًا

ختتلــف ،وال إشــكال فابــن عبــاس  يكــون لــه قولــن أو ثالثــة يف اآليــة وكذلــك تلميــذه،
وكذلــك كل العلــاء.

وممــا الحظتــه أن رواياتــه وكذلــك تفســراته وهــي األكثــر تتوافــق بشــكل كبــر مــع روايــات

عــي بــن طلحــة وهــي صحيفــة رواهــا عــن ابــن عبــاس ومل يلقــه والواســطة بينهــا معروفــة وهــو

جماهــد ،وقــد اعتمــد عليهــا اإلمــام البخــاري يف صحيحــه ،وعظــم شــأهنا األئمــة ،وأرى أن الواســطة
بــن الضحــاك وابــن عبــاس كذلــك معروفــة وهــو ســعيد بــن جبــر وهــو ثقــة ،فأشــبهت صحيفتــه
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(((1سري أعالم النبالء.)599/4( ،
(((2هتذيب الكامل.)292/13( ،

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

صحيفــة ابــن أيب طلحــة واهلل أعلــم ،وهــذا التشــابه بــن الصحيفتــن ال شــك أن لــه أثــر ،وحيتــاج إىل

نظــر(.)1

ويف أحــد املواضــع قــال اإلمــام الطــري «وبنحــو مــا ذكرنــاه عــن ابــن عبــاس مــن القــول يف

ذلــك ،كان ســعيد بــن جبــر والضحــاك بــن مزاحــم ومجاعــة أخــر غريهــم يقولــون» (.)2

وممــا الحظتــه أن كثــر ًا ممــن يــروي عــن الضحــاك مــن التابعــن أيضـ ًا كــا ســبق بيانــه يف إيــراد

الطــرق ،فاألكثــرون عــى أنــه تابعــي ومفــر وأنــه اشــتهر بالتفســر واالهتــام بالقــرآن وكفــاه رشفـ ًا

وفخــر ًا.

وأمــا التفســر فقــد اشــتهر عنــه جــد ًا ،وكان عاملـ ًا بــه ،بــل رصح كثــرون أن لــه كتاب ًا يف التفســر

( ،)3ولعلهــا صحيفــة يــروي فيهــا عــن ابــن عبــاس ،وصحيفــة أخــرى مــن أقوالــه ،وقــد تكــون عــدة
صحف .

وقــد اســتدل البخــاري يف صحيحــه بأقوالــه وتفســراته ،ومل يصلهــا إىل ابــن عبــاس إشــارة منــه

 إىل أن احتــال االنقطــاع يعتــر ضعفـ ًا ،وكذلــك إشــارة إىل أنــه إمــام معتــر يف التفســر وتؤخــذ

أقوالــه إن صــح الطريــق إليــه ،وقــد روى لــه تفســر كلمــة (طــه) ،وكلمــة (ذو العصــف) ،وكلمــة (إال

رمــز ًا) (. )4

قــال ابــن حجــر «أمــا قــول الضحــاك ،فوصلــه الطــري مــن طريــق قــرة بــن خالــد عــن الضحــاك بــن
مزاحــم يف قولــه( :طــه) قــال :يــا رجــل بالنبطيــة» ( ، )5ويف الطــري رواه عــن ابــن عبــاس مــن طــرق أخــرى.
(((1انظر :يف تفسري الطربي.)18/10( ،)509/9( ،)562/7( ،)229/5( ،)115/4( ،)261/2( ،)128/2( ،)310/1( :
(((2جامع البيان.)451 /4( ،
(((3كشــف الظنــون)452/1( ،؛ األعــام)215/3( ،؛ هديــة العارفــن)428/1( ،؛ تاريــخ الــراث العــريب)71/1( ،؛ معجــم
املؤلفــن)27/5( ،؛ معجــم املفرسيــن)237/1( ،؛ فهرســت مصنفــات تفســر القــرآن)438/1( ،؛ وذكــروا فيــه جمموعــة ممــن
عــد كتابــه.
(((4صحيح البخاري ،)52/7(،)144/6(،)95/6( ،بنفس ترتيب الكلامت ،يف كتاب التفسري وكتاب اللعان.
ً
موصوال البن عباس وصححه الذهبي.
(((5فتح الباري)432/8( ،؛ وهو يف الطربي)268/18( ،؛ وعند احلاكم،)409/2( ،
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وقــال« :قولــه :وقــال الضحــاك( :العصــف) :التبــن ،وصلــه ابــن املنــذر مــن طريــق الضحــاك

بــن مزاحــم وأخــرج ابــن أيب حاتــم مــن طريــق عــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس مثلــه»

()1

وقــال« :قولــه :وقــال الضحــاك :أي :ابــن مزاحــم( :إال رمــز ًا) :إشــارة ،وصلــه عبــد بــن محيــد

وأبــو حذيفــة يف تفســر ســفيان الثــوري ولفظهــا عنــه»

()2

وليس فقط اإلمام البخاري هو الذي اعتمد أقواله بل املفرسون واملحدثون والعلامء.
وأمــا أمحــد شــاكر :فرجــح اتصــال الســند ،وأن الضحــاك لقــي ابــن عبــاس ،مســتدالً بالزمــن

الــذي عــاش فيــه ،وبعمــره وســنة وفاتــه ،وقــال :بعــد تكلــم عــن االنقطــاع :ويف هــذا نظــر كثــر ،بــل

هــو خطــأ ،فإنــه مــات ســنة (102هـــ) وقيــل ســنة (105هـــ) وقــد بلــغ الثامنــن أو جاوزهــا ،كــا يف
التاريــخ الصغــر للبخــاري ،وكــا روى عنــه أبــو جنــاب الكلبــي أنــه قــال« :جــاورت ابــن عبــاس

ســبع ســنني» (. )3

وهــذا ليــس بدليــل فكثــر مــن التابعــن رمحهــم اهلل الذيــن عــارصوا الصحابــة  يــروون

عــن بعضهــم دون البعــض ،والعلــاء أعلــم بحاهلــم وأقــرب مــن زمنهــم ،وهــو حمتمــل ،واهلل أعلــم.

والضحــاك أكثــر املفرسيــن يــروي عنــه  ،كمقاتــل بــن ســليامن فقــد روى عنــه كثــر ًا ،وكذلــك

الطــري وقــد تقــدم ذكــر الروايــات عنــه ،وكــذا ابــن أيب حاتــم ،واملفــرون بعــد ذلــك ينقلــون أقواله

كالثعلبــي والبغــوي وابــن عطيــة وابــن اجلــوزي وابــن كثــر وأبــو حيــان وغريهــم ،وال خيلــو كتــاب
تفســر مــن أقوالــه ومــن رواياتــه عــن ابــن عبــاس ،وحتتــاج إىل تأمــل وتتبــع ومقارنتهــا بروايــات ابــن
عبــاس األخــرى وروايــات تالميــذه.
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(((1فتــح البــاري)621/8( ،؛ والطــري ،)18/22( ،وأمــا ابــن أيب حاتــم فهــذه الســورة مــن املفقــود؛ وانظــر :الــدر املنثــور،
(.)693/7
(((2فتــح البــاري)440/9( ،؛ وتفســر الثــوري( ،ص ،)77:والــذي بــن أيدينــا مــن روايــة أيب حذيفــة النهــدي كــا ذكــر ابــن حجــر
وكــا أثبــت املحقــق؛ وتفســر عبــد بــن محيــد مفقــود منــه هــذه الســورة وهــي يف الطــري )389/6( ،عــن الضحــاك مــن طريقــن
عنــه.
(((3مسند اإلمام أمحد بتحقيقه)39/3( ،؛ وكذلك يف تفسري الطربي.)113/1( ،

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

والحظــت أثنــاء النظــر يف الروايــات أن هنــاك تشــابه كبــر بــن روايــات الضحــاك عــن ابــن

عبــاس وتفســراته وهــي األكثــر وبــن طريــق العــويف املتسلســل بالعوفيــن عــن ابــن عبــاس ،بطريقــة
ملفتــة للنظــر ،وكذلــك بــن أقوالــه وأقــوال ســعيد بــن جبــر أحيانـ ًا ،وأيضـ ًا بينــه وبــن جماهــد ،فهــذا

كلــه حيتــاج إىل تتبــع.

ولعل هذه من تشابه الكتب املروية عنه ،واهلل أعلم.
وقــد ســمى حاجــي خليفــة كتــاب التفســر للضحــاك بــن مزاحــم ،ثــم ذكــر الطــرق التــي روت

عنــه فقــال« :طريــق جويــر ،وهــو :كتــاب كبــر مبســوط ،وطريــق عــي بــن احلكــم ،وطريــق عبيــد
بــن ســليامن الباهــي ،وطريــق أيب روق :عطيــة بــن احلــارث» (. )1

وذكر ابن النديم :كتاب تفسري هنشل عن الضحاك بن مزاحم (. )2
وصنيــع الطــري يف كتابــه يــدل عــى أنــه ال يثــق بالروايــة املنفــردة عنــه ،حتــى يكــون هلا شــواهد

وطــرق .وهــذا الــذي أميــل إليــه ،وهــو النظــر يف الطريــق ،فبعضــه قــوي ،فتبقــى مســألة االنقطــاع،

فننظــر يف الشــواهد والطــرق األخــرى ،فقــد يصــح عــن ابــن عبــاس مــن طريــق آخــر ،وقــد يصــح
عــن تالمــذة ابــن عبــاس اآلخريــن ،كمجاهــد وســعيد بــن جبــر ،فعنئـ ٍ
ـذ يتقــوى املتــن ،ويصبــح
القــول معتــر ًا ،أمــا إن كان الطريــق ضعيف ـ ًا ،فيكــون حمتم ـ ً
ا لعــدم ثبــات القــول إال إن صــح مــن

طــرق أخــرى ،فينبغــي علينــا النظــر دائـ ًا يف الطــرق املتعــددة فقــد يتقــوى املتــن هبــا أكثــر ،وكذلــك
يمكــن تقويــة أقــوال الضحــاك فيــا خيــص تفســره للغريــب مــن اللغــة العربيــة كدواويــن العــرب
وأشــعارهم ومــن قواميــس اللغــة ونحــو ذلــك.

وأمــا مــا يــروى عنــه موقوف ـ ًا عليــه مــن كالمــه فإنــه تفســر مــن أحــد التابعــن ،املشــهورين

بالتفســر والعلــم ،وهــو مــن قبيــل الــرأي واالجتهــاد ،يقبــل منــه ويــرد ،أمــا الروايــة فلهــا حكــم
(((1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.)452 /1( ،
(((2الفهرست( ،ص.)53 :
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خمتلــف ،خاصــة يف نســبة القــول التفســري إىل الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن عبــاس  ،واهلل

أعلــم.

الضحــاك ومجيــع العلــاء الســابق ذكرهــم ،وغفــر لنــا وهلــم ،ومجعنــا وإياهــم
رحــم اهلل إمامنــا َّ

يف اجلنــة.

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا وحبيبنا وسيدنا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
واحلمد هلل رب العاملني ،اللهم لك احلمد كام ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

A
وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات:

أوالً :النتائج:
1 .كل املحققني عىل ثبوت االنقطاع بني الضحاك وابن عباس ما عدا أمحد شاكر.
2 .أن الضحــاك صــدوق يف نفســه ،وثقــه كثــرون ،ولــه اهتــام بالتفســر ،وأقوالــه معتــرة ،واعتمــد
عليهــا األئمــة ،ورووهــا كثــر ًا يف كتبهــم.

3 .مــا كان مــن روايــة الضحــاك عــن ابــن عبــاس فتحتــاج إىل تأمــل ومقارنــة بالروايــات األخــرى
عــن ابــن عبــاس ،ومقارنــة بأقــوال التابعــن خاصــة تالمــذة ابــن عبــاس.

4 .الســند املشــتهر يف كتــب التفســر هــو مــن روايــة بــر عــن أيب روق عــن الضحــاك عــن ابــن
عبــاس وقــد أكثــر منــه املفــرون ،وهنــاك أســانيد أخــرى غــره كثــرة.

5 .النظــر يف أي روايــة عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس ،ثــم البحــث عــن آثــار أخــرى تشــهد هلــا
فيتقــوى هبــا بالشــواهد واملتابعــات ،وهــذا األكثــر.

6 .حماولة تقوية روايات الضحاك باللغة العربية من دواوين وقواميس.
7 .أن أقوال الضحاك من كالمه مقبولة وهي من قبيل االجتهاد والرأي.
8 .أن الضحــاك لــه كتــاب يف التفســر ،بــا شــك ،وقــد تكــون عــدة كتــب ،روي كل واحــد منهــا
بطريــق ،فتكــون عــدة صحــف عنــه بعضهــا مــن أقوالــه وبعضهــا عــن ابــن عبــاس وقــد تكــون
خمتلطــة.

9 .التشــابه الكبــر بــن روايــة الضحــاك وروايــة عــي بــن أيب طلحــة فيــا يــرووه عــن ابــن عبــاس،
وبــن أقوالــه وطريــق العوفيــن ،ويبــن أقوالــه وأقــوال جماهــد ثــم ســعيد بــن جبــر.
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ثاني ًا :التوصيات:
1 .مجــع نصــوص تفســر الضحــاك مــن كالمــه ،ومقارنتهــا بالروايــات عــن ابــن عبــاس مــن غــر
طريقــه ،ومقارنتهــا بأقــوال تالمــذة ابــن عبــاس كمجاهــد وســعيد بــن جبــر.

2 .حماولــة الوصــول إىل العالقــة الغريبــة بــن روايــات الضحــاك وباألخــص أقوالــه التفســرية مــع
الطــرق األخــرى عــن ابــن عبــاس كطريــق عــي ابــن أيب طلحــة أو طريــق العوفيــن.

3 .مقارنــة أقــوال الضحــاك مــن طريــق عبيــد بــن ســليامن مــع روايــات ابــن عبــاس مــن طريــق عــي
بــن أيب طلحــة الصحيــح وطــرق جماهــد الصحيحــة فهــذا ســيقوي أقوالــه كثــر ًا.

4 .مقارنة روايات الضحاك عن ابن عباس مع أقواله وتفسرياته هو نفسه.
5 .مجع تفسري الضحاك ،كل طريق لوحده ،ومقارنته باألقرب إليه.
6 .عمل مقارنة بني تفسري الضحاك وتالمذة ابن عباس اآلخرين.
7 .دراسة بقية الطرق الضعيفة عن ابن عباس وسأحاول بإذن اهلل.
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1.األباطيــل واملناكــر والصحــاح واملشــاهري ،أليب عبــداهلل احلســن بــن إبراهيــم اهلمــذاين اجلورقــاين
(ت543:هـــ) ،حتقيــق :عبدالرمحــن بــن عبداجلبــار الفريوائــي ،دار الصميعــي ،الريــاض ،الطبعــة

الرابعــة1422( ،هـ).

2.اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،للســيوطي أيب الفضــل جــال الديــن عبدالرمحــن (ت911::هـــ)،
حتقيــق :مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك فهــد ،طبعــة جممــع امللــك فهــد ،املدينــة
املنــورة ،الطبعــة :األوىل1426( ،هـــ).

3.أســد الغابــة ،البــن األثــر أيب احلســن عــي بــن حممــد بــن عبــد الكريــم اجلــزري الشــيباين
(ت630::هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود ،دار الكتــب العلميــة،

بــروت ،الطبعــة :األوىل1415( ،هـــ).

4.اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،لشــهاب الديــن أيب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين
(ت852:ﻫ) ،حتقيــق :عــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت ،الطبعــة :األوىل1415( ،هـــ).

5.األعــام ،خلــر الديــن بــن حممــود الــزركيل الدمشــقي (ت1396:هـــ) ،دار العلــم للماليــن،
بــروت ،الطبعــة :اخلامســة عــر2002( ،م).

6.البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع ،ملحمد بــن عــي الشــوكاين (ت1250:هـــ) ،دار
الكتــاب اإلســامي ،القاهــرة.

7.تاريــخ اإلســام ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي (ت748 :هـــ) ،حتقيــق :بشــار
ـواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة :األوىل2003( ،م).
عـ ّ
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8.تاريــخ الــراث العــريب ،للدكتــور فــؤاد ســزكني ،نقلــه إىل العربيــة :د حممــود فهمــي حجــازي،
نــر جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل1411( ،هـــ).

9.تاريخ دمشق ،أليب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر (ت571هـ)
	10.حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر ،الطبعة :األوىل1415( ،هـ).
11.التاريــخ الكبــر للبخــاري ،ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري( ،ت256:هـــ) ،حتقيــق:
حممــد عبــد املعيــد خــان ،دائــرة املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آبــاد ،اهلنــد.

12.تفســر الثــوري ،أليب عبــد اهلل ســفيان بن ســعيد بــن مــروق الثــوري (ت161:هـــ) ،دار الكتب
العلميــة ،بريوت ،لبنــان ،الطبعــة :األوىل (1403هـ).

13.تفســر ســعيد بــن منصــور ،أليب عثــان ســعيد بــن منصــور بــن شــعبة اخلراســاين (ت227 :هـــ)،
حتقيــق :ســعد عبــداهلل احلميــد ،دار الصميعــي ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل (1417هـ).

14.التفســر الصحيــح ،لألســتاذ الدكتــور حكمــت بــن بشــر ياســن ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام،
الطبعــة :األوىل1433( ،هـــ).

15.تفســر عبدالــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــري اليــاين الصنعــاين (ت211هـــ) ،حتقيــق :حممــود
حممــد عبــده ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1419( ،هـــ).

ـي (ت249 :هـــ)،
16.تفســر عبــد بــن محيــد ،أليب حممــد عبــد احلميــد بــن محيــد بــن نــر ال َكـ ّ
حتقيــق :خملــف بنيــه العــرف ،دار ابــن حــزم ،الطبعــة :األوىل1425( ،هـــ).

17.تفســر القــرآن ،أليب بكــر حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر النيســابوري (ت319 :هـــ) ،حتقيــق:
ســعد بــن حممــد الســعد ،دار املآثــر ،املدينــة النبويــة ،الطبعــة :األوىل1423( ،هـــ).

	18.تفســر القــرآن العظيــم ،أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم الــرازي( ،ت327 :هـــ) ،حتقيــق:
أســعد حممــد الطيــب ،مكتبــة نــزار البــاز ،مكــة ،الطبعــة :الثالثــة1419( ،هـــ).
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	19.تفســر القــرآن العظيــم ،أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر (ت774 :هـــ) ،حتقيق :ســامي
بــن حممــد ســامة ،دار طيبــة ،الريــاض ،الطبعــة :الثانيــة1420( ،هـ).

	20.تفســر حييــى بــن ســام ،التيمــي البــري ثــم اإلفريقــي القــرواين (ت200 :هـــ) ،حتقيــق :هنــد
شــلبي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1425( ،هـ).

21.التفســر واملفــرون ،للدكتــور حممــد حســن الذهبــي (ت1398 :هـــ) ،مكتبــة وهبــة ،القاهــرة،
الطبعــة :الثامنــة1424( ،هـ).

22.تقريــب التهذيــب ،أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852:هـــ) ،حتقيــق:
حممــد عوامــة ،دار الرشــيد ،ســوريا ،الطبعــة :األوىل1406( ،هـــ).

23.هتذيــب التهذيــب ،أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،مطبعــة
دائــرة املعــارف النظاميــة ،اهلنــد ،الطبعــة :األوىل1326( ،هـــ).

24.هتذيــب الكــال ،أليب احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن املــزي (ت742:هـــ) ،حتقيــق :بشــار
عــواد معــروف ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1400( ،هـــ).

25.الثقــات ،ملحمــد بــن حبــان التميمــي الدارمــي ال ُبســتي (ت354:هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد املعيد
خــان ،دائــرة املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آبــاد ،اهلنــد ،الطبعــة :األوىل1393( ،هـ).

26.جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري (ت310:هـــ) ،حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل 1420( ،هـــ).

27.جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل ،لصــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل الدمشــقي العالئــي
(ت761:هـــ) ،حتقيــق :محــدي عبــد املجيــد الســلفي ،دار عــامل الكتــب ،بــروت ،الطبعــة :الثانية،

(1407هـ).

	28.اجلــرح والتعديــل ،أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد ابــن أيب حاتــم الــرازي( ،ت327 :هـــ)،
دائــرة املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آبــاد ،اهلنــد ،الطبعــة :األوىل1371( ،هـــ).
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	29.حليــة األوليــاء ،أليب نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل األصبهــاين (ت430:هـــ) ،دار الفكــر ،بــروت،
الطبعــة :األوىل1416( ،هـــ).

	30.الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور ،للســيوطي أيب الفضل جــال الديــن عبدالرمحــن (ت911:هـ)،
دار الفكــر ،بريوت ،الطبعــة :األوىل.

31.ديــوان الضعفــاء واملرتوكــن ،لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي (ت748 :ﻫ)،
حتقيــق :محــاد األنصــاري ،مكتبــة النهضــة احلديثــة ،مكــة ،الطبعــة :الثانيــة1387( ،هـــ).

32.ســنن أبــو داوود ،أليب داود ســليامن بــن األشــعث األزدي السجســتاين (ت202 :هـــ) ،حتقيــق:
شــعيب األرنــاؤوط وحممــد بلــي ،دار الرســالة العامليــة ،الطبعــة :األوىل1430( ،هـــ).

33.ســنن الرتمــذي ،ملحمــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي (ت279 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد شــاكر
وآخــرون ،مطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي ،مــر ،الطبعــة :الثانيــة1395( ،هـــ).

34.ســنن النســائي ،أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي (ت303 :هـــ) ،حتقيــق :عبدالفتــاح
أبــو غــدة ،مكتــب املطبوعــات اإلســامية ،حلــب ،الطبعــة :الثانيــة1406( ،هـ).

35.ســنن النســائي الكــرى ،أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي (ت303 :هـــ) ،حتقيــق:
حســن عبــد املنعــم شــلبي ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1421( ،هـــ).

36.ســر أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي (ت748 :ﻫ) ،حتقيــق:
جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة:

الثالثــة1405( ،هـ).

37.شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب ،لعبــد احلــي بن أمحــد بــن العــاد احلنبــي (ت1089 :هـ)،
حتقيــق :حممــود األرنــاؤوط ،دار ابــن كثري ،دمشــق ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1406( ،هـ).

	38.شــعب اإليــان ،أليب بكــر أمحــد بــن احلســن البيهقــي (ت458 :هـــ) ،حتقيــق :عبدالعــي حامــد،
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مكتبــة الرشــد ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل1423( ،هـــ).
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ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

	39.صحيــح البخــاري ،أليب عبــداهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري اجلعفــي (ت256 :هـــ) ،حتقيــق:
حممــد زهــر بــن نــارص النــارص( ،برتقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي) ،دار طــوق النجــاة ،بــروت،

الطبعــة :األوىل1422( ،هـ).

	40.صحيــح مســلم ،أليب احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــري النيســابوري (ت261 :هـــ) ،حتقيق:
حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.

41.الضعفــاء الصغــر ،ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري( ،ت256 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد
بــن إبراهيــم بــن أيب العينــن ،طبــع مكتبــة ابــن عبــاس ،الطبعــة :األوىل (1426هـــ).

42.الضعفــاء الكبــر ،أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو العقيــي (ت322 :هـــ) ،حتقيــق :عبداملعطي أمني
قلعجــي ،دار املكتبــة العلمية ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1404( ،هـ).

43.الضعفــاء واملرتوكــون ،أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن اجلــوزي (ت597 :هـــ) ،حتقيــق:
عبــد اهلل القــايض ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1406( ،هـــ).

44.الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع ،أليب اخلــر حممــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي (ت:
902هـــ) ،دار اجليــل ،بــروت.

45.الطبقــات الكــرى ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن ســعد (ت230 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار
صــادر ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1968( ،م).

46.طبقــات املفرسيــن ،ملحمــد بــن عــي بــن أمحــد الــداوودي (ت945 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت ،الطبعــة :األوىل1403( ،هـ).

47.العجــاب يف بيــان األســباب ،أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ)،
حتقيــق :عبــد احلكيــم حممــد األنيــس ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام1418( ،هـــ).

	48.العلــل ومعرفــة الرجــال ،أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت241 :هـــ)،
حتقيــق :ويص اهلل بــن حممــد عبــاس ،دار اخلــاين ,الريــاض ،الطبعــة :الثانيــة1422( ،هـــ).
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	49.غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء ،أليب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري (ت833 :هـــ) ،حتقيق:
ج برجســرارس ،دار الكتــب العلمية ،بــروت1427( ،هـ).

	50.فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري ،أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين
(ت852:هـــ) ،حتقيــق :حمــب الديــن اخلطيــب ،وتعليــق :الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز ،دار املعرفة،

بــروت ،الطبعــة :األوىل1379( ،هـــ).

51.الفهرســت ،أليب الفــرج حممــد بــن إســحاق الــوراق املعتــزيل املعــروف بابــن النديــم (438هـــ)،
حتقيــق :إبراهيــم رمضــان ،دار املعرفــة ،بــروت ،الطبعــة :الثانيــة1417( ،هـــ).

52.فهرســت مصنفــات تفســر القــرآن الكريــم ،إعــداد مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك
فهــد ،طبعــة جممــع امللــك فهــد ،املدينــة املنــورة ،الطبعــة :األوىل1424( ،هـــ).

53.فــوات الوفيــات ،ملحمــد بــن شــاكر امللقــب بصــاح الديــن (ت764:هـــ) ،حتقيــق :إحســان
عبــاس ،دار صــادر ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1973( ،م).

54.الكامــل يف ضعفــاء الرجــال ،أليب أمحــد بــن عــدي اجلرجــاين (ت365:هـــ) ،حتقيــق :عــادل أمحــد
عبــد املوجــود ،وعــي حممــد معــوض ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1418( ،هـ).

55.الكشــف والبيــان عــن تفســر آي القــرآن ،أليب إســحاق أمحــد بــن حممــد الثعلبــي (ت427:هـــ)،

حتقيــق :أبــو حممــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1422( ،هـــ).

56.كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ،ملصطفــى بــن عبــداهلل املعــروف بحاجــي خليفــة

(ت1067:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل ،مصــورة عــن األصــل (1941م).

57.لســان العــرب ،أليب الفضــل حممــد بــن مكــرم بــن منظــور اإلفريقــي (ت711:هـــ) ،دار صــادر،
بــروت ،الطبعــة :الثالثــة1414( ،هـ).

	58.مســند اإلمــام أمحــد ،أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت241::هـــ) ،حتقيــق:
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أمحــد حممــد شــاكر ،دار احلديــث ،القاهــرة ،الطبعــة :األوىل1416( ،هـــ).
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	59.مشــاهري علــاء األمصــار وأعــام فقهــاء األقطــار ،أليب حاتم حممــد بن حبــان البســتي (354هـ)،
حتقيــق :مرزوق عــي إبراهيــم ،دار الوفاء ،مــر ،الطبعــة :األوىل1411( ،هـ).

	60.مصنــف عبدالــرزاق ،أليب بكــر عبدالــرزاق بــن مهــام الصنعــاين (211هـــ) ،حتقيــق :حبيــب
الرمحــن األعظمــي ،املكتــب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة :الثانيــة1403( ،هـــ).

61.املطالــب العاليــة بزوائــد املســانيد الثامنيــة ،أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين
(852هـــ) ،عــدة رســائل علميــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،بتنســيق :د.ســعد
الشــثري ،دار العاصمــة ودار الغيــث ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل1419( ،هـــ).

62.املعجــم األوســط ،أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين (ت360:هـــ) ،حتقيــق :طــارق بــن
عــوض اهلل وعبداملحســن احلســيني ،دار احلرمــن ،القاهــرة ،الطبعــة :األوىل1415( ،هـــ).

63.املعجــم الكبــر ،أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين (ت360:هـــ) ،حتقيــق :محــدي بــن عبد
املجيــد الســلفي ،مكتبــة ابــن تيميــة ،القاهــرة ،الطبعــة :الثانيــة.

64.معجــم املؤلفــن ،لعمــر رضــا كحالــة (ت1408:هـــ) ،مكتبــة املثنــى ودار إحيــاء الــراث العريب،
بــروت ،الطبعــة :األوىل1376( ،هـ)

65.معجــم املفرسيــن ،لعــادل نوهيــض ،طبــع مؤسســة نوهيــض الثقافيــة ،بــروت ،الطبعــة :الثالثــة،
(1409هـ).

66.املفــرون مــن الصحابــة ،لعبدالرمحــن عــادل املشــد ،مــن إصــدارات مركــز تفســر للدراســات
القرآنيــة ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل1437( ،هـــ).

67.مقدمــة يف أصــول التفســر ،لشــيخ اإلســام ابــن تيميــة تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد
احلليــم (ت728:هـــ) ،دار مكتبة احليــاة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1400( ،هـ).

	68.موســوعة مدرســة مكــة يف التفســر ،للدكتــور أمحــد العمــراين ،دار الســام ،القاهــرة ،الطبعــة:
األوىل1432( ،هـ).
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	69.ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت748:هـــ) ،حتقيــق:
عــي حممــد البجــاوي ،دار املعرفــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1382( ،هـــ).

	70.هديــة العارفــن أســاء املؤلفــن وآثــار املصنفــن ،إلســاعيل بــن حممــد أمــن البابــاين البغــدادي
(1399هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1995( ،م).

71.الــوايف بالوفيــات ،لصــاح الديــن خليــل بــن أيبك بــن عبــد اهلل الصفــدي (ت764:هـــ) ،حتقيق:
أمحــد األرنــاؤوط وتركــي مصطفــى ،دار إحياء الــراث ،بــروت1420( ،هـ).

72.وفيــات األعيــان ،أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن خلــكان الربمكــي (ت681:هـــ) ،حتقيــق:
إحســان عبــاس ،دار صــادر ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1398( ،هـــ).
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