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ملخص البحث

تحدثوقدللموضوعاتوفھرسوخاتمةفقراتوثالثوتمھیدتوطئةفيالبحثیقع

الصحابيترجمةالتمھیدفيالباحثذكرالبحثلكتابةاتبعھالذيالمنھجعنالتوطئةفيالباحث

تفسیرفيالصحابةدورعناألولىالفقرةجاءتثمومفاھیمتعاریفوعباسبنعبدهللالجلیل

القرآن الكریم ومكانة عبدهللا بن عباس بینھم.

الصحابةوالنبيزمنفيعباسالبنوالمكانیةالعلمیةالمنزلةعنالثانیةالفقرةوجاءت

ختمودالالتھاالقرآنیةاللفظةتفسیرفيعباسبنعبدهللامنھجمعالمعنفكانتالثالثةالفقرةوأما

الباحث بحثھ بخاتمة تضمنت أھم النتائج والتوصیات ثم فھرس الموضوعات.

الكلمات المفتاحیة : تفسیر ، اللفظة ، الداللة ، ابن عباس

Research Summary

The researcher talked about the approach that he used to write the

research.

The researcher mentioned in the preamble a translation of the great

companions Abdullah bin Abbas, definitions and concepts, and then came

the first paragraph on the role of the companions in the interpretation of the

Koran and the status of Abdullah bin Abbas among them.

The second paragraph was about the scientific and spatial status of

Ibn Abbas in the time of the Prophet and the Companions.
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توطئـة

النورإلىالظلماتمنبھوأخرجنابالقرآنالعربیةوخلدباإلسالمأكرمناالذي�الحمد

وصلى هللا على نبینا محمد األمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

عزهللالكتابالتفسیرسماءفيالعمالقةالشخصیةھذهعنیقرأأویسمعلممنافمنوبعد

وجل وأوجز عبارة، وأبلغ بیان، وأفصح لغة، وأدق تفسیر، وأعمق داللة األلفاظ القرآنیة.

البخاريصحیحعلىالقرآنیةلأللفاظعباسابنلتفسیردراستيعنداعتماديكانولقد

بتوصیفأخرجكيللطبريالقرآنآيتأویلعنالبیانجامعبـواالستعانةحجرالبنوشرحھ

منإجماعشبھفیھماالسابقینالمرجعینوألنالقرآنیةلأللفاظتفسیرهعندعباسابنلمنھجدقیق

علماء األمة بأصالتھا وصحتھما وموثوقیة من یرجع إلیھما السیما بالبحث واالستدالل.

محمدالبخاري)صحیحمنالمستخرجالقرآنغریب(معجمكتابعلىاالطالعتموقد

ووجودالمصاحف،طبعاتلبعضالقرآنیةلأللفاظوتفسیركبیانإدراجھتموالذيالباقي،عبدفؤاد

وقمتعنھما)،هللا(رضيعباسالبنالمنسوبةالقرآنیةاأللفاظبعضداللةفياألخطاءبعض

بالتنبیھ علیھا ضمن عرض معالم منھجھ في التفسیر.

بساطةالقرآنیةاأللفاظلبعضعباسابنتفسیرروایاتدراستيخاللمنالحظتوقد

واحدبمنھجیكتفولمودالالتھاالقرآنألفاظتناولتنوعإلىإضافةواحدآنفيوعمقھاالتفسیر

بحسبوالدالالتالتراكیبفھمفيمكنھمماوأسالیبھابالعربیةدرایةعباسالبنكانأنھیدلمما

األلفاظلفھمالفصیحوكالمھموبیئتھم-الغالبةوھيالعرب-لسانإلىیرجعوكاناللغويوضعھا

ودالالتھا ویستشھد لھا نثرھم وشعرھم وكالمھم.

مكانھوتحلیدرسبدأالذيبالمأثورالتفسیرمنھجإحیاءالبحثھذاخاللمنوأردت

وغزارةعلمھوسعةالمجالھذافيعباسابنمكانةإبرازوكذلكالظنیة،واالجتھاداتالتأویالت

كیفبأقوالھ،ویأخذونمنھیصدرونوھمالقرآنغریببیانفياللغویینسبققدبذلكوھولغتھ

ال وقد دعا لھ نبي األمة محمد علیھ الصالة والسالم بقولھ: اللھم فقھ في الدین،وعلمھ التأویل.
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أولیعتبر)القرآنغریب(الیومیسمىبماالقرآنیةاللفظةتفسیرمعرفةعلموإنھذا

یرىكانعنھما)هللا(رضيعباسوابنالتفسیر،علمطالبیتعلمھأنیجبالتيالتفسیرعلوم

وكانبلالقرآن،غریبفھمعلىبھلالستعانةالجاھلي،الشعروالعربیةإلىالرجوعضرورة

أكثر الصحابة إلماماً بھذه الناحیة وتطبیقًا لھا.

وثالثتمھیدعلىعباسابنعندودالالتھاالقرآنیةاللفظةتفسیرعنالبحثھذاوقام

فقرات وخاتمة والمصادر والمراجع وفھرس الموضوعات:

فالتمھید: تعاریف ومفاھیم وترجمة.

والفقرة األولى: دور الصحابة في تفسیر القرآن الكریم ومكانة ابن عباس بینھم.

والثانیة: المنزلة العلمیة والمكانیة البن عباس في زمن النبي و الصحابة

والثالثة: معالم منھج ابن عباس في تفسیر اللفظة القرآنیة ودالالتھا على النحو اآلتي: -
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أوالً: التمھید:

ترجمة ابن عباس:

صلىهللارسولعمابنالعباس,أبوالھاشمي،القرشيلمطلبعبدابنعباسبن�عبدا

موتعندعمرهوكانبخمسوقیلبثالثالھجرةقبلالشعبفيھاشموبنوولدوسلم،علیھهللا

فيبالفقھوالسالمالصالةعلیھالرسوللھودعاسنة،عشرةثالثوسلمعلیھهللاصلىالرسول

یدنیھعنھ)هللا(رضيعمروكانبالعلمإمامتھواشتھرتاألمة،حبرفكانبالتأویلوالعلمالدین

1)(ویقربھ لرجاحة عقلھ وعلمھ، مات بالطائف سنة ثمان وستین من الھجرة.

وبحرالفخار،فخرالمفھم،والفطنالمعلم،اللقنومنھمالحلیة:فينعیمأبوعنھقال

ومبینالتنزیل،مفسرالخرار،والعینالزخار،البحراألمالك،وعنصراألفالك،وقطباألحبار،

عباس،بنهللاعبداألناس،ومطعمالجالس،مكرماللباس،والوضوءالحساسالمتفرسالتأویل،

2رضي هللا تعالى عنھ.

مفھوم اللفظ

اللفظ في اللغة: واحد األلفاظ وھو في األصل مصدر یطلق على معان منھا:

الرمي بالشيء من الفم، یُقال: لفظ الشيء من فمھ لفظاً بمعنى رماه.-1

اإلظھار، یُقال: لفظت األرض خبیثھا بمعنى أظھرت ما كان مختبئًا فیھا من نبات وغیره.-2

لََدْیِھإِالَّقَْوٍلِمنیَْلفِظُ(َماوتعالىتباركهللاقولومنھتكلمبمعنىلفظًاالشيءلفظیقالالكالم،

3).(اللغةفياللفظعلیھایطلقالتيالمعانيأھم)فھذه18(قَعتِیٌد)َرقِیٌب

بھینطقأنقبلاللفظأنحیثمنطوق،مسموعلفظكلعلىبمجموعھاتدلوھي

صاحبھ یكون حبیس الفم، فإذا نطق بھ لفظھ من فمھ إلى أذن السامع.

)7/461(العربلسانمنظور،ابن)،2/399(المحیطالقاموس،آباديالفیروز()3
)1/166(األولیاءحلیة،األصفھاني،نعیمأبو()2

مشاھیرحبانابنحاتمأبو،)3/331()51برقم(النبالء،أعالمسیر،)4/94(الصحابةتمییزفياإلصابة،العسقالنيحجرابن()1
9صاألقطار،فقھاءوأعالماألمصارعلماء
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ً مخارجبعضعلىمعتمدصوتبأنھاللفظهللا)المرداوي(رحمھعرفواصطالحا

.)4(الحروف

الداللة

علىلھیستدلماھياللغةفيوالداللةأعلىوالفتحوكسرھاالدالبفتحتنطقوالداللة

.)(والدال على الشيء ھو المرشد إلیھ)(الشيء 45

بحاجةیكونوالمألنھموذلكالتفصیلوعدماإلجمالطریقةھيالتفسیرفيالعامةالسلفوطریقة

زیادةإلىواحتاجواالعربلسانعنألسنتھمبعدتالذین،المتأخروناحتاجھكماالتفصیلإلى

التفصیل لبیان المعنى.

و السلف في تفسیرھم طرق وتعابیر یستعملونھا عند تفسیر القرآن دونكھا مجملة :

المطابقة)(داللةاللفظلھوضعبماأو،بالمطابق/التفسیر1

فيلھوضعتبمااللفظةتفسیرإلىالمفسرفیعمد،العربلغةفياللفظلھوضع:مابھاوالمراد

لغة العرب ، وھذا ھو التفسیر المباشر للفظ.

قلت : وورد ھذا كثیراً في تفسیر ابن عباس للفظة القرآنیة.

االلتزام)(داللةبالالزمالتفسیر/2

عقالًالمستفادالمعنىھذامنھیلزمولكن،مباشرةاللفظعلیھیدللمالمستفادالمعنىأنبھاوالمراد

أو عرفاً ؛ كالكتابة تستلزم كاتباً.

التضمن)(داللةالمعنىبجزءالتفسیر/3

باقيعلىبھلیدل،منھجزءاًاللفظیحتملھالذيالمعنىمنیذكرالمفسرأن:بھاوالمقصود

المعنى.

209ص،الصحاحمختار،()الرازي5
)249-11/248(العربلسان،منظورابن()4
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عندالمعتبرةوتفریعاتھاأقسامھابجمیععباسابنعنداأللفاظداللةجاءتوقد

.)(األصولیین 6

األلفاظداللةغیرأخرىلغویةالعتباراتالقرآنیةاللفظةعباسابنفسروكذلك:قلت

كما سیبین الباحث ذلك باألمثلة في ھذه الدراسة.

الفقرة األولى

دور الصحابة في تفسیر القرآن الكریم ومكانة ابن عباس بینھم.

كثیرتفسیرعنھنقلوإنماالكثیرالشيءالتفسیرمنوسلمعلیھهللاصلىالنبيعنینقللم

عننقلمماأكثرالتفسیرمنعنھمنقلعلیھمهللارضوانوالصحابةباألكثرلیسولكنھاآلیاتمن

7)(النبي صلى هللا علیھ وسلم

وكانواالتفسیرعنوسلمعلیھهللاصلىهللارسولیسألواأنیھابونالصحابةكانوقد

مالبساتوعرفواالتنزیلشھدواعنھمهللارضيألنّھموذلكوعالجّلهللاكالممعانيأكثریعلمون

أھلعندالقاعدةھيكمااآلیاتبمعانيالعلمتورثالنزولأسبابومعرفةالتنزیلومشاھدةنزولھ،

العلم أّن معرفة السبب یورث العلم بالمسبب.

یغزونمعھیرتحلونكانواوالسالمالصالةعلیھعھدهفيعلیھمهللارضوانوالصحابة

للقرآنمفسرةفالسنةالسنةجھةمنوالسالمالصالةعلیھكالمھویسمعونمعھیجاھدونمعھ

وشارحة مبینة ومؤكدة.

القرآن،لھمیفسرأنإلىالناسواحتاجالتابعونكثروالسالمالصالةعلیھالنبيعھدوبعد

دعتإلیھالحاجةأّنوسلمعلیھهللاصلىالنبيعھدعنالصحابةعھدفيالتفسیرزیادةوسبب

السنةمنكثیراویعلمونالتنزیلیشھدونكانواوسلمعلیھهللاصلىالنبيمعالصحابةأّنوذلك

بتصرف)1/44(والمفسرونالتفسیر،حسینمحمد،الذھبيینظر:()7

صالتفسیرأصولفيفصول،سلیمانبنمساعدالطیار:،)1/267(وقواعدهالتفسیرأصول،الرحمنعبدخالد:العك:أنظر()6
80-82.
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الصحابةمنذلكفيأقلكانوافإنھمالتابعینزمنبخالفوذلكواألحرفالقرآنویعلمون

رضوان هللا علیھم فلذلك احتاج من بعدھم إلى أن یفسر الصحابة لھم ذلك.

علیھعھدهفيعلیھمهللارضوانالصحابةبھاتمیزالتيالتفسیرفيالمھّماتمنأیًضا

ھذافھمسبلومنمبینعربيبلسانأنزلالقرآن،ألّنالعرببلغةالعلمعھدهوبعدوالسالمالصالة

القرآن أن یكون المتدبر لھ على علم بلغة العرب.

أَْرَسْلنَا(َوَماوعال:جّلقالالعرببلسانجاءالقرآنألّنالقرآن،فھمسبیلالعربلغةفي

ُسوٍلِمن اْلَحِكیُم)اْلَعِزیُزَوھَُویََشاءَمنَویَْھِديیََشاءَمنّهللافَیُِضلُّلَھُْملِیُبَیَِّنقَْوِمِھبِلَِساِنإِالَّرَّ

الكلمةمواردمعرفةإلىالصحابةاحتاجولھذاویخلیھ،ویوضحھالمعنىیبینفاللسان،4ابراھیم

بالشعراالحتجاجفيلھعباسوابناللغة،فيعلیھدلتبماویفسرونھاالعربلغةفيالقرآن،في

ھناعندنایكونفإذنذلكفيكثیرالعرببلغةالتفسیرفيالصحابةاحتجاجالواسع،المیدانوباللغة

بحروفھالقرآنالتفسیرفيمصادرھمفمنعدةالتفسیرفيعلیھمهللارضوانالصحابةمصادرأّن

ُتعالىقالمثاني،ألنھبعًضابعضھیفسرالقرآنألّنوالقراءاتالسبعة َل(هللاَّ اْلَحِدیِثأَْحَسَننَزَّ

تََشابِھًاِكتَابًا ثَانَِيمُّ ِِذْكِرإِلَىَوقُلُوبُھُْمُجلُوُدھُْمتَلِیُنثُمََّربَّھُْمیَْخَشْوَنالَِّذیَنُجلُوُدِمْنھُتَْقَشِعرُّمَّ َذلَِكهللاَّ

ِھَُدى ُیُْضلِْلَوَمنیََشاءَمْنبِِھیَْھِديهللاَّ 23الزمرھَاد)ِمْنلَھُفََماهللاَّ

فياللغةوأسالیبسلیقةالعربيباللسانعلمأھلكانوافإنھمالعرببلغةمعرفتھموكذلك

نحوھا وفي مفرداتھا وفي صرفھا وفي علم المعاني من علوم البالغة درایة.

التفسیرفيمشاھیرھممنوكانالتفسیرفيعلیھمهللارضوانالصحابةتوسعوقد

رضيعائشةوكذلكمسعودبنهللاعبدوكذلكعنھما،هللارضيعباسبنهللاعبدبروزاًوأكثرھم

فيعنھمالنقلیكثرالخمسةفھؤالءعنھهللارضيعليوكذلكعنھهللارضيعمروكذلكعنھاهللا

.)(التفسیر ابن عباس وابن مسعود وعائشة وعمر وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنھم أجمعین 8

أتىمنولھذاالكثیرةوالمعانيالقلیلةاأللفاظعلىاشتملتبأنّھاالصحابةتفاسیروتمیزت

بعدھم إنما یحوم حول كالم الصحابة.

() المرجع السابق (بتصرف).8
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هللاتكفلإذوتفصیالً،جملةربھكتابوسلمعلیھهللاصلىالنبيیفھمأنطبیعیاًوكان

بَیَانَھُ}القیامةَعلَْینَاإِنَّ*ثُمَّقُْرآنَھُفَاتَّبِْعقََرْأنَاهُفَإَِذا*َوقُْرآنَھَُجْمَعھَُعلَْینَا{إِنَّوالبیان:بالحفظلھتعالى

بالنسبةأيجملتھ،فيالقرآنوسلمعلیھهللاصلىالنبيأصحابیفھمأنطبیعیاًكانكما،17-19

واردة،والشاردةعنھمیغیبالبحیثباطنھ،دقائقومعرفةتفصیالً،فھمھأماوأحكامھ،لظاھرة

إلىوالرجوعوالنظرالبحثمنلھمبدالبلالقرآن،للغةمعرفتھمبمجردلھممیسورغیرفھذا

والمشكل،المجمل،فیھالقرآنألنوذلكفھمھ،علیھمیشكلفیماوسلمعلیھهللاصلىالنبي

9)(والمتشابھ، وغیر ذلك مما ال بد في معرفتھ من أمور أُخرى یُرجَع إلیھا.

فھمعلىالقدرةفيیتفاوتونكانوا-أجمعینعلیھمهللارضوان-الصحابةأنوالحق

فيیتفاوتونكانوافقدالفھم،أدواتفياختالفھمإلىراجعوذلكمنھ،المرادةمعانیھوبیانالقرن

یالزمكانَمنومنھمذلك،دونومنھمبغریبھا،ملِّماًفیھااالطالعواسعكانمنفمنھمبلغتھم،العلم

أنوذاكھذاإلىأضفغیره،یعرفھالماالنزولأسبابمنفیعرفوسلمعلیھهللاصلىالنبي

اختالفاًذلكفيمختلفینكانوابلسواء،العقلیةومواھبھمالعلمیةقدرتھمفيیكونوالمالصحابة

عظیماً.

الفقرة الثانیة

المنزلة العلمیة والمكانیة البن عباس في زمن النبي و الصحابة

حبریكونأنعباسابنمكنتالتياألسبابأھممنیعدونظمھانثرھاباللغةالعلمإن

التفسیریةللمدارساألولىالبذرةتعدالتيالتفسیریةالمكیةالمدرسةورائدوترجمانھالقرآن

األخرى وأصالً لھا.

المجاھد:قالالقرآنیة،األلفاظدالالتمعرفةفياألساسھياللغةبأنمعلومھووكما

(العرببلغاتعارفایكنلمماوجلعزهللاكتابفيیتكلمأنواآلخروالیومبا�یؤمنألحدیحل

(10

دارسحنون،دار،2طوشروحھا):الستةالسنة(الكتبموسوعةصحیح.،بإسناد1935الفضائلزوائدفيأحمدبنعبدهللاأخرجھ()10
.الدعوة، تركیا

المرجع السابق (بتصرف)()9
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11)(وقال اإلمام مالك: ال أوتى برجل غیر عالم بلغة العرب یفسر كتاب هللا إال جعلتھ نكاالً.

األغلبغیرعلىهللاكتابمعانينحملأنجائزغیرالبیان:جامعفيالطبرياإلمامقال

العربكالممناألغلبعلىذلكحملإلىولناالعرب،كالمفيالخطابمنالظاھرالمفھوم

12)(سبیل.

المعروفإلىإالتوجیھھجائزغیرالعرببھخوطبالذيهللاكالمآخر:موضعفيوقال

13)(المستعمل من معانیھ، إال أن تأتي داللة أو تقوم حجة على أن ذلك بخالف ذلك یجب التسلیم لھا.

ویوردالقرآنغریبتفسیرفيوكالمھمالعرببشعرواستعانتھعباسابناشتھروقد

الواسعةمعرفتھأسلفناكماذلكعلىساعدهوقدیبینھالذيالمعنىعلىالشعریةاالستشھادات

بلغة العرب وقوة ذاكرتھ التي استطاع بھا أن یكون موسوعة للشعر العربي األصیل.

ویقول)(الشعر.ینشدالقرآنعربیةمنالشيءعنسئلإذاكانعباسابنأنرويفمما 14

15)(ألنھ دیوان العرب.علیكم شيء من القرآن فابتغوا في الشعرخفيابن عباس: إذا

استنباطاتوبیانتفسیرهحسنعلىمعلقاعباسابنعنطالبأبيبنعلياإلمامیقول

الذكرآليعباسابناستنباطاتلدقةوذلك)(رقیقالغیبإلىینظركأنماالكریم:القرآنآي 16

القرآنفيوردتالتيالغریبةاأللفاظمعانيفھمفيیرجععنھهللارضيعباسابنوكان،الحكیم

ویحضالقرآن،غریبفھمفيالطریقھذایسلكالصحابةمنغیرهوكان،الجاھليالشعرإلى

على الرجوع إلى الشعر العربي القدیم، لیُستعان بھ على فھم معاني األلفاظ القرآنیة الغریبة.

بنلنافعبسندهاإلتقانفيمسائلالبابھذافيعباسابنعنرويماأوسعولعل

األزرق وھذه مقتطفات منھا: -

فقالالقرآن،تفسیرعنیسألونھالناساكتنفھقدالكعبةبفناءجالسعباسبنهللاعبدبینا

بھ،لھعلمالبماالقرآنتفسیرعلىیجترئالذيھذاإلىبناقمعویمر:بنلنجدةاألزرقابننافع

(1/67(والمفسرونالتفسیر،حسینمحمد،الذھبيینظر:()16

.تركیاالدعوة،دارسحنون،دار،2طوشروحھا):الستةالسنة(الكتبموسوعة،3845رقمالحاكمأخرجھ()15

صحیحإسناده1681الشعبفيالبیھقي،343ص)القرآنفضائل(عبیدةأبو،29974رقمشیبةأبيابنأخرجھ/صحیحخبر()14
.تركیاالدعوة،دارسحنون،دار،2طوشروحھا):الستةالسنة(الكتبموسوعة،

(8/482السابق(المرجع()13

(8/578(القرآنآيتأویلفيالبیانجامع،الطبري()12

(1/67(والمفسرونالتفسیر،حسینمحمد،الذھبيینظر:()11
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كالممنبمصادقةوتأتینالنایفسرھاهللاكتابمنأشیاءعننسألكأننریدإنافقاال:إلیھفقاما

لكما،بداعماسالنيعباس:ابنفقالمبین،عربيبلسانالقرآنأنزلإنماتعالىهللافإنالعرب،

الرفاق.حلقالعزون:قال:-عزینالشمالوعنالیمینعن-تعالىهللاقولعنأخبرنينافع:فقال

قال: وھل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم: أما سمعت عبید بن األبرص وھو یقول:

فجاءوا یھرعون إلیھ حتى... یكونوا حول منبره عزینا

تعرفوھلقال:الحاجة،الوسیلة:قال:-الوسیلةإلیھ(وابتغواقولھعنأخبرنيقال:

العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عنترة وھو یقول:

إن الرجال لھم إلیك وسیلة... إن یأخذوك تكحلي وتخضبي

وھلقال:الطریق،والمنھاج:الدین،الشرعة:قال:ومنھاجاً(شرعةقولھعنأخبرنيقال:

تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا سفیان بن الحارث بن عبد المطلب وھو یقول:

لقد نطق المأمون بالصدق والھدى... وبین لإلسالم دیناً ومنھجاً

ذلك؟العربتعرفوھلقال:بمنھ.كدرهقال:-وأكدي-تعالىقولھعنأخبرنيقال:

قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

أعطى قلیالً ثم أكد منھ... ومن ینشر المعروف في الناس یحمد

العربتعرفوھلقال:الملجأ،الوزیر:قال:-وزرال-تعالىقولھعنأخبرنيقال:

ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول عمرو بن كلثوم:

لعمرك ما إن لھ صخرة... لعمرك ما إن لھ من وزر

تعرفوھلقال:لھ،قدرالذيأجلھقال:-نحبھقضى-تعالىقولھعنأخبرنيقال:

العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول لبید بن ربیعة:

أال تسأالن المرء ماذا یحاول... أنحب فیقضي أم ضالل وباطل

قال: أخبرني عن قولھ تعالى - كأساً دھاقاً - قال: مألى، أما سمعت قول الشاعر:

أتانا عامر یرجو قراناً... فأتبعنا لھ كأساً دھاقاً
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رفدهویمنعوحدهیأكلالذيوھوللنعم،كفورقال:-لكنود-تعالىقولھعنأخبرنيقال:

ویشیع عبده أما سمعت قول الشاعر:

شكرت لھ یوم عكاظ نوالھ... ولم أك للمعروف ثم كنود

رؤوسھمیحركونقال:-رؤوسھمإلیكفسینغضون-تعالىقولھعنأخبرنيقال:

استھزاء بالناس، أما سمعت قول الشاعر:

17)(أتبغض لي یوم الفخار وقد ترى... خیوالً علیھا كاألسود ضواریاً

وإلمامھالعرب،بلغةمعرفتھفيعباسابنقوةأكدتالتيوأجوبتھا،المسائلآخرإلى

ومرجعالصحابة،عھدفيالتفسیرإمام-بحق-جعلھمماغیره،إلیھیصللمحدإلىبغریبھا،

علىالتفسیرمنالناحیةھذهوزعیمفیھ،ُوِجدالذيللعصرالتالیةاألعصرفيالمفسِّرین

18)(الخصوص، حتى لقد قیل في شأنھ: "إنھ ھو الذي أبدع الطریقة اللغویة لتفسیر القرآن".

عنیُسئلكانمافكثیراًغیره،منأكثربھاواشتھرالناحیةبھذهامتازعباس،ابنأنغیر

القرآن فینشد فیھ الشعر، وقد ُروى عنھ الشيء الكثیر كما سبق معنا.

التفسیر،فيالناحیةھذهإلىالحاجةمبلغعنھا،هللارضيعباسابنلنابیَّنوقدھذا

وحضَّ علیھا َمن أراد أن یتعرف غریب القرآن، كما بیناه سابقاً كذلك.

وكان من أسباب ھذا النبوغ الواسع الفیَّاض، وبلوغ ابن عباس تلك المنزلة بین الصحابة:

وفي)(،والحكمة"الكتابعلِّمھ"اللَّھمبقولھ:لھوسلمعلیھهللاصلىالنبيدعاءأوالً: 19

بالمأثور،التفسیركتبإلىیرجعوالذي)(التأویل"،وعلِّمھالدین،فيفقِّھھ"اللَّھمأخرى:روایة 20

یرى أثر ھذه الدعوة النبویة، یتجلى واضحاً فیما صح عن ابن عباس رضي هللا عنھ.

)10435(رقمالكبیرفيالطبرانيرواه()20
)3756(عباسابنذكربابالنبي،أصحابفضائلكتابالبخاري،()19
(1/52والمفسرون(التفسیر،حسینمحمد،الذھبيینظر:()18

(1/120(القرآنعلومفياإلتقان،لسیوطيا()17
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التمییز،عھدمنوسلمعلیھهللاصلىهللالرسولومالزمتھالنبوة،بیتفينشأتھثانیاً:

فكان یسمع منھ الشيء الكثیر، ویشھد كثیراً من الحوادث والظروف التي نزلت فیھا آیات القرآن.

لھم،ویروىعنھمیأخذوسلم،علیھهللاصلىالنبيوفاةبعدالصحابةألكابرمالزمتھثالثاً:

فاتھعمااستعاضوبھذاالنزول،وأسبابالتشریع،وتواریخالقرآن،نزولمواطنمنھمویعرف

"وجدُتفقال:نفسھعنعباسابنبھذاوتحدَّثوسلم،علیھهللاصلىهللارسولبموتالعلممن

لونائماً،فأجدهالرجَلألتىكنُتفإناألنصار،عندوسلمعلیھهللاصلىهللارسولحدیثعامة

استیقظ،مامتىیستیقظحتىالریحوجھيعلىتسفيبابھعلىفأجلسألُوقظ،ليیُوقَظأنشئُت

وأسألھ عما أرید، ثم أنصرف".

ماوكثیراًوأسالیبھا،وخصائصھا،وآدابھا،لغریبھا،ومعرفتھالعربیة،للغةحفظھرابعاً:

كان یستشھد للمعنى الذي فھمھ من لفظ القرآن بالبیت واألكثر من الشعر العربي.

الحق،أنھیعتقدمابیانفيوشجاعتھمنھ،تحرجھوعدماالجتھاد،مرتبةبلوغھخامساً:

عمرابنعلیھانتقدماوكثیراًجانبھ،فيالحقبأنیثقدامماناقد،نقدوالئممالمةیأبھأندون

بمبلغواعترفقولھ،إلىرجعأنلبثمابلنقده،ھمةإلیھترقلمولكنالقرآن،تفسیرعلىجرأتھ

أَنََّكفَُروْاالَِّذیَنیََر(أََولَْمتعالى:قولھمعنىعنیسألھعمرابنأتىرجالًأنروىفقدعلمھ،

َماَواِت فذھبأخبرني،تعالثمعباسابنإلىاذھبفقال:فَفَتَْقنَاھَُما)..َرْتقاًَكانَتَاَواألَْرَضالسَّ

وھذهبالمطر،ھذهففتقتنبت،الرتقااألرضوكانتتمطر،الرتقاًالسمواتكانتفقال:المسألة

علىعباسابنجرأةیعجبنيماأقول:كنُتقدفقال:فأخبرهعمرابنإلىالرجلفرجعبالنبات،

21)(تفسیر القرآن، فاآلن قد علمت أنھ أوتَِى علماً.

كونھذلكإلىیضافالتفسیر،فيعباسابنشھرةإلیھاترجعالتياألسبابأھمھيھذه

راجح،وعقلوقَّادة،قریحةمنهللاوھبھوماالنور،ومصدرالھدایة،منبعالنبوة،بیتأھلمن

22)(ورأى صائب، وإیمان راسخ، ودین متین.

,بتصرف)1/48(والمفسرونالتفسیر،حسینمحمد،الذھبي()ینظر:22
القرآن.علومفياإلتقان،السیوطي،،)1/47(والمفسرونالتفسیر،حسینمحمد،الذھبي()ینظر:21

13



"كانقال:عباس،ابنعنجبیر،بنسعیدطریقمنبسندهصحیحھ،فيالبخاريوروى

مثلھ؟أبناءولنامعنا،ھذاتدخللمفقال،نفسھ،فيوجدبعضھمفكأنبدر،أشیاخمعیدخلنيعمر

إالیومئذدعانيأنھرئیتفمامعھم،فأدخلنيیوم،ذاتفدعاھمعلمتم،حیثمنإنھعمر:فقال

ِنَْصُرَجاَء{إَِذاتعالى:هللاقولفيتقولونماقال:لیریھم، نحمدأنأمرنابعضھم:فقالَواْلفَْتُح}؟هللاَّ

؟عباسیابنتقولأكذلكلي:فقالشیئایقلفلموسكت،علینا،وفتحنصرنا،إذاونستغفرههللا،

َجاَء{إَِذاقال:لھ،أعلمھوسلمعلیھهللاصلىهللارسولأََجلھوفقلت:تقول؟مافقال:ال،فقلت:

ِنَْصُر ابًا}،َكاَنإِنَّھَُواْستَْغفِْرهَُربَِّكبَِحْمِد{فََسبِّْحأجلك،عالمةوذلكَواْلفَْتُح}،هللاَّ ماعمر:فقالتَوَّ

23)(أعلم منھا إال ما تقول.

24(عباسابنالقرآنترجماننعمیقول:مسعود:بنعبدهللالصحابةفقیھجعلماوھذا

الدیلمھذاسمعتلورجل:فقالیفسرھا،جعلثمالنورسورةعباسابنقرأقال:وائلأبيوعن)

25)(ألسلمت.

میمونةبیتفيوسلمعلیھهللاصلىهللارسولكانقال:عنھماهللارضيعباسابنوعن

فيفقھھ«اللھمفقال:وضوءا،العباسبنهللاعبدلكوضعمیمونة:لھفقالتوضوءا،لھفوضعت

26)»(الدین وعلمھ التأویل

أمتيأرأفإن«وسلم:علیھهللاصلىهللارسولقالقال:عنھماهللارضيعمرابنوعن

وإنكعب،بنأبيأقرأھاوإنعثمان،حیاءأشدھاوإنعمر،هللاأمرفيأصلبھاوإنبكر،أبوبھا

جبل،بنمعاذوالحرامبالحاللأعلمھاوإنطالب،أبيبنعليقضاھاوإنثابت،بنزیدأفرضھم

هللالعبداألمةھذهحبروإنالجراح،بنعبیدةأبواألمةھذهأمینوإنذر،أبولھجةأصدقھاوإن

والحبر(العالم المتبحر في العلم).)(بن عباس » 27

28)(عن مجاھد قال: « كان ابن عباس یسمى البحر لكثرة علمھ »

)6343(السابقالمرجع()28
)6341(السابقالمرجع()27
یخرجاه.ولماإلسناد،صحیححدیثھذاوقال)،6340مستدركھ(فيالحاكمأخرجھ()26
إسنادهوصححنعیمأبوأوردهوقال:)7/79(الباريفتح،حجرابن()25
.تركیاالدعوة،دارسحنون،دار،2طوشروحھا):الستةالسنة(الكتبموسوعة،1562الفضائلفيأحمدأخرجھ()24

{َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرهُ}.صحیح البخاري كتاب التفسیر سورة النصر، باب قولھ تعالى:()23
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بآلبتقال:عنھهللارضيالعباسأمرنيقال:أبیھ،عنعباس،بنهللاعبدبنعليوعن

وسلمعلیھهللاصلىهللارسولفصلىالمسجد،إلىفانطلقتلیلة،وسلمعلیھهللاصلىهللارسول

عبدفقلت:»؟ھذامن«فقال:بي،مرثمقال:غیره،أحدالمسجدفيیبقلمحتىاآلخرةالعشاء

افرشوا«قال:دخل،فلما»فالحق«قال:اللیلة،بكمأبیتأنأبيأمرنيقلت:»فمھ«قال:هللا،

صالتھ،تحفظحتىتنامنالأنالعباسإليوتقدمقال:،)(مسوحمنبوسادةفأتیتقال:»هللاعبد 29

فراشھعلىاستوىثمقال:)(غطیطھ،سمعتحتىفناموسلمعلیھهللاصلىهللارسولفقدمقال: 30

آخرمناآلیةھذهتالثممرات،ثالث»القدوسالملكسبحان«فقال:السماءإلىرأسھفرفع

ثمبسواكھ،استنثمفبال،قامثمواألرض)السماواتخلقفيإن(ختمھاحتىعمرانآلسورة

قضىفلماأوترثمفصلىقال:طویلتین،والقصیرتینلیستاركعتینفصلىمصالهدخلثمتوضأ

لسانيفيواجعلنورا،سمعيفيواجعلنورا،بصريفياجعلاللھم«یقول:فسمعتھصالتھ

نورا،أماميواجعلنورا،شماليعنوأجعلنورا،یمینيعنواجعلنورا،قلبيفيواجعلنورا،

لقائكیومليواجعلنورا،منيأسفلمنواجعلنورا،فوقيمنواجعلنورا،خلفيمنواجعل

31)(نورا، وأعظم لي نورا »

لكانبھفخرتقریشجمیعأنلومجلساعباسابنمنرأیتلقدقال:صالح،أبيوعن

والیجيءأنعلىیقدرأحدكانفماالطریق،بھمضاقحتىاجتمعواالناسرأیتلقدفخرا،لھا

فتوضأقال:»،وضوءاليضع«لي:فقالبابھ،علىكأنھمفأخبرتھعلیھفدخلتقال:یذھب،

أنمنھأرادوماوحروفھالقرآنعنیسألأنیریدكانمنلھم:وقلاخرج«لي:وقالوجلس،

إالشيءعنسألوهفماقال:والحجرة،البیتمألواحتىفدخلوافآذنتھم،فخرجتقال:»یدخل

لي:قالثمفخرجوا،قال:»،إخوانكم«قال:ثمأكثر،أوعنھسألوامامثلوزادھمعنھأخبرھم

فدخلواقال:لھم،فقلتفخرجت»فلیدخلوالفقھوالحرامالحاللعنیسألأنأرادمنفقل«أخرج

»،إخوانكم«قال:ثممثلھ،وزادھمبھأخبرھمإالشيءعنسألوهفماوالحجرة،البیتمألواحتى

قال:»فلیدخلأشبھھاوماالفرائضعنیسألأنأرادمنفقل:أخرج«لي:قالثمفخرجوا،قال:

وزادھمبھأخبرھمإالشيءعنسألوهفماوالحجرة،البیتمألواحتىفدخلوافآذنتھم،فخرجت،

یخرجاهولمالشیخین،شرطعلىصحیححدیثھذاوقال)،6347مستدركھ(فيالحاكمأخرجھ()31
الصوت الذي یخرج مع نفس النائم.30
() المسوح: جمع ِمْسح، وھو كساء غلیظ من الشعر29
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العربیةعنیسألأنأرادمنفقل:أخرج«لي:قالثمفخرجوا،قال:»،إخوانكم«قال:ثممثلھ،

شيءعنسألوهفماوالحجرة،البیتمألواحتىفدخلواقال:»فلیدخلالكالممنوالغریبوالشعر

فماقال:لھا،فخرالكانبذلكفخرتكلھاقریشاأنفلوصالح:أبوقالمثلھ،وزادھمبھأخبرھمإال

32)(رأیت مثل ھذا ألحد من الناس.

فتىذاكم«قال:عباس،ابنتدعوكماأبناءناادعالخطاب:بنلعمرالمھاجرونقالوقد

)(إن لھ لسانا سؤال وقلبا عقوال »)(الكھول 3334

لھأھداھابغلةوسلمعلیھهللاصلىالنبيإلىأھديقال:عنھماهللارضيعباسابنوعن

قلت:»غالمیا«فقال:التفتثمملیا،بيسارثمخلفھ،أردفنيثمشعر،منبحبلفركبھاكسرى،

الرخاءفيهللاإلىتعرفأمامك،تجدههللاحفظیحفظك،هللاحفظ«قال:هللا،رسولیالبیك

فلوكائن،ھوبماالقلممضىقدبا�،فاستعناستعنتوإذاهللا،فاسألسألتوإذاالشدة،فيیعرفك

یكتبھلمبمایضروكأنالناسجھدولوعلیھ،یقدروالملكهللایقضھلمبماینفعوكأنالناسجھد

فاصبر،تستطعلمفإنفافعل،الیقینمعبالصبرتعملأناستطعتفإنعلیھ،یقدروالمعلیكهللا

الفرج،الكربمعأنواعلمالنصر،الصبرمعأنواعلمكثیرا،خیراتكرهماعلىالصبرفيفإن

35)(واعلم أن مع العسر الیسر »

خصال،ثالثوفيلتشتمنيإنكعباس:بنفقالعباسابنرجلشتمقال:بریدة،وعن

ألسمعوإنيأعلم،مامنھایعلمونالناسجمیعأنفوددتتعالىهللاكتابمناآلیةعلىألتيإني

بالغیثألسمعوإنيأبداً،إلیھأقاضيالولعليبھفأفرححكمھفيیعدلالمسلمینحكاممنبالحاكم

36)(قد أصاب البلد من بالد المسلمین فأفرح بھ ومالي بھ من سائمة.

عندمقدماًجعلتھالتيوصحابتھ،النبيمععباسالبنوالمكانیةالعلمیةالمنزلةھيفھذه

كبار الصحابة (رضي هللا عنھم) ومن بعدھم من السلف الصالح (رحمھم هللا).

)1/170(الحلیة،نعیمأبو()36

ابنعنبأسانیدالحدیثرويوقدعمیر،بنالملكعبدحدیثمنعالكبیرحدیثھذاوقال)6364(مستدركھفيالحاكمأخرجھ()35
عباس غیر ھذا.

)6359السابق(المرجع()34
() الكھل: الشخص الذي جاوز الثالثین إلى الخمسین وتم عقلھ وحلمھ33
)6453(السابقالمرجع()32
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وقال)()عباسابن(أصحابألنھممكةأھلبھالناسفأعلمالتفسیروأماتیمیة:ابنقال 37

العلممنبنوعمخصوصمنھمكلعلماءعنھمهللارضيالصحابةكانتوقدبرھانھ:فيالزركشي

یسلمفلمبالقراءة،وأبّيوالحرام،بالحاللومعاذبالفرائض،وزیدبالقضاء،عنھهللارضيكعلي

38)(أحداً منھم بحراً إال عبد هللا بن عباس الختصاصھ دونھم بالتفسیر وعلم التأویل.

الفقرة الثالثة

معالم منھج ابن عباس في تفسیر اللفظة القرآنیة ودالالتھا

أطلقحتىالبعضبعضھامعوتداخلتعباسابنشخصیةفيوالمزایاالمالمحتعددت

الصالةعلیھمحمداألمةفياألولللرمزالنتمائھفإضافةالقرآنوترجماناألمةبحبرعلیھ

ألسرارومجیداًوأدیباًلغویاًوعالماًمفسراكانفقدالھدایة،منبعالنبوة،بیتأھلمنوكونھوالسالم

التفسیرلمدرسةرائداًیكونأنبحقأھلتھمماونثرھاشعرھافریدةموسوعةوكانوأسالیبھااللغة

في مكة المكرمة وشیخ المفسرین فیھا.

عنطرق،منوغیرهجریرابنأخرجكماالتفسیرفيمنھجھمعالمعباسابنحددوقد

بجھالتھأحدیعذرالوتفسیركالمھا،منالعربتعرفھوجھأوجھ:أربعة"التفسیرقال:عباس،ابن

بلفظ:ضعیف،بسند)(مرفوعارواهثمتعالى"هللاإالیعلمھالوتفسیرالعلماء،تعرفھوتفسیر 39

العربوتفسیربجھالتھ،أحدیعذرالوحرامحالل،أوجھ:أيأحرفأربعةعلىالقرآن"أُنِزَل

كاذب،فھوتعالىهللاسوىعلمھادعىومنتعالىهللاإالیعلمھالومتشابھالعلماء،تفسرهوتفسیر

ثم,صحیحتقسیمھذافقال:البرھانفيالزركشياإلماموشرحھاعباس،ابنكلمةلناوضحوقد

.)(شرحھا 40

)2/168(القرآنعلومفيالبرھان،()الزركشي40
)1/7(العظیمالقرآنتفسیرمقدمة،كثیرابن()39
)8/1(القرآنعلومفيالبرھان،الزركشي()38
61ص:التفسیر،أصولفيمقدمة،زرزورعدنان()37
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اللفظةداللةفھمإرادةعندإلیھویرجععلیھیعتمدمرجعاًمنھجعلالخاصالمنھجوھذا

تفسیرهشملوكذلكاالجتھاد)–السنة–(القرآنالتفسیرمصادراحتوىقدنجدهحیثالقرآنیة

أقسام الداللة لأللفاظ عند األصولیین التي قعدت فیما بعد.

العربیةاللغةأوضاعمعرفةاألوفروالحظاألكبرالنصیبصاحبعباسابنكانولقد

َمنیؤتیھهللافضلفھذااإلدراك،وسعةالفھمقوةوكذلكاآلیاتفھمعلىإعانتھوأسرارھا،التي

إالیظھروالمنھ،المرادویخفيمعناه،یدقالقرآنألفاظمنكثیراًأننعرفونحنعبادهمنیشاء

لمن أوتي حظاً من الفھم ونور البصیرة.

وكان من معالم منھج ابن عباس في تفسیر اللفظة القرآنیة ودالالتھا: -

(داللةاألصلھووھذاالقرآنیةللمفردةاألصليالمعنىمنالظاھرعلىاالقتصار.1

المنطوق).

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

إثما"2النساءحوبا"

ضاقت90النساءحصرت

أسفل النار145النساءالدرك األسفل

یستكبر172النساءیستنكف

مجاعة3المائدةمخمصة

سربا"35األنعامنفقا"

تقسط70األنعامتعدل

أضلتھ71األنعاماستھوتھ

مطرودا"18األعرافمدحورا"

المغانم1األنفالاألنفال

ما ظھر لنا27ھودبادي الرأي

أمسكي44ھودأقلعي
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مسرعین78ھودیھرعون

شدید77ھودعصیب

لعیشك72الحجرلعمرك

ترعون10النحلتسیمون

تحمیل, تتھیأ48النحلیتفیؤ

یعلوه97الكھفیظھروه

ھدما"90مریمھدا"

حالتھا األولى21طھسیرتھا

حاجات18طھمآرب

ویال"13الفرقانثبورا"

قائمة88النملجامدة

یبین26السجدةأولم یھد

ترجي تؤخر , أرجئھ: أخرى51األحزابترجي

ال تلد50الشورىعقیما"

السحاب24األحقافعارض ممطرنا

یوم البعث من القبور42قیوم الخروج

الخلق.10الرحمنلألنام

حاجز20الرحمنبرزخ

4الصفمرصوص
وقالبعضإلىبعضھملصق

غیره: الرصاص

ینتجون أسرار والكالم الخفي23القلمیتخافتون

یتبع بعضھ بعضا"11نوحمدرارا"

شدیدآ16المزملوبیال"

الصور8المدثرالناقور
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شدید9المدثرعسیر

ھمال"36القیامةسدى

وضیئا"13النبأوھاجا"

نواھد33النبأكواعب

ممتلئا"34النبأدھاقا"

وإیضاحھلأللفاظالقرآنيالتركیببیان/2

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

إلى أمرین األول:إلى الحیاة.10المرسالتالحافرة

اإلفضاء : النكاح21النساءأفضى
بعید بعید36المؤمنونھیھات ھیھات

كأنكم129الشعراءوتتخذون مصانع لعلكم

22ھود(*)ال جرم
جرم:الغیره:,وقالبلى

حقا"

القوة في العبادة17صاألید

لست بأول الرسل9األحقافبدعا"
نیاط القلب46الحاقةالوتین

الرمل السائل14المزملكثیبا" مھیال"
یقرؤون وال یكتبون78البقرةإال أماني

(*)قال ابن حجر في الفتح:

َوَصلَھُ اِْبن أَبِي َحاتِم ِمْن طَِریق َعلِّي ْبن أَبِي طَْلَحة َعْن اِْبن َعبَّاس فِي قَْولھ: ( َال

َجَرَم أَنَّ هللاَّ ) قَاَل أَْي بَلَى إِنَّ هللاَّ یَْعلَم، َوقَاَل الطَّبَِريُّ َمْعنَى َجَرَم أَْي َكْسب الذَّْنب ثُمَّ ُكْثر
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اِْستِْعَمالھ فِي َمْوِضع َال بُّد َكقَْولِِھْم َال َجَرَم أَنَّك َذاِھب، َوفِي َمْوِضع َحقًّا َكقَْولِك َال َجَرَم

41لَتَقُوَمن.

المفھوم)(داللةالسیاقفياللفظداللةتقتضیھاالظاھروراءمنمعاناستنباط/3

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

منتخفیفذلك

ربكم
مما كتب على من كان قبلكم178البقرة

قتل بعد قبول الدیة178البقرةفمن اعتدى

46النساءیحرفون
یحرفونھولكنھمهللاكتبمنكتابلفظیزیلأحدولیسیزیلون

یتأولونھ على غیر تأویلھ

ألسنتكم بالشھادة135النساءتلووا

المھیمن :األمین,القرآن أمین على كل كتاب قبلھ48المائدةمھیمنا

ال یتوعر علیھا مكان سلكتھ69النحلذلال"

رعت لیال"78األنبیاءنفشت

لعادلون74المؤمنونلناكبون

بیناھا1النورسورة أنزلناھا

ال یرفعھا العصبة من الرجال76القصصأولي القوة

استواؤھا وحسنھا7الذاریاتالحبك

شكركم82الواقعةرزقكم

ركز الناس وأصواتھم51المدثرقسورة

ال حصن11القیامةالوزر

(تشاغل)تتشاغل10عبستلھى

الخیر الكثیر الذي أعطاه هللا إیاه1الكوثرالكوثر

تغشاھا شدة41عبسترھقھا

(8/432(الباريفتح،حجرابن41
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رفعنا171األعرافنتقنا

في اختالفھم46النحلتقلبھم

ما تسفي بھ الریح23الفرقانھباء

في كل لغو یخوضون225الشعراءفي كل واد یھیمون

اختبرناه24صفتناه

أضللن مكان جنتنا26القلملضالون

ھواه في الشيء یحرص علیھ128النساءالشح

اصبب علیھ رصاصا". ویقال : الصفر النحاس96الكھفأفرغ علیھ قطرا"

األصليالمعنىعلىزائدةمعانيإیراد/4

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

یتبع بالمعروف ویؤدي بإحسان178البقرةفاتباع بالمعروف

52آل عمرانالحواریون
لبیاضالحواریونوسميهللارسولحواريالعوامبنالزبیرھو

ثیابھم

العھود ما أحل وحرم1المائدةبالعقود

ضوء الشمس بالنھار,وضوء القمر باللیل95األنعامفالق اإلصباح

ثائرا" ,نصیرا"69اإلسراءتبیعا"

9الكھفالرقیم

كتبالرصاصمناللوحالرقم.الرقیممنمكتوبالكتاب,مرقوم:

آذانھمعلىهللافضربخزائنھفيطرحھثمأسمائھمعامتھم

فناموا..

ال یظلم بھضم من حسناتھ112طھھضما"

33الزخرفأمة واحدة
منسقفا"الكفارلبیوتلجعلتكفارا"كلھمالناسأجعلأنلوال

فضة ومعارج من فضة وھي درج وسرر فضة
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سواعا"والودا"

وال یغوث
23نوح

الشیطانأوصىھلكوافلمانوحقوممنصالحینرجالأسماء

انصابا"یجلسونالتيمجالسھمإلىانصبواأنقومھمإلى

العلموتنسخأولئكھلكإذاحتىتعبدفلمففعلوابأسمائھموسموھا

عبدت

فاتبعقرأناهفإذا

قرآنھ
18القیامة

ماقرآنھ:أيوألفناه,فاتبعجمعناهفإذابھ:اعملفاتبع:بیناه.قرأناه

لھفاستمعهللا.فاتبع:نھاكعماوانتھأمركبمافاعملفیھجمع

وأنصت.

ما تركك وما أبغضك3الضحىما ودعك ربك

اآلیةسیاقیقتضیھالقرآنیةللفظةدقیقةمعانيإیراد/5

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

بالخلف9اللیلكذب بالحسنى

تمیلوا3النساءتعولوا

قوام ممن معایشکم5النساءقیاما"

ال تقھروھن19النساءال تعضلوھن

تفاسد35النساءشقاق

تعمدوا43النساءفتیمموا

معذرتھم23األنعامفتنتھم

یصدق61التوبةأذن

الحدود:الطاعة112التوبةوالحافظون لحدود هللا

بسواد81ھودبقطع من اللیل

تجھلون94یوسفتفندون

تنفق في الباطل26اإلسراءتبذرتبذیرا"

للوجوه107اإلسراءیخرون لألذقان

23



لم أكن شیئا" , وقال غیره: الناس الحقیر23مریمنسیا"

متغیرا"45الكھفھشیما"

عصیا"69مریمعتیا"

دینكم دین واحد92األنبیاءإن ھذه أمتكم أمة

بحبل إلى سقف البیت15الحجبسبب

حاجب100المؤمنونبرزخ

سریركریم23النملعرش

مصائبكم19یسطائركم

أسود كمھل الزیت45الدخانكالمھل یغلي

بددھم88النساءأركسھم

بالقرآنالقرآنتفسیر/6

اللفظة

القرآنیة
اآلیات المفسرة للداللةالتفسیر /الداللةاآلیةالسورة

35المرسالتال ینطقون

و(وهللاینطقون)(العنسئل

و(الیوممشركین)كناماربنا

ذوفقال:أنھأفواھھم)علىنختم

یختمومرةینطقونمرةألوان

علیھم

بینبالجمعھناالداللةجاءت

اآلیات

المبارك12طھالمقدس

ا َشاِطِئِمننُوِديأَتَاھَا(فَلَمَّ

اْلبُْقَعِةفِياْألَْیَمِناْلَواِدي

الشََّجَرِة)ِمَناْلُمبَاَرَكِة

30القصص
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المرحین76القصصالفرحین

إِنََّمَرًحااْألَْرِضفِيتَْمِش(َوَال

َ ُمْختَاٍلُكلَّیُِحبَُّالهللاَّ

18فَُخوٍر)لقمان

صراط

الجحیم
سواء الجحیم وسط الجحیم23الصافات

َسَواءإِلَىفَاْعتِلُوهُ(ُخُذوهُ

47اْلَجِحیِم)الدخان

من األموال واألوالد1التكاثرالتكاثر

ْنیَااْلَحیَاةُأَنََّما(ْعلَُموا لَِعٌبالدُّ

بَْینَُكْمَوتَفَاُخٌرَوِزینَةٌَولَْھٌو

اْألَْمَواِلفِيَوتََكاثٌُر

20َواْألَْوَالِد)الحدید

الشجرة

الملعونة
شجرة الزقوم60اإلسراء

قُّوِمَشَجَرةَإِنَّ) طََعاُم*الزَّ

44-43اْألَثِیِم)الدخان

ب(السنة)القرآنتفسیر/7

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

ھي رؤیا عین أریھا رسول هللا لیلة أسري بھ60اإلسراءالرؤیا

16القیامةال تحرك بھ لسانك
تفلتأنیخشىعلیھنزلإذاشفتیھیحرككان

منھ

1النصرنصر هللا والفتح
نعیتلمحمدضربمثلأووالقصورالمدائنفتح

لھ نفسھ

حاال" بعد حال قال ھذا نبیكم19اإلنشقاقلتركبن طبقا" عن طبق
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اشتقاقاتھاأوالقرآنیةللفظةاللغويالجذریبین/8

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

مكانتكم ومكانكم واحد135األنعاممكانتكم

العدوان والعداء والتعدي واحد28القصصفال عدوان

184الشعراءالجبلة
الجیمبكسر,وجبال"الجیمبضمجبال"ومنھخلقجبلالخلق

,وجبال" بضم الجیم وتسكین الباء یعني الخلق

الریاش والریش واحد وھو ما ظھر من اللباس,ریاشا"المال26األعرافریشا"

الكتاب,مرقوم: مكتوب من الرقم9الكھفالرقیم

الدخول والمسیس اللمس:ھو الجماع,لمستم تمسوھن: دخلتم بھن236البقرةتمسوھن

الدخول والمسیس اللمس:ھو الجماع,لمستم تمسوھن: دخلتم بھن43النساءالمستم النساء

سحقا":بعدا" ,ویقال: سحیق: بعید , وأسحق أبعده31الحجسحیق

)العام(اإلجماليالمعنى/9

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

نبت بالماء من كل لون24یونسفاختلط

إلىكفیھكباسط

الماء
14الرعد

العطشانكمثلغیرهإلھا"هللامععبدالذيالمشركمثل

یتناولھأنیریدوھوبعیدمنخیالھظلإلىینظرالذي

وال یقدر
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تیمموا5اإلسراءفجاسوا

یھزون وقال غیره: نغضت سنك أي تحركت51اإلسراءفسینغضون

الجبلین96الكھفالصدفین

لطیفا"47مریمحفیا"

عطاشا"86مریموردا"

قوال" عظیما"89مریمإدا"

قیاما"36الحجصواف

52الحجأمنیتھ
یلقيماهللافیبطلحدیثھفيالشیطانألقىحدثإذا

الشیطان ویحكم آیاتھ

عابسون104المؤمنونكالحون

یخرجون51یسینسلون

المالئكة165الصافاتالصافون

الوثاق38صاألصفاد

ھيبالتيادفع

أحسن
34فصلت

فعلوا,فإذااإلساءةعندوالعفوالغضبعندالصبر

عصمھم هللا وخضع لھم عدوھم كأنھ ولي حمیم

حسدھم29محمدأضغانھم

الشعوب: القبائل العظام ,والقبائل:البطون13الحجراتشعوبا" وقبائل

شرح هللا صدره لإلسالم1الشرحألم نشرح لك
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)االطراديالمعنى(قرآنیةلفظةتفسیریةقاعدة/10

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

كل سلطان في القرآن فھو حجة80اإلسراءسلطانا"

كلما عززت شیئا" جعلت لھ عضدا"35القصصعضدك

66الرحمننضاختان
المعانيغیرالكثرةدلیلفیضانات.والفیض

األخرى.

طغى , كثر5الحاقةبالطاغیة

كثر11الحاقةطغى الماء

)آخرسیاقفيلفظھمعنىإیراد(غرابةفیھتفسیر/11

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

عھدا"286البقرة(*)إصرا"

ممیتك55العمران(**)متوفیك

141الصافاتفساھم
الجریھزكریاقلمالجریھ,وعالمعاألقالمفجرتأقرع.اقترعوا

42)(فكفلھا زكریا

أعوانا"19الجن(***)لبدا"

43)(أعوانا"6البلدلبدا"

(*) قال ابن حجر في الفتح:

المرجع السابق.()43

.القاھرة،العربیةالكتبإحیاءدار،البخاري)صحیحمنم)(مستخرجا1950ً(القرآنغریبمعجم،عبدالباقيفؤادمحمد42
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َعلَْینَاتَْحِمْلَوَال(قَْولھفِيَعبَّاساِْبنَعْنطَْلَحةأَبِيْبنَعلِّيطَِریقِمْنالطَّبَِريَُّوَصلَھُ

ْصرَوأَْصلَعْھًدا،أَْي)إِْصًرا ِدید،َعلَىَویُْطلَقالثَّقِیل،الشَّْيءاْإلِ ِزِمتَْفِسیربِاْلَعْھِدَوتَْفِسیرهالشَّ بِالالَّ

َالَعْھًداقَاَل:)إِْصًرا(قَْولھ:فِيُجَرْیٍجاِْبنطَِریقِمْنالطَّبَِريَُّوَرَوىَشِدید.بِاْلَعْھِداْلَوفَاءِألَنَّ

.)(نُِطیق اْلقِیَام بِِھ 44

(**) قال أبو جعفر الطبري:

اختلف أھل التأویل في معنى"الوفاة" التي ذكرھا هللا عز وجل في ھذه اآلیة.

فقال بعضھم:"ھي وفاة نَْوم"، وكأن معنى الكالم على مذھبھم: إني ُمنِیمك رافعك في نومك.

ومعنى"الوفاة"،قالوا:إلّي،ورافعكاألرض،منقابضكإنيذلك:معنىآخرون:وقال

قولھ:"إنيفمعنىقالوا:واستوفیت.قبضتھبمعنى:علیھ"،ليمافالنمنیقال:"توفَّیتلماالقبض،

موت،بغیرعنديماإلىوآخُذكجواري،إلىحیًّااألرضمنقابضكأي:ورافعك"،متوفیك

ورافُعك من بین المشركین وأھل الكفر بك.

وقال آخرون: معنى ذلك: إني متوفیك وفاةَ موٍت.

كفروا،الذینمنومطھِّركإلّيرافعكإنيعیسىیاهللاقالإذذلك:معنىآخرون:وقال

معناهالذيوالمؤخرالتأخیر،معناهالذيالمقدممنھذاوقال:الدنیا.إلىإیاكإنزاليبعدومتوفیك

التقدیم.

منقابضكإنيذلك:قال:"معنىمنقوُلعندنا،بالصحةاألقوالھذهوأولىجعفر:أبوقال

ابنعیسىینزلقال:أنھوسلمعلیھهللاصلىهللارسولعناألخبارتواترإلّي"،ورافعكاألرض

فیصليیموتثممبلغھا،فيالروایةاختلفتذَكرھا،مدةاألرضفيیمكثثمالدجال،فیقتلمریم

.)(علیھ المسلمون ویدفنونھ 45

(***) قال ابن حجر في الفتح:

عبدعبدهللات/اإلسالمي،للشبابالعالمیةالندوةبھیئةالخاصةالطبعةمنالمطابقةوتمتااللكترونیة)(المكتبةللطبريالبیانجامع()45
م.2001ھـ/1،1422طالقاھرة،ھجر،دارالتركي،المحسن

(8/256(الباريفتح،حجرابن()44
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َحاتِمأَبِياِْبنَوَوَصلَھُاْلبَاب،ھََذافِياْلَمْذُكورَعبَّاساِْبنَحِدیثآِخرفِيالتِّْرِمِذّيِعْندھَُو

مبَِكْسِراْلُجْمھُورَوقَِراَءةھََكَذا،َعبَّاساِْبنَعْنطَْلَحةأَبِيْبنَعلِّيطَِریقِمْن َوِھَشاماْلبَاءَوفَْتحالالَّ

مبَِضمَِّوْحده َدةَوفَْتحالالَّ َواللِّبَدَواللِّْبَدةَوقَِرب،قِْربَةنَْحوُسُكونثُمَّبَِكْسٍرلِْبَدةَجْمعفَاْألُولَىاْلُمَوحَّ

َيَوبِِھبَْعضَعلَىبَْعضھاْلُمتََراِكبأَْياْلُملَبَّدالشَّْيء یَُكونُوَناْلِجّنَكاَدْتَواْلَمْعنَىاْلَمْعُروفاللِّبَدُسمِّ

اَكاللِّْبَدِة،َعلَْیِھُمْزَدِحِمیَنُمتََراِكبَةَجَماَعاتَعلَْیِھ مبَِضمِّالَّتِيَوأَمَّ ُسُكونثُمَّبَِضمٍّلُْبَدةَجْمعفَِھَيالالَّ

ِمْثل ُغْرفَة َوُغَرف َواْلَمْعنَى أَنَّھُْم َكانُوا َجْمًعا َكثِیًرا َكقَْولِِھ تََعالَى { َماًال لُبًَدا } أَْي َكثِیًرا .

تَْیِنأَْیًضاَعْمروأَبِيَعْنَوُرِوَي بِنَاءَوھَُوَوَصبُور،ُصبُرِمْثللَبُودَجْمعِھَيفَقِیَلبَِضمَّ

ُمبَالََغة َوقََرأَ اِْبن ُمَحْیِصن بَِضمٍّ ثُمَّ ُسُكون فََكأَنَّھَا ُمَخفَّفَة ِمْن الَّتِي قَْبلھَا.

ٍةاْلَجْحَدِريَُّوقََرأَ َدةفَْتَحةثُمَّبَِضمَّ ٍدَالبِدَجْمعُمَشدَّ َراِجَعةُكلّھَااْلقَِراَءاتَوھَِذِهَوَساِجد،َكُسجَّ

اَوَسلََّمَعلَْیِھهللاََّصلَّىالنَّبِّيَعلَىتََزاَحُموااْلِجّنأَنََّوھَُوَواِحدَمْعنًىإِلَى َوھَُواْلقُْرآناِْستََمُعوالَمَّ

اْلُمْعتََمد.

اقَعْبدَوَرَوى زَّ اقَاَل:قَتَاَدةََعْنَمْعَمرَعْنالرَّ تَلَبََّدْتَوَسلََّمَعلَْیِھهللاََّصلَّىهللاََّرُسولقَاَملَمَّ

ْنس فِيَواِضحاللَّْفظفِيَوھَُوتََعالَى،هللاَّأَْنَزلَھُالَِّذيالنُّورھََذایُْطفِئُواأَْنَعلَىَوَحَرُصواَواْلِجّناْإلِ

.)(اْلقَِراَءة اْلَمْشھُوَرة لَِكنَّھُ فِي اْلَمْعنَى ُمَخالِف 46

)العام(المتعددالمعنىأفرادبعضیذكر/12

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

أعطى فارضى48النجمأغنى وأقنى

مصبوب26الحجرمسنون

مثال"7مریمسمیا"

ماال"74مریمأثاثا"

)8/824الباري(فتح،حجرابن()46
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التقى128طھالنھى

أي مكة85القصصلرادك إلى معاد

البعیر والنعامة146األنعامكل ذي ظفر

فصلناه106اإلسراءفرقناه

وأصلھاالكلمةعربیةیبینأحیانا/13

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

نشأ قام بالحبشیة6المزملناشئة

ھي سنك وكل4الفیل(*) سجیل

(*) قال ابن حجر في الفتح:

یلِمْنَعبَّاس:اِْبنَوقَاَل(قَْولھ: دِّيِّطَِریقِمْنالطَّبَِريَُّوِكْل)َوَصلَھَُسْنِكِھَيِسجِّ َعْنالسُّ

ِعْكِرَمة َعْن اِْبن َعبَّاس قَاَل: َسْنِك َوِكْل، ِطین َوِحَجاَرة.

إِْناْألَْزھَِرّي:قَاَلَوقَْداْلفِیل،ُسوَرةتَْفِسیرفِيفَاِرِسیَّةاْلَكلَِمةأَنَّتَبَِعھَُوَمْنَعبَّاساِْبنیقَْول

ْنیَا،لَِسَماِءاِْسمھَُوَوقِیَلفََصاَرْت،اْلَعَرببِھَاتََكلََّمْتفَقَْدفَاِرِسیَّةأَنَّھَاثَبََت بَْیَنُمَعلَّقبَْحرَوقِیَلالدُّ

َماء. َماء َواْألَْرض نََزلَْت ِمْنھُ اْلِحَجاَرة، َوقِیَل ِھَي ِجبَال فِي السَّ 47)(السَّ

العربیةوالبیئةالفطریةالسلیقةخاللمناأللفاظتفسیر/14

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

264البقرةصفوان
الواحدةوشیاتنبتالالتيالملسویقال:الحجارةحجر

صفوانة بمعنى الصفا

لیس علیھ شيء264البقرةصلدا"

)8/898(الباريفتح،حجرابن()47
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عدوك3الكوثرشانئك

أنصاب یذبحون علیھا3المائدةالنصب

القداح یقتسمون بھا األمور3المائدةاألزالم

أعطني143األعرافأرني أنظر إلیك

صوت شدید وصوت ضعیف1,6ھودزفیر و شھیق

ھم أھل الكتاب جزء أو أجزاء فآمنوا ببعضھ وكفروا ببعضھ91الحجرعضین

الصوت الخفي98مریمركزا

منولدالرجل72النحلحفدة

األرض التي ال تمطر إال مطرا" ال یغني عنھا شیئا"27السجدةاألرض الجرز

كالجواب من األرض13سبأكالجواب

سود الحدق72الرحمنحور

بشررترمي

كالقصر

المرسال

ت
32

للشتاءرفعھ,فنأقلأوأذرعثالثةبقصرالخشبنرفعكنا

فن سمیھ القیصر

النصارى3الغاشیةعاملة ناصبة

في شدة خلق4البلدكبد

الوصالت في الدنیا166البقرةاألسباب

الداللةواسعبإیجازالحسنىهللاأسماءیفسر/15

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

ذي العظمة78الرحمنذي الجالل

اللطیف28الطورالبر الرحیم

الحبیب14البروجالودود
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الكریم15البروجالمجید

المجید الكریم73ھودمجید

شرعيبمصطلحالقرآنیةاللفظةتفسیر/16

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

المھر4النساءنحلة

أیام التشریق184البقرةمعدودات

4الناسالوسواس
لموإذاذھبهللاذكرفإذاالشیطانخنسھولدإذاالوسواس

یذكر ثبت على قلبھ

وشرعة

منھاجا"
سبیال" وسنة48المائدة

فتحا" أو شھادة52التوبةإحدى الحسنیین

أیام العشر28الحجأیام معلومات

یعني محررا"للمسجد یخدمھ35العمرانمحررا"

النزولبأسباباھتمامھ.17

التفسیر /الداللةاآلیةالسورةاللفظة القرآنیة

ألقىلمنتقولواوال

إلیكم السلم
السالم وذكر سبب النزول (*)النساء

القاعدون من المؤمنین عن بدر والخارجون إلى بدر95النساءال یستوي القاعدون

المودة في القربى
الشور

ى
23

أنإالفنزلتقرابةفیھولھإالقریشمنبطنیكنلمالنبيإن

تصلوا قرابة بیني وبینكم
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وطاء,قال مواطنة القرآن أشد موافقة سمعھ وبصره وقلبھ6المزملوطأ"

إن علینا جمعھ

وقرآنھ
قال جمعھ لھ في صدرك ,وقرآنھ:أن تقرأه17القیامة

(*) قال اإلمام البخاري:

ثَنِي َِعْبِدْبُنَعلِيَُّحدَّ ثَنَاهللاَّ َُرِضَيَعبَّاٍساْبِنَعْنَعطَاٍءَعْنَعْمٍروَعْنُسْفیَاُنَحدَّ هللاَّ

َالَمإِلَْیُكْمأَْلقَىلَِمْنتَقُولُواَوَالَعْنھَُما{ لَھُُغنَْیَمٍةفِيَرُجٌلَكاَنَعبَّاٍساْبُنقَاَلقَاَل}ُمْؤِمنًالَْسَتالسَّ

ُفَأَْنَزَلُغنَْیَمتَھَُوأََخُذوافَقَتَلُوهَُعلَْیُكْمالسََّالُمفَقَاَلاْلُمْسلُِموَنفَلَِحقَھُ تَْبتَُغوَن{قَْولِِھإِلَىَذلَِكفِيهللاَّ

ْنیَا } تِْلَك اْلُغنَْیَمةُ قَاَل قََرأَ اْبُن َعبَّاٍس السََّالَم .)(َعَرَض اْلَحیَاِة الدُّ 48

صحیحمنالمستخرجةودالالتھاالقرآنیةاللفظةتفسیرفيعباسابنمنھجمعالممنفھذه

.)(البخاري 49

وقد یكون ھناك معالم أخرى البن عباس من خالل بقیة كتب الصحاح.

القارئویقربیوضحوبمالإلطالة،ودفعاًلالختصارطلباًإیرادهتمبمااكتفیتوقد

والمطلع أبرز المعالم، وبما تعم بھ الفائدة المرجوة بإذن هللا تعالى.

الحمد � الذي تتم بنعمتھ الصالحات....وبعد:

فيعنھما)هللا(رضيعباسابنلمنھجاجتھاديوتدبردراسةبعدالعملھذاجاءفقد

تفسیر اللفظة القرآنیة ودالالتھا، وقد خرجت بقناعات واستنتاجات منھا: -

التفسیر.كتاب،البخاريصحیحم)1999ھـ-1419إسماعیل(بنمحمد،البخاريأنظر()49

).4591(السالم)إلیكمألقىلمن(والتقولوابابالتفسیر،كتابالبخاري،()48
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یسمى(غریببماالقرآنعلومأھمإلىالسبقعنھما)أفضلیةهللاعباس(رضيالبنكان●

المفردات القرآنیة)

امتاز تفسیر ابن عباس(رضي هللا عنھما)بتنوعھ من جھة و بساطتھ وعمقھ من جھة أخرى.●

هللاعباس(رضيابنتفسیرمیزماوھذاالمتقن،للمفسرأسالیبھاومعرفةالعربیةأھمیة●

عنھما)لأللفاظ القرآنیة.

كالم العرب نثراً وشعراً وبیئاتھم وطدت عربیة القرآن ولسانھ العربي األصیل.●

التأویالتبتقدیمعنھالناسزھدوالذيالمعاصر،وقتنافيبالمأثورالتفسیرأھمیة●

واالجتھادات الظنیة في تفسیر القرآن ومفرداتھ.

دور الصحابة (رضي هللا عنھم) البارز في خدمة كتاب هللا روایة ودرایة.●

مكانة ابن عباس العلمیة والعملیة في التفسیر بین الصحابة (رضي هللا عنھم.)●

هللا(رضيعباسالبنالمنسوبةالقرآنیةاأللفاظبعضداللةفياألخطاءبعضوجود●

عنھما)، وقمت بالتنبیھ علیھا ضمن عرض معالم منھجھ في التفسیر.

فروعھابجمیعالقرآنیةالدراساتمنمزیداًوأرجوفأوصيتوصیة:منھناككانإنوختاماً

لتقریبھا وتأكید أھمیتھا ألجیالنا وذلك استكماال لدور أسالفنا األبرار رضي هللا عنھم.

وبحاجةالمقل،البشرجھدمنالعملھذاویبقىسبحانھ،والمنةالحمدولھوآخراً،أوالًوالحمد�

التسدید والتصویب ممن فتح هللا علیھ بفتوحات لم یمن بھا علینا، فأسأل هللا رحمتھ ومغفرتھ،

فھو سبحانھ خیر مسؤول وعلیھ التكالن.
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