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إذن  ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون
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 ميكن االقتباس من هذا البحث والغزو منه بشرط إشارة إليه. -0
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 ألغراض تعليمية، وليس ألغراض جتارية أو تسوقية.

ليزيا استخراج النسخ من هذا البحث غري املنشور إذا حيق ملكتبة اجلامعة العاملية مبا -2
 طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
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احلمد هلل الذي أنزل الكتاب ومل جيعل له عوجا، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له أنزل 
القرآن ليتذكر به العباد، وأشهد أن حممدا عبد اهلل ورسول املؤيد بأعظم املعجزات، صلى اهلل عليه 

 وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما إىل يوم الدين. 
 أما بعد : 

سنيد بن داود ومروياته يف التفسري من أول سورة الكهف إىل آخر الشعراء ) مجعا حبث بعنوان فهذا
 مقدم لنيل درجة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن .ودراسة ( 
 خامتةولكل باب فصالن ولكل فصل مباحث، مث يف مقدمة وبابني  هوضمنت

 ه وحياته العلمية مث وفاته. حيتوي الباب األول على ترمجة لنسيد بن داود من حيث نسبه ونشأت

وحيتوي الباب الثاين على ستمائة ومخس وستني مروية تفسريية لسنيد بن داود من أول سورة الكهف 
إىل آخر سورة الشعراء مجعتها من بطون كتب التفسري مث قمت بدراستها إلبراز القيمة العلمية لتفسري 

 سنيد. 

 ويف اخلامتة ذكرت أهم نتائج البحث. 

 تعاىل أسال التوفيق والقبول وصلى اهلل على نبينا حممد وسلم .   واهلل
 



 ح
 

Research Summary 

 

Praise be to God, who sent down the book and did not make it crooked , and I bear witness 

that there is no god but Allah alone with no partner revealed the Koran to remember by the 

subjects , and I bear witness that Muhammad Abdullah and Messenger Pro greatest miracles , 

may Allah bless him and his family and his companions peace and recognition of the Day of 

Judgment . After: 

This research titled Snead son of David and Marwyate in the interpretation of the Surat Kahaf 

to surat poets ( collectively and study ) is submitted to the Master's degree in science and 

interpretation of the Koran. 

And safeguarded at the forefront of the door and the door of each chapters and sections for 

each chapter , then Conclusion 

Part I contains the translation of Snead the son of David and in terms of the percentage of its 

inception and his scientific career , and then he died. 

Part II contains six hundred and sixty-five irrigated explanatory to the son of David Snead 

from the first to the last Sura Al poets collected from the stomachs of written explanation and 

then you studied to highlight the value of the scientific interpretation of Snead . 

In conclusion said the most important results . 

And ask God to reconcile , acceptance and peace be upon our Prophet Muhammad and him . 
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 املقدمة 

شريك له أنزل القرآن،  احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
واشهد أن حممد عبده ورسوله املؤيد بالفرقان، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم 

 باإلحسان. أما بعد : 

القرآن الكرمي من أجل العلوم وأفضلها ، وينبع فضلها من كونه مرتبطا بكالم اهلل ، وهو  علم تفسريفإن 
 مناط التدبر يف معاين كتابه ، ومصدر اللذة يف مساعه . 

ولقد أوىل العلماء سابقا والحقا اهتمامهم هلذا العلم وبذلوا يف ساحته ما بدى للقاصي والداين ، فربز يف 
جماله علماء أجالء سخرهم اهلل خلدمة كتابه ، فخدموه باللسان والقلم ، فكان هؤالء العلماء خري سلف 

 وآرائهم ليستنري هبم من بعدهم ، ملن بعدهم ، لذا كان من املهم مبكان دراسة ترامجهم وإبراز جهودهم 

بن داود ، فاخرتت  اإلمام سنيدوسريا يف هذا اجملال رأيت تناول موضوع حول أحد جهابذة التفسري وهو 
الشعراء ) مجعا يف التفسري من أول سورة الكهف إىل آخر بن داود ومروياته  اإلمام سنيد العنوان التايل :

 .  ودراسة (

 أهمية الموضوع :  -

 ز أيمية هذا املوضوع يف أمور هي : ترب 

 تعلقه بالتفسري باملأثور الذي يعد أجود أنواع التفسري   -

 أن البحث يتناول أحد جهابذة التفسري الذي ال خيلو كتاب تفسري من ذكره  -

 أسباب اختيار الموضوع : -
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ا رأيته من ضرورة إمتام تكمن أسباب اختيار املوضوع فيما سبق من أيمية للبحث ، وإضافة إىل ذلك م -
يف التفسري من  اإلمام سنيدلإلجناز العلمي الذي قام به  الدكتور سعيد حممد بابا سيال بعنوان : مرويات 

الفاحتة إىل آخر سورة اإلسراء ) مجعا ودراسة ( قدمه لنيل درجة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة 
 هـ 0233املنورة سنة : 

ذا اإلجناز حيتاج إىل إمتام ألن الباحث توقف يف نصف القرآن والنصف الباقي مل يتناول فقد رأيت أن ه
 جزء منه مراعاة حلجم الرسالة. بعد لذا اخرتت

 الدراسات السابقة :  -

من أول سورة الفاحتة يف التفسري  سنيدمرويات لقد اطلعت على دراسة واحدة يف املوضوع وهي بعنوان : 
من  اإلمام سنيد، وقد مجع فيها مرويات إىل آخر سورة اإلسراء، للباحث الدكتور سعيد حممد بابا سيال 

 أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة اإلسراء.

 أسئلة البحث  -

 البحث جييب عن األسئلة التالية : 

التفسري من أول سورة الكهف إىل آخر سورة يف ؟ وما قيمة تفسريه ؟ وماذا روي له  اإلمام سنيدمن هو 
 ؟  الشعراء

 

 

 حدود البحث :  -
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يف تفسري القرآن الكرمي من أول سورة الكهف إىل آخر سورة  اإلمام سنيدالرويات اليت نقلت عن  -0
 .  مع الرتكيز على تفسري الطربييف بطون كتب التفسري  الشعراء

 أهداف البحث :  -

  باملأثورإبراز مكانة التفسري – 0

 إبراز جهود بعض من بعد التابعني يف التفسري بالرواية  -3

 املسايمة يف إمتام إجناز علمي  -2

 إلمام سنيدالسعي إلجياد تفسري كامل ل – 2

 منهجي  في كتابة البحث :  -

 يف كتابة هذا البحث املنهج التايل :إن شاء سأسلك 

 أوالً : : الرتمجة لألعالم :

الرواة وأصحاب األقوال إال الصحابة ؛ إذ الغرض األهم من  اطلعت على ترامجهم منملن أترجم  –أ 
 الرتمجة للرواة معرفة درجتهم تعديالً أو جترحياً ، والصحابة رضوان اهلل عليهم عدوٌل .

 على غري املشاهري . رتكيز، مع الألعالم الواردة يف النصوص ملن اطلعت على ترمجته من اأترجم  – ب

 يف مجع الروايات وترتيبها : ثانيا:

، وكذلك  الكتب اإلمام سنيدأقوم جبمع املرويات من بطون كتب التفاسري املسندة اليت ُصنفت بعد  –أ 
اليت نقلت أقوال املفسرين منسوبة إىل من أخرجها دون ذكر أسانيدهم ، وسأستخدم يف مجع هذه 

 املرويات الوسائل التالية :
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 تصفح الكتب -0
االستعانة بالفهارس امللحقة بكتب التفاسري وغريها من الكتب اليت خدمت بطرق الفهارس  -3

 . ، وكذلك برامج احلاسوباحلديثة ، وكذلك البحوث العلمية اليت عنيت مبوارد املؤلفني
 
، مث أذكر بقية من نقل عنه تلك الرواية  اإلمام سنيدأقوم بنقل الرواية ِمن أقَدم مصدر نقَل عن  –ب 

 يف التخريج .
 اإلمام سنيدالرتكيز على التفسري الطربي يف الدرجة األوىل لكونه مجع أكثر مرويات  –ج 
 

 ثالثا : ما يتعلق باملنهج العام للبحث العلمي :

 ن عاصم سألتزم بكتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين ، مقتصراً على رواية حفص ع -أ 
 أشرح الغريب من األلفاظ معتمداً على كتب غريب القرآن واحلديث واملعاجم . –ب 

 .إن وجدتأعزو األبيات الشعرية إىل مصادرها  –ج 

 ما أمكن . أعرَّف البلدان واألماكن والقبائل واجلماعات -د 

 خطة البحث  :  -

 املقدمة :  يتضمن ما سبق ، مث كلمة الشكر ، مث هيكل البحث وبيان ذلك كاآليت : 

 الشكر والتقدير  -

،  اإلمام سنيد حيتوي على ترمجةقسمت مضمون البحث إىل بابني وفصول ومباحث ، فالباب األول 
 التايل : مجع وترتيب ودراسة ملروياته يف حدود البحث، وبيان ذلك كحيتوي على والباب الثاين 

  اإلمام سنيدالباب األول : ترجمة 
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 وفيه : فصالن :

نشأته العلمية ووفاته ، ويشتمل على اسمه ونسبه وكنيته ومولده وصفته وعقيدته و الفصل األول : 
 ثالثة مباحث :

 املبحث األول : امسه ونسبه وكنيته ومولده وصفته وعقيدته  . 

 رحالته ومالزمته للثغور .املبحث الثاين : نشأته وطلبه للعلم ، و  

    املبحث الثالث: ثناء العلماء عليه وعرض أقوال النقاد فيه.        

الفصل الثاني: شيوخه وتالميذه وثناء العلماء عليه وعرض أقوال النقاد فيه، ويشتمل على ثالثة 
 مباحث:

 املبحث األول : شيوخه . 

 املبحث الثاين : تالميذه . 

 املبحث الثالث : وفاته  

وترتيبها ودراستها من أول سورة الكهف إلى آخر سورة  اإلمام سنيدالباب الثاني : جمع مرويات 
 وفيه فصالن :الشعراء، 

 من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الشعراء اإلمام سنيدالفصل األول : جمع وترتيب مرويات 

 :  مبحثانوفيه ،  اإلمام سنيدالفصل الثاني: دراسة مرويات 

 يف تفسريه من خالل املرويات اإلمام سنيداملبحث األول: منهج 
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 املبحث الثاين : موارده يف التفسري
 املبحث الثالث : القيمة العلمية لتفسريه
 اخلامتة : وتتضمن أهم نتائج البحث

 الفهارس : وتشتمل على :

 فهرس املصادر واملراجع -0
 فهرس املوضوعات  -3

تعاىل العلي القدير أن يبارك يف هذا اجلهد املتواضع، ويتقبله مين ومن كل من ساهم  وختاما أسأل اهلل
فيه بقبول حسن يف ميزان خدمة كتابه العزيز، إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهلل على نبينا حممد 

 وسلم، واحلمد هلل رب العاملني. 
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 كلمة شكر
وأشكره شكر عبد يستزيد من نعمه، وأصلي وأسلم على خري خلقه أمحد اهلل ريب محدا يكافئ آالءه ، 

 وأفضل رسله، وعلى آله وصحبه ومن وااله.وبعد:

أسجل جزيل شكري ومجيل عرفاين جلامعة املدينة العاملية وجلميع القائمني بشئوهنا على جهودهم اجلبارة 
ف  اجلامعة منارة لإلسالم يف سبيل تسليط ضوء العلم على مجيع أصقاع األرض ، وأسأل اهلل أن حي

 واملسلمني.

مث أدين بعظيم الشكر وعميق التقدير لقسم التفسري وعلوم القرآن الكرمي  وكيال وأساتذة على جهودهم 
اجلبارة، وعلى إخالصهم يف حسن تأطري سري العملية التعليمية، وأسأل اهلل تعاىل أن يبارك هلم يف 

 جهودهم وأن يكللها بالتوفيق والنجاح.

وأتقدم أيضا خبالص الشكر  ألساتذيت ومشرفيي ذوي الفضل والعلم فضيلة الدكتور سيد أمحد جنم،  
وفضيلة الدكتور/ عبد الغين قمر وفضيلة الدكتور/ هاين حممد البشبيشي على ما بذلوه يل من جهود 

سأل اهلل تعاىل مضنية وتوجيهات نرية، وإليهم يرجع الفضل ـ بعد اهلل ـ يف حسن إخراج هذا البحث، وأ
 هلم دوام الصحة ومبارك العمر خلدمة اإلسالم واملسلمني.

وأخريا ال يسعين أن أسدل النقاب على هذه الصفحة إال أن أقدم شكري اجلزيل لكل من له يد يف اجناز 
 هذا البحث قريبا أو بعيدا ممن مل أذكر أمساءهم ، وأسأل اهلل أن جيزل األجر للجميع، وأن جيعل التوفيق
والسداد والعرفان حليفنا، إنه نعم املوىل ونعم النصري. وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

 وسلم.

 

 

 الباب األول
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  اإلمام سنيدترجمة  

 وفيه : فصالن :

نشأته العلمية ووفاته ، ويشتمل على اسمه ونسبه وكنيته ومولده وصفته وعقيدته و الفصل األول : 
 : ثالثة مباحث

 . وعقيدته  املبحث األول : امسه ونسبه وكنيته ومولده وصفته 

 ورحالته ومالزمته للثغور .العلمية املبحث الثاين : نشأته  

 . وعرض أقوال النقاد فيهثناء العلماء عليه املبحث الثالث:         

على ثالثة  الفصل الثاني: شيوخه وتالميذه وثناء العلماء عليه وعرض أقوال النقاد فيه، ويشتمل
 مباحث:
 : شيوخه األول املبحث  
 : تالميذه الثايناملبحث  
 وفاته:  الثالثاملبحث 

 

 

 الفصل األول : 

 ، ويشتمل على ثالثة مباحث : ترجمة سنيد ونشأته العلمية وثناء العلماء عليه

 . وعقيدته  املبحث األول : امسه ونسبه وكنيته ومولده وصفته 
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 نشأته وطلبه للعلم ، ورحالته ومالزمته للثغور .املبحث الثاين :  

. وعرض أقوال النقاد فيهثناء العلماء عليه املبحث الثالث:         

 (1)المبحث األول : اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ومولده وصفته وعقيدته : 

، وهذه النسبة هي املشهورة ، (2)، نسبة إىل املصيصة (3): هو احلسني بن داود املصيصي اسمه ونسبه
ومل  (2)بن داود املدائين ((  اإلمام سنيدوقد نسبه الذهيب إىل املدائن ، فعّد من مجلة طبقات احملّدثني )) 

                                                           

هـ ، دار الكتب 0/0200ط. 82، ص: 0، جهـ( 270األمري علي بن هبة اهلل الشهري بابن ماكوال ت )،اإلكمال انظر : (  0)
 .العلمية ، بريوت 

 . حتقيق حممد عبد العزيز النجار ، مكتبة الفالح ، الرياض  ، 22، ص: 05ج هـ ،772إمساعيل بن كثري ت ،  البداية والنهاية -
هـ ، دار 0/0202ط ، 090، ص:06جد الذهيب ، حتقيق : د . عمر عبد السالم تدمري ،احلاف  حممد بن أمح، تاريخ اإلسالم -

 .الكتاب العريب ، بريوت 
 دار الكتب العلمية ، بريوت .، 23، ص: 8جهـ( ، 262أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ت ) تاريخ بغداد  -

، 3/209، تذكرة احلفاظ 3/698  املنتبه بتحرير املشتبه تبصريملحوظة : ) وردت ترمجة اإلمام سنيد يف كتب أخرى كثرية منها : 
، الثقات البن حبان 03/060، هتذيب الكمال  2/302، هتذيب التهذيب  2/206، تكملة اإلكمال  307تقريب التهذيب صـ 

، سري 0/225، خالصة تذهيب الكمال  2/236، اجلرح والتعديل البن أيب حامت  059، تاريخ الثقات البن شاهني صـ  8/252
، طبقات  0/303، الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي 0/693، شرح علل الرتمذي  3/09، شذرات الذهب  05/637أعالم النبالء 

، العلل ومعرفة الرجال لإلمام  0/359.، طبقات املفسرين للداوودي  72، طبقات احملدثني للذهيب صـ 352احلفاظ للسيوطي صـ 
غين يف الضعفاء ، امل2/220، ميزان االعتدال  2/382، معجم املؤلفني  7/329، لسان امليزان 0/268، الكاشف  3/000أمحد 
  . 386،   070صـ 
  03/060(  هتذيب الكمال 3)
(  املصيصة : بكسر أوله وتشديد ثانيه مع كسره ، بعده ياء مث صاد أخرى ، ثغر من ثغور الشام ، هكذا ضبطه البكري ، أّما 2)

بالفتح مث الكسر والتشديد وياء ساكنة وصاد أخرى ، ونسب هذا إىل األزهري وغريه من اللغويني ، مث ذكر أّن اجلوهري ياقوت فضبطه 
يا وخالداً الفارايب قاال بتخفيف الصادين ، مث قال : )) واألول أصح((، وهي مدينة  من ثغور الشام بني أنطاكية وبالد الروم ] تركيا حال

 ورة ، وكانت يف يد الروم يف عهد ياقوت .[ وتسمى أيضاً باملعم
 .2/0320انظر : معجم ما استعجم  

 . 72(  طبقات احملدثني للذهيب صـ 2)
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بن داود يف كتب الرتاجم املتوفرة غري  اإلمام سنيدأجد هذه النسبة عند غريه ، ومل أقف على من يسّمى ب
 هذا اإلمام 

)) بضم السني املهملة وفتح النون ، وسكون الياء اليت تليها  اإلمام سنيدر بلقبه : اشته لقبه وكنيته
، وقد غلب هذا اللقب على امسه ، فأكثر كتب الرتاجم تورد ترمجته يف (0)املعجمة باثنتني من حتتها (( 

 حرف السني ، بدالً من حرف احلاء  . 

كان   –رمحه اهلل  –،  ويفهم من ذلك أنّه (6)ة ويلقب أيضاً باحملتسب ، ورد ذلك يف بعض مصادر الرتمج
ممن يتوىل احلسبة ، وهي من األعمال اجلليلة اليت هبا قيام األمة ، فمهمة احملتسب هو األمر باملعروف 

 . (7)والنهي عن املنكر ، والتأديب عليهما بضرب أو حنوه فيما دون احلدود 

، ومل يرد ذكٌر هلذا االبن الذي كان يكىّن به ضمن تالميذه الذين رووا  (8): كان يكىن  أبا علي  كنيته
 . عنه ، وورد ذكر ابنه جعفر كما سيأيت يف مبحث تالميذه

 مكاناً وال زماناً . إىل ذكر مولده ، ال لإلمام سنيدسنيد: مل تتطرق املصادر اليت ترمجت  مولده وصفته

مصادر ترمجته ، قال ابن أيب حامت عن أبيه يف ذكر رحالته يف  أّما صفته : فقد ورد ذكرها  يف واحٍد من
 (05)سنة سبع عشرة أو مثاين عشرة وكان واليها احلسن بن مصعب (9)طلب العلم : )) وقدمت طرسوس 

                                                           

وهذا وأمثاله يدل على حرص الّسابقني على ضبط  األمساء  0/82(  هذا نّص عبارة األمري ابن ماكوال يف ضبطه يف اإلكمال 0)
والتحريف ، فالضبط باحلرف أوثق من الضبط بالّشكل ، ال سيما  قبل صدور وسائل واألعالم وحفظها من احتماالت التصحيف 

 الطباعة احلديثة .
 . 05/637(  انظر : سري أعالم النبالء 6)
 . 37-36(  ينظر : احلسبة يف اإلسالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية صـ 7)
 03/060(  هتذيب الكمال 8)
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اإلمام وكنت أشبِّهه ب (00)وكنَت تنظر إىل احلسن كأنه حمدِّث أمحر الرأس واللحية عليه قلنسوُة ِحبَـَرٌة 
 . (03) (( ، ورمبا اجتمعا فال أميِّز بينهما اإلمام سنيدد ورمبا رأيت الوالـَي فأظن أنه بن داو  سنيد

 عقيدته :

 رمحه اهلل على مذهب السلف ، ويدل على ذلك ما يلي : اإلمام سنيدكان 

منهجه الذي سار عليه يف تفسريه ، وهو جتريد التفسري باألحاديث واآلثار ، وقد ذكر شيخ اإلسالم  -0
ابن تيمية أّن األئمة الذين نقلوا التفسري جمرداً ، مل يكن يف تفاسريهم ما يذهب إليه املبتدعة يف مسائل 

 .(02)الصفات 

الروايات اليت أوردها يف تفسريه يف إثبات الصفات على مذهب السلف ، ومنها ما أخرجه عن ابن  -3
 . (02)((  قال : )) اهلل فوق العرش ال خيفى عليه شيء من أعمالكم مسعود 

                                                                                                                                                                                            

مهملتني بينهما واو ساكنة ، وهي كلمة أعجمية ، قال ياقوت : )) وال جيوز سكون الراء إال  (  طَرسوس : بفتح أوله وثانيه وسينني9)
يف ضرورة الشعر (( ، ونقل البكري ضم أوله وإسكان ثانيه عن األصمعي ، وهي مدينة تقع بني أنطاكية وحلب وبالد الروم . ينظر : 

 . 2/38ومعجم البلدان  2/895معجم ما استعجم 
 على ذكر له يف غري هذا املوضع . (  مل أقف05)
(  حربة :  بفتح احلاء وكسرها مع فتح الباء  هو ما كان فيه وشي وختطيط ،  وجيوز هنا جعله صفة  أو مضافاً إليه  . ينظر : 00)

 واللسان مادة ] حرب [ . 0/238النهاية يف غريب احلديث واألثر  
 . 0/265(  اجلرح والتعديل 03)
 . 0/202، وجمموع الفتاوى  33-3/30ارض العقل والنقل  (  انظر : درء تع02)
،  ، مطوالً  بسنده من طريق يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة به إىل ابن مسعود 7/029( أخرجه ابن عبد الرب أيضاً يف التمهيد 02)

، وابن خزمية  30رّد على اجلهمية صـ ويف ال 050، و أخرجه الدارمي يف الرّد على بشر املريسي صـ  وفيه ذكر املسافات بني السموات 
كّلهم من   296-2/290والأللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  9/338والطرباين يف الكبري  0/323يف التوحيد 

مية صـ ، وذكره ابن القّيم يف اجتماع اجليوش اإلسال طريق محاد بن سلمة بألفاظ متقاربة خمتصراً عند بعضهم ومطوال عند آخرين 
 ، ويف املوضع الثاين ذكر املسافات . وصحح إسناده،  اإلمام سنيدونسبه إىل  065،  83
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ما نِقل عنه من القول بإثبات الصفات ، فقد نقل الذهيب عن أيب حامت الرازي ، قال : حدثنا أبو  -2
بن داود : هل هو عز وجل على عرشه بائن من  لإلمام سنيدسنيدقال : قلت (00)الطرسوسيعمران 

 (06)خلقه ؟ قال : نعم 

ذكره الأللكائي ضمن علماء أهل الشام والثغور والعواصم القائلني بأن القرآن كالم اهلل غري خملوق ،  -2
 . (07)ومن قال : خملوق فهو كافر 

تفسري كبري رأيته ، كّله باألسانيد ، ومذهبه يف الصفات مذهب  سنيدلإلمام سنيدقول الذهيب : ))  -0
 . (08)السلف (( 

 ورحالته ومالزمته للثغورالعلمية المبحث الثاني : نشأته 

يف صباه أو يف مراحل طلبه للعلم ، غري أّن  اإلمام سنيدمل تتطرق املصادر اليت بني أيدينا إىل ذكر نشأة 
ما ورد يف نسبته إىل املصيصة يدل على أنّه نشأ يف جّو علمي ، فهذه املدينة كانت مشهورة، وإليها 

،  (09)ينسب إليها كثري من العلماء ((  ينسب عدد من العلماء ، قال ابن األثري عن املصيصة : ))
 . قد كانت حاضرة اإلسالم ، بل حاضرة العامل يف ذلك الزمانوكذلك إقامته يف بغداد كما سيأيت و 

 رحالته : 

كانت الرحلة يف طلب العلم مما يتنافس فيه املتنافسون ، حرصاً على العلم ، ورغبًة يف علّو  األسانيد 
 رمحه اهلل كانت له رحالت إىل املدن التالية : اإلمام سنيدوكثرة الشيوخ ، و 

                                                                                                                                                                                            

 79، وصّححه الذهيب يف العلو صـ  : )) رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح (( 0/86وقال اهليثمي يف اجملمع  
 . 052لعلو صـ واأللباين يف خمتصر ا 3/272وابن القّيم يف الصواعق املرسلة 

 ( مل أقف على ترمجته . 00)
 036(  العلو صـ 06)
  3/397(  اعتقاد أهل السنة 07)
 036(  العلو صـ 08)
 حجاج بن حممد املصيصي  . اإلمام سنيد، ومن هوالء شيخ  2/330(  اللباب يف هتذيب األنساب 09)
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 مدة ، يدل على ذلك أمران :بغداد : وقد أقام فيها 

األول : ذكره يف تاريخ بغداد للخطيب ، كما سبق يف مصادر ترمجته ، وهو معجم خاص مبن أقام هبذه 
 املدينة أو مّر هبا .

الثاين : ما سيأيت من ذكر تلقينه لشيخه احلجاج بن حممد ، فتلك احلادثة كما ذكرها اإلمام أمحد كانت 
 .(35)ذكروا يف ترمجته أّن اختالطه كان يف آخر قْدمة قدمها إىل بغداد بعد اختالط احلجاج ، وقد 

، والثغور (30)كان يسكن الثغور   -رمحه اهلل  –اً اإلمام سنيدالثغر أو الثغور : ورد يف كالم أيب داود أّن 
 ، وأشهر الثغور يف ذلك الزمان ثغور الشام (33)مجع ثغر ، ويطلق على كّل موضع قريب من أرض العدو 

، وهي املقصودة هنا ، ويراد هبا املدن الواقعة  بني بالد اإلسالم وامرباطورية الروم على ختوم الشام ، ومن 
 . (32)املصيصة وطرسوس وأذنة (32) مدهنا كما ذكر صاحب معجم البلدان

رحل إليها ، أو نشأ هبا ظاهٌر  ، كما سبق يف بيان ذكر نسبته  اإلمام سنيدوبالنسبة للمصيصة ، فكون 
 إىل هذه املدينة .

أّما رحلته إىل طرسوس  : فيدل على ذلك ما سبق من قول أيب إىل حامت يف رحلته  إىل طرسوس يف 
اجتمعا ورمبا  اإلمام سنيدبن داود ورمبا رأيت الواىل فأظن انه  اإلمام سنيدوصف الوايل : ))وكنت أشبهه ب

                                                           

 . 0/206(  ينظر : هتذيب الكمال 35)
 . 8/22(  تاريخ بغداد 30)
 . 3/79معجم البلدان (  33)
(32  )0/369  ،3/79 . 
، ومعجم  022-0/023(  أذنة : بفتح أوله وثانيه بعده نون ، بوزن حسنة ، من ثغور الشام ، وينظر : معجم ما استعجم 32)

 .0/022البلدان 
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فهذا يدل دون شكٍّ على أنّه قضى فرتة يف هذه املدينة ، هذا باإلضافة إىل كوهنا  (30)فال أميز بينهما (( 
 قريبة من املصيصة .

أّما أذنة : فلم أقف على ما يدل على رحلته إليها ، وهي حمتملة ، لكوهنا من مدن الثغر ، وقريبًة إىل 
 املصيصة .

رمحه اهلل ، فالثغور هي خطوط الدفاع األوىل عن دار  اإلمام سنيدة من مناقب ومالزمة الثغور يعترب منقب
اإلسالم ، وهي مظنة التعرض لغارات األعداء ، وال يقيم يف مثل هذه املواطن إال من يوّطن نفسه 
للجهاد يف سبيل اهلل ، قال ياقوت احلموي يف حديثه عن املصيصة : ))وكانت من مشهور ثغور  

: )) وما زالت موطناً للصاحلني والزهاد  د رابط هبا الصاحلون قدمياً (( وقال عن طرسوساإلسالم ، ق
 . (36)يقصدوهنا ؛ ألهّنا من ثغور املسلمني (( 

 

 

 وعرض أقوال النقاد فيه: ثناء العلماء عليه ،  الثالثالمبحث 

 أوال : ثناء العلماء عليه 

، وبيان سعة علمه وحفظه ، وهنا أنقل ما  اإلمام سنيدوردت أقوال عن بعض العلماء يف الثناء على 
 وقفت عليه من تلك األقوال :

                                                           

 09(  انظر : صـ 30)
 . 2/38(  معجم البلدان 36)



15 
 

 (37)له معرفة باحلديث ، وضبط له ((  اإلمام سنيدقال اخلطيب : ))وقد كان 

 اإلمام سنيداإلمام احلاف  حمّدث الثغر أبو علي حسني بن داود ، لقبه :  ))وقال عنه الذهيب : 

 .  (38)((التفسري الكبري املصيصي احملتسب صاحب 

تفسري كبري رأيته ، كّله باألسانيد ، ومذهبه يف الصفات مذهب  لإلمام سنيدسنيدوقال أيضاً : )) 
   (39)السلف (( 

 .(25)(( بن داود يف تفسريه اإلمام سنيدرواه اإلمام … ))وقال ابن كثري عنه أثناء سياق رواية عنه : 

)) (23)، وقال يف التقريب   (20)وقال ابن حجر : )) وهو من حفاظ احلديث وله تفسري مشهور (( 
من املكانة  اإلمام سنيدضّعف مع إمامته ومعرفته  (( ويف هذه العبارة مجع فيها احلاف  بني ما كان عليه 

 والعلم ، وبني ما طِعن عليه من بعض النقاد .

 .  (22)((وله تفسري رواه عنه حممد بن إمساعيل الصائغ … العلم أحد أوعية  ))وقال  الداوودي : 

 عرض أقوال النقاد فيه والخالصة ثانيا : 

جرحاً وتعديالً ، ويف هذا املبحث أعرض أقواهلم ومواقفهم ؛ للخروج  اإلمام سنيداختلف النقاد يف  
 بنتيجة حيكم هبا على هذه املرويات ، وهي :

                                                           

 . 8/23(  تاريخ بغداد 37)
 .   05/637(  السري 38)
 036العلو صـ   (39)
 يف أول سورة الروم .  2/222(  تفسريه 25)
 .  8/025(  الفتح 20)
 . 307(  صـ 23)
 . 0/359(  طبقات املفسرين للداوودي 22)
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    يلزم حجاجاً ، ورمبا رأيت حجاجاً ميلي عليه من كتابه ،  اإلمام سنيدكان  ))قال اإلمام أمحد
 . (22)((وأرجو أال يكون حدَّث إال بالصدق 

  (20)وقال أبو حامت : صدوق. 
، فقال :  : )) وقال عبد الرمحن بن أيب حامت : سئل أيب عنه(26)قال املزي يف هتذيب الكمال 
: )) وقد ذكره أبو حامت يف مجلة شيوخه الذين روى عنهم ، وقال : ذضعيف (( مث قال بعد أسطر 

 . (27)بغدادي صدوق (( 

، ونص ابن أيب حامت هكذا (28)وقد رجعت إىل اجلرح والتعديل ، فلم أجد فيه تضعيف أيب حامت 
، والذهيب يف (25)، وهذا موافق ملا نقله اخلطيب يف تارخيه  (29): )) سئل أيب عنه فقال : صدوق ((

 . (20)ميزان االعتدال 

  بن داود ، فقال : مل يكن بذاك ،  اإلمام سنيدوقال أبو عبيد اآلجري  : )) سألت أبا داود عن
 (23)وكان يسكن الثغر (( 

 (22)وقال النسائي : )) احلسني بن داود ليس ثقة (( 

                                                           

 .  2/236، واجلرح والتعديل  059(  تاريخ أمساء الثقات صـ  22)
 .  2/220، وميزان االعتدال  2/236(  اجلرح 20)
(26  )03/062  
 . 8/23تاريخ بغداد (  وانظر : 27)
(  وقد أشار حمقق هتذيب الكمال إىل هذا ، فقد أحال على اجلرح والتعديل ، وقال : )) وفيه )صدوق ( ومل جند قوله ) ضعيف ( 28)

)) . 
 . وقد أشار حمقق هتذيب الكمال إىل هذا االختالف . 0238ت  2/236(  اجلرح والتعديل 29)
 .  8/23(  تاريخ بغداد 25)
 .  2/220ن االعتدال (  ميزا20)
 . 2/220، وانظر : ميزان االعتدال 8/22(  تاريخ بغداد 23)
  268ت  3/209(( . تذكرة احلفاظ  مل يكن ثقة -فتجاوز  احلّد  -(  علق الذهيب على قول النسائي فقال : )) وقال النسائي 22)
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  )) (22)وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال : )) رمبا خالف  . 
  (20)وكذا ابن شاهني يف تاريخ أمساء الثقات . 

أو القريبني إىل عصره ، وهناك أقوال للنقاد املتأخرين  لإلمام سنيدسنيدفهذه أقوال كبار النقاد املعاصرين 
، الذين عنوا مبقارنة  أقوال السابقني ، واخللوص إىل حكٍم باجتهادهم ، وإليك  ما وقفت عليه من تلك 

 األقوال : 

 طيب بعد ذكر اختالف أقوال النقاد فيه : )) قلت : ال أعلم أّي شيء غمصوا على قال اخل
وقد رأيت األكابر من أهل العلم رووا عنه ، واحتجوا به ، ومل أمسع عنهم فيه إال اخلري  اإلمام سنيد
 . (26)((  له معرفة باحلديث ، وضبط له ، فاهلل أعلم اإلمام سنيد، وقد كان 

  (( : وقال الذهيب )) صدوق ((  وقال أيضاَ  (27)مّشاه الناس ومحلوا عنه وما هو بذاك املتقن(( :
 (29)وقال أيضاً : )) حاف  له تفسري ، وله ما ينكر (( (28)
  ًاإلمام سنيد، وهو من رواية  وقال ابن حجر يف العجاب بعد ذكر أثر عنه )) وهو مرسل أيضا 

 (05)بن داود وفيه مقال (( 
  وقال ابن حجر يف التقريب : )) ُضعف مع إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن حجاج ابن حممد

 (00)شيخه(( 

                                                           

 .  8/252(  الثقات 22)
 . 057(  صـ 20)
 .  8/23(  تاريخ بغداد 26)
 . 05/637سري (  ال27)
 . 070(  املغين يف الضعفاء صـ 28)
  2/220(  ميزان االعتدال 29)
   0/269(  العجاب 05)
 .  3626ت  307(  التقريب صـ 00)
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يف هذا احلكم سبب طعِن من طعَن فيه ، وهو تلقينه لشيخه حجاج  –رمحه اهلل  –وقد بنّي ابن حجر 
: )) قال أيب : رأيت بن حنبل  بن أمحد اهلل بن حممد ، وقد وردت قصة هذا التلقني مفّصالً ؛  قال عبد

، يعين البن جريج فكان يف الكتاب :  اً عند حجاج بن حممد وهو يسمع منه كتاب اجلامعاإلمام سنيد
بن سليم ،  ، وأخربت عن الزهري ، وأخربت عن صفوان ابن جريج قال : أخربت عن حيىي بن سعيد

هري ، وابن جريج عن حيىي بن يقول حلجاج : قل يا أبا حممد : ابن جريج عن الز  اإلمام سنيدفجعل 
سعيد ، وابن جريج عن صفوان بن سليم ، فكان يقول له هكذا ، ومل حيمده أيب فيما رآه يصنع حبجاج 

، كان  وذمه على ذلك ، قال أيب وبعض هذه األحاديث اليت كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة
 . (03)((  وحّدثت عن فالنابن جريج ال يبايل من أين يأخذه ، يعين قوله : أخربت ، 

  يتبنّي أّن الطعن فيه ليس طعناً شديداً موجباً  اإلمام سنيدوبعد هذا العرض ألقوال النقاد يف
إليمال روايته ، فوصفه بالصدق من قبل اإلمام أمحد وأيب حامت ، يرجح جانب االعتبار لروايته ، 

 له ) ليس بثقة ( .وقد سبق أّن الذهيب وصف النسائي بأنّه جتاوز احلّد يف قو 
 فيستفاد  هذه احلكاية املروية عن اإلمام أمحد ، وقعت بعد اختالط حجاج ، يف آخر حياته ،

عن شيخه حجاج عن ابن جريج ، عن غريه ؛  اإلمام سنيدمن ذلك أّن هذا الطعن وارد فيما يرويه 
اً كان اإلمام سنيدأّن ألّن ابن جريج كان يدّلس أو يروي عن مبهم ، وكالم اإلمام أمحد يشري إىل 

حيمل حجاجاً على أن  جيعل رواية ابن جريج عن املبهمني بالعنعنة ، فيكون من قبيل تدليس 
عن غري  اإلمام سنيدفيخرج بذلك ما يرويه  (02)التسوية كما أشار إىل ذلك احلاف  ابن حجر 

 حجاج من الشيخ .
ذكر األئمة أنّه يتسامح يف أسانيد التفسري ما ال يتسامح يف احلديث ؛ ألّن كثرياً من روايات التفسري  

مسعت أمحد بن حنبل يقول : يكتب من  رواية عن نَسٍخ ، وقد نقل املزي عن أمحد بن أيب حيىي قال : ))

                                                           

 062-03/063، وينظر أيضاً : هتذيب الكمال   3/000(  العلل ومعرفة الرجال  لإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهلل 03)
 . 258( هدي الساري صـ 02)
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جنيح بن عبد الرمحن فأبو معشر هو  (02)حديث أيب معشر حديثه عن حممد بن كعب يف التفسري((  
 السندي ، وهو ضعيف ، لكّن اإلمام فّرق بني روايته عن حممد بن كعب يف التفسري وبن سائر رواياته .

من آثار التابعني ، ويتسامح يف ذلك ما ال يتسامح يف املرفوع ، فقد نقل  اإلمام سنيدأغلب مرويات 
عن الضحاك فهو على ذاك أيسر وما كان بسند  املزي عن اإلمام أمحد يف ترمجة جويرب قوله : )) ما كان

، فجويرب هو ابن سعيد األزدي وهو ضعيف جداً ،  (00)فهو منكر ((  صلى اهلل عليه وسلمعن النيب  
صلى اهلل لكّن اإلمام أمحد فّرق بني ما يرويه عن شيخه الضحاك من كالمه ، وبني ما يسنده إىل النيب 

 حجاج عن ابن جريج من كالمه .، وهذا مياثل ما يرويه  عليه وسلم

 كثرة املتابعات والشواهد لرواياته كما يتبني ذلك يف التخريج .

  بالصحة أو احلسن إذا كانت  اإلمام سنيدوبناء على هذه األمور فقد حكمت على مرويات
هناك متابعات  تقويها ، وكذا إذا حكم أحد العلماء على سند معنّي من أسانيده بالصحة أو 

أّما إذا مل توجد متابعات ، حكمت عليها باجلودة ، إذا سلمت من علل أخرى ، ومل  احلسن ؛
يكن مما يرويه عن حجاج عن ابن جريج عن غريه من املرفوعات ؛ ألّن هذا ينطبق عليه ما انتقده 

 اإلمام أمحد .
  عن بعض  اإلمام سنيداسرتشدت يف هذا مبا ورد من تصحيح أو تقوية بعض الروايات بإسناد

 :  مثلالعلماء ، 
بسنٍد صحيح إىل احلسن أهّنم من أسلم قبل الفتح  اإلمام سنيدالسيوطي رمحه اهلل قال : )) روى  -0

))(06 ). 

                                                           

 39/230هتذيب الكمال ( 02)
 . 0/068(هتذيب الكمال 00)
 ، وقد ساق قبل هذه الرواية رواية. 3/332(  تدريب الراوي 06)
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: ))ترجم  (07) يف تعليقه على تفسري ابن جرير اإلمام سنيدالشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل ، قال عن  -3
 قال(( . له اخلطيب يف تاريخ بغداد وقّوى أمَره ، وهو كما

  

                                                           

 . 3/222( تفسري الطربي 07)
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 الفصل الثاني: شيوخه وتالميذه وثناء العلماء عليه 

 ، ويشتمل على ثالثة مباحث:وعرض أقوال النقاد فيه

 : شيوخه .األول املبحث  

 : تالميذه . الثايناملبحث  

 . وفاته:  الثالثاملبحث  
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 : شيوخه  األولالمبحث 

شيخاً ؛ مما يدل على  تسعة وثالثنيالعلَم عن عدد كبري من الشيوخ ، بلغ عددهم   اإلمام سنيدتلقى 
، ورغبته يف طلب العلم ، وقد ورد معظم شيوخه  يف هذه املرويات، وبعض هؤالء الشيوخ  يمته العالية

 وفيما يلي عرض لشيوخه:هلم مؤلف يف التفسري ، أو عناية به ، 

قراءة عاصم بن أيب النجود ،  واةّناط ، الثقة العابد ، أحد ر احلأبو بكر بن عياش الكويف املقرئ  -0
 .(08)املتوىف سنة أربع وتسعني ومائة 

إمساعيل بن إبراهيم بن ِمقسم األسدي موالهم ، أبو بشر البصري ، املعروف بابن علية ، الثقة  -3
 .(09)احلاف  اإلمام، املتوىف سنة ثالث وتسعني ومائة

قاشي ، أبو إمساعيل البصري ، الثقة الثبت العابد، املتوىف سنة ست بشر بن مفضل بن ال حق الرَّ  -2
 . (65)أو سبع ومثانني ومائة 

جعفر بن سليمان الضَُّبعي ، أبو سليمان البصري ، الصدوق الزاهد املتوىف سنة مثان وسبعني ومائة  -2
(60) 

أكثر من روى عنه  حجاج بن حممد املصيصي  احملّدث املفّسر ،  املتوىف سنة ست ومائتني ، وهو -0
يف هذه املرويات ، وقد كان يالزمه كما سيأيت يف مبحث الكالم عن أقوال النقاد يف  اإلمام سنيد
 .(63)(  ، له كتاب ) ناسخ القرآن ومنسوخه  اإلمام سنيد

، الثقة الثبت الفقيه ، املتوىف   محاد بن زيد بن درهم األزدي اجلهضمي ، أبو إمساعيل البصري -6
 (62)سنة تسع وسبعني ومائة  
                                                           

  7980ت  632، والتقريب صـ  3/203، والكاشف  22/039(انظر : هتذيب الكمال 08)
 . 206ت  050والتقريب صـ   0/223والكاشف  2/32انظر : هتذيب الكمال  (09)
 . 752ت  032والتقريب صـ   0/369والكاشف  2/028(انظر : هتذيب الكمال 65)
 923ت  025والتقريب صـ   0/392والكاشف  0/22(انظر : هتذيب الكمال 60)
 . 096-0/092(  طبقات املفسرين للداوودي 63)
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 . (62)خالد بن عبد اهلل بن يزيد الطّحان الواسطي ، الثقة الثبت ، املتوىف سنة اثنتني ومثانني ومائة  -7
يف ، نزيل املصيصية ، الصدوق العابد ، املتوىف خلف بن متيم بن أيب عتّاب ، أبو عبد الرمحن الكو  -8

 . (60)سنة ست ومائتني 
سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل ، أبو حممد ،  اإلمام احلاف  اجملتهد املفّسر ، شيخ اإلسالم ،  -9

املتوىف سنة إحدى وتسعني ومائة ، له ) جوابات القرآن ( ، وقد مجعت مروياته يف التفسري 
 . (66)ونشرت 

 . (67)م بن سليم احلنفي ، أبو األحوص الكويف ، الثقة املتقن ، املتوىف سنة تسع وسبعني ومائة سال -05
شريك بن عبد اهلل النخعي  ، أبو عبد اهلل الكويف القاضي ، العابد صدوق خيطئ كثرياً ، تغري  -00

ة سبع أو حفظه منذ ويلِّ القضاء بالكوفة ، وكان عادالً عابداً شديداً على أهل البدع ، مات سن
 .(68)مثان وسبعني ومائة 

عباد بن العوام الكاليب موالهم ، أبو سهل الواسطي ، الثقة ، املتوىف سنة مخس ومثانني ومائة أو  -03
 . (69)بعدها 

عبد اهلل بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن األودي ، أبو حممد الكويف ، ثقة فقيه عابد ، خرّج له   -02
 .(75)  ومائةالستة  ، مات سنة اثنتني وتسعني

عبد اهلل بن املبارك املروزي ، الثقة الثبت الفقيه العامل اجلواد اجملاهد ، املتوىف سنة إحدى ومثانني  -02
 . (70) ومائة ، له التفسري وغريه من املصنفات 

                                                                                                                                                                                            

 .  0298ت  078والتقريب صـ   0/229والكاشف  7/329(  انظر : هتذيب الكمال 62)
 . 0685ت090، والتقريب صـ  0/269، والكاشف  8/077(انظر : هتذيب الكمال 62)
 . 0737ت  092والتقريب صـ   0/272والكاشف  8/376(انظر : هتذيب الكمال 60)
 . 023-0/020(  انظر : طبقات املفسرين للداوودي 66)
 . 3752ت  360، والتقريب صـ  0/272، والكاشف  03/383( انظر : هتذيب الكمال 67)
 ( 306( انظر : الرواية  ) 68)
 .  2028ت  395والتقريب صـ  0/020والكاشف  02/025( انظر : هتذيب الكمال 69)
 .  2357ت  390والتقريب صـ  0/028والكاشف  02/392( انظر : هتذيب الكمال 75)
 . 0/305(  انظر :طبقات املفسرين للداوودي 70)
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عبد الوهاب بن عطاء اخلفَّاف ، أبو نصر العجلي موالهم ، البصري ، نزيل بغداد ، صدوق رمبا  -00
 . (73) األربعة والبخاري يف خلق أفعال العباد ،  مات سنة أربع أو ست ومائتني أخطأ ،  خرّج له

علي بن ُمسهر القرشي الكويف ، قاضي املوصل ، ثقة له غرائب بعد أن أضّر ، تويف سنة تسع  -06
 . (72)ومثانني ومائة 

 . (72) عمر بن أيب خليفة العبدي البصري ، مقبول ، تويف سنة تسع ومثانني ومائة -07
عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السَّبيعي ، نزيل الكوفة ، الثقة املأمون ، املتوىف سنة سبع ومثانني  -08

 (70)ومائة أو إحدى وتسعني 
 . (76) فرات بن خالد الضيب ، أبو إسحاق الرازي ، الثقة ، من أعيان الطبقة التاسعة -09
فاء ،  املتوىف سنة سبع الضع اإلمام سنيدالفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي ، أحد شيوخ  -35

 . (77)وسبعني ومائة .
 . (78) مبشِّر بن إمساعيل احلليب ، أبو إمساعيل الكليب موالهم ، الصدوق ،  املتوىف سنة مائتني -30
حممد بن محيد اليشكري ، أبو سفيان املعمري البصري ، الثقة احلاف  ، املتوىف سنة اثنتني ومثانني  -33

 .(79)ومائة 
                                                           

 .2363ت  268والتقريب صـ   0/670شف والكا 08/059( انظر : هتذيب الكمال 73)
 .   2855ت  250، والتقريب ص  3/27، والكاشف  30/020: هتذيب الكمال  ( انظر72)
 . 2890ت  203والتقريب صـ   3/65والكاشف  30/225( انظر : هتذيب الكمال 72)
 . 0220ت  220والتقريب صـ   3/002والكاشف  32/63( انظر : هتذيب الكمال 70)
 .0279ت  222والكاشف والتقريب صـ   32/029: هتذيب الكمال  ( انظر76)
الرمحن بن أنعم اإلفريقي  ، روى عن معاوية بن صاحل وربيعة بن يزيد وعبد ، ضعيف (هو فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي77)

 ائة .، مات سنة سبع وسبعني وم وأبو صاحل كاتب الليث وعلي بن حجر وخلق اإلمام سنيد، وعنه  وآخرين
  0282ت222، والتقريب صـ  3/035، والكاشف 32/007انظر : هتذيب الكمال  

 . 6260ت  009والتقريب صـ   3/328والكاشف  37/095(انظر : هتذيب الكمال 78)
 ، ثقة من : املعمري ألنه رحل إىل معمر ، قيل له ، نزيل بغداد ، أبو سفيان املعمري البصري ( هو حممد بن محيد اليشكري79)

، مات سنة  وأبو سعيد األشج وأبو خيثمة وخلق اإلمام سنيد، وعنه  ، روى عن معمر والثوري وهشام بن حّسان ومجاعة التاسعة
 اثنتني ومثانني ومائة .

 . 0820ت  270، والتقريب ص  3/225، والكاشف  30/059: هتذيب الكمال  انظر 
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حممد بن خازم ، أبو معاوية التميمي موالهم ، الضرير الكويف ، الثقة احلاف ، املتوىف سنة مخس   -32
 .(85)وتسعني 

حممد بن كثري بن أيب عطاء الثقفي  الصنعاين ، أبو يوسف ، نزيل املصيصة ، صدوق كثري الغلط  -32
 . (80)، تويف سنة بضع عشرة ومائتني 

، أبو حممد البصري ، امللقب بالطفيل، الثقة املشهور  ، املعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي  -30
 .(83)املتوىف سنة سبع ومثانني ومائة 

ابن سليمان النخعي ، أبو عبد اهلل الرقي ، الثقة الفاضل ، املتوىف سنة  –بالتشديد  –ُمعمَّر   -36
 . (82) إحدى وتسعني ومائة

 (82)ملتوىف سنة اثنتني وعشرين ومائتني منصور بن هارون املصيصي ، أبو احلسن ، العامل الفقيه ، ا -37
. 
نوح بن قيس بن رياح األزدي ، أبو روح البصري ، الصدوق ، املتوىف سنة ثالث أو أربع ومثانني   -38

 . (80)ومائة 
، الثقة الثبت ،  هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي موالهم أبو النضر البغدادي ، امللقب بقيصر -39

                                                           

، وقد يهم يف حديث  ، أحف  الناس يف حلديث األعمش ، ثقة ، الضرير الكويف ، أبو معاوية التميمي موالهم ( حممد بن خازم85)
وأمحد بن حنبل  اإلمام سنيد، وعنه  ، روى عن عاصم األحول وسليمان األعمش وحجاج بن أرطأة وآخرين ، ورمي باإلرجاء غريه

 ، مات سنة مخس وتسعني . وابن معني
 . 0820ت  270والتقريب صـ   3/067والكاشف  30/032انظر : هتذيب الكمال  

 .  6300ت 052، والتقريب صـ  3/303، والكاشف  36/239(انظر : هتذيب الكمال 80)
   6786ت  029، والتقريب صـ  3/379، والكاشف  38/305: هتذيب الكمال  ( انظر83)
، روى عن حجاج بن أرطأة وإمساعيل بن أيب خالد  ، ثقة فاضل ، أبو عبد اهلل الرقي يابن سليمان النخع –بالتشديد  –( معمَّر 82)

، مات سنة إحدى وتسعني  وأمحد بن حنبل وعبد الرمحن بن نافع الرقي ومجاعة اإلمام سنيد، وعنه  وخصيف بن عبد الرمحن وآخرين
 . ومائة

 . 6800ت  020والتقريب صـ   3/382والكاشف  38/236انظر : هتذيب الكمال  
 7/293( انظر : الطبقات الكربى 82)
 . 7359ت  067والتقريب صـ   3/237والكاشف  25/02( انظر : هتذيب الكمال 80)
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 . (86)املتوىف سنة سبع ومائتني 
، املتوىف سنة ثالث ومثانني ومائة ، هشيم بن بشري السلمي الواسطي ، الثقة الثبت احلاف  الكبري  -25

 (87)، له التفسري وغريه   اإلمام سنيدوهو من الذين أكثر عنهم 
وكيع بن اجلراح  الرؤاسي أبو سفيان الكويف ، الثقة احلاف  العابد ، صاحب التفسري املتوىف سنة  -20

 .(88)ست وتسعني ومائة ، ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية ضمن أصحاب التفاسري املأثورة اجملردة 
 .(89) حيىي بن واضح األنصاري موالهم املروزي أبو متيلة ، الثقة ، من كبار الطبقة التاسعة  -23
بن أرطأة ، وعنه  احلسن بن قتيبة اخلزاعي املدائين اخلياط ، روى عن مسعر بن كدام وحجاج -22

 (95)واحلسن بن عرفة ، قال أبو حامت : )) ليس بقوي احلديث ،  ضعيف احلديث((  اإلمام سنيد
 . (90) وقال األزدي واهي احلديث

احلكم بن سنان الباهلي الِقريب ، أبو عون ، ضعيف من الثامنة ، روى عنه أبو داود يف كتاب  -22
 .  (93)املسائل 

 ، ومل أقف على   اإلمام سنيدجابر بن سليمان الزَُّرقي ، ذكره املزي يف شيوخ  -20
 .  (92)ترمجة له 

 اإلمام سنيدطئ، روى عنه خالد بن حيّان الرَّقي، أبو يزيد الكندي موالهم ، اخلزّار  ، صدوق خي -26
 (92)وأمحد بن حنبل وآخرون ، وخرّج له ابن ماجه ، مات سنة إحدى وتسعني  

                                                           

 . 7307ت  075والتقريب صـ   3/223والكاشف  25/025انظر : هتذيب الكمال  (86)
 . 202-3/202( انظر : وطبقات املفسرين للداوودي 87)
 . 260-3/208،  وطبقات املفسرين للداوودي  3/33العقل والنقل ( انظر : درء تعارض 88)
، روى عن عبيد بن سليمان  ، ثقة ، مشهور بكنيته حيىي بن واضح األنصاري موالهم املروزي -مبثناة مصغر  -(  وهو أبو متيلة 89)

، 09/302،  03/060يب الكمال : هتذ وخلق . انظر اإلمام سنيد، وعنه أمحد وإسحاق و  واألوزاعي وحممد بن إسحاق وآخرين
 . 098، والتقريب ص  3/277، والكاشف  23/33
 . 7/252، وتاريخ بغداد  2/22(  اجلرح والتعديل 95)
 . 7/252(  تاريخ بغداد 90)
 . 0222ت  070، والتقريب صـ  7/96،  03/060(  هتذيب الكمال 93)
 . 03/060(  هتذيب الكمال 92)
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داود بن اجلراح ، أبو سليمان البغدادي ، ذكره اخلطيب يف تاريخ بغداد ، ومل يذكر جرحاً وال  -27
 . (90)تعديالً 

، وكان من العّباد  له أوهامحممد بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل ، أخو سفيان بن عيينة ، صدوق  -28
، ذكره ابن حبان يف الثقات وقال أبو حامت : )) ال حيتج به يأيت باملناكري(( ، وأورده احلاف  يف 

 . (96) التقريب متييزاً ، مات باملصيصة
يوسف بن حممد بن املنكدر القرشي التيمي ، ضعيف ، من السابعة ، خرّج له ابن ماجه حديثاً  -29

 . (97) إلمام سنيداواحداً من طريق 

 : تالميذه  الثانيلمبحث ا

 التفسري مخسة وهم: رووا عنه  لكن الذين من التالميذ ، كبري عدد   اإلمام سنيدروى عن 

الفضل بن حممد بن املسيَّب بن موسى بن زهري بن يزيد بن كيسان بن زاذان صاحب اليمن  -0
الشعراين ، املتوىف سنة اثنتني ومثانني ومائتني ، ويقال : إّن الفضل هذا مل يـُْبق بلداً إال دخله يف طلب 

وكان عنده تاريخ أمحد بن ، قال ابن ماكوال     )) اإلمام سنيدالعلم إال األندلس، وهو أحد رواة تفسري 
قال احلاكم : )) ثقة مل يطعن فيه حبجة ((  (99) ومسع عنه بالثغر  (98)…((   اإلمام سنيدحنبل وتفسري 

، وقال أيضاً  : )) تفرد برواية كتب مل يروها أحد  (050)، قال الذهيب : )) اإلمام احلاف  اجلوال(( (055)
، والقراءات عن خلف ، والتنبيه عن حيىي   اإلمام سنيدن  بعده : التاريخ الكبري عن أمحد ، والتفسري ع

                                                                                                                                                                                            

 . 0633ت  087والتقريب صت  0/262، والكاشف  8/23،  03/060(  هتذيب الكمال 92)
 . 8/269، وتاريخ بغداد  03/060(  هتذيب الكمال 90)
 . 6302 ت 050والتقريب صـ  7/206، والثقات البن حبان  8/23، واجلرح والتعديل  03/060(  هتذيب الكمال 96)
 .7880ت  603 ، والتقريب صـ 23/206،  03/060وهتذيب الكمال  8/23(  تاريخ بغداد 97)
 .3/637وتذكرة احلفاظ  03/063، وينظر : هتذيب الكمال  2/070(  اإلكمال 98)
  02/207(  السري 99)
 . 3/637(  تذكرة احلفاظ 055)
 . 3/636(  تذكرة احلفاظ 050)



28 
 

، وهذا ال يعين أنه مل يرو هذه  (053) ، واملغازي عن إبراهيم احلزامي والفنت عن نعيم بن محاد (( بن أكثم
 الكتب غريه ، فغاية ما يدل عليه كالم الذهيب أنّه آخر من رواها .

عن طريقه، وقد اعتمد عليه كلّياً  اإلمام سنيدالقاسم بن احلسن ، وهو الذي يروي ابن جرير تفسري  -3
، ومع هذا فليس هو باملعروف املشهور ، قال حممود  اإلمام سنيدمما يدل على أنّه روى التفسري عن 

سم بن احلسن بن يزيد ، شاكر عنه )) شيخ ابن جرير ، ومل أجد له ترمجة، ولكن يف تاريخ بغداد ) القا
أبو حممد اهلمذاين الصائغ ( املتوىف سنة اثنتني وسبعني ومائتني  فهذا يصلح أن يكون هو املراد ، ولكن 
ال أطمئن إىل ذلك ، وال أستطيع اجلزم به ، بل ال أستطيع ترجيحه ، وعسى أن جند ما يدل على حقيقة 

والظاهر أّن الشيخ حممود شاكر رمحه اهلل مل يقف ،  (052)هذا الشيخ يف فرصة  أخرى إن شاء اهلل (( 
وجدتُه ذكر أّن القاسم هذا مسع  (052)على شيء جديد يف ترمجة هذا الشيخ ، وبالرجوع إىل تاريخ بغداد 

اإلمام يزيد بن هارون ، وأبا سلمة التبوذكي ، وروى عنه أبو بكر بن  جماهد املقرئ وغريه ، فلم يذكر 
ن جرير يف تالميذه ، وال  ينفي ذلك أن يكون هو املراد هنا ؛ ألّن اخلطيب وغريه اً يف شيوخه وال ابسنيد

من أصحاب كتب الرتاجم مل يلتزموا حبصر كّل الشيوخ والتالميذ ، وهذا الذي ترجم له اخلطيب ذكره 
ر وعدم معرفة شيخ ابن جري (050)الذهيب يف السري ، ونقل كالم اخلطيب ، مث قال : )) هذا ال أعرفه ((

 هذا ال يؤثر يف مروياته ؛ ألنّه راوية كتاب مصّنف مشهور .

حممد بن إمساعيل بن سامل الصائغ أبو جعفر  القرشي العباسي موالهم ، اإلمام احملّدث الثقة ، شيخ  -2
اً يف الرواية عن شيخه حجاج بن حممد قال الداوودي يف اإلمام سنيداحلرم ، وحمّدث مكة ، وقد شارك 

                                                           

 . 02/208(  السري 053)
 . 0/265لى هتذيب اآلثار ( ، وقد ذكر حنو هذا الكالم يف تعليقه ع 8298(  تعليقه على تفسري ابن جرير رواية ) 052)
(052  )03/223-222 . 
 . 02/008(  السري 050)
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مات سنة ست وسبعني ومائتني  ((بن إمساعيل الصائغ  ))وله تفسري ، رواه عنه حممد م سنيداإلماترمجة 

(056)   . 

وأيب  اإلمام سنيدحممد بن حممد بن عمر بن احلكم ، أبو احلسن املعروف بابن العطار ، روى عن  -2
بن  اإلمام سنيدالطيالسي ، وعنه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ، قال اخلطيب: )) كان عنده التفسري عن 

 . (057)داود (( ومات سنة مثان وستني ومائتني 

اهلل عمرو بن  : )) أبو عبد(058)عمرو بن عثمان أبو عبد اهلل املكي ، قال أبو الشيخ األنصاري  -0
كبار من أهل مكة قدم علينا سنة إحدى وتسعني ومائتني كتب عن يونس عثمان املكي من الصوفية ال

 . (059)بن داود ((   اإلمام سنيدبن عبد األعلى والربيع وقرأ التفسري عن  

 وفاته المبحث الثالث: 

، وقد اتفقت مصادر ترمجته على هذا  (005)رمحه اهلل سنة ست وعشرين ومائتني  اإلمام سنيدتويف 
أن وفاته كانت سنة عشرين ومائتني ، وال شك أّن فيه  (000) خالصة تذهيب الكمال باستثناء ما ورد يف

سقطاً ، إّما من الناسخ أو من الطابع ؛ ألّن ما يف هتذيب الكمال وهتذيبه وتقريبه خالف هذا ، وهذه 
 ب كّلها مع اخلالصة من أصل واحد الكت

                                                           

 [ 0286. وانظر الروية ]  0/359وطبقات الداوودي  02/060(  السري 056)
 . 352-2/352(  تاريخ بغداد 057)
(  عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان ، أبو حممد ، احملّدث املقرئ ، املعروف بأيب الشيخ األنصاري ، صاحب كتاب طبقات 058)

 احملدثني بأصفهان ، مات سنة تسع وستني وثالمثائة . 
 . 0/227، وغاية النهاية  05/300انظر : سري أعالم النبالء  

 . 2/207(  طبقات احملدثني بأصفهان 059)
 . 059، الثقات البن شاهني صـ  03/062(  هتذيب الكمال 005)
 . 0/225( خالصة هتذيب الكمال 000)



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الشعراء  اإلمام سنيدجمع وترتيب ودراسة مرويات  
 وفيه فصالن: 

من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الشعراء  اإلمام سنيدالفصل األول: جمع وترتيب مرويات 
 وتحته الفقرات التالية : 
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  مروياته في سورة الكهف 
  مروياته في مريم 
  مروياته في سورة طه 
 مروياته في سورة األنبياء 
 مروياته في سورة الحج 
 مروياته في سورة المؤمنون 
 مروياته في سورة النور 
 مرياته في سورة الفرقان 
 مروياته في سورة الشعراء 
 ، وتحته ثالثة مباحث:  اإلمام سنيدالفصل الثاني: دراسة مرويات     

 يف تفسريه من خالل املرويات اإلمام سنيداملبحث األول: منهج 
 موارده يف التفسريملبحث الثاين : ا

 الثالث : القيمة العلمية لتفسري املبحث
 
 

من أول سورة الكهف إلى آخر سورة    اإلمام سنيدالفصل األول : جمع وترتيب مرويات  
 الشعراء  

 
 

 سورة الكهف في تفسير  اإلمام سنيدأوال :مرويات                       
 

 چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
"ح" ، وحدثين 002، قال: ثنا عيسى 002، قال: ثنا أبو عاصم003حدثين حممد بن عمرو - 0

، يف قول 009، عن جماهد008، مجيعا عن ابن أيب جنيح007، قال: ثنا ورقاء006، قال: ثنا احلسن000احلارث
 اهلل)أَسفا( قال: َجزعا.

                                                           
، وعنه عبد اللَّه بن أمحد  ، روى عن ابن عيينة وغندر وأيب ضمرة ، ثقة ، أبو بكر البصري هو حممد بن عمرو بن العباس الباهلي -003

 ، تويف سنة تسع وأربعني ومائتني . اعةبن حممد البغوي وحيىي بن صاعد ومج اللَّه بن حنبل وعبد
 . 2/037: تاريخ بغداد  انظر 

، روى عن  ، مات سنة اثنيت عشرة ومائتني ، من التاسعة ، ثقة ثبت ، أبو عاصم النبيل البصري هو الضحاك بن خملد الشيباين -002
 ق .، وعنه البخاري ومسلم وخل عيسى بن ميمون وسليمان التيمي وحيوة بن شريح وآخرين

 . 3977ت 385، والتقريب ص  0/059، والكاشف  02/380: هتذيب الكمال  انظر 
ثقة  -بتحتانية خفيفة  -مث املكي أبو موسى يعرف بابن داية  -بضم اجليم وفتح الراء واملعجمة  -هو عيسى بن ميمون اجلرشي  -002

، وعنه أبو عاصم النبيل والثوري وابن عيينة وخلق  ين، روى عن ابن أيب جنيح وقيس بن سعد وآخر  ، وهو صاحب تفسري من السابعة
. 

 . 0222ت  220، والتقريب ص  3/277، والكاشف  32/26: هتذيب الكمال  انظر 
، روى عن عبد العزيز بن أبان وعلي بن عاصم ويزيد بن  احلارث بن حممد بن أيب أسامة التميمي الواسطي صاحب املسند -000

،  8/082، ذكره ابن حبان يف الثقات  رير الطربي وابن أيب الدنيا وحممد بن خلف بن املرزبان ومجاعة، روى عنه حممد بن ج هارون 
، وقال  ، قال الدارقطين : اختلف فيه وهو عندي صدوق ، وقال الذهيب : )) تكلم فيه بال حجة وقال اخلطيب : )) وكان ثقة (( 

 على الرواية (( مات سنة اثنتني ومثانني ومائتني .، وليّنه بعض البغاددة لكونه يأخذ  ابن حزم : ضعيف
 . 3/007، لسان امليزان  3/078ال وميزان االعتد 8/308انظر : تاريخ  بغداد  

، روى عن حجاج بن حممد وسفيان بن  ، ثقة ، صاحب الشافعي ، أبو علي البغدادي احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين -006
 ، مات سنة ستني ومائتني أو قبلها  ، وعنه البخاري واألربعة وخلق عيينة ومحاد بن خالد وآخرين

  0380ت  062والتقريب صـ  0/239والكاشف  6/205انظر : هتذيب الكمال 
 
، روى عن عبد اهلل  ، من السابعة ، صدوق يف حديثه عن منصور لني ، نزيل املدائن ، أبو بشر الكويف ورقاء بن عمر اليشكري -007

 بن أيب إياس وعبد اهلل بن منري ومجاعة . ، وعنه عبد اهلل بن أيب جعفر وآدم عمرو بن دينار وسليمان األعمش وآخرينبن أيب جنيح و 
 . 7252ت  085والتقريب صـ   3/228والكاشف  25/222انظر : هتذيب الكمال  

، وعنه  ، روى عن أبيه وجماهد وعكرمة ، ثقة رمي بالقدر ورمبا دّلس ، أبو يسار الثقفي موالهم عبد اهلل بن أيب جنيح يسار املكي -008
 ، مات سنة إحدى وثالثني أو بعدها . شبل وشعبة وابن عيينة
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، عن 032، عن ابن جريج033، قال: ثين حجاج030، قال: ثنا احلسني035القاسم حدثناو  -
 030، مثله.032جماهد

                                                                                                                                                                                            

 . 236، والتقريب ص  0/652، والكاشف  06/300: هتذيب الكمال  انظر 
، روى عن ابن عباس وابن عمر وأيب  ، ثقة إمام يف التفسري ويف العلم ، أبو احلجاج املخزومي موالهم رب املكيهو جماهد بن ج -009

 ، مات سنة إحدى أو اثنتني أو ثالث أو أربع ومائة . ، وعنه قتادة وعكرمة وابن جريج وخلق هريرة وطائفة
 6280ت 035 ، والتقريب صـ 3/325، والكاشف  37/338: هتذيب الكمال  انظر 

، يف قسم  اإلمام سنيد، تقدم الكالم عليه يف مبحث تالميذ  اإلمام سنيدالقاسم بن احلسن  ، شيخ ابن جرير وراوية تفسري  - 035
 الدراسة .

 صاحب التفسري . اإلمام سنيدهو  - 030
ثبت لكنه اختلط يف آخر عمره ملا  ، ثقة حجاج بن حممد املصيصي األعور ، أبو حممد ، ترمذي األصل ، نزل بغداد مث املصيصة - 033

بن داود وخلق ، مات سنة  اإلمام سنيدبن معني و  قدم بغداد قبل موته ، روى عن ابن جريج والليث وشعبة وآخرين ، وعنه أمحد وحيىي
 ست ومائتني .
 0020ت 002والتقريب صـ  0/202، والكاشف  03/060انظر : هتذيب الكمال  

ز بن جريج األموي موالهم املكي ، ثقة فقيه فاضل وكان يرسل ويدلس ، روى عن أبيه وعن عطاء بن عبد امللك بن عبد العزي - 032
أيب رباح وزيد بن أسلم وآخرين ، وعنه ابنه عبد العزيز وحجاج بن حممد والليث وخلق ، مات سنة تسع وأربعني ومائة ، وقيل مخسني 

 ل إحدى ومخسني .وقيل إحدى ومخسني  مات سنة تسع وأربعني ومائة ، وقي
 . 2092ت  262، والتقريب صـ 3/305، والكاشف  08/228انظر : هتذيب الكمال   

 سبقت ترمجته - 032
، و يف إسناده عنعنة ابن 005/  00تفسري الطربي ، جامع البيان يف تأويل آي القرآن ، أيب جعقر حممد بن جرير الطربي ،  - 030

مل يسمع  )):  2/82رواية الدوري  ، قال ابن معني يف تارخيه على أّن روايته عنه منقطعة، وقد نّص مجع من النقاد  جريج عن جماهد
:  فقال 0/322، كما بنّي ذلك ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل  ابن جريج عن جماهد إال حرفاً  (( واملراد باحلرف هنا حرف القراءات

لقوهن لقبل عدهتن [ (( ويقصد هبذا احلديث ما رواه البيهقي يف السنن مل يسمع ابن جريج من جماهد إال حديثاً واحداً ] فط ))
، ويف جامع التحصيل للعالئي صـ  كان جماهد يقرؤها هكذا يعين ] لقبل عدهتن [ ((  : ))بسنده عن ابن جريج قال  7/232الكربى 
رف أو حرفني يف القراءة ومل يسمع غري ذلك : يف ح : سألت حيىي بن معني مسع ابن جريج من جماهد ؟ قال قال ابن اجلنيد )) 339
. وأخرج ابن املندر عن 3220/  8، ومعظم ما يرويه ابن جريج له فيه متابعات ،وروى ابن أيب حامت عن جماهد يف تفسريه مثله :ج ((

 جماهد مثله .
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بسنده عن جماهد يف معىن قوله ) أسفا ( جزعا،وفسره غريه مبعان أخرى  اإلمام سنيد: روى تعليق 
،ويظهر أن جماهدا انفرد مبعناه، وهذه املعاين كلها   036منها : حزنا وغضبا قاهلاابن عباس وقتادة

 قاربة . مت
 

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ٹ ٹ چ 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى "ح " ، وحدثين احلارث، قال: ثنا -3
َعَلى األْرِض زِيَنًة هَلَا ( قال: ما عليها من احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) َما 

 شيء.
 037حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 

بسنده عن جماهد أن معىن ) ما على األرض ...( أي ما عليها من شيء ،  اإلمام سنيدروى  تعليق :
 038فقد روي مثله عن قتادة بطريقة أخرى 

 ابن جرير ) رمحه اهلل ( : قال
ُلَوُهْم أَيُـُّهْم َأْحَسُن َعَمال  -2 حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو عاصم العسقالين، قال:) لَِنبـْ

 039( قال: أترك هلا.
بسنده عن جماهد يف قوله ) أحسن عمال ( أي ) أترك هلا ( ، ومل أطلع على قول آخر  اإلمام سنيدروى 

 ن جماهدا انفرد به .مبثله، فكأ
 

                                                           
 005/  00تفسري الطربي  -036
 003/  00تفسري الطربي   - 037
 003/  00تفسري الطربي  -038
 003/ 00تفسري الطربي  - 039
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا احلسن،  - 2

 قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) َصِعيًدا ُجُرزًا ( قال: بلقعا. 
 025ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله. حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال:و 

بسنده عن جماهد أن ) صعيدا جرزا ( مبعىن ) بلقعا ( والبلقع هو األرض  اإلمام سنيدروي  تعليق :
 020القفر، يقال : دار بلقع : أي مقفرة ، واملرأة البلقعة أي: املرأة اخلالية من كل خري . 

 
ڑ   ک  ک  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ چ 

 چک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قوله:) أَْم َحِسْبَت  - 0
 023كانوا يقولون هم عجب.َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجًبا (  

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس: الرقيم:  -6

 022اجلبل الذي فيه الكهف.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 002 - 002/  00تفسري الطربي   - 025
  28، دار املشرق ، بريوت ، ط  29املنجد يف اللغة واألعالم ، ص -020
 006 -000/  00تفسري الطربي  - 023
 009/  00تفسري الطربي  - 022

ء بن أيب رباح عنه فيكون منقطعاً أو إسناده منقطع أو معضل ، ألن ابن جريج مل يدرك ابن عباس وإمنا يروي عنه بواسطة كعطا
ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً ومنه ما ، واملعضل هو:  بواسطتني وهو األكثر كعبد اللَّه بن أيب كثري عن جماهد عنه فيكون معضالً 

 هو أن يسقط من اإلسناد رجل. ، واملنقطع :يرسله تابع التابعي
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قال: أخربين وهب بن حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال : ثين حجاج، عن ابن جريج، -7
أن اسم جبل الكهف: بناجلوس. واسم الكهف: حيزم. والكلب   020ئياعن شعيب اجلَب 022سليمان
 026: مُحران.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: أخربين عمرو بن  -8

 029عباس: ما أدري ما الرقيم، أكتاب، أم بنيان؟ . يقول: قال ابن 028، أنه مسع عكرمة027دينار
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

، 025حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن عبد اهلل بن كثري -9
عن جماهد، قال: كان أصحاب الكهف أبناء عظماء مدينتهم، وأهل شرفهم، فخرجوا فاجتمعوا وراء 

                                                           
، ذكره البخاري  ، وعنه ابن جريج ، روى عن طاووس وشعيب اجلبائي اليماين -النون بفتح اجليم و  -وهب بن سليمان اجلََندي  -022

 ، وذكره ابن حبان يف الثقات . وابن أيب حامت دون جرح وال تعديل
 . 7/007، والثقات البن حبان  9/37، واجلرح والتعديل  075-8/069: التاريخ الكبري  انظر 

، قال ابن حبان يف  ، روى عنه وهب بن سليمان وحممد بن إسحاق وسلمة بن وهرام شعيب اجلبائي اليماين أخباري مرتوك -020
 : )) وكان قرأ الكتب (( . الثقات

،  6/228، والثقات البن حبان  2/202، واجلرح والتعديل البن أيب حامت  308-2/307: التاريخ الكبري للبخاري  انظر 
 . 2/005يزان ولسان امل

 009/  00تفسري الطربي  - 026
، روى عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن املسيب  ، ثقة ثبت ، اجلمحي موالهم ، أبو حممد األثرم هو : عمرو بن دينار املكي -027

 ، مات سنة ست وعشرين ومائة. ، وعنه ابن جريج والسفيانان وخلق وآخرين
 .0532ت  230، والتقريب صـ  3/70، والكاشف  33/0انظر ترمجته يف : هتذيب الكمال  

هو عكرمة موىل ابن عباس ، أبو عبد اهلل املدين ، ثقة ثبت عامل بالتفسري مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر وال تثبت عنه بدعة ،  -028
لق ، مات سنة أربع روى عن مواله وعن عائشة وأيب هريرة وآخرين ، وعنه ابن جريج  والشعيب وابن أيب جنيح وعاصم بن هبدلة وخ

 ومائة وقيل بعد ذلك .
 . 2672ت297، والتقريب صـ  3/22، والكاشف  35/362انظر : هتذيب الكمال  

 065/  00تفسري الطربي   - 029
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غري ميعاد، فقال رجل منهم هو أسنهم: إين ألجد يف نفسي شيئا ما أظنُّ أن أحدا جيده، املدينة على 
قالوا: ماذا جتد؟ قال: أجد يف نفسي أن ريب رّب السماوات واألرض، وقالوا: حنن جند ، فقاموا مجيعا، 

َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا َشَططًا ( فاجتمعوا أن يدخلوا  فقالوا:) َربُـَّنا َربُّ السََّماَواِت َواألْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه ِإهَلًا
الكهف، وعلى مدينتهم إذ ذاك جبار يقال له دقينوس، فلبثوا يف الكهف ثالث مئة سنني وازدادوا 

 020تسعا رقدا.
 

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ٹ ٹ چ 

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

 عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) َأيُّ احْلِْزبـَنْيِ ( من قوم الفتية.ثنا أبو  -05
 023حدثين القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
أيب جنيح، عن حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن  -00

 جماهد)أَمًدا( قال: عددا.
 022حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 

                                                                                                                                                                                            
قه ، وث : ثقة ، قال الذهيب ، صدوق ، أحد القراء السبعة ، إمام املكيني يف القراءة عبد اللَّه بن كثري الداري أبو معبد املكي  - 025

، وعن أيب الزبري وعكرمة وآخرين، وعنه ابن جريج وابن أيب جنيح ومحاد بن سلمة  ، روى عن جماهد وقرأ عليه القرآن النسائي.اهـ
 . 035، تويف سنة  وخلق

 . 0/222، وغاية النهاية  2000ت208، والتقريب صـ 0/087، والكاشف  00/268: هتذيب الكمال  انظر 
 072 - 073/  00تفسري الطربي  - 020
 077/  00تفسري الطربي  - 023
 078/  00تفسري الطربي  -022
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ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ           ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

ڑ   ک  کک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 چ
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

 يف قول اهلل عز وجل:)تـَْقِرُضُهْم( قال: ترتكهم.
 022حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله. -03

 ( :قال ابن جرير ) رمحه اهلل 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد)بالَوِصيد( قال:  -02

 020بالفناء.
 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ٹ ٹ چ 

 چی   
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
قوله:) ِإنَـُّهْم ِإْن َيْظَهُروا حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، يف  -02

َعَلْيُكْم يـَْرمُجُوُكْم ( قال: يشتموكم بالقول، يؤذوكم.
026 

                                                           
 088/  00تفسري الطربي  - 022
 093/  00تفسري الطربي  - 020
 300/  00تفسري الطربي  - 026
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ڄ  ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇڇ  ٹ ٹ چ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک   

گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 چڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
، 027حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء اخلراساين -00

عن ابن عباس) َما يـَْعَلُمُهْم ِإال قَِليٌل ( قال: يعين أهل الكتاب
028 

 اهلل ( :قال ابن جرير ) رمحه 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) َفال مُتَاِر ِفيِهْم  -06

 029ِإال ِمرَاًء ظَاِهرًا ( يقول: إال مبا قد أظهرنا لك من أمرهم.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

جريج: قال ابن عباس:  ، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابنحدثنا القاسم -07
 005عدهتم سبعة وثامنهم كلبهم، وأنا ممن استثىن اهلل

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
                                                           

،  روى عن  اخلامسة، من  ، صدوق يهم كثرياً ويرسل ويدلس ، أبو عثمان اخلراساين البلخي نزيل الشام عطاء بن أيب مسلم - 027
، ونقل ابن حجر عن الطرباين أنّه مل يسمع من أحد من  الصحابة مرسال ومنهم ابن عباس وأبو هريرة واملغرية بن شعبة وآخرين

، مات  ، وعنه ابنه عثمان وابن جريج واألوزاعي وخلق ، وروى عن سعيد بن املسيب ونافع موىل ابن عمر وخلق الصحابة إال من أنس
 وثالثني ومائة .  سنة مخس
 .2655ت  293، والتقريب ص  2/058،  وهتذيب التهذيب  2/72: ميزان االعتدال  انظر  

 309/  00تفسري الطربي  - 028
 330/  00تفسري الطربي  - 029
 335/  00تفسري الطربي  - 005



40 
 

، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) َوال َتْستَـْفِت حدثنا القاسم -08
ُهْم َأَحًدا ( : من يهود، قال: وال تسأل يهوَد عن أمر أصحا ب الكهف، إال ما قد أخربتك ِفيِهْم ِمنـْ

 000من أمرهم.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

وقوله:) َواذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسيَت ( اختلف أهل التأويل يف معناه، فقال بعضهم: واستثن يف ميينك إذا 
 ذكرت أنك نسيت ذلك يف حال اليمني.

، عن أيب 002، عن الربيع003 جعفرحدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب -09
، يف قوله) َوال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينِّ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا ِإال َأْن َيَشاَء اللَُّه َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت ( 002العالية

 000االستثناء ، مث ذكرت فاستثن.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

اصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو ع -35
احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) َولَِبُثوا يف َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة ِسِننَي 

 َواْزَداُدوا ِتْسًعا ( قال: عدد ما لبثوا.

                                                           
 330/  00تفسري الطربي  - 000
، روى عن عطاء  ، صدوق سيئ احلف  خصوصاً عن مغرية كنيته، مشهور ب هو  عيسى بن أيب عيسى التميمي موالهم الرازي - 003

،  مات يف  ، وابن املنكدر وعنه ابنه عبد اهلل وأبو نعيم الفضل بن دكني وأبو أمحد الزبريي وخلق بن أيب رباح والربيع بن أنس وآخرين
 حدود الستني بعد املائة .

 8509ت  639ب صـ ، والتقري 3/206، والكاشف  22/093: هتذيب الكمال  انظر 
، روى عن أنس بن مالك وأيب  ، صدوق له أوهام ورمي بالتشيع ، بصري نزل خراسان هو الربيع بن أنس البكري أو احلنفي - 002

 نة أربعني ومائة أو قبلها ، مات س ، وعنه أبو جعفر الرازي وسفيان الثوري وعبد اهلل بن املبارك ومجاعة العالية واحلسن البصري وآخرين
 . 0883ت  350والتقريب صـ   0/290والكاشف  9/65: هتذيب الكمال  انظر
، وعنه  ، روى عن عمر بن اخلطاب وأنس وحذيفة وآخرين ، ثقة كثري اإلرسال ، البصري هو رفيع بن مهران الرياحي موالهم - 002

 . ، مات سنة تسعني وقيل بعد ذلك الربيع بن أنس وثابت البناين وداود بن أيب هند وخلق
  0902ت 305، والتقريب صـ  0/297، والكاشف  9/302: هتذيب الكمال  انظر 

 330/  00تفسري الطربي  - 000
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جماهد بنحوه، وزاد فيه) ُقِل اللَُّه حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن و 
 006أَْعَلُم مبَا لَِبُثوا (.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -30

 ( قال: بني جبلني. احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) َولَِبُثوا يف َكْهِفِهمْ 
 007حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.

 
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  ٹ ٹ چ 

 چيب   

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
 جماهد)ُمْلَتَحًدا( قال: ملجأ.

 008ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال:  -33
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 چڦ  ڦ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 325 - 339/  00تفسري الطربي  - 006
 325/  00تفسري الطربي  - 007
 320/  00تفسري الطربي  - 008
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س، يف حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عبا -32
َناَك َعنـُْهْم ( قال: ال جتاوزهم إىل غريهم.  009قوله:) َوال تـَْعُد َعيـْ

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: أخربت أن عيينة بن  -32

الفارسي، فاجعل لنا حصن قال للنيّب صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يسلم: لقد آذاين ريح سلمان 
 065جملسا منك ال جيامعوننا فيه، واجعل هلم جملسا ال جنامعهم فيه، فنزلت اآلية.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
جماهد يف قول اهلل:) وََكاَن أَْمرُُه فـُُرطًا ( قال ابن عمرو يف حديثه قال: ضائعا. وقال احلارث عن  -30

 يف حديثه: ضياعا.
 060قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قال: ضياعا.حدثنا القاسم، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  

 چک  گ  

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
اج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس، يف حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حج -36

 063قوله:) ِإنَّا أَْعَتْدنَا لِلظَّاِلِمنَي نَارًا َأَحاَط هِبِْم ُسرَاِدقـَُها ( قال: هي حائط من نار.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 328/  00تفسري الطربي  - 009
 325/  00تفسري الطربي  - 065
 323/  00تفسري الطربي  - 060
 326/  00تفسري الطربي  - 063
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 )وساءت ُمْرتـََفقا( قال: جمتمعا.

 062جريج، عن جماهد مثله  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن -37

 چی  ی  ی  ی       جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب   ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، يف قوله)مَثٌَر(  -38

 062أيضاقال: ذهب وفضة. قال: وقوله:) َوُأِحيَط بَِثَمرِِه (هي هي 
 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ چ 

 چہ   ہ  ہ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس:)  -39
 060فـَُتْصِبَح َصِعيًدا زََلًقا ( قال: مثل اجلُُرز.

 
 چۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ    ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى "ح" ، وحدثين احلارث، قال:  - 25

ثنا احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قول اهلل عز وجل:) وملَْ َتُكْن َلُه 
 ِمْن ُدوِن اللَِّه ( قال: عشريته.ِفَئٌة يـَْنُصُرونَُه 

                                                           
 302/  00تفسري الطربي  - 062
 309/  00تفسري الطربي  - 062
 367/  00تفسري الطربي  - 060
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 066حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ ٹ چ 

 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ           ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

نا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قال: أخربين حدث -20
عبد اهلل بن عثمان بن ُخَشيم ، عن نافع بن سرجس، أنه أخربه أنه سأل ابن عمر عن الباقيات 

 067الصاحلات، قال: ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، وسبحان اهلل، وال حول وال قّوة إال باهلل
 جرير ) رمحه اهلل ( :قال ابن 
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى "ح" ، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -23

احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) َوتـََرى األْرَض بَارَِزًة ( قال: ال مَخَْر فيها 
 وال غيابة وال بناء، وال حجر فيها.

 068اسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.حدثين القو 
ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ٹ ٹ چ 

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس: كان  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، -22
إبليس من أشراف املالئكة وأكرمهم قبيلة. وكان خازنا على اجلنان، وكان له سلطان السماء الدنيا، 
وكان له سلطان األرض، وكان فيما قضى اهلل أنه رأى أن له بذلك شرفا وعظمة على أهل السماء، 

، فلما كان عند السجود حني أمره أن يسجد آلدم فوقع من ذلك يف قلبه كرب ال يعلمه إال اهلل 

                                                           
 367/  00تفسري الطربي  - 066
 377/  00تفسري الطربي  - 067
 383/  00تفسري الطربي  - 068
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استخرج اهلل كربه عند السجود، فلعنه وأخَّره إىل يوم الدين، قال: قال ابن عباس: وقوله:) َكاَن ِمَن 
اجلِْنِّ ( إمنا مسي باجلنان أنه كان خازنا عليها، كما يقال للرجل: مكي، ومدين، وكويف، وبصري، قاله 

 069ابن جريج.
 رير ) رمحه اهلل ( :قال ابن ج
، 075حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن صاحل موىل التوأمة -22

أحديما أو كاليما، عن ابن عباس، قال: إن من املالئكة قبيلة من اجلّن، وكان  070وشريك بن أيب منر
عليه فمسخه شيطانا رجيما، إبليس منها، وكان يسوس ما بني السماء واألرض، فعصى، فسخط اهلل 

لعنه اهلل ممسوخا ، قال: وإذا كانت خطيئة الرجل يف كرب فال ترجه، وإذا كانت خطيئته يف 
 073معصيةفارجه، وكانت خطيئة آدم يف معصية، وخطيئة إبليس يف كرب.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
جريج، عن جماهد، يف قوله) حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن  -20

 072فـََفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّه ( قال: عصى يف السجود آلدم.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 387/  00تفسري الطربي  - 069
، روى عن ابن عباس وأيب هريرة وعائشة  ، من الرابعة ، صدوق اختلط صاحل بن نبهان املدين موىل التوأمة بنت أمية بن خلف - 075

، مات سنة مخس أو ست وعشرين  ، وروى عنه أيضاً السفيانان وخلق ، وعنه ابن جريج وهو ممن مسع منه قبل االختالط وغريهم
 ومائة .

 .  3893ت  372، والتقريب ص  0/299، والكاشف  2/00ي : الكامل البن عد انظر 
، ومل  ، روى أنس وسعيد بن املسيب وآخرين ، من اخلامسة ، صدوق خيطئ ، أبو عبد اللَّه املدين شريك بن عبد اللَّه بن أيب منر - 070

، مات يف  رة أنس بن عياض وخلق، وروى عنه إبراهيم بن طهمان وسعيد املقربي وأبو ضم أقف على ما يثبت روايته عن ابن عباس
 حدود أربعني ومائة .

 . 3788ت  366، والتقريب ص  0/280، والكاشف  03/270: هتذيب الكمال  انظر 
 388/ 00تفسري الطربي  - 073
 393/  00تفسري الطربي  - 072
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج، عن جماهد) أَفـََتتَِّخُذونَُه  -26
ذرّيته: هم الشياطني، وكان يعّدهم "زلنبور  " صاحب األسواق ويضع َوُذرِّيَـَّتُه َأْولَِياَء ِمْن ُدوين ( قال : 

رايته يف كّل سوق ما بني السماء واألرض، و "ثرب" صاحب املصائب، و "األعور" صاحب الزنا 
و"مسوط" صاحب األخبار، يأيت هبا فيلقيها يف أفواه الناس، وال جيدون هلا أصال و"داسم" الذي إذا 

 072سلم ومل يذكردخل الرجل بيته ومل ي
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

، قال : 070حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: ثنا حفص بن غياث -27
يقول: إذا دخلُت البيت ومل أسلم، رأيت مطهرة، فقلت : ارفعوا ارفعوا، 076مسعت األعمش 

 077وخاصمتهم، مث أذكر فأقول: داسم داسم.
 ه اهلل ( :قال ابن جرير ) رمح

، عن األعمش، عن جماهد، قال: هم 078حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين أبو معاوية -28
 079أربعة ثرب، وداسم، وزلنبور، واألعور، ومسوط: أحدها.

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ٹ ٹ چ 

 چۈئ  ېئ  
                                                           

 393/  00تفسري الطربي  - 072
،  ، ثقة فقيه تغري حفظه قليالً يف اآلخر كويف قاضيها، أبو عمر ال ابن طلق النخعي –مبعجمة مكسورة  –حفص بن غياث  -070

، مات سنة  ، وعنه أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن املديين وخلق روى عن حجاج بن أرطأة والثوري واألعمش وآخرين
 أربع أو مخس وتسعني ومائة وقد قارب الثمانني .

 . 0225ت  072، والتقريب صـ  0/222، والكاشف  7/06انظر ترمجته : هتذيب الكمال  
، روى  ، ثقة عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس ، األعمش ، أبو حممد الكويف هو سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالهم - 076

 . ، مات سنة سبع أو مثان وأربعني ومائة ، وعنه وكيع والسفيانان وآخرون عن إبراهيم النخعي وأيب وائل وزر بن حبيش وخلق
   3600ت 302، والتقريب صـ  0/262، والكاشف  03/76: هتذيب الكمال  انظر 

 392/  00تفسري الطربي  - 077
 سبقت ترمجته يف الدراسة -078
 392/  00تفسري الطربي  - 079
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى "ح" ، وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثنا حممد بن عمرو، قال -29

نَـُهْم َمْوِبًقا ( قال:  احلسن ، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َوَجَعْلَنا بـَيـْ
 واديا يف جهنم.

 085حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ٹ چ  ٹ

 چڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -25
يَْأتِيَـُهُم اْلَعَذاُب قـُُبال ( قال  احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله:) أَوْ 

 فجأة.
 080حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.

 
ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇۇ  ۆ  ۆ  ٹ ٹ چ 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      

 چى  ائ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى "ح" ، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -20
 احلسن، قال : ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:)َمْوِئال( قال: حمرزا.
 083حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.

                                                           
 398 - 397/  00تفسري الطربي  - 085
 250/  00تفسري الطربي  -- 080



48 
 

 جرير ) رمحه اهلل ( :قال ابن 
كما حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى "ح" ، وحدثين احلارث،  -23

قال: ثنا احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا ( قال: 
 أجال.

 082ج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثين احلسني، قال: ثين حجا 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ٹ ٹ چ 

 چېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) جَمَْمَع اْلَبْحَرْيِن  -22
 082ل: حبر الروم، وحبر فارس، أحديما ِقَبل املشرق، واآلخر ِقَبل املغرب.( قا

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) َأْو أَْمِضَي ُحُقًبا  -22

 080( قال: سبعني خريفا.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال: ثنا  حدثين حممد -20
 احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) جَمَْمَع بـَْيِنِهَما ( قال: بني البحرين.

 086حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 جرير ) رمحه اهلل ( : قال ابن

                                                                                                                                                                                            
 250/  00تفسري الطربي  - 083
 256 / 00تفسري الطربي  - 082
 259/  00تفسري الطربي  - 082
 205/  00تفسري الطربي  - 080
 203 - 200/  00تفسري الطربي  - 086
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كما حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال:   -26
 .ماثنا احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) َنِسَيا ُحوتـَُهَما ( قال: أضله

 087.ماج، عن جماهد، قال: أضلهحدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريو 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) فَاختَََّذ  -27
 088َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َسَربًا ( قال: احلوت اختذ.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين -28

 089عباس، قوله)َسرَبا( قال: أثره كأنه جحر.
 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ ٹ چ 

 چڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ             ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال: حدثين حممد بن عمرو، قال:  -29
ثنا احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) يف اْلَبْحِر َعَجًبا ( قال: 

 موسى يعجب من أثر احلوت يف البحر ودوراته اليت غاب فيها، فوجد عندها خضرا.
 095ين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثو 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 203/  00تفسري الطربي  - 087
 202/  00تفسري الطربي  - 088
 202/  00تفسري الطربي  - 089
 208 - 207/  00تفسري الطربي  - 095
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حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال:  -05
ثنا احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َذِلَك َما ُكنَّا نـَْبِغ ( قال 

 أخربت أين واجد خضرا حيث يفوتين احلوت.موسى: فذلك حني 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله، إال أنه قال: و 

 090حيث يفارقين احلوت.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج، عن جماهد، قوله:)  -00
ا َعَلى آثَاريِِمَا َقَصًصا ( قال: اتباع موسى وفتاه أثر احلوت بشّق البحر، وموسى وفتاه راجعان فَا ْرَتدَّ

 093وموسى يعجب من أثر احلوت يف البحر، ودوراته اليت غاب فيها.

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ٹ ٹ چ 

 چۇئ   ۇئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

د بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال: حدثين حمم -03
ثنا احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمرًا ( 

 قال: منكرا.
 092. حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثلهو 

حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  يث  حج  ٹ چ  ٹ

 چمج   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 209/  00تفسري الطربي  - 090
 235/  00تفسري الطربي  - 093
 226/  00تفسري الطربي  - 092
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: أخربين يعلى  -02
يقول: وجد خضر غلمانا يلعبون، فأخذ غالما ظريفا 090، أنه مسع سعيد بن جبري 092بن مسلم
مث ذحبه بالسكني ، قال: وأخربين وهب بن سليمان عن شعيب اجلبئي قال: اسم الغالم فأضجعه 

الذي قتله اخلضر: جيسور)قال أقتلت نفسا زاكية ( قال: مسلمة. قال: وقرأها ابن عباس:)زكية(  
 096كقولك: زكيا.

 
ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ٹ ٹ چ 

 چڃ  چ  چ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار،  -02
 097َقضَّ ( قال: رفع اجلدار بيده فاستقام.عن سعيد بن جبري) فـََوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يـَنْـ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين ابن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد  -00

 يف قول اهلل عز وجل:) َفَأَرْدُت َأْن أَِعيبَـَها ( قال: أخرقها.
 098ابن جريج، مثله. حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن

                                                           
، وعنه ابن  ، روى عن سعيد بن جبري وجماهد وأيب الشعثاء وآخرين ، ثقة ، أصله من البصرة يعلى بن مسلم بن هرمز املكي - 092

 ، من السادسة . جريج وشعبة وحممد بن املنكدر ومجاعة
  7829ت  659والتقريب صـ   3/298والكاشف  23/255انظر : هتذيب الكمال  

، روى عن ابن عباس  ، ثقة ثبت فقيه ، أبو حممد ويقال أبو عبد اهلل الكويف هو سعيد بن جبري بن هشام األسدي الواليب موالهم -090
 ، قتل سنة مخس وتسعني . ، وعنه كثري بن كثري واألعمش ومالك بن دينار وخلق وأنس وعبد اهلل بن الزبري وآخرين

 3378ت 322، والتقريب صـ  0/222والكاشف ،  05/208انظر : هتذيب الكمال  
 220/ 00تفسري الطربي   - 096
 200/  00تفسري الطربي  - 097
 202/  00تفسري الطربي   - 098
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج) وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك  -06

 099يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا ( فإذا خلفوه أصلحوها بزفت فاستمتعوا هبا.
ڱ  ں  ں  ڻ    گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ   ٹ ٹ چ 

ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  

ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  

 چوئ              ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

رًا ِمْنُه زََكاًة َوأَقـَْرَب ُرمْحًا (  يف قوله:) َفَأَرْدنَا َأْن يـُْبِدهَلَُما َربُـُّهَما َخيـْ
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن جريج، أخربين سليمان  -07

 355الغالم جارية. بن أميَّة أنه مسع يعقوب بن عاصم يقول: أُبِدال مكان
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج عن أيب جريج) َفَأَرْدنَا َأْن يـُْبِدهَلَُما  -08
رًا ِمْنُه زََكاًة( قال: كانت أمه ُحبلى يومئذ بغالم مسلم.  350َربُـُّهَما َخيـْ

سفيان، عن معمر، عن قتادة، أنه ذكر الغالم  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبوو  -09
الذي قتله اخلضر، فقال: قد فرح به أبواه حني ولد وحزنا عليه حني قتل، ولو بقي كان فيه هالكهما ، 

 353فلريض امرؤ بقضاء اهلل، فإن قضاء اهلل للمؤمن فيما يكره خري له من قضائه فيما حيب.

                                                           
 206/  00تفسري الطربي   - 099
 209/ 00تفسري الطربي   - 355
 209/  00تفسري الطربي   - 350
 209/  00تفسري الطربي   - 353
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
رًا ِمْنُه زََكاًة ( يقول: خريا من الغالم الذي قتله صالحا ودينا.وقوله:)   َخيـْ
كما حدثنا القاسم، ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قوله:) َفَأَرْدنَا َأْن يـُْبِدهَلَُما  -65

رًا ِمْنُه زََكاًة ( قال: اإلسالم.  352َربُـُّهَما َخيـْ
 قال بن جرير ) رمحه اهلل ( :

، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج) َوأَقـَْرَب ُرمْحًا ( أرحم به  حدثنا القاسم -60
 352منهما بالذي قتل اخلضر.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -63

اهد، قوله) وََكاَن حَتَْتُه َكنز هَلَُما ( قال: صحف احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن أيب جنيح، عن جم
 لغالمني فيها علم.

 350حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قال: صحف علم.و 
ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 چژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء  -62 َسَبًبا ( حدثنا القاسم، قال ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قوله) َوآتـَيـْ
 356قال: علم كّل شيء.

                                                           
 265/  00تفسري الطربي   - 352
 260 - 265/  00تفسري الطربي   - - 352
 262/  00تفسري الطربي  - 350
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا حممد بن عمرو، قال : ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثنياحلارث، قال: ثنا احلسن،  -62

قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله:)َسَببا( قال: منزال وطريقا ما بني املشرق 
 واملغرب.

 357ا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج ، عن جماهد، حنوه.حدثنو 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم،قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج،عن ابن جريج،عن جماهد يف قول اهلل عّز ذكره) تـَْغُرُب  -60
َئٍة ( قال: ثأطة.  358يف َعنْيٍ محَِ
 ( : قال ابن جرير ) رمحه اهلل

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى "ح" ، وحدثيت احلارث، قال: ثنا  -66
 احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) ِمْن أَْمرِنَا ُيْسرًا ( قال معروفا.

 359د، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج، عن جماهو 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ٹ ٹ چ 

ہ  ہ  ھ      ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  

مئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ

ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  

 چمح  جخ   حخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض   
                                                                                                                                                                                            

 273/  00تفسري الطربي  - 356
 272/  00تفسري الطربي  - 357
 276/  00تفسري الطربي  - 358
 280 - 285/  00تفسري الطربي  - 359
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج يف قوله) َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قـَْوٍم ملَْ  -67

ْم ِمْن ُدوهِنَا ِستـْرًا ( قال: مل يبنوا فيها بناء قط، ومل ينب عليهم فيها بناء قط، وكانوا إذا طلعت جَنَْعْل هلَُ 
عليهم الشمس دخلوا أسرابا هلم حىت تزول الشمس، أو دخلوا البحر، وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل، 

لوا: ال نربح حىت تطلع وجاءهم جيش مرّة، فقال هلم أهلها: ال تطلعن عليكم الشمس وأنتم هبا، فقا
الشمس، ما هذه العظام؟ قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتوا، قال: فذهبوا 

 305هاربني يف األرض.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء اخلراساين، عن ابن عباس)  -68
ْيِن( قال: اجلبلني الردم الذي بني يأجوج ومأجوج، أمتني من وراء ردم ذي القرنني: حىت إَذا بَـ  َلَغ بنَي السُّدَّ

 300قال: اجلبالن: أرمينية وأذربيجان.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج، عن عطاء اخلراسايّن، عن ابن  -69
 303ْل جَنَْعُل َلَك َخرَاًجا ( قال: أجرا)َعَلى أن جتعل بيننا وبينهم سدا(عباس) فـَهَ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة، قوله) فـََهْل جَنَْعُل َلَك  -75

 302َخرَاجا ( قال: أجرا.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

قاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) قَاَل َما َمكَّينِّ ِفيِه َريبِّ حدثنا ال -70
نَـُهْم َرْدًما ( َنُكْم َوبـَيـْ ٌر َفَأِعيُنوين ِبُقوٍَّة ( قال: برجال) َأْجَعْل بـَيـْ َخيـْ

302 
                                                           

 283/  00تفسري الطربي  - 305
 287 - 286/  00تفسري الطربي  - 300
 253/  00تفسري الطربي  - 303
 252 - 253/  00تفسري الطربي  - 302
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس :) آُتوين زُبـََر حدثنا القاسم، قال : ثنا احلسني، قال: ثين حجا  -73

احلَِْديِد ( قال: قطع احلديد.
300 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى "ح" ، وحدثين احلارث، قال: ثنا احلسن،  -72
 )الصََّدفـَنْيِ( رؤوس اجلبلني.قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:

 306حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

، عن ابن 330، عن أبيه335، قال: ثين أيب309، قال: ثين عمي308، قال: ثين أيب307حدثين حممد بن سعد -72
 قال: القطر: النحاس. عباس، قوله) أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطًرا (

                                                                                                                                                                                            
 252/  00تفسري الطربي  - 302
 256/  00تفسري الطربي  - 300
 257/  00تفسري الطربي  - 306
، وعنه حيىي  ، روى عن أبيه وروح بن عبادة ويزيد بن هارون هو حممد بن سعد بن حممد بن احلسن بن عطية أبو جعفر العويف   -307

 ، وروى احلاكم عن الدارقطين أنّه ال بأس به . ، كان ليّناً يف احلديث بن إسحاق البغوي بن حممد وأمحد بن كامل وعبد اهلل
 . 0/072، ولسان امليزان  0/232: تاريخ بغداد  انظر 

 
، روى عن أبيه وعمه احلسني بن احلسن وفليح وآخرين، وعنه ابنه حممد وابن أيب  هو سعد بن حممد بن احلسن بن عطية العويف -308

 : جهمي . ، قال فيه أمحد وحممد بن غالب الدنيا
 . 2/08، ولسان امليزان  9/036: تاريخ بغداد  انظر 

، روى عن أبيه واألعمش، وعنه ابنه احلسن وابن  ، ضعفه حيىي بن معني وغريه هو احلسني بن احلسن بن عطية العويف القاضي -309
 أخيه سعد بن حممد وعمر بن شبة .

 . 3/378، ولسان امليزان  0/023، وميزان االعتدال  0/305للعقيلي : الضعفاء الكبري  انظر 
، من  ، وعنه ابناه احلسني وحممد والثوري وآخرون ، روى عن أبيه وجده ، ضعيف هو احلسن بن عطية بن سعد العويف الكويف -335

 السادسة .
 0306ت 063، والتقريب صـ  0/237، والكاشف  6/303: هتذيب الكمال  انظر 
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 333حدثنا القاسم قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثىن حجاج، عن ابن جريج،) فما استطاعوا أن يظهروه ( قال: أن  -70
 332ا (يرتُقوه) َوَما اْسَتطَاُعوا لَُه نـَْقبً 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج) َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه ( قال:  -76
 332يعلوه) َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا ( أي ينقبوه من أسفله.

فما استطاعوا أن يظهروه ( قال: أن  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثىن حجاج، عن ابن جريج،) -77
 330يرتُقوه) َوَما اْسَتطَاُعوا لَُه نـَْقًبا (
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج) َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه ( قال:  -78
 336وه من أسفله.يعلوه) َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا ( أي ينقب

ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ 

 چڌ        ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک       گ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                                                                                                                                                            
، وقال الذهيب )) ضعفوه ((  ، وكان شيعياً مدّلساً  ، صدوق خيطئ كثرياً  و بن سعد بن ُجنادة العويف اجلديل أبو احلسن الكويفه -330

 ، مات سنة إحدى عشرة ومائة . ، وعنه ابناه عمرو واحلسن وقرة روى عن ابن عباس وابن عمر وأيب سعيد وطائفة
 . 2606ت 292، والتقريب صـ  3/37، والكاشف  35/020: هتذيب الكمال  انظر 

 259/  00تفسري الطربي  - 333
 200/  00تفسري الطربي  - 332
 200/  00تفسري الطربي  - 332
 200/  00تفسري الطربي  - 330
 200/  00تفسري الطربي  - 336
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) وََكانُوا ال َيْسَتِطيُعوَن  -79
 337ًعا ( قال: ال يعلمون.مسَْ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، يف قوله)أَفَحِسَب الَِّذيَن   -85

َكَفُروا أْن يـَتَِّخُذوا ِعبادي ِمْن ُدوين أْولياَء( قال: يعين من يعبد املسيح ابن مرمي واملالئكة، وهم عباد اهلل، 
 338 يكونوا للكفار أولياء.ومل
 

ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک       گ  ٹ ٹ چ 

 چگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني قال: ثين حجاج، عن ابن جريج،عن أيب حرب بن أيب األسود  -80
عن زاذان، عن علّي بن أيب طالب، أنه سئل عن قوله) ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاألْخَسرِيَن أَْعَماال ( قال: هم  339

دينهم، الذي جيتهدون يف كفرة أهل الكتاب ، كان أوائلهم على حّق، فأشركوا برهبم، وابتدعوا يف 
الباطل، وحيسبون أهنم على حّق، وجيتهدون يف الضاللة، وحيسبون أهنم على هدى، فضّل سعيهم يف 

 325احلياة الدنيا، وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا ، مث رفع صوته، فقال: وما أهل النار منهم ببعيد.
ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ              ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ٹ ٹ چ 

 چۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   ۇئ  
                                                           

 230/  00تفسري الطربي  - 337
 233/  00تفسري الطربي  - 338
ت التابعني وأعياهنم وفقهائهم وشعرائهم من سادا (هـ .- 69ق.هـ)16 هو : ظامل بن عمرو بن سفيان الدؤيل الكناين،  - 339

، وضع النقاط  املصحفأحرف  وشّكليف اللغة العربية  علم النحووحمدثيهم ومن الدهاة حاضري اجلواب وهو كذلك حنوي عامل وضع 
 كنه مل يره فهو معدود يف طبقات التابعنيوآمن به ل النيب حممد، ولد قبل بعثة األحرف العربيةعلى 

 236 - 230/  00تفسري الطربي  - 325

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:16
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:69_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:69_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%84_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا حممد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى وحدثين احلارث قال ثنا احلسن وقال ثنا  -83

 عن جماهد )) ال يبغون عنها حوال (( قال: متحوال .  ورقاء مجيعا عن ابن أيب جنيح
 320حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، بنحوه.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: مسعت خملد بن احلسني يقول: وسئل عنها، قال: مسعت  -82

ل: قال : يقول : أّوهلم دخوال إمنا أدخلين اهلل أّوهلم ، ألنه ليس أحد افضل بعض أصحاب أنس يقو 
 323مين، ويقول آخرهم دخوال إمنا أخرين اهلل، ألنه ليس أحد أعطاه اهلل مثل الذي أعطاين".

 

    ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ   ٹ ٹ چ 

 چمئ  ىئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى "ح" وحدثين احلارث قال: ثنا  -82
 احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبِّ ( للقلم.

 322سني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احل
يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  ٹ ٹ چ 

 چجح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 227/  00تفسري الطربي  - 320
 227/  00تفسري الطربي  - 323
 228/  00تفسري الطربي  - 322
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مر، عن عبد الكرمي اجلزري، عن حدثنا احلسن بن حيىي، قال: أخربنا عبد الرزاق، قال: أخربنا مع -80
طاوس، قال: جاء رجل، فقال: يا نيّب اهلل إين أحّب اجلهاد يف سبيل اهلل، وأحّب أن يرى موطين ويرى 

 ًدا ("ِه َأحَ مكاين، فأنزل اهلل عّز وجّل:) َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا لَِقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمال َصاحِلًا َوال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِّ 
حدثنا القاسم، قال : ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد ومسلم بن خالد الزجني 
عن صدقة بن يسار، قال: " جاء رجل إىل النيّب صلى اهلل عليه وسلم، فذكر حنوه، وزاد فيه: وإين أعمل 

 322العمل وأتصّدق وأحّب أن يراه الناس" وسائر احلديث حنوه.
 ير ) رمحه اهلل ( :قال ابن جر 

حدثنا القاسم، قال : ثنا احلسني، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن األعمش، قال: ثنا محزة أبو  -86
عمارة موىل بين هاشم، عن شهر بن حوشب، قال: " جاء رجل إىل ُعبادة بن الصامت، فسأله فقال: 

حُيَْمد ويصوم ويبتغي وجه اهلل وحيّب أنبئين عما أسألك عنه، أرأيت رجال يصلي يبتغي وجه اهلل وحيّب أن 
أن حُيَْمد، فقال عبادة: ليس له شيء، إن اهلل عّز وجّل يقول: أنا خري شريك، فمن كان له معي شريك 

 320فهو له كله، ال حاجة يل فيه".
87-  
 

 في تفسير سورة مريم اإلمام سنيدثانيا : مرويات                             
 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   

ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

                                                           
 220 - 225/  00تفسري الطربي  - 322
 22/  00تفسري الطربي  - 320
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ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 چڻ  ڻ      ں     
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج،قوله) ِإْذ نَاَدى َربَُّه ِنَداًء َخِفيًّا  -88
 326( قال: ال يريد رياء.

 قال ابن حرير ) رمحه اهلل ( : 
شق يا رب بدعائك، ألنك مل ختيب دعائي قبل إذ  وقوله:) وملَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا ( يقول: ومل أ

 كنت أدعوك يف حاجيت إليك، بل كنت جتيب وتقضي حاجيت قبلك.
كما حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج عن ابن جريج، قوله:) وملَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك  -89

 327َربِّ َشِقيًّا ( يقول: قد كنت تعرّفين اإلجابة فيما مضى.
 ن جرير ) رمحه اهلل ( :قال اب
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ؛ وحدثين احلارث، قال : ثنا  -95

احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قول اهلل) ِخْفُت اْلَمَوايلَ ِمْن َورَاِئي ( قال: 
 العصبة.

 328ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال: ثنا احلسن، قال: 
اثته علما، ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَب ( قال: وكان ور 

 وكان زكريا من ذرّية يعقوب.

                                                           
 . 073/ 6، ذكره أبو حيان يف البحر احمليط  202/  00تفسري الطربي  - 326
 200/  00تفسري الطربي  - 327
 عن طريق ابن أيب جنيح به  002/  088، وأخرجه الثوري يف تفسريه  206/  00تفسري الطربي  - 328
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قال : كان وراثته علما، و 
 329وكان زكريا من ذرية يعقوب.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

قال: ثنا احلسن، حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث،  -90
يًّا ( قال: مثال.  قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله) ملَْ جَنَْعْل َلُه ِمْن قـَْبُل مسَِ

 325حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( : -
أخربنا عبد الرزاق، قال: أخربنا معمر، عن قتادة يف قوله) ملَْ جَنَْعْل َلُه ِمْن قـَْبُل  حدثنا احلسن، قال: -93

يًّا ( قال: مل يسّم حيىي أحد قبله.  مسَِ
 320حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، مثله.و 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
أبو عاصم ؛ قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال : ثنا  -92

 احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله)ِعِتيًّا( قال: حنول العظم.
 323حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 

ۋ  ۋ  ۅ    ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇٹ ٹ چ 

 چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 209/  00تفسري الطربي  - 329
 263/  00تفسري الطربي  - 325
 262/  00تفسري الطربي  - 320
 266 - 260/  00تفسري الطربي  - 323
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) َأال ُتَكلَِّم  -92
 322النَّاَس َثالَث لََياٍل َسوِيًّا ( قال: صحيحا ال مينعك من الكالم مرض.

 ه اهلل ( :قال ابن جرير ) رمح
يقول تعاىل ذكره: فخرج زكريا على قومه من مصاله حني ُحبس لسانه عن كالم الناس، آية  -90

من اهلل له على حقيقة وعده إياه ما وعد. فكان ابن جريج يقول يف معىن خروجه من حمرابه، ما 
قـَْوِمِه ِمَن اْلِمْحرَاِب  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج) َفَخرََج َعَلى

 322( قال: أشرف على قومه من احملراب.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -96
 احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد)َفَأْوَحى( : فأشار زكريا.

 320ثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.حد
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 چٺ  ٺ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال : ثنا عيسى وحدثين احلارث، قال: ثنا  -97
 ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوٍَّة ( قال: جبّد.احلسن، قال: 

 326حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 268/  00تفسري الطربي  - 322
 275/  00تفسري الطربي  - 322
 270/  00تفسري الطربي  - 320
 272/  00تفسري الطربي  - 326
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عن الضحاك، قوله)  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا هشيم، قال: أخربنا جويرب، -98
 327َوَحَنانًا ِمْن َلُدنَّا ( قال: رمحة من عندنا ال ميلك عطاءها غرينا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -99

له) َوَحَنانًا ِمْن َلُدنَّا ( قال: تعطفا من احلسن قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قو 
 ربه عليه.

 328حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد ، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو متيلة، عن أيب محزة، عن جابر، عن عطاء بن  -055
 329باح) َوَحَنانًا ِمْن َلُدنَّا ( قال: تعظيما من لدنا.أيب ر 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: أخربين عمرو بن  -050

 305دينار أنه مسع عكرمة، عن ابن عباس، قال: واهلل ما أدري ما حنانا.
 

 ( :قال ابن جرير ) رمحه اهلل 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قوله)َوزَكاًة( قال: الزكاة:  -053

 300العمل الصاحل الزكّي.
 

                                                           
 270/  00تفسري الطربي  - 327
 276/  00تفسري الطربي  - 328
 277/  00تفسري الطربي  - 329
 277/  00تفسري الطربي  - 305
 285/  00تفسري الطربي  - 300
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ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  

 چگ  
 جرير ) رمحه اهلل ( :قال ابن 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قوله) َفَأْرَسْلَنا إِلَيـَْها  -052

 303ُروَحَنا ( قال: جربيل .
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

بِالرَّمْحَِن حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قوله) ِإينِّ أَُعوُذ  -052
 302ِمْنَك ِإْن ُكْنَت َتِقيًّا ( قال: خشيت أن يكون إمنا يريدها على نفسها.

 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ٹ ٹ چ 

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

 چىئ  ىئ  ىئ   
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
نا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن جريج: يقولون: إنه إمنا حدثنا القاسم، قال: ث -050

 302نفخ يف جيب درعها وكمها.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 286/  00تفسري الطربي  - 303
 287 - 286/  00تفسري الطربي  - 302
 290/ 00تفسري الطربي  - 302
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حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -056
 قوله) َمَكانًا َقِصيًّا ( قال: قاصيا.احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، 

 300حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قال: أجلأها  -057
 306ابن عباس: أجلأها املخاض إىل جذع النخلة. املخاض. قال ابن جريج: وقال

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: وأخربين املغرية بن  -058

 307عثمان بن عبد اهلل أنه مسع ابن عباس يقول: ليس إال أن محلْت فولدْت.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: أخربين عطاء  -059
 308اخلراساين عن ابن عباس، قوله:) يَالَْيَتيِن ِمتُّ قـَْبَل َهَذا وَُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيًّا ( مل أخلق، ومل أك شيئا.

 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن أيب جعفر، عن حدثنا القاسم، قال: ثنا  -005
 309الربيع بن أنس) َنْسًيا َمْنِسيًّا ( قال: هو السقط.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا حممد بن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد،  -000

 ال: عيسى ابن مرمي.قوله) فـََناَداَها ِمْن حَتِْتَها ( ق
                                                           

 292/ 00تفسري الطربي  - 300
 292 - 292/ 00تفسري الطربي  - 306
 297/  00تفسري الطربي  - 307
 299/ 00تفسري الطربي  - 308
 055/ 00تفسري الطربي  - 309
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 365حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج ، عن جماهد، مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله، قال  -003
 360ابن جريج: هنر إىل جنبها.

 اهلل ( :قال ابن جرير ) رمحه 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أيب حصني، عن سعيد  -002

 363بن جبري) َقْد َجَعَل َربُِّك حَتَْتِك َسرِيًّا ( قال: هو اجلدول، النهر الصغري، وهو بالنبطية: السرّي.
 

ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ 

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ     ڄ         

 چڎ  ڈ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -002
 د يف قول اهلل تعاىل)َفرِيًّا( قال: عظيما.احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماه

 362حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قوله) َفَأَشاَرْت إِلَْيِه ( أن   -000
 362َكلِّموه.

                                                           
 052/  00 تفسري الطربي - 365
 057/  00تفسري الطربي  - 360
 058 - 057/  00تفسري الطربي  - 363
 033 - 030/ 00تفسري الطربي  - 362
 إىل ابن املنذر 375/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  00/036تفسري الطربي  - 362
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 چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ٹ چ ٹ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا حممد بن كثري، عن عبد اهلل بن واقد أيب رجاء،  -006
ارًا عن بعض أهل العلم، قال: ال جتد عاقا إال وجدته جبارًا شقيا. مث قرأ) َوبـَرًّا ِبَواِلَديت وملَْ جَيَْعْليِن َجبَّ 

َشِقيًّا ( قال: وال جتد سيئ املِْلكة إال وجدته خمتاال فخورا، مث قرأ) َوَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ 
 360َمْن َكاَن خُمَْتاال َفُخورًا (.

 
 چے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
، قال : ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد قوله) َذِلَك حدثنا القاسم -007

ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ قـَْوَل احلَْقِّ ( قال: اهلل احلّق.
366 

 قال ابن حرير ) رمحه اهلل ( : 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، فال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قوله) الَِّذي ِفيِه مَيْتَـُروَن (  -008

قال: اختلفوا ؛ فقالت فرفة: هو عبد اهلل ونبيه، فآمنوا به. وقالت فرقة: بل هو اهلل. وقالت فرقة: هو 
ْختَـَلَف األْحزَاُب ِمْن بـَْيِنِهْم ( واليت ابن اهلل. تبارك وتعاىل عما يقولون علوًّا كبريا ، قال: فذلك قوله)فَا

يف الزخرف، قال ِدْقيوس ونسطور ومار يعقوب، قال أحدهم حني رفع اهلل عيسى: هو اهلل، وقال 
اآلخر: ابن اهلل، وقال اآلخر: كلمة اهلل وعبده، فقال املفرتيان: إن قويل هو أشبه بقولك، وقولك 

قاتلوهم وأوطئوهم إسرائيل، فأخرجوا منهم أربعة نفر، أخرج  بقويل من قول هذا، فهلّم فلنقاتلهم، ف
كّل قوم عاملهم، فامرتوا يف عيسى حني رُِفع، فقال أحدهم: هو اهلل هبط إىل األرض وأحيا من أحيا، 
وأمات من أمات، مث صعد إىل السماء، وهم النسطورية ، فقال االثنان: كذبت، مث قال أحد االثنني 

هو ثالث ثالثة: اهلل إله، وهو إله، وأمه إله، وهم اإلسرائيلية ملوك النصارى؛ لآلخر: قل فيه، قال: 
                                                           

 022/ 00تفسري الطربي  - 360
 00/020تفسري الطربي  - 366
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قال الرابع: كذبت، هو عبد اهلل ورسوله وروحه وكلمته، وهم املسلمون، فكان لكل رجل منهم أتباع 
بِاْلِقْسِط ِمَن  على ما قال، فاقتتلوا، فظهر على املسلمني، وذلك قول اهلل :) َويـَْقتـُُلوَن الَِّذيَن يَْأُمُرونَ 

 367النَّاِس ( قال قتادة: هم الذين قال اهلل:) فَاْختَـَلَف األْحزَاُب ( اختلفوا فيه فصاروا أحزابا.
 

ېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  ی          جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب   خب      ٹ ٹ چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ  مب  ىبيب  جت  حت   خت  مت  ىت  يت  جث   

 چڀ   ڀ  ڀ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

 يقول تعاىل ذكره: فاختلف املختلفون يف عيسى، فصاروا أحزابا متفرّقني من بني قومه.
كما حدثين حممد بن عمرو ، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال:  -009

، قوله) فَاْختَـَلَف األْحزَاُب ِمْن بـَْيِنِهْم ثين احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد
 ( قال: أهل الكتاب.

 368حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ْع هِبِْم حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة، قال) َأمسِْ  -035

َوأَْبِصْر يـَْوَم يَْأُتونـََنا ( يوم القيامة.
369 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 إىل ابن أيب حامت . 370/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  028- 027/ 00تفسري الطربي  - 367
 إىل ابن أيب حامت  370/  2وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  020/ 00تفسري الطربي  - 368
 022 - 022/ 00تفسري الطربي  - 369
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسن ، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر، عن الربيع بن أنس، عن  -030
 375(. أيب العالية، قال:)أمِسْع( حبديثهم اليوم)وأْبِصْر( كيف يصنع هبم) يـَْوَم يَْأُتونـََنا

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس،  -033

يف قوله) َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ( قال: يصور اهلل املوت يف صورة كبش أملح، فيذبح، قال: فييأس أهل 
هم احلسرة من أجل اخللود يف النار، وفيها أيًضا الفزع األكرب، النار من املوت، فال يرجونه، فتأخذ

ويأمل أهل اجلنة املوت، فال خيشونه، وأمنوا املوت ، وهو الفزع األكرب، ألهنم خيلدون يف اجلنة، قال 
ابن جريج: حيشر أهل النار حني يذبح املوت والفريقان ينظرون، فذلك قوله) ِإْذ ُقِضَي اأَلْمُر ( قال: 

 370املوت) َوُهْم يف َغْفَلٍة (.ذبح 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس،  -032
يف قوله) َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ( قال: يصور اهلل املوت يف صورة كبش أملح، فيذبح، قال: فييأس أهل 

من املوت، فال يرجونه، فتأخذهم احلسرة من أجل اخللود يف النار، وفيها أيًضا الفزع األكرب، النار 
 373.ويأمل أهل اجلنة املوت، فال خيشونه، وأمنوا املوت ، وهو الفزع األكرب، ألهنم خيلدون يف اجلنة

 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ج، عن ابن جريج، عن أبيه أنه أخربه أنه مسع حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال ثين حجا  -032
 372عبيد بن عمري يف قصصه يقول: يْؤتى باملوت كأنه دابة ، فيذبح والناس ينظرون.

 

                                                           
 022/ 00تفسري الطربي  - 375
 373/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  027 - 026/ 00تفسري الطربي  - 370
 027 - 00/026تفسري الطربي  - 373
 027/ 00تفسري الطربي  - 372
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 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ابن جريج ، يف قوله) لَِئْن مَلْ حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال  -030
 372تـَْنَتِه أَلْرمُجَنََّك ( قال: بالقول؛ ألشتمنك.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -036

 قوله)َمِليًّا( قال حينا.احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، 
 370حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.

 
 چٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
قوله) ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، -037

 376اْلَوْعِد ( قال: مل يعد ربه ِعدة إال أجنزها.
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله، إال  -038

 377أنه قال: ومل ميت.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 00/003تفسري الطربي  - 372
 002/ 00تفسري الطربي  - 370
 060/ 00تفسري الطربي  - 376
 00/062تفسري الطربي  - 377
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا عيسى، عن األوزاعي، عن إبراهيم بن يزيد، أن  -039
عمر بن عبد العزيز بعث رجال إىل مصر ألمر أعجله للمسلمني، فخرج إىل حرسه، وقد كان تقدم 
 إليهم أن ال يقوموا إذا رأوه، قال: فأوسعوا له، فجلس بينهم فقال: أيكم يعرف الرجل الذي بعثناه

إىل مصر؟ فقالوا: كلنا نعرفه، قال: فليقم أحدثكم سنا، فليدعه، فأتاه الرسول فقال: ال تعجلين أشّد 
علّي ثيايب، فأتاه فقال: إن اليوم اجلمعة، فال تربحن حىت تصلي، وإنا بعثناك يف أمر أعجله 

حمالة، مث قرأ)  للمسلمني، فال يعجلنك ما بعثناك له أن تؤخر الصالة عن ميقاهتا، فإنك مصليها ال
َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا ( مث قال: مل يكن 

 378إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت..
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حفص األبار، عن منصور بن املعتمر، حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا عمر أبو  -025
قال: قال مسروق: ال حياف  أحد على الصلوات اخلمس، فيكتب من الغافلني، ويف إفراطهّن اهللكة، 

 379وإفراطهّن: إضاعتهّن عن وقتهّن.
 

 چہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

رو، قال : ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى. وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عم -020
احلسن. قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا 

هاب صاحلي أمة حممد الصَّالَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا ( قال: عند قيام الساعة، وذ
صلى اهلل عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض يف األزقة. قال حممد بن عمرو : زنا. وقال احلارث: 

 زناة.

                                                           
 068/ 00تفسري الطربي  - 378
 069/ 00تفسري الطربي  - 379
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريح، عن جماهد مثله، وقال: زنا كما قال و 
 385ابن عمرو.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
لقاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو متيلة، عن أيب محزه، عن جابر، عن عكرمة حدثنا ا -023

وجماهد وعطاء بن أيب رباح) َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف (.... اآلية، قال: هم أمة حممد.
380 

 :قال  ) رمحه اهلل ( روى الطرباين 
عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو األحوص،  -022

عن أبيه، يف قوله) َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا ( 
 383قال: الغّي: هنر جهنم يف النار، يعّذب فيه الذين اتبعوا الشهوات.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
، عن أيب إسحاق، عن أيب 382القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو األحوص حدثنا -022

، عن عبد اهلل) َأَضاُعوا الصَّالَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا ( قال: هنر يف النار 382األحوص 
 380يقذف فيه الذين اتبعوا الشهوات.

 

حب  خب  مب    ىب         يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح      مح  ٹ ٹ چ 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  جخ  حخ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 075/ 00تفسري الطربي  - 385
 075/ 00تفسري الطربي  - 380
 ( . 090(، والبيهقي يف البعث )  9058أخرجه الطرباين  )  - 383
 . 06/  22هو سالم بن سليم ، انظر هتذييب الكمال  - 382
  06/  22هو أبو األحوص اجلشمي : عوف بن مالك ، انظر هتذيب الكمال  - 382
 072/  00تفسري الطربي  - 380
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حدثنا القاسم، قال ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قال: لبث  -020
رة ليلة، ويقولون: قُلي، فلما جاءه قال: أْي َجرْبائِيُل لََقْد رِْثَت َعَليَّ حىت جربائيل عن حممد اثنيت عش

ُْشرُِكوَن ُكلَّ َظّن فنزلت) َوَما نـََتنزُل ِإال بَِأْمِر َربَِّك َلُه َما بـَنْيَ أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا 
َوَما بـَنْيَ َذِلَك َلَقْد َظنَّ امل

 386.َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا (
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر، عن الربيع، عن أيب حدثنا القاسم -026
نـَْيا)َوَما َخْلَفَنا ( من أمر اآلخرة) َوَما بـَنْيَ َذِلَك ( ما بني  العالية، قال) َما بـَنْيَ أَْيِديَنا( ِمَن الدُّ

 387النفختني.
 محه اهلل ( :قال ابن جرير ) ر 

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج) َما بـَنْيَ أَْيِديَنا ( قال: ما  -027
مضى أمامنا من الدنيا) َوَما َخْلَفَنا ( ما يكون بعدنا من الدنيا واآلخرة) َوَما بـَنْيَ َذِلَك ( قال: ما بني 

 388ما مضى أمامهم، وبني ما يكون بعدهم.
 ابن جرير ) رمحه اهلل ( :قال 

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) َوَما َكاَن  -028
 389َربَُّك َنِسيًّا ( ما نسيك ربك.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ُم َلُه حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، يف قوله) َهْل تـَْعلَ  -029
يًّا ( قال: يقول: ال شريك له وال مثل.  395مسَِ

 
                                                           

  379/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  080/ 00تفسري الطربي  - 386
 إىل ابن املنذر . 79/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  083/ 00تفسري الطربي  - 387
 082/  00تفسري الطربي  - 388
 082/  00تفسري الطربي  - 389
 086/  00تفسري الطربي  - 395
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چ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ٹ ٹ چ 

ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    

 چں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -025
احلسن ، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة ( قال: أمة. 

 وقوله)ِعِتيًّا( قال: كفرا.
جريج، عن جماهد، مثله، وزاد فيه ابن  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابنو 

 390جريج: فلنبدأّن هبم.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج) مُثَّ لََنْحُن أَْعَلُم بِالَِّذيَن  -020
 393ُهْم َأْوىَل هِبَا ِصِليًّا ( قال: أوىل باخللود يف جهنم.

 ) رمحه اهلل ( : قال ابن جرير
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء بن أيب رباح،  -023

قال. قال أبو راشد احلروري: ذكروا هذا فقال احلروري: ال يسمعون حسيسها، قال ابن عباس: ويلك 
َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِْئَس اْلوِْرُد اْلَمْوُروُد () َوَنُسوُق أجمنون أنت؟ أين قوله تعاىل) يـَْقُدُم قـَْوَمُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة 

اْلُمْجرِِمنَي ِإىَل َجَهنََّم ِوْرًدا (، وقوله) َوِإْن ِمْنُكْم ِإال َوارُِدَها ( واهلل إن كان دعاء من مضى: اللهم 
ا، وأدخلين اجلنة غامنا.

ً
 392أخرجين من النار سامل
 : قال ابن جرير ) رمحه اهلل (

                                                           
 إىل ابن املنذر  385/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  089 - 088/ 00تفسري الطربي  - 390
   095 – 089/ 00تفسري الطربي  - 393
 عن عطاء به .   202/  6، وذكره ابن عبد الرب يف التمهيد  080/ 00تفسري الطربي  - 392
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو عمرو داود بن الزبرقان، قال: مسعت السّدي  -022
 392يذكر عن مرّة اهلمداين، عن ابن مسعود) َوِإْن ِمْنُكْم ِإال َوارُِدَها ( قال: داخلها.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
عن ابن جريج، عن جماهد، عن ابن  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، -020

 390عباس، يف قوله) َوِإْن ِمْنُكْم ِإال َوارُِدَها ( قال: يدخلها.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن املبارك، عن احلسن، قال: قال  -026
ال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: ال قال: رجل ألخيه: هل أتاك بأنك وارد النار؟ قال: نعم، ق

 396ففيم الضحك؟ قال: فما رؤي ضاحكا حىت حلق باهلل.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج) َحْتًما َمْقِضيًّا ( قال  -027
 397قضاء.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
اسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو عمرو داود بن الزّبرقان، قال: مسعت السدّي حدثنا الق -028

 398يذكر عن مرّة اهلمداين، عن ابن مسعود) َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا ( قال: قسما واجبا.
 

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ             ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ٹ ٹ چ 

 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ 

                                                           
  087/  2، وأخرحه احلاكم عن طريق مرة به   092/ 00تفسري الطربي  - 392
 إىل البيهقي يف البعث .  370/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  092/ 00تفسري الطربي  - 390
 . 655/ 00تفسري الطربي  - 396
  650/ 00تفسري الطربي  - 397
  656/ 00تفسري الطربي  - 398
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -029

احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قول اهلل) َأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ ( قال: قريش 
 صلى اهلل عليه وسلم) َوَأْحَسُن َنِديًّا ( قال: جمالسهم، يقولونه أيضا. تقوهلا ألصحاب حممد

 399حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني قال: ثيِن حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، حنوه.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

نا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثنياحلارث، قال: ث -005
احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد)أثاثا( قال: املتاع)َورِْئيا( قال: فيما يرى 

 الناس.
 255حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، بنحوه.

 فال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ريج، عن عطاء اخلراساين، عن ابن عباس)َورِْئيا( حدثنا القاسم، قال: ثين حجاج، عن ابن ج -000

 250: منظرا يف اللون واحلسن.
 

ۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ٹ ٹ چ 

 چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

نا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ث -003
 يف قوله) يف الضَّالَلِة فـَْلَيْمُدْد َلُه الرَّمْحَُن َمدًّا ( فلَيدْعه اهلل يف طغيانه.

 253حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثىن حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
                                                           

 إىل ابن املنذر وابن أيب حامت وابن أيب شيبة . 382/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  659/ 00تفسري الطربي  - 399
 603/ 00تفسري الطربي  - 255
 603/ 00تفسري الطربي  - 250
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 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ٹ ٹ چ 

 رمحه اهلل ( :قال ابن جرير ) 
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -002

احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قول اهلل) أُلوتـَنَيَّ َماال َوَوَلًدا ( قال: 
 العاص بن وائل يقوله.

 252ل: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال. ثنا احلسني، قاو 
 

 چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال : ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى "ح"؛ وحدثين احلارث، قال:  -002
َونَرِثُُه َما يـَُقوُل ( ماله وولده، ثنا احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) 

 وذلك الذي قال العاص بن وائل.
 252حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.

 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

 چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                                                                                                                                                            
 600/ 00تفسري الطربي  - 253
 609 - 00/608تفسري الطربي  - 252
 633/ 00تفسري الطربي  - 252
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ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج ، عن جماهد) َوَيُكونُوَن حدثنا القاسم، قال:  -000
 250َعَلْيِهْم ِضدًّا ( قال: أوثاهنم يوم القيامة يف النار.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريح، قال: قال ابن عباس:  -006

لشرك: امض امض يف هذا األمر، حىت توقعهم يف النار، امضوا يف الغّي تؤّز الكافرين إغراء يف ا
 256امضوا.

 
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ 

 چۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ  ھ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

جريج، يف قوله) يـَْوَم حَنُْشُر حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن  -007
 257اْلُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّمْحَِن َوْفًدا ( قال: على النجائب.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: مسعت سفيان الثوري يقول) يـَْوَم  -008

 258( قال: على اإلبل النوق. حَنُْشُر اْلُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّمْحَِن َوْفًدا
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: مسعت سفيان يقول يف قوله)  -009
 259َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمنَي ِإىَل َجَهنََّم ِوْرًدا ( قال: عطاشا.

                                                           
 632/ 00تفسري الطربي  - 250
 005/  00، وتفسري القرطيب  637/ 00تفسري الطربي  - 256
 620 - 625/ 00تفسري الطربي  - 257
 620/ 00تفسري الطربي  - 258
 00/623تفسري الطربي  - 259
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قوله) ال مَيِْلُكوَن حدثنا القاسم، قال:  -065
الشََّفاَعَة ِإال َمِن اختَََّذ ِعْنَد الرَّمْحَِن َعْهًدا ( قال: املؤمنون يومئذ بعضهم لبعض شفعاء) ِإال َمِن اختَََّذ 

 205ِعْنَد الرَّمْحَِن َعْهًدا ( قال: عمال صاحلا.
 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ٹ ٹ چ 

 چۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -060
 ( قال: عظيما.احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) َشْيًئا ِإدًّا 

 200حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) َتَكاُد  -063
 203.قال االنفطار هو االنشقاق ُض َوختَِرُّ اجْلَِباُل َهدًّا ( السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْنُه َوتـَْنَشقُّ اأَلرْ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج ، عن ابن ُجرَيج، قال: قال ابن عباس)  -062

 202وختر اجلبال هّدا( قال: اهلد: االنقضاض.
 

                                                           
 00/622تفسري الطربي  - 205
 626/ 00تفسري الطربي  - 200
 628/ 00تفسري الطربي  - 203
 629/ 00تفسري الطربي  - 202
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  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀٹ ٹ چ 

 چڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -062
احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّمْحَُن ُودًّا ( قال: حيبهم 

 وحيببهم إىل املؤمنني.
 202حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا علّي بن هاشم، عن بن أيب ليلى، عن احلكم،  -060

 200ببهم.عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال: حيبهم وحي
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -066
 احلسني، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله)ُلًدا( قال: ال يستقيمون.

 206ابن جريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا حممد بن فضيل، عن ليث، عن جماهد، يف قوله:)  -067
 207َوتـُْنِذَر بِِه قـَْوًما ُلدًّا ( قال: فجارا.

 
 

                                                           
 622/ 00تفسري الطربي  - 202
 إىل ابن املنذر وابن أيب حامت .  387/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور 622/ 00تفسري الطربي  - 200
 620/ 00تفسري الطربي  - 206
 626/ 00تفسري الطربي  - 207
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 سورة طهفي تفسير  اإلمام سنيدثالثا : مرويات                      
 

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: أخربين عبد اهلل بن  -068
 208مسلم، أو يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبري أنه قال: طه: يا رجل بالسريانية.

 محه اهلل ( :قال ابن جرير ) ر 

                                                           
 6/  06تفسري الطربي  - 208
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) َما أَنزْلَنا  -069
َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى ( قال: يف الصالة كقوله:) فَاقـَْرُءوا َما تـََيسََّر ِمْنُه ( فكانوا يعلقون احلبال 

 209بصدورهم يف الصالة.
 

 چڻ        ڻ  ڻ   ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن جريج، قال سعيد بن  -075
يعلم اإلنسان مما هو   ملُجبري، عن ابن عباس: السّر: ما أسّر اإلنسان يف نفسه؛ وأخفى: ما 

 235كائن.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد)وأْخَفى(  -070
 230قال: الوسوسة.

 
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ٹ ٹ چ 

 چې  ې  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ى وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيس -073
احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قول اهلل) َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى ( 

 قال: هاديا يهديه الطريق.

                                                           
 9/  06تفسري الطربي  - 209
 02/  06تفسري الطربي  - 235
 02/  06تفسري الطربي  - 230
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 233حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 

 چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجرَيج. قال: وأخربين عمر بن  -072
عطاء عن عكرمة وأبو سفيان، عن معمر، عن جابر اجلعفي، عن علّي بن أيب طالب) فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك 

 232يل له اخلعهما. قال: وقال قتادة مثل ذلك.( قال: كانتا من جلد محار، فق
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن جريج، قال احلسن:   -072
كانتا، يعين نعلي موسى من بقر، ولكن إمنا أراد اهلل أن يباشر بقدميه بركة األرض، وكان قد قدس 

 232مرتني.
 جرير ) رمحه اهلل ( : قال ابن
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال جماهد، قوله)  -070

 230ِإنََّك بِاْلَواِدي اْلُمَقدَِّس طًُوى ( قال: ُقدِّس بُورك مرّتني.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

قال: قال ابن جريج، قال احلسن: كان حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج،  -076
 236قد قدِّس مرّتني.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 30/ 06تفسري الطربي  - 233
 إىل الفرياين و ابن أيب حامت . 393/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور 32/ 06تفسري الطربي  - 232
 إىل عبد بن محيد . 393/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور 32/ 06تفسري الطربي  - 232
 . 36/ 06تفسري الطربي  - 230
 إىل ابن أيب حامت  . 392/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور 38/ 06تفسري الطربي  - 236
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد)طًُوى( طأ  -077
 237األرض حافيا.

 
پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ٹ چ 

 چڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله) َوأَِقِم  -078
 238الصَّالَة ِلذِْكرِي ( قال: إذا ذكر َعبد ربه.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثنا حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال:  -079

احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قول اهلل) َأَكاُد ُأْخِفيَها ( قال: من 
 نفسي.

 239حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 

ڌ  ڌ   ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ ٹ ٹ چ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

 چہ  ہ  ہ  ھ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 إىل عبد بن محيد . 393/  2نثور ، وعزاه السيوطي يف الدر امل39/ 06تفسري الطربي  - 237
 ابن أي حامت .إىل ابن أيب سيبة وابن املنذر و  392/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور 23/ 06تفسري الطربي  - 238
 20 - 22/ 06تفسري الطربي  - 239
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجريج، عن جماهد) َويلَ ِفيَها  -085
 225ى ( قال: حاجات.َمآِرُب ُأْخرَ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، فال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -080

 احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) ِسريَتـََها األوىَل ( قال: هيئتها.
 220ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: و 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -083

احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) ِإىَل َجَناِحَك ( قال: كفه حتت 
 عضده.

 223حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -082
  ُسوٍء ( قال: من غري برص.احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا ، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) ِمْن َغرْيِ 

 222حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

 چۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 20/  06تفسري الطربي  - 225
 29 - 28/  06تفسري الطربي  - 220
 05 - 29/ 06تفسري الطربي  - 223
  05/  06تفسري الطربي  -222
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قوله) َواْحُلْل  -082
ْقَدًة ِمْن ِلَساين ( قال: عجمة اجلمرة نار أدخلها يف فيه، عن أمر امرأة فرعون ترّد به عنه عقوبة عُ 

 222فرعون حني أخذ بلحيته.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس:   -080
 220كان هارون أكرب من موسى.

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹٹ  ٹ ٹ چ 

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  

چ  چ    چ  چ          ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈژ   ژ  ڑ  

 ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين إبراهيم بن مهدي، عن رجل، عن احلكم بن  -086
 226أبان، عن عكرمة، قوله) َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَبًَّة ِمينِّ ( قال: حسنا ومالحة.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ج) َولُِتْصَنَع َعَلى َعْييِن ( حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَري -087

 227قال: أنت بعيين إذ جعلتك أمك يف التابوت، مث يف البحر، و) ِإْذ مَتِْشي ُأْخُتَك (.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 02/  06تفسري الطربي  - 222
 00/  06تفسري الطربي  - 220
 08/  06تفسري الطربي  - 226
 65/  06تفسري الطربي  - 227
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله  -088
 228وقال:)خائفا يرتقب(، ومل يشك.

 ) َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى ( :وله تعاىل قيف قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قال: علي  -089

 229ذي موعد.
 

 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ    
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد)تَِنيا( حدثنا القاسم، قال: ثن -095
 225تضعفا.

 

ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٹ ٹ چ 

 چې   ې  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -090
َنا ( قال: عقوبة منه.  احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ

 220حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 75/  06تفسري الطربي  - 228
 73/  06تفسري الطربي  - 229
 72/  06تفسري الطربي  - 225
 76/  06تفسري الطربي  - 220
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اَل ال خَتَافَا ِإنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرى ( ما حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج) قَ  -093
 223حياوركما، فأوحي إليكما فتجاوبانه.

 
ٱ  مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ      جس  حس   ٹ ٹ چ 

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قوله:) َربُـَّنا حدثنا القاسم، قال: ثنا  -092
الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه مُثَّ َهَدى ( قال: سّوى خلق كّل دابة مث هداها ملا ُيصلحها وعلَّمها إياه، 

 ومل جيعل الناس يف خلق البهائم، وال خلق البهائم يف خلق الناس، ولكن خلق كل شيء فقّدره
 222تقديرا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -092

احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) ال َيِضلُّ َريبِّ َوال يـَْنَسى ( قال: يما 
 شيء واحد.

 222ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: 
 

ڳ  ڳ         ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ٹ ٹ چ 

 چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ   ھ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 77/ 06تفسري الطربي  - 223
 80/  06تفسري الطربي  - 222
 82 - 82/  06تفسري الطربي  - 222
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احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين  -090
احلسن قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله) َمَكانًا ُسًوى ( قال: منصفا 

 بينهم.
 220حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، بنحوه.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) قَاَل َمْوِعدُُكْم يـَْوُم الزِّيَنِة حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني -096

 226( قال: يوم زينة هلم، ويوم عيد هلم) َوَأْن حُيَْشَر النَّاُس ُضًحى ( إىل عيد هلم.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ل: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قا -097
 احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) يـَْوُم الزِّيَنِة ( موعدهم.

 227حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 
 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ٹ ٹ چ 

 چىئ   ىئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، يف قوله)  -098
 228َوَيْذَهَبا ِبطَرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلى ( قال: أويل العقول واألشراف واألنساب.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 95 - 89/  06تفسري الطربي  - 220
 إىل ابن املنذر وابن أيب حامت .     252/     2وعزاه السيوطي يف الدر املنثور     90/  06تفسري الطربي  - 226

 93 - 90/  06تفسري الطربي  - 227
 053/  06تفسري الطربي  - 228
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بد الرمحن بن إسحاق، حدثنا به القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا هشيم، قال: أخربنا ع -099
 229عن القاسم، عن علّي بن أيب طالب، قال: يصرفان وجوه الناس إليهما.

 
ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

عن ابن ُجَريج، قال: كان السحرة ثالث حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج،  -355
مئة من العريش، وثالث مئة من فيوم، ويشكون يف ثالث مئة من اإلسكندرية، فقالوا ملوسى: إما أن 
تلقي ما معك قبلنا، وإما أن نلقي ما معنا قبلك، وذلك قوله) َوِإمَّا َأْن َنُكوَن أَوََّل َمْن أَْلَقى ( وأن يف 

ع نصب، وذلك أن معىن الكالم: اخرت يا موسى أحد هذين األمرين: إما أن قوله)إمَّا أْن( يف موض
 205( تلقي قبلنا، وإما أن نكون أّول من ألقى

 
ى  ى  ائ  ائ          ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ٹ ٹ چ 

ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  

 چيت   خت  مت  ىت      
 
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 052/  06تفسري الطربي  - 229
 058/  06تفسري الطربي  - 205
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب معشر، عن حممد بن كعب،  -350
ٌر َوأَبـَْقى ( قاال خريا منك إن أطيع، وأبقى منك عذابا إن  وحممد بن قيس يف قول اهلل) َواللَُّه َخيـْ

 200ُعصي.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، يف قوله) َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمًنا  -353
 203َقْد َعِمَل الصَّاحِلَاِت َفُأولَِئَك هَلُُم الدََّرَجاُت اْلُعَلى ( قال: عدن.

 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 چٺ  ٿ  ٿ  
 ) رمحه اهلل ( : قال ابن جرير
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -352

 احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله)يَبسا( قال: يابسا.
 202.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَرْيج، عن جماهد، مثله

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَْيج: قال أصحاب  -352

موسى: هذا فرعون قد أدركنا، وهذا البحر قد غشينا، فأنزل اهلل) ال خَتَاُف َدرًَكا ( أصحاب 
 202فرعون)وال خَتَْشى( من البحر وحال.

 

                                                           
 إىل ابن املنذر وابن أيب حامت .    252/    2وعزاه السيوطي يف الدر املنثور   009 – 008/  06تفسري الطربي  - 200

 035/  06تفسري الطربي  - 203
 030/  06تفسري الطربي  - 202
 إىل ابن املنذر.   252/    2وعزاه السيوطي يف الدر املنثور   033/  06تفسري الطربي  - 202
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 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گ  ڳ  ڳ   ڳ ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر الرازي، عن الربيع) َوِإينِّ  -350
 200َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب ( من الشرك)وآَمَن( يقول: وأخلص هلل، وعمل يف إخالصه.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر الرازي، عن الربيع بن  -356

 206أنس) مُثَّ اْهَتَدى ( قال: أخذ بسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم.
 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ٹ ٹ چ 

ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

 چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -357
 ) حزينا ( . .جزعااحلسن قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله)أِسفا( قال: 

 207.احلسني، قال: ثين حجاج عن ابن جريج، عن جماهد، مثله حدثنا القاسم، قال: ثنا
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -358
 احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله)مبَْلِكنا( قال: بأمرنا.

 208القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله. حدثنا

                                                           
 037/  06ربي تفسري الط - 200
 عن الربيع . 320/  00، وذكره القرطيب يف تفسريه 038/  06تفسري الطربي  - 206
 020/  06تفسري الطربي  - 207
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) َوَلِكنَّا مُحِّْلَنا  -359
 209هم.َأْوزَارًا ( قال: أثقاال) ِمْن زِيَنِة اْلَقْوِم ( قال: حلي

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد)فـََقَذْفناها(  -305

 265قال: فألقيناها) َفَكَذِلَك أَْلَقى السَّاِمرِيُّ ( فكذلك صنع.
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد)فـََنسَي( قال:  -300
 260نسي موسى، أخطأ الرّب العجل، قوم موسى يقولونه.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) أََفال يـََرْوَن حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال:  -303

َأال يـَْرِجُع إِلَْيِهْم قـَْوال ( قال: العجل.
263 

 
 چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  ٹ ٹ چ 

                                                                                                                                                                                            
 022 - 022/  06تفسري الطربي  - 208
 .027 – 026/  06تفسري الطربي  - 209
 .028/  06تفسري الطربي  - 265
 .023/  06تفسري الطربي  - 260
 .022/  06تفسري الطربي  - 263
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
َمنَـَعَك ِإْذ  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله) َما -302

رَأَيـْتَـُهْم َضلُّوا َأال تـَتَِّبَعيِن ( قال: أمر موسى هارون أن يصلح، وال يتبع سبيل املفسدين، فذلك قوله) 
 262.َأال تـَتَِّبَعيِن أَفـََعَصْيَت أَْمرِي ( بذلك

 

گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ   ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ 

 چۀ  ہ   ہ  ہ  
 جرير ) رمحه اهلل ( : قال ابن
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج) ِإينِّ َخِشيُت َأْن تـَُقوَل  -302

فـَرَّْقَت بـَنْيَ َبيِن ِإْسرَائِيَل وملَْ تـَْرُقْب قـَْويل ( قال: كنا نكون فرقتني فيقتل بعضنا بعضا حىت نتفاىن.
262 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس) ومََلْ  -300

 260تـَْرُقْب قـَْويل ( قال: مل حتف  قويل.
 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 

 چۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: ملا قتل فرعون  حدثنا القاسم، -306
الولدان قالت أّم السامرّي: لو حنيته عين حىت ال أراه، وال أدري قتله، فجعلته يف غار، فأتى جربائيل، 

                                                           
 إىل ابن املنذر. 256/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  026/  06تفسري الطربي  - 262
 . 027/  06تفسري الطربي  - 262
 إىل ابن املنذر. 257/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  027/  06تفسري الطربي  - 260
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فجعل كّف نفسه يف فيه، فجعل يُرضعه العسل واللنب، فلم يزل خيتلف إليه حىت عرفه، فمن مث معرفته 
 266ياه حني قال:) فـََقَبْضُت قَـْبَضًة ِمْن أَثَِر الرَُّسوِل (.إ
 

 چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

وقوله) َمْن أَْعَرَض َعْنُه ( يقول تعاىل ذكره: من وىل عنه فأدبر فلم يصّدق به ومل يقّر) فَِإنَُّه حَيِْمُل  -307
اْلِقَياَمِة ِوْزرًا ( يقول: فإنه يأيت ربه يوم القيامة حيمل محال ثقيال وذلك اإلمث العظيم. كما حدثين حممد يـَْوَم 

بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا احلسن قال: ثنا ورقاء مجيعا، 
 رًا ( قال: إمثا.عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِوزْ 

 267حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ٹ ٹ چ 

 چہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  

 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

اصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو ع -309
 احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله)َصْفَصفا( قال: مستويا.

 268حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
  029 – 028/  06تفسري الطربي  - 266
 009/  06تفسري الطربي  - 267
 062/ 06تفسري الطربي  - 268
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ڱ  ڱ  ) ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، حدثنا القاسم، قال: -335

 269(  قال ال ارتفاعا وال اخنفاضا.ں  ں  ڻ  ڻ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :قوله)يَمْسا(

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجريج، عن جماهد، قال: خفض  -330
بن كثري، عن جماهد، قال: كالم اإلنسان ال تسمع حتّرك شفتيه  قال: وأخربين عبد اهلل ، الصوت
 275ولسانه.

 
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ٹ ٹ چ 

 چىئ   ىئ    ی  ی   ی  ی  جئ   حئ  مئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين  -333
 احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) َوَعَنِت اْلُوُجوُه ( قال: خشعت.

 270حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَرْيج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حجاج، عن ابن ُجَرْيج، قوله) َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت َوُهَو حدثنا القاسم، قال: قال: ثين  -332
 273ُمْؤِمٌن ( قال: زعموا أهنا الفرائض.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل (:

                                                           
 060/ 06تفسري الطربي  - 269
 062/ 06تفسري الطربي  - 275
 072/  06تفسري الطربي  - 270
 076/  06تفسري الطربي  - 273
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حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -332
 جنيح، عن جماهد، قوله)َهْضما( قال: انتقاص شيء من احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب

 حّق عمله.
 272حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.

 
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 رمحه اهلل ( : قال ابن جرير )

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: يقول: ال تتله على  -330
 272أحد حىت نتمه لك، هكذا قال القاسم: حىت نتمه.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
، عن أيب حدثين القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا احلجاج بن فضالة، عن لقمان بن عامر -336

أمامة قال: لو أن أحالم بين آدم مجعت منذ يوم خلق اهلل تعاىل آدم إىل يوم الساعة، ووضعت يف  
كفة ميزان. ووضع حلم آدم يف الكفة األخرى، لرجح حلمه بأحالمهم، وقد قال اهلل تعاىل) وملَْ جنَِْد 

 270َلُه َعْزًما (.
 

ی  ی  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ٹ ٹ چ 

 چجئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   

                                                           
  077/  06تفسري الطربي  -272
 085/  06تفسري الطربي  - 272
 إىل سعيد بن منصور وابن املنذر. 259/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  080/  06تفسري الطربي  - 270
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -337

 احلسن قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عنمجاهد، قوله)َضْنكا( قال: ضيقة.
 276القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا و 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -338

ُشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى ( احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله:) َوحنَْ 
 قال: عن احلجة.

 277حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) َوَقْد ُكْنُت  -339
 278ي.جا ( قال: عاملا حبجَبِصريً 

 
ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  

 چ
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

َربَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج) َوَسبِّْح حِبَْمِد  -325
 279َوقـَْبَل ُغُروهِبَا ( قال ابن جريج: العصر، وأطراف النهار قال: املكتوبة.

                                                           
 092/  06تفسري الطربي  - 276
 355/  06تفسري الطربي  - 277
 353/  06تفسري الطربي  - 278
 300/  06تفسري الطربي  - 279
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس)  -320

 285ى من الليل كله.َوِمْن آنَاِء اللَّْيِل ( قال: املصل
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) َلَعلََّك تـَْرَضى ( قال: مبا  -323
 280تعطى

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
عن يعقوب حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا حممد بن كثري، عن عبد اهلل بن واقد،  -322

بن يزيد، عن أيب رافع، قال: نزل برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضيف: فأرسلين إىل يهودي باملدينة 
يستسلفه، فأتيته، فقال: ال أسلفه إال برهن، فأخربته بذلك، فقال: إينِّ ألِمنٌي يف أْهِل السَّماِء ويف 

ْل ِدْرِعي إليه، فنزلت) َوَلَقْد  ًعا ِمَن اْلَمثَاين َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم( وقوله)َوال أْهِل األْرِض، فامحِْ َناَك َسبـْ آتـَيـْ
نـَْيا ( إىل قوله) َواْلَعاِقَبةُ  ُهْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ نَـْيَك ِإىَل َما َمتـَّْعَنا بِِه أَْزَواًجا ِمنـْ  283لِلتـَّْقَوى ( مَتُدَّنَّ َعيـْ

 چى  ائ  ائ  ەئ    ەئ   وئ  وئ    ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ېې  ى             ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -322
احلسن قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) َأوملَْ تَْأهِتِْم بـَيـَِّنُة َما يف الصُُّحِف 

 ( قال: التوراة واإلجنيل. األوىَل 
 282حدثنا القاسم: قال: ثنا احلسني قال: ثين حجاج عن ابن جريج عن جماهد مثله.و 
 سورة األنبياءفي تفسير  اإلمام سنيدرابعا : مرويات                         

                                                           
 300/  06تفسري الطربي  - 285
 302/  06تفسري الطربي  - 280
 302/  06تفسري الطربي  - 283
 308/  06تفسري الطربي  - 282
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ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ٹ ٹ چ 

 چک      ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -320
، يف قوله) َأْضَغاُث َأْحالٍم ( قال احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد

 أهاويلها.
 282حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -326

مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) أَْهَلْكَناَها أَفـَُهْم يـُْؤِمُنوَن ( يصّدقون  احلسن، قال: ثنا ورقاء
 بذلك.

 280حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   ٹ ٹ چ 

ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

 چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 336/  06تفسري الطربي  - 282
 337/  06تفسري الطربي  - 280
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) َلَقْد أَنزْلَنا  -327
َناُهْم ِبذِْكرِِهْم فـَُهْم  إِلَْيُكْم ِكَتابًا ِفيِه ذِْكرُُكمْ  ( قال: حديثكم) أََفال تـَْعِقُلوَن ( قال: يف قد أفلح) َبْل أَتـَيـْ
 286َعْن ذِْكرِِهْم ُمْعِرُضوَن (.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا سفيان: نزل القرآن مبكارم األخالق، أمل تسمعه  -328
 287أَنزْلَنا إِلَْيُكْم ِكَتابًا ِفيِه ذِْكرُُكْم أََفال تـَْعِقُلوَن (.يقول) َلَقْد 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قوله) وََكْم  -329

، قال: باليمن قصمنا، بالسيف قال ابن ُجرَيج: قصمنا من قرية ،َقَصْمَنا ِمْن قـَْريٍَة ( قال: أهلكناها
 288أهلكوا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -325

 احلسن قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) ال تـَرُْكُضوا ( ال تفّروا.
 289ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله. حدثنا القاسم، قال:و 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) َلَعلَُّكْم  -320

 295ُتْسأَُلوَن ( قال: تفقهون.
 

                                                           
 323/  06تفسري الطربي  - 286
 323/  06تفسري الطربي  - 287
 322/  06تفسري الطربي  - 288
 320 - 322/  06تفسري الطربي  - 289
 320/  06تفسري الطربي  - 295



103 
 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ ٹ ٹ چ 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  

 چڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال ابن عباس)َحِصيًدا(  -323
 290احلصاد)خامدين( مخود النار إذا طفئت.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قالوا مرمي صاحبته،  -322

وعيسى ولده، فقال تبارك وتعاىل) َلْو أََرْدنَا َأْن نـَتَِّخَذ هَلًْوا ( نساء وولدا) الختََّْذنَاُه ِمْن َلُدنَّا ِإْن ُكنَّا 
ولدا من أهل السماء ، و ما اختذنا نساء وولدا من أهل الختذنا نساء و فَاِعِلنَي ( قال: من عندنا، 

األرض ، ) إن كنا فاعلني (( ما كنا نفعل ، قال ابن جريج قال جماهد : لو أردنا أن نتخذ هلوا وولدا 
 293من عندنا، وال خلقنا جنة وال نارا، وال موتا وال بعثا وال حسابا.) الختذناه من لدنا ( قال :

 
ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  گ  گ  گ    گ  ٹ ٹ چ 

ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 327/  06تفسري الطربي  - 290
 325 -329/  06تفسري الطربي  - 293
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج) َوَلُكُم اْلَوْيُل ممَّا َتِصُفوَن  -322
مَّا َيِصُفوَن ( قال: يشركون قال: وقال جماهد) َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم ( قال: ( قال: تشركون وقوله) عَ 
 292قوهلَم الكذب يف ذلك.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -320
 جنيح، عن جماهد، قوله) َوال َيْسَتْحِسُروَن ( ال حيسرون.احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب 

 292حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين أبو معاوية، عن أيب إسحاق الشيباين، عن  -326
رق، عن عبد اهلل بن احلارث، قال: قلت: لكعب األحبار) ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ال حسان بن خما

يـَْفتـُُروَن ( أما يشغلهم رسالة أو عمل؟ قال: يا بن أخي إهنم ُجعل هلم التسبيح، كما ُجعل لكم 
ذلك النفس، ألست تأكل وتشرب وتقوم وتقعد وجتيء وتذهب وأنت تنفَّس؟ قلت: بلى قال: فك

 290ُجعل هلم التسبيح.
 

وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  یی  ٹ ٹ چ 

 چی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  جبحب  خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 . 377/  00، وذكره القرطيب يف تفسريه  323/  06تفسري الطربي  - 292
 . 322 – 323/  06تفسري الطربي  - 292
 322/  06تفسري الطربي  - 290
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قوله) ال ُيْسَأُل  -327
ا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن ( قال: ال يسأل اخلالق عن قضائه يف خلقه، وهو يسأل اخللق عن َعمَّ 

 296عملهم.
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) َهَذا ذِْكُر َمْن َمِعَي (  -328

 297قال: حديث من معي، وحديث من قبلي.
 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ چ  ٹ

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک           ک  

 چک  گ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -329
عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) ِإال ِلَمِن اْرَتَضى ( قال: ملن رضي احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، 

 عنه.
 298حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثىن حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 379/  00، وذكره القرطيب يف تفسرية  327/  06تفسري الطربي  - 296
 329/  06تفسري الطربي  - 297
 302/  06تفسري الطربي  - 298
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ُهْم ( قال: حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) َوَمْن يـَقُ  -305 ْل ِمنـْ
قال ابن ُجَريج: من يقل من املالئكة إين إله من دونه؛ فلم يقله إال إبليس دعا إىل عبادة نفسه، 

 299فنزلت هذه يف إبليس.
 

گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ٹ ٹ چ 

ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېى  ى           ائ  ائ  ەئ  ەئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -300
هد، يف قول اهلل تبارك وتعاىل) َرتْـًقا فـََفتَـْقَنايُمَا احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جما

( من األرض سّت أرضني معها فتلك سبع أرضني معها، ومن السماء سّت مساوات معها، فتلك 
 سبع مساوات معها، قال: ومل تكن األرض والسماء متماسَّتني.

جماهد حنو حديث حممد بن حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن و 
 255عمرو، عن أيب عاصم.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا بذلك القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن  -303

 250عباس، قوله) َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا ( سبال قال: بني اجلبال.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 302/  06تفسري الطربي  - 299
 . 307 – 306/  06تفسري الطربي  - 255
 363/  06تفسري الطربي  - 250
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حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -302
 احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله:) َسْقًفا حَمُْفوظًا ( قال: مرفوعا.

 253حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -302
احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا ، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد:) َوُهْم َعْن آيَاهِتَا ُمْعِرُضوَن ( قال: 

 الشمس والقمر والنجوم آيات السماء.
 252قاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا الو 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن جريج:)ُكّل يف فـََلٍك(  -300

 252قال: فلك كهيئة حديدة الرحى.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين  -306
احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله:)ُكّل يف فـََلٍك َيْسَبُحوَن( قال: 

 جيرون.
 250حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 

 چىئ  ىئ  ی   یی  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب   ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 362/ 06تفسري الطربي  - 253
 . 362/ 06تفسري الطربي  - 252
 . 360/  06تفسري الطربي  - 252
 367/  06تفسري الطربي  - 250
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني: قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس،  -307
َنًة ( قال: بالرخاء والشدة، وكاليما بالء. رْيِ ِفتـْ ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواخلَْ  256قوله) َونـَبـْ

 
 چٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال جماهد) ُخِلَق  -308

اإلْنَساُن ِمْن َعَجٍل ( قال آدم حني ُخلق بعد كّل شيء مث ذكر حنوه، غري أنه قال يف حديثه: 
 257قد غربت الشمس.استعجْل خبلقي ف

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ 

ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  

 چۋ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس،  -309
 258ؤُُكْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِمَن الرَّمْحَِن ( قال: حيرسكم.يف قوله) ُقْل َمْن َيْكلَ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس،  -365

قال: ينصرون، قال: قال جماهد: وال هم قوله) أَْم هَلُْم آهِلٌَة مَتْنَـُعُهْم ِمْن ُدونَِنا ( إىل قوله:)ُيْصَحُبوَن( 
 259حُيْفظون.

                                                           
 . 200/  6حيان يف البحراحمليط ، وذكره أبو  369/  06تفسري الطربي  - 256
 . 373/  06تفسري الطربي  - 257
 إىل ابن املنذر . 209/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  378/  06تفسري الطربي  - 258
 385/  06تفسري الطربي  - 259
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 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم،قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -360

 :)الُفْرقان( قال: الكتاب.احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله
 205حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.

 
ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ 

 چھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

َنا حدثنا القاسم، قال: ثنا ا -363 حلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) َوَلَقْد آتـَيـْ
 200ِإبـْرَاِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قـَْبُل ( قال: هداه صغريا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -362

عا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّيِت أَنـُْتْم هَلَا احلسن، قال: ثنا ورقاء مجي
 َعاِكُفوَن ( قال: األصنام.

 203حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 
 

                                                           
 387/  06تفسري الطربي  - 205
 390 - 395/  06تفسري الطربي  - 200
 390/  06تفسري الطربي  - 203
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ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ   ٹ ٹ چ 

 چپ  پ  پ   پ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثين احلارث، قال: ثنا  -362
احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله) َوتَاللَِّه أَلِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم ( 

يد هلم فأىب وقال: إين سقيم، فسمع منه وعيد أصنامهم قال: قول إبراهيم حني استتبعه قومه إىل ع
ْعَنا فـَىًت َيْذُكرُُهْم يـَُقاُل َلُه ِإبـْرَاِهيُم (.  رجل منهم استأخر، وهو الذي يقول) مسَِ

 202حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -360

 احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد)ُجَذاًذا( كالصَّرمي.
 202حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.و 

 ( :قال ابن جرير ) رمحه اهلل 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) ِإال َكِبريًا هَلُْم ( قال: قال  -366

ابن عباس، إال عظيما هلم عظيم آهلتهم، قال ابن ُجرَْيج، وقال جماهد: وجعل إبراهيم الفأس اليت 
 200أهلك هبا أصنامهم ُمْسندة إىل صدر كبريهم الذي تـََرك.

 
 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ٹ ٹ چ 

                                                           
 392/  06فسري الطربي ت - 202
 390 - 392/  06تفسري الطربي  - 202
 إىل ابن املنذر . 230/  2، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  396/  06تفسري الطربي  - 200
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ْعَنا فـَىًت َيْذُكرُُهْم  -367 حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) قَالُوا مسَِ

 206( قال ابن ُجَريج: يذكرهم يعيبهم.
 

 چڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ چ 
 هلل ( :قال ابن جرير ) رمحه ا

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) فـََرَجُعوا ِإىَل أَنـُْفِسِهْم (  - 368
 207قال: نظر بعضهم إىل بعض) فـََقاُلوا ِإنَُّكْم أَنـُْتُم الظَّاِلُموَن (.

 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٹ ٹ چ 

 چۉ  ۉ  ې       ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج،قال: أخربين وهب بن  -369
سليمان، عن شعيب اجلبئي، قال: إن الذي قال حرّقوه "هيزن" فخسف اهلل به األرض، فهو 

 208يتجلجل فيها إىل يوم القيامة.
 ه اهلل ( :قال ابن جرير ) رمح

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: أخربين وهب بن  -375
سليمان عن شعيب اجلََبِسي، قال: ألقي إبراهيم يف النار وهو ابن سّت عشرة سنة، وذبح إسحاق 
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لى ميلني، وملا وهو ابن سبع سنني، وولدته سارة وهي ابنة تسعني سنة، وكان مذحبه من بيت إيلياء ع
 209..علمت سارة مبا أراد بإسحاق بُِطنت يومني، وماتت اليوم الثالث

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن بعض أصحابه القاسم حدثنا  -370

يف النار، قال: يا إبراهيم ألك قال: جاء جربيل إىل إبراهيم عليهما السالم وهو يوثق أو يقمَّط ليلقى 
 235حاجة؟ قال: أمَّا إليك فال.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر الرازي، عن الربيع بن  -373
ِهيَم ( قال: السالم ال يؤذيه أنس، عن أيب العالية، يف قوله) قـُْلَنا يَانَاُر ُكوين بـَْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإبـْرَا

 230بردها، ولوال أنه قال: وسالما لكان الربد أشّد عليه من احلّر.
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله)بـَْرًدا( قال: بردت  -372

 233عليه)َوَسالما( ال تؤذيه.
 اهلل ( :قال ابن جرير ) رمحه 

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) َوأَرَاُدوا ِبِه َكْيًدا  -372
َفَجَعْلَناُهُم اأَلْخَسرِيَن ( قال: ألقوا شيخا منهم يف النار ألن يصيبوا جناته، كما جني إبراهيم صلى اهلل 

 232عليه وسلم، فاحرتق.
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ې   ې  ې    ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ٹ ٹ چ 

 چۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

َناُه َوُلوطًا ِإىَل  -370 حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله) َوجَنَّيـْ
 232اه من أرض العراق إىل أرض الشام.اأَلْرِض الَّيِت بَارَْكَنا ِفيَها لِْلَعاَلِمنَي ( قال: جن

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -376

احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله) ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب نَاِفَلًة ( قال: 
 عطاء.

 230حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 

ۀ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  

 چڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن علي بن زيد، قال:  -377
ثين خليفة، عن ابن عباس قال: قضى داود بالغنم ألصحاب احلرث، فخرج الرُّعاة معهم الكالب، 
فقال سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأخربوه، فقال: لو وافيت أمركم لقضيت بغري هذا، فُأخرب بذلك 

، فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الغنم إىل أصحاب احلرث، فيكون هلم أوالدها داود
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وألباهنا وسالؤها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم ألهل احلرث مثل حرثهم، فإذا بلغ احلرث الذي  
 236كان عليه، أخذ أصحاب احلرث احلرث، ورّدوا الغنم إىل أصحاهبا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، قال: ثنا ابن أيب جنيح، عن  -378

جماهد، يف قول اهلل) ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم ( قال: أعطاهم داود رقاب الغنم باحلرث، وحكم 
حيرث هلم أهل الغنم سليمان جبزة الغنم وألباهنا ألهل احلرث، وعليهم رعايتها على أهل احلرث، و 
 حىت يكون احلرث كهيئته يوم ُأكل، مث يدفعونه إىل أهله ويأخذون غنمهم.

 237حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثىن حجاج بنحوه، إال أنه قال: وعليهم رعيها.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ج، عن عطاء اخلراساين، حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جري -379
 238عن ابن عباس، يف قوله) ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم ( قال: رعت.

 
ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ٹ ٹ چ 

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  

 چچ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا خملد بن حسني، عن هشام، عن احلسن، وحجاج حدثنا القاسم -385
عن مبارك، عن احلسن: زاد أحديما على اآلخر قال: إن أيوب آتاه اهلل ماال وأوسع عليه، وله من 
النساء والبقر والغنم واإلبل، وإن عدّو اهلل إبليس قيل له: هل تقدر أن تفنت أيوب؟ قال: رّب إن 
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يف دنيا من مال وولد، وال يستطيع أن ال يشكرك، ولكن سلطين على ماله وولده، أيوب أصبح 
فسرتى كيف يطيعين ويعصيك! قال: فسلطه على ماله وولده، قال: فكان يأيت باملاشية من ماله من 
الغنم فيحرقها بالنريان، مث يأيت أيوب وهو يصلي متشبها براعي الغنم، فيقول: يا أيوب تصلي لربك، 

ك اهلل لك من ماشيتك شيئا من الغنم إال أحرقها بالنريان، وكنت ناحية فجئت ألخربك، قال: ما تر 
فيقول أيوب: اللهّم أنت أعطيت، وأنت أخذت، مهما تبقي نفسي أمحدك على ُحسن بالئك، فال 

 يقدر منه على شيء مما يريد، مث يأيت ماشيته من البقر فيحرقها بالنريان، مث يأيت أيوب فيقول له
ذلك، ويرّد عليه أيوب مثل ذلك، قال: وكذلك فعل باإلبل حىت ما ترك له من ماشية حىت هدم 

البيت على ولده، فقال: يا أيوب أرسل اهلل على ولدك من هدم عليهم البيوت، حىت هلكوا، فيقول 
أيوب مثل ذلك، قال: رّب هذا حني أحسنت إيّل اإلحسان كله، قد كنت قبل اليوم يشغلين حّب 

ال بالنهار، ويشغلين حب الولد بالليل شفقة عليهم، فاآلن أفرغ مسعي وبصري وليلي وهناري امل
 بالذكر واحلمد، والتقديس والتهليل، فينصرف عدّو اهلل من عنده مل يصب منه شيئا ما يريد.
اله قال: مث إن اهلل تبارك وتعاىل قال: كيف رأيت أيوب؟ قال إبليس: أيوب قد علم أنك سرتّد عليه م

وولده ولكن سلطين على جسده، فإن أصابه الضّر فيه أطاعين وعصاك، قال: فسلط على جسده، فأتاه 
فنفخ فيه نفخة قرّح من لدن قرنه إىل قدمه، قال: فأصابه البالء بعد البالء، حىت محل فوضع على ِمزبلة 

ري زوجته، صربت معه بصدق، ُكناسة لبين إسرائيل، فلم يبق له مال وال ولد وال صديق، وال أحد يقربه غ
وكانت تأتيه بطعام، وحتمد اهلل معه إذا محد، وأيوب على ذلك ال يفرت من ذكر اهلل، والتحميد والثناء 

على اهلل والصرب على ما ابتاله اهلل، قال احلسن: فصرخ إبليس عدّو اهلل صرخة مجع فيها جنوده من أقطار 
قالوا له: مجعتنا، ما خربك؟ ما أعياك؟ قال: أعياين هذا األرض جزعا من صرب أيوب، فاجتمعوا إليه و 

العبد الذي سألت ريب أن يسلطين على ماله وولده فلم أدع له ماال وال ولدا، فلم يزدد بذلك إال صربا 
وثناء على اهلل وحتميدا له، مث ُسلِّطت على جسده فرتكته قـُْرحة ملقاة على ُكناسة بين إسرائيل، ال يقربه 

ه، فقد افتضحت بريب، فاستعنت بكم، فأعينوين عليه، قال: فقالوا له: أين مكرك؟ أين علمك إال امرأت
الذي أهلكت به من مضى، قال: بطل ذلك كله يف أيوب، فأشريوا علّي ، قالوا: نشري عليك، أرأيت 

ل امرأته، فإنه آدم حني أخرجته من اجلنة، من أين أتيته؟ قال: من ِقَبل امرأته، قالوا: فشأنك بأيوب من قبَ 
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ال يستطيع أن يعصيها، وليس أحد يقربه غريها، قال: أصبتم، فانطلق حىت أتى امرأته وهي َتَصدَّق، 
فتمثل هلا يف صورة رجل، فقال: أين بعلك يا أمة اهلل؟ قالت: هو ذاك حيك قروحه، ويرتّدد الدواّب يف 

سوس إليها، فذكَّرها ما كانت فيه جسده، فلما مسعها طمع أن تكون كلمة جزع، فوقع يف صدرها، فو 
من النِّعم واملال والدواّب، وذكَّرها مجال أيوب وشبابه، وما هو فيه من الضّر، وأن ذلك ال ينقطع عنهم 
أبدا، قال احلسن: فصرخت، فلما صرخت علم أن قد صرخت وجزعت، أتاها بُسْخلة، فقال: ليذبح 

ب، يا أيوب، حىت مىت يعذبك ربك، أال يرمحك؟ أين هذا إيّل أيوب ويربأ، قال: فجاءت تصرخ يا أيو 
املاشية؟ أين املال، أين الولد؟ أين الصديق، أين لونك احلسن؟ قد تغري، وصار مثل الرماد؟ أين جسمك 
احلسن الذي قد بلي وتردد فيه الدواّب؟ اذبح هذه السَّْخلة واسرتح، قال أيوب: أتاك عدّو اهلل، فنفخ 

أجبته! ويلك أرأيت ما تبكني عليه مما تذكرين ما كنا فيه من املال والولد فيك، فوجد فيك رفقا، و 
والصحة والشباب؟ من أعطانيه؟ قالت: اهلل، قال: فكم متَّعنا به؟ قالت: مثانني سنة، قال: فمذ كم 
ال ابتالنا اهلل هبذا البالء الذي ابتالنا به؟ قالت: منذ سبع سنني وأشهر، قال: ويلك! واهلل ما عدلت، و 
أنصفت ربك، أال صربت حىت نكون يف هذا البالء الذي ابتالنا ربنا به مثانني سنة كما كنا يف الرخاء 
مثانني سنة؟ واهلل لئن شفاين اهلل ألجلدنَّك مئة جلدة، هيه أمرتيين أن أذبح لغري اهلل، طعامك وشرابك 

هذا فاغُريب عين فال أراك، فطردها، الذي تأتيين به علّي حرام، وأن أذوق ما تأتيين به بعد، إذ قلت يل 
فذهبت، فقال الشيطان: هذا قد وطَّن نفسه مثانني سنة على هذا البالء الذي هو فيه، فباء بالغلبة 

ورفضه، ونظر أيوب إىل امرأته وقد طردها، وليس عنده طعام وال شراب، وال صديق. قال احلسن: ومّر به 
على ظهر األرض يومئذ أكرم على اهلل من أيوب، فقال أحد رجالن وهو على تلك احلال، وال واهلل ما 

الرجلني لصاحبه: لو كان هلل يف هذا حاجة، ما بلغ به هذا، فلم يسمع أيوب شيئا كان أشّد عليه من 
 239هذه الكلمة.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
عبد اهلل بن حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن جرير بن حازم، عن  -380

عبيد بن عمري، قال: كان أليوب أخوان، فأتياه، فقاما من بعيد ال يقدران أن يدنوا منه من رحيه، 
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فقال أحديما لصاحبه: لو كان اهلل علم يف أيوب خريا ما ابتاله مبا أرى، قال: فما جزع أيوب من 
 أبت ليلة شبعان قط شيء أصابه جزعه من كلمة الرجل، فقال أيوب: اللهّم إن كنت تعلم أين مل

وأنا أعلم مكان جائع فصدقين، فُصدِّق ويما يسمعان، مث قال: اللهم إن كنت تعلم أين مل أختذ 
 225قميصني قّط وأنا أعلم مكان عار فصدقيُن فُصدِّق ويما يسمعان، قال: مث خّر ساجدا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
فحدثين خملد بن احلسني، عن هشام، عن احلسن، حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال:  -383

 220قال: فقال:) رب أين مسين الضر ( مث رّد ذلك إىل ربه فقال) َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنَي (.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن جرير، عن عبد اهلل بن عبيد بن  -382
 223فقيل له: ارفع رأسك فقد استجيب لك. عمري، قال:

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن مبارك، عن احلسن وخملد، عن  -382

هشام، عن احلسن، دخل حديث أحديما يف اآلخر، قاال فقيل له:) ارُْكْض ِبرِْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل بَارٌِد 
( فركض برجله فنبعت عني، فاغتسل منها، فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إال سقط، َوَشرَاٌب 

فأذهب اهلل كل أمل وكل سقم، وعاد إليه شبابه ومجاله، أحسن ما كان وأفضل ما كان، مث ضرب 
برجله، فنبعت عني أخرى فشرب منها، فلم يبق يف جوفه داء إال خرج، فقام صحيحا، وُكِسي ُحلة، 

يتلفت وال يرى شيئا ما كان له من أهل ومال إال وقد أضعفه اهلل له، حىت واهلل ذُكر لنا  قال: فجعل
أن املاء الذي اغتسل به، تطاير على صدره جرادا من ذهب، قال: فجعل يضمه بيده، فأوحى اهلل 
إليه: يا أيوب أمل أغنك؟ قال: بلى، ولكنها بركتك، فمن يشبع منها، قال: فخرج حىت جلس على 

ان مشرف، مث إن امرأته قالت: أرأيت إن كان طردين إىل من أكله؟ أدعه ميوت جوعا أو يضيع مك
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فتأكله السباع؟ ألرجعّن إليه فرجعت، فال ُكناسة ترى، وال من تلك احلال اليت كانت، وإذا األمور قد 
تغريت، فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي، وذلك بعني أيوب، قالت: وهابت صاحب 

لة أن تأتيه فتسأل عنه، فأرسل إليها أيوب فدعاها، فقال: ما تريدين يا أمة اهلل؟ فبكت وقالت: احلُ 
أردت ذلك املبَتلى الذي كان منبوذا على الُكناسة، ال أدري أضاع أم ما فعل؟ قال هلا أيوب: ما كان 

ينه إذا رأيتيه؟ منك؟ فبكت وقالت: بعلي، فهل رأيته؟ وهي تبكي إنه قد كان هاهنا؟ قال: وهل تعرف
قالت: وهل خيفى على أحد رآه؟ مث جعلت تنظر إليه وهي هتابه، مث قالت: أما إنه كان أشبه خلق 
اهلل بك إذ كان صحيحا، قال: فإين أنا أيوب الذي أمرتيين أن أذبح للشيطان، وإين أطعت اهلل 

محها بصربها معه على وعصيت الشيطان، فدعوت اهلل فرّد علي ما ترين، قال احلسن: مث إن اهلل ر 
البالء أن أمره ختفيفا عنها أن يأخذ مجاعة من الشجر فيضرهبا ضربة واحدة ختفيفا عنها بصربها 

 222معه.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

َنا لَُه  -382 حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد) َوَوَهبـْ
 222َمَعُهْم ( قال: أحياهم بأعياهنم، ورّد إليه مثلهم.أَْهَلُه َوِمثْـَلُهْم 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن أيب معشر ، عن حممد بن كعب  -380

ْكَرى ألويل األْلَباِب ( قال: أميا القرظي ، يف قوله َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدنَا َوذِْكَرى لِْلَعاِبِديَن وقوله َرمْحًَة ِمنَّا َوذِ 
 220مؤمن أصابه بالء فذكر ما أصاب أيوب فليقل: قد أصاب من هو خري منا نبيا من األنبياء.

 
چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ٹ ٹ چ 

 چڈڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ين حجاج ، عن ابن جريج ، عن جماهد ، يف حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ث -386

قوله) َوَذا اْلِكْفِل ( قال رجل صاحل غري نيّب ، تكفل لنيّب قومه أن يكفيه أمر قومه ، ويقيمه هلم ، 
 226ويقضي بينهم بالعدل ، ففعل ذلك ، فسمي ذا الكفل.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ثين حجاج ، عن ابن جريج ، عن أيب معشر ، حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال:  -387

عن حممد بن قيس قال: كان يف بين إسرائيل ملك صاحل ، فكرب ، فجمع قومه فقال: أيكم يكفل يل 
مبلكي هذا ، على أن يصوم النهار، ويقوم الليل ، وحيكم بني بين إسرائيل مبا أنزل اهلل ، وال يغضب؟ 

ه حلداثة سنه فقال: أيكم يكفل يل مبلكي هذا على أن قال: فلم يقم أحد إال فىت شاب ، فازدرا
يصوم النهار، ويقوم الليل ، وال يغضب ، وحيكم بني بين إسرائيل مبا أنزل اهلل؟ فلم يقم إال ذلك 
الفىت، قال: فازدراه ، فلما كانت الثالثة قال مثل ذلك ، فلم يقم إال ذلك الفىت ، فقال: تعال، 

الفىت ليلة، فلما أصبح جعل حيكم بني بين إسرائيل، فلما انتصف النهار فخلى بينه وبني ملكه، فقام 
دخل ليقيل ، فأتاه الشيطان يف صورة رجل من بين آدم ، فجذب ثوبه ، فقال: أتنام واخلصوم 

ببابك؟ قال: إذا كان العشية فأتين، قال: فانتظره بالعشّي فلم يأته، فلما انتصف النهار دخل ليقيل ، 
قال: أتنام واخلصوم على بابك؟ قال: قلت لك: ائتين العشّي فلم تأتين ، ائتين جذب ثوبه ، و 

بالعشي، فلما كان بالعشّي انتظره فلم يأت، فلما دخل ليقيل جذب ثوبه ، فقال: أتنام واخلصوم 
ببابك؟ قال: أخربين من أنت ، لو كنت من اإلنس مسعت ما قلت، قال: هو الشيطان ، جئت 

مين، فقضى بني بين إسرائيل مبا أنزل اهلل زمانا طويال وهو ذو الكفل ، مسي ذا  ألفتنك فعصمك اهلل
 227الكفل ألنه تكفل بامللك.
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ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ 

 چں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

، قال : ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة ، عن جمالد بن  حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني -388
 228سعيد ، عن الشعيب ، يف قوله) ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا ( قال: مغاضبا لربه.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن إسرائيل ، عن أيب إسحاق ،  -389

فـََناَدى يف الظُُّلَماِت ( قال: ظلمة بطن احلوت ، وظلمة البحر ، وظلمة الليل عن عمرو بن ميمون) 
 229، وكذلك قال أيضا ابن جريج.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، قال ، أبو معشر: قال حممد بن  -395

ُسْبَحاَنَك ( ما صنعُت من شيء فلم أعبد غريك ،)إين كنت من الظاملني قيس: قوله) ال إِلََه ِإال أَْنَت 
 225( حني عصيتك.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثنا جعفر بن سليمان ، عن عوف األعرايب ،  -390

فلما حتركت سجد مكانه ، قال: ملا صار يونس يف بطن احلوت ظن أنه قد مات ، مث حّرك رجله ، 
 220مث نادى: يا رّب اختذت لك مسجدا يف موضع ما اختذه أحد.
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ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ٹ ٹ چ 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ېې  ې   ې  ى  ى  

 چائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

: ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج ، قال: قال ابن  حدثنا القاسم ، قال -393
 223عباس ، يف قوله) واصلحنا له زوجه ( قال: وهبنا له ولدها.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج) ِإنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن  -392
 222اِت َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا ( قال: رغبا يف رمحة اهلل ، ورهبا من عذاب اهلل.يف اخْلَيـْرَ 

 

 چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج ، قال: قال جماهد ،  -392
 222ِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة ( قال: دينكم دين واحد .يف قوله) ِإنَّ َهذِ 

 

 چڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن ُجَريج ، قوله) َحىتَّ ِإَذا  -390
 220( قال: أمَّتاِن من وراء ردم ذي القرنني. فُِتَحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوجُ 
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثىن حجاج ، عن ابن ُجَريح) َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب  -396

القيامة يـَْنِسُلوَن ( ، قال ابن ُجَريج: قال جماهد: مجع الناس من كّل حدب من مكان جاءوا منه يوم 
 226فهو حدب.

 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ 

ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    

 چۅ  ۅ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج ، عن جماهد ،)مثله(!  -397
 227ه: وىف بعض القراءة)َحَطُب َجَهنََّم( يعين يف قراءة عائشة.وزاد في

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن املسعودي ، عن يونس بن خباب ،  -398

( قال: إذا ألقي يف النار من خيلد قال: قرأ ابن مسعود هذه اآلية) هَلُْم ِفيَها َزِفرٌي َوُهْم ِفيَها ال َيْسَمُعوَن 
فيها جعلوا يف توابيت من نار ، مث جعلت تلك التوابيت يف توابيت أخرى ، مث جعلت التوابيت يف 

توابيت أخرى فيها مسامري من نار ، فال يرى أحد منهم أن يف النار أحدا يعّذب غريه ، مث قرأ) هَلُْم ِفيَها 
 228وَن ( .َزِفرٌي َوُهْم ِفيَها ال َيْسَمعُ 
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ٱ  ٻ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ   ٹ ٹ چ 

ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   

 چٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثين احلارث ، قال :  -399
َعُدوَن (  ثنا احلسن ، قال َها ُمبـْ : ثنا ورقاء مجيعا ، عن ابن أيب جنيح ، عن جماهد ، يف قوله) أُولَِئَك َعنـْ

 قال: عيسى ، وعزير ، واملالئكة.
 229حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن ُجَريح ، عن جماهد ، مثله.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، قال: قال ابن جريج ، قوله) ال حدثنا القاسم ، ق -255

 205حَيْزُنـُُهُم اْلَفزَُع األْكبَـُر ( قال: حني يطبق جهنم ، وقال: حني ذبح املوت.
 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ٹ ٹ چ 

 چڃڃ  ڃ  ڃ             چ   چ  
 

 اهلل ( :قال ابن جرير ) رمحه 
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن ُجَريج ، عن جماهد ، قوله)  -250

 200يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب ( قال: السجل: الصحيفة.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
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جماهد قوله) حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج ، عن  -253
 203.أول خلق نعيد ( قال: حفاة غلفا

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين عباد بن العوام ، عن هالل بن حبان ، عن  -252

سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "حيشر الناس يوم القيامة 
راة مشاة غرال قلت: يا أبا عبد اهلل ما الغرل؟ قال: الغلف ، فقال بعض أزواجه: يا رسول اهلل ُحفاة ع

، أينظر بعضنا إىل بعض إىل عورته؟ فقال ِلُكّل اْمرٍئ يـَْوَمئٍذ ما َيْشَغُلُه َعن النَّظَر إىل َعْوَرة َأِخيِه" ، 
ى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة ( قال: كيوم ولدته أمه قال هالل: قال سعيد بن جبري) َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فـُرَادَ 

 202، يرّد عليه كل شيء انتقص منه مثل يوم ُولد.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن األعمش ، عن سعيد  -252
َنا  يف الزَّبُوِر ( قال: قرأها األعمش:)الزُّبُِر( قال: الزبور ، والتوراة ، بن جبري ، يف قوله) َوَلَقْد َكَتبـْ

واإلجنيل ، والقرآن ،) ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر ( قال: الذكر الذي يف السماء.
202 

چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ٹ ٹ چ 

 چگ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ      ک  ک  ک  ک  گ         گ  گ    
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن األعمش ، عن سعيد  -250

َنا يف الزَّبُوِر ( قال: قرأها األعمش:)الزُّبُِر( قال: الزبور ، والتوراة ،  بن جبري ، يف قوله) َوَلَقْد َكَتبـْ
ْن بـَْعِد الذِّْكِر ( قال: الذكر الذي يف السماء.واإلجنيل ، والقرآن ،) مِ 

200 
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن ُجَريج ، عن جماهد ، قوله)  -256

 206الزبور ( قال: الكتاب ،)بعد الذكر ( قال: أم الكتاب عند اهلل.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثين احلارث ، قال :  -257
ثنا احلسن ، قال : ثنا ورقاء مجيعا ، عن ابن أيب جنيح ، عن جماهد ، يف قول اهلل) َأنَّ األْرَض ( قال: 

 اجلنة ،) يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاحِلُوَن ( .
 207ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج ،عن جماهد ، مثله.حدثنا القاسم ، قال : 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثنا حممد بن احلسني ، عن اجلريري ، قال: قال   -258

 208كعب األحبار) ِإنَّ يف َهَذا لََبالًغا لَِقْوٍم َعاِبِديَن ( : ألمة حممد.
 ابن جرير ) رمحه اهلل ( :قال 

حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج ، قوله) إن يف هذا  -259
 209بالغا لقوم عابدين ( قال: يقولون يف هذه السورة لبالغا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
، عن املسعودي ، عن أيب حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثنا عيسى بن يونس  -259

سعيد ، عن سعيد بن ُجبري ، عن ابن عباس ، يف قوله) َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنَي ( قال: متت 
 265الرمحة ملن به يف الدنيا واآلخرة ، ومن مل يؤمن به عويف مما أصاب األمم قبل.
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ڻ  ڻ  ڻ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱں   ں  ڻ ٹ ٹ چ 

ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ   ڭ      ڭ  

ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    ۅ  ۉ      ۉ  ې  

 چې   ې  ې      ىى  ائ  ائ     ەئ       ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حجاج ، عن ابن جريج ، قوله) فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقْل  حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين -205
 260آَذنـُْتُكْم َعَلى َسَواٍء ( فإن تولوا ، يعىن قريشا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج) َوِإْن أَْدرِي أََقرِيٌب أَْم  -200

 263( قال: األجل.بَِعيٌد َما ُتوَعُدوَن 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء اخلراساين  -203
َنٌة َلُكْم َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنٍي ( يقول: لعل ما أقرب لكم من العذاب  ، عن ابن عباس) َوِإْن أَْدرِي َلَعلَُّه ِفتـْ

 262يؤخر عنكم ملدتكم ، ومتاع إىل حني ، فيصري قويل ذلك لكم فتنة.والساعة ، أن 
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
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حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج ، قال: قال ابن  -202
الدنيا ، عباس) قال رب احكم باحلّق ( قال: ال حيكم باحلّق إال اهلل ، ولكن إمنا استعجل بذلك يف 

 262يسأل ربه على قومه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سورة الحجفي تفسير  اإلمام سنيدخامسا : مرويات                      
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ابن جريج يف قوله )) إن زلزلة حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن  -202

الساعة شيء عظيم (( فقال : زلزلتها ، أشراطها ،اآليات، )) يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما 
 260أرضعت وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى(( 

 

ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇ   ڇ  ڇ         ڇ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ٹ ٹ چ 

 چڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب بكر، عن احلسن) َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة  -200
َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها ( قال: ألقت احلوامل ما  َعمَّا أَْرَضَعْت ( قال: ذهلت عن أوالدها بغري فطام)

يف بطوهنا لغري متام،) َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها ( يقول: وتسقط كل حامل من شدة كرب ذلك 
 266محلها.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ر، عن احلسن) َوتـََرى النَّاَس حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب بك -206

 ُسَكاَرى ( من اخلوف) َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى ( من الشراب.
ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قوله) َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى ( قال: ما ُهم بسكارى : قال و 

 267من الشراب،) َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِديٌد ( .
  ( :قال ابن جرير ) رمحه اهلل

ال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) َوِمَن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يف قحدثنا القاسم،  -207
 268اللَِّه ِبَغرْيِ ِعْلٍم ( قال: النضر بن احلارث
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
جماهد) أَنَُّه َمْن تـََوالُه حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن  -208

 269( ، قال: اتبعه.
 

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ٹ ٹ چ 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

ەئ    ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ 

 چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -209
احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قول اهلل) خُمَلََّقٍة َوَغرْيِ خُمَلََّقٍة ( قال: 

 لسقط، خملوق وغري خملوق.ا
 275حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، بنحوه.و 
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -235

جنيح، عن جماهد، قوله) َونُِقرُّ يف اأَلْرَحاِم َما َنَشاُء ِإىَل َأَجٍل احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب 
 ُمَسمًّى ( قال: التمام.
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 270حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

عن ابن ُجَريج، يف قوله) َوتـََرى اأَلْرَض حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج،  -230
 273َهاِمَدًة ( قال: ال نبات فيها.

 

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  چ  چ  ٹ ٹ چ 

چ        چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  

 چک  ک  ک  گ   گ    گ  گ  
 رمحه اهلل ( :قال ابن جرير ) 

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -233
 احلسن قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) ثَاينَ ِعْطِفِه ( قال: رقبته.

 272مثله. حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد،
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله) ثَاينَ  -232
 272ِعْطِفِه ( قال: يعرض عن احلق.

 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

نـَْيا ِخْزٌي ( حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قو  -232 له) يف الدُّ
 270قال: قتل يوم بدر.
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ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ 

 چہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث،  -230
احلسن قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) َعَلى َحْرٍف ( قال: على شك)فإن 
أصابه خري ( رخاء وعافية) اطمأن به اْستَـَقرَّ وأن أصابته فتنة ( عذاب ومصيبة)انـَْقَلَب ( ارتد) على 

 وجهه ( كافرا.
 276، عن ابن جريج، عن جماهد، بنحوه.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج

 

ىئ  يئ                 جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت  جث  مث  ٹ ٹ چ 

 چىث   يث  حج  مج       جح  مح    جخ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، يف قوله) َمنْ  -236
َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن يـَْنُصَرُه اللَُّه ( يرزقه اهلل) فـَْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإىَل السََّماِء ( قال: حببل إىل السماء.

277 
 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  
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ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 چڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) َأمَلْ  -237
يف السََّماَواِت َوَمْن يف األْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلَِباُل َوالشََّجُر  تـََر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمنْ 

 278َوالدََّوابُّ ( قال: ظالل هذا كله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

 وقوله:) وََكِثرٌي ِمَن النَّاِس ( يقول: ويسجد كثري من بين آدم، وهم املؤمنون باهلل.
ا حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) وََكِثرٌي ِمَن كم -238

 279النَّاِس ( قال: املؤمنون.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) وََكِثرٌي َحقَّ  -239
 285( وهو يسجد مع ظله َعَلْيِه اْلَعَذابُ 

 
ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ٹ ٹ چ 

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: ثنا أبو مُتَيلة، عن أيب محزة، عن  -225
بن أيب َرباح، وأيب قزعة، عن احلسني، قال: هم الكافرون واملؤمنون جابر، عن جماهد وعطاء 

 اختصموا يف رهبم.
ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد: مثل الكافر أيضا : قال و  -  220

 280واملؤمن.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

عن أيب محزة، عن جابر، عن عكرمة  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو متيلة، -223
ْم ( قال: يما اجلنة والنار اختصمتا، فقالت النار: خلقين اهلل  يف) َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا يف َرهبِِّ

 283لعقوبته وقالت اجلنة: خلقين اهلل لرمحته، فقد قّص اهلل عليك من خربيما ما تسمع.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

فَالَِّذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت هَلُْم ثَِياٌب ِمْن نَاٍر ( يقول تعاىل ذكره: فأما الكافر باهلل منهما فانه  وقوله:) -222
 يقطع له قميص من حناس من نار.

كما حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) فَالَِّذيَن َكَفُروا 
ِمْن نَاٍر ( قال: الكافر قطعت له ثياب من نار، واملؤمن يدخله اهلل جنات جتري من  ُقطَِّعْت هَلُْم ثَِيابٌ 
 282حتتها األهنار.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -222

 جماهد، يف قوله:) ُيْصَهُر بِِه ( قال: يُذاب إذابة.احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن 
 282حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 
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ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ چ 

 چٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
 ( :قال ابن جرير ) رمحه اهلل 

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد يف قوله:)  -220
 280َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه ( قال: الساكن) والباد( اجلانب.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
َسَواًء قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو متيلة، عن أيب محزة، عن جابر، عن جماهد وعطاء:)  -226

 286اْلَعاِكُف ِفيِه ( قاال من أهله،) والباد ( الذي يأتونه من غري أهله يما يف حرمته سواء.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا احلسن، قال: ثنا ورقاء  -227
 ْد ِفيِه بِِإحْلَاٍد ِبظُْلٍم ( قال: يعمل فيه عمال سيئا.مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد:) َوَمْن يُرِ 

 287حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس:)  -228
 288اٍد ِبظُْلٍم ( قال: الذي يريد استحالله متعمدا، ويقال الشرك.بِِإحلَْ 
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ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   

 چک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ل: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عطاء، عن عبيد بن حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قا -229
 289عمري، قال: من اآلفات والريب.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
 وقوله:) لِلطَّائِِفنَي ( يعين للطائفني ، والقائمني مبعىن املصلني الذين هم قيام يف صالهتم. -225

ة، عن أيب محزة، عن جابر، عن عطاء يف قوله) كما حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو مُتَيل
ْر بـَْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلَقاِئِمنَي ( قال: القائمون يف الصالة. َوَطهِّ

295 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، يف قوله:)  -220
باحَلّج ( قال: قام إبراهيم على مقامه، فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فقالوا: لبَّيك وأّذْن يف النَّاِس 

 290اللهّم لبَّيك، فمن َحّج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

اال ( حدثنا القاسم، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس:) يَْأُتوَك رِج -223
 قال: مشاة.

قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو معاوية عن احلجاج بن أرطأة، قال: قال ابن عباس: ما آسى على شيء 
 فاتين إال أن ال أكون حججت ماشيا، مسعت اهلل يقول:) يَْأُتوَك رِجاال (.

                                                           
 003/  06تفسري الطربي  - 289
 002/  06تفسري الطربي  - 295
 006/  06تفسري الطربي  - 290



136 
 

إمساعيل قال: ثنا احلسني، قال: ثنا سفيان، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قال: حّج إبراهيم و 
 293ماشيني.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس:)  -222

 292َوَعلى ُكّل َضاِمٍر ( قال: اإلبل.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

قال: قال ابن عباس:)  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، -222
 292ِمْن ُكّل َفّج َعِميق ( قال: بعيد.

 

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 

ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

نافع اليت ذكرها اهلل يف هذا املوضع فقال وقوله:) لَِيْشُهدوا َمناِفَع هَلُْم ( اختلف أهل التأويل يف معىن امل
 بعضهم:هي التجارة ومنافع الدنيا.

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو مُتَيلة، عن أيب محزة، عن جابر بن احلكم، عن  -220
 290جماهد عن ابن عباس، قال: جتارة.
 : وقال آخرون هو العفو واملعفرة 
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احلسني، قال: ثين أبو مُتَيلة، عن أيب محزة، عن جابر، قال: قال حممد  حدثنا القاسم، قال: ثنا -226
 296بن علّي: مغفرة.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: أخربين عمر بن  -227

 ري: املتعفِّف.والفق -عطاء، عن عكرمة، قال: البائس: املضطر الذي عليه البؤس
قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:)الباِئَس( الذي يبسط  -228
 297يديه.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
وقوله:) مُثَّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم ( يقول: تعاىل ذكره: مث ليقضوا ما عليهم من مناسك حجهم: من حلق شعر، 

 مجرة، وطواف بالبيت. وأخذ شارب، ورمي
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله. إال أنه مل  -229

 298يقل يف حديثه: وقّص اللحية.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

وأخربنا حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا هشيم، قال: أخربنا منصور، عن احلسن،  -205
 299جويرب، عن الضحاك أهنما قاال حلق الرأس.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) َوْلُيوُفوا  -200

 055نُُذوَرُهْم ( قال: نذر احلّج واهلدي، وما نذر اإلنسان على نفسه من شيء يكون يف احلّج.
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 ابن جرير ) رمحه اهلل ( :قال 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال الزهرّي: بلغنا أن  -203

َا مُسَّي البَـْيُت الَعِتُق ألنَّ اهلل أْعتَـَقُه".  050رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "إمنَّ
 

 ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ ٹ ٹ چ 

ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ۇئ   

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال جماهد، يف  -202
ُحُرماِت اهلِل ( قال: احلُْرمة: مكة واحلّج والُعمرة، وما هنى اهلل عنه من معاصيه   قوله:) ذلَك َوَمْن يـَُعظِّمْ 

 053كلها.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج يف قوله:) الّرْجَس ِمَن  -202
 052األْوثاِن ( قال: عبادة األوثان.

 ه اهلل ( :قال ابن جرير ) رمح
حدثنا حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -200

 احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله: قول الزور قال: الكذب.
 052حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج عن ابن ُجَريج، عن جماهد مثله.و 
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -206
احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قول اهلل:) يف َمكاٍن َسِحيق ( قال: 

 بعيد.
 050جاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حو 
 
 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ ٹ چ 

 چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا عبد احلميد بن بيان الواسطي، قال: أخربنا إسحاق، عن أيب بشر، وقال ابن جرير )  -207
حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  رمحه اهلل ( :حدثين

احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َوَمْن يـَُعظِّْم َشعائَِر اهلِل ( قال: 
 استعظام البدن، واستسماهنا، واستحساهنا.
 056حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -208

احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َلُكْم ِفيها َمناِفُع إىل أَجٍل ُمَسمَّى 
 قال: يف البدن حلومها وألباهنا وأشعارها وأوبارها وأصوافها قبل أن تسمى هديا.( 
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله، وزاد فيه: وهي 
 057األجل املسمى.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
جاج، عن ابن جريج، قال: قال عطاء بن أيب حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين ح -209

 058. رباح يف قوله:) َلُكْم ِفيها َمنافُع إىل أَجٍل ُمَسمَّى ( قال: إىل أن تنحر
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قال:) مُثَّ  -265
 059) إىل البْيِت العِتيق (، قال: الكعبة أعتقها من اجلبابرة.حمَِلُّها ( حني تسمى هديا

 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ٹ ٹ چ 

 چڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ   گ  گ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -260
قال. حدثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد:) َوِلُكّل أُمٍَّة َجَعْلنا َمْنَسكا ( قال: احلسن، 

 إهراق الدماء) لَِيْذُكُروا اْسَم اهلِل َعَلْيها (.
 005حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال. ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
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وحدثين احلارث، قال: ثنا  -حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى  -263
احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قول اهلل:) َلُكْم ِفيها َخيـٌْر ( قال: 

 أجر ومنافع يف البدن.
 000ج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريو 
 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ٹ ٹ چ 

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 چ
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد:) فَاذُْكُروا  -262
 003َها َصَوافَّ ( قال: بني وظائفها قياما.اْسَم اللَِّه َعَليْـ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثين عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -262

احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد:) فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها ( سقطت إىل 
 األرض.

 002دثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.ح
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا هشيم، قال: أخربنا يونس، عن احلسن. وأخربنا  -260
َها ( مغرية، عن إبراهيم، وأخربنا حجاج، عن عطاء. وأخربنا حصني، عن  جماهد، يف قوله:) َفُكُلوا ِمنـْ
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قال: إن شاء أكل وإن شاء مل يأكل، قال جماهد: هي رخصة، هي كقوله:) فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة 
 002فَانـَْتِشُروا يف األْرِض ( ومثل قوله:) َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا (.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ثنا احلسني، قال: ثنا هشام، قال: أخربنا منصور ويونس، عن احلسن. حدثنا القاسم، قال:  -266

 000قال: القانع: السائل، واملعرّت: الذي يتعرض وال يسأل.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: أخربين عمر بن  -267
 006: الطامع.عطاء، عن عكرمة، قال: القانع

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ 

ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

 چڇ   ڍ  ڍ  
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، يف قوله:)  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين -268

أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنَـُّهْم ظُِلُموا ( قال: ناس من املؤمنني خرجوا مهاجرين من مكة إىل املدينة، 
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وكانوا مينعون، فأدركهم الكفار، فأذن للمؤمنني بقتال الكفار فقاتلوهم. قال ابن ُجَريج: يقول: أّول 
 007هلل به للمؤمنني.قتال أذن ا

 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قوله:) َوَلْوال َدْفُع اللَِّه  -269
النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض ( دفع املشركني باملسلمني.

008 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) هَلُدَِّمْت حدثنا القاسم، قال: ثنا  -275
 009َصَواِمُع ( قال: صوامع الرهبان.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث. قال: ثنا حدثنا  -270

 اهد، قال:)َوبَِيٌع( قال: وكنائس.احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جم
 035حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -273

ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َوَصَلَواٌت ( قال: مساجد ألهل احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا،عن 
 الكتاب وألهل اإلسالم بالطرق.

 030حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، حنوه.
 

                                                           
 076/  06تفسري الطربي  - 007
 078/ 06تفسري الطربي  - 008
 080/ 06تفسري الطربي  - 009
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ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ٹ ٹ چ 

ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  

ٱ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ  ی   

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثىن حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عطاء اخلراساين، حدثنا  -272
 033عن ابن عباس:) َوبِْئٍر ُمَعطََّلٍة ( قال: اليت قد تُرِكت.وقال غريه: ال أهل هلا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
خباب، عن  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا عباد بن العواّم، عن هالل بن -272

 032عكرمة:) َوَقْصٍر َمِشيٍد ( قال: اجملصص. قال عكرِمة: واجلّص باملدينة يسمى الشيد.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين احلارث، قال: ثنا احلسن قال: ثنا ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد:) َوَقْصٍر  -270
 َمِشيٍد ( قال: بالقصة يعين باجلّص.

 032قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، يف قوله:)  -276
 030اء، هو هو اآلية.َوِإنَّ يـَْوًما ِعْنَد َربَِّك (... اآلية، قال: هي مثل قوله يف "امل تنزيل" سو 

 

                                                           
 090/  06تفسري الطربي  - 033
 092 - 093/  06تفسري الطربي  - 032
 092/  06تفسري الطربي  - 032
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ٹ ٹ چ 

 چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَيج، قوله:) فَالَِّذيَن  -277
 036لصَّاحِلَاِت هَلُْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرمٌِي ( قال: اجلنة.آَمُنوا َوَعِمُلوا ا

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -278

مبطِّئني يبطِّئون  احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله: "ُمَعجِّزِيَن" قال:
 الناس عن اتباع النيّب صلى اهلل عليه وسلم.

 037حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ٹ ٹ چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

 چۇ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا حجاج، عن أيب معشر، عن حممد بن كعب  -279
القرظي وحممد بن قيس قاال جلس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ناد من أندية قريش كثري أهله، 

أن ال يأتيه من اهلل شيء فينفروا عنه، فأنزل اهلل عليه:) َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى َما َضلَّ فتمىن يومئذ 

                                                           
 655/  06تفسري الطربي  - 036
 653- 650/  06تفسري الطربي  - 037
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َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى ( فقرأها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حىت إذا بلغ:) أَفـَرَأَيـُْتُم الالَت َواْلُعزَّى 
ني: تلك الغرانقة العلى، وإن شفاعتهّن لرتجى، َوَمَناَة الثَّالِثََة األْخَرى ( ألقى عليه الشيطان كلمت

فتكلم هبا. مث مضى فقرأ السورة كلها. فسجد يف آخر السورة، وسجد القوم مجيعا معه، ورفع الوليد 
بن املغرية ترابا إىل جبهته فسجد عليه، وكان شيخا كبريا ال يقدر على السجود. فرضوا مبا تكلم به 

ومييت، وهو الذي خيلق ويرزق، ولكن آهلتنا هذه تشفع لنا عنده، إذ وقالوا: قد عرفنا أن اهلل حييي 
جعلت هلا نصيبا، فنحن معك، قاال فلما أمسى أتاه جربائيل عليه السالم، فعرض عليه السورة؛ فلما 

بلغ الكلمتني اللتني ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتك هباتني، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
تَـَرْيتُ  َعلى اهلل، َوقـُْلُت َعلى اهلل ما ملَْ يـَُقْل، فأوحى اهلل إليه:) َوِإْن َكاُدوا لَيَـْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي  وسلم: افـْ

َنا َنِصريًا (. فما زال مغمو  َرُه ( ... إىل قوله:) مُثَّ ال جتَُِد َلَك َعَليـْ َنا َغيـْ َنا إِلَْيَك لِتَـْفرَتَِي َعَليـْ ما َأْوَحيـْ
يه:) َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنيبٍّ ِإال ِإَذا مَتىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن يف أُْمِنيَِّتِه مهموما حىت نزلت عل

فـَيَـْنَسُخ اللَُّه َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن مُثَّ حُيِْكُم اللَُّه آيَاتِِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم (. قال: فسمع من كان من 
بأرض احلبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إىل عشائرهم وقالوا: هم أحّب إلينا،  املهاجرين

 038فوجدوا القوم قد ارتكسوا حني نسخ اهلل ما ألقى الشيطان.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -285
 قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) ِإَذا مَتىنَّ ( قال: إذا قال.احلسن، 

 039حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

يج، يف قوله:) لَِيْجَعَل َما دثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجرَ ح -280
َنًة لِلَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض (   025. .قال املنافقونيـُْلِقي الشَّْيطَاُن ِفتـْ

                                                           
ضعف األلباين القصة جبميع رواياهتا، راجع كتاب : نصب اجملانيق لنسف قصة الغرنيق  ،652 - 652/  06تفسري الطربي  - 038

 حملمد ناصر الدين األلباين. 
 605/  06تفسري الطربي  - 039
 603/  06تفسري الطربي  - 025
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج:) َواْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ( قال: 
 020املشركون

 
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ٹ ٹ چ 

ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ        ۆئ  ۈئ  

 چۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

أُوُتوا حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج:) َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن  -283
اْلِعْلَم أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َربَِّك ( قال: يعين القرآن.

023 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج:) َوال يـَزَاُل الَِّذيَن َكَفُروا يف  -282
 022ِمْريٍَة ِمْنُه ( قال: من القرآن.

  ( :قال ابن جرير ) رمحه اهلل
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو متيلة، عن أيب محزة، عن جابر، عن عكرمة.  -282

 022أن يوم القيامة ال ليلة له.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج:) أَْو يَْأتِيَـُهْم َعَذاُب يـَْوٍم  -280
 ( قال ابن جريج: يوم ليس فيه ليلة، مل يناظروا إىل الليل َعِقيمٍ 

 020قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو مُتَيلة، عن أيب محزة، عن جابر، قال: قال جماهد: يوم بدر. .
                                                           

 602/  06تفسري الطربي  - 020
 602 - 602/  06تفسري الطربي  - 023
 600/  06تفسري الطربي  - 022
 606/  06تفسري الطربي  - 022
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   ٹ ٹ چ 

 چگ   گ    ڳ  ڳ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

َه َلَعُفو  تأويل قوله تعاىل : } َذِلَك َوَمْن َعاَقَب مبِْثِل َما ُعوِقَب ِبِه مُثَّ بُِغَي َعَلْيِه لَيَـْنُصَرنَُّه اللَُّه ِإنَّ اللَّ القول يف 
 َغُفوٌر  {

يعين تعاىل ذكره بقوله:)ذلَك( هلذا هلؤالء الذين هاجروا يف سبيل اهلل، مث قُتلوا أو ماتوا، وهلم مع ذلك 
 ن اهلل يعدهم النصر على املشركني الذين بغوا عليهم فأخرجوهم من ديارهم.أيضا أ
كما:حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج:) َذِلَك َوَمْن َعاَقَب مبِْثِل  -286

ن ينصره، وقال يف َما ُعوِقَب ِبِه ( قال: هم املشركون بَغْوا على النيب صلى اهلل عليه وسلم، فوعده اهلل أ
 026القصاص أيضا. 

 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 

 چۇ  ۇ   ۆ     ۆ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

وكان ابن ُجرَيج يقول يف قوله:) َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل ( ما:حدثنا القاسم، قال: ثنا  -287
قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجَريج، يف قوله:) َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل ( قال: احلسني، 
 027الشيطان.

 

                                                                                                                                                                                            
 606/  06تفسري الطربي  - 020
 635/  06تفسري الطربي  - 026
 633/  06تفسري الطربي  - 027
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چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ         ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ٹ ٹ چ 

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ                ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  

 چھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريح، عن جماهد:) َفال يـَُنازُِعنََّك  حدثنا القاسم، -288
 028يف األْمِر ( قال: الذبح.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
َنُكمْ 68القول يف تأويل قوله تعاىل : } َوِإْن َجاَدُلوَك فـَُقِل اللَُّه أَْعَلُم مبَا تـَْعَمُلوَن ) يـَْوَم  ( اللَُّه حَيُْكُم بـَيـْ

 ( {69اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن )
يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم:وإن جادلك يا حممد هؤالء املشركون باهلل يف نسكك، 

 فقل: اهلل أعلم مبا تعملون ونعمل.
يج، عن جماهد:) َوِإْن كما:حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جر  -289

َجاَدُلوَك ( قال: قول أهل الشرك: أما ما ذبح اهلل بيمينه) فـَُقِل اللَُّه أَْعَلُم مبَا تـَْعَمُلوَن ( لنا أعمالنا ولكم 
 029أعمالكم.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
السََّماِء َواألْرِض ِإنَّ َذِلَك يف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك القول يف تأويل قوله تعاىل : } َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما يف 

 ( {75َعَلى اللَِّه َيِسرٌي )
يقول تعاىل ذكره: أمل تعلم يا حممد أن اهلل يعلم كّل ما يف السموات السبع واألرضني السبع، ال خيفى 

ه يف الدنيا، عليه من ذلك شيء، وهو حاكم بني خلقه يوم القيامة، على علم منه جبميع ما عملو 
                                                           

 638 - 637/  06تفسري الطربي  - 028
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150 
 

فمجازي احملسن منهم بإحسانه واملسيء بإساءته) ِإنَّ َذِلَك يف ِكَتاٍب ( يقول تعاىل ذكره: إن علمه بذلك 
يف كتاب، وهو أم الكتاب الذي كتب فيه ربنا جّل ثناؤه قبل أن خيلق خلقه ما هو كائن إىل يوم القيامة) 

 ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرٌي (.
بن إمساعيل احلليب، عن األوزاعي، عن  مبشرحدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا  كما -295

عبدة بن أيب لبابة، قال: علم اهلل ما هو خالق وما اخللق عاملون، مث كتبه، مث قال لنبيه:) َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه 
 اٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرٌي (.يـَْعَلُم َما يف السََّماِء َواألْرِض ِإنَّ َذِلَك يف ِكتَ 

، عن أرطأة بن املنذر، قال: مسعت ضمرة بن مبشرحدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين و  -290
حبيب يقول: إن اهلل كان على عرشه على املاء، وخلق السموات واألرض باحلّق، وخلق القلم فكتب به 

 اب سبح اهلل وجمده ألف عام، قبل أن يبدأ شيئا من اخللق.ما هو كائن من خلقه، مث إن ذلك الكت
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن سيار، عن ابن و  -293

عباس، أنه سأل كعب األحبار عن أّم الكتاب، فقال: علم اهلل ما هو خالق وما خلقه عاملون، فقال 
 025لعلمه: كن كتابا.

 جرير ) رمحه اهلل ( : قال ابن
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ما وكان ابن ُجرَيج يقول يف قوله:) ِإنَّ َذِلَك يف ِكَتاٍب (  -292

َنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن (. ثين حجاج، عن ابن جريج قال: قوله:) اللَُّه حَيُْكُم بـَيـْ
020 

 جرير ) رمحه اهلل ( :قال ابن 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج:) ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرٌي  -292

( قال: حكمه يوم القيامة، مث قال بني ذلك:) َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما يف السََّماِء َواألْرِض ِإنَّ َذِلَك 
 023(.يف ِكَتاٍب 
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ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ 

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  

 چڦ  ڦ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -290
بن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َيَكاُدوَن َيْسطُوَن ( قال: احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ا

 يبطشون كفار قريش.
 022حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
س، يف قوله:) حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: حجاج، عن ابن ُجَريج، قال ابن عبا -296

ْطُلوُب( : الذباب.
َ
 022َضُعَف الطَّاِلُب ( قال: آهلتهم)وامل

 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ٹ ٹ چ 

ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  

ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ   

 چۆئ   ۈئ   
 اهلل ( :قال ابن جرير ) رمحه 

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس، يف  -297
 020قوله) َوَجاِهُدوا يف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ( ال ختافوا يف اهلل لومة الئم.
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ن يونس بن أيب إسحاق، عن أبيه، حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، ع -298

عن سعيد بن ُجبري، عن ابن عباس، قال: إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا يف الشعر، فإن الشعر 
 026عريّب، مث دعا ابن عباس أعرابيا، فقال: ما احَلرَج؟ قال: الضيق. قال: صدقت.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: أخربين عطاء بن  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، -299

 027ابن أيب رباح، أنه مسع ابن عباس يقول: اهلل مساكم املسلمني من قبل.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -255
، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله) ُهَو مَسَّاُكُم اْلُمْسِلِمنَي ( قال: اهلل احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا

 مساكم.
 028حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
رَيج، قال جماهد)ِمْن حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن جُ  -250

 029. قـَْبُل( قال: يف الكتب كلها والذكر)ويف َهَذا( يعين القرآن
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 سورة المؤمنونفي تفسير  اإلمام سنيدسادسا :مرويات                       

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٹ ٹ چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

 چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

الَِّذيَن ُهْم يف َصالهِتِْم َخاِشُعوَن ( يقول تعاىل ذكره: الذين هم يف َصالهتم إذا قاموا فيها  وقوله:)
خاشعون، وخشوعهم فيها تذللهم هلل فيها بطاعته، وقيامهم فيها مبا أمرهم بالقيام به فيها. وقيل إهنا 

 هلا، فنـُُهوا هبذه اآلية عن ذلك.نزلت من أجل أن القوم كانوا يرفعون أبصارهم فيها إىل السماء قبل نزو 
 ذكر الرواية بذلك : .........

حدثين يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخربنا أيوب، عن حممد، قال: "نبئت أن  -253
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إىل السماء، فنزلت آية، إن مل تكن) الَِّذيَن ُهْم 

َصالهِتِْم َخاِشُعوَن ( فال أدري أية آية هي، قال: فطأطأ. قال: وقال حممد: وكانوا يقولون: ال جياوز يف 
 بصره مصاله، فإن كان قد استعاد النظر فليْغِمض.

 005حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا هشيم، عن ابن عون، عن حممد حنوه.
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
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التأويل يف الذي عىن به يف هذا املوضع من اخلشوع، فقال بعضهم: عىن به سكون  واختلف أهل
 ، مث ذكر الروايات منها ما يلي : األطراف يف الصالة

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا هشيم، قال: أخربنا مغرية، عن إبراهيم، يف قوله:)  -252
 000ساكنون.َخاِشُعوَن ( قال: اخلشوع يف القلب، وقال: 

قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال عطاء بن أيب رباح، يف قوله:)  -252
 الَِّذيَن ُهْم يف َصالهِتِْم َخاِشُعوَن ( قال: التخشع يف الصالة. 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
الذين هذه صفتهم يف الدنيا، هم الوارثون يوم وقوله:) أُولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن ( يقول تعاىل ذكره: هؤالء 

 القيامة منازل أهل النار من اجلنة.
 : وبنحو الذي قلنا يف ذلك

اجلنة ) حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: الوارثون  -250
 003هن سواء. ( واجلنة اليت نورث من عبادنا) ، (  أورثتموها
 ر ) رمحه اهلل ( :قال ابن جري

 ( {00القول يف تأويل قوله تعاىل : } الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )
يقول تعاىل ذكره:) الَِّذيَن يَرِثُوَن ( البستان ذا الكرم، وهو الفردوس عند العرب. وكان جماهد يقول: هو 

 بالرومية.
، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، يف قوله:) حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني -256

 002الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ( قال: الفردوس: بستان بالرومية.
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قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قال: عدن حديقة يف اجلنة، قصرها فيها  -257
ْد أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنوَن ( ، قال: هي الفردوس عدهنا، خلقها بيده، تفتح كل فجر فينظر فيها، مث يقول:) قَ 

 002.أيضا تلك احلديقة
ثنا احلسني، قال: ثين أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن كعب قال:  حدثنا القاسم ،  -258

 000خلق اهلل بيده جنة الفردوس، غرسها بيده. مث قال: تكلمي، قالت:) َقْد أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنوَن (.
ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن حسام بن مصك، عن قتادة أيضا، مثله. غري أنه قال: قال:  - 259

 006تكلمي، قالت: طوىب للمتَّقني.
 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ٹ ٹ چ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 چۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 ( : قال ابن جرير ) رمحه اهلل

 ( {03القول يف تأويل قوله تعاىل : } َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنٍي )
يقول تعاىل ذكره:) َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنٍي ( أسللناه منه، فالساللة: هي املستلة من كّل 

  األرض.تربة، ولذلك كان آدم خلق من تربة أخذت من أدمي
وبنحو الذي قلنا يف ذلك، قال أهل التأويل على اختالف منهم يف املعين باإلنسان يف هذا املوضعفقال 

 قذكر الروايات يف ذلك ، مث قال :بعضهم: عىن به آدم.
وقال آخرون: بل معىن ذلك: ولقد خلقنا ولد آدم، وهو اإلنسان الذي ذكر يف هذا املوضع، من ساللة، 

 اليت استلَّت من ظهر الفحل من طني، وهو آدم الذي ُخلق من طني.وهي النطفة 
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن املنهال بن عمرو،  -205
 007عن أيب حيىي، عن ابن عباس:) ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنٍي ( قال: صفوة املاء.

و عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أب -200
 احلسن، قال: ثنا ورقاء ، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قول اهلل:) ِمْن ُسالَلٍة ( من ميّن آدم.

 008حدثنا القاسم. قال: ثنا احلسني. قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ختلف أهل التأويل يف تأويل قوله:) مُثَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر ( فقال بعضهم: إنشاؤه إياه خلقا آخر: وا
 وذكر الروايات منها قوله : نفخه الروح فيه؛ فيصري حينئذ إنسانا، وكان قبل ذلك صورة.

ال ابن عباس:) حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: ق -203
 009مُثَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر ( قال: الروح.

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر، عن الربيع، عن أيب  -202
 065العالية، يف قوله:) مُثَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر ( قال: نفخ فيه الروح، فهو اخللق اآلخر الذي ذكر.

 ن: بل عىن بإنشائه خلقا آخر: سوَّى شبابه.وقال آخرو 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال جماهد: حني  -202

 060استوى به الشباب.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ك، فقالبعضهم: معناه فتبارك اهلل وقوله:) فـََتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اخْلَالِِقنَي ( اختلف أهل التأويل يف تأويل ذل
وقال آخرون: إمنا قيل:) فـََتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اخْلَالِِقنَي ( فذكرالرويات يف ذلك ، مث قال : أحسن الصانعني.
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وذكر الروايات ألن عيسى ابن مرمي كان خيلق، فأخرب جل ثناؤه عن نفسه أنه خيلق أحسن مما كان خيلق.
 يف ذلك منها قوله : 

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَيج، يف قوله:) فـََتَباَرَك  -200
 063اللَُّه َأْحَسُن اخْلَالِِقنَي ( قال: عيسى ابن مرمي خيلق.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ                 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

يف األْرِض َوِإنَّا َعَلى َذَهاٍب ِبِه  القول يف تأويل قوله تعاىل : } َوأَنزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأْسَكنَّاهُ 
 ( {08َلَقاِدُروَن )

 يقول تعاىل ذكره: وأنزلنا من السماء ما يف األرض من ماء فأسكناه فيها.
كما: حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج:) َوأَنزْلَنا ِمَن  -206

 062ُه يف األْرِض ( ماء هو من السماء.السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأْسَكنَّا
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
َناَء ( اختلف أهل التأويل يف تأويله، فقال بعضهم: ، ..... أما ) سيناء ( وقوله:) خَتْرُُج ِمْن طُوِر َسيـْ

 معناه: املبارك، كأن معىن الكالم عنده: وشجرة خترج من جبل مبارك.
 *ذكر من قال ذلك:

 حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا احلسن، حدثين -207
َناَء ( قال: املبارك.  قال: ثنا ورقاء ، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله:) طُوِر َسيـْ

 062حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
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 آخرون: هو اسم جبل معروف.وقال 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عطاء اخلراساين،  -208

َناَء ( قال: اجلبل الذي نودي منه موسى صلى اهلل عليه  عن ابن عباس، يف قوله:) ِمْن طُوِر َسيـْ
 060وسلم.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
 تـَْنُبت هذه الشجرة بثمر الدهن. ....... لدُّْهِن (وقوله:) تـَْنُبُت بِا

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -209
 ثمر.تاحلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد:) تـَْنُبُت بِالدُّْهِن ( قال: 

 066ال: ثين حجاج، عن ابن ُجريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، ق

 

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ُر اْلُمنزِلنَي ) ( ِإنَّ يف َذِلَك آليَاٍت 39القول يف تأويل قوله تعاىل : } َوُقْل َربِّ أَنزْليِن ُمنزال ُمَبارًَكا َوأَْنَت َخيـْ
 ( {25َلُمْبَتِلنَي ) َوِإْن ُكنَّا

يقول تعاىل ذكره لنبيه نوح عليه السالم: وقل إذا سلمك اهلل ، وأخرجك من الفلك ، فنزلت عنها:) َربِّ 
ُر ( من أنزل عباده املنازل.  أَنزْليِن ُمنزال ( من األرض) ُمَبارًَكا َوأَْنَت َخيـْ

 نها قوله : وذكر الروايات م وبنحو الذي قلنا يف ذلك ، قال أهل التأويل.
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا احلسن،  -235

قال: ثنا ورقاء ، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قوله:) ُمنزال ُمَبارًَكا ( قال: لنوح حني نزل من 
 السفينة.

                                                                                                                                                                                            
 39/  07تفسري الطربي  - 062
 25/  07تفسري الطربي  - 060
 23/  07تفسري الطربي  - 066
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 067، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني. قال: ثين حجاجو 
 

 چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب      مب  ىب  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

 ( {20) لقول يف تأويل قوله تعاىل : } َفَأَخَذتْـُهُم الصَّْيَحُة بِاحلَْقِّ َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاًء فـَبـُْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ ا
انتقمنا منهم، فأرسلنا عليهم الصيحة، فأخذهتم باحلّق، وذلك أن اهلل عاقبهم يقول تعاىل ذكره: ف

باستحقاقهم العقاب منه بكفرهم به ، وتكذيبهم رسوله) َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاًء ( يقول: فصريناهم مبنزلة الغثاء، 
أهلكناهم فجعلناهم  وهو ما ارتفع على السيل وحنوه، كما ال ينتفع به يف شيء فإمنا هذا مثل، واملعىن: ف

 كالشيء الذي ال منفعة فيه.
 وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل.

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج:) َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاًء ( قال:   -230
 068كالرميم اهلامد الذي حيتمل السيل.

: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قال: أولئك حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قالو  -233
مثود، يعين قوله:) َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاًء فـَبـُْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي (.

069 
 

پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ ٹ چ 

 چٹڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 28/  07تفسري الطربي  - 067
 26/  07تفسري الطربي  - 068
 27/  07تفسري الطربي  - 069
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القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) مُثَّ أَْرَسْلَنا حدثنا  -232
 075ُرُسَلَنا تـَتـَْرى ( قال: يتبع بعضها بعضا.

 
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ٹ ٹ چ 

 چڱ  ڱ    ڱ  ں  ں   ڻ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
 يف قوله ) ربوة ( أي مستوية ، 

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا احلسن،  -232
 قال: ثنا ورقاء ، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) ِإىَل َربـَْوٍة ( قال: مستوية.

 070حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

وقوله:) َذاِت قـَرَاٍر َوَمِعنٍي ( يقول تعاىل ذكره: من صفة الربوة اليت آوينا إليها مرمي وابنها عيسى، أهنا أرض 
 منبسطة وساحة ، وذات ماء ظاهر ، لغري الباطن، جار.

دثين احلارث، قال: حدثين حممد بن عمارة األسدي، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وح -230
 ثنا احلسن، قال: ثنا ورقاء ، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد: معني، قال: ماء.

 073حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ        ٹ ٹ چ 

 چۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  

                                                           
 29/  07تفسري الطربي  - 075
 06/  07تفسري الطربي  - 070
 07 - 06/  07تفسري الطربي  - 073
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 ن جرير ) رمحه اهلل ( :قال اب
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، يف قوله:) َوِإنَّ َهِذِه  -236

 072أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة ( قال: امللة والدين.
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
َريج، عن جماهد:) فـَتَـَقطَُّعوا حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جُ  -237

نَـُهْم زُبـُرًا ( قال جماهد: كتبهم فرقوها قطعا. أَْمَرُهْم بـَيـْ
072 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) ُكلُّ ِحْزٍب  -238

 070( قطعة أهل الكتاب.
 

ى  ى  ائ   ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ٹ ٹ چ 

 چۆئ  ۈئۈئ  ېئ    ېئ   ېئ   ىئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) َفَذْرُهْم يف  -239
 076َغْمَرهِتِْم َحىتَّ ِحنٍي ( قال: يف ضالهلم.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
َا منُِدُُّهْم( قال:  -225 ثنا احلسن، قال: ثنا ورقاء ، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد:) أمنَّ

 نعطيهم،) نسارع هلم (، قال: نزيدهم يف اخلري، منلي هلم، قال: هذا لقريش.
                                                           

 65/  07تفسري الطربي  - 072
 63/  07تفسري الطربي  - 072
 62/  07تفسري الطربي  - 070
 62/  07تفسري الطربي  - 076
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 077حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻٹ ٹ چ 

 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب األشهب، عن احلسن، قال:)  -220
يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة ( قال: يعملون ما عملوا من أعمال الرب، وهم خيافون أال ينجيهم ذلك 

 078رهبم. من عذاب
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس:) يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا  -223
َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة ( قال: املؤمن ينفق ماله ويتصدق ، وقلبه وجل أنه إىل ربه راجع.

079 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

سم، قال، ثنا احلسني، قال: ثين جرير، عن ليث بن أيب سليم، وهشيم عن العّوام حدثنا القا -222
بن َحْوشب ، مجيعا عن عائشة أهنا قالت: سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: "يابـَْنَة أيب 

 085ِمْنهم". َبْكر ، أو يابـَْنَة الصِّدِّيق، ُهُم الَِّذيَن ُيَصلوَن ، َويـَْفَرُقوَن أْن ال يـُتَـَقبََّل 
 

 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 60/  07تفسري الطربي  - 077
 67/  07تفسري الطربي  - 078
 68 - 67/  07تفسري الطربي  - 079
 70/  07تفسري الطربي  - 085
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، يف قوله:) يف  -222
 080َغْمَرٍة ِمْن َهَذا ( قال: من القرآن.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ه:) َوهَلُْم أَْعَماٌل ِمْن ُدوِن َذِلَك ُهْم هَلَا َعاِمُلوَن ( يقول تعاىل ذكره: وهلؤالء الكفار أعمال ال يرضاها وقول

 اهلل من املعاصي.) ِمْن ُدوِن َذِلَك ( يقول: من دون أعمال أهل اإلميان باهلل ، وأهل التقوى واخلشية له.
ثنا عيسى بن يونس، عن العالء بن عبد الكرمي، عن حدثين القاسم، قال: ثنا احلسني، قال:  -220

 083جماهد، قال: أعمال ال بد هلم من أن يعملوها.
 

ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک  ک   گ  ٹ ٹ چ 

گ  گ  گ           ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  

 چڻ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر، عن الربيع بن أنس، يف حد -226
 082قوله:) ِإَذا ُهْم جَيَْأُروَن ( قال: جيزعون.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر، عن الربيع بن أنس:) ال  -227
 082اْليَـْوَم ( ال جتزعوا اليوم.جَتَْأُروا 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 72/ 07تفسري الطربي  - 080
 76 - 70/  07تفسري الطربي  - 083
 78/  07تفسري الطربي  - 082
 79/  07تفسري الطربي  - 082
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) َفُكْنُتْم َعَلى  -228
 080أَْعَقاِبُكْم تـَْنِكُصوَن ( قال: تستأخرون.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
نا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ث -229

احلسن، قال: ثنا ورقاء ، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قول اهلل:) ُمْسَتْكربِيَن ِبِه ( قال: مبكة 
 البلد.

 086حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، حنوه.
 محه اهلل ( :قال ابن جرير ) ر 

حدثين القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) َساِمرًا (  -225
 087قال: جمالس.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -220

عن ابن أيب جنيح، عن جماهد:) تـَْهُجُروَن ( قال: بالقول السيئ يف  احلسن، قال: ثنا ورقاء ، مجيًعا
 القرآن.

 088حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

 چڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 85 - 79/  07تفسري الطربي  - 080
 80/  07تفسري الطربي  - 086
 82/  07تفسري الطربي  - 087
 80/  07تفسري الطربي  - 088
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عكرمة، عن ابن  -223
بَـُّروا اْلَقْوَل أَْم َجاَءُهْم َما ملَْ يَْأِت آبَاَءُهُم األوَِّلنَي ( قال: لعمري لقد جاءهم  عباس، يف قوله:) أَفـََلْم َيدَّ

 089ت آباءهم األّولني.أو مل يأهتم ما مل يأ:ما مل يأت آباءهم األّولني، ولكن 
 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  ٹ ٹ چ 

 چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله:) َوَلِو اتَـَّبَع احلَْقُّ  -222
 095أَْهَواَءُهْم ( قال: احلق: اهلل.

 

 چمب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت    حب  خب ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عطاء اخلراساين،  -222
 090عن ابن عباس يف قوله:) َعِن الصِّرَاِط لََناِكُبوَن ( قال: العادلون.

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 87/  07تفسري الطربي  - 089
 89/  07تفسري الطربي  - 095
 90/  07تفسري الطربي  - 090
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، يف قوله:) َوَلْو َرمِحَْناُهْم  -220
 093هِبِْم ِمْن ُضرٍّ ( قال: اجلوع.وََكَشْفَنا َما 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله:) َوَلَقْد َأَخْذنَاُهْم  -226

 092بِاْلَعَذاِب ( قال: اجلوع واجلدب.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج:) حىت إذا فـََتْحَنا َعَلْيِهْم حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني -227
 092بَابًا َذا َعَذاٍب َشِديٍد ( قال: يوم بدر.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -228

أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َحىتَّ ِإَذا فـََتْحَنا َعَلْيِهْم بَابًا َذا احلسن ، قال: ثنا ورقاء ، مجيعا عن ابن 
 َعَذاٍب َشِديٍد ( قال: لكفار قريش اجلوع، وما قبلها من القصة هلم أيضا.

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، بنحوه، إال أنه قال: وما 
 090قبلها أيضا.

 
 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٹ ٹ چ

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن جماهد، يف قول اهلل:) ُقْل َمْن بَِيِدِه  -229

 096َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء ( قال: خزائن كل شيء.

                                                           
 93/  07تفسري الطربي  - 093
 92/  07تفسري الطربي  - 092
 90 -92/  07تفسري الطربي  - 092
 90/  07تفسري الطربي  - 090
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 چک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ٹ ٹ چ 

 ل ابن جرير ) رمحه اهلل ( :قا
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) اْدَفْع  -205

 097بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن السَّيَِّئَة ( قال: أعرض عن أذاهم إياك.
 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇۇۆ  ٹ ٹ چ 

 چۆ  ۈ             ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب معشر، قال: كان حممد بن   -200
َحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن ( قال حممد: إىل أّي شيء كعب القرظي يقرأ علينا:) َحىتَّ ِإَذا َجاَء أَ 

يريد؟ إىل أّي شيء يرغب؟ أمجع املال، أو َغْرس الِغراس، أو بـَيْن بُنيان، أو شق أهنار؟ :) َلَعلِّي أَْعَمُل 
 098َصاحِلًا ِفيَما تـَرَْكُت ( يقول اجلبار: كال.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال النيب صلى اهلل  حدثنا -203

نـَْيا؟ فـَيَـُقوُل: إىل دار اهلُُموِم  َالِئَكَة قاُلوا: نـُْرِجُعَك إىل الدُّ
ْؤِمُن امل

ُ
عليه وسلم لعائشة: "إَذا عاَيَن امل

اِفُر فـَُيقال: نـُْرِجُعَك؟ فـَيَـُقوُل:) َلَعلِّي أَْعَمُل َصاحِلًا ِفيَما واألْحزَان؟ فـَيَـُقوُل: َبْل َقّدَماين إىل اهلل، وأمَّا الك
 099تـَرَْكُت (..." اآلية.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
                                                                                                                                                                                            

 055/  07تفسري الطربي  - 096
 050/  07تفسري الطربي  - 097
 057/  07تفسري الطربي  - 098
 058 - 057/  07تفسري الطربي  - 099
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حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -202
َعُثوَن ( احلسن، قال: ثنا ورقاء ، مجيعا عن ابن أيب جنيح، ع ن جماهد، يف قول اهلل:) بـَْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ

 قال: حجاب بني امليت والرجوع إىل الدنيا.
 655حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
يونس، عن هارون بن عنرتة، عن  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا عيسى بن -202

زاذان، قال: مسعت ابن مسعود يقول: يؤخذ العبد أو األمة يوم القيامة، فينصب على رءوس األولني 
واآلخرين، مث ينادي مناد، مث ذكر حنوه، وزاد فيه: فيقول الرّب تبارك وتعاىل للعبد: أعط هؤالء 

طيهم؟ فيقول للمالئكة: خذوا من أعماله حقوقهم، فيقول: أي رّب، فَِنيت الدنيا، فمن أين أع
الصاحلة وأعطوا لكل إنسان بقدر طلبته، فإن كان له فضُل مثقال حبة من خردل ضاعفها اهلل له 

 حىت يدخله هبا اجلنة، مث تال ابن مسعود) ِإنَّ اللََّه ال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤتِ 
ُدْنُه َأْجرًا َعِظيًما (وإن كان عبدا شقيا، قالت املالئكة: ربنا، فنيت حسناتُه وبقي طالبون كثري، ِمْن لَ 

 650فيقول: خذوا من أعماهلم السيئة فأضيفوها إىل سيئاته، وُصكُّوا له َصكًّا إىل النار.
 

 چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    وئ   ۇئ   ٹ ٹ چ 
 :قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( 

نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوال  -200 قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج:) فَِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر َفال أَْنَساَب بـَيـْ
يـََتَساَءُلوَن ( قال: ال يسأل أحد يومئذ بنسب شيئا، وال يتساءلون، وال ميتُّ إليه برحم.

653 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 005/  07تفسري الطربي  - 655
 002/  07تفسري الطربي  - 650
 002/  07تفسري الطربي  - 653
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احلسني، قال: ثين حممد بن كثري، عن حفص بن املغرية، عن قتادة، حدثنا القاسم، قال: ثنا  -206
قال: ليس شيء أبغض إىل اإلنسان يوم القيامة من أن يرى من يعافه، خمافة أن يذوب له عليه 

ُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيِه ( شيء، مث قرأ) يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه َوأُمِِّه َوأَبِيِه َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه ِلُكلِّ اْمرٍِئ مِ  نـْ
.652 
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب              ىب   ٹ ٹ چ 

 چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
 وقوله:) تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر ( يقول: َتْسَفع ُوجوَههم الناُر.

القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس:) تـَْلَفُح حدثنا  -207
 652ُوُجوَهُهُم النَّاُر ( قال: تنفح
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب  -208
اآلية) تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر (. .. اآلية، قال: أمل تر إىل الرأس املشيط  األحوص عن عبد اهلل، قرأ هذه

 650بالنار، وقد قلصت شفتاه وبدت أسنانه .
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -209
َنا ِشْقَوتـَُنا ( اليت  احلسن، قال: ثنا ورقاء ، مج يعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َغَلَبْت َعَليـْ

 كتبت علينا.
                                                           

 002/  07تفسري الطربي  - 652
 000/  07تفسري الطربي  - 652
 006/  07تفسري الطربي  - 650
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 656حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

بن عبد اهلل، أنه قال:  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب بكر -265
فوالذي أنزل القرآن على حممد، والتوراة على موسى، واإلجنيل على عيسى، ما تكلم أهل النار كلمة 

 657بعدها إال الشهيق والزَّعيق يف اخللد أبدا، ليس له نفاد.
 

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ    ھ   ھ             ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ٹ ٹ چ 

ۆ  ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  

 چېئ   ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی   ی   ی  ی  جئ   
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثن -260

 احلسن، قال: ثنا ورقاء ، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) فَاْسَأِل اْلَعادِّيَن ( قال: املالئكة.
 658حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، مثله.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
َا َخَلْقَناُكْم حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين  -263 حجاج، عن ابن جريج:) أََفَحِسْبُتْم أمنَّ

 659َعَبثًا ( قال: باطال.

                                                           
 008 - 007/  07تفسري الطربي  - 656
 030/  07تفسري الطربي  - 657
 020/  07تفسري الطربي  - 658
 022/  07تفسري الطربي  - 659
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد:) ال بـُْرَهاَن  -262

 605َلُه بِِه ( قال: ُحجة.
 
 
 
 
 
 
 

 في تفسير سورة النور اإلمام سنيدبعا : مرويات سا                        
 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ   ڀ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا احلسن،  -262
جماهد، يف قوله: "َوفـَرَّْضَناها" قال: األمر باحلالل، والنهي قال: ثنا ورقاء مجيًعا، عن ابن أيب جنيح، عن 

 عن احلرام.
 600حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 022/  07تفسري الطربي  - 605
 027/  07تفسري الطربي  - 600
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السورة عالمات ودالالت على احلّق  وقوله:) َوأَنزْلَنا ِفيَها آيَاٍت بـَيـَِّناٍت ( يقول تعاىل ذكره: وأنزلنا يف هذه
بينات، يعين واضحات ملن تأمََّلها وفكَّر فيها بعقل أهنا من عند اهلل، فإهنا احلّق املبني، وإهنا هتدي إىل 

 الصراط املستقيم.
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج:) َوأَنزْلَنا ِفيَها آيَاٍت كما   -260
اٍت ( قال: احلالل واحلرام واحلدود) َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن ( يقول: لتتذكروا هبذه اآليات البينات اليت بـَيـِّنَ 

 603أنزلناها.
 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ٹ ٹ چ 

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 :قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( 

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) َوال تَْأُخْذُكْم هِبَِما رَْأَفٌة يف  -266
 602ِديِن اللَِّه ( قال: ال تضيعوا حدود اهلل.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ذكره: وليحضر جلد الزانيني البكرين وحّديما وقوله:) َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ( يقول تعاىل 

إذا أقيم عليهما طائفة من املؤمنني. والعرب تسمي الواحد فما زاد: طائفة.) ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ( يقول: من 
 أهل اإلميان باهلل ورسوله.

قال وقد اختلف أهل التأويل يف مبلغ عدد الطائفة الذي أمر اهلل بشهود عذاب الزانيني البكرين، ف
 .. وروى يف ذلك روايات منها قوله :بعضهم: أقله واحد.

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: مسعت عيسى بن يونس، يقول: ثنا النعمان بن ثابت،  -267
 602الطائفة: رجل. : عن محاد وإبراهيم قاال

                                                           
 029 - 028/  07تفسري الطربي  - 603
 020 - 025/  07تفسري الطربي  - 602
 027/  07تفسري الطربي  - 602
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ين عمر بن حدثين القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: أخرب  -268
 600عطاء، عن عكرمة قال: ليحضر رجالن فصاعدا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
 وقال آخرون: أقّل ذلك ثالثة فصاعدا.

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن ابن أيب ذئب، عن الزهري،  -269
 606قال: الطائفة: الثالثة فصاعدا.

 
ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چٹ ٹ چ 

 چژ  ژ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -275
 زَانَِيًة ( احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قول اهلل:) الزَّاين ال يـَْنِكُح إال
قال: رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زواٍن بغايا متعاملات، كّن يف اجلاهلية، فقيل هلم هذا حرام، 

 فأرادوا نكاحهن، فحّرم اهلل عليهم نكاحهن.
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، بنحوه، إال أنه قال: بغايا 

 607كذلك يف اجلاهلية.  معلنات، كنّ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: مسعت عطاء بن  -270
أيب رباح يقول يف ذلك: كن بغايا متعاملات، بغّي آل فالن وبغّي آل فالن، وكّن زواين مشركات، 

                                                           
 027/  07تفسري الطربي  - 600
 027/  07لطربي تفسري ا - 606
 002/  07تفسري الطربي  - 607



174 
 

زَانَِيًة أَْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ال يـَْنِكُحَها ِإال زَاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم َذِلَك َعَلى فقال:) الزَّاين ال يـَْنِكُح إال 
 608اْلُمْؤِمِننَي ( قال: أحكم اهلل من أمر اجلاهلية هبذا. قيل له: أبلغك هذا عن ابن عباس؟ قال: نعم.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
احلسني قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: أخربين حيىي بن حدثنا القاسم، قال ثنا  -273

ْشرٌِك سعيد، عن سعيد بن املسيب) الزَّاين ال يـَْنِكُح إال زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ال يـَْنِكُحَها ِإال زَاٍن أَْو مُ 
 609إهنن من أيامى املسلمني.( قال: نسختها اليت بعدها:) َوأَْنِكُحوا األيَاَمى ِمْنُكْم ( وقال: 

 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ٹ ٹ چ 

 چۋ  ۋ   ۅ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عكرمة، قوله:)  -272
هالل بن أميَّة: والذي رميت به شريك بن سحماء، والذي استفىت َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم ( قال: 

 635عاصم بن عدّي.
 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 

ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ    ڈ

                                                           
 002/  07تفسري الطربي  - 608
 065/  07تفسري الطربي  - 609
 086 - 080/  07تفسري الطربي  - 635
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   

 چہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجريج، عن جماهد، قوله:)  -272
 630.اإلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ( هم أصحاب عائشةَجاُءوا بِ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس:)  -270

حسان، ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ( اآلية، الذين افرتوا على عائشة: عبد اهلل بن ُأيب، وهو الذي توىل كربه، و 
 633ومسطح، ومحنة بنت جحش.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قوله:) َظنَّ  -276

َسُكْم ( . اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنـُْفِسِهْم َخيـْرًا ( قال هلم خريا، أال ترى أنه يقول:) َوال تـَْقتـُُلوا أَنـْفُ 
 632أنفسكم، قال: يسلم بعضكم على بعض.سيقول: بعضكم بعضا، وسلموا على 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) ِإْذ تـََلقَّْونَُه  -277

 632بِأَْلِسَنِتُكْم ( قال: تـَْرُوونه بعُضكم عن بعض.
 

                                                           
 095/  07تفسري الطربي  - 630
 096/  07تفسري الطربي  - 633
 302/  07تفسري الطربي  - 632
 307/  07تفسري الطربي  - 632
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ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  چ ٹ ٹ 

 چىئ  يئ    جب    حب    خب  مب  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عنمجاهد، قوله:) حيُِبُّوَن  -278
 630َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ( قال: تظهر يف شأن عائشة.

 

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ٹ چ ٹ 

 چڻ  ڻ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا هشيم، قال: أخربنا العّوام بن حوشب، عن شيخ  -279
من بين أسد، عن ابن عباس، قال: فسَّر سورة النور، فلما أتى على هذه اآلية) ِإنَّ الَِّذيَن يـَْرُموَن 

وأزواج النيّب صلى اهلل عليه  اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفالِت اْلُمْؤِمَناِت (... اآلية، قال: هذا يف شأن عائشة
وسلم ، وهي مبهمة، وليست هلم توبة، مث قرأ) َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مُثَّ ملَْ يَْأُتوا بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء ( 

، ومل جيعل ... إىل قوله:) ِإال الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا (... اآلية، قال: فجعل هلؤالء توبة
ملن قذف أولئك توبة، قال: فهّم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسَّر سورة 

 636النور.
 
 

                                                           
 335/  07تفسري الطربي  - 630
 339 - 338/  07تفسري الطربي  - 636
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وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ٹ ٹ چ 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

ڤ  ڦ     ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 چڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين هشيم، قال: أخربنا مغرية، عن إبراهيم، قال: يف  -285
 637مصحف ابن مسعود: "َحىتَّ ُتَسلُِّموا على أْهِلها َوَتْسَتْأِذنُوا".

احلسني، قال: ثنا حجاج، عن ابن ُجرَيج، قال: قال ابن عباس، قوله:) َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا (  حدثنا -280
َر َمْسُكونٍَة ( . قال: االستئذان، مث نسخ واستثين:) لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْدُخُلوا بـُُيوتًا َغيـْ

638 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

سني، قال: ثنا هشيم، قال: أخربنا أشعث بن سوار، عن  حدثنا القاسم، قال: ثنا احل -283
 639.كردوس، عن ابن مسعود، قال: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) َحىتَّ  -282

 625: تنحنحوا وتنخموا.َتْسَتْأِنُسوا ( قال
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قلت لعطاء:  -282
 620أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: ال.

                                                           
 320/  07تفسري الطربي  - 637
 323/  07تفسري الطربي  - 638
 323/  07تفسري الطربي  - 639
 322/  07تفسري الطربي  - 625
 320/  07تفسري الطربي  - 620
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
: واهلل مبا تعملون من رجوعكم بعد استئذانكم يف بيوت وقوله:) َواللَُّه مبَا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم ( يقول جّل ثناؤه

غريكم إذا قيل لكم ارجعوا، وترك رجوعكم عنها وطاعتكم اهلل فيما أمركم وهناكم يف ذلك وغريه من أمره 
 ذو علم حميط بذلك كله، حمص مجيعه عليكم، حىت جيازيكم على مجيع ذلك. -وهنيه

حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن وكان جماهد يقول يف تأويل ذلك ما حدثين 
ابن أيب جنيح، عن جماهد) فَِإْن ملَْ جتَُِدوا ِفيَها َأَحًدا ( قال: إن مل يكن لكم فيها متاع، فال تدخلوها إال 

 بإذن) َوِإْن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا (.
 ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، مثله.حدثين احلارث، قال: ثنا احلسن، قال: ثنا  -280

 623حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -286
َر َمْسُكونٍَة ( قال: كانوا احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيع ا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) بـُُيوتًا َغيـْ

يصنعون، أو يضعون بطريق املدينة أقتابا وأمتعة يف بيوت ليس فيها أحد، فأحّل هلم أن يدخلوها بغري 
 إذن.

أنه قال: كانوا  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله، غري
 622يضعون بطريق املدينة أقتابا وأمتعة.

 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: مسعت عطاء  -287
َر َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع لَ   622ُكْم ( قال: اخلالء والبول.يقول) لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْدُخُلوا بـُُيوتًا َغيـْ

                                                           
 328 - 327/  07تفسري الطربي  - 623
 305/  07تفسري الطربي  - 622
 300/  07تفسري الطربي  - 622
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس:)  -288

َر بـُُيوِتُكْم ( مث نسخ واستثىن فقال:) لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْدُخُلوا  َر ال َتْدُخُلوا بـُُيوتًا َغيـْ بـُُيوتًا َغيـْ
 620َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع َلُكْم (.

 

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ٹ ٹ چ 

ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  

ى     ائ   ۈ  ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   

 چی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: ثنا حممد بن الفضل، عن  -289
َها ( قال: األعمش، عن مالك بن احلارث، عن عبد الرمحن بن زيد، عن ابن مس عود) ِإال َما َظَهَر ِمنـْ

 626هو الرداء.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس،  -295
َها ( قال: اخلامت واملسكة. قوله:) َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإال َما َظَهَر ِمنـْ

627 
 ر ) رمحه اهلل ( :قال ابن جري

                                                           
 302/  07تفسري الطربي  - 620
 308 - 307/  07تفسري الطربي  - 626
 365/  07تفسري الطربي  - 627
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَيج، قال: ابن مسعود،  -290
 628.قال: الطوق والقرطني) أو ( ) أو ( يف قوله:) َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإال لِبـُُعولَِتِهنَّ ( 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجريج، قوله:) أَْو ِنَساِئِهنَّ (  حدثنا القاسم، قال: -293

قال: بلغين أهنّن نساء املسلمني، ال حيّل ملسلمة أن ترى مشركة عريتها، إال أن تكون أمة هلا، فذلك 
 629قوله:) َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهنَّ (.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال:أخربين عمرو بن حدثنا القاسم،  -292

دينار، عن خملد التميمي، أنه قال، يف قوله:) َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهنَّ ( قال: يف القراءة األوىل : 
 625أميانكم.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا  حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: -292

احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) أَِو التَّاِبِعنَي َغرْيِ أُويل اإلْربَِة ِمَن 
 الرَِّجاِل ( الذين ال يهمهم إال بطوهنم، وال خُيافون على النساء.

 620عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، 
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس:  -290

 623الذي ال حاجة له يف النساء.
                                                           

 362/  07تفسري الطربي  - 628
 360/  07تفسري الطربي  - 629
 366/  07تفسري الطربي  - 625
 368 - 367/  07تفسري الطربي  - 620
 369/  07تفسري الطربي  - 623
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين احلارث، قال: ثنا احلسن، قال: حدثين حممد، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، و  -296

ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َعَلى َعْورَاِت النَِّساِء ( قال: مل يدروا ما مث، من 
 الصغر قبل احللم.

 622حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ 

ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کک  ک  ک  گ  

 چگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس) ِإْن  -297
 622َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـْرًا ( قال: ماال.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) َفَكاتُِبوُهْم  -298
 620َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـْرًا ( قال: إن علمتم هلم ماال كائنة أخالقهم وأدياهنم ما كانت. ِإنْ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 373 - 370/  07تفسري الطربي  - 622
 380/  07فسري الطربي ت - 622
 380/  07تفسري الطربي  - 620
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا هشيم، قال: أخربنا أبو بشر، عن جماهد، قال:  -299
 626إن علمتم عندهم ماال.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: أخربين أبو الزبري،  -055
عن جابر، قال: جاءت جارية لبعض األنصار، فقالت: إن سيدي أكرهين على البغاء، فأنزل اهلل يف 

 627ذلك) َوال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء (.
 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ٹ ٹ چ 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   

ائ   ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ىئی  ی  ی  ی  

 چجئ  حئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

، عن ابن ُجَريج، قال: قال جماهد وابن حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج -050
 628عباس يف قوله:) اللَُّه نُوُر السََّماَواِت َواألْرِض ( : يدبر األمر فيهما، جنومهما ومشسهما وقمريما.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر الرازي،عن أيب العالية،  -053
ُأيّب بن كعب) اللَُّه نُوُر السََّماَواِت َواألْرِض َمَثُل نُورِِه ( قال: بدأ بنور نفسه فذكره، مث قال:) َمَثُل عن 
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نُورِِه ( يقول: مثل نور من آمن به، قال: وكذلك كان يقرأ ُأيّب، قال: هو عبد جعل اهلل القرآن 
 629واإلميان يف صدره.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حيىي بن اليمان، عن أيب جعفر الرازي، عن الربيع حد -052

بن أنس، عن ُأيّب العالية، عن أيب بن كعب، قال: املشكاة: صدر املؤمن) ِفيَها ِمْصَباٌح ( قال: 
 605القرآن.

لية، عن ُأيّب بن  قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر، عن الربيع، عن أيب العا -052
 600كعب، حنو حديث عبد األعلى، عن عبيد اهلل.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال جماهد وابن  -050

 603ل اجلوف.عباس مجيعا: املصباح وما فيه مثل فؤاد املؤمن وجوفه، املصباح: مثل الفؤاد، والكّوة: مث
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج؛ قال: قال جماهد وابن  -056
عباس) ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة ( قاال هي اليت بشّق اجلبل، اليت يصيبها شروق الشمس وغروهبا، إذا 

 602ا.طلعت أصابتها، وإذا غربت أصابته
 

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   ٹ ٹ چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
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ٿ  ٿ   ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ  

 چڄ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا  -057
 يف قوله:) يف بـُُيوٍت أَِذَن اللَُّه َأْن تـُْرَفَع ( قال: مساجد تبىن.

 602حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

: ثنا أبو عصام، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال -058
 احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) أَِذَن اللَُّه َأْن تـُْرَفَع ( قال: تبىن.

 600حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد مثله.
 : قال ابن جرير ) رمحه اهلل (

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا جعفر بن سليمان، عن عمرو بن دينار، عن سامل  -059
بن عبد اهلل أنه نظر إىل قوم من السوق، قاموا وتركوا بياعاهتم إىل الصالة، فقال: هؤالء الذين ذكر 

 ( ... اآلية.اهلل يف كتابه) ال تـُْلِهيِهْم جِتَاَرٌة َوال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اللَِّه 
 606قال: ثنا احلسني، قال: ثنا هشيم، عن سيار، عمن حدثه، عن ابن مسعود، حنو ذلك. -005
 

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ٹ ٹ چ 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک           ک  ک  گ  گ  
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ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں 

 چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين عبد األعلى بن واصل، قال: ثنا عبيد اهلل بن موسى، قال: أخربنا أبو جعفر الرازي،  -000
آخر، فقال:) َوالَِّذيَن   عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية، عن ُأيّب بن كعب، قال: مث ضرب مثال

َكَفُروا أَْعَماهُلُْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة ( قال: وكذلك الكافر جييء يوم القيامة، وهو حيسب أن له عند اهلل 
 خريا فال جيد، فُيدخله النار.

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر الرازي، عن أيب العالية، عن ُأيّب بن  
 607، بنحوه.كعب

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
وُروي عن ُأيّب بن كعب ما حدثين عبد األعلى بن واصل، قال: ثنا عبيد اهلل بن موسى قال:  -003

أخربنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أيب العالية، عن أيّب بن كعب، يف قوله:) َأْو َكظُُلَماٍت يف حَبٍْر 
( ... اآلية، قال: ضرب مثال آخر للكافر، فقال:) َأْو َكظُُلَماٍت يف حَبٍْر جلِّيٍّ ( ...  جلِّيٍّ يـَْغَشاُه َمْوجٌ 

اآلية، قال: فهو يتقلب يف مخس من الظلم: فكالمه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، وخمرجه ظلمة، 
 ومصريه إىل الظلمات يوم القيامة إىل النار.

ل: ثين حجاج، عن أيب جعفر الرازي، عن أيب الربيع، عن أيب العالية، حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قا
 608عن ُأيّب بن كعب، بنحوه.

 
ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ          ۅ   ۉ  ۉ  ٹ ٹ چ 

 چېې  ې  ې  ى  ى  ائ  
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد قوله:) َأملَْ تـََر حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ث -002

ُر َصافَّاٍت ُكل  َقْد َعِلَم َصالَتُه َوَتْسِبيَحُه  ( قال: َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح لَُه َمْن يف السََّماَواِت َواألْرِض َوالطَّيـْ
 609صالته للناس، وتسبيحه عامة لكّل شيء.

 

ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ   ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ ٹ ٹ چ 

جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح  مح   جخ  

 چحخ  مخ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

وقوله:) َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُب بِاألْبَصاِر ( يقول: يكاد شّدة ضوء برق هذا السحاب يذهب بأبصار من 
 والسنا مقصور، وهو ضوء الربق.القى بصره، 

كما حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عطاء اخلراساين،  -002
عن ابن عباس قوله:) َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه ( قال: ضوء برقه.

665 
 

 چھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  ۓ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

جماهد فيما ذكر عنه يقول يف ذلك ما حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج،  وكان -000
 660عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) يَْأُتوا إِلَْيِه ُمْذِعِننَي ( قال: سراعا.
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يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب   جتحت  خت   مت   ىتيت  جث  مثىث  يث      حج  ٹ ٹ چ 

 چمج  جح  مح  جخ   
 هلل ( :قال ابن جرير ) رمحه ا

ا طَاَعٌة القول يف تأويل قوله تعاىل : } َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أمَْيَاهِنِْم لَِئْن أََمْرتـَُهْم لََيْخُرُجنَّ ُقْل ال تـُْقِسُمو 
 ( {02َمْعُروَفٌة ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي مبَا تـَْعَمُلوَن )

سوله، إذ دعوا إليه) بِاللَِّه َجْهَد أمَْيَاهِنِْم ( يقول تعاىل ذكره وحلف هؤالء املعرضون عن حكم اهلل وحكم ر 
يقول: أغل  أمياهنم وأشّدها) لَِئْن أََمْرتـَُهْم ( يا حممد باخلروج إىل جهاد عدوك وعدو املؤمنني) لََيْخُرُجنَّ 

 ُقْل ال تـُْقِسُموا ( ال حتلفوا، فإن هذه) طَاَعٌة َمْعُروَفٌة ( منكم فيها التكذيب.
نا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) ُقْل كما حدث -006

 663ال تـُْقِسُموا طَاَعٌة َمْعُروَفٌة ( قال: قد عرفت طاعتكم إيل أنكم تكذبون.
 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ٹ ٹ چ 

ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

 چڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ        ڎ   ڈ
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب جعفر، عن الربيع، عن أيب  -007
قال: فمكث النيّب صلى العالية، قوله:) َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ( ... اآلية، 

اهلل عليه وسلم عشر سنني خائفا يدعو إىل اهلل سرّا وعالنية، قال: مث أُمر باهلجرة إىل املدينة. قال: 
فمكث هبا هو وأصحابه خائفون، يصبحون يف السالح، وميسون فيه، فقال رجل: ما يأيت علينا يوم 

ه وسلم: "ال تـَْغبـُُروَن إال َيسريًا حىت جْيِلَس نأمن فيه، ونضع عنا السالح ، فقال النيّب صلى اهلل علي
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( فأنزل اهلل هذه اآلية) َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن 0الرَُّجُل ِمْنُكْم يف املإل الَعظيِم حُمَْتِبًيا ِفيه، لَْيَس ِفيِه َحِديَدٌة". )
من كفر هبذه النعمة) َفُأولَِئَك ُهُم آَمُنوا ِمْنُكْم ( ... إىل قوله:) َفَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك ( "قال: يقول: 

اْلَفاِسُقوَن ( وليس يعين الكفر باهلل. قال: فأظهره اهلل على جزيرة العرب فآمنوا، مث جتربوا، فغرَي اهلل ما 
هبم، وكفروا هبذه النعمة، فأدخل اهلل عليهم اخلوف الذي كان رفعه عنهم، قال القاسم: قال أبو 

 662رضي اهلل عنه.علي: بقتلهم عثمان بن عفان 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:)  -008
يـَْعُبُدوَنيِن ال ُيْشرُِكوَن يب َشْيًئا ( قال: تلك أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم.

662 
 

ۇ  ۇ   ۆ     ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭٹ ٹ چ 

ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ  

وئ   وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئىئ  ىئ               ی    ی  ی  

 چیجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
َريج، عن جماهد، يف قوله:) حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جُ  -009

ُلُغوا احْلُُلَم يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ( قال: عبيدكم اململوكون) َوالَِّذيَن ملَْ يَـ  بـْ
 660ِمْنُكْم ( قال: مل حيتلموا من أحراركم.
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن صاحل بن كيسان حدثنا  -035

ويعقوب بن عتبة وإمساعيل بن حممد، قالوا: ال استئذان على خدم الرجل عليه إال يف العورات 
 666الثالث.

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ             ٹ ٹ چ 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  
 ابن جرير ) رمحه اهلل ( : قال

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال عطاء:) َوِإَذا  -030
بـََلَغ األْطَفاُل ِمْنُكُم احْلُُلَم فَـْلَيْسَتْأِذنُوا ( قال: واجب على الناس أمجعني أن يستأذنوا إذا احتلموا على 

 667من كان من الناس.
 

ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ٹ ٹ ٹ چ 

 چڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَيج، يف قوله:) َواْلَقَواِعُد  -033
ابن ُجَريج: قال جماهد:) الاليت ال يـَْرُجوَن ِنَكاًحا (  ِمَن النَِّساِء ( اليت قعدت من الولد وكربت. قال

قال: ال يُردنه) فـََلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْن َيَضْعَن ثَِيابـَُهنَّ ( قال: جالبيبهّن.
668 
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 209 - 208/  07تفسري الطربي  - 667
 260/  07تفسري الطربي  - 668
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ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک  ٹ ٹ چ 

ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ڱ  

ہ    ہ   ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے    ۓ    ۓڭ  ڭ   

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

ې  ې  ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

 چۇئ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا احلسن، قال: أخربنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قال: كان  -032
الرجل يذهب باألعمى واملريض واألعرج إىل بيت أبيه، أو إىل بيت أخيه، أو عمه، أو خاله، أو 
ية خالته، فكان الزمين يتحّرجون من ذلك، يقولون: إمنا يذهبون بنا إىل بيوت غريهم، فنزلت هذه اآل

 رخصة هلم.
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، حنو حديث ابن عمرو، 

 669عن أيب عاصم.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قال:) َأْو َما  -032
 675ُه ( قال: خزائن ألنفسهم، ليست لغريهم.َمَلْكُتْم َمَفاحِتَ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 268/  07تفسري الطربي  - 669
 270/  07تفسري الطربي  - 675
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عطاء اخلراساين،  -030
يًعا َأْو َأْشَتاتًا ( قال: كان الغيّن يدخل على الفقري من ذوي قرابته  عن ابن عباس، قوله:) َأْن تَْأُكُلوا مجَِ

وصديقه، فيدعوه إىل طعامه ليأكل معه، فيقول: واهلل إين ألجنح أن آكل معك، واجلنح: احلرج وأنا 
 670غيّن وأنت فقري،، فأمروا أن يأكلوا مجيعا أو أشتاتا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
نو كنانة حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: كانت ب -036

يًعا أَْو  يستحي الرجل منهم أن يأكل وحده، حىت نزلت هذه اآلية. ) لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَْأُكُلوا مجَِ
 673َأْشَتاتًا (.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
َفَسلُِّموا حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) فَِإَذا َدَخْلُتْم بـُُيوتًا  -037

َعَلى أَنـُْفِسُكْم ( قال: سلم على أهلك ، قال ابن جريح: وُسئل عطاء بن أيب رباح: أحّق على الرجل 
إذا دخل على أهله أن يسلم عليهم؟ قال: نعم. وقاهلا عمرو بن دينار، وتلوا:) فَِإَذا َدَخْلُتْم بـُُيوتًا 

 672ِد اللَِّه ُمَبارََكًة طَيَِّبًة ( قال عطاء بن أيب رباح: ذلك غري مرّة.َفَسلُِّموا َعَلى أَنـُْفِسُكْم حتَِيًَّة ِمْن ِعنْ 
 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٹ ٹ چ 

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

 چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 270/  07لطربي تفسري ا - 670
 276/  07تفسري الطربي  - 673
 278/  07تفسري الطربي  - 672
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس:  -038
 672قوله:) َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع ( قال: أمر من طاعة اهلل عاّم.

 
چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ٹ ٹ چ 

گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  

 چڳ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد مثله،) ال  -039
َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعًضا ( قال: أمرهم أن يدعوه: يا رسول اهلل، يف لني  جَتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بـَيـْ

 670تواضع.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا ابن القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:)  -025
َقْد يـَْعَلُم اللَُّه الَِّذيَن يـََتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلَواًذا ( قال: خالفا.

676 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 280/  07تفسري الطربي  - 672
 289/  07تفسري الطربي  - 670
 290/  07تفسري الطربي  - 676
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 في تفسير سورة الفرقان اإلمام سنيدثامنا : مرويات                    
 

ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ٹ ٹ چ 

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
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بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد  -020
احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قول اهلل:) َوأََعانَُه َعَلْيِه قـَْوٌم آَخُروَن ( 

 قال: يهود.
 677مثله. حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد،

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) فـََقْد َجاُءوا  ناحدثو  -023

 678ظُْلًما َوُزورًا ( قال: كذبًا.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

َأَساِطرُي األوَِّلنَي ( حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج)  -022
 679أشعارهم وكهانتهم، وقاهلا النضر بن احلارث.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) ُقْل أَنزَلُه الَِّذي يـَْعَلُم  -022

 685وأهل السماء.السِّرَّ يف السََّماَواِت َواألْرِض ( قال: ما يسّر أهل األرض 
 

ۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ       ۇئ  ٹ ٹ چ 

 چۇئ  ۆئ  ۆئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 298/  07تفسري الطربي  - 677
 299/  07تفسري الطربي  - 678
 250 - 255/  07تفسري الطربي  - 679
 253/  07تفسري الطربي  - 685
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) تـََباَرَك  -020
رًا ِمْن ذَ  جنات ) ِلَك ( قال: مما قالوا ومتنوا لك، فيجعل لك مكان ذلك الَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخيـْ

 680.(  جتري من حتتها األهنار
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) َوجَيَْعْل َلَك  -026
انت قريش ترى البيت من حجارة ما كان صغريا ُقُصورًا ( مشيدة يف الدنيا، كل هذا قالته قريش. وك

 683قصرا.
 

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ          ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عطاء اخلراساين،  -027
 682ْسُئوال ( قال: فسألوا الذي وعدهم وتنجزوه.عن ابن عباس) َكاَن َعَلى رَبَِّك َوْعًدا مَ 

 
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  ٹ ٹ چ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  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  

 چڭ  ۇ  ۇ      ۆۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
 ير ) رمحه اهلل ( :قال ابن جر 

                                                           
 256/  07تفسري الطربي  - 680
 258/  07تفسري الطربي  - 683
 202/  07تفسري الطربي  - 682
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َباِدي َهُؤالِء القول يف تأويل قوله تعاىل : } َويـَْوَم حَيُْشرُُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فـَيَـُقوُل أَأَنـُْتْم َأْضَلْلُتْم عِ 
 ( {07أَْم ُهْم َضلُّوا السَِّبيَل )

األوثان، وما يعبدون من دون اهلل من  يقول تعاىل ذكره: ويوم حنشر هؤالء املكّذبني بالساعة، العابدين
 املالئكة واإلنس واجلّن.

كما حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -028
ْن احلسن قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قول اهلل:) َويـَْوَم حَيُْشُرُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن مِ 

 ُدوِن اللَِّه ( فيقول:) أَأَنـُْتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤالِء ( قال: عيسى وُعزير واملالئكة.
 682حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، حنوه.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
بُوُكْم حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين  -029 حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) فـََقْد َكذَّ

 680مبَا تـَُقوُلوَن ( قال: عيسى وُعزيرا واملالئكة، يكّذبون املشركني بقوهلم.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) َفَما َتْسَتِطيُعوَن  -025
 686ا َوال َنْصرًا ( قال: املشركون. َصْرفً 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين يونس، قال: أخربنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، يف قوله) َفَما َيْسَتِطيُعوَن َصْرفًا َوال  -020

َنْصرًا ( قال: ال يستطيعون يصرفون عنهم العذاب الذي نزل هبم حني كّذبوا، وال أن ينتصروا قال: 
نادي مناد يوم القيامة حني جيتمع اخلالئق: ما لكم ال تناصرون، قال: من عبد من دون اهلل ال وي

ينصر اليوم من عبده، وقال العابدون من دون اهلل: ال ينصره اليوم إهله الذي يعبد من دون اهلل، فقال 

                                                           
 200/  07تفسري الطربي  - 682
 235/  07تفسري الطربي  - 680
 230/  07تفسري الطربي  - 686
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ثناؤه) فَِإْن َكاَن َلُكْم َكْيٌد َفِكيُدوِن (  اهلل تبارك وتعاىل:) َبْل ُهُم اْليَـْوَم ُمْسَتْسِلُموَن ( وقرأ قول اهلل جلّ 
. 

وُروي عن ابن مسعود يف ذلك ما حدثنا به أمحد بن يونس، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا حجاج، عن 
 . هارون، قال: هي يف حرف عبد اهلل بن مسعود)َفَما َيْسَتِطيُعوَن لَك َصْرفًا( 

بُوُكْم مبَا  فإن تكن هذه الرواية عنه صحيحة صحّ مث قال : التأويل الذي تأّوله ابن زيد يف قوله:) فـََقْد َكذَّ
بُوُكْم ( خربا عن املشركني أهنم كّذبوا املؤمنني، ويكون تأويل قوله  تـَُقوُلوَن ( ويصري قوله) فـََقْد َكذَّ

الذي هداك اهلل حينئذ)َفَما َيْسَتِطيُعوَن لَك َصْرفًا( فما يستطيع يا حممد هؤالء الكفار لك صرفا عن احلق 
 687له، وال نصر أنفسهم، مما هبم من البالء الذي هم فيه، بتكذيبهم إياك.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثين احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَيج، يف قوله:) َوَمْن  -023

 688ا (.َيْظِلْم ِمْنُكْم ( قال: يشرك) نُِذْقُه َعَذابًا َكِبريً 
 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى    ى    ائ   ائ  ەئ  ٹ ٹ چ 

 چەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، يف قوله:) َوَجَعْلَنا  -022
َنًة أََتْصربُوَن ( قا ل: ميسك عن هذا، ويوسع على هذا، فيقول: مل يعطين مثل ما بـَْعَضُكْم لِبَـْعٍض ِفتـْ

أعطى فالنا، ويبتلى بالوجع كذلك، فيقول: مل جيعلين ريب صحيحا مثل فالن يف أشباه ذلك من 
 689البالء، ليعلم من يصرب ممن جيزع.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
                                                           

 233 - 230/  07تفسري الطربي  - 687
 233/  07تفسري الطربي  - 688
 230/  07تفسري الطربي  - 689
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ن ُجَريج) وََكاَن َربَُّك َبِصريًا ( إن حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن اب -022
 695ربك لبصري مبن جيزع، ومن يصرب.

 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ               ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 چڦ  ڦ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال كفار قريش:)  -020
َنا اْلَمالِئَكُة ( فيخربونا أن حممدا رسول اهلل) َلَقِد اْسَتْكبَـُروا يف أَنـُْفِسِهْم َوَعتَـْوا ُعتـُوًّا  (  َلْوال أُنزَل َعَليـْ

 690قال : شدة الكفر . 
 ( :قال ابن جرير ) رمحه اهلل 

حدثنا القاسم، قال: ثين احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمالِئَكَة ال  -026
ُبْشَرى يـَْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمنَي َويـَُقوُلوَن ِحْجرًا حَمُْجورًا ( قال ابن ُجَريج: كانت العرب إذا كرهوا شيئا قالوا 

ل ابن ُجَريج: قال جماهد:) ِحْجرًا ( عوذا، يستعيذون من حجرا، فقالوا حني عاينوا املالئكة. قا
 693املالئكة.

 

ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

 چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
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حدثنا حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -027
 : ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َوَقِدْمَنا ( قال: َعَمدنا.احلسن، قال

 692حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين ا -028
احلسن قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َهَباًء َمْنُثورًا ( قال: شعاع الشمس 

 من الكّوة.
 692حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عطاء اخلراساين، حدثنا القاسم،  -029

 690عن ابن عباس، قوله:) َهَباًء َمْنُثورًا ( قال: ما تسفي الريح تـَبُثُُّه.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ْوَمِئٍذ حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) َأْصَحاُب اجْلَنَِّة يَـ  -005
ٌر ُمْستَـَقرًّا َوَأْحَسُن َمِقيال ( قال: مل ينتصف النهار حىت يقضي اهلل بينهم، فيقيل أهل اجلنة يف اجلنة  َخيـْ

 696وأهل النار يف النار. قال: ويف قراءة ابن مسعود:)مُثَّ ِإنَّ َمِقيَلُهْم إلىل اجَلحيم(.
 

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ٹ ٹ چ 
 رير ) رمحه اهلل ( :قال ابن ج
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) َويـَْوَم  -000
َتَشقَُّق السََّماُء بِاْلَغَماِم ( قال: هو الذي قال:) يف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم ( الذي يأيت اهلل فيه يوم القيامة، 

 697إسرائيل.ومل يكن يف تلك قّط إال لبين 
قال: ثنا احلسني، قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن عبد اجلليل، عن أيب حازم، عن عبد اهلل بن  -003

عمرو قال: يهبط اهلل حني يهبط، وبينه وبني خلقه سبعون حجابا، منها النور والظلمة واملاء، فيصّوت 
 698املاء صوتا تنخلع له القلوب.

اج، عن ابن ُجَريج، عن عكرمة يف قوله:) يَْأتِيَـُهُم اللَُّه يف ظَُلٍل قال: ثنا احلسني، قال: ثين حج -002
 699ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة ( يقول: واملالئكة حوله.

قال: ثين حجاج، عن مبارك بن فضالة، عن علّي بن زيد بن ُجدعان، عن يوسف بن مهران،  -002
نزل منها من املالئكة أكثر من اجلّن واإلنس، وهو  أنه مسع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت

يوم التالق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل األرض، فيقول أهل األرض: جاء ربنا، فيقولون: مل جييء وهو 
آت، مث تـََتشقق السماء الثانية، مث مساء مساء على قدر ذلك من التضعيف إىل السماء السابعة، فينزل 

من مجيع من نزل من السماوات ومن اجلّن واإلنس. قال: فتنزل املالئكة منها من املالئكة أكثر 
الُكروبيون، مث يأيت ربنا تبارك وتعاىل يف محلة العرش الثمانية، بني كعب كل ملك وركبته مسرية سبعني 
سنة، وبني فخذه ومنكبه مسرية سبعني سنة، قال: وكل ملك منهم مل يتأمل وجه صاحبه، وكّل ملك 

رأسه بني ثدييه يقول: سبحان امللك القدوس، وعلى رءوسهم شيء مبسوط كأنه القباء،  منهم واضع
 755والعرش فوق ذلك، مث وقف.
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، قال: ثنا جعفر بن سليمان، عن هارون بن وثاب، عن شهر بن حوشب، نيقال: ثنا احلس -000
مد على حلمك بعد قال: محلة العرش مثانية، فأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهّم وحبمدك، لك احل

 750علمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهّم وحبمدك، لك احلمد على عفوك بعد قدرتك.
قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب بكر بن عبد اهلل، قال: إذا نظر أهل األرض إىل  -006

لوهبم العرش يهبط عليهم فوقهم شخصت إليه أبصارهم، ورجفت ُكالهم يف أجوافهم، قال: وطارت ق
 753من مقّرها يف صدورهم إىل حناجرهم.

 
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ٹ ٹ چ 

ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   

 چڭ  ۇ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ْذ ُفالنًا َخِليال   ( .وقوله) يَاَويـَْلىَت لَْيَتيِن ملَْ َأختَِّ
اختلف أهل التأويل يف املعيّن بقوله:) الظَّامِلُ ( وبقوله:) ُفالنًا ( فقال بعضهم: عين بالظامل: عقبة بن أيب 

 معيط، ألنه ارتّد بعد إسالمه، طلبا منه لرضا ُأيّب بن خلف، وقالوا: فالن هو ُأيّب.
 مث ذكر الروايات منها قوله : 

ال: ثين حجاج عن ابن ُجَريج، عن عطاء اخلراساين، عن ابن حدثنا القاسم، قال: ثين احلسني، ق -007
عباس قال: كان ُأيّب بن خلف حيضر النيّب صلى اهلل عليه وسلم، فزجره عقبة بن أيب معيط، فنزل:) َويـَْوَم 

ه) َخُذوال ( قال:)الظامل(: يـََعضُّ الظَّامِلُ َعَلى َيَدْيِه يـَُقوُل يَالَْيَتيِن اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيال ( ... إىل قول
 752عقبة، وفالنا خليال ُأيّب بن خلف.
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -008
 يطان.احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) ُفالنًا َخِليال ( قال: الش
 752حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.

 
ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ٹ ٹ چ 

 چې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ُجَريج، عن جماهد، قوله:) َوقَاَل  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن -009
 750الرَُّسوُل ( ... اآلية: يهجرون فيه بالقول

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن عباس:) وََكَذِلَك َجَعْلَنا  -065

مدا صلى اهلل عليه وسلم أنه جاعل له عدّوا من اجملرمني ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدوًّا ِمَن اْلُمْجرِِمنَي ( قال: يوطن حم
 756كما جعل ملن قبله.

 

وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ٹ ٹ چ 

 چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ی  ی  جئ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
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ابن ُجَريج، قوله:) َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن -060
َلْوال نزَل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواِحَدًة ( كما أنزلت التوراة على موسى، قال:) َكَذِلَك لِنُثَبَِّت بِِه فـَُؤاَدَك ( 

 757.  قّ قال: كان القرآن ينزل عليه جوابا لقوهلم: ليعلم حممد أن اهلل جييب القوم مبا يقولون باحل
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله:) َوَرتَـّْلَناُه تـَْرتِيال (  -063
قال: كان بني ما أنزل القرآن إىل آخره أنزل عليه ألربعني، ومات النيّب صلى اهلل عليه وسلم لثنتني أو 

 758لثالث وستني.
 جرير ) رمحه اهلل ( :قال ابن 
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج:) َوال يَْأُتوَنَك مبََثٍل ِإال  -062

َناَك بِاحلَْقِّ ( قال: الكتاب مبا ترّد به ما جاءوا به من األمثال اليت جاءوا هبا وأحسن تفسريا. ِجئـْ
759 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
نا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) َوَأْحَسَن حدث -062

 705تـَْفِسريًا ( قال: بيانا.
 

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 

 چ
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
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جماهد) الَِّذيَن حدثين القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن  -060
حُيَْشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهْم ِإىَل َجَهنََّم ( قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن ميشيهم على 

 700وجوههم) أُولَِئَك َشر  َمَكانًا ( من أهل اجلنة) َوَأَضلُّ َسِبيال ( قال: طريقا.
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
احلسني، قال: ثنا هشيم، قال: أخربنا منصور بن زاذان، عن علي حدثنا القاسم، قال: ثنا  -066

بن زيد بن جدعان، عن أيب خالد، عن أيب هريرة، قال: "حيشر الناس يوم القيامة على ثالثة 
أصناف: صنف على الدواّب، وصنف على أقدامهم، وصنف على وجوههم، فقيل: كيف ميشون 

 703مهم، قادر أن ميشيهم على وجوههم.على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدا
 

ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  گ    گ    گڳ  ٹ ٹ چ 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس:)  -067
 702من مثود. َوَأْصَحاَب الرَّسِّ ( قال: قرية
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَيج، قال عكرمة:  -068
 702أصحاب الرّس بفلج هم أصحاب يس.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
                                                           

 229/ 07تفسري الطربي  - 700
 205/  07تفسري الطربي  - 703
 203/  07تفسري الطربي  - 702
 203/  07تفسري الطربي  - 702



205 
 

وله:) وَُكال تـَبـَّْرنَا حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَيج، ق -069
 700تـَْتِبريًا ( قال: بالعذاب.

 
ڱ  ڱ   ڱ  ں            ں    ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ٹ ٹ چ 

 چھ  ھ  ھ  ھ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

الَّيِت  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) َولََقْدأَتـَْوا َعَلى اْلَقْريَةِ  -075
أُْمِطَرْت َمطََر السَّْوِء ( قال: حجارة، وهي قرية قوم لوط، وامسها سدوم. قال ابن عباس: مخس 

قرَّيات، فأهلك اهلل أربعة، وبقيت اخلامسة، وامسها صعوة. مل هتلك صعوة، كان أهلها ال يعملون 
إبراهيم صلى اهلل  ذلك العمل، وكانت سدوم أعظمها، وهي اليت نزل هبا لوط، ومنها بعث، وكان

عليه وسلم ينادي نصيحة هلم: يا سدوم، يوم لكم من اهلل، أهناكم أن تعرضوا لعقوبة اهلل، زعموا أن 
 706لوطا ابن أخي إبراهيم صلوات اهلل عليهما.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ُكونُوا يـََرْونـََها َبْل  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) أَفـََلْم يَ  -070

َكانُوا ال يـَْرُجوَن ُنُشورًا ( بعثا.
707 

 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ٹ ٹ چ 

 چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 207/  07تفسري الطربي  - 700
 207/  07تفسري الطربي  - 706
 208/  07تفسري الطربي  - 707



206 
 

آهِلَِتَنا  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا حجاج، عن ابن ُجَريج) ِإْن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعنْ  -073
َها ( قال: ثبتنا عليها.  708َلْوال َأْن َصبَـْرنَا َعَليـْ

 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹ ٹ چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 چڍ  ڌ  ڌ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

نا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قال: الظّل: حدثنا القاسم، قال: ث -072
 709ظّل الغداة.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم. قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) َوَلْو َشاَء  -072

جلَََعَلُه َساِكًنا ( قال: ال يزول.
735 

 ( :قال ابن جرير ) رمحه اهلل 
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -070

احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) مُثَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدلِيال ( قال: 
 حتويه.

 730يج، عنمجاهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجرَ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَيج) قـَْبًضا َيِسريًا (  -076
 733قال: خفيا، قال: إن ما بني الشمس والظّل مثل اخليط.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا  -077

احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َوَجَعَل النـََّهاَر ُنُشورًا ( قال: ينشر 
 فيه.

 732حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

 چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ڻ    ڻ ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) َوَلَقْد  -078
نَـُهْم ( قال: املطر ينزله يف األرض، وال ينزله يف األرض األخرى، قال: فقال عكرِمة: صرفناه  َناُه بـَيـْ َصرَّفـْ

 732ذّكروا.بينهم لي
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

وأما قوله:) َفَأىَب َأْكثـَُر النَّاِس ِإال ُكُفورًا ( فإن القاسم حدثنا قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج  -079
 730عن ابن ُجَريج، عن عكرمة:) َفَأىَب َأْكثـَُر النَّاِس ِإال ُكُفورًا ( قال: قوهلم يف األنواء.

 
 چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭ  ڭ  ڭ     ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
                                                           

 260/  07تفسري الطربي  - 733
 266/  07تفسري الطربي  - 732
 269/  07تفسري الطربي  - 732
 269/  07تفسري الطربي  - 730
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس،  -085
 736قوله) َفال ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِهْدُهْم ِبِه ( قال: بالقرآن.

 
ى   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ٹ ٹ چ 

 چائ  ائ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا احلسن،  -080
 قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله:) َمرََج اْلَبْحَرْيِن ( أفاض أحديما على اآلخر.

 737نا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: ث
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو متيلة، عن أيب محزة، عن جابر، عن جماهد)  -083
 738َمرََج ( أفاض أحديما على اآلخر.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) َوَجَعَل حدثنا القاسم،  -082

نَـُهَما بـَْرَزًخا ( قال: حاجزا ال يراه أحد، ال خيتلط العذب يف البحر. بـَيـْ
739 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
 حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين أبو متيلة، عن أيب محزة، عن جابر، عن جماهد) -082

نَـُهَما بـَْرَزًخا ( قال: الربزخ أهنما يلتقيان فال خيتلطان  725. َوَجَعَل بـَيـْ

                                                           
 275/  07تفسري الطربي  - 736
 273/  07تفسري الطربي  - 737
 273 / 07تفسري الطربي  - 738
 272/  07تفسري الطربي  - 739
 272/  07تفسري الطربي  - 725
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ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ    حئ     مئىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   ٹ ٹ چ 

 چ
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -080
 سن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َعَلى َربِِّه َظِهريًا ( قال: معينا.احل

 720حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ٹ ٹ چ 

 چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
 ر ) رمحه اهلل ( :قال ابن جري
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله:) فَاْسَأْل ِبِه َخِبريًا (  -086

 723. قال: يقول حملمد صلى اهلل عليه وسلم: إذا أخربتك شيئا، فاعلم أنه كما أخربتك، أنا اخلبري
 

 چھ     ھ  ے    ے  ۓ  ڻ   ۀ                 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -087
احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِخْلَفًة ( قال: أسود 

 وأبيض.
 722القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا 

                                                           
 278 - 277/  07تفسري الطربي  - 720
 280/  07تفسري الطربي  - 723
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) ِلَمْن  -088

 722: شكر نعمة ربه عليه فيهما.أَرَاَد َأْن َيذَّكََّر ( ذاك آية له) َأْو أَرَاَد ُشُكورًا ( قال
 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٹ ٹ چ 

 چٴۇ  ۋ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث؛ قال: ثنا  -089
جماهد، قوله:) مَيُْشوَن َعَلى األْرِض َهْونًا ( قال: احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جَنيح، عن 

 بالوقار والسكينة.
 720حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ِإَذا حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد) وَ  -095

 726َخاطَبَـُهُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َسالًما ( حلماء.
 

 چې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ   ۇئ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، يف قوله:) ِإنَّ َعَذابـََها   -090
 727ال يفارقه. َكاَن َغرَاًما ( قال:

                                                                                                                                                                                            
 286/  07تفسري الطربي  - 722
 289/  07تفسري الطربي  - 722
 295/  07تفسري الطربي  - 720
 282/  07تفسري الطربي  - 726
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 چېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله:) َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا  -093

هم وإن كان دريما واحدا، ومل يقرتوا ومل يُقصِّروا عن ملَْ ُيْسرُِفوا وملَْ يـَْقتـُُروا ( قال: يف النفقة فيما هنا
 728النفقة يف احلق.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا عبد السالم بن حرب، عن مغرية، عن إبراهيم،  -092

قال: ال جييعهم وال يعريهم وال ينفق نفقة يقول الناس قوله:) َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا وملَْ يـَْقتـُُروا ( 
 729قد أسرف.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله:) وََكاَن بـَنْيَ َذِلَك  -092

 725قـََواًما ( النفقة باحلّق.
 

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ     ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ   ٹ ٹ چ 

 چٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: ثين يعلى بن  -090
ى مسلم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك قـَتَـُلوا فأكثروا، فأتوا حممًدا صل

                                                                                                                                                                                            
 296/  07تفسري الطربي  - 727
 298/  07تفسري الطربي  - 728
 299/  07تفسري الطربي  - 729
 052 - 053/  07تفسري الطربي  - 725
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اهلل عليه وسلم، فقالوا: إن الذي تدعونا إليه حلسن، لو ختربنا أن ملا عملنا كفارة، فنزلت) َوالَِّذيَن ال 
ت:) ُقْل يَاِعَباِدَي َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهَلًا آَخَر َوال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإال بِاحلَْقِّ َوال يـَْزنُوَن ( ونزل

ْغَتًة يَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اللَِّه ( إىل قوله:) ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَـ الَّذِ 
 720َوأَنـُْتْم ال َتْشُعُروَن ( 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ج، قال: قال الضحاك بن حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَري -096

 723حجج. مزاحم: هذه السورة بينها وبني النساء) َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمًِّدا ( مثاين
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -097

عن ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قول اهلل:) يـَْلَق أَثَاًما ( قال: واديا يف احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيًعا 
 جهنم.

 722حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد.
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ا بن أيب حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن هشيم، قال: أخربنا زكري -098

مرمي قال: مسعت أبا أمامة الباهلي يقول: إن ما بني شفري جهنم إىل قعرها مسرية سبعني خريفا حبجر 
يهوي فيها أو بصخرة هتوي، عظمها كعشر عشراوات مسان، فقال له رجل: فهل حتت ذلك من 

 722شيء؟ قال: نعم غّي وأثام.
 

                                                           
 056/  07تفسري الطربي  - 720
 003/  07تفسري الطربي  - 723
 002/  07تفسري الطربي  - 722
 000/  07تفسري الطربي  - 722
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ٹ ٹ چ 

 چڇ   ڍ  ڍ    ڇ  ڇ
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَيج، قال ابن عباس، يف  -099
ُل اللَُّه َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناٍت ( قال: بالشرك إميانا، وبالقتل إمساكا، والزنا إحصانا. قوله:) َفُأولَِئَك يـَُبدِّ

720 
 

 چک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله:) َوالَِّذيَن ال  -655
 726َيْشَهُدوَن الزُّوَر ( قال: الكذب.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) َوِإَذا  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، -650

 727َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاًما ( قال: إذا أوذوا مّروا كراما، قال: صفحوا.
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا هشيم، قال: أخربنا العوامنب حوشب، عن جماهد) َوِإَذا َمرُّوا 

 728رَاًما ( قال: إذا ذكروا النكاح كفوا عنه.بِاللَّْغِو َمرُّوا كِ 
 

 چڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 007/  07تفسري الطربي  - 720
 033/  07تفسري الطربي  - 726
 032/  07تفسري الطربي  - 727
 032/  07تفسري الطربي  - 728
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عنمجاهد، قوله:)  -653
ْم ملَْ خيَِ  َها ُصمًّا َوُعْمَيانًا ( قال: ال يفقهون، وال يسمعون، وال َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا بِآيَاِت َرهبِِّ رُّوا َعَليـْ

 729يبصرون.
 

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ٹ ٹ چ 

 چے    ے  ۓ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

 حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَيج، قوله:) َربَـَّنا َهبْ  -652
 705لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة أَْعنُيٍ ( قال: يعبدونك حيسنون عبادتك، وال جيّرون علينا اجلرائر.

 

چۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ىائ  ائ  ەئ             ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ٹ ٹ چ 

 ٧٧الفرقان:
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا  -652
 احلسن، قال: ثنا ورقاء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد) َفَسْوَف َيُكوُن لِزَاًما ( قال: يوم بدر.

 700حدثين القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.و 
 
 
 
 

                                                           
 038/  07تفسري الطربي  - 729
 020/  07تفسري الطربي  - 705
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 في تفسير سورة الشعراء اإلمام سنيدتاسعا : مرويات                   
 

 چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس:)  -650
 703بَاِخٌع نـَْفَسَك ( : قاتل نفسك.

                                                           
 022/  07تفسري الطربي  - 703
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 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد يف قوله:)  -656

 702َفظَلَّْت أَْعَناقـُُهْم هَلَا َخاِضِعنَي ( قال: فظلوا خاضعة أعناقهم هلا.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج:) َأال َيُكونُواُمْؤِمِننَي ِإْن َنَشْأ  -657
نُنزْل َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء آيًَة ( قال: لو شاء اهلل ألراهم أمرا من أمره ال يعمل أحد منهم بعده 

 702مبعصية.
 چڈ    ژ    ژ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ٹ ٹ چ 

 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( : 

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكرمٍِي )ا   ( {7لقول يف تأويل قوله تعاىل : } أَوملَْ يـََرْوا ِإىَل األْرِض َكْم أَنـَْبتـْ
بعد أن  يقول تعاىل ذكره: أومل ير هؤالء املشركون املكّذبون بالبعث والنشر إىل األرض، كم أنبتنا فيها 

كانت ميتة ال نبات فيها) ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكرمٍِي ( يعين بالكرمي: احلسن، كما يقال للنخلة الطيبة احلمل:  
 كرمية، وكما يقال للشاة أو الناقة إذا غزرتا، فكثرت ألباهنما: ناقة كرمية، وشاة كرمية.

 ، مث قال : وبنحو الذي قلنا يف تأويل ذلك قال أهل التأويل
دثين حممد بن عمرو، قال: ثين أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا ح -608

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكرمٍِي (  احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيًعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قول اهلل:) أَنـَْبتـْ
 قال: من نبات األرض، مما تأكل الناس واألنعام.

 700ل: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.حدثنا القاسم، قا
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 چحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثين احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قال: قْتل  -659

 706موسى النفس.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -605
احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) َوفـََعْلَت فـَْعَلَتَك الَّيِت فـََعْلَت َوأَْنَت 

 لِّنَي . (قال: قتل النفس.ِمَن اْلَكاِفرِيَن قَاَل فَـَعْلتـَُها ِإًذا َوأَنَا ِمَن الضَّا
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

 707حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله. -600
 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛  -603
 احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد:) َوأَنَا ِمَن الضَّالِّنَي ( قال: من اجلاهلني.

 708حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

 ٢٢الشعراء:چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ 
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 ل ابن جرير ) رمحه اهلل ( :قا
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: متن علي أن  -602

 709عبَّدت بين إسرائيل، قال: قهرت وغلبت واستعملت بين إسرائيل.
 

 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب بكر بن عبد اهلل، عن شهر بن حدثنا القاسم، قال: ثنا ا -602
 765حوشب، عن ابن عباس، قوله:) َفأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثـُْعَباٌن ُمِبنٌي ( يقول: مبني له خلق حية.

 
 چۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ        ائ  ەئ  ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
َنا ِإىَل حدثنا القاسم، قال:  -600 ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله:) َوأَْوَحيـْ

ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنَُّكْم ُمتَّبَـُعوَن ( قال: أوحى اهلل إىل موسى أن امجع بين إسرائيل، كل أربعة 
الئكة أن ال أبيات يف بيت، مث اذحبوا أوالد الضأن، فاضربوا بدمائها على األبواب، فإين سآمر امل

تدخل بيتا على بابه دم، وسآمرهم بقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وأمواهلم، مث اخبزوا خبزا فطريا، 
فإنه أسرع لكم، مث أسر بعبادي حىت تنتهي للبحر، فيأتيك أمري، ففعل؛ فلما أصبحوا قال فرعون: 

أثرهم ألف ألف ومخس مئة ألف هذا عمل موسى وقومه قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأموالنا، فأرسل يف 
ومخس مئة ملك مسّور، مع كل ملك ألف رجل، وخرج فرعون يف الكرش العظمى، وقال) ِإنَّ َهُؤالِء 
 760َلِشْرِذَمٌة قَِليُلوَن ( قال: قطعة، وكانوا سّت مئة ألف، مئتا ألف منهم أبناء عشرين سنة إىل أربعني.
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چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  ٹ ٹ چ 

 جرير ) رمحه اهلل ( : قال ابن
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله:) َوِإنَـُّهْم لََنا  -606

 763َلَغاِئظُوَن ( يقول: بقتلهم أبكارنا من أنفسنا وأموالنا.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ُجَريج:) َوِإنَّا جلََِميٌع َحاِذُروَن (  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن -607
 762قال: مؤدون معدون يف السالح والكراع.

ثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج أبو معشر، عن حممد بن قيس قال: كان مع  -608
 762فرعون ست مئة ألف حصان أدهم سوى ألوان اخليل.

 

 چمت  ىت  يت   ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:)  -609
َفأَتْـبَـُعوُهْم ُمْشرِِقنَي ( قال: فرعون وأصحابه، وخيل فرعون يف ملء أعنتها يف رأي عيوهنم، وال تربح، 

 760حبست عن موسى وأصحابه حىت تواروا.
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ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ٹ ٹ چ 

 چ
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب بكر، عن شهر بن حوشب،  -635
عن ابن عباس، قال: ملا انتهى موسى إىل البحر، وهاجت الريح العاصف، فنظر أصحاب موسى 

َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدرَُكوَن قَاَل َكال ِإنَّ َمِعَي َريبِّ خلفهم إىل الريح، وإىل البحر أمامهم) قَاَل 
 766َسيَـْهِديِن (.

 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      ٹ ٹ چ 

 چڦ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حجاج عن أيب: بكر حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا حجاج، عن ابن ُجَريج، و  -630
بن عبد اهلل وغريه، قالوا: ملا انتهى موسى إىل البحر وهاجت الريح والبحر يرمي بتياره، وميوج مثل 

اجلبال، وقد أوحى اهلل إىل البحر أن ال ينفلق حىت يضربه موسى بالعصا، فقال له يوشع: يا كليم اهلل 
املاء، فذهب القوم يصنعون مثل ذلك، فلم أين أمرت؟ قال: ههنا، قال: فجاز البحر ما يواري حافره 

يقدروا، وقال له الذي يكتم إميانه: يا كليم اهلل أين أمرت؟ قال: ههنا، فكبح فرسه بلجامه حىت طار 
الزبد من شدقيه، مث قحمه البحر فأرسب يف املاء، فأوحى اهلل إىل موسى أن أضرب بعصاك البحر، 

 767جل واقف على فرسه مل يبتّل سرجه وال لبده.فضرب بعصاه موسى البحر فانفلق، فإذا الر 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، وحجاج، عن أيب بكر  -633
بن عبد اهلل وغريه قالوا: انفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، اثنا عشر طريقا يف كل طريق 

بنو إسرائيل اثين عشر سبطا، وكانت الطرق جبدران، فقال كل سبط: قد قتل أصحابنا؛ سبط، وكان 
فلما رأى ذلك موسى، دعا اهلل فجعلها هلم بقناطر كهيئة الطيقان، ينظر بعضهم إىل بعض، وعلى 

 768أرض يابسة كأن املاء مل يصبها قّط حىت عرب.
 

 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عطاء اخلراساين،  -632
 769عن ابن عباس، قوله:) َوأَْزَلْفَنا مَثَّ اآلَخرِيَن ( قال: قرّبنا.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حجاج، عن أيب بكر بن عبد اهلل، قال: أقبل حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين  -632

فرعون فلما أشرف على املاء، قال أصحاب موسى: يا مكلم اهلل إن القوم يتبعوننا يف الطريق، 
فاضرب بعصاك البحر فاخلطه، فأراد موسى أن يفعل، فأوحى اهلل إليه: أن اترك البحر َرْهوا يقول: 

وَن ( إمنا أمكر هبم،فإذا سلكوا طريقكم غرقتهم؛ فلما نظر فرعون أمره على سكناته) ِإنَـُّهْم ُجْنٌد ُمْغَرقُ 
إىل البحر قال: أال ترون البحر فرق مين حىت تفتح يل، حىت أدرك أعدائي فأقتلهم؛ فلما وقف على 
أفواه الطرق وهو على حصان، فرأى احلصان البحر فيه أمثال اجلبال هاب وخاف، وقال فرعون: أنا 

ئيل عليه السالم، فأقبل على فرس أنثى، فأدناها من حصان فرعون، فطفق فرسه راجع، فمكر به جربا
ال يقّر، وجعل جربائيل يقول: تقدم، ويقول: ليس أحد أحق بالطريق منك، فتشامت احلصن 

املاذيانة، فما ملك فرعون فرسه أن وجل على أثره؛ فلما انتهى فرعون إىل وسط البحر، أوحى اهلل إىل 
الظَّامل وعبادي الظلمة، سلطاين فيك، فإين قد سلطتك عليهم، قال: فتغطمطت  البحر: خذ عبدي
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تلك الفرق من األمواج كأهنا اجلبال، وضرب بعضها بعضا؛ فلما أدركه الغرق) قَاَل آَمْنُت أَنَُّه ال إَِلَه 
ائيل صلى اهلل عليه وسلم شديد ِإال الَِّذي آَمَنْت ِبِه بـَُنو ِإْسرَائِيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ( وكان جرب 

األسف عليه ملا رّد من آيات اهلل، ولطول عالج موسى إياه، فدخل يف أسفل البحر، فأخرج طينا، 
فحشاه يف فم فرعون لكيال يقوهلا الثانية، فتدركه الرمحة، قال: فبعث اهلل إليه ميكائيل يعريه:) آآلَن 

ِسِديَن ( وقال جربائيل: يا حممد ما أبغضت أحدا من خلق اهلل ما َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمفْ 
أبغضت اثنني أحديما من اجلن وهو إبليس، واآلخر فرعون) فـََقاَل أَنَا َربُُّكُم األْعَلى (: ولقد رأيتين يا 

 775حممد، وأنا أحشو يف فيه خمافة أن يقول كلمة يرمحه اهلل هبا.
 

 چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

( قَاُلوا 75( ِإْذ قَاَل ألبِيِه َوقـَْوِمِه َما تـَْعُبُدوَن )69القول يف تأويل قوله تعاىل : } َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ ِإبـْرَاِهيَم )
 ( {70نـَْعُبُد َأْصَناًما فـََنَظلُّ هَلَا َعاِكِفنَي )

املشركني يا حممد خرب إبراهيم حني قال ألبيه وقومه: أّي يقول تعاىل ذكره: واقصص على قومك من 
شيء تعبدون؟) قالوا َلُه نـَْعُبُد َأْصَناًما فـََنَظلُّ هَلَا َعاِكِفنَي ( يقول: فنظّل هلا خدما مقيمني على عبادهتا 

 وخدمتها.
 وقد بيَّنا معىن العكوف بشواهده فيما مضى قبل، مبا أغىن عن إعادته يف هذا املوضع.

ما حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: : وكان ابن عباس فيما روي عنه يقول يف معىن ذلك  -630
ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس، قوله:) قَاُلوا نـَْعُبُد َأْصَناًما فـََنَظلُّ هَلَا َعاِكِفنَي ( قال: 

 770الصالة ألصنامهم.
 

 چمئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ     ٹ ٹ چ 
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:)  -636

يِن ( قال: قوله) ِإينِّ َسِقيٌم( وقوله:)َبْل فـََعَلُه َكِبريُُهمْ  َهَذا (  َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر يل َخِطيَئيِت يـَْوَم الدِّ
 773ه لسارة: إهنا أخيت.وقول

 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن أيب بكر، عن عكرمة، قوله:)  -637
نـَْيا (. قا َناُه َأْجرَُه يف الدُّ ل: إن اهلل فضله باخلُلة حني َواْجَعْل يل ِلَساَن ِصْدٍق يف اآلِخرِيَن( قـَْولُُه)َوآتـَيـْ

اختذه خليال فسأل اهلل فقال:) َواْجَعْل يل ِلَساَن ِصْدٍق يف اآلِخرِيَن ( حىت ال تكّذبين األمم، فأعطاه 
اهلل ذلك، فإن اليهود آمنت مبوسى،كفرت بعيسى، وإن النصارى آمنت بعيسى، وكفرت مبحمد 

ت اليهود: هو خليل اهلل وهو منا، فقطع اهلل واليتهم صلى اهلل عليه وسلم، وكلهم يتوىل إبراهيم؛ قال
 منه بعد ما أقّروا له بالنبّوة وآمنوا به، فقال:) َما َكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِديًّا َوال َنْصرَانِيًّا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا

ىَل النَّاِس بِِإبـْرَاِهيَم لَلَِّذيَن اتَـّبَـُعوُه ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ( مث أحلق واليته بكم فقال:) ِإنَّ أَوْ 
َوَهَذا النَّيبُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّه َويلُّ اْلُمْؤِمِننَي ( فهذا أجره الذي عجل له، وهي احلسنة، إذ يقول:) 

نـَْيا َحَسَنًة ( وهو اللسان الصدق الذي سأل ربه. َناُه يف الدُّ  772َوآتـَيـْ
 

 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  ڤ    ڤ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 092/  07تفسري الطربي  - 773
 092/  07تفسري الطربي  - 772
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) ِإال  -638
 772َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم ( قال: ليس فيه شّك يف احلّق.

 
 چک  ک   ک  گ  گ  ٹ ٹ چ 

 ابن جرير ) رمحه اهلل ( : قال
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال. ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:)  -639

 770فكبكبوا ( قال: فدهوروا.
 

 چہ  ھ    ھ       ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ   ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

 { ..........( 99القول يف تأويل قوله تعاىل : } َوَما َأَضلََّنا ِإال اْلُمْجرُِموَن )
يقول تعاىل ذكره خمربا عن قيل هؤالء الغاوين يف اجلحيم:) َوَما َأَضلََّنا ِإال اْلُمْجرُِموَن ( يعين باجملرمني 

 إبليس، وابن آدم الذي سّن القتل.
ا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن عكرمة، قوله:) َوَما كما حدثنا القاسم، قال: ثن -625

 776َأَضلََّنا ِإال اْلُمْجرُِموَن ( قال: إبليس وابن آدم القاتل.
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج:) َفَما لََنا ِمْن َشاِفِعنَي (  -631
يٍم ( قال: من الناس، قال جماهد:صديق محيم، قال: شقيق. قال:  777من املالئكة) َوال َصِديٍق محَِ

                                                           
 096/  07تفسري الطربي  - 772
 097/  07تفسري الطربي  - 770
 099/  07تفسري الطربي  - 776
 655/  07تفسري الطربي  - 777
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 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ        پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
ِحَسابـُُهْم ِإال حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله:) ِإْن  -623

 778َعَلى َريبِّ َلْو َتْشُعُروَن ( قال: هو أعلم مبا يف نفوسهم.
 

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قال:)  -622
 779املشحون ( املفروغ منه حتميال.

 

ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ٹ ٹ چ 

 چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال عكرمة:) ِبُكلِّ  -622
 785رِيٍع ( قال: فّج وواد، قال: وقال جماهد) ِبُكلِّ رِيٍع ( بني جبلني.

 رير ) رمحه اهلل ( :قال ابن ج
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) آية ( :  -620
 780بنيان.

                                                           
 652/  07تفسري الطربي  - 778
 650/  07تفسري الطربي  - 779
 658/  07تفسري الطربي  - 785
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) مصانع ( :  -626

 783قصور مشيدة وبنيان.
 جرير ) رمحه اهلل ( : قال ابن

 وقوله:) َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن ( يقول: وإذا سطومت سطومت قتال بالسيوف، وضربا بالسياط.
كما حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجَريج:) َوِإَذا َبَطْشُتْم  -627

 782القتل بالسيف والسياط.َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن ( قال: 
 

 چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -628
 األوَِّلنَي ( قال: كذهبم.احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) ِإال ُخُلُق 

 782حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.
 

 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

الكرمي  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: مسعت عبد -629
يقول: مسعت جماهدا يقول يف قوله:) َوخَنٍْل طَْلُعَها َهِضيٌم ( قال: حني تطلع يقبض عليه 

 780فيهضمه.
                                                                                                                                                                                            

 605/  07تفسري الطربي  - 780
 600/  07تفسري الطربي  - 783
 602/  07تفسري الطربي  - 782
 600/  07تفسري الطربي  - 782
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -625

 يح، عن جماهد يف قوله: "بيوتا فرهني"قال: شرهني.احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جن
 786حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مبثله.

 

 چڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلار  -620
َا أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِيَن ( قال: من  احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد: ) ِإمنَّ

 املسحورين.
 787حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.

 
 چۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ٹ ٹ چ 
 رمحه اهلل ( : قال ابن جرير )

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، يف قوله:) َوال مَتَسُّوَها  -623
 788ِبُسوٍء ( ال تعقروها.

 
 چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
                                                                                                                                                                                            

 609/  07تفسري الطربي  - 780
 632/  07تفسري الطربي  - 786
 630/  07تفسري الطربي  - 787
 638/  07تفسري الطربي  - 788
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قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم،  -622
احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله:) َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكْم 

 ِمْن أَْزَواِجُكْم ( قال: تركتم أقبال النساء إىل أدبار الرجال وأدبار النساء.
 789: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد بنحوه.حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
وقوله:) َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم َعاُدوَن ( يقول: بل أنتم قوم تتجاوزون ما أباح لكم ربكم، وأحله لكم من الفروج 

 إىل ما حّرم عليكم منها.
: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن كما قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :حدثنا القاسم، قال -622

 795ُجَريج:) َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم َعاُدوَن ( قال: قوم معتدون.
 

 چۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس،  -620
 790اُب األْيَكِة اْلُمْرَسِلنَي ( قال: أهل مدين، واأليكة: امللتف من الشجر.قوله:) َكذََّب َأْصحَ 

 
 

 چڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ        ڇ  ڇ      ڇ  ڍ   ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) َعَذاُب يـَْوِم  -626
 793الظُّلَِّة ( قال: أظّل العذاُب قوم ُشعيب.

                                                           
 625/  07تفسري الطربي  - 789
 /  07تفسري الطربي  - 795
 622/  07تفسري الطربي  - 790
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 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو سفيان، عن معمر بن راشد، قال: ثين رجل  -627

من أصحابنا، عن بعض العلماء قال: كانوا عطلوا حّدا، فوسع اهلل عليهم يف الرزق، مث عطلوا حّدا، 
 عليهم يف الرزق، مث عطلوا حّدا، فوسع اهلل عليهم يف الرزق، فجعلوا كلما عطلوا حّدا وسع فوسع اهلل

اهلل عليهم يف الرزق، حىت إذا أراد إهالكهم سلط اهلل عليهم حرّا ال يستطيعون أن يتقاّروا، وال ينفعهم 
: هلموا إىل ظل وال ماء، حىت ذهب ذاهب منهم، فاستظّل حتت ظلة، فوجد روحا، فنادى أصحابه
 792الروح، فذهبوا إليه سراعا، حىت إذا اجتمعوا أهلبها اهلل عليهم نارا، فذلك عذاب يوم الظلة.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو متيلة، عن أيب محزة، عن جابر، عن ابن  -628

ْبه.عباس، قال: من حدثك من العلماء ما عذاب يوم   792الظلة؟ فكذِّ
 

 چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج قال:) الرُّوُح األِمنُي (  -629
 790جربيل.

 

 چھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                                                                                                                                                            
 629/  07تفسري الطربي  - 793
 629/  07تفسري الطربي  - 792
 629/  07تفسري الطربي  - 792
 623/  07تفسري الطربي  - 790
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج:) أَوملَْ َيُكْن هَلُْم آيًَة ( قال  -605
حممد:) َأْن يـَْعَلَمُه ( قال: يعرفه.) ُعَلَماُء َبيِن ِإْسرَائِيَل (.

796 
 

 چې  ې   ې  ې  ى  ى  ٹ ٹ چ 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

ا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قوله:) َكَذِلَك َسَلْكَناُه ( حدثنا القاسم، قال: ثن -600
 797قال: الكفر) يف قـُُلوِب اْلُمْجرِِمنَي (.

 
 چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
َوَما أَْهَلْكَنا حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:)  -603

 798ِمْن قـَْريٍَة ِإال هَلَا ُمْنِذُروَن . ذِْكَرى ( قال: الرسل.
 

ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ 

 چڄ  ڄ  
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

تَنزَلْت  حدثنا احلسن، قال: أخربنا عبد الرزاق، قال: أخربنا معمر، عن قتادة، يف قوله:) َوَما -602
 ِبِه الشََّياِطنُي ( قال: هذا القرآن. ويف قوله) ِإنَـُّهْم َعِن السَّْمِع َلَمْعُزوُلوَن ( قال: عن مسع السماء.

                                                           
 620/  07تفسري الطربي  - 796
 629 - 628/  07تفسري الطربي  - 797
 603/  07تفسري الطربي  - 798
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة، بنحوه، إال أنه قال: عن 
 799مسع القرآن.

 
 چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ٹ ٹ چ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: ملا نزلت هذه اآلية  -602

بدأ بأهل بيته وفصيلته؛ قال: وشّق ذلك على املسلمني، فأنزل اهلل تعاىل:) َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن 
 855اتَـّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي (.

 
 چگ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ چ ٹ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
 ) الَِّذي يـَرَاَك ِحنَي تـَُقوُم ( يقول: الذي يراك حني تقوم إىل صالتك.

وكان جماهد يقول يف تأويل ذلك ما حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن  -600
جماهد، قوله:) الَِّذي يـَرَاَك ِحنَي تـَُقوُم ( قال: أينما كنت.ُجَريج، عن 

850 
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:)  -606

 853َوتـََقلَُّبَك يف السَّاِجِديَن ( قال: املصلني، قال: كان يرى يف الصالة من خلفه.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 602/  07تفسري الطربي  - 799
 660/  07تفسري الطربي  - 855
 666 - 660/  07تفسري الطربي  - 850
 668 -667/  07تفسري الطربي  - 853
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، قال: قال ابن ُجرَيج: أخربين عطاء  -607
اخلراساين عن ابن عباس، قال:) َوتـََقلَُّبَك يف السَّاِجِديَن ( قال: يراك وأنت مع الساجدين تقلب 

 852وتقوم وتقعد معهم.
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ٹ ٹ چ 

 چڭ  ڭ        ۇ   
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) تَنزُل َعَلى   -608
 852ُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم ( قال: كذاب من الناس.

  ( :قال ابن جرير ) رمحه اهلل
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) يـُْلُقوَن  -609

 850السَّْمَع ( الشياطني ما مسعته ألقته) َعَلى ُكلِّ أَفَّاٍك ( قال: يلقون السمع، قال: القول.
 
ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ٹ ٹ چ 

ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ     ې  ې  ې  ى

 چۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   
 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

                                                           
 668/  07تفسري الطربي  - 852
 670/  07تفسري الطربي  - 852
 673/  07فسري الطربي ت - 850
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حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث، قال: ثنا  -665
الشَُّعرَاُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن ( : احلسن، قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قوله:) وَ 

 الشياطني.
 856حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، مثله.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد، قوله:) َأمَلْ  -660
 857نَـُّهْم يف ُكلِّ َواٍد ( قال: فن) يهيمون ( قال: يقولون.تـََر أَ 

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثين علّي، قال: ثنا أبو صاحل، قال: ثين معاوية، عن علّي، عن ابن عباس،قال: مث استثىن  -663

 الصَّاحِلَاِت (.املؤمنني منهم، يعين الشعراء، فقال:) ِإال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
 858حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال ابن عباس، فذكر مثله.

 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن حممد بن إسحاق، عن يزيد  -662

الرباد، قال: ملا نزلت:) َوالشَُّعرَاُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن ( مث ذكر حنو بن عبد اهلل بن قسيط، عن أيب حسن 
 859حديث ابن محيد عن سلمة.
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا ابن محيد، قال: ثنا علّي بن جماهد وإبراهيم بن املختار، عن ابن إسحاق، عن يزيد  -662
الرباد موىل متيم الدارّي، قال: ملا نزلت:) َوالشَُّعرَاُء  بن عبد اهلل بن قسيط، عن أيب احلسن سامل

يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن ( جاء حسَّان بن ثابت وعبد اهلل بن رواحة، وكعب بن مالك إىل النيّب صلى اهلل 

                                                           
 672 - 672/  07تفسري الطربي  - 856
 677/  07تفسري الطربي  - 857
 679/  07تفسري الطربي  - 858
 685/  07تفسري الطربي  - 859
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عليه وسلم وهم يبكون، فقالوا: قد علم اهلل حني أنزل هذه اآلية أنا شعراء، فتال النيّب صلى اهلل عليه 
 سلم:) ِإال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوذََكُروا اللََّه َكِثريًا َوانـَْتَصُروا ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا (.و 

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد اهلل 
ت) َوالشَُّعرَاُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن ( مث ذكر حنوه.بن قسيط، عن أيب حسن الرباد، قال: ملا نزل

805 
 قال ابن جرير ) رمحه اهلل ( :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، عن جماهد:) َوانـَْتَصُروا  -660
ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا ( قال: عبد اهلل بن رواحة.

800 
 

 

 

, وفيه ثالثة مباحث  اإلمام سنيدمرويات  دراسةالفصل الثاني : 
: 

 في تفسيره من خالل المرويات اإلمام سنيدالمبحث األول: منهج 
 المبحث الثاني : موارده في التفسير

 المبحث الثالث : القيمة العلمية لتفسيره
 
 
 
 

                                                           
 683/  07تفسري الطربي  - 805
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 : منهجه في تفسيره من خالل المرويات في هذه الرسالة  األولالمبحث  

يف هذه الرسالة يتنب لنا بعض املالمح للمنهج الذي سار  اإلمام سنيدمن خالل ما مت مجعه من مرويات 
 يف تفسريه وذلك يف النقاط التالية : اإلمام سنيدعليه 

 أوال : تجريد  التفسير بالرواية :
مطلقاً ، ال تفسرياً لآلية ابتداء ، وال  لإلمام سنيدسنيدوهذا ظاهر من خالل املرويات، فليس فيها كالم 

تعليقاً على ما ينقله من الروايات ، ورواياته تتوزع على التفسري النبوي ، وتفسري الصحابة ، وتفسري 
 التابعني وأتباعهم ، وهذا األخري هو األكثر ، وسيأيت الكالم مفصالً على هذا يف مبحث موارده .

 ة في تفسير اآلية أو الكلمة واحدة :ثانياً : إيراده لألقوال المتعدد
كثرياً ما جند أقواالً متعددة للسلف يف معىن اآلية أو الكلمة ، وغالباً ما تعود تلك األقوال إىل معاٍن 

، فبتتع ما ورد يف هذا اجلزء من مرويات  متنوعة غري متعارضة ، وهو املسّمى باختالف التنوع ال التضاد
 ، ومن أمثلته : النوع بكثرةوجدت فيها هذا  اإلمام سنيد
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َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء  - حدثنا القاسم، قال ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قوله) َوآتـَيـْ
 803َسَبًبا ( قال: علم كّل شيء.

حدثنا حممد بن عمرو، قال : ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثين احلارث، قال: ثنا  -
ء، مجيعا عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قوله:)َسَببا( قال: منزال وطريقا ما احلسن، قال: ثنا ورقا
 بني املشرق واملغرب.

 802وحدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج ، عن جماهد، حنوه.

حدثنا احلسن بن حيىي، قال: أخربنا عبد الرزاق، قال: أخربنا معمر، عن عبد الكرمي  -
اجلزري، عن طاوس، قال: جاء رجل، فقال: يا نيّب اهلل إين أحّب اجلهاد يف سبيل اهلل، وأحّب 
أن يرى موطين ويرى مكاين، فأنزل اهلل عّز وجّل:) َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا لَِقاَء َربِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمال 

 َصاحِلًا َوال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا ("
 

قاسم، قال : ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد ومسلم بن خالد حدثنا ال -
الزجني عن صدقة بن يسار، قال: " جاء رجل إىل النيّب صلى اهلل عليه وسلم، فذكر حنوه، وزاد فيه: وإين 

 802أعمل العمل وأتصّدق وأحّب أن يراه الناس" وسائر احلديث حنوه.

احلسني، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن األعمش، قال: ثنا محزة  حدثنا القاسم، قال : ثنا -
أبو عمارة موىل بين هاشم، عن شهر بن حوشب، قال: " جاء رجل إىل ُعبادة بن الصامت، 

فسأله فقال: أنبئين عما أسألك عنه، أرأيت رجال يصلي يبتغي وجه اهلل وحيّب أن حُيَْمد 

                                                           
 93املروية  - 803
 92املروية  - 802
 92املروية  - 802
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فقال عبادة: ليس له شيء، إن اهلل عّز وجّل يقول:  ويصوم ويبتغي وجه اهلل وحيّب أن حُيَْمد،
 800أنا خري شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، ال حاجة يل فيه".

 

 ثالثاً : إيراد روايات فيها قضايا  تتعلق بعلوم القرآن وقواعد التفسير :

 ومن أمثلته في هذه المرويات : تفسير القرآن بالقرآن : -5
حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا حممد بن كثري، عن عبد اهلل بن واقد أيب رجاء، عن بعض  -

 أهل العلم، قال: ال جتد عاقا إال وجدته جبارًا شقيا. مث قرأ) َوبـَرًّا ِبَواِلَديت وملَْ جَيَْعْليِن َجبَّارًا َشِقيًّا ( قال:
خورا، مث قرأ) َوَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ َمْن َكاَن خُمَْتاال وال جتد سيئ املِْلكة إال وجدته خمتاال ف

 806َفُخورًا (.

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء بن أيب رباح، قال. قال  -
ابن عباس: ويلك أجمنون أنت؟  أبو راشد احلروري: ذكروا هذا فقال احلروري: ال يسمعون حسيسها، قال

ُمْجرِِمنَي ِإىَل َجَهنََّم أين قوله تعاىل) يـَْقُدُم قـَْوَمُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِْئَس اْلوِْرُد اْلَمْوُروُد () َوَنُسوُق الْ 
ا، ِوْرًدا (، وقوله) َوِإْن ِمْنُكْم ِإال َوارُِدَها ( واهلل إن كان دعاء من م

ً
ضى: اللهم أخرجين من النار سامل

 807وأدخلين اجلنة غامنا

 

 أسباب النزول : ومن أمثلته في هذه المرويات :  -3

                                                           
 90املروية  - 800
 002املروية  -806
 025املروية  -807
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حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: أخربت أن عيينة بن  - 0
فارسي، فاجعل لنا جملسا حصن قال للنيّب صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يسلم: لقد آذاين ريح سلمان ال

 808منك ال جيامعوننا فيه، واجعل هلم جملسا ال جنامعهم فيه، فنزلت اآلية.

حدثنا القاسم، قال ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قال: لبث  -3
ْثَت جربائيل عن حممد اثنيت عشرة ليلة، ويقولون: قُلي، فلما جاءه قال: أْي َجرْبائِيُل لََقْد رِ 

ُْشرُِكوَن ُكلَّ َظّن فنزلت) َوَما نـََتنزُل ِإال بَِأْمِر َربَِّك َلُه َما بـَنْيَ أَْيِديَنا َومَ 
ا َعَليَّ حىت َلَقْد َظنَّ امل

َخْلَفَنا َوَما بـَنْيَ َذِلَك َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا (.
809 

 
اهلل بن واقد، عن يعقوب  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا حممد بن كثري، عن عبد -2

بن يزيد، عن أيب رافع، قال: نزل برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضيف: فأرسلين إىل 
يهودي باملدينة يستسلفه، فأتيته، فقال: ال أسلفه إال برهن، فأخربته بذلك، فقال: إينِّ ألِمنٌي 

ْل ِدْرِعي إليه، ف ًعا ِمَن اْلَمثَاين يف أْهِل السَّماِء ويف أْهِل األْرِض، فامحِْ َناَك َسبـْ نزلت) َوَلَقْد آتـَيـْ
ُهْم َزْهَرَة احْلََياِة ا نَـْيَك ِإىَل َما َمتـَّْعَنا بِِه أَْزَواًجا ِمنـْ نـَْيا ( إىل َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم( وقوله)َوال مَتُدَّنَّ َعيـْ لدُّ

 835قوله) َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوى (

 يف هذه املروياتومن أمثلته الناسخ والمنسوخ : -3

                                                           
 32املروية  - 808
 022املروية  - 809
 338املروية  - 835
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حدثنا القاسم، قال ثنا احلسني قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: أخربين حيىي بن  -
سعيد، عن سعيد بن املسيب) الزَّاين ال يـَْنِكُح إال زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ال يـَْنِكُحَها ِإال زَاٍن 

َوأَْنِكُحوا األيَاَمى ِمْنُكْم ( وقال: إهنن من أيامى َأْو ُمْشرٌِك ( قال: نسختها اليت بعدها:) 
 830املسلمني.



 ومن أمثلته يف هذه املروياتالقراءات : -1
ٌر  -  حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج، عن ابن ُجَريج) َأْصَحاُب اجْلَنَِّة يـَْوَمِئٍذ َخيـْ

النهار حىت يقضي اهلل بينهم، فيقيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل ُمْستَـَقرًّا َوَأْحَسُن َمِقيال ( قال: مل ينتصف 
 833النار يف النار. قال: ويف قراءة ابن مسعود:)مُثَّ ِإنَّ َمِقيَلُهْم إلىل اجَلحيم(.

 
حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج ، عن جماهد ،)مثله(! وزاد  -     

 832القراءة)َحَطُب َجَهنََّم( يعين يف قراءة عائشة.فيه: وىف بعض 

 الغريب : -6
وقد توسع يف إيراد الروايات يف هذا النوع ، خصوصاً عن ابن عباس وجماهد وابن جريج ، وأكتفي مبثال 

 واحد :

حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثين حجاج ، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس: الرقيم: اجلبل 
 832يه الكهف.الذي ف

                                                           
 235املروية  -830
 289املروية  - 833
 . 392املروية  - 832
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 في التفسير: موارده  نيالمبحث الثا 

يف تفسريه من خالل هذه املرويات على األركان الثالثة للتفسري باملأثور ،  اإلمام سنيداشتملت موارد 
 وهي : التفسري النبوي ، وتفاسري الصحابة ، وتفاسري التابعني ، وإليك بياهنا: 

 التفسير النبوي :
 ، فالقرآن الكرمي أنزل على بعد تفسري القرآن بالقرآنالتفسري  يفالتفسري النبوي هو من الطراز األول 

، (830){، وأويت مثله  معه وهو السنة ، قال تعاىل : } حممد 
 .فكانت السنة مبّينة للقرآن 

 تفاسير الصحابة :
إذا مل جتد التفسري يف ))…، قال ابن تيمية :  تفاسري الصحابة ، تأيت يف املرتبة بعد التفسري النبوي

القرآن وال يف السنة رجعت يف ذلك إىل أقوال الصحابة ؛ فإهّنم أدرى بذلك ، ملا شاهدوه من القرائن 
واألحوال اليت اختصوا هبا ، وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح ، ال سيما علماؤهم وكرباؤهم   

ومنهم احلرب البحر عبد … راشدين ، والئمة املهديني ، وعبد اهلل بن مسعود كاألئمة األربعة اخللفاء ال
، منهم تفاسري مجاعة من الصحابة  اإلمام سنيد، وقد تضمنت هذه املرويات عن (836)اهلل بن عباس ((

 .الذين اشتهروا بالتفسري 

 تفاسير التابعين وأتباعهم :
لصحابة ، ألهّنم تلقوا أكثرها عنهم ، قال شيخ اإلسالم ابن وتأيت تفاسري التابعني يف املرتبة بعد تفاسري ا

واملقصود أّن التابعني تلقوا التفسري عن الصحابة ، كما تلقوا عنهم علم السنة ، وإن كانوا … تيمية : )) 
قد يتكلمون يف بعض ذلك باالستنباط واالستدالل ، كما يتكلمون يف بعض السنن باالستنباط 

                                                           

 . 22(  سورة النحل ، اآلية 830)
 . 96-90 (  مقدمة يف أصول التفسري ص836)
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، وهو الغالب وقد وردت يف هذه املرويات آثار لعدد كثري من التابعني وأتباعهم ،  (837)واالستدالل ((
 .على هذه املرويات 

                                                           

 . 053، وانظر : صـ  28-27(  مقدمة يف أصول التفسري صـ 837)
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 اإلمام سنيدالمبحث الثالث : القيمة العلمية لتفسير  
 تربز القيمة العلمية هلذا التفسري من خالل النقاط التالية :

 وآرائه : أوالً : كونه من التفسري املأثور اجملرد عن أقوال املؤلف
وقد  سبق بيان ذلك يف منهجه ، وهذا النوع من التفسري كان املنهج الذي سار عليه رواد املصنفني 

من القرآن بأقواله وأفعاله وتقريراته ، وعلى   يف هذا الفّن  ، وبذلك حافظوا على ما بّينه الرسول
عني الذي تلقوا عنهم التفسري الذين شاهدوا التنزيل ، وكذا فهم التاب الفهم الذي فهمه أصحابه 

، فهذه التفاسري هي املرجع عند اختالف األفهام خصوصاً يف مقارعة أهل البدع واألهواء ، فهذا 
شيخ اإلسالم ابن تيمية استدل على نفاة صفات اهلل سبحانه بأّن اإلثبات هو املوجود يف كتب 

 . (838) اإلمام سنيدوذكر منها تفسري  التفاسري اجملردة عن اآلراء ، مث عّدد بعض تلك التفاسري ،

 ثانياً : اعتماد املفسرين والعلماء على هذا التفسري وإفادهتم منها ، ومنهم:

 اإلمام حممد بن جرير الطربي : -0
اعتمد عليها خصوصاً يف إخراج تفسري ابن جريج من أقواله أو مما يرويه عن غريه ، ويشكل مرويات 

 %  . 8من روايات الطربي نسبة  اإلمام سنيد

 عبد الباقي بن قانع : -3
 . (839)نقل عنه يف كتابه معجم الصحابة 

                                                           

 . 0/202، وجمموع الفتاوى  33-3/30انظر : درء تعارض العقل والنقل  (  838)
، روى عن  ، صاحب معجم الصحابة ، احلاف  املصنف ، أبو احلسني البغدادي (عبد الباقي بن قانع بن مرزوق األموي موالهم839)

رقطين وأبو احلسن بن رزقويه وأبو احلسني القطان ، روى عنه الدا إبراهيم بن اهليثم وإبراهيم احلريب وإمساعيل بن الفضل البلخي وآخرين
أي  –، فقال : أما البغداديون فيوثقونه وهو عندنا ضعيف . قلت  وأنا أمسع عنه –أي الربقاين  –، قال اخلطيب : )) وسئل  ومجاعة
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 الحافظ الطبراني : -4
 . (825)نقل عنه يف املعجم الكبري 

 :(845)الحافظ ابن عبد البر  -3
أفاد منه خصوصاً يف كتابيه التمهيد واالستيعاب وقد ذكر إسناده إىل املؤلف يف جامع بيان العلم 

فحّدثناه : أبو عمر  اإلمام سنيدفقال : )) كل ما كان يف كتايب هذا ويف سائر كتيب من كتاب  (823)
 ذا البحث .يف مقدمة ه اإلمام سنيدفذكر سنده الوارد يف إجازة تفسري … (( أمحد بن عبد اهلل 

 اإلمام القرطبي : -1
 . (822)نقل عنه يف تفسريه أحكام القرآن 

 محمد بن علي الغساني المعروف بابن عساكر : -6
 . (822)نقل عنه يف كتاب ذيل مبهمات التعريف واألعالم 

 أبو عمرو الداني المقرئ : -7
 . (820)نقل عنه يف كتابه السنن الواردة يف الفنت 

                                                                                                                                                                                            

،  ، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه ، وقد كان عبد الباقي من أهل العلم والدراية والفهم : ال أدري ألّي شيء ضعفه الربقاين -اخلطيب 
 ، مات سنة إحدى ومخسني وثالمثائة . ، وقال الدارقطين : كان حيف  ولكنه خيطئ ويصر وقد كان تغري يف آخر عمره ((

 . 00/036وسري أعالم النبالء  2/882وتذكرة احلفاظ للذهيب  00/88انظر : تاريخ بغداد   
 . 33/32( انظر : املعجم الكبري 825)
عرضاً ودراسة ( تقدم هبا األخ مأمون  –هناك رسالة ماجستري بعنوان ) جهود ابن عبد الرب يف التفسري من خالل كتابه التمهيد  ( 820)

يأيت  اإلمام سنيدعبد الرمحن حممد أمحد إىل قسم التفسري بكلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية ، وقد توصل الباحث إىل أّن تفسري 
 . 009وىل ضمن املصادر التفسريية البن عبد الرب من جهة كثرة الروايات اليت نقلها عنه .انظر صـ يف املرتبة األ

(823  )3/0356  
 9/362( انظر : القرطيب 822)
 20( انظر : التكلمة واإلمتام لكتاب التعريف واألعالم فيما أهبم من القرآن صـ 822)
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 ابن رجب الحنبلي : -8
 . (826)نقل عنه يف كتابه التخويف من النار 

 الحافظ ابن كثير :  -9
ونقل عنه يف تفسريه مباشرة  ، وأحياناً ينقل عنه بواسطة ابن جرير وهذا هو  اإلمام سنيدأفاد من تفسري 

 . (827)الغالب 

 اإلمام ابن القيم : -51
 . (828)رسلة نقل عنه روايات يف إغاثة اللهفان وإعالم املوقعني والصواعق امل

 الحافظ الذهبي : -55
أفاد عنه يف كتابيه سري أعالم النبالء ، وميزان االعتدال يف نقد الرجال ، حيث نقل يف كّل منهما رواية 

 . (829) اإلمام سنيدتفسريية عن 

 الحافظ ابن حجر : -53
خاصة يف كتابه العجاب يف بيان األسباب ، وحسب مقارنيت فإّن العجاب  اإلمام سنيدأفاد من تفسري 

، ولو قدِّر  اكتمال هذا  اإلمام سنيديأيت يف املرتبة الثانية بعد  تفسري ابن جرير يف األخذ عن تفسري 
 الكتاب لكان متمماً  لليسري الذي فات ابن جرير من هذا التفسري .

                                                                                                                                                                                            

 2/022( انظر : السنن الواردة يف الفنت 820)
 . 006التخويف من النار صـ  ( انظر :826)
 0/283( انظر : تفسري ابن كثري 827)
  0/379، ويف إعالم املوقعني  3/605، ويف الصواعق املرسلة  3/89( انظر : إغاثة اللهفان 828)
  0/26( انظر : سري أعالم النبالء 829)
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 الحافظ جالل الدين السيوطي : -54
يف تفسريه املوسوعي الدر املنثور يف التفسري املأثور ، وكذا يف اإلتقان يف علوم  اإلمام سنيدأفاد من تفسري 

 . (825)القرآن 

 اإلمام الشوكاني : -53
 . (820)يف تفسريه فتح القدير  اإلمام سنيدأفاد من تفسري 

يدل على عناية العلماء به عرب العصور ،  اإلمام سنيدوال شك أّن نقل هؤالء األئمة األعالم من تفسري 
 مما يدل على قيمته العلمية يف هذا الفّن الذي هو أشرف الفنون أال وهو تفسري كتاب اهلل تعاىل .

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/008( انظر : الدر املنثور 825)
 3/395( انظر : فتح القدير 820)
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 اخلامتة :
 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على خري الربيات  أما بعد : 

أصل إىل اخلتام بالنتائج  اإلمام سنيدبعد هذه اجلولة العلمية يف أمواج تفسري القرآن الكرمي على سفينة ف
 التالية : 

 أوال : في الباب األول ، يتبين لنا ما يلي :

 فلقبه الذي اشتهر به اإلمام سنيدهو احلسني بن داود ، أما  لإلمام سنيدسنيدأن االسم احلقيقي  -0
أنه نشأ يف بيئة علمية وقام برحالت علمية كثرية وتلقى التفسري من جهابذة العلماء يف عصره،   -3

 .مشاهري املفسرين كما تلقى منه كذلك مجع غفري من 
وعلى رأسهم كبري املفسرين حممد بن جرير  هأن  مجاعة من املفسرين والعلماء استفادوا من تفسري  -2

 لإلمام سنيدسنيد، حيث ال تكاد صفحة من كتابه ختلو من رواية  الطربي املتوىف  سنة عشر وثالمثائة
 ا كان يتمتع بالعقيدة السلفية الصحيحة وبثناءات العلماء والنقاد عليه اإلمام سنيدأن  -2
أنه مل يسلم من طعن بعض النقاد فيه ، ولكن هذا الطعن مل يصل إىل درجة منع قبول رواياته  -0

 وخاصة يف التفسري .
 

 ثانيا : في الباب الثاني : 
كّلها مروية ستمائة ومخس وستنييف هذا املقطع  اإلمام سنيداليت مجعتها عن رويات املبلغ عدد  -6

 ، وقمت برتتيبها حسب السور واآليات،وتوزيعها على السور كالتايل : مسندة
 عدد المرويات فيها اسم السورة م
 86 سورة الكهف 0
 80 سورة مرمي 3
 67 طهسورة  2
 79 سورة األنبياء 2
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 88 سورة احلج 0
 63 سورة املؤمنون 6
 67 سورة النور 7
 72 سورة الفرقان 8
 60 سورة الشعراء 9
 660 اجملموع  
 

لمفّسر أن يّلم هبا، لال بّد اليت اشتملت هذه املرويات على روايات يف قضايا تتعلق بعلوم القرآن  -7
 ، واملكي واملدين ، والغريب  وغريها . وتفسري القرآن بالقرآنومنها : الناسخ واملنسوخ ، 

 له قيمة علمية عالية، ألن كثريا من املفسرين اعتمدوا على تفسريه.  اإلمام سنيدأن تفسري  -8
على آله وصحبه وسلم تسليماً  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ، وصلى  اهلل على نبينا حممد و 

 كثرياً .
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 فهرس املصادر واملراجع

 إتحاف المطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع : .5
هـ ، 0/0207تأليف : عبد السالم بن عبد القادر بن سوادة ، حتقيق : حممد حّجي ، ط

 دار الغرب اإلسالمي ، بريوت 

 الجهمية والمعطلة :اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو  .3
 هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت .0/0252تأليف : ابن قّيم اجلوزية ، ط

 اإلجماع : .4
هـ ، حتقيق : أبو محاد 208تأليف : أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ت 

 هـ ، دار طيبة ، الرياض .0/0253صغري أمحد ، ط

 األحاديث المختارة : .3
اهلل  هـ( حتقيق : عبد امللك بن عبد622عبد الواحد الضياء املقدسي )ت تأليف : حممد بن 
 هـ ، مكتبة النهضة احلديثة ، مكة املكرمة .0/0205بن دهيس ، ط

 أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم : .1
 هـ ، الشركة املتحدة للتوزيع ، بريوت .3/0296تأليف : عبد الكرمي زيدان ، ط

 أحكام القرآن : .6
أليف : أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص ، حتقيق : حممد الصادق قمحاوي ، ت

 هـ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت .0203ط/
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 أحكام القرآن : .7
هـ ، حتقيق : موسى 052تأليف : عماد الدين بن حممد الطربي املعروف بالكيا اهلراس ت 

 مصر .حممد علي ، ود. عزت علي ، دار الكتب احلديثة ، 

 أحكام القرآن : .8
هـ ، حتقيق : حممد عبد القادر عطا، 022تأليف : حممد بن عبد اهلل أبو بكر ابن العريب ت 

 هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت .0206ط/

 األدب المفرد  .9
هـ ، دار الكتب العلمية 0/0205ـ ، حتقيق حممد عبد القادر عطا ، ط306للبخاري ، ت 

 ، بريوت .

 صفات رب العالمين :األربعين في  .51
هـ 0/0202تأليف : أمحد بن عثمان الذهيب ، حتقيق : عبد القدر بن حممد عطا صويف ، ط

 ، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة النبوية .

 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : .55
 ، املكتب اإلسالمي ، بريوت . 0/0299تأليف : حممد ناصر الدين األلباين ، ط

 اب النزول :أسب .53
ه، 2/0257هـ ، حتقيق : السّيد أمحد صقر ، ط268تاليف : علي بن أمحد الواحدي ت 

 بريوت . –جدة ، ومؤسسة علوم القرآن  –دار القبلة 
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 أسد الغابة في معرفة الصحابة : .54
هـ ، حتقيق : حممد إبراهيم البنا 625تأليف : أبو احلسن علي بن حممد ابن األثري اجلزري ت 

 محد عاشور ، دار الشعب ، مصر .وحممد أ

 اإلسرائليات والموضوعات في كتب التفسير : .53
 هـ ، مكتبة السنة ، القاهرة .2/0258تأليف : د . حممد حممد أبو شهبة ، ط

 إسرائيل والتلمود : .51
هـ ، دار 0205تأليف : إبراهيم خليل أمحد ] القّس إبراهيم خليل فليبس سابقا [ ط/

 ، القاهرة . املنار

 شباه والنظائر في القرآن الكريم :األ .56
هـ ، حتقيق: د . عبد  اهلل حممود شحاتة، 005تأليف : مقاتل بن سليمان البلخي ت 

 هـ ، اهليئة املصرية العامة للكتاب . 0290ط/

 اإلشراف على مذاهب العلماء : .57
اد هـ ، حتقيق : أبو مح208تأليف : أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ت 

 / دار طيبة ، الرياض .0صغري أمحد حممد ، ط

 اإلصابة في تمييز الصحابة : .58
هـ، 0/0203تأليف : أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، حتقيق : علي حممد البجاوي ، ط

 دار اجليل ، بريوت .
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 أضواء البيان في إضاح القرآن بالقرآن : .59
 مكتبة ابن تيمية ، القاهرة. هـ ،0258هـ ، ط/0292تأليف : حممد األمني الشنقيطي ت 

 األعالم : .31
 م ، دار العلم للماليني ، بريوت .0/0985تأليف : خري الدين زركلي ، ط

 إعالم الموقعين عن رب العالمين : .35
م ، دار اجليل ، 0972تأليف : ابن قّيم اجلوزية ، حتقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، ط/

 بريوت .

 إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان : .33
 ليف : ابن قّيم اجلوزية ، حتقيق : حممد حامد الفقي ، مكتبة عاطف ، القاهرة .تأ

 إكمال المْعِلم بفوائد مسلم : .34
هـ ، حتقيق : د . حيىي 022تأليف : القاضي عياض بن موسى اليحصيب األندلسي ت 

 مصر . –هـ ، دار الوفاء ، املنصورة 0/0209إمساعيل ، ط

 مؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب :اإلكمال في رفع االرتياب عن ال .33
هـ ، دار 0/0200هـ( ط270تأليف : األمري علي بن هبة اهلل الشهري بابن ماكوال ت )

 الكتب العلمية ، بريوت .

 األم : .31
 هـ ، دار املعرفة ، بريوت .3/0292تأليف : اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ، ط
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 إنباء الغمر بأبناء العمر : .36
هـ ، دائرة 0/0289هـ ، ط803: احلاف  أمحج بن علي بن حجر العسقالين ت  تأليف

 املعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، اهلند .

 االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال :  .37
 ، بريوت . ، مطبوع هبامش الكشاف ، طبعة دار الفكر تأليف : ناصر الدين أمحد بن املنريِّ 

 األنساب : .38
هـ ، حتقيق : عبد اهلل 063أبو سعيد عبد الكرمي بن حممد التميمي السمعاين ت  تأليف :

 هـ ، دار اجلنان ، بريوت .0/0258عمر البارودي ، ط

 البحر المحيط :  .39
a.  هـ ، حتقيق : عادل أمحد عبد 720تأليف : حممد بن يوسف أبو حيان األندلسي ت

 از ، مكة املكرمة .هـ ، مكتبة الب0/0202املوجود ، وعلي حممد معوض ، ط

 بدائع التفسير الجامع لتفسير اإلمام ابن قيم الجوزية : .41
a. هـ ، دار ابن اجلوزي ، الدامام .0/0202مجع وتوثيق : يسري السيد حممد ، ط 

 البداية والنهاية : .45
هـ ، حتقيق حممد عبد العزيز النجار ، مكتبة الفالح ، 772تأليف : إمساعيل بن كثري ت 

 الرياض .
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 الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس :بغية  .43
م ، دار الكتاب 5967هـ( ، ط/199تأليف : أحمد بن يحيى بن عمير الضبي ) ت 

 . العربي
 تأويل مشكل القرآن : .44

، حتقيق : السيد أمحد صقر ، دار  376تأليف : أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ت 
 شركاه .إحياء الكتب العريب ، لعيسى البايب احلليب و 

 التاريخ :  .43
هـ 0/0299تأليف : حيىي بن معني ، رواية الدوري ، حتقيق : د . أمحد حممد نور سيف ، ط

 ، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة .

 تاريخ اإلسالم : .41
دمري ، تأليف : احلاف  حممد بن أمحد الذهيب ، حتقيق : د . عمر عبد السالم ت

 هـ ، دار الكتاب العريب ، بريوت .0/0202ط

 تاريخ الثقات : .46
هـ ، الدار السلفية ، الكويت 0252تأليف : ابن شاهني ، حتقيق : صبحي السامرائي ، ط/

. 

 تاريخ الطبري ] تاريخ الرسل والملوك [ : .47
 هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت.0/0257هـ ، ط205تأليف حممد بن جرير الطربي ت 

 تاريخ بغداد : .48
 هـ( ، دار الكتب العلمية ، بريوت .262تأليف : أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ت )
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 تاريخ دمشق : .49
تأليف : أبو القاسم علي بن احلسن ابن عساكر ، حتقيق : حمب الدين أبو سعيد عمر بن 

 هـ ، دار الفكر ، بريوت .0/0200غرامة العمروي ، ط

 المشتبه :تبصير المنتبه بتحرير  .31
هـ ، حتقيق : علي حممد البجاوي ، 803تأليف : أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت 
 املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر .

 التحرير والتنوير : .35
 م ، الدار التونسية للنشر ، تونس .0975تأليف : حممد الطاهر ابن عاشور ، ط/

 دار البوار :التخويف من النار والتعريف بحال  .33
هـ(،تحقيق:٧97تأليف:عبدالرحمنبنأحمدبنرجبالحنبليت)

مكتبةدار–هـ،مكتبةالمؤيد،الطائف3/4143بشيرمحمدعيون،ط

 البيان،دمشق.

 تذكرة الحفاظ : .34
 ، دار إحياء الرتاث العريب . 2تأليف : احلاف  الذهيب ، ط

 تذهيب تهذيب الكمال : .33
هـ( حتقيق : د. بشار عواد ، 723بن الزكي أبو احلجاج املزي ت ) تأليف : يوسف

 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت .0/0255ط
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 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : .31
هـ 0288تأليف : عبد العظيم بن عبد القوي املنذري ، حتقيق : مصطفى حممد عمارة ، ط/

 ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت .

 لوم التنزيل :التسهيل لع .36
 هـ ، دار الكتاب العريب ، بريوت.2/0252تأليف : حممد بن أمحد بن جزي الكليب ، ط

 تعظيم قدر الصالة : .37
تأليف : حممد بن نصر املروزي ، حتقيق : د . عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفرايوائي ، 

 هـ ، مكتبة الدار ، املدينة النبوية .0/0256ط

 تغليق التعليق : .38
احلاف  أمحد بن حجر العسقالين ، حتقيق : سعيد عبد الرمحن موسى القزقي ،  تأليف :

 هـ ، املكتب اإلسالمي ، بريوت .0/0250ط

 تفسير اآللوسي ] روح المعاني [ : .39
 تأليف : أبو الفضل حممود اآللوسي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت .

في طائفة من كتب  تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى ال يوجد .11
 التفسير فيها القول الصواب بل ال يوجد فيها إال ما هو خطأ :

هـ ، حتقيق : عبد 738تأليف : شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين ت 
 هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض .0/0207العزيز حممد اخلليفة ، ط
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 تفسير ابن أبي حاتم : .15
هـ ، حتقيق : أسعد حممد 237حممد ابن أيب حامت الرازي ت تأليف : عبد الرمحن بن 

هـ ، مكتبة نزال مصطفى الباز ، مكة املكرمة . وطبعة ثانية : بتحقيق : 0/0207الطيب، ط
سورة آل عمران ،  –سورة البقرة ، ود. أمحد الزهراين  –د . حكمت بشري ياسني 

 هـ ، مكتبة الدار ، املدينة املنورة .0/0258ط

 ابن جرير ] جامع البيان [ :تفسير  .13
هـ ، مكتبة البايب ، مصر .وطبعة 2/0288هـ ، ط205تأليف : حممد بن جرير الطربي ت 

 / دار املعارف ، مصر .3ثانية : حتقيق حممود شاكر ، وختريج : أمحد شاكر ، ط

 تفسير البغوي ] معالم التنزيل [ : .14
حتقيق : حممد عبد اهلل النمر وآخران هـ ، 006تأليف : احلسني بن مسعود الفراء البغوي ت 

 هـ ، دار طيبة ، الرياض .0/0259، ط

 تفسير الشوكاني ] فتح القدير [ : .45

هـ،دارالمعرفة،بيروت.4٢71تأليف:محمدبنعليالشوكانيت

 

 تفسير سفيان الثوري : .11
بريوت هـ ، دار الكتب العلمية ، 0/0252هـ ، ط060تأليف : سفيان بن سعيد الثوري ت 

. 

 تفسير سفيان بن عيينة : .16
a. هـ ، املكتب اإلسالمي ، بريوت .0/0252مجع وحتقيق : أمحد صاحل حمايري ، ط 
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 تفسير القرطبي ] الجامع ألحكام القرآن [ : .17
 تأليف : حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت .

 تفسير الماوردي ] النكت والعيون [ : .18
بن  املقصود هـ ، حتقيق : السيد بن عبد205: أبو احلسن علي بن حممد املاوردي ت  تأليف

 هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت .0/0203عبد  الرحيم ، ط

 :(833)تفسير مجاهد  .19
 ، مطابع الدوحة ، قطر . 0/0296حتقيق : عبد الرمحن السوريت ، ط

 تفسير المنار ] تفسير القرآن الحكيم [ : .61
 ، دار املعرفة ، بريوت . 3حممد رشيد رضا ، طتأليف : 

 تقريب التهذيب : .65
هـ ، دار 2/0200تأليف : أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، حتقيق : حممد عوامة ، ط

 سوريا . –الرشيد ، حلب 

                                                           

على تسمية هذا الكتاب بـ ) التفسري املنسوب إىل جماهد ( ألنّه مل تثبت نسبته إليه ، والظاهر أنه تفسري آدم بن  (  تنبيه : درجت823)
 أيب إياس العسقالين ، فإليه تنتهي كل الروايات ، وثلث التفسري تقريباً ينتهي إىل غري جماهد كابن جريج واحلسن البصري وابن أيب جنيح

وهكذا [ ،  020، 97، 78، 80ينظر على سبيل املثال : صـ  ورود اسم جماهد يف السند إطالقاً ] أو إىل بعض الصحابة دون 
وحمقق الكتاب وهو عبد الرمحن الطاهر بن حممد السوريت مل يتطرق إىل حبث األسانيد اليت ليس فيها ذكٌر جملاهد ، وقد اعتمد يف 

املصرية ، وُكتب عليها )تفسري جماهد( . وهناك أمور أخرى ترجح  على نسخة وحيدة هي نسخة دار الكتب -كما ذكر   -حتقيقه 
عدم صحة نسبه التفسري إىل جماهد ، وقد فصلها فضيلة الشيخ الدكتور / حكمت بشري ياسني يف حبث له بعنوان )استدراكات على 

 (  و اهلل أعلم. 086-083، صـ055-08فؤاد سزكني ( نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، العدد
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 تكملة اإلكمال : .63
هـ ، حتقيق : د . 639تأليف : احلاف  أبو بكر حممد بن عبد الغين املعروف بابن نقطة ت 

هـ ، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ، جامعة أم القرى 0/0205بد القيوم عبد رب النيب ، طع
 ، مكة املكرمة .

 التكملة واإلتمام لكتاب التعريف واألعالم فيما أبهم من القرآن : .64
هـ( حتقيق : أسعد  626تأليف : حممد بن علي بن خضر الغساين املعروف بابن عساكر ت )

 هـ ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة املكرمة .0/0208حممد الطيب ، ط

 التلخيص الحبير : .63
تأليف : أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، حتقيق : السيد عبد اهلل هاشم مياين ، 

 هـ ، املدينة املنورة .0282ط/

 التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد : .61
هـ( ، حتقيق : سعيد أمحد 262يب ت )تأليف : أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرط

 هـ ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية باملغرب .0259أعراب ، ط/

 تهذيب اآلثار : .66
 تأليف : حممد بن جرير الطربي ، حتقيق : حممود حممد شاكر ، مطبعة املدين ، مصر .

 تهذيب التهذيب : .67
الزبيق وعادل مرشد ،  تأليف : أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، حتقيق : إبراهيم

 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت .0/0206ط



260 
 

 تهذيب الكمال في أسماء الرجال : .68
هـ( ، حتقيق : د . بشار عواد 723تأليف : مجال الدين أبو احلجاج يوسف املزي ت )

 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت .0/0258معروف ، ط

 تهذيب اللغة : .69
هـ( ، حتقيق : عبد العظيم حممود ، 275هري ت )تأليف : أبو منصور حممد بن أمحد األز 

 الدار املصرية للتأليف والرتمجة .

 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل :  .71
إدارة الطباعة املنريية  0202هـ(  ط/200تأليف : أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ت )

 ، مصر .

 جامع بيان العلم وفضله : .75
هـ ، دار ابن 0/0202قيق : أبو األشبال الزهريي ، طتأليف : احلاف  ابن عبد الرب  ، حت

 اجلوزي ، الدمام .

 جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس : .73
هـ ، الدار املصرية للتأليف 0966هـ( ، ط/288تأليف : حممد بن أيب نصر احلميدي )ت 

 والرتمجة .

 الجرح والتعديل :  .74
هـ ، دار إحياء الرتاث 0/0370طهـ( 237تأليف : عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي ت ) 

 العريب ، بريوت .
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 جمهرة أنساب العرب : .73
تأليف : أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي ، حتقيق : عبد السالم حممد 

 دار املعارف ، مصر . 2هارون ، ط/

 حليلة األولياء : .71
هـ ، دار الكتاب 2/0250طهـ( 225تأليف : أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ت )

 العريب ، بريوت .

 خالصة تذهيب الكمال : .76
تأليف : صفي الدين أمحد بن عبد اهلل اخلزرجي ، حتقيق : حممود عبد الوهاب فايد، مكتبة 

 . القاهرة

 درء تعارض العقل والنقل : .77
 ة .تأليف : شيخ اإلسالم ابن تيمية ، حتقيق : د . حممد رشاد سامل ، دار الكنوز األدبي

 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : .78
هـ ، حتقيق : د . أمحد حممد 706تأليف : أمحد بن يوسف املعروف بالسمني احلليب ت 

 هـ ، دار القلم ، دمشق .0/0257اخلراط ، ط

 الدر المنثور في التفسير المأثور : .79
 ريوت .هـ ، دار الفكر ، ب0/0252تأليف : جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ، ط
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 درة الحجال في أسماء الرجال : .81
هـ ، حتقيق : د. حممد 0530تأليف : أمحد بن حممد املكناسي الشهري بابن القاضي املتوىف 

 األمحدي أبو النور ، املكتبة العتيقة بتونس ، ودار الرتاث بالقاهرة .

 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : .85
هـ ، حتقيق : حممد سيد جاد 803جر العسقالين ت تأليف : احلاف  أمحج بن علي بن ح

 هـ ، دار الكتب احلديثة ، مصر .3/0280احلق ، ط

 ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : .83
هـ( حتقيق : د . عبد اهلل أمحد سليمان احلمد ، 226تأليف : عبد العزيز الكتاين ت )

 هـ ، دار العاصمة ، الرياض .0/0259ط

 عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد :رد اإلمام الدارمي  .84
هـ( ، حتقيق : حممد حامد الفقي ، 385تأليف : عثمان بن سعيد الدارمي ت )

 هـ ،  دار الكتب العلمية ، بريوت .0/0208ط

 الرد على الجهمية : .83
هـ ، 0/0250هـ( ، حتقيق : بدر البدر ، ط385تأليف : عثمان بن سعيد الدارمي ت )

 الدار السلفية .

 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر : .81
 –هـ ، دار ابن حزم 2/0258هـ ، ط0356تأليف : أبو الفضل حممد خليل املرادي ت 

 دار البشائر اإلسالمية ، بريوت .
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 سنن سعيد بن منصور : .86
هـ( حتقيق : د . سعد بن عبد اهلل آل محيد ، 337تأليف : سعيد بن منصور ت ) 

 مي ، الرياض .هـ ، دار العصي0/0202ط

 السنة ] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة [ : .87
، حتقيق : د . أمحد  208تأليف : أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن الطربي الأللكائي ت 

 سعد محدان ، دار طيبة ، الرياض .

 السنن الواردة في الفتن : .88

ضياءهللاهـ(تحقيق:د.111تأليف:عثمانبنسعيدالدانيالمقرئت)

هـ،دارالعاصمة،الرياض.4/4141،طالمباركفوري

 سير أعالم النبالء : .89
 تأليف : احلاف  الذهيب ، حتقيق : شعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت .

 شذرات الذهب في أخبار من ذهب : .91
 تأليف : عبد احلي بن العماد احلنبلي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت .

 ريعة :الش .95
هـ، 0/0252تأليف : أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري ، حتقيق : حممد حامد الفقي ، ط

 دار الكتب العلمية ، بريوت .

 صلة الخلف بموصول السلف : .93
هـ ، دار الغرب اإلسالمي ، 0/0258هـ ، ط0592تأليف : حممد بن سليمان الروداين ت 

 بريوت .
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 ة :الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطل .94
هـ ، دار 0/0258تأليف : ابن قّيم اجلوزية ، حتقيق : د . علي بن حممد الدخيل اهلل ، ط

 العاصمة ، الرياض .

 الضعفاء والمتروكون :  .93
هـ( حتقيق : عبد اهلل القاضي ، 097تأليف : عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي ت )

 هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت .0/0256ط

 الطبقات : .91
هـ ، 3/0253، حتقيق : د . أكرم ضياء العمري ، ط 325خليفة بن خياط ت  تأليف :

 دار طيبة ، الرياض .

 طبقات الحفاظ :  .96
هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت 0/0252تأليف : جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ، ط

. 

 الطبقات الكبرى : .97
 هـ( ، دار صادر ، بريوت ز325تأليف : حممد بن سعد ت ) 

 المحدثين ] المعين في طبقات المحدثين [ :  طبقات .98
هـ ، دار 0/0252تأليف : حممد بن أمحد الذهيب ، حتقيق : د . يمام عبد الرحيم سعيد ، ط

 األردن . –الفرقان ، عمان 
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 طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها : .99
 هـ ، حتقيق : 269تأليف : عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري ت 

 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت .0/0203د . عبد الغفور البلوشي ، ط

 طبقات المفسرين :  .511
هـ ، 0/0296تأليف : جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ، حتقيق : علي حممد عمر ، ط

 مكتبة وهبة ، القاهرة .

 سرين : طبقات المف .515
 هـ( ، دار الكتب العلمية ، بريوت ..920تأليف : حممد بن علي الداوودي ت )

 العجاب في بيان األسباب : .513
،  هـ ، حتقيق : عبد احلكيم حممد أنيس803تأليف : أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت 

 هـ ، دار ابن اجلوزي ، الدمام .0/0208ط

 العلل ومعرفة الرجال : .514
أمحد بن حممد بن حنبل ، رواية ابنه عبد اهلل ، حتقيق : وصي اهلل بن حممد تأليف : اإلمام 

 دار اخلاين ، الرياض . –هـ ، املكتب اإلسالمي 0/0258عباس ، ط

 العلو للعلي الغفار في صحيح األخبار وسقيمها : .513
هـ ، 3/0288تأليف : احلاف  حممد أمحد الذهيب ، حتقيق : عبد الرمحن حممد عثمان ، ط

 تبة السلفية ، املدينة املنورة .املك
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 العمدة في غريب القرآن : .511
هـ ، حتقيق : د . يوسف املرعشلي، 227تأليف : أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي ت

 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت .0/0250ط

 غاية النهاية في طبقات القراء : .516
هـ ، دار الكتب العلمية 2/0250طتأليف : حممد بن حممد اجلزري ، حتقيق : برجسرتاسر ، 

 ، بريوت .

 فتح الباري شرح صحيح البخاري : .517
 تأليف : أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ، دار املعرفة ،

 الفصل في الملل واألهواء والنحل : .518
 رة .تأليف : أبو حممد علي بن أمحد ابن حزم األندلسي ، مكتبة اخلاجني ، القاه

 فضائل القرآن : .519
، حتقيق : مروان العطية وآخران ،  332تأليف : أبو عبيد القاسم بن سالّم اهلروي ت 

 بريوت .-هـ ، دار ابن كثري ، دمشق0/0200ط

 فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت : .551
هـ، 3/0253ن عباس ، طتأليف : عبد احلّي بن عبد الكبري الكّتاين ، حتقيق : د . إحسا

 دار الغرب اإلسالمي ، بريوت .
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 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : .555
هـ ، دار القبلة للثقافة 0/0202تأليف : حممد بن أمحد الذهيب ، حتقيق : حممد عوامة ، ط

 اإلسالمية ، جدة .

 الكامل في ضعفاء الرجال : .553
هـ ، دار الفكر ، 2/0259 خمتاز غزاوي ، طتأليف : عبد اهلل بن عدي ، حتقيق : حيىي

 بريوت .

 كتاب األسماء والصفات : .554
هـ ، حتقيق : حممد زاهد الكوثري ، دار 208تأليف : أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت 

 إحياء الرتاث العريب .

 لباب النقول في اسباب النزول : .553
م ، دار إحياء العلوم 0/0978هـ ، ط900تأليف : جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت 

 ، بريوت .

 اللباب في تهذيب األنساب : .551
 تأليف : عز الدين ابن األثري اجلزري ، دار صادر ، بريوت .

 لسان العرب : .556
 تأليف : ابن منظور ، طبعة دار املعارف ، مصر ، وطبعات أخرى .
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 لسان الميزان : .557
مصورة عن طبعة دائرة املعارف ،  2/0256تأليف : أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، ط

 العثمانية ، اهلند ، نشر : مؤؤسةاألعلمي للمطبوعات ، بريوت .

 المجمع المؤسس للمعجم المفهرس : .558
هـ ، حتقيق د. يوسف عبد 803تأليف : احلاف  أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت 

 هـ ، دار املعرفة ، بريوت .0/0200الرمحن  املرعشلي ، ط

 ومنبع الفوائد :مجمع الزوائد  .559
 هـ ، دار الريان للرتاث .0257هـ ( ط/857تأليف : علي بن أيب بكر اهليثمي ت ) 

 المصنف :  .531
هـ ، 3/0252تأليف : عبد الرزاق بن يمام الصنعاين ، حتقيق : حبيب الرمحن األعظمي ، ط

 املكتب اإلسالمي ، بريوت .

 المصنف في األحاديث واآلثار :  .535
اهلل بن حممد بن أيب شيبة ، حتقيق : كمال يوسف احلوت ، تأليف : أبو بكر عبد 

هـ ، الدار السلفية ، 0299هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض .وطبعة أخرى : ط/0/0259ط
 بومباي ، اهلند .

 معاني القرآن الكريم : .533
هـ ، حتقيق : حممد علي الصابوين ، 228تأليف : أبو جعفر أمحد بن حممد النحاس ت 

 ، مكة املكرمة . جامعة أّم القرى
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 معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى منتصف القرن العشرين : .534
م ، منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر 0/0970تأليف : عادل نويهض ، ط

 والتوزيع ، بريوت .

 المعجم األوسط : .533
،  هـ0/0257هـ ، حتقيق : د . حممود الطحان ، ط265تأليف : أبو القاسم الطرباين ت 

 مكتبة املعارف ، الرياض .

 معجم البلدان : .531
تأليف : ياقوت بن عبد اهلل احلموي ، دار الفكر ، بريوت .وطبعة أخرى : حتقيق : فريد 

 سورة البقرة [. ، دار الكتب العلمية ، بريوت ] 0/0205اجلندي ، ط

 معجم الصحابة :  .536
سامل املصرايت ،  تأليف : أبو احلسني عبد الباقي بن قانع ، حتقيق : صالح بن

 هـ ، مكتبة الغرباء األثرية ، املدينة املنورة .0/0208ط
 المعجم الكبير : .537

هـ ، 3/0252هـ ، حتقيق : محدي بن عبد اجمليد السلفي ، ط265أبو القاسم الطرباين ت 
 مكتبة العلوم واحلكم ، السعودية .

 معجم المؤلفين : .538
 بريوت .تأليف : عمر رضا كحالة ، مكتبة املثىن ، 
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 معجم ما استعجم : .539
هـ ، عامل 2/0252تأليف : عبد اهلل بن عبد العزيز البكري ، حتقيق : مصطفى السقا ، ط

 الكتب ، بريوت .

 المقتنى في سرد الكنى : .541
هـ ، 0258هـ ، حتقيق : حممد صاحل املراد ، ط/728تأليف : حممد بن أمحد الذهيب ت 
 اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة .

 مقدمة في أصول التفسير : .545
هـ ، مؤسسة 3/0293تأليف : شيخ اإلسالم ابن تيمية ، حتقيق : د . عدنان زرزور ، ط

 الرسالة ، بريوت .

 ميزان االعتدال في نقد الرجال : .543
تأليف : حممد بن أمحد الذهيب ، حتقيق : علي حممد معوض وعادل عبد املوجود ، 

 وت .م ، دار الكتب العلمية ، بري 0/0990ط

 النهر الماد من البحر المحيط : .544
 -هـ ، مؤسسة الكتب الثقافية 0/0257تأليف : أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي ، ط

 دار اجلنان، بريوت.

 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : .543
 تأليف : إمساعيل باشا البغدادي ، دار العلوم احلديثة ، بريوت.
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 أبناء الزمان : وفيات األعيان وأنباء .541
هـ، حتقيق: د .إحسان عباس ، 680تأليف : أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان ت 

 دار صادر ، بريوت.

 

 
 
 

 


