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 المقدمة 

 

الحمد هلل رب العالمٌن ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى آله الطٌبٌن 

 .الطاهرٌن ، وصحبه الهداة المهدٌٌن

 وبعد:

 - وانا طالب علم حدٌث السن -ً عن ابن عباس فٌما احسب فؤول ما قرع سم
صورته وهو راكب خلف النبً صلى هللا علٌه وسلم على دابة ، ورسول هللا صلى 

ٌا غالم إنً أعلمك كلمات : احفظ هللا ٌحفظك، » هللا علٌه وسلم ٌخاطبه وٌقول : 
احفظ هللا تجده تجاهك ، إذا سؤلت فاسؤل هللا ، وإذا استعنت فاستعن باهلل ، واعلم أن 

وك بشًء لم ٌنفعوك إال بشًء قد كتبه هللا لك ، ولو األمة لو اجتمعت على أن ٌنفع
اجتمعوا على أن ٌضروك بشًء لم ٌضروك إال بشًء قد كتبه هللا علٌك ، رفعت 

 « .األقالم وجفت الصحف 

ثم إننً كلما أوغلت فً طلب العلم ، ومرتبً شًء مما ٌتعلق بابن عباس رضً هللا 
تى اخذت بمجامع قلبً ، عنهما، ازدادت صورته فً نفسً وضوحاورسوخا ح

وتعمقت فً نفسً ، ووددت لو انه أتٌح لً أن أكون صورة ولو مصغرة عن هذا 
اإلنسان المسلم الواعً ، إذ وجدت فٌه المثال العملً للمسلم فً مختلف جوانب 

 حٌاته .

 

لقد اعجبت بابن عباس غالما حدثا تهوى نفسه اإلسالم ، وٌخترق اإلسالم شفاف 
م ٌبلغ العاشرة من عمره ، بٌنما ٌكون أترابه ال ٌعنٌهم من أمر العقٌدة قلبه وهو بعد ل

والفكر شًء ، بل تراهم ٌصرفون جل أوقاتهم فً هذا السن على اللعب واللهو 
 وتزجٌة الوقت فً اعمال ال طابل تحتها .

واعجبت بابن عباس ٌافعا ٌالزم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وٌسمع منه ، 
فً حٌاته الخاصة ، لٌتخذ منه القدوة الصالحة ، واألسوة الحسنة ، فما وٌدخل علٌه 

 إن ٌسمع من رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم شٌبا أو ٌراه ٌفعل شٌبا إال 

 وٌهرع الى القٌام به وتطبٌقه من غٌر تراخ وال تمهل .

اخذ واعجبت به شابا فً مقتبل الشباب ٌسعى إلى أبواب اهل العلم بادب و تواضع لٌ
عنهم ما سمعوه من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، وٌتحمل فً سبٌل ذلك وطؤة 

 الحر ، وشدة لذعة البرد من غٌر تململ وال ضجر .

واعجبت به کهال ٌتصدر المجالس وٌجلس بٌن ٌدٌه بفاة العلم وطالبه ، حتى الكبار 
تى جوانب العلم من اصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌاخذون عنه العلم فً ش

. 

 

 



 
2 

 

 األول المبحث

 ً هللا عنه(رض) عباس ابن حٌاة

 

 ولقبه ونسبه اسمه: األول المطلب

 اسمه:أوال

 الرسول عم ابن هاشم بن المطلب عبد بن العباس بن عبدهللا هو عباس بن عبدهللا

 بن عامر بن هالل بنً من حزن بن الحارث بن لبابة الفضل ام: امه واسم، ص

لى هللا علٌه واله وسلم( ص) النبً زوج الحارث بت المٌمونة وخالته صعصعة
(ٔ)

 

 نسبه:ثانيا

 الهاء بفتح الهاشمً االنساب فً السمعانً قال هاشمً انه على له ترجم من اجمع

 بن هاشم النسبةالى هذه، المٌم بعدها المعجمه الشٌن اخرها وفً االلف بعدها

 واسم الترٌد لهشمه هاشما سمى وانما. هاشمً فهو وعباسً علوي وكل،عبدمناف

 عمرو هاشم
(ٕ)

 النبً عم ابن فهو الزاكً النسب من هو نسبة عباس فابن اذا 

 

 لقبه: ثالثا

 التفسٌر وامام االمة بحبر العباس بن عبدهللا لقب
(ٖ)

 فً العظٌمه وقدرته لعلمه: 

  هذه حبر وان:) عمر ابن حدٌث فً ص رسول قال كما، تعالى هللا كتاب التفسٌر

 النبً قول بذالك وسندهم القران بترجمان التابعون لقبه كما(، عباس بن لعبدهللا االمة

 لغزارة بالبحر اٌظا ولقب(،انت القران ترجمان نعم) لى هللا علٌه والٌه وسلم(ص)

 علمه
(ٗ)

 

 

                                                           
 ت البغوي شاهنشاه بن سابور بن المرزبان بن عبدالعزٌز بن محمد بن عبدهللا القاسم البً:الصحابة معجم ٌنظر (ٔ)

 .8ٖٗ/ٖ،مٕٓٓٓـهٕٔٗٔـٔط، الكوٌت- البٌان دار كتبه . الجكنً محمد: تحقٌق هجري(3ٖٔ)
(ٕ)

 بن عبدالرحمن تحقٌق(،ٕٙ٘: المتوفً) سعد ابو، المروزي السمعانً للتمٌمً منصور بن محمد بن عبدالكرٌم:االنساب: ٌنظر 
 36ٖ/ٖٔ- م6ٕٙٔـه8ٖٔ8ٕٔط، اٌاد حٌدر العثمانٌة. المعارف دابره مجلس وغٌره الٌمانً المعلمً ٌحٌى

(ٖ)
 الحدٌث دار،3ٗ8٘ المتوفى) الذهبً .قاٌماز بن عثمان بن احمد بن محمد عبدهللا ابو الدٌن لشمس:النبالء اعالم سٌر 

 8ٖٔ/ٗ، مٕٙٓٓه-3ٕٗٔ،القاهرة
، ٖٓٗالمتوفى االصبهانً. مهران .بن موسى بن اسحاق بن احمد بن عبدهللا بن احمد نعٌم البً: الصحابة معرفة (ٗ)

 3ٓٓٔ/ٖم668ٔ. ـه6ٔٗٔط، الرٌاض للنشر الوطن دار، العزازي ٌوسف بن عادل - تحقٌق
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 الثانً المطلب

 ووفاته وفضله وصفته والدته

 النبً به فاتً مكة من بالشعب بٌته واهل ص والنبً عباس ابن ولد :والدته أوال

 سنٌن. بثالث الهجره قبل وذالك. برفقته فحنكه. ص
(ٔ)

 ابوٌه مع عباس ابن انتقل ثم 

 انا كنت ـ قال انه عنه صح فانه، ذالك قبل اسلم وقد، الفتح سنه الهجرة دار الۑ

 النساء من وامً، الولدان من انا، المستضعفٌن من وامً

 ودعالً راسً ص النبً مسح ـ قال عباس ابن عن، عكرمه الحذاءعن خالد روى

 بالحكمه
(ٕ)

 

 

 :صفاته ثانيا

 فعن. فصٌحا الوجه صبٌح، وسٌما جسٌما صغرة مشربا، طوٌال ابٌض جمٌال كان

 قلت تكلم فاذا الناس اجمل قلت عباس بن عبدهللا، راٌت اذا كنت ـ قال انه مسروق

 الناس اعلم قلت تحدث واذا الناس افصح

 وكان۽ بالحسنا ٌخضب كان وقٌل. لحٌته ٌصغر وكان الغابة اسد فً االثٌر ابن قال

 فصٌحا الوجه صبٌح وسٌما جسٌما صغره مشربا طوٌال ابٌض جمٌال
(ٖ)

 

 :فضله ثالثا

 ومن ص النبً صحابة من صحابً النه وذالك وعظٌم جلٌل فضل عباس البن ان

 ضمنً قالـ، عباس ابن عن عكرمة عن له العباد. وهو واعلمهم. الصحابة۽ فقها

 الحكمه علمه اللهم وقال ص هللا رسول
(ٗ)

 نحن ـ قال عباس ابن عن. الضحاك وعن 

                                                           
 عز، الجزري الشٌبانً عبدالواحد بن عبدالكرٌم بن محمد الكرم ابً بن علً الحسن البً الصحابة معرفة فً اسدالغابة (ٔ)

 ه٘ٔٗٔ .ٔط، العلمٌة الكتب دار، الموجود عبد احمد عادل ـ معرض محمد علً تحقٌق. هٖٓٙ المتوفى االثٌر الدٌن

 6ٕٔ/ٔ م.66ٗٔـ
. الحدٌث دار(3ٗ8: المتوفۑ) الذهبً قابماز بن عثمان بن احمد بن محمد عبدهللا ابً الدٌن لشمس۽:النبال اعالم سٌر (ٕ)

 مٕٙٓٓـه3ٕٗٔ، القاهره

 
(ٖ)

 ٖ/6ٕٕ الغابة اسد 
(ٗ)

 محمد تحقٌق. الجعفً البخاري عبدهللا ابو اسماعٌل بن محمد البخاري صحٌح(٘/3ٕ()3ٖ٘ٙ) برقم صحٌحة فً البخاري اخرجه 
 هٕٕٗٔ. ٔط البخاه طوق دار الناصر ناصر بن زهٌر
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.  الرحمة بٌت واهل ـ الرسالة البٌت واهل المالبكة ومختلف. النبوة شجرة البٌت اهل

 العلم ومعدن
(ٔ)

 

 قد عباس البن قال، المعظلة االقضٌه ته۽جا اذا كان عمر ان، عتبة بن عبدهللا عن

 احدا لذالك ٌدعو وماكان. بقوله ٌاخذ ثم، والمثالها لها فانت، وعظل اقظٌة لنا طرت

 المسجد فً۽  عطا مع جلوسنا كنا:قال جرٌج ابن حرتنا ـ سالم بن سعٌد قال. سواه

 ذكرت اال عشرة اربع لٌلة. القمر ماراٌت ـ۽ عطا فقال عباس ابن فتذكرنا، الحرام

 عباس ابن وجه
(ٕ)

 

 غاد انت النعم امن. مطلعها التً قصٌدته ربٌعة ابً ابن انشده الحفظ فً اٌة وكان

 اذنٌه سد النوارب سمع اذا وكان، بٌتا ثمانون وهً، واحدة مرة فً فحفضها. فمٌكر

 فضابلة وذكر وصفة فً شعر ثابت بن وكان اقوالهن ٌحفظ ان مخافه باصابعه
(ٖ)

 

 فً مر اذا عباس ابن كان ـ قال عكرمة عن ابٌه عن، ابان بن الحكم بن ابراهٌم

 عباس ابن مر ام المسك امر ـ الحٌطان علۑ۽ النسا قلن الطرٌق
(ٗ)

 

 الحزن عالمات وجه علۑ رجل فاتاه. الرسول مسجد فً متعلقا كان انه وٌروۑ

۽ وال حقا علۑ لفالن هللا رسول عم ٌاابن له: فقال حزنه سبب عن فساله واالسۑ

 اكلمه افال ـ له فقال، علٌه مااقدر ص هللا رسول قبر اي القبر هذا صاحب وحرمه

 فقال المسجد من خرج ثم، نعله فلبس. عباس ابن فقام. احببت ان الرجل فقال? فٌك

 الخروج لك ٌصح وال معتكف انك اي: فٌه ماكنت انسٌت ـ الرجل له

 ـ قرٌب به والعهد القبر هذا صاحب سمعت ولكن ال ـ قابال علٌه فرد المسجد من

 من له خٌرا كان فٌها وبلغ. اخٌه حاجه فً مشۑ من. ٌقول وهو عٌناه فدمعت

 وبٌن بٌنه هللا جعل. تعالۑ هللا وجه۽ ابتغا ٌوما اعتكف ومن سنٌن عشر اعتكاف

 والمغرب المشرق. المنافقٌن بٌن مما ابعد خنادق ثالث النار
(٘)

 

 اهل اعول الن ٌقول وكان حوابجهم قضاء فً وٌسعى المسلمٌن اخوانه بحب وكان

 ولهدٌة حجة بعد حجة من الٌه احب هللا اوماشاء جمعة او شهرا المسلمٌن من البٌت

 رض. عمر وكان. هللا سبٌل فً انفقه دٌنار من الٌه احب هللا فً لً اخ الى اهدٌها

                                                           
(ٔ)

 المتوفى. المخلص البغدادي زكرٌا بن عبدالرحمن بن العباس بن عبدالرحمن بن ـمحمد المخلص البً اخرۑ۽ واجزا. المخلصات 
 ٔ/3ٕٖ . م8ٕٓٓه6ٕٗٔ. ٔط قطر الدوله االسالمٌه والشإإن االوقاف وزاره ـ الجرار الدٌن سعد نبٌل تحقٌق 6ٖٖ

(ٕ)
 ٗ/8ٖٖ۽ النبال اعالم سٌر 

(ٖ)
 ماٌو/ اٌار٘ٔط المالبٌن العلم دار6ٖٙٔ ـ المتوفۑ الدمشقً الزركلً،فارس بن علً بن محمد بن محمود بن الدٌن لخٌر عالماال 

 ٗ/6٘مٕٕٓٓ
(ٗ)

 ٗ/8ٖٔ۽ النبال اعالم سٌر 
(٘)

. ٌنظر شعب االٌمان الحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى .وابو بكر البهفً .المتوفى ٖ٘ٗ/٘( .366ٖٙاخرجه البٌهقً برقم ) 
 هـ .حققه وراجع نصوصه وخرج احادٌثه الدكتور عبد العلً عبد الحمٌد حامد 8٘ٗ
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 براٌة وٌاخذ اموره جمٌع فً وٌستشٌره مجلسه من وٌقربه عباس بن عبدهللا ٌحب

 سنة صغر رغم

. ٌقرا فجعل النور سوره فافتتح الموسم على وهو عباس بن خطب: قال شفٌق وعن

. والروم فارس لوسمعته مثله رجل كالم سمعت وال ماراٌت: اقول فجعلت وٌفسر

 السلمت
(ٔ)

 

 وكان. خشٌةهللا من البكاء من وٌكثر القران وٌقرا الٌل ٌقٌم عباس ابن وكان

 بن زٌد اراد ٌوم فذات. وٌحترمهم وٌعضهم قدرهم النبً الصحاب ٌعرف متواضعا

 لًٌخ تن زٌدله  فقال الناقه له لٌنخ الٌه عباس ابن فاسرع ناقته ٌركب ان رض ثابت

ان تؤخذ بركاب  امرنا هكذا قابال عباس ابن علٌه فرد هللا رسول عم ابن ٌا ناقهال

 كبرابنا.

 ما حٌن البصره االنصاري اٌوب ابو نزل مره ذات و جواداكرٌما  عباس ابن وكان

 كما بك له ألصنعن  وقال دارهالى  عباس ابن فؤخذه علٌها امٌر عباس ابن كان

 ضٌافه خٌر عباس ابن ( فؤضافه سلم و واله علٌه هللا صلى )هللا رسول مع صنعت

 على عباس ابن واقبل علً االمامجٌش  فً وكان صفٌن معركه عباس ابن وحضر

  الموت اهات حتى العباده و العلم

 قال عباس ابن عن)صلى هللا  علٌه واله وسلم(  النبً وصاٌاعفوٌه فً   له كان و

 فقال (سلم و واله علٌه )صلى هللا هللا رسول خلف كنت

اذا سؤلت فسؤل  تجاهك تجده هللا احفظ ٌحفظك هللا احفظ كلمات اعلمك انً غالم ٌا

 لم بشًء ٌنفعوك ان على اجتمعت لو االمه ان واعلم هللا واذا استعنت فستعن باهلل 

لن ٌضروك  بشًء ٌضروك ان على اجتمعوا وان لك هللا كتبه قد بشًء اال ٌنفعوك

بٌشا اال بشا قد كتبه هللا علٌك رفعت االقالم وجفت الصحف 
(ٕ)

  

وقال عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبه كان ابن عباس قد فات الناس بخصال : بعلم 

ما اتٌح الٌه من راٌه . وحلم ونسب ونابل ومارأٌت احدا كان اعلم ماسبقه وفقه ف

بماسبه من حدٌث رسول هللا)صلى هللا علٌه واله وسلم( منه والبقضاء ابً بكر 

،وعمر وعثمان منه وال افقه فً رأي منه وال اعلم بشعر والعربٌه والبتفسٌر 

 الٌه منه ولقد كان تعب راٌا فٌما احتجالقران وال بحساب والبفرٌضه منه وال ا

ٌجلس ٌوما ال. ٌذكر فٌه االالفقه وٌوم التاوٌل وٌوم النغازي وٌوم الشعر وٌوم اٌام 

العرب وال راٌت عالما قط جس الٌه اال خضع له وما راٌت سابال اال وجد عنده 
                                                           

(ٔ)
 8ٖٔ/ٗسٌر اعالم النبالء  

(ٕ)
سنن الترمذي لمحمد بن عٌسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي ،  8ٕٗ/ٗ( ٕٙٔ٘اخرجه الترمذي فً سننه برقم ) 

 م668ٔهـ  . تحقٌق بشار عواد معروف . دار العر ب االسالمً . بٌروت 36ٕالمتوفى 
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علما 
(ٔ)

وقال لٌت ابن عباس سلٌم قلت لطاووس لت ها الغالم ٌعنً ابن عباس 

اصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه واله وسلم انً راٌت سبعٌةن وتكرت االكابر من 

 رجال من اصحاب رسول هللا واذا تدارو فً ار صاروالى قول ابن عباس.

وقال النعتز بن سلٌمان عن شعٌب بن درهم قال :كان هذا المكان وارما الى مجرى 

واستعمله الدموع من خدٌه من خدي ابن عباس مثل التراك البالً من عشرة البكار 

على ابً طالب على البصرة فٌبقى علٌها امٌرا ثم فارقها قبل ان ٌقتل على ٌد ابً 

ٌهافطالب وعاد الى الحجاز وشهد مع علً صفٌن وكان احد االمراء 
(ٕ)

 

 

. اصاب ابن عباس رضً هللا عنه العمى فً اخر عمره فقال فً ذلك ان رابعا:وفاته

وقلبً منهما نور قلبً ذكً وعقلٌغٌر ذي  ٌاخذه هللا من عٌنً نورها فعنً لسانً

 دخل وفً فمً صارم كالسٌف ماثور
(ٖ)

 

فمرض عبد هللا بن عباس، فبٌنما نحن عنده إذ قال فً مرضه: إّنً أموت فً خٌر عصابة على  

وجه األرض، أحبهم إلى هللا، وأكرمهم علٌه، وأقربهم إلى هللا زلفى، فإن مّت فٌكم فؤنتم هم. فما 

علٌه ابن الحنفٌة فؤقبل طابر  فصلى  ثمانً لٌال بعد هذا القول حتى توفً رحمه هللالبث إالّ 

فلما دفن تلٌت هذه االٌه على شفٌر القبر  معه ، دفن أبٌض فدخل فً أكفانه، فما خرج منها حتى

فلما سوي علٌه لم ٌدر من تالها ) ٌا اٌها النفس المطمبنه * ارجعً الى ربك( الى اخر هذه االٌه 

 وهللا الٌوم حبر هذه األمة مات: محمد بن الحنفٌة لتراب قالا
(ٗ)

 

 صاحب صالح ابو قال سنه وبلغ سبعٌن  الزبٌر ابن فتنهفً   عباس ابن مات

 ومات الفضل بالشام  العباس الم الفضل بنًام قط  ابعد قٌورا من   ٌنابمار التفسٌر

وقتل معبد   قتم بسمرقند  مات و بالمدٌنه هللا دٌعب مات و الطابف فً هللا عبد مات

ثمان وسبعون فً الطابف وهو ابن  سنه عباس ابن مات الواقدي قال فً افرٌقٌا

اثنٌن وسبٌعٌن سنه وقد كف بصر فصلى علٌه ابن الحنفٌه وكز اربعا وضرب على 

رحمه هللا تعالى  قبره قسطاطا 
(٘)

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

 3ٓٓٔ/ٖمعرفة الصحابة  
(ٕ)

 المصدر السابق نفسه 
(ٖ)

 6ٕٔ/ٖالصحابة  اسد الغابة فً معرفة 
(ٗ)

 8ٖٗ/ٖمعجم الصحابه  
(٘)

 ٖٙ/ٖعٌانوفٌات اال 
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 الثانً المبحث

 تفسٌر الغٌر األخرى العلوم علمه فً 

 رواٌته:  األول المطلب

 معاذ و وعلً عمر عن و سلم و اله و علٌه هللا صلى النبً :عن عباس ابنروى   

 .رذ ابً و جبل بن

 سهل بن امامه ابو و الطفٌل ابو و مالك بن انس و عمر بن هللا عبد عنه :روى وقد 

 عكرمه موالٌه و عباس بن هللا عبد بن علً لدهوو عباس بن كثٌر اخوه و حنٌف بن

 بن عمر و ملٌكه ابً ابن و مجاهد و رباح ابً بن عطاءو  معبد نافذ ابو و وكرٌب

 هللا عبد بن هللا عبٌد و محمد بن القابم و المسٌب بن سعٌد و عمٌر بن عبٌد و دٌنار

 و الزبٌر ابو و الحسٌن بن علً و الزبٌر بن روهع و ٌسار بن سلٌمان و عتبه بن

 الءهإ غٌر كثٌر خلف و الضحى ابو و منٌبه بن ووهب طاووس و كعب بن محمد

مابتان سوى ثالثة انفس  عنه الرواة منوفً التهذٌب   الذهبً و الدٌن قال شمس 
(ٔ)

 
(ٔ)

 ٓٙٙٔرها وله فً الصحٌحٌن وغٌ 
(ٕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثانً
                                                           

(ٔ)
 8ٖٔ/ٗسٌر اعالم النبالء  

(ٕ)
 6٘/ٗاالعالم   
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 علمه فً الفقه

 إنً ٌقول و وٌقربه عباس بن هللا عبد ٌدعو كان عمر إن :قال انه عمر ابنعن  

 و ودعاك ٌوما فمسح رأسك وتفل فً فٌك   سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول رأٌت

 .التؤوٌل وعلمه الدٌن فً فقهه اللهم قال

 أكثر عباس ابن مجلس من أكرم قط ما رأٌت عطاء عن الورد من جبارال عبد عن 

 الشعر اصحاب و عنده القران الفقه عنده و اصحاب اصحاب ان شٌهخ وأعظم فقهاء

 من خمسٌن او سبٌعن  ادركت طاووس عن واسع وادي من كلهم ٌصدرهم عنده

هو كما  ٌقولوا: حتى ٌقومون وال عباس ابن فخالفوا شًء عن سالوا اذا الصحابه

قلت او صدقت 
(ٔ)

  

 :قال العباس بن هللا عبد و عمر بن هللا عبد عنده ذكر اذا مهران بن مٌمون وكان

قه اف عباس بن كان
(ٕ)

  

 سعٌد و ومجاهد طاووس و رباح ابً بن عطاء فمنهم جماعه عباس ابن الفقه واخذ

 ابً ابن و زٌد بن جابر اءعثالش وابو مسعود بن هللا عبد بن هللا عبد و جبٌر بن

 ملٌكه

غٌره و دٌنار بن عمرو و مهران بن مٌمون و ةرمكع و
(ٖ)

  فقٌها كونوكٌف الٌ  

 ؤحضانب بى وتر علمه من هلنو (سلم و اله و علٌه هللا صلى) النبً من تعلموقد 

 النبً قد دعا لهو وثقتهم و وعدالتهم همفقهب المشهود هلادبالع من هو و الصحابه كبار

 فقربه عباس بنا دعا عمر ان عمر ابن عن(ف سلم و اله و علٌه هللا صلى) محمد

 فمسح اٌوم دعاء (سلم و اله و علٌه هللا صلى) هللا رسول راٌت انً ٌقول وكان

 التؤوٌل وعلمه الدٌن فً فقهه اللهم قالو  فل فً فٌكوت رأسك
(ٗ)

 بن سعد عن و 

 اله و علٌه هللا صلى) لنبًل وضعتف مٌمونه خالتً  بٌت تب قال هللا عبد عن جبٌر

 وفقهه التؤوٌل علمه اللهم "فقال هللا عبد قالوا"  هذا وضع من" فقال( غسال  سلم و

"  الدٌن فً
(٘)

 خلف صلٌت قال عباس ابن عن انك رٌبا اخبره دٌنار بن عمرو عن 

 ان دفجعلنً حذابه فلما انصرفت قلت : وٌنبغً الح اللٌل أخر من محمد النبً

   انذاك وانت رسول هللا ? فدعا رسول هللا ان ٌزٌدنً علما وفهما. ٌصلً

 

                                                           
(ٔ)

 تحقٌق(  3ٖٔ ) المتوفً بغويال شاهشاهد بن ابورس بن المرزبان بن العزٌز عبد بن محمد بن هللا عبد القاسم البً الصحابه معجم 
 البٌاندار مكتبه ، كنًالج محمد بن مٌنالا محمد

(ٕ)
 3ٓٓٔ/ٖمعرفة الصحابة  

(ٖ)
هـ(  8ٙاالعٌان .وانباء ابناء الزمان : شمس الدٌن احمد بن ممحمد بن ابراهٌم بن ابً بكر ابن خلكان االبرلً المتوفى )  وفٌات 

 ٕٙ/ ٖم ، 6ٓٓٔتحقٌق احسان بن عباس . دار صادر _بٌروت 
(ٗ)

 ٖٓ٘/٘ٔ( 3ٓ٘٘اخرجه ابن حٌان فً صحٌحه برقم)  
(٘)

 سبقه تخرٌجه 
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دعا   سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول ان عباس ابنكرٌب   عن دٌنار بن عمرو عن

له ان ٌزٌده هللا  فهما وعلما 
(ٔ)

وقال عمر بن دٌنار :مارأٌت مجلسا كان اجمع لكل  

 قال و .الشعر و االنساب و العربٌهخٌر من مجلس ابن عباس الحالل والحرام 

 الٌامل ناس ٌؤتـونه و االنساب، و الشعر فً عباس بنكان ناس ٌؤـون ا  عطاء

بما   علٌكم ٌقٌل  ىال صنفه منه مام العلم و للفقه وناس ٌؤتونه  وقابعهم العرب

 اٌوم و للمعازي ٌوم و لتاوٌلل اٌوم و لفقهل اٌوم اٌامه ٌجعل ما اكثٌر وكان ٌشاإن

 و عباس بن دعاء قضٌه علٌه اعضلت  اذا عمر كان و العرب لوقابع اٌوم و الشعر

سواه احد ٌدعوا  ال و بقوله ٌؤخذ ثم مثالهالها وال  انت له قال
(ٕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

 8ٖٔ/ٗمصدر سابق . 
(ٕ)

 6٘/ٗالمصدر السابق نفسه . 
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 المطلب الثالث 

 علمه فً التارٌخ

وكان على رأس هإالء الصحابة األجالء الذٌن خدموا التارٌخ فً بداٌته عبد هللا بن 

عباس بن عبد المطلب، والذي تنوعت معارفه وتعددت حتى شملت سابر العلوم 

لغزارة اإلسالمٌة من تفسٌر وحدٌث وفقه ولغة وتارٌخ ومغاٍز حتى سمً "البحر" 

 .علمه، وانتهت إلٌه الرٌاسة فً الفتوى والتفسٌر

قال عطاء: ما رأٌت أكرم من مجلس ابن عباس، أصحاب الفقه عنده، وأصحاب 

القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، ٌصدرهم كؤنه فً واد واسع، وبلغ من منزلته 

ومكانته أن الخلٌفتٌن عمر وعثمان رضى هللا عنهما كانا ٌدعوانه لٌشٌر علٌهما مع 

دعوة رسول هللا صلى هللا علٌه  وال غرو فقد أصابته -رغم حداثة سنهبأهل بدر 

وسلم كما فً البخاري " اللهم فقهه فً الدٌن وعلمه التؤوٌل " وفً رواٌة أخرى 

 .""وعلمه الحكمة
(ٔ) 

أما الدلٌل على أنه كان للتارٌخ عنده حظه ونصٌبه فهو قول عبٌد هللا بن عتبة : 

ؤوٌل، وٌوماً المغازي، "كان ابن عباس ٌجلس ٌوماً ما ٌذكر فٌه إال الفقه، وٌوماً الت

وٌوماً الشعر، وٌوماً أٌام العرب" وقول الواقدي: "حدثنً فابد مولى عبٌد هللا بن عبد 

هللا بن عتبة عن جدته سلمى قالت: رأٌت عبد هللا بن عباس معه ألواح، ٌكتب علٌها 

 ."شٌباً من فعل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

كابر من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وٌقول ابن عباس نفسه: "كنت ألزم األ

وسلم من المهاجرٌن واألنصار، فؤسؤلهم عن مغازي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 (ٕ)."وما نزل من القرآن فً ذلك

وقول عطاء : "كان ناس ٌؤتون ابن عباس للشعر، وناس لؤلنساب، وناس ألٌام 

 (ٖ)."بما شاء العرب ووقابعها، فما منهم من صنف إال ٌقبل علٌه

وقد وردت إلٌنا عن ابن عباس مروٌات تارٌخٌة كثٌرة عند ابن إسحاق والواقدي 

وابن سعد والطبري، تظهر لنا مدى الحس التارٌخً المبكر لدٌه، وتإكد لنا صحة 

 .ما قٌل عنه

وقد تناولت هذه المروٌات: نشؤة الكون، وعمر األرض، وخلق اللٌل والنهار، 

طان إبلٌس فً األرض قبل خلق آدم علٌه السالم، وقصة خلق وابتداء الخلق، وسل
                                                           

(ٔ)
هـ .تحقٌق .عبد 6ٕٙطبقات المحدثٌن بؤجهات الوادٌن علٌها .ابو محمد عبد هللا بن محمد جعفر بن حٌاة االنصاري .المتوفى  

 8/ٗ. 66ٕٔ- ٕٔٗٔ. ٕبٌروت ط–الغفور عبد الحق حسٌن البلوشً .مإسسة الرساله 
(ٕ)

 8ٖٙ/ٕالطبقات الكبرى  
(ٖ)

 8ٕٓٓ/ٕ/ابن سعد .الطبقات الكبرى  
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آدم علٌه السالم، وقصة هبوط آدم وحواء إلى األرض، وبداٌة ظهور عبادة 

األصنام، وقصة نوح علٌه السالم، وحاله مع قومه، وخبر الطوفان، وعدد من نجا 

 .معه، وتفرق أوالده فً األرض

الملك الذي حآجه( وأخباره مع قومه، ونقل وقصة إبراهٌم علٌه السالم مع النمرود )

إبراهٌم هاجر وإسماعٌل علٌهما السالم إلى مكة، وبناء إبراهٌم وإسماعٌل البٌت 

الحرام، ودعوة إبراهٌم الناس إلى الحج، وقصة نذر إبراهٌم ذبح إسماعٌل علٌهما 

ع قومه، السالم، ومٌالد إسحاق بن إبراهٌم علٌهما السالم، وقصة لوط علٌه السالم م

وقصة ٌوسف علٌه السالم، وقصة موسى علٌه السالم، مع الخضر، وقصة موسى 

مع فرعون، وعبور بنً إسرابٌل البحر وإغراق فرعون، وقصة قارون مع موسى 

 (ٔ).علٌه السالم، وظهور العمالقة على بنً إسرابٌل

وقصة سلٌمان علٌه السالم، وحمل مرٌم بالمسٌح علٌهما السالم، وقصة بنً 

إسرابٌل مع ٌحٌى بن زكرٌا، وقصة أصحاب الكهف، وهذه األخبار لم ٌتناولها ابن 

 .عباس لذاتها، وإنما من خالل تفسٌره لآلٌات القرآنٌة التً أشارت إلٌها

كما ورد عنه أٌضاً بعض األخبار التً تتحدث عن تارٌخ العرب قبل اإلسالم، مثل 

لى الٌمن، ومحاولة ملكهم صرف أخباره عن ملوك حمٌر بالٌمن، وغلبة الحبشة ع

الناس العرب عن الحج إلى مكة إلى كنٌسته التً بناها، وبعض األخبار عن سٌرة 

رسول هللا مثل: حادث مٌالده صلى هللا علٌه وسلم، وضم أبً طالب رسول هللا إلٌه 

بعد وفاة عبد المطلب، وزواج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بخدٌجة بنت خوٌلد، 

 .لوحً علٌه وهو فً سن األربعٌنونزول ا

وإعالن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم دعوة هللا بعد أن نزل علٌه من القرآن 

 ،[ِٕٗٔبٌَن{ ]الشعراء: َتَك اأْلَْقرَ  َعِشٌرَ   }َوأَنِذرْ 

ٍٗ٘قف أثٜ ىٖت ٍِ إػالُ اىذػ٘ح، ٗجَغ سع٘ه هللا صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ثْٜ ٕبشٌ  

ىذػ٘رٌٖ إىٚ هللا، ٍٗحبٗىخ قشٝش إغشاء سع٘ه هللا صيٚ هللا  فٜ ثٞزٔ ػيٚ ٍأدثخ طؼبً

ػيٞٔ ٗعيٌ ثبىَبه ٗاىَيل ىٞزخيٚ ػِ دػ٘رٔ، ٍٗب مبُ ٝيقبٓ سع٘ه هللا صيٚ هللا ػيٞٔ 

.ٗعيٌ ٍِ إٝزاء اىَششمِٞ ىٔ، ٗربسٝخ ٕجشرٔ
(ٕ)

 

عشٝخ ّخيخ، ٗغضٗح ثذس، ٗقصخ ٍقزو : مَب رحذس ػِ ثؼض اىغضٗاد ٗاىغشاٝب ٍثو

األششف اىٖٞ٘دٛ؛ ثغجت رحشٝضٔ اىَششمِٞ ػيٚ سع٘ه هللا صيٚ هللا ػيٞٔ  مؼت ثِ

                                                           
(ٔ)

 هـ . 8ٙتنوٌر المقٌاس من تفسٌر ابن عباس ..لعبد هللا بن عباس .المتوفى  
(ٕ)

 3ٖٓ/ٔالمصدر السابق فسه ، 
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ٗعيٌ، ٗغضٗح أحذ، ٗحَشاء األعذ، ٗحصبس ثْٜ اىْضٞش، ٗصيح اىحذٝجٞخ، ٗفزح 

 .ٍنخ، ٗغضٗح حِْٞ

مَب ٗسد ػْٔ ثؼض اىَشٗٝبد ػِ أحذاس ٗقؼذ فٜ ػصش اىخيفبء اىشاشذِٝ ٍثو 

ًٗ، ٍٗقزو اىخيٞفخ ػثَبُ ثِ ػفبُ ػيٚ خجش ٗق٘ع ػجذ هللا ثِ حزافخ فٜ أعش اىش

 .أٝذٛ اىغجئٞخ

ى٘ : "ٍٗشٗٝبرٔ ح٘ه ٕزا األٍش رجِٞ إػظبٍٔ ىَقزو ػثَبُ سضٜ هللا ػْٔ، حزٚ قبه

مَب أّٖب رشد " أُ اىْبط أجَؼ٘ا ػيٚ قزو ػثَبُ ىشٍ٘ا ثبىحجبسح مَب سٍٜ قً٘ ى٘ط

شٖذ ػيٚ ػيٜ أّٔ قبه أ: "فقبه   ػيٚ ٍِ صػٌ أُ ػيٞبً سضٜ ثقزو ػثَبُ أٗ ىٌ ْٝنشٓ

، ٗىٞظ ْٕبك شٖبدح "ىقذ ّٖٞذ ػْٔ، ٗىقذ مْذ مبسٕبً، ٗىنْٜ ُغيجذ: فٜ قزو ػثَبُ

رؼي٘ ف٘ق شٖبدح اثِ ػجبط فٜ ٕزا األٍش فقذ مبُ ٍِ أقشة اىْبط إىٚ ػيٜ، ٗأػيٌَٖ 

 .ثٔ

ٕزا ٗقذ عبػذد ٍؼشفخ اثِ ػجبط اى٘اعؼخ ثبىزفغٞش، ٗأعجبة ّضٗه اٟٝبد فٜ أُ 

ٍشٗٝبرٔ اىزبسٝخٞخ ثبٟٝبد اىقشآّٞخ اىزٜ ىٖب صيخ ثبىحبدثخ، أٗ ٍشرجطخ ثٖب  ٝذػٌ أمثش

َِ َمفَشُ }ٕزٓ اٟٝبد ّضىذ فٜ ثْٜ قْٞقبع : ٍثو ق٘ىٔ  رُْحَششُ  قُو ىِّيَِّزٝ َٗ  َُ ٰٚ  ٗا َعزُْغيَجُ٘ َُ إِىَ ٗ

َٖبدُ  َِ ثِْئَظ اْى َٗ 21:آه ػَشاُ{ ]َجٌََّْٖ  ]. 

ُْ َػبقَجْ }ٍٗثو ق٘ىٔ ػِ اٟٝخ  إِ َٗ ِٔ ب ُػ٘قِْجزٌُ ثِ ٍَ ْثِو  َِ ٌْ فََؼبقِجُْ٘ا ثِ : قبه [ 211:اىْحو...{]زُ
ٗهللا ىئِ أظفشّب هللا : "ّضىذ ىَب قزو حَضح، ٗقذ قبه سع٘ه هللا صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ

: ٗػِ ق٘ىٔ رؼبىٚ". ػيٌٖٞ ٍٝ٘بً ٍِ اىذٕش ىَْثيِ ثٌٖ ٍثيخ ىٌ َٝثيٖب أحذ ٍِ اىؼشة
َِ قُ } َِّ اىَِّزٝ ََل رَْحَغجَ ارًبَٗ َ٘ ٍْ ِٔ أَ ّضىذ ىَب : قبه [ 211:آه ػَشاُ...{ ]زِيُ٘ا فِٜ َعجِِٞو اىيَـّ

ٝب ٗٝح ٕؤَلء اىزِٝ ٕين٘ا، : أصٞت أصحبة اىشجٞغ، ٗقبه فٌٖٞ سجبه ٍِ اىَْبفقِٞ

َل ٌٕ قؼذٗا فٜ إٔيٌٖٞ َٗل ٌٕ أدٗا سعبىخ صبحجٌٖ، ٕٗنزا ّشٙ رىل فٜ مثٞش ٍِ 

ػيٞٔ ٗعيٌ ٍشٗٝبرٔ ػِ غضٗاد سع٘ه هللا صيٚ هللا . 

ٗاثِ ػجبط ثٖزا اىفؼو قذ أمذ ٍْز ٗقذ ٍجنش ػيٚ أُ ػيٌ اىزبسٝخ ٕ٘ جضء ٍِ اىثقبفخ 

اإلعالٍٞخ، ْٗٝجغٜ أَل ٝذسط ثَْأٙ ػْٖب، ٗعيل ٕزا اىَْٖج ثؼذٓ ٗارجؼٔ مو ٍِ مزت 

فٜ عٞشح اىشع٘ه صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ٗاىزبسٝخ اإلعالٍٜ ٍِ اىنزبة األٗائو، ىنِ 

اإلخجبسِٝٞ إىٚ عبحخ اىنزبثخ اىزبسٝخٞخ، ٗحصش غبٝخ اىزبسٝخ فٜ مثٞش ٍغ اّضَبً 

ٍِ األحٞبُ ػيٚ ٍجشد جَغ األخجبس ٗرذْٖٗٝب ضؼفذ صيخ اىزبسٝخ شٞئب فشٞئب ثغبئش 

.فشٗع اىؼيً٘ اإلعالٍٞخ  

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 
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 ابن عباس مفسرا 

 : علمه في التفسير األولالمطلب 

 حفًظا به وٌهتم علٌه، ٌقبل صغره، منذ للعلم محًبا -عنه هللا رضً- عباس ابن وكان

 وأحكام القرآن بتفسٌر الناس أعلم أصبح حتى عوده اشتد إن وما ودراسة، وفهًما

 ٌدٌه على الدٌن أحكام منه ٌتعلمون مكان كل من الناس إلٌه ٌؤتً المطهرة، السنة
 أحًدا رأٌت ام عباس: ابن عن ٌقول -عنه هللا رضً- وقاص أبً بن سعد وكان

ا ألب وال فهًما، أحضر  لقد عباس، ابن من حلًما أوسع وال علًما، أكثر وال )عقالً(، لّبً

 حوله وإن قوله ٌجاوز ال ثم معضلة، جاءت قد فٌقول: للمعضالت ٌدعوه عمر رأٌت

 بقً َمن أعلم تقول: -عنها هللا رضً- عابشة السٌدة وكانت سعد[. ]ابن بدر. ألهل

 .باسع ابن بالحج  
(ٔ)

 

، فقال بعضهم :  وٌؤذن لً معهم بدر ألهل ٌؤذن عمر كان : ، قال ابن عباس عن

إنه ممن قد علم فؤذن لهم  : عمر لهذا الفتى معنا وفً أبنابنا من هو مثله ? فقالأتؤذن 

 ( إذا جاء نصر هللا والفتح ) :ذات ٌوم ، وأذن لً معهم فسؤلهم عن هذه السورة

نبٌه إذا فتح هللا أن ٌستغفر وٌتوب إلٌه ، فقال : ما  -عز وجل  -: أمر هللا فقالوا 

إذا  ) :? فقلت : لٌس كذلك ، ولكن أخبر نبٌه بحضور أجله ، فقال ابن عباس تقول ٌا

فذلك  ( ورأٌت الناس ٌدخلون فً دٌن هللا أفواجا ) مكة فتح ( ر هللا والفتحجاء نص

( فقال لهم كٌف تلومنً  فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) عالمة موتك

على ما ترون 
(ٕ)

 

 ا، أبصرت على وجهه نوركنت إذا رأٌت ابن عّباس ٌفّسر القرآن : ،جاهدقال م
(ٖ)

 

 وسلم علٌه هللا صلى النبً من قرابته مغر ٌتعلم ان ستحًالٌ عنه هللا رضً وكان

 المهاجرٌن من سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول اصحاب من االكابر ماكر كنت فقال

 من نزل ما و سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول مغازي عن واسالهم االنصار و

 صلى هللا الرسول من ًقربل سر ٌؤتٌنً اال منهم احدا اتً ال كنتو قران فً ذلكال

 فقال المدٌنه فً القران من عما نزل  اٌوم كعب بن ابً فجعلت اسؤل سلم و علٌه هللا

 

 

                                                           
(ٔ)

 8ٕٕ/ٕٓم . 66ٓٔهـ. ٓٔٗٔ. ٔالطبقات الكبرى .مصدر سابق .ط 
(ٕ)

 6٘6/ٕ. 68ٖٔ-ٖٓٗٔ فضابل الصحابة .البً عبد هللا احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد الشٌبانً . 
(ٖ)

 3ٓٓٔ/ٖمعرفة الصحابة  

http://ww.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://ww.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=72&ID=204#docu
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 لطلب ذللت طالبا )قال عباس ابن عن و بمكه هاابرس و ورهس سبع وعشرون  نزل

(مطلوبا العلم
(ٔ)

 من سبقه بما اعلم كان احدا راٌت ما )عتبه بن هللا عبٌد عنه قال و 

 اعلم احد راٌت وال عباس ابن من (سلم و اله و علٌه هللا صلى )هللا رسول حدٌث

 وال بشعر اعلم ال و منه راي فً فقها ال و منه وعثمان وعمر بكر ابً بفضاء

 ٌوم و للفقه ٌوم بمجلس كان ولقد فرٌضه وال بحساب وال القران والتفسٌر عربٌة 

 عالم راٌته ما و اخبارهم و العرب وٌوم الٌام للشعر  ٌوم و لمغازيل ٌوم و للتؤوٌل

 علما عنده وجد الؤله اس وسابال االخضع له  الٌه علٌه جلس
(ٕ)

 

 كتاب فٌه كان فان شٌبا سبل عن  اذا عباس ابن كان) ٌزٌد ابً بن هللا عبٌد قال و

 هللا الرسول عن كان و وجل عز هللا كتاب فً ٌكن لم وان به فً قال وجل عز هللا

 هللا صلى هللا رسول من ٌكن لم فان قال به  شًء فً سلم و اله و علٌه هللا صلى

 فٌه عمر و بكر البً نفان لم ٌكعمر و بكر ابً قال ماب قال شًء فً سلم و علٌه

.ٌهأرب الق شًء
(ٖ)

 

وقال شقٌق ) خطب ابن عباس وهو على الموسم ، فؤفتح سورة البقرة جعل ٌقرأها 

وٌفسر فجعلت اقول ماراٌت والسمعت كالم مثله . لو سمعته فارس والرحم 

والسلمت (
(ٗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

هـ( تحقٌق عمرو بن عرافه المعموري . 3ٔ٘تارٌخ دمشق البً القاسم علً بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر )المتوفى  
 ٘ٔٗٔدار الفكر للطباعة والنشر 

(ٕ)
 8ٖٙ/ٕالطبقات الكبرى .مصدر سابق  

(ٖ)
 ٖٖٓ/ٕٔتارٌخ دمشق . مصدر سابق  

(ٗ)
 المصدر السابق نفسه  
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 المطلب الثانً 

 التفسٌر  فًمدرسة ابن عباس 

 همن اسباب نزول وشهدوا  نزول القران الكرٌم (رضً هللا عنهم)صر الصحابه اع

فً  أالمهوكانوا بحق اعلم هذه  مبعدهمن جاء  هٌشهد مالم  الحٌاة عقابوعلى  وتنزٌله

 .وغاٌاته بمقاصده رهمبصأتفسٌر هذا الكتاب و 

و لم ٌكن الصحابه رضً هللا عنهم على درجه واحده بعلم تفسٌر القران الكرٌم فقد 

بعضهم ما لم ٌعلم غٌره و كان ابن عباس رضً هللا  علمامتاز بعضهم عن بعض و 

فقط ولد رضً هللا عنه  اسنعنهم من اشهر مفسري الصحابه مع انه كان اصغرهم 

ثالث سنوات و الزم بالى المدٌنه  (و سلمصلى هللا علٌه و اله  )قبل هجره رسول هللا

ذلك لقرابته من الرسول وقرابته من مٌمونه زوجه  اضافره ذ نعومة رسول هللا من

 (و سلموالٌه صلى هللا علٌه )النبً 

كبار  (صلى هللا علٌه و اله و سلم)ابن عباس اضافه الى مالزمه الرسول  الزمو 

ما قاله فٌه صغره فقد شهد له الجمٌع  الصحابه امثال ابً بكر و عمر و اخذ عنهم

رسول هللا صلى هللا علٌه و  صحابان ا ٌخفى عقله و ما ال ورجاحة سعٌد و علمه ب

اعظم مدارس  انما قال شٌخ االسالم و  فكما هعظٌمسلم كانوا اصحاب مدارس 

التفسٌر ثالثه مدرسه ابن عباس فً مكه و مدرسه ابن مسعود بالكوفه و مدرسه ابً 

 .ان كان مدرسه من هذه المدارس كان لها رجالها بالمدٌنة.عب رضً هللا عنه بن ك

 اإلمامو تفاسٌر مرضٌه وقد ذكر  صحٌحة أقوال أالمه ثقافة لبواموتالمٌذها قد 

فً تفسٌره عندما ذكر مدرسه ابن عباس فً التفسٌر فقال مدرسه ابن عباس  ًالثعالب

 تالمٌذ من التابعٌن سعٌد بن جبٌر و مجاهد بن جبٌر و طاووس أشهرفً مكه وكان 

 

.الدخٌل فً التفسٌر .تؤلٌف جنة المناهج  فً جامعة المدٌنه العالمٌة )مالٌزٌا( ٔ

 66ٖٔالناشر .جامعة المدٌنه العالمٌة .

وهو أبو محمد، او أبو عبد هللا سعٌد بن جبٌر بن هشام  .سعد بن جبٌر االسدي . ٕ

لوالء الكوفً، تابعً، كان أعلمهم على االطالق ـ وهو حبشً األصل، االسدي، با

ز اخذ العلم عن عبد هللا بن عباس  من موالً بنً والبة بن الحارث من بنً أسد

وابن عمر . ثم كان ابن عباس اذا اتاه اهل الكوفه ٌستعونه . قال اتسؤلونً وفٌكم ابن 

هـ . ٌنظر االعالم للزركلً 6٘سنة  ام  دهماء ? ٌعنً سعٌدا ، فتله الحجاج بواسط

ٖ/6ٖ 
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(، مولى بن مخزوم: ٔ٘مجاهد بن جبر، المكً، المقرئ المفسر أبو الحجاج). ٖ 

تابعً من أهل مكة: قال الذهبً: شٌخ القراء والمفسرٌن: اخذ المفسرٌن عن ابن 

عباس، قراء علٌه ثالث مرات. ٌقف عند كل اٌه ٌسؤله: فٌم نزلت? وكٌف كانت? 

 انظر هـٗٓٔسنة  ساجد وهو مات انه وٌقال .وتنقل فً األسفار، واستقر فً الكوفة

 بن اسحاق بن احمد بن هللا عبد بن احمد نعٌم البً االصفٌاء وطبقات االولٌاء حلٌه

السعادة بجوار محافظة مصر هـ(ٖٓٗ)المتوفى االصفهانً مهران بن موسى

 36ٕ:ٖم، 63ٗٔ-هـ6ٖٗٔ

 التابعٌن اكابر من الرحمن عبد ابو بالوالء الهمدانًالموالنً  طاووس بن كٌسان .ٗ

 الملوك و الخلفاء واعظ على راءجو لعٌشل وتقشفا للحدٌث ورواٌه الدٌن فً فقهما 

 وكان منى ًاوف بالمزدلفه مات حاجا الٌمن فً ونشاته مولده و الغرس من اصله

 و الملوك من ٌابى العرب كان و علٌه فصلى السنه لكت حاجا فً الملك عبد بن همام

. وتوفً  الثوري و طاووس و ذر ابو ثالث سلطانمجتنبوا ال عتبه ابن قال االمراء

 ٕٕٗ/ ٖٖهـ ٌنظر االعالم /ٙٓٔ

. عطاء بن ابً رباح :٘
(ٔ)

 ان هللا لكتاب تفسٌره فً عباس ابن منهج من وكان 

 شًء ذلك فً ٌجد لم فان الصحابه من سمعه ما و هللا رسول ه منسمع ما الى ٌرجع

 الكتاب اهل اخبار الى احٌانا ٌرجع عنه هللا رضً وكان لذلك اهل وهو راٌه اجتهد

 وال الحق وافقما اال منها ٌقل فال الخبٌر الممحص البصٌر الناقد موقف منها ٌقف و

ذلك وراء شًء على ٌقول
(ٕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(ٔ)
هـ( تحقٌق الشٌخ محمد 83٘جواهر الحسان فً تفسٌر القران البً  زٌد  بن عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبً )المتوفى  

 هـ8ٔٗٔ. ٔعلً معوض والشٌخ عادل احمد عبد الموجد . دار احٌاء التراث العربً _بٌروت .ط
(ٕ)

 3/ٔالمصدر السابق نفسه  
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 الخاتمة

هذا الكوكب الساطع الذي كان فً ٌوم من أٌام سنة ثمان وستٌن للهجرة خبا ضوء 
ٌشٌع فً األمة اإلسالمٌة العلم والمعرفة قرابة ستٌن سنة من وفاة رسول هللا صلى 

 هللا علٌه وسلم إلى أن صعدت روحه إلى باربها فً هذا العام .

 -والموت سبٌل كل حً  -نعم مات ابن عباس وغابت شمس علمه عن دنٌا الناس 
مً ثلمة ماكان لٌسدها إال نظٌر له فً علمه وفقهه وانثلم فً صرح البناء اإلسال
 وفضله وأدبه و کمال عقله .

وصلى علٌه ابن عمه محمد بن الحنفٌة ولما غٌب جسده فً باطن األرض قال محمد 
 : الٌوم مات ربانً هذه األمة ، ودفن فً الطابف 

ت الٌوم من وأخذ الناس ٌتبارون فً تؤبٌنه والثناء علٌه ، فقال رافع بن خدٌج : ما
 كان ٌحتاج إلٌه من بٌن المشرق والمغرب فً العلم .

وقد  -وقال معاوٌة : مات وهللا أفقه من مات ومن عاش وقال جابر بن عبد هللا 
: مات أعلم الناس واحلم  -صفق بإحدى ٌدٌه على األخرى عندما سمع نبا موته 
 الناس ، ولقد أصٌبت به هذه األمة مصٌبة ال ترتق 

اس بؤم أعٌنهم أن طابرا ابٌض لم ٌر على خلقته ٌدخل فً نعشه ثم ال ورای الن
 ٌخرج منه كما ذكر ذلك سعٌد بن جبٌر .

وبٌنما كان الناس ٌدلون ابن عباس فً لحده سمعوا بؤذانهم تالٌا ٌسمعون صوته وال 
ٌا اٌتها النفس المطمبنة ارجعً إلى ربك راضٌة مرضٌة » ٌرون شخصه ٌتلو : 

 ادي وادخلً جنتً (( .فادخلً فً عب

 ٌراوالحمد هلل أوال وآخ

 

 


