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  يم منشد الضفيرىعبد الحميد عبد الكر  اســم الباحـث
  "جمع وتوثيق ودراسة"تفسير الضحاك بن مزاحم   عـنـوان البحث
  المنيا  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
 ألن معظمهم من أن التابعين من أعلم الناس بمعانى األلفاظ القرآنية، -

العرب الخلص ، وهم أعلم الناس بلغتهم، وما يكون غريبا بالنسبة لنا، ال 
  .يكون غريبا بالنسبة لهم

أن الصحابة هم الذين شاهدوا أسباب النزول، وعلموا المواضيع التى  -
نزلت بشأنها أى الكتاب الكريم، والشك أن أسباب النزول طريق معبد 

الحكيم، وقدتلقى عنهم التابعين هذا اللون من لفهم كثير من آيات الكتاب 
  .التفسير

  منهج الدراسة
  :استخدم الباحث المنهج التحليلي من خالل

 فى أعلى -إثبات اآلية الكريمة أو بعضها، مما يتعلق به التفسير -١
  .الصفحة وعزوها إلى موضعها فى كتاب اهللا تعالى

 مزاحم فى جمع اآلثار الصحيحة والحسنة الواردة عن الضحاك بن -٢
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التفسير من مظانِّها من كتب التفسير بالمأثور، وكتب السنن، 
 . بقدر المستطاع–والمصنفات 

  .إيراد تلك اآلثار بأسانيدها، ليتسنى الحكم عليها -٣
  استنتاجات الدراسة

أن التابعين اعتنوا بالقرآن الكريم جمعا وحفظا ودراسة، فلم يغفلوا  -١
مة ما أشكل منه، فرحمهم اهللا عما يقتضى بيانه فيه، بل بينوا لأل
  .تعالى أجمعين، وأسكنهم فسيح جناته

اعتمد التابعون فى تفسيرهم للقرآن على ما جاء فى نصوص  -٢
القرآن :  فكان مصدرهم األول فى التفسير-الكتاب والسنة–الوحيين 

الكريم، إذ أن بعضه يفسر بعضا، ثم كان مصدرهم الثانى من 
 .لمرسول اهللا صلى اهللا عليه وس

كان التابعون أصحاب علم بأسباب النزول، واللغة، والقراءات،  -٣
 .وسائر الوسائل التى تعينهم على تفسير كتاب اهللا تعالى

لم يكن التابعون ليستعينوا بأقوال أهل الكتاب فى تفسيرهم للقرآن،  -٤
 وإن صح شئ منها فإنه -إال القليل منهم–بل هم أبعد الناس عن هذا 

 .ناس به طالما أنه غير مخالف للكتاب والسنةيعد من باب االستئ

لم يكن الضحاك بن مزاحم بمعزل عن هؤالء التابعين فى تفسيرهم  -٥
للقرآن، بل انتهج نهجهم فى التفسير، وما هذا إال لتخرجهم جميعا 
من مدرسة واحدة، وهى مدرسة الصحابة القائمة على التمسك 

ل، فانى له بعد ذلك أن بالمنقول، واألخذ بالمعقول بما يوافق المنقو
  يخالفهم فى شئ من أمر الدين؟

  


