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 ، وِْذيُّ عن اإلمام أمحد يف هذا ابلحث حققُت نصَّ اتلفسري اذلي يرويه املرُّ
، وَخرَّْجُت الروايات من أحاديث وآثار، وذكرت حكم األئمة ىلع  فقد ضبطت انلصَّ
واتلابعني،  الصحابة  لقائليها من  اتلفسريية    اإلمام  أقوال  األحاديث، وعزوت 
منها،  لٍك  يف  الرواية  طريق  وذكرُت  واحلديث،  اتلفسري  أئمة  من  َخرَّجها  َمْن  وذكرُت 
الصحابة  فيها من غري مشاهري  املذكورة  وترمجت لألعالم  أسانيدها،  وحكمت ىلع 
إىل  ما حيتاج  وعلَّقت ىلع  والفرق،  واألماكن،  األلفاظ،  بغريب  فت  وعرَّ  ،

لت فيها أهم انلتائج.))) تعليق، ثم ختمت ابلحث خباتمة سجَّ

وختاماً أسأل اهلل القبول، واحلمد هلل رب العاملني.

أستاذ مشارك، قسم ادلراسات القرآنية يف لكية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة طيبة باملدينة املنورة.  (*(
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املقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إيله، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 
ومن سيئات أعمانلا، من يهده اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن 
ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممداً عبده ورسوهل صىل اهلل عليه وىلع آهل 

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين وسلم تسليماً كثرياً، أما بعد:

فإن القرآن العظيم هو كالم اهلل تعاىل، اذلي ال رشف إال وهو سبيل إيله، وال 
خري إال ويف آياته ديلل عليه، به االهتداء، وإيله االحتاكم؛ ذلا اكن سلفنا الصالح من 
الصحابة واتلابعني وأتباعهم أحرص انلاس ىلع تدبر آياته وتفهم معانيه؛ الستخراج 
درره وكشف كنوزه. ومن هؤالء السلف الكبار اذلين ُحفظ عنهم عنايتهم باتلفسري: 
، أمحد بن حنبل  )64) ـه- )24ه)، وهذه قطعة  ث، الفقيه، املفسِّ اإلمام املحدِّ
املحقق  مة 

َّ
العال نها  وقد ضمَّ عليها،  واتلعليق  اخرتتها تلحقيقها  تفسريه  من  نفيسة 

الشهري بابن قيِّم اجلوزية))) كتابه املوسوم: ببدائع الفوائد، يف اجلزء اثلالث منه، وقد 
وقعت هذه القطعة انلفيسة من اتلفسري يف الصفحات )5)0) - 034)) يف النسخة اليت 

اعتمدتها من كتاب »بدائع الفوائد«.

ومما داعين الختيارها تلحقيقها أسباب منها:

11 ماكنة مصنِّفها العلمية..
21 غزارة ما احتوته هذه القطعة انلفيسة ىلع قَِصِها من فنون العلم: القراءات، .

واتلفسري، والفقه، والفرق، وغريها.
31 تعليقات . من  اجلوزية  قيِّم  ابن  املحقق  املدقق  انلحرير  العالمة  ه  حبَّ وملا 

نفيسة ىلع بعٍض مما جاء يف هذه القطعة اتلفسريية.

الكثرية، من  اتلصانيف  الزريع ادلمشيق، صاحب  أيوب  بن  أيب بكر  بن  ادلين حممد  أبو عبد اهلل شمس  هو:   (((
مصنفاته: »مدارج السالكني«، و»طريق اهلجرتني« وغريهما، الزم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وأخذ عنه، مات سنة 

))75ه). ينظر: ذيل طبقات احلنابلة )70/5) - 79)).
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41 العناية . من  تنل حقها  لم  وأهميتها  نفاستها  اتلفسريية ىلع  القطعة  هذه  لكون 
واتلخريج، وكما قيل: »إن إتمام بناء اآلباء خري مائة مرة من إنشاء ابلناء من األبناء، 

فضاًل عن أنه جزء من احلق اذلي هلم علينا والوفاء، فهم األصل األصيل«))).
وقد هدفُت من هذا ابلحث أن أنظم هذه القطعة انلفيسة من اتلفسري يف مؤلٍَّف 
خرج نصَّ اتلفسري عن اإلمام أمحد  بصورة قريبة مما وضعه 

ُ
مستقل بعد أن أ

مصنِّفه من خالل تقويمه وختريج نصوصه، واتلعليق عليه بما خيدم موضوعه، وُيظهر 
مقصوده، وييسِّ االنتفاع به ىلع الوجه األمثل بإذن اهلل.

هذا ولم أقف يف حدود عليم، ومن خالل حبيث يف قواعد ابليانات باملراكز العلمية 
واملكتبات واجلامعات ىلع دراسة سابقة هلذه القطعة اتلفسريية باملنهج اذلي سلكته يف 
م أن هذه القطعة اتلفسريية مطبوعة ضمن كتاب »بدائع الفوائد«، اذلي  حتقيقها، وقد تقدَّ
ق عدة مرات، والقطعة جزء منه ناهلا ما نال الكتاب من اتلحقيق، واكن حظُّ هذه  حقِّ
، وبيان بعض غريبه. القطعة انلفيسة يف حتقيقات الكتاب مقتصاً ىلع ضبط مشلك انلصِّ

نها مصنفو)2) كتاب مرويات اإلمام أمحد  كما أن هذه القطعة اتلفسريية قد ضمَّ
حسب  للمرويات  ذكرهم  ثنايا  يف  نصوصها  مرتبة  مصنَّفهم،  اتلفسري  يف  حنبل  ابن 
ترتيب سور القرآن الكريم، واكن منهجهم - حفظهم اهلل - بعد وضعها يف موضعها 
من سور القرآن االكتفاء بعزوها ملصدرها »كتاب ابلدائع«، باستثناء اجلزء من العمل 
ما  الكتاب  من  اثلاين  اجلزء  يف  يقع  اذلي  الطرهوين،  رزق  حممد  الشيخ  خيص  اذلي 
عدا سوريت: األنعام واألعراف، إضافًة جلزء تبارك وعمَّ من اجلزء الرابع، فقد اعتىن 
الصحابة  من    أمحد  اإلمام  ذكره  اذلي  بالقول  قال  َمْن  بذكر   - اهلل  حفظه   -

واتلابعني، موثقاً ذلك من تفسري ابن كثري، وادلر املنثور يف الغالب.

قاهل عبد الفتاح أبو غدة يف مقدمة حتقيقه للرفع واإلكمال )6).  (((
وهم أصحاب الفضيلة: أ. د. حكمت بن بشري ياسني، والشيخ: حممد بن رزق بن طرهوين، ود. عبد الغفور عبد احلق   (2(

منة يف مصنفهم. ابللويش، وأ. أمحد أمحد الزبرة، غري أن هذه الصفحات )027) - 034)) من القطعة غري مضَّ
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  أمحد  اإلمام  أقوال  عزو  ىلع  فيقوم  القطعة  هذه  حتقيق  يف  عميل  أما 
اتلفسريية املذكورة يف هذه القطعة لقائليها من سلف الصحابة أو اتلابعني، وتابعيهم 
من  املعتبين  انلقاد  أقوال  ىلع  اعتماداً  واآلثار  األحاديث  ىلع  واحلكم  بإحسان، 
السلف واخللف، إضافة للتحليل وانلقاش ملا حيتاج إىل حتليل من نصوص اتلفسري 

املذكورة فيها، وكذا اتلعريف بغريب األلفاظ واألماكن والفرق.

اتلفسري،  ونّص  وتمهيٍد،  مقدمٍة،  إىل  َم  ُيَقسَّ أْن  ابلحث  هذا  طبيعة  واقتضت 
وخاتمة، ثم ثبت املصادر واملراجع، وذلك ىلع انلحو اتلايل:

القطعة  هذه  وأهمية  املوضوع،  اختيار  أسباب  عن  فيها  وحتدثت  املقدمة: 
اتلفسريية انلفيسة، وهدف ابلحث، وخطة ابلحث.

. اتلمهيد: ذكرت فيه ترمجة موجزة لإلمام أمحد بن حنبل

1اتلفسري: وقد سلكت يف حتقيقه اآليت: نصُّ

11 ضبط انلّص، وال سيما مشلكه، مستفيدة يف ذلك من مراجع العزو واتلخريج..
21 ختريج األحاديث الرشيفة، فإن اكن احلديث يف الصحيحني، أو يف أحدهما .

اكتفيت بذلك خترجياً وتصحيحاً. وإن لم يكن فيهما أو يف أحدهما، ألزتم 
بذكر مصادر خترجيه مبتدئة بالسنن األربعة ومسند أمحد إن اكن فيها، وإن 
لم يكن فيها خرّجته من املصنفات واملسانيد واملعاجم واألجزاء احلديثية 

وغريها، وذكرت حكم األئمة انلقاد من املتقدمني واملتأخرين فيه.
31 عزو أقوال اإلمام أمحد  اتلفسريية املذكورة يف هذه القطعة اتلفسريية .

لقائليها من سلف الصحابة، أو اتلابعني، أو تابعيهم بإحسان، مرتبة إياهم 
حسب وفياتهم، ثم أذكر َمْن َخرَّجها عنهم من األئمة، ملزتمة ببيان طريق 
الرواية يف الغالب، ثم ذكرت خالصة احلكم ىلع هذه اآلثار بعد دراستها، 
فما تبني يل بعد دراسة اإلسناد ثبوت نسبته للمسند إيله من الصحابة أو 
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ت عنه بصيغة اجلزم: »قال بهذا«، وما لم يتبني يل ثبوت نسبته  اتلابعني عبَّ
السند،  سلسلة  ىلع  الوقوف  لعدم  أو  اإلسناد،  لضعف  إما  إيله.  للمسند 

ت عنه بصيغة اتلضعيف: »روي هذا«. عبَّ
41 الرتمجة لألعالم من غري مشاهري الصحابة - رضوان اهلل عليهم -..
51 اتلعريف بغريب األلفاظ، واألماكن، والفرق..
61 اتلعليق ىلع ما حيتاج إىل تعليق..
71 الراجح من أوجه اتلفسري يف حال اكن ما ذكره اإلمام أمحد . االلزتام بذكر 

 يف اتلفسري خالف الراجح.
اخلاتمة: سجلت فيها أهم انلتائج اليت توصلت إيلها.

واهلل تعاىل املسؤول أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علماً، 
وأن يعيذنا من حال أهل انلار، وهل احلمد ىلع لك حال.
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اتلمهيد
(1(

1ترمجة1موجزة1لإلمام1أمحد1بن1حنبل

بن  إدريس  بن  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل،  عبد  أبو  هو: 
عبد اهلل بن حيان بن عبد اهلل بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن 
 ، يباينُّ الَمْرَوزِيُّ هيلُّ الشَّ ُذهل بن ثعلبة بن ُعاَكبَة بن صعب بن يلع بن بكر وائل اذلُّ

ثني، انلارص لدلين، واملناضل عن السنة، والصابر يف املحنة. ، إمام املحدِّ ثم ابلغداديُّ

ابنه صالح   يف شهر ربيع األول، سنة أربع وستني ومائة، وبهذا قال  ُودل 
وغريه.

وأخذ العلم عن خلق كثري حىت بلغ عدة شيوخه اذلين روى عنهم يف »املسند« 
ق كثري أيضاً.

ْ
مائتني وثمانني ونيفاً، وسمع منه َخل

أما وفاته  فاكنت يف ربيع األول سنة إحدى وأربعني ومائتني.

ترمجت لإلمام هاهنا برتمجة موجزة جداً؛ وذلك ألنين قد حتدثت عن ترمجته بيشء من اتلفصيل مع دراسة حتليلية   (((
وصفية استقرائية هلذه القطعة انلفيسة املأثورة عنه  يف حبث مستقل.

وينظر يف ترمجته: طبقات احلنابلة ))/4)، ووفيات األعيان ))/63 - 64)، والسري )))/77) - 78))، والوايف )225/6)،   
وابلداية وانلهاية )4)/380 - )38)، وانلجوم الزاهرة )304/2)، وشذرات اذلهب )85/3) - 86)).
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1اتلفسري نصُّ

قال ابن القيِّم))): ومن خط القايض)2) من جزء فيه تفسري آيات من القرآن عن 
اإلمام أمحد:

)3) عنه. رواية أيب بكر أمحد بن عبد اخلالق)4) عنه، رواية أيب بكر  وِْذيِّ رواية الَمرُّ
.(6( وَسنِْجرِديُّ )5)، رواية أيب احلسني أمحد بن عبد اهلل السُّ أمحد بن جعفر بن سلم اخلُتُّيِلُّ

: سمعت أبا عبد اهلل يقول لرجل: اقعد اقرأ، فجئته أنا باملصحف  وِْذيُّ قال الَمرُّ
فقعد، فقرأ عليه، فاكن يمرُّ باآلية، فيقف أبو عبد اهلل، فيقول هل: ما تفسريها؟ فيقول: 

ها نلا، فربما خنقته العبة فريدُّها. ال أدري، فيفسِّ

جدة َسَجَد اذلي يقرأ وسجدنا معه، فقرأ مرة فلم يسجد، فقلت  واكن إذا مرَّ بالسَّ
أليب عبد اهلل: أليِّ يشء لم تسجد؟ قال: لو سجد سجدنا معه.

قد قال ابن مسعود  لذلي قرأ: »أنت إماُمنا إن َسَجْدَت َسَجْدنا«)7).

ابلدائع )5/3)0)).  (((
هو: القايض أبو يعىل، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد، املعروف بابن الفراء ابلغدادي احلنبيل. قال   (2(
اخلطيب: كتبنا عنه واكن ثقة. وقال ابن اجلوزي: اكن من سادات اثلقات، هل اتلصانيف احلسان الكثرية يف مذهب 
ينظر:  السلطانية«، و»األمايل« وغريهما، مات سنة )458ه).  »األحاكم  املذهب، من مصنفاته:  إيله  وانتىه  أمحد، 

تاريخ بغداد )256/2)، وطبقات احلنابلة )93/2) - 230).
م من أصحاب أمحد لورعه وفضله، واكن  ، هو املقدَّ وِْذيُّ هو: أبو بكر أمحد بن حممد بن احلجاج بن عبد العزيز الَمرُّ  (3(
أمحد يأنس بِِه وينبسط إيله، وهو اذلي توىل إغماضه ملا مات وغسله، وقد روى عنه مسائل كثرية، وأسند عنه 

أحاديث صاحلة، مات سنة )275ه). ينظر: تاريخ بغداد )89/5) - 90))، وطبقات احلنابلة ))/56 - 63).
لم أعرفه.  (4(

، اكن أحد علماء بغداد، كتب من القراءات واتلفاسري أمراً  تُّيِلُّ
ُ
هو: أبو بكر، أمحد بن جعفر بن حممد بن سلم اخل  (5(

كثرياً. قال اخلطيب: اكن صاحلاً، ثقة، ثبتاً، مات سنة )365ه). ينظر: تاريخ بغداد )4/)29 - 292).
، أمحد بن عبد اهلل بن اخلرض بن مسور. قال اخلطيب: واكن ثقة  وَسنِْجرِديُّ هو: أبو احلسني املعدل املعروف بابن السُّ  (6(
مأموناً ديناً مستوراً حسن االعتقاد شديداً يف السنة. تويف سنة )402ه). ينظر: تاريخ بغداد )460/4 - )46). وجوَّد 

هذا اإلسناد ابن رجب احلنبيل يف اتلخويف من انلار واتلعريف حبال دار ابلوار )68).
علّقه ابلخاري بصيغة اجلزم يف الصحيح )2/)4)، ك: سجود القرآن، ب: من سجد لسجود القارئ، ولفظه: قال ابن   (7(
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واكن يعجبه أن يَُسلِّم فيها))).

. وقال: ذهبت إىل ابن َسواء)2)، فاكن يقرأ بنسخة لعبد الوهاب)3)، فاكن يقرأ ويفسِّ

. ، قال: واكن قتادة)5) يقرأ ويفسِّ قال ابن َسواء: اكن سعيد)4) يقرأ ويفسِّ

يقرأ الرجل  فاكن  العسكر)6)،  من  نسري  وحنن  فسمعنا  قرأت  لو  لرجل:   وقال 

مسعود تلميم بن َحْذلٍَم - وهو غالم - فقرأ عليه سجدة، فقال: »اسجد فإنك إمامنا فيها«.
ووصله سعيد بن منصور كما يف تغليق اتلعليق )409/2 - ))4)، وفتح ابلاري )556/2) من طريق مغرية عن إبراهيم،   
قال: قال تميم بن حذلم: قرأت القرآن ىلع عبد اهلل وأنا غالم فمررت بسجدة، فقال عبد اهلل: »أنت إمامنا فيها«، 
، أخرجه عبد الرزاق يف املصنف )346/3)، وأبو داود يف املراسيل )2)))، وابن أيب شيبة 

ً
وقد روي حنو هذا مرفواع

يف مصنفه ))/379) عن زيد بن أسلم مرساًل، وأخرجه ابليهيق يف السنن الكبى )459/2): عن زيد بن أسلم، عن 
، قال ابن حجر يف الفتح )556/2) عن سند ابن أيب شيبة: »رجاهل ثقات، إال أنه مرسل«.

ً
عطاء بن يسار، بالاغ

 يف حكم التسليم من سجود اتلالوة: فيف رواية عنه ويه املذهب أن  اختلفت الرواية عن اإلمام أمحد   (((
التسليم واجب، وهو ما ذهب إيله الشافعية يف األصح عنهم، لقول انليب : »حتريمها اتلكبري وحتليلها 
التسليم«، وهذا اعم يف لك صالة، وسجود اتلالوة صالة، وألنها صالة ذات إحرام، فافتقرت إىل سالم، كسائر 
الصلوات. ويف رواية أخرى عنه أنه ال تسليم لسجود اتلالوة، وهو ما ذهب إيله احلنفية، واملالكية، والشافعية يف 
مقابل األصح، وذلك احتجاجاً بأنه لم ينقل عن انليب  فيه سالم، وألن السالم للتحليل عن اتلحريمة 
وليس فيها حتريمة، وألنها معتبة بسجود الصالة، وسجود الصالة ال يقتيض التسليم. والراجح واهلل تعاىل أعلم هو 
القول اثلاين؛ لقوة ما بيُن عليه من استدالل، ومن أهمه وال شك عدم ورود ادليلل عليه. ينظر: املبسوط )0/2))، 

واملغين ))/445)، وجمموع الفتاوى )23/)7))، وابلناية رشح اهلداية )678/2)، واملبدع )38/2).
، حممد بن سواء بتخفيف الواو واملد، السدويسُّ العنبيُّ املكفوف، صدوق ريم بالقدر من  هو: أبو اخلطاب ابلصيُّ  (2(

اتلاسعة، مات سنة )87)ه). ينظر: اجلرح واتلعديل )282/7)، وتقريب اتلهذيب )7)4).
 : اف موالهم ابلصي، نزيل بغداد، صدوق، ربما أخطأ. قال املزيُّ ، عبد الوهاب بن عطاء اخلفَّ هو: أبو نص العجيلُّ  (3(
اف يقرأ عند سعيد اتلفسري، من اتلاسعة، مات سنة  قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: سمعت أىب يقول: اكن اخلفَّ

)204ه)، وقيل: )206ه). ينظر: تهذيب الكمال )8)/509 - 6)5)، واتلقريب )309).
كثري  لكنه  تصانيف،  هل  حافظ،  ثقة،  موالهم،   ، اليشكريُّ مهران  عروبة  أيب  بن  سعيد   ، ابلصيُّ انلرض  أبو  هو:   (4(
اتلدليس، واختلط، واكن من أثبت انلاس يف قتادة، من السادسة مات سنة )56)ه)، وقيل: )57)ه). ينظر: تهذيب 

الكمال )))/5 - )))، واتلقريب )79)).
َمَه، وهو رأس الطبقة الرابعة، 

ْ
ك

َ
، قتادة بن داعمة بن قتادة السدويس، ثقة، ثبت، يقال: ُودل أ هو: أبو اخلطاب ابلصيُّ  (5(

مات سنة )7))ه). ينظر: تهذيب الكمال )498/23 - 7)5)، واتلقريب )389).
العسكر: هو موضع يف املدينة اليت بناها املعتصم بالعراق لّما ضاقت بغداد عن عساكره، وأراد استحداث مدينة،   (6(
اختار موضعاً بني بغداد وتكريت ىلع رشيق دجلة، واكن ذلك سنة ))22ه)، وسميت رسَّ من رأى، وفيها لغات: 
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وأبو عبد اهلل يسمع، وربما زاد أبو عبد اهلل احلرَف واآلية فتفيض عيناه، وسمعته يفسِّ 
وقال:  مرات)2)،  ثالث  ابن عباس  القرآن ىلع  قال جماهد))): عرضُت  وقال:  القرآن، 

حسنها)3).
ُ
أعيتين الفرائُض، فما أ

﴾ ]ابلقرة: )7[، قال: ال سواَد فيها)4). وقُِرىء عليه: ﴿

﴾ ]ابلقرة: 68[، قال: ال كبريٌة وال صغرية)5). ﴿

﴾ ]الواقعة: 86[، قال: حماسبني)6). ﴿

﴾)7) ]يوسف: 33[. جن) و﴿ واكن يقرأ: )السَّ

باملد، ورّس من راء مهموز اآلخر، ورّس من را مقصور اآلخر. ينظر: معجم ما استعجم  بالقص، وسامّراء  سامّرا 
)734/3)، ومعجم ابلدلان )73/3) - 78)، 23/4)).

، جماهد بن جب، موالهم امليكُّ، ثقة، إمام يف اتلفسري ويف العلم، من اثلاثلة، مات سنة  هو: أبو احلجاج املخزويمُّ  (((
))0)ه)، وقيل غري ذلك. ينظر: تهذيب الكمال )228/27 - 236)، واتلقريب )453).

أخرجه ادلاريم يف السنن ))/725)، واحلاكم يف املستدرك )307/2)، من طريق حممد بن إسحاق، سمع أبان بن   (2(
صالح حيدث عن جماهد، بنحوه وزيادة. ووافقه اذلهيب فقال: ىلع رشط مسلم.

أخرجه اإلمام أمحد يف العلل ومعرفة الرجال برواية ابنه عبد اهلل )85/3) بسند صحيح من طريق عبد الرمحن بن   (3(
مهدي، عن محاد بن زيد، عن داود بن أيب هند، قال: قال بنحوه.

قال بهذا الوجه من اتلفسري: جماهد بن جب: أخرج ذلك ابن جرير يف جامع ابليان )0/2))) بسند صحيح من طريق   (4(
عيىس بن ميمون، عن ابن أيب جنيح عنه، وابن أيب حاتم يف اتلفسري ))/42)) بسند حسن من طريق ورقاء عن ابن 

﴾ أي: ال بياض فيها وال سواد«. أيب جنيح، عنه، كالهما بلفظ: »﴿
قال بهذا الوجه من اتلفسري: جماهد بن جب: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس يف اتلفسري املنسوب ملجاهد )205) بسند   (5(

حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عنه به.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )374/22) بسند ثابت من طريق   (6(
يلع بن أيب طلحة، عنه به. وروي عن سعيد بن جبري: أخرج ذلك عبد بن محيد كما يف ادلر )4)/238) عنه به. 
وجماهد: أخرج ذلك ابن جرير )374/22) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عنه به. وروي عن 
احلسن ابلصي: أخرج ذلك عبد بن محيد كما يف ادلر )4)/238) عنه به. وقتادة: أخرج ذلك ابن جرير )374/22) 

بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة، عنه به.
ويه قراءة متواترة قرأ بها يعقوب بفتح السني، واجلمهور ىلع كسها. ينظر: املبسوط يف القراءات العرش )246)،   (7(

والنرش يف القراءات العرش )295/2).
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﴾ ]يوسف: 70[، قال: مُحٌُر حتمل الطعام))). ﴿

﴾ ]انلحل: 2))[، قال: مكة)2). ﴿

﴾ ]الطالق: 4[، قال: هذه نسختها اليت يف  ﴿
 ،]234 ]ابلقرة:   ﴾ ﴿ ابلقرة: 

قال: يُفرض للك حامل، مطلقًة اكنت أو متوىف عنها زوجها، هلا انلفقُة حىت تضع)3).

وِْذيُّ أو من انلاقل)5). ا: من الَمرُّ هكذا رأيت هذا اتلفسري، وال خيلو من َوَهم)4)، إمَّ

ابن جرير )3)/248)، وابن أيب حاتم )72/7)2) كالهما بسند  الوجه من اتلفسري: جماهد: أخرج ذلك  بهذا  قال   (((
ضعيف من طريق ابن جريج، عن جماهد بلفظ: »اكنت محريا«.

: أخرج ذلك ابن جرير )4)/383) بسند ضعيف  روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس   (2(
ابن جرير  به جماهد: أخرج ذلك  اتلايلة، وقال  اتلابعني  بروايات  يتقوى  لكنه  به،  العويف، عنه  من طريق عطية 
)4)/383) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عنه به. وقتادة: أخرج ذلك ابن جرير )4)/383) بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة، ومعمر، عنه به. وابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )4)/383) بسند صحيح 

من طريق ابن وهب، عنه به.
 ﴿ القول بفرض انلفقة للحامل املتوىف عنها زوجها حىت تضع، حممول ىلع أن انلفقة يف اآلية:  هذا   (3(
﴾ ]الطالق: 6[ للحامل من أجل احلمل، ويه إحدى رواييت املذهب عند أمحد. والصحيح من مذهب 
أمحد أن انلفقة للحمل، ويرتتب ىلع هذا أنه ال نفقة للحامل املتوىف عنها زوجها. قال ابن مفلح يف املبدع )50/7)) 
حه القايض، وجزم به يف  يف نفقة املتوىف عنها زوجها: »وإن اكنت حاماًل فعىل روايتني إحداهما: ال يشء هلا صحَّ
مه يف »املحرر«، و»الراعية«، و»الفروع«؛ ألنه قد صار للورثة، ونفقة احلامل وسكناها إنما هو للحمل  »الوجزي«، وقدَّ
أو هلا من أجله، وال يلزم ذلك للورثة؛ ألنه إن اكن للميت مرياث فنفقة احلمل يف نصيبه«، وينظر: املسائل الفقهية 

.(2(8/2(
ِهُم َوْهماً: إذا ذهب َوْهُمك إيله وأنت تريد غريه. ينظر: الصحاح تاج اللغة 

َ
الَوَهم: بفتح الواو واهلاء، يقال: َوَهْمُت أ  (4(

وصحاح العربية )2054/5)، ولسان العرب )2)/644).
من قول ابن القيِّم يف ابلدائع )7/3)0))، واألمر كما قال، فهو ذكر أن آية ابلقرة: ﴿   (5(
﴾، وهذا وهم، والصواب  ﴾ ناسخة آلية الطالق ﴿

أن آية ابلقرة املذكورة ناسخة لآلية بعدها، ويه قوهل تعاىل: ﴿
عليها  يُنفق  أن  زوجها  عنها  للمتوىف  اآلية  هذه  أوجبت  فقد   ،]240 ]ابلقرة:   ﴾
ونسخ  النساء،  يف  املواريث  بآية  انلفقة  نُسخت  ثم  وتزتوج،  خترج  لم  ما  سنة  وتسكن  املتوىف،  مال  من  سنة 
 وقتادة، وهو قول  الزبري وابن عباس  بأربعة أشهر وعرشا، وإىل هذا ذهب عثمان بن عفان وابن  احلول 
اجلمهور. ينظر تفصيل أدتلهم يف: انلاسخ واملنسوخ للنحاس )70/2 - 72)، وينظر: فتح ابلاري )493/9 - 494).



287

 ،]5 ]املدثر:   ﴾ ﴿ فأصِلْحه)))،  َعَملَك  قال:   ،]4 ]املدثر:   ﴾ ﴿
﴾ ]املدثر: 6[، قال: َتُمنُّ بما أعطيَت تلأخذ  قال: الرجز عبادة األوثان)2)، ﴿

أكرث)3).

﴾ ]الفلق: )[. قال: واٍد يف جهنم)4). ﴿

قال بهذا الوجه من اتلفسري: أبو رزين مسعود بن مالك: أخرج ذلك ابن أيب شيبة )54/7)) بسند صحيح من طريق   (((
جرير، عن منصور، عنه به وزيادة. وإبراهيم انلخيع، أخرج ذلك ابن حبان يف صحيحه )6)/0)2) من طريق فضيل 
ابن عياض، عن منصور، عنه به، وقال حمققه: »إسناد صحيح ىلع رشط الشيخني«، وجماهد: أخرج ذلك أبو نعيم 

يف احللية )3/)28)، وابن جرير )408/23) كالهما بسند صحيح من طريق فضيل، عن منصور، عنه به.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )0/23)4) بسند ثابت من طريق   (2(
بسند صحيح من طريق عيىس، عن  (4(0/23( ابن جرير  ذلك  بنحوه، وجماهد: أخرج  أيب طلحة، عنه  بن   يلع 
ابن أيب جنيح، عنه بنحوه، وعكرمة: أخرج ذلك ابن جرير )23/))4) بسند ضعيف من طريق وكيع، عن إرسائيل، 
قال أبو جعفر: أحسبه أنا عن جابر، عنه بنحوه. والزهري: أخرج ذلك ابن جرير )23/))4) بسند صحيح من طريق 

ابن ثور، عن معمر، عنه بنحوه.
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك الطباين يف الكبري )2)/28))، وابليهيق   (3(
يف الكبى )7/)8)، وابن جرير )2/23)4) لكهم من طريق عطية العويف عنه بنحوه. قال اهليثيم يف جممع الزوائد 
)7/)3)): »وفيه عطية العويف، وهو ضعيف«، لكنه يتقوى بروايات اتلابعني اتلايلة. وقال به إبراهيم انلخيع: أخرج 
ذلك ابن أيب شيبة )3/4)5)، وابن جرير )3/23)4، 4)4 - 5)4) كالهما بسند صحيح من طريق سفيان، عن مغرية، 
عنه بنحوه، وعكرمة: أخرج ذلك ابن جرير )3/23)4) بسند صحيح من طريق أيب رجاء، عنه به. والضحاك: أخرج 
ة: أخرج ذلك  ذلك ابن جرير )3/23)4) بسند صحيح من طريق وكيع، عن سلمة، عنه بنحوه، والقاسم بن أيب بزَّ
أمحد )405/33)، وابن أيب شيبة )4/4)5)، كالهما من طريق نافع بن عمر اجلميح، عنه بنحوه. وقال حمققو املسند: 
»هذا األثر رجاهل ثقات رجال الصحيح«. وقتادة: أخرج ذلك ابن جرير )4/23)4) بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أيب عروبة، ومعمر، عنه بنحوه. وضمرة بن حبيب وأبو األحوص: أخرج ذلك ابن جرير )2/23)4) بسند حسن من 

طريق أرطاة، عنهما بنحوه.
ورد بهذا املعىن حديث مرفوع لكنه ضعيف، أخرجه أبو يعىل كما يف املطالب العايلة )5)/)48) من طريق حممد بن   (4(
 بلفظ: )الفلق: 

ً
عثمان، ثنا مغلس اخلراساين، عن أيوب بن يزيد، عن أيب رزين، عن عمرو بن عبسة  مرفواع

القريش، وهو ضعيف. وشيخه مغلس اخلراساين  فيه حممد بن عثمان  واهٍ  إسناده  املطالب:  جهنم)، وقال حمققو 
جمهول، وشيخه أيوب بن يزيد، جمهول أيضاً، وأخرجه ادليليم يف الفردوس )59/3))، وابن مردويه كما يف اجلامع 
 بلفظ: »الفلق سجن يف جهنم«، وحكم األبلاين 

ً
الصغري )8465)، وادلر )5)/796) عن عبد اهلل بن عمرو مرفواع

 بلفظ: »جب يف 
ً
بضعفه كما يف ضعيف اجلامع برقم )4034). وأخرجه ابن جرير )742/24) عن أيب هريرة مرفواع

جهنم مغطى«، قال ابن كثري يف تفسريه )535/8، 549): »منكر... إسناده غريب، وال يصح َرْفُعه«، وضعفه األبلاين 
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َطلَع«)))،  قد  الغاِسُق  »هذا  لعائشة:    انليب  وقال  القمر،  )الغاسق): 
يعين: القمر.

حر)2)، السِّ يعقدون  اذلين   :]4 ]الفلق:   ﴾ حر، و﴿ السِّ  :]4 ]الفلق:   ﴾ ﴿ 
﴾ ]الفلق: 5[. قال: هو احلسد اذلي يتحاسد انلاس)3). قلت: إيش تفسري  ﴿

يف ضعيف اجلامع برقم )4033). وهذا القول أحد األقوال يف تفسري اآلية، واذلي عليه مجهور املفسين يف تفسري 
الفلق: أنه الصبح؛ ألنه املتبادر عند اإلطالق، وألن األحاديث املذكورة يف األقوال األخرى لم يصح منها يشء، وإال 
لاكن املصري إيلها واجباً، والقول بها متعيناً، كما قال الشواكين يف فتح القدير )5/)64)، وهو اختيار ابن جرير. وقال 

ابن كثري يف تفسريه )535/8) عن هذا اتلفسري: »وهذا هو الصحيح، وهو اختيار ابلخاري  يف صحيحه«.
 بيدي فأراين القمر حني طلع، فقال:  أخرجه أمحد يف املسند )379/40) عنها بلفظ: أخذ رسول اهلل   (((
»تعوذي باهلل من رش هذا الغاسق إذا وقب«، والرتمذي يف السنن )452/5) عنها بنحوه، والنسايئ يف السنن الكبى 
نه كذلك  نه ابن حجر يف الفتح )8/)74)، وحسَّ )22/9)) عنها بنحوه، قال الرتمذي: حديث حسن صحيح، وحسَّ

حمققو املسند، واألبلاين يف السلسلة الصحيحة برقم )372).
وقد جاء عن أكرث املفسين تفسري الغاسق بالليل، اكبن عباس، وجماهد، وحممد بن كعب القريظ، والضحاك،   
﴾ ]اإلرساء: 78[، ﴿ : وخصيف، واحلسن، وقتادة، كما يف تفسري ابن كثري )535/8)، ويدل عليه قوهل 
وال يعارض اتلفسري املأثور عن انليب ؛ ألن الليل والقمر متالزمان، فالقمر ال خيرج إال بالليل، وإذا 
جاء الليل خرج القمر، فاتلعبري بأحدهما ال خيالف اتلعبري باآلخر. قال ابن القيِّم يف ابلدائع )729/2) عن تفسري 
 الغاسق بالقمر: »هذا اتلفسري - أي تفسري الغاسق بالقمر - حق وال يناقض اتلفسري األول - أي تفسريه بالليل -
﴾ ﴿ قال:  تعاىل  اهلل  فإن  بصحته،  ويشهد  يوافقه   بل 
]اإلرساء: 2)[ فالقمر هو آية الليل وسلطانه، وانليب  أخب عن القمر بأنه اغسق إذا وقب، وهذا خب صدق 

وهو أصدق اخلب ولم ينِف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب، وختصيص انليب  هل باذلكر ال ينيف شمول 
االسم لغريه«.

روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )750/24) بسند ضعيف من   (2(
طريق العويف، عنه بنحوه، لكنه يتقوى بروايات اتلابعني اتلايلة، وقال به احلسن: أخرج ذلك ابن جرير )750/24) 
من طريق ابن أيب عدي، عن عوف، عنه بنحوه، وقد صحح إسناده إىل احلسن احلافظ ابن حجر يف الفتح )0)/225)، 
،(476/3( الرزاق  عبد  ذلك  أخرج  وقتادة:  أيضاً،  صحيح  إسناد  وهو  بنحوه  عنه  قتادة،  عن  سعيد،  طريق   ومن 
وابن جرير )750/24) كالهما بسند صحيح من طريق معمر، عنه بنحوه، وابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )24/)75) 

بسند صحيح من طريق ابن وهب، عنه بنحوه، وبه فسَّ ابلخاري اآلية كما يف صحيحه )36/7)).
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن املنذر كما يف ادلر )5)/802) عنه   (3(
بلفظ: »نفس ابن آدم وعينه«، وقال به قتادة: أخرج ذلك عبد الرزاق )477/3)، وابن جرير )24/)75) كالهما بسند 
صحيح من طريق معمر عنه بنحو لفظ ابن عباس، وباحلسد فسَّ ابلخاري اآلية، إذ جعلها ديلاًل بلابه املعنون بـ: 
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﴾ ]الفلق: 3[؟ قال: ال أدري))). ﴿

﴾ ]الفجر: 7[، قال: لم تزل)2). وقُرىء عليه: ﴿
﴾ ]الفجر: 9[. قال: نقبوا الصخر)3). وجاءوا عليهم جلود انلِّمار)4)  ﴿

قد جابوها)5): قد نقبوها)6).

﴾ ]اتلكوير: 7)[: أظلم)7). ﴿

ما ينىه عن اتلحاسد واتلدابر، الصحيح )9/8)).
وقب: قال األخفش يف معاين القرآن هل )589/2): »َوقَب يَِقُب ُوقُوباً، وهو ادلخول يف اليشء«. وينظر: معاين القرآن   (((
للفراء )3/)30)، وبهذا املعىن قال: جماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس ))76) بسند حسن من طريق ورقاء، عن 
ابن أيب جنيح، عنه يف اآلية بلفظ: »إذا وقب: يعين إذا دخل، يعين غروب الشمس«، وأخرجه ابن جرير )746/24) 
بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب جنيح عنه، وقتادة: أخرج ذلك عبد الرزاق )476/3) بسند صحيح من 

طريق معمر، عن احلسن، عنه بنحوه.
لم أستطع اجلزم بمقصود اإلمام أمحد  من هذه العبارة، لكن اذلي يغلب ىلع الظن واهلل تعاىل أعلم: لم   (2(
تزل تلك صفتهم - أي ذات عماٍد - وعليه سيكون تفسريها عنده ىلع أنَّها صفة للمدينة وليست صفة للقبيلة؛ 
إذ يه اليت سيصدق ىلع آثارها وصف »لم تزل ذات عماد«، وقد اختلف املفسون يف تفسري »إرم«، ويف تفسري 
»ذات العماد«، لكن اذلي يرتجح وتشهد هل شواهد القرآن أنها صفة للقبيلة، قال حممد أبو شهبة يف اإلرسائيليات 
اعد  قبيلة  العماد،  ذات  إرم  بعاد،  املراد  أن  اآلية:  تفسري  يف  »والصحيح   :(284( اتلفسري  كتب  يف  واملوضواعت 
املشهورة اليت اكنت تسكن األحقاف، شمايل حرضموت، ويه اعد األوىل، اليت ذكرها اهلل سبحانه يف سورة انلجم، 

﴾ ]انلجم: 50[، ويقال ملن بعدهم: اعداً اآلخرة«. قال سبحانه: ﴿
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )369/24) بسند ثابت من طريق   (3(
بسند  )369/24) كالهما  وابن جرير   ،(425/3( الرزاق  عبد  ذلك  أخرج  وقتادة:  بنحوه،  عنه  أيب طلحة  بن  يلع 

صحيح من طريق معمر عنه بنحوه.
انلِّمار: مجٌع، واحدها: نَِمرة، ويه: لك شملة خمططة من مآزر األعراب، كأنها أخذت من لون انلمر؛ ملا فيها من   (4(

السواد وابلياض. ينظر: انلهاية )8/5)))، واللسان )236/5).
وٌَّب، ولك  وٌب وجمَُ يُْب، يقال: َجيٌْب جمَُ

َ
وُْب: قطعك اليشءكما جيُاُب اجل

َ
وُب َجْوباً: قطع وخرق، واجل جابوها: جاَب جيَُ  (5(

يشءقطع وسطه، فهو جمْيُوٌب وجَمُوٌب وجُمَوٌَّب، ومنه سيم جيب القميص. ينظر: انلهاية ))/0)3).
قول اإلمام أمحد: »وجاءوا عليهم جلود انلِّمار قد جابوها: قد نقبوها«، قد ساقه لالستشهاد ىلع معىن: »جابوا«، وهو   (6(
بمعىن قطعة من حديث جرير بن عبد اهلل ابلجيل، وفيه: »فجاءه قوم حفاة عراة جمتايب انلمار أو العباء«، أخرجه 
مسلم يف الصحيح )705/2)، ح: )7)0))، ك: الزاكة، ب: احلث ىلع الصدقة ولو بشق تمرة، قال انلووي يف رشح مسلم 

)02/7)): »وقوهل: جمتايب انلمار؛ أي خرقوها وقوروا وسطها«.
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن جماهد: أخرج ذلك عبد بن محيد كما يف ادلر املنثور )5)/272) عنه به، وقال به   (7(
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بها،  مررت  قد  وان)))  َضَ مدينة  هذه  قال:   ،](7 ]القلم:   ﴾ ﴿
ويه قريبة من عبد الرزاق)2)، رأيتها سوداء محراء، أثر انلار يتبنيَّ فيها، ليس فيها أثر 
وها)4) وفيها َحْرٌث، واكنوا قد 

ُ
زرع وال خرضة، إنما َغَدوا ىلع أن يَِصموها)3) أو يَُجّذ

 يدخلَها مسكني)5).
َّ

أقسموا أال

﴾ ]القلم: 20[ قدأكلتها انلار حىت تركتها سوداء)6). ﴿

م)7).
ُ
﴾ ]القلم: 28[ أعَدهل ﴿

احلسن: أخرج ذلك ابن جرير )24/)6)) بسند صحيح من طريق معمر عنه بلفظ: »أقبل بظالمه«.
ولفظ: »عسعس« من األضداد تستعمل يف اإلقبال واإلدبار ىلع وجه االشرتاك، وحىك الفراء إمجاع املفسين ىلع   
أن املراد به: أدبر. ينظر: معاين القرآن )242/3)، وقال املبد: »واملعنيان يرجعان إىل يشء واحد، وهو ابتداء الظالم 

أوهل وإدباره يف آخره« حاكه عنه الشواكين )473/5).
صنعاء،  جهة  من  طرفه  ىلع  هو  واد  باسم  سّم  صنعاء،  قرب  بليد  بعده:  الواو  وفتح  وثانيه،  أّوهل  بفتح  وان:  َضَ  (((
وىلع طرفه اآلخر من جهة اجلنوب مدينة يقال هلا: شوابة. والوادي بني هاتني املدينتني. ينظر: معجم ما استعجم 

)859/3)، ومعجم ابلدلان )456/3).
ث املفسِّ صاحب اتلصانيف، مات  هو: أبو بكر، عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاين ايلماين احلمريي، املحدِّ  (2(

سنة )))2ه). ينظر: تذكرة احلفاظ ))/267)، والسري )563/9 - 580).
الصم: القطع ابلائن، وعّم بعضهم به القطع أي نوع اكن. ينظر: الصحاح )965/5))، واللسان )2)/334).  (3(

ذاُذ واجِلذاُذ: ما ُكس منه. ينظر: الصحاح )2/)56)، واللسان )479/3).
ُ
: كساليشء الصلب، واجل ذُّ

َ
اجل  (4(

قال بهذا الوجه من اتلفسري: سعيد بن جبري: أخرج ذلك عبد الرزاق )334/3)، وابن جرير )75/23)) من طريق   (5(
معمر، أخبين تميم بن عبد الرمحن، أنه سمعه يقول: »يه أرض بايلمن يقال هلا: ضوان، بينها وبني صنعاء ستة 
أميال«، ويف إسناده تميم بن عبد الرمحن، ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح واتلعديل )442/2)، ولم يذكر فيه جرحاً وال 

تعدياًل، وبقية رجاهل ثقات، ويف تفسري الطبي »نعيم«، وهو خطأ.
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك عبد الرزاق، وعبد بن محيد، وابن جرير،   (6(
أقف عليه يف  ولم  األسود«،  الليل  »مثل  بلفظ:  عنه   ،(639/(4( املنثور  ادلر  أيب حاتم كما يف  وابن  املنذر،  وابن 

املطبوع من هذه املصادر.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )23/)8)) بسند ثابت من طريق   (7(
يلع بن أيب طلحة، وسعيد بن جبري: أخرج ذلك ابن جرير )23/)8)) بسند حسن من طريق ابن يمان، عن أشعث، 
عن جعفر، عنه به، وجماهد: أخرج ذلك ابن جرير )23/)8)) بسند صحيح من طريق عيىس بن ميمون، عن ابن 
أيب جنيح عنه به، وروي عن عكرمة: أخرج ذلك عبد بن محيد كما يف ادلر )4)/)64) عنه به وزيادة، وقال به قتادة: 
أخرج ذلك عبد الرزاق )335/3)، وابن جرير )23/)8)) كالهما بسند صحيح من طريق معمر عنه به، وأخرجه 
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﴾ ]احلجرات: 4)[ ال يظلمكم))). ﴿
)2) الزيت)3). ﴾ ]املعارج: 8[، قال: مثل ُدرِْديِّ ﴿

ْدع: انلبات)4). ﴾ ]الطارق: ))[، قال: الرَّْجع: املطر، والصَّ ﴿

ابن جرير أيضاً بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه به وزيادة، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك ابن 
جرير )82/23)) بسند ضعيف من طريق أيب معاذ، ثين عبيد، عنه به.

قال بهذا الوجه من اتلفسري: جماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )2)6) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب   (((
جنيح عنه بلفظ: »ال ينقصكم من أعمالكم شيئاً وال يظلمكم«، وقتادة: أخرج ذلك ابن جرير ))393/2) بسند 

صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه به وزيادة.
ُدرِدي الزيت: ما يبىق يف أسفله، وأصله ما يركد يف أسفل لك مائع اكألرشبة واألدهان. ينظر انلهاية )2/2))).  (2(

 ،258(( ح:   ،(283/5  ،287  ،285/4( والرتمذي   ،(2(0/(8( أمحد  اإلمام  أخرجه  مرفوع:  حديث  املعىن  بهذا  ورد   (3(
2584، 3322)، وابن جرير )5)/248)، وابن حبان )6)/4)5)، واحلاكم )544/2، 646/4) من حديث أيب سعيد 
الزيت، فإذا قربه إىل وجهه سقطت  ]الكهف: 29[ قال: »كعكر   ﴾ ﴿  فيقوهل:  اخلدري عن انليب 
فروة وجهه فيه«. قال الرتمذي: »هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين«، وقال احلاكم: »هذا حديث 
عن وروايته  اهليثم،  أيب  عن  درَّاج  ىلع  مداره  ضعيف  واحلديث  اذلهيب،  ووافقه  خيرجاه«،  ولم  اإلسناد   صحيح 
أيب اهليثم فيها ضعف، ينظر: تهذيب الكمال )477/8 - 479)، واتلقريب ))4))، واحلديث ضعفه حمققو املسند، 
ىلع وقفه  والصواب   .(2(54( برقم  والرتهيب  الرتغيب  ضعيف  يف  األبلاين  وضعفه  حبان،  ابن  صحيح   وحمقق 
ابن عباس ، فقد علَّقه ابلخاري بصيغة اجلزم يف الصحيح )6/)3)) عنه بنحوه، ووصله ابن جرير )5)/249)، 
وابن أيب حاتم كما يف تغليق اتلعليق )0/4)2) بسند ضعيف من طريق عطية العويف قال: ُسئل ابن عباس ما املهل؟ 
قال: »ماء غليظ كُدرِْديِّ الزيت«، وأخرجه ابن جرير )5)/249) بسند ثابت من طريق يلع بن أيب طلحة عنه يف 
اآلية بلفظ: »يقول: أسود كهيئة الزيت«، وبهذا اللفظ قال جماهد يف اآلية، أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )447) 
بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عنه، وابن جرير )5)/249) بسند صحيح من طريق عيىس بن 

ميمون، عن ابن أيب جنيح، عنه.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك عبد الرزاق )6/3)4)، وابن جرير )302/24،   (4(
304)، واحلاكم يف املستدرك )565/2) لكهم من طريق خصيف، عن عكرمة، عنه به، وقال احلاكم: »هذا حديث 
صحيح اإلسناد ولم خيرجاه«، ووافقه اذلهيب، وصحح إسناده احلافظ ابن حجر يف الفتح )699/8)، وقال به جماهد: 
أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )720) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عنه، وابن جرير )303/24) 
بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب جنيح عنه، كالهما بتفسري »الرجع« فقط، وعلَّقه ابلخاري يف الصحيح 
)86/6)) بصيغة اجلزم عنه بنحوه، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك ابن جرير )304/24، 306) بسند ضعيف من 
طريق أيب معاذ، ثين عبيد، عنه بنحوه، وروي عن عطية العويف: أخرج ذلك عبد بن محيد كما يف ادلر )5)/353) 
عنه بنحوه، وقال به قتادة: أخرج ذلك عبد الرزاق )6/3)4)، وابن جرير )303/24، 305) كالهما بسند صحيح من 
طريق معمر، عنه بنحوه، وروي عن سعيد بن جبري، وعكرمة، وأيب مالك، وابن أبزى، والربيع بن أنس: أخرج ذلك 

عبد بن محيد كما يف ادلر )5)/353) عنهم بمثله.
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وادلم،  عر  الشَّ األحياء:  فيها،  يكفتون)))   ]25 ]املرسالت:   ﴾ ﴿
وِْذيُّ وسمعته يقول: يُدفن فيها ثالثة أشياء األظافر  وتدفنون فيها موتاكم)2). قال الَمرُّ

عر وادلم)3). والشَّ
﴾ ]املرسالت: 26[ تُْدَفُن فيها األموات)4). قال: ﴿

﴾ ]املرسالت: 27[ عذباً)5). ﴿

اج،   السِّ عند  يطري  اذلي  ار  الرشَّ مثل  قال:   ،]4 ]القارعة:   ﴾ ﴿

فيه اليشء ويقبض.  املوضع اذلي يضم  والِكفاُت:  ه وقبضه،  تَه: ضمَّ وَكفَّ َكْفتاً،  يَْكِفتُه  َكَفَت اليشء  يكفتون:   (((
ينظر: الصحاح ))/263)، واللسان )79/2).

روي هذا الوجه من اتلفسري عن جماهد: أخرج ذلك ابن جرير )597/23) بسند ضعيف من طريق ابن محيد، ثنا   (2(
 ﴾ ﴿ ﴾ تواريه،  ﴿ ﴾ قال: »تكفت أذاهم  ﴿ مهران، عن عثمان بن األسود، عنه بلفظ: 
﴾  يدفنون: تكفتهم«. وأخرجه من نفس الطريق بلفظ: قال يف اآلية: »تكفت أذاهم وما خيرج منهم، ﴿
اللثام رشح  قال: تكفتهم يف األحياء واألموات«، وهذا اتلفسري لإلمام أمحد عزاه السفاريين بلفظه يف كشف 

عمدة األحاكم ))/367) لإلمام أمحد.
أخرج ذلك اخلالل عنه من طريق ابنه عبد اهلل يف الوقوف والرتجل )40)) قال يف باب دفن الشعر واألظافر وادلم:   (3(
»فأخبنا عبد اهلل بن أمحد قال: سمعت أيب يقول: أرى أن يدفن. اكن ابن عمر يدفن شعره إذا حلقه«. وهو عنده 
حممول ىلع االستحباب، فقد روى حرب الكرماين عنه يف مسائله )226) قال يف باب دفن الشعر واألظفار: »سمعت 
مرفوعة  أحاديث  املسألة  هذه  ورد يف  وقد  شيئاً«.  عليه  ير  لم  يفعل  لم  وإن  واألظفار،  الشعر  يدفن  يقول:  أمحد 
إىل انليب  لم يصح منها يشء، فقد أخرج ابليهيق يف الكبى ))/35) عن ابن عمر ، قال: قال 
: »ادفنوا األظفار والشعر وادلم فإنها ميتة«، وقال ابليهيق تعقيباً: »هذا إسناد ضعيف. قد روي يف دفن 

الظفر والشعر أحاديث أسانيدها ضعاف«، وينظر: العلل البن اجلوزي )98/2))، واتللخيص احلبري )230/2).
قال بهذا الوجه من اتلفسري جماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس ))69) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب   (4(
جنيح، عنه بنحوه، والشعيب: أخرج ذلك ابن جرير )597/23) بسند حسن من طريق وكيع، عن رشيك، عن بيان، 
عنه بنحوه، وقتادة: أخرج ذلك عبد الرزاق )379/3)، وابن جرير )598/23) كالهما بسند صحيح من طريق معمر 

عنه بنحوه، وأخرجه ابن جرير )598/23) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه بنحوه.
قال بهذا الوجه من اتلفسري عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )599/23)، وابن أيب حاتم كما يف   (5(
الفتح )686/8) كالهما بسند ثابت من طريق يلع بن أيب طلحة، عنه به، وجماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس 
)692) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عنه به، وابن جرير )599/23) بسند صحيح من طريق 
عيىس، عن ابن أيب جنيح، عنه به، وقتادة: أخرج ذلك ابن جرير )599/23) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب 

عروبة عنه به.
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فيحرتق))).
﴾ ]اتلحريم: ))[، قال: مضاجعته)2). ﴿

﴾ ]الرعد: 2[، قال: اكن ابن عباس يقول: ترون السموات، وال ترون العمد)3). ﴿
﴾ ]الرمحن: 6[، قال: الشجر: ما اكن إىل الطول قائم، وانلجم:  ﴿

انلبات اذلي ىلع وجه األرض)4).
﴾ ]ص: 75[، قال: مشددًة، خمالَفًة ىلع اجلهمية)5). وقُرىء عليه: ﴿

قال بمعناه قتادة: أخرج ذلك ابن جرير )593/24) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه.  (((
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك اثلعليب يف الكشف وابليان )0)/98)   (2(
 - 99)) بسند ضعيف من طريق إسحاق بن بشري، عن ابن سمعان، عن عطاء، عنه بقصة طويلة والشاهد فيها:
﴾ يعين: من مِجاع فرعون«. ويف تفسري اآلية قول آخر منسوب البن عباس أيضاً: أن املقصود  ﴿«
بعمله: دينه، أخرجه اثلعليب )352/9) بسند ضعيف من طريق أيب صالح، عنه بمعناه. وهو قول مجهور املفسين، 

حىك ذلك ابن عطية يف املحرر الوجزي )335/5)، ولفظ اآلية اعم يشمل كال اتلفسريين، واهلل تعاىل أعلم.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )3)/409) بسند صحيح من طريق احلسن   (3(
ابن حممد الصباح، ثنا معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير، عن عكرمة عنه بنحوه، وأخرجه ابن أيب حاتم )6/7)22) 
بسند حسن من طريق احلكم بن موىس، ثنا معاذ بن معاذ، بنحوه، وقال به جماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )403)، 

وابن جرير )3)/409)، وابن أيب حاتم )6/7)22) لكهم بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عنه، بنحوه.
ثابت  بسند   ((75  ،(74/22( جرير  ابن  ذلك  أخرج   : عباس  بن  اهلل  عبد  اتلفسري:  من  الوجه  بهذا  قال   (4(
 من طريق يلع بن أيب طلحة، عنه بنحوه، وأبو رزين: أخرج ذلك ابن جرير )76/22)) بسند ضعيف من طريق
ابن محيد، ثنا تميم بن عبد املؤمن، عن زبرقان، عنه خمتصاً، وهو عند أيب الشيخ )734/5)) عنه بنحوه، وسعيد 
ابن جبري: أخرج ذلك أبو الشيخ )734/5)) بسند حسن من طريق يعقوب، عن جعفر، عنه بنحوه، وسفيان اثلوري: 
أخرج ذلك ابن جرير )74/22)، 76)) بسند ضعيف من طريق ابن محيد، ثنا مهران، عنه بنحوه، والسدي: أخرج 
ذلك ابن جرير )74/22)) بسند ضعيف من طريق رواد بن اجلراح، عن رشيك، عنه بنحوه، واللكيب: أخرج ذلك 

عبد الرزاق )265/3) بسند صحيح من طريق معمر، عنه بنحوه.
اجلهمية: فرقة ضالة ظهرت يف أواخر عهد اتلابعني بعد موت عمر بن عبدالعزيز سنة ))0)ه)، تنتسب إىل اجلهم   (5(
ابن صفوان املقتول سنة )28)ه)، واتبعوه فيما ابتدعه يف اإلسالم، ومن معتقداتهم: تعطيل الرب تعاىل من أسمائه 
ينظر: جمموع  احلقيقة، وغري ذلك.  فِعل هلم ىلع  العباد ال  وأن  باجلب،  والقول  تعاىل،  وصفاته، وإنكار رؤية اهلل 
هلا اجلهمية مع تثنية  الفتاوى )29/5 - 30). وقوهل: »مشددة« أي: باتلثنية، وال يصح أن يكون معناه: بقدريت كما يتأوَّ
ايلد؛ ألن القدرة صفة واحدة، وال ُيَعبَّ باالثنني عن الواحد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضاً خلقتين بقدرتك 
فال فضل هل يلعَّ بذلك، فإبليس - مع كفره - اكن أعرف بربه من اجلهمية، فاملقصود من اتلثنية يف اآلية تأكيد يديه 

سبحانه، ال تأكيد خلق آدم. ينظر: نقض اإلمام ادلاريم ىلع املرييس ))/230 - 234)، وجمموع الفتاوى )365/6).
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ْخلصوا بذكر اآلخرة))).
ُ
﴾ ]ص: 46[، قال: أ ﴿

﴾ ]ص: 33[، قال: ضب أعناقها)2). ﴿

﴾ ]العنكبوت: 27[، قال: اثلناء)3)، قال: يتوىل إبراهيم امللل  ﴿
َّونه. لكها يتول

أطناب)4)  عت  فقطَّ ريح،  قال: جاءت  ]األحزاب: 25[،   ﴾ ﴿

روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن أيب حاتم، وابن املنذر، كما يف ادلر   (((
)2)/609 - 0)6) عنه بنحوه، وجماهد: أخرج ذلك ابن جرير )8/20))) بسند ضعيف من طريق حيىي بن يمان، عن 
ابن جريج، عنه به وزيادة، والضحاك: أخرج ذلك ابن املنذر كما يف ادلر )2)/0)6)، وقال به السدي: أخرج ذلك 

ابن جرير )8/20))) بسند حسن من طريق أسباط عنه بنحوه.
ورد بهذا املعىن حديث مرفوع إىل انليب : أخرجه الطباين يف األوسط )08/7))، واإلسماعييل يف معجمه   (2(
﴾ قال:   إىل انليب  يف قوهل: ﴿

ً
)753/3) من حديث أيبِّ بن كعب  مرفواع

»قطع سوقها وأعناقها«، قال اهليثيم يف جممع الزوائد )99/7): »رواه الطباين يف األوسط، وفيه سعيد بن بشري وثَّقه 
فه ابن معني وغريه، وبقية رجاهل ثقات«، وقال عنه األبلاين يف السلسلة الضعيفة برقم: )6888):  شعبة وغريه وضعَّ
منكر. وروي هذا الوجه من اتلفسري عن: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن املنذر بسند ضعيف من 
الرزاق  ذلك عبد  أخرج  واللكيب:  وقتادة  احلسن  به  وقال  بنحوه،  عنه   (568/(2( ادلر  ابن جريج، كما يف  طريق 
)6/3))) بسند صحيح من طريق معمر، عنهم بنحوه وزيادة، وأخرجه ابن جرير )86/20 - 87) بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة واحلسن بنحوه، والسدي: أخرج ذلك ابن جرير )86/20) بسند حسن من 
طريق أسباط عنه بنحوه. وهذا الوجه من اتلفسري اذلي ذكره اإلمام أمحد  من اإلرسائيليات، والصحيح ما 
ورد من وجه آخر يف تفسري هذه اآلية: أخرجه ابن جرير )87/7) بسند ثابت من طريق يلع بن أيب طلحة عن 
ابن عباس  يف اآلية: »جعل يمسح أعراف اخليل وعراقيبها: حّباً هلا «، وبه فسَّ ابلخاري اآلية يف صحيحه 
)4/)6))، وهو اختيار ابن جرير حيث قال: »وهذا القول اذلي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل اآلية؛ ألن نيب 
أنه  بغري سبب، سوى  مااًل من ماهل  بالعرقبة، ويهلك  إن شاء اهلل - يلعذب حيواناً   - لم يكن    اهلل 
اشتغل عن صالته بانلظر إيلها، وال ذنب هلا باشتغاهل بانلظر إيلها«، واختاره انلحاس يف انلاسخ واملنسوخ )609/2)، 

والرازي )390/26 - 392)، وهو قول ابن حزم يف الفصل يف امللل )6/4)).
ابن جرير )8)/387)، وابن أيب حاتم يف  : أخرج ذلك  الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس  بهذا  قال   (3(
ذلك  أخرج  وجماهد:  احلسن«،  »اذلكر  بلفظ:  عنه  طلحة  أيب  بن  يلع  طريق  من  ثابت  بسند   (3052/9( اتلفسري 
ابن جرير )8)/386) بسند حسن من طريق ابن يمان، عن سفيان، عن ابن أيب جنيح عنه به، وقتادة: أخرج ذلك 

ابن جرير )8)/387)، وابن أيب حاتم )3052/9) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه بنحوه وزيادة.
نُْب حبل طويل يشدُّ به ابليت والسادق، وقيل: هو الوتد. ينظر: الصحاح ))/72)). أطناب: مجع ُطنب، والطُّ  (4(
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الفساطيط))) فرجعوا)2).

﴾ ]آل عمران: 92[، قال: اجلنة)3). ﴿

اهلل  أبو عبد  يريد  قلت:  باعوها.  قال:  ]ابلقرة: 86[،   ﴾ ﴿
باعوا  وإنما  ادلنيا  احلياة  يبيعوا  لم  فإنهم  بابليع،  االشرتاء  فسَّ  أنه  ال  اآلخرة،  باعوا 

اآلخرة واشرتوا ادلنيا)4).

﴾ ]آل عمران: 7))[: بََرد)5). ﴿

﴾ ]هود: )7[: حاضت)6). ﴿

الفساطيط: مجع فسطاط، وهو: بيت من شعر. ينظر: الصحاح )50/3)))، واللسان )7/)37).  (((
قال بهذا الوجه من اتلفسري: سعيد بن جبري: أخرج ذلك ابن سعد يف الطبقات الكبى )54/2) بسند صحيح من   (2(
طريق أيب الويلد الطياليس، أنا أبو عوانة، عن أيب برش عنه بنحوه مطواًل بشأن غزوة األحزاب، وروي عن جماهد: 
أخرج ذلك أبو الشيخ )342/4)) بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه بنحوه، وقال به قتادة: أخرج ذلك ابن 

جرير )9)/28) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه بنحوه مطواًل.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن مسعود : أخرج ذلك ابن أيب حاتم )703/3) بسند حسن من طريق   (3(
اعصم عن زر عنه به، والسدي: أخرج ذلك ابن جرير )573/5) بسند حسن من طريق أسباط، عنه بنحوه، وعمرو 

ابن ميمون: أخرج ذلك ابن جرير )573/5) بسند حسن من طريق وكيع، عن رشيك، عن أيب إسحاق، عنه به.
قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )020/3))، واألمر كما قال، فقد أراد اإلمام أمحد أنهم: ابتاعوا احلياة ادلنيا باآلخرة.  (4(

قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )706/5) بسند ثابت من طريق   (5(
يلع بن أيب طلحة عنه به، وسعيد بن جبري: أخرج ذلك ابن املنذر ))/343) بسند حسن من طريق رشيك، عن 
سالم، عنه به، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك ابن جرير )707/5) بسند ضعيف من طريق جويب، عنه بنحوه، 
وقال به قتادة: أخرج ذلك ابن جرير )706/5) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه بنحوه، والسدي: 
أخرج ذلك ابن جرير )706/5) بسند حسن من طريق أسباط، عنه بنحوه، والربيع بن أنس: أخرج ذلك ابن جرير 
)706/5) بسند جيد من طريق ابن أيب جعفر، عن أبيه، عنه بنحوه، وابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )706/5) بسند 

صحيح من طريق ابن وهب، عنه بنحوه.
ُروي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عمر : أخرج ذلك أبو الشيخ كما يف ادلر )00/8)) عنه به،   (6(
: أخرج ذلك ابن أيب حاتم )2055/6) بسند ضعيف من طريق عبد الصمد بن يلع  وعبد اهلل بن عباس 
 اهلاشيم، عن أبيه، عنه به، وجماهد: أخرج ذلك ابن جرير )2)/476) بسند ضعيف من طريق عمرو، عن يلث، عنه
به وزيادة، وعكرمة: أخرج ذلك عبد الرزاق )89/2)) بسند ضعيف من طريق إبراهيم بن احلكم ثين أيب عنه به، 
وهذا القول خمالف لقول اجلمهور يف اآلية، فاجلمهور ىلع أنه الضحك املعروف، بل أنكر الفراء يف         =
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﴾ ]يوسف: 20[، قال: بعرشين درهماً))). ﴿

ن َطْرفَهن ىلع أزواجهن فال يُرِدن غريهم)2). ﴾ ]الصافات: 48[، قال: قََصْ ﴿

﴾ ]الواقعة: 22[، قال: كثرٌي بياُض أعينهن، شديٌد سواُد احلََدِق)3). ﴿

﴾ ]احلرش: 0)[، قال: العجم)4). ﴿

اللغة  يف مجهرة  دريد  ابن  وقال  ثقة«،  من  نسمعه  »لم  وقال:  احليض،  بمعىن  الضحك  يكون  أن   (22/2( معانيه   =
ذلك  نقل  أبو عبيدة كما  وأنكره كذلك  إال يف هذا«،  »ليس يف كالمهم ضحَكْت يف معىن حاضت   :(546/((
عنه الرازي )8)/374)، ونقل تعقب أيب بكر بن األنباري هلما بقوهل: »هذه اللغة إن لم يعرفها هؤالء فقد عرفها 
غريهم، حىك الليث يف هذه اآلية: فضحكت طمثت«، واذلي يظهر أنهم أنكروا هذا القول لعدم اشتهاره يف اللغة، 
ذلا فاألوىل - والعلم عند اهلل - يف تفسري اآلية قول اجلمهور أنه: الضحك املعروف؛ تعجباً من أن يكون هلا ودل 
وقد آيست، وذلك ثلبوته عن السلف، خبالف القول بأنه احليض، فأسانيد رواياته ضعيفة، وأيضاً فإن من قواعد 
الرتجيح عند املفسين محل كالم اهلل تعاىل ىلع املشهور من لغة العرب دون اخليف منها، كما قرر ذلك الطبي يف 

الكثري من املواضع، ينظر مثاًل: )480/4، 27/7، 470/7) وغريها.
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن مسعود : أخرجه ابن جرير )3)/56)، والطباين يف الكبري   (((
بنحوه، وهو عند  أيب عبيدة، عنه  إسحاق، عن  أيب  بسند ضعيف من طريق  )625/2) لكهم  واحلاكم   ،(220/9(
الطباين واحلاكم بزيادات يف آخره، قال اهليثيم يف املجمع )39/7): »رواه الطباين، ورجاهل رجال الصحيح، إال أن 

أبا عبيدة لم يسمع من أبيه«.
وروي عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير يف )3)/57) بسند ضعيف من طريق ابن جريج،   
عنه به، وابن أيب حاتم )6/7))2) بسند ضعيف من طريق مسلم، عن جماهد، عنه به، وقال به نوف ابلاكيل: أخرج 
ذلك ابن جرير يف )3)/56) بسند صحيح من طريق ابن بشار، ثنا عبد الرمحن، ثنا سفيان، عن أيب إسحاق، عنه 
به، وقتادة: أخرج ذلك ابن جرير يف )3)/57) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة، ومعمر، عنه بنحوه، 
والسدي: أخرج ذلك ابن جرير يف )3)/57) بسند حسن من طريق أسباط، عنه بنحوه، وتقديره بعرشين درهماً 

من الروايات اإلرسائيلية املسكوت عنها.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: جماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )568) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن   (2(
أيب جنيح، عنه بنحوه، وابن جرير )9)/537) بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب جنيح عنه بنحوه، وروي 
عن حممد بن كعب القريظ: أخرج ذلك ابن أيب حاتم كما يف ادلر )2)/403) عنه به، وقال به السدي: أخرج ذلك 

ابن جرير )9)/538) بسند حسن من طريق أسباط عنه بنحوه.
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن احلسن: أخرج ذلك ابن جرير )302/22 - 303) بسند ضعيف من طريق أيب هشام   (3(

الرفايع، ثنا ابن يمان، عن ابن عيينة، عن عمرو، عنه بنحوه.
لم أجد من قال »بتخصيص هذه اآلية بالعجم« أحداً من املفسين وال اللغويني فيما بني يدي من املصادر، لكن   (4(
﴾ ]اجلمعة: 3[،  بردِّ هذه اآلية من سورة احلرش ىلع نظريتها يف سورة اجلمعة يف قوهل تعاىل: ﴿
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﴾ ]الواقعة: 46[، قال: الكفر))). ﴿

﴾ ]الواقعة: 55[: اإلبل)2). ﴿

)األْحَقاِف): الرمل)3).

يل، والَعِرم هو: ُمَسنَّاُة)4) ابلحر. يل هو السَّ ﴾ ]سبأ: 6)[، قال: السَّ ﴿

جند أن آية اجلمعة قد جاء عن بعض السلف ختصيصها بالعجم، باعتبار أنها وردت يف مقابلة »األميني« اذلين 
 هم العرب، فقد أخرج ابن جرير يف جامع ابليان )626/22، 629) من طرق عن يلث، عن جماهد، قال يف قوهل:
﴾ قال: العجم. ويشهد هل حديث  ﴾ ]اجلمعة: 2[ قال: العرب، ﴿ ﴿

أيب هريرة املتفق عليه قال: كنا جلوساً عند انليب ، إذ نزلت عليه سورة اجلمعة، فلما قرأ: ﴿
﴾ ]اجلمعة: 3[ قال رجل: من هؤالء يا رسول اهلل؟ فلم يراجعه انليب ، حىت سأهل مرة أو 
مرتني أو ثالثاً، قال: وفينا سلمان الفاريس، قال: فوضع انليب  يده ىلع سلمان، ثم قال: »لو اكن اإليمان 
 ،﴾ عند الرثيا، نلاهل رجال من هؤالء« ابلخاري )6/)5))، ح: )4897)، ك: اتلفسري، ب: قوهل: ﴿

ومسلم )972/4))، ح: )2546)، ك: الفضائل، ب: فضل الفرس.
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حاتم   (((
كما يف ادلر )4)/0)2) عنه بلفظ: »الرشك«، وزيادة يف أوهل، وقال به قتادة: أخرج ذلك ابن جرير )340/22) بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه، بلفظ: »وهو الرشك«، وابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )339/22) بسند 

صحيح من طريق ابن وهب قال: قال ابن زيد بمعناه.
بُِل اليت يصيبها داء فال تروى من املاء. ينظر: اللسان )2)/627). ِ

ْ
ِهيُم: اإل

ْ
ْهيََم، واألنىث َهيَْماُء؛ َوال

َ
ِهيُم، مجع أ

ْ
وال  (2(

قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )343/22) بسند ثابت من طريق   
يلع بن أيب طلحة عنه يف اآلية: »رشب اإلبل العطاش«، وروي عن سعيد بن جبري: أخرج ذلك عبد بن محيد كما 
يف ادلر )4)/3)2) عنه به، وقال به جماهد: أخرج ذلك ابن جرير )344/22) بسند صحيح من طريق عيىس، عن 
ابن أيب جنيح، عنه بنحوه، وروي عن عكرمة: أخرج ذلك ابن جرير )343/22) من طرق بأسانيد فيها ضعف عنه 
بنحوه، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك ابن جرير )344/22) بسند ضعيف من طريق أيب معاذ، ثنا عبيد، عنه 
بنحوه وزيادة، واحلسن: أخرج ذلك عبد بن محيد كما يف ادلر )4)/3)2) عنه بنحوه، وقال به قتادة: أخرج ذلك ابن 

جرير )344/22) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة، عنه بنحوه.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: ابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير ))53/2)) بسند صحيح من طريق ابن وهب، قال: ابن   (3(

زيد به مع زيادة يف آخره.
الُمَسنَّاة: ضفرية تبىن للسيل لرتد املاء، سميت ُمَسنَّاة ألن فيها مفاتح للماء بقدر ما يُحتاج إيله مما ال يغلب. ينظر:   (4(

تهذيب اللغة )3)/54)، واللسان )4)/406).
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: حدثنا))) حممد بن جعفر)2): حدثنا رشيك)3)، عن أيب إسحاق)4)،  وِْذيُّ الَمرُّ قال 
﴾ قال: »الُمَسنَّاُة بلََحن)6) ايلمن)7)«. عن أيب ميسة)5) يف قوهل: ﴿

﴾ ]العاديـات: 6[؟ قلـت: لكفـور؟)8)  وقـال: أيُّ يشء تفسـري: ﴿
نعم. قـال: 

وِْذيُّ حيدث عنه. القائل حدثنا: هو اإلمام أمحد، والَمرُّ  (((
هو: حممد بن جعفر بن أيب كثري األنصاري موالهم املدين، أخو إسماعيل، وهو األكب، ثقة، من السابعة. ينظر:   (2(

تهذيب الكمال )583/24 - 585)، واتلقريب )407).
هو: أبو عبد اهلل املدين، رشيك بن عبد اهلل بن أيب نمر، صدوق خيطىء، من اخلامسة، مات سنة )40)ه). ينظر:   (3(

تهذيب الكمال )2)/475 - 477)، واتلقريب )207 - 208).
هو: أبو إسحاق السبييع، عمرو بن عبد اهلل بن عبيد، ويقال: يلع، ويقال: ابن أيب شعرية اهلمداين، ثقة، مكرث، اعبد،   (4(
من اثلاثلة، اختلط بآخره، مات سنة )29)ه)، وقيل قبل ذلك. ينظر: تهذيب الكمال )02/22) - 3)))، واتلقريب 

.(360(
هو: أبو ميسة، عمرو بن رشحبيل اهلمداين، الكويف، ثقة، اعبد، خمرضم، مات سنة )63ه). ينظر: تهذيب الكمال   (5(

)60/22 - 62)، واتلقريب )360).
اللََّحُن: باتلحريك: اللغة. ينظر: تهذيب اللغة )40/5)، واللسان )3)/380).  (6(

وهذا أثر ضعيف اإلسناد الختالط أيب إسحاق، ولم يصح هو وال رشيك هنا بالسماع، وقد علَّقه ابلخاري بصيغة   (7(
اجلزم يف الصحيح )6/)2)) عن عمرو بن رشحبيل به، ووصله سعيد بن منصور من طريق رشيك به كما يف تغليق 

اتلعليق )288/4).
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك احلاكم )2/)58) من طريق إرسائيل، ين   (8(
عبد الكريم اجلزري، عن جماهد عنه به وزيادة يف أوهل، وقال اذلهيب: ىلع رشط ابلخاري ومسلم، وجماهد: أخرج 
ذلك ابن جرير )584/24) بسند صحيح من طريق وكيع، عن سفيان، عن منصور عنه به، وروي عن عكرمة: 
أخرج ذلك عبد بن محيد، وابن جرير، وابن أيب حاتم كما يف ادلر )5)/602 - 603) عنه به وزيادة يف أوهل، وقال به 
احلسن: أخرج ذلك عبد الرزاق )452/3) وابن جرير )586/24) كالهما بسند صحيح من طريق معمر عنه به، 
وروي عن عطية العويف: أخرج ذلك عبد بن محيد كما يف ادلر )5)/603) عنه به وزيادة يف أوهل، وقال به قتادة: 
أيب عروبة  بن  بسند صحيح من طريق سعيد   (347/6( الشعب  وابليهيق يف   ،(586/24( ابن جرير  ذلك  أخرج 
عنه به، وحممد بن كعب القريظ: أخرج ذلك أبو داود يف الزهد )373) بسند حسن من طريق حيىي بن خلف، نا 
أبو اعصم، عن حممد بن رفاعة قال: سمعته به، وسماك: أخرج ذلك ابن جرير )586/24) بسند صحيح من طريق 
خادل بن احلارث، ثنا شعبة، عنه بنحوه، والربيع بن أنس: أخرج ذلك ابن جرير )585/24) بسند حسن من طريق 

أيب جعفر عنه به، وابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )586/24) بسند صحيح من طريق ابن وهب، قال: قال به.
. وِْذّي يف اتلفسري ىلع تفسري اإلمام أمحد بن حنبل وهذه من زيادات الَمرُّ  
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﴾ ]الكهف: 96[، قال: اجلبلني))). ﴿

﴾ ]سبأ: 2)[: انلحاس املذاب)2). ﴿

﴾ ]ابلقرة: 255[: ال تأخذه َنْعَسٌة)3). ﴿

ِرِت العصا 
ُ

﴾ ]سبأ: 4)[، قال: مكث ىلع عصاه سنة، فلما ن ﴿
َوَقَع)4).

قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )5)/406) بسند ثابت من طريق  ((( 
يلع بن أيب طلحة عنه به، وإبراهيم انلخيع: أخرج ذلك ابن جرير )5)/407) من طريق القاسم، ثنا هشيم، عن 
مغرية، عنه بنحوه، وجماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس ))45) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح، 
عنه به، وابن جرير )5)/407) بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب جنيح عنه بنحوه، وروي عن الضحاك: 
أخرج ذلك ابن جرير )5)/407) بسند ضعيف من طريق أيب معاذ، ثنا عبيد، سمعته بنحوه، وقال به قتادة: أخرج 

ذلك ابن جرير )5)/407) بسند صحيح طريق سعيد بن أيب عروبة عنه به.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )9)/229) بسند ثابت من طريق  (2( 
يلع بن أيب طلحة عنه بنحوه، وقتادة: أخرج ذلك عبد الرزاق )59/3) بسند صحيح من طريق معمر عنه بنحوه، 
 وابن جرير )9)/228) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة، عنه بنحوه، وروي عن السدي: أخرج ذلك
ابن أيب حاتم كما يف ادلر )2)/)7)) عنه بنحوه، وقال به ابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )9)/229) بسند صحيح من 

طريق ابن وهب قال: قال: بنحوه وزيادة يف آخره.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )4/)53)، وابن أيب حاتم )487/2)،   (3(
وروي  وزيادة،  به  عنه  طلحة  أيب  بن  يلع  طريق  من  ثابت  بسند  لكهم   ((32/(( والصفات  األسماء  يف  وابليهيق 
عن الضحاك: أخرج ذلك ابن جرير )4/)53 - 532) بسند ضعيف من طريق جويب عنه بنحوه، وقال به قتادة 
واحلسن: أخرج ذلك ابن جرير )4/)53) بسند صحيح من طريق معمر عنهما به، والسدي: أخرج ذلك ابن جرير 
)532/4/5) بسند حسن من طريق أسباط، عنه بنحوه، وييح بن رافع: أخرج ذلك ابن جرير )532/4) بسند صحيح 

من طريق منجاب، ثنا يلع بن مسهر، عن إسماعيل، عنه به.
ورد بهذا املعىن حديث مرفوع إىل انليب : أخرجه الزبار )))/270)، وابن جرير )9)/24)، والطباين يف   (4(
الكبري )))/)45)، واحلاكم )446/4)، وأبو نعيم يف احللية )304/4)، واذلهيب يف السري )338/4 - 339) من حديث 
 إىل انليب  أنه قال: »اكن نيب اهلل سليمان إذا قام يف مصاله، رأى شجرة نابتة 

ً
ابن عباس  مرفواع

بني يديه، فقال هلا: ما اسمك؟ قالت: اخلرنوب، قال: ألي يشء أنت؟ فقالت: خلراب هذا ابليت، فقال: امهلل َعمِّ 
عليهم مويت حىت يعلم اإلنس أن اجلن ال تعلم الغيب. قال: فنَحتَها عصاً يتوكأ عليها، فأكلتها األرضة، فسقطت، 
، فحزروا أكلها األرضة، فوجدوه حوال، فتبينت اإلنس أن لو اكنوا يعلمون الغيب ما بلثوا يف العذاب املهني -  فخرَّ
واكن ابن عباس يقرؤها هكذا - فشكرت اجلن األرضة، فاكنت تأتيها باملاء حيث اكنت«،            =
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﴾ ]سبأ: 6)[، قال: األراك))). ﴿

﴾ ]سبأ: 39[: ما لم يكن فيه رَسٌَف أو تقتري)2). ﴿

﴾ ]سبأ: 52[، قال: اتلناول باأليدي)3). ﴿

قال احلاكم: »صحيح اإلسناد ولم خيرجاه«، ووافقه اذلهيب يف اتللخيص، ويف السري قال اذلهيب: إسناده حسن، فيما   =
 وموقوفاً، وفيه عطاء وقد اختلط، وبقية 

ً
قال اهليثيم يف جممع الزوائد )208/8): »رواه الطباين والزبار بنحوه مرفواع

رجاهلما رجال الصحيح«، وقال ابن كثري يف تفسريه )502/6): »حديث مرفوع غريب، ويف صحته نظر«، واألمر كما 
ذكر، فعلَّته عطاء بن السائب وقد اختلط يف آخره، والراوي عنه هلذا احلديث إبراهيم بن طهمان لم يذكر يف مجلة 
اذلين سمعوا منه قبل االختالط، لكن الرواية وردت موقوفة ىلع ابن عباس أخرجها الزبار )))/270) من طريق 
سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس  ولم يسنده، ثم قال الزبار: 
»وهذا احلديث قد رواه مجاعة، عن عطاء، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس موقوفاً، وال نعلم أسنده إال إبراهيم 
ابن طهمان«، وإسناد هذا املوقوف صحيح، فسفيان بن عيينة ممن سمع من عطاء قبل االختالط وبعده، لكنه اتقاه 
يف االختالط واعزتهل. قال احلميدي: يروي عن سفيان بن عيينة قال: كنت سمعت من عطاء بن السائب قديماً، 

ثم قدم علينا قدمة، فسمعته حيدث ببعض ما كنت سمعته، فخلط فيه، فاتقيته واعزتتله. ينظر: السري )3/6))).
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )9)/255) بسند ثابت من طريق   (((
 يلع بن أيب طلحة عنه به، وجماهد: أخرج ذلك ابن جرير )9)/255، 256) بسند صحيح من طريق عيىس، عن
ابن أيب جنيح عنه به، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك ابن جرير )9)/256) بسند ضعيف من طريق أيب معاذ، 
 ثنا عبيد قال: سمعته به وزيادة يف أوهل، وقال به احلسن: أخرج ذلك ابن جرير )9)/255) بسند صحيح من طريق
ابن علية، عن أيب رجاء، سمعته يقول يف اآلية به، وقتادة: أخرج ذلك عبد الرزاق )3/)6) بسند صحيح من طريق 
معمر عنه به وزيادة يف آخره، وابن جرير )9)/255) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه به وزيادة يف 
آخره، وروي عن السدي: أخرج ذلك ابن أيب حاتم كما يف ادلر )2)/96)) عنه بنحوه، وقال به ابن زيد: أخرج ذلك 

ابن جرير )9)/256) بسند صحيح من طريق ابن وهب قال: قال يف اآلية بنحوه وزيادة.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابلخاري يف األدب املفرد )58))، وابليهيق   (2(
يف شعب اإليمان )8/)49)، عنه بنحوه، وصحح إسناده األبلاين يف صحيح األدب املفرد برقم )344)، وسعيد بن 
جبري: أخرج ذلك ابن أيب شيبة )5/)33)، وابن جرير )9)/299) كالهما من طريق املنهال بن عمرو عنه بنحوه، 

ن إسناده د. حكمت بشري يف اتلفسري الصحيح )4/)6)). وقد حسَّ
رواية  وابن اعمر واعصم يف  وابن كثري  نافع  قراءة  بغري همز، ويه  »اتلناوش«  قراءة  اتلفسري ىلع  الوجه من  هذا   (3(
حفص. ينظر: السبعة يف القراءات )530)، يلكون معناها كما ذكر ميّك يف مشلك إعراب القرآن )590/2): »هو من 
ناش ينوش إذا تناول، فمعناه: من أين هلم تناول اتلوبة بعد املوت، وقيل: بعد ابلعث«، وفسَّ اتلناوش باتلناول: 
سعيد بن أيب عروبة: أخرج ذلك ابن جرير )9)/7)3) بسند صحيح من طريق يزيد، عنه، وابن زيد: أخرج ذلك 

ابن جرير )9)/8)3) بسند صحيح من طريق ابن وهب، قال يف اآلية بنحوه وزيادة.
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﴾ ]اإلرساء: 86[، قال: القرآن))). ﴿

﴾ ]اذلاريات: 59[، قال: َسْجٌل)2) من العذاب)3). ﴿

﴾ ]الرمحن: ))[، قال: الطلع)4). ﴿

﴾ ]العنكبوت: 69[. قُرىء عليه: ﴿

قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن مسعود : أخرج ذلك عبد الرزاق يف املصنف )362/3)، وسعيد   (((
ابن منصور )335/2)، ونعيم بن محاد يف الفنت )603/2)، وابن أيب شيبة )45/6))، وابلخاري يف خلق أفعال العباد 
 ،(549/4( واحلاكم   ،(366/5( اإلبانة  يف  بطة  وابن   ،((4(/9( الكبري  يف  والطباين   ،(74/(5( وابن جرير   ،(86(
وابليهيق )399/3) لكهم من طريق عبد العزيز بن رفيع، قال: ثنا شداد بن معقل - ورد عند ابن جرير عن بندار 
 وهو تصحيف صوابه شداد بن معقل، نبه ىلع هذا اتلصحيف د. حكمت بشري يف اتلفسري الصحيح )284/3)،
ود. سعد آل محيد يف حتقيقه تلفسري سعيد بن منصور - قال: قال عبد اهلل: »إن هذا القرآن اذلي بني ظهريكم 
يوشك أن يزنع منكم«، قلت: يا عبد اهلل بن مسعود كيف يزنع منا وقد أثبته اهلل يف قلوبنا، وأثبتناه يف مصاحفنا؟ 
 ،﴾ قال: »يسي يف يللة، فينزتع ما يف القلوب، ويذهب بما يف املصاحف« ثم تال: ﴿
صححه اذلهيب يف اتللخيص، وصحح إسناده عند الطباين احلافظ ابن حجر يف الفتح )3)/6))، وقال اهليثيم يف 
ثقة«، وهل شاهد مرفوع  بن معقل وهو  الصحيح، غري شداد  الطباين، ورجاهل رجال  »رواه  املجمع )7/)5 - 52): 
 من حديث حذيفة بن ايلمان أخرجه ابن ماجة يف السنن )344/2))، ح: )4049)، واحلاكم يف )587/4) بلفظ:
»... ويسى ىلع كتاب اهلل  يف يللة فال يبىق يف األرض منه آية...«، قال احلاكم: »هذا حديث صحيح ىلع 
رشط مسلم، ولم خيرجاه«، ووافقه اذلهيب، وقوى إسناده احلافظ يف الفتح )3)/6))، وصححه األبلاين يف صحيح 

سنن ابن ماجة برقم: )3273).
و. ينظر: 

ْ
ْجُل: ادللو الضخمة اململوءة ماء، واجلمع ِسَجاٌل وُسُجول، وال يقال هلا فارغة َسْجٌل وال َذنُوب، ولكن َدل السَّ  (2(

تهذيب اللغة )0)/309)، واللسان )))/325).
قال بهذا الوجه من اتلفسري: سعيد بن جبري: أخرج ذلك ابن جرير ))558/2) بسند صحيح من طريق حممد بن   (3(
جعفر، ثنا شعبة، عن أيب برش عنه به، وجماهد: أخرج ذلك ابن جرير ))558/2) بسند صحيح من طريق عيىس، 
عن ابن أيب جنيح عنه بلفظ: »َسْجاًل«، وقتادة: أخرج ذلك ابن جرير ))558/2) بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أيب عروبة عنه به، وابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير ))559/2) بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه به وزيادة يف 
آخره. وثبت عن ابن عباس  تفسريه السجل: بادللو - وقد تقدم أن السجل يه ادللو املمتلئة - أخرج ذلك 

ابن جرير ))558/2) بسند ثابت من طريق يلع بن أيب طلحة عنه.
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : علَّقه عنه ابن أيب حاتم يف اتلفسري )0)/3322)، وقال   (4(
به ابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )82/22)) بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه قيل هل يف اآلية: هو الطلع؟ 

قال: نعم.
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ل  قال: اذلي قال سفيان))): إذا اختلفتم يف يشء فانظروا ما عليه أهل اثلَّغر، يتأوَّ
﴾ ]العنكبوت: 69[ )2). اآلية: ﴿

َحر)3). ر داعءه إىل السَّ ﴾ ]يوسف: 98[: أخَّ ﴿

.(4( لب ولم تَُصَّ
ُ

﴾ ]اتلكوير: 4[: لم حت ﴿

﴾ ]املسد: 2[، قال: ما كسب: ودُلُه)5). ﴿

هو: أبو حممد، سفيان بن عيينة ابن أيب عمران ميمون اهلاليل الكويف ثم امليك، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إال أنه   (((
تغري حفظه بآخره، واكن ربما دلّس لكن عن اثلقات، من رؤوس الطبقة اثلامنة، واكن أثبت انلاس يف عمرو بن 

دينار، مات يف رجب سنة )98)ه). ينظر: تهذيب الكمال )))/77) - 96))، واتلقريب )84)).
أخرجه ابن أيب حاتم يف اتلفسري )3084/9) عنه، ولكن مع وجود سقط، واألثر نسبه ابن عطية يف املحرر الوجزي   (2(
)326/4) عنه أنه قال البن املبارك: »إذا رأيت انلاس قد اختلفوا فعليك باملجاهدين وأهل اثلغور فإن اهلل يقول« 

اآلية، ونسبه ابلغوي هل يف معالم اتلزنيل )256/6).
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن مسعود : أخرج ذلك سعيد بن منصور )0/5)4)، وابن جرير   (3(
)3)/347)، وابن أيب حاتم )2200/7)، والطباين يف الكبري )04/9))، لكهم من طريق عبد الرمحن بن إسحاق، عن 
وفيه  الطباين،  »رواه   :((55/(0( الزوائد  اهليثيم يف جممع  قال  أوهل،  وزيادة يف  به  عنه  دثار، عن عمه  بن  حمارب 
عبد الرمحن بن إسحاق الكويف، وهو ضعيف«، وابن جريج: أخرج ذلك ابن جرير )3)/348) بسند ضعيف من 
طريق احلسني، ثين حجاج، عنه بنحوه، وقال به إبراهيم اتلييم: أخرج ذلك ابن جرير )3)/347) بسند حسن من 

طريق أيب سفيان احلمريي، عن العوام عنه بنحوه.
: يقال رَصَّ انلاقة يَِصـرُّها َصّراً ورَصَّ بَِها: شدَّ ضعها. ينظر: اللسان )4/)45)، وتاج العروس )2)/303). رَصَّ  (4(

وقال بهذا الوجه من اتلفسري: الربيع بن اخليثم: أخرج ذلك ابن جرير )34/24))، وادلواليب يف الكىن واألسماء   
)203/3)) كالهما بسند صحيح من طريق سفيان، عن أبيه، عن أيب يعىل منذر اثلوري، عنه بنحوه، وروي عن 

قتادة: أخرج ذلك عبد بن محيد، وابن أيب حاتم كما يف ادلر املنثور )5)/)26) عنه به مطواًل.
ُروي هذا الوجه من اتلفسري: عن اعئشة : أخرج ذلك ابن أيب حاتم كما يف ادلر املنثور )5)/734 - 735)،   (5(
الرزاق  عبد  ذلك  أخرج   : عباس  بن  اهلل  عبد  به  وقال  عنها،   ((30/9( املصنف  يف  الرزاق  عبد  وعلقه 
 )473/3)، ويف املصنف )9/)3))، وابن جرير )7/24)7)، واحلاكم )588/2) لكهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر،
عن ابن خثيم، عن أيب الطفيل عنه، وقال اذلهيب يف اتللخيص: »ىلع رشط ابلخاري«، وجماهد: أخرج ذلك آدم بن 
أيب إياس )759) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عنه بنحوه، وابن جرير )7/24)7) بسند صحيح 
من طريق عيىس، عن ابن أيب جنيح، عنه بنحوه، وعطاء: أخرج ذلك عنه عبد الرزاق يف املصنف )30/9)) بسند 

صحيح من طريق ابن جريج، عنه بنحوه.
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﴾ ]اتلاكثر: 8[، قال: نعيم ادلنيا))). ﴿
إنما  املطر  يأتيها  )2)، ال  ْبنَيُ

َ
أ قال: يه   ،]27 ]السجدة:   ﴾ ﴿

يساق إيلها املاء)3)، وقد مررت بها بليل.
قلت: واكن شيخنا أبو العباس أمحد بن تيمية)4) يقول: يه أرض مص، ويه أرض 
مطرت مطر العادة لم ينفعها ولم يروها، ولو دام عليها املطر 

ُ
إِبِْلزي)5) ال ينفعها املطر، فلو أ

هلدم ابليوت وقطع املعايش، فأمطر اهلُل تعاىل بالَد احلبشة وانلُّوبة، ثم ساق املاء إيلها)6).
وعندي: أن اآلية اعمة يف املاء اذلي يسوقه اهلل ىلع متون الرياح يف السحاب، 

ويف املاء اذلي يسوقه ىلع وجه األرض.

قال بهذا الوجه من اتلفسري: جماهد: أخرج ذلك ابن جرير )0/24)6) بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب   (((
وذيِّ )99)) منسوباً ملجاهد  جنيح، عنه بلفظ: »عن لك يشء من ذلة ادلنيا«، وهو يف الورع لإلمام أمحد برواية الَمرُّ
من طريق ابن أيب جنيح. وقد ورد يف تفسري اآلية أحاديث مرفوعة يف الصحاح والسنن. ينظر: اتلفسري الصحيح 
ت انلعيم ببعضه، وهو حممول ىلع اتلمثيل، فلفظ اآلية اعم يتناول لك نعيم ادلنيا كما  )666/4 - 667)، قد فسَّ
بفرد من  انلعيم  »وال وجه تلخصيص   :(598/5( الشواكين  وقال   ،(6(0/24( ابن جرير  اختيار  ه جماهد. وهذا  فسَّ

األفراد، أو نوع من األنواع؛ ألن تعريفه للجنس أو االستغراق«.
ْبنَي: يفتح أوهل ويكس، وذكره سيبويه يف األمثلة بكس اهلمزة، واليعرف أهل ايلمن غري الفتح، وهو خمالف 

َ
أ  (2(

بايلمن، منه عدن. ينظر: معجم ما استعجم ))/03))، ومعجم ابلدلان ))/86).
الرزاق )28/3)، وابن جرير )8)/642) كالهما بسند صحيح من  ْبنَي« جماهد: أخرج ذلك عبد 

َ
»أ أنها  نصَّ ىلع   (3(

طريق معمر، عن ابن أيب جنيح عنه، وروي هذا اتلفسري عن: عبد اهلل بن عباس  دون انلصِّ ىلع أنها أبني: 
أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )545)، والفريايب كما يف تغليق اتلعليق )280/4)، وابن جرير )8)/642) لكهم بسند 
ثه عن ابن عباس  يف اآلية: »األرض اليت ال تمطر إال مطراً ال  ن حدَّ ضعيف من طريق ابن أيب جنيح عمَّ
يغين عنها شيئاً إال ما يأتيها من السيول«. وقال احلافظ ابن حجر يف تغليق اتلعليق )280/4 - )28): »وأنكر ذلك 
إبراهيم احلريب، وقال: أبنْي مدينة بايلمن إن اكن جماهد قال هذا يف وقت اكنت أبني ال نبت فيها فجائز. قلت: وقد 
روي عن ابن عباس حنو قول جماهد، قال سعيد بن عبد الرمحن املخزويم: ثنا سفيان بن عيينة يف تفسريه عن عمرو 

﴾ قال: يه أرض بايلمن«. ابن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس يف قوهل: ﴿
هو: أبو العباس، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ثم ادلمشيق احلنبيل، شيخ اإلسالم، صاحب اتلصانيف اليت   (4(
وذي مراراً، مات سنة )728ه). ينظر: معجم الشيوخ الكبري ))/56 - 57)، وادلرر 

ُ
يه أشهر من أن تذكر، امتحن وأ

الاكمنة ))/68) - 87)).
اإِلبِْلزي بالكس: طني مص، وهو ما يعقبه انليل بعد ذهابه عن وجه األرض. ينظر: تاج العروس )5)/36).  (5(

ينظر: منهاج السنة )444/5)، وجمموع الفتاوى )558/6).  (6(
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ْبنَيُ أو مص، إنما أراد اتلمثيل ال اتلخصيص))).
َ
فمن قال: يه أ

 ﴾ ﴾ ]األنعـام: 89[، قـال: أهـل املدينـة)2)، ﴿ ﴿
نضيج)3).  :]99 ]األنعـام: 

بها  قيامه  الواكلة حبسب  بعدهم من  وملن  بها،  ُولكِّ  َمْن  أوُل  املدينة  أهل  قلت: 
علماً وعماًل ودعوة إىل اهلل تعاىل)4).

﴾ ]الشـعراء: 89)[، قال:  بوا ﴿ قـال: بُِعَث شـعيب إىل مدينتني)5)، قـال: ُعذِّ

قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )023))، واألمر كما قال. قال ابن كثري )373/6): »وليس املراد من قوهل: ﴿  (((
﴾ أرض مص فقط، بل يه بعض املقصود، وإن مثَّل بها كثري من املفسين فليست يه املقصودة وحدها، 

ولكنها مرادة قطعاً من هذه اآلية«.
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )398/9)، وابن أيب حاتم )339/4))   (2(
كالهما بسند ثابت من طريق يلع بن أيب طلحة عنه به وزاد: »واألنصار«، وروي عن سعيد بن املسيب: أخرج 
ذلك عبد بن محيد كما يف ادلر املنثور )24/6)) عنه به وزاد: »من األنصار«، والضحاك: أخرج ذلك ابن جرير 
)388/9) بسند ضعيف من طريق جويب عنه به وزاد: »األنصار«، وقال به قتادة: أخرج ذلك ابن جرير )388/9) 
من طريق سليمان ثنا أبو هالل عنه به، وروي عن ابن جريج: أخرج ذلك ابن جرير )389/9) بسند ضعيف من 

طريق احلسني، ثنا حجاج عنه به.
﴾ بانلضيج من املفسين وال اللغويني فيما بني  لم أقف ىلع من قال بقول اإلمام أمحد يف تفسري قوهل تعاىل: ﴿  (3(
ل قول قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق )60/2)، وابن جرير )447/9)،  يدي من املصادر، لكن لعلَّ اإلمام أمحد تأوَّ
هلا  بسند صحيح من طريق معمر عنه قال يف اآلية: »قنوان: عذوق انلخل، يقول: دانية متهدلة يعين متديلة«، وتهدُّ

إنما يكون بعد نضجها.
قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )023/3))، واألمر كما قال، قال ابن عطية )8/2)3) تعقيباً ىلع من فسَّ »هؤالء«: بأنهم   (4(
كفار مكة، ومن فسَّ »قوماً«: بأنهم أهل املدينة: »فاآلية ىلع هذا اتلأويل وإن اكن القصد يف نزوهلا هذين الصنفني 

فيه تعم الكفرة واملؤمنني إىل يوم القيامة«. وينظر: مدارج السالكني )26/2)).
ُروي هذا الوجه من اتلفسري: عن عكرمة: أخرج ذلك ابن عساكر كما يف خمتص تاريخ دمشق )0)/208)، وإسحاق   (5(
ابن برش الاكهيل كما يف تفسري ابن كثري )59/6))، وادلر )478/6) عنه بنحوه، وقال به قتادة: أخرج ذلك عبد الرزاق 
)9/3) بسند صحيح من طريق معمر عنه بلفظ: »بلغنا أن شعيباً أرسل مرتني إىل أمتني: مدين وأصحاب األيكة«، 
دي: أخرج  وابن جرير )4)/00)) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه بنحوه مطواًل، وروي عن السُّ
ذلك عنه بنحوه أيضاً إسحاق بن برش الاكهيل كما يف تفسري ابن كثري وادلر. والصحيح والعلم عند اهلل: أن شعيباً 
مة واحدة، قال ابن كثري )58/6)): »أصحاب األيكة هم أهل مدين ىلع الصحيح«، وبمثل قوهل قال

ُ
  بُعث أل

لم جيمع يف سورة واحدة ذكر مدين وأصحاب    أن اهلل  أيضاً  يقوي هذا  الفتح )450/6)، ومما  ابن حجر يف 
األيكة، وهذا يدل ىلع أنهم قوم واحد.
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﴾ ]األعراف: )9[. ﴿
﴾ أصوب)2)، قال: واكن  ﴾ ]يوسف: 72[ و)صاَع))))، و﴿ قال: يُقرأ ﴿

من ذهٍب)3).

، قال: افعل بنا  رِشكه ميع يا ربِّ
َ
﴾ ]طه: 30 - )3[، قال: أ  * ﴿

رِشكه 
ُ
ْزرِي﴾)4)، قال: قال موىس: أنا أ

َ
ْشُدْد بِِه أ

َ
هذا، قال: هذا داعء، قال: وَمن قرأ: ﴿أ

يف أمري، قال: كال الوجهني حسن)5).

ه، وأخىف: اذلي لم  يُِسُّ : ما اكن يف القلب  ﴾ ]طه: 7[، قال: السِّ ﴿
يكن بعد، يعلمه هو)6).

﴾ ]اغفر: 9)[، قال: هو الرجل يكون يف القوم فتمرُّ به املرأة فيلحُظها  ﴿
بََصُه)7)، وقد ُسئَِل انليبُّ  عن نظرة الُفجاَءة فقال: »اصرِْف بصك عنها«)8).

ويه قراءة شاذة قرأ بها أبو هريرة ، أخرج ذلك سعيد بن منصور )403/5) بسند ضعيف من طريق هشيم   (((
عن داود بن أيب هند عن العباس بن عبد الرمحن عنه به.

واألمر كما قال، فيه القراءة املتواترة، وما عداها شاذ، قال ابن جرير )3)/249) بعد أن ذكر بعض القراءات الشاذة   (2(
﴾، ويه القراءة اليت ال أستجزي القراءة خبالفها؛ إلمجاع  يف اآلية: »وأما اذلي عليه قراء األمصار، فـ: ﴿

احلجة عليها«. وينظر: املحتسب يف وجوه القراءات ))/346).
قال بهذا الوجه من اتلفسري: ابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )3)/246) بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه   (3(

بلفظ: »الصواع واكن كأساً من ذهب فيما يذكرون«.
ويه قراءة ابن اعمر وحده. ينظر: السبعة ))48)، والنرش )320/2).  (4(

ينظر: احلجة البن خالويه ))24). واألمر كما قال؛ إذ هما قراءتان متواترتان كما تقدم.  (5(
: أخرج ذلك ابن جرير )6)/3))، وابليهيق يف األسماء  قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس   (6(
 والصفات ))/25)، 309) بسند ثابت من طريق يلع بن أيب طلحة، عنه بنحوه، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك

ابن جرير )6)/6)) بسند ضعيف من طريق أيب معاذ، ثنا عبيد، عنه بنحوه.
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن أيب شيبة )7/4) بسند منقطع من   (7(
 ،(9/((( ابلاري  وفتح   ((37/7( كثري  ابن  تفسري  يف  كما  حاتم  أيب  وابن  بنحوه،  عنه  منصور،  عن  جرير،  طريق 
وسفيان اثلوري: أخرج ذلك أبو نعيم يف احللية )78/7) بسند ضعيف من طريق إسماعيل بن يزيد القطان ثنا 
وذّي عنه. حممد بن يزيد بن خنيس عنه بنحوه، وتفسري اإلمام أمحد هذا مذكور يف كتاب الورع هل )9))) برواية املرُّ
الفجأة، من حديث جرير بن عبد اهلل  أخرجه مسلم يف الصحيح )699/3))، ح: )59)2)، ك: اآلداب، ب: نظر   (8(
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﴾ ]انلحل: 75[، قال: اكن ابن مسعود يقرأ:  ﴿
»حيث ما وُجد ال يأِت خبري«)))، قال: أحسن هذا احلرف، وقرأه هو)2).

﴾ ]اإلرساء: 6[، قال: رجااًل)3). ﴿

﴾ ]الكهف: ) - 2[، قال: إنما هو: قيِّماً ولم جيعل هل عوجاً)4).  * ﴿

 ﴾ ﴿ قال:  يوسف)5)،  املوت غري  َتَمىنَّ  األنبياء  من  أحٌد  ليس  وقال: 
]يوسف: )0)[ اآلية.

.(6( َحلُّ
َ
﴾ ]الكهف: 9)[: أ ﴿

. ابلجيل
﴾ ]انلحل: 76[، وأما قراءة ابن مسعود يف الشواذ وقد وافقه  هذه قراءة تفسريية لقوهل تعاىل: ﴿  (((
ْه« بهاء واحدة ساكنة للجزم، ويف فاعله وجهان: أحدهما: ضمري ابلاري تعاىل،  فيها علقمة وابن وثاب فيه: »يُوَجِّ
ُه«،  »يَتوَجَّ بمعىن  ْه« الزماً  »يُوجِّ األبكم، ويكون  أنه ضمري  واثلاين:  اجلمهور،  تقديره كقراءة  ومفعوهل حمذوف؛ 
َه بمعىًن، واذلي يظهر أن الوجه اثلاين أقرب بداللة قراءة ابن مسعود اتلفسريية. ينظر: املحتسب  ه وتوجَّ يقال: وجَّ

)2/)))، وابلحر املحيط )6/)57).
واألمر كما قال، فقراءة ابن مسعود قراءة تفسريية شاذة كما تقدم.  (2(

قال بهذا الوجه من اتلفسري: قتادة: أخرج ذلك ابن جرير )4)/477) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة   (3(
عنه قال يف اآلية: »أي عدداً، وذلك يف زمن داود«، والسدي: أخرج ذلك ابن جرير )4)/477) بسند حسن من 
طريق أسباط، عنه بنحوه، وابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )4)/477) بسند صحيح من طريق ابن وهب، عنه 

بنحوه.
أي: ىلع اتلقديم واتلأخري، قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )5)/40)   (4(
- )4)) بسند ثابت من طريق يلع بن أيب طلحة عنه بنحوه، وروي عن جماهد: أخرج ذلك ابن املنذر وابن أيب حاتم 
كما يف ادلر املنثور )483/9) عنه بنحوه، وقال به قتادة: أخرج ذلك ابن جرير )5)/)4)) بسند صحيح من طريق 

سعيد بن أيب عروبة عنه به.
روي هذا الوجه من اتلفسري عن: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )3)/65))، وابن أيب حاتم   (5(
)2204/7) بأسانيد ضعيفة من طريق أسباط عن السدي، ومن طريق سعيد بن بشري عن قتادة، ومن طريق حجاج 
عن ابن جريج، عنه بنحوه، وقال به سفيان بن عيينة: أخرج ذلك سعيد بن منصور )5/))4) بسند صحيح عنه 
بنحوه وزيادة، وقتادة: أخرج ذلك ابن جرير )3)/66)) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة، عنه بنحوه 

وزيادة.
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك سعيد بن منصور، وابن املنذر، وابن   (6(
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﴾ ]األنبياء: 99[، قال: عيىس والُعَزير. ﴿

قلت: هذا تفسرٌي حيتاج إىل تفسري، فإن اكن أمحد قال هذا، فلعله أراد الشياطني 
اذلين َعبَدُهم ايلهود وانلصارى، وزعموا أنهما عيىس والُعَزير))).

﴾ ]مريم: 28[، قلت: هو هارون أخو موىس؟ قال: نعم)2)، اكن  وقال: ﴿
املرشكون قد اختصموا ىلع عهد رسول اهلل ، فقال: بني موىس وعيىس كذا 

وكذا، فقال انليب : »قد اكن هذا يُدىع بني األنبياء«)3).
قال أبو عبد اهلل: استعمل عمر  رجاًل)4) فأىب أن يدخل هل يف عمل، فقال 

أيب حاتم، كما يف ادلر )9/))5) عنه به وزيادة يف آخره، وقال به سعيد بن جبري: أخرج ذلك عبد الرزاق )329/2)، 
وابن جرير )5)/3)2) كالهما بسند صحيح من طريق اثلوري عن أيب حصني عنه به.

ي مراد اإلمام أمحد،  قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )024/3))، واألمر كما قال، لكن انلظر يف سبب نزول اآليات جيلِـّ  (((
فقد أخرج إسحاق بن يسار كما يف تفسري ابن كثري )5/)38)، وابن جرير )6)/7)4 - 8)4)، وابن أيب حاتم كما يف 
تفسري ابن كثري )380/5)، والطحاوي يف مشلك اآلثار )5/3))، والطباين يف الكبري )2)/53))، واحلاكم )6/2)4)، 
وابن مردويه كما يف تفسري ابن كثري )379/5)، والضياء يف املختارة )0)/304) بطرق عن ابن عباس  قال: 
﴾ ]األنبياء: 98[، فقال املرشكون:  »قال: ملا نزلت: ﴿
 املالئكة وعيىس وعزير يعبدون من دون اهلل؟ فقال: لو اكن هؤالء اذلين يعبدون آهلة ما وردوها، قال: فزنلت:
﴾ ]األنبياء: )0)[: عيىس وعزير واملالئكة« واللفظ للحاكم،  ﴿
وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم خيرجاه«، ووافقه اذلهيب يف اتللخيص، وصححه األبلاين يف صحيح السرية 

.((98(
كثري  ابن  تفسري  كما يف  حاتم  أيب  ابن  ذلك  أخرج  القريظ:  بن كعب  اتلفسري: عن حممد  من  الوجه  هذا  روي   (2(
)227/5) عنه، وهذا غري صحيح، قال ابن كثري تعقيباً: »وهذا القول خطأ حمض« وزاد فقال: »يه هفوة وغلطة 
: اكنوا يسمون بأسماء أنبيائهم  شديدة«، والصواب من القول يف ذلك ما جاء به اخلب عن رسول اهلل 
الرزاق  عبد  عنه  ذلك  أخرج  قتادة:  قال:  اتلفسري  من  الوجه  وبهذا   .- اتلايلة  احلاشية  يف  وسيأيت   - وصاحليهم 
﴾، قال: »اكن  ﴿ تعاىل:  )358/2)، وابن جرير )5)/523) بسند صحيح من طريق معمر عنه يف قوهل 

رجل صالح يف بين إرسائيل يسم هارون فشبهوها به، فقالوا: يا شبيهة هارون يف الصالح«.
وبيان  القاسم  بأيب  اتلكين  عن  انليه  باب  ب:  اآلداب،  ك:   ،(2(35( ح:   ،((685/3( الصحيح  يف  مسلم  أخرج   (3(
تقرؤون إنكم  فقالوا:  سألوين،  جنران  قدمت  ملا  قال:  شعبة،  بن  املغرية  حديث  من  األسماء،  من  يستحب   ما 
﴾ وموىس قبل عيىس بكذا وكذا، فلما قدمت ىلع رسول اهلل  سأتله عن ذلك، فقال:  ﴿
»إنهم اكنوا يسمون بأنبيائهم والصاحلني قبلهم«. وأما هذه العبارة: »قد اكن هذا يدىع بني األنبياء« فلم أقف عليها.

هو: أبو هريرة . ينظر: احلاشية اتلايلة.  (4(
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- يعين عمر -: يوسف قد سأل العمل، فاستُعمل ىلع خزائن األرض))).

يُعمل بها، وليس فيها يشء ال  املائدة ثمان عرشة فريضة: حالل وحرام  وقال: يف 

﴾ ]املائدة: 2[، قال: هذه  يُعمل به)2)، إال آية: ﴿

منسوخة)3). وقال: آخر يشء نزل من القرآن: املائدُة)4) وأول يشء نزل من القرآن: )اقرأ).

﴾ ]املائدة: )[، قال: اكن ابن عباس يأخذبَِذنَِب اجلنني، ويقول:  ﴿

هذا من بهيمة األنعام)5). وقد ُروي عن انليب  أنه قال: »َذاكُة اجلنني ذاكُة أمه«)6).

أخرج ذلك ابن أيب حاتم )60/7)2)، واحلاكم )378/2)، وأبو نعيم يف احللية ))/380 - )38)، وابن عساكر يف   (((
تاريخ دمشق )370/67 - )37) عن أيب هريرة  قال: »استعملين عمر ىلع ابلحرين، ثم نزعين، ثم داعين بعد 
إىل العمل، فأبيت فقال: لم؟ وقد سأل يوسف العمل«، واللفظ البن أيب حاتم، وهو عند غريه مطواًل، قال احلاكم: 

»هذا حديث بإسناد صحيح ىلع رشط الشيخني ولم خيرجاه«، ووافقه اذلهيب يف اتللخيص.
روي هذا القول: عن عمرو بن رشحبيل أبو ميسة: أخرج ذلك أبو عبيد يف انلاسخ واملنسوخ ))/37))، وسعيد بن   (2(
منصور )435/4))، وانلحاس يف انلاسخ واملنسوخ )232/2) لكهم بسند ضعيف من طريق أيب إسحاق، عنه بنحوه.

 ،(35/8( جرير  وابن   ،((37/(( ناسخه  يف  عبيد  وأبو   ،(4/2( الرزاق  عبد  ذلك  أخرج  الشعيب:  القول:  بهذا  قال   (3(
وانلحاس يف انلاسخ واملنسوخ )234/2)، وابن اجلوزي يف نواسخه )399/2) لكهم من طريق اثلوري، عن بيان، عنه 

﴾«، وهذا إسناد صحيح. ﴿ : قال: »لم ينسخ من املائدة إال قوهل
قال بهذا القول: اعئشة : أخرج ذلك أبو عبيد يف ناسخه ))/)6)) ويف الفضائل )239)، وأمحد )353/42)،   (4(
الشاميني )44/3))،  والنسايئ يف الكبى )0)/79)، وانلحاس يف انلاسخ واملنسوخ )232/2)، والطباين يف معجم 
واحلاكم )340/2)، وابليهيق يف الكبى )278/7)، لكهم من طريق ابن وهب ثين معاوية بن صالح عن أيب الزاهرية 
عن جبري قال: حججت فدخلت ىلع اعئشة، فقالت يل: يا جبري هل تقرأ املائدة؟ قلت: نعم: قالت: »أما إنها من آخر 
سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حالل فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه«، قال احلاكم: »هذا حديث 
صحيح ىلع رشط الشيخني، ولم خيرجاه«، ووافقه اذلهيب كذا قاال، وابلخاري لم خيرج ملعاوية وال أليب الزاهرية 
شيئاً، وصحح إسناده حمققو املسند، واألبلاين يف إرواء الغليل ))/39))، وعبد اهلل بن عمرو : أخرج ذلك 
الرتمذي )5/)26)، واحلاكم )2/)34)، وابليهيق يف الكبى )279/7) لكهم من طريق حيي بن عبد اهلل املعافري، 
عن أيب عبد الرمحن احلبيل عنه، قال الرتمذي: »هذا حديث حسن غريب«، وقال احلاكم: »حديث صحيح اإلسناد 
السنن، وروي عن عمرو بن رشحبيل: أخرج ذلك  ولم خيرجاه«، ووافقه اذلهيب، وضعفه األبلاين يف تعليقه ىلع 
سعيد بن منصور )435/4)) بسند ضعيف من طريق أيب إسحاق، عنه بنحوه. وقول اإلمام أمحد  هذا يف رواية 

وذّي عنه يف: طبقات احلنابلة ))/58). ويه آخرية مقيدة، واملقصود: آخر ما نزل من احلالل واحلرام. املرُّ
أخرج ذلك الطبي )4/8)) بسند ضعيف من طريق مسعر، وسفيان، عن قابوس، عن أبيه، عنه به.  (5(

أخرجه اإلمام أمحد )7)/362، 442، 8)/3)، 69)، وابن ماجة )360/4)، ح: )99)3)، وأبو داود )448/4)،        =  (6(
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قال: وأما أبو حنيفة))) فقال: ال يُؤلك، تُذبح نفس، وتُؤلك نفس!)2).

  اتلوبة: 40[، قال: ىلع أيب بكر، واكن انليب[ ﴾ ﴿

نزلت عليه السكينة)3).
ُ
قد أ

قلت: واكن شيخنا أبو العباس بن تيمية يذهب إىل خالف هذا ويقول: الضمري 

نزلت عليه السكينة، 
ُ
اعئد إىل انليب  أصاًل، وإىل صاحبه تبعاً هل، فهو اذلي أ

وهو اذلي أيده اهلل باجلنود، ورسى ذلك إىل صاحبه. انتىه)4).

=  ح: )2827)، والرتمذي )73/4)، ح: )476))، من حديث أيب سعيد اخلدري ، قال الرتمذي: »هذا حديث 
أبو داود )449/4)، ح: )2828)، وادلاريم يف السنن   أخرجه  حسن«، وهل شواهد كثرية منها حديث جابر 
)260/2))، والطباين يف األوسط )50/8))، وادلارقطين يف السنن )493/5)، واحلاكم )27/4))، وأبو نعيم يف احللية 

)92/7، 236/9)، وابليهيق يف الكبى )9/)56)، وصححه احلاكم ىلع رشط مسلم، ووافقه اذلهيب.
قال احلافظ يف اتللخيص )288/4) معلقاً ىلع روايات احلديث: »واحلق أن فيها ما تنتهض به احلجة، وهو جمموع   
طرق حديث أيب سعيد، وطرق حديث جابر«، وصححه األبلاين يف إرواء الغليل برقم )2539)، وقال حمققو املسند: 

»حديث صحيح بطرقه وشواهده«.
هو: أبو حنيفة، انلعمان بن ثابت اتلييم الكويف، موىل بين تيم اهلل بن ثعلبة، فقيه أهل العراق، وإمام أصحاب   (((
الكمال  تهذيب  ينظر:  )50)ه).  سنة  مات  والرأي،  الفقه  يف  صنف  من  أول  فارس،  أبناء  من  إنه  وقيل:  الرأي، 

)7/29)4 - 445)، والسري )390/6 - 403).
ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )42/5)، وابلحر الرائق اخلالق )95/8)).  (2(

نقله عنه  فيما  املنذر  ابن  م يكيف يف حلِّه، وعليه اجلمهور. قال 
ُ
األ مه« يعين: ذبح 

ُ
أ قلت: ونّص احلديث: »ذاكة   

الزيليع يف نصب الراية )92/4)): »لم يرو عن أحد من الصحابة واتلابعني، وسائر العلماء: أن اجلنني ال يؤلك إال 
م أكل اجلنني إذا  باستئناف اذلاكة فيه، إال ما روي عن أيب حنيفة«، وخالفه غري قوي، وقد خالفه صاحباه، فحرَّ
﴾ ]املائدة: 3[ وهذا احتجاج  مه ال تغين عن ذاكته، حمتجاً بعموم قوهل تعاىل: ﴿

ُ
خرج ميتاً؛ ألن ذاكة أ

ضعيف، ينظر: إعالم املوقعني )254/2).
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن أيب حاتم )6/)80))، وابليهيق يف   (3(
ادلالئل )482/2)، وابن عساكر يف تارخيه )88/30) لكهم بسند ضعيف من طريق أشعث، عن جعفر، عن سعيد 
ابن جبري، عنه بنحوه، وسعيد بن جبري: أخرج ذلك اآلجري يف الرشيعة )807/4)، )82)) بسند ضعيف من طريق 
أشعث بن إسحاق، عن جعفر بن أيب املغرية، عنه بنحوه، وقال به حبيب بن أيب ثابت: أخرج ذلك ابن أيب شيبة 
)349/6)، وابن أيب حاتم )6/)80))، واآلجري يف الرشيعة )4/)82))، وابن بطة يف اإلبانة )555/9)، وابن عساكر يف 

تارخيه )88/30) لكهم من طريق أيب معاوية، ثنا عبد العزيز بن سياه، عنه بنحوه، وهذا إسناد حسن.
قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )026/3))، وهو الصواب واهلل تعاىل أعلم. ينظر قول شيخ اإلسالم مفصاًل يف:         =  (4(
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وقال: أربع سور أنزلت باملدينة: ابلقرة، وآل عمران، والنساء، واملائدة.

﴾ قال: بمكة. ﴾ قال: باملدينة، ﴿ ﴿

)األنفال وبراءة  أن  مة يف 
ُ
األ يُرِْد أمحُد اتلخصيَص، وال خالَف بني  لم  قلت: 

باملدينة يف  نزلن  واملنافقني)  واجلمعة  والصف  واملمتحنة  واحلرش  واملجادلة  وانلور 
َخَر.

ُ
سور أ

ما  فمنه  بمكة؛   ﴾ باملدينة؛ صحيح و﴿  ﴾ ﴿ وقوهل: 
.(((﴾ هو باملدينة، ومنه ما هو بمكة، فابلقرة مدنية، وفيها: ﴿

عباس  ابن  اكن  قال:   ،]97 ]املائدة:   ﴾ ﴿
ا)2). يقول: لو ترك انلاس احلج سنة واحدة ماتوا ُطرَّ

﴾ ]املائدة: 3[، قال: ىلع األصنام)3). ﴿

]املائدة: 3[، قال:   ﴾ ﴿ ُذبَِح ىلع األصنام ال يُؤلك)4)،  قال: ولكُّ يشء 

منهاج السنة )489/8 - 492).  =
قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )026/3))، واألمر كما قال، ينظر: تزنيل القرآن للزهري )27 - 42)، والبهان ))/87) -   (((

94))، واإلتقان ))/39 - 44).
ا أي: مجيعاً. ينظر: الصحاح )725/2)، واللسان )498/4). واألثر أخرجه الفاكيه يف أخبار مكة ))/399) بسند  ُطرَّ  (2(
ضعيف من طريق سعيد بن سالم، ثنا عثمان، ُحدثت عن عكرمة، عنه قال يف اآلية: »قيام دينهم، واذلي نفيس 
بيده لو تركوه اعماً واحداً ما نوظروا«، وأصله يف الصحيح، أخرجه ابلخاري )49/2)) من طريق قتادة، عن عبد اهلل 
ابليُت ويلعتمرنَّ بعد خروج  ن   قال: »يلحجَّ  عن انليب  ابن أيب عتبة، عن أيب سعيد اخلدري 
يأجوج ومأجوج« تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرمحن عن شعبة قال: »ال تقوم الساعة حىت ال حُيّج 

.﴾ ابليُت«، ح: )593))، ك: احلج، ب: قول اهلل تعاىل: ﴿
 ،(249/(( واملنسوخ  انلاسخ  أبو عبيد يف  : أخرج ذلك  بن عباس  اتلفسري: عبد اهلل  الوجه من  بهذا  قال   (3(
وابليهيق يف الكبى )8/9)4) بسند ثابت من طريق يلع بن أيب طلحة، عنه به مطواًل، وهو عند ابن جرير )8/)7) 

من الطريق نفسها عنه بلفظ: »انلصب: أنصاب اكنوا يذحبون ويهلون عليها«.
﴾: و»ىلع« بمعىن الالم، أي: ألجلها. قاهل قطرب، وهو  واألمر كما قال، بداللة اآلية الكريمة: ﴿  (4(
ىلع هذا داخل يف غري ما أهّل به لغري اهلل. وخصَّ باذلكر تأكيد حتريمه. ودلفع ما اكنوا يظنونه من أن ذلك لترشيف 
ابليت وتعظيمه، وقيل: معناه ما قصد بذحبه تعظيم انلصب، وإن لم يذكر اسمها عنده، فليس مكرراً مع ما سبق، 
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كعاب فارس، يقال هلا: الرند وأشباه ذلك))).

﴾ ]احلـج: 25[، قـال: لـو أن رجـاًل بــ )عـدن أبـني) همَّ  ﴿

﴾ ]احلـج: 25[ هكذا قال  بقتـل رجـل وهو يف احلـرم هذا قـول اهلل: ﴿

ابن مسـعود)2).

قال: وقد خرج جابٌرمن املدينة إىل مكة جماوراً)3).

﴾ ]ابلقرة: 234[، قال: والعرش يلاٍل أو أيام، ثم قال: لو اكنت يلايل  ﴿

اكن يكون نقصان يوم؛ لكنها أيام ويلال عرشة)4).

إذ ذاك فيما ذكر عند ذحبه اسم الصنم مثاًل. ينظر: املحرر الوجزي )53/2))، وزاد املسري ))/2)5).
قال بهذا الوجه من اتلفسري: جماهد: أخرج ذلك ابن جرير )74/8) بسند حسن من طريق أيب نعيم، ثنا زهري عن   (((

إبراهيم بن مهاجر عنه بلفظ: »يه سهام العرب، وكعاب فارس والروم، اكنوا يتقامرون بها«.
قال ابن كثري )25/3) تعقيباً ىلع قول جماهد: »وهذا اذلي ُذكر عن جماهد يف األزالم أنها موضوعة للقمار، فيه نظر، امهلل إال   
أن يقال: إنهم اكنوا يستعملونها يف االستخارة تارة، ويف القمار أخرى، واهلل أعلم. فإن اهلل  قد فرق بني هذه وبني 
القمار وهو امليس، فقال يف آخر السورة: ﴿ 
  *  

﴾ ]املائدة: 90 - )9[«.
ثبت عن عبد اهلل بن مسعود مرفواًع وموقوفاً، فاملرفوع أخرجه: أمحد )55/7)، 340،)، والزبار يف الزوائد )60/3)،   (2(
وأبو يعىل يف مسنده )262/9)، وابن جرير )6)/508)، واحلاكم )420/2)، وقال احلاكم: »هذا حديث صحيح ىلع 
رشط مسلم ولم خيرجاه«، ووافقه اذلهيب، قال اهليثيم يف املجمع )70/7): »رواه أمحد وأبو يعىل والزبار، ورجال أمحد 

رجال الصحيح«، وحّسنه حمققو املسند.
أما املوقوف: فقد أخرجه ابن جرير )6)/508)، واحلاكم )420/2)، واملوقوف أصح كما قال شعبة عندما رواه: رفعه   
وأنا ال أرفعه، وقال ابن حجر يف املطالب العايلة )5)/56): »موقوف قوي اإلسناد«، وقال ابن كثري )5/))4) بعد 
إيراده هلذا احلديث: »هذا اإلسناد صحيح ىلع رشط ابلخاري، ووقفه أشبه من رفعه«. ولفظ اآلية اعم يشمل ما 

ذكره اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن مسعود ويشمل غريه من أنواع اإلحلاد.
املجاورة: االعتاكف يف املسجد، وأما املجاورة بمكة واملدينة فرياد بها املقام مطلقاً غري ملزتم برشائط االعتاكف   (3(
الرشيع. ينظر: انلهاية ))/3)3 - 4)3)، واللسان )56/4)). وهذا القول لم أقف عليه يف أي من املصادر اليت بني 

يدي، وذلا لم أعرف من هو جابر؟
وهو األحوط، قال ابن قدامة يف املغين )8/2))): »والعرش املعتبة يف العدة يه عرش يلال بأيامها، فتجب عرشة أيام   (4(
مع الليايل. وبهذا قال مالك والشافيع وأبو عبيد وابن املنذر وأصحاب الرأي، قلنا: العرب تغلب اسم اتلأنيث يف 
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 ﴾ ﴿ يوسف:  قال  باديتهم)))،  الشام  يقولون:  مص  وأهل  قال: 
﴾ ]يوسف: 92[: ال تعيري)2). ]يوسف: 00)[، ﴿

﴾ ]يوسف: 93[، قال: شمَّ رحيه من مسرية سبعة أيام)3)، ﴿ ﴿
﴾ ]يوسف: 83[: ال جزع فيه)4).

قلت: وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية –مراراً - يقول: »ذكر اهلل الصب اجلميل، 
والصفح اجلميل، والَهْجر اجلميل. فالصب اجلميل: اذلي ال شكوى معه، والَهْجر اجلميل: 

اذلي ال أذى معه، والصفح اجلميل: اذلي ال عتاب معه«)5). انتىه.
﴾ ]يوسف: 26[، قال: قد قال قوم: حكيم من أهلها)6). ﴿

العدد خاصة ىلع املذكر، فتطلق لفظ الليايل وتريد الليايل بأيامها، كما قال اهلل تعاىل لزكريا: ﴿
 ﴾ ﴾ ]مريم: 0)[، يريد بأيامها، بديلل أنه قال يف موضع آخر: ﴿

]آل عمران: )4[، يريد بليايلها«. وينظر: املبدع )75/7).

قاهل الكندي املؤرخ املصي؛ إذ نقل عنه السيويط يف حسن املحاضة ))/0)) لطيفة يف هذا إذ يقول: »قال اهلل تعاىل   (((
﴾ ]يوسف: 00)[، فجعل الشام بدواً؛  ﴿ : حاكيًة عن يوسف
وَسمَّ مَص مصاً ومدينًة«. وأخرج ابن جرير )3)/)36 - 362) بسند حسن من طريق ابن محيد، ثنا سلمة، عن 
ابن إسحاق قال: »اكن مزنل يعقوب وودله فيما ذكر يل بعض أهل العلم بالعربات من أرض فلسطني ثغور الشام، 

وبعض يقول باألوالج من ناحية الشعب، واكن صاحب بادية، هل إبل وشاء«.
قال بهذا الوجه من اتلفسري سفيان: أخرج ذلك ابن أيب حاتم )95/7)2) بسند حسن من طريق ابن أيب عمر، عنه   (2(

به، وروي عن عكرمة، أخرج ذلك عنه عبد بن محيد وابن املنذر كما يف ادلر املنثور )322/8).
قال بهذا الوجه من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )3)/333) بسند صحيح من طريق   (3(
سفيان بن عيينة عن أيب سنان عن ابن أيب اهلذيل قال: كنت إىل جنب ابن عباس، فسئل: »من كم وجد يعقوب 
ريح القميص؟ قال: من مسرية سبع يلال أو ثمان يلال«، وروي عن حممد بن كعب القريظ: أخرج ذلك أبو الشيخ 

كما يف ادلر املنثور )327/8) عنه. والرواية من الروايات اإلرسائيلية املسكوت عنها.
قال بهذا الوجه من اتلفسري جماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )393)، وابن أيب حاتم )2/7))2) كالهما بسند   (4(
حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح عنه، وابن جرير )2)/40) بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب 

جنيح عنه.
ينظر: جمموع الفتاوى )0)/83)، 666).  (5(

روي هذا الوجه من اتلفسري عن جماهد: أخرج ذلك ابن جرير )3)/0))) بسند ضعيف قال: حدثت عن الفراء،   (6(
بسند حسن  ابن جرير )3)/08))  به عكرمة: أخرج ذلك  بنحوه، وقال  عن معىل بن هالل، عن أيب حيىي، عنه 
من طريق عبد امللك بن الصباح، عن عمران بن حدير، عنه بنحوه، وقتادة: أخرج ذلك عبد الرزاق )3/2)2)، 
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وقال قوم: القميص الشاهد)))، وقال قوم: الصيب)2).

﴾ ]ابلدل: 4[، قال: منتصباً)3). ﴿

قلت: وكأن القول اآلخر أظهر، وهو: يف مشقة وَعناء، يُكابد أمر ادلنيا واآلخرة)4).

وابن جرير )3)/09)) كالهما بسند صحيح من طريق معمر، عنه بنحوه، وزيد بن أسلم: أخرج ذلك عنه ابن أيب 
حاتم )29/7)2) من طريق إبراهيم بن سليمان، ثنا حممد بن أبان، عنه بنحوه. وهو قول قوي؛ ألن ما قاهل يف شأن 

. القميص يدل ىلع فهم وخبة، غري أنه يشهد للقول األخري حديث ثابت عن انليب
قال بهذا الوجه من اتلفسري جماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )395) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب   (((
جنيح، عنه بنحوه، وابن جرير )3)/0)) - )))) بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب جنيح، عنه بنحوه. وَيرِد 
﴾ والقميص ال يوصف بأنه من األهل، ووصف هذا القول الرازي يف مفاتيح  ىلع هذا القول قوهل تعاىل: ﴿

الغيب )8)/446) بأنه يف اغية الضعف.
يف النسخ املطبوعة: »صب«، وقد تصحٌف، وصوابه: »صيب«.  (2(

: أخرج ذلك أمحد )5/)3)، 
ً
وقال بهذا الوجه »الصيب« من اتلفسري: عبد اهلل بن عباس : ورد عنه مرفواع  

صغار:  وهم  املهد  يف  أربعة  »تكلم  بلفظ:   ،(538/2( واحلاكم   ،((65/7( حبان  وابن   ،((07/(3( وابن جرير 
ابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيىس ابن مريم «، واحلديث صححه املناوي 
ابن حبان: سنده قوي، وروي عن  املسند، وقال عنه حمقق صحيح  نه حمققو  السماوي )729/2)، وحسَّ الفتح  يف 
أيب هريرة : أخرج ذلك ابن جرير )3)/05)) بسند ضعيف جداً من طريق أيب بكر اهلذيل، عن شهر بن 
بسند صحيح من طريق   ((06  -  (05/(3( ابن جرير  ذلك  أخرج  بن جبري:  به سعيد  وقال  بنحوه،  عنه  حوشب، 
عبد الرمحن، ثنا إرسائيل، عن أيب حصني، عنه بنحوه، وهالل بن يساف: أخرج ذلك ابن جرير )3)/06)) بسند 
صحيح من طريق إدريس، عن حصني، عنه بنحوه، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك ابن جرير )3)/06) - 07)) 
بسند ضعيف من طريق جويب، عنه بنحوه، ومن طريق أيب معاذ، ثنا عبيد، عنه بنحوه. وهذا القول مقدم ىلع غريه؛ 

حيث أيده حديث عن انليب . ينظر: ابن جرير )3)/))))، وأضواء ابليان )7/2)2).
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )0/24)4) بسند ضعيف من   (3(
طريق العويف عنه بنحوه، وسعيد بن جبري: أخرج ذلك عنه سعيد بن منصور، وعبد بن محيد كما يف ادلر املنثور 
)5)/438)، وقال به عبد اهلل بن شداد: أخرج ذلك ابن جرير )24/))4) بسند صحيح من طريق ابن أيب زائدة، 
طريق  من  بسند صحيح   (4((/24( ابن جرير  ذلك  أخرج  وأبو صالح:  بنحوه،  عنه  أيب خادل،  بن  إسماعيل  عن 
حيىي بن القطان، عن إسماعيل، عنه بنحوه، وإبراهيم انلخيع: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )729)، وابن جرير 
)24/))4)، وأبو نعيم يف احللية )4/)23) لكهم من طريق منصور عنه به، وعكرمة: أخرج ذلك ابن جرير )24/))4) 
بسند صحيح من طريق حريم بن عمارة، ثين شعبة، أخبين عمارة، عنه بنحوه، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك 

ابن جرير )24/))4) بسند ضعيف من طريق أيب معاذ، ثنا عبيد، عنه بنحوه.
قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )028/3))، واألمر كما قال، قال ابن جرير )2/24)4): »وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب:   (4(
﴾ معناه: يف شدة، وإنما قلنا: ذلك أوىل  قول من قال: معىن ذلك أنه خلق يكابد األمور ويعاجلها، فقوهل: ﴿
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قال احلسن))): ما أجد من خلق اهلل يكابد ما يكابده ابن آدم)2).

﴾ ]امللك: 30[ قال: ىلع وجه  ﴾ ]امللك: 30[، قال: ال تناهل الرَِّشاء، ﴿ ﴿
األرض)3).

قلت: حيتمل تفسري أمحد أمرين؛ أحدهما: أن يكون )معيناً) فعياًل من أمعن يف 
األرض إذا ذهب فيها، وحيتمل: أن يكون مفعواًل من العني أي: َمْرِئيًّا بالعني، وأصله 

ِعلَّ إعالل مبيع وبابه)4).
ُ
معيون، ثم أ

﴾)6) ]ابلقرة: 259[. وقال: قرأ زيد بن ثابت)5): ﴿

 بالصواب؛ ألن ذلك هو املعروف يف كالم العرب من معاين الكبد«، وضعف ابن عطية يف املحرر الوجزي تفسريه
بـ »منتصبا« )484/5) وعدَّ القول اثلاين قول اجلمهور.

يُرسل  فقيه فاضل مشهور، واكن  ثقة  يسار األنصاري موالهم،  أبيه  ابن أيب احلسن ابلصي، واسم  هو: احلسن   (((
كثرياً وُيدلس. قال الزبار: »اكن يروي عن مجاعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعين قومه اذلين 
ثوا وُخطبوا بابلصة«، هو رأس أهل الطبقة اثلاثلة، مات سنة )0))ه). ينظر: تهذيب الكمال )95/6 - 26))،  ُحدِّ

واتلقريب )99).
أخرج ذلك ابن جرير )409/24)، بسند حسن من طريق وكيع، عن يلع بن رفاعة، عنه بنحوه.  (2(

روي هذا الوجه من اتلفسري: عن سعيد بن جبري: أخرج ذلك ابن جرير )39/23)) من طريق عبيد بن قاسم الزباز،   (3(
ثنا رشيك، عن سالم، عنه بنحوه، ويف إسناده عبيد بن قاسم الزباز لم أعرفه.

اللغة )4/3))، واللسان )3)/))4، 304)، قلت: لفظ »معني«  القيِّم يف ابلدائع )028/3))، وينظر: تهذيب  قاهل ابن   (4(
حيتمل الوجهني كما ذكر ابن القيِّم، وحيتمل وجهاً ثاثلاً: وهو أن يكون فعياًل من معن املاء إذا كرث. ينظر: إعراب 
القرآن للنحاس )4/))3)، ومشلك إعراب القرآن )747/2)، لكن اتلفسري اذلي ذكره اإلمام أمحد ال حيتمل إال 
وجهاً واحداً: وهو أنه مفعول من العني، فاملاء الَمِعني: الظاهر، اذلي تراه العني جارياً ىلع وجه األرض، وهو اذلي 

.﴾ تؤيده اآلثار املروية يف اآلية. ينظر: ادلر املنثور )4)/6)6)، وهو كذلك املناسب يف مقابلة قوهل تعاىل: ﴿
انليب  اكتب  املقرىء،  اخلزريج  زيد  بن  الضحاك  بن  ثابت  بن  زيد  األنصاري،  سعيد  أبو  أو  خارجة،  أبو  هو:   (5(
 وأمينه ىلع الويح، وأحد اذلين مجعوا القرآن ىلع عهد انليب  من األنصار، وهو اذلي كتبه 

يف املصحف أليب بكر ثم لعثمان، مات سنة )45ه). ينظر: أسد الغابة )332/2 - 333).
بالزاي املعجمة، أخرجه عنه عبد الرزاق ))/268) بسند صحيح من طريق هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، أن  (6( 
زيد بن ثابت به، ومسدد كما يف املطالب العايلة )4)/472) بسند صحيح من طريق هشام بن حسان، عن حفصة، 
 إىل انليب ، أخرجه احلاكم )255/2)، وقال: »حديث صحيح اإلسناد، 

ً
عن أيب العايلة، وقد ورد مرفواع

ولم خيرجاه فإنهما لم حيتجا بإسماعيل بن قيس بن ثابت«، وتعقبه اذلهيب فقال: »فيه إسماعيل بن قيس من ودل 
زيد بن ثابت ضعفوه«. ويه قراءة ابن اعمر واعصم ومحزة والكسايئ وخلف. ينظر: السبعة )89))، والنرش )2/)23).
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﴾)2) ]عبس: 22[. وهو أشبه))) ﴿
ُروه: انليب ، ويسبحوه:  ﴾ ]الفتح: 9[، قال: يُعزِّ ﴿

اهلل تعاىل)3).
﴾ ]انلحل: 47[: ىلع نقصان)4). ﴿

﴾ ]يوسف: 49[، قال: حيلبون)5). ﴿

اثلبوت كما ال خيىف؛  أو  الزنول  وليس من جهة  الفصاحة،  قوة  أو  الشهرة  أو  املعىن  أشبه« من جهة  »وهو  قوهل:   (((
انليب  مروية عن  أنها  إال  يظن  القراءات ال  »هذه   :(5(3/(( الوجزي  املحرر  ابن عطية يف  قال  متواتر.  إذ كالهما 
مة، وتكملة للسبعة األحرف. 

ُ
، وجبميعها اعرض جبيل  مع طول السنني توسعة ىلع هذه األ

وىلع هذا ال يقال: هذه أوىل من جهة نزول القرآن بها، وإن رجحت قراءة فبوجه غري وجه الزنول«.
﴾ بالراء املهملة، وهم: أبو جعفر ونافع وابن كثري وأبو عمرو ويعقوب. ينظر:  استدل بهذه اآلية من قرأ: ﴿  (2(

السبعة )89))، والنرش )2/)23).
قال بهذا الوجه من اتلفسري مجاعة من املفسين ىلع اختالٍف يف ألفاظهم لكن معانيها تؤول إىل أن الضمري يف   (3(
الوجزي  ابن عطية يف املحرر  القول  ، ويف »تسبحوه« هلل تعاىل، ووصف هذا  للرسول  »تعزروه وتوقروه« 
بسند  ابن جرير ))2/)25)  : أخرج ذلك  بأنه قول اجلمهور، فقد روي عن: عبد اهلل بن عباس   ((29/5(
ضعيف من طريق عطية العويف، عنه واحلاكم )500/2) من طريق احلجاج بن أرطاة، عن عكرمة، عنه بمعناه، 
والضياء يف املختارة )0)/92) من طريق أيب برش، عن سعيد بن جبري، عنه بمعناه، قال احلاكم: »صحيح اإلسناد 
ولم خيرجاه«، وتعقبه اذلهيب بقوهل: »مبرش بن عبيد اكن يضع احلديث«، وقال ابن حجر عن إسناده يف إحتاف املهرة 
)605/7): »ضعيف جداً«، وقال به عكرمة: أخرج ذلك ابن جرير ))252/2) بسند حسن من طريق حريم، عن 
شعبة، عن أيب برش جعفر بن أيب وحشية عنه، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك ابن جرير ))253/2) بسند ضعيف 
من طريق عبيد، عنه، وقال به قتادة: أخرج ذلك عبد الرزاق )3/))2)، وابن جرير ))2/)25) بسند صحيح من 

طريق معمر، عنه.
روي هذا الوجه من اتلفسري عن عمر بن اخلطاب : أخرج ذلك ابن جرير بسند ضعيف فيه جمهول عنه   (4(
عطاء  طريق  من  ضعيف  بسند   (237/(4( جرير  ابن  ذلك  أخرج   : عباس  بن  اهلل  وعبد  وزيادة،  بنحوه 
اخلراساين عنه بنحوه، وابن أيب حاتم من طريق الضحاك عنه بنحوه كما يف: فتح ابلاري )286/8)، وادلر املنثور 
)55/9)، وقال به جماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس ))42) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عنه، 
وابن جرير )4)/237) بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب جنيح عنه بنحوه، وقال به اللكيب: أخرج ذلك 
عبد الرزاق )628/2) بسند صحيح من طريق معمر عنه، وابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )4)/238) بسند صحيح 

من طريق ابن وهب عنه بنحوه.
وابن جرير   ،(395/5( منصور  بن  سعيد  ذلك  أخرج   : عباس  بن  اهلل  عبد  اتلفسري  من  الوجه  بهذا  قال   (5(

)3)/95) - 96))، وابن أيب حاتم )55/7)2) لكهم بسند ثابت من طريق يلع بن أيب طلحة عنه به.
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﴾ ]الطور: 6[: جهنم))). ﴿

قلت: لم يُرِْد أمحد أن املراد باآلية جهنم، وإنما أراد أنه يكون جهنم أو موضعها، 
واهلل أعلم)2).

﴾ ]االنفطار: 3[: فاضت)3). ﴿

اكنوا  قال:   ،]5  -  4 ]املاعون:   ﴾  *  ﴿
رونها حىت خيرج الوقت)4). يُؤَخِّ

﴾ ]اتلكوير: 6[ أي: أضمت فتصري ناراً تتأجج، حميطة  واملراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً، كقوهل: ﴿  (((
بأهل املوقف. ينظر: تفسري ابن كثري )429/7)، وقال بهذا الوجه من اتلفسري: يلع بن أيب طالب  فيما يرويه 
سعيد بن املسيب عنه: أخرج ذلك ابن جرير ))567/2) بسند صحيح من طريق ابن علية، عن داود بن أيب هند، 
عن ابن املسيب، وكعب األحبار: أخرج ذلك أبو الشيخ يف العظمة )409/4)) بسند صحيح من طريق عثمان بن 
غياث، عن عكرمة عن ابن عباس عنه، وجماهد: أخرج ذلك ابن جرير ))568/2) بسند صحيح من طريق عيىس، 
عن ابن أيب جنيح عنه، وشهر بن حوشب: أخرج ذلك أبو نعيم يف احللية )6/)6) بسند حسن من طريق حفص 
ابن محيد، عنه، وشمر بن عطية: أخرج ذلك ابن جرير ))568/2) بسند ضعيف من طريق ابن محيد، ثنا يعقوب 
عن حفص بن محيد عنه، وروي عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري: أخرج ذلك أبو نعيم يف احللية )356/3) بسند 
ضعيف جداً من طريق طلحة بن عمرو، عنه، وابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير ))568/2) بسند صحيح من طريق 

ابن وهب عنه.
واختار ابن جرير ))569/2) ما أخرجه ))568/2) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة يف اآلية   
َهُه بأنه ليس موقداً ايلوم فهو مملوء، قال ابن حجر يف الفتح )602/8) تعقيباً: »وحيتمل أن يطلق  أنه: املمتىلء، َووَجَّ
عليه ذلك باعتبار ما يَؤول إيله حاهل«، وهذا ال ينايف اتلفسري املتقدم - املوقَد -؛ ألن سجرت اتلنور معناه: مألته 

بما حيرتق. ينظر: املحرر الوجزي )86/5)). ويشهد للتفسري اذلي ذكره اإلمام أمحد قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]اغفر: 72[.

قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )029/3))، واألمر كما قال، ىلع ما سبق بيانه يف احلاشيةالسابقة.  (2(
قال بهذا الوجه من اتلفسري: الربيع بن اخليثم: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )0)7) بسند حسن من طريق رشيك،   (3(
ووصله  به،  عنه  اجلزم  بصيغة   ((67/6( ابلخاري  وعلَّقه  به،  عنه  اثلوري،  منذر  عن  مسوق،  بن  سعيد  عن 
عبد الرزاق أنبأنا اثلوري مثله وأتمَّ منه، والفريايب ثنا سفيان، قال: بلغين عن ربيع بن اخليثم به، وعبد بن محيد 

من طريق سعيد بن مسوق به، كما يف الفتح )695/8)، واتلغليق )362/4 - 363).
قال بهذا الوجه من اتلفسري: سعد بن أيب وقاص : أخرج ذلك ابن جرير )659/24 - 660) بسند صحيح   (4(
من طريق شعبة، عن خلف بن حوشب، عن طلحة بن مصف، عن مصعب بن سعد، عنه بنحوه، وقد روي عنه 
، أسنده عكرمة بن إبراهيم األزدي فيما أخرجه حممد بن نص يف تعظيم قدر الصالة ))/24))، وأبو يعىل يف 

ً
مرفواع
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اللحم  يف  يكون  أن  يكاد  وال  العبيط)))،  هو   :](45 ]األنعام:   ﴾ ﴿
فرة، فيغسل)2). الصُّ

﴾ ]األنبياء: 87[. ﴾ ]الزمر: 6[: ابلحر وحوٌت يف حوت)3)، ﴿ ﴿

﴾ وهٌم؛ فإن تلك  ﴾، وِذكر ﴿ قلت: هذا تفسري ﴿
الظلمات يه اليت خيلق فيها اجلنني، ال مدخل لظلمة ابلحر، وال لظلمة احلوت فيها، 

بل ظلمة الرحم وظلمة املشيمة وظلمة ابلطن، واهلل أعلم)4).

مسنده )40/2))، وادلواليب يف الكىن واألسماء )827/2)، وابن جرير )663/24)، والعقييل يف الضعفاء )377/3)، 
اتلفسري  السنة )246/2)، ويف  )304/2)، وابلغوي يف رشح  السنن  ))/87))، وابليهيق يف  العلل  وابن أيب حاتم يف 
﴾، قال: »هم  )552/8) من حديث سعد قال: سألت انليب ، عن قوهل: ﴿
اذلين يؤخرون الصالة عن وقتها«، ومداره ىلع عكرمة بن إبراهيم األزدي، قال ابليهيق: »وهذا احلديث إنما يصح 
موقوفاً، وعكرمة بن إبراهيم قد ضعفه حيىي بن معني وغريه من أئمة احلديث«. قال ابن جرير )663/24): »وأوىل 
اللهو عنها والتشاغل بغريها،  يتغافلون عنها؛ ويف  ﴾ الهون  ﴿ بقوهل:  بالصواب  األقوال يف ذلك عندي 
تضييعها أحياناً، وتضييع وقتها أخرى. وإذا اكن ذلك كذلك صحَّ بذلك قول من قال: عىن بذلك ترك وقتها، وقول 

من قال: عىن به تركها«. وينظر تفسري ابن كثري )493/8).
العبيط: ادلم اخلالص الطري. ينظر: اللسان )347/7). وقال بهذا الوجه من اتلفسري: سفيان بن عيينة: أخرج ذلك   (((

ابن أيب حاتم )406/5)) من طريق اإلمام أمحد، عنه به.
بسند حسن من   ((407/5( أيب حاتم  وابن   ،(636/9( وابن جرير   ،(520/4( املصنف  الرزاق يف  ذلك عبد  أخرج   (2(
طريق أيب خادل األمحر، عن حيىي بن سعيد، عن القاسم، قال: اكنت اعئشة إذا سئلت عن لك ذي ناب من السباع، 
 ،﴾ ﴿ تلت:  الطري،  من  ولك ذي خملب 

فقالت: »قد نرى يف القدر صفرة ادلم«.
﴾ ]األنبياء: 87[،  وفيه نظر، فاتلفسري اذلي ذكره إنما هو تفسري لآلية اليت ذكرها بعد اتلفسري: ﴿  (3(
كما نبَّه ىلع ذلك ابن القيِّم وسيأيت، وقال بهذا الوجه من اتلفسري: سالم بن أيب اجلعد: أخرج ذلك ابن أيب شيبة 
 )338/6)، وابن جرير )6)/383 - 384) بسند صحيح من طريق سفيان، عن منصور، عنه بنحوه، ومطواًل عند

ابن جرير. قال ابن جرير: »والصواب من القول يف ذلك أن يقال: إن اهلل أخب عن يونس أنه ناداه يف الظلمات: ﴿
﴾ ]األنبياء: 87[ وال شك أنه قد عىن بإحدى الظلمات: بطن احلوت، 
وباألخرى: ظلمة ابلحر، ويف اثلاثلة اختالف، وجائز أن تكون تلك اثلاثلة ظلمة الليل، وجائز أن تكون كون 
احلوت يف جوف حوت آخر. وال ديلل يدل ىلع أي ذلك من أي، فال قول يف ذلك أوىل باحلق من التسليم لظاهر 

اتلزنيل«.
قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )029/3))، واألمر كما قال، وقد تقدم يف احلاشية السابقة، وقد روي ما ذكره ابن القيِّم يف   (4(
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﴾ ]املؤمنون: 7[، قال: الزنا))). ﴿
﴾ ]احلج: 33[، قال: اشرتى ابن الُمنَْكِدر)2) جبميع ما اكن معه بََدنة،  ﴿

ل هذه اآلية)3). وتأوَّ
﴾ ]احلج: 52 - 55[، قال:  ﴿ ﴾ إىل:  ﴿

هذه نزلت بمكة وابلايق باملدينة)4).
﴾ ]املؤمنون: 4)[، قال: نفخ فيه الروح)5). ﴿

﴾ ]انلمل: 40[، قال: هو أن ينظر قبل أن يَرِْجَع  قال: ﴿
طرفُه إيله)6). قال: وإنما اكن قد علم االسم اذلي يُستجاب فداع به)7).

﴾ عن ابن عباس ، وجماهد، وعكرمة، وسعيد بن جبري، وأيب مالك، ينظر آثارهم  تفسري قوهل: ﴿
يف: جامع ابليان )65/20) - 66))، وادلر املنثور )2)/635 - 636).

روي هذا الوجه من اتلفسري عن أيب عبد الرمحن السليم: أخرج ذلك ابن جرير )7)/3)) بسند ضعيف من طريق   (((
ابن محيد، ثنا جرير، عن عطاء، عنه به.

هو: حممد بن املنكدر بن عبد اهلل بن اهلدير، اتلييم، املدين، ثقة فاضل، من اثلاثلة، مات سنة )30)ه) أو بعده.   (2(
ينظر: السري )353/5 - 362)، واتلقريب )442).

ينظر: السري )359/5).  (3(
روي هذا عن قتادة: أخرج ذلك ابن املنذر كما يف ادلر املنثور )0)/409) عنه بنحوه.  (4(

روي هذا الوجه من اتلفسري عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )7)/22) بسند ضعيف من   (5(
من طريق  بسند جيد   (23/(7( ابن جرير  ذلك  أخرج  العايلة:  أبو  به  وقال  به،  عنه  طريق حجاج، عن عطاء، 
أيب جعفر، عن الربيع، عنه بنحوه، وجماهد: أخرج ذلك ابن جرير )7)/22) بسند صحيح من طريق عبد الرمحن، 
ثنا سفيان، عن منصور، عنه به، وعكرمة: أخرج ذلك ابن جرير )7)/22) بسند صحيح من طريق سفيان، عن 
عبد الرمحن بن األصبهاين، عنه به، وروي عن الشعيب: أخرج ذلك ابن جرير )7)/22) من طريق عبد الرمحن، ثنا 
سلمة، عن داود بن أيب هند، عنه به، ويف إسناده سلمة لم أعرفه، والضحاك: أخرج ذلك ابن جرير )7)/23) بسند 
ضعيف من طريق أيب معاذ، نا عبيد، عنه بنحوه، وقال به ابن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )7)/23) بسند صحيح 

من طريق ابن وهب عنه بنحوه.
روى هذا الوجه من اتلفسري سعيد بن جبري: أخرج ذلك ابن أيب حاتم )2888/9) بسند ضعيف من طريق أمحد   (6(

ابن بشري، عن إسماعيل، عنه بنحوه.
قال بهذا الوجه من اتلفسري جماهد: أخرج ذلك ابن جرير )8)/70) بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب   (7(
جنيح، عنه بنحوه، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك ابن جرير )8)/70) بسند ضعيف من طريق أيب معاذ، نا عبيد، 
عنه بنحوه وزيادة، وقال به قتادة: أخرج ذلك عبد الرزاق )477/2)، وابن جرير )8)/69) كالهما بسند صحيح من 
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﴾ ]ق: )2[، قال: يسوق إىل أمر اهلل، والشهيد: يشهد عليه بما عمل))).  ﴿
﴾ ]املاعون: 7[: الفأس والِقْدر وأشباه ذلك)2). ﴿

مه ىلع نوح، قال:  ﴾ ]األحزاب: 7[، قال: قدَّ ﴿
ة ىلع الَقَدرية)3). هذه ُحجَّ

طريق معمر عنه بنحوه، وابن إسحاق: أخرج ذلك ابن جرير )8)/)7) بسند حسن من طريق ابن محيد، ثنا سلمة، 
عنه بنحوه وزيادة.

قال بهذا الوجه من اتلفسري عثمان بن عفان : أخرج ذلك عبد الرزاق )230/3)، وابن أيب شيبة )7/))2)،   (((
وأبو داود يف الزهد )2)) - 3)))، وابن جرير ))429/2)، وادلواليب يف الكىن )808/2)، وابن عساكر )247/29) لكهم 
من طريق عن إسماعيل بن أيب خادل، عن أيب عيىس حيىي بن رافع قال: سمعت عثمان بن عفان، خيطب ىلع املنب 
وهو يقرأ اآلية به، وهو إسناد صحيح، وجماهد: أخرج ذلك ابن جرير ))430/2) بسند صحيح من طريق عيىس، عن 
ابن أيب جنيح، عنه بنحوه، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك ابن جرير ))2/)43) بسند ضعيف من طريق أيب معاذ، 
نا عبيد، عنه بنحوه، وقال به احلسن ابلصي: أخرج ذلك عبد الرزاق )229/3)، وابن جرير ))430/2) كالهما 
بسند صحيح من طريق معمر، عنه بنحوه، وقتادة: أخرج ذلك ابن جرير ))430/2) بسند صحيح من طريق سعيد 
ابن أيب عروبة، والربيع بن أنس: أخرج ذلك ابن جرير ))2/)43) بسند حسن من طريق أيب جعفر الرازي، عنه 
اختيار  بمعناه. وهو  ابن وهب عنه  بسند صحيح من طريق   (43(/2(( ابن جرير  وابن زيد: أخرج ذلك  بنحوه، 

ابن جرير يف تفسري اآلية ))429/2)، وقال ابن كثري )7/)40): »هذا هو الظاهر من اآلية الكريمة«.
أيب شيبة  وابن   ،(755( إياس  أيب  بن  آدم  ذلك  أخرج   : بن مسعود  اهلل  اتلفسري عبد  من  الوجه  بهذا  قال   (2(
)420/2)، وأبو داود )3/)9)، والزبار )32/5))، والنسايئ يف السنن الكبى )0)/345)، وابن جرير )24/)67 - 674)، 
والطباين يف األوسط )29/2))، والكبري )207/9 - 208)، وابليهيق يف الكبى )308/4، 45/6))، من طرق عنه بنحوه، 
قال اهليثيم يف جممع الزوائد )43/7)): »رواه الزبار والطباين يف األوسط، ورجال الطباين رجال الصحيح«، وصحح 
ن إسناده شعيب األرناؤوط يف تعليقه ىلع سنن أيب داود، واألبلاين  إسناده احلافظ ابن حجر يف الفتح )8/)73)، وحسَّ
بسند   (675/24( ابن جرير  ذلك  أخرج   : بن عباس  اهلل  وعبد   ،((657( برقم:  داود  أيب  يف صحيح سنن 
صحيح من طريق وكيع، عن األعمش، عن سعيد بن جبري، عنه بنحوه، وإبراهيم انلخيع: أخرج ذلك ابن جرير 
ابن مسعود  ذكره  وما  أعّم،  اآلية  ولفظ  قلت:  بنحوه.  عنه  مغرية،  نا  من طريق هشيم،  بسند صحيح   (675/24(
 يف اآلية حيمل ىلع اتلمثيل، قال ابن كثري )497/8): »وقال عكرمة: »رأس املاعون زاكة املال، وأدناه املنخل 
وادللو واإلبرة«رواه ابن أىب حاتم. وهذا اذلي قاهل عكرمة حسن؛ فإنه يشمل األقوال لكها، وترجع لكها إىل يشء 

واحد وهو ترك املعاونة بمال أو منفعة«.
نُف، وأّول من قال بهذه ابلدعة معبد اجلهين املقتول يف بدعته سنة 

ُ
الَقَدرية: يه القول بإنكار القدر، وأن األمر أ  (3(

)80ه)، وذلك يف آخر زمن الصحابة، وقد تّبأ الصحابة من مذهبه اكبن عمر وأنس وغريهما ، وقد تبعه ىلع 
بدعته غيالن ادلمشيق اذلي قتله هشام بن عبد امللك، واملتأخرون منهم أنكروا تعلق اإلرادة بأفعال العباد، قال 
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قلت: لعل أمحد أراد القدرية املنكرة للعلم باألشياء قبل كونها، وهم ُغالتهم 
لف، وإال فال َتَعرَّض فيها ملسألة خلق األعمال))). رهم السَّ اذلين كفَّ

قال: هذه)2)  ]ابلقرة: 236[،   ﴾ ﴿ ﴾ إىل قوهل:  ﴿
داق)3). وإن ُمتِّعت فَحَسن، وإن لم تُمتَّع فَحَسن)4). قال ابن عباس: تُمتَّع  هلا نصف الصَّ

شيخ اإلسالم ابن تيمية: وأما هؤالء - يعين الفرقة اثلانية - فإنهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمزنلة أوئلك. 
ينظر: رشح الطحاوية )356/2 - 359).

وينظر قول اإلمام أمحد هذا يف: السنة للخالل )554/3)، ورشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )627/3)،   
: أن الرتتيب الطبييع الزمين: ومن نوٍح ومنك، فإن نوحاً أسبق من حممد عليهم صلوات  واملقصود بقوهل 
اهلل وسالمه، بل نوح هو أول رسول أرسل إىل البرشية؛ وذلك يلدل ىلع أن اهلل تعاىل علم أزاًل أنه سيخلق حممداً 

، فهذه حجة ىلع غالة القدرية.
قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )030/3))، واألمر كما قال، فغالةالقدرية ينكرون العلم باألشياء قبل وجودها، ويزعمون   (((
أن اهلل لم يقدر األمور أزاًل، ولم يتقدم علمه بها، وإنما يأتنفها علماً حال وقوعها. قال العلماء: واملنكرون هلذا 
انقرضوا، وهم اذلين كفرهم عليه اإلمام مالك، واإلمام الشافيع، واإلمام أمحد وغريهم من األئمة، وهم اذلين قال 
فيهم الشافيع: إن سلم القدرية العلم خصموا. يعين يقال هلم: أجيوز أن يقع يف الوجود خالف ما تضمنه العلم؟ فإن 
منعوا وافقوا أهل السنة، وإن أجازوا لزمهم نسبة اجلهل إىل اهلل، تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبرياً، وقال القرطيب: قد 

انقرض هذا املذهب فال نعرف أحداً ينسب إيله من املتأخرين. ينظر: لوامع األنوار ابلهية ))/300).
ُمَفوَِّضُة بكس الواو يه اليت زوجت نفسها من رجل من غري تسمية 

ْ
ُمَفوََّضُة إذا طلِّقت، وال

ْ
ال ُمَفوَِّضُة، أو 

ْ
ال يه:   (2(

ُمَفوََّضُة بفتح الواو يه اليت زوجها ويلها من رجل من غري تسمية مهر. ينظر: طلبة الطلبة يف االصطالحات 
ْ
مهر، َوال

الفقهية )45).
يف رواية عنه: أن الواجب هلا نصف مهر مثلها؛ ألنه نكاح صحيح يوجب مهر املثل بعد ادلخول، فيوجب نصفه   (3(
بالطالق قبل ادلخول، كما لو سم حمرماً. ويف رواية أخرى: ليس هلا إال املتعة. ينظر: الاكيف يف فقه اإلمام أمحد 

)3/)7 - 72)، واملغين )239/7).
ُمَفوَِّضة اليت لم يدخل بها إذا طلقت. فمن أوجب هلا نصف املهر، لم جتب 

ْ
ظاهر املذهب أن املتعة ال جتب إاللل  (4(

هلا متعة، سواء اكنت ممن سيم هلا صداق أو لم يسم هلا لكن فرض بعد العقد. وعنه يف رواية أخرى: للك مطلقة 
والضحاك،  وقتادة،  والزهري،  قالبة،  وأيب  بن جبري،  واحلسن، وسعيد  أيب طالب،  بن  ذلك عن يلع  وروي  متاع، 

﴾ ]ابلقرة: )24[، وقال سبحانه: ﴿ ﴿ :
َ

وأيب ثور، ِلَقْوهِلِ َتَعاىل
وىلع   ،]49 ]األحزاب:   ﴾
هذه الرواية للك مطلقة متاع، سواء اكنت مفوضة أو مسم هلا، مدخواًل بها أو غريها؛ ملا ذكرنا. قال أبو بكر: 
العمل عندي ىلع هذه الرواية لوال تواتر الروايات خبالفها، فإنه لم يرو هذه إال حنبل، وخالفه سائر من روى عن 
أيب عبد اهلل، فيتعني مَحُْل هذه الرواية ىلع االستحباب، مجعاً بني داللة اآليات املختلفات. ينظر: الاكيف )72/3)، 

واملغين )240/7 - )24).
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خبادم وحنو ذا))).
 ﴾ ابـن عمـر: تُمتَّـع بـدرع وإزار، وحنو هـذا)2) ﴿

.]236 ]ابلقرة: 

هذه  قال:  اآلية،   ]49 ]األحزاب:   ﴾ ﴿
ة)3). ليس عليها ِعدَّ

ُمَسيِِّب)6): ليس هلا متاع)7). 
ْ
وقال سعيد بن جبري)4): للك مطلقة متاع)5)، ابن ال
قال أبو عبد اهلل: من متَّع فحسن ومن لم يمتِّع فحسن)8).

﴾ ]ابلقرة: 237[: هو الزوج)9). ﴿

أخرج ذلك ابن جرير )290/4)، وابن أيب حاتم )442/2)، وابليهيق يف سننه )398/7) لكهم بسند ثابت من طريق   (((
. يلع بن أيب طلحة عن ابن عباس

أخرج ذلك عبد الرزاق يف املصنف )74/7) من طريق اثلوري، عن حممد بن عجالن، عن أبان بن معاوية، عنه   (2(
بنحوه، وابليهيق يف السنن )398/7) من طريق أيوب بن سعد، عن موىس بن عقبة، عن نافع، أن رجاًل أىت ابن عمر 
 فذكر أنه فارق امرأته فقال: إين موسع فأخبين عن قدري قال: »تعطي كذا، وتكسو كذا«، فحسبنا ذلك 

فوجدناه ثالثني درهماً.
ويدل هل آخر اآلية املذكورة قال تعاىل: ﴿  (3(

﴾ ]األحزاب: 49[.
هو: أبو حممد، وقيل: أبو عبد اهلل، سعيد بن جبري األسدي موالهم الكويف، ثقة ثبت فقيه، من اثلاثلة، وروايته عن   (4(

اعئشة وأيب موىس وحنوهما مرسلة، قتل بني يدي احلجاج سنة )95ه). ينظر: تهذيب الكمال )0)/358 - 376).
أخرج ذلك ابن جرير )295/4) بسند صحيح من طريق يعقوب، ثنا ابن علية، عن أيوب، عنه به.  (5(

املخزويم، أحد  القريش  بن أيب وهب بن عمرو بن اعئذ بن عمران بن خمزوم  ُمَسيِِّب بن حزن 
ْ
ال بن  هو: سعيد   (6(

العلماء األثبات الفقهاء الكبار، من كبار اثلانية، اتفقوا ىلع أن مرسالته أصح املراسيل، وقال ابن املديين: ال أعلم 
يف اتلابعني أوسع علماً منه، مات بعد التسعني. ينظر: تهذيب الكمال )))/66 - 76)، واتلقريب ))8)).

وابن جرير  بنحوه،  عنه  قتادة  معمر عن  من طريق  بسند صحيح   (69/7( املصنف  يف  الرزاق  عبد  ذلك  أخرج   (7(
)296/4 - 297) بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عنه بنحوه وزيادة.

ينظر حاشية )3) من الصفحة السابقة.  (8(
قال بهذا الوجه من اتلفسري مجع من السلف منهم: يلع بن أيب طالب ، وعبد اهلل بن عباس ، وجبري   (9(
ابن مطعم، ورشيح، وقد اكن يقول أنه الويل، ثم رجع إىل القول بأنه الزوج، وسعيد بن املسيب، وسعيد بن جبري، 
وجماهد، وقد اكن يقول: إنه الويل، ثم رجع إىل القول بأنه الزوج، والضحاك، وطاوس، وقد اكن يقول: إنه الويل، ثم 
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وقد قال قوم))): هو الويل، فإذا عفا الرجل أعطاها املهر اكماًل.

﴾ ]ابلقرة: 237[، قال: تكون املرأة ترتك للزوج ما عليه، فتكون قد َعَفْت)2). ﴿

قلت)3): ونصَّ أمحد يف رواية أخرى: أنه األب)4)، وهو مذهب مالك)5)، واختاره 
شيخ اإلسالم ابن تيمية)6)، وقد ذكرت ىلع رجحانه بضعة عرش ديلاًل يف موضع آخر)7).

ج ذلك عنهم:  رجع إىل القول بأنه الزوج، والشعيب، وحممد بن كعب القريظ، والربيع، وسفيان اثلوري، ونافع، خرَّ
عبد الرزاق يف املصنف )284/6)، وسعيد بن منصور )883/3 - 890)، وابن أيب شيبة )544/3 - 545)، وابن جرير 

)324/4 - )33)، وادلارقطين )420/4 - 425)، وابليهيق يف الكبى )40409/7 - 0)404).
قال بهذا الوجه من اتلفسري مجع من السلف منهم: عبد اهلل بن عباس ، وعلقمة، واألسود بن يزيد، وإبراهيم   (((
انلخيع، وعكرمة، واعمر الشعيب، وأبو صالح، واحلسن ابلصي، وعطاء، والسدي، وزيد بن أسلم، والزهري، أخرج 
ذلك عنهم: عبد الرزاق يف املصنف )283/6)، وسعيد بن منصور )885/3 - 888)، وابن أيب شيبة )545/3 - 546)، 

وابن جرير )7/4)3 - 323)، وادلارقطين )424/4)، وابليهيق يف الكبى )7/))4 - 2)4).
قال: معمر  عن   (284/6( املصنف  يف  الرزاق  عبد  ذلك  أخرج  املفسين:  مجهور  اتلفسري  من  الوجه  بهذا  قال   (2( 
﴾: يعين النساء يف قولك هلم، من قال: »هوالزوج، ومن قال: هو الويل، ويقولون: يعفون يف ترك الصداق«،  ﴿
ج أثراً بسند ضعيف من طريق السدّي عن أيب صالح، عن ابن عباس، يف  وقال ابن أيب حاتم )444/2) بعد أن خرَّ
﴾ قال: »إال أن تعفوا ثليب فتدع حقها«، ثم قال ابن أيب حاتم: وروي عن رشيح، وسعيد بن املسيب،  قوهل: ﴿
والزهري،  والضحاك،  اخلراساين،  وعطاء  زيد،  بن  وجابر  وقتادة،  ونافع،  واحلسن،  والشعيب،  وجماهد،  وعكرمة، 
ومقاتل بن حيان، وحممد بن سريين، والربيع بن أنس، والسدي، حنو ذلك، وخالفهم حممد بن كعب فقال: »يعين 

الرجال«. وهو قول شاذ لم يتابع عليه«، وينظر آثارهم يف: جامع ابليان )2/4)3 - 7)3).
قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )3/)03)).  (3(

ينظر: الاكيف )69/3)، وقال املرداوي يف اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )8/)27): »قوهل: »والزوج هو اذلي   (4(
بيده عقدة انلاكح« هذا املذهب بال ريب، وهو املشهور، وعليه اجلمهور، حىت قال أبو حفص: رجع اإلمام أمحد 

 عن القول بأنه األب«.
ينظر: موطأ مالك )755/3).  (5(

ينظر: جمموع الفتاوى )359/32 - 360).  (6(
أشار هلذا أيضاً يف ابلدائع )2/3))))، ولم أقف عليه يف يشء من مصنفاته اليت بني يدّي.  (7(

بيده عقدة انلاكح - وهو مذهب اجلمهور: احلنابلة يف  الزوج وأنه هو اذلي  املراد بذلك  أن  والقول األول: وهو   
 إىل انليب  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

ً
 املشهور، والشافعية، واحلنفية - أرجح، وقد روي مرفواع

يصح  واحلديث ال  الزوج«،  هو  انلاكح  »ويل عقدة  قال:    انليب  أن   :(423/4( ادلارقطين  أخرجه  جّده، 
، فإن يف إسناده ضعفا. ينظر: ابلدر املنري )7/)69)، وجممع الزوائد )320/6)، واتللخيص احلبري )409/3)، 

ً
مرفواع

لكنه صحيح موقوفاً ىلع يلع بن أيب طالب كما يف اإلرواء )354/6)، ويرجح هذا القول أن اذلي بيده عقدة انلاكح 
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﴾ ]اتلكوير: 5[، قال: مُجعت)))، وقال قوم: ماتت)2). ﴿

﴾ ﴾ ]طه: 63[، قال: موىس وهارون، ومن قرأ: ﴿  قال من قرأ: ﴿
قال: هذان كتابان واحداً بعد واحد.

قلت: هكذا رأيته وهو وَهم، وإنما هذا تفسري اآلية اليت يف القصص: ﴿
﴿  ًالقصص: 48[: أراد موىس وحممدا[ ﴾

﴾ ]القصص: 48[.

﴾: أرادوا اتلوراة والقرآن)3)، وأما آية )طه) فليس  وقرأ الكوفيون: ﴿
﴾: يريدون موىس وهارون، فاشتبهت  ﴿ فيها إال قراءٌة واحدة، ومعىن واحد. 

اآليتان ىلع انلاقل أو السامع)4).

﴾ ]املعارج: 6)[: تأكل حلم الساقني)5). ﴿

 ،]237 ]ابلقرة:   ﴾ ﴿ تعاىل:  لقوهل  الزوج؛  هو  العقد  بعد 
والعفو اذلي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه، أما عفو الويل عن مال املرأة، فليس هو أقرب للتقوى؛ ألن 

املهر للزوجة. ورجح هذا القول ابن جرير يف تفسريه )336/4)، وينظر: املبدع يف رشح املقنع )4/6)2).
روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن املنذر، وابن أيب حاتم، واخلطيب يف   (((
املتفق واملفرتق كما يف ادلر )5)/263) عنه، وقال به قتادة: أخرج ذلك ابن جرير )27/24)) بسند صحيح من طريق 

سعيد بن أيب عروبة عنه بمعناه.
ابن جرير )26/24))، واحلاكم )560/2)  : أخرج ذلك  الوجه من اتلفسري عبد اهلل بن عباس  بهذا  قال   (2(
كالهما من طريق حصني، عن عكرمة، عنه بنحوه، وقال: »صحيح اإلسناد ولم خيرجاه«، ووافقه اذلهيب، وروي 
ادلر  يف  كما  املنذر،  وابن  بن محيد،  وعبد  شيبة،  أيب  وابن  منصور،  بن  سعيد  ذلك  أخرج  خيثم:  بن  الربيع  عن 
)5)/262 - 263) عنه، وعكرمة: أخرج ذلك عبد بن محيد، وابن املنذر، وابن أيب حاتم، كما يف ادلر )5)/262) 
عنه، والضحاك: أخرج ذلك عبد بن محيد كما يف ادلر )5)/260 - )26) عنه. ورجح ابن جرير القول األول فقال 
يف )27/24)): »وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال: معىن حرشت: مجعت، فأميتت؛ ألن املعروف يف كالم 
العرب من معىن احلرش: اجلمع؛ وإنما حيمل تأويل القرآن ىلع األغلب الظاهر من تأويله، ال ىلع األنكر املجهول«.

ينظر: السبعة )495).  (3(
قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )3/)03))، واألمر كما قال. ينظر: جامع ابليان )6)/97، 8)/266 - 269)، وتفسري ابن كثري   (4(

.(242/6 ،30(/5(
قال بهذا الوجه من اتلفسري أبو صالح: أخرج ذلك ابن أيب شيبة )55/7)، وابن جرير )263/23) بسند صحيح        =  (5(
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وى األطراف اليت ليست  قلت))): يف اآلية تفسريان مشهوران: أحدهما: أن الشَّ
ْشواه): إذا 

َ
فَأ َمقاتل اكيلدين والرجلني تزنعها عن أماكنها، ومنه قوهلم: )رَمَ الصيد 

أصاب أطرافه دون مقاتله، فإن أصاب َمقتله فمات موضعه، قيل: )رماه فأْصَماه)، فإن 
نْماه))2)، قال الشاعر)3):

َ
محل السهم وفرَّ به ثم مات يف موضع آخر، قيل: )رماه فأ

1ِمـــْن1نَفـــرْهَفْهـــــَو1ال1َتَـْنـمــــي1َرِمّيُتــــــُه ـــُه1ال1ُعـــدَّ
َ
َمـــا1ل

وى: مجع َشواه، ويه جدلة الرأس وفروته، وتفسري أمحد  واتلفسري اثلاين: أن الشَّ
ال يناقض هذا، فلعلَّه إنما ذكر حلم الساقني تمثياًل، واهلل أعلم)4).

﴾: لم ينظر إىل فوق)5). ﴾ ]انلجم: 7)[: لم ينصف يميناً وال شمااًل ﴿ ﴿

﴾ قال: داع)7). ﴾ ]املعارج: )[ قال: سال واٍد)6)، ومن قرأ: ﴿ وقال: من قرأ ﴿

=  من طريق إسماعيل بن أيب خادل، عنه به، عنه.
قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )3/)03)).  (((

ينظر: املوازنة بني شعر أيب تمام وابلحرتي )383/3).  (2(
ْنَميُْت الصيد فنََم َينيِْم: وذلك أن 

َ
هو: امرؤ القيس، وابليت يف ديوانه ))0))، والشاهد منه: تنيم رمّيته، يقال: أ  (3(

تَْرِميَُه َفتُِصيبُُه ويذهب عنك فيموت بعد ما يَغيب. ينظر: لسان العرب )5)/343).
قد تقدم أن ما ذكره اإلمام أمحد من تفسري مروي عن أيب صالح، كما أنه معروف عند العرب، قال ابن جرير   (4(
)23/)26): »والشوى: مجع شواة، ويه من جوارح اإلنسان ما لم يكن مقتاًل، فربما وصف الواصف بذلك جدلة 

الرأس كما قال األعىش:
ـــــُه

َ
ل َمــــــــا1 ـــــــُة1

َ
َتْيل

ُ
ق ـــــْت1

َ
ـال

َ
َشَواتُــــــــْهق 1

ً
َشيْبـــــــا ـــــْت1

َ
ل
ِّ
ُجل ـــــْد1

َ
ق

وربما وصف بذلك الساق كقوهلم يف صفة الفرس:  
َُزاَرْه َوى1َنْهُد1الْ َعْبُل1الشَّ

يعين بذلك: قوائمه«.  
قال بهذا الوجه من اتلفسري عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )44/22) من طريق مسلم ابلطني،   (5(
عنه بنحوه، وهو بهذا اإلسناد مرسل: مسلم لم يدرك ابن عباس ، لكن أخرجه احلاكم )0/2)5) من طريق 
منصور عن جماهد، عنه بنحوه، قال احلاكم: »صحيح ىلع رشط ابلخاري ولم خيرجاه«، وقال اذلهيب: »ىلع رشط 

ابلخاري ومسلم«.
يه قراءة متواترة قرأ بها نافع، وابن اعمر، وأبو جعفر. ينظر: السبعة )650)، واحلجة للقراء السبعة )7/6)3 - 8)3)،   (6(

والنرش )390/2)، وقد أخرجه ابن جرير )249/23) بسند صحيح من طريق ابن وهب، عن ابن زيد بهذا املعىن.
يه: قراءة متواترة قرأ بها اجلمهور. ينظر: السبعة )650)، واحلجة للقراء السبعة )7/6)3 - 8)3)، والنرش )390/2)،   (7(
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قُلبت  لكنه  أيضاً،  السؤال  من  األلف  ذا  أن  واثلاين:  القولني،  أحد  هذا  قلت: 
اهلمزة فيه ألفاً))).

﴾ ]املزمل: 6[، قال: قيام الليل من املغرب إىل طلوع الفجر، وانلاشئة ال  ﴿
﴾ قال: يه أشدُّ  تكون إال من بعد رقدة، ومن لم يرقد ال يقال هلا ناشئة، ﴿

تبيناً، تفهم ما يقرأ وتيَع أذنك)2).

﴾ ]ص: 24[، قال: اكن ابن مسعود ال يسجد فيها، يقول: يه توبة نيب)3). ﴿

ينا)4). ﴾ ]يس: 4)[، قال: قوَّ ﴿

﴾ اثلالث. ﴾ ]يس: 20[، قال: يه أنطاكية)5)، ﴿ ﴿

وقد أخرجه ابن جرير )249/23) بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد بهذا املعىن.
قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )032/3))، واألمر كما قال. ينظر: احلجة للقراء السبعة )7/6)3 - 8)3).  (((

 ،(373/4( الوسيط  يف  الواحدي  إيلهما:  عزاه  األعرايب:  وابن    اعئشة  عن  اتلفسري:  من  الوجه  هذا  روي   (2(
«، وينظر قول اإلمام  وِْذيُّ وابن اجلوزي يف زاد املسري )354/4) وفيه قال: »وقد نّص عليه اإلمام أمحد يف رواية الَمرُّ

اف القناع عن منت اإلقناع ))/435). هذا يف: كشَّ
الكبري  والطباين يف   ،(37(/(( أيب شيبة  وابن  املصنف )338/3)،  الرزاق يف  الشافيع )388)، وعبد  ذلك  أخرج   (3(
)44/9) - 45))، وابليهيق يف الكبى )452/2) من طرق عنه بنحوه، قال اهليثيم يف املجمع )285/2): »رواه الطباين 

يف الكبري، ورجاهل ثقات رجال الصحيح«.
واحلاكم  السجود يف )ص)،  باب  الصالة، ب:  ك:   ،((4(0( ح:   ،(553/2( داود  أبو  أخرجه  املرفوع  يف  أصل  وهل   
بلغ  فلما  املنب،  وهو ىلع   )ص)  اهلل  قرأ رسول  قال:    اخلدري  أيب سعيد  )469/2) من حديث 
السجدة نزل فسجد وسجد انلاس معه، فلما اكن يوماً آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تهيأ انلاس للسجود، فقال 
قال  معه.  انلاس  وسجد  وسجد  فزنل  للسجود«  تهيأتم  رأيتكم  ولكن  نيب،  توبة  »يه   : اهلل  رسول 
خالصة  يف  انلووي  وصححه  اذلهيب،  ووافقه  خيرجاه«،  ولم  الشيخني  رشط  ىلع  صحيح  حديث  »هذا  احلاكم: 

األحاكم )622/2)، واألبلاين يف صحيح سنن أيب داود برقم ))27))، واألرناؤوط يف حتقيقه للسنن.
قال بهذا الوجه من اتلفسري عبد الرمحن بن زيد: أخرج ذلك ابن جرير )9)/5)4) بسند صحيح من طريق ابن وهب،   (4(
عنه بنحوه، وجماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )559) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب جنيح، وابن 

ْدنَا«. جرير )9)/4)4) بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب جنيح، كالهما عن جماهد بلفظ: »َشدَّ
والّطيب  بالزناهة  موصوفة  وأّمهاتها،  ابلالد  أعيان  من  الشامية،  اثلغور  من  العواصم  قصبة  مدينة يه  أنطاكية:   (5(
واحلسن وطيب اهلواء وعذوبة املاء وكرثة الفواكه، وسعة اخلري؛ بينها وبني حلب يوم ويللة، وبها اكنت مملكة الروم، 
وبها مشهد حبيب انّلجار فيها. ينظر: معجم ما استعجم ))/200)، ومعجم ابلدلان ))/266 - 270).           =
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 *  ﴿ فقال:  االثنني،  ىلع  انلاس  اجتمع  وقد 
﴾))) ]يس: 20 - )2[.

قال أبو عبد اهلل: قال ابن ادريس)2): وددت أين قرأت قراءة أهل املدينة)3).
ـَر لك)5). قال: وقال ابن عيينة: قال يل ابن ُجَريج)4): اقرأ علـيَّ حىت أفسِّ

قال: واكن ابن ُجَريج قد كتب اتلفسري عن ابن عباس وعن جماهد)6).
ْفَقَهه يف القرآن، واكن هل علم)7).

َ
وقال: رحم اهلل سفيان ما اكن أ

وقال: يف )انلجم) يف آخرها يسجُد ثم يقوم فيقرأ، هذا يف اإلمام)8).

ذلك  أخرج  منبه،  بن  ووهب  األحبار،  وكعب   ، عباس  بن  اهلل  عبد  اتلفسري: عن  من  الوجه  هذا  وروي   =
 عنهم، وبريدة: أخرج ذلك ابن أيب حاتم، كما يف ادلر 

ً
ابن جرير )9)/5)4) بسند ضعيف عن ابن إسحاق بالاغ

)2)/334)، وقال به عكرمة: أخرج ذلك ابن جرير )9)/3)4) بسند حسن من طريق سفيان، ثين السدي، عنه به، 
وقتادة: أخرج ذلك عبد الرزاق )77/3 - 78) بسند صحيح من طريق معمر، عنه به وزيادة، وابن جرير )9)/3)4) 

بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة، عنه به وزيادة.
ز به يف اآلية السابقة! لم  قلت: وهو تفسري غريب، فقد جعل الرجل اذلي جاء من أقىص املدينة هو اثلالث املعزَّ  (((
أقف ىلع من قال به من املفسين فيما بني يدي من املصادر، وهو خمالف لظاهر القرآن، فلعله وْهم، أو أن فيه 

سقطاً.
نافع  القراءة عن  أخذ  األسود،  بن  الرمحن  بن عبد  يزيد  بن  إدريس  بن  اهلل  الكويف، عبد  األودي  أبو حممد  هو:   (2(
ابن إدريس نسيج وحده، ثقة فقيه اعبد، تويف آخر سنة  وسليمان بن مهران األعمش، قال أمحد بن حنبل: اكن 

)92)ه)، وقيل: أول سنة )94)ه). ينظر: السري )42/9 - 48)، واغية انلهاية ))/409 - 0)4).
لم أقف ىلع قوهل هذا يف أي من مصادر ترمجته اليت بني يدي.  (3(

هو: أبو حممد، عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم، امليك، ثقة فقيه فاضل، واكن يدلس ويرسل من   (4(
السادسة، مات )50)ه) أو بعدها. ينظر: تهذيب الكمال )8)/338 - 353)، واتلقريب )304).

ينظر قوهل هذا يف: اجلرح واتلعديل )357/5).  (5(
لم أقف ىلع قول اإلمام أمحد هذا يف يشء من مصادر ترمجة ابن جريج اليت وقفت عليها، لكن ابن جريج أخذ   (6(
اتلفسري عن ابن عباس من طريق عطاء بن أيب رباح كما يف العجاب يف بيان األسباب ))/208)، أما كتابته اتلفسري 
عن جماهد فهو لم يسمع منه إال القليل، قال حيىي: »لم يسمع ابن جريج من جماهد إال حرفاً«. ينظر: تاريخ ابن معني 

.(300/4(
ينظر: تهذيب اتلهذيب )4/)2)).  (7(

ينظر: الاكيف ))/)27)، واملغين ))/448) وقال فيه: »إن قرأ السجدة يف الصالة يف آخر السورة، فإن شاء ركع؛ وإن   (8(
شاء سجد، ثم قام فركع نصَّ عليه، قال ابن مسعود: إن شئت ركعت وإن شئت سجدت، وبه قال الربيع بن خيثم، 
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وقال: انلفاق لم يكن يف املهاجرين))).

قال:  مذموم،  وموضعان  حممود،  الصب  موضعاً  وثمانون  اثنان  القرآن  يف  وقال: 
﴾ ]ص: 6[،  ﴿ ]إبراهيم: )2[   ﴾ ﴿ املذموم: 

.(2( وذيُّ شكَّ ﴾ ]ابلقرة: 75)[، املرُّ أو قال: ﴿

انلار  وُبيِلَ حبرق   ، فوىفَّ ابنه  َذبِح  باذلبح،  بيُِلَ  قال:  ]انلجم: 37[،   ﴾ ﴿
، وذكر اثلاثلة فوىفَّ فلم أحفظه)3). فوىفَّ

﴾ ]هود: 3))[، قال: ال  قلت أليب عبد اهلل: إيش تفسري: ﴿
م)4).

َ
تَرَْضوا أعماهل

﴾ ]األعراف: 204[: يف الصالة واخلطبة)5). قال: ﴿

وإسحاق، وأصحاب الرأي، وحنوه عن علقمة، وعمرو بن رشحبيل، ومسوق، قال مسوق: قال عبد اهلل: إذا قرأ 
أحدكم سورة وآخرها سجدة، فلريكع إن شاء وإن شاء فليسجد؛ فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا 

قام سورة، ثم لريكع. وروي عن عمر  أنه قرأ بانلجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى«.
لم أقف عليه يف يشء من املصادر اليت بني يدي.  (((

قاهل ابن القيِّم يف ابلدائع )033/3)). وقد جاء عن ابن فارس يف كتابه »األفراد« كما يف البهان ))/0)))، واإلتقان   (2(
﴾ ]ص: 6[«، فلعل  ﴾ ]الفرقان: 42[، ﴿ )60/2))، وفيهما: »ولك صب فيه حممود إال: ﴿

.﴾ وذيُّ تكون قوهل تعاىل: ﴿ اثلاثلة اليت شكَّ فيها املرُّ
﴾ ]ابلقرة: 24)[ يف اللكمات اليت أوحاهن  اختلف املفسون عند تفسري قوهل تعاىل: ﴿  (3(

فه العمل بهن امتحاناً منه هل واختباراً فأتمهن؛ فكتب اهلل هل الباءة، فقال يف انلجم: ﴿
َّ
اهلل إىل إبراهيم ولك

ذلك  أخرج  احلسن:  بنحوه:  قال  اآلية  تفسري  يف  أمحد  اإلمام  ذكره  وما  كثرية،  أقوال  ىلع   ]36 ]انلجم:   ﴾
عبد الرزاق ))/289)، وابن جرير )506/2) بسند صحيح كالهما من طريق معمر عنه بلفظ: »ابتاله بذبح ودله، 
: »الكواكب والشمس والقمر«،  وذيُّ وبانلار، والكواكب، والشمس والقمر« وعليه تكون اثلاثلة اليت نسيها املرُّ
قال ابن كثري ))/409): »جيوز أن يكون املراد باللكمات مجيع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، وال جيوز اجلزم 
بيشء منها أنه املراد ىلع اتلعيني إال حبديث أو إمجاع. قال: ولم يصح يف ذلك خب بنقل الواحد وال بنقل اجلماعة 

اذلي جيب التسليم هل«.
قال بهذا الوجه من اتلفسري أبو العايلة: أخرج ذلك ابن جرير )2)/600)، وابن أيب حاتم )2090/6) بسند جيد من   (4(

طريق الربيع بن أنس عنه به.
: أخرج ذلك ابن أيب حاتم )646/5))، بسند حسن من  قال بهذا الوجه من اتلفسري عبد اهلل بن عباس   (5(
طريق مسكني بن بكري، ثنا ثابت بن عجالن، عن سعيد بن جبري، عنه بنحوه، وسعيد بن جبري: أخرج ذلك 
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﴾ ]اإلرساء: )7[، قال: هو يف اتلفسري بكتابها))). ﴿

﴾ ]آل عمران: 37[:  قلت أليب عبد اهلل: يف القرآن املحراب ﴿
هو حمراب مثل حماريبنا هذه؟ قال: ال أدري أيَّ حمراب هو؟ ويف بعض اتلفسري ذكر 

حمراب داود)2).

﴾ ]ابلقرة: 88[، قال: أوعية)3). وُسئل عن قوهل تعاىل: ﴿

بنحوه، وروي عن  بن عجالن، عنه  ثابت  الويلد، سمعت  بن  بقية  بسند حسن من طريق   (666/(0( ابن جرير 
جماهد: أخرج ذلك ابن جرير )0)/665، 666)، وابن أيب حاتم )646/5)) بسند ضعيف من طريق اثلوري، عن 
جابر، عنه بنحوه، وعطاء: أخرج ذلك ابن جرير )0)/665، 666) بسند ضعيف من طريق ابن محيد، ثنا هارون، 
عن عنبسة، عن جابر، ومن طريق ابن جريج، عنه بنحوه. وهو اختيار ابن جرير )0)/666) وعلَّله بما جاء يف 

األحاديث من األمر باإلنصات خلف اإلمام وحال اخلطبة.
قال بهذا الوجه من اتلفسري جماهد: أخرج ذلك آدم بن أيب إياس )439) بسند حسن من طريق ورقاء، عن ابن أيب   (((
جنيح، عنه بنحوه، وابن جرير )5)/8) بسند صحيح من طريق عيىس، عن ابن أيب جنيح عنه بنحوه، والوجه اذلي 
فسَّ به اإلمام أمحد اآلية وهو: بكتابهم: فيه قوالن حيتملهما األثر املروي عن جماهد، أحدهما: أنه كتابهم اذلي 
فيه أعماهلم: روي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير )5)/7) بسند 
ضعيف من طريق العويف عنه بنحوه، وقال به أبو العايلة: أخرج ذلك ابن جرير )5)/7) بسند جيد من طريق الربيع 
ابن أنس، عنه بنحوه، وروي عن الضحاك: أخرج ذلك ابن جرير )5)/7) بسند ضعيف من طريق أيب معاذ، ثنا 
عبيد، عنه بنحوه، وقال به احلسن: أخرج ذلك عبد الرزاق )305/2)، وابن جرير )5)/7) كالهما بسند صحيح من 
نزل عليهم: قال بهذا الوجه من اتلفسري: حيىي بن زيد: أخرج ذلك 

ُ
طريق معمر عنه بنحوه. واثلاين: كتابهم اذلي أ

ابن جرير )5)/8) بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه بنحوه. قال ابن كثري )99/5) بعد أن ذكر الوجه األول من 
﴾  اتلفسري - بكتابهم اذلي فيه أعماهلم -: »وهذا القول هو األرجح؛ لقوهل تعاىل: ﴿

]يس: 2)[«.

لم أقف عليه.  (2(
ها، قال ابن جماهد يف السبعة )64)): »روى أمحد بن موىس اللؤلؤي عن  وهذا ىلع قراءة »ُغلٌُف« بتحريك الالم وضمِّ  (3(

أيب عمرو أنه قرأ »ُغلٌُف« بضم الالم، وروى ابلاقون عنه أنه خفف، واملعروف عنه اتلخفيف«.
قال ابن جرير )230/2): »وأما اذلين قرؤوها: »ُغلٌُف« بتحريك الالم وضمها، فإنهم تأولوها أنهم قالوا: قلوبنا غلف   
للعلم، بمعىن أنها أوعية. قال: والُغلُف ىلع تأويل هؤالء مجع غالف، كما جيمع الكتاب كتب، واحلجاب حجب، 
والشهاب شهب. فمعىن الكالم ىلع تأويل قراءة من قرأ: غلف بتحريك الالم وضمها: وقالت ايلهود قلوبنا غلف 
للعلم، وأوعية هل ولغريه«. وروي هذا الوجه من اتلفسري: عن عبد اهلل بن عباس : أخرج ذلك ابن جرير 
)2/)23)، وابن أيب حاتم ))/70)) كالهما بسند ضعيف من طريق أيب روق، عن الضحاك عنه بمعناه، وقال به عطية 

العويف: أخرج ذلك ابن جرير )230/2 - )23) بسند حسن من طريق فضيل بن مرزوق، عنه به.
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﴾ أي: يف غشـاوة،  قلـت: هـذا أحد القولـني، والقول اثلاين - وهو أرجح -: ﴿
﴾ ]فصلـت: 5[،  ال نفقـه عنـك ما تقـول، نظـريه قـوهل: ﴿
وسـمعت شـيخ اإلسـالم ابن تيمية يضعِّف قـول من قـال: )أوعية) جداً، وقـال: إنما 
يه مجـع أغلـف، ويقـال للقلب اذلي يف الغشـاء: أغلَـُف، ومجعه: ُغلـٌف، كما يقال 

للرجـل غري املختـون: أقلُف، ومجعـه: قُلٌف))).

قال:   ،](96 ]ابلقرة:   ﴾ ﴿ صيام  عن  وُسئل 
كملت للَهدي)2).

ا أهُل مكة فليس عليهم  فأمَّ ]ابلقرة: 96)[،   ﴾ ﴿
َهدٌي، وال ملن اكن بأطراف ما تقص فيه الصالة)3).

. آخر ما وُجد من خط القايض

 ،26/7( الفتاوى  جمموع  يف  اإلسالم  لشيخ  عزاه  ما  ينظر  قال،  كما  واألمر   ،((034/3( ابلدائع  يف  القيَّم  ابن  قاهل   (((
6)/3))، وينظر مفتاح السعادة هل ))/99).

قال بهذا الوجه من اتلفسري: احلسن: أخرج ذلك ابن أيب حاتم ))/343) بسند صحيح من طريق هشيم، عن عباد   (2(
وذيُّ عنه. ابن راشد، عنه بنحوه. وعزاه ابن تيمية يف رشح العمدة )335/2) لإلمام أمحد برواية املرُّ

﴾: هو مذهب الشافيع يف اجلديد، واختاره ابن جرير )442/3)؛ وذلك  ما فسَّ به اإلمام أمحد: ﴿  (3(
ألن من اكن كذلك يعدَّ حاضاً ال مسافراً. ينظر: اهلداية )73))، والاكيف ))/480)، وتفسري ابن كثري ))/540)، وهذا 

. هو املوضع الوحيد اذلي فسَّ به اإلمام أمحد اآلية تفسرياً لم أجد من قال به من السلف قبله
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اخلاتمة

احلمد هلل اذلي هدانا هلذا وما كنا نلهتدي لوال أن هدانا اهلل، وأمحد اهلل تعاىل يف 
اخلتام ىلع اتلمام، وأساهل اتلوفيق والسداد واإلخالص يف مجيع األقوال واألعمال، وأود 

أن أخلص نتائج هذا ابلحث بما ييل:

أوالً: أن هذه القطعة اتلفسريية للمصنِّف  تشبه تفاسري السلف يف تلك 
الفرتة الزمنية، إذ يغلب عليها االختصار.

: نهج املصنِّف  يف تفسريه منهج العالم بأصول اتلفسري، وذلك بتفسريه 
ً
ثانيا

القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة واتلابعني وأتباعهم، فتفسريه هذا قام ىلع اتلفسري 
باملأثور، كما ثبت ذلك من خالل العزو واتلخريج ألقواهل.

: اعتىن املصنِّف  بالقراءات القرآنية متواترها وشاذها، إيراداً وتوجيهاً.
ً
ثاثلا

: توقف املصنِّف  عند آيات األحاكم، وحىك فيها أقوال فقهاء الصحابة 
ً
رابعا

واتلابعني وأئمة املذاهب، وال عجب فهو اإلمام يف الفقه.

: اعتىن املصنِّف  بقضية النسخ يف القرآن الكريم، فاكن يشري إىل 
ً
خامسا

انلاسخ واملنسوخ من اآليات.

: يظهر من خالل عزو أقوال اإلمام أمحد  اتلفسريية يف هذه القطعة 
ً
سادسا

القرآن  ترمجان  تفسري  اإلمام ىلع  اعتماُد  اتلابعني،  أو  الصحابة،  من سلف  لقائليها 
عبد اهلل بن عباس  من طريق يلع بن أيب طلحة، وال عجب فهو اذلي قال عن 
صحيفة يلع بن أيب طلحة: »بمص صحيفة يف اتّلفسري رواها يلّع بن أيب طلحة لو رحل 

فيها رجٌل إىل مص قاصداً ما اكن كثرياً«))).

ينظر: إعراب القرآن للنحاس )73/3)، وقد بلغ عدد مرات اتلخريج منها يف هذه القطعة اتلفسريية ثمانية عرش   (((
خترجياً.
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يح عنه، وقد  ِ
َ

كما يظهر اعتماده كثرياً ىلع تفسري جماهد بن جب برواية ابن أيب جن
أشار شيخ اإلسالم بن تيمية إىل اعتماد اإلمام أمحد ىلع تفسري جماهد بن جب، فقال: 
»كذلك اإلمام أمحد وغريه ممن صنَّف يف اتلفسري، يكرر الطرق عن جماهد أكرث من 

غريه«))).

واضحة  بصماتها  ظهرت  كبرية،  علمية  قيمة  اتلفسريية  القطعة  هلذه   :
ً
سابعا

من خالل العناية بها، فعىل قصها فقد أفصحت نلا عن يشء من منهج هذا العالم 
. املوسويع يف اتلفسري، كما أنها برهنت ىلع ثبوت نسبة اتلفسري لإلمام أمحد

خمطوطات  فهارس  حسب  خمطوطاً    أمحد  اإلمام  تفسري  أجد  لم   :
ً
ثامنا

اتلفسري، ولعل هذا انلّص يساعد يف اكتشاف املخطوط املجهول، وذلك بمقارنة هذا 
انلّص مع املخطوط املجهول.

: أسأل اهلل سبحانه أن ال جيعل ما علَّمناه وبااًل، وأن يرزقنا العمل بما 
ً
وختاما

يرضيه عنا، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.

مقدمة يف أصول اتلفسري )0))، وقد بلغ عدد مرات اتلخريج منها يف هذه القطعة اتلفسريية تسعة وعرشين خترجياً.  (((
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املصادر1واملراجع

ة  • اإلبانة1الكربى: أليب عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد الُعْكَبي املعروف بابن َبطَّ
)387ه)، املحقق: رضا معطي، وآخرون، دار الراية، الرياض.

أمحد  • ادلين  شهاب  العباس  أليب  العرشة:  املسانيد1 بزوائد1 املهرة1 اخلرية1 إحتاف1
ابن أيب بكر ابلوصريي الشافيع )840ه)، املحقق: دار املشاكة للبحث العليم 
بإرشاف: أبو تميم يارس بن إبراهيم، دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة األوىل 

)420) ـه- 999)م).
اإلتقان1يف1علوم1القرآن: لعبد الرمحن بن أيب بكر جالل ادلين السيويط )))9ه)،  •

املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصية العامة )394) ـه- 974)م).
املقديس  • الواحد  املختارة: أليب عبد اهلل ضياء ادلين حممد بن عبد  األحاديث1

اثلاثلة  الطبعة  بريوت،  خرض،  دار  دهيش،  بن  امللك  عبد  حتقيق:  )643ه)، 
)420) ـه- 2000م).

اإلحسان1يف1تقريب1صحيح1ابن1حبان: أليب حاتم حممد بن حبان البُسيت )354ه)،  •
حققه: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل )408) ـه- 988)م).

األدب1املفرد: أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري )256ه)، املحقق: حممد  •
فؤاد عبد ابلايق، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة اثلاثلة )409) ـه- 989)م).

إرواء1الغليل1يف1ختريج1أحاديث1منار1السبيل: ملحمد نارص ادلين األبلاين )420)ه)،   •
املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة اثلانية )405) ـه- 985)م).

أسد1الغابة1يف1معرفة1الصحابة: أليب احلسن عز ادلين بن األثري يلع بن أيب الكرم  •
اجلزري )630ه)، دار الفكر، بريوت )409) ـه- 989)م).

السنة،  • مكتبة  شهبة،  أبو  ملحمد  اتلفسري:  كتب1 يف1 واملوضواعت1 اإلرسائيليات1
الطبعة الرابعة.
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األسماء1والصفات: أليب بكر ابليهيق، أمحد بن احلسني اخلراساين )458ه)، حققه:  •
عبد اهلل بن حممد احلاشدي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة األوىل )3)4) ـه- 993)م).

)852ه)،  • العسقالين  حجر  بن  أمحد  الفضل  أليب  الصحابة:  تميزي1 يف1 اإلصابة1
الطبعة  العلمية، بريوت،  الكتب  دار  املوجود، ويلع معوض،  حتقيق: اعدل عبد 

األوىل )5)4)ه).

الشنقيطي  • اجلكين  األمني  ملحمد  بالقرآن:  القرآن1 إيضاح1 يف1 ابليان1 أضواء1
)393)ه)، دار الفكر، بريوت )5)4) ـه- 995)م).

إعالم1املوقعني1عن1رب1العاملني: ملحمد بن أيب بكر شمس ادلين بن قيم اجلوزية  •
))75ه)، حتقيق: حممد عبد السالم، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

)))4) ـه- )99)م).

اإلنصاف1يف1معرفة1الراجح1من1اخلالف: أليب احلسن عالء ادلين يلع بن سليمان  •
املرداوي احلنبيل )885ه)، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة اثلانية.

اإليضاح1نلاسخ1القرآن1ومنسوخه: أليب حممد ميك بن أيب طالب القييس )473ه)،  •
املحقق: أمحد حسن فرحات، دار املنارة، جدة، الطبعة األوىل )406) ـه- 986)م).

ابلحر1الرائق1رشح1كزن1ادلقائق: لزين ادلين املعروف بابن جنيم املصي، املتوىف  •
)970ه)، دار الكتاب اإلساليم، الطبعة اثلانية.

األندليس  • حيان  بن  يوسف  بن  حممد  حيان  أليب  اتلفسري:  يف1 املحيط1 ابلحر1
)745ه)، املحقق: صديق مجيل، دار الفكر، بريوت )420)ه).

الاكساين  • بن مسعود  ادلين  الرشائع: أليب بكر عالء  ترتيب1 الصنائع1يف1 بدائع1
احلنيف )587ه)، دار الكتب العلمية، الطبعة اثلانية )406) ـه- 986)م).

بابن قيم اجلوزية ))75ه)،  • الفوائد: أليب عبد اهلل شمس ادلين املعروف  بدائع1
املحقق: يلع بن حممد العمران، دار اعلم الفوائد )424) ـه- 2004م).
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الزركيش )794ه)، املحقق:  • القرآن: أليب عبد اهلل بدر ادلين  الربهان1يف1علوم1
حممد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األوىل )376) ـه- 957)م).

ابلعث1والنشور: أليب بكر ابليهيق أمحد بن احلسني اخلراساين )458ه)، حتقيق:  •
اعمر حيدر، مركز اخلدمات واألحباث اثلقافية، بريوت، الطبعة األوىل )406) ـه

- 986)م).
ابلناية1رشح1اهلداية: أليب حممد بدر ادلين حممود بن أمحد احلنيف العيين )855ه)،  •

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )420) ـه- 2000م).
تاج1العروس1من1جواهر1القاموس: أليب الفيض حمّمد احلسيين، امللّقب بمرتىض  •

بيدي )205)ه)، املحقق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية. الزَّ
تاريخ1ابن1معني1»رواية1ادلوري«: أليب زكريا حيىي بن معني ابلغدادي )233ه)،  •

الطبعة األوىل  الرتاث، مكة املكرمة،  املحقق: د. أمحد نور سيف، مركز إحياء 
)399) ـه- 979)م).

اتلاريخ1الكبري: أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية ابلخاري  •
)256ه)، دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، ادلكن.

تاريخ1بغداد: أليب بكر أمحد بن يلع اخلطيب ابلغدادي )463ه)، دار الكتب  •
العلمية، بريوت، حتقيق: مصطىف عبد القادر، الطبعة األوىل )7)4)ه).

اتلحرير1واتلنوير: ملحمد الطاهر بن اعشور اتلونيس )393)ه)، ادلار اتلونسية،  •
تونس )984)ه).

اتلخويف1من1انلار1واتلعريف1حبال1دار1ابلوار: لزين ادلين عبد الرمحن بن رجب  •
احلنبيل )795ه)، املحقق: بشري عيون، مكتبة املؤيد، الطائف، دار ابليان، دمشق، 

الطبعة اثلانية )409) ـه- 988)م).
الرتغيب1والرتهيب1من1احلديث1الرشيف: أليب حممد عبد العظيم املنذري )656ه)،  •

املحقق: إبراهيم شمس ادلين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )7)4)ه).
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تغليق1اتلعليق1ىلع1صحيح1ابلخاري: أليب الفضل بن حجر العسقالين )852ه)،  •
املحقق: سعيد عبد الرمحن، املكتب اإلساليم، دار عمار، بريوت، عمان، الطبعة 

األوىل )405)ه).

املدينة انلبوية،  • املآثر،  أ.د. حكمت بن بشري بن ياسني، دار  الصحيح:  اتلفسري1
الطبعة األوىل )420) ـه- 999)م).

تفسري1القرآن1العظيم: أليب الفداء إسماعيل بن كثري ادلمشيق )774ه)، املحقق:  •
سايم سالمة، دار طيبة، الطبعة اثلانية )420) ـه- 999)م).

أيب حاتم  • ابن  الرازي  بن حممد  الرمحن  العظيم: أليب حممد عبد  القرآن1 تفسري1
اثلاثلة  الطبعة  السعودية،  ابلاز،  نزار  مكتبة  الطيب،  أسعد  املحقق:  )327ه)، 

)9)4)ه).

حممد  • املحقق:  )04)ه)،  القريش  جب  بن  جماهد  احلجاج  أليب  جماهد:  تفسري1
عبد السالم، دار الفكر اإلساليم، مص، الطبعة األوىل )0)4) ـه- 989)م).

)227ه)،  • منصور  بن  سعيد  عثمان  أليب  منصور:  بن1 سعيد1 سنن1 من1 اتلفسري1
حتقيق: د. سعد آل محيد، دار الصمييع، الطبعة األوىل )7)4) ـه- 997)م).

تقريب1اتلهذيب: أليب الفضل أمحد بن حجر العسقالين )852ه)، عناية: اعدل  •
مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل )420) ـه- 999)م).

اتللخيص1احلبري1يف1ختريج1أحاديث1الرافيع1الكبري: أليب الفضل أمحد بن حجر  •
الطبعة  مص،  قرطبة،  مؤسسة  عباس،  بن  حسن  حتقيق:  )852ه)،  العسقالين 

األوىل )6)4)ه).

تهذيـب1الكمـال1يف1أسـماء1الرجال: أليب احلجاج يوسـف بن عبـد الرمحن املزي  •
)742ه)، املحقـق: د. بشـار عـواد، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة األوىل 

980)م). )400) ـه- 
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تهذيب1اللغة: أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي )370ه)، املحقق:  •
حممد عوض، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل ))200م).

املنان: لعبد الرمحن السعدي )376)ه)،  • الكريم1الرمحن1يف1تفسري1كالم1 تيسري1
املحقق: عبد الرمحن اللوحيق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل )420) ـه- 2000م).

جامع1ابليان1عن1تأويل1آي1القرآن: أليب جعفر حممد بن جرير الطبي )0)3ه)،  •
حتقيق: د. عبد اهلل الرتيك، وآخرون، دار هجر، الطبعة األوىل )422) ـه- )200م).

الامع1ألحاكم1القرآن: أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب ))67ه)، حتقيق:  •
أمحد البدوين، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصية، القاهرة، الطبعة اثلانية 

)384) ـه- 964)م).

الرح1واتلعديل: أليب حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي )327ه)، طبعة جملس  •
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  اهلند،  آباد ادلكن،  العثمانية، حبيدر  املعارف  دائرة 

بريوت، الطبعة األوىل ))27)ه).

املحقق:  • ))32ه)،  األزدي  دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أليب  اللغة:  مجهرة1
رمزي منري، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة األوىل )987)م).

احلجة1للقراء1السبعة: أليب يلع احلسن بن أمحد الفاريّس )377ه)، املحقق: بدر  •
ادلين قهويج، بشري جوجيايب، دار املأمون للرتاث، دمشق، بريوت، الطبعة اثلانية 

)3)4)ه).

السيويط  • أيب بكر  بن  الرمحن  والقاهرة: عبد  تاريخ1مرص1 املحارضة1يف1 حسن1
ابلايب  عيىس  العربية،  الكتب  إحياء  دار  الفضل،  أبو  حممد  املحقق:  )))9ه)، 

احلليب ورشاكه، مص، الطبعة األوىل )387)ه).

السعادة،  • دار  )430ه)،  نعيم األصبهاين  األويلاء1وطبقات1األصفياء: أليب  حلية1
مص )394)ه).
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خالصة1األحاكم1يف1مهمات1السنن1وقواعد1اإلسالم: أليب زكريا حميي ادلين انلووي  •
)676ه)، حققه: حسني اجلمل، مؤسسة الرسالة، بلنان، الطبعة األوىل )8)4)ه).

الرمحن  • عبد  د.  املحقق:  )256ه)،  ابلخاري  اهلل  عبد  أليب  العباد:  أفعال1 خلق1
عمرية، دار املعارف السعودية، الرياض.

)))9ه)،  • السيويط  أيب بكر  بن  الرمحن  لعبد  باملأثور:  اتلفسري1 املنثور1يف1 ادلر1
األوىل  الطبعة  القاهرة،  مركز هجر،  الرتيك،  املحسن  عبد  اهلل  عبد  د.  املحقق: 

)424) ـه- 2003م).

ادليباج1ىلع1صحيح1مسلم1بن1احلجاج: لعبد الرمحن بن أيب بكرالسيويط )))9ه)،  •
حققه: أبو إسحاق احلويين، دار ابن عفان، اخلب، الطبعة األوىل )6)4) ـه- 996)م).

بريوت،  • املعرفة،  دار  املصطاوي،  الرمحن  عبد  به  اعتىن  القيس:  امرِئ1 ديوان1
الطبعة اثلانية )425)ه).

روائع1اتلفسري: لزين ادلين بن رجب احلنبيل )795ه)، مجع وترتيب: طارق بن  •
عوض اهلل، انلارش: دار العاصمة، السعودية، الطبعة األوىل )422) ـه- )200م).

روح1املعـاين1يف1تفسـري1القـرآن1العظيم1والسـبع1املثاين: لشـهاب ادلين األلويس  •
)270)ه)، املحقـق: يلع عبـد ابلـاري، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة 

)5)4)ه). األوىل 

زاد1املسري1يف1علم1اتلفسري: أليب الفرج مجال ادلين بن اجلوزي )597ه)، املحقق:  •
عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل )422)ه).

بن  • وغنيم  إبراهيم،  بن  يارس  حتقيق:  )275ه)،  السجستاين،  داود  أليب  الزهد: 
عباس، دار املشاكة، حلوان، الطبعة األوىل )4)4) ـه- 993)م).

شويق  • املحقق:  )324ه)،  ابلغدادي  جماهد  بن  بكر  أليب  القراءات:  يف1 السبعة1
ضيف، دار املعارف، مص، الطبعة اثلانية )400)ه).
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ل احلنبيل )))3ه)، املحقق: د. عطية الزهراين، دار الراية،  •
َّ

السنة: أليب بكر اخلاَل
الرياض، الطبعة األوىل )0)4) ـه- 989)م).

األرنؤوط،  • شعيب  املحقق:  )273ه)،  القزويين  اهلل  عبد  أليب  ماجه:  ابن1 سنن1
وآخرون، دار الرسالة العاملية، الطبعة األوىل )430) ـه- 2009م).

ِجْستاين )275ه)، املحقق: شَعيب  • سنن1أيب1داود: أليب داود سليمان بن األشعث السِّ
د اكِمل قره بليل، دار الرسالة، الطبعة األوىل )430) ـه- 2009م). األرنؤوط، حمَمَّ

وآخرون،  • شاكر  أمحد  حتقيق:  )279ه)،  الرتمذي  عيىس  أليب  الرتمذي:  سنن1
مصطىف ابلايب احلليب، مص، الطبعة اثلانية )395) ـه- 975)م).

األرنؤوط  • شعيب  حققه:  )385ه)،  ادلارقطين  احلسن  أليب  ادلارقطين:  سنن1
وآخرون، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل )424) ـه- 2004م).

دار  • القادر،  عبد  حممد  املحقق:  )458ه)،  ابليهيق  بكر  أليب  الكربى:  السنن1
الكتب العلمية، بريوت، الطبعة اثلاثلة )424) ـه- 2003م).

السنن1الكربى: أليب عبد الرمحن النسايئ )303ه)، حققه: حسن شليب، مؤسسة  •
الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل ))42) ـه- )200م).

رشح1أصول1اعتقاد1أهل1السنة1والماعة: أليب القاسم الاللاكيئ )8)4ه)، حتقيق:  •
أمحد الغامدي، دار طيبة، السعودية، الطبعة اثلامنة )423) ـه- 2003م).

رشح1السـنة: أليب حممد حميي السـنة ابلغـوي )6)5ه)، حتقيق: شـعيب األرنؤوط،  •
حممـد زهـري الشـاويش، املكتـب اإلسـاليم، دمشـق، بـريوت، الطبعـة اثلانيـة 

983)م). )403) ـه- 

حتقيق:  • )792ه)،  احلنيف  العز  أيب  بن  ادلين  لصدر  الطحاوية:  العقيدة1 رشح1
العارشة  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الرتيك،  اهلل  عبد  األرنؤوط،  شعيب 

)7)4) ـه- 997)م).
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الرشيعة: أليب بكر اآلُجرِّيُّ )360ه)، املحقق: د. عبد اهلل ادلمييج، دار الوطن،  •
الرياض، الطبعة اثلانية )420) ـه- 999)م).

شعب1اإليمان: أليب بكر ابليهيق )458ه)، حققه: د. عبد العيل حامد، مكتبة  •
األوىل  الطبعة  باهلند،  ببومباي  السلفية  ادلار  مع  باتلعاون  بالرياض  الرشد 

)423) ـه- 2003م).

الصحاح1تاج1اللغة1وصحاح1العربية: أليب نص اجلوهري )393ه)، حتقيق: أمحد  •
عبد الغفور، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة )407)ه  - 987)م).

الضعفاء1الكبري: أليب جعفر العقييل )322ه)، املحقق: عبد املعطي قلعيج، دار  •
املكتبة العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )404) ـه- 984)م).

ضعيف1الامع1الصغري1وزيادته: أليب عبد الرمحن نارص ادلين األبلاين )420)ه)،  •
املكتب اإلساليم.

الفيق، دار  • طبقات1احلنابلة: أليب احلسني بن أيب يعىل )526ه)، املحقق: حممد 
املعرفة، بريوت.

الطبقـات1الكـربى: أليب عبـد اهلل ابلغـدادي املعـروف بابـن سـعد )230ه)،  •
حتقيـق: حممـد عبد القـادر عطـا، دار الكتب العلميـة، بـريوت، الطبعة األوىل 

990)م). )0)4) ـه- 

املثىن  • مكتبة  العامرة،  املطبعة  النسيف،  ادلين  جنم  حفص  أليب  الطلبة:  طلبة1
ببغداد )))3)ه).

)852ه)،  • العسقالين  حجر  بن  أمحد  الفضل  أليب  األسباب:  بيان1 يف1 العجاب1
املحقق: عبد احلكيم األنيس، دار ابن اجلوزي.

دار  • املباركفوري،  اهلل  املحقق: رضاء  )369ه)،  األصبهاين  الشيخ  العظمة: أليب 
العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل )408)ه).
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العلل1املتناهية1يف1األحاديث1الواهية: أليب الفرج بن اجلوزي )597ه)، املحقق:  •
إرشاد احلق األثري، إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، باكستان، الطبعة اثلانية 

))40) ـه- )98)م).
العلل1ومعرفة1الرجال: أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل ))24ه)، املحقق: ويص اهلل  •

ابن حممد عباس، دار اخلاين، الرياض، الطبعة اثلانية )422) ـه- )200م).
اغية1انلهاية1يف1طبقات1القراء: أليب اخلري بن اجلزري، )833ه)، مكتبة ابن تيمية. •
فتح1ابلاري1رشح1صحيح1ابلخاري: أليب الفضل أمحد بن حجر )852ه)، رقمه:  •

حممد فؤاد عبد ابلايق، قام بإخراجه: حمب ادلين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت 
)379)ه).

الفتح1السماوي1بتخريج1أحاديث1القايض1ابليضاوي: لزين ادلين املناوي ))03)ه)،  •
املحقق: أمحد جمتىب، دار العاصمة، الرياض.

فتح1القدير: ملحمد بن يلع الشواكين )250)ه)، دار ابن كثري، دار اللكم الطيب،  •
دمشق، بريوت، الطبعة األوىل )4)4)ه).

مكتبة  • الزهريي،  سمري  املحقق:  )228ه)،  محاد  بن  نعيم  اهلل  عبد  أليب  الفنت: 
اتلوحيد، القاهرة، الطبعة األوىل )2)4)ه).

بن  • السعيد  املحقق:  )509ه)،  ادليليّم،  شجاع  أليب  اخلطاب:  بمأثور1 الفردوس1
بسيوين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )406) ـه- 986)م).

الفصل1يف1امللل1واألهواء1وانلحل: أليب حممد بن حزم األندليس )456ه)، مكتبة  •
اخلانيج، القاهرة.

الكتاب1املصنف1يف1األحاديث1واآلثار: أليب بكر بن أيب شيبة )235ه)، املحقق:  •
كمال احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل )409)ه).

كتاب1تفسري1القرآن: أليب بكر بن املنذر )9)3ه): د. سعد السعد، دار املآثر،  •
املدينة انلبوية، الطبعة األوىل )423) ـه- 2002م).
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كشاف1القناع1عن1منت1اإلقناع: ملنصور ابلهويت ))05)ه)، دار الكتب العلمية. •

حبيب  • حتقيق:  )807ه)،  اهليثيم  ادلين  نور  الزبار:  زوائد1 عن1 األستار1 كشف1
الرمحن األعظيم، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل )399) ـه- 979)م).

الكشـف1وابليـان1عن1تفسـري1القـرآن: أليب إسـحاق اثلعلـيب )427ه)، حتقيق:  •
الطبعـة األوىل بـريوت،  العـريب،  الـرتاث  إحيـاء  دار  بـن اعشـور،   أيب حممـد 

)422) ـه- 2002م).
الكـى1واألسـماء: أليب بِـرْش ادلواليب )0)3ه)، املحقـق: أبو قتيبـة الفاريايب، دار  •

ابـن حزم، بـريوت، الطبعـة األوىل ))42) ـه- 2000م).
لسان1العرب: أليب الفضل بن منظور )))7ه)، دار صادر، بريوت، الطبعة اثلاثلة  •

)4)4)ه).
عقد1 • يف1 املضية1 ادلرة1 لرشح1 األثرية1 األرسار1 وسواطع1 ابلهية1 األنوار1 لوامع1

دمشق،  اخلافقني،  مؤسسة  )88))ه)،  السفاريين  العون  أليب  املرضية:  الفرقة1
الطبعةاثلانية )402)ه).

العلمية،  • الكتب  دار  )884ه)،  مفلح  ابن  إسحاق  املقنع: أليب  املبدع1يف1رشح1
بريوت، بلنان، الطبعة األوىل )8)4) ـه- 997)م).

سبيع  • حتقيق:  ))38ه)،  انليسابورّى  بكر  أليب  العرش:  القراءات1 يف1 املبسوط1
محزة، جممع اللغة العربية، دمشق ))98)م).

املبسوط: ملحمد بن أمحد السخيس )483ه)، دار املعرفة، بريوت )4)4)ه). •

جماز1القرآن: أليب عبيدة معمر بن املثىن ابلصي )209ه)، املحقق: حممد فؤاد  •
زسگني، مكتبة اخلانيج، القاهرة ))38)ه).

املحقق:  • )807ه)،  اهليثيم  ادلين  نور  احلسن  الفوائد: أليب  ومنبع1 الزوائد1 جممع1
حسام ادلين القديس، مكتبة القديس، القاهرة )4)4) ـه- 994)م).
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جمموع1الفتاوى: تليق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية )728ه)،  •
حتقيق: عبد الرمحن بن قاسم، جممع امللك فهد، املدينة انلبوية )6)4) ـه- 995)م).

حممد  • املحقق:  )332)ه)،  املتوىف  القاسيم،  ادلين  مجال  ملحمد  اتلأويل:  حماسن1
باسل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )8)4)ه).

املحتسب1يف1تبيني1وجوه1شواذ1القراءات1واإليضاح1عنها: أليب الفتح عثمان بن جين  •
)392ه)، وزارة األوقاف، املجلس األىلع للشؤون اإلسالمية )420) ـه- 999)م).

املحرر1الوجزي1يف1تفسري1الكتاب1العزيز: أليب حممد بن عطية األندليس )542ه)،  •
األوىل  الطبعة  العلمية، بريوت،  الكتب  دار  الشايف،  السالم عبد  املحقق: عبد 

)422)ه).

مدارج1السالكني1بني1منازل1إياك1نعبد1وإياك1نستعني: البن قيم اجلوزية ))75ه)،  •
املحقق: حممد املعتصم باهلل، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة اثلاثلة )6)4)ه).

)458ه)،  • القايض  يعىل  أليب  والوجهني:  الروايتني1 كتاب1 من1 الفقهية1 املسائل1
املحقق: د. عبد الكريم الالحم، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل )405) ـه

- 985)م).

مسائل1حرب1الكرماين1لإلمامني1أمحد1بن1حنبل1وإسحاق1بن1راهويه: أليب حممد  •
مؤسسة  يِّع،  الّسَ حممد  املحقق:  )280ه)،  والصالة)  )الطهارة  الكرماين  حرب 

الريان، بريوت، الطبعة األوىل )434) ـه- 3)20م).

)405ه)،  • انليسـابوري  الصحيحـني: أليب عبـد اهلل احلاكـم،  املسـتدرك1ىلع1
حتقيـق: مصطـىف عبـد القـادر، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل 

990)م). )))4) ـه- 

مسند1أيب1يعىل: أليب يعىل املوصيل )307ه)، املحقق: حسني سليم، دار املأمون  •
للرتاث، دمشق، الطبعة األوىل )404) ـه- 984)م).
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املحقق:  • ))24ه)،  بن حنبل  أمحد  اهلل  بن1حنبل: أليب عبد  أمحد1 اإلمام1 مسند1
شعيب األرنؤوط، وآخرون، إرشاف: د. عبد اهلل الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

األوىل ))42)ه).
مسند1الزبار: أليب بكر الزبار )292ه)، املحقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، وآخران،  •

مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة األوىل )2009م).
املغين،  • دار  سليم،  حسني  حتقيق:  )255ه)،  ادلاريم  حممد  أليب  ادلاريم:  مسند1

السعودية، الطبعة األوىل )2)4) ـه- 2000م).
•1 : اهلل1 إىل1رسول1 العدل1 العدل1عن1 بنقل1 املخترص1 الصحيح1 املسند1

أليب احلسن مسلم بن احلجاج ))26ه)، املحقق: حممد فؤاد، دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت.

املسند: أليب عبد اهلل الشافيع )204ه)، دار الكتب العلمية، بريوت )400)ه). •
املصنف: أليب بكر عبد الرزاق الصنعاين )))2ه)، املحقق: حبيب الرمحن األعظيم،  •

املجلس العليم، اهلند، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة اثلانية )403)ه).
املطالب1العايلة1بزوائد1املسانيد1اثلمانية: أليب الفضل أمحد بن حجر العسقالين  •

سعود،  بن  حممد  اإلمام  جلامعة  قدمت  علمية  رسالة   ((7( املحقق:  )852ه)، 
الغيث،  دار  العاصمة،  دار  الشرثي،  العزيز  عبد  بن  نارص  بن  سعد  د.  تنسيق: 

السعودية، الطبعة األوىل )9)4)ه).
معالم1اتلزنيل1يف1تفسري1القرآن: أليب حممد حميي السنة ابلغوي )0)5ه)، املحقق:  •

حممد انلمر، وآخران، دار طيبة، الطبعة الرابعة )7)4) ـه- 997)م).
معاين1القرآن: أليب احلسن املعروف باألخفش األوسط )5)2ه)، حتقيق: د. هدى  •

قراعة، مكتبة اخلانيج، القاهرة، الطبعة األوىل )))4) ـه- 990)م).
معاين1القرآن: أليب زكريا الفراء )207ه)، املحقق: أمحد انلجايت، وآخرون، دار  •

املصية، مص، الطبعة األوىل.
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معجم1ابلدلان: أليب عبد اهلل ياقوت احلموي )626ه)، دار صادر، بريوت، الطبعة  •
اثلانية )995)م).

املجيد  • بن عبد  املحقق: محدي  )360ه)،  الطباين  القاسم  الكبري: أليب  املعجم1
السليف، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة اثلانية.

املعجم1يف1أسايم1شيوخ1أيب1بكر1اإلسماعييل: أليب بكر اإلسماعييل ))37ه)،  •
املحقق: د. زياد حممد منصور، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة 

األوىل )0)4)ه).

معجم1ما1استعجم1من1أسماء1ابلالد1واملواضع: أليب عبيد ابلكري )487ه)، اعلم  •
الكتب، بريوت، الطبعة اثلاثلة )403)ه).

املغين: أليب حممد موفق ادلين بن قدامة املقديس احلنبيل )620ه)، مكتبة القاهرة  •
)388)ه).

إحياء  • دار  )606ه)،  الرازي  ادلين  بفخر  امللقب  اهلل  الغيب: أليب عبد  مفاتيح1
الرتاث العريب، بريوت، الطبعة اثلاثلة )420)ه).

املنهاج1رشح1صحيح1مسلم1بن1احلجاج: أليب زكريا انلووي )676ه)، دار إحياء  •
الرتاث العريب، بريوت، الطبعة اثلانية )392)ه).

اآلمدي  • برش  بن  احلسن  القاسم  أليب  وابلحرتي:  تمام1 أيب1 شعر1 بني1 املوازنة1
)370ه)، حتقيق: د. عبد اهلل املحارب، مكتبة اخلانيج، الطبعة األوىل )994)م).

بن  • مشهور  املحقق:  )790ه)،  بالشاطيب  الشهري  موىس  بن  إلبراهيم  املوافقات: 
حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األوىل )7)4) ـه- 997)م).

املوطأ: ملالك بن أنس األصبيح املدين )79)ه)، حتقيق: حممد مصطىف األعظيم،  •
مؤسسة زايد آل نهيان، أبوظيب، الطبعة األوىل )425) ـه- 2004م).
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ادلين بن اجلوزي )597ه)، حتقيق:  • الفرج مجال  القرآن1ومنسوخه: أليب  ناسخ1
املدينة  اإلسالمية،  باجلامعة  العليم  ابلحث  عمادة  املليباري،  أرشف  حممد 

املنورة، الطبعة اثلانية )423) ـه- 2003م).

ُعبيد  • والسنن: أليب  الفرائض1 من1 فيه1 وما1 العزيز1 القرآن1 يف1 واملنسوخ1 انلاسخ1
م )224ه)، حتقيق: حممد املديفر، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة 

ّ
القاسم بن سال

اثلانية )8)4)ه).

انلاسخ1واملنسوخ1وتزنيل1القرآن1بمكة1واملدينة: ملحمد بن ِشَهاب الزهري )24)ه)،  •
املحقق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة اثلاثلة )8)4) ـه- 998)م).

الالحم،  • سليمان  د.  املحقق:  )338ه)،  اس  انلَّحَّ جعفر  أليب  واملنسوخ:  انلاسخ1
مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة األوىل )408)ه).

النرش1يف1القراءات1العرش: أليب اخلري شمس ادلين بن اجلزري، )833ه)، املحقق:  •
يلع حممد الضباع، املطبعة اتلجارية الكبى.

نصـب1الرايـة1ألحاديـث1اهلدايـة1مـع1حاشـيته1بغية1األملـيع1يف1ختريـج1الزيليع:  •
أليب حممـد مجـال ادليـن الزيلـيع، املحقـق: حممـد عوامـة، مؤسسـة الريـان، 

بـريوت، دار القبلـة، جـدة، الطبعـة األوىل )8)4)ه).

نقض1اإلمام1أيب1سعيد1عثمان1بن1سعيد1ىلع1املرييس1الهيم1العنيد1فيما1افرتى1 •
ىلع1اهلل 1من1اتلوحيد: أليب سعيد ادلاريم )280ه)، املحقق: رشيد األمليع، 

مكتبة الرشد، الطبعة األوىل )8)4)ه).

حتقيق:  • )606ه)،  األثري  ابن  السعادات  أليب  واألثر:  احلديث1 غريب1 يف1 انلهاية1
طاهر أمحد الزاوي، وحممود الطنايح، املكتبة العلمية، بريوت )399) ـه- 979)م).

نوادر1األصول1يف1أحاديث1الرسول : أليب عبد اهلل احلكيم الرتمذي  •
)320ه)، املحقق: عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، بريوت.
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األرناؤوط،  • أمحد  املحقق:  )764ه)،  الصفدي  ادلين  لصالح  بالوفيات:  الوايف1
وتريك مصطىف، دار إحياء الرتاث، بريوت )420) ـه- 2000م).

الورع: أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل ))24ه)، رواية: أبو بكر أمحد بن حممد  •
وزي )275ه)، املحقق: سمري بن أمني الزهريي، دار الصمييع،  ابن احلجاج الَمرُّ

الرياض، الطبعة األوىل )8)4)ه).
خلاكن  • ابن  ادلين  شمس  العباس  أليب  الزمان:  أبناء1 وأنباء1 األعيان1 وفيات1

))68ه)، املحقق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت.
ل  •

َّ
الوقوف1والرتجل1من1الامع1ملسائل1اإلمام1أمحد1بن1حنبل: أليب بكر اخلاَل

األوىل  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  كسوي،  سيد  املحقق:  )))3ه)،  احلنبيل 
)5)4) ـه- 994)م).
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