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َ
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َّ ْ
ُ ُ
ُْ َ َ
ير املسندة
س
ف
الت
ب
ت
ِ
ِ
فِي ك ِ

َْ ً
َ
جعا َود َِراسة

َ ْ
َ
ُ َ
َّ
ْ َ
حيم حافظ حسين
د .إِبراهيم عبد الر ِ

(((

ُ ّ ُ َ ْ
ابلحث
ملخص

يف هذا ابلحث أتناول دراسة أحد األسانيد عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن
عباس  اذلي كرث عليه ادلخيل يف اتلفسري ،ألمزي بني الصحيح والضعيف من
روايته ،للمساهمة يف تنقيح اتلفسري وحتقيق الروايات فيه ودراسة أسانيده.
ُ
وقـد بدأت يف هـذا ابلحث بدراسـة رواية أيب صالـح باذام مـوىل أ ِّم هانئ بنت
أيب طالـب  ،عـن ابن عباس .
فأدرس السند ،وأمجع طرقه ،وأحاول الوصول إىل شواهد يتقوى بها هذا السند.
قمت بهذه ادلراسة من خالل كتب اتلفسري املسندة اليت تروي اتلفسري بالسند،
ثم مجعت أقوال العلماء انلقاد حول روايته وذكر رتبته عندهم ،واخلالصة يف مروياته،
مع ذكر أهم انلتائج واتلوصيات.

((( األستاذ املساعد بقسم اتلفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
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املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم ىلع رسول اهلل ،وىلع آهل وصحبه ومن وااله ،وبعد:
ً
فإن علم اتلفسري من أجل العلوم وأزاكها ،وأكرثها نفعا للعبد وأبقاها ،إذ هو
متعلق بكالم اهلل  ،وبه يتبني كالمه ويتضح ،فإذا فهمه العبد اقرتب من ربه
وفرح ،وعرف معىن كالمه وانرشح ،وقد جعل اهلل ذلك ىلع لسان رسوهل 

ََ ََۡٓ َۡ َ ّ
ٱذل ِۡك َر ِلُ َب ّ َ
ي
حيث قال ﴿ :وأنزلا إِلك
ِ
َ َ َّ َ
َيتفك ُرون﴾ [انلحل ،]44 :فبني انليب  لك ما حيتاجه الصحابة من بيان ،ثم
َّ
َ َ َّ ُ
اس َما نُ ّز َل إ َ ۡ
ل ِه ۡم َولعله ۡم
ل ِلن ِ
ِ ِ

قام الصحابة  بعد موته  بتفسري القرآن للتابعني وتوضيحه هلم،
وقد برع يف ذلك مجاعة من الصحابة ،وقد وصلت إيلنا تفاسريهم باألسانيد املروية
ُ ُّ
عنهم يف ثنايا كتب املحدثني ،وكذلك يف اتلفاسري املسندة املعروفة ،وهذا ي َعد من
أهم مصادر اتلفسري((( اليت نعتمد عليها عند فهمنا للقرآن ،وليك نتيقن من كالمهم
ورواياتهم ،ونعرف الصحيح اثلابت عنهم من الضعيف ،البد من دراسة هذه األسانيد
وتميزيها ،بانلقل من انلقاد املعتربين من املتقدمني واملتأخرين واملعارصين.
ومن هؤالء الصحابة :عبد اهلل بن عباس(((  ،ابن ّ
عم انليب ،
اذلي داع هل ،فقال« :امهلل فقهه يف ادلين وعلمه اتلأويل»((( ،وهو أكرثهم رواية يف اتلفسري.
وقد بدأ فضيلة شييخ األستاذ ادلكتور :حكمت بن بشري ياسني بذلك ،فكتب

ً
حبثا يف األسانيد اثلابتة عن ابن عباس  ،وقد بلغ عددها قرابة مئة طريق
صحيح عنه كما ذكر ذلك يف حبثه وعنوانه« :املنتخب من األسانيد اثلابتة املروية عن
ابن عباس  يف اتلفسري».
((( انظر :مقدمة يف أصول اتلفسري (ص ،)40اإلتقان يف علوم القرآن ( ،)202/4اتلفسري واملفرسون (.)29/1

ٌّ
صحايب جليل شهري ،تويف سنة (63ـه) .انظر:
((( هو أبو العباس عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب اهلاشيم القريش،
أسد الغابة ( ،)291/3اإلصابة ( ،)121/4سري أعالم انلبالء (.)331/3
((( رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( )95/3برقم ( ،)2397وبعدة طرق أخرى ،وصححه أمحد شاكر ،وهو يف صحيح
ابلخاري دون قوهل« :وعلمه اتلأويل» يف كتاب الوضوء ،باب وضع املاء عند اخلالء ( )41/1برقم (.)143
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وبعد مشاوريت هل نصحين بالكتابة يف إكمال هذا املوضوع ،جزاه اهلل عين خري اجلزاء،
ً
فاخرتت الكتابة يف األسانيد الضعيفة ،مستمدا العون من اهلل العيل القدير سبحانه.
ثم بعد ابلحث يف األسانيد الضعيفة الواردة يف اتلفسري عن ابن عباس ،
اتضح أنها متعددة ومتشعبة ،فاخرتت رواية أيب صالح  عنه.
«ط ُر ُق ر َوايَة أَب َصالح َعن ابْن َع َّ
اتل ْفسري ُ
وسميتهُ :
اس  ف ُكتُب َّ
الم ْسنَ َدة».
ب
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ

سبب اختيار املوضوع وأهميته:
1 .تعلقه بكتاب اهلل .

2 .أهمية تفسري الصحابة  ،فتفسري ابن عباس  مقدم يف فهم اآلية،
إن لم يكن هناك قول عن انليب  يف تفسريها.

3 .كرثة املرويات عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس  يف اتلفسري،
واليت تزيد ىلع سبعة آالف رواية((( ،فيه حباجة إىل حترير وتنقيح.

4 .معرفة األثر الضعيف؛ للبعد عنه وعدم احلكم بما فيه.
5 .حماولـة حرص الطـرق الضعيفة بليان ادلخيـل اذلي نسـب إىل الصحايب اجلليل
عبد اهلل بـن عباس .

خطة ابلحث:

يتكون ابلحث من مقدمة ،ومبحثني ،وخاتمة ،وفهارس.
املقدمة :وفيها سبب اختيار املوضوع وأهميته ،وخطة ابلحث ،واملنهج املتبع.
املبحث األول :مجع الروايات عنه ،وفيه سبعة مطالب:
املطلب األول :الروايات يف تفسري اإلمام سفيان اثلوري.
املطلب اثلاين :الروايات يف تفسري اإلمام حيىي بن سالم.
املطلب اثلالث :الروايات يف تفسري اإلمام عبد الرزاق الصنعاين.

((( انظر :موسوعة مدرسة مكة يف اتلفسري ( ،)1695/3املفرسون من الصحابة (ص.)539
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املطلب الرابع :الروايات يف تفسري اإلمام ابن جرير الطربي.
املطلب اخلامس :الروايات يف تفسري اإلمام ابن املنذر.
املطلب السادس :الروايات يف تفسري اإلمام ابن أيب حاتم.
املطلب السابع :الروايات يف تفسري اإلمام السيويط.
املبحث اثلاين :احلكم ىلع روايته ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :رتبته عند العلماء وحكمهم يف روايته.
املطلب اثلاين :اخلالصة يف مروياته.
اخلاتمة :وفيها أهم انلتائج واتلوصيات.
الفهارس :وتشتمل ىلع :فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس املوضواعت.

منهيج يف ابلحث:

1 .تتبع الرواية عن ابن عباس  يف كتب اتلفسري املسندة اليت ذكرت رواياته،
واليت ذكرت األسانيد ،وتيرس يل الرجوع إيلها من املطبوع فقط.
ً
2 .أبدأ بهذه الكتب واحدا تلو اآلخر مرتبني حسب وفياتهم.

3 .أذكر روايات أيب صالح عن ابن عباس اليت أقف عليها يف لك كتاب بعد تتبعها.
4 .أترجم لرجال اإلسناد يف أول موطن يرد ذكرهم.
5 .أكتب اآليات بالرسم العثماين ،وأخرجها يف املنت مبارشة بعد ذكرها.
6 .أذكر حكم انلقاد ىلع اآلثار والروايات.
7 .أحبث عن الشواهد اليت تقوي هذا األثر ،وأذكرها إن وجدت.
8 .أعلق ىلع ما حيتاج إىل تعليق.
9 .أعرف باللكمات الغريبة.
10.اكتفيت بالرتمجة لألعالم اذلين وردوا يف املبحث األول ،وال أترجم لألعالم
الوارد ذكرهم يف املبحث اثلاين ،وذلك لشهرتهم.
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املبحث األول

مجع الروايات عنه
املطلب األول :الروايات يف تفسري اإلمام سفيان اثلوري :(((
روى عنه من طريقني ،وهما:

َ َ
األول :عن اللكيب((( ،عن أيب صالح((( ،عن ابن عباس :قال« :آخر يشء ن َزل ِم َن

َّ ُ ْ
ُ
َ َّ
َ
الْ ُق ْ
آنَ ﴿ :وٱتقوا يَ ۡو ٗما ت ۡر َج ُعون فِي ِه إِل ٱللِ﴾ [ابلقرة.(((»]281 :
ر
ِ

وقد روى من هذا الطريق يف موضع واحد فقط ،وهذ األثر هل شواهد تقويه(((،
فرواية اللكيب عن أيب صالح شديدة الضعف ،ولكن األثر هل شواهد وطرق أخرى
ً
ً
ً
صحيحةَّ ،
تقوى بها املنت ،ولو اكن السند ضعيفا جدا ،عمال بقاعدة اتلقوي عند
املحدثني ،واهلل أعلم.
((( هو أبو عبد اهلل سفيان بن سعيد بن مرسوق اثلوري الكويف ،تابيع ،أمري املؤمنني يف احلديث ،اكن سيد أهل زمانه
ً
يف علوم ادلين واتلقوى ،وآية يف احلفظ ،مات بابلرصة خمتفيا من السلطان سنة (161ـه) .انظر :حلية األويلاء
( ،)356/6وفيات األعيان ( ،)386/2سري أعالم انلبالء (.)229/7
((( هو أبو انلرض حممد بن السائب اللكيب الكويفٌ ،
مفرس ،اشتهر كالمه يف اتلفسري ،ونقله انلاس عنه ،إال أنه ُم َّتهمٌ
بالكذب ،مرتوك عند املحدثني ،وقد أمجعوا ىلع ذلك ،هذا باإلضافة إىل أنه شييع ،تويف سنة (146ـه) .انظر :سري
أعالم انلبالء ( ،)148/6تهذيب اتلهذيب ( ،)178/9طبقات املفرسين لدلاوودي (.)149/2
ُ
((( هو باذان ،ويقال :باذام ،موىل أ ِّم هانئ بنت أيب طالب  ،وهو تابيع ،روى هل األربعة ،واختلف العلماء فيه،
فقد ضعفه ابلخاري ،والنسايئ ،وأبو حاتم ،وابن مهدي ،وابن حجر ،وغريهم ،وقواه ابن معني ،وابن القطان،
والعجيل ،كما سيأيت يف مطلب مستقل يف املبحث اثلاين مزيد بيان عنه ،وحكم روايته يف اتلفسري .انظر :تهذيب
الكمال ( ،)6/4سري أعالم انلبالء ( ،)37/5تهذيب اتلهذيب (.)416/1
((( رواه يف تفسريه (.)73/1
((( فقد أخرج النسايئ ( )39/10هذا األثر عن ابن عباس من طريق يزيد انلحوي ،عن عكرمة عنه ،ومثله الطربي
( )39/6بنفس الطريق ،ومن طريق العويف والضحاك وابن جريج ،ومن كالم السدي الكبري غري متصل إىل
ابن عباس ،وكذا رواه ابن مردويه من طريق املسعودي ،عن حبيب بن أيب ثابت ،عن سعيد بن جبري ،عنه ،كما
ذكر ابن كثري ( ،)721/1والسيويط يف ادلر ( ،)116/2من طرق كثرية ،وقد أخرجه ابلخاري يف كتاب اتلفسري باب
َ َّ
َّ ُ ْ َ ٗ ُ َ ُ َ
ٱللِ﴾ ( )33/6برقم ( )4544عنه بلفظ« :آخر آية نزلت ىلع انليب  آية ّ
الربا»،
﴿ َوٱتقوا ي ۡوما ت ۡرجعون فِي ِه إل
ِ

واملقصود به اآلية املذكورة ،فيه تمام آيات ّ
الربا .انظر :فتح ابلاري (.)205/8
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اثلاين :عن منصور بن املعتمر((( ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس ،يف قوهل تعاىل:

َ ُ ْ

َّ

َ ُُۡ ْ َ

ُ

َ

ُۡ َ

َ
َ
يل ٱللِ َول تلقوا بِأ ۡي ِديك ۡم إِل ٱتلَّهلك ِة﴾ [ابلقرة ،]195 :قال« :أنفق ولو
﴿وأن ِفقوا ِف سبِ ِ

بمشقص((( يف سبيل اهلل»(((.

وهذا األثر رواه اإلمام الطربي((( بطريقني عنهم ،أحدهما صحيح يتقوى به
املنت((( ،واهلل أعلم.

املطلب اثلاين :الروايات يف تفسري اإلمام حيىي بن سالم :(((
روى عنه من طريق اللكيب يف موضعني ،وهما:

ُ ٗ
األول :عن اللكيب ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس ،يف قوهل تعاىلَ ﴿ :وق ۡرءَانا
َ َۡ
ف َرقنٰ ُه﴾ [اإلرساء ،]106 :قال« :نزل القرآن إىل السماء ادلنيا مجلة واحدة يللة القدر ،ثم

ً
َّ
جعل بعد ذلك يزنل جنوما :ثالث آيات ،وأربع ومخس آيات ،وأقل من ذلك وأكرث»،
وهل شواهد يتقوى بها(((.
((( هو منصور بن املعتمر السليم الكويف ،تابيع ثقة ثبت ،كثري العبادة ،روى هل اجلماعة لكهم ،تويف سنة (132ـه) .انظر:
الطبقات الكربى ( ،)337/6حلية األويلاء ( ،)40/5سري أعالم انلبالء (.)402/5
ََ َ ً
ُ
يال َ
عريض .انظر :لسان العرب (.)48/7
غري
السهم ِإذا كن ط ِو
((( هو :نصل
ٍ
ِ
((( رواه يف تفسريه (.)59/1
((( هو حممد بن جرير الطربي ،إمام املفرسين ،أحد األئمة اثلقات العلماء ،اشتهرت مؤلفاته وأقواهل ،وخاصة تفسريه
الضخم ،تويف سنة (310ـه) .انظر :وفيات األعيان ( ،)216/3سري أعالم انلبالء ( ،)563/9الوايف بالوفيات (.)74/8
((( رواهما يف تفسريه (.)584/3
((( هو حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة ،اتلييم بالوالء ،ابلرصي ثم اإلفرييق ،مفرس ،فقيه ،اعلم باحلديث واللغة ،أدرك حنو
عرشين من اتلابعني وروى عنهم ،ودل بالكوفة ،وانتقل مع أبيه إىل ابلرصة ،فنشأ بها ونسب إيلها ،ورحل إىل مرص،
ومنها إىل إفريقية فاستوطنها ،وحج يف آخر عمره ،فتويف يف عودته من احلج بمرص سنة (200ـه) .انظر :سري أعالم
انلبالء ( ،)396/9اغية انلهاية ( ،)373/2طبقات املفرسين لدلاوودي (.)371/2
((( رواه يف تفسريه ( ،)167/1وهذ األثر رواه بنحوه النسايئ يف الكربى ( )205/10برقم ( ،)11308و( )287/10برقم
( ،)11501والطربي ( )446/3و( ،)574/17والطرباين يف معجمه الكبري ( )312/11و( ،)32/12واحلاكم ()242/2
و( )519/2من طريق سعيد بن جبري وعكرمة عن ابن عباس بسند صحيح ،كما صححه احلاكم يف املوضعني،
ووافقه اذلهيب ،وابن حجر يف فتح ابلاري (.)5/9
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ُّ َّ ٔ َ َ
ني فِيها
اثلاين :عن اللكيب ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس ،يف قوهل تعاىل﴿ :مت ِ
كـِ
ََ ۡ َ َٓ
ئ
ك﴾ [الكهف ،]31 :قال« :الرجل من أهل اجلنة يتكئ ىلع أحد شقيه فينظر إىل
ع ٱلرا ِ ِ

زوجته كذا وكذا سنة ،ثم يتكئ ىلع الشق اآلخر فينظر إيلها مثل ذلك يف قبة محراء
من ياقوتة محراء وهلا ألف باب ،وهل فيها سبع مئة امرأة»(((.

ً
وهذا األثر لم أقف ىلع من رواه عنه غريه ،والسند ضعيف جدا؛ لضعف اللكيب

الشديد ،واهلل أعلم.

املطلب اثلالث :الروايات يف تفسري اإلمام عبد الرزاق الصنعاين :(((
روى عنه من طريق اللكيب بطريقني ،وهما:
األول :عن اثلوري ،عن اللكيب ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس.
وذلك يف أربعة مواضع ،وليست يه نفسها اليت سبقت يف تفسري اثلوري نفسه،
وقد رواها الصنعاين من طريقه ،ولم يذكرها اثلوري يف كتابه ،وذلك ألن اتلفسري
املطبوع عنه من رواية أيب حذيفة انلهدي((( وليس من رواية الصنعاين((( ،فهذه
الروايات من زيادات عبد الرزاق الصنعاين ىلع رواية أيب حذيفة انلهدي تلفسري
اثلوري .وهذه املواضع ،يه:
ۡ

َّ

َ

•يف قوهل تعاىلَ ﴿ :و َيل َع ُن ُه ُم ٱلل ٰ ِع ُنون﴾ [ابلقرة ،]159 :قال« :ابلهائم إذا اشتدت األرض
قالت ابلهائم :هذا من أجل عصاة بين آدم ،لعن اهلل عصاتهم»(((.

((( رواه يف تفسريه (.)185/1
((( هو عبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي موالهم ،أبو بكر الصنعاين ،من حفاظ احلديث اثلقات ،تويف سنة
(211ـه) .انظر :الطبقات الكربى ( ،)548/5وفيات األعيان ( ،)216/3سري أعالم انلبالء (.)563/9
((( هو موىس بن مسعود انلهدي ابلرصي املؤدب ،وهو من شيوخ ابلخاري واألئمة غريه ،صدوق يهم ،تويف سنة
(220ـه) .انظر :الطبقات الكربى ( ،)304/7تهذيب الكمال ( ،)330/33تاريخ اإلسالم (.)469/5
((( ذكر ذلك حمقق كتاب تفسري اثلوري يف املقدمة ( ،)36/1وأشار إيله ابن حجر يف اتلهذيب (.)159/4
((( رواه يف تفسريه (.)290/1
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ولم أقف ىلع من رواه عنه غري الصنعاين ،بينما روى اإلمام الطربي نفس هذا
املعىن عن تالميذ ابن عباس بطرق بعضها صحيحة ،فتكون رواية اللكيب وهو
ضعيف ،خمالفة للروايات الصحيحة األخرى ،واتفاق كالم تالميذ ابن عباس
يشعر بأن هذا كالم شيخهم ،واهلل أعلم(((.
ۡ

ۡ َ

ُ

•يف قوهل تعاىلَ ﴿ :وٱه ُج ُروه َّن ِف ٱل َمضا ِج ِع﴾ [النساء ،]34 :قال« :يهجرها بلسانه،
ويغلظ هلا بالقول ،وال يدع مجاعها»(((.
وهذا األثر قد خالف املشهور عن ابن عباس  يف تفسري هذه اآلية ،فقد
ثبت عنه :أن هجرها هو عدم مجاعها ،وهو املقدم((( ،واهلل أعلم.
َۡ ُ َ

َ

َۡ َ

َٔ َ
ك ع ِن ٱلنفا ِل﴾ [األنفال ،]1 :قال« :ملا اكن يوم بدر ،قال انليب
•يف قوهل تعاىل﴿ :يسـلون
ً
ً
« :من قتل قتيال فله كذا وكذا ،ومن أرس أسريا فله كذا وكذا»((( ،ثم

ذكر قصة سبب نزول اآلية»(((.
وهذا األثر كسابقه ،خالف املشهور الصحيح عن ابن عباس  يف سبب
نزول اآلية(((.

َ

يف قوهل تعاىلَ ﴿ :وأ ِس ً
ريا﴾ [اإلنسان ،]8 :قال« :هو املرشك»(((.
•

وهذا األثر ال يوجد ما يقويه من الشواهد ،ولم يثبت عن ابن عباس 

قول يف معىن اآلية.
((( انظر :تفسري الطربي ( ،)255/3اتلفسري الصحيح (.)254/1

((( رواه يف تفسريه ( ،)453/1بإبهام اثلوري السم الراوي ،ولعله اللكيب ،وكذا رواه من طريقه الطربي ( ،)305/8وأشار
إيله ابن أيب حاتم ( ،)943/3ولكنهما رويا بسنديهما احلسن ،عن يلع بن أيب طلحة ،عن ابن عباس  عكس
ذلك ،وهو أن هجرها عدم مجاعها ،وهو رأي األكرثين من املفرسين والفقهاء.
((( كما يف تفسري الطربي ( ،)305/8وابن أيب حاتم (.)943/3
ً
((( روى ابلخاري هذا احلديث بنحوه يف كتاب فرض اخلمس ،باب من لم خيمس األسالب ،ومن قتل قتيال فله سلبه
من غري أن خيمس ،وحكم اإلمام فيه ( )91/4برقم ( )3141وما بعده.
((( رواه يف تفسريه ( ،)110/2وعزاه السيويط يف ادلر ( )6/3إيله وإىل عبد بن محيد وابن مردويه.
((( روى الطربي يف تفسريه ( )368/13بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أسباب نزول اآلية غري هذه القصة.
((( رواه يف تفسريه ( ،)374/3وعزاه السيويط يف ادلر املنثور ( )371/8إيله وإىل ابن املنذر.
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اثلاين :عن معمر((( ،عن اللكيب ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس.
وذلك يف موضعني ،وهما:

َ ُْٓ َ َ
ام َّنا ب َر ّب ۡٱل َعٰلَم َ
ني﴾ [األعراف ،]121 :قال« :اكنوا سحرة يف أول
•يف قوهل تعاىل﴿ :قالوا ء
ِ
ِ ِ

انلهار ،وشهداء يف آخر انلهار ،يعين :حني قتلوا»(((.
ۡ َ َ َ

ُ

ُ

َ

ُ
َ ُّ َ ۢ َ ٓ َ َ َ
وره ِۡم ذ ّ ِر َّيت ُه ۡم﴾ [األعراف،]172 :
•يف قوهل تعاىلِ﴿ :إَوذ أخذ ربك مِن ب ِن ءادم مِن ظه ِ

قال « :مسح اهلل ىلع صلب آدم ،فأخرج من صلبه ما يكون من ذريته إىل يوم
َ َ
ً
ً
القيامة ،وأخذ ميثاقهم أنه ربهم ،فأعطوه ذلك ،فال تسأل أحدا اكفرا وال غريه:
من ربك؟ إال قال :اهلل»(((.
وهذان األثران سلما من املعارضة ،ومعناهما صحيح :فاألول حاكية عن احلال،
وهناك آثار أخرى تشهد ملعناه ،وأما األثر اثلاين فله شواهد من طرق صحيحة(((.
وبذلـك تصبـح مجلـة مـا رواه الصنعـاين عـن ابـن عبـاس  مـن طريق

أيب صالـح سـت روايـات ،ولكهـا من طريـق اللكيب ،عـن أيب صالح ،عن ابـن عباس،
واألربعـة األوىل مـن طريـق اثلـوري ،وفيهـا ضعـف ،وليـس هلـا مـا يقويهـا ،وأمـا
الروايتـان اآلخرتـان مـن طريـق معمـر فلها شـواهد تتقـوى بها.
وقد روى الصنعاين عن اثلوري ،عن إسماعيل بن أيب خادل((( ،عن أيب صالح ،أثرا
ً
ً
ً
واحدا موقوفا عليه من كالمه وتفسريه ،وليس موصوال عن ابن عباس .(((
((( هو معمر بن راشد األزدي موالهم ،ثقة ثبت فاضل ،روى هل اجلماعة لكهم ،اعلم ايلمن ،تويف سنة (154ـه) .انظر:
الطبقات الكربى ( ،)546/5تهذيب الكمال ( ،)303/28سري أعالم انلبالء (.)5/7

((( رواه يف تفسريه ( ،)86/2ورواه من طريقه ابن أيب حاتم ( )1537/5مع إبهام معمر السم الراوي وهو اللكيب ،وعزاه
السيويط يف ادلر ( )513/3إيلهم وإىل الطربي ،ولكن لم أجده فيه ،وإىل ابن املنذر.
((( تفسريه ( ،)98/2وعزاه السيويط ( )598/3إيله ،وإىل ابن املنذر ،ورواه الطربي ( )243/13من طريق معمر عن اللكيب.

((( من ذلك احلديث املتفق عليه اذلي رواه ابلخاري كتاب أحاديث األنبياء ،باب خلق آدم وذريته ( )133/4برقم (،)3334
ً
ومسلم كتاب صفة القيامة واجلنة وانلار ،باب طلب الاكفر الفداء بملء األرض ذهبا ( )2160/4برقم (.)2805

((( هو إسماعيل بن أيب خادل ،األمحيس موالهم ابلجيل الكويف ،تابيع ثقة ثبت ،روى هل اجلماعة لكهم ،تويف سنة
(146ـه) .انظر :الطبقات الكربى ( ،)344/6تهذيب الكمال ( ،)69/3سري أعالم انلبالء (.)176/6
((( رواه يف تفسريه ( )385/3يف موضع واحد فقط.
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املطلب الرابع :الروايات يف تفسري اإلمام ابن جرير الطربي :
روى عنه بعدة طرق ،ويه:

األول :عن أيب انلرض حممد بن السائب اللكيب ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس.
وذلك يف تسعة مواضع فقط من كتابه((( ،ولعل هذه إشارة من الطربي  بضعف

الرواية عنه؛ ألنه لم يكرث من انلقل من طريقه ،فلم يرو عنه إال هذه املواضع فقط.
اثلاين :عن منصور بن املعتمر ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس.
وهذا يف موضع واحد فقط((( ،وهو نفس املوضع اذلي رواه اثلوري .
اثلالث :عن عمران بن سليمان((( ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس.
وذلك يف موضعني فقط ،وهما:
َ

ۡ

َۡ

َۡ َ

•يف قوهل تعاىلَ ﴿ :وشارِك ُه ۡم ِف ٱل ۡم َو ٰ ِل َوٱل ۡول ٰ ِد﴾ [اإلرساء ،]64 :قال« :مشاركته يف
األموال أن جعلوا ابلحرية((( والسائبة((( والوصيلة((( لغري اهلل»(((.

ً
((( رواه الطربي عن اللكيب مرصحا باسمه عن أيب صالح يف ست مواضع (،239/19 ،484/16 ،73/14 ،494/13 ،397/13
 ،)534/24ورواه بكنيته عن أيب انلرض عن أيب صالح يف أربع مواضع ( ،)103/8 ،99/8 ،93/8 ،90/8والعجيب
أنها لكها يف سورة النساء ،وهناك موضع رواه عنه عن ابن عباس عن تميم ادلراي  ،)186/11( فهذا من
قبيل رواية الصحايب عن صحايب  أمجعني ،وليس القصد يف حبيث استيعاب لك الروايات خاصة عند اإلمام
الطربي ،وذلك لكرثتها عنده.

((( تفسري الطربي ( ،)584/3وهو األثر نفسه اذلي تقدم يف املطلب األول يف تفسري اثلوري.
ُ
الق ِّ
ب املرادي الكويف ،وثقه ابن معني وابن حبان ،وبعضهم وصفه باجلهالة .انظر :اتلاريخ
((( هو عمران بن سليمان
الكبري للبخاري ( ،)426/6تاريخ ابن معني ( ،)68/4اثلقات ( )241/7لسان املزيان (.)173/6
((( ابلحرية :يه انلاقة إذا نتجت مخسة أبطن ،واخلامس إن اكن ذكر حبروه فأكله الرجال والنساء ،وإن اكن أنىث
ً
ّ
حبروا أذنها ،أي :شقوها ،واكنت حراما ىلع النساء ،حلمها وبلنها ،فإذا ماتت حلت للنساء فقط ،وهذا من اعدات
اجلاهلية ،وقيل يف معناها غري ذلك .انظر :غريب القرآن البن قتيبة (ص ،)147زاد املسري (.)592/1
ّ
السائبة :يه ابلعري اذلي ّ
((( ّ
يسيب لآلهلة ،إما بنذر يكون ىلع الرجل إن سلمه اهلل من مرض أو بلغه مزنهل أو غري
معان أخرى .انظر :غريب القرآن البن قتيبة (ص ،)147زاد املسري (.)592/1
ذلك ،وفيها
ٍ
((( الوصيلة :يه انلاقة ابلكر ،تبكر يف أول نتاج اإلبل ،ثم تثين بعد بأنىث ،واكنوا يسيبونها لطواغيتهم ،إن وصلت
إحداهما باألخرى ليس بينهما ذكر ،وقيل غري ذلك .انظر :زاد املسري ( )592/1تفسري ابن كثري (.)208/3

((( رواه يف تفسريه ( ،)493/17وكذا رواه الصنعاين ( ،)304/2والطربي ( )493/17عن قتادة بنفس معناه وبسند صحيح،
فهذا شاهد يقويه يف املعىن واملنت ،ولكن ال جيعله يرىق إىل أن يكون من كالم ابن عباس .
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•يف نفـس اآليـة قـال« :مشـاركته إياهـم يف األوالد ،سـموا عبـد احلـارث وعبد
شـمس وعبـد فلان»((( .ولم يـرد من طريقـه غري هذيـن األثريـن ،وكالهما يف

آيـة واحدة.
الرابع :طريق السدي الكبري((( ،عن أيب مالك((( ،وعن أيب صالح ،عن ابن عباس،
وعن ُم َّرة اهلمداين((( ،عن ابن مسعود((( ،وعن ناس من أصحاب انليب :
َ

﴿مٰل َ ۡ ّ
ِين﴾ [الفاحتة ،]4 :هو يوم احلساب(((.
ِ ِ
ك يو ِم ٱدل ِ

لقـد أكثر اإلمـام الطبري  الروايـة عـن أيب صالح بهـذا الطريـق ،فقد

ذكـره يف كتابـه قرابة مئـة مرة((( ،بينمـا يف مواضع أخرى كثرية سـاق السـند موقوفا
ىلع السـدي مـن كالمـه وتفسيره ،وذلـك أكثر مـن مخـس مئة مـرة((( ،وللسـدي
تفسير ينسـب إيلـه((( ،فـإن اكن مـن كالم السـدي فليـس ذلـك بإشكال ،فهـو
((( رواه يف تفسريه ( ،)495/17ولم أر من تابعه ،وعزاه السيويط يف ادلر ( )313/5عنه ،وعن ابن مردويه.
((( هو إسماعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري الكويف ،اشتهر باتلفسري ،تابيع ،ريم بالتشيع ،وثقه مجاعة ،اكإلمام
أمحد بن حنبل ،وأخرج هل مسلم يف صحيحه ،وقد ضعفه الشعيب وابن مهدي ،قال عنه اذلهيب« :اإلمام املفرس،
حسن احلديث» ،وقال ابن حجر« :صدوق يهم» ،تويف سنة (127ـه) .انظر :تهذيب الكمال ( ،)132/3سري أعالم
انلبالء ( ،)264/5مزيان االعتدال ( ،)236/1تقريب اتلهذيب (ص.)108
((( هو غزوان الغفاري ،أبو مالك الكويف ،مشهور بكنيته ،تابيع ثقة ،تويف بعد سنة (90ـه) .انظر :تهذيب الكمال
( ،)100/23تاريخ اإلسالم ( ،)1155/2تهذيب اتلهذيب (.)245/8
((( هو ُم َّرة بن رشاحيل اهلمداين ،أبو إسماعيل الكويف ،املعروف بمرة اخلري؛ لكرثة عبادته ،تابيع كبري ثقة ،تويف حنو
سنة (80ـه) .انظر :تهذيب الكمال ( ،)379/27تاريخ اإلسالم ( ،)74/4تهذيب اتلهذيب (.)88/10
ً
ً
((( هو عبد اهلل بن مسعود بن اغفل اهلذيل ،صحايب مشهور ،من السابقني إىل اإلسالم ،روى علما كبريا ،تويف سنة
(32ـه) .انظر :حلية األويلاء ( ،)124/1أسد الغابة ( ،)381/3سري أعالم انلبالء (.)461/1
((( رواه يف تفسريه ( ،)156/1وقد أخرجه احلاكم ( )284/2من طريق ُم َّرة ،عن عبد اهلل بن مسعود ،وصححه ىلع
رشط اإلمام مسلم ،وسكت عنه اذلهيب.
((( انظر ىلع سبيل املثال.)141/20( ،)276/18( ،)167/6( ،)566/2( ،)206/2( ،)498/1( :
((( انظر ىلع سبيل املثال.)451/9( ،)514/7( ،)560/1( ،)558/1( ،)535/1( ،)509/1( :
((( انظر :طبقات املفرسين لدلاوودي ( ،)110/1طبقات املفرسين لألدنه وي (ص ،)15معجم املفرسين ( ،)90/1فهرست
مصنفات اتلفسري (.)264/1
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شـخص اجتهـد وتأمـل وتدبـر يف كتـاب اهلل وخـرج بهـذا املعنى وهـذا اتلفسير،
ولكـن اإلشكال هو يف نسـبته إىل ابن عبـاس  ،فالبد من حتـري الصحة يف
ً
ذلـك ،خاصـة أن ادلخيـل قد كرث عليـه تروجيا للتفسير حىت يقبـل ،فيأخذه انلاس
ىلع أنـه تفسير من ابـن عباس  ،ويه بال شـك روايـات وأقوال كثيرة ،كما
صـح عنـه مـن الطـرق اثلابتـة الصحيحـة ،ولكنهـا ال تصـل إىل مـا جنـده يف كتب
اتلفسير بهـذا الكـم الكبير ،بينمـا يرى أمحـد شـاكر  حمقق كتاب تفسير
الطبري ،أن الطبري اخترص السـند ،وأن لك هذه األسـانيد متصلـة إىل ابن عباس،
ً
جريـا ىلع العـادة يف أول الكتاب ،وىلع معرفة السـند ،وعندمـا رأى يف بداية الكتاب
ً
أن الطبري يسـوق هـذا اإلسـناد بكرثة عنـد لك آية تقريبـا ،ظن أن هـذا مطرد يف
لك آيـة حتى آخـر القـرآن ،وأنـه ال خيلـو تفسير آية منـه ،كما قـال« :هذا اإلسـناد
ً
مـن أكثر األسـانيد دورانا يف تفسير الطربي ،إن لـم يكن أكرثها ،فلا يكاد خيلو
تفسير آيـة مـن رواية بهـذا اإلسـناد»((( ،وفيـه نظـر ،فجملة ما ذكـره بهذا اإلسـناد
بعـد اتلتبـع قرابـة مئـة موضع فقـط ،وليس هـو يف لك آيـة ،وطريقة اإلمـام الطربي
ُّ
 يف كتابـه أنـه ال يمـل مـن تكرار األسـانيد عنـد لك أثر ،فلن يـأيت ىلع هذا
ً
السـند وخيتصره خمالفا قاعدتـه املطـردة ،واهلل أعلم.
ً
وهـذا السـند ضعفه اإلمام الطربي نفسـه ،كما قال« :ولسـت أعلمـه صحيحا،
ً
إذ كنـت بإسـناده ُمرتابـا»((( ،وبذكره لرجال السـند فقد برأت ذمتـه ،وأحال احلكم
عليـه إيلنـا ،وروايـة السـدي عبـارة عـن ثالثة طـرق ،فيقول عـن أيب مالـك أو أيب
صالـح أو ُم َّ
ـرة ،فعندمـا خلـط السـدي األسـانيد هكـذا ،يكـون هـذا الطريق يف
حكـم الضعيـف؛ ألن هناك احتمـال أن يكون من رواية أيب صالـح ،وهو ضعيف،
((( تفسري الطربي ( )156/1يف احلاشية.
((( تفسري الطربي (.)354/1
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كمـا سـيأيت بيانـه ،واالحتيـاط واجـب ،كما قـال اإلمام ابـن حجـر((( « :وقد
خلـط روايـات اجلميـع فلـم تتميز رواية اثلقـة مـن الضعيـف»((( ،وقد قـال اإلمام
أمحـد بـن حنبـل(((  عن السـدي« :إنه يلحسـن احلديث ،إال أن هذا اتلفسير
ً
(((
اذلي جيـئ بـه ،قـد جعـل هل إسـنادا ،واسـتلكفه»((( ،وقـد قـال اإلمـام ابـن كثير
« :إن هـذا اإلسـناد يروي به السـدي أشـياء فيهـا غرابة»((( ،ولعـل مجعه هلذه
ً
الروايـات ليـس هذا شكا منـه ،واهلل أعلـم ،وإنمـا هو قد مجـع هذا اتلفسير عنهم
بواسـطة هـذه األسـانيد ،ثـم سـاقه لكـه ،ولم يفـرق بين اثلقة مـن الضعيـف ،وقد
يكـون جعـل هـذا اإلسـناد يف مقدمـة كتابـه ،ثم كتـب الكتـاب بموجب مـا رواه
عنهـم ،ورجـح ذلـك أمحـد شـاكر ،ثـم قـال« :مجـع مفـرق هـذه اتلفاسير يف كتاب
واحـد ،جعـل هل يف أوهل هـذه األسـانيد ،يريـد بهـا أن مـا رواه مـن اتلفاسير يف هذا
الكتـاب ال خيـرج عن هـذه األسـانيد ،وال أكاد أعقـل أنه يروي لك حـرف من هذه
ً
اتلفاسير عنهـم مجيعـا ،فهـو كتاب مؤلـف يف اتلفسير ،مرجـع فيـه إىل الرواية عن
هـؤالء ،يف اجلملـة ،ال يف اتلفصيـل ،إنمـا اذلي أوقـع انلـاس يف هذه الشـبهة ،تفريق
هـذه اتلفاسير يف مواضعهـا ،مثـل صنيـع الطبري»((( ،وكالمه حباجـة إىل ديلل ،فال
يسـلم هل ذلك.
((( هو أمحد بن يلع بن حممد الكناين العسقالين ،اإلمام احلافظ ،شيخ اإلسالم ،صاحب املصنفات انلافعة املشهورة،
تويف سنة (852ـه) .انظر :الضوء الالمع ( ،)36/2ابلدر الطالع ( ،)87/1األعالم (.)178/1
((( العجاب يف بيان األسباب (.)212/1
((( هو أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ابلغدادي ،إمام أهل السنة واجلماعة ،شيخ اإلسالم ،مناقبه مشهورة ،تويف سنة
(241ـه) .انظر :حلية األويلاء ( ،)161/9تهذيب الكمال ( ،)437/1سري أعالم انلبالء (.)177/11
((( تهذيب اتلهذيب (.)313/1
((( هو إسماعيل بن عمر بن كثري ادلمشيق ،اإلمام احلافظ الفقيه املؤرخ ،صاحب املصنفات انلافعة املشهورة ،تويف
سنة (774ـه) .انظر :ادلرر الاكمنة ( ،)445/1ابلدر الطالع ( ،)153/1األعالم (.)320/1
((( تهذيب اتلهذيب (.)314/1
((( تفسري الطربي ( )156/1يف احلاشية.
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واحلاكم((( يروي بعض هذا اتلفسري يف مستدركه بنفس هذا اإلسناد((( ،ثم
يصححه ىلع رشط مسلم((( ،وسكت عنه اذلهيب((( يف تلخيصه ،لكن اإلمام مسلم
لم خيرج أليب صالح باذام وال أليب مالك الغفاري ،كما يف اإلسناد اذلي يروي به
السدي تفاسريه.
ً
ً
وأحيانا يروي السند عن ُم َّرة عن ابن مسعود  مقترصا عليه((( ،فيكون مجيع
رجال هذا السند قد أخرج هلم اإلمام مسلم يف صحيحه ،ولكن ليس بنفس السلسة.
ً
وأحيانا ال يذكر أبا صالح يف بعض هذه األسانيد((( ،وقد قال بأن الشيخني لم
َ
حيتجا بأيب صالح((( ،فإن اكن كذلك ف ِل َم يصحح السند؟((( ،وهذا تساهل منه ،(((
ولك ما رواه عنه إنما يرويه عن موالته أم هانئ بنت أيب طالب  ،((1(وكذلك
احلال يف أيب مالك ،فإن احلاكم روى عنه من طريقه( ،((1ويف أحدها صححه ىلع
يرو عنه اإلمام مسلم.
رشط مسلم ،ومع أن أبا مالك ثقة ،لكن لم ِ
((( هو حممد بن عبد اهلل احلاكم انليسابوري ،إمام حافظ ،صاحب اتلصانيف ،مع ما فيه من تساهل وتشيع ،تويف
سنة (405ـه) .انظر :وفيات األعيان ( ،)280/4سري أعالم انلبالء ( ،)162/17شذرات اذلهب (.)33/5
((( املستدرك ( ،)645/2رواه يف موضع واحد بنفس هذا اإلسناد فيما وقفت عليه.
((( هو مسلم بن احلجاج انليسابوري ،اإلمام احلافظ احلجة ،صاحب الصحيح ،تويف سنة (261ـه) .انظر :تاريخ بغداد
( ،)121/15تهذيب الكمال ( ،)499/27تاريخ اإلسالم (.)430/6
((( هو حممد بن أمحد بن عثمان اذلهيب ،الشيخ اإلمام العالمة احلافظ ،صاحب اتلصانيف الكبرية والشهرية ،تويف سنة
(748ـه) .انظر :فوات الوفيات ( ،)315/3ادلرر الاكمنة ( ،)66/5شذرات اذلهب (.)265/8
((( املستدرك (.)630/4 ،629/4 ،622/2 ،420/2 ،407/2 ،352/2 ،299/2 ،284/2
((( املستدرك ( )648/2 ،645/2 ،632/2 ،613/2يف أربعة مواضع.
((( املستدرك (.)530/1
((( املستدرك ( )316/4 ،456/2 ،444/2 ،202/2 ،530/1يف مخسة مواضع فقط.
((( واحلاكم معروف بتساهله كما ذكر ذلك مجع من العلماء اكبن الصالح يف معرفة علوم احلديث (ص،)89
واذلهيب يف املزيان ( ،)608/3وانلووي يف اتلقريب (ص ،)26وابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( )426/22وغريهم.
( ((1يه فاختة بنت أيب طالب اهلاشمية بنت عم انليب  ،صىل انليب  يف بيتها يوم فتح مكة ،توفيت
حنو سنة (50ـه) .انظر :االستيعاب ( ،)1963/4تاريخ اإلسالم ( ،)304/4اإلصابة (.)485/8
( ((1املستدرك ( )638/2 ،298/2 ،292/2يف ثالثة مواضع.
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املطلب اخلامس :الروايات يف تفسري اإلمام ابن املنذر :(((

روى عنـه مـن طريـق اللكيب ،عـن أيب صالح ،عن ابـن عباس ،وذلـك يف ثالثة

مواضع((( ،ويه:

ۡ ُ َ َ ٓ َّ َ ُ ۡ ُ ْ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ
َ
ون َ ۡ
ض ٗبا ِف
يل ٱللِ ل يست ِطيع
•يف قول اهلل تعاىل﴿ :ل ِلفقراءِ ٱلِين أح ِصوا ِف سبِ ِ
َۡ
ۡرض﴾ [ابلقرة ،]273 :قال« :الفقراء هم أصحاب الصفة»(((.
ٱل ِ
َّ ُ ْ
ُ
َ َّ
َ
•قال« :آخر آية نزلتَ ﴿ :وٱتقوا يَ ۡو ٗما ت ۡر َج ُعون فِي ِه إِل ٱللِ﴾ [ابلقرة ،]281 :واكن بني

ً
نزوهلا وبني موت انليب  واحد وثمانون يوما»(((.
ٓ

َّ

ٓ َ ۡ

َّ ۡ

َ َ ُۡۡ

َّ

َ َّ َ َ َ َ َ َ
ٱلشه ِد َ
ت َوٱت َبع َنا َّ
ٱلر ُسول فٱكتب َنا َم َع ٰ
•يف قول اهلل تعاىل﴿ :ربنا ءامنا بِما أنزل
ين﴾
ِ

[آل عمران ،]53 :قال« :مع أصحاب حممد .(((»

وقد روى ابن املنذر بعض األقوال اتلفسريية عن أيب صالح موقوفة عليه من كالمه(((.

املطلب السادس :الروايات يف تفسري اإلمام ابن أيب حاتم :(((

ً
لم يرو عنه إال قليال؛ وذلك ألنه ذكر يف مقدمة تفسريه((( أنه سيلزتم يف إيراد الرواية

أصح الطرق واألسانيد ،فرتجح عنده ضعف الرواية املوصولة إىل ابن عباس  من
((( هو حممد بن إبراهيم بن املنذر انليسابوري ،من حفاظ احلديث العلماء الفقهاء ،صاحب املصنفات ،تويف سنة
(319ـه) .انظر :وفيات األعيان ( ،)207/4سري أعالم انلبالء ( ،)490/14الوايف بالوفيات (.)250/1
((( هذا ما وقفت عليه من املوجود املطبوع من الكتاب ،وما بعد سورة النساء فهو مفقود.
ً

((( رواه يف تفسريه ( ،)42/1ولم أقف ىلع من ذكره غريه ،بل أكرث األقوال ىلع عدم ختصيصهم خالفا لقوهل.
((( رواه يف تفسريه ( ،)65/1ويه من رواية سفيان اثلوري عن اللكيب ،وقد تقدم ذكرها يف تفسري سفيان اثلوري.
ً
((( رواه يف تفسريه ( ،)218/1وعزاه السيويط ( )224/2إيله وإىل عبد بن محيد ،وقد رواه أيضا بنحوه عن ابن عباس من
طريق سماك بن حرب ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،وهو طريق قوي ،وكذا رواه ابن أيب حاتم ( )1185/4واحلاكم
( ،)343/2وصححه ووافقه اذلهيب ،وعزاه السيويط إيلهم وإىل غريهم.
((( هذا ما تيرس حرصه مما وجد بني أيدينا من الكتاب ،وقد نقل ابن املنذر هذه الروايات عنه يف اجلزء األول ،مما يدل
ً
أنه اكن ينقل عنه كثريا يف بايق الكتاب .انظر أمثلة ذللك يف تفسريه (.)258/1 ،116/1
((( هو عبد الرمحن بن حممد الرازي ،اإلمام احلافظ ابن اإلمام احلافظ ،صاحب اتلصانيف انلافعة ،تويف سنة (327ـه).
انظر :سري أعالم انلبالء ( ،)263/13فوات الوفيات ( ،)287/2شذرات اذلهب (.)139/4
((( تفسريه (.)14/1
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طريق أيب صالح ،وهناك روايات ذكرها يف تفسريه عن أيب صالح ،ولكنها موقوفة عليه،
من كالمه ،ويه من طريق إسماعيل بن أيب خادل ،أو طريق السدي ،أو طريق سيار بن
أيب احلكم((( ،أو مروان بن عمرو العدوي((( ،وليست موصولة إىل ابن عباس ،
فهذا مثله مثل كالم أي مفرس من اتلابعني ،يقبل كالمه أو يرد؛ ألنه من قبيل اتلفسري
بالرأي واالجتهاد(((.

ً
ومجلة ما رواه موصوال عن ابن عباس فيما وقفت عليه مخسة مواضع فقط ،ويه:
األول :عن سفيان((( ،عن رجل قد سماه ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس.
َ َ َّ

ََٓ ۡ

َ َ

َّ َ

وذلك يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و َمن تأخ َر فل إِث َم عل ۡي ِهۖ ل َِم ِن ٱت ٰ
ق﴾ [ابلقرة ،]203 :قال:

«ملن اتىق الصيد ،يعين :وهو حمرم»(((.

هذا األثر خمالف ملا صح عن ابن عباس أنه فرس اآلية :ملن اتىق معايص اهلل
ً
ً
عموما ،وليس خمصوصا بالصيد ،كما رواه ابن أيب حاتم عند تفسريه هلذه اآلية.
اثلاين :عن السدي ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس.
َ ۡ ُ

َ ۡ ُ

َّ ٓ َ

ُۡ َ

وذلك يف قول اهلل تعاىل﴿ :فنِصف َما ف َرضت ۡم إِل أن َيعفون﴾ [ابلقرة ،]237 :قال« :إال

أن تعفو اثليب فتدع حقها»(((.

((( هو سيار بن وردان أبو احلكم العزني موالهم الواسطي ،ثقة ثبت ،روى هل اجلماعة لكهم ،تويف سنة (122ـه) .انظر:
تهذيب الكمال ( ،)357/2تاريخ اإلسالم ( ،)430/3تقريب اتلهذيب (ص.)262

((( لم أقف هل ىلع ترمجة ،وكذا قال أمحد شاكر  يف تفسري الطربي ( ،)237/16واذلي يروي عنه ،وهو مروان بن
ً
معاوية الفزاري مع كونه ثقة إال أنه مشهور جدا باتلدليس ،فقد يكون هذا من تدليساته واهلل أعلم .انظر عن
مروان :سري أعالم انلبالء ( ،)51/9مزيان االعتدال ( ،)93/4طبقات املدلسني (ص.)45

((( انظر أمثلة ذللك يف تفسريه.)1780/6 ،716/3 ،489/2 ،470/2 ،456/2( :

((( هو سفيان بن عيينة ،اإلمام العالمة احلافظ ،تويف سنة (198ـه) .انظر :الطبقات الكربى ( ،)497/5تاريخ بغداد
( ،)244/10سري أعالم انلبالء ( ،)454/8ومما يدل أنه ابن عيينة وليس اثلوري :أن السيويط قد ذكر يف ادلر
( )566/1أن هذا األثر أخرجه ابن عيينة ،وابن املنذر ،وابن أيب حاتم ،وكذلك فإن الراوي عنه وهو حممد بن أيب
عمر العدين ،وهو ثقة ،ال يروي عن اثلوري .انظر :تهذيب الكمال (.)639/26

((( تفسريه ( )363/2يف موضع واحد فقط ،وهذا السند فيه رجل جمهول ،ولعله اللكيب ،يدلسونه ألنه ضعيف ،واهلل أعلم.
((( تفسريه ( )444/2يف موضع واحد فقط بهذا اإلسناد.
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وهذا األثر هل شواهد بنفس معناه عن ابن عباس من طريق آخر صحيح ،وكذلك ورد

عن مجع من تالميذه وعن مجاعة من اتلابعني((( ،إال أن اإلمام الطربي  أورد هذا األثر
ً
ً
بنفس انلص من كالم أيب صالح موقوفا عليه((( ،ورواه أيضا هو وابن أيب حاتم من كالم

السدي((( ،فهذا خلط من السدي ،أو من أحد الرواة بعده ،وهو حمل تأمل وتعجب ،واهلل أعلم.
اثلالث :عن الرعيين((( ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس.
َّ

ۡ

ْ ۡ

َ َ

ُ

َ

وذلك يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ح ٰ ُ ُ
ٱل ۡز َية عن يَ ٖد َوه ۡم َصٰ ِغ ُرون﴾ [اتلوبة،]29 :
ت يعطوا ِ
ْ َ
قال« :يُلك ُزون»(((.

وهذا األثر لم أقف ىلع ما يشهد هل ،بل وجدت ما خيالفه ،واهلل أعلم(((.
الرابع :عن معمر ،عن رجل ،عن أيب صالح ،عن ابن عباس(((.

اخلامـس :عن السـدي ،عـن أيب صالح وأيب مالـك ،عن ابن عبـاس ،وعن ُم َّرة،

ُ َ ّ ۡ ُ َّ َ ٰ ً َ َ ً َ ٰٓ َ َ
(((
ـل
ج
عـن عبـد اهلل بـن مسـعود يف قـول اهلل تعـاىل﴿ :يمتِعكـم متعـا حسـنا إِل أ ٖ
ُّم َس ّٗ
مى﴾ [هـود ،]3 :قـال« :يمتعكـم يف ادلنيا»(((.

ً
((( وهو من طريق يلع بن أيب طلحة ،عن ابن عباس ،وروي أيضا عن جماهد ،وعكرمة ،وابن شهاب ،وأبو صالح،
والسدي .انظر :تفسري الطربي ( ،)143/5وتفسري ابن أيب حاتم ( ،)444/2واتلفسري الصحيح (.)357/1

((( تفسريه (.)144/5
((( انظر :تفسري الطربي ( ،)144/5وتفسري ابن أيب حاتم (.)444/2
ً
((( لم أقف هل ىلع ترمجة ،مع ابلحث كثريا ،وهذه النسبة إىل ذي رعني من ايلمن كما يف األنساب للسمعاين (.)143/6
((( تفسريه ( )1780/6يف موضع واحد بهذا اإلسناد ،ومعىن «يلكزون» ،اللكز ادلفع يف الصدر .انظر :لسان العرب (.)406/5
((( فقـد عـزاه السـيويط يف ادلر ( )168/4إىل ابـن املنـذر ،ولـم يذكـر ابـن أيب حاتـم ،بلفـظ« :وال يلكـزون» بنفي
الفعـل ،وذكـر ابـن اجلـوزي يف زاد املسير ( )250/2عـن أيب صالح عن ابـن عباس بمعىن« :يمشـوا بهـا ّ
ملبيني»،
ً
بينمـا ذكـره ابـن أيب حاتـم ( )1780/6عـن أيب صالـح موقوفـا عليـه من كالمـه ،وذكره الطبري بنحـوه ،ثم قال:
ٌ
«وذلـك قـول ُروي عـن ابن عبـاس ،مـن وج ٍه فيـه نظر».
((( تفسريه ( )1537/5يف موضع واحد فقط ،وقد تقدم نفس هذا األثر يف املطلب اثلالث ،ومعمر قد أبهم اسم الراوي
هنا ،وهو اللكيب كما عند الصنعاين.

((( تفسريه ( ،)1996/6يف موضع واحد فقط ،يف املوجود من تفسريه ،وال شك أنه روي بهذا السند يف مواضع متعددة
يف املفقود من كتابه ،وقد تقدم الكالم يف احلكم ىلع هذا السند يف املطلب الرابع.

((( تفسري ابن أيب حاتم ( ،)1996/6ولم أقف ىلع من نقل عن ابن عباس يف تفسري هذه اآلية غريه ،وقد روى عنه
معنيني ،هذا أحدها.
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وهذا األثر هل شواهد تقويه ،فقد روى ابن أيب حاتم عند تفسريه هلذا اآلية آثارا

ً

أخرى عن ابن عباس ،وكذا روى الطربي((( عن بعض اتلابعني نفس هذا املعىن ،فهذا
مما يتقوى به املنت.
ومـع أن ابـن أيب حاتـم  قـد الزتم بذكـر أصـح الروايات ،وقـد فعل ذلك
يف أغلـب كتابـه ،ولكـن ذكر هـذه الروايـات القليلـة الضعيفة ،ألنهـا يه أصح ما
يف اآليـة ،فهـو التزم ذكـر أصح ما هـو موجـود ،إذا لم جيد مـا هو أصح منهـا ،وليس
الزتامـه بذكـر األثـر الصحيـح فقـط ،مـع أن قلة ذكـره هلا تـدل ىلع عدم امليـل هلا،
وعدم االطمئنـان إيلها.
وقد وهم اإلمام السيويط(((  حيث قال« :ولم يورد منه ابن أيب حاتم شيئا
ألنه الزتم أن خيرج أصح ما ورد»((( ،وذلك أثناء حديثه عن مثل هذا الطريق ،وقد
أخرج عنه يف هذا املوضع ،فيما وقفت عليه من املوجود من كتابه ،وكذلك نقل عنه
ً
السيويط يف كتابه ادلر املنثور((( عدة مواضع بهذا السند معزوا إىل ابن أيب حاتم.
وقد أشار إىل ذلك الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه تلفسري الطربي بعد أن ذكر
كالم السيويط وتعقيب ابن حجر عليه فقال« :وأول ما نشري إيله يف هذه األقوال:
اتلناقض بني قويل احلافظ ابن حجر والسيويط ،يف أن ابن أيب حاتم أخرج تفسري
ً
السدي مفرقا يف تفسريه ،كما صنع الطربي يف نقل احلافظ ،وأنه أعرض عنه يف نقل
السيويط ،ولست أستطيع اجلزم يف ذلك بيشء ،إذ لم َ
أر تفسري ابن أيب حاتم ،ولكين
ً ً
أميل إىل ترجيح نقل ابن حجر ،بأنه أكرث تثبتا ودقة يف انلقل من السيويط»(((.
((( يف تفسريه ( )230/15عن جماهد وقتادة.
((( هو عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل ادلين ،األسيويط املرصي ،إمام صاحب اتلصانيف الكثرية واملشهورة ،تويف
سنة (911ـه) .انظر :حسن املحارضة ( ،)335/1شذرات اذلهب ( ،)74/10األعالم (.)301/3
((( اإلتقان يف علوم القرآن (.)2335/6
((( انظر.)665/6( ،)227/5( ،)61/5( ،)633/4( ،)466/2( ،)127/1( ،)106/1( :
((( تفسري الطربي (.)238/4
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املطلب السابع :الروايات يف تفسري اإلمام السيويط :

مجع اإلمام السيويط الروايات واآلثار يف كتابه «ادلر املنثور يف اتلفسري باملأثور»،

من كتب املفرسين باملأثور ،ومن كتب املحدثني الروايات اتلفسريية ،مع حذف
ً
ً
األسانيد ،واإلشارة إىل بعض الطرق ،وهو بذلك حفظ نلا تراثا كبريا ،فبعض هذه
ً
ُ
الكتب اليت مجع هذه الروايات منها قد ف ِق َدت ،وبيق كتابه داال ىلع تلك الكتب،
ً
ذاكرا ألهم ما هو موجود فيها ،مع مجع هذه الكتب يف كتاب واحد ،واإلمام السيويط
ً
يذكر الطرق أحيانا ،فعندما يذكر األقوال عن ابن عباس  ،يقول :من طريق
ً
أيب صالح ،ويشري إن اكنت هذه الرواية من طريق اللكيب ،وأيضا يذكر إن اكنت من
طريق السدي الصغري((( ،فإنه اكن يرى ضعف الرواية عنهم((( ،ولعل ترصحيه بهذه
الطرق تنبيه منه للحذر من الرواية ،واهلل أعلم(((.
وقد ذكر الروايات عنه عن ابن عباس  قرابة ( )100مرة((( ،ويذكر
األقوال اتلفسريية اليت رويت عنه من أقواهل((( ،ويتضح نلا من خالل إيراد السيويط
لروايات أيب صالح أنها منترشة ومبثوثة يف الكتب ،وخاصة مما يرويه عنه اللكيب ،وقد
أعرض عنها كثري من املفرسين ،ولم يذكروها يف كتبهم ،واذلي ذكروه قليل بالنسبة
ألقواهل الكثرية.
وىلع سبيل املثال ،يقول اإلمام السيويط« :أخرج أبو يعىل((( من طريق اللكيب،

َّ َ َ ۡ ُ ُ َ ّ َ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ
ٱلرب ٰوا ل يقومون إِل ك َما
عن أيب صالح ،عن ابن عباس يف قوهل تعاىل﴿ :ٱلِين يأكلون ِ

((( هو حممد بن مروان بن عبد اهلل بن إسماعيل السدي الصغري ،مرتوك ،متهم بالكذب ،مشهور بذلك ،تويف حنو سنة
(185ـه) .انظر :الاكمل ( ،)512/7تهذيب الكمال ( ،)392/26تاريخ اإلسالم (.)966/4
((( كما وصفها يف اإلتقان ( )2336/6بأنها سلسلة الكذب.
((( ىلع سبيل املثال انظر :ادلر املنثور (.)43/7( ،)469/5( ،)357/5( ،)100/5( ،)375/1
((( ىلع سبيل املثال انظر :ادلر املنثور (.)358/1( ،)216/1( ،)127/1( ،)106/1( ،)29/1
((( ىلع سبيل املثال انظر :ادلر املنثور (.)742/1( ،)265/1( ،)114/1( ،)105/1( ،)79/1
ً
ً
ً
ُ
َ
((( هو أمحد بن يلع بن املثىن املوصيل ،اإلمام احلافظ ،حمدث املوصل ،اكن اعقال ،حليما ،صبورا ،حسن األدب ،تويف
سنة (307ـه) .انظر :تاريخ اإلسالم ( ،)112/7سري أعالم انلبالء ( ،)174/14األعالم (.)171/1
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َ ُ ُ َّ
َ َ َ َّ ُ ُ َّ
ٱلش ۡي َطٰ ُن م َِن ٱل ۡ َم ِّس﴾ [ابلقرة ،]275 :قال :يُ َ
وم ٱلِي يتخبطه
يق
عرفون يوم القيامة بذلك،

ال يستطيعون القيام إال كما يقوم املتخبط املنخنق»(((.

ومما جتدر اإلشارة إيله أن اإلمام ابن اجلوزي(((  يذكر يف تفسريه املسىم
ً
زاد املسري يف علم اتلفسري األقوال اتلفسريية مع نسبتها ألصحابها ،وقد ذكر أقواال
كثرية منسوبة أليب صالح عن ابن عباس  يف قرابة ( )380موضع((( ،ومن
اجلميل مجعها ومقارنتها بكتب اتلفسري األخرى وباألخص املسندة منها ،وكذلك
يذكر أقوال أيب صالح ،وأقوال السدي ،وأقوال اللكيب ،ويه حمل دراسة وحبث ،وفق
اهلل اجلميع.

((( ادلر املنثور ( ،)102/2وهو يف مسند أيب يعىل (.)74/5
ِّ
((( هو أبو الفرج عبد الرمحن بن يلع اجلوزي ،اإلمام احلافظ املفس الواعظ ،صاحب املؤلفات انلافعة ،تويف سنة
(597ـه) .انظر :تاريخ بغداد ( ،)237/15وفيات األعيان ( ،)140/3سري أعالم انلبالء (.)365/21
((( ىلع سبيل املثال انظر :زاد املسري (.)286/1( ،)193/1( ،)77/1( ،)60/1( ،)50/1

90

ُ َ
َ
إبْ َراهيم َع ْبد َّ
الرحِيم حافظ حسني
ِ

املبحث اثلاين

احلكم ىلع روايته
املطلب األول :رتبته عند العلماء وحكمهم يف روايته:

هو« :باذام» ،ويقال «باذان» :موىل أم هانئ بنت أيب طالب  ،وهو تابيع.
روى عن موالته أم هانئ ،وأخيها يلع ،وأيب هريرة ،وابن عباس .

روى هل األربعة« :أبو داود  -الرتمذي  -النسايئ  -ابن ماجه» وغريهم.
ً
قـال حييى بـن سـعيد القطـان« :لـم أر أحـدا مـن أصحابنـا تـرك أبـا صالـح
ً
ً
مـوىل أم هانـئ ،ومـا سـمعت أحـدا مـن انلاس يقـول فيه شـيئا ،ولـم يرتكه شـعبة،
وال زائـدة ،وال عبـد اهلل بـن عثمـان»(((.

ً
وملا قال عبد احلق« :إن أبا صالح ضعيف جدا ،أنكر عليه ذلك ابن القطان

يف كتابه»(((.
وعن ابن املديين قال« :سمعت حيىي بن سعيد القطان ،يذكر عن سفيان اثلوري،
ُّ
قال :قال اللكيب :قال يل أبو صالح :لك ما حدثتك كذب»(((.
فهذا القول كأنه يناقض موقفه املتقدم منه ،واملقدم كالمه عنه ال روايته؛ ألنه
قول يرويه عن اللكيب ،وقد يكون هذا من كالم اللكيب يكذب ىلع أيب صالح ،فهو
معروف بالكذب ،وسيأيت يف املطلب القادم مزيد بيان عن هذه الرواية.
وعن حيىي بن معني« :ليس به بأس ،وإذا روى عنه اللكيب ،فليس بيشء»(((.
((( اجلرح واتلعديل ( ،)432/2الضعفاء للعقييل ( ،)165/1الاكمل ( ،)256/2تهذيب الكمال ( ،)7/4مزيان االعتدال
( ،)296/1تهذيب اتلهذيب (.)416/1
((( مزيان االعتدال ( ،)296/1تهذيب اتلهذيب (.)417/1
((( أحوال الرجال (ص ،)88الضعفاء للعقييل ( ،)165/1الاكمل ( ،)255/2مزيان االعتدال ( )296/1تهذيب اتلهذيب
(.)417/1
((( اجلرح واتلعديل ( ،)432/2تهذيب الكمال ( ،)7/4املزيان ( ،)296/1تهذيب اتلهذيب (.)416/1
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وقال احلافظ ابن حجر« :وثقه العجىل وحده»(((.
وكذلك وثقه ابن شاهني((( ،وهؤالء املتقدم ذكرهم كيحىي القطان وغريه.
فهؤالء قد ارتضوه يف غري رواية اللكيب عنه ،وأما من ضعفه فكثري أذكر منهم ما ييل:
قال اإلمامان :أمحد بن حنبل وابلخاري« :ترك ابن مهدي حديث أيب صالح»(((.
ً
وقال النسايئ« :ليس بثقة»((( ،وضعفه أيضا(((.
وتعقبه اذلهيب ،فقال« :قول النسايئ :ليس بثقة ،كذا عندي ،وصوابه :بقوي،

فكأنها تصحفت ،فإن النسايئ ال يقول :ليس بثقة يف رجل خمرج يف كتابه»(((.

وقال اذلهيب« :ضعفه ابلخاري»(((.
َ
َ
َ
وروى ابن عدي َعن اللكيب ،قال« :قال يل أبُو َصا ِلح :انظر لك يشء رويته عين،
َ
َ
عن ابْن ع َّباس  ،فال ت ْر ِوه»(((.
ِ
ً
ً
وقال ابن عدي« :اعمة ما يرويه تفسري ،ما هل يف املسند إال شيئا قليال ،أي :املرفوع»(((.
وعن أيب حاتم« :يكتب حديثه ،وال حيتج به»(.((1
ً َ
وعن األعمش ،قال« :كنا نأيت جماهدا فنَ ُم ُّر ىلع أيب صالح وعنده بضعة عرش
ً
ً
غالما ،ما نرى أن عنده شيئا»(.((1
((( تهذيب اتلهذيب (.)417/1
((( تاريخ أسماء اثلقات (ص.)47
((( الضعفاء الصغري للبخاري (ص ،)34واتلاريخ الكبري هل ( ،)144/2اجلرح واتلعديل ( ،)432/2الاكمل (،)256/2
الضعفاء البن اجلوزي ( ،)135/1تهذيب الكمال ( ،)7/4تهذيب اتلهذيب (.)416/1
((( تهذيب الكمال ( ،)7/4مزيان االعتدال ( ،)296/1تهذيب اتلهذيب (.)417/1
((( الضعفاء للنسايئ (ص.)23
((( سري أعالم انلبالء (.)37/5
((( مزيان االعتدال ( ،)296/1وانظر :الضعفاء للبخاري (ص.)34
((( الاكمل ( ،)256/2تهذيب الكمال (.)7/4
((( الاكمل ( ،)256/2تهذيب الكمال ( ،)7/4مزيان االعتدال (.)296/1
( ((1اجلرح واتلعديل ( ،)432/2تهذيب اتلهذيب (.)416/1
( ((1الضعفاء للعقييل ( ،)165/1مزيان االعتدال (.)296/1
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وعن مفضل بن مغرية ،قال« :إنما اكن أبو صالح صاحب اللكيب يعلم الصبيان،
واكن يُ َض ِّعف تفسريه ،وقالٌ :
كتب أصابها ،ونعجب ممن يروي عنه»(((.
قال اجلوزقاين« :كويف ضعيف»(((.
ونقل ابن اجلوزي عن األزدي أنه قال« :كذاب»(((.
وقال اجلوزجاين« :اكن يقال هل :ذو رأي غري حممود»(((.
وقال أبو أمحد احلاكم« :ليس بالقوى عندهم»(((.
وقال ابن حبان« :حيدث عن ابن عباس ،ولم يسمع منه»(((.
وقال ابن حجر يف اتلقريب« :ضعيف مدلس يرسل من اثلاثلة»(((.
ويف كتاب العلل لإلمام أمحد :اكن ابن مهدي ال حيدث عن إسماعيل ،عن أيب صالح

ً
شيئا ،من أجل أيب صالح ،واكن حيىي بن سعيد حيدث عنه ،واكن يف كتايب عن عبد الرمحن
ابن مهدي ،عن سفيان اثلوري ،عن السدي ،عن أيب صالح ،فلم حيدثنا عنه(((.
َ
َ
َ
قال عمرو بن قيس املاليئ« :اكن جماهد ينىه ع ْن تفسري أ ِب صالح»(((.
ُ
روى الطربي بسنده قال« :اكن الشعيب ّ
يمر بأيب صالح باذان ،فيأخذ بأذنه
َ
فيعر ُكها ،ويقول :تُ ِّ
َ
ُ
وأنت ال تقرأ القرآن!»(.((1
فس القرآن،
((( الضعفاء للعقييل ( ،)165/1الاكمل ( ،)257/2مزيان االعتدال ( ،)296/1تهذيب اتلهذيب (.)417/1
((( األباطيل واملناكري ( ،)279/1تهذيب اتلهذيب (.)417/1
((( الضعفاء البن اجلوزي ( ،)135/1تهذيب اتلهذيب (.)417/1
((( أحوال الرجال (ص ،)88تهذيب اتلهذيب (.)417/1
((( تهذيب اتلهذيب (.)417/1
((( املجروحني ( ،)185/1الضعفاء البن اجلوزي ( ،)135/1جامع اتلحصيل ( ،)148/1تهذيب اتلهذيب (.)417/1
((( تقريب اتلهذيب (ص.)120
((( العلل برواية ابنه ( ،)155/3 ،502/2الضعفاء للعقييل ( ،)165/1الاكمل ( ،)255/2اجلرح واتلعديل (.)432/2
((( اتلاريخ الكبري للبخاري ( ،)144/2والضعفاء للعقييل ( ،)165/1والاكمل البن عدي (.)256/2
( ((1تفسري الطربي ( ،)91/1وذكرها مجاعة .انظر :الضعفاء للعقييل ( ،)165/1املجروحني ( ،)185/1الاكمل (،)257/2
مزيان االعتدال ( ،)296/1تهذيب اتلهذيب (.)417/1
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ً
ً
قال ابن عدي« :روى ابن أيب خادل عنه تفسريا كبريا ،قدر جزء ،يف ذلك اتلفسري
ً
ما لم يتابعه أهل اتلفسري عليه ،ولم أعلم أحدا من املتقدمني رضيه»(((.

وقال إسماعيل بن أيب خادل« :اكن أبو صالح يكذب ،فما سأتله عن يشء إال فرسه يل»(((.
وقد ضعفه ادلارقطين يف سننه(((.
ونقل ابن رجب عن اإلمام مسلم أنه قال يف «كتاب اتلفصيل»« :أبو صالح باذام؛
قد اتىق انلاس حديثه ،وال يثبت هل سماع من ابن عباس»(((.
وهذا حاصل عبارات األئمة فيه ،واألغلب واألكرث ىلع تضعيفه.
وأما أبو صالح السمان ذكوان بن عبد اهلل موىل أم املؤمنني جويرية الغطفانية،
اإلمام ،احلافظ ،احلجة ،اثلقة ،اكن من كبار العلماء باملدينة ،واكن جيلب الزيت والسمن
ً
إىل الكوفة ،من رجال ابلخاري ،يروي عنه الطربي كثريا وهو ثقة بال خالف ،وابنه
ً
ً
سهيل اذلي يروي عن أبيه كثريا ،وهو من طبقة أيب صالح باذام ،لكنه اعش بعده حنوا
من عرشين سنة وهناك من خيلط بينهما(((؛ ألن بينهما تشابه كبري ،وكالهما يرويان
عن نفس الصحابة ،فينبيغ اتلنبه ،واهلل املوفق.

املطلب اثلاين :اخلالصة يف مروياته:

مما سبق يتضح نلا أن أبا صالح باذام انقسم فيه العلماء إىل ثالثة أقسام:
ً
•فمنهم من وثقه :اكلعجيل وابن شاهني استنادا ىلع توثيق حيىي بن معني وإنكار

حيىي القطان أن يكون قد تركه أحد أصحابه كشعبة ،وزائدة ،وعبد اهلل بن

((( الاكمل ( ،)258/2الضعفاء البن اجلوزي ( ،)135/1تهذيب الكمال ( ،)7/4تهذيب اتلهذيب (.)417/1
ً
((( مزيان االعتدال ( ،)296/1وأما يف العلل لإلمام أمحد برواية ابنه ( ،)223/3 ،450/2بلفظ« :يكتب» بدال من
«يكذب» ،وكذلك عند العقييل يف الضعفاء ( ،)165/1وابن عدي يف الاكمل ( ،)256/2فهو عندهم ضعيف ،ولكن
وصفه بالكذب حيتاج إىل مزيد تثبت وتوثق.
((( سنن ادلار قطين (.)472/5
((( فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري البن رجب (.)201/3
((( سري أعالم انلبالء (.)38/5
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عثمان ،وأنكر ىلع عبد احلق تضعيفه أليب صالح ،وقد قال حيىي بن معني:
ليس به بأس ،فإذا روى عنه اللكيب فليس بيشء ،وإذا روى عنه غري اللكيب
فليس به بأس؛ ألن اللكيب حيدث به مرة من رأيه ،ومرة عن أيب صالح ،ومرة عن
أيب صالح ،عن ابن عباس((( ،فجعل اخلطأ واخللط من اللكيب ،وليس أليب صالح
عالقة بذلك.
وقد سأل ابن أيب خيثمة حيىي بن معني ،عن قوهل يف الرجل :ليس به بأس ،فقال
هل« :إذا قلت لك :ليس به بأس ،فهو ثقة»(((.
•ومنهم من توسط فيه كأيب حاتم ،فقال« :يكتب حديثه وال حيتج به» ،فهذا
ىلع سبيل االستئناس ،بأن تكون هل فائدة يف املتابعات والشواهد ،وال حيتج
ً
بانفراداته ،وال يؤخذ بكالمه مطلقا.

•وأمـا األكثرون فعلى تضعيفـه :كمجاهـد ،وابـن مهـدي ،وأمحـد بـن حنبل،
وابلخاري ،ومسـلم ،والنسـايئ ،والطربي ،وادلارقطين ،واجلورقاين ،واجلوزجاين،

والعقيلي ،وابـن عـدي ،وابـن اجلـارود ،وأبـو أمحد احلاكـم ،وابـن عبد احلق
اإلشـبييل ،وأبـو القاسـم ابللخي ،وأبـو الفتـح األزدي ،وابـن حبـان البستي،
وابـن اجلـوزي ،واذلهبي ،وابـن حجـر ،وغريهم.

ً
ومن علم حجة ىلع من لم يعلم ،فهم علموا شيئا منه يقدح فيه ويف صدقه
وتوثيقه ،واهلل أعلم.
وكثريون يلومونه ىلع كرثة كالمه يف اتلفسري ،خاصة إن روى عنه اللكيب ،ألنه
كذاب مرتوك.

ّ
وخالصة احلافظ ابن حجر فيه أنه :ضعيف مدلس يرسل(((.
((( اجلرح واتلعديل ( ،)432/2تهذيب الكمال ( ،)7/4املزيان ( ،)296/1تهذيب اتلهذيب (.)416/1
((( لسان املزيان (.)13/1
((( تقريب اتلهذيب (ص .)120وانظر :تهذيب اتلهذيب (.)416/1
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ً
أما اتهامه بالكذب استنادا إىل ما حاكه اللكيب عنه فليس بصحيح؛ ألن اللكيب
كذاب ،وال يقبل كالمه ،خاصة يف احلكم ىلع الرجال ،وألنه ليس من املعتاد أن يتهم
إنسان نفسه بالكذب ،وألن اثلوري لم يعتمد هذه الرواية عنه ،فهو اعرص أبا صالح
ً
ويروي عنه آثارا ،مع كونه هو اذلي روى هذا الكالم عن اللكيب ،فلو اكن يرى صدق
هذه الرواية ملا روى عنه ،ولو روى عنه من طريق اللكيب فإنه يذكر ذلك ،يلرتك احلكم
ىلع العلماء من بعده ،ومن أسند فقد أبرأ اذلمة.
وألنه اكن ال يتحرج من اإلجابة عن لك ما يسأل عنه كما ذكر ذلك إسماعيل
ً
بن أيب خادل آنفا.
ً
وأما أمحد شاكر :فرجح توثيقه يف رشح املسند معتمدا ىلع توثيق حيىي بن معني،
حيث قال :أبو صالح موىل أم هانئ تابيع ثقة ،وقال :ليس به بأس ،فإذا روى عنه
اللكيب فليس بيشء ،وإذا روى عنه غري اللكيب فليس به بأس ،يعين بهذا أن الطعن
فيما يروي عنه هو يف رواية اللكيب فقط.
ً
وقال أيضا« :واحلق أنه ثقة ،ليس ملن ضعفه حجة ،وإنما تكلموا فيه من أجل
اتلفسري الكثري املروي عنه ،واحلمل يف ذلك ىلع تلميذه حممد بن السائب اللكيب ،وقد
ادىع ابن حبان أنه لم يسمع من ابن عباس! وهذه غلطة عجيبة منه ،فإن أبا صالح
تابيع قديم ،روى عن موالته أم هانئ ،وعن أخيها يلع بن أيب طالب ،وعن أيب هريرة،
ولكهم أقدم من ابن عباس وأكرب»(((.

وهذا ليس بديلل ،فكثري من اتلابعني  اذلين اعرصوا الصحابة 

يروون عن بعضهم دون ابلعض ،والعلماء أعلم حباهلم وأقرب من زمنهم ،وهو حمتمل،
واهلل أعلم.
وأكرث املفرسين ىلع تضعيف الرواية عنه ،اكلطربي ،وابن كثري ،والسيويط،
وغريهم ،وقد سبق بيانه.
((( مسند اإلمام أمحد بتحقيقه ( ،)491/2وكذلك يف تفسري الطربي (.)156/1( ،)91/1
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ُ
خصوصا ً يف رواية اللكيب عنه كما قال الطربيُ :
مجيع ذلك عن ابن عباس،
«روي
وليست الرواية عنه من رواية من جيوز االحتجاج بنقله»((( ،وقال :وقد ُروي بنحو ما
قلنا يف ذلك أيضا ً عن رسول اهلل ٌ 
خرب يف إسناده نظر((( ،وهذا كالمه يف
رواية اللكيب عنه.
وقال ابن عدي :يف ذلك اتلفسري ما لم يتابعه أهل اتلفسري عليه ،ولم أعلم أحدا
من املتقدمني رضيه(((.

ً
أما ما يروى عنه موقوفا عليه من كالمه ،فإنه تفسري من أحد اتلابعني ،من قبيل
الرأي واالجتهاد ،قد يُقبَل منه أو يُ َرد ،أما الرواية فلها حكم خمتلف ،خاصة يف نسبة
القول اتلفسريي إىل الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس  ،واهلل أعلم.
وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا وحبيبنا وسيدنا حممد ،وىلع آهل وصحبه أمجعني،
واحلمد هلل رب العاملني ،امهلل لك احلمد كما ينبيغ جلالل وجهك وعظيم سلطانك،
سبحانك امهلل وحبمدك ،أشهد أن ال هلإ إال أنت أستغفرك وأتوب إيلك.

((( الطربي (.)66/1
((( الطربي ()76/1
((( الاكمل يف ضعفاء الرجال (.)258/2
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اخلاتمة
وتشتمل ىلع أهم انلتائج واتلوصيات:

ً
أوال :انلتائج:

•أكرث املحققني ىلع ضعف الرواية عن أيب صالح ،وحصل خالف قليل يف ذلك.
•ال تصل درجة ضعفه إىل اتهامه بالكذب ،بل إن بعضهم قد وثقه ،ولكن ترجح
ضعفه مع عدم اتهامه بالكذب.

•ما اكن من رواية اللكيب عنه فهو غري مقبول عند اجلميع؛ لضعف اللكيب واعرتافه
بالكذب ،وهو متهم به.

•السند املشتهر يف كتب اتلفسري من رواية السدي عن مجاعة منهم أبو صالح
يرتجح ضعفه خللطه بني رواية الصحيح والضعيف ،ولالضطراب املوجود حوهل.

•انلظر يف أي رواية عن أيب صالح عن ابن عباس ،ثم ابلحث عن آثار أخرى
تشهد هلا فيتقوى بها بالشواهد واملتابعات.

•أن أكرث املفرسين جتنب الرواية عن أيب صالح من طريق اللكيب ،واملوجود منها
ً
قليل جدا ،ويه ال تعدو روايات تعد ىلع أصابع ايلد ،واحلمد هلل.
•أن أقوال أيب صالح من كالمه يه من قبيل االجتهاد والرأي ،تقبل أو ترد.
ً
•ذكر اإلمام ابن اجلوزي قرابة (ِ )380رواية أليب صالح عن ابن عباس.
ُ ُّ
•وثمة سؤال :هل اللكيب عن أيب صالح عن ابن عباس ت َعد صحيفة يف اتلفسري؟
هذا حمل نظر ،واهلل أعلم.

ً
ثانيا :اتلوصيات:

•مجع نصوص تفسري أيب صالح من كالمه ،ومقارنتها بغريها وباألخص السدي.
•مجع روايات اثلوري من تفسري الصنعاين ،فيه إضافة إىل تفسريه املطبوع.
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•عمل مقارنة بني تفسري أيب صالح وتالمذة ابن عباس اآلخرين.
•مجع تفسري إسماعيل بن أيب خادل ،ومقارنته بتفسري أيب صالح.
•مجع روايات أيب صالح عن ابن عباس من زاد املسري البن اجلوزي.
•دراسة بقية الطرق الضعيفة عن ابن عباس .
•مقارنة روايات أيب صالح مع السدي واللكيب خاصة من كتاب زاد املسري.

99

ُ ُ ُ

َ َ َ

َ

َ

ْ

َ َّ

اس 
الح عن اب ِن عب ٍ
طرق ِرواي ِة أ ِب ص ٍ

فهرس املصادر واملراجع
•األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري :أليب عبد اهلل احلسني بن إبراهيم اهلمذاين
اجلورقاين (ت543 :ـه) ،حتقيق :عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوايئ ،دار الصمييع،

الرياض ،الطبعة الرابعة (1422ـه).
•اإلتقان يف علوم القرآن :للسيويط أيب الفضل جالل ادلين عبد الرمحن (ت911 :ـه)،
حتقيق :مركز ادلراسات القرآنية بمجمع امللك فهد ،طبعة جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل (1426ـه).
•أحـوال الرجـال :إلبراهيـم بـن يعقـوب اجلوزجـاين (ت259 :ـه) ،حتقيـق :عبـد العليم
عبـد العظيـم البَسـتوي ،دار حديـث أكاديم ،فيصـل آباد ،باكسـتان.
•االستيعاب يف معرفة األصحاب :أليب عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب (ت463 :ـه)،
حتقيق :يلع حممد ابلجاوي ،دار اجليل ،بريوت ،الطبعة األوىل (1412ـه).

•أسد الغابة :البن األثري أيب احلسن يلع بن حممد بن عبد الكريم اجلزري الشيباين
(ت630 :ـه) ،حتقيق :يلع حممد معوض ،واعدل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل (1415ـه).
•اإلصابة يف تميزي الصحابة :لشهاب ادلين أيب الفضل أمحد بن يلع بن حجر العسقالين
(ت852 :ﻫ) ،حتقيق :يلع حممد معوض ،واعدل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل (1415ـه).
•األعالم :خلري ادلين بن حممود الزريلك ادلمشيق (ت1396 :ـه) ،دار العلم للماليني،
بريوت ،الطبعة اخلامسة عرش (2002م).

•ابلدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :ملحمد بن يلع الشواكين (ت1250 :ـه) ،دار
الكتاب اإلساليم ،القاهرة.

•تاريخ ابن معني «رواية ادلوري» :أليب زكريا حيىي بن معني (ت233 :ـه) ،حتقيق :أمحد
حممد نور سيف ،مركز ابلحث العليم ،مكة ،الطبعة األوىل (1399ـه).
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•تاريخ اإلسالم :أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان اذلهيب (ت748 :ـه) ،حتقيق:
بشار ّ
عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة األوىل (2003م).
•تاريخ ابلخاري الكبري :ملحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابلخاري (ت256 :ـه) ،حتقيق:
حممد عبد املعيد خان ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد ،اهلند.

•تاريخ بغداد :أليب بكر أمحد بن يلع اخلطيب ابلغدادي (ت463 :ـه) ،حتقيق :بشار
عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة األوىل (1422ـه).

•تفسري اثلوري :أليب عبد اهلل سفيان بن سعيد بن مرسوق اثلوري (ت161 :ـه) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،بلنان ،الطبعة األوىل (1403ـه).

•اتلفسري الصحيح :لألستاذ ادلكتور حكمت بن بشري ياسني ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام،
الطبعة األوىل (1433ـه).

•تفسري عبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي ايلماين الصنعاين (ت211 :ـه) :حتقيق:
حممود حممد عبده ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل (1419ـه).

•تفسري القرآن :أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر انليسابوري (ت319 :ـه) ،حتقيق:
سعد بن حممد السعد ،دار املآثر ،املدينة انلبوية ،الطبعة األوىل (1423ـه).

•تفسري القرآن العظيم :أليب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري (ت774 :ـه) ،حتقيق:
سايم بن حممد سالمة ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة اثلانية (1420ـه).

•تفسري القرآن العظيم :أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي (ت327 :ـه) ،حتقيق:
أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار ابلاز ،مكة ،الطبعة اثلاثلة (1419ـه).

•تفسري حيىي بن سالم :اتلييم ابلرصي ثم اإلفرييق القريواين (ت200 :ـه) ،حتقيق :هند
شليب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل (1425ـه).

•اتلفسري واملفرسون :لدلكتور حممد حسني اذلهيب (ت1398 :ـه) ،مكتبة وهبة ،القاهرة،
الطبعة اثلامنة (1424ـه).

•تقريب اتلهذيب :أليب الفضل أمحد بن يلع بن حجر العسقالين (ت852 :ـه) ،حتقيق:
حممد عوامة ،دار الرشيد ،سوريا ،الطبعة األوىل (1406ـه).
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•اتلقريب واتليسري يف أصول احلديث :أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي
(ت676 :ـه) ،حتقيق :حممد عثمان اخلشت ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل
(1405ـه).
•تهذيب األسماء واللغات :أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي (ت676 :ـه)،
دار الكتب العلمية ،بريوت.
•تهذيب اتلهذيب :أليب الفضل أمحد بن يلع بن حجر العسقالين (ت852 :ـه) ،مطبعة
دائرة املعارف انلظامية ،اهلند ،الطبعة األوىل (1326ـه).
•تهذيب الكمال :أليب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي (ت742 :ـه) ،حتقيق :بشار
عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل (1400ـه).
اثلقات :ملحمد بن حبان اتلمييم ادلاريم البُسيت (ت354 :ـه) ،حتقيق :حممد عبد املعيد

•

خان ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد ،اهلند ،الطبعة األوىل (1393ه).
•جامع ابليان يف تأويل القرآن :أليب جعفر حممد بن جرير الطربي (ت310 :ـه) ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل (1420ـه).
•جامع اتلحصيل يف أحاكم املراسيل :لصالح ادلين أبو سعيد خليل ادلمشيق العاليئ
(ت761 :ـه) ،حتقيق :محدي عبد املجيد السليف ،دار اعلم الكتب ،بريوت ،الطبعة
اثلانية (1407ـه).
•اجلرح واتلعديل :أليب حممد عبد الرمحن بن حممد ابن أيب حاتم الرازي (ت327 :ـه)،
دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد ،اهلند ،الطبعة األوىل (1371ـه).
•حسـن املحـارضة يف تاريخ مرص والقاهـرة :أليب الفضل عبد الرمحن السـيويط (ت911 :ـه)،
حتقيـق :حممـد أبـو الفضـل إبراهيـم ،دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،مصر ،الطبعـة األوىل
(1387ـه).
•حلية األويلاء :أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين (ت430 :ـه) ،دار الفكر ،بريوت،
الطبعة األوىل (1416ـه).
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•ادلرر الاكمنة يف أعيان املائة اثلامنة :أليب الفضل أمحد بن يلع بن حجر العسقالين
(ت852 :ـه) ،حتقيق :حممد عبد املعيد ضان ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر أباد ،اهلند،
الطبعة اثلانية (1392ـه).
•ادلر املنثـور يف اتلفسير باملأثـور :للسـيويط أيب الفضـل جلال ادليـن عبـد الرمحـن
(ت911 :ـه) ،دار الفكـر ،بيروت ،الطبعـة األوىل.

•زاد املسري يف علم اتلفسري :أليب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن اجلوزي (ت597 :ـه)،
حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل (1422ـه).

•سنن ادلارقطين :أليب احلسن يلع بن عمر ادلارقطين (ت385 :ـه) ،حتقيق :شعيب
األرناؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة األوىل (1424ـه).
•السنن الكربى :أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ (ت303 :ـه) ،حتقيق :حسن
عبد املنعم شليب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل (1421ـه).

•سري أعالم انلبالء :لشمس ادلين حممد بن أمحد بن عثمان اذلهيب (ت748 :ﻫ) ،حتقيق:
جمموعة من املحققني ،بإرشاف شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
اثلاثلة (1405ـه).
•شذرات اذلهب يف أخبار من ذهب :لعبد اليح بن أمحد بن العماد احلنبيل (ت1089 :ـه)،
حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة األوىل (1406ـه).

•صحيح ابلخاري :أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف (ت256 :ـه)،
حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،برتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار طوق انلجاة،

بريوت ،الطبعة األوىل (1422ـه).
•صحيح مسلم :أليب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري (ت261 :ـه)،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

•الضعفاء الصغري :ملحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابلخاري (ت256 :ـه) ،حتقيق :أمحد
ابن إبراهيم بن أيب العينني ،طبع مكتبة ابن عباس ،الطبعة األوىل (1426ـه).
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•الضعفاء الكبري :أليب جعفر حممد بن عمرو العقييل (ت322 :ـه) ،حتقيق :عبد املعطي
أمني قلعيج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل (1404ـه).

•الضعفاء واملرتوكون :أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ (ت303 :ـه) ،حتقيق:
حممود إبراهيم زايد ،دار الويع ،حلب ،الطبعة األوىل (1396ـه).

•الضعفاء واملرتوكون :أليب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن اجلوزي (ت597 :ـه) ،حتقيق:
عبد اهلل القايض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل (1406ـه).

•الضوء الالمع ألهل القرن اتلاسع :أليب اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي (ت902 :ـه)،
دار اجليل ،بريوت.

•الطبقات الكربى :أليب عبد اهلل حممد بن سعد (ت230 :ـه) ،حتقيق :إحسان عباس ،دار
صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل (1968م).

•طبقات املدلسني :أليب الفضل أمحد بن يلع بن حجر العسقالين (ت852 :ـه) ،حتقيق:
اعصم بن عبد اهلل القريويت ،مكتبة املنار ،األردن ،الطبعة األوىل (1403ـه).

•طبقات املفرسين :ملحمد بن يلع بن أمحد ادلاوودي (ت945 :ـه) ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل (1403ـه).

•العجاب يف بيان األسباب :أليب الفضل أمحد بن يلع بن حجر العسقالين (ت852 :ـه)،
حتقيق :عبد احلكيم حممد األنيس ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام (1418ـه).

•العلل ومعرفة الرجال :أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين (ت241 :ـه)،
حتقيق :ويص اهلل بن حممد عباس ،دار اخلاين ،الرياض ،الطبعة اثلانية (1422ـه).

•اغية انلهاية يف طبقات القراء :أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري (ت833 :ـه)،
حتقيق :ج برجسرتارس ،دار الكتب العلمية ،بريوت (1427ـه).

•غريب القرآن :أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ادلينوري (ت276 :ـه) ،حتقيق:
أمحد صقر ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1398ـه).

•فتـح ابلـاري برشح صحيـح ابلخـاري :أليب الفضل أمحد بن يلع بن حجر العسـقالين
(ت852 :ـه) ،حتقيـق :حمـب ادليـن اخلطيـب ،وتعليق :الشـيخ عبد العزيز بـن باز ،دار
املعرفة ،بيروت ،الطبعة األوىل (1379ـه).
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•فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري :لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل (ت795 :ـه)،
حتقيق :جمموعة من ابلاحثني بمكتب حتقيق دار احلرمني بالقاهرة ،نرش مكتبة الغرباء

األثرية ،املدينة انلبوية ،الطبعة األوىل (1417ـه).
•فهرست مصنفات تفسري القرآن الكريم :إعداد مركز ادلراسات القرآنية بمجمع امللك فهد،
طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل (1424ـه).

•فوات الوفيات :ملحمد بن شاكر امللقب بصالح ادلين (ت764 :ـه) ،حتقيق :إحسان
عباس ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل (1973م).

•الاكمل يف ضعفاء الرجال :أليب أمحد بن عدي اجلرجاين (ت365 :ـه) ،حتقيق :اعدل أمحد
عبد املوجود ،ويلع حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل (1418ـه).

•لسان العرب :أليب الفضل حممد بن مكرم بن منظور اإلفرييق (ت711 :ـه) ،دار صادر،
بريوت ،الطبعة اثلاثلة (1414ـه).

•لسـان امليزان :أليب الفضـل أمحد بـن يلع بن حجـر العسـقالين (ت852 :ـه) ،حتقيق:

•

عبـد الفتـاح أبو غدة ،دار البشـائر اإلسلامية ،الطبعـة األوىل (2002م).
املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني :ملحمد بن حبان البُسيت (ت354 :ـه)،

حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار الويع ،حلب ،الطبعة األوىل (1396ـه).

•جمموع الفتاوى :أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (ت728 :ـه)،
حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف ،املدينة انلبوية ،الطبعة األوىل (1416ـه).
•املسـتدرك :أليب عبـد اهلل احلاكـم حممـد بـن عبـد اهلل (ت405 :ـه) ،حتقيق :مصطىف
عبـد القـادر عطـا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعـة األوىل (1411ـه).

•مسند أيب يعىل :أليب يعىل أمحد بن يلع املوصيل (ت307 :ـه) ،حتقيق :حسني سليم أسد،
دار املأمون للرتاث ،دمشق ،الطبعة األوىل (1404ـه).

•مسند اإلمام أمحد :أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين (ت241 :ـه) ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر ،دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل (1416ـه).
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•املعجم الكبري :أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين (ت360 :ـه) ،حتقيق :محدي بن
عبد املجيد السليف ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة اثلانية.

•معجم املفرسين :لعادل نويهض ،طبع مؤسسة نويهض اثلقافية ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة
(1409ـه).

•معرفة أنواع علوم احلديث :أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن ،املعروف بابن الصالح
(ت643 :ـه) ،حتقيق :عبد اللطيف اهلميم ،وماهر ياسني الفحل ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل (1423ـه).
•املفرسون من الصحابة :لعبد الرمحن اعدل املشد ،من إصدارات مركز تفسري لدلراسات
القرآنية ،الرياض ،الطبعة األوىل (1437ـه).

•مقدمـة يف أصـول اتلفسير :لشـيخ اإلسلام ابـن تيميـة تيق ادليـن أبو العبـاس أمحد
ابـن عبـد احلليـم (ت728 :ـه) ،دار مكتبـة احلياة ،بيروت ،الطبعـة األوىل (1400ـه).

•موسوعة مدرسة مكة يف اتلفسري :لدلكتور أمحد العمراين ،دار السالم ،القاهرة ،الطبعة
األوىل (1432ـه).

•مزيان االعتدال يف نقد الرجال :أليب عبد اهلل حممد بن أمحد اذلهيب (ت748 :ـه)،
حتقيق :يلع حممد ابلجاوي ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة األوىل (1382ـه).

•الوايف بالوفيات :لصالح ادلين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي (ت764 :ـه)،
حتقيق :أمحد األرناؤوط ،وتريك مصطىف ،دار إحياء الرتاث ،بريوت (1420ـه).

•وفيات األعيان :أليب العباس أمحد بن حممد بن خلاكن الربميك (ت681 :ـه) ،حتقيق:
إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل (1398ـه).
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