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 املقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم

  

وهو كتاب هللا اخلالد، أوحى به إىل أفضل خلقه يشكل تفسري القرآن الكرمي حمورًا مهمًا من حماور فهم دين اإلسالم،     
اإلنذار والبالغ للناس كآفة، أودع هللا فيه األحكام، والعلوم، واألخالق، والسياسة وأكمل رسله وأنبيائه وخامتهم، فيه 

 النافعة للحياة السعيدة اليت ينشدها بنو البشر.
وليس هناك مثة شك من أن القرآن الكرمي كان قد ملك على هذه األمة مشاعرها وأحاسيسها، وكان )علم التفسري( من     

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  چ  تاب هللا ابإليضاح والتبيني، قال تعاىل: أهم العلوم اليت تناولت ك

(، فقد نشأ جيل من املفسرين من التابعني وأتباعهم الزموا شيوخهم حىت نقلوا التفسري على أحسن ٣٣الفرقان:) چپ
 وجه، ومن أولئك )أسباط بن نصر(، الذي عليه مدار البحث.

، وتكمن )أسباط بن نصر( التفسريية يف كتاب: )املستدرك على الصحيحني/ للحاكم( تناول مروايتيفموضوع البحث     
أمهية البحث يف استخراج مروايته يف التفسري من الكتاب، مث بيان من أخرجها، أو شواهدها، مث دراسة ما تضمنته تلك 

 املروايت.
ومراجع البحث، كان املبحث األول خاصًا حبياة ن البحث من مقدمة، ومبحثني، وخامتة، مث ذكرت أهم مصادر و  وقد تك    

)أسباط بن نصر(، وشيوخه، وتالميذه، وأقوال العلماء فيه جرحًا وتعدياًل، ووفاته. أما املبحث الثاين فكان يف استخراج 
صادر مروايته، ومن أخرجها سوى احلاكم، ودراستها. مث ختمت البحث أبهم النتائج اليت توصلت إليها. مث ذكرت أهم امل

 واملراجع.
هذا فما كان من صواب فمن هللا وحده، وما كان من خطأ أو زلل فمين والشيطان. واحلمد هلل اليت بنعمته تتم     

 الصاحلات. 
 
 

  
 الباحث
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 املبحث األول// ترمجة أسباط بن نصر اهلمداين، وخالصة القول فيه، وفيه:  
  ًونسبه. وكنيته // امسهأوال 
 ذه.يشيوخه وتالم// اً اثني 
  ًأقوال العلماء فيه.اثلثا // 
  ًمن أخرج له من أصحاب املصنفات// رابعا. 
  ًوفاته.خامسا // 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املبحث األول
 هترمجة أسباط بن نصر اهلمداين، وخالصة القول في

 
 ونسبه: وكنيته / امسه/أوالً 
، وقد (2)، وقيل: أسباط بن نصر، أبو يوسف اهلمداين(1)، أبو نصر من أهل الكوفةالكويف أسباط بن نصر اهلمداينهو:     

  فقد شاعت عند أكثر املؤلفني عند ذكرهم له. ،عرف بكنيته )أبو نصر(
 

 ذه:ياثنياً// شيوخه وتالم
 شيوخه:

حرب يف املناقب، وإمساعيل بن عبدالرمحن السدي روى عنه التفسري، ومنصور بن املعتمر، وجابر بن  : مساك بنروى عن    
 .(٣)كم بن عبدامللك، ومسرية األشجعي وغريهميزيد اجلعفي، واحل

 
 تالميذه:

طلحة القناد، وعلي بن اثبت العطار، ويقال الدهان، وإسحاق محاد بن ي، عمرو بن ز : عمرو بن حممد العنقروى عنه    
، العجلي ، وعبدهللا بن صاحل بن مسلمالبجلي ، واحلسن بن بشراحلفري الكويف ، وأمحد بن املفضلالسلويل بن منصورا

ن بن أيب وعون بن سالم القريشي، وأبو غسان مالك بن إمساعيل النهدي، وعلي بن قادم، وعامر بن الفرات، وعبدالرمح
             . (4)ونس بن بكري الشيباين وغريهممحاد، وعبدالصمد بن نعمان، وخمول بن إبراهيم بن خمول بن راشد النهدي، وي
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 اثلثاً// أقوال العلماء فيه:
اختلف العلماء يف أسباط بن نصر جترحيًا وتعديالً، وهذا راجع إىل من روى عنهم اترة، واترة أخرى إىل مروايته اليت مل     

لكثرة خطئه وغرابة مروايته، قال الفالوجي: )أسباط  ، واترة أخرى(5)تابع عليها، ومن هنا مل يتفق العلماء يف أسباط بن نصري  
 .(7)((6)يغرب كثري اخلطأ،  من الثامنة، حسن الرواية،بن نصر اهلمداين الكويف، 

، وكان اإلمام (8)قال ابن أيب حامت: )كان أبو نعيم يضعف أسباط بن نصر، ويقول: أحاديثه عامية سقط مقلوبة األسانيد(    
السدي   ، )قال حرب بن إمساعيل: قلت ألمحد: أسباط بن نصر الكويف الذي يروي عن(9)أمحد بن حنبل قد توقف فيه

، وها هنا تنوعت عبارات العلماء فيه ممن (11)، و )قال النسائي: ليس ابلقوي((10)كيف حديثه؟ قال: ما أدري، كأنه ضعفه(
ذكره جمرحاً؛ لكن مل تكن عبارهتم صرحيًة بتضعيفه ورد حديثه، سوى ما كان من أمر تضعيف أبو نعيم الكويف له، بعكس 

ائي أبنه ليس ابلقوي، غري أن بعض العلماء وهو إمام يف اجلرح والتعديل ذكره وقد أثىن سكوت اإلمام امحد عنه، وقول النس
عليه وعدله،  ومنهم أاب نعيم نفسه، )قال حممد بن مهران اجلمال: سألت أاب نعيم عنه؟ فقال: مل يكن به أبس؛ غري أنه كان 

    .(1٣)((12)أهوج
، وقال الدوري: )مسعت حيىي بن معني (14)أسباط بن نصر؟ فقال: ثقة( قال عثمان الدرامي: )سألت حيىي بن معني عن    

، و )قال موسى بن هارون: مل يكن (16)، وقد روى أمحد بن زهري عن حيىي بن معني: أنه ثقة(15)يقول: )أسباط بن نصر ثقة(

 . (19) كتابه الثقات، وقد وثقه ابن حبان البسيت يف(18)، و )قال مرة اهلمداين: أسباط بن نصر ثقة((17)به أبس(
     

 رابعاً// من أخرج له من أصحاب املصنفات:
، قال (21)، خرج له البخاري يف أترخيه(20)روى عن أسباط بن نصر اهلمداين: مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي    

   .(22)(السنن الكبريابن حجر: )علق له البخاري حديثاً يف االستسقاء، وقد وصله اإلمام أمحد والبيهقي يف 
    

 خامسًا// وفاته:
  .(24)م(786-هـ170ل: )تويف سنة ، وقي(2٣)قال الصفدي: )تويف يف حدود السبعني واملائة(    
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 ، وفيه:يف التفسري يف املستدرك أسباط بن نصر اهلمداينمروايت // ثايناملبحث ال
  ًيف سورة الفاحتة// أوال. 
  //ًالبقرةيف سورة اثنيا. 
  ًاألعرافيف سورة // اثلثا. 
  ًيف سورة مرمي// رابعا. 
  ًيف سورة السجدة// خامسا. 
 .سادسًا// يف سورة الذارايت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أواًل// يف سورة الفاحتة:

 (.4الفاحتة:) چٺ ٺ  ٺ  ٺچما جاء يف قوله تعاىل:  -
2)قال احلاكم    

 طَْلَحةَ  ْبن   َعْمر و ثنا ،(27)َنْصر   ْبن   َأمْحَد   ثنا ،(26)اْلَعْدل   الصَّفَّار   ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   َأمْحَدَ  أَب و : )َأْخبَـَرين (5
 َمْسع ود   ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ،(٣0)اهْلَْمَداين ِ  م رَّةَ  َعنْ  ،(29)السُّدِ ي ِ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإمْسَاِعيلَ  َعنْ  َنْصر ، ْبن   َأْسَباط   ثنا ،(28)اْلَقنَّاد  
ينِ  يـَْومِ  َمِلكِ }: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى النَِّب ِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  أ ََنس   َوَعنْ  َعْنه ، اّللَّ   َرِضيَ   َحِديث   َهَذا .احلَِْسابِ  يـَْوم   ه وَ : قَالَ  {الدِ 

، َشْرطِ  َعَلى َصِحيح   َر َِجاه   َوملَْ  م ْسِلم   . (٣1)(خي 
 

 ختريج احلديث:
: قال الَقنَّاد، محاد بن عمرو حدثنا: قال اهلَْمَداين، هارون بن موسى وحدثينقال: ) ،أخرج احلديث: الطربي يف تفسريه    

 وعن - عباس ابن عن صاحل، أيب وعن مالك، أيب عن السُّدِ ي، الرمحن عبد بن إمساعيل عن اهلمداين، نصر بن أسباط حدثنا
ينِ  يـَْومِ  َمِلكِ : )وسلم عليه هللا صلى النب أصحاب من َنس وعن - مسعود ابن عن اهلمداين مرة  يوم هو ،( الدِ 

 .(٣2)(احلساب
 

 ومن شواهد احلديث:
 أصل من عليه قراءة الزاهد َنفع بن حممد بن هللا عبيد العباس أبو أخربين احلافظ هللا عبد أبو أخربَنقال البيهقي: )    

 ،سليمان بنا مقاتل ثنا ،نصر أبو ثنا ،الطريثيثي موسى بن حممد بن عيسى ثنا ،أابدي حممد بن حيىي ثنا زكراي أبو ثنا ،كتابه
 ينزهلا مل سورة يَّ عل أنزل قد جل و عز هللا إن :قال سلم و عليه هللا صلى النب عن: عباس ابن عن ،مزاحم بن الضحاك عن

 عبادي وبني بيين الصالة قسمت :تعاىل هللا قال: سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ،قبلي والرسل األنبياء من أحد على
 و عز هللا قال ،{الرحيم الرمحن هللا بسم} :العبد قال فإذا ،وبينهم بيين وآية ،هلم ونصفها يل نصفها جعلت الكتاب فاحتة
 ،{هلل احلمد: }قال فإذا ،رقيقان وكالمها الرمحن من أرق فالرحيم ؛اآلخر من أرق أحدمها، رقيقني ابمسني دعاين عبدي: جل
 ،واإلنس ،اجلن رب :يعين ،العاملني رب أين عبدي شهد: هللا قال ،{العاملني رب: }قال فإذا ومحدين عبدين شكرين: قال
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 ،عبدي جمدين: قال ،{الرحيم الرمحن: }قال فإذا ،شيء كل وخالق شيء كل ورب ،اخللق وسائر ،والشياطني ،واملالئكة
 ،غريي أحد احلساب ليوم مالك أنه عبدي شهد: هللا قال ،احلساب يوم الدين بيوم :يعين ،{الدين يوم مالك: }قال فإذا
 هذا :هللا قال ،{نستعني وإايك} ،وأوحد أعبد هللا :يعين ،{نعبد إايك} ،عبدي علي أثىن فقد ،{الدين يوم مالك} :قال وإذا
 :يعين ،املستقيم الصراط أرشدَن {،اهداَن، }سأل ما ولعبدي له فهذه نستعني وإايك ،يل فهذه نعبد إايك ،عبدي وبني بيين
 :به يعين {،عليهم أنعمت الذي صراط} ،التوحيد فيه ليس الذي مبستقيم فليس اإلسالم غري دين كل ألن ؛اإلسالم دين

 الذي هؤالء دين غري أرشدَن: يقول {،عليهم املغضوب وغري} ،والنبوة ابإلسالم عليهم هللا أنعم الذين واملؤمنني النبيني
 منهم فجعل ؛عليهم هللا غضب مبعصيتهم اهلدى بعد أضلهم النصارى وهم {،الضالني وال، }اليهود وهم عليهم بتضغ

 عن وأضل النار من منزال شر :يعين ،واآلخرة الدنيا يف مكاَن شر أولئك الشيطان :يعين ،الطاغوت وعبد واخلنازير ،القردة
 قال فإذا: وسلم عليه هللا صلى النب قال، املسلمني من املهدي السبيل قصد عن أضل :يعين ،املؤمنني من السبيل سواء
 أمتك وجناة ،جناتك هذه حممد اي :يل قال وسلم عليه هللا صلى النب قال ،هللا جيبكم ،آمني :فقولوا{، الضالني وال: }اإلمام
 .(٣٣)(النار من دينك على اتبعك ومن

 
 شرح احلديث:

ينِ  يـَْومِ  َمِلكِ }يف احلديث قوله:       ؛وإسقاطها اأْللف ِإثـَْبات يف ، {الد ين يـَْوم َمالك} :تعاىل قـَْولهاختلف القراء يف ، {الدِ 
 ،{ملك} من اأْللف أحد ميل َومل، ألف بَِغرْي  ،{ملك} :اْلَباق ونَ  َوقـََرأَ  ،أِبَلف{ الد ين يـَْوم َمالك} َواْلكَساِئي   َعاِصم فـََقَرأَ 

{ َمالك} و، اْلملك ملك :يقل َومل(، 26آل عمران: ) چڎ  ڈ      ڈ       ژ چ تعاىل:  قـَْوله ،{َمالك} :قـََرأَ  من َوحجَّة
 ،َماِلًكا جيمع{ ملك} ،َعْمرو أيب َعن ،اليزيدي َعن ،محدون أَب و َوقَالَ ، َواْلِفْعل ااِلْسم جيمع أِلَنَّه   ؛{ملك} من أمدح

 ِفيهِ  مبَا اْليَـْوم َذِلك ملك {الد ين يـَْوم ملك} و بَِعْيِنه اْليَـْوم َذِلك ه وَ  ِإَّنََّا ،{الد ين يـَْوم َمالك} و، ملكا جيمع اَل  ،{لكام}و
ھ  ے  ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ  چ :تعاىل َوَقوله(، الناس: ) چڌ  ڎ  ڎ  چ :تعاىل قـَْوله ،{ملك} :قـََرأَ  من َوحجَّة

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ ٱ  ٻ  ٻ  چ  تعــاىل:  ْولهــــــــــــــقَ ( ، و 2٣احلشر:) چڭ  ڭ

يًعا تروي َوقد(، 1اجلمعة:) چڀ  يـَْوم َمالك فقد وردت أحاديث كثرية يف قراءة: }، (٣4)َوسلم َعَلْيهِ  هللا صلى النَِّب  َعن مجَِ
: فـََقاَلتْ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى هللاِ  َرس ولِ  ِقَراَءةِ  َعنْ  س ِئَلتْ  أَنَـَّها َسَلَمَة، أ م ِ  َعنْ  م َلْيَكَة، َأيب  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ )، منها: {الد ين
 يـَْومِ  َماِلكِ }، {الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ }، {اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِّ  احْلَْمد  }، {الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ  هللاِ  ِبْسمِ : }آيَةً  آيَةً  ِقَراَءتَه   يـ َقطِ ع   َكانَ 

ينِ   َمنْ : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى النَِّب ِ  َعنِ  ه َريـَْرَة، َأيب  َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  يـَْعق وَب ، ْبنِ  الرَّمْحنِ  َعْبدِ  ْبن   اْلَعاَلءِ  َعنِ ، و )(٣5)({الدِ 
ر   َثاَلاثً  ِخَداج   َفِهيَ  اْلق ْرآنِ  أبِ م ِ  ِفيَها يـَْقَرأْ  ملَْ  َصاَلةً  َصلَّى َماِم؟ َورَاءَ  َنك ون   ِإَنَّ : ه َريـَْرةَ  أِلَيب  َفِقيلَ . مَتَام   َغيـْ  يف  ِِبَا اقْـَرأْ : فـََقالَ  اإْلِ

ْعت   فإين ِ  نـَْفِسَك؛  َوِلَعْبِدي ِنْصَفنْيِ، َعْبِدي َوبـَنْيَ  بـَْييِن  الصَّاَلةَ  َقَسْمت  : تـََعاىَل  هللا   قَالَ : يـَق ول   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى هللاِ  َرس ولَ  مسَِ
 هللا   قَالَ  ،{الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ : }قَالَ  َوِإَذا َعْبِدي، محََِدين : تـََعاىَل  هللا   قَالَ  ،{اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِّ  احْلَْمد  : }اْلَعْبد   قَالَ  فَِإَذا َسَأَل، َما

ينِ  يـَْومِ  َماِلكِ : }قَالَ  َوِإَذا َعْبِدي، َعَليَّ  أَثـْىَن : تـََعاىَل  : قَالَ  فَِإَذا - َعْبِدي ِإيَلَّ  فـَوَّضَ  َمرَّةً  َوقَالَ  - َعْبِدي جَمََّدين : قَالَ  ،{الدِ 
كَ } كَ  نـَْعب د   ِإايَّ  ِصَراطَ  اْلم ْسَتِقيمَ  الصِ َراطَ  اْهِدَنَ : }قَالَ  فَِإَذا َسَأَل، َما َوِلَعْبِدي َعْبِدي، َوبـَنْيَ  بـَْييِن  َهَذا: قَالَ  ،{َنْسَتِعني   َوِإايَّ

 يـَْومِ  َمِلكِ ، ويف قراءة : }(٣6)(َسَألَ  َما َوِلَعْبِدي ِلَعْبِدي َهَذا: قَالَ  ،{الضَّالِ نيَ  َواَل  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغض وبِ  َغرْيِ  َعَلْيِهمْ  أَنـَْعْمتَ  الَّذينَ 
ينِ   ّلِلَِّ  احْلَْمد  : }يـَْقَرأ   ِقَراَءَته   يـ َقطِ ع   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى هللاِ  َرس ول   َكانَ : قَاَلتْ  َسَلَمَة، أ م ِ  َعنْ {، وردت أحاديث منها: )الدِ 
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، مث َّ  ،{اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ، مث َّ  ،{الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ } يَِقف  ينِ  يـَْومِ  َمِلكِ }: يـَْقَرؤ َها وََكانَ  يَِقف  : قَالَ  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ ، و )(٣7){(الدِ 
، َوَخْلفَ  ع ْثَماَن، َوَخْلفَ  ع َمَر، َوَخْلفَ  َبْكِر، َأيب  َوَخْلفَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى النَِّب ِ  َخْلفَ  َصلَّْيت    يـَْفَتِتح ونَ  َفَكان وا َعِلي  
ينِ  يـَْومِ  َمِلكِ : يـَْقَرؤ نـََها وََكان وا اْلَعاَلِمنَي، َرب ِ  ّلِلَِّ  احْلَْمد  ــــــبِ : اْلِقَراَءةَ   .(٣8)(الدِ 

ينقيل:  من اجملازاة وأخذ احلقوق واسرتجاعها واحملاسبة عليها، تجاءهنا يف احلديث إَّنا  ويوم الدين      قَالَ . اجْلََزاء: والدِ 
، بك ي فعل تفعل َكَما :َأي ت دان، َتدين َكَما: السائر واملثل اجْلََزاء، َأي ،(4الفاحتة:) چٺ  ٺ  ٺ ٺچ: وعز   جل   هللا
ازي تصنع ماو   قال كما احلساب،: الدين ويكون، ِبا جيازون: أي أبعماهلم، العباد ي دان يوم مالك: معناه: قتادة قال، به جت 

من العد  واحلساب إَّنا جاءت .(٣9)احلساب يوم: معناه(، 12الذارايت:) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : وجل عز
 .(40)(وِحْسَبةً  وِحسابَةً  ِحَسااب َأْحس ب ه الشَّْيء َحَسْبت  : تَقول الشيَء، َعدُّك: واحِلسابة   احِلساب  : اللَّْيث الَ واإلحصاء، )ق

: السمعاينقال  ،(4الفاحتة:) چٺ  ٺ  ٺ ٺچوحسابه تعاىل خللقه على أفعاهلم واقع ال حمالة، لذلك قال تعاىل: 
 :مبعىن الدين يكون وقد. اجلزاء ويوم احلساب، يوم: ومعناه القيامة، يوم: الدين بيوم واملراد معلوم، لزمان اسم{ اليوم} وأما)

 األايم مالك -تعاىل- وهللا ابلذكر، الدين يوم خص مل: قائل قال فإن :املعنيني أحد على هاهنا ولكنه شىت؛ ومبعان ،الطاعة
 يف وأما(، 19االنفطار:) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ     چ  :الـــق اــــكم ه،ـــــل خيلص القيامة يف األمر ألن خصه إَّنا: يقال كلها؟
 واحلساب املستقيم ،ويف هذا اليوم يكون القضاء، واحلكم الفصل .(41)(أمر ولألنبياء أمر، وللمسلمني أمر، للملوك الدنيا

 قال ،احلساب: والدين: جماهد قالو  احلساب، يوم قاضي الدين يوم ملك: والسدي ومقاتل عباس ابن قال، )واجلزاء العادل
 على ويقع احلساب، :الدين: قتادة وقال املستقيم، احلساب :أي(، ٣0الروم:) چې  ې  ې  چ  : تعاىل هللا

  .(42)(تدان تدين كما: يقال كما مجيعا، والشر اخلري يف اجلزاء
 ربيعةالصحيحة االستعاذة من يوم احلساب، وما فيه من أهوال ومصائب، ففي احلديث عن )وقد جاء يف األحاديث     

 يستفتح؟ كان ومب الليل؟ من قام إذا يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان ما: فقلت عائشة، سألت: قال اجلرشي،
 عشرا، وارزقين واهدين يل، اغفر اللهم: ويقول عشرا، ويستغفر عشرا، ويهلل عشرا، ويسبح عشرا، يكرب كان: قالت
، وهلذا كان التعوذ من يوم احلساب عشرًا؛ ملا فيه، )قال (4٣)(عشرا احلساب يوم الضيق من بك أعوذ إين اللهم: ويقول

 :احلساب يوم يف الشاعر
 ولــــالعق طيشــــت هـــــــاويلـــأله       جليل خطب احلساب ومـي بـخط
 ولـــــــويص هاــــيستطيل ذيـــال       الغيظ طفح نـــــم ورــــــــــــتف ارـــــن هـــفي
  .(44)(ولـــحي امـــــــــقت هـــــــــل انــــــــــدخ       يـــلـــويستع اـــهــــمن رارــــالش رـــــطيــــوي

والعبث، واجلور، والظلم، والطغيان وكل اآلفات، وهلذا كان التذكري بيوم احلساب رادعًا للنفس عن اهلوى، والشطط،     
 .(45)(احلساب يوم نسي فقد الظلم يف وأسرف احلق عن قال ابن عبد الرب: )من جار
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 :اثنياً// يف سورة البقرة
    (.2-1البقرة:) چپپ پ ڀ  ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻچ  ما جاء يف قوله تعاىل: -
 ثنا ،(48)اْلَقنَّاد   طَْلَحةَ  ْبن   َعْمر و ثنا ،(47)َنْصر   ْبن   َأمْحَد   ثنا ،(46)الصَّفَّار   ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   َأمْحَدَ  أَب و َأْخبَـَرين قال احلاكم: )    

 َذِلكَ  امل: }َعْنه   اّللَّ   َرِضيَ  َمْسع ود   اْبنِ  َعنِ  ،(50)اهْلَْمَداين ِ  م رَّةَ  َعنْ  ،(49)الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإمْسَاِعيلَ  َعنْ  َنْصر ، ْبن   َأْسَباط  
، اْسمِ  َحْرف  : ، {امل: }قَالَ ، {اْلِكَتاب    َعَلى َصِحيح   َحِديث   َهَذا .ِفيهِ  َشكَّ  اَل ، {ِفيهِ  رَْيبَ  اَل } اْلق ْرآن ،، {اْلِكَتاب  } وَ  اّللَِّ

، َشْرطِ  َر َِجاه   َوملَْ  م ْسِلم        .(51)(خي 
 

 ختريج احلديث:
 حدثنا: قال محاد، بن عمرو حدثنا: قال اهلَْمداين، هارون بن موسى حدثين، قال: )احلديث: الطربي يف تفسريهأخرج     

 مسعود، ابن عن اهلَْمداين، م رَّة وعن -عباس ابن عن صاحل، أيب وعن مالك، أيب عن ذكره، خرب يف السُّد ي عن أسباط،
 .(52)(فيه شك ال ،{فيه ريب ال} :وسلم عليه هللا صلى النب أصحاب من َنس وعن

 
 شرح احلديث:

هذا راجع إىل موضوع احلروف املقطعة يف أوائل سور القرآن الكرمي،  ،(اّللَِّ  اْسمِ  َحْرف  : ، {امل: }قَالَ قوله: ) يف احلديث    
 نصف- حرفًا عشر أربعة جمموعها يف بلغت مَقطَّعة، هجائية حبروف العزيز كتابه من سورة وعشرين تسًعا تعاىل هللا افتتح إذ

 ما ومنها واحد، حبرف افتتحت ما السور هذا ومن(، سر له قاطع حكيم نص): قوله يف بعضهم مجعها -اهلجاء حروف
 .ص وسورة القلم، وسورة ق، سورة: هي سور ثالث واحد حبرف افتتح فما؛ خبمسة أو ،أبربعة أو بثالثة، أو ،حبرفني افتتح

 افتتح وما .واألحقاف واجلاثية، والدخان، والزخرف، وفصلت، وغافر، ويس، والنمل، طه،: هي سور تسع حبرفني افتتح وما
 والشعراء، واحلجر، وإبراهيم، ويوسف، وهود، ويونس، عمران، وآل البقرة،: هي سورة عشرة ثالث حروف بثالث

 افتتح وما .والرعد األعراف،: مها سوراتن حروف أبربعة افتتح وما .والسجدة ولقمان، والروم، والعنكبوت، والقصص،
 منه فكانوا أتويله، يف العلماء اختلف الذي املتشابه من هذه السور وفواتح، (5٣)والشورى مرمي،: مها سوراتن حروف خبمسة

 تعاىل هللا استأثر الذي املتشابه من السور أوائل يف اهلجاء حروف وسائر ملأ: ومجاعة الشعب قال :أحدمها :مذهبني على
 بكر أبو قال، ِبا اإلميان طلب ذكرها وفائدة، تعاىل هللا إىل فيها العلم ونكل بظاهرها نؤمن فنحن؛ القرآن سر وهي بعلمه

 الكتاب هذا وصفوة صفوة كتاب لكل: علي وقال السور، أوائل القرآن يف تعاىل هللا وسر سر كتاب كل يف: الصديق
 وإنر ًا س كتاب لكل إن داود اي: فقال ؟السور فواتح عن الشعب أسأل كنت: هند أيب بن داود وقال، (التهجي) حروف

 منها حرف كل: فقيل ،املعاين معلومة هي مجاعة قال. القول الثاين: ذلك سوى عما وسل فدعها السور فواتح القرآن سر
 عليم من والعني حكيم من والياء هادي من واهلاء كايف من الكاف: كهيعص يف عباس ابن قال كما أمسائه من اسم مفتاح

 مفتاح والالم هللا امسه مفتاح األلف: ملأ يف أنس بن الربيع وقال الصادق، امللك هللا أَن املص يف :وقيل ،صادق من والصاد
 جبري بن سعيد وروى ملكه، وامليم لطفه والالم هللا آالء األلف: كعب بن حممد وقال، اجمليد امسه مفتاح وامليم اللطيف، امسه
 هللا أَن: ملرأ ومعىن أرى، هللا أَن: لرأ ومعىن، وأفضل أعلم هللا أَن: ملصأ ومعىن، أعلم هللا أَن: ملأ معىن قال أنه عباس ابن عن

،  قاف: قالت لنا قفي: هلا قلت :كقوهلم تريدها كلمة من حرفا تذكر العرب فإن حسن وهذا: الزجاج قال، وأرى أعلم
 ترى أال ،األعظم هللا اسم لعلموا أتليفها الناس علم لو( مقطعة) تعاىل هللا أمساء هي :قال جبري بن سعيد وعن وقفت،: أي
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 أمساء احلروف هذه: قتادة وقال وصلها، على نقدر ال أَن إال سائرها وكذلك الرمحن، فتكون ون، وحم، لر،أ :تقول أنك
 اليت السورة قرأ أنه السامع عرف ملصأ قرأت: قال إذا القائل أن: وبيانه ،السور أمساء هي: زيد وابن جماهد وقال ،القرآن

 لشرفها احلروف ِبذه هللا أقسم إَّنا: األخفش وقال أقسام، أهنا عنهما هللا رضي عباس ابن عن وروي ،ابملص افتتحت
عليه الصالة –وأقول: إن آايت نزول القرآن الكرمي على حممد  .(54)احلسىن أمسائه ومباين املنزلة، كتبه مبادئ ألهنا وفضلها
عليه الصالة –صاحبه الرفض من بعض العرب، وقد كان هؤالء متعطشون للنيل من القرآن الكرمي والنب  -والسالم
ولو وجد هؤالء من طريق للنيل منه ما أتخروا، فهذه احلروف املقطعة أعجزهتم وبكتتهم أكثر فأكثر وهي من هللا  -والسالم

–ا ببنت شفه فهي من حسن البيان وبالغة التعبري، قال الدكتور. صبحي الصاحل حجة عليهم وقد فقهوا ذلك ومل ينبسو 
؛ املقطعة احلروف ِبذه القرآنية السور بعض افتتاح من الغرض أوضح من خري نظرَن يف رضا رشيد السيد ويبقى: )-رمحه هللا

 اإلقناع مع املراد إفهام غايتها اليت التعبري، وبالغة البيان حسن من: "بنصها عباراته مستعريين معه نقول لذلك وحنن
 منها، هو يريده مبا علمه حييط أن على وحيرص ِبا، األوىل واملقاصد كالمه مهمات إىل املخاطب املتكلم ينبه أن والتأثري،
 العرب جعلت وقد، منها شيء يفوته لكيال ِبا البدء قبل هلا التنبيه ذلك ومن منازهلا، أفضل يف نفسه من إنزاهلا يف وجيتهد

 وجيب البيان، وحسن البالغة يف اإلعجاز حد بلغ الذي القرآن عليها يزيد أن يف غرابة فأي االستفتاح، وأداة التنبيه هاء منه
 مبا وتكييفه الصوت رفع من اخلطاب أثناء يف يقع ما ومنه واهلدى؟ اإلصالح يف اإلمام هو أنه كما املقتدى، اإلمام يكون أن

 التشويق نغمة أو احلزن، وإاثرة النعي رنة أو والعطف، االسرتحام غنة أو والزجر، التخويف ةحصي من احلال تقتضيه
 املعاين وتصوير ابإلشارات االستعانة ومنه، اجلدل وقت التهويش صخب أو الفزع، عند االستصراخ هيعة أو والشجو،
 هذه انطباق وإن، (55)("إخل..حتتها أو فوقها خط وضع أو كبرية حبروف اجلمل أو الكلمات بعض كتابة ومنه ابحلركات،

 ما وألمر. الرأي ِبذا استمساكا إال يزيدَن ال الوحي، نزول حني إليهم موجها القرآن كان ملن النفسي الواقع على احلكمة
 السور هذه أن املعلوم ومن، والنبوة ابلوحي تتعلق معان أو الكتاب بذكر مقطعة حروف أوهلا يف اليت السور مجيع افتتحت

 أهل فلمجادلة املدنيتان وأما والوحي، النبوة إثبات إىل املشركني فلدعوة املكية فأما، عمران وآل البقرة إال مكية كلها
 وما، شيء يفوهتم ال حىت عليهم يلقى كان ما إىل وأولئك هؤالء بتنبيه كفيلة الفواتح تلك وكانت، أحسن هي ابليت الكتاب

 الناس ينبه ولن التنبيه، إال االهتمام يثري وال االهتمام، إال االستغراب خيلق وال االستغراب، عوامل من الفواتح هذه تنفك
 .(56)!األرض أذن يف السماء مهستها اليت األزلية املقطعة احلروف هذه من وقعا لجأ صوت أمساعهم ويقرع

 َذِلكَ }: وجلَّ  عزَّ  مقوله(، قال الزجاج: )ِفيهِ  َشكَّ  اَل ، {ِفيهِ  رَْيبَ  اَل } ، اْلق ْرآن ،، {اْلِكَتاب  } وَ جاء يف احلديث قوله: )    
 معناه ِإن: النحويني من غريمها وقال، الكتاب هذا :معناه أن عبيدة وأبو األخفش زعم{، لِْلم تَِّقنيَ  ه ًدى ِفيهِ  رَْيبَ  اَل  اْلِكَتاب  
  چ  :تعاىل قوله ذلك ودليل -وسلم عليهما هللا صلى- وعيسى موسى لسان على به وعدوا الذي الكتاب ذلك، القرآن

چ   :قوله وكذلك(، 89البقرة:) چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ 

(، 146البقرة:) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 فإن ذكره، جرى قد الذي للشيءِ  (ذلك: )فيقال{، اْلِكَتاب   َذَلكَ  امل: }قوله يكون أن وجيوز، الكتاب ذلك هذا :فاملعىن
 رابين: تقول ،فيه شك ال :معناه{، ِفيهِ  رَْيبَ  اَل }: وجلَّ  عزَّ  وقوله(، ذلك: )فيه قلت ِشئتَ  وإنْ (، هذا: )فيه قلت شئتَ 
إىل مجيع ما نزل من القرآن سواء أكان ، مث إن اآلية الكرمية تشري (57)(الريبة أومهين إذا وأرابين ،فيه الريَبة علمت إذا فالن

 ذ ِلكَ }{، قال العز بن عبدالسالم: )اْلِكَتاب   َذَلكَ  يف مكة أو يف املدينة قبل نزول سورة البقرة وهذا واضح بقوله تعاىل: }
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 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ   قوله: إىل أو املدينة، أو مبكة هذا قبل رآنــــالق من نزل ما ىــــإل إشارة، {اْلِكَتاب  

 أي: وسلم عليه هللا صلى النب به خوطب واإلجنيل، التوراة إىل إشارة أو حاضر، إىل إشارة هذا :مبعىن ذلك أو(، 5:املزمل)
 به وعدتكم الذي :أي، والنصارى اليهود به خوطب أو عليك، أنزلته الذي هو واإلجنيل التوراة يف لك ذكرته الذي الكتاب

 هللا صلى حملمد قال(، 5:املزمل) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ : قوله إىل أو حممد، على أنزلته الذي الكتاب هذا هو
 ال}، احملفوظ اللوح: ابلكتاب املراد أو، عليك أنزلته الذي هذا هو واإلجنيل التوراة يف ذكرته الذي الكتاب: وسلم عليه
 فأماوقد جاء القرآن الكرمي ابحلق فلم يكن به مثة شك، قال السمعاين: ) .(58)(الشك أو لتهمة: االريب، {ِفيهِ  رَْيبَ 

. فيه شك ال: أي{ فيه ريب ال}، مضروبه: أي، األمري ضرب: يقال كما املكتوب مبعىن والكتاب القرآن، هو{ الكتاب}
 خمربه؟ خبالف يكون ال تعاىل هللا وخرب الناس، من كثري فيه اراتب وقد{، فيه ريب ال}: قال أخرب كيف: قائل قال فإن

  .(59)(فيه تراتبوا ال: أي النهى، مبعىن خرب هو: وقيل، فيه شك ال والصدق احلق أنه معناه: يقال
 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  چ  ما جاء يف قوله تعاىل:  -

 (.59البقرة:) چڃ  ڃ     ڃ  ڃ  
 ْبن   َأْسَباط   ثنا ،(62)طَْلَحةَ  ْبن   َعْمر و ثنا ،(61)َنْصر   ْبن   َأمْحَد   ثنا ،(60)اْلَعْدل   ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   َأمْحَدَ  أَب و َأْخبَـَرَنَ قال احلاكم: )    

 أَنَّه   َعْنه ، اّللَّ   َرِضيَ  َمْسع ود   ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ،(64)اهْلَْمَداين ِ  م رَّةَ  َعنْ  ،(6٣)السُّدِ يُّ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإمْسَاِعيلَ  َعنْ  اهْلَْمَداينُّ، َنْصر  
 َعزَّ  قـَْول ه   َفَذِلكَ  َسْوَداء ، َشْعَرة   ِفيَها َقوِيَّة ، مَحَْراء   ِحْنطَة   :اِبْلَعَربِيَّةِ  َوِهيَ  ،مزاب أزبه سقمااث هطا :قَال وا اْلِعْجلِ  َأْصَحابَ  ِإنَّ : قَالَ 

رَ  قـَْواًل  ظََلم وا الَِّذينَ  فـََبدَّلَ } :َوَجلَّ   فـََنَظر وا َعَلْيِهْم، يـََقعَ  َأنْ  اجْلََبلَ  اّللَّ   َأَمرَ : قَالَ  ،َيْسج د وا َأنْ  أَبـَْوا فـََلمَّا، {هَل مْ  ِقيلَ  الَِّذي َغيـْ
، َعَلى س جًَّدا َفَسَقط وا َغِشيَـه ْم، َقدْ  ِإلَْيهِ  ه ْم، َفَكَشَفه   اّللَّ   فـََرمِحَه م   ،اآْلَخرِ  اِبلشِ ق ِ  َونََظر وا ِشق    ِإىَل  َأَحبَّ  َسْجَدة   َما: فـََقال وا َعنـْ
، َعَلى ِلَذِلكَ  َيْسج د ونَ  فـَه مْ  َعْنك ْم، اْلَعَذابَ  ِِبَا َكَشفَ  َسْجَدة   ِمنْ  تـََعاىَل  اّللَِّ   اجْلََبلَ  نـَتَـْقَنا َوِإذْ } :َوَجلَّ  َعزَّ  قـَْول ه   َفَذِلكَ  ِشق  

 .(65)(خي ْرَِجاه   َوملَْ  م ْسِلم   َشْرطِ  َعَلى َصِحيح   َحِديث   َهَذا .{ظ لَّة   َكأَنَّه   فـَْوقـَه مْ 
 

 ختريج احلديث:
 َعنِ  َأْسَباط ، فـََزَعمَ : قَالَ  طَْلَحَة، ْبنِ  مَحَّادِ  ْبن   َعْمر و ثنا ز ْرَعَة، أَب و َحدَّثـََناابن أيب حامت يف تفسريه، قال: )أخرج احلديث:     

، ، م رَّةَ  َعنْ  السُّدِ يِ   مَحَْراء   ِحْنَطة   َحبَّة  : اِبْلَعَربِيَّةِ  َفِهيَ  ،مزاب أزبه اث مسقا هطى: قَال وا ِإنَـّه مْ : قَالَ  أَنَّه   َمْسع ود ، اْبنِ  َعنِ  اهْلَْمَداين ِ
رَ  قـَْواًل  اظََلم و  الَِّذينَ  فـََبدَّلَ : }قـَْول ه   َفَذِلكَ  َشْعَرة ، ِفيَها َمثْـق وبَة    .(66)({هَل مْ  ِقيلَ  الَِّذي َغيـْ

 حدثنا :قال محاد بن عمرو حدثين: قال اهلمداين هارون بن موسى حدثينوأخرج احلديث: الطربي يف تفسريه، قال: )    
 حبة: ابلعربية وهو هزاب، ازبة اي مسقا هطى :قالوا إهنم: قال أنه مسعود ابن عن اهلمداين، مرة عن السدي، عن أسباط،

رَ  قـَْواًل  ظََلم وا الَِّذينَ  فـََبدَّلَ }: قوله فذلك. سوداء شعرية فيها مثقوبة محراء حنطة   .(67)({هَل مْ  ِقيلَ  الَِّذي َغيـْ
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 ومن شواهد احلديث:
ثـََناقال الطرباين: )     ثـََنا َمْرمَيَ، َأيب  ْبنِ  َسِعيدِ  ْبنِ  حم َمَّدِ  ْبن   هللاِ  َعْبد   َحدَّ ثـََنا اْلِفْراَييبُّ، ي وس فَ  ْبن   حم َمَّد   َحدَّ  َعنِ  س ْفَيان ، َحدَّ

 مَحَْراء   َحبَّة   ِحْنطَة   :قَال وا: قَالَ { ِحطَّة   َوق ول وا: }قـَْوِلهِ  يف  َمْسع ود ، اْبنِ  َعنِ  اْلَكن وِد، َأيب  َعنْ  اأَلْزِديُّ، َسْعد   أَب و َحدََّثيِن  السُّدِ يِ ،
رَ  قـَْوالً  ظََلم وا الَِّذينَ  فـََبدَّلَ : }قـَْول ه   َفَذِلكَ  َشِعريَة ، ِفيَها  .(68)({هَل مْ  ِقيلَ  الَِّذي َغيـْ

 
 شرح احلديث:

(، وأصحاب العجل الفئة اليت عبدت العجل عند ذهاب موسى مليقات ربه بعد اْلِعْجلِ  َأْصَحابَ  ِإنَّ يف احلديث قوله: )    
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   چ  أن سول هلم السامري ذلك، قال تعاىل: 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ىى  

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ (، وقال تعاىل: 15٣النساء:) چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

العقاب عليه؛ ويف اآلية  (، إَّنا كان فعلهم مما يستحق152األعراف:) چک      گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
، لرفع ذنوِبم {ِحطَّة  فقد أمرهم هللا تعاىل أن يقولوا: } الكرمية كان البيان لعظيم الفعل الذي فعلوا حىت ذكروا ِبذه الطريقة،

 َما ظهرك َعن َخف ف :َأي ،الدَُّعاء يف  ِوْزَرك َعْنك هللا َحط  : َويـ َقال، الدواب   َعن اأْلَمْحَال وضع: احَلط  : اللَّْيث قَالَ عنهم، )
 ذنوبنا ح ط   :َأي ،حطة   َمْسأَلَتَنا ق ول وا: َمْعَناه  : قَالَ  ،{ِحطَّة   َوق ول واْ : }وعز   جل   هللا َقول يف  ِإْسَحاق أَب و َوقَالَ  .اإلْزر من أثقله
وهؤالء القوم إَّنا بدلوا وحرفوا ما أمرهم هللا تعاىل به من أمر ليفعلوه، فقد أمرهم بقول كلمة وجاؤوا بغريها،  .(69)(عن ا

 شيء يف التبديل يقال ما أكثر لكن يتقارابن، والتغيري التبديلوأمرهم بفعل ففعلوا غري ما أراد، قال الراغب األصفهاين: )
 الَّذين فبدل: }تـََعاىَل  قـَْوله، وقال السمعاين: )(70)(ابرداً  جعل إذا احلار كاملاء تغري للشيء حالة يف والتغيري آخر، مكان جيعل

، مَحَْراء ِحْنطَة: َأي ،مسقااث هطا: بلساهنم َوقَال وا اِبحْلِْنطَِة، احلطة َقول بدل وا َأهنم على َأمجع وا ،{هَل م قيل الَِّذي غري قوال ظلم وا
 َأن وأبوا قَياما، يدخل وا َأن اْسَتطَاع وا َفَما اْلَباب، هَل م طوطىء قد وََكانَ  استاههم، على يزحفون اْلَباب دخل وا ِإنَـّه م: َوقيل

َالَفة استاههم على يزحفون َفَدَخل وا سجدا، يدخل وا  فـََبدَّلَ : }تعاىل قولهوقال املاوردي: ) .(71)(الَقْول بدل وا َكَما اْلِفْعل يف  خم 
رَ  قـَْوالً  ظََلم وا الَِّذينَ  ، س جَّداً  الباب يدخ ل وا أن فأ ِمر وا،  وفعل قول من به أِمروا ما بَدَّلوا أهنم :يعين ،{هَل مْ  ِقيلَ  الَِّذي َغيـْ

 فـََبدَّلَ }وقال النسفي: ) .(72)(بذلك مستهزئني، شعري يف حنطة: فقالوا، ِحطَّة  : يقولوا وأن، أستاهم على يزحفون َفَدَخل وا
رَ  قـَْوالً  ظََلم واْ  الذين  فبدل هلم قيل الذي غري قوالً  هلم قيل ابلذي ظلموا الذين فبدل :وتقديره حذف فيه ،{هَل مْ  ِقيلَ  الذي َغيـْ

 حطة مكان وضعوا :يعين ،موجود ابء بغري والذي مرتوك الباء مع فالذي ؛ابلباء آخر وإىل بنفسه واحد مفعول إىل يتعدى
 :وقيل ،هللا أمر ميتثلوا ومل به أمروا ما معىن معناه ليس قول إىل فخالفوه، واالستغفار التوبة معناه بقول أمروا أي غريها قوالً 
 ما طلب عن وعدوالً  هلم قيل مبا منهم استهزاء محراء حنطة :أي ،مسقااث حطا ابلنبطية قالوا :وقيل ،حنطة حطة مكان قالوا
 .(7٣)(الدنيا أعراض من يشتهون ما طلب إىل هللا عند
القول وجاؤوا بكلمة ال حتمل املعىن الذي أراد هللا تعاىل هلم وهي: أن حيط عنهم العذاب  على أن هؤالء قد بدلوا    

 بدَّلوه وإَّنا هلم، قيل الذي غري ي بدِ لوا مل هم: قلتَ  إن: )أبو حيىي السنيكي)حطة(، فقالوا: )حنطة(، ومعناها معروف، قال 
 قواًل  ظلموا الذين فبدَّل: معناه ألن ؛هلمِ  قيل الذي غري بدَّلوا بل: قلت  ، حنطة: فقالوا(، ِحطَّة  ): قولوا :هلم قيل ألهنم نفسه،

رَ  قـَْواًل  ظََلم وا الَِّذينَ  فـََبدَّلَ وقال املباركفوري: )} .(74)(هلم قيل الذي غري قوالً  فقالوا هلم، قيل  :التـَّْقِدير   {،هلم قيل الذي َغيـْ
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رَ  قـَْواًل  هَل مْ  ِقيلَ  اِبَلَِّذي ظََلم وا الَِّذينَ  فـََبدَّلَ   ق ول وا هَل مْ  ِقيلَ  يـَْعيِن  :قَالَ  ،َمْعىَن  َبدَّلَ  َضمَّنَ  َيك ونَ  َأنْ  َوحَيَْتِمل   ،هَل مْ  ِقيلَ  الَِّذي َغيـْ
َاَلَفة   بِهِ  َوَغَرض ه مْ  م ْهَمل   َكاَلم   َوه وَ  ،َشِعريَة   يف  َحبَّة   قَائِِلنيَ  فـََبدَّل وه   ،َخطَااَيَنَ  َعنَّا حَت طَّ  َأنْ  َمْسأَلَتـ َنا :َأيْ  ،ِحطَّة    أ ِمر وا َما خم 

 .(75)(ِبهِ 
، وهو التنبيه على علة ويف اآلية الكرمية عدم جواز تغري األذكار، واألقوال، واألفعال اليت أييت األمر ِبا عن هللا تعاىل    

رَ  قـَْواًل  ظََلم وا الَِّذينَ  فـََبدَّلَ : }تعاىل قوله، قال اجلصاص: )احلكم  األذكار يف التوقيف من ورد فيما ِبا {،هلم قيل الذي َغيـْ
 التعظيم بلفظ الصالة حترمية جتويزَن يف املخالف علينا به احتج ورمبا ،غريها إىل تبديلها وال تغيريها جائز غري أبنه واألقوال
 جرى وما التمليك بلفظ والبيع اهلبة بلفظ النجاح جتويز ويف ،حنفية أىب مذهب على ابلفارسية القراءة جتويز ويف ،والتسبيح

 اْدخ ل وا: }هلم قيل الذين القوم يف هو إَّنا{، ظََلم وا الَِّذينَ  فـََبدَّلَ : }تعاىل قوله ألن ذكرَن فيما يلزمنا ال وهذا ،ذلك جمرى
 .  (76)(ذنوبنا عنا حط :يعين{، ِحطَّة   َوق ول وا س جَّداً  اْلبابَ 

 
 
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ چ  ما جــــــــاء يف قولـــــــه تعالــــــى:  -

  (.121البقرة:) چڍ  ڌ 
 ْبن  ا َأْسَباط   ثنا ،(79)اْلَقنَّاد   طَْلَحةَ  ْبن   َعْمر و ثنا ،(78)َنْصر   ْبن   َأمْحَد   ثنا ،(77)اْلَعْدل   ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   َأْخبَـَرين قال احلاكم: )    

ه َما، اّللَّ   َرِضيَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ،(81)َماِلك   َأيب  َعنْ  ،(80)السُّدِ ي ِ  َعنِ  َنْصر ، َناه م   الَِّذينَ : }َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  قـَْولِ  يف  َعنـْ  اْلِكَتابَ  آتـَيـْ
ل ونَه   لُّونَ : قَالَ ، {ِتاَلَوتِهِ  َحقَّ  يـَتـْ ْسَناِد، َصِحيح   َحِديث   َهَذا. َمَواِضِعهِ  َعنْ  حي َر ِف ونَه   َواَل  َحَراَمه ، َوحي َر ِم ونَ  َحاَلَله ، حيِ   َوملَْ  اإْلِ
َر َِجاه     .(82)(خي 

 
 ختريج احلديث:

َقِزيُّ  ثنا اْلَقطَّان   َسِعيد   ْبنِ  ىيحي بن سعيد أبو حدثناابن أيب حامت يف تفسريه، قال: ) أخرج احلديث:      ْبنَ ا َعْمَرو :يـَْعيِن -اْلَعنـْ
َناه م   الَِّذينَ }: قـَْوِلهِ  يف  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ،َماِلك   َأيب  َعنْ  ،السُّدِ ي ِ  َعنِ  َأْسَباط   ثنا، حم َمَّد   ل ونَه   اْلِكَتابَ  آتـَيـْ : قَالَ  {،ِتالَوتِهِ  َحقَّ  يـَتـْ
لُّونَ   .(8٣)(َذِلكَ  حَنْو   َمْسع ود   اْبنِ  َعنِ  َور ِويَ . َمَواِضِعهِ  َعنْ  حي َر ِف ونَه   َوال َحَراَمه ، َوحي َر ِم ونَ  َحالَله ، حيِ 

 أيب عن السدي، عن أسباط، عن أيب، حدثين :قال العنقزي عمرو بن احلسن حدثينطربي يف تفسريه، قال: ))وأخرج ال    
ل ونَه  }: وجل عز هللا قوله يف عباس ابن عن مالك، وأخرج  .(حيرفونه وال حرامه، وحيرمون حالله حيلون: قال{، ِتالَوتِهِ  َحقَّ  يـَتـْ

 قال عباس ابن إن: مالك أبو قال: قال السدي عن أسباط، حدثنا: قال عمرو حدثنا: قال موسى حدثينأيضًا يف تفسريه: )
ل ونَه  }: يف  .(84)((مواضعه عن حيرفونه وال: قال أنه إال مثله، فذكر{، ِتالَوتِهِ  َحقَّ  يـَتـْ
، َحدَّثـََناوأخرج حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة: )      اهْلَْمَداينُّ، َنْصر   ْبن   َأْسَباط   ثنا حم َمَّد ، ْبن   َعْمر و َأَنَ  ِإْسَحاق 
، َأيب  َعنْ  السُّدِ يِ ، َعنِ  ، اْبنِ  َعنِ  َماِلك  َناه م   الَِّذينَ : }قـَْوِلهِ  يف  َعبَّاس  ل ونَه   اْلِكَتابَ  آتـَيـْ لُّونَ : قَالَ ، {ِتاَلَوتِهِ  َحقَّ  يـَتـْ  َحاَللَه ، حيِ 

 . (85)(َمَواِضَعه   َعنْ  حي َر ِف ونَه   َواَل  َحَراَمه ، َوحي َر ِم ونَ 
 
 
 



 
12 

 شرح احلديث:
لُّونَ يف احلديث قوله: )     (، وهذا يف أصله راجع إىل معتقد الفرد يف ما َمَواِضِعهِ  َعنْ  حي َر ِف ونَه   َوال َحَراَمه ، َوحي َر ِم ونَ  َحالَله ، حيِ 

 بعض هم فسرَ  وقديف حله وحرمته، قال ابن رجب: ) -عليه الصالة والسالم–يوجه إليه من أمر أو هني عن هللا تعاىل ورسوله 
تمل   اجتناِبِه، مع ح رمِته ابعتقاد احلرامِ  وحترميَ  حلِ ه، ابعتقادِ  احلالل حتليلَ   احلالل   ويكون   إتيان ه، احلاللِ  بتحليلِ  يرادَ  أن وحي 
، ليس عمَّا عبارةً  ههنا  وال عليه، مبحرَّم   ليس ما يفعل   أنَّه :املعىن ويكون   واملباح ، واملستحبُّ  الواجب   فيه فيدخل   حبرام 

 عزَّ  قوِلهِ  يف عباس وابن   مسعود ابن   منهم السلِف، من طائفة عن ر وي وقد .احملرَّماتِ  وجيتنب   غريه، إىل له أ بيحَ  ما يتعدَّى
َناه م   الَِّذينَ }: وجلَّ  ل ونَه   اْلِكَتابَ  آتـَيـْ لِ ونَ : قال وا{، بِهِ  يَؤمن ونَ  أ ْولَِئك   ِتالَوتِهِ  َحقَّ  يـَتـْ  عن حير ِفونه وال حراَمه، وحير مون حالَله   حي 

فقد ثب ت احلديث صفة  .(86)(احلديثِ  هذا يف ذ كرَ  كما احلرامِ  واجتناب   احلاللِ  فعل   :والتحرميِ  ابلتحليلِ  واملراد   .مواضِعهِ 
والتسليم املطلق ملا فيه، وعدم حتريف ما ورد  ،واإلميان التام ،ووجوب األخذ ِبما ، وحترميه،حتليل ما ورد يف الكتاب العزيز

عليه –من اإلميان املطلق به، وهذه صفة أصحاب حممد  ، فإن عدم التحريف إَّنا هو متأت   فيه حبسب اهلوى والشطط
 ،َحاَلَله   َأَحلُّوا ،بِهِ  َفَصدَّق وا ،اّللَِّ  ِبِكَتابِ  آَمن وا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى حم َمَّد   َأْصَحاب   َهؤ اَلءِ ، قال قتادة: )-الصالة والسالم

  .(87)(ِفيهِ  مبَا َوَعِمل وا َحَراَمه ، َوَحرَّم وا
 
 (.177البقرة:) چچ چ چ چ ڇ ڇڇ   چما جاء يف قوله تعاىل:  -
 طَْلَحةَ  ْبن   َعْمر و ثنا ،(89)َنْصر   ْبنِ  حم َمَّدِ  ْبن   َأمْحَد   َنْصر   أَب و ثنا ،(88)اْلَعْدل   الصَّفَّار   ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   َأْخبَـَرين قال احلاكم: )    

: َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  قـَْولِ  يف  َعْنه ، اّللَّ   َرِضيَ  َمْسع ود   ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ،(92)م رَّةَ  َعنْ  ،(91)السُّدِ ي ِ  َعنِ  َنْصر ، ْبن   َأْسَباط   ثنا ،(90)اْلَقنَّاد  
،: اْلَبْأَساء  : اّللَِّ  َعْبد   قَالَ  {،اْلَبْأسِ  َوِحنيَ  َوالضَّرَّاءِ  اْلَبْأَساءِ  يف  َوالصَّاِبرِينَ }  ِحنيَ : قَالَ  اْلَبْأِس، َوِحنيَ  السََّقم ،: َوالضَّرَّاء   اْلَفْقر 

، َشْرطِ  َعَلى َصِحيح   َحِديث   َهَذا. اْلَقْتلِ  َر َِجاه   َوملَْ  م ْسِلم   .(9٣)(خي 
 

 ختريج احلديث:
َقِزيِ ، حم َمَّد   ْبن   َعْمر و ثنا اْلَقطَّان ، َسِعيد   ْبنِ  حنىي بن َسِعيدِ  أَب و َحدَّثـََناابن أيب حامت يف تفسريه، قال: )أخرج احلديث:       اْلَعنـْ
 َوَأيِب  ،َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  َور ِويَ . اْلَفْقر  : اْلَبْأَساء   :قَالَ  اْلَبْأَساء  : قـَْوِلهِ  يف  َمْسع ود   ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ،م رَّةَ  َعنْ  السُّدِ يِ ، َعنِ  َأْسَباط   ثنا

 والسدي ،أنس بن والربيع ،َوقـََتاَدةَ  ،َوالضَّحَّاكِ  ،َوجم َاِهد   ،ج بَـرْي   ْبنِ  َوَسِعيدِ  ،اهْلَْمَداين ِ  َوَمرَّةَ  ،قـَْولَْيهِ  َأَحدِ  يف  َواحلََْسنِ  ،اْلَعالَِيةِ 
  .(94)(َذِلكَ  حَنْو   َحيَّاَن، ابن ،ومقاتل

 
 شرح احلديث: 

 والنعت االفتقار، وِفْعل ه احْلَاجة،: الَفْقر: اللَّْيث قَالَ العوز واحلاجة، )والفقر يدل على (، اْلَفْقر  )يف احلديث قوله:     
 لِلظَّْهِر، اْلَفَقار  : َذِلكَ  ِمنْ . َذِلكَ  َغرْيِ  َأوْ  ع ْضو   ِمنْ  َشْيء ، يف  اْنِفَراج   َعَلى يَد لُّ  َصِحيح   َأْصل   َوالرَّاء   َواْلَقاف   اْلَفاء  ، )(95)(َفقري

نَـَها الَّيِت  َواْلف ص ول   لِْلح ز وزِ  مس ِ َيتْ  فـََقارَّة ، اْلَواِحَدة    اْلَفِقرِي، اْسم   اْشت قَّ  ِمْنه  : اللَُّغةِ  َأْهل   َوقَالَ . الظَّْهرِ  فـََقارِ  اْلَمْكس ور  : َواْلَفِقري  . بـَيـْ
 الشاعر:) قال  .(96)(َوَمْسَكَنِتهِ  ِذلَِّتهِ  ِمنْ  الظَّْهِر، فـََقارِ  َمْكس ور   وََكأَنَّه  

 رِ ــــهْ ــــابملَ  لَّيِت ــــــطَ  الَبَـْتيِن ــــــــَوطَ           ِريـــَظهْ  َدْييِن  أَثـَْقلَ  دْ ـقَ  ْوم  ــقَ  اــي
 ر  ــــقْ ـــفَ  فَ ـــَوَحِلي ر  ـــقـَفْ  نَ ـــــَساكِ           َوَوْفرِ  ِغىنً  بـَْعدِ  ِمنْ  َبْحت  ـــــــــَأصْ 
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َنك م   َهلْ  ْوم  ـــــــقَ  اـــــي  الدَّْهرِ  ص ر وفِ  ىـــعل ي ِعي نيِن           ح ر ِ  نْ ــــــــمِ  بـَيـْ
 السِ رْتِ  ذ ي ول   عينِ   َواْنَكَشَفتْ          َصرْبِي ِلَفْقري ِعيلَ  َقدْ  قـَْوم   اــــي

 .(97)(رِ ـــَوتِبْ  ة  ـــِفضَّ  نْ ــمِ  يـــبِ  انَ ـــك اــم         البَـرْتِ  ِديــــأِبَيْ  ر  ـــالدَّهْ  َذا ضَ ــَوفَ 
 ابلكسر سقم وقد والسقم، الس ْقم   وكذلك املرض،: الَسقام  ، سقمفهو املرض، قال اجلوهري: )أما قوله: )السقم(،     

 على نصب ،{والصابرين}قال النسفي: ) أما قوله: )حني القتل(،  .(98)(وجل   عز   هللا وَأْسَقَمه   َسقيم ، فهو َسَقماً  يسقم
 ،والشدة الفقر ،{البأساء يف } ،األعمال سائر على القتال ومواطن الشدائد يف الفضل ظهارإ واالختصاص املدح

غري  . على أن الصفات املذكورة يف اآلية الكرمية أوصاف  (99)(القتال وقت ،{البأس َوِحنيَ } ،والزمانة املرض ،{والضراء}
، السقم ،{َوالضَّرَّآءِ } ،الفقر{، اْلَبْأَسآءِ }عادية وال تكون يف مجيع الناس يف األغلب األعم، قال العز بن عبدالسالم: )

وقال  .(100)(كلهم الناس يف عامة هي أو. سواهم فيمن لتعذرها ابألنبياء خمصوصة األوصاف وهذه. القتال ،{اْلبْأسِ  َوِحنيَ }
 .واحلرب القتال: أي ،{البأس وحني} والزمانة، املرض {،والضراء} والفقر، الشدة: أي ،{البأساء يف}: تعاىل قولهالبغوي: )

 بن حممد بن هللا عبد حممد أبو أخربَن الصاحلاين، إبراهيم بن حممد ذر أبو أخربَن الفارسي، هللا عبيد بن علي بن املطهر أخربَن
 بن حارثة عن ،إسحاق أيب عن ،زهري أخربَن اجلعد، بن علي أخربَن ،البغوي حممد بن هللا عبد أخربَن حيان، بن جعفر

 عليه هللا صلى هللا برسول قيناات   القومَ  القوم   ولقي ،البأس امحر إذا كنا :قال عنه، هللا رضي طالب أيب بن علي عن ،مضرب
 .(101)(احلرب اشتد إذا: يعين منه، العدو إىل أقرب أحد يكون فما وسلم،

 
 

 األعراف:اثلثاً// يف سورة 
 (.171األعراف:) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ    چما جاء يف قوله تعاىل:  -
، ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   َأمْحَدَ  أَب و َأْخبَـَرَنَ قال احلاكم: )      َنْصر   ْبن  ا َأْسَباط   ثنا طَْلَحَة، ْبن   َعْمر و ثنا َنْصر ، ْبن   َأمْحَد   ثنا اْلَعْدل 

، م رَّةَ  َعنْ  السُّدِ يُّ، الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإمْسَاِعيلَ  َعنْ  اهْلَْمَداينُّ،  ِإنَّ : قَالَ  أَنَّه   َعْنه ، اّللَّ   َرِضيَ  َمْسع ود   ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ  اهْلَْمَداين ِ
 :َوَجلَّ  َعزَّ  قـَْول ه   َفَذِلكَ  َسْوَداء ، َشْعَرة   ِفيَها َقوِيَّة ، مَحَْراء   ِحْنطَة   :اِبْلَعَربِيَّةِ  َوِهيَ  ،مزاب أزبه سقمااث هطا :قَال وا اْلِعْجلِ  َأْصَحابَ 

رَ  قـَْواًل  ظََلم وا الَِّذينَ  فـََبدَّلَ }  َقدْ  ِإلَْيهِ  فـََنَظر وا َعَلْيِهْم، يـََقعَ  َأنْ  اجْلََبلَ  اّللَّ   َأَمرَ : قَالَ  ،َيْسج د وا َأنْ  أَبـَْوا فـََلمَّا، {هَل مْ  ِقيلَ  الَِّذي َغيـْ
، َعَلى س جًَّدا َفَسَقط وا َغِشيَـه ْم، ه ْم، َفَكَشَفه   اّللَّ   فـََرمِحَه م   ،اآْلَخرِ  اِبلشِ ق ِ  َوَنَظر وا ِشق    تـََعاىَل  اّللَِّ  ِإىَل  َأَحبَّ  َسْجَدة   َما: فـََقال وا َعنـْ

، َعَلى ِلَذِلكَ  َيْسج د ونَ  فـَه مْ  َعْنك ْم، اْلَعَذابَ  ِِبَا َكَشفَ  َسْجَدة   ِمنْ   َكأَنَّه   فـَْوقـَه مْ  اجْلََبلَ  نـَتَـْقَنا َوِإذْ } :َوَجلَّ  َعزَّ  قـَْول ه   َفَذِلكَ  ِشق  
 .(102)(خي ْرَِجاه   َوملَْ  م ْسِلم   َشْرطِ  َعَلى َصِحيح   َحِديث   َهَذا. {ظ لَّة  
 

 شرح احلديث:
مع بين إسرائيل، وما كان من فعل هللا  ا مرَّ . يف اآلية الكرمية جانب مم  {ظ لَّة   َكأَنَّه   فـَْوقـَه مْ  اجْلََبلَ  نـَتَـْقَنا َوِإذْ }قوله تعاىل:     

: وقيل، علقنا: الفراء وقال، قطعناه: ليوق. قلعنا: أي{، َوِإْذ نـَتَـْقَنا اجْلََبَل فـَْوقـَه مْ } : تعاىل قولهتعاىل معهم، قال البغوي: )
 آتيناكم ما خذوا، هلم وقلنا، ِبم واقع أنه وعلموا ظنوامث  أظلك، ما كل: والظلة، سقيفة: عطاء قال، {ظ لَّة   َكأَنَّه   ، }رفعنا
 على هللا فرفع التوراة، أحكام يقبلوا أن أبوا حني وذلك تتقون، لعلكم به، واعملوا فيه، ما واذكروا واجتهاد، جبد بقوة،

 اجلبل إىل اليمىن بعينه ينظر األيسر حاجبه على ساجدا منهم رجل كل خر اجلبل إىل نظروا فلما :احلسن قال. جبال رؤوسهم
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فلقد أىب بنو إسرائيل قبول  .(10٣)(األيسر حاجبه على سجوده ويكون إال يهوداي جتد ال ولذلك عليه، يسقط أن من فرقا
تعاىل، قال العز بن عبدالسالم: فلم يقبلوا فكان أمر هللا  -عليه السالم–التوراة ملا فيها من مشقة، وقد وعظهم موسى 

 رفعناه أو كاجلذب، والدها ألن أو الفحل، ماء الجتذاِبا َنتق الولود واملرأة اجلذب،: النتق جذبنا، أو زحزحنا، ،{نـَتَـْقَنا})
 اجلبل فرفع ،يقبلوا فلم - والسالم الصالة عليه - موسى وعظهم ملشقتها، التوراة فرائض قبول أبوا ملا أصله من عليهم

 من عليهم دخل مبا نقمة نتقه وكان بعده، نكثوا مث جبد فأخذوه عليكم، أ لقي وإال واجتهاد جبد أخذمتوه إن: وقيل فوقهم،
 .(104)(املعصية عن إلقالعهم نعمة أو وخوفه، رعبة

 
 

 // يف سورة مرمي:رابعاً 
ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ ما جاء يف قوله تعاىل:  -

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

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

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         

 (.9-2مرمي:) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ  ہ  ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
 ْبن   َأْسَباط   ثنا ،(107)طَْلَحةَ  ْبن   َعْمر و ثنا ،(106)َنْصر   ْبن   َأمْحَد   ثنا ،(105)الصَّفَّار   ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   َأْخبَـَرين قال احلاكم: )    

ه َما، اّللَّ   َرِضيَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ،(110)َصاِلح   َوَأيب  ،(109)َماِلك   َأيب  َعنْ  ،(108)السُّدِ ي ِ  َعنِ  َنْصر ،  َعنْ  ،(111)اهْلَْمَداين ِ  م رَّةَ  َوَعنْ  َعنـْ
، اْلَعْظم   َوَهنَ  ِإين ِ  َرب ِ : فـََقالَ  ِسر ا رَبَّه   زََكِرايَّ  َدَعا: قَالَ  ،(112)اّللَِّ  َعْبدِ  ًبا، الرَّْأس   َواْشتَـَعلَ  ِمينِ   ،َشِقي ا َرب ِ  ِبد َعاِئكَ  َأك نْ  َوملَْ  َشيـْ
 آلِ  ِمنْ  َويَِرث   نـ بـ وَّيت  ويَِرث   يَرِث يِن، َولِي ا َلد ْنكَ  ِمنْ  يل  فـََهبْ  ،َعاِقًرا اْمَرَأيت  وََكاَنتِ  ،اْلَعَصَبة   :َوه م   َورَاِئي، ِمنْ  اْلَمَوايلَ  ِخْفت   َوِإين ِ 

َْيع   ِإنَّكَ : َمَنازِل ه   يـَق ول   طَيِ َبًة، ذ ر ِيَّةً  َلد ْنكَ  ِمنْ  يل  َهبْ : َوقـَْول ه   َرِضي ا، َرب ِ  َواْجَعْله   ،يـَْعق وبِ  آلِ  نـ بـ وَّةَ  يَِرث   يـَْعق وبَ   ،الدَُّعاءِ  مس 
ر   َوأَْنتَ  فـَْرًدا َتَذْرين  اَل  َرب ِ : َوقَالَ   يـ َبشِ ر كَ  اّللََّ  َأنَّ  اْلِمْحَرابِ  يف  ي َصلِ ي قَائِم   َوه وَ  ِجرْبِيل ، َوه وَ  اْلَماَلِئَكة   فـََناَدْته   اْلَوارِِثنَي، َخيـْ
ي ا قـَْبل   ِمنْ  َله   جَنَْعلْ  ملَْ  حَيْىَي  امْس ه   ِبغ اَلم   َله   ي َسمَّ  ملَْ  مسَِ قًا بَِيْحىَي  يـ َبشِ ر كَ  اّللََّ  ِإنَّ : اْلَماَلِئَكة   َوقَاَلتِ  ،حَيْىَي  َأَحد   قـَبـْ  ِمنَ  ِبَكِلَمة   م َصدِ 

عَ  فـََلمَّا ،النِ َساءَ  ي رِيد   اَل  الَِّذي: َواحلَْص ور   َوَحص ورًا، ِعيَسى ي َصدِ ق   اّللَِّ   الصَّْوتَ  ِإنَّ  زََكِرايَّ  ايَ : َله   فـََقالَ  الشَّْيطَان   َجاَءه   النِ َداءَ  مسَِ
ْعتَ  الَِّذي َا اّللَِّ  ِمنَ  لَْيسَ  مسَِ َره   ِإلَْيكَ  ي وِحي َكَما ِإلَْيكَ  َأْوَحاه   اّللَِّ  ِمنَ  َكانَ  َوَلوْ  ِبكَ  َسِخرَ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  ه وَ  ِإَّنَّ  اأْلَْمرِ  ِمنَ  َغيـْ
ر   بـََلَغيِنَ  َوَقدْ  ،َيك ون   أَْينَ  ِمنْ  يـَق ول   ،غ اَلم   يل  َيك ون   َأّنَّ : َوقَالَ  ،َمَكانَه   َفَشكَّ   َما يـَْفَعل   اّللَّ   َكَذِلكَ : قَالَ  َعاِقر   َواْمَرَأيت  ،اْلِكبـْ
ًئا َتك   َوملَْ  قـَْبل   ِمنْ  َخَلْقت كَ  َوَقدْ  ،َيَشاءَ  َر َِجاه   َوملَْ  م ْسِلم   َشْرطِ  َعَلى َصِحيح   َحِديث   َهَذا .َشيـْ  .(11٣)(خي 

 
 احلديث:  شرح

 ربه دعا: ويقال قومه، من وأسره أخفاه)ًا، ربه سر   -عليه السالم–(، فقد دعا زكراي ِسر ا رَبَّه   زََكِرايَّ  َدَعاقوله: )يف احلديث     
ء اأما أن يكون الدع .(114)(خالصاً : يعين خفياً  نداءً  ربه دعا: ويقال إجابة، وأسرع أنفع السر دعاء أن علم ألنه سرًا؛ دعاء

كبريًا يف السن،   -عليه السالم–خمفيًا فذلك أفضل من جهة، ومن جهة أخرى يكون فيه استحياء من الناس ملا أصبح زكراي 
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 َجهرا، يَْدع و َأن النَّاس من استحيا أِلَنَّه  : َواآْلخر أفضل، أَنه: َأحدَها: و ج وه من َواجْلََواب أْخفى؟ مل: قيل فَِإنقال السمعاين: )
 .(115)(ساجد َوه وَ  اللَّْيل، َجوف يف  َدَعا أِلَنَّه   أْخفى؛ ِإنَّه: َويـ َقال، !اْلَوَلد كربه على يْسَأل الشَّْيخ َهَذا ِإىَل  اْنظ ر وا: فـَيَـق ول ونَ 

 وقَالَ  .العم بنو: واملوايل اْلَموايلَ، ِخْفت   َوِإين ِ (، قال البغوي: )اْلَعَصَبة   :َوه م   َورَاِئي، ِمنْ  اْلَمَوايلَ  ِخْفت   َوِإين ِ قوله يف احلديث: )
 عزَّ  وقوله. وقال الزجاج: )(116)(َمْويت  بـَْعدِ  ِمنْ  َوراِئي ِمنْ . اْلَورَثَة  : اْلَكْلِبُّ  َوقَالَ  .الكاللة: صاحل أَب و َوقَالَ . اْلَعَصَبة  : جم َاِهد  
 من :معناه، ورائي من الياء إبسكان{، َولِي ا َلد ْنكَ  ِمنْ  يل  فـََهبْ  َعاِقًرا اْمَرَأيت  وََكاَنتِ  َورَاِئي ِمنْ  اْلَمَوايلَ  ِخْفت   َوِإين ِ }: وجلَّ 

 الذين :القرابة معىن أن كما ،الَنَسبِ  يف يـَل ونَه الذين :ومعناه الرجل، وعصبة العم بنو وهم، موىل واحدهم واملوايل بعدي،
 اليت النساء من والعاقر عاقر، واْمرايت  السِ نَ  هذه بلغت قد :أي{، َولِي ا َلد ْنكَ  ِمنْ  يل  فـََهبْ }: وقوله، النسب يف منه يقربون

 فهبه{، َولِي ا} إال ولد يل يكون فليس الرجال، من العاِقر فكذلك اْلَوَلَد، متنع علة ِبا
 :عصبته وهم ،مواليه كان: )له أسباابً  0عليه السالم–على أن هلذا اخلوف من زكراي  .(117)(قدير شيء كل على فإنك يل،

 عقباً  فطلب أمته، على اخلالفة حيسنوا ال وأن ، ويبد لوه وهيغري   أن الدين على فخافهم ، إسرائيل بين شرار عمه وبنو إخوته
 ابلقصر،( وراي من: )كثري ابن وقرأ. مويت بعدي{، َورَائِ  ِمن} ،(فيه مرامسه ويرتسم الدين إحياء يف به يقتدى صاحلاً  صلبه من

 وهو ،املوايل فعل خفت :أي، املوايل يف الوالية مبعىن أو، مبحذوف ولكن ؛املعىن لفساد خبفت يتعلق ال الظرف وهذا
ويف اللغة: (، احلَْص ور  . قوله يف احلديث: )(118)(ورائي من األمر يلون الذين خفت أو، ورائي من خالفتهم وسوء تبديلهم

، اْلَبابِ  َوِمنَ . الصَّْدرِ  ِضيق  : َواحلََْصر  . َواْلَمْنع   َواحْلَْبس   اجْلَْمع   َوه وَ  َواِحد ، َأْصل   َوالرَّاء   َوالصَّاد   احْلَاء  ( َحَصرَ )  :َوه وَ  احلْ ْصر 
ْحِليلِ  الضَّيِ َقة   َوِهيَ  احلَْص ور ، َوالنَّاَقة  . اْلَبْطنِ  اْعِتَقال    فـََعْول   ه وَ : قـَْوم   فـََقالَ ؛  النِ َساءَ  أيَْيت  اَل  الَِّذي احلَْص ورِ  اْلَبابِ  َوِمنَ ، اإْلِ

، مبَْعىَن  ه نَّ، ه وَ  َأْحَجمَ  َكأَنَّه   النِ َساءَ  أيَْىَب  الَِّذي ه وَ : آَخر ونَ  َوقَالَ . ح ِبسَ  :َأيْ  ،َحِصرَ  َكأَنَّه   َمْفع ول   رَج ل   يـ َقال   َكَما َعنـْ
 مما :أي ،{خفيا نداء ربه َندى إذ. زكراي عبده ربك رمحت ذكر}ويف سرد ملا تضمنه احلديث نالحظ اآليت: . (119)َحص ور  
 على أدل ألنه دعاءه، أخفى وإَّنا .الناس أعني عن مستورا خفيا دعاء ربه دعا حني زكراي عبده ربك رمحة ذكر عليك نقص  

 ذلك وقصارى .والشيخوخة الكرب وقت الولد طلب على الناس، الئمة من اخلالص إىل وأقرب الرايء، من وأبعد اإلخالص،
 إين رب قال) :بقوله دعائه كيفية فص ل مث .إليه بدعائه أسر   حني زكراي عبده ِبا هللا رحم اليت الرمحة ذكر السورة هذه يف إن

 أورد، (عاقرا امرأيت وكانت يورائ من املوايل خفت وإين. شقيا رب بدعائك أكن ومل شيبا الرأس واشتعل مىن العظم وهن
 :والشفقة الرمحة يستحق منها كل ثالثة، أموراً  سؤاله قبل -السالم عليه- زكراي

 كان الضعف إليها وصل ومىت األعضاء، سائر حاملة يه اليت العظام يف ظهر قد األول وأثر وابطنا، ظاهرا ضعفه -1
 .السواد يف واضطرامه الرأس على الشيب ابستيالء واضح الثاين وأثر وأجدر، أوىل عداها ما ضعف

 أجدر احلال هذه يف وهو له، استجيب دعا كلما كان بل الدهر، من حينا استعطافه خاب وال دعاؤه رد   ما إنه -2
  .حياته مدى عليه، فضله وعظيم به، هللا لطف إىل إشارة هذا وىف وشيخوخته، لضعفه ابإلجابة

 ما يؤدون ال الدينية الشعائر إقامة يف خيلفونه الذين الورثة :أي ،املوايل أن خاف نهإ إذ دينية، منفعة الطلب إجابة يف إن -٣
 أثر فقد عنه، الدفاع ووجب اجلد ، جد إذا عنه والذب   أمر، كما هللا وعبادة الناس وتبليغه نشره من الدين حنو عليهم جيب
 اليت السياسة يف وال املال، يف وال الدين يف ال أمته، يف خالفته حيسنوا أال فخافهم إسرائيل، بىن شرار من كانوا أهنم عنهم
 على استمروا رمبا عمه وبنو إخوته :وهم عصبته أن ،األمارات ببعض -السالم عليه- زكراي عرف وقد .شؤوهنا إدارة يف تتبع

وه، أن الدين على فخافهم والفساد الشر يف عادهتم  يف به يقتدى صلبه من عقبا فطلب أمته، على اخلالفة حيسنوا وأال يغري 
 من أعطين :أي ،(رضيا رب واجعله يعقوب آل من ويرث يرثين. وليا لدنك من يل فهب) :فقال فيه هنجه وينهج إحيائه،
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 مااثن بين من ويرث مىن، احلبورة يرث ،صلب من ولدا العادية األسباب بطريق ال وعطائك، جودك وعظيم فضلك، واسع
 مرضيا تقيا براً  ويكون ،(يومئذ األحبار رئيس زكراي وكان وملوكهم، إسرائيل بىن رؤس مااثن بنو كان :الكلب قال) ،ملكهم
ٱ  چ  : عنه حكاية عمران آل سورة يف قوله اآلية وحنو .شيمه وحماسن وخلقه لدينه وحيبونه حتبه خلقك، وعند عندك

 أنه سبحانه أخرب مث(، ٣8آل عمران:) چٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  
 فاستجاب :أي ،(مسيا قبل من له جنعل مل حيىي امسه بغالم نبشرك إَن زكراي اي) :فقال بنفسه الولد تسمية وتوىل دعاءه أجاب
 ألنه ؛املعمداين يوحنا :يدعى أنه ،مىت إجنيل يفف يوحنا، معر ب) حيىي امسه غالما لك ِببتنا نبشرك إَن زكراي اي: وقال دعاءه
 .امسه مبثل قبله من أحد يسم مل ،(زمانه يف الناس يعم د كان

 بلغت وقد عاقرا امرأيت وكانت غالم يل يكون أّن رب قال) :مسع مما التعجب مظهرا البشرى هذه عند زكراي جواب ذكر مث
 أأبن النساء، مباضعة عن الكرب من ضعفت وقد حتبل، ال عاقر وامرأيت ذلك يل يكون وجه أي ومن :أي ،(عتيا؟ الكرب من

، العاقر؟ تلك غري زوجا أتزوج أبن أم تشاء، ما على القادر وأنت ولودا زوجي وجتعل ذلك، من عنه ضعفت ما على تقو يين
 يكون وكيف لذلك منه إنكار ال به، بشره الذي الولد قبله من يكون الذي الوجه عن اخلرب ربه يستثبت إنه: ذلك وخالصة

 وبش ر سأل ما إىل أجيب حني تعجب إنهو  .وليا لدنك من يل فهب: بقوله به ربه مسألة املبتدئ وهو لذلك اإلنكار منه
 كربت قد واآلن عمرها، أول من تلد مل عاقر امرأته أن مع الولد، منه أيتيه الذي الوجه عن وسأل شديدا فرحا وفرح ابلولد،

 أرزق مل وكهال شااب كنت حني إين: يقول وكأن ه النساء، قرابن على قدرة له يبق ومل وحنل عظمه يبس :أي، وعتا كرب قد وهو
 كما األمر: تعاىل هللا قال أي( كذلك قال)، أرزقه؟ السببان اختل أفحني املرأة، عقم وهو السببني أحد الختالل الولد

 :بقوله هذا علل مث .والشيخوخة العقم من عليه أنتما ما مع الولد لك فسنهب قلت،
، احلال هذه على منكما ولد خلق، اإلحسان عو دك الذي ربك قال :أي ،(هني على هو ربك قال)  شيئا أردت إذا فإين هني 

 :فقال عنه سأل مما أعجب هو ما له ذكر مث .والوالدة للحمل رمستها اليت العادية األسباب على توقف دون كان
 زوجك وعقم سنك كرب مع لك أهبه أن وعدتك الذي الغالم خلق وليس :أي ،(شيئا تك ومل قبل من خلقتك وقد)

 عليه، آاثره جلراين مستتبع اجلنس، أفراد لسائر أَّنوذج إال هو ما آدم خلق فإن العدم، من مجلة البشر خلق من أبعجب
 احملض العدم من والصفات الذوات خلق على والقادر ذريته، أفراد جلميع إبداع النمط هذا على -السالم عليه- فإبداعه

 .(120)والشيخة الشيخ من الولد خبلق الصفات تبديل على ابلقدرة أجدر يكون
 
 

 خامسًا// يف سورة السجدة:
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى     چ ما جاء يف قوله تعاىل:  -

 (.29-28السجدة:) چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ 
 ْبن   َأْسَباط   ثنا ،(12٣)طَْلَحةَ  ْبن   َعْمر و ثنا ،(122)َنْصر   ْبن   َأمْحَد   ثنا ،(121)الصَّفَّار   ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   َأْخبَـَرين قال احلاكم: )    

ه َما، اّللَّ   َرِضيَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ،(125)ِعْكرَِمةَ  َعنْ  ،(124)السُّدِ ي ِ  َعنِ  َنْصر ،  اْلَفْتح   َهَذا َمىَت  َويـَق ول ونَ : }َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  قـَْولِ  يف  َعنـْ
ت مْ  ِإنْ  َفع   اَل  اْلَفْتحِ  يـَْومَ  ق لْ  َصاِدِقنيَ  ك نـْ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى لِلنَِّب ِ  ف ِتحَ  بَْدر   يـَْوم  : قَالَ ، {يـ ْنَظر ونَ  ه مْ  َواَل  ِإميَانـ ه مْ  َكَفر وا الَِّذينَ  يـَنـْ

َفعِ  فـََلمْ  َوَسلَّمَ  ْسَنادِ  َصِحيح   َحِديث   َهَذا. اْلَمْوتِ  بـَْعدَ  ِإميَانـ ه مْ  َكَفر وا الَِّذينَ  يـَنـْ   .(126)(خي ْرَِجاه   َوملَْ  اإْلِ
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 ختريج احلديث:

 الصَّفَّار ، ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   َأْخبَـَرين : قَالَ  احْلَاِفظ ، هللاِ  َعْبدِ  أَب و َأْخبَـَرَنَ لبيهقي يف دالئل النبوة، قال: )ا أخرج احلديث:    
ثـََنا: قَالَ  َنْصر ، ْبن   َأمْحَد   َحدَّثـََنا: قَالَ  ، َعنِ  َنْصر ، ابن أسباط حدثنا: قال طَْلَحَة، ْبن   َعْمر و َحدَّ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكرَِمَة، َعنْ  السُّدِ يِ 

ت مْ  ِإنْ  اْلَفْتح   هَذا َمىت َويـَق ول ونَ } :َوَجلَّ  َعزَّ  هللاِ  قـَْولِ  يف  َعبَّاس   َفع   اَل  اْلَفْتحِ  يـَْومَ  ق لْ  صاِدِقنَي، ك نـْ  ه مْ  َوال ِإميانـ ه مْ  َكَفر وا الَِّذينَ  يـَنـْ
َفعِ  فـََلمْ  َوَسلَّمَ  وآله َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى لِلنَِّب ِ  ف ِتحَ  بَْدر   يـَْومَ : قَالَ {، يـ ْنَظر ونَ    .(127)(اْلَمْوتِ  بـَْعدَ  ِإميَانـ ه مْ  َكَفر وا الَِّذينَ  يـَنـْ

 حم َمَّد   ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  ْبن   حم َمَّد   َن َعْبَداَن، ْبن   اْلَقاِسمِ  أَب و َأْخبَـَرَنَ وأخرج احلديث: الواحدي يف التفسري الوسيط، قال: )   
 َعنِ  ِعْكرَِمَة، َعنْ  السُّدِ يِ ، َعنِ  َأْسَباط ، َن طَْلَحَة، ْبن   َعْمر و َن اللَّبَّاد ، َنْصر   ْبن   َأمْحَد   َن الصَّفَّار ، ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   أَن احْلَاِفظ ،

ت مْ  ِإنْ  اْلَفْتح   َهَذا َمىَت : }قـَْوِلهِ  يف  َعبَّاس   اْبنِ  َفع   ال اْلَفْتحِ  يـَْومَ  ق لْ ،  َصاِدِقنيَ  ك نـْ  ف ِتحَ  بَْدر   يـَْومَ : قَالَ  ،{ِإميَانـ ه مْ  َكَفر وا الَِّذينَ  يـَنـْ
َفعِ  فـََلمْ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى ِللنَِّب ِ  : َعبَّاس   اْبن   قَالَ  ه ْم،َعنْـ  فََأْعَرضَ  يـ ْنَظر ونَ  ه مْ  َوال اْلَمْوتِ  بـَْعدَ  ِإميَانـ ه مْ  َكَفر وا الَِّذينَ  يـَنـْ

 قتل أو موت من األزمان حوادث بك منتظرون إهنم أعدائه، على نصره :يعين لك، موعدي وانتظر السَّْيفِ  آيَة   َنَسَخْته  
 .(128)(منك فيسرتحيوا

 
 شرح احلديث:

َفعِ  فـََلمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى لِلنَِّب ِ  ف ِتحَ  َبْدر   يـَْوم  ) يف احلديث قوله:     (، فقد ذهب ابن اْلَمْوتِ  بـَْعدَ  ِإميَانـ ه مْ  َكَفر وا الَِّذينَ  يـَنـْ
 َأْصَحابَ  أِلَنَّ إىل أن الفتح يف اآلية الكرمية هو: يوم بدر، وما محل ابن عباس إىل هذا القول هو؛  -رضي هللا عنهما–عباس 

َفع   اَل  :َمْعَناه  و  .اْلَفْتح   َهَذا َمىَت  فـَيَـق ول ونَ  َعَلْيك ْم، َوم ْظِهر َنَ  ََنِصر َنَ  اّللََّ  ِإنَّ  :هَل مْ  يـَق ول ونَ  كانوا وسلم عليه اّللَّ   َصلَّى النَِّب ِ   يـَنـْ
على أن املفسرين قد  .(129)َويـَْعَتِذر وا لِيَـت وب وا مي َْهل ونَ  اَل  يـ ْنَظر وَن، ه مْ  َوال َوق ِتل وا، اْلَعَذاب   َجاَءه م   ِإَذا ِإميَانـ ه مْ  َكَفر وا الَِّذينَ 

 وقال. القضاء اْلَفْتح  : قتادة وقال. البعث؟ وهو القضاء هذا مىت :أي: مقاتل قال)اختلفوا يف تفسري هذه اآلية الكرمية، 
 :قيل {، صادقني كنتم إن الفتح هذا مىت ويقولون: }تعاىل قوله. قال اخلازن يف تفسريه: )(1٣0)(القيامة يوم اْلَفْتح  : جماهد

 قالوا -وسلم عليه هللا صلى- النب أصحاب أن وذلك ؛العباد بني والقضاء احلكم فيه الذي القيامة يوم الفتح بيوم أراد
 واحلكم القضاء :أي ؟،الفتح هذا مىت :استهزاء الكفار فقال، وبينكم بيننا فيه وحيكم ونسرتيح فيه ننعم يوماً  لنا إن :للكفار

 هللا إن :للكفار يقولون كانوا -وسلم عليه هللا صلى- النب أصحاب أن وذلك، بدر يوم وقيل ،مكة فتح هو :وقيل، 
 ال :يعين، إمياهنم كفروا الذين ينفع ال، القيامة يوم :يعين ،الفتح يوم قل ،الفتح هذا مىت :فيقولون ،عليكم ومظهرَن َنصرَن

 جاءهم إذا إمياهنم كفروا الذين ينفع ال معناه :قال، بدر يوم القتل أو مكة فتح على الفتح يوم محل ومن ،اإلميان منهم يقبل
، (1٣1)السيف آية نسختها :عباس ابن قال ،عنهم فأعرض، ويعتذروا ليتوبوا ميهلون :يعين، ينظرون هم وال، وقتلوا العذاب
 فهم إايهم عذابنا انتظر معناه :وقيل ،الزمان حوادث بك :أي، منتظرون إهنم، عليهم ابلنصر لك موعدي :يعين ،وانتظر

 فإذا ، وبينهم بيننا ويفتح.  املشركني على لنا سيفتح هللا إن   يقولون املسلمون كانوقال الزخمشري: ) .(1٣2)(ذلك منتظرون
 يوم{، اْلَفْتحِ  يـَْومَ } و، كائن أنه يف{، َصاِدِقنيَ  ك نت مْ  ِإن، }يكون وقت أي   يف :أي{، اْلَفْتح   َهاَذا َمىَت }:  قالوا املشركون مسع

 هللا رضي واحلسن جماهد وعن. بدر يوم هو: وقيل عليهم، نصرهم ويوم وأعدائهم، املؤمنني بني الفصل يوم وهو القيامة
 كان: قلت. سؤاهلم على جواابً  الكالم هذا ينطبق فكيف الفتح، وقت عن سألوا قد: قلت فإن. مكة فتح يوم: عنهما

 من عرف ما حسب على فأجيبوا واالستهزاء، التكذيب وجه لىع منهم استعجاالً  الفتح، وقت عن السؤال يف غرضهم
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 ينفعكم فلم وآمنتم اليوم، ذلك يف حصلتم وقد بكم فكأين ،اتستهزئو  وال به تستعجلوا ال: هلم فقيل ،سؤاهلم يف غرضهم
 أن تفسريه على يستقيم كيف بدر يوم أو الفتح بيوم فسره فمن: قلت فإن. تنظروا فلم العذاب إدراك يف واستنظرمت اإلميان،

 حال يف إمياهنم ينفعهم ال منهم املقتولني أن   املراد: قلت. بدر يوم وَنساً  مكة فتح يوم الطلقاء نفع وقد اإلميان، ينفعهم ال
أراد هللا تعاىل ابإلميان  . على أن هؤالء املشركني مل يفهموا حقيقة ما(1٣٣)(الغرق إدراك عند إميانه فرعون ينفع مل كما القتل،

من أنه اإلميان الذي يكون يف الدار الدنيا وال يكون يف اآلخرة أو يف تلك اللحظة اليت شارفوا فيها على املوت واهلالك، قال 
 ألن ؛احلالة تلك يف إمياهنم يقبل ال :أي {،ينظرون هم وال إمياهنم كفروا الذين ينفع ال الفتح يوم قل}: تعاىل قولهالرازي: )

 . (1٣4)(إمياهنم فيقبل ليؤمنوا الدنيا إىل ابإلعادة ميهلون ال :أي ينظرون، وال الدنيا، دار يف يكون الذي هو املقبول اإلميان
 
 

 سادسًا// يف سورة الذارايت:
  (.29الذارايت:) چيئجب حب خب  مبىب يب جت حت   خت چما جاء يف قوله تعاىل:  -
 ،(1٣7)مَحَّاد   ْبن   َعْمر و ثنا ،(1٣6)َنْصر   ْبن   َأمْحَد   ثنا ،(1٣5)الصَّفَّار   اْلَعْدل   ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   َأمْحَدَ  أَب و َأْخبَـَرين قال احلاكم: )    
ه َما، اّللَّ   َرِضيَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ،(1٣9)ِعْكرَِمةَ  َعنْ  ،(1٣8)السُّدِ ي ِ  َعنِ  َنْصر ، ْبن   َأْسَباط   ثنا  ِتْسِعنيَ  بِْنتَ  َسارَة   َكاَنتْ : قَالَ  َعنـْ

: قَالَ  خَيَاف ه ، َكانَ  ممَّنْ  َوَأِمنَ  إبِِْسَحاَق، اْلب ْشَرى َوَجاَءْته   الرَّْوع   ِإبـَْراِهيمَ  َعنْ  َذَهبَ  فـََلمَّا َسَنًة، َوِعْشرِينَ  ِمائَة   اْبنَ  َوِإبـَْراِهيم   َسَنًة،
 اِبْلب ْشَرى، َسارَةَ  ِإىَل  السَّاَلم   َعَلْيهِ  ِجرْبِيل   َفَجاءَ  الدَُّعاِء، َلَسِميع   َريبِ   ِإنَّ  َوِإْسَحاقَ  ِإمْسَاِعيلَ  اْلِكرَبِ  َعَلى يل  َوَهبَ  الَِّذي ّلِلَِّ  احْلَْمد  
َهتَـَها َفَضَرَبتْ : قَالَ ، يـَْعق وب   ِإْسَحاقَ  َورَاءِ  َوِمنْ  ِإْسَحاق   :َله   يـ َقالَ  ِبَوَلد   أَْبِشِري: فـََقالَ   َفَصكَّتْ } :تـََعاىَل  قـَْول ه   َفَذِلكَ  َعَجًبا َجبـْ

، َلَشْيء   َهَذا ِإنَّ  ،َشْيًخا بـَْعِلي َوَهَذا َعج وز   َوَأَنَ  أَأَِلد  : َوقَاَلتْ ، {َوْجَهَها  َوبـَرََكات ه   اّللَِّ  َرمْحَة   اّللَِّ  َأْمرِ  ِمنْ  أَتـَْعَجِبنيَ : قَال وا َعِجيب 
ْسَنادِ  َصِحيح   َواحْلَِديث   ،اِبلسُِّدي ِ  م ْسِلم   َواْحَتجَّ  ِبِعْكرَِمةَ  اْلب َخاِريُّ  اْحَتجَّ  َقدِ . جمَِيد   محَِيد   ِإنَّه   اْلبَـْيتِ  َأْهلَ  َعَلْيك مْ   َوملَْ  اإْلِ
َر َِجاه    .(140)(خي 

 
 احلديث: شرح

 غأفر : قوهلم ومنه الفزعة،: والَرْوَعة   ،الَفزَع  : ابلفتح الَرْوع  (، هو: الفزع واخلوف، قال اجلوهري: )الرَّْوع  ) :قوله احلديث يف    
 ويف. وابيل خلدي يف :أي ر وعي، يف ذلك وقع :يقال. والعقل   القلب  : ابلضم والروع  . وسَكن َفزع ه ذهب :أي روعه،

 ال: وقوهلم. تـََفزَّعَ  :أي وتـََروََّع، ،ففزع أفزعته :أي فاْراتَع، وَروَّْعت ه   ،ف الَنً  ور ْعت  . ر وعي يف نفث الق ْدسِ  روحَ  إن: احلديث
والبشرى ما يظهر على اإلنسان من الفرح  قوله يف احلديث: )البشرى(، .(141)(خوف   يلحْقك وال خَتَفْ  ال :أي تـ رَْع،

 وقد، نباهتا من ظهر ما: األرضِ  وَبَشَرة  ، اإلنسان جلدِ  ظاهر  : والَبَشر   الَبَشَرة  والسرور أبمر يبلغه أو شيء حيصل عليه، )
، أَْبَشَرتِ   وَبَشْرت   ،بنفسك تلَيها أن: األمورِ  وم باَشَرة  ، مالمست ها: املرأةِ  وم باَشَرة   ،اخللق  : والَبَشر  ، َبَشَرهَتا أحسن وما األرض 
، م ْؤَدم   وفالن  ، َبَشَرتَه   أخْذت إذا َبْشرًا، أَْبش ر ه   األدميَ   وخ شونَةَ  اأَلَدَمةِ  لنيَ  مَجَعَ  كأنه الرجال، من كامالً  كان إذا م ْبَشر 
 من وب شورًا، َبْشراً  ابلضم أَْبش ر ه   الرجل وبشرت، املباشرة: أيضا والبشر، عليها ما أَكلَ : األرضَ  اجلراد   وَبَشرَ  ،الَبَشَرةِ 

 فأبشر مبولود بشرته: يقال، رسوالك ابلضم والب شارَة ،. الِبشارَة   واالسم   لغات   ثالث   والتَـْبشري ، اإِلْبشار   وكذلك، الب شرى
 جَبْنبِ  وآاثر   الرِ ايِح، آاثرِ  من اأَلْرضِ  على وَطراِئق   شيء ، وك ل ِ  الصُّْبحِ  وأواِئل   الب ْشَرى،: والتَّباشري  و) .(142)(رَّ س   :أي إبشارا،
بَِر، من الدابَّةِ  أما )احلصور(  .(14٣)(خَبرْي   أْبِشرْ : ومنه َفرَِح،: وأْبَشرَ ، يـ ْرِطب   ما أوَّلَ  النَّْخلِ  وألوان   النَّْخِل، من والَبواِكر   الدَّ
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 ،ِمْنه   َوم ِنعَ  َعْنه   ح ِبسَ  اْلَكاَلمَ  َكَأنَّ  اْلِعيُّ،: َواحلَْْصر  الواردة يف احلديث، فهو من الضيق واحلبس، قال أمحد بن فارس: ))
، اْلَبابِ  َوِمنَ . الصَّْدرِ  ِضيق  : َواحلََْصر    الضَّيِ َقة   َوِهيَ  احلَْص ور ، َوالنَّاَقة  ، َوأ ْحِصرَ  ح ِصرَ  ِمْنه   يـ َقال  ؛  اْلَبْطنِ  اْعِتَقال   َوه وَ  احلْ ْصر 
ْحِليلِ  ْحَصار   فََأمَّا. َواِحد   َواْلِقَياس  ؛  اإْلِ  َوَأْحَصَره   اْلَمَرض   َحَصَره  : يـَق ول ونَ  َوََنس  ، حَنِْوهِ  َأوْ  مبََرض   اْلبَـْيتِ  َعنِ  احْلَاجُّ  حي َْصرَ  فََأنْ  اإْلِ

، مِبَْعىَن  فـََعْول   ه وَ : قـَْوم   فـََقالَ ؛ النِ َساءَ  أيَْيت  اَل  الَِّذي احلَْص ورِ  اْلَبابِ  َوِمنَ (، مث قال: )اْلَعد وُّ   ،ح ِبسَ  :َأيْ  ،َحِصرَ  َكأَنَّه   َمْفع ول 
ه نَّ  ه وَ  َأْحَجمَ  َكأَنَّه   النِ َساءَ  أيَْىَب  الَِّذي ه وَ : آَخر ونَ  َوقَالَ  ب بقوة . والصك الوارد يف احلديث إَّنا هو مبعىن الضر (144)((َعنـْ

ئَـنْيِ  َتاَلِقي َعَلى َيد لُّ  َأْصل   َواْلَكاف   الصَّاد  ، َصكَّ وشدة، ففي اللغة: )  َيْضِرب   َأَحَدمه َا َكَأنَّ  َحىتَّ  َوِشدَّة ، بِق وَّة   َشيـْ
 :أي{، َوْجَهَها فَصَكتْ قال الزجاج: )} .(146)(حبجر َأو بَِيِدهِ  ضربه ِإذا ،صكا يصكه الشَّْيء صك) ، وقيل:(145)(اآْلَخرَ 

 لطخت معناه: أحدمها: قوالن ففيه ،{َوْجَهَها َفَصكَّتْ } :قوله وأماوقال املاوردي يف معىن اآلية: ) .(147)(َوْجَهَها لطمت
وكال املعنيني يف اآلية الكرمية وارد، وهو يف أصله راجع إىل . (148)(تعجباً  جبينها ضربت أهنا: الثاين. عباس ابن قاله، وجهها

هو:  -رضي هللا عنهما–على أن الذي ورد يف احلديث الشريف من معىن )الصك( عن ابن عباس الضرب بشدة وقوة، 
َهتَـَها َفَضَرَبتْ ) ( وقد ورد عن ابن عباس أيضًا، قال ابن وجهها لطخت(، وقد أشار املاوردي فيما سبق إىل معىن: )َعَجًبا َجبـْ

: قَالَ  َفَصكَّتْ  ،َصْيَحة   يف : قَالَ  {،صرة يف امرأته فأقبلت}: قوله يف -عنهما هللا رضي- عباس ابن َعنِ أيب حامت: )
 على أقبلت :أي{، عقيم عجوز وقالت وجهها فصكت صرة يف امرأته فأقبلت}: تعاىل قال مث، قال الرازي: )(149)(َلَطَمتْ 
 ذلك تعاىل هللا فذكر عنهم، وأعرضت استحيت بوالدهتا زوجها مع تكلموا فلما خدمتهم، يف كانت ألهنا وذلك أهلها،
 النساء عادة جرت كما صيحة، :أي {،صرة يف}: تعاىل وقوله املالئكة، عن اإلدابر بلفظ يقل ومل األهل، على اإلقبال بلفظ
: الصيحة تلك يقال أن وحيتمل التعجب، أو االستحياء عند هلن معتادة صيحة يصحن أحواهلن من شيئا يسمعن حيث
 من لوصفني ذلك واستبعدت عادهتن، من أيضا الوجه وصك ،(150)هود سورة يف اليت اآلية عليه تدل ويلتا، اي :بقوهلا كانت

 وأيست عجزت مث شباِبا، وعنفوان سنها، صغر يف تلد ال كانت ألهنا ؛العقم: والثاين ،السن كرب: أحدمها اجتماعهما
 على الضيف من يصدر كما منهم، ذلك أن منها ظنا اإلجابة، من قريبا دعاء دعومت ليتكم اي :قالت فكأهنا فاستبعدت،

 هللا قول ذلك وإَّنا. بدعاء ليس منا هذا فقالوا ولدا، ويرزقك ماال يعطيك هللا: الداعي كقول األدعية من األخبار سبيل
، إن رمحت هللا (151)( چىث  يث حج مج جح چ : بقوهلم استبعادها دفعوا مث،  چمت  ىت يت جثمثچ   :تعاىل

كانت قد   وزوجه سارة اليت -عليه السالم–قريب من الناس مجيعًا وخاصة احملسنني منهم، فكيف ال تكون قريبة من إبراهيم 
 كانت) بشارهتم مسعت حني سار ة امرأته أقبلتاستبعدت والدهتا لكرب سنها من جهة ولعقمها يف شباِبا من جهة أخرة، نعم 

 فكيف عقيم عجوز أَن: وقالت ،هاهتيجبي على بيديها وضربت ،عظيمة صرخة تصرخ وهى( إليهم تنظر البيت من َنحية يف
 خيفى ال الذي العليم أفعاله، يف احلكيم وهو تستبعدين، ما على قادر وهللا هللا، عن خنربك فنحن :قالت عما فأجابوها ألد؟
   .(152)السماء يف وال األرض يف ءيش عليه
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 اخلامتة:
كان من أهم لقد تناول البحث مروايت )أسباط بن نصر( يف التفسري يف كتاب: )املستدرك على الصحيحني/ للحاكم(، و    

 -:ما توصل إليه من نتائج
 أسباط بن نصر مهداين من أهل الكوفة. -1
 لكنه روى التفسري عن: السدي، وهذا كان واضحاً يف مروايته.روى عن كثري من التابعني،  -2
اختلف العلماء يف أسباط بن نصر، جرحًا وتعديالً، وهذا راجع إىل من روى عنهم اترة، وإىل مروايته اليت مل يتابع عليها  -٣

 وغرابة مروايته اترة أخرى. اترة أخرى، ولكثرة خطئه
وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، واإلمام أمحد يف مسنده كما مر معنا،  أخرج ألسباط بن نصر مسلم يف صحيحه، -4

 وغريهم من أصحاب الكتب املصنفة.
رضي هللا –معنا كانت عن )ابن عباس، وابن مسعود(  كانت مروايته التفسريية موقوفة على الصحابة وهي كما مرَّ   -5

 عنهما.
له غريه من أصحاب الكتب املصنفة لتلك املروايت منهم: ابن أيب حامت تفرد احلاكم أبغلب مروايته التفسريية، وأخرج  -6

يف تفسريه، والطربي يف تفسريه، والبيهقي يف دالئل النبوة وشعب اإلميان، والطرباين يف املعجم الكبري، وحممد بن نصر 
 املروزي يف تعظيم قدر الصالة. 

 
 هذا واحلمد هلل رب العاملني...
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 املصادر واملراجع:
الدكن، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، طبعة جماس دائرة املعارف، حبيدر آابد -
 .م(1952-هــ1٣71)

 اململكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، أسعد حممد الطيب، حتقيق: تفسري القرآن العظيمابن أيب حامت،  -
 (.ه1419-٣)ط

 م(.1406-1)ط بريوت، دار الكتب العلمية، القاضي عبد هللاابن اجلوزي، الضعفاء واملرتوكون، حتقيق:  -
الدكن، طبع إبعانة: وزارة -ابن حبان، الثقات، طبع مبراقبة: د. حممد عبداملعيد خان، دائرة املعارف العثمانية، حبيدر آابد -

 م(.197٣-هــ1٣9٣)اهلندية املعارف للحكومة 
 (.1986-1406-1)ط سوراي، دار الرشيد، حممد عوامة، حتقيق: تقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  -
 .هــ(1٣26، هتذيب التهذيب، مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند )العسقالين ابن حجر -
 هـ(.1401-4، دار الشروق، بريوت )طابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع، حتقيق: د. عبدالعال سامل مكرم -
 (.م1987) بريوت، دار العلم للماليني، رمزي منري بعلبكي، حتقيق: حتقيق: مجهرة اللغةابن دريد،  -
مجع وترتيب: أيب معاذ طارق بن عوض هللا ، روائع التفسري )اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي(ابن رجب احلنبلي،  -

 (.م2001-هـ1422-1)ط اململكة العربية السعودية، دار العاصمة، بن حممد
 ابن زجنلة، حجة القراءات، حتقيق وتعليق: سعيد األفغاين، دار الرسالة. -
 كتب العلمية، بريوت.لطبقات الكربى، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، دار الاابن سعد،  -
 السلفية، حويل. ابن شاهني، أتريخ أمساء الثقات، حتقيق: صبحي السامرائي، الدار -
-هـ1421-1)ط بريوت، دار الكتب العلمية، حممد علي معوضو سامل حممد عطا، ، حتقيق: االستذكارابن عبد الرب،  -

 م(.2000
 هـ(.1400-2ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، حتقيق: شوقي ضيف، دار املعارف، مصر )ط -
 هــ(.1407ابن منجويه، رجال صحيح مسلم، حتقيق: عبدهللا الليثي، دار املعرفة، بريوت ) -
 هـ(.1406-2)ط بريوت، مؤسسة الرسالة، د. علي بن حممد بن َنصر الفقيهي، حتقيق: اإلميانابن منده،  -
-1)ط لرايض، االسعودية ،مكتبة الكوثر، أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب، حتقيق: تح الباب يف الكىن واأللقابابن منده، ف -

 (.م1996-هـ1417
-هـ1412) بريوت، مؤسسة الرسالة، د. حامت صاحل الضامن، حتقيق: الزاهر يف معاين كلمات الناسأبو بكر األنباري،  -

 م(.1992
الرتبية اإلسالمية مجعية ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، حتقيق: اجملالسة وجواهر العلم، يأبو بكر الدينور  -

 (.ه1419) لبنان، بريوت، أم احلصم(، دار ابن حزم-)البحرين
مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر ، حممد عبداملعيد خان د.حتقيق: ، غريب احلديثأبو عبيد القاسم بن سالم،  -

 .(م1964-هـ1٣84-1)ط الدكن-آابد
، دار القرآن الكرمي، بريوت، حممد علي الصابوين، حتقيق: القرآن فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يفأبو حيىي السنيكي،  -

 (.م198٣-هـ140٣-1)ط لبنان
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مكتبة الرشد، الرايض أبو يعلى اخلليلي، اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، حتقيق: د. حممد سعيد عمر إدريس،  -
 .هــ(1409)

، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، عادل مرشد، وآخرون ،شعيب األرنؤوط، حتقيق: سندأمحد بن حنبل، امل -
 (.م2001-ه1421-1)ط مؤسسة الرسالة

 .(م1979-هـ1٣99) دار الفكر، عبد السالم حممد هارون، حتقيق: معجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس،  -
 (.م2001) بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، حممد عوض مرعب، حتقيق: هتذيب اللغةزهري، األ -
 م(.1989–هـ1409-٣)ط بريوت، دار البشائر اإلسالمية، حممد فؤاد عبد الباقي، حتقيق: األدب املفردالبخاري،  -
دار الوعي، مكتبة دار ، حممود إبراهيم زايد، حتقيق: التاريخ األوسط )مطبوع خطأ ابسم التاريخ الصغري(البخاري،  -

 م(.1977-هـ1٣97-1)ط حلب، القاهرة -الرتاث
 .الدكن-البخاري، التأريخ الكبري، طبع حتت مراقبة: حممد عبداملعيد خان، طبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد -
 بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، عبد الرزاق املهدي، حتقيق: معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغويالبغوي،  -

 (.هـ1420-1)ط
-1)ط ابكستان، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي، عبد املعطي أمني قلعجي، حتقيق: السنن الصغريالبيهقي،  -

 م(.1989-ه1410
-ه1424-٣ن )طلبنا، دار الكتب العلمية، بريوت، حممد عبد القادر عطا، حتقيق: السنن الكربىالبيهقي،  -

 (.م200٣
 (.هـ1405-1)ط بريوت، دار الكتب العلمية، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةالبيهقي،  -
 هـ(.1410-1البيهقي، شعب اإلميان، حتقيق: حممد السعيد بسيوين، دار الكتب العلمية، بريوت )ط -
 (.م1998) بريوت، دار الغرب اإلسالمي، بشار عواد معروف، حتقيق: سنن الرتمذي -اجلامع الكبريالرتمذي،  -
إحياء الرتاث ، عضو جلنة مراجعة املصاحف ابألزهر الشريف-حممد صادق القمحاوي، حتقيق: أحكام القرآناجلصاص،  -

 (.هـ1405) بريوت، العريب
-4)ط بريوت ،دار العلم للماليني، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية اجلوهري، -

 (.م1987-ه1407
-هـ1411-1حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت )طاحلاكم، املستدرك على الصحيحني،  -

 م(.1990
احلاكم، تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مؤسسة دار  -

 هــ(.1407اجلنان ، بريوت ) الكتب الثقافية، دار
 (.م1979-هـ1٣99) لبنان، بريوت، دار الفكر، (تفسري اخلازن) لباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن،  -
 م(.2002-هـ1422اخلطيب البغدادي، أتريخ بغداد، حتقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ) -
-هــ1406الدار قطين، املؤتلف واملختلف، حتقيق: موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ) -

 .م(1986
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الدار قطين، ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم، حتقيق: بوران الضناوي،  -
 .م(1985-هــ1406وكمال يوسف احلوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان )

دار القبلة للثقافة ، حممد عوامة أمحد حممد َّنر اخلطيب، حتقيق: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستةالذهب،  -
 (.م1992-هـ141٣-1)ط مؤسسة علوم القرآن، جدة-اإلسالمية

اجمللس العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ، حممد صاحل عبد العزيز املراد، حتقيق: املقتىن يف سرد الكىنالذهب،  -
 (.هـ1408-1)ط اململكة العربية السعودية

 -2وت )طري واألعالم، حتقيق: عمر عبدالسالم التدمري، دار الكتاب العريب، بري هالذهب، أتريخ اإلسالم ووفيات املشا -
 م(.199٣-هــ141٣

 (.م1998-هـ1419-1)ط لبنان، بريوت ،دار الكتب العلميةالذهب، تذكرة احلفاظ،  -
بن حممود احلاجي أمرير املياديين، مكتبة املنار، الزرقاء امد شكور الذهب، ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق، حتقيق: حم -
 م(.1986-هـ1406)

الذهب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: حممد علي البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان  -
 م(.196٣-هـ1٣82)

 (.هـ1420-٣)ط بريوت، الرتاث العريبدار إحياء ، مفاتيح الغيب = التفسري الكبريالرازي،  -
حتقيق ودراسة: د. حممد عبد ، : املقدمة وتفسري الفاحتة والبقرةاألولزء ، اجلتفسري الراغب األصفهاينالراغب األصفهاين،  -

 (.م1999-هـ1420-1)ط جامعة طنطا، كلية اآلداب  ، العزيز بسيوين
 (.م1988-هـ1408-1)ط بريوت، عامل الكتب، معاين القرآن وإعرابهالزجاج،  -
احللب  دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب، حممد أبو الفضل إبراهيم، حتقيق: الربهان يف علوم القرآنالزركشي،  -

 (.م1957-هـ1٣76-1)ط وشركائه
 م(.2002-أاير-15الزركلي، األعالم، دار العلم للماليني )ط -
دار إحياء الرتاث ، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل الزخمشري،  -

 .بريوت، العريب
 .بريوت، دار الفكر، حممود مطرجي د.، حتقيق: حبر العلومالسمرقندي،  -
-1)ط السعودية، دار الوطن، الرايض، وغنيم بن عباس بن غنيم ،ايسر بن إبراهيم، حتقيق: تفسري القرآنالسمعاين،  -

 (.م1997-هـ1418
 رجال يف حنبل بن أمحد اإلمام أقوال موسوعة ،حممود حممد خليل-أمحد عبد الرزاق عيد-السيد أبو املعاطي النوري -

 .(م1997-هـ1417) عامل الكتب، وعلله احلديث
 .بريوت، دار الفكر، الدر املنثورالسيوطي،  -
 دمشق، بريوت، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، والدراية من علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فين الرواية الشوكاين،  -

 (.هـ1414-1)ط
-هـ1420) روتـــــــــــــــــــركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بيــــــــــــوفيات، حتقيق: أمحد األرَنؤوط، وتـــــــــــالصفدي، الوايف ابل -

 م(.2000
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 .القاهرة، دار احلرمني، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيينو طارق بن عوض هللا بن حممد، يق: ، حتقاملعجم األوسطالطرباين،  -
 (.م198٣-2)ط دار إحياء الرتاث العريب، محدي بن عبد اجمليد السلفي، حتقيق: املعجم الكبريالطرباين،  -
 (.م2000-هـ1420) مؤسسة الرسالة، أمحد حممد شاكر، حتقيق: جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  -
العجلي، معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، حتقيق: عبدالعليم  -

 م(.1985-هـ1405عبدالعظيم البستوي، مكتبة الدار، املدينة املنورة، السعودية )
-هـ1416-1)ط بريوت، دار ابن حزم، راهيم الوهبالدكتور عبد هللا بن إب، حتقيق: تفسري القرآنالعز بن عبدالسالم،  -

 (.م1996
منشورات حممد علي ، حققه ووثقه: الدكتور عبد املعطى أمني قلعجي(، كتاب الضعفاء الكبري) ضعفاء العقيليالعقيلي،  -

 .(م1998-ه1418-2ط) لبنان، بريوت ،دار الكتب العلمية ،بيضون
حممد بن جرير، تقدمي: علي حسن عبداحلميد األثري، الدار األثرية، األردن، دار الفالوجي، املعجم الصغري لرواة اإلمام  -

 .ابن عفان، القاهرة
، إبشراف: حممد نعيم العرقس وسي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، القاموس احمليطالفريوزآابدي،  -

 (.م2005-هـ1426-8)ط لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت
، دار الكتب العلمية، سيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، حتقيق: التفسري املاوردي=النكت والعيوناملاوردي،  -
 .لبنان، ريوتب

 .بريوت، دار الكتب العلمية، حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذياملباركفوري،  -
 (.م1946 -هـ1٣65-1)ط احللب وأوالده مبصر البايب شركة مكتبة ومطبعة مصطفى، تفسري املراغياملراغي،  -
 م(.1980-هــ1400املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت ) -
 راجعه وقدم له:، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، تفسري النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(النسفي،  -

 (.م1998-هـ1419-1)ط دار الكلم الطيب، بريوت، حميي الدين ديب مستو
حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، ، الوسيط يف تفسري القرآن اجمليدالواحدي،  -

رظه: األستاذ الدكتور عبد قدمه وق، الدكتور أمحد حممد صرية، الدكتور أمحد عبد الغين اجلمل، الدكتور عبد الرمحن عويس
 (.م1994-هـ1415-1)ط لبنان، دار الكتب العلمية، بريوت، احلي الفرماوي

-هـ1٣42) املكتبة األزهرية، حممد حميي الدين عبد احلميد، حتقيق: مقامات بديع الزمان اهلمذاينبديع الزمان اهلمداين،  -
 (.م192٣

موسى بن زكراي بن حيىي التسرتي، وحممد بن أمحد بن حممد األزدي(، حتقيق: خليفة بن خياط، الطبقات )رواية: أيب عمرو  -
 م(.199٣-هـ1414د. سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )

 (.2000-كانون الثاين/ يناير  -24)ط دار العلم للماليني، مباحث يف علوم القرآنصبحي الصاحل،  -
-1)ط لناشر: وقف السالم اخلرييدكتوراه، ارسالة ، اايت التفسريية يف فتح الباريالرو عبداجمليد الشيخ عبدالباري،   -

 (.م2006-ه1426
 م(.1999-ه1419-2)ط دار املنار، دراسات يف علوم القرآن ،حممد بكر إمساعيل -
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 املدينة املنورة، مكتبة الدار، د. عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي، حتقيق: تعظيم قدر الصالةحممد بن نصر املروزي،  -
 هــ(.1406)

حممد ، حتقيق: املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلممسلم بن احلجاج،  -
 .بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، فؤاد عبد الباقي

العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة مسلم، الكىن واألمساء، حتقيق: عبدالرحيم حممد أمحد القشقري، عمادة البحث  -
 م(.1984 -هــ1404)

-ه1425-2)ط مكتبة صنعاء األثرية، رجال احلاكم يف املستدرك، م ْقبل  بن  َهاِدي بِن م ْقِبِل بِن قَاِئَدَة اهلَْمَداين الوادِعيُّ  -
 (.م2004

د حممد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث حيىي بن معني، اتريخ ابن معني )رواية الدوري(، حتقيق: د. أمح -
 م(.1979-هـ1٣99العريب، مكة املكرمة )

 بن معني، اتريخ ابن معني )رواية عثمان الدارمي( حتقيق: د. أمحد حممد نور سيف، دار املـأمون، دمشق.حيىي  -
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 اهلوامش:
                                                           

احلاكم، تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مؤسسة ينظر: ( 1)
ابن حبان، الثقات، طبع مبراقبة: د. حممد عبداملعيد خان،  (.81هــ(: )1407اجلنان ، بريوت ) دار الكتب الثقافية، دار

 (.6/85م(: )197٣-هــ1٣9٣اهلندية )الدكن، طبع إبعانة: وزارة املعارف للحكومة -دائرة املعارف العثمانية، حبيدر آابد
الثقات عند البخاري ومسلم، حتقيق: بوران الضناوي، الدار قطين، ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن 
لطبقات اابن سعد،  .(2/٣2) م(:1985-هــ1406وكمال يوسف احلوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان )

ابن منجويه، رجال صحيح مسلم،  (.٣54-6/٣5٣كتب العلمية، بريوت: )الكربى، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، دار ال
 (. 1/7٣هــ(: )1407 الليثي، دار املعرفة، بريوت )حتقيق: عبدهللا

الدكن، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -ينظر: ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، طبعة جماس دائرة املعارف، حبيدر آابد( 2)
اهلند ، هتذيب التهذيب، مطبعة دائرة املعارف النظامية، العسقالين ابن حجر .(2/٣٣2م(: )1952-هــ1٣71)
الفالوجي، املعجم الصغري لرواة اإلمام حممد بن جرير، تقدمي: علي حسن عبداحلميد األثري،  .(1/211هــ(: )1٣26)

املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق: د. بشار عواد  .(1/41الدار األثرية، األردن، دار ابن عفان، القاهرة: )
 (.  2/٣57م(: )1980-ـهـ1400معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت )

-ينظر: البخاري، التأريخ الكبري، طبع حتت مراقبة: حممد عبداملعيد خان، طبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد( ٣)
الدار قطين، املؤتلف واملختلف، حتقيق: موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت  .(2/5٣الدكن: )

ري واألعالم، حتقيق: عمر عبدالسالم هالذهب، أتريخ اإلسالم ووفيات املشا (.4/2209) م(:1986-هــ1406)
-6/٣5٣ابن سعد، مصدر سابق: ) (.10/69م(: )199٣-هــ141٣ -2وت )طالتدمري، دار الكتاب العريب، بري 

 (.1/7٣(، ابن منجويه، مصدر سابق: )1/٣57املزي، مصدر سابق: ) (.٣54
(. ابن حجر العسقالين، مصدر 6/85(. ابن حبان، مصدر سابق: )2/1٣٣2، مصدر سابق: )ينظر: ابن أيب حامت( 4)

(. املزي، مصدر 70-10/69(. الذهب، مصدر سابق: )4/2209(. الدار قطين، املؤتلف واملختلف: )1/212سابق: )
ابجلامعة (، مسلم، الكىن واألمساء، حتقيق: عبدالرحيم حممد أمحد القشقري، عمادة البحث العلمي ٣58-2/٣57سابق: )

 (. 2/8٣8م(: )1984 -هــ1404اإلسالمية، املدينة املنورة )
(، أبو يعلى اخلليلي، اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، حتقيق: د. 1/212، مصدر سابق: )العسقالين ينظر: ابن حجر( 5)

 (.1/٣96هــ(: )1409حممد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرايض )
 الرجل ذهب ِإذا-غراب يغرب الرجل َوغرب معىن، وخفيت غمضت ِإذا-غرابة اْلَكِلَمة غربت: اْلَعَرب َكاَلم يف  )يـ َقال( 6)

َا اْلَكاَلم من اْلَغرِيب نإِ  :واشتقاقه اْلَغرِيب معىن شرح يف  اخْلطايب   حم َمَّد س َلْيَمان أَب و فـََقالَ  .َوبعد  من اْلبعيد الغامض ه وَ  ِإَّنَّ
 اَل  غامضه اْلَمْعىن بعيد أَنه يـ َراد َأن :َأحدمَها، َوْجَهنْي  على يْستَـْعمل اْلَكاَلم من اْلَغرِيب ِإن :َوقَالَ  النَّاس، من كالغريب اْلَفهم

 قبائل شواذ من اْلم َحل ل بِهِ  وأنى الدَّار ِبهِ  بَعدت من َكاَلم ِبهِ  يـ َراد َأن :االخر َواْلَوْجه فكر، ومعاَنة بعد َعن ِإالَّ  اْلَفهم يتَـَناَوله  
حممد  د.حتقيق: ، غريب احلديثأبو عبيد القاسم بن سالم، (، استغربناها لغاهتم من اْلَكِلَمة َوقعت فَِإذا اْلَعَرب،

 (.1/1(: )م1964-هـ1٣84-1)ط الدكن-مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد، عبداملعيد خان
  (.1/41الفالوجي، مصدر سابق: ) (7)
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دار ، القاضي عبد هللا(. وينظر: ابن اجلوزي، الضعفاء واملرتوكون، حتقيق: 2/٣٣2ابن أيب حامت: مصدر سابق: )( 8)
بن ا(. الذهب، ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق، حتقيق: حممد شكور 1/96م(: )1406-1)ط بريوت، الكتب العلمية

 (.41م(: )1986-هـ1406حممود احلاجي أمرير املياديين، مكتبة املنار، الزرقاء )
ينظر: الذهب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: حممد علي البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان ( 9)
 (. 1/175م(: )196٣-هـ1٣82)
 (.1/96(. ابن اجلوزي، مصدر سابق: )2/٣٣2ابن أيب حامت، مصدر سابق: )( 10)
(. ابن حجر العسقالين، 1/175(، ميزان االعتدال يف نقد الرجال: )41فيه وهو موثق: )الذهب، ذكر من تكلم ( 11)

 (.1/212مصدر سابق: )
، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ومحق (. اجلوهري، تسرُّع   وبه طويل   أي اهلََوج، بنيِ   أْهَوج   قال اجلوهري: )رجل  ( 12)

 (.1/٣51(: )م1987-ه1407-4)ط بريوت ،للمالينيدار العلم ، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار
 (.2/٣58(، املزي، مصدر سابق: )2/٣٣2ابن أيب حامت، مصدر سابق: )( 1٣)

 (.70بن معني، اتريخ ابن معني )رواية عثمان الدارمي( حتقيق: د. أمحد حممد نور سيف، دار املـأمون، دمشق: )حيىي ( 14)
)رواية الدوري(، حتقيق: د. أمحد حممد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث حيىي بن معني، اتريخ ابن معني ( 15)

(. وينظر: ابن شاهني، أتريخ أمساء الثقات، حتقيق: صبحي ٣/266م(: )1979-هـ1٣99العريب، مكة املكرمة )
 (.4٣السامرائي، الدار السلفية، حويل: )

(. الذهب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال: 1/70ري واألعالم: )ينظر: الذهب، أتريخ اإلسالم ووفيات املشاه( 16)
(1/175.) 
 (.1/212ابن حجر العسقالين، مصدر سابق: )( 17)
 (.1/212املصدر السابق: )( 18)
 (. 6/85ينظر: ابن حبان، مصدر سابق: )( 19)

  مصنفو موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف إيراد حديث عن عبدهللا بن املبارك يف تضعيفه ألسباط بن نصر، فقد   وهموقد
 نصر، أبو: ويقال يوسف أبو اهلمداين، نصر بن أسباط -119كان عىن يف حديثه أسباط بن حممد، ففي املوسوعة: )

 أره ومل شيًئا، أحد عن حديثه من كتبت ما: فقال ؟نصر بن أسباط عن( أابه يعين) سألته: أمحد بن هللا عبد قال .الكويف
 حدثين: عبدهللا وقال (.1678) «العلل. »عنه حيداثن أرمها ومل الكوفة، مشايخ عن حيداثن نعيم وأبو وكيع: قال مث. عرفه

 فقال رآين أايم بعد كان فلما فسكت، غزوان، بن فضيل بن وحممد أسباط، عن املبارك، ابن سألت: قال. عيسى بن حسن
أمحد عبد الرزاق -السيد أبو املعاطي النوري. (6078) «العلل. »يرضوهنما أصحابنا أرى ال صاحباك، حسن، اي: يل

-هـ1417) عامل الكتب، وعلله احلديث رجال يف حنبل بن أمحد اإلمام أقوال موسوعة ،حممود حممد خليل-عيد
وعند مراجعة كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت وكما ذكر املصنفون: مل أجد الرواايت اليت ذكر  (.78/ 1)(: م1997

( كان يف كتاب الضعفاء الكبري للعقيلي 1678(، وما وجدته من الرواية برقم )6078( و)1678ها املصنفون حتت رقم )
 :قال سرجس بن عيسى بن حسن حدثنا، لضبا غزوان بن الفضيل بن حممد( 1678))ضعفاء العقيلي( وهي كاآليت: )

 أرى ال صاحبيك حسن اي :فقال ،رآين أايم ثالثة بعد كان فلما ،فسكت ؟فضيل بن وحممد أسباط عن املبارك بنا سألت
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، حققه ووثقه: الدكتور عبد املعطى أمني قلعجي(، كتاب الضعفاء الكبري) ضعفاء العقيلي(. العقيلي، يرضوهنما أصحابنا
(. 119-4/118)(: م1998-ه1418-2ط) لبنان، بريوت ،دار الكتب العلمية ،حممد علي بيضون منشورات

 القرشي حممد بن أسباط( 144)ولكن ابلعودة لرتمجة )أسباط بن حممد القرشي( يف كتاب ضعفاء العقيلي وجدت اآليت: )
 بن وحممد أسباط عن املبارك بن سألت :قال عيسى بن احلسن حدثين :قال أمحد بن هللا عبد حدثنا ،ءشي يف يهم رمبا

(. العقيلي، مصدر يرضوهنما أصحابنا أرى ال صاحبيك حسن اي :فقال ،رآين أايم بعد كان فلما ،فسكت ؟غزوان بن فضيل
 ، وهذا وهم وجب التنبيه عليه.                (1/119)سابق: 

 روتـــــــــــــــــــركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بيــــــــــــاألرَنؤوط، وتوفيات، حتقيق: أمحد ـــــــــــينظر: الصفدي، الوايف ابل( 20)
 (.1/292م(: )2002-أاير-15(. الزركلي، األعالم، دار العلم للماليني )ط8/249م(: )2000-هـ1420)
 (.1/292الزركلي، مصدر سابق: )( 21)
 (.1/212ابن حجر العسقالين، مصدر سابق: )( 22)

  األول يف : أخرج البخاري ألسباط بن نصر ثالثة أحاديث، فوجدت اآليت -رمحه هللا–تتبعت قول ابن حجر العسقالين
ثـََنا: قَالَ  حم َمَّد   ْبن   اّللَِّ  َعْبد   َحدَّثـََناقال: ) ،األدب املفرد ثـََنا: قَالَ  طَْلَحةَ  ْبن   َعْمر و َحدَّ  َعنْ  ،َحْرب   ْبنِ  مِسَاكِ  َعنْ  َأْسَباط ، َحدَّ

: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى النَِّبُّ  فـََقالَ  تـَْزج ر َها، اجْلَارِيَة   َفَذَهَبتِ  اْلَفِتيَلَة، جَت رُّ  فََأَخَذتْ  فَْأرَة   َجاَءتْ : قَالَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ِعْكرَِمَة،
َها ِِبَا َفَجاَءتْ  ، «َدِعيَها» َها، قَاِعًدا َكانَ  الَّيِت  اخْل ْمَرةِ  َعَلى فَأَْلَقتـْ َها فَاْحتَـَرقَ  َعَليـْ ، َمْوِضعِ  ِمْثل   ِمنـْ  َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   فـََقالَ  ِدْرَهم 

األدب (. البخاري، «فـََتْحرِق ك مْ  َهَذا ِمْثلِ  َعَلى َهِذهِ  ِمْثلَ  َيد لُّ  الشَّْيطَانَ  فَِإنَّ  س ر َجك ْم، فََأْطِفئ وا َّنْت مْ  ِإَذا: »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا  
الثاين يف (. 419م(: )1989–هـ1409-٣)ط بريوت، دار البشائر اإلسالمية، حممد فؤاد عبد الباقي، حتقيق: املفرد

 َلوْ  أ اَبيل  َما قَالَ  مَس َرةَ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  مِسَاك   َعنْ  َنْصر   ْبن   َأْسَباط   ثـََنا طَْلَحة بن َعْمرو َحدثيِن  -660برقم: ) التأريخ األوسط
َا َمرَّة   ِمائَةَ  اْلم ْخَتارَ  يـَْعيِن  اَبيـَْعت ه   َعة   ِإَّنَّ ، حتقيق: التاريخ األوسط )مطبوع خطأ ابسم التاريخ الصغري((. البخاري، اِبْلَقْلبِ  اْلبَـيـْ

الثالث يف . (1/148)م(: 1977-هـ1٣97-1)ط حلب، القاهرة -دار الوعي، مكتبة دار الرتاث، حممود إبراهيم زايد
عَ  اْلك ويفُّ  َعِلي    أَب و اْلم َفضَّلِ  ْبن   َأمْحَد   - 1504برقم: ) التأريخ الكبري  ْبنِ  م ْصَعبِ  َعنْ  السُّدِ يُّ  َزَعمَ  قَالَ  َنْصر   ْبنَ  َأْسَباطَ  مسَِ

البخاري، التأريخ  .(اقْـتـ ل وه مْ : َوقَالَ  َواْمَرأَتـَنْيِ  نـََفر   َأْربـََعةَ  ِإال النَّاسَ  هللا رسول َأمَّنَ  َمكَّةَ  فـَْتحِ  يـَْومَ  َكانَ  َلمَّا: قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  َسْعد  
 .(2/5الكبري: )

، َعْبد   َحدَّثـََنا -1287قال: ) األول:وأما ما خيص اإلمام أمحد، فقد أخرج ألسباط بن نصر أربعة أحاديث،      َحدََّثيِن  اّللَِّ
، َعنْ  َنْصر ، ْبنِ  َأْسَباطِ  َعنْ  مَحَّاد ، ْبن   َعْمر و َحدَّثـََنا َبْكر ، أَب و ، َعنْ  مِسَاك   ِحنيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ : َعِلي    َعنْ  َحَنش 

 ِِبَا َتْذَهبَ  َأوْ  َأَنَ  ِِبَا َأْذَهبَ  َأنْ  ب د   َما: »قَالَ  اِبخْلَِطيِب، َوال اِبللَِّسِن، َلْست  [ 424:ص] ِإين ِ  اّللَِّ  َنِبَّ  ايَ : فـََقالَ  بِبَـَراَءة ، بـََعَثه  
 َعَلى يََده   َوَضعَ  مث َّ : قَالَ  «قـَْلَبكَ  َويـَْهِدي ِلَساَنكَ  يـ ثـَبِ ت   اّللََّ  فَِإنَّ  فَاْنطَِلقْ : »قَالَ . َأَنَ  َفَسَأْذَهب   ب دَّ  َوال َكانَ  فَِإنْ : قَالَ  «أَْنتَ 
، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، عادل مرشد، وآخرون ،شعيب األرنؤوط، حتقيق: سند(. أمحد بن حنبل، املَفِمهِ 

ثـََنا -209٣1قال: ) الثاين:(. 2/4٣2(: )م2001-ه1421-1)ط مؤسسة الرسالة ، َعْبد   َحدَّ َثيِن  اّللَِّ  َأيب  ْبن   حم َمَّد   َحدَّ
، ثـََنا َغاِلب  ثـََنا طَْلَحَة، اْبن   َوه وَ  َعْمر و َحدَّ  اّللَِّ  َرس ولِ  ِعْندَ  ذ ِكرَ : قَالَ  مَس َرَة، ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  ،[474:ص] مِسَاك   َعنْ  َأْسَباط ، َحدَّ
(. أمحد بن حنبل، مصدر َأمْسَع ه   َوَأَنَ : َجابِر   قَالَ  ، «طَابَةَ  اْلَمِديَنةَ  مَسَّى ه وَ  اّللََّ  ِإنَّ : »فـََقالَ  اْلَمِديَنة ، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى

ثـََنا -209٣2قال: ) الثالث:(. 0٣4/47٣سابق:  ، َعْبد   َحدَّ ، َأيب  ْبن   حم َمَّد   َحدَّثـَيَن  اّللَِّ  طَْلَحَة، ْبن   َعْمر و َحدَّثـََنا َغاِلب 
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ثـََنا ، َعنْ  َأْسَباط ، َحدَّ  َواَل  َأَذان   بَِغرْيِ  ِعيد   يـَْومِ  يف  َخْلَفه   َصلَّى أَنَّه  : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى النَِّب ِ  َعنِ  مَس َرَة، ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  مِسَاك 
، َوَزَعمَ  ، «ِإقَاَمة   (. أمحد بن حنبل، مصدر سابق: «َأَذان   بَِغرْيِ  ش ْعَبَة، ْبنِ  َواْلم ِغريَةِ  َبِشري ، ْبنِ  النـُّْعَمانِ  َخْلفَ  َصلَّى أَنَّه  » مِسَاك 

ثـََنا -209٣٣الرابع: قال: )(. ٣4/474) ، َعْبد   َحدَّ َثيِن  اّللَِّ ثـََنا حم َمَّد ، َحدَّ ثـََنا َعْمر و، َحدَّ ، َعنْ  َأْسَباط ، َحدَّ  َجابِرِ  َعنْ  مِسَاك 
ين   َهَذا يـََزال   اَل [: »475:ص] قَالَ  أَنَّه   َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َعنْ  َحدَّثَه ، َعمَّنْ  مَس َرَة، ْبنِ   َعلَْيهِ  يـ َقاِتل   قَائًِما، الدِ 

 (.0٣4/474) أمحد بن حنبل، مصدر سابق: «السَّاَعة   تـَق ومَ  َحىتَّ  اْلم ْسِلِمنيَ  ِمنَ  ِعَصابَة  
ابب قطاع  -2652برقم: ) األول:أما ما خيص البيهقي، فقد أخرج ألسباط بن نصر ثالثة أحاديث يف السنن الصغري،    

ابب الصلح  -29٣8برقم: ) الثالث:ابب ما يستدل به على أن مكة صلحاً(،  -2895برقم) الثاين:(، ٣/٣2٣الطريق: 
عبد ، حتقيق: السنن الصغري(. البيهقي، 4/6على غري الدينار، وعلى الزايدة عن دينار، وعلى الضيافة وما يشرتط فيها: 

 م(.1989-ه1410-1)ط ابكستان، ة الدراسات اإلسالمية، كراتشيجامع، املعطي أمني قلعجي
ابب الداللة على أن  -1408برقم: ) األول:وأخرج البيهقي يف السنن الكربى ألسباط بن نصر أربعة عشر حديثاً،    

(. 2/66حتة: ابب على أن بسم هللا الرمحن الرحيم آية من الفا -2٣88برقم: ) الثاين:(. 1/441الغسل يوم اجلمعة سنة: 
(. 4/558ابب أتخري احلج:  -8705برقم: ) الرابع:(. ٣/492ابب اإلمام يستسقي للناس:  -6428برقم: ) الثالث:

كتاب الرجعة:   -15150برقم: ) السادس:(. 7/6٣ابب ما حرم عليه من خائنة األعني:  -1٣277برقم: ) اخلامس:
برقم:  الثامن:(. ٣52/ 8اإلسالم إذا ثبت عليه:  ابب قتل من ارتد عن -16862برقم: ) السابع:(. 7/601
ابب من قال: يسقط كل  -17٣2٣برقم: ) التاسع:(. 8/٣56ابب من قال يف املرتد: يستتاب مكانه:  -16879)

ابب من قال: تؤخذ اجلزية منهم عراًب كانوا أو عجماً:  -18644برقم: ) العاشر:(. 8/٣94حق هلل تعاىل ابلتوبة: 
ابب ال هتدم هلم  -18715برقم: ) الثاين عشر:( 9/٣28ابب كم اجلزية:  -18680برقم: ) ي عشر:احلاد(. ٣15/9

برقم:  الرابع عشر:(. 9/٣57ابب احلريب إذا جلأ إىل احلرم:  -18781برقم: ) الثالث عشر:(. 9/٣٣9كنيسة وال بيعة: 
دار ، حممد عبد القادر عطا، حتقيق: السنن الكربى(. البيهقي، 484/ 10ابب إثبات استعمال القرعة:  -21402)

 (. م200٣-ه1424-٣ن )طلبنا، الكتب العلمية، بريوت
 هذا.على فهذه أحاديث أخرجها األئمة ألسباط بن نصر يف مصنفاهتم وهي معتمدة، لذا وجب التنبيه    

 (.8/249الصفدي، مصدر سابق: )( 2٣)

 (.01/292الزركلي، مصدر سابق: ( 24)
 يعرف ،الضب احلكم بن نعيم بن محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد عبد أبو، احملدثني إمام الكبري احلافظ احلاكم( 25)

 بغداد قدم .مصنفاتعدة  احلديث علوم يف وله واحلفظ، واملعرفة والعلم الفضل أهل من كان نيسابور، أهل من البيع اببن
 وحنوهم أمحد، بنا ودعلج زايد، بن سهل وأيب النجاد، سلمان بن وأمحد السماك، بن عمرو أيب: عن ِبا فكتب شبيبته يف
 احلافظ، علي وأيب األخرم، بن هللا عبد وأيب األصم، العباس أيب: عن ِبا فحدث سنه، علت وقد وردها مث .الشيوخ من

 وثالث وعشرين إحدى سنة ولد .ثقة وكان الدارقطين،: عنه روى .خراسان شيوخ من وغريهم هانئ، بن صاحل بن وحممد
. ينظر: اخلطيب مائة وأربع مخس سنة يف بنيسابور البيع ابن هللا عبد أبو مات .مائة وثالث ثالثني سنة يف مساعه وأول مائة،

(. ٣/509م(: )2002-هـ1422البغدادي، أتريخ بغداد، حتقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت )
 (. 16٣-٣/162(: )م1998-هـ1419-1)ط لبنان، بريوت ،دار الكتب العلميةالذهب، تذكرة احلفاظ، 
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 حممد -1266ملقبل بن هادي الوادعي، قال: ) رجال احلاكم يف املستدركمل أقف على ترمجته سوى ما وجدته يف ( 26)
 مث .الصفار إسحاق بن حممد أمحد أبو أخربين (:٣091 ح ٣1٣ ص 2 ج) هللا رمحه احلاكم قال*  :العدل إسحاق بن

 ذكره مث .العدل الصفار إسحاق بن حممد: فقال( ٣27 ص) ويف .العدل إسحاق بن حممد أخربين: فقال( ٣20 ص) ذكره
 .الصفار إسحاق بنا أمحد بن حممد(: ٣42 ص) ويف .العدل الصفار أمحد بن حممد أمحد أبو أخربَن: فقال( ٣26 ص)

بِن م ْقِبِل بِن قَائَِدَة ام ْقبل  بن  َهاِدي  .(فقط السلمي نسبه(: ٣46 ص) ويف .السلمي الصفار بعد نسبه( ٣4٣ ص) ويف
 (.2/178(: )م2004-ه1425-2)ط مكتبة صنعاء األثرية، رجال احلاكم يف املستدرك، اهلَْمَداين الوادِعيُّ 

 ْبن وحيىي نـ َعْيم، َأابَ : مسع، ورئيسهم ببلده الر أي أهل شيخ النـَّْيسابوري ، نصر أبو الفقيه، اللباد نصر ْبن حممد ْبن َأمْحَد( 27)
 وحممد سفيان، بن حممد بن وإبراهيم البزار، حيىي ْبن زكراي حيىي أبو: َعْنه   روى .وطبقتهم اْلَولِيد، ْبن وبشر السمسار، هاشم

ووفيات املشاهري ينظر: الذهب، أتريخ اإلسالم  .ومائتني مثانني سنة تـ و يف   .الفقيه هارون ْبن وأمحد النضر، ْبن ايسني بن
 ،مكتبة الكوثر، أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب، حتقيق: تح الباب يف الكىن واأللقاب(. ابن منده، ف20/275) واألعالم:
 (.491(: )م1996-هـ1417-1)ط لرايض، االسعودية

 بن وعامر ،نصر بن أسباطو  عن: وَِكيع، حم َمَّد، روى أَب و كنيته اْلك وَفة أهل من القناد طَْلَحة بن مَحَّاد بن َعْمرو( 28)
 قال ومسلم، والذهلي، وعلي البغوي، وأهل العراق. زرعة، وأبو و حامت،أب :عنه روى .الربيد بن هاشم بن وعلى ،يساف
 كويف: عنهحامت  وأب قال. و صدوق القناد ذلك :فقال ؟طلحة بن عمرو عن معني بن حيىي سألت :قال سعيد بن عثمان

تَـنْيِ ا سنة َماتَ  .صدوق (. ابن حبان، مصدر سابق: 6/228. ينظر: ابن أيب حامت، مصدر سابق: )َوِمائـَتَـنْيِ  َوعْشرين ثِنـْ
دار ، حممد عوامة أمحد حممد َّنر اخلطيب، حتقيق: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة(. الذهب، 8/48٣)

 (. 2/75(: )م1992-هـ141٣-1)ط مؤسسة علوم القرآن، جدة-ةالقبلة للثقافة اإلسالمي
 خمرمة، ْبن قيس بنت زينب موىل اأَلعور، الكويف القرشي حم َمَّد أَب و السدي كرمية َأيب بن الرَّمْحَنِ  َعْبد بن ِإمْسَاِعيل( 29)

 وه وَ  السدي، فسمي ابلكوفة، اجلامع ابب سدة يف  يقعد وَكانَ  الكوفة، سكن حجازي، أصله هاشم، بين موىل: وقيل
 الفتياين، ورفاعة حفص، َأيب ْبن وحفص ابذان، صاحل وأيب ضمعج، ْبن وأوس مالك، ْبن أََنس: َعن َرَوى .الكبري السدي
 ْبن احلسن ورأى .وغريهم كثري اهلمداين، ومرة الغفاري، مالك أيب وغزوان عباس، اْبن موىل وعكرمة رابح، َأيب ْبن وعطاء

 اهلمداين، نصر ْبن أسباط: َعنه َرَوى .ه َرْيرة وأاب اخل ْدِري ، َسِعيد وأاب اخلطاب، ْبن ع َمر ْبن اّللَّ  وعبد طالب، َأيب ْبن علي
 واحلكم ظهري، ابن واحلكم الكويف، يزيد بن واحلسن حي، ْبن صاحل ْبن واحلسن َخاِلد، َأيب ْبن وإمساعيل يونس، ْبن وإسرائيل

 وشعبة التـَّْيِمي ، وس َلْيمان أقرانه، من وهو حرب ْبن ومساك الثوري، وسفيان العبسي، ِعيَسى ْبن ومحاد الكويف، اّللَِّ  َعبد ْبن
 َوقَال ،َلهُ  راوية اْلُقْرآن بتفسير َعالم ِثَقة كوفىقال العجلي:  قالوا فيه: السدي. ِإمْسَاِعيل ْبن اّللَِّ  َعبد وابنه احلجاج، ْبن

 أمحد َعن طالب أبو َوقَال .أحد تركه وما خبري، إال يذكره أحدا مسعت ما به، أبس ال: َسِعيد ْبن حَيْىَي  َعنْ  اْلَمِدييِن ، اْبن علي
: فـََقالَ  ؟مهاجر ْبن وإبراهيم السدي َمِعني عن ْبن حيىي سألت: حنبل ْبن َأمْحَد ْبن اّللَِّ  َعبد ثقة. َوقَال السدي: حنبل ْبن

 ْبن الرَّمْحَنِ  لَعْبد يعين السدي، ذكر احْلَِديث أهل من بغداد أهل من رجال مسعت: علي ْبن َعْمرو َوقَال .الضعف يف  متقارابن
 .ضعف حديثه يف : فـََقالَ  السدي، َعنْ  َمِعني ْبنا حيىي سألت: الثوري سفيان َوقَال: الرمحن َعْبد قال .ضعيف: فـََقالَ  -مهدي

 مات أصبهان، عظماء من عظيما أبوه َكانَ : حيان ْبن حم َمَّد أَب و َوقَال .ومئة وعشرين سبع سنة مات: خياط ْبن خليفة قال
. ينظر: خليفة بن خياط، الطبقات )رواية: أيب البخاري سوى اجلماعة له روى .مروان بين والية يف  ومئة وعشرين تسع سنة
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عمرو موسى بن زكراي بن حيىي التسرتي، وحممد بن أمحد بن حممد األزدي(، حتقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر للطباعة 
(. العجلي، معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء 1/60م(: )199٣-هـ1414والنشر والتوزيع )

-هـ1405هبهم وأخبارهم، حتقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، مكتبة الدار، املدينة املنورة، السعودية )وذكر مذا
 (.  1٣8-٣/1٣2(. املزي، مصدر سابق: )227م(: )1985

 روى .لعبادته بذلك لقب اخلري ومرة الطيب مبرة املعروف الكويف إمساعيل أبو السكسكي اهلمداين شراحيل بن مرة)( ٣0)
 ،قيس بن وعلقمة ،أرقم بن وزيد ،األشعري موسى وأيب ،مسعود وابن ،وحذيفة ،ذر وأيب ،وعلي ،وعمر ،بكر أيب :عن

 بن وعطاء ،والشعب ،مصرف بن وطلحة، الرمحن عبد بن وحصني ،السدي وإمساعيل ،خالد أيب بن إمساعيل :وعنه. وغريهم
 :الغنوي احلارث عن العابد حممد بن سكن وقال ،ثقة :معني بنا قال .وغريهم ،السبخي وفرقد ،مرة بن وعمرو ،السائب

 اتريخ يف حامت أبو قال وكذا ،اجلماجم بعد احلجاج زمان تويف سعد بن وقال الرتاب وجهه. أكل حىت اهلمداين مرة سجد
 ومل وسلم عليه هللا صلى النب أدرك اترخيه يف همند بنا وقال ،ثقة اتبعي لعجليا ،وسبعني ست سنة تويف غريه وقال ،وفاته

 (.89-10/88ابن حجر العسقالين، مصدر سابق: ). (يره

-هـ1411-1احلاكم، املستدرك على الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت )ط (٣1)
  (.2/284م(: )1990

(: م2000-هـ1420) الرسالةمؤسسة ، أمحد حممد شاكر، حتقيق: جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، ( ٣2)
(1/156.) 
 {الد ين يـَْوم َمالك} قـَْوله يف  الصََّحابَة من وأَنس َمْسع ود اْبن َعن َوَصححه   َواحْلَاِكم جرير اْبن قال السيوطي: )َوأخرج، 

وينظر: عبداجمليد الشيخ عبدالباري،   (.1/٣7: )بريوت، دار الفكر، الدر املنثورالسيوطي، احْلساب(.  يـَْوم ه وَ : قَالَ 
 (.1/124(: )م2006-ه1426-1)ط لناشر: وقف السالم اخلرييدكتوراه، ارسالة ، الرواايت التفسريية يف فتح الباري

 (.2/447هـ(: )1410-1البيهقي، شعب اإلميان، حتقيق: حممد السعيد بسيوين، دار الكتب العلمية، بريوت )ط( ٣٣)

-4خالويه، احلجة يف القراءات السبع، حتقيق: د. عبدالعال سامل مكرم، دار الشروق، بريوت )طينظر: ابن ( ٣4)
(. ابن جماهد، كتاب 79-77يد األفغاين، دار الرسالة: )(. ابن زجنلة، حجة القراءات، حتقيق وتعليق: سع62هـ(: )1401

 (.105-104(: )هـ1400-2السبعة يف القراءات، حتقيق: شوقي ضيف، دار املعارف، مصر )ط

 (.44/206أمحد بن حنبل، مصدر سابق: )( ٣5)

، حتقيق: املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلممسلم بن احلجاج، ( ٣6)
 (.1/296) :بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، حممد فؤاد عبد الباقي

(: م1998) بريوت، دار الغرب اإلسالمي، بشار عواد معروف، حتقيق: الرتمذيسنن  -اجلامع الكبريالرتمذي، ( ٣7)
(5/٣5.) 
، دار احلرمني، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيينو طارق بن عوض هللا بن حممد، ، حتقيق: املعجم األوسطالطرباين، ( ٣8)

 (.5/184: )القاهرة
 بريوت، مؤسسة الرسالة، د. حامت صاحل الضامن، حتقيق: الناسالزاهر يف معاين كلمات أبو بكر األنباري، ينظر: ( ٣9)
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 بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، حممد عوض مرعب، حتقيق: هتذيب اللغةزهري، (. األ1/278م(: )1992-هـ1412)
 بريوت، دار العلم للماليني، رمزي منري بعلبكي، حتقيق: حتقيق: مجهرة اللغة(. ابن دريد، 14/128(: )م2001)
 (.2/688(: )م1987)
 (.4/19٣األزهري، مصدر سابق: )( 40)
-1)ط السعودية، دار الوطن، الرايض، وغنيم بن عباس بن غنيم ،ايسر بن إبراهيم، حتقيق: تفسري القرآنالسمعاين، ( 41)

 (.1/٣7(: )م1997-هـ1418

، دار إحياء الرتاث العريب، الرزاق املهديعبد ، حتقيق: معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغويالبغوي، ( 42)
 (.1/74(: )هـ1420-1)ط بريوت

 (.٣8-42/٣7أمحد بن حنبل، مصدر سابق: )( 4٣)
مجعية الرتبية اإلسالمية ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، حتقيق: اجملالسة وجواهر العلم، يأبو بكر الدينور ( 44)

 (.4/518(: )ه1419) لبنان، بريوت، أم احلصم(، دار ابن حزم-)البحرين

-1)ط بريوت، دار الكتب العلمية، حممد علي معوضو سامل حممد عطا، ، حتقيق: االستذكارابن عبد الرب، ( 45)
 (.7/298م(: )2000-هـ1421

 (.26تقدم يف اهلامش: )( 46)
 (.27تقدم يف اهلامش: )( 47)
 (.28تقدم يف اهلامش: ) (48)
 (.29اهلامش: )هو السدي، تقدم يف ( 49)
 (.٣0تقدم يف اهلامش: )( 50)
 (.2/286احلاكم، املستدرك على الصحيحني: )( 51)
 (.1/288الطربي، مصدر سابق: )( 52)
 اَل } ،اْلق ْرآن ،{اْلكتاب} و ،هللا اْسم حرف ،{امل} :َمْسع ود اْبن َعن َوَصححه   َواحْلَاِكم جرير اْبن قال السيوطي: )َوأخرج 

 .(1/60، مصدر سابق: )(، السيوطيِفيهِ  شك   اَل  ،{ريب
 (.205م(: )1999-ه1419-2)ط دار املنار، دراسات يف علوم القرآن ،حممد بكر إمساعيل ينظر:( 5٣)
-1)ط بريوت، عامل الكتب، معاين القرآن وإعرابه(، وما بعدها. الزجاج، 1/80ينظر: البغوي، مصدر سابق: )( 54)

 بعدها.(، وما 1/56(: )م1988-هـ1408
-244(: )2000-كانون الثاين/ يناير  -24)ط دار العلم للماليني، مباحث يف علوم القرآنصبحي الصاحل، ( 55)

245.) 
 (.245ينظر: املصدر السابق: )( 56)
 (.68-1/67الزجاج، مصدر سابق: )( 57)
-1)ط بريوت، دار ابن حزم، الوهبالدكتور عبد هللا بن إبراهيم ، حتقيق: تفسري القرآنالعز بن عبدالسالم، ( 58)

 (.99-1/98(: )م1996-هـ1416
 (.42-1/41السمعاين، مصدر سابق: )( 59)
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 (.26تقدم يف اهلامش: )( 60)
 (.27تقدم يف اهلامش: )( 61)
 (.28تقدم يف اهلامش: )( 62)
 (.29تقدم يف اهلامش: )( 6٣)
 (.٣0تقدم يف اهلامش: )( 64)
 (.2/٣52الصحيحني: )احلاكم، املستدرك على ( 65)

 اململكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، أسعد حممد الطيب، حتقيق: تفسري القرآن العظيمابن أيب حامت، ( 66)
 .589( برقم: 1/119(: )ه1419-٣)ط

 (.1/489وينظر: عبداجمليد الشيخ عبدالباري، مصدر سابق: )(. 2/114الطربي، مصدر سابق: )( 67)
(: م198٣-2)ط دار إحياء الرتاث العريب، محدي بن عبد اجمليد السلفي، حتقيق: املعجم الكبريالطرباين، ( 68)
(9/2٣9.) 
 (.268-٣/267األزهري، مصدر سابق: )( 69)
حتقيق ودراسة: د. حممد ، : املقدمة وتفسري الفاحتة والبقرةاألولزء ، اجلتفسري الراغب األصفهاينالراغب األصفهاين، ( 70)

 (.1/204(: )م1999-هـ1420-1)ط جامعة طنطا، كلية اآلداب  ، عبد العزيز بسيوين
 (.1/84السمعاين، مصدر سابق: )( 71)

، دار الكتب العلمية، سيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، حتقيق: التفسري املاوردي=النكت والعيوناملاوردي، ( 72)
 (. 1/127: )لبنان، ريوتب

راجعه وقدم له: ، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( تفسريالنسفي، ( 7٣)
 (.1/92(: )م1998-هـ1419-1)ط دار الكلم الطيب، بريوت، حميي الدين ديب مستو

الكرمي،  دار القرآن، حممد علي الصابوين، حتقيق: فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآنأبو حيىي السنيكي، ( 74)
 (.27(: )م198٣-هـ140٣-1)ط لبنان، بريوت

 (.8/2٣4: )بريوت، دار الكتب العلمية، حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذياملباركفوري، ( 75)
إحياء ، عضو جلنة مراجعة املصاحف ابألزهر الشريف-حممد صادق القمحاوي، حتقيق: أحكام القرآناجلصاص، ( 76)

حممد أبو الفضل ، حتقيق: الربهان يف علوم القرآن(. وينظر: الزركشي، 40-1/٣9(: )هـ1405) بريوت، الرتاث العريب
 (.2/492(: )م1957-هـ1٣76-1)ط احللب وشركائه دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب، إبراهيم

 (.26تقدم يف اهلامش: )( 77)
 (.27تقدم يف اهلامش: )( 78)
 (.28تقدم يف اهلامش: )( 79)
 (.29تقدم يف اهلامش: )( 80)
خالد،  أيب وابن ،وحصنيي، السد :َعنه   َعبَّاس، روى ْبنا َعن بكنيته، يـَْرِوي مشهور الكويف مالك أبو الغفاري غزوان( 81)
، حتقيق: تقريب التهذيب(. ابن حجر العسقالين، 5/29٣. ينظر: ابن حبان، مصدر سابق: )الثالثة من اْلَمِديَنة، ثقة أهلو 

(. الذهب، 2/422(. العجلي، مصدر سابق: )442م(: )1986-هــ1406-1)ط سوراي، دار الرشيد، عوامةحممد 
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اجمللس العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة ، حممد صاحل عبد العزيز املراد، حتقيق: املقتىن يف سرد الكىن
  (. 2/60(: )هـ1408-1)ط العربية السعودية

 (.2/292احلاكم، املستدرك على الصحيحني: )( 82)
 (.1/218ابن أيب حامت، تفسري القرآن العظيم: )( 8٣)
 (.2/566الطربي، مصدر سابق: )( 84)
 املدينة املنورة، مكتبة الدار، د. عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي، حتقيق: تعظيم قدر الصالةحممد بن نصر املروزي، ( 85)
 (.٣97-1/٣96)هــ(: 1406)

مجع وترتيب: أيب معاذ طارق بن عوض ، روائع التفسري )اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي(ابن رجب احلنبلي، ( 86)
 (.108-1/107(: )م2001-هـ1422-1)ط اململكة العربية السعودية، دار العاصمة، هللا بن حممد

هـ(: 1406-2)ط بريوت، مؤسسة الرسالة، َنصر الفقيهيد. علي بن حممد بن ، حتقيق: اإلميانابن منده، ( 87)
(1/٣64.) 

 (.26تقدم يف اهلامش: )( 88)
 (.27تقدم يف اهلامش: )( 89)

 (.28تقدم يف اهلامش: )( 90)
 (.29تقدم يف اهلامش: )( 91)
 (.٣0تقدم يف اهلامش: )( 92)
 (.2/299احلاكم، املستدرك على الصحيحني: )( 9٣)

 (.5/1525(، )4/1288(، )2/٣80تفسري القرآن العظيم: )ابن أيب حامت، ( 94)

 (.9/102األزهري، مصدر سابق: )( 95)
(: م1979-هـ1٣99) دار الفكر، عبد السالم حممد هارون، حتقيق: معجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس، ( 96)
(4/44٣). 
 املكتبة األزهرية، حميي الدين عبد احلميدحممد ، حتقيق: مقامات بديع الزمان اهلمذاينبديع الزمان اهلمداين، ( 97)
 (.86(: )م192٣-هـ1٣42)
 (.1950-5/1949اجلوهري، مصدر سابق: )( 98)
 (.1/154النسفي، مصدر سابق: )( 99)
 (.1/184العز بن عبدالسالم، مصدر سابق: )( 100)
 (.207-1/206البغوي، مصدر سابق: )( 101)
 (، وما قبله.65ينظر: اهلامش )( 102)

 (.2/245البغوي، مصدر سابق: )( 10٣)
 (. 1/511العز بن عبدالسالم، مصدر سابق: )( 104)
 (.26تقدم يف اهلامش: )( 105)
 (.27تقدم يف اهلامش: )( 106)



 
35 

                                                                                                                                                                                     

 (.28تقدم يف اهلامش: )( 107)
 (.29تقدم يف اهلامش: )( 108)

 (.81تقدم يف اهلامش: )( 109)
 أم وموالته ،هريرة وأيب ،عباس وابن ،علي :عن روى. طالب أيب بنت هانئ أم موىل صاحل أبو ابذان :ويقال ،ابذام( 110)

 ،الثوري وسفيان ،والكلب ،جحادة بن وحممد ،قالبة وأبو ،حرب بن ومساك ،السدي وإمساعيل ،األعمش :عنه روى. هانئ
: أمحد وقال. شيئا فيه يقول الناس من أحدا مسعت وما تركه أصحابنا من أحدا أر مل: القطان عن املديين ابن قال. وغريهم

أبس. ينظر: ابن أيب حامت، اجلرح  به ليس: معني ابن عن خيثمة أيب ابن وقال. صاحل أيب حديث ترك مهدي ابن كان
 (. 417-1/416(. ابن حجر العسقالين، هتذيب التهذيب: )4٣2-2/4٣1والتعديل: )

 (.٣0تقدم يف اهلامش: )( 111)
 .-رضي هللا عنه–هو : ابن مسعود ( 112)
 (.2/645احلاكم، املستدرك على الصحيحني: )( 11٣)
 (.5/479...(احلديث. ينظر: السيوطي، مصدر سابق: ):قَالَ  َمْسع ود اْبن َعن َوَصححه   احْلَاِكم قال السيوطي: )َوأخرج 
  (.2/٣67: )بريوت، دار الفكر، حممود مطرجي د.، حتقيق: حبر العلومالسمرقندي، ( 114)

 (.٣/277السمعاين، مصدر سابق: )( 115)
 (.226-٣/225البغوي، مصدر سابق: )( 116)
 (.٣/٣19الزجاج، مصدر سابق: )( 117)
دار إحياء ، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالزخمشري، ( 118)

 (.٣/6): بريوت، الرتاث العريب
 (.7٣-2/72أمحد بن فارس، مصدر سابق: )( 119)
 -هـ1٣65-1)ط احللب وأوالده مبصر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب، تفسري املراغيينظر: املراغي، ( 120)

 (، وما بعدها.16/٣4(: )م1946

 (.26تقدم يف اهلامش: )( 121)
 (.27تقدم يف اهلامش: )( 122)
 (.28)تقدم يف اهلامش: ( 12٣)
 (.29تقدم يف اهلامش: )( 124)

يَـت ه   َعبَّاس بنا موىل ِعْكرَِمة( 125)  َرَوى .ه َريـَْرة َوأيب ،َوَعاِئَشة ،اخْل ْدِري   َسِعيد َوأيب ،َعبَّاس بنا :َعن يْروى ،اّللَّ  َعْبد أَب و ك نـْ
 :يـَق ول زيد ْبن َجابر وََكانَ  .َواْلِفْقه اِبْلق ْرآنِ  َزَمانه يف  النَّاس ع َلَماء من ِعْكرَِمة َكانَ  .َوالنَّاس ،زيد ْبن َوَجابِر ،الش عِب   :َعْنه  

 َواَل  َوَذِويهِ  حيىي أيب ْبن ِإبـَْراِهيم َعن الرِ َوايَة قِ نتَّ  مل ِإذْ  ينصف فَلم ِعْكرَِمة َحِديث نتقي ك نَّا ِإَنَّ  زعم َومن النَّاس أعلم من ِعْكرَِمة
 َعبَّاس ْبن اّللَّ  َعْبد ْبن َعلي   على دخلت :يـَق ول َحْيث   ،زاَِيد أيب ْبن يزِيد َقول على يعرج َأن اْلعلم رَاِئَحة شم من على جيب

 ِبَكاَلم اْلعْدل جيرح َأن اْلمَحال أحمل َومن َأيب  على يكذب َهَذا ِإن قَالَ  ؟َهَذا من :قلت ،احلش اَبب على م َقي د َوِعْكرَِمة
 عمر بنا مسَِعت :قَالَ  ََنِفع َعن رزين ْبن أَيُّوب يـَق وله ِبَشْيء َواَل  َحِديثه بِنَـْقل حْيَتج ممَّن لَْيسَ  ِزاَيد َأيب  ْبن يزِيد أِلَن ؛اْلَمْجر وح

 َواْلِفْقه احلَِديث َعْنه   اْلعلم أهل َفحمل ِعْكرَِمة أما :قلت ،َعبَّاس بنا على ِعْكرَِمة يكذب َكَما َعلي   تكذب اَل  ََنِفع ايَ  :يـَق ول
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 َماتَ  َوِمائَة مخس سنة :قيل َوقد .َوِمائَة سبع سنة َماتَ  .ِفيهِ  َكاَنت بدعابة ِإالَّ  ِبَشْيء ذمه أحدا أعلم َوَما كلَها األقاليم يف 
 َأربع َماتَ  يـَْوم لعكرمة وََكانَ  .النَّاس وأشعر النَّاس أفقه َماتَ  :النَّاس َوقَالَ  جنازهتما فَأْخرج َواِحد يـَْوم يف  عزة وَكثري ه وَ 

(. ابن حبان، مصدر سابق: 7/7ينظر: ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل: ) ج َبري. ْبن َسِعيد أِبم متزوجا وََكانَ  .سنة َومَثَان ونَ 
(5/229-2٣0.) 
 (.2/449احلاكم، املستدرك على الصحيحني: )( 126)
(: هـ1405-1)ط بريوت، دار الكتب العلمية، صاحب الشريعةدالئل النبوة ومعرفة أحوال البيهقي، ( 127)
(2/٣28.) 
حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد ، الوسيط يف تفسري القرآن اجمليدالواحدي، ( 128)

وقرظه: األستاذ قدمه ، معوض، الدكتور أمحد حممد صرية، الدكتور أمحد عبد الغين اجلمل، الدكتور عبد الرمحن عويس
 (.456-٣/455(: )م1994-هـ1415-1)ط لبنان، دار الكتب العلمية، بريوت، الدكتور عبد احلي الفرماوي

 َهِقي   َوَصححه   احْلَاِكم قال السيوطي: )َوأخرج ت م ِإن اْلَفْتح َهَذا َمىت َويـَق ول ونَ } :قـَْوله يف  َعبَّاس اْبن َعن الدَّاَلئِل يف  َواْلبَـيـْ  ك نـْ
. السيوطي، مصدر (اْلَمْوت بعد{ ِإميَاهنم كفر وا الَّذين ينفع} :َفلم َوسلم َعَلْيهِ  هللا صلى النَِّب  فتح بدر يـَْوم: قَالَ  ،{َصاِدقني
َهِقيُّ  َوَصحََّحه ، احْلَاِكم   (. وقال الشوكاين: )َوَأْخَرجَ 6/557سابق: )  َمىت َويـَق ول ونَ : قـَْوِلهِ  يف  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  الدَّاَلِئلِ  يف  َواْلبَـيـْ

ت مْ  ِإنْ  اْلَفْتح   هَذا َفعِ  فـََلمْ  َوَسلَّمَ  عليه هللا صل ى لِلنَِّب ِ  ف ِتحَ  بَْدر   يـَْوم  : قَالَ  صاِدِقنيَ  ك نـْ  .املوت( بـَْعدَ  ِإميَانـ ه مْ  َكَفر وا الَِّذينَ  يـَنـْ
 دمشق، بريوت، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، لتفسريفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم االشوكاين، 

 (. ومل يذكرا الواحدي وخترجيه للحديث يف تفسريه الوسيط. 4/298(: )هـ1414-1)ط

 (.٣/604ينظر: البغوي، مصدر سابق: )( 129)
 (.٣/40السمرقندي، مصدر سابق: )( 1٣0)
 (.128الواحدي اهلامش: )الذي أخرجه  -رضي هللا عنهما–ينظر: حديث ابن عباس ( 1٣1)
(: م1979-هـ1٣99) لبنان، بريوت، دار الفكر، (تفسري اخلازن) لباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن، ( 1٣2)
(5/228.) 
 (.٣/524الزخمشري، مصدر سابق: )( 1٣٣)

 (.25/151) (:هـ1420-٣)ط بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، مفاتيح الغيب = التفسري الكبريالرازي، ( 1٣4)

 (.26تقدم يف اهلامش: )( 1٣5)
 (.27تقدم يف اهلامش: )( 1٣6)
 (.28القناد، تقدم يف اهلامش: ) طلحة بن محاد بن هو: عمرو( 1٣7)
 (.28تقدم يف اهلامش: )( 1٣8)
 (.125تقدم يف اهلامش: )( 1٣9)
 (.2/606احلاكم، املستدرك على الصحيحني: )( 140)

 (.٣/122٣) اجلوهري، مصدر سابق:( 141)
 (.2/590املصدر السابق: )( 142)
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، إبشراف: حممد نعيم العرقس وسي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، القاموس احمليطالفريوزآابدي، ( 14٣)
 (.1/٣51(: )م2005-هـ1426-8)ط لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت

 (.7٣-2/72سابق: )أمحد بن فارس، مصدر ( 144)
 (.٣/276املصدر السابق: )( 145)
 (.1/14٣ابن دريد، مصدر سابق: )( 146)
 (.5/55الزجاج، مصدر سابق: )( 147)

 (.5/٣71املاوردي، مصدر سابق: )( 148)

 (.10/٣٣12ابن أيب حامت، تفسري القرآن العظيم: )( 149)
 (.72هود:) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ   وهي قوله تعاىل:( 150)
 (.178-28/177الرازي، مصدر سابق: )( 151)
 (.26/184ينظر، املراغي، مصدر سابق: )( 152)


