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درجةلنيل الباحث بها نندم علمية رصالة الكتاب هذا أصل ه
الكريمالقران يكل؛ة القران وعلوم التفسسعر م نمن الماحجسنر 
المنورة.بالمدية الإسلامية بالجامعة الإسلامية والدراسات 

تالفضيلة أصحاب محن المنانثة لجنة تكونت محي وه 

القرآنوعلوم التفسير أستاذ العواحي، عبدالخزيز بن محمد د. , أ — 
.مجشرمحا الإسلامية، بالجامعة 

القرآنوعلوم التمسير أستاذ ياسين، بشير بن حكميث _أ,د, 
.قشا مجنا الإسلامية، بالجامعة 

القرآنوعلوم التفسير أستاذ الجوهري، محمد بن نبيل ٠ د . أ — 
مناقشا.الشريف، الأزهر وجامعة الإسلامية ؛الجامعة 

يوموذللث، لأولى، ا الشرف مرتبة ْع ممتاز بتقدير الرسالة أجيزت وقد ؛؛آ 
ه.١٤٣٦/٧/٢الموافق الثلأيء، 





للقرانتفسيرهم بها اسم التي والحصا والمزايا التفسير، في 
بعدهم.أتي فيمن تأثيرهم معالم وأبرز الكريم، 

العملهذا بتشر يفرم أن القرآنية ات للدراميرا؛ ررتفمركر عد وي
العالميةالمشروعات من للعديد آفايا يفتح أن بذلك آملا المتميز، 
ماخلال من الصحابة ير نفحول المتنوعة الجادة والبحوث المختلفة 

نسألتعالى والله المرويان. لهذ0 واستقراء جمع من الرسالة هذه أتاحته 
والرماد.داي والالتوفيق 

القرآنيةللدراسات نفير مركز 



المقدمة

بشكريفي لا الحمد جهد كان ؤإل رصاه، يبلغني حمدا فه الحمد 
كتبه،أفضل عليه وأنزل رماله، حاتم إلينا بعث نعمه، من واحدة نعمة 

حيرأصحابه قالوب فوحد ه محمد قالب بعد العباد قلوب في ونفلر 
محمدنبينا على وسالم صل فاللهم نبيه، وزراء فجعلهم العباد قلوب 
الراقدين،الخلفاء عن اللهم وارص والنهار، الليل تعاقب، كلما 

الصحابة،وعن يعدلون، كانوا وبه بالحق قضوا الذين المهديين والأئمة 
بعدتأما الدين؛ يوم إلى بإحان وتابعيهم والتابعين، 

الaلالنايكتب أن اقتفست، زماننا في الأكاديمية الدراسة محلثيحة فان 
تعويدالبحوث هلْ كتابة من والهدف معثنة، علمية درحة به لينال بحئا 

المعلومة.على والحصول المذاكرة على الطالب، 

بحسسسماعلم كل شرف أن المعلوم من وكان ، كذللث، الأمر كان ولما 
علمفي الماحتير مرحلة في وبحثي مذاكرتي تكون أن احترت، متعلقه؛ 

ير،التغعلم وهو ألا سبحانه، اطه كتاب بمهم لتعلمه العلوم أشرف من 
كانت،إذ والفائدة؛ بالنفع علي يحول موضؤع عن أيحمث، طفمت، يم 

قدمهورسوخ عمله نضوج قبل لهل-ال—ا كان وما المقصودة، هي المذاكرة 
يعقله،أزرى ففد فعل؛ فان مذاكره، إلا ؤ يولفأو يكتب، أن العلم في 

تاب!مث على افه ويتوب دهره، أبد نفسه وسفه 



منحملته شرف العلم هذا شرف إلى أصم أن من أفضل أحد ولم 
القرآننزل فقد المباركة، الأمة هذه في حيل حير وهم نه الصحابة 

منيهآياته تنزيل لشهودهم وكان بيانها، وأساطين ملوكها هم بالغة العفليم 
قصدهم.وسلامة فهمهم، حسن ْع لغيرهم، لستا 

المكان!شرف إلى إصافة حملته، وشرف العلم شرفث، فاجتمع؛ذللث، 
البحمن،هذا مادة حممت، أن علي ؤإنعامه هق الكريم تقدير محن كان إذ 

ذكرياتيحكى فيها شبر وكل المنورة، المدينة حنبايت، بين وكتبته 
منالمزيل في الرغبة على تحمل الكرام الصحب، لهؤلاء ومواقف( 

علىأنس مجد فهنا لقياهم... إلى الشوق نار وتLله٣، عليهم، التعرف 
وهناأحدا وهنا قباء! جد موهنا الغرقي! بقيع وبجواره التقوى! 

!أنتهي؟!و؛ْاذا أبدأ؟! أين من ! المارك!١^١^ 

كتابةبعد شوقي لهم زاد الذين الأطهار المادة هؤلاء سيرة ألد ما 
طولومع سبحانه! الله كتاب فهم مع يرتهم ومسيرتهم عن _؛، cJ!هلءا 

أتممسالهلاهرة الأ٠اكن هذه في :، J^jهئتي كالما كنت، البحش، 
وصلناحتى ال.ين هذا سبيل في وتحملوْ قاسوْ ما ويحقرني عبينهم، 

سبحانهالمولى فأسأل للكتابة؛ همتي فتنشهل أثلائهم على طريا غضا 
وأنالكريم، لوحهه حالصا يجعله وأن البحث،، لهذا القبول يكتب، أن 

دال.واليالوقي والهارين يكرمتى 

؛البحث، هازا عنوان ححلت، وقد 

وصفيةودراسة جمعا ه الصحابة من البممئرون 

دم~تبناه الدي المفنرين٠ ءحلبقات مشرؤع من الأولى اللبنة هو البحث وهذا 



البحثحملة 

وفهارص.وخاتمة، وفصلين، وتمهيد، مقدمة، على الحث، يشتمل 

وحطةاحتيارْ، وأااساد_، الموصؤع، أهمية على وتشتمل ت المقدمة أو 
 ،VحثJفيه.المتع والمنهج ا

مباحثا!ة حمعلى ؤينتمل التمهيد أو 

التفسير.الأول! الممحث، 
المفترون.I الثاني المحث، 
نه.الصحابة ؛ الئالث، المحح.، 

مفهومعلى بناء الأقوال جمع في الباحمثا منهج الرابع! المحث، 
ر.التف

البحثا.قى الممهللحات ببعض تعريفح الخامس! المحح، 

ير؛النففي وأقوالهم ه الصحابة من المفسرون الأول! الفصل ؛و 
مباحنا!خمسة وفيه 

زمنماتوا الذين ه الصحابة من المفترون الأول! المبحث، 
الراشدة.الخلافة وزمن . الني 

الخاصالعقل. في ؤه الصحابة من المفترون الثاني! المبحث، 
•-( ٥٦—* ٤١)الهجري والسادس 

السابعالعقد في يه؛ الصحابة من المفترون ! الثالث، المبحث، 
(.٥٧٠-  ٦١)الهجري والثامن 

نلإسلاميه ا بالجامعة الإسلامية، والدرامّات الكريم القرآن بكلية لتفسير، ا— 
التساايموأتم الصلوات أزكى ساكنها على — المنورة لمدينة يا 



التاسعالعقد في ه الصحابة من المفنرون الوابع: المبحث 
اه(.٠ ٠ - ر١٨ الهجري والعاثر 

وفاتهم.سنة تعرف لم نه؛ الصحابة من مقرون الخامسI المبحث 
وفيهه؛ الصحابة عصر في التمر سان الثاني: لفصل ا٠ 

ن!مثحثا 

هت•الصحاة عند التفسير مصائر الأول؛ المحث 
فيمنٍه الصحابة من المفسرين اثير معالم الثاني: المبحث 

بعدهم.

الملاحقءآ 

جمعتالدين الصحابة عن المروى النبوي التفسير الأول: الملحق 
البحث.هزا في أقوالهم 
كتبفي مذكورة وهي البحث من المستعدة الأقوال الثاني: الملحق 

ر.الف

يرنففى حدا والصحيفة الموصوعة، المرؤيات الثالثج: الملحق 
البحث.هذا في أقوالهم جمعت الدين ه، الصحابة 

فينه الصحابة لأقوال الإحصائية الجداول الرابع: الملحق 
التفسير.

والتوصيات.النتائج أهم وفيها لخاتمة: ا٠ 
الفهارس:أو 

ا(فهرسالآيات.

الأحاديث.فهرس ٢( 



سالأث،ر•٣( 

ه•الصحابة من للمفرين أبجدي فهرس ٤( 

والمراحع.المصادر ثبت ٥( 

الموضوعات.فهرس ٦( 

البحثمنهج 

المحورفي تحينتا محورين؛ إلى الثمثا منهج عن الحدينا قسمتا 
المحوروفي التفسير، في الصحابة \>ف\نى جمع في منهجي، عن، الأول 
التفصيل!ؤإليلثج البحن.،؛ كتابة في منهجي عن تحدثت، الثاني 

الضير:في ه الصحابة أقوال جمع في منهجي ت أولا 
تراحموكتب ، ثد.ة المير التفكتمح من المهلبؤع امحتقرايتج ء ١ 

أمماءمنها وامحتلالتا ، رين المفحلبشات، وكتب ، الصحابة 
قولاكان ولو العفليم للقرآن تفسير فيها عنهم روى الذين الصحابة 

أمماءلاستخراج استمرأتها التي، الكتب هده مجمؤع وبلغ واحدا، 

ابنير ونفللطبرى،، البيان وجامع تي، البإسحاق، أبي ير ونفالمنير، ابن ير نف)١( 
فيمحئق تي الجإسحاق، أبي ير نفأن علما للسيوحلي، المنثور والدر حاتم، أبي 

الرسالتين,عالي فاعتمدت يعد، يْلع للم الإسلامية بالجامعة علميتين رمالتين 
لأبىالصحابة ومعرفة _، بالصحابة الخاص الجزء - معد لابن الكبرتم( الهلبقات )٢( 

لابنالغابة وأني البر، عبد لابن، والاستيعاب، ، للغوتم، الصحابة ومعرفة نعيم، 
حجر.لأبن والإصابة الاذْثي،، النبلاء أعلام وسير الأثير، 

افرحمهم - طاهر ومحمد والأدرني، والداودمحا، للبوطي، )٣( 



مئةالصحابة عدد وبلغ ، مجلدا ( )٩٨وثمانين عة تمنها الصحابة 
)••ا(صحابي.

تضيرتناولث سابقة ان يرامحمن أمكنني ما على اطلعت — ٢ 
العلميةائل والرّالمؤلفات منها سواء والدراسة بالجمع الصحابة 

التفسيريةالأقوال جمع على مقتصرة فوجدتها المنشورة؛ والمقالات 
إليهموأصمت المثة، لبقية الأقوال فجمعت ففعل، الصحابة من لعشرة 
؛الرسائل هذه في مرؤياتهم جمعت ممن آخرين ة حمأقوال جمع 

جمعتالتي الرسائل على الاطلاع من تمكني عدم ذلك في والسبب 
بحدعليها الاطلاع لي اممه يثر ثم الزمن، من فترة الخمسة هؤلاء أقوال 
اكتمالعدم أو الرسائل، هذه في الجمع في قصورا إما ووجدت ذلك، 

هدهإلى وأشرت جمعته، ما فأ؛قستا كله، القرآن في أقوالهم لجمع 
الصحابي.لأقوال السابقة الدراسات عند البحث ثنايا في الرسائل 

فيمعتمدا صحابئا، حين وتة لخمير النفأقوال جمعت، - ٣ 
مختلف،في نيا مكتابا ( ٢٢٩)وعشرين وتسعة مائتين على الجمع 
(٧٨٧)وثمانين بعة وسمئة سبع الكتب، هال0 مجمؤع وبالغ ، الُاومل 
مجلدا.

العوام،بن دالزمحر عوف، بن الرحمن وهمد الجراح، ابن همثدة لأ؛و مم؛ ة والغم)١( 
ه(•س أمح، بن علي بن والحس اش، هميد بن وطلحة 

)موسوعةعلى العام المشرف الواصل، خالد ت الدكتور من المصادر هذه أةال،ت وهد )٢( 
اعتمدواباحثا، ( )٥٣وثلاثين خمه من أكثر فتها عمل والتي يالمأثورا، التفسير 

التيالكتب عدد وصل حتى غيرها إلى إصافة الجمع في المصائر هذه على 
النورإلى طريقها تشق الباركة الموسوعة هذه ولعل ، مجلدا ( ١١٢٥)اعتمدوها 

والمداد.الخوفتق لهم اش أل نالباحثين؛ على ا كثين فتيسر قريتا 





انمث،;مماة ش منهجي ثاث؛ 

وفئاتهم.تاؤخ حب المحالة رشت — ١ 

فيرغبة كنية أو امم من يه انتهر بما الصحابي لترجمة عنونت - ٢ 
عليه.التعرف سهيل 

ونشأته،به، ون)اسمه I ^١^١ بإيجاز؛ صحابي لكل ترحت - ٣ 
وبعضالعلمية، وحياته وفضائاله، وأمرته، الحلقية، وصفاته ؤإسلامه، 

أولمن ير النففي خهض طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عن رالمروي - ْ ~ 
؛ماحمسنير، رسالة ، وتحقيثا( درامة — التاء محورة آخر إلى القرآن 
الخضيري.اف عيد بن محمد 

سورةأدل من التفسير في طالب أبي بن علي المزمنين أمير عن )المروى - ٦ 
عبدين فهد ت للييور ماحستير، رسالة وتحقيقا(، دراسة — الناس سورة إلى المائدْ 
الفاصل.العزيز 

منالطبري للأمام ^^١ ١١جامع تفسير صوء في خهئه علي بن الحسن رمرويات - ٧ 
ماجستير،رسالة الستة(، والكتب عشر الخامس الجزء نهاية إلى الكريم القرآن أول 

حييب.حماد عبداش علي ت حث للبا 
تللدكتور ماجستير، رسالة ودراسة(، وتحقيق جمع — فهتع عود مابن رتفسير ~ ٨ 

عيسوي.أحمد بن محمد 
رمالةحاتم(، أبي وابن الفري يرى نف في ومرييانه ه هربرة )أبو -٩ 

ماحي.توكى ياسين محمد ت للباحث ماجستير، 
الفنيسان.صعود ت للدكتور ^٦١(، عائشة المؤمنين أم رمرؤيات — ١ ٠ 
يدر.العود أبو اش عبد للدكتور ، هنا( عائشة المؤمنين أم )تفسير — ١ ١ 
الكتبمن القرآن تسير في الواردة وآنار0 الخْناب بن عمر بن اف )عبد - ١ ٢ 

تللباحن، مجاحستير، رصالة ، وتحرج( ودراصة جمع ~ باثمأثور التفسير في المشهورة 
اليمنى•الستار همد بن إسماعيل 

ماجستير،رسالة ودراسة(، جمعا — التفسير فى خهته اض عبد بن جابر رأقوال —  ١٣
الجريوي•الخرير عبد بت زهرة ت للدكتورة 





لكنؤإن له، فهمي حلال من القول على يغب ما حب فالاجتهادية 
أحدهماعلى أو الأنلهر اعتمدت مصدر من أكثر على اعتماد الرواية في 

للاقوالالتصنيف وهذا أحيانا، الحاشية في ذللث، على ونوهت، ففعل، 
أدعيفلا الأفهام، فيه وتتفاوت الأنظار، فيه تختلف المصدر حب، 

الصوابيحتمل مني اجتهاد إلا هي ما بل ؛ لازيت، ضربة فيه أصستؤ أنتي 
قصورا.فيه وحدُث، إن وقومنى حن، بقبول فاقبله والخهلأ، 

أثبتهاواضحة؛ عير القول في شيرلك المراد الأية تكن لم .إذا  ١٠
القول.قبل 

أومؤلف في التفسيرية أقواله حمصت، قد الصحابي لكن إذا ٠. ١ ١ 
ردتها،فتفسيره حول ابقة دراسات من عليه وقفت، ما ذكرت رسالة؛ 

لكملفي التفسرية الصحابي أقوال فيه حممتط مؤلما منها احترت ثم 
النفيرفي أقواله يجلي مختصرا تقريرا وكتبت، ذلك،، وجد إن القرآن 

المصل..ر،حب وتصنيفها ، ءل>دها حيث، من المؤلم، هذا حلال من 
حولعلمية ملاحظات من أراه ما بعض وذكرت عنه، رووها ومن 

الولفس،ا

بذكرواكتفت الواردة، الأقوال من التحثل ألفاظ حذفت ٠  ١٦
لحاجة.هي كما أتركها قليلة أحيان في إلا يالعنعنة، مصدرا القول 

فيوأوضحها أشملها احترت الواحد للقول الهلرق تعددت —إذا  ١٣
الطرقبقية بتخريج ذللئ، وأعوض الأقوال، تكرار متجنتا لأية؛ ا ير نق

فأثبته.فائدة زادة التكرار في لكن إذا إلا الحاشية، في 
مصائرهامن البحث، في الواردة والأثار الأحاديث، حثج.تإ - ١ ٤ 



ملحقفي إلا الحديث ورنم والباب الكتاب بذكر متوسظا، تخريجا 
القول.فيه يكر الذي الضير على بالإحالة فاكممست، المتبعدة الأنوال 

والآىرالأحاديث على المقدمن العلم أهل كلام بقل أكتفي .  ١٥
ذكرتأحكامهم؛ على أقف لم أو أقوالهم احتلفت فإذا وصعما، صحة 
أحدهما؛أو الصحيحين في الأثر يكن لم إذا وذلك المتاحرين، كلام 

ولمالمحيحين أحد في وحد ما إلا منهما، بتخربمجه عندئد فاكتفي 
مصدراوأضيف أحدهما، من بتخريجه فأقوم التفسير، وجه فيه يتضح 

التخريج؛كتب، من ذللث، في واستقيت التفسير، وجه فيه يتضح آخر 
والحديث،لا،.منها القديم 

إلىالمنثور ر الغ. في يوحلي الررعزاه تخريجي• في قلت إذا - ١ ٦ 
عزاالذي المصدر في الأثر على أقف لم أنني ذلك فمعنى ، ٠؛ وكذا كذا 
اليومحلى.إليه 

هذاإلى الإحالة ثم واحدة، مرة الأثر وعزو بتخرج اكتفيت -  ١٧
تكرار0.عنله الموضع 

فىمنيا المصلمفح كان إذا ٠اأحرجه* ت تخريجي عند أقول -  ١٨
وذكرمنيا المصنف، كان إذا ررروا٠اا ت وأقول بإسناد، الأثر وذكر كتابه 
منيا.المصنف؛، يكن لم إذا ررذكره،؛ ت وأقول إسناد، بغير الأثر 

عوفرمضان ت الشيح الماصين؛ الشيخين من أيقنا استفدت الجانب هذا وخي 
توالشيخ بالريامحن(، السنة وأبحاث لعلوم صمين رمركر على الطمي، لمشرف ا— 

فجزاهمااليوم(؛ )الإسلام ة بمومالعالمي الكتب مدير - نسيبة أبو شعبان محمود 
^١٠اش 



فيمذكورة وهى البحث من النبية لأقوال ررا ملحق في -  ١٩
إذفمط؛ التمر كتب من الأثار بتخريج اكتفسح التمسرء، كب 

موضعهفي بيانه سيأتي كما لها، المفسرين ذكر إلى الإثارة المقصود 
اف.باذن 

ذلكمرقما التفسير، فى الصحابة لمصادر وصفية بدراسة قمت — ٢ ٠ 
التفسير.في مصادرهم من ممدر لكل شاملة باحصائيات 

فيمنطضإ الصحابة من المفئرين تأثير معالم أهم ذكرت — ٢ ١ 
التفسير.تعليم في واصح اثر فيها لهم كان التي الأماكن ذاكرا بعدهم 
Iوهى البحث، نهاية فى ملاحق أربعة بعمل قمت —  ٢٢

عنالمرؤية النبوي التفسير ائار لجمع خصصته ت لأول ا لملحق ا— 
كليكون أن في رغبة البحث؛ هذا في أقوالهم جمعت الذين الصحابة 

كانسواء الكريم، القاريء يدي بين التفمير علم في الصحابي ح ترام
كلبه تميز ما على التحرق من ولمزيد اجتهاده، أو نقله من التراث هذا 

(٢٦٨)ومتين وثمانية ماتتين الملحق هذا في الأثار عدد وبئر صحابي، 
قولا.

البحثمن لها JutJLjاالتي الأثار لجمع خصصته ■ الثاني لملحق ا— 
ذكرمع البحث شرط على ليت لكولها الأقوال صمن أدرجها ولم 

قولا.( ٢١٦)الملحق هوا في الأثار عدد ويلغ كتبهم، في ب المفترين 
والضعيفةالموصوعت، الرؤيات لجمع حمصته الثالث! لملحق ا— 
عددوبلغر بحثي، في أقوالهم جمعت الدين ه الصحابة نفير في جدا 

قولا.( ٥٠)الملحق هذا في الأءار 



لأقوالتفصيلية إحصائية جداول فيه جعلت الرابع! الملحق _
التفسير.في ومصائرهم المحابة 

العلمية!المادة ْع التعامل خطوات 
العثماني،بالرسم البحث في الواردة القرآنية الأيات رسمت — ١ 

بعدها.لأية ا ورنم السورة يذكر وعروتها 
وخبطتتجلية، إلى تحتاج التي الغريبة الكلمات، معاني ذكرت — ٢ 

ذلك.إلى يحتاج U بالشكل 
الحديثة.الإملاء وقواعد الترقيم بعلامات التزصت، _ ٣ 
))...((،هكن.ا مزدوجين قوسين بين المرفوعة الأنار ححالت، ء ٤ 

)...(.هكل.ا متمردين قوسن بين الموقوفة لايار وا 

ربائالمراد إلى الوصول تسهل بقهارص؛ البحسث، ت، ذيل— ٥ 
الملاحقفي الواردة والأثار والأحادبمن، الأيات أفهرس ولم بل، ال

٠انما الذكورة 







وصبودرامة جعنا الصحابة عن النمرون 
أ؛<

u_،_.والثور البعث -  ٣٤

أسامة.أبي لابن الحارث ند مزوائد عن الباحث بغية -  ٣٥
للخاري.الأوط -التاريخ ٣٦
بنلعريب الهلبري تا;يخ وصلة للهلبري، والملوك الرمل تاريخ -  ٣٧

القرطي.معد 
البغدادي.للخطب بغداد تاؤيخ -  ٣٨

عساكر.لأبن دمشق تارخ -  ٣٩
لحسل.وامهل تاؤيخ - ٤٠
الدينوري.قتيبة لأبن الحد.يث مختلف تاؤيل - ٤١
السنة.لقوام والترهيب الترغيب —  ٤٢
للمروزي.الصلاة قدر تعظيم -  ٤٣

النستي.حبان ابن  سيرم- 
٤

الشافعي.الإمام  سيرم-  ه

رممحن•أبي لأبن العزيز القرآن  سيرم-  ٦

حاتم•أبي لابن العظم القرآن  مسيرو-  ٧

المنير.لابن القرآن  سيرم-  ٨

ائي.الن م|سردء  ٩

الثوري.سفيان نمير — ٥ ٠ 

الصنعاني.الرزاق عبد نفير — ٥ ١ 
حبر.بن مجاهد نمير -  ٥٢

سليمان.بن مقاتل نمير -  ٥٣



سلام•بن يحنى تفسير -  ٥٤
الدنيا.أبي لابن والخمول التواضع —  ٠٥
الدنيا.أبي لاين التوبة —  ٥٦
حزيمة.لابن التوحيد —  ٠٧

منيه.لأبن التوحيد -  ٥٨

الدنيا•أبي لابن الله على التوكل -  ٥٩
المحاسي.أمد ين للحارث الأجرة أحوال وصف في لتوهم ا- 
الطبري.جرير ين لمحمد القرآن، آي تاويل عن اليان امع ج- 
البر.عبد لأبن وفضله العلم بيان امع ج- 
وهبا.لاين الحديث، في لجامع ا- 
رامي.بن لعمر لجامع ا- 
للشافعي.العلم ماع ج- 

الدنيا-ابكب لابن لجوع ا- 
الدنيا-أبي لأبن بافه الغلن سن ح- 

الدنيا.أبي لأبن -الحلم 
الدنيا•أبي لأبن معاينة لم ح- 

.حلةالأوبءلأبينعيم.٧٠
للبيهقي.وفاتهم بحد عليهم اه صلواُتط الأنبياء حياة -  ٧١
للبخاري.العباد أفعال حلق —  ٧٢
بوز.للالمنثور الدر - ٧٣

للطبراني.-الدuء ٧٤

٢

٣

٤

٥

٧

٨

٩





للبيهقي.اعير الزهد -  ٩٤
اس.ر لاين الدب أيي لاين 

حنبل.بن لأحمد الزهد —  ٩٦
موسى.بن لأسد الزهد —  ٩٧
الموصلي.عمران بن للمعافى الزهد —  ٩٨
الثري.ين لهناد الزهد -  ٩٩

١^^•بن لوكتع لزهد ا- 
حماد.بن نعيم وزوائد البارك، لابن والرقائق لزهد ا- 
عاصم•أبي بن بكر لأبي لسنة ا- 
حنبل.بن أحمد بن الله لعبد لمنة ا- 

للحلال.-المة 

ماجه•ابن نن س- 

داود•أبي نن س- 
الترمذي.نن س- 

الدارقهلني.نن س- 

الدارمي•نن س- 
لل؛يهقي•المجرى لسنن ا- 
لالنسانى.الكبرى لسنن ا- 

للزني.للشاسي، الماثورة لمسنن ا- 
عمرولأبي وأمراحلها والساعة وعوائلها الفتنن في الواردة لمن ا- 

الداني•

٢

٣

٤

ه

٧

٨

٩



يغمي

•منمور بن معد محسن —  ١١٤

الفزاري.إسحاق لأبى التنر - ١  ١٥
إسحاق.لابن والمنازي الشر - ١  ١٦

للألكاتي.والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح — ١ ^١١ 
للبغوي.الستة شرح — ١  ١٨

سحاوي.الأثار مشكل شرح - ١ ١ ٩ 
للهلحاوي.الأثار معاني شرح — ١ ٢ ٠ 

_الشر؛عةللآيتي. ١٢١
الدنيا.أبي لأبن -الشكر ١٢٢
الدن؛ا•أثي لأبن علثه والثواب الصر -  ١٢٣

حزيمة.ابن صحيح — ١ ٢ ٤ 
البخاري.صحيح - ١ ٢ ٥ 

لم.م—  ١٢٦
للدارممى.-الصفات ١٢٧

الدنثا•أبي لابن الجنة صفة -  ١٢٨
الدمحا•أبى لأبن المار -صفة ١٢٩
الدنيا.أبي لأبن اللسان وآداب الصمت -  ١١٠٠
سيلي.الكبير -الضعفاء ١١٠١

محعد.لأبن الكرى الهلبقات -  ١٣٢

ملام.بن للقاسم الطهور -  ١٣٣
العبس.جعفر لأبى فيه نوي وما العرش -  ١٣٤



٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

الدنيا.أبي لأبن والانفراد -العزلة 
الأصفهاني.الشيح لأبي نمثلمة ا- 
الدنيا.أبي لأبن وقفله لعقل ا- 
•الدنا أبي لأبن لعقوبات ا- 
الجوزي.لأبن الواهية الأحاديث في المتناهية لعلل ا- 
للمدهبي.الغفار، للعلي لعلو ا- 
الدنيا.أبي لأبن والشيب شر ا- 

الثر.لأبن والاJلة اليوم -صل 
الدنيا.أبي لابن لعيال ا- 
•الحربي إسحاق بن لإبراهيم الحديث ريب غ- 
ملام.بن القاسم عبيد لأبي الحديث ريب غ- 
المروري*حماد بن لمعيم لفتن ا- 
الدنيا.أبي لأبن الشدة بعد لفرج ا- 
حنبل.بن محمد بن لأحمد الصحابة ضائل ف- 
للدارقهلني.الصحابة ضائل ف- 
الضريس.لأبن القرآن ضائل ف- 
للفريابي.القرآن ضائل ف- 
ملام.ين للقاسم القرآن قائل ف- 
الدنيا.أبي لأبن رمضان ضائل ف- 
حنثل.بن أحمل بن افر لعبد )جهند عفان بن عثمان ضائل ف- 
شاهين.لأبن اش رسول بتت فامحلمة ضائل ف- 

٢

٣

ه

٦

٧

٨

٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤



المحامي.للحارث ومعانيه القران فهم —  ١٥٦
•الدنا أبى لابن القبور -  ١٠٧
وهب.لابن القدر —  ١٥٨

للفريابي.القدر - ١  ٥٩
١الدنيا أيي لابن الضيف قرى - ١ ٦ ٠ 

•الدنا لأبنأبي الأمل ااُا-ضر 
الدنيا.أي لأبن الحواج قفاء —  ١٦٢
شيبةأبي بن بكر لأبي والأثار الأحاديث في المصنف الكتاب -  ١٦١٠

العبك^.

للأماني.الأولياء كرامات -  ١٦٤
القرآنير نفعن واليان الكشف -  ١٦٥
الدنيا.أي لأبن والأ؛إم الايالي -كلام ١٦٦
الدنا•أبى لأبن والتعفف القناعة -  ١٦٧
الدنيا.أبى لأبن المتمتين —  ١٦٨
الدنيا.أبي لأبن الل«عوة مجابوا —  ١٦٩
الدنيا.أي لأبن القس محامية -  ١٧٠
الدنيا.أبي لأبن المحتقرين —  ١٧١
حزم.لابن -الحر؛الآىر ١٧٢
للمروزي،الوتر وكتاب رمقان ونيام الليل نيام مختمر -  ١٧١٠

الممريرى.على بن احمل. ٠ احصار 

الدنيا.أبي لأبن الأس مداراة -  ١٧٤
لأ؛يهفى.الكبرى المن إر الدخل -  ١٧٥



،>
٧٦

٧٧

٧٨

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

القدمت

أش.ين لمالك المدونة 

داود•لأبي المراسيل 
الدنيا.أبي لابن والكفارات المرض 

عوانة.أبي تخرج م
الترمذيجامع على الهلومي تخرج م

البخارييخرجه لم مما المختارة الأحاديث من التخرج 
القل.صي.الل.ين لضياء صحيحيهما في لم وم

للحاكم.الصحيحين على المستدرك 
الحميدي.بكر ؛بي 
نية*أبي بن بكر بي 
الطالي•داود بي 
الموصلي.يعلى بي 

راهويه.بن محاق 

افعي.الثفلإمام 

لزار•

ني•لرؤيا 

مهسند

سمندم. 

مسند

سندم. 

,مسند

,مسند

لئراج•ض«اسن«
نعيملأبي ملم الإمام صحيح على التخرج ني الم

الأصهاني•
الجعد.بن على ند م

داود•أبي بن بكر لأبي المصاحف 
الصنعانى.الرزاق لعبد المصنف 



انمقلأني.حجر لأبن الثمانية انيد المبزوائد العالية المهيالب —  ١٩٦
الدنيا.أبي لأبن والرق والرعد المْلر —  ١٩٧
للبغوي.القرآن ير نفقي التنزيل معالم — ١  ٩٨

لأومهل.ا للأحمش القرآن معانى - ١ ٩ ٩ 
لالهلبراني.الأومعل المعجم - ٢ ٠ ٠ 
للطبراني.المغير المعجم - ٢ ٠ ١ 

للطبرانيّاوكبير -العجم ٢٠٢
للبتهقي.والاثار المن معرقة - ٢ "١٠ 
منيم.لأبن الصحابة محرفة — ٢ ٠ ٤ 

الأصبهاني.نعيم لأبي الصحابة معرفة — ٢ ٠ ٥ 
للقوي.والتارخ المعرفة — ٢ ٠ ٦ 

الدنا■أي لأبن ه طاف أي بن ض المرسن أمر شل - ٢ ٧• 
الدنيا.أبي لأبن الأحلاق مكارم - ٢  ٠٨
الدنيا.أبى لأبن الشيهنان مكائد — ٢  ٠٩

الل،نيا.أبي لابن الموت بعد عاش من - ٢ ١ ٠ 
الل،نيا.أبى لأبن المنامان — ٢ ١ ١ 

الغد.ادي.للخهليب والرقائق الزهد كتاب من المنتخب - ٢  ١٢

٠الك*ى حمل. بن عيد ند ممن النتخ.«ب — ٢  ١٣

الجارود.لأبن المسندة المن من المتقى - ٢ ١ ٤ 

مالك.للإمام الموطأ - ٢ ١ ٠ 
ثاهين.لاين وحه ومئالحديث نامخ — ٢ ١ ٦ 



النحاس.جعفر لأيي والمنسوخ الناسخ — ٢  ١٧
سلام.بن القامم عيني لأبي وح والمنالناسخ — ٢  ١٨

السال.وسي.دعامة بن لقتادة وح والمنالناسخ  ١٢١٩
_الزوولالاوارم. ٢٢٠

الجهميالمربي على معيد بن عثمان سعيد أبي الإمام نقص -  ١٢٢
ٌتديدلأبي التوحيد، من هلث افه على افترى فيمأ العنيد 

الدارمي•
اكرمذي.للمحكم ه الرسول أحاديث معرفة في الأصول نوادر -  ٢٢٢
الجوزي.لأبن القرآن نوامخ -  ٢٢٣
الدنيا.أبي لابن والحزن الهم . ٢٢٤
الدنيا-أبى لأبن الجنان هواتف -  ٢٢٥
الدنيا.أبي لابن بالعمل والتوثق الوحل .  ٢٢٦

الدنيا؛بأآ_الورعلأ؛نأ؛ي 
للواحدي.الجيد القرآن ير نففي الوسيهل ٠  ٢٢٨
الدنيا.أبي لأبن -الشن ٢٢٩

إنهبل الصحابة؛ ير نففي يقال ما آحر لبس البحث فهدا ويعد؛ 
فىالقصور من كبيرا سيئا تبثنت معه رحلتى حلال ومن العقل.، أول 

الأولىاللمنة أئه من الرغم على نه الصحابة بشير الدارسين اعتناء 
فيوتأصيلأ دراسه به العناية على فعزت ا يرا التفعلم عليها قام الكا 

تأصيليةبحوث لة سلكتابة في يالبدء الله وفقني وقد تالية، بحوث 
،تحليلية،٠ استقرائية دراسة — الصحابة ءنا| التضير ااممحسادر بعنوان 



هذْجعلت وقد النور، إلى الخروج وشك على منها الأول الجزء أصح 
يعيننىأن بحانه اف أرجو التي السلسلة لهدم المقدمة يمثابة الرسالة 

العليم.مح الهو إنه يتقبلها وأن إتمامها، على 
نميردرامة في ءمن٥ باحش نفى لو أن جازما أعتقد ؤإننى 

ءلمأ0و ين أو نحته يقض ولما المنية لأدركته معينه؛ من والهل المحابة 
ليالعفليم الله از أمسالله، وثقه من والموئق يرهم، نفدرامة من 

داي.والوالعون التوفيق العلم محللبة من ولإخواني 
بزرةإلى العمل هدا أهدى أن إلا يحنير لا المقدمة هدم ختام وفي 

كتابعلمني ا ا الحبيب...! والدي ا حياني من فجأة احتفت التي النور 
إحدىالرسالة هذ0 فكانت ، صغيرا الصحابة حث، وعلمني آيه، آيه افه 

اشكت أوهيه ولا وصفته، مهما حما أصفه لا كبتتا.. حين غرسه ثمرات 
شكرته!مهما 

ممفضذافذيىصنامحااكنالئم طمميطالئ،
نهميأندا أثه إلا لحنمث مدننا جفض جنل ص صدض دنا 

العظممكمن في الحزم؛ نار أحنوا درثجي ايص رئننوا إذ يانجم 
حكميدج-ادرني لا بائي إ-أنمي محكمه الإله أمصي منا رصبغ 

الجميل من علي له ما ببعض اعتراها حياته في الرسالة هذه أهديته 
العلممحنريق لإكمال أزرى من وشد كاملة فقرأها عددته، مهما أحميه 

اعهدته كما رءناءة منه بكلمات 

غابنؤؤإن ا بنفي التراب جسميه واريت أن بعد له أهديها واليوم 
كثبفي وأنت، هلثلئ، نظرات عنها تبب، فلن رمالتي؛ عن عينلثا نظراث، 

سارا...لي أردئه الذي العهد على زللم، ولا وحففله، اممه 



الحب،تمتهن التي إلى والحسام... المااب اسال،ه إلى أهديها كما 
والدتي١ لأحلام. ا ناصية فوق يرفرف عصفورا قلبي في الأمل وتغزل 
ؤإحوتيورزقني وعملها، عمرها في وبارك الرحمن، حففلها الغالية 

الصادقة...يدعوانها ومتعتى ، بتها 

نمورإلى حلالها من دحلث، التي الخير بوابة إلى كذلك وأهديها 
فكانتوأفراحي، حوائزي إلي حملث، التي السند وبشارة أحلامي، 

ومدافعةالليالي هجن متحملة وعوني، متكئي لتكون امتدت، التي اليد 
الأمحمحميان،١ ررأم الحبيبة زوجتي راحتها... على راحتي مؤثره الأيام، 

■الأمشات وأعلى لها ص خالص ْع فها، بجارك أن ربي 
فيمتميلئ المنورة بالمد>ينة الكريم القرTن لكلية موصول والشكر 

ولثجخيالأفاضل... وأّاتل،تها امها أقورومحاء ووكلائها عميدها 
عبدالعزيزبن محمد الدكتورت الأستاذ فضيلة الكريم وأستاذي 
منبه تكرم ما على الدعاء، وأصدق ، والمناء كر الأعهلر الحواحي، 

والإرسال،والمح التوجيه في وقته و؛ن>ل الرسالة، يرذ-ْ على إترافه 
اللائق.بالوجه الرسالة هذ>ه خروج على وحرصه 

يثيرحكمت، اككتور! الأستاذ ففبميلة الجليلين؛ الميخين أمكر كما 
منبه تفصلا ما على الجوهري نبيل اككتور؛ الأستاذ وفضيلة ياسين، 

الأوقات.وضيق الأمغال كثرة رغم ومناقشته وتقويمه الثحس، هذا قراءة 

معيساهم من وكل والزملاء، الإخوة جميع أشكر أن يفوتني ولا 
للدراماتيرا؛ راتفمركز ؛ن.لائ، وأحمى والدعاء، والوجيه بالصح 
اضفاسأل ، ونشره العمل هذا إحراج تبنى والذي بالرياض، القرآنية 





حسم
م

الممهل،

؛هاحث، ة حموفيه 

التفسير.الأول؛ المحث، 
الممنرون.اكانى! المحح،
ه.الصحابة الثالث،: المحث 

عاليبناء الأنوال جمع ني الباحث، منهج الرابع؛ المبححف 
التفسير.مفهوم 

البحث،.فى المصهللحاته ببعقى تعريف، الخامس؛ المبحثه 





الأولالمحث 

التمسمر

إاللغة فى التفسير عريف تء 

والإيضاح،والسان، الكشف، حول اللغة في التفسير مادة تدور 
إدا! لحديث، ا وفثرت يسقنها، إدا الذراع. محعسرت ٠ ومن4 والتفصيل، 

[،٣٣]الفرقان:ؤولننشأل4 ت قك محوله في )جهته عاس ابن وعن بيه، 
وعنوءتادةل١،، الضحاك، عن نحرم وروى تفصيلا(، )أحسن ت قال، 

)بيانا(لأ/قال: مجاهد 

علةليكشف الماء إلى الفب نثلر وهو: المنر، من واثتقاقها 
Jاإونهتدلون يالأطباء فيه ينظر الذي للبول امم والتمسرة: المريخي، 

العاليلل٣،.علة على 

المانوجامع (، ١٥١٤٢)حاتم أبي تمرابن انظر: )١( 
البيانوجامع (، ١٥١٤٣) ٢٦٩٢/٨حاتم أبي ابن ير نفانظر: )٢( 
،٧٨١؟/للجوهري والصحاح ، ٢٤٨-  ٢٤٧؟/أحمر بن للخليل العين انظر: )٣( 

ُارس؛/بىه.لأبن اللغة ومقاييس أ)/أحأ، للأزهري اللغة وتهذب 



^^صفث؛رإك

الاصطلاح;في التفسير تعريف ءأ؛ 

وأولالاصطلاح، في ير التغمعنى بيان في العلماء عبارات تعددت 
عودمبن الحين محمد أبو الإمام هو العلم لهدا ا تعريفعلى له وقفنا ْن 

التأويلراقاما قال; إذ التنزيل® معالم  ٠١يره نفمقدمة في ْه( ١ ٠ ! ١^^، البغوي 
مخالفغير بعدها وما قبلها لما موافق محتمل معنى إلى لأية ا صرف هو و— 

أماالعلم، لأهل فيه رخص فقد - لأّمتنباءل ا ؤلريق من والسنة للكتاب 
إلايجوز فلا - وقصتها وشأنها الأية نرول أسباب في وهوالكلام — التفسير 
الدليلوهي الممسرة، من التفسير وأصل المقل، محنريق من ب بحد بالسماع 

المفسركدللث، المريض، علة عن فيكشف، الطبسب، فيه ينظر الذي الماء من 
وقصتها((لأية ا شأن عن يكشف، 

التفسيرممهللحي بين التحريف، هذا في البغوي تفريق ويلاحفل 
علىالتفسير فقصر للتأويل، المتأحر الاصطلاح على بناء والتأويل 

ا.ل نظر فيه تفريق وهو المسبل، دون المنقول 

ير!ما اصعللاحا الخفير لعلم العلماء تعريفات ومن 

القرآنشرح جر: التفراومعنى -(: ٠٧٤١)ترفي: جزي ابن قال - ١ 
فحوا0ءأأو إشارته أو بنمه يقتضيه بما لإفصاح وا معناه، وبيان 
كيفيةعن فيه يبعث، علم ارالتفير -(: ٠٧٤٥)توفى: حيان أبو نال - ٢ 

٢'ص: الطيار، سليمان بن مساعد للدكتور: والتأويل التفسير مفهوم انظرن )٢( 

اكزلا/ها.نملوم التسهل )٣( 





العلمفهو النمير... ارعلم ت ( ٠j،A ٣ ت )نوني المالكي عرفة ابن قال - ٤
والنامحالنزول، وأساب، دلالته، كيفية وخاصية القرآن، بمدلول 

وماالبيانية ومعانيه إعجازه هي دلالته، كيفة خاصية فقولنا والمنؤخ. 
رنحوه(ار نحا ومن الرمخشرى يذكره الذي البدع علم من فيه 

التعريفات!هذه تحاليل في العليار مساعد الدكتور يقول 
ونحابطالمفنر، مهمة على نص قد التعريفات هذه بعض أن إ ارأولأ 

والإيضاح'دالثيان الشرح وهم( التفسير، 
تعريف،في القرآن علوم من حملة أدخل ند بعضها أن I ئاننا 
الحمر،لا المثال سبيل على يعفها في جاءت قد وأنها التفسير، 

ؤيفلهروالزركثي. حيان أبي كتحريف، العلوم، هال.ه كثرة ذلك! وسب، 
القرآن،وعلوم التمسير بين يميزوا لم التعريفات ^٥ أصحات أن 

منه.لى ما ر الفمصعلي^ فى فادخلوا 
التيالعلوم بحص وحعل تعريفه، في توسع ند بعضهم أن ! ثالثا

تعريفاصلبا من جعلها المقمر؛ مهمة من ولا التفسير علم من ليستا 
التضسير،علم من الإعجاز علم ححل الذي عرفة كابن ير، التف

ليسوهذا ؤ الفقه أصول علم تعريفه في أدخل الذي والكافيجي 
حتىالمفتر، مهمة يحددوا لم أنهم ذلك، سسبا ألت، ؤيغلهر بصحيح، 

العلومحملة ذكر ر المفتلزم المحا الُلوم 'م!، تحديثه من بعض أن 
الشريحة.في معللما مجتهدا لكان ر مففي كانت لو التي الإسلامية 

لمذكرها من أن إلا منها، شيء بحاجة المفسر كان ؤإن العلوم، وهذه 
منها.عالم كل من المفر يحتاجه ي الن. المقدار يذكر 

ا/ا<ا.عرفة ابن تمر )١( 



يرىلا يجعله ر المفعلى يغلب الذي التخصص أل يفلهر كما 
ا.ه.فيه٠١ هو برز الذي العلم في يكتمل حتى بالتفير أحق أحدا 

العلوملبعض أو القرآن علوم لبعض العلماء إدخال أن يفلهر والذي 
بذلكيقصدون فإنهم ير؛ التغصلب من ليت أنها الدكتور ذكر التي 

فيدور ر المفلتخصص ثاني ثم للأية، المعنى محرفة عليه يتوقف ما 
أمران!ذللث، على ؤيدل يره، نفحلال من تخصصه إبراز 

لديهم،معلوم حد الحلم لهذا أن العلماء من يفلهر أولا؛ 
فيذكر والذي حيان، كأيي مفر فإمام لأية، ا معنى على الونوف، وهو 

'•هث لقوله يرْ تفعند يقول العلوم، من حملة التفسير لعلم تعريفه 
لذكرهنا ي الزمخشر تحرض رروقد لاوشرة:مآ[! مثليءه من يتورم ا؛ؤدآذوأ 

ؤإنماالتفسير، علم من ذللشا وليس محورا، وتمهليحه القرآن تفصيل فائدة 
عندآخر موضع في ونال ، ويرا، والتالتفصيل فوائد من هو 

[!١٠٦لاو_مرة:ه ضهأ آز نمآ عم لأن ثنيها آو ءاية ثى ثتح ؤ، هث قوله 
اتفقوما امه، وأقالشرعي النسخ حقيقة في هنا رون المقتكلم اروقد 
وبماذاشرعا، ووهوعه عقلا، جوازم وفى فيه، اختلفإ وما منه، عليه 

فيوطولوا الأحكام، تللث، ودلائل النسخ أحكام من ذللث، وغير ينسخ، 
فيه،كله ذللثؤ في فيبحث، الفقه، أصول علم موضوعي كله وهذا ذللثه، 

تقريرهافي يرجع العلوم من علم في قاعدة كل أن عادتنا حريتج وهكذا 
ولاالعلم، ذللثح من ملمة التفسير علم في ونأخذها العلم، ذللثح إلى 

فعلهكما التفسير، طريقة عن فنخرج التفسير، علم في ذللث، بذكر نهلول 

.٦٩- ١^٦ واكأويل التمر .نهوم )١( 
الممطالهم )٢( 





ظنيفي - لقهبد عاص ابن تفوق مب وما التفسير، علم في المرء سدع 
بناض عبيد قعن العلوم؛ ثنى في تفوقه أهمها من بأمباب لا إ— 

يخصال؛الماس فات قد }جهتع عباس ابن )كان قال! عتبة بن عبداض 
ونائل،ونسب، وحلم، رأيه، من إليه احتيج فيما وفقه سبقه، ما يعلم 
ولامنه، اممه رسول حديث من سبقه يما أعلم كان أحدا رأيت، وما 

أعلمولا صه، رأي في أفقه ولا منه، وعثمان وعمر يكر، أيي ء يقضا 
منه،؛مريقة ولا بحساب، ولا القرآن، ير بنقولا عربية، ولا يشعر، 

فيهيدكر ولا يوما يجلس كان ولقد منه، إليه احتيج فيما رأيا أثقب ولا 
أيامؤيوما الشعر، ؤيوما الغازي، ؤيوما المأؤيل، ويوما الفقه، إلا 

مائلارأيت( وما له، حفع إلا إليه حلس قهل عالما رأيت، ولا الرب، 
اللماءتحديد تبين التي الأمثلة ومن • علما( عنده وحد إلا سأله قتل 

■يلي، ما عندهم النفير لمفهوم 

فيالكلالة لأية يره نفعند -( ٥٣٩٩)توفي: زمنين أبي ابن قال - ١ 
الفرائض،من ائل موره الهزه في بحيى ررذكر ت اء المسورة 

الفقه،كشب، من مواضعها بأسرها للفرائض إذ منها؛ ^^١ فاختمرت 
بالأه(اإلا توفيق ولا 

فيالاعرايية الأوجه بيان يعد -( ٠٣١■ )ترفي: الطبري الإمام قال - ٢ 
اعترصنايما اعترصنا ررؤإنما لالفاتحة؛ي[! ؤرتنولأ ؤد • هق قوله 

الكتابهدا فى قصدنا كان ؤإن — إعرابه وحوم بيان من لئ، ذلفى 

yالطبقات في معد ابن أحرجه )١(  ١٦.
العزيزالقرآن ير نف)(١( 



منذلك إعراب وجوه اختلاف في لما -؛ القرآن آي تاؤيل عن الكشف 
اعرابه؛وجوه كشف إلى المحاجة تأؤيله، وحوم اختلاف 
فىالمختالفة اختلاف قدر على تأؤياله، وجو0 تاؤيله لهلالسا لتنكثما 

آمحىؤكآ:ما هك؛ قوله ير نففى -( ٤٠٥ ٢ ت رتوفى عطية نال'ابن - ٣ 
وصورةعص،ّمتهن، حز الماء! اروحللاق لالطلأق:ا[! إداىلثئئألن1آأه 

الضيريخص لا مما وتتؤيعه ذلك 

علىدلالة وأقواها الاصعللاح، فى العلم هذا تعريفات وأخمر 
قالإذ اع(؛  ٤٢١ت )توفي العثيمين صالح بن محمد الشيخ تعريف المقصود 

اممهكلام معاني سين 'رهو تعريفه؛ في 

\إلأ\.اليان حاح )١( 
TYT؛،/الوجيز اليرر )٢( 
٥.ص: الضير في أصول )٣( 



الثانيالمبحث 

المقرون

حظيكما بتعريف المتهدمن العلماء عند ®الممر١١ مصطلح يحظ لم 
كمصعللحوتممها صبهلها في العلماء تفنن التي المصطلحات من غيره 

®التفسرااممحهللح عن كلامهم جل كان ؤإنما مثلا؛ ®المحدثاا 
علمفي نموا الذين وحتى يدخل، لا وما مه يدخل وما وحقيقته 

فقدالمتأخرون وأما بالمقر، مرادهم يحددوا لم المرين طبقات 
Iوهي العلم، هذا في منهم المتخصصين لبعض تعريفات ثلاث وحدت 

لديهوحدت الذي ®هو ث بقول لم مممهلفى ت الدكتور ءئفه — ١ 
-افةالهلحب الكريم القرأن معاني عن والبيان الكشف أهلية 

١^١١١٢.،

تامةأهلية ل من ®هو بقول؛ الحربي ين حالدكتور! عزفه — ٢ 
وراضالaلاقة، قدر بتلاوته، المتعثد بكلامه تعالى الله مراد بها يعرف 

كتانم،ير نفمن كثيرة حملا معرفته مع رين، المقمناهج على ه نف

اروآ.للموطي اراوي نديي انظر! )١( 
.١٥ص■' المقرين مناهج )٢( 

تحا



غغ؛؛رأك

التعريفرح ث ثم ، تأليف،١ أو بتعليم عمليا التفسير ومارس اش، 
المرهلاتامل نن كو أيحل -اثة..« أهلة له >رمن ارفقولي: فقال: 

يندرجوما باللغة عالما يكون بأن وذلك اض، كلام لتفسير تؤهله التي 
والنحو،الألفاخل، ودلالات تراكيب وفهم مفردات، ثرح من تحتها 

وعلمالقراءات، عالم وكذلك والبلاغة، والاشتقاق، والتمريفج، 
وماوالمنوح، والنامح النزول،  s_rأهجا>ومعرفة والفقه، الفقه، أصول 

الملوم.تاللئ، يستكمل لم من القيد بهذا وحرج ذلك، من إليه بحتاج 
منحملة علم من أحرج قيد تاليفا٠١ أو لتعليم ذللثا ارومارس وقولي: 

يكونلا فائه فيه؛ التأليف أو تعاليمه يمارس ولم اض، كتاب ير نف
ناقلاوعاء وحدها بها يكون بل التفسير، من بجملة العلم بمجرد مفستا 

مسمىفي ليدحل القيد هذا ووصعن، ، وعلمها حففلها الي الجمل لتلل—، 
التاليم،،دون بالتعليم ومارسه التفسير، من حملا عرف هس المفسر 

التراحم،كتب في القاريء يجد ما فكثيتا الأمة؛ علماء من كثير وهم 
فىافه كتاب تفر لتدريبي ينتصي، كان من ، المفرين حليقاين، وكسب 

التفسير.في كتابا ألفس، أئه عنه ، فيم ولم والمدارس، المساحي 
رأىله كان نن »الفئر: بقوله: الملثار مساعد الدكتور: ضفه - ٣ 

له،اأمتمييا وكان التفسير، في 
الرادتحديد إلى تتهلرق لم أنها نلاحفل التعريفات هذه تأمل وعند 
صايهلهو فما بعدهم، من على تصدق ؤإنما ، اللقس، حيل من يالفر 

.٣٤-؛/"YVالترجح )؛(تواعد 
.٢١٥ص؛ والممر، والتدبر والأسباط والتأؤيل التمسير مفهوم )٢( 



Sحيل على إذن ر المفإطلاق  jsUl ، خصوصا ,ه، الصحابة وحيل—
بحثي؟موصؤع لأنه 

كلاممن وحدته ما وكل المصهللح، هدا تحديد في كثيرا احترت 
له،الصحابة من يسيرا عددا يذكرون أنهم المدد هذا محي للعلماء 

)توفي؛جزي ابن ئال الجيل، هذا في بالتفسير المشهورين ويعدونهم 
الصحابة،الأولى: فالطبقة طبقات؛ على المفسرين أن اراعلم .^(: ٧٤١

شيطالب أبي بن علي وكان عباس، ابن ير النففي كلاما وأكثرهم 
رمحيق،ستر من الضب، إلى ينفلر كأنما ويقول: عباس، ابن ير نفعلى 

أمح،بن علي عن فهو القرآن تفسير من عندي ما عباص؛ ابن وقال 
ثات،بن وزيد كعبإ، بن وأبى معود، بن اض عبد ؛ ؤيتلوهماطالب، 

،العاصي٠٠ بن عمرو ين الله وعبد الخهناب، بن عمر بن الله وعبد 
عثرة؛الصحابة من ير بالتفاشتهر  ١١.(: ٥٩١١)توفي: السيوطي ومحال 

بنوليد كبا، بن وأبي هماس، وابن عود، موابن الأربعة، الخلفاء 
اروقدقال! ثم ، الزبيرآأ بن الله وعبد الأشعري، موسى وأبو ثابت، 

بيوا كاسي، التفسسر من السسر هؤلاء غير به لصمجحا ا من جماعة عن ورد 
عنوورد الأشعري، موسى وأبي وجابر، عمر، وابن هريرة، 

الفتنوأحبار بالقصص تتعلق أشياء العاص بن عمرو بن الله عبد 
ونح، الكتاب٠٠ أهل عن تحمله مما يكون بأن أشبهها وما والاحرة 

اكزلا/.1سوم المهل )١( 
للكامجي،التمر عالم قواعد في البئر وانفلر: القرآن ئوم في الإتقان )٢( 

.٢٤القرآن؛/، علوم في الإتقان )٣( 



^^مغ|ك^ايزجم^؛ردريزرس؛؛لأ^

عندالشهرة صابهل ما أدرى ولا ، المتأحرينل١، من كثير ذلك على السيوطي 
فيصابثنا لهم أن فإما النمير، في بالشهرة الصحابة هؤلاء حصوا الذين 

فييالنفلر ولكن عليه، نهللع لم ما على اطلعوا أنهم أو ، يبينو0 لم ذللث، 
سمين:إلى تقيمهم يمكن ومرؤياتهم، ه الصحابة من المذكورين 

عنهمفيه ووصلنا ، له والممدي ير بالتغالعلم عنهم اشتهر قم — ١ 
،عود موابن ، ماس كابن بينهم فيه تفاوت على الكسر الشيء 

،•٧١٠كعب بن وأبي وعمر؛نالخلابل٦،، وعلي؛نأ؛يطالبرْ،، 
كأبييسير نذر فيه عنهم ووصلنا التفسير، عنهم يشتهر لم قم - ٢ 
بناض وعبد ، ، ثا؛نار بن وزيد ، ، عفازر بن وعشمان ، بكر 

(٢)

(٣)

(٤)

(٦)

(٧)

(٨)

(٩)

والتمرا،/ما"ا، الكي عملة لأبن والإحسان الزادة الثال: سل على انفلر 
القطانلمناع القرآن علوم في حث ومحبا ل/؟أ، الذهي حين لمحمد رون والمق
.٣٧ص: الرومحي لفهد القرآن علوم في ودراسات ، ٣٥٤ص: 

ذللث،على يدل، ما الاثار من يرد أن لى حلهر فيما ير بالنفالمحابى مهرة صابهل 
الآىرفىظابمءثى.وانفلرس،

(.٠٣٩)ص: وانفلر فولا، ( ٦٥٥٢)الشير  افي محه المرئية الأقوال، عدد بلغ 
صوانفلر (، ٧٥١)لتفسير 
صوامملر (، ٢٥٣)لفير 

صوانفلر (، ٢٠لتفسيرنا 
ص:وانفلر )٣٧(، لتفسير 

افي عته الرؤية الأنوال ءل.د يلغ 
افي عثه الرؤية الأنوال عدد بلغ 
افي عته الرؤية الأقوال عدد بغ 
افي عته الرؤية الأنوال عدد بلمي 
القرآنأول من ير التففي عنه الرؤية الأقوال عدد بلغ 

)٣٨(.ص: وانفلر نولا، 
(٢٥)طه سورة وحتى القرآن، أول من التفسير في عنه الرؤية الأنوال عدد بلغ 

(.٢١٦)ص: وانظر قولا، 
زيداأن المعروف ومن نولا، ( ٢٣)التفسير في عنه الرؤية الأقوال عدد لغ ب (

(.٣٠)١ ص: وانفلر الفرائض، وعلم بالإنراء انتهر 

.(٣٧١)

.(٢٧٣)

)٣٣(طه سورة وحتى 





عددباعتبار إلا منهم المفسر تحديد يمكن صابهل يدينا بين قاليي 
ه،الصحابة قاله ما كل وصالنا بأنه نجرم ولا عنهم، المقبولة المرؤيات 

أو، مفقوداالتفسير في المرؤيات كتب من الكير زال لا إذ الشير؛ في 
عنلنا كنفت، الأيام ٠^^٠، وكلما المفقود، حكم في فهو عليه نعثر لم 

الإماموهو س يومحلي اليقول المثال؛ سبيل فعلى الدرر، هدْ من شيء 
كثيراكتبه لنا حفظت والذي والاستقصاء، الجمع في والمتفنن المشهور 

التمرفى ه بكر أبى عن أحففل »لأ الإسلامية \ّ■ فقدته مما 
لجهندبكر لأبي وجد وقد ، العشرةا،ل تجاوز تكاد لا حدا قليلة آثارا إلا 

القرآنمن الأول المصفح في ير المففي قولا ثلاثين من أكثر اليوم 
تحديدمجن المقصود كان إدا أنه وهو مهما، أمرا هناك إن يم فقهل، 

شكفلا منه؛ والاستفادة بعلمه الاعتناء من المزيد هو غيره عن ر المف
منلهم لما التفسير في ؤهي الصحابة عن صح ما بكل المناية تنبغي أنه 

واحدا،قولا الوارد هذا كان ولو غيرهم بها فاقوا وحصائص مميزات 
عباسكابن الملم هذا في منهم المكثرين عن روى بما المناية ونتأكد 

راكلبحثي• في أدرجت لذلك كعب.؛ بن وأبي مسعود وابن 
ررباحتهادْاافقولي: غالثا(<، باجتهاده التفسير في قول عنه روى صحابي 

رواهسواء غيره، عن نقله قولا ه الصحابة من روى من أحرج قيد 
،انمارى هند وأس ،، ثعلبة كأبي النبي. عن 

أ>االحمر بهذا محن اليوطي نمد يكون أن إلا ؛/"؛•؛Y، القرآن عترم ني الإتقان )١( 
■اتيتنه لم احر 

الدراونثورمل/ها\.انظر: )٢( 
اونمر؛/'1مل.الدر انظر: )٣( 







الثالثالمحث 

الصحاية

اللغة!فى الصحابي تعريف ءأي 

والاقتران،واللموق الملازمة حول اللغة في الصحبة مادة تدور 
عليهمصحوب! وأديم الئلحالب، علاه إذا الماء، أصحمسا • قولهم ومنه 

وقدتهحبهأا،. اّّفند نيئا لازم شيء وكل وبره، أو ثعره أو صوفه 
•L قوله الحياة مدة الملازمة فمن الاقتران، مجرد في تستعمل 

'اا[.]المعارج:ؤو»شنمنيءولهوه وت [، ١٥للم٠انته سرج\ اثوت بمانهثاؤ( ؤؤ 
وممبٌ• قوله م دائالالاقتران في ا هتعمالامومن 
و:ؤأمح'أ[، ر;حثلالو:ؤؤممآئ4 ،مأ[، م:الق]اله أوت 

:هق قوله العارض الاقتران في استعمالها ومن •٢[. ]اسر: أوه 
فر،الفي الصاحي، أنه! نمير على [ ٣٦: ٠٧١]ألجتبه ؤوألناحّ_، 

رؤيةتمنيه من نه الصحابة عجسمح حينما د. قوله يمر التلازم وهدا 
إخوانيأصحابي، ))أنتم فقال! إحوانلث،؟ا نا أل! وتساءلواإخوانه، 

ا٥٣/٤اللغة وتهذب ، ١٢٤م أحمد بن للخلل انمن انفلر: 



^^وي؛وصفت؛م

والأخوةلصوق، فالصحبة يروني((، ولم بي يؤمنون تعدى يأتون الذين 
/اللصوقل من يخلو قد ربامحل 

اّتساكوالمنعة؛ المحمظ المحبة! هذه لوازم من كان ولما 
Iأي ]الأنساء:مإ[ " هك قوله ومنه بمعناها، 

الهزلي؛قول ومنه ؤيحفظون، يمانعون 

ليصحب عايه، في ^؟١^٠، أبه مى الحرن، يردض يرعى 

الاصطلاح!محي الصحابي تعريف ؛'؛ 
بقوله؛حجر ابن وصبهله الصحابي، تعريف فى الخلماء احتلم، 
الإّلأما<رص،على ومات به، مؤمنا و. المي لقي من ءرالصحابي 

عنوالأخذ ة المجالوكنرة المحبة طول العلماء بعض واشترط 
،،والغزو ه المبي مع الإقامة بعضهم واشترط ، ه المبي 

التعريف،على اللماء أكثر ولكن والفل، الجلؤخ تعفهم واشترط 
كلامفي تهللق - مئ كما - فالصحبة ، يعقده اللغوي والمعنى ، الأول 

سرتالفا؛3ل هذا وعلى ، عارصا كان ولو الاقتران مجرد على انمرب، 
الحديث،.علوم كتب محله ذللث، وتفصيل بحثي، في 

حنسمد للوكتور: الكريم، القرآن لألفاظ المنهل الاشقاش المجم انظر: )١( 

\.0iliللأزهري اللنة تهذيب، )٢( 
.١١١الفلرص: نزهة )٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

زللما الأدلة نواطع 
٠.٥ ص: البغدادي للخف الكفاية 

Ayjyللأميي الإحكام 



الراعالبحث 

الأهوالجمع قي الباحث منهج 
التمرمفهوم على بناء 

ير،التغمفهوم تحديد في العلماء اختلاف إلى الإشارة سبقت 
لأية،ا لمعنى بيان فيه كان ما هو لموصوعه الأقرب التحريف أن وسنت 
قيدفي داخلا يحد لا الماانى لبيان فيه ليس أثر كل قاف هذا وعلى 

التعريف.حد وفق الدراسة 

بماتقييدها الصحابة ير نفآثار جمع ُع التعامل في ينبغي وكان 
المعانيببيان صلة له ما سوى منها آخذ فلا التغير تعريف فى اخترته 

لهينلهر لا ما كافة واستبعاد الألفاظ، مرامي وفك الدلالات وكشف 
ذلك،وغير استشهادا أو استتبائنا يكون كان وتاميها المعاني ببيان صلة 
الأية.لمعنى بيان فيه يظهر لا مما 

نفيراكونه لتحلءيد المحابة آثار من أنر بتصسنيف الجزم أن إلا 
فيه،ما الصعوبة من فيه أمر = تثعد فيذلك غير أو البحث، في فتدرج 
أمور!لعدة وذلك 

الجليلةالمعاني عن وتعبيرهم ه، الصحابة فهم عمق : ولا أ. 
دقيقة.بحثارات 



ممحمحوهو ناره فى ييغرق محور0 نعد ني الفكر الدقيق بنيه 
مفي ل كلمة كل في دقق وتمحيص فاحص نظر إلى يعوزني مما 
والتزاميالبحث وسعة الوقت صيق مع حدا ير عوهذا حرف، 

بدراسةالبحث قام فقد له؛ رسمتها التي الوصفية الأستقرائية يالدرامة 
الشير.ني رواية آلاف تسعة من أكثر 

مقاصدهم،ومعرفة كلامهم فهم في النظر وجهات اختلاف I انيا ث— 
آيةتحت أثرا لإدراجه غيره على يستدرك المفسرين بعض تجد ولدللث، 

أحرى.آية تحت، إدراجه الأولى أن ؤيرى معينة 

لأقوالجمعي في أسير أن المسمب من وجدت ذللث، على وبناء 
الدقيق؛بمعناه للتفسير حددته الذي المفهوم على التفسير في الصحابة 

دقيقة،تحليلية دراسة لوحده أثر كل دراسة إلى يعتاج ذللثخ لأن 
الأقوال!جمع في التالي المنهج فاتخذت 

كانسواء المنية الكتب، من المحابة عن روي ما كل جمحمتإ — ١ 
مائتينحلال من إلخ ووعغلتة••* فقهية أقوال من ذللث، غير أو يرا نف

جمعتهمما استللته )م العلوم، مختلف، في نيا مكتابا وعشرين وتسعة 
ومنالبحح،، في فأدرجته يعيد باحتمال ولو للمعنى بيان فيه لي ظهر ما 

اذهبيععلية: أم لي )قالت، قالته; ثراحيل أم عن آوي ما مثلا ذلال^ج 
بتقوىتوصيلث، عطية أم إن وقولي! السلام، فأقرنيها فلانة، إلى 

قالت،;الماعون؟ وما سيدتي; يا قالت،; الماعون، تمنعي فلا هث، اممه 
للماعونععلية أم بيان فإن . بينهم( الناس يتعاطاها المهنة هي ؛ ٠٠٢٠^٥١

Ay/\iالآ'ار ثكل ثرح في الطحاوى أخرجه 



ؤوبمعونلأية ا في ورد ما نمير فصدها يكون أن يحتمل 
بعيداالماعون كلمة معنى لمجرد بيانها ؤيحتمل ، عون:٧[ ]iJL ه أناعول 

لأمنهيها مطابقة الأول الاحتمال ويقوي الأية، ير نفقصد عن 
هذهفمثل الماعون(، تمتعي )فلا الأية؛ نص من فريبة بعبارة ثراحيل 

المث•في أدرجها الاثار 

بوحهالأية لمعنى بيان فيها لي يغلهر لم التي الأثار استبعدت - ٢ 
البحث.صمن أدرجها فلم الوجوم من 

ذكرْع للمعنى بيان فيها لي يظهر لم التي للاثار محالحما أفردت - ٣ 
وذلكامتبعدتها، التي الأثار كل فيه ردت فكتبهم؛ في لها المفنرين 

Iأمور لعدة 

مفراأن طالما علي حفي يري نفوجه فيها يكون أن لاحتمال — أ 
كتابه.في ذكرها 

وفيالتفسير، مفهوم تحديد في أنمهم المالماء لاختلاف ء ب 
ذلكتحع.يد أن ياJل مما كتبهم، ثنايا في الفهوم هدا تطبيقات 
الهثن*بالأمر ليس به والجرم 

لهفلعل الكريم، القاريء على نغلرى ووجهة فهمي، أفرض لئلا - ت 
كيفيقلبها يديه بين الأثار فتكون أدق،؛ فهما أو آحر، نظرا 
هو.بقناعته نتيجة إلى ليصل شاء 

وجهليتضح امتثحدتها؛ التي الأقوال هذه تصنيف، في اجتهدت _ ٤ 
هيالأهوال هده فى ورودا التمنيفات أكثر فوجدت لها، استبعادي 



هذهفي الواردة المعلومات أنواع لأن ا وسأذكر إسرائيل، بني أحبار 
الموفق!واممه نؤع، لكل توصيحي مثال ذكر ْع الأقوال 

عنماو؛كة، أبي ابن عن توي ما ذلك أمثلة ومن فقهية: أحكام - ١ 
واديإلا موقف مزدلفة )كل قال: أنه ها، الزبير بن اّّ عبد 

محيالحرام المشعر حد به ا مقنن الأثر هذا الطري ذكر وقد ،، محر(ل 
VSLjرنهظز؛تجثغوأقنلأمن آن ■يطاجثثاح ؤل-يس ت هلث اغ ول ف

[.١  ٩٨]القرْ آلعمإوه ألس،ر عند أممة ئادحفروا ع-تغنأضؤ( نجت ستم ألمبم
بناممه محي عن حازم، أبي عن ذلك أمثلة ومن إسرائيلية: أحبار - ٢ 
حجانا،سبعون حلقه وبين وبينه يهط، حين اض ريهبهل قال؛ )قهنه عمرو 

،،الملوب(ل له تنخلع صوما الماء فيصوت والماء، والغللممة النور منها 
لأمآه لثمي هل؛ افه قول ا مقنن الأثر هذا الطبري ذكر وقد 

[.٢٥]\مق\0: ةلأيمة4 

عنروي ما ذلك أمثلة ومن ت لأية ا في معنى ذواذز، أنوال - ٣ 
قال؛يشهده؛ رحل حاءه إذا فهنع بكرة أبو )كان قال؛ عاصم بن عيسى 
اهن. السيوطي ذكر وقد ، قوتي( فقد لمين المفإن ٠ ُغيري أشهل 
ظ;لأويي 1نثن إو\ ز لإ ألخئثت يئ َ .ٌ اف قول عند الأثر 

٤[.]النور: آكسدوةه هم ؤأنلمك آبدا ثيث، ازلإ ماؤأ وب جلد؛ ئمما 
بنالزبير عن روي ما ذلك أمثلة ومن والغزوات؛ جرة ال- ٤ 

محهالقوم كشفنا حتى كر، العإلى الرماة )مالت قال؛ غهنع، العوام 

(.٣٨٢٤) ١٧٩؛/سرى انيان جامع )١( 
٢٦٠آ)/للطبرى البنان جاُع ، ٢١

للسوطيالمثور الدر )٣( 



ألاصارخ وصرخ أحد، يوم يعني: للجبل، ظهورنا وحلوا المهب، يريدون 
أصحابأصبنا أن يعد القوم علينا وانكفأ فانكشفنا، ئتل، ند محمدا إن 

تمطعم بن جبير غلام وحشي قال القوم من أحد منه يدنو ما حتى ، اللواء 
الجملمثل شيئا يليق ما ينه بالناس يهد حمزة، إلى لأنفلر إني واف 

البفلور،مقطعة ابن يا إلي هلم • حمزة له فقال مباع، إليه تقدمني إذ الأورق 
دفعتهامنها، رصيت إذا حتى حربتي وهززت رأسه، أخهلآ فكأنما فقربه، 

فغلبنحوى، فأقبل رحليه، بين من حرجت حتى ثنته في فوقعن، عليه، 
إلىتنحيت نم حربتي، فأخذت حشت،، مات إذا حتى فأهملته فوقع، 

لارا هذا المنير ابن ذكر وقد ، عره( حاحة ء يي لي يكن ولم الحكر، 
إداحؤك ياذيهء ثصودهم إي و وعده أثة ؤولمدت هل الله قول عند 

ثنمنهفم قحئوئ اومما مدآ ئ ^^٠٢ أرم 1، ئثننم
عكاولقت ٩^٣ عمم تزشظز قم ألأحر، ربد ش وينهظم ألديثا بجبمد 

[.١٥٢عمران: ]ال آلثثبيرا4 عئ، مح-ل ئد نآه نمظم 
}جهتهالصامت، بن عبادة عن روي ما ذلك أمثلة ومن مواعظ! — ٥ 

حينإلى الغداة يملون حين من اض يذكرون قوم في أكون )لأن ت قال 
سبيلفي أجاهد الخيل متون على أكون أن س إلي أحسب، الشمس؛ تهلير 

يصلونحين من يذكرون قوم في أكون ولأن الشص، تطلع أن إلى اممه 
الخيلمتون على أكون أن من إلي أحب الثمس؛ تغرب حتى العصر 
هذاالسيوطي ذكر وقد ، الثمي( تغرب حتى الله سبيل في أجاهد 

[,١٥٢ناثهقزوأه ؤةدؤوف،آذمحقأ : هل اض قول عند الأثر 

اونازرأ/آمآأ)ا؛'ابن تمر )١( 
X'^y\/لأيوطى المثري الدر )٢( 





أبيابن عن روي ما ذلك أمثلة ومن • القرآن تدبر على الحث - ١ ٠
الحجرفى ماحي وهو عمرو بن القّ عبد على رجل رمر I قال مليكة، 

ْنيبكي القمر وهذا اش؟ا حشية من أبكي أن أتعجب ت فقال يبكي وهو 
ؤأزJزت قق اش قول عند الأثر هذا السيوطي ذكر وقد ٢، اش(ل حشية 

واثالتآمحوم وألمص محأينص آنيب، ؤ، وس الثموت ؤ، س لم مجد ه لق 
[.١٨لال،ءج: النابت^ نن وحتكنئ ؤآلدؤآب إلسجر 

سعد،بن إبراهيم عن روى ما ذلك أمثلة ومن القرآن؛ رمم - ١ ١ 
تزيد فنال التابوت، فى يومئذ )واختلفوا ثهاب! ابن نال نال! 

فرفعوا®التابوتاا، ته؛ الزبير وابن العاص بن معيد ونال التابوه، 
وقد، بلسانهم( فإنه ؛  ٠٠ررالتابون ! اكتبوْ فقال؛ عثمان إلى اختلافهم 

يأنهتكمملاء^هءآن ءايثه ^إل • قق الله قول عند الأثر هذا اليوطي ذكر 
[.٢٤٨رن»ءىلمه نن ناءض1نه نيئ 'ألتابوت 

قيسبن عمرو عن روي ما ذلك أمثلة ومن النزول؛ زمن - ١ ٢ 
بهذهينتنع المنبر على خيبه صفيان أبي بن معاوية مع ّرأنه كوني! ال

نزلت،فقال؛ ختمها، حتى ، ٣[ ]المائدة: لم' أ'كلت الأية! 
،٠حمعة(أ يوم في عرفة، يوم فى 

بنصفوان عن روى ما ذللث، أمثلة ومن القران؛ سجدات -  ١٣
سورةالمرة منبر على ثرأ فهبه الأشعري موسى أبا رأن مهران؛ 

ا"/حا•المتثودلليرطي الدر )١( 
.oi-^/Uللسرطي المثور الدر )٢( 
اما<للسوطي المثري والدر ١(، ١ ١  ٠٨)ه/ا،آه سرى اليان جامع )"١( 



يريزوصي؛ري

عندالأثر هذا السيوطي ذكر وقد ، محجدسن( فيها فسجل فنزل الحج، 
[.٧٧:]الحج واع؛دوله ؤأمجمدإ آيتقعإ ءامنإ آلخيكت ؤظيهأ ت هق اض قول 

)جهتهحذيقة عن روى ما ذلك أمثلة ومن ور! الآوا>ت، عدد — ١ ٤ 
ماآية سعين منها فنسى ه الجي على الأحزاب محورة )قرأت ت قال 

وجدتهالأم
أبيعن روى ما ذلك أمثلة ومحن I والسور الأيات فضائل -  ١٥
مالك،ألفإ سبعون معها جميعا الأنعام محورة )نزلتا قال! خهغ جمحيفة 

مدنية(رص.فإنها \-\\آ ]١^٢: أنازلآه إلا: مكية كلها 
ديناربن عمرو عن روي ما ذلك، أمثلة ومن الصحابي: قراءة -  ١٦

-٤٠]المدثر; سعره ي سلخقك ما لذخم;؛ذو؛ عن يثآءلون جئت ^4؛ هك• الله قول في 
عنءو ائلون يتحناُت، ررفي يقرأ: لههثع الزبير ابن )سمعت، قال: [، ٤٢

محمرا،(في سلككم ما فلأن يا ه المجرمين 

هالزبير ابن )سمعت ث قال دينار، بن عمرو عن روى ما -  ١١^
]ال٠اJئر:؛ؤماظط؛ؤفيظنه فلأن،، رريا ه أهزطذ عن يساءزن ■؛شز • يقرأ 

•أ-آأ[(رْ،.

بنمعاذ عن روى ما ذلك أمثلة ومن الصلاة: في القرآن تلاوة -  ١٨

.Tofvلسى واليان الكنف )١( 
!/•آه.للموطى المثور \كو )٢( 
Mi/rلييوطى المثور الود )٣( 
(،١٩٠٤٦) ٠TrAo\/تم ح! أبي وتمر (، ٣٣٩٩) T^Tالرزاق ب -ض )٤( 

المدر.وابن حمد ين عبد عن نقلا  ytw/aللموطى الخور والدر 
(،١٩٠٤٦) ٠YYAo\/تم ح[ أبي ا؛ن وتمر (، ٣٣٩٩) ٣٦٦/٣الرزاق همد تمر )٥( 

الخدر.وابن حمد بن عّد عن نقلا  ٣٣٧/٨للسيوطي الخور واكر 







الحامسنالميحت 

البحثفى المحNهلاكحات ببعض تعريف 

ْعالتفميل سنتها البحث؛ هذا في الممطلحات يعفى استخدمت 
ورأيتالوصفية، الدراسة حيث البحث من الثاني القمل في التمثيل 

مجملة!هى وها باحتصار، فبينتها هتا، أبينها أن علي لزاما 
 ١ I يالتاربم^٠التمر

إمرابل•بكي، بأحبار القبر - ٢ 
•النزول، وأحوال، بأسباب التفسير — ٣ 

بالسنة.التفسير — ٤ 

العربية.باللغة التفسير — ٥ 

والاجتهاد.؛الرأي التفسير - ٦ 
بالتفسير.لها صالة لا أقوال، ٧- 

ْتها:مصطلح بكل مختصر تعريف، إليك ؤ* 
للقرآنهي الصحاية ارتفير إ هنا به وعنست، ! بالتا^؛؛٤ ير النف- ١ 

منئريثا حدوثها كان أو عاصروها، التي التاريخية لأحدايث، با 
منقريبة كانتخ أو عاصروها المب الأحداث، هذه لأن وذللئ، عصرهما،، 



العربتاؤيخ من لكونها قوية قرينة تعتبر ~ مثلا الفيل كحادث عصرهم 
الأحداثبخلاف إسرائيل، بني أحبار من وليت بينهم المتداول 

الأمرانفيها فيحتمل عمرهم عن البعيدة 

راتلكI هنا لإسرانيليات با وعنيت I إسرائيل بني بأحبار التفسير — ٢ 
الكتاب،أهل عن ورودها الظن على يغلب ااّي، والأحاديث الأماطير 

قالتهفإنما الظناا، على رريغلب ئ• وتقييدي ، بالتصيرا؛ علاقة ولها 
منتكون أن بين الأخبار بحض تحنيف، فى كبير تشابه لوحود 

منكونها أو العرب، تاريخ أو حكما، المرفؤع أو الإسرائيليات، 
يحتاجهذا وتحديد ، الكدابون وصمها الي، والخرافات الأساطير 

فلأنهيالتفسيراا، علاقة ررولها دت تقييدي وأما حبر. لكل جيدة لدرامة 
بلعلكا إسرامحل بنمح، أحار ْن حرا ه الصحابة بعض يروي أحيانا 

بالأية،علاقة له يكون لا أحيانا بل ا؛ يت نفبه يمحي لا فمهل الحكاية 
وجهوهذا الأية، ير نفتحت الأثر هذا يضع رين المقبعض نجد نم 

عملمن لا واجتهاده، الممر عمل من أنه إلا التفسير أوجه من حن 
نفيرفي الإسرائيليات عن نتحدث أننا وطالما )جهته، الصحابي 

كانت،ؤإن بالتفسير، علاقة له ما إلا منها يدرج أن ينبغي فلا الصحابة 
هذافي والإسرائيليات العام، بالمعنى الإسرائيليات مسمى نحتا تدخل 
حتىالأيات، وبين بينها الربعل في رون المقيجتهد التي الأثار كشة 

بالتاريخ،)التمر ت من كل بين ا كين ولجتا تشابها تمت أن شك، ولا ( ١) 
مجاللا ظاهره فيما الصحابي اجتهاد وكذا حكنا، والمرفؤع والإسراتيات، 

بعصوونحعت البحث من الثاني الفصل في لدلك مبحثا أقرئت وند فيه(، للرأي 
يفيق.بحث إلى تحتاج المسألة زالت ولا المصهللحات، هذه بين للتفريق الضوايهل 

وغيرها.الغرانيق، نمة في كما )٢( 



عملمن يعد كله فهدا الّكا.، ءلمحا وصحيحة مرفوعة آثارا كانت ؤإن 
المفر.

المحتهدا فى به وعنيت النزول! وأحوال دأمساب التفسير — ٣ 
Iهما أمرين، 

فيكان ؤإن منه، انتق وما النزول لمقل فيها ورد رواية كل ت ول ألا 
عفنىي لا الوقت أن إلا ودقة، صبهل فيه وليس كبير، تجاوز هذا 

كانوما حميما، سبيا كان ما لتحديد حدة، على رواية كل لدرامة 
سيرالتفمصدر تحت، يدلك فيندرج الأية معنى في داخل أنه به المراد 
والاجتهاد.بالرأي 

منهايتضح أنه إلا بالنزول فيها يعثر لم التي الروايات الثاني؛ 
بالنزولنه الصحابة يحبر ما ^^١ وحالها، الأية نزول عن الحديمث، 

الحقيقى.المبإ فى بالنزول يحبرون ولا الحقيقى، المسبإ غير فى 

الرهلفي ؤؤٌ اكح^ة رراح؛يد I هنا يه وءنيّثإ ت نة بالالتفسير — ٤ 
عمناحترازا بالميوية وتقييدها النبوية،ا، والمنة الكريم القرآن بين 

يتضحوهنا المنة، تحريفح في وأفعالهم ؤهي الصحابة أقوال أدحلوا 
رتمالتبوى فالتقر بالمه، ر والفالمبوى ر فالبن القرى 

يرهنفيكون وحينئذ بنفسه، لأية ا فثر أنه أي مباشرة، المبي إلى ممافخ 
نهالمحابة اجتهاد من فهو بالمنة ير المفأما ه، عته صح إذا ملزما 

تختالم،قد وهذا بها، وبيانه المبوية والمنة الكريم القرآن بين الربعل في 
كتب،في مفصل هو كما الصحابي قول حكم ويعتريه الأنفل-ار، فيه 

الأصول.



تييصفمي

هالصحابة رابيان : سابه وعب المربية: باللمة ير النف- ٥ 
نثرا.أو ا شم كان مواء العرب«، لغة قي ورد بما الكريم للقرآن 

هالصحابة نفير ٠١: هنابه وعنست والاجتهاد: بالرأي التفسير - ٦ 
الأحيارءأو اللغة، أو نة، الأو القرآن، على ؤياهر اعتماد دون للقرآن 

به.واستشهادهم القران من امتنبامحناتهم يشمل كما 

أدرجهاأن الصحابة عن الواردة القراءات في محلريقتي مهم: تنبيه أ'ي 
رويتإذا أما القراءة، لمقل بغير رؤيت إذا والاجتهاد بالرأي التفسير في 

فيوأدرجها البحث من أستممدها فإنني كذا( فلأن )قرأ القراءة بلمففل 
قراءةكونها ثبت إذا أنها هذا في والسثب المستجعدة، الأقوال ملحق 
إلللمحابي، يرا نفت، ليأنها فبديهى نخت؛ أو استهرت مواء 

علىلأمير البححا في لنفي وصمته الضابقل وهذا توقيفية، القراءة 
عنالواردة القراءات بعض على وقفت فقد ؤإلأ واضح، منهج 

ماهذا ومن القراءة، لففل بغير ورويت، القراءة بالقفل رؤيمت، جه الصحابة 
لهالزبير ابن سمع )أنه ت دينار بن عمرو عن داود أبي ابن أحرجه 

عمروتقال نادميزا؛. أنفسهم في أمروا ما على المساق فيصح ١٠يقرأ: 
حاتمأبي ابن وأحرجه قثله(را،، من قرأها أو كذلك، أقرأها أدري فاد 
علىالمساق فيصبح يقول: ه الزبير ابن )م،<ع دينارث بن عمرو عن 

بلففل:ومرة )يقرأ(، بالمقل: مرة فروي ، نادمين(ل هم أنفبه أمروا ما 
ومثليرا، نفالثانية وعلى قراءة، الأولى الرواية على فيكون )يقول(، 

.٢٠٦ص: الماحق )١( 
(.٦٥٢٧)الضر؛/بمهاا )٢( 



علىهذا مثل أشكل وقد للصحايي؟ ير نفأم قراءة؟ هو هل يشكل هذا 
طريقمن منصور بن سعيد أحرجه المابق الأثر فنفس جليل، تابعي 
أنالله ارقعى يفرأ: ه الزبير ابن )سمع ت دينار بن عمرو عن أحرى 

همأنففي أمروا ما على المساق فيصبح عند0 من أمر أو بالفتح يأتي 
أثكلفإذا ، ر؟( فأم قراءة، كانت أدرى محلا عمرو: محال نادْسناا. 

أولى،غيرْ على يشكل فلأن -؛ هو من وهو - دينار بن عمرو على هذا 
منأستبعد٥ أيصا هذا ومثل العجمة! وغالت الزمان، ناحر ومحي 

ائلالممن وهذه المستبعدة، الأقوال ملحق فى وأدرجه التمسير، 
خاصا.امتقراسا تحتاج؛حثا الي المهمة 

كتابةعند أّتخدمه التحسر وهذا بالتفسير! لها صالة لا أقوال د ٧ 
التفسير،في الصحابة أقوال جمعت، التي العلمية الرمائل عن التقارير 

أمور:عدة به والمقصود 

الثاحث،يدرجها نفير فيها يثلهر لا وفتاوى فقهية أقوال ولا؛ أ— 
معلل.صحابي لفر جمعه صمن 

الأيات،وعدد السور كفضائل القرآن؛ بعلوم خاصة أقوال : انياث— 
فيرون المقذكره ؤإن لأية ا بمحتى علاقته عدم يتضح مما ذلك، وغير 
بالأية.تعالقه لمجرد كتبهم 

خللخلالها من ويتضح رسالته، في الباحث، يدرجها أقوال : الثاث— 
صمنقولا الباحمنا يدرج كأن والدراسة، الجمع منهجية في واضح 
يكونأن دون مثلا القمة فى اسمه ورود لمجرد صحابي لتفسير جمعه 

(.٧٦٠) ١٥٠إم' منصور ابن يبر منن من التمر 



وغيرلتفسيره، جمعه صمن للمحاي هراءة يدرج أو الفول، نائل هو 
فيهاالفنر لإعادة البحوث هزه تقيم حاصة دراسة إفراد يحتاج مما ذللث، 

عندالعلمية الرسائل هذه بعض إن حتى أحيانا، كتابتها إعادة أو 
الثلث،قرابة إلى بالتفسير له محلة لا ما يمل أقوال من فيها ما تمحيص 

التقارير.يعص عند واصحا ستجده كما الصف أو 
أنإلا ،، مثاكورل جهد من الرسائل هذه في ما ذللث، ْع يخفى ولا 

للاحراالأول ترك وكم وحده، له إلا الكمال يكون أن أبى سبحانه اش 
الأثيربن الدين صياء الوزير قول أحن وما •، - قيل كما - بمر والناقد 

بعضعاليه فانكر المعروفة لامثته فى القيس امريء على استدرك عندما 
علىأعببؤ وأنا الناس بعض رآني ®ولقد الوزير! فنال ذللث،؛ الناس 
ثهرةْع لوقوفه ؛ ذللث، فأكبر إليها، المشار اللففلة هذه القيى امرئ 

هزهبمثل ارتباحله من فحجبت، الشعراء، أسعر القيس امرئ أن في التقليد 
مااستقباح من القيى امرئ إحسان يمع لا له! وقلت، الصحيفة، الشبهة 

المنلث،منه يخرج فإنه المنلثا غزال كمثال هذا ومثال القبح، من له 
بغرم،من يخرج ما حبنإ من منكه من يخرج ما طب يمع ولا دالبنر، 

فاسكت،الاستكراه، من للخجث، حامية الهلبك، ذللثؤ لداذة تكون ولا 
ذلل؛،(ارأآ،.محي الرجل 

الخضري،بواض بن محمد الدكترر; من كلأ بالشكر أحص المقام هذا وفي ، ١١
مننسخة بإرسال علي تكرمهما على الفاصل عبدالعزبز بن فهد والدكتور؛ 

الدراسة.هده قي لوصفهما ئخبم.، ءإاو_، ألي بن علي مروتاتا جمع في رسالتيهما 
.١٩٢؛/ازئر المثل )٢( 



م

امحًولالفصل 

الصحاةمن الممثرون 
الضيرفي ومرؤئاتهم 

تمجاحث حمسة وفيه 

الخلافةزمن ني ه، الصحابة من المفنرون الأول! المبحث 
الراشدة.

العقدفي ه الصحابة من المفترون الثاني: البحث 
*ا*(ه.-  ٠٠)الهجرى والمادس الخامس 

الماعالعقد في ه الصحابة من المفترون الثالث: المحث 
٠_■- )٠٧ الهجري والثامن 

التاسعالعقد في ه الصحابة من المفترون الراح; المبحث 
(ه.١ ٠ ٠ - ٩ )٠ الهجري والعاشر 

سنةف ثم لم ه الصحابة من مفترون الخامس: البحث، 
وفاتهم.





















[٣]

!١٣)ت: )جهته الصديق بكر أبو 

نحافة،أبي بن اش عبد ، _^ اض رسول حليمة الجليل الصحابي 
بنتالخير أم وأمه التئمي، القرشي عامر بن عثمان ت قحافة أبي واسم 
•صخر 

حميم،نحيما أبيص وكان أشهر، وستة بسنتين الفيل بعد ولد 
شيبهيخضب، الجبهة، ناتئ العينين، غائر الوجه، معروق العارصين، 

النطسافين،ذايت، وأمماء الله، عبد الولدI من وله والكتم، بالحناء 
أموأمهما وعائثة، الرحمن، عبد ت وله الحزى. عبد بنت، قتيلة وأمهما 
عمير.بنت أسماء وأمه بكر، أبي بن محمد وله' عامر• بن—، رومان 

خارجة.بنتح حيية وأمها بكر، أبي بنت، كلثوم وأم 
واستمرمعالرجال، مزآمزمى أول وهو البعثة، نل ه المي صحب 

الومناقبه الغار، وفي الهجرة، في ورافقه بمكة، إقامته طول النبي. 
^أثث ئمتت1ن، سد ئوه ثئبم^إلأ ت فيه هق افه قول أعغلمها ومن تحصى، 

نعملأبي الصحابة ومعرفة ، ١٢٥jxسعد لابن الكبري الهلبقات في ترجمته انفلر ( ١١
الملأءأعلام وسر ، ٩٧٨- البر مد لأبن والأسيعاب ، ٣٧-
-٥٠؛/٤حجر لأبن والإصابة ، ٧١- U/YAللذهي 



الصموء بهوي إل 'ألمايّ ؤب نثا إي قافك حفكروأ آؤ؛بم أح-ثءث 
ؤدسيجنما•' هث اض قول فيه ونزل •؛[، لاكو;ة:ه إث يرى 

شرمفي الرازي الإمام استدلال أروع وما [، ٢١- لاللمل:'اا ألآشأقى4 
الاياتهذه عند . سنا يعد الخالق حير وبانه >ةهمم بكر أبي قفل على 

أفضلهو الأتقى هدا من ررالمراد ت قال إذ الحجرات؛ آية إلى مخمومة 
نقهنع،بكر أبو هو المراد يكون أن وجب كذلك؛ كان فإذا الخلق، 

منالمراد إن I نلنا إنما المقصود، صح صحتا متى المهدمتان فهاتان 
همدأذيأ>=فزقلإ ؤإ0 تعالى: ه قوللالخالق أفضل الأتقى هدا 

كانمن كل أن على فدل الأفضل، هو لأكرم وا ]الحجراتت"اا[، ه أمنكم 
؛أفضلءر يكون أن وجب أنمى 

وعنمان،عمر، الصحابة: من عنه وروى ه، السي عن روى 
بناف وعبد عود، مبن اض وعبد عوف، بن الرحمن وعبد وعلي، 
بنوزبد وحذيفة، ماس، ن وعبداه عمرو، ن ومداه عمر، 
هريرة،وأبو مالك، بن وأس بار، بن ومعقل عاص، بن وعقبة ثابمنتا، 

له،ء وأمما عائثة، وابنتاه: موسى، وأبو برزة، وأبو أمامة، وأبو 
وغبرهم•

والعنابحي،الفا، حيل ثرا ن مرة التابعين: مجن عنه وروى 
وغيرهم.غفلة، بن ومؤيد حازم، أبي بن وقيس الجلي، وأوط 

،الله رسول موت بعد لمين المحلافة وتولى بالتجارة، اشتهر 
كلها.المشاهد ه الله رسول مع وشهد ستين، حلاقته وكاست، 

١٠  ٣AW! ١ النيمجا مفاتح )١( 



الهجرة،من عشرة ثلاث سنة الأولى جمادى ش الاثنين يوم توفي 
سنة.وستين ثلاث ابن وهو 

)جهعالصديق بكر أبي نمير حول السابقة الدراسات 
الأورالثلاثة الراشدين للخالفاء المدة الموقوفة )المرويان أولا: 

المقمركتب من وتخريج ودراسة جمع — الممر في العشرة وبقية 
وابوامبإة الوالكب المّهورة المحاية د< انومندة الميور يالمأ 

محله(سورة نهاية إلى القرآن أول من الحديثة المصنفات فى المسمر 
إشرافالا!حياني، عيال بن عابد بن فيمل إ للدكتور دكتوراه، رسالة 

بمكةالقرى أم جامعة المهلرفي، عائد بن عيال بن عويل اككتور: 
سةم'آ؛اه.المكرمة، 

علىالصديق بكر أبى لمرؤيات ية بالنالرسالة هده استملن، 
قولا( ٤ ٠ ر منها قولا؛ ( ٤ ٤ ) منها امتعين تمحيصها وبعد قولا، )٧٧( 

المرمادة فاصيحت مكررة، اقوال آ ٤ و) ر، فالعن المله بعد 
كالتالي:تحاليلها قولا، ( )٤٣فيها 

فىأكثرها قولا، )٣٣( منه _ واحدا، قولا ه المى عن روى 
ياببامالتفسير نم قولا. ( ٢٣)و؛الغت، والاجتهاد، بالرأي المسير 
قولين.و؛لغت، حكما، المرفؤع ثم أقوال. )٦( وبلغمته النزول، وأحوال 

بتيبأحبار ير والنفبالمنة، التفسير مزت كل في واحد قول عنه وروي 
إسرابل•

تابعيا،عثر ولمانية الصحابة، من نية لما الأقوال هانأه عنه روى 
التابعين.أتباع من وثلاثة 



عاسة،المؤمنين وأم طالب، أبي بن عالي فهم• المحاه أما 
أبيبن الله وعبد هريرة، وأبو عازب، بن والراء محاس، بن اه وهمد 
ه•مرة بن، والنزال العاص، بن عمرو بن اش وهمد الخزاعي، أوفى 

بنوالهيثم هلال، بن والأسود التمار، الله عبد ت فهم التابعون وأما 
إبراهيمبن ومحمد سعد، بن وعامر هارون، بن ويزيد الهيثم، أبي 

المصري،يعقوب، بن والحارُث، دوسى، ال وقتادة وعكرمة، التئمي، 
الشعبي،ثراحيل بن وعامر الزبير، بن وعروة المخحي، ؤإبراهيم 
البجلي،حازم أبي بن وقيس البصري، والحز مهران، بن وميمون 

مالك،ب>، كعب بن، الرحمن، وعد نفير، حبير؛>، >>، الرحمن، وعبد 
الميب•بن، وسعد دينار، بن وعمرو 

الهمداني،محمد بن سعيد المفر أبو ت فهم التابعين أتباع وأما 
بنومحمد الخهلاب،، بن عمر ين الله عبد بن اتله عبيد بن وعثمان 

المهللمي.إسحاؤ، 

التيالعلمية الرّائل أغلمب، وعلى الرسالة هده على يلاحفل ومما 
Iيلي ما الصحابة نمير فيها جمع 

التفمير.موصؤع عن الصلة بعيدة لأقوال الباحث، إدراج — ١ 
الأقوال.لبعض الباحح، تكرار — ٢ 

إغفالمع عليها والحكم التفسير انيد أسدرامة في التوسع — ٣ 
للأقوال.المحليلي ؛الجانب، الاعثاء 

تحليلية(،درامة — التفسير في الصديق بكر أبي عن )المأثور •' ثانيا 
إسراف،العراوي، عيدان كاظم عبداه I للباحح، ماحمتير، الة رس





[٤]

١٨رن؛ ^4، جندل أبو 

العامريعمرو بن مهيل بن العاص جندل، أبو الجليل الصحابي 
أبوهه فحبالدعوة، أول في بمكة أملم عقب. له يكن لم المرمي، 

وحاءأيالث،، الحديبية؛ يوم كان فلما الهجرة، ومنعه الحديد في وأوثقه 
وكانالمالح، كتابة يقفوا ولما اضرسول إلى الحديد في يرمق، 

إلادينالث، على كان ؤإن رحل منا ياتيلث، لا أنه •' كتب قد سهيل أ؛وْ 
واغتمفأبى، مهيلا له يجيز أن اللة رسول منه فطلب إلينا، رددته 

ولحقذلاأئ، بعد خهثه جندل أبو أيانتؤ ثم ثدييا، غما لذللث، المسلمون 
لأصحابه،يملي بصير أبو وكان الحر، بساحل ه الثقفي بصير بابي 
جندلأبي إلى واجتمع يومهم، هو كان جندل؛ أبو عليهم قدم فلما 
منوطوائف، وجهينة وأسلم غفار بني من ناس بقدومه سمع حين 

وأبيجندل أبي ْع فأقاموا لمون، موهم ثلاثمائة بلغوا حتى العرب، 
أرسلتحتى أصحابها، وفتلوا أحدوها إلا لقريش عير بهم بمر لا بمحير 

الصحابةومعرفة ، ٢٨٥- ؛a/u Yسعد لأبن الكرى اللفات في: ترجمته انظر 
وسير، ١٦٢٣.  ١٦٢١،/الر محي لأبن والأسباب ، ٢٨٥٢- 0إ\0\^ نمم لأيي 

.١٩٣. \/٦^\ ص الملأء اعلأم 



فهوأتاه؛ فمن أرسل، لما والرحم، باض تناشده ه النبي إلى قريش 
ءؤوئزأقىكئأنموأنزل إليهم،  Mjالمي فأرمل آمن، 
•بلغ حنى [، ٢٤]الفتح؛أظثزكمءثه>ِه ينتدأن دثلنعم يأدمعمم عنخ' 

هاش رسول مع يغزو وظل، المدينة، إلى ذللث، بعل جندل أبو رجع 
الشام،إلى حرج من أول من كان ه اش رسول مات فلما مض، حتى 
عمواسمحناعون في مات حتى اض سيل في ؤيجاهد يغزو يزل فلم 

هته.الخطاب بن عمر حلافة في عشرة، ثماني نة ّبالأردن، 

التفسيرفي رةه4" جندل أبي أقوال 
والاجتهاد،بالرأي ير التغفي واحد قول غينه جندل أبي عن روى 

الزبير-بن عروة الجليل التابعي عنه رواْ 

)ثربقال؛ الزبير، بن عروة عن والاجتهاد؛ بالرأي ير النفأو' 
عمروبن سهيل بن جندل وأبو الأزور بن وصرار الأزور بن مد 

ماواف جندلI أبو قال نقهقه• الجراح بن عبيدة أبو بهم ^^؛، بالشام؛ 
ءاي؛ادث ش ؤوس ت يقول اف سمعت، أني تاؤيل على إلا شربتها 

![ ٩٣]الماهية:ألقلأحثته وعملوأ وءامنإ اقعوأ ما إدا يو\ مما ؛^ ٥٢آلمنلحت وعملوأ 

معوالممالحة الجهاد في الشروط باب الشروط، كتاب البخاري، صحيح انفلر؛ )١( 
اللعد لأبن والاستيعاب (، ٢٧٣١) ١٩٦-  ١٩٣/٣الشروط وكتابة الحرب أهل 
.١٦١٣؛/

للدلالةوالمعرفة( والفقه، والبيان، والتفسير، )التأويل، لمقل؛ المحابة يستعمل )٢( 
أكثر،التأويل للمقل واستعمالهم افة، كتاب معاني معرفة على 



يصب_ري

إنهت لأزور ا بن عبد فقال بأمرهم؛ )جهنع عمر إلى )قهنع عبيدة أبو فكتب 
فإنغدا؛ عدونا نلقى أن إلى توحرنا أن رأيت فإن ، عدونا لما حفر قد 
نفلرتنرجع؛ ؤإن حزاية، على نقمنا ولم ذاك كفاك بالشهادة أكرهنا افه 
التقىفلما فنعم. هبه عبيدة أبو قال فأمضيته. صاحبك به أمرك ما إلى 

أنهبه عمر كتاب الكتاب فرجع شهيدا، الأزور بن عبد محتل الناس 
أتاكؤإذا بالحجة، فيها له نهيا قد الخهليئة في جندل أبا أوفر الذي 

هبهعبيدة أبو هما فدعا لام. والحدهم، عليهم فأقم هدا كتابي 
المجالد،وأبو والريع، ،، جريجر ين الملك عبد وروى ،، فحدهما(ل 

هنه.جندل أبي عن القول هدا نحو ؛ حاردةل وأبو عثمان، وأبو 

فيالحدود تقام لا زعم من باب السر، كتاب الكبرى، الن في المهقي أحرجه )١( 
دمشق(تاريخ في عساكر وابن (، ١٨٢٢٧)) \،/auبرجع حتى الحرب أرض 

الكبرى،المنن فى والمهقى (، ١٧٠٧٨) ٢٤٤/٩الصف فى الرزاق عبد أحرجه )٢( 
بغير،الاشتغال كان ؤإن جائز الكفار من فيه قتال لا من قتل باب الر، كاب 
(.١٨١٦٦)^إ\0\ أولى 

.٩٦/٤اكارخ في اتجري أخرجه ( )٠٢



هام(أا،)ت: هئع الجراح ابن عييدة أبو 

واسمهبكنيته، استهر الجراح، ابن عبيدة أبو الجليل، المحابي 
بنتأميمة وأمه المكي، المهري القرشي الجراح بن اض عبد بن عامر 

وصير•يزيد، ت منها وله جابر، بنت هند وتزوج الغهرية، غنم 
السابقينأحد فهو الأرقم، دار ه الله رسول دخول قبل أسلم 
حتىمكة قدم ثم الثانية، الهجرة الحبشة أرض إلى وهاجر الأولين، 

طلحةأبي وسن بينه السي. وآخى المدينة، إلى منها هاجر 
أيالجنة المبشرين العثرة أحد وهو خهنه، الأنصاري 

أجنأرأ،،محلوالأ، اللحية، حغيف، ،الوجه، معرونار نحيما، رجلا كان 
عقيصتان.له وكانت، والكتم، بالحناء ولحيته رأسه يمح ، الثيتن أزم 

الصحابةو،عرذة ، ٣١٦. T\ylrمعد لأبن الكرى اللمقات ني: ترجمته انظر )١( 
للمني؛ا/اه_ماه.الكمال وتهيب ، ١٥٤نعيم لأمح، 

.١٧١صرت وتخريجه بالجنة، المشرين العثرة حدين، انظر )٢( 
العينانفلر: النهزول، وكذللث، لخم، نصبه على بكن لم إذا تز'وذ■' رجل )٣( 

أحمدبن للخلل 
بنللخليل )العض بالأحدب، ولبس ، ءدرْ على انحناء كاهله يي الذي الأحنات )٤( 

أحمد

.(,٥١٨٨!'للأزهري )الصحاح الشيؤ•محقوحل بالنحريلث، — الئرم )٥( 



^^هيصفتنني

أبوالأمة هذْ وأمن أمن، أمة ))لكل فقال: بالأمين المي. لمه 
أباأدركت )لو خهثه: الخطاب بن عمر وقال ،، الجراح((أ ابن عبيدة 
نبيكسمعت لهالت،: ربي؛ عنه ألي ففاسخلمته الجراح ابن عبيدة 
نال:خهته عود مبن اف عبد وعن الأمة(لآآ،، هذه أمين هو يقول 

ابنعبيدة وأبو وعمر، بكر، أبو ثلاثة؛ الأمة هذْ من )أخلائي 
الجراح(رم/

بنعمر عاليه دخل منها؛ متقاللأ الدنيا، في زاهدا عبيدة أبو كان 
وترمهسيفه إلا سه في ير فلم الشام، على أمير وهو خهنه الخءلاب 

إنالمؤمنين، أمير يا فقال: متاعا! اتخذت لو عمر: له فقال ا ورحله 
ياغيرك الدنيا غثرته )كلما يقول: ه عمر وكان إ المقيل! سيبلغنا هذا 

L1 ءدة(ز؛ا

4r«juuوكان ، هؤ اف رمول عهد محلى حمهلا العظيم القرآن جمع 
و.اض رمحول ))لقيت قال: خهثع الخثني ثعلبة أبي عن فعن الماس؛ 

أمح،إلك، فينمي المملمم، حن رجل إلى ادنحي اش؛ رسول يا ت فقلت 
تعليمكيحن رحل إلى دفعتك قال؛ ثم الجراح، ابن عبيدة 

وأد؛الث،((لْل

wyjoتجران أهل نمة باب المغازي، كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )١( 
(٤٣٨٢.)

.r\o/Tالطبقات في ّعد ابن أحرجه )٢( 
هالصحابة فضائل في وأحمد (، ٢٥٤٩) rv؛/•المني في الجعل ابن أرجه )٣( 

إسحاقأبر ، ujyjنقال: العلل في الدارنيي عنه وشل (، ١٢٧٧) ٧٣٩/٢
(.٩٠٩) TWfoصحيحين• يكونا أن ؤينبه ى... واحتلف 

.١٧١؛/١ البر بر لأبن الاستيعاب انظر )٤( 
=\ا^\ الصحابة معرفة في وأبونعيم (، ٣٦٨)\الأ0\ امير في الطراني أخرجه )٠( 



اض،عبد بن جابر الصحابة: من محه وروى ه، التجئ عن روى 
الخثني،ثعلبة وأبو ارئة، حمبن والعرباض الباهلي، أمامة وأبو 

وغيرهم-ه، جندب بن وسمرة 
خهنه،الخطاب بن عمر مولى أسلم التابعين: من عنه وروى 

بنوعياض الأثعري، غنم بن الرحمن وعبد سراقة، بن الله وعبد 
بنرة ومبحازم، أبي بن وقيس الحارث، بن وغضيف غمليف، 
وغيرهم.النوبي، سمي بن وناشرة العبي، مروق 

الناسولى حين الله. رسول مع يومها وثبت وأحدا، بدرا نهد 
قطتفه، الله رسول وجنتي من المنمر حلقتي ونزع ، وانهزموا

فتحوكان كلها، والمشاهد الخندق وسهد ، أثرم كان وليلك ثنيتاْ، 
كرالمفى بر يوكان خهقد، الخهلاب بن عمر زمن يديه على دمشق 
وهولنمه مكرم رب ألا لدينه، مدنس لثيابه، مبيض رب )ألا • فيقول 

أنفلو الحديثات؛ نان بالحالقديمان السيئات ادرءوا مهين، لها 
لعلتنة؛ حعمل لم ماء، الوبين بينه ما السيئات من عمل أحدكم 

تق6رهن،لحش سيئاته فوق 
عثرة،نمان محسنة عموامحى، طاعون في الشام، من بالأردن توفي 

عليهوصلى سنة، وحمبن ثمان ابن وهو الخطاب، بن عمر زمن 

ه•جل بن معاذ 

مجهولورحل يم، لم رحل ونبه الطبراني، ررواء الهيثمي؛ وذال، (، ٠٩٦-)
(.٨٩٦٣)الزوائد مجمع أينا• 

y\T/Tذ لأبن الكبرى الطقات انفلر: )١( 
والتاريخالمعرفة في وي والق١(،  ٠٢٦) ١٥١ص! الزهد في د أحم—أحرجه )٢( 

YU/Y.؛



التفجرفي ه الجراح ابن هميدة أبي أقوال 
فيواحدا قولا النبي. عن ته الجراح ابن مدم أبو روى 

النزول،وأحوال بأساب، التضسر في واحد مول عته وروي ير، التغ
الخزاعيذؤيم_، بن قييصة الجلسلأن التابعيان القولين هذين عنه روى 

الكوفي•اليسم، وإبراهيم المدني، 
رلماالتئمي، إبراهيم عن ت النزول وأحوال ياساب لتفسير ا٠ 
يدكابسهل فقال! الجراح ابن عبيدة أبا عمر أتى ه؛ اطه رسول قبض 

أبوفقال اف رسول لسان على الأمة هانْ أمين فإنك فلأبايعك 
وفيكمأتبايعني اومإا أ'ا،منذ فبالها مهه للث، رأيت، ما لعمر! عبيدة 

،؛[؟أ(لا،.لالوة:و''ؤتلأحأع'4 المديق 

)هدالجراح بن عبيدة أبي نمير حول السامة الدرامالت، 
الأولىالثلاثة الراشدين ليخلفاء الممنية الموقوفة الرؤاُت، )* 
رالتقكتّبا من وتخريج ودراسة حمع — التقر في العمرة وبقية 
وابواتبجه الوالكمصت، هورة المعالصهحاية اند ومالمنده يور بالمأ 

محله(،سورة نهاية إلى القرآن أول من الحديثة المصنفايت، في التفسير 
إسراف،اللحياتي، عيال بن عابد ين فيمل للدكتور! دكتوراه، رسالة 

بمكةالقرى أم جامعة المهلرفي، عائد بن عيال بن عويد الدكتور! 
.٠٢٢١١٤٢٣منة المكرمة، 

.Yvr/r•يمنى تاريخ في ماكر وابن ، اساتفي سد ابن أحرجه )١( 
بكرأبي ترجمة عند ( )٤٨ص؛ الرسالة هذه عالي الملاحننات بعض انغلر )٢، 

فهغ•الصديق 



)هنالجراح بن عبيدة أبي لمرويات بة يالمالرمالة هذه اشتمك 
فيورد واحدا فولا إلا بالممر، لها صالة لا كلها أقوال، على)٧( 

إبراهيمالجليل المابعي عنه رواه المزول، وأحوال ثاب يامير المغ
السمي•



[٦]

^١٨،١)ت: ه حبل بن معاذ 

أوسبن عمرو بن جل بن معاذ الرحمن عبد أبو الجليل الصحابي 
وبينبينه ه اف رمول وآخى مسنة، عشرة ثمان وله أمسلم الأنصاري، 

خهنع.مسعود بن الله وعبد 

تزوجعرج، رجله في ، ^^-١ جعدا، الحاجبين، مجمؤع رجلا كان 
الله.عبد أم تكنى وابنة الرحمن، عبد أولادْ ومن امرأتين، 

حالناالأنحار ثباب أقفل من وكان أمردا، ماتا العقبة ممهد 
ه;اممه رمول، له قال، أعطاه، إلا شيئا نأل لا وسخاء، ويدلا وحياء، 

))نعمونال: ،، لأحباك((ل إني وافه لأحبالث،، إني وافه محاذ؛ ))يا 

الصحابةومعرذة ، ٤٤٣-  ITV/Tمعد لأبن الكرى اساّت، في: ترجمته انفلر )١( 
وسر،  ١٤٠٧-  ٠١٤  Y/rالبر عبد لأبن والأسيعاب ، ٢٤٣٩- o/؛r؛Y نمم لأبي 

.١٠٩. ١٠٧٨حجر لأبن والإصابة ، ٤٦١-  ٤٤٣/١للذهبي البلاء أعلام 
الوتر،أبواب المن، في داود وأبو (، ٢٢١١٩)المنيفي أحمد أحرجه )٢( 

بابهو، الكتاب المجتبى، في اني والن(، ١٥٢٢) ay/yالاستغفار في باب 
،٤٦٨٨الأحكام حلاصة في الووي وصححه (، ١٣٠٣) ٥٣/٣الا.كر ج الا.ءاء 

.٢٣٥٨الرزة والزدشرف 



)كانت قال خهبع عود مبن اش عبد وعن ، ، •جبل((ل بن معاذ الرحل 
ونال، هؤإ( بإبراهيم معادا نشبه كنا إنا قانتا، أمة جبل بن معاذ 
ولولامعاذ، مثل يلدن أن النساء )عجزت )ه•' الخطاب بن عمر 

ءمر(رص.لهللث، معاد؛ 

صحابته. النبي وحفس ه، الله رسول عهد على القرآن جمع 
بناش عبد من أربعة؛ من القرآن ))حدوا ت فقال منه القرآن تحلم على 

كعب((ل؛،،بن وأبي حبل، بن ومعاذ حديقة، أبي مولى وسالم عود، م
))أعلمهم•' نال حين له ه النبي بشهادة وكفى فقيها، عالما وكان 

رحبل((ل بن معاذ والحرام بالحلال 

أبوابالجامع، ني والمرض (، ٩٤٣١) yoT/\oالسند غي أحمد أحرجه )١( 
المتدركني والحاكم (، ٣٧٩٥)^\<T\ ه حبل بن معاذ ُناف باب المناقب، 

حدبمت،من نعرفه إنما حن ث، حدياهذا الرمدي! وقال (، ٥٠٣١) ٣٢٥^٩ 
دخرجاْا(.ولم لم، مشرط على >اصحح الحاكم وقال ا،، مهيل 

فيع—اكر وابن (، ٥٩٥٥) yiTojoالصحابة معرفة في نعتم أبو أحرجه )٢( 
ده/هادمشق 

فيمتمور بن وسعيد (، ٢٨٨١٢) oixjoالعمش في شيبة أبي ابن أحرجه )٣( 
فيوالدراممي ٢(،  ٠٧٦) ٩٤٨أشهر لمتة  jlL-المرأة باب المللاق، ئاب المنن، 
(.٣٨٧٦) ٥٠إ/• الهر باب المكاح، محاب المنن، 

بنأبي مناقب باب الأنمار، مناقب كتاب المحيح، في البخاري أحرجه )٤( 
ه،الصحابة فضائل كتاب المحيح، في لم وم(، ٣٨٠٨) ٣٦/٥خهثد كعب، 

(.٢٤٦٤) ١٩١٣؛/ه وأمه عود مبن عداف فضائل من باب 
المقد.مة،المحن، في ماجه وابن (، ١٢٩٠٤)•؟/أه؟ المني في أحمد أحرجه )٥( 

بابالمناقب، أبواب الجامع، في والترمذي (، ١٥٤) ١٥٥مثان بن زيد فضائل 
ْ/ْأآ"ه الجراح ابن ميدة دأبي، وأبى، ثابت، بن وزيد جبل، بن معاذ مناقب 

صحيح١٠.حسن حديث ت الترمذي ونال (، ٣٧٩١)



بنكعب فعن ه؛ المي حياة في صغير وهو نتش ه معاذ كان 
حياةفي بالمدينة يفتي حبل بن معاذ )كان قال! )ه مالك 
الجعرانةمن ه الله رمول حرج ولما ، بكر( وأبي ه الاله رسول 

خهتعأمؤيد بن عتاب استخلف المدينة إلى راحعا انصرف ثم معتمرا، 
ؤيعلمهمالدين، في الناس يفقه )قهنه معادا معه وحلف، مكة، على 

وقاصا.معلما اليمن إلى ه الّك، بٌّه ثم ، القرآن 

بهاالماس يعلم ه بكر أبي حياة في الشام إلى فهته معاذ انتقل 
فإذاالمجد فجشت، الشام، )قدمت، قال! بحرية أبي فحن مايتج؛ أن إلى 
منث قالت، له. أنصتوا قد يحدثهم شاب فتى فيهم مشيخة، بحلقة أنا 

بنمعاذ ! قالواالشاب؟ ومن ؛ قلت، ه. محمد أصحاب قالوا هؤلاء؟ 
حمصمجد )دحلتإ ت قال الخولأني لم مأبي وعن ، فهته( جبل 

شابفيهم ؤإذا .، المبي أصحاب من كهلا ثلاثين من نحو فيه فإذا 
فيالقوم امترى فإذا يتكلم، لا ّاكتإ المنايا، براق العينين، أكحل 
بنمعاذ قال! هالا؟ من لي! لجليس فقلت، قالوه. عليه أقبلوا شيء؛ 

جل(رءل
المدينةس فهته معاذ حروج على كثيرا فهته الخهلاب بن عمر حرن 
)كانقال؛ فهتي مالالث١ بن كعب فعن وفقهه؛ علمه إلى الماس لاحتياج 

أجنلقد الشام: إلى حبل بن معاذ حرج حين يقول الخلماب بن عمر 

؛.YY'/oAدمشق تاييخ في عساكر ابن أحرجه )١( 
اممرى"آ/؛ا،.تاريخ اظر: )٢( 

٠.١ دمشق تاييخ في عساكر ابن أحرجه  ٢٣)
(.٢٢ ٠٨)•المدا"م/ا،ا،م أحمدفي أخرجه )٤( 



كلمتكنت ولقد به، يفتيهم كان وما الفقه في وأهالها بالمدينة خروجه 
وجهاأراد رجل ت وقال علي فابى إليه الناس لحاجة ه يحبأن بكر أبا 

وهوالشهادة ليرزق الرجل إن واض ت فقلت ه، أحبفلا الشهادة يريد 
.٢١فرانه!(أعلى 

أحدا،وثبد محتة، وعشرون إحدى أو عشرون، وله يدرا شهد 
معشر)يا يقولI وكان ه، الله رسول مع كلها والمشاهد والخندق، 

فقدقلبه في غنام هث اممه جعل فمن ردابكم؟إ تقهلمر بدنيا كيف القراء؛ 
دنيا(فليس؛ناقعته لا؛ ومن أفلح، 

حتىنصبح، لم فقيل: أصبحنا؟ ! )انفئروافال: الموت حضره ولما 
مرحتاالمار، إلى صباحها ليلة من بالله أعوذ فقال: أصبحنا، فقيل: أتى 

كنتأني تعلم اللهم فاقة، على جاء حبيب بزائر مرحبا بالموت، 
فيهاالبقاء ومحلول الدنيا أحب أكن لم إني أرجوك؛ اليوم وأنا أحافلثه، 

ومكابدةالهواجر، لفلمأ ولكن الأشجار، لغرس ولا الأنهار، لكري 
الذكر(حلق عند بالركب، العلماء ومزاحمه الماعات، 

عشرةثماني سنة الأردن، ناحية بالشام، عمواس ٍلاعون في توفي 
وقيلستة، وثلاثين ن نما ابن وهو خهته، الخهلاُبح بن عمر حلافة في 

ذللث،.غير 

المدر)١( 
)٧٣(. ٣٦ص: الزس في الاو:يا أبي ١^، أحرجه )٢( 
(.١٠١١) ١٤٨ص; الزهد ش أحمي. أحرجه )٣( 



^^^-ةيصمت؛م

الضيرهي ثه جل بن معاذ أقوال 
النضير،في أقوال عشرة . المي عن خهئع جز بن معاذ روى 

والاجتهاد،بالرأي ير التففي أكثرها قولا، عشر أربعة عحه وروي 
قولين.وبالJتا النزول، وأحوال بأساب التفسير ثم أقوال. عثرة ويلخت، 
العربية.باللغة والتفسير بالسنة التمسير من كل فى واحد قول عنه وروي 

كانفقد ءجّ_، ولا )جهنه، معاذ تفسير على الفقهي الجاوس، ويغلب، 
فيأيثا ؤيبرز ترجمته، في سبق كما والحرام بالحلال الأمة أعلم 

امعلمساليمن إلى جهم عمر له أرمفقد الوعظي؛ الجانب، يره تفم
الملكة.هن.ه يقوي ودعوتهم بالناس الاحتلامحل أن شلئ، ولا وقاصتا، 

الصحابيأما تابعلما؛ عثر واثنا صحابي الأقوال هذه عنه روى 
فهم:التابعون وأما واحدا. قولا وروى ه، عمر بن اش عبد فهو: 
حوثسبإ،بن وشهر البحري، ن والمحليلى، أبي بن الرحمن عبد 

يخامر،بن مالك ثم؛ قولين• منهم واحد كل وروى معدان، بن وحالي 
وأبوحازم، أ؛يا بن وقتس غنم، بن الرحمن وهمد أب، أي بن وجناية 

بنوسلمة بحرية، وأبو الخزامى، أبي بن وحميد ملمة، بن شقيؤا وائل 
أبيبن الم ومعميرة، بن ويزيد القبري، 'سعيد وأبو وقتادة، مبرة، 

ثلاثةه معاذ عن وروي واحدا. قولا منهم واحد كل وروى الجحد، 
مجهول.رجل عن وقول محلقة، أقوال 

النزول:وأحوال بأسباب التفسير : ولا أه 

قال:ه جبل بن محاذ عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن - ١ 
أحوالفأما أحوال؛ ثلاثة الصيام وأحيل أحوال، ثلاثة الصلاة )أحيلت، 





تيةدصف؛؛م

الصيام،عليه غرض اف إن يم عاشوراء يوم وصام أيام، ثلاثة شهر كل 
الهٌفأنزل 

طمامفدية هبليمثؤ أك;رتت> ت ة لأيا دْ هى إله بنمكم بن 
أهلعمثاء ومن صام، شاء من فكان نال! [، ١٨٤-  ١٨٣لاوقر0: ^ متكمؤ 

الأخرى!لأية ا أنزل هك الله إن نم ل؛ ثا عنه، ذللث، فأحزأ كينا م
ؤتنثأ1تةبأمحه: ء_ولإلى \وثن:\ةه مه أنزل ١^٥ ظ\0 تح 

الصحيح،المقيم على صيامه افه ذاثسنا ! نال([، ١٨٠،؛ jxJl]قلميتهه 
يستطعلا الذي للكبير الإطعام وثبت، والمسافر، للمريض فيه ورخص 
ماالنساء ؤيأتون ويشربون يأكلون وكانوا قال! حولان. فهدان الصيام، 

له!يقال الأنصار من رحلا إن يم نال! امتنعوا، ناموا فإذا يناموا، لم 
ثمالعشاء، فصالي أهاله إلى فجاء أمي، حتى صائما يعمل ظل صرمة، 

فرآهقال! صائما، فأصبح أصبح حتى يثّرب، ولم يأكل فلم نام 
جهديتحقد أراك لى ما قال! شديدا، جهدا جهد وقد ه اممه رمحول 
جتستححين فجشت، أمي !!، Jl«pإني الله؛ رسول يا قال! شديدا؟ جهدا 

عمروكان قال! ا صائما أصبحت، حين وأصبحت، فنمت، نفي فالقيت، 
هالمني وأتى نام، ما بعد حرة من أو جارية من اء الممن أصائح قد 

ذثوةإ4إك ا0ث الهتاو لملأ لخم ه الأJههث! فأنزل له، ذللث، فدكر 
نسمةفصام يزيد! وقال ءؤةرئوإيامإقآبيأهلاضة:م>خا[، قوله! إلى 

رمضان(لا،.إلى الأول ربيع مجن ^؛١ عشر 

كابالمن، في داود وأبو (، ٢٢١٢٤) IT'\/T\المني ني أحمد أخرجه )١( 
كتابالمحيح، غي حزيمة وابن (، ٥٠٧)\إ'ا\ الأذان كيم، بابا الصلاة، 
فى=والحاكم (، ٣٨١) ١٩٧)/الإىمة تشية مع الأذان في الترجيع باب الصلاة، 



قال:ه جبل بن معاذ عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن - ٢
لقيرجل في تمول ما الله؛ رمول يا رجل اش. رسول )أتى 
مها،أتاه قد إلا شيئا امرأته من الرجل يأتي فليس يعرفها، لا امرأة 

ثلزيآلئبمأو، ؤوأدوِ ت لأية ا هده هق اممه فانزل ث قال يجامعها؟ لم أنه غير 
فمالقال! الآية. [ ١١٤]هري: \ل11ة\وةه  o_J؛،إة آقز نف ويلثأ أمارّ 

ألهاممه؛ رمول يا فقلت! معاذ! قال صل. ثم توصأ ه! النبي له 
عامة(للمؤمنين بل قال! عامة؟ للمؤمنين أم خاصة 
بالسنة!التفسير ! ثانثاءرأ 

عملاآدمي عمل رما هال؛ ه جل بن معاذ عن بحرية، أبي عن 
الرحمن؛عبد أبا يا ! قالواهق، اممه ذكر من افه عذاب من له أنجى 

حتىبسيفه يضرب أن إلا ولا، قال! هث؟إ اممه بيل حمفي الجهاد ولا 
آفؤإدكر ؤ ه! ابنكفي ول قيهل اممه لأن ن_مهلع؛ ي

عنالمعنى هدا ان؛ كيبن طاووس وروى ،، لالس؛كوت:ْإا(ل آحفيره 

المثريالدر في السيوطي وعزا، ._>l، كلأهما (؛ ٣٠٨٥) ٣٠١٨=الخدرك 
ابنونال ، ٤٢٨. \أس ت في والمهقي حاتم، أبي وابن المدر، اين !ر: 

ه•جل بن معاذ من سمع لم ليلى أش بن الرحمن •عد الصحيح: في حزبمة 
ووافقهيخرجاه'، ولم ناد، الإّصحيح LJ< ،1؛اهذا الحاكم: ونال ، ١٩٩٨
التلخيص.في الذمي 

يرنفأبرام، الجامع، في والترمذي (، ٢٢١١٢) ٧٦١٢٦الخد في أحمد أخرجه )١( 
ليسحدين، 'هذا الرمن.ي: وقال (، ٣١١٣) ١٤٢٨هود محورة ومن يام، القرآن، 
بنومعاذ ه، معان من بمسمع لم ليلى أبي بن الرحمن عد بمتصل، إسناده 

غلامليلى أبي بن الرحمن وعد عمر وئبل ه، عمر حلافة في مامتح ههم جبل 
عدعن الحديث، هذا ثمة وروى عمر عن روى وقد سنين، محتا ابن صغير 
مرملا'.ه الني عن لير، أبي بن الرحمن عبد عن عمير، بن المك 

.٦٢٥١١الحلية في نعيم وأبو (، ١٥١) ٢٦ص: الزهد في أحمل. أحرجه )٢( 



غممي

هدانحو أيما وروى با/١^١ا، الاستشهاد دون مرفوعا  ٥١٠٤١معاذ 
مرفوعا، فهندر الله عجي بن وجابر ،، ^ ٥١٠٤١عمر بن الله همد عن المعنى 

بالأية.الاستشهاد دون 

Iالعرية  4jLUtjالتفسير ؛  ه

قولعن ه جل بن معاذ )نل فال؛ الخزامى، أبي بن حميد عن 
!،ة—lJ[، ٢٦٠سمرة: ]ال^ تا أجنام ي ألإس اتنوة • هث اممه 

الخنة(يحول دون - مرتين - لها ت يعني ^ ثا آننمام 
والاجتهاد!بالرأي الضير ؛ رابئاثو 

لألإثاقايم ثءلااويودهء لأمنه إن ثن الكتف أهإا ؤوتي * L اطه ث—ال - ١ 
قال: ٥١٠٤١حبل بن معاذ عن الجعد، أبي بن سالم عن [: ٧٥عمدان:

أوقية(ومئتا ألف )القنطار: 

)قلت:قال:  ٥١٠٤١حبل بن معاذ عن غنم، بن الرحمن عبد عن - ٢ 

الزواندسع ني الهبمي ونال (، ٣٥٢) ١٦٦٢'الكسر في اممراني أحرجه )١( 
الصحيح'.رجال ورجاله الطبراني، 'أحرجه (؛ ١٦٧٤٠) ٠٧٣/١

(.١٩)الكمر الدعوات في البيهقي أحرجه )٢( 
إلاازبير أبي عن يروم »لم وىل: (، ٢٠٩)\^T\ الأوط في اليراني أخرجه )*ا( 

وقالالفريابى'، يه تفرد حالل.، أبو إلا عنه روى ولا الأنماري، سعيد بن يحيى 
المنيرفي الطبراني »رواْ (: ١٦٧٤٩) ٠٧٤/١ الزوائد مجمع في الهيتمي 
المحح'.رجال ورجالهما والأوسط، 

(.٢٦٢٨) ٤٩٦؟/اكمر في حاتم ايي ابن أحرجه )٤( 
فضائلكتاب، المن، في والدارمي (، ٦١٢) ٢٥٧/١الضير في المدر ابن أخرجه )٥( 

يراكففي حاتم أبي وابن (، ٣٥١٢) ٢١٧٨؛/القطار؟ يكون كم اب، بالقرآن، 
فيالدارتطي وفال (، ٦٦٩٦) ٢٤٤/٦البيان جامع في والطري (، ٣٢٠٤) ٦٠٨/٢

يدركه((.ولم معادا، يع يلم ®سالم :  ٨٧/٦العلل 



Iلأية ا هذه مكان ويج<عني أمر، عن أسالك أن أؤيد إني اممه؛ رسول يا 
قال:[، ١٠١:]!__ 4 م>آم بد٣ إن آشئات عذ يظوأ لا ءامنوأ أؤمك> تأه يؤ 
قال:النار؟ من وينجي الجنة يدخل الذي العمل قلت: معاذ؟ يا هو ما 
اف،رسول وأني اف إلا إله لا أن نهاية لسر؛ ؤإنه عفليما، ماك قد 

رمفان(لا،.وصوم الست، وحج الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإقام 
إلأسثا 0ةم، لا الكن1حك وءتمأؤأ ؛ ٣١٠وأل؛ى ؤ هل: اه ال ق- ٣ 

الرها، ي)إلا قال: ه جبل بن معاذ عن [. ٤٢]الأعراف: وسعهآ4 
.٢٢مجهودها(ألبلغت، طاقتها كلمها ولو عرها، 

قولفي قال رأنه ه: حل بن معاذ عن معدان، بن خالد عن - ٤ 
سنهلت،التي الحروف بين قال• ١[، ]يوسف؛ هلبذبتأه الكث—إ ؤ • ه؛إث اش 
أحرف(أستة وهي الأعاجم، ألسن عن 

أنتمفمال: خهنه معاذ )خهلبنا قال: برة حمبن سلمة عن - ٥ 
فارسس تصبون من أن لأرجو إني واف الجنة، أهل وأنتم المؤمنون، 

قال:العمل لأحدكم عمل إذا أحدهم بأن ذللث، الجنة؛ يدخلون والروم 
ءامنإآفين ؤيمتمحب ؤ قرأ: يم ، للث، اف عفر أحنت، اش، رحمل أحنت، 

لاكورى:أآ[(أأ،.ءثلأه ديز>ئثمنن ألثديي، وحملإ 

الفتةفي ان اليكف باب الفتن، كتاب المن، غي ماجه ابن أحرجه )١( 
الكسرفي واليراني (، ١٤٧٨)١  ١٦الآuر؛/مشكل في والطحاوى (، ٣٩٧٣)

(١٣٧.)

x-^A/yالومط في الواحدي رواء )٢( 
.000\إ'المان جامع في الطري أحرجه )٣( 
٢٣٧٨)/٠ الممر في حاتم أبي وابن ، ٥٣٤/٢١الميان جامع في الطري أحرجه )٤( 

حدينؤااْ،وا الحاكم: وهال، (، ٣٦٦١) ٤٨٢)/المدرك في والحاكم (، ١٨٤٧٩)
الملخيص.في الذمي ووافقه يخرجاْ•، ولم الإستاد، صحح 



ؤمحأ.تعوأئصقتبأثئهق؛ نوله )في ه؛ جبل بن معاذ -عن ٦
اكدر(لليلة يعني ت قال [، ١٨٧لالهمةتثتئأه 
الرحلفكان عمر؛ عهد في بالشام محناعون )وير قال! قتادة عن — ٧ 

_!يومئذ الشام أمير وهو — العاص بن عمرو فقال بناقته، إليه يرجع لا 
بنشرحبيل وقال الأودية، وهذه الجبال هذه في الرجز هذا من تفرقوا 
لقدقبلكم؛ المالحين ومولت، نبيكم، ودعوة ربكم، رحمة بل حنة! 
بنمعاذ فقال ا أهله حمار من لأصل هذا وإن . الله رسول مع أسلمتا 

هذامن نصيبهم معاذ آل على ألحل اللهم —! ذللئ، يقول وسمعه - حبل 
عليه،فيحل له ابن محلعن ثم فماتتا، امرأتان له يظعنت، قال! البلاء. 
ءؤسحدؤ،إنفقال! ]اوقرة:ي؛>[ آكدزه ئ م؛؛ ق ره ص ، ^١٢فقال! 

،فدفنه( ذللث،، ابنه ماتر يم قال! [، ١٠٢]الماذا>تا:ألهأنويايم ين ه شاء 
تجهنهمعاذ عن المعنى هذا نحو الأحدلبق منسي، أبو وروى 

ابنعبيدة أبي دفن قمة في — قال المقبري محيي أبي عن — ٨ 
فقالالترالب،، عليه فشنوا وحرجوا لحده في وصحوْ رفلما _! الجراح 

أنأحاف، بامحللأ أقول ولا ، عليلث، لأيتيى عبيدة؛ أيا يا جبل! بن محاذ 
ؤو؛لددمحرءنآثتمن! علمتا ما وافه كنت، مقت،، افه من بها يلحقني 
-ءاطث-همهؤبماوإدا آني، عق بمقؤن ؤ ت ذين الومن تالأحزاب،:ه"ا[، كشمآه 

الكشففي الثعلبي ورواء (، ٢٩٧٧) O'W/Tالبيان جامع في اليري أخرجه )١( 
.^AUواليان 

فيثيبة أبي وابن (، ٢٠١٦٤)١  ٤٩)/١ الجامع في راني بن معمر أخرجه )٢( 
وّنح،(، ٥١٨٦) r'i/Tالستدرك في والحاكم (، ٣٠٣٣٥) ١٦١/٦المش، 

حمنه.

(.٢٢ ٠٨٥) i't/T-Xالمد ش أحمد أخرجه )٣( 



يبجأول؛ثتر اسوأ ت الدين ومن [، ٦٣]الفرغان;ثقثا4 هاؤأ 
المخبتينمن واف وكث ، [ ٦٧ت ان ]المرتثواماه ذاللكت• نمى ؤحقان 

الخائنينؤيبغضون والمسكين اليتيم يرحمون الذي المنواصعين 
اوتكرين(لا/

الذيمرصه حبل بن معاذ مرض )لما قال: عميرة بن يزيد عن - ٩ 
غنيةعليه غني حتى أحيانا، ؤيفيق أحيانا عليه يغشى كان فيه نبقى 

قلت:يبكيك؟ ما فقال! أبكي، مقابله وأنا أفاق ثم قبض، قد أنه ظننا 
وبينك،بيني نسب على ولا منلث،، أنالها كنت دنيا على أبكى لا والألب 

فلاقال: يذهب، متك أسمع الذي والحكم الملم على أبكي ولكن 
حيثإفابتعه وحدهما، ابتغاهما من مكانهما، والإيمان العلم فإن تبك؛ 
إكذاهب : وتلا يعلم لا وهو هفو الله مأل فانه إبراهيم.ؤث، ابتغاْ 

]الماظت:ا'ه[(رأ،.ه سيدي رز 

وغيرهم،الشام أهل قدماء عن المزيز، عبد بن سعيد عن - ١ ٠ 
ياؤيقول: يذكرهم فجعل الناس، على جل بن معاذ روحرج ت نالوا 
إنوالرحمة؛ والحق الهدى وأنصار الكتاب ومستحفظي القرآن أهل 

مدةأبي نول وكأن وسكت (، ٥١٤٨)المدركني الحاكم أحرحه )١( 
بالمثال.تفسير هذا 

خهنعسلام بن ف ا عبد مناقب باب المناما، أبواب الجامع، في الترمذي أخرجه )٢( 
yo'/Uسلام بن عداش الخام،، كتاب، الغرى، في والماتي (، ٣٨٠٤)

٥١٣/٤المدرك في والحاكم (، ١٢٢٨)•آ/هااالغٍر في والطبراني (، ٨١٩٦)
حدمنؤ•هذا ت الترمذي ونال ، ٤ ْأر• دمشق تاريخ في عساكر وابن (، ٤٨٤ )٠ 

ولملم، مئرط على صحيح ن، حدي•هذا الحاكم؛ ونال غرد_،اا، حن 
التلخيص.في ؛، ١^٥٠٠عنه وسكته يخرجاه،، 



تيدصفٍ؛م

المغفرةافه. يؤتى ولا تدخل؛الأماني، لا وجنته تنال لا اض وذ 
:هل اه لقول تسمعوا ألم المصدق، الصادق إلا الواسعة والرحمة 

الآية(أا/آخر إلى لالور:هه[ وبجاؤأ ءامؤأأسؤ أون عدألم وؤ 

؛اa/tدمشق تاييخ ني عساكر ابن أحرجه 



[٧]

■(٠٠٢ ت )ت ه جحش بنت نينب 

بنرئاب بن جحش بنت زينب مسن لمؤ ا أم الجليلة، الصحاسة 
عمةالطلب عبد بنت أميمه ٠ وأمها الحكم، أم تكنى حريمة، بن أمحي 

الثي.

امرأةوكانت المدينة، إلى وهاجرت الدعوة، أول في لمت أم
وكانه، حارثة بن نيل لمولاه ه النبي زوجها نميرة، جميلة، 

مهر،بلا للمي. ماء المن تزؤيجها ونزل ففارقها، شقاق، بينهما 
حمس،I وقيل الهجرة، من ثلاث سنة البشر، من شهود ولا عقد، ولا 

مذكور.مولاها واسم سنة، وثلاثون حمى آنذاك وعمرها 

لرحمها،وصولة بارة، قوامة، صرامة، أواهة، صالحة، كانت 
،١٠اكين المرءأم ؛ لمست، فلذلك المساكين، على وتتصدق بيدها، تعمل 
عائشةتقول ؛ اض رسول عند ظهأ عائشة امي نكانت، التي وهي 

لأبنالغاية واني ، ٩١- *٨ a/ سعد لابن الكبري الهلبقات ت ض ترحمتها انفلر 
لأبنوالإصابة ، ٢١٨- 'آ/ا١ للذهى الجلاء أعلام وسر ،  ١٢٧.  ١٢٦^الأثير 
.١٥٥لأ/'آها_ حجر 



ه،الله رسول عند المنزلة في منهن اميني تكانت التي )وهي ث عنها 
حديثا،وأصدق ف وأتقى نينب، من الدين في حيتا قط امرأة أر ولم 

الذيالممل في لنمها ابتالالآ وأشد صدقة، وأعظم للرحم، وأوصل 
،فيها كانت حدة من سورة عدا ما هؤإو، اه إلى به وتقرب يه تعدق 

و.:اش رسول )رفال قاس ها عائشة وعن الف4ة(را،، منها رع ت
يدا.أهلول أيتهن يتطاولن فكن قاك: يدا. أطولكن بي لحائا أسرعآكن 

ونعيق((بيدها تعمل كانت لأنها زينب؛ يدا أطولنا فكانت ت قالت 

حمافكانت حياتها؛ آحر حتى الخيرات فعل في تسامع ظلت 
حضرتهاحين زينب ثاك محمد بن القاسم فعن إ يدا أطولهى 

بعثفان بكفن؛ إلي سمعن( عمر ولمل كفني، أعددت قل، )إني ت الوفاة 
قواتصل، أن دليتموني إدا استهلعتم إن وارل،هما، قوا فتصل، بكفن 

^٥يمل ت هق افه قول شانها في ونزل ا، فافعلوا(أ حموي 
لأيةا ]الأحزاب;يّ؛[ صتوه أف أنعم 

بنمحمد أحيها ابن الصحابة: من عنها وروى ه، الني عن روت 
بنتونينب سفيان، أبي بئت حبيبة وأم ملة، وأم ححش، بن فه ا عبد 

ه'فقاتل في باب ه؛، الصحابة فقائل كتاب الصمحح، في مسالم أحرجه )١( 
(.٢٤٤٢) ١٨٩١؛/

هزينب فضائل باب ه، الصحابة فضائل كتاب الصحيح، في لم مأحرجه )٢( 

(.o/(Aللأزهري اسة )تهذيب الإزار الخئو: )٣( 
.WjAاكلبقات في معد ابن أحرجه )٤( 
تدمأثه ما مسلكث باب• القرآن، ير نفكتاب البخاري، صحيح انفلرت )٥( 

(.٤٧٨٧)١ U/1) [ ٣٧:]الأحزاب محثأه أن تق نق أش نمحش 



مذكور،ومولاها المصطلق، بتت كلثوم التابعين! ومن ملمة أبي 
وغيرهم•

ثلاثابنة وهى خهبه، الخطاب بن عمر زمن عثرين، ستة توفيت 
بالبقح.ودفنت محنة، وحمين 

التفسيرمحي رؤ؛رتا جحش بنت ر؛بمب أقوال 
بامحسابير المنمحي واحد قول ها جحش بتت نينب عن روي 
ها.صلة أم المؤمنين أم عنها رومت، الزول، وأحوال 

قالت;سالمة أم بنت زب عن النزول! وأحوال بأسباب لتفسير اه 
عليها،فرحمتا جحش بنتأ زينتا وذكرت - تقول محملمة أم أمي )ممعنا 
وافهإني زيشبا: فقالتا -، عائثة وبين بينها يكون كان ما بعض وذكرت 

وزوجهنبالمهور، زوجهن إنهن ه؛ اض رسول اء نمن لكحي أنا ما 
الالمسلمون به يقرأ الكتاب في وأنزل رموله، الله وزوجني الأولياء، 

.٢١:بمل[الآ؛ة(ر]الأحزاب •قوه ألده أنم ثئ، ؤو]ذ ت يغتر ولا سدل 

.٢١٢/٣يثق تاريخ ني ماكر وابن \//ا\ا، الطبقات في سعد ابن أحرجه ;١( 



[٨]

UYV)ت: ه اسن بن تادة 

بننيد بن العمان بن قتادة المجاهد، والأمير الجليل، الصحابي 
عمر،أبو فقيل: كيته، في احتلم، البدري، الفلفري الأنصاري عامر 

)هيالخيءري محعيد أبو أحو وص عثمان، أبو وقيل• اش، عبد أبو وقيل• 
الخزرجية.قيس بنت أنيسة وأمهما لأمه، 

أوس.وعمرو،سوضتاوأمهما عمرو، وأم الله، عبد الولد! من له 
أمهمابل ؤيقال! العماني، حنيس بنت الخنساء وأمهما وحفمة، 

حلفر.بن جرى بنهتا ة عاي

لحلمن أول وهو ه، الأنمار من المن مع العنبة شهد 
مريم.محورة وكانت القرآن، من بسورة المدينة 

معيدأبو أحوْ ت الصحابة من عنه وروى ه، النبي عن روى 
وابنهحنين، بن وهميي لبيد، بن محمود التابعين؛ ومن لقهثه• الخيري 

وغيرهم.قتادة، بن عمر 

انمحابةوسرقة ، ٣٤٦؛o/Y _r•معاّ لابن الكمرى الشقان في: ترجمته انفلر 
.٢١٧٧.  ٢١٧٤/٣الر عبد لابن والامحتماب ، ٣٢٤٠- 1TITA/نمم لأبي 



ه،الله رسول مع كلها والمشاهد والخندق، وأحدا، بدرا، شهد 
أحد،يوم عينه ورمست، الفتح، غزوة في ظفر بني راية معه وكانت، 

اممه؛رمول يا ت فقال .، اممه رسول فأتى وحنته، على حدقته الت، ف
قال!تقذرني. أن حثست، عيني رأُتح هي ؤإن أحبها، امرأة عندي إن 

عينيه،أقوى وكانت، ورحمت،، فامتوُت، بيده، . الله رسول فردها 
كرأن بعد وأصحهما 

منة،ومتين حمس ابن وهو وعشرين، ^^، منة بالمدينة، توفى 

)جهنه.الخطاب، بن عمر عليه وصلى 

النميرفى )جهم النعمان بن قتادة أقوال 
بامسابهالنمير في واحد قول )جهع النعمان بن قتادة عن روي 
قتادة.بن عمر الجليل التابعي ابنه عنه رواه الزول، وأحوال 

المعمان،بن قتادة بن عمر عن النزول• وأحوال بأساب، لضمر اه 
بشر،أبيرق؛ بنو لهم! يقال منا بيت أهل )كان قال! لهه أبيه عن 

اص،حابحبه يهبتو عر اليمول منافما رم^الآ ر حمن وك^ ر، ومبر، وي

وكدا،^ا فلأن قال يقول! ثم ، الحرب، بعض ينحله ثم اممه رمول 
هذايمول ما واممه ! قالواالشعر ذللثح اممه رسول أصحاب، سمع فإذا 

الأبيرقابن ! وقالوا- الرحل قال كما أو . الخبيث، هذا إلا الشعر 
وكانوالإسلام، الجاهلة في وفاقة حاجة ؛بت، أهل وكانوا قال! قالها، 
لهكان إذا الرحل وكان والشعير، التمر بالمدينة طعامهم إنما الناس 

فيوالمهقي ، ٨٢٨المرة في ،شام وابن ، Tlo/Tالطبقات في معد ابن أخرجه 
انملأئل"ا/««ا.



منهاالرجل اناع ،، من الشام من محاقطة فقدمت ار ب
فقدمتوالشمر، التمر طعامهم فإيما العيال وأما ه، نفبها فخص 

فجعلهاليرمك من حملا زيد بن رفاعة عمي ذارتإع الشام، من محسافعلة 
نمتمن عليه فعدي وسيف، وديع ملاح المشربة وفي له، مثربة في 

عميأناغي أصح فلما والسلاح، الطعام وأحد المشربة، فتقست الست،، 
فنقيتهده، ليكا في علسثا عدي قد إنه أحي؛ ابن يا فقال؛ رفاعة، 

الناومالدار في نا فتحت فال وملاحنا، بطعامنا فذهب ، مثريتنا 
فيمانرى ولا الليلة، هده في استوقدوا أبيرق بتي راينا قد ■ لنا فقيل 
فيأل نونحن قالوا أبيرق بنو وكان قال! طعامكم. بعض على إلا نرى 

صلاحله منا رحل مهل، بن لبيد إلا صاحبكم نرى ما واف الدار؛ 
فوافا أمسرق؟ أنا ونال؛ ميمه احترؤل لبيل. مع سفلما ؤإملأم، 

أيهاعنها إليلث، ؛ قالواالسرقة. طْ لتبينن أو السيف هذا ليخالملنكم 
أنهمنشك لم حتى الل.ار في ألنا فبماحثها، أنت، فما الرحل 

فذكرت. اش رسول أتيت لو أحي؛ ابن يا عمي؛ لي فقال أصحابها، 
أهلمنا بيت أهل إن فقلت؛ هؤ اف رمول فأتيغ قتادة: قال له، ذلك 

ملاحهوأ-محووا له، مشربة فنقبوا زيد بن رفاعة عمي إلى عمدوا حماء، 
فقالفيه، لما حاجة فلا الطعام فأما ملاحنا، علينا فليردوا وطعامه، 

له؛يقال منهم رجلا أتوا أبيرق بنو سْع فلما ذللث،. في سآمر ؛ الّك، 
الدار،أهل من ناس ذللشا في فاجتمع ذلك، في فكلموه عروة بن أسير 

قريةإلى قرية س الإبل يكرى الذتم، المتاع، تحمل التي الإبل الئفاطة: )١( 
١xrT<{l\للازعري )تهذيب أخرى 

ْ/هأ؛(.أحم،و بن للخلمل )العض الحواري الدنق *و ١^١^٠^،؛ )٢( 



منابيت أهل إلى عمدا وعمه العمان بن قتادة إن اممه؛ رمول يا ! فقالوا
قتادة!قال ثبت. ولا بينة غير من بالسرقة يرمونهم وصلاح، إسلام أهل 

مهمذكر بيت أهل إلى عمدت فقال: فكلمته، ه اش رسول فأتيت 
فرجعت،قال؛ أ وبينة؟ بت غير على بالرقة ترميهم وصلاح إسلام 

ذللث،،في ه اض رسول أكلم ولم مالي بعض من حرجت أني ولوددت 
ليقال بما فأخبرته صنعت؟ ما أخي ابن يا فقال: رفاعة عمي فأتاني 
ؤ.إدآالقرآن: نزل أن يلسث، فلم المتعان، اش فقال: اش رسول 

؛خبتن0؛في وي أممي اوظت ممآ بها ^؛،؛١^٢ آلم، آلككت، ؛، ^١٥أرتا 
قلت،مما أي: ؤوان_ثعنجأمحه أبيرق، بمي اء:0،ا[: لاوحمهيثاه 

الناممنمى مثحعوث أيثا كاف"مواة من محثج لا اثن إة أنمثمم بجثاوف ؤ لقتادة، 
قوله:إلى \اقوه وءن من رمى لأ مآ ت؛نؤل إي معهم وم أثق ثن تقحمون ولا 

اضلغق_رلهم،استغفروا لو أي: اءتاُ'ا-'اا[الت] رجيماه غضا رأؤ 
ؤوإؤثاوك: ق__ى إلخمخ إيمآؤقعاقةسثم ؤوش 

4ورحقق عقق، أممب وزلايصل، ؤ للبيد، قولهم [: ١١٢-اا> ]الم-اء:ميثاه 
أتىالقرآن نزل فلما اء:؛ااا، لال4 عظى قيوما شوق، ؤ قوله: إلى 

عميأتيت، لما قتادة: فقال رفاعة، إلى فرده بالسلاح ه اممه رسول 
أرىوكنت، الجاهلية، في - عما أو - عشا قد مينا وكان بالسلاح 

سبيلفي هو أخي؛ ابن يا قال: بالسلاح أتيته فلما مدخولأ؛ إسلامه 
بشيرلحق القرآن نزل فلما صحيحا، كان إسلامه أن فعرفتر اض، 
ومن4 هل: اممه فائزل سمية بن سعد بنتؤ سلافة على فنزل ركين، يالم

زكما يون•، ألو؛ي؛أن ّيز، غيرّ ويي ألهدئ ك سج، ما بمد ين ألؤسول( دثا؛د، 
لشدالأف دوى ما وينقل يمء يثنلث آن بممر ي أممت ،!ة ممجاوسآءث جهنم وذنّإمء 



علىنزل فلما [، ١١٦-لاواء:ها\ ثثلأمحدا4 ثل س إثي بميك دثآءدش 
فوصعتهرحله فاحدت شعر، من بائيان ثابت بن ان حرماها محلأفة 

ليأهديت قالت! نم الأبطح، في به فرمت به خرجت ئم رأسها على 
بخير(تأتيني كنت ما ان؟ حشعر 

-®/٤٩ اء التمحورة ومن باب القرآن، نمير أبواب الجاعع، ني الترمذي أحرحه ^١( 
حاتمأبي وابن (، ١٠٤١١) ١٨١-  ١٧٩٨انيان جامع ني والطري  ٩٧
فيوالحاكم )0ا(، ا<\إ\< ١^ في والشراني )جم0ه ١ ؛/؟ه> الضير في 

٢٤٢٢؛،/المحابة معرفة في نعيم وأبو (، ٨١٦٤) ٤٢٧. ؛ ؛/lYالستاورك 
المنورالدر في السيوطي وعزاْ ، YUU/Uبغداد تاريخ في والخطيب (، ٥٩٢٥)

الغرب، حديث ^٠ذا اكرمذي: ونال، ، YU«/Yالثيخ وأبي الخدر، ابن إلى: 
واحدوغير بكير، بن يونس وروتم، الحراني، سلمة بن محمد غير أمحندْ أحدا نعلم 
لما مرسلا قتادة بن عمر بن عاصم عن إمحان(، بن محمد عن الحديث، هدا 

شرطعلى صحيح حدث ارهذا الحاكم: ونال، حدْاا، عن أبيه، عن فيه يذكروا 
التلخيص.في الذهي عنه وصكت، يخرحام،، ولم مسلم، 



[٩]

ه(٢٣)ت! )غهئع الخطاب بن عمر 

بنالخطاب بن عمر حفص أبو المؤمنين أمير الجلل الصحابي 
هاشم.بتت حتتمة وأمه! العل.وي، القرشي العزى عبد بن نقيل 

أختهيد على بمكة وأسلم سنة، عثرة بثلاث القمل عام قبل ولد 
المبوةمن ائمة انالمنة من الحجة، ذي في ها الخطاب ؛نح، فاحلمة 

فهتهماللثج بن أنس وعن ابم؛ن• المن فهو سنة، وعشرين ت ابن وهو 
أنقبل عمر لقي زهرة بمي من رجلا )أن ه! عمر إسلام مصة مي 

أقتلأن أريد قال؛ تعمل؟ أين إلى فقال! يم،، ؛المتقلد وهو بلم 
معيداغننك إن عمر؟! يا العجمب، على أدلائ، أفلا قال: محمدا. 

إليهمعمر فمشى قال؛ ا عليه هما الوي دينهما وتركا صبوا مد وأ-محنلث، 
خبابله؛ يقال رجل عتا.هما وكان قال؛ الباب، من دنا إذا حتى ذامرا 

سريرتحت، دخل عمر؛ بحس خباب ّْع فلما طه، سورة يقريهما 

المحابةومعرفة ، ٢٨٧-٢٠١ jxسمد لابن الكبري الهلبقات ت في ترجمته انظر 
وتهذبمب، ١١٥٩البر عبد لابن والأتعاب  iOV-T^l\نمم لأبي 

،١٤٩الملأءندمي أملام وسر < ry\_x\\/yللمني\الكمال 
.٤٨٦حجر لابن والإصابة 



ماقالا عندكما؟ رأيتها التي الهينمة هدْ ما ففال! عمر فيحل لهما، 
الديدينكما وتركتما صبوتما لعلكما قال! بيننا• تحدثنا0 حديثا عدا 

الحقكان إن أرأيت عمر؛ يا نيد! بن معيد ختنه له فقال ا عليه أنتما 
أختهفدفعته قال! ثاليدا، وطئا فوطئه ختنه على فأقبل دينك؟ غير في 
ياغضي! وهي فقالت وجهها، قائمي وجهها فقرب زوجها، عن 

افه،إلا إله لا أن أشهد دينك؟ غير في الحق كان إن أرأيت عمر؛ 
هل،اأعهلونى قال! عمر؛ يئس فلما قال! الله. رسول محمدا أن وأشهد 
ؤلأبمثه7إلأو! رجس إنلثج أخته! فماك فأقرأه، عندكم الذي الكتاب 

بينهه الّك، وآحى ، توصأ( أو فاغتسل، مم ]الوا»عة:بمم\[، ألمثهثوزه 
بنعتبان وقيل: ه، ساعدة بن عويم ت وقيل ه، بكر أبى وبين 
ذلك.غير وقيل ه، ماللث، 

اللحية،كثر أيسر، أصلع، حلوالأ، صخما، رجلا نجهبع عمر كان 
أبيض،وكان بالحناء، رأسه ؤيرجل لحيته، ويصفر مشيته، في يسرع 
أكلوأدمن من والاللحم أكل ترك الرماية عام كان فلما حمرة، تعلوه 

وتغير.لونه شحبا حتى الزيت، 

الرحمن،وعبد الله عبد ت منها ورزق مقلعون؛ بنتإ زينبإ نزوج 

صعن المحدث نهي في باب الطهارة، كتاب المنن، غي الدارثعلني أحرجه 
نهيباب الطهارة، كتاب الكبرى، المن في والمهقي (، ٤٤١ا/اآآأ)القرآن 

٦٥/٤المدرك في والحاكم (، ٤١٣)\إ^ا\المحق مس عن المدث 
بن"القاسم الدراقطس: وغال دمشق -اييح في عساكر وابن (، ٦٨٩٧)

ء،منه مضل ند ٠ ت بقوله الذهبي وتعقبه الحاكم، عته ومكت بالقوي"، ليس عثمان 
فىحجر ابن وثالآ ، ٦١٥/٢الاستيعاب فى القحة هذه البر عبد ابن وحسن 

.YYA\/ءقال« إساده »في الحسر: التلخص 



الأكبر،نيد : مهاووزق طالب؛ أبي بن علي بنت كلثوم وأم وحفصة. 
اش.وعسل الأصغر، نيد : منهاورزق -مولا؛ بنت كلثوم وأم ورقية. 

ورزقولد؛ أم وكانت، ولهية، عاصم. ت منهاورزق ثابتج؛ بنت وجميلة 
فاطمة.منها ورزق الحارمثا؛ بنت، حكيم وأم الأومحعل. الرحمن عبد منها 

ورزقنلد؛ بنتا وعاتكة زينتا. منها ورزق ولد؛ أم وكانتا وفكيهة، 
غيرهم.أولاد وله عياض. منها 

المارة،كانت، ؤإليه الجاهلية، في قريش أشراف، من نجهنه عمر كان 
لمينللموعزا وفتحا، ، نحراإسلامه كان أسلم؛ فلما 
وتوفيالرضوان، بيعة وشهد الأولين، المهاجرين من وكان ه، الني 

العطاء،في الدواؤين دون من أول وهو راض، عنه وهو س الله رسول 
الهجرى،التاريخ أرخ من أول وهو سوالفهم، على فيه الناس وربإ 
فييخاف لا دينه، في قويا ه وكان المزمنين، بأمير نمى من وأول 

في))رأيتني قال: الني. عن ه، هريرة أش فعن لائم؛ لومة الله 
إلىومنها كدا إلى منها لنص وعليهم علي يعرضون والناس المنام 

ماالله؛ رسول يا فقيل: قميصه. يجر الخطاب بن عمر علي ومر كذا، 
 Jc^ الدين((را،.قال: ذلك،؟

بنالله عبيد فعن وحكمته، وحلمه، بتواصعه، عمر.نع عرف 

ذللث،،في له فقيل عنقه، على قربة حمل الخطاب بن عمر )أن عمر: 
بنافه عبد وعن ا، (أ أذلها أن فأردت أعجبتني نمي إن فقال: 

تنطقالسكينة أن — هؤ محمد أصحاب — نبعد كنا )ما قال: )جهثع عود م

(.٢٤٧٦) ١١٢السد؛/يي الطالي أحرجه )١( 
r\A/iiدمشق تاريخ ني عساكر ابن أحرجه )٢( 



وفىيدر، أمرى فى بموافقته القرآن ونزل ، عمر( لسسان على 
بنعب وعن إبراهيم، مقام ومي الخمر، تحريم ومي الحجاب، 

بنعمر لكان نم؛،، بعدى من كان ))لو قال: M المي، أن ه عامر 
تحمير.لا ومناقبه وفضائله ، الخطاب(( 

لهشهد دينه، فى فقيها ، اللهبكتاب عالما تجهبع عمر كان 
نائمأنا ))سنا قال: ه الئبي عن ه، عمر ابن فعن ه؛ الله رسول 
ثمأظفاري، من بخرج الري رأيت حتى فشربح، لن، بقدح أتيحإ 

قال:ذلك؟ اض رسول يا أولث فما : نالواعمر. فغلي أءط_متا 
فيدرس مد كلهم الناس علم )كان قال: غهته حذيفة وعن ، العلم(( 

أحياءعلم وصع )لو • مال فهبه مسعود بن الله عبد وعن ، عمر( علم 
لفدعمر، علم لرجح كفة؛ في عمر علم ووصع ميزان كفة مي العرب 

معه أحالكنت ولمجالمئ، العلم، أعشار بتسعة ذهب أنه يرون كانوا 
الحرب،بلنة عالما وكان ، سنة( عمل ص نفي، في، أوثق عمر 
الخطاببن عمر أن عجلان بن الرحمن عيد معن فيها؛ يلحن من على 

الزوائدتمجمع ني، الهيتمي، ونال (، ٥٥٤٩ه/ههّا)الأوسط نع، الطبراني، أحرجه )١( 
(.١٤٤٢٧)■ {fwب وإسادْ الأوسمل، في، الطبراني، "دوام 

أبوابالجامع، فير والترمذي (، ١٧٤ ٠٥) ٦٢٤/٢٨ني المفير أحمي. أحرجه )٢( 
(،٣٦٨٦) ٦٠/٦فهند الخطاب بن، عمر حمم، أبي، مناقب فير باب المناقب، 

هاعازا.بن، مشرح إلامنرحديث لانعرفه غريب،، حن ءرهن.احدين، ت وقال 
(،٧٠٣٢) ٤١٨النوم في، القدح باب النمير، كتاب الصحيح، في، البخاري أحرجه )٣( 

١٨٥٩٨تقهنه عمر فضاتل، من، باب ، القفاتل، كناب المعيح، في، لم وم
(٢٣٩١.)

الاستيعابفي، البر عبد ابن ذكرْ )٤( 
الهJقاتافير معل ابن، أحرجه )٥( 





النهرسول مع كلها والمناهل والخندق، وأحدا، بدرا، شهد 
وأرمينية،والجزيرة، ومصر، والمراق، المقدس، بسنا فتح وشهد 

وحوزستان،فارس، وبلاد الجبال، وبلاد وأرانبه، وأذربيجان، 
•وغيرها 

فيوهو خهغ شعبة بن المغيرة غلام المجوسي لولوة أبو محلمنه 
ستةالحجة ذي من بقين أريع أو لثلامحثا فمالتت، مسموم، بخنجر الصلاة 

ثلامثجابن وهو مات< فقيل وفاته، حين سنه في واحتلم، وعشرين، ثلامحث، 

غثروقتل وحسين، اثنين وقيل؛ ين، وحمحس وقل؛ سنة، وسمن 
ذللثؤ.

ؤجهيهال٠خهلاب، بن عمر ير نفحول المايقة الدرامالت، 
ثللباحث، ظلئه( الخهلابح بن عمر عن المأثور ير )النفت أولا ءآ 

للكتاب،المربية الدار ! نثرتهاماجستير، رسالة سالم، حسن إبراهيم 
ه•١٤٠٢سنه بتتويى، 

استبعديت،تمحيصها وبعد قولا، ( ٨٥٣)على الرسالة هذه اشتميت، 

فىفولا و)ما( القرآن، فضائل في نولا ( ١٣)منها قولا؛ ( ٦٢٢)منها 
قولا( j(s/yالتفسير، عن الملة بعيد قولا و)؛آه( القرآن، علوم 

كالتالي:تحليلها فولا، ( ٢٣١)فيها التفسير مادة فأصبت، ^١، 
ه،الصحابة ص أنوال ( f)j، ٠١٠٧( ٢٧)٠ التي ص ررى 

رسالةحلال من التمر في خيغ الخطاب بن عمر عن المرفوعن الأقوال أحمت !١( 
المريح(النبوي التفسير لأحاديث، حديثيه دراسة ْع مقدمة؛تاصيلية النبوي؛ )التفسير 
أنوال.)٤( فبنمط الباتر، حالي للدكتور: 



يرالتغفي ^٥-، قولا، ٢( ٠ )١ ت ور/ي التابعين، عن وقولجن 
وأحوالباب بأسالنمير ثم قولا• ( ١٤٣)وبلخت، والاجتهاد، بالرأي 

وبلتإمرائيل، بني ياحبار ير النفنم قولا. ( )٤٣وبلخت، النزول، 
يرالتغثم أقوال. )٧( وبلخت، الخربية، ياللخة ير النفنم أقوال. )٨( 

(٤ ) منها واحد كل في لأقوال ا وبلغت حكما، والمرفؤع يالقرآن، 
بالتارخ.التفسير في واحد قول عنه وروى أقوال. 

وواحدتابعيا، وثمانون ، صحابثا وعشرون أربعة الأقوال هده روى 
بنوأنس عباس، بن اض عبد فهم! الصحابة أما التابعين. أتباع من 

وأبوعمر، بن الله وعبد الله، عبد بن وجابر حارثة، بن وزيد ، ماللث، 
بناض وعجل طالب، أبي بن وعلي هريرة، أبو الأشعري، موسى 
بنوعوفإ الأنصاري، عود موأبو أمية، بن ؤيعلى العاص، بن عمرو 

عوف،بن الرحمن ومد ربيعة، بن وعامر الكلأعي، وأيفع ماللث،، 
أبيبن وحفص الأصم، بن ؤيربد بشير، بن والتحمان طلحة، وأبو 

الحدثان،بن أوص بن وماللث، الحصس_إ، بن وبريده العاص، 
وأماالحر. بن وحرئة الأنصارية، عطية وأم مخرمة، بن ور والم 

يومي،الوقتادة سان، وأبو يريد، بن الأموي ت فهم التابعون 
المبا،بن ومعد لي، ليى ا بن الرحمن وعيد والممدى، وعكرمة، 

وأبوحليل، أبو وصالح الكاهلي، صهبان بن وحجبا نجثح، أبي وابن 
بنوماللثج جبير، بن ومعيد الكوفي، الهمداني شرحبيل بن عمر ميسرة 

بنعمر مولى العدوى وأسلم عمر، بن الله تمد بن وسالم مغول،، 
عمر،مولى الرومي ووسق الأنصاري، كثير أبي بن وموسى الخلماب، 

وعطاءمليكة، أبى وابن عمير، بن وعبيد العبمي، قائد بن ان وح



وكليب،شهاب، بن وطارق دي، والالحاكم، بن وصمار الخراساني، 
شهاب،وابن مقرب، بن وحارثة أملم، بن وليد الزبير، بن وعروة 
الرحمنعبد وأبو ومسروق، عمير، بن والسميط الشعبي، وعامر 

وعبيدةالمزنى، الله عبد بن وبكر ممعب، بن الله وعبد المسلمي، 

إسحاقوأبو المنى، قائد بن وحان العدوى، قتادة وأبو اللمانى، 
سيرين،ومحمد طلحة، أبى ين ومعدان المنتشر، بن ومحمد بيعى، ال

وعياضالأنصاري، حارثة بن وعيسى ذويب، أبي بن وقيمة 
الثقفي،الصلتا وأبو س—الم، بن عمرو عثمان وأبو الأشعري، 

بكروأبو ب، بن وسالم ربيعة، بن ونعيم الجهني، ار يبن لم وم
القرطي،كب بن ومحمد الأنصاري، عامر بن وعمر ي، العب

بنعمرو بن زرعة وأبو الشهيد، بن وحميك، اليمي، إبراهيم بن ومحمد 
ومجاهد،المخعي، ؤإبراهيم المدري، عرقطة بن وخالد حرير، 

المهدي،عثمان وأبو ملجان، بن ايب وايبصري، الوالحسن 
بنوشقيق الغيرة، بن الله وعبد سالمة، بن وشريك سحي، بن ويوسف 

الأحوص،وأبو ميمون، ين وعمرو الهديل، أبكب بن اممه وعد سلمة، 
ؤإبراهيمالحكم، بن ومروان حزن، بن ولمامة مراقة، بن وعثمان 

عمرانوأبو ميمون، بن الرحمن وعبد المحى، وأبو المخحى، 
وأبوأسامة، وأبو _، المدينة أهل من رحل - محمد وأبو الجوني، 

بنبكر أبو فهوت التابعين أباع من الذي الرجل وأما ري• واللبد، 
سعد.بن عمر بن حفص 

)جهتهالخطاب بن لعمر الباحث ترحمة الرسالة هذه به تميزت ومما 
التفسير.في أقوال من له جمعه ما حلال من 



يرنففي )غهئع الخطاب بن عمر الجليل الصحابي )أقوال ت ثانثا ءأ' 
ومي،الصالح علي محمود ت للدكتور دكتوراه، رمالة الكريم( القرآن 
^١،.١٤٢٤منة الأزهر، جامعة 
الثلاثةالراشدين للخالناء نية المالموقوفة )المرؤيامت، ت ثالثا أ؛أ 

كتبمن وتخريج ودراسة جمع - الضير في ه العشرة وبقية الأولى 
الستةوالكشس، المشهورة الصحابة انيد ومنية المبالمأمور ير النف

سورةنهاية إلى القران أول من الحديثة المصنفايت، في التفسير وأبواب 
اللحياني،عيال بن عابد بن فيمل للدكتور! دكتوراه، رسالة طه( 

القرىأم حامعة المهلرفي، عائد بن عيال بن عويل الدكتور! ، إشراف
اوكرمة،ّةمأ؛أه.ضكة

الرسالة.سْ صلى الاطلاع س ١-^ لم ;١( 



•_()ت: ه كعب بن 

بنكعب بن أبي المنذر أبو الأنصار، سمد الجالمل الصحابي 
والفرق.والمرح، القارئ، دت ؤيلمس، المدني، الجاري عبيد بن قيس 
الجارية.الأسود بنت صهيله وأمه 

وحمنأسلم الإسلام جاء ولما بها، وتربى المنورة المدينة في نشأ 
آخىوقيل: فهته، اممه عبيد بن طلحة وين ينه ه المبي وآخى إسلامه، 

هزيد بن ممد وين ينه 
الرأسأبيض بالطويل، ولا بالقصير ليس دحداحا، رحلا كان 

ورزقعمرو، بن الطفل بتتا الطفل أم تزوج محه• يغير لا واللحية، 
عمدو.أم غيرها من وله ومحمد، العلفيل I منها 

وكانتهت، الأنصار من المعين مع الثانية العتمة بيعة ثهد 
عبادة؛صاحب وكان السالخين، ميد يويلقبه لفضله، يجله عمر 

الصحابةومعرفة ، ٣٨١- TWAJTسعد لأبن المجرى الشقان فى: ترحمته انفلر 
ونهذب، ٧٠- ا/0آ• عبداJر لأبن والأتعاب ، ٢١٩ا/إاآ. نعمم لأبي 

،٤٠٢البلاء أعلام وسر ، ٢٧٢لامزي الكمال 
.١٨٢. حجرا/.خا لأبن والإصابة 



<}_¥>
ثمانفي القرآن يختم كان )أنه ت >ةهبم كعب بن أبي عن أبي فعن 

رمضان.قيام في عليه الناس )جهتع عمر وجمع ، ليال(ل 
بنأبى بن معاذ فعن حلقه؛ في أثرت حمى أصابته أنه ؤيروى 

تثال الحمى؟ جراء ما اش رمول )يا ت مال أنه ظبع أبيه عن كعب، 
عرق.عليه صرب أو قدم، عليه احتلج ما صاحبها على الحنان تجري 

ولامحبيلك، في خروجا تمنعني لا حنى أسألك إني اللهم؛ ت اتي قال 
وبهإلا قط أتي يس فلم قالت نبيك. مسجد ولا بيتك، إلى خروجا 

شراسة،كب بن أبى فى )لكنت قال؛ حيس بن زر وعن الحمى(لأ،، 
منك(أتمتع إنما فإني جانبك؛ من لي ألى المنذر، أبا ت له 
يومئذالعرب فى الكتابة وكانت الجاهلية، فى يكتمب، خهنع أش كان 

عنده اض لرسول الوحي كتب، من أول كان الإسلام جاء لما و، 
الديتة.مقاومه 

أبئ)قال قال: ه ماس ابن فعن ه؛ النبي من القرآن تلقى 
وهوجبريل من تلقاه ممن القرآن تالقست، إني الخطاب! بن لعمر 

وأمرفقيها، عالنا، ٌ اش لكتاب الصحابة أقرأ وكان وطب\م 

اممقاتفي معد ابن أحرجه )١( 
الزواند•مجمع في الهيثمي ونال (، ٤٤٥)الأوسط في الطبراني أحرجه )٢( 

أبيه،عن كعبإ بن أمح، بن معاذ بن محمد عن والأوسط الكم في الهلراني "رواْ 
ه'jy Tالتقات، في حبان ابن ذكرهما ت قلت، معين، ابن قال كما مجهولان وهما 

(٣٨٢٠.)

XA'/rاسات، في ذ ابن أحرجه )٣( 
صحيححديئ، ررهن.ا وقالت (، ٢٨٩٠)مطولاالمستدرك في الحاكم أحرجه )٤( 

اكلخيص.في اللءهمي ووافقه يخرجا0اا، ولم الإسناد، 



))أنه'' مالك بن أنس فعن عليه؛ القرآن يقرأ أن و. سه هلث اش 
قال:القرآن. أقرئك أن أمرني اش إن كعب: ن لأبئ فال ه ش اض 
إا العالمين؟ رب عند ذكرت وقد قال: نعم. قال: ا لك؟ سماني آلله 

هالحم، عن ه، مالك بن أنس وعن ، عيناه(( فدرقت نعم،" قال- 
،٠كعب((ل ن أبي أمتي ))أقرأ ت قال 

إلهمانتهى الذين الستة أحد فكان والفهم، بالعلم و. التجئ بشرْ 
هكعبا بن أئ عن رياح، بن اض همد فعن ه؛ الصحابة من القضاء 

فيمعك آية أي المت_الار؛ 1 أب))يا : ضا ول رملي قال قال؛ 
]اوهمة:ههآ[،أقوأه 1لئ هن إلا إلت لأَ 1لة ؤ فقلت: أعظم؟ هل اض محاب 
وكان٢، المنذر(( أبا العالم ليهنئك وقال: صدري، فقرب قال: 
وعنالمحصلات، في إليه ؤيتحاكم النوازل، عن يسأله نجهبع عمر 

)منفقال: بالجابية، حطب ه عمر أن أبيه: عن علي، بن موسى 
الاثنيأحد وهو ا، كعم،(أ ن أبي قاليان القرآن؛ عن أل يأن أراد 

نالمسور وعن القرآن، لجمع )قهنع عمر اختارهم الدن رجلا عثر 
منة؛إلى ينتهي ه الله رمول أصحاب علم )كان قال: هت مخرمة 

بنون.يد كعب، ن وأبي حل، ن ومعاذ وعلي، وعثمان، عمر، إلى 

اب•بالقرآن، ير نفكتاب الصحيح، ني البخاري أحرجه )١( 
(.٤٩٦١)ا"/ْب؛ [ ١٦]العاليى:ْ؛-

)٣(.رنم: الحاشة (، ٢٩٨)ص: تخريجه انفلر )٢( 
محورةنضل باب وقمرها، المسافرين صلاة كتاب الصحيح، ني لم مأخرجه )٣( 

(.٢٥٨) ٥٥٦/\ذكوسي\ وآية الكهف،، 
)/*)أ؛.والتارخ المعرفة في وي القأخرجه )٤( 





^^^غدصضٍزرإك
ممناش: ثم لام، العلي فرد عاليه المت، فبُت، يعقه أمره 

نال LJقال: مزالا. مني أكثر قال: العراق. أهل من قلت: أنت؟ 
—وصف هكدا — يدي ورفعت ركبتي على فجثوت قال: غفست،، ذللث؛،؛ 
إنانشكوهم اللهم؛ قلت: قال: القبلة، فاستقبلت، وجهه حيال 

لقيناهم؛فإذا العلم، ابتناء مطايانا ونرحل أبداننا وننصب، نفقاتنا ننفق 
لمؤيحلث، ؤيقول: يترصاني وجعل أبي نكى قال لنا• وقالوا لنا تجهموا 
يومإلى أبقيتني لئن أعاهدك إني اللهم؛ قال: نم قال: هناك. أذهب، 

لائم.لومة فيه أحاف، لا س اض رسول من ممعت، بما لأتكلمن الجمعة 
كانفلما الجمعة، أنتظر وجعلت، عنه، انصرفت، ؛ ذلل؛، ل ى لما ىل: 

الماس،من غاصة كالث، الفإذا حاجتي، لمعص حرجت، الخميس؛ يوم 
:ق{ف\الاس؟ا شأن ما قلت،: uل الماس. فيها يالخاني إلا مئة أجد لا 
ينأتي الملمين سيد مات : ٧^١ أجل• • قلمتخ قال إ غريبا نحبلئج إنا 

،.ىبإ(ل 

ولاالقوى، من تحرج كان فقد والفضل، والفهم العلم هدا ومع 
بنأئ )مالت، ىل: روق مفحن الحادثة؛ ونمت، إذا إلا ؤيجتهد يفتي 

ىل:لا. قلت،: هذا؟ أكان أحي؛ ابن ا فقال: مسألة عن ه كمب، 
رأينا(رآ،.لك اجتهدف كان فإذا كون؛ حض فأحمنا 

ذروأبي هريرة، وأبي عود، مبن الله عد وعن هأ، النك، عن روى 
وغيرهم.ه، الخهلابc بن وعمر ثابت،، بن ونيد الغفاري، 

.٣٨١. TA'/rاظبقات ش ّعد ابن أخرجه )١( 
انبقم/'«خم.المدر )٢( 





حلافةفي وعشرين اثنتين سنة مات فقيل! وفاته؛ سنة في اختلف 
الصحيحوهو ط عثمان حلافة في ثلاثين سنة ومحيل! ٠؛،؛،، عمر 

)غهئعكعب بن أبي نفير حول السابقة الدراسات 
رسالةالكريم(، للقرآن يره ونفخه كب بن )أبي ت ولا أه 

محمودالدكتور. ؤ فإمرا ن، حمنجى حمد ا ٠ حت للما حتر، ما 
ه.١ ٤ ٠ ٩ سنة القرى، أم جامعة والسنة، الكتاب قم عبيدات، 

امتبعينتمحيصها وبعد قولا، ( ٥١٤)على الة الرمهذه اثتملت، 

فيأقوال و)؛( القرآن، فضائل فى قولا ( ١٨)منها قولا؛ ( ٣٩١)منها 
قولاو0؛( ير، التغعن الصالة بعيد محولا و)ه'ام( القرآن، علوم 

روىت كالتالي تحليلها قولا؛ ١(  ٤٧)فيها التمير مائة فأصبهحت، مكررا، 
ورويه، الصحابة عن واحدا وقولا ،، قولار ( ٤٩)ه المي عن 
(٤١)وبلغت، والاجتهاد، بالرأي ير التغفي أكثرها قولا؛ )٣٧( عنه 

يرالتغثم أقوال. ( ١٠)وبلغت، إسرائيل، بني بأحبار النمير ثم قولا. 
العربية،اللغة ير التغثم أقوال. )٩( و؛لغح، النزول، وأحوال بأسباب 
ثمأقوال. )٥( وبلغتا بالقرآن، القرآن تضير ثم أقوال. )٦( و؛الغتإ 

منأربعة الأقوال! هذه عنه روى قولين. و؛لغت، حكما، المرفؤع 
تابعثا٠عشر وتسعة الصحابة، 

\ا\\\.حجر لأبن والإصابة نعيم لأبى الصحابة معرفة انفلرت )١( 
رسالةحلال من الضير في ه كب بن أنئ عن الرفوعة الأقوال أحمت )٢( 

—الصريح النبوي ير النفلأحاديث حديثيه دراسة ْع تآصيلية مقدمة س النبوي التمسر 
أقوال.)٥( فبلغت الماتلي، خالد I للدكتور 



بنوعمر عباس، بن اه وعبد مالك، بن أنس ت فهم الصحابة أما 
ه.الصامت بن وعبادة الختاب، 

العالية،وأبو كعب، بن أتي بن الطفيل ابنه فهم؛ التابعون وأما 
بنالرحمن وهمد حبتس، بن وزر المصري، والصن المدوّي، وقتادة 

بنوهميد الهدي، عثمان وأبو روق، ومصمرة، بن وهمي ليلى، أبي 
بنومهل زبال، بن والربيع أبزى، بن الرحمن وهمد الليثي، هممير 

سالم،بن وعمر جر، بن ومجاهد مرة، بن ق؛راهيم سعد، 
بنمعاذ بن ومحمد المخارق، أبو الكريم وعبد عمرو، بن الله وعبد 

مجهولين•المابعين من وجماعة محمد، 

يلي؛كما الأمور، بعض الرسالة هدم على ؤيلاحفل 
الإلكترونيةوالبرامج المصائر من العديد وخلهور الرسالة، قدم — ١ 

الأقوال.جمع في عليها الاعتماد يمكن التي 
بنأتئ لاسم ذكر فيه عليه وقف قول كل أدرج الباحث أن يظهر - ٢ 
الموصؤععن حدا بعيدا أو قصة، ثنايا في كان ؤإن حتى خهتع، كعب 
الرسالة(.س  ٤٦٤، ١٤٠، ٨٩رقم؛ المرؤيات )انفر 

عنمرفوعا كمب بن أبي عن روى ما بين الماحث حلْل ٣- 
أوهامفي الباحث أوغ مما )جهته؛ عليه موقوفا روى ما وبين ، الممحا 

غيرهبأقوال وموازنتها وأقواله، )جهته كعب بن أبي منهج بيان عند عديدة 
الدراسة.م قفى تؤي الصهحابة من 

مقفي الباحث يذكرها لي ا الأمثلة من العد.يذ. تناسب عدم — ٤ 
الوضوحغاية في أمثلة إغفال مع يتناوله، الأي للمثحث الدرامحة 



عصب_لي

من ٣٥٤، ٣٥١، ٣٤٩، ٣٤٣ص: )انظر المن، ثنايا ض والدلالة 
الرسالة(.

عبد! ظلئع( يب بن أبي الجلل الصحابي )تفسير ت انيا ث٠ 
البياندار نثرته معلبؤع، كتاب الجواد، عبد محمد ، حلفالجواد 

.^١٤٢١١٢سة بالقاهرة، 

الكتاب.علي،ئدا الاطلاع من أتمكن لم 





حيرآآرا،،الأنصار دور كل وفي بتوساعية، ثم حزرج، بن الحارث 
فيهارأ،،ه النبي بصق التي بضاعة، بئر المباركة؛ البئر صاحب وهو 

بها.يتيمن أسيد أبو فكان 
مالك،بن أنس الصحابة: من عنه وروى ه، النبي عن روى 

سعيد،بن الللئ، عبد التابعين: ومن ه الماعدى سعد بن وسهل 
سعيد،وأبو سعد، بن سهل بن وعباس الرحمن، همد بن سلمة وأبو 

عبيدبن ءا-تي ومولاه والزبير، وحمزة، المنذر، الثلاثة: وأبناءْ 
وعيرهم٠الماعدى، 

،افهرسول ْع كلها والشاهد والخندق، وأحدا، بدرا، شهد 
القح.يوم ساعية بني راية معه وكاننثا 

ضرالحمل. فقال: تغهته، عمان مقتل قبل عمره احر في بصره أصيبا 
عبادهفي الفتنة الله أراد فلما ، النبيحياة في ببصري متعني الدى 
ءنها(لم.بمري كم، 

شمانينابن وهو متين، مسنة مالت، فقيل: وفاته؛ مسنة في اختلف 
أربعين،وقيل: ثمانين، وقيل: وسبعين، حمس سنة وفيل: سنة، 

ذللئ،.غير وقيل ئلائض، وقيل: 

ٍهالأنصار دور قفل باب الأنصار، منام، كتاب الصحيح، قي البخاري أحرجه )١( 
XTjo (٣٧٨٩ ،)دورحير في اب بالقفانل، كتاب الصحيح، في لم وم

(.٢٥١١)ه الأنصار 
الزوانومجمع في الهينمي وفال (، ٥٨٥)لتجراني المجير المعجم انفلر: )٢( 

ضعف،.بعضهم وفي كلهم، وثقوا ورحاله الطبراني، 'رواه ؛(ت  ٠٨٧٦)
٢٦٠/١٦المجير في والْلمراني •>  ٤٤٦ إ ١ والتاريخ المعرفة فير وي القأحرجه )٣( 

الملمراني،اارواْ (: ١٥٩٦٣) ٣٦٣/الزوائده مجمع في الهيشمي وفال (، ٥٧٦)
ثقة(ا.وهو حازم، بن، يزياّ غير الصحح رجال ورجاله 





خ؛دصف؛؛ج

اض؛رسول يا فقال! لما، مه الله رمول على فقدم الشربه، يلى مما 
فتوفىلها، عم ابن تحت، كانتا الدرُ-ا، في أيم أحمل أزوجك ألا 

.الله رسول فتزوجها إليك؟ وحملتا فيلئ،، رغبتا وقئ فتاهتا، عنها 
فييها تقصر لا الله؛ رسول يا فقال! ، ونش أوقية عشرة اينتي على 

ولاهذا، فوق ائي نمن أحدا أصدمت، ما ه! الله رسول فقال المهر، 
قال!الأسى، ففيك النعمان! فقال ، هذافوق بناتي ْن أحدا أصدق 

معحارج فإني إليلثا، يحملهم من أهلكا إلى اض رمول يا فابعثا 
أمييأبا معه الله رسول فبعثا معه، أهلك فترسل رسولك، 
فقاليدخل، أن له فأذنت بيتها في حلتا عليها قدما فلما الساعدي، 

أسيد!أبو قال الرحال. يراهن لا ه الله رسول اء نإن أسيد! أبو 
الءجاب(أنزل أن بعد وذلك 

'٢ "Y/١ للأزهري )الصحاح أوب نمنا وهو درهما، عشرون • الثس ^ ١١
.٦١٤.  ١٦١٣/١ التاريخ يي الطري أحرجه )٢( 



٢]

بها،القراء وسيد دمشق قاصي الدرداء، أبو الجليل الصحابي 
أبيه،اسم في واختلف لمتا، وعويمر عامر، ت فقيل اسمه، في اختلفا 

ينا وأبوم زيد، أو لله، ا عبد أو ثعلبة، أو ، مالك، أو مر، عا ت ففيل 
الأنصاريالخزرج بن كعب بن عدي بن عامر بن أمية بن قبس 

وآخربيته آخر الدرداء أبو وكان واقي، بننا محبة وأمه الخزرحي، 
ه•الفارسي سلمان وبتن بينه . الني وآحى إسلاما، الأنصار 
مصريةئلموة ويلبس بالصفرة، يخضب ، أفنى ، أسهل كان 
المعروفةحدرد، أبي بنتا خيرة تزوج ، كتفه على يلقيها وعمامة صغيرة، 

ئجيمةالفقيهة التابعية أيصا وتزوج صحبة، لها الكبرى، الدرداء بأم 

نعيملأبي الصحابة ومعرفة ، YVi/Uسعد لأبن الكبرى الهلبقات ت في ترحمته انفلر )١( 
 •Y/الأثيرلأبن النابه وأني البر عبد لأبن والاستيعاب ، ٢١؛

حجرلأبن والإصابة ، ٤٧٥- ، U'/YYللمني الكمال وتهدمح 
 )Y( للجوعري )الصحاح زرقة ّوادق يشوب أن العض: في النيلةX\yiTlo
للخليل)العين فح غير من والمارق، القصبة بين الأنف أعلى في ارتفاع ت القنا )٣( 

.(Y>U/o
.٨١٩٧^اكر علابن لمنق تاريخ انفلر• )٤( 



^^ت؛يصمي
Iأولاده ومن الصغرى، الدرداء بأم المعروفة جهيمة، ويقالث الوصابية، 

،أحرى امرأة من بل الكبرى من ولا المغرى من ليت ، الدرداء 
إنهوقيل ،، المصر  JlJLs-؛ومولاه ،، اسازر الوك من له وماُت، وبلال، 

مثكمل٤/بن لم مولكنه ، الدرداء أم لزوجته مولى 
حياةفي القرآن جمع الحكماء، العلماء من خهتع الدرداء أبو يعد 

باحذيحتضر وهو تجهتد معاذ أوصى الذين الأربعة أحد وهو ه، النبي 
ولاورقاء، )ما له! يقول خهنع الغفاري ذر أبو ولكن عنه، الحلم 

معالخالق حن وكان ، الدرداء(ر أبا يا منلئ، أعلم حضراء أظلت 
العشرةمحليب ،، جدر محا وهو منهم بعض ليدعو لهم، وفيا إحوانه 
النارينفخ الدرداء أبا رأيت< )لقد I قالت، الدرداء أم زوجته فعن لأهله؛ 

ا.عينيه(ر دمؤع نيل حتى هذه قدريا تحثا 
أولفكان بدمشق، القرآن الناس ليعلم )جهته الخهلاب بن عمر أرمله 

وستمائةألنا الحلق في محللابه عدد وبلغ القرآن، إقراء جلي ٌس من 
فيتفتونه يقائم لقهثء الدرداء وأبو مقرئ، منهم عشرة لكل ونيئا، 
به،فيحدفون جزءا، وقرأ انفتل، الصبح صلى إذا ولكن القرآن، حروف 

ألفاظه.سمعون 

منآية أعيتني )لو قال! أن هل الله كتاب الحلم على حرصه من بلغ 

\liMالجوزي لأبن الصفوة صفة انظر: )١( 
(.٤٠٧٧)يما،ه؛ \حط متر انظر: )٢( 
؛."Y/Uللخاري اعير اكاريح انظر: )٣( 
.YUY/Uابق ايالماJر انظر: )٤( 
؛,UYY؛/دمشق تاريخ في صاكر ابن أحرجه )٥( 
(.١٠٩٨) ١٦٩ص■' الجعد ابن س انظر• ، ٦١

(.١١٤) ٢١ص: الزهد ش أحمد أحرجه )٧( 





^^دا-؛دصف؛؛ؤ

فقال!يهتئو0 الناس فاصح بدمشق، القفاء نجهته عمر ولأم 
عدنمن أبعد مزلتها مهواة رأس على جعلتا وقد ا بالمضاء )أتهنثوني 

وكراهيةعنه رغبة بالدول لأحدوه القضاء في ما الماس علم ولو إ أبين؟ 
له(لم

معبعدها كثيرة ومشاهد أحدا وشهد بدرا، يشهد لم إسلامه ولماحر 
أحديوم ه اض رسول أصحاب، هزم ولما حنا، بلاء فأبلى ه الّكا 
الشجاعةفي ومواقفه الناس. في ه افه رسول إلى فاء فيمن كان 

دمشقبفتح لمين الممسلحتي أحد على كان فقد محروقة؛ والإقدام 
،،فتحهار وسهد مصر ولحل قبرصل٤،، فتح وسهد ا، ءشرةل أرع ستة 

مدةرفيها ومكن، أيصا المقدس ست، ولحل 
أست،قلت فهل إ شعرا قالوا قد بالأمصار أصحابك، إن يوما له قيل 
قالتهو؟ ما I قالوا نعم، قال• شعرا؟ 

أرادا.ا مإلا افه ى أبؤياه نمعطى يأن مرء الربد ب
تمادارى.امما أقفل الله وتقوى الي ومائدتي فمرء البقول 

.U١٤؛/، دمشق تايخ في صام وابن ، YU0/Uاتجقات في ّعد ابن ايرجه )١( 
الطريقلهم ينفضون أمديهم بين لهم حطاطيف، الخاو: لحة مت ثعيل ابن هال، )٢( 

(.١٨إ/•للأزمحرى اللغة )تهذيب، العدو حبر ؤيتحون 
.Y،\A/Y'لكوي والتارخ المعرفة انظر: )٣( 
ووللْالوالد بين بى التفريق بابه الجهاد، كتائب، منصور، بن سعيد سن انظر: )٤( 

(.٢٦٦٠) ١٢٩٠٨والقرابان، 
١١١٢٤ءست لليوطي الصحابة من ممر نزل، فيمن الصحابة در انفلر: )٥( 
'آ/هاُلأ)م\(.وض\ب* القضاء جاع ؛اب، الوصية، كتاب، ماللثؤ، موطأ انفلر: )٦( 
\.AT/iVدمشق تاؤيخ في صام وابن \إ0^1.أ الحلية في نعم أبو أحرجه )٢١( 



أبوكان والتعاليم؛ م ي1لعالالحافلة والحياة التقوى هذه ومع 
مرةقال دائما؛ مواطنها عن ويبتعد الفتنة ه نفعلى يخشى )جهتي الدرداء 

أإيمانهم؟ بعد قوم سيكفر ت قلت أنك زعموا الل4؛ رسول يا ه•' للض 
هالأمين الصادق أحبره ما وتحقق ْنهملا،، ث ولأحل، قال: 

ودفنوثلاثض، اثنتين سنة ه عثمان قتل قل ه الدرداء أبو فتوفي 
المغيررباب بمقبرة بدمشق 

التفسيرفي .،< الدرداء أبي أقوال 
التفسير،فى قولا وعشرين ة حمه المي عن الدرداء أبو ووى 

والاجتهاد،بالرأي التفسير في أكثرها قولا، وعشرون ثمانية عنه وروى 
يمأقوال. حمسة وبلغت حكما، المرفؤع يم قولا. عثر ة حموبلغت، 
وبلغتبالسنة، التف،سر نم أقوال. أربعة و؛لفتا العربية، باللغة التفسير 
وأحوالبأسباب التفسير من: كل في واحد قول عنه وووى قولمن• 
•إمرائتل بني باجمار والتفسير النزول، 

فيسبق وقد ه، الد.رداء أبي ير نفعلى الوعظي الجاست، ؤيغلمإ 
للعبادةووقته ه نفوأفؤغ ه، محمل. بعثة بعد تجارته ترك أنه ترحمته 

قحاعربيا كان فقد تفسيره؛ في أيصا اللغوي الجانب ؤيبرز لثج، والتن
كماالشعر يقول وكان الحربية، في بأصولها الضاربة الخزرج قبيلة من 

أيصا.ذلك سبق 

الأوسط؛/٩٨في والطبراني ، ٦٠صزت الأوسط التاريخ في البخاري أحرجه )١( 
معرفةفي نعيم وأبو والمثاني الأحاد في عاصم أبي وابن (، ١٣٧)

\/yyالصحابة 
اكرعلأبن دمشق -ارخ انظر: )٢( 



أماتابعنا؛ وعشرون وسعة صحابي، الأقوال! هذْ عنه روى 
أمزوجته فهم؛ التابعون وأما لجهته، عبيد بن فضالة فهوت الصحابي 

وروىحوشّح، بن شهر ثم! أقوال. سبحة وروت المغرى، الدرداء 
إدريسوأبو كرب، ومحيى الحمصي، عامر بن لقمان ثم؛ أقوال. ثلاثة 

قولين•منهم واحد كل وروى المكي، رباح أمح، بن وعطاء الخولأني، 
صالح،أبو وذكوان الربعي، مشجعة وأبو الأيادي، ذهل بن كعب ثم؛ 

وعبدالعصري، وحليد حيوة، بن ورجاء الهديل، وأبو ملمة، وأبو 
بط،ما بن الرحمن وعبد آدم، بن يريد بن اش وعبد الدمشقي، الواحد 

بنونمر الفزاري، عود مبن الرحمن وعبد الحضرمي، مرة بن وكشر 
عبدوأبو الكوفي، النخعي الحارمث، بن وهمام كعب،، بن وبشير علقمة، 

بنالرحمن وعبئ وميسرة، وسار، الحجري، جليد بن وعباس ربه، 
عن^وي واحدا. قولا منهم واحد كل وروى ومكحول، ليلى، أبي 
مجهولين.رحلين عن وقولأن معلما، قولا عشر اثنا .٥ الدرداء أبي 

؛حكئاالمرفوع أولا؛ءإت- 
فيشجرة [؛ ٢٩•،_،.: مِ ]النال؛ )جهته الدرداء أبي عن - ١ 

عنمرفوعا المعنى هذا نحو وروي ، كلها( الجنان تفلل الجنة 
رهاز السلمي عبد بن وعتبة ، عمر بن الله عبد 

ظنبرثنهئِ بماديا ثن آص١المنا آلن ؛^؛، ٠١أؤييثا ءؤ-م هث؛ الله قال - ٢ 

.٣١٦،/الخزيل سالم في الغوي رواء )١( 
(.٦٥) Al/Vالأباة في بملة وابن (، ٦٢٥)١ ' TAfyالشرمة في الأحرى أخرجه )٢( 
٤٢٤/١٦السان جامع في والطري (، ١٧٦٤٢)؟ا/اها المد في أحمد أحرجه )٣( 

جيد«.إماد ااهالا شاكر: أحمد وقال، (، ٢٠٣٩٢)'





عنهمذلك يخي فلا جوع، من يغني ولا من بلا الذي بالفربع، 
فيئثب أكلوه فإذا غمة، ذي بطعام فيغايون تغيثون فيقميئا؛ 

بالماء،الغمة يحيرون الدنيا في كانوا أنهم فيذكرون حلوقهم، 
إلىانتهى فإذا الحديد، كلاليب في الحميم إليهم فيرفع تغيثون، في

قالونقال: أمعاءهم، قطع قربوه فاذا وجوههم، ثوى وجوههم 
إنكميجيبهم! ثم سة، ألف فيتركهم I ثال ربك، علينا ليمص ؛ مالكا

منيوما عنا يخفف ربكم ادعوا جهنم! حزنة فينالون فال؛ ماكثون، 
:قالوابلي، ; قالوابالبينات؟ رسلكم -اتيكم تك لم أو : قالواالعذاب، 
أحدانجد ما فيقولون قال؛ صلأل، فى إلا الكافرين دعاء وما فادعوا، 

عدياؤ،نثالإن مثثا ؤ;بآ ربهم فينادون ربنا، من لنا حيرا 
كلمن يئسوا ذلك فعند قال؛ ئتة1ونه و؛؛ُ فها ؤأ-صثرأ اش؛ فيقول قال؛ 
،حوشب١٢بن شهر ونوى ،، والثبور(ر والشهيق بالويل فيدعون حير، 

المعتىهدا نحو وروي الدرداء، أبي عن القول هذا نحو الدرداء وأم 
؛نغلرأ فيه ند بمرفوعا الدرداء أبي عن 

عنالصري، الحن عن النزول؛ وأحوال بأسباب التفسير ؛ انياث٠ 
لابا،كث قال؛ مئل فإذا بملالق، الرحل )كان قال؛ ه الدرداء أبي 

لأعنا،كنت قال؛ سئل فإذا ؤيعتق لأعنا، كنح، قال؛ سئل فإذا ويتزوج 

والبيانالكشف في الثعلبي ورواه ، ٧٨/١٩ان البيجامع غي الهلري أحرجه )١( 
الوسيطفي والواحدي ، •

(.)٤٨ ٦٥ص؛ النار صفة في الدنيا أيي ابن أحرجه )٢( 
(.٣٤١٢٩)انمي، في ثية أبي ابن أخرجه )٣( 
)٢(.رقم: الأر ١(، ٠  ٠٣)ص: النوى الضير ملحق انفلر )٤( 







تالعربية باللغة الضير ت خامسا ءو 

عبدعن جئرة:\[. ]الُالكقنلأئط4 : س افه قال - ١ 
يعنىت )الريب ت قال فهته الدرداء أبي عن الفزاري، عود مبن الرحمن 

اس،سام(لا،.

)الأسف:قال: ه الدرداء أبي عن علممة، بن نمر عن - ٢ 
إلىذهب اض: كتاب فى ذلك ونمير ذلك، من أشد الغضب وراء منزلة 

]الأيراف:^ ١٧^وذهب: ؤءق؛رره قومه: 

سهٌ ولثي )فدرداءه: الي أبن ٣-ع
أئرنا(رم.قال: [، ١٦]الإّما،:ثردثا4 

ؤ!ؤثأنسوأ لأية: ا هذه قرأ ه )أنكعب: بن بشير عن — ٤ 
عتيقة،فأئت، مناكبها عالممتإ إن له: ولد لأم فقال تالنلك!ها[، مناك؛اه 
الجيال\؛،.هي فقال: خهبع الدرداء أبا أل فالجبال، هي فقالت،: 

والاجتهاد:بالرأي التفسير : ادناسه 

)فيقولافهفي:ه:الدرداء أبي عن uمر، بن لقمان عن - ١ 
والفكرةالقرآن، قراءة قال: [، ٢٦٩:0لاوشرؤيؤفيألخهىهسثاأوشه 

رْء/ .
ئدا

(.٥٥) rtl\التمر ني حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
فيالتعالهي ورواْ (، ١٥١٢٤) ١٢١- المانجامع ني اليري أحرجه )٢( 

.٢٨٥والمان،/الكشف 
(.١٣٢١٨)الضيرفي حاتم أبي ابن أخرجه )٣( 
(.١٨٩٣٢)ان؛قالمدر )٤( 
(.٢٨٣١) oxr^ان؛ق المدر )٥( 



الخيلإلى ينظر كان )هء الدرداء أبا )أن ت غافق من شيح عن - ٢
تمن - الخيل يعني - هذْ رأهل فيقول؛ والهجن الرادين بين مربوطة 

هثآيرم هله-ر وعلاهتثه مع اقز يننزى لمك آؤ 
؛]اوهمة:؛باأ[(ر بم؛وثه ولانت؛ عقؤتر حول ولا ونهم 
هق:قوله رفي ث ه الدرداء أبي عن رباح، أبي بن عطاء عن - ٣ 

البر،على قال! [، ٣١ء-مران:]آل أثده ت؛هأتؤأ اثم تح؛ز0 كنثر ^إن 
الشس(رموذلة والتواضع، والقوى، 

صلاةمني تقبل اش أن أمتيقن )لأن ءال1 هد الدرداء أبي عن — ٤ 
ؤإدماتثثثلأثثيقول هق اممه إن فيها؛ وما الدنيا من إلي أحب واحدة 

[\^.TV:_Ul]امحق4 بن 
أنرني يرما ت قال ه الدرداء أبي عن ربه، عبد أبي عن - ٥ 
يومكل فأصيب وأبيع مأشتري جد المباب من الدرج عالي أقوم 

لمؤلث اش إن أقول ما المجد، في كلها الصلاة أشهد دينار ثلاثمائة 
تالذين من أكون أن أحب ولكني الربا، ليحرم اليع يحل 

]الور:؟م[(لوآلث1زقه ؤإهاو أش دؤ ءن غننأع 
بلالفإذا فأفاق، الدرداء أبي عر أغمي )أنه الدرداء: أم عن - ٦ 

يرنفمن لطيف نؤع القول وهذا (، ٦٢٣٢) ٦٠ه/ا البيان حا،ع في الهلبري أحرجه )١( 
وهوالنفس؛ في وأوع بياتا أوضح ليكون المشاهد بالمحسوس رون يفلف ال

والدراسة.بالجؤع جدير نؤع 
(.٣٤٠٠) ٦٣٢٨الضير في حاتم أبي ابن أحرجه )٢( 
"ا/أه•حاتم أبي ابن الدرالمنثورإلى في الموطئ ءزِاْ  ٢٣١
وءزاْ، ٢٠٩)/الحالية في نعيم وأبو (، ٧٣٥) ١١٣ص: الزهد في أحمد أخرجه )٤( 

٢. ٠٨٨حميد بن عبد إلى المثور الدر في اليوطي 



مضجصلمثل يعمل من ت قال ثم عني، فاحرج فم ت ففال ، عنده ابنه 
جمنوأي كما وهكبحأ أفدمم هذْ؟ا ساعتي لثل يعمل من ا هدا؟ 

يغمىنم لت؛ يا [، ١١٠]الأنعام:بممهوزه طنؤهن 1، وثووظز ءث،م أود دء 
حتىيرددها يزل فلم ذلك، مثل فيقول يفيق يم لبثا، فيلبث عليه 

بترلأم
خهنهالدرداء أبا )أن أثماخه؛ بمص عن الجريري، سعيد عن — ٧ 
هداالدرداء؛ أبو فمال هدا؟ من يقول: وهو حنازة في رجلا أبصر 

.٢٢[(^ ٣٠؛ ]١^4٠٢٠ بثك محلآ؛م ُءّ-، ؤءكث • هك اممه يقول أنت؟ هدا إ أنت 
رجلا!يقرئ >هي الدرداء أبو كان قال؛ الحارث بن همام عن - ٨ 
الرجلفجعل نال! [، ٤٤- لالد-حان:ّاأ ثلعام لميول ثج-رث ^إث 

أبوعليه أكثر فلما قال؛ اليتيم٠٠، محلحام الزقوم شجرة اءإن يقول؛ 
ا.الماجراا(أ طعام الزقوم شجرة ررإن قال؛ يفهم، لا فرآه الدرداء، 

)لولاقال؛ خهئه الدرداء أبي عن الحجري، جليد بن هماس عن - ٩ 

١ ٧٣المنف ني ب أبي وابن (، )١٢٣ ١ ص: الزهد ني المارك ابن أخرجه )١( 
أبيوابن (، ١١٨٤٩) ٤٠•ا/؛ المواعظ كتاب الكرى، غي اتي والم(، ٣٤٦٠٧)

والمهقي U\sj\الحلية في نعيم وأبو (، ١٢٦) ١٠٩ص: المحشرين في الدنيا 
فيأحمد إلى المنثور الدر في يوحلي الوعزاه ١(، ٠  ١٨٤)•٢  ٠/١٣الشعب، في 

٦٤ص: القبور فى الأنيا أبى وابن (، ٧١٥) ١١١ص: الزهد في أحمد أحرجه )٢( 
يثقتاريخ في اكر عوابن ، ٢٠ ١٨الحلية في وأبونعيم (، ٢٨)

البيانجامع في والملبري (، ٥٩٨٦) ٢٦٤م ، المنففي الرزاق د عبأحرجه )٣( 
المثورالار ش الميوًلي وعزاْ (، ٣٦٨٤) ٤٨٩٨المستدرك في والحاكم ،  ٤٣٨٢

اهذات الحاكم وفال ، ٤ ^٨١ النذر وابن حميد، بن وعبد متصور، بن سعيد إلى! 
التلخيص.في الدهثي ووافقه يخرجاْ®، ولم الشيخض، شرط على صحيح حدسا 



غنمي

لولاقال: هن؟ وما فقالت: الدنيا. في أبقى لا أن لأمت خلال ثلاث 
لحياتي،تقدمة والهار الليل اختلاف في لخالقي للجود وجهي وضع 

وتمامالفاكهة، تنتقى كما الكلام ينتقون أقوام ومقاعده الهواجر، وفلمأ 
أنحتى ذرة، مثقال مثل في يتقيه حتى العبد غبو اطة يتقي أن التقوى 

بينهحاجزا يكون حراما، يكون أن خشية حلال أنه يرى ما بعلض يترك 
إليه،يميرهم هو اللي لعباده بين قد هك اه إن الحرام؛ وبين 

مثمثاددروشمايعنز وش تزه حن، ٠ئمتاددره سز •' هو ال ث
مننيئا ولا تتقيه، أن الشر من نيئا تحقر0 فلا ٨[، ِ ٧ ]الزلزلة: ه برم 

تفعاإه(أن الخير 

يقول:كان )أنه تهع: الدرداء أبي عن عامر، بن لقمان عن — ١ ٠ 
له،خير والموت إلا كافر من وما له، خير والموت إلا مؤمن من ما 

]أل*مثر أثن وماعند ؤ يقول: هق الله فإن يمدقني؛ م لومن 
إئماتقؤلآذٌتمم بمءأريَثئرإأؤثآُنإاإلإ■نيّ ؤوبُ ويقول: ءمران:خاّ؛[، 

]آلع،ران:مي؛[(لآ،.إفثأه لردادوأ ثم 
هك:قوله رفي ه: الدرداء أبي عن حوشب، بن شهر عن - ١ ١ 

فيالوجل قال: ، ٢[ ]الأنفال؛ نحلن ألله يكر إدا الإبأ ألعدب-وث ؤ.إئما 
إذاقال: بالى، قال: قشعريرة؟ له تجد أما الخفة، كإحراق القلب 
،.بذلك(١٣يذهب الدعاء فان اممه، فانع القلب في ذلك وجدت 

،YYU/Aوالمان الكشف في واسي (، ٧٢٢) ١١١ص: الزهد في أحث أخرجه )١( 
وعزاه، U١٦٠؛/دمشق تاؤيخ في عساكر وابن ، ٢١y/yالحلية في نعيم وأبو 

.o^u/Aالمدر ابن إلى الخثور الدر في اليوؤلي 
XAT^/o) ٤٩٦٣المان جامع في الطري أخرجه )٢( 
rWAl\T(\\>\X\oالأبق المدر )٠١( 



ٌمول )ض الدرداء: أبي ص .  ١٢
بالقسط(الميزان لمان أقيموا قال! الرحمن;٩[، ل نحيممحأ 

ؤنمح:افالأية: هلْ في الدرداء لأبي )نل فال: سار عن -  ١٣
زنىؤإن فقال.' ا مرق؟ ؤإن زنى ؤإن فقيل؛ [، ٤٦]١^٢٠>،: ■>ئنانه رمء معام 
يرق(رأ،•ولم يزن لم ريه مقام حاف إن إنه وقال؛ مرق، ؤإن 

عنجثوم هق؛ قوله رفي فهه؛ الدرداء أبي عن - ١ ٤ 
والفجرلاحرة ا الخثاء يملون الذين هم ئال،؛ [، ١٦جدة: الل ه ألماج 

فىجماعة(رص.
كانواالأنبياء )إن ت قال )جهته الدرداء أبي عن مكحول، عن -  ١٥

أمةمن قوما مكانهم اش أبدل النبوة انقهلعت فلما لأرض، ا أوتاد 
صلاةولا صوم بكثرة الناس يفصلوا لم الأبدال؛ لهم• يقال ه أحمد 

النية،وحن الويع، وبصدق الخلق، بحسن ولكن بيح، تولا 
مرضاتهابتغاء غثو لله والنصيحة الملين، لجميع قلوبهم وسلامة 

قومالأنبياء، من حلفاء فهم مذلة، غير في وتواضع ولما وحلم بصر 
أربعونوهم سه، لنفبعالمه واستخلمسهم ه، لنمغؤ؛ الله اصطفاهم 

بهمالرحمن، خليل إبراهيم يقين مثل على رحلا ثلاثون منهم صديئا؛ 
يمطرون،وبهم الماس، عن والملأيا الأرض أهل عن المكارم تدفع 
أنشأقد هو الله يكون حتى أبدا منهم الرجل يموت لا يرزقون، وبهم 

.٩١٧٨^والسان الكثف ني الثعلي رواه )١( 
السانجامع ني والملبري (، ٩٢٤) ٣٢٥ص: الزهد في المارك ابن أخرجه )٢( 

owjyr  -والساق الكنف فى واسى ، ٥٨oA/rr.
y-ihاكزل سالم في الغوي رواْ )٣( 





[١٣]

^٣٢١)ت؛ تجهم الغفاري ذر أبو 

اسمهفي واختلف بكنيته، اشتهر الغفاري، ذر أبو الجليل الصحابي 
والمشهورحمادة، ت وقبل بربر، ت وقيل حندب، ت ففيل ولمه، 
ء-دنانلأ،،بن معد بن حرام بن عبيد بن سفيان ن حنادة ن حندب 

بنسكن !>، جناية ب>، أشعر بن بربر وقيل؛ السكن، بن جناية ت وقيل 
عشرق.بن برير وقيل: عبيد، 

أولفي بمكة وأسلم سنين، ه؛ثلاُث، النك، مبعث قل يتمد ظئ 
هالنجي، يبايع ، حامنا( الإسلام في )كنت، يقول: فكان الإسلام، 

حتىبها فأقام قومه بلاد إلى رجع ثم لائم' لومة اش في تاحدْ ألا على 
ذللثؤبعد المدينة ه الله رسول على قدم ثم والخندق، وأحد بدر مضت، 

الصحابةومعرنة ، ١٧٩—  ١٦٥؛/معد لابن الكبرى الطبقات انفلرمحمتهفىت )أ(
واني، ٢٥٦. اصر مد لأبن والأتعاب، ، ٥٧٧. مإ00 نعيم لأس 
وسر، ٢٩٨- ■ TM/TTللمزي الكمال وتهدس، ، ٥٦٤- \إ^0 الأم لأبن الغابة 
.٧٨- لادهص الشلأء أعلام 

.٥٥٧/٢نمم لأبي الصحابة معرفة انفلر: )٢( 
.١٦٩؛/الطبهاته فى معد ابن أحرجه )٣( 



ييصفث؛ري

الشام،إلى خهنع بكر أبى وغاة بعد حرج ثم ه، مات أن إلى فصحبه 
لثكوى^؛٥ عثمان امتقدمه ثم )جهته، عثمان ولي حتى بها يزل ملم 

بها.فمات الربذة، وأمكنه منه، ؤهثه معاؤية 

الرأسأبيض الشعر كئ؛ أموي، ضخما، عظيما، محلويلأ، رجلا كان 
يءحم_،بالحق، فوالا والعمل، والعلم والصدق الزهد في رأنا واللحية، 

عبادةمحه؛ مريم بن بحيي شبه الصدقة، كير ؤيجالمهم، اكين الم
منالغبراء أفلتؤ ولا الخضراء أظلت، ))ما هؤ.' المبى فيه قال ونسكا، 

عيسىتواصع إلى ينظر أن سره ومن ذر، أبي من أصدق لهجة ذي 
•ذد« أي فلبغراد 

يستطعولا القوم يحب الرحل الله؛ رسول يا ه•' للسي مرة مال 
ذرأبا يا ))أنت، قال! ورموله، اممه أحب فاني قال! ا كعملهم يعمل أن 
وعن- ].١٦٢الله رسول فأعادها ذر، أبو فأعادها أحببت،((، من مع 

لومةافه في يبالي لا أحد اليوم يبق )لم قال: )قهنه طالب، أبي بن علئ 
وعن،• صدرْ(ل إلى بيده صرت نم ي، نفولا ذر أ؛يا غير لائم 

أبيوفاة بعد ذر أم إلى ركم—< البصرة من رحلا أن •' واسع بن محمد 

١؛/•٧المد ني وأحمد (، ٣٢٢٦٥)اسق ش لمة أبي ابن أ-محه )١( 
ختيغذر أبي مناف باب المناقب، واب أبالجاع، في والترمذي (، ٦٥١٩)

rAojrالمدرك في والخاتم ، ) UY/iاسان، في معد وابن (، ٣٨٠)١ أ/0؛١ 
وفال((، ١٥٦) ٥٥)/ظتع ذر أبي فضل المقدمة، المنن، في ماجه وابن (، ٥٤٦١)

الخاتم.عنه وسكت، حنء، ث حل. ءهذا ت الترمذي 
الرجلالرجل إحبار باب النوم، أبراب الأدب، كتاب المن، في داود أبو أحرجه )٢، 

(.٥١٢٦) ٣٣٣؛/إاْ بمحته 
.Wfojiالطعان في معل. ابن أحرجه )٣( 



لتخسرسيجئتك  I،Jl_فأتاها خهثه، ذر أبي عبادة عن يالها خهنع ذر 
؛بمكر(لمخاناأجمع المهار )كان قالت: ه، ذر أبي عادة عن 

يوازيه، وعلمالهم المححابة كبراء من ه ذر أبو يعد 
بكرأبي خلافة في الناس يفتي وكان العلم، في خهتع عود مبن الله عبد 

ه.وعثمان وعمر 
عنهوروى له، سفيان أبي بن معاوية وعن ه، الهي عن روى 

بناض وعبد الخهناب، بن وعمر عباس، بن الله عبد الصحابة: من 
هنفير بن وجمر الغفاري، أميي بن وحذيفة مالك، بن وأنس عمر، 
الأمويوأبو وهبا، بن وزبد الخولأني، مسلم أبو ت التابعين ومن 

ئيس،بن والأحنفا حبيش، بن وزر حراش، بن وربعي الدزلي، 
بنوسعيد غفالة، بن وسويد المهدي، عثمان وأبو عباد، بن وقيس 

العاليةوأبو يسار، بن وعطاء ليلى، أبي بن الرحمن وعبد المسيب، 
وغيرهم.الصامت، بن اغ عبد أخيه وابن الرياحي، 

بديعومحن لجهتع، ابخ الخْلبن عمر مع المقدس بيت فتح شهد 
والوحدةالوحدة، من خير المالح )الصاحسا حكمه: وبلخ أقواله، 

خيروالماكت، الماكمتا، س خير الخير ومحملي الموء، صاحبا س خير 

ظنمن حير والخاتم الخاتم، من حير والأمانة الثر، مملي من 
الموء(ر^،.

وولي،وثلاثين، اثنتين سئة الحجة ذي في بها ودفن بالربذة، توفي 
معه.ونفر نجهنع عود مبن الله عبد عليه والمائة وتكفينه له غ

ا/أآُا.الحالية في أبرنعيم أحرجه )١( 
(.٣٤٦٨٣) ١٢٣/٧اسق في ئيبة أبي ابن أحرجه )٢( 



التفسيرفي ه الغفاري ذر أثي أقوال 
وعنير، التغفي قولا عشر ثلاثة المبي. عن ه ذر أبو روى 
يرالتغفي أكثرها قولا؛ عشر ستة عنه وروي واحدا، قولا الصحابة 

وأحوالبأساب التمسير ثم أقوال. ثمانية وبلغحك والاجتهاد، بالرأي 
منهما.واحد كل في أقوال أربعة عنه وروي بالسنة، ير والتغالنزول، 
فيرأنا كان ففد خهثه؛ ذر أبي ير نفعلى الوعظي الجانب ؤيغلب، 

ترحمته.فى مبق كما الزهد 

تابعيا؛وعشرون وواحد الصحابة، من ثلاثة الأقوال ه هل. عنه روى 
بنومالك أبو، بن وحديقة الباهلي، أمجامة أبو فهم! الصحابة أما 

وأماواحدا. قولا منهم واحد كل وروى ه، الحدثان بن أوس 
ثمأقوال. أربعة وروى الكوفي، التئمي شريك بن يزيد فهم؛ التابعون 
واحدكل وروى المكي، الليثي عمير بن وهميي الكي، جر بن مجاهد 
تميموأبو الصامت، بن اف عبد أحيه! ابن نم أقوال. ثلاثة منهما 

بنالله عبد ثم! نولين• منهما واحل• كل وروى المصري، الجيشاني 
بنوعطاء المصري، حجيرة بن الرحمن وعبد الملك، وعبلم شقيق، 

وأبوالقرشي، الأموي عمر بن العزيز وهمد معاوية، وأبو المدني، ار ي
هماي،بن وقيس الكوفي، وب بن ونيد المصري، المهدي عثمان 

الكوفيمهران بن وميمون البصري، الشخير بن الله عجي بن ومطرق 
إدريىوأبو حاتم، أبي وغزوان الرياحي،، قعنب  Jiونعيم الرقي، 

الرحمنعبد بن والقاسم المدني، أسلم بن وزيد اكمشةي، الخولأني 
هذر أ؛ي، عن، وروي واحدا• قولا منهم واحد كل وروى الممشقي، 

سليم•؛ني، من، مجهول رجل عن لقول معلقان، قولان 



-صسث؛<
ءؤدإكوسمممت هك الله قال ه؛ الصحابة عن مرؤيانه ت ولا أه 

عنه، ذر أبي عن [. ٣٢]١^: مآث؛لمناينصنمآش4 
رمكة(ل ومشاهد المنامك )الشعائرت ت خهنع هماس بن الله عبد 

تالنزول وأحوال بأساب التفسير ؛ ئاتياأق 

)كانقال: له الغفاري ذر أبي عن جم، بن مجاهد عن - ١ 
آيةنزلت حتى الغوائل، مخافة من حوله ونحن إلا ينام لا وه المي، 

ر؛:U\■[(^ xLJl]اتامJأيم ئ بمهثض واس ؤ I العصمة 

الققال! هو ذر أبي عن المهدي، عثمان أبي عن - ٢ 
المهر((.صوم فدلك شهر كل من أيام ثلاثة صام ررمن ه•' الله رسول 
رمنآمالها عثر قم أ-لسن  ٠٤٢ؤى •' كتابه في ذللث، هثتص-ديق افه فانزل 

بعشرةفاليوم [، ١٦٠]الأنعام: بملمحن4 لا نئم يئلها لثُ بجهآ ئؤ ؛ ٦٤۴

ه،ذر بابي أنا فإذا بالربذة )مررت ت قال وهب، بن نيد عن - ٣ 
أنافاختالمت( بالشام، ت، كنقال! هدا؟ منزللث، أتزللث، ما ت له فملت، 

.YY/Uوالمان الكشف في اكلي ذكره )١( 
(.١٥١)١^٩١ الدلائل في نمم أبو أخرجه )٢( 
كابالمن، ني وابن،اجه (، ٢١٣٠)١ هم/'\آأ المد ني أحمد أخرجه )٣( 

والمرمدى(، ^٠٨١١)ا/هأه شهر كل من أيام ثلاثة صيام في جاء ما باب الصيام، 
y١٦٧/شهر كل من أيام ثلاثة صوم في جاء ما باب الصوم، أبواب الجامع، في 

كابالكبرى، في والمالي (، ٣٩٠٤)المنيفي والزار (، ٧٦٢)
أيامثلاثة صيام في خهم هرير؛ أبي خر في ءثمان أبي على الأخلاق، ذكر الصيام، 

الر.ذي:ونال ٣ْ، ٦/٦المة شرح في والمغوى (، ٢٧٣٠) ١٩٦^شهر ل كس 
حسنأا،حديث ءهدا 



سيلولايئقوبا1، وأ)فصثث أللهب يكروى ؤ فى؛ ة اويوم_م
فينانزلت ت فقلت الآكتاب، أهل في نزلت معاؤية! محال ، [ ٣٤]التوية: \ؤه 

ذاك(را،.في وسه سي فكان وفيهم، 
إنمحننا م يقكان )أنه ه: ذر أبي عن عباد، بن محيى عن - ٤ 
حمزةفي نزلتر [ ١٩:]الحج يممه* ق لمصعؤإ -حصماتي لأية! ا هذه 

بدر(لميوم في برزوا يوم ومحاحميه، وعتة وصاحبيه، 
تبالمنة التفسير ت الثا ثه 

قال:ه ذر أبي عن ه، الحدثان بن أوس بن مالك عن - ١ 
البقروفي صدفتها، الإبل رفي يقول: اض. رسول حميى سمعت 

يعدهلا فضة أو تبرا، أو دينارا، جمع ْن صدقته، البز وفي صدفتها، 
تخبرما انفلر ذر؛ أبا يا محلت: يه. كوي اممه؛ سبيل في ينمقه ولا لغريم، 

ابنأنتر من محال؛ فشت،! ئد الأموال هذه فان اممه.١ رسول عن 
تقرأ:ما الأكبر، بك نعرفت محي فقال: له، فاسبت أحي؟ 

[؟!(ل٣٤ولاينفمومتايسخي>ل ذمحروىأللهب

١• U/Yبكنز فليس زكاته أدي ما باب الزكاة، كتاب المحح، في البخاري أحرجه )١( 
(١٤٠٦.)

يأخئصمؤأ خنلإ ٥^١^( ؤ ت باب القران، ير نفكتاب المحيح، في البخاري أحرجه )٢( 
فيباب التفسير، كاب الصحيح، في لم وم(، ٤٧٤٣)\ب\ ]الحج:ا،ا[ ءإه 

(.٣٠٣٣) ٢٣٢٣؛/]الحج:ا،)[ قك: فوله 
ii\/Toالمن. في وأحمد ١(،  ٠٧٠٠)؛ YA/Yانمف في ثيبة أبي ابن أحرجه )٣( 

الخن،في والدارممي (، ١٧١) ١٠٠ص: الكبير العلل في والترمذي (، ٢١٥٥٧)
فيوالحاكم (، ١٩٣٢)صدقة الخضروات في ليس باب الزكاة، كتاب 

باب=الزكاة، كتاب اوكبرى، المن ش والبيهض (، ١٤٣١ا/هإه)المستدرك 



)جهتهالغفاري ذر أبا رمحمعت قال! )جهم أسيد بن حذيفة عن — ٢
و0ةاعثا و-مبمم هل آدنمة بموم د-ذ؛إثثمب' ؤ ة؛ لأيا هدم لا وت

إن• الممدوق الصادق ني حييذرت أبو مقال لالإاماء!بآ[ ه ؤبمنا 
راكبين،كامين طاعمين أفواج؛ ثلاثة على القيامة يوم يحنرون الناس 
!قلناوجوههم، على الملائكة تسحبهم وفرج ويسعون، يمشون وفوج 

الأمةاض يلقي قال• ويسعون؟ يمشون الدين تللث، فما هدين، عرفنا قد 
الحديقةليعهلي الرجل إن حتى ظهر ذات تض لا حتى الظهر على 

المتب(لا،.ذات ؛الشاردة المعجثة 

،١٩٦أأ/هبما. دمشق -اريخ في ام عوابن (، ٧٥٩٨) MSliالتجارة =زكاة 
راّألتاالتومدى: وفال ؛/'A)، مريديه ابن إلى المنثور الدر في يوض الوعزاه 

أنى،أبي بن عمران محن مع يلم جريج ابن نقال- الحديث هذا عن محمدا 
علىصحيح إسادْ >ا... الحاكم: وذال، أنس،، أبي بن عمران عن حدثت يقول،: 

٢(:٠  ٥٨)١ م/• الخرة إتحاف في الوصيري ونال يخرجاه،، ولم البين، شرط 
بعضوصعق، لانقطاعه صعيف؛ ند بحنبل بن وأحمد نيبة أبي بن بكر أبو 'رواه 

بطول،المزار «رواْ (: ٤٣٨٠) UT/rالزوائد مجمع في الهيثمي ونال رواته،، 
ابنوفال ، صعيفح، وهو الربذي، هميده بن مرس وفته منه، طريا أحمد ودوى 
راهدا'آ/اهم: للدارفطني وؤلريقا الحاكم رواية ذي بعد المتر التلخيص في حجر 

١^>،كتاب الكبرى، في وازني (، ٣٨٩١) rrn؟/الند في الزار أ>حه :١( 
نعموأبو ١(،  ٠٨٤) ٢٣٣/٢الكسر في والطبراني (، ١٢٢٢٤) ٤٨٧٨المث باب 

وعزاء(، ٣٣٨٩)٣٩٨٨المستدرك في والحاكم ، ٢٨٥٨أمهان -اريخ في 
الالكلام اهذا البزار: وفال ، ٣٤®/١ مردؤيه ابن إلى: المنثور الدر في السيوطي 

روىنعلم ولا الإسناد، بهذا الوجه هذا من إلا ه اش رصول عن بروى نعلمه 
ين،حد وهدا الحاكم: وقال ، ١١الحديث، هذا إلا يجهتع ذر أبي عن أسيد، بن حذيفة 

ئرمحل"على بقوله: التلخيص في الذهجي وتعمه يخرجاه،، ولم الإسناد، صحيح 
ا*مالآ 



ذرأبي عن )بلغني قال: الشخسر بن اممه عبد بن معرف عن - ٣
عنكبلغني ذر؛ أبا يا لهI فقالت فالقيته ألقاه، أن أحب فكنت حديث، 

فاسأل.لقست، قد فقال: عنه، فأسألك ألقاك أن أحب فكنت حديث 
ثلاثةيقول: افه رمول سمعت تقول: أنك بلغني قلت: قال: 

علىأكذب أحالني فما نعم، قال: اممه، يبغضهم وثلاثة اض، يحثهم 
يحبهمالدين الثلاثة من قلمت،: قال: _، يقولها ثلائا - محمد. حليلي 

محتبامجاهدا العدو فلقي اش، سبيل فى غرا رحل قال: هق؟ اض 
أفيكنبجب أثن ^إن • ه، افه كناب في تجدون وأنتم محتل، حتى ففاتل 

أذاهعلى فيعبر يؤذيه جار له ورجل لالمض:أ[، 
يرونفيقوم ٌع يكون ورجل أوحياة، بموت إياه افه يكفيه حتى ثه ويحت
بررنفىآحرابملبومإز،وبوالنعاس، الكرى علمهم يشق حتى 

الفخورقال: اطه؟ يبغضهم الذين الثلاثة من : قالت،قال: وصلاته. 
محنا)اَكل يجب لا أثن ؤإ0 : هك اطه كناب في تجدون وأنتم المختال، 

الحلاف،(البياع أو والتاجر المنان، والبخيل ]اقمان:دا[، 

مشكلشرح في والطحاوى (، ٢١٥٣٠) ٤٢٢ِ هم/اأإ انمي في أحمد أحرجه 
فيوالمزار (، ٤٧٠)ا/هيم الخد في ي والقال(، ٢٧٨٤الآثاريم؛اآ)

،١ . U/Aكثير ابن ير نففي كما حاتم أبي وابن (، ٣٩٠٨) ٣٤٧/٩الخد 
(،٢٤٤٦) ٩٨٨الختدرك في والحاكم (، ١٦٣٧)^اأ0\الخير في والطبراني 

فيالذمي وتعقبه ، ٠٠بخرحاولم لم، مشرط ءاى صحيح حديثا ارهذا ت وفال( 
١٧١٨الزوائد مجمع في الهينس وقال، ٠، مسالم ثرط اعلي ت بقوله التلخيص 

رحالهأحمد إسنادي وأحد اكلثراني ؤإسناد والهلبراني... أحمد اررواه (; ١٣٥٧٣)
الصححء.رحال، 



سهي
قال:ه المي عن فهته، ذر أبي عن الجيشانى، تميم أنح، عن - ٤ 

إلىبه لمج المقوس ملك أتاه ليلة أربعين الرحم ٥^؛، المني مكث )إذا 
اففيقضي أنثى؟ أم ذكر هذا عبدك رب؛ أي فيقولت راحته، في الرب 

عينيهبين فيكتب سعيد؟ أم أسقي رئب؛ أي ٠ يقول مم محانحن، هو هما إليه 
،ا١ياتا( خس الغابن فاتحة من )جهنه ذر أبو وتلا I قال لاق• هو ما 

نقهنعذر أبي عن موقومحا القول هذا الجبن-از؛ تميم أبو وروى 
والاجهاد:بالرأي النفير : ابئاره 

[.٢٨٦ّقرة: ]اللحكادأبر \و مينا إن لا وثنتا ؤ قال — ١ 
حاصة(أه للشي )هي قال: خهتع ذر أبي عن 

أيخيض: ذر أبا أل مرحلا )أن مهران: بن ميمون عن - ٢ 
العمل،سنام والجهاد الإسلام، عماد الصلاة قال: أقفل؟ الأعمال 
عمليأوثق هو ثيئا تركت، لقد ذر؛ أبا يا فقال: عجب! شيء والصدقة 

ثربة،فقال: الصيام، قال: هو؟ ما قال: ذكرته! أراك لا تفي في 
]آلمحوله تفقوأينا حئ آلإ تالوأ الأية: هذْ وتلا هناك! يس ول

ءمان:آه[(ر؛،.

ص:القدر في والفربابي (، ٩٤) ٦٢ص: الجهمية على الرد في الدارمي أحرجه )١( 
الكشففي والثعالبي (، ١٨٩٠٢) ٠TT0A\/التفسر في حاتم أبي وابن ، ٩٩

وابنحميد، بن عبد إلى: المنثور الدر في الموطئ وعزاه ، ٣٢٦/٩والبجان 
٠١٨٢خ/مردؤيه وابن المنذ-ر، 

إ٦\٦r.iالمان جامع في واممري , roofsأكفر في ملام ين يحص أحرجه )٢( 
.wvfyحبر بن عبد إلى المنثور انمر في الموطئ ءزاْ )٣( 
حبرااهازا شاكر: أحمد وuل (، ٧١٠٩٦)آ/.و0 ألميان جا٠ع في ١^ أحرجه )٤( 

خلخبدا.ذر أبا يدرك لم مهران بن ميمون لأن الإسناد؛ منقطع 



^^غدصف؛؛لأك

المالفي )إن هال: ه ذر أبي عن سليم، بني من رحل عن - ٣ 
والمدرذميم، وأسى فسمها الث، رأمنفع أن ينظر الوارث شركاء؛ ثالثة 

أعجزتكون لا أن استهلصء فإن الثالث، وأنت، وشرها، بخيرها يذم، 
]1لمحف4 ث سوا بقول: هك اش إن فافعل، الثلاثة 

صّ\0:ص\اآ.

إقك قوله )في ه: ذر أبي عن جم، بن مجاهد عن - ٤ 
ين؛قالصدي، [ ٦٩:، ]1JLآلثنثن نن عائم أثزأممم أق;بمأ 

اوؤمين(رأ،.

قال!ؤ،أسهماساق،ه، : ذر أبي عن هعنب،، بن نعيم عن - ٥ 
تاواممة:هبم[،ه ينه أس مثم عاد ومذ ؤ : أيصاوعنه الجاهلية. في كان عما 

فيالإسلأم(لم.قال:

ا؛ؤوإثد: هك فوله )في ه: ذر أبي عن ثريلث،، بن بزيد عن - ٦ 
ه(المح، " يصي بقلبه؛ رآْ قال؛ لالجم:ما[، مءاه 

يومالجد إلى )حرجت، I قال الصامت، بن الله عبد عن — ٧ 
فيفرفعت، النداء سمعت، إذ أمشي أنا فبينما )جهته؛ ذر أبا فالقبت، الجمعة 

إلىالمثور الدر في السيوطي وءزاْ (، ٦٩٢) ٢٨٧-  ٢٨٦الزهد؛/في هاد أخرجه )١( 
م\\\.والمان الكشف في اسي ورواْ ، ٢٦٢ِ  ٢٦١/٢حميد بن هد 

(.١٩٧٦) ٧٨٢٨الضير في اسزر ابن أخرجه )٢( 
(.٦٨١٨- ٦٨١٧) ١٦٠الضير^ا^في حاتم أبي ابن أخرجه )"١( 
طr٦(\^\\٦iاالأوط في واتجراني ، ٥١٦٨التوحيدفي خزبمة ابن أخرجه )٤( 

وقالم١، ٧١/١٥بغداد -اريخ في والخف (، ٩١٥) ٥٧٤٨المنة في واللألكائي 
هشيمء.إلا منصور عن الأحاديث، هده يرو ءلم ت الهلبراني 



























وفاتهوكاست ،، مالي(ر بكثرة أصحابي عن أحتبس أن وأخشى الدنيا، 
ذلك،من أكثر وقتل سنة، وبُين اثنتين ابن وهو وثلاثين، اثنتين سنة 

بنالزبير وقيل؛ لجهته، عفان بن عثمان عليه وصلى بالبقيع، ودفن 
•لجهّه العوام 

التفسيرفي ه ، عوفبن الرحمن عبد أقوال 
التمسير،في قولين النبي. عن ه ءوف، بن الرحمن عبد روى 

وأحوالثاب بأمالتفسير في أكثرها قولا، عثر ّسعة ، Upوروي 
وبلغت،والاجتهاد، بالرأي ير التغثم قولا. عشر أحن■ وبلغت، النزول، 

العربية.باللغة التمسير في واحد قول عنه وروي أقوال. حمسة 
الصحابةأما التابعين، من وحمة صحابيان، الأقوال هنءه عنه روى 

أبوئم أقوال. بية وروى ه، مخرمة بن المسور أخته ابن فهم: 
التابعونوأما واحدا. محولا وروى الدارمي، الحصين بن الق، عبد مدينة 
وععلّاء،عبيدة، أبو ابنه ثم أقوال. أربعة وروى سلمة، أبو ابنه فهم: 
قلأبة،وأبو شرحبيل، بن وغيلان أمية، أبي بن اف، عبد بن الله وعبد 
قولانه الرحمن عبد عن وروي واحدا. قولا منهم واحد كل وروى 

السيرة.حانسإ يره نفعلى ويغلبا محلقان، 

النزول:وأحوال بأسابج التفسير أولا: ؛؛'■ 

بنالرحمن لعبد )قلت، قال: )جهتع مخرمة بن ور الم عن - ١ 
العشرينبعد اقرأ قال: بدر، يوم قصتكم عن أحبرني خال؛ أي عوف: 

؛a/y.aالاستيعاب فى البر عبد ابن رواْ 



تييصفتنج

ألتوينينو؛تئ أنيف من عدوث ءؤJإذ I قصتنا تجد عمران آل من والمائة 
منهكمثلهتثابآ همت ^إذ ت هث فوله إلى [، ١٢١محمران؛ فتتافييملآل مقنعي 

المشركين،مجن الأمان طلبوا الدين هم قال: لآلءمان:أآأا[، مثلاه أن 
وأنمرأيتموه ممد ئلموه أن مل ثن آلئوث تون َقم وكن ؤ ه؛ ه ولنى إل

هق:قوله إلى المؤمنين، لقاء تمني فهو قال؛ [، ١٤٣صران؛]آل نشوزه 
ا[(ل٠٢/١عمران: ]آل، ياديهءه وإلثصويهم 

أي: ءوف، بن الرحمن لبد )قلت، قال: مخرمة بن الور عن - ٢ 
أخدمن عدوث ؤوأذ' اقرأ• ت فال أحد• يوم قصتكم عن أخبرني خال؛ 

ثلمبمن حلتا ئ رسول إلا محمد وما ؤ • قق قوله إلى [ ١٢١عمران:]آيا ه بوئ 
قتلأحد؛ يوم الشيطان صياح هو قال: [، ١٤٤عمران؛]Tj، ه ألرمل 

سد(رآ/

ياعوفخ: بن الرحمن لبد رقلت، قال: مخرمة بن المسور عن - ٣ 

'ٌفوله إلى اقرأ هال؛ أحد• بوم عن أحبرني، حال؛ 
أمرواما الرماة معصية قال: [، ١٥٢عمران: ]آل ذا>-بوئ؛ه أرُكأما ح مد 

رمصافهم(ر يبرحوا لا أن به 
أحداأن أرى كنت، )ما قال: خهتم عوف ين الرحمن عبد عن — ٤ 

ا/ا<ا،مالممر المذرفي وابن (، ٨٣٦) ١٤٨٨المد في أبويعالى أخرجه )١( 
-اربحض اكر عوابن ٤(،  ٠٧٤)الممرفي حاتم أبي وابن (، )١٧

أبو»رواْ (: ١٠ ٠٧٤)١  ١٢٨الزوائد مجمع في الهثمي ونال، دمشق 
صعيفء.وهو المحماز، الحميد عيد بن يحيى وب يعر، 

٧٧٧٨الممر فى حائم أبى وابن ، ٤ ٠ )/٤ الممر فى الخدر ابن أحرجه )٢( 
(٤٢٦٠.)

١(. ٠٥٨)التمر ش المدر ابن أخرجه )٣( 



تأحد يوم نزل ما فينا نزلت حتى الدنيا يريد ه الله رمول أصحاب من 
ءمران:آها[(لا،.]أل آلآخ1تآه ربث ثن يربدألينتاوينهفم ثن نهظم يؤ 

عبدعن ]آلصران:ماها[. ءؤدأقهظلمظلإ4 ٌ ايثه قال - ٥ 
والثاني:الهزيمة، بسبب الأول؛ )الغم قال؛ ه عوف بن الرحمن 

ا.الهزيمة(ل من أعفلم عندهم ذلك وكان ه، محمد قل قيل حين 
بنالرحمن عبد )سألت قال؛ خهنه مخرمة بن ور الم عن - ٦ 

]ألمانايم أمنه المؤ بمد نى عوقم أتر3 ^يم هث؛ اف قول عن غهتغ عوف 
٢•أحد(ل يوم النوم علينا ألقي قال؛ ء»رانت؛ها[، 

ه؛عوف بن الرحمن عبد عن ه، مخرمة بن المسور عن - ٧ 
منواحد ثلاثة؛ هم ال؛ قُؤإر،أكبمؤفيأمنكمهلآلء—م-رانتهها[، 

الأنصار(لأ،.من واثنان المهاجرين، 

)أنغينه؛ أبيه عن عوف، بن الرحمن عجي بن ملمة أبي عن - ٨ 
وباءوأصابهم فاسلموا، المدينة ه الله رسول أتوا العرب من قوما 

مننفر فاسقجلهم المدينة، من فخرجوا ، فاركواحماها، بالمدينة 

آ/ا""ادكثير ابن ير نفني كما ضيرْ ني مردويه ابن أحرجه )١( 
١.؛ r/Yكشر لأبن الخليم القرآن ير نففي كما ^i4 ابن أحرجه )٢( 
التفجرفي حاتم أبي وابن (، ٨٠٧٩) ٣١البيان جامع في رى الهلبأحرجه )٣( 

U^T/T (٤٣٥٨ ،) فيوالطبراني ١(،  ٠٨٣)ير الخففي المدر وابن
مجمعفي الهيثمي ونال ، rYU/؛الدلائل في واليهقي (، ٤١٧٢) ٢٧١؛/الأوسط 
وهوصرد، بن صرار وفيه الأومعل، في الهلبراني ارواه (؛ ١٠٠ ٩٣)١  ١٧/٦الزوائد 

صاريف(!ا.

التفسيرمحي حاتم أبي وابن ١(،  ٠٩٣)التفسير في ذر المنابن أخرجه )٤( 
(.٤٣٧٩) ٧٩٦؟/



Iقالوا رجعتم؟ لكم ما لهم! فقالوا - . الّثي أصحاب بمي ~ أصحابه 
هاض رسول في لكم أما • فقالوا المدينة، فاجتوينا المدينة وباء أصابنا 
ملمون؛هم ينافقوا، لم بعمهم! وقال نافقوا، I بعضهم فقال أسوة؟ 

[AA: ،LJl]َئتإثأ^ ٩ أزكليم وص فثتق أتننفقس ف، ثآؤ فأjزلاشهثت 
الآية(لم

بنالرحمن صد عن عوف، بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن - ٩ 
الميالحال على بدر إلى . اش رسول مع )حرجنا نال؛ ه عوف 

ؤن\دت قول إلى ٠[ زالأننال: لكيهو0ه العومتل نل دربما وإن ؤ ت قالاشه،
العير(]الأنفال:٧[، هم^ أيا 

قال:خيتع أبيه عن عوف، بن الرحمن عبد بن سلمة أبى عن - ١ ٠ 
فخرجناالكراهة، في الخير خير فوجدنا والشدة، بالكره الإسلام )نزل 

معوحرجنا والظفر، الخلاء ذلك في لما فجعل مكة، من ه البيا ٌع 
ؤَقآثمبجَهه: اف ذكر المي الحال على بدر إلى ه اض رسول 

٥: ]الأنغال بمدماه ألص ؤ محدزثف ذمخئ0 نى دريدا و1ن يبقك ين 

ررواهمج«عالزواممت ش الهيثمي وقال (، ١٦٦٧)V/؛*T المد ش أحمد أحرجه )١( 
U/UأJيها من مع يلم وأبرنمة وهومدلس، إمحاق، ابن وفيه أحمد، 

ندفيهيأحمد اأحرج ؛ ٦ ١ * y/ المنثور الدر في يوطي الومال ، ١( '  ٩٣٩)
انمطاع

(،١٦٦١)١ ٠ ؛/٤ الضعفاء ني والعقيالي ١(،  ٠٣٨)المني ني الزار أخرج )٢( 
رواْنملم لا الكلام •وهدا الزار: ونال ، ٣٦/٣YYدمشق -اريح ني عساكر وابن 

الزواندمجمع ني الهيثمي ونال الإسناد•، بهذا ه عوف بن الرحمن مد إلا 
Y٦/٧(١١٠Y؛ ٦) صعيف•.وهو صران، بن العزز عبد وفيه الزار، ُْرواه



والظفر،العالي ذلك في لنا ه الله فجعل قريش، ت والثوكة ، ٧[ -
الكرطفي الخير حير فوجدنا 

)أنهت خهثه أبيه عن عوف، بن الرحمن عبد بن عبيدة أبي عن - ١ ١ 
منهم:بمكة، أصحابه فراق على شه في وحد المدينة إلى هاجر لما 

ؤأ0: غتو الله فأنزل خلف، بن وأمية ربيعة، بن وعشة ربيعة، بن ثبية 
.٢، [(^ ٩٦لم!م: ^١^ آلرءس ثم سيجعل ألمنلس وعجئ،أ ءام-نوأ آلنمث> 
عنه، مخرمة بن ور المعن العربية: باللغة ير النف؛ انياثه 
]آلياذيهءه ثصوئهم ؤءاد هث؛ قوله رفي •' ه عوف بن لرحمن اب 

القتل(رم.الحس: قال! ءمران:آها[، 
والاجتهاد:بالرأي الضير : ثالثا؛>'■ 

ه:عوف بن الرحمن عبد عن ه، مخرمة بن المسور عن - ١ 
صبون يمهم فبينما المدينة؛ الخعناب بن عمر مع ليلة حرّرا زأنه 
مجافباب إذا منه دنوا فلما يؤمونه، فانهللفوا بيت، في راج م لهم 

عجيبيد وأحد - عمر فقال ونمل؛ مرتفعة أصوات لهم قوم على 
ُيت،هدا قال: لا، : قالت،قال: هدا؟ من ست، أتدرى : — الرحمن 

عبدفقال ترى؟ فا عنده؛ ثرب الأن وهم حلف بن أمية بن ربيعة 

دمثق-اريخ ني ماكر وابن ١(،  ٠٣٨)؛A/r Tالمد في المزاد أحرجه )١( 
وابنالشيخ، وأبي المنذر، ابن إلى: الخور الدر في الموطئ وءراْ ، ٣٢٢/٣٦

الزار،ا'دواْ (: ١١٠٢٦) YU/Uالزوائد مجمع في الهيثمي وثال، ، ١٦؛/مردويه 
صعيفء,وهو صران، بن العزيز عيد وفيه 

البيانجامع في اتجري أحرجه )٢( 
٤٣٧/٢الضير في اسر وابن (، ٨٠١٢) YUA/Vالبيان جامع في انجري أحرجه )٣( 

؛١٠٠٨١



تفقال هق افه ا انهنا ما نأتيفد ا أنأرى رحمن؛ ال
٠فتركهم، عنهم عمر فانمرق نا، تجفد [، ١٢ت ]انحجرات إه محن

%أم ء آى أقن نن َ|ك آنجأ ءَانزا أد >كأ؛ : هق اش اله ق- ٢ 
أباأن حدث خهئه عمر )أن قلأبةI أبي عن [. ١٢]الغجراتتولاثثئإه 

حتىعمر فانطلق له؛ وأصحاب، هو بيته في الخمر يشرب، الثمفي محجن 
أميريا محجن! أبو فقال رحل، إلا عندْ ليس فإذا ■عليه، لحل 

عمرتفقال التجسس، عن الله نهى قد ، للئ، يحل لا هذا إن المؤمنين؛ 
ياصدق ت الأرثم بن الرحمن وعبد ثابت بن زيد له فقال ا هدا؟ يقول ما 

وتركه(عمر فخرج قال؛ التجسس. من هذا المؤمنين؛ أمير 

أحديكلمه فلم عوفح بن الرحمن عبد )طاف قال: عطاء عن - ٣ 
تيقول هو فإذا يقول، ما ليسمع رحل فاتبعه قال! طوافه، من مخ حتى 

ثدث^١ تَق \محآ ظ محنه ألئتَا ِيى ١نثا ثص 
اتبعتالث،اممه، أصاإ.حالثإ I الرجل له قال فمغ، حتى ، ٢[ ٠ ١ ;  lJI_0]الناره 

كلذلك أوليس قال! ا هذا تقول وكذا، كن.ا على تزيد أسمعلث، فلم 
الخير؟!(ص.

الأخلاقفي.كارم والخرائطي (، ٢٩٣٥) rrr/Yالممر في الرزاق ب أحرجه )١( 
الكشف،في واسي (، ٨١٣٦)المدركفي والحاكم ، ١٥٢ص: 

الهيفي حاء U بأب الأشرة، كتاب، الكرى، المن في والههقي ا'/"ااا، والهان 
بنمد إلى الخور الدر في الهوٍلي وعزا، (، ١٧٦٢٥) ٥٧٨^المجس عن 

يخرحا0،،ولم الإسناد، صحيح حدث راهذا ت الحاكم وقال، (، ٥٦٧/٧)حميد 
الملخص.في الدهي ووافقه 

(.١٨٩٤٤) ٢٣٢/١٠الممن، في الرزاق همد أحرجه )٢( 
=(، ٨٥٥) ٢٦٨٨الدياء فى والطبراني ، ٢٠١ص: مكة أحبار في الفاكهي أحرجه )٣( 





كتبمن وتخريج ودراسة جمع - ير التغمي العشرة وبقية الأولى 
المسنةوالكتب المشهورة الصحابة انيد ومالمسندة بالمأيور ير النف

محورةنهاية إلى القرآن أول من الحديثة المصنفات في ير النفوأبواب 
اللحماض،عيال بن عابد بن فيصل I للدكتور دكتوراه، رسالة طه(، 

القرىأم جامعة الطرفي، عاند بن عيال بن عويد ت الدكتور إشراف 
.^١٤٢٣١٢سنة المكرمة، بمكة 

).تهعوف بن الرحمن عبد لمرويات بالنسبة الرسالة هده اشتملتإ 
(١ ١ ) منها فولا؛ ( ١٣)منها استبعدت تمحيصها وبعد فولا، ( ٢٦)على 
مكررا،وقولا ابنه، ير نفمن وقولا ير، النفعن الملة بعيد قولا 

بأسابير التففي أكثرها قولا، ( ١٣)فيها التمسير مادة فأصبحت، 
يرالخفمن كل في واحد وقول قولا، ( ١ ١ ) و؛لغت، الخزول، وأحوال 

العربية.باللتة والنفير والاجتهاد، بالرأي 
فهما؛الصحابيان أما وتابعيان؛ صحابيان الأقوال هلْ عنه روى 

الدارمى.الحصن ن اض عبد مدينة وأبو مخرمة، ن المور أحتا، ان 
ءسا.ة.وأبو محلمة، أبو ابناه ! فهماالخابعيان وأما 

بكرأبي نرحمة محي ( )٤٨ص: الرسالة طْ على الملاحففات بعض انظر 
•فهتي الصديق 



٦]

Wy)ت; ه الأنمارى طلحت أبو 

^-١٢بن الأسود بن سهل بن نني طلعت؛ أبو الجلل المحابى 
أبىدبين بمنه ٠ اص يسيل آخى الأنماري، المجاري الخزرجى 

هالني وفاة بعد الشام وسكن ه، الجراح بن حميدة 

نلتمأم تزوج شيبه، يغير لا مريوعا، آدم، صنا، خلدا، رحلا لكن 
ورزقإسلامه، مهرها ولكن خهتع، مالك بن أنى والدة نها ملحان بنت 
•عمير وأبو الله عبد منها 

الاثنيالنساء أحد وهو ، ثهئ الأنصار من السبعين 0ع العشة شهد 
عنخهنع أنس روى الصوم، كثير كريما، شجاعا، وكان وقتئذ، عشر 
،فئة(( من حير الجيش في طلحة أبي ))لموت قال: أنه ه الحم، 

الصحابةومعرقة ، ٣٨٥ِ  rAY/Y"سعد لأبن الكبرى الطبقات غي: ترجمته انفلر )١( 
وتهذب، ٥٥٥. oor/Yالثر عبد لأبن والأتعاب ، ١١٥١م/إإاا.نعم لأيي 

.٣٥-  YU/Yلفن.مي البلاء أيلام وسر ، ٧٧.  ٠٧٥/١ لامزي الك٠ال 
nVUالمد ُي يعش وأبر )هه«أا(،  ١٤٧/١٩المني في أحمد أرجه )٢( 

٣٩٧/٣المدرك ض والحاكم ، ٣٨٣/٣الطبقات في سعد وا؛ن (، ٣٩٩١)
مسلمُشرط ®على ت التلخيص في الدهي وتال عنه، ومحكت (، ٥٥٠٤)



عهدمحي يصوم يكاد لا طلحة أبو )كان قال: رةهس أنس وعن 
هف1!لت\رأيته ما ه اغ رسول توُي فلما الغزو، أجل ْن . اممه رسول 

بينشعره نسمة ولأ0 ه المي حج ولما ،، وأصحى(ر فعز يوم إلا 
ولحدقبره حفر ه طلحة أبو تولى ه توفي ولما ، ه أصحابه 

له.

أبيفعن ؛ خهتم طلحة أبي كرم على شاهدة القرآن آيات نزلت 
معناما ت فقلن نسائه إلى فبعث ه، المي أتى رجلا ر)أن ت تقهنع هريرة 

رحلفقال هدا؟ - يضيف أو - يقم من ه•' اممه رسول فقال الماء، إلا 
صيفأكرمي ت فمال امرأته، إلى به فانهللق ، أنا الأنصارت من 

هيئيفة.الث صبياني، قوت إلا عندنا محا ت فقالت ه، اممه رمحول 
فهيأتعثاء، أرادوا إذا صبيانك ونومى مراحك، وأصبحي طعامك، 
تصلحكأنها محامت، ثم ، صبيانها ونومتا ، سراحها وأصبحتا ، طعامها 
أصبحفلما طاويين، فباتا يأكلان، أنهما يريانه فجعلا ، طفأته فأ محراحها 

من— عجمي، أو — الليلة اممه صحلث، فقال! ه، اممه رسول إلى عدا 
وش-غصاثه كاف ؤنمحروفعقأدس-آلمؤلز هق: اممه فأنزل فعالكما((، 

ر]الحشر:٩[^ \تحه>ؤىه هث؛ دئ؛ثؤء سح بجل 

المدفي الجعد وابن (، ٢٤٢٤)ي\\ المن في مممور بن محمد أخرجه )١( 
يثق\\أ\\دتارخ في ماكر وابن (، ١٣٦١)ا/؟•؟ 

ثميرمي، أن النحر يوم السنة أن بيان باب الحج، كتاب لم، مصحيح * انظر ، ٢١
٩٤٨؟/المحلوق، رأس من الأيمن بالجانب الحلق غي والابتداء بحلق ثم بنحر، 

(١٣٠٥.)

ؤريهر؛تا• ه اغ ( تولباب الأنصار، منام، كتاب الصحج، في البخاري أحرجه )٣( 
(.٣٧٩٨)]الخشر:٩[قثام ط كان ;i 'يء



بنأس رسه؛ المحاه؛ من عنه وروى النس.، عن روى 
وغيرهم.ه، الجهني حالي بن ونيد عاس، بن وهمداض مالك، 

بنؤإسماعيل محة، بن الله عبد بن اض عبتد التابعين: من عنه وروى 
القارى،عبد بن عمرو بن الله وعبد يسار، بن معيد الحباب وأبو بنير، 
وغيرهم.طلحة، أبي بن الله عبد وابنه؛ القاري، عبد بن الرحمن وعبد 

،اللهرسول مع كلها والمشاهد والخندق، وأحدا، سهد؛د.را، 
فرفعأحد، يوم ه الثي يدي بين يرمي كان ))أنه ه؛ أس وعن 
بعضيصيبك، لا هكذا وقال؛ صدره، طلحة أبو فرفع ينظر، ه المي 

فأخذرحلا عشرين حنين يوم وقتل ا، نحرك((ل دون نحري سهامهم، 
أذمهما(أم.ولا اثنين، على أتآمر )لا غهتع؛ أهواله ومن ، أسلابهم 

أربعنة ّتوفي، فقيل؛ وفاته؛ ستة في واختلف ؛الما.ينة، مالت، 
سبعينابن يومئذ وهو )جهنع، عفان بن عثمان عليه وصلى وثلاثين، 

أوحمين، سنة توفي بل وقيل؛ وثلاثين، اثنين سنة ت وقيل سنة، 
غازياطلحة أبو )حرج ءال،ث أنه عهنه أس عن وروى ين، وحمإحدى 

فانتفنروافيه، يدفنونه مكائا له يجدوا فلم فينة، الفي ءماتا البحر، في 

أبيمناقب، باب ه، الأنمار مناب كتاب المحيح، في البخاري أحرحه )١( 
بابوالسير، الجهاد كتاب الصحيح، في لم وم(، ٣٨١)١ إyT 0 خؤير طيية 

نمة.نمن كلأهما (، ١٨١١) Mirم الرجال مع النماء رو0- 
(.٢٧١٨) y^/Tالقاتل يسلى لبح الفي باب الجهاد، كاب داود، أبي منن انفلر: )٢( 
علىصحيح حديثح ،اهاJا وئل: (، ٥٠٠٧) r^y/rالمتروك، في الحاكم أحرجه )٣( 

التلخيص.في الل.هي ووافقه يخرجاْاا، ولم لم، منرٍل 



كمايغير ولم فيه يدفنونه مكانا مع بعد له وجدوا حتى أيام ستة به 
أعلم.وافه هو(أا،، 

التفسيرفي لغهئه الأنصاري ؤللحت أبي أقوال 
ورويالممير، في واحدا قولا النبي. عن .٥ طلحة أبو روى 

فيوالأخر النزول، وأحوال يامثاب ير النففي أحدهما قولان، عنه 
الصحابيربيبه الأقوال هذه عنه روى والاجتهاد، بالرأي النمير 

خهثه.مالك بن أنس الجليل 

الزول:وأحوال باساب التفسير ولا: أ* 

بمثئماسا أعنه ألثيَ بمد ين عؤي آنزد يم ؤ • هث افّ يال 
طلحةأبا أن خهنم، مالك بن أنى عن ١[.  ٥٤محمرI)،: ]آل منكم 
فكنتطلحة: أبو قال بدر، يوم ممافنا في ونحن النعاس )غشينا قال: 
ويميلوآحذه يدي من مهل يسيفي فجعل يومئن.، النعاس غشيه فيمن 

أجبنأنفسهم، إلا هم لهم ليس المنافقون الأحرى والهلادقة وآحده، 
وريبةمك أهل الجاهلية، ظن الحق غير باطه يفلتون للحق، وأذله قوم 

اطه(أأ،.أمر فى 

الزوائدمجمع في الهبمي ال وق(، ٤٦٨٣)0إي الكير في اتجراني أخرجه )١( 
الصحح،.رجال ورجاله الطبراني، ءرواْ (؛ ١٥٧٣١)

بمدنى ءو؛ةم أنزت لم ؤ باب• المخازي، كتاب ٠خممنا، الصحيح في البخاري أخرجه )٢( 
كتابالمحيح، في حبان وابن (، ٤٠٦٨)ه/آه الأية [ ١٥٤عمران؛ ]آل ه ألغي 

١ه الأنصاري طلحة أبي ذكر ه، الصحابة ماثب عن إخارْ 
(٧١٨٠.)



والاجتهاد!يالرأي النمير ! ثانثا"؛؛آ 
لأية!ا هذه ئرأ خهند طلحة أبا )أن هند! مالك بن أنس عن 
ثيوحنا،تنمرنا؛ يربي أرى فقال! [، ٤١]الربة: ويق_ابه خماى ءؤأزف_ئوأ 

وشاظ(لا/

فيكما المد ني العدني عمر أبي وابن ّا/ْخّآ، الطبقات في معد ابن أحرجه !١( 
اسقفي شيبة أبي وابن (، ٣٦٢٨)إا/،اما حجر لأبن العالية المطالب 

الخدفي يعلى وأبو (، ١٤٠٦) ٢٠٣ص: الزهد في وأحمد (، ١٩٥١)• إ/هآآ 
فيما0 وابن ١(، ٠  ٠٠٥)الضير في حاتم أبي وابن (، ٣٤١٣) ١٣٨٨

فيهمات الذي الموضع ذكر ؛ه، الصحابةمنانا عن ه إحباره كتاب، الصحيح، 
١١٤؟/المدرك في والحاكم (، ٧١٨٤)ه الأنصاري طيحة أبو 

،٢٠٩؛/^٧٠ وابن الشح، أبي إر: المثور اليد في الموطئ وماْ (، ٢٥٠٣)
ياحرحا0ء،ولم لم، مثرط على الإمسناد صحيح حديث ءاهدا الحاكم: ونال، 

اكلخيص.في الذمي ووافقه 



[١٧]

^٣٢)ت؛ هئه الفارصي ملمان 

انتسبالله، عبد أبو العنس، سد الخير، سلمان الجليل الصحابي 
ليأعرف )ما فمال! ياملمان، انتستج له! قيل ثم مجلس، في الصحابة 

منأبرم كان الإسلأما(لأآ،، ابن ّيان ولكني الإسلام، في أنا 
جئ،قرية من أصبهان من وأصله ، قريته ودهقان قارص، أساوره 

رامهرمز•س أصله وقتل 

الجارية،تحبس كما البيت، فى ه حبحتى شديدا حثا أ؛وْ أحبه 
أبوهاضطر إن وما عفليما، مثلعا فيه بلغ حتى المجوسي دينه في فاجتهد 

لأبىالصحابة ومعرفة ، ٧٠- ؛/اُه سعد لأبن الكرى الطقات في• ترجمته انظر )١( 
الغابةوأني ، ٦٣٨.البر عبد لأبن والأمشعاب، ،  ١٣٣١- \ T1U/Tنعم 
لابنوالإصابة ، ٢٥٦- للمني الكمال ب، وتهذي، T٥١/• الأثير لأبن 
.١٢٠ِ  ١١٩/٣حجر 

.١irA\/راني بن معمر جامع انظر: )٢( 
اللغة)تهذبِح المقاتل فرانهم من الفارس وهو فارس، اماورة من أسوار: رجل ^ ٣١

للأزهري
كفارس الكير العرب: عتل وص معرب، فارسي -• وكسرها الا-ال بمح - اللهفان ( ٤١

١(.٠\الأ' العرب )انفلرلسان أوالتاجر، العجم، 



وهمأصواتهم فمع بكنيسة، فمر له، حاجة قضاء في مره لإطلاقه 
زاللا ولكنه العبادة، في مجتهوا دينهم في ولحل فأعجته يملون، 

بلد،إلى بلد ومن دين، إلى دين من ينتقل فقلل الحق، الدين عن .بحن، 
عندالمقام به استمر حتى الجاه، وعزة المقام ورفعة العيش رغد تاركا 

الحنيفية،إبراهيم بدين نبي فيه يبحث، زمان أخلله قد بأنه أحبره راهبج 
سلمانفغلنأ تخفى، لا وعلاماُت، آيايتظ وبه نخل، ذاُت، بأرض مهاجره 

به،غدروا الأعرابج من رفقة مع المدينة إلى وصل حتى الركبان يريب، 
إلىذهب حتى الفرص يتحض وظل المدينة، في ليهودي عبئا وباعوْ 
أبيوبين بينه  Wjالمي وآخى بالإسلام، اف وأكرمه .، المي 

كاتب،حتى سيدا، عشر بقعة تداوله رقيما، ظن؛ ولكنه تجهتع، الدرداء 
طليما.ا حث وأصبح ،، ل ودية ثلاثمائة على حلية سيدته 

رأسه،يحلق الشعر، كثير الساقين، طويل قويا، رحلا سلمان كان 
وتوفست،،، ل ويحيى ،، اضل عبد منها رزق ، كندة من امرأة تزوج 

تحتهفللمت، بميرة، اسمها له مولاة تزوج نم بالدائن، حياته في زوجته 
•سويد يدعى حائم وله مامتق، حش 

جلوسا))كنا قال: ه هميرْ أبي، فعن بالإيمان؛ ه الّك، له شهد 
ثحموألنا نم وءالمن ؤ الجمعة: سورة عليه فانزلت، ه النبي عند 

أحمدبن للخليل ودية)العين الواحدْ للغرس، يقاع الذي الخل مسيل ت الودي ١( 

انفلر)٢( 
ان>)٣( 
انظر)؛(
انثلر)ه(

-٣٢٨)ا-/*اه\ الرزاق عد مض 
■٧٧/١نمم لأبي أصهان تاريخ 
.YTU/oعساكر لأبن دمشق -اريخ 
.o<\o/Yالأثير لابن الغابة أند 



عصبِج

حتىيراجعه فلم اض؟ رسول يا هم من ت قلت ت نال حإه 
علىيدم ه اش رمول وصع الفارسي، لمان موفينا ثلاثا، مال 

من_ رجل أو — رجال لماله الثريا عند الإيمان كان لو قال؛ نم سلمان، 
ءولأء((رسم

المعرفة،متنؤع عالما منه جعل فيها مجتهدا لأديان ا بين سلمان وانتقال 
نئله طالب أبي بن علئ أن الكندي: زاذان فعن ، ^١ علنا وأكمبه 

أهلؤإلينا منا امرؤ ذاك إ الحكيم؟ لقمان بمثل لكم )من ت فقال ملمان؟ عن 
والكتابالأول الكتاب وقرأ الأحر، والعلم الأول الحلم أدرك البيت، 
المؤمنينأم فعن ، .كوو'\ الّك، به اهتم دلذا ؛ ينزف( لا بحر الأحر، 
بالليل،به يتفرد هؤ اف رسول من مجالس لمان ل)كان ت قالت، ها عائثة 

)اوقالالبيهلأ؛يالدرداء: اض.(، حتىكاديغلأاطىرسمل 
احم_،ئجهنه؛صهريرة أبو ووصفه ، منك( أعلم لمان معويمر؛ 

ؤوءام؛ننيرت هك باب؛وله القرآن، ير نفكتاب الصحيح، ني البخاري أحرجه )١( 
(.٤٨٩٧)\ا0أ\ لاس:مآ[ ثائثقوأمإ4 

(،٦٠٤١)الكبير في والطبراني ، ١٨٧)/الحلية في نعيم أبو أخرجه )٢( 
ه/عهاالزواد بع في الهيشي وقاو )(، YY'/Y)المختارة ني المدمي والضياء 

اختلفوقد علي، بن حمال أحنهما وني طرشن، من اتجراني ردداْ (؛ ١٤٩٤١)
))ملمانفيه: الذي المرفؤع الأثر وأما تلت: الصحيح،. رحال رجالها وبقية فيه، 
مجمعفي الهيثمي  JUj .yrw/oالتلخيص في الذمي فضئفه المن(( آل منا 

وق.المزني، اممه عبلّ بن كثير وفيه الطبراني، 'رواه (؛ ١٠ ١٣٧) ١٣٠/الزوادل.أ 
ثقات((.رحاله وبقية حديثه، الترمذي وحن الجمهور، صعقه 

الحدثناسخ في ثاهين وابن (، ٦٠٥٦) ٢١٨/٦الخبير في الطماني أخرجه )٠١( 
الهيثميوىل (، ٧٨٠٣) ٢٧٩/٤المسف في الرزاق وعد ^ ٣٦٦ص: ومرحه 

مرسل،وهو الخبير، في الطبراني ررواْ (؛ ٥٢١٢) ٢٠٠م/الزواند مجمع في 
الصحيح،.رجال ورجاله 



وةالسكبالأبرتي:الإنجيلوالقرآن، أي: الكتابينل١،، 
أنمالوه الفرس من نونا أن ؤيروى ، وحكمة( علنا حشي )سالمان 

بالفارسيةالكتاب فاتحة لهم فكتب القرآن؛ س شيئا لهم يكتب 

بنوكعب أنس، الصحابة: من عنه وروى ه، المي عن روى 
التابعين:ومن ه. الخيري سعيد وأبو عباس، بن ف ا وعبد عجرة، 

بنوشهر وهب، بن ومحيي شهاب، بن وحنارق المهدي، عثمان أبو 
الدرداءوأم وعلممة، العمري، وحليي صوحان، بن وزيد حوشب، 
وعيرهم.بقيرة، وامرأته الصغرى، 

فلماالإمارة، يكره ثقهثع سلمان وكان المدائن، على خهند عمر ولاه 
وكانذهلامها(رأ،، ومرارة رصاعتها، )حلاوة نال: ذلك؛ عن نئل 

منرجل عليه فيحل عياله، على لينفق سيعه ثم ويعمله الخوص يشترى 
أرزق عليك يجري وهو أمير؟ وأك هدا أتعمل له: فقال يوما أصحابه 

الخوصتعلم قد وكان ، يدي( عمل من آكل أن أحب رإني * له فقال 
مواليه.بعفر عند بالمدينة 

معشهدها غزوة وأول وقتهما، لرمحه ؛ أحداولا بدرا، يشهد لم 

١ ٦٥٣! خهئه عود مبن اقه عبد مناف باب المناقب، أبواب الترمذي، نن حمت انظر )١( 
(٣٨١١.)

الأسبابني الر عد ابن رواْ )٢( 
.٣٨* م الصلاة كتاب للنووي، المجمؤع ت انفلر )٣( 
A'X/iالطبقات في معد ابن أحرجه )٤( 
١٢٤١!/الكبير في والطبراني (، ١٥٧٦٨)المصنف في الزراق عجي أحرجه )٥( 

الطبراني،)ررواْ (: ١٥٨٣٩)الزوائد مجمع في الهينمي وقال (، ٦١١٠)
.حبان١٠ابن وتقه وتد العجلي، سلامة غير الصحيح رجال ورجاله 



تيدصف؛؛ري

فارسبلاد فتح وكان بعدها، ما وشهد الخندق، . اض رسول 
بحفرأثار الذي فهو والحرب، القتال بفنون حميرا وكان ، بقيادته 

لهقال الطائفح؛ حصن في أصحابه . اض رسول ناور ولما الخندق، 
كنافإنا حصنهم، على المنجنيق تنصبا أن أرى اض؛ رسول )يا ت سلمان 
فنصبباعلينا، وتنصب، الحصون، على النجنيقامحت، نتصب، فارس بارض 

الثواء(،كنال منجنيق يكن لم فإن بالمنجنيق؛ منا ؤيصيب عدونا، من 
،،الهنا حصن على ونصه ، بيدْ منجيقا فعمل . الاله رمول فامرْ 

هذابسيفي )قتلمتا فيقول! القتال ميادين في ه نفعن ملمان ؤيتحدث، 
^١(٠٥رحلا منهم قتلتا ما الله؛ غير يعبد كلهم مستلئم مائة 

وثلاثين.ثلامحثا أو اثنين، منة ، مثهلوو1 ، بالمدائن توفي 

التمرهي ثه الفارس ملمان أقوال 
التفسير،في أقوال لمانية ه الحم، عن ه الفارس سلمان روى 

والاجتهاد،بالرأي ير التففي أكثرها قولا؛ عثر سبعة عنه وروي 
حمةو؛الغت، إسرائيل، بني بأحبار التفسير ثم أقوال. سعة وبلغتا 
واحدقول عنه وروي أقوال. أربعة وبلغتا حكنا، المرفؤع ثم أقوال. 

النزول.وأحوال بأسباب التفسير فى 

\s\lrالقنال مل الدعرة ني حاء ما باب السير، أبواب المرمذي، ض انفلر: )١( 

0/اا"ا.الدلائل في المهقي أ-م-بم )٢( 
(.٣٣٨٠٨) oiY/nاسق ز ب أبي ابن أخرجه )٣( 
.rwjS'نمم لأبي الأولياء حلمة انظر: )٤( 
(.٥٤٠)الض،ذي للمكم الأصول نوادر انظر: )٥( 



الصحابيأما تابعثا، عثر واثنا صحابي، الأنوال هذه عنه روى 
فهم:الخابعون وأما واحدا. قولا وروى ه، حنفللة بن اممه عبد فهو: 

وروىالبحتري، أبو نم مولا• عثر أحد وروى المهدي، عثمان أبو 
همدافبن وصاد المخعي، الربهم،، مشجعة أبو ث ثم مولين• 

وعلقمة،جندب، بن حمين قلمان وأبو صوحان، بن وزيد الأمري، 
كلوروى المصري، عمرو وأبو نهيلثا، وأبو المط، بن وثر■ميل 

معلقة،أنوال أربعة )جهته ملمان عن وروي واحدا. قولا منهم واحد 
.محاها •م', ^٠ ٠٥٠ مجاهل•عن وقولا 

أولا:أو 

]آل4 آتى من ألمث دمج أكن محي ألم دمحج ؤ اش• ال م- ١ 
-عود مابن عن أو مسلمان، عن النهدي، عثمان أبي عن [ ٢٧ت ء-مران 
أربعينآدم طينة حمر وحل عر الله إن قالت — سلمان عن أنه ظني وأكبر 

ميطيبا كل فخرج فيه، بيدْ مال نم - يوما أربعين ت قال أو - لملمة 
حلقنم بينهما، حلمقل ثم الأحرى، يدْ في خمث كل وحرج يمينه، 

الحي،من المت ويخرج الميتإ من الحي يخرج نم فمن آدم، منها 
وروىالؤمن(لا،، من الكافر ويخرج الكافر، من المؤمن يخرج 

السانجامع ني واتجرى (، ٣٣٦٧) lYUAالشر في حاتم أبي ابن أخرجه 
الأسماءفي والمهفي ْ/1؛ها، العغلمة في الشيخ وأبو (، ٦٨٢٠)٣ ٠  ٧/٦

بنسب إلى: المثور الدر في السيوطي وعزا، (، ٧١٧)أ/اْا والمنان 
الأسفارحمل عن المغني في العراقي وفال، ،  ١٧٤/٢المنذر وابن منصور، 

مسعودابن حديث من الفردوس مسند في لدبلمي ا منصور أبو رارواْ •' ١ ص٧٣٦ 
وهوجدا، صعيف يإساد الفارسي وسلخان 



نحوهوروى ، موقوقا الخطاب بن عمر عن المعنى هدا  ٥١٠٤ملمان 
مرفوعار٢ا.ّام1ن عن 

أبايا فقال! خهثه، لمان سأل م)أنه صوحان! بن نيد عن — ٢ 
ينيثوأءامنوأو)ذ ُؤآلن ْجلغ! كل ُّّي بلغت قد الله كتاب من آية اه؛ عبد 

فقال، Ifباش الشرك هو يان: فقال ]الأنعام:سم[؟ا ِاثث4>ظزه 
يتأمشيء كل مثل لي وأن منك أسمعها لم أني بها رني بما زيدت 

مرفوعاالمعنى هد نحو تجهثع حول ماض عبد وروي ، أملكه( 

ينمود(يمهسةكتما سء كأ وسعت ؤومبم-ثق( الاش! ّا-مح
حلقاش )إن قال! ملمان عن المهدي، عثمان أبي عن لالأءرافتآْا[ 

رحمةمنها وأنزل والأرض، الماء بين ما طباق رحمة كل رحمة؛ مائة 
تسعوعنده ووحشها، وطيرها ؤإنسها، حثها الخلق، حم يترا فثها واحدة، 

صحيحند بمرفوعا ملمان عن المعنى هدا نحو وروي وتعوز( 

وائتلمت،العمل، وحزن القول، ظهر )إذا قال! خهتع سلمان عن — ٤ 
ذللث،!فعند رحمه؛ رحم ذي كل وقطع القلوب، وتثاغضست، نة، لألا 

(.٣٣٦٧)الضر في حاتم أبي ابن أخرجه )١( 
)٧(.رقم: الأثر (، ٩٤٧)ص: النوى اشر يلحق انظر )٢( 
الدرفي ٍوطي الوعزاْ (، ١٣٤٨٦) ١٤٩٧/١ الهان جامع في اتجري أحرجه )٣( 

.^٨٠٣الشيخ وأيي حميد، بن وصد المريايي، إلى: المنثور 
غق:اض قول باب، الأنيياء، أحاديث، كتاب، الصحيح، في البخاري أحرجه )٤( 

(.٣٣٦٠) ١٤١؛/]انء:هآا[ 
واتجري(، ٨٩٤) ١٣١٢^^ لابن الزهد على نياداته في حماد بن نعيم أحرجه )٥( 

.١١٦٩/٩لمن جامع في 
)ْ(لأرقم: الار (، ٩٦٩)ص: البوي الممير ملحق انظر )٦( 



مرفوعاسلمان عن المعتى هذا نحو وروي ، [( ٢٣محمد! ل ب؛ أف قمم ؤ
٠غؤ فه ند ي

•إسرائيل بمي بأحبار التفسير • ثانيا أو 
أبتغي)خرجت I قال خهته ملمان عن ، المهل بن شرحبيل عن - ١ 

•هث اف قال الكتاب، أهل بقايا الرهبان في فوافقت، الدين، 
أظل،قد نبي زمان هدا يقولوزت وكانوا ]اوقرة:ا"؛ا[، ^ آأناءهلم يعيقوذ كنآ 

كتفيهبين مدورة شامة I ذلك، من علاماتر؛ له العرب، أرض من يخرج 
قالواما فرأفت، . الّحم، وجرج الٌرب، بأرض( فلحمنا النبوة، حاتم 

محمداوأن اف، إلا إله لا أن فنهدت، الخاتم، ورأيت، كله، 
رّول

ألسرلما قال! )قهند لمان معن النهدي، عثمان أبي عن - ٢ 
كرهالمائدة — تسليما وملم وعليه نبينا على الله صلى — عبى الحواريون 

فيتعالى اممه رزقكم بما واقنعوا اممه اتقوا قوم؛ يا وقال؛ جدا، ذللثج 
آيهكانت( عليكم نزلت( إن فإنها الماء، من المائدة ألوا تولا الأرض 

كانحتى بها فابتلوا آية نبيهم سألوا حين لمود هلكتا ؤإنما ربكم، من 
ؤقؤ\>وبوI قالوا فلدللثإ ا تأتيهم أن إلا فابوا -، هلاكهم يعني، - بوارهم 

مىعثها وقؤ0 صدمئنا مد آل، وملم ئزيا ودْلماوا يما أْفز، دئ 
لاوائدة:ماا[(أ؛،.الشن،-دتي4 

أبيوابن حميد، بن وعبد الزهد، ني أحمد إلى: المنثور الدر في المرض عزاه ، ١١

)٣(.رقم: الأم (، ١٠٤١)اكوتم،ص: الخير ملحق انغلِ ( ١٢١
(.٦١٨٠)الكبتر في الطراني أخرحه )٣( 
فيءالشيخ وأبو (، ٧٠ ١٧)ير المنفي حاتم أبي ابن مطزلأ: أحرجه )٤( 



•هث قوله رفي • تقهنه سلمان عن المهدي، عثمان أبي عن - ٣
توراةالفي نجد ا إنقال: أآا[، ام:علالأنأؤح1ثهه ئثسه عق ؤَةت« 

جعلأو رحمة، مائة وحلق والأرض، الموات حلق الله أن • 'عطيمتتن 
رحمةبينهم فوصع الخلق، حلق لم الخلق، يخلق أن قبل رحمة مائة 

وبهايتراحمون، هبها قال؛ رحمة، وتعين تسعا عنده وأمسلث، واحدة، 
تتوجوبها اناقة، تحن وبها يتزاورون، وبها يبادلون، وبها يتعامحلفون، 

فيالحيتان تتابع وبها الطير، تتابع وبها الشاة، تثفو وبها البقرة، 
ورحمتهعنده، ما إلى الرحمة تلك، اش جمع القيامة يوم كان فإذا البحر، 
روأوّع(ل أفضل 

محمي)إنما قالا )جهته سلمان عن النهدي، عثمان أبي عن - ٤ 
ؤإذااممه، حمد يوبا لمس إذا كان أنه ٣[؛ ]الإسراءت شكياه ث نوح 
اه(رآ/حمد طعائا أكل 

AYY/Yو1لغيلأدات المعروقة الفوائال فى الثافعى بكر وأبو I.\ oX  iإ 0 —العظمة 
الأصولنوادر في الترمذي الحكيم إلى المنثور ١لاpر في يوحلي الوعزا0 ١(،  ١٣٥)

YrY/r.
الرزاقوعبد ، ٤١٨)/سلام بن ؤيحيى ٥(،  ٠٣) ٥٨١ ص: الزهد في دكيع أحرجه )١( 

واممري(، ٩٨) ٨٧ص: القدر في والفريابي الضير، في لكدهما (؛ ٧٧٤) ٤١٨
١Y٦٨/٤ير التغفي حاتم أبي وابن (، ١٣٠٩٩) ٣٧٥)/١ البيان جامع في 

المثورالدر في الموطئ وعزاء (، ٦١٢٦) YO^.الكبير في واتجراني (، ٧١٤٢)
المدروابن حميد، بن تمد إلى: 

المدركفي والحاكم ، ٣٥٤/١٧الهاز جامع في الطبري أحرجه )٢( 
٢٣٠٩٨ير التغفي حاتم وابن (، ٤١٥٦)٦إ^٦y الثعب، في والهقي (، ٣٣٧١)
وابنالمدر، وابن الفريابي، إلى: الخور الدر في الموطئ وعزاه (، ١٣١٨٢)

ولمالشيخين، نرحل على صحيح حديث، ®هذا الحاكم: وقال ، ٢٣٦/٥مردويه 
التلخيص.في الذهى ووافقه يخرجاه®، 





^^ةدصفٍزري

ممطأمىهماوأإتانحن مسدوأؤ، لا ثهم محل  ٠١٥٧^ت هق ه ولن
يعد(لأية ا هذه أهل يجئ لم ت قال [، ١١؛ ٠٨١١]

)جهنمسالمان ْع )كنا قال! حنفللة بن اض وعبد نهيك، أبي عن — ٢ 
قال;وابنها، رجل تها فقال،: مريم، سورة رجل فقرأ جس، في 

قدكان ما ذلك وقبل فاشتكى، سلمان فأتى محال: أدمينا©• حتى فضربنا© 
قال:ّامان، إلى اشتكى فللم؛ إذا ان الأنوكان قال: إليه. اشتكى 

مريم؛سورة ثرأنا قيا: قال: الرجل؟ هدا ضربتم لم فقال: فأتانا 
قولسممعوا ألم ذاك؟! معونهم تولم قال: وابنها، مريم فنا 

رضأشقثتوأهلالأنمام:ه'ا[(ر اشهءفي: 
أو- حصن إلى انتهى )أنه ه: سلمان عن البحتري، أبي عن - ٣ 
اشرسول رأست، كما أدعوهم دعوني لأصحابه! فقال —، مدينة 

فإنللإسلام؛ اض فهداني منكم، رجلا كنت، إنما فقال: يدعوهم، 
وأنتمالجزية فأدوا أبيتم أنتم ؤإن علينا، ما وعليكم لنا ما فلكم أسلمتم 

محتلا أثن واء: معلى اكم ذنابنم تيأبفان صاغرون، 
الراع؛اليوم كان فلما أيام، ثلاثة بهم ذللث، يفعل لالأمال;خْ[، أأئةن-ثنه 

سحوئ(لم.إليها الماص غدا 

ا/هأالضر في حاتم أيي وابن (، ٣٣٧)المانجامع في الطري اخرجه )١( 
وكيعإلى المنثور الدر في الموطئ وعزاْ (، ١٢٣)

٢. ٠٢. ٢ ٠ الحلمةفي أبونمم أحرجه )٢( 
المشركيندعاء في حاء ما باب الجهاد، كتاب المنن، في منصور بن سعيد أحرجه )٣( 

(،٣٢٦٣١)الممنففى شيبة أبى وابن (، ٢٤٧٠)الحرب عند 
بابالمر، أبواب الجامع، واكرءذى'في (، ٢٣٧٢٦)ا،ما،آ) المد في وأحهد 

نعرفهلا حن، ين، حد  ١٠ت ونال (، ١٥٤٨) ١٧١/٣القتال نبل المعوة في جاء ما 
أبوت يمول — البخاري يعني محمدا. ممعنا الماسبا، بن عهلماء حديث، من إلا 

علي،.قيل مات تجهتد وسلمان عاوثأ، يدرك لم لأنه سل-ان، يدرك لم البحتري 



ءؤ-محبمهلوات هث قوله )في ت ه سلمان عن البحتري، أبي عن - ٤
محموديزآغير وهم ت قال ]التو;ة:هآ[، صعروىه وج د ص ألحنث 
يضيءلا سوداء )النار نال! خهنه ملمان عن فلسان، أبي عن _ ٥ 
ثؤمن نزا محمأ أن ؤء' ءؤ>=كثا لأية: ا هذْ محرأ ثم حمرها، ولا لهيبها 

تالءح:أآ[(لآ/
أفضل؟العمل أي ت سل )أته هئنه؛ سلمان عن رحل، عن - ٦ 
شيءلا لالعشوت:هأآ، ؤزليكثآثأضن4 القرآن؟! تقرأ أما قال: 

أضلسذماض(لص.
كنيفمن عليئا فخرج الفارسي، ملمان )أتينا محال' علقمة عن — ٧ 

كذامسورة علينا ثرأت يم اض، عبد أبا يا ت توضأ لو I له فمالنا له، 

إلاه يملا ماء الفى الذي الذكر وهو اٌتماتا، — ٧٨ت لالو١دعة 
شئنا(ل؛/ما القرآن من علما قرأ نم الملائكة، 

الدرفي السوطي وءزاْ ١(، ٠  ٠٣٩)الشر في حاتم أبي آبن أحرجه )١( 
الخخوأش المذر، ابن إل: المتر; 

iA/Uالممنف في ثيبة أبي وابن ،  AA/Yالزهد في المارك ابن أحرجه )٢( 
المدركفي والحاكم (، ١٣٨٣٠) Y،AY/Aالشر في حاتم وابن (، ٣٤١٢٠)

الختررالدر في الموٍلي وءزاْ ، ٣١٧ص: الجث في والمهقي (، ٣٤٥٩) ٤٢٠٨
وردولكن ، YYالخدر،*/وابن واتجري، حميد، بن وعبد منصور، بن صعيد إل: 

ءهذاالحاكم: وفال  i.o\tI\aظبيان أبي على موفويا الطبري عند المطبوع في 
اكلخيص.في الذهثي ووافقه رخرجاْاا، ولم الشيخين، شرط على صحيح حدين، 

والهانالكشف في الثعلبي ورواه *Y/؛؛، ابن جامع في ري الطبأحرجه )٣( 
YAY/U.

فقائلفي سائم بن والقاسم (، ١٣٢٥) ٣٤)/٠ المصف، في الرزاق عبد أحرجه )٤( 
.١٩٤ص: القرآن 



[١٨]

جم\)ت: ه الأسود ين المهداد 

الكندي،الأسود بن المقداد المقدام، والفارس الجليل، الصحابي 
ولكنهالحضرمي، وقيل؛ الهراني، مالك بن ثعلة بن عمرو وأبرم 

الزهريوغوُث، عبد ن الأسود حالم، لأنه الأسود؛ ان بالمقداد اشتهر 
أول،من وهو عمرو، أبو وقيل! معبد، أبو كنيته فتبنا©. الجاهلية، في 

نالله عبد وبين بينه ه النبي وآخى بمكة، اسادمهم أظهروا بلة 
ه.صخر ن حار وبتن بينه آخى وقتل؛ ه، رواحة 

مقرونأعين، ادم، طويلا، مهينا، رجلا المقدادكان 
بالعفليمةلست، حنة، لحية له الرأس، شعر كثير بطن، ذا الحاجبين، 

بالصفرة.يخضبها بالحقيقة، ولا 

وهاجر٢، ل وكريمه اتله عجي له فولدت، الزبير، ست، صاعق تزوج 

الصحابةومعرية ، ١٢١. معدلابن الكبرى اسمبفات في: ترجمته انظر )١( 
الغابةوأني ، ١٤٨٢- البرعبد لأبن والاستيعاب، ه/\ههأ، نعيم لأبي 
والإصابة، ١٢٨٩ا/هخمآ_ لدزهبي البلاء أعلام ومتر ، ٢٤١".  ٢٤٢؛،/الأثير لأبن 
.١٦١ا-/ا<ها_ حجر لأبن 

أا/"آمأهؤالأثير لأبن الأصول جامع انظر: )٢( 



الآكبار،النجباء، الفضلاء، من وكان الحبشة، أرض إلى الثانية الهجرة 
ثال!٠؛،، عود مبن اه عبد فعن ؛ النبي أصحاب من الخيار 
إليأحب صاحبه؛ أكون لأن مشهدا، الأمود ابن المقداد من رثهدت 

نقوللا ت فقال، المشركين، على يدعو وهو س النبي أتى به، عدل مما 
[،٢٤]الماندة:ه لقتلا وربثف أنث . موص قوم نال كما 

ذرأست<وخلفلثج، وبين شماللئ،، وعن يمتنك، عن نقاتل ولكنا 
قوله(رميعني: - وسنْ وجهه أشرق الني. 

أسشتل محا ث/بمن إدا ءاثوأ كأئ؛-ا ؤ ت هث اض ول فه يفزل ن
ربعثقال! خهثع عباس بن افه عبد رواْ فيما وذللث، لالاء;أه[، ق؛ثواه 

وجدوهمالقوم أتوا فلما الأموي؛ بن المقداد فيها صرية ه اطه رسول 
إلاإله لا أن أشهد فقالت يبرح، لم كثير مال له رحل وبقي تفرقوا، قد 

رحلاقتلت، أصحابه؛ من رحل له فقال فقتله، المقداد إليه فأهوى اطه، 
علىقدموا فلما ه، ليبي ذلك لندكرو وافه افه! إلا إله لا قال: 

فقتلهاطه إلا إله لا أن شهد رحلا إن اطه؛ رسول يا : قالواه النبي 
القال: رحلا قتالث، مقداد يا فقال: المقداد، لى ادعوا فقال: المقداد! 

>كواٌ• اط4 فأنزل قال: اط4؟إ إلأ إله باد للث، فكيف افه! إلا إله 
,٢٢١!لأية([ ٩٤]الماء: نيقهره ق صتثثن ءامنهمأإدا قثك 

بنوعبراممه علئ، الصحابة: من عنه وروى ه، المثي عن روى 

قّشينولإي ؤ ٠ افه نول، باب المغازى، كتاب الصحيح، في ي البخار جه أحر ( ١ر 
(.٣٩٥٢) vr/o]الآنفال:آ[ أده يدكر آؤ شظ' آنتجاث ;۴* 

(،١٢٣٧٩)الكيروالطرانى (، ٠١٢٧) ٣١٧)/١ المد فى الزار أحرجه )٢( 
جيد•.ااإساده (: ١٠٩٤٣)س»عازوامم.يمه ش الهشي وئال(



يمي

مالك،بن وأنس العاص، بن وسعيد شداد، بن والمتورد ماس، 
وغيرهم•ه، يزيد بن والسائب شهاب، بن وطارق 

أبيبن وميمون ليلي، أبي بن الرحمن مد ت التابعين من عنه وروى 
الخيار،بن عدي بن الله وعبيد معمر، وأبو الحارث، بن وهمام ثبيب، 

وغيرهم•عامر، بن وسليم نفير، بن وجبير 

هت،اممه رسول، ْع كلها والمشاهد والخندق، وأحدا، ، بدراشهد 
ميلفي يغزو وظل مصر، فتح وشهد غيرْ، فارس بدر في يكن ولم 

تمال( الحيرانى راشد أبى فعن عثلمه؛ وري منه كبرت ما بحد حتى الله 
الصيارفةتوا؛بت، من تابوت على حالنا الأسود ابن المقداد )وافيت 

سورةعلينا أبث، I فنال ! اإليلث، اممه أعذر لقد ت فقلتا الغزو، بريد 
التوبة(سورة يعني [؛ ٤١ت ]التوبة وينالا خفافا او)وأ ؤ\وأنت البحوث 

شحمهمن فاحرج بطنك، أثى له! فقال الرومي؛ غلامه حدعه 
بارصه)جهته المقداد فمات ، وهرب، حاطه، ثم ، بهلنه فشق تلطفا؟ حتى 

بالبقيع،فدفن المدينة، إلى وحمل ونلائين، ثلاث سة بالجرف، 
خيثع.عفان ين عثمان عليه وصلى 

التفيرفي ه الأموي ابن المقداد أقوال 

عنهوروتم( ير، التغفي واحدا قولا المي عن المقداد روى 
كلجليلان، تابعيان عنه رواهما والاجتهاد، ؛الرأي التمسير في محولان 

)١(.يقم: الحاثّة (، ٢٠٣)ص: تخريجه انظر 



بنوحمير \د>بو\ني.< راشد أبو وهما واحدا، محولا روى منهما واحد 
شر•

والاجتهاد:بارأي التفسير أ؛'" 
يقهنهالأموي ابن المقداد )وامحست قال: الحبراني راشد أبي عن _ ١ 

أعدرلقد فملمط: الغزو، يريد الصيارفة توابيت، من تا؛ويت، على جالسا 
حماناؤ\وؤسرو\ بحومحث،: الورة ما نيعلأبث ت محقال ! إلمك!اف 

التوبة(سورة يعني: ا؛[، ودةن_ابه]الربة:
نبيكمبعث لقد )والله محال: نقهنه المقداد عن نفير، بن جبير عن — ٢ 
أنيرون ما وجاهلية، فترة في الأنبياء من ني عليه بعث حال أشد على 
والباطل،الحق بين فثق بفرقان فجاء الأوثان، عبادة من أفضل دينا 

أخاهأو ولدم، أو والدم، ليرى الرجل إن حتى وولده، الوالد بين ودق 
النار؛يحل هللث، إن أنه فيعلم للأيمان، قلبه محفل اممه فتح وقد ، كافرا

•هث الله قال للتي ؤإنها النار، في حبيبه أن يعلم وهو عينه تقث فلا 
[(٧٤]الفرئ1ن: آعأت>ه فرْ ودريجتا أنينا ين ثا هن، تما يتمئنت ُؤوأئ؛ن 

والمثانيالاحاد في عاصم أبى وابن ،  T١٢١/ ات الطبقفي صعد ابن أحرجه )١( 
حاتمأبي وابن (، ١٦٧٥٦)البيانجامع في والطبري (، ٢٩٠)

(.١٠٠٥٦) ١٨٠٢/٦القبر فى 
ص:الثري الأدب في والبخاري (، ٢١٠٨١)٠ المدفي أحمد أحرجه )٢( 

فيوالطري (، ٢٩٢) yyo/sوالثاني الأحاد في عاصم أبي وابن )٧٨(،  ٤٩
فييوطي الوءزاْ (، ٦٠٠) ٢.٢٥٢/'الكبير في والطراني ا<\إ{<\ص البيان جامع 
١٧/٦الزوائد مجمع في الهيثمي ونال( ، ٦٢٨/همردوبه ابن إلى المنور الدر 

وقدالذهك،' وثقه صالح، بن يحيى أحدها في بآانيد الطبراني رررواْ (; ٩٨١٧)
الصححاا.رحال رجاله وبقية فيه، تكلموا 





يالفقهالصحابة كبار له ونهد ، النبي عهد في القرآن جمع 
الط-اعون،من الفرار معاوية )ذكر ت قال شداد بن يعلى فعن والعلم؛ 

العمر،صلاة بعد المنبر عند معاؤية فقام عبادة، مع له قمة فذكر 
متى(لأفقه فهو منه، وا فامحتبعبادة، حدثتى كما الحديث، فقالت 

لهأرمالشام فتحت، ولما القرآن، الملمة أهل يعلم 'ههلته عبادة كان 
ويقضيالدين، في ؤيفقههم القرآن، الناس ليعلم ه الخطاب، بن عمر 

فعنفيها؛ يعلم دمشق بمجد حلقة له وكانتؤ بحمص، فافام بينهم، 
حالقة،في فقعدت، دمشق، مسجد )دخلتإ ت قال الخولأني إدريس أبي 

حمتا• هك اض عن ياثر ت يقول . اض رسول سممتؤ رحل فقال 

محبتيوحمتا في، للمتواصلين محبي وحمتا في، للمتحابين مجتي 
يرحمكأنتج من فقلت: في، للمتاذلين مبي وحمت، في، للمتزاورين 

فكن؛ست،فلسهلين إلى انتقل ثم ، الصامت،( بن عبادة أنا قال: افه؟ 
قلين:فلقضاء تولى من )أول الأوزاعي: وقال مات، حتى المقدس 

الصامتإ(لم.بن عبادة 

بنجابر الصحابة: من عنه وروى M السك، عن روى 
الباهلى،أمامة وأبو مالك،، بن وأنس عبيد، بن وفضالة الله، عبد 

الزدائدمجمع ش الهثس ونال (، ٨١٨٨)\ rr/Aالأوسط في الشراني أجج-ه )١( 
وثقهسان،؛ بن عيي وذا< والأوسط، الكبير في الطبراني 'دوام (؛ ٣٨١أ/هاّا)٤^

دغترْ"-ممن، بن يحتمح، لصعقه وغنيم، حان ابن 
\ir/Uالمد في والمزار (، ٢٢٠٦٤)TAi/r\'الخد في أحمد أحرجه )٢( 

(٢٦٩٧.)

.A'A/r\بب في البر عبد ابن راْ )٣( 



ه،الربيع بن ومحمود عمرو، بن اش وعبد كرب، معدي بن والمقدام 
دغترهم•

ملموأبو الخولأني، إدريس أبو التابعين؛ من عنه وروى 
بنالرحمن وعجي نفير، بن ومير أمية، أض بن وجناية الخولأني، 

الرقاشي،الله عبد لن وحطان لأثعث، ا وأبو مرة، ن وكثير غنم، 
وغيرهم.أبي، أبو زوجته وابن الله، وعبئ ومحمد، الوليد، ت وأولاده 

،الله رسول هع كلها والشاهد والخندق، ، وأحدا بدرا، شهد 
سمعمن حدثني قال؛ مودة أبي ن عثمان رواه ما أقواله؛ ومن 

ثمالذنب، من الله لستره البد )إن يقول! )جهئع الصامت ن عبادة 
الاس(را،.يه ريحيث قال؛ يخرقه؟ كيف قال؛ يخرقه(، 

انوهو وثلاثين، أربع سنة بالرملة وقل؛ المقدس، سيننا توفي 
سنة.وسبعين اثنتين 

الضيرفي ه الصامت، بن عبادة أقوال 
التفسير،في أقوال سبعة س الّبي، عن الصامنن، بن همادة روى 

النزول،وأحوال بأسباب التفسير في أكثرها أقوال؛ سبعة عنه وروي 
حكنا،المرفؤع من؛ كل في واحد قول عنه وروى أقوال. أربعة وبلغننا 

إسرائيل.بني بأحبار والتفسير والاجتهاد، بالرأي والتفتر 
الصحابيأما تابعنا؛ عثر وأحد صحابي، الأقوال؛ هذه عنه روى 

أبوفهم؛ التابعون وأما واحدا. قولا وروى ه، الاهلي أمامة أبو فهو 

(.١٣٤٦) ٤٧٤ص: الزهد في المارك ابن أخرجه ;١( 



الرقاشي،همداض بن حطان ثم: قولين■ وروى الخولأنى، إدريس 
ببن وحميد الرحمن، عبد بن سلمة وأبو عبلة، أبي بن ؤإبرامم 
والحسن،الجدلي، الله عبد وأبو حوشب، بن وشهر البزني، الرحمن 
الصامت،بن عبادة بن محمل بن وعبادة الصامت، بن عبادة بن والوليد 

خهنععبادة عن وذوي واحدا. محولا منهم واحد كل وروى العوام، وأبو 
مجهول،•رحل عن وقول، معلقان، قولان 

بنعبادة عن الجدلي، الله عبد أبي عن : حكناالمرفؤع : أولا أ!؛- 
واحد؛صحيد في الناس جمع القيامة يوم كان )إذا محال؛ ؛، u^g>الصامت، 

ألتليوم ؛ ^bjjهث: اممه ويقول الداعي، معهم ويالبصر، فينفيهم 
الاليوم ]المرّلأت:خ"ا_ا،"ا[، هددن4 ظنَ؛فمحثد سث'دا'م. 

مريد(شيطان ولا عنيد جبار منى ينجو 

بنهمادة عن العوام، أبي عن إسرائيل: بني بأحبار الضير ؛ ثانياأو" 
ميهين ريؤزه ألثحمة فه باطنم يقول! ان كه أن)جهنم، الماصث، 

رالرحمة(ر بابج هدا قال: لالحديار:مآا[، ^نمJاثه 

المةني واللأللكئي (، ٣٤١٧٦) on/vفي ب أبي ابن أخرجه )١( 
المن-روابن منصور، بن صعيد إلى: المنثور الدر في التوطي وعزاه (، ٢٢٢٩)

TAV/A.
وي'مه: ^٨١ الضر في ممر ابن وفال، ،  wr/yrالمان جامع في اتجري أحرجه )٢( 

نحوالعابدين زين ين الصبن وعلي الأمحار، وكما ه، الصامت، بن عبادة عن 
أنلا لذلك،، ومثالا المعتى مريِط بهيا أرادوا أنهم على منهم محمول، وهذا ذلل؛،، 

منوراءه وما جد المونمس المعين الجدار هذا القرآن من أريل الذي هو هذا 
فيوالمار عليين، أعلى في موات الفي الجة فإن جهنم؛ المعروف؛وادتم، الوادكا 

بابهو القرآن في المذكور الماب إن ت الأحبار كب ونول مافلين• أسفل الدركات 
وترهازهء.إسرائيلياه من فهدا المسجد، أبواب أحد هو الذي الرحمة 





حويناهنحن منا؛ به بأحق أنتم ّْا والنه لنا، هو والنهب! العكر على 
والرسولف أ'لآسال ثيب عن يتثلوئك ؤ • هلث الله فانزل عاليه، وامتولينا 

ثؤغ؛0هَثتد إن صبوه أثن وأطينوأ تهظم ^١>^> وآنيثوأ أث، يأمؤإ 
؛[((لمتالأمال:

 ١٠- ٤ قأنعهينها مانح  ١٠ءادتننأ ٠اتننث أرئ مآ عثهم هق! ف ١ ل ٠ 
خهنعالمات بن عبادة عن لالأءراف:هيا[. ألثارمحك4 بذ ف؛اف ألقظى 

فلممنها لغوا نانسّالايات اش أتاهم قريش؛ ني )نزلت نال! 
شالوها(رآا.

نمحمد ن عبادة عن والاجتهاد: بالرأي التمسسر : رابنا-؛أي 

الندش والثاني (، ١٨٦٥) trsirوالثاني الآحأد ني عاصم أبي ابن أرجه )١( 
•آا/.'لأ"ا_ا'\ما)ه0أ0ا(،مخممزا المان جامح في واممري (، ١١٧٦) ١١٥/٣

والطماني(، ٤٨٥٥) wrjwالغالول، باب، المسر، كتاب الممح، في جان وابن 
(،٢٦٠٧) MSم المدرك في والحاكم (، ٣٥٨٣أ/ا'أ"آ)الشامين مسند في 

دارفي فيلا بقتل الرجل باب المر، كتاب الاثار، مشكل رح ث في والْلمحاوي 
الدرفي الموطئ وعزاْ (، ٥١٩٧)لا؟ أم ف ل يكون هل الحرب؛ 

•هذات الحاكم ونال، ، إ/ه مردؤيه وابن الشخ، وأبي حميد، بن عبد إلى• المثور 
فيالهيثمي وقال، التلخيص، وفي يخرجاه•، ولم لم، مثرط عر صحتح حدث 
العلريقينورجال، عنده... رواية وفي أحمد، ردواه (! ١١٠٢٤) ٦٦لأرالزوائد مجمع 

عبدعلى فيه احتلم، ئد الحديث، هذا •إسناد ! أحمد ند ممحققو١ وتال، ثقايتج•، 
مكحول،عن موس، بن سليمان عن يرؤيه فمرة عياش؛ بن الحادث بن الرحمن 

بإسقاطيخنع أمامة أبي عن مكحول، عن سليمان، عن يرويه ومرة سلام، أبي عن 
وعيد، مكحول، باسقاط سلام أبي عن ان، سليم—عن يرويه ومرة سلام، أبي 

تعليقوانفلر ، ٣٩٦/٣٧باحتمنار ا.ْ القوي• بذاك ليس هذا انمارث، بن الرحمن 
البيان.جامع على شاكر أحمد 

X'S/iوالبيان الكشف، ر اكعلص رواء )٢( 



خ؛يصبِم

إذاقال؛ الوفاة خهنه عبادة حضرت رلما ت فال الصامت بن عبادة 
منكمان إنكل ليدخل ثم الوضوء، وأحسنوا فتوصئوا نفي؛ أحرجت 
سمنوأثآ ؤ دالت هق اممه فإن ولثمه، لعبادة يستغفر ثم فيملي ممجدا 

نار،سعني ولا حفرتي، إلى بي أمرعوا ثم !!، ١٥٣]البقرة: وألثلوء؛< إلثار 
ا.أرحواوا(ر تحتي تضعوا ولا 

وابن(، ٩٢٣٤) ٢١٧٤)/اكب في والمهقي آ/ه«أ، الزهد في ساد أحرجه 
٠,٢ دمشق Jاريح في عساكر 



[٢

همآه(أ)ت! .ع عفان بن عثمان 

أبيبن عفان بن عثمان الرائد والخليفة الجليل، الصحابي 
كرين،بنت أروى وأمه الأموي، المرثي شمس عجل بن أمية بن العاص 
فىيكنى وكان ، اش رمول عمة المهللب، عبد بنت البيضاء وأمها 

اض.عبد بأبي الإسلام وفي عمرو، يأُي الجاهلية 

بكرأبي يد على م وأسالسين، بتا النيل عام بعد ولد 
الأرقم،دار ه اض رمول دخول قبل الدعوة أول في نجينع الصديق 

أملم)U قال: المي حارث فعن ذللث،؛ سيل في الأذى أشد ولاقى 
فأوثقهأهبة بن العاصي أبي بن الحكم عمه أخذه ؛ عفانبن عثمان 
أحللثجلا وافه ا محدث؟ دين إلى أ؛ائلث، ملة عن أترغب، وقال: رباهيا 

أدعهلا وافه عثمان: فمال الدين. هذا من عليه أست، ما تيع حتى أبدا 

لأبيالصحابة ومعرفة ، ٦١— ٣٩١٣سعد لأبن الكبرى الطبقات في! ترجمته انغلر 
الكمالوتهدم، ، ١ ٠  ٥٣. ١ > م/٧٣البر عبد لأبن والأتعاب ، ٧٥- ا/\/ه نعيم 

والإصابة، ٢٢٥- للذهبي النبلاء وسر ، ٤٦٠- ها/ه؛أ للمني 
.٣٧٩-٣٧٧حجر؛/لابن 







بنوعمر الصديق، بكر أبي وعن ه، النبي عن؛ روى 
ه.النبي على وعرصه حفظا، القرآن وجمع وغيرهم، ه، الخطاب، 
بنمحمد فعن هق؛ اش بكتاب عالما فشثها، تجهنع عثمان كان 

،عمر( ابن وبعدم عفان، ابن محك بالمنا أعلمهم )كان قال! محيرين 
)سمعت نال - ه الأنماري أميي أبي مولى - معيد أبي وعن 

فامحتقثالهم،أقبالوا، قد ممر أهل وفد أن خؤنه عفان بن عثمان 
به؛سمعوا فلما - قال كما أو - المدينة من خارجا قرية في تقهنه وكان 

عاليهيقدموا أن كره قالوا فيه، هو الذي المكان إلى نحوه أقبلوا 
فدعاقال؛ ؛المصحف،، ايع ت له فقالوا فأتوه ، ذللث، نحو أو المدينة 

يونسمحورة يسمون وكانوا السابعة، افتح له! فقالوا بالممسحفح، 
نزقبمن، أثم أيري مآ أرءيتر لأية! ١ هده أتى حتى فقرأ السا؛حة، 

حميما أرأيت، قمح، له! فقالوا [، ٥٩يونس: ل قله ؤعتلأ ماما منة ءجعكر 
أمحقه،فقال! تقتري؟! اض على أم لك؟ أذن آلله ق، افه حمى محن 

فبليالحمى حمى هنم عمر فان الحمى؛ وأما وكذا، كذا في نزلت، 
يأحدوتهفجعلوا أمحقه، الصدقة، لإبل حمبت، ولتت فلما الصدقة، لإبل 

الأرديمازن أبي وعن ،، وكذا(ر كذا في نزلت، أمخه فيقول! بالأية، 
منحلقة إلى فقحدُت، المدينة، إلى نقهنع عثمان حياة فى )انهللمث، قال! 

.il/Tالطمات في سعد ابن أحرجه )١( 
(٧٣٧٢) U/Aللمرصري الخيرة إنحاف في كما راهويه بن إسحاق أحرجه )٢( 

\إ'\1الصحابة فقاتل في وأحمد (، ٤٣٧٢)حجر لأبن العالة والطالب، 
ابنونال، بعض®، من بعمهم محمع نعات، ®رواته البوصيرى: ونال( (، ٧٦٥)

بعض®.من بعفهم سمع ثقات، ®رجاله حجر؛ 



منيضني ^لأ لأية! ا هذه القوم من رجل فقرأ ئت، اف رمحول أصحاب 
هدهدع القوم: أّن من رجل فقال قال ضلإذاس]ضيملاواممة:0«>[، 

الزمان(لا،.آخر في تاءؤيلها فإنما الأية، 
وأبوالأكؤع، بن وملمة ماللثج، ين أنى المحابة: من عنه روى 

بنوعبداممه عباس، بن اف وعبد الزبير، بن وعبدالاه الباهلى، أمامة 
وضربه، هريرة وأبو عود، مبن وهمداف عمر، 

المسيب،بن وسعيد قيس، بن الأحنف التابعين: من عنه وروى 
لي،الالرحمن عبد وأبو وعلقمة، نهاب، بن وطارق وائل، وأبو 

وغيرهم.حمران، ومولاه عثمان، أولاد وعمرو وسعيد أبان وبنوه: 
بنوالغيرة السلمي، الرحمن عبد أبو القران: عليه عرصوا وممن 

جش•بن وزر الأسود، وأبو شهاب، أبي 
وامتخالفهالإسلام، وفي الجاهلية في ا ناجت خهند عثمان كان 

إلىوغزوته الرقاع، ذات إلى غزوته في المدينة على ه اغ رسول 
وعشرينأريع سنة المحرم غرة المنن، يوم بالخلافة له وبوح غطفان، 

عثرةاثنتي ولايته وكانت، أيام، بثلاثة )جهبع الخطاب بن عمر دفن بعد 
يوما.عشر اثنا إلا وقيل: ستة، 

عليلةكانت، جبمأ؛ رقية زوجته نمريفن على لتخلفه درا يشهد لم 
فكانوأجره، بسهمه له وصرب عليها، بالتخلف، ه اف رسول فأمره 
نهاسها.كمن 

زادفي الجوزى ابن وذكر0 (، ١٢٨٥٧)اا/آ؛ا البيان جامع في الطبري أحرجه ^١( 
.٥٩٤)/بعدا، تأويلها يامت، لم رغه؛ته: عفان بن عثمان وهال ت فقال المسير 



الجمعةيوم بالمدينة صائم وهو وقتلوه أياما، داره في الخوارج حاصره 
منسممت عشر لثمان وقيل! وثلأُين، خص سة التشريق أيام أوامحهل في 
سة،لمانين ابن وهو قتل فقيل! قتله؛ يوم سنه في واحتالم، الحجة، ذي 

ودفزبالقح•ذلك، غير وقيل تعين، وقيل؛ لمازولمأنين، وقيل! 

رجه؛ئل<عفان بن عثمان نمير حول المابقة الدراسات 
الثلأنةالراشدين للخاكاء المسندة الموقوفة )المررات أولا: -؛؛؛- 

كتبْن وتخريج ودراسة جمع - ير النففي العشرة وبقية الأولى 
المنةوالكتس، المشهورة الصحابة انيد ومالندة بالمآثور التمر 
سورةنهاية إلى القرآن أول من الحديثة المصنفات فى التمسير وأبواب 

اللحياني،عياد بن عابد بن فيمل للدكتور: دكتوراه، رسالة طهآ 
القرىأم جامعة المهلرفي، عائد بن عيال بن عويد الدكتور: إشراف، 

^١،.١٤٢٣منة الذكرمة، بمكة 
علىعفان بن عثمان لمرؤيات ية بالنالة الرمهده استمالخ، 

أقوال)٤( منها قولا؛ ( ٤٩)منها استبعدت تمحيصها وبعد قولا، ( )٩٧
أقوالو)"؟( ير، التغعن الصلة بحيي قولا و)اُإ( القرآن، علوم في 

كالتالي:تحليلها قولا، ( )٠٣فيها ير التغمادة فأصبمصتح مكررة، 
قولاأيصا ه الصحابة وعن ،، واحدار قولا ه النبي عن روى 

بكرأبي ترحمة عند ( )٤٨ص•' الرمحالة هذ0 على الملاحظات بعض انفلر )١( 
فمحم•الصديق 

رسالةحلال، من الضير في ه يفان بن ضان عن المرفوعات الأقوال أحميت )٢( 
—الصرح الموي التفسمر لأحاديثه حديثيه دراسة مع تأصيلية مقدمة _ الشوي الممير 

أقوال.)٣( فالغت، ازتر، خالد لادكترر: 



والاجتهاد،بالرأي التفسير في أكثرها محولا؛ ( ٢٥)عتء وروى ، واحدا
)٣(وبلغت النزول، وأحوال ؛أماب، ير النفثم قولا. ( ١٨)وبلغت( 
يروالنفحكنا، المرمحؤع من! كل في واحد قوال عنه وروى أهوال. 

إسرائيل.بني بأحبار ير والنفالعربية، باللغة والتفسير بالسنة، 
أماتابعثا، وعشرون وثلاثة صح.ا؛ياو(، الأقوال هال،ه عنه روى 

لهت'عباس بن الله وعبد هريرة، أبو • فهما المحابيالن( 
بنوسلام _، نجهته ءثمّاو( مولى - أباو< بن حمرالت( ت فهم التا؛عوو< أما 
الشامي،ومكحول ، عوه، بن الرحمن عبد بن ملمة وأبو عمرو، 

سلمة،ين وشقيق النجاشي، سعيي. بن وصبيح عمه، عن عثمان بن وبدر 
ذويب،بن ومحبيمة )قهنع، عباس ابن مولى - وشعبة الميب، بن وسعيد 

بصري،الوالحز الأردي، مازن وأبو بيعي، الإمحاق وأبو 
الكندي،ليلى وأبو الخثعمي، اطة عبد بن وماللئ، ءللحة، بن ومحمد 
بنومعبد الزاهرية، وأبو حمين، بن وعلي اليمكئ، إبراهيم بن ومحمد 

وؤللحة.ومحمد، حارثة، وأبو العاص، 



[٢

^٣٦)ت؛ ه العوام بن الزبير 

ببن أسد بن خويلد بن العوام بن الزبير الجليل المححابي 
بنالمهلاس_، عبد بتت صفية وأمه الأسدي، القرني نصي بن العزي 
بابنههو واكتنى الط-اهر، بابي تكنيه كانت ه، الله رسول عمة هاشم، 

عاليهل٢،.فغالبت الله، عبد 
حالعت<ا قتلته ت لها فقيل شديدا، صربا تقربه أمه وكانت، يتيما، نشا 
ذاالجيش ؤيجر يلب كي أصربه إنما ت قالت، الغلأما هدا أُلكتا قواده! 

الجلب.

حامثا،أو رابنا، إسلامه كان وقيل الأمر، أول في صغيرا أسلم 
بنطلحة وبين بينه المي. آخى الحبشة، إلى الهجرتين وهاجر 

همرومل ه، مالك بن كعب وبين بيته آحمح، ومل؛ ه، اف صيد 
اللحية،حفيف، اللحم، معتدل ربعة، أسمر، طويلا، رحلا وكان ذللثه، 

شيبه.يغير لا 

لأبالصحابة وسرقة ، ٨٤.  UT/rسعد لابن الكبرى اللبقات في: ترجمته ننلر 
أملأوسير ، ٠١٦-Y٥١/• الثر عبد لابن والأسيعاب ، ١١٦ا/أ'ا-عيم 

.٦٧ا/اأ_ لبلاءللذهبي 
r«U/Yالأيو لأبن الخابة أسد نفلر: 





غمي

فعنالمي.؛ عن الرواية في يتحرج ولكن ه، اض عن روى 
عنتحدث أمحمعك لا إني )ةالت0زسر!  iJL>جهبم؛اض عيد ابنه 

أفارقه،لم إني أما قال! ا وفلان؟ فلأن يحدث كما ه الله رسول 
النار(من مقعده فاليتبوأ عالئ كدب من ث يقول سمعته ولكن 

بنالرحمن وعبد الزبير، بن الله عبد ابنه • الصحابة من عنه روى 

وغيرهم.ه، الحدثان بن أوس بن وماللث، عوفج، 

والحسمس، بن والأحنف عروة، ابنه ت التابعين من عنه وروى 
جندببن لم ومحازم، أبي بن وقيس عامر، بن اف وعد المرى، 
أبوومولأْ مطعم، بن حسر بن ونافع مهران، بن وميمون الهذلي، 

وغيرهم.عمناء، أم ومولاته حكيم، 

فيأدركت بم ت يوما له قيل التجارة، في مجدودا ناحرا الزبير لكن 
وافهربحا، أرد ولم عينا، أستر لم إني ت فقال إ أدركت،؟ ما التجارة 

يثاءرى.J_ يارك 

بدريوم . المي مع يكن ولم .، رسول مع لكها المشاهد شهد 
يوممعه ه النبي مع وب—، ، تههبم' الزبير عليه أحدهما فرسين غير 

فقالالخندق يوم أبويه النبي له وحمع المولتخ، على وبايعه أحد، 

هالمص على كذب من إثم باب العالم، مماب الصحيح، ني الخارى أحرجه )١( 
(.١٠٧)\ام 

ما\0.الأسيعاب في البر عبد ابن رواء )٢( 
الزوائدمجمع في الهيثمي ونال (، ٢٣١)للطراني الكير المعجم انظر: )٣( 

Ar/n (٩٩٨٧ :) ْمرسل«.وهو الطراني، اروا



المهاجرينرايات إحدى معه وكانت ،، وأمي((ل أبي ))فداك له: 
ممر.فح وشهد القح، غروة في الثلاث 

يقالبمكان غل،تا حرموذ، بن عمرو يدعى: تميم بني من رجل قتله 
تسنة الأولى جمادى في الجمل، يوم وذلك، باع، الوادي ت له 

وسن-بُة وقل سنة، وستين ست ان وهو وثلاثين، 

الضيرفي له العوام بن الزبير أقوال 
ير،التغفي، أقوال حمسة ه المي عن ه العوام ن الزبير روى 

النزول،وأحوال بأساب ير النففي منها ثلاثة أقوال؛ سبعة عنه وروي 
بالقرآن.ير التففي وقول والاجتهاد، بالرأي التفسير في وثلاثة 

أماالتابعين؛ من وبُة صحابيان، الأنوال هزه عنه روى 
أنوال.ثلاثة وروى نهنه، الزبير بن اممه عبد ابنه فهما الصحابيان 

مولاتهفهم: التابعون وأما واحدا. قولا وروى خهنع، عمر ن الله وب.
صهبان،بن وعقبة الزهري، شهانم، بن ومحمد وعكرمة، عمناء، أم 

قولامنهم واحد كل وروى البصري، والحسن وقتادة، قتادة، ن وعون 
مجهولتن•عن قول له الزبير عن وروى واحدا• 

النزول:وأحوال باساي، الضير ولا: أ٠ 

النعاسإن )واف قال: ه أبيه عن الزبير، بن اف عبد عن - ١ 
ثمكالحلم، إلا منه أسمعها وما يقولها قنير ان سمعت، إذ ثاني،  لغنا

غضايلكتابح .٥، بن اش عبد حديث، من المحيح غي لم مأحرحه ( ١إ 
(.٢٤١٦) ١٨٧٨؟/ه والزير طلحت، فقائل من ياب ه، المحابة 



تنمن،Lآقنمل1ل أتلالهم إدما آ-ثعاتي ألتق توم منكم ره' أس ؤءف • رأ ن
/١ ١آ(ل  ٥٥صران: ل1ل حبيثته عمور أممم إ0 عتم أس عما وقد 'كسوأ 
حزامبن خالد )هاجر قال: ه أبيه عن الزسر، بن موْ عن - ٢ 

ومنؤ فيه: فنزلت فمات، الطريق في حية فنهشته الحبشة، أرض إلى 
أئ.ص؛ؤان وأم أتتُ,أ ج ممد أوق محأ ورمحرء أم إث ٠^،^؛ محي•، ئ بمج 

..ا[(لآ/تاكا،:جمثا4 

فيناهث اف رأنزل قال: ه أبيه عن الأ؛ير، بن عروة عن - ٣ 
أوقسبتر ١^^ ^^١ والأمار: ريش قعشر مة اصخ

أموالولا المدينه قدمنا لما قريش معشر أنا وذلك تالأنفالتهي؛ا، ثمنه 
أبوفواخى ووارثناهم، فواخيناهم الإخوان، نعم الأنصار فوحدنا لنا، 
منرحلا عفان بن عثمان وآخى فلأنا، عمر وآخى زيد، بن خارجه بكر 
وواحيتالزبير؛ قال غترْ الناس بعض ويقول - الزرقي، سعد زتيقا بني 
لي:قيل أحد يوم كان فلما وأورثناهم، وأورئونا - مالك بن كعن، أنا 
ثقلهقد الملاح فوجدت فانمملته، فجئته مالك، بن كعب أخوك قتل قد 

حتىغيري، ورثه ما الدنيا عن يومئذ مات لو بتي يا افه فو نرى، فيما 
إلىفرجعنا خاصة، والأنصار قريش معشر فينا لأية ا هذه اممه أنزل 

موارشا(م

(،١/٤٥٦٣)ه/ه١٢ للوصيرى الخيرة إتحاف ني كما راهويه بن إسحاق أحرجه )١( 
حجرلأبن العالية والمْلالب 

الصحابةمعرفة في منيم وابن (، ٥٨٨٨)١  ٠٥٠"Y/التفسير في حاتم أبي ابن أحرجه ( ٢١
(.٢٤٦٥){، oT/yالصحابة معرفة في نعيم وأبو 

(.٩٢٠٦)التمر في حاتم أبي ابن أخرجه )٣( 



ص/،آت خهته الزبير عن عكرمة، عن بالقر[ن! الشير ; ءوثانثا
نال؛نخلة، بنال؛ لالأحقاف:؟مآ[، ١ئزءاليم 

ِتدايمءقع ءاو0 ؤ'يدرأ الاخرْ؛ عشاء اللي يماممه ول ورم
لالجن:ا،ا[(لاا.

والاجتهاد:بالرأي التفسير ؛ التاثه 

هسأم، هد بمكح يجنعوأ ؤوآ0 • هق ال؛ه ال ق- ١ 
بنقيمة عن الزهري، نهاب، بن محمد عن مالك،، عن 'آ'ا[• اء;لال

مللث،من الأحنين عن عمان بن عثمان ال مرحلا )أن خهثه؛ ذؤس_إ 
اية،وحرمتهما آية، أحلتهما عثمان؛ فقال بينهما؟ يجمع هل اليمين، 

أصحاب،من رحلا فلقي ءند0، من فخرج ذللئؤ، لأصنع كنت، وما 
ثمشيء، الأمر من إلي كان لو فقال؛ ذللثؤ، عن أله فه، المبي 

أراه؛ شهاب،ابن قال مالاائإ؛ قال نكالا. لجعلته ذللثج فعل أحدا وحييت، 
نحوخهتم العوام بن الزبير عن وبلغني مال؛ طالب• أبي بن علئ 

ذللثح(رآ،.

زماناقرأناها )لقد قال؛ )جهته الزبير عن صهبان، بن عقبة عن - ٢ 
غبميهنلا فثنم ؛ بها المعنيين نحن فإذا أهلها، من أنا نرى وما 

١٧٤٢؛؛/للوصيري الخيرة إتحاف ني كما نية أبي وابن يحنى، بن محمد أ-يرجه )١( 
التمرني حاتم أبي وابن (، ١٤٣٠) lofrالمد ني وأحمد (، ٥٨٧٧) ١٧٤٣ ِ
،؛ 0Y/Uمردؤيه ابن إلى الخثور الدر ني الميوطي وعزاْ (، ١٨٥٨٢) ٠٣٢٩٧/١

رجالورجاله أحمد، *رواه )(ت  ١٤٤٢) ١٦الزوائد مجمع في الهيثمي ونال 
الصحيح((,

•٩١"ا/؛ التفسير في حاتم أبي ابن أحرجه )٢( 



،قتادة بن عون وروى ، [( ٢٥ت ال فزالأن■ئهذه منكم ظيوأ أكبا 
ه.الزبير عن القول هدا نحو ،؛ المرى١٤والحسن وقتادةل٣،، 

يومخهته عثمان )وقتل ت قالوا حارثة وأبي وطلحة محمد عن — ٣ 
الزبيروأتى وثلاثين... خمس سة الحجة ذي من عثرة لثمان الجمعة 

اقوُؤإداؤوو؛ة فقال؛ هو حيث وهو ان عئمبمقتل الخبر 
القومإن I له وقيل له، وانتحر عثمان، الله رحم ]البقرْتا"ها[، ه رجمن 

ننهجاييم جذ كآ بئتممحف محلأما يم ويل، ؤ • دبروادبروا فقال• نائمون، 
لسا:أه[(لْ،.ئلإئيَ؛امأؤاممره 

خهئهالعوام بن الزبير نفير حول المابقة الدرامات 
الأولىالثلاثة الراشال.دن للخلفام المنية الوقوفة المرويايتف ره 
التمسيركب من وتخريج ودرامة جمع ~ ير النففي العشرة وبقية 

وأبواي،المنة والكشي، المشهورة الصحابة ومسانيد الندة بالمأيور 
طه(سورة نهاية إلى القرآن أول من الحديثة المصنفاتخ في ير النف

إسرافاللحياني، عيال بن عابد بن فيمل ت للدكتور دكتوراه، رسالة 
بمكةالقرى أم جامعة المهلرفي، عائد بن عيال بن عويد ت الدكتور 
مأ'آ؛اه.منة المكرمة، 

١٦٨٢؛،/الضر في حاتم آبي وابن ١،  ١٨ص: الضير في الثوري شان أخرجه )١( 
.riijiواليان اصف في المملي وروا، (، ٨٩٦٢)

(.١٢)الفتنفي الواردة المن معيدفي بن ضان أخرجه )٢( 
(.١٠٩٠٤)اليانجامع في اممري أخرجه )٣( 
(.١٥٩٠٥)ا؛ق الالمدر )٤( 
.٤٤'دمشقتاريخ في ساكر عابن أخرجه )٥( 



علىخيتع العوام ين الزبير لمرؤيات بت بالنالرسالة هدْ اشتملت —
عنالملة بعيدة )٥( منها استبعدت تمحيصها وبعد فولا، ( ١٤)

كالمالى:تحليلها أقوال، )٩( فيها الضير  oUفأصبحت الممر، 

أكثرهاأقوال؛ )٨( عنه وروي ، واحدا قولا الّبما. عن وى ر" 
التمسيرثم أقوال. )٦( وبلغت، المزول، وأحوال بايح باسالضير قي 

قولين.وبلغت والاجتهاد بالرأي 

مقدمة— النبوي التمر رسالة خلال من الجوي الممير في مرئيات على له أنف لم 
خالدللدكور: - المريح المبري ير المغلاحادين، حديثيه دراسة مع تأملية 
اواش•



[٢٢]

ا"س(رأ؛)ت: ه المان بن حذفت 

أبيه■واسم اليمان، بن حذيفة الله، عبد أبو الجليل المحابي 
لأنهلقبه؛ واليمان القهليص، العبي عمرو بن ربيعة بن جابر بن حميل 
الأنصار،من الأشهل عبد بتى فحالف المدينة، إلى فهرب، دما أصاب، 

كعستابنت الرباب تزوج ثم اليمانيين، حالفا لكونه اليمان ت قومه ماه ف
؛المدينة.حديقة لهما فولل. لأشهل، ا عبد بني من الأوس س الأنصارية 
فاخاروالنمرة، الهجرة بين فخثرْ .، الني إلى وأبوه هو هاجر 

وكانه، ياسر بن عمار وبين بينه و. الله رمول وآخى ،، الممرلأ 
الكوفة.يكن تقهنه حديقة 

هالخطاب بن عمر فكلمه يهودية، وامرأة عربيتين، امرأتين تزوج 

لأبيالصحابة ومعرفة ، ٦٠_ ٥ صعدلابن الكبرى الطبقات فيرن ترحمته انظر )١( 
الكمالوتهذب ، ٣٣٥. \lmالر محي لأبن والأمباب ، ٦٩١. ٦٨٦١٦نمم 

.٤٠حجر لأبن والإصابة ، ٥١٠- ه/هبمأ للمني 
نبلمنها وأبوْ هو حرج بها، وعاش ولد؛المد.ينة بعدما تفهتد حذيفة أن يظهر الل.ي )٢( 

معحلفا لهم وكان مهاحرينر، الهجرة بعد إليها عادا ئم إليها، ه النبي هجرة 
بينهما،ه الّحم، فخيرهما والنمرة، الهجرة فيهما فتحققت ذلك،، نبل الأنصار 

النصرة.محاحتارا 



مندولكنك لا؛ ث نال هي؟ أحرام حذيفة; له فشأل ذلك، في 
،•ر عيي يدعى؛ رجل مواله ومن شارمحهأرا،، الملمين، 
ولكنالنن®، ررصاحب د; فلمب المنافقين، بأمحماء ه المى أعلمه 

يدركه.أن مخافة الشر عن النبي يأل 
يرىلا متواصنا وكان ه، الصحابة كبار من )جهنه حذيفة يعد 

يفتي)إنما ت تجهنع حذيفة فال قال؛ سيرين بن محمد فعن قفلا؛ ه لف
قاضورحل عمر، وذلك القرآن منسوخ يعلم رحل ثلاثة؛ أحد الناس 

الماضيينبالرحلمين فلست، ، متكالف، ورجل بدا، الفضاء من يجد لا 
الث1وث،(لم.أكون أن وأكرم 

إلىينظر وحدْ الخندق يوم ه اممه رمول بحثه أن مجاعته من بلغ 
قضىحهلأ؛ أحد يوم أباه الصحابة قتل ولما بخبرهم، فجاءه قريش، 
الملمين،على فهم حذيفة بها ق فتصل. باكية، فيه ه افه رسول 
بنعمر أن ه الصحابة بين مكانته وعلو فقاله عفليم على ؤيدل 

أنلو أنمش بعضهم؛ فقال تمنوا، حوله؛ لن يوما قال خهثع الخطاب، 
فقالتمنوا، قال؛ مم افه، بيل مفي فأنفقه يهبا مملوءة الدار هذه 

فيفأنفقه ا، حوهت أو زبرجدا، أو ، لولوامملوءة أنها لو أتمنى رجل؛ 
أميريا ندري ما ؛ فقالواتمنوا، عمر؛ قال ثم وأتمل.ق، اطه بيل س

ا/والنصرانية اليهودية نكاح باب الوصايا، كتاب منصور، صعيدبن سن انظرت )١( 
(.٧١٨) ٢٢٥

للذميالضعفاء في المش انظر: )٢( 
بيانجامع في البر عبد وابن ، ٥١ص• والمنسوخ الناسخ في النحاس أحرجه )٠١( 

.١١٢٥/٢العلم 



بنعبيدة أبي مثل رجالا مملوءة أنها لو )أتمنى عمرت قال المؤمنين، 
بنوحديقة حذيفة، أبى مولى وسالم جل، بن ومعاذ الجراح، 

موتعند إليه وينظر المنافقين، عن يسأله خهته عمر وكان ، اليمان( 
عمر.يشهدها لم حد.يفة؛ جنازثه يشهد لم فإن منهم، مات من 

علىأشار من فهو يني، لا القرآن مع عفليم موقف، >هه ولحديفة 
،اختلافرأى لما القرآن بجمع )جهنه عفان بن عثمان المؤمنين أمير 

للشامغزوْ حين قراءته في الناس 

وائل،أبي فعن الحديث؛ ماع ل )جهته حديقة يأتون الهللأب، وكان 
حديقة،إليه فخرج الباب، قيئ حديقة، إلى رجل جاء I قالا ؤإبراهيم، 
دونه،الباب حديقة فنفق للحدسقط، حشننإ فقال! بلثط؟ جاء ما 

العثاء(رصلاة بع،؛- الثمر لما حدب عمر )إن ت قال ثم 
منعنه وروى ه، الخطاب بن عمر وعن ه، المي عن روى 
بنوعمار البجلى، اف عبد بن وحندب الله، عبد بن حابر المحابة 

وعترهم•ه، ياّر 
حسسبن وزر المخعي،، يزيد بن الأسود التابعين: من عنه وروى 

بنشقيق وائل وأبو المحاريي، أموي بن مليم الشعثاء وأبو سدي، ألا 
أبي،بن وقيرا قيس، بن وعلقمة ليلى، أبي بن الرحمن وهمد ملمة، 

المدركفي والحاكم (، ١٢٨٠)Y/،؛U المحابة فقائل في د أحمأحرجه )١( 
وفالالحاكم، صه ومغن ا/آ'ا، الحب في نعيم وأبر (، ٥٠٠٥)"آ/"آهآ 
ومسالم٠.البخاري مرحل ®على اكلخيْست في الذهي 

(.٤٩٨٧)القرآن جمع باب القرآن، فقائل محاب الخاري، صحح انغلر: )٢( 
(.٦٦٨٦) Uv؟اسق، ب؛ي أبي ابن أخرجه )٣( 























تالة التفسير ؛ راما ءإو 

نولوتلا تجهنع، حذيفة )سممعت نال! المغيرة بن عبيد عن — ١ 
كنتقال! [، ١٩]محمد:إوإ\ته زانننفز إلاأس لاإك أثم ءاغاز ؤ •' ه س 

I _أهلي، على اللسان ذرب رجلا  cJ  أنلأخشى إني اممه؛ رسول يا
إنيالاستغفار؟! من أنت، فأين و.■' النبي فقال النار، لساني يدحلني 
مرة((مائة اليوم في اممه لأستغفر 

))قامقال! خهنع أبيه عن اليمان، بن حديقة بن عبيدة أبي عن - ٢ 
أعطاه،رجلا إن ثم القوم، فكت، ال، فه النبي عيد على مائل 

أجره،فاله به؛ فامتى حيرا اسثى من ه! النبي فقال القوم، فأءملاْ 
شرااسس ومن شيئا، أجورهم من منتقص غير بله، من أجور ومثل 

أوزارهممن منتقص غير انعه، من أوزار ومثل وزره، فعليه به؛ فامس 
ؤعإ1ثصوثامته! ة فذيحلا وتال؛ فا. ئين

لالأنفطار:ه[(رآ/زلرت4 
باللغة؛ير المم I خامسا ٣؛ 

؛يقرأنارئا سْع )أنه خهتم! حذيفة عن وائل، أبي عن - ١ 
القر؛ة(أءال؛ ، [ ٣٥]الماثدة:الإسسيلاه إثؤ وأ؛بذوأ أثن آثتوأ ءامنوأ اؤ!!ت■ 

(،٣٠• )٨٧\إ\'0 بالأية الاستشهاد دون ، المضفني ثيبة أبي ابن أخرحه )١( 
ابنإلى المترو الدر في الميوْلي وءزاْ (، ٣٧٠٦)؟؛ n/Tالمدرك ني والحاكم 

هكذا،،يخرجاْ ولم الإسناد، صحيح حدين، ®هدا الحاكم: ونال ، ٤٩٥/٧مروديه 
التلخيص•في، الن-هي، ردافقه 

ث،حدي®هذا الحاكم: ونال (، ٣٩٠٦) owjyالمدرك في الحاكم أحرجه )٢( 
اكلخيص.في الدهي ووافقه اللفثل،، بهيا يخرجاْ ولم الإستاد، صحيح 

فيالذمي ونال محثه، وسكت، (، ٣٢١٦) ٣٤؟/١ المدرك في الحاكم أحرجه )٣( 
لم®.ومالبخاري سرٍل ®عالي اكلخيص: 



عهودلا قال؛ [، ١٢]التوبة: ؤلأ'أبضلهن4 ه•' حذيفة عن - ٢
• V

لاجتهاد!وا بالرأي التفسير مائنا! ٠

يهليلا الناس عند صلاة صلى )من قال؛ ه حذيفة عن - ١ 
يكونأن تمي يألا ربه، بها استهان استهانة، فهي حلا، إذا مثلها 

ؤمثحعوني5ألنايىوث*الأية؛ هالْ تلا ثم اممه؟! من عنده أعفلم الناس 
■١[(  ٠٨؛التاء ] وض اش 

قومالجنة )ليدحلن قال؛ خهتع حديقة عن التئمي، إبراهيم عن — ٢ 
قاميم حذيفة، فغضب بذلك؟ علمك وما الله! عبد فمال منافقين، كانوا 

يعلمصاجالث، إن أما فقال! فدعاه، علقمة، به مر ؛ تفرقوافلما فتنحى، 
ولنانموأأف وأءتصث»وأ وآصشوا يالوأ أق؛رنتلأ ؤإثُ قرأ؛ ثم لت، قذي ال

دثي4]السا،:ا"أا[(لم.

الايات!هؤلاء عن حديقة رجل رمال قال؛ البحتري، أبي عن ٣" 
هت[، ٤٤الة:]الم_اد١لكغثوفه ؛؛ Jbأثث،ولجلئ أنزل يثآ بمذكر لتَ ُؤوش 

فقيلقال: [؛ ٤٧]المائدة:\ياثثه ءؤ»اؤيفمثإ أكل؛لئرنه]المالدة:ه؛[، 
ت،كانإن إسرائيل بنو لكم الإحوة نعم قال؛ إسرائيل؟ بني في ذللث، 
هدطريقهم لكن لتوالله كلأ؛ حلوة، كل ولكم مئة، كل لهم 

.١٣٧،/الشخ ر إر المثير اليد في الموطئ ءزاْ )١( 
.1UU/Yحميد بن محي إلى الخثور الدر ني الموطئ ءزاْ )٢( 
١(. ٠٧٤٧ا،/آ؛مآ)البيان جامع في الطبري أب )٣( 



عنالقول هدا نحو العدوى؛ الحارث بن همام وروى ، الشراك( 
نقهنعحذيفة 

نصرانياأو يهوديا يكون أن أحدكم رليتق قال! )هت حذيفة عن — ٤ 
•لالماندة;اه[( ه بكم ثثدثم د*ن ؤ وتلات ينعر، لا وهو 

)ؤظ'ىلإلأقال: ه حذيفة عن المنمرى، أبي عن - ٥ 
ونهيتم(أمرتم إذا قال! ]الماثدة:ْ'اآ، إدا صل من بمنركم 
لأية!ا هذه )جهنه حذيفة )قرأ قال؛ سلمة بن شقيق وائل أبي عن — ٦ 

الآيةهدم أهو قوتل ما قال: 'اا[؛ ]المو;-ت:أل==قمه لثه ؤشؤ\ 
)هت^حذيفة عن القول هذا وهب بن زيد وروى ،، ؛عد(أ 
منأخذوا أصحابي رأيت أني رلولأ قال! فهنه حذيفة عن - ٧ 

TMl>\البيان جامع في والطبري (، ٧١٤)٦^٦ الضير في الرزاق ب أحرجه )١( 
الضيرفي حاتم أبي وابن (، ١٤٢٥)؛/آآ"ا الة في والخلال (، ١٢٠٢٧)

١iT/i  ١ ،)Iالإبانة في بملة وابن ).•؟؛vry/y (٠١٢  ،)فيس ابن نول وانفلر ١
)٠١(.رنم: الحانية )؟*ا(، ص: البحري أبي 

عرصحيح حديث، اسا وىل; (، ١٠٢١٨) ٣٨٢المدرك في اسكم أحرجه )٢( 
اكلخيص.في الذهي ووافقه يخرجاه،، ولم الشيخين، ئرؤل 

يوضالوعزاْ (، ١٦٠). 0ا\0 بالأية د ١^٠^١ دون ر!لمة الخلال أحرجه )٠١( 
•١٠م'حميل- بن همد إز المنثور ليد ار 

الضيرر حاتم أبي وابن (، ١٢٨٧٠)البيان جامع ر اللبري أحرجه )٤( 
مآ/ا،اأ،المدر ابن إر: الخثور رالدر يوًلى الوعزاْ ('، ٦٩٢٦) ١٢٢٨؛/

)؟؟؟؟؟(.رنم: الحانية )؟؟؟؟؟(، _: البحتري أى ر معد ابن فول وانفلر 
الضيرر حاتم أبي وابن (، ١٠٧١٤٨) ioy/yالممف ز شيبة أي ا؛ن أخرجه )٥( 

فىالنيوطى وعزاء 0إ\-ل واJيان الكشف فى الضالص ورواء (، ١٠ ٠٢٤) ١٧٦١/٦
صدوiهوابن الشح، أبي إل؛ المنثور الدر 

(.٦٠٧٦٠٩٢)اسق، في نيبة أبي ابن أحرجه )٦( 



يومنوىأئرنث>لأ ؤذو1ؤ\ سلا! ونم، منهأحدت ا ممجوس ال
الآية(لا،.]الضة:ا<مآ[ 

'•هلث فوله )؛_ ه؛ حديقة عن حبيش، بن زر عن - ٨ 
شنت1)1( ال! ق[، ٦٠]اكر;-ة:عقراه وآكه؛، وأككن هثؤة ألصأوس 

لثلاثة(أو صنفين، أو واحد، صنم، فى حعك 

للهرهن تاؤ، ؤت؛وقآ ال: فه ة حديقعن ادة، قتعن - ٩ 
يقيأن ه اف ض وأراد تزؤيجا، عليهم بماته عرض لهمد:\/با: هأه 

ا.بناته(أ بتزويج 
فيفرأى مريض، على ه حديقة )دخل قال: عزره عن - ١ ٠ 

إلاؤممياش أء=قأرتم يهمين وما ؤ فال! ثم —، اسزعه أو - فقطعه محيرا عقده 
لووش؛آ'اا(نشمياه 

المجدخهّه حديقة عند )ذكر قال: حبيس ين زر عن — ١ ١ 
ياذللث، تقول أنت، قال: ش ا رمول فيه صلى قد : فقالت،الأقصى، 

فقرأين،:قال: فاقرأ، قال: القرآن، وبينك، بيني نعم، قالت،: أصلع! 
صلىتجده هل قال: الأية، ا[ لالإسمِاء:سيْءقلاه ؤس،ضهاثتئ 

كمافيه صلاة عليكم لكتست، فيه صلى لو حديقة: قال لا، قلت،: فيه؟ 

إلىالمنثور الدر في السيوطي وعزاه الاثار مشكل في الهلحاوي أحرجه )١( 
المدرابن 

البيانجامع في والطبري (، ١٠٤٤٥)٤ ٠ ؟/ه المصنم، في شيبة أبي ابن أحرجه )٢( 
.٢٢١الشيخ؛/أبي إلى الخور الدر في اليوطي وعزا، (، ١٦٨٨٦)

١(.١  ٠٦٩)التفسير في حام أبي ابن أحرجه )"٢( 
(.١٢٠٤٠)الخ؛ق الخدر )٤( 



-هكذا طوال بدابة أتي I حذيفة قال ثم الحرام، المجد عند كتست، 
الجنةرأيا حتى البراق ظهر زائلا مما البصر، مد خطوه _، بيده وأثار 
ربطهأنه ؤيحدئون بدئهما، على عودهما رجعا نم أجمع، ووعده والنار 

الشهادة(الغسس، عالم له مخرم ؤإنما منه نفر لما 

)إنيمال؛ ^؛4، حذيفة عن الميباني، عمرو أبي بن يحيى عن -  ١٢
الإيمانيقولون: قوم المار؛ محي الدينين ذلك، أهل دينين، أهل لأعرفج 

حمسبال ما الضلال أولينا إن يمولون؛ وقوم وقتل، زنى ؤإن كلام 
ثقإك آلقص لدلوك ألناوء ان! صلأتا همؤإنما صلوامحت،؟! 

]الإما،:\>لأ:ا(أى.ه آيل 

ه؛وحذيفة مسعود ابن إلى )قعدمت، قال؛ الشعثاء أبي عن -  ١٣
فقالالإيمان، بعد الكفر هو ؤإنما نفاق، فلا النفاق ذم، حذيفة! فقال 

ؤوعدأثعأكتي٠امنوأالأية؛ هذه فتلا قال؛ ا تقول؟ ما تعلم اممه؛ عبد 
جهؤهك، حفمن.رندديلبمى وش ؤ غ؛ لبى تحألكثإحدت<ه وعلملزا 

اش(لم.عبد فضحك، قال؛ ]الور:ْْ[، ألشموله 

حلقةفي حالنا خهثع حذيفة )كان قال؛ الشعبي عامر عن - ١ ٤ 

(.٤٥٣) i\r\/المد و والحميدى (، YA<\/Y)الضير نى الر3اق همد أحرجه )١( 
 )Y( الشرمت ني الأحرى أخرجه(YU<\/Y ،) بنالخام بالأية: الأسنهاد دون وأخحه

بنافه وهمد (، ٦٥)؛/•م الإيمان في سبة أبي وابن ، ٦٢ص؛ الإيمان في ملام 
(.١٣٥٦) ١٣٥؛/المة في والخلال، (،. ٦٦٣) ٣٢٣)/المة في أحمد 

يا/ا<؛م،البيان جامع في والثرى (، ٥٤٩)ا/هه الخد في الجعد ابن أحرجه )٣( 
دونالحالية في نعيم وأبو ١(،  ٤٧٦٢) Y٦Y٧/٨المقمر في حاتم أبي وابن 

مردويهابن إلى المنثور در الفي؛ يوحلير الوعزاه ، ١٢٨٠^بالأية الامتنهساد 
٢١٦٨.



يم؛لءك

_I(Jl  لأية ا هدْ في تمولون ما I يؤمذمغ نن ؤبمم تما حم ثنم آلمحنت مآء من ؤ
نعمت فقالوا [؟ ٩٠-  ٨٩]الممل: أم»وذه 1، ولجثئز غثق التقت ثمن.؛آء  ٧٠١٠

منكما فأحد أمثالها، عثرا له صعمت نة يالححاء من حاويفة؛ يا 
منت ل وفا - حديدا ن وكا - لكم تثا ل! وقا لأرض، ا به يفرب حصى 

لهوحيت بالشرك حاء ومن الجنة، له وجثت اش إلا إله بلا حاء 
اّر(رم

نصبعلى تدور ماء الإن يقول! كان كعبا )أن I قتادة عن —  ١٥
يعسكأممت ^إف ت كعب كدب اليمان! بن حديقة فقال التحا، نصب، مثل 

[(^٤١]فاطر: ينؤلأه ذ السموت 
منهافكنا المدائن، )نزلما قال! السالمي الرحمن عبد أبي عن -  ١٦

فخحلبنامعه، وحضرت، أبي، فحضر الجمعة، فجاءت، فرسخ، على 
ؤأنتىألناعق ؤآهرم< ول؛ قياممه إن ألا ال! قفنجهبه، ة قحدي
انشق،قد القمر ؤإن ألا اقتربت،، قد الساءة ؤإن ألا ]القمر;ا[، ه المثل 

باق،الوغدا المضمار اليوم وإن ألا بفراق، آذنت، قد الدنيا ؤإن ألا 
هوإنما لجاهلإ إنلث، بني؛ يا ت فقال غدا؟ا الناس أنتق لأبى! فقالت، 

؛الأءمال(رم.الساق 

•٣٨٧/٦المنير وابن منصور، بن معيد إلى• المنثور الدر في اليوحلي عزاه )١( 
المنثورالدر في يوطي الوعزاه 0إ^/ا\، ٠ دمشق تاريخ في عساكر ابن أحرجه )٢( 

بلجبلا والأرض الماوات، دوران أن بظهر والن-ى ي/همآ. حميد بن عبد إلى! 
منسبب إنها بل والأجرام؛ الأفلاك هده دوران الحديث الملم أبت، وفد زوالهما، 

الأحبار.كمؤ فول يؤيد وهذا لاحياه، وصلاحيتها بقائها أسباب 
البيانجامع في والملبري (، ٥٢٨٥) ١٩٣/٣\ذذف في الرزاق عبد أحرجه )٣( 

onv/YY  .في=مردؤيه وابن (، ٨٨٠)٠ أ/اهآ■ تدرك المفي والحاكم ، ٥٦٨



[٢٣]

^٣٦)ت! رغه4< افه عبيد بن طلحة 

القرشيعثمان بن اف عبيد بن طلحة محمد، أبو الجليل الصحابي 
والجود،والمسيح، والقياض، الخير، بهللحة ؤيلمبج التيمئ، 

بنالعلاء أختا الحضرمي؛ بنتا المعبة وأمه والفصيح. والمليح، 
وهاجرت،,أسلمت، الحضرمي، 

اسمهحائم ني ظهور حان قد بأنه يخبر بصرى محرق في راهبا محمع 
وخرمنخل إلكا جرم ومها الحرم، من مخرجه اف، عبد بن أحمد 

هذاعن يبحث، مكة إلى وحرج ، الراهب، قال ما قلبه في فوقع وساخ، 
فأحدهالراهب،، حبر عليه وقص يقهنع الصديق بكر أبا فلقي .، الّكا 

الراهب،قال بما و. الحم، وأجبر فاسلم ه الحم، إلك، ه بكر أبو 

الكنففي واكيلبي ، ٣٩م/؛ الكشاف أحاديث تخريج في كما لتفسير ا— 
حدث»هذا الحاكم: وفال ، YA؛/•الحالية في نمم وأبو ، ١٦٢- بم/ا1ا واليان 
التلخيص.في الذهبي ووافقه يخرحاْاا، ولم الإستاد، صحيح 

المحابةومعرفة ، ١٦٩- ٣١٦٠! معد لابن الكبري الهلبقايث، في؛ ترجمته انغلر ( ١أ 
وتهديب،، ٧٧٠-  ٧٦٤/٢البر عبد لابن والاستيعاب، ، ١٠٤-نعيم لأبي 

.٤٢٤للمني الكمال 



^^دصفت؛ري

أحدهماته؛ وطلحة بكر أبو أملم ولما بذلك، . النبي قنت 
واحد•حل في فشدهما العدؤية بن حويلد بن نوفل 

أبيوبين بينه وآحى بمكة، ه الزبير وبين بينه ه المي آخى 
وبينبينه آخى وقيل؛ المدينة، إلى هاجروا لما ه الأنصاري أيوب 
ذللئ،.غير وقيل يجهنه، مالكا بن كعب 

إلىيفرب أبيض الوجه، حن مربوعا، رجلا نجهته طلحة كان 
الالأنمح، دقيق بهل، بالولا المهلهل يالجعد ليس الشعر كثير الحمرة، 

إلىالقدمين، ضخم المنكبين، بين ما بعيد الصدر، رصا ، شعره يغير 
وكانجميعا، التفت، التفت،، ؤإذا ، ٤٠٣١مشي، إذا أقرب، القصر 

•المعص.مرار، يلبى 

أبيبنت، كلثوم أم منهن؛ كل أخت، ه المبي عند وة، نأربع تزوج 
أبيبننا والفارعة زينتا، أخت، جحش ينت، وحمنة عائشة، أخت، بكر 

منوله ملمة، أم أختا أمية أبي بنتا ورقية حبيبة، أم أختا سفيان 
بنتاحمنة وأمهما وعمران، جاد، بالالحروف، محمد الأولاد! 
ؤيعقوب،القعقاع. بنتا خولة وأمه طلحة، بن وموسى جحش. 

•^4 الصديق بكر أبي بنتا كلثوم أم وأمهم ؤإمحاق، ؤإسماعيل، 
وأمهاإسحاق، وأم عوف. بتتا نعدى وأمهما ويحيى، وعيسى، 

وأمهاومريم، ولد. أم وأمها والصحبة، امة. قبنتا الحاريثا أم الجرباء 
تغلما.بتي محبي من علي بنتا القرعة وأمه وصالح، ولد. أم 

ةالحد وا ، لجنه يا المثرثن رة الححد ا وهو الحدبه، مهد 

.١٧١ص! وتخريجه يالجنة، السث.رين العشرة حدين، انظر  ٢١'



توفيه اممه رسول أن وأِض الشورى، فيهم ه عمر جعل الذين 
راض•عنهم وهو 

فعنافه؛ محبيل في النفقة كثير مخيا، فاصلا، خهد طلحة كان 
بسبعمائةخهثع عفان بن عثمان من له أرصا باع طلحة )أن ت الحسن 

فىعنده هذه تبيت رجلا إن ت قال بها؛ جاء فلما إليه، فحملها ألف، 
بهامختاش، ورسله فبات ا بالله لغرير اض أمر من يهلرقه ما يدرى لا بيته 
وعن،، (ل درهم منها عنده وما أسحر حتى المدينة، مكلثج في 

والحضر،فر الفى الله عبيد ن طلحة )صحثت  ijlsيزيد ن الساسِا 
،،طلحة(ر من والطعام والثوب، الدرهم على سخاء أعم أحدا أحبر فلم 

خهممالك، ن كعب، توبة نزلت، لما لفضلهم؛ عارها لإحوانه، محبا وكان 
حتىيهرول اممة عبيد ن طلحة ))فقام كب.' يقول ليبثره، بالقيام بائر 

وكانغير0((رم، المهاحرن من رحل قام ما واش وهناني، هاشمي 
ولاإسلاما بأولنا الخهلاب، ن عمر كان )ما ت خهنه عمر عن يقول طلحة 
لآحرة(ا في وأرغثنا الدنيا في أزهدنا كان ولكنه هجرة، أقدمنا 

بنوعمر المديق، بكر أبي وعن ه، السي عن روى 
الأماري،اش عبد ن حابر ت الصحابة من عنه وروى ، ه؛ الخطاب 

وغيرهم-ته، الحدثان ن أوس ن وماللث، 

.i'Ojiالتاريخ في والطري مآمها"ا، الطبقات في معد ابن أحرجه )١( 
وهال،;(، ٩٣٥)م\0\١^٠^ في واJزار )، nv/rالطبقات في سعد ابن أحرجه )٢( 

يوسف،(ا,بن محمد إلا السائب عن رواه نعلم لا الحديث، راهدا 
وصاحبيهمالك، ين كحب، توبة حدبثا باب التوبة، كتان لم، مصحيح انظر )٣( 

(٢٧٦٩.)

.YAU؛؛/دمشق -اربح في عساكر ابن أخرجه )٤( 



اضعبد بن وربيعة ميس، بن الأحنف التابعين: من عنه وروى 
بنومحبيصة الهاد، بن شداد بن الله وعبد يزيد، بن والمائب التئمي، 

وأبوالأصبحي، عامر أبي بن ومالك حازم، أبكب بن وقيس جابر، 
ؤإمححاقوعيسى، عمران، ؤيحيى موسى، وأولاده؛ التهدي، عثمان 

وغيرهم.طلحة، أبناء 

وصربيومها، كان حيث بالشام تجارته من لقدومه بدرا، يشهد لم 
وأبلىأحدا، وشهد شهدها، كمن فكان منها بسهمه الله رسول له 

الخندقوشهد جراحة، وعشرين أربعا يوب وجرح حنا، بلاء فيها 
ه.الله رسول ْع كلها والمشاهد 

منيعد الله عبيد بن طلحة )كان قال: حازم أبي بن قيس وعن 
ذلك؛فبلغه بيته؟ في الجلوس يكثر إنه يقال: وكان قريش، حكماء 

حكيمومن ، ا بيته في الجلوس يكثر أن المرء على العيب أقل فقال: 
إلىان والإحالبؤس، ون.هب والدهن النعمة، تفلهر )الكوة قوله: 

الأعراء(لأ،.يكبت الخادم 
وهووثلاثين، سنن، سنة الأولى جمادى في الجمل، يوم شهيدا محتل 

سنة.وستين اثنتين وقيل؛ سنة، ستين وقيل؛ سنة، وستين أربع ابن 

الضيرفي ^؛٥ افه عبيد بن طلحة أقوال 
ير،التففي واحدا قولا ه الني عن ه الله عبيد بن طلحة روى 

٠٥٤ص• المزلة في الدنيا أيي وابن 'ا/'آخه، الزهد في هتاد أحرجه )١( 
٠.١ 0 ٦! 0 دمشق تاريخ في عساكر ابن أحرجه )٢( 



معلق،نول والاجتهاد؛ بالرأي ير النفمحي أنوال ثلاثة عنه وروى 
مجهولون.رواهما وقولأن 

والاجتهاد;بالرأي لنمير ا٠ 

عبيدبن ءiالحة رمي )لما يقول; الحسن، سمع عمن معمر، عن - ١ 
أمميؤؤا0أنر يقول؛ وهو صدره، عن الدم يمح جعل الجمل؛ يوم اف 

]الأحزاب:\>مأ:ا(لا،.ثنوووإه مئة 

يومه عثمان )ومحتل : قالواحارثة وأبي وطلحة محمد عن - ٢ 
طلحةوأتى وثلاثين... حمى سنة الحجة ذي من عشرة لثمان الجمعة 
القومله; وقيل وللأملأم، له وانتصر عثمان، الله يرحم ممال; الخبر، 

أنلهمولأاه محته وبميجمف وقرأ•' لهم، ا تبال فقائمون! ن
'ه[(رآآ/ل؛س:؛يعوى4 

>ولأشؤوثإزلت; ن)ن ال;لحةهقّا-ءنط
قريبةعمر وطلق ربيعة، بنت أروى امرأتي طلقت 

الخزاعية(لم.جرول بتت كلثوم وأم أمية أبي بنت 

هالله عبيد بن طلحة ير نفحول السابقة الدراسات 

الثلاثةالراثدين للخلماء المنية الموقوفة )المرؤيامحتته أولا; أو 
كتبمن وتخريج ودراسة جمع — التمسير في العشرة وبقية الأولى 

(.٢٠ ٠٨٤) ١١١٩؛/الجا>ع في رائد بن معمر أحرجه )١( 
.٤٤؟"آ/• دمثق -اريح في ماكر ابن أحرجه )٢( 
فيحجر ابن سنده وحنن (، ١٨٨٦٨) ٣٣٥ا/*٠ التمر في حاتم أبي ابن أحرجه )٣( 

بم/ا،ا؛.اياري نح 



تيغيصبِج

ثةالوان^ب المشهورة اك^ح|اه وماب* الندة بالماثور النمير 

سورةنهاية إلى القران أول من الحاديثة المحتمات فى النمير وأبواب 
اللحماض،عياد بن عابد بن فيمل للدكتور! دكتوراه، رمحالة ؤله( 

القرىأم جامعة المْلريي، عائد بن عيال بن عربد ت الدكتور إشراف 
منةالمكرمة، بمكة 

على)جهنع فه ا عبيد بن طلحه لمرويات بالمسة الرسالة هده اشتهيتا 
بالضر.لها صلة لا كلها أقوال، )٧( 

بكرأبي نرجمة عند ( )٤٨ص: الرسالة هذه على الملاحظات بعص انفلر 
خؤنه.الصديق 



[٢٤]

WU)ت: ه الازث بن خثاب 

الأوتبن حثاب عبداف، أبو لصابر، ١ ا؛ق والالجاJل، الصحابي 
السبيأصابه ثم السموفح، يعمل ،، دثناأ الجاهالية في وكان التميمي، 

بنيحلغاء من وكانت وأعتقته، الخزاعية، أنمار أم فاشترته بمكة، 
بالمب،تميمي فهو زهرة، بن الحارث، عبد بن عوفج عبد بن عوفج 

بالحلم،.زهري بالولاء، حزاعي 

فيها،يدعو أن ونل الأرقم، دار ه اش رسول يدحل أن قبل أملم 
وآخىالإسلام، في ستة سادس الأولين، المهاجرين من فهو 

فينه■الصمة ابن حراش مولى تميم وبين بينه ه الله رسول 

ورزقمحه، وووت . الك، أدركت ،، ملكةر : اسمهاامرأة تزوج 

المحابةومعرفة ، ١٢٤- T١٢١/سعد لابن الكبرى الطبقات في: ترجمته انظر )١( 
.٤٣٩-  iTv/rاJر مد لأبن والأسباب ، ٩١١- نمم لأيي 

ْ/ماآ(.أحمد بن لالخاJل )العين الحداد المن; )٢( 
الأث؛رلابن ]ّ- أمد انظر: )٣( 



تدعى:مولئ وله ، ، ١ وزينب ، ، الرحمن^ وعبد ، ، عبد : منها
سهدبن قيس 

إسلامهمأظهروا ممن كغيره قومه من منعة ه لماب يكن لم 
ماإلى يجبهم ولم فصبر، العذاب، من ألوانا المشركون فاذاقه بمكة، 
علىمرة فمروا المهاجرين، فقراء من ورفاقه يزدرونه وكانوا ، أرادوا
منأهؤلاء ) فمالواه؛، وصهست، وبلال، خباب وعنده ه، اض رسول، 

فالحالناءن1ئ، اطردهم ا لهؤلاء؟ تبعا نكون أن مرنا أنا بيننا؟! من عليهم ه ا 
بالإيمان!لهم ويشهد ورفاقه، خناب عن يدالمر القرآن فنزل، نتبعك،، 

ه!ولفإل—ى ه؛ا ١ ام؛ زالأن—مرنهتّه إق محثثوأ أن عثام_0 آثم;د، ئد 
[٥٥-  ٥١]الأندم: أده>رمبمه ئسنمنآشل، 

أميريا فمال،! المشركين، من لقي عتا خهلته الخط-اب بن عمر ماله 
نال،ا ا كاليوم رأيت، ما فقالا فنفلر، ظهري، إلى انظر المؤمنين؛ 

ودكإلا أظفاها فما علميها، وسحست، نار، لى أوقديتح لقد ختاب! 
فاادنه؛ له! ويقول منه، ه مجالفى يدنيه نجهتع عمر فكان ظهرتما، 

)جهنع.عمار إلا منلمثج المجلس بهيا أحق أحد 
المتواصنا، كان ه؛ الصحابة بين خثاب بلغها التي المزلة هذه ومع 

نال!اشهغ_ عبد أصحاب من —شيخ خالد أبي 

اطر)١( 
اطر)٢( 
اطر)٣( 
اطر)٤( 
اطر)٥( 

iiyw  نمم لأبي المحاهwyrjr.
١.٢ أ/١ سوى اكحاة معجم 

.ITYn/Aمعد لأبن الكبرى اسات، 
.٣١م/• حبان لأبن الثقات 
(.٧٣١٢٦) ١١٢٩٦حاتم؛/أبي ابن ير ونف iOo/oyلاطبري البيان جامع 

؛/٣!ااوءو،ضى )الصحاح اللحم ذنم الزذك: )٦( 



لهفمال فكت، فجلس لأرت، ا بن حباب جاء إذ المجد في نحن بينما )
بمت ئال أولتأمرهم. لتحدثهم، إليك اجتمعوا قد أصحابك إن القوم! 
فاعلاالت بما آمرهم ولعلي إ ؟ آمرهم 

تدبرهعلى ويحث ويعلمه، المران، يقرأ تجهبع حباب وكان 
الأرتبن حماب )كان الأشجعي؛ نوفل بن فروه جاره يقول وملازمته؛ 

استهلعت،ما تعالى اف إلى تفرب ؛ هنا٥ يا يوما لي فنال حارا، لي 
وهو، كلامه( من إليه أحب هو بشيء إليه تتقرب لت أنك واعلم 
يقرنهماه وزوجها الخطاب بنت فاطمة إلى يختالف، كان الذي 

خهتهحباب على طلابه عرض فهثع عود مبن الله عبد إن بل ، القرآن 
فجاءعود، مابن مع حلونا )كنا فال! علممة فعن قراءتهم؛ ليختبر 
يقرأواأن الشباب هؤلاء تهليع أيالرحمن؛ عبد أبا يا ت فقال حتاب، 

'•مال عليلثا؟ يقرأ بعضهم أمرت ششت لو إنك أما ت مال تقرأ؟ كما 
يقرأأن علقمة أتآمر حدير! بن نيد فقال علقمة، يا اقرأ قال! أحل• 

فيه الّك، ُال بما أحبرتك شئت إن إنك أما قال! باقرئتا؟ وليس 
كيفالله! عبد فقال مريم، محورة من آية ين حمفقرأت وقومه؟ قوماك 
يةرأْ(ل؛،.وهو إلا شيئا أقرأ U عبداممه! قال أحن، قد قال! ترى؟ 

(•١٦)٩ ص• العلم كتاب ني حيثمة أتي ابن أحرجه )١( 
نياممختصر في والمروزى ، ٧٧ص: الفرأن فضائل في سلام بن القاسم أحرجه )٢( 

UY :_JJ3l^
y'T/T.سد لأبن !عرى \يت ١^ )٣( 
اليمنوأهل الأثعرمحن قدوم باب المغازى، كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٤( 

(.٤٣٩١) ١٧٤/٥



آخرفي ومرض ه، المي مع المشاهد من بعدها وما بدرا، شهد 
فدخلبطه، في سبنا فاكتوى بالمارا الأكتواء إلى اصطر حتى حياته 

اض؛عبد أبا أبشر I له فقالوا يبكى، وهو يعودونه، أصحابه بعض عليه 
ولكنحزع! بي ليس إنه )أما لهم: فقال الحوض، إخوانك على ترد 

باحورهممضوا أولئك ؤإن إخوايا، لي ومحميتموهم أقواما ذكرتموني 
ماالأعمال تلك من تذكرون ما ثواب، يكون أن ، أخافؤإني هي، كما 

ا(إ أوتينا 

منأول وهو منة، وّبعين ئلأيث، ابن وهو وثلاثتن، سبع سنة توفي 
الكوفة•بظهر ه ام، صحابة من دفن 

التفسيرفي ءجه4< الأرمت، بن حباب، أقوال 
ورويير، التغفي قولا ه النبي عن ه الأرت بن خباب روى 

التابعيعنه روى النزول، وأحوال بأمباب، التفسير في أقوال ثلاثة عنه 
قولاالأجدع بن مسروق الجليل التابعي وروى قولا، الكنود أبو الجليل 
معلق.فول ه خباب عن وروى أيصا، 
النزول:وأحوال يامساب، التفسير أولا: ءإآ 

نول)في ه: الأرت بن اب خبعن الكنود، أبي عن - ١ 
ونهدهمدوف ^١٠٠^( ألمدنز ربهم دعون أل:بم، هلثو ^رلأ اضهفي: 
فوجدواحابس بن والأفؤع حمن بن عيينة جاء قال: [، ٥٢]الأنعام: 

ناسفي الأررت،، بن وخباب وصهيستا وعمار بلال مع قاعدا ه البي 

\إ0ا\.الحالية في نعيم وأبو الهلبقات في سعد ابن أ-؛محه 



فخلوافأتوه، حمروهم، حوله؛ رأوهم فلما المؤمنين، من الضعفاء من 
فإنالعرب؛ به لنا تعرف نصيتا منلئ، لنا تجعل أن ذءضّ_، إنا ت فقالوا به، 

نحنفإذا الأعبد؛ هذه ْع العرب ترانا أن ونمحي ، تأتيلث، العرب وفود 
:فمالوانعم، فقال: شئت،، إن فأقعدهم فرمحا نحن فإذا فأمحمهم، حئاك 
لهم،ليكتب، عليا ودعا لهم، ليكتب، بالصحيفة فدعا كتابا، لنا اكتب، 

(Jjj(ثلثي وثُ ؤ ت الأية بهدم ء جبريل نزل إذ ناحية في قعود ونحن 
ؤوءقل4ك>ئافقال: وصاحبه الأقؤع ذكر ثم [، ٥٢]الأنعام:يدعون 

د1عللمأثه ألإ1و ثيتبآ نى عثهد أثم مت أفولأء ثموهرأ لمن بمثمم 
قاساممل0لآ\;آ؛ثأكأؤ؛ين فقال: ذكر ثم الضنهلالأنمام;آه[، 

متمح!شل ثذ الإ أوتة ص ء نقم كت ثقؤ ظث؟ 
مىأنفما حانتا، بالصمحيفة ه الله رسول فرمى [، ٥٤]الأنعام: سوء٢ايم 

علىركبنا وضعنا حتى منه يومئذ فدنونا عليكم، سلام يقول: وهو 
قاميقوم أن أراد فإذا ذلاثإ، قبل معنا يجلس ه اممه رمول وكان ركبته، 

]الكهمح:خأ[،: غئؤ افه فأنزل وتركنا، 
،[ ٢٨]الكهف:عن قم أعثن مذ نيغ ولا ؤ الأشراف، مجالس : يقول 
^٥^١٤٠وأما: حابس، بن والأقؤع عيينة فهو: قلبه أغفلنا من وأما 

نقعدفكنا قال: الدنيا. الحياة ومثل رحلين مثلا لهم صرب ثم فهلأكا، 

حننيوتركناه قمنا فيها يقوم كان التي، الساعة بلغنا فإذا ه، الجي ٌع 
قام(لا،.متى يقوم 

أ/ا،االمني في والمزار (، ٣٢٥١٨آ"/هاأ)المصنفط في ثسة أبي ابن أحرجه :١( 
--١٣٨٦٨الفقراء ة مجالباب الزهد، كاب المش، فى ماجه وابن (، ٢١٣٠)



الجاسة،في منا )كنى قال; خهنه خباب عن ممروق، عن - ٢
ال(! _lJيتقاصاه. فاتاه ،; JL؛وائل. بن العاص على دنن لي وكان 

ثمالله يمينك حتى أكفر لا والله فقال؛ بمحمد، تكفر حتى أعحليك 
وولدا،مالأ أوتى وف، فأبعث،، نم ^١.;;،، ٠١حتى فدرني قال! يبعثك،. 

مايلأولإنثث وقال ثاثينا يقمر آككا الأية هذْ فنزلمث، فأثضيك،، 
]صدم:س(لا،.هواه 
ألززذأثة مظ ؛^^3 ه؛ فول)في ه: لأونج ا بن اب خبعن - ٣ 

إلىنفلرنا أنا وذلك، الأية، هده نزلت، با قال: [، YU:^y.؛]lJلمتادِْءه 
هثهدْافه فأنزل فتمنيناها، قينقاع وبني النضير وبني قريظة بتي أموال 

الآة(ر؟،.

فيحاتم أبي وابن (، ١٣٢٥٨) TV]/[-١  jLJlجا,ع ني والطري (، ٤١٢٧=)
الوسطفي والواحدى ، Tor\/١^^ في والسهقي (، ٧٣٣١)] yUfiالتمر 
yUijy ). وابنالشيح، وأبي يعلى، أبي ت إلى المنثور الدر في السيوطي وعزاه
إناد»هذا : ٢١٩؟/الزجاجة مماح في البوصري وفال ، ٢٧٣/٣مردويه 

رةهبم*ا،وناص أبي بن سعد حديث من وغيره مسلم صحيح في وأصله صحيح..، 
مكية،الأية هذ0 فإن غريب؛ حديث وهذا ت ٢ ٦ ٠ م التضجر في كثير ابن وقال 

تفسيرمحقموا وقال ، بدهرء الهجرة بعد أسلما إنما وعيينة حابس بن لأقرع وا 
زه،ا؛ لملمين ا من يكونا لم ذلك هالا فعندما الغرابة، لهده وجه لأولا 

(.٦٨٤—  y٦٨/١ المزيني حالي للدكتور )المحرر وانغلرت حسن، نوحيه وهو 
يقؤلنا حظئ، محفلا ؤ باب• القرآن، تفسير كتاب المحيح، في المحاري أحرجه )١( 

(.٤٧٣٤) ٩٤٨]صيم:آص وئقةثبم؛صندآه 
اكزيلمعالم في والبغوي ، ٥٤؛/الوسيهل في الواحدي رواه )٢( 



[٢٠^

•(^٥٣٧ث )ت خهئه يامر بن عمار 

مالكبن عامر بن ياسر بن عمار اليقظان، أبو الجليل، الصحابي 
نمثةأمه الأولين، السابفض أحد مخزوم، بني مولى المكي، العني 

الإسلام.في شهيدة أول 
مكةإلى اليمن من ومالك، الحارث، وأخواه عامر بن ياسر أبوْ لجآم 
بمكة،ياسر وأقام اليمن، إلى وماللثح الحارث فرجع لهم، أحا يظلون 
تمولاته حديقة أبو فزوجه المخزومي، الغيرة بن حديقة أبا وحالم، 

حاءفالمِا حديقة، أبو فأعتقه عمارا، له فولدلت، خياط، بنتا سمية 
ه•وسمية ياسر أسلم الإسلام؛ 
بابعلى سنان بن صهس_، )لقيتؤ نالت خئنه ياسر بن عمار وعن 

تريدما ت لي فال تريد؟ ما له! فقلت، فيها، ه اممه ورسول الأرقم دار 
وأناقال! كلامه، فأسمع محمد على أدخل أن أرديت، فقلت،! أنتر؟ 
مكثناثم فأسلمنا، الإسلام، علينا فعرض عليه، فدخلنا ذللث،، أؤيد 

الصحابةومعرفة ، ٢٠٠— \ Xإ٦Aمعد لابن الكبرى الطبقات ت ش مجم-ته نفلر ا ا
والأسيعاب، Y.Ur.Y.V./lنسم لأبي 
.٤٧٤-  iwr/iحجر لأبن والإصابة ، ١٢٧-  ١٢٢الأير؛/لأبن الغابة وأني 



فكان، تخمون( مونحن حرحنا ثم ينا، أمحتى ذلك على يومنا 
المشركونوأذاْ رحلا، وثلاثين يفعة بعد ه، وصهيب عمار إسلام 
أنه•' جابر فعن فصر؛ دينه عن ليرجع رمضائها ض وعدبوْ بمكة، 
فقال:هق، اف في يعذبون وهم وبأهله ياسر بن بحمار مئ ه المي 

بنعمار بن محمد وعن ، الجنة(( موعدكم ياسر؛ آل ))أبشروا 
بحتى يتركوه فلم يامر، بن عمار المشركون )أخد قال: نجهغ ياصر 
تفال ه اف رسول أتى فلما تركوه، ثم بخير، آلهتهم وذكر ه، النثي 

وذكرتمنك، يانئ، حتى تركث، ما اش، رسول يا سر قال؛ وراءك؟ ما 
إنقال: بالإيمان. مطمئن قال: قليك؟ تجد كيف قال: بخير. آلهتهم 

اإ؛يمتتييمؤهلثم أحفره من ُؤإلأ ت: زلنففعد. ادوا ع
ا"«؛[(لم.]الحل:

مابعيد ، انمنين أسهل أصلع، طوالا، آدم، رجلا خهته عمار كان 

(.٠٦٩٨)المدرك في والحاكم اسات في ّعد ابن أحرجه )١( 
 )Y( الدلائل في والمهقي (، ١٠٠٨) ١٤١٨الأوسط غي اتجراني أخرجهYAY/Y،

شرطعار "صحيح الحاكم: ونال (، ٥٦٦٦) IXA/Tالمستدرك في والحاكم 
الزوائدمجمع في الهيثمي ونال التلخيص، وفي يخرجاه•، ولم لم، م
بنإبرامم عير الصحيح، رحال ورحاله الأوسط، في الطبراني ءرواه () ١٥٥٩٢)

ثقة1,وهو المقوم، العزيز عبد 
الضرفي حاتم أبي وابن التمر في سلام بن يص أخرجه )٠١( 

فيوالواحدي ا/إخأ، المزبز القرآن تفسر في نمض أبي واض (، ١٢٦٦٧)
فيوالمهقي '١r٦Y) Y ،)Y'Y/٩٨المدرك في والحاكم (، ٥١٠٠)'Y/٦٨ الوسط 
وىل(، ١٦٨٩٦)'٢ Y٦/٨الردة على الخكرْ ؛اب، المرتد، كاب الكرى، المن 

الذهبيووافقه يخرجاْ•، ولم الشيخين، شرط على صحيح حل.ب.ن، ٠^١ الحاكم؛ 
الخلخيص.فى 

XUiT/oللجوهري )الصحاح زرقة سوادئ يشوب أن المن: في الشيالة )٤( 



،كلأنا وأقلهم ، مكوئا الناس أطول ْن سه، يغير لا وينالمكسن، 
اشترىياسر بن عمار )رأيت الهذيل: أبي ابن يقول تواصنا، وأكثرهم 

وحملهنصفين، قاسمه حتى فجابذْ فابى، حبلا فاستزاد بدرهم، محتا 
ثمالفتتة، من دائما باش يستمسد وكان الكوفة(، أمير وهو ظهره على 

عباده.من يشاء من اش! فسبحان عغليمة، فتنة له عرصت، 

ه،اليمان بن حديقة وبين بينه ال؛ي. وآخى المدبمة، إلى هاجر 
جدامبيته فى انخل، من أول وهو الحبشة، إلى هجرته فى واحتالف، 

فثه•؛بملي، 

عماراستأذن قال! هانئ بن هانئ فعن، بالإيمان؛ ه البي له شهد 
هاض رسول سمعت المهلي،، ؛العلي، مرحتا فقال! خهثه، على على 

أنءبا-اف؛نعكرمة، وعن ، مشاسه(( إلى إيمائا مالئ ))عمار يقول! 
حد.وثه،من فاسمعا سعيد أبا ائتيا اش! عبد بن ولعلئ له محال خهته عباس 

حتبىفا حاء، رآنا فلما يسميانه، لهما حائهل فى وأخوه وهو فأتيناه 
لبنتينينقل عمار ن وكا لبنة، لبنة المجد لبن ننقل كنا ل! فقا وحلس، 

عمارإ))محنح وقال؛ الغار، رأسه عن، ومح ه المي به قمل لجسن،، 
،النار(( إلى ؤيدعونه اض، إلى يدعوهم عمار الباغية، الفئة تقتله 
أبوله قال الفتنة؛ ذكر وأءسل، خهنع اليمان بن حذيفة احتضر ولما 

المش،في U-^، وابن (، ٣٠٣٥٠) wrl-xالصف في ثيبة أبي ابن أحرجه )١( 
كتابالصحيح، في حبان وابن (، ١٤٧ا/'اه)خهغ ياسر بن عمار فضل المقدمه، 

منالحفل ؛أحذ0 )جهتي ياسر بن لعمار ه المصهلمى شهادة ذكر المحابة، مناقب، 
(.٧٠٧٦)0ا/آه0 ١^^، ثعب، جميع 

الرأسعن الغار مح باب والسير، الجهاد كتاب، المحيح، في البخاري أحرجه )٢( 
(.٢٨١٢) ٢١؛/اض يل سش 



ذ؛دصي؛م

بابنعليكم ت قال تأمرنا؟ بمن الناس اختلف )إذا I وهلاJفة خهثع عود م
الحقمع يدور فانه قال! أو يموت، حتى الحق يفارق لن فإنه محنثة؛ 

}دار(أ حيث 

منعنه وروى ٠، اليمان بن حذيفة وعن .، المي عن روى 
موسىوأبو عباس، بن وعبداض طالب، أبي بن علي ت الصحابة 
وأبوطالب،، أبى ين جعفر بن اض وعبد وجابر، أمحامة، وأبو الأشعري، 

هأبزى بن الرحمن وهمد الخزاعي، لأس وأبو الهلفيل، 
الصسسسبابن وسعد ، المحفمه بن محمد ٠ الُا^^٣٧ من عنه وروى 

بنوهمام قيس، بن وعلفمة الحارث، بن الرحمن عبد ن بكر وأبو 
بنوميمون حنفللة، بن ونعيم حميس، بن وزر وائل، وأبو الحارث، 

وغيرهم.عمار، بن محمد وابنه؛ ثبببا، أبي 
ه،اش رمول ْع كلها والمشاهد والخندق، وأحدا، بدرا، شهد 

اليمامة.موقعة فى أذنه وقهلعمتا حنا، بلاء ببدر وأبلى 
)جهته،ياسر بن عمار فدعا داره، فى بيتا )جهته مسحود بن اف عبد بز 

قريتا(،وتموت بعيدا، وأمالت، شديدا، )بتسث، قال؛ ترى؟ ، كيف—قال؛ 
وكفىشغلا، بالعبادة وكفى واعظا، بالموت )كفى )جهه؛ يقول وكان 

بنعمار عند قعودا كنا قال: يساق بن هلال وعن غنى(رى، باليقين 
فقالقعل! اشتكين، ما أعرابي؛ فقال الأوجاع فذكروا )جهته، يام 

عنهفتحهل ببلاء ليبتلى لم المإن ا منا لت، أو منا، أنت، )ما عمار؛ 
يبتلى— الفاجر قال أو — الكافر ؤإن الشجر، من الورق يحهل كما ذنوبه 

ي؟\\.الأسيعاب في الر تمد ابن ذكره )١( 
.٤٦ص؛ القين في الديا أبي وابن (، ٩٨٤) ١٤٠ءست الزهد في أحمد أحرحه )٢( 



لمبدر فلم وعمل أطلق، لم يدر فلم أطلق بعير مثل فمثله ، ببلاء 
نحل(أم

سعسنة هاك ودفن بصفين، ه طالب أبي بن علي مع محتل 
أبيبن علن عليه وصلى ستة، عين وتثلاث ابن وهو وثلاثين، 

يغسله.ولم ثيابه في ثقهبع طالب 

التفسيرمحي يامر بن ثه عمار أقوال 
وروىالتفسير، في واحدا قولا و. النبي عن ياسر بن عمار روى 

يرالنففي وقول إسرائيل، بني بأحبار التفسير في قول أقوال؛ ثلاثة عنه 
العربية.باللغة ير التغفي وقول النزول، وأحوال باسباب 

فهماالمحابيان أما وتابعيان؛ صحابيان، الأقوال هذه عنه روى 
واحدا.قولا عنه ورويا عود، من عتبة ن الله وعبد عباس، ن الله عبد 
واحدكل وروى زفر، ن وصلة عمرو، ن حلأس فهما التابعيان وأما 

واحدا.قولا منهما 

ؤةلءسءاأ.نهك: اممه قال إسرائيل: بني باشار الضير ولا: أه 
ننك^١٤ ^١٢^١ لآولن-ا بمدا أثا أشعأ؛ نن تايدث عثنا ألمول ربا أةهثِ ءِيم 

بنعمار عن عمرو، بن حلأس عن لالائدة:أاا[ا لير وأن وأرزه 
الأن قامروا الجنة، ثمر من ثمر وعليها المائدة )نزلت، قال! ياسر 

وادخروا،وخبئوا القوم فخان قال؛ يدخروا، ولا يخونوا ولا يخبثوا 
وخازير(قردة الله فحولهم 

المرضفي اكسا أبي وابن ١(،  ٠٨١٩)؛؛ y/tالصنف في شيبة أبي ابن أحرجه )١( 
.٢٧ص: والكفارات 

يرًالتففي حاتم أبي وابن (، ١٣٠١٤) xrUy)الٍيان جامع في اتجري أحرجه )٢( 



الرول!وأم^ال باسباب التفسير ٠

تنيملإ ند حثآء ثمرأؤ عق أؤ ع َئم ؤو\>: ت هك ادإه ال ث- ١ 
دو-مهالإ%تكمح\ ثنا صعيدا ميث٠وأ محدمحأع قم ١^٤ أنسم أؤ ألإلط 

ه،عباس بن الله عبد عن [. ٤٣]المسا،: ■ئوئ\ه ةإلأ\ كاث أق إن 
الجيشباولأت عرس ه الله رمول )أن ه؛ يامر بن عمار عن 

قحبىظنار، جنح من لها عمد يانقطع ها، زوجته عائشة ومعه 
ماء،الناس مع وليس الفجر، أصاء حتى ذلك عقدها ابتغاء الناس 
فق-امالهلنس،، بالصعيد التهلهر رحمة . رسوله على هك الله ذأنزل 

رفعواثم الأرض، بأيديهم فقربوا . الله رمول مع لمون الم
وأيديهموجوههم بها فصحوا شيئا، التراب من يقبضوا ولم أيديهم، 

الاس(أا،،بهيا يغتر ولا الآ؛اءل، إلى أيديهم بهلون ومن المناكب، إلى 
)قهنهيامر بن عمار عن القول هدا عود من عتبة بن الله عد وروى 

وأبيحميد، بن عبد ت إلى المنثور الدر في السيوطي وعزاه (، ٧٠٢٣) ١٢٤٠؛/
.٢٣٧/٣صدودهوابن الثيخ، 

كابالمن، في داود وأبو (، ١٨٣٢٢) roUT'المد في أحمد أخرجه )١( 
(،١٣٨٤) ٢٢١الخد؛/في والمزار (، ٣٢)٠ )/٦٨ الممم باب الطهارة، 
علىالاختلاف وذكر غر الفي الميمم الطهارة، كاب الكبرى، في والمائي 

)U/rالخد في يعالى وأبو (، ٢٩٦)ا/•؟)كيفيته في ه ياسر بن عمار 
كيفيةفي الاختلاف باب الملهارة، كاب المتن، معرفة في والبيهقي (، ١٦٢٩)

وأباأباْ ّأل أنه : ٣٢/١العلل في حاتم أبي ابن وذكر (، ١٥٧١) ١٦/٢الميمم 
الزهري،عن عيينة، وابن مالك، رواه خطأ؛ راهدا فقالا: الحدين،، هدا عن زرعة 

٠حففل أ وهما الصحيح، وهو فهتي، عمار عن أبيه، عن اش، عبد بن ش ١ عبيد عن 
محفوءلا<.راوكلاهما الكبرى: في قال المائي أن غير ا.ه، 

=(، ١٣١)٠  ١٣٣؛/الميمم باب الطهارة، كاب الصحيح، في حبان ابن أخرجه )٢( 



بنعمار عن زفر، بن صلة عن ن العربية باللمة ير التغ; ئاساءآ 

عهودلا قاوت ]اكودة:آا[، ^لأأبض جق؛ قوله )في ت نقينع ياسر 
٠١٠٧

وأبو(، ٢٩٦)\إ'\\ السمر في التيمم الهله1ر0، محاب الكبرى، في ائي والم=
٧١الحاشة وانظر (، ١٦٣١م/آآ))المد فى سلى  ١١.

جرالتفيي حاتم أبي وابن (، ١٦٥٣٣) ١٥٦/١٤)البيان جامع في الطبري أحرجه )١( 
١Vوشالمدر، ابن إلى: المنور الدر فى السوطى وتزاْ (، ١٠٠٢٦) ٦٢/٦

.١٣٧،/الشح 



[٢٦]

^٣٨)ت! )جهم حنيف بن مهل 

أبوكنيته الأنصاري، الموفي حنيف بن مهل الجلمل، الصحابي 
منأبوئابت،، ت وميل الوليد، أبو وقيل الله، عجي أبو وقيل• سعد، 

أبيبن على وسن سنه الله. رسول آخى الأولمن، السابقين 
الجم.حمن أبيض، رجلا سهل وكان لههته، طالب 

أمامةأبى بنت حبيبة ٠ وأمهما وعثمان، أمامة، أبو ت أولاده من 
أمجيمتوأمه الله، وعبد عتبة. بنت كلثوم أم وأمه وصعد، زرارة- بن أصعد 

بنمحمد يدعى ساعية بني من مولى وله الرحمن، وعجل بسر• بنتا 
(٢:

ض

عبدعنه؛ وروى ه• ثابتا بن زيد وعن ه، السي عن روى 
عبدبن وعمر عب، بن اممه همد بن اممه وعيد ليلى، أبي بن الرحمن 
بنويثر سلمة، بن شقيق وائل وأبو السباق، ومد عوقا، بن الرحمن 

الصحابةومعرُة ، ٣٦٠- Toa/Tمعد لابن الكبرى الطقات في: ترجمته اننلر )١( 
والإصابة، ١٨٥. للمني الكمال وتهذيب ، ١٣٠٩-  ١٣٠٦/٣نمم لأبي 
.١٦٦مه1ا_ حجر لأبن 

\إ\\1.ساري الكير التاريخ انظر: )٢( 











جعفر،بنت حولة أيما وتزوج ها، فاطمة ابنته ه رسول زوجه 
وأمعميس، بنتا ء وأمما حزام، بنت المن وأم عود، مبنت وليلى 

منله وكان وغيرهن، العاص، أبي بنت وأمامه ربيعة، تا بنحبسس، 
امرأة.عثرة وتع ذكرا، عثر أربعة الولد 

يبغضهولا مؤمن، إلا يحبه لا بأنه ه الخم، وأجبرْ الحدسة، شهد 
هاممه رسول ممعن أني أشهد قاك! هتا سالمة أم وعن ، منافق إلا 

ومياممه، أحب فقد أحبني؛ ومي أحبني، فقد علنا؛ أحن، ))من يقول; 
ولدللئ،، اممه(( أبغض ففد أبغضني؛ ومي أبغضني، فقد عليا؛ أبغض 

)ماقال! خهنع جابر فعن ببغضه؛ المنافقين يحرفون هت الصحابة كان 
منله وكان ، طالمؤ( أبي بن علي ببغض إلا المنافقين نعرف كنا 

أربع)لعلي قال؛ ه هماص ابن فعن لغيرْ؛ يكن لم ما الفضائل 
معصلى وعجمي عربي أول هو ؛ غيره لأحد لمتا حمال 

الذيوهو ، زحف، كل في معه لواؤء كان الذي وهو ، الله رمول 
.قبره( وأدخله غسله الذي وهو غيره، عنه قر يوم معه صبر 

>هو'ءلي الأنصار ب أن على الدليل باب الإيمان، كتاب لم، مصحيح انظر )١( 
(.١٣١)الفاق علامات من وبغضهم وعلاماته، الإيمان من 

١٤م/االمتدرك في والحاكم (، ٩٠)١ الكبير في الطبراني أحرجه )٢( 
ووافقهيحرحا0اا، ولم الشيخين، شرط على صحيح حديث ءاهذا ودالت (، ٤٦٤٨)

ءرواه(؛ ١٤٧٥٧) ٩١٣٦!الزواند مجمع محي الهيثمي ونال التلخيص، في الذهبي 
■حا«من٠٠وإصساله الهليرامى، 

الأوسطز والطبراني (، ١١٤٦) ٦v١/٢الصحابة فقاتل فى أص أخرب )٣( 
fYA/Y (١٠١٢٥ ،) محمدإلا 3،وير عن لحديث هذا يرو الم الطبراس: وفال

عطيةعن الأعمش عن يعلم ُلأ الغرائب• أطراف غي الدارفطني وقال القاسم،، 
المرائيّعي،. بن محمد به تفرد صالح؛ بن ومفضل الاحميJ عبد بن حرير هذين غر 
(.^٦٠١٤) AU/oمقفلا( عن الجيني مالك، أبي بن عمار به وتفرد حرير، عن 

.YN^Y؛/يثق اكرفيتارخ ترابمر«بم»)،وابنع



والتواصعوالفرومية، والإثدام، بالثجائ، خهبع علي اشتهر 
عليهقعرصها خهثع، عمر عليهم نص الذين الثوري أحد وهو الجم، 

قعدلبعضها، من امتع شروءلا عليه وثرحل )جهته عوف بن الرحمن عبد 
قولاه.فقبلها غهته عثمان إلى عته 

منالكار له ونهد وأنرأْ، ه، نبي العلى القرآن عرض 
نال!جبير فعن والمضل؛ العالم في بقه بوالتابعين ه؛ الصحابة 

إنهأنا قالت: علء. : قالواعاشوراء؟ بصوم أكاكم نن : iJUU)قالت 
علىالمح عن هانئ بن شريح ومألها ، بالئنة( الناس لأعلم 

ابنوعن ْني(أآ،،  dUJuأعلم فإنه عالثا؛ رإئت فقالت: الخفين، 
وفالبه(ص، سل لم علإ عن اس أ-انا إذا )كا هثال:عباس 
وائمالعلم، أعشار حة تلب  ١١٥أبي بن على أعطى لقد )وافه؛ أيقنا: 

خهتععود مبن اطة عبد وعن ،، العاشر(ل العشر في تارككم لقد اطه 
ابنوعن طالب(رْ،، أبي بن علي بالفرائض المدية أهل )أعلم قال: 
فقال:أعتمر؟ أين من فسألته: }جهبع الخطاب بن عمر )أتت، قال: أذينة 
يتعوذ؛، L^g>عمر )كان فال؛ المسيب بن سعيد وعن ، فسله( عليا إنت، 

١.١ ٠ V/؛ الأتعاب الرفي اينءباو)ا(أئمجه
الخفينعلى المح في التونت باب الطهارة، كتاب الصحيح، في لم مأحرجه )٢( 

(.٢٧٦) YTY؛/
(.١٦٠٣) Y٨٥/• وفصاله العلم يان جاًع في الر همد ابن أحرجه ، ٣١

١.١ ٠ م/؛ الأسباب في البر عبد ابن أخرجه )٤( 
فيالبر عبد وابن (، ٨٨٨)ا/؛مه ه المحابة فقائل في أحمد أحرجه )٥( 

م/ه،اا.الاستيعاب 
.١١م/م، الاستيعاب في الر همد ابن أخرجه )٦( 



لميالالرحمن عبد أبى وعن ، حسنآ أبو لها لى معضلة من باض 
i ،jLi  9،علي، من أقرأ أحدا رأت )ماIj_L  ،برزحال فقرأ حلمه،،

عبدوعن ٢، مك_انه(ل إلى عاد ثم فقرأه، رجع ثم حريا، فأسقط 
همحمد أصحاب فى أكان I نمناء )قلتا قال! سليمان أبى بن المللث، 

أءلمه(ر؛/ما واش لا قال،: علي، من أعلم أحد 

لفمههالسن؛ حديث ثاب وهو اليمن إلى قاصا ه اف رسول بعثه 
)بعثنيناوت فىنُ، علي عن مضرب، بن حارثة فعن وعلمه، 

همقوم إلى ثعثي إنلثؤ ار؛ة؛ رسول يا ت فقلت اليمن، إلى ه اض رسول 
لسانان،،ميثنت س اض فإن اذهب،، قال: ا بينهم لأقضي مني أسن 

أبيعن فعن الناس؛ لتعليم ه ونفوقته يبزل وكان ، قلبلث،( ويهدي 
الاش فو ملوني، يقول! وهو ، يخهلب، عليا )سهدُت، قال؛ الْلفيل 

منما اف فو اف، كتاب عن وملوني أخبرتكم، إلا سيء عن تسألوني 

المحابةمعجم في والبغوي ١(،  ١٠٠)Y/؛u\" المحابة فقائل في أحمد أحرجه )١( 
rU/i (١٨١٧.)

فأسوىبقوم صلى ءأنه علئ حديث ومض، حاجز، من شيئين كل بين ما ت البرزخ )٢( 
إليهانتهى كان الذي الموصع إلى الموضع ذلك من قراءته في أسقط أي* برزحاط-، 

الأثيرلابن )المهاية م\و \س 
١.١ مآ/ه٠ الاستيعاب في البر همد ابن ذكرْ )٣( 
الخاريخفي حشة أبي وابن (، ١٠١٠١٠٩) ٣٧١١٦اسق ني شيبة أبي ابن أخرجه )٤( 

.y\y\/الكبير 
ص!فيد علي حمانص في والناني )اُآ'آ'(، ا\/٢٩ ني المفي أحمد أحرجه )٥( 

الثبنمنرجال ثمان رجاله صحيح، ءاساده المسند! محقموا ومحال (، )٦٣ ٥٨
السنن،وأصحاب المقرئ، الأدب في البخاري له روى ففد مضرب؛ بن حارثة غير 
٠أ، قه وءم 



غغتة_ري

حبل(لا،،في أم مهل في أم نهار، أم نزلت أبلل أعلم وأنا إلا آية 
فرأيتوالشرف، العلم ألتمس المدينة )دخلت ت ل قا عباد بن قيس وعن 

لغهلثه،عمر عاتق على يده واصعا صفيرنان، له بردان، عليه رجلا 
تجهته(ءلالب أبي ين علي ت فقالوا هذا؟ من ت فقلت 

والمقدادالخطاب، بن وعمر بكر، أبي وعن ه، المبي عن روى 
بنالراء الصحابة: من عنه وروى ه• فامحلمة وزوجته الأسود، ابن 

علي،بن الحسن وابنه اش، عبد بن وجابر سمرة، بن وجابر عازب، 
عباس،بن الله وعبد الزبير، بن اممه وعبد ه، اق رسول مولى وسفينة 

وغيرهم•ه، عمر بن اق وءبل• 

يزيدبن والأموي قيس، بن الأحمق التابعين؛ من عنه وروى 
حسر،بن وزر حراشء بن وربعي، عامر، بن اس دطالخعيا، 

وغيرهم.حيان، بن وسعيد 

حمىسنة الحجة ذي في خهنه عثمان نتل بعد بالخلافة له بويع 
أيام.وبضة أسهر وتسعة ستين أربع حلافتة وكانت، وثلاثين، 
يتخالم—،لم ، اللهرسول ْع كلها والمشاهد وأحدا، بدرا، سهد 

لهفقال المدينة، على خالفه ه اممه رسول أن وذللث، تبوك، عن إلا 
لهفقال والمبسان؟! اء تالمع خلفتني اممه رسول يا ؛ خئ4 علي 

موسى؟!من هارون بمنزلة مني تكون أن ترصي ))أما الله رسول 

الجرحفي حاتم أبي وابن (، ٢٩٧٠)^• Ti/rالممر ني الرزاق مد أخرجه )١( 
(.١٠٥٥) ١٩٢٨والتعديل 

(.٣٠٥) ٨٠٨الصحابة معرفة في ذع؛م أبو أخرجه )٢( 



صًسر؛<
وعنالمشاهد، أكثر في بندم اللواء وكان ،، دعدي((ر نبوة لا أنه إلا 

خجر،في ه المي عن تخلف قد علي )كان الأكوع بن سلمة 
فلحقعلي فخرج إ ه الله رسول عن أتخلف أنا فقال! رمد، به وكان 

قالصباحها، في الله فتحها التي الليلة اء مكان فلما ه، بالنبي 
اممهيحبه رحلا غدا - الراية لياحدن أو - الراية لأعطين ه•' الله رمول 

ومابعلي نحن فإذا عليه■ الله يمتح ورسوله، الله يحب قال؛ أو ورسوله، 
اللهففتح الراية الله رسول فأءط-اْ علي، هذا ! فقالوا، نرحوْ 

ءليه((رآ/

الساحليلة في بالكوفة، غيلة ملجم، بن الرحمن عبد اممه عدو قتله 
ومتينثلاث ابن وهو الهجرة، من أربعين سنة رمضان، مهر من عشر 
رجهنهأالحسن ابنه عليه وصلى سنة، 

خهئهءلالسا أبي بن علي نفير حول السابقة ائت، الدرا،،

فيرغه؛4< ءلال_، أبي بن علي أمير عن )المروي ولا؛ أه 
رسالةوتحقيقا(، دراسة — النساء سورة احر إلى القران أول من التفسير 

الدكتور!إسراف، الخفيري، الله عبد بن محمد للدكتور! ماحتير، 

(،٤٤١٦) ٣/٦تبوك غزوة باب المغازى، كتاب المحيح، في البخاري أحرجه )١( 
أبيبن علي، فضانل من باب فهتي، الصحابة فقائل كتاب المحيح، في لم وم

طه•وقاص أبي بن معل حدين، من كلاهما (؛ ٢٤٠٤)) AU؛/•خهء طالمح 
أبيبن علي منان، بابخ .، المي أصحاب كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٢( 

ه،الصحابة فضائل كتاب، الصحيح، في ومسالم (، ١٠٧٠٢) ١٨؛،/ه ب، طال
(.٢٤٠٧) ١٨٧٢؛/ه طالب، ابي بن >، فقائل من باب 



يمي

الإمامجامعة الدين، أصول كلية وعلومه، القران م قن، المسسأ سعود 
ه—١  ٤٠٧سنة يالرياصى، الإسلامية معود بن محمد 

التفسيرفي طاو_، أبي بن علئ المومشن أمير عن )المروي ت انيا ثه 
رمحالةوتحقيماآ، ة درا،_ الماس محورة إلى ائدة المؤمحورة أول من 

إشرافالفاصل، إبراهيم بن العزيز عبد بن فهد للدكتور! ماجستير، 
الإسلاميةمعود بن محمد الإمام جامحة ان، الفنيسعود انمكتور! 
ه. ١٤٠٩محنة بالرياصى، 

تمحيصهماوبعد قولا، ( ٦٠١)على ن لما ا الرمهاتان تملت، ثا 
التفسير،عن الملة بعيد قولا ( )٢٧منها قولا؛ ( ١٢٤٤)منهما استبعدت، 

(٢٥٧)الرالمين في الضير مادة فأصبحح، مكرنا، قولا ( ٢٧٢و)
"طيلهاكالتالي:قولأ،

أتترئلولا؛ ( ٢٠٣س)ُنوي أمال>ا<، أرس ه اض ص ذوى 
حكتا،المرفؤع ئم قولا. ( ١٦٠)وبالغتا والاجتهاد، بالرأي لتفسير اش 

قولا.( ٤٥)وبلغت إسرائيل، بي بأحبار التفسير ثم قولا، ( ١٣)وبم، 
يرالنفثم قولا. ( ١٨)وبلغت، النزول، وأحوال ؛أسباب، التفسير ثم 

ثمأقوال. )٥( وبلغت، بالمنة، التفسير ثم أقوال. )٨( وبلغت، بالقرآن، 
فيواحد قول عنه وروي أقوال. )٣( وبلغت، العربية، باللغة التفسير 
بالهاريح.المر 

وثلاثونة وحمومائة المبمحابة، من شمانية الأقوال هده عنه روى 
تاُاثا.

رمالةحلال، من ير التففي )قهنع طالب، أيي بن علي عن المرقومة الأقوال( أحصتط 
—الصريح النبوي الشسير لأحاديّث، حديثيه درامة مع تأصيليت مقدمة — النبوي التفسير 

قولا.( ١٦)فبمت الباتر، خالد للدنحور: 



حئمةأبي بن هل ومعباس، بن الله عبد ت فهم الصحابة أما 
ص،العا بن عمرو بن فه ا وعبد عمر، ين اطه وعبد نصاري، ألا 

موالى،الححيمة وأبو الكوفي، الجمحى حاطب، بن ومحمل 
نه.صفوان بن وأميي طلحة، بن وعمران 

الأبيضبن وربيعة الهمداني، الأعور الحارث، ت فهم التابعون وأما 
الكوفي،التئمي ريك ث بن ؤيزيل الوالي، حالي أبو وهرمز الكوفي، 

الغفاري،صالح وأبو سعيد، بن وعمير السلمي، الرحمن عبد وأبو 
،عرعرة بن وحالي الكوفي، مضرب ين وحارثة المسيب، بن وسعيد 
البصري،البكري أنس بن والربيع الكوفي، الكندي نياد بن وعنيرة 
يربمبن وهبيرة دوسي، الوقتادة السلماني، ومدة الزبير، بن وعروة 

الكوفي،الهمدانى السمر أبو يحمد بن وسعيد الكوفي، الشيباني 
المرائيطمة بن افه وعبد الكوفي، الحضرمي نجي بن اش وعبد 

بنعلي بن ومحمد الكوفي، الهاشمي علاقة بن وسعيد الكوفي، 
رباحأبي بن وعهئاء الكوفي، حيش بن وزر الماقر، جعفر أبو الحين 

عملية،وأبو حمير، بن وعملية اليطاردي، رجاء وأبو الكوفي، 
والحزحمير، بن وسعيد عملية، أبي، بن وعملية حرب، بن وسماك 

الأسودوأبو الحكم، بن ومروان الكوفي،، سلمة بن وعمرو البحري، 
عمرو،بن وحادس الكوفي،، الحارث بن، وسربح البحري، الدبلي، 
وأبوالبصري، البكري الصهباء وأبو الكوفي،، التئمي، حيان بن وسعيد 

وأبوالكوفي،، الجثمي، الأحوص وأبو الكوفي، سلمة بن شقيق وائل 
وأيوبالمرائية، بكر وأم دي، الأسكحب، بن احية ونلم، م

بنؤيعفور المعافري، كب بن وعمرو التعبير، وعامر المختيانير، 



يمي

ذويب،بن وقبيصة الحدثان، بن أوس بن ومالك، ثعبة، بن المغيرة 
سيرين،بن ومحمد الحضرمي، جوين بن ومالك عتيبة، بن والحكم 
الدمشقي،الرحمن عبد بن والقاسم المدني، القرمحلي كعسما بن ومحمد 

المخعي،ؤإبراهم لأمدي، ا اض عبد بن وعيال الجعفي، يزيد بن وجابر 
الحضرسمعدان بن ؤيسيع الكوفي، الحارث بن عطية روق وأبو 

المراضأيوب، وأبو وصمرة، وعآكرمة، الحنفية، بن محمد الكوفي، 
شداشبن وصيح نوفل، بن والحارث نباتة، بن والأصح الأندى، 
عوف،بن الرحمن عبد بن ملمة وأبو الحارث، بن اض وعبد العبي، 
حفصة،أبي بن وسالم الخزاعي، أبزى بن الرحمن عبد بن ومحيي 

حبيبة،وأبو حراش، بن وريعي دينار، بن وعمرو حرملة، بن وليال 
أبو، حفافبن وحكان الآكوفي، المعتمر وأبو طالحة، بن وعمران 

جبير،بن ومحمد الئلولي، لاه ا عبد بن وعمارة عمار، وأبو الجويرية، 
بنوجعدة الجزار، بن ويحيى الدمشقي، الخزاعي نثة بن عثمان وأبو 

وأبوالكوفي، الجمحي قلبيان وأبو الكوفي، الخليل بن وعبداه هثيرة، 
اللهعبد بن وعباد البصري، الزماني محبي بن اض وعبد الهابيمي، علقمة 

يربدبن حير وعبد الكوفي، العرني جوين بن وحبة الكوفي، الأمدي 
أرطأة،وأبو الهمداني، مر ذو وعمرو يخبر، ومولى الكوفي، الهمداني 

مرةبن وعمرو المكي،، ين الحأبي بن الرحمن عبد بن اه وعبد 
الجهني،يدر بن الله عبد بن وبعجة أذنان، بن الرحمن وعبد المرائي، 

بنومحمد الكي، جبر بن ومجاهد الكوفي، لأمدي ا ربعي بن وعباية 
بنوعمثرة الكوفي، نقلة بن ربيعة بن وعلي الموفلي، مطعم بن جبير 
الخولأني،الموصلي الرحمن عبد بن وعميل الكوفي، الهمداني محي 



الك-وذي،المغيرة أبو سعد بن وقيس الهاشمي، معبد بن وسعد 
الأنماريعلقمة بن وعلي الهاشمي، معبد بن معد بن والحسن 
الكوفي،الأجدع بن روق ومالكوفي، محك بن وعداف الكوفي، 

وأبوجندب، بن حصين ظبيان وأبو الجزار، الكندي عمر أبو وزاذان 
بنوعقبة وظبيان، ظهير، بن وعقبة المدني، مال الذكوان صالح 

يوميالكثير أبي بن ورفيع الرئاشي، اض عبد بن وحْلان ظبيان، 
بنجير بن ونافع الزبيدي، حميصة أبو قيس بن الله وعجل البصري، 

الرحمنعبد بن والقاسم الكوفي، حثثة بن سحي بن والنعمان مهلعم، 
نوالعيرار الأقمر، بن ولاحق الكوفي، المسعودي الرحمن تمد أبو 

العابدين،نين ين الحن وعلي القرش، وعظية المنعي، حرول 
كعببن ومحمد الهلالي، نترة بن والنزال البصري، عميل بن ويحيى 

وأبوالكوفي، الأكبر الزعراء أبو هانئ ن الله وتمد المدني، القرظي 
بنالرحمن وتمد سلام، أبو الحبشي الأسود وممطور الأعرج، سلمان 

الكوفي،تحيى أبو الحنفي سعد بن وحكيم الجدلي، الله عبد أبو عبد 
الكوفي،الفزاري عضة ن وحصين الكوفي، لولي الة صمن ن وعاصم 

الندي.الرحمن تمد بن تمل ؤإصما 



[٢٨]

•؛ه(ُآ؛)ت: ه تمم بن الأثعث 

بنكرب معدي بن نيس بن أشعث محمد، أبو الجليل، الصحابي 
عمرو.بن الحارث ولد من يريد بنتا كبشة وأمه الكندي، معاؤية 

ثمربهم، وكان كنية، وفد في عشر سنة ه الله رسول، على قدم 
الإسلام،إلى عاد نم ارتد، ه المكئ مض فلما الممن، إلى رجع 

عليه.فغاوس، الرأس، أشعث، أبدا وكان دارا، بها وابتنى الكوفة، وسكن 

وكانت،الإسلام، إلى عاد أن بعد فروة أم أخته يقهغ بكر أبو زوجه 
كبارمن الأثيث، بن محمد ابنه ؤيعد ، ٥٠)على بن الحس تحننه بنته 

الأشعث،بن محمل. بن الرحمن عبد الأمير واك وهو وأشرافهم، الأمراء 
المشهورة.الحروب تللئؤ الحجاج ْع وعمل الناس، معه ئمج الدي 

ذاقومه، فى وحيها غنئا، كريما، نبيلا، رحلا )قهنع الأشعث، كان 

لأييالصحابة ومعرفة ، ١ ٠ ٠ — ["/ه؟ معد لأبن الكبرى الطنات في؛ ترحمته انظر •١( 
الغابةوأني ،  ١٣٥- \/Tr\ البر عبد لابن والأسيعاب ، ٢٨٦- ا/هخآ نعيم 
أعلاموسر ، ٢٩٥- للمزي الكمال وتهال.ب ، ٢٥٠\إ^^٦-الأير لأبن 

سهىأ/تم\م_م؛.البلاء 



الفجر)صليئا ت فال إمححاق أبي وعن ، صديد ورأي راجح، عقل 
فنظريته،ونعل، كيبمس يدي بين إدا الإمام؛ ملم فلما الأمعنآ، بمجد 

قدم: قالواهدا؟ ما قفلت: ونعل، كيس رجل كل يدي بين ^ذا 
جدنا،مفي الغداة صلى من فكل انظروا، ت ففال الليالة، الأثعث، 
الأشعث،ركان نال! الشعبي وعن ،، وحداء(أ كينا يديه بين فاجعلوا 

إلاحلمت، ما واممه أما مال! من اض قيحاكه نم يمين، على حلم، 
ألما(رثلاثين وكان صاحبه، على رد ولكنه حق، على 

هت،النبي إلى فاختصما بئر، في رجل وبين بينه خصومة حدئت، 
شلاتنا وأبعنغم يمهدم يثرون أل؛و( ؤءف • هك الله فول شانهم في فنزل 

ولاآلمتة مدم لهم ننلز ولا أس تحفينثم دلا ألأينن) 4، ؤشأ خثى لا أنشه 
[""VUيرانء:]آل أل_؛ليم عداب ولهنِ يزحقيهن 

منعنه وروى ه، الخءلابج بن عمر وعن ه، المي عن روى 
وغيرْ.جهند، البجلى الله عبد بن جرير • الصحابة 

وعامرالأمدي، ملمة بن شقيق وائل أبو التابعين: محن عنه وروى 
عديبن الرحمن وعبد عود، مبن الله عبد بن الرحمن وعبد الشعبي، 

بنلقيس، حازم، أبي، بز< ومي~را المسلي، الرحمن وعبد الكندي، 
إسحاقوأبو الحبدي، هيفم بن وملم الكوفي، وكردوس كن، ال
وغيرهم.العبدي، بصير وأبو بيعي، ال

يرالتغمن الأول القول عند ( ٢٨١)صرت غؤند معاؤية أصحاب مع حبره انظر )١( 
بالأجمال.

آ/ا٤.الشلأء أعلام سر ني الذهي ذكرْ )٢( 
٤.١ و/٠ دمشق تاريخ في عساكر ابن أحرحه )٣( 
.٢٨٠ص' تههتد الأثعث، أقوال عند وتمامها القمة هد.ه تخرج انظر )٤( 



ففقئتالشام، اليرموك وسهد أذربيجان، على نجهته عثمان استممله 
،وحلولاء والمدائن، القادسية، فشهد العراق، إلى سار ثم عينه، 

صفتن•يوم ه علي أمراء أكر ولكن ونهاوند، 
ابن،وهو أربعتن، سنة ليلة، بأربعين ه علئ قتل بعد الكوفة توفي 

؛ر أرجح والأول وأربعين، اثنتين منة ت وقيل منة، وستين ثلاث 

التفسيرفي خهئع قيس بن الأشعث، أهوال 
فيأحدهما ير؛ النففي قولان )جهم قيس بن الأثعث، عن روي 

والاجتهاد•بالرأي التفسير في والأحر النزول، وأحوال بأسباب التفسير 
ورواهمنهما، قولا عود مبن الله عبد الجليل الصحابي روى 

الأحرالقود وروى لمة، مبن نقيق وائل أبو الجليل التابعي أيصا 
الحضرمي.الصلت أبو الجليل التابعي 
بنلله ا عبد عن ت نزول الل وأحوا ب بأسا التفسير ت ولا أه 

فيهاوهو مالأ بها يستحق يمين على حلف )من قال: خهغ عود م
^إنذلك! تصديق هل اض فأنزل غضبان، عليه وهو اممه لقي فاجر؛ 

]TJ،ليثيه عداب ؤ ت ى إلرأ قفساشلاه اش ئئردزنجد ق" 
أبويحدئكم ما فقال إلينا، حرج قيس بن الأشعث إن نم ءممِان;بب[، 

أنزلت،؛وافه لفي صدق، فقال؛ قال؛ فحدثناه. قال؛ الرحمن؟ عبد 
1.افه رسول إلى فاحتممنا بئر، في خصومة رجل وبين بيني كانتإ 
ولايحلف إدا إنه ! قلت،يمينه، أو شاهداك اطه رسول فقال 

.٢٤٩/١الأثير لأبن الغابة أد انفلر: )١( 



وهومالأ، بها يستحق يمين على حلف من ه: الله رمول فقال يبالي، 
ثمذلل؛،، تحديق ه اممه فأنزل غضبان، عليه وهو افه لقي فاجر؛ فيها 

ؤول4م• \ر يثرين>ُهبأمدأبجيآمثناتيلأ4 قأ٢^؛؛< الآية: افترأُذه
هذالمة مبن ثقيق وائل أبو وروى ،، [(^ ٧٧عمران:زآل عوائ،ألئثيم 

جهتيقيس بن الأشعث، عن القول 
المحمرميالهالت، أبي عن والاجتهاد: بالرأي ير النف: ثانناأئأ 
فإذاحسر، نم فارس، فأتانا الماء، وبين العراق أهل بين )حلنا قال: 

هبواه! محمد أمة في معاوية يا اممه الله فقال! قيس، بن الأشعث، هو 
قلماكم،أنا هبوا أم والذرارى؟ا للبعوث فمن العراق، أهل قلتم أنكم 
ثر،آل٠>هبميقول:ه افه إن والذرارى؟ا للبحوث فمن 

حثوافال: تريد؟ فما معاوية: ةال آئننلوأيلنلحؤأهبثئه 
•الماء( وبين إخواننا بين حل الأعورت لأبي فقال الماء، وبين بيتا 

والمرتهنالراهن اختلف إذا باب الرهن، كتاب المحيح، في البخاري أحرجه )١( 
لموم(، ٢٥١٥)١  i.x jxعليه المدعى على واليمين المدعى، على فالّيتة ونحوم، 

بالنارفاجرة يمتن لم محق انمملع من وعيد باب الإيمان، كتاب الصحيح، فى 
/(YY ((١٣٨.)

دمشقتارخ في ماكر وابن (، ٦٤٣ا/همآ)امر فى الطرانى أخرجه )٢( 
.YAT/VYدمنق -أريح فى عساكر ابن أخرجه )٣( 



[٢٩]

ه(٤ ٠ )ت! هد الداري تميم 

وفل؛حارثة، بن أوس بن تميم رقة، أبو الجليل الصحابي 
الدار■بن عدي بن ذراع بن جديمة بن مواد ث وقتل ّرد، بن خارجة 

بننعيم أحوه ومعه ه النه رسول على وفد ثم نمرانا، كان 
انتقلنم المدينة، وسكن الهجرة، من تع ستة في فأسلما خيم أوس 
سكنوقيل! فلسهلين، كن ففهم، عثمان قتل بعد الشام إلى منها 

بها•يكنى التي وهي رقية، إلا له يولد ولم ، دمشق 

وكانعظيمة، منقبة وهل0 ، الجئامة حديث، عنه ه الّآي روى 
بالغني)ما ت فال المبارك بن اض عبد فعن غل؛ اض لكتاب، ئلأء عابدا، 

الداري،تميم عن بلغني ما المائة من ه النمح، أصحاب من أحد م، 

نعملأيي الصحابة ومعرفة سعد لأبن الكرى الهلبقات في؛ ترحمته انفلر )١( 
الكمالوتهذب ، ١٩٤- ا/"اها الجر مد لابن والأتعاب ، ٤٥١-

.٤٨٩-  i\vl\حجر لابن والإصابة إ iT٦٦اللمزي 
.oyjwعساكر لأبن دمشق تاييخ انظر؛ ، ٢١

الجسامةنمة باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب لم، مصحح اننلر: )"١( 
(٢٩٤٢.)





بالناسيزل )العالم فقال: العالم؟ زلة ما له: فقال ه تماس ابن مع 
)حليقول: وكان ، به( يأخذون والناس يتوب أن فعي به، فيؤخذ 

تمادةعلى الأمر بك تقيم يحتى لنفك دينك ومن لدينك، نفك من 
تطفها(>م

ذلسطينلمبلاد من جرين محت وقرْ أربعتن، ستة بالشام مات 

التمسيرفي لجهل4، الداري تميم أقوال 
التفسير،في واحدا قولا ه المي عن ه الداري تميم روى 

عنهرواْ النزول، وأحوال بأساب التفسير في واحد قول عنه وروى 
هتماس بن اف تمد الجلل الصحابي 

)جهته،تماس بن الله تمد عن النزول: وأحوال بأسباب ير لنفا٠ 
؛؛،^٢إداؤ■،}،أو؛،ءانوأثبمْ الأية: هذْ )في ه؛ الداري تميم عن 

وغيرغيري الناس منها برئ قال: ]المائدةتا"*ا[، ب* ألموت لثدكم حصر 
فأتياالإسلام، قبل الشام إلى يختلفان نصرانيين وكانا بداء، بن عدي 
أبيبن بدل له• يقال سهم، لبني مولى عليهما وقدم لتجارتهما، الشام 
تجارته،عفلم وهو المللث، به يريد قفة من جام ومعه بتجارة، مريم 

تميم:نال أهله. ترك ما يبالغا أن وأمرهما إليهما، فأوصى فمرض، 
أنامناه ائتثم درهم، بألفح فبعناْ الجام ذللث، أخذنا مات، فلما 

وفقدوامعنا، كان ما إليهم دفعنا أهله؛ إلى نممنا فلما بلءاء، بن وعدي 

(.٨٣٧) ٤٤٥ص: المجرى المن إر المدخل ني المهقي ذمْ )١( 
(.٥٠٣)الزهد في هاد أ-؛م-بم )٢( 
؛؛.A/Yللدهي الملأ، أعلام سر انظر: )٣( 



قالغيره. إلينا لغ وما هدا، غير ترك ما قفلنا عنه، ألونا فالجام، 
ذلك،من ثأيمت المدينة . اش رسول قدوم بعد أسلمت فلما I تميم 

وأخبرتهمدرهم، خمسمائة إليهم وأدنتا الخبر، فأخبرتهم أهله فأتستا 
،يجدوافلم البينة فألهم ه اه رسول به فاتوا مثلها، صاحبي عند أن 

فأنزلفحلف دينه، أهل على به يعفلم بما تحلموْ يأن فأمرهم 
«ا[،لالماتاوت:ا-آوئ4 إداحثر٣ ظ ءءأثيْ أك ٌ اض 
بنعمرو فقام ، ١[ • لاوائدْ:٨ بمد أ،س ثري آن ثاءوأ ٠^ • هق قوله إلى 

بنعدى من درهم مائة الخمفنزعتا فحلما، آخر ورحل العاص 
داء(لا،.

)س؛/ ٤٢٢. 0ا\^ للوصري الخيرة إتحاف في المدكماسيئفي أ-محرجه 
٠١ ٥^٨ المائدة محورة ومن باب القرآن، ير نفأبواب الجامع، في والترمذي ١(، 

نيحاتم أبي وابن (، ١٢٩٦٧)اا/آحا المان جامع في والفري )بمه'م(، 
ا/بم،أ،والخوخ اف-خ في والمحامحي (، ٦٩٤١) ١٢٣١- ير المن

المثررالدر في يوْلي الوءزاْ (، ١٢٤٧)\ا0^ الصحابة معرفة في نعيم وأبو 
غريب،حدين، ارهذا الرمذيت وفال ، ٢ ٢ ٠ م مردويه وابن الشيح، أبي ت إلى 

بصحيح٧.إسناده وليس 









[٣

•ا"ه(': ٤٠)ت: ه مص ت فاطمة 

المرثيةالأكبر خالد بن ثيس بنت فاطمة الجاليالة، المحابية 
سين،بعثر منه أكبر وكاس خينع، قيس بن الضحاك أخت، المهربة، 

ربيعة.بنتا أميمة وأمهما 

ففارقها،ه، المغيرة بن حمص بن عمرو أبي تحتط كانت، 
،كثيرا حيرا فيه لها افه فجعل خهته، زيد بن أسامة ه الثي، نكحها فا 

وهي،، كسر ومال ودين، عقل لها الأول، المهاجرات من وكانت 
بيتهاوفي ، ^؛،، الداري تميم عن الجسامة قمة برواية امردت، التي 

•يقهنع الخطاب، بن عمر قتل عندما الشورى أصحاب، اجتمع 

الصحابةومعرغن ، ٢١٥سعد لأبن الكبرى الطبقات فى; ترجمتها انفلر )١( 
الملأءاعلأم وسر ، VYY/؛الأير لأبن الغابن وأني ، ٣٤ ١٨_  ٣٤ ١٦!/نمم لأبي 

لدزمص
٤١١١ آ/ لها نقمة لا نلائا المهللفة باب الطلاق، كتائب، لم، مصحيح انظرن )٢( 

الزكاة،كتاب، الدراقطى، ومنن (، ٢٥٢٦) ٣٤٢/٣لاطبرى اJيان جا٠ع ١^; )٣( 

الخئاٌةنمة باب ^;، ٧١وأماط 1^، تحاب المحٍح، في م لا.تن،ةُ)٤( 
(٢٩٤٢.)



تي؛وصب_ج

عباس،بن اف عبد انمحابة: من عنها وروى ه، الّبي عن ردت 
وعترهم•ه، همداض بن وجابر 

بنالله وعبيد الرحمن، عبد بن لمة مأبو التابعين؛ من عنها وروى 
بنبكر وأبو والشمي، والأسود، ذؤيب، بن وميمة عتة، بن همداض 
وغيرهم.صحير، 

)جهته.سفيان أبي بن معاوية خلافة في توفيت 

التمرفي ها قيس س فاطمة أقوال 
التفسير،في واحدا فولا ه الّكا عن ها قيس بنت فالة روت 

التابعيعنها رواه والاجتهاد، بالرأي التفسير في واحد فول عنها وروى 
عتبة.بن الله عبد بن الله عبيد الجليل 

)أنت عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن والاجتهاد: بالرأي لتفسير اه 
إلىه طالب أبي بن علي مع حرج المعرة بن حمص بن عمرو أبا 

منبقيمء كانت بتطاليئة قيس بنت فامحلمة امرأته إلى فأرمل اليمن، 
الفما بنفقة، ربيعة أبي بن وعياش هشام، بن الحارُث، لها وأمر هللاقها، 

لهفدكريت، ه، الني فأتت حاملا، تكوني أن إلا نفقة للثح ما وافه : لها
فقالت،:لها، فأذن الانتقال، في فامتاذنته للتج، نفقة لا فقال: قولهما، 

ثيابهاتضع أعمى، وكان مكتوم، أم ابن إلى فقال: افه؟ رسول يا أين 
بنامة أمالنبي أنكحها عدتها مضت، فلما يراها، ولا ءنل.ْ 

الحديث،عن يسألها ذؤيب بن قبيحة مروال إليها فأرسل ه، نيد 
سأحذامرأة، من إلا الحدفث، هدا لمع لم مروان: فقال به، فحدتته 

قولبالعها حين فاهلمة فقالتا عليها، الناس وجدنا التي بالعصمة 





١٣[]

وهاُه(ر، ٤ ١ ين )ت؛ ه جاو؛ة بن ثجئع 
بنمجمع بن عامر بن جارقة بن مجئع الجيل، الصحابي 

عقب.له ليس الأوسي، الأنصاري عوف بن عمرو بن العهلاف 
أومحورة إلا حدث، غلام وهو النبي عهد على القرآن جمع 
القرآن،ليعالمهم الكوفة إلى بعثه خهثع عمر إن ويقال. منه، محورتين 
عامرفعن القرآن؛ من كثيرا منه تعلم حول مبن الله عبد أن ؤيروى 
بقيهوتعلم محورة، عين وتيضعا أحذ قد عود مابن )كان قال! الثعي 

مجئع(لآ،.من القرآن 
مجمع،بن يعقوب التابعين: من عنه وروى ه، اض عن روى 
جارية،بن يريد بن الرحمن عبد ث أحيه وابن سلمة، بن وعكرمة 
وغ؛رهم•

رةهُ.محفيان أبي بن محاؤية حلافة في توفي 

نعيملأيي المحاية ومعرفة سعد لأش اممبرى اسمان ت في ترجمته نظر 
الأثيرلأبن الغابة وأني ،  ١٣٦٣. ١٣٦٢/٣البر عد لأبن والاستيعاب ، ٢٥٤٤،/

.oUV/oحجر لأبن والإصابة ، ،/١٦
١.ب؛/ا١ دمشق تاريخ في ماكر وابن ؟/الإ؟، الطقانح في سعد ابن حرجه 



محه

الضيرمحي ه بن تجمع أقوال 
ورويالتفسير، ءي  jjji ._Jlءن ه جارية دن ى>-لمع روى 

النزول.وأحوال بأساب التمر فى معلقان قولان 
تالنزول وأحوال بأساب التفسير ءو 

هالنبي امحتيملوا )الدين ئالI )جهته جارية بن مجمع عن - ١ 
زيدبن علية نمر؛ سبعة لالتوبة:أه[ت عفيده أخمثط!لم تآ أحسد ءرلأ ت ل فما 

وأبوالرافعي، هرمي بن وعمرو اعدي، انغنم بن وعمر الحارثي، 
الزرقي،صخر بن وملمة العمري، عمرو بن وسالم المزنى، ليلى 
المزني(عمرو بن اض وهمد 

 ٢ -LJ  أ'لأرمايماعنيم ءثامق ^١ حيخِأثئ آكتجنث> ألأئثة هق؛ ض ١ ل
عثهرثاب ثر ^١^ إلا" أدو من ملجثآ لا أن ؤحلوا أشمهر عثهتر وصامت تثغ 

الدين)الثلاثة ت قال خينه جارية بن مجمع [.عن ١١٨]التوبة:ِدتوإوأه 
بنومرارة أمية، بن وهلال ماللث،، بن كعب، عليهم؛ اش فتاب حلفوا 

)٢(/
ربهمءا

.٢٦٤؛/مردويه ابن إلى الصتور الدر في اليوحلي ءزاْ )١( 
؛/ه*مأ.مردؤيه ابن إلى المنثور الدر في السيوطي ءزا0 )٢( 



[٣٢]

أوه٤ه(، ٤١)ت: ه الخطاب، بن عمر بنت، حفصة 

بنعمر المؤمنين أمير بتت حفصة المؤمنين أم الجاليالة، الصحابية 
وقريشزلدت ه، المدوي القرشي المزي عجي بن نقيل بن الخطاب 

بنتزينب : وأمهاستين، بخص ه المي مبعث مل البت،، سني 
مظعون.

ممنوكان المدينة، إلى معه وهاجرت حازافة، بن حنيس تزوجها 
منثلاث نة ّاض رسول يتزوجها بالمدينة، ومات يدرا، شهل، 

تساميهاكانت، الي وهي ها، عائشة يعد منها زواجه وكان الهجرة، 
و:الني أزواج من 

حفصة؛))را-م له! فقال جبريل فجاءه تطليقه، ه البي محللمها 
،،المي فراجعها الجة((، في زو-محلث، ؤإنها قزامة، صوامة، فإنها 

لأييالصحابة ومعرفة ، ٦٩_ a/٥٦ معد لأبن الكيرى الطبقات ت في ترجمتها انظر )١( 
والإصابة، ١٨١٢.  ١٨١١؛/انر صد لابن والأسيعاب، '٢، ٢١٥أ/مأاآمأ_ نعم 
.A٨٧/؛،A_ حجر لأبن 

المد،فى كلاهما (؛ ١٤٠١) ٢٣٧؛/والبزار (، ١٠٠٠)الحارث، أحرجه )٢( 
=(، ٦٧٥١)" ١٦؛/المدرك في والحاكم (، ١٥١) ٥٤)/الأوصل في واتجراني 



)أرادقال؛ دينار بن عمرو فعن مديد؛ رأى ذات عاقالة، امرأة وكانت 
تفعل،لا أحي، أي حنمة؛ له فقالت يتزوج، لا أن ه عمر ابن 

دعوا؛ عاشواؤإن ، أحراللث، كانوا فماتوا ولد لك ولد فإن تزوج؛ 

الصحابة:من عنها وروى فهم- عم وعن النبي عن دوت 
مبشروأم وداعة، أبي بن والمهلل وهب، بن وحارثة انفه، عبد أحوها 

بناض وعبد هشام، بن الحارث بن الرحمن وعبد الأنماؤية، 
وغيرهم.أمية، بن صفوان 

وزوجةالله، عبد بن حمزة أحيها ابن التابعين: من محها وروى 
وغيرهم.عميد، أبي يممتا صفية * أحيها 

الحسنبايع لما وأربعين إحدى ستة الأولى، جمادى في توفيت 
قاربتوفد وأربعين، حمس سنة إلى بقيت بل ت وقيل ه، معاؤية 

المشزعانا.

التفسيرفي ها \ذخط\ب بن عمر بشن، حفصة أقوال 
عنياوروي التمسير، في واحدا قولا الني. عن ها حفصة روت 

كلجليلان، تابعثان عنها رواهما والاجتهاد، بالرأي التفسير ش قولان 

بهن.االوجه هذا من إلا عمار عن الحديث، هذا يروى نعلم لا  ١١ت المزار =وةال 
بكير،أبي بن يحيى إلا شعبة عن الحدين، هذا يرو رالم الْلبراني; وقال الاصاد®، 

الحاكم*عنه وسكتا ، مهل® أبي بن موسى ت به تفرد 
السنن،في متمور بن وسعيد ١(،  ٠٣٨٨) ١٧٦١٦الممنف، في الرزاق عمد أحرجه .١.( 

افدفي والشافعي (، ٥٠٨) ١٦٨١١الكاح في اكرمم، باب الوصان، اب كت
١٣ ١٣١٦(.)



بنوسليم عبداف، بن ومالم وهما واحدا، قولا روى منهما واحد 
■كمر.

والاجهاد:بالرأي الضير ت ولا أه 
قاك:)أنها : هاحفصة عن اممه، عبد بن سالم عن - ١ 

 I٠[( ٢٣٨]القرة؛مممتننتماه ؤؤمحبموأ العصر، صلاة ألوسملزه

وهيه النبي زوج حمصة )صحبت ت قال عمر بن مليم عن - ٢ 
فرجعت،قتل، ند عثمان إن فاحبريت، المدينة، إلى مكة من حارحة 

•هك اطه محال التي للقرية إنها بيدْ، نفي فوالدي بي،، ارجعوا وقاك• 
الأية(آخر إلى [ ١١٢]الحل؛مْلمسذه ءامثة يكامت، يجوإلأ 

المصفحني شيبة أبي وابن ، ٢٩٢ص؛ القرآن فقائل في ملام بن القاسم أحرحه )١( 
فيداود أبي وابن ه/ه«أ، اييان جامع في والفري (، ٨٥٩٩)

بنوبد وكح، إلى؛ المنثور الدر في السيوطي وعزاه ، ٢١١ص؛ المصاحف، 
حميد

البيانجامع في والطري (، ١٢٦٧٤يمه'مأ)التفسير في حاتم أبي ابن أحرجه )٢( 



[٣٣]

ه(٤ ٥ )ت! خهئه ثابت بن نيد 

المدينةومقتي والفرصسن، المقرسن شيخ الجلمل، المحاض 
الأنصاري،الخزرحي حارثة بن الضحاك بن ثابت بن زيد المنورة، 

وقيل•الرحمن، عبد أبو وقيل؛ سعيد، أبو ت فقيل كنيته؛ في اختلف 
الجار.بتي من ماك بنت الموار وأمه خارجة، أبو 

وكانسنين، بخمس المي هجرة قبل يوم؛عاث،، ئابت، أبوه محتل 
سنةعشرة إحدى ان وهو وأسلم يتيما، فربي ت، ان يومئد )جهته زيد 
المورة.المدينة وسكن المدينة، إلى ه الّثي هاجر لما 

ورزق-، البدؤيين أحد - ه الربيع ين ممد بنت ممد أم تزوج 
وأممي،وإسماعيل، وعمارة، ويحيى، وسليمان، خارجة، ! منها

وتزوجكلثوم• وأم إسحاق، وأم وعمرة، نة، وحؤإمححاق، وعبادة، 
وعبد، ومحمد إبراهيم، ! منهاورزق أنس، بن معاذ بنت عمرة 

وبدالرحمن، وعب- زيد، ت أبقنا أولاده ومن حن. وأم الرحمن، 

الصحابةومعرفة ، ٢ ٠ ٤ _ ٢ ْ/"؛• سعد لأبن الكبرى الطبقات في: ترحمته انظر 
وسر، ٥٤٠. oTV/yالبر عبد لأبن والامتيعاب ، ١  ١٦٣. ١  ١٥١منعيم لأبي 
.٤٤١-  ٤٦٦٢للدهي \ّ ١^٠٠ 





.مت )قدقال: روق موعن العلم(را،، في الراسخين من ثابت بن زيد 
وعنالعلم(لآ،، في الراسخين من ئات بن زيد فوجدت المدينة 

تالخطاب بن عمر بعد عندنا الماس إمام )كان قال: أنس بن مالك 
بنزيد بعد عندنا الماس إمام وكان -، بالمدينة يعني — ثابت بن نيد 

ءمر(ربن عبداممه ثابت: 

وقع؛قد فيما إلا يفتي ولا الئتيا، في يتويع كان والقفل العلم هدا وْع 
هلقال: شيء عن مثل إذا ركان قال: خهثه ثابت ين نيئ بن خارجة فعن 

،أخبرهم( وقع؛ قد : قالواؤإن يخبرهم، لم يقع؛ لم له: قالوا فإن وغ؟ 
مجلسآخر )كان قال: أفلح بن كثير فعن العرب؛ ولغة بالشعر عالما وكان 

الشعر(أفيه تناشدنا مجلنا ثابت بن زيد ْع فيه نا جل
يهتموكان علمه، ونقلوا عنه، حففلوا نجباء، بعللأب رقهقاأ زيد رزق 

تلميذهحكاه ما ذلك ومن الماس؛ وتعليم الفتيا على ويدريهم بهم، 
ابنفجاء ثابت، بن زيد عند جالتا كان )أنه غزية: بن عمرو بن حجاج 

جواري،عندي إن سعيد؛ أبا يا فقال: - الممن أهل من رجل - فهد 
أنيعجم، كلهن وليس منهن، إلي بأهمجيا عندي اللاتي ائي نليس 

-اريحفي ساكر عوابن (، ٢٩٠٢) woi/rالمحابة معرفة في نعم أبو أحرجه )١( 
دمنقآ؛/'أآأ

وزوجوأبوين امرأة ميراث، الفرائض، كتاب السنن، في منصور بن سعيد أحرجه )٢( 
اللبقات،في معد وابن (، ١٨)\إ\0 وأبوين 

دمشقتاريم فى عساكر وابن ،  ٤٨٦)/والتاريم المعرفة فى وي القأحرجه )٣( 

.١٠٥ص; العلماء أحلاق في الاجري أحرجه )٤( 
الكبرى،السنن في والبيهقي (، ٢٦٠٣٨)الممنف، في شيبة أبي ابن أحرجه )٥( 

(.٢١ ١٢)٠ ٤ ٠\إيم الشعراء شهادة باب الشهادات، كتاب 



إنمالك؛ فه ا يغفر ت فقالت ل! محا حجاج. يا أفته زيد! فقال مني؟ تحمل 
مشتإن ؛ حرثلئ، هو ت فقلت قال! أفته. فقال؛ منك، نتعلم إليك نا حل

بنزيد من ذلك أسمع كنى وقد قال! أعطشته، ثنت، ؤإن سقيته، 
منيكن )لم يني! المد ابن علي وقال ٢، صدق(لإ زيد! فقال ثابت،، 

إلاالفقه، فى يقوله وقاموا عنه، حففلوا أصحادّح له أحد الصحابة 
هماسوابن اض، وهمد نني، ثلاثة؛ 

وروىه، وعثمان وعمر، بكر، أبي وعن .، البك، عن روى 
هريرة،وأبو الخد.ري، ّعيال وأبو بنعمر، ءبداطهالصحابة! من عنه 

الدرداء،وأبو حنيفا، بن وسهل سمد، بن وسهل ماللث،، بن وأنى 
وغيرهم•ه، الخْلمي يزيد بن اض وهمد 

محمد،بن والقاسم المستا، بن سعيد التابعين! من عنه وروى 
سعيد،بن وبر عثمان، بن وأبان يسار، بن وعتناء يسار، بن وسليمان 

حارحة،وابناه! المدري، وحجر السباق، بن وعبيد ذؤيبا، بن وقبيحة 
ثهتع،عياس بن اطه عبد القرآل! عليه وتلا وغيرهم، زيد، ابنا وسليمان 

وغيرهم.السلمي، الرحمن همد وأبو 
خهثععثمان وكان مرات، ثلايث، المدينة على )غهنه عمر استخلفه 

حج.إذا أيما يستحلفه 
معهده نمشهد وأول سنه، لمغر بدر يوم و. النبي ردم 
مشاهدهأول وقيل! بعدها، ما وسهد أحد، غزوة ه افه رسول 

•يفرم فلم هم باليمامة يوم وربي الخنا-ق، 

(.٩٩)\/ه\<0 \مو أبطج[ءو كتاب انرطإ، ش أحرجه )١( 
\إ0؟.اسل )٢( 



البهرانيدينار بن الله عبد رواه ما موعظته وبلغ يوله، حكيم ومن 
اممهفان بعد؛ أما ت >ه كعب بن أدي إلى فهنع ثابت، بن نيد )كتب ث قاله 

اللسانله ينقاد وداعتا وعاء القلب وجعل للقلب، ترجمايا اللسان جعل 
الكلاممحل اللسان طرف على القي، كان ؤإذا القالب، له هدي لما 

واعتدلالقول استقام القالب وراء من اللسان كان فإذا القول، واختلف 
يديبين ثلمه يكن لم لمن حلم ولا ولة، ولا عثرة للسان يكن ولم 

حيعقلبه؛ ذلك على وخالف بلسانه، كلامه الرجل بزل فإذا لسانه، 
حديثه.مواقع ذللثإ صدق بفعله؛ كلامه الرجل وزن ؤإذا ه، نفبذللثح 
وذللث،بالفعل؟! ؤمى بالقول يجود وهو إلا بخيلا وجدُت، هل تدكر، 

لمإذا مروءة سرئا أحد عند تجد هل تذكر، قلبه• يدي بين لسانه لأن 
واجبعليه حق أنه يحلم وهو قال ما ويقول يسعه، نم قال ما يحففل 

عيوبيبصر الري كأن الماس، بعيوب بصيرا تكونن لا يتكلم؛ه؟إ حين 
لام(واليه، يؤمر لم ما ا يتكلفكمن عيبه، عليه ؤيهون الماس، 

،وأربعين خمس سنة مات أنه على والأكثر وفاته، في اختلفا 
مروان.عليه وصلى 

التمرفي ه ثابت بن نيد أقوال 
المضير،في أقوال ثلاثة ه المبي عن ه ثابت، بن زيد روى 

والاجتهاد،بالرأي التفسير في أكثرها قولا، وعشرون ثلاثة عنه وروي 
وبالغتالنزول، وأحوال بامحباب التفسير ثم قولا. عشر أربعة و؛لغتا 

(.٦٤٠) ٢٨٤ت ص الصت ني اال.ذا أبي ابن أحرجه )١( 
حجرلأبن الإصابة انظر: )٢( 



قولعنه وروي قولين. وبلغت العريية،  oJULير النفثم أقوال. حمسة 
إسرائيل.بتي بأحبار التفسير في واحل. وقول حكما، المرمحؤع من واحد 

فيسبق وقد ه، ثابت بن زيد ير نفعلى الفقهي الجانب ؤيغلب 
المثا.فى مقدما فقيها، كان أنه ترحمته 

أماتابعلما؛ وعشرون وثلاثة صحابي، الأقوال هذه عنه روى 
التابعونوأما واحدا. قولا وروى ه، عمر بن اش عبد فهو الصحابي 

الزبير،بن عروة ثم أقوال• خسة وروى زيد، بن خارجة ابنه ت فهم 
ثم:أقوال. ثلاثة وروى سيربن، ين محمد ثم أقوال. أربعة وروى 

أبتم،بن الرحمن وعيد اعدي، انسعد بن وسهل يريد، بن الله عند 
ثوبان،أبي بن الرحمن عبد بن ومحمد معيد، بن ليحيى ليلى، 

بنوسعيد يمار، بن وعطاء أفالح، بن وكثير والحسن، ومكحول، 
وأبوعوفإ، بن الرحمن عبد بن ؤإبراهيم ذؤيب، بن وئيصة المستب، 

بنويحيى ئعلة، أبي بن ومنفلور يربوع، بن الرحمن وعبد جيرة، 
وأبوقلأبة، وأبو العالية، وأبو عثمان، بن وأبان الأنماري، اض عبد 

نقهنعنثد عن وروي واحدا• قولا منهم واحد كل وروى الملار، الحسن 
معلمة.أقوال ستة 

بنزيد قال، قالطت الزبير بن عروة عن ؛ حكماالمرفهمع ولا؛ أه 
قالالله رسول مجد التقوى عالي أسس الذي )المسجل، ثا؛ستن،: 
،قباء( جد مفى أنزلتا إنما منه؛ حير التبى جد معروة: 

إلى:المثور الدر في الميوطي وءزاْ (، ٤٨٢٨) ١٢٦؛،/الكتر في اسراني أخرجه 
الحاسة( ٩٧٦)ص: في الهيثمي ، Jyوانظر ، ٢٨٧؛/مردؤيه وابن سة، أيي ابن 
)٣(.رقم 





خ؛دصفزري

نبد نيعن ول فالذا هيب مالن بد '•عيوروى 
نهيهثان 

خرج))لما قال: خهنه ثان بن نيد عن يزيد، بن اض عد عن - ٢ 
وقالت،كلهم، فرقة: ممالت، أصحابه، من ناس رجع أحد إلى المي. 

وقال[، M:_i]^ثمحفياصلمه فزلت،: نقتلهم، لا قرقة: 
الحديد((أخبن، المار نتفي كما الرجال نتفي، إنها ه•' الحم، 

الحكمبن مروان ))رأيت، قال؛ الساعدي سعد بن مهل عن - ٣ 
بننني أن ؛أحبرنا جنبه، إلى جلتإ حتى فأقبلت، المجد، في جالسا 
أإويئو0بذمني، ^لأ عليه: لى أمه اممه ول رصأن أخجرْ: ثابت، 

ممال:علي، يمالها وهو مكتوم أم ابن فجاءْ قال: [، ٩٥^زالن—١٠آدو«نإ0ه 
فانزل_، أعمى رجلا وكان — لجاهدلت، الجهاد أستطع لو اض؛ رسول يا 

أنخضت، حتى علي فثقلت، فخذي، على وفخذْ س رسوله على س ه فا 
هق:ءؤغرأوإاأكنره(أم،اف فأنزل عنه، نمُى نم فخذي، 

الظهرهي * تال من ونول الوسطى، صلاة باب الصلاة، كتاب الكبرى، لسنن ا— 
يعلىوأبي الروياني، إلى؛ المنثور اليد في الموطئ وعزاه (، ٢١٥٤)
.UY«/\

بننيئ لخبر المانالين احتلاف ذكر الصلاة، كتاب الكبرى، في ائي النأحرجه )١( 
(،٤٨٠٨)0إ\(ا\الكسر ني والطبراني (، ٣٦٠)الوسطى محلاة في ثابم، 
بنعمرو بن الزبرقان عن ذئب، أبي ابن والصواب: خطا، اهذا ائي؛ المونال 
نيد"•بن وأسامة ثان بن ليد عن أمية، 

الخبث،نتفي الدينة باب المدينة، فضائل كتاب الصحيح، في البخاري أخرجه )٢( 
YY/r (١٨٨٤ ،) ٢١٤٢وأحكامهم؛/المنافقين محقات كتاب انمحيح، في وسلم

(٢٧٧٦.)

؛،٣٥ف ه■' نوله باب والمر، الجهاد كتاب الصحيح، في المخاري أحرجه )٣( 



ابنهت وهم التابعين، من ثلاثة ه ثابت بن نيل عن القول هذا وروى 
بنالرحمن همد بن يإبرامم بن ومبيمة زئيرا،، بن خارجة 

. ()٣
٠عوف 

قال:ه ثابت بن زيد عن ليلى، أبي بن الرحمن عيد عن - ٤ 
القلملواصع فإني براءة، أكتب فكنت ه، الله لرسول أكتب ))كنّى 

إذعليه، ينزل ما ينظر ه الله رسول فجعل يالقتال، أمرنا إذ أذني على 
فنزلت:ا أعمى؟ وأنا اض، رسول يا بي كيم، فقال: أعمى حاء 

نمتحوأ^١ حج ينفقوى نا محدؤث لا آلخأيى يمث ولا أل»رءيى عئ وألا ألئعثآء عد 
[((٩١]التوبة؛ رّوضه وق 

ا-ه[لاو_اء:ؤدينممنمحإتحتا4 قك: قوله إلى اء:هبم[ ]الصن؛ئصه 
 oY/(.٢٨٣٢)؛

نملفي حاء ما بماب الجهاد، كتاب السنن، في محور بن ّمعمد احرجع )١( 
o\،\/roآس غي وأحمد (، ٢٣١٤)) orfyالقاعدين على المجاهدين 

العذرمن القعود في الرحمة باب الجهاد، كتاب المن، ني داود وأبو (، ٢١٦٦٤)
المدركفي والحاكم (، ٤٨٥١)\ r\/oالكبير في والضاني (، ٢٥٠٧)م)) 
اعتذرمن باب المر، كتاب الكبرى، المن في والسهقي (، ٢٤٢٨) ٩١٨

وعراه(، ١٧٨١٧) ٤١/٩الجهاد ترك في والعذر والرمانة والمرض بالفسعف 
الحاكم:وثالط ، Y٦٤/• الأنباري وابن المنذر، ابن إلى: المنثور الدر في الموطئ 

اكلخيمى.في الن.ه-ي ونافقه يخرحا0اا، ولم الإستاد، صحح حدث ٠^١ 
الدلائلني وأبونسم (، ٢١٦٠١) iA'/Toالمحي أحمدفي أحرجه )٢( 

(.٢٤١)٢ ١  ٤٨الخخس، في حميد بن عبد أحرجه )٣( 
رالكثيفي والطبراني (، ١٠٢٠٥) ١٨٦١٨ير المنفي حاتم أبي ابن أحرجه )٤( 

الأفراد،في اكارنطني إلى: المنثور الدر في السيوطي وعزاه (، ٤٩٢٦)ه/هه) 
اارواْ=(: ١١٣٤٥)١  ٠U/Uالزوائد مجمع في الهيئمي ونال ، ٢٦١٨مردويه وابن 



)JUقال: ه ثابت بن نيد عن ثابت، بن زيد بن خارجة عن - ٥
ؤثُءاحر إقها أش خ بمنمحك< لا الغرقان: في التي الأية هذه نزلت، 
فاJئناا للينها عجبنا تالفرذان:\ّأ[؛ يالؤ4 إلا ه نثم 'ألإ، ألقس بمثمحث 
متمنياا موينينمل اء: المفي التي نزلتت، ثم أشهر، سبعة 

L]ولت-نهره ئقؤ آممة رءنيث فهتا ^^١ جهز دج_زاؤم  J1 ، :حتى[ ٩٣
فرغ(را/

العربية:باسة التفسير : رابئاءأ' 

عنز، الحعن J_;؛،Y[. ؤوألياثثهاه ه: اض قال - ١ 
الزوج()اليد: قال: )غهثع ثابت، بن نيد 

يحجبكان )أنه )جهف: أبيه عن ، ثايت، بن زيد بن حارحة عن - ٢ 
َكانل،؟يمول:اف، فإن سعيد؛ أبا يا له: فقالوا بالأحوين، الأم 
إنفقال: ا بأحوين؟ تحجبها وأنت، ؛ا[، أء:لالمأكدسه هجي إحوْ 

إنماأوهمت،؟! سعيد، أبا يا له: فقالوا إخوة، الأخوين مي تالعرب 
ومناثنين، اثنين المعر ومن اثنين، اثنين الضأن من أزواج؛ ثمانية هي 

يقول:اض إن لا، فقال: الميز، الميز المقر وس الين، الميز الإبل 

وبقيةحديثه، يكتب، صعيف، وهو حيمى، الجابر بن محمد وفيه =الطمانى، 
اكحح^.رجال رجاله 

محيداود وأبو (، ٤٨٨) ٢٦٧صن■ وح والمنالناسخ محي سلام بن القاسم أحرجه )١( 
(،٤٢٧٢)المزمننمل تعفلمم محي باب، والملأحم، الفتن كتاب، المنن، 

محيواسيري (، ٣٤٥٧) lyrfyالدم تعقيم الحارة، نماب، الكرى، محي ائي والن
١٠٣٧/٣الممر محي حاتم أبي وابن (، ١٠٢٠٨) ٦٩. ٦٨/٩السان جامع 

(.٤٨٦٩)\ yy/oالكير قي والعيراني (، ٥٨١٤)
(.١٩٠٩٤) ٥١/١٦المان جامع محي الْليرى أحرجه )٢( 









^^-؛دصبِم

٠الجاهلية( في سلف ما )هو قال! خهئه ثابت بن نيد عن [. ٣٢]النجم! 
علىيقول كان )قهثع نابت بن زيد )أن ارت يبن عتياء عن -  ١٢

حينومحبضته شئت، ما أحييته عبدك، وابن عبدك اللهم؛ الجنازة! 
مسيئاكان ؤإن فنكه، زاكئا كان إن اللهم؛ ششت إذا وتبعثه شّئت، 

اؤآعن_زاللهم بعده، تضلنا ولا أجره تحرمنا لا اللهم؛ عنه، فتجاوز 
الآية(لأ،.'ا[ لالٍشر:س4 تمرا اك وسا أكا 

بننيد عن [٠ ١ لمعارج؛ ]١ ه راخ مداب ؤم.أو'تاغل هلث! اممه فال —  ١٣
ائل(مله! يقال جهنم أودية من واد )مال! • خهئع ثابت 

بند يزعن ]القلمر:ا[. وإنآيفيثفمح4 ٌ اش قال -  ١٤
وءشرينآل٤،•أربع ليلة )هي ت قال ه ثابت 

؛T/uالتنزيل معالم في والبغوى ، ١ والبنان الكشف في الثعلي رواه )١( 
(.٦٤٤٠)انمنف في الرزاق مد أحرجه )٢( 
٠\إ0أواJان الكشف في الثعلي رواْ )٣( 
ا/آه؟.٠ والبيان الكشف فى التحلي روا، )٤( 



[٣٤]

م؛م(أا؛)ت: ه سلام بن اف ب
الحارثبن ملام بن اش عبد يوسف، أبو الجليل الصحابي 

ذريةمن اليهود، من محينقاع بني من الأنصاري، ثم الإسراسلي، 
فياسمه كان الخزرج، من القواقل وحليم، .ؤ، يعقوب، بن يوسما 

الوا،رعبد ه النبي فسماه حصينا، الجاهلية 

علىفقصها رزيا ورأى مها-ما، المدينة . الخم، قدم ما أول أسلم 
تمورت،((رّاا،حتى بالإسلام تمكا متزال، ))لا ت له فقال، و. النبي 
)ماقال،: ه وقاص أبي بن سعد فمن بالجنة؛ ه المي له وشهد 

إلاالجنة أهل من إنه الأرض على يمشي لأحد يقول ه المي ممعت 
ملام(بن اف لعبد 

الصحابةومعرفة ، ٢٦٩-  YnA/Yمعد لابن الكرى الطشات فى: ترجمته انفلر )١( 
أعلاموسر ، ٩٢٣- المر عبد لابن والأمبُاب نعيم لأبي 

١. ٠٤. ١  ٠٢؛/حجر لابن والإصابة ، ٤٢٦-  ٤١٣٢الملأء 
فيالذهبي وقال محه، وسكمت، (، ٠٧٥١)تدركالم في الحاكم أحرجه )٢( 

٠١١وملم البخاري شرط راعلى التل-خيصت 
\،/ريمآوالحلمة باليروة التعليق باب التعبير، كتاب الصحيم، فى البخاري أحرجه )٣( 

(٧٠١٤.)

=دن اف عبد مناقب باب الأنصار، مجناقب كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٤( 



وهويثتمونم اليهود جعل أسالم لما خهنع؛ الخلق حن اف عبد كان 
آمنما ! ونالوا،، لالممص:هه[ر ١^^؛^ يقول! 
آبائهمدين تركوا ما أحيارنا من كانوا ولو شرارنا، إلا اتبعه ولا بمحمد 
^؛؛^٢•' معه آمن ومن ه اف عبد في قك اممه فأنزل غيرْ، إلى وذموا 

:هث نوله إلى ءمران:"ااا[ لأل وآه أنه ألكتف م نن ثوآأ 
٤١ - ١  ١٣]iJ ألكظج؛ن4 من 

ساهدهق! اف قول نجهلغ ملام بن الله عبد في نزل أنه ويروى 
ئييثهيدا أف يقي ؤء هق! الله وقول *ا؛ا، منهإمىليملالأحماف؛

لمالأيتين أن يفلهر والذي لالرءد:م؛[رم، ألكتف4 ء ج وس نببمظ٠ا 
الكتابأهل بعص من وغير0 تشمله ؤإنما فته، تنزلا 

منقومه وشهد اليهود، أحبار من حبرا يقهنه ملام بن الله عبد كان 
وابنوأحيرهم، أعلمهم، وابن أعلمهم، أنه ه المي يدي بين المهود 

الذينلأربعة ا أحد وهو ، كلامهم أنكروا أمسلم؛ فلما أخيرهم، 
عميرةبن يزيد فعن عنهم؛ الحلم بأحذ احتضاره حين خهتع معاذ أوصى 

ي3؛لال_،أن أمره )جهنه معادا أن _! تقهنه لمعاذ تلميدا وكان — الممكسكي 

بابالصحابة، فقائل كتاب الصحيح، في لم وم(، ٣٨١٢) vwjoخهغ -ملام 
(.٢٤٨٣)فهم ملام بن همداف ضائل فس 

٤.اس اشير انظر: )١( 
(,٧٦٤٤) ١٢١. سريالسان وجامع ا/بهه، هشام ابن سيرة انظر: )٢( 
(.٢٣٩٨٤) ٤١٠-  ٤٠٩/٣٩أحمد مند انظر: )٣( 

أصبابفي ر المحت في المسالة هذ0 تحرير وانظر ، ٤٧٤؛/كثير ابن ير نفانظر• ، ٤١
,٨٩٠— ال٠زيتي٢ر٨٨ْ حالي للدكتور النزول، 

عدواممك باب: القرآن، ير تنكتاب البخاري، صحيح انفلر: )٥( 
تاوقرة:ب؟[



وسلمانسلام، بن اف وعبد عود، مبن الله عبد أربعة؛ من العالم 
الخطاب،بن عمر المؤمنين أمير وكان ه، الدرداء وأبي الفارسي، 

لعلمهائل المبعض عن ألأنه يه،؛ عباس بن عبداش الأمة وحبر 
يلقيبالمدينة حلقة )جهته سلام ين اش لعبد وكانت( السابقةلا،، 

العلم.فيها 

هربرة،أبو الصحابة؛ من عنه وروى ,ه نبي العن روى 
بنالله وهمد مغفل، بن اش وعبد مالك، بن وأنس الحر، بن وحرثة 

وغيرهم•ه، حنغللة 
بنوعطاء الرحمن، عبد بن سلمة أبو المابعين: من عنه وروى 

بنوزرارة حراش، بن وربعي هماد، بن ومي الغفاري، وحبيش يسار، 
وأبوالمقرئ، محيي وأبو شعافا، بن وبثر البصرة، قاصي أوفى 

وغيرهم.ومحمد، يوسف، وابناه: موسى، أبي بن بردة 
ثلاثّنة بالمدينة وتوفي نهاوند، وفتح المقدس، بيتا فتح شهد 
هسفيان أبي بن معاوية حلافة في وأربعين 

التفسيرمحي ثهع سلام بن اممه عبد أقوال 
وروىالتفسير، في قولين ه الّكا عن ه سلام بن اغ عبد روى 

وبلغتإسرائيل، بني بأحجار التفسير في أكثرها قولا؛ عثر سبعة عنه 
نم\وو\ذ(. ستة وبلغت( والاجتهاد، بالرأي النمير نم أقوال. سبعة 

أقوال.أربعة وبلغت( الزول، وأحوال بأساب التفسير 

البيانوحا،ع \، h\j\نمين أبى لابن العزيز القرآن ير نففي: أمثلة انظر ^١( 
آاآ/س.سرىها/ا؛؛،





إلىأحب الأعمال أي نعلم لو ت قفلنا فتذاكرنا و. اش رسول أصحاب 
اش|أ:فانزل لعمالناْ؟ 

بمدمثثا صقر رؤ( ثعلون لا ،؛١ دئرفيق> لز ءامنوأ إخثآ روا آعحِ أمر 
ختمها(حتى ٣[ - ١ ]الصف؛ ه ساواك> ي ما يقؤؤأ أن أش 

بنالله عبد )أن ت محلأم بن الله عبد بن يوسف بن حمزة عن - ٣ 
حتىحبريل فجاء قال: ربتا، انهت و.•' للني قال ه سلام 
ألثت-ثثآنث  ٠١أريل هوآس ُأؤمح له؛ فقال ,ه اغ رمول يدي بين وقف 

ا-^^داأرداجا4لالإنملأص:
إلهلا أن أسهد تههنع؛ ملام ابن قال ه، الله رسول علينا فقرأها ٤[، 
}المدينة(أ إلى انحرف ثم اممه، رسول وأنك اممه، إلا 

)جهنمملام بن الله عبد عن سلام، بن الله عبد أحي ابن عن - ٤ 
فى!ونزلت *\[، ]الآحم1ف;^بدثاهدينلإ،إسىيه ت في )نزلتا قالت 

"ا؛[(رم،ءِءل: لالعلمثر٦^؟،^ ومذبميم ج1و=ظلم شهيداتي أف ينقق 

كتابالمنن، في واكارس (، ٢٣٧٨٨)ا<م/ْ،أ المد في أحمد أخرجه )١( 
والترمذي(، ٢٤٣٥)\oio/rالأعمال أضل اض سيل في الجهاد باب الجهاد، 

وأبو(، ٣٣٠٩) ٢٦٨/٥الصف محورة ومن باب القرآن، ير نفأبواب الجامع، في 
بابالمير، كتاب الصحيح، في حبان وابن (، ٧٤٩٩)الخد في يعلى 
والحاكم(، ٤٠٦)r\/^\ الكبير في واممراني (، ٤٥٩٤)٠الجهاد فضل 

فيباب الهر، تحاب الكبرى، افن في والمهقي (، ٢٣٨٤) ٧٨/٢المدرك في 
صحيححدث راهذا الحاكم؛ وقال (، ١٨٥٠٠) ٢٦٩٨اف سيل في الجهاد فضل 
التلخيص.في الذهي ووافقه خرحاه«، ولم الشيخين شرْل على 

١٥٢/١٣الكير في واللبراني (، ٦٦٤) ٢٩٨/١المة في عاصم أبي ابن أخرجه )٢( 
وأهالالكلام ذم في والهروي (، ٢٤٦ا/ْهم)الدلائل في نعيم وأبو (، ٣٧٢)

(.٦٣٦) ١٠٧- ١٠٦؛/
الأحقاف=محورة ومن اب بالقرآن، ير نفأبواب الجامع، في الترمذي أخرجه )٣( 





قال:خهنه محلأم بن اض عبد عن نقهنه، عباس بن اممه عبد عن - ٣
ؤرثاث"ئمحةايم• نولهم وعلمهم ، عمران:٧[ ]أل يزه آؤ 

لأية(ا ٩[ صران؛ زآل نيوه لا)يب إ؛دم أيابما "؛ًاَء ائك ها ؤ • ليقولون 
هياض إلى جاءوا اليهود رأن ؛ ٠١عمر بن اف د ع عن - ٤ 
منكم؟زنى بمن تفعلون كيف I لهم فقال زنيا، قد وامرأة منهم برجل 
ما! قالواالتوراة؟ في تجدون فما الض فقال نضربهما، ! فمالوا
التوراةفي كذبتم، فمالله_معبداش؛نمسلأمت شيئا، فيها نجد 

.٢٢[(^ ٩٣ممران:]آو صنبؤث4 َقتم إن ةتلو،تل ألؤرنت الرجم، 
اليهودجعل تقهنع ملام بن اف عبد الم أس)لما ت السيئ قال — ٥ 

لالقمص:هه[(فق ^ نؤكأ ت يقول وهو يشتمونه، 
بنعطساء عن , [ ١ ٠ لمامات;٧ I ل ه عظير خغآ رثديثه رؤ • هلث اش فال — ٦ 
إسماعيل(هوت رالدبثح ءالت خهثع ملام ن عبداش عن يسار، 
إسرائيل!بني باخبار التفسير ت ثالتا أ،أ 

عنره:؟هآ[. نبلاله بمنه نم عاو مائه \إن ؤ3أماده جل! اض ال ف— ١ 
اشأماته الذي العبد هو عزيرا )أن • رةه؛ه ملام ن اض عبد عن الحسن، 

بعثه(يم عام مائة 

(.٦٦٤١)آ/\ا'آ ايان جاح ني اتجري أحرجه )١( 
إناورين ئآزا باب• القرآن، نمير كتاب الصحيح، في انخاري أحرجه )٢( 

(.٤٥٥٦]آلءمران:^[ص"آ)
٤.' T/Tالوسط في الواحدي دوام )٣( 
منه،وعكت، الواندى، فيه ند ي( ٤٠٤)• ٦٠'آ/ْ المستدرك في الحاكم أحرجه )٤( 

وللمحاح!•.للوافاسى رما الذهي; وقال 
المنثورالدر في السيوطي وعزا0 ، ٣٢أ/• ٠ دمنق تاريخ في اكر سعابن أحرجه )٥( 

والخهليِ،بشر، بن إسحاق إلى; 



منهنمل ربا، همدا أدحى،١٥ ءادم أبى بأ عتيم ^؛١^، ت هك اض ال ئ- ٢
عنخهتع، عباس بن اش عبد عن [. ٢٧ت ]المائدة آلاخره من يثمل للم آحيي~ما 

Iلها يقال جارية ئابين مع حواء )ولدت فال! خف سلام س اض عبد 
فخطباإقليميا، I لها يقال ^ ١٥٠-هابيل ْع وولد آدم، بنات أحمل لوذا؛ 

قابيلويقال - لقابين وقال لوذا، هابيل يا أنكحتك I فقال أبيهما، إلى 
أحتيبهذه أرصي ما نابين! فقال إقليميا، زوحتالث، _ت أعالم واممه 

كنتفإن النآكاح، في بينكما أفرق أن أمرني اممه إن ن آدم فقال أحمل، 
يقضيوكيف قال! بينكما، سيقضي فقربانكما قربانا، فقربا ترصي لا 

رله(ر فهي قربانه شل من قال بيننا؟ 
ٌاش نال - ٣ 

مثلإلا للجبل اممه عغلمة من تجلى )ما قال! ن اض عبد عن 
دكا(رصار حتى الخيامحل مم 

[،٣٠:أده ائ عزر أتهود ءإؤرهائس : هق اش ال ق- ٤ 
ثييتكاث أم آلهدئد \وى لا مانثث قاو ألهلتر وممل ؤ هق! ال وق

ع؛م ج ومم ألألإق ؤوأٍت ت وئالهلق١*أ[، امحآيخيملالملت
سلامبن اش همد إلى هماس ابن رجاء قال؛ مجلز أبي عن [• ١٤لقتنجده 
قال:القرآن؟! تقرأ وأنت، تسألي قال: ثلاث، عن أمالك إني فقال: 
عنوأالك، كان؟ U عزير عن وأسألك، كان؟ U ي عن أّألاك نعم؛ 

كانفإنه بع أما قال: الهلير؟ بين من مليمان.إ تمقدْ ل_لم الهدهد 

.٣٧بم؛/آ"'آ_ دمشق تاريخ في صام ابن أحرجه )١( 
.YUAوالمان؛/الكشف ز الثعالى رواْ )٢( 



فاشتيالأحبار، من ب وص الناس، على ظهر العرب من رجلا 
وآلهتكمدينكم ترك قد ت قالوا تبنا، الناس فأنكر يعانهم، أوقات عليهم 

تحرقالتي النار وبينهم بيننا فقالوا نأمرون؟ فما أو تقولون فما 
قرصواأصحابه على ذلك فعرض الصادق، منها وينجو الكاذب، 

فألفوافيها، يدخلوا أن الفتية فأمر النار، إلى نح بهم فعمد بدلك، 
النارسممتا يدخالوها؛ أن أرادوا فلما أعناقهم، في مصاحفهم 
فدخلوها،لتدخلنها، ت شر فمال فتكموا، حرها فوجدوا وحوههم، 
أنأرادوا فلما يدخلوها، أن قومه أمر ثم مضوا، حتى عنهم فانفرجتا 
أنشر بهم قامر ، فتكموا ، حرها فوجدوا وجوهم، سفعت ؛ يدخلوها 
بهم،فأحاطتا ، توسطوها حتى لهم فانفرجتا ، فدخلوها ، يدخلوها 

ظهرلما فإنه عزير وأما صالحا، رجلا وكان نح، فأسلم وأحرقتهم، 
حفه،المصا وثقق المقدس، بيتا خرب إسرائيل بني على بختنصر 
يشربعين له وكانتا الجبال،، في توحش عزير وكان السنة، ودرست 

بالمرأةفبصر ليشرب جاء فلما امرأة، العين عند له فمثالت، منها، 
قالت،تيبكيك،؟ ما قال،ت تبكي وهي أتاها المعلس جهده فلما فانصاع، 

وذكر- يرزق؟ فكان لا، ت قالت، يخلق؟ كان ! قال(ابني، على أبكي 
قومى؟وأين : فال(قوملئ،؟ تركت، هنا ها بالك ما .قالت: الحديث 

الفجعل فدخلها، ؛ قال، قوملث،، تبلغ فيها فامش العين هده الحل ت قالت، 
والسنة،التوراة لهم فأحيا قومه، إلى فانتهى علمه، في زيد إلا قدمه يرير 
عنفسأل الماء، بعد ما يدر فلم منزلا نزل ئقو سليمان فإن الهدهد وأما 
تفقده(ذللث، فعند الهدهد، ! فقالوا؛ الماء يعد 

١دمشق تاريخ عساكرش وابن ، ٣٣٧٨٢المان جامع في الطبري أحرجه إ١( 



)حلق ijliخهته ملام بن الله عبد عن المقبري، معيد أبي عن - ٥
مهإوجعل فيهأ وقدر والأسين، الأحد يوم الأرض هث اف 

وهيماء الإلى امتوى ثم والأربعاء، الثلائاء يوم فوقها من رواسي 
سماءكل في وأوحى الجمعة، ؤيوم الخميس يوم فخلقها لحان، 
نمعجل، على الجمعة يوم من ماعة آخر في . آدم وخلق أمرها، 
آءلقثن4محة >ؤئوآنإو\شُ ؤيقول: إليه ينظر برنا أربعين تركه 

وذماالروح بعضه في دخل فلما روحه، من فيه نفخ ثم [، ١٤
أبووروى لالأنيا،:'ا"ا[(لا،، مثئةثثفي4 قال ليجلس 

.٥.٢٢^ملام بن اممه عبد عن محتقرا القول هدا نحو لقهته؛ هريرة 
■عباس بن اممه همد عن مرفوعا المعنى هذا نحو وروى 

قولرُي، • يقهبه سلام ن الله همد عن المسيب، ن معيد عن - ٦ 
ال!ق[، ٥٠س;_ون:]ال_م_ؤمومعم0ه مإر دان  jjijإك ؤو»اومنهثا ت ^٠ اممه 

دمشق(

عن]انمكبوت:ه؟ل \وثنظثه كثادي؛محأ ؤميأميكث>في ت قل الله قال - ٧ 
بعض(على بحفهم ييزق ركان قالت خهنه ملام بن الاه عبد 

\/Ur؛،المان جامع في واتجرى ، ٣١- ٣٠ص: اكدر في الخربابي أخرجه )١( 
.١٠٥-١٠٤ص؛ ربع، آمال للدكتورة؛ الْلرياا شير في ٠االإسراندات وانظر■ 

العفلمةني الشيخ وأبو ، ٤٤٤/١٨اتيان جامع في الطري أخرجه )٢( 
وأبو، ٦٨٠ص: ازسخ في والخاص المان جامع في الطري أخرجه )٣( 

واJيهقي(، ٣٩٩٧) oM/fالمدرك في والحاكم ، ١٣٦١؛/المقلمة في الشيح 
صحيحين، حد راهذا الحاكم: ونال، (، ٧٦٥)Y/").") والممات الأسماء في 

فالي)(؛ lijاأ؛ومعيد؛بقوله: اكلخيص في الذهي وتعمه ولم!خرجاْ'ا، الإساد، 
حديثه،.يكتب، لا معين: ابن 

٠.٢ ا/أ دمشق تاريخ في ماكر وابن ، والبيان الكشف، في اكعلمي أخرجه )٤( 
M'hالمزيل معالم في الغوي رواء )٥( 



[٣٥;

♦؛ه(أبعد )ت: ه الررقي عياثن أبو 

فيواخلف بكنيته، اشتهر الزرقي، ش عيا أبو الجليل، الصحاش 
وقيل:المعمان، بن زيد وقيل: الصامت، بن زيد ت ففيل اسمه، 

بنمعاذ بن همبل وقيل؛ زريق، بن المامت بن معاوية بن عبيد 
ذلك.غير وقيل الصامت، 

عنه،حدث فيما موته بعد منام في ه الله رمول وصدقه المدينة، مكن 
إلاإله لا أصح إذا قال من س! اممه رسول ))قال ت قال فهنع عياش أبي فعن 

كانقدير؛ شيء كل على وهو الحمد، وله الملك له له، شريك لا وحده افه 
بهاعنه وحعل ت، حنا عثر بها له وكتب عيل، إسما ولد من رقبة كعد.ل له 

حتىالشيهنان من حرز في وكان درجات، عثر بها له ورفعت سيئات، عشر 
هطه ا رسول رجل فرأى قال؛ يصح• حتى ذلك مثل أمسى ؤإذا يمسي، 

وكذا،كدا عنك يروي عياثى أبا إن اطه؛ رسول يا فقال؛ النائم يرى فيما 
عياش((لأبو صدق قال؛ 

لأبنوالأتعاب ، ١  ١٧٧- ١  ١٧٥/٣نمم لأيي الصحابة سرق' في: ترجمته انغلر )١( 
.١٧٢٤؛/الٍر عد 

١٢٣/٢٧المني في وأحمد (، ٢٩٢٩٠) TU/nالمنف في سة ابي ابن أخرجه )٢( 
ذلاك=فال من ثواب والليلة، اليوم عمل كتاب الكبرى، في والنائي (، ١٦٥٨٣)



ه.مالك بن أنس المحابة: من عنه وروى ه، النتي ص روى 
السمان.ذكوان صالح وأبو حبر، بن مجاهد التابعين: من عنه وروى 

الأربعين،بعد ومالت، ه^، الله رمول مع بحدها وما أحدا شهد 
ن.الخمبعد ٠ ومحل 

الضيرفي له الررش عياثن أبي أقوال 
بابابالتمسير في واحد فول يجهنه الزرقي عياش أبي عن روى 
حبر.بن مجاهد الجليل التابعي عنه رواه النزول، وأحوال 

أبيعن حبر، بن مجاهد عن النزول: وأحوال بأسباب النمير ءأه 
فاستقلنافان يحايله رسول مع ركنا قال: هثه الزرفي عياش 

بنافصلى المثالة، وبين بيننا وهم الوليد بن حالي عليهم المشركون 
:قالواثم أصنا لو حال على كانوا قد : فقالواالظهر المي. 

فنزلوأنمهم، أبنائهم من إليهم أص، هي صلاة الأن عليهم يأتي 
ءأسلهلمءؤؤإدامحيإوالحصر: الظهر بين الآيا>ت، بهذ.ه جبريل. 

آل'ا[(را،اتالاء:\إكؤآ4 

يدعوما باب الدط،، مماب المن، في وابن (، ٩٧٧١) ١٧/٩مرات =ءثر 
كتابالمن، في داود وأبو (، ٣٨٦٧) ١٢٧٢/١rأمي ؤإذا أصح إذا الرحل به 

٢١٧الكبير؛،/في والطبراني ٥(،  ٠٧٧) ٣١أ/بم أهبح إذا يقول، ما باب الأدب، 
(٥١٤١.)

٥٠آ/؛ الس، في الرزاق وعبد (، ١٤٤٤) ٦٨٣٨المد في الطيالي أخرجه 
٢٣٧/٢الخوف صلاة باب الجهاد، كاب الخن، في مصور بن ومعبد (، ٤٢٣٧)
الخدفي وأحمد (، ٨١٥) r"\o/xالمش في ة شيبأبي وابن (، ٢٥٠٣)

الخوفصلاة باب الصلاة، اب كتالمنن، فى داود وأبو (، ١٦٥٨٠) ١٢/.٢٧
=٣٧٣/٢الخوف صلاة الصلاة، كتاب الكبرى، في ائي والم(، ١٢٣٦) ١١٨



[٣٦]

ه(٤ ٤ )ت! )جهتي لأثعري ا موسى أبو 

بنحرب بن حضار بن سليم بن قيس بن اف عبل الجليل المحابي 
عك.من وهب متت ظنية وأمه؛ وكنيته، باسمه اشتهر الأشعري، عامر 

حضبها يزل فلم باليمن قومه بلاد إلى رجم( ثم قديما، بمكة أسلم 
قدومقدومهم فوافق ه، الله رسول على الأثعريين من وناس هو قدم 

فأتواالحبشة، أرض من وأصحابه هته جعفر مسنين الأهل 
محانمها.س لهم م فقخيبر فتح قد و. الله ورسول 

الضرض حاتم أيي وابن ١(،  ٠٣٢٣)المان جامع في واص ( ١٩٥٠=)
الخوفصلاة باب الصلاة، كتاب المحيح، في حبان وابن (، ٥٨٩٦)'١  ٥٦ ١٦

سرقةفي واJيهقي (، ١٢٥٢)الستدرك في والحاكم (، ٢٨٧٦) ١٢٨/٧
YA/oاشالأن وحا0 ألعدو لكن إذا الخوف صالة كيفية الخوف، صلاة كتاب المستن، 

المنذروابن حميد، بن عبد إلى• المنثور الدر في السيوطي وعزاه (، ٦٧٥٢)
يخرجا0اا،ولم الشيخين، شرط على صحيح حديّث، ءاهذا I الحاكم وتال ، ٦٥٩/٢

روايةفي الشافعي رواه وند صحيح، د إمحنا هذا أحمدت ءونال • المبهقي وقال 
يشكبالحديث العالم أهل بعفس أن إلا المعتمر، بن منصور عن الثقة، عن انريع، 

لأبيءزاْ أن بعد الإصابة في حجر ابن وقال، عياش"، أبي عن مجاهد حدث في 
حياو؛ا.ارمي لأإ0أ^: والنسائي داود 



سميمي

سماهولد وله اللحة، شعر قليل نميرا، الجم، حفيف رجلا كان 
الصوتجميل عابدا، زاهدا، ربانيا، قواما، صواما، وكان إبراهيم، 

الصدر،وسلامة والجهاد والعمل العلم جمع الحياء، سديد القرآن، في 
فقال!ه اض رسول له ودعى بالدنيا، اغتر ولا الإمارة، تغيره لم 

مدخلاالقيامة يوم وأدحاله ذنبه، قيس بن الله لعبد اغفر ))اللهم 
موتهمل الأشعري )اجتهد قال: الطالحي موسى وعن كرينا((لا،، 

الخيلإن قال: ا بتمسك ورفمت، أمسكت لو له: فقيل شديدا، اجتهادا 
والديعندها، ما جميع أحرجتن، مجراها؛ رأس فقاريتنا أرملتنا إذا 

ذلك('"س أتل أجل س ض 
،عنده فيقرأ مومحمى، أبا يا ذكرنا يقول! راه إذا خهثه عمر كان 

ئيممدم أثن يأي، موف ؤ نزك: ))لما قال: هت الأشعري ض عيا وعن 
موسى،أبا يا قوملث، هم ه: الله رسول قال [؛ ٥٤]المائدة;

وأوماءإوه((لأا.
البي،زمن المسجد في يفتون ممن وكان ه، المي على قرأ 

في)صبغ قال: الحلم؛ من موضعه عن ءلاو_ا أبي بن علئ سئل ولما 
صبغة(العلم 

\00هإأوطاس غزوة باب المغازي، كتاب المحيح، ني البخاري أخرجه )١( 
أبينمالل من باب ه، الصحابة فقاتل كتاب الصحيح، في لم وم(، ٤٣٢٣)
(.٢٤٩٨)\ MTliه الأشريض عام أبي وَ 

.A،\/YYدمشق تارخ في عساكر ابن أخرجه )٢( 
.٣١ ١٨للغوي اكزيل معالم انفلر: )٣( 
علىصحيح حديث، رهدا ونال: (، ٣٢٢٠)المدرك في الحاكم أخرجه )٤( 

التلخيص.في الال.ه؛ي ووافقه يخرجاْ•، ولم ملم شرحل 
اللفاتر معد ابن أخرجه )٠( 



الخلافةفيتع عمر ولي ولما اليمن، بعض على وه الض استعمله 
ئجهنععثمان استعمله ثم وفقههم، فاقراهم، البصرة، على أميرا بعثه 

الكوفة.عنلى 

بالحفظ،ويأمرهم العلم، كتابة عن حللابه ينهى  ٥٠موسى أبو كان 
جمعخهته موسى أبا )إن : قال،كنانة أبي فحن بالنصح؛ وينعاهدهم 

!iال(نم القرآن، فعظم ثلاثمائة، من قريب هم فإذا القرآن، قرأوا الذين 
وذو'\،عليكم وكائن ذحرا، لكم ولكئن ، أجرالكم كائن القرآن هذا إن 

علىبه هبط القرآن؛ انح من فإنه القرآن، يتبعكم ولا القرآن، فاتبعوا 
الار(أا،.في فقدفه قفاه في زح القرآن؛ اتبعه ومن الجنة، رياض 

عود،موابن ومعاذ، الأربعة، الخلفاء وعن ه، النبي عن روى 
مالك،بن أنس الصحابة: من عنه وروى ه. وعمار كمإ، بن وأبي 
ه•ثهابج بن و٠لاريى الخيري، سعيد وأبو 

البصري،والحسن المخعي، قيس بن ثابت الخابعين: من عنه وروى 
وامرأتهموسى، أبي بن موسى وابنه النعي، وعامر حراش، بن ور؛عي، 

وغيرهم٠الله، عيد أم 
بنعمر زمن وأصبهان الأهواز وافتنح الشام، فتوح شهد 
وهو،، أ المحيح على وأربعين أرع منة وفاته وكانتا لقهنع، الخهلاب 

لتهوغبمكة، أم بالكوفة مات هل واحتلم، وستين، ، نيفابن 
٠،٣امأتهر

(.٢٢) ١٢٨ص: القرآن فقاتل في الفرايي أحرجه )١( 
الملأءللذهىسرأعلام انظر: )٢( 
١(. ٠٩٧٦)٦إ^0^ ثبن أبي ١؛^، مصف انظر: )٣( 



التفسيرفي ه الأشعري موسى أبي أقوال 
محيقولا عشر ستة ه النبي عن ه الأشعري موسى أبو روى 

وعشرونستة عنه وروي أمحوال، ثلاثة ؤهئ الصحابة وعن ير، النف
ثمقولا. عثر اثني وبلغت والاجتهاد، بالرأي التمر في أكثرها قولا؛ 

بتيبأحبار التفسير ثم أهوال. تسعة وبلغت حكنا، المرمحوعة الأهوال 
قولين.وبلغت بالسنة، التفسير ثم أهوال. ثلاثة وبلغت، إسرائيل، 
أماتابعثا؛ عشر وتسعة الصحابة، من ثلاثة الأهوال هن.ه عنه روى 

الأثعرى،عمرو بن وعياض شهاب،، بن طارق ت فهم الصحابة 
وأماواحدا. قولا منهما واحد كل وروى ه، المدني حزم بن وعمرو 

عشرأربعة وروى الأشعري، موسى أبي بن بردة أبو فهم؛ التابعون 
ثم:أقوال. ثلاثة وروى الأشعري، موسى أبي بن بكر أبو ثم؛ قولا. 
منهماواحد كل وروى الكوفي، الشمي وعامر الكوفي، سلمة بن شقيق، 

ان،حبن وقرظة الكوفي، حول مبن الله عبد بن عبيدة أبو يم! قولين. 
الكوفي،عمير بن وعمارة البصري، التميمي المازني زهير بن امة وق

حبربن ومجاهد الكوفي، جثير بن وسعيد البصري، عياثن بن وأبان 
وأبوإياس، وأبو البصري، الرناشي الله عبد ين وحهلان المكي، 
التميمي،الهجيمي تميمة وأبو الكوفي، الجنبي طيان وأبو الأسود، 

وأبوالبصري، الكممح، المازني ؤس بن وغنيم الكومح،، الأحوصمم، وأبو 
أبيعن وروي واحدا• قولا منهم واحد كل وروى الأحنى، بن كنانة 

مجهول.له مولى عن وقول محلقة، أقوال ثمانية يقهتع الأشعري موسى 
!حكماالمرفؤع أولا؛ ءأب 

عن[. ٢٠٠لاوّشرة: نامحبص4 \كتعي همته ؤتّغ ا-قالاالههق: 



موضع)الكرمي ت قال )جهته، الأشعري موسى أبي عن عمير، بن عمارة 
التحل(لا،.لكمحليهل أحليط وله القدمين، 

)ثلاثةت قال أبيه، عن الأشعري، موسى أبي بن بردة أبي عن - ٢ 
اضقال وقد ماله، يتيما أعش رجل لهم؛ بتجابج فلا س اف يدعون 

سيئةامرأة له كانت ورجل ، ٠[ زالناء: ^٠ م!تؤم التمهاء يونوأ ٠^^٠ ت وعز جل 
ورويءليه(لى، يشهد فلم دين رجل على له لكن ورجل يطلقها، فلم الخلق 

مرفوعاخهغ لأثعري ا موسى أبي عن المعنى هذا نحو 
عنبردة، أبي عن هلال، بن حميد عن دينار، بن الحس عن - ٣ 

يما٠٧! قالوا)لما قال! خهنه، الأشعري موصى أبي 
ثمانهلقي، للجوارح! قال تم أفواههم، على اش فختم 'آ'ا[؛ لالأنعامت

'آ[،تدمانت:وثؤدئم؟بم سمعهم ءث؛م بت إدام1 ؤءق قرأ؛ 
الهرىلهتج دينار! ابن قال فخيم. أحدهم من يتكلم ما قاول قال! 

الهنى(لاقالأم 

قال!ه الأشعري موسى أبي عن طمت، بن شفيق عن - ٤ 
الملائكةبها فيصعد الئ،، الممن ريحا اؤلها وهي المؤمن نفس )تخرج 

معكم؟هذا من فيقولون! ماء الدون ملائكة فتلقاهم يتوفونها، الدين 

البيانجامع في والطبري ١(،  ٠٢٢) ٤٥آ/؛ المسنة ني أحمد بن عبداض أحرجه )١( 
r<{A/o (٥٧٨٩ ،) والصفاتالأسماء في والبيهقي العفلمة في الشخ وأبو

^إلأ\.المذر ابن إلى المثور ١^ في الميوطي وءزاْ (، ٨٥٩)
o\i/wالبيان جامع في والطبري (، ١٣٥٨) oMfyالممر في المدر ابن أخرجه )٢( 

)١(.رقم: الأم (، ٩٥٣)ص: النوى الضير ميض انفر )٣( 
.٨١٧/٢الضير في صلأم بن يحيى أحرجه )٤( 





ِبيلصنلحا حتؤ ؤثملر وءامكت داب ^إلأس هث• الله —قال ٦
تيال )قهنه الأشعري موسى أبي عن [. ٧٠: jLiysJl]-حثسيم _،lj^ ألله 

ينظريديه، بين والكتاب اف، يدي بين العبد وقف إذا القيامة يوم )التبديل 
يديهبين جد ويلك، عفرت قد ت فيقول نات والحاليثات فى 

الخلائق!فيقول مجد فيبدك، قد فيقول! فيمجد بدك، قد فيقول! 

قط(سيئة يعمل لم الذي العمد لهدا محلويى 

)يدعىنال: ه الأشعري موس أبي عن بردة، أبي عن - ٧ 
وبينه،بينه فيما عمله ربه عليه فيحرصى القيامة، يوم للحساب المؤمن 
هقالله فيغفر قال! !.^،، ٠۶عملت، عملمت، رب أي نعم فيقول! فيعترفح 

الذنوبتلك، من ترى خليقة الأرض على فما منها، ويستره ذنوبه، له 
الكافرويدعى يرونها، كلهم الناس أن فود نانه، حوتبدو شيئا، 

رب،أي• ؤيقول فيجحده، عمله ربه عليه فيعرض للحساب، والمنافق 
أماالمللثج: له فيقول أعمل، لم ما الملك، هذا عاز كتِإ لقد وعزتكج 
مارب، أي وعزتك لا فيقول؛ كذا؟ مكان في كذا يوم في كذا عملتخ 
أولأحسب، فاني الأشعري: قال فيه. على حتم ذك؛ فعل فإذا عملته، 

أيل-؛مؤئمحمنا ءأؤ(لإاامحتمرعؤإآمزههقر : تلا ثم اليمنى، لفخذه منه ينهلق ما 
.ليس:ها"[(ر ؤيثيدأريث4ميثاكانإ 

)فيه: الأشعري موس أبي عن عياثى، أبي بن أبان عن - ٨ 
الخيمةأن بلض قال: [، ٧٢:٠٣]١^ؤمقمممحتؤ،امح4 هث: قوله 

.yay/tمردؤيه ابن إلى المنثور الدر في الموطئ ءزا0 )١( 
٠y\^aI\التمسر في حاتم أبي وابن •آ/؛؛ه، الميان جامع في الهلمري أحرجه )٢( 

(١٨٠٩٨.)



يرىما أهل؛ منها ناحية ولكل ميلا، ستين طولها يكون الجنة حيام من 
واحدة(درة وهي يعثا بعضهم 

قولهرفي ت ه أمحه عن الأشعري، موسى أبى بن بكر أبى عن - ٩ 
ذهبمن حنتان ل! ثا [، ٤٦]الرحمن؛ ه أمنان رمء ممام ؤولس.غاى وحل عر 

أبيعن المعنى هذا نحو ،،وروي للتابعيزلأ قفة من وحنتان للسابقين، 
مرفوعانجهته الأثعري موسى 

*ها الصحابة عن مرؤياته ت ئاث أو 

)بعثنيقال،: ه موسى أبي عن ه، شهاب بن طارقا عن - ١ 
أهللت،؟بما فقالت يالبهلحاء، وهو فجئت، باليمن، قوم إلى . النك، 
لا،فلت،: هدى؟ من معلث، هل قال: ه، المي كاهلأل أهللت، قالت،: 

فاتبتإفاحللتج، أمرني، ثم والمروة، وبالصفا ؛الست،، فطمح، فأمرني، 
لقهتع،عمر فقدم -، رأسي غلت، أو - فمثطيني قومي، من امرأة 

٢٣^^؛؛اضهثت قال بالتمام، يأمرنا فانه اغ، بكتاب نأحد إن فقال: 
حتىيحل لم فانه .؛ الّمح، بسنة نأحذ ؤإن [، ١٩٦]القرة؛ثأه أأجوألننتْ 

الهدي(نحر 

(.٣١٠٦) YUir/rالضير في الرزاق عد أحرجه )١( 
ا/ههاوالشرر المن، في والمهقي (، ٢٨٢\)oy\/الستاررك في الحاكم أحرجه )٢( 

إصادءاهدا ت الحاكم وتال ،  ١٨٩٨والبيان الكشف في اكعالبي ورواه (، ٢١٨)
بنالحارث حدث من حرحا0 إنما هكذا؛ يخرجاه ولم مسلم، شرط على صحيح 
أمح،بكر؛>، أبي ءن الجوني، ■ممران أبى ص الصمد، عبئ بن العزيز وهمد هميد، 

ه-الني عن أبيه، عن موس، 
)١(.رنم؛ الأم (، ١٠٤٥)ص؛ النوى الضير ميض انفلر )٣( 
هالنحم، زمن في أهل من باب الحج، كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٤( 

(.١٥٥٩)كإءلألالضُ.أ/،أ) 



بنالعلاء )أن ه: أبيه عن الأشعري، موسى بن بردة أبي عن - ٢
أتىفما ألما، بثمانين البحرين من ه الله رسول إلى بعث الحضرمي 

ونثرتبها، فأمر بعدها، ولا قبلها، لا منه أكثر مال الله رسول 
المالعلى يميل الله. رسول فجاء بالصلاة، ونودي حمير، على 

وزن،ولا عدد، يومئذ كان وما يعطيهم، وجعل الناس فجاء قائما، 
أعطيتإني الله؛ رسول يا ت فقال العباس فجاء قبصا، إلا كان وما 

هذامن أعطني مال، لعقيل يكن ولم بدر، يوم عميل وفداء فداني 
يمعليه، كانت حميمة في فحثي حد، •' الله رسول فمال المال، 
يافقال! ه، الله رسول إلى رأسه فرني يستطع، فلم يتصرف، ذم، 

ماأحد أما يقول! وهو الله رسول م فتبعلي، ارفع الله؛ رسول 
ءؤءلنسومحبمةمتالأحرى؛ أدري ولا لي، أنجز فقد افه وعد 

حيرهذا ، ٧[ ٠ ]الأنيال: لغده نمآ حمأ ■ما؛وبكم ثلو>يمأ ؤ، أثل ثام إن آلأسسزئ 
بالمغفرة((يصغ ما أدري ولا مني، أحذ مما 

الأشعريموسى أبا أمر عمر )أن I خيبه لأثٌري ١ عياض عن ~ ٣ 
نصرانيكانس، له وكان واحد، أديم في أعطى وما أحد ما إليه يرفع أن 

لناقارئ أنت، هل لحفيفل، هدا إن وقال! عمر فعجب، ذلك،، إليه قرقر 
أحنس،عمر! قال تطبع، يلا إنه فقال! الشام؟ حاء المجد في كتانا 
قال:فخذي، وضرب فانتهرني، قال: نصراني، بل لا، قال: هو؟ 

(،٥٤٢٣) rvY/rالمدرك في والحاكم ١، أ/ا اليمان في مد ابن أحرجه 
يخرجاه،,ولم ملم، شرحل على صحيح حديث ءهال،ا ت وقال 



يتمي

ثعئبمميمأنوء وأفترةآذه» اثبمود قخدوأءامتوأثُ ١^؛؟!، ؤ * قرأ ثم أحرجوْ، 
]اواتدة:اه[(لاا.

•إسرائيل بمي بأخبار التفسير • الما ثه 
]١^؛:دارُد ومثل ينيبأف : ه اش قال - ١ 

عدة)كان قال: ه الأشعري موسى أبي عن قيس، بن غنيم عن ؛! ٢٠١
هذانحو وروي ، عثر( وJفعة ثالثمائة حالوت يوم طالوت أصحاب 

،•عازب بن البراء عن مرفوعا القول 
ثىًكل أنلإ ودا ولدردس ؤلنثبمل ؤ ت هق اض ال ث- ٢ 

معت)مقال! لأحنس ا بن كنانة أبي عن لالأ'ساء؛هخ[• آلثثاريد<ه 
ولكنبنبي، الكفل ذو كان ما المنبر: هدا على يقول وهو الأشعري 

صالة،مائة يوم كل يصلي صالح، رحل - إسرائيل بني في يعني - كان 
ذامي فصلاة، مائة يوم كل يصلي فكان يعده، من الكفل ذو له فتكفل 

موسىأبي عن قول الهذا نحو ادة قتوروى الكمل(أ؛،، 
)قهبهالأشعري 
أبيعن [. ٢٠]ص:ا-4أاببم ؤن:اثثن٢لخممهثقتي : قال٣. 

الإيمانشعب في والبيهقي (، ٦٥١)٠ ١  ١٥٦التمر؛/في حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
(.٨٩٣٩\\إ\\)

rnr/Uالمضف في شيبة أبي وابن Y/؛١، الطبقات في ذ ابن أحرجه )٢( 
(.٢٥١٤)؛ Uo/Yفي حاتم أبي ,٠١^، (، ٣٦٧٢٣)

.n/Y(Yوالجان اصف في اسي رواْ )٣( 
ْ/اُ؛أ•كمحر ابن تقم هم( كما حاتم أبي ا؛زا أحرجه )٤( 
انالبيجامع في والهلبري (، ١٨٨٢) ٣٩٠٨ير النففي رنان( العبد أحرجه )٥( 

مقيلنا#.جرير بن ١ ٠ رو! 8 ;  ٢٦٥٨التفير في كير ابن وفال( مأ/'اه، 



بعدا،ررأما قال من )أول ت نال هتي الأشعري موسى أبي عن بردة، 
الخطاب(لا،فصل وهو ه، داود 

باك:التمر : رابئاثو 

عنه، الأثعري موس أبي عن جبير، بن سعيد عن - ١ 
كانإلا بي يزمن ولا مراني ولا يهودي لي تمع ي )لا قال: ه المي 

اله الض إن • نفي في فقلت ه؛ موس أبو قال النار• أهل من 
ؤوست يقول هق اممه فوحدت المرنان، من إلا القول هذا مثل يقول 

لهرد؛لإا[(لأ،.ه ،لثارمهره هكمزمهءمن

ثلاثالناس )يعرض قال: ه الأشعري موس أبي عن - ٢ 
تت3؛لايرفعندما الثالثة وأما ومعاذير، فجدال عرصتان فأما عرصات؛ 
ؤثأئاس: هق قوله وذلالث، بشماله، وآخذ بيمينه، كتابه فآخذ الصحمح، 

ثق ثين.نثر ثثؤ، أف ًثنث إذ كهه. أهمءوأ ثاوم يمد ججث.ب؛~محء ألقح 
ؤذأتثثن و»آ منظ رآئر؛أأ لإِأ او^ا داية يهلومهأ جنغ،يكز ؤ رج^ا ياثبميز 

المعنىهذا نحو الحسن وروى أأ[(لم، - لالءانة:؟ا آ'لآمحآلآِمح@4 
ربالآوادت،ر الاستشهاد دون )جهته الأشعري موسى أبي عن مرفوعا 

الدرفي الموطئ وءزاْ (، ١٨٣٣٩) ٠٣٢٣٧/١ الض في حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
.١  U٥٠/الديلمي إلى المنتور 

.١٦٣/٥والسان الكشف، في التعلي دوام )٢( 
الوسطفي الواحدي ورواه (، ٨٨٢٧) ٤٨١ْ/الفردوس ند مفي الديلمي أحرجه )٣( 

.٢١١/٨اكزلمعالم في والغوي ، ٣٤٦؛/
يروىنمالمه لا الحديث، »وءدا : JUj(، ٣٠٧٣)^ا٦s الند في الزار أحرجه )٤( 

ه-موص أبي ءن الإسناد بهذا الوجه هذا س إلا لهي. اص 



توالاجتهاد بالرأي الضير ؛ خامسا ٠
موسىأبي إلى الخطاب بن عمر )كتب I قال مجاهد عن - ١ 

إنفقال: عمر، بها فدعا حلولأء، سبي من جارية له يبتاع أن الأشعري 
محقهافأ ، [ ٩٢محمران: ]TJ ءي0ه ث ئنفقوأ حئ أد مازأ ؤ)، اف'هلثينول• 

عمر(لا/

رفيفهبه؛ الأشعري موسى ألي، عن، اض، عثد بن، حطان ص - ٢ 
أبوا هبمحمى قال: ]المساء:٨[، ألذ1ّثهه حصر ؤو.}ه لأية: ا هدم 

)٢(/
•مو5ّ،ا 

نزوعينت  ١٠٣١ تمعلول لأذمأنث\ أثم عر آمحربة إنا ؤ • هق الله ثال - ٣ 
موسىأبي عن تالساء:با[. قلتأره آث؛■ ه1وكلف زبؤ ين 

رنامحة(ل بفواق موته نل يتوب أن )هو ظلته• الأشعري 
وأبيعود مبن اض عبد مع )كنت، قال: سلمة بن شقيق عن - ٤ 

أرأتالرحمن،؛ عجل أبا يا ت موسم، أبو ؛غال ه؛ الأشعري موسك، 
ؤإنيتيمم لا الله: عبد فقال أيتيمم؟ ا شهت الماء يجد فلم أجتكح رجلا 

فىالأية بهدم تصنعون فكيف موسى: أبو فقال شهرا، الماء يجد لم 

وابن، ٢٥٥ص; مجاهد ير بتفمى العالتفمر في إياس أبي بن آدم أحرجه )١( 
والواحدى، y٢٦/• البيان جامع في والطبرتم، (، ٦٩٣) ٢٨٧)/ير التغفي المدر 

(.١٥٣)٤٦٤/١الوبل في 
يرالتغفي الخدر وابن (، ٣٠٨٩٦) YY^؛المضغ، في لمة أبي ابن أخرجه )٢( 

فيحاتم أبي وابن (، ٨٦٩٣)لأا1\ اليان جامع في واليرتم، (، ١٤١٠)
حميدبن عبد إلى الخثور الدر في يوطي الوعزاه (، ٤٨٦١) ٨٧٥/٣ير التغ

٤٣٩/٢.
.Y^/Yوالبيان الكشف، فى اسي رواه )٣( 



إفعبداه: _lJ لالماممة:آ-[؟ا ؤئواش1اهاه المائدة: سورة 
يالصعد،يتيمموا ان الماء هم علبرئ إدا لاومحمكوا هذا فى لهم رخصي 

موسى:أبو قال نعم■ • قال لهذا؟ هذا كرهتم إنما موصى: أبو له فقال 
فاحنبتحاجة، في اش رسول بعثني لعمر: عمار قول مع تألم 
فذكرتقال: الدابة، تمؤغ كما المحيد في نمِرغت الماء؛ أحد فلم 

بكفيهوصرب هكذا، تصنع أن يكفيك إنما فقال: للنبي.؛ ذلك 
عمرتر ألم اه: عبد قال كفيه؟ ومح وجهه بهما ومح واحدة، ضربة 

ءمار؟(للقول يقغ لم 

آُىتؤإي ءط أف مؤ، ين ثابوأ هج ^إلأ • هث اف ال ئ- ٥ 
منرجل )جاء قال: الشعبي عامر عن [. ٣٤]المائدة:أسثعهوثق>يثب< 

مابعد خهئع عثمان إمرة في الكوفة على وهو ه، موسى أبي إلى مراد 
بنفلأن أنا بك، العائذ مقام هذا موسى؛ أبا يا فقال: المكتوبة صلى 
ؤإنىالأرض، في وسعست، ورسوله، اف حاربت كنت المرائي، فلأن 
بنفلأن هذا فقال: لةه4 موسى أبو فقام ا عالي تقدر أن قبل من نست، 

وإنهادا، فلأرض ا في وسعى ورسوله، اه حارب كان ؤإنه فلأن، 
فأقامبخير، إلا له يعرض فلا لقبه؛ فمن عليه، يقدر أن قبل تاب 

/(٢)فقتله(بذنوبه هث اف فأدركه حرج إنه ثم اف، شاء ما الرجل 

(.٩٦٧١)؛jiijجامع ني \ضشمي أحرجه )١( 
اعرى،المن في والمهقي ١(،  ١٨٨٤) ٢٨١٢)/٠ المان جامع في اتجري أحرجه )٢( 

ابنإلى; الموًلي وءزاْ (، ١٧٣٢٢) ٤٩٢\ابموب المحارب باب الرقة، كاب 
٠.٧ م حميد وهمدبن شية، أبي 



فهتعالأشعري موسى أبو )ثضى ؛-؛)-(ت السمي، عامر عن - ٦
]اوائاوة:ا'»ا[(أمعمقإه من ءا-ران ^ الأية! يهده يدقوقاء 

عثتاوآمقن وألثكن هوة آلمدقئ ؤإد٠ا ت هث اش ال ق- ٧ 
٦[.٠ :  i-ijJl]ألسيإ،4 منجزآممووأ.ني وؤذ ألنجاب وف، محجئم وألثوقق 
موسىأبي نول وهو المكاتبون، أنهم علمى الملماء )أكثر 

؛خهمم(ل الأشعري 

موسىأبا )مالت ت قال .،< الأشعري موسى لأبي مولى عن - ٨ 
وألأءهأتجمدن ألأوزذمن هك؛ نوله عن ه الألمعري 

حميعا(لم.القبكن صاJوا الذين هم قال! [، ١٠• ]١^:

إلىكب ه موسى أبا أن )؛_5^ ث قال حزم بن عمرو عن - ٩ 
حالفكوبومن علي تدعو الفجر صلاة في نقنت، أنلث، بلغني • خه؛ه ■ُلي 

آلجنهابمlit 4ظذ أن أبملك ^١^ ت قق اش ال قد وقون، لجاهال
لهمد:ا"؛[(ل؛أ

ءؤر.ثمحئفيس؛ه؛ الأشعري موسى لمي عن إياس، أبي عن - ١ ٠ 
ورة(لْ،.الهذه فى قال: [، ١٢٠]هود: 

١الآ'او منكل ثرح ني الطحاوي أخرجه )١( 
.٥١٣ص؛ والمنوح الناسخ في النحاس رواه )٢( 
التمرفي حاتم أبي وابن (، ١٧١ ٠٨)^ ٤\إ٦rالمان جامع في اللمرى أخرجه )٣( 

)٨(. ٨٨الصحابة معرفة في نعتم وأبو ١(،  ٠٣٠)*  ١٨٦٨١٦
(.١٢٨٧) 00م\المة في أص بن بواف أخرجه )٤( 
الدرفي ابوًلي وعزاْ (، ١٨٧٤٢)0\إ'ا0 البيان جامع في اتجري أخرجه )٥( 

•٤٩٣؛/مردئيه وابن الشخ، أبي ت إلى المنثور 



مندرما أؤ إو>طي ثزمم محثع أف ءاموأ  ij؛JdJبأن ٠؛^ ث هق ف ا ل ا ن- ١ ١
ذستآلامي ٥^؛ ثثاد ثو بن ألكئب ووأ َةلن ؛؛ؤ>وا ولا ألي يذ 

خهتعموسى أبو )جمع ،؛ JUالأموي أبي عن [. ١٦]الحديد: ه هرم 
زئءفدخالما قال: 1^0، جمع ْن إلا علكم يدخلن لا فقال: القراء، 

يطولنفلا وأنتم، البلد هدا قراء أنتم وقال: فوعظنا رجل، ثلاثمائة 
الكتاب(را،.أهل محلوب فت، كما قلوبكم فتقو الأمد عليكم 

)فيت ه الأشعري مومى أبي عن خليان، أبي عن - ١ ٢ 
رجالاة الرمهم ال: ق[، ٠١مدثر: ]الئنووره : هق ه قول

اكص(رأر

الحلةفي نعم و وأب(، ٣٤٨٢٣)ب/أ؛ا المضث في شسة أبي ابن أحرجه )١( 

المدركر والحاكم (، ١٩٠٤٨)٣٣٨٥/١٠التمر في حاتم أبي ابن أحرجه )٢( 
منصور،بن سعيد إلى* المنثور الدر في السيوطي وعزاه (، ٣٨٧٥)'ا/لإهه 

صحيححديث ارهدا المحاكم؛ وئال ، ٨٣٣٩^المنير وابن حميد، ين وعبد 
يخرجاه((.ولم الأساد، 



[٣٧]

ه(٤٥ت )ت )ه عدي بن عاصم 

البلوىالعجلان بن الجد بن عدي بن عاصم الجلل، الصحابي 
Iوقيل أبوعبداض، ت ومحيل بكر، أبو كنيته الأنصار، حليم، العجلأني، 

بالحناء.يخضب القامة، قصير وكان ، ءم_، له عمر، أبو 

معدبن هل مالصحابة؛ من عنه وروى ه، النبي عن روى 
عاصم،بن البداح أبو ابنه التابعين؛ من عنه وروى تقهنه، الساعدى 

وغيرهم.الشمي، وعامر 
علىواستخلفه الروحاء، من المي. فرده بدر إلى الخروج أراد 

وشهدشهدها، كمن محكان ، وأحرم همه بله وصرب العالية، وأهل محباء 
وبعنه، الله رسول مع كلها والمشاهد والخندق، أحدا، 
مسجدفأحرئا خهتم الدحثّم بن ماس ومعه تبوك من ه اممه رسول 

بقباء.عوف بن عمرو ببتي الضرار 

أبيبن معاوية خلافة في وأربعين، حمن سنة توفي؛المدينة، 

.٤ لأبنالغابة وأني ك Toi/T_ 00سعد لأبن الكرى الطقات في: ترجت انغلر 
. nr/Tحجر لأبن والإصابة ٥، للمزي الكمال وتهيب ، ١ ١ V/• الأثير 
٤٦٤.



مائةعاس ونيل! محنة، ومائة عشرة حمى ابن وهو خهته، ن سنيا 
تبكوا)لا فقال! أهله، عاليه بكى الوفاة حضرته ولما محنة، وعشرين 

ذاء(لا،.فئت، إنما علي؛ 

المميرفي ه عدي بن عاصم أقوال 
بأسابير التغفي واحد قول خئتع عدي بن عاصم عن روى 
الشمي.عامر الجليل التابعي عنه رواه النزول، وأحوال 

عنالشعبي، عامر عن النزول! وأحوال بأسباب ير لتماه 
يأؤأأزمةلإ}' ألثنمثت نمق ؤ)]يى نزلت! )لما قال! خهنع عدي بن عاصم 

يأتيأن إلى اض؛ رمول يا قلت،! ]ال_ور;؛[؛ ^ هثم!( ة-ءإبدخز ثماآء 
عمابن فإذا أياما، إلا ألسث، فلم الرحلإ حرج قد شهداء بأربعة الرجل 

مني،ليس يقول! وهو منلث،، تقول! وهي ابن، ومعها امرأته، معه لي 
ابتليمن وأول تكلم، من أول فأنا عاصم! قال اللعان، آية فنزلت، 

)٢(/
ياءا

حجرلأبن الإصابة في كما بكار بن الزير أخرجه )١( 
الدرفي يوهلي الوعراه (، ١٤١٦١) ٢٥٦٨!A ير التغفي حاتم أبي ابن أخرجه )٢( 

المثور



[٣٨]

ه؛هء)^٠: ه طالب أبى ين ءاى ين الخن 

أبوالأمة، بين المصالح يد الوريحانته، اش رسول منهل 
أبيبن علي الراشدين الخلفاء ورابع المؤمنين أمم بن الحس محمد؛ 
ينت،فاؤلمة وأمه الهاشمي، هاشم بن المهللم، عبد بن طالب، 
ه.اش رمول 

وكان،، الهجرةأ من الثالثة المنة في رمضان، من الصف في ولد 
هطالب أبي بن علي أبيه فعن .؛ الله رسول شه جميلا، وسيما، 

الرأس،إلى المدر بين ما هب الله برسول الناس أسبه )الحسن قال! 
بالواد،يخفسب، وكان ، ذللئ،( من أسفل كان ما به أشبه والحين 

جمة.وله يساره، في ويتختم 

■مدلأبن والاستيعاب ، ٦٦١-  ٦٠٤/٢نعيم لأبي الصحابة معرفة ت في ترجمته انظر )١( 
.٣٩٢الر 

ا/؛اام.الر تمد لأبن الاستيعاب انظر: )٢( 
بنالحسن محماو أبي مناف، باب المنام،، أبواب الجامع، في الترمذي أحرجه )٣( 

وابن(، ٣٧٧٩)ه طاب، أبي بن بن والحين طاو_، أبي ين علي 
ونال(، ٦٩٧٤) ٤٣١- الصحابة مناقب كاب المحيح، في بان 

غرأوباا,حن حديث ءرهدا الترمذي! 



وطلحة،وزيد، الحسن، أولاده: ومن امرأة. سبعين من نحوا تزوج 
وعمرو،عمهم، مع بكربلاء قتلوا الله؛ وعبد بكر، وأبو والقاسم، 

ؤإمماعيل.ؤيعقوب، ومحمد، والحسين، الرحمن، وعبد 

وأخاههو يحبه الله رسول وكان النبوة، يستإ في وتر'ءرع نشأ 
ه:وقال ، ٢١الدنيا((لمن ريحانماي )رهما ويقول: شديدا حثا الحسين 

الجنة((أ'آ،.أهل ثبابج ميدا والحسين ))الحسن 

أحبرجوادا، عاقلا، ورعا، ينا، حالرحلا ه الحسن كان 
سيد،هذا ))ابني فقال: لمين المبين شان له سيكون بان ه حده 

بهأحبر ما وحدُثح لمين((لمآ،، الممن فئتين بين يه بملح أن الله ولعل 
نهك،لمعاوية الخلافة عن هته الحس وتنازل الممدوق، الصادق 
لمين.المبين يه الله وأصلح 

وأحيهطاو_<، أبي بن علئ أبيه وعن ه، الله رسول حدْ عن روى 
الصحابة:من عنه وروى هّ هالة أبي بن هند وحاله الحسين، 

بنمحمد التابعين: ومن ه. عائشة المؤمنين وأم نمير، بن حبير 

نهوالحين العن مناقب باب المنامج، كتاب الصحيح، في البخاوي أحرجه )١( 

كابالكرى، فى والنسائي (، ١١٥٩٤)المLJ ض أحمد أحرجه )٢( 
(،٨١١٢)■طالب، أبي بن علي ابني والحين الحز فقائل الماف،، 
بنعلمح، بن الحس محمل أبي منافج باب المنائبإ، أبواب الجامع، في والترمذي 

الترذي:وئال (، ٣٧٦٨)ًلالب أبي بن علي بن والصين طالب أبي 
صحيح.حن حدبث، ا هل. 

ه،الّك، أصحاب كتاب بكرة، أبي حديثا من الصحيح، في البخاري أحرجه )٣( 
(.١٠٧٤٦) Yl/oه والصين الحز مافب باب 



بنالله عبد مولى وعكرمة الشعبي، وعامر ملمة، بن وشقيق يرين، 
وغيرهم.الحسن، واسه: يسار، ن ؤإمحاق مجلز، وأبو ه، ماس 

يريمبن هبيرة فعن وتعلمه؛ العلم على هدحريصا الحسن كان 
فمال:الناس! يحدث المجد قي الحز هذا خهنه؛ لملي رقيل قال: 
وبنيبني ريا لهم؛ فتقول بنيه يوص وكان ا، ءلحنا(أ تعلم لم إبل طحن 
الملم،فتعلموا كبارآحرين، تكونوا أن توشكون قوم صغار إنكم أحي؛ 

يته(في ليضعه أو فليكتبه، بمحففله؛ أو يرويه أن منكم يسني لم ضن 
فقيل:وفاته، سنة فى واحتك الغرقي، بثمع ودفن بالمدينة، مالت، 

وخمسين،إحدى ومل: حمسين، وقيل: وأربعين، تسع منة مات 
)عاشقال: الصادق جعفر وعن ذلك، غير وقيل وأربعين، أربع وقيل: 

مسموما.مات إنه ويقال: سنة(، وأربعين سبعا الحز 

الضيرفي ه طالم، أبي بن علي بن الحسن أقوال 

ورويالتفسير، في قولين المي. عن ه علي ن الحسن روى 
وبلغتوالاجتهاد، بالرأي التفسير في أكثرها قولا؛ عثر أربعة عنه 

ثلاثةوبلغت النزول، وأحوال بأسثايج ير التفثم قولا. عثر إحدى 
أقوال.

نوع iJuه طن قول وكأن (، ٦٠٣)^ tr/rالتادخ في س بن يحص أخرجه )١( 
ولده.على الوالد خوف من 

ا/"آأأالعلم كتابة في رخص من باب المنيمة، المن، في الدارمي أحرحه )٢( 
فيوالبيهقي سعير، بن شرحبيل لضعف، ؛ ، صعيفارإصناده محققه; وقال (، ٥٢٨)

(؛٧٧٢) ٤٢٠ص: الملم كتابة في يحص ص باب المن، إل المدخل 



ثولأروى منهم واحد كل تابث، عشر اثنا الأقوال هد0 عنه روى 
وعكرمة،حميالة، وأبو السلمي، الرحمن عبد أبو وهم؛ واحدا، 

وأبووعوف، اكبى، وعامر عر، ومالعبدي، قيس بن والأسود 
ومقسم.وشباك، جريج، بن الملك وعبد صمرة، بن وعاصم مجلز، 
مجهول•رجل عن وقول معلقة، أقوال ثلاثة ه الحسن عن وروي 

النزول!وأحوال بأسثاب التمسر أولا؛ 

قال؛نقهنه علي بن المحن عن السلمي، الرحمن عبئ أبي عن - ١ 
شهرمن عشرة لع ا؛[ لالأنفال:إساتييم -أآلثى يوم ؤ الفرقان؛ ليلة )كانت 

رمفان(را،,

؛نزلت،البيت، أهل واه رقينا قال؛ ه علي بن الحسن عن - ٢ 
:لالججر منشلبم4 ج.إحوكعقثرر نن صدورهم ^ويرعناماف، 

رانقال: جميلة أبي عن الرحمن، مد بن حصن عن - ٣ 
إذبملي هو فيتما قال• ه، علي قل حين استخلف علي ن المحن 

محلمنهالدى أن بلغه أنه حصين وزعم - بخنجر فهلعنه رجل عليه ونبإ 
فيوقعت، العلعنة أن فيزعمون قال؛ — ساجد وحن أسد بني من رجل 
أهليا فقال؛ المنبر على فقعد برأ، ثم أشهأّا، منها فمرض وركه 

الثيتؤأهل ونحن وصيفانكم، أمراوكم فإنا فينا؛ اش اتقوا العراق، 
^لممصمحمحَئاشٌ قال الذي 

أهلمن أحد بقى ما حتى يقولها زال فما قال؛ لالأحزاب;ٌآ"ا؛[. ثلؤ_ارله 

م؛,o-\Y (Y•0؛/المان جامع في الطبري أحرجه )١( 
.1yrr/واليان الكشف ش الثش أحرجه )٢( 



هدانحو ياف بن هلال وروى ، بكاء( يحي وهو إلا المجد 

)جهتع.الحسن عن القول 

والاجتهاد!بالرأي التمير ! انتاث٠ 
عنالشام من نمله خه عبأ بن الحسن )مثل قال: عكرمة عن - ١ 

الآ؛ة(لم. i;>UU:^i]ؤلذنا'لإثه فقرأ؛ الإيمان، 
خهنهعلي بن الحس )لقي قالث العبدي، قيس بن الأموي عن - ٢ 

اف!طاعة غير فى لك ميئر رب حبيب يا فقال! لمة، مبن حبيب يوما 
أمحلعتولكنلث، بلى، قال؛ ذلاكا. من فليس أبيك إلى ميسري أما فقال؛ 

في؛لث، قعد لقد دنياك؛ في يك قام فلتن زائلة، قليلة دنيا على معاوية 
هل؛اه قال ضا ذك كان ؛ ض؛ قلت ^١ فعلت إذ كت ولو ديك، 

؛ئالاضهاا ولكث،ك-سمبن؛آها؛ا، 
١!l(]المشن:٤ ثك؛ز0؟ؤ َيوأ ما ئلومم عز ئاث ^ملأثق 

إلمم(بجي، كان ه علي بن ض الحرأن رجل؛ عن - ٣ 
4أكمة بجب لا ؤ\ذؤ يقول؛ ثم الماكض، 

مأ/"اا،الكمر ني واتجراني (، ١٧٦٧٦) T\Tyl\اشر في حاتم ابي ابن أحرجه 
(٢٧٦١ ،) ،Jاiالزوائد مجمع نقات« ورحاله اليراني، »رواْ الهيثمي: وYU/،\(

٥٠١

.٢٦٩/١٣يمنى تارخ ني ماكر ابن أحرجه )٢( 
الملأةندد تعنلم في واJروزى (، ٦٧) ١٣٠ص: الإيمان ني العدني أحرجه )٣( 

٤٧٦/١٤حجر لأبن العانة الطالب في كما راهويه بن ؤإماق (، ٤١٠)
حميدبن وعبد الرزاق،، عبد إلى• المنثور الدر في يوحلي الوعزاْ (، ٣٥٣٤)

.YA؟/•سعد ابن إلى المنثور الدر في اليوحلي عزاه )٤( 
).U(/\،Aالبيان جامع قي الطري أخرجه )٥( 





ُاؤولد.دزه؛ علي بن ن المحعن محمرة، بن عامحم عن - ٧
٤I[ ٠ ]ق: ه ألتجرد المبح، ثمبل ركعتان أكمءِه]اسور:هأ[ت 

المغرب(بعد ركعتان 

مملثايزال لا هه علي بن الحسن )كان ت قال جريج ابن عن - ٨ 
ؤوأة1أوانها ذلك؛ في له ففيل والعشاء، المغرب بين ما 

]اوإ.ل:ا-[(رأ/١^^ 

ؤدساسعزت ه علي بن المحن رجل )سأل ت قال شباك عن - ٩ 
ابنسالت نعم؛ ء_الت قبلي؟ أحدا ألت مئال1 ]البروج:"آ[، ومسموم^ 

ولكنلا، I ثال الجمعة، ويوم الدبح يوم •' لا فما الزبير، وابن عمر 
عقيثؤمدوحشنايش مزامؤ حثنامن ؤذؤنوناا\ I قرأ ثم محمد، اإشاهد! 

بوم؛ؤد'إائ قرأ' ثم القيامة، يوم والمشهود• اء؛اأ[، لالشإ_يداه هتوب*.ي 
،،ر لم أمبن زيد وروى ،، لهود;ّا»؛[(أ مشهوده دوم وه ألناس دم محثؤع 

المانجامع في والطبرى (، ٢٩٦٨)؟■ TT/Tالتمر في الرزاق د عبأحرجه )١( 
الكشف،في والثعالبي ، ٧٨ص: الليل نام مخصر في المروري ورواه آأ/هلأ"اآ، 

.١٠٧/٩والبيان 
(.٩٥٦) ١٤١ت ص الزهد في أحمد أحرجه )٢( 
انوالبيالكثمف في اسي ورواه ؛آ/همأم، المإن جامع في الطبري أحرجه )٠١( 

أملمبن زيد عن يروم »لم وقال: (، ١١١٠٧) ٢٦٣/٢المغير في اتجراني ١^^ )٤( 
وقالالإضاد«، بهيا إلا ه المسن عن يروى ولا الرحمن، مد ابنه إلا 

المحميدعبد ن يحيى وفيه والأومهل، المغير في الملبراني اررواه الهيثمي؛ 
تمحيفحالمطبؤع وفي (، ١١٤٨١) ١٦٠٦/٧الزوائد مجمع صعيفح، وهو الحماني، 

للطبريان البيجامع على شاكر او أحمتعليق انظر ين، الحإلى لحسن اس 





سنهالسودان، درمان أم حامعه أبوبكر، الأمين محمد الر ٠ الدكتور 
١٤٢٧١٢^.

منأتمكن لم فلما عليها، لأحصل جاهدا حاولت الرسالة هذه عنوان فرأت ما ل ا
السابقة،الوراسامحت، فى الرسالة  oJl،،وجعلتؤ ، خهثُ الحسن مرؤيات جمعت ذس 

الكبيرثغفي مع الرسالة، هدم على الامحللاع من أتمكن رلم الحاشية عذ0 وكتبت، 
القرآنمن الأول، الضم، فى خهتُ علئ بن للحن التفسير ءروياُت، يلغت، نفد إليها؛ 

فيجدا القليلة الأنوال، هذه 'ثجمع فكيف فقعل، أقوالي سة حم- بحثي حلال، ن م- 
خهثُعلئ بن الحسن مرؤيات بين حلهل فد الباحن، يكون أن إلا أ ا علمية؟ رسالة 

تقييددون الروايا١ت٠ في اسمهما بمللق ما ^؛^١ البصرتم،، الحسن التابعي ومرؤيات 
ندالباحث، يكون أو تدقخ،، إر يحتاج المراد أيهما وتحديد علي، ابن أو بالمرى 

تهوحماللي، اض يثر ثم للمرويا>ت،اا. جمع البحتا كون عن ؛*؛^١ آحر *نهجا اتخذ 
فقرأتها،حاحلر، مليمان ت الدكتور حلريق عن السودان من الرالة هذه على 

اينينعالي رمالته تج اثتملفقد ا خلننتؤ مما أبعد إلى دهّثؤ قد الباحث، فوجدمت، 
أقوال،ثلاثة إلا ءينُ الحسن عن بالتفسير حاصة ءروياُت، فيها ليس رواية، وعشرين 

لمجردهؤتُ الحسن ير نفصمن الثاحث، يدرجها رسالته في المرؤيامحن، وبقية فقهل، 
البصرتم،،الحسن محرؤيات، إدراجم صابئا ظني عن وأما رواية؛ في، اسمه مجيء 

روايةرسالته صمن أدرج نقد ا بكثير ذلك من أبعد إلى ذما قد الثاحثإ فوجدلت، 
سفيان،عن علي، بن الحن حدثنا - وكيع ا؛ر، أتما - راونال • فيها نال العلثري عند 
فهتهعلي بن الحز وفاة بعد عيينة بن سفيان ولد وقد دينهم"، يارئوا ت قتادة عن 

عليبن الحسن أن والصواب، ا عنه؟ يروتم، كيف، أدرتم، فلا عاما، ين وحمسعة 
واممهآحر، موضع في اليرمح، ذكره كما الجعفي أو الحنفي،، هو الرواية هذه في، 
تعان.الم



[٣٩]

ءه(٠ )ت! هئد مالك بن كعب 

السلميالقين بن كب أبي بن مالك بن كب الجليل المحابكب 
الرحمن،عبد أبو وقيل! عبداش، أبو ت كنت، الخزرحي، الأنصاري 

منثعلبة بن نيئ ست، ليلى وأمه؛ بشير، أبو الجاهلية! في كنيته وكانت 
ملمة•بنمحب 

بينهض ت وقيل ه، الله هميد بن طلحة وبين بينه ه المٍ، آحمح، 
اش،عبد الولد! من )جهته لكعب وكان خهنه، العوام بن الزبير وبين 
ومعبد,ومحمد، اض، وعبيد الرحمن، وعبد 

وهوالصفة، أهل من وكان بعين، المع الثانية العقبة بيعة شهد 
مجوداوكان عنه، الأذى يردون كانوا الذين س اف رسول( شعراء أحد 

بنحان الملمين شعراء )كان ت قال( سيرين بن محمد فعن مطبوعا؛ 
يخوفهمكعب فكان ماللث،، بن وكعبا رواحة، بن اض وعبد ثابتا، 

لأبنوالاستيعاب ، ٢٣٦٨. YY"\n/oنعيم لأبي الصحابة معرفة في: انفلر ;١( 
وسر، ١٩٦- للمني الكمال وتهيب ، ١٣٢٦-  ١٣٢٣/٣البر عبد 

.٤٥٨.  ٤٥٦/٥حجر لابن والإصابة ، ٥٣٠-  ٥٢٣٨لأدمي النلأء أعلام 



الأنساب(،على يقبل ان حوكان بالكفر، يعيرهم اف وعيد الحرب، 
خهتع!_؛J^، ين كب هول( من لرما أسلست، إنما دونا أن بلغني ت ومال، 

يوماالا أغمدنثم بر وخيوتر كل ة امهتمن ا ننفي
،أوتجخار دونا قواطعهن الت قلولونطشت، نخبرها 

ئوله ربيعة بن ومرارة أمية بن هلال، صاحبيه ومي ب نرل، 
تخالفواحين وذلالئ، لأية؛ ا [ ١١٨]اكو؛*:شواه أؤمك> ألثثثب ^^، هك؛ اممه 
لهمر٢،.وغفر عليهم اض فتاب تبوك، غزوة عن 

منعنه وروتما ه• حفير بن أسيد وعن ه، اليي عن روى 
أمامةوأبو عباس، ين الله وعبد الله، عبد ين جابر المحابة: 

وغيرهم•ه، اناهلي 
وعبيدالرحمن، وعبد الله، عبد أولاده؛ ت التابعين من عنه وروى 

بنالحكم بن وعمر ثوبان، بن الحكم بن وعمر وممد، ومحمد، الله، 
وغيرهم.أفلح، بن كثير ين وعمر رافع، 

و.اممه رمول عرف الذي وهو وتبوك، بدرا، إلا كلها المشاهد شهد 
بحياةالمؤمنين يبشر صوته يأعلى فنائي انهزموا، حين أحد يوم 

يومئذفقاتل الصفراء، لامته وأعطاه ه الّبي، همدعاْ ه، الله رمول 
جرحاعثر سبعة جرح حش مديدا قتالا 

منةخهبه معاؤية حلافة في بالشام وتوفي عمره، آحر في بمرْ ذهب 

\.Ty\/Tالأتعاب في الر عد ابن أحرجه )١( 
وقولغينع، مالك بن كعب حديث باب المغازي، كتاب البخاري، صحتح انظر•  ٢٢١

٤(.٤  ١٨آ"/"آ)١[  ١٨]اكو؛ة;ئزأه أك آلثئثت س ه: اث 
هشامابن سيرة انظر: )٣( 



واحدسنة توفي ت ونيل سنة، وسبعين مع ابن وهو ين، حم
وخمسين.ثلاث ت وقيل ين، وحم

النميرفي هنه مالك بن كعب أقوال 
وروىالتفسير، في أقوال ثلاثة ه الني عن مالك بن كعب روى 

النزول.وأحوال بأسباب التفسير فى كلها أقوال حمة عنه 

بناف عبد ابنه وهم: التابعين، من نلاثة الأقوال يىذ0 عنه روى 
بنالحميد عبد أيقنا ابنه لم• أقوال• نلأنة وروى مالك، بن كعب 
منهماواحد كل وروى الزهري، شهاب بن ومحمد مالك، بن كعب 

واحدا.قولا 

تالنزول وأحوال بأساب النفير أو 

صوتهياعلى صاح الثيهلان )أن ت الزهري شهاب بن محمد عن _ ١ 
عرفمن أول فكنت، ت مالك، بن كعب قال محتل، محمدا إن أحد! يوم 

هذاالأعلى! بموتي فناليت المعفر، تحت من عينيه عرفت ه؛ النبي 
إلاؤنتامحند. |ذ|ك! اش فأنزل اّكت،، أن إلئ! فأثار ه، افه رمول 

لأية(ا [ ١٤٤•صران;]آو أوقنسلبآ مات، ألنمل ملم ين ثك هر رسول، 

)حرجقال! )جهته أبيه عن ماللث،، بن كمبإ بن الحميد عبد عن - ٢ 

(،٤٦٥)ا/0اأ اسق، في الرزاق وبر , TT'/yالسمرة في إمحاق ابن أحرجه )١( 
ونال١(، ١ ٠ )٤  YT/Yالأومط في والطراني أ/إها، السمان جامع في واتجري 

راهذا• الرصح_ى ونال محمد*، إلا الزهري عن الحديث هاوا يرو الم الهلبرانيت 
حجرابن وقال (، ٤٥٦٥) yyy/oالخيرة إتحاف ولكنه ثقات، رجاله إسناد 

معقل*.أو مرسل ولكنه ممات، »رجاله (: ٤٢٦٢) Toljwالعالية اوْلالب في 



مننفر ونزل تبوك••• إلى بالغزو وأمر شل-بل•، حن في اف. رسول 
أرغبطإنهم واغ بعضهم: فقال جانبنا، في ه اش رسول أصحاب 

هالله رسول فدعا قالونا، وأصعفنا اؤالناء، عند وأحثانا بطونا، 
نفستم؟ما لهم فقل الرههل، هؤلاء إلى اذهب، فمالث ياسر، بن عمار 
فقاللهمت[، ٦٥]الربة: ىإساءكنالإضوٍثه فلس• 

إقاًظنامحزصتئوك ظ4ثر' ونزلت؛ اش، أحرقكم احترقتم 
]الر;ة:هآ[(لدنثازءوفه َئتن وءا4ومحء أيأس ولمحاهل، 
)نالقال! نجهنه أبيه عن ءنمداطهبنكع^بإينمالخ،، ٣— 
منكمرجل كل يخرب أن على أقاصي أني لوددت حمير؛ بن مخني 

اللهرسول فقال قرآن، فينا ينزل أن من ننجو أن على مائة مائة 
فإنقالوا، عما فاسألهم احترقوا، قد فإنهم القوم أدرك ياسر؛ بن لعمار 

فقالفأدركهم، وكدا، كدا قكم قد بلى، فقل: وكتموا؛ أنكروا هم 
يعتذرون،الله. لرسول فجاءوا الله.، رمول به أمر الذي لهم: 
فأنزلأبي، واسم اسمي بي قعد اش؛ رسول يا حمير؛ بن مخثي وقال 

يملإْللمثؤ عى ثق، إن اذن،ؤ بمد َكريم ث ثنذر>ا ^لأ م؛ هيفء افه 
حمير،بن مخثى عنه: افه عفا الذي فكان لالموبة:آآ[، ئثد>ت،طذمهه 

فقتليعلم؛مقتله، لا شهيدا يمثل أن افه وسأل الرحمن، عبلُ فتسمى؛ 
ولاأثر له يرى ولا قتاله، من ولا مقتله، تعلم لا اليمامة، يوم 

اممسرفي واللجراني ١(،  ٠٠٤٦)؛ AYVnالممر ني حاتم أبي ابن أخرجه )١( 
/\^X\UT)Ao

(.١٠٤٠٢)التمر ني حاتم أبي ابن أخرجه )٢( 





^^-؛يصبِج

أمرعن الثلاثة أيها تخلفنا وكنا كعب،! نال لاووبت:آ'ه؛ا، 
واستغفرمايعهم له، حلموا حين س الله رسول منهم قبل الذين أولتلثإ 
اش1نال ذانللث.ا فيه، اف قضى حتى أمرنا ه اض رسول وأرجا لهم، 
]الوة:خااا(لا،.أدض.£ث\ه فكت أس 

)٢(.رقم: الحاسة (، ٣٥٠)ص: تخريج' سق 



ءه(٠ )ت! غهئه شعبة بن المغيرة 

أبيبن ثب بن المغيرة الشجاع، والأمر الجليل، الصحابي 
بنعمر وكناْ عسىرى، أبا ه المي كثاْ الثمفي، عود مبن عامر 

•الرأيٌ مغيرة ١١• له يقال وكان اف، عبد أبا •' خيم ايخطاب 
الصحابة،فضلاء من وكان ، مها-٩^١ وندم الخندق، عام لم أم

بعيدوالذراعين، القامة صخم هيبة، ذا فيهم، الرأي وأولي ويارهم، 
بالحمرة،يحضب يفرقه، لا جعدا، الشهر، أصهّ_ا المنكبين، بين ما 

اليرموك.يوم عينيه إحدى وأصيبت، 
وحمزة،والعمار، عروة، أولاده! ومن ، امرأة ثمانين أحصن 

؛>،صر قاتل المجومي لولوة أبو ت وغلامه وراد• ث كاتبه واسم ؤيعفور• 
الخهلابهمم.

الصحايةومعرغة ، ٠٢١٥  y\Tإi سعد لأبن الكبرتما الطبقات ض؛ ترجمته انظر )١( 
وسر، ١ ٤  ٤٧. ١ ٤ أ/ه؛ اثر مد لأبن والأسباب ،  ٢٥٨٥- 0ر^\0^ نمم لأبي 

.١٥٨.\-إ\0\ حجر لأبن والإصابة ، ٣٢م/اأ_ لادهى الملأء أملام 
دمثقتاريخ في اكر موابن (، ٠٨٨٨)٠ * ^٦ تدرك الم في الحاكم أحرج—٠ )٢( 

خيثد«ثعية بن المغيرة حديث، من  ٢٠!٦٠
.٥٥٨٠اكر علابن دمشق تاريخ انغلر؛ )٣( 



Iأربعة العرب )لهاة قاناث الشعبي فعن بالدهاء؛ المغيرة اشتهر 
وزياد؛شعثة، بن والمغيرة العاص، بن وعمرو سفيان، أبي بن معاوية 

الغيرةوأما فاللمعفلأت، عمرو وأما والحلم، فللأناة معاوية فأما 
حائر!بن قبيمة وقال ، والكبير( فللصغير نياد وأما فللمبادهة، 

منهاباب من يخرج لا أبواب ثمانية لها مدينة أن فلو الغيرة، رصحستا 
كلها(أبوابها من الغيرة لخرج بالكر؛ إلا 

وروىمعه، وصوءه يحمل وأسفاره، مقامه في ه الّبي، بلزم كان 
هلي،الما أمامة أبو الصحابة! من عنه وروى ه، النبي عن 

وغيرهم•المزنيا، دهمْ مخرمة، بن والسور 
وائل،وأبو حازم، أبي بن ونس روق، مث التابعين من عنه وروى 

وحمزة،عروة، أولاده! ومن والشعبي، الوالبئ، ربيعة بن وعلي 
وغيرهم.رواد، مواليه: ومن وعقار، 

ذلكبعد وولأْ عنها، عزله يم البصرة، )هنة الخهلاب بن عمر ولأم 
خهقدعفان بن عثمان فعزله الكوفة، على وهو خهنع عمر همتل الكوفة، 

الخلافةخينه معاوية ولي فلما )مهنه، وقاص أبي بن معد وولاها عنها، 
وصعمن أول وهو بها، مات حتى الكوفة لجهٌ محبة ين الغيرة ولى 

البصعره*ديوان 

وفتوحاليمامة، وشهد الحديبية، . النبي مع شهده مشهد أول 
الأهواز*وموق وميسان، وهمدان، نهاوند، وفتح والقادسية، الشام، 

تاريخفي اكر عوابن (، ٢٢٧٣المجير)/أْه)اكارخ في خيثمة أبي ابن أخرجه )١( 
دمشقا،؛/أخ؛.

•ا*/«ه.دمشق تاريخ في ماكر ابن أخرجه )٢( 



أنعملمن )اشكر ت رةه؛ع قوله عقله رجحان على الدالة حكمه ومن 
زوالولا كفرت، إذا ااJتارمة فاء لا فإنه شكرك؛ من على وأنعم ، عليلث، 

الفقر(من وأمان المعم، من نيادة الشكر إن شكرت، إذا لها 

وهومعاوية، خلافة فى ين، حممنة شعبان فى بالكوفة، توفي 

بنجرير وعن النوبة• له يقال بموصع ودفن سنة، بلين ابن يومئذ 
بتقوى)أوصيكم شعبة بن المغيرة مات حين ; JLsافه عبد 

بنللمغيرة استغفروا أمير، يأتيكم حتى وتهليعوا تمحوا وأن هلث، افه 
أتيتفإني بعد؛ أما المافية، يحس، كان فإنه له، اممه غفر ثعية، 
النصح،علي فاشترط الإسلام، على هدم بيدي أبايعه اف. رسول 
,لتاصح( لكم إني المسجد هدا فورب 

الضيرفي ه شعبة بن المغيرة أقوال 

وعنالتفسير، في قولين المي. عن ته شعبة بن الغيرة روى 
التفسيرفى قولان أقوال؛ ة حمعته وروي واحدا، قولا نهت الصحابة 
وقولوالاجتهاد، بالرأي التفسير في وقولأن النزول، وأحوال باسباب 

حكما.مرفهمع 

بنمحمد ت وهم التابعين؛ من أربعة الأقوال هذه عنه روى 
بنوزياد سعد، وأبو سسنان، بن افه وعبد الثقفي، عون بن افه عبد 

.٥٣'٦! دمشق تا;خ في عام ابن أ-رجه )١( 
علىصحح رإّناده وقالمحققوْت (، ١٩١٩٣) ٥٣!\٣Sالمني في أحمد أحرجه )٢( 

■ ٠١ا شرط 



نجهنهالمغيرة عن وروى ، واحدافولا منهم واحد كل وروى علاثة،ٍ 
معلق.قول 

'•ه أط قاث ; حكماالمرفؤع "؛وأولا: 
عنة:"ا[. ودت]النن بيكةُ آثن آن الأء=كهم لغ -أترم أش 

عليلأصحى ا يوم يقهقه شعبة بن المغيرة )حطبنا قال! سنان بن افه عبد 
الحجيوم وهذا النحر، يوم وهدا الأصحى، بوم هدا فقال: بعير، 

•ئقهنه عمر بن اض عبد عن مرفوعا المعنى هدا وروي ، الأكر، 
عنحازم، أمح، بن قيس عن ه؛ الصحابة عن مرمحياته ؛ انياث٠ 

قتل،حتى فقاتل رجل فتقدم غزاة، في )كا قال: )جهتع شعبة بن المغيرة 
فكتبتفهتع؟ عمر إلى فيه فكتب التهلكة، إلى بيديه هدا ألقى : فقالوا
ءأؤرمر<،أقاسفيهم: افه.ق قال الدين من هو قالوا؛ كما ليس عمرت 

٠[( ٢٠٧!البقرة;سثرؤ،صمهلثساءيآكاتاسه 

فينب أبي وابن ١(، ٠ ٠ )٩  ٢٤ْ/ا سننه من التمر في منصور بن سمد أحرجه ر١( 
(.١٦٤١١)ا\أ\\\البيان جامع في و\ّي (، ١٥١١١)rUVrالمس، 

إ\ متى أيام الخهلبة بايب، الحج' كتاب تعليما، الصحيح في الخاري أحرجه ، ٢١
٠١  ١٦٨الحر يوم الخطبة باب الناسلث،، كتاب المنن، في ماجه وابن (، ١٧٤٢)
آ/0ا<االأكبر الحج يوم باب الناسلئ،، كتاب المنن، وأبوداودفي (، ٣٠٥٨)
الأومطفي والطبراني (، ١٦٤٤٧) StlfMالبيان جامع في والشرك (، ١٩٤٠)

»هذاالحاكم: وقال (، ٣٢٧٦) ٣٦١/٢المستدرك في والحاكم (، ٩٢ ٠٨)
٢٦٣٨الزوائد مجمع في الهثي وئال، التلخص، وفي الإسناد"، صحيح حديث، 

صعقهعطاء: بن يعفوب وفيه والأومئل، المغير في الطبراني اررواه (: ٥٦٠٩)
٠.١  ٤٨حجر لابن العليق تغليق وانفلر جمان"، ابن ووثقه والجمهور' أحمد 

يرالخففي حاتم أبي وابن (، ٤٠٠٤) ٢٤٩ان؛/الخيجامع في الشرك أخرجه ( ٣١
والغريابي،وكيع، إلى: المنثور انمر في يوؤلي الوعزاء (، ١٩٤٠)٣٦٩/٢

•ا/ا"ماه حميد ين ومحبي 



النزول؛وأحوال بأساب التمر ! ثالثا ه
بنالمضرة عن الثممي، عون بن الله مد بن محمد عن - ١ 
ءامنوأ١^^؛، ؤبمأإ؛ا فهبه• عثمان قتل في الأية هده )نزلت قال؛ فهنع شعبة 

الآية(لا،.[ YU:juVl]لأءزمأهوآوزل4 
وكانتعذرة، بني في رنزك قال؛ فهبه شعبة بن المغيرة عن - ٢ 

الله؛فأنزل الصلوات، حضور عليهم قشي المجد، عن بعيدة منازلهم 
ا.الجد(ل إلى يعني [، ١٢يس: ل رءامهإه هدمإ ما ؤتحتينم، ءؤ 

والاجتهاد؛بالرأي التمر ابئا؛ ره 
[.٢٩]النوبة: وم يد ءن ألجربه بمثلوأ ؤ-ْئ ت هك اف قال - ١ 

إلامرمتم؛ له فقال رمتم، إلى يهنه الغيرة )بعث، قال؛ محي أبي عن 
وءاليالث،لما ما فالك، أّلمت، فإن الإسلام؛ إلى أدعوك له؛ فقال تدعو؟ 

صاغر،وأنت، يد عن الجزية فتعملي قال؛ ؛؛،؟ أبيفإن قال؛ علينا. ما 
وأنت،قولك، فما عرفتها، فقد الجزية إءهلاء أما له قل لمرحمانه؛ فقال 

سعد؛أبي غير وقال جالس، وأنا قائم وأنتر تعمليها قال؛ صاغر؟ 
،.رأسلأإ(ل على والوحل 

علاقة،بن نياد عن ]القيامة[ؤ قالاللهغق؛ — ٢ 
قيامةؤإنما القيامة! القيامةا )يقولون؛ قال؛ فهنه شعبة بن الغيرة عن 

٠موته( دهم؛ حأ 

انواليالكشف، في التعش ورواه ، البيان جامع س الطبري أ-؛مجه )١( 
nUli.

؛.YY/Aوالمان الكشف، في الضلي رواه )٢( 
١(.٠  ٠٤٢)؛ UA'/nالضر في حاتم أبي ابن أحرجه )٣( 
.)/٠YA والمان ، الكشففي اسي ورواه ، ٤ ٤ السان جا،ع في اتجري أحرجه )٤( 



-(٠٥٥ )ت؛ >خهبم محمرة بن الرحمن عبد 

بنحبيب بن سمره بن الرحمن عبد سعيد، أبو الجليل المحاض 
ماهفالكعبة، عبد ا>ممهت كان القرشي، مناف عبد بن شمس عبد 

فغيرهكلأل، عبد اسمه كان وقيل! ، الرحمن عبد الله رسول 

البمرةإلى تحول ثم ه، النبي وصحمتا مكة، فتح يوم أملم 
،اممه عبد أبو ميمون مواليه ومن اممه، عبيد •' أولاده ومن كنها، ف

همّأش دن وض 

نعيملأبي الصحابة ومعرفة ، ١ ٠ U/ صعد لابن الكبرى الطبقات ت فى ترحمته انظر )١( 
للمريالكمال وتهذيب ، AVo/Yالبر عبد لابن والاستيعاب ،  ١٨١٧-

ov/\U \ .النجلاء أعلام ونير ، ١٦١j،JlU _ -لابنوالإصابة ، ٥٧٢
.٢٦٢٠ِ  YlY/iحجر 

 )Y( 0٠٣٣إ\ بغداد تاريخ في الخطيبخ ذكر  I. ٤ دمشق ئاريح في عساكر وابن /Y" ١٤١،
.٢٦١؛/الإصابة فى حجر وابن 

الإصابةفي حجر وابن ، 0UY/Yالبلاء ميرأعلام في الدهي ذكر، )٠١( 
U/؟'YTللخاري اعير اكارخ انظر: )٤( 
.٣٩٧ص: للعجلي الثقات انظر: )ه( 



الجامعيالمجد مجالس ل الجانب، لين الخالق، حن كان 
!نال(الكاهل بن همان فعن فيه؛ ؤيعفلهم الماس يحدث بالمرة 
الرأسأبيض شيح إلى فجلتا ؛المصرة، الجامع المسجد )دخلت، 

أنهه اض رسول، عن )جهنه، حبل بن معاذ حدثي ؛ فمال،واللحية، 
اض،رسول وأتي، اض، إلا إله لا أن تشهد وهي تموت، نفس من ما ؛ قال،

منسمعته أتت، له! قلمت، لها. اطة غفر إلا موقن؛ قلب إلى ذاك يرجع 
نعمدعوه، تونيوه، ولا تعنفوه، لا ىل،1 عنفوني، القوم فكان ا معاذ؟ 

ه(الله رمحول، عن يدبره معاذ، س ذاك سممت، أنا 

صعنه وروى ه، ججل بن، معاذ وعن ه، النبي، عن، روى 
وغيره.هماس، ن اض عبد الص-حادةت 

مترين،بن ومحمد الميب، بن ممد المابعين: من عنه وروتما 

عمير،بن وقتاب، المصري، والحز ليلكط، أبي، بن، الرحمن، وعبد 
وغيرهم.هلال،، بن وحميد ليد، وأبو كاهل، بن، وهمان 

أحمدبن للخلل )العض علناوتله فهمه، ت أتم، ذنره )١( 
(،•آ/ه؛)٢٧الكسر في واممراني ^yه )^r٦r٩٩إT٦المد في أسد أحرجه )٢( 

٦٠٠ص: واللمالة اليوم صل ني وازني (، ٢٦٢٤)، JU/Uالمد غي والجزار 
الأدب،كتاب المن، في ُاجه وابن التوحيد في حزبمة وابن ١(،  ١٣٦)

(،١٦\إ>0)في والحاكم (، ٣٧٩٦) ١٢٤٧٨اض إلا إله لا فضل باب 
بهذاحمينا يخرحاْ ولم الثقات، تداوله وند صحيح، حديث وهدا ت الحاكم ونال 

ابن: ويقال،كاهل، بن لهمان أهملا0 أنهما - أء-لم وافه - عنيتم، والذتم، اللمظ، 
أبي،ابن ذكر وفد فمهل، اكوتم، هلال، بن حميد محه بالرواية الخروف فان كاهن، 

الالثقات من حماعة عن حميعا أحرجا وند أيقنا، حالي بن قرة عنه روتم، أنه حاتم 
التلخيصفي الذمي وتعمه متله،، إ"ماج بذللث، فيلزمهما واحل، إلا لهم راوتم، 
حبان®،ابن وثقه ارهمان ت بقوله 



الذيوهو العراق، فتوح شهد ثم ه، النبي مع تبوك غروة شهد 
محمرةابن محكة تنسب ؤإليه البصرة، إلى رحع ئم ولكبل، محجتان قح 

■ليممره يا 

اشعند له ما يعلم أن سئ0 )من رجهّع! قوله موعفلته، يلتغ ومن 
عندفلينفره منه الثسهلان مكان يعلم أن محره ومن ، ءندْ لله ما فلينفنر 

إحدىمحنة وقيل! حمين، محسة بالبحرة وفاته وكانت، ،، اور(ر عمل 
الأول.حجر ابن ورجح وخمسين، 

الضيرفي هئه محمرة بن الرحمن عبد أقوال 
فيواحدا قولا . النبي عن ه محمرة بن الرحمن عبد روى 

وأحوالبأسباب، التفسير قي أحدهما قولان؛ عنه وروي التفسير، 
تابعيانعنه رواهما إسرائيل، بني بأحبار التفسير في والأخر النزول، 
البحري،نضرة أبو ! وهماواحدا، قولا روى منهما واحد كل جليلان، 
البصري.كثير أبي بن كثير ومولأْ 

عنالبحري، نضرة أبي عن إسرائيل: سي باخبار التفسير أولا؛ ءأ؛* 
،نكره فا كرهه، محميئا ثه حبمن ى را )أنه ٠ لغهنع محمرة بن الرحمن عبد 

الحم.د.؛فللهقال: نعم، : قالواهذا؟ يكرهون فيكم أتدرون لهم: فقال 
أربعكانوا لومحل قوم في فجادلهم الملائكة حاءين، لما هؤن إبراهيم إن 

فيكان إن أرأيتم لهم: فقال مقاتل، ألف، مائة قرية كل في قريامحت،؛ 
حون؟فت قال: لا، : قالواأنتم؟ أمهلكوهم هذا يكرهون مائة هؤلاء 

(.٨٤٩) ٢٩١ص! التواضع باب، الزهد، في المبارك ابن أحرجه 



عثرةيهم كان إن أرأيتم ت قال عثرة، إلى صار حتى لا، قال! 
لتثصئمفإ يس أعلر قنح ؤ ٠ قالوا ؟ أننم أمهلكوهم هدا يكرهون 

■[( ٣٢]العنكبوت; آك1ا/ارىه ين ^فانت ^مرأذم إلا 
كثيرأبي بن كثير عن النزول؛ وأحوال بأساب، النمير ! ئانتا؛•؛" 

بنالرصن، همد عن -، سمرة بن ارحمن عجي مولى - البصري 
فصبهاالعسرة حيض في دينار بألف لقهنع عثمان )حاء قال• خختُ ممرة 

ويملهابدْ فيها يدخل ه السي فرأيت ه، الله رسول حجر في 
غفو•الله فانزل اليوم، بعد عمل ما عفان ابن صر ما * ؤيقول 
آنثدوأ4آ ثئعول لا اش، ة \ءطفي I أتوه نيبطي فا ا*تآتئن بجميل 
آا"آا(رأ،.ناكرة: مناه 

(.١١ ٠٣٨)>،•٢ A/nالضر في حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
المُرفةفي ري والف(، ٢٠٦٣)• ٢٣٣-  ٢٣٢/٣٤السند في أحمد أحرجه )٢( 

مناقبفي باب المناقب، أبواب الجامع، في والترطى ، ١٢٨٣^والتاريخ 
فضلفي باب المنة، في عاصم أبي وابن (، ٣٧٠)١  ٦٧١٦ه عفان بن عثمان 
(،٩٢٢٦) ٩٤٨الأوسل في والطبراني (، ١٢٧٩) OAU؟/ه عفان بن عثمان 

وأبونممه/هاآ، الدلائل في والمهقي (، ٤٥٥٣)١ ١ م. الستدرك في والحاكم 
وقالالوجهء، هدا من غريب حس حديث ®هدا ت الترمذي ونال ا/؟ه، الحليه في 

الإستاد،بهيا إلا تفينع سمرة بن الرحمن عبد عن ال>ل-دث هدا يروى ءلأ ت الطبراني 
الحاكم!ونال ،  ٠١صمرة إلا شوذب ابن عن يروم ولم شوذب، بن عبداش به تقرئ 
التلخيصي٠قي الدهي ووافقه يخرجا٥اا، ولم الإسناد، صحيح حديث ®هدا 



[٤٢]

^I٣٢ )ت ظبه عود مبن اف عبد 

بنغافل بن عود مبن عداه الرحمن همد أبو الجليل الصحابي 
الهذلية.وذ عبد بنت عطل أم وأمه! الهذلي، حبيب 

منفهو الأرقم، دار  Wjالنبي لحول، نل الأمر أول في لم أم
أبىبن لعقبة غنما أرعى )كنت يمول! إمحلامه صمب وفى السابقين، 

لبن؟من هل غلام، يا فقال: بكر، وأبو ه اض رمول بي فمر معيهل، 
عليهاينز لم شاة من فهل قال: مؤتمن. ولكني نعم، فك•' نال؛ 

إناء،في فحلبه لبن، فنزل صرعها، قمح بئاة، فأتيته المحل؟ 
أتيتهثم قال: فقالص. اقلص، لاوض.رع: قال ثم بكر، أبا وسقى فشرب، 

ضحقال: القول، هذا من عالمتي اض؛ رسول يا فقلت،: هن>ا، ؛عل. 

الصحابةومعرفة ، ١  ١٩. ١ ١ "]/ا سد لأبن الكبرى الطبقات في; ترجمته انظر 
لفزىالكمال وتهذيب ، ٩٩٤- ؟ Av/rالمر عبد لأبن والاسعاب نعيم، لأبي 

لابنوالإصابة ، ٠٥٠ - ا/اا-إ للذمي الملأء أعلام وسير ، ١٢٧-  ١٢١/١٦
٠.٢ ١ -  ١٩٨١٤حجر 



بينهئ. الّكا وآخى ا، معلم(ل عليم فإنك اممه؛ يرحمك وقال؛ رأس، 
رماك بن أنس وبين 

أحمشالبطن، عظيم اللحم، حفيف، ، نميراالأدمة، شديد كان 
تبلغشعرة له قائم، وهو حلونا يوارونه الرحال طوال يكاد الساقين، 

البكاء.من أمويان أثران وبعينيه شيبه، يغير لا أذنيه، 

ذلكفي ولاقى بمكة، بالقرآن جهر من أول وهو الهجرتين، هاجر 
اده،وصيحمل فر، الفي ه اف رسول يصحب وكان شديدا، أذى 

منيحبه ه الصحابة بعض كان حتى وطهوره، وسواكه، وفراشه، 
خهنهالأشعري موسى أبي فمن ٠ وحدمته عليه لحوله لكثرة الببت، أهل 
وكان،، (ر أهله من عود مابن إلا أرى وما و. الهي رأين، )لقد قال؛ 
الحشرةأحد وهو والسواك، المواد بصاصا ه الصحابة بين ، يعرف

*يالجنة المبثرين 

فيأتيهشجرة يمحي ه الّكا أّْرْ أن مكانته وعظيم فضله من بلغ 
فقال، منها فضحكوا اقيه سحموشة إلى أصحابه فنظر ، منها بشيء 
يومالميزان في أثقل اممه عبد لرجل أ أ تضحكون؟ )رما I ,ه النبي 

هعلي عند )كنا قالا جوين بن مة وعن أحد((لْ،، من القيامة 

كتابالمحسح، في حبان وابن (، ٣٠٩٨) ٨٢/٦المني في أحمد أخرجه )١( 
oT'\/\oه ممعود بن اش عبد ذكر ه، الصحابة مان، عن ه إحثار0 

حسناا.اإصناد٥ المتين محققوا وقال (، ٧٠٦١)
.١٩٩/٤حجر لأبن الإصاة انفلر: )٢( 
اتجاتفي معد ابن أحرجه )٣( 
.١٧١ص؛ وتخريجه بالجنة، المبثرين العثرة حاليثs انظر )٤( 
=طاو،، أبي بن ض حدبث من ( ٩٢٠)المد غي أحمد أخرجه )٥( 



خصمي

أميريا ! فهالواعاليه القوم وأسى غهنه، الله عبد قول بعمى فذكريا 
أحسنولا تعالينإ، أرفق ولا حلما، أحسن رحلا رأينا ما المؤمنين؛ 

■خهنم علي ففال ^^٥، عود من الله عبد من ورعا أشد ولا ة، مجال
إنياللهم فقال! نعم، I قالوا ئلوبكم؟ من دق لم إنه نثدتكماض، 

أوأضل(لا/قالوا U ئل فيه أقول إني اللهم أشهدك، 
قال!يزيد ن الرحمن عبد فعن ودله؛ نمته فى ه الله رمول أشبه 

حتىه النص من والهدي الثمن قريب رجل عن ه حديقة )سألنا 
منه بالمي ودلا وهديا نمتا أقرب أحدا أعرف ما فقال؛ عنه، نأحد 

تلاوةكنير الخالق، حن صوانا، قوانا، وكان ، عبد( أم ابن 
الداريحل إذا ه عبداه )كان قال: عبيدة أبي فعن القرآن؛ 

عنصش، بن زر وعن ، وا( تانيكي كلامه ورفع استأنس، 
بناف عبيد وعن ، والخميس، الاثنين يصوم كان )أنه خهلثه! اش عبد 

دؤياله معت، ققام العيون؛ هيدأت إذا اش عبد )كان قال؛ عبداه 
يصح(لحتى النحل كدوي 

»رواْالزواند: مجمع ُي الهيثمي وقال (، ٨٥١٦)الكبير ني =والطبراني 
مة«.ومي موس، أم غر الصحح رحال ورحالهم والطبراني، يعلى، وأبو أحمد، 

TAoj["المضف، ني نجبت أبي وابن ، ١١"؟/ه الطبقات ني سعد ابن أحرجه )١( 
(٣٢٢٤١.)

بناض عبد مناقب بات ، النبي أصحاب كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٢( 
(.٣٧٦٢) y\/oه سوئ 

٢٥٦٦^بر المنفي حاتم أبي وابن ، ١ ١ م؛ الطبقات في سعد ابن أحرجه )٣( 
(١٤٣٤٣.)

٠١١٤مالطبقات في معد ابن أحرجه )٤( 
writالممف في شيبة أبي وابن (، ١٠٥)الزهد في وكيع أحرجه )٥( 

(٦٦١٧.)



بنالله عبد يكن لم الكبيرة المكانة وهده العفليم المقل هازا ومع 
عناليمي، أملم فعن متواصنا؛ نههنع كان بل ه، نفليرى ثههنه عود م

رحلان،عقبي وطئ ما ذنوبي تعلمون )لو قال: خهنع حول مابن 
ذنوبيمن ذنبا لي غفر الله أن ولوددت، التراب، رامي على ولحثيتم 

ررودة(أ بن الله عبد دعيت، ؤإني 

،معلم(( عليم ))إنلث، ت له قال( حين فيه و. النبي حدس صدق 
سبعينيه س )فاحدت I إسلامه قصة حكايته بعد خهنُ عود مابن يقول، 
عنهالقرآن بأخي صحابته ه الثي وأمر ، أحل( فيها ينازعني لا محورة 

_،به فبدأ - عود مبن اف عبد من أربعة؛ من القرآن ))حدوا ذة_الث 
;وقال،،، كعما((ربن وأبي حبل، بن ومعاذ حذيفة، أبي مولى وسالم 
أمابن قراءة على فليقرأه أنزل؛ كما غما القرآن يقرأ أن ّثْ ))من 

بنافه عبد فعن القرآن؛ عليه يقرأ أن ه النبي منه وطلم_، ، عبد(( 

rov•؛/المدرك في والحاكم (، ٢٩) ٩٧ص: الجامع ني وهب ابن أحرجه )١( 
صحاح،.اكلها اكلخص: في الذمي وفال عه، وسكت، (، ٥٣٨٢)

)١(.رنم: الحاثب (، ٣٦٥)ص انفلر: )٢( 
حن«.رإمحنادْ ذفوْ: وقال ٤(، ٤ ١ )٢ ٤ ١  n/Uالمد في أحمد أحرجه )٣( 
بنأبى مناف، بابح هت، الأنمار مناقب، كتاب، المحيح، في البخاري أحرجه )٤( 

،هء الصحابة فقائل كتاب، المحيح، في لم وم(، ٣٨٠٨)خخبه كع__، 
منكلاهما (؛ ٢٤٦٤) ١٩١٣/٤ه وأمه مسعود بن اض مد فض_ائل من باب، 

غهنع،عمرو بن اممه عبئ حديثج 
فضلالمقدمة، المن، في ماجه وابن (، )٥٣ ٢١١؛/المد في أحمد أحرجه )ه( 

هإحبارْ كتاب، الصحيح، في حبان وابن (، ١٣٨)\ا^1 خهغ عود مبن اممه عيد 
بنافه عبد يمرؤء كان ما على القرآن بفراءة الأمر ذكر ه، الصحابة ساب عن 

(.٧٠٦٦ها/آ؛ه)ه مود 



عليك!م! قل: علا. اقرأ ه: المي لي ))قال قال: ه عود م
عليهفقرأت غيرى، من أمحمعه أن أ-حم_، فاني فال! ا أنزل؟ وعليك 

يلثدشهيدوجمستا أمؤ كل من حننا إدا ؛ يلغت، حتى المساء، سورة 
تال،رفان(را،.عيناه فإذا أملأ،. قال: ا؛[؛ ]الاء:عقسؤلآتحيثاه 

ؤهعالصحابة علماء من الكبار له وشهد بالقرآن، الصوت حسن كان 
)كنن،قال؛ وه_ا بن نيد فعن والمنة؛ بالقرآن العالم في وففنله بقه ب

فجعلقليل، نحيف رجل جاء إذ فهته عمر عند القوم في جالسا 
كنئمخعلما، ملئ كنئفت، قال: ثم وجهه، ؤيتهلل إليه ينغلر يههثه عمر 
وعن>جهنه(لى، حوي مابن هو فإذا ، ١٠٧۶ملئ كثنمه علنا، مالئ 

أنه اتله رسول أصحاب من المحفوظون علم ركد قال! خهئه حديقة 
،هقكآ اممه بكتاب وأعلمهم وصيله، أقربهم من كان مسعود بن الله عيد 

منهمه الصحابة من قوم عن ه طالب أبي بن علي وسئل 
وعلمالقرآن، فقرأ حوي مبن ا )أما ل: فقا تجهنه؛ عود مبن ه ا عبد 

يدلك(ل؛،.وكفى المنة، 

)ثاممت،قال: روق مفعن أيصا؛ المائعون؛دلك، له وشهد 

َةقين إدا؟فنا ؤئكان< باب• القرآن، ير نفكتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )١( 
فيلم وم(، ٤٥٨٣)ا"/ْ؛ [ ٤١]المساء: صوذناشيثل5يا4 

وطلمطالقرآن، استماع قفل باب ونمرها، افرين المصلاة كتاب المحيح، 
(.٨٠)٠ ا/اهه والتدبر القراءة والبكاءعند للاستماع حاففله من القراءة 

٤١ ا/• المن إلى المدخل فى والبيهض ، ١ م/ه١ الملثان، فى معد ادن أحرجه )٢( 

م/اا،؟.الاستيعاب في الثر عبد ابن رواء )٣( 
م/ما،ا،.الاستيعاب همدالرفي ابن رواء)٤( 





معاذ،بن وسعد الخطاب، بن عمر وعن ه، المي عن روى 
ه؛المي عن التحديث، في كث؛تا يتحرج وكان ه، ال عن وصموان 

ماسه، عود من الله عبد إلى ، z_Jlx)؛■>ذعنءمروينبمونوالأ 
فالفيها يقول ولا ه، اض رمحول عن ا فيهبحدث معته س

قالI لسانه على فجرى بحديث يوم ذات حدث أنه إلا ه، الله رسول 
ثمجبهته، عن يتحدر العرق رأستا حتى الكرب فعلام ه الله رسول 

دونؤإما ذاك، من نريبح ا ؤإمذاك، فوق إما اممه اء ثإن ت ال ف
سمعتفقال! حديثا يوما حدث الله عبد )أن I روق موعن ، ذاك( 

شبهأو ، ذانحو أو قال؛ ثم ثيابه، وأرعدت أرعد، نم ج^، الله رسول 
ذا(>".

عازب،بن والبراء مالك، بن أنس الصحابة! من عنه روى 
الزبير،بن اض وهمد هريرة، وأبو أمامة، وأبو اف، همد بن وجابر 

وغيرهم.ه، عمر ن الله وعبد عاص، بن الله وهمد 
يزبد،بن والأسود وائل، وأبو علقمة، ث التابعين من همه وروى 

والشعبي،حببش، بن وزر حازم، أبي بن وقيس وهميدة، روق، وم
وغيرهم-
ه،الله رسول مع كلها والمشاهد والخندق، وأحدا، بدرا، شهد 

بضعان وهو بالبقح، ودفن وثلاثين، اثنتين ستة بالمدينة وفاته وكانت، 
بنعمار وقيل؛ ، لغهنء عفان بن عثمان عليه وصلى سنة، ومتين 

ه.العوام ن الزبير ت وقيل ه، ياسر 

٥.؛ a/yواكاريخ المعرنة في والقرى ، ١ ١  y/Y"الطتات في معد ابن أحرجه )١( 
 )Y( الطثات نى معد ابن أحرجهM/V .١



٠^^
ؤهدعود مين اف عبد ير نفحول السامة الدرامات 

رسالةودرامة(، وتحقيق جمع - خهئه عود مابن )تفسير أولا أو 
•الدكتور إشراف وي، عيأحمد بن محمد للما-حث! تمر، ماح 

..٥١٤٠١ستة القاهرة، حامعة نصار، محمر بن حين 

 ،^lJ^_اّبحدتتمحيصها وبعد قولا، ( ١٣٤١)على الة الرّهالْ ا

(٢٣و) ير، النفعن الملة بعيدة أقوال ( ٤١١)^منها قولا؛ ( ٥١٤)منها 
عالهِمفي قولا ( ٢٣و)القرآن، فضائل في قولا و)اه( ^١، قولا 

كالتالي:تحليلها قولا، ( ٨٢٧)فيها الضير مادة فأصمحت، القرآن، 

وعنقولين، ه الصحابة وعن ،، قولار )٣٧( ه المي عن روى 
يرالتغفي أكثرها قولا؛ ( ٧٥١)عنه وروي واحدا، قولا التابعين 

بنيبأحثسار التفسممر يليها قولا. ( ٥١٠)وبلعت، والاجتهاد، بالرأي 
النزول،وأحوال بأساب، ير التغثم قولا. ( ٩٢)و؛لغت، إسرائيل، 

ثمقولا. ( )٠٣وبم، العربية، باللغة ير التغنم قولا. ( ٤٩)وبلغت، 
(٢١)و؛لغتإ بالسنة، ير التغنم قولا. ٢( )٢ وبلغت، حكما، المرفؤع 

بالتاريح،ير التغثم قولا. ( ١٥)وبلغت، بالقرآن، لتفسير ١ ثم قولا. 
أقوال.)٣( و؛لغتؤ 

الصحابةير نففيها جمع التي، الرسائل بين الرسالة هده وانفردلت، 
بنالله عبد عن الواردة المراءامحت، مرويامت، فيها يدرج لم الباحث، بان 

رسالةحلال، من الضير في ه عود مبن اف عبد محن المرقومة الأئوال، احصيت■، !١( 
-المريح النبوي ير التغلأحاديث حديثيه دراسة مع اصيلية مقدمة - النوى التغير 

نولا.( ١٨سؤ)^، ٧١حالي لادكتور: 



غمي

معينةقراءة على الحكم أن إذ حيدة؛ لفتة وهذه ، تفسيره صمن مسعود 
واعية.ودراسة دقة إلى بمحتاج تفسير بأنها 

سورةأول من التفسير، في ه عود مابن عن )المروي ت ثانيا ■؛؛؛" 
للماحث!ماجستير، رسالة ودراسة(، حمنا — ق سورة آخر إلى الروم 

الرحمنعبد بن اض عبد الدكتور! ، إسرافالمؤيد، إبراهيم بن محمد 
محمنةبالرياصى، الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة العييان، 

١،.١٤٠٣^

مورةأول من المقمر في ه عود مابن عن )المروي ث التا ثه 
آخرإلى الدارياُتح مورم أول ومن المنكجوتخ، سورة آخر إلى الحجر 

محمدينللباحث،! ماجستير، رسمالة ودراسة(، جمعا — الماس سورة 
العييان،الرحمن عبد بن اض عبد الدكتور! إثراف المرتوي، ود مرث 

اه. ٤٠٧سة بالرياض، الإسلامية معود ن محمد الإمام جامعة 

المانحةمن خهيع عود مبن اف عبد الصحابي )مرؤيات • ابنا ره 
معدين! حث،للثا ماجستير، رسالة جمعاودراسة(، لأعراقه— ا إلى 

الجزائرجامحة حسمن، مقبول ين محمد اككتور! إشراف كمال، محول 
ه.١٤٢٢منة _، يما ما -الخروية 

ابنير نفمن مرؤياته وتخريج خهته مسعود ابن )أهوال ! خامنا "؛؟؛• 
للباحنح!ماجستير، رسالة الأنعام(، سورة إلى الفاتحة سورة من - كثير 
سمنةباليمن، الإيمان جامعة جبلي، مبارك عبيد عمر بن بكر أبو 

١٤٢٧^

يعدما,ما ولا الرسالة هذ0 على الاطلاع من أتمكن لم ,0 



[٤٣]

هه(ل١ ت )ت )جهتي عجرة بن كعب 

حليفأمية، بن عجرة بن كعب محمد، أبو الجليل، الصحابي 
الكوفةونزل إسلامه، تأخر أنمهم، الأنصار من وقيل الأنصار، 

ومحمد،الله، وعبد المللث،، وعبد إمحاق، أولاده! ومن كنها، ف

قالمعروف الصحابي الخيري سعيد أبي زوجة - وزيتب والربح، 
إذاالمحرم فدية فير الرخصة فيه نزلت وحينها الحديبية، عمرة شهد 

ننرأسوء من آذى آويدء زيحإ مكا كان ^0 • هئق قوله في الأذى، مسه 
آ.لاوقرة:ا"ةاأ صياوأوصدمذآو 

منعنه وروى تجهته. الخطاب بن عمر وعن ه، الثكا عن روى 
الله،عبد بن وجابر عمر، بن الله وعبد عباس، بن الله عبد الصحابة! 

وغيرهم.، ه شهاب بن وطارقا العاص، بن عمرو بن الله وعد 

ليلى،أبي بن الرحمن وعد وهب، بن نيد اكابعين؛ ْبن عنه وروى 

لأبنوالأسباب ، ٢٣٧٢- نعم لأبي الصحابة معرفة في: ترجمته انظر )١( 
حجرلابن والإصابة ، ٥٤-  oy/Tللدمي الملأء أعلام وسر م/اأما، الر عبد 

)١(.رقم الأثر (، ٣٧٥)ص: القصة وتمام تخريجه ساتي )٢( 



تي؛يصفت؛ج

وأولاده!وائل، وأبو والنعي، معقل، بن اض وبد العدوى، وعاصم 
وغيرهم.والربح، الماللث،، وعبد ، ومحمل. إمحاق، 

المغازي،بعض في يده ولطعتا ه، النتكا ٌع غزوات عدة شهد 
ثلايث،أو اثنتين وقيل! ين، وحمإحدى محنة بالمدينة، وفاته وكانت، 

محنة.وسعون مع أو حمى وعمره وحمين، 

التفسيرفي )غهنه عجرة بن كعب أقوال 
ورويالتفسير، في أقوال، أربعة . النبي عن عجرة بن كعب روى 

النزول،،وأحوال، بامسابج التمسير في قولان أيقا؛ أقوال، أربعة عنه 
والاجتهاد.بالرأي التفسير في وقول، حكما، المرفؤع من وقول، 

قولاروى منهم واحد كل التابعين، من ثلاثة الأقوال، هده عنه روى 
وأبوليلك،، أبك، بن الرحمن، وعبد الأعرج، يحيك، أبو ت وهم واحدا، 

معلق.قول، خهظ كعبا عن وروى عبيدة• 
بن،كب عن الأعرج، بحيك، أبك، عن ؛ حكناالمرفؤع ت ولا أ٠ 

بجاءنال،! ]الك_هض:ْ'ا[ فثرلمه ^٥^؛ • هك قوله رذي، • تههتع عجرة 
يزنولا يوزن ثم حنطة، حبة يزن فلا فيوزن؛ القيامة يوم بالرحل 
أكتننمم ثم مم ^٥^ قرأ! ثم بحوصة، حناح يزن فلا يوزن ثم محيرة، 

عنمرفوعا المعنى هذا وروى ، وزن( لهم ليس [؛ ١٠٥]الكهف: 
ا.ءجهبمل هريرة أبي 

؛.Y-A/Yالزس في محاد أحرجه )١( 
بماسكثئإ ١^ ^تك باب• القرآن، ير نفكتاب المحيح، في البخاري أحرجه )٢( 

(.٤٧٢٩)^T\< ١[ ٠ ٥ ]الكهف،: سمي4 شلئ، نلثاأأ4ِ، َرييلم 



النزول!وأحوال بأساب التمر ؛ ثانيا

قال:ه عجرة بن كعب عن ليلى، أبي بن الرحمن همد عن - ١ 
حمرناوند محرمون، ونحن بالحديبية ه الله رسول مع ))كنا 

وحهي،على اقهل تالهوام فجعلت وفرة، لي وكانت قال! المشركون. 
وأنزلثقال! نعم• قلتا؛ رأسلثه؟ هوام أيؤذيل-ج فقال؛ ئأ الّكا نح، فر 

آوصدهة أر مثار نن سدبه ثأسوء نن آذى دة أو نبئا ^ كاف ة؛ لأيا ذه ه
عنالقول ا هن. نحو معقل بن فه ا عبد وروى ، [(( ١٩٦لالبق-ر،ت فكه 
غينيعجرة بن كعبا 

•فيه هك اطه أنزل الذي الأعمى )إن قال؛ عجرة بن كعب عن ~ ٢ 
أسمعإني اطه؛ رسول يا فقال! ه النبي( أتى، ١[، ]عبس: ُاؤءبسومفه 

داعيفأحب الداء محمعمى إذا فقال؛ نائيا، أحد لا ولملي الداء، 
اض(رم.

بنكعب عن عبيدة، أبي عن والاجتهاد; بالرأي الضير : ثالثا"؛؛؛" 
يخف،الحكم أم ابن الرحمن وعبد المجد )لحل قال؛ خهنع عجرة 

زظكاي وا أز ِبمزئ ت\و\ ؤنا>أ\ بجو؛ طه ١ ال وقف_اع__دا، 
اا[(ر؛آ.لال>سة:وآه 

ْ/بمأاالحديبية غزوة باب المغازتح؛، كتاب المحيح، في البخاري، أحرجه )١( 

يممحأ ؤء>ا • هث قوله باب القرآن، ير نفكتاب الصحيح، في اJخارى، أحرجه )٢( 
(.٤٠١٧) ٢٧/٦[ ١٩٦]اJقرة:مبماآذيمحًلأىتسنله4 

٤.\ s\t\مرديه ابن إلى المنثور الدر في الموطئ عزاه )٣( 
همنرأأورأوا ^٧^١ • هق نوله في باب الجمعة، كتاب المحيح، في لم مأحرجه )٤( 

(.٨٦)٤ ٥ ٩ ١ Y/ ا ١ ١ : ]الج٠عة آإتأ< نجك ارجا س دؤ؛ 



[٤٤]

هه(أ١ )ت! )جهبه بكرة أبو 

كنيته،عليه غلبت ه، الله رسول مولى بكرة، أبر الجليل الصحابي 
الحارث،بن نميع وقيل: مسروح، بن نفيع فقيل: اسمه؛ في واختلف 
بنالحارث عبيد من كان لأنه كلية؛ ابن الحارث بن نميع ؤيئال: 

ذللث،.غير اسمه في وقيل فاستلحقه، الثقفي عمرو بن كلية 
قال:الهنائف أهل اممه. رسولآ حاصر فلما يالهنائف؛ عبدا كان 

فنزلحن((، فهو إلينا؛ نزل عبد وأيما آمن، فهو إلينا؛ نزل حن ))أيما 
وأعتقهم، فأسلمواخهثع، بكرة أبو فيهم الهلادفإ أهل عبيد من عدة إليه 

أبافكنوه: نكرة، في إليهم تدلى نقهنع بكرة أبو وكان ه، الله رمول 
ه.الأسلمي برزة أبي وبين بينه ه المي وآخى ، بكرة 

رحلاوكان وسودد، وجاهة لهم كثير ءمتv بها وله البصرة، مكن 
وعنمايتج، حتى العبادة فى مجتهدا الصحابة، فقهاء من ورعا، صالحا 

-١ U/• سعد لأبن اممرى العفقات ني: ترجمته ظر 
المبر لابن والأسيعاب ، YUVيم؛،/

.١٠مآ/ه.للدهي النلأء أيلام وسر ٩، - م/ه 
\\. jvالطبقات في معد ابن محرجه 

لأبىالصحابة معرفة و، 
اصاذوتهذيب ، ١٥٣١



منأقفل اغ رسول أصحاب من أحد البصرة يكن )لم ت قال الحسن 
بكرة(لموأبي حصين بن عمران 

الله،عبيد الأربعة؛ سوْ ت التابعين من عنه وروى الميه، روىء>،
المهدي،عثمان وأبو ة، كيوابنته! لم، ومالعزيز، وعبد الرحمن، وعبد 

بنوسعيد الحسن، أبي بن والمحن نس، بن والأحق المصري والمحن 
بنوأشعث جونز، بن الرحمن وب ّجرين، ن ومحمد ادءن، أم، 

وغيرهم.كسبب،، بن وزياد بزصهبان، وعتبة ثرملة، 
أعفلمما خهنه! بكرة أبا زياد بن الله عبيد ال )منال؛ قتادة روى 

أصأللث،،هذا عن ليس قال! دينه، في الرحل معيبة نال! المصيبة؟ 
وموت،القواد، في صنع الولد وموت الفلهر، قاصمة الأب فموت قال! 
البصريالحسن وعن ّاءة(لى، حزن المرأة وموت الجناح، قص الأخ 
فكتبوصيض، اكتبوا قال: الوفاة غيه بكرة أبا حضرت )لما قال: 

أبوفقال اممه رسول صماحسح بكرة أبو يه أوصى ما هدا الكايمم،: 
شعبه أوصى ما هدا واكن—،: هذا، اْح الموت؟؟ عند أكتني بكرة• 

نبيه،محمدا وأن ربه، الله أن يشهد وهو ه الله رسول مولى الحبشي 
المحترفونيرحوْ ما الله يرجومن وأنه قبلته، الكعبة وأن دينه، الإسلام وأن 

لعذابه،الخائفون ووعيده، بوعده الموقنون بربوبيته، المقرون بتوحيده 
(لاحمين الر أرحم إنه لرحمته المؤملون عقابه من المشفقون 

فيين، وحمالتين وقيل: ين، وحمإحدى سنة بالبصرة نوفي 
ئقهنم•برزة أبو عليه وصر ه، معاوية حلافة 

\.or\/iالأتعاب ثي الم عد اين ذكر، )١( 
.٢١٧/٦٢دمشق -ارخ في ماكر ابن أحرجه )٢( 
إ^\^١٦٦س\i[؛ق)٣( 



التفجرفي لقهنه بكرة أبي أقوال 
ورويالتمسير، في أقوال حمسة ه المبي عن ه بكرة أبو روى 

مرفؤعونول والاجتهاد، بالرأي التفسير في قولان أقوال؛ ثلاثة عنه 
حكنا.

قولاروى منهم واحد كل التابعين، من ثلاثة الأقوال هذا عته روى 
لمومجرشن، بن الرحمن وب صهبان، بن عقبة وهم؛ واحدا، 
العجلي.

زفيت بكرة أبي عن صيان، بن عضة عن : حكئاالمرفوع ولا؛ أه 
•٤[،]الواس:همآ_ قولهٌ 

أبيعن المعنى ^ا نحو وروي ،، (أ لأمة ا هده من كلتاهما ث قال 
.نفلر فيه بسند مرفوعا لقهنه بكرة 

العاليةانمنالب نى كما وسدد (، ٩٢٧)آ/ه«آ المد فى ى اسلاحرجه )١( 
0) r\U/\o داهويهبن ؤإسحاق ")/؛أ، والتاريخ المسفة في والقوي أض\(ا

فييومحلي الوعزا0 ، ٤  ٣٠٣^__ _iLالكشاف أحاديث، تخريج في كما الخد في 
التركي،ت هل ٢ *  ٤٧/١ مردويه وابن حميد، بن وعد الخير، ابن • إلى المسور الدر 

حينماالحن: بن محمد إلئ أاكتّ، : ٣٣٦ِ ا"/ه*؛مأ الكامل في سى ابن وفال 
عنمرة وسالمه نيد، بن علئ عن الحديث، يتقي يحيى كان ت نال علي بن عمرو 
ه،بكرة أبي عن صهبان، بن عقية عن نيد، بن علئ عن صلمة، بن حماد حديثه 

بنحماد حينما فقال: [، ٣٩:٠٨٠١]١^؛0أ'لأوإبمه هق؛ نوله هم، ه الك، عن 
ه،النحم، عنن، ه بكرة أبي، عن صهبان، بن عمة عن زيد، بن علي عن سلمة، 

ريرؤيه:  ٧١٦٤! فقال العلل في ث، الحديهذا عن الJارiaلي ومثل نركها، نم 
فهتيبكرة أبي، ءن صبمان، ابن عن نيئ، بن علي عن الأهتم، بن اف عد بن حانان 

موفويا،بكرة أبا سمع من عن نيد، بن علي عن زيد، بن حماد ورواْ مرفوعا، 
سلمة،بن حماد عن يه حدث  ijالقطا يحيى وكان بالقوى، ليس وحاقان يثبت، ولم 
تركه"•ثم ق، النك، عن ه بكرة أمح، عن صهبان، ن ضة عن زيد، علي؛>، عن 

)٤(.رقم: الأثر (، ١٠٤٨)الموىص: انفلر٠الحقالتفير )٢( 



والاجتهاد:بالرأي التفسير ؛ ثانتا٠

)قالقال: ه بكرة أبي عن جوثن، بن الرحمن همد عن - ١ 
ي>وثفلم -ؤتابآ٤ذم تثؤأ لم ؤ)، آس بمد آئ1ءث هن ا؛')نةؤلم ■' ه س 

إخوانكممن وأنا أبوه، يعرف لا ممن فانا ٥[، ت ]الأحزاب آيمحب 
فىانمين<راُ•

إلىرجل فجاء جد، بالم)مررت نال: المجلي لم معن ٢— 
رحلفجاء المجد، في بملي فجعل دخل ثم ماله، زكاة فادى ه سمرة 

خه؛ه،أبوبكرة فمر ناحية، وبدنه المجد، في رأسه فإذا عنقه، ففرتح، 
.١ لالأءر:٤ صلا.ه ه أنت وو ئزق. س أقح ت ق اض يقول ت فمال 

ْا[("<.

\\إ0^أ.أبغداد تاريخ في والخطب ، Y'u/Y•المان جامع ش اتجرى أحرجه )١( 
١.٢ أاُ/إ دمشق تارخ في عساكر وابن 

 )Y( اكاريخ في اممرى أحرجهY<\Y/o.





ندأالمن صاحبي ومهيلا صهلا أرصي الذي أنه ويروى إكرام، أيما 
مالهحر من الني مجد موصعه بني الذي 

أميريومئذ وهو ه عباس بن الله عد على خهنه أيوب أبو وفد 
فيفبالغ وأكرمه بيته، خهتع عباس بن الله عبد له ففنأ البصرة؛ على 

عاليك؟كم ه، افه برسول صنعت كما بك )لأصنعن نائلا إكرامه 
لكوقال! مملوكا، وعثرن ألخا، أربعين فاعطا٥ ألخا، عشرون قال! 

 L، اويت(لم.في

راححاللسان، عميق نبيلا، رجلا خهتع الأنصاري أيوب أبو كان 
حينله ءالتv أيوب أبي امرأة )أن الأنصار! بعض عن روي ففد الخقل؛ 

ذاك؟!معالين أكنت، أيوب؛ أم يا : لهافقال قالوا، ما الأس أهل قال 
هن•'اممه فأنزل وأمحليب، منالث، حير وافه فعائشة فقال! وافه، لا فقالت،! 

إئلث،هنذا ؤثالهمإ حمإ بآنممم المقنؤن خلن سمعتمؤه إذ 
قالأيوب أبو وكان أيوب، لأم أيوب أبي قول يعني [، ١٢لالنورتنبمتزه 

إك(رمهو لها قالوا الذن إن ! لها

العلم،تعلم في ويجتهد ه، طالب أبي بن علئ يلازم وكان 
عنلباله بممر ختينه عامر بن عقبة قاصدا المدينة محن رحل أنه وروي 

للجوهري)الصحاح وغيرهاالإبل فه تحبي الذي الموضع المرنين )١( 
؛n/U.Yحجر لأبن اuري نح اننلر: )٢( 
المستدركفي والحاكم (، ١٨٨١)؟ U/Yه الصحابة فضائل في أحمد أحرجه )"١( 

OY'/T (محه.ومكت، ^ ٥٩٣٦
البيانجامع في والهلبري (، ١٦٩٨)الند في راهوبه بن إسحاق أحرحه )٤( 

Y)Y/)U ، (.١٤٢٢١)الفسر في حاتم أبي وا؛ن



نفلثم ٍه، غيرهما وه اف رمول من سمعه أحد يبق لم حديث 
المدينةإلى راجنا 

الأثجعي،مالك بن وعوف بم، أبي وعن؛ ه، المي عن روى 
أمامة،أبو الصحابة: من عنه وروى ه. هريرة وأبي كعب، ن وأبي 

كرب،معدي ن والمقدام الجهي، حالي ن ونيد عازب، ن والراء 
سمرة،بن وجابر الخطمي، يزيد بن اف وهمد مالك، بن وأنس 

وغيرهم.ه، عباس ن اف وعبد عمر، ن الله وعبد 

الزبير،بن وعروة المسيب، بن سعيد التابعين: مجن عنه وروى 

اللثي،يريد ن وعقناء الرحمن، همد ن سلمة وأبو اض، همد ن وسالم 
وغثرهم•يسار، بن وعطاء 

الله.،رسول( مع كلها والشاهد والخندق، وأحدا، بدرا، شهد 
واحدا،عاما إلا أحرى، قي وهو إلا للملمين غزاة عن يتخلف لم 

المام،ذلك، تقهنه أيوب أبو قمحي شاب، رجل الجيش على استعمل 
ليعملالرجل رإن يقول؛ وكان وصفين، الجمل ه علي، مع وشهد 

الميتة،ليعمل الرجل ؤإن به، أحثلن وقد الله باتي حتى المحقرات، 
أآم1ا(أ^آ/الله يأتي حتى منها، 

هلنهلينية،القمعاوية ن يزيد مع غزا عام الله سبيل في مجاهدا مات، 
يزيد•عاليه وصلى وحمين، امحتتين سنة 

(.٣٨٨)rwrj\الحمطري سد انظر: )١( 
المطشرح قمح، (، ٢٠٨) ١٤٧ص: التوبة في الدنيا أبي ابن أخرجه )٢( 

rwilM



الضيرمحي ه الأنصاري أيوب أبي أهوال 
التفسير،في أقوال ثمانية ه النبي عن الأنصاري أيوب أبو روى 

وبلغتوالاجتهاد، بالرأي التمسير في أكثرها أقوال؛ تسعة عنه وروي 
أقوال.ثلاثة وبلغت النزول، وأحوال باب بأسالتفسير ثم أقوال. حمسة 
العربية.باللغة التفسير في واحد قول عنه وروي 

قولامنهم واحد كل روى التابعين؛ من سبعة الأقوال هذه عنه روى 
أبووأسلم -، خهته أبوب أبي أحي ابن - سورة أبو ت وهم واحدا، 
الحكم،بن وسعيد حبيب، أبي بن ؤيزيد المدني، يزيد وأبو عمران، 

قولانه أيوب أبي عن وروي مانع. بن وثقي حوثسبا، بن وشهر 
معلقان.

النزول!وأحوال بأسباب النفير أولا؛ ءأ' 

إليناحرجوا فأ الروم، بمدينة )كنا قال! عمران أبي لم أمعن - ١ 
أكثر،أو مثلهم، الملمين من إليهم فخرج الروم، من عقلينا صما 

فحملعبيد، بن فضالة الجماعة وعلى عامر، بن عقبة مصر أهل وعلى 
الماسفصاح فيهم، دخل حتى الروم صم، على الملمين من رجل 

الأنصاريأيوب أبو فقام اكهلكةا إلى بيديه يلقؤب اممه؛ سبحان •' وقالوا 
ؤإنماالأويلا هدا الأية هذه لموولون إنكم الماس؛ أيها يا فقال؛ 

وكثرالإسلام اممه أعز لما الأنصار، معشر فينا لأية ا ه هل، أنزلت، 
قدأموالما إن •' الله رسول دون مرا لبعفى بعضنا فقال ناصرو©، 
أموالما،في أقمنا فلو ناصروه، وكثر الآم الإ>اأعز قد افه ؤإن محا■مت،، 
قلنا؛ما علينا يرد نبيه على هن الله فأنزل إ منها ضاع ما فأصلحنا 



اكهالكة:فلكث لاوقرة:ها،ا[، إز ؛ ولا^jyآم شز ؤ
الغزو(وتركنا ؤإصلاحها، الأموال على الإقامة 

))جاءنال; )جهته الأنصاري أيوب أبي عن سورة، أبي عن - ٢ 
قال:الحرام، عن سهي لا أخ ابن لي إن فقال: ه المي إلى رجل 

أبى؛فان دينه، منه استوهب قال: ال؛ة، ويوحد يصلي قال: دينه؟ وما 
فأحبره،ه الني فأتى عليه، فآبى منه، ذاك الرحل فطلب منه، فابتاعه 
يننثلاثقنأن أقن ؤءف ونزلت: قال: دينه، على شحيحا وجدته فقال: 

\iA]الماء:^ركددفدهمحدثآء4 
هاممه رمول ))بعث قال: ه الأنماري أيوب أبي عن - ٣ 
الخمس،من نمله بشيء أتاه من فكان عليها، وفتح الله، فنصرها مرية، 
الغنائموتركوا ويقتلون، ويأسرون ويقتلون يتقدمون كانوا رجال فر-بمر 

بالما الله؛ رسول يا : فقالواشيئا، الغنائم من ينالوا فلم حلمهم، 

ؤوث"ئلموأيآدتؤه; ه فوله باب الجهاد، كتاب السنن، في داود أبر أحرجه )١، 
يرنفأبواب الجامع، في والمرض (، ٢٥١٢)]المقرة:0ها[ أتيدوه 
كابالكرى، في ائي والم(، ٢٩٧٢)0ا^\• المقرة سورة ومن باب: القرآن، 

(،١٠٩٦١•ا/بأ)]اوقرة:هبما[ ؤةتألتوأإدبجإنأجه نولهٌ الضير، 
\ا>صالضير في حاتم أبي وابن (، ١٠١٧٩)البيان جامح في واللبري 

(،٤٧١)١ ١ الجهاد فرض باب جر، الكاب الصحيح، في حبان وابن 
إلى:المتنور اكر في السيوطي وعزاْ (، ٢٤١٠٤) ٩٤٨المستدرك في والحاكم 

حديثاهذا اكرمذى: وقال ، ٥٠\ا' مردويه وابن المنير، وابن حميد، بن عبد 
الميخين،ثرط عالي صحيح حديث، وهدا الحاكم: وقال ، غرييا، صحيح حسن 

الخلخيص.في الذهي ووافقه ولم؛خرجاه•، 
٤(، ٠٦٦٠) ١٧٧؛/المجير و والطبراني ، ٩٧١/٣الخير في حاتم أبي ابن أخرجه )٢( 

بنواصل وفيه الطبراني، "رواه (؛ ١٠٩١)'"يمْ الزواند مجمع في الهيث٠٢^ لقال، 
وهوالسائب، 



بالقتاليصلوا لم رحال وتخلف ؤيامرون، يستقدمون، منا رجال 
ؤدثلوكشونزل؛ ه، اش رمول كت، فالغنمهة؟ا من فنقلتهم 

الآية(را/>[لالأنفال:آلآمافي4 

)فيالأنصاري: أيوب أبي عن العرسة: باللغة جر التفانيا؛ ثه 
ا.حضراوان(ر جنتان هما قال! [، ٦٤]الرحمن: ؤنهاثاي<يم هث! فوله 

والاجتهاد!بالرأي النفير ؛ ثالتاءو 

نال؛غهند الأنصاري أيوب أبي عن الحكم، بن سعيد عن - ١ 
العصر(لم.صلاة ]اوقرة:اا-اأا؛ ؤأمحنطث4 )الصلاة 

عنلالماىوة:أ؟[. نطناثبه ألم كند ٥؛ ونذ ٌ اش ق-ال - ٢ 
البحرلمقل )ما قال؛ ه الأنماري أيوب أبي عن حوسبا، بن شهر 

ميث1(ركان ؤإن طعامه، فهو 
بنثقي عن [. ١١٤لالتو;-ة؛ ■٠؛؛>!^ لآو'ُ ءابربيم ؤإ0 ؛ هث اف قال - ٣ 

ذكرإذا الذي )الأواه؛ قال؛ يقهند الأنصاري أيوب أبي عن مانع، 
منها(استغفر حهلايا0؛ 

الأنصاري،أيوب أبو )كان قال؛ المديني يزيد أبي عن - ٤ 

الشيخ،وأبي ني، المفي راهويه بن إسحاق، إلى؛ المنثور الدر في السيوطي ءزا0 )١( 
أ/ه.مردؤيه وابن 

١^١.^٥ حميد ين وعبد هناد، ت إلى المنثور الدر في الموطئ ءزاْ ، ٢١
البيانجامع في والهلرتم، (، ١٠٤٨) ٤٦٥م الكبير التاريخ في البخاري أحرجه ( ٣١

yy\l\المنير ابن إلى: المنثور الدر في يوطي الوءزاْ (، ٥٤١٨)ه/اخا 
البيانجامع في والطبري (، ١٩٧٦٧)الممنففي شيبة أبي ابن أخرجه )٤( 

١(.٠  ٠٦٩) ١٨٩٦٨الشر في حاتم أبي ابن أخرجه )٥( 





[٤٦]

-(٥٥٠)ت: ه وقاص أبى بن سعد 

إمحاق،أبر الإسلام، فارس ه، المي حال الجلل، الصحابي 
بنمناف مد بن وهيب بن مالك ت أبيه اسم وقاص، أبي بن سعد 
شص.عبد بن أمية بن سفيان بنت حمنة وأمه كلاب، بن زهرة 

عا حمفكان عاما، عشر سبعة ابن وهو الصلاة، تفرض أن قبل أسلم 
بينهه البمحا فاض المدينة، إلى مكة من وهاجر الإسلام، في سبعة 
همعاذ بن معد وبينه بينه آحى ت وقيل ه، عمير بن مصب وبين 

،،الأصاعلمثن ،، هامةرذا غاليظا، دحداحا، ءصيرا، رحلا كان 
عمره.آحر فى بمرْ وكفا بالسواد، يخفب أنعر، 

الكبرى،الحكم وأم كنى، كان وبه الأكبر، إسحاق الولدت من له 

لمحابة١ ومعرفة م سعد لابن الكبري العلبقات في انظرنرحمته )١( 
وأني، ٦١•_ n«n/Yالهر عبد لابن والاسعاب _ّآما، نعيم لأبي 

،١٢٤- \إي لاذمي الملأء أعلام وسر ، ٤٥٦- الأثير لابن الغابة 
.٣١٤- •"T ٠ للمزي الكمال، وتهذب 

ه/مآ•؟(.للجومرى )الصحاح الرأس الهامة: )٢( 
(.YO^.أحمد بن ص )العين غلظ أىُاله ش الذي الرحل الئثن: )٣( 



^^ا-ةيصف؛؛م

قتالهومحمد؛ المختار، قتله وعمر؛ الله. عبد بن شهاب ابنة وأمهما 
وأمهمكلثوم، وأم القاصم، وأم وحفصة، الجامجم، دير يوم الحجاج 

وأمؤإصماعيل، الأصغر، وإسحاق وعامر، الكندية. قيس بنت ماوية 
وأموموسى، ؤإبراهيم، بهراء. من عمرو بنت عامر أم وأمهم عمران، 
وأمهمموسى، وأم الزبير، وأم وهند، عمرو، وأم الصغرى، الحكم 

،وبجير الأصغر، الله وعبد عمرو. بنت حولة وأمه! ومصعّبإ، زبد• 
أبيه،قبل مالته الأكبر؛ وعمير ربيع. بنتا هلال، أم ت وأمهم وحميدة، 
وعمرو،الأصغر، وعمير قارظ. بنتا حكيم أم وأمهما وحمنة، 
بنتسلمى وأمهم إسحاق، وأم أيوب، وأم عمرو، وأم وعمران، 

أموأمهما ورملة، وعثمان، عامر. بنت طيبة وأمه وصالح، حعفة. 
بنتاوعايثة العرب. سبى من وأمها العمياء، وهى وعمرة؛ حجير. 

سعد.

وكانا، الجنة((ر في ماللث، بن ))سعد فقال! بالجنة . الّ؛ي، بئرْ 
امرؤفليرني حالي؛ ))هذا ت قائلا له ه نبي البخوولة يه يفخر 

فداكارم سعد؛ ))يا له; فقال وأمه، بأبيه أحد يوم وفد.اه ،، حالها((ر 
وعمر،بكر، أبو ومعه؛ حراء جل على مرة وصعد وأمى((رم، أبى 

فتحركه، وقاص أبى بن ومعد والزبير، وطلحة، وعلئ، وعثمان، 

٠١٧١ص* وتخريجه بالجنة، المrشرين العشرة حديث انظر )١( 
المناقب،أبواب تقهند، الله عبد بن جابر حديث من الجامع محي الترمذي أحرجه )٢( 

حسنحديث ءهذا (، ٣٧٥٢)١  ٦٠0إظني وقاص أبي بن ّعد مناقب باب 
و.صحيح 

1نتءغلم ء1ادئثاتي تئن باب" المعاني، كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٣( 
(.٤٠٥٩)]آلىران:آآا[ه/به ظأمحن4 



صديق،أو ض، إلا عليك فا حراء ))اسكن ست النبي فقال الجبل، 
؛ثهيد((ل أو 

رمىمن أول وهو ، )؛، UJuمشهورا الدعوة، مجاب، خهند معد كان 
أمرجعل الذين الستة صمن ه عمر واختاره الإسلام، في بسهم 

راض،عنهم وهو توفي ه اغ رسول أن وأخبر فيهم، بعده الشورى 
يكرب،معد بن عمرو ! الخaلاب، بن عمر أل سنال؛ المنهال أبي وعن 

مي،ءربي، خائه، في )منواصع ذةالت وقاص، أبي بن سعد حبر عن 
فيويعد بالسوية، م ؤيقالقضية، في يعدل ، تاموره في أسل نمرته، 

نفلحقنا إلينا ؤينقل البرة، الأم عطف علينا ويحطف، رئة، ال
عديدةآيايت، نجهنه معد ثان في ونزلت، ، الدرة( 

فييتحرج وكان ه، حكيم بنتإ خولة وعن ه، اليي عن روى 
واحداأحدثكم أن ، أخاف)إني قال: ثل فلما ه، المي عن الرواية 
أبىبن  Juwصحس، أنه يزيد! بن السائك، وعن ، المائة( عليه فتزيدوا 
النيعن يحديث، سمعته )فما قال! مكة، إلى المدينة من خهند وقاص 

حدثاحنىرحع(را■/

طلحة،فقاتل من بابذ هت، المحالة فقاتل كتاب المحح، في لم مأحرجه )١( 
(.٥٠)أ/«^ا ه والزير 

)المحاحعرينه في أي تامحورته؛ في أمد فلأن وقولهم المومعة. التامورة؛ )٢( 
(.٦٠١أ/للجوهري 

roY/Y.دمشق -ارخ في ماكر ابن أحرجه )٣( 
)٦(.رنم: الأثر )•؟آم، ص: فيه زلت، الي الأياتح انفلر )٤( 
١."؟/ا٠ُ الطبقات فى معد ابن أحرجه )٥( 
السابقالمدر )٦( 



يبج

عباس،بن الله وعبد عمر، بن الله عبد ت الصحابة من عنه روى 
وغيرهم.ه، سمرة بن وجابر وعائشة، 

،المسب، بن وسعيد يزيد، بن المائب، التابعين! من عنه وروى 

عثمانوأبو قيس، بن وعلقمة قيس، بن والأحنف مئون، بن وعمرو 
حازم،أبي، ؛>، وقم، عوف، بن الرحمن، ب ص، ئ؛رامم المهدي، 
معيد،بن وبثر المكي،، وأيمن، الحمصي، عبيد بن ونريح ومجاهد، 

بنوعروة السمان، ذكوان صالح وأبو اللمي، الرحمن عبد وأبو 
وغيرهم.وعائشة، ؤإبراهيم، ومحمد، ومصعب،، عامر، وبنوه! الزبير، 

فدعابالباطل، ورموه أهالها، فشكاه الكوفة، على ^١٠، عمر ولاه 
ثههبهعمر وعزله ، إجابتها فيه ظهرتا دعوة بالكيب، واجهه لأي ا علير 

وولىعزله يم ثانية، أءاد0 ثم وعشرين، إحدى سنة وذلك، شكوه، لما 
بنالغيرة وولى إليها، يخرج أن نل عزله ثم ه، مطعم ن،  ٨٢٢
)قهنهعثمان فأقره )جهته، عمر قتل حتى عليها واليا يزل فلم فهته، شعبة 
خهته،عقبة بن الوليد وولى عزله، ثم فهته، سعدا وولؤر عزله، ثم سيرا 
عليهأبى الكوفة على خهثد سعدا يعيد أن أراد ّ فيني عمر إن * ونيل 

اأصلي؟ أن أحن لا أني يزعمون قوم إلى أعود أن أنامرني وقال! 
بهفلبتعن ؤإلأ فداك، سعد وليها إن قال! فهته عمر طعن، فلما فتركه، 

خيانة.ولا عجز عن أعزله لم فإني الوالي،؛ 
ولىحين الله رسول مع يومها ولمتا ، وأحدا بدرا، نهد 

معهوكانمتإ مكة، وفتح وخيبر، والحديبية، الخنين،، وشهد الناس، 
معالمشاهي. ائر ّوسهد الثلايثج، المهاجرين رايات إحدى يومئذ 
قريشمن الشجعان ان المرّوأحد الرماة، من وكان ه، اممه رسول 



أكثريديه على الله ونح مغانيه، في الله رسول يحرمون كانوا الذين 
وغيرها.القادمية، وفح فارس، بلاد 

الحكمبن مروان عليه وصلي المدينة، إلى فحمل بالعقيق، توفي 
،ن خمّصنه I وقل ، وخمن حمر نه ص، المدينه والي يومي وهو 

منة.وسبعون بقع وعمره 

الضيرفي ه وقاص أبي بن سعد أقوال 
فيأقوال ثمانية ه المثي عن ه وقاص أبي بن سعل روى 
بالرأيير التففى أكثرها قولا، وعشرون ة حمعنه وروي التفسير، 

وأحوالثاب باسالتمصير صم قولا. ر عحمة و؛لع.تا ، لاجتهاد وا 
يرالنفسث كل في واحد قول عنه وروي أقوال. ثمانية وبلغتإ النزول، 
بالمنة.والنفير بالقرأن، 

أماتابعيا؛ عشر وأربعة صحابيان، الأقوال هده عنه روى 
الحصينبن الله عبد مدينة وأبو معلعم، بن جبير فهما الصحابيان 

ابنهت فهم التابعون وأما واحدا. قولا منهما واحد كل وروى الدارمي، 
سحي،بن عامر ابنه نم نولا• عشر ة خموروى سعد، بن ممعكا 

كلوروى ربيعة بن والقاسم سعد، بن محمد ابنه ثم أقوال. ثلاثة وروى 
سعدبن وراثي الحمصى، عبيد بن سريح ثم• قولين• متهما واحدي 

الرحمنعبد بن وحيثمة حبيكإ، أبي بن ؤبزيد الحممي، المرائي 
منهمواحد كل وروى الأشجعي، الرحمن عبد بن وحين الجعفي، 

عنقولان عنه وروي قولا، مواليه أحد عنه وروى واحدا. قولا 
معلقة.أقوال وثلاثة مجهولين، 



خصمي

النزول!وأحوال بأساب الضير أولا• أ'آ 

)نزلتيال: ه أبيه عن وقاص، أبي بن سعد بن مصعب عن - ١ 
أ'لآبجاق ومثوذ ورنولإ آثه ٌ جروأ ؤأئك سموو.ا■' في 

]اّئاوة:م[(را،.مادا4 

معريا محال: خهنه وقاص أبي بن سعد عن هميد، بن شرح عن - ٢ 
يجترئونلا هؤلاء امحلرد ه: للني المشركون فقال نفر، ستة ه الّكا 

وبلال،هذيل، من ورحل عود، موابن أنا وكنت قال: علينا، 
أنالله ثاء ما الله. رمول نفس في فوح أسميهما، لت ورجلان 

أل;بم،ت-ءونربه>ؤوثُقرد هق: افه فأنزل شه، فحدث يفع، 
'اه[(رسم]الأنعام:ه وجهأ نجدوف محأ'ذبج 
أبىبن معد )كان قال: الجعفى الرحمن عبد بن حيثمة عن — ٣ 

عنمهلا صعد: فقال ، فشتموه عليا فدكروا نفر في هته وقاص 
فانزلقه، اممه رسول مع دنيا أصبنا فانا ، افه رمول أصحاب 

،[ ٦٨]الأنفال:عؤبم4 عداب لمد-يم مثآ هلإ' تثق أش ئ كتب قك؛ اطه 
لنا(رسبقت اطه محي من رحمة تكون أن فأرجو 

هافه رسول قدم )لما قال: يقهنه وقاص أبي بن سعد عن - ٤ 

ّأ/هاُ•كبر ابن تمم ش كما مرديه ابن أحرجه  ٢١]
بنسعد قفل في باب ه، الصحابة فقائل كتاب الصحيح، في لم عأحرجه )٢( 

(.٢٤١٣) ١٨٧٨ه؛/وقاص أبي 
السيركفي والحاكم (، ٩١٦٣) urijoير التغفي حاتم أبي ابن أخرجه )٣( 

،١ ١ إ/• عردويه ابن إلى المنور الدر في يوْلي الوعزاه (، ٣٢٧١)
فيالذهبي ووافقه ، ٠١0يخرجاولم الشيخين، ثرٍل على صحيح حديثا ارهذا وهال: 

١تدحصن ل١ 



لنافاوثق أظهرنا، بين نزلت، ند إنك ت له فقالوا جهينة جاءته المدينة؛ 
فانزلالأمن، نطال_، ! نالواهدا؟ سألتم ولم قال! وئامنا، نأمنلث، 

تاعدتؤ ءإ؛دز أشمهطم ين رسولثئ ->\*>==ظلم ة؛ لأيا ذه ههق اض 
]ي:\\\آ\مءنقِه 

)مافال: ه أبيه عن وقاص، أبي بن معد بن عامر عن - ٥ 
إلاالجنة أهل من إنه الأرض: على بمشي لأحد المي ست 

ؤوثإتساسننهألأية! ا هذْ نزلت، وفيه قال: سلام، بن اف لعبد 
«ا[(رأا.لالأحقاف:أحملعث،ض4 

نزلت،)أنه ه: أبيه عن وقاص، أبي بن سعد بن مصب ص - ٦ 
يكفرحتى أبدا تكالمه لا أن ّعد أم حالفت، قال: القرآن. من آيايتؤ فيه 

بوالديك،وصاك اف أن زعمت، قالت،: تشرب، ولا تأكل ولا بدينه، 
صعاليها غني حتى ثلاثا مكنت، قال: بهيا. آمرك وأنا أمحلثؤ، وأنا 

علىتدعو فجعلتج فاها، قعمارة، له يقال لها ابن فقام الجهد، 
ة:لأيا هذه رآن قالفي هث النه زل أنفعد، م

وفيها:[، ١٥]لقمان:ؤرإنيخدائءل،مكلأي(يم [، ١٤]لقمان:يؤلويزه 
الئةرسول اب وأصقال: [. ١٥قمان: ]له لأوإن\ ن صانهما ؤؤ 

فقلت،:، الرسولبه فأتيت، فأحذته، سيمؤ فيها فإذا عظيمة، غنيمة 
حسثإمن رده فقال: حاله، عالمتج قد من فأنا يم،، الهذا نقلني 

نفي،لامتني القبض؛ في ألقيه أن أردت إذا حش فانطاإمتا، أخذته، 

؛/س.^٧٠ ابن إر المثري الدر في الميوطي ءزاْ )١( 
بناه عبد مناف باب ٍه، الأمار مناف، كنتاب الصحيح، ني البخاري أحرجه )٢( 



حيثمن رده ت صوته لى فشد قال عطنسه، I ت ، iJLAiإليه، فرجعت 

قال:ا[. لالأنفال:ؤنظدكشآلآثت4 ٌ اق فانزل قال: أخذته، 
ماليم أقدعني فمك: فأتاني،' و. المي إلى فأرّك ومرصت، 

فالثلث،قالت: فأبى، قال فالنصف، قلت: فأبى، قال ششت، حيث 
الأنصارمن نفر على وأنبت قال: حائزا. الثالث يعد فكان فكت، قال 

تحرمأن قبل وذلك حمرا، قك وننهلعمك تعال : فقالواوالمهاحرين، 
حزوررأس فإذا - نان البوالحثز - حش في نيتهم فأ قال الخمر، 

فذكرتقال معهم، وثريت فأكلت، قال حمر، من وزق عندهم، مشوي 
الأنصار،من حير المهاجرون فقالت،: عندهم، والمهاجرين الأنصار 

فأتيت،يأنفي، فجرح يه، فقريني الرأس، لحيي أحد رجل فأحد قال 
الخمر:شأن - ه نفيعني - في هق اممه فأنزل فأخبرته، ه افه رسول 

ندة:LJl]رجمنمحمآص4 

)نزلت،قال: ه أييه عن وقاص، أيي ين معد ين ممع-، عن - ٧ 
،رحلا نادمت الخمر، تحريم نزل اض؛ كتاب من ت آبا ثلاث محي 

قؤق،اغ فانزل فشججته، عاليه فعريدت وعارصنى، فعارصته، 

أقر^هنل : ه ولقرر ٩[ • : ]\u_ وألثر4 أقر أثا أئن،ه 
إلى[ ١٤]لقمان: ه ؤلدن ألإضن : في ونزلت، اه[، تنمونهتالماددة:

مءدك، بم( آصلخ تمحم إدا ءانرأ أيه : ونزلت،لأية، ا آخر 
لزهيد،إنك، ه: اممه رسول فقال شعيرة فقدمت، لالمجادلة:آا[، 

لاوجادلة:'اا[(أأ،.ءؤتأنسثمآنسمأيم الأحرى: ١^^ فنزلت، 

بنمعد شل في بابه ه، الصحابة فضائل كتاب الصحيح، في لم مأحرجه )١( 
(.١٧٤٨)) AVU/iه وقاص أبي 

الزواتدًمجمع في الهيثمي ال، وف(، ٣٣١)الكسر في اممراني أحرجه )٢( 



مولرفي ه؛ أسه عن وماص، أمح، بن سعد بن مصعب عن - ٨
شقلوى٣ يثا ي، أرقت إنا أليس١٠ألكف ؤ\وق،َاثث \شٌ' 

القرآنفزل نالث لأية، ١ ٣[ - ١ رش يوألشرا4 أنس عثش يقم، ص ه 
لواف رسول، يا ؛ فقالوازمانا، عليهم فتلا ت ه، الله رسول على 

أزلتنإة أليزؤا ألكف ص ذلك ت %مح افه فأنزل علينا؟ قصصت 
،٣[ - ١ وش ]يه أكتمن أحس عثأث، سن وامحن ثقلوركث> قلمكم عر؛>ثا همءايأ 

قحسأ.لتلثرو ت هث افه فانزل، حدثتنا؟ لو اطه رسول، يا ؛ فقالوا
]الحدد:أا[(زا/'؛؛؛١^ 

ّسمعت،! ثال، ربيعة بن القاصم عن بالقرآن! جر التف؛ انثائه 
،[ ١ • ٦ زالمرة: سها«  ١١آزه آايق ين ثسح ^ثأ ت يقول خهثع وماص أمح، بن، معد 
فقال،محال،! ا ثننهاا،(ا ١١)أو ت يقروها المسث، بن سعيد فان I له يلت، 

١٢Y/u (١١٤٠٦ ;) وغيره،معين، ابن ونفه الأبرثن، القفل بن ملمة ،رب
وغيره،،,البخاري، وصعقه 
(،٧٤)• AU/Yالمد في يعلى وأم ١(،  ١٥٣) Toyjrالخد في البزار أحرجه 

يرالخففي حاتم أبي وابن (، ١٨٧٧٦)0\إ؟00 ان البيجامع في والطري 
Y'،\،\/U (١١٣٢٣ ،) الخلقبدء بابح الخاريخ، كاب، المحيح، في حبان وابن
فيالسلبي ورواه (، ٣٣١٩)٣٧٦/٢المدرك في والحاكم (، ٦٢٠٩)

راهويه،ن إمحاق إلى؛ المثور الدر في اليرمحلي وعزاه ، ١ ®/٦٩ والبيان الكنف، 
إلايروى نعلمه »الأ البزار: وهال، ، ٤٩٦؛/الخدر وان مردويه، وابن الشح، وأبي 
إلاعنه ولا ممعبح، إلا خهنُ معد عن رواْ ولا الإسناد، بهيا فهند سعد عن 

الحاكم:وفال، حلأد«، إلا محه ولا فير، بن عمرو إلا عنه ولا مرة، بن عمرو 
وغالالخلخمن، في الذهبي ووافقه ، ٠٠يخرجاولم الإسناد، صحيح حدين، •هذا 

بتحوه،والجزار يعلى أم •رواه (؛ ١٧٦٤٣)٠\ا^\لإ الزوائد مجمع في الهيثمي 
رجالرجاله وبقية غيره، وصعقه حبان، ابن ووثقه انمقزى، عمرو بن الحين وفيه 

الصحح،،.



قال، لمسسجب ا ال على ولا ، لمسسب ا على ينزل لم القران إن سعدت 
ؤثآدؤزئلثإذاس٦4[، ]!_: ؤتهمظثلأشئ4 اشٌ 
؛أ[(را،.]1^: 

أبيبن محعد عن عد، لمولى عن نة! يالير التف! يااه 
الجنة،أسألك إني اللهم ؤيقول؛ يدعو له ابنا سمع )أنه خهنه وقاص 

وسلاسلها،النار، من بك وأعوذ _، هدا ونحو - واستبرقها ونعيمها، 
كثير،كل شر من به وتعوذت حيرا، الله مألمتا لقد ت فقال وأغلالها، 

الدعاء.في يعتدون قوم سيكون إنه • يقول اض رمحول سممتا ؤإني 
ألممدمت-يممحب لا ءائهُ وحمه ممعا دحلإ' آدعوا ؤ ث ة لأي١ ده هرأ وق

قربوما الجنة أسالك، إني اللهم ت تقول أن بحسبك، وأن لالأءراف:ْه[، 
أوقول من إليها قرب وما المار مجن بك وأعوذ عمل، أو قول من إليها 

صل(رى•

الناسخغي ملام بن والقاسم ١(،  ٠٦) ٢٨٥)/الضير في ارزاق عبد أحرجه )١( 
فيداود وأبو (، ١٧٥٥)أ/هي؛ اليان جامع في والطري ، ١٢ص: والمسرح 
فيوالحاكم ، ٦٠محرت والخوخ الماصخ في والمحاس أ"اآ، ص: المماحف، 
شرطعلى صحيح حديث »هذا الحاكم: وفال (، ٣٩٢٤)؟أس المدرك 

التلخص.في الذهي ووافقه يخرجاْاا، ولم الشيخين، 
أ/مهالمنقح في شيبة أبي وابن (، ١٩٧)\/i\• الخد في الطيالمي أحرجه )٢( 

يام،المن، في داود وأبو (، ١٤٨٣) ٨٠س ^٩٧ المني في وأحمد (، ٢٩٤١٠)
١٥٠ه/• ير المنفي حاتم أبي وابن (، ١٤٨٠) UU/Uالدطء باب الصلاة، 

وابنالشيخ، وأبي الخدر، ابن إلى: الخثور الار في يومحلي الوعزاه (، ٨٥٩٥)
؛صعيف، إصتاد وهذا لغيره، ءحن أحمد: ند ممحققوا وفال ، ؛ ^lUمردويه 
سعد"•مولى لجهالة 



والاجتهاد!بالرأي التفسير ! رابئاأو 
م

ء7ينيلبجءت . معل عن وقاص، ابي بن سعد بن مصعب عن - ١ 
الخوارج(يعني! [ ٢٦لاJقرة;لكثياه 

معحناف اثا إن)إن قال! س غيره أو - حبيب أبي بن يزيد عن - ٢ 
كلمةض ا ذكر إلا شيئا منه مع يفلم أسباعا، يجهتع صى وقا أبي بن سعد 

عدابؤثا صتنه - آ'لآحرآ وق ثثثته أئنتك، ق ^١ ١٠دة! حوا 
به،أنتفع شيئا منك لأسمع لزمتك له! ل فما قال! [، ٢٠١]البقرة;

حيرىمن شيقا أبفستا وهل له! فقال واحدة! كلمة إلا منك أسمع فلم 
والآحرة؟ا\أ،.الدنيا 

بنجبير عن [. YY'U]؛J؛_؛:سمحأ4 آكص-ل تنءأ مل-قالاشهفي: 
ابنةعليه فعرض ه، وقاص أبي بن سعد على لحل )أنه : ه مهلعم 

له!قيل ل! قا اق. بالمد إليها وبحث ءلالمها، حرج فلما فتزوجها، له، 
تبحثفلم قيل! ردها. فكرهت، ، ضث؛ عرصها قال! تزوجتها؟! فلم 

الفضل؟!\م.فأين قال! بالصداق؟ 
سعل«)فأقام ! قالواوسعيد، وعمرو والمهاو_ا وءلالحة يسد عن - ٤ 

فنزلبكوثى، يؤن إبراهيم فيه جلس الذي المكان وأتى أياما، بكوثى 
فيهكان الذي الييت، وأتى إبراهيم، يبشرون كانوا الذين القوم جاس_، 

وعلىه الله رسول على وصلى إليه فنغلر محبوسا، يقن إبراهيم 

ا/،م\الممر ض حاتم أبي وابن (، ٢٨١ا/«ِا)الفر في ١^ أخرجه )١( 

(.٥٧٤) ٢٨١)/زكة أخبار فى أخرجه )٢( 
)؛!"آم(.هرهاُا البيان جامع في الطري أخرجه )٣( 



^j^،،وفرأ! _، عليهم الله صلوات - الله أنبياء وعلى ه، إبراهيم 
نداؤمحاجصهتآلصان:.؛ل[(رُ\لأ€أ 
منبرجل معد )مر قال؛ وقاص أبي بن سعد بن مصعب عن - ٥ 

[،١٢]التوبة: ألخفمر؟ه من• ا هن• عدت لالخارجي فقال الخوارج 
أومته(لقاتلت أنا كذبت! سعدت فقال 

معمار إلى أبي ربعثني ت قال وقاص، أبي بن سحي بن محمد عن - ٦ 
،رداء عاليه وليس فقام فأتيته أمره، من كال ما وبلغه مصر مجن فل-م حين 

يمانية،ء فرا جثة وعاليه وسخة، بعمِامة عاليها معتم نعر، من قلنسوة وعليه 
لمنعندنا كن إن ن؛ ا أبا يا I ل ظ 

بلغنيالذي فما [، ٦٢]هود: اؤم>واملسآه I فينا وكنت الفضل، أهل 
المؤمنين؟!أمير على والتأليب الملمين، اد ففي ، محعيلمن عنلط 

أحينعمارا يا ويحك؛ فقال! رأسه. عن فنزعها بعمامته عمار فأهوى 
عشاكهمن الإسلام بيعة حلمت، أجللث، واقترب، عمرك ونفد سنلث، كبرت 

منبالله أعوذ ث يقول وهو مغضبا عمار فقام ا عريانا الدين من وحرجتا 
لعءح_>ظهجهنثر وإني مثعطيأ أكنثة ألاؤ( ؤ فق_الس_عد1 فتنة؛ ال

ءمار(أم.يا سقهلت، الفتة في ألا [، ٤٩]التربة:ألكبيزه 
ياعد! لرقلت، قال! وقاص، أبي بن معد بن مممبا عن - ٧ 
لا،فقال: الحرورئة؟ أهم ]الص:*ا«ا[ صلاه الأي ور ؤء أبن،، 

^-.rr/Tالتارخ في الطري أحرجه )١( 
دمشقتارخ في عساكر وابن ، ١١٦كثير؛/ابن ير نففي كما مردؤيه ابن أحرجه )٢( 

 !٣٦٣'٦.
١.١  ٣٦٣!المدية تاريخ في بة ث ابن أحرجه )٠١( 



اشفأزاغ زاغوا قوم الحرورئة ولكن الصوامع، أصحاب ومهم 
مهم<'"•

•ه■ أمح، )سألت ت قال وقاص أبي بن معد بن مصمِإ عن - ٨ 
هملا، قال: الحرورية؟ هم لالكهف:يما[، وه الأمن لإر ل ثظ 

فكفرواالمصارى وأما ه، محمدا فكذبوا اليهود أما والنصارى، اليهود 
يتمحؤنؤ الدين: والحرورئة مراب، ولا فيها، م طعا لا إ وقالوا يالجنة، 

الفاسقين(يميهم معد وكان [، ٢٥]الرعد; مثقهءه سر ئ أس عهد 
رفيه : معد عن وقاص، أبي بن معد بن مصب عن - ٩ 

الصوامع(أهل قال: 'آ*ا[ لالكهف:ؤأ'لآصؤاصلأيم هلث: قوله 
علىأقرأ )كنتر قال: وقاص أبي بن سعد بن مصممسط ص - ١ ٠ 
لالكهف;ُا'ا[،كأرأمححسميى هل ش ؤ الأية: هدم  viJj؛إذاحتى أُي، 
يعدئ:التي الأية اقرأ بؤ، ا لا قال: الخوارج؟ أهم أيتام، ا قلتط 

أكينعةيؤم لم نقم هلا آمملهم قئت، ولثامهء ؤيهم بمايثت جزوإ أؤ؛بم 
كفرهمكان النصارى، من المجتهدون هم قال: ]الكهف!ه*ا[، ^١^ 

ولامحلعام الجنة في ليس : وقالواولقائه، ه بمحمد ربهم؛ ؛اياُت، 
بمنيين أثم عهد مقضؤن ؤآليمأا الفاسقون: هم الخوارج ولكن مراب، 
همأزكك أ'لآزيما ؤ، ونصيري يؤبمل آن يهء أممه أمر تآ ومثلاثو0 مقمهء 

لاوهمة:يآ[(رواذضررى4 

اليانجامع في الطري أحرجه )١( 
أمح-نؤاثل نل ؤ باب* لقرآن، ١ ير نفكتاب المحيح، في البخاري أخرجه )٢( 

(.٤٧٢٨)ي ١[ ]الكهف،:*أ• صاده 
.١٧٩ص: الضير في الثوري مفيان أحرجه )٠١( 
صحيححدث راهذا وفال؛ (، ٠٣٤ )١ ٤ آ/آ* السيرك في الحاكم أحرجه )٤( 

اكلخيص.في الذهبي ووافقه يخرجاه((، ولم الإستاد، 



يومعنمان )وقتل قالوا محارثة وأبي وطلحة محمد عن - ١ ١
محعدوطلب وثلأُين... حمس سنة الحجة ذي من عشرة لثمان الجمعة 

إلىفررنا قال! قتله؛ حاءه فلما قتاله، أشهد لا وقال حائطه في هو فإذا 
آ-كوءذ سابأم صل افين ؤ وقرأ• بديننا، منها نفر اليوم فصرنا بديننا، المدينة 

حدهم(ثم أندمهم اللهم ]امف:أ•؛[، 4سؤر( أمم ءنسترث ؤم ألينا 
قال:خهئه وقاص أبي بن سعد عن معد، بن مصب عن -  ١٢
فأحسنواحدة، وبقيت اثنتان، منهم فمضت، منازل؛ نلأيث، على )الناس 

ءؤ.للقميقرأ: يم بقيت، التي، المنزلة بهنءْ تكونوا أن عليه كاتنون أنتم ما 
هؤلاءقال: ثم الآية، ]الحشر:٨[ ؤأتننهزه اصنجدنأل؛بمقمحإمندينيبلم 

ألدارسوءو قرأ:ثم مضت،، وقد منزلة، وهدم المهاجرون، 
منزلةوهدم الأنصار، هزلأء قال: ثم الأية، لالحشر:ا،[ وألإدضمحست4 

اعقرئارثا بمأوى بمدهم  otآءو محال!ك ءؤ قرأ: ثم ، مضت، وقد 
هانانمفت، فقد قال: الأية، •؛[ ]الحنر;سئؤثا هثآ لإ>ويتا ,و

بهد0تكونوا أن عليه كائتون أنتم ما فأحسن المنزلة، هل0 وبقيت، المنزلتان، 
التي؛قيتإ(رأ/النزلة 
إذالهه وقاص أبي بن سمد )كان قال: ربيعة بن القاسم ص .  ١٣

لالأءاو:ا■[،قال: ]l_:؛[؛ ؤءأنننهآلآءن4 قرأ: 
ض(لم.أن مخافة القرأن يتدكر قال: 

دمشقتاريخ قي عساكر ابن أحرجه )١( 
*]؛Yi/Vالمة في واللألكاش (، ٣٨•)•  oYn/Yالم_تررك ض أحرجه )٢( 

الحاكم:دقا)، ، ١ ؛ r/A•ردينه ابن إلى المثور الدر في السيوطي دعزاْ (، ٢٣٥٤)
التلخيص.في الذمي ووافقه وخرحاْا، ولم الإسناد، صحيح حدث ٠^١ 

علىصحيح حديث، ®هدا ونال،: (، ٣٩٢٤) owjyالمتدرك في الحاكم أحرجه )٣( 
التلخيص.في الذمي ووافقه يخرجاهاا، ولم الشيخين، نرط 



]الزلزل:ي[.سلعادذرئعبمنم4 ٌ اه قال . ١ ٤
عبدال مسائلا )أن الدارمي الحصين بن اض عبد مدينة أبي عن 

فيهاإن ت فقال عنبة، فاعطاْ عنب، طبق يديه وبين عوف، بن الرحمن 
عنسلمة، بن حماد عن جميل، بن الهيثم حدثنا قال: كثير ذر مثائيل 

I^lj ، ،ذلك،الفاعل هو وقاص أبي بن معد أن مدينة، أبي عن البناني
٠ا الرحمن عبد عن يذكره ولم 

أرأيت،أبتاه؛ يا لأبى: )ءاوت< قال: سعد بن مهعب، عن س  ١٥
الأينا هو؟ يلا أينا ٠[ ت لال٠اءرj ماهوزه صلاغم عن هم أكن ؤ ؛ هترقوله 

يضعحتى يلهو الوقت،، إصاعة هو إنما ذاك، ليس قال: ه؟ نفيحدث 
الووتح(رى.

هنعوقاص أبى بن معد نفير حول السابقة الدرامامحت، 
الأولىالثلاثة الراشدين سلفاء المنية الموقوفة المرؤات ره 

(.٩١٠) ٤٤٠ص: الأموال ش ملام ن ١^٣ أخرجه )١( 
مح،دأبويطمح، ا/ّاْما، ضيرمجاهد الشترالمسمى ني إياس أبي بن دم أحرجه )٢( 

المنفي والميهقي ، nV'/Yالمنان؛جامع في والملري (، ٧٠٤) ٦٣٢المد 
(،٣١٦١) ٣٠٣٢الملأة وفت حفظ فى الرف_، باب اكلأة، كتاب الكترى، 

فاحتلفءمٍر، بن الملك عبد ريرؤيه فقال؛  ٣٢١العلل؛/في انمارةهلني عنه وسل 
ه،المني إلى ورفعه عمير، بن الللث، عبد عن إبراهيم، بن عكرمة فاناو٠ عنه، 

وقالالصواب•، وهو ه، معد على مرنوما عمثر ين المك عبد عن يرمحنه وغيره 
بنيحيى صعقه  ١٠إبراهيم بن وعكرمة موقوفا، يصح إنما الحديث ااهاJا المهقي؛ 

(؛١٨٢٤)الزواكمجمع في الهيثمي ونال الحاليث<•، أئمة من وغيره معين 
١ا٦ه^الخيرة إتحاف، في البرصيرى ونال حن•، وإناله أبويعلى، •رواه 

(AoY ؛)(/ الفريابي،إلى؛ الخثور انمر في الميوطي وعزاه حن•، إسناد *٥^١
.٦ ٤ ٢ / a مردويه وابن الخدر، وابن منصور، بن وسعيد 



غغٍ؛لإك

يرالنفكتب من وتخريج ودراسة جمع - التفسير في العشرة وبقية 
وأبوابالستة والكتب المشهورة المحابة انيد ومالمنية بالمأيور 

طه(،سورة نهاية إلى القرآن أول من الحديثة المصنفات في ير النف
إسراف^^١^، ١١عيال بن عابئ بن فيمل I للدكتور دكتوراه، رسالة 

بمكةالقرى أم جامعة المهلرفي، عائد بن عيال بن عريي الدكتور؛ 
ّنةمأمآ؛اأا،ه.الفكرمة،

خهندوقاص أبى بن معد لمرؤيات بة بالنالرسالة هده امتملت، 
منهاقولا؛ ( ٢٢)منها استبعدت تمحيصها وبحد قولا، ( ٤١)عنلى 

مادةفاصحت، مكررة، أقوال ٤( و) النفير، عن الصلة بعيد قولا ( ١٨)
ويالغت،والاجتهاد، بالرأي التفسير في أكثرها قولا؛ ( ١٩)فيها ير الخف

ثمأقوال. )٤( وبلست، الخزول، وأحوال بأسثاب الضير ثم قولا. ( ١٢)
قولعنه وروي القراءات. بيان في وردا قولين، وبلغتر بالقرآن، الخفير 

بالمنة.الخفير فى واحد 

أماالمابعين، من وثالثة صحابيان، الأقوال هده عنه روى 
الحصينبن الله عبد مدينة وأبو مهلعم، بن جبير ! فهماالصحابيان 

انماوسه•
هانئ،بن وثريح معد، بن ممعب ابنه فهم؛ المابعون وأما 

الجض.الرحمن عد بن وحيثمة 

بتتمرأبي ترجمة صلل ( )٤٨ص: الرسالة هذْ على الملاحظات بعض انفلر ؛١( 
تجخند.الصديق 



[٤٧]

^٥٢)ت: ه حصين بن عمران 

بنحمين بن عمران نجيد، أبو الفقيه، والعابد الجليل، الصحابي 
إلىؤينرل قومه، بلاد في يزل ولم خيبر، عام أسلم الخزاعي، هميد 

إلىمها البصرة إلى تحول ثم ه، الني مص أن إلى كنيًا المدينة 
بنإبراهيم ت ومولاه ونجيد. محمد، ت أولاده ومن بها، ماتا أن 

ءْلاءرآأ،.

اجتهاداوأشدهم وفضلائهم، الصحابة، ممه-اء من )جهنع عمران يعد 
عنها.هم أنفوكموا الفتتة، اعتزلوا ممن وكان العب١دةر٣،، في 

بنمحمد يقول الناس؛ ليفقه البصرة إلى خهنع الخطابؤ بن عمر بعثه 
علىيفضل ه النبي أصحاب من أحد البصرة من قدم )ما سيرين; 

المحابةومعرفة سعد لابن الكبري الهلبقات فى ترحمته انظر ( ١ ) 
وتهذب، ؛ Y'A/Y"البر مد لابن والأسيعاب ٢، ١ ١ ١ .  ٢١؛/A• نعمم لأبي 

.٥٨٦-  ٥٨٤؛/حجر لأبن والإuية ، ٣٢١. ٦^٩١٣للمني الكمال 
ا/اّ*أللمغاوي الكير التارخ انفلر: )٢( 
(.٠٩٩٠) oTojrللحاكم المدرك انظر: )٣( 



منيعد المحصن بن عمران )كان ت أيصا وقال ، حصين( بن عمران 
الحديث(في ه الله رسول أصحاب ثقات 

بنوسل وعشمان، بكر، أبي وعن: نبي.، العن روى 
بنومحمد العطاردي، رجاء أبو التابعين: من عن، وروى ار ب

المهلب،وأبو بريدة، بن الله وعمد البحري، ن والمحسيرين، 
بنوربعي أوفى، أبي بن وزرارة الشعبي، وعامر محرز، بن وصفوان 
ابناومطرق؛ محيزيد، الدولي، الأموي وأبو محرة، ن ومعاؤية حراش، 

فقاله،أبى بن وحييسب العدوى، كمب ين ر وؤالحر، بن الثه عبد 
وغيرهم.عمران، بن نجيد وابنه: 

حبصا ن وكا مكه، فض^ ومهد ت، غروا عدة الله رسول مع عرا 
يومها.حزاعة راية 

يسيرا،قاصيا فأقام المرة، عنلى }جهته عامر بن الله عيد استقضاه 
تسقينيرمادا كنّت، أني )لوددت يقول: وكان فاعقاه، استحقي ثم 

الصابرينالميتلنن من هته وكان ، حثسثا( عاصف يوم في الريح 
بنعمران بطن )سقي قال: برين بن محمد فعن البلاء؛ على 

يكتوي،أن فيأبى الكي عليه يعرض ذللث، كل منة، ثلاثين حمين 

٢١٠٨؛/الصحابة معرفة في نعيم وأبو أإ0\^< الطبقات في سعد ابن أحرجه )١( 

.YYA/؛<اسات في معد ابن أ.خرحه )٢( 
حجرلأبن الإصابة انظر: )٣( 
دمشقتاؤيخ في عساكر وابن ، ٨١ص؛ الزهد في المارك ابن أحرجه )٤( 



بالمرة،وفاته وكانت اكتوى(را،، بسنتين؛ وفاته مل كان إذا حش 
•وحمممسن يتتمن ا سنه 

التفسيرفي خهبع حصين بن عمران أقوال 

التفسير،في أقوال حمسة النبي. عن حصين بن عمران روى 
وJلغت،والاجتهاد، بالرأي التفسير في أكثرها أقوال؛ ثمانية عنه وروي 

حكنا،المرفؤع من كل في واحد نول عنه وروي أقوال. ة حم
بالتاريخ.والضير الزول، وأحوال بأمحباب والتغير 

البصري،الحمن وهم. التابعين؛ من محبعة الأقوال هذ|ه عنه روى 
يوميالدعامة بن وقتادة الديلي، الأسود أبو يم أقوال. حمسة وروى 

البصري،أوفى بن زرارة نم: قولين. متهما واحد كل وروى البصري، 
والزبيرالكوفي، عائشة أبي بن وموسى البصري، سيرين بن ومحمد 

عنوروي واحدا. نولا منهم واحد كل وروى البصري، التميمي 
مجهول.بصري شيح عن قول لجهنه عمران 

بنعمران عن سيرين، بن محمد عن : حكناالمرفؤع أولا: ؛اي 
مقعدهبوجهه فليتتبوأ مصورة يمين على حلف )من قال: ه حصين 

ثنادأبنمم أش نهب بثلارن أف؛بم ؤ,إن كلهات الأية هذه قرأ نم الار، من 
بنعمران عن مرفوعا القول هذا وروي ]آلءمران:ص(رأا، فلأي 

.٢١٦٨الهلقات في سعل ابن أحرجه )١( 
المنثورالا-ر في السيوطي وعزاه (، ٧٢٨٧) ٥٣٣٨المان جاهع في الطري أحرجه )٢( 

حميدبن وب. الرزاق، عبد ت إلى 



عنأيثا مرفوعا وروي ، لأية يا الامتشهاد دون خهنه حمين 
V .(٢)بالأيةالامتثّهاد هع }جهنع عود مبن اض عبد 

بنعمران عن عائثة، أبي بن موصى عن بالتا٧؛^: التفسير : ثاساة
كثيرةطين؛ قال: ٣[، ]المل: ب,بمل4 ه■'ئوله )في ه•' حمين 
وأصغرهاالحمصة، مثل أكبرها بأرجالها، تحملها كبيرة بحجارة جاءت 

عنأوفى، بن زرارة عن النزول• وأحوال بأسباب التمسير ت ثالثا أو 
فوقعتيده، فننع رجل، يد عص رجلا ))أن )ه•' حمين بن عمران 
يعصكما أحاه أحدكم يعص فقال! ه^، الّكا إل فاحتمموا ثنيتاه، 

]المائدة:ه؛[((رأ/بمثاص4 والجريح ؤ هف! اممه فأنزل ، للئ، دية لا الفحلإ 

المدفي وأحمد (، ٢٢١٥٠)الخسف في ب أبي ابن أ-محه )١( 
i^lTT =\(١٩٩١٢ ،) اكلظباب والدور، الأبمان تحاب المن، فى داود وأبو

(،٣١٩)\IA/\Aالكبير فى واليرانى (، ٣٢٤٢) yy'/rالفاجرة الأيمان في 
ثرطعلى صحيح حديث ا،واوا ونالات ^١(، ٨٠٢)٤/م^٢٣ تدرك الم في والحاكم 

الهيثميوقال، التلخيص، في الذمي ووافقه اللففل•، بهذا يخرحاْ ولم الشيخين، 
بنعمر وفيه الكير، غي، الطثراني، ررواْ (؛ ٦٩١٩)أ/غ)غ) الزواند مجمع في 

كلأمء.وفيه مة، وهو العبدى، إبراهيم 
ئ^jrJ^ هق؛ اش نول، ؛اب، اكوحيد، كتاب، المحيح، في الخارى، أحرجه )٢( 

كتاب،المحيح، في لم وم(، ٧٤٤٥) ١٣٢/٩[ ٢٣- ٢٢]القيامة: ®إكنيا؛ايأه 
(.٢٢٢)\ yT\/فاجرة بيمين لم محق انملع من وعيد ؛اب، الإيمان، 

الخورالدر في السيوطي وعزاْ (، ٣٦٩٩)يرالففي الرزاق، تمد أخرجه )٣( 
.٦٣١/٨حميد بن تمد إلى 

ثناياهفوقعت، رجلا عفس إذا باب الال.يار|ت،، كتاب الصحيح، في البخارتم، أحرجه )٤( 
=والقماص والمحاربين امة القكتاب المحيح، في ومسلم (، ٦٨٩٢)؟/٨ 



والاجتهاد؛بالرأي التمر ! رابئا"؛؛؟ 

)فيه: حمين بن عمران عن البمري، الحسن عن - ١ 
مبهمة(هي قال؛ [، ٢٣:٠٧١]هق؛ قوله 

)جهنهحمين بن عمران )سألت قال؛ الحري التميمي الزبير عن _ ٢ 
علىقدموا وقدا أن لو قال؛ ]الاتدة:ا،م[، ؤآوكنومحو4 ه؛ قوله عن 

■كواا قد قلتم، ؤ وة قلتوة قلنفكاهم أمركم، 

حسدهفي ابتلي حصين بن عمران )أن البصري؛ الحسن عن ء ٣ 
وتلا؛أكنر، الله يعفو وما بذنب، إلا أراه ما فقال؛ 

*م[آلالشورىت

)فيه؛ حصن بن عمران عن الليلي، الأسري أبي عن - ٤ 
يلتفت،لا الذي قال؛ ، [ ٢٣:دبويته صلأ؛إم عل ^ • هغ قوله 

صلاته(فى 

كلأهما(؛ ١٦٧٣) ١٣٠م• ءضرْ أو الإنسان نفس على ص باب =واست، 
نيحاء ما باب الديات، أبواب الجامع، ني والترمذي لأية، يا الأسثهاد دون 

(.١٤١٦)القصاص 
المنفر ثب أبي وابن ١(،  ٠٨١٣)المش، في الرزاق عبد أحرجه )١( 

iMjX (؛ ١٦٢٧٧) ٦٢٦/٢ير الخففي المنير وابن المصنف، ني كادهما
.٤٧٣/٢والبيهقي حميد، بن عبد إلى: المنثور الدر في الموطئ وعزاه (، ١٥٣٦)

الدرفي الموطئ وعزاه (، ٦٧٢٥)١  ١٩٣،/ير الخففي حام أبي ابن أخرجه )٢( 
-٢١٥٤! ر الخن. وابن حميد، بن عبد • إر الخثور 

(.١٨٤٨٢) ٣٢٧٩/١• الشسر في حا-م أبي ا؛ن أخرجه )٣( 
اكرفي يوطي الوعزاه (، ٤٥٤٦)،الهنففي شيبة أبى ابن أخرجه )٤( 

الخدرابن إر الخثور 



خيصمي

٠^^١٤^ت هف قوله )في يومي: الدعامة بن ادة قتعن - ٥ 
النفعفيها المكتوية الصلاة هي عمران! فال ، ;٣[ لفجر ]١ ؤاوره 

مرفوعاتقهنع حصين بن عمران عن المعنى هدا نحو وروي ، والوتر( 
•نظر فه ند ب

المانجامع في والطبري )ي0"ا(،  lyr/Tالفسر في الرزاق مد أحرجه ١( 
ح/أ«ه.حمد بن عد إل المثور الدر في السيوطي وءزاْ أأ/ا،ا،م 

)٢(.رقم الأثر ١(، )ه0• ص: ١^ الضر ُالحق آنظر ٢( 



[٤٨]

ه(٥٣)ت! خهئع عبيد بن فضالة 

عبيدبن نقالة محمد، أبو الكبير، والقارئ الجليل الصحابي 
أولاده!ومن بالشام، عقب وله محمد، بنت عميرة وأمه! الأنصاري، 

ميسرة.اسمه! مولى وله ، وحميد ، سن 
ابنوهو وتوفى سنين، ست، ابن وهو المدينة ه الله رسول قدم 

ويعدالشجرة، تحمتإ ه الله رسول بايعوا قيمن وكان سنة، عشرة سح 
أبيسمعت، قال! علي، بن موسى معن ه، الصحابة قراء كبار من 

وكان، منه( ^؛؛ ٢٠حتى القرآن عبيد بن فضالة على ك-تا )أمقال! 
اللهرسول حديث، ماع ل بمصر وهو إليه يرحلون الصحابة بعض 

حاةانم ومعرة ، ٢٨١٢-  ٢٨١؟/معد لأبن الكرى اسمان في: ترجمته انفلر )١( 
، ١٢٦١٠-  ١٢٦٢٨البر عبد لأبن والاسعاب، ، ٢٢٨٤.  ٢٢٨٢؛/نعم لأبي 

،١  ١٧.\١ r/Tالملأء أعلام وسر ،  ١٨٩-  ١٨٦/٢١مللمني الكمال، وتهذبس، 
.٢٨٤-  yw/oحجر لأبن والإصابة 

.yy^/oالأثير لأبن الخاة أند انظر: )٢( 
.yA'{/\oعساكر لأبن دمشق -ارخ انظر: )٠١( 
دمشقتاريخ ني اكر عوابن (، ٣٠ ١٨٣) ١٤آ/؛ الممنف، ني شيبة أبي ابن أحرجه )٤( 

(.٤١٦٠)أإ0لأ الترجل ياب، داود، أي منن انظر: )٥( 



بمدصف؛؛م

هالدرداء وأبي الخطاب، بن عمر وعن: ه، المبي عن روى 
الدرداءوأم نفير، بن حبير ن الرحمن عبد التابعين: من عنه وروى 

نومحمد رياح، ن وعلي الصنعاني، الله عبد ن وحميش الصغرى، 
اليحصي،عامر ن الله وعبد الرحمن، عبد بن والقاسم القرخلي، كعك، 

الكبير،الخولأني بزيد وأبو مقلاص، بن وسعد بورا، بن وربيعة 
وغيرهم.ميسرة، ومولاه: 

إنونيل ، لئ، مالبن يزيد العظيم: القرآن عليه فرأوا وممن 
وكان، أيئا عليه قرأ — المشهورة القراءة صاحب _ عامر ن الله عبد 

اللهركتاب فيقول: يدرسون وهم المجد في بالمجالس يمر  ٥٠}فضالة 
منوأحب اللص، فأحبكم ائتالفتم؛ الله وبروح عمرتم، الله وبيننا عزرتم، 

وزيدوا،، وأبشروا)تدارسوا، قال: أصحابه؛ أتاه وإذا ، أحبكم( 
المائل؛علينا ردوا يحبكم، من وأحبا وأحبكم، حيرا، الله زادكم 

بالاستغفار(حديثكم واحلهلوا أولها، كأجر آخرها أحر فان 
 Uلهقال - الشام قاصي وكان الوفاة. ه الدرداء أبا ضرن، ح
مايتج؛فلما عبيد• ن فضالة فقال: الأمر؟ لهدا ترى )من : ٥٠)معاوية 
لمإني أما له: وقال القضاء، قولاه عبيد ن فضالة إلى معاؤية أرسل 

٥٠معاوية أمره ثم ،، فاستر(ل المار عن  ٠٧استترت؛ولكتي بها،  ٠٧^٠٠١
بأرصهم•وص الحر، في الروم فغزا الجيش، على 

ا"ْ/ا'\مآ.ماكر لأبن دمشق -ارخ انظر: )١( 
الجزريلأبن الهاية وغاية ؟١، n/fللدمي الملأ، سرأعلام انظر: )٢( 

.١٧٠ص: الليل نيام مختمر في المروري أحرجه  ٢٣)
الزوائدسمع في الهيثمي وقال (، ٧٦٧)ر الكيفي الطبراني أخرجه )٤( 

مؤثثون®.ورجاله الكسر، في الطراني رارواه (: ٧٣٥) ١٦١٨
٠١٢٦٣/٣الأسماب، البرقي عبد ابن ذكر، )٥( 



شهدثم أحد، غزوة . اف رمحول مع خهنع فضالة شهده مشهد وأول 
حلافةفي ين، وحمثلاث سنة وفاته وكانت بعدها، وما الخندق، 

بني؛يا )أعني ت اممه عبد لابنه وقال سريره، معاؤية فحمل خهثع، معاوية 
بدمشق.الصغير باب بمقبرة ودفن ، أبدا(ل مثله يعده تحمل لا فإنلثج 

الضيرفي )هي عبيد بن فضالة أقوال 
بالرأيير النففي أقوال أربعة ه عبيد بن فضالة عن روى 

نولاروى منهم واحد كل التابعين، من ثلاثة عنه رواها والاجتهاد، 
ماغبن شفي الأصحي عثمأن وأبو الهما-اني، علي أبو وهم• ؛ واحدا

.٥فضالة عن وروى المصري. جحيم بن الرحمن وعبد الممري، 
معلق.قول 

والاجتهاد:بالرأي لتفسير اه 
عبيدبن فضالة مع كانوا )أنهم الهمداني: علي أبي عن - ١ 

إلىم ند لمين الممن برحل فأتي البحر، في - ه النبي احب ص- 
الإسلامفاقاله به، فأتي الثانية، فر ثم فاسلم، الإسلام فاقاله العدو، 

قمءامتوأ ؤايإ الأية؛ فننع؛هن-ْ به، فأتي الثالثة، فث ثم فاسلم، 
تإدؤبمأولا ثم شن أثن ؤ قر( آردادوا ثز َكثوأ ئز ث١نيأ قز َةنوأ 

ءنقه(رى.فضرب لالاء:ي'آا[، تيأد"يم 

٨٦٦٣١٣ص \س )\( 
فيوالههفي (، ٤٦٩) ٢٨٥صرت الجامع من المران ير نففي وهب ابن أحرجه )٢( 

نتلعاد فإن مرات؛ ثلاث تتاب يفال من باب المرتد، كتاب الكسرى، السنن 
rn./A (١٦٨٩٢ ،) ْالمدر ابن إلى الخثور الدر ني المٍوًلي وءزاU/Y ،Uوقال؛

صعفء.الاثار هده إساد ءش اليهقى.٠ 



)لأنت قال خهغ عبيد بن ففالة عن لأصبحي، ا عثمان أبي عن - ٢
الدنيامن إلي أحب حردل من حبة مثقال مني تقبل اف أن أعلم أكون 

لاوائدة;بآ[(را،.^ الثمي ين ثملرأثث يقول؛ اض لأن فيها؛ وما 
أميتابرودس خهتع فضالة )كان ت قال جحيم بن الرحمن عبد 'م-ءن 

فرأىئور، والأخر قيل أحدهما رجلين؛ بجنازتي فخرج الأرباع، على 
ْعتميلون الناس أيها أراكم I فقال حفرته، إلى القتيل جنازة ْع الناس ميل 

اض،سبيل في القتيل هدا ؛ فقالواا المتوقي أحيه عالي وتفضلونه القتيل، 
قولانرأوا بعثت! حمرتيهما أي من أبالى ما ؛ بيدْ نفى فوالدي • فقال 

'ٌقوله إلى ضيمحدفتاومامأ4 اممهس؛ 
ا،ه[(أآ،.- تالحج:مه ب؛ ثلث لكيث ؤوإ)1أاق 

طيناأىالخبز ؤوس،ولث I هث قوله )في • فهتع عبيدة بن فضالة عن - ٤ 
الست،(يخربون الدين هؤلاء قال! ، [ ٢٢٧لالنعرا،ت منثئابمئبونيم 

الدنياأش وابن ، ١ السارك لأبن الزهد على زوائدْ في حماد بن نعيم أحرجه  ٢١١
تاديحفي عساكر وابن ،  ١٧٨الحلية في نعيم وأبو ، ٤٩ص؛ والية الإحلاص في 

.A٣٠؛/؛ دمشق 
ه،ضالة عن عامر بن سلامان عن اليان جامع في الطبري أحرجه  ٢٢١

بنالرحمن عد عن سلامان عن  ٤٤٨°/كثير ابن ير نففي كما حاتم أبي وابن 
عنرئاء العليرى أن إلى كثير ابن أشار نم فهن، فضالة عن الخولأني جحيم 
عنيروى عامر بن ملامان أن يفلهر والدي واسطة، دون فهُ ضالة عن سلامان 

فىكما .( ٠١٢)٠ سنة قرابة مات سلامان أن على نصوا فقد بواسعلة، ئيتُ فضالة 
أنيمكن فلا ^، ٥٣)سنة فهغ ضالة ومات ا/ههْ، حجر لابن المنفعة تعجيل 
عندالمعلبؤع في وهو ّنة، عون توعمر -( ٥٣٣)سنة قرابة ولد كان إذا إلا يدركه 

ابنإر آلمنثود اليد في السيوطي وعزاْ ١(، ٤ ٠ ١ )١  ٢٥ ٠٣/٨معلق حاتم أبي ابن 
.n/١٧المذر 

(.١٦٠٨٥) ٢٨٣٧/٩الضر في حاتم أبي ابن أخرجه )٣( 



[٤٩]

ه( I٥٤ )ت رةه4<نيد بن أمامه 

مولاه،وابن ومولاه جبه، وابن افُ رسول جب الجليل الصحابي 
القيس،امرئ بن العزى عجل بن ثراحيل بن حارثة ن نبد بن أسامة 

يزيل،أبو وقيل؛ زيد، أبو وقيل؛ محمد، أبو فمل؛ كنيته؛ في اختلف 
حاصتةبركة، مها! واٌأيمن، أم وأمه! خارجة، أبو ت وقيل 
ومولاته.ه الله رسول 

خهنهأسامة له وولد إسلاما، الماس أول من  ٥٠نيد أبوه كان 
ئمبغيره، يدق ولم الإسلام، إلا يعرف ولم أدرك، حتى ونشا بمكة، 
المل.يتة.إلى الله رسول ْع هاجر 

حلفل أبيض، أبوه وكان يهلن، ذا المواد، سديد خهنع أسامة كان 
هذه)إن فقالت مضهلجعان، وأبوه وأسامة ثاس، والنبي ، محائف 

النم،بدلكر منر بعض(، من بعضها الأقدام 

لأبياامح1بة ومعرفة ، ٥٤—  ٤٥؛/معد لأبن الكبرى الطبقات في؛ ترجمته انفلر )١( 
الكمالوتهيب \إ0\. البر عبد لأبن والأسماب، ، ٢٢٥-  ٢٢٤؛/نعيم 

.٥٠٧-  ٤٩٦٨للدهي المادء أعلام وسر ، ٣٤٧- ولزي 
)تهذيبالقيافة .ره ومماوالعاقة، وجمعه بابيه، الولد ثبه إلى ينظر الذي القائم،؛ )٢( 

للأزهرياللغة 
؛اب=الفرائص، كتاب، ه؛، عايثة حا.ينا من المحيح في البخاري أحرحه )٣( 



،وجبير الفاكه. بتت هند ت وأمهم ، وهند محمد، ت الولد من له 
برزةوأمهم وحين، وحن، نس• بنت فامحلمة وأمهم وعائشة، وزيد، 

وقاص،أبي بن عب بنت الحكم أم وتروج عذرة• بني من ربعي بنحإ 
حرملة.مواليه: ومن 

))ياله؛ فيقول ناداه إذا يرحمه شديدا، حنا يحبه ه اممه رسول كان 
فيقول:تقهتع والحسن يأحده وكان أهله، كبعض عنده وكان ، أسئم(( 

فآحبهما((رآ،.أحثهما إني ))اللهم، 
بكر،أبو الجيش وفي الشام، لغزو جيش على M اف رسول أرْ 
طعنولما عانا، عشر ثمانية ابن وهو نهي المحابة وكبار وعمر، 
فقدإمارته في يطعنوا ))إن ه: اش رسول قال إمارته؛ في البعض 

لنكان ؤإن للإمارة، لخاليما كان إن اش؛ وائم أبيه، إمارة في طعنوا 
وكان، بعده(( إلي الناس أحس( لن هدا ابنه ؤإن إلي، الناس أهمب، 

وكان، أس_امةل أو عالثا سلاحه أعهلى يغز لم إذا افه. رسول 

العملباب الرضأع، كاب الصحيح، في ومسالم (، ٦٧٧١)١ْ ٧/٨=القاف 
(.١٤٥٩)١ • AY/Tالولد القاف بإلحاق 

حادين،من حجر، لابن العالية المهلال_، في كما ني، المفي يعلى أبو أحرجه )١( 
(،٢٩٨))/؟{،r الدلائل في نعيم وأبو (، ٣٨٠٨) oT'/\oه زيد بن أسامة 

ولكنصعيفح، المادفى يحيى بن ومعاوية حن، إسناد •هذا حجرت ابن ونال، 
وغيره®.أحمد أحرجه مرة، بن يعلى طريثا من شاهد لحديثه 

بنأسامة ذكر باب ه، النبي أصحاب كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٢( 
"١(؛)٥'3٢٤/٥٢٧يده

بنزياد ب، منانباب ه، النبي أصعحاب كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٠١( 
(.٣٧٣٠)0/ماآآ ه حارة 

٠٩٩؟/ماكر ابن تهدب انفلر: )٤( 



ورحمةالأمير أيها عليك لام )الله! محال إلا أسامة يلمى لا )قهنع عمر 
منه أسامة وسلم ،، أمير(ر علي وأنت د. اف رسول توفي افه، 

هي.الصحابة بين ونمت التي الفتنة 
العبادةفي يجتهد شجاعا، الرؤح، حفيف هته زيد بن أسامة كان 

يركس،أسامة )كان يال! له مولى قعن بأمه، بارا سنه، كبرت بعدما حتي 
له!فقالت، الخميس ؤيوم الاثنين يوم فيصوم القرى بوادي له مال إلى 

يصومهؤ اض رسول رأيت قال! ا ورفعت،؟ كبرت وند فر الفي أنموم 
ويومالاثنين يوم تعرم، الأعمال إن ت وقال الخميس، ؤيوم الاثنين يوم 

عهدعلى الحلمة )؛لغت، ت نال سيرين بن محمد وعن ، الخميس( 
نخالةإلى هته أسامة فحمد قال! درهم، ألف هته عفان بن عثمان 
هداعلى يحمللث، ما له! فقالوا أمه، فأءلعمها حمارها، وأحرج فنفرها 
ولاسألتنيه، أمي إن قال! ا درهم؟ ألف، ؛لغت، قد الخلة ترى وأنت، 

أءهل؛تها(لمإلا علمه أقدر شيئا تسألي 
ه،رباح بن وبلال حارثة، بن زيد وأبته وعن و. المى عن روى 

هريرة،أبو الصحابة! من عنه وروى ه، البي زوج سلمة وأم 
وغيرهم-ًه، همام بن وعداف 

بنوعروة المهدي، عثمان وأبو وائل، أبو اكابعين؛ من عنه وروى 

.a/٠٧دمشق تاريخ ني عساكر ابن أحرجه )١( 
الخرم،كاب المن، في داود وأبو (، ٢١٧٨١)^ا0\\ المني في أحمد أحرجه )٢( 

ااإساد0المسند محققوا ونال (، ٢٤٣٦)والخسرإآ/هآم الاثنين صوم في باب 
بطرقهصحيح منه والمرفؤع أسامة، مولى وجهالة قدامة، مولى لجهالة صعيف 

الألباني.وصححه وشواهل0اإا، 
أ/آه.الطقات ش معد ابن أحرجه )٣( 



ظبيان،وأبو صعد، بن وعامر المقبري، صعيد وأبو سلمة، وأبو الزبير، 
حنوابناْت مولأْ، وحرملة رباح، أبي بن وعطاء يسار، بن وعطاء 

وغيرهم.ومحمد، 

وفاتهوكانت غهنه، أبيه مع مؤتة غزوة شهد خهنم أسامة إن ت قيل 
أبيبن معاوية حلافة آخر وحمين، تسع أو لمان، منة بالمدينة، 

البر.عبد ابن ورجحه وحمين، أربع سنة توفي ت وقل ه، أسفيان 

التفسيرفي ه نيد بن أسامة أقوال 
الضمير،في أقوال ثلاثة ه المي عن ه زبد بن أسامة روى 

النزول.وأحوال بأسبابح التفسير في قولان عنه وروي 
قولاروى منهما واحد كل حليلأن، تايحثان الأقوال هذه عنه روى 
والزبرقان.الزمحر، بن عروة ث وهما واحدا؛ 

•الرول ل واحو١ بأصثاب التفسير ؛أي 

وهمثابت بن زيد بهم مئ قريش من رهثنا )أن ال؛رقان: عن - ١ 
الوسطى،الصلاة عن يسألانه لهم غلامين إليه فأرسلوا مجتمعون، 

الفلهر،هي فمال! ألأم، فمنهم رحلان إليه فقام العمر، هي ت فقال 
إنالظهر، هي الاه، قنبد بن أسامة إلى انصرفا ثم 

الصفإلا وراءه يكون ولا بالهجير الفلهر يصلي كان ئأ اممه رسول 
ؤ.كنلأ: اممه فأنزل تجارتهم، وفي قائلتهم في الناس من والمنان 

فقالنال! ، [ ٢٣٨بق_رة:لالثوقننتسيم محقوُوأ ألولمق والص^لوء ألمبملوت عق 

بيوته-ملأا،•لأحرقن أو رجال، لينتهين ه•' اف رسول 

=T«U/oالمان جامع في والطري (، ٢١٧٩٢) ١٢٦/٣٦المد ني أحمد أخرجه :١( 



)قالقال: ه زيد بن أسامة عن الزبير، بن عروه عن - ٢
آ'لأدلآهبحا كنيحى آلمديثذ إق يحعنآ ي: أبن باض د بع

حنىتدخل لا واش اش: عمد بن عمداض فقال قال: ٨[، لال_ساذقون; 
قال:_، الذليل أنت أو - الأذل وأنت العزيز، محمدا إن تقول: 

الناسيتحدث لا فقال: أبيه، قتل في نقهنع عبداش بن عبداض فامتاذن 
أصحابه(يقتل محمدا أن 

فيكثير ابن وقال (، ١٣١)٠ المنمارة؛/٧٩ ني المقدسي والضياء (، ٥٤٦٠=)
يدركلم الخمري، أمية بن عمرو ابن هو ُوالزيرءان أحمدت دوايت ذكر بعد الممير 

بنوعروة معبد، بن زهر عن روايته من تقدم ما والصحيح ه، الصحابة من أحدا 
أحمد،رررواْ (؛ ^١٧١١) ٣١ار'الزوائد مجمع في الهيثمي وثال، ا/(اأا"، الزبير" 
ههند".ثابت، بن نيد بن أصامة من يسمع لم الزبرنان أن إلا موثقون، ورجاله 
سيروى نعلمه لا الحديث، •هذا وتال: (، ٢٥٧١^ Yo/Uالمد في الثزار أحرجه 
لينوهو الرحمن، مد بن عشمان نه حلبمن إلا عروة، عن الزهركا، حدبنا 

معناه•.أو لفظه ^ا الحديث،، 



1هه(ر)ت: ه حرام بن حكيم 
بنأسد بن خويلد بن حزام بن حكيم خالد، أبو الجليل، الصحابي 

ه،الني زوج خديجة أخي ابن الأّدي، القرشي قصي بن العزمحا عثد 
بنزهير بنت فاحنة وقيل؛ صفية، وأمه: ه، الزبير أخي وابن 

صالح.أبو ومولاه! أمد، بن الحارث 
قريشمن وة نفي الكعبة دخلت أمه أن وذلك الكمة، في ولد 

عاليه.فوليته ، ؛!!٥^ فاتت ، المخاض؛ فقربها حامنغ، وهي 
الفتح،يوم أملم ثم القتل؛، منر فانفالت بدر، يوم المشركين، مع كان 

من؛وكان بدر(، يوم ض>\تي والذي )لا  ijliاليمين، في، استغلظ. إذا فكان 
حح،ثم بعير، مائة حنين، يوم الله رسول أعط_اْ قلوبهم؛ المؤلفة 
مائةعام، إنه وثيل، أحد، من، ه الّحم، بٌد شيقا بقبل ولم إسلامه، 
عاشبل وقيل- الإسلام، في وستين الجاهلية، في ستين سنة؛ وعشرين 

الإسلام،في، ستة وأربعون وبضع الجاهلية، في، سنة وأربعون بضع 
الأثير-ابن ورجحه 

عبدلأبن والاستيعاب ، Yu*o_u/؛'نعيم لأيي المحابة ت م، ترحمته انظر 
الملأ،أعلام ومير ،  ٥٩.  0A/Yالأثير لأبن النابه وأني ، ٣٦٢'\إص. البر 

.١٩٢- لأ/،'\ا مزي الكمال وتهذيب ، ٥١- م/؛؛ للذهي 



وأصيبموته، قبل بصره ذم، اللحم، حفيف الأدمة، شديد كان 
قبله.همامت، خهنع حكيم ين هشام بابته 

والهدية،وال-ر، والعملية، يالبدل(، قريش في تههتع حكيم اشتهر 
شيئاالجاهلية في صغ ما غنيا، بماله ، ميدا تقيا، ، سريا عاقلا، وكان 

فيرقبة مائة أعتق أنه ؤيذكر مثله، الإسلام في صنع إلا المعروف، من 
تحملهيأحد يجيء لا وكان الإسلام، في رقبة مائة وأعتق الجاهلية، 

صاحبسابي، وليس أؤبصتا )ما ت يقول وكان حماله، إلا السبيل فى 
،عليها( الأحر افه أسال، التي المصاب، من أنها علمت، إلا حاجة، 

كنت،أشياء أرأيت، اش؛ رسول، يا ث قال،لما؛ م. النبي أتى ولما 
اضرسول فقال أحر؟ فيها ألى بها أتحئث، الجاهلية، فى أفعالها 

تفقال ه النبي له ودعي ،، حير((ر من للثج _، ما على ))أّلمت، 
بنحكيم دار يحل ))من ه؛ وقال يدْ((لم، صفقة في بارك ))اللهم 

النفس.فقيه بالنسب،، علامة خهغ حكيم وكان ، آمن(( فهو حزام 
المسسب،،بن معيد التابعين: من عنه وروتم، النبي.، عن روتم، 

ينوصفوان محللحة، بن وموسى حندب، بن لم ومالزبير، بن وعروة 

0\إ0^\.دمشق ٧;^ في عساكر ابن أحرجه )١( 
(.٢٠٣٨)١ ؛ U/Vالمثّرك عتق باب، العتق،، كتاب الممح، في الخاري أحرجه )٢( 
الزدائدمجمع في الهيثمي وهال، (، ٣١٣٦)الكمر في الطبراني أحرجه )٣( 

أنهفيه: مل وقد كثير، كادم وفيه الم،، لم مبن ))إساعيل (: ٤٥٣٢)مأ/'\ه 
ِ  . : .» •دهم؛١ صدوق 

والبيهقيا</م1آلإ، .  A/Aالكبير في والطراني مه0، التاريخ في اثري أحر.ت )٤( 
»رواْ(: ١٠٢٤١) ١٧٣٨ازواند مجمع في الهيثمي وقال ، )،/٧٣الدلائل في، 

فيحجر ابن وصححه ص-ضا، وفيه حس وحديثه لهيعة ابن وفيه مرسلا، الطبراني 
AA/yالإصابة 



ماهك،بن ويوسف مالك، بن وعراك ، حنهل_، بن والمطالب محرز، 

ومولاهحكيم، بن حزام واسه رباح، أبي بن وعطاء سيرين، بن ومحمد 
وغيرهم.صالح، أبو 

إلىأحرج تاجرا )كنت ت ذللئ، في يقول بالتجارة، خهنه حكيم عمل 
فقراءعلى فأعود كنيرة، أرباحا أربح فكنت، الشام، وآني اليمن 

ةوسم،،لم

أربعسنة خهته، سفيان أبي بن معاؤية حلافة في بالمدينة، توفي 
أبيبن سليمان بن عثمان وعن ين، وحمثمان ت وقيل ين، وحم

فاصغيتايموت، وهو )قهنه، حرام بن حكيم على يحلن، قال! حشمة، 
اليومفانا أحبلث، كنت، ربإ؛ ريا ت يقول معته وليقول ما أمحمع إليه 

أحشاك(رم

الضيرفي ه حرام بن حكيم أقوال 

وأحوالبأسباب النضير في قول خهنع حزام بن حكيم عن روي 
حيثمة.أبي بن سليمان بن بكر أبو الجليل التابعي عنه رواْ النزول، 

أبيبن سليمان بن كر أبي عن المزول: وأحوال بأساب لتفسير اه 
أمربدر يوم كان )لما قال! خهثه حزام بن حكيم عن حيثمة، 

ثوقال بها، فرمانا به، فاستقبلنا الحصباء من كما فأحد ه، اممه رسول 

مأ/لأفالوائدي عن نقلا المير في الذهي ذمْ )١( 
(.٠٩١)والثاني الاحاد في عاصم أبي ابن أخرجه )٢( 



دخإككآرٌسث إذ لبنك وما ؤ ءأ)زلاشهقت فانهزمنا، الوجوم، تاهت 
لالأنفال:تم\ا[(رمأقتئ4 

الخمرفي حاتم وابن (، ١٥٨٢٢) Iir/\Tالبيان جامع ني الطبري أحرجه :١( 
yy/o\'\(٨٩٠٦ ،) فيالسيوطي وعزا، (، ٣١٢٨)الكبيرفي واليراني

اتجرتما،ص الضير في كثير ابن وأودي، ، ٤ ز/• ا مردوئابن إلى المنور اليد 
٦إ^٨الزوائد مجمع ني الهيمثي ونال الوجه•، هذا من رغريب ت ٣١/٤ونال 

احمدوقال حسن•، وإساد0 والأوسْل، الكبير في \ذطبو\ني *ررواه (؛ ٩٩٩٧)
ورواهالزهري، عمران بن العزيز عبد لضعف الإساد؛ صعيف حبر راوهذأ شاكرت 

أنبيد إمناده، بيان محي فقصر الوجه. هدا من غريب و'دال؛ ، يره نففى كثير ابن 
والأوسط،الكير في الطبراني روا، وفال،: الزوائد، مجمع في ذكر، الهيثمي 

هذافء. ان عمآ ■ ٠١ئ الس عد صعق، فد فاته هدا؛ ف اساد فلعله ، ح• ساده ا٠ 

,بمِ,ن,ي..



هءه()ت!  ٥٠عمرو بن اليسر أبو 

عمروبن عاد بن عمرو بن كب اليسر، أبو الجليل الصحاض 
رحلاوكان المدينة، أهل في يعد بكنيته، اشتهر السلمي، الأنصاري 

بطن.ذا دحداحا، قصيرا، 

وأمه!ؤيزيد، سلمة. بني من عمرو أم ت وأمه عمير، لولد؛ ا من له 
عمرو.عبد بنت الريلع أم ٠ وأمها وعائشة، مرينهء من الحارث بنت ليابة 

ولد.أم وأمه وحبيب، 
متواصعا؛الخالق، حن وكان ستة، عشرين ابن وهو العقبة شهد 

وأبيأنا )حرجت، قال،! الصامت، بن عبادة بن الوليد بن عبادة فعن 
منأول فكان يهلكوا، أن قبل الأمار من الحي هدا في العلم نهللب 

منصمامة معه له غلام ومعه ه، الله رسول صاحم—، اليسر؛ أبا لبيثا 
ومعافري،بردة غلامه وعلى ومعافرى، بردة اليسر أبي وعلى صحف، 

قال:غضب،! من سمعة وحهلث، في أرتح( إني عم؛ يا أ؛يا؛ له فقال 

نعيملأبي الصحابة ومعرفة ،  ٤٣٦مسعد لأبن الكرتم، الطبقات إ في ترجمته اذُلر ، ١١
للمزيالكمال وتهذيب، \، ٧w٦^إالبر عبد لأبن والأسيعاب ، ٢٣٧٠-

١٨٦.



أهله،فأتيت مال، الحرامي فلأن ابن فلأن على لي كان أحل، 
فقلتحمر، له ابن علي نخرج لا، • قالوا هو؟ ئم ت فقلت، فلمت،، 

إلياحرج ت فقلن، أمي،، أريكة فيحل صوتلث، سمع قال! أبوك؟ أين ت له 
مني؟اختبأت< أن على حمللث، ما ت فقلت، فخرج، أنت،، أين علمت، فقد 

فأكذبلثج، viljأحدأن واف حشيت، ، أكدبلئ، لا ثم أحدثلئ، واف أنا قال! 
رامعواف وكنت، ه، اش رسول صاحّ-ج وكنت، فأحلفلث،، أعدك وأن 

قال:آلله؟ قلت،: اف، قال: آلله؟ قلته: اف، قال: آلله؟ قلتخ: قال: 
قضاءوجدت إن فقال: بيده، فمحاها بمحيفته فأتى فال: اش، 

إصعهووصع - هاتين، عيني، بمر فأشهد حل، في أنتا ؤإلأ فاقضي، 
قلبهمناط إلى وأشار _ هذا ئلي؛ ووعاْ هاتين، أذنيء وسمع - عينيه عش 

اشأظله عنه؛ وصع أو معستا، أنفلر من يقول: وهو اش. سول ر- 
،غادمالئ، بردة أخذت أنالث، لو عم يا : أناله فقلتؤ فال: ظله. في 

حلةعليلئج فكانتؤ ؛ردتلث،، وأعطيتهمعافريه وأخذت معافريلئ،، وأعهليته 
بصرأخي ابن يا فيه؛ بارك اللهم وقال: رأسي، قمح حلة، وعليه 
مناطإلى وأشار - هذا قلبي ووعاْ هاتين، أذني وسجع هاتين، عينير 

مماوهم وألبتأكلون، مما أطعموهم يقول: وهو اش رسول — قلبه 
منيأخذ أن من علي أهون الدنيا متاع من أعهليته أن وكان تلبسون، 
القيامة(يوم حناني 

قيسبن حنغللة التابعين: من عنه وروتم، ه، السي، عن روى 
الأنصاري،أيوب أبي مولى وصيفي حراش، بن وربعي الزرقي، 

ونمةالطويل جابر حديثإ باب والرنانق،، الزهد كتاب الصحيح، ني لم مأحرجه 
أبى



رافعبن الحكم بن وعمر الصامت، بن مائة بن الوليد بن ومادة 
المر،أبي بن عمار وابنه اض، عبيد بن ءللحة بن وموسى الأنصاري، 

ومرهم•

،الله رسول مع كلها والمشاهد والخندق، وأحدا، ، بدرا شهد 
ه،طالب أبي بن علي ْع صمين وشهد 

أبىبن معاؤية حلافة فى ين، وحمحمى نة ّبالمدينة توفى 
يدرا.شهد ممن بالمدينة مات من آخر وهو لجهته، منيان 

الضيرفي يقهبه عمرو بن اليسر أبي أقوال 
وأحوالبأمحساب ير المغفي واحد فول ظننه المر أبي عن روى 
طلحة.بن موسى الجليل المابص عنه رواْ الترول، 

أبىعن طالحة، بن موسى عن • المرول وأحوال بأسباب لتفسير ا٠ 
ضو'\الست، في إن ن فملث، تمرا، تبتاع امرأة )أتتني قالا ظنه المر 
أبافاتست، فقبلها، إلمها فأهويت، ، المت، فى معي فدحلت، منه، أحلمب، 

فلمأحدا، تخبر ولا وب نملثؤ على استر ت قال له ذللث، فدكرت بكر 
ولاوست، نملثج على امتر فقالا له، ذللثؤ فن|كرت عمر فأتيت، أصبر 
فقالاله، ذللثؤ كرت فو و. اممه رسول فأتيت، أصبر، فلم أحدا، تخبر 

يكنلم أنه تمنى حتى هذا؟! بمثل أهله في افه سبيل في غازيا أحلفت، 
وأطرقنالا المار، أهل من أنه ظن حتى المماعة تللثه إلا أملم 
ورثاويآم ٢^؛ ؤهءَ ث إليه الله أوحى حتى طويلا ه الله رسول 

فأتيتهالمر: أبو قال [، ١١٤]هود:ؤؤئةا.للدىث4 قوله: إلى محآقزا4 



خاصةألهدا الله؛ رمول يا أصحابه! فقال ه، اممه رسول ■علي فقرأها 
عامة(رللناس بل قالت عامة؟ للناس أم 

؛؛قؤ؛ود هصورة ومن اب بالقرآن، ير نفأبواب الجاعع، في الترمذي أحرجه 
الخمرنى والخاص (، ٢٣٠)•  ٦٩١^المد في والزار (، ٣١١٥)
والطراني(، ١٨٦٨٠)ها/؛آ0 البيان جامع في والطري (، ٢٦٨) ٥٩٦- ا/ْهْ 

الخورالأر في الخيوطي وعزاه ،  ١٥٣/٢للزيلعي الكشاف أحاديث تخريج في كما 
إلاالالفظ بهذا يروى نعلم لا الحديثه ءاهذا الزار• وهال، ، ٤٨٢؛/مردؤيه ابن إلى 
ولاءللأحة، بن موصى إلا ه المر أبى من رواء نعلم ولا فهغ، المر أبي عن 
حنحديث، رهذا الرمذي: ونال ، موهج،• بن اممه عبد بن عثمان إلا موسى عن 

٠٠غريب 



>٢]

^٥٧ت )ت خهئه هريرة أبو 

ممها في اختلف اليماني، اليومي، هريرة أبو الجليل الصحابي 
صخر.بن الرحمن عبد أمهرهما ؛ كبيرا احتلاما أبيه وامم 

بعدنزوحها ثم غزوان، بنت، لبمرة أجيرا وكان فقيرا، يتيما، نشأ 
مالت،.حتى المدينة ومكن خيبر، عام وأملم ذللثح، 

أفرقاللحية، أصفر المنكبين، بين ما بعيد آدم، رحلا وكان 
ه،المي بخدمة اشتغل عارصيه، من ياخد صغيرتين، ذو الثنيتين، 

أبايعني - ا هن. عنيدك حبب ))اللهم ت فقّال ولأمه له و. النبي ودعا 
وكان،، المؤمنين((ل إليهم وحس_إ المزمنين، عبادك إلى وأمه - هريرة 

قال:المهدي عثمان أبى فعن هث، ض الاكر كثير فراما، صوانا، 

نمملأيي الصحابة وسرئن إ/آ؛آ، مد لاين اعرى اممقات ني: ترجمته انفلر )١( 
وتهذب،  ١٧٧٢.  ١٧٦٨؛/المر عد لاين والاستيعاب ،  ١٨٤٧-  ١٨٤٦؛/

،٦٣٢. ^AU؛، لاذمي الملأء أعلام وسير إ r^Tw^-rإ\^للمني الكمال، 
.٣٦٢_ Tiy/wحجر لاين والإصابة 

أييفقائل من باب ، ه'> المحاية فخانل كتاب المحيح، في لم مأحرجه )٢( 
(.٢٤٩١)أ/صا خه،ّهريرة 



الليليعتمون وخادمه وامرأته هو فكان سعا، تجهنه هريرة أيا تضيفت 
تنلت هدا، يوقظ ثم هدا، ويعلي هدا، يوقفل ثم هذا، يملي أثلاثا، 

ثلائا؛الشهر أول من فأصوم أنا أما قال! تصوم؟ كيف هريرة؛ أبا يا 
أبا)أن ت عكرمة وعن ،، ثهري(ل آخر كان حديث بي حدث فإن 

أمحبحت يقول تسبيحة، ألف عثر ائتي يوم كل بح يكان نههبه هريرة 
أجزئرإني ه؛ هريرة أبو قال ت قال جريج ابن وعن ، ذس، بقدر 
فيهأتدكر وجزء فته، أنام وجزء القرآن، لقراءة فجزء أجزاء؛ ثلاثة الليل 

يصومكان هريرة أبا رأن حيل؛ ثرا وعن ،، ه(أ الله رسول حدبن، 
والخميس(الأسين 

)بالغناقال؛ شهاب، ابن فعن بارا؛ بها وكان يديه، على أمه أسلمتا 
خهىوكان ، لصحبتها( أمه ماتت، حتى يحج يكن لم تقهند هريرة أبا أن 

قال؛الهلفاوة من رجل فعن ؤإمائه؛ عبيده على حليما لأصيافه، كريما 
أشدرجلا الصحابة من أدرك ولم قال؛ )قهنم، هريرة أبي على )نزلت، 

أبا)أن المتوكل! أبي وعن ، منه( صيف على أنوم ولا تثميرا 

ثرطعلى صحيح ااإساد0 ت محغئوْ ونال ، ٢٨؛ا/• المني في أحمد أحرجه )١( 
الشيخينُ

rnr/ivيمنى -ايخ في عساكر ابن أحرجه )٢( 
rnY/nvالم;ى المدر )٣( 
TnT'/"\U_uiالمدر )٤( 
ليدهنصح إذا وأجره العد ثواب باب الأيمان، كتاب الصحيح، في لم مأحرجه )٥( 

yM/T\(١٦٦٥.)
نمابالمن، فى داود وأبو ١(، ٠  ٩٧٧) ٥٧٣/١٦المد فى  JUأحأحرجه )٦( 

(،٢١٧٤) ٢٥٢آ/أهاله إصابته من يكون ما الرجل ذكر من يكر0 ما باب النكاح، 
=اء والالرجال طيب في جاء ما باب الأدب، واب أبالجامع، في والترما.ى 



يوماالسوط عليها فرغ بعمالها، محيعمتهم زنجية، له كانت، تجهته هريرة 
،ثمنلث، يومحيني ممن مابيعلث، ولكن يه، لأغثستلث، القصاص لولا I ل فقا 

.مواليه عالي بالمدينة له بدار وتصدق ، هق( لله هأنت، اذهي 
فكانالعلم، عنه ؤيعي ؤيحففل يخدمه، سين، أرع المي لازم 
اأبقال! الأعرج وعن ، الله رمول، أصحاب، أحففل 
عنالحديث يكثر هريرة أبا أن تزعمون )إنكم I يقول تجهنه هريرة 
اممهرمول أحلم مسكينا، رحلا كنت، الموعد، وافه ، اطه رمحول 

وكانت،بالأسواق، الصئق يشغلهم المهاجرون وكان بهلني، ملء على 
عليبمن .ت افه رسول فقال أموالهم، على القيام يشغلهم الأنصار 

ثمحديثه، قضى حتى ثوبي، فبطتا متي، سمعه شيئا يني فلن ثوبه؛ 
.منه( سمعته نيئا نست، فما إلى، صممته 

عما. افه رسول سؤال على بجرأته غيره عن )جهته هريرة أبو تميز 
فقيله، نفعلى هريرة أبو )أكثر قال: أنه عمر ابن فعن عليه، أشكل 

 Iيقول؟ مما شيئا تنكر هل له Iذللث،فلغ وجبثا، اجترأ ولكنه لا؛ قال
بنأ؛يا وعن ، وا( ونحفنلتج كنت، إن ذنبي فما قال! هريرة، أبا 

أشياءعن اله يه النبي على جريئا هريرة أبو )كان ت قال خهبه كعب، 

هذافي إلا نعرنه لا الطفاوتم، أن إلا حن حدث »هاوا وق\و: (، ٢٧٨٧)٤ ٠ /٤ ؛= 
اسمه،.نعرف ولا الحديحا، 

(.٩٩٠) ١٤٦ص: الزهد في احمد أحرحه )١( 
أبيضائل من باب ه، المحابة فقاتل كتاب الصحيح، في لم مأحرحه )٢( 

(.٢٤٩٢)ه هريرة 
٢آ/١ بعدها الامحطجاع باب الملأة، كتاب السنن، ني داود أبو أحرجه )٣( 

الألباني.وصححه (، ١٢٦١)



وتوهيالعلم، على حرصه على . النك، له وشهد عنها(ر١،، نسأله لا 
اف؛رسول يا )نلت! قال! )جهنع هريرة أبي فعن ذكائه؛ وحدة ذهنه، 

أنهريرة أبا يا ظننت لقد فقال! القيامة؟ يوم بشفاعتك الناس سمد أس 
علىحرصك من رأيت لما منك؛ أول أحل الحديث هدا عن يسألني لا 

افه،إلا إله لا نال! من القيامة يوم بشفاعتي الناس أسعد الحديث، 
ه(لآ/نفقبل من حالقا 

ابنله فقال والعلم؛ القفل قي بق باله؛ الصحابة كبار له سهد 
بنمحمد وعن ، بحديثه( وأعلمنا ، اممه لرسول ألزمنا ركنث، عمر! 
شيء.عن أله فثابت، بن زيد إلى حاء رحلا )أن مخرمة: بن قيس 
ندعو،المجد في وفلان وهو أنا بينا فانه هريرة؛ بأبي عليك ت فقال 
زيدتقال كنتم. ما إلى عودوا وقال! فجلس، الله رسول علينا حرج 

فقال!هريرة، أبو دعا يم يؤمن، الله ورمول وصاحبي، أنا فدعوت 
فقالبمي، لا ثا وأسألك سألأك، ما ءنل أسالك إني الأهم 
تفقال يني، لا علنا اممه أل نونحن ! فقلناآمين، ت . اطه رمحول 

إلىرحل )حاء قال: عامر أبي بن مالك وعن اللوّي(أ؛،، بها محنكما 

شهادةذكر هت، المحابة مناف عن إحبارْ كتاب المحيح، ني حبان ابن أحرجه )١( 
١ ٦٠٩؛/ه اش رسول عن ماع ال بكثرة خهد هريرة لأبي فهند كعب بن أبي 

عنهوش، عنه، وسكت، (، ٦١٦٦) OM/Tالمدرك في والحاكم (، ٧١٥٥)
اكلخيمر.في أيصا الذهبي 

١١  u/aوالنار الجنة صفة باب الرثاق، كنام، الصحيح، غي البخاري أحرجه )٢( 
(٦٥٧٠.)

علىصحيح ارإسناد0 محققوه; ومحال (، ٤٤٥٣)٢ a/٠ المني في أحمد أحرجه )٣( 

ولم=الإسناد، "صحيح ومحال: (، ٦١٥٨) ٥٨٢م/١لخيرك في الحاكم أحرجه )٤( 



—اليماض هذا أرأيت محمد؛ أبا يا ففال! )جهثع، الله عبيد بن طلحة 
منهنمع منكم، الله رسول بحديث أعلم أهو — هريرة أبا يعني 

يقل؟لم ما اممه رسول على يقول هو أم منكم؟ نسمعها لا أسياء 
إناذلك؛ عن سأحدثك أسك، فلا مع نلم ما سمع يكون أل أما ت قال 
النهار،طرفي ه اض رسول نأتي كنا وعمل، وغنم بيوتاُت، أهل كنا 

نشكفلا يدم، ْع يده ، الله رسول باب على صيما مكيتا، وكان 
هالله رسول على يقول حير فيه أحدا تجد ولا مع، ن لم محا سمع أنه 
فيقعد )أنه حزم؛ بن عمرو بن عمارة بن محمد وعن يمل(لا،، لم ما 

.ؤالله رسول أصحاب من مشيخة وفيه خهثه، هريرة أبو فيه مجلي 
و.المي عن يحدثهم ه هريرة أبو فجعل رجلا، عشر بضعة 

ثمبعضهم، فيحرفه فيه يتراجعون ثم بعضهم، يعرفه فلا يالحديح، 
مرارا.ذللث، فحل حتى يحرفه، ثم بعضهم، يعرفه فلا بالحديثا يحد>ثهم 

}ه(ر الله رسول عن الناس أحفغل أنه يومئذ فعرفت، قال! 

فحنفيها؛ يحدث ه الله رسول مجد في حلقة هريرة لأبي كان 
تجهتع،معاوية على لحل رحلا أن )بلغنى قال! المدني الوهاب عبد 

حولهالمجد، فى جالس نجهتع هريرة أبو فإذا ينة، بالمن. مرريتؤ ت فقال 
فبكى،استعبر ثم ه، القاسم أبو حليلي حدثني فقال! يحدثهم، حلقة 

صعيفء.شعيب بن ارحماد ت بقوله اكلخيص في الن.هى وتعقبه =يخرجاْاا، 
ا'/آ'\'لخهغ هريرة أبي مناف باب المنائب، أبواب الجامع، في الترمذي أحرجه )١( 

ينمحمد حدث من إلا نعرفه لا غريب، حن حديث، وهذا ت وقال (، ٣٨٣٧)
إءسحاقْ.

فيعساكر وابن ينه، ومكن (، ٦١٧١) ٥٨٥/٣المستدرك في الحاكم أحرجه )٢( 
٣٣٩^٣٦دمشق تار؛خ 



استعمرثم القاسم، أبو اش نبي ه خلسلي حدثني ،; _ljعاد، ئم 
أبا)رأست، قال! أبيه عن محمد، بن عاصم وعن ، ثام( ثم فبكى، 
ثائما،المنبر رمانتي على فيقبض الجمعة، يوم يخرج خهثه هريرة 
يحدثيزال، فلا ه، الممدوق الصادق الفاصم أبو حدتنا ت ؤينول 

ءيجالس(لالإمامة، لخروج المقصورة باب فتح يسمع حتى 
وكانبالمدينة، الفتوى إليهم صارت الذين الخمسة من خهنع وكان 
بنمعاوية فعن بينهم؛ ويقدمونه المعضلات، في يسألونه نه الصحابة 

فجاءخهنم، الزبير ابن مع جالسا كان )أنه الأنصاري! عياش أبي 
الدخول،قبل ثلاثا طلق رحل عن أل فالبكير، بن إياس بن محمد 

فدهب،ه عائشة عند وكانا ه، عباس وابن هريرة، أبي إلى بثه 
حاءتالث،فقد هريرة؛ أبا يا أفته هريرة؛ لأبي عباس ابن فقال ألهما، ف

عباسابن وقال تحرمها، والثلاث تسنها، الواحدة فقال! معضلة، 
مثله(رص.

وتلقاهحففله بما يكتف ولم خهثع، كب بن أبي على القران عرض 
تعن فروى العلم، عنهم وأخذ ه صحابته عن فروى ه، المي عن 

بنوالمقل الخطاب، بن وعمر زيد، بن وأسامة كعب، بن أبي 
عانثة،المؤمنين وأم الصديق، بكر وأبي الأحبار، وكب العباس، 
وغيرهم■

.٣٦٤١٦٧دمشق تاريخ في عساكر ابن أحرجه )١( 
صحيححدث »هازا وثال: (، ٦١٧٣)م/هااه انمدرك في الحاكم أحرجه )!١( 

التلخيص.في الاهي ووافقه يخرجا٥اا، ولم الإستاد، 
(.)٩٣ Y/(0Uالبكر ْللاق باب اسق، كتاب الموطإ، فى ؛، UUأحرجه )٣( 



يمي

بنوجابر عمر، وابن ماس، بن اض همد الصحابة: من همه روى 
وغيرهم-ه، وعائشة الأسقع، بن وواثلة مالك، بن وأنس الله، عبد 

وربيعةعوف، بن الرحمن همد بن حميد التابعين: من عن وروى 
اني،الخراسوعهناء والشعبي، المسسب، بن وسعيد الجرثى، 

غيرهم-وكبر يسار، بن وءْلاء 

أرائهئم عرله، ثم البحرين على }جهتع الخقناب بن عمر استعمله 
أوحج إذا يستحلفه المالك عبد بن مروان وكان عليه، فأُى الحمل على 

غاب.

سبعسنة بالبقيع ودفن المدينة، إلى فتحمل ؛المقيق، بقصرهتوفي 
وهولههته، معاوية حلافة آخر في وحمين، شمان وقيل: ين، وحم

ههريرة أبو )بكى ث قال بشير بن ملم وعن سنة، ومعين لمان ابن 
علىأبكي لا إني أما قال: هريرة؟ أبا يا يبكيلئ، ما له: فقيل مرصه، في 

صعودفي أصبحت، زادي، وقلة سفري، لبني أبكي ولكني هذه، دنياكم 
.يي( يسلك أيتهما إلى أدري فلا نار، أو حنة على مهثثلة، 

ؤجهنعهريرة أبي تمر حول السابقة الدراسات* 

حاتم(،أبي وابن الهلبري يري نففي ومرمحياته ه هريرة أبو )ه 
الدكتور:إسراف ماحي، توكي ياسين محمد : للباحناماجستير، رسالة 

دمشقتاريخ في عساكر وابن (، ٥٧٠) ٢٢١ص: الكبر الزهد في البيهقي أحرجه !١( 
TAir/iU



القرىأم جامعة الدين، وأصول الدعوة كلية فالمبان، محمد حين 
اوكرمة،ّةآآ؛اه.بمكة

استبعدتتمحيصها وبعد محولا، ( ٥٦٢)عالي الرسالة هزه اثتمالت، 
علومفي ومحولأن فضائل؛_، في افوال )٧( مهاقولا؛ ( ٣٦١)منها

،مكررامحولا ٢( ٠ ١ و) التفسير، عن انملة بحيد محولا ( ١ ٥ ١ و) القرآن، 
تكالتالي تحليلها قولا، ٢( ٠ ١ ) فيها النمير مائة فاصبحّى 

فت،اسة ص أتدال د)"ا( ملأ"ا، ١( • ه)١ الض ص ردى 
يرالتغمحي أكثرها فولا؛ ( ٩٣)عنه وو/ي التابعين. عن أقوال و)؛( 

وأحوالبأسباب التمسير نم قولا. ( ٤٠)وبلغت، والاجتهاد، بالرأي 
ثمقولا. ( ١٨)وبلغت، بالمنة، التفسير ثم قولا. ( ١٨)و؛لفتا المزول، 
حكما،المرفؤع نم أقوال. )٧( وبلغت، إسرائيل بني بأحبار التفسير 

وروىأقوال. )٤( و؛لفتا العربية، باللغة التفسير ثم قولا. )٥( و؛لفتإ 
بالقرآن.التفسير في واحد قول محه 

بنالمحرر ابنه؛ وهم! تابما، وستون تسعة الأقوال هاوْ عنه روى 
بنوسهر السمان، ذكوان صالح وأبو المقثرى، وسحبي هريرة، أبي 

المدنيرافع وأبو التوأمة، مولى وصالح منبه، بن وهمام حوثسِا، 
أبيبن الله وعبد حرير، بن عمرو بن زرعة وأبو انمائغ، رافع بن رفيع 

بنالرحمن عبد بن ملمة وأبو معل، بن وعامر يني، المل. الفضل 
قارحل،بنتا الحكم وأم ،بج، المّي،بن وصعيد ختياني، الوأيوب عوف، 

التفسيررسالة حلال من التفسير في خخغ هريرة أبي عن \درذوءة الأقوال أحمت ؛١( 
—المريح السوي ير التغلأحاديث حديئية دراصة مع ناصيالية مقدمة _ النبوي 

قولا.( ٦٣)قس، الباش، خالد 



بنالرحمن همد الطائفي لهة وابن مس، بن ومحمد يومي، الوقادة 
ار،يبن وعطاء المهدي، عثمان وأبو حرملة، بن وكهيل نافع، 

مترين،بن ومحمد يعقوبإ، بن الرحمن وهمد محمد، بن والنامم 
زياد،بن ومحمد هرمز، بن الرحمن وعد قسيهل، بن اض عبد بن ويزيد 

بنومحمد قرة، بن ومعاؤية المهدي، عثمان وأبو حرير، بن وعمرو 
الأمويبن عمرو ض عيا وأبو بحيى، بن وطلحة مخرمة، بن قيس 

الأثجعي،حازم وأبو الأصم، ويزيد زياد، بن ومحمد العنزي، 
وأبومسلم، أبو والأغر يسار، بن وسعيد الهانئ، كيسان بن وطاوس 
ويزبدرباح، أ؛ي، بن وعطاء المصري، والحز حي، الريا العالية 

ملمة،أم مولى رافع بن اش وهمد حجيرة، بن ودراج الأولي، 
القرهما،كعب بن ومحمد هميد، أبي بن وهميد نهار، ين وسمير 

بنعباد بن ومحمد حاك، بن وأوس الزهري، شهابا وابن وعكرمة، 
مخزوم،ذي مولى ونياد المخزومي، جعفر بن عاد بن ومحمد جعفر، 

ممره،أبي بن الرحمن وعبد المصري، الحارث بن الله عبد ١^^ وأبو 
وأبوالبحري، الضحاك وأبو المدني، الكناني حكيم بن والقعقاع 

بتيمولى عمار أبي بن وعمار أملم، بن ونيد هرمز، ين ثابتا الهدام 
مولىالغسثا أبو ومحالم عرزم، بن والضحاك الشامي، ومكحول هاشم، 

قارب،بن الرحمن همد أو الله وهمد البصري، المهزم وأبو مهليع، ابن 
وأبوالمدني، ؤيزيد محيلان، وابن هريرة، أبي مولى يونس وأبو 

سلمان.









غممي

العرض،ذللث، إنما ت فقال ت قالت ]الأنثقاق:م[؟ مياه جسابأ بجاسب ؛^< ^٥٣
؛يهلكا((ر الحساب نوقش من ولكن: 

بكرأبي، أبيها عن وروت عنه، وأكثرت اض عن؛ روت 
وفاطمةوقاص، أبي بن وسعد الخهلاب، بن عمر وعن: الصديق، 

وغيرهم•ه، الزهراء 
موسىأبي فعن والهلب؛ يالثعر عالمة فقيهة، فصيحة، وكانت، 

فعل،حديث، ه محمد أصحاب علينا أثكل )ما قال! خهته الأشعري 
قال:الزبير بن عروة وعن ءاتا(ل^، مه محدها وحدنا إلا عاسة ألما ف

ولاأنزلتا، باية أعلم كان قهل أحدا رأيت، فما عائشة، صحست، )لقد 
أياممن بيوم ولا له، أروى ولا بثعر، ولا نة، بولا بفريقه، 

منها،طبا ولا بقضاء، ولا ، بكذاولا يكدا، ولا بنبظ، ولا العرب، 
أمرض،كنتخ فقالمتخ؛ علمته؟! أين من الهلب، حالة؛ يا لها: فقالت، 

ينعتؤالماس وأسمع له، فينعمتإ المريض، ؤيمرض الشيء، لي فينعِت، 
كالمتارهل له: قيل أنه روق موعن ،، فأحمفله(ل لبعض، بعضهم 

مشيخةرأيتإ لقد بيده، نفي والذي إي فقال: الفرايفمط؟ تحن عائشة 
وعن، الفرائض( عن لونها أ يالأكابر محمد أصحاب 

وعثمان،وعمر، بكر، أبى حهلبة )سعت، قال: قيس بن حنمؤ ألا 

فراميفهمه فلم سيئا سمع من باب العلم، كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )١( 
(.١٠٣)\ا٦٢ يعرفه حض فيه 

ا"/دداعانشة فمل من باب المناقب، أبواب الجامع، في الترمازى أحرجه )٢( 
صحححسن حديث راهدا ت ل وها (، ٣٨٨٣)

البلاءأعلام مير في الدهي أحرجه )٣( 
.YAl/Yالطبقات فى س ابن أحرجه )٤( 







بنتوصفة عباس، بن اف وعبد الخطاب، بن عمر فهم! الصحابة أما 
ه•شيبة 

بنونافع عمرو، وأبو يونس أبو مؤلماها؛ ت فهم المائعون وأما 
بنوالقاسم الأجدع، بن روق ومرباح، أبي بن وعهل-اء كرب، معدي 

بابنوس،بن ويزبد النسر، بن وعروة اض، تمد بنت وأمية محمد، 
الرحمنعبد بن وعثمان مليكة، أبي وابن فند، بن زيد بن ومحمد 
عبدبن اممه عبد سلمة وأبو عمبر، بن وهميي مناء، بن والحكم القرظي، 
الأنصاري،الرحمن عبد بن محمد الرحال وأبو عوف، بن الرحمن 
الهمداني،وهبا بن سعيد بن الرحمن وتمد المكي، جر بن ومجاهد 

بنوالأسود الله، عبيد بن طلحة بن وعيسى الرحمن، عبد بنت وعمرة 
الهدلي،الله عبد بن عامر تميدة وأبو يومي، الوقتادة المخعي، يزيد 

بنالله ونمل نفير، بن وجير عروة، بن وهشان ماهلثا، بن ؤيوسف 

ومعادةوقاص، بن وعلقمة الزبير، بن بياض بن وباد يق، قث 
ينوسليمان هشام، بن ومعد عمير، بن عبيد بن الله وعبيد العدويه، 

مزاحمبن والضحاك _، ه ثابتا بن زيد مولى - وحرملة ار، ب
اشتمد بن لم مان حوأبو المهلبج، وأبو طلحة، وأبو الهلالي، 
البصري،

الممعودأبو اممه عبد للدكتور! عائشة( المؤمنين أم رمير إ ثانثا ؛؛أ 
ه.١٤١٦ّنة بالرياضن، الكتبط عالم يار I نثرته مطبؤع، كتاب بدر، 

استبعدتنمحيصها وبعد قولا، ( ٣٥٦)على الرسالة هذْ اشتمالت 
القرآن،علوم في وفول القرآن، فضائل في قول منها قولا؛ ( ٢٦٥)منها 



فأصمتعرت!، قولا ( Yn)jالتفسير، عن الملأ بعيد قولا ( ٢٣٧^
كالمالى:تم قولا، ( ٩١)فيها الممر 

ورويه المحاه عن ورم، قولا، ( ٢٥^)المي عن روت 
(٢٩)وبلغت والامحهاد، بالرأي ير المنفي أكثرها قولا؛ ( ٦٣)محها 

ثمقولا• ( ٢٧)وبلغت، النزول، وأحوال باسثابح ير التغيليها قولا. 
الرفعحكم لها المي الأقوال نم أقوال. )٣( و؛لغت، بالقرآن، الضمير 
بالمة،الضير من: كل في واحد قول عنها وووي قولين. وبلغت 

يالمارخ.والمسير العربية، باللغة والضير 

أماتابعيا. وعشرون انمحابة، من أربعة الأقوال هده عنها روى 
شيبة،بنتا وصفية عمر، بن اف وعبد هماس، بن اف همد فهم: الصحاتة 

بنوعروة ماهلتا، بن يومحفا فهم: المائعون وأما الزبير. بن اض وعبد 
محمد،بن والقاسم شهاب، وابن عائئة، مولى عمرو وأبو الزبير، 

مليكة،أبي وابن الأجدع، بن ومروق عائشة، مولى يونس وأبو 
بنمعيد بن الرحمن وعبد هشام، بن ومعد الرحمن، عبد بنتا وعمرة 
أمومرحانة حول، مبن عتبة بن الاه عبد بن اغ وعبيلس الهمداني، ومت، 

عبيدةوأبو الحاريثا، بن عمرو بن وماللث، علقمة، أبي بن هملممة 
أبيبن وعمتاء المخعي، يزيد بن والأموي الهذلي، اف همد بن عامر 

عوف،بن الرحمن عبد بن مسلمة وأبو الأعرج، ان حوأبو رباح، 
عمتر-بن وهميد 

الكتابفي المفر في ومريياتها عائشة المؤمنين )أم النا: نه 
محمودللباحث،! ماجستير، رسالة الطبري(، الإمام ير ونفغة وال

ثمالحميدي، الله عبد بن العزيز عبد الدكتور: إشراف علي، متيمان 



بمكةالقرى أم حامعة ، اوأصول الدعوة كلية ته، والالكتاب 
منةاوكرْة، 

دراسة- الطبري ير نففى صالثة يدة ال)مرليات ت ابئا ره 
إثرافعمر، غرسب، كمال أماني I للباحثة ماجستير، رمحالة تحليلية(، 

الإسكندريةجامعة الإياب، كلية زغلول، السيد الشحايت، ت الدكتور 
ه. ١٤٠٨سنة بمصر، 

سورةأول من ير النففي عائشة المؤمنين أم )مرؤيات ! امنا حه 
قاسم،محمد محمد للدكتور! دكتوراه، رسالة القران(، آحر إلى يونس 

أصولكلية النفير، م قجليل، راصي اليد محمد ٠ الدكتور إسراف 
(.٦٥٨)الصفحات عدد اه،  ٤١٠سنة الأزهر، جامعة الدين، 

اعدمعفاف للباحثة! النفير( في عائشة المسمدة )منهج ! سادسا ءأ؛ 
الخرطومجامعة الدائم، نور يوسف الحبر الدكتور! إشراف بنير، 

..٥١٤٢٦سنة ؛السودان، 

.bkJLujما عالي ولا الرالة، هدْ على الاطلاع من أتمكن لم 



oil

^٥٨)ت: ه الجهنى عامر بن عشة 

عبيبن عامر بن عقبة الفقيه، المقرئ والإمام الجلل، المحاش 
عمرو،أبو كنيته! ، النه رسول، بغلة صاحب، المصري، الجهني 

يخضبكان عامر، أبو وموت عم، أبو ت ونل حماد، أبو ت ومحيل 
الهيثم•أبو لحين بدعمح، لكنه وله بالسواد، 

منوكان ،، ل يدمشق دار وله ممر، ومكن ٢، الصمة أهل حالمل 
كاتا،ثا>ا، نميغا، بالفرائض، فقيها، ه، الصحابة علماء 

)جهنه!الخطانم، بن عمر له نال بالقرآن، صوما الناس أحن من 

تعملأبي الصحابة ومعرفة ؛، ya/Y"سعد لأبن الكبرى الهلبقات ت ني ترجمته انظر ١( 
 ;١ ٥ ٠ ٤ Y ."١  ٥٢ Y ، بر العبد لابن والأسيعاب"VV/Y  وتهذيب، ١  ٠٧٤. ١ ٠

،٤٦٩. ممذمي الملأ، أمحلأم وسير ، ٢٠٥-  Y.Y/Y•ليني الكمال، 
.٤١٠٠.  ٤٢٩؛/حجر لأبن والإصابة 

 )Y(انظر
انظر)٠١( 
انظر)٤( 

(.٩٢٨) Y'Y'o/)Uللطراني الكبر المعجم 
نعملأبي الحالبة 
٠.٢ Y/؛ ٠ لامزي الكمال، تهذيب 



يم، ثدييا بكاء عمر فبكى عليه، فمرأها براءة، محورة علي )اعرصى 
أنزلت،(را،.1^1 أظن كنت، م! قال: 

بنالله همد • الصحابة من عنه وروى كثيرا، ه النبي عن روى 
أيوبوأبو محلي، بن ومسالمة أمامه، وأبو ، ش ا عد بن بر وجا عباس، 

ه•الأنصاري 
حراش،بن وربعي البصري، الحز التابعين• من عنه وروى 

أبيبن وقبس الرحمن، عبد أبو والقاسم وعكرمة، المقبرى، وسعيد 
قبيلوأبو رياح، بن وعلي اليزني، اينه ب بن مرثي• الخر وأبو حازم، 

بنالرحمن وعبد عشانة، وأبو ت،، يالمبن وسعيد المعافري، 
أبوحنن ت■ وكاسه؛ عامر، بن ؤإبام، التجسمح،، وأسلم شماسة، 
•وغيرهم الحارث، 
صفينوشهد وقتها، تغهنع عمر إلى البريد هو وكان الشام، فتوح سهد 

مخلد.بن ملمة وور عزله ثم بعدها، ممر وولاه خهنع، ؤية معا مع 
ودفنمعاؤية، حلافة آحر ين، وحمثمان محسنة بممر، توفى 
لمايخهنم عامر بن عقبة أن ت التجيبي سعل. بن عمارة وعن ؛المقطم، 

الت بها فاحتففلوا ثلاث عن أنهاكم إني بتي؛ )يا ! ل، نا الوفاة، حفرته 
تمليؤإن تدينوا ولا ثقة، من إلا اممه رسول من الحديث، تقبلوا 
القرآن(رعن قلوبكم يه تثغااوا شعرا تكتبوا ولا العباء، 

الرنةفي الدنيا أبى وابن ،  ١٦٤ص؛ القرآن فضائل في سلام بن القاسم أحرجه )١( 
.٨٢ص; والبكاء 

ةالصحابمعرفة في نعيم وأبو (، ٧٣٧) ٢٦٨/١٧الكير في اتجراني أحرجه )٢( 
فياتجراني »رواْ (: ٥٩٩) ١٤ا/• ازواند مجمع في الهيثمي وقال ، ٢١٦؛/• 

صعفه'ا.على هال١ا قى ؤيحتمل لهيعة، ابن إستاده وفى الكبير، 



التمرهي ه الجهني عام بن عشة أهوال 
ير،التغفي أقوال ثمانية المي. عن ه عامر بن عمة روى 

وقولوالاجتهاد، بالرأي التفسير في نولان أقوال؛ ثلاثة عنه وروى 
حكما.مرفؤع 

بنمرثي الخير أبو I وهما جليلان، تابعيان الأقوال هذه عنه روى 
اللحميرباح بن علئ ت نم قولين• وروى المصري، اليزني •مداش 

واحدا.قولا وروى المصري، 

المزني،،اف تمد بن، مثد الخير أبي م، ت حكما المرفوع ت ولا أه 
ننأنقلصر ئا لهم ؤوأءنو١ I لأية ا هن،ْ تلا )أنه عامر! بن عقبة عن 

عنالمعنى هنأا نحو وروي ، الرٌيا، القوة إن ألا *اُ[، لالأذفال؛ءوْه 
صحيحبسند مرفوعا >^؛،، عامر بنر عقبة 

والاجتهاد!بالرأي التفسير ! انثاثه 

بنعلي عن ١؛!• ١ لاكوبة:أ لادإ ءاق؛؛يتن ؤإ0 هق: اش قال - ١ 
الذكرالكثير )الأئاْ: قال: ه الجهني عام بن عتبة عن رباح، 

)٣(/ئ 
الله 

عامربن عقبة سأل )أنه اليزني! افه عبد بن مرثد الخير أبي، من، ~ ٢ 

\00م\'به والأمر الرعي فضل في باب الجهاد، كتاب نن، الفي الدادمي أحرجه )١^ 

)٢(.رنم: الأثر (، ٩٧٢)ص: النوى التمر عيض انظر )٢( 
الدرفي جوٍلي الوعزاْ (، ١٧٤٠٨)أا/بمآْ الهان جامع في اليرتم، أخرجه )٣( 

•؛/U*") الشيخ أبي إلمح، المنثود 



الذينهم قال! ، [ ٢٣]المعا ديؤذه صاي عق هم ^٢٧ •' >ه الجهني 
شمائلهم(عن ولا أيمانهم، عن ولا حلمهم، يلتفتوا لم صلوا إذا 

٠الممر في حاتم أبي وابن  ٨١٦٢٣الميان جامع في الطبري أحرجه )١( 
المنثورالدر في الموطئ وءزاْ '\ا'د والميان الكشف في واسي (، ١٨٩٩١)

.a٢٨٤/مردويه وابن المنذر، وابن حميد، بن همد ت إلى 



٥٥

ه( I٥٨ )ت خهبع جندب بن محمرة 

المراري،حديج بن هلال بن جندب بن سمرة الجليل الصحابي 
أبووقيل: الرحمن، عبد أبو فقيل: كبه في اختلف الأنصار، حليف 

ساليمامأبو وقيل: سعيد، أبو وقيل! عبداض، 
الأمارمن رجل فتزوجها أبيه، موت بعل المدينة أمه به قدمت 

أنإلممر حجره في فيغ سمرة وظل ،، ثعلةل بن سنان بن مرى اسمه؛ 
ونزل،، ر البعث، في فأجازه فصرعه، ه الّك، بحضرة غلاما صايع 

وبهاأمد، بمي في دانا فاشترى الكوفة إلى انتقل ثم ذلك،، بعد البصرة 
،•هندر أبي بن معيد يدعى مولى وله ا، ثابتال أم بناته ومن عشه، 

(٢)

(٣)

(٤)

المحايةومعرفة ، ١ ٠ ٩ - ١ ٠  a/iمعد لابن الكبرى الطبقات، في؛ ترجمته انظر 
وتهدم،، ٦٥٠-  nor/Yالبر عبد لأبن والامعاب، ، ١٤١٧. ١٤١"ا/هنعم لأبي 

.١٨٦\- AT/Tللذهى الملأء اعلأم وسر ،  ١٢٠٥- \ y>l\Tللمزي الكمال 
آمه*ه.الطري تارخ ت انفلر 

المجابةمعرئ في نعم وأبو (، ٢٣٥٦)؟/٩٦ التررك في الحاكم أخرجه 
الجهادعله يجِج لا من باب السر، كتاب، الكبرى، السنن في واليهقي ، ١٤١
يخرجاه،،ولم الإساد، صحيح حدينؤ *هذا الحاكم؛ وفال (، ١٧٨١٠)

الطخص.في الدمي ووافقه 
•١ ا'/ما' اتجري تار.؛ح امت 
Xio/oمعد لأبن الكبرى اّثقايت، ام: 



ثديياوأهله، الإملأم يحب الحديث، صدوق الأمانة، عفلسم كان 
)شرؤيقول: يمله، ولم قله إليه منهم بواحد أتى إذا الحرورئة، على 
فكاؤواالدماء(، وفنكون لمن الميكفرون ماء، الأديم تحننا قلي 

عليهيثنون البصرة أهل وفضلاء والحسن محيرين ابن وكان عليه، يهينون 
عنه.ويجيبون 

أنإلا المحابة، عالمإء من فهو عنه، وأكثر ه المبي عن حففل 
فعنسه؛ لصغر أيديهم بين التقدم من يمنعه كان الصحابة لكبار توقيره 

عهدعالي كنت، )لفد ت حندب بن محمرة ثال، فال بريدة بن الله عبد 
أنإلا القول مجن يمنعني فما ■منه، أحففل فكنت، غلانا، اممه. رسول 

والمسلمينالقراء ث بالعلم له وشهد ، مني( أسى هم رحالا هنا ها 
فال!تقهنع حندب بن سمرة فعن ؛ لقمح، كعب ين أبي الكبير والفقيه 

ت)جهنم حصين بن عمران وقال صلاته، في سكتتان ه اممه لرسول )كانت 
كعببن أبي إلى ذللث، في فكتبوا الله، رسول عن أحفظهما ما أنا 

.حففل( قد محمرة إن أبئ! فكش_إ عنه، يسألونه 
،ه الخم، م، أحذْ غزير علم فيها لأبناته وصية فهتع سمرة كتب، 

للصلاةالميت من الإمام يقوم أين باب الجنائز، كتاب، المحح، ني لم مأحرجه )١( 
(.٩٦٤)^M\• علبه 

كابالمن، ني داود وأبو •٢(،  ٠٨١)اس في أحمد أحرجه )٢( 
كتابالمنن، ني ماجه وابن (، ٧٧٩)•٢ ٧/١الافتتاح محي المكتة باب الصلاة، 

فيوالمرمذي (، ٨٤٤) ٢٧٥/١الإمام صكتتي في باب فيها، والمنة الصلاة إقامة 
وتال(، ٢٥١) ٣٣٥/١كننين الفي جاء ما باب الصلاة، أبواب الجامع، 
حن«.حدث اهذا الترمذي: 

٥١ U/٤ ١ يثق تارج في عساكر وابن ، ٤٥٨— ٤٤٨)/٠ المسند في الجزار أحرجه )٣( 
-١٥٨.



^^دصفت؛لأك

إلىلغهث حندب بن سمرة برسالة )عليكم I قال سيرين بن محمد فعن 
حثا(أمعلمتا فيها فان بيه؛ 

عنهوروى ه، الجراح بن عيية أبي وعن ه المي عن روى 
حصين.بن عمران الصحابة: من 

ليلى،أبي بن الرحمن وهمد الشمي، عامر التايمز؛ من همه وروى 
بربدة،بن اف وهمد شحيإ، أبي بن وبمون الوالي، ربيعة بن وعلي 
بنالعلاء وأبو سيرين، بن ومحمد البصري، والحز عقبة، بن ونيد 

وابنه:حنظلمة، بن ومواده رجاء، وأبو الجرمي، المهلب وأبو الشخير، 
وغيرهم.سليمان، 

الكوفة،إلى سار إذا البصرة على يستحلفه سفيان أبي بن زياد كان 
منهماواحدة كل في فيكون البصرة، إلى ار سإذا الكوفة على ويستخلمه 

نحواالبصرة ولاية عنلى نجهنه معاؤية أمْ زياد مات فلما أنهر، ستة 
عزله.ثم عام من 

بنسمرة )ثال( قال: الحز وعن غزوة، غير ه البكا ٌح غرا 
نعم،أفول: أن من إن أحب لا؛ أقول: لأن _: داهية وكان - حندب 

أفعل(لى.لأ ثم 

سنةأول في، ونل وحمين، شع وقيل؛ ين، وحمثمان سنة توفي 
سين•

• U٥٠/لمنق تاريخ في عساكر ابن أحرجه )١( 
)٤; ١٣ص: اعدب ذم ني الدنا أيي ابن أخرجه )٢( 



الضيرفي )جهله جندب بن سمرة أقوال 
التفسير،في أقوال ثمانية المي. عن ه حندب بن سمرة روى 

حكما،مرفؤع أحدهما قولان؛ عنه وروي أقوال، ة حمالتابعين وعن 
والاجهاد.بالرأي التفسير في والأخر 

قولاروى منهما واحد كل جليلان، تابعيان الأقوال هذه عنه روى 
عون.وان البصري، المحن ت وهماواحدا، 

عنالسراج، الصلت أبي بن مهل عن ؛ حكناالمرفؤع ولا: أ* 
'ه[،]الك-هف:ض ش ؤ ق ايمري! الحسن 

الشصعلتهم ءلالم-تت، إذا وكانوا البناء، تحتمل لا أرصا كانت قال؛ 
ثمقال! البهائم. ترعى كما يتراعون حرجوا غربت فإذا الماء، في تغور 
عنالمعنى ا هل. نحو وروي ، سمرة( حدث هذا الحس• قال 

مرفوعاحندب ن تقهنه سمرة 

•التابعين عن مريئاته • انيا ث٠ 

عن:^٣آ. ىئ١oزآو أمممحومثلتم4 : ه اممه ال ق- ١ 
قال!الأحبار كعب عن )جهته، حندب بن محمرة عن البصري، الحز 

ولاالنساء يقرب لا وكان وحصورا، سيدا قم زكريا بن بحيى )كان 
الشعر،قليل الجناح، لين والصورة، الوحه حسن سابا وكان يشتهيهن، 

كثيرالصوت، دقيق الحاجبين، أقرن الأنف، طويل الأصابع، قحير 
،.%في(ل اغ طاعة في قويا العبادة، 

٠.١ \\إ' اليان جامع في الطري أحرجه ، ١١
)٧(.رقم: الأثر (، ٩٩٦١ص: الموي الضر ْدض انظر )٢( 
عنهالذمي وسكت عنه، وسكت، (، ٤١٥٠) liV/Yالسيرك في الحاكم أحرجه )٣( 

اكالخيص.في أشا 



^^^ي؛دصبِج

كبعن ، ٥٠حندب بن محمرة عن البصري، الحس عن - ٢ 
ولكنإبرامم، أخي ابن ولكن اف، نبي . لوط )لكن قال: الأمار 

طويلالأذن، صغير الأنف، دقيق الوحه، حن أبيض، رجلا 
نهوأحصحاك، إذا مضحكا الناس أحن الثنايا، حيد الأصابع، 

منبلغه ما قومه عن بلغه حين وهو لقومه، أذى وأناله وأحكمه، وأرزنه 
إقأوءاوئ كام، ل ^١^أث • يقول حسثا عليه أرادوْ الذي العظيم الأذى 

•يى(له.]عود: 4 يد ر ثم 
كٌبعن ، ^^؛،" حندب بن محمرة عن البحري، الحمسن عن — ٣ 

صادقسماه الذي اممه نبي هؤؤن إبراهيم ن إسماعيل )كان قال: الأحبار 
النمرالله ويعا؛ليه الله، أعداء يجاهد حدة، فيه رحلا ولكن الوعد، 

لومةافه في يخاف لا الكفار، على الحرب شديد ولكن والفلفر، عليهم 
يضربوالرحلين، اليدين طويل العنق، غليفل الرأس، صغير لائم، 
الكتف،،عريض الأنف،، طويل العينين، صغير قائم وهو ركبتيه، بيديه 

ؤإأا0امرالكفار، على عنيفط سديد قوي الخلق، بارز الأصاح، طويل 
زلكتهولكنن، قال: ، [ ٥٥]مربم: ردء عند ؤاث ؤألرئزء إلماوء أهلم 

أنجزه،إلا سيئا أحدا يعد لا ولكن أموالهم، من هل اممه إلى القربان 
[(٥٤]مريم: : هل اممه فماه 

كب،عن تقهنع، جندب بن محمرة عن البصري، الحسن عن — ٤ 
النونذا هو اممه سماه الذي ءجق متى بن يونس )ولكن قال: الأحبار 

الذميعنه وسكت عه، ومحكت، (، ٤٠٥٧) ٦١٦١٦تدرك المغي الحاكم أحرجه )١( 
التلخيص.ني أيثا 

غيالذمي ونال عه، وسكت، (، ٤٠٣٣)٦إT'٦ المدرك في الحاكم أحرجه )٢( 
■صعيماو ٠ تلخصى ل١ 



الأن آلئلمت ؤ، دثادئ عفيد مدر أيال مثمبمبالظى إذدهب الئن ودا ؤ
تجابذ1راا، [ ٨٧! ء لأنسا ]ا 'ألهأل1د\واه عن ^كنت إذ بحثنك أنت إلا اله 
البحر،وظلمة الليل، ظلمة ثلأث؛ ظلمات من الغم من فنجا٥ له هق اض 

يزيدون،أو ألف مائة إلى وأرمله قومه، على وبات الحوت، بطن وظلمة 
/بالعذاب(أ يهمم ولم ، لهم كتبها الي آجالهم إلى اف فمتعهم فآمنوا 
كعبعن تقهتع، جندب بن سمرة عن البمري، الحن عن - ٥ 

حلبالذي الصابر، اض نبي هق؛ أموص بن أيوب )كان الأحبار 
ذكرعن ؤيزيلوه ليفتنوه، ورجله وحيله بجنوده الله عدو إبليس عليه 

علىهل اممه فالقي مميلا، إليه إبليس يجل ولم اممه، فعصمه س؛ اممه 
^^٠٢' هؤف اش قسّما٥ به، ابتلاه الذي بلائه على والصبر السكينة أيوب 
الشعر،جعد طويلا، رجلا أيوب وكان لص;أأا، أا،بيم إثهُ اثبد 

المبتلىمأكتوب: جبينه على وكان الخلق، حن العينين، واسع 
والساعدين،الساقين غليفل الصدر، عريض العنق، قصير وكان الصابر، 

ممهناصحا جاهدا ويكوهم، الأرامل، يعطى وكان 
ثالالله%ك:والاجتهاد: بالرأي ير النف: -محثالئا

قال؛عون ن ا عن ٣[. ؛ ]الماتده ه رحيم عغور آفة عإة لإقم سجاِاب عتر محماٍّ 
منأو - الاصهلرار من )يكفى غهنه: جندب بن محمرة كتاب في قرأت 

صبوح(أو غبوق، الضرورة 

الذميمحه وصكت ينه، وكن (، ٤١٢٠) ١٦المتدرك في الحاكم أحرجه )١( 
التلخيص.فى أيقنا 

الدمىمحه وعت محه، وعت (، ٤١ ١٣) Ui/Yالمدرك في الحاكم أحرجه )٢( 
قيأيقنا 

الكبرى،افن في والبيهقي (، ١١ ١٣٠) ٥٤؟/١ البيان جاعع في الطبري أحرجه )٣( 
(.١٩٦٣٨) ٩٥٩٨^بالضرورة الميتة عن يحل ما باب الضحايا، كتاب 



;٥٦]

ه(I٥٩ رن تجهم الجهتى مغفل بن اف عبد 

بأبييكنى المزني، نهم همد بن مغفل بن الله همد الجلتل، الصحابي 
همدبن الله همد الجيلين؛ المحابيين أحي ابن وم سمد، وبأبي زبال، 

ه•نهم همد بن وحزاعي المجادين، بذي الملمب نهم 
نربدارا، بها وابتنى البصرة، إلى تحول ثم المدينة، مكن 
وحنانوزياد، سعيد، منهم! أولاد؛ سبعة له وكان الجامع، المجد 
Iمولاه إن وقيل والمغيرة، وطارق، الأصغر، وحنان الأكبر، 

أرطيان.بن عون بن اف عبد 

نقباءلمن وكان الشجرة، تحت بايعه فيمن ه الله رسول باح 
الإسلام،في الحدث على ثدييا المنة، على حريصا ه، الصحابة 

أبيرسني قالا مغفل، بن الله عجل ابن حدثني هماية؛ بن قيس يقول 
]المانا>ة:؛[،ه آليتيي، رب مي قكنت أمحه أؤف آم قنحج ؤ أقرأ■ وأنا 

شبةلأبن والعارف ١، ٠ . معدلابن الكبرى اسثقات في: زجت انظر )١( 
حجرلأبن والإهابة ، ١٧٦- للمني الكمال وتهذب ، ٢٩٧ص: 

^ا^ه\xللأزهري اللغة )تهدب والكفل لكلأمن الشب )٢( 



معصليت قد فإني الإملأم! في والحدث إياك يني؛ أي 
يستفتحونلا فكانوا هي؛ وعثمان وعمر، بكر، وأش ه اممه رسول 

إليهأبغض قحل رجلا أر ولم ألجمبؤ؟٠ آول آثِ قتي ت القراءة 
فإنتخيف؛ لا له! فقال ، يخيف رجلا رأي . منه( الحدث 

إنهوقال! -، الخزف يكرم كان أو — الخزف، عن نهى ئ. اش رسول 
وتفقأالسن، تكر قد ولكنها عدو، به ينكى ولا صيد، به يصاد لا 

أنهالله رسول عن أحدئلث، • له فقال يخيف، ذلك بعد راْ لم العين• 
كزاأكلمك لا ا تخيف وأنمث -، الخزف كرم أو - الخزف عن نهى 

وكذار٣/

غزوةفي ليحملهم . الثه رسول أتوا الذين الكائين من ه كان 
يبكون،فتولوا عليه((، أحمالكم ما أجد ما ))واممه ت لهم فقال بوك، 

فنزلمحملا، ولا نفقة يجدون ولا الجهاد عن وا يجلأن عليهم وعز 
ءثولا كونن ألئعئ؛ ءد ت هلث قوله في بعذرهم القرآن 
ينآلثمتن عق رز،ئوؤءم1 إر نمحوأ ^١ حج ي-فموثا ما محدوث لا ألمك٧ 

w  i١٣ ني المفي أحمد أحرجه )١(  أبوابالجامع، في والترمذي (، ٢٠٥٠٩)\ 0
٣٢٦)/أظ ؤلآِآم د: الجهر ترك ش جاء ما باب الصلاة، 

آملنسمه ؤ ب; الجهر ترك احي، المكتاب الكبرى، في اني والن(، ٢٤٤)
الصلاة،كاب الكرى، المنن في والمهقي (، ٩٨٢)أوفأصئه 

بناف عبد ءحدث الترمذي: ونال، (، ٢٤٢٠)أ/آُي بها يجهر لا نال، من باب 
حزا.حدين، مغفل 

.(,Wivjiللجوهري )الصحاح بالأصاع يه الرمي، ■' بالحمك، الخدف )٢( 
U/٦٨والبندنة الخدف، باب والصيد، الذبائح كاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٣( 

(٥٤٧٩.)



تآأحد لا كك قنمله> أوث مآ ^١^١ أقتجنثت> عق ولا قصر غمئ وأس سه-ؤ 
كمحدوأ ألا كزة أثدنع ين ميص موزأ قه أخمشظم 

- ٩١]١^: ثمموى4 

العشرةأحد وكان ، سة أربعين ؛(، ٠٤١مالك بن أنس صاحب 
الماسيفقهون البحرة إلى خهثع الخ-هلاب بن عمر لهم أوّالذين 

فتحها•يوم تستر مدينة باب من لحل من أول وهو ويعلمونهم، 

عفان،بن وعثمان الصديق، بكر أبي وعن: ه، الجتما عن روى 
وغيرهم.ه، سلام بن الله وعبد 

بنويريد العالمة، وأبو المصري، الحسن المابعين؛ من عنه وروى 
بنوثابت قرة، بن ومعاؤية بريدة، بن الله وعبد الشخير، بن اش همد 

همدبن وعقبة زيات•، بن الرحمن وهمد جبتر، بن وسعتي اباني، أسلم 
وغيرهم.المخير، بن الله عبد بن ومْلرف الغافر، 

واحدث وقيل متين، منة ت وقيل وحسين، تسع سنة بالبصرة، توفي 
بنار،يتبعوه لا أن أهله أوصى فيه مات الن*ي المرض كان ولما وستين، 

مات؛فلما زياد، ابن عليه يصلى لا وأن أصحابه، إلا يليه لا وأن 
مننفر ؤإلى ه عمرو بن عائد ؤإلى لأملي ا برزة أبي إلى أرسلوا 

برزةأبو عليه وصلى وكفنوه، فغئالوه بالبصرة، ه الله رسول أصحاب 
ه.الأسلمى 

(.١٧٠٧٩)تمراممري انظر: )١( 
X^'oy) ١٦٠٨للخاري اعير التارخ انظر: )٢( 



التمرقي ه الجهني مغفل بن اف همد أقوال 
فيقولان التمير؛ قي أقوال ثلاثة خهنه مغفل بن اممه عبد عن روى 

والاجتهاد•بالرأي التفسير في وقول الرول، وأحوال بامباب التفسير 
قولاروى منهم واحد كل التابعين، من نلاثة الأقوال هذه عنه روى 

البصري،البناني وثابت البصري، المزني قرة بن معاوية ت وهم واحدا. 
الكوفي•ثابت أبي بن وجميب 

النزول;وأحوال بأراساي، التفسير أولا؛ أو 

بنالله عبد عن به أحقال; المزني، قرة بن معاؤية عن - ١ 
فلميأنصتؤأ لم آنثعوأ آلمزءا0 زى؛"  ١٥٧^ت نزلت رإنما ت قال لغهتع مغفل 

وأنصتا(را،,له فاستمع قرأ إذا الإمام قراءة في 'ا[، لالأءراف:أ*مم0ه 
مع))كنا نالا هته مغفل بن اف شد عن المناني، ثابت عن - ٢ 

القرآن،في اممه. قال التي الشجرة أصل في بالحديبية ئ. اممه رسول 
فرفعته، اضرسول ظهر على الشجرة تلك، أغصان من غصن وكان 

يديبين حالمان عمرو بن وسيل طالب أبي بن وعلي ظهرْ، عن 
الحدسثجمن فذكر - اكب، لملي؛ ه ١ض رسول فقال ه، افه رسول 
بنالله عبد قال - عمرو بن سهيل ذكر من الكتابين في مخرجة ١^١ 

السلاح،عليهم شابا ثلاثون علينا حرج إذ كذلك نحن لمنا • مغفل 
فقمنابأبصارهم، اللص فأحذ ه، النم، عليهم فدعا وجوهنا، في فثاروا 

التمرفي حاتم أبي وابن (، ٨٣٧٨) ٢٢")/م الممنف، في شيبة أبي ابن أحرجه 
مريديهوابن المخ، أبي إلى؛ المنثور ال-ر في الموطئ وءراْ (، ٨٧٣٢) ١٦٤٦ْ/



^^تيصبسج

أوأحد؟ عهد في جئتم هل ه؛ الله رسول لهم فمال فأحذناه، إليهم، 
فأنزلسيلهم، فخلى لا، اللهم ت فقالوا أماما؟ أحد لكم جعل هل 
أطثزكمأن بعد ين ذكم مثلن عمم عإم أيديهم كثا أثوى جوز ■ هث اممه 

}]اكح:أآ[((ر 
قال!ثابت أبي بن حبيب عن والاجتهاد؛ يالرأي الشير ؛ ئانثا؛؛آ 

فجرتامرأة عن فسألته محال؛ يهئع، مغفل بن الله عبد إلى امرأة )جاءت 
فانصرفتالنار، إلا لها ما فقال! ولدها، قتالث< ولدت ولما فحثي؛؛،، 

بمثلت أمرين أحد إلا أمرك أرى ما قال؛ ثم فدعاها تبكي، وهي 
[،١١٠: •، ]iJLقيثه غضإ أثه لمحي  ٥١ئنتعغر ثم ممه يثللم آو موءا 

٠مضحاآ لم عينها، فمححإ 

(،١١٤٤٧ا/0آ"ا)٠ سورة ٍر، الفكزب الكبرى، في المائي أحرجه )١( 
(،١٠٧١٦) Y٥٠/، السيرك في والحاكم .< ٦٦٢٦^المان جامع في واتجرى 
الإماممن في جاء مجا -، jI;والغنسمة، الفيء م قكتاب، الكبرى، المتن في واليهقي 

وءزاْ)^Y)(،  ٥١٨٨الحرب، أهل همن المالغين ارجال س رأى س على 
وفالالدلائل في نعيم وأبي مردؤيه، ابن إلى؛ المنثور الدر في الموطئ 
مجمعفي الهيثمي وقال التسخين®، ئرؤل على صحيح حدث ®هذا الحاكم؛ 

ادالصحيح رجال ورجاله أحمد، ®رواه (؛ ١٠١٨٢) ١٤٥٨الزوائد 
١(.٠  ٤٢٢٠)البيان جامع في المثري أخرجه )٢( 



٥٧]

هالأشهية يزيد ست أسماء 

،بينءآ")ت؛ 

كنالبن يزيد بنت أسماء المساء، حطسة الجالمة، سة المحا 
لمة،مأم ت وقيل عامر، بأم تكنى لأشهلية، ا يم الأوسية، الأنصارية 

وسكنت،الرصوان، بيعة الأسهليهءسهدت، حزيم بنت سعد أم I وأمها 
بنمحمد وأخوه: مهاجر، بن عمرو ؛ موالهاومن ماتت، حتى دمشق 

والدين•العقل ذوات من وكانت جررأ،، مها 
حوشب،بن شهر التابعين؛ ْن عنها وروى ه النبي عن روت 
عمرو،بن محمود : أخهاوابن راني، بن ؤإسحاق جبر، بن ومجاهد 
وغيرهم.مهاجر، : ومولاها

منتسعة اليرموك يوم وهتلت، المشاهد، بعثس ه الئكا ٌع شهدت 
فسطاطها.بعمود الروم 

الصحابةومعرنة ، ٢٤٥- ؛i/A Yسعد لأبن الطبقات!لكبري في: ترجمته! !نظر 
، ١٧٨٨.  ١٧٨٧؛/البر عبد لابن والأسيعاب ا،هآمأ، س  TYoA/nنعيم لأبي 

.٢٢حجر لابن والإصاة 
٤٠ ٠  ١/٤٦عساكر لابن دعثق تارخ ■ انظر 



أربعةوسنة ستين نة ّبين ما أي معاؤية، بن يزيد دولة إلى عاشت 
للهجرة•وسمحن 

الضيرفي ه الأشهالية يريد بشن أسماء أقوال 
فيواحدا قولا ه النبي عن ها الأشهلية يزيد بنت أسماء روت 
النزول،وأحوال يامحباب ير النففي واحد قول عنها وروي التفسير، 

الأنصاري.دينار بن المهاجر مولاها عنها رواه 
يرالتفكت—، في تفسيرية أقوال ؤهبما يزيد ينح، لأسماء يرد ولم 

ني.محيا كما التفسير كتب جارج عنها الوارد ؤإنما المْلبومة، 
ديناربن المهاجر عن النزول: وأحوال بأسباب لتفسير اه 

عهدعلى لقت ئل)أنها : هايزيد بنت أسماء عن الأنصاري، 
طلفتحين هلث فه ا فانزل عدة، للمطلئة يكن ولم ، فه ا رمحول 
يعني؛للطلاق، العدة فيها نزلح، من أول فكانت، للطلاق. بالحدة أسماء 

٢.ثقثه آشهن 

YAo/Yالمطالقة عدة في باب الط_لأق، كتاب السنن، في داود أبو أحرجه 
المنفي، وافهقي، (، ٢١٨٦)التمر في حاتم أبي وابن (، ٢٢٨١)

وحتم١ْ١(، ٧A) nA«/Uالعدة و الأية نزول، سبق باب العدد، محاب الكبرى، 
رولمعنيت ينتهي ه أمحماء فول، هل القول( هذا فهم علي المص وقد الألماني،، 

فييكون لا هدا وعلى دينار؟ بن المهاجر قول، من الأثر وبقية عدة،، ااام3لالقة يكن، 
ؤللمتاحين هك اش رافأنزل، ؛ قول، لدللث، ؤيدل، للمهاجر، بل لأمماء ير نفالأثر 

إلا، اسمها ذكر دون ءلك،« ®حين ؛ بقولها لاكتمت لها الكلام كان ولو ، أسماء® 
بهياحكايته في وتصرفه ماء أصعن كله للقول، دينار بن المهاجر رواية احتمال، أن 

الموفؤ،.والله المقدمة، فى يينتف كما احتياحلا البحث، فى أدرجه جعلتى الأسلوب 



>٨]

-(٥٦٠)ت؛ ه مشان أبى بن معاؤية 

الرحمن،عبد أبو الإملأم، ملوك أول الجليل، الصحابي 
بنأمية بن حرب بن صخر سفيان: أبي واسم سفيان، أبي بن معاوية 

عتبة.ينت هند وأمه مناف، عيد بن محممعس عبد 

أملمإنه وميل: الفتح، في يزيد وأحوْ وأمه، وأبوه، هو، أسلم 
منإسلامه وكتم لتا، مه اف رسول ولقي القضية، عام في ذلك نل 
عاما.عثر ثمانية ابن وهو وأمه، أبيه 

يخضبواللحية، الرأس أبيض طويلا، جميلا، أبيض، رجلا كان 
آخرفي لئوة أصابته العليا، ثقته انهالبت، صحلث، إذا بالصفرة، لحيته 

معاوية)صحست، قال: قبيمة فعن فصبحا؛ وفورا، حليما، وكان عمره، 

أناةأبحي ولا حلما، منه أثقل رجلا رأيت، فما 

لأبنالغابة وأني ، ٢٤٩٩نعيم لأبي الصحابة سرنة في: ترجمته انظر )١( 
أعلاموسر ،  ١٨١-  ١٧٧٨٨للمني الكمال، ونهذب ، ٢٠٣-  ٢٠ه/ا الأثير 
.١٢٢ِ حجر لأبن والإصابة ، ١٦٢-  ١١٩٨للذهص الملأء 

(.٦٢٤٨/ْللجوهري الوجه)الصحاح في داء ت اللقوة )٢( 
(.٥٠٩) ٣٧٧/١والخاني الأحاد ني عاصم أيي ابن أحرجه )٣( 



يث؛؛رإك

هقاش يفح سنة، عشرين الخائفة وولي ستة، عشرين الخلفاء ولاه 
وهوالحدود، ويقيم والخيمة، الفيء م ويقالروم، ييغزو ^، ١١به 

رحوعهبعد خهنه طاو_ا أبي بن علي وقال الخاتم، ديوان اتخذ من أول 
إلىأنفلر لكاني فقدتموه لئن وافه معاؤية؛ إمارة تكرهوا )لا صفين• من 

كتبواالذين أحد وهو كالحنفلل(، كواهلها عن تنع"ر الرؤؤس 
ر.ر اطص لرسول 

أختهوعن ه، وعمر بكر، وأش المك، عن روى فقيها، كان 
كعبالجليلين؛ التابعيين عن وروى ها، حمحة أم المؤمنين أم 

الككي.يخامر بن وماللث، الأحبار، 
الخيري،سعيد وأبو عباس، بن افه عبد • الصحابة من عنه روى 

بنعمرو بن الله ومد بشير، بن والعمال الجلي، وجرير الدرداء، وأبو 
•وغيرهم ه، الزبير بن وعداض حجر، بن ووائل العاص، 

وقاص،بن وعلقمة المسبا، بن سعيد المائعين: من عنه وروى 

بنوحميد هللحة، بن وعيسى الحنفية، بن ومحمد الزبير، بن وعروة 
افه،عبد بن وسالم الرحمن، عبد بن سلمة وأبو عوف، بن الرحمن عبد 

وغيرهم.ميرين، بن ومحمد محمد، بن والقاسم 

أقوالوالمحكمة الموعفلة في وله اش.، رسول مع حنيثا مهل• 

بنلكصحاق ة الأئمة ناله كما •رمع حديث فيغ معاؤية ضل ني يمح لم ت تب 
الذينه الصحابة من كشر من كغير، وذلك وغيرهم، ائي والنوأحمد، راهويه، 

فقاتلفي الواردة العامة النصوص تشملهم ؤإنما خاص، حديث نملهم في يرد لم 
حجرلابن الباري وفتح Y/؛Y، الجوزى لابن الموضوعات انظر: ه، الصحابة 

t/U^•



!ه النجاوآفة الرياء، العبادة وآفة النسيان، العلم )آفة قوله! منها نافعة؛ 
التبذير،السماحة وآفة الشح، الإصلاح وآفة الحج_ا، اللب وآفة الكبر، 

وآفةالضعف، الح، وآفة الذل، الحاء وآفة المحش,، الجلد وآفة 

;سالإص.
ابنوهو ستين، منة رجب، من الصف في بها، ودفن دمشق توفي 

وهويحتقر:يتمثل وكان وسبعين، ثمان ت وقل منة، ئمانين 
عار؟!لناس لا ييالمومحت، وهل ا لكنهإما ي حالمن هل ف

الضيرفي ه سميان أبي بن معاوية أقوال 
التمسير،في أقوال ثلاثة ه الني عن سفيان أبي ين معاوية روى 

أقوال،تسعة عنه وروي التابعين، عن وقولا ه، الصحابة عن وقولا 
عنهوروي أقوال. سبعة و؛لغت، والاجتهاد، بالرأي التفسير في أكثرها 

والتفسيرالنزول، وأحوال بأسباب التفسير من• كل في واحد قول 
بالمنة.

الصحابيأما التابعين. من ومحتة صحابي، الأقوال! هل،ه عنه روى 
بنمطرق فهم! التابعون وأما واحدا. قولا وروى عباس، بن اممص فعبد 
الزناد،وأبو ماليك، بن الله وعبد البصري، العامري الشخير بن الله عبد 

منهمواحد كل وروى قيس، بن والأحق الضبي، مقسم بن والمغيرة 
معلق.قول خهته معاوية عن وروي واحدا. قولا 

نعداش عن صالح، أبي عن ت ه الصحابة عن مرؤياته ولا: أ. 
أمواجصربتني قد إني ! يوماله قال خهنه معاوية )أن خهنع! عباس 
وماقال! إليك، ففزعنط تأويلهما، أعرف لم آيتين ش البارحة القرآن 



^^؛دصب_لي

مدرل أف ئظى ممهع دهب إذ الون ت جق اف ول قال؛ قا؟ مه
إداؤ->ئ هف• الله وقول ا أراده؟ إن يفوته وأنه [، AU:»l___،Sfl]علإ_هه 

قدأنه يظنون هدا كيف [، ١١٠]يومف؛حكذبوأه ءد أمم ألربملوىو١ أّتيئن 
تبلغلن أن قفلن يونس أما ه: عباس ابن فقال وعدهم؟! ما كذبهم 

قدرأراده إن اف أن يشاك ولم العقاب، فيها عليه اض يقدر أن حهليئته 
وظنواقومهم، إيمان من امتيأموا الرمل فإن الأحرى لأية ا وأما عليه، 

لطولوذللث، ر، الفي كذبهم قد العلانية في لرصا عماهم من أن 
ماكدبهم أنهم يفلنوا ولم الله، نمر من الرسل تينر تولم البلاء، 

ءنك،(رالله فرج عباس، ابن يا عك، فرجت معاؤية؛ فقال وعدهم، 
)أنهلال: أبي بن سعيد عن التابعين؛ عن مرمحياته ت انثا ث٠ 

كانالقرنين ذا أن تقول الأحبار؛ لكعي، قال خهثه سفيان أبي بن معاوية 
قال؛ه اش فإن ذاك قيت، كنت، إن كب،ث له قال بالثنايا؟! حياله ير؛هل 

/لالكهف:؛م[(ل سثاه سء َلإ، ثن 
٠قال وهب بن ريي عن ٠ النزول ل وأح^^ا ب ا التفسير . لما ا حمه 

منزللث،أنزللثخ ما له؛ ت؛، فقالهته، ذر بأبي أنا فإذا بالربذة، رمررت 
ئكإزو>ىءؤوألتج؛ك في؛ ومعاوية أنا فاختلمن؛، بالشام، كننن، قال؛ هدا؟ 

نزلت،قالمعاوية؛ [، ٣٤]التوبة: ^سثولأطقومنافيبيليأشه 
ذاك،في وبينه بيني فكان وفيهم، فينا نزلت، ؛ فقلت، الكتاب، أهل في 

المدينة،أقدم أن عثمان؛ إلي فكتب، يشكوني، تهته عثمان إلى وكتب 
فذكرتذلك، قبل يروني لم كانهم حتى الناس، علي فكثر فقدمتها، 

.٦٦٧.  ٦٦٦ْ/١^^، ني الزير ابن إر المثور الدر في الموطئ ءزاْ )١( 
(.١٢٩٤٣)اشر في حام ايي أخرجه )٢( 



أنزليالذي غذاك قريتا، فكنت تنحيت شئت إن لي: فقال لعثمان، ذاك 
وأطعت(معت لحبشثا علئ أمروا ولو المنزل، هذا 

قال!هريرة أبي عن الأصبحي، شمي عن ت بالمنة التفسير ! رابئاءؤ 
ينزلالقيامة؛ يوم كان إذا وتعالى تبارك اممه ر)أن ه؛ اف رسول حدثني 

جمعرجل ت به يدعو من فأول جاثية، أمة وكل محنهم ليقضي المحاد إلى 
اضفيقول المال، كثير ورحل الله، سجيل في نتل ورجل القرآن، 
^Liرب، يا بلى قال؛ رسولي؟ على أنزلت ما أعلمك ألم للقارئ! 

المهار،وآناء الليل آناء به أقوم كنت، قال؛ ءالم<تا؟ فبما عملته فماذا 
بلاغ؛ ويقول كذبت، I الملائكة له وتقول كذبت،، له؛ اش فيقول 
المالحي، بحا ويؤتى ذاك، قيل فقد قارئ، فلأيا إن يقال؛ أن أردت 
قال؛أحد؟ إلى تحتاج أدعك لم حتى عليلثإ أوسع ألم • له الأة فيقول 

الرحمأصل كنت، قال؛ آتيتلثج؟ فيما عملتؤ فماذا قال؛ رب، يا بلى 
ويقولكذبت،، الملائكة؛ له وتقول كذيت،، له؛ الله فيقول وأتصدق، 

بالذيويؤتى ذاك، قيل ففد جواد، فلأن يقال؛ أن أردت بل س؛ اممه 
بالجهادأمرت فيقول؛ قلمته؟ ماذا قي له؛ اف فيقول اممه، سيل في قل 
لهوتقول كذبت، فيقولالن4غةوله! كلتا، حتى فقاتلت سيلك، في 

فقدجريء، فلأن يقال؛ أن أردت بل اممه؛ ويقول كذبتج، الملأتكة؛ 
هريرة؛أبا يا فقال؛ ركبتي على اممه رسول صرب نم ذاك، قبل 

الوليدوقال القيامة((، يوم المار بهم عر تاممه حلق أول الملاثة أوكلئ، 
معاويةعلى لحل الذي هو شفيا أن لم مبن عقبة فأحبرني عثمان؛ أبو 

,)١ ت رقم الحاشية (، ١٥٧)صن* تخريجه مبق '0 



تيدصتي؛إي

كانأنه حكم، أبي بن العلاء وحدثني عثمازإ أبو قال بهذا. فأحبره 
)قهنه،هريرة أبي عن بهذا فأحبره رحل، عاليه فيحل لمعاوية، سياشا 

بكىثم الناس؟! من بقي بمن فكيف، ا هذا ؛هؤلاء فعل قد معاوية! فقال 
الرحلهن.ا حاءنا قد إ وقلنا هالك، أنه فلننا حتى شديدا، بكاء معاوية 

ورسوله؛اف صدق وقال! وجهه، عن ومسح معاوية أفاق نم بشرا 
ؤكشيبموة لا ليا نئن دنا سلهلم إد،م رن، وزيثما ألدثا آلحنوه يربث َكا0 ؤس 
بممأددا4=ظذوأ ما وثملت فها صنئوأ ما نكيثو آلكاو إلا اممه ؤ، ثم لإس ألإ-منا 

ا.لصد:ها-اُا[(ر
والاجتهاد؛بالرأي الضير ؛ حامئاأو 

إنتحلمون تم )ألقال؛ أنه هته محميان أبي بن معاوية عن — ١ 
ءؤر1نننمحألأالأية: هذْ فاقرأوا قال: بلى، : قالواحق؟ اض كتاب، 
بهذانومنون تم أل[، ٢١]الججر;بمدر إلا ذةرلهُ رما ->رادنهر عنديأ 

فقاما هذا؟ يعد تلومونني فكيم، قال؛ بلى، ؛ قالواحق؟ أنه وتعلمون 
ولكناش، حرائن في ما على نلومك ما واض معاؤية؛ يا فقال؛ الأحنم، 

،،حراينلفي أستن، فجعلته خزائنه، من افه أنزله ما على نلومالث، إنما 
معاؤية(فكتن، بايالثج، عليه وأغلمتن، 

سلاممعاوية؛ إلى قيصر )كب قال؛ خهغ عباس بن اممه عبد عن - ٢ 

الأهوالفي الدنيا أبي وابن (، ٤٦٩) ١٥٩ص؛ الزهد في المبارك ابن أخرجه )١( 
والسمعةالرياء في جاء ما ؛اب، الزهد، أبوابج الجامع، في واكرمذي ، ١٠٦ص; 
ا/هه'آ٠ ائق الرقكتاب، الكبرى، في ائي والم(، ٢٣٨٢) ١٧١-  ١٦٩؛/

اكرمذي:وقال (، ٤١٤٣) ٣٣٤. TT\/nالمنة شرح في والمعرى (، ١١٨٢٤)
غريبء.حن حديث ءهدا 

(.١٢٣٥٦) ٢٢٦١ِ  ٢٢٦٠/٧الضير في حاتم أيي ابن أخرجه )٢( 



فكتبعليه، إمائه وأكرم عليه، الله عباد بأكرم فأنبئمئ بعد؛ أما عليلثؤ، 
فآدم،عليه عبادْ أكرم أما فقينا؛ نالني إلي كتستا بعد؛ أمحا ث إليه 

است،فمريم عاليه إمائه أكرم وأما ، كلها الأسماء وعلمه بيده خلقه 
ؤرإلؤالحم>—ست،مبمهثاهلاسيمتأ؛[(عمرازث 

أجهلاليمن: أهل من لرحل معاؤية )ذال، قال: الزناد أبي عن - ٣ 
أمرهمملكوا حبن، [، ١٩]سبأ:أسماقاه ق( ثعد شثآ : مارا حيث، قوملثؤ 
دعاهمحين قالوا ث، حيقوملث،، قومي من أجهل فقال: إ امرأة؟ 
نن.>جتتار؟ ءكن1ثأتملز بمدئ ين ندائوآلص َكارنث\ إن أللهم ؤ ه: المبي 

فاهدناعندك من الحق هو هدا كان إن : قالوا ألا [، ٣٢]الأنفال: ألضا؛ه 
له؟ا(لأ،.

بنعيخهته معاوية جيء )لما قال: الضبي م مقبن المغيرة عن — ٤ 
صائم،،يوم في قرظة ابنة امرأته مع قائل وهو خهنع طالب، أبي بن علي 

والخيرالعلم من فقدوا ماذا [، ١٥٦]اJفرة:رحم0يم إنه ءؤiداإمحولدا فقال: 
اليومونترحع إ عينيه في تهلعن لأمس با امرأته: قالت، والفقه؟! والفضل 

وموا؛قه(لُآ/وفضله علمه من فقدنا ما تدؤين لا ويلك قال: عليه! 

ه،وقاص أبي بن معد )حاء قال: مليلثإ بن الله عبد عن - ٥ 
أميريا فقال: القتال؟ من منعلث، ما فقال: خهنع معاوية على فيحل 

فأنخححأخ، أخ فقلت،: العلريق، أبمر فلم مغللمة، ريح هثن، الّْؤمّين 

(.١٣٧٢٠)اشرئي حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
الوسطفي الواحدى أحرجه )٢( 
٦١ ٩٠ص• فهد علي مقتل في الدنيا أبي ابن أحرجه ( ٣١



اضقال ما والله معاوية! له فقال الطريق، ذركست، عني، أسفرت حتى 
أهثتوأثلنيمإأل1وم؛ال يى ؤؤI 0 ل ولكنه أخ، أنزل مما ثئ في 

ؤنأذ أنر ءاثآ قح■* حئ قف أؤر ممننؤإ آ/دلمئ عز بمن، لإن بي٢٦٠أ 
علىالباغية مع كنت، ما فوافه لالحجرات:و[، يت؛تا حيؤ\ 

ادله(لا/أمرك كا أصلخث، ولا الباغية، عر العادلة مع ولا العادلة، 
معاويةعلى البحرة لأهل وافدا )وكان قير! بن الأحنف عن - ٦ 
الأحنفوعلى قهلوانية، عباءة النمر وعلى قهلبة، بن التمر يحل ونت، 

النمر!فقال عينه، اقتحمها معاوية؛ يدي بين مثل فلما وثملة، مدرعة 

فقال!فيها، من يكالملئ، ؤإنما ، تكالملئ، لا العباءة إن المؤمنين؛ أمير يا 
أميريا الأحنف! فقال مه؟ ثم فقال! الأحنف عالي أثبل ثم احلس، 

المحول،من تتاح ْع كير، وعظم يسير، عدد البصرة أهل المؤمنين؛ 
منهوبلغ أملق، قد والمقل أطرق، قد فالغني الذحول، من واتصال 

ر،الععهل ؤيالك^ر، يحبر أن المؤمنين أهر رأى فإن المحنق، 
لنزولالبلاء ويكشف، المحول، من ويداوى الذحول، عن ؤيصفح 
يدعوولا الجفلى، يدعو ومن يخص، ولا نعما لليد ؤإن ألا اللأواء، 
وراءمن يكون نم غفر، إليه أماء ؤإن شكر، إليه أحن إن النقرى، 

المعضلات،عنه ؤيكثم، الملمات، عنهم يرغ عمادا، لرعيته ذللثه 
نرق ؤ لأية! ا هذه وناد بحر؛ أبا يا هاهنا معاوية! له فقال 
.م[(لآ/]محمد;شآءه ئتلز إأث4 ألمل 

.٠٣٦ Y/ ٠ دمشق تاريخ في ام عابن أءرجه )١( 
.YYt/nYبق ( الالمدر )٢( 
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>٩]

)ت:ه طالب أبى بن علي بن الحسين 

أبيبن علي بن الحض اش، همد أبو وريحانته، اممه. رسول سبل 
بنتذأطمة ت وأمه الهاشمي، هاشم بن المطلب عبد بن طالب 
اللهرسول 

•الله رسول يثبه وكان الهجرة، من أربع سنة شعبان، محي ولد 
الناسأثمه )انمن قال: ه طالب أبي بن علي أبه فعن 

كانما به أشبه والحين الرأس، إلى المدر بتن ما ر. الله برسول 
عنغقته،وييع والكتم، بالحناء يخض، وكان ، ذللث،( من أمقل 

العابدين،زين وعلي الأكبر، علي أولاده؛ ومن ارْ، يفي ؤينخنم 
الله.وعبد وجعفر، 

عبدلأبن والأتعاب ، ٦٧١-  ٦٦١١٦نعيم لأبي الصحابة معرفة ت في ترجمته انفلر )١( 
.٤٤٩. ٣٩٦١٦للمني الكمال تهذب ، ٣٩٩- ٣٩٦١١البر 

بنالحسن محمد أبي منانا باب المنان؛،، أبواب الجامع، في ااترطى أحرجه )٢( 
وابن(، ٣٧٧٩) ١٦٦١٦ه طالب أبي بن علئ بن والحين طالب أبي بن لمي 

وقال(، ٦٩٧٤) ٤٣١-  iT^\oالصحابة مناقب كاب الصحيح، قي حبان 
غريب٠٠حسن حديهن، ®هدا الترمذي 



وأخاههو يحبه ه الله رسول وكان النبوة، بيت في وترعرع نشأ 
))الحسنه؛ وقال ، الدنيا(( من ريحانتاي ))هما I ؤيقول الحسن 

وبيان،لمان ذا قويا، وكان ، الجنة(( أهل سباب، سندا والحين 
والحج.والصلاة الصيام كنير فاصلا، 

وأمهطالح، أبي بن علي وأبيه ه، الله رسول حدْ عن روى 
هالخطاب، بن عمر وعن هالة، أبى بن هند وحاله فاطمة، 

تالتابعين ومن ه■ علي بن المحن أخوْ الصحابة: من عنه روى 
الكوفي،حالي بن ومعيد الأسدي، عالي، بن ويثر الشعبي، عامر 
مولىوءكرمة حنين، بن وعبيد عفان، بن ن عتما بن عمرو بن الله وعبد 

بنويوسف الجس، وكرز حريث، بن والعيزار ه، ماس بن افه تمد 
بنالمحن بن زيد أخه: وابن الحسين، بن علي وابنه؛ الصباغ، ميمون 

حعمرأبو وحفيده: وفاطمة، سكينة، وابنتاه: طالب،، أبى بن على 
وغيرهم•١^١^، علي، بن الهمين بن عليه بن محمد 

)إنقوله؛ ذللث، ومن هنئ، الحين لسان عالي تجرى الحكمة كانت، 
حلقله من ومنهم حلق، له وليس حلاق له من فمنهم أربعة؛ الناس 

نقمنين واّهمالمحن مناقب باب المنافي،، كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )١^ 
YU/o (٣٧٥٣.)

كابالكبرى، في والنسائي (، ١١٥٩٤) ١٣٨/١٨اس في أحمد أحرجه )٢( 
(،٨١١٣)٧ا^\r ه طالب، أبي، بن علي ابني والمن المحن فقائل المامح، 
بنعلي بن الحسن محمد أبي مناقب، باب المناقب،، أبوابه الجامع، في والترمدأي 

اكرْازى:وقال (، ٣٧٦٨)١ ) U/nه طالب أبي بن علي بن والحين طالب، أبي 
صحح٠٠٠حن حديث ارهذا 



الناس،أشر فداك خلاق، ولا حلق له ليس من ومنهم خلاق، له وليس 
اواس(لا/أقفل فذاك وخلاق، حلق له من ومنهم 

وهوومتين، إحدى سنة عاشوراء، يوم العراق، من بكربلاء، محتل 
ومتين•إحدى ت وقيل وحسين، نع ونل؛ سنة، تن وحمثمان ابن 

الضيرر ه حيالب أبي بن علي بن ادهمين أقوال 
التفسير،في واحدا قولا المي عن ه علي بن الحين روى 

الزول.وأحوال باسباب التمسير في معلق واحد فول عنه وروى 

لقهد؛علي بن الحض عن النزول؛ وأحوال باباب ير لنفا٠ 
اض؟ارسول يا مالك، ت فقيل مهموم، وهو أصبح ه الله رسول ررأن 

فقيل:، هزامنبري يتعاورون أمية بني كأن المنام في رأيت إني فقال؛ 
لأفهن هق:افه فأنزل تنالهم، دنيا فإنها تهتهم، لا الله؛ رسول يا 

•ا"[(رآآ/]الإسراء: النابيه آحاك وبلف إن 

تاريخفي عساكر وابن )٨٧(،  ٥٨ص؛ وفضله العقل في الدنيا أبي ابن أحرجه )١( 
.Torlsrدمشق 

.٣١ه/• مردؤيه ابن إلى المنثور الدر في السيوطي عزاه )٢( 



[٦

اُه(١ )ت! هتا نلمة أم 

بكنيتها،اشتهرت لمة، ّأم المؤمنين، أم الجاليالة، المحابية 
المغيرةبن حديقة I أبيها وامحم أمية، أبي بنت هند ت واسمها 

قريشأجواد وأحد الراكب،، بزاد الملصب، مهيل، ت وقيل المخزومي، 
الكرم•المثهورين 

نزوحها، قصيرةل وكاJتا نستا، وأشرفهن النساء، أجمل من كانت، 
واسمهالرضاعة، من و. النبي وأخو عمها، ابن خهته؛ لمة مأبو 

فيالحبشة أرض إلى بها هاجر المخزومي، الأمل عبد بن الله عبد 
المة،سذلك،! بعد له وولدت ، زين_، هناك له فولدت جميعا، الهجرتين 

مهاجرة.المدينة دحاJتا ظعينة أول إنها وقيل ودرة، وعمر، 

يخشىلها، وفيا مححثا صالحا، رجلا خهتع ملمة أبو زوجها كان 

لأبيالمحاه ومعرفة ، ٧٦- سعد لأبن الكرى الشقان في: ■رجمتها انفر )١( 
وتهذيِ،، ١٩٢١. ١٩٢البر؛/•عد لأبن والأمشعابح ، ٣٢٢٢نعم 

- Ttr/Aحجر لأبن والإصابة ٢، ١ _• ٢ ٠  ١٨الملأ، أيلام وسر للمزي، الكمال 
.؛٤٣

.٦٢١ص•' للواحدي النزول أماب انغلر' رأ، 





نبي)يا له! فقالت بالأمر سالمة أم علمت ه؛ النبي فغضب يأتمروا، 
تنحرحتى كالمة، منهم أحدا تكالم لا ثم احرج ذلك،؟ أتحمِ، اش؛ 

علهأثارت كما ئت النك، ُفٌل ، فيحلمكه( حالقلث، وتدعو يدنك، 
مثله.ه؛ الصحابة وفعل هنا، الحكمة العاقلة زوجته 

بنت،وفاطمة ه، لمة مأبي وعن ، ا كثين ه النبي، عن روت 
وأمعباس، بن اض عبد المهحابة: من عنها وروى افه رصول 

بنوأنس ملمة، أنح، بن وعمر الخيري، معيد وأبو عائشة، المؤْنير، 
الهلفيل،وأبو راغ، وأبو الحصيب، بن وبريده زيد، بن وأسامة ماللثج، 
ونفا•عمر، ث وأولادها ه، ذؤيبا بن ونمة 

بنوعروة الرحمن، عبد بن ملمة أبو التابمزت من عنيا وروى 
بنالرحمن تمد بن بكر وأبو ه، تمانح، ابن مولك، وكريب الزبير، 

بنوعبيد ار، يبن ومليمان عتبة، بن اه عبد بن افص وعبيد ، الحارث، 

أبيبن وعطاء وعاكرمة، ومجاهد، وطاوس، مليكة، أنح، وابن عمير، 
بنومعاؤية محصن، بن وضبة والشعبي، وائل، وأبو روقا، ومرباح، 

وغيرهم.حوشبا، بن وشهر قرة، 
بنالحين مقتل بلغها فالما منة، عين التقاربت، حتى عمرت 

ولمكثيرا، عليه وحزنت، عاليها، وغشي لدللئؤ، وحمتؤ هي'؛ علي 
علىوستين إحدى منة ربها إلى وانتملت، يرا، يإلا بعده تلسنؤ 

و.الني أزواج آخر وهي، بالمع، ه هريرة أبو عليها وصر الأصح، 
١موئا 

معوالمصالحة الجهاد في الشروط بابا الشروط، كتاب، الخارؤ،، صحيح انفلرت 
(.٢٧٣١) ١٩٣مالشروط وكتابة الحرب، أهل 



الضرفي يده أم أقوال 
ونولاالتضمير، في أقوال سبعة . النبي عن ها سلمة أم روت 

فيأكثرها قولا، عثر اثنا ب وذوي ، ٢١^^الصحابة عن واحدا 
باسبإبالتمسير يم أقوال. محتة وبلغت والاجتهاد، يالرأي التمر 
فىواحد قول عنها وروى أقوال• ة حموبلغت النزول، وأحوال 

نه٠يالر التق

أماالتابعين؛ من وصيعة وصحابيه، صحابي الأقوال هدم عتها روى 
الصحابيةوأما واحدا. قولا وروى سلمة، أبي بن ملمة فابنها الصحابي 
فهم!التابعون وأما واحدا. قولا وروت هي، شيبة ؛شت، صفية فمولاتها 

ومولاتهاثابت، ومولاها سفينة، ابن ومولاها راير، بن الله عبد مولاها 
زمعة،بن وب بن الله وعبد الملأئي، نيس بن وعمرو حيرة، 
قولاروى منهم واحد وكل سلمة، أبئر بن عمر بن الأة عبد بن وسلمة 
معلقان.قولان هنا ملمة أم عن وروى واحدا، 

النزول!وأحوال باسياب التفسير أولا! ءب 

ها،سلمة أم عن ملمة، أبي بن عمر بن الله عد بن سلمة عن - ١ 
فانزلالهجرة! في النساء ذكر اممه أمسمع لا اممه؛ رسول )يا قالت! 

زآلبمعأِاه بل بمث-آؤم أنى أو دع بن نإكم عنبز همل اصيع لأ • رقو الله 
ممان:ْا'ا[(لآآ،.

ابنتهاثمة؛ أم عن وروته جحش، بتت زينب المؤمنين أم عن القول هدا روت )١( 
(.١٠٩)ص! انغلرْ زينب، 

غيكلأهما (؛ ٦٩٥٨)يعلى وأبو  i(r'T) ٢٠١\إ> الحميدى أحرجه )٢( 
^YA/Yالمستدرك في والحاكم (، ٦٠١) ٢٩٤/٢١مالكير في واتجراني الخد 



^^^-؛دصي؛م

خاصمالزبير ))أن ها؛ سلمة أم عن لمة، مأبي بن لمة معن - ٢ 
قضىلما الرجل فقال للزبير، الض. فقضى ه، الني إلى رجلا 

حئيوينوث لا ورش * هق الله فانزل ا عمتك؟ ابن كان أن للزبير؛ 

]اكاء:ْا"ا((لا،.ثدنا4 
ؤإثثاِرنبيتي؛ في الأية هذه )نزلت قالت،: ها ملمة أم عن - ٣ 

الست،وفي ، ثبمهغتأدبت أتل اللبمس -نهمحكم ؤدهب أثث 
سعة(لى.

))كانقالت،ت ه ملمة أم عن _، ملمة أم مولى -  Lj_1عن ء ٤ 
ويصليالمجد، في ركعتين صلى الأولى قبل حرج إذا اممه. رسول 

إليهمبعث قد وكان المصهللق، بتي ومحي عاليه فقدم العصر، قبل ركعتين 

شالترض وأخرجه (، ١٥٩) ٢٧.ص: الزول أساب فى والواحدي (، ٣١٧٤=)
بنوسعيد (، ٣٠٢٣)0إVA المساء سورة ومن باب الخرآن، تفسير أبواب الجامع، 
١ ١٣٦١٣بولي إلا نكاح لا ثال؛ من باب الوصايا، كتاب المسنن، في منصور 

أمولد من رجل عن ثلاثتهم (؛ ٨٣٦٨) ٤٨٧/٧المال جامع في والعلري (، ٥٥٢)
ولمالبخاري شرط على صحيح حديث ءهدا الحاكم؛ وقال، اسمه، ذكر دون سلمة 

يخرجاهء.
كتابالمنن، في منصور بن وسعيد ، ٣( ٠ )٢ ٣ ١ ٠ ١/ر المسند الحميديءي أحرجه )١( 

فيالمنذر وابن (، ٦٦٠) ١٢٠؛/٠ النكاح في المرط في حاء ما باب الوصايا، 
والطبراني(، ٩٩١٤) 0YY/Aالمان حا٠ع في والطبري (، ١٩٥٨) ٧٧٦٨الضير 

وعزاه(، ٣٥٦٠) ٤٥١٨المستدرك في والحاكم (، ٦٥٢) ٢٩٤٨٣الكبير في 
حديثلاهيا ت الحاكم وقال، ،  ٥٨٤٨حميد بن عبد إلى المنثور الدر قي الميوطي 

٦٨الزوائد مجهع قي الهيثمي وئال، يخرجاه®، ولم الشيخين، شرط على صحيح 
غيره®.وصحفه حيان ابن وثقه حميد، بن يعقوب، وفيه الطبراني، ®رواه (؛ ١٠٩٣٥)

.٦٠آ■/؛ مردؤيه ابن إلى السور الدر في اليوْلي عزاه )٢( 



بذلكسمعوا فلما الوهعة، بعد أموالهم صدقات فأحد عقبة بن الوليد 
الجلادمي ويهديه اغ. رمول رسول يفخم ركونا قوم منهم حرج 

بنيوفد إن اف؛ رمحول يا I فمال رجع يهم؛ سمع فلما ؤيحدثه، 
حتىأثره على أقبلوا بمرحعه؛ سمعوا فلما صدقاتهم، منعوا المصْللق 

صلاهفي الأول الصف في الله رسول مع فصموا المدينة، قدموا 
ذكررسوله، وغضي، الله غضب، من وبرسوله بالله نعوذ ت فقالوا الأولى، 

،أعيننا به ونئت بذلك، ررنا فأموالنا تصدق رحلا بعثتخ أنلث، لنا 
نعوذورسوله، الله من غضب، رده يكون أن فخشينا رجع، أنه لنا فذكر 

حتىإليه يعتذرون زالوا فما فالتات رسوله. وغضب، الله غضت، من بالله 
وكان- بيتي، دخل ئم المكتوبة، فصلى الحصر لصلاة المؤذن حاء 

عانشةفثعيت، بحل، ولا قبل يصلهما لم ركعتين بعدها فصلى — يومها 
هدهI فقالت، ؛يتلث،؟ فى ه اممه رسول صلاها التي الصلاة هده ما إليها، 

المصهللق،بنو يحله العصر قبل يصليهما ه اممه رسول كان سجينان، 

زحصيإ أن ذتنوثأ تؤ هاسى ■؛؛'ءؤ إن ءانوأ أقق ينالها ءؤ %فيت افه زل أنف
الآية(ُ'اآ.]\دوو\ت:أآ عييه 

الأيةهده عن المة سأم ت، )النال؛ رافع بن افه عبد عن — ٠ 
منعكة عندي كانتا قالت،: ١[، ]التحريم: 

وكانمنها يلعق ه المي فكان الضرو، نحله يجرس أبيض عل 

البانجامع في والطري (، ١٨٨٦)١  ١٨؛/المسثد في راهويه بن إسحاق أحرجه 
الدرفي الموطئ وءزاْ (، ٩٦٠)٤ ٠ /) YVمعلقا، الكسر في والطبراني ، ٢٨٦/٢٢
١نم\/ا١ الزوائد مجمع في الهيشمي وقال( ، ٥٠٦/٧مردويه ابن إلى: المنشور 

صعق،•.وهو ■مدة، بن موسى وفيه الطراني، أرواْ ١(؛  ١٣٥١)^





سلمةأم )أمرتني قال! - ملمة أم مولى - رافع بن الله عبد عن - ٢
علمني،فا الصلاة آية إلى انتهيت إذا ت وقالت ممحما، لها أكتب أن 

صلاةألونازه! آلم؛ثلو؛ت عل حتمظؤأ ؤ عالي! ملت فا علمتها، فا 
الخم(رن.

)ليتققالت! ها ملمة أم عن الملأئي، قيس بن عمرو عن - ٣ 
همقدأُؤ،إةآؤن قرأت! تم إ شيء في ه اش رمول من يكون لا أن امرؤ 

لالأنمام:هها[(لى.يهاقازاثاكنيفيئ4 
٠قوله رفي ٠ تصبما سلمه أم عن —، سلمه أم مولاة — خيرة عن — ٤ 

والاستواءمعقول، عير الكيف ت قالت لطه؛هآ، آسنؤقاه السرثل عل ؤالرحّنى 
كفر(به والجحود إيمان، به والإقرار ، مجهول غير 

شجمليهم ؤتجاوا ه؛ ه قول)في : هاة طمأم عن - ٠ 
٤:العتمة(صلاة عن قالت! [، ١٦]الجدة;

والمنانيالآ-محاد ني عاصم أبي وابن (، ١٥٩٨ا/بم«ْ)المصيبة على الصر =في 
الترمذي:وقال (، ١٢٢٩) ٣٧٠ص: الدعاء ني والطبراني (، ٣٠٨)

الوجه((,هذا من غر؛بأ ررحس 
المصففي شيبة أبي وابن (، ٢٢٠٤)\إ\</\0 الس_ف في الرزاق عبد أحرجه )١( 

yii/y (٨٦٠٠ ،) البيان جامع في والطبريw-^/o (٥٣٩٨ ،) فيداود وأبو
حميد،بن وعبد وكح، إلى: المنثو; الدر السيوطي وءزاْ ا/آ"اأ، حف، المعا 

المدروابن 
إلى؛الخثور الدر في الميوطي وعراه ، ٢٧٣/١٢البيان جامع في الطبري أحرجه )٢( 

٤.' T/tالشيح وأبي الممتد، في منح ابن 
إلىالخثور الدر في الميوطي وعزاء (، ٦٦٣) ٤٤أ/.الة في اللألكائي أحرجه )٣( 

.٤٧٣/٣ءردويهابن 
.٣٨ص: الليل قيام مخممر في الروزي أحرجه )٤( 



هذهنزلت )لما ثالت،! تيئا ملمة أم عن شيبة، بنت صمية عن — ٦
كانالأنصار اء نخرج لالأحزابأبمه[؛ ^ جلبيبهى هياثن ينؤ؟ت■ ؤ ية أل١ 

ياونها(لمود أكمة وعليهن الكية، من الغربان رءوسهن على 

كتابالمنن، ني داود وأيد (، ٢٣٧٧)م/آه الممر ني الرزاق، مد أخرجه 
؛/)Iؤبمهيثنخمهيى4]الأنماب:هه[ ت هك ه نولاب باللماس، 

فيالموطئ وعزاْ (، ١٧٧٨٥)٠\إأ0\؟ الضير في حاتم أبي وابن (، ٤١٠١)
أ/هها'.مردؤيه وابن المدر، وابن حميد، بن عبد إلى: الخثور الدر 



[٦

^٦٢)ت! رةه4، الخصيب بن بريدة 

بنبريدة ابمهم، وّالمشرق أهل شائي الجلسل، المحاض 
الله،عبد أبو كنيته أقصى، بن أملم بن الحارث ين الله عبد بن الحصيب 

أنقبل عامر اسمه ودقال!كان ماسان، أبو ت وقيل سهل، أبو ت وقيل 
•لم ل

حتىموصعه في وأقام بالغميم، مها-ما ه المي به م حين أملم 
وسكنمهاجرا، . النبي؛ على، ذللث، بعد قدم ثم وأحد، بدر مصت 

فتحول،البصرة فتحت، حتى . النبي، وفاة بعد بها يزل، ولم المدينة، 
مات،حتى، مرو واستوطن، خراسان، إلى غانيا منها حرج ثم إليها، 

تأولاده ومن، بها، وماتوا بغداد فنزلوا قوم منهم وقدم بها، ولده وبقى، 
وسليمان.لنه، ا عيد 

فعنقدرهم؛ ويعرف أصحابه، يحب رفح، حلق ذا لهم بريدة كان 
قال:- يا يمه لم - وائل بن، بكر من، رحل عن، الشخير، بن، العلاء أ؛ى، 

الصحابةومعرية ،  ١٨٣_  ١٨٢؟/سعد لابنر الكبرتم، الطبقات في،; ترجت انظر !١( 
وتهذب، ٤٧١-  ٤٦٩('/للدمي الملأء أعلام وص ، ٤٣٦- نمم لأبي، 

حجرلأبن، والإصابة ، ٥٤-  OT/Iكزي الكمال 



بعلئ،أعرض فجعلت ت فال تاز، يجالمي لأمحا بريدة مع ركنت 
فريعالقبلة فاستقبل قال ا رأيه لأستخرج والزبير، وطلحة، وعثمان، 

واغفرطالب، أبي بن لعلي واغفر لعثمان، اغفر اللهم I ل( فما يديه 
فقالعلي، أقبل ثم I فال العوام، بن للزبير واغفر اش، عبيد بن لهللحة 

قس،،أردت، ما وافه فقلت: قاد ! قاش؟اأتراك للث،، ا أبلا لي: 
يشأفان سوابق؛ افه من لهم سبقتا قوم قال: منلث،، أردت هدا ولكن 
فعل،؛ أحدثوابما يعذبهم يشأ ؤإن فحل، لهم؛ سبق بما لهم يغفر 

اطه(على حابهم 

عباس،بن اممه عبد الصحابة: من محه وروى ه، المي عن روى 
العبدى،نضرة وأبو والشعبي، طاوس، التابعين: ومن ه. سلمة وأبو 

سليمان،وابناه: الهذلي، المليح وأبو والشعبي، مولة، بن فه ا وعبد 
وغيرهم.اطه، وعبد 

وكانوالفتح، حيبر فشهد غزوة، عشرة محت، اطه رسول مع غزا 
الأعجم.بن ناجية الأحر: وحمل حينها، اللوائين أحد معه 

سمغ،نوبة في ه الخءلاب بن عمر أمراء من ه بربية كان 
الخ؛ل(لأ،.الخيل >اد إلا عيش )لا يقول: وكان 

وهووستين، اثنتين سنة معاؤية، بن يزيد حلافة في بمرو، توفي 
ئجهئدبريدة بن اطه عبد وعن بخراسان، هق الصحابة من مات من أحر 

يومالمشرق أهل قائد وهو بالحصين، وقبره بمرو، والدي )مات قال: 

WT/Iالطبقات ني ّعد ابن أحرجه )١( 
ابق؛/*؛A؛.ايالمدر )٢( 



منمات رجل أيما النبي قال ت بربدة لي قال ونورهم• القيامة 
القيامة(يوم ونورهم قائدهم فهو ببلدة؛ أصحابي 

الضيرفي ه الحصيب بن بربدة أقوال 
التفسير،في أقوال أربعة ه المي عن خهند الحميب بن بريل■® روى 

والاجتهاد،بالرأي ير التغفي أكثرها قولا؛ عثر أربعة عنه وروي 
أربعةازت و؛الالنزول، وأحوال بأسباب ير التغلم أقوال. ستة وبلغت 
واحدقول عنه وروى قولين• وبلغت العربية، باللغة التفسير ثم أقوال. 

•حكما والمرفؤع إمرائل، بك، بأجمار التفسير ت من كل مح، 
بنالله عبد ابنه ت وهم التابعين؛ من ة حمالأقوال هن.ه عنه روى 

ينسليمان ابنه نم: قولين. وروى أبوليلمح،، ثم أقوال• تسعة وروى ؛ريع•®، 
قولامنهم واحل• كل وروى رمتم، بن افة وعبل• الحرث، بن ونفثع ، ؛ريل■® 

معلقة.أقوال أربعة يقهند الحصيب بن بريدة عن وروى واحدا. 

تقال خهبه أبيه عن بريد®، بن ض ا عبد عن ؛ حكئاالمرفؤع أولا؛ أ؛'■ 
ينادى،أذنيه في أصبعيه واضع المقدس، بيت صخرة على قائم )ملك 
إلىهلمموا الناس؛ أيها يا يقول! قال! ينادي؟ بماذا قلت،! قال! 
هل!اتله ال قا كمون لبقيفال! قاب، الح

لام:تما[(لآ،.

الأوسطالتاريخ في والبخاري ، ٣٥ّآ/؛ والتاريخ ة المعرففي وي القأحرجه )١( 
-اريخفي اكر عوابن ، ٢٩٩؛/المحابة  Uywفي ثدْ وابن (، ٦٢٣) ١٣٩)/

دمشقأ/آاإ.
TAY/UYالبيان جامع في الطبري أحرجه )٢( 



ه:المحصب بن بريدة عن ت إسرائيل بتي باحبار الضير ت ثانثا ه
أنطاكة(لا/قال: ]ص:"اا[، ؤآمحمح4 

النزول:وأحوال بأساب الضير إ الظ ثه 

وقفإذ المبي. ْع )كنت قال؛ تجهتد المحصيب بن بريدة عن — ١ 
فتوصأالماء ورد آمنة، أمه قبر فأبصر وشمالا يميئا فتفلر ن، عمقا على 

بكازنافعلا دكاؤ0، علا وقد إلا يفجأنا فلم ودعا، ركعتين صلى ثم 
افيكنا بكيت : قالواأيكاكم؟ا الذي ما فقال: إلما انصرف ثم لبكائه، 
بماعلينا نازل العذاب أن خلننا : قالوامحلننتم؟ وما قال: ال؛ةا رسول 
منكلفت، أمتالئ، أن فعلننا : قالواشيء. ذلك، من يكن لم قال: أ نعمل 

ولكنٌّي،ء، ذلك من يكن لم ت قال فرحمتها؟ يهلتقون لا ما الأعمال 
لهااستغفر أن ربى فاسأذنت، ركعتين، فصلين؛، آمنة أمي بقبر مروت 

أستغفرأن ربى فاستأذنت، ركعتين قطبت عدت ثم فبكيت،، فتهين؛،، 
إلاسار فما فركبها، ؛راحلته دعاثم بكائي، فعاد زجرا فزجرت لها، 
أؤيت\اوللقي ما،لى ؤ • ال؛ه فانزل الوحي، لثقل الناقة قامت، حتى هتية 

]الوة:"\اا[(أآ،.مس منغفئ ^١^١^ 
الأنصارمن امرأة )جاءمحتؤ قال: )جهتي الحصسب، بن بريدة عن - ٢ 

نفلرفلما جميلة، ناء حامرأة وكانت، بالمدينة، التمر يبتع رجل إلى 
فيولكن ههنا، للث، أرضى ما عندي أرى ما وقال: أسته، إليها 

نضها،على راودها دحالمت، إذا حتى معه فاذهللمتا حاجتلث،، البيت، 
إليها،أفضى يكون أن غير من منها فأصاب تناشده، وجُلتا فأ؛تا، 

(.١٨٠٤٦•ا/اا،امأ)الضر في حاتم أي ابن أب )١( 
X'T/iمردويه ابن إلى المنثور الدر في اليوحلي ءزاْ )٢( 



فقال:وأخرم، الني. أتى حتى صنع، ما على وندم الرحل فانطلق 
ونزل:سنا، صل له: فقال الشيطان، فال: ذلك؟! عر حملك ما 

والعمر،والفلهر الغداة صلاة يقول: مل آلقلر؛ ؤرأنيِ 
[،١١٤]مود:ألنماذه يدثيا ؤا0آثسش، والعشاء، المغرب : نن

هيبل قال: عامة؟ للناس أم خاصة لهذا اش؛ رسول يا الناس: فقال 
لاوناسءامة(لا،.

)فالفال: )جهته الحمست، بن يريدة عن رمتم، بن اف عبد عن - ٣ 
وأنأفصك، ولا أدنيك أن رني اض إن لعلر: اغ. رسول 

أذنرسنا ؤ لأية: ا هده فنزلت تعي، أن لك وحق تعي، وأن أعلملثج، 
:أاا(لأ/]الحانت:

قك:قوله ))في ه: الحصيب بن بريدة عن ليلى، أبي عن - ٤ 
منكان الني.، بيعة في الأية هذه أنزلت، قال: ه أش تهد أومأ وؤ 

هذهنحهدئره إدا عهدأق ْؤوأوءوا : فقالواالإسلام، على بايع أٌلم 
بمدآلإبس نقمحإ لأم، الإمعسلي م تعايبتي الة عيبال

وأصحابهه محمد قلة يحملكم فلا البيعة، [: ٩١]المحل:ميكدهاه 
كانؤإن الإسلام، على بايعتم التي، البتعة تنقضوا أن المشركين وكثرة 

كثرة(فيهم والمشركين قلة فيهم 

.lAT/lابن إلى المثور الدر فى الموطئ عزا0 )١( 
٠الممر في حاتم أبي وابن المان جامع في الطبري أحرجه )٢( 

الدرفي الموطئ وء>اْ يمنى -اريخ في عساكر وابن (، ١٨٩٦١):
الزكي.ط: أا/حا"آ" الجار وابن وابزمردؤيه•، الواحدي، إلى: المثرر 

البيانجامع في الأثري أخرجه )٣( 



المربية;باللمة التفسير ! رابعاه

)ؤد;للئث>أكيخئنم: الحصيب بن بريدة عن ليلى، أبى عن - ١ 
اكم(را/الحساب قال: •"؛[، ]الروم:ألثإ4 

—،رفعه همل إلا أعلمه لا — ، تقهئع أبيه عن بريدة، بن الله عبد عن ص ٢ 
حجوف لا الذي لالإحلأص;آ[: )ؤأاضتتث< قال: 

والاجتهاد:بالرأي التمسر : امئاح. 
قول)فى : ه أبيه عن الحصب، بن بريدة بن اف عبد عن - ١ 

الناسحث قال: لالور:"ا"آ[، ءاسكإه أرى ش مالي من ؤ^انيوم : هق اف 
ءرذس('م.

بينبعضهم يمرون ناسا أبي )رأى قال: بريدة بن اف عبد عن - ٢ 
:إنايقولون: أدركوا إذا هؤلاء أبناء ترى فقال: الصلاة، في بعفس يدي 

لاكما،:ألأ[(رن.سوزه هلن كه 

.٩٩/٢٠المان جامع في اتجري أ-محرجه )١( 
١(، ١٦٢) YY/Yالكبير ني واتجراني المان جامع في اتجرى أخرجه )٢( 

وعزاْه/أح، الكامل ني عدي وابن (، ٩١) ١٠٧٨/١العظمة في الشيخ وأبر 
أماليهفي والمحاملي حاتم، أبي وابن المذل، ابن إلى: الخثور الدر في الموطئ 
جدا،غرب ءهذا ؛،: YA/Aير المنفي كثير ابن وقال المركي، ط: ْا/يي 

الزوائدمجمع في الهيثمي ونال ه•، بريدة بن عبداف على موقوف أنه وانمحح 
وهوصعيف*.حبان، بن صالح وفيه انجراني، 'رواْ)ُّآه)ا(؛  ١i٤لأ!

مشكلرح ث في والهلحاوي (، ١٤٥ ٠١٠)Yْ٦A/A التفير في حاتم أبي ابن أحرجه )٠١( 
بنوهمد شجبة، أبي ابن ؛رن الخثور اكر في الجوطي وُواْ ل/اماا، ١ الاثاد 

ارةالمختفي محي المقل اء والضي، د0 منفي والرؤياني النذر، وابن حميد، 

التمرفي حاتم أبي وابن (، ٢٩١٢) roT\/الخض، في سة أبي ابن أخرجه )٤( 
(١٥٦٩٦.)



ع،اييتثان )ؤ فهتم؛ ه يأبعن ريدة، ببن اغ د بععن - ٣
jLقال: فين4]اكماء:هها[،  L )/حرهم(را

'•هك قوله )ني ت تقهثم أبيه عن بريدة، بن اف عجي عن - ٤ 
٠وعمرآ بكر أبو قال؛ ]١^٣٠^٤[، آلمفينتزه 

)ؤدش<زأذكالأهتقهنه: يه أبعن بريده، بن ف ا عبئ عن - ٥ 
ثالثيب:يزوجه، أن الأية هذه في ه نبيه اممه وعد قال؛ تالمحردم:ه[، 

ءمران(ربنت مريم وبالأبكار فرعون، امرأة آمية 
ألممسهثثقوله رفي غينه: الحصب بن بريدة عن - ٦ 

آ.حمزه(أ نفس يعتى قال: لاكم؛ب:آ[، ألمْلتعثنه 

؛VU/Yالمدرك ني والحاكم (، ١٥٠٦)اكب في المهقى أخرجه )١( 
فيالدهبي ووافقه يخرجا0اا ولم الإسناد صحيح حدث *رهذا ومحالت (، ٣٦٤٢)

التلخيص.
 )Y( ْماكر ابن إر المثور الدر في السيوطي ءزاTYr/A.
قمح،؛وءلي، الوءزاْ ، ١ خ/آ"اُ كثم ابن ير تغقمح، كما المجير قمح، الطبراني، أ"مِجه ، ٣١

.YYo/Aمردويه ابن إلى المنثور الدر 
الدرفي السيوطي وءزاْ (، ١٩٢٩٠)ا/،م؛م ٠ ير المنفي حاتم أبي ابن أخرجه )٤( 

١,٥ a/؛ المدر ابن إلى الخثور 



[٦٢]

ه(٦٤رن؛ رةهإ4< مخرمة بن المسور 

نوفلبن مخرمة بن المسور الرحمن، عبد أبو الجلل، الصحابي 
ينالرحمن عبد أختا وأمه] القح، مسالمة من مخرمة، أيوم] الزهري، 

وأخواه!عاتكة. I وثيل رمالة، وقيل! الشماء، ! لهايقال عوف، 
ه،.جليلان صحابيان وعامر؛ صفوان، 

وتوفيسن، سن، ابن وهو الفتح ونهد نتين، بالهجرة يعد ولد 
ومنبكر، وأم اف، همد أولاده؛ ومن نين، شمال ابن وهو ه المي 

ومحعيدلالأشج، بن الله عبد بن بكير مواليه] 
صوانا،فقيها، وكان ونملأئهم، الصحابة صغار من المسور يعد 

ابنته!عنه تقول قفلا، لنمه يرى لا متواصعا سديد، رأى ذا ورعا، 
عنهاغاب يوم لكل طاف مكة؛ قدم إذا وكان الدهر، يصوم )كان 

منيشرب لا الخور ركان ! أيصا عنه وتقول ركعتين(، وصلى سعا، 

لأبنب والاسم! ، ٢٥٤٩- ه/يأْآ نمم لأبي المحاه سرقة في: ترجمته انظر )١( 
الكمالوتهذب ؛، U'/oالأثير لأبن النابان وأني ، ١٤٠٠-؟أخ الر عبد 

.٣٩٤لادهى البلاء أعلام وسبر ، ٥٨٣-  oWjyUللزي 
.i'M/oالطري تارخ انظر: )٢( 



وعن،، صدقة(ر أنه ؤيرى وكرهه، المجد، في يوصع الذي الماء 
لورحالا القبور واريت، )لقد ت مخرمة بن المسور لى قال ت قال عروة 

حجة،ه النبي مع منهم(أأ/حج لامتحيست، كم أحالإلي نظروا 
،U^gJالخطسابح بن عمر يلزم وكان ، الحج أحكام جوامع وحمظ 

نلزم)كنا ت قال ، أبيها عن المور بنت بكر أم فعن عنه؛ ؤيحففل 
لهأستاذه بشهادة وكفى ٢، الورع(ر منه نتعلم خهنع الخطاب، بن عمر 

مرةحرج تاجرا، نجهنه الخور كان فقد مهالة؛ الصحيح والفهم بالفقه 
الماسيوم الأنصار من رحل فإذا - عكاظ أو - المجاز ذي سوق إلى 

الموحر،الرحل فغضسب، رحلا، وقدم فأحره _، ، ألتهرر أو — ، أرتاأ 
رحلااوقدم أحرني المسور إن المومين؛ أمير يا فقال: ه عمن فأتى 

إلىيرسل وجعل مسورإ يا لك واعجبا ت يقول وجعل عمر، فغضب 
واعجباقال: محنالعا رآه فلما فأتاه، ، kiUJأحبر؛المسور قدم فلما بيته، 
إلاأرديت، ما فواض المؤمنين؛ أمير يا تحجل لا فقال: مسورإ يا لك، 

ذيأو - عكاظ صوق إن فقال: هذا؟ا في الخير وأي قال: الخير، 
الرحلوكان القرآن، يسمع لم عامتهم كثير، ناس فيها اجتمع — الجاز 

فأحرتهلسانه، على بالقرآن يتفرقوا أن ت، فخثي_، ألمغ أو — أرت 

دمشقتا;خ في عساكر وابن (، ٢٤٢٢٩)0ا^\\ الممتف في شيبة أبي ابن أحرجه )١( 
^'\A0إ^

١(. ١٨٥١)٤  ٠٥)/٠ المواعفا كتاب الكبرى، في ائي النأحرجه )٢( 
.٤٣ت صرالبتي حاتم لأبي الأمصار علماء مشاهير انفلر: )٣( 
.٢٨٨٨٤دمشق تارخ في عساكر ابن أحرجه )٤( 
1\إس(.للأزهري اللخة )تهدبمب، الكلام في عجلن اJثتة: )٥( 
(.١٠ ٤٨للأزهري اللغة )تهديث، بالكلام اللسان ثقل الكثة: )٦( 



قالرواية وفي حيرا، الله جراك عمرت فقال تيثا، عرنا رجلا وقدمت 
)قدأصث(لا،.له:

الخطاب،بن وعمر الصديق، بكر أبي وعن: الني.، عن روى 
وهمدهماس، بن الله وعد طالب، أبي بن وعلئ عفان، بن وعثمان 
ذوذل،بن مخرمة وأبيه؛ لمة، مبن ومحمد عوف، بن الرحمن 
ه،هريرة وأبي شب، بن والمغيرة سميان، أبي بن ومعاوية 
وغيرهم-

طالب،أبي، بن علي بن الحسين بن علي، ت التا؛عير،من عنه روى 
الجمحي،،الجهم أبئر بن وجهم حنيمإ، بن مهل بن أمعد أمامة وأبو 

حنين،بن اض وعيد ار، يبن وسليمان المسثا، بن عيد وس
رافع،أبي بن الله وعبيد مليكة، أبي بن اف عبيد بن الله وعبد 
العوام،بن الزبير بن وعروة عود، مبن عشة بن الله همد بن الله وهميد 

أموابنته: الحكم، بن ومروان الطفيل، بن وعوف يسار، بن وعمرو 
وغيرهم.مخرمة، بن ور الم بنت بكر 

أمرفي ه عوف بن الرحمن عبد حاله مع المسور يزل ولم 
قتلأن إلى بالمدينة وأقام خيغ، علي مع فيها رأيه وكان الشورى، 

)قهنه،معاوية توفي حتى بها يزل فلم ماكة ارإلى مثم ه، عثمان 
نميربن الحصين قدم حت5، بمكة، الزبير ابن مع وأقام يزيد، بيعة وكره 

فأصس_االغث؛، وقعة يعد الزبير ابن لقتال الشام من جيش في مكة إلى 
أيام،حمسة فأقام الحجر، في يملي وهو المنجنيق بحجر ئهنع ور الم 

دمشقتاريخ ني عساكر وابن ، ٥٤ص■ المني في الشافعي أخرجه 



الزبيرابن وتولى وستين، أربع سنة من الأول، رمحع شهر في وتوفي 
بالحجون.عليه وصر قنحل، له غ

النميرفى رجه4، مخرمة بن المسور أقوال 
فيأكثرها التفسير؛ في أقوال تة م خهنه مخرمة بن ور الم عن روي 
بأسبابالتمسير ثم أقوال، أربعة وبلغت والاجتهاد، بالرأي التفسير 
قولين.وبلغت الزول وأحوال 

الزبير،بن عروة ت وهم التابعين، من ثلاثة الأهوال هذه عنه روى 
منهماكل وروى عون، أبو ومولاه؛ أملم، بن زيد ثم؛ قولين• وروى 

معلقان.قولان ور)جهنه الم عن وروي واحدا، قولا 
النزول;وأحوال باساب التفسير أولا؛ أو 

)أنزلتقال; )جهنع مخرمة بن المسور عن الزبير، بن عروة عن — ١ 
أحرها(إلى أولها من الحديبية ثان في والمدينة مكة بين القح سورة 
قحةفي - ه مخرمة بن المسور عن الزير، بن مو٥ عن - ٢ 
ءؤثأت؛اإؤ|وأ; اض فأنزل مؤمنات وة نحاء0 )ثم قال; _، الحل.يبية صالح 
قضلغ; بحتى ةمجوسيم مهآ>زت آلثؤثق جآءهٍغلم ^١ ١۶١أئن،

الشرك،في له كانتا امرأتين، يومئذ عمر فهللق [، ١٠]الممتحنة: 
ثمأمية، بن صفوان والأحرى سفيان، أبي بن معاؤية إحداهما فتزوج 

وهو- قريس من رجل - بصير أبو فجاءْ المدينة، إلى  Wjالمي رجع 

حه/رهبا.عساكر لأبن دمشق تارخ انظرن )١( 
;U/Yالسيرك في والحاكم (، ١٦) ١٧٨٠الكبير في الطبراني أحرجه )٢( 

يخرجاه®,ولم مسلم، شرحل عر صحح حديث '؛اهدا ت الحاكم وفال (، ٣٧١٠)



_،Jiiا لما جعالمى الذي العهد ت فقالوا رحالين، طلبه في فارمحلوا لم، م
تمرمن يأكلون فنزلوا الحليمة، ذا بلغا حتى به فخرحا الرحلين، إلى 

ياهدا سيملث، لأرى إني واض I الرحلين لأحد خهنه بصير أبو فقال لهم، 
حرست،لقد لجيد، إنه وافه أحل، فقال! الأحر، فامتله حيدا، فلأن 

منه،فأمكنه إليه، أنفلر أرني هته! بصير أبو فقال جربت، ثم به، 
يعدو،المسجد فيحل المدينة، أتى حتى الأحر وم برد، حتى فضربه 
إلىانتهى فلما ذعرا، هذا رأى لقد ؛ رآه حين اطه رمول فقال 

فقال!بصير أبو فجاء لمقتول، ؤإني صاحبي، وافه فتل قال! ه الّك، 
اممهأنجاني ثم إليهم، رددتني قد ، ذمتلث، افه أوفى وافه قد اممه؛ نبي يا 

فلماأحد، له كان لو حرب، عر مأمه ؤيل ه! النبي قال منهم، 
قال؛البحر. سيف، أتى حتى ءخرج إليهم، سيرده أنه ا عرفذللث، سمع 

يخرجلا فجعل بصير، بأبي، فلحق مهيل، بن جندل أبو منهم وينفلتا 
متهماجتمعتا حتى بصير، بابي لحق إلا لم أمئد رجل قريش من 

اعترضواإلا الشأم إلى لقريش خرجت بعير يسمحون ما فوافه عصابة، 
تناميهس البي إلى قريس فارسلت، أموالهم، وأخذوا فقتلوهم لها، 
إليهم،ه المبي فأرمل آمن، فهو أتاه فمن أرمل لما والرحم باممه 

أنبمي ين *آلا ثلن عمم يم" همأيي عنكم لديهم كنا آلزكا ؤهو ؤ هؤق! اطه انرل ف
]الفح:بأ[،آثلإاثذ4 حثه ؤآ-ثثة بلغ: حتى [ ٢٤]الفتح: 

الرحمنافه م ببيقروا ولم افه، نبي أنه يقروا لم أنهم حميتهم وكانت، 
؛الثيحا((ر وبين بينهم وحالوا الرحيم، 

والمعالحةالجهاد في الشروط باب الشروط، كتاب الصحح، في البخاري أحرجه !١( 
(.٢٧٣١)<<\ TlTالشروط ومحابة الحرب أهل مع 



والاجتهاد:الرأي الضير : ناسا٠

الرحمنعبد أبا يا ترى ما الزبير: ابن )قال قال: عون أبي عن _ ١ 
بلائهم؟إلى وينعرفوا بالبيت طوفوا أن استأذنوا فإنهم الشام؛ أهل في 

منجدمخ ُتن أنللم وهمن ؤ فقال. فاحلمي، أجلمموئي، ٠ )غهند المور فقال 
إلأتدحلومآ أن لهثر جمأ ما أولتلف مالهآ ق وسئ أسثئر ف؛ا يدئن أن آثب 

فأحقهمعواذه، وأحافوا الله، بيتؤ حربوا وقد لالبقرْ:أا؛[، حآذ\اكئه 
ورالم وغالب جعة، مرا من نيئا فتراجعوا اتله، عواذ أحافوا كما 

٠٢تعالى(ر الله رحمه اليوم ذلك ومات فاصهلء>ع 

ه،مخرمة بن المسور على )أغمي ث قال أسلم بن زيد عن - ٢
وصناممه، رمول محمدا وأن اممه، إلا إله لا أن أشهد فقال: أفاق ئم 
الرفيقفي عوف بن الرحمن مد فيها، وما الدنيا من إلي أحب اشِ 

وحثنوأحوق واكذثل أشمت من هانجم أّّ أنم آرخآ ؤ؛؛ الأعلى؛ 
فيأمعاءهما يجران والحجاج الملك عبد [، ٦٩]النساء؛رقماه 

الار(لآ،.

ثيرؤءلأما • هث قوله )في خهتع؛ مخرمة بن ور الم عن - ٣ 
يعني:والكحل؛ والخاتم، بين، القلقال: [، ٣١لال_و;: ينهاه 

الوار(رم.

مه/ةبا.دمشق ننارخ عساكرفي ابن أحرجه )١( 
(.٣٥٧) ٢٣٦ص: انحشرين في الJنيا أبي ابن أحرجه )٢( 
الساقجامع في والطري (، ٢٠٢٤)("إس الضر في الرزاق ب أحرجه )٣( 

ا<\إ\0\.



عصبني

حقدةؤوأتم4ءَ ت فهغ ة مخرمن بور المعن - ٤ 
له(را،.شريك لا وحلْ اض إلا إله لا قال: لاكح:ا-أ[، 

الدرفي يوطي الوءزاْ (، ١٨٦٠)١  ٠٣٣٠ الفر في حاتم أبي ابن أخرجه 
الأفرادفي المثيرارالدارممي 



[٦٣]

اُه(٤ )ت؛ بشير بن العمان 

بنبشير ين العمان عبداض، أبو العالم، والأمير الجليل، الصحابي 
بعدبالمدينة ولد الأنصار من مولود أول الأنصاري، الخزرجي معد 

بنالله عبد أخت، رواحة؛ بنتا عمرة وأمه! صحابي، أيوم الهجرة، 
وبايعتأسقمت الخزرج، بن الحارث بني من ، ^؛،، رواحة 
بشير.بنت أميمة إ وأخته ه، الله رسول 

منوعد أشهر، وسبحة سنين ثمان خهنع وللنعمان ه المي توفي 
باتفاق.الصبيان الصحابة 

•منها ورزق هانئ، بنتا ليلى ؛ اسمهاشاعرة، كندية امرأة تزوج 
ورزقالخزرجية، عمرو بنتا الله عبد أم وتزوج . وعمرة حميدة، 

المحابةومعرفة ،  ١٢٣—  ١٦٦\إمعد لأبن الكبرى الطبقات فى! ترحمته انظر )١( 
الكمالوتهذدّا ، ٣١ه/، الأير لأبن الغابة وأني ، ٢٦٦١- ه/ارهآآ نمم لأبي 

والإصابة، ٤  ١٢- ٤ ١ م/ا للذمي الملأء أعلام وص ، ٤  ١٧- ٤ ١ للمزي 
T٤٧_٣٤٦/٦حجر لابن 

،U/؛U.ماكر لأبن دمشق تاريخ انفلر: )٢( 



أولادوله يزبد. مها: ورزق بثر، بنت نائلة وتزوج محمد• ت منها 
مالم•بن حيب ولكنه ومولاه غيرهم• 

عنهقال يلينا؛ حطمتا ، pU^1>؛جوادا، كريما، نجهنه العمان كان 
الدنياأهل من سمعت من أحي، من والله )كان حرب! بن سماك 
فوفلحمص، على واليا كان حينما وكرمه حوله من وبلغ ، يتكلم( 

قال!المصبح؟ أبا أقدمك ما المعمان! له فقال همدان، أعشى عليه 
رفعثم العمان، فأطرق أ ديني وتقضي قرابتي وتحمفل لصلتي حشتا 
فقام،_، ثيئا ذكر كأنه - هه، قال! ثم شيء، ما وافه قال! نم رأسه، 
عشرونالديوان في يومثل. وهم حمص، أهل يا فقال! المنبر، فمعد 
عليكمقدم والشرف،، القرآن أهل من لكم عم ابن هذا فقال! ألما، 

فأبىله، احتكم الأمير، افه أصالح ! قالوافيه؟ ترون فما ترفيكم، ب
العتناءفي رحل كل من نا أنفعلى له حكمنا قد فانا ! قالواعليهم. 

ألفاأربعين له فجعل المال، ستا من له فجعلها دينارين، بدينارين 
يقول!أنشأ يم فقبضها، دينار، 

بثيرابن المدى ذا أعنى كنعمان انكماشها عند للحاحايت، أر فلم 
غرور■مل لأنوام ا إلك، كميل، يكن م ولبالمقال أوفى قال إذا 

بئكوررىيقتدي لا من حير ما انلمأكشاكنا متىأكمرالممم_

ه•رواحة بن الله وعد وعائشة، عمر، وعن! ه، الني عن روى 
إسحاقوأبو الشعبي، وعامر الزبير، بن عروة ت التابعين من عنه وروى 

الطبقاتفي معد ابن أحرحه )١( 
^\.r/Uدمشق -ارخ في ام عابن أخرجه )٢( 



بنوسالم المري، والحس حرب، بن وسماك وحيثمة، السبيعي، 
وابناه؛بيعي، الإمحاق وأبو عمير، بن الملك وعبد الجعل، أبي 

وغيرهم.ومحمد، بشير، 

قضاءولي ثم مدة، الكوقة على ه مميان أبي بن معاؤية ولاه 
)إنيقول: وكان حمص، إمرة ولي نم ، خهذُ عيد بن فضالة بعد دمشق 

بديعومن ،، البلأء(ل زمان في وء العمل تعمل أن الهلكة كل الهلآكة 
الشيطانمناصب ومن وفخوحا؛ مناصبا للشيطان )إن ومواعظه! حكمه 

علىوالكبرياء هل، الله يعيناء والفخر هث، الله بانعم المهلر وفخوحه؛ 
افذات غر في الهوى واناع هك، اض هماي 

وقيل؛حمص، أهل فذبحه الزبير، ابن لبيعة رقهنُ النحمان دعا ولما 
فيراهتل، مرج وقعة بعد خلي بن حالي قتله بئرين، بقرية غيلة لل إنه 

فهنع•ومتين أربع ستة آحر 

المسترفي ه بشير بن التعمان أقوال 
ير،النففي أموال ثلاثة ه الحم، م، ه بشير بن، العمان روى 

فيأكثرها أقوال؛ خمسة عنه وروى ه، الصحابة عن واحدا وقولا 
نولعنه وروى أقوال، ثلاثة وبلغت، النزول، وأحوال يامحباب ير التغ

حكنا.والمرفؤع بالسنة، التفسير من: كل في واحد 

الصحابيأما التابعين؛ من وثلاثة صحابي، الأقوال هذه عنه روى 

(.٣٤٧٢٤)اسقش شبة أيي ابن أحرجه )١( 
(.٠٥٣) ٢٨٥ص: انفرد الأدب ر البخاري أحرجه )٢( 



واحدا،قولا وروى خهئه، حنيف بن عثمان الأنصاري عمرو أبو فهوت 
يثعثم؛ قولن، وروى؛ الكوفي، حرب بن سماك فهم؛ الخابعون وأما 

وروى، واحداقولا ت منهما كل وروى الأسود، سلام وأبو الكندي، 
منمجهول رحل عن وقول معلقة، أقوال ثلاثة هي النعمان عن 

يقهم•النعمان آل من الأنصار 

اوكفممون ه س قال : حكئاالمرفوع ولا: أه 
عن[• ٧٩الشره؛ ل ه هليلأ ثمنا ء بؤ ليئلوأ اش عند ين هندا يقولؤن ثم 
وروى، جهنما في فثح من واد قال؛ ه بشير بن النعمان 

•غيبه الخيري سعيد أبى عن مرفوعا المعنى هدا نحو 
عنحرب، بن محماك عن نهي: الصحابة عن مرؤياته : ئانثاءأث 

•هك قوله رفي * هت ب لخْنا ا بن عمر عن نجهد، بشير بن ن النعما 
مثلهم،هم الدين أمثالهم قال: [، ٢٢]الصافات: ووغظأه اوكاثإ أكث ؤآنث،إ 
أصحابمع الزنا وأصحاب الربا، أصحاب مع الربا أصحاب يجيء 

٦.* \أ٦ حاتم وابن حميد، بن عبد إلى: المنثور ألدر في اليوطى عزاه )١( 
٩٥١٦المم فى حميد بن وعبد ١(،  ١٧١٢) ٢٤\>ا/• المني فى أحمد أحرجه )٢( 

الأسياءمورة دُن اب بالقرآن، ير نفأبواب الجامع، في والترمذي (، ٩٢٢)
جامعفي والطري ْ ٢/"١٢آلمني في يعلى وأبو (، ٣١٦٤)0الأ\لأ\ 

حبانوابن (، ٧٩٨)\ orl\ير الخففي حاتم أبي وابن (، ١٣٨٧) ٦٦٩١٦البيان 
أ/)هْالمدرك في والحاكم (، ٧٤٦٧) ٥٠٨/١٦الخاريخ تحاب الصحيح، في 

ابنحديث، من إلا مرفوعا نعرفه لا غربمِح حديث، •اهدا الخرمذي؛ وهال، (، ٣٨٧٣)
كمالهيعة ابن به ينفرد لم  ١٠.' ٣١٦١١بقوله ير الخففي تحير ابن وتعقبه لهيعة،ا، 

أعلمااوافه متكر، مرفوعا الإستاد بهيا الحديث، وهدا بعدم، ممن الأفة ولكن ترى، 
فيالذهبي ووافقه يخرجا0اا، ولم الإسناد، صحيح حديئ، لاهيا الحاكم! وقال، 

الخلخيص.



وأزواجالجنة، في أزواج الخمر، أصحاب، مع الخمر وأصحاب، الزنا، 
وموفويامختصرا القول هذا نحو حري، بن سماك وروى ، النار( فى 

هبشير بن العمان عن 

النزول!وأحوال بأسباب الضير ؛ ثالما أو 

))كانئال! خهنع بشير بن النعمان عن حرب، بن سماك عن - ١ 
إزأ0يتز ثلمرأ هث! اض فأنزل لي، اض يغمر لا فيقول! يذنب الرجل 

لالقرة:ها'ا[((رم.أللإلإ4 
ثنروأدك أوئ جؤ هل؛ قوله )في " نه بشير بن النعمان عن - ٢ 

الأنصار(رفي نزلت، قال! لأية، ا [ ٦٢زالأنفال: وإلمومباآن،يم 
)كنت،قال! )قهتم بشير بن العمان عن الأسود، سائم أبي عن ٣- 

يعدعملا أعمل لا أن أبالي ما رجل• فقال ه، الله رمول منبر عند 
صلاأعمل لا أن أبالي ما أحر! وقال الحاج، أسقي أن إلا الإسلام 

٩٧٧المسف في سة أبي وابن (، ٣٥ ٠٨) T٩٦\شمذ\قrإنمد أحرجه )١( 
المفسرض حاتم أبي وابن ، YU/Y)انمان جامع في والطري (، ٣٤٤٩٢)

فيوانمهقي (، ٣٦٠٩)("إص الخدرك في والحاكم (، ١٩١٦٣) ٣٤٠٦/)٠ 
منيع،وابن الغربابي، إلمح،؛ المنوي الدر في السيوطي وعزاه ، ^٣٨المن، 

صحححديث، راهذا الحاكم؛ وفال( مردؤيه، وابن المنذر، وابن حميد، بن وعبد 
التلخيص.في الذمي ووافقه يخرجا0®، ولم لم، مط نر على 

(.٢٥١٣)\^ IYالتنمر في الرزاق عد أحرجه )٢( 
٣٠٥/٩انمعمط في والميهقي (، ٥٦٧٢) ٢٠٨الأوسط في الطبراني أحرجه )٣( 

وابنالخذر، وابن حميد، بن عد ارن المحور الدر في يوطي الوعزاه (، ٦٦٩٠)
رررواه١(؛  ٠٨٤٩) ٣١٧٨الزوائد مجمع في الهيثمي وفال، .I 0 \' إ \ مردؤيه 

الصحيح١١.رجال ورجالهما والأوّعل، الكبير في الهلبراني 
.؛/٩٩مردويه ابن إلى الخثور الدر في اليوحلي عزاه )٤( 



Ju*j  سيلفي الجهاد آخر ل وها الحرام، المجد أعمر أن إلا الإملأم
عندأصواتكم ترمحعوا لا ومحال! عمر، محزجرهم قلتم، مما أمحمل الله 

لحلناالجمعة صليتا إذا ولكن الجمعة، يوم وهو ه الله رسول منبر 
ؤبمار؛هخ سماتي هق! اممص فأنزل فيه، احتلمتم فيما فاستفتيته 

إلى١^ ]اضة:ا،ا[، صآضصضأشدأمحمح4 
عنخهتع، الأنصاري عمرو أبي عن بالسنة؛ التفسير ! ابئاره 

أمتيمن طائفة تزال ))لا قال؛ ه النبي عن خهئه، بشير بن النحمان 
فمنالنعمان! قال الله. أمر ياتي، حتى خالفهم من يبالون لا ظاهرين 

فيذللثج تصديق فإن يقل؛ لم ما ه الله رسول على أفول إني قال! 
دممهرقإل ثثومك_^؛ق أممه ،1J ^ : هك اممه قال كتابارله، 

إلئر آكتنمؤ يوو إق َكمتأ أدت صوى أئتوق الذ وثاعث ْكروأ ه يث 
رتآلءمران:هْ[((ل محسمملمونه 

أوالله سبيل في الشهادة فضل باب الإمارة، كتاب المحيح، في مسالم أحرحه )١( 
(١٨٧٩.)

(.٣٥٩١) IIY/Yالضير في حائم أبي ابن أحرجه )٢( 



[٦٤]

ه(٦٥)ت! هي لأّئنؤى ا بروة أبو 

واّمه!كنيته، عليه غلبت لأمحلمي، ا برزة أبو الجليل، الصحابي 
وبينبينه ه المي وآخى المدية، وسكن قدينا، أسلم هميد، بن نقلة 

الّك،وفاة بٌق البصرة إلمح، تحول ثم ه، بكرة أنح، 
واللحية،الرأس أبيض آدم، ،، القصرل إلى يميل لحينا، رجلا كان 

بنمساور ت مواليه ومن وهميد• الغيرة، أولاده! ومن الصوف،. يلبس 
،.الثقفي١٤حكيم بن الحز وأم الحمازرم، هميد 

بالدنيامستهينا وكان الشجرة، تمت، بايعه فيمن ه الله رسول بايع 
سه؛كبرتا ما بعد حتى العبادة في مجتهدا المدر، سليم منها، متقللأ 
إلىالليل جوف من يقوم )كان ت حكيم بن المحن أم مولاته عنه تقول 

لأبنوالأتعاب ، ٢٢٥. سد لأبن الكبرى اليمان فى: رحمته انظر :١( 
للمزيالكمال وتهذب ا"/حأ، الأثير لأبن ة الغابوأني ،  ١٦١إ/• البر د عب

لأ؛نحجر1/ا؛مآ_أ؛آوالإصابة ، ٤١٠
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

٢(. ٠٨٥٢)٤ ٠ ام؛ ١ راني بن معمر جامع 
الكبيرللخارىاكاريخ 

المدرالسابق



ذ؛دصفزج

ثمكبير، ثيخ وهو خدمه، من أحدا يوقظ لا فتوصأ، الماء 
غدوة،ثريد من حفنة برزة لأبي )لكنت • أيثا عنه وتقول ، يملي( 
)ماقتادة! ويقول ، اكين(ر والمواليتامى للأرامل عشية وحفنة 
برزْ(روأبا أنس إلا المغرب قبل الركعتين يملي أحدا أدركت، 

الجللالصحابي وبين ه برزة أبي بين يوقع أن رحل أراد 
ويركبالخز، يلبى ه عمرو بن عائد ولكن ه، عمرو بن عائد 

ؤيلبسالخيل، يركب ولا الخز، يلبى لا ه برزة أبو ولكن الخيل، 
برزة؟أبي، \ر تر ألم فقال؛ عائد إلى الرجل فذهب ممصرين، ثوبين 
فقالالخيل! يركبؤ ولا الخز يلبى لا وتمحوك وهيئتلث، الث، لبعن يرغب، 

أباالرجل أش ثم إ برزة؟ أبي مثل فينا من برزة، أبا اف يرحم عائذ؛ 
الخيليريب، ونحوك، هيئتلث، عن يرغمب، عائد؟ إلى تر ألم فقال! برزة 

عاود؟امثل فينا ومن عائدا، اممه يرحم فقال! الخز! ؤيلثى 

التابعين؛من عنه وروتم، ه، بكر أبي وعن ه، الحم، م، روى 
بنومححد المنهال، وأبو البمرى، والممحعن حى، الرنا ه العالو ب١ 

عبيد.ست، منية وحميدته المغيرة، وابنه النهدي، عثمان وأبو حرج، 
وخيبر،مكة، فتح ونهد ئبخى، حتى . الله رسول مع غرا 
متعلقوهو مكة فتح يوم حطل بن الله عبد قتلوا ممن ولكن وحنين، 

تقهنع،طالبإ أبي بن علي مع والنهروان صفين، وسهد الكعبة، بأستار 

(.١٢٣٢) ٤٣٧ص: الزه- ني المارك ابن أخر-0 )١( 
اللفاتني سعد ابن أخرجه )٢( 
والمانالكشف في واسي ، ٧٣ص: البل ام قيمخمر في المروري رواء )٣( 

١٠٧/٩.



هث؛اف يذكر وآخر يعطيها دنانير حجره في رحلا أن )لو يقول: ولكن 
لكانالزاكرأففل(را،.

•وستين حمس سنة بها فمات ن حراما غزا 

المترفي ه الأسلمي برزة أبي أقوال 
ير،التغمحي أقوال ثلاثة و. المي عن ه الأملمي برزة أبو روى 

فيوقول والأ-بمهاد، بالرأي ير التففي قولان أقوال، ثلاثة محه وو/ي 
بالمنة•المر 

قولاروى منهما واحد كل جليلان، تابعثان الأقوال هذه عنه روى 
أبيعن وروى الرياحي• سلامة بن ستار الكندي، سوار •' وهما واحدا، 

معلق.قول ئهته برزة 

)أتيتI ثال الرياحي سلامة بن ستار عن بالمنة! التمسر ولا! أه 
كانقال؛ ه؟ اض رسول صلاة مواقيت، عن والدي فأله برزة، أبا 

,لدركألمبملوْ وه ! تلا ثم الشس، زالت إذا الظهر بملي ه الله رٌّول 
تالإمراء:ص(لآ،.آشر،4 

والاجتهاد؛بالرأي التفسير I ثاثأ أو 
منله حير والموت إلا أحد )ما نال! خهنع برزة أبي عن — ١ 

ُؤولأت هث اف نال فقد الكافر وأما فيستريح، يموت فالمؤمن الحياة؛ 
تآلءمان:م؟ا[(ص.□ممءُلأيح4 

rr/Tالحلة في نمم أبو أحرجه )١( 
المان\\إ0\0.جامع ني الطبري أحرجه )٢( 
حميدبن محبي إلى المثور الدر فى السموطى عزاْ )٣( 



فيخهثع الأملمي برزة أبا )أتيت ت ل ئا الكندي سوار عن - ٢
رجلا،فدعا زنتا، وقد الدار باب إلى جارية أحرج لقد حاجة، 

ننطامع عداثيا ولمي ؤ ت قرأ ثم جماعة، فدعا حممن، امحربها 
•٢[ ]النور؛ آلمفيبجايم 

السانجامع ني والطري (، ٢٨٢٨٣) ٤٩١المضف؛،/ني ب أبى اش أخرجه :١( 
الدرفي السيوطي وءزاْ (، ١٤١٠٨)التمرفي حاتم أبي وابن ه)/ها،، 

.١٢٦/٦المذر وابن حميد، بن عبد إلى؛ المنثور 



[٦٥:

ه(٦٥ت هم)ت العاص بن عمرو بن الله عبد 

وائلبن العاص بن عمرو بن الله همد محمد أبو الجليل الصحابي 
منيه.بنت ريطة وأمه السهمي، 

أحمر،طوالا رجلا وكان سبع، نة بعد وهاجر أبيه، بعد أسلم 
ثبرا،يرخيها بعمامة يعتم واللحية، الرأس أبيض الساقين، عنليم 
عمره.آخر في وعمي 

أموتزوج محمد. منها ورزق الزبيدي، حزء ابن محمية بنت تزوج 
وأمإياس، وأم وعمران، وهاشم، هشام، ! منهاورزق الكندية، هائم 

معيد.وأم النه، عبد 

إلىأبوه فشآكاه الليل، ينام ولا الصوم، رد يمجتهدا، عابدا كان 
تفطر،ولا تصوم أنك أخبر ))ألم ! اممهرسول له فقال ج^، الّبمح، 

ولأهللث،حينا، ولنفسك حقنا، لحينك فإن تفعل؛ فلا الليل؟ وتصلي 

الصحابةومعرفة ، ٢  ٠٣- ١ ؛/٧٩ سعد لابن الكبرى الطبقات •' في نرجمته انغلر 
وسر، ٩٥٩. البرعبد لاين والاستيعاب ، ١٧٢٥.  ١٧٢٠/٣نمم لأبي 

، ١٦٧-  ١٦٥؛/حجر لابن والإصابة ، ٩٥-  ٧٩/٣للدهي النادء أعلام 



ولكيوما، أيام عشرة كل من وصم ونم، وصل وأفطر، فمم حظا، 
صيامفمم قال: الله. نثي يا ذللئ، من أقوى أجدني إني هال،: تسعة. أحر 
يصومكان قال: اممه؟ نبي يا يصوم داود كان وكيف ءال،ت : داود 

لأةى((را،.إذا يمر ولا يوما، ؤيمطر يوما، 
حافظا،عالما، وكان ل، فأذن ت سمعه ما ية يا ش ه ^بى 

أحدكان )ما قال! تجهند هريرة أبي وعن الكتب، يقرأ وكان القرآن، قرأ 
فإنهعمرو؛ بن الله عيد من كان ما إلا مني، ه الله رمول بحدسث، أعلم 

}؛يلي(ر أكتس، ولا بقلي، أعيه وكنت، بقلبه، ؤيعيه ، بيده يكتب كان 
ملوكمن فكان المصري، الدمج من مقنطرة قناطير أبيه من وريث، 
لممتواصنا، يبدل كان بل ، ؛ذللث، يتعالى يكن ولم ها، الصحابة 

مليكةأبي بن الله عبد فعن والعلم، للناس ه نفيدل عن الغنى يشغله 
فيمليالمغمس من الجمعة يأتي  ٥٠عمرو بن الله عبد ركان نال؛ 

يقومثم الشمس، تهللع حتى ويكبر بح فيالحجر إلى يرتني ثم الصبح، 
مجدفى حلقة له وكانمت، ، الناس( إليه فيجلس الحجر ، حوففي 

نالنال: ملامة ين زياد وعن العلم، فيها يلقي اممه و. رمول 
السارية(هذه أني )لوددت، )جهنع: عمرو بن الله عبد 

مالك،بن وسراقة ومعاذ، وعمر، بكر، أبي وعن أبيه، عن روى 

بهتقرر لن الدهر صوم عن الهي باب الصيام، كتاب الصحيح، في لم مأحرجه )١( 

إسنادوهذا •صحيح، محقفوْ وفال (، ٩٢٣١)ْا/بأا المني في أحمد أحرجه )٢( 
حن*•

٠.٢ ؛/١ الطبقات ش معد ابن أحرجه )٣( 
؛/)•Y.السابق المصدر )؛(



الصحابة:من عنه وروى ٍه. الدرداء وأبي عوف، بن الرحمن وعجي 
وأبويزيد، بن والسائب مخرمة، بن والمسور الباهلي، أمامة أبو 

وغيرهم•ه، امميل 
محمد،بن والقاسم المسيب، بن سعيد التابعين: من عنه وروى 

الرحمن،عبد بن وحميد الرحمن، عبد بن لمة موأبو وعروة، 
•وغيرهم وعكرمة، اض، عبيد بن طلحة بن وعيسى 

الشام،فتح أبيه ْع ومهد عزله، ثم الكوفة، على )جهته معاؤية ولاه 
اليرموك.يوم أبيه راية معه وكانت، وصفين، 

وهووستين، حمس سنة بالشام مامت، فقيل وفاته؛ سنة في ، واختلف
وقيل:،، ^-Li^L؛وقيل: بمكة، مالت، وقيل: وسعين، اثنتين ابن يومئذ 

ابنقال ومتين، تسع وقيل: وستين• ثمان منة مات ت وقيل بمصر، 
يونس"•ابن جرم رروبالأول حجرت 

الضيرهي ه العاص بن عمرو بن اف همد أهوال 
التفسير،في قولا عشر أحد و. الني عن خهته عمرو بن اض ب■ روى 

فيأكثرها قولا؛ وأربعون حمسة عنه وروي قولين، ه الصحابة وعن 
المرفؤعثم قولا• عثر ثمانية و؛لغت، إسرائيل، بني بأحبار التمسير 
وبالغت،والاجتهاد، بالرأي التفسير ثم قولا• عشر اثني وبلغت حكما، 

واحدقول عنه وروى قولين. وبلغتج بالمنة، التفسير ثم قولا• عثر أحد 
بالقرآن.والتفسير النزول وأحوال بأسباب التفسير من: كل في 

أماتابعئا؛ وثلاثون بعة وسصحابى، الأقوال هده عنه روى 
وأماواحدا. قولا وروى خهثه، الصاْستج بن عبادة فهو الصحابي 

قتادةيم أقوال. ستة وروى المكي، حبر بن مجاهد فهم: المابعون 



بنونافع حوشب، بن شهر ثم؛ أنوال. أربعة وروى دوس، ال
واحدكل وروى الأزلي، أيوب، وأبو القواس، المغيرة وأبو عاصم، 

وأبوشغاف، بن وبشر عبد، بن سليمان الهنم أبو ثم: قولين. منهم 
بنوالقاسم المعافرى، عشانة وأبو جبير، بن الرحمن وعبد زرعة، 

وشمىالعنفزي، ومحمد المدني، هلال بن ي وعيمحمد، 

الرثائي،مبرة وأبو حازم، وأبو الجعد، أبي بن وسالم الأصيص، 
يسار،بن وعطاء يب، المبن وسعيد والحس، المغيرة، وأبو 

رباح،بن وعلي العوام، وأبو فراس، وأبو هشام، بن والحارث 
ميمون،بن وعمرو قمطة، بن ؤيحيى عميرة، بن اض محي بن وصبيح 

وأبووالأعمش، ويعقوب، الأسود، بن والهيثم صمعج، بن الله وعبد 
وجابرشعيب، بن وعمرو الكار، وعمرو الحم(، الرحمن( عيل 

بناتله عبد عن واحدا. قولا منهم واحد كل وروى الحيواني(، 
مجهول.عن وقول معلقة، أقوال ستة )هء عمرو 

حئا:المرفوع ولا: أه 

بمدتزثنت نث س ٌ اممه ال ق- ١ 
بنلله ا عبد عن الجعد، أبي بن سمالم عن لاوقرة:موا[ب ه ألكماو المسعر 

أريحين لإبراهيم قيل لأنه عرفات، سميت )إنما قال؛ ه عمرو 
ءرفت(لا،.الخاسك: 

تقك الله قول )في ت لقهنه عمرو بن اممه عد عن حازم، أبي عن( - ٢ 
تل قا [، ٢١•:]القرة واتأفهكأيم آددثاو مي( م ؤ( أس" إختإ أن إلا بمحة ^^3، 

:١٨٥١ا/آه"ا)الضر في حائم ابي ابن أحرجه :١( 



النورمنها حجاب، ألف ألفا سبعون حلقه وبين وبينه يهط حين يهبط 
منهسغلع صوئا والفللمة والنور الماء ذللثا فيصودتv والفللمة، والماء 

القالوب(أ

فقدمعمرو بن الله عبد عند )كنت، قال: الخيواني، جابر عن - ٣ 
لله:ا عبد له ل فقا ن، رمقا من ن ليلتا بقت، وقد الشام، من ن قهرما عليه 
فقالنفقة، عندهم تركت، قد قال: يكفيهم؟ ما أهالي عند تركت، هل 
،_x_zفإني، يكفيهم؛ ما لهم فتركت، رحعت، لما عليلثا عزمتر الله: عبد 

ثمقال: يعول. من يضيع أن إنما بالمرء كفى يقول: .، الث4 رسول 
واستأذنت،،ومجدمت، سلمت، غربتح إذا الشمس إن فقال: يحدتنا، أنثا 
واستاذنت،وسجديت، المته فغربت، يوما كان إذا حتى لها فيؤذن قال: 

اللي يؤذن لا إن ؤإني بعيد المشرق إن رب؛ يا فتقول: لها، يؤذن فلا 
غربت،،حسثإ من اطلعي لها يقال ثم الله، ثاء ما فتحبس قال: أبلغ، 
ثنءامستا عإ إيثماز مسا ينثع ؤ؛:* القيامة: يوم إلى يومثذ فمن قال: 
يموتوما قال: ومأجوج، يأجوج وذكر قال: [، ١٥٨]الأنعام:مزه 

ماأمم لثلامحث، ورائهم من ؤإن ألفح، صلبه من له يولد حتى منهم الرجل 
وروىوتاريسال وتاويل، منك، إ وجل عز الله إلا عدتهم بعلم 
صحيحند بمرفوعا يقهنه عمرو بن الله عبد عن المعنى هدا نحو 

Y-VY/Yالتمر في حاتم أبي وابن ، ٩r٦)/'السان جامع في الشري أحرجه )١( 
.٦٧٦٨العفلمة في الشيخ وأبو (، ١٩٥٨)

 )Y( المنثورالدر في الموطئ وءزا0 (، ٨٥٢٦) ٥٤٥؛/المستدرك في الحاكم أحرجه
ثرطعلى صحيح حديثح ررهذا الحاكم: وفال 'Y، Y٩/٣حميد بن عجي إلى 

أحبارمن أنها يثلهر فالذي الثالثة الأمم تسمية أما ت،: قال. ٠٥يخرجا ولم الشيخين، 

ر,(.0<معمحص:س,مُلم:



مالكفقال: الرعد عن سل )أنه ه; عمرو بن اش عبد عن - ٤
فساقه،أمره  jJLjإلى وقه يأن اض أراد فإذا الثحاب؛ بسياق اض وكاله 

تلالم ركانه، أحدكم يرد كما يجتمع حتى بموته زجره عليه تمرق فإذا 
لالرءد:ما[(أا،.ألئبمد الآية:هو0

قال؛ه عمرو بن الله عثد عن القواس، المغيرة أبي عن - ٥ 
إنحتى هم، ومجالوأسواقهم طرقهم في والماس الصور، في )لتنخن 

حتىيدم من أحدهما يرسله فما اومان، يتالرحالين بين ليكون الثوب 
ينفححتى يرجع فلا بيته من ليغدو الرجل إن وحتى الصور، في يمح 

ؤئمدا-غدهم ؤبجده نبئ؛ إلا ثهلثيق ؤءا هق؛ الله قال التي وهي الصور، في 
■الأيه( [ ٥٠- ٤٩تيس!ه ينميه بتطيعؤن محلا 

لنايكر [، ٥٢ل١لكهف; ؤوبمLiنايمممتاه هق؛ )قوله ! قتادْ عن ء ٦ 
عميقواد هو قال؛ عمرو بن الله عبد عن حدث البكالي عمر أن 

الملألة(ر"ا،.وأهل الهدى أهل بين القيامة يوم به هرق 

رُؤمون،ت ه عمرو بن اممه عبئ عن الأزلي، أبوب أبي عن - ٧ 
حهم(ل؛،.في وادتا قال: لميم:ا،ه[، كوعئاه 

صنمامكايا يننا ألمإ  ٦٥٧^هث؛ ه ولق)في ادة: تقعن - ٨ 

.٦٢٢الشيخ؛/أبي إر المتنور الدر ني الموطئ عزاء )١( 
•آ/\رآْ،البيان جامع في والطري آ/آاا/، الضير في سلام بن يحص أخرجه )٢( 

(.١٨٠٩٥)٠الضير في حام أبي وابن 
.٤٦/١٨اليان جامع في الطبري أخرجه )٣( 



كانخهته عجول بن اض عبد أن لنا يكر  I(Jli]الغرقان:ّاا[، ثووث؛وه 
ارمح(على الزج كتميق الكفار على لتفيق جهنم ان يقول؛ 
أبيعن ان:خآ"[. ]المرقا3[ئآه بلى ليلك بمعل ُأؤوس ت هك الله ل يا - ٩ 
والقي)الأثام! قال؛ خهته، عمرو بن اغ عبد عن الأزلي، أيوب 

)٢(/
•

مسرةأبي عن ]المأ:هأ[. ؤإلأي_ثانغثاها4 ٌ اممه مال . ١ ٠ 
الغئاق؟شيء أي يقول! خيض عمرو بن اش عبد )سممت قال! الزيادي 

أنلو هوالمإحالغليفل، فهته عمرو بن اش عبد فقال ااإهأءلم، ! قالوا
فيدهناق ولو المشرق، أهل لأنتنت، المغرب؛ في مهزاق منه قطرة 

المغرب(أهل لأشت، الشرق؛ 
يومكان )إذا قال! هن عمر بن افه تمد عن الغيرة، أبي —عن  ١١

يحملثم والوحش، والبهائم الدواب وحشر الأديم، مد القيامة، 
نهلحتها،القرناء الشاة من ء الجما للشاة يقتص الدواب، بين القصاص 

فعندقال! ترابا، كوني ! لهاقال الدواب، بين القصاص من فيا فإذا 
هذانحو وروي ،، «؛[(ل لالمبأ;َةئ ال١كافر! يقول ذلك 

مرفوعافهن هريرة أبي عن المعنى 

(.١٥٠ ٠٦) YnnA/Aالضر في أيي ابن أحرجه )١( 
.١٩/٣٠Aالمان جامع في الطبري أحرجه )٢( 
فيموس بن وأمد (، ٢٦٣)ا/ها١ الجامع من القرأن ير نففي وهب ابن أحرجه )٣( 

اآ/تماآآ.البيان جامع في والطبري (، )٢٣ ٣٧الزهدص: 
٦١٩؛/المدرك في والحاكم ، ١٨٠٨٤اJيان جامع في الطبري أحرجه )٤( 

مجهول،المغيرة أبا أن غير ثقات، آخرهم عن رارواته الحاكم; وقال (، ٨٧١٦)
تدو.مالصحابي ير ونف

=،  ١A٠/٢٤البيان جامع في والطبري (، ٧٢ ٠٤) ١٣٧/١٢الخد في أحمد أحرجه )٥( 



،:٧[ نجرس؛يرؤيم ألمجأو كثب إل ؤ '' هث )نوله ت قتادة عن — ١ ٢
فيهاقلي الالأرض هي I يقول كان )جهنم يرو بن اش عبد أن يكر 

وء(را/الأعمال وأعمالهم الكفار، أرواح 
نهي!الصحابة عن مرؤياته ! ثانياأو 

بممر؛لقهتع عمرو بن الله عبد لموا نانا )أن ' الحس عن — ١ 
فأردنابها، يعمل لا بها، يعمل أن أمر اش كتاب من أشياء نرى • فقالوا 

تجهنهعمر ملقي معهن وندموا فقدم ، ذللث، في المؤمنين أمير نلقى أن 
منأشياء نرى إنا ت فقالوا بممر لقوني نانا إن المؤمنين؛ أمير يا • فقال 

ذلك،في يلقوك أن فاحبوا بها يعمل، لا بها يعمل أن أمر اش كتاب 
باللهأنشدك فقال! رحلا أدناهم فأحذ له، فجمعهم لي، احمحهم فقال! 
أحميتهفهل قال: نعم، قالن كله؟ القرآن أقرأت، عيك الإسلام وبحق 

فيأحميته هل بصرك؟ في أحميته فهل قال: لا، قال: نمسك،؟ في 
قال:آخرهم، على أتى حتى سعهم ثم أثرك؟ في أحميته هل لفظك،؟ 
قدا ادو4؟اكتاب على الناس يقيم أن على أتكالفونه أمه، عمن فثكالت، 

ؤؤ.إنكمسوأدكتآُرمائموفعثهوتلا: سيئات، لنا ستكون أنه رينا علم 
أهلعلم هل ، [ ٣١؛ لال-اء حلا'اريماه مد وذخلخيم سيئاكم عتكم نكمر 

يكم(لأ/لوعظت ؛ علموالو قال: لا، قال: قدمتم؟ فيما المدية 

أداءوصف •من الإخبار ذكر البعث، عن إخباره باب الصحيح، في حبان ~وابن 
(،٧٣٦٣)بعض من بعضها البهائم حض الشامت في أهالها إلى الحقوق 

والقصاصالحساب ثان في حاء ما باب القيامة، صفة أبواب الجامع، في والترمذي 
(.٢٤٢٠؛/:آوا)

البيانجامع في الطري أخرجه )١( 
ير=الففي كثير ابن ال ون(، ٩٢٣٠ا//إهأ)البيان جامع في اتجري أخرجه )٢( 



)أنه؛ عمرو بن اف عجل عن الثبني، الرحمن عبئ أبي عن - ٢
•يقول افّ إن نال؛ القمر؟ في الذي السواد ما لطئ نال رجلا 

.نينأه;١؛^ نثتئنآ ١^، ؛١^٥ نمقا نلتس وألمLر أكز ؤن1ظنا 
]الإما،:أا[(لم

تإسرائيل بتي بأحبار النمير ت الثا ثه 
الخانم الخن )كان نال: ه صرو ن ف 

سفكوالأرض، ا في فأفسدوا ستة، بألفي آدم يخلق أن قبل لأرض ا في 
بجزائرألخموهم حتى فقربوهم الملأئآكة من حندا الله نبعث ، الدماء 

شبجا أمحل مائرأ ■ثيثه آلابجا قا جاؤل ؤ,إفي، للملأعةأ اض فمال البحور، 
'"ا؛ا(رلاومر0:ؤيافيأعامالأتلنونه قال: ُالوما.ثه، وئنفك بمسدية\ 

)ليس•' مال هم عمرو بن افه ع؛د عن ءنمذيد؛نالمس؛ب، ٢— 
وسمداؤ ت معيد ثرأ زكريا. بن يحيى غير بذنب يلقاه إلا افه يلقى أحن. 

ماالخمور فقال! الأرض محن شيئا أحذ نم [، ٣٩سران: ]lJ وحئورا؟بم 
،السبابة( أصبعه ؛aلرذح المهنان يحيى وأشار ذي، مثل ذكره كان 

عمرو،بن طه ا عبد عن مرفوعا المعنى هذا نحو المسسبا بن سعيد وروى 

عنالحصن رواية لكنت ؤإن حن، ومتن صحح 'إستاد ئم؛ ابن ونال إ\^أ.' ^= 
السيوطيوحنن نهرته٠، فتكفي اشتهر، هذا مثل أن إلا انقطاع، وفيها فهتع، عمر 

٤.المتثور الدر في سده 
■٧٣٩٦إالمان جاع في والطري ١^٩^ التمر في ملام بن يحص أخرجه )١( 
(.٣٢١)\/UV التمر في حاتم أبي ابن أحرجه )٢( 
دمشقتاريخ في عساكر وابن (، ٣٤٦٥) y٦٤٣/ير التغفي حاتم أبي ابن أحرجه )٣( 

أثوىوهر موقوف، 'فهذا ثاو: ثم  TA/yير التغفي كثير ابن وذكره \.l ^٦إ0٩
اعلم،.وتعالى بحانه والله نفلر، المرفوع صحة وفي بل المرفؤع، من إسنادا 



يف؛؛رءك

))ثم: قال ، [ ٣٩محمران:لأل نحصوراه ت هك قوله في و. المي عن 
هذا((لا،.مثل ذكره لكن فقال: الأرض، من شيئا تناول 

قاوته الحم، عن ه، عمرو بن عبداض عن مجاهد، عن - ٣ 
أخذواقال: ا، ١٧٢زالأمحراف;رؤوiدأندنلإفثىبجأءادمبنُلثورهمدزثتم4 

هالواؤألأتا لهم؛ فقال الرأس، من بالمشهل يوحد كما ظهرْ من 
١١١٠ الت، ف ٠ ساعن حئ؛ إJا آكممة يوم ثمولوأ ل شهدآ ؤ I ئكة ١ 

ءنغإ؛بم4(لأ/

نبمرأثد ؤع)و\تز %في: قوله )في ه: عمرو بن اق عبد عن - ٤ 
•، ميل(ر منكبيه بين فبلكم لكن ممن الرجل كان ةالت [، ٢١لمحاiرتهؤأه 

ثنمزمنمبادا إذي الحي ^٢ ١٠^ ١١بأ عتيم • هك اض ال ق- ٥ 
بنعبداممه عن المغيرة، أبي عن ]؛^U،؛U؟[• أ'لآ-ره من ثمل ولم أحدهما 
ولمأحدهما من فتقبل فربايا قربا اللذين آدم ابني ران قال' هٌ عمرو 
غنم،صاحب والأخر حرث، صاحبا أحدهما كان الأحر؛ من يتقبل 

الضيرني حاتم أبي وابن (، ٣١٩٠٩)اسق في ثيبة أبي ابن أحرجه )١( 
فيحاتم أبي ابن روى "وقد ٦^٢: ير الخففي ممر ابن وُالء (، ٣٤٦٤)

الأتر.هذا ذكر ثم جدار، غريتا حديثا هذا 
الدرفي يوطي الومحزاْ (، ١٥٣٥٤)البيان جامع في الطري أخرجه )٢( 

أعلمهاولأ الطبري: ونال، ، ٦٠م\ الجهمية محلى الرد في منيم ابن المنثورإلى 
عنالحدين، بهذا حدثوا وإتقانهم حففلهم محلى يعتمد الذين الاقايتؤ لأن صحيحا؛ 

الحدين،في يذكروا ولم يرفعو0، ولم ه، عمرو بن اق صد على فونفوه الخوركا، 
يرالخففي كثير ابن وذكرْ _<•، طبية أبي بن ال أحمذكرْ الذي الحرف، هذا 
أصح.ونفه أن وبين رفعه، وصعق ، ٥ ٠ م٢ 

مردؤيهابن إلى المنثور الدر في السيوْلمح، ءراْ  ٢٣١



غنمهأكرم ثرب الغنم صاحب ؤإن نربائا، يقربا أن ا أمن وأيهما 
ثرنرب الحرث صاحب ؤإن ه، نفبها محليبة وأحسنها، وأسمنها 

قربانتقبل ض ا ؤإن ه، نفبها طيبة غير والزوان، الكوزن حرثه، 
مانمنهما من وكان الحرث، صاحبا قربان يتقبل ولم الغنم، صاحب 

الرحلين،لأشد المفتول كان إف اممه؛ وائم وقال! كتابه. في اممه قص 
أحيه(إلى يدم يبسمل أن التحنج منعه ولكن 

قملإيينداربا، ٣ بأأبى ٥^٠ واش ؤ افهثت أ_قالاف: 
بنالله عبد عن مجاهد، فال لاوالدة:ي!آ[. ألازه ين ينسل وثتر أندما بى 

مةقالنار أهل يقاسم القاتل آدم ابن لنجد )ؤإنا قال! خهثع عمرو 
•آ عذابهم شطر عليه العذاب، صحيحه 

هنسرمنمثايأ إلينتا الحي ءادم آبى تآ عتيم ه؛ اممه ال ق- ٧ 
حدثأنه حكيم، بن حكيم عن [. TU:_UJi]أفزه يئثثليى أ-ءيدماوأم 

لابنرجلا الناس أثقى )إن يقول؛ كان أنه )جهته عمرو بن اممه عبد عن 
يومإلى أحاه قتل منذ الأرض في دم سفالثف ما أخاه، قتل الذي آدم 

القتل(ض من أول أنه وذلك، شيء، منه به لحق إلا القيامة، 
هذه)إن قال! >جهنه عمرو بن الله عبد عن ار، يبن عطاء عن — ٨ 

ننيجس ثالأيأم وآودسث آثس إثا »اموأ أه ؤتأت، ١لقرآن! في التي ية ألا 
ررإنالتوراة• في هي قال! ، ٩[ • لالمائدْ: قل،ءونيم ذثكأ ثآجيوء ألشلثن ت، 

—والكنانالتا والزفن والمزامير اللص-، يه ؤيبهلل به ليذهب الحق أنزل الله 

١٧٠٥)'؟" ٠Xjs البيان جا*ع في الطبرتم، أحرجه )١( 
 )١(. ١٧٣٧) ٢١٨)/٠ )٢
(.١١٧٤١)اومدرانبق«)/\<)مآ )٣( 



والخمروالشعر والقنابير الدف به يعني — والزماران ، - الراية يعني 
لأعطشنهحرمت؛ ما بحد شربها من وعزم بيمينه النه م أق— طعمها لمن 
جنةلي إياها لأسفه حرمتها؛ ما بعد تركها ومحن القيامة، يوم 

اممس(لأ'.
بنالحارث عن روم:أ؛ا. لال؟-ق_الاضهقت 

قال!البضع؟ ما له! )قالت قال! خهثع صو3 بن الثه عبد عن هشام، 
مع(أو نسع أنه الكتاب أهل زعم 

لماهك الله )إن ثال؛ العاص بن عمرو عن فراس، أبي عن - ١ ٠ 
أمثالفخرج ذرية، كل منه فاخرج المزود، نمص نفقه آدم حلق 

يمألقاهما، ثم ومحيي، سقي قال! ثم قبفتين، فقبضهم المغفا، 
.]اكورى:ي;ا( فيسفيآمحمحفقآمح4 فقال؛ نفهما 

ه!عمرو بن اش عبئ عن مجاهد، عن - ١ ١ 
العرش(تحت، بحر قال! ]الطور:٦[، آقئمره 

ورالرإن قال! لجهنه عمرو بن الله عبد عن العوام، أبي عن -  ١٢
أذفلريداءامإ لنيم0 ؤإلمققت ألمققؤن يمل ؤبوم القران! في اممه ذكره الذي 
ألينهنه باطنه, اب لإ بثور ثنميل ميإ ظق،ثوأ وآءمأ آنجمأ ^-١؛، إظ' ين يمحس 

كتابالمنن، في والمهقي (، ٦٧٤٤)الضير في حاتم أبي ابن أخرجه )١( 
٠٣٧٦١١ ونحوها والمزامير العازف من اللاهي ذم في حاء ما باب اكهادايت،، 

المخأبي إر المثير الدر في الموض وءزاْ (، ٢١٠٠١)
.*آم٤٧المان جامع في الطري أحرجه )٢( 
،٤٧١/٢٠البيان جامع في والطري (، ١٥) ٩٧ص: القدر في وهب ابن أخرجه )"١( 

(.٧١٣)والصفات الأسماء في والمهقي 
Awfyyالمان جامع في الطري أخرجه )٤( 



باطنهالشرقي، المقدس بيت مور [؛ ١٣]الحديد; رءلؤرْينمإيآسابه 
جهنم(روادي يختي• العذاب؛ قبله من وظاهره المجد، الرحمة فيه 

عنفاد0، عن ]ق:أاا, ورم آلاذكي ؤوأضك4 ت ه اف قال -  ١٣
الأيكة؟أصحاب أمر كان كيف )تدرون قال؛ نقهنع صرو بن الأة عبد 

أيامميعة الحئ عليهم العل مالنه أن أمرهم كان ت ل( قا أعلم، الله I قالوا 
إليهافانطالق سحابة لهم أنشا الله إن نم سيء، منه يظلهم ما حتى 

قومه،؛ذلك، فأعلم وراحة، برئا تحتها فأصاب بها، فاستفلل أحدهم 
ذارا(رمعليهم فاحجت، تحتها، فاسفللوا حميعا فأتوا 

)إنقال؛ ه عمرو بن الله عبد عن حوشب، بن نهر عن - ١ ٤ 
أقرأوأنا الأرض، قبل وأقفيتهما الماء قبل وجوههما والقمر الشمس 

ألقسوجعل، لويا يمس ألثمن وجعل، ؤ ؛ اللهكتاب من آية عليكم بذلك 
ح:أ>[(ص.مه 
جمعالقيامة؛ يوم كان )إذا قالت يقهنه الصامت، بن عبادة عن -  ١٥
ؤيقولالداعي، معهم ؤيالبصر، فينفذهم واحد، صعيد في الناس 

بمون4كث ء َكان 4 © آلأئ تقؤ أمحل ؛3? ^١ النبمٌ• 
فقالمريد. شيطان ولا عنيد جبار مني ينجو لا اليوم [، ٣٩- ٣٨•]المرملات 

النارمن عنق يومئذ يخرج أنه الكتاب في نجد إئا عمرو• بن الله عبد 
مالأس أيها يا : JUالأس ين لكن إذا حش سئا فلاق 

اآ/مأا.يثق نائح ني ي—اكر ابن أ-م-بم )١؛ 
(.١٠٩٣١) n(YA؟/التمر ز حاتم ابي ابن أخرجه )٢( 
إلى:المنثرر الدر في يرمحلي الوعزاه ، ١ ١ ٤ ؛/١ العفلمة في الشيح أبو احرجه )٣( 

٢٠ ٩ ١ / aالمنير وابن حميد، بن وعبد ءيد١لرزامحا، 



البأخيه، الأخ وْن بولده، الوالد من بهم أعرف أنا ثلاثة إلى بعثت 
إلهااممه مع يجعل الذي حامية، مي تخفيهم ولا وزر، مي يعنيهم 

عليهمفينهلوي قال: مريد. شيطان وكل عنيد، جبار وكل آخر، 
-عاما وإما يوما، قال؛ إما - بأربعين الحساب قبل النار في فيمدفهم 

للحساب،قفوا الملائكة: لهم فتقول الجنة إلى قوم ويهؤع قال: 
صدقالثه. فيقول بعمال، كتا وما أموال، لنا كانت ما والله فيقولون: 
قبلفيدخلون الجنة، ادخلوا بعهده، أوفى من أحق أنا عبادي؛ 
عاما(ؤإما يوما، قال: إما - بأربعين الحساب 

عن]الأزئت:هأ[. ة. ألأي ةةJ أس ٌ• اممه قال -  ١٦
سنة(أربعون كلمتيه )بين قال: طه عمرو بن ار؛له عبد 

قبلالبيتنا ركان قال: خهته عمرو بن اممه عبد عن مجاهد، عن - ١ ٧ 
تحتهمن قال: ةاقتم[، لالأز_ثِه ملغ ألاثمل ^^١ سنة: بألفي الأرصى 
مدا(لم.

في)إن قال: ه عمرو بن ض ا عبد عن عاصم، بن نافع عن -  ١٨

المةفي واللألكاش (، ٣٤١٧٦\/\-0)في شد أيي ابن أخرحه )١( 
المنذروابن سود، بن سمد إر: المثول الدر في الموطئ وءزاْ (، ٢٢٢٩)

TAV/A.
الدرفي السوطي وءزاْ (، ١٩١٢٢) YYU)/٠ التمر في حاتم أبي ابن أحرجه )٢( 

١,٤ a/٠ حميد ين عبد إلى المنثور 
،٤٤٨الدلائل في وانيهقي (، ٣٩١١) o-iY/rالمدرك في الحاكم أرجه )٣( 

وفال؛،؛، o/Aحميد بن وعبد الفربابي، إلى: المور الدر في الميوطي وعزا، 
فيالذمي ووافقه دخرجا0اا، ولم الإسناد، صحيح ن، حديراهدا المحاكم: 
التلخيص.





عبداض!فقال كثير، بخير جاء ثد سيد أحيه ابن أن لعلم وكرامته؛ 
يقلألم لمة؛ مفقال كثير، بخير جاء ئد كريما ميدا كان قد ويومئذ 

ءآيلأوولدك يهدئ. صالا ووثدق و( كاوئ ي محدك ^١^! هث؛ اض 
يتيناكان فقد اليتيم أما خهثه؛ الله عبد فقال لالذحيى:1-خ[؟ مأعق.4 

القااة(لاا.إلى العرب بأيدي كان ما فكل العيلة وأما أبويه، من 

هعمرو بن افه همد عن عميرة، بن اطه عبد ين محجيح عن - ٢ 
وعدؤإذا كذب، حدث إذا منافما؛ كان فيه كن من )ثلاث نال! 

أثمعنهد مذ ونهم ؤ • لأية ا هذه وتلا ثال؛ حان. أوتمن وإذا ، أحلف، 
آخرإلى [ ٧٠ت_و>_ت: ]ال؛ ٢٠ولذ^ؤن لثدس ين ءاثننا لعث 

الآية(رى.

والاجتهاد:بالرأي النمير ؛ ابعاسه 

حالنائجهنم عمرو بن اطه عبد )رأيتا • قال ئمهلة بن يحيى عن — ١ 
الأبة•هدْ فتلا الميزاب، بإزاء الحرام المجد في 

القبااة(لم.هذه القبلة؛ هد0 فقال؛ ]اوقرة:إ؛؛[، ربمنه1يم 

الدلائلفي والمهقي (، ١٩٣٧٧) ٠TilTlS الممر في حائم أبي ابن أخرجه )١( 

(.١٦٩٩٦) ٣٧٦/١٤اuن جامع في اتجري أخرجه )٢( 
\y/'' للموصيري الخيرة إتحاف في كما المد في منيع بن أحمد أخرجه )٣( 

الممرفى الرزاق وعبد (، ٣١٢) ryo/Tحجر لأبن واوْلالب ( ١١١٤)
مصرربن وسعيد (، ٨٥٣٣) yTA/yالممنف، في لمة ا;ي وابن (، ١٤٢) ٢٩٦/١

أبيوابن (، ٢٢٤٨) ١٧٨/٣اليان جامع في وانجري (، ٢٢٦) ٦٢٧؟/الممر في 
الدزرابن إر المثور اليد في المرًلي وءزاْ (، ١٣٥٧) yoTl\الضير في حاتم 
آ00\إ









[٦٦]

م\ا"ه()ت! خهئه حاتم بن عدي 

بنالله عبد بن حاتم بن عدي الشريف، والأمير الجليل، الصحابي 
حاتمابن وهو وهب، أبو ت ونيل طريف، أبو يكنى ئي، العلما سعد 

محنةثعبان في الّبي على وفد المثل* بجوده يضرب الذي الًألائي 
•نصرانيا وكان فاسلم، عر، ستة * وقل سع، 

يما،جرحلا وكان الجزيرة، من ثرنيسيا ثم مدة، الكوفة نزل 
حاصرحطيتا، رحيما، رقيما، ثومه، فى ثرينا سيدا وكان أعور، 

)أرسلالشعبي! نال ؛ خاء والبالكرم وأبوه اشتهر الجواب، 
فملأها،حاتم، قوور منه يستعير حاتم بن عدي إلى قيس بن الأشعث، 
فأرسلا فارغة أردناها إنما الأسُثا! إليه فارسل إليه، الرجال وحملها 

فارغة(رأ،.ءدي:سملأنمبرئ إليه 

نعيملأبي الصحابة وممغة ، ٩٩١٦سعد لابن الكبرى الهلبقات يي• ترجمته انفلر )١( 
لامزيالكمال وتهذب ٩، _ U/iالأثير لأبن الغابة وأني ، ٢١٩١-

.١٦٥- لاذهى الشادء أيلام وسر ، ٥٣١- بما/إآه 
تاريخني ام عوابن (، ٢٦٠) ٢٢٤ص: الإشراف، غي الدنيا أبي ابن أخرجه )٢( 

.٠٨٨/٤ دمشق 



منعنه وروى )جهته، الخطاب بن عمر وعن وه المي عن روى 
الرحمن،ب بن وحيثمة واكبي، حازم، أمحا بن قيما التابعيزت 

بنوتميم حليمة، بن ومجل حبير، بن وسيد الحارث، بن وهمام 
عمير،بن الملك وعبد رفيع، بن العزيز وعبد حبيس، بن( وعباد طرفة، 

حديقة،بن مدة وأبو قطري، بن ومري جيل، ثبن والمغيرة 
إسحاقوأبو وقاص، أبي بن سعد بن ومصعبا معقل، بن الأة وعبد 

وغرهم*الهمداني، 

يومعينه وذهبت ه، طالب أبي بن علي مع وصفين الجمل شهد 
معهوشهد الشام، إلى سار لما خهته الوليد بن حالي ْع وكان الجمل، 

إلاالصلاة؛ وقت، حاء )ما ! يقول(كان أنه عنه وروي الفتوح، بعض 
متءد(لاا.لها وأنا إلا ممل؛ صلاة وفت، يحل وما بالأشواق، إليها وأنا 

المختارزمن بازكوفة توفي وقيل: وستين، سبع سنة بقرميا توفي 
سة،وعشرين مائة ابن وهو وستين، تسع وقيل؛ ومتين، لمان سنة 

١^٢،.والأول 

التفسيرفي ه حاتم بن عدي أهوال، 
التفسير،في أقوال، حمة ه النبي عن ه حاتم بن عدي روى 

بأسبابالتمسر في وقول، حكنا، مرفؤع قول( قولان؛ عنه وروي 
النزولوأحوال، 

ءاص: الزهد في وأحمد (، ١٣٠٢) ٤٦٠ص: الزهد في المارك ابن أخرحه )١( 
(.٣٣٥) rr\j\الصالة قدر تعظم في واسموزي (، ١١٢١)

؛/٧.الأير لأبن الغابة أند انفلر: )٢( 



قولاروى منهما واحد كل جليلان، تابعيان الأقوال هذه عنه روى 
الشمي.وعامر طرفة، بن تميم ت وهما واحدا، 

بنعدي عن طرفة، بن تم عن حكنا؛ المرفوع دلا؛ أ* 
كانقال! [، ١٠٠]يرصف:نجداه لم ؤوحئ ت هك نوله )في خهنه؛ حاتم 
هزهاض وأعطى بعصا، بحفهم يحيي بها جود القبلكم كان من تحية 
منه(ونعمة لهم عجلها الله من كرامة الجنة؛ أهل تحية اللام الأمة 

أنالشعبي، عامر عن : النزول وأحوال باساب، ير النف؛ ثانياأو 
صيدعن يسأله . افه رسول رحل )أتى قال؛ الطائي حاتم بن عدى 

الأية!هد0 نزلتؤ حتى له، يقول ما يدر فلم الكلاب،، 
حاتمبن عدى عن المعنى هن>ا نحو وروى ، ٤[ ]المائدة؛ ه اثن 

,)م(ّ .
مريوعا

الدرُي الميوطي وءزاْ (، ١١٩٩٥) YY«Y/Uالتمر في حاتم ابي اين أخرجه )١( 
.٥٨٨/٤الشيخ أبي إلى المنثور 

 )Y( ٩٥٥/'البيان جامع غي الطبري أخرجهY (١  ١٥٨ ،)الكير في والطبراني ١Wo/\W
أحمد، YY/Y•حميد بن عبد إلى المثور الدر ني السيوطي وعزاْ (، ١٥٨)

٠٠٠هانئ أبى لضعف صعيف حديث رارهو شاكر؛ 
)١(.رنم الأثر (، ٩٥٨)ص: النوى التمر ملحق انفلر )٣، 



[٦٧]

،(٥٦٨)ت! )قهئه عباس بن اش عبد 

عبدبن العباس بن الله عبد العباس، أبو الجليل الصحابي 
أموأمه: ه، النبي عم ابن الهاشمي، القرشي هاشم بن المطلب 

له؛■ميمونة المؤمنين أم أختا الفضل، 
نواتا،ّبثلاث الهجرة قبل محصورون، هاشم وبتو بالئمبا ولد 

عامأبويه مع وهاجر منة، عشرة ثلاث ابن وهو الله. رسول وتوفي 
المستضعفين.من كانوا أنهم إلا ذللث،، قبل أسلموا قد وكانوا القح، 

مثرباأبيض الوجه، صبيح فصيحا، طويلا، جسيما، رجلا كان 
مقعدأخذ قعد إذا بالحناء، مخضوبة وفرة له لحيته، يصفر صفرة، 

وعلي،المساس، أولاده: ومن عمره، آخر في وعمي رجلين، 
وأمماء.ولبابه، الله، وعبيد ومحمد، والفضل، 

لحرمايت،معقلنا خهتع وكان ا، ٦ جبريلفرأى ه المي عند كان 

نعيملأبي ة الصحابومعرفة د، معلاين الكبرتم، الطبقات في؛ ه ترجمتانفلر )١( 
الكمالوتهذب ، ٩٣٩- ١^٣٣٩ عد لأبن والأسيعاب ، ١٧٠٧-

والإصابة، ٣٥٩لأذهسمامم_ النبلاء أعلام وسير ، ١٦٢- ها/؛0ا للمني 
.١٣١-١٢١حجر؛/لأبن 

(.١٨٥٤) ٩٥٥٨لأسد ه الصحاة ففانل انظر: )٢( 



تعفنناأشد أحدا رأيت )ما قال! طاووس فعن نوانا؛ صوانا، اممه، 
قال:ملمكة أبي ابن وعن ،، ه\ عباس ابن من اش لحرمات 

نطرقام نزل؛ إذا فكان المدينة، إلى مكة من تقهنه عباس ابن رصحبت 
قرأ:قال: قراءته؟ كانت كيف أيوب: أله فاللمل، 

ذلكفي ؤيكثر يرتل، فجعل لق:بم؛[، تجد4 ينه ماَكث للوث إ-ئى 
بناف عبد فعن بتة؛ البالسيئة يرد لا الحالق حن وكان ، النشيج( 

وفمًلتشتمني إنك فقال: خهتد، عباس ابن رحل )شتم قال: بريدة 
فأحبه؛حكمه في يعدل الملمين حكام س بالحاكم لأسمع إني ثلاث؛ 
بلدانمن البلاد يصيب بالغيث لأسمع ؤإني أبدا، إليه أقاصي لا ولملي 

منآية على لأتي ؤإني راعية، ولا مائمة بها لي وما به؛ فافرح المسلمين 
أعلم(ما مثل منها يحلون كلهم الملين أن فوددت، هق افه كتاب 

ودعيالحالم، عنه ياحد شهرا، نلائين من نحوا النبي خهنع صحب 
فعنوذكائه؛ حرصه من رأى لما والتاؤيل والحكمة بالمهم ه الّثمحا له 

لهفوصمت ميمونة بيت في ه افه رسول )كان قال: خهته عباس ابن 
،وصوءاالعباس س افه عبد لك وصع ميمونة: له فقالت وضوءا، 

قال:خهنع وعنه ، التأؤيل( وعلمه الدين، في فقهه اللهم فقال: 
انصرف؛فلما حذاءه، فجعلني الليل، آحر ص ه الّحما حلف )صليت 

؛/آآم.الحلةش نمم أبو أحرجه )١( 
انابقالصدر )٢( 
أإ\<^\.حجر لأبن الإصابة في كما انيهض أخرجه )٣( 
صحيححديث ٠هدا ت ومال (، ٦٢٨٠)" WoJTتدرك الم في الحاكم أحرجه )٤( 

اكلخيص.في الذمي ووافقه يخرجاه((، ولم الإسناد، 



أناف فدعا اف؟ا رسول وأنت حذاءك يصلى أن لأحد وينبغي ت نلت 
ابن)عن نال؛ ه ماس ابن وعن آ، وعلنا(١ فهنا يزيدني 

علمهاللهم ونال؛ صدرْ، إلى الني محنتي نال؛ ه، ماس 
عنهميأحد ه؛ الصحابة كبار لازم ه الض موت وبعد ٢، الحكمة(ر 
عندالله رسول حديث عامة )وحدت نال! طه نه فيالعلم؛ 

لييوقفل أن سثت لو نائما، فاحدْ الرحل لأتي كنت فإن الأنصار؛ 
متىتيقظ يحتى الريح وجهي على تنفى بابه، على ءأجلس لأوقغل، 

)غهثعمى عبا ابن وعن ، انصرف، يم أريد عما وأسأله ، ستيمفل ا ما 
أصحابمن ثلاثين الواحد الأمر عن لأسأل كنت )إن نال: 

اكيه(>ء<.

العلمعلى حرصا إلا ذلك يردم ولم يوما، ثبهله ْبن بتثبيهل يعبأ لم 
يقهبمدهماس ابن فعن العلم؛ في سوغه أسباب أهم من هذا ولحل وتعلمه، 

فلنالهلم الأنصار؛ من لرحل فلت ئت اف رسول قبفى )لما قال؛ 
لكياواعجبافقال؛ قال؛ كثير. اليوم فإنهم اض^^؛ رسول أصحاب 

أصحابمن الماس وفي إليك يفتقرون الماس أنرى عباس؛ ابن 
أصحابأمال وأقبلت ذلك، فتركت، قال؛ ا فيهم؟ ْبن اممه رمحول 

.٣١٤؛/الحليةفي نعيم أبو أحرجه )١( 
هدعباص ابن ذكر ياب ، ه؛ الحم، أصحاب كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٢( 

yUfo (٣٧٠٦.)
أ/اا/آّاممقات ني معد ابن أحرجه )٣( 
!النبلاء أعلام مير في الذهبي وقال ،  ١٨٥^٧٣دمثق تاريخ في اكر مهابن أحرجه )٤( 

صحيحاا.الإسادْ 



فآتيالرحل عن الحدث ليبانمني كان فإن الحديث، عن ه اف رمول 
التراب،علي الريح تنفي بابه، على ردائي فأتوئد قائل، وهو بابه 

ألاا يك،؟ حاء ما الله؛ رسول عم ابن يا لي• فيقول فيراني فيخرج 
عنفاسأله آتياك، أن أحق أنا لا، فأقول؛ فآتيك؟ إلي أرك 

الناساجتمع وقد رآني حتى الأنصاري الرحل ذلك فعاش الحديث، 
ا(را/مياأعقل كان الفض هذا فيقول: ليا/ني حولي 

أهمهإذا الأمر فى ويشاوره ويسأله، ويدنيه، يحبه، خهثه عمر كان 
بنالله ب وعن ماس(أآآا، ابن حب على أحد يلوض )لا ويقول: 

عنتقهبه عبامى ابن أل يخهنع الخطاب بن عمر )كان فال: دينار 
بنالله تميد وعن ع-ؤاصلأم، عص يقول؛ ثم القرآن من الشي،ء 

قالالمعضلة؛ لأقضيه ا جاءته إذا كان ه عمر )أن عتبة: بن اممه عبد 
لهافأنت، وعقل، أقضية لنا ت ظن قد إنها خهنه: عباس لاين 

وكانمواْ(ل؛،، أحدا ، ^١٧يدعو كان وما يقوله، يأحذ ثم ولأمثالها، 
يوما،ذلكا من بعضهم فوجد بدر، أهل مشيخة مع صغير وهو يدحله 

هُعباس ابن فعن المجلس؛ بهيا وأحقيته قفله خهنه عمر فأراهم 
ه،نففي وجد بعضهم فكأن بدر، أشياخ مع يدخلني عمر ركان قال: 

قدمن إنه عمر: فقال مثله؟! أبناء ولنا معنا هذا تدخل لم فقال: 
إلايومئذ دعاني أنه رئيت، فما معهم، فأدخله يوم ذايتؤ فدعاه علمتم، 

.٢٨١.  YA'/Yالطبقات ش سعد ابن أحرجه )١( 
 )Y( ْالبلاء اعلأم سر في الذهبي ذكرTl-x/T.
هالمحابة فضائل ز أحند أخرجه )٣( 
الغابةأسد في الأير ابن أخرجه )٤( 



أفمم جثآء ^إدا • هفو اض قول في تقولون ا مت قال يريهم. ل
إذاونستغفره اممه نحمد أن أمرا I بعضهم محقال ١[؟ والمنح^ 

أكداكلي! سال ثيئا، يقل فلم بعضهم ومكت علسا، وفتح نصرئ 
أحلهو ت قالت تقول؟ فما فال! لا، فقلت! عباس؟ ابن يا تقول 
لالصر:ا[،و\ةنله صرأق ؤ,إدامحام محال! له، أعلمه ه، افه رمول 

ءقا0إثام تأئثئفن؛ ته عثتي اك، ااأحة لامعك وذل
,تقول( ما إلا منها أعلم ما عمر! فقال ]الصر;ّآ[، واماه 

لهوشهد علمه، لكثرة والحنر؛ البحر مي ي>ةهبم عباس ابن كان 
بنافه عبد فعن والفضل؛ بق البهذا خهته الصحابة علماء من العديد 

ماناسا أّأدرك لو عباس، ابن القرآن ترجمان )نعم قال؛ فهنه عود م
رأيت)ما قال! ه وقاص أبي بن معل وعن ، رجل( منا عاشره 

محنحالنا أوسع ولا علنا، أكثر ولا لثا، أك ولا فهنا، أحضر أحدا 
جاءتقد فيقول! للمعفلأت يدعوه عمر رأيت لقد عباس؛ ابن 

بنطيحة وعن بدر(رم، لأهل حوله ؤإن قوله، يجاوز لا ئم معضلة، 
ماوعالئا، ولمنا، فهتا، عباس ابن أعطي )لقد قال! يقهنع افه عبيد 
منأعلم )هو • ها عائشة وقالت ، أحدا( عليه يقدم عمر أرى كنت 

لمهتعصفيان أبى بن معاؤية سمعت قال! عكرمة وعن ، بالناّك( بقى 

هالصحابة فضائل في وأحمد (، ٢٠ ٤٢٨) ٢٤١؛/١ الجامع في معمر أحرجه )١( 

ا/أبمأ.واكاؤخ انمرفة في والقوي الملمان، معدفي ابن أحرجه )٢( 
.yA^\الْلقات، في معد ابن أحرجه )٣( 
السابقالمدر )٤( 
المابقالمدر )٥( 



غمي

هبكرة أبي وعن ، وعاش( مات من أفقه والم )مولاك ت يقول 
وعالما،حسما، مثاله العرب في وما البصرة عباس ابن علينا )قدم ت قال 

سالرجلا )أن دينارت بن عثداف وعن وكمالآ(لأ،، وجمالا، وثيابا، 
فقال:'مآ[، ]الأنياء:ءؤدكانناتيماثثثه1آيم قوله.: عن ه عمر ابن 

ابنإلى فذهب فاحبرني. تعال يم فسله الشيخ ذللث، إلى اذهب 
والأرضتمطر، لا ء رتقا السموات( كانتا فقال: اله، ف>غهمم عباس 

فأخبرالرجل فرجع ؛الثات،. وهدم بالمطر، هده ففتق تنبت،، لا رتقاء 
لقدهكدا، صدئا، علما عباس ابن أوتي لمد فقال: غهنه، عمر ابن 

قدفالأن القرآن، ير نفعلى عباس ابن جرأة يعجبني ما أقول كنت، 
ءاتا(لم.أوتي قد أنه علمت، 

فعنبق؛ والالفضل بهذا أينا وكبارهم التابعين علما، له وسهد 
ابنمض من حير لكل أجمع مجلنا رأبتا )ما قال: دينار بن عمرو 

الناس،اب وأنوالعربية، القرآن، ونمير وحرام، لحلال عباس؛ 
عباسابن )كان قال: عتبة بن اغ عبد بن اف عبيد وعن ، ٢٤والطعام(أ

رأيه،س إليه احتيج فيما وفقه مثقه، ما بعلم يخصال؛ الناس فات، قد 
حديثامن سبقه بما أعالم كان أحدا رائحا وما ونائل؛ ونسبا، وحلم، 
أفقهولا منه، وعثمان وعمر، بكر، أبى بقضاء ولا منه، ه الله رسول 

.ITAY/Yالطبقايت، ش معد ابن أحرجه )١( 
الدهيعنه وسكت( عنه، وكت، ؛"؟!(، YYA/V" (Aالمستدرك ني الحاكم أحرجه )٢، 

التلخيص.ني أما 
؛.YU/tحجر لأبن الإصابة يي كما نمم أبو أحرجه ، ٣١

(.١٨٥٢)نه المحابة يفائل في أحمد أحرجه )٤( 



ولاالقرآن، ير بتفولا عربية، ولا بشعر، أعلم ولا منه، رأى في 
ولمدمنه، إليه احتيج فيما رأتا أثما ولا منه، بمريضة ولا بحسابج، 

ويوماالتأويل، ويوما الفقه، إلا فيه يذكر ولا يوما يجلن كان 
جلسقهل عالنا رأت ولا العرب، أيام ؤيوما الشعر، ويوما المغازي، 

،،ءالما(أ عنده وحد إلا سأله قتل سائلا رأيت، وما له، حضع إلا إليه 
-الغلام هذا لزمث، ت لطاومحن )فلت، ت قال، سليم! أبي بن ليث، وعن 

إه؟ الله رمول أصحاب من الأكابر وتركغ -، عباس ابن ت يعني 
فيتدارءوا إذا هت الله رسول، أصحاب من رحلا سعين رأبتا إني ث ءال(
)حينافال،: وائل أبي وعن ه(لى، عاس ابن قول إلى صاروا أمر 
ويمر،يقرأ فجعل الور، سورة فافتح الموسم، على وهو هماس، ابن 

فارسّمحته ولو مثله، رجل كالم ممعتج ولا رأيتؤ ما ؛ أقول،فجعلت، 
لأدت(لما.والترك والروم 

كتابويعلمهم ويفقههم، الناص، يحدئ، خهغ عباس ابن خلل 
والتعليمالتحديحؤ عن امتنغ وعمي؛ سنه، كبرُت، ما إذا حتى هث، الله 

ءاكرمةفحن به، حدثهم قد كان ما عليه يقرأوا أن وأمرهم الغلعل، حشية 
الأمور،من الأمر له ينشق بحرا العلم في لقهنع عباس ابن )كان قال! 
فلماالتاؤيل®. وعلمه الحكمة، ألهمه اراللهم ! قال(ه النبي وكان 
كتيط! ل،قا أو — علمه من علم ومعهم لهنائف ا أهل من الماس ْ أتا عمي، 

الملماتش بد ابن أحرجه )١( 
YA«/Yالسابق المدر )٢( 
المدركفي والحاكم (، ١٩٣٤)آ/«ا/بم ه المحابة فضائل في أحمد أحرجه )٣( 

الطخيص.في أبما محه الدهي وسكت، عنه، وسكت، (، ٦٢٩٠) ٦١٨١٣



^^يصبني

ذلك؛رأى فلما ويوحر، يقدم وجعل يستمرؤونم، فجعلوا - كتبه من 
عالمي؛من عالم عنده كان فمن هذه، مصيبتي من تلهت، فد إني قال! 

ءاوه(لوفقرووا ت قال عاليه. كقراءتي له إقراري فان علي، فليقرأ 
كعب،بن أبي وعن الأربعة، الخلفاء وعن ه، النبي، عن،: روى 

الخيري،معيد وأبي الغفاري، ذر وأبي هريرة، وأ؛ي، حبل، ومعاذ!>، 
نهق،ميمونة وحالته سالمه، وأم وسوية، عائشة، المؤمنين؛ وأمهات 
ه•ثابت، بن وزيد كعب، بن أبكت، ت علك، القرآن وقرأ وغيرهم، 

أحذبل ه، الصحابة كبار عن، بالأحد خهغ عبام، ابن يكتفإ لم 
الأحبار.كبيبج عن فروى والمكانة، والعلم الفضل في دونه هو عمن، 

عمر،بن اف وعبد ، ماللث، بن أنى ت الصحابة من عنه روى 
التابعين؛من عنه وروى ه الخيري سعيد وأبو مخرمة، بن والسور 

يسار،بن ومحاليمان المسيب، بن وسبل المالية، وأبو نني، بن جابر 
وغيرهم-كيسان، بن وءلاوس سعد، بن وسرجميل 

حبيس،بن وزر -مجر، بن وسعيد مجاهد، القرآن: عليه فرأ 
وغيرهم.جعفر، وأبو فتة، بن وسلمان والأعرج، وعكرمة، 

أميرا،عليها فقي، البصرة، على ه ءلمالب أ؛ي، علي؛>، استعمله 
الحجاز.إلى وعاد ه، ءلالما أش، ؛ن، علي، يقتل؛ أن قبل فارقها نم 

وغزاطالما، أبي ؛>، عشمآمع والنهروان وصفين، الجمل، شهد 
وهووستين، لمان سنة يالهنايم، وفاته وكانت سرح، أبي ابن مع إفريقية 

ذللثا•غير وقيل سنة، وسبعمت، حدى إض 

.٣٥٤. مTOTالملأ، أعلام سر فى الدمى ذكر، ١( 



)جهبهعاس بن الله ؤبذ نفير حول السابقة ات الدراس
للدكتور!دكتوراه، رسالة النمير(، في مكة مدرسة )موسوعة "؛إه 
كليةبوشخي، محمد الشاهد الدكتور! ، إثرافالعمراني، أحمد 

م١٤١٥ستة بالمغرب،، الادابح، 

علىتجهند عبامحي بن الله عبد لمرؤيات ية بالنالرسالة هذه اشتملت، 
(١٦)منها قولا؛ ( ٩٣٠)منها استبعدت تمحيصها وبعد قولا، ( ٧٥١٦)

قولا( j(UfUالقرآن، علوم في قولا و)الإ( القرآن، فقائل في قولا 
يرالنفمادة فأصبعصت، مكررا، قولا ( ١٦٦و)التمسير، عن الملة بعيد 
كالتالي!تحليلها قولا، ( ٦٥٨٦)فيها 

أنوال،)٦( ه السابة وص قولانا'، ( ٢٤ه)الني ص روى 
التفسيرفى أكثرها قولا؛ ( ٦٥٥٢)عنه وروي أقوال، )٤( التابعين وعن 

العربية،باللخة التفسير يلها قولا. ( ٣٤٣٥)وبلغت والاجتهاد، بالرأي 
و؛المت،النزول، وأحوال ؛أسباب، التفسير ثم قولا. ( ١٣٠٣)و؛لغت، 

ثمأقوال. ( ٦٦٣)وبلغن، إسرائيل، بني باحبار التمسير نم قولا. ( ٧٤٩)
و؛لغت،حكما، المرفؤع ثم قولا، ( ٢٢٠)وبلغتج بالقرآن، التمسير 

التفسيرثم قولا، ( ٤٣)وبلغت ؛L_^، ير التغثم قولا. ( ١٠٢)
قولا.)٧٣( وبلغت بالة، 

رسالةحلال، من التمسر ني خهنع عباس بن اش عبد عن المرنوعت الأفوالء احميتط ،١( 
—الصرح النبوي التمر لاحاليث، حديثيه دراصة مع تاصيلية مقدمة . النبوي التممير 

قو'لا.( ٢٤)فثلغت، -^، ٧١حالي لالل.كتور: 



[٦٨]

*)ت: ه الجلي اش عبد بن جندب 

البجرسفيان بن الله عبد بن حندب الله، عبد أبو الجليل، الصحابي 
عهدعلى غلاما وكان المرة، إلى انتقل ثم الكوفة نزل، العلمي، 

و:اممه رمول، 

وعن:ه، النبي عن وروى للعا-ملى، طليا المدينة إلى رحل 
وغيرهم-ه، اليمان بن وحن-يْة كب، بن أبي 

عمير،بن المللث، وعبد حوشم—،، ين شهر التابعين: من عنه روى 
بنومحمد البصري، والمحن كهيل، بن وملمة قيس، بن والأسود 
اضعبد بن وبكر العدوى، السوار وأبو سيرين، بن وأنس سيربن، 
وعبدحميد، بن لاحق مجلز وأبو عمير، بن الملك وعبد المزني، 

وغيرهم-الجوني، حمب بن المللث، 
لحلحبيب بن طلق أن روي القرآن؛ في القول من يتحرج كان 

لابنوالاسبياب ، ٥٧٩-  OSW ١٦نعيم لابكب الصحابة معرنة ت ني ترجمته انظر  ٢١١
وسرأيلام،  ١٣٩- 0اس للمزي الكمال وتهذبؤ ، ٢٥٧ا/آ'هآ- مدالم 

.٦١٤. wrjsحجر لأبن والإصابة ، ١٧٥-  ١٧٤/٣للذمي الملأء 
.١٧١ص: لأحمد الزهد انظر: )٢( 



النامكت إن عليك )أحرج ت له فقال القرآن، من آية عن أله فعليه، 
تعلمعلى محللايه يحمتا وكان ، ني( نجالأن قال! أو عنى، قث لما 

معانعللقوا أنهم جبيرت بن يونس فعن به؛ والعمل والتمسك القرآن 
Iله قالوا المساكين، حصن بلمر إذا حتى يثيعوه خهنع الله عبد بن جندبح 

وهدىالفللمة نور فانه بالقران؛ وعليكم اينه، )اتقوا نال! أوصنا، 
قابيلبلاء عرض فان وفاثة؛ جهد من كان ما على به فخدوا النهار، 

وأحردملثح قابيل ودينلئ، دهالث، إلى البلاء تجاوز فان دينلثح، وأحر ماللثح 
دينه،حربه من الخرويط ؤإن دينه، ملم، من الملويح فإن ؛ دينلث، 

أسيرها،يملث، لا المار فإن المار؛ بعد غنى ولا الجنة، بعد فاقة لا ؤإنه 
/فقيرها(ل تغنى يولا 

بُين■سنة حدود إلك، بقي، 

الممرفي خهئه الجلي اممه عبد بن جندمحب، أقوال 
قولمن، الصحابة عن تقهنه المجلي، الله عد بن جندبا روى 
tوأحر؛أسباب، ير المففى قولان أقوال؛ ثلاثة عنه وروى الضمير،  رر . ٠ ٠ -ر ي ر  ر

والاجتهاد.بالرأي المفير فى وقول النزول، 
قولاروى منهما واحد كل جليلان، تابعيان الأقوال هدْ عته روى 

.؛/lAاليان جاٌع مقدمة في اأطركا أحرجه )١( 
الكلم•جوا،ع برنامج في نثر مخْلوط وهو الحديث، في الحلي القاصم أبو أحرجه )٢( 

بميبأمحار مر المقمحي ( ٢٣٤)وص: )٤(، رقم: الأثر (، ٣١٥)ص: انظر: )٣( 
عناكام، القرل، وروتم، منهما، قولا عميرت بن المك محي عنه روتم، اصرانمل، 

معلما.وغهرذ،و جندب 



همحدب عن وووى قيس، بن والأموي السوار، أبو : وهما؛ٍ واحدا
معلق.قول 

النزول!وأحوال بأساب التمسير ولا؛ أه 

ئال!خهنه البجلي الله عبد بن جندب عن وار، الأبي عن ~ ١ 
نال!الحارث، بن عبيدة عليهم وامتعمل رههنا الله رسول )بعث 

رحلامكانه فبعث بم^، اف رسول إلى صبابة بكى ليتوجه انطلق فلما 
إلايمرأْ لا أن وأمره كتابا، له وكتب ؛نححش، عبداممهله! يقال 

معك،المسير على أصحابك من أحدا تكرهي لا وكدا، كل>ا لكان 
وطاعهسمعا قال؛ واسترحع، الكتاب قرأ الموصع ذلك، إلى صار فلما 

فالموامعه، بقيتهم ومضى أصحابه من رحلان فرجع قال؛ ورسوله. فه 
الأحرة،جمادى من أو رجب من ذلك يدر فلم فقتلوه، الحضرمي ابن 

فنزك؛الحرامأ الشهر فى قتلهم المشركون؛ فقال 
بنمنمت والفننه ؤ ت هث ه ولقى إلَيؤ4 يؤ بثاث ش محخ ؤاي آءأي 

أصابواكانوا لئن المملين؛ بعض فقال قال؛ [، ٢١٧^^ ١١
و١كمحناموأوظدو٢فيفزلت؛ أجر، لهم ما حيمّا 

.]البهمة:خاآ[(ل رككتمنيم ميزآم 
ه،المى )اشتكى قال؛ ؤهنُ جندب عن قبس، بن الأسود عن - ٢ 

الفرمي حاتم أبي وابن (، ٤٠٨٤؛/،"•*ا)الهان جامع في اتجرى أحرجه )١( 
rMfy (٢٠٢٢ ،) المننفي والههقي (، ١٦٧٠) ١٦٢/٢الكسر في واتجراني

؟/٠٢المشركين عن العفر نح في جاء ما باب المر، كتاب الكبرى، 
وفال، ٦٠ا/• المنير ابن إلى: الارالخثور في يومحلي الوعزاْ (، ١٧٧٤٥)

ثةاتأا.ورجاله اتجراني، اارو1ه ١(;  ٠٣٣٦)١  ٩٨/٦الزوائد مجمع في الهيثمي 



أرىما محمد؛ يا ت ففالمى امرأة، فأتته _، لملتين أو — ليلة يقم فلم 
رشويعق، ما سمئ إدا إلل ؤو]ئذخ( هق! افه فانزل تركك، قد إلا ثيطانخ، 

اطهعبد بن جندب عن والاجتهاد: بالرأي المقمر : ئانثا؛؛؛- 
قرأ:ثم فاقتلوه، الساحر أخذتم ))إذا قال: ه الحم، عن ه، المجلي 

وحد((رى.حسن( يؤمن لا قال: ]ط<:وآ'[، يئفحألثاتمتث(أئ،ه 

وأولالوحي، نزل كيف باب القرآن، فقائل كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )١( 
(.٤٩٨٣) ١٨٢٨نزل ما 

تمْالجامع في والترمذي ْ/"اآ*"آ، كثتر ابن تسير في كما حاتم أبي ابن أحرجه )٢( 
بابالحدود، أبواب مرنوعا، ه -بمدب عن العن عن  oNljالامتشهاد دون 

 Uإلى:المنثور الدر غي الموطئ وءزاْ (، ١٤٦٠)١ الماحرحد في اء ج
هدامن إلا مرفوعا نعرفه لا حليث، ا اهذ ت الترمذي ونال ، 0إ\\0 مردؤيه ابن 

العلمأهل بعض عتل- هن-ا على والعمل موفومحا، يهنع حندب عن والصحيح الوجه... 
وغيرهم".ه المي أصحاب من 



[٦٩]

ح1ه()ت: ه أرقم بن نيد 

بنمالك بن الغمان بن ميس بن أرقم بن زيد الجليل، الصحابي 
عمرو،أبو فقيل! كنيته، في اختلف الأنصاري، الخزرج بن ثعلبة 
فيسينا كان ة، أنيأبو وقيل؛ سعد، أبو وقيل: عامر، أبو وقيل؛ 
حميبةعلى يحمله مؤتة إلى به فخرج خهئه، رواحة بن الأه عبد حجر 
رحله.

صمعت تمحال إسحاق أبي وعن كنية، في دارا بها وابتنى الكوفة نزل 
فياف. رسول، فعادني عيناي، ))رمدت يقول،؛ خئنه، أرقم بن نيد 

قال،؛تمسغ؟ كنت كيف بهما لما عينيل—٠ أن لو نيد، يا ؛ فقال،الرمد، 
فعثرتيهما لما •بنيك أن لو نيل، يا قال؛ وأحتب، أصبر كنت 

إلىرفع الذي وهو ، الجنة(( دون ئواب، للئ، يكن لم واحتمت،؛ 

نعيملأبى الصحابة ومعرفة ،  ٩٦١٦صعد لأبن الكبرى الطبقات ت في ترحمته انظر )١( 
w-w/r .عد!لبر لأبن والأتعاب ، ١١٧٥oTojy .لابنالغادة وأني ،  ٥٣٦

-؛ AU/Yحجر لأبن والإصابة ،  ١٦٨-  ١٦٥/٣النلأء أعلام وسر ؛Y/Y ،rالأنير 
٤٨٨.

 )Y( المد في أحمد أحرجه•Y/Y ه/«\،ا الكير في والطبراني (، ١٢٥٨٦)؛=



عندس عق نمموأ ^لأ ّملول: بن أبئ بن اف عبد نول هآ اش رسول 
آكديثذإق ;حننا ت ونوله ]الفاذة_ون:ي[، خن ظ وءف 

محيأتي.كما ]الماممون:٨[، آ'لأدلأ4 ثبما آيعر لإغينجف 
المهالأبي فعن وعلمائهم، ه الصحابة مشاهير من ه زيد يعد 

حيرفإنه أرقم؛ بن زيد نز فقال! ، الصرف عن البراء )سألت ت قال 
فحنويستفتونه؛ العلم، يذاكروته الصحابة كبار وكان ، وأعلم( مني 

كيفتذكره: يعبامحي ابن له فقال أرقم بن زيد ))قدم قال: طاومحى 
أهدىنعم، ت قال حرام؟ وهو ه اممه لرسول أهدى لحم عن أحبرتني 

،،حنم((ر إنا نأكله؛ لا إنا وقالا فرده، صيد لحم من عضوا رحل له 
أليوهو محميان، أبي بن معاوية ))ثهدُت، قال! الشامي، إياس وعن 

يوم؟في اجتمعا عيدين ه افه رسول مع أسهدت، ت قال أرقم، بن زيد 
فيرخص ثم العيد، صلى قالا صنع؟ فكيف قال! نعم، قال؛ 

منذللث، مع وكان فليصل((ر؛،، يصلي، أن شاء من فقالا الجمعة، 

منالعيادة في باب الجنائز، كتاب مختصرا، السنن في داود رأبو (، ٥٠٥٢")
الحاكم:وفال (، ١٢٦٥)\أص المدرك في والحاكم (، ٣١٠٢)الرمد 
منصحيح ساهد وله يخرحاْ، ولم الشيخين، شرمحل على صحيح حدبث، ،هذا 

خيغ•.مالك بن أنس حديث، 
ومنهإ بالفضة الذم، وبيع القفة، وجودة القيمة، غي الدرهم فغل الصنف؛ )١( 

١(.٠ ما/٩ أحمد بن للخليل )العين يالاحر أحدهما لتصريفه الصيرفي؛ 
(.١٩٢٧٥)^٦ ٣٦المني في أحمد أحرجه )٢( 
٨٥؟/١ للمحرم الميل تحريم باب الحج، كتاب المحيح، في لم مأحرجه )٣( 

(١١٩٥.)

عيديوم الجمعة يوم وافق إذا اب بالصلاة، كتاب المستن، في داود أبو أحرجه )٤( 



ليلىأيي بن الرحمن تمد فعن تورعا؛ ه المي عن الرواية ش المقلن 
ند)إنا فيقول• حديثا، حدثنا ونقول! أرقم بن زيد إلى نجلس كنا ت قال 

)منت يقول وكان ، شديد( الله رسول عن والحديث ونسينا، كبرنا 
هاوك(لآ/حالف؛ ومن مرق، أفرط؛ ومن نجا، ونت؛ بالسنة تمسك 

منعنه وروى فهم، طالب أبي بن علي وعن المي عن روى 
بنوأنس الطفسل، وأبو ومعاؤية، عباس، بن الله عبد I الصحابة 

وغيرهم•ه، مالك 
حيان،بن وبزيد اليعي، إسحاق أبو التابعين: من عنه وروى 

الأنصار،مولى حمزة وأبو القرفلى، كعب، بن ومحمد يسار، بن وميما 
بنوالضر وطاوس، الشسانى، عمرو وأبو ليلى، أبى بن الرحمن وتمد 
وغيرهم.المهلءي، عثمان وأبو أنس، 

وقيل:المرييع، أولها غروه؛ عشرة مع ه الله رسول مع مهد 
المللينةفى يومها وبقى يشهدها، فلم أحد بوم واستصغر الخندق، 

صفين.يوم ه على أصحاب خاصة من وكان الدراري، يحففل- 

المختار.أيام ومتين، ثمان منة بالكوفة، توفي 

الضيرقي ه أرقم بن نيد أقوال 
فيأكثرها التفسير؛ في أقوال تسعة هه أرقم بن زبد عن روى 
يرالنفيم أقوال. حمة وبلغت النزول، وأحوال بأسباب التفسير 

(.٧١١)السند ني الطالي أحرجه )١( 
(.٤٨٦)مل/ا،مآا الكلام ذم في الهروى أخرجه )٢( 



من:كل في واحد قول ينه وروي قولين• وبلغت إسرائيل، بني بأحبار 
العربية.باللغة مير والتفبالقرآن، التفسير 

إسحاقأبو وهم! التابعين، من حمة الأقوال هانءه عنه روى 
لمموأبو الشيباني، عمرو أبو ثم أقوال. ثلاثة وروى بيعي، ال

مهمواحد كل وروى العبدي، وحومحل مزاحم، بن والضحاك البجلي، 
واحدا.قولا 

إسرائيل!بني باحبار التفسير أولا! أ؛ي 

تومسؤ( وآ'لأزصن، آلث٠نو؛ب ألتم، أس رقكأ إُى ؤ هث! ش ١ ل —١ ق — ١ 
حلقهث اض )إن قال؛ فهته أرقم بن زيد عن لالأءمِاف:؛ْ[. أباًيم 

سنة(ألف، مقداره يوم كل قال! أيام، ستة في والأرض الموات، 

متؤؤ، وآمحيس آلثم1ويني، حو آلتم، أس رقكأ إلى ؤ ! ه؛ فه ١ ال ق- ٢ 
فهنهأرقم بن زيد عن مزاحم، بن الضحاك عن [. ٥٤]الأعراف: أثاوه 
منهايوم لكل أيام؛ تة م في والأرض الوات حلق افه )إن قال! 
قرشنا(سعفص، كلمن، حعلي، هون، أبجد، اسم! 

النزول!وأحوال ؛أصماب، التفسير ! ئاتا؛أي 

كنا)إن أرقم! بن زيد لي قال قال! الباني عمرو أبي عن - ١ 
بحاجته،صاحبه أحدنا يكلم ه، النثي عهد على الصلاة فير لنتكلم 

وانظر•، ٤٧٢"ا/قواني0 في محموية إلى المتنور الدر في يوطي العزاْ )١( 
.٢٧٨-  ٢٧٥ص؛ ريح، آمال للدكتورة: الطبري، ير نفقي ااالإمحرايليات 

\الأالتاريخ في اتجري أحرجه )٢( 



هممحقيبموأ أإوئ-'وإأ وأشكف}" ألمتثثؤزت عق I زلت نى تح
اوكوت(لمفأمرنا [، ٢٣٨]!^:دننتسيم 

)لماقال؛ خهتع أرقم بن زيد عن المعي، إسحاق أبي عن - ٢ 
مكتوم،أم ابن حاء اء؛هه[؛ لالنآلمويتزه من ألشروق متؤى لا ءؤ نزلت؛ 
مكتوم؛أم ابن قال لا، قال؛ رحمة؟ لي أما اه؛ رسول يا فقال؛ 
فأمرؤعرأدليألئرر4، هلث؛ الله فأنزل ر، فرحص صرير إني اللهم 
ريكتااتها(ل ,ه ايله رسول 
ناس)حاء قال: ه أرقم بن زيد عن البجلي، ملم أبي عن - ٣ 

فنحننبثا؛ يلث، فان الرحل، هذا إلى بنا انهللقوا ! فقالواالعرب،، من 
إلىفانهللشت، حناحه، فى عشنا ملكا؛ كان ؤإن به، الناس أمعد 
ه،النبي حجر إلى جاءوا ثم قالوا، بما فأحبرته ه اتله رسول 

أؤبمثؤا0 • هث الله فأنزل قال؛ محمد، يا محمد، يا ينادون؛ فجعلوا 
وأحد، غجرات:٤[ زالتن؛فيىه لا شغ)شأ للجرت ؤيإء ثن ينادوأش 
زيد(يا قوللث، اممه صدق لقد وقال؛ بأذني ه ال؛ه رمول 

بابوالمدينة، مكة مجد في الصلاة فضل كتاب المحيح، في البخاري أحرجه ١( 
كتابالصحيح، في لم وم(، ١٢٠)٠ آ/٢٦ الصلاة في الكلام من عنه ينهى ما 

منكان ما ونح الصلاة، في الكلام تحريم باب المائة، ومواصع المساجد 
(.٥٣٩)ا/'ادما إبامحه 

0إ'\<\الكسر في والطبراني ١(،  ٠٢٣٨)البيان جامع في اممبري أخرجه )٢( 
الطبراني،»رواْ (; ١٠٩٤٦)^٩ الزوائد مجمع في الهيثمي وفال، (، ٥٠٥٣)

ئقاتء،ورجاله 

،yMjyyالبيان جامع في والطبري (، ٥١٢٣) ٢١ه/ه الكير في اتجراني أخرجه )٣( 
المنثورالدر في الموطئ وءزاْ (، ١٨٦٠٧) ٣٣•٠٢/١ ير النففي حاتم أبي وابن 
الزواندءمجمع في الهيثمي وقال، ، ٥٥٢/٧يعلى وأبي دد، ومراهويه، ابن إلى؛ 





عليه،ينزل لا أياما ه اض رمول فمكث انطالمت،، ثم د؟ ممن حبلا 
فأنزلوقلأك، ودعك مد إلا صاحبك أرى ما محمد؛ يا ت قفاك فأتته 

-١ لالم-حى؛ ه وماق؛ؤأ رق ويعق، اواما ّثمح إدا ^^؛، اوا محالمخ ؤ • هك اض 
٦٣.

كلافٌالخرآن: بالمفسر : الثا*ث
عنتقهنه أرقم بن زيد سألت، إ فال المبدي حوط عن لالقنر:ا[. ألثدره 

نزولليلة عشرة، مع ليلة أنها أمتري وما أملث، )ما فقال: القدر، ليلة 
ا؛[(لم]الأ;ئل:ءؤ؛ومآكيىأصتي4 وت القرآن، 

ءؤألمدنإقأقمى1وؤأه.' اض قال المرية: باللمة المسير ابنا: ر* 
بنزيد عن ا»;اه[. ]الرألْكنوتيم أنجبت أوَنون ألخح؛ني نمحّيباين 

اكيهلان(ل: والءلاغوتاالماحر، )الجست،: قال: فهته أرقم 

حدثامذا الحاكم: وفال (، ٣٩٤٥) oUr/Yالمتدرك غي الحاكم أخرجه )١( 
فيالذهبي ووافقه عالة(١، له وحدت أني إلا الشيخ، هذا حدثن،اه كما صحيح 

•التلخيصن 
الكبيرالتاريخ في والمناري (، ٩٥٣١) ٣٢٦/٣الصف ش ب أبي ابن أنمجه )٢( 

0إ\{'\الكسر في واليراني \إ'^ك الضعفاء في والعقلي (، ٣١٥)٣^٩ 
ابنإر: المثور الدر في السيوطي وءزاْ )، ^AYالدلائل في والمهقي (، ٥٠١)٩^

.ءتءوث':;سص



[٧

•سم(را؛

بمحنسسة أوت سنثة، ! اسمهاالأنصارية، عطية أم الجليلة المحاسة 
اءنكبار من وكانتا بكنيتها، انتهرت ، كع_، بننا ؤيقال! الحاريثخ، 
حبيبة.أم تكني ٌولاة ولها الحارث، بنت صباعة • وأحتها الصحابة، 

ابنةغل شهدت، فقيهة، وكانت، ج^، ايله رسول( وبايعت، أسلمت،، 
وحيينها، فانقنت، ذللثه وحكت، غسلتها، ممن وكانت، الله رٌمول 
وعلماءه الصحابة من جماعة وكال( الميت،رآ،، ل غفي أصل 

الميت،.غل عنها يأحل.وذأ بالبصرة التابعين 

منعنها وروى ه، الخطاب بن عمر وعن ه، المي عن روت 
وغيرهم.>غهذم، ماللث، بن أس الصحابة. 

-جرين،بنت وحمصة سيرين، بن محمد ث التابعين من عنها وروى 

لأبنوالأتعاب ، ٣٣٤_ rrrjsمعد لأبن الكبرى الطتات في: ترجمتها انظر )١( 
البلاءاعادم وسر ، ٣١٦. TsojToللمزي الكمال وتهذب أ/'\أ\،ا، البر عبد 

.٤٣٨. trw/Aحجر لأبن والإصابة ، ٣١٨٨لاذهى 
والدربالماء ووضوئه الميت، غل ياب الجنائز، كتاب البخاري، صحح ت انظر )٢( 

vT/y (١٢٠٣.)



بنالرحمن تمد بن سمابل ئ عمير، بن الملك وتمد حيل، ثرا وأم 
وغيرهم.حبيبة، أم ومولاتها الأقمر، بن وعلي عطنة، 

وتخلمهمالطعام، لهم نمتع غزوات؛ سع ه اض رسول مع غزُت، 
خيبرونهدت المرضى، على وتقوم الجرحى، وتداوى رحالهم، في 
ه.اف رسول مع 

سبعين.سنة حدود إلى عاشت 

اشرفي ه عطثة أم أقوال 
يالرأىالضير في كلاهما الضير، في قولان ها عطية أم عن روى 

وروتمنهما، قولا سيرين بنت، حفصة الجاليالة التابعية روت والاجنهاد؛ 
عقليةأم زوج عقلية؛ أبي مولاة - حيل شرا أم لأخر ا القول 

المقلبوعة،الضمير كب في يرية تغأقوال ؤبما عقلية لأم يرد ولم 
محياني.كما الضمير كتم، حارج عتها الوارد ؤإنما 

والاجتهاد:بالرأي لنمير ا٠ 

نزلت،:)لما قالمن،: عقلية أم عن سميرين، بنت، حفصة عن — ١ 
>ولأ_يشه،قوله: إلى ]\ذسس-.م\[ ت؛نثشيم آلثزيثث،  ktإذا أفق 

كانوافإنهم فلأن؛ آل إلا اممه رسول يا فقلت،: النياحة، منه كانت، 
آلإلا فقال: أسعدهم، أن من لي بد فلا الجاهلية في أمحعدوني 

فالآن(لا،.

علىصحيح حديث ررهذا ت ونال (، ١٤١٤)المستدرك في الحاكم أحرجه ١( ,
اكلخيص.في الدهي ووافقه يخرحا0لإ، ولم كخين، شرحل 







فخرحتإصم، إلى ه اش رسول ))بعثنا قال؛ غهنع أبيه عن ، حيري 
بنومحلم ربعي، بن الحارث قتادة أبو مهم المسلمين من نمر في 

الأثجعيعامر بنا م إصم بمطن كنا إذا حتى فخرجنا قيس، بن جثامة 
محامسكاعلنا، ملم بنا م فلما لن، من ووطب متيع معه له قعود على 
وأحدوبينه، بينه كان بشيء محقتله حثامة، بن محلم عليه وحمل عنه، 
فينانزل الخبر؛ وأخرناه و. اض رمول على قدمنا قلما ومتيعه، بعيرْ 

آلقنص د،ؤؤأ وث* هثثؤأ آؤ شيفي، ثرثرق إدا ^١ ١٠١٠^•؛؛^ كآيا ؤ ت قرآن ال
عنإأثم شني آلصوؤ هرمك همنا ثث ألثثم إلهءظم 

كاثأممم إُى قبيوأ ئلبمظم أممه يممحى مد ين يًفتثم َةثإش ءفث؛؛أ 
لاكاء:أا'[(لا،.محكاثثأدثيةإ4 

٣١ا،م• المد وأحمدفي ؛، Y،>/Uالممف في ثب أبي ابن أخرجه :١( 
جامعفي والطبري (، ٧٧٧) ١٩٦ص: المتقى ني الجارود وابن (، ٢٣٨٨١)

والمهقي(، ٥٨٢٦) ٣١٠٤;•الضر في حاتم أبي وابن (، ١٠٢١٢)\\xs المان 
فيالموطئ وعزاْ ، ٢١٢-  ٢١١الشقان؛/في مد وابن ، ٣٠٥الدلائل؛/في 

\•.Tr/yالمدر ابن إلى الخور الدر 



[٧٢]

ابه(ُا،)ت: ه ء1زب ين ايراء 

عازببن البراء عمارة، أبو الكسر، والفقيه الجليل، الصحابي 
قوماءمن وأبوه الصحابة، أعيان أحد الكوفي، الأنصاري الخزرحي 
ويقال!الخزرج، بن الحبامحب، ين حييبة أبي تتإ بتحبيبة وأمه! الأنصار، 

سنان.بن ثايت، بنتا حالي أم أمه بل 

كانلبياض ،؛ بذي يلمت، وكان ، دارابها وابتنى الكوفة نزل 
ليزيد،، ٢٣١^^،ومد، والربيع، إبراهيم، أولاده: ومن وجهه، في 

^٤،,١^٠٠٢أبو الجهم بن سليمان ومولاه! وحفصة. وسويد، 

بنالعلاء فعن فضلا؛ ه لتفيرى لا متواصعا )جهبع الثراء كان 
الك طوبى ! فمك،ءازدس،، بن الجراء رلقيح!، قال! أبيه عن يم—، الم

المعبد لأبن والاسعاب ، ٣٦٩؛/سد لأبن الكبرى الطبقات ش: ذجمته انظر )١( 
لدوهبيالبلاء أعلام ومر ، ٣٧؛/؛T- للمني الكمال وتهذب ا/ْها، 

.٤١٢. ا/اا؛ حجر لأبن والإصابة ، ١٩٦-
م/مْم(.الأم لأبن )الهاية الهمس وبه في يكون الذي الماض الغث؛: أصل )٢( 
للمخاريالكبم اكاريخ انظر: )٣( 
٠٥أرالسابق المص.لبر )٤( 





بنوثابت الهمداني، المعي إسحاق أبو ت التابعض ومن ه• الخطمي 
ليلى،أبي بن الرحمن وعبئ التجئ، وعامر السبب، بن وسعيد عبد، 

لوط،ابنا وربح، الزبير، ت أحيه وابنا وعبيد، وربح، سويد، وأولاده! 
وغيرهم.عازنمح، بن عبيد ست، حمص أم ت أحيه وابنة 

عثمانولى ولما ه، النبي عهر على بالتجارة مشتغلا كان 
وعشرين.أرع سنة الري على أميرا جعله الخلافة 

وأول،يشهداها، فلم ه عمر وابن هو بدر يوم ه الممح، استصغره 
أرعالنثير ْع بعدها وغرا الخندق، الله رمول ْع صهدها غروه 

خهبهعثمان وولأْ وعشربن، أربع سنة الري وافثتح غزوة، عثرة 
موقعةه علي مع ونهد موسى، أبي مع تستر غزوة وشهد إمرتها، 
•الخوارج وقتال وصفين، الجمل، 

أنهعنه إسحاق أبو تلميده حكام ما موعفلته، وحن قوله، بلح ومن 
فيهأوتوا ما شيء من دينها في يؤتوا لم الأمة هذه فإن يعد؛ )أما قال! 

بخيرامرأ ياتيا ولم المالفة، الأمم داء وهما والجا.ال، التكلم، قبل من 
أكرمه الممهلمى والرسول عنهما، شيء أنهى ه الله وكتاب، قمل 

وأغنىله خار حض ه رسوله إليه يقبض الله ؤإن لهما، الخلق 
ليلهاوامححة، على الأمة فترك النعمة، به وأتم اكين، له وأكمل به، 

علم،ه نبيها من فيه وعندها إلا بجناحيه يْلير ؤنائر محن وما كنهارها، 
ه!نبيه على أنزل ما أواخر من فكان عين، عمد عبد يفل أن إلا 

ص;وأهله الكلام ذم ني الدنيا أبي ابن أحرحه 



•وقيل ، ومبعن استن منة ، الزبر بن مصعب أيام بالكوفة مامت 
سة.وثمانين بضع عن وسبعين، إحدى 

الضيرفي ه عارب بن الراء أقوال 
فيقولا عشر عة تالنبي عن ه عازب بن البراء روي 

وثلاثونتسعة عنه وروى واحدا، قولا هت الصحابة وعن التفسير، 
عثرحمسة وبلغت، النزول، وأحوال ؛اسباب، ير النففي أكثرها قولا؛ 
يرالنفثم قولا. عشر ثلاثة وبلغتح والاجتهاد، بالرأي التفسير ثم قولا• 

خمسةوبلغت، حكما، المرفؤع ثم أقوال، بعة سوبلغتؤ العربية، باللغة 
أقوال.

إسحاقأبو أكثرها روى التابعين، من عثرة الأقوال هذه عنه روى 
ثلاثةوروى عمرو، أبو زاذان ثم قولا• وعشرين تة م روى • ٨٥٠اليص 

بنوسعد والندى، ماللثج، بن ومحمد مت؛، بن اض عبد ت ثم أقوال. 
وعامرثابت، بن عدي ت ثم قولين* منهم واحد كل وروى عبيدة، 
وروىواحدا. قولا منهم واحد كل وروى وعتبة، فر، الوأبو الشعى، 

معلق.قول ه البراء عن 

!حكما المرفؤع ولا! أه 

القال: قلاوقرة:بم0ا[، أ؛ؤوكتثيلم دى: العن - ١ 
عينيهاكأن دابة أتته قبره في وصع إذا الكافر )إف عازب: ين الراء 
كتفيه،بين صربة فتقريه حديد، من عمود معها محاسن، من نيران 

صوته،ّهع إلا محهيء يبقى ولا لعنه، إلا صوته أحل. مع يفلا فيصيح، 





))حرجناقال: ه عازب بن الراء عن عمرو، أبى زاذان عن - ٤
ولماالمر، إلى ذانتهينا الأنصار، من رجل جنازة في و. المي مع 

وفيالطير، رءوسنا على كأن حوله، نا وجلالله، رسول فجلس يلحل، 
•ققلق اف فيقول •.. فنال؛رأسه، فرفع لأرض، ا في ينكت عود يده 

طرخا((لا،،روحه نملرح السفلى، الأرض في سجض في كتابه اكتوا 
فيه، عازب بن الراء عن موقوئا المعنى هذا نحو زاذان وروى 

الثملى(أو)الأرض قال: ٧[، اؤس،بمنيم هلق: قوله 
بيعي،الإسحاق أبي عن ها: الصحابة باقوال ير النف: ثانثاءب 

سهدممن ه محمد أصحاب )حدثني قال: خهنم عازب بن البراء عن 
بضعةالمهر؛ معه جازوا الدين طالوت أصحاب عدة كانوا أنهم بدرا 
مائة(وثلأث عشر 

النزول:وأحوال بأسباب الضير : الثاثه 

نحوبملي ه الله رسول )كان قال: خهنه عازب بن البراء عن - ١ 
هفق:اممه فانزل افه، أمر ينتظر الماء إلى المنلر ؤيكنر المندس بت 

ألمسجدتنلر وجهلش> رصن-ها يلت ظتنلمثك السماؤ ؤحهلث،ؤا يثلب أاؤهلرئ 
منعلمنا لو وددنا : لمين الممن رجال فقال [، ١٤٤]البقرة: ه آلماؤ 
القدس؟بيت نحو بصلاتنا وكيف القبلةا إلى نصرف أن قبل منا مات 

الممهاءوقال لاوقرة:*ا؛اا، إبمنةؤميم شخ أممة َةاث ؤوما جك: الله فأنزل 

(.١٨٥٣٤) ٥٠٣- المد نى أجمد أحرح4 )١( 
البيانجاسمر في الطري أحرجه )٢( 
ْ/ّاتما>ه بدر أصحاب عدة باب المغازي، كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٣( 

(٣٩٥٨.)





قال•ه عازب بن الراء عن اليعي، إمحاق أبي عن - ٤
•هق ارقّ فانزل ، ًلهرْ من اليت أتوا الجاهلية في أحرموا إذا )كانوا 

يناشتوث وأتوأ أقئ آلإش هلهوركاؤوكن من آلثنوث ^١ يآن ألؤ ؤوليس 
آقُهإيم

•هق قوله رفي • ه عازب بن الراء عن ثابت، بن عدي عن - ٥ 
معشرفينا نزلت ت نال [، ٢٦٧ت لالسق_رة تنفتؤزه عنه ألميث ^ثمؤأ 

كثرتهقدر على نخاله من يأتي الرجل كان نخل، أصحاب، كنا الأنصار، 
أهلوكان المجد، فى فيعلمه والقنوين يالقنو يأتي الرجل وكان وقلته، 
بعصاهفضربه القنو أتى جاع إذا أحدهم فكان طعام، لهم ليس الصئة 

يأتيالخير ش يرغب لا ممن ناس وكان فيأكل، والمر البمر فيشل 
فاتزلفعلقه، انكر قد ويالقئو والحمس، السحس فه يالقثو الرجل 

ننذم أمجنا وبتآ ْفثغث> ما من أنمموأ ؛اثثأ •' هق اممه 
تنعضؤأآن إلأ لثاحذيه وتتم تنفقون منه ألئيث ئثمؤأ آمْس 
لمأعطى؛ ما مثل إليه أهدى أحدكم أن لو : قال،لاوقرة:ي1أل فيه4 

بصالحأحدنا يأتي ذللث، بعد فكنا قال! وحياء. إغماصى عن إلا يأحده 
•)ض،رم عازب ين الراء عن القول هدا ماللث، أبو وروي ءند0(رأا، ما 

مآنألي ءاؤولإس ؛ هؤ قوله باب القرآن، شير كتاب المحاريفى١كحيح، ^رحه
١^]اوقرة:ها/؛[ ٠ ألإس ثاوة ين نأواآكنحت 

شرالصدقة محي يخرج أن النهي باب الزكاة، كتاب السنن، محي ماحه ابن أحرجه )٢( 
حاتمأبي وابن (، ٦١٣٩) ٥٥٩الهاز؛،/جامع محي والطري (، ١٨٢٢\أ:«أه)

وقال(، ٣١٢٧) ٣١٣٨المدرك قي والحاكم (، ٢٧٩٨)؛، YU/Yير الخفمحي 
محيالبوصمري ومحال يخرجاه®، ولم لم، مثرحل عالي صحح حديث، ®هدا ت الحاكم 
ثقات((,رجاله صحح إسناده ®هدا (؛ ٦٥٤)٢^٠٩ الزجاجة مصاح 

=الجامع، في والخرمذي ١(،  ٠٧٨٧)المصنف في شيبة أبي ابن أحرجه )٣( 







ألقلحتوعيلوا ءامنوأ ألمت\ علر ؤ؛ي1س ت فزلت ها؟ ونيثربم وه
الآة(أا،,[ ٩٣^:]١٧جنح4 

تلعلي ه اض رسول )قال قال؛ )جهته عازب بن الجراء عن - ١ ١ 
فيلي واجعل ودا عندك لي واجعل عهدا، عندك لي اجعل اللهم قل؛ 

ألشلئتوعيلؤأ ءامنؤإ آقيك\ ^إة • هؤث القّ فأنرل مودة، المؤمنين صدور 
عائ(لآ،.في فزلت قال: ]مر؛م:ا"بمآ. رداه آلرءس لم نيجعل 
)فيه: عازب ن الجراء عن الميعي، إسمحاق أبي عن -  ١٢

نزلتفينا ; JUالأية، لاوور:هها ؤربمآقأونءامأك4 ت هل نوله 
ئديد(لم.حوف في ونحن 

إسحاقأبي عن ]الفتح:ا[. ءؤإةائحنالأثضاساه هق: اش محال -  ١٣
مكة،فتح الفتح أنتم رتعدون قال• خهنه عازب ن البراء عن بيعي، ال

الحديبية،يوم الرصوان بيعة القح نعد ونحن ، فتحا مكة فح كان وقد 
بئر(ل؛،.والحديبية! مئة، عثرة حس . اض رمول هع كنا 

تفسيرأبواب الجامع، في والترمذي (، ٧٥٠) AA/Yالمد في الطيالمي أحرجه )١( 
٢٦٥م/الخد في يعلى وأبو ، •٣( ٥ )٠  ١٠ه/؛ الماندة صورة ومن باب القرآن، 

الضيرفي حاتم أبي وابن (، ١٢٥٢٩)يا'\ البيان جامع في والْلبرى (، ١٧١٩)
هاض مغفرة ذكر الأثرية، كاب الصحيح، في حبان وابن (، ٦٧٧٥) ٠١٢ ؛/١ 
(،٥٣٠٠) ١٧٢/١٢تحريمها نزول فبل الملمين من الخمر شراب من مات ضن 

الشيخ،وأبي المنذر، وابن حميد، بن مد إلى: الخور الدر في الموطئ وعزاه 
صحيح•.حسن حديث *هدا الترمذي: وقال ،  ١٧٢/٣مروديه وابن 

هه/أإه.والديلممي مردؤيه، ابن إلى: المنثور الدر في الموطئ عزاه )٢( 
الدرفي الموطئ وعزاه (، ١٤٧٦٧) ٢٦٢٨^ير الخففي حاتم أبي ابن أخرجه )٣( 

.٢١٥/٦مردؤيه ابن إلى المنثور 
.٦٧٥ص: والمنوح الخاصخ في النحاس ذكره )٤( 



)فيه: عازب بن الراء عن بيعي، الإسحاق أبي عن - ١ ٤
لاعةأوزتت>هأحكل؛بملم ئءآلجنزت من يمادوئلث \ؤوأك ت هث قوله 
ؤإننين، حمدي إن محمد؛ يا فقاوت رجل حاء قال! ]النيرات:؛[، 

\حذاك فقال ع، ذئي 
اليهودمن رهقا رأف ت ه عازب بن الراء عن عامر، عن -  ١٥
ورسولهالله فقال! جهنم؟ حزنة عن ه الّكا أصحاب من رجلا سألوا 

منهنعش؛د: عليه فنزل ١^٦،^، فأخبر فجاء أعلم، 
•ما[(لآ/\\دوؤ.• ه عشز 

العربية؛باللغة النمير ! رابئاأو 

)في: ه عازب بن الجراء عن السيعي، إسحاق أبي عن - ١ 
وسهله(رم.قال: ]القر0:إ؛اا، بزلإنيهاكثنلزأكحله : هث فوله 

)في)قهنه! عازب بن الراء عن العي، إسحاق أبي عن - ٢ 
تش(رلأ.محال: ]القرة:؛؛؛[، ظأوحوقةأءء4 : جك قوله 

:هلث ه نول)في ه؛ عازب بن المراء عن - "١ 

الحمِاتسورة ومن باب القرآن، ير نفواب أبالجامع، في ي الترمل أحرجه )١( 
 Y؛»/o(٣٢٦٧ ،) ه:فوله باب الضير، كتاب الكرى، واالأئي»ي

البيانجامع في والقرى ( ١١٤٠١)• ٤[ ]الغيران: ممُولأ،ِسَهه 
حاتمأبي وابن المنذر، ابن إر: المنثور الدر في الموطئ وماْ آآ/مارآ، 

غريب،.حن حدث اهدا الترمذي: ونال ،  ٧٥٥٢^
المن،في والههقي ير التغفي م حاتأبي ابن أحرجه )٢( 

TTY/Aمردويه ابن إل المثور الدر في اوبو1ًي وعزا، (، ٤٦٢) ٢٦٩؛/
(.١٣٦٣) yoi/sالضير في حاتم أبي ابن أحرج )٣( 
(.٢٢٤٥) ١٧٧/٣اليان جامع في ١^ أحرجه )؛( 



واعلمواتنفقون، منه لالخسث، تعمدوا ولا ت ثال ]القرْتي1آ[، ألخيث،يم 
صدقاتكم(عن غني اف أن 

)فيه: عاوب بن البراء عن المسيعي، إسحاق أبي عن - ٤ 
قروبة(لمقال: لالأنعام:ا،ا،[، ؤمحاندايه4 هث؛ قوله 

)فيغينه: عازب بن الراء عن الميعي، إسحاق أبي عن - ٥ 
حمننضجه قال: [، ٩٩]الأنعام;أثمروثنؤهءه ؤآطرواإأاثمرولدا : قوله

يصجا/)٣(.. 

قال:ه عازب بن الراء عن العي، إسحاق أبي عن - ٦ 
لمقل:وفي المتفرق، صأ-توانبٌ: وعيد ؤ المجتمع. ]الرعد:؛[: )ؤءاّوإنه 

أصلها.إلى نخلات، جنبها إلى التي المخلة هي ]الرعد;؛[: 4 لجاك صؤ 
وحدها(رأ،ؤالمخلة 

)فيه: عازبإ بن البراء عن المسمي، إسحاق أبي عن - ٧ 

ثرالمدفن ني بخرج أن النهي باب الزكاة، كتاب السنن، في ماجه ابن أحرجه )١( 
حاتمأبي وابن (، ٦١٦٧) OU؛،/♦المان جامع ني واتجري (، ١٨٢٢) 0AT\/ماله 

»هال.االزجاجة مماح في البوصري ونال (، ٢٧١٠٦) ٥١٦/٢الضير في 
ثقات!,رجاله صحح إمحناد 

البيانجامع في واليري (، ٧٧٠٩)أإ\<0؟\ الضير في حاتم أبي ابن أحرجه )٢( 
وابنالثيخ، أبي إلى: المثور الدر في يوٍلي الوعزاْ (، ١٣٦٦٥) ١٥٧٤/١

.rrrlT
.١٣٦٠الطير؛/في حاتم أبي ابن أخرجه )٣( 
البيانجامع في والطري (، ١١٥٣ه/مأ؛)الضير في مصور بن سعيد أخرجه )٤( 

وعزاء(، ١٢١٢٠)الضير في حاتم أبي وابن (، ٢٠ ٠٨٧)/١٦٣٣ْ
.^٢٠وابن المخ، دأبي المنير، وابن الفربابي، ت إلى المنثور الدر غي التوُلي 

.٦٠٤؛/



صغيرهر نقال! ، ٢[ :٤ محك غى جعل ؤق هق.' ه قول
الصغير(رالنهر يعنى! الصغير، الجدول هو لففل! وفى ريانية. بال

والاجتهاد:بالرأي الضير : امتاح٠ 

)فيه: عازب بن الراء عن اليعي، إسحاق أبي عن - ١ 
اليهود(رأ،.قال: لاوقرة:آأا[، ظولأمحآثذامس4 

)فيه: عازب بن الراء عن الميعي، إسحاق أبى عن - ٢ 
نحوصلاتكم قال: ]البقرة!م؛اآ، إثكمه يضخ أش وما'؛ارة ؤ : هق قوله 
المقدس(أبيت 

وصمتان، ٣٨٦همي* مجاهد ير يتفالمسمى التفسير في إياس أبي بن آدم أحرجه )١( 
(،١٧٥٧) yo-{/rالضير في الرازق وعبد ،  ١٨٤-  ١٨٣ص: الضير في الثوري 

كتابمعالئا، المحيح في والخاري (، ٢١١٥)٣١٢/١المند في الجعد وابن 
أهلها؟4من (نثدث إذ مم ؛لكنشِا ؤ، ت اش فول اب ب، اء لأبيا أحادث 

المدركفي والحاكم ، ١٧٧/١٨اليان جامع في والطري ؛/ْأل، [ ١٦]مريم:
وابن، ؛/٨٣حجر لابن التعليق تغليق، في كما مردؤيه وابن (، ٣٤ ١٣)٤ ٠ أ/ْ 

ام؛ابي،،إر• المنثور الدر في السيوطي وءزاْ ُما/؛ه، دمشق تاريخ في عساكر 
وقال 1.0إ٣> 0 حاتم أبي وابن الخدر، وابن حميد، بن وهمد منصور، بن وسعيد 

يخرحاْاا.ولم الشيخين، ئرؤل على صحيح حديثا راهدا الحاكم؛ 
جامعفي والطري ١(،  ٠٩٣٤) ١٦)/٠ الضير كتاب، الكبرى، في ائي النأحرجه )٢( 

وءزاْ(، ١٣٢٣) ٢٧٤/١ير التغفي حاتم أبي وابن (، ٢١٤٤)\ T'lTالهيان 
وابنناسخه، في داود وأبي حميد، بن وهمد وكح، إلى: الخور الدر في الموطئ 

.rillsاسر 
rsy/sالمد في الجعد وابن (، ٧٥٨)، w/yالمسد في ي المليالأحرجه )٣( 

البيانجامع في والطري (، ٢٢٥) ٦٢٦؟/ير التغفي منصور بن وسعيد (، ٢١ ١٦)
وعزاْ(، ١٣٤٧) ٢٥٢. ٢٥١)/ير التغفي حاتم أبي وابن (، ٢٢٢٠) ١٦٧/٣

.ToTfSحميد بن عبد إلى الخور الدر في اليوطي 



قيل)أنه هي•' عازب بن الراء عن اليعي، إسحاق أبي -عن ٣
الرحلهو [، ١٩٥]الممرة: \ؤولأظس\هةؤأذأؤئإلإه له! 

يذنبالرجل هو ولكن لا، ت قال يقتل؟ حتى فيماتل العدو يلقى 
أبدا(لي افه يغفر لا ت فيقول بيديه 

)فيخهثع: عازب بن الراء عن اليعي، إسحاق أبي عن - ٤ 
الغنائمقال؛ [، ١٥٢; ٧١ى-و زآو ذجموث>ه ئا ٥^ تآ مد ئ ؤ • هك قوله 

رالقوم(ل وهزيمة 
قال؛هت عازب ين البراء عن عمر، أبي زاذان عن — ٥ 

الصلاة،في الأمانة اء;خه[، ]الم^^مكو؛وأمحهآمحا< 
فيوالأمانة الكيل، في والأمانة الجنايات، من ل الغفي والأمانة 

الودائع(في ذلك وأعفلم الوزن، 

ؤهناددهاين• هث ه قولرفي، • >ةهبم ازب عبن الراء عن - ٦ 
طالث،(لئ.لصبم:أأ[، مح؛آ4 
عنأو ه، عازب بن الراء عن السبيعكا، إسحاق أبي عن - ٧ 

يرالتغفي حاتم أبي وابن (، ١٠١٦٩) oAA/Xالبيان جامع في الطبري أحرجه )١( 
(Y-Y-Y (١٧٤٨ ،) الستدرك في والحاكمY'«Y/Y  ،)الشعبفي والبيهقي )بما/'مأ

عيثنة،بن وسفيان وكيع، ت إلى المنثور الدر في اليوطي وعزاه (، ٦٦٩١) ١٠٠و/ه 
علىصحيح حديث راهذا I الحاكم ونال ، ٥٠ا/• المنير وابن حميد، بن وعبد 
Y٦٠١/١ والترهبثا الترغيب في المتدرى وصححه يخرجا٥(١، ولم الشيخين، شرمحل 

 )Y( (.١٠٥٩)أ/هأإ الضير فى الخدر ابن أحرجه
انمف،ش شبة أبى ابن أخرجه )٠١( 
(.١١٠٠٩٤) yi'i/Uالضير ءي حاتم أبي ابن أحرجه )٤( 



يؤنآلأد'ئ المدام، بى وبمتح.مح>ا ؤ • %لق اممه قول )في ت )قهنع عبيدة أبي 
القبر(عذاب قال! ، [ ٢١جدة;ل]١ 'اندزابآلآ'أكميم 

)في؛ ٥٠عازب بن براء العن مالك، بن محمد عن - ٨ 
طكيلقون يوم نال! [، ٤٤]الأحزاب: ه ع؛ يلعونم لؤم ؤمح_تهلم I هق قوله 

عليه(لآ،.ملم إلا روحه بمص مؤمن من لمس الموت، 
ظاِلث■' هلك فوله )في ؛ ٠ المراء عن عتبة، عن - ٩ 

،حميعا( الجنة يدخلهم أنه افه على أشهد ت قال ، [ ٣٢]غاطر: إثسهءه 
نحوهوروي مرذوءال؛ا، عازب بن المراء عن المعنى هذا نحو ودوي 
ميقال ه النبي أن يقهتع الخيري سعيد أبي عن صعيم، ند بأيئا 
الجنة((رقي وكلهم واحدة، بمنزلة كلهم ))هؤلاء الأية! هدْ 

\.y\T/Tالشريعة في الأحرى أخرجه )١( 
إتحاففي كما يعلى وأم (، ٣٤٧٦٧)\ Ti/Uالصض، في ثسة أبي ابن أخرجه )٢( 

ها/«أاحجر لأبن العالية والمطالي، ( ١٩٧٣)للومرى الخيرة 
الخاملفي عدي وابن (، ١٧٧١)٠  ٣١٣٩/٩التمر في حاتم أبي وابن (، ٣٦٨٤)

\إسمالشعب، في والمهقي (، ٣٣٤٠)المدرك في والحاكم أ/ْهأ، 
المرين،،ذكر في الدنيا أبي ابن إلى: الخثور الدر في يوطي الوعزاه (، ٣٩٩)

»هذاالحاكم: وفا)، مردؤيه، وابن الخدر، وابن جرير، وان حميد، بن وعبد 
بقوله:التلخيص في الذهبي وتعقبه يخرجاه®، ولم الإسناد صحيح ث، حدي

ابنفال، ماللثح؛ بن ومحمد الحديثج، مغللم عدي: ابن نال، وافد؛ بن اعبداض 
بنمحمد على الحديث، إسناد رومدار الجوصيري؛ وقالي به®، يحتج لا حبان: 
صعيف®.وهو ماللث،، 

(.٦٣) ٨٥ص: المن، في اليهقي أخرجه )٣( 
)٤(.الاررقم: (، ١٠٢٤)ص: اكوي الضير ملحق انظر )٤( 
(،٣٢٢٥)سهفي والر٠اJي (، ١١٧٤٥) ٢٧١/١٨مده أحمدفي أخرجه )ه( 

وقاوا=،  ٤٧١؟/٠ الإسناد بهذا جعفر، بن محمد 'لربق من يره تغفي والطبري 



)فيI تقهنع عازب بن جراء العن مالك، بن محمد عن - ١ ٠
عندعلمهم لم ينال: ليس:خه[، هث؛ فوله 

الموت(لا،.
)فيه: عازب بن الجراء عن السبيعي، إصحاق أبي عن - ١ ١ 

•، القبر(ل عذاب ت قال، ]الطور:بأ[ عدابا ؤ هق; قوله 
بنالجراء عن [. ٦٦]!لرحمن: صا->تاي(يم ء؛-نايا • هك الله قال، —  ١٢
التفاحتين(من حير تجريان اللتان )العينان ت فال، خهنه عازبح 

)فيه: عازب بن الجراء عن ثيعي، الإسحاق، أبي عن -  ١٣
اكلونالجة أهل إن قال: ان:؛\[، لالإنؤ;ذِوكمءثِهه قق: قوله 
شاءوا(حال، أي على ومفطجعين، وقعودا قياما الجنة ثمار هن 

ابنتمر وانظر ، الوجه• هذا من إلا نعرفه لا غريب، حن حدين، >طا =اكرمالى: 

.٦٠٣/٢١اUبقالمدر )٢( 
الدرفي يوطي الوعزاْ (، ١٨٧٥٣) rrYA)/• جر التففي حاتم أبي ابن أحرجه )٣( 

.٧١٦/٧المدر وابن حميد، بن عد إلى: الخثور 
بنونعيم ، ٦٨٩ص: مجاهد تفسير المس التمسر في إياس أبي بن آدم أ-محه )٤( 

الممنضفي شيبة أس وابن ،  ٦٦٧! المبارك لابن الزهد على زوائدْ في اد حم
كتابهتعاليها، والبخاري (، ١٠)• ٩٢ص: الزهد وسائقي (، ٣٤٠٨٥)U/؛؛ 

والطري(، ١١١) ١٠٩ص: الجة صفة فى الدنيا أبى وابن ، ١٦٤/٦القرآن ير نف
شدالمهقي (، ٣٨٨٤)أ/هْه المدرك في والحاكم مآ/آخه، البيان جامع في 

حميدبن عبد إلى؛ المنثور الدر فى يومحلى الوعزاْ (، ٢٨٥) ١٩٩ص: الثمنه 
ولمالثيخين، ثرمحل عالي صحح حديث، رهذا الحاكم؛ وفال ، yuy/aالخدر وابن 

يخرجاْو,



[٧٣]

ميه(ُ)ت: ه كر أبى بت أسماء 

الخليفةبتت أمماء عبداف، أم الطاقين، ذات الجليلة، الصحابية 
بناض عبد الجليل الصحابي ووالدة خهنء، الصديق بكر أبي الراني 

منأّس وكانت لأبيها، ها عائشة المؤمنين أم وأخت فهته، الزبير 
العزى.عبد بنت قتيلة ت وأمها وقاة، المهاجرات وآخر عائشة، 

بعشرهأ المي بُث وقل منة، وعشرين بح التاريخ قل ولدت 
بعبدحامل وهي المدينة إلى وهاجرت بمكة، قديما وأسالمت، ستين، 

.اثا إنعشر سعة إسلام بعد أسلمت، إنها وقيل بقباء، فوضعته اممه، 
سى،لها قهل يولم سنة مائة بلغت، ضخمة، طويلة، امرأة ت، كان

عمرها.آخر في وعميته عقل، لها ينكر ولم 
وعروة،اممه، عبد له فولدت خينع، العوام بن الزبير تزوجها 

الصحابةومعرفة ، ٢٠١-  ١٩٦إAصعد لأبن الكبرى الطبقات في: ترجمتها انظر )١( 
،١٧٨٣. ١٧٨١اJر؛/عبد لأبن والأّتيعاب ، ٣٢٥٠_ rior\/نعيم لأبي 

. ٢٨٧٨للذهبي ١^٠ ١^٠؛ وسير ،  ١٢٥. ١٢٣/٣٥ص اصال وتهذب 
.١٤. ١٢٨حجر لاين والإصابة ، ٢٩٦

.١٧٨٣/٤الثر عد لابن الأّبطب \نم.■ )٢( 



المسن،وأم الكبرى، وحديجة والمهاجر، ، وعاصما والمنذر، 
اسمه!مولى ولها اض، عبد ابنها عند ءمكستا الزبير، طلمها ثم وعائشة، 

كيسانلا،.بن اممه عبد 

اللمب،؛بهذا نمخر وكانت، قين،  JliaJlذا١ت، ه اش رمول لقبها 
أبيبيت في سفرة له صنعت، الهجرة أراد لما اش رسول أن وذلك، 

قرةالربهلت، نصفين، نهياقها فثئح، به، تربطها ما تجد فلم يجهته، بكر 
لهاالأحر واتخذت، بواحد، 

العبادة،في تجتهد القمة، كثيرة القس، مخية عفيفة، امرأة كانت، 
وعنلها، مملوك كل فتعتق المرصة ض تمن وكانت، كبرت،، ما بعد حتى 
؛ء وأمما عائشة من أحول قعل امرأة رأيت، )ما قال تقهنع اممه عبد ابنها 

حتى، الشيء إلى الشيء تجمع فكانت، عائشة أما مختلف، وحولهما 
سيئاتدحر لا فكانت، أمماء وأما مواصعه، وصعته عندها اجتمع إذا 

بمأبي، بنت أسماء على )دحلتا قال؛ الربح بن الركتن وعن ، لغد(ر 
قومي،I يلقنها ان إنوعندها تصلى فوحدتها عمياء، كبيرة عجوز وهى 

ْبنقدم الزبثر بن المنذر )أن عروة: بن هشام وعن افعلي(لأ،، اقعدي، 
وقوهيةمرؤية ثياب من بكوة بكر أبي بنتا أسماء إلى فأرسل العراق، 

للمنيالكمال تهذيب انثلر: )١( 
ومسرهاثميف كذاب، ذكر باب ه، الصحابة فقاتل كتاب لم، مصمح انظرت ، ٢١

xroio) ١٩٧١؛/
دمشقتاريخ في عساكر وابن ، ١٤٦ص؛ المقرئ الأدب في البخاري أحرجه )"٢( 

ا،أ/ا،ا.
.١ ؟ a/aالء؛وقا>ت< فى صعد ابن أحرجه )٤( 



اأي، قالت! ثم بيدها فلمسها ت قال بصرها. كث ما بعد عناق رقاق 
يثق.لا إنه أمه يا وقال! عليه، ذللث، فشق قال؛ كوته. عليه ردوا 

مرويةثيابا لها فاشترى قال! نمق. فإنها تثق، لم إن إنها ؛ قالت، 
فاكنى(را،.هذا مثل وقالت،: فقباكها، وقوهية، 

ؤثتؤمح{ م ه عي ه ه هق اف ول قا لمهزل ن
ابنةقتلة )قدمته قال؛ خهنه الزبير بن اق همد فعن ]اوتت:م[، آمح،ه 

ابنةأمماء ابنتها على حل، بن ماللث، بتي من أمحي عبد بن العزى همد 
أنأسماء فأبت، مشركة، وهى وممن وقرظ، صباب،، بهلءايا، بكر أبى 

هق؛اض فانزل ه، المى عائثه فسألت، بتها، وتدخلها هديتها، تقبل 
١٥فأمرلأية، ١ آخر إلى ]السضة:٨[ أمحب4 ف، لم أؤ؛!ث عي أثث .عكك 

ربيتها(ر تدخلها وأن هديتها، تقبل أن 

عباس،بن الله همد الصحابة؛ من همها وروى .، الحم، عن ردت 
وغيرهم.عبداف، وابنها؛ ه، ثنية ست، وصفية الليثي، واقي وأبو 

المكدر،بن ومحمد مليكة، أبي ابن التابعين؛ من همها وروى 
المقرئ،لم ومالثقفي، ومرزوق الثقفي، محمد بن م والقاس

حا\\\.انمدرالسابق )١( 
الطبقاتمعدفي وابن (، ١٧٤٤)المد في اسلمي أخرجه )٢( 

،TYY/YY•البيان جامع في والفري (، ١٦١١١) Y-U/Ynالخد في وأحمد 
U١٢١/"الزوائد مجمع في الهيثمي وقال (، ١٠٨٠)٤ ؛، YU/Yالمدرك في والحاكم 

وصعقهحبان، ابن وثقه تإ، ناببن ممعب وفيه والثزار، أحمد ءرواه (؛ ١١٤١١)
الإستاد،صحيح حديث ءهدا ت الحاكم وقال الصحيح® رجال رجاله وبقية جماعة، 

التلخيص.في الذهبي ووافقه يخرجاه®، ولم 



بنمعاوية نوفل وأبو ان، كيبن ووهبا تدرس، بن لم من ومحمد 
عروة،وابنها: حنئف، ين الله عبد ين والمهللب عقرب، أبى 

نالمنذر بنت وفامحلمة عروة، ن الله وعيد الله، عبد ن عباد ت وأحفادها 
بنالله عبد : ومولاهاالزبير، بن الله عبد بن حمزة بن وعباد الزبير، 

•وغيرهم ن، ا كي

لكنتأنها عروة ابنها يحكيه ما لأولادها ونصحها قولها حكيم ومن 
عندأحدكم فلينفلر رى، النكاح هذا إن بتي، وبّي بني ريا لهم؛ تقول 

كربمته(أا،.يرى من 
الزبيربن الله عبد ابنها قتل بعد بمكة وسعين ثلاث سة توفيت، 

سة.مائة ولها بايام، 

التفسيرفي وف^ا كر أبي بنت أمحسهاء أقوال 
فيواحدا قولا ه النبي عن ها بكر أبي ؛نت، أسماء رومت، 
النزول.وأحوال ب محبا يا التفسير في أقوال ثلاثة عنها وروي التفسير، 
أختهاابن وهم! التابعين؛ من ثلاثة الأقوال هذه عنها روى 

واحداقولا ورؤيا المنذر، بنت فامحلمة وحفيدتها الزبير، بن عروة 

واحداقولا وروى تدرس، بن لم مبن محمد الزبير وأبو مكررا، 
معلق.قول ها أسماء عن وروى أيصا. 

الماكحةفي حاء ما باب الوصايا، كتاب الممتن، في منصور بن معيد أحرجه )١( 
فيالمهقي ودوام الجال، ض المفقة في الدفا أبي وابن (، ٥٩١)ا/اها 
والخالقالدين ذي من المزويج في اكرف باب المكاح، تمتاب الكبرى، المنن 

أصح«.والموقو؛، مرفوغا، ذك ءوروي وقالا (، ١٣٤٨١)المرضي 



النزول؛وأحوال يامحباب التفسير أق 

يقفوننرئس )كانت قالت! ه بكر أبي بنت أسماء عن - ١ 
*هث اش فأترل ربيعة، بن ثيبة إلا بعرفة الماس ؤيقف ؛المزدلفة 

علاآثة إلك آلأ وآئبزوأ آلك1س أكاص حيث من آفعثوأ 
لاوهمة:ا،ها[(را،.

قالت؛ه بكر أبي بت أسماء أمه عن بن عروة عن - ٢ 
ه،الله رسول عاهدوا إذا قريش عهد في مشركة وهي راغبة أمي )أنش 

اممهه؛فأنزل أأصل4ا؟ السيهت؛ فاث 
حفيدتهاوروت ، أمك( صلي نعم فمال؛ :٨[، ]المست ه ألون ؤ، يئ!نلوؤإ 
هارم.أسماء عن القول هدا المنير بنت فامحلمة 
أبيبتت أسماء عن تدرس، بن ملم بن محمل الزبير أبي عن - ٣ 

أقبلت؛ ١[ ;^ ٠١١]ه وثب لهّا أي، بدا بث ؤ نزلت؛ )لما قالت؛ نهآ بكر 
أبينا،ميمما تقول؛ وهى فهر يدها وفي ولولة، ولها جميل أم العوراء 

إلى ٥٠٤بكر وأبو جالس، هت الله ورسول عصينا، وأمره ثلينا، ودينه 

ا/ا*أه.المدر ابن إلى الخور الدر في الموطئ ءزاْ )١( 
a٤/ المشرك الوالد صلة باب الأدب، كتاب المحيح، في البخاري أحرجه )٢( 

علىوالصدفة النفقة قفل باب الزكاة، كتاب الصحيح، في لم وم(، ٥٩٧٨)
١(.٠  ٠٣) ٦٩٦/٢منركين كانوا ولو والوالدين والأولاد، والزوج \لأوض 

تحابالكبرى، المن في والمهقي (، ٣٤٣) ١١٢٦٨٤^ في الْوراني أخرجه )٣( 
٣٢١/٤فعله يحمد لا من وعلى الشرك، على المافلة صدفة باب الزكاة، 

المللفي واكارقطني ؛ا/؛أآ، التمهيد في الم عبد وابن (، ٧٨٤٣)
٣٧٩؟/الشهادة حا،ع باب الجهاد، كاب المن، في مصور بن وسعيد ٤(،  ٠٤٥)
أساء.عن أ؛؛ه عن هشام رواة الصواب أن الدارممي وذكر (، ٢٩١٧)



إنهاتراك، أن أحاف وأنا هده أنبلت لقد بكر؛ أبو فقال جنبه، 
سئثالمزءاث،ijG^^١ئثإت • غ؛ان قال كما به اعتصم قرآيا وقرأ تراني، لن 

ثامنحنى فجاءيت، [، ٤٥]الإسراء:ثسضله حجابا إإأي-وف لا؛ؤبمنوف أنيذ وبس 
أنبلغني بكر؛ أبا يا فقالت؛ .، التبي تر فلم تقهند، بكر أبي، عش 

هجاك،ما البسن، هدا ورب لا هه؛ بكر أبو فقال هجاني، صاحبك 
.محبيها( ينتح أنى فريس علمته قد تقول؛ وهي فانصرفت، 

ا/أامآ،مكة أمحار في والأزرفي (، ٣٢٥)\إص المد في الخبري أخرجه 
(،١٩٥٢٢) ٠Tlwy\/التمر في حاتم وابن (، ٥٣) oT\/الخد في يعر وأبو 

والمهقي(، ١٤٠) ١٩٣\إوأبونمم (، ٣٣٧٦)المدركفي والخاكم 
ولمالإساد، صحيح حديتح »هالا الخاكم: وقال، الدلائل، في كلاما آ/هها؛ 

لأإ\\'\.المح في حجر ابن وحئثه التلخص، في الدهي ووافقه يخرجا0اا، 



[٧٤]

^٧٣)ت! خهئع الزبير بن افه عبد 

بنأسد بن حويلد بن العوام بن الزبير بن اش همد الجليل الصحابي 
ه،اف رمول حواري أدو0 الأمدي، المرمى نصي بن العرى عجل 
ه،اممه رسول زوجة عائشة وحالته الصديق، بكر أبي بنت أسماء وأمه 

وحدتهه، اض رسول زوجة حديجة وعمته الصديق، بكر أبو وجيم 
حبيب.وبابي بكر، بابي يكنى ه، اممه رسول عمة صفية 

الأولىالسنة في بقباء، فوليته به، حامل وهي مكة من أمه هاجرت 
حجرْ،في ووضعته ه النك، إلكا به أتت ولدته؛ ولما الهجرة، من 

ودنكله ودعا بالتمرة، حنكه ثم فيه، في مل ثم فمضغها بتمرة فدعا 
صغارمن ويعد ، بالمدينة الإسلام في مولود أول فكان عليه، 

صفراء.طويلة جمة ذا العارصين، حفيف وكال نه، الصحابة 

لأبنوالاستيعاب ، ١٦٠٣-نعيم لأبي الصحابة معرفة ت في ترجمته انظر )١( 
أعلاموسير ، ٠١١؛ا/د*ْ_ للمزى الكمال وتهذب ، ٩ ١ ٠ - ٩ ٠ ّا/ه الجر عبد 

.٨٢_ ؛/AUحجر لابن والإصابة ، ٣٨٠- ٣٦٣/٣لادهي الملأ، 
جالمجي هجرة باب ه، الأمار مناقب كتاب البخاري، صحيح انظرت )٢( 

(.٣٩٠٩)؛،/٢٦ اس إر وأصحابه 



للحق،قوالا قواما، صواما، وكان ثمان، ابن وهو ر. النكا بايع 
ذاشهما، البررة، للاتقياء ذليلا الفجرة، على ثدييا للرحم، واصلا 

فارسيعد وكان الجبلان، تجاوب حطب؛ إذا اللسان، فصيح أنفة، 
بمانعلا الزبير ابن ركان قال* طلحة، بن عثمان وعن زمانه، في فريس 

إلىأحب أحد يكن ولم ،، ولأءة(ل ولا عبادة، ولا شجاعة، ثلاثة؛ فى 
ابنوبعده ه، بكر أبى من اض رمول، بعد ه عائشة المؤمنين أم 

عندالزبير ابن )ذكرت قال: مليكة، أبي بن اف عبد وعن ه، الزبير 
وهوللقرآن(، قارئا الإسلام، في عقيما كان فقال: ه، عباس ابن 

فيالمحق، لنخ لقهته عفان بن عثمان اختارهم الذين أحد 
الصاحفذ.

ملازماوكان أشهر، وأربعة أعوام ثمانية ه الّبي، حياة من أدرك 
حالتهبيت إلى يتردد فكان آله، من لكونه ه؛ الله رسول على للولوج 
علىالحرص شديد وكان صغير، وهو ه النبي عن فحففل عائشة، 

)قالءثداف؛نقال: عروة أخيه فعن ففيها؛ وتعليمه، الملم تعلم 
فإن؛ عنلث، أحدمحث، حتى افه رمول عن حييتي أبتا، يا • لأبيه الزبير 

مليكة،أبى بن افه عبد وعن أ؛يه(لى، عن يحدمث، الصحابة أبناء كل 
الناسالأ،(لم.انس يعلم ه الزبير ابن )كان قال: 

؛.vr/YAدمشق -ارخ في ماكر ابن أحرجه )١( 
ه،الصحابة مناقب عن ه إحبارْ كتاب الصحيح، في حبان ابن مهلولأ: أحرجه )٢( 

•؛v/rالمدرك في والحاكم (، 0٦٩٨٢\إ'أأ)ه العوام بن الزبير ذم 

(.١٩٠٣)١ نكةأحبار قى الفاكهى أحرجه )٣( 



أبيبن وسميان العوام، بن الزبير أبيه وعن المبي.، عن روى 
الخطاب،بن وعمر طالب، أبي بن وعالئ عفان، ن وعثمان زهير، 
ُهت'المؤمنين أم عائشة وحالته الصديق، بكر أبي وجيم 

زيد،ين جابر اء عالوأبو البنان، يافت I التابعين من عنه روى 
لماني،الوعبيدة عمير، ن المللث، وعبد مالكية، أبي ن الله وعبد 

وأبوالئبك،، إسحاق، وأبو دينار، ن وعمرو رباح، أبي ن وعطاء 
وأخوهسمي ن ومغيث المتكدر، ن ومحمد الكي، الزبير 
نالله عبد بتت عمرو أم وابنته ان، كين ووهب الزبير، ن عروة 

وغيرهم•الزبير، بن يوسف ومولاه الثقفي،، مرزوقا وخادمه الزبير، 
وغزاه، وحالته أبيه مع الجمل وشهد مراهق، وهو اليرموك شهد 

المغرب،فتح وشهد خهغ، مرح أبي ن معد ن الله عبد مع إفريقية 
ومتين،أرع سنة يزيد موت عند بالخلافة له وبوح القطنهلينية، وغزو 

الشام،وبعض وخراسان، والعراق، ومصر، واليمن، الحجاز، وحكم 

الأمر•له توصق يولم 
حماليفي وصلبه بمكة، يوسف ن الحجاج فاك الالجبار قتاله 
•سنة وسبعين النتن ابن وهو ، بعن وّللأم، سنة الاخرة 

التفسيرفى )جهئه الربير بن الله عيد ل ١ و ؤ١ 
التفسير،في واحدا قولا ه المبي عن خهد الزبير ن اممه عبد روى 

عنرواه قد يكون أن يحتمل وقولا أقوال، ستة يه الصحابة وعن 
أكثرهاقولا، أربعون عنه وروى تابعي، عن له روايته ويحتمل صحابي، 

التفسيريم قولا. وعثرن خمسة وبلغت والاجتهاد، بالرأي التفسير في 



تيدصف؛؛خك

بالقرآن،التمسر ثم أقوال. عشرة ويالغت، النزول، وأحوال بأسا>>_، 
حكنا،المرقؤع من: كل في واحد قول عنه ونوى قولين. وبلغت 
العربية.والنمير بالسنة، والتمر 

أتباعمن وواحد تابعثا، وعشرون أربعة الأنوال هذه عنه روى 
الزبير،بن الله عبد بن عامر ابنه فهم! التابعون أما التابعين؛ 

منهمواحد كل وروى المرتفع، ين ومحمد ملياكة، أبي بن الله وعبد 
الزهري،شهاب بن ومحمد الثقفي، الله عيد بن محمد إ نم أقوال. أربعة 

بنالمطلب ت ثم ئولمن• منهم واحد كل وروى النسر، بن وعروة 
بنممعيد وأبو الحاريثج، بن وعيي دا؛تا، بن ومحعيا الله، عبد 

سليمانبن وحارثة ذبيان، أبو التميمي كعب، بن وحليقة عوف، 
سويد،بن ؤإمحاق أحيحة، بن أميي بن علي ريحانة وأبو السلمي، 
داود،بن ومعقل بزجر، وكلثوم قيس، بن وعلي ان، بنكثوطاوس 

ك،وثبا رياح، أبي بن وعؤناء ، وم_، بن وّمعيد عثمان، بن وممحّت، 
واحدا.قولا مهم واحد كل وروى الزبير، بن الله عبد بن وعباد وقتادة، 

عنوروى التابعين• أناع من وهو واحدا، قولا الحجاج بن إسحاق وروى 
مجهولين.عن أقوال وثلاثة معلقة، أقوال ة حم)جهغ الزبير بن الله ءبا.

ألين،ؤول_تظوهوأ إ هة افه ال ق! حكمامرفؤع الأولا! ءو 
)إنماقال؛ الزبير ابن أن الزهري، شهاب ابن عن ]اوحج:همل[. آدن_يقه 

هدانحو وروي ، الجبابرة( من أعتقه اطه لأن العتيق؛ الييت، سمى 
.سل. مرفوعا الزبر بن الف عيد عن المعنى 

السانجامع في والطري (، ١٩٢٥) i-o/rالتمر في الرزاق عد أحرجه )١( 
(.٢٦٢)وااطرانيفىامر'؟ا/خ«ا 

١٠)ص: النوى اشر ْدض انظر )٢(  )٢(.رقم: الأثر (، ٠١



■ه، الصحابة عن مروباته '• ثانيا أ'أ 

عندهافوقف آية الزبير ابن )قرأ ت قال ا_عنانملاأبينبلاف، 
قال!الأمة؟ هذْ حبر من قال; أصبح؛ فالما أصبح، حتى أمهرته 

الكشت آية قرأت إني له: فقال فدعوته، إليه فبعش عباس، ابن محلت: 
ق،أصبحمت،؛ حتى فأسهرتتى عندها الليل ومحقت وإني عندها، أقف 
الاس: عبابن فقال [! ١٠٦]يوش: إلاؤهم؛ث،0ِبآ ياؤ أء=فأرهم بمحين 

ءؤولإز(عمساوكتاب؛ أهل بها عني إنما بها، يعي لم فانا هرك؛ ن
َمرملكبننا ,بدءء الذي ؤ وهو• تلقمان؛ه'ا[، ه أش يؤلن 

سيقولون، [ ٨٨]المؤمنون؛ عك_هه عقار واتُ ,مجغو ، [ ٨٣ت ]يس ثئءه 
باض!(يثركون وهم ههنا، يؤمنون فهم افه! 

بناطه عبد عن ه، أبيه عن الزبير، بن الله عجل بن عامر عن - ٢ 
لأيةا هده نزلت أن وبين إسلامهم بين يكن )لم محال؛ لجهم، عود م

تإ\}؛مؤ بن ومأ َةؤبم ي؛ءحوأ سنين: أربع إلا بها اممه يعانيهم 
الأثرهدا الزبير بن اطه عبد بن عام وروى ا"؛ا(لم، لالخوبمو:لأتي4 أي 

'ههتعأمحه عن موقويا 

(.٢٢١)ص: ه أيه أيوال محي الصحابة محن رواها الص الأقوال بقية انغلر )١( 
(.١٨٤٩)أ/مهبم الصحابة ففانل في أحصد أحرحه )٢( 
يروىنعلمه لا الحديث الهد١ وىل: (، ١٤٤٣) ٢V٥/٤المد في البزار أحرجه )٣( 

عنه الزبير ابن ردى نعلم ولا الإسناد، بهذا إلا ه عود مبن الثه عبد عن 
و.الحديث هدا إلا خهند عود مابن 

(،٤١٩٢)والبكاء الحزن باب، الزهد، كتاب الن، في ماجه اين أحرجه )٤( 
رجالهصحيح إستاد •اهذا (: ٩٨٤١) ٢٣٣/٤الزجاجة ممياح في البوصيري وفال 

ثقاتء.



^يدصم؛؛م

ه،عائنة عن ه، أبيه عن الزبير، بن اف همد بن عباد عن - ٣ 
آ١ ٢ - ١ ]المزمل;١ أؤؤ( و\اءيو؛ ردرف ؤ •' لأية ا هذه نزلت، )لما I قالت 
بدر(وقعة كانت حتى يسير إلا يكن لم ت ئالت، الأية، 

هال:خهثم، الزبير بن الله عبد عن الحجاج، بن إسحاق عن - ٤ 
هالنبي أمر )لما قال: خهنه المرمحلي كعب بن محمد عن حدثوناري 

الأمة؟هذه من لما يحل فماذا اممه؛ رسول يا : ق\ذو\الكلاب؛ بقتل 
]الائدة;؛[(رم.ؤمقوهتادآأجلثر؟ا< ذزلت: 

النزول:وأحوال بأساب التمسير : ثالئاثو 
ابنحطبة مهدت قال: الثقفي، الله عبد بن محمد عن - ١ 

فإنالو4هققالفيىا؛ه:بعد؛ )أما قال: بالمومم خهنه الزبير 
وذوشوال، أشهر؛ ثلاثة وهى قال: لالممرة:يه؛[، ممالو»أتجه أسهر 

وجماع، لا ؤتىرم،بجتز الحجة، ذي من وعثر القعدة، 
حيرمذ _ij؟ وما ؤ راء، ملا ؤولأحسداديم: اب، بسلا مورت>ه: 

•عليكم جناح لا : ه وقال وكثرودوأدإُىحن١١^١٥ ثلمهاممأ 
ثمالتجارة، لهم قاحل لالبق_رة:خآا[، رنهكمه من قنلأ تنثغوأ 

عندهيفنون الذي الموقف، وهو ه، عتقت نث أقنثر قال: 
ألسعريند دادءكرواأذله ؤ منه: يفيضون ثم الشمس، تغسب، حتى 

ؤوأذحقزر،ت\المزدلفة، عند يقفون المي الجبال وهي قال: ألك؛زإوه 

البيانجاع في اسبري أحرجه )١( 
واشالتابعين، ءع،ض ويحتمل الصحابة، يعفى حدثه من أن يحتمل ءحدثوناْ ت قوله )٢( 

(.١١ ١٣٦)\،إأأoUl  0حا-ع في اممري احرجه )٣( 



kssiiJJb ^^ منيفيضون كانوا البلد لأهل هذا يوم، هذا ليس نال؛
ُأؤث>ت فأنزل ذلك لهم اه فأبى عرفات»، من الناس ويفيض جمع، 

ؤثاهفلمهى: لاوقرة:\،؟ا[إلآمحأتيممأصأقاسه 
بالأياء،تفاخروا حجتهم؛ من فرغوا إذا وكانوا ت قالوا [. ٢٠

دبمىذحقثأ آوأكني ؛ابثآ،حفلم أثن ةدًًفروأ ؤ ت بعام هق اض فانزل 
وءنهلأُ•ثكق. بن ألأب-رمح فح ومالإ  ١١٥^ق ءانكا يدول ش ألقثابجا 

عد١بوثا حثثته آ'لآؤ—رة وؤ، ثثتنع ألو،ثثا ؤا ءا,قث1 رئثآ يزل من 
ودنياهم.لأحرتهم دنياهم في يعملون ت قال ،ءآ_؛ُآ[، الثارهلاوغرة:

]البفرة;ّا'آ[،أكاوم،ودودتيم ؤآ ؤأذحكرؤإأثم ؤ بلغ؛ حتى قرأ ثم قال! 
وتمجيروتهليل وتحميد سيح فيهن اش فذكر التشريق، أيام وهي قال؛ 

أعمىكما قلوبهم اش أعمى ئد رحالا هاهنا إن قال؛ ثم وتمجيد... 
حتىبالحج مهلا حرامان من الرجل يقدم بأن بالمتعة يفتون أبصارهم، 

ماوالله هاهنا. من بحج أهل ثم بعمرة، حجك من أجل ؛ قالواقدم إذا 
كانممل يوما رأت فما الناس، ولى لى نم لمححر، إلا المتحة كانت 

بالإاسيومئذ(لا،.أكثر 

تقهنع،الزبير بن اممه عبد عن الثمفي، الله عبيد بن محمد عن - ٢ 
أنافه فأمرهم الزاد، في بعض على بعضهم يتكل الناس )كان قال؛ 

]المرة:؟؟؛[(أوال و ^^jؤئوأدإث٠ فقال؛ ، يتزودوا

ونال(، ٥٠٣٥)\■ t\irللهص الزوائد مجمع في كما اعير في اسراني أحرجه )١( 
لمممن غيره وفيه كثير، كلام وفيه وتق، وند المرزبان، بن سعبد »فيه الهيثمي: 

أعرفه•.
(.٢٩٧) r١٢؛/. اعير فى الطراز أحرجه )٢( 



)نزلتمحال: خهنُ الزبير بن اف عبد عن الزبير، بن عروة عن - ٣
متممى لينهي رئ أفيوو إل أنزو ما مععوأ • ة لأيا ذه ه

وأصحابه(المجاشى فى [ ٨٣قوة:]IJL'ألدمع؟اا 
أنزل)ما محال: ه الزبير بن اممه عبد عن الزبير، بن عروة عن - ٤ 

ألخوفهآدثوؤأمن خذ ؤ اس! نالأحلاق محي إلا ة لأيا ذه هاض 
عنالقول هذا نحو ان كيبن وهب وروى ، [( ١٩٩تالأءراف:

)جهتعالزبير بن افه عيد 
)كانيقول! قريش من رحلا سمعت قال! برقان، بن جعفر عن - ٥ 

فيه اش رمحول لقي التي الليلة هي يقول! ه الزبير بن اض عبد 
محرمألثزنان تدُايوم أرتاعق هك! النه يقول قال! بدر، أهل يومها 

>أ[(ر؛/]الأنفال:اإشألكنثاتي4 
)مرنال! )جهته الزبير بن الله عبد عن ثابت، بن ممعب عن - ٦ 

الشر،كتاب الكرى، في والمائي (، ٢١٨٣)المد في البزار أحرجه )١( 
[٨٣]الاندة:\لآفأخ ّق نجض ص زئ ١^؛ ة أزو ثيتوأ:آ ه : ه نوثي 

حاتمأبي وابن (، ١٢٣٢٦) ٥٠٨)/٠ المان جامع في والطري ١(، ١  ٠٨٣)/٤٨ )٠ 
ابنوفال (، ٢٥٨)الكير في والطراني (، ٦٦٨٠) ١١٨٥؛/ير الخففي 

أٍلرافه• اف عبئ عن أبيه عن هشام عن علي، بن عمرو به انفرد القيراني: 
الزوائدمجمع في الهيثمي ونال (، ٣٤٩١) ١٣والأفراد؛/الغرانب 

بحربن عثمان بن محمل غير الصحيح رجال ورجاله الجزار، ااروا0 (: ١٦١٨١)^
ثقة،١٠وهو العقيلى، 

و\نثنيألتأوإهمة ■غذ ؤ باب■ القرآن، ير نفكتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٢( 
(.٤٦٤٣) ٦٠٨]الأءراف:بمبما[ 

(.١٥٥٤٠) ١٣/٣٢Vالبيان جامع في الطبري أحرجه )٣( 
الخيرةإتحافج في الموصيري وفال (، ٣٣٢)الخد في الحارث أحرجه )٤( 

يم«.لم راو قيه بمد أسامة.ونوئا أبي بن الحارث «رواْ (: ٢٣٧٥) ١٣٤٨



أصمحكهم،شيء لهم عوض وقد أصحابه، من بنقر هت اممه رمول 
لأية!ا هده فنزلت ! أيديكم؟!بين والنار الجنة ودي أتفحكون ت فقال 
ألألار4ب ١Juآلئن  ijpS■وآن . ألثصر ألثمئ أُا أيآ بمادقآ ^^٤ 

]اتجم:ه؛.-ه[(را/

رفيت ه ص بن اش همد همن الحارث، بن مى عن - ٧ 
هذهنزلت، قال؛ ]الأحزاب:٦[ ه ستين، أرك شم • هلث نوله 

وأرثك،ترثني، يقول! الرجل، يعافي الرحل كان العصبان؛ في ية ألا 
ا"[(ل]الأحزاب: أس^ كئث ي بملؤل أرك بمملها أدرثاثِ ^^^١ فنزلت،! 

)أنه: أحبرهم الزبير بن الله عبد أن مليكة، أبي بن الله عبد عن - ٨ 
بنالقعقاع أئر بكر: أبو فقال ه، البي على تميم بني من ركب، قدم 

أرديتؤما بكر! أبو فقال حابس، بن لأقيع ١ أمر بل عمر؛ وقال معبد، 
ارتممت،حتى فتماريا حلاقك،، أردلم، ما عمر! فقال حلاقي، إلا 

أفيتما بي( مدموأ لا ءاموأ أق؛!( ؤ ذللاط! في نزل فسم_ا، هأص_وان
الآية(رص.انقضت، حتى ا[، لالحجرات:تبملاه 

(،٢٤٨)T)/؛') الكسر ني واممراني (، ٢٢١٦) ١٧٤٨السند ني اJزار أحرجه )١( 
الحديثه'هدا ت الزار ونال، ، ٨٦٨مردؤيه ابن إلى المنثور الدر في اليوطي وعزاه 

طريقاله نعلم ولا ختيند، الزير ابن إلا ه المي عن اللففل بهيا يرؤيه أحدا نعلم لا 
ونالفهندُ، الزبير ابن من سمع نابتا بن ممعب، أن نعلم ولا العلريق، هذا إلا 

بنموسى وفيه الaلمرانى، ارواه (: ١١١ ٠٧) ٤٦٨الزوائد مجمع في الهيثمي 
صعيفُوص عبيدة، 

الثعلبيورواه (، ٤١٣) ٢٢٥ص؛ والمنسوخ الناصح في سلام بن القاصم أحرجه )٢( 
rvo/iواليان الكشف فى 

ثاديخ،ِس،ود1ءآدت ٠^^ باب،: القرأن، ير نفكتاب، الصحيح، في البخاري أحرجه )"١( 
(.٤٨٤٧) ١٢'٤٧/٦[ ]الغنراث،: تقلوى4 أْفرئرلأ اص 



لحصي؛يصف؛؛م

في)زلت فال: ه أبيه عن الزبير، بن اض عبد بن عام عن - ٩ 
ابنةقتيلة I لها يقال الجاهلية في أم لها وكانت بكر، أبي بتت أسماء 

لكأقبل لا فقالت،أ وسمن، وأقهل وصناب بهدايا فأتتها العزى، عبد 
عائشةذللثج فذكرت هؤإ الله رسول يأذن حتى علي ندحلى ولا هدية، 

إلىألن;نه، ق لم المحن عي( أثث هك ه اممه؛ فانزل افه.، لرسول 
الزبيربن الله عبد بن يابت وروى ، ت٨[، ؤالأثمسهل؛نه!الممتحنة • قوله 
،•٢١٠أمحه عن القول هذا 

)نزلتقال: ه، أبيه عن الزبير، بن عيداف بن عام عن -  ١٠
لهلجب إلاأنة♦ غرة. سة بم، يندم ؤوثا^ • فهته ر كبي أبي ن

لاللل:ها_'آا(رم.أ'لأء4 

•بالقرآن التفسير : ابئار٠ 

قال:ه، الزبير بن اممه عبد عن مليكة، أبى بن النه عبد عن - ١ 

سا،ا،الطبقات سعدنى وابن (، ١٧٤٤) ٢٠رالمد")/ا،الطيالى أحرحه )١( 
U١٢١٠/الزوائد منمع في الهيثمي وقال (، ١٦١ ١١) rv/Ynالمني في وأحمد 

وصعقهحبان، ابن وثقه ته، ثايبن همعب، وفيه والبزار، أحمد روا٠ رُ (: ١١٤١١)
الصححء.رحال رحاله وبقية جماعة، 

oyU/rالمدرك في والحاكم , ryy/yrالمات جامع ني الطبري اخرجه )٢( 
فيالذهبي ووافقه ، ٠٠يخرجاولم الإصناد، صحيح حديثه •هدا ونال: (، ١٠٨٠)٤ 

الطخيص.
؛/أ.ه،الوسيط في والواحدي (، ٢١٠٧)*ا)/ا،ا، الكبير ني الطبراني أحرجه )٠١( 

عرصحيح حدبن، •هدا ^ل: (، ١٠٩٤٢) owylyطذو المتدرك في والحاكم 
(:١٤١٠٤١)بم/)ه الزوائد مجمع في الهيثمي ونال يخرجا0اا، ولم لم، مثرط 
وبقيةصعقه، وفيه ، وغيرْ حبان ابن ونقه ئابتج، بن مصعبه وفيه الطثراز، رارواه 
ثقات1ا,رحاله 



[٢٣٤]اوضْ: ويدروذ منكم يتومل ؤذآؤ-ع؛ • يقهنه عفان ين لعثمان )قلت 
أحي؛ابن يا ت قال تدعها؟ أو تكتبها؟ فلم الأحرى، الأية نسختها قد 
مكانه(رمن منه شيئا أغير لا 

فهبهالزبير بن الله عبد سمعت I ئال عوف بن سعيد أبى عن — ٢ 
علىوالبعيد القريب من جئتم إنكم الحاج؛ محشر ريا المنبر! على يقول 

الأبدان،واتعبتم الا وانصبتم الأعز صهرتم فا والمديد، الصعيفط 
بطثةيبهلش أو بعينه، نفلرة ينفلر يشحر؛ لا وهو حجه أحدكم يبهلالن فلا 

اللهوسع ما عليهم وسعوا مكة؛ أهل يا برحله، مشية يمشي أو بيده، 
الله،بيت وحاج الله وفد فإنهم عليه، استحانوكم ما وأعينوهم عليكم، 

حضرناونحن النزيل، كان فحلينا فاسألوني؛ حق، عليكم ولهم 
وأناجرابي فأرة دخلت فقال! زمزم ناحية من رحل إليه فقام التأويل، 
ُؤوألسنيب! أحبرنا فقال! أحر فقام القويمة، اقتلوا فقال! محرم؟ 
فقولثاوره! أما فقال! العشر ليالي واللالفجر:م[، وأروه 

عثوهإئم ^3 ثار وش عقه إقم ئلأ يرم؛ن ف، مجل ؤئئ0 ! هق اممه 
فالشمان،الحشرة! الليالي وأما والوتر، الشفع فهما ]البفرة:مهآ[، 

فقال!الأكبر؟ الحج يوم عن أحبرنا فقال! آخر فقام والنحر، وعرفة، 
هدانحو المرتفع بن محمد وروى ، تتلوها( ثلاث المحر يوم هو 

)جهنعالزبير بن الله عبد عن القول 

يّآقميثومة ؤُالختي • باب القرآن، ير نفكتاب المحيح، في البخاري أحرحه )١( 
(.٤٥٣٠)الأ؛ة [ ٢٣٤]١^': نمحنأزذ.ثاه 

الوسيطفي والواحدى ،  ١٩٣- ١ ا/آبم ٠ والبيان الكشف في اضلي أحرجه )٢( 
iA'/i (١٣٤٣.)

دمشقتاريخ في عساكر ابن أحرجه )٣( 



دبيان،أبى التممى كعب ين خلقة عن ارة! التفير . احامه
فإنيالحرير؛ سماءكم تلسوا )لا دالت لجهثه، الزبير بن اض عبد عن 

الدنيا؛فى الحرير لبس من ت قال أنه ه النبي عن يحدث عمر سمعت 
لمومن عنده؛ من ^؛، الزبير بن الله عثد وقال الاخرْ. محي ه يلبلم 

قالالجنة، يدخل لم الاحرق؛ في ه يلب
]اوءج:ممأ[(لا،.ضر4 

السلمي،ظيمان بن حارثة عن ت العربية الشسر ت ادئا سه 
همات ل ئا ، [ ٦٤ت ]ارحمن مدهاثاتيه )ؤ ٠ ثقهئٌ الزبير بن اش عبد عن 

الرى(لأ،.من خضراوان 
والاجتهاد:بالرأي التفسير ت ابعا سه 

بنأميي بن علي ريحانة أبا )إن ت قال بكر أبي بن الزبير عن - ١ 
علىالخلاف شديد كان جمح بن حذافة بن وهبا بن خلف بن أحيحة 

الملك،يعبد فلحق صفوان، بن الله عبد فتواعده >خهته، الزبير بن الله عبد 
قولناول الزبير ابن أن لولا وقال؛ يوسف، بن للحجاج فاستمدْ 

ماكنا;اها[؛مث4 ءمحؤم بمدآميأؤامحِ قنقم ^ قك؛ افه 
ر\س(مأية إلا 

للرحالوافتراشه الحرير لبس باب اللباس، كتاب الصحيح، في الثخارى أحرجه )١( 
 ٠/U تحريمباب والزينة، اللباس كناب المحيح، في لم وم(، ٥٨٣٤)١ ٥

كلامادون، ١٦٤والماءم/االرحال على والقفة الذهب اّصالبمء
٣٦ا/؛ الزيادة نيبهذه المأحمدفي وأحرجه خيند، اف عبد قول س ذكرالزيادة 

(٢٥١.)

i\lyالمصنف في شيبة أبي وابن (، ٤١) ٦٤\أ ازهد ني ساد أحرجه )٢( 
.V'lnالبيأذ، جامع في والطري (، ٣٤٠٤٨)

(.١٦٥٩) ٣٣٨٨عة أحبار فى الفاكهى أحرجه )٣( 



أثا-ييميى آسقسر هما أ-ج إئ امحنف ئخ همى بنم ؤ؛دآ ت هك لله ١ ل ا ق- ٢
وهوالزبير، ابن سمعت ت ل محا مؤيد، بن إمحاق عن [. ١٩٦ت ]المقرة 

الحجإلى ؛العمرة التمنع ما والله الناس؛ أيها ريا ت يقول وهو يخطب 
مرضأو عدو فيحصره بالحج الرجل يهل أن التمتع إنما تصنعون، كما 
عمرة،فيجعلها فيقدم الحج، أيام تذهب حتى أمر ه يحبأو كر، أو 

التمتعفهدا هديا؛ ؤيهدي يحج، ثم القابل العام إلى بحله فيتمتع 
الفولهذا نحو رياح؛ أبي بن عطاء وروى ،، الحج(أ إلى بالعمرة 
غهنعالزبير بن الله عبد عن ٠^^١ 

فهيرم، ١^^ نال: ه ير الزببن عبدالله عن - ٣ 
بأرض(ريقيم ثم بالحج يلبى أن يبنى محلا لالقرة:مابماءت 

]الةرة:تم\بما[.قك: افه فال - ٤ 

والنساء؛)إياكم قال; هٌ الزبير بن الله عبد أن ان، كيبن وص محنا عن 
لويقول؛ بالقول؛ لها يعرب أن والإعراب الرفث،، من الإءرااء_، فإن 
صدقفقال! عباس، ابن ^٧؛، فأحبريت، فال! كذا، لفعلنا حلالا؛ كنا 

الزمح(ُ"■ابن 

المانجامع في والطري (، ١٣٥٥٧) y\T/rانمف، في ب أبي ابن أحرجه )١( 

(.٣٤٢٠)ي اJان جامع في الطري أحرجه )٢( 
(،١٨٢١) ٣٤٦/١الضر في أبي ١^، أب )٣( 
تضهيرفي زمنتن أبي وابن (، ١٤٤٩٦)م٠١٣المصنف فى ثسة أبى ابن أحرجه )٤( 

العزيزالقرآن 



٧[عمران زآل آكئنت؛، ت ل محا )جهته، الزبير بن ه ا عبد عن — ٥
طابالشرك(رم

.[ ٩ ٦ : ممران ]آل ه تعم لثنى للكاثى ونيع بيت أوو ؤإ0 ت هق ض ا ل فا - ٦ 
بكة؛مميت )إنما قال! الزبير بن الله عبد عن قيس، بن علي عن 

رحجاجا(ر يأتونها لأنهم 
أصعد '•)قوله ت ه الزبتر بن الله عبد عن رجل، عن - ٧ 

.القوة( قدر على قال! ، [ ٩٧عموان:]ال سيلاه الن آسغثغ من ألنت حغ 
عن'آ'آ[. ]الاء:ووبيئطإه ذ1آدبمظلم هل! اض ال ق- ٨ 

باسلا مواء والأم )الربيبة قال! ه الزبير بن الله عجي عن رجل، 
؛اورأة(لميدخل لم إذا يهما 

ثىبارى لما ثمدئا أنص ألكثب إلف ؟-ق_الالوههق! 
ال!قير الزببن افه عبد عن ]اوالدة:\،أ[. ونهثيثاعقوه ألخكثي 

؛الكب(ر من قبله ما على القاصي )المهيمن! 

^Y/T"والبيان الكشف في اسي رواء )١( 
الضيرفي المدر وابن (، ١٤١٢٤) YVY/Y•المش في ة ئيبأبي ابن أحرجه )٢( 

جامعفي والطري (، Y-Af،) U.A/Y'ير التففي حاتم أبي وابن (، ٧٢٠)\أ\\{- 
(.٧٤٤٠) Yi/Yالمان 

يرالتففي الخدر وابن (، ١٥٧٠٥)المنفج في شيبة أبي ابن أحرجه )"١( 
(.٧٤٩٢) ir\/البيان جامع في واظبري (، ٧٥٠)

يرالتغفي حاتم أبي وابن ١(،  ٠٨٢٠٢)• 1YUA/السف، غي الرزاق عبد أحرجه )٤( 
،٤٧٤٨حميد بن عبد إلى المثور الدر في يوٍلي الوعزاْ (، ٥٠٨٨)

بم"•لم مهم دجل إستاده ءافي كبرت ابن وقال 
•٦٣٦! العزيز الغرآن ير نففى نمين أبى ابن رواه )٥( 



يات فقال بمكة الزبير ابن )خطبنا قال! جبر، بن كلثوم عن - ١ ٠
التردشير،I لها يقال لعبة يلبون قريش من رجالا أن بلغني مكة؛ أهل 
ثالأيأمرأمحستاث وأنسل ٢لثر إتا »اموأ أئن ت ^L؛4 محي يقول هث اش ؤإن 

قك؛باض أقم ؤإني كلها، لأية ا [ ٩٠^^٥: ١٠١١]ه رأجتنوْ ظنؤآ ۶ تن ينس 
مننلته وأعءلست، وبشره، شعره في عاقبته إلا بهدم لعب برجل أوتى لا 

؛به(ل أتاني 
علىدخل يغ الزبير ابن )إن قال: ملمكة أبي بن افه عد عن - ١ ١ 

علىمت، بني أي ٠ له محقالت، عليها، لم ليتتيءّا بكر أبي بنتا أمماء 
لهقال الصبح؛ قبل كان إذا حتى المسجد، إلى لخرج قال؛ بصيرتك• 

أميريا الملام فقال: أصبح، ققالت المؤمنين، أمير يا الملام إ قائل 
أصبحفقال: المؤمنين، أمير يا الصلاة فقال: أصبح، فقال: المؤمنين، 

السلاحعليهم المسجد أبوانم، على الشام وأهل قال: — مرات، لاث، ث— 
بالناس.فصلى قام فيه؛ يصلي الذي الوقت، رأى فلما الصبح، ينطرون 

صلاته،من شيئا ولا ركوعه، ولا تكبيره، ولا قراءته، أتاكروا فما قال: 
أبيض،غمده من سيفه فأخرج الحجر دخل صلاته؛ من همغ إذا حتى 

قتلةأين مصر؟ أهل أين قال: المجدور، ملح بمكانكم القتل إن وقال: 
ءؤحتسكآثهو0تيفقال: جمح، بني بابط إلى له فأشاروا ءةه؛4؟ عثمان 

موصعبلغ حتى يفس، بال عليهم فحمل لالأنفال!أاُ؛ا، أئعلئاينألموإبنيرك،يم 
ؤئ(رمهانئ أم دار عد كانوا حبث، ااجزارين 

ذمفي الدنيا أبي وابن ، ٧٢٢ءست موفونا المغرد الأدب في البخاري أحرجه )١( 
بابالشهادات، كتاب الكبرى، السنن في والنسائي (، )٠٨ ٧٣ص؛ الملاهي 

(.٢٠٩٦٢)بالرد،اللعب كراهية 
(.١٦٥٥) ٣٣٧/٢م أخار ش الفاكهي أحرجه )٢( 



خصب_ري

اهكهم4ألج ثوم آلثابم، إئ ور"-ولخت أس برثن ؤوأذ'ن ت هث اممه ال ف- ١ ٢ 
)يومقال: ه الزبير بن عبداف عن داود، بن سل عن ]التوبة:•؟[. 

أحد(يصمه فلا الأكبر، الح^ يوم هذا عرفة 
إذاكان )أنه خهئد: أبيه عن الزبتر، بن القّ عبد بن عامر عن —  ١٣

ألغدوينج ؤ بح! يمن سبحان وقال: الحديمث،، ترك الرعد؛ سمع 
لأهلالوعيد هدا إن ويقول: •؟؟[، ؛jLt^i]حيعتوءه ين ؤألمككذ ع بجنده 

ههريرة أبي عن الغول هذا نحو وروي ، ثديي( الأرض 
مرهوعا,)■؟(ّ .

بنالله عبد حعلبة )كانت، بنعثمانفال؛ —ءنمممب،١٤

ورصيبمقاله، استحمي الذي ض الحمد ؛ بهايزوج التي الزبير 
عليه،وأتوكل به وأومن وأستعينه أحميم حلقه، من ا مكن الحمد 
عبدهمحمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده افه إلا إله ألا وأشهد 

سّخطه،حراما وحزم رنحيه، حلالا ؛ ^١٢الله إن ئم ورسوله.، 
•هك ففال فيه، وعذب حرم عما ونهى فيه، ووسع أحل يما فأمر 

ينأممه شؤم قة إن وإثتي=ظم بمادثث يذ ؤألثنلخن بذؤ' ألايض  ٢٢١^^؛-^
'؟"؟[(لن.]الور:عثإبمر4 وسمع هنيثوأس 

الكثف،غي انملي ورواء (، ١٦٣٨٧)ا\ا0\\ البيان جامع غي الطري أحرجه )١( 

٩٩٦١٦الرعد سعن، إذا القول باب، الكلام، كابج اشرطإ، في ماللن، أحز'جه )٢( 
(.٩٧)ص:أا١ انملر في الدنيا أبي وابن (، ٢٦)

تخريجفي كما مردؤيه وابن (، ٢٠٢٦٠)او؛انآا/بمخم جامع في الشري أخرجه )■٢( 
حملعن اسي في كا الماكي ابن ونال ٦|^^\، للزيلعي الكشاف، أحاديث، 
إناذا،.له أجد »لم (: ١٠٥٩)^ ٦٦٩الأعراقي الأسفار 

(.١٩٠٥) wojrاخار في الفاكهي أحرجه )٤( 



فقيلالزبير، بن اض عبد عند )كنت فال وهب بن سعيد عن  ٠١٥
أنتثكم^٥)، ت تلا يم صدق، فقال! إليه، يوحى أنه يزعم المختار إن له! 
،.١ [(*• ٢٢٢- ٢٢١:]!^١، 4 أنم أداك @تقذءثَ|< ألشبجن نهد ش ء 

يخفتقهنع الزبير ابن سمع )أنه المرتفع! بن محمد عن - ١ ٦ 
الغانهلسيل فال! [، ٢١ات:]الداؤيإ0ئ0ه أفلا أذسؤ يقول! 

واوول(رى.
ره•' ه الزبير بن اممه همد عن رباح، أبي بن عطاء عن -  ١٧
وعذابجالدنيا، حد الحدين، بين ما قال! لالجم:أ'آ[، اقإه 

الآحرة(ص
عن]المزمل;٦[. محلا4 وأمم وْلثأ أثل آصف ئايثد ولأ ت قك اف قال -  ١٨

أيتحدثني ألا مليكة! أبي بن افه لعبد )قالت، قال! صغيرة أبي بن حاتم 
لغهثع،عباس ابن عنها مألت، ، سقهلت، الثبت، على قال! ناشئة؟ الاليل 
مثلفأحبرني خهض الزبير ابن عنها ومأك ناشئة، كله الليل أن فزعم 

ذللثج(لم

البيانجامع في والطجري (، ٣٠٥٦٤)المتن، في شيبة أبي ابن أحرجه )١( 
فيالميوطي وءزاْ (، ١٦٠٣٩) ٢٨٣٠٨ير الخففي حاتم أبي وابن ها/أاإ، 

.٣٣٢/٦حميد بن عد إلى المثور الدر 
الجبانجامع في والطثرى (، ٢٩٨٧) ٢٣٨/٣ير الخففي الرزاق مد أحرجه )٢( 

فيوالضلبي (، ١٨٦٥٧) ٠٣٣١٢/١ سلنا ير الخففي حاتم أبي وابن ٤،  ١٩٨٢
والبيانالكنف، 

انوالبيالكنف في اضلثي وروا، ، ٠٣٧٨٢البيان جامع في الطبري أحرجه )-٢( 
،٦٥٦٨ير الخففي حاتم أبي ابن إلى المثور الدر في يومحلي الوءزاْ ، ١ 

(.١٧٢٧) ٦٧٦/٤العلل مكر« •حدث حاتم: أبي ابن وفال 
٠٣٣٨٠/١ ير الخففي حاتم أبي وابن ، ٦٨٢٨٣البيان جامع في الطبري أحرجه )٤( 

(١٩٠١٧.)



^لصيتسم

بنعبداه عن ]الأننقاق:ا"ا[. ؤهلآأئئاأمح4 هف: اف محال -  ١٩
غروببعد الأفق في تبقى الني الحمرة )هو نال: خهنه الزبير 

الشْس(أا/

•عن ه علي بن الحس رجل رمال قال: مباك، عن - ٢ ٠ 
مالتنعم؛ قال: قبلي،؟ أحدا سألت قال: ]المروج:ّ؛؛ا، ؤوثاسومثود^ 

لا،قال: الجمعة، ويوم الذبح يوم فقالا: الزبير، وابن عمر، ابن 
وجثثاأثؤ؛نهيم ؤ إداتبمئثاثن قرأ: ثم محمد، الشاهد: ولكن 

قرأ:ثم القيامة، يوم والمشهود: اأ[، لالساء:قإسداه متوثآه عق ُلئا 
لهمد:م-ا[(لى.

قال:أنه خهنع الزبير بن اف عبد عن المرتفع، بن محمد عن  ٠٢١
به(اه أقسم قم الفجر: قال: لالمجر:ا[، 

المفريوم لالنجر:"ا[: )ؤن\ي قال: الزبير بن اه مد عن ٠  ٢٢
•الأحير،ر الممر يوم 'آ[: ]الفجر:الأول، 

ه:الزبير بن اش عبد عن المرتفع، بن محمد عن -  ٢٣
.الحر( يوم إلى الحجة ذي أول [: Y;_,_ll]عشمه 

واليانالكنف في التحلي روا، )١( 
والميانالكشف في التحلمي ورواْ ؛آ/ه*آك البيان جامع في الملبري أحرجه )٢( 

جامعفي والهلبري ١(،  ٠٧)\إ^1 الجامع من القرآن ير نففي وهب ابن أحرجه )٣( 
البيان

)؛.y/aالمتزيل معالم في الغوي رواه )٤( 
(١٩٢٣٣) ١.٣٤٢٣^الشسر في أيي اين أخرجه )٠( 



)ؤوأقأففهم: الزمحر بن اف عد عن المرتفع، بن محمد عن -  ٢٤
بعصا(بعمه يذهب حتى ]الفجرتإ[ت بمره 

رؤد!لإلإدافهم؛ مّ يزبالبن اش بد عن ادة، تقعن -  ٢٥
ارلأمإذا قال; :٤[، ]اس بمره 

.٤٠ ١٨٤البيان جامع في الطري أخرجه )١( 
الضيرش حاتم أبي وابن (، ٣٥٩٦) ifT/Tير التغفي رزاق التمد أخرجه )٢( 

(.١٩٢٤٦)١٠ْ/٣٤٢



[٧٠:

^٧٣)ت! خه4< عمر بن اينه عبد 

بنعمر مسن المؤ أمير بن الله همد الرحمن همد أبو الجليل الصحابي 
بنتنينب وأمه: العدوى، النرئئ العزى عجي بن نقيل بن الخطاب 

الجمحية.مظعون 

معصبئا بمكة وأسلم هأ، النبي بعثة بعد الثالثة السنة في ولد 
ستين.عشر ابن وهو أيصا أبيه ْع المدينة إلى وهاجر )جهثه، أبيه 

لحيته،ويحفر اربه، ثيحفي آدم، صخما، طوالا، رجلا كان 
منكبيه،من قريبا تضرب مفروقة جمة له الموت، جهير إزاره، ؤيثمر 
حالفه.من عمامته ويرحى 

الولدمن له وكان المحاربية، علقمة وأم عبيد، أبي بنت صفية تروج 
بنات.وأرح ذكرا، عشر اثنا 

المحابةومعرفت ، ١  ٤٢- ١ ٠ معد؛/٥ لابن الكبرى الطبقات ش• ترجمته انظر  ٢١
وتهذيب، ٩٥٤.^ O'jrار ب لأبن والأسباب ، ١٧١٥- نمم لأيي 

،٢٢٠٩. ٢ ' T/Tللذمي البلاء امحلأم وسر ، ١٣٤ - ٥\إص للممزي الكمال 
• ١٦١-  ١٥٥؛/حجر لأبن والإصابة 



قممهامنها، أوق و. النبي حياة فى رويا ورأى الحديبية، شهد 
الرحل)كان قال: ه عمر ابن عن مالم فعن ه؛ حفصة أخه على 

أرىأن نمنت ه، اض على قصها روا؛ رأى إذا ه الني حياة فى 
فيأنام وكنت أعزب، ثابا غلاما وكنت هت، النبي على أيصها رزيا 

أحيانيملكين كان المنام في فرأيت ه، البي عهد على المجد 
كقرنيقران لها ؤإذا المر، كملي سلوية هي فإذا ازر، إلى بي فدهبا 
المار،من باض أعوذ أقول: فجاbت عرفتهم، قد اس فيها وإذا البئر، 
فقحمتهالن؛:راع. لي: فقال آحر، مللئ، فلقيهما المار، من باض أعوذ 
افعبد الرجل نعم فقال: ه، النك، على حفصة فقمتها حفصة، على 

إلااللمل من ينام لا اف عبد فكان الم: مقال بالفل. يصلي كان لو 
حنقواما، صوانا، ه، للنبي الأتباع ثديي وكان ٢، قليلا(أ 
هاعائشة فعن الصدقة؛ كثير كريما، ورعا، لينا، متواضعا، الخلق، 
ابنيتبعه كان كما منازله في ه النبي آثار ينتع أحد كان )ما قالخ،: 
شيءعجبه اشتد إذا كان ءجهّه عمو بن الله عبد )أن ناني• وعن عمرا، 

مالمافع: )قيل قال: الشهيد بن حبيب وعن ،، لرده(ل قربه ماله؛ من 
صلاة،لكل الوضوء يهليقونها لا قال: منزله؟ في عمر ابن يضع كان 

لهقام إذا عمر ابن )كان قال: نافع وعن ،، بينهماار فيما والمصحف 

بناف مد مناف باب ه، الّص أصحاب تحاب الصحيح، في البخاري أحرجه )١( 
ففاثلكاب المحيح، ني الم وع(، ٣٧٣٨)٦ اi 0 غيد الخءلاب بن يمر 

(.٢٤٧٩) ١٩٢٧؛/ختينع عمر بن اف عبد فقاتل من باب هي، الصحابة 
.٢٩٤)/الحالية في نعيم وأبو ، إ/هآا الطبقات في سعد ابن أحرجه )٢( 
؛.YA/iالطقات في ّعل ابن أحرجه )٣( 



رأيت)ما مهران: بن ممون وقال ،، فيه(ر يجلس لم مجلسه من رحل 
الخلاقة،عليه عرضت أن ورعه شدة من وبلغ ، عمر( ابن من أولع 

هطالب أبي بن علؤب وعرض خهنع، عثمان من القضاء عليه وعرض 
أو- رأيت )ما خهغ: جابر وعن كله، هذا فرفض له؛ الشام نيابة عليه 

بناض عبد إلا بها، مال أو الدنيا، به ماك قد إلا أحدا — أدركت ما 
ألفيخهغ عمر ابن )أقرصت قال: سباع ابن مولى ممتاء وعن ءمر(أم، 

قال:الملبي عمرو أبي وعن ،، درهم(أ مائتي بزاتي قومانبها درهم، 
عليه(سلم إلا كبيرا ولا صغيرا لقي فما خيئه؛ عمر ابن ْع )حرجت 

الحج،؛مناسك، ه، الصحابة أعلم من كان أنه ويروى فقيها، كان 
متاخهثع عمر بن الله عبد ربلغ قال: مالك، فعن سنة؛ ستين أفتى 

مح،كثثرا يتحرج دكان ، سنة(ر متين الإسلام في وأفتى سنة، وثمانين 
سعيد،بن إسحاق أحو وهو - سعيد فعن ه؛ اض رسول عن التحدسثا 

منه اض رسول عن لاإحدسثا اتقاء أشد كان أحدا رأيت، )ما أبيه: عن 
الأيصا، فتواه في والاحتيامحل التحرج شديد وكان رةهغ(رَا،، عمر ابن 

عمرابن )كان قال: ^ Ijفعن يدري؛ لا كان إن المائل يرد أن يأنف 
إزأجلن فكنت الحاج، مقدم عند للناس يجلسان ه عباس وابن 

الطفاتيي معد ابن أحرجه )١( 
والتايخالمرنة في وي القأحرجه )٢( 
الحاليةني نمم أبو أحرجه )٣( 
إ/همأا.الهلبقات صعدني ابن أحرجه )٤( 
(.١٩٤٤٢) rA\ls• الجامع في راشد بن سر أحرجه )0( 
.rvY/rوالتاريخ المرفه في القوي أحرجه )٦( 
,١١٢١"y/دمشق تاريخ في عساكر وابن الإصابة؛/*ا"ا، في كما الغوي أحرجه )٧( 



كلفي ويفتي يجمب لفهتع عباس ابن فكان يوما، هذا وإلى يوما، هذا 
بنعقبة وعن ،، شي(ل مما أكثر يرد خينع عمر ابن وكان عنه، سئل ما 
قال!ثم أدري، لا فقال! شيء عن سئل خهنم عمر ابن رأن ت لم م

ابنبهذا أفتانا تقولون! جهنم؟ في حورا ظهورنا تجعلوا أن أتريدون 
ا(لآ/ءسرا

فياجتهد لو أن يتمنى كان العظيمة؛ والمكانة العلم هذا ومع 
ئفهغعمر ابن عن مجلز، أم، فم، عليه؛ كان مما أكثر العلم تحصل 

ولومي، أعلم هو من مع كنت، قد فاني، عني؛ إليكم الناس رأيها ت قال 
ا.لكم(ل لتعلمت إلي؛ تقتضوا حتى فيكم أبقى أني علمت، 

بنوعلي عفان، بن وعثمان عمر، أبيه وعن ه، النبير ! عن،روى 
بنوبلال وقاص، أبى بن وسعد عود، مبن اش وعبد طال_،، أبى 

وغيرهم•ثابت، ن وزيد حديح، ن ورابع رباح، 
ه•هماس ن الله وهمد الله، همد ن جابر الصحابة! م، همه روى 

بنوعلقسمة عمر، مولى وأسالم المستإ، بن سعيد التابعين! وم، 
وهمدنفير، ؛>، وحمير روق، ومالنهدى، الرحمن، عبد وأبو م،، وفا 

وغيرهم•ونابع، دينار، ن الله وهمد آحرين، قمح، ليلك،، أم، ن الرحم، 
وأوللدلك،، فحزن سه، غر لم وأحد بدر يومي ه النبي ردم 
مكة،فتح وسهد سنة، عثر ستة ان وكان الخندق، غزوة سهده مشهد 
ممر.وفتح 

دمشق-اريح في اكر عابن أحرجه )١( 
والتاريخانمرفة في الفسوي أ-؛مجه )٢( 
(.٦١) Y'Y\/المد ش والحارث ١،  ٠٨؛/الملفات ش معد ابن أحرجه )-١( 



^^ةِدصفزري

الزجووضع الطريق في وزحمه رمح، زج فنم رحلا، الحجاج أمر 
وسبعين،ثلاث ستة بمكة منها وتوفي رجلأْ، فورمتا قدمه، ظهر في 

ستت ونل سنة، وثمانين أربع ابن وهو وببن، أربع وثيل؛ 
طوى•بدئ ودفن ذك، غير وقتل وشمانثن، سع ت وقيل وثمانين، 

خهنهعمر بن اممه عبد نمير حول السابقة ات الدراس
يرنففي الواردة وآئار0 الخهياب بن عمر بن اف )عبد ت أولا ءب 

ودراسةجمع — بالمأثور النضر في المشهورة الكشب، من القرآن 
هادىن الستار عبد بن إسماعيل ! ماجستير، رسالة وتخرج(، 
الكتابم ثالقزفي، الرحمن عبد سعيد الدكتور! إشراف، الميمني، 

المكرمة،بمكة القرى أم جامعة الدين، وأصول الدعوة كلية والسنة، 
ه. ١٤١٠سنة 

استبعديت،تمحيصها ويحد قولا، ( ٢١٣)على الرسالة هده استملت، 

ضو أقوال و)م( القرآن، فضائل في قولان منها قولا، ( ٦٦)منها 
^١،قولا و)تم\م( التفسير، عن الصلة بعيد قولا و)؛آ( القرآن، 

كالتالي:تحليلها قولا، ( ١٤١)^الرسالة هده في التفسير مادة فاصثعت، 

ه،الصحابة عن واحدا وقولا قوليزرا،، ه النبي عن روى 
وبلغت،والاجتهاد، بالرأي التفسير في أكثرها قولا؛ ( ١٤٤)عته وروى 

ثمقولا• ( ١٤)وبلغتإ النزول، وأحوال باسباب ير التغثم قولا• ( ٩٧)

الةرسخلال من التمسير في غينه عمر بن اممه عبد عن المرفوعة الأقوال أحصيت ,١( 
المريح،النبوي التفسير لأحاديث حديثيه دراسة مع تاصيلية مقدمة النبوي التفسير 

فولا.( ٢٠)فبم، ■^، ٧١خالد uدمحور: 



بنيبأحبار ير النفثم فولا• ( ١٢)وبالغت العربية، باللغة ير النف
أقوال.)٥( وبلغت حكما، المرخؤع نم أقوال. ( ١١)وبلغت إسرائيل، 

التفسيرفي واحد قول عنه وروي أقوال، )٤( وبلغت بالسنة، ير النفنم 
باكارخ•
وسالمنافع، وهم! تابعئا، وأربعون اثنان الأقوال هذه عنه روى 
ومكحولعمير، بن عبيله بن الله وعبد حبر، بن ومجاهد _، _موليا٥ 

بنوسفيان ينخرْ، بن والقاسم قيس، بن وعتبة رافع، وأبو الأزلي، 
بنونافع علي، بن وآدم اليوفي، وعطية اف، عبيد بن وعثمان عقال، 

وأبوعمر، بن اش عجي بن اض وعبيد سعيد، أبي بن وسعيد سرجس، 
،عمير بن وسفيان الأنجعي، وميسرة رافع، بن سعيد وأبو مجلز، 

البكاء،ويحيى جبير، بن وسعيد رياح، بن مير ش بن وعميل 
سمية،أبي بن ويريد اليلماز، بن الرحمن وعجل اف، همد بن والمطلب، 
الرحمنوعبد سحيم، بن وجبلة الأزلي، وعلي البصري، والحز 
بنوعلي الغيرة، وأبو البصري، يحنى بن وقزعة سهل، وأبو القاص، 
الحييي،ومغراء ار، يبن وصدقة دثار، بن محارب ربيعة، 

بنونيد التئمي، أمامة وأبو دينار، بن الله وعبد بدر، بن الله وعبد 
بنسليقل أو الملهموي، الله عبد بن وسليهل مهران، بن وميمون حبير، 

مجهولون.وآخرون يسار، بن الله عبد 

بعضعلى التعليق عنلؤ الباحث، توسع الرسالة هل.0 على ويلاحفل 
المرؤياتجمع وهو البحث،، أصل من المراد عن أ؛عل0 مما الأقوال 

ؤإدراحهالة، الرممن ( ١٢٧و، ٤٥)انغلرالأثاررفم: ية، ير النف
جمحه.صمن بالتفسير لها صالة لا لأقوال 



ماجمعسر،رمالة ، ااتمسسرآ قى همهر بن الده ع^ل راشمّ * يا ٧ ' ٠٠
٠ه ١ ٤ ١ ٩ سنه بغداد، جامعه ، المسم، حسمن منا احمد • للماحب 

الرسالة.هذه على الاحتادع من أتمكن لم 



[٧٦]

ّمماه(أ)ت! غهئه الأشجعى مالك بن عوف 

الغطئJاني،الأشجُي عوف أبي بن مالك بن عوف الجليل الصحابي 
وقيل:أبوعبداض، وقيل: الرحمن، عبد أبو فقيل: تحته، في اختلف 

حماد.أبو وقتل: عمرو، أبو ت وقيل محمد، أبو 
بنالمعب وبين بينه ه اممه رسول، وآخى خيبر، عام أسلم 

فنزلخهته، بكر أبي؛ خلافة في الشام إلى تحول ثم ، )ههنه حئامة 
قدمأنه وروي مروان، بن الملك عبد خلافة أول إلى وبقي حمص 

مصر.

قال:مرة بن كثير فعن الخلق؛ كريم ثه، الصحابة نبلاء من كان 
حالناالأثجعي ماللث، بن عوف فوجدمحت، الجمعة، يوم المجد )دحيت، 

لي:قال ثم رحليه، قبض رآني؛ فلما يديه، بين رجليه مد حلقة في 
•ءيجلسآر صالح رجل ليجيء رجلي؟ مددمحنج شيء لأي تدري 

نعيملأيي الصحابة ومعرفة معد لأبن الكبرى الهلبقات ت في ترجمته انغلر )١( 
للمنيالمال وتهذيب ، ؛ YY*]/[*البر همد لأبن والامتيحاب ، ٢٢٠٤. YY؛/"]•

iiTfyy  -٤٩٠-  ٤٨٧٨لاذهى البلاء أعلام وسر ، ٤٤٤.
 )Y( :يحر أيي مد انفلر\T\I \(٣٤٠٤ ،) للبوصبريالخيرة وإتحاف
.٦٤٢ص: المقرئ الأدب في البخاري أحرجه )٣( 



رأىأنه ه بكر لأبى مرة حكى عجبب؛ ثان ال-رزى أمر في له 
أبومحانتشط دلى ثم ه، الله رسول فاننشط الماء من دلي ّببا كأن 
أذيعبثلاث خهنه عمر ففضل المنبر، حول الناس ذؤع ثم خهنه، بكر 
فلمافيها، لنا أرب لا روياك من دعنا ■' )هء عمر فقال المنبر، إلى 

رؤيايفي لك وهل ®-١٧ رؤياك؟ عوف، يا ت قال نههبع؛ عمر ، اسخلف
لخليفةتنعي أن كرمت، إني ؤيحلثج، ت قال ا تنتهرنى؟ أولم حاجة؟ من 

ونالم هي عمر فقمرها الرؤيا، عليه قفص ه، نفد. الله رمول 
حولهاأدم، من قبة فيه أحفر، برحا أنست، كأني الخام في )رأيت • مرْ 

بنالرحمن لخد ت فقيل هذْ؟ لمن قلت: ؤيتعر، يحتو ربض غنم 
هذاماللئؤ؛ بن عوفج يا قال! القبة، من حرج حتى فانتفنرته عوف، 
يك,Iتر لم ما لرأيت، البنية؛ هذه على أشرفت، ولو بالقران، فه لهياملث، 

لأبياطه أعدم قلبالثف، على يخطر ولم ، أذنلث، مع تمالم ولمصتإ 
بنمحلم ماتر ولما ، ؛الراحتين( الدنيا يدفع كان لأنه الدرداء؛ 

بكم؟صنع ما محلمم؛ يا ت له فقال سنة يعد منامه في رآ0 )جهند حثامة 
فيهلكوا خواص إلا كلنا، ةال1 كلكم؟ قال؛ أحورنا. ومنا له؛ فقال 

حتىكله، أحري وفيت، لقل وافه بالأصسايع، إليهم يمهار الذين البسير، 
ذهب،خهنه عوفج أصبح فلما بليلة. وفاتي مل لأهلي صلت هرة أجر وفيت 

الرؤيافي فهنع محلم أحرم كما الهرة أمر فوجد هه محلم امرأة إلى 

ماكرلاين يثق وارخ \, ro/\Xلتجري المان جاع ام: )١( 
،٢١؛/• الحلة في نمم وأبو (، ٢٤) ٢٥ص: المائ^، في الدنيا أبي ابن أ-محرجه )٢( 

٨/٤.١ْم^دمشق تاريخ في عساكر وابن 
.٢٨٦ص: المارك لأبن الزهد ا>: )٣( 



منعنه وروى فهته، سلام بن اش عبد وعن ه، النبي عن روى 
أبوالتابعين! ومن ه؛• هريرة وأبو الأنصاري، أيوب أبو الصحابة! 

بنوثريح نضر، بن وجير الخولأني،، إدينس وأبو الخولأني، لم م
عمار،أبو وشداد الرحمن، عبد بن الحميد وعبد مرة، بن وكثير عبيد، 

مشكم،بن لم ومعبيد، بن وحسبا الأشعري، قرصة بن لم وم
وغترهم•زيد، بن والخلأب حبيب، بن وصمرة 

رايةمعه وكانت، حيبر، غزوة الله رمحول ْع شهده مشهد أول، 
بنيزيد مع فطنهلينية وغزا مؤتة، غزوة وشهد الفتح، يوم أشجع 
؛ر معاوية 

له؛قيل توبته، أعرهج وأنا إلا ذنب من )ما I قوله وعقله، بلغ ومن، 
٢،إليه(ر تعود لا ثم تتركه أن قال! ا توبته؟ وما الرجمن؛ عبد أبا يا 

فثووئي،فذبحوني، لأهلي، كبشا كنت، أني )وددُت، يقول! وكان 
لحس(لم.وأكلوا 

وسبعين.ثلايث، ستة بدمشق توفى 

الضيرفي هبه مالك، بن عوف، أقوال 

وروتم،ير، التففي قولين  Wiالحم، عن نقهتٌ مالك، بن عوف روى 

.١٢٥ءست ليخاري الأوسط التاريخ ل انظر )١( 
ا/'ا'آ٠ القاذف شهادة باب الشهادات، محاب المجرى، المنن في المهقي أحرجه )٢( 

.orjisدمشق -ارخ في صاكر وابن (، ٢٠٥٦٧)
.٩٠ص: المنن ز ال.ن؛ا أى ابن رواء )■٢( 



فيوالأخر النزول، وأحوال بأساب التمسير في أحدهما قولان؛ عنه 
والاجتهاد.بالرأي التمير 

الصحابيأما التابعين؛ من وأربعة صحابي، الأقوال هذه عنه روى 
التابعونوأما واحدا، فولا وروى خهه، الأشعري موسى أبو فهوت 
وأبوالكلأعي، عامر بن مليم ثم: قولين. وروى نفير، بن جبير فهم: 

موسىأبو رواه الذي القول نض ورووا قلأبة، وأبو المليح، 
ه•الأشعري 

عننفير، بن حبير عن ت النزول وأحوال بأسباب المير أولا؛ ' ٠٠
حتىمعه، وأنا ه الحم، ))انطلق قال؛ خهنه الأشجعي ماللث، بن عوف 
فقالعليهم، لحولنا فكرهوا لهم، عيد يوم يالمل،ينة اليهود ة كنيلحلنا 

يشهدونرجلا عثر اثني أروني اليهود؛ معشر يا الله رمول لهم 
يهوديكل عن الله يحبط الله، رسول محمدا وأن هو، إلا إله لا أنه 

أجابهفما ، سكتوافأ قال: عليه. غضب الل.ي الغضب ماء الأديم تحت 
كدناإذا حتى معه، وأنا فانصرف أحد، يجبه فلم ثلثا ثم أحد، منهم 

فقالفأقبل، قال: محمد، يا أنت كما : حلفنامن رجل نائي نخرج أن 
ماوالله : قالوااليهود، محشر يا فيكم تحلموني رجل أي الرجل: ذلك 
أبيك،من ولا منك، أفقه ولا افه، كتاب أعلم رجل فينا كان أنه نحلم 

الذيه النبي أنه باممه أشهن. فإني قال: أبيك، قبل جدك من ولا 
وقالواقوله، عليه ردوا ثم كل.بّتا، : قالواوالإنجيل، التوراة في تجدونه 

آنئاأما قولكم، نقبل لن كذبتم، ه: اممه رمول لهم فقال ، ١٢له 
قلتم،ما وقلتم كذبتموه، امن؛ إذ وأما أينيتم، ما الخير من عليه فتثنون 

وأنا،ه، الله رسول ثلاثة: ونحن فخرجنا قال: قولكم. نقبل فلن 



عنديى محقان إن ؤونئت يجؤ فيه: هك فه ا فأنزل سلام، بن طه ا وعبد 
الآة(أا/]س:أه[وه 

الكلاعي،عامر بن سليم عن والاجتهاد؛ بالرأي ير النف! ثانثا ؛٦ 
هاطه رسول مع ))نزلنا فال: خينم الأثجعي مالك بن عوف عن 

رحلي،مؤجرة من أطول شبئا أرى لا فإذا الليل، من فاستيقفك منزلا، 
ونمن،حتى الناس أتخلل فقمت، بالأرض، وبعيره إنسان كل لصق قد 

علىيدي فوصمتا فيه، ليس هو فإذا ه، افه رمول مفجع إلى 
ابومحاها إدا.ف ؤ وأمول• الناس أتخلل فخرجت، بارئ، هو فإذا الفراش، 

منحرجنا حتى ه، الله برمول لهب ]اJفرة:١ْ٦[، رحم0ه 
موسأبو من• كئ ماللث، بن عوف عن القول هدا وروى ،، العكر(أ 
قلأبةوأبو ، المليح وأبو ، نفير بن وجبير ، ه الأشعري 

السانجامع في (، ٢٣٩٨٤) ٠٤١ - ^Tإبم^ المد في أحمد أخرجه )١( 
بنافه عبد ذكر الصيابة، مناف كتاب المحيح، في حبال وابن آآ/ما*ا، 

(،٥٧٥٦) ٤٦٩/٣المدرك في والحاكم (، ٧١٦٢) ١١٩. ١١٨/١٦ه سلام 
اكلخيص.في الذهبي ووافقه يخرجاه•، ولم الشيخين، ثرحل عالي •صحيح ونالأت 

ا/هماالمدرك في والحاكم \ا\'1فى ير النففي سلام بن بحيى أخرجه )٢( 
وأماعامر، بن سليم احتج فقد لم، مترحل على صحيح وقالت (، ٢٢١)

•التلخيص نمح، الذمي ووافقه بخرجا0اا، ولم عليهم فمتفق رواته سائر 
ثرطعر صحيح »إساد (، ٢٢٥) ١٣٧/١المدرك في الحاكم أخرجه )٣( 

يخرجاه•.ولم الشيخين، 
٠١ ^ه الزوائد مجمع في الهيث٠ي وىل )٣٨(،  ٤٦/١٨المر غي اتجراني أخرجه )٤( 

الصحيح•.رجالط ورجاله العبراني، •رواه (؛ ١١٣٣٧)
علىصحيح ءحدبث، وفال،: (، ٢٢٣)\ \/oTالمدرك في الحاكم أخرجه )٥( 

شرطعش »صحيح وفال: (، ٢٢٤)\إ0-\\ السدرك في \وئأكم' أخرجه )٦( 
٠ا ا



[٧٧]

لأه(٤ ت )ت  ٥٠لأكؤع ا بن سلمة 
إلىبته يناشتهر الأكهمع، بن عمرو بن سلمة الجليل، الصحابي 

لأملمي،ا مالك بن حزيمة بن الله عبد بن سان I لأكؤيع ا وامم حده، 
عامر.أبو وقل: إياس، أبو ه سلمة وكنية 

استوطنثم المدينة، وسكن مرتين، الحديبية يوم الله. رسول بايع 
وكانحياته، آحر في المدينة إلى عاد يم يقينه، عثمان مقتل بعد الربدة 

فىبصره وذم، اربه، شويحفي ولحيته، رأسه يصفر قويا، ضخما، 
عمره.آخر 

ب•أ؛ي، بن يزيد يدعى مولى وله أولاد، له وولد بالربذة، تزوج 
الفرسبق ويالوحش، يميد راميا، وكان بشجاعته، سلمة اشتهر 

إلاه الله بوحه أحد له ا يلا فاصلا، ، خيراسخثا، ، عدوا
هزل(لآ،.ولا حد في فهل أبي كدب )ما ت قال، إياس ابنه وعن 

الصحابةومم0 ، ٢٣١.  ٢٢٨؛/معد لأبن الكرى اسات، فى: ترجمته نظر ا ا
وأني، ٦٤٠. ٦٢٩٣اJر بر لأبن والأسباب ، ١٣٤١.\ xr\lrنمم لأبي 

أيلاموسر ، ٣٠٢.٣٠اا/اللمني الكال وتهيب آ/باْ، الأثير لأبن الغابن 
_.jrحجر لأبن والإصابة ، ٣٣١لأدمي الملأء 

.اعير؛/٩٦التارخ ش الخاوي خرجه أ ا



مات،أن إلى )جهته عثمان مقتل بعد بالمدينة وحدث الناس، أفتى 
له!قال الحنفية بن محمد بن الحسن أن الوليد، بن عبادة وعن 

أصحابصالحي من فانه فلتاله؛ الأكؤع بن لمة مإلى بنا )اذهبا 
كم،قد وكان قانده، يقوده فلقيناه نريده، فخرحنا القدم، ه النبي 

بصره(

الصديق،بكر وأبي الله، عبيد بن طلحة وعن ه، الّكا ما ردى 
وغيرهم.ه، الخهلاب بن وعمر عفان، بن وعثمان 

أبيبن يزيد ومولاه ملمة، بن إياس ابنه التابعين: من عنه وروى 
بنمحمد بن والحسن لمى، الأمفروه بن سفيان بن وبريده ■ميد، 

المنبري،وسعيد الرحمن، عبد بن وزيد لم، أمبن وزيد الحنفية، 
بنالرحمن وهمد رنين، بن الرحمن وهمد الأملس، فروه بن وسفيان 

وعطاءراير، أبى بن اف عبيد بن وعثمان مالكا، بن كعبا بن الله عبد 
بنمحيزيد المحزوم،، إبرامم ؛>، وموسمابزيد، بن، السالب مولى 

وغيرهم.ه، عوقبن الرحمن عبد بن ملمة وأبو حصيفة، 
ومؤتة،وحنينا، حيبر، ذث.-ها. غزوات، مع الله. رسول ْع غزا 

القرد.ويوم 

أربعمّنة بليال، قدومه بعد فمات المدينة إلى ة الر؛ن. من عاد 
حجرابن ورجح وستين،، أربع سنة ؛ وئل،سنة، ثمانون وله وبعينا، 

الأول.

٦^٣'يطق تارخ في صام ابن أخرجه :١( 



التمسيرفي .٥ لأكؤع ا بن ملمة أقوال 
ووويالتفسير، في قولين ه المي عن ه الأكوع بن سلمة روى 

وقولالنزول• وأحوال بأساب الضير في منها قولان أقوال؛ أربعة عنه 
روىبالقرآن. ير والنفوالاجتهاي.، بالرأي التمر من: كل في واحد 

وروىسالمة، بن إياس ابنه وهما حاليلأن، تابعيان الأقوال هذه عنه 
قولين•وروى محي، أبي بن يريد ومولاه أقوال، أربعة 

النزول!وأحوال بأمباب الممسير أولا! ؛•آ 

نحن)بينما قال! ههنه أبيه عن الأكؤع، بن ملمة بن إياس عن - ١ 
نزلالبيعه، البيعة الماس؛ أيها ه! اممه رسول منادى نائي إذ قائلون، 

محمرة،شجرة تحت، وهو ه اض رسول إلى فنرنا قال! القدس. روح 
محت،مايهوك إي أللوطي عن أثق ويفك هق! قول فدلك( فبايعناه، 
[(ر١،.١٨]اكح:آشئنآه 

قمةفي - ه أسه عن الأكوع، بن لمة ّبن إبماس عن - ٢ 
يعفناواختلهل مكة، وأهل نحن اصهللحنا )فلما قال! — الحديبية 

قال!أصلها، فى فاصطجمت، شوكها، فكسءمحت، شجرة، أتيتا ببعض؛ 
فييقعون فجعلوا مكة، أهل من المشركين من أربعة فأتاني 
وعلقواأخرى، شجرة إلى شصولت، فأبغضتهم، افه رسول 

٣٣•؛/« ٠ التمر في حاتم أبي وابن ، YYo/YYالبيان جامع في الطبري أخرجه 
المثور١^ في يوْلي الوءزاْ (، ١٤٤)ا/'ا، ازكبير في واتجراني (، ١٨٥٩٦)

(:١٤٥١٧)\<إلأ الزوائد سمع في الهيثمي وقال، ، 0Y)/Uمردويه ابن إلى: 
صعيه،اا.وهو عبيدة، بن موصى وفيه الطرانى، اررواْ 



الوادي،أمقل من مناد نائي إذ كيلك، هم فينما واصعلسوا، ملاحهم 
علىشددتء ثم سيفي، فاحترطت ت قال زنيم، ابن قتل للمهاحرين، يا 

يدي،في صغثا فجعلته ملاحهم، فاحذيث، رقود، وهم الأربعة أولئلث، 
رامهمنكم أحد يرفع لا ه، محمد وجه كرم والدي قلت، نم قال؛ 

إلىأسوقهم بهم جئت، مم قال. عيناه، فيه الذي ت، صربإلا 
له:يمال العبلأت،، من برجل عامر عمي وجاء قال؛ ه، اطه رسول 

منبُين في مجفف فرس على ه الله رسول إلى بئردْ مكرز، 
بدءلهم يكن دعوهم، فقال؛ ه، اطه رسول إليهم فنفلر المشركين، 

'ألءى^وئن • قك اطه وأنزل ج، اف رسول عنهم فعفا وثناه، الفجور، 
٢[٤ ]ال_ف__ت__ح! عثهزه هلمزآهز ،آأن بمد ين ذكم مثلن عمم ؤأيدكم عنكم أدبهم كث، 

الآيةكالها(را،.

بنملمة عن عبيد، أبى بن يزيل عن : ير؛القرآن،النف؛ انياثه 
ظالمءأ4سُذثة نزلت: )U قال: ده الأكوع 
التيالأية نزلت، حتى ويقتدي، يفهلر أي، أراد من ؛ما[،كاذ، البقرة: 

فنحتها(بعدها 

تئلؤركءؤثُ قالاف،هفي: والاجتهاد؛ بالرأي ير التغ: نالتا؛،'" 

وغيرمحاقرد ذي غزوة باب والسير، اد الجهتحاب الصحيح، ر م لمأحرجه )١( 
(١٨٠٧.)

الثبتيب؛؛ ثمن باب■ الة-رآذا، جر تفتحاب المحيح، في البخاري أحرجه )٢( 
بابالخيام، تحاب اثمحح، ني لم وم(، ٤٥٠٧) Yo/nلالقرة:هحاا ه صن 

ءاؤتس،ه•' بقوله لالبقره؛؛خا[ ُؤدءث< محق؛ قوله نح ييان، 
(.١١٤٥)٨٠٢/٢[١٨٥لاJقرة:افبتئه ثآأ.بةإ



)كانقال: عبيد أبي بن يزيد عن [. YUT•]!^:^قامحبمأه 
بوحهيعط لم من ويقول: ف، 11هث الله بوجه سئل إذا الأمع بن سلمة 

الإلحاف(رممسألة ص يقول: ولكن قال: يعش؟! فبماذا افه 

.YTالطبقات؛/•■فى معد ابن أحرجه ;١( 



[٧٨]

^٧٤)ت! رقه4، الوائي جحيفة أبو 

وميل؛اض، عبد بن وهب اسمه ححيمة، أبو الجليل المحابي 
صعصعة.ن عامر ن سمواءة بني من وهب، ن وهب 

أسانمن الصحابة، صغار في ويعد دارا، بها وابتني الكوفة نزل 
يبلغلم مراهما ححيفة وأبو المي. توفي فهثع، عاس بن اش همد 

ححيفة.أبي ن عون ت أبنائه ومن الحلم، 
منفقال: عامر، بمي من ورجلان ومعه ه مرة النبي على لحل 

مني((لى،أنتم بكم، ))مرحتا ه•' فقال عامر، بني من إ فقالوا أنتم؟ 
الخير،ومج ميه! ؤيإليه، ؤبمق يحبه، لقه طاب أي ن علي وكان 

الله.وومج 

نعيملأبي الصحابة ومعرفة ه/ه'آمآ، سعد لأبن الكرى الطبقات في؛ ترجمته انظر )١، 
الأثيرلأبن الغابة وأني البر عد لأبن والأّتيعاب ، ٢٧٢٣-  ٢٧٢٢/٥

. n٤٩/•حجر لأبن والإصابة ، ١٣٣-  ١٣٢/٣١للمني الكمال، وتهدببخ ، ٤٧٨
٤٩١.

الطبقاتفي سعد وابن (، ٣٢٤٨٩) ٤١٢٨اسق في ثيبة أبي ابن أخرجه )٢( 
كتابالمحيح، في حبان وابن (، ٨٩٤) U١٩١/المنن. في يعلى وأبو ، ٢٣٦)/

=٢٨٢/١٦عامر بني ه المصطفى مدح ذكر ه، الصحابة مناف، عن . إ"تحادْ 





الضيرفي )جهته الوائي ححيفة أبي أقوال 
ير،التغفي أنوال ستة نه المحالة عن خهنع ححيفة أبو روى 

إسحاقأبو الجلمل التابعي عنه رواه حكما، مرفؤع قول عنه وروي 
٠ا

المفسركتب همي تفيرية أنوال خهنع جحيفة لأبي يرد ولم 
•مسأتي كما لشسمس ا كتب خارج عنه الوارد ؤإنما ، مهلبوعه لا 

 Wجل اممه فال ! حكناالمرفوع : ولا أ I إلورّومحة أم ثنك ؤوأذ'ن
أبيعن اليعي، إسحاق أبي عن اهكإر4 أ-لج توم آلتايل، 

المعنىهدا وروى ، النحر( يوم ث الأكبر )الحج ت قال خهغ جحيفة 
)جهىعمر ين اض عبد عن مرفوعا 

•>ها الصحابة عن مروياته ! ئانياأو 

اأدء=كمهأ-لج برم آلثابم، إل ررّولهء أس بى ؤوآذ'دا —الاشهثأ ف - ١ 
الحجعن ححيمة أبا )سالت قال! الثبيحي إسحاق أبي عن لاكوبة:مأآ. 

(.١٠١١٦) TV<{lrفي ثب أبي ابن أحرحه )١( 
١٧٧إ\ متى أيام الخطبة باب الحج، كتاب تعليما، المحيح ني البخاري أحرجه )٢( 

٠١ ١ ؟/أ النحر يوم الخطبة باب المنامحلثخ، كتاب السنن، في محاجه وابن (، ^٤٢١١)
الأكثرالحج يرم باب لثج، المنا'كتاب نن، الفي داود وأبو (، ١٠* ٥٨)
الأوسطفي داتجرانكب (، ١٦٤٤٧)\yilMالمان جامحع في والطبري (، ١٩٤٥)

ااهLزاالحاكم: وفال (، ٢٠٢٧٦)م١ ٦١/٢الستدرك في والحاكم (، ٩٢٠٨)؟/٧٨ 
التلخيص،في الذهبي ووافقه الياءةأ(، وهز.ْ يخرجاه ولم الإناد، صحيح حديث 

الصغيرفي اليراني »رواْ (: ٥٦٠٩)الزوائد محجمع في الهيشس وفال 
حبان•،ابن ووثقه والجمهور، أحمد صعقه عطاء؛ بن يعقوب وفيه والأوسهل، 

١.•ا/؛. حجر لأبن التعليق -طليق وانفلر: 





نالثم يصرفه، ولكنه عام، من بامطر عام )ليس قال! رقي1ع عود م
[٥٠]الفرقان:_)انرمه صمفنم يجهلني! ف ا عبد 

قال!خهثع واني الجحيفة أبي عن الميعي، إسحاق أبي عن - ٦ 
حديثاه اف رسول عن أحدثكم ألا فقال! خهغ، علي على )يحلنا 

فحدثنا،محال! المؤمنين، أمير يا بلى قلنا! يعوم؟ أن للمؤمنين ينبغي 
ننأصثتكم وما ؤ لأية! ا هدم فقرأ إليه فعدنا محال! نسيناه، حرجنا؛ فلما 

فىذنس، من علميه اض عاقب ما •٣[، ]الشورى: أنليآ؛مه َةثبمتا نيدكومثا 
اممهعفا وما الأجرة، في العياب عليه يثني أن من هثأحلم فاش الدنيا 

أبووروى ،، ءموْ(ل في يعود أن من أكرم قافه الدنيا في ذنتا من عنه 
لههجحيفة أبى عن القول هذا الحسن 

ها/«اّأ.\و\0 جامع ني الطري أخرجه )١( 
١٢٦؛/المنتخب فى حميد بن وعبد (، ٧٧٠)'آ/هآ"؛ ني المنى أحمد أخرجه )٢( 

(،٢٦٠٤) YAn/؛كفارة الحد باب الحدي، كتاب المن، في ماجه وابن )٧٨(، 
مؤمنوهو الراني يزني لا جاء ما باب الإيمان، أبواب الجامع، غي والترمدي 

T\y/i (٢٦٢٦ ،) ا'0اسر والطرازفي (، ٤٨٢)افد في والزار\
فيوالحاكم (، ٣٠٠٩) T'T/iالحدود كتاب المن، في والدارفطني (، ٤٦)

ونال،غري_،اا، حن حدث 'هذا الترمذي: وهال، (، ٣٦٦٤) ٤٨٣٨تدرك الم
أمح،ص أبجه، م( إسحاثا، أبي بن يونس عن رواه نعلم لا الحدبن، *وهذا الزار! 

عشصحيح حدين، ءهذا الحاكم؛ ونال، الحجاج،، إلا فيع علي عن جحيفة، 
نئل؛اوقد ؛ ١ ٠ ١  jxير التغفي كثير ابن وقال، وخرجا0اا، ولم الشيخين، مرط 

ورفعهقال: وموقونا. مرفوعا روي فقال،: الحدين، هذا عن الدارقطني الحافنل 
الترمذي،اارواْ .' ٦٤٦١٣، الكشافأحايين، تخريج في الزيالعي وقاله صحيح،، 

ناينا،.متصل بإمناد ماجه؛ وابن 
(.١٨٤٨٠) ٦T^S//S'الخفير في حاتم أبي ابن أحرجه )٣( 



[٧٩]

'UUV)ت: ه اف صد بن حابر 

ُمامبن صرو بن اف ب بن جام اف صد أبو الجليل الصحابي 
عقبة.بتت نسيبة وأمه المدني، اللي، الخزرجي، الأنصاري، 

بتيأحوال في ا أمهن بمكة وحاور الشام، ودخل المدينة، سكن 
عمامةويلبس جمة، وله بالصفرة، ؤيخثسبا شاربه، يحفي وكان سهم، 
عمره.آحر فى بصره وكم، حلفه، يرسلها بيضاء 

فكانصبي، وهو أبيه ْع الثانية انمقية وبيعة الرضوان، بيعة شهد 
حمناالبعير ليلة ه الّكا له واستغفر نه، الأنصار من السبعين أصغر 

مرةوعشرين 
. ( )٤. ٣( محرمهعريس 

جعلهالخلافة خينع الختفاب بن عمر ولي ولما ا، 

عدلأبن والأسيعاب ، ٠٣٤- نمم لأبي الصحابة ممفة ني: ترجمته انظر )١( 
الكمالوتهيب ، ٤٩٣-الأثير لابن الغابة وأسد ، ٢٢١- ا/آاأ الم 

لأبنوالإصابة ، ١٩٤-  ١٨٩^الملأء أعلام وسر ، ٤٠٤- للمني 
.٠٤٧ا/ا"؛ْ_ حجر 

١٧ا"/؛ه اف ب بن جابر مناف باب السام،، أبواب، الترمذي، جاُع انظر )٢، 

أ/اآا(.أحمد بن للخليل )العين عليهم عرى بأمرنوم المم ت النريم٠)٠١، 
(.٢٦٧٢٢) ٣٤٣/٥نية أض بن مصنف انظر: )٤( 



الصديق،بكر أبي عن: وروى عنه، وأكم ه النبي عن؛ روى 
بناف وعبد هريرة، وأبي طالب، أبي بن وع-لتي الخطاب، بن وعمر 
وغيرهم-ًه، الخيري سعد وأبي جل، بن ومعاذ عمر، 

فيالمدينة مفتي كان حتى عقلينا، مبلعا العلم من فهنع جابر بلغ 
يكرفقد الفضل؛ بهذا ه طالب أبي بن علي له وشهد زمانه، 

نمقفداك؛ جعلت رجل! له فقال بالعلم، فوصفه عنده جهنه جابر 
•غؤث قوله ير نفيعرف، كان )إنه I فقال ! أنت؟!وأنت بالعلم، جابرا 

وعن، [( ٨٥: معاده إق نآدك الئز»ارى ■هك ذزض أكتم( وخمأ" 
—المجد في حلقة نخينع الله عبد بن لجابر )كان • قال عروة بن هنام 

"العلم، عنه يوحد — النبوي يعي 
مابحد حتى العلم تحصيل على حريصا ظل والفضل العلم هذا ومع 

أنسسبن الله عبد إلى واحد حديثا في رحل أنه فيروى ساد؛ 
فيمكة إلى عمره آحر في ورحل ،، نهرر مسيرة بممر خئغ الجهني 
أنالمكانة هذه تمنعه ولم بل المدينة؛ إلى انصرف ثم سمعها، أحاديث، 

بكرأبي بنتا كلثوم أم عن فروى والعلم، الفضل في دونه عمن يروي 
تابعية!وهى الصديق، 

الصدر،رحب طلابه، على حليما وفقهه لعلمه خهند جابر وكان 
يقول!أن عن يتويع لم يعرفه؛ لا عما سئل فإذا ؤيناقشهم، يحاورهم 

وابنالله مد بن جابر )سئل قال؛ صالح أبي فعن أدري(؛ )لا 

؛/*؛•الوج؛ز المحرر في عطية ابن ذكره  ٢١)
\ا\أ0.حجر لأبن الإصابة ني كما السف في وكح أخرجه )٢( 
.٢٦؛/العلم طلب في الخروج باب الملم، محاُب الخاري، صحح انفلر: )٣( 



وعن،، هو(ل ما ندرى ما فقالا: ا[، لص:ؤص4 عن؛ ه ماس 
نرىوكنا حبيب، ن طلق ومعي بمكة )كنا قال: الفقير صهيب بن يزيد 
الشفاعة،هي يقول >جهبه الله عبد بن جابر أن فبلغنا الخوارج، رأى 

فيفيها للن، مخالف الله قول الشفاعة في عنك، بلغنا له! فقلنا فأتيناه 
فتمنعم• • فالنا أم؟ العراق أهل من فقال: وجوهنا في فنفلر كتابه، 
ٌنؤرأّا'إثإئ يقول: حيث، ثالتخ: افه؟ كتاب في تجدون وأين وفال: 

ومامن"آلنار يمجوأ أن وؤ؛ردورنتح [، ١٩٢ران:ممل[ل أ-متهيه ثثد ألنار 
أهمئوأفيا4ثميأن؛آ وؤَثلاؤ\يخ دة;'ا'م[، لاسن

أمالله بكتاب أعلم أنتم فقال: المران، من هذا وأشباه [، ٢٠جدة;]ال
علىهدا ؛تنزيل شهدت، لقد فوالله قال: منا. به أعلم أست، بل : قلناأ أنا؟ 

منتأويله سمعت، ولقد الشافعين، وشناعة ه الله رسول عهد 
التيالسورة في قال اض، كتاب في لمبته الشفاعة ؤإن ه، اض رسول 

المدثر:فيها تذكر 

سمعت،شيئا، بافه يشرك لم مامحت، لمن حيت، أنها ترون ألا ية، ألا 
ولمذللثؤ، على يستعن ولم حلما خلق افه إن يقول: ه اطه رسول 
المار،شاء من وأدخل برحمته، الجنة شاء من فادخل أحدا، فيه يشاور 

فدخلونور بماء قبله من المللئ، فبعث، الموحدين على تحنن افه إن ثم 
الدنيامن حرج من إلا يصب ولم شاء، ْبن إلا يصب فلم فنضح، المار 

إلىرجع نم الجنة، بفناء جعلهم حتى فأخرجهم شيئا، باطه يشرك لم 
ثماطه، شاء من إلا يص، فلم فنضح، دخل ثم ونور، بماء فامده ربه 

ا iV/Uحميد بن عبد إر المنثور الدر في السيوطي عزا0 



حتىفأحرجهم شبئا، باض يشرك لم الدنيا من حرج من إلا يصب لم 
اللهفأدخلهم لهم، فشفعوا للشفعاء اض أذن ثم الجنة، بفناء جعلهم 

الشافعين(وشفاعق برحمته الجنة 

لأبيئال أنه حاء ففد والمح؛ بالمربية محللابه يتعاهد وكان 
فادسثمتى، ؤإنلث، البصرة، فقهاء من إنلث، ؛ زيد ابن )يا الثحثاء! 

فقدذللئ، تفعل لم إن ذانالث< ماصية؛ سمنة أو ناطق، بفرض إلا تفنين 
حتىويعلمهم طلابه يحديث، نقهنع حابر يزل ولم ، وأهلكمتح( هلكت، 

ديناربن عمرو فعن بصره؛ وذم، عظمه، وري سمنه، كمرت، ما بعد 

يومهآ اش رمول لنا قال ت قال خهنع الله عبد بن جابر )سمعتا ت قال 
أبصركنت، ولو وأربعمائة، ألئا وكنا الأرصى، أهل حير أنتم الحديبية! 

الشجرة(م،كان لأريتكم اليوم؛ 
والحسنالحنفية، بن محمل بن الحسن التابعين: من عنه روى 
بنوسالم أسلم، بن وزيد حيوة، بن ورجاء السمان، وذكوان البصري، 

بنوسليمان هلال، أبى بن وصعيد يمث،، المبن وسعيد الجعد، أبى 
كثير.وغيرهم الشعبي، وعامر كيسان، بن وطاوس بمار، 

أبوهكان فقد ؛ وأحدابدرا إلا النبي. مع كلها المشاهد سهد 
وكانخهلنع، علي مع محقين وشهد ليرعاهن، التسع أخواته على يخالفه 

دمشق.حمار في الوليد بن خالد جيش في 

فيلم منحرم وأحرج ، ٣٣a/aمردؤيه ابن إلى المثور الدر في السيوطي عزاه )١( 
(.١٩١)]/{،w فيها مزلة الجة أهل أدنى باب الإيمان، كتاب الصحح، 

.١١آ/اوالهاية الدابة في كثير ابن ذكرْ )٢( 
١ 0٦٣إالحدسة غزوة باب المغازى، كتاب المحيح، في البخاري أحرجه )٣( 



^تي-زدصف؛زم

سنة،ونمن أربع ابن وهو وبعين، سجع نة بالمدينة توفي 
ذلك،غير وقيل وسعين، نع ومحيل؛ وبمن، ثمان سنة نومحي وقيل؛ 

وصلىالعقبة، أهل من ه الصحابة من بالمدينة مات من آخر وهو 
المدينة.والي وهو عثمان بن أبان عليه 

خهنهالله عبد بن جابر نمير حول السابقة الدرامامحت، 
حمنا— الغمير ني )جهته افه عيد بن جابر )أنوال I ولا أه 

عيسىبن العزيز عبد بنت زهرة للباحثة؛ ماجستير، رسالة ودراسة(، 

الهويمل،محميس بن سليمان بن إبراهيم الدكتور؛ إشراف الجريوى، 
ه.١ ٤ ٢ ٤ سنة بالرياض، الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامحة 

استبعل.ت،تمحيصها وبعد أقوال، ( ١٠٧)على الرسالة هده استملت، 
الصالةبعيد قولا ( ٢١و)القرآن، علوم فى قولان منها محولا؛ ( ٥٢)منها 
هدهفى ير التفماده ثحمتا فأص|، مكررا قولا ( ٢٩و) التفسير، عن 

كالتالي:تحليلها قولا، ( ٥٥)الرسالة 

أكثرهاقولا، ( ٥٤)عنه ونوى واحدارا،، قولا ه النبي عن روى 
بأسيابجاص ثم قولا. ( ٢١٠)وبم، والاجتهاد، بالرأي الضر في 

إسرائيل،بني بأحبار التمسير ثم قولا. ( ١٤)و؛لغت، النزول، وأحوال 
عنهوروي أقوال. )٤( وبلغت، بالسّنة، التفسير ثم أقوال. )٧( و؛لغت، 

يروالتغالعربية، باللغة والمسير بالقرآن، المسير من؛ كل في قولان 
العرب،.وأحوال باكاريخ 

رالةحلال من جر التففي خهتر اش عبد بن حشابر عن المرفوعة الأقوال أحميت، إ؛( 
—المرح النبوي التفجر لأحاديثا حدشة دراسة ْع تاصيلية ممل.مة — النبوي التفجر 

قولا.( ١٥)فبلنتط الاتالي، خالد لادنحور: 



الصحابيأما تابعيا؛ عشر وثمانية صحابئ، الأقوال هانْ عنه روى 
ه•هماس بن اف همد فهو 

بناممه وعبد ملم، بن محمد الزبير أبو I فهم التابعون وأما 
بنطلحة الوامطي سفيان وأبو المتكدر، بن ومحمد عميل، بن محمد 
ويريدالمكي، دينار بن وعمرو الشمي، ثراحيل بن وعامر نافع، 

العوفي،وعطية يومي، الوقتادة العنزي، حبيب بن وطلق الفقير، 
وأبوالناثر، جعفر وأبو وعكرمة، حبر، بن ومجاهد منيه، بن ووهب 

حندبين حصين الكومحى ظبيان وأبو الموفى، ، ٠٧مابن المنذر نضرة 
•عوفح بن الرحمن عبد بن سلمة وأبو ، المسب، بن وسعيد الجني، 

منغيره ْع خهنع جابر لأقوال الباحثة ؛مقارنة الرسالة هذْ وتميزتؤ 
مدعمهبينهم، ترجح ثم له، والمخالفين الموافقين منة هي، الصحابة 

وغيرهم.رين المقمن العلم أهل باقوال ذللئؤ 
تمايلي الة الرسهده على حفل ياي ومما 

ذكرتهومما ، جابر أقوال جمع في منهجها الباحثة ذكرمت، — ١ 
مرفوعةلأنها النزول؛ باب لأسرواياته تشمل لا الدراسة  ١١! قالت، 

فيحلل وهذا عليه®، موقوفة خهنُ حائر لأقوال والدراسة حكما، 
كماالرفع، حكم لها النزول أمحثابؤ في رواية كل ليمسنا لأنه المنهج؛ 

أنهتارة ؛< يراد كذا؛ في الأية هده نزلن، ت وقولهم  ١١ت تيمية ابن قال 
بباليكن لم ؤإن لأية ا في داحل ذللث، أن تارة به ويراد النزول، ّمب 

٠كذا® الأية بهذه عنى تقول! كما 

اساب~ني المحاية مرؤتات على اطلاعي حلال، ومن ، ٣٣٩/١٣الفتاوى مجمؤع 



لمنتبنا بالممر، لها صلة لا أقوالا أحيانا الباحثة تدرج - ٢
نميرعن بعدها سبب وتبين ذلك توجه ئم رين، المقمن ذكرها 

ذلائ،لعلى نبه ولا تدرجها وأحيانا ،، الآيةل 
وتوثيق(ودرامة جمع — خهنه اف عبد بن جابر ير )نف؛ ثانثا أو 

أبوأحمد الدكتور! إشراف صمدي، الدين صلاح محمد ! للباحمن،
ستةالغرب،، بالرباط، الآداب^، كلية العالي، الدرامحاُت، دبلوم زيد، 

٩١٤١٤

مرادهمؤإنما للنزول، الحقيقي السب يه مرادهم ليس أغلبها أن لي سن "النزول 
الرسالة.من الثاني القمل قي ذللث، ش< وند الأية، مض ني يحوله 

داكها.س ود( وآ، )٥، رنم: الآ'طر انظر )١( 
وا،ما(سرماكهااواد ، ١٣)رنم: انفلرالآ٠Lر )٢( 
الرسالة.هوه على الاثللاع من أتمكن لم )٣( 



م

الرابعالمبحث 

هيالصحابة من الممثرون 
الهجريوالعاشر التامع العقد في 

الصحابة[من )٨( ثمانية ]وفيه 





[٨

)ت!هد الباهر أمامة أبو 

كنيته،مشهور همي، ال الجاهلي أمامة أبو الجليل الصحابي 
بنعمرو بن عجلان ابن ت ونل الحارث، بن عجلان بن صدي واسمه: 

حمص.إلى انتقل ثم ممر، سكن وهب، 

يزلم ■ءابدا، ا، Jالصمرة١٢يخفب العارصين، حفيف نميرا، كان 
ولهمائلأل؛،، يرذ لا الصدقة، كثير صيامارم، إلا وغلامه وزوجته هو 
حدثتنيذال،ث جابر بن يريد بن الرحمن همد فعن باهرة؛ كرامة ذلك مح، 

ويجمعالحدقة، يحع_، أمامة أبو )كان قالت! نقهند أمامة أبي مولاة 
مائلفأتاه يوكل، مما بثيء أو بتمرة أو ببصلة ولو مائلا يرد وما لها، 
فسأله،دنانير، ثلاثة إلا عنده وما كله، ذللث، من افتقر وقد يوم ذايتح 

الصحابةومعرفة ، ٢٨٩—  ٧٢٨٨^صعد لابن الكبرى الطبقات في• ترجمته انظر را، 
وسر ١٦٠٢/٤عدافر لأبن والأتعاب ،  ١٥٢٧- م\-\0\ نعم لأبي 

.TT^jrحجر لأبن والإصابة ، ٣٦٣ما،هم- للذمي الخلاء أعلام 
(.١٢٣٥) ٤٤٢٨عاصم أبي لأبن واJثانى الأحاد انفلر: )٢( 
(.٢٢١٤٠) ٤٥٦-  ٤٥٥/٣٦أحمد مد انغلر: )٣( 
الحليةانخلر: )؛(



فأعطاهمائل، أتاه ثم دينارا، فأعطاه ائل، مأتاه ثم ، دينارافأعطاه 
رأسهفوصع I محالت، ا سيئا لنا تترك لم ت وهالت، ، فغفست، ! هالت، دينارا. 

مسجده.إلى راح ثم فتوصا، أيقغلته، للفلهر؛ نودي فلما هالت،! للقائلة. 
عناء،له وحعلت، ، فتمرصت، صائما، وكان عاليه، فرفقت، فالت،! 

بدهبا،فإذا له، لأمهد فرائه إلى وجئت، سراج_ا، له وأسرجت، 
إلاصنع؛ الذي صنع ما فلتج! قالت،! دينار. ثلاثمائة فإذا فعددتها، 

المائا-ة،رأى فلما فالت،! العشاء، بعد فأقل خلف، بما وثق وقد 
علىفقمت، ٠ ئالت، عنده. من حير هذا وقال. تبسم، راح؛ الوراى 
سيلالممقة هده حلمت، الله؛ يرحملث، فقلت،! تعشى، حتى رأسه 

قالت!! شيقاحلفث، ما نفقة؟ وأي قال! فأرقيها! تخبرنى ولم مضيعة، 
ففمستإ،قالتإ! تعجبه. واشتد فرح، رآه؛ أن فلما الفراش، فرفعت، 
إلىرجل )جاء قال! عامر بن مليم وعن ، وأملمتؤ( زناري فقطعت، 

الملائكةأن منامي فى رأيت، إني أمامة؛ أبا يا فقال! يجهنه، أمامة أبي 
وكلماقمضتإ، وكلما حرجثإ، وكلما ، دحلث، كلما ءلياك، تملي 

صلت،شئتم لو وأنتم عنكم، دعونا غفرا، اللهم أمامة! أبو قال جلت،. 
0^1ؤمنمث َلإل اثئ ادؤؤأ ءانؤإ هآ ؤ.خخ، قرأ؛ ثم الملائكة، ءليكم 

ومحقا0آلؤر إل، ظذي ين غئوخ وككتم ثيثأ بمل ض هو ؤأصبلأ 
.٤ ١ نجثاه آمحن 

٠١ y٠٢/٠ الإسلام تارخ قي الذهيي ورواه الخلة ش نمم 
وابن، Yo/Uالدلائل قي وايهقي (، ٣٥٦٥) loT^المتدرك في الخاكم أحرجه )٢( 

شرطعلى صحيح حديث ت الخاكم وفال ، ^٦٦ ٢٤دمشق تاريخ في عساكر 
التلخيص.في الذهي ووافقه يخرجاه®، ولم ملم، 



أبوفقال ، أصلع( )يا له! فقال عيره رحلا أن حلقه حن من بلغ 
عقلذا وكان الملأئكة(راا، نمة عن غثا كنت )لقد ه: أمامة 

ءذلم4أآ،.وري سنه كبرت ما يعد حتى فصيح ومنعلق محييي، 

الممهلشديد وكان ، النبي عن الرواية من أمامة أبو أكثر 
فعنبدلك؛ طلابه ؤيوصى ، النبي من محمعه كما يوليه للحديث، 

كالرجلالحديث يحدث كان )أنه ت خهند أمامة أبي عن عبيد، بن حثسث، 
أباأن حبيب، بن سليمان وعن ، صمع( ما يودي عليه الذي 
ؤإنإياكم، ه اممه بلاغ من الجالس هذه )إن ت لهم فال فهنع أمامة 

مان أحعنا فبلغوا ، إلينا به أرمل ما بلغ فد ه الله رسول 
الحديث،.كتابة في بأنا يرى لا وكان ، سمعون( 

أبيبن وعلى عفان، بن وعثمان الماْت، بن عبادة عزت روى 
ة،عببن وعمرو الخطابح، بن وعمر ياسر، بن وعمار طالمح، 

•^٠٠١ه، الجراح بن محيية وأمح، الدرداء، وأبي جل، بن ومعاذ 
عبدبن والقاسم الخبائري، عامر بن مليم التابعين: من عنه روى 
بنومحمد لم، مبن وثرحمبل حزور، غالب وأبو الشامي، الرحمن 

حميك،،بن وصمرة حوشما، بن وشهر الكندي، حيوة بن ورجاء زياد، 
وغيرهم.الخولأني، إدريس وأبو الشامي، ومكحول عامر، بن ولقمان 

أها-  ١٥٥/٧الترمذي ليحكم الأصول نوادر انظر: )١( 
.nA/Y؛انابق المدر انظر: )٢( 
.YAl/Vالطقات ش سد ابن أحرجه )٣( 
.YAVUالمدر؛U؛_)٤( 



تنوله حكيم ومن ،، دالةاJوبر أخذ وعظ إذا وكان صفين، شهد 
وكافريبغضه، ومنافق يحسده، مؤمن بين أربعة؛ بين الدنيا في )المؤمن 

به(يوكل قد وشيطان يماتله، 

سنة،عين وتإحدى ابن وهو وثمانين، إحدى سنة بالشام توفي 
ابنوهو مروان بن الملك عبد خلافة في وثمانين، ت سنة ونيل! 
بالشام،نه الصحابة من مات من آخر أنه منة، ومتين إحدى 
بنض ا عبد بعده بفي ففد بالشام، مات من آخر ليس أنه يطهر والذي 

هبمر 

التمرفي رجه4، الباهلي أمامه أبي أقوال 
وقولينالتفسير، في قولا وعشرين خمسة المي عن أمامة أبو روى 

التفسيرفي أكثرها قولا؛ وثلاثون ستة ين، وروى ، ه الصحابة عن 
بأسبابالتمسير ثم قولا• وعشرون واحل وبلغت والاجتهاد، بالرأي 

يروالتفحكما، المرفؤع ثم أقوال. ستة وبلغت النزول، وأحوال 
فيواحد قول عنه وروي أقوال. ثلاثة منهما كل أقوال وبلغت، بالمنة، 

حماكرلابن دمشق تاييح انظرت )١( 
 )Y( ؛دمشق تاريخ ني ماكر اين احرجهUY/Y.
ونال. VY-n/Yالبر عبد لأبن والأّتعاب ، ١٨٦؛/للبخاري الأوسط اكاريخ انظر: )٣( 

أبيءن القاسم، عن الزبير، بن جعفر اوروى : ٢١٢؛/المجروحين ني حبان ابن 
وذكرنال... هو النبي أن منها حدث مائة من أكثر موصوعة خة نخهم أمامة 

٠٠الحديث 

تصرانظر ، ٥٠ذر أس عن والأخر ، ٥٠الصامت بن عجالة عن أحدهما روى )٤( 
خهثُ،أمامة أبي عن القولين أحي. الرحمن عبد بن القاسم وروى و)"ا؛؟(، (، ٢٠٨)

سلام•أم الأحر دردى 



بتيبأحبار والنمير العربية، باللغة والتفسير بالقرآن، ير النفمن! كل 
إمرائل•

تابعيا؛وعشرون وثلاثة الصحابة، من نلاثة الأقوال هذ0 عنه روى 
بنوالنعمان واثلة، بن عامر الهلفيل وأبو هريرة، أبو ت فهم الصحابة أما 

فهم؛التابعون وأما واحدا. قولا منهم واحد كل وروى ه، بشير 
أبونم نولا. عشر ثلاثة وروى الدمشقي، الرحمن عبد بن القاسم 
حمسةوروى الحمصي، عامر بن سليم نم أقوال. سبعة وروى غالب، 
عامربن ولقمان -منقي، الاالمحاربي حبيب بن سليمان ثم أقوال. 

متهمواحد كل وروى الشامي، حوثب بن وشهر الحمصي، الوصابئ 
بنوعبداه الحسن، ثم: قولين. وروى سلام، أبو ثم: أقوال. ثلاثة 
الحممحي،لألهاني ا زياد بن ومحمد الدمشقي، آدم بن يربد 
المكي،الجمحى مابعل بن الرحمن وعبد الحمصى، بسر بن اف وعبيد 

بنوالعجلان موسى، أبي وابن الكوفي، الباض حزن بن ؤيوسف 
صالحبن ومعاوية يوسف، وأبو مجالي، وأبو يزيد، بن وموسى مهيل، 

بشار،بن افه مد بن وبثر مريم، أبي بن وزكريا الحممي، 
منهمواحد كل وروى هانئ، بن وحمزة الدمشقي، موسى بن وسليمان 

معلما.قولا عثر اثنا خهنع أمامة أبي عن وروى واحدا. قولا 
!حكماالمرفؤع : ولا أه 

مررت،فلما غازيا، )حرجت، قال: حبيب، بن ليمان سعن — ١ 

نظرت،فلما عته، بالمسافر غناء لا ما أسنرى سوقها إلى دحلت، بحمص 
نظرتؤدحلت، فلما ركعتين فركعتا دحلت، إني لو قلت، المجر باب إلى 
نفرفي هدا مكحولما وليس ومكحول نكرا أبي وابن محبي بن ءابت، إلى 



يمما فتحدينا هم إليجلط أتتهم راينهم فلما ، ى دماهل من 
شيخفإذا عليه؛ لحلنا حتى معهم وقمت فقاموا أمامة أيا نريد إنا I قالوا 

أولفي فقال ، منظره من نرى مما أقفل ومنتكه عقله ؤإذا وكبر رق قد 
فإنعليكم؛ وحجته إياكم افد بلاغ من هذا كم مجلإن ! حدثناما 

ممعواما بلغوا قد أصحابه ؤإن به، أرسل ما بلغ همد الله رسول 
أوالجنة يدحله حتى الله على صامن كلهم ثلاثة معون؛ تما فبلغوا 
يدخلحتى اللة مثيل في قفل فاصل وغتجمة أجر من نال بما يرجع 
ثممحال بسلام. بيته لحل ورحل وغنيمة، أجر من نال بما ؤيرحعه الجنة 
قالالقضاء، أومهلهن على قناطر مثع له حستا جهنم في إن فال! 

منعليلئ، ماذا له قيل الوسطى القنعإرء إلى انتهى إذا حتى بالعبد فيجاء 
اثنةئتحو0 ولا ؤ ت ة الأيهذ0 تلا م ثه، بيحفال نالدين؟ 

فيقال:قال: وكذا، كذا علئ رب يا فيقول: قال: لالنما،:آأ[؛ حدثا4 
قال:به، أقضي ما أدري ما شى؛ لي ما فيقول: قال: دينلئ،، اقض 

يبقىما حتى حناته من يؤخذ زال فما قال: حنانه، من خذوا فيقال: 

فيقال:قال: حناتلئ،، فنيت، قد له: قيل حنانه فنينأ، فإذا حنة؛ له 
رحالاأن بلغني فلقد قال: عليه، فيركبوا يعللثه، من سيئات، من خل.وا 

ماحتى يطلبهم لمن روحذ رال فما الحنايتؤ من الجثال يامال مجون 
يردحتى يعللبهم من سيئات عليهم يركب ثم قال: حسنة، لهم يبقى 

أمامةأبي عن المعنى هذا نحو وروي ، الجبال( أمثال عليهم 
نظرفيه بسند مرفوعا نجهته الباهلي 

أأ/هآ".دمشق تاريخ في ام عابن أحرجه )١، 
)٦(.رنم: الأثر (، ٩٥٥)ص: اشوي الشر مالحق انظر )٢( 



ؤبمنثويلهز ألق1شت، رعيلزأ ت\نث\' أدمى ؤ : ه ض ١ ال ق- ٢
نال؛ه أمامة أبي عن حوثب، بن شهر عن ]ازءد:بم'ا[. تئا>_،يم 
طيرولا منها، غصن فيها إلا دار فيها ليس الجة، في شجرة ث )طوبى 
هذانحو وروى ،، فيها(ر وهي إلا ثمرة ولا فيها، وهو إلا حن 
هءرمعص بن اش عبد عن مرفوئا المعز 

أعطواإلا نبيها بعد أمة صلت رما ^١)(! خهنع أمامة أبي عن - ٣ 
نحووروى حه[(أ''آا، ]الزخرف: ■-،ولا، إلا أش ص/يوه ^٠٢ ت فرأ نم الجدل، 

صحيحبتد مرفوعا خهنه الباهلي أمامة أبي عن المعنى هدا 

ؤ'اؤبممأولهق! اممه فال إسرائيل: سي بأحبار النمير : ثانثا•؛؛؛• 
الرحمن،عبد بن القاسم عن لءام:يا. رمم4 يّيمئإنني مأم و*ت أمحس 

يتكلمونالمرش يحملون الدين الملائكة )إن قال؛ خهتع أمامة أبي عن 
الدرية(رْ/بالفارسة 

النزول:وأحوال بأسباب النمير : ثالئاءي 

هذه)نزلت، نال: ه أمامحة أبي عن سهيل، ن العجلان عن - ١ 

معالمني معلما الغوي ورواْ الجامع، من القرآن ير نفني وهج، ابن أحرجه )١( 

(.٦٥) M/Uالأباة فى بملة وابن (، ٦٢٠)١ الشربمة ز الاجري أخرجه )٢( 
(.١٨٥١٧) ٠٣٢٨٥/١ الخفير ني حام أبي ابن أخرجه )٣( 
(.)٠٢رقم: الأ/ ١(،  ٠٣٧)ص: الضوي ير الخفملض انغلر )٤( 
فيي العبجعفر وأبو (، ٢٩٩٨١) ١٢٢/٦الممنف، في ثيجة أبي ابن أخرجه )٥( 

(.٢٩) ٣٧٨ص: العرش 





ياحدانلمة مبني من ورحلا جهينة، من رجلا رجلين؛ الله رصول 
وحومها،على ياحدانها كيف والغنم الإبل أسان لهما وكتب الضيقة، 
فخرحاسليم، بني من ورجل حاطب، بن ثعلبة على ^١ أن وأمرهما 

مافقال! فيه فنفلر كتابكما، ١^١^٠٠ فقال؛ الصدقة، ألأم فيثعلية، ^٠^١ 
بهماوسمع فا)طالقا قال! بي. ٠^١ ثم تفرغا حتى انطلقا ا حزية إلا هذا 

مافقال! هذا، دون عليك إنما فقال! إبله، بخيار فامتقبلهما السلمي، 

فقال:؛ثعلبة، نزافرغا فلما فقبلا، لي U بخير إلا اممه إلى أتقرب كنت 
أرىحتى انهللقا جزية إلا هذا ما فقال؛ فيه، فنفلر كتابكما، أرياني 
قبلقال ؛ اممهرسول راهما فلما المدينة، قدما حتى فانهللما رأيي، 

وأنزلبالبركة، لمي للودعا حاطب، بن ثعلبة ويح يكلمهما؛ أن 
ة:هي[لاكوداهه|ت 
١^٥!^؛مننزلت،؛ وفيه قال؛ ثم الايايتط، الثلاث، 

الصدقة(را،.في وذلك قال؛ ]الوة:؟ي[، ألقددث<تإه آلثومناُا^٠١ 

٢؛ A/Aالكبير في والطراز ، ١٨٤٨-  ١A٤٧/٦الضير في حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
،٤٦٣- الأثير لابن الغابة أد في كما منيم وابن (، ٧٨٧٣) ٢١٩-

الصحابةمعرفة في نعيم وأبو ا/أاه، حجر لابن ة الإصابفي ا كموال-اوردي 
/\i'{o (١٤٠٤ ،) الدلائل في والبيهقيXAUO  -اليدفي السيوطي وماْ ، ٢٩٢

فيكري والعالشيخ، وأبي المنذر، وابن سفيان، بن الحسن إلى: المنثور 
أهلبين فيما مشهور حديث ررهزا البيهقيت وقال .( xixjiمردويه وابن الأمثال، 

نوبتهقبول من امتناعي كان فان صحاف؛ ؛أسانيد موصولا يروى ؤإنما ير، التغ
أنزلثم عليه، وموته نفاقه زيادة ثم قديما، نفاقه عرف فكأنه محفوثلا صدقته وقبول 

وافهمه، بأحدها فلم الصدقة أهل من كونه ير فلم حديثا، الأية من عاليه غؤ؟ اطه 
أظنهولا الخبر، صح إن - القصة هده صاحب، كون ّوفي حجر؛ ابن وقال أعام'ا، 

=ا؛ن يقول بينهما، المغايرة تاكدمت، وقد نفلر، قبله المذكور الثدرى هو — يصح 





علىصلى فالما ؛،،، )٤٠الباهلي أمامة أبو معنا لمنق باب في جنازة 
قلإنكم الناس؛ أيها يا ت أمامة أبو قال دفنها؛ في وأخذوا الجنازة، 
وتومكونواليتارت<، الحنالت، فه مون تقتمنزل في وأمنتم أصحتم 

؛ستإ_، القبر إلى يشير — هذا وهو الأحر المنزل إلى منه تغلعنوا أن 
ثمالله، ومع ما إلا الضيق وستا الدود، وينا الهللمة، وبيتا الوحدة، 

حتىالموامحلن تلك، بعض لفي فإنكم القيامة، يوم مواش إلى منه تنتقلون 
تنتقلونثم وجوه، ود وتوجوه، فتبيض اممه، أمر س أمر الناس يغشى 

فيعتليالنور، يقسم ثم شديدة، خللمة الناس فيغشى آخر، منزل إلى منه 
الذيالخل وهو شيئا، يعتليان فلا والخافق الكافر ويترك نورا، الموس 
منمج مثنه لي م ق َك،لشي، م ه: تابكفي س اض ه ض؛

الكما المؤمن بثور والمنافق الكافر يسنفيء ولا 'أ[، مذهءهلالررث
مضشاثنيدا ءؤ ت آمنوا للذين المافق يقول البصير، ببصر لأعمى ا يستضيء 

بهاحلع الكب حدعة وهم، لالحا-يدت"اا[، ين(مغأنلآنيمأؤيآءآمفاقنإفإه 
'ا؛ا[،ا،:لالموهوحتبعهم4 آثة قالاض%في: الخافق، 

إليهمفينصرفون شيئا يجدون فلا النور، فيه م قالدي المكان إلى فيرجعون 
؛العذاب، قبله س وخناهرم الرحمة فيه بامحلته بانما له بسور بينهم صرب وقد 

بق^٥١^١ بمعانيكم؟ ونغزو بصلاتكم نملي معكم؟ ناكن ألم ينادونهم 
أثبوعنقر اف م عء حئ ا'لأماؤا وعئقآقإ ؤآنتتنن ورثتم لئتآؤ ثنتر 

]انمد:ه؛[(أمؤومحآلس4 ٌ قوله إلى تلا ]الحييين؛؛[، آليوره 

؛/U_٠ التمر في حاتم أبي وابن ، ١ • A/Yالزهد في المارك ابن أحرجه :؛(
الأسماءفي والههقي (، ٣٥١١) ٤٣٤٨المستدرك في والحاكم (، ١٨٨٢١)

ونال=، YIT/VYدمشق ص في ساكر وابن ١(،  ٠١٥) ioT/rوالصفات 



^^ّزدصتي؛لأك

تالة الفر ■ منا طئ ءأء 

هاش رمول )بعثني قال; خهنه أمامة أبي عن غالب، أبي عن - ١ 
فاتنتهمالإسلام، شرائع علهم وأعرض ه، اممه إلى أدعوهم قومي إلى 

مرحبا! قالوارأوني؛ فلما ، وشربواوأحالبوها، إبلهم، نموا ومحي 
الرحلأهذا إلى صومت، أذائج يلغنا I قالوا ثم عجلان، بن بالصدي 

إليكم. اض رسول( وبعثني وبرسوله، باض آمنت، ولكن لا، قالت،! 
دمبقصعة جاءوا إذ كذللث، نحن محبينا وشرائعه، الإسلام عليكم أعرض 

•قفلت صدى، يا هلم I فقالوا يأكلوها، عليها واجتمعوا محوصحوها، 
عليه،الله أنزله بما عليكم هدا يحرم من عند من أتيتكم إنما ويحكم 

ؤألومألسته ■هلإؤ حزمئ، ؤ لأية! ا هذه عليه نزلت، ؛ قلت، ذاك؟ وما ! قالوا
لالخدة:مأ[(رمءؤإلأث١ذإمه هث! قوله ر لإأيير4 -و

توولون))إنكم قال؛ خ أمامة أبي عن موسى، أمح، ابن عن - ٢ 
،[ ٣٩]سأ!آمهنأرننسويوتينهُه ؤوما تأؤيلها! غير على الأية هذْ 

المالفي والترف، إياكم —! محصمتا ؤإلأ — يقول ه اش رسول وسمعت 
اقتهدوا((لى.قهل قوم افتقر فما بالاقتصاد، وءالنكم والفقه، 

فيالذهبي ووافقه يخرجا0ا، ولم الإسناد، صحيح ث، حدياهذا ت =الحاكم 
اللخسمى(

Vli/Tتدرك الفي والحاكم (، ٨٠٧٤) ٢٧٩/٨الكبير في الطبراني أحرجه )١( 
ابنصعقه هرمزت بن  oJu»»،التلخيص: فى الدمى وفال محه، وسكت، (، ٦٧٠٥)

وفيهالْلبراني، ®رواه (: ١٦٠ ٥٥)^AUT اروائد مج،<ع ش الهضي ^،معين®، 
صعيفباء.وهو شرح، ئن يشتر 

امختص الفردوس ند مفى والديلمى ، إA٦٩والبيان الكشف، فى الثعلثى أحرجه )٢( 
(.١٥٦٠)٣٨٧/١



منأحد يبقى )لا هال; هد أمامة أيي عن عامر، بن لقمان عن - ٣
السوءالمر كشراد اض على شرد من إلا انمة، دخل إلا الأمة هازْ 

أرىأيز؛ف إلا بمث؛آ لا ؤ يقول• هف اض فإن يمدنني؛ فمن أهله، على 
وتولىه، محمد به حاء بما كذب، [، ١٦يل:ه\-اللالَكوبووكه 

الاستشهاددون مرفوعا الأمر هدا نحو )جهته أمامة أبو وروى ، عنه( 
يعدهاما وذكر بالأية 

•هف فوله رفي • خهغ أمامة أبي عن باللغة؛ التمر ؛ مائناأو 
اللئ؛م(لم.الفاحش هو قال: لاكلم:'اا[، ^٣،بمد 

والاجتهاد!بالرأي الضمير مابثا! أو 

همؤقوموأ ألوتعق ؤآلصتلوو ألمتثلو؛ت< عق حتنظؤأ ءؤ هؤى! ممه ا ل ا حم— ١ 

ثقهنهأمامة أبا )سألن، محال! يزيد، بن موسى عن [. ٢٣٨دنمسه
الصح(رإلا أحبها لا فقال! الومهلى، الصلاة عن 

وجئنهمآنودث ^^١أل;ن ه! أمامة أبى عن مجالي، أبي عن - ٢ 

الممرر م حاتأبي وابن (، ٧٧٣٠) ٨١٧/ْالكبير في اتجراني س )١( 
(:١٨٦٨٢)٤ )/٣' • الزوائد مجمع ض الهينمي ونال (، ١٩٣٦٨) ٣٤٤١/)٠ 

بضهم•.في صعق على ونقوا ورجاله موقوئا، الهلراز، ْرواْ 
٢٧٦المستدرك؛/في والحاكم (، ٢٢٢٢٦) ٥٦;.٣٦الخ_تر ش أحمد أحرجه )٢( 

والدهيى، الحاكم ومكن (، ٣١٤٩) yA\/Yالأوسط ش واممراني (، ٧٦٢٧)
حسنء.ااإّناد0 : )/٠١٧ الزوائد مجمع في الهيتمي وقال اكلخيص، في أيقنا 

.٢٤٦/٨حميد بن عبد إلى المنثور الدر فى اليوهلى ءزا0 )٣( 
فيشيبة أبي وابن )٦(، أ/ْ الجامع من القرآن ير نففي وم، ابن أحرجه )٤( 

(.٢٣٧٦) ٤٤٨٨ير الخففي حاتم أبي وابن (، ٨٦٠١) ٢٤٤٨اسف 



أبووروى ، الخوارج( هم قال! [، ١٠٦عمران:]Tj إيسكأه بمد هزمب 
خهثهأمامة أيي عن المعنى هذا نحو غالب 

]الأنعام:؟ها[بتاه همم_أديمم آذن رؤ.لق لجهتع؛ أمامة أبي عن ٣- 
همالحرورية(لم.ق1ل:

)يدخلقال؛ )جهته أمامة أبي عن الرحمن، عبد بن القاسم ن ع ٤
اءالشحنمن الدنيا محي صدورهم في ما على الجنة الجنة أهل 

الدنيافي صدورهم في ما الله ننع ؛ وتقابلواتوافوا إذا حتى والضغائن، 
]الأتماف:مآإ[(ر؛/غفي4 نذ صدورهم 4 ما ورعتا ؤ ث قرأ ثم غل، من 

أحلامأن )لو قال! )جهته أمامة أبي عن عامر، بن لقمان عن - ٠ 
فيووصت الساعة، يوم إلى آدم ائو اض حلق يوم منذ جمعت آدم بتي 

حلمهلرجح الأخرى؛ الكفة في آدم حالم ووصع ميزان، كفة 
لطه:ها؛[(رع-رما4 يدلم ُأؤولم ه؛ الله قال وقد بأحلامهم، 

جنازة،في ه أمامة أبي مع )خرجتا قال: يوسف، أبي عن - ٦ 

المثورالدر في الميوطي وءزاْ (، ٧٦٠٣)U/؛\، المان جامع في الطري أحرجه )١( 
؟Y/Y.Tحاتم أبي وابن حميد، بن عبد إلى: 

(.٧٨٣) ٦٠٦١٦الإبانة في بطة ابن أحرجه )٢( 
مردؤيهوابن الشيخ، وأبي حميد، بن عبد إلى: المنثور در الفي السيوطي عزاه )٣( 

٦٦٦٦١١/الممير فى حائم أبى وابن ، ١ U؛/U• البيان جامم فى ال،لبري أحرجه )٤( 
(١٢٤٠٠.)

فيوالهلبري ،  ٤٦٧٨مجاس ير نفالمسمى ير النففي إياس أبي بن آدم أحرجه )٥( 
فيوالواحدي ، ٢٦٣/٦والبيان الكشف في والتعلبي ، ٣٧١١٨المان جامع 

منصور،بن معيد إلى: الخثور الدر في يومحلي الوعزاه (، ٦٠٦) ٢٢ ٤٨الومحيط 
ْ/'آ*ا■•المدر ءّاين 



تجرإلئر محخ ؤ هذا أمامة! أبو قال لحدها، في وصعت فلمسا 
لاو>مزن:"ا[(لا،.

أم—ماءمن امسم ١[! ]غافر: )ؤ-حميم I نال نهد أمامة أبي عن - ٧ 

أم—امةأبي عن حوثب، بن شهر عن - ٨ 
,٢٣١.(اض لرمول خاصة المافلة كانت إنما قال: لالإما،:ا،ي[، 2،^ 

نجهنعأمامة أبي عند الكذب )يكر قال: صالح بن معاوية عن - ٩ 
اؤ؛وأآثكjب يملمك، ؤأؤ,إثما • يقول هك القّ معون تأما عفوا، اللهم فقال! 

٤،.[(ل ١ ٠ ٠ زالحل: \لخىذبجيىه ^ Jbنأزكك أش ثاثت تزينوث لا 
إلابيحة تاض بح يعبد من رما قال: تقهنم أمامة أبي عن " ١٠
هْء4مج إلا ى تن ق: اض قال شيء، من اف خلق ما بح 

لالإ.ما،:أأ[(لْ/

الحدثغريب في ملام بن القاصم ورواه هل/*ما، اليان جامع في الطبري أحرجه )١( 
"a/Y ،المنثورالدر ني السيوطي وعزاه ْ، ٦/٧واليان الكنف في والثعلبي ؛؛

•١  ١٦/٦فوانده في وسويه حاتم، أبي وابن المنير، وابن مصور، بن صعيد إلى: 
.U٢٧/•مردويه ابن إلى المنثور الدر في السيوطي عزاه )٢( 
اكي.في وأحمد ، ١  00\إير التغفي ملام بن يحيى أحرجه )٣( 

جامعفي وااطمى (، ١٣٣٦٧) ٢٣٤٢/٧الضير في حاتم أبي وابن (، ٢٢٢١٠)
يوطيالوعزاه (، ٨٠٦٠) ٢٧٦/٨الكبير غي والملمراني ، ٥٢٦- با/ْآْ الميال 

U٥/• الزوائد مجمع في الهيثمي وذال، مردمحيه، ابن إلى المنثور الدر ني 
ءّال_،،أبو الأحر وفي شهر، أحدهما في بإضادين، أحمد كله رررواه (؛ ١١١٣٢)

مرا.لا صعق وفيهما وثقا، وقد 
(.١٢٦٦٥) ٢٣٠٣/٧الضير في حاتم أبي ابن أحرجه )٤( 
إلى:المنثور الدر في الموطئ وعزاه (، ١٥٣) ٧٢ص: العلو في الدهي أخرجه )٥( 

ْ/«ا<آ.حاتم أبي ابن 





^لئن٠اقبمرد ■؟،؛u ءتنا يتثنوأ نإن سدلإ ٣ قد إن 1ساآ عن مثوأ لا .٢^' أدرك 
]اواندة:ا*ا[(رم■•؛؛-*-4 عمئ يأس؛" عمأ عماأثث ثل 

هث؛فوله )محي ه؛ أمامة أبي عن غالب، أبي عن - ١ ٤ 
الخوارج(هم  ijliراصأٌعآسيهإه]اكف:ه[، 

عنلالمكانر;ار[. ؤنئصثن.بجشآم4 هق: اض ال ف-  ١٥
)سمعتت يقول يمن أهل بعض سمعت مال! يثار بن اض عبد بن بثر 

والماءالبر، حبر القيامة! يوم عنه ثول المالنعيم يقول؛ خهثد أمامة أبا 
انموب(رص.

؟آنأمزتدنأ ٠ ?ون الاغهفي:ؤبجقؤؤأ ن. ١ ٦ 
الحرورية)مم قال! )جهنه أمامة أبي عن اتا.  ٠٥ممران: زآل ألإسه 

؛الثام(ر؛،.
ؤمحاو،صتلحا ؤثمل آس إق دءآ منن ؤثُ تحمس ؤو*وأ ت هث اض فال - ١ ٧ 

وعمل)ؤ قال؛ تقهثه امة أمأبي عن ]ئصاك:مآ[. آلسلمنزه بن ,؛نج، 
روالإءامة(ل الأذان بين ركعتن صر منيمحاه؛ 

عليكمأمامة؛ أبو )قال قال؛ خينع يثير بن العمان عن —  ١٨
أبوفقال الأعظم؟ السواد ما رجل؛ فقال نال؛ الأعظم؟ واد بال

A٢١/؛، امم ر والطبراني (، ٢٢٢٩٠)\-م\أ\' !_ ُي أحمد أحرجه )١( 
.ll/Aمردويه وابن الشخ، أبي إلى: المنثور الدر في الموطئ وعزاه (، ٧٨٦١)^

المنةفي الخلال بكر وأبو ١(، )هّأْ  ٦٤أ/ا المنة فى أحمد بن اف عبد أحرجه )٢( 
.roA/Urالمان جامع في والطري (، ١٣٨)ا/ي0ا

المان؛أ/همْ.جامع في الطري أحرجه )٣( 
■٦!٦٨التنزيل معالم في البغوي رواه )٤( 
U/؟U).المزيل سالم في المنوي رواه )٥( 



^^-ةيصبِلأك

ماوءثبم=ظم خمل م1 ى مؤأئإثا ؤ؛ت I النور سورة في الأية هذه أمامة! 
أبيعن الفول هذا نحو غسالب أبو وروى ، لال_ور:أه[( خمكءِه 

٢١٥٠٥)^ ٠١٠٠١.،
فيحمص سوق في أنا )بينما ت فال موسى بن ليمان معن -  ١٩

قلت!مخرمة، وأبي زكريا أبي بن فه ا بمد أنا إذا أغزو كنت ما بعض 
فالا!معكما، فاني قلت! ا أمامة أبا نأتي أن نريد • قالا تريدان؟ أين 

منأبخل لأنتم نم فعظمه، الكذب فذكر إليه، فانطلقا شئت. إن 
بعشرنة الحوجعل افه، سبيل في بالنفقة أمركم اممه إن الجاهلية؛ أهل 

سعآممترنن فقال! كثيرة أصعاف إلى صعم، مائة سع إلى أمثالها 
يوف،بالفتوح فتحت، لقد وافه ، [ ٣٩]سأ: الرزلإكث\يم ■كثثر ؤبمو بمقمهء همهو 
والعالميا؟)!؛، إلا حليتها ولا القفة، ولا هب الن. حليتها ما 

والحاليد(لم.

ويلقيهالقمل يأحن. خه أمامة أبا ررأستط ت قال غالب أبي عن - ٢ ٠ 
المجو؟افي وتلقيه القمل تأخذ أمامة؛ أيا يا ! فقلت، المسجد، في 

لاورّالآت:ْأأا(ر؛،هبأزمحلمحصماتا4 قال: 
عنات:آ"ا. اديعلال4 لكود ألإثن اة ؤ هق: اطه ال ق-  ٢١

الزوائديجمع في الهيثمي ووفال، (، ١٨٤٥٠) T\y/T'ني المفي أحمد أحرجه )١( 
قاص.ورحالهما والطراني، والزار أحمد، بن همداض "روا، (: ٩٠٩٧)ْ/خاآ 

(.٧٠٦)آ/آ"اي المد في أسامة أبي بن الحارث أ-محه )٢( 
الجهادكتاب ، ijVLjالاستشهاد دون مختمرا الصحيح في البخاري أحرجه )٣( 

تاريخفي اكر عوابن (، ٢٩٠٩)؛/؟"Y يوف، الحالية في جاء ما باب والمر، 
rVA/YYدمشق 

(.٧٤٩٧)؛) n/Yالمصممط في سة أبي ابن أخرجه )٤( 



رفده،يمتع الذي )الكنود ق1لت يجهنه أمامة أبى عن هانئ، بن حمزة 
عيده(ؤيضرب وحده، وينزل 

ص؛معئئا المفرد الأدب ني والبخاري أ'آ/ا'آ"ه، المان جامع ؛ي الطبري أحرجه 
فيالسيوطي وءزاْ ، ١ ْ/يه لأصول ا نوادر في الترمذي والحكيم ، ١( ٦ )٠  ٨٦

'[".T/aمردويه وابن حميد، بن عبد إلى؛ المنثور الدر 





شبلبن والمغيرة لأحمى، ا ومخارق الجدلي، لم مبن وقيس 
وغيرهم.الأحمس، الحصن بن ؤيحيى الأحمسي، 

وكانتغزوة، ثلاثين من ١^ ^■وعمر بكر أبي خلافة في غزا 
ولمانين•أرع ت وقتل ولمانين، ثلاث ث وقيل وشمانين، اثنين سنة وفاته 

المسيرقي .٥ شهاب بن طارق أقوال 
التفسير،في واحدا قولا ه الّبمح، عن ه شهاب بن طارق روى 
التفسيرفي واحد قول عنه وروي ه، الصحابة عن أقوال ولمانية 
أبيبن إمحماعيل الجليل التابعي عنه رواْ النزول، وأحوال بأسباب 

حالي.

■ها الصحابة عن مروياته ولا• أه 
ابنعن اب، شهبن طارق عن م، لمبن نيس عن - ١ 

كافرولا لم ممن محسن أحن ))ما قال: ه المي عن ته، عود م
إنقال! الكافر؟ افه إثابة ما اض؛ رسول يا I فقلنا قال! اممه، أثابه إلا 

اضأثابه حنة، عمل أو ؛ما>قة، تصدق أو رحنا، وصل قد كان 
فىإثابته ما ! فملناقال! ذلك. وأسسا٥ والصحة، والولد، المال، 

هاض رسول وقرأ قال: المذاب، دون عذاتا فقال: الاخرة؟ 
الألف((مقطوعة اف رسول قرأ هكذا لءام:اُ؛آ، ذرعوبّكه ءاد 

المتل.ركفي والحاكم (، ١٨٤٣٦)٠ الضير في حاتم أبي ابن أحرجه :١( 
٣٠) ٢٧٨٨ مدفي والديفي (، ١٥) ٦٢ص: اس في والمهفي (، ٠١

وابنالزار، إلى؛ المنثور الدر ني الميوطى وعزاه (، ٦٢٢٤)؛/٢٧ الفردوس 
،٠٥بخرحاولم الإسناد، صحيح حديث، ،اهدا الحاكم! ونال، ، ٢٩٢٨مردويه 

وا0أا،يقظان بن ارعتبة ت بقوله التلخص ش الذمي وتعقبه 



)سألتقال: نقهنع نهاب بن طارق عن لم، مبن قيس عن - ٢
فقال:عمرة، حجها هع تجمع أن أرادت منا امرأة عن )جهتع عود مابن 

أشهرإلا أراها ما لاوقرة:يها[، مملومته أسهر يقول: اممه أسمع 
الءح(أا/

أتامعمر )أن ; ه شهاب بن طارق عن لم، مبن قيس عن - ٣ 
أرأيت• فقالوا أصحابه، وعنده فسألوه نجران، أهل من نمر ثلاثة 
ىران:ما[،زآو ه كن 1ءدت زآلأزق تبجاألثثؤ؛ت ءؤثتيٍ : قق قوله 
يكونأين الليل جاء إذا أرأيتم عمر: فقال الناس، فاحجم الار؟ا فأين 

منمثلها نزعت : فقالوااللمل؟ يكون أين المهار حاء ؤإذا الهار؟! 
اكوراة(لمأ/

عنمخارق، عن اء:مأ[. لاو؛-قالاش%في: 

هداشيئا قال )أنه خهتم! عود مبن الله عبد عن خيند، شهاب بن طارق 
الجماع(دون ما ة الملاممعناه: 

بنالله عبد عن ه، شهاب بن طارق عن لم، مبن قيس عن - ٥ 

ييوالْلبري (، ٣٤٩) ١٨٧ص; وح والمنالماسخ ني سلام بن القاسم أحرجه )١( 
والمهقي(، ٩١٢٠٩)الكبير في والطبراني (، ٣٥٥٢) ١١٩؛/البيان جامع 

أنداليان والتمتع، القران كره من كراهية باب الحج، كتاب الكبرى، المنن ني 
اpواتارمجمع ني الهيثمي وقال (، ٨٨٨٧) YT/oحام ذلك حميع 

الصأححاا.رحال، ورحاله الكبير...، في الطراني ءرواْ (: ٥٤٣٦)
٢١^١ البيان جامع في والطبري (، ٩١٨) ٣٨٠)/الضير في المنير ابن أحرجه )٢( 

(٧٨٣٣.)

٣٩٣/٨البيان جامع في والطبري (، ١٨٢)١  UYU/Yالضير في المنذر ابن أحرجه )٣( 
المنمعرفة في والبيهقي (، ٥٣٦٨) ٩٦١/٣الضير في حاتم أبي وابن (، ٩٦٠٨)

صح؛ح«.موصول الإسناد »هذؤا وقال: (، ٩٥٥) ٣٧٣/١



شيءامنه معه وما يرجع ثم بدينه، ليغدو الرحل )إن محال؛ يقهنه عود م
ليتإنك واف • فيقول صرا، ولا نفعا له يملك ليس الرجل بلقى 

اللهأمخعل وقد بشيء، حاجته من يحل ولم يرجع أن ولعله وذيتإ، 
/الآية(ر لاواء:هأ[ أذمّيم4 يخث إل ئر ؤآلم • قرأ ثم عله، 
بنعمر عن ه، شهاب بن طارق عن لم، مبن قيس عن - ٠ 

فيآية المؤمنين؛ أمير يا ت له قال اليهود من رجلا )أن الخهناب: 
اليومذلك لاتخذنا نزلت؛ اليهود محشر علينا لو تقرزونها، كتابكم 

عوقأدقؤإوأشن لم' ؤآل؛وم الت نة؟ آيأي 
اليوم،ذللث، عرفنا قد عمرت قال . لماندة;٣[ ١ ل دناه ألاتثم لكا دؤضت 

جمعة(يوم بعرفة قائم وهو ه، الخما علمحا فثه نزلت الذي والمكان 

فدكرخهنه، افه عبد عند )كنتا قال! خئتع شهاب، بن محنارق عن — ٦ 
الكافر!على وحرة المؤمن، على تخفيف ت ل فما الفجأة، موت عنده 

ا.لالز-مف:هه[(ر اطوثاآمم1نا ءآ 

بكرأبي عن ه، نهابا بن طارق عن مخارق، عن - ٧ 
أموثهميعصؤن ألبد< ^,؛1^ هؤ؛ الخم، عر نزلت )لما قال؛ ^٥ ٤٠المديق 

هالض أكلم لا أن أقمت بكر؛ أبو قال ]الحجرات:م[؛ أده يرب عند 
ادار<إلاكأض 

.٨٤٠٥^اليان جاُع في الطبرك، أحرجه رن 
١٨؛/ونقصانه الإيمان زيادة باب الإيمان، كتاب المحيم، فى البخاري حه أخ )٢( 

(٤٠.)

(.١٨٠١٣) ٣٢٨٤/١• الممسير ني أبي ١^، أحرجه )٣( 
=(، ٥٦) ١٢٧/١المد ض والزار (، ٩٥٧) AAU/Yالمد نى الحارث أحرجه )٤( 



يفيني

بنطارق عن لم، مبن قيس عن التابعين؛ عن مرلبانه ؛ انياث٠ 
عمروبن اض عجي عن الأسود، بن الهيثم عن ه، شهابإ 

يعني- عنه يهدم ؛ (Jliلاواندة:ْ؛آ، ^نصثكحءعطمار٥ؤه 
.ذنوبه( من ذلك مثل — المجروح 

أبيبن إمحماعيل عن النزول! وأحوال باساب ير النف! الثاث٠ 
منيذكر يزال لا ه الني )كان قال؛ تقهنه شهاب بن طارق عن حالي، 

'اأ[(لآ،.]الازءات:نزلت: محي الساعة، ثان 

أحاديثتخريج غي كا وابن (، ٤٤٤٩) UAfrالمدرك ني =والءاكم 
^١الني ص يروى نعلمه لا الحدث «سا الزار: وغال  cvyU/rلازيلعي الكشاف 

عليها•،سابع لم حدث؛آحاديث، ند عمر بن وحصن خهثد، بكر أيي عن إلا متصلا 
فيالذهبي وتعقبه يخرجاه®، ولم الإسناد، صحيح حدث ءرهدا الحاكم: ونال 

واه،.عمر: بن احصين بقوله: التلخيص 
البيانجامع في والطبري (، ٢٤٦) ٢٠٢ص: الضير في الثوري سفيان أحرجه )١( 

٠.١  ifviدمشق تارخ في عساكر وابن (، ١٢ ٠٧٣)٠
كابالكمى، في الي والم iOxr/rكثير ابن ير نففي كما وكيع أحرجه )٢( 

yU/^yالبيان جامع في والطري ١(،  ١٥٨١)٠اJازءاثج سورة ير، المف
غيالمقدسي والضياء (، Ay\')ryy/Aالكثير غي والملبراني (، ١٥٤٦٤)

"رواءمآ/ململه: الممر في كير ابن ونال (، ١٢٠٢)١ المحارة الأحادث 
قوي«.جيد إمناد وهدا المائي... 



[٨٢]

-(أ٥٨٣)ت! ثغهئه سلمة أبى بن عمر 

بنالأسد عبد ن سلمة أبي ن عمر حفص، أبو الجليل الصحابي 
هامحلمة أم المؤمنين أم أمه! ه، اف رسول ريبا المخزومي، هلال 
ه•النبي زوج 

•وقيل الحبشة، بأرض الهجرة من الثانية السنة في ولد أنه قيل! 
الصحيح.وهو بكثير، ذللخ، قبل ولد 

وكلاممه، ّلم غلام؛ ))يا له: فقال الأكل أدب، M المبي علمه 
مخزوم.بني شيخ صار حتى عمره ل ومحلل ، يليك(( مما وكل بيمينك، 

منعنه وروى ها، لمة مأم أمه وعن ه، يئ نالعن روى 
وثابتاا، صيغن سهل ن أسعد أمامة وأبو الزبير، بن عروة التابعين؛ 
بنوعهلاء لحميري، ا كصب ن ش ا وعبد يمبا، المن وسعيد الجنالي، 

لأبنوالأتعاب ، 1١٩٤٢إ\<ي\. نعيم لأبي حاة انم سرق في: ترجمته انظر )١( 
وسر، rvY/Y١.٣٧٥ليزي الكمال وتهيئي، ، ١  ١٦•- ١ م/بمه١ الثر مد 

.٤٠٨-  ٤٠n/rالملأء أعلام 
والأكلانمعام على التسمية باب الأٍلحمة، كتاب انممح، في الجخارى أحرجه )٢( 

(.٥٣٧٦) ٦٨٨باليمن 



يي؛وصبج

عدى،الوجزة وأبو كسان، بن ووهب إبراهيم، بن وقيامة رباح، أبي 
وغيرهم.محمد، وابنه 

يوموكان والمحرين، فارس علك، ه طالبا أبي، بن علي استعمله 
تجهبه،ثابت، بن ان حأحلم في، ه، الزبير بن اش وعبد هو الخندق 

•الجمل ه علي مع وشهد 
مروان.بن الماللئ، عيد حلافة في وثمانين ئلأُثج ستة بالمدينة توفي، 

الضيرفي .٥ سلمة أبي بن عمر أقوال 
فيواحدا فولا ه الصحابة عن خهته ملمة أبي بن عمر روى 
المزول،وأحوال بأساب، التفسير في واحل. قول عنه وروي الضير، 

رباح-أ؛ي، بن عطاء الجلل اكابمٍ، عنه رواه 
سلمة،أبي بن عمر محمد عن جه الصحابة عن مرؤياته • أ'هأولأ 

خهنعسالمة أبو توفي فلما . ٠٠)!  vlJl؛نها سلمة أم عن )جهئه، أبيه عن 
إثهويا ه ؤؤإث١ ! فقلت،.، افه ول رسعن حدثني الذي ذكرت، 

عليها،جرني فا هده مصيبتي بت، احتعندك اللهم [، ١٥٦نر٠ت]١Jه نجمن 
جتراأءاءما • مك، قمح، قلح، منها، حيرا وعوصنى أقول! أن أردت، فإذا 
فيوآجرني ه، محمدا افه قعاصني محلتها، ثم ا سلمة؟ أبي من 

مصي؛تمح،،

0إس\(.)الصحاح المرية لأهل حصون الأئلم: )١( 
 )Y( المافي أح٠ار أخرجهYl،/Yn  J(١٦٣٤٣ ،) عملكتاب الكرك،، في والمائي

فيوالترمذي ١(،  ٠٨٤٢) T٩r^إست له مات إذا يقول، ماذا باب والللة، اليوم 
=، n^)/aالهلبقات في سعد وابن (، ٣٠١١) ٤١ه/؛اكءوات، أبواب الجامع، 



رياح،أبي بن عطاء عن الزول* وأح^,ال بامباب التفسير . ثانياه
فا رسول على لأية ا هده )نزلت نال! خهتع سلمة أبي بن عمر عن 

أنلاللص عه==ئإ ِلثد؛ب أثث مي ؤءثءا • ه ملمة أم بيت في وهو 
'آ'آ[(را،.لالأحزاب:ثلهةل4 ذئتجث' أمح• 

المصسةعلى الصر في جاء ما باب الجنائز، اب كتالمن، غي ماجه ~وابن 
والطراز(، ٣٠٨)\اص واJثاز الاحاد في عاصم أبي وابن (، ١٥٩٨)ا/بم'ه 

الوجه،.هدا س غرب ،حن اكرمذي: ونال (، ١٢٢٩) rS'ص: الدعا، في 
الأحزابسورة ومن باب القرآن، ير نفواب أبالجامع، غي المرمذي أحرجه 

مشكلشرح في والصاوي ٦ا٦^٦إ ٠ المان جامع في والطري أ"أ(، ٠ )٥ ٢ ٠ م/؛ 
المرمدي:وفال (، ٨٢٩٥)و/هأ الكسر في واليراني (، ٧٧١)الأنار 

هدامن راغريب 



[٨٣]

)ت:ه الأمع ين واممت 

ياليلمد بن العرى تمد بن الأسقع بن وانلة الجلل المحابي، 
بنواثلة إ وقل عامر، بن كب بن الأسقع بن واثلة ت ونل الليثي، 

أبوفقيل! كنيته، في واختلف أشهر، والأول الأمحقع، بن اممه نمد 
الأمقع.أبو وقيل! قرصافة، أبو وقيل! شداد، 

علىفقدم قالبه، في الإسلام وقع ثم المدينة، ناحية ينزل كان 
فاسلم.تبوك إلى يتجهز وهو شع سنة و. اممه رسول 

جبرينبيت، كن فالتام إلى حرج و. اش رسول، نبض لما 
وكانالشام، سكن نم دار، بها وله البصرة نزل إنه ويقال! هلين، بمل

ومنحياته، آخر فى وعمى ،، سوداءر عمامة ويلبس لحيته، يعفر 
.وأسماء حصيلة، وقيل! جميلة، وقيل! فيلة، أولاده 

نعيملأبي الصحابة ومعرفة .! ٦٨٦لا/صعد لاين الكبرى اللبقات ن فيرترجمته انفلر )١( 
yU\o/o  -وتهذيب، ١٥٦٤.بر العبد لابنر والاستيعاب ، ٢٧١٦
،٣٨٧.  YAT/Yلدزهبير المبلأء أعلام وسر ، ٣٩٦-  ٣٩٣/٣٠للمني الكمال 

.٤٦٢/٦حجر لأبن والإصابة 
عاصمأبي لأبن دالمثاتي والأحاد (، ٢٤٩٦٩)ْ/هيا شبة أبي ابن مض انغلر: )٢( 

.ii/U•عساكر لابن دمشق نائح انثلر: )٣( 



سين،ثلاث ه النبي حلم إنه • وقيل محسا، الصمة أهل أصغر كان 
قال!يزيد يني مولى المصعب أبي فعن وحاجته؛ فقره مع كريما، وكان 

الناسؤيدعو منزله، بفناء - يتعشى أو - يتغدى الأمقع بن واثلة )رأيت، 
٢.شجاعار مقداما الاكريهة عند وكان ، طعامه( إلى 

،اف رمحمول حديث، طلابه على فيها يملي بالشام حلقة له كانت، 
فحبكم(لمعناه؛ على ؛الحديث، حدثناكم )إذا I لعللابه ويقول 

ه،محلمة وأم هريرة، وأبي مرثي، أبي وعن: ه، المي عن روى 
الواحدوعبد ومكحول، الهذلي، المليح أبو ت التابعين من عنه وروى 

أبووحيان المصير، يزيد بن وربيعة الدمشقي، ، ومعروفالبصري، 
بنالله وعبد عمار، أبو الله عبد بن ومحياي الله، عبيد بن وبسر النمر، 

قسيمة،أبي بن الرحمن وعبد الخولأني، إد;نس وأبو اليحصبي، عامر 
وغيرهم.وهمسيله، أسماء وابنتاه! ميسرة، ين ؤيوسن 

الشام،فتح وشهد ه، المي مع سوك وسهد ،، عمل؛التجارْل
وحمص.بدمشق والغازي 

موئاالصحابة آحر وهو يزيد، أو المائة، قارب حتى خهنه واثلة عمر 
محسنة،عين وننمان ابن وهو ونمانين، حمس محسنة وذللث، بدمشق، 

.YAl/Uالطبقات ني صعد ابن أحرحه )١( 
.٣٤٦اكر علأبن يثق -اربح انفز: )٢( 
.Yi/nvابق انالمدر )٣( 
والرامهرمزى، ٣٨٠م/رحب لأبن العلل نرح في كما العلل ني الترمذي أخرجه )٤( 

Y.٠ ٤ ص: الكفاية في والخف، ، ٥٣٣ص: الفاصل الحدث، في 
(.٢١٠٧)؛ Y/Yللحاكم والمدرك ساني الكبير المجم انظر: )٥( 





[٨٤]

^٨٥)ت! خهئع حريث بن عمرو 

عثمانبن عمرو بن حريث بن عمرو سعيد أبو الجليل المحابي 
توضبل ت وقيل بدر، عام فيه حاملا أمه كانت المخزوس، المرثي 

سة.عثر اثنا وله و. ي ملا 
إنهوقيل! ومكنها، المجد جانب إلى دارا بها وابتنى الكوفة نزل 

وشرف.قدر فيها له وكان دارا، بالكوفة اتخذ قرشي أول 

وجعفر،الله، عبد الولد! من وله حاتم، بن عدي ابنة نزوج 
وسعيد،ملمة، وأم عبداه، وأم الوليد، وأم وحالي، ويحيى، 

ملمان،بن هارون موسى أبو مواليه! ومن وحريثا، وعثمان، ومغيرة، 
وأصح•

صممتهفي بالبركة له ودعي ماب، غلام وهو رأسه النبي مح 
ووليالكوفة، أهل أغنى من وكان عقلينا، مالأ فكسب ، وبيعته 

نعيملأبي الصحابة ومعرفة ، ١ ٠  ٠/٦معد لاين الكبرتم( الهلبقات ت في ترجمته انغلر )١( 
الأثيرلأبن الفابة وأمد ، ١ او صد لأبن والأسباب ٢، ٠  ٠٢. ٢ ٠ ٠ ؛/١ 
.٥٨٢- مزي الكْال وتهذيب ، ٢٠؛/« 

المانيدءجامع في كما والطراني (، ١٤٥٦)مأ/ا؛ المد في يعلى أبو أحرجه )٢( 



^^را-؛وصبِج

بنعمرو )رأيت قال؛ عائشة أبي بن موصى وعن أمية، لني بها الإمارة 
إليه(لا،.الناس اجتمع وقد عرفة يوم يخطب حريث 

الخطاب،بن وعمر الصديق، كر أبي وعن ه، المي عن روى 
بنوعدي زيد، بن ومعيد عود، مبن اش وهمد طالب، أبي بن وعلي 
وهمرهم•ه، حرين، بن سعتد وأحنه حاتم، 

العرني،والحسن خالد، أبي بن إسماعيل اكابعتن: من عنه روى 
مردانبة،بن وسعيد حليفة، بن فطر والد وحليمة خليفة، بن وخلفا 
عمير،بن المالالثv وعبد الكوفي، يمار بن الله عبد همام وأبو وسوقة، 

الأسودوأبو سرح، بن والوليد سع، بن والمغيرة ائّ_ا، البن وءهلا•ء 
حريمثا،بن اللك عبد بن عمرو أخيه: وابن جعفر، وابنه: المحاربي، 
والأصبع،الكوفي، الفراء سلمان بن هارون موسى أبو ومولتا٠• 
وغيرهم•

وأبلىالقادسية، وشهد ،، ر الزبير بن مصعب أيام الشرطة في كان 
حنا.بلاء فيها 

مروان.بن الملك عبد خلافة في وثمانين، محمى ستة بالكوفة توفي 

(،٢١٤١) ٨١٧؟/المحابة معرية في نعيم وأبو (، ٨٢٠٠) ٤٩٩/٦كثير =لأبن 
لهماللئ، لا موآُت، كل مواء ياب الموالت،، إحياء كتاب الكبرى، السنن في والبيهقي 

(:١٦١٢٣)ا،/ه.؛ ^.؛أ)ه.لأ))(،وىلاسيفيبعايوامم كان أبن 
الصح؛حاا.رحال، الهلبراني أسانيد وبعض يعلى أبي راورجال، 

(.١٤٢٦٧) ٢٨٧^اسق في ثيية أبي ابن أخرجه )١( 
(.٣٣٩٣٢)^٩١ ئيبة أبى ابن ممنف انفلر: )٢( 



الضيرفي ته حريث بن عمرو أقوال 
عنهوووي واحدا، نولا ه المحالة عن حربث بن عمرو روى 

التفسيرفي والأخر النزول، وأحوال بأسباب ير التغفي أحدهما قولان؛ 
الخولأني,هانئ أبو الجليل التابعي عنه رواهما والاجتهاد، بالرأي 

حريث،بن عمرو بن جعفر عن ه: الصحابة عن مرؤياته ولا: أ* 
يثهمدءاداحئ—ثامنَلإاأمؤ ه؛الله عبد عن ه، أبيه عن 

شهيدااممه^^: رسول قال قال: [، ٤١]الما،;وحسايلئاعقذتولأيثإسيدايم 
هيبز^ألرنيب أئن كنت نوقتى ظما ؤ هم. يفدمت ا مم هيلع

]استاوة:بااا((را،.

الخولأنيهانئ أبي عن النزول: وأ'م,ال بأساب التفسير : ثانياءأ 
فىالأية هذه أنزلت، )إنما يقولون: وغيره حرين، بن عمرو سمعت، قال: 

تالنودىتب'ا[،ايريو(ه لعبادْءلمأؤل ألنزث أنية ولوتظ ؤ الصفة: أصحاب 
الدنيا(لى.خموا لا! أن لو : قالواأنهم وذلك 

،هذاشاكر: أحمد ونال، (، ٩٥١٨) rw'lAالسان، جامع ُي الطبري أحرجه )١( 
بهينلم كثير وابن الطبركا، رواية غير من أحده لم - إسادْ صحة على - الحدين، 

اليوطي،.وكذلك لغيرْ، 
ص:الزهد في الا.نيا أبي وابن (، ٥٥٤) ١٩٤ص: الزهد غي المبارك ابن أحرجه )٢( 

البيانجا،ع ش والطثرى (، ١٣٩) ٢٩٢ص: اكوحيد في مرْ وابن (، ٢١٤) ١٠٥
(،٨٢٠٢) n٥٠/• كثير لأبن السانبد جامع في كما واليراني ، ٥٣٦- ١آ/ْمه 

وءزاْ(، ٩٨٤٩)الشم، في والجيهقي \إ\ص الحلية غي نعيم وأبو 
مردويهدابن، حمد، بن وهمد منصور، بن سعيد إر: المنثور الدر في السيوطي 

ورجالهاتجراني، *رواْ ١(:  ١٣٢٩)١ ٠ U/؛ الزوائد مجمع الهيثم، ونال 
اكحح،.رحال 



عنالخولأني، هانئ أبي ص والاجتهاد: بالرأي التمر ث: ى ه
يغل،ولا يزني ولا رق يلا يغزو، الرجل )إن نال: حرث بن عمرو 

فإذالخرج، الرجل إن ثال: ذاك؟ لم له: ففيل بالكفاف! يرجع لا 
ساعةولعن إمامه ولعن ب عليه، حكم فد الذي ار؛ة بلاء من أصابه 

فيالقمة مثل له، وليس عاليه فهذا أبدا، معه لغزوة أعود لا وقال: غزا 
القرآن:في مثلها اممه صرب فقد وأذى، من يتبعها اممه سبيل 

الأية(حتم حتى [ ٢٦٤]المرة؛ ؤألأدكاه بألمن( صدتنيمر ءامنيألابطلؤأ 

الدرفي السوطي وءزاْ (، ٦٠٣٩) ٥٢٣. ٥٢٢؛،/ jUiذح س \إشمي أحرجه 
Y/؛؛.المدر ابن إلى الخور 



[٨٥;

^٨٨)ت! )جهم أوفى أبي بن افه عبد 

أييواّم أوفى، أبي بن الله عبد المعمر والفقيه الجليل، الصحابي 
أبوعبداممه! وكنية الأملمي، الحارث بن حالي بن علقمة أوفى؛ 

محمد.أبو وقيل: إبراهيم، أبو وقيل: معاؤية، 

وابتنىفنزلها الكوفة، إلى فتحول، ه، الني مض حتى بالمدبنة خلت 
صفيرتان،وله بالحناء، ورأسه لحيته يصخ وكان أسلم، في دارا بها 

عمره.آخر فى بصره وكما 

فعندمالأله، وه النبي ودعي الشجرة، تحن، ه الله رسول، بايع 
أبيآل على صل ))اللهم ه: المي له نال بمدفتهم؛ أبوه أتى 

أوفى((ر؟،•

لأييالمحاية ومعرفة ، ٩٩- سعد لابن اممرى الطبقات ٠^؛،■ ترجمته انظر )١( 
وتهيب، ٨٧١ِ  AU«/T'البر عبد لابن والاسبعاب ، ١  ٠٩٣- مي0\ نعيم 

والإصابة، ٤٣٠- ؛ YA/rانبلأء أعلام وسر ، ٣١٩للمني الكمال 
حجرلأبن 

بابالزكاة، كتاب ، خؤتُ أوفى أبي بن الله عبد حديث، من البخاري صحيح ت انظر )٢( 
(.١٤٩٧) ١٢٩٨الصدقة لصاحب ودعائه الإظ،، صلاة 



^^-؛دصف؛؛إي

السائب،بن عطاء التابعين: من محه وروى ه، المبي عن روى 
إسحاقوأبو عمير، بن الملك وعبد والشعى، خالد، أبى بن إسماعيل 

لسّكجسكي،ا ؤإبراهيم مصرف، بن وحللحة مرة، بن وعمرو السّيباز،، 
كهيل،بن وسلمة عنية، بن والحكم العيي، يعفور وأبو والأعمش، 

المزني،الحز ن وعبيد الكوفية، وسعئاء الجوني، ؤإبراهتم 
وغيرهم.الحاربي، آدم وأبو 'ابن، بن وعدي 

ه،النبي مع المشاهد من بعدها وما وخيبر الحديبية، شهد 
ذراعه.في صربة حنن يوم وأصابته 

وهووثمانين، ثمان ونيل: وثمانين، ّستا سنة بالكوفة توفى 

أصحابمن ماتا من آخر وهو سة، مائة قارب وقد ، الأصح 
بالكوفة-و. المي 

الضيرهي ه أوهى أبي بن اش همد أهوال 
فيواحدا فولا ه النبي عن ه أوفى أبي بن اض عبد روي 
وأحوالبأساب ير النففي أكثرها أقوال؛ سعة عنه وروي التمسير، 
وبلغتإوالاجتهاد، بالرأي التمسير ثم أقوال. أربعة وبالغتا النزول، 

العربية.باللغة التفسير في واحد قول عنه وروي قولين. 

كهيلن سلمة وهم: التابعين، من ة حمالأهوال هذه عنه روى 
واحدكل وروى ككي، الالرحمن همد بن ؤإبراهيم الحضرمي، 

بنوسليمان -، النبي. زوج سلمة أم مولى - شع ثم: قولين. منهما 

A\A./yللاوهي الإمادم تارخ انظر: 



قولامنهم واحد كل وروى الشيباني، ومليمأن المحاريي، إدام أبو زيد 
واحدا.

النزول!وأحوال بأساب التمير ت أولا ءأ؛ 

أبيبن الله عبد عن ككي، الالرحمن عجل بن إبراهم عن - ١ 
لفدباق فحلف السوق، في وهو سلعة أنام رجلا )أن )جهته! أوفى 
١^١١٤إن ؤ إ فنزلت الملمين، من رحلا فيهأ ليوني يعط لم ما بها أعهلى 
ا.١ لأية(ل ١ ، [ ٧٧يمران:زآل هلاه ثنا وفنببأ أثب نهد بئرين 
أبيبن اف عبد عن المحاربي، إدام أبو زيد بن سليمان عن - ٢ 
أنالله شاء ما والنضر نريفلة محاصري )كنا محال! خهئه أوفى 

فهويماء ه الله رمول فدعا فرجعنا، علينا، يفتح فلم نحاصرهم، 
أملحتكموصعتم محمل.؛ يا فنال! جبريل جاءه إذ رأسه، يغل 

رأسهبها فلف بخرقة، الله رصول فدعا إ أوزارها الملائكة نفع ولم 
حتى، شيثا ير بالنعبا لا معيين كالين فقمنا ، فينا نائي يم ، يغسله ولم 
]TJظثنئاصنث"يه ه! اممه أمدنا فيومئد والضير، قريفلة أتينا 

ل1لومره نزأف ! فانقلبنا، '\ jyjفتحا ن اممه وفتح ءمران:أمآا[، 
ءمران:؛ي؛[(لآا.

أبيبن عزعبدالله -، ه المبي زوج لمة ّأم مولى - نفيع عن - ٣ 
فقالفيها؟ الجنة أهل راحة ما اممه؛ رسول يا قال! رجلا )أن ه! أوفى 

السعني الحلمح من يكرم ما ياب البيؤع، تحاب المحيح، في البخاري أحرجه )١( 

(.٧٧٥٨) ١٧٩.  ١٧٨^او؛ان ^ ١٠-في !لطري أحرجه )٢( 



يدصم؛رإك

ققاض فأنزل راحة، أمرهم كل لغوب؟! فيها أوهل مه، مه، I ه اض نبي 
[(٣٥: ]فاطر لمو_،ه فنا يسنا ؤلأ يصب فها بمننا ^؛!٠ لأية! ا هذه ذلك عند 

أبيبن الله همد عن السكسمط، الرحمن همد بن إبراهيم عن - ٤ 
ولمأسلمنا اض؛ رسول يا ! قالواالعرب من أناسا )أن ت ^-٥ أوفى 

أفعنك رؤينر0 • هث النه فأنزل فلأن، تو بقاتلك ا كمالك، اننف
الآة(رآ^،.]النغرات:با[ أثليأ4 

عنالحضرمي، كهيل بن سالمة عن المربتة: باللغة القسر ت ثانيا أق 
لالرحمن:أآ'[،ؤثدهآثان4 ٌ' قوله )في ه: أوفى أبي بن عبداض 

حضراوان(لقال: 
والاجتهاد:بالرأي الضير : ثالثاأو 

)قهتءأوفى أبي بن اض عبد )سألتر قال: الشيباني سليمان عن - ١ 
وروي، النحر( يوم فقال: قال: ؤاأغا'لآكآريم]اسم0:م[، عن: 
•مرفوعا ه أوفى أبى بن اض عبد عن المعنى هذا نحو 

٠التمر في حاتم أبي وابن ، ٧٩٣٨التمر في سلام بن يحص أخرجه )١( 
المنثورالدر في الموطئ وءزا0 (، ٤٤٤) YAo)/البعث في والمهقي (، ٠١٨٠ )١ 

اينصسملأ/'آإر 
المنثورالأر في الموطئ وعزاه (، ٨٠ ١٦) ua/aالأوسط في الْلبراني أخرجه )٢( 

١(: ١٣٦١) ١١٢/٧الزو١ئاJ مجمع في الهيثمي وقال ، OAO/Uالمنذر ابن إلى: 
مدلس،ولكنه ثقة وهو ارطاة بن الحجاج وفيه والأوسمل، الكسر في الطبراني ®رواْ 
الصحيح((,رحال رحاله ومية 

^ya/yالبارك لأبن الزهد على زوائده في حماد بن نعم أخرجه ( )٠٢
المتن،في منصور بن وسعيد (، ١٠٥٤) ١٣٥٨ير النففي الرزاق عبد أخرجه )٤( 

أبيوابن ،، ١٠)٧' ه/خمآ وامرأته الرجل ابنة بين الجمع باس، الوصايا، كتاب 
١١  ٤٦/١ بيان الجامح في والملبري (، ١٥١٠٦) ٣٣٧A/الممنف في شيبة 

^YA؛/المخ أبي إلى النثور الدر في الميوطي وعزاه (، ١٦٣٩٧)
)٤(.رنم: الأم (، ٩٧٤)البوىص: ير النفملحق انظر )٥( 



تله أوفى أبي بن اض عد عن الحضرمي، كهيل بن سلمة عن - ٢
بالخير(نفاختان I قال [ ٦٦]الرحمن: ؤثثا->ناياه هق؛ قوله )فى 

٠١ ٢٨٨المارك لأبن الزهد على زوائده في حماد بن نعيم أخرجه 



[٨٦]

ه(٩١تت: اعديانمعد بن مهل 

الماعديمالك، بن معل بن مهل المعمر والإمام الجليل، الصحابي 
وكنيته، سهلا س الحم، ذماْ خرتا اسمه كان الأنصاري، الخزرجي 

بمحمحا•أبو وقل؛ الماس، أبو 

أومس، فإما امرأة؛ سعين وأحصن لحيته، يصفر وفرة، ذا كان 
الماس.أولاده ومن ،، ٠ارق١ 

عدي،بن، وعاصم كعب، بن، أبذ وعن ه، اض عن روى 
أصغرومروان الحكم، بن مروان عن وروى ه، مسة بن وعمرو 

•وغمرهم يما، ولسمىمه، 

نسعيد التابعين: ومن خهنه. هريرة أبو الصحابة: من عنه وروى 

لأبنوالأتعاب ،  ١٣١٣.  ٣١٣١١;:نعم لأبي المحاب; سرقة يي: ترجمته انظر )١( 
والإصابة، ١٩٠. ^\إس\ للمني اaقمال ونهذب ، ٦٦٥. ٦٦٤/٠٢البر عجي 
.١٦٧/٣حجر لأبن 

٦٦١/٣المستدرك في والحاكم (، ١١٠١):المسند ئي ارؤياني أ-؛مجه ):١( 
فهتي•سعد بن سهل حديث س كلاهما (؛ ٦٤٣٦)

(.٥٦٥٧)١ • A/nسراني الكبير السم انظر: )٣( 



حازم،وأبو الزهري، لم مبن ومحمد زيد، بن وخارجة تب، الم
بنعمرو زرعة وأبو الحضرمي، ميمون بن ويحيى ميمون، بن ويحيى 

وجميلأنس، أبي بن وعمران موائه، بن وبكر الحضرمي، جابر 
وغيرهم.عباس وابنه الغفاري، الله عط. وأبو الأملمي، 

وهوعين، وتإحدى منة وتوفي المائة، قارب حتى ه مهل عمر 
غرس-،.فيكم إني لأصحابه! يمول وكان بالمدينة، موئا الصحابة آخر 

و؛قست،أعرفج، كستت، والدي أصحابي ذه_ا فيقول! إ لم؟ له! فيقولون 
همعد بن هل مسممتا قال! حازم أبي وعن ،، (ل غريبا فيكم 
ه(الله رسول قال يقول! أحدا تسمعوا لم مت،؛ )لو يقول! 

الضيرفي ه سعد بن مهل أقوال 
التابعين،عن ير النففي واحدا قولا ه معد بن مهل روى 

النزول،وأحوال بأسباب التفسير في أكثرها أقوال؛ ة خمعنه وروي 
بالسنة،ير النفمن! كل في واحد قول عته وروي قولين• وبلغت، 

إسراسل.بني بأخنار ر والتفوالاجتهاد، ارأى والتفر 

وروىحازم، أبو ! وهماجليلان؛ تابعيان الأقوال هذه عنه روى 
عنوروى واحدا• قولا وروى معد، بن مهل بن عباس ابنه ئم! قولين• 
مجهول•عن وقول معلق، قول لقيغ معد بن مهل 

ممدبن مهل عن شهاب، ابن عن التابعين: عن مرمحياته أولا: ■؛أي 

.١٦٠ص! الزهد في أحمد أحرجه )١( 
:١٧٦٥) o<\/Yالتارخ!ي ني حيثمة أبي اين أحرجه )٢( 



المجد،مي حالنا الحكم بن مروان )رأيت I ل ثا خهنم المساعدي 
أنأحبرْ خهتع ثابت بن زيد أن فأحبرنا جنبه، إلى حالت، حتى فاهبلت، 

ألئررأزؤا ءيرّ ألمدمحبجث ين 'ألثعدوث مثوى لا ءؤ I عليه أملى اض ول رم
يملهاوهو مكتوم أم ابن فجاءه قال; اء:0ا،[. ]اووأأجلإدوثفيسليأشه 

رحلاوكان — لجاهدت الجهاد أستطع لو الله؛ رمول يا ت ل ففا على، 
ننهفجفخدي، على وفخيه ه رسول على . اض فأنزل _، أعمى 

^غرت هث اش فانزل عته، متي ثم فخدي، ئرص أن حمت، حتى علي 
ولمح4('"

ربه,عمق ^٥^١ ت ئالاش ت إسرائيل بني بأحبار جر التف! ئانتاءي 
الوراقعمر بن محمد بكر أبي عن ]الأءراف:مأأا؛ا. دحقاه جملم ذو؛لإفي 

منأظهر غؤق اممه أن ه؛ الساعدي معد بن مهل عن لي )حكي قال؛ 
دكا(الجبل فجعل الدرهم قدر صوءا حجاب ألف سبعين وراء 

النزول!وأحوال بأسباب التفسير ! الثاث٠ 

)أنزلت؛قال؛ ه سعد بن مهل عن حازم، أبي عن -١ 
ينزل؛ولم ، [ ١  ٨٧ت لالجغرْ ١^٣^^٠ ألثبمل بن ألآ.بض آدتئ لتي بمس ■حم، وأم/مرأ 

رحلهفي أحدهم ربهل الصوم؛ أرادوا إذا رحال فكان ه ألمم من ءؤ 
رويتهما،له سين حتى ياكل يزل ولم الأموي، والخيهل الأبيض الخيهل 
والمهار(الليل يعي، إنما أنه فعلموا ه، لثم آ بعد؛ الثه فأنزل 

)٣(.الحائ-نرفم: (، ٣٠٤)ص: تخريجه سق )١( 
.٢٧٨؛/والمان الكشف ني اسي دوام )٢( 
ح• قك اض قول( باب الصوم، كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٣( 

فى=لم وم(، ١٩١٧) l[YA/r [)AU__؛:امح4 ص ين أ'مح ألتئل تؤ> ثى 



قال؛ه سد ش ظ عن سد، 
ذلك،اءه فالقردة، نزو منبره على ينزون فلأن بني ه اف رمول )رأى 

ءؤوم1ت ذلالثv اش وأنزل • قال مات• حتى صاحئا استجمع فما 
الآية(را/-ا-ا تالإما،:فازإ فثك الأ آقك، \زغلأأي ئتا

هم^^١ ت خهغ معد بن سهل عن بالسنة؛ ير النف؛ ابنار* 
منكالخبزة عفراء بيضاء )أرض نال: لالمازءات:أا[، ألثاهنْه 

))يحشرت قال ه المي عن ه، سعد بن سهل وروي ، ا النقي 
فيهالبس النقي؛ كفرصة عفراء بيغاء أرض على القيامة يوم الناس 

لأحد((رم.سلم 
سمعت،هال؛ حازم أبي عن والاجتهاد• بالرأي ير النف• امنا حه 
ثغورمن بثغر فلحقت داري بعت )لو ت يقول لقهغ ّعد بن سهل 

ذهبوفد كيم، قلتا! ا عدوهم؟ وبين لمين المبين فكنتا لمين، الم
أوسزأثب ثجلدأي • هث افّ قول إلى ْع تألم قال• بصرك؟ 

.ففعل( الناس، ْع أموي ءمرانتيا'ا[، ل1ل ^٣(^ ٥٢

الفجربطالؤع يحمل الصوم في الدحول أن بيان باب الصيام، كتاب —الصحيح، 
•١(.٩١ر٧٦٧/٢

.iAT/\Wالبيان جامع في الطري أحرجه )١( 
العثني وداود ر وابن (، ١٩١١٩)٠ الضر في حاتم أبي ابن أخرجه )٢( 

٠.٤ \ر/ه النير ابن إلى النثور الدر في اليوطي وءزاْ (، ٢١) ٢٧ص: 
القيامةيوم الأرض اه يقبض باب الرقاق، كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٣( 

(٦٥٢١.)

البيانجامع في والطري (، ١١٥٩) ٤٨٢/٢التمر في النذر ابن أخرجه )٤( 



[٨٧]

^٩٣)ت! هنئ مالك بن أنس 

صمفمبن النضر بن مالك بن أنس حمزة أبو الجالمل الصحابي 
ها،ملحان بنت ليم مأم ت وأمه الأنصاري، الخزرص، المجاري، 

نجهنه.مالك بن اء البر لأبيه وأحوه 

هأس فعن الموة، بيتا في وتربي تين، بعثر الهجرة قل ولد 
بنمغاأردتني وقد الله رسول إلى س أنأم أمي بي )جاءت قال! 

أتيتكابني، أنيس هذا الله؛ رسول يا I فقالت بنصفه، ورينني حمارها، 
تأنس فال وولده. ماله أكثر اللهم؛ ذقالث له، اممه فانع يخدمك به 

المائة،نحو على ليتعادون ولدي وولد ولدي ؤإن لكثير، مالي إن فوالله 
ضسعود؛ن ارله عبل> و؛ين ؛ينه ادى وآض ، التوم، 

لأبيالصحابة ومعرفة ، ١ ٩ _ ١  Y/uسعد لأبن ى الكم العلمان ت في ترحمته انظر )١( 
الكمالونهذب ، ١ ١ ١ . ١ ٠ الم عبد لابن والأتعاب ، ٢٣٨.  ٢٣١؛/نمم 

لابنوالإصابة ، ٤٠٦للدمي اكٍلاء أعلام وسر , TWA.ror/rللمني 
.٢٧٨_ YU؛/؛،حجر 

فتييماللت، بن أس فمائل من باب المقاتل، كتاب الصحيح، في مسالم أحرجه )٢( 
(.٢٤٨١)\^إ^٦٩

1إم\.حجر لابن الإصابة انظر: )٣( 



أسنانهويشد بالحناء، يخضب ذؤابة، له ،، قويا، رجلا كان 
بعمامةيتعمم وكان شديد، برص وبجلدْ شاربه، من وياحذ بذهب، 
٠الياب، حعن ا ويليمئ سوداء، 

أكبرقهأ للبي الطويلة لملازمته وكان الشجرة، تحت ه الّك، بايع 
))ياله؛ ويقول معه، ؤيتلطم، يحبه، ه النك، وكان حياته، في الأثر 

خينعأنس وعن ، الأذنين(( ذا ))يا له! قيقول ويمانحه ،، بني((ل 
لمولا؛ أ؛،، لي؛ قال فما منين، عشر . الّجيا )حدت نال؛ 

صعتا(لألا ولا؛ صنعت؟ 

قليله، الّمح، لة الأتباع ثديي ورعا، قواما، صواما، أنس كان 
أشبهأحدا رأبت، )ما قال؛ خينع هريرة أبي فحن ينفع؛ فيما إلا الكلام 
٢،(ل - ماللثج بن أنس I يعني - سليم أم ابن من ه اف برسول صلاة 
قيصلاة الناس أحسن خهنه أنس )كان قال؛ سيرين بن محمد وعن 

rUU\</ماكر لأبن يثق -اريح انظر: )١( 
بني،يا ت ابنه لغير فوله جواز باب الأدب، كتاب الصحيح، ني ملم أحرجه )٢( 

(.٢١٥١)للملأطفة واتحابه 
٤٦٦م المزاح ني جاء ما باب ؛)؛؛، ٥١١البر أبواب الجامع، في اكرمذى أحرجه )٠١( 

١٠٠ارواح؛/١ في جاء ما باب الأدب، كاب ١^،، في داود وأبو (، ١٩٩٢)
غريب•.صحح حن احدث الترمذي؛ ونال (، ٥٠ ٠٢)

وماخاء، والالخلق حن باب الأدب، كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٤( 
كانباب القفانل، كتاب الصحيح، في لم وم(، ٦٠١٠٨) ٨١٤^البخل من ياكره 

(.٢١٠٠٩) ١٨٠٤؛/خثقاالأس أحن ه اض رمول 
الزوائد:بع في الهيتجي وقال (، ٧٧٤٥)^٧٦٣ الأومط في الطبراني أحرجه )٥( 

(.٢٨٠٩)آ/هّ)ا حن® وإساد0 الأومعل فى الطبراني ءرواْ 



تفقرحتى بملي هنه أنس )لكن قال؛ ثمامة وعن ، فر( والالحضر 
أعمالاكمملون )إنكم قال؛ خهنه أنس وعن القيام(أآ،، يطيل مما قدماه 

قهالله رسول عهد على لعدها كنا إن الشعر، من أعينكم في أدق هي 
بكلامهأصى لكن أحدا أر )لم قال؛ غالب أبي وعن ، الموبقات( من 
عبداممه ينفي )لا يقول؛ )ههتع أنس ولكن ، )جهته( مالك بن أنس من 

رانه(ل لمن يخرن حتى 

ءاإنايته أكله وملازمته للنبي )جهته أنى خدمة أن شك ولا 
فعنالعلم، ببعض يخصه و. النبي لكن فقد غيره؛ عن به تميز كثيرا 

بعده،أحدا به أحبرت فما ، ^١ ٠١ه الّبي إلي رأّّر أنى>ةهغثالت 
٠به( أحبرتها فما سليم أم مألتني ولمي 

ممعفربما ه، الجي ّْن وتعلمه سمعه بما نقيته أنس يكتف لم 
عنمحمع إذا ه النبي موت يعد يرحل فكان محه، يلم ما غيره 

أسبن بكر أبي فعن ه؛ الحم، من هو يسمعه لم حديثا يروى محابئر 

علىصحيح ارأساده ت محققوه وثال، (، ٤٠٨٢)\ iy/uالمني ني أحمد أحرجه )١( 

البلاءأعلام محير نى والذهبي .! ywAjsوه المفة صففي الجوزي ابن يكرم )٢( 

الذنوب،محقرات، من يتقى ما ياب، الرقاق، كتاب، الصحيح، في البخاري أحرجه )٣( 
(٦٤٩٢.)

ه/أأٌا.دمشق تاييح عساكرفي ابن أحرجه )٤( 
\إ\لأ\الزهد في وأحمد (، ٣٧٧) ٤٩١ص: الجامح في وهب، ابن أخرجه )٥( 

(١١٦٥.)

(.٦٢٨٩)^٥٦ الر حفغل باب، الأمثالاjا، كتاب، الصحيح، في البخاري أحرجه )٦( 



الربيع،بن محمود فلقينا معه، وأنا وافدا الشام من أبي )قدم ^١^ 
بنيأي ابي؛ قال مالك، بن عشان عن حديثا أبي الربيع ابن فحدث 

إلىانصرفنا قملنا فلما الحديح،، كنوز من فانه الحديث، هذا احففل 
حديث،ما أنس! قال أعمى، شيخ ؤإذا حى، هو فإذا عنه ألنا فالمدينة 

إلىفبعشت، الشيء، بعض بعري في كان قال! عنلث،؟ بلغني 
فأتخذهفيه تملي منزلي إلى تجيء أن أحب إني ؛ فقلت، ه اش رمول 

فصلىقال! أصحابه، من شاء ومن . اض رسول فأقبل قال! مملى، 
وماالمنافقين ؤيذكرون يتحدثون وأصحابه منزله، في ه اف رمول 
لوأن وودوا الدحشم، بن ماللث، إلى ذللث، عفلم ؤيسندون منهم يلقون 

يشهدأليس ه! اض رسول فقال شرا، وأصاب ه الله رسول عليه دعا 
ذللث،ليقول إنه اممه، رسول يا ! قالوااممه؟ رسول وأني اه، إلا إله لا أن 

فه،ا إلا إله لا أنه أحد يشهد لا ه! اطه رسول فقال أ قلبه في هو وما 
فقلت،الحديث،، هذا فأعجبني أنس! قال النار. فتسمه افص؛ رسول وأني 

\ي(ص.لأبني! 

تحرجهمع .، النبي عن الرواية في المكثرين من ه أنس يعد 
؛^؛^١ حديثا أحدثكم أن ليمنعني )إنه قال! أنه عنه روى فقد الشديد؛ 

ا،النار(ر من مقعده فليتبوأ كذبا؛ علي تعمد من قال! . الّيمح، أن 

بهدمصعيم! ااإساد٥ محققوه؛ وقال (، ١٦٤٨٤) wjyvني المفي أحمد أحرجه )١( 
غيرالشيخين رجال ثقات رجاله وبقية جدعان، بن نيد بن علي لفعف ياقة؛ ال

الحل٠ثاا.حن صدوق، وهو مسالم، له روى فقد ماللت،؛ بن أنس بن بكر أبي 
هالض على كدب من إثم باب العالم، كتاب المحيح، في البخاري أحرجه )٢( 

علىالكن.ب من النحيض في باب المقدمة، الصحيح، في لم وم١(،  ٠٨) ٣٣/١
)٢(•هاف رسول 



حياته،احر في كثيرا والفتوى التحديث عن يمتع كان أن الولع يه وبلغ 
_lJ،Iمسألة عن يوما محشل أنه ورد فقد محللأيه؛ إلى الناس ؤيحيل 
ونيتا(حققن فانه فاسألوه؛ بالحسن )علكم 

بنوأسد ومعاذ، وعثمان، وعمر، بكر، أبي عن أيصا وروى 
حرام،أم وحالته ملحان، بنت سليم أم وأمه طلحة، وأبي الحصير، 
وأبيصعمعة، بن وماللتا ذر، وأبي الصامت،، بن عبادة وزوجها 

وغيرهم.ه، الزهراء وفاطمة هريرة، 
يعلمه، عمر زمن في البصرة كن فالمدينة من أنس انتقل 

وحميدسيرين، كابن التابعين، من جلة عنه فروى ؤيفقههم؛ الناس 
شهابوابن البصري، والحز وقتادة، البناني، ويابت، الهلويل، 
بكستاحاء الناس؛ عليه وكثر حديثا إذا وكان غيرهم، وكثير الزهري، 
عنوكتبتها ه، الله رمحول ص سمعتها أحاديث، )هذه قال! ثم فالقاها، 

عليه(وعرضتها ه، الله رسول 

وتقييدهالعلم حمفل على ؤيحئهم لهم، ويدعو طلابه، يهصذ وكان 
خهنعماللن، بن أنس )أتينا ت قال دينار بن مالك، فعن عليه؛ والحرص 

إلينا،فنغلر وأشباهنا، النميري، وزياد ؤيزيدالرقاشي، وئابت،، أنا، 
إليأحس، لأنتم واللب قال؛ ثم .، محمد صحامحب، بأ أشبهكم ما فقال! 

لكملأدعو ؤإني مثلكم، الفضل في يكونوا أن إلا ولدي، عدة من 

التهذببطتهذبب في حجر وابن ؛/"؛؟م، البلاء أعلام سير في الذهي ذكرْ )١( 
XM/r.

؛/UY؛الشاميين ند مفي والطبراني ، ٦٤ص; واسعد تاريخ في الواطئ أحرجه )٢( 
(٧٥١.)



يقوللكن أنه مالك بن أنس عن اش، عبد بن ثمامة وعن ، بالأسحار( 
بالكتاب(العلم مدوا بتي؛ )يا لبنته• 

نمقااليوم )ذهب • لعجلي ١ مورق فال )جهته؛ أنس مات ولما 
إذاالأهواء أهل من الرحل كان فال: ذاك؟! وكيف شل: العلم! 
سمعهمى إلى تعال له: قلنا ه؛ الله رسول عن الحديث في حالفنا 
)٣(/

اصه 

فلمغلام وهو بدرا وشهد غزوات، ثمان الله رسول مع غزا 
فيوشارك اليماط، محركة وشهد ه، النبي يخدم كان بل يقاتل، 
بنعمر زمن تستر فتح وشهد خهنه، بكر أبي حلافة في الردة حروب 

الخهلابظبع«

وكانله، ه النبي دعاء ببركة المائة؛ جاوز حتى أنس عمر 
،غيري، كلتيهما القبلتين صلى أحد بقي )ما • يقول )فهته أنس 

ثلاثنة ّبالبصرة، مات أنه على والأكثرون وفاته، سنة فى واختلف 
سنين،وثلاث مائة ابن وهو الملك، عبد بن الوليد حلافة في وتسعين، 

بالمرة.بة لصحا ا من مات من آحر وهو سنين، ومع نة ما ش عا وقيل: 

Y/؛ATالحلية ني نعيم أبو أحرجه )١( 
وقملهالعلم بيان جامع ني والخطب ، ١  l/Uالطبقات في معد ابن أحرجه )٢( 

؛/.م؟الكبير في والْياّاذي (، ٤٤) ٥٩؛/الصحابة معجم في الغوي أحرجه )٣( 
رجالورجاله الطبراني، "رواه الزوائد: مجمع في الهينمي وiاjا (، ٧١٩)

X\oA'\)Tyol^اكمحأ( 
الطبقاتفى صهد ابن أحرجه )٤( 



^؛٥؛، ULaبن أنس نمير حول السابقة الدرامات 

ودراسة(جمئا - الضير في ه مالك بن أنس )أموال ولا: أ٠ 
الدكتور!إشراف العنزي، الضنى الكريم عبد بنت حنان ت للباحثة 

بنمحمد الإمام حامعة ماجستير، الة رسالألمعي، عواض بن زاهر 
ه.١ ٤ ٢ ٤ ستة بالرياض، الإسلامية سعود 

استبعدتتمحيصها وبعد قولا، ( ١٦٥)على الرسالة هده اسإملتا 

(Ur)jير، النفعن الصالة بعيدة أقوال ( ١٢)منهاقولا؛ ( )٥٨منها
تكالتالي تحليلها قولا، ٨( )٠ فيهاالتفسير مادة ف1صثءصتتح ، مكرراقولا 

فىأكثرض قولا؛ محه)م\م\( _ النبي. عن روى 
التفسيريليها مولا• ّآ( )٤ وبلغت النزول، وأحوال ثابج بأسالتمسير 

إسرائيل،بثي بأخار التفسير ثم قولا. ( ٢٩وبلمغتؤ)والاجتهاد، بالرأي 
وروىبالتاؤيح، والتفسير العربية، باللنة التفسير نم أقوال. وبلغت،)٨( 

وروىبالقرآن، والتفسير حكما، المرمؤع ثم منهما. كل في قولان عنه 
منهما.كل فى واحد قول عنه 

البنانى،ثابنن، وهم! تابعيا، وحمون واحد الأقوال هده عنه روى 
وحميدالبصري، التئمي هلرحان بن وسليمان دوّى، الوقتادة 

البصري،المزني الله عبد بن وبكر البحر، الأحول وعاصم العلويل، 
البحري،دوّى الحميد بن لاحق مجلز وأبو أنس، بن والريع 

رسالةحلال من ير النفني فهنُ مالك بن أنس عن المرفوعة الأنوال أحمست، )١( 
—الصريح النبوي التفسير لأحادمنا حديثيه دراسق مع تاصيلية مقدمة — النبوي التفسير 

قولا.( ٢٠)غس حالي للدممور: 



العاليةوأبو قرة، بن ومعاؤية طلحة، أبى بن اض عبد بن ؤإمحاق 
البصري،حيثمة أبى بن وحيثمة الكام،، سعد بن وعثمان الرياحي، 

بنلم مالوامهلي نصيرة وأبو البصري، ملحان بن عمران رجاء وأبو 
سدادين علام العبد طالومت، وأبو البصري، عمان بن والقاسم عبيد، 

التميمعة،ان حينعتا ومعيرة ، البصري ملي القالحكم وعبد البصري، 
أبيبن اض عبد بن ؤإسحاق المكي، ليمان مبن حرب بن ومحمد 
وأبوالبصري، العلوي قيس بن وملم الماكي، نافع بن وطلحة طلحة، 

الله،عبد بن والحكم ، المصرى حبمب، أبى بن ويريد البصري، بة محلا 
دينار،بن الحميد وعبد حثمة، أيي بن وسهل البصري، درهم بن ويزيد 
بنطلحة سفيان وأبو الهاشمي القرشي المضل بن افه وعبد 
ويزبدالبصري، الأنصاري مثرين بن وأنى المكي، الوامطي ناقع 

شحثة،بن وحبان البصري، الحبحاب بن وثعسب، البصري، الرياشي 
وابنالمصري، معد بن وسنان البصري، الأزلي الحبحاب بن وثعيعبا 

نهيلثابن وبشير البدي، جروة أبي بن الله وعبيد العبدي، فروة أبي 
الحمى،زياد بن العزيز وعبد عثمان، بن والمغيرة البصري، دوسى ال 

البخي،يعقوب بن محي ومحن البصري، الأنصاري سيرين بن ومحمد 
صهيببن العزيز وهمد المدني، الأنصاري قيس بن سعيد بن ؤيحتى 

بثربن وبيان المدني، الزهري شهاب بن ملم بن ومحمد البصري، 
أبانبن ويزيد البصري، القرشي سحبد بن وعمرو الكوفي، الأحمي 
مهرانبن وسليمان البصري، عمير ين وعثمان البصري، الرئاسي 
الحضرمي.ريح ث ين وعائد الكوفي، الأعمش 

يلي!ما الرسالة هد0 على حفل ويلا 



الأنوالإدراج عدم الجمع في منهجها من أن الباحثة ذكرت — ١
مردؤيهابن ير كتفمفقودة لكتب المنثور الدر فى السيوطي يعزوها التي 

منالعديد فاتها قد بدلك أنه شك ولا الدنيا، أبي ابن كتب وبعض 
الجليل.الصحابي لهدا التفسيرية الأقوال 

وبالغّىمختالفة، طرق من الأقوال من لكثير الباحثة تكرار — ٢ 
القولذكر كفي وكان الة، الرّنمق من قرنا المتكررة الأقوال 
التغير.على والدال الأظهر 

الفاتحةأول من التفسير في هه مالك بن أنس )مرؤيات ث ثانثا أو 
محمد،الله عونحى ّاليمان للباحث! ماحتير، الة رم، الرعع.( إلى 

درمانأم جامحة الرمول، حسب محمد المباس الدكتور! إشراف 
^١،.١٤٢٣سنة بالمودان، 

إبراهيمأول من التفسير في خهئع مالك، بن أنى )مرويايت، ! ثالثاأو 
الكريم،عبد عوضن عزيزة للباحثة! ماجستير، رسالة الناس(، آحر إلى 

أمجامعة الدين، أصول كلية الأمين، محمد المر الل،كتور! إشراف 
ه.١ ٤ ٢ ٢ سنة بالمودان، درمان 

التمرم ه مالك بن أنس الجليل الصحابي )مرمحنات ت رابئا أ؛أ 
للدكتور!دكتوراه، الة رمالنور(، سورة آخر إلى المائدة سورة أول من 

ينحالحي عجي ت الدكتور إثرف موافي، الموصي فتحي علي 
سنةالأزهر، جامحة الدين، أصول كلية التمسير، م قالفروماوي، 

ّصفحة ( ٤ ٢ ٠ ر الرمالة صفحات عدد ه، ١ ٤ ١ ٠ 

مدها.U على ولا الرالة، هازْ طى الاطلاع من أتزكن لم )١( 



حسم
م

الخامسالمبحث 

هالصحابة من مفترون 
وفاتهمسة شذف لم 

صحائا[( ١٣)عثر تلاثة ]وفه 





[٨٨]

؟(رت )ت رةه4، شريك بن لأي ا

التميمي،الأعرجي عوف بن شريك بن الأسلع الجليل، الصحابي 
لأبيمواحتا وكان البصرة، نزل راحلته، وصاحب ^٠ الله رسول حائم 

فيض•موصى 

المالكي،زريق عنه: وروى التيمم• في حد*يئا ه الحم، عح، روى 
عيي.الالتميمي جراد بن وعمرو 

التمرفي ه شريك بن الأملع أهوال 
وأحوالبامحباب التفسير في واحل.، قول ثريلث، بن الأملع عن روى 
المالكي.زريق الجلل التابعي عنه رواه النزول، 

التميمي،حراد بن عمرو عن النزول: وأحوال بأسباب التفسير أو 
فأصابتنيه، اممه رمول ناقة أرحل )كنت، قال: مريلئ، بن الأّلع عن 

أرحلأن فكرهت، الرحيل، ه الله رسول وأراد بارئة، ليلة في جنابة 

لأبنوالأتعاب (، ٣٥٧. roنعيم)\/\'لأبي المحاق معرفة في: ترجمته انفلر 
للمزيالكمال، وتهذب (، ٢١)]/١ الأثير لأبن الغابة وأسد )ا/آما(، الم صد 

اآ/ها"هّ



أمرض،أو فأموت البارد يالماء أغتسل أن وحنيت حنب، وأنا ناقته 
بهافاسخنتا أحجارا، رصمت، ثم فرحالها، الأنمار من رجلا محامرت 

لع؛أميا I فمال، وأصحابه، ه الله رسول لحمت، نم لت،، فاغتماء 
وليأرحلها، لم الله؛ رمول يا I قلتج أ مضطربة رحلتكم أرى إني 

ذخثستاجنابة أصابتني ت ثلتا ولم؟ قال! الأنصار، محن رجل رحلها 
ماءبها ذأسخننا أحجارا ورصفتا لرحلها، أن فامرته ى نفعلى 
^^ي:ابجألأسويأسةنآقٌ اممه فأخمل به، لت، فاعت

]الماء:"آإ[(أأ،.؛ؤإنآمح'كا0عمواعمراه بلغ! حتى سكرئ4الآية، 

فيواللرك، ، ١٣٠ ص؛ مجاهد بض السمي الضير ني إياس بن آدم أحرجه 
(،٦٧٧)١ الآ'ارمعاني رح ث في والطحاوي (، ٩٦٣٧)٤ • Y/Aالمان جامع 

وأبو٢، )/r• المحاة معرفان في مدم وابن (، ٨٧٥)الكير في واممراني 
بابالهلهارة، نحاب الكبرى، المنن في والمهقي ، ٣٥٦/١الصحابة معرفة في نعيم 
»نال،: ١ \/r> الراية نم، في ازالمي ونال ١(، ٠ ٠ )•  ٣١٩)/الميمم ، كيف

ونالبحجة*، وليي الفضل، بن العلاء به تفرد اJيهقيت سن مختمر في الذهبي 
وفيهالكبير، في الملبراني »رواْ (: ١٤١٣) ٢٦٢)/الزوائد سمع في الهثمي 

صعقه((,على أجمعوا وند بدر، بن الربح 



[٨٩]

؟()ت! )غهئه الضحاك بن حييرة أبو 

اسمه:وقيل الأنصاري، الضحاك بن جبيرة أبو الجليل الصحابي 
،•الأويال والصحيح جبيرة، أبي بن الضحاك 
الشعبي،عامر التابعين: من عنه وروى ه، البي عن روى 

واسه:عوف، بن وسل كرب، بن وجمان حازم، أبي بن وقيس 
وغيرهم-الضحاك، بن جيرة أبي بن محمود 

الفجرفي ه الضحاك بن حيرة أبي أقوال 
وأحواليامحباب ير اكففي قولان الضحاك بن جبيرة أبي عن روى 
الثعيي.عامر الجليل اكابعي عنه رواهما النزول، 

المزول:وأم^ال يامحباب لممبر اه 

زكانتقال: الضحاك بن جبيرة أبى عن الشعبي، عامر عن — ١ 

الكمالوتهذيب ، ٢٨٥٠نعيم لأبي الصحابة معرفة ترجمته؛ي: انظر )١( 
٠.٤ ٠ - ٤ ما/ا■• حم لأبن والإصابة ،  ١٨٣- \ A\/TTللمني 

.٢٨٤٨)،/نمم لأبي الصحابة معرفة انفلر: )٢( 



تيهيصي؛م

مسّكوا، liمحسنة فأصابتهم اغ، ثاء ما ؤيهلمحمون يتصدقون، الأنصار 
بجبه إة زثنسوأ ^٤٦ ٢١١إز ُآتوتؤ ؛ yijوي أثب شز ت هث اض فأنزل 

لاوهمة:هوا[(لاا.أكنيبم4 
نزلت)فينا قال! الضحاك بن جبيرة أبي عن الشعبي، عامر عن - ٢ 

قدمقال: ]الغغرات:اا[، آلألثس4 ؤءتاممأ سيمة: ني بفي 
فكانثلاثة، أو اسمان وله إلا رجل منا وليس المدينة، اض. رمول 

إنهاض؛ رسول يا ! قالواالأسماء؛ تلك من باسم منهم أحدا دعا إذا 
[(ل١١]الحجرات:ؤوإتُتابنمحأ فنزلت،: قال: سا، من يغضب 

T^\/Tالمحابة معجم في واJغوي ، ٣٠/• YYاليان جامع في اتجري أحرجه )١( 
الصحيح،في حبان وابن (، ١٧٥٠)ير الخففي حاتم أبي وابن (، ١٣٢٧)

بالألقاب،اكنابز جواز نفي عن الأحبار ذكر والإباحة، الحظر كاب، 
٣٩٠/YYالكبير في وانجراني أ/مم، المحابة معرفة في فانع وابن (، ٥٧٠٩)
وابنيعلى، وأبي حميد، بن همد إلى؛ المنثور الدر في الجومحلي وعزاه (، ٩٧٠)

"دوام١(:  ٠٨٤٨) ٣١٧/٦الزوائد مجمع في الهيثمي ومال، ، ٥٠٠)/المنذر 
الصحيح،.رجالر ورجالهما والأوسمل...، الكبير في اتجراني 

 )Y( أحمد أخرجه(^.YY (١٨٢٨٨ ،) يعالى وأبوY0Y/)Y (؛ ٦٨٠٣) فىكلاهما
تدركالمفي والحاكم ، ٣٠/. YYالخيان جامع في واتجري ني، الم

فىداود وأبو (، ٣٣٠) ١٧١.  ١٧٠ص: المفرد الأ7ب، فى والبخاري (، ٧٧٥٠)
الجامع،في والخرمذي (، ٤٩٦٢)^إ'^٦ الألقاب، في ؛اب، الأدُب، كتاب، المنن، 
 Y؛(/o(٣٢٦٨ ،) الإيمان، ثمِإ في والبيهقي (.Y/فيوالمالي (، ٦٣٢١)؟
]الغيرا<ت،:ا)[قولهٌ ير، الخفكاب، اليك،، الخن 

نحثه حدي»هذا الخرمذي: وفال ١(، ١  ٤٥٢) ٢٦٨)/٠ [ ١١: ]الحجرات،
فيالذهبي ووافقه يخرجاه،، ولم الإسناد، ؛اصحيح الحاكم: وقال صحيح،، 
الخلخيص.



[٩

؟()ت؛  ٥٠الخصاصة بن بشير 

فقيل؛به، نفي اختلف الخصاصة؛ بن بشير الجلل، الصحابي 
الدوس،سدوس بن صباب بن سبع بن •مل شرابن معبد بن بشير 
لكنذلك• غتر وقيل سبيع، بن صباب بن ممد بن يزيد ين يثير ت وقيل 

أمهإلى بته ينواشتهر ، بشيرا النبي ماه فرحم اسمه 
ابنصباري الأعلى بشير جد أم الخماصية ت وقيل الخماصة، 

أيئا.صحبة لها بالجهدمة، المعروفة ها ليلى تزوج سدوس• 
.النبي )أتيت ت فيقول ؤإسلامه هجرته يعة يجهتع بشير يحاكي 

عبدهمحمدا وأن اش، إلا إله لا أن نهاية علي فاشترهل قال! لأبايعه. 

نعملأبي الصحابة ومعرفة .< U/٩٣سعد لأبن الكبرى الطبقات في: ترجمته اتغلر )١( 
حجرلابن والإصابة ،  ١٧٦.  Wojiللمني \ص\ل وتهيب ، ٤  ٠٢. ٤ ٠ ١/. 

المرربين النعل في المني باب الجنائز، اب كتالمتن، في داود ابو أحرجه )٢( 
يحولعن الزجر ذكر الجنائز، محاب الصحيح، في حبان وابن (، ٣٢٣٠) ٢١٧/٣
والحاكم(، ١٢٣٠) ٤٣٨الكثير غي والطبراني (، ٣١٧٠)U/)؛؛ ؛ال٠ال اوقا؛ر 

(;١٢٨٦٥) A/(oالزوائد مجمع الهثمي وقال (، ١٣٨٠) ٥٢٨)/المستدرك في 
الصحيح®.رجال رحاله وبقية مدلس، وهو حناب أبو وفيه الطبراني، اررواْ 



حجةأحج وأن الزكاة، أودي وأن الصلاة، أقيم وأن ورسوله، 
تفقلت، اض، بيل سفي أجاهد وأن رمضان، شهر أصوم وأن الإسلام، 

فإنهموالصدقة، الجهاد أطيقهما؛ ما فوايثه اثنتان أما الله، رسول يا 
حفرت؛إن فاحاف الله، من يغضب، باء فقد الدبر ولى من أنه زعموا 

غنيمةإلا لي ما فوايله والصدقة الموت، وكرمت، نفي حثعت، نالك 
يدم،الله. رمول فقبض قال; وحمولتهم. أهلي رمل ئى ذود، وعثر 

إدا؟!الجنة تدخل فبم ا صدقة ولا جهاد فلا قال! ثم يده، حرك ئم 
كلهن(عليهن فبايعته قال! أبايعك. أنا اممه؛ رسول يا I قالت، قال! 

ه،ليلمح، زوجته الصحابة: من عنه وروى المي.، عن روى 
موللدوس، الكليب بن وجرى نهيك، بن بشير التابعين: ومن 

سليمانأبي بن سليمان إسحاق وأبو لقيهل، مولى وزياد دوسى، ال
وعرهم.العيلأي، عمارة بن مومحر المتى وابو اليباثمي، 

الضيرفي )جهتي الخصاصية بن بشير أقوال 
بالرأيالتفسير في واحد قول خهئه الخماصية ين بشير عن روي 

داوسي.الللم الجليل التابعي عنه رواه والاجتهاد، 
)قلناقال: الدوسي م للعن والاجتهاد! بالرأي ير النفأو 

الملأةدر تعظيم في والررزى (، ٢١٩٥٢)الند في أحمد أحرجه ]\( 
\ii>l (٤٥١ ،) فيوالحاكم (، ١٢٣٣) ٤٤٨الكسر المعجم في واللمراني

ولمناد الإّصحيح حدث  ٧٧٠١٠الحاكم! وقال (، ٢٤٢١) ٨٩٨المستدرك 
الزوائدمجمع في الهيثمي ومال التلخيص، في الذهبي ووافقه ؛، ١٥يخرجا

ورجالللطبراني، واللفظ والأومحعل، الكبير في والطبراني أحمد ررواه ١(؛  ١٨)
موثقون٠.أحمد 



علينا،يعتدون الصدقة أصحاب إن خهثه! الخصاصة بن لبشير 
حاووكمإذا ت فمال علينا؟ يعتدون ما بقدر أموالنا من أفنكتمهم 

ثنحد ؤ لأية! ا هده تلا ئم عليكم، فليصلوا مروهم ثم فاحمعوها، 
]اكوبة:ٌآ*ا[(^زدلملأإ٦مةاولإمؤه 

كتابالسنن، في داود وأبو (، ٦٨١٨) ١٥؛/، الممنففي الرواق عبد أخرجه 
0 ق الممد رصا ياب الزكاة،  jy  كتابالكبرى، المنن في والبيهقي (، ١٥٨٦)'١

وعزاء(، ٧٣١٢٦) ١٧٥/٤يغل ولا الزكاة مال من ثيئا شم لا اب بالزكاة، 
مردويهوابن المحاية، معرفة في الباوردي إلى: الدرالمنثور في الميوثلي 



[٩

)ت:؟(را'ه الجهني حارثة بن يكر 

.المي سماه الجهني، حارثة بن بكر الجليل، الصحابي 
اليومصنعت شيء أي ه•' الله رمول له فقال المثركن قاتل أنه وذلك 

.الله رمول فماه جيدة، بربرة بالمنا بربرتهم فقال؛ بكر؟ يا 
الربيررآ،■

منفيبن مالك الجليل التابعي عنه وروى ه، المي عن روى 
الجهتى•

الضرفي ته الجهش حارثة بن بكر أقوال 
بأسابالتفسير في واحد فول غهنه الجهتي حارثة بن بكر عن روى 
الجهي.منفذ بن مالك الجليل التابعي عنه رواه النزول؛ وأحوال 

عنالجهني، منفي بن مالك عن المزول! وأحوال بأمباب التفسير أو 
٠اقتتلناM النك، بعثها سرية في ركنت قال؛ له الجهنمح، حارثة بن بكر 

\إ^0أ.حجر لأبن والإصابة منيم لابن الصحابة معرفة ت في ترجمته انظر )١( 
\إ^0أ.للمعمري الإصابة في حجر ابن عراه )٢( 



منيفتعوذ المثرين، من رحل على وحملت والمشركين، نحن 
وأوحىوأنماني، فغفب المبي. ذس فبلغ شالته، بالإّلأم، 

،[ ٩٢: ، ]١٧إلا ثؤيتا يمثل أن ِلنؤمن كاث : يه إلهو اض 
وأدنازلأمعنى فرضى قال: 

المحالةة معرففي نعتم وأبو ة المحابمعرفة في منيم ابن أحرجه ^١( 
■٦٧^الررُاني إل المثور الدر ز الموز وءزاْ ا/-آ؛/ار'اآا، 



[٩٢]

)ت:؟(ُه الخزاص صراد أش بن الحارث 

بنحبيب بن صرار أبي بن الحارث مالك، أبو الجكل الصحابي 
المؤمنينأم والد الممهللض، الخزاعي مالك بن عائد بن الحارث 

وفرقصرار، بن الحارث ؤيقال: ه، النبي زوج الحارث بنت جويرية 
واحدأشخص أنه والصواب بينهما، بعضهم 

أنبعد ابنته فداء ومعه المدينة إلى وحاء ،، الكوذةل كن يكان 
فرغبالإبل إلى نغلر بالعقيق كان فلما ه، اش رسول وتزوجها أسرت 

فداءهدا محمد؛ يا ففال! جاء ثم شب، في غيبهما منها بعيرين محي 
الحارث!فمال بالحقيق؟ غيبتهما اللذان المعيران فأين فقال! ابنتي، 
إلاذللث، عر اطلع ما واض اض؛ رسول وأنك اض إلا إله لا أن أشهد 

قومه.من وناس له ابنان معه وأسلم فاسلم، محال! الله. 

حجرلأبن والإصابة ، ٧٨٤-  VAT/Yنعم لأبي الصحابة ب في: ترجمته انظر )١( 

أا0\\.حجر لأبن الإصابة انظر: )٢( 
y\/Tحان لابن الثقات انظر: )٣( 



الضيرفي ه صرار أبي بن الحارث أهوال 
بأسبابالتمير فى واحد محول صرار أبى بن الحارث عن روى 
الخزاعي.دينار الجليل التابعي عنه رواْ النزول؛ وأحوال 

ممعأنه الخزاعي، دينار عن النزول! وأحوال باساب الضير ءب 
فدعانيه• الله رمول على )قدمت يقول؛ الخزاعي صرار بن الحارث 

فأيررتالزكاة، إلى ودعاني به، وأقررت فيه فدحلت، الإسلام، إلى 
وأداءالإسلام إلى قالعوهم قومي إلى أرمح الله؛ رسول يا قفلتا! بها، 

اللهرسول يا فنرمحل زكاته، حممتا متهم لي استجاب، فمن الزكاة، 
الحارثجمع فلما الزكاة، من جمعت، ما ياتتائا وكذا كذا لإبان رسولا 
يبعث،أن الله رسول أراد الذي الإبان وبلغ له استجاب، ممن الزكاة 

فيهحدث قد أنه الحارث قفلن يأته، فلم الرسول عليه احتبس إليه، 
إنلهم! فمال قومه، سروات فدعا ه، رسوله ومن الله من سخعل 
عنديكان ما ليقبض رسوله إلي يرسل وقئا لي ولت، كان ه الله رسول 

إلارسوله حبس أرى لا ، ، الخلفه الله رسول من وليس الزكاة، من 
اللهرسول وبعث، الله رسول فنأتي فانهللقوا كانمتج، سخطة من 

الزكاة،من جمع مما عنده كان ما ليقثص الحارث إلى عقبة بن الوليد 
فأتىفرجع، فرق الطريق، بعض بلغ حتى الوليد سار أن فلما 

وأرادالزكاة منعني الحارث إن الله؛ رسول يا فقال! ه، الله رسول 
بأصحابهالحارث وأقبل الحارث، إلى البعث، الله رسول ففري، قتلي. 
هدا! قالواالحارث، لقيهم المدينة من وقمل البعث، استقبل إذا حتى 

إليائإ.وال!! قالوابعثتم؟ من إلى لهم! نال غشيهم فلما الحارث، 
فزعمفرجع عقبة، بن الوليد بعث، كان . اممه رسول إن قال! ولم؟ 





[٩٣]

)ت:؟('ه الأمارة خولت 

بها؛ونامحممها فى احتالف الأنصارية، حولة الجليلة الصحابية 
ثعلة،بن مالك بنت ت وقيل خويلد، بنت خويلة ت وقتل خولة، ت فقيل 
وقيلالمامتآ، بنحا وقيل. الدحثم، بن مالل بن يعلبة بنت • وقيل 

ذلك،.غير 

تحت،جميلة، امرأة وكانت، ه، اممه رسول( وبايعتؤ أسلمت،، 
.،النبي إلى تشتكي فجاءت منها، فظاهر ه، الصامت، بن أوس 
المجادلة.محورة صدر فيها هل الله فانزل 

سلام•بن الأة همد بن يومغإ همها روى 

الضرفي ها الأنصارية حولة أهوال 
باب،؛أسالتقصير في واحد قول نها الأنصارية حولة عن روى 
سلام.بن الله عبد بن يوسمؤ عنها رواْ النزول، وأحوال 

الص.حادةوممرغة ، ay_ya*/a]1سعد لابن الكبرى( الطبقات، ش• ضجمتها ائْلر )١( 
ْيا.للزى التحال وتهذب ، ٣٣١٣. ٣٣١\"/•نمم لأيي 



بناف عبد بن يوسف عن ت النزول وأحوال باساب التمسر ه
صامتبن أوس وفي واللب )في فالت؛ ه ثعلبة بتت حولة عن ملام، 

مسحاوكان ، عنده كنت فالت! المجادلة، سورة صدر هلث اض أنزل 
بشيءفراحعته يوما، على فيحل ؛ فالت، ومحجر. حلمه ماء فد كيرا 

نائيفي فجلس حرج ثم قالت،: أْي. كغلهر علي أنت، فقال: فغضب،، 
فقلت،:قالت: نفي. على يريدني هو فإذا علي، دخل ثم ساعة، قومه 
حتىقيتر ما قالت، وقد إلي تخلص لا بيده حويلة نفس والذي كلأ، 

فغالبتهمنه، وامتنعت، فوايبني، قالت،: بحكمه. فينا ورسوله الله يحكم 
حرحتؤثم قالت،: عني• فألفيته الضعيم،، الشيح المرآة به تغل_إ بما 
جئتحتى خرجت• ثم ثيابها، منها تعرتإ فاسجاراتي بعض إلى 

فجعلت،منه، لقيت، ما له فدكرت، يديه، بين ت، فجله، الله رسول 
هاممه رسول فجعل قالت،: حلفه. سوء من ألقى ما ه إليه أشكو 
مافواللب قالت،: فيه. اممه فاتقي كبير شيح عملثج ابن خويلة؛ يا بقول: 
ثميتغشاه، كان ما ه افه رسول فتغشى القرآن، في نزل حتى ؛رحت، 

قرأثم صاحبلثؤ، وفي فيلث، الله أنزل قد خويلة؛ يا ر• فقال عنه، سري 
وآثهآممه ِإل  X^Jروجها 1< عندلك أؤ، مد أثق سخ بق لى: ع

لاوجدلة:أ[(لا،.^ ٢١همداب ؤن1ل،ًفزث نوله: إلى لالجادلت:>آ 

كتابالمن، في داود وأبر (، ٢٧٣١٩) ٣٠ْ؛/• اس ض أحمد أحرجه :١( 
كابالمقى، في الجارود وابن (، ٢٢١٤)الظهار في باب الطلاق، 
,yyo/yrالساق جامع في والطبري (، ٧٤٦) ١٨٦)/الظهار في باب الطلاق، 

ذكرالفلهار، كاب الممح، في حبان وابن (، ٦١٦) ١٢٢/هالكبير في واتجراني 
١ ٠٧)/٠ الكفارة من ذاك، همد يلزمه وما امرأته من للمناهر الحكم وصف 

بالميامءالكفارة له س باب الظهار، كاب الكرى، المن في والمهقي ( ٤٢٧٩)



[٩٤]

امظيه)ت:؟(ُةرقاص 
علىثلايا امرأته طلق القرظي، هرظة بن رفاعة الجليل الصحابي 

إلىلدمت ه، الزبير بن الرحمن همد فتزوجها ه، اض رسول عهد 
وإنيطلاقي، ذست، طلقني رفاعة إن الله؛ رمول يا ت فقالت . النبي 

قالالهيبة، مثل معه ؤإنما القرطي، الزبير بن الرحمن عبد بعده نكحت 
يدوقحتى لا، رفاعة؟ إلى ترجعي، أن تريدين ررلعلك •' Wiالله رسول 

ابنورجح مموال، بن رفاعة هو ت وقيل ، عيلته(( وتدوقي يلتك ع
ءٍرْص.أنه حجر 

بنمعمر لجهالة ضعيف؛ ااإساد٥ نون الممحققوا وتال (، ١٠٢٧٤)' U=lY/؟'
ثقات{(.الإسناد رحال وبقية حنظلة... بن اطه عبد 

،yau/yالغابة وأمد ، y٥٠/٠ البر عبد لابن الاستيعاب، ت في ترجمته انظر )١( 
.٤١١_ i\'/Yحجر لابن والإصابة 

 )Y( الثلاث ًللاق أجا3 س ؛اب، الهللأف،، كتاب الصحيح، في المخاري أ-مجهY/U؛

.٤١ ١٨حجر لابن والإصابة \ا\ص ملْ لابن الصحابة معرفة انظر: )-٢( 



التمرفي هم القرًلي رفاعة أقوال 
وأحوالبأساب التفسير في واحد قول خهثه القرظي رفاعة عن روى 
جعدة•ين يحي الجليل التابمُي عنه رواْ النزول، 

أنحعدة، بن يحيى عن النزول! وأحوال باسأب لنمير اه 
أحدهم!أنا رهط عشره في الأية هده )نزلت قال! خينع قرظة بن رفاعة 

اه[(بمأىىه]اصص:

-؟/AA؟T ير التفني حاتم أبي وابن اليان جامع في الطبري أحرجه !١( 
كماراuوردى (، ٦٩١) Yrs/Yالمحابة سم في والغوي (، ١٦٩٧٣) ٢٩٨٩

(،٤٥٦٤ه/مْ)امير المُجم في والطبراني حجر لابن الإصابة في 
المنثورالدر في يومحلي الوعزاه (، ٢٧٣٢)١  ٠٨٠٨الصحابة معرفة في نع؛م وأبو 
مريدتهوابن الصحابة معجم في قانع وابن المنذر وابن سة أبي لأبن 
بإسادينالملراني ءارواْ (: ١١٢٥٥) AA/Uالزوائد سع في الهيثمي ونال 

يوطيالوحول الإستاد•، منقطع والأخر هدا، وهو نقات ورحاله متنصل أحدهما 
منيه.



[٩٥^

)تث؟(أهانئهاأم 

توقيل فاحتة، ت واممها كيتها، اشتهرت هائ، أم الخليلة لخحاه 
وهىأشهر، والأول( المكية، الهاشمية المطيب، عبد ين ءاالب، أش بنت هند 
ه.طالج، أبي بن علئ الومنين أمير وأخت النيه، عم ابنة 

المخزوس،وب أبي بن لهيرة متروجة ولكنت القح، عام أسلمت 
مكة؛فتحت( فلما وحعدة، ، ويوسف، وهانئا، وهبيرة ، عمذات له فولدت 

هالنبي فخهلهها سهما، الإسلام وفإق نجران، إلى زوجها هرب 
وحقوبصري، محمعي من إلي أحبا لأنت اف؛ رمول، يا ت فمالت، 
شأنيبعض أضيع أن زوجي على أملت إن فأخشى عقيم، الزوج 

فقال(الزوج، حق أضيع أن ولدتم( على لتا أقبؤإن وولدتما، 
ولدعلى أحناْ قريش، اء نالإبل ركبن اء نخير ))إن ه؛ اض رسول 

نوهابأدرك فلما ،، يده((ل ذات في بعل على وأرعاه صغره، في 

عبدلأبن والأتعاب ، ٣٩_ rA/Aمعد لأبن الكرى اممقات، في: رجمتها اننلر )١( 
لابنوالإصابة ، ٣٩٠- ٣A٩/٣٥للمني الكمال تهذيب، ، ١٩٦٤-  ١٩٦٣؛/البر 

.٤٨٦. ؛ ao/aحجر 
ابن=وصححه ، a١٢/٠ الشعص عامر حدبثا من الهلبقات ني سعد ابن أحرجم )٢( 



إيخ؛دصف؛؛

اش|محلأن فلا((؛ الأن ))أما فقال: المي^ عز فها عرصت 
نتخإونتات خبلك نتأت عثتك ■مك وثان ؤ : فوله%في عليه أنزل 

٢.المهاجرات من تكن ولم [، ٥٠]الأحزاب:ازهامفمعلق4 
ركعاتثمان عندها فمالي الفتح، يوم منزلها إر المبي لحل 
فعنلها؛ إكراما ه النبي فأجارْ رجلا، أجارت فد وكانت، صحى، 

إلى))ذمستؤ قالت،: هانئ أم أن هانئ أم مولى - مرة أبى 
فالت،:ستره. ابنته وفامحلمة ل يغتفوجدته الفتح، عام اممه^^ رسول 

ءلال_إ،أبي بنت هانئ أم أنا فقلت،: هذه؟ من فقال: عليه، المح، ف
ركعاتشماني فصلى قام له، غمن فؤخ فلما هانئ، بآم مرحبا فقال: 

ابنزعم اممه؛ رسول يا قلت،: انصرف،، فلما واحد، ثوب في ملتحما 
قد: افه^ رسول فقال هبيرة، ابن فلأن أجرته، قد رجلا قاتل أنه أمي 

ا.صحى((ل وذاك هانئ: أم قالت، هانئ. أم يا أجرتا من أجرنا 
أبيبن علئ أحوها الصحابة: من محها وروى ، المي^ عن روت 

•ه هماس بن وعداش طالب، 

الزبير،بن وعروة جر، بن مجاهد النابحين: من عنها وروى 

المحيح،في البخاري القصة؛ ذكر دون وأحرجه ،  iAojAالإصابة في —حجر 
فيلم وم(، ٣٤٣٤)حير النماء وأي ينكح، س إلى باب الكاح، تحاب 

(؛٢٥٢٧)فريس ساء فقاتل من باب الصحابة، فقائل تحاب المحح، 
•ه هريرة أبمح، حديث من كلاهما 

.١ ٢ a/١ هانئ أم مولى صالح أبي حديث من الطبقات في معد ابن أحرجه )١( 
الواحدالثوب في الصلاة باب الصلاة، كاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٢( 

وقصرها،المسافرين صلاة تحاب الصحيح، في لم وم(، ٣٥٧))/٠٨ به ملتحما 
(.٣٣٦) ٤٩٨)/الضحى صلاة امتحاب باب 



ليلى،أبي بن الرحمن وعبد وكريب، وعكرمة، رياح، أش بن وعطاء 
المخزومي،جعدة بن ويحيى المخزومي، هارون ت وحفيداها والشمي، 

وغيرهم.صالح، وأبو مرة، أبو ت ومولياها 
طويلا١،.يهزا خهثع طالب أبي بن علي أخيها بعد عاشت 

التفسيرفي ه هانئ أم أقوال 
ورويالضير، في أقوال ثلاثة السيه عن ها هانئ أم رويت، 

مولاهاعنها رواهما النزول، وأحوال بأسباب ير التففي قولان عنها 
صالح.أبو الجليل التابعي 

النزول!وأحوال بأمباب التفسير أ'؛ 

قالت،:ها هانئ أم عن -، هانئ أم مولى - صالح أبي عن - ١ 
^]٤١* اشجفي أنزل ثم فعدرني، إليه فاعتدرت اش^ رمحول )حطجني 

وتاتخخثك الة ١^ مآ يمنك ذذكذ ؤما ثميئى زاثث أقو أرزجلخا أك يأدا 
إننهمينه ثآنإ؛ معك ها-مى أكن حن1ننلئا وثان حبللش ؤبمات خثم ورثات ■حمق، 

لملأني له أحل أكن فلم ت قالت، لأية، ا ه!ا ٠ ]الأحزاب: ِللثىه ممثتا وهست، 
.٢٢١الهللقاء(من كنت، أهاجر؛ 

أربعين.سة ه طالب أبي بن علن توفي )١( 
الجامع،في والترمذي (، ٢١٢٠)المد في راهويه بن إسحاق أحرحه )٢( 

فيوالطبري (، ٣٢١٤)ه/م*أ الأحزاب سورة ومن باب المر1ن، ير نفأبواب 
والحاكم(، ١٧٧٢١) ٣١٤٢)/٠ التفسير في حاتم أبي وابن •أ/هخآ، المان جامع 

بابالماح، نحاب اعري، المن في والمهقي (، ٢٧٥٤) ٢٠ ٢٨المدرك في 
وءزا0(، ١٣٣٥٠) ٨٠٦\إنح نم أحدا، أزواجه من يبدل أن له يجوز لا كان 

=ا"/مأ1، مردويه وابن حميد، بن وعبد معد، ابن إلى: الخور الدر في السيوطي 



^^دءتي؛رأك

فيقالت ه هانئ أم عن -، هانئ أم مولى - صالح أبي عن - ٢ 
لماأغنى هو عما نسأله دعنا مطعم؛ يا ! )قالوات والمعراج الأمراء قصة 

علىأتيت •' فقال عيرنا، عن أحبرنا محمد؛ يا القدس، سنإ من 
بها،طالفي فانطالقوا لهم، ناقة أصلوا قد بالروحاء، فلأن بني عير 

منه،فثرت ماء، قدح ؤإذا أحد، منهم بها ليس رحالهم، إلى فانتهيت 
بنيعير إلى اننهتت يم آية، والإله هدا • قالوا ذلك،، عن فاسألوهم 

مخيهلحوالق عليه أحمر، حمل منها وبرك الإبل، مني فنفرت فلأن، 
هذه: فقالواذلك، عن فاصالوهم لا؟ أم المعير أكر أدرى لا ؛بياض، 

حمليقدمها التنعيم، في فلأن بني عير إلى انتهيت ثم آية، والإله 
ماحراI الغيرة بن الوليد فقال الثنية، من عليكم تهللمر ذْ هي أورق، 

!وقالوابالمحر فرموْ ه، قال كما الأمر فوجدوا فنفلروا، فانهللقوا، 
آنيأألزءيا جعنا وما ؤ * الألأ'قلثافانزل قال، فيما المغيرة بن الوليد صدق 
لأمقك، [، ٦٠راء:]الإممآلمر؛،ا0ه ف أ'ذلمئه وألثزتأ همه إلا ١^؛-^، 

فلمخوفوا الذين قالت،: القرآن؟ في الملعونة الشجرة ما : ها
وكفتا(أطغياثا إلا التخويف يزدهم 

حديثمن الوجه هدا من إلا اعرفه لا حن، حدث هدا  ٠١الترمذي؛ —ونال 
ووفقهيخرجاه®، ولم الإسناد، صحيح حدسنا راهدا الحاكم: وفال المدى®، 

التلمغتص•في الذمي 
(،nroo) ٤٩. ؛ U/Uللبومري الخيرة إنحاف في كما ي اليالأنصجه 

(.٤٢٣٥) ٢٨٥- حجر لأبن العالة والمطالم، 



[٩٦]

)ت:؟(ره الخطاب بمن فاية 

عبدبن نقيل بن الخطاب بنت فاطمة جميل، أم الجليلة الصحابية 
•يقهنم الخْلاب ين عمر المؤمنين أمير أحن العدوية، القرشية العزى 

السابقات،من فهي المبادعاتر٢،، أول، في بمكة ه النبي يايعت، 
معروفة,ذلك، في وقصتها بسببها، خهتع الخهلاب بن عمر أحوها وأسلم 

لهوولدت يالجنة، المبشرين العثرة أحد خهثه زيد ين سعيد نزوحها 
وكانمعا، أسلما يل ت وقيل زوجها، قبل إسلامها وكان الرحمن، عبد 

عنوروت القرآن، فيعلمهما متخمثا يأتيهما جهتي الأرت ين خباب 

التفسيرفي ها الخطاب بنت، فاطمة أهوال، 
يالرأيير التففى واحد ثون )^٦١ الخمناب ينت فاطمة عن روتح( 

لأبنوالأتعاب ٢، ١ ٠ . ٢ اّ/ه٠ سد لابن الكرى اممقات ش: ترجمتها انذلر )ا(
yw/Aحجر لأبن والإصابة U/؛<]Y، الأنر لأبن الغابة وأد أ/أا،ا/ا، البر عبد 

- ٢٧٢.

(.٦٨٩٦)؛/٥٦ للحاكم الصححن على المستدرك انظرن )٢( 



ورواهه، مالك بن أنس الجلل الصحابي عنها رواه والاجتهاد، 
أبيبنت الله عبد وأم لجهته، الخطاب بن عمر أبوها أيما عنها 
•ه حثمة 

خرجقال: خهئه مالك بن أنس عن والاجتهاد; بالرأي ير لنفا* 
وأختكختنك إن له )قيل وفيه; — الحديث فيكر — بسيفه، متقلدا عمر 

وعندهماأتاهما حتى عمر فمشى عليه، أنت الذي دينك وتركا صبوا فد 
ا[،لطه:ؤءله4 يقرؤون: وكانوا خباب، له: يقال المهاجرين من رجل 
عمروكان قال: فاقرأا عندكم هو الذي الكتاب أعطوني عمر: فقال 

إلادس_هأ ^لأ ؤإنه: رجي، إنلث، أخته: فقالت، الكتاب، يقرأ 
فتوضأ،عمر فقام قال: توصأ. أو فاغتسل، طإ لالواقعة:هب[، ألنلآهة_نه 

المؤمنينأمير وروى ، [( ١ أف؛ ؤطهيم فقرأ: الكتاب، أخذ يم 
قمةفي ها فاطمة أخته عن القول هذا خهنه الخطاب بن عمر 

إّلأمهلأ/

مسعن المحدث نهي في باب الطهارة، كاب المن، في اكارزعلي أحرجه )١( 
نهيباب الطهارة، كتاب الكبرى، المن في والبيهقي (، ٤٤١) YY\/)القرآن 

؛/ءا•المستدرك ني والحاكم (، ٤١٣) ١٤١٢)/المصحف ص عن الحدث 
بنرالقاسم الدراقطي: وقال دمشق تارخ في اكر عوابن (، ٦٨٩٧)

منهء،سقط ءثد ت بقوله الذهبي وتعقبه الحاكم، عنه ومحكتؤ بالقوي،، لمس عثمان 
نيحجر ابن ونال ، ٦ ١ أ/ه الاستيعاب في القمة هدْ المر عبد ابن وحنن 

مقال•.إسناده رقى المحير التالسس 
المنيفي والزار (، ٣٧٦) ٢٨٦- ه الصحابة فقائل في أحمد أحرجه )٢( 

فينعيم وأبو (، ٦٨٩٨)؛/٦٦ المدرك في والحاكم (، ٢٧٩) ٤٠٢-  ٤٠ا/« 
زيد،بن أسامة عن رواه نعلم لا ٠٠الزار• ونال ^١^١(، )٩٨ ٦٣٤١!'الصحابة معرفة 

في=يروى نعلم ولا الحنيني، إبراهيم بن إسحاق، إلا عمر عن جدْ، عن أبيه، عن 



فاطمةعن حثمة أبي بنت الله عبد أم الجلسلة الصحابية أيصا وروته 
هارا/الخطاب بنت 

أنهيكرنا ند الحتيني أن على الإسناد، هدا من أحسن إسناد خهنع عمر إسلام تصة 
وتعصهالأثر، هذا عن الحاكم وسكت حديثهء، واصطرب فكف، المدينة عن حرج 

فيالهيثمي ونال منقaإعااا، واه وهو منه، سقط ءقد •' بقوله التلممص في الذمي 
وهوأملم، بن ريي بن أمامه وفيه البزار، رأرواه (ت ١٤٤١٣)٦٤/٩ارواددمجمع 

صعيف،أا.

(,٣٧١)ه الصحابة فضائل في أحمد أحرجه 



[٩٧]

؟(أI )ت رجهل4،عاصم بن القلتان 

الكومحن،في يعد الجرمي، عاصم بن العلتان الجليل، الصحابي 
الجرمي.كلب بن عاصم حال وهو ه، الشي عن روى 

الضيرفي ه عاصم بن القلتان أقوال 
ير،التغفي واحدا قولا و. التي عن ه عاصم ن القلتان روى 

عنهرواه المزول، وأحوال ياسباب التفسر في واحد قول عنه وروى 
الجرمي•شهاب ن هما الجليل التابعي 

الجرمي،شهاب بن كليب عن النزول! وأحوال بأساب التفسير ءأب 
عليه،فانزل اض رمول عند )كنا قال! )جهته عاصم بن القلتان عن 

يأتيهلما وسمعه نله ومغ عينيه، وفح ، بصرْ دام عليه؛ أنزل إذا وكان 
مثوىالإلأ اكش_ا! للكاتب! فقال منه، ذللث، نعرفر فكتا هق، اش من 

ءؤو؛لأوعدبلغ! حنى آمه سل ث، ألئرر غرأول، ألئومح؛ث يى الشدوث 

نمملأيي الصحابة ومعرفة ، ١ ^٦ ١٦صعد لابن اممرك، الهلبقات ت في زجت انُلر ، ١ ■ 



اش؟ارسول يا ذنبنا ما الأعمى فقام محال; ]اواء:هبم[. ه أئنئ أثث 
فخافه، المي على ينزل إنه للأعمى؛ فقالت هث، اممه فانزل قال: 

اضرسول يغضب أعوذ فقال؛ أمره، من سيء فيه ينزل يكون أن 
هالنبي فقال ه، اش رسول بغضب أعوذ وقال؛ قائما، فبقى قال! 

ألصزره(أزل غر ؤ "اكتب؛ للكاتب؛ 

المدني والبزار ١(،  ٠٣٩) ٦٨١٢والخاني الأحاد في u^؛ أبي ابن أحرجه 
رحث في والطحاوى (، ١٥٨٣)م1ها الخد في يعلى وأبو (، ٣٦٩٩) ١٤٣/٩
ماذكر الهر، كاب الصحيح، ثي حبان وابن (، ١٥.٣) ١٤٨؛/الآ'ار ثكل 
ميلهني الجهاد إلى الخروج عن قعودهم عند الفمر أولي بعذل هف اف تقفل 

الدرفي الهوْلي وءزاْ (، ٨٥٦) m/\Aالكير في والْلبراني (، ٤٧١٢)١ /١ )١ 
٢٨ه/.الزوائد مجمع في الهيثمي وتال ، ٦٤١؟/حميد بن عبد إلى: الخثور 

الخيرةإتحاف في الهوصيري ونال ثمان،، ه ورحاليعالى، أبو •روا0 (؛ ٩٤٤٤)
ثقان،«.رحاله إناد ٠اهدا (: ٤٣١)\0إأ'\



[٩٨]

)ت؛؟(.٥ الغفاري رهم أبو 

بنزيد بن الممر بن خالد بن حصين بن كلثوم الجليل الصحابي 
بنحلف بن همجي بن حمين ابن ت وقيل غفار، بن أحمس بن الخميس 
وكنيته.باسمه مشهور الغفاري، غمار بن حماس 

وسكنالتجره، تحت، وبايع المدينة، النبي قدوم بعد أسالم 
غفار.ببني منزل له وكان المدينة، 

ومرةالقضاء، عمرة فى مرة مرتين؛ المدينة على ه الني استخلفه 

والقنائف•وحشن مكة إلى حروحه ش القح عام في 
ه•هماس بن همداف الصحابة: ص همه وروى ه، الني عن روى 

وغيرهم.التمار، حازم أبو ومولاه أخيه، ابن التابعين: وس 
فجاءنحره، في فوقع سهم يومئد ورمي ه، المي مع أحدا شهد 

مي:يخينع رهم أبو فكان فبرأ، عليه فبصق ه اممه رسول إلى 
المنحور.

المحابةومعرفة ، ١٨٥ِ  ١٨٤٨صعد لابن الكبري الطبقات في; ترحمته انفلر 
حجرلأبن والإهابة ، !لبرمد لابن والأتعاب ْ/خخمآ\، نعيم لأبي 



التفسيرر له رهم أبي أقوال 
وأحواليأساب التفسير في واحد في قول ه رهم أبي عن روى 
معلما.عنه ورد النزول، 

الحمينبن كلثوم رهم أبي عن النزول؛ وأحوال باباب لنفير ا* 
)أقبلقال! - الشجرة تمت بايعوا الذين الصحابة من وكان - الغفاري 

نهار،من اعة ّالمدينة وبين بينه أوان بذي نزل حتى ه اممه رسول 
يا• فمالوا تبوك إلى يتجهز وهو فاتوه الضرار، جد مبني وكان 
والليلةالثانية والاJالة والحاجة العلة لذي مجدا بنينا إنا اممه؛ رمول 

حناحعلى إني قال؛ فيه، لنا فتحلي تأتينا أن نعص، ؤإنا المطيرة، 
أوانبذي نزل فلما فيه، لكم فصلينا أتيناكم اف ثاء إن قدمنا ولو مفر، 

بتيأحا — الدحثم بن مالك الله رسول فدعا المجد، حبر أتام 
أحد- عدي بن عاصم وأخاه عدي، بن ومعن -، عوف بن مالم 

فاميماهأهله الفلالم جد المهذا إلى انتللقا فقال! - بلعجلأن 
رهطوهم عوف، بن سالم بني أتيا حتى سربمن فخرجا واحرقاْ، 

فيحل، إليلث، أحرج حتى أنذلرني لمعن؛ مالك فقال الدحثم، بن ماللث، 
وفيهيثنيان، حرجا ثم نارا، فيه فاشعل النخل من سعثا فأحذ أهله إلى 

نزل!ما القرآن من نزل وفيهم عنه، وتفرقوا وهدماه، نام فم أهله، 
القصة(لا،.آخر إل ١[  ٠٧]التوبة:اكدوأشداهاوطء4 

فيمردؤثه ابن وأحرجه ، ٥٣•- أ/؟٢٥ منام ابن سيرة في كما إسحاق ابن رواه 
٠٠١ ١ أ/ للزيلس الكشاف أحاديث تخرج محي كما إسحاق ابن طريق من التمسير 



[٩٩]

؟()ت! ه شريط بن نييط 

هلالبن مالك بن أنس بن شريط بن نبيط سلمة، أبو الجلل المحابي 
أبيهرديف وكان الوداع، حجة في حهلبته وسمع ه الٌبي رأى الأثجعي، 

صحبة.نجهته نبيهل بن ملمة ولابنه الكوفة، أهل في ويعد يومئذ، 
منعنه وروى ه. مد بن مالم وعن ه، المي عن روى 

هند،أبي بن نعيم التابعين• من عنه وروى لةه؛ع، سلمة ابنه الصحابة! 
الأشجعي.مالاانا وأبو 

.الني شهد فد وكان - لأبي )فلتؤ فال! هه نبيهل بن ّلة وعن 
منهم،فاصت لطان الهذا غشيت، لو أبه؛ يا —! منه وسمع ورام 

منهمأحلس أن أحافح إني بني؛ أي قال! حناحك؟ في قوملث، وأصاب، 
المار(يدحلني مجلنا 

نعيملأبي الصحابة ومعرفة ، ١٠]"/م معد لابن المجرى الطبقات ش؛ ترجمته انظر )١( 
YU«Y'/o ، ١^ لأبن ي وأمد ، ١٤٩٢؛/١^ همد لأبن والأتعابiXUfo
،■/آم.حجر لأبن والإصابة 

أخارفي والمروزمح، (، ١٣٩١) ٤٨٩ص: وازناتق الزهد ني المارك ابن أخرجه )٢( 
عندالنهي بالمعروف، الأمر في الدنيا أبي وابن (، ١٢) ٣٣ص: وأخالآقهم اشرخ 
(.١١٧) ١٣٨ص: المكر 



•زماثا المي. بعد ه نييط بقي 

الضيرفي ثه شريط بن نيط أهوال 
التبر،في واحدا قولا ه الصحابة عن شريط بن نبيط روى 

معتما.عنه ورد العربية، ياللغة ير التغفى واحد قول محه وروي 
عنهند، أبي بن نعيم عن ت ه الصحابة عن مرئياته ت أولا 

أصحابمن وكان - ه عبيد ين سالم عن ه، شربْل ين سيط 
فقالأمير، ومحنكم أمير منا الأنمار؛ من رجل )ثال، قاوت - الممة 

لميصمللحان، لا غمد في سيفان ؛،،• )٤٠بكر أبي بيد وأحد يجهثع عمر 
هما؟من ؤِإدمثثاؤ_حآمحافيه الثلأيث،؟: هذه له الذي من فال: 

مع[ ٤٠]التوله؛ ه ا معنآثئ إُنح نحر؛-؛ ^لأ صاحبه؟ من 
للناس؛ثال، ثم عليها، وصرب )جهبع بكر أبي يد هل فيقال! من؟ 

بيعة(أحن الماس فباع بايعوا، 
رفي• خهثع شريط بن نبيهل عن العربية! باللغة ير النف! انثاي٠ 

كانواقال: الآية، لالأتفال:هم[ؤثناكنكلأنمءن1اس ه: قوله 
يصفرون(وهم الحرام يطوفون؛الست، 

٠) U١٨٠/* التضسر في حاتم أبي ابن أحرجه )١(  السننفكب والناني ١(،  ٠٤٠
والسهقي(، ٨٠٥٥)ه الخديق بكر أبي قفل المافب، كتاب الكرى، 

(.٤١٣)الوسْل في والواحدي \أ\اى الاعتماد ني 
•٦١١٤الشيخ أبي إلى د المتم الدر في يوحلي العزاه )٢( 



؟('١؛)ت: ه الأماية الربع ت سد أم 

الليثي،الأنصاري الربيع بن معد بنت حميالة الجليلة الصحابية 
الجارJة.حرم بنت عمرة وأمها معل، أم كنيتها 

بكرأبي حجر في يتيمة فنشأت حبلى، بها وأمها أحد يوم أبوها امتشهد 
•له فولدت ، الضحاك بن ثابت بن نيد وتزوجها خهتع، الصديق 

♦زيد وأم عثمان، وأم وسليمان، ؤإسماعيل، ويحيى، وخارجة، معدا، 
بنليد بن خارجة فعن أسها؛ لمنزله يكرمها ه بكر أبو كان 

ه،الصديق بكر أبي على دحاك، )أنها : هامعد أم عن ثابت،، 
٠،الخطاب، بن عمر عليه فيحل عليه، حلت، حض ثوبه لها فألقى 
منيحير هو من بنت هذه فقالت هذه؟ من الله؛ رمول حليفة يا فمال! 

بكرثأبو فال ^ث؟ اف رسول إلا ومنلث، مني حير ومن قال! ا ومتالئؤ 
وأم،(أنا و؛قستإ الجنة، من مقعده تبوأ ه؛ عهده على قبص رجل 

نعيملأيي الصحابة ومعرفة ، Y'IA/Aصعد لابن الكبرى الطبقات في: ترجمتها انظر )١( 
.nVAحجر لأبن والإصابة ، البر عبد لأبن والامتعاب \'إ\\<ص 

V'T/rالمدرك ني والحاكم (، ٥٤٠١ا"/هآأ)المير ني الطماني أحرجه )٢( 
=»هدا الحاكم: ونال،  UT\Tl) ١٦٤٩^الصحابة معرفة في نمم وأبو (، ٦٥٥٣)



عبيدبن ثابت الجليلان التابعيان عنها وروى لقهثع، أبيها عن روت 
الحصين.بن وداود الأنصاري، 

أقرأ)كنت ةال1 الحصين بن داود فعن القرآن؛ تقرئ سعد أم كانت 
تعليها فقرأت بكر أبي حجر في يتيمة وكانت الربح، ابنة سعل. أم على 

ؤوأؤث)آت ولكن لا، ت فقالت، ]الس_اء:ّ؛'آ؛ا، 
الرحمنعبد وابنه بكر أبي في نزلت، إنما اء:"أمأ[، ]الممدئ، 

افهأمره أسلم؛ فلما يورثه، لا أن بكر أبو فحالف لم، يأن أبى حين 
.نصيبه( يورثه أن 

الضيرفي ها الأنمحاؤية الربح بنت معد أم أقوال 
وأحوالبأسيايج الشبر في واحل. قول الربيع بنت سحي أم عن روى 
الحصين.بن داود الجتل التابعي عنها رواه النزول، 

قال;الحصين بن داود عن النزول) وأحوال بأسباب التفسير أو' 
بكرأبي حجر في يتيمة وكانت، الربيع، ابنة سعد أم على أثرأ )كنت 

لا،فقالت،: ]اكء;م[، صطره ممدن، : عليهافقرأت 

اربلت بقوله التلخيص في الذهبي وتعقبه ولم الإسناد، صحيح ديثا ح— 
صعفوْْ.إسماعيل 

الرحمبميراث، العقد ميراث نح باب الفرايضر، كتاب السنن، في داود أبو أحرجه 
فينعيم وأبو (، ٥٢٣٨)التفسير في حاتم أبي وابن (، ٢٩٢٣) ١٢٨/٣
الكلة،تحاب، اعرى، المن في واليهقي (، ٧٩٥٠) ٣٥١٠/٦الصحابة معرفة 

خمالصحابة أولاد من أحدهما أو أبويه بإسلام لما مصار من بعضر ذكر باب 
'\Tr\l (١٢١٤٨ ،) يرنف>بِ،« قول وهذا حاتم، أبي ابن »رواْ كثير: ابن وقال

بنمحمد إسناده راقي المختمر: في المنذري وفال ، ٢ ٩ ٠ ٨ العنليم القرآن 
.١٨٩؛/إسحاق« 



بكرأبي محي نزلت إنما ]اكا،:م[، ؤوأكنسثوسإ4 ولكن: 
محالمايورثه، لا أن بكر أبو فحلف يسلم، أن أبى حين الرحمن عبد وابمه 

نصسه(لا/يورثه أن اممه أمره أملم؛ 

السائقة.الحاشية فى تخريجه سق 



الموضوعاتفهرس 

٥تقديم 

٧المقدمة 

٩البحث حطة 

١١البحث منهج 

١٩العلية المائة مع العامل حهلوات 

٢٠. ...التفير ثي ه الصحابة لأقوال جمعي في عليها اعتمدت الي الصائر 

Toاكمهيد 

٣٧ام الأول: المحث 

٣٧اللغة في التفسير تعريف ه

٣٨الاصعللاح في التفسير تعريف ه

٤٥المفنرون الثاني: المحث 

٥٣ه الصحابة الثالث: المحث 

٥٣اللغة فى الصأحارى تعريف ه



٥٤الاصطلاح ش اكحاي مرق *

٥٥....الضر مفهوم على بناء الأقوال جمع ز ^، ٧١منهج اراح؛ المحث 

٦٥. ٠١. ..........البحث الممّطالحات؛ى ببعض تميف الخاص؛ المبحث 

٧١.. .........الضير يى تهم هالصحابة من المفئرون الأول: الفصل 
ه،الني زمن ماتوا الذين الصحابة من المفنرون الأول؛ المبحث 

٧٣الراشدة الخلافة و3س 

٧٥... ....٠ ..٠ ...........٠ .. .٠ .. ( j،Aخهنع)ت؛ رواحة بن اف عد [ ١ ت

٧٧.. ..٠ ؤ . ...١ ٠ ٠ . .....٠ .٠ الضير في ختيثه رواحة بن اف ي أقوال 
٧٩. ..........................( ٠١٢ه)ت: الأنصاري غقيل أبو ]٢[ 

٧٩اشر ني ه الأنصاري غفل أبي أقوال 
١.................. ٠٠..( ٠١٣)جهتع)ت؛ الصديق بكر أبو [ ]٠٢ ٨١. . ٠١ ٠٠

١٨٣ ....١ .. ١ ...٠ خهتع الصديق بكر أبي تقمر حول السابقة الدراسات 

٨٦( ٠١٨ه)ت: جدل ]؛[أبو 

٨٧. ..........................التمر في ه جندل أبي أقوال 

٨٩. ١ . ...ّّ ١ . ...١ .. ١ . ..٠ ١ . .١ ( ٠١٨هد)ت؛ اتجراح ابن هميدة أبو ل-هء 
٩٢. .. .١ ١ . .٠ ١ ١ ٠ .١ ٠ ...٠ الضمير في غهتد الجراح ابن عيية أبي أقوال 
٩٢.. .......خيثه الجراح بن هميدة أبي ير نفحول المايقة ات الد.رار

٩٤( ٠١٨ه)ت: جل بن معاذ ]٦[ 

٩٨الضمير في ه جل بن معاذ أقوال 



١٠٧. ...........................-( ٠٠٢ ت )ت ه جحش بنت نثب ]٧[ 

١٠٩. .....................التفسير ني ها جحش بنت نينب أنوال 
١١ ٠ . .٠ ..٠ .ّ.... ٠ ؤ . ..٠ ؤ . ّ.. .ؤ.ؤ. ص( ه)ت: العمان بن قادة ]٨[ 

١١١ّ. . ؤ... ٠ ؤ... ٠ ٠ ١ .ّ... ..التفسير في ه العمان بن قتادة أنوال 
١١٥. ....ا.......ّ..ا...........( ٠٢٣ختيم)ت الخْناب بن عمر ]٩[ 

١٢٠.. ..........خهتُ الخهناب بن عمر تمر حول السابقة ات الد.راّ

١٢٤. ...........الأ......ا.........( ٠٠٣ ت ه)ت كعب بن أبي ا ١ ٠ ت
١٣٠..با.ا.ؤؤ.. خهتدكعب بن أئ ير نفحول السابقة الدراسات 

٠.( ٠٣٢الساءاليه)ت: أميي أبو [ ١١]  ١.......٠  ١١٠٣..............٠

١٣٥...........٠ .١ ١ .التفسير في )جهته الساءد.ي أميي أبي أنوال 
١٣٧( ٠٣٢الدرداءه)ت: أبو [ ١٢]

١٤١.. .....ر..ّ...•.ّ......التفسير في خهغ الا.رداء أبي أقوال 
١٥٣......لأ..........ّ.....ؤ..ؤ . ( ٠٣٢ه)ت: الغفاري ذر أبو [ ١٣]

١٠٦.. .................التفسير في غهثع الغفاري ذر أبي أقوال 
١٦٤.....................( ٠٣٢)ت: ه العللب عبد بن انماس [ ١٤]

١١٦٦ ........؟.؟التفسير في خهتد الممللب عبد بن العباس أقوال 
٠..٠٠١...( ٠٣٢ت خهثد)ت عوف ين الرحمن عبد [ ١٥] ١٧٠. ............١

١٧٠....... ١ .... .. التفسير في ه عوف بن الرحمن همد أقوال 
١٨١. ..خيند عوف بن الرحمن همد ير نفحول السابقة الدراسات 

١٨٣( ٠٣٢]آا[أبوطالحةالأضاريخ|غ)ت: 



١٨٦....... ........التمرقي ه الأنصاري طلحة أيي أقوال 
١٨٨... UTY)ت: ه الفارس سلمان [ ١٧]

١٩٢... ................التفسير في خهى الفارسي المان ا،ؤأقوال 
٠.؛...٠٠. UTT)ت: ه الأّود بن القياد [ ١٨]  ٠٢٠

٢٠٢.. ..............التفير في ه الأموي ابن اJقالاد أقوال 
٢٠٤.. .......................)ت: ه الصامت بن عناية [ ١٩]

١التفسير في خهته الصامت بن عبادة أقوال  ٢٠٦. ..............١
٢١١. ••.•.•.......ّ...........ّ( aXo)ت: ه عفان بن عثمان ٢[ ٠ ]

٢١٦... .....خهته عفان بن عثمان ير نقحول السامة الدراسات 

٢١٨•• ••••••••••..• .٠٠•• •......^ ١٠٦)ت! نجهتع العوام بن الزبير [ ٢١]

٢٢١• •...••••.•.......التفسير في ه العوام بن الزبير أقوال 
٢٢٤........ هتع العوام بن الزبير تمر حول السائقة الدراسات 

٢٢٦• •.•••.•............أل.....ّ^ ٣٦)ت! )غهتع اليمان بن حزينة [ ٢٢]

٢٣٠...... ............التفسير في )جهته اليمان بن حديقة أقوال 
٢٤٠•. •••••........ؤ..........أمأه( )ت: ه اض عبيد بن طلحة [ ٢٣]

٢٤٨. ................التفبر في )جهته اهة ءسا. بن طالحة أقوال 
١...٠٠)فهته اف ءميا؛.بن طالحة ير نفحول السابقة الدراسات   ١٢٤٩

٢٥١ urvه،)ت: الأرث بن حناب [ ٢٤]

٢٥٤ ١٠٠............ ...التفسير ش )جهته الأرت بن حثاب أقوال 

٢٥٧ urw)ت: ه امر بن عمار [ ٢٥]



٢٦١.. ..................الضير هي ياسر بن )جهته عمار أقوال 
٢٦٤. ........................... ص )ت: ه حنق بن مهل [ ٢٦]

١٢٦٥ .التفسيرفي )جهتع حنيف بن مهل أقوال 

٢٦٨ؤ . ............. ........٠٠؛ه( ٠ )ت: ه ْلالب أبي بن علي  ٤٢٧]
٢٧٣ّ ..... ه طالب أبي بن علي نفير حول المافة ات الدرام

٢٧٨..........................•؛ه( ه)ت: ض بن الأشعث [ ٢٨]

٢٨٠ا.....ا ......ا....التفسير في خهلئه قيس بن الأشعث أقوال 
٢٨٢•؛ه( ه)ت; الداري ]\،آ[تجم 

٠.٢٨٤ ١ ٠ ................٠.التفسير في ه الداري تميم أقوال 

الهجريوالسادس الخامس العقد في نهي الصحابة من المفترون الثاني! المبحث 

(٢٨٧^ ٦٠. ٤١

٢٨٩^ ٦٠: ٤٠خ؛)ت: فيس بنت ظًلة [ ]٠٣

٢٩٠.. .................التفسير في ها قيس بنت فاطمة أقوال 

٢٩٢. ..................و.آه( ، ٤١بين )ت: ه جارية ن ئخثع [ ]١٣

٢٩٣. .........لأ..لأ.....التفسير في خهته جارية بن مجثع أقوال 
٢٩٤. ...........أوه؛ه( ا؛،ها)ت: الخطاب بن عس بت حنمة ]أّآ[ 

٢٩٥........ التفسير ش نهيأ الخهلاد_، بن عمر يشت حفصة أقوال 

 ]TX[٢٩٧ه؛ه( )ت: ه 'أبت بن د يز

٣٠١التفسير فى تتيع ثابت بن زيد أقوال 



٣١١...........................( MT)ت: ه سلام بن عداف [ ]٤٣

٣١٣. ٠٠...............التسمر في خهه سلام بن اض عبد أقوال 
١٣٢ ّ . .١ ٠ ٠ ٠ .١ . ..٠ ١ .٠ .١ . ..١ . إه( ٠ ؛عع. )ت؛ خهبع الررقي عياش أبو [ ]٥٣

٣٢٢••••••• .•••••.٠.•اض في ه الزرقي عاش أثي أقوال 
٣٢٣. ..١ . ٠ ١ ٠ ...٠ .١ّ . .٠ .١ . ٠ .ّ . ؛ه( خهتع)ت;٤ الأشعري موسى أبو [ ]٦٣

٣٢٦. ..............الضير في )ه الأشعري موس ألي أقوال 
٣٣٨. ٠ ١ . ١. . .٠ .......٠......٠  ١٠٠ ^ ٤٥هع)ت؛ عدي بن عاصم [ ]^١٣

٣٣٩.....ّ.. .....ب.ا.ّالتضير في ه عدي بن عاصم أقوال 
٣٤٠. ..١.............-( ٩٥٤ ت )ت  ٥٠طالب أبي بن علي بن الحن ]٨٣[ 

٣٤٢••• ■•••التمر في فهته طالب أبي بن علي بن الحسن أقوال 
٣٤١(.. ١ .. ..٠ هته علي بن الحسن ير نفحول السائقة الدراسات 

٣٤٩.. ..........................-( ٠٥٠)ت: ه مالك بن كب [ ]٩٣

٣٠١....... ....٠ ...ؤ.... التمر قي ه م بن كب أقوال 

٣٥٥..••.٠١....................( ٠٥٠ت ) خهئغ شعبة بن المغيرة [ ٤ ٠ ]

٣٥١(. ..................التفسير في نجهتع شعبة بن المغيرة أقوال 
٠...............( ٠٠٥ )ت محمرة)غهئد بن الرحمن عبل- [ ٤١] ٠ ٠ ٠ ٠٣٦ .. .٠

٣٦٢. ٠ ............التفسير في ^١٥ ٥١محمرة بن الرحمن عبد أقوال 
٠٣٦٤ ء . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ّ.. ٠ .. ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ .  ٠٠. .( ٠٣٢)ت: ه مسعود بن اف عد [ ٤٢]

(١١٣ .. .... ٥١٠٤عود؛مبن عثداش تفسير حول السابقة الدراسات 

٣٧٣( ٠٥١)ت: ه عجرة بن كب [ ٤٣]



٣٧٤. ...................التمرقي ه عجرة بن كب أقوال 
٣٧٦^ ٥١)ت: ه بكرة أبو [ ٤٤]

٣٧٨.. ..٠ ........ّ.... ...٠ ...التمر ني ه بكرة أبي أقوال 
٣٨٠ؤ ؤ...ا....ب..ب.. ........-( ٥٥٢)ت; هغ الأنصاري أيوب أبو [ ٤٥]

٣٨٣....... ........التمر في ه الأنصاري أيوب أبي أقوال 
٠.٣٨٧ .١ّ . ..٠ ١ . . ؤ. .١ . ١ . .ؤ.. .( ٥٥٠)ت; هع وقاص أبي معدن [ ٤٦]

٣٩١.. ..............التمر في ه وقاص أبي بن سعد أقوال 
٤٠١..... وقاص أبي بن سعد تمر حول السائقة الدراسات 

٤٠٣. ......... ....اؤ.ا.ا.اا. ٠١( ٥٥٢ت )ت ئجهعع حصين بن عمران [ ٤٧]

٠٤٠٥ ..٠ ....٠ ١ ّ.. .. ١ . .التفسير في غهته حمين بن عمران أقوال 
٤٠٩............................( ٥٥٣)ت: ه هميد بن فضالة [ ٤٨]

٠٠٠.......التفسير في ظبه هميد بن فضالة أقوال  ٤١١........ .٠
٤١٢٠...............٠٠١...........( ٥٥٤)ت: ه زيد بن أسامة [ ٤٩]

٤١٦.. .......ؤ...........التفسير في خهته نيد بن أسامة أقوال 
٤١٨............................( ٥٥٤)ت: ه حزام بن حكم [ ٥٠]

٤٢٠........ ...........التمر في فيتع حرام بن حكم أقوال 
٠١..ب.......ب....٥( ٥ ٥ ت ت ) لغهتع عمرو بن الير أبو [ ٥ ١ ] ٤٢٢. ......١

٤٢٤.......... ......التفسير في نجهتع عمرو بن اليسر أبي أقوال 
٤٢٦( ٥٥٧)ت: ه هريرة أبو [ ٥٢]

٤٣٢...... .......ظم هريرة أبي ير نفحول السابقة الدراسات 



٤٣٥......................... UOA)ت: ه بكر أبي بمن عاثشة [ ٥٣]

٤٤٠... ...هنا عائثة المؤمنين أم نفير حول المايقة الاؤ.رامات 

٤٤٤. ......................ه(  ٥٨)ت! نهيغ الجهى عام بن عفة [ ٥٤]

٤٤٦. ٠٠...........التفسير في ه الجهى عامر بن عقبة أنوال 
٠...........ه(  ٥٨ت )ت طهغ جندب بن محمرة [ ٥٥] ٤٤٨٠............٠ ١

٤٥١التفسير فى خهثع جندب ين محمرة أنوال 

٤٥٤. ..أللأ......أل.....ؤ....( ٥٥٩)ت! سمفلالخهنيهمم ن اف ب. ٥[ 

٤٥٧. ٠١.... .....التفسير في نقهنه الجهتي مغفل بن اطه عبد أقوال 
٤٥٩ؤ . ..١ .٠ ١ . ...١ و؛ا'،و( ين'ا•، )ت: ها يزيدالأثهلية بت أمحماء [ ٥٧]

٤٦٠. ١٠٠.......التفسير في نها الأنهلية يريد بنت أسماء أقوال 
٤٦١.. ......أل..؟.......ؤ...( ٠٥٦٠)ت! رقهن>. محميان أبي بن معاؤية [ ٥٨]

٤٦٣. ..............التفسير ني  ٥١٠٤١سفيان أبي بن معاؤية أقوال 

الهجرىوالثامن المابع العمد في ه الصحابة من الخفنرون الثالث: المبحث 

(٦١ AM'-٤٧١

٤٧٣ؤ . .٠ ٠.٠ .٠ ..٠ ١ . .؟ .( ٥٦١)ت: ؤهند ءلالب أبي بن علي بن المن [ ٥٩]

٤٧٥• ••••••التفسير في  ٥١٠٤١طالب أبي بن علي بن الصين أنوال 
٤٧٦.( ٥٦١)ت: ه نالمة أم [ ٦٠]

٤٧٩ؤ. ١ ؤ. ١ .... ١ .٠. ............التفسير في ها محلمة أم أقوال 
٤٨٥.( ٥٦٢)ت؛  ٥١٠٤١الحصيب بن بريدة [ ٦١]



٤٨٧...... ...........التمر في خهته الحصيب بن بريدة أقوال 
.٠...؛ . . ....٠ .٠ ^ ٦٤)ت: ه مخرمة ين السور [ ٦٢] ٤٩٢. .٠. ...٠.. ٠

١.......التفسير في خهغ مخرمة بن المسور أقوال  ٤٩٥. .......١
٤٩٩.. ؛.٠٠.....................؛nu )ت: ه شر بن العمان [ ٦٣]

١........التفسير في ؤغهتد يثير بن العمان أقوال  ٠ ١٠١ ٥٠١..... ٠
.ه«ه.................لأ.......^ ٦٥)ت: ه الأنلمئ أبو [ ٦٤]

٥٠٧.......٠ .........المسير في ه الأّلمي برزة أبي أقوال 
٥٠٩... ..............-( ٥٦٥ت فهته)ت العاصن بن عمرو بن الله عبد [ ٦٥]

٥١١...... ...الخفير في ه العاص بن عمرو بن الله عد أقوال 
٥٢٨^ ٦٧ت خهتع)ت حاتم بن عدي [ ٦٦]

٥٢٩........ .٠٠.........الضير في ه حاتم بن عدي أقوال 
٥٣١..........................^ ٦٨)ت: ه عباس بن عداض [ ٦٧]

٠٥٣٩ ...٠ ١ ٠ خهثع عباس بن الله همد نفير حول المايقة ال-راسات 

٥٤٠. .........اب......إل.( j،U.ت )ت ه الثجلي الله عبد بن حندب [ ٦٨]

٥٤١. ..ب.......الضير ش )جهبع البجلي اممه ب، بن حندب أقوال 
٥٤٤ه( ٦٨)ت: ه أرقم بن نيد [ ٦٩]

٥٤٦.. .............٠٠.....الضتر ز تقيني أرقم بن نيد أقوال 
٥٥١;( ٥٧٠)ت: هأ الأنمايية عهلثة أم [ ]٠٧

٥٥٢...... ....................الغير في ها عْلثة أم أقوال 
٥٥٤^( ٧١)ت: ه حدرد أبي بن الله عبد [ ]١٧



٥٥٤.... .........التمر قي ه حيري أبي بن اممه عبد أقوال 

٥٥٦...........................\vu )ت: ء\ذبه بن البراء [ ]٢٧

٥٥٩... ......... .......اشر في ه عازب ين الراء أقوال 
٥٧٣.........................ص )ت: بكره أبي بت أساء ]٣٧[ 

٥٧٦التمر في ه بكر أبي ت أّماء أقوال 
٥٧٩ؤ. .........................٣^ )ت: ه الزير بن عبداف [ ]٤٧

٥٨١.... ا........ا.ّ..الضر في >ه الزبير بن اض عد أقوال 
٠........ .................،;( ٧٣)ت: عمره بن عداض [ ]٥٧ ٥٩٨. ٠

٦٠٢... .....)جهنم عمر بن اض عبد ير نفحول السابقة الدراسات 

٦٠٥. ...............ؤ..ؤ ;( ٥٧٣)ت: طلاكالأسيه بن عوف [ ]٦٧

٠١١....٠٠٠٠..الضير في مالك.،، بن عوف أقوال  ٦٠٧.. ....١
٠٦١ . ؤ. ........٠ ............... ٤^( )ت: بن ية ]٧٧[ 

٠........التفسير في نجهتء الأكؤع بن سلمة أقوال  ٠ ٦١٢. ......٠
٦١٥. ........................٤^( )ت: ه واني الجحيفة أبو ]٨٧[ 

٦١٧التفير في ه واني الجحيفة أبي أقوال 
٠ه( ٧٧)ت: بن جابر [ ]٩٧ ٦٢٠.لأ...ا؛..لأ....ّ..لأء.أل..٠ّ

٦٢٤... .....الائة عبد بن جابر ير نفحول السابقة الاؤ.راسات 

الهجريوالعاشر التاسع العقد في ه؛ الصحابة من المفنرون الراح! المبحث 

٦٢٧)اخ_،«ا(ه 



I ٦٢٩..........................\AU )ت: 1مامةابهاليه أبو [ ]٠٨

٦٣٢. .....٠ ١ .... ....٠ التمر ني ه \و\شو أطْة أبي أقوال 
٦٤٨........اّ.ّ..ا...لأ.......ا^ ٨٢)ت; هُ ب شها بن رق محنا [ ٨ ١ ]

١................التفسير في خيتع شهاب ين ء؛لاريى أقوال   ٠٦٤٩
٦٥٣.. .ؤ.. .................ؤ..ص( عمر؛نأبيدةه)ت: [ ]٢٨

٦٥٤....... ...ّ.ؤ....التمر في ه ملمة أبي بن عمر أقوال 
٦٥٦. .....٠١. ............ ......>،;( ٨٣)ت: الأضره بن واممن ]٣٨[ 

٦٥٨. ...٠ ١ ١ .... .......١ التمسير في خهتع الأمقع بن واثلة أقوال 
١..ه( ٨٥ت )ت ه، حرث بن عمرو [ ]٤٨  ١....................٠  ١.٦٥٩

٦٦١. ..ب..لأ.ب........إلالتفسير في خهنه حرث بن عمرو أقوال 
٦٦٣.. ......................( ١٥٨٨)ت خينع أوفى أبي بن اف عطر [ ]٥٨

٦٦٤....... ........التمر في ه أرقى أبي بن اف عبد أقوال 
٦٦٨. ٠ّ ١ .. .٠ . .٠ ١ . .١ . .١ . ؟ . ه( ٩١)ت؛ ااائ،ىخخمم معد ين مهل [ ]٦٨

٦٦٩... ..................التفهير في يغهلنع معد بن صهل أقوال 

٦٧٢ ٠٠...........................ه( ٩٣)ت: أس؛نئلكه ]٧٨[ 

٦٧٨. .........)جهتع مالك بن أنس ير نفحول السائقة الدرامحات 

٦٨١. ........وفاتهم ضة يعزف لم هث الصحابة من مفنرون الخامس; المبحثؤ 

٦٨٣١٠٠٠....)ت:؟(ثر؛اكه بن الألمع ]٨٨[ 

٦٨٣.. ...............التفسير في )جهته شريك بن لأمحلع ا أقوال 



٦٨٥. .........................)ت:؟( ه الضحاك بن جترة أبو [ ]٩٨

٦٨٥.. ...........التفسير ني نجهته الضحاك بن حسرة أبي أقوال 
٦٨٧)ت:؟( ه الخماصة بن شر [ ٩٠]

٦٨٨....... .........المسير في نجهنه الخصاصية بن يثير أقوال 
٠.٦٩٠ . ....... ................)ت:؟( ه الجهتي حارثة بن بكر [ ٩١]

٦٩٠. ............التمر في ه الجهني حارثة بن بكر أثوال 
٦٩٢..................)ت:؟( ه الخزاعي ضرار أبي بن الحارث [ ٩٢]

٦٩٣. .............التفسير في ؤه صرار أبي ين الحارث أقوال 
٦٩٥ها)ت:؟( الأنصارية خولة [ ٩٣]

٦٩٥. ...................التفسير في ها الأنماينة حولة أقوال 
٦٩٧)ت:؟( ه رفاءةالقرظي [ ٩٤]

٠٦٩٨ ....................التفسير في ه القرظي رفاعة أقوال 
٦٩٩ئنئه)ت:؟( ]ه؟[أم 

٧٠١.. ........................ التفسير في ه  tyUأم أقوال 
٧٠٣)ت:؟( ه الخناب بت ئًوة [ ٩٦]

٧٠٣..٠ .............التفسير في ه الخناب بنت فاطمة أقوال 
٧٠٦)ت:؟( ه عاصم ين القلتان [ ٩٧]

٧٠٦. ................التفسير في ه عاصم بن الفالتان أقوال 
٧٠٨. .........لأ.ا..أل)ت: ه النفاري رهم أيو [ ٩٨]

٧٠٩التفتر في غهغ رهم أبي أقوال 






