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ا�ستاذ بقسم الدراسات القرآنية بكلية ا�داب
والعلوم ا�نسانية – جامعة طيبة

أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري

زوائــد القــاشــيِّ فـي تفسيــره 
المعتمـد من المنقول فيما أُوحــي إلى الرسول

على ابن ا�ثير في جامع ا�صول
(كتاب التفسير منه)

(في تفسير الحزب ا�ول من القرآن - من أول تفسير
ســورة الفاتحــة وحتى ا�ية ٧٤ من ســورة البقــرة)

دراسة نقدية مقارنة

بأطروحة  ١٤٢٤هـ،  عام  للبنات  التربية  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
إلى نهاية سورة هود:  التوبة  الرازي، من سورة  أيوب  بن  القلوب لسليم  (ضياء 

دراسًة وتحقيًقا).
• حصلت على درجة الدكتوراه من كلية التربية للبنات، جامعة طيبة، عام ١٤٣٠هـ 
عقيلة  البن  المرسلين  سيد  كالم  من  والمحكوم  بالمرفوع  (التفسير  بأطروحة: 

المكي، سورة آل عمران: دراسًة وتحقيًقا). 
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 امللخص
اؾمتخراج زوائد اًم٘م٤مرِّ ذم شمٗمسػمه قمغم اسمـ  إصمػم ذم ضم٤مُمع  البحث: موضوع

 إصقل يمت٤مب اًمتٗمسػم ُمٜمف.
إمم اؾمتخراج زوائد  ىمد هدوم٧م ُمـ اًمبح٨م ذم هذا اعمقوقع أىداف البحث:

قمغم اسمـ إصمػم ذم:  (×اعمٕمتٛمد ُمـ اعمٜم٘مقل ومٞمام أوطمل إمم اًمرؾمقل ) ذم شمٗمسػمه اًم٘م٤مرِّ 
ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٗمسػم احلزب إول ُمـ اًم٘مرآن، (ٗمسػم ُمٜمفيمت٤مب اًمت-ضم٤مُمع إصقل)

 وخترجيٝم٤م ومتٞمٞمز صحٞمحٝم٤م ُمـ وٕمٞمٗمٝم٤م، واؾمتٜمب٤مط ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ وم٘مف أو ومقائد.

 هق اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائّل اًمتحٚمٞمكّم اًمٜم٘مدّي اعم٘م٤مرن. منهج البحث:
ٟمف ٓ يقضمد طمتك أن شمٕمريػ أظمرضم٧ُم سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م ُمٜمٝم٤م:  أىم النتائج: 

ا ًمف، وأٟمف ىمد سمٚمغ قمدد اًمرواي٤مت ذم شمٗمسػم عمّمٓمٚمح  قمٚمؿ اًمزوائد يٛمٙمـ أن يٙمقن طمدًّ
احلزب إول ُمـ اًم٘مرآن قمٜمد اسمـ إصمػم: روايت٤من، سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م قمٜمد اًم٘م٤مّر: ؾم٧م 
وصمالصمقن رواي٦م ُمـ همػم رواي٤مت اًمٗمْم٤مئؾ، وسمٚمغ قمدد زوائد اًم٘م٤مّر قمغم اسمـ إصمػم ذم 

وقمنمون رواي٦م ُمٜمٝم٤م هل جمٛمقع اًمزوائد هذا احلزب: أرسمع وصمالصمقن رواي٦م، شمسع 
ٜم٦م ذم هذا اًمبح٨م.   اعمْمٛمَّ

اًمذي اومتتحتف سمتٗمسػم  -ُأويص ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مؾمتٙمامل هذا اعمنموع  :التوصيات
  يٗمٞمد اًم٘مراء واًمب٤مطميلم.٤م ُمتٙم٤مُماًل وإمت٤مُمف، ًمٞمخرج ُمنموقمً  -احلزب إول ُمـ اًم٘مرآن

بح٨م ذم ومـ اًمزوائد قمٜمد يمام ُأويص ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ذم ختّمص اًمتٗمسػم سم٤مًمتقضمف ًمٚم 
اعمٗمنيـ، وذًمؽ ُمـ ظمالل اؾمتخراج زوائد اعمٗمنيـ اعمسٜمِديـ قمغم يمت٥م إصقل 

  اًمست٦م، أو اؾمتخراج زوائده٤م سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض.
       اًمِمقاهد.–اًمتخري٩م  –اًمزوائد  –اًم٘م٤مّر  –اسمـ إصمػم   الكلمات ادلفتاحية:
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 املقدم ة
٦م اإلؾمالم، احلٛمد هلل اًمذي  تٜم٤م ُأُمَّ أيمٛمؾ ًمٜم٤م اًمديـ، وأشمؿَّ قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٕمٛم٦م، وضمٕمؾ ُأُمَّ

ٞمٜم٤م ويٕمٚمٛمٜم٤م اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م، واًمّمالة  ًٓ ُمٜم٤َّم يتٚمق قمٚمٞمٜم٤م آي٤مشمف ويزيمِّ وسمٕم٨م ومٞمٜم٤م رؾمق
 واًمسالم قمغم ُمـ سُمٕم٨م إُم٤مًُم٤م ًمٚمٛمرؾمٚملم، وحمج٦ًم ًمٚمس٤مًمٙملم، وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم.

 أُم٤م سمٕمد: 
 هق ُمـ أذ  اًمٕمٚمقم، إذ ذ  اًمٕمٚمؿ سمنم  اعمٕمٚمقم، ومال ؿمؽ أن قمٚمؿ اًمتٗمسػم

وىمد هٞم٠م اهلل هلذه إُم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم اًمذيـ أومٜمقا أقمامرهؿ ذم ظمدُم٦م هذا اًم٘مرآن 
اًمٕمٔمٞمؿ، شمٕمٚماًم وشمٕمٚمٞماًم، وشمٗمسػًما وُمدارؾم٦م، ويم٤من هذا اًمٜمت٤مج اًمٕمٚمٛمل )شمٗمسػم اًم٘م٤مّر( 

اجلٝمقد اعمب٤مريم٦م، هن٩م ومٞمف ُمّمٜمِّٗمف  اًمذي سملم يدّي ذم هذا اًمبح٨م هق أطمد صمامر هذه
اًمتٗمسػم سمي٤مين أطمسـ ـمرق اًمتٗمسػم، ومٙمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم عم٤م ؾُمئؾ قمـ أطمسـ ـمرق 

إنَّ أصحَّ اًمٓمرق ذم ذًمؽ أن يٗمنَّ اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، ... وم٢من أقمٞم٤مك ذًمؽ »اًمتٗمسػم: 
ذم . وىمد رأي٧م أن أؾمٚمؽ ٟمٗمز (1)شومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمسٜم٦م، وم٢مهن٤م ؿم٤مرطم٦م ًمٚم٘مرآن وُمقوح٦م ًمف

ىم٤مومٚم٦م ظمدام يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، ُمـ ظمالل ظمدُم٦م هذا اًمسٗمر اًمٕمٔمٞمؿ ذم هذا اًمبح٨م وذًمؽ 
 .(2)سم٤مؾمتخراج زوائده قمغم أطمد أهؿِّ ُمّمٜمٗم٤مت اجلقاُمع احلدييٞم٦م )ضم٤مُمع إصقل(

زوائد اًم٘م٤مرِّ ذم شمٗمسػمه اعمٕمتٛمد ُمـ  اعمٜم٘مقل ومٞمام أوطمل إمم  وىمد ضمٕمٚم٧م قمٜمقاٟمف: 
ذم شمٗمسػم احلزب  -يمت٤مب اًمتٗمسػم ُمٜمف–٤مُمع إصقل قمغم اسمـ إصمػم ذم ضم ×اًمرؾمقل 

 دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ُم٘م٤مرٟم٦م. :إول ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
 :األسباب اليت دعت الختيار ىذا ادلوضوعوُمـ 

طم٤مضم٦م هذا اًمتٗمسػم اعمب٤مرك عمـ خيدُمف ُمـ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ، ومٝمق ُمـ ُمّمٜمَّٗم٤مت اًمتٗمسػم  -
 .(3)ايلم واًم٘مراء يم٤من ُمت٠مظمرً اًمتل مل خُتدم يمام جي٥م، سمؾ إن ـمب٤مقمتف وإظمراضمف ًمٚمب٤مطم

                                       
 (.49ػم، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ص: ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمس (4) 

 طمٞم٨م مجع ومٞمف اًمٙمت٥م اًمست٦م: ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ، وصحٞمحل اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ، وؾمٜمـ أيب داود، واًمؽمُمذّي، واًمٜمس٤مئّل. (4)
هـ( 4148هـ(، وـمبع سمٕمده٤م ـمبٕم٦م أظمرى قم٤مم )4141أول ـمبٕم٦م ًمف هل اًمتل اقمتٛمدهت٤م واًمتل ـمبٕم٧م قم٤مم: ) (4)

 سمتح٘مٞمؼ: أمحد ومريد اعمزيدّي. 
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، ًمذا يٕمدُّ ااًمتّمٜمٞمػ ذم زوائد ُمّمٜمٗم٤مت اًمتٗمسػم وقمٚمقم اًم٘مرآن مل يٓمرق إٓ ٟم٤مدرً  -
 اًمبح٨م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمبحقث اجلديدة.

 ومتٔمٝمر ومٞمام يكم: أمهية ىذا ادلوضوعأُم٤م 
صٚم٦م هذا اعمقوقع اًمقصمٞم٘م٦م سمٙمت٥م اًمسٜم٦م، ودراؾم٦م إطم٤مدي٨م واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م،  -

 ٓ ؿمؽَّ ذٌ ، ومٙمٞمػ إذا ُوؿَّ ًمنم  آؿمتٖم٤مل سمتٗمسػم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم!وآؿمتٖم٤مل هبذا 
اًمتّمٜمٞمػ ذم اًمزوائد ًمف صمٛمرة قمٔمٞمٛم٦م، ومٝمق يقومر اًمٙميػم ُمـ اًمقىم٧م واجلٝمد قمغم  -

ب ًمف اًمقصقل ًمُبٖمٞمتف.   ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، وُي٘مرِّ
: ويِمتٛمؾ إمم اؾمتخراج زوائد  :ىدفت من البحث يف ىذا ادلوضوعوىمد  اًم٘م٤مرِّ
اعمٕمتٛمد ُمـ اعمٜم٘مقل ومٞمام أوطمل )طم٤مدي٨م اًمزائدة اًمتل ذيمره٤م اًم٘م٤مرُّ ذم شمٗمسػمهقمغم إ

ومٞمام يتٕمٚمؼ ( يمت٤مب اًمتٗمسػم ُمٜمف-ضم٤مُمع إصقل) قمغم اسمـ إصمػم ذم (×إمم اًمرؾمقل 
سمتٗمسػم احلزب إول ُمـ اًم٘مرآن، وخترجيٝم٤م ومتٞمٞمز صحٞمحٝم٤م ُمـ وٕمٞمٗمٝم٤م، واؾمتٜمب٤مط 

 ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ وم٘مف أو ومقائد.
مل أىمػ ذم طمدود قمٚمٛمل، وُمـ ظمالل سمحيل ذم ىمقاقمد   سابقة:الدراسات ال

اًمبٞم٤مٟم٤مت سم٤معمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمٙمتب٤مت واجل٤مُمٕم٤مت قمغم دراؾم٦م ؾم٤مسم٘م٦م عميؾ هذا اعمقوقع 
  اًمذي ىمٛم٧م سم٤مًمبح٨م ومٞمف.

ٟمٕمؿ صٜمَّػ اعمّمٜمٗمقن ىمدياًم وطمديي٤ًم ذم اًمزوائد احلدييٞم٦م ؾمٜمًدا وُمتٜم٤ًم، ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م 
 واؾمتخراج زوائده٤م قمغم إصقل اًمست٦م أو قمغم همػمه٤م.قمغم ُمّمٜمٗم٤مت احلدي٨م  ُم٘متٍمةً 

أُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مؾمتخراج زوائد ُمّمٜمَّٗم٤مت اًمتٗمسػم ومٚمؿ أىمػ ومٞمف إٓ قمغم دراؾم٦م 
زوائد أطم٤مدي٨م شمٗمسػم »واطمدة: ًمٚمب٤مطم٨م: ُم٤مضمد سمـ قمبد اًمٙمريؿ اًمسبع، سمٕمٜمقان: 

تػم ُم٘مدُم٦م ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمسشمجًٕم٤م وخترجًي٤م ودراؾم٦م :اًمبٖمقّي قمغم أطم٤مدي٨م اًمٙمت٥م اًمست٦م
 .(1)ًمٚمج٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٖمزة

                                       
 هـ(.4149-هـ4148ذم اًمٕم٤مم اجل٤مُمٕمل: )ٟمقىمِم٧م  (4) 
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آؾمت٘مرائّل اًمتحٚمٞمكّم اًمٜم٘مدّي اقمتٛمدت ذم هذا اًمبح٨م قمغم اعمٜمٝم٩م  منهج البحث:
 اعم٘م٤مرن.

َؿ إمم ُم٘مدُم٦ٍم،  خطة البحث وإجراءاتو: اىمتْم٧م ـمبٞمٕم٦م هذا اًمبح٨م أْن ُيَ٘مسَّ
 وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: صمؿ صمب٧م اعمّم٤مدر واعمراضمع، وومّمٚملم، وظم٤ممت٦ٍم،

وحتدصم٧م ومٞمٝم٤م قمـ أؾمب٤مب اظمتٞم٤مر اعمقوقع، وأمهٞمتف، وأهداومف،  دلقدمة:ا  --
 واًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م، وُمٜمٝم٩م اًمبح٨م وظمٓمتف وإضمراءاشمف.

 ، وومٞمف صمالصم٦م ُمب٤مطم٨م:الفصل األول: التعريف ابلزوائد وادلصنِّفني وادلصنَّفني
 اًمتٕمريػ سم٤مًمزوائد، وومٞمف ُمٓمٚمب٤من:  ادلبحث األول:

 وائد ًمٖم٦م. اعمٓمٚم٥م إول: اًمتٕمريػ سم٤مًمز
 اعمٓمٚم٥م اًمي٤مين: اًمتٕمريػ سم٤مًمزوائد اصٓمالطم٤م.

 اًمتٕمريػ سم٤معمّمٜمِّٗملم، وومٞمف ُمٓمٚمب٤من: ادلبحث الثاين:
 اعمٓمٚم٥م إول: اًمتٕمريػ سم٠ميب اًمسٕم٤مدات اسمـ إصمػم. 

.  اعمٓمٚم٥م اًمي٤مين: اًمتٕمريػ سمبٝم٤مء اًمديـ، طمٞمدر سمـ قمكم اًم٘م٤مرِّ
  اًمتٕمريػ سم٤معمّمٜمَّٗملم، وومٞمف ُمٓمٚمب٤من: ادلبحث الثالث:

 .ش×ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل » :اعمٓمٚم٥م إول: اًمتٕمريػ سمٙمت٤مب
 .ش× اعمٕمتٛمد ُمـ اعمٜم٘مقل ومٞمام أوطمل إمم اًمرؾمقل»اعمٓمٚم٥م اًمي٤مين: اًمتٕمريػ سمٙمت٤مب:  

: ويِمتٛمؾ قمغم إطم٤مدي٨م اًمزائدة اًمتل ذيمره٤م الفصل الثاين: زوائد القاشيِّ 
 اسمـ إصمػم ذم قمغم( ×وطمل إمم اًمرؾمقل اعمٕمتٛمد ُمـ اعمٜم٘مقل ومٞمام أُ ) اًم٘م٤مرُّ ذم شمٗمسػمه:

 ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٗمسػم احلزب إول ُمـ اًم٘مرآن.( يمت٤مب اًمتٗمسػم ُمٜمف-ضم٤مُمع إصقل)
 ؾمجٚم٧م ومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت. ::مةـاخلات  –

 ومتتٛميؾ ومٞمام يكم: إجراءات البحثأُم٤م قمـ 
وطمل إمم اعمٕمتٛمد ُمـ اعمٜم٘مقل ومٞمام أُ ) اؾمتخرضم٧م زوائد اًم٘م٤مرِّ ذم شمٗمسػمه: -ٔ
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ومٞمام يتٕمٚمؼ ( يمت٤مب اًمتٗمسػم ُمٜمف-ضم٤مُمع إصقل) اسمـ إصمػم ذم قمغم( ×اًمرؾمقل 
، وىمد اىمتٍمت قمغم زوائد اعمتـ وم٘مط، ومٚمؿ أذيمر سمتٗمسػم احلزب إول ُمـ اًم٘مرآن

 زوائد اًم٘م٤مّر قمغم اسمـ إصمػم ذم ختري٩م اًمرواي٦م، أو ذيمر ؿم٤مهٍد هل٤م قمـ صح٤ميبٍّ آظمر.
 ائد اعمتقن ومٚمؿ أذيمره ذم اًمزوائد ُم٤م يكم: وىمد دم٤موزت قمٜمد اؾمتخراج زو 

أ/ أطم٤مدي٨م ومْم٤مئؾ اًمسقر اًمتل يٗمتتح هب٤م اًم٘م٤مرُّ شمٗمسػم اًمسقرة، أو ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ذم 
 ومْم٤مئؾ أي٤مت.

ب/ اًمؽماضمؿ اًمتل يذيمره٤م اًم٘م٤مرٌّ ذم أول يمؾ ؾمقرة ُمٕمتٛمًدا ومٞمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم 
 ُم٤م يذيمره اًمبخ٤مريُّ ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب اًمتٗمسػم.

 ٤م ذيمره اًم٘م٤مرُّ ذم آظمر شمٗمسػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م قمـ ومْمٞمٚم٦م اًمت٠مُملم واؾمتحب٤مسمف. ج/ ُم
ة هل٤م ٓ ُمـ  د/ اًمرواي٤مت اًمتل أىمحٛمٝم٤م اًم٘م٤مرُّ ذم شمٗمسػم أي٦م، وهل همػم ُمٗمنِّ

 ىمري٥م وٓ سمٕمٞمد، ُمع اًمتٜمبٞمف قمٚمٞمٝم٤م ذم اهل٤مُمش.
ًمٞمس٧م قمغم / اعم٘م٤مـمٞمع قمـ اًمت٤مسمٕملم اًمتل أىمحٛمٝم٤م اًم٘م٤مرُّ ذم شمٗمسػم أي٤مت، وهل ـه

 ذـمف، وٓ قمغم ذط اسمـ إصمػم.
رت رواي٤مت اًمزوائد سمذيمر أي٦م اًمتل ضم٤مءت اًمرواي٦م شمٗمسػًما هل٤م. -ٕ  صدَّ
 ووٕم٧م رىماًم ًمٙمؾ رواي٦م يِمػم إمم شمسٚمسؾ اًمرواي٤مت ذم اًمبح٨م. -ٖ
اًمتل ضم٤مءت هذه اًمرواي٤مت شمٗمسػًما  -رشمب٧م اًمرواي٤مت سمحس٥م شمرشمٞم٥م أي٤مت  -ٗ

 ام ظم٤مًمػ شمرشمٞم٥م اًم٘م٤مّر أطمٞم٤مٟم٤م.ذم اًم٘مرآن، واًمذي رسم -هل٤م
ضم٧م يمؾ رواي٦م ُمـ هذه اًمرواي٤مت ُمـ ُمٔم٤مهن٤م ُمـ يمت٥م اًمسٜم٦م اًمتسٕم٦م اًمتل  -٘ ظمرَّ

ىمٚمام يٖمٞم٥م قمٜمٝم٤م طمدي٨م، واقمتٛمدت اًمؽمشمٞم٥م اًمت٤مزم ذم اًمتخري٩م: صحٞمح اًمبخ٤مرّي، 
إذا أـمٚم٘م٧م ذم اًمتخري٩م -صحٞمح ُمسٚمؿ، ؾمٜمـ أيب داود، ؾمٜمـ اًمؽمُمذّي، ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئّل 

، ؾمٜمـ اسمـ -ئّل ومٝمل اًمّمٖمرى )اعمجتبك(، وم٢من يم٤مٟم٧م ذم اًمٙمؼمى ىمٞمَّدهت٤مُمـ ؾمٜمـ اًمٜمس٤م
ُم٤مضمف، ُمسٜمد أمحد، ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ، ؾمٜمـ اًمدارُمّل، وذم يمٍؾ أذيمر رىمؿ اًمرواي٦م وم٘مط إو٤موم٦م 
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 ًمٚمجزء واًمّمٗمح٦م، ُم٤م قمدا ُم٤م يم٤من ذم اًمّمحٞمحلم وم٤مًمتزم سمذيمر اًمٙمت٤مب واًمب٤مب.
 ذيمرت احلٙمؿ قمغم اًمرواي٤مت، وذًمؽ يمام يكم: -ٙ

 يم٤مٟم٧م ذم اًمّمحٞمحلم أو ذم أطمدمه٤م ومٙمٗمك سمذًمؽ شمّمحٞمًح٤م. أ/ إن
ب/ وم٢من مل شمٙمـ اًمرواي٦م ذم اًمّمحٞمحلم أو ذم أطمدمه٤م، اضمتٝمدت ذم ٟم٘مؾ أىمقال 

 إئٛم٦م اًمٜم٘م٤مد ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ومٞمٝم٤م شمّمحٞمًح٤م أو شمْمٕمٞمًٗم٤م. 
ُمـ  -ج ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤ماًمتل مل خترّ  - ذيمرت ُم٤م هلذه اًمرواي٤مت -ٚ

وا احلدي٨م، وسمذًمؽ يٕمر  اعمتقاشمر، واعمِمٝمقر، وَ واًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ رَ ؿمقاهد، 
واعمستٗمٞمض، واًمٕمزيز، واًمٖمري٥م، وايمتٗمٞم٧م سمتخري٩م اًمِم٤مهد ُمـ ُمّمدر واطمد ذم 
َُم٦م اًمٙمت٥م اًمتسٕم٦م إن يم٤من اًمِم٤مهد ومٞمٝم٤م، أو ُمـ همػمه٤م إن مل يٙمـ ومٞمٝم٤م، وذم  اًمٖم٤مًم٥م ُُمَ٘مدِّ

 يمٍؾ ايمتٗمٞم٧م سمذيمر رىمؿ اًمرواي٦م وم٘مط.
٤مؾمب٦م ُمـ شمٗمسػم أي٦م سم٤محلدي٨م، ذم اعمقاوع اًمتل ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م ذيمرت اعمٜم -ٛ

 اًمتٗمسػم سم٤محلدي٨م ُمب٤مًذا وفم٤مهًرا.
ذّيٚم٧م إطم٤مدي٨م ذم اًمٖم٤مًم٥م سمام ئمٝمر ومٞمٝم٤م ُمـ وم٘مٍف، أو ُمٕمٜمك، أو ُم٤م يستٜمبط  -ٜ

 ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمٗمقائد، دون ومّمٍؾ سمٞمٜمٝم٤م.
٥م اًمٚمٖم٦م، وبّٓم٧م ُمتـ اًمرواي٦م، صمؿ ذطم٧م همريبٝم٤م، ُمٕمتٛمدة ذم ذًمؽ قمغم يمت -ٓٔ

وم٧م سم٤مُٕم٤ميمـ اعمذيمقرة ومٞمٝم٤م.   وأُمٝم٤مت يمت٥م ذوح احلدي٨م وهمريبف، وقمرَّ
 وهذا أوان اًمنموع ذم اعم٘مّمقد، وقمغم اهلل آشمٙم٤مل،،
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 الفصل األول: التعريف بالزوائد واملصنِّفني واملصنَّفني
 املبحث األول: التعريف ابلزوائد 

الزيادة: النمو، وكذلك الزوادة. والزيادة   ::   اللغة تعريف الزوائد ف املطلب األول:  
ا وَمِزيد   اوِزيد   اخالف النقصان، َزاد اليشُء يزيُد َزْيد    َأي ازَداد.  اوَمزاد   اَوِزَياَدة  َوِزَياد 

والزوائد مجاعة الزائدة، وإنام قالوا الزوائد يف قوائم الدابة. ويقال لألسد: إنه لذو 
 زئريه وصوته. والناقة تتزيد يف سريها: إذا تكلفت فوق زوائد، وهو الذي يتزيد يف

 . (1)قدرها. واإلنسان يتزيد يف حديثه وكالمه: إذا تكلف جماوزة ما ينبغي
مل أقف عىل تعريٍف لفن الزوائد عند   : ا تعريف الزوائد اصطالح  املطلب الثاين: 

كانوا يضبطوهنا من  ني هبذا؛ ألهنم ي املتقدمني، فاملصنِّفني املتقدمني مل يكونوا معن
ا ألجزاء  خالل تطبيقاهتم، ومل يكونوا مضطرين إىل ضبط تعريف هلا يكون جامع 
ا ملصنَّفات الزوائد  ا من دخول غريه فيه. ولعلَّ أول من وضع تعريف  املحدود مانع 

فه بقوله:  أي األحاديث التي يزيد هبا بعض كتب  »احلديثية هو الكتاينُّ حيث عرَّ
ا، ثم لكل (2)«آخر معنياحلديث عىل بعض  ، وهو تعريف عام يشمل الزوائد عموم 

مصنِّف أن يضع لنفسه رشوط ا وضوابط وفق منهج معني. ثم وضع د. خلدون  
ا هلذا الفن فقال:  علم يتناول إفراد األحاديث الزائدة يف مصنف »األحدب تعريف 

أو بعضها،  رويت فيه األحاديث بأسانيد مؤلفه، عىل أحاديث كتب األصول الستة 
من حديث بتاممه ال يوجد يف الكتب املزيد عليها، أو هو فيها عن صحايب آخر، أو 
من حديث شارك فيه أصحاب الكتب املزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة 

 ، حيث إن تعريفه(4) الم علوش يف عدة صفحاتــ ، وقد تعقبه عليه عبد الس(3)«عنده

 
 (.199-3/198(، ولسان العرب )162-13/161ينظر: هتذيب اللغة ) )1(
 (.170الرسالة املستطرفة، للكتايّن ) (2)
 (.1/19) زوائد تاريخ بغداد، لألحدب (3)

 (. 20-18ينظر: علم زوائد احلديث، لعبد السالم علوش ) (4) 
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 قمـ يمقهن٤م أـم٤مًم٧م اًمتٕمريػ. صمؿ ٝم٤م ُم٤مٟمًٕم٤م، ومْماًل يم٤من ُمْمٛمٜم٤ًم ًمْمقاسمط ىمد ٓ يٙمقن ُمٕم
احلدي٨م اًمذي ذم ًمٗمٔمف زي٤مدة أو ٟم٘مص، أو »قمرَّ  قمبد اًمسالم قمٚمقش اًمزوائد سم٠مٟمف: 

. وي١مظمذ قمٚمٞمف: أٟمف أـمٚمؼ اًمزي٤مدة، (1)شاظمتال  ُمٗمٞمد، أو اعمروي قمـ صح٤ميب آظمر
ائد خم٤مًمًٗم٤م وإصؾ أن شمٙمقن اًمزي٤مدة ُم٘مٞمَّدة سمٙمقهن٤م ُم١مصمرة، وأٟمف ضمٕمؾ اًمٜم٘مص ُمـ اًمزو

 سمذًمؽ إصؾ اًمٚمٖمقي ًمٚمزوائد.
ًمذا وم٢من اعمزاوضم٦م سملم شمٕمريٗمل د. إطمدب، وقمٚمقش خُيرج ًمٜم٤م شمٕمريًٗم٤م ًمٕمٚمف يٙمقن 

هق قمٚمؿ يتٜم٤مول إومراد إطم٤مدي٨م »و٤مسمًٓم٤م ًمٕمٚمؿ اًمزوائد، وم٠مىمقل: قمٚمؿ زوائد احلدي٨م: 
طم٤مدي٨م اًمتل ذم ُمتٜمٝم٤م زي٤مدة ُم١مصمرة، أو اعمروي٦م قمـ صح٤ميّب آظمر ذم ُمّمٜمٍَّػ قمغم أ

وي٘مّمد »، قمغم أن يٙمقن اعم٘مّمقد سم٤مًمزي٤مدة اعم١مصمرة ُم٤م ذيمره د. إطمدب: شُمّمٜمٍَّػ آظمر
سم٤مًمزي٤مدة اعم١مصمرة: يم٠من شمْمٞمػ طمٙماًم ضمديًدا أو شم٘مٞمٞمًدا، أو ختّمٞمًّم٤م، أو شمٗمّمٞماًل، أو سمٞم٤مًٟم٤م 

 .(2)شخمتٚمًٗم٤م ذم يمٚمٞم٦م أو ضمزئٞم٦م
 نيادلبحث الثاين: التعريف ابدلصنِّفَ 

  ::(3)أبيب السعادات ابن األثري: التعريف ادلطلب األول
جمد اًمديـ أسمق اًمسٕم٤مدات، اعمب٤مرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٙمريؿ  كنيتو ونسبو:

 سمـ قمبد اًمقاطمد اًمِمٞمب٤ميّن، اجلزرّي، صمؿ اعمقصكّم، اًمٙم٤مشم٥م، اسمـ إصمػم.
 (.ـه411، ؾمٜم٦م )(4)ُوًمد سمجزيرة اسمـ قمٛمر ::مولده

                                       
 (.47بد اًمسالم قمٚمقش )قمٚمؿ زوائد احلدي٨م، ًمٕم (4)

 (.4/41زوائد شم٤مريخ سمٖمداد، ًمألطمدب ) (4) 
-1/414(، ووومٞم٤مت إقمٞم٤من، ٓسمـ ظمٚمٙم٤من )461-4/447يٜمٔمر شمرمجتف ذم: إٟمب٤مه اًمرواة، ًمٚم٘مٗمٓمّل ) (4) 

(، 414/ 4(، واًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم، ًمٚمذهبّل )194-44/188(، وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء، ًمٚمذهبّل )414
(، 467-8/466(، وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، ًمٚمسبٙمّل )14/446ذهبّل )وشم٤مريخ اإلؾمالم، ًمٚم

 (. 11-7/14وؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمب٤مر ُمـ ذه٥م، ٓسمـ اًمٕمامد )
ضمزيرة اسمـ قمٛمر: سمٚمدة ومقق اعمقصؾ: سمٞمٜمٝمام صمالصم٦م أي٤مم، وهل٤م رؾمت٤مق خمّم٥م واؾمع اخلػمات. يٜمٔمر: ُمٕمجؿ  (1) 

 (.448/ 4اًمبٚمدان، ًمٚمحٛمقي )

 

 

 قمـ يمقهن٤م أـم٤مًم٧م اًمتٕمريػ. صمؿ ٝم٤م ُم٤مٟمًٕم٤م، ومْماًل يم٤من ُمْمٛمٜم٤ًم ًمْمقاسمط ىمد ٓ يٙمقن ُمٕم
احلدي٨م اًمذي ذم ًمٗمٔمف زي٤مدة أو ٟم٘مص، أو »قمرَّ  قمبد اًمسالم قمٚمقش اًمزوائد سم٠مٟمف: 

. وي١مظمذ قمٚمٞمف: أٟمف أـمٚمؼ اًمزي٤مدة، (1)شاظمتال  ُمٗمٞمد، أو اعمروي قمـ صح٤ميب آظمر
ائد خم٤مًمًٗم٤م وإصؾ أن شمٙمقن اًمزي٤مدة ُم٘مٞمَّدة سمٙمقهن٤م ُم١مصمرة، وأٟمف ضمٕمؾ اًمٜم٘مص ُمـ اًمزو

 سمذًمؽ إصؾ اًمٚمٖمقي ًمٚمزوائد.
ًمذا وم٢من اعمزاوضم٦م سملم شمٕمريٗمل د. إطمدب، وقمٚمقش خُيرج ًمٜم٤م شمٕمريًٗم٤م ًمٕمٚمف يٙمقن 

هق قمٚمؿ يتٜم٤مول إومراد إطم٤مدي٨م »و٤مسمًٓم٤م ًمٕمٚمؿ اًمزوائد، وم٠مىمقل: قمٚمؿ زوائد احلدي٨م: 
طم٤مدي٨م اًمتل ذم ُمتٜمٝم٤م زي٤مدة ُم١مصمرة، أو اعمروي٦م قمـ صح٤ميّب آظمر ذم ُمّمٜمٍَّػ قمغم أ

وي٘مّمد »، قمغم أن يٙمقن اعم٘مّمقد سم٤مًمزي٤مدة اعم١مصمرة ُم٤م ذيمره د. إطمدب: شُمّمٜمٍَّػ آظمر
سم٤مًمزي٤مدة اعم١مصمرة: يم٠من شمْمٞمػ طمٙماًم ضمديًدا أو شم٘مٞمٞمًدا، أو ختّمٞمًّم٤م، أو شمٗمّمٞماًل، أو سمٞم٤مًٟم٤م 

 .(2)شخمتٚمًٗم٤م ذم يمٚمٞم٦م أو ضمزئٞم٦م
 نيادلبحث الثاين: التعريف ابدلصنِّفَ 

  ::(3)أبيب السعادات ابن األثري: التعريف ادلطلب األول
جمد اًمديـ أسمق اًمسٕم٤مدات، اعمب٤مرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٙمريؿ  كنيتو ونسبو:

 سمـ قمبد اًمقاطمد اًمِمٞمب٤ميّن، اجلزرّي، صمؿ اعمقصكّم، اًمٙم٤مشم٥م، اسمـ إصمػم.
 (.ـه411، ؾمٜم٦م )(4)ُوًمد سمجزيرة اسمـ قمٛمر ::مولده

                                       
 (.47بد اًمسالم قمٚمقش )قمٚمؿ زوائد احلدي٨م، ًمٕم (4)

 (.4/41زوائد شم٤مريخ سمٖمداد، ًمألطمدب ) (4) 
-1/414(، ووومٞم٤مت إقمٞم٤من، ٓسمـ ظمٚمٙم٤من )461-4/447يٜمٔمر شمرمجتف ذم: إٟمب٤مه اًمرواة، ًمٚم٘مٗمٓمّل ) (4) 

(، 414/ 4(، واًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم، ًمٚمذهبّل )194-44/188(، وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء، ًمٚمذهبّل )414
(، 467-8/466(، وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، ًمٚمسبٙمّل )14/446ذهبّل )وشم٤مريخ اإلؾمالم، ًمٚم

 (. 11-7/14وؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمب٤مر ُمـ ذه٥م، ٓسمـ اًمٕمامد )
ضمزيرة اسمـ قمٛمر: سمٚمدة ومقق اعمقصؾ: سمٞمٜمٝمام صمالصم٦م أي٤مم، وهل٤م رؾمت٤مق خمّم٥م واؾمع اخلػمات. يٜمٔمر: ُمٕمجؿ  (1) 

 (.448/ 4اًمبٚمدان، ًمٚمحٛمقي )
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ُمٕم٤مرومف إومم، ُمـ شمٗمسػم وطمدي٨م ٟمِم٠م سمٛمحؾ وٓدشمف، وشمٚم٘مك ُمـ قمٚمامئٝم٤م  نشأتو:
هـ( إمم اعمقصؾ وأىم٤مم هب٤م إمم أن شمقذم، واشمّمؾ  464وٟمحق وًمٖم٦م ووم٘مف، صمؿ حتقل ؾمٜم٦م )

سم٤مُٕمػم جم٤مهد اًمديـ ىمٞمامز اخل٤مدم، إمم أن شمقذم خمدوُمف، ومٙمت٥م اإلٟمِم٤مء ًمّم٤مطم٥م 
اعمقصؾ قمّز اًمديـ ُمسٕمقد إشم٤مسمٙمّل، ووزم ديقان اإلٟمِم٤مء، وقمُٔمؿ ىمدره، وًمف اًمٞمد 

ًمبٞمْم٤مء ذم اًمؽمؾمؾ، وصٜمَّػ ومٞمف، صمؿ قمرض ًمف وم٤مًم٩م ذم أـمراومف، وقمجز قمـ اًمٙمت٤مسم٦م، ا
 وًمزم داره، وأٟمِم٠م رسم٤مـم٤م ذم ىمري٦م وىمػ قمٚمٞمف أُماليمف. 

 يم٤من ورقًم٤م، قم٤مىماًل، هبٞم٤َّم، ذا سمرٍّ وإطمس٤من، طم٤مؾمب٤ًم، يم٤مشمب٤ًم، ذيمٞم٤ًم، رئٞمًس٤م، ُُمِم٤موًرا.  صفاتو:
 ٞم٥م اعمقصؾ، وهمػمهؿ.ؾمٛمع ُمـ: حيٞمك اسمـ ؾمٕمدون اًم٘مرـمبل، وظمٓم شيوخو:
ؾمٛمع ُمٜمف: اسمٜمف، واًمِمٝم٤مب اًم٘مقيّص، واإلُم٤مم شم٤مج اًمديـ قمبد اعمحسـ سمـ  تالميذه:

حمٛمد سمـ احل٤مُمض ؿمٞمخ اًمب٤مضمرسم٘مّل، وآظمر ُمـ روى قمٜمف سم٤مإلضم٤مزة: اًمِمٞمخ ومخر اًمديـ اسمـ 
 اًمبخ٤مرّي.

 شاإلٟمّم٤م  ذم اجلٛمع سملم اًمٙمِمػ واًمٙمِم٤م » صٜمَّػ اًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م: مصنفاتو:
يمت٤مب »، وشاعمّمٓمٗمك اعمخت٤مر ذم إدقمٞم٦م وإذيم٤مر»ٕمٚمبّل واًمزخمنمّي، وشمٗمسػمي اًمي

، شديقان رؾم٤مئؾ»، وشاًمبديع ذم ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمده٤من»، وشًمٓمٞمػ ذم صٜم٤مقم٦م اًمٙمت٤مسم٦م
ذح »، وشاعمخت٤مر ذم ُمٜم٤مىم٥م إظمٞم٤مر»، وشإذواء واًمذوات»، وشاًمٗمروق ذم إسمٜمٞم٦م»و

 .شهمري٥م اًمٓمقال
ًمزم سمٞمتف ص٤مسمًرا حمتسب٤ًم، ي٘مّمده اًمٕمٚمامء، ويٗمد إًمٞمف اًمسالـملم  عم٤م أىُمٕمد آظمر قمٛمره وفاتو:

ـ قمٚمٛمف، طمتك شمقذم ؾمٜم٦م )  ( سم٤معمقصؾ، وقم٤مش صمالصًم٤م وؾمتلم ؾمٜم٦م.ـه616وإُمراء، ي٘مبسقن ُم
 :  ادلطلب الثاين: التعريف ببهاء الدين، حيدر بن علي القاشيِّ

ُم٦م اعمٗمن هب٤مء اًمديـ اًم٘م٤مّر ومٞمام  سملم يدّي ُمـ اعمّم٤مدر، همػم مل أىمػ قمغم شمرمج٦م ًمٚمٕمالَّ
اعمٕمتٛمد ُمـ اعمٜم٘مقل ومٞمام أوطمك إمم »ُم٤م يمتبف ص٤مطم٥م يمت٤مب إيْم٤مح اعمٙمٜمقن طمٞم٨م ىم٤مل: 

ومرغ ُمـ يمت٤مسمتف ؾمٜم٦م  ،ًمبٝم٤مء اًمديـ طمٞمدر سمـ قمكم سمـ طمٞمدر اًم٘م٤مّر -اًمرؾمقل ذم احلدي٨م 
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 .(2)، وسمٛميٚمف ىم٤مل قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م(1) شؾم٧م وؾمبٕملم وؾمبٕمامئ٦م 776
إمم اخلٚمط سملم هب٤مء اًمديـ طمٞمدر سمـ قمكم  (4)، واًمزريمكمّ (3)سمٞمٜمام ذه٥م طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م

اًمٓمؼمّي  سمـ طمٞمدر اًم٘م٤مّر ص٤مطم٥م هذا اًمتٗمسػم، وسملم طمٞمدر اًمٕمٚمقّي احلسٞمٜمّل أُمكمّ 
٤م ُم١مًمٗم٤مهتام! وىمد ٟمبَّف حم٘م٘م٤م يمت٤مب شمٗمسػم اًم٘م٤مّر اًمِمٞمٕمّل، ومجٕمالمه٤م ؿمٞمًئ٤م واطمًدا وظمٚمٓم

اًمٓمب٘م٦م وًمت٘م٤مرب وىم٧م ووم٤مهتام ضُمٕمال  هلذا اخلٚمط، وذيمرا أٟمف: ًمٙمقن اًمرضمٚملم ُمـ ٟمٗمس
 ؿمخًّم٤م واطمًدا.

 نيادلبحث الثالث: التعريف ابدلصنـَّفَ 
هق ::  ش×  جامع األصول يف أحاديث الرسول»التعريف بكتاب: ادلطلب األول: 

مجع ومٞمف ُم١مًمٗمف أطم٤مدي٨م إصقل اًمست٦م )ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ،  ،أطمد يمت٥م ضمقاُمع احلدي٨م
ود، واًمؽمُمذّي، واًمٜمس٤مئّل( ُم٘متًٍما وصحٞمح اًمبخ٤مرّي، وصحٞمح ُمسٚمؿ، وؾمٜمـ أيب دا
وىمد ذيمر اعم١مًمػ ذم ُم٘مدُمتف ُمٜمٝمجف ذم  قمغم راوي احلدي٨م إقمغم دون سم٘مٞم٦م اإلؾمٜم٤مد،

يمت٤مسمف، وسملمَّ أن أول قمٛمؾ ىم٤مم سمف، هق طمذ  إؾم٤مٟمٞمد، ومٚمؿ ييب٧م إٓ اؾمؿ اًمّمح٤ميب 
إن يم٤من ظمؼًما، أو اؾمؿ ُمـ يرويف قمـ اًمّمح٤ميب إن  ×اًمذي روى احلدي٨م قمـ اًمٜمبل 

٤من أصمًرا، اًمٚمٝمؿ إٓ أن يٕمرض ذم احلدي٨م ذيمر اؾمؿ أطمد رواشمف ومٞمام متس احل٤مضم٦م إًمٞمف، يم
وم٢مٟمف يذيمره ًمتقىمػ ومٝمؿ اعمٕمٜمك اعمذيمقر ذم احلدي٨م قمٚمٞمف، وأُم٤م ُمتقن إطم٤مدي٨م وم٘مد 

ضمد ُمـ أىمقال ، أو أصمًرا قمـ صح٤ميب، وُم٤م وُ ×أصمب٧م ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من طمديًي٤م قمـ رؾمقل اهلل 
 ذم إصقل اًمتل مجٕمٝم٤م ذم يمت٤مسمف، ومٚمؿ يذيمره٤م إٓ ٟم٤مدًرا. اًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م اعمجتٝمديـ

ًمإلُم٤مم  شاجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم»واقمتٛمد ذم اًمٜم٘مؾ ُمـ يمت٤ميب اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ قمغم 
أيب قمبد اهلل احلٛمٞمدّي، وذيمر أٟمف أطمسـ ذم ذيمر ـمرىمف، واؾمت٘مَم ذم إيراد رواي٤مشمف، وأّن 

                                       
  (4)(1/418.) 
 (.1/94يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم، ًمٕمٛمر رو٤م يمح٤مًمف ) (4)

 (.4/414يٜمٔمر: هدي٦م اًمٕم٤مروملم، ًمٚمبٖمدادّي ) (4) 
 (.4/491يٜمٔمر: إقمالم، ًمٚمزريمكّم ) (1) 
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٥م إرسمٕم٦م، وم٘مد ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ إصقل إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم مجع هذيـ اًمٙمت٤مسملم، وأُم٤م سم٤مىمل اًمٙمت
ل ذم  اًمتل ىمرأه٤م وؾمٛمٕمٝم٤م، يمام اقمتٛمد قمغم ٟمسخ ُأظمرى ُمٜمٝم٤م همػم ُمسٛمققم٦م ًمف، وىمد قمقَّ
اعمح٤مومٔم٦م قمغم أًمٗم٤مظ اًمبخ٤مرّي وُمسٚمؿ أيمير ُمـ همػممه٤م ُمـ سم٤مىمل إئٛم٦م إرسمٕم٦م، اًمٚمٝمؿ 

ي٤مدات ُمـ إٓ أن يٙمقن ذم همػممه٤م زي٤مدة أو سمٞم٤من أو سمسط، وم٢مٟمف يذيمره٤م، يمام يتتبع اًمز
مجٞمع إُمٝم٤مت، ويْمٞمٗمٝم٤م إمم ُمقاوٕمٝم٤م. وىمد قمدل قمـ اًمٓمري٘م٦م اًمتل اشمبٕمٝم٤م أصح٤مب 
إصقل اًمست٦م ذم اًمؽمشمٞم٥م واًمتبقي٥م: ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ىمد ذيمر أطم٤مدي٨م ذم أسمقاب 

إسمقاب، ومجٕمؾ يمت٤مسمف قمغم صمالصم٦م يمت٥م: إول: ذم  ُمـ يمت٤مسمف، ذيمره٤م همػمه ذم همػم شمٚمؽ
٤مصد، اًمي٤مًم٨م: ذم اخلقاشمٞمؿ. صمؿ قمٛمد إمم يمؾ يمت٤مب، ُمـ اًمٙمت٥م اعمب٤مدئ، اًمي٤مين: ذم اعم٘م

ٚمف إمم أسمقاب وومّمقل، ٓظمتال  ُمٕمٜمك إطم٤مدي٨م،  اعمسامة ذم مجٞمع هذا اًمٙمت٤مب، وومّمَّ
وىمد ًمزم ذم اًمؽمشمٞم٥م احلر  اًمذي هق وعم٤م يمير قمدد اًمٙمت٥م ضمٕمٚمٝم٤م ُمرشمب٦م قمغم احلرو ، 

ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م إٓ أًمػ وٓم أول اًمٙمٚمٛم٦م، ؾمقاًء يم٤من أصٚمًٞم٤م أو زائًدا، ومل حيذ  
وضمٕمؾ ذم طمر  اًمت٤مء: وم٠مودع يمت٤مب اإليامن، ويمت٤مب اإليالء، ذم إًمػ،  اًمتٕمريػ،

(، أي 899-169يمت٤مب اًمتٗمسػم، وهق يمت٤مب طم٤مومؾ اؿمتٛمؾ قمغم اًمرواي٤مت ُمـ )
 صمؿ قمٛمد إمم آظمر يمؾ طمر ، ومذيمر ومٞمف ومّماًل  ( رواي٦م ُمرشمب٦م قمغم شمرشمٞم٥م اًمسقر.144)

قاب ُمـ اًمٙمت٤مب، أُم٤م أطم٤مدي٨م هذه إصقل، وم٤مقمتؼمه٤م يستدل سمف قمغم ُمقاوع إسم
 وشمتبٕمٝم٤م واؾمتخرج ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وسمٜمك إسمقاب قمغم اعمٕم٤مين اًمتل دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م،
ف، وُم٤م اؿمتٛمؾ ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم أيمير  ويمؾ طمدي٨م اٟمٗمرد سمٛمٕمٜمك، أصمبتف ذم سم٤مب خيّمُّ

ب اًمذي هق أظمّص ُمـ ُمٕمٜمك إٓ أٟمف سم٠مطمده٤م أظمّص وهق ومٞمٝم٤م أهمٚم٥م، وم٘مد أصمبتف ذم اًمب٤م
سمف وأهمٚم٥م قمٚمٞمف، وإذا يم٤من يِمتٛمؾ قمغم أيمير ُمـ ُمٕمٜمك وٓ يٖمٚم٥م أطمد اعمٕم٤مين قمغم 

 أظمر، وم٘مد أورده ذم آظمر اًمٙمت٤مب ذم اًمٚمقاطمؼ.
أُم٤م قمـ ؾمب٥م شمّمٜمٞمٗمف اًمٙمت٤مب وم٘مد ذيمر ذًمؽ ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع ُمـ اًمٙمت٤مب إول،  
٥م، ورأي٧م يمت٤مب ظمالص٦م اًمٖمرض ُمـ مجع هذا اًمٙمت٤مب: عم٤م وىمٗم٧م قمغم اًمٙمت» وم٘م٤مل:
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رزيـ هق أيمؼمه٤م، وأقمٛمٝم٤م، طمٞم٨م طمقى اًمٙمت٥م اًمست٦م، اًمتل هل ُأم يمت٥م احلدي٨م، 
وأؿمٝمره٤م. وم٠مطمبب٧م أن أؿمتٖمؾ هبذا اًمٙمت٤مب اجل٤مُمع، ومٚمام شمتبٕمتف، وضمدشمف ىمد أودع 
أطم٤مدي٨م ذم أسمقاب همػم شمٚمؽ إسمقاب أومم هب٤م، ويمرر ومٞمف أطم٤مدي٨م يميػمة، وشمرك أيمير 

 ُم٤م مل يذيمره ُمـ إصقل اًمست٦م، ورأي٧م ذم يمت٤مسمف ُمٜمٝم٤م. ومجٕم٧م سملم يمت٤مسمف، وسملم
أطم٤مدي٨م يميػمة مل أضمده٤م ذم إصقل، ٓظمتال  اًمٜمسخ واًمٓمرق. وأٟمف ىمد اقمتٛمد ذم 
ب يمت٤مسمف، وأرشم٥م أسمقاسمف،  شمرشمٞم٥م يمت٤مسمف قمغم أسمقاب اًمبخ٤مرّي، ومٜم٤مضمتٜمل ٟمٗمز أن أهذِّ

ٖمري٥م، وأوٞمػ إًمٞمف ُم٤م أؾم٘مٓمف ُمـ إصقل، وأشمبٕمف ذح ُم٤م ذم إطم٤مدي٨م ُمـ اًم
 .(1)شواإلقمراب، واعمٕمٜمك

  ::ش×  ادلعتمد من ادلنقول فيما أوحي إىل الرسول» ادلطلب الثاين: التعريف بكتاب:
هق أطمد يمت٥م اًمتٗمسػم سم٤معم٠مصمقر مجع ومٞمف ُم١مًمٗمف إطم٤مدي٨م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٗمسػم ُمـ إصقل 
اًمتسٕم٦م )صحٞمح اًمبخ٤مرّي، وصحٞمح ُمسٚمؿ، وؾمٜمـ أيب داود، وؾمٜمـ اًمؽمُمذّي، وؾمٜمـ 

س٤مئّل، وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، وُمسٜمد أمحد، وُمقـم٠م ُم٤مًمؽ، وؾمٜمـ اًمدارُمّل، وأو٤م  إًمٞمٝم٤م اًمٜم
وُم٤م مل أحت٘مؼ سمرواي٦م قمـ ه١مٓء إئٛم٦م، » ا هق: ذح اًمسٜم٦م ًمٚمبٖمقّي(، وىم٤مل:يمت٤مسم٤م قم٤مًذ 

ت قمٜمف سم٘مقزم: ُروي قمـ ومالن يمذا، وىمٚمٞمؾ ُم٤م هق  (2)وذيمره رزيـ اًمٕمبدرّي ذم دمريده قمؼمَّ
٤مدي٨م ذم هذا اًمٙمت٤مب ُم٘مٓمقع اإلؾمٜم٤مد قمٛمـ هق ًمف ُمـ إئٛم٦م .. وًمٕمٚمؽ دمد سمٕمض إطم

اعمذيمقريـ، وذًمؽ ىمد يٙمقن همٗمٚم٦م ُمٜمل، وىمد يٙمقن ٓظمتال  اًمٜمسخ وم٢مذا حت٘م٘م٧م أٟم٧م 

                                       
-4/4(، وُم٘مدُم٦م حم٘مؼ يمت٤مب ضم٤مُمع إصقل، ٓسمـ إصمػم )4/446يٜمٔمر: يمِمػ اًمٔمٜمقن، حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ) (4) 

 (.64-4/19(، وطمدي٨م ُمّمٜمِّػ اًمٙمت٤مب قمـ ُمٜمٝمجف ومٞمف )6
، ًمرزيـ سمـ ُمٕم٤موي٦م أسمق احلسـ اًمٕمبدرّي، مجع ومٞمف إصقل اًمست٦م: اًمّمحٞمحلم، "دمريد اًمّمح٤مح"هق يمت٤مب  (4)

وُمقـم٠م ُم٤مًمؽ، وؾمٜمـ أيب داود، واًمٜمس٤مئّل، واًمؽمُمذّي، وومٞمف أطم٤مدي٨م يميػمة ٓ أصؾ هل٤م ذم رء ُمـ هذه 
 : : ش٤م ٕضم٤مدأدظمؾ يمت٤مسمف زي٤مدات واهٞم٦م ًمق شمٜمزه قمٜمٝم»إصقل، ىم٤مل اًمذهبلُّ وًم٘مد أدظمؾ ذم »، وىم٤مل اًمِمقيم٤مينُّ

يمت٤مسمف اًمذي مجع ومٞمف دواويـ اإلؾمالم سمالي٤م وُمقوققم٤مت ٓ شمٕمر ، وٓ يدرى ُمـ أيـ ضم٤مء هب٤م، وذًمؽ ظمٞم٤مٟم٦م 
 (.19(، واًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م، ًمٚمِمقيم٤ميّن )416-41/411. يٜمٔمر: اًمسػم، ًمٚمذهبّل )شًمٚمٛمسٚمٛملم

 . شروي»هذه اًمرواي٤مت سم٤مؾمتخدام صٞمٖم٦م اًمتٛمريض  وىمد أطمسـ اًم٘م٤مّر طمٞم٨م ٟمبَّف قمغم وٕمػ      
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ؿ يمت٤مسمف إمم صمالصم٦م أىمس٤مم:شوم٠مؾمٜمده إمم ُمـ هق ًمف  . صمؿ إٟمف ىمسَّ
، اًمسقاسمؼ واعم٘مدُم٤مت: وذيمر ومٞمف صمامٟمٞم٦م قمنم سم٤مسم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمقطمل، وٟمزول اًم٘مرآن -4

 وومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، وومْمؾ ىمراءاشمف وآداهب٤م، وسمٕمض ُمب٤مطم٨م قمٚمقم اًم٘مرآن، وسمٕمض أطمٙم٤مُمف.
٤م قمغم اًمسقر، ومٞمبدأ اعم٘م٤مصد واعمٝمامت: وذيمر ومٞمف ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتٗمسػم اًم٘مرآن ُمرشمبً  - 4

ا ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم صحٞمح اًمبخ٤مرّي، صمؿ يذيمر ُم٤م سمذيمر اًمٖمري٥م ُمـ يمؾ ؾمقرة ُمٕمتٛمدً 
 ذم شمٗمسػم أي٤مت ُمـ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر.ورد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ، صمؿ ُم٤م ورد 

 ×اًمٚمقاطمؼ واعمتٛمامت: وذيمر ومٞمف ؾمت٦م أسمقاب شمتٕمٚمؼ سم٤مإليامن سم٤مًم٘مرآن، وذم أٟمف - 4
مل يؽمك إٓ ُم٤م سملم اًمدومتلم، واعمٜمسقخ ُمٜمف، وسمٞم٤من صمقاب اًم٘مٞم٤مم سمف، وظمتٛمف، وإدقمٞم٦م 

 اعمتٕمٚم٘م٦م سمف.
 اؾمؿ اًمّمح٤ميب اًمذي ويم٤من ُمـ ُمٜمٝمجف ذم اًمرواي٤مت طمذ  إؾم٤مٟمٞمد، ومٚمؿ ييب٧م إٓ

إن يم٤من ظمؼًما، أو اؾمؿ ُمـ يرويف قمـ اًمّمح٤ميب إن يم٤من  ×روى احلدي٨م قمـ اًمٜمبل 
أصمًرا، وقمزاه٤م إمم ُمـ أظمرضمٝم٤م ُمـ إئٛم٦م، ًمٙمٜمف ضمٕمؾ ُمـ أظمرج احلدي٨م راوًي٤م قمـ 

 صح٤ميّب اًمرواي٦م!
ومل يذيمر و٤مسمًٓم٤م ًمألطم٤مدي٨م اًمتل ؾمٞمقرده٤م ذم شمٗمسػم أي٦م، ومرسمام ذيمر احلدي٨م 

شمٗمسػم ُمب٤مذ ًممي٦م ورسمام ذيمر أطم٤مدي٨م قمالىمتٝم٤م سم٤مٔي٦م سمٕمٞمدة. أُم٤م قمـ ؾمب٥م  اًمذي هق
ف:  وضمدت أن طمؼ شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن »شمّمٜمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب وم٘مد ذيمر ذم ُم٘مدُمتف ُم٤م ٟمّمُّ

اًمٕمٔمٞمؿ أن أمجع شم٠مًمٞمًٗم٤م ضم٤مُمًٕم٤م سملم أؿمت٤مت إطم٤مدي٨م واًمسٜمـ وأصم٤مر اًمتل شمٙمِمػ قمـ 
ؾ اًم٘مرآن، وومْم٤مئؾ ىمراءشمف، وذم ىمراءة قمٚمقم اًم٘مرآن، ظمّمقص٤م ُم٤م ورد ذم سمٞم٤من ومْم٤مئ

اًم٘مرآن وآداهب٤م وؾمٜمٜمٝم٤م، وُم٤م جيري جمراه٤م ُم٤م ورد ُمٜمٝم٤م ذم شمٗمسػمه، وأؾمب٤مب ٟمزوًمف، 
اًل ًمٞمٙمقن اًمٜمٔمر ومٞمف داقمًٞم٤م إمم شمٕمٔمٞمٛمف وشمٕمٚمٛمف  وهمػم ذًمؽ مم٤م اؾمتٓمٞمع قمٚمٞمف ُمٗمّمَّ

 .(1)شوشمٕمٚمٞمٛمف، وسم٤مقمًي٤م قمغم احلٗمظ واًمتٙمرار رضم٤مًء حلسـ اعميقسم٦م ذم دار اًم٘مرار

                                       
 (.48-4/47(، وُم٘مدُم٦م اعمّمٜمِّػ )6-4/4اًمٙمت٤مب ) يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م حم٘م٘مل (4)
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 السصل الجاني
اعمٕمتٛمد  اًمزوائد: ويِمتٛمؾ قمغم إطم٤مدي٨م اًمزائدة اًمتل ذيمره٤م اًم٘م٤مرُّ ذم شمٗمسػمه:

يمت٤مب -قمغم اسمـ إصمػم ذم: ضم٤مُمع إصقل ×ُمـ اعمٜم٘مقل ومٞمام أوطمل إمم اًمرؾمقل 
 "ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٗمسػم احلزب إول ُمـ اًم٘مرآن"-اًمتٗمسػم ُمٜمف

 زوائد فسصهر شورة الساحت ة 
 [4]اًمٗم٤محت٦م:  ﴾ڀ  ڀ﴿ :ىمقًمف 

ـِ سمـ قَمقٍ    -[ٔ] ـْ قمبُد اًمرمح قال هللا »ي٘مقل:   ×ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهلل   قَم
تعاىل: أان هللا وأان الرمحن، َخلْقُت الرحم، وشققُت ذلا امسًا ِمن امِسي، فَمْن َوَصلها 

  . (2)شوَمْن َقطََعها َقطعُتو، (1)َوَصلُتو
 . (5)أمحد، و(4)، واًمؽمُمذيُّ (3)أظمرضمف أسمق داود  التخريج:
وهذه »احلدي٨م صحٞمٌح. أظمرضمف احل٤ميمؿ وأظمرج سمٕمض ؿمقاهده صمؿ ىم٤مل:  احلكم:

وواوم٘مف اًمذهبلُّ ،،  شإطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م
(6) : طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من، قمـ »، ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

وذم شمّمحٞمح اًمؽمُمذّي ًمف ٟمٔمر، وم٢من » وشمٕم٘مبف اعمٜمذريُّ وم٘م٤مل: ،شاًمزهرّي طمدي٨م صحٞمح
، ىم٤مًمف حيٞمك سمـ ُمٕملم وهمػمه. ورواه أسمق ٤مأسمٞمف ؿمٞمئً  أسم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ مل يسٛمع ُمـ

داود واسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهرّي، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ 
اد اًمٚمٞميّل، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمق ، وىمد أؿم٤مر اًمؽمُمذّي إمم هذا، صمؿ طمٙمك قمـ  ردَّ

                                       
اًمّمٚم٦م: اًمٕمٓمػ واحلٜم٤من واًمرمح٦م. وصٚم٦م اهلل ًمٕمب٤مده رمحُتف هلؿ وقمٓمٗمف سم٢مطمس٤مٟمف، وٟمٕمٛمف قمٚمٞمٝمؿ، أو صٚمتف ًمف سم٠مهؾ  (4)

اؾمٛمف سمٕمٔمٞمؿ ُمٜمزًمتف قمٜمده، وذح صدره عمٕمرومتف. يٜمٔمر: إيمامل اعمٕمٚمؿ ُمٚمٙمقشمف، واًمرومٞمؼ إقمغم، وىمرسمف ُمٜمٝمؿ ضمؾَّ 
 (.4/448(، واًمتٞمسػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ًمٚمٛمٜم٤موّي )8/41سمٗمقائد ُمسٚمؿ، ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض )

 (.4/448. يٜمٔمر: اًمتٞمسػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ًمٚمٛمٜم٤موّي )أي أقمرو٧م قمٜمف وأسمٕمدشمف قمـ رمحتلىمٓمٕمتف:  (4) 
 (.4691(، ح: )4/449) (4) 

 (.4917(، ح: )1/444) (1) 
 (. 4686، 4684، 4681، 4649(، ح: )446، 444، 444، 4/498) (4)
 (.7468(، ح: )474-1/471ذم اعمستدرك، ًمٚمح٤ميمؿ ) (6)
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 .(1)شاًمبخ٤مرّي أٟمف ىم٤مل: وطمدي٨م ُمٕمٛمر ظمٓم٠م، واهلل أقمٚمؿ
َـّ ُمٕمٛمرً   شم٤مسمٕمف حمٛمد سمـ أيب قمتٞمؼ، قمـ اًمزهرّي، قمـ أيب  ،ع قمغم ذًمؽشمقسم اًمٙم

. (2)ؾمٚمٛم٦م، قمـ أيب اًمرداد اًمٚمٞميّل، وشم٤مسمٕمف أيْم٤م ؿمٕمٞم٥م سمـ أيب محزة قمـ اًمزهرّي يمذًمؽ
 :  .(3)شومٝمذان ُمت٤مسمٕم٤من ىمقي٤من عمٕمٛمر شمِمٝمدان حلدييف سم٤مًمّمح٦م»ىم٤مل إًمب٤مينُّ

  : ٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي: ويمذا ىم»وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر شمٕم٘مٞمب٤ًم قمغم ىمقل اًمبخ٤مريِّ
أن اعمٕمرو  أسمق ؾمٚمٛم٦م، قمـ قمبد اًمرمحـ، وأُم٤م أسمق اًمرداد اًمٚمٞميل وم٢من ًمف ذم اًم٘مّم٦م ذيمر. 

وًمٙمـ ىمقل ُمٕمٛمر رّداد ظمٓم٠م،  إٓ أن رواي٦م ؿمٕمٞم٥م سمـ أيب محزة شم٘مقي رواي٦م ُمٕمٛمر،
ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ ىم٤مرظ، قمـ قمبد  وًمٚمٛمتـ ُمت٤مسمع رواه أسمق يٕمغم سمسٜمد صحٞمح

وصححف إًمب٤مينُّ . (4)شُمـ همػم ذيمر أيب اًمرّداد ومٞمفاًمرمحـ سمـ قمق  
، وأمحد ؿم٤ميمر، (5)

 .(6) وؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط
، وُمـ طمدي٨م (7)ًمف ؿمقاهد يميػمة: ُمـ طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اًمبخ٤مريُّ   الشواىد:

، وُمـ طمدي٨م أٟمس (9)، وُمـ طمدي٨م قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م قمٜمد اًمبزار(8)اسمـ قمب٤مس قمٜمد أمحد
، وأمحد، وُمـ طمدي٨م قمبد (10)قمٜمد اًمبزار ، وُمـ (11)اهلل سمـ قمٛمرو قمٜمد اًمؽمُمذيُّ

،  وُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد (12)طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ قمٜمد أمحد

                                       
 (.441-4/449اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، ًمٚمٛمٜمذرّي ) (4)
 (461-1/464يٜمٔمر: اًمٕمٚمؾ، ًمٚمدار ىمٓمٜمّل ) (4)
 (.4/44اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، ًمألًمب٤ميّن ) (4)
 (.4/474هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر ) (1)
 (.441(، سمرىمؿ )44-4/19ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، ًمألًمب٤ميّن ) (4)
 ذم حت٘مٞم٘مف ًمسٜمـ أيب داود. (6)
 .(4988ح: ) (7)
 .(4944ح: ) (8)
 .(4884ح: ) (9)
 .(4894ح: ) (41)
 .(6191(، وأمحد، ح: )4941ح: ) (44)
 .(4644ح: ) (44)

 

 

 ٤م.مجٞمٕمً   (2)، وُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞمب٦م(1)اًمبخ٤مرّي، وُمسٚمؿ
 ويف ىذا احلديث:

ًم٘مرـمبّل اجلٛمٝمقر، ىم٤مل اُمِمتؼ ُمـ اًمرمح٦م، وهق ىمقل  شاًمرمحـ»اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم  -4
  .(3)شوهذا ٟمصٌّ ذم آؿمت٘م٤مق ومال ُمٕمٜمك ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م واًمِم٘م٤مق»سمٕمد ذيمره هذا احلدي٨م: 

 اًمرطمؿ اًمتل شمقصؾ قم٤مُّم٦م وظم٤مص٦م، وم٤مًمٕم٤مُّم٦م رطمؿ اًمديـ ودم٥م ُمقاصٚمتٝم٤م -4
سم٤مًمتقادد واًمتٜم٤مصح واًمٕمدل واإلٟمّم٤م  واًم٘مٞم٤مم سم٤محل٘مقق اًمقاضمب٦م واعمستحب٦م، وأُم٤م 

ري٥م، وشمٗم٘مد أطمقاهلؿ، واًمتٖم٤مومؾ قمـ زٓهتؿ، اًمرطمؿ اخل٤مص٦م ومتزيد سم٤مًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًم٘م
 وسمدومع اًمرضر وسمٓمالىم٦م اًمقضمف وسم٤مًمدقم٤مء، وشمتٗم٤موت ُمراشم٥م اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ.

اًمّمٚم٦م شمستٛمر إذا يم٤من أهؾ اًمرطمؿ أهؾ اؾمت٘م٤مُم٦م، وم٢من يم٤مٟمقا يمٗم٤مًرا أو ومج٤مًرا  -4
وا، ومٛم٘م٤مـمٕمتٝمؿ ذم اهلل هل صٚمتٝمؿ، سمنمط سمذل اجلٝمد ذم وقمٔمٝمؿ صمؿ إقمالُمٝمؿ إذا أّس 

ؿ أن ذًمؽ سمسب٥م ختٚمٗمٝمؿ قمـ احلؼ، وٓ يس٘مط ُمع ذًمؽ صٚمتٝمؿ سم٤مًمدقم٤مء هلؿ وإظمب٤مره
 .(4)سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م أن يٕمقدوا إمم اًمٓمريؼ اعميغم

 [1اًمٗم٤محت٦م:] ﴾ٺ  ٺ    ٺ  ﴿  :ىمقًمف 
ـْ َأٟمِس سمـ َُم٤مًمٍؽ   --[[44]] َوقُمْياَمَن -َوُأَراُه  ىَم٤مَل –َوَأسَم٤م سَمْٙمٍر َوقُمَٛمَر  ×َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ    قَم

 .(5) ﴾ٺ    ٺ    َماِلكِ   ﴿ : ونَ ؤرَ يَم٤مُٟمقا َي٘مْ 
 .(6)أظمرضمف اًمؽمُمذيُّ  التخريج:
:  احلكم: هذا طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمرومف ُمـ »احلدي٨م وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد. ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

                                       
 .(4444، ح: )(، وُمسٚمؿ4989ح: ) (4)
 .(44494ح: ) (4)
 (.4/411شمٗمسػم اًم٘مرـمبل ) (4)
 (.41/148يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري، ٓسمـ طمجر ) (1)
. يٜمٔمر: اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم، ٓسمـ اجلزرّي قم٤مصؿ، واًمٙمس٤مئل، ويٕم٘مقب، وظمٚمػىمرأه٤م سم٤مًٕمػ ُمًدا:  (4)

 (.484(، وحتبػم اًمتٞمسػم، ٓسمـ اجلزرّي )4/474)
 (.4948(، ح: )4/484)اًمسٜمـ ًمف  (6)
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 ٤م.مجٞمٕمً   (2)، وُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞمب٦م(1)اًمبخ٤مرّي، وُمسٚمؿ
 ويف ىذا احلديث:

ًم٘مرـمبّل اجلٛمٝمقر، ىم٤مل اُمِمتؼ ُمـ اًمرمح٦م، وهق ىمقل  شاًمرمحـ»اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم  -4
  .(3)شوهذا ٟمصٌّ ذم آؿمت٘م٤مق ومال ُمٕمٜمك ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م واًمِم٘م٤مق»سمٕمد ذيمره هذا احلدي٨م: 

 اًمرطمؿ اًمتل شمقصؾ قم٤مُّم٦م وظم٤مص٦م، وم٤مًمٕم٤مُّم٦م رطمؿ اًمديـ ودم٥م ُمقاصٚمتٝم٤م -4
سم٤مًمتقادد واًمتٜم٤مصح واًمٕمدل واإلٟمّم٤م  واًم٘مٞم٤مم سم٤محل٘مقق اًمقاضمب٦م واعمستحب٦م، وأُم٤م 

ري٥م، وشمٗم٘مد أطمقاهلؿ، واًمتٖم٤مومؾ قمـ زٓهتؿ، اًمرطمؿ اخل٤مص٦م ومتزيد سم٤مًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًم٘م
 وسمدومع اًمرضر وسمٓمالىم٦م اًمقضمف وسم٤مًمدقم٤مء، وشمتٗم٤موت ُمراشم٥م اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ.

اًمّمٚم٦م شمستٛمر إذا يم٤من أهؾ اًمرطمؿ أهؾ اؾمت٘م٤مُم٦م، وم٢من يم٤مٟمقا يمٗم٤مًرا أو ومج٤مًرا  -4
وا، ومٛم٘م٤مـمٕمتٝمؿ ذم اهلل هل صٚمتٝمؿ، سمنمط سمذل اجلٝمد ذم وقمٔمٝمؿ صمؿ إقمالُمٝمؿ إذا أّس 

ؿ أن ذًمؽ سمسب٥م ختٚمٗمٝمؿ قمـ احلؼ، وٓ يس٘مط ُمع ذًمؽ صٚمتٝمؿ سم٤مًمدقم٤مء هلؿ وإظمب٤مره
 .(4)سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م أن يٕمقدوا إمم اًمٓمريؼ اعميغم

 [1اًمٗم٤محت٦م:] ﴾ٺ  ٺ    ٺ  ﴿  :ىمقًمف 
ـْ َأٟمِس سمـ َُم٤مًمٍؽ   --[[44]] َوقُمْياَمَن -َوُأَراُه  ىَم٤مَل –َوَأسَم٤م سَمْٙمٍر َوقُمَٛمَر  ×َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ    قَم

 .(5) ﴾ٺ    ٺ    َماِلكِ   ﴿ : ونَ ؤرَ يَم٤مُٟمقا َي٘مْ 
 .(6)أظمرضمف اًمؽمُمذيُّ  التخريج:
:  احلكم: هذا طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمرومف ُمـ »احلدي٨م وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد. ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

                                       
 .(4444، ح: )(، وُمسٚمؿ4989ح: ) (4)
 .(44494ح: ) (4)
 (.4/411شمٗمسػم اًم٘مرـمبل ) (4)
 (.41/148يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري، ٓسمـ طمجر ) (1)
. يٜمٔمر: اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم، ٓسمـ اجلزرّي قم٤مصؿ، واًمٙمس٤مئل، ويٕم٘مقب، وظمٚمػىمرأه٤م سم٤مًٕمػ ُمًدا:  (4)

 (.484(، وحتبػم اًمتٞمسػم، ٓسمـ اجلزرّي )4/474)
 (.4948(، ح: )4/484)اًمسٜمـ ًمف  (6)
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طمدي٨م اًمزهريُّ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إٓ ُمـ طمدي٨م هذا اًمِمٞمخ أّيقب سمـ ؾُمقيد 
ىم٤مل اسمـ أيب  .(1)همػمهؿأمحد واسمـ ُمٕملم وأسمق داود و. وىمد وٕمَّػ أيقب هذا شاًمرُمكمِّ 
ؾم٠مًم٧م أيب قمـ طمدي٨م رواه أّيقب اسمـ ؾُمقيد اًمرُمكّم، قمـ يقٟمس سمـ يزيد »طم٤مشمؿ: 

 .(2)شىم٤مل أيب: هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر هبذا اإلؾمٜم٤مد ؟إيكّم، قمـ اًمزهرّي، قمـ أٟمس: ...
وهذا احلدي٨م مم٤م يٜمٗمرد سمف أيقب سمـ »وأظمرضمف اًمدار ىمٓمٜملُّ ذم إومراد، وىم٤مل:  

، (4)، وسمٛميٚمف ىم٤مل اسمـ طمب٤من(3)شـ يزيد، قمـ اًمزهري، قمـ أٟمسؾُمقيد، قمـ يقٟمس سم
وىمد روي هذا احلدي٨م، قمـ اًمزهرّي، قمـ أٟمس »وىم٤مل اسمـ قمدّي قمـ هذا اإلؾمٜم٤مد: 

ووٕمّػ إؾمٜم٤مده إًمب٤مينُّ ، (5)شوًمٞمس ذاك أيْم٤م سمٛمحٗمقظ
(6). 

سم٤مًٕمػ ؿم٤مهد: ُمـ طمدي٨م أيب هريرة   ﴾ٺ    ٺ    َماِلكِ  ﴿ ًم٘مراءة الشواىد:
 وومٞمف: )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ىمسٛم٧م اًمّمالة سمٞمٜمل وسملم قمبدي (7)قمٜمد ُمسٚمؿ اًمٓمقيؾ ،

 دين قمبدي ...احلدي٨م (.ىم٤مل: جمَّ   ﴾ٺ    ٺ    َماِلكِ  ﴿ ٟمّمٗملم... وإذا ىم٤مل:
ـْ اسمـ اعمسٞم٥ِّم ٟمحقه، وومٞمف:   --[[44]] ل ُمـ ىمرأقَم  (8)﴾ٺ  ٺ    ٺ ﴿::  وأوَّ

 .(9)َُمروانُ 

                                       
 (.176-4/1717يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل، ًمٚمٛمزّي ) (4)
 (.664-1/661اًمٕمٚمؾ ًمف ) (4)
ـ ـم٤مهر اعم٘مدّد )4/441يٜمٔمر: أـمرا  اًمٖمرائ٥م وإومراد، ٓسمـ ـم٤مهر اعم٘مدّد ) (4) سم  (.91(، وشمذيمرة احلٗم٤مظ،ٓ 
 (.4/411اعمجروطملم، ٓسمـ طمب٤من ) (1)
 (.6/414قمدّي )اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل، ٓسمـ  (4)
 (.4418(، ح: )441ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمؽمُمذّي ) (6)
 (.494ح: ) (7)
(، وحتبػم 4/474ىمرأه٤م سمٖمػم أًمٍػ ىمًٍما مجٝمقر اًمٕمنمة. يٜمٔمر: اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم، ٓسمـ اجلزرّي ) (8)

 (.484اًمتٞمسػم، ٓسمـ اجلزرّي )
، ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أسمك اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م أسمق احلٙم :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ وي٘م٤مل :هق: أسمق قمبد اعمٚمؽ وُي٘م٤مل (9) ؿ، اعمدينُّ

، ُمـ يمب٤مر اًمت٤مسمٕملم، ٓ شميب٧م ًمف صحب٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م ) يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل، ًمٚمٛمزّي  (.ـه64اًم٘مررُّ إُمقيُّ
 (.148(، وشم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر )47/487-489)

 

 

ىم٤مل ُمٕمٛمر: ورسمام -ـمريؼ اًمزهريِّ ، وىمد أظمرضمف: ُمـ (1)أظمرضمف أسمق داود التخريج:
ـَ اعمسٞم٥ِّم اًمؽمُمذيُّ قم٘م٥م إظمراضمف ًمٚمرواي٦م اعمت٘مدُم٦م، قمـ ىم٤مل: سمف، وقمٚمَّ٘مف -ذيمَر اسم

 اًمزهرّي، قمـ أٟمس.
ىم٤مل ُمٕمٛمر: ورسمام ذيمر اسمـ »احلدي٨م ُمرؾمٌؾ. وُم٤م ضم٤مء ذم رواي٦م أيب داود:   احلكم:

اسمـ اعمسٞم٥ِّم ُمرؾمال ُمرة ، هذا يٗمٞمد أن اًمزهريَّ يم٤من يرؾمٚمف ُمرة، ويذيمره قمـ شاعمسٞم٥ِّم
وىمد روى »أظمرى، وىمد أؿم٤مر ًمذًمؽ اًمؽمُمذيُّ ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمرواي٦م اًمس٤مسم٘م٦م وم٘م٤مل: 

وأسم٤م سمٙمر وقمٛمر..  ×سمٕمض أصح٤مب اًمزهرّي، هذا احلدي٨م قمـ اًمزهرّي: أن اًمٜمبل 
احلدي٨م،  وىمد روى قمبد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهرّي، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥ِّم: أن 

 .شاحلدي٨م ×اًمٜمبل 
هذا أصّح ُمـ طمدي٨م اًمزهرّي قمـ أٟمس، »ىم٤مل أسمق داود قم٘م٥م هذه اًمرواي٦م: 

، وم٘مّدم هذه اًمرواي٦م اعمرؾمٚم٦م قمغم اًمرواي٦م اًمس٤مسم٘م٦م اعمتّمٚم٦م شواًمزهرّي قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف
ُمٝم٤م يمذًمؽ قمغم رواي٦م اًمزهرّي قمـ  ، وىمدَّ )اًمزهرّي قمـ أٟمس( اًمتل ظمّرضمٝم٤م اًمؽمُمذيُّ

، ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملُّ سمٕمد (2)ٜمّمقر وهمػمه ذم اًمتٗمسػمؾم٤ممل قمـ أسمٞمف اًمتل ظمّرضمٝم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُم
. وىم٤مل (3)شواعمحٗمقظ قمـ اًمزهرّي ُمرؾماًل »أن ذيمر ظمالوًم٤م ـمقياًل ذم هذا احلدي٨م:

صحٞمح ًمٖمػمه، وهذا إؾمٜم٤مٌد رضم٤مًمف صم٘م٤مت ًمٙمٜمف ُمرؾمؾ، وُمراؾمٞمؾ »ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: 
  .(5)، ووٕمَّػ إؾمٜم٤مده إًمب٤مينُّ (4)شاسمـ اعمسٞم٥َّم شمٕمد ُمـ أىمقى اعمراؾمٞمؾ

 سمٖمػم أًمػ ؿم٤مهد: ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م  ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿    ًم٘مراءة الشواىد:
ٱ       ٻ   ﴿:ىمراءة رؾمقل اهلل  -أو يمٚمٛم٦م همػمه٤م-ذيمرت ، وومٞمف: (6)قمٜمد أيب داود

 احلدي٨م. ﴾  ٺ  ٺ    ٺ ﴿   ......  ﴾ ٻ  ٻ

                                       
 .(1111(، ح: )6/444-444) (4)
 .(469ح: ) (4)
 (.44/411اًمٕمٚمؾ ًمف ) (4)
 ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمسٜمـ. (1)
 (.1111ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمسٜمـ، ح: ) (4)
 .(1114ح: ) (6)
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ىم٤مل ُمٕمٛمر: ورسمام -ـمريؼ اًمزهريِّ ، وىمد أظمرضمف: ُمـ (1)أظمرضمف أسمق داود التخريج:
ـَ اعمسٞم٥ِّم اًمؽمُمذيُّ قم٘م٥م إظمراضمف ًمٚمرواي٦م اعمت٘مدُم٦م، قمـ ىم٤مل: سمف، وقمٚمَّ٘مف -ذيمَر اسم

 اًمزهرّي، قمـ أٟمس.
ىم٤مل ُمٕمٛمر: ورسمام ذيمر اسمـ »احلدي٨م ُمرؾمٌؾ. وُم٤م ضم٤مء ذم رواي٦م أيب داود:   احلكم:

اسمـ اعمسٞم٥ِّم ُمرؾمال ُمرة ، هذا يٗمٞمد أن اًمزهريَّ يم٤من يرؾمٚمف ُمرة، ويذيمره قمـ شاعمسٞم٥ِّم
وىمد روى »أظمرى، وىمد أؿم٤مر ًمذًمؽ اًمؽمُمذيُّ ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمرواي٦م اًمس٤مسم٘م٦م وم٘م٤مل: 

وأسم٤م سمٙمر وقمٛمر..  ×سمٕمض أصح٤مب اًمزهرّي، هذا احلدي٨م قمـ اًمزهرّي: أن اًمٜمبل 
احلدي٨م،  وىمد روى قمبد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهرّي، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥ِّم: أن 

 .شاحلدي٨م ×اًمٜمبل 
هذا أصّح ُمـ طمدي٨م اًمزهرّي قمـ أٟمس، »ىم٤مل أسمق داود قم٘م٥م هذه اًمرواي٦م: 

، وم٘مّدم هذه اًمرواي٦م اعمرؾمٚم٦م قمغم اًمرواي٦م اًمس٤مسم٘م٦م اعمتّمٚم٦م شواًمزهرّي قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف
ُمٝم٤م يمذًمؽ قمغم رواي٦م اًمزهرّي قمـ  ، وىمدَّ )اًمزهرّي قمـ أٟمس( اًمتل ظمّرضمٝم٤م اًمؽمُمذيُّ

، ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملُّ سمٕمد (2)ٜمّمقر وهمػمه ذم اًمتٗمسػمؾم٤ممل قمـ أسمٞمف اًمتل ظمّرضمٝم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُم
. وىم٤مل (3)شواعمحٗمقظ قمـ اًمزهرّي ُمرؾماًل »أن ذيمر ظمالوًم٤م ـمقياًل ذم هذا احلدي٨م:

صحٞمح ًمٖمػمه، وهذا إؾمٜم٤مٌد رضم٤مًمف صم٘م٤مت ًمٙمٜمف ُمرؾمؾ، وُمراؾمٞمؾ »ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: 
  .(5)، ووٕمَّػ إؾمٜم٤مده إًمب٤مينُّ (4)شاسمـ اعمسٞم٥َّم شمٕمد ُمـ أىمقى اعمراؾمٞمؾ

 سمٖمػم أًمػ ؿم٤مهد: ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م  ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿    ًم٘مراءة الشواىد:
ٱ       ٻ   ﴿:ىمراءة رؾمقل اهلل  -أو يمٚمٛم٦م همػمه٤م-ذيمرت ، وومٞمف: (6)قمٜمد أيب داود

 احلدي٨م. ﴾  ٺ  ٺ    ٺ ﴿   ......  ﴾ ٻ  ٻ

                                       
 .(1111(، ح: )6/444-444) (4)
 .(469ح: ) (4)
 (.44/411اًمٕمٚمؾ ًمف ) (4)
 ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمسٜمـ. (1)
 (.1111ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمسٜمـ، ح: ) (4)
 .(1114ح: ) (6)
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ٺ  ٺ     ﴿ ىمرأ سمٕمض اًم٘مراء:»ىم٤مل اسمـ يميػم:  ×واًم٘مراءشم٤من صم٤مسمتت٤من قمـ اًمٜمبل 
ويمالمه٤م صحٞمح ُمتقاشمر ذم اًمسبع .. وىمد روى  ،﴾َماِلكِ ﴿ رأ آظمرون:وىم ﴾  ٺ

أٟمف سمٚمٖمف أن »٤م طمٞم٨م ىم٤مل: ..قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب: أسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم ذًمؽ ؿمٞمئ٤م همريبً 
ىمٚم٧م: ُمروان قمٜمده قمٚمؿ سمّمح٦م »وذيمر هذه اًمرواي٦م، صمؿ شمٕم٘مبٝم٤م سم٘مقًمف:  ش×رؾمقل اهلل 

 .(1)شٚمع قمٚمٞمف اسمـ ؿمٝم٤مب، واهلل أقمٚمؿُم٤م ىمرأه، مل يٓمّ 
 [6]اًمٗم٤محت٦م: ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ﴿ :ىمقًمف 

ـْ قمبِد اهلل سمـ ُمْسٕمقدٍ  -[1] َضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل »ىم٤مل:  ×َأنَّ َرؾُمقَل اهلل   قَم
َراِط ُسورَاِن ِفيِهَما أَبـَْواٌب ُمَفتََّحٌة، َوَعَلى اأْلَبـَْواِب  ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما َوَعْن جنبيتِّ الصِّ

َراَط َواَل تـَْعَوجُّوا، ُسُتوٌر ُمْرَخاٌة، َوَعند  َراِط َداٍع يـَُقوُل: اْستقيموا على الصِّ رأس الصِّ
َوفوَق ذلك َداٍع يَْدُعو ُكَلَما ىمَّ عبٌد أن يَفْتَح َشْيئا ِمْن تِْلَك اأْلَبـَْواِب، قَاَل: َوْْيَك 

َرا ُط: ىو اْْلِْساَلُم، َوأن اَل تـَْفَتْحُو فَِإنََّك ِإْن تـَْفَتْحُو تَِلْجُو، مث فسَّره فَأخرب أن: الصِّ
، َوالدَّاِعي َعَلى رَْأِس  ، َوأنَّ السُُّتوُر ادلْرَخاة: ُحُدوُد اَّللَِّ اأْلَبـَْواُب اْلُمَفتََّحُة زَلَارُِم اَّللَِّ

َراِط ُىَو القرآُن، َوَأنَّ الدَّاِعي ِمْن فَـْوقُو ىو َواِعُظ اَّللَِّ يف قَـْلِب ُكلِّ ُمؤِمنٍ   .شالصِّ
وهق ُمـ  ،ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد  هبذا اًمٚمٗمظ  أىمػ قمٚمٞمفمل التخريج:

واعمحٗمقظ هبذا اًمٚمٗمظ طمدي٨م  ،(2)زي٤مدات رزيـ اًمٕمبدريُّ قمغم إصقل ذم دمريده
، (4)، واًمٜمس٤مئلُّ ذم اًمٙمؼمى(3)أظمرضمف: اًمؽمُمذيُّ اًمذي  اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من 

 .(5)وأمحد
: احلكم: ، وأظمرضمف شسـ همري٥مهذا طمدي٨م طم»  احلدي٨م صحٞمٌح. ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

                                       
 (.484(، ويٜمٔمر: حتبػم اًمتٞمسػم، ٓسمـ اجلزرّي )4/444شمٗمسػمه ) (4)
وُم٤م مل أحت٘مؼ سمروايتف قمـ ه١مٓء إئٛم٦م »، وىمد ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف: شوروي»ذيمره اًم٘م٤مرَّ سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض  (4)

ت قمٜمف سم٘مقزم ُروي قمـ ومالن يمذا -أي دمريد اًمّمح٤مح -ذم دمريده وذيمره رزيـ اًمٕمبدريُّ   .شقمؼمَّ
 .(4849(، ح: )4/411) (4)
 (،44469(، ح: )41/444) (1)
 (.47646، 47641(، ح: )49/484-484،481-484) (4)
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، شهذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ وٓ أقمر  ًمف قمٚم٦َّم ومل خيرضم٤مه»احل٤ميمؿ وىم٤مل: 
وواوم٘مف اًمذهبلُّ 
 .(2)شوهق إؾمٜم٤مد صحٞمح، واهلل أقمٚمؿ»، وىم٤مل اسمـ يميػم سمٕمد أن ذيمره: (1)

  : ، وصححف (3)شوهق يمام ىم٤مٓ»وىم٤مل إًمب٤مينُّ شمٕم٘مٞمًب٤م قمغم ىمقل احل٤ميمؿ واًمذهبلُّ
 د.حم٘م٘مق اعمسٜم

ًمبٕمٍض مم٤م ضم٤مء ذم هذا احلدي٨م ؿمقاهد: ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد   الشواىد:
 َىَذا »صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ظَمٓم٤ًّم، ×ظَمطَّ ًَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ ، سمٚمٗمظ: (4)قمٜمد اًمٜمس٤مئّل ذم اًمٙمؼمى

، سمٜمحق طمدي٨م اسمـ (5)وُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف، ..احلدي٨م، شَسِبيُل هللاِ 
ريرة سمٛمٕمٜم٤مه ُمقىمقوًم٤م قمٚمٞمف قمٜمد حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي ذم ُمسٕمقد، وُمـ طمدي٨م أيب ه

 ٤م.مجٞمٕمً  ، (6)اًمسٜم٦م ًمف
    ويف ىذا احلديث:

هذا احلدي٨م ذم فم٤مهره طمدي٨ٌم ٟمبقٌي، ًمٙمٜمّف ذم احل٘مٞم٘م٦م طمدي٨م ىمدّد: ٕن  اًمٜمبل  -4
ُ َمَثاًل »يٜمسبف إمم اهلل شمٕم٤ممم ومٞم٘مقل:  ×   .شَضَرَب اَّللَّ
ؾمتخدام أؾمٚمقب اًمتّمقير اًمٗمٜمل سمرضب ذم اًمتٕمٚمٞمؿ: ا ×ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمٜمبل  -4

إُمي٤مل، وهذا اعميؾ صقرة ُمريمب٦م متيؾ ـمريؼ آؾمت٘م٤مُم٦م، و ُمزاًمؼ اًمٖمقاي٦م، وشمدل هذه 
اًمّمقرة قمغم أن ـمريؼ اإلؾمالم ـمريؼ ُمست٘مٞمؿ ٓ قمقج ومٞمف وأٟمف ُمٞمّن عمـ أراد ؾمٚمقيمف، 
هل  يمام شمدل هذه اًمّمقرة اعمريمب٦م قمغم أن ـمريؼ اًمٖمقاي٦م ظمٓمػم وأن اخلٓمقة إومم

أظمٓمر اخلٓمقات ذم اًمٓمريؼ: ٕهن٤م شم٘مقد ص٤مطمبٝم٤م إمم اهلالك ومال هيقن قمٚمٞمف اًمؽماضمع، 
وطمتك شم٘مقم احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس يم٤من اًم٘مرآن ٟم٤مـمً٘م٤م يدقمق اًمٜم٤مس إمم ؾمٚمقك اًمٍماط 
ره سم٤مخلػم، وحيّذره ُمٖمّب٦م آٟمزٓق،  اعمست٘مٞمؿ ، يمام أىم٤مم اهلل ذم ٟمٗمس يمؾ ُمسٚمؿ وازقًم٤م ُيذيمِّ

                                       
 (.414(، ح: )4/411اعمستدرك، ًمٚمح٤ميمؿ ) (4)
 (.4/449شمٗمسػمه ) (4)
 (.4417(، سمرىمؿ: )4/494) صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، ًمألًمب٤مينّ  (4)
 .(44419ح: ) (1)
 .(44ح: ) (4)
 .(41ح: ) (6)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
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 التحذير. فيتعاون كتاب اهلل وواعظ اهلل يف قلب املسلم عىل البيان و
قوالن: األول: احلد   «َوأنَّ السُُّتوُر املْرَخاة: ُحُدوُد اّللَّه »: ×يف معنى قوله  -3

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ﴿  : الفاصل بني العبد وحمارم اهلل واملانع له من ارتكاهبا، كام قال اهلل 
، وهي عبارة عن أحكامه، والثاين: األمور املستورة غري املبينة من  [229]البقرة: ﴾ ۇئ

 الدين املسامة بالشبهة واملعرب عنها بحول احلمى. 
قيل: هو ملّة امللك يف قلب   «هو َواعهُظ اّللَّه ِفه قَ ْلبه ُكل ه ُمؤمهن  »: ×يف معنى قوله  -4

 . (1) املؤمن، واهلّم ملّة الشيطان
 [7]الفاحتة:  ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ﴿  :قوله 

وهو َجالٌِس يف املسجد فقال  ×وَل اهللهِ َقاَل: َأَتْيُت رس   م  ن َعِديِّ بن حاتع - [5]
، َفَلامه ُدفِْعُت إليه أخذ بَيدي، وقد كان نالَقْوُم: هذا َعِديُّ وك  ُت ِجئُْت بغري أمان  وال كتاب 
، قال: فقام فلِقيتُه اْمرأٌة معها «إهّن ه ََلَْرُجو َأْن ََيَْعَل اّللَُّ َيَدُه ِفه َيدهي »: بلغني َأنهه كان قال

، فقاال:  ، ُثمه أَخَذ بَِيِدي َحتهى أَتى اَجَتُهامإِنه لنا إليَك حاجًة. فقاَم معهام َحتهى قََض حَصبِيٌّ
، ُثمه أْثنَى علْيهو  َحِمَد اهللَلَولِيَدُة وسادًة َفَجَلَس عَليها، وأنا َبنْي َيَدْيِه، فا ْلَقْت له أَ َداَره، ف

َوى اّللَّه؟ ْن تَ ُقوَل ََل  أ (2)َما يُفهرُّكَ »ِِل:  قال ُ، فَ َهْل تَ ْعَلُم مهْن إهَله  سه ، ُقْلت: ال، ُثمه «إهَلَه إهَلَّ اّللَّ
ًئا َأْكََبُ مهَن اّللَّه؟ »:  ُثمه قالاَعةً َتَكلهم س  َا َتفهرُّ مهن َأْن يُ ُقاَل اّللَُّ َأْكََبُ، َفهل تَ ْعَلُم َشي ْ  «إهَّنَّ

لٌ الي َُهوَد املَْغُضوٌب َعَليْ »: ُقْلُت: ال، قال ُقْلُت: فإيِنِّ حنَيٌف ُمسلٌِم،   «ههْم، والنََّصاَرى ُضَّلَّ
طَ قال: َفَرَأْيُت َوج   َفَرًحا. (3) َهُه َتَبسه

 بزيادة عنده حيث ذكر يف أوله عمة عدّي بن حاتم.   ( 5) ، وأمحد ( 4) أخرجه الرتمذيُّ   التخريج: 

 
 (.273/ 1) ينظر: مرقاة املفاتيح، ملال القارّي  (1)
ه: فعلت به َما َيِفرُّ منه وهيرب، واملعنى: ما حيملك عىل الفرار إال التوحيد. ينظر:  (2) ك: ُيقال: َأْفَرْرته ُأفِره َما ُيِفرُّ

 (.3/427(، والنهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري )2/184غريب احلديث، البن اجلوزي )
َط: أي هتلهَل. ينظر: لسان العرب، البن منظور ) (3)  (،   7/259َتبَسه
 .(2953(، ح: )5/203) (4)
 .( 19381(، ح: )32/123-125) (5)
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لٌ اليَ ُهوَد املَْغُضوٌب »قوله يف احلديث:  حلكم:ا صحيٌح.  «َعَلْيِهْم، والنََّصاَرى ُضَّلَّ
 : ، «هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث سامك بن حرب»قال الرتمذيُّ

وعبَّاد »قال القطان:  ويرويه سامك بن حرب، عن عّباد بن حبيش، عن عدّي بن حاتم.
املسند:  وقال حمققو ،(1) «بن حبيش ال ُتعرف له حال، وال ُيعرف روى عنه غري سامك

بعضه صحيح، ويف هذا اإلسناد عّباد بن حبيش مل يرو عنه غري سامك بن حرب، ومل »
، وذكره ابن (3) ، وابن تيمية( 2) . وآخر احلديث صححه ابن حبان«يوثقه غري ابن حبان

، وصححه (5) وسكت عنه، وهو ال يقل عن رتبة احلسن عنده كام اشرتط ذلك (4) حجر
األلباينُّ بمجموع طرقه

(6) . 
من طريق:  (7)آلخره شاهد: من حديث أيب ذر، أخرجه ابن مردويه الشواهد:

ن بديل بن ميرسة، عن عبد اهلل بن شقيق، عن أيب ذر قال: إبراهيم بن طهامن، ع
قلت: الضالني؟ قال:  «اليهود»عن املغضوب عليهم، قال:  ×سألت رسول اهلل 

، عن بديل فأهبم اسم الصحايب، أخرجه من (8). وقد رواه معمر عند أمحد«النصارى»
بد اهلل بن شقيق طريق عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن بديل العقييل، قال: أخربين ع

وهو بوادي القرى وهو عىل فرسه وسأله رجل من بني  ×أنه أخربه من سمع النبي 
 ،-وأشار إىل اليهود- «املغضوب عليهم»القني، فقال: يا رسول اهلل، من هؤالء؟ قال: 

 
 (.4/668بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، للقطان ) (1)
 (.7206(، ح: )184-16/183) ابن حبان صحيح (2)
 (.1/64البن تيمية ) ،جمموع الفتاوى (3)
 (.8/159فتح الباري، البن حجر ) (4)
ا كل ذلك من أمهات املسانيد واجلوامع منتزع  »(: 1/4)-هدي الساري-حيث قال يف مقدمة الفتح  (5)

 .«واملستخرجات واألجزاء والفوائد برشط الصحة أو احلسن فيام أورده من ذلك
 (.3263(، ح: )7/785يف السلسلة الصحيحة، لأللبايّن ) (6)
 (.1/142كام يف تفسري ابن كثري ) (7)
 . (20736، 20351ح: ) (8)
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 . شوالضالون ىم النصارى»
وُمٕمٜمك آظمر احلدي٨م صحٞمٌح، سمؾ هق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ، ىم٤مل اسمـ أيب 

: (1)شٗمنيـ ذم هذا احلر  اظمتالوم٤مٓ أقمٚمؿ سملم اعم»طم٤مشمؿ:  وهق ىمقل »، وىم٤مل اعم٤مورديُّ
وم٢من ـمري٘م٦م أهؾ اإليامن ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ سم٤محلؼ »، وىم٤مل اسمـ يميػم: (2)شمجٞمع اعمٗمنيـ

واًمٕمٛمؾ سمف، واًمٞمٝمقد وم٘مدوا اًمٕمٛمؾ، واًمٜمّم٤مرى وم٘مدوا اًمٕمٚمؿ: وهلذا يم٤من اًمٖمْم٥م 
ًمٖمْم٥م، سمخال  ُمـ مل ًمٚمٞمٝمقد، واًمْمالل ًمٚمٜمّم٤مرى: ٕن ُمـ قمٚمؿ وشمرك اؾمتحؼ ا

٤م ًمٙمٜمٝمؿ ٓ هيتدون إمم ـمري٘مف، ٕهنؿ مل ي٠مشمقا يٕمٚمؿ. واًمٜمّم٤مرى عم٤م يم٤مٟمقا ىم٤مصديـ ؿمٞمئً 
وٚمقا، ويمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى و٤مل  :إُمر ُمـ سم٤مسمف، وهق اشمب٤مع اًمرؾمقل احلؼ

ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ُمٖمْمقب قمٚمٞمف، ًمٙمـ أظمصُّ أوص٤م  اًمٞمٝمقد اًمٖمْم٥م يمام ىم٤مل ومٞمٝمؿ: 
ٺ   ﴿ ، وأظمصُّ أوص٤م  اًمٜمّم٤مرى اًمْمالل يمام ىم٤مل:[61]اعم٤مئدة:  ﴾ڇ   ڍ  

، وهبذا [77]اعم٤مئدة:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
 .(4)، وسمٜمحق ىمقًمف ىم٤مل اًم٘مرـمبل(3)شضم٤مءت إطم٤مدي٨م وأصم٤مر، وذًمؽ واوح سملّم 

 ويف ىذا احلديث:
ـ ظمٚم٘مف، طمٞم٨م ىم٤مم ُمع اعمرأة واًمّمبك ًم٘مْم٤مء طم٤مضمتٝمام. ×شمقاوع اًمٜمبل  -4   ويمرُمف وطمس

ُ، فَـَهْل تـَْعَلُم ِمْن ِإَلٍو »ًمٕمدّي:  ×ىمقل اًمٜمبل  -4 َما يُِفرَُّك َأْن تـَُقوَل اَل ِإلََو ِإالَّ اَّللَّ
؟ َؿ ؾَم٤مقَم٦مً شِسَوى اَّللَِّ ، صُمؿَّ شَمَٙمٚمَّ َٓ ُ َأْكبَـُر، َفهل »صُمؿَّ ىَم٤مَل: ،، ىُمْٚم٧ُم:  َا تَِفرُّ ِمن َأْن يـُُقاَل اَّللَّ ِإَّنَّ

ًئا َأْكبَـُر  ؟تـَْعَلُم َشيـْ  ، وم٤مهللي٘مٓمع اًمٓمٛمع ذم إدراك يمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مت اهلل  شِمَن اَّللَِّ

أيمؼم ُمـ يمؾِّ يمبػم، اهلل أيمؼم ُمـ يمؾِّ ُم٤م خيٓمر  سمب٤مل اإلٟمس٤من، ويدور ذم ظمٞم٤مًمف ُمـ يمؼم ذم 

اًمقصػ واجلامل واجلالل واحلسـ واًمٙمامل، ٓ يبٚمغ يمٜمف صٗم٤مشمف اًمقاصٗمقن، وٓ 

                                       
 (.4/44شمٗمسػمه ) (4)
 (.4/64) اعمرضمع اًمس٤مسمؼ (4)
 (.4/414) اعمرضمع اًمس٤مسمؼ (4)
 (.441-4/419) اعمرضمع اًمس٤مسمؼ (1)
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 . (1)يدرك يمٞمٗمٞم٦م ذاشمف اًمٜم٤مقمتقن

 ًمٞمؾ قمغم اىمؽمان اًمتٝمٚمٞمؾ سم٤مًمتٙمبػم.وومٞمف د -4

سم٢مؾمالم ُمـ يسٚمؿ ومرطًم٤م ؿمديًدا: ٕن اًمٗمرح سم٢مؾمالُمٝمؿ ومرح سمام  ×يٗمرح اًمٜمبل  -1

 ، واًمٗمرح سمام يريض اهلل ومرح سم٤مهلل شمٕم٤ممم.يريض اهلل 

ـِ اًمنميِد قمـ أسمٞمف  --[[66]] وأٟم٤م ضم٤مًمٌِس × ىم٤مل ُمرَّ يب رؾمقُل اهلل ،  قمـ قَمٛمِرو سم

َيدي، وم٘م٤مل:  (2)ى ظمٚمَػ فمٝمري، واشمٙم٠مُت قمغم َأًْمٞم٦مِ هٙمذا، وىمد ووٕم٧ُم يدي اًمُٞمن

 .شأتقعُد ِقعَدَة ادلةُضوِب عليهم؟»

 .(4)، وأمحد(3)أظمرضمف أسمق داود التخريج:

هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل »احلدي٨م صحٞمٌح. أظمرضمف احل٤ميمؿ وىم٤مل:  احلكم:

، (7)، وقمبد احلؼ إؿمبٞمكمُّ (6)، وصححف اسمـ طمب٤من(5)، وواوم٘مف اًمذهبلُّ شخيرضم٤مه

 . (8)وإًمب٤مينُّ 

أن رؾمقل   ، سمٚمٗمظ:(9)قمٜمد أمحد ًمبٕمْمف ؿم٤مهد: ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر  الشواىد:

ٓ دمٚمس هٙمذا، إٟمام هذه ضمٚمس٦م » ؾم٤مىمًٓم٤م يده ذم اًمّمالة، وم٘م٤مل: رأى رضماًل  ×اهلل 

                                       
 (.48-47٘مٞمدة احل٤مومظ قمبد اًمٖمٜمل اعم٘مدد، ًمٚمبدر )يٜمٔمر: شمذيمرة اعم١مشمز ذح قم (4)
أًمٞم٦م اًمٙمػ: أصؾ آهب٤مم، وُم٤م حت٧م ذًمؽ ُمـ أؾمٗمؾ اًمراطم٦م عم٤م همٚمظ ُمٜمٝم٤م. واًمِ٘مْٕمدة سمٙمن ومسٙمقن: اؾمؿ هلٞمئ٦م  (4)

 (.41/14(، وًمس٤من اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر )4/49اًم٘مٕمقد. يٜمٔمر: همري٥م احلدي٨م، ٓسمـ اجلقزّي )
 .(1818(، ح: )7/446-447) (4)
 (.49141(، ح: )44/411) (1)
 (.7714(، ح: )1/499اعمستدرك، ًمٚمح٤ميمؿ ) (4)
 (.4671(، ح: )44/188ذم صحٞمحف ) (6)
(: 4/74( وىمد اؿمؽمط اًمّمح٦م ومٞمام يذيمره، وم٘م٤مل ذم ُم٘مدُمتف )4/841طمٞم٨م ذيمره ذم إطمٙم٤مم اًمّمٖمرى ًمف ) (7)

 .شوشمداوهل٤م اًمي٘م٤مت وختػمهت٤م صحٞمح٦م اإِلؾمٜم٤مد، ُمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٜم٘م٤مد، ىمد ٟم٘مٚمٝم٤م إصمب٤مت،»
 (.4166(، ح: )4/484ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، ًمألًمب٤ميّن ) (8)
 .(4974ح: ) (9)
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سمقن  ×ُمرَّ اًمٜمبل ، سمٚمٗمظ: (1)قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ، وُمـ طمدي٨م أيب ُأُم٤مُم٦م شاًمذيـ ُيٕمذَّ
-أو اقعد- قم»عمسجد، ُمٜمبٓمح قمغم وضمٝمف، ومرضسمف سمرضمٚمف وىم٤مل:قمغم رضمؾ ٟم٤مئؿ ذم ا

 .شفإهنا نومة جهنمية
يٜمتٔمٛمف ُمٕمٜمك  هذا احلدي٨م يف مناسبة ذكر ىذا احلديث يف تفسري اآلية، وما فيو:

جم٤مٟمب٦م ـمريؼ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًملم اعمذيمقر ذم أي٦م، ويٜمدرج ومٞمف،  ؾم١مال اهلل 
واعمراد »ىم٤مل اًمٓمٞمبّل: تٝمؿ ذم اًمٔم٤مهر واًمب٤مـمـ، وم٤مًمبٕمد قمـ ـمريؼ ه١مٓء يستٚمزم خم٤مًمٗم

سم٤معمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ اًمٞمٝمقد، وذم اًمتخّمٞمص سم٤مًمذيمر وم٤مئدشم٤من: إطمدامه٤م: أن هذه اًم٘مٕمدة 
مم٤م يبٖمْمف اهلل شمٕم٤ممم، وإظمرى أن اعمسٚمؿ ممـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف، ومٞمٜمبٖمل أن جيتٜم٥م اًمتِمبف 

ٛمٞم٦م قمغم هذا احلدي٨م وقمٚمَّؼ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞم، (2)شسمٛمـ همْم٥م اهلل قمٚمٞمف وًمٕمٜمف
ٛمخ٤مًمٗم٦م اًمٙمٗم٤مر وشمرك اًمتِمبف هبؿ ُمـ وم ،(3)شوهذا ُمب٤مًمٖم٦م ذم دمٜم٥م هدهيؿ»وم٘م٤مل: 

وىمد ُأُمرٟم٤م  ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمتل سُمٜمَل قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م هذا اًمديـ،
 سمٛمخ٤مًمٗم٦م اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًملم ذم اهلدي اًمٔم٤مهر ٕؾمب٤مب ُمٜمٝم٤م:

ر شمقرث شمٜم٤مؾمًب٤م وشمِم٤ميماًل سملم اعمتِم٤مهبلم، ي٘مقد إمم أن اعمِم٤مريم٦م ذم اهلدي اًمٔم٤مه -4 
 ُمقاوم٘م٦م ُم٤م ذم إظمالق وإقمامل.

أن اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اهلدي اًمٔم٤مهر شمقضم٥م ُمب٤ميٜم٦م وُمٗم٤مرىم٦م شمقضم٥م آٟم٘مٓم٤مع قمـ  -4
ُمقضمب٤مت اًمٖمْم٥م وأؾمب٤مب اًمْمالل، وآٟمٕمٓم٤م  قمغم أهؾ اهلدى واًمروقان، وحت٘مؼ 

  وأقمدائف اخل٤مهيـ.ُم٤م ىمٓمع اهلل ُمـ اعمقآة سملم ضمٜمده اعمٗمٚمحلم
أن ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم اهلدي اًمٔم٤مهر، شمقضم٥م آظمتالط اًمٔم٤مهر، طمتك يرشمٗمع اًمتٛمٞمز  -4

 .(4)فم٤مهًرا، سملم اعمٝمديلم اعمروٞملم، وسملم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًملم

                                       
 .(4744ح: ) (4)
 (.4984/ 7ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، عمال اًم٘م٤مرّي  ) (4)
 (.444/ 4اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (4)
 =                                                                                                          (. 94-94/ 4يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ) (1)
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 (47-1زوائد فسصهر شورة البقرة )ايآةات: 

 [4]اًمب٘مرة: ﴾ڀ   ڀ  ﴿ :ىمقًمف 
ْٕمِديِّ   -[7] ـْ قَمٓمِٞم٦ََّم اًمسَّ ـْ َرؾُمقُل اهللَِّ  قَم ُلُغ الَعْبُد َأْن َيُكوَن ِمَن »: ×قَم اَل يـَبـْ

 .شادلُتَِّقنَي َحَّتَّ يَدََع َما اَل أبََْس ِبِو َحَذرًا ِلَما بِِو الَبْأسُ 
 .(2)، واسمـ ُم٤مضمف(1)أظمرضمف اًمؽمُمذيُّ  التخريج:
:  احلكم: هذا طمدي٨م طمسـ همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ »احلدي٨م وٕمٞمٌػ. ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

، شهذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه»، وأظمرضمف احل٤ميمؿ وىم٤مل: شـ هذا اًمقضمفُم
وواوم٘مف اًمذهبلُّ 

ضمف (3) ، وُمدار احلدي٨م قمغم: قمبد اهلل سمـ يزيد اًمدُمِم٘مّل، ومٙمؾ ُمـ ظمرَّ
وقمبد اهلل سمـ يزيد ٓ »أظمرضمف ُمـ ـمري٘مف، وىمد ؾم٘مط ُمـ إؾمٜم٤مد احل٤ميمؿ. ىم٤مل اًم٘مٓم٤من:

 سمـ قم٘مٞمؾ اًمي٘مٗمل، وحمٛمد سمـ ؾمٕمد، وٓ شُمٕمر  أقمر  روى قمٜمف إٓ أسمق قم٘مٞمؾ: قمبد اهلل
: (4)شطم٤مًمف قمبد اهلل سمـ يزيد روى قمٜمف اسمـ قم٘مٞمؾ أطم٤مدي٨م »،  وىم٤مل اجلقزضم٤مٟمكُّ
ٗمف (6)، ومل يقصم٘مف همػم اسمـ طمب٤من(5)شُمٜمٙمرة ، ومل يرو قمٜمف همػم واطمد، واحلدي٨م وٕمَّ

إًمب٤مينُّ 
 .(8)، ووٕمَّػ إؾمٜم٤مده ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(7)

                                       
ـْ ؾَمُٛمرة سمـ ضُمٜمدب ىمد ذيمر اًم٘م٤مّر قم٘م٥م هذه اًمرواي٦م احلدي٨م اًمت٤مزم: شمٜمبٞمف:   =       ـْ َرؾُمقَل قَم ُف طَمِٗمظ ؾَمٙمتََتلِم قَم : أَٟمَّ

، وؾَمْٙمت٦ًم إذا وَمَرَغ ُمـ ىمِراءِة ×اهللَِّ  وهق طمدي٨م ُم٘محؿ ذم  .﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ﴿: ؾَمْٙمت٦ًم إذا يمؼّمَ
ٓ قمالىم٦م ًمف سمتٗمسػمه٤م، ومل أضمد أطمًدا  ـ أصح٤مب اًمتٗم٤مؾمػم سم٤معم٠مصمقر ىمد ذيمره ذم شمٗمسػم أي٦م.شمٗمسػم أي٦م!   ُم

 .(4144(، ح: )1/641) (4)
 (.1444(، ح: )4/498) (4)
 (.7899(، ح: )1/444ًمٚمح٤ميمؿ ) ،اعمستدرك (4)
 (.4/618سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم، ًمٚم٘مٓم٤من ) (1)
 (.6/84يٜمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر ) (4)
 (.47/ 7يٜمٔمر: اًمي٘م٤مت ًمف ) (6)
 (.144(، ح: )479-478ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمؽمُمذّي، ًمألًمب٤ميّن ) (7)
 ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف. (8)
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، (1)قمٜمد اًمبخ٤مرّي  سمـ سمِمػم اهد: ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن ذم ُمٕمٜم٤مه ؿمق  الشواىد:
، َكاَن ِلَما اْستـََباَن أَتْـَركَ »ُمرومققم٤م:  ، وُمـ طمدي٨م شَفَمْن تـََرَك َما ُشبَِّو َعلَْيِو ِمَن اِْلمثِْ

َوِإنَّ ورَع اْلُمْسِلِم َأْن َيدَع الصةرَي »٤م: ،  ُمرومققمً (2)قمٜمد أيب يٕمغم واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع 
 .شَع يف اْلَكِبريِ سلافَة َأْن يـَقَ 

    ويف ىذا احلديث:
ُلُغ الَعْبُد َأْن َيُكوَن ِمَن ادلُتَِّقنَي َحَّتَّ يَدََع َما اَل أبََْس ِبِو »: ×ىمقل اًمٜمبل  -4 اَل يـَبـْ

ا ُمـ اًمقىمقع ذم احلرام، إذا اؿمتبف يٕمٜمل: يؽمك ومْمقل احلالل طمذرً  شَحَذرًا ِلَما بِِو الَبْأسُ 
ويسٛمك هذا ورع اعمت٘ملم وهق اًمدرضم٦م اًمي٤مًمي٦م ُمـ ُمب٤مح سمٛمحرم وشمٕمذر اًمتٛمٞمٞمز، 

قمِم٤مر أيمٜم٤م ٟمدع شمسٕم٦م  »: درضم٤مت اًمقرع وسمف حيّمؾ يمامل اًمت٘مقى، ىم٤مل قمٛمر 
 .شاحلالل ظمق  اًمقىمقع ذم احلرام

اًمت٘مقى قمغم صمالث ُمراشم٥م: إومم: اًمتقىمل قمـ قمذاب اخلٚمد سم٤مًمتؼمؤ قمـ  -4
اًمتجٜم٥م قمـ ، واًمي٤مٟمٞم٦م: [46]اًمٗمتح:﴾ڻ  ڻ  ۀ   ﴿ :اًمنمك، يم٘مقًمف 

يمؾ ُم٤م ي١مصمؿ ُمـ ومٕمؾ أو شمرك، طمتك اًمّمٖم٤مئر قمٜمد ىمقم، وهق اعمتٕم٤مر  سم٤مًمت٘مقى ذم 
، [96]إقمرا : ﴾ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ   ﴿  :اًمنمع، واعمٕمٜمل سم٘مقًمف 

 :واًمي٤مًمي٦م: أن يتٜمزه قمام يِمٖمؾ هه قمـ احلؼ، وهق اًمت٘مقى احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م سم٘مقًمف 
واحلدي٨م يّمح أن يستِمٝمد سمف ًمٚمٛمرشمبتلم  ، [414]آل قمٛمران: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ﴿

 .(3)اًمي٤مٟمٞم٦م واًمي٤مًمي٦م
ـِ احلَُسلْم   -[8] ـْ قَمكِمِّ سْم ـْ َرؾُمقُل اهللِ قَم ِمْن ُحْسِن ِإْسالِم اْلَمْرِء تـَرُْكُو َما »: ×، قَم

 .شاَل يـَْعنِيوِ 

                                       
 (.4144ح: ) (4)
 (.7194ح: ) (4)
 (.414/ 4(، واًمتٞمسػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ًمٚمٛمٜم٤موّي )4419/ 7يٜمٔمر: ذح اعمِمٙم٤مة، ًمٚمٓمٞمبّل ) (4)
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ُمرؾماًل ذم اعمقوع إول،  (2)ُمرؾماًل، وأظمرضمف أمحد (1)أظمرضمف اًمؽمُمذيُّ  التخريج:
 ًٓ  ُمرؾماًل. (3) قمـ قمكم سمـ احلسلم قمـ أسمٞمف ذم اعمقوع اًمي٤مين، وأظمرضمف ُم٤مًمؽوُمقصق
احلدي٨م ُمرؾمٌؾ. ومٝمذا احلدي٨م يرويف ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهرّي واظمتٚمػ قمٚمٞمف:  احلكم:

رواه مجٝمقر أصح٤مب ُم٤مًمؽ ويمب٤مر شمالُمذشمف قمٜمف، قمـ اًمزهرّي قمـ قمكم سمـ احلسلم 
: قمـ ُم٤مًمؽ، قمـ اًمزهرّي، ُمرؾماًل، وظم٤مًمٗمٝمؿ ظم٤مًمد سمـ قمبد اًمرمحـ اخلراؾم٤مينُّ وم٘م٤مل

ـِ اًمٜمَّبِلِّ  . وظم٤مًمد سمـ قمبد اًمرمحـ هذا  ×قمـ قمكم سمـ احلسلم، قمـ أسمٞمف، قَم ًٓ ُمقصق
وخل٤مًمد هذا أطم٤مدي٨م همػم ُم٤م »ىم٤مل قمٜمف اسمـ قمدّي سمٕمد أن أظمرج طمدييف اعمقصقل: 

، وىم٤مل (4)شذيمرشمف وذم سمٕمض أطم٤مدييف إٟمٙم٤مر وقم٤مُم٦م ُم٤م يٜمٙمر ُمـ طمدييف ىمد ذيمرشمف
وصّم٘مف ، و(5)شوظم٤مًمد ًمٞمس سم٤مًم٘مقي»أن ذيمر رواي٦م ظم٤مًمد اعمقصقًم٦م:  ىمٓمٜملُّ سمٕمداًمدار

آظمرون يم٤مسمـ ُمٕملم وسمحر سمـ ٟمٍم وحمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد احلٙمؿ، وىم٤مل أسمق زرقم٦م 
هٙمذا رواه مج٤مقم٦م رواة اعمقـم٠م قمـ ُم٤مًمؽ »ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم: ، (6)وأسمق طم٤مشمؿ: ٓ سم٠مَس سمف

، وم٢مٟمف رواه قمـ ُم٤مًمؽ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ومٞمام قمٚمٛم٧م إٓ ظم٤مًمد سمـ قمبد اًمرمح٤من اخلراؾم٤مينّ 
ـ ٞم٤من ُييٜمل قمغم ظم٤مًمد سمـ قمبد اًمرمحقمـ قمكم سمـ احلسلم قمـ أسمٞمف، ويم٤من حيٞمك سمـ ؾمٗم

٤م اخلراؾم٤ميّن ظمػًما، وىمد شم٤مسمٕمف ُمقؾمك سمـ داود اًمْمبّل ىم٤ميض ـمرؾمقس وم٘م٤مل ومٞمف أيًْم 
قـم٠م اًمذيـ قمـ )أسمٞمف( ومه٤م مجٞمًٕم٤م ٓ سم٠مس هبام، إٓ أهنام ًمٞمس سم٤محلج٦م قمغم مج٤مقم٦م رواة اعم

ًمذا روايتٝمام ؿم٤مّذة، واعمحٗمقظ رواي٦م اجلامقم٦م قمـ ُم٤مًمؽ  .(7)شمل ي٘مقًمقا ومٞمف قمـ أسمٞمف
 : وهٙمذا روى همػم واطمد ُمـ »ُمرؾماًل، ٕهنؿ أوصمؼ ُمٜمٝمام وأيمير قمدًدا، ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

                                       
 .(4448(، ح: )1/448) (4)
 .(4747، 4744(، ح: )449، 4/444-446) (4)
 .(4884(، ح: )4/71) (4)
 (.4/174اًمٙم٤مُمؾ، ٓسمـ قمدي ) (1)
 (.8/47اًمٕمٚمؾ، ًمٚمدارىمٓمٜمّل ) (4)
 (.8/444يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل، ًمٚمٛمزّي ) (6)
 (.9/494اًمتٛمٝمٞمد، ٓسمـ قمبد اًمؼم ) (7)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

i

48

11 

 

نحو حديث   ×النَّبِيِّ  الزهرّي، عن عيل بن احلسني، َعن أصحاب الزهرّي، عن
، وهذا عندنا أصحُّ من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة، وعيل بن   مالك مرسًلا

عن  ، وقال اخلطيب بعد أن خّرج الرواية املوصولة «حسني مل يدرك عيل بن أيب طالب
، حيث خالف فيها حممد بن مالك عن الزهرّي عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

الصحيح عن مالك، عن الزهرّي، عن »املبارك أصحاب مالك يف رواية اإلرسال: 
والصحيح قول من أرسله عن عيل  »، وقال الدار قطنّي:(1) «عيل بن احلسني مرسًلا 
اختلف عىل الزهري عىل أقاويل،  »، وقال أبو نعيم: (2) «×بن احلسني عن النَّبِيَّ 

وممن قال: إنه ال يصح إال عن عيل بن حسني  »، وقال ابن رجب: (3)«وصوابه مرسل
مرسًلا اإلمام أمحد، وحييى بن معني، والبخارّي، والدار قطنّي، وقد خلَّط الضعفاء  

ا، والصحيح فيه املرسل ، وقال ابن حجر:  (4)«يف إسناده عىل الزهرّي ختليطاا فاحشا
مرسًلا كام يف   ×واملحفوظ: مالك، عن الزهرّي، عن عيل بن احلسني، عن النبي »

، وقد توبع مالك والزهرّي من ثقات عىل الرواية املرسلة. أما شواهد هذا (5)«املوطأ
: احلديث فأقواها حديث أيب هريرة  هذا حديث غريب  »، وقد قال فيه الرتمذيُّ

نه ابن رجب؛ (6)«ا الوجهال نعرفه من حديث أيب سلمة إال من هذ ألن رجال ، وحسَّ
فه آخرون،   ةرَّ ق  و»إسناده ثقات، وقال:  بن عبد الرمحن بن حيويل وثقه قوم وضعَّ

 «وقال ابن عبد الرب: هذا احلديث حمفوظ عن الزهرّي هبذا اإلسناد من رواية الثقات
ا:  وا: ليس هو  وأما أكثر األئمة، فقال»وهذا موافق لتحسني ابن رجب له، وقال أيضا

 فوظ عن الزهرّي، عن عيل بن حسني، عن النبيناد وإنام هو حمـبمحفوظ هبذا اإلس
 

 (.13/530تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي ) (1)
 (.3/110العلل، للدارقطنّي ) (2)
 (.2/671معرفة الصحابة، أليب نعيم ) (3)
 (. 288-1/287جامع العلوم واحلكم، البن رجب )  (4)
 (.16/205)جر حتاف املهرة، البن حإ (5)
 (.2317(، ح: )4/558السنن، للرتمذّي ) (6)
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إيميريـ اًمذيـ رَوْوا  ، ًمذا شمْمٕمػ هذه اًمرواي٦م ًمٙمقهن٤م ظم٤مًمٗم٧م رواي٦م(1)شُمرؾماًل  ×
ة، وم٘مد ىم٤مل قمٜمف رَّ احلدي٨م قمـ قمكم اسمـ احلسلم ُمرؾماًل، ومٝمذا احلدي٨م ُمـ ُمٜم٤ميمػم ىمُ 

، واحل٤مصؾ واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل أن هذا احلدي٨م وٕمٞمػ: (2)احل٤مومظ: صدوق ًمف ُمٜم٤ميمػم
ٕن اعمحٗمقظ ذم روايتف ُمـ ـمريؼ اًمزهرّي اإلرؾم٤مل، وأُم٤م رواي٦م اًمزهرّي حلدي٨م أيب 

ًم٦م يمام شم٘مدم، وأُم٤م سم٘مٞم٦م ؿمقاهد احلدي٨م ومٗمل يمٍؾ ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مل ومال شمّمٚمح هريرة ومٛمٕمٚمق
ُمـ وضمقه ُأظمر  ×وىمد روي قمـ اًمٜمبل  »ًمت٘مقي٦م هذا احلدي٨م، ىم٤مل اسمـ رضم٥م قمٜمٝم٤م: 

 .(3)ش ويمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م
ـ احلدي٨م ًمٖمػمه سمِمقاهده حم٘م٘مق اعمسٜمد، (4)وصحح إؾمٜم٤مده اسمـ اًم٘مٞمِّؿ ، وطمسَّ

 .(5)وصححف إًمب٤مينُّ 
قاهد: ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمر اًمّمديؼ قمٜمد أيب ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م ًمف ؿم الشواىد:

، وُمـ طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م قمٜمد (7)، وُمـ طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اًمؽمُمذّي (6)اًمّمح٤مسم٦م
، (9)، وُمـ طمدي٨م احل٤مرث سمـ هِم٤مم اعمخزوُمّل قمٜمد اسمـ قمس٤ميمر(8)اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم

، وُمـ طمدي٨م (10)ؽوُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٜمد أيب أمحد احل٤ميمؿ ذم قمقازم ُم٤مًم
  ٤م.مجٞمٕمً  (11)أيب ذر قمٜمد اًم٘مِمػمّي ذم اًمرؾم٤مًم٦م

                                       
 (.4/487ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، ٓسمـ رضم٥م ) (4)
 (.494اًمت٘مري٥م، ٓسمـ طمجر ) (4)
 (.4/488ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، ٓسمـ رضم٥م ) (4)
 (.461ذم اجلقاب اًمٙم٤مذم، ٓسمـ اًم٘مٞمِّؿ ) (1)
 (.4944(، ح: )4/4147ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ًمألًمب٤ميّن ) (4)
 (.4994ح: ) (6)
 (.4447ح: ) (7)
 (.881ح: ) (8)
 (.61/18ذم شم٤مريخ دُمِمؼ، ٓسمـ قمس٤ميمر ) (9)
 (.447ح: ) (41)
 (، سم٤مب اًمقرع.4/444اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م، ًمٚم٘مِمػمّي ) (44)
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ينتظمه معنى التقوى   هذا احلديث  يف مناسبة ذكر هذا احلديث يف تفسري اآلية: 
العمل بطاعة اهلل »فحقيقة التقوى كام قال ابن القيِّم: املذكور يف اآلية، ويندرج فيه، 

إيامًنا واحتساًبا، أمًرا وهنًيا، فيفعل ما أمر اهلل به إيامًنا باألمر وتصديًقا بوعده، ويرتك 
وإذا حسن إسالم املرء، اقتىض   ،(1) «عنه إيامًنا بالنهي وخوًفا من وعيده ما هنى اهلل

ترك ما ال يعني كله من املحرمات واملشتبهات واملكروهات، وفضول املباحات التي  
ال حيتاج إليها، فإن هذا كله ال يعني املسلم إذا كمل إسالمه، وبلغ الدرجة الثالثة من 

   .(2)وىالورع، والتي يبلغ هبا كامل التق
 ويف هذا احلديث: 

يكفي اإلنسان لدينه من ذلك »هذا احلديث هو ربع اإلسالم، قال أبو داود:  -1
لن ايَّاتا »أربعة أحاديث: أحدمها:  َعأَمال ِبا ََلل َبي ا »، والثاين: «اْلأ من  »((، والثالث: احلَأ

ََلم الأَمرأء َتركه َما ََل يعنيه  ؤمن م ؤمنا َحَّتَّ يرضى  ََل يكون الأم  »، والرابع: «حسن إاسأ
ها  يها َما يرضاه لَنفسا َخا  .(3)«ْلا

لفظ عام يدخل فيه ما يتعلق بالقلب، وما يتعلق باللسان،  «َما ََل يَ عأنايها »لفظ:  -2
 وما يتعلق باجلوارح.

، ويعلِّقها فيه تربية وتوجيه لأُلمة باالشتغال بام ينفعها، ويقرهبا من رهبا  -3
 بمعايل األمور، والنفس إن مل تشغلها بالطاعة، شغلتك باملعصية. 

املرجع يف معرفة األمور التي ال تعني هي أدلة الرشع وأصوله املعتربة، وليس   -4
 ذلك ألعراف الناس الفاسدة وال ألهوائهم. 

 [3]البقرة: ﴾ ڀ  ٺ  ٺ ﴿  :قوله 
ْينَا َمَع َرُسوِل اهللِ َقاَل: َتغَ  ، َأُُب ُُجَُعةَ َعْن   - [9] ، َوَمَعنَا َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن ×دَّ

اِح، ق  َلْمنَا َمَعَك َوَجاَهْدَنا َمَعَك،  ـَأَحٌد َخْْيٌ ِمنَّا؟ َأْس  َيا َرُسوَل اهللِ، َهْل ال: فقال: ـاجْلَرَّ
 

 (.13)الرسالة التبوكية، البن القيِّم  (1)
 (.1/289ن رجب )ينظر: جامع العلوم واحلكم، الب (2)
 (.63-1/62ينظر: املرجع السابق ) (3)
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 . شيـُْؤِمُنوَن يب َوََلْ يـََرْوين  نـََعْم، قَـْوٌم َيُكونُوَن ِمْن بـَْعدُِكمْ »ىَم٤مَل: 
 . (2)، واًمدارُملُّ (1)أظمرضمف أمحد التخريج:
هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل »احلدي٨م صحٞمٌح. أظمرضمف احل٤ميمؿ وىم٤مل:  احلكم:

: (3)، وواوم٘مف اًمذهبلُّ شخيرضم٤مه رواه أمحد، وأسمق يٕمغم، واًمٓمؼماين »، وىم٤مل اهلٞميٛملُّ
ـ إؾمٜم٤مده احل٤مومظ اسمـ طمجر، (4)ش٘م٤متسم٠مؾم٤مٟمٞمد، وأطمد أؾم٤مٟمٞمد أمحد رضم٤مًمف صم ، (5)وطمسَّ

 ح إؾمٜم٤مده حم٘مؼ ؾمٜمـ اًمدارُمّل.وحم٘م٘مق اعمسٜمد، يمام صحَّ ، (6)حف إًمب٤مينُّ وصحّ 
وهمػمه، ىم٤مل:  (7)ًمف ؿمقاهد: ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمٜمد احل٤ميمؿ الشواىد:

رُوَن َأيُّ َأْىِل اْْلِميَاِن أَْفَضُل َتدْ أ»: ×ضَم٤مًمًِس٤م وَمَ٘م٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  ×يُمٜم٧ُْم َُمَع اًمٜمَّبِلِّ 
َوَما مَيْنَـُعُهْم  ،َوْيَِقُّ َذِلَك ذَلُمْ  ،ُىْم َكَذِلكَ »اعمَْاَلِئَٙم٦ُم؟ ىَم٤مَل:  ىَم٤مًُمقا َي٤م َرؾُمقَل اهلل شِإميَااًن؟

ُرُىمْ  ،َوَقْد أَنـَْزذَلُُم اَّللَُّ اْلَمْنزِلََة الَّيِت أَنـَْزذَلُْم ِِبَا َْٟمبَِٞم٤مُء  اهللَي٤م َرؾُمقَل  ىَم٤مًُمقا: .شَبْل غَيـْ ْٕ وَم٤م
ـَ َأيْمَرَُمُٝمُؿ  ِذي ؾَم٤مًَم٦ِم؟ ىَم٤مَل:  اهللاًمَّ ِة َواًمرِّ َوَما  ،َوْيَِقُّ ذَلُْم َذِلكَ  ،ُىْم َكَذِلكَ »شَمَٕم٤ممَم سم٤ِمًمٜمُُّبقَّ

ُرُىمْ  ،مَيْنَـُعُهْم َوَقْد أَنـَْزذَلُُم اَّللَُّ اْلَمْنزِلََة الَّيِت أَنـَْزذَلُْم ِِبَا ـْ ُهْؿ َي٤م  شَبْل غَيـْ ىَم٤مَل: ىُمْٚمٜم٤َم: وَمَٛم
َواٌم َيَُْتوَن ِمْن بـَْعِدي يف َأْصاَلِب الّرَِجاِل فَـيُـْؤِمُنوَن يب َوََلْ يـََرْوين »َرؾُمقَل اهللَِّ؟ ىَم٤مَل:   ،أَقـْ

، وسمٜمحقه: شاانً َوجيَُِدوَن اْلَوَرَق اْلُمَعلََّق فَـيَـْعَمُلوَن ِبَا ِفيِو فَـَهُؤاَلِء أَْفَضُل َأْىِل اْْلِميَاِن ِإميَ 
، وطمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اإلؾمامقمٞمكم ذم (8)طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو قمٜمد اسمـ قمروم٦م

                                       
 .(46977، 46976(، ح: )481، 48/484-484) (4)
 (.4786(، ح: )4/4811) (4)
 (.6994(، ح: )1/94اعمستدرك، ًمٚمح٤ميمؿ ) (4)
 (.41/66ٗمقائد، ًمٚمٝمٞميٛمّل )جمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًم (1)
 (.7/6ذم اًمٗمتح، ٓسمـ طمجر ) (4)
 (.4441(، ح: )7/916ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، ًمألًمب٤ميّن ) (6)
 .(6994ح: ) (7)
 .(49ح: ) (8)
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، وُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس قمٜمد (2)، وُمـ طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمبزار(1)ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف
 .،(3)اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم

ـْ َأيِب ُأَُم٤مَُم٦َم  --[41] آين َوآَمَن يب، طُوََب ِلَمْن رَ »ىَم٤مَل:  ×، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ قَم
    .شَوطُوََب َسْبَع َمرَّاٍت، ِلَمْن ََلْ يـََرين َوآَمَن يب 

 . (4)أظمرضمف أمحد التخريج:
. صححف اسمـ طمب٤َّمن احلكم: ـٌ : (5)احلدي٨م طمس رواه أمحد، »، وىم٤مل اهلٞميٛملُّ

واًمٓمؼماينُّ سم٠مؾم٤مٟمٞمد، ورضم٤مهل٤م رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم أيٛمـ سمـ ُم٤مًمؽ إؿمٕمري، وهق 
:  ، وىم٤مل(6)شصم٘م٦م وأمحد سمـ طمٜمبؾ  أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمّز وأمحد سمـ ُمٜمٞمع رواه»اًمبقصػميُّ

هذا »، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر شمٕمٚمٞمً٘م٤م قمغم هذا احلدي٨م:(7)شوأسمق يٕمغم، ورواشمف صم٘م٤مت
وأيٛمـ وىمع هٙمذا همػم ُمٜمسقب وىمد ىمٞمؾ إٟمف اسمـ ُم٤مًمؽ إؿمٕمري   طمدي٨م طمسـ، ...

ه، وم٘مد أظمرضمف .. وأؾم٤مٟمٞمده٤م وٓ ُيٕمر  طم٤مًمف ُمع ذًمؽ، وًمٙمـ ي٘مقى احلدي٨م سمِمقاهد
، وصححف ًمٖمػمه إًمب٤مينُّ (8)شواهلل أقمٚمؿ ،٤مي٘مقي سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم 

ٜمف ًمٖمػمه حم٘م٘مق (9) ، وطمسَّ
 واهلل أقمٚمؿ. ،واحلدي٨م سمٛمجٛمقع ـمرىمف وؿمقاهده يرشم٘مل إمم احلسـاعمسٜمد. 

ًمف ؿمقاهد سم٠مًمٗم٤مظ ُم٘م٤مرسم٦م ًمٚمٗمظ هذه اًمرواي٦م: ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد   الشواىد:
، وُمـ طمدي٨م أيب (10)اًمرواي٦م اًمت٤مًمٞم٦م، وُمـ طمدي٨م أٟمس قمٜمد أمحد اخلدرّي وؾمٞم٠ميت ذم

                                       
 .(468ح: ) (4)
 .(7491ح: ) (4)
 .(44461ح: ) (4)
 (.44477، 44441، 44449، 44448(، ح: )641، 471، 46/144-141) (1)
 (.7444(، ح: )46/446)ذم صحٞمحف  (4)
 (.41/67جمٛمع اًمزوائد، ًمٚمٝمٞميٛمّل ) (6)
 (.7/414إحت٤م  اخلػمة اعمٝمرة، ًمٚمبقصػمّي  ) (7)
 (.16إُم٤مزم اعمٓمٚم٘م٦م، ٓسمـ طمجر ) (8)
 (.4414(، ح: )4/411ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، ًمألًمب٤ميّن ) (9)
 .(44478ح: ) (41)
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، وُمـ (2)، وُمـ طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اسمـ طمب٤من(1)قمبد اًمرمحـ اجلٝمٜمل قمٜمد أمحد
، وُمـ طمدي٨م أيب قمٛمرة قمٜمد اًمٓمؼمايّن ذم (3)طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر قمٜمد اًمٓمٞم٤مًمّز 

طُوََب ِلَمْن رَآين »ظ: ، سمٚمٗم(5)، وُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ سمن قمٜمد احل٤ميمؿ(4)اًمٙمبػم
، وُمـ طمدي٨م واصمٚم٦م شَوطُوََب ِلَمْن رََأى َمْن رَآين َوِلَمْن رََأى َمْن رََأى َمْن رَآين َوآَمَن يب 

سمٜمحق طمدي٨م قمبد اهلل سمـ سمن، وُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب  (6)سمـ إؾم٘مع قمٜمد اسمـ قمدّي 
خيٚمق إؾمٜم٤مد وٓ  .سمٜمحق ًمٗمظ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ سمن،  (7)ـم٤مًم٥م قمٜمد اخلٓمٞم٥م

 . (8)واطمٍد ُمٜمٝم٤م ُمـ ُم٘م٤مل همػم طمدي٨م أيب قمبد اًمرمحـ اجلٝمٜمل وم٢مؾمٜم٤مده ضمٞمد
ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  --[[4444]] ـْ َرؾُمقِل اهللِ  قَم َأنَّ َرضُماًل ىَم٤مَل ًَمُف: َي٤م َرؾُمقَل  ×قَم

ـَ سمَِؽ، ىَم٤مَل: اهللِ، ـُمقسَمك عمَِ  يب، مثَّ طُوََب، مثَّ طُوََب، طُوََب ِلَمْن رَآين َوآَمَن »ـْ َرآَك، َوآَُم
َشَجَرٌة يف اْْلَنَِّة »: × ىَم٤مَل ًَمُف َرضُمٌؾ: َوَُم٤م ـُمقسَمك؟ ىَم٤مَل  ،شِلَمْن آَمَن يب َوََلْ يـََرين مثَّ طُوََب 

 .شَمِسريَُة ِمائَِة َعاٍم، ثَِياُب َأْىِل اْْلَنَِّة خْيُرُج ِمْن َأْكَماِمَها
 .(9)أظمرضمف أمحد التخريج:
، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر (10)احلدي٨م طمسـ ًمٖمػمه. صححف اسمـ طمب٤َّمن احلكم:

أظمرضمف أمحد قمـ طمسـ سمـ ُمقؾمك قمـ ، هذا طمدي٨م طمسـ» شمٕمٚمٞمً٘م٤م قمغم هذا احلدي٨م:

                                       
 .(47488ح: ) (4)
 .(7444ح: ) (4)
 .(4946ح: ) (4)
 .(476ح: ) (1)
 .(6991ح: ) (4)
 (.8/44اًمٙم٤مُمؾ، ٓسمـ قمدّي ) (6)
 (.1/81شم٤مريخ سمٖمداد، ًمٚمخٓمٞم٥م ) (7)
د إؾمٜم٤مده إًمب٤مينُّ ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ) (8)  (.4/417ضمقَّ
 (.44674(، ح: )48/444) (9)
 (.7144(، ح: )46/149ذم صحٞمحف ) (41)
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: (1)شوىمد شم٘مدُم٧م ًمف ؿمقاهد يميػمة شمٕمْمده...اسمـ هلٞمٕم٦م قمـ دراج ، وىم٤مل إًمب٤مينُّ
اج» ٜمف ًمٖمػمه ذم ُمقوع ، وىمد (2)شوهذا ؾمٜمد ٓ سم٠مس سمف ذم اًمِمقاهد ًمسقء طمٗمظ درَّ طمسَّ

طوَب دلن رآين وآمن يب، »إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ دون ىمقًمف: »، وىم٤مل حم٘م٘مق اعمسٜمد:(3)آظمر
 .شومحسـ ًمٖمػمه شوطوَب دلن آمن يب وَل يرين

ٕوًمف ؿمقاهد شم٘مدُم٧م ذم اًمرواي٦م اًمس٤مسم٘م٦م، ؤظمره ؿمقاهد: ُمـ طمدي٨م  الشواىد:
ِة َلَشَجَرًة َيِسرُي الرَّاِكُب يف ِظلَِّها ِإنَّ يف اْلَنَّ »، سمٚمٗمظ: (4)أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد اًمبخ٤مرّي 

سمٜمحق طمدي٨م أٟمس،  (5)، وُمـ طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اًمبخ٤مرّي شِمائََة َعاٍم اَل يـَْقطَُعَها
 ٤م.مجٞمٕمً  ، سمٜمحق طمدي٨م أٟمس، (6)وُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد قمٜمد اًمبخ٤مرّي 

    ويف ىذه األحاديث الثالثة:
، ×ػمي٦م ُم٘مٞمدة سم٤مإليامن ُمع قمدم رؤيتف اخلػمي٦م  اعمذيمقرة  ذم هذه إطم٤مدي٨م ظم -4

واخلػمي٦م ُمـ هذا اًمقضمف ٓ شمستٚمزم صمبقت إومْمٚمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، وهلذا ٓ يِمٙمؾ هذا 
  ُمٓمٚم٘م٤م قمغم ُمـ سمٕمدهؿ. احلدي٨م قمغم إطم٤مدي٨م اًمتل صمب٧م ومٞمٝم٤م شمٗمْمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م 

ا وإن مل ُيَر، أو ُيدرك شمٜمزيؾ اًم٘مرآن، وىمد ُرشم٥م هلذ ×اًمؽمهمٞم٥م سم٤مإليامن سم٤مًمٜمبل  -4
 ، وّأقْمٔمِؿ سمف ُمـ صمقاب!شـمقسمك»صمقاسًم٤م وهق 

 [4]اًمب٘مرة: ﴾ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ﴿ :ىمقًمف 
ـِ قُمَٛمَر   --[[4444]] ـِ اسْم ـْ َرؾُمقَل اهللَِّ قَم أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ »ىَم٤مَل:  ×، قَم

، وَ  ُ، َوَأنَّ زُلَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ يُِقيُموا الصَّالََة، َويـُْؤتُوا الزََّكاَة، فَِإَذا َيْشَهُدوا َأْن اَل إِلََو ِإالَّ اَّللَّ

                                       
 (.18-17إُم٤مزم اعمٓمٚم٘م٦م، ٓسمـ طمجر ) (4)
 (.4984(، ح: )1/649اًمّمحٞمح٦م، ًمألًمب٤ميّن )اًمسٚمسٚم٦م  (4)
 (.7471ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم صحٞمح اسمـ طمب٤من، ح: ) (4)
 .(4444ح: ) (1)
 .(4444ح: ) (4)
 .(6444ح: ) (6)
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 .شفَـَعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمّنِّ ِدَماَءُىْم َوَأْمَواذَلُْم ِإالَّ ِبَقِّ اِْلْسالَِم، َوِحَسابـُُهْم َعَلى اَّللَِّ 
 . (2)، وُمسٚمؿ(1)أظمرضمف اًمبخ٤مريُّ  التخريج:
 احلدي٨م ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. احلكم:

    ويف ىذا احلديث:
  .دل احلدي٨م قمغم وضمقب ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر قمغم اظمتال  أضمٜم٤مؾمٝمؿ -4
ُأيمتٗمل سم٤مٕريم٤من اًميالصم٦م اًمِمٝم٤مدة واًمّمالة واًمزيم٤مة، واحلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ: أن إريم٤من  -4

وهق اًمزيم٤مة،  ،وسمديّن وهق اًمّمالة وُم٤مزمّ  ،اخلٛمس٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق اقمت٘م٤مدّي وهق اًمِمٝم٤مدة
ٜملم إظمػميـ قمٚمٞمٝم٤م، وم٢من اًمّمقم سمديّن وم٤مىمتٍم ذم اًمدقم٤مء إمم اإلؾمالم قمٚمٞمٝم٤م: ًمتٗمرع اًمريم

واحل٩م سمديّن ُم٤مزّم، وأيْم٤م أن يمٚمٛم٦م اإلؾمالم هل إصؾ وهل ؿم٤مىم٦م قمغم اًمٙمٗم٤مر،  ،حمض
وم٢مذا أذقمـ  ،واًمّمٚمقات ؿم٤مىم٦م ًمتٙمرره٤م، واًمزيم٤مة ؿم٤مىم٦م عم٤م ذم ضمبٚم٦م اإلٟمس٤من ُمـ طم٥م اعم٤مل

 .(3)ٚمؿواهلل أقم ،اعمرء هلذه اًميالصم٦م يم٤من ُم٤م ؾمقاه٤م أؾمٝمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمٝم٤م
يٗمٞمد ضمقاز ىمتؾ ُمـ ُأسمٞمح٧م طمرُمتف سمحؼ اإلؾمالم  شِإالَّ ِبَقِّ اِْلْسالَمِ » ×ىمقًمف:  -4

سمٞمح دُمف تؾ وأُ وًمق ٟمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، ومٛمـ ارشمٙم٥م ومٕمال يبٞمح دم اعمسٚمؿ سم٤مًمنمع ىمُ 
 .وُم٤مًمف
أي: طمس٤مب هائرهؿ إن أفَمٝمروا ُم٤م حي٘مـ  شَوِحَسابـُُهْم َعَلى اَّللَِّ » ×ىمقًمف:  -1

ّمٛمٝمؿ وأسمٓمٜمقا ظمالومف يمام ومٕمؾ اعمٜم٤موم٘مقن، ومذًمؽ إمم اعمٓمٚمع قمغم اًمنائر، دُم٤مءهؿ ويٕم
 وإئٛم٦م سمٕمده إٟمام يم٤من قمغم اًمٔم٤مهر. ×وإٟمام طُمٙمؿ اًمٜمبل 

دّل احلدي٨م قمغم قمٔمؿ طمرُم٦م دم اعمسٚمؿ وحتريؿ ىمتٚمف ٕي ؾمب٥م ُمـ إؾمب٤مب  -4
 ُمٝمام أظمؾَّ سم٤مًمقاضمب٤مت وومٕمَؾ اعمٜمٙمرات، إٓ ُم٤م دّل قمٚمٞمف ًمنمع.

ـْ   -[44] نـََنا »َيُ٘مقُل:  ×، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ سُمَرْيَدَة  قَم اْلَعْهُد الَِّذي بـَيـْ
                                       

 . ﴾ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿ (، ك: اإليامن، ب:44(، ح: )4/41)  (4)
 ك ي٘مقًمقا: ٓ إًمف إٓ اهلل.(، ك: اإليامن، ب: ذم إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمت44(، ح: )4/44) (4)
 (.464/ 4يٜمٔمر: اًمٗمتح، ٓسمـ طمجر  ) (4)
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نَـُهُم الصَّاَلُة، َفَمْن تـَرََكَها فَـَقْد َكَفرَ   .شَوبـَيـْ
 . (4)، وأمحد(3)، واسمـ ُم٤مضمف(2)، واًمٜمس٤مئلُّ (1)أظمرضمف اًمؽمُمذيُّ  التخريج:
:  احلكم: ، شي٨م طمسـ صحٞمح همري٥مهذا طمد»احلدي٨م صحٞمٌح. ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

، (5)شأظمرضمف اسمـ قمدّي، وهق صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ»وأظمرضمف اًمالًمٙم٤مئّل وىم٤مل: 
هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ٓ شمٕمر  ًمف قمٚم٦م سمقضمف ُمـ »وأظمرضمف احل٤ميمؿ وىم٤مل: 

اًمقضمقه، وم٘مد اطمتج٤م مجٞمًٕم٤م سمٕمبد اهلل سمـ سمريدة، قمـ أسمٞمف، واطمت٩م ُمسٚمؿ سم٤محلسلم سمـ 
، شوهلذا احلدي٨م ؿم٤مهد صحٞمح قمغم ذـمٝمام مجٞمًٕم٤م واىمد ومل خيرضم٤مه هبذا اًمٚمٗمظ،

وواوم٘مف اًمذهبلُّ 
: (7)، وصححف اسمـ طمب٤من(6) ، (8)شطمدي٨م صحٞمح»، وىم٤مل اًمٕمراىملُّ

 .شإؾمٜم٤مده ىمقي»، وىم٤مل حم٘م٘مق اعمسٜمد: (10)، وإًمب٤مينُّ (9)وصححف ؿمٞمخ اإلؾمالم
، وُمـ طمدي٨م (11)ًمف ؿمقاهد سم٠مًمٗم٤مظ ُم٘م٤مرسم٦م: ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد ُمسٚمؿ الشواىد:

، وُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد (12)اًمالًمٙم٤مئّل ذم ذح أصقل آقمت٘م٤مد سم٤من قمٜمدصمق
، وُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ (14)، وُمـ طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد احل٤ميمؿ(13)اسمـ ُم٤مضمف

                                       
 (.4644(، ح: )4/44) (4)
 .(164(، ح: )4/444) (4)
 .(4179(، ح: )4/484) (4)
 (.44117، 44947(، ح: )444، 48/41) (1)
 (.1/914ذح أصقل آقمت٘م٤مد، ًمٚمالًمٙم٤مئّل ) (4)
 (.44(، ح: )4/18اعمستدرك، ًمٚمح٤ميمؿ ) (6)
 (.4141(، ح: )1/414ذم صحٞمحف ) (7)
 (.1/494ٟم٘مٚمف قمٜمف اعمٜم٤مويُّ ذم ومٞمض اًم٘مدير ) (8)
 (.44/18ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (9)
 (.461(، ح: )4/466ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، ًمألًمب٤ميّن  ) (41)
 .(84ح: ) (44)
 .(4444ح: ) (44)
 .(4181ح: ) (44)
 .(44ح: ) (41)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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 .٤ممجٞمٕمً   ،(1)ؿم٘مٞمؼ اًمت٤مسمٕمّل قمٜمد اًمؽمُمذّي 
 ويف ىذا احلديث:

نَـُهمُ »: ×اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف  -4 ، ويٛمٙمـ أن يٙم شَوبـَيـْ قن: اًمْمٛمػم قم٤مم ًمٚمٛمٜم٤مومِِ٘ملْمَ
  سم٤مإِلؾمالم ُم١مُمٜم٤ًم يم٤من أو ُمٜم٤مومً٘م٤م. ×ومٞمٛمـ سم٤ميع رؾمقل اهلل 

نَـُهُم الصَّاَلةُ اْلَعْهُد الَِّذي بَـ »: ×ىمقًمف  -4 نَـنَا َوبـَيـْ أي أن اًمّمالة هل اعمقضمب٦م : شيـْ
حل٘مـ دُم٤مئٝمؿ يم٤مًمٕمٝمد ذم طمؼ اعمٕم٤مهديـ، وم٢مذا شمريمقه٤م سمرئ٧م ُمٜمٝمؿ اًمذُم٦م ودظمٚمقا ذم 

 ٟم٘م٤مشمؾ ُمـ ٓ قمٝمد ًمف. طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مر ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ يمام
يدل قمغم شمٕمٔمٞمؿ أُمر اًمّمالة، وأن شم٤مريمٝم٤م  يٙمٗمر: ٕن اًمؽمك اًمذي ضمٕمؾ اًمٙمٗمر  -4

ومحٚمف  ُمٕمٚمً٘م٤م سمف ُمٓمٚمؼ قمـ اًمت٘مٞمٞمد، وهق يّمدق سمٛمرة ًمقضمقد ُم٤مهٞم٦م اًمؽمك ذم وٛمٜمٝم٤م،
 .(2)اجلٛمٝمقر قمغم ُم٤م اذا شمريمٝم٤م ضم٤مطمًدا واهلل أقمٚمؿ

ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمَّبِلِّ   --[[4411]] ـْ َرضُمٍؾ ُِم َأوَُّل َما »: ×ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  × قَم
:  ُْيَاَسُب بِِو اْلَعْبُد َصاَلتُوُ، فَِإْن َكاَن أَتََّها ُكتَِبْت لَُو ََتمًَّة، َوِإْن َلَْ يَُكْن أَتََّها قَاَل هللاُ 

؟ مثَّ الزََّكاُة َكَذِلَك، مثَّ تـُْؤَخُذ اْنظُُروا َىْل َتَُِدوَن لَِعْبِدي ِمْن َتطَوٍُّع فَـُتْكِملُوا ِِبَا فَرِيَضَتوُ 
 .شاأْلَْعَماُل َعَلى َحَسِب ذَِلكَ 

 .(3)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد التخريج:
ٚمػ قمغم مح٤مد ظمتُ اإلؾمٜم٤مد رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت، ًمٙمـ ا هذااحلدي٨م صحٞمٌح.  احلكم:

سمـ ؾمٚمٛم٦م ومرواه مج٤مقم٦م قمٜمف قمـ إزرق سمـ ىمٞمس قمـ حيٞمك سمـ يٕمٛمر قمـ رضمؾ ُمـ 
، ُمـ ـمريؼ اًمٜمرض سمـ (4)ورواه اًمٜمس٤مئّل ومل يسٛمقه، يمام قمٜمد أمحد،  ×ٜمبل أصح٤مب اًم

ؿمٛمٞمؾ، أٟمب٠مٟم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ إزرق سمـ ىمٞمس، قمـ حيٞمك سمـ يٕمٛمر، قمـ أيب 

                                       
 .(4644ح: ) (4)
 (.4/464: ٟمٞمؾ إوـم٤مر، ًمٚمِمقيم٤ميّن )يٜمٔمر (4)
 (.44414، 46641(، ح: )48/444، 47/461) (4)
 .(167ح: ) (1)
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ًمٙمـ هذا آظمتال  ذم اًمّمح٤ميّب ٓ يرّض: ّٕن اًمّمح٤مسم٦م هريرة، ُمرومققًم٤م، سمٜمحقه، 
 يمٚمٝمؿ قمدول، وم٤محلدي٨م هبذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح.

: ىم٤مل اهلٞم روى اًمٜمس٤مئلُّ قمـ حيٞمك سمـ يٕمٛمر، قمـ أيب هريرة ُميؾ هذا، ومال »يٛملُّ
أدري أهق هذا أم ٓ؟ وىمد ذيمره اإلُم٤مم أمحد ذم شمرمج٦م رضمؾ همػم أيب هريرة، ورضم٤مًمف 

إؾمٜم٤مده صحٞمح، »، وىم٤مل حم٘م٘مق اعمسٜمد: (2)، وصححف إًمب٤مينُّ (1)شرضم٤مل اًمّمحٞمح
 . شرضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح

، وُمـ (3)سم٠مًمٗم٤مٍظ ُم٘م٤مرسم٦م:  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد أيب داودًمف ؿمقاهد  الشواىد:
، وُمـ (5)، وُمـ طمدي٨م متٞمؿ اًمدارّي قمٜمد أيب داود(4)طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد أيب يٕمغم

، وُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدرّي قمٜمد (6)طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد قمٜمد اًمٜمس٤مئّل 
 ٤م.مجٞمٕمً   ،(8)ذم اًمٙمٜمك، وُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر قمٜمد احل٤ميمؿ (7)اًمسٚمٗمّل ذم اًمٓمٞمقري٤مت

يبلم قِمَٔمؿ أُمر اًمّمالة  هذا احلدي٨م مناسبة ذكر ىذا احلديث يف تفسري اآلية:  يف
يـ، ومٝمل أول ُم٤م حي٤مؾم٥م قمٚمٞمف اًمٕمبد، وشمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة، ٞمتٝم٤م ذم اًمدِّ ًمذا يم٤من ُمـ أهؿِّ  وأمهِّ

ة، صٗم٤مت اعمت٘ملم اًمتل اُمتدطمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م: أهنؿ ي٘مٞمٛمقن اًمّمالة وي١مشمقن اًمزيم٤م
، سم٢ممت٤مم أريم٤مهن٤م، وواضمب٤مهت٤م، وذوـمٝم٤م. وإىم٤مُمتٝم٤م اإىم٤مُمتٝم٤م فم٤مهرً وإىم٤مُم٦م اًمّمالة شمٕمٜمل: 

سم٢مىم٤مُم٦م روطمٝم٤م، وهق طمْمقر اًم٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م، وشمدسمر ُم٤م ي٘مقًمف ويٗمٕمٚمف ُمٜمٝم٤م، ومٝمذه هل  ٤مسم٤مـمٜمً 
٦م ضُم  ت ؼماًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمتل شمٙمت٥م ًمّم٤مطمبٝم٤م شم٤مُم٦م يمام سملمَّ احلدي٨م، وم٢من مل شمٙمـ شم٤مُمَّ

                                       
 (.4/494جمٛمع اًمزوائد، ًمٚمٝمٞميٛمّل ) (4)
 (.841(، ح: )1/46ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود، ًمألًمب٤ميّن ) (4)
 .(861ح: ) (4)
 .(4976ح: ) (1)
 .(866ح: ) (4)
 .(4994ح: ) (6)
 .(141ح: ) (7)
 (.1914(، ح: )4/94زاه ًمف اًمسٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم سمنمح اًمٗمٞمض )قم (8)

 

 

يـ أٟمف يدظمؾ ذم اًمّمالة اًمتل ُأُمرٟم٤م سم٢مىم٤مُمتٝم٤م اًمٗمرائض ٤مل سمٕمض اعمٗمنسم٤مًمٜمقاومؾ، ًمذا ىم
  ..(1)واًمٜمقاومؾ

    ويف ىذا احلديث:
يدل احلدي٨م قمغم شمٕمٔمٞمؿ أُمر اًمّمالة: ٕن اًمبداءة شمٙمقن سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ، وهل  -4

  طم٘مٞم٘م٦م سمذًمؽ.
ومٞمف طم٨م قمغم إشم٘م٤من اًمٗمرائض وآهتامم سمٛمّمحح٤مهت٤م وشمرك ُمٗمسداهت٤م، وطمّض  -4

 اًمٜمقاومؾ ًمتٙمقن ضم٤مسمرة خلٚمؾ اًمٗمرائض اًمذي ٓ خيٚمق ُمٜمٝم٤م إٓ اًمٜم٤مدر.قمغم إيمي٤مر 
 ُمـ اًمتنميػ ُم٤م ٓ خيٗمك. شلَِعْبِدي»: ×ذم اإلو٤موم٦م ذم ىمقًمف  -4
َأوَُّل َما يـُْقَضى بـَنْيَ النَّاِس يـَْوَم اْلِقيَاَمِة يف »ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم هذا احلدي٨م وطمدي٨م:  -1
 ؼ اهلل، أُم٤م طمدي٨م اًمدُم٤مء ومٝمق سم٤مًمٜمسب٦م حلؼ اًمٕمب٤مد.: ٕن هذا احلدي٨م سم٤مًمٜمسب٦م حلشالدَِّماءِ 

 [41]اًمب٘مرة:  ﴾ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿  :ىمقًمف 
ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  -[44]   اْلُقُلوُب أَرْبـََعٌة: »: ×، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل قَم

َراِج يـَْزَىُر، َوقَـْلٌب َأْغَلُف  َمْربُوٌط َعَلى ِغاَلِفِو، َوقَـْلٌب َمْنُكوٌس، قَـْلٌب َأْجَرُد ِفيِو ِمْثُل السِّ
َوقَـْلٌب ُمْصَفٌح، فَأَمَّا اْلَقْلُب اأْلَْجَرُد: فَـَقْلُب اْلُمْؤِمِن ِسَراُجُو ِفيِو نُورُُه، َوأَمَّا اْلَقْلُب 

َف، مثَّ أَْنَكَر، َوَأمَّا اأْلَْغَلُف: فَـَقْلُب اْلَكاِفِر، َوأَمَّا اْلَقْلُب اْلَمْنُكوُس: فَـَقْلُب اْلُمَناِفِق َعرَ 
 اْلَقْلُب اْلُمْصَفُح: فَـَقْلٌب ِفيِو ِإميَاٌن َونَِفاٌق، َوَمَثُل اْْلِميَاِن ِفيِو َكَمَثِل الْبـَْقَلِة مَيُدَُّىا اْلَماءُ 

اْلَمدَّتـَنْيِ َغلََبْت الطَّيُِّب، َوَمَثُل النَِّفاِق ِفيِو َكَمَثِل اْلُقْرَحِة مَيُدَُّىا اْلَقْيُح َوالصَِّديد، فََأيُّ 
 .شَعَلى اأْلُْخَرى َغلََبْت َعلَْيِو ُحِكَم لَوُ ِبَا

 .(2)أظمرضمف أمحد التخريج:
ا. ُمدار اًمرواي٦م اعمرومققم٦م ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمغم احلدي٨م وٕمٞمٌػ ضمدًّ  احلكم:

                                       
 (.11يٜمٔمر: شمٗمسػم اًمسٕمدّي ) (4)
 (.44449(، ح: )47/418) (4)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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يـ أٟمف يدظمؾ ذم اًمّمالة اًمتل ُأُمرٟم٤م سم٢مىم٤مُمتٝم٤م اًمٗمرائض ٤مل سمٕمض اعمٗمنسم٤مًمٜمقاومؾ، ًمذا ىم
  ..(1)واًمٜمقاومؾ

    ويف ىذا احلديث:
يدل احلدي٨م قمغم شمٕمٔمٞمؿ أُمر اًمّمالة: ٕن اًمبداءة شمٙمقن سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ، وهل  -4

  طم٘مٞم٘م٦م سمذًمؽ.
ومٞمف طم٨م قمغم إشم٘م٤من اًمٗمرائض وآهتامم سمٛمّمحح٤مهت٤م وشمرك ُمٗمسداهت٤م، وطمّض  -4

 اًمٜمقاومؾ ًمتٙمقن ضم٤مسمرة خلٚمؾ اًمٗمرائض اًمذي ٓ خيٚمق ُمٜمٝم٤م إٓ اًمٜم٤مدر.قمغم إيمي٤مر 
 ُمـ اًمتنميػ ُم٤م ٓ خيٗمك. شلَِعْبِدي»: ×ذم اإلو٤موم٦م ذم ىمقًمف  -4
َأوَُّل َما يـُْقَضى بـَنْيَ النَّاِس يـَْوَم اْلِقيَاَمِة يف »ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم هذا احلدي٨م وطمدي٨م:  -1
 ؼ اهلل، أُم٤م طمدي٨م اًمدُم٤مء ومٝمق سم٤مًمٜمسب٦م حلؼ اًمٕمب٤مد.: ٕن هذا احلدي٨م سم٤مًمٜمسب٦م حلشالدَِّماءِ 

 [41]اًمب٘مرة:  ﴾ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿  :ىمقًمف 
ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  -[44]   اْلُقُلوُب أَرْبـََعٌة: »: ×، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل قَم

َراِج يـَْزَىُر، َوقَـْلٌب َأْغَلُف  َمْربُوٌط َعَلى ِغاَلِفِو، َوقَـْلٌب َمْنُكوٌس، قَـْلٌب َأْجَرُد ِفيِو ِمْثُل السِّ
َوقَـْلٌب ُمْصَفٌح، فَأَمَّا اْلَقْلُب اأْلَْجَرُد: فَـَقْلُب اْلُمْؤِمِن ِسَراُجُو ِفيِو نُورُُه، َوأَمَّا اْلَقْلُب 

َف، مثَّ أَْنَكَر، َوَأمَّا اأْلَْغَلُف: فَـَقْلُب اْلَكاِفِر، َوأَمَّا اْلَقْلُب اْلَمْنُكوُس: فَـَقْلُب اْلُمَناِفِق َعرَ 
 اْلَقْلُب اْلُمْصَفُح: فَـَقْلٌب ِفيِو ِإميَاٌن َونَِفاٌق، َوَمَثُل اْْلِميَاِن ِفيِو َكَمَثِل الْبـَْقَلِة مَيُدَُّىا اْلَماءُ 

اْلَمدَّتـَنْيِ َغلََبْت الطَّيُِّب، َوَمَثُل النَِّفاِق ِفيِو َكَمَثِل اْلُقْرَحِة مَيُدَُّىا اْلَقْيُح َوالصَِّديد، فََأيُّ 
 .شَعَلى اأْلُْخَرى َغلََبْت َعلَْيِو ُحِكَم لَوُ ِبَا

 .(2)أظمرضمف أمحد التخريج:
ا. ُمدار اًمرواي٦م اعمرومققم٦م ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمغم احلدي٨م وٕمٞمٌػ ضمدًّ  احلكم:

                                       
 (.11يٜمٔمر: شمٗمسػم اًمسٕمدّي ) (4)
 (.44449(، ح: )47/418) (4)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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. ًمٞم٨م سمـ أيب ؾُمٚمٞمؿ، واًمذي يرويف قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ أيب اًمبخؽمي، قمـ أيب ؾمٕمٞمد
ٜم٤مد وٕمٞمػ ًمٕمٚمؾ صمالث: اًمٕمٚم٦َّم إومم: وٕمػ ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ، ىم٤مل وهذا اإلؾم

 : ، وىم٤مل (1)شرواه أمحد واًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم، وذم إؾمٜم٤مده ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ»اهلٞميٛملُّ
: صدوق اختلط »، وىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر: (2)شٕمحد واًمّمٖمػم سمٚملم» اًمروداينُّ

وهق  -ًمي٤مٟمٞم٦م: آٟم٘مٓم٤مع سملم أيب اًمبخؽمّي . واًمٕمٚم٦َّم ا(3)شكجدا ومل يتميز حديثه فتُ 
وسملم أيب ؾمٕمٞمد اخلدرّي، ىم٤مل اًمٕمالئلُّ ذم شمرمج٦م  -ؾمٕمٞمد سمـ ومػموز اًمٓم٤مئّل اًمٙمقذمّ 

 ... ،يميػم اإلرؾم٤مل قمـ قمٛمر وقمكم واسمـ ُمسٕمقد وطمذيٗم٦م وهمػمهؿ »اًمبخؽمّي: 
ٞمد وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ مل يدرك أسم٤م ذر وٓ زيد سمـ صم٤مسم٧م وٓ راومع سمـ ظمدي٩م وٓ أسم٤م ؾمٕم

، واًمٕمٚم٦َّم اًمي٤مًمي٦م: خم٤مًمٗم٦م ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ًمٚمي٘م٤مت، طمٞم٨م (4)شاخلدرّي ومل يٚمؼ ؾمٚمامن
همري٥م ُمـ طمدي٨م »ظم٤مًمػ إقمٛمش، ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ سمٕمد أن أظمرج احلدي٨م اعمرومقع: 

ث سمف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ قمـ أيب اًمٜمرض قمـ  قمٛمرو، شمٗمرد سمف ؿمٞمب٤من قمـ ًمٞم٨م. وطمدَّ
ش ومخ٤مًمػ ًمٞمًي٤م، وم٘م٤مل: قمـ إقمٛمش قمـ قمٛمرو ؿمٞمب٤من ُميٚمف. ورواه ضمرير قمـ إقمٛم

، ىم٤مل إًمب٤مينُّ شمٕم٘مٞمًب٤م قمغم ىمقًمف: (5)شسمـ ُمرة قمـ أيب اًمبخؽمي، قمـ طمذيٗم٦م، وأرؾمٚمف
ىمٚم٧م: يمذا ىم٤مل: وأرؾمٚمف! واًمٔم٤مهر أٟمف يٕمٜمل: وم٠موىمٗمف: ٕٟمف هٙمذا وصٚمف مجع قمـ »

، (7)، وىمد أظمرضمف ُمقىمقوًم٤م قمغم طمذيٗم٦م أسمق ٟمٕمٞمؿ(6)شإقمٛمش قمـ قمٛمرو سمف ُمقىمقوًم٤م
: أظمرضمف أمحد ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد، وومٞمف ًمٞم٨م سمـ أيب » وهمػمه، ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىملُّ

ًمالٟم٘مٓم٤مع سملم أيب اًمبخؽمّي وطمذيٗم٦م -، وهذا اعمقىمق  قمغم وٕمٗمف(8)شؾمٚمٞمؿ خمتٚمػ ومٞمف

                                       
 (.4/64جمٛمع اًمٗمقائد، ًمٚمٝمٞميٛمّل  ) (4)
 (.4/47مجع اًمٗمقائد ُمـ ضم٤مُمع إصقل وجمٛمع اًمزوائد، ًمٚمرودايّن ) (4)
 (.111اًمت٘مري٥م، ٓسمـ طمجر ) (4)
 (.484اًمتحّمٞمؾ، ًمٚمٕمالئّل )ضم٤مُمع  (1)
 (.1/484طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء، ٕيب ٟمٕمٞمؿ ) (4)
 (.44/461ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م، ًمألًمب٤ميّن ) (6)
 (.4/476ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء، ٕيب ٟمٕمٞمؿ  ) (7)
 (.414اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر، ًمٚمح٤مومظ اًمٕمراىمّل  ) (8)

 

 

 أصحُّ ُمـ اعمرومقع. -وىمد شم٘مدم ىمقل اًمٕمالئّل ذم ذًمؽ
ع ذم اعمقىمق  أن احلدي٨م ٓ يّمح رومٕمف وٓ وىمٗمف، وإؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓم واخلالصة:

 ت٤من أيْم٤م همػم آٟم٘مٓم٤مع يمام شم٘مدم.واعمرومقع، وزاد ذم اعمرومقع قمٚمّ 
د إؾمٜم٤مده اسمـ يميػم ومٛمـ اًمٖمرائ٥م »! ىم٤مل إًمب٤مينُّ شمٕم٘مٞمًب٤م: (2)، واًمسٞمقـملُّ (1)وىمد ضمقَّ

ىمقل احل٤مومظ اسمـ يميػم... ومٖمٗمؾ قمـ وٕمػ ًمٞم٨م، وخم٤مًمٗمتف ًمألقمٛمش، وقمـ آٟم٘مٓم٤مع 
 .(3)شسملم أيب اًمبخؽمي وأيب ؾمٕمٞمد!

 مل أىمػ قمغم ؿمقاهد هلذا احلدي٨م.  الشواىد:
 ويف ىذا احلديث:

اًمٗمرق سملم اًم٘مٚم٥م إهمٚمػ واًم٘مٚم٥م اعمٜمٙمقس: أن اًم٘مٚم٥م إهمٚمػ خمتقم ُم٘مٗمؾ  -4
يم٤محلجر اًم٘م٤مد، ٓ يٜمٗمذ إًمٞمف رء، واعمٜمٙمقس ًمٞمس خمتقًُم٤م قمٚمٞمف ُمـ أصؾ اخلٚم٘م٦م وٓ 

ًمٙمـ عم٤م اٟمتٙمس ص٤مر همػم  ُمٖمٚمً٘م٤م ٓ يدظمؾ ومٞمف رء، سمؾ يٛمٙمـ اًمٜمٗم٤مذ إًمٞمف ذم إصؾ،
ىم٤مسمؾ ًمب٘م٤مء اخلػم ومٞمف، وًمق سم٘مل ُمست٘مٞماًم ُٓمتأل، وقمٚمٞمف وم٘مٚم٥م اًمٙم٤مومر اًم٘م٤مد حيت٤مج إمم 

م طمتك يست٘مٞمؿ.   أن يٚملم، واعمٜمٙمقس حيت٤مج إزم أن ُي٘مقَّ
ىمد جيتٛمع اإليامن واًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم ذم اًمٕمبد، ومٞمٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم سمام ُمٕمف ُمـ طم٘مٞم٘م٦م  -4

ـ إقمامل، وهق عم٤م همٚم٥م قمٚمٞمف ُمٜمٝمام: ومٕمغم اًمٕمبد اعم١مُمـ أن اإليامن ُمٜم٤مومً٘م٤م سمام ومٕمؾ ُم
حيذر هم٤مي٦م احلذر ُمـ اخلٚمط سملم اإليامن واًمٜمٗم٤مق، ومال يدري ُم٤م اًمذي يٖمٚم٥م ذم إظمػم: 

 .(4)ومتٙمقن اخل٤ممت٦م ًمف
 [41]اًمب٘مرة: ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  ﴿  :ىمقًمف 

ـِ قَمْٛمٍرو  -[46]  ـْ قَمْبِد اهللَِّ سْم ُمَناِفًقا  أَرَْبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِو َكانَ »ىَم٤مَل:  ×بِلَّ َأنَّ اًمٜمَّ  قَم
                                       

 (.4/494ذم شمٗمسػمه ) (4)
 (.4/444) ذم اًمدر اعمٜميقر، ًمٚمسٞمقـمّل  (4)
 (.4448(، ح: )461-44/464ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م، ًمألًمب٤ميّن ) (4)
 (.41يٜمٔمر: إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من، ٓسمـ اًم٘مٞمِّؿ ) (1)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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 أصحُّ ُمـ اعمرومقع. -وىمد شم٘مدم ىمقل اًمٕمالئّل ذم ذًمؽ
ع ذم اعمقىمق  أن احلدي٨م ٓ يّمح رومٕمف وٓ وىمٗمف، وإؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓم واخلالصة:

 ت٤من أيْم٤م همػم آٟم٘مٓم٤مع يمام شم٘مدم.واعمرومقع، وزاد ذم اعمرومقع قمٚمّ 
د إؾمٜم٤مده اسمـ يميػم ومٛمـ اًمٖمرائ٥م »! ىم٤مل إًمب٤مينُّ شمٕم٘مٞمًب٤م: (2)، واًمسٞمقـملُّ (1)وىمد ضمقَّ

ىمقل احل٤مومظ اسمـ يميػم... ومٖمٗمؾ قمـ وٕمػ ًمٞم٨م، وخم٤مًمٗمتف ًمألقمٛمش، وقمـ آٟم٘مٓم٤مع 
 .(3)شسملم أيب اًمبخؽمي وأيب ؾمٕمٞمد!

 مل أىمػ قمغم ؿمقاهد هلذا احلدي٨م.  الشواىد:
 ويف ىذا احلديث:

اًمٗمرق سملم اًم٘مٚم٥م إهمٚمػ واًم٘مٚم٥م اعمٜمٙمقس: أن اًم٘مٚم٥م إهمٚمػ خمتقم ُم٘مٗمؾ  -4
يم٤محلجر اًم٘م٤مد، ٓ يٜمٗمذ إًمٞمف رء، واعمٜمٙمقس ًمٞمس خمتقًُم٤م قمٚمٞمف ُمـ أصؾ اخلٚم٘م٦م وٓ 

ًمٙمـ عم٤م اٟمتٙمس ص٤مر همػم  ُمٖمٚمً٘م٤م ٓ يدظمؾ ومٞمف رء، سمؾ يٛمٙمـ اًمٜمٗم٤مذ إًمٞمف ذم إصؾ،
ىم٤مسمؾ ًمب٘م٤مء اخلػم ومٞمف، وًمق سم٘مل ُمست٘مٞماًم ُٓمتأل، وقمٚمٞمف وم٘مٚم٥م اًمٙم٤مومر اًم٘م٤مد حيت٤مج إمم 

م طمتك يست٘مٞمؿ.   أن يٚملم، واعمٜمٙمقس حيت٤مج إزم أن ُي٘مقَّ
ىمد جيتٛمع اإليامن واًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم ذم اًمٕمبد، ومٞمٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم سمام ُمٕمف ُمـ طم٘مٞم٘م٦م  -4

ـ إقمامل، وهق عم٤م همٚم٥م قمٚمٞمف ُمٜمٝمام: ومٕمغم اًمٕمبد اعم١مُمـ أن اإليامن ُمٜم٤مومً٘م٤م سمام ومٕمؾ ُم
حيذر هم٤مي٦م احلذر ُمـ اخلٚمط سملم اإليامن واًمٜمٗم٤مق، ومال يدري ُم٤م اًمذي يٖمٚم٥م ذم إظمػم: 

 .(4)ومتٙمقن اخل٤ممت٦م ًمف
 [41]اًمب٘مرة: ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  ﴿  :ىمقًمف 

ـِ قَمْٛمٍرو  -[46]  ـْ قَمْبِد اهللَِّ سْم ُمَناِفًقا  أَرَْبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِو َكانَ »ىَم٤مَل:  ×بِلَّ َأنَّ اًمٜمَّ  قَم
                                       

 (.4/494ذم شمٗمسػمه ) (4)
 (.4/444) ذم اًمدر اعمٜميقر، ًمٚمسٞمقـمّل  (4)
 (.4448(، ح: )461-44/464ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م، ًمألًمب٤ميّن ) (4)
 (.41يٜمٔمر: إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من، ٓسمـ اًم٘مٞمِّؿ ) (1)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِو َخْصَلٌة ِمنـُْهنَّ َكاَنْت ِفيِو َخْصَلٌة ِمَن النَِّفاِق َحَّتَّ يََدَعَها: ِإَذا 
. وذِم ِرواي٦ٍم شَجرَ َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا َعاَىَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم فَ 

 .شِإَذا اْؤَتَُِن َخانَ »: شَوِإَذا َوَعَد َأْخَلفَ »قِمَقَض: 
، (4)، واًمؽمُمذيُّ (3)، وأسمق داود(2)، وُمسٚمؿ(1)اًمبخ٤مريُّ أظمرضمف  التخريج:

واًمٜمس٤مئلُّ 
 .(6)، وأمحد(5)
 احلدي٨م ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. احلكم:

    ويف ىذا احلديث:
ذه اخلّم٤مل اعمذيمقرة ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك وهاًمٜمٗم٤مق اًمٚمٖمقي: إفمٝم٤مر ظمال  اعمْمٛمر،  -4

ذًمؽ: ٕن اًمٙم٤مذب ُئمٝمر إًمٞمؽ أٟمف صدق ويبٓمـ ظمالومف، واخلَّمُؿ ئمٝمر أٟمف أٟمّمػ 
ـُ سمخالومف.   وُيْمٛمر اًمٗمجقر، واًمقاقمد ُئمٝمر أٟمف ؾمٞمٗمٕمؾ ويٜمٙمِمُػ اًمب٤مـم

ذيمر اًمٜمقويُّ أن مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء قمّدوا  - :شَكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا»: ×ىمقًمف  -4
ِمٙماًل ُمـ طمٞم٨م إن هذه اخلّم٤مل ىمد شمقضمد ذم اعمسٚمؿ اعمُجٛمع قمغم قمدم هذا احلدي٨م ُم

احلٙمؿ سمٙمٗمره، وىمد ُأضمٞم٥م قمـ ذًمؽ سم٠مضمقسم٦م:  أن اعمتّمػ هبذه اخلّم٤مل يم٤معمٜم٤مومؼ ذم 
سم٠من اًمٔم٤مهر همػم ُمراد وإٟمام  :٤ماًمتخٚمؼ سم٠مظمالىمف ٓ أٟمف ُمٜم٤مومؼ طم٘مٞم٘م٦م، وأضمٞم٥م أيًْم 

ه اخلّم٤مل سم٠مسمِمع اًمٓمرق، اًمٖمرض ُمـ ذًمؽ اعمب٤مًمٖم٦م ذم اًمتحذير، واًمتٜمٗمػم ُمـ هذ
وارشم٣م اًم٘مرـمبلُّ أن اعمراد سم٤مًمٜمٗم٤مق هٜم٤م ٟمٗم٤مق اًمٕمٛمؾ، ويرى آظمرون أٟمف ٟمٗم٤مق ذم 
اإليامن، واعمراد سمٛمـ وضمدت ومٞمف هذه اخلّم٤مل: ُمـ شمٕمقده٤م وص٤مرت ًمف ديدًٟم٤م وظمٚمً٘م٤م، 
ويدل قمٚمٞمف اًمتٕمبػم سم٢مذا وم٢مهن٤م شمدل قمغم شمٙمرر اًمٗمٕمؾ، وم٤معمتخٚمؼ هب٤م ُمٜم٤مومؼ طم٘مٞم٘م٦م يستحؼ 

 ك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر. اًمدر

                                       
 .(، ك: اإليامن، ب: قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ4478، 4149، وـمروم٤مه ذم: 41(، ح: )4/46) (4)
 .(، ك: اإليامن، ب: سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ48(، ح: )4/78) (4)
 .(1688، ح: )(7/71) (4)
 .(4644(، ح: )4/49) (1)
 .(4141(، ح: )8/446) (4)
 (.6861، 6768(، ح: )119، 44/481) (6)

 

 

ىم٤مل اًمداودّي: حتّمؾ ُمـ اظمتال  اًمروايتلم ذم احلدي٨م مخس ظمّم٤مل،  -4
٧م ، ومٚمٝمؿ صٗم٤مت همػمه٤م، ًمٙمـ ظُم شوذًمؽ يدل أن ًمٞمس ُم٤م ذيمر مجٚم٦م ظمّم٤مل اًمٜمٗم٤مق» ّمَّ

ن إهذه اخلٛمس٦م سم٤مًمذيمر: ًمٙمقهن٤م ومٞمٝمؿ أفمٝمر: وٕهنؿ ي٘مّمدون هب٤م ُمٗمسدة اعم١مُمٜملم، صمؿ 
حت٧م اخلٞم٤مٟم٦م ذم  ٜمٓمقٍ إمم صمالث: ٕن اًمٖمدر ذم اًمٕمٝمد ُمُ  هذه اخلٛمس٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م شمرضمع

 إُم٤مٟم٦م، واًمٗمجقر ذم اخلّمقُم٦م داظمؾ حت٧م اًمٙمذب ذم احلدي٨م.
هذا احلدي٨م دقم٤مُم٦م يمبػمة ُمـ دقم٤مئؿ إظمالق اًمتل شمرشمٙمز قمٚمٞمٝم٤م قمزة إُمؿ  -1

 .(1)وؾمٕم٤مدهت٤م

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم   --[47]  ×َح٤مِب َرؾُمقِل اهللِ ىَم٤مًَم٧ْم: َُم٤م يَم٤مَن ظُمُٚمٌؼ َأسْمَٖمَض إمَِم َأْص  قَم
ضُمُؾ َيْٙمِذُب قِمٜمَْد َرؾُمقِل اهللِ  ـَ اًْمَٙمِذِب، َوًَمَ٘مْد  يَم٤مَن اًمرَّ اًْمَٙمِذسَم٦َم، وَماَم َيَزاُل ذِم َٟمْٗمِسِف  ×ُِم

ُف ىَمْد َأطْمَدَث ُِمٜمَْٝم٤م شَمْقسَم٦ًم.  قَمَٚمْٞمِف طَمتَّك َيْٕمَٚمَؿ َأٟمَّ
 . (2)أظمرضمف أمحد التخريج:
 رواه اًمبزار وأمحد سمٜمحقه...»ٞميٛملُّ وىم٤مل: أورده اهل احلدي٨م وٕمٞمٌػ. احلكم:

ٜمف اسمـ اًم٘مٞمِّؿ(4)، وصححف اسمـ طمب٤من(3)شوإؾمٜم٤مده صحٞمح ، (6)، وإًمب٤مينُّ (5)، وطمسَّ

                                       
(، واًمٗمتح، 16/ 4ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )(، و444-4/444يٜمٔمر: إيمامل اعمٕمٚمؿ، ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ) (4)

 (.91/ 4ٓسمـ طمجر )
 (.44484(، ح: )14/411-414) (4)
 (.4/414) جمٛمع اًمزوائد، ًمٚمٝمٞميٛمّل  (4)
 (.4746(، ح: )14-44/11ذم صحٞمحف ) (1)
 (.4/94ذم إقمالم اعمقىمٕملم، ٓسمـ اًم٘مٞمِّؿ ) (4)
ن إ(، ُمٕمتٛمًدا ذم شمّمحٞمحف قمغم ؾمٜمد اًمؽمُمذّي طمٞم٨م 4144(، ح: )4/81ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، ًمألًمب٤ميّن ) (6)

: احلدي٨م ُمقضمقد ذم اعمٓمبقع سمتح٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد ُمٕمرو  ُمـ ؾمٜمـ اًمؽمُمذّي، ىم٤مل اًم طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؽمُمذيُّ
: ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م قمبد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م،   قمـ قم٤مئِم٦م سمف. صمؿ ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

وهذا احلدي٨م ًمٞمس ُمـ »، وىمد ٟمبَّف حم٘م٘مف ًمٕمدم صح٦م خترجيف قمٜمد اًمؽمُمذّي سم٘مقًمف: شهذا طمدي٨م طمسـ»
                                                                                                                                       اًمؽمُمذّي ذم رء عم٤م ي٠ميت:

 =        ، ومل يستدريمف قمٚمٞمف أي ُمـ احل٤مومٔملم: اًمٕمراىمّل واسمـ طمجر.أن اعمزّي مل يذيمره ذم حتٗم٦م إذا  -4       



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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ىم٤مل اًمداودّي: حتّمؾ ُمـ اظمتال  اًمروايتلم ذم احلدي٨م مخس ظمّم٤مل،  -4
٧م ، ومٚمٝمؿ صٗم٤مت همػمه٤م، ًمٙمـ ظُم شوذًمؽ يدل أن ًمٞمس ُم٤م ذيمر مجٚم٦م ظمّم٤مل اًمٜمٗم٤مق» ّمَّ

ن إهذه اخلٛمس٦م سم٤مًمذيمر: ًمٙمقهن٤م ومٞمٝمؿ أفمٝمر: وٕهنؿ ي٘مّمدون هب٤م ُمٗمسدة اعم١مُمٜملم، صمؿ 
حت٧م اخلٞم٤مٟم٦م ذم  ٜمٓمقٍ إمم صمالث: ٕن اًمٖمدر ذم اًمٕمٝمد ُمُ  هذه اخلٛمس٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م شمرضمع

 إُم٤مٟم٦م، واًمٗمجقر ذم اخلّمقُم٦م داظمؾ حت٧م اًمٙمذب ذم احلدي٨م.
هذا احلدي٨م دقم٤مُم٦م يمبػمة ُمـ دقم٤مئؿ إظمالق اًمتل شمرشمٙمز قمٚمٞمٝم٤م قمزة إُمؿ  -1

 .(1)وؾمٕم٤مدهت٤م

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم   --[47]  ×َح٤مِب َرؾُمقِل اهللِ ىَم٤مًَم٧ْم: َُم٤م يَم٤مَن ظُمُٚمٌؼ َأسْمَٖمَض إمَِم َأْص  قَم
ضُمُؾ َيْٙمِذُب قِمٜمَْد َرؾُمقِل اهللِ  ـَ اًْمَٙمِذِب، َوًَمَ٘مْد  يَم٤مَن اًمرَّ اًْمَٙمِذسَم٦َم، وَماَم َيَزاُل ذِم َٟمْٗمِسِف  ×ُِم

ُف ىَمْد َأطْمَدَث ُِمٜمَْٝم٤م شَمْقسَم٦ًم.  قَمَٚمْٞمِف طَمتَّك َيْٕمَٚمَؿ َأٟمَّ
 . (2)أظمرضمف أمحد التخريج:
 رواه اًمبزار وأمحد سمٜمحقه...»ٞميٛملُّ وىم٤مل: أورده اهل احلدي٨م وٕمٞمٌػ. احلكم:

ٜمف اسمـ اًم٘مٞمِّؿ(4)، وصححف اسمـ طمب٤من(3)شوإؾمٜم٤مده صحٞمح ، (6)، وإًمب٤مينُّ (5)، وطمسَّ

                                       
(، واًمٗمتح، 16/ 4ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )(، و444-4/444يٜمٔمر: إيمامل اعمٕمٚمؿ، ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ) (4)

 (.91/ 4ٓسمـ طمجر )
 (.44484(، ح: )14/411-414) (4)
 (.4/414) جمٛمع اًمزوائد، ًمٚمٝمٞميٛمّل  (4)
 (.4746(، ح: )14-44/11ذم صحٞمحف ) (1)
 (.4/94ذم إقمالم اعمقىمٕملم، ٓسمـ اًم٘مٞمِّؿ ) (4)
ن إ(، ُمٕمتٛمًدا ذم شمّمحٞمحف قمغم ؾمٜمد اًمؽمُمذّي طمٞم٨م 4144(، ح: )4/81ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، ًمألًمب٤ميّن ) (6)

: احلدي٨م ُمقضمقد ذم اعمٓمبقع سمتح٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد ُمٕمرو  ُمـ ؾمٜمـ اًمؽمُمذّي، ىم٤مل اًم طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؽمُمذيُّ
: ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م قمبد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م،   قمـ قم٤مئِم٦م سمف. صمؿ ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

وهذا احلدي٨م ًمٞمس ُمـ »، وىمد ٟمبَّف حم٘م٘مف ًمٕمدم صح٦م خترجيف قمٜمد اًمؽمُمذّي سم٘مقًمف: شهذا طمدي٨م طمسـ»
                                                                                                                                       اًمؽمُمذّي ذم رء عم٤م ي٠ميت:

 =        ، ومل يستدريمف قمٚمٞمف أي ُمـ احل٤مومٔملم: اًمٕمراىمّل واسمـ طمجر.أن اعمزّي مل يذيمره ذم حتٗم٦م إذا  -4       



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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 .شإؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم»وىم٤مل حم٘م٘مق اعمسٜمد: 
ًمٙمـ هذا احلدي٨م أظمرضمف أمحد ُمـ ـمريؼ: قمبد اًمرزاق أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، 

 ُمٚمٞمٙم٦م، أو همػمه، أن قم٤مئِم٦م، سمف. قمـ اسمـ أيب
هٙمذا رواه ُمٕمٛمر سم٤مًمِمؽ: ومٝمؾ هق ُمـ طمدي٨م اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، أم ُمـ طمدي٨م 
همػمه؟ اظُمتٚمػ ومٞمف قمغم قمبد اًمرزاق: ومرواه قمٜمف سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمِمؽ، يم٠ممحد، وإؾمح٤مق اسمـ 

سَمِريُّ قمٜمد اًمبٞمٝم٘مّل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ، ورواه قمٜمف سمٕمْمٝمؿ سمدون ؿمؽ، (1)إسمراهٞمؿ اًمدَّ
، وحمٛمد سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ (2)سمـ ُمٜمّمقر اًمرُم٤مدّي قمٜمد اًمبٞمٝم٘مّل ذم اًمِمٕم٥م ُمٜمٝمؿ: أمحد

 . (3)زٟمجقيف قمٜمد اسمـ طمب٤من
ىم٤مل اًمرُم٤مدّي: »ىم٤مل اًمبٞمٝم٘ملُّ سمٕمد خترجيف اًمرواي٦م ُمـ همػم ؿمؽ ُمـ ـمريؼ اًمرُم٤مدّي: 

يم٤من ذم ٟمسختٜم٤م قمـ قمبد اًمرازق هذا احلدي٨م: قمـ اسمـ أيب ُُمٚمٞمٙم٦م، أو همػمه: ومحدصمٜم٤م 
، وم٘م٤مل: قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، ومل يذيمر: أو  -ٕمٜمل ُمـ طمٗمٔمفي -قمبد اًمرزاق سمٖمػم ؿمؽٍّ

، واعمحٗمقظ سم٤مًمٜمسخ٦م ٓ ؿمؽَّ أصمب٧م، ٓ ؾمٞمام وأن قمبد اًمرزاق ىمد شمٖمػمَّ ذم آظمر شهمػمه
. ومٝمؾ هق ُمـ (4)قمٛمره ، وقمٚمٞمف وم٤مًمّمقاب أن اًمرواي٦م اعمحٗمقفم٦م هل اًمتل سم٤مًمِمؽِّ

لُّ سمٕمد روايتف ًمف ُمـ ـمريؼ طمدي٨م اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، أم ُمـ طمدي٨م همػمه؟ ىم٤مل اًمبٞمٝم٘م
هٙمذا رواه ُمٕمٛمر، ورواه حمٛمد سمـ أيب سمٙمػم، »ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، قمـ اسمـ أيب ُُمٚمٞمٙم٦م: 

                                       
( وٟمسبف إمم أمحد، واًمبزار، واسمـ طمب٤من، 497/ 4) همٞم٥م واًمؽمهٞم٥مأن اعمٜمذريَّ ذيمر هذا احلدي٨م ذم اًمؽم -4=   

 واحل٤ميمؿ، ومل يذيمر اًمؽمُمذّي.
 (.414/ 4) ذيمره اهلٞميٛمّل ذم جمٛمع اًمزوائد وهذا احلدي٨م - 4      
 (. 494قمغم اًمٙمت٥م اًمست٦م ) يمام ذيمره ذم يمِمػ إؾمت٤مر ذم زوائد ُمسٜمد اًمبزار - 1      
  .ٜمسخ٦م اخلٓمٞم٦م ُمـ رواي٦م اًمٙمروظمّل اًمٓ يقضمد احلدي٨م ذم  -4      

 .(1177ح: ) (4)
 .(1176ح: ) (4)
 (.4746ح: ) (4)
 (.496يٜمٔمر: اًمت٘مري٥م، ٓسمـ طمجر  ) (1)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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: (1)شقمـ أيقب، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنة، قمـ قم٤مئِم٦م وىم٤مل ُمٕمٛمر قمـ »، وىم٤مل اًمبخ٤مريُّ
، وٟم٘مؾ قمٜمف اًمبٞمٝم٘ملُّ (2)شأيقب قمـ اسمـ أيب ُُمٚمٞمٙم٦م قمـ قم٤مئِم٦م، وٓ يّمح اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م

ُم٤م أقمج٥م طمدي٨م ُمٕمٛمر، قمـ همػم اًمزهرّي وم٢مٟمف ٓ يٙم٤مد يقضمد ومٞمف طمدي٨م »ًمف: ىمق
. ومتبلّم هبذا أن احلدي٨َم طمدي٨ُم أيقب، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنة، قمـ (3)شصحٞمح

قم٤مئِم٦م، وًمٞمس طمدي٨م أيقب، قمـ اسمـ أيب ُُمٚمٞمٙم٦م، قمـ قم٤مئِم٦م، وم٘مد رواه حمٛمد سمـ أيب 
وردان، ووهٞم٥م، يمام يد، وطم٤مشمؿ سمـ ، ومح٤مد سمـ ز(4)سمٙمػمة، يمام قمٜمد اًمبخ٤مرّي ذم شم٤مرخيف

يمٚمٝمؿ: قمـ أيقب، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنة اًمٓم٤مئٗمل، قمـ  (5)ىمٓمٜملُّ ذيمر ذًمؽ اًمدار
، (6)قم٤مئِم٦م، وهق اًمّمقاب، ضمزم سمذًمؽ اًمبخ٤مرّي يمام شم٘مدم، واسمـ أيب طم٤مشمؿ

 . (7)ىمٓمٜملُّ واًمدار
، وىمد وصٚمف ٟمٍم (8)وإسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنة، مل يدرك قم٤مئِم٦م، ومروايتف قمٜمٝم٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م 

سمـ ـمريػ اًمب٤مهكّم، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنة قمـ قمبٞمد سمـ ؾمٕمد قمـ قم٤مئِم٦م. أظمرضمف اسمـ 
 .(10)، ًمٙمـ ٟمٍم سمـ ـمريػ ُمؽموك احلدي٨م(9)أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمّمٛم٧م وآداب اًمٚمس٤من

، أظمرضمٝم٤م اًمبٞمٝم٘ملُّ ذم  وىمد شمقسمع ُمٕمٛمر قمغم روايتف قمـ اسمـ أيب ُُمٚمٞمٙم٦م ُمـ همػم ؿمؽٍّ
ٛمد سمـ ُمسٚمؿ، قمـ أيقب، قمـ اسمـ أيب : ُمـ ـمريؼ ُمروان سمـ حمٛمد، قمـ حم(11)ؾمٜمٜمف

                                       
 (.6/147ؿمٕم٥م اإليامن، ًمٚمبٞمٝم٘مّل ) (4)
 (.4/19اًمت٤مريخ اًمٙمبػم، ًمٚمبخ٤مرّي ) (4)
 (.6/149ؿمٕم٥م اإليامن، ًمٚمبٞمٝم٘مّل ) (4)
 (.4/19اًمت٤مريخ اًمٙمبػم، ًمٚمبخ٤مرّي ) (1)
 (.41/448اذم اًمٕمٚمؾ، ًمٚمدار ىمٓمٜمّل ) (4)
 (.494-4/489ذم اًمٕمٚمؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ) (6)
 (.41/448ذم اًمٕمٚمؾ، ًمٚمدار ىمٓمٜمّل ) (7)
 (.41ه(، يٜمٔمر: اًمت٘مري٥م، ٓسمـ طمجر )444هق ُمـ اًمٓمب٘م٦م اخل٤مُمس٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م ) (8)
 .(44ح: ) (9)
 (.484-8/471يٜمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ، ٓسمـ قمدي ) (41)
 .(41844ح: ) (44)
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ـُ وه٥م ُمرواَن سمـ حمٛمد، ومرواه قمـ:  ُمٚمٞمٙم٦م، قمـ قم٤مئِم٦م ، ًمٙمٜمف ظُمقًمػ: ظم٤مًمػ اسم
، وىم٤مل: (1)حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ، قمـ أيقب، قمـ اسمـ ؾمػميـ، قمـ قم٤مئِم٦م سمف، قمٜمد احل٤ميمؿ

، ًمٙمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ أقمٚمَّٝمام وم٘مد ىم٤مل عم٤م  شصحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه» وواوم٘مف اًمذهبلُّ
ُم٤م أدري ُم٤م هذا؟ إِٟمام ُيرَوى هذا »ئؾ قمـ طمدي٨م ُمروان سمـ حمٛمد هذا؟ وم٘م٤مل: ؾُم 

ُمرؾمٌؾ، وُمـ  ×احلدي٨م قمـ أيقب، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنة، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ اًمٜمبل 
. وسمٜمحقه ىم٤مل عم٤م ؾُمئؾ قمـ ـمريؼ اسمـ شي٘مقل: قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، ًمٞمس سمُِٛمّمٞم٥ٍم قمٜمدي

 .(2)وه٥م اًمتل قمٜمد احل٤ميمؿ
احلدي٨م هق ُمـ طمدي٨م إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنة اًمذي مل يدرك قم٤مئِم٦م  : أن هذاواخلالصة
: واهلل أقمٚمؿ. ،ًمذا ومٝمق ُمٕمٚمقل سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع 

 مل أىمػ قمغم ؿمقاهد هلذا احلدي٨م. الشواىد:
يٜمتٔمٛمف ُمٕمٜمك أي٦م،  هذا احلدي٨م يف مناسبة ذكر ىذا احلديث يف تفسري اآلية:

 شمققمد اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ سمسب٥م يمذهبؿ، وُيٗمٝمؿ ُمٜمف وم٤مٔي٦م سمّٞمٜم٧م أن اهلل 
وأٟمف ذٟم٥ٌم ُيقضم٥م اًمتقسم٦م، ويستٚمزم حتذير اعم١مُمٜملم ُمـ اًمٙمذب وسمٞم٤من ىمبحف وظمبيف، 

 .اًمتِمديد قمغم اًمٙم٤مذسملم سم٤مًمٜمٙمػم قمٚمٞمٝمؿ، وهق ُم٤م سمٞمَّٜمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م 
ُف ىِمٞمؾ ًمَرؾُمقِل اهللَِّ  --[48] ـِ ؾُمَٚمْٞمٍؿ، َأٟمَّ ـْ َصْٗمَقاَن سْم ـُ × قَم ضَمَب٤مًٟم٤م؟  (3): َأَيُٙمقُن اعم١ُْْمُِم

ـُ سَمِخٞماًل؟ ىَم٤مَل: شنـََعمْ »وَمَ٘م٤مَل:  اسًم٤م؟ شنـََعمْ »، وَم٘مٚمٜم٤م: َأَيُٙمقُن اعم١ُْْمُِم ـُ يَمذَّ ، ىِمٞمَؾ: َأَيُٙمقُن اعم١ُْْمُِم
 .شاَل »ىَم٤مَل: 

 .(4)أظمرضمف ُم٤مًمؽ التخريج:
ف ىمد احلدي٨م ُمرؾمٌؾ أو ُمٕمْمٌؾ، ومّمٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم، وقمٚمٞم احلكم:

                                       
 .(7111ح: ) (4)
 (.494-4/489ذم اًمٕمٚمؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ) (4)
 (.4144/ 7أي: سم٤مًمٓمبع أو ُمٓمٚم٘م٤م. يٜمٔمر: ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح،  عمال اًم٘م٤مري ) (4)
 (.4188(، ح: )4/469) (1)
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ٓ أطمٗمظ هذا »اسمـ قمبد اًمؼم:  يٙمقن ؾم٘مط ُمـ اإلؾمٜم٤مد راٍو، أو أيمير همػم اًمّمح٤ميّب. ىم٤مل
، وىم٤مل قمٜمف (1)شاحلدي٨م ُمسٜمًدا ُمـ وضمف صم٤مسم٧م وهق طمدي٨م طمسـ ُمرؾمؾ

: : (3)، وسمٛميٚمف ىم٤مل اًمٕمجٚمقينُّ (2)شُمرؾماًل أو ُمٕمْماًل »اًمسخ٤مويُّ ، وىم٤مل إًمب٤مينُّ
 ..(4)شوٕمٞمٌػ ُمرؾمؾ»

ُمرومققًم٤م  احلدي٨م ؿمقاهد: ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر ذم ُمٕمٜمك هذا   الشواىد:
َٞم٤مَٟم٦َم، »، سمٚمٗمظ: (5)قمٜمد اًمبٞمٝم٘مّل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ـُ قَمغَم يُمؾِّ ظُمُٚمٍؼ ًَمْٞمَس اخْلِ ُيْٓمَبُع اعم١ُْْمُِم

يمِمػ –ُمرومققًم٤م قمٜمد اًمبزار  ، وُمـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص شَواًْمَٙمِذَب 
، (7)، وُمقىمقوًم٤م قمٜمد اًمبٞمٝم٘مّل ذم اًمسٜمـ(6)-إؾمت٤مر ، واعمقىمق  أصّح يمام ىم٤مل اًمبٞمٝم٘ملُّ

قمٜمد  ، وُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ أيب أورم (8)قمٜمد أمحد وُمـ طمدي٨م أيب ُأُم٤مُم٦م 
، وُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ، مجٞمٕمٝمؿ سمٜمحق طمدي٨م اسمـ قمٛمر (9)اًمبٞمٝم٘مّل ذم اًمِمٕم٥م

اَلِل ُكلَِّها اْلُمْؤِمُن يَْطِوي َعَلى اخلِْ »،  سمٚمٗمظ: (10)اسمـ أيب ؿمٞمب٦مُمقىمقوًم٤م قمٜمد  ُمسٕمقد 
ُمرومققًم٤م قمٜمد اًمبٞمٝم٘مّل ذم  وُمـ طمدي٨م  أيب سمٙمر اًمّمديؼ ، شرْيِ اخْلِيَانَِة، َواْلَكِذبِ غَ 

ُكْم َواْلَكِذَب، فَِإنَّ اْلَكِذَب رُلَاِنٌب اْْلِميَانَ »، سمٚمٗمظ: (11)ؿمٕم٥م اإليامن وُمقىمقوًم٤م ، شِإَّيَّ
 ، واًمّمحٞمح وىمٗمف يمام ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مّل.(12)قمٜمد اًمبٞمٝم٘مّل ذم اًمسٜمـ

                                       
 (.8/474آؾمتذيم٤مر، ٓسمـ قمبد اًمؼم ) (4)
 (.414اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م، ًمٚمسخ٤موّي ) (4)
 (.4/447ٗم٤مء، ًمٚمٕمجٚمقيّن  )ذم يمِمػ اخل (4)
 (.4744(، ح: )4/444وٕمٞمػ اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، ًمألًمب٤ميّن) (1)
 .(1174ح: ) (4)
 .(414ح: ) (6)
 .(41847ح: ) (7)
 .(44471ح: ) (8)
 .(1886ح: ) (9)
 .(44614ح: ) (41)
 .(1166ح: ) (44)
 .(41846ح: ) (44)
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ٕمَّػ وأُميٚمٝم٤م طمدي٨م ؾمٕمد ًمٙمـ و»ىم٤مل اًمسخ٤مويُّ سمٕمد أن ذيمر هذه اًمِمقاهد: 
: اعمقىمق  أؿمبف سم٤مًمّمقاب، اٟمتٝمك. وُمع ذًمؽ ومٝمق مم٤م اًمبٞمٝم٘ملُّ رومٕمف، وىم٤مل اًمدار ىمٓمٜملُّ

 .(1)شحيٙمؿ ًمف سم٤مًمرومع قمغم اًمّمحٞمح ًمٙمقٟمف مم٤م ٓ جم٤مل ًمٚمرأي ومٞمف
  ويف ىذا احلديث:

بـ ىمد يقضمدان ذم اعم١مُمـ ومه٤م ظمٚم٘م٤من يدل هذا احلدي٨م قمغم أن اًمبخؾ واجل -4
 ُمٜمٝمام. ×ُمذُمقُم٤من ىمد اؾمتٕم٤مذ رؾمقل اهلل 

ـُ ضَمَب٤مًٟم٤م؟ وَمَ٘م٤مَل: ) ضم٤مء ذم هذا احلدي٨م: -4 ٤م: ، أي: يٙمقن ضمب٤مٟمً (نـََعمْ َأَيُٙمقُن اعم١ُْْمُِم
 ٕٟمف ضُمبؾ قمغم طم٥م اًمب٘م٤مء، وٓ يٜم٤مومٞمف ُمٓمٚمؼ اإليامن أو يمامًمف.

ـُ سَمِخٞماًل؟ ىَم٤مَل: َأَيُٙمقُن اعمُْ  ضم٤مء ذم هذا احلدي٨م: -4 ، أي: يٙمقن سمخٞماًل  (،)نـََعمْ ١ْمُِم
 ٕٟمف ضُمبؾ قمغم طم٥م اعم٤مل، وٓ يٜم٤مومٞمف ُمٓمٚمؼ اإليامن أو يمامًمف.

اسًم٤م؟ ىَم٤مَل: ) ضم٤مء ذم هذا احلدي٨م: -1 ـُ يَمذَّ ، أي: ٓ يٙمقن: ٕٟمف مل (اَل َأَيُٙمقُن اعم١ُْْمُِم
دق، ومٝمذا يٜم٤مذم جُيبؾ قمغم اًمٙمذب، واعم٘مّمقد يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمٙمذب طمتك ٓ يٙم٤مد يّم

 يمامل اإليامن.
ـِ قُمَٛمرَ   -[49] ـْ اسْم ِإَذا َكَذَب الَعْبُد تـَبَاَعَد َعْنُو ادلََلُك ِمياًل »ىَم٤مَل:  ×، َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ قَم

 .شِمْن نـَْْتِ َما َجاَء بِوِ 
 . (2)أظمرضمف اًمؽمُمذيُّ  التخريج:
ؾمك، ىم٤مل: . أظمرضمف اًمؽمُمذيُّ ُمـ ـمريؼ: حيٞمك سمـ ُمقااحلدي٨م وٕمٞمٌػ ضمدً  احلكم:

طمدصمٙمؿ قمبد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد، قمـ ٟم٤مومع، قمـ  :ىمٚم٧م ًمٕمبداًمرطمٞمؿ سمـ ه٤مرون اًمٖمس٤مين
: ×، أن اًمٜمبل اسمـ قمٛمر  ىم٤مل حيٞمك: وم٠مىمرَّ سمف قمبد »، احلدي٨م؟ ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

اًمرطمٞمؿ سمـ ه٤مرون، وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، هذا طمدي٨م طمسـ همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا اًمقضمف 
وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ، ُمـ ـمريؼ قمبد اًمرطمٞمؿ سمٜمحقه،  ،ششمٗمرد سمف قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ ه٤مرون

                                       
 (.414اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م، ًمٚمسخ٤موّي ) (4)
 (.4974) (، ح:1/418) (4)
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،  وقمبد (1)شهمري٥م ُمـ طمدي٨م قمبداًمٕمزيز قمـ ٟم٤مومع، شمٗمرد سمف قمبد اًمرطمٞمؿ»وىم٤مل: 
٤مشمؿ: جمٝمقل ٓ أقمرومف، ىم٤مل أسمق طم»اًمرطمٞمؿ سمـ ه٤مرون وٕمٞمػ، ىم٤مل اعمزيُّ ذم شمرمجتف: 

: ُمؽموك احلدي٨م يٙمذب، وذيمره اسمـ طمب٤من ذم يمت٤مب اًمي٘م٤مت وىم٤مل اًمدار وىم٤مل: ىمٓمٜملُّ
يٕمتؼم سمحدييف إذا طمدث قمـ اًمي٘م٤مت ُمـ يمت٤مسمف وم٢من ومٞمام طمدث ُمـ طمٗمٔمف سمٕمض 

 .(2)شاعمٜم٤ميمػم
، وذيمره اسمـ (3)شهذا طمدي٨م ٓ يّمح» وذيمر هذا احلدي٨م اسمـ اجلقزّي وىم٤مل:

هذه إطم٤مدي٨م اًمتل ذيمرهت٤م حيدث هب٤م »قمدّي ذم شمرمج٦م قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ ه٤مرون وىم٤مل: 
هِم٤مم سمـ طمس٤من وقمٓمٞم٦م وًمف همػم ُم٤م ذيمرت ومل أَر قمبد اًمرطمٞمؿ، قمـ اسمـ أيب رواد، و

، وذيمره (4)شًمٚمٛمت٘مدُملم ومٞمف يمالًُم٤م وإٟمام ذيمرشمف ٕطم٤مدي٨م رواه٤م ُمٜم٤ميمػم قمـ ىمقم صم٘م٤مت
: (5)اسمـ طمب٤من ذم اعمجروطملم  . (6)شُمٜمٙمر»، وىم٤مل قمٜمف إًمب٤مينُّ

وىمد شُمقسمع قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ ه٤مرون قمغم هذا احلدي٨م ومٞمام أظمرضمف اسمـ قمدّي وم٘م٤مل: 
قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم، أظمؼمٟم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ اًمرسمٞمع سمـ هِم٤مم اًمٜمٝمدّي، طمدصمٜم٤م طمدصمٜم٤م 

، ًمٙمٜمٝم٤م ُمت٤مسمٕم٦م (7)اًمٗمْمؾ سمـ قمق  قمؿ إطمٜمػ، طمدصمٜم٤م قمبد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد، سمف
، وىم٤مل: همػمَّ أؾمامء  ُمِم٤ميخ، وٕمٞمٗم٦م أيًْم٤م: ؾمٚمٞمامن سمـ اًمرسمٞمع اًمٜمٝمدّي شمريمف اًمدارىمٓمٜملُّ

  .(8)ف ىم٤مل ومٞمف وٕمٞمػىمٓمٜمّل أٟموروى اًمؼمىم٤مينُّ قمـ اًمدار
 مل أىمػ قمغم ؿمقاهد هلذا احلدي٨م. الشواىد:

                                       
 (.8/497طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء، ٕيب ٟمٕمٞمؿ ) (4)
 (.48/14هتذي٥م اًمٙمامل، ًمٚمٛمزّي ) (4)
 (.4/489اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م، ٓسمـ اجلقزّي ) (4)
 (.6/197اًمٙم٤مُمؾ، ٓسمـ قمدي ) (1)
(4) (4/447.) 
 (.4848(، ح: )444-1/418اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م، ًمألًمب٤ميّن )  (6)
 (.٤4/88مُمؾ، ٓسمـ قمدّي )يٜمٔمر: اًمٙم (7)
 (.1/444يٜمٔمر: ًمس٤من اعمٞمزان، ٓسمـ طمجر ) (8)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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يٜمتٔمٛمف ُمٕمٜمك أي٦م،  هذا احلدي٨م يف مناسبة ذكر ىذا احلديث يف تفسري اآلية:
 شمققمد اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ سمسب٥م يمذهبؿ، وُيٗمٝمؿ ُمٜمف وم٤مٔي٦م سمّٞمٜم٧م أن اهلل 

وهق ُم٤م سمٞمَّٜمف طمدي٨م اسمـ قمٛمر حتذير اعم١مُمٜملم وشمٜمٗمػمهؿ ُمـ اًمٙمذب وسمٞم٤من ىمبحف وظمبيف، 
  أٟمف ُمٕمّمٞم٦م شُمب٤مقمد ُمٜمف اعمٚمؽ اعمقيمؾ سمف، وشمدين ُمٜمف وزاد احلدي٨م ذم اًمتٜمٗمػم ُمٜمف

قمدوه وأهمش اخلٚمؼ ًمف، وأقمٔمٛمٝمؿ رضًرا ًمف، وهق اًمِمٞمٓم٤من، وم٢من اًمٕمبد إذا قمَم اهلل 
شمب٤مقمد ُمٜمف اعمٚمؽ سم٘مدر شمٚمؽ اعمٕمّمٞم٦م، طمتك إٟمف يتب٤مقمد ُمٜمف سم٤مًمٙمذسم٦م اًمقاطمدة ُمس٤موم٦م 

 .(1)؟!ومٙمٞمػ يٙمقن ُم٘مدار سمٕمده ُمٜمف مم٤م هق أيمؼم ُمـ ذًمؽ، وأومحش ُمٜمف دة،سمٕمٞم
ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ﴿: ىمقًمف 

 [47]اًمب٘مرة: ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
ـْ َأيَب ُهَرْيَرَة   -[41]  ُف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل اهللَِّ قَم ِإَّنََّا َمثَِلي َوَمَثُل النَّاِس  »َيُ٘مقُل:  ×: َأٟمَّ

َمَثِل رَُجٍل اْستَـْوَقَد اَنرًا، فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْولَُو َجَعَل الَفرَاُش َوَىِذِه الدََّوابُّ الَّيِت تـََقُع كَ 
َعِن  (2)يف النَّاِر تَقْع فِيَها، َفَجَعَل يـَْنزُِعُهنَّ َويـَْةلِبـْنَُو فَـيَـْقَتِحْمَن فِيَها، فَأاََن آُخُذ ِبَُجزُِكمْ 

 .شنتم تْقَتِحُموَن فِيَهاالنَّاِر، َوأَ 
 . (6)، وأمحد(5)، واًمؽمُمذيُّ (4)، وُمسٚمؿ(3)أظمرضمف اًمبخ٤مريُّ  التخريج:
 احلدي٨م ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. احلكم:

رضب إُمي٤مل واًمتّمقير اًمٗمٜمّل أؾمٚمقب ٟمبقيُّ شمرسمقيُّ  -4  ويف ىذا احلديث:

                                       
 ( سمتٍم .417-416يٜمٔمر: اجلقاب اًمٙم٤مذم، ٓسمـ اًم٘مٞمِّؿ ) (4)
أصؾ احلُْجَزة: ُمقوع ؿمد اإلزار، صمؿ ىمٞمؾ ًمإلزار طُمْجَزة ًمٚمٛمج٤مورة، واطمتجز اًمرضمؾ سم٤مإلزار إذا ؿمده قمغم  (4)

 (.4/411وؾمٓمف. يٜمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م )
َوَوَهْبٜم٤َم ًمَِداُوَد ؾُمَٚمْٞماَمَن ﴿  (، ك: أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء، واًمرىم٤مق ب:6184، 4146(، ح: )8/414، 1/464) (4)

اٌب  ُف َأوَّ  ، وآٟمتٝم٤مء قمـ اعمٕم٤ميص.﴾ٟمِْٕمَؿ اًْمَٕمْبُد إِٟمَّ
 قمغم أُمتف. ×(، ك: اًمٗمْم٤مئؾ، ب: ؿمٗم٘م٦م اًمٜمبل 4481(، ح: )1/4789) (1)
 (.4871(، ح: )4/441) (4)
 (.41964، 8447، 7444(، ح: )46/464، 44/174-176، 44/474) (6)

 

 

ٜمٗمس، ذم شمٕمٚمٞمؿ أصح٤مسمف: ًمٞمٙمقن أهع ذم اًمت٠مصمػم، وأوىمع ذم اًم ×شمٕمٚمٞمٛملُّ اؾمتٕمٛمٚمف 
  وأسمٚمغ ذم اًمققمظ، وأىمقى ذم اًمزضمر، وأهع ذم آىمٜم٤مع.

ف اعمخ٤مًمٗملم ًمف سم٤مًمٗمراش ؿمبَّ  ×أٟمف  »ُم٘مّمقد هذا احلدي٨م يمام ىم٤مل اًمٜمقوي:  -4
وشمس٤مىمٓمٝمؿ ذم ٟم٤مر أظمرة سمتس٤مىمط اًمٗمراش ذم ٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م ُمع طمرصٝمؿ قمغم اًمقىمقع ذم 

وطمرص يمؾ ُمـ ذًمؽ وُمٜمٕمف إي٤مهؿ واجل٤مُمع سمٞمٜمٝمام اشمب٤مع اهلقى ووٕمػ اًمتٛمٞمٞمز 
هذا ُميؾ يميػم اعمٕم٤مين »، وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب: شاًمٓم٤مئٗمتلم قمغم هالك ٟمٗمسف

وإٟمام ي٠مشمقٟمف قمغم  ،واعم٘مّمقد أن اخلٚمؼ ٓ ي٠مشمقن ُم٤م جيرهؿ إمم اًمٜم٤مر قمغم ىمّمد اهلٚمٙم٦م
يمام أن اًمٗمراش ي٘متحؿ اًمٜم٤مر ٓ ًمٞمٝمٚمؽ ومٞمٝم٤م سمؾ عم٤م يٕمجبف  ،ىمّمد اعمٜمٗمٕم٦م واشمب٤مع اًمِمٝمقة

 .ش٤مءُمـ اًمْمٞم
ُمـ اًمرأوم٦م واًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م واحلرص قمغم ٟمج٤مة  ×ذم احلدي٨م ُم٤م يم٤من ومٞمف  -4

 .(1) [448]اًمتقسم٦م: ﴾  ۇ    ۆ  ۆ  ﴿ :إُم٦م يمام ىم٤مل 
ومٞمف سمٞم٤من طم٤مل اًمٜم٤مس ذم احلرص قمغم اًمدٟمٞم٤م، واشمب٤مع اًمِمٝمقات وريمقب  -1

 اعمٕم٤ميص اًمتل شمٙمقن ؾمبًب٤م ًمقىمققمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر.
ويبٝمر وٕمٗم٤مء اًمبّم٤مئر، ومٞمٜمِمٖمٚمقا هب٤م قمام ظمٚم٘مقا ًمف، ًمٚمدٟمٞم٤م هبرج وسمريؼ يٖمري  -4

 ومٞمتٕمروقا ًمسخط اهلل وقم٘مقسمتف.
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ   ﴿: ىمقًمف 

  [[4499]]ااًمًمبب٘م٘مررةة:: ﴾چ  
ـِ قُمَٛمَر   --[[4444]] ـْ اسْم قْمِد  ×، َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ قَم يَم٤مَن إَِذا ؾَمِٛمَع َصْقَت اًمرَّ

َقاقِمِؼ، ىَم٤مَل:   .شُهمَّ اَل تـَْقتُـْلنَا بَِةَضِبَك، َواَل تـُْهِلْكنَا بَِعَذاِبَك، َوَعاِفنَا قَـْبَل َذِلكَ اللَّ »َواًمّمَّ
 .(4)، وأمحد(3)، واًمٜمس٤مئلُّ ذم اًمٙمؼمى(2)أظمرضمف اًمؽمُمذيُّ  التخريج:

                                       
 (.6/616يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري، ٓسمـ طمجر ) (4)
 .(4141(، ح: )4/414) (4)
 .(41698(، ح: )9/411) (4)
 (.4764(، ح: )41/17-18)  (1)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ
i

71

 

 

ٜمٗمس، ذم شمٕمٚمٞمؿ أصح٤مسمف: ًمٞمٙمقن أهع ذم اًمت٠مصمػم، وأوىمع ذم اًم ×شمٕمٚمٞمٛملُّ اؾمتٕمٛمٚمف 
  وأسمٚمغ ذم اًمققمظ، وأىمقى ذم اًمزضمر، وأهع ذم آىمٜم٤مع.

ف اعمخ٤مًمٗملم ًمف سم٤مًمٗمراش ؿمبَّ  ×أٟمف  »ُم٘مّمقد هذا احلدي٨م يمام ىم٤مل اًمٜمقوي:  -4
وشمس٤مىمٓمٝمؿ ذم ٟم٤مر أظمرة سمتس٤مىمط اًمٗمراش ذم ٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م ُمع طمرصٝمؿ قمغم اًمقىمقع ذم 

وطمرص يمؾ ُمـ ذًمؽ وُمٜمٕمف إي٤مهؿ واجل٤مُمع سمٞمٜمٝمام اشمب٤مع اهلقى ووٕمػ اًمتٛمٞمٞمز 
هذا ُميؾ يميػم اعمٕم٤مين »، وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب: شاًمٓم٤مئٗمتلم قمغم هالك ٟمٗمسف

وإٟمام ي٠مشمقٟمف قمغم  ،واعم٘مّمقد أن اخلٚمؼ ٓ ي٠مشمقن ُم٤م جيرهؿ إمم اًمٜم٤مر قمغم ىمّمد اهلٚمٙم٦م
يمام أن اًمٗمراش ي٘متحؿ اًمٜم٤مر ٓ ًمٞمٝمٚمؽ ومٞمٝم٤م سمؾ عم٤م يٕمجبف  ،ىمّمد اعمٜمٗمٕم٦م واشمب٤مع اًمِمٝمقة

 .ش٤مءُمـ اًمْمٞم
ُمـ اًمرأوم٦م واًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م واحلرص قمغم ٟمج٤مة  ×ذم احلدي٨م ُم٤م يم٤من ومٞمف  -4

 .(1) [448]اًمتقسم٦م: ﴾  ۇ    ۆ  ۆ  ﴿ :إُم٦م يمام ىم٤مل 
ومٞمف سمٞم٤من طم٤مل اًمٜم٤مس ذم احلرص قمغم اًمدٟمٞم٤م، واشمب٤مع اًمِمٝمقات وريمقب  -1

 اعمٕم٤ميص اًمتل شمٙمقن ؾمبًب٤م ًمقىمققمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر.
ويبٝمر وٕمٗم٤مء اًمبّم٤مئر، ومٞمٜمِمٖمٚمقا هب٤م قمام ظمٚم٘مقا ًمف، ًمٚمدٟمٞم٤م هبرج وسمريؼ يٖمري  -4

 ومٞمتٕمروقا ًمسخط اهلل وقم٘مقسمتف.
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ   ﴿: ىمقًمف 

  [[4499]]ااًمًمبب٘م٘مررةة:: ﴾چ  
ـِ قُمَٛمَر   --[[4444]] ـْ اسْم قْمِد  ×، َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ قَم يَم٤مَن إَِذا ؾَمِٛمَع َصْقَت اًمرَّ

َقاقِمِؼ، ىَم٤مَل:   .شُهمَّ اَل تـَْقتُـْلنَا بَِةَضِبَك، َواَل تـُْهِلْكنَا بَِعَذاِبَك، َوَعاِفنَا قَـْبَل َذِلكَ اللَّ »َواًمّمَّ
 .(4)، وأمحد(3)، واًمٜمس٤مئلُّ ذم اًمٙمؼمى(2)أظمرضمف اًمؽمُمذيُّ  التخريج:

                                       
 (.6/616يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري، ٓسمـ طمجر ) (4)
 .(4141(، ح: )4/414) (4)
 .(41698(، ح: )9/411) (4)
 (.4764(، ح: )41/17-18)  (1)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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:  احلكم: هذا طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا »احلدي٨م وٕمٞمٌػ. ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ
، وواوم٘مف شهذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه»، وأظمرضمف احل٤ميمؿ وىم٤مل: شاًمقضمف

اًمذهبلُّ 
(1) ، : رواه اًمبٞمٝم٘ملُّ سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، ُمـ رواي٦م احلج٤مج سمـ »وىم٤مل اًمٜمقويُّ
ـمريؼ: قمبد اًمقاطمد سمـ زي٤مد، قمـ ويمؾ ُمـ أظمرج احلدي٨م أظمرضمف ُمـ  .(2)شأرـم٤مة

رواه و احلج٤مج سمـ أرـم٤مة، قمـ أيب ُمٓمر، قمـ ؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل، قمـ أسمٞمف، ُمرومققًم٤م،
هبذا اإلؾمٜم٤مد، سم٢مؾم٘م٤مط احلج٤مج سمـ أرـم٤مة، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر قمـ إؾمٜم٤مده احل٤ميمؿ 

ىمٚم٧م: ؾم٘مط سملم قمبد اًمقاطمد وأيب ُمٓمر: طمج٤مج سمـ أرـم٤مة: يمذا أظمرضمف »قمٜمد احل٤ميمؿ: 
ح ومٞمف سم٤مًمتحدي٨م سملم احلج٤مج وسملم أيب ُمٓمر وؾم٤ممل ، (3)شذم إدب اعمٗمرد، وسَّ

ًمٜمس٤مئلُّ ذم اًمٙمؼمىوأظمرضمف أيْم٤م سم٢مؾم٘م٤مط احلج٤مج أيْم٤م ا
: ُمـ ـمريؼ ؾمٞم٤مر سمـ (4)

طم٤مشمؿ، قمـ قمبد اًمقاطمد سمـ زي٤مد، قمـ أيب ُمٓمر، سمٜمحقه، ىم٤مل اعمزيُّ ذم شمرمج٦م أيب ُمٓمر: 
روى قمٜمف: احلج٤مج سمـ أرـم٤مة )سمخ ت د(، وقمبد اًمقاطمد سمـ زي٤مد )د( ومٞمام ىمٞمؾ، »

 .(5)شواًمّمحٞمح: قمـ قمبد اًمقاطمد، قمـ احلج٤مج، قمٜمف
طمج٤مج سمـ أرـم٤مة، يميػم اًمتدًمٞمس ًمٙمٜمف ّسح وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، ومٞمف 

سم٤مًمتحدي٨م ذم أيمير اًمٓمرق، وخمتٚمػ ومٞمف، شمريمف اسمـ اعمب٤مرك، واسمـ ُمٝمدّى، وحيٞمك 
صدوق يميػم »، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: (6)اًم٘مٓم٤من، وحيٞمك سمـ ُمٕملم، وأمحد سمـ طمٜمبؾ

 قمـ»، وؿمٞمخف أسمق ُمٓمر جمٝمقل اًمٕملم، شمرضمؿ ًمف اًمذهبلُّ وم٘م٤مل: (7)شاخلٓم٠م واًمتدًمٞمس
، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ (8)شؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل، ٓ يدرى ُمـ هق، وقمٜمف طمج٤مج سمـ أرـم٤مة

                                       
 (.7774(، ح: )1/448اعمستدرك، ًمٚمح٤ميمؿ ) (4)
 (.4/889ظمالص٦م إطمٙم٤مم، ًمٚمٜمقوّي ) (4)
 (.8/144ٓسمـ طمجر)احت٤م  اعمٝمرة،  (4)
 .(41697ح: ) (1)
 (.41/498هتذي٥م اًمٙمامل، ًمٚمٛمزّي ) (4)
 (.4/498يٜمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر ) (6)
 (.94اًمت٘مري٥م، ٓسمـ طمجر ) (7)
 (.1/471ُمٞمزان آقمتدال، ًمٚمذهبّل ) (8)
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 .(1)شؿمٞمخ حلج٤مج سمـ أرـم٤مة جمٝمقل»طمجر: 
، ُمـ (3)، واسمـ أيب ؿمٞمب٦م(2)ًمف ؿم٤مهد ُمرومقع سمسٜمد ُمٕمْمؾ، قمٜمد اًمٓمؼمي  الشواىد:

يم٤من إذا ؾمٛمع اًمرقمد اًمِمديد،  ×ـمريؼ ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من، ىم٤مل: سمٚمٖمٜم٤م أن رؾمقل اهلل 
 .شاللَُّهمَّ اَل تـُْهِلْكنَا بَِعَذاِبَك، َواَل تـَْقتـُْلنَا بَِةَضِبَك، َوَعافِنَا قَـْبَل ذَِلكَ » ىم٤مل:
يٜمتٔمٛمف ُمٕمٜمك أي٦م،  هذا احلدي٨م مناسبة ذكر ىذا احلديث يف تفسري اآلية:  يف

وم٤مٔي٦م سمٞمَّٜم٧م أن ٟمزول اًمّمقاقمؼ اعمّم٤مطمب٦م ًمٚمٛمٓمر اًمِمديد واًمرقمد قمذاٌب يّمٞم٥م اهلل سمف 
أهنؿ ووٕمقا يدل ًمذًمؽ ُم٤م يم٤من ُمـ طم٤مل ه١مٓء اجلامقم٦م اعمِمبف هبؿ اعمٜم٤موم٘ملم  ُمـ يِم٤مء،

× وهق ُم٤م سمٞمَّٜمف ىمقل اًمٜمبل أص٤مسمٕمٝمؿ ذم آذاهنؿ ُمـ ؿمدة اهلقل ظمقوًم٤م ُمـ اهلالك، 
 . اعمذيمقر ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

  اًمٜمدب ًمٚمدقم٤مء قمٜمد طمّمقل اعمٗمزقم٤مت.  ويف ىذا احلديث:

  [[4444::]]ااًمًمبب٘م٘مررةة  ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ ﴿: ىمقًمف 
ـْ قَمْبِد اهللَِّ  --[[4444]]   ْٟم٥ِم َأقْمَٔمُؿ قِمٜمَْد ىَم٤مَل: ؾَم٠َمًْم٧ُم اًمٜمَّبِلَّ   سمـ ُمْسٕمقدٍ  قَم : َأيُّ اًمذَّ

؟ ىَم٤مَل: شَأْن ََتَْعَل َّلِلَِّ نِدِّا َوُىَو َخَلَقكَ »اهللَِّ؟ ىَم٤مَل:  ، ىُمْٚم٧ُم: إِنَّ َذًمَِؽ ًَمَٕمٔمِٞمٌؿ، ىُمْٚم٧ُم: صُمؿَّ َأيُّ
؟ ىَم٤مَل: شََتَاُف َأْن يَطَْعَم َمَعكَ  َوَأْن تـَْقُتَل َولََدكَ »  .شَأْن تـُزَاينَ َحِليلََة َجاِركَ »، ىُمْٚم٧ُم: صُمؿَّ َأيُّ

، (7)، واًمؽمُمذيُّ (6)، وأسمق داود(5)، وُمسٚمؿ(4)أظمرضمف اًمبخ٤مريُّ  التخريج:

                                       
 (.494اًمت٘مري٥م، ٓسمـ طمجر ) (4)
 (.44/176ذم شمٗمسػمه ) (4)
 .(49441ح: ) (4)
(، ك: اًمتٗمسػم، ب: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  7441، 6844، 6114، 1764، وأـمراومف ذم: 1177ح: ) (،6/48) (1)

َٕمُٚمقا هللَِِّ َأْٟمَداًدا َوَأْٟمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن ﴾  .﴿ وَمال دَمْ
 .(، ك: اإليامن، ب: يمقن اًمنمك أىمبح اًمذٟمقب وسمٞم٤من أقمٔمٛمٝم٤م سمٕمده86(، ح: )4/91) (4)
 (4441(، ح: )4/647-648) (6)
 .(4484، 4484(، ح: )4/447) (7)
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واًمٜمس٤مئلُّ 
 . (2)، وأمحد(1)
 .(3)احلدي٨م ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف احلكم:

    ويف ىذا احلديث:
ًمنمك وهذا فم٤مهر ٓ ظمٗم٤مء ومٞمف، وأن اًم٘متؾ سمٖمػم طمؼ يٚمٞمف، أن أيمؼم اعمٕم٤ميص ا -4

وأُم٤م ؾمقامه٤م ُمـ اًمزٟمك واًمٚمقاط وقم٘مقق اًمقاًمديـ واًمسحر وىمذ  اعمحّمٜم٤مت 
واًمٗمرار يقم اًمزطمػ وأيمؾ اًمرسم٤م وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٙمب٤مئر، ومٚمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ وأطمٙم٤مم شمٕمر  

وقمغم هذا ي٘م٤مل هب٤م ُمراشمبٝم٤م وخيتٚمػ أُمره٤م سم٤مظمتال  آطمقال واعمٗم٤مؾمد اعمرشمب٦م قمٚمٞمٝم٤م، 
ذم يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م هل ُمـ أيمؼم اًمٙمب٤مئر وإن ضم٤مء ذم ُمقوع أهن٤م أيمؼم اًمٙمب٤مئر يم٤من 

  اعمراد: ُمـ أيمؼم اًمٙمب٤مئر.
: أي شمزين هب٤م سمرو٤مه٤م وذًمؽ يتْمٛمـ شَأْن تـُزَاينَ َحلِيلََة َجارِكَ » ×ُمٕمٜمك ىمقًمف  -4

وهق ُمع اُمرأة وذًمؽ أومحش  ،اًمزٟمك وإومس٤مده٤م قمغم زوضمٝم٤م واؾمتامًم٦م ىمٚمبٝم٤م إمم اًمزاين
 ،ٕن اجل٤مر يتقىمع ُمـ ضم٤مره اًمذب قمٜمف وقمـ طمريٛمف :٤موأقمٔمؿ ضمرُمً  ٤ماجل٤مر أؿمد ىمبحً 

ذا ىم٤مسمؾ هذا يمٚمف سم٤مًمزٟمك وم٢م ،وي٠مُمـ سمقائ٘مف ويٓمٛمئـ إًمٞمف وىمد أُمر سم٢ميمراُمف واإلطمس٤من إًمٞمف
سم٤مُمرأشمف وإومس٤مده٤م قمٚمٞمف ُمع متٙمٜمف ُمٜمٝم٤م قمغم وضمف ٓ يتٛمٙمـ همػمه ُمٜمف يم٤من ذم هم٤مي٦م ُمـ 

 .(4)اًم٘مبح
                                       

 .(1144، 1141، 1144(، ح: )7/89-91) (4)
 (.1144، 1144، 1414، 4644(، ح: )149، 144-146، 7/478، 6/411) (4)
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ :هذه اًمرواي٦م وحت٧م ىمقًمف ىمد ذيمر اًم٘م٤مّر قم٘م٥م  تنبيو: (4)

ـْ َأيِب هُ  [ احلدي٨م اًمت٤مزم:44]اًمب٘مرة:  ﴾پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ صُمقيِن َرْيَرَة قَم ، َأَٟمف يَم٤مَن َيُ٘مقُل: طَمدِّ
ُم سَمٜمِل ـْ َرضُمٍؾ َدظَمَؾ اجْلَٜم٦ََّم مَلْ ُيَّمؾِّ ىَمطُّ وَم٢مَِذا مَلْ َيْٕمِروْمُف اًمٜم٤َّمُس ىَم٤مَل: ُأَصػْمِ ؿَْمَٝمِؾ. ويَم٤مَن ُِمـ ؿَم٠ْمٟمِف قمغم ُم٤م  قَم ْٕ قَمْبِد ا

َُصػْمِ  ْٕ ـِ ًَمبِٞمٍد: َأنَّ ا ـْ حَمُْٛمقِد سْم ؾْماَلُم وَم٠َمؾْمَٚمَؿ، َوَأظَمَذ ؾَمْٞمَٗمُف َوىَم٤مشَمَؾ طَمتَّك َأَص٤مسمتُف َروى َأمْحد قَم ِم سَمَدا ًَمُف َيقم ُأطُمٍد اإْلِ
َراطَم٦ُم، وَماَمَت، وَمَذيَمُروُه ًمَِرؾُمقِل اهللِ   (.إِنَّوُ ِمْن أَْىِل اْْلَنَّةِ وَمَ٘م٤مَل: ) اجْلِ

أضمد أطمًدا ُمـ أصح٤مب اًمتٗم٤مؾمػم سم٤معم٠مصمقر ىمد وهق طمدي٨م ُم٘محؿ ذم شمٗمسػم أي٦م! ٓ قمالىم٦م ًمف سمتٗمسػمه٤م، ومل         
 ذيمره ذم شمٗمسػم أي٦م، وٓ ذم شمٗمسػم ٟمٔم٤مئره٤م ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن.

 (.4/84يٜمٔمر: ذح اًمٜمقوي ) (1)
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ٕؾمئٚمتٝمؿ،  ×قمغم شمٕمٚمؿ ديٜمٝمؿ، وؾمٕم٦م صدره  وومٞمف طمرص اًمّمح٤مسم٦م  -4

 وطمرصف قمغم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ.

  [44]اًمب٘مرة: ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴿: ىمقًمف 

ـْ َأَٟمٍس   --[[4444]] ـِ اًمٜمَّبِلِّ قَم جَيَْتِمُع ادلُْؤِمُنوَن يـَْوَم الِقيَاَمِة، فَـيَـُقولُوَن: »، ىَم٤مَل: ×، قَم
ُ بَِيِدِه، َوَأْسَجَد لَِو اْسَتْشَفْعنَا ِإىَل رَبِّنَا، فـَيَ  أْتُوَن آَدَم فَـيَـُقولُوَن: أَْنَت أَبُو النَّاِس، َخلََقَك اَّللَّ

ا، َلَك َمالَئَِكَتوُ، َوَعلََّمَك َأمْسَاَء ُكلِّ َشْيٍء، فَاْشَفْع لَنَا ِعْنَد رَبَِّك َحَّتَّ يُِرْيَنَا ِمْن َمَكانِنَا َىذَ 
ُ ِإىَل َويَذْ ، (1)فَـيَـُقوُل: َلْسُت ُىنَاُكمْ  ُكُر ذَنـَْبوُ فَـَيْسَتِحي، ائْـتُوا نُوًحا، فَِإنَّوُ َأوَُّل رَُسوٍل بـََعثَوُ اَّللَّ

أَْىِل األَْرِض، فـَيَأْتُونَُو فَـيَـُقوُل: َلْسُت ُىنَاُكْم، َويَذُْكُر ُسَؤالَُو رَبَُّو َما لَْيَس لَُو بِِو ِعْلٌم 
ِن، فَـيَأْتُونَوُ فَـيَـُقوُل: َلْسُت ُىنَاُكْم، ائْـتُوا ُموَسى، َعْبًدا  فَـَيْسَتِحي، فَـيَـُقوُل: ائْـتُوا َخِليَل الرَّمحَْ 

ُ َوأَْعطَاُه التـَّْورَاَة، فَـيَأْتُونَُو فَـيَـُقوُل: َلْسُت ُىنَاُكْم، َويَذُْكُر قَـتـَْلو النـَّْفِس بَِةرْيِ  نـَْفٍس، َكلََّمُو اَّللَّ
ى َعْبَد اَّللَِّ َورَُسولَوُ، وََكِلَمَة اَّللَِّ َورُوَحوُ، فَـيَـُقوُل: فَـَيْسَتِحي ِمْن رَبِِّو، فـَيَـُقوُل: ائْـتُوا ِعيسَ 

َعْبًدا َغَفَر اَّللَُّ لَُو َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبِو َوَما َتََخََّر، فَـيَأْتُوين، ، ×َلْسُت ُىنَاُكْم، ائْـُتوا زُلَمًَّدا 
، فـَيـُْؤَذَن  ِل، فَِإَذا رَأَْيُت َريبِّ َوقَـْعُت َساِجًدا، فَـَيَدُعِّن َما فَأَْنطَِلُق َحَّتَّ َأْستَْأِذَن َعَلى َريبِّ

ُ، مثَّ يـَُقاُل: ارَْفْع رَْأَسَك َوَسْل تـُْعطَْو، َوقُْل ُتْسَمعْ  َواْشَفْع تَُشفَّْع، فَأَرَْفُع رَْأِسي،  ،َشاَء اَّللَّ
أُْدِخلُُهُم اْلَنََّة، مثَّ أَُعوُد إِلَْيِو فَِإَذا رَأَْيُت  َحدِّا،فََأمْحَُدهُ بَِتْحِميٍد يـَُعلُِّمنِيِو، مثَّ َأْشَفُع فَـَيُحدُّ ِل 

َي يف َريبِّ ِمثْـَلوُ، مثَّ َأْشَفُع فَـَيُحدُّ ِل َحدِّا، فَأُْدِخلُُهُم اْلَنََّة، مثَّ َأُعوُد الرَّابَِعَة، فَأَقُوُل َما بَقِ 
ـْ طَمبََسُف (2). ىَم٤مَل َأسُمق قَمْبِد اهللَِّشلَْيِو اخلُُلودُ النَّاِر ِإالَّ َمْن َحَبَسُو الُقْرآُن، َوَوَجَب عَ  َّٓ َُم : إِ

 .[464]اًمب٘مرة:  ﴾ۆئ  ۆئ ﴿اًمُ٘مْرآُن، َيْٕمٜمِل ىَمْقَل اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم: 

                                       
ا عم٤م يس٠مًمقٟمف، وىمد يٙمقن ومٞمف ٤م وإيمب٤مرً ًمس٧م هٜم٤ميمؿ: يمٜم٤مي٦م قمـ أن ُمٜمزًمتف دون اعمٜمزًم٦م اعمٓمٚمقسم٦م، ىم٤مًمف شمقاوٕمً  (4)

 (.44/144. يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري، ٓسمـ طمجر )ٞمس زم سمؾ ًمٖمػميإؿم٤مرة إمم أن هذا اعم٘م٤مم ًم

(4) .  اًمبخ٤مريُّ



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

i

76

 

 

، واسمـ (3)، واًمٜمس٤مئلُّ ذم اًمٙمؼمى(2)، وُمسٚمؿ(1)أظمرضمف اًمبخ٤مريُّ  التخريج:
  . (5)، وأمحد(4)ُم٤مضمف

 احلدي٨م ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.  احلكم:
     ىذا احلديث:ويف
بٞم٤مء، ذيمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  أٟمف اؾمتدل هبذا احلدي٨م ُمـ ضمقز اخلٓم٤مي٤م قمغم إٟم -4

، وأضم٤مب قمـ أصؾ اعمس٠مًم٦م سم٠مٟمف ٓ ظمال  ذم قمّمٛمتٝمؿ ُمـ يم٘مقل يمؾ ُمـ ذيمر ومٞمف ُم٤م ذيمر
اًمٙمٗمر سمٕمد اًمٜمبقة ويمذا ىمبٚمٝم٤م قمغم اًمّمحٞمح، ويمذا اًم٘مقل ذم اًمٙمبػمة قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعمذيمقر، 

يزري سمٗم٤مقمٚمف ُمـ اًمّمٖم٤مئر، ويمذا اًم٘مقل ذم يمؾ ُم٤م ي٘مدح ذم اإلسمالغ ُمـ  ويٚمتحؼ هب٤م ُم٤م
وأضم٤مز اجلٛمٝمقر اًمسٝمق  ،ضمٝم٦م اًم٘مقل، واظمتٚمٗمقا ذم اًمٗمٕمؾ ومٛمٜمٕمف سمٕمْمٝمؿ طمتك ذم اًمٜمسٞم٤من

واظمتٚمٗمقا ومٞمام قمدا ذًمؽ يمٚمف ُمـ اًمّمٖم٤مئر ومذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ  ،ًمٙمـ ٓ حيّمؾ اًمتامدي
إطم٤مدي٨م وأي٤مت اًمقاردة ذم ذًمؽ سمرضوب ُمـ ًمقا اًمٜمٔمر إمم قمّمٛمتٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُمٓمٚمً٘م٤م، وأوَّ 

 ،أو سمسٝمق ،أن اًمّم٤مدر قمٜمٝمؿ إُم٤م أن يٙمقن سمت٠مويؾ ُمـ سمٕمْمٝمؿ :وُمـ مجٚم٦م ذًمؽ ، اًمت٠مويؾ
 .ًمٙمـ ظمِمقا أن ٓ يٙمقن ذًمؽ ُمقاومً٘م٤م عم٘م٤مُمٝمؿ وم٠مؿمٗم٘مقا ُمـ اعم١ماظمذة أو اعمٕم٤مشمب٦م :أو سم٢مذن
ن أيمؾ خيرج قمام ىمٚمٜم٤مه: ٕ وهذا أرضمح اعم٘م٤مٓت... ومجٞمع ُم٤م ذيمر ذم طمدي٨م اًمب٤مب ٓ :ىم٤مل

، وـمٚم٥م ٟمقح ٟمج٤مة وًمده يم٤من قمـ شم٠مويؾ، وُم٘م٤مٓت آدم ُمـ اًمِمجرة يم٤من قمـ ؾمٝمق
  إسمراهٞمؿ يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مريض وأراد هب٤م اخلػم، وىمتٞمؾ ُمقؾمك يم٤من يم٤مومًرا.

قمغم مجٞمع اخلٚمؼ: ٕن اًمرؾمؾ وإٟمبٞم٤مء واعمالئٙم٦م أومْمؾ  ×وومٞمف شمٗمْمٞمؾ حمٛمد  -4

                                       
(، ك: اًمتٗمسػم، ب: ىمقًمف 7441، 7111، 7141، 6464، وأظمرضمف يمذًمؽ ذم: 1176(، ح: )6/47) (4)

: ﴿  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾  . 
 .(، ك: اإليامن، ب: أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م494(، ح: )4/484) (4)
 .(44469(، ح: )41/444) (4)
 .(1444(، ح: )4/464) (1)
  (.44491، 44464، 44444(، ح: )444-444، 44/484-488، 49/496-498) (4)
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: وىمد فمٝمر ومْمٚمف ذم هذا ا ،ممـ ؾمقاهؿ وًمق مل يٙمـ ذم ذًمؽ »عم٘م٤مم قمٚمٞمٝمؿ، ىم٤مل اًم٘مرـمبلُّ
   .شإٓ اًمٗمرق سملم ُمـ ي٘مقل ٟمٗمز ٟمٗمز وسملم ُمـ ي٘مقل أُمتل أُمتل ًمٙم٤من يم٤مومًٞم٤م

ذيمر ومٞمف ًمت٠مهٚمٝمؿ ًمذًمؽ اعم٘م٤مم وومٞمف شمٗمْمٞمؾ إٟمبٞم٤مء اعمذيمقريـ ومٞمف قمغم ُمـ مل يُ  -4
 اًمٕمٔمٞمؿ دون ُمـ ؾمقاهؿ.

 عمقىمػ.سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك ٕهؾ ا ×وومٞمف اظمتّم٤مصف  -1
م سملم يدي ؾم١ماًمف وصػ وومٞمف أن ُمـ ـمٚم٥م ُمـ يمبػٍم أُمًرا ُمٝماًم، قمٚمٞمف أن ي٘مدِّ  -4
 ول سم٠مطمسـ صٗم٤مشمف وأذ  ُمزاي٤مه ًمٞمٙمقن ذًمؽ أدقمك إلضم٤مسمتف ًمس١ماًمف.١ماعمس
ول إذا مل ي٘مدر قمغم حتّمٞمؾ ُم٤م ؾُمئؾ يٕمتذر سمام ي٘مبؾ ُمٜمف، ويدل ١موومٞمف أن اعمس -6

دال قمغم اخلػم يمٗم٤مقمٚمف، وأٟمف ييٜمل قمغم قمغم ُمـ ئمـ أٟمف يٙمٛمؾ ذم اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ وم٤مًم
 اعمدًمقل قمٚمٞمف سم٠موص٤مومف اعم٘متْمٞم٦م ٕهٚمٞمتف، ويٙمقن أدقمك ًم٘مبقل قمذره ذم آُمتٜم٤مع.

٤م، وجُيٛمٕمقن قمغم اًمٌمء اعمٓمٚمقب، وومٞمف أن أهؾ اعمقىمػ يستِمػم سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم  -7
وأهنؿ ُيٖمٓمك قمٜمٝمؿ سمٕمض ُم٤م قمٚمٛمقه ذم اًمدٟمٞم٤م: ٕن ذم اًمس٤مئٚملم ُمـ ؾمٛمع هذا احلدي٨م 

، إذ ًمق ×ُمع ذًمؽ ومال يستحرض أطمد ُمٜمٝمؿ أن ذًمؽ اعم٘م٤مم خيتص سمف ٟمبٞمٜم٤م و
اؾمتحرضوا ذًمؽ ًمس٠مًمقه ُمـ أول وهٚم٦م وعم٤م اطمت٤مضمقا إمم اًمؽمدد ُمـ ٟمبل إمم ٟمبل، وًمٕمؾ 

 .(1)×اهلل شمٕم٤ممم أٟمس٤مهؿ ذًمؽ ًمٚمحٙمٛم٦م اًمتل شمؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ إفمٝم٤مر ومْمؾ ٟمبٞمٜم٤م 

                                       
 :ىمد ذيمر اًم٘م٤مّر قم٘م٥م هذه اًمرواي٦م وحت٧م ىمقًمف  تنبيو:(. 114-111/ 44يٜمٔمر: اًمٗمتح، ٓسمـ طمجر ) (4)

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  احلدي٨م اًمت٤مزم:  [ 46]اًمب٘مرة: ﴾ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ﴿ َما »ىَم٤مَل:  ×ـِ اًمٜمَّبِلِّ ، قمَ قَم
ئًا ِخيَفًة، فـَلَْيَس ِمنَّا وهق طمدي٨م ُم٘محؿ ذم  َيْٕمٜمِل: احْلَٞم٤َّمِت. شَساَلْمنَاُىنَّ ُمْنُذ َحارَبـَْناُىنَّ، َوَمْن تـََرَك َشيـْ

 وم٘مد ومنَّ سمٕمض اًمسٚمػ ذم رواي٤مت اهائٞمٚمٞم٦م سم٠من ،شمٗمسػم أي٦م! ُمبٜمٌل قمغم أظمب٤مر اهائٞمٚمٞم٦م مل ييب٧م ُمٜمٝم٤م رء
وىمد ذيمر اعمٗمنون ُمـ اًمسٚمػ يم٤مًمسدي سم٠مؾم٤مٟمٞمده، »(: 4/446اعم٘مّمقد هبؿ: آدم وإسمٚمٞمس واحلٞم٦م، ىم٤مل اسمـ يميػم )

وأيب اًمٕم٤مًمٞم٦م، ووه٥م سمـ ُمٜمبف وهمػمهؿ، ه٤مهٜم٤م أظمب٤مرا إهائٞمٚمٞم٦م قمـ ىمّم٦م احلٞم٦م، وإسمٚمٞمس، ويمٞمػ ضمرى ُمـ دظمقل 
سمٚمٞمس إهب٤مط آدم وطمقاء وإومٝمذا »(: 44/ ٤4مدة )، وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمِّؿ ذم ُمٗمت٤مح دار اًمسٕمشإسمٚمٞمس إمم اجلٜم٦م ووؾمقؾمتف

ٓ ذيمر ًمٚمحٞم٦م ذم  ُمـ اجلٜم٦م وهلذا أشمك ومٞمف سمْمٛمػم اجلٛمع، وىمٞمؾ إٟمف ظمٓم٤مب هلؿ وًمٚمحٞم٦م، وهذا حيت٤مج إمم ٟم٘مؾ صم٤مسم٧م، إذ 
: خمتٍم اعمٜمذرّي: ىم٤مل حيٞمك سمـ وهب٤مُمش »شمٕمٚمٞمً٘م٤م: وىم٤مل إرٟم١موط ذم حت٘مٞم٘مف ًمٚمسٜمـ  ،شرء ُمـ ىمّم٦م آدم وإسمٚمٞمس

ئؾ أمحد سمـ ص٤مًمح قمـ شمٗمسػم ىمقًمف: )ُم٤م ؾم٤معمٜم٤مهـ ُمٜمذ طم٤مرسمٜم٤مهـ( ُمتك يم٤مٟم٧م اًمٕمداوة؟ ىم٤مل: طملم أظمرج أيقب: ؾم
[ ىم٤مل: هؿ، ىم٤مًمقا: 444]ـمف:   ۉ  ې  ې  ۉۋ  ۋ  ۅ   ۅ  آدم ُمـ اجلٜم٦م، ىم٤مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ:

 .شآدم وطمقاء وإسمٚمٞمس واحلٞم٦م، ىم٤مل: واًمذي صحَّ أهنؿ اًميالصم٦م سم٢مؾم٘م٤مط احلٞم٦م
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 ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ   ﴿ :ىمقًمف 
 [49]اًمب٘مرة:

َٗم٤مقَم٦ِم، طَمتَّك   --[41]   ـْ َأؿَمدِّ اًمٜم٤َّمِس شَمْٙمِذيًب٤م سم٤ِمًمِمَّ ـِ طَمبِٞم٥ٍم، ىَم٤مَل: يُمٜم٧ُْم ُِم ـْ ـَمْٚمِؼ سْم قَم
ـَ قَمْبِد اهللِ، وَمَ٘مَرْأُت قَمَٚمْٞمِف يُمؾَّ آَي٦ٍم َذيَمَر اهللُ  ومِٞمَٝم٤م ظُمُٚمقُد َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر، وَمَ٘م٤مَل:  ًَمِ٘مٞم٧ُم ضَم٤مسمَِر سْم

، (1)؟ وَم٤مشمُِّْمْٕم٧ُم ًَمفُ ×ْٚمُؼ، َأشُمَراَك َأىْمَرَأ ًمِِٙمَت٤مِب اهللِ ُِمٜمِّل، َوَأقْمَٚمَؿ سمُِسٜم٦َِّم َرؾُمقِل اهللِ َي٤م ـمَ 
ـْ  يُمقَن، َوًَمِٙم وَمُ٘مْٚم٧ُم: سَمْؾ َأْٟم٧َم َأىْمَرُأ َوَأقمٚمُؿ ُِمٜمِّل، ىَم٤مَل: وَم٢مِنَّ اًمَِّذي ىَمَرْأَت ُهُؿ َأْهُٚمَٝم٤م اعمُْنْمِ

َت٤م ىَمْقٌم َأَص٤مسُمقا ُذُٟمقسًم٤م،  سُمقا هِب٤َم، صُمؿَّ ُأظْمِرضُمقا، ُصٛمَّ إِْن مَلْ  -َقى سمَِٞمَدْيِف إمَِم ُأُذَٟمٞمْفِ َوَأهْ  -وَمُٕمذِّ
ـْ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  ـُ َٟمْ٘مَرُأ َُم٤م شَمْ٘مَرُأ.شخَيُْرُجوَن ِمَن النَّارِ »َيُ٘مقُل:  ×َأيُم  ، َوَٟمْح

 .(2)أظمرضمف أمحد التخريج:
ـٌ ًمٖمػمه. أظمرضمف أ احلكم: قمبد اًمّمٛمد محد سمسٜمد وٕمٞمػ ُمـ ـمريؼ: احلدي٨م طمس

سمـ قمبد اًمقارث، طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ يٕمٜمل اسمـ اًمٗمْمؾ وهق احلدايّن، طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ 
: اعمٝمٚم٥م، قمـ ـمٚمؼ سمـ طمبٞم٥م ىم٤مل أسمق »، سمف، وومٞمف ؾمٕمٞمد سمـ اعمٝمٚم٥م جمٝمقل، ىم٤مل اعمزيُّ

وذيمره اسمـ طمب٤من ذم يمت٤مب اًمي٘م٤مت، وىم٤مل ذم ٟمسبف: ؾمٕمٞمد  ؟طم٤مشمؿ: ٓ أدرى ُمـ أيـ هق
طمديًي٤م واطمًدا، قمـ ـمٚمؼ سمـ  شإدب»سمـ اعمٝمٚم٥م سمـ أيب صٗمرة، روى ًمف اًمبخ٤مري ذم 

، ًمٙمـ هذا احلدي٨م صمب٧م قمـ ضم٤مسمر سمٓمرق أظمرى (3)شطمبٞم٥م، قمـ ضم٤مسمر ذم اًمِمٗم٤مقم٦م
، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ أيب أيقب، ىم٤مل: طمدصمٜمل يزيد (4)صحٞمح٦م وم٘مد أظمرضمف ُمسٚمؿ

ن سمـ قمٞمٞمٜم٦م، ؾمٛمٕم٧م قمٛمرو سمـ ، ُمـ ـمريؼ: ؾمٗمٞم٤م(5)اًمٗم٘مػم، سمٜمحقه، وأظمرضمف اسمـ طمب٤من
 سمٜمحقه. ديٜم٤مر ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل 

                                       
، واعمراد ه٤مهٜم٤م: اٟمخٗمْم٧م شم٠مدسمً اشمََّْمَٕم٧ْم  (4) ٤م ُمٕمف. يٜمٔمر: : ُي٘م٤مل: وٕمْمٕمف اًمدهر ومتْمٕمْمع، أي ظمْمع وذلَّ

 (.4/4441اًمّمح٤مح، ًمٚمجقهرّي )
 .(41441(، ح: )44/111-114) (4)
 (.81-44/84هتذي٥م اًمٙمامل، ًمٚمٛمزّي ) (4)
 .(494ح: ) (1)
 .(7184ح: ) (4)

 

 

: قمـ قمٙمرُم٦م، أن ٟم٤مومع سمـ إزرق ىم٤مل (1)ًمف ؿم٤مهد ُمقىمق : قمٜمد اًمٓمؼميُّ  الشواىد:
 : ي٤م أقمٛمك اًمبٍم، أقمٛمك اًم٘مٚم٥م، شمزقمؿ أن ىمقًُم٤م خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر،ٓسمـ قمب٤مس 
، وم٘م٤مل اسمـ قمب٤مس: وحيؽ، [47]اعم٤مئدة:   ﴾پ  پ  پ    پ ﴿ :وىمد ىم٤مل اهلل 

 اىمرأ ُم٤م ومقىمٝم٤م، هذه ًمٚمٙمٗم٤مر.
، ضم٤مء قمـ طمٜمبؾ ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب ومٞمف رد قمغم ُمٜمٙمري اًمِمٗم٤مقم٦م  ويف ىذا احلديث:

هذه »ذم اًمِمٗم٤مقم٦م؟ وم٘م٤مل:  ×: ُم٤م يروى قمـ اًمٜمبل -يٕمٜمل أمحد سمـ طمٜمبؾ-اهلل قمبد
، ويمؾ ُم٤م روي قمـ اًمٜمبل  ١مُمـ هب٤م سم٠مؾم٤مٟمٞمد ضمٞمدة ٟم ×أطم٤مدي٨م صح٤مح ٟم١مُمـ هب٤م وٟم٘مرُّ

، ىمٚم٧م ًمف: وىمقم خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، إذا مل ٟم٘مرّ  سمام ضم٤مء سمف اًمرؾمقل  وٟم٘مرُّ
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ   ﴿  :ودومٕمٜم٤مه، رددٟم٤م قمغم اهلل أُمره ىم٤مل اهلل 

ذم اًمِمٗم٤مقم٦م  ×روى قمـ اًمٜمبل ىمٚم٧م: واًمِمٗم٤مقم٦م؟ ىم٤مل: يمؿ طمدي٨م يُ  .[7]احلنم:   ﴾ہ
ٙمٚمٛمقن، وهق ىمقل صٜمػ ُمـ اخلقارج، وإن اهلل شمٕم٤ممم واحلقض، ومٝم١مٓء يٙمذسمقن هب٤م ويت

، وىم٤مل شٓ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر أطمًدا سمٕمد إذ أدظمٚمف، واحلٛمد هلل اًمذي قمدل قمٜم٤م ُم٤م اسمتالهؿ سمف
اإليامن واًمتّمديؼ سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م، وسم٠مىمقاهلؿ خيرضمقن »طمٜمبؾ: ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ اعمديٜمّل ي٘مقل: 

  .(2) شواًمتّمديؼ سمف واًمتسٚمٞمؿ ُمـ اًمٜم٤مر سمٕمدُم٤م اطمؽمىمقا، وص٤مروا ومحاًم يمام ضم٤مء إصمر

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ﴿  :ىمقًمف 
 [11]اًمب٘مرة: ﴾ے  

ـِ َُم٤مًمٍِؽ   --[[4444]] ـْ َأَٟمِس سْم َلَة ُأْسِرَي يب »ىَم٤مَل:  ×، َأّن َرؾُمقَل اهللَِّ قَم رَأَْيُت لَيـْ
ََّي ِجرْبِيُل؟ قَاَل: َىُؤالِء رَِجاال تـُْقَرُض ِشَفاُىُهْم ِبََقارِيَض ِمْن اَنٍر، قـُْلُت: َمْن َىُؤالِء 

ُلونَ  اْلِكَتاَب أََفال  ُخطََباُء ِمْن أُمَِّتَك َيَُْمُروَن النَّاَس اِبْلرِبِّ َويـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُهْم َوُىْم يـَتـْ
 .شيـَْعِقُلونَ 

                                       
 (.8/116شمٗمسػمه ) (4)
 (. 4191(، ح: )4484/ 6قل آقمت٘م٤مد )ذم ذح أص اًمالًمٙم٤مئّل أظمرضمف  (4)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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: قمـ قمٙمرُم٦م، أن ٟم٤مومع سمـ إزرق ىم٤مل (1)ًمف ؿم٤مهد ُمقىمق : قمٜمد اًمٓمؼميُّ  الشواىد:
 : ي٤م أقمٛمك اًمبٍم، أقمٛمك اًم٘مٚم٥م، شمزقمؿ أن ىمقًُم٤م خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر،ٓسمـ قمب٤مس 
، وم٘م٤مل اسمـ قمب٤مس: وحيؽ، [47]اعم٤مئدة:   ﴾پ  پ  پ    پ ﴿ :وىمد ىم٤مل اهلل 

 اىمرأ ُم٤م ومقىمٝم٤م، هذه ًمٚمٙمٗم٤مر.
، ضم٤مء قمـ طمٜمبؾ ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب ومٞمف رد قمغم ُمٜمٙمري اًمِمٗم٤مقم٦م  ويف ىذا احلديث:

هذه »ذم اًمِمٗم٤مقم٦م؟ وم٘م٤مل:  ×: ُم٤م يروى قمـ اًمٜمبل -يٕمٜمل أمحد سمـ طمٜمبؾ-اهلل قمبد
، ويمؾ ُم٤م روي قمـ اًمٜمبل  ١مُمـ هب٤م سم٠مؾم٤مٟمٞمد ضمٞمدة ٟم ×أطم٤مدي٨م صح٤مح ٟم١مُمـ هب٤م وٟم٘مرُّ

، ىمٚم٧م ًمف: وىمقم خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، إذا مل ٟم٘مرّ  سمام ضم٤مء سمف اًمرؾمقل  وٟم٘مرُّ
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ   ﴿  :ودومٕمٜم٤مه، رددٟم٤م قمغم اهلل أُمره ىم٤مل اهلل 

ذم اًمِمٗم٤مقم٦م  ×روى قمـ اًمٜمبل ىمٚم٧م: واًمِمٗم٤مقم٦م؟ ىم٤مل: يمؿ طمدي٨م يُ  .[7]احلنم:   ﴾ہ
ٙمٚمٛمقن، وهق ىمقل صٜمػ ُمـ اخلقارج، وإن اهلل شمٕم٤ممم واحلقض، ومٝم١مٓء يٙمذسمقن هب٤م ويت

، وىم٤مل شٓ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر أطمًدا سمٕمد إذ أدظمٚمف، واحلٛمد هلل اًمذي قمدل قمٜم٤م ُم٤م اسمتالهؿ سمف
اإليامن واًمتّمديؼ سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م، وسم٠مىمقاهلؿ خيرضمقن »طمٜمبؾ: ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ اعمديٜمّل ي٘مقل: 

  .(2) شواًمتّمديؼ سمف واًمتسٚمٞمؿ ُمـ اًمٜم٤مر سمٕمدُم٤م اطمؽمىمقا، وص٤مروا ومحاًم يمام ضم٤مء إصمر

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ﴿  :ىمقًمف 
 [11]اًمب٘مرة: ﴾ے  

ـِ َُم٤مًمٍِؽ   --[[4444]] ـْ َأَٟمِس سْم َلَة ُأْسِرَي يب »ىَم٤مَل:  ×، َأّن َرؾُمقَل اهللَِّ قَم رَأَْيُت لَيـْ
ََّي ِجرْبِيُل؟ قَاَل: َىُؤالِء رَِجاال تـُْقَرُض ِشَفاُىُهْم ِبََقارِيَض ِمْن اَنٍر، قـُْلُت: َمْن َىُؤالِء 

ُلونَ  اْلِكَتاَب أََفال  ُخطََباُء ِمْن أُمَِّتَك َيَُْمُروَن النَّاَس اِبْلرِبِّ َويـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُهْم َوُىْم يـَتـْ
 .شيـَْعِقُلونَ 

                                       
 (.8/116شمٗمسػمه ) (4)
 (. 4191(، ح: )4484/ 6قل آقمت٘م٤مد )ذم ذح أص اًمالًمٙم٤مئّل أظمرضمف  (4)



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)
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 .(1)أظمرضمف أمحد التخريج:

غم رواه٤م يمٚمٝم٤م أسمق يٕم»احلدي٨م صحٞمٌح. ىم٤مل اهلٞميٛملُّ سمٕمد ذيمره ًمٓمرىمف:  احلكم:

واًمبزار سمبٕمْمٝم٤م واًمٓمؼماينُّ ذم إوؾمط، وأطمد أؾم٤مٟمٞمد أيب يٕمغم رضم٤مًمف رضم٤مل 

 ، وحم٘م٘مق اعمسٜمد.(4)، وإًمب٤مينُّ (3)، وصححف اسمـ طمب٤من(2) شاًمّمحٞمح

اعمتٗمؼ قمٚمٞمف، وؾمٞم٠ميت ذم اًمرواي٦م  ًمف ؿم٤مهد: ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد  الشواىد:

 اًمت٤مًمٞم٦م.

ـْ ُأؾَم٤مَُم٦َم سمـ َزيد   -[46]  ـْ رَ قَم جُيَاُء اِبلرَُّجِل يـَْوَم »، ىَم٤مَل: ×ؾُمقِل اهللَِّ ، قَم
أَقـْتَابُُو يف النَّاِر، فَـُيطَحُن فِيَها َكَطْحن احلَِماُر بَِرَحاهُ،  (5)الِقيَاَمِة فَـيُـْلَقى يف النَّاِر، فَـتَـْنَدِلقُ 

أَلَْيَس ُكْنَت ََتُْمُراَن اِبْلَمْعُروِف فَـَيْجَتِمُع أَْىُل النَّاِر َعلَْيِو فَـيَـُقولُوَن: َأْي ُفاَلُن َما َشأُْنَك؟ 
 .شَوتـَنـَْهااَن َعِن ادلُْنَكِر؟ قَاَل: ُكْنُت آُمرُُكْم اِبْلَمْعُروِف َوالَ آتِيِو، َوأَنـَْهاُكْم َعِن ادلُْنَكِر َوآتِيوِ 

 . (8)، وأمحد(7)، وُمسٚمؿ(6)أظمرضمف اًمبخ٤مريُّ  التخريج:

 احلدي٨م ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. احلكم:

حمؾ  ﴾ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ﴿: ذم ىمقًمف   يثني:ويف ىذين احلد

اإلٟمٙم٤مر اجلٛمٚم٦م اًمي٤مٟمٞم٦م، وإٟمام ذيمر اجلٛمٚم٦م إومم شم٘مبٞمًح٤م ًمسقء أومٕم٤مهلؿ وأىمقاهلؿ، 

وشمقسمٞمًخ٤م قمغم قمٚمٛمف اعم٘مرون سمؽمك أقمامهلؿ. ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓملُّ سمٕمد أن ؾم٤مق هذيـ 

                                       
، 44846،44144، 44444(، ح: )448-449، 44/411، 41/444-441، 49/411) (4)

44444.) 
 (.7/476جمٛمع اًمزوائد، ًمٚمٝمٞميٛمّل ) (4)
 (.44(، ح: )4/419ذم صحٞمحف ) (4)
 (.494(، ح: )487-4/484ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، ًمألًمب٤ميّن ) (1)
 (.441/ 4: آٟمدٓق: ظمروج اًمٌمء ُمـ ُمٙم٤مٟمف، يريد ظمروج أُمٕم٤مئف ُمـ ضمقومف. يٜمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م )٤مسُمفُ شَمٜمَْدًمُِؼ َأىْمتَ   (4)
 .(، ك: سمدء اخلٚمؼ، ب: صٗم٦م اًمٜم٤مر وأهن٤م خمٚمقىم٦م7198، وـمرومف ذم: 4467(، ح: )1/444) (6)
 .(، ك: ذم اًمزهد واًمرىم٤مق، ب: قم٘مقسم٦م ُمـ ي٠مُمر سم٤معمٕمرو  وٓ يٗمٕمٚمف4989(، ح: )1/4491) (7)
 (.44849، 44811، 44791، 44781(، ح: )414، 444، 448، 46/447) (8)

 

 

دٓق واقمٚمؿ أن اًمتح٘مٞمؼ: أن هذا اًمققمٞمد اًمِمديد اًمذي ذيمرٟم٤م ُمـ اٟم»احلدييلم: 

إُمٕم٤مء ذم اًمٜم٤مر، وىمرض اًمِمٗم٤مه سمٛم٘م٤مريض اًمٜم٤مر، ًمٞمس قمغم إُمر سم٤معمٕمرو ، وإٟمام هق 

قمغم ارشمٙم٤مسمف اعمٜمٙمر قم٤معم٤ًم سمذًمؽ، يٜمّمح اًمٜم٤مس قمٜمف، وم٤محلؼ أن إُمر همػم ؾم٤مىمط قمـ 

ص٤مًمح وٓ ـم٤مًمح، واًمققمٞمد قمغم اعمٕمّمٞم٦م ٓ قمغم إُمر سم٤معمٕمرو : ٕٟمف ذم طمد ذاشمف ًمٞمس 

، ومٝمل ىمقًمف ٤مُم٤م أي٦م اًمداًم٦م قمغم أن اعمٕمرض قمـ اًمتذيمػم يم٤محلامر أيًْم ومٞمف إٓ اخلػم، .. وأ

: ﴿   واًمٕمؼمة ، [44 – 19]اعمدصمر: ﴾پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

ر أن يٕمٛمال سمٛم٘مت٣م  ر واعمذيمَّ سمٕمٛمقم إًمٗم٤مظ ٓ سمخّمقص إؾمب٤مب، ومٞمج٥م قمغم اعمذيمِّ

   .(1)ش٤مريـ ُمـ محر ضمٝمٜمؿاًمتذيمرة، وأن يتحٗمٔم٤م ُمـ قمدم اعمب٤مٓة هب٤م: ًمئال يٙمقٟم٤م مح

 [14]اًمب٘مرة: ﴾ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ﮷     ﮸    ﴿  :ىمقًمف 
قمـ ؾَم٤ممل سمـ أيب اجلَْٕمِد، ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ُمـ ظُمزاقم٦َم: ًمٞمتٜمل َصٚمَّٞم٧ُم   --[[4477]]

َّي بالُل، »ي٘مقل:  وم٤مؾمؽمطْم٧ُم، ومٙم٠مهّنؿ قم٤مسُمقا ذًمؽ قمٚمٞمِف، وم٘م٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهلل 
 . شِبا أِقِم الصَّالَة، َوأرِْحنا

 . (3)، وأظمرضمف أمحد(2)أظمرضمف أسمق داود التخريج:
ح إؾمٜم٤مده اًمزيٚمٕملُّ  احلكم: ، (5)، واحل٤مومظ اًمٕمراىملُّ (4)احلدي٨م صحٞمٌح. صحَّ

وصححف إًمب٤مينُّ 
(6). 

أظمرضم٤مه ُمـ ـمريؼ: ُمسٕمر سمـ يمدام، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد، 
قمغم ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد ذم ًمٙمـ ُاظمتٚمػ ومٞمف وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، 

                                       
 (.164/ 4أوقاء اًمبٞم٤من، ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمّل ) (4)
 .(1896، 1894(، ح: )7/448-449) (4)
 (.44441، 44188(، ح: )444، 48/478) (4)
 (.4/64ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمٙمِم٤م ، ًمٚمزيٚمٕمّل ) (1)
 (.4/469) ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اإلطمٞم٤مء، ًمٚمح٤مومظ اًمٕمراىمّل  (4)
 (.4444(، ح: )4/494ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (6)
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دٓق واقمٚمؿ أن اًمتح٘مٞمؼ: أن هذا اًمققمٞمد اًمِمديد اًمذي ذيمرٟم٤م ُمـ اٟم»احلدييلم: 

إُمٕم٤مء ذم اًمٜم٤مر، وىمرض اًمِمٗم٤مه سمٛم٘م٤مريض اًمٜم٤مر، ًمٞمس قمغم إُمر سم٤معمٕمرو ، وإٟمام هق 

قمغم ارشمٙم٤مسمف اعمٜمٙمر قم٤معم٤ًم سمذًمؽ، يٜمّمح اًمٜم٤مس قمٜمف، وم٤محلؼ أن إُمر همػم ؾم٤مىمط قمـ 

ص٤مًمح وٓ ـم٤مًمح، واًمققمٞمد قمغم اعمٕمّمٞم٦م ٓ قمغم إُمر سم٤معمٕمرو : ٕٟمف ذم طمد ذاشمف ًمٞمس 

، ومٝمل ىمقًمف ٤مُم٤م أي٦م اًمداًم٦م قمغم أن اعمٕمرض قمـ اًمتذيمػم يم٤محلامر أيًْم ومٞمف إٓ اخلػم، .. وأ

: ﴿   واًمٕمؼمة ، [44 – 19]اعمدصمر: ﴾پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

ر أن يٕمٛمال سمٛم٘مت٣م  ر واعمذيمَّ سمٕمٛمقم إًمٗم٤مظ ٓ سمخّمقص إؾمب٤مب، ومٞمج٥م قمغم اعمذيمِّ

   .(1)ش٤مريـ ُمـ محر ضمٝمٜمؿاًمتذيمرة، وأن يتحٗمٔم٤م ُمـ قمدم اعمب٤مٓة هب٤م: ًمئال يٙمقٟم٤م مح

 [14]اًمب٘مرة: ﴾ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ﮷     ﮸    ﴿  :ىمقًمف 
قمـ ؾَم٤ممل سمـ أيب اجلَْٕمِد، ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ُمـ ظُمزاقم٦َم: ًمٞمتٜمل َصٚمَّٞم٧ُم   --[[4477]]

َّي بالُل، »ي٘مقل:  وم٤مؾمؽمطْم٧ُم، ومٙم٠مهّنؿ قم٤مسُمقا ذًمؽ قمٚمٞمِف، وم٘م٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهلل 
 . شِبا أِقِم الصَّالَة، َوأرِْحنا

 . (3)، وأظمرضمف أمحد(2)أظمرضمف أسمق داود التخريج:
ح إؾمٜم٤مده اًمزيٚمٕملُّ  احلكم: ، (5)، واحل٤مومظ اًمٕمراىملُّ (4)احلدي٨م صحٞمٌح. صحَّ

وصححف إًمب٤مينُّ 
(6). 

أظمرضم٤مه ُمـ ـمريؼ: ُمسٕمر سمـ يمدام، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد، 
قمغم ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد ذم ًمٙمـ ُاظمتٚمػ ومٞمف وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، 

                                       
 (.164/ 4أوقاء اًمبٞم٤من، ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمّل ) (4)
 .(1896، 1894(، ح: )7/448-449) (4)
 (.44441، 44188(، ح: )444، 48/478) (4)
 (.4/64ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمٙمِم٤م ، ًمٚمزيٚمٕمّل ) (1)
 (.4/469) ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اإلطمٞم٤مء، ًمٚمح٤مومظ اًمٕمراىمّل  (4)
 (.4444(، ح: )4/494ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (6)
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يمام ذم رواي٦م أمحد، وُمرة يٙمقن  ×اإلؾمٜم٤مد، ومٛمرة يرويف قمـ رضمؾ ُمـ أؾمٚمؿ قمـ اًمٜمبل 
:  هذا اًمرضمؾ ُمـ ظمزاقم٦م يمام ذم رواي٦م أيب داود، ح سم٠من هذا اًمرضمؾ اخلزاقملُّ وُمرة يٍمَّ

، يمام قمٜمد اًمٓمؼمايّن ذم اًمٙمبػم هلل سمـ وُمرة  يرويف قمـ قمبد ا، (1)ؾمٚمامن سمـ ظم٤مًمد اخلزاقملُّ
د اسمـ احلٜمٗمٞم٦م، قمـ صٝمر ًمف أٟمّم٤مرّي يمام ذم رواي٦م أيب داود، وأمحد اًمي٤مٟمٞم٦م، وُمرة  حمٛمَّ

د اسمـ احلٜمٗمٞم٦م ٟمٗمسف قمـ اًمٜمبل  ، وُمرة (2)ُمرؾماًل يمام قمٜمد اًمدار ىمٓمٜمّل   ×يرويف قمـ حمٛمَّ
قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد، قمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م، قمـ سمالل. ومجٕمٚمف ُمـ طمدي٨م يرويف 

يمام قمٜمد  ، وُمرة يرويف قمـ ؾم٤ممل قمـ اسمـ احلٜمٗمٞم٦م قمـ قمكم (3)ٓمٞم٥مسمالل يمام قمٜمد اخل
 .(5)ىمٓمٜمّل ، واًمدار(4)اخلٓمٞم٥م

  مل أىمػ قمغم ؿمقاهد هلذا احلدي٨م.  الشواىد:
ن سم٤مًمّمالة ٟمسؽمح سم٠مدائٝم٤م ُمـ : أي أذِّ شَوأرِْحنا ِبا»: ×ذم ىمقًمف   ويف ىذا احلديث:

همػمه٤م ُمـ  ف يم٤من يٕمدّ ؿمٖمؾ اًم٘مٚم٥م هب٤م. وىمٞمؾ يم٤من اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمّمالة راطم٦م ًمف: وم٢مٟم
  .(6)٤م، ومٙم٤من يسؽميح سم٤مًمّمالة عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مضم٤مة اهلل شمٕم٤مممإقمامل اًمدٟمٞمقي٦م شمٕمبً 

ـْ َأَٟمٍس   --[[4488]] ُحبَِّب ِإَِلَّ الطِّيُب، َوالنَِّساءُ، »: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  قَم
 .شَوُجِعَل قـُرَُّة َعْيِّن يف الصَّاَلةِ 

لُّ أظمرضمف اًمٜمس٤مئ التخريج:
 .(8)، وأمحد(7)

، شصحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ»احلدي٨م صحٞمٌح. أظمرضمف احل٤ميمؿ وىم٤مل:  احلكم:

                                       
 .(6441ح: ) (4)
 (.1/444اًمٕمٚمؾ، ًمٚمدار ىمٓمٜمّل ) (4)
 (.44/411شم٤مريخ سمٖمداد، ًمٚمخٓمٞم٥م ) (4)
 اعمرضمع اًمس٤مسمؼ. (1)
 (.1/441اًمٕمٚمؾ،  ًمٚمدارىمٓمٜمّل ) (4)
 (.4448/ 1ذح اعمِمٙم٤مة، ًمٚمٓمٞمبل ) يٜمٔمر: (6)
 (.4911، 4949(، ح: )7/64) (7)
 (.41147، 44147، 44491، 44494(، ح: )44/144، 41/444، 417، 49/414) (8)
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 .(1)وواوم٘مف اًمذهبلُّ 
ح إؾمٜم٤مده اًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة  ، واحل٤مومظ (4)، واسمـ اًم٘مٞمِّؿ(3)، واسمـ اعمٚم٘مـ(2)وصحَّ

 .(5)اسمـ طمجر
 : ده احل٤مومظ اًمٕمراىملُّ (6)شوإؾمٜم٤مده ىمقي»وىم٤مل قمٜمف اًمذهبلُّ وطمّسٜمف ، (7)، وضمقَّ

حف إًمب٤مينُّ (8)احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص ـ إؾمٜم٤مده حم٘م٘مق اعمسٜمد.(9)، وصحَّ  ، وطمسَّ
، (10)قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م   ًمف ؿم٤مهد:  الشواىد:

وُمـ طمدي٨م ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمّل وًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ُمرؾماًل قمٜمد قمبد اًمرزاق ذم 
 ×، سمٚمٗمظ: يَم٤مَن ُيْٕمِج٥ُم َٟمبِلَّ اهللَِّ (12)قمٜمد أمحد ، وُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م (11)اعمّمٜمػ

ْ ُيِّم٥ْم َواطِمَدًة.  ْٟمَٞم٤م صَمالصَم٦ُم َأؿْمَٞم٤مَء: اًمٓمِّٞم٥ُم َواًمٜمَِّس٤مُء َواًمٓمََّٕم٤مُم. وَم٠َمَص٤مَب اصْمٜمََتلْمِ َومَل ـَ اًمدُّ ُِم
 َأَص٤مَب اًمٜمَِّس٤مَء َواًمٓمِّٞم٥َم َومَلْ ُيِّم٥ِم اًمٓمََّٕم٤مَم.

هذا احلدي٨م يٜمتٔمٛمف ُمٕمٜمك وما فيو:  يف مناسبة ذكر ىذا احلديث يف تفسري اآلية،
ن آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمؼم واًمّمالة، أو سم٤مًمّمالة أأي٦م اًمٙمريٛم٦م، ويٜمدرج ومٞمف، وم٤مٔي٦م سمٞمَّٜم٧م 

صم٘مٞمٚم٦م ؿم٤مىم٦م إٓ قمغم اخل٤مؿمٕملم، هن٤م واؾمتجامقمٝم٤م رضوسًم٤م ُمـ اًمّمؼم وطمده٤م ًمٕمٔمؿ ؿم٠م

                                       
 (.4676(، ح: )4/471اعمستدرك، ًمٚمح٤ميمؿ ) (4)
 .(4746ح: ) (4)
 (.4/414ذم اًمبدر اعمٜمػم، ٓسمـ اعمٚم٘مـ ) (4)
 (.4/411ذم إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من، ٓسمـ اًم٘مٞمِّؿ ) (1)
 (.44/414، 4/44سمـ طمجر )ومتح اًمب٤مري، ٓ  (4)
 (.4/477ُمٞمزان آقمتدال، ًمٚمذهبّل ) (6)
 (.4/946ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اإلطمٞم٤مء، ًمٚمح٤مومظ اًمٕمراىمّل ) (7)
(8) (4/441.) 
 (.4819(، ح: )144-1/141ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، ًمألًمب٤ميّن ) (9)
 .(4144ح: ) (41)
 .(44441ح: ) (44)
 .(41111ح: ) (44)
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ٕم٦م ذم وإٟمام مل شمي٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ صم٘مٚمٝم٤م قمغم همػمهؿ: ٕن ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمرشم٤مو٦م سم٠مُمي٤مهل٤م، ُمتقىم
ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م ُم٤م يستح٘مر ٕضمٚمف ُمِم٤مىمٝم٤م ويستٚمذ سمسببف ُمت٤مقمبٝم٤م، طمتك سمٚمٖم٧م أن شمٙمقن ىمرة 

 .(1)سمٞمَّٜمف طمدي٨م أٟمسقملم هلؿ، وهق ُم٤م 
ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئېئ   ﴿ :ىمقًمف 

 [64]اًمب٘مرة: ﴾ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ
ـِ قَمْبِد اهللِ   --[[4499]] ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ُف ىَم٤مَل: َأوَم٤مءَ قَم قَمغَم َرؾُمقًمِف  (2)اهللُ شمٕم٤ممم ظَمْٞمؼَمَ  ، َأٟمَّ
ُهْؿ َرؾُمقُل اهللِ × ـَ  ×، وَم٠َمىَمرَّ قمغم َُم٤م يَم٤مُٟمقا، َوضَمَٕمَٚمَٝم٤م سَمْٞمٜمَُف َوسَمْٞمٜمَُٝمْؿ، وَمَبَٕم٨َم قَمْبَد اهللِ سْم

، ىَمَتْٚمُتْؿ َرَواطَم٦َم، وَمَخَرَصَٝم٤م قَمَٚمْٞمِٝمْؿ، صُمؿَّ ىَم٤مَل هَلُْؿ: َي٤م َُمْٕمنَمَ اًْمَٞمُٝمقِد، َأْٟمُتْؿ َأسْمَٖمُض اخْلَٚمْ  ِؼ إزَِمَّ
٤ميُمْؿ قَمغَم َأْن َأطِمٞمَػ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ، ىَمْد  َأْٟمبَِٞم٤مَء اهللِ، َويَمَذسْمُتْؿ قَمغَم اهللِ، َوًَمْٞمَس حَيِْٛمُٚمٜمِل سُمْٖمِِض إِيَّ

ـْ مَتٍْر، وَم٢مِْن ؿِمْئُتْؿ وَمَٚمُٙمْؿ، َوإِْن َأسَمْٞمُتْؿ وَمكِم، وَمَ٘م٤مًَمقا:  (3)ظَمَرْص٧ُم  ـَ َأًْمَػ َوؾْمٍؼ ُِم ي هِبََذا قِمنْمِ
َْرُض، ىَمْد َأظَمْذَٟم٤م. ْٕ اَمَواُت َوا  ىَم٤مَُم٧ِم اًمسَّ

 . (5)ا، وأمحدوهق قمٜمده خمتًٍم  (4)أظمرضمف أسمق داود التخريج:
:  احلكم: ، (6)شرواه أمحد، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح»احلدي٨م صحٞمٌح. ىم٤مل اهلٞميٛملُّ

 : : ، (7)شورضم٤مل إؾمٜم٤مده يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت»وىم٤مل اعمٜمذريُّ ٜمد صحٞمح وهذا ؾم»وىم٤مل إًمب٤مينُّ
 وسمٛميٚمف ىم٤مل حم٘م٘مق اعمسٜمد. ،(8)شقمغم ذط ُمسٚمؿ

                                       
 (.4/78) يٜمٔمر: شمٗمسػم اًمبٞمْم٤موي (4)
ظمٞمؼم: سمٚمد يميػم اعم٤مء واًمزرع وإهؾ، ويم٤من يسٛمك ريػ احلج٤مز، وأيمير حمّمقٓشمف اًمتٛمر ًمٙميرة ٟمخٚمف، وخلٞمؼم  (4)

ًٓ 464أودي٦م ومحقل دمٕمؾ ُمٞم٤مهف صمرارة شمسٞمؾ قمغم وضمف إرض. يبٕمد قمـ اعمديٜم٦م )  قمغم ـمريؼ ( يمٞمال ؿمام
 (.141-119/ 4ُمٕمجؿ اًمبٚمدان، ًمٚمحٛمقّي )(، و448يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م، ًمٚمبالدّي ) اًمِم٤مم.

ا، وُمـ اًمٕمٜم٥م : إذا طمزر ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمرـم٥م مترً ٤مظَمَرْص٧م: ي٘م٤مل: ظَمَرْص٧م اًمٜمخؾ واًمٙمرم: َأظْمُرُصف ظَمْرًص  (4)
 (.٤7/44م، وهق ُمـ اًمٔمـ: ٕن احلزر إٟمام هق شم٘مدير سمٔمـ. يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر )زسمٞمبً 

 .(4144، 4141(، ح: )4/489-491) (1)
 (.41944(، ح: )44/441) (4)
 (.444-1/441جمٛمع اًمزوائد، ًمٚمٝمٞميٛمّل ) (6)
 (.446-4/444ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمبدر اعمٜمػم ) (7)
 (.4/484إرواء اًمٖمٚمٞمؾ، ًمألًمب٤ميّن ) (8)
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، وُمـ (1)ًمف ؿمقاهد سم٠مًمٗم٤مظ ُم٘م٤مرسم٦م: ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد أيب داود  الشواىد:
، وُمـ (3)، وُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس قمٜمد أيب داود(2)طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر قمٜمد أمحد

ُمرؾماًل قمٜمد ، وُمـ طمدي٨م ؾمٚمٞمامن سمـ يس٤مر (4)طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ
 ٤م.مجٞمٕمً  (5)ُم٤مًمؽ

 ويف ىذا  احلديث:
ومٞمف ُمنموقمٞم٦م اخلرص، وهذا يدل قمغم ؾمامطم٦م اًمنميٕم٦م، وؾمٝمقًمتٝم٤م قمغم  -4

اعمٙمّٚمٗملم، طمٞم٨م شمراقمل أطمقال اجلٛمٞمع، وشمدومع قمٜمٝمؿ احلرج، ومَٚماّم يم٤من سمٕمض أرسم٤مب 
اًميامر يتحّرضمقن قمـ اًمتٍم  ذم صمامرهؿ طمٞم٨م شمٕمّٚم٘م٧م سمف طم٘مقق اًمٗم٘مراء، ويتس٤مهؾ 

ْمٝمؿ، ومٞمتٍّم  سمٖمػم طمّد، وُيَْمّٞمؼ قمغم اًمٗم٘مراء طم٘مقىمٝمؿ ُذع اخلرص رقم٤مي٦ًم سمٕم
 عمّمٚمح٦م اجل٤مٟمبلم.

 ن اعم١مُمـ وإن أسمٖمض ذم اهلل ٓ حيٛمٚمف اًمبٖمض قمغم فمٚمؿ ُمـ أسمٖمض.أوومٞمف  -4
وومٞمف أن اًمٔمٚمؿ فمٚمامت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأٟمف سم٤مًمٕمدل ىم٤مُم٧م اًمساموات  -4

 .(6)وإرض
 

 
 

 

                                       
 .(4616ح: ) (4)
 .(1768ح: ) (4)
 . (4141ح: )(4)
 .(44649ح: ) (1)
 .(4498ح: ) (4)
 (.414/ 4ين قمغم اعمقـم٠م )يٜمٔمر: ذح اًمزرىم٤م (6)
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  اخلامت ة
 ًٓ قمغم شمقازم ٟمٕمٛمف وشمراد  ُمٜمٜمف،  ٤موسم٤مـمٜمً  ا، واًمِمٙمر ًمف فم٤مهرً اوآظمرً  احلٛمد هلل أو

 ﴾ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے   ﴿ وأؾم٠مًمف ؾمبح٤مٟمف أن يقزقمٜم٤م ؿمٙمره٤م:

 :ابلنتائج التاليةوسمٕمد وم٘مد شمؿ اًمٗمراغ ُمـ هذا اًمبح٨م، وىمد ظمرضم٧م ُمٜمف  [49]اًمٜمٛمؾ:
ا ًمف.٤م عمّمٓمٚمح قمٚمؿ اًمٓ يقضمد طمتك أن شمٕمريٗمً  -  زوائد يٛمٙمـ أن يٙمقن طمدًّ
سمٚمغ قمدد اًمرواي٤مت ذم شمٗمسػم احلزب إول ُمـ اًم٘مرآن قمٜمد اسمـ إصمػم: روايت٤من،  -

سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م قمٜمد اًم٘م٤مّر: ؾم٧م وصمالصمقن رواي٦م ُمـ همػم رواي٤مت اًمٗمْم٤مئؾ، وسمٚمغ قمدد 
زوائد اًم٘م٤مّر قمغم اسمـ إصمػم ذم هذا احلزب: أرسمع وصمالصمقن رواي٦م، اؾمتبٕمدت صمالث 

٤م ًمبٕمده٤م قمـ ُمٕمٜمك أي٤مت اًمتل ذيمرت شمٗمسػًما هل٤م، يمام اؾمتبٕمدت روايتلم ُمٜمٝم
ُم٘مٓمققمتلم قمغم شم٤مسمٕمٞملم عمخ٤مًمٗمتٝمام ذـم٤م اعمّمٜمِّٗملم، ًمٞمتب٘مك شمسع وقمنمون رواي٦م هل 

ٜم٦م ذم هذا اًمبح٨م.  جمٛمقع اًمزوائد اعمْمٛمَّ
- .  سمٚمغ قمدد إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م: طمدي٨م واطمد وىمد صحَّ
: مخس وقمنمون طمديًي٤م: اشمٗمؼ اًمِمٞمخ٤من قمغم ؾم٧مٍّ سمٚمغ قمدد إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م -

ًمٖمػممه٤م، وَوُٕمػ ُمٜمٝم٤م  نُمٜمٝم٤م، وصحَّ ُمٜمٝم٤م قمنمة، وطَمُسـ ُمٜمٝم٤م واطمد، واصمٜم٤من طمسٜم٤م
 مخس٦م، وواطمد َوُٕمػ ضمّدا.

 سمٚمغ قمدد إطم٤مدي٨م اعمرؾمٚم٦م صمالصم٦م أطم٤مدي٨م. -
ة ًمبٕمض آي٤مت هذا احلزب شمٗمسػمً  - ا رسمام وم٤مت يمال اعمّمٜمِّٗملم أطم٤مدي٨م ٟمبقي٦م ُمٗمنِّ

ىِمٞمَؾ »: ×، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ ُمب٤مًذا مم٤م هق قمغم ذـمٝمام، يمحدي٨م: َأيَب ُهَرْيَرَة 
اِئٞمَؾ:   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ ﴿  ًمَِبٜمِل إِْهَ
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ًُمقا، وَمَدظَمُٚمقا َيْزطَمُٗمقَن قَمغَم َأؾْمَت٤مِهِٝمْؿ، [ 48]اًمب٘مرة:  ﴾  ڀ  ڀ  ٺ وَمَبدَّ
 .(4)، وأمحد(3)، واًمؽمُمذيُّ (2)، وُمسٚمؿ(1). أظمرضمف اًمبخ٤مريُّ ش  ؿَمْٕمَرةٍ َوىَم٤مًُمقا: طَمب٦ٌَّم ذِم 

ة ًمبٕمض آي٤مت هذا احلزب شمٗمسػًما  ورسمام وم٤مت اًم٘م٤مّر وطمده أطم٤مدي٨م ٟمبقي٦م ُمٗمنِّ
 :ُمب٤مًذا  مم٤م هق قمغم ذـمف، يمحدي٨م: ىُمَتْٞمَٚم٦َم سمِٜم٧ِْم َصْٞمِٗملٍّ اجْلَُٝمٜمِٞم٦َِّم ذم شمٗمسػم ىمقًمف 

طَْمَب٤مِر : [44]اًمب٘مرة: ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ﴿ ْٕ ـَ ا ىَم٤مًَم٧ْم: َأشَمك طَمؼْمٌ ُِم
يُمقَن، ىَم٤مَل:  ×إمَِم َرؾُمقِل اهللِ  ُٙمْؿ شُمنْمِ َٓ َأٟمَّ ُد، ٟمِْٕمَؿ اًْمَ٘مْقُم َأْٟمُتْؿ، ًَمْق ُسْبَحاَن »وَمَ٘م٤مَل: َي٤م حُمَٛمَّ
ؿَمْٞمئ٤ًم  ×وَم٠َمُْمَٝمَؾ َرؾُمقُل اهللِ ، ىَم٤مَل: شَمُ٘مقًُمقَن إَِذا طَمَٚمْٗمُتْؿ َواًْمَٙمْٕمَب٦ِم، ىَم٤مًَم٧ْم: ش؟هللِا، َوَما َذاكَ 

ُد، ٟمِْٕمَؿ اًْمَ٘مْقُم شفََمْن َحَلَف فـَْلَيْحِلْف بَِربِّ اْلَكْعَبةِ  إِنَُّو َقْد قَاَل:»صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َي٤م حُمَٛمَّ
ا، ىَم٤مَل:  َٕمُٚمقَن هللَِِّ ٟمِدًّ َٓ َأٟمَُّٙمْؿ دَمْ ، ىَم٤مَل: شَمُ٘مقًُمقَن َُم٤م ؿَم٤مَء ش؟ُسْبَحاَن هللِا، َوَما ذَاكَ »َأْٟمُتْؿ، ًَمْق

فََمْن قَاَل َما َشاَء ، إِنَُّو َقْد قَالَ »ؿَمْٞمًئ٤م صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ×اهللُ َوؿِمْئ٧َم، ىَم٤مَل: وَم٠َمُْمَٝمَؾ َرؾُمقُل اهللِ 
نَـُهَما مثَّ ِشْئتَ   .(5). أظمرضمف أمحدش هللاُ فَـْليَـْفِصْل بـَيـْ

  ::التوصيات  أُم٤م
اًمذي اومتتحتف سمتٗمسػم احلزب  -اعمنموع  وم٢مين أويص ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مؾمتٙمامل هذا  

  وإمت٤مُمف، ًمٞمخرج ُمنموقًم٤م ُمتٙم٤مُماًل يٗمٞمد اًم٘مراء واًمب٤مطميلم. -إول ُمـ اًم٘مرآن
يمام أويص ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ سمبذل ُمزيد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م سمتٗمسػم اًم٘م٤مّر، ومٝمق ٓ يزال سمح٤مضم٦م 
ًمذًمؽ ُمـ طمٞم٨م ختري٩م أطم٤مدييف واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م وشمرىمٞمٛمٝم٤م ووبط ٟمّمقصف إمم همػم 

 ذًمؽ.
يمام أويص ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ذم ختّمص اًمتٗمسػم وقمٚمقم اًم٘مرآن سم٤مًمتقضمف ًمٚمبح٨م ذم ومـ 

                                       
 (.1614، 1179، 4114ح: ) (4)
 (.4144ح: ) (4)
 (.4946ح: ) (4)
 (.8441ح: ) (1)
 (.47194ح: ) (4)
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اًمزوائد قمٜمد اعمٗمنيـ، وذًمؽ ُمـ ظمالل اؾمتخراج زوائد اعمٗمنيـ اعمسٜمِديـ قمغم 
يمت٥م إصقل اًمست٦م، أو اؾمتخراج زوائده٤م سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، ومٙمت٤مب شمٗمسػم 

إًمٞمف رواي٤مت اًمزوائد قمٚمٞمف قمٜمد  اًمٓمؼمّي ُمـ أوقم٥م ُمّمٜمَّٗم٤مت اًمتٗمسػم سم٤معم٠مصمقر، ومٚمق وؿَّ 
همػمه ُمـ ُمّمٜمَّٗم٤مت اًمتٗمسػم سم٤معم٠مصمقر: يمتٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ، واسمـ اعمٜمذر، وهمػمه٤م، 

دة، ئد ُمّمٜمَّٗم٤مت أؾمب٤مب اًمٜمزول اعمسٜمدة، وزوائد ُمّمٜمَّٗم٤مت ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن اعمسٜموزوا
واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ، قمغم ُمراطمؾ طمتك ٟمخرج سمٛمقؾمققم٦م ًمٚمتٗمسػم سم٤معم٠مصمقر، يمت٤مب 

٧م إًمٞمف زوائد اًمٙمت٥م اًمتل هل ُمٔمٜم٦م ًمٚمتٗمسػم سم٤معم٠مصمقر اًمٓمؼم ي ومٞمٝم٤م أصال وُوٛمَّ
٤م سم٤محلٙمؿ قمغم هذه اًمرواي٤مت، واًمٗمْم٤مئؾ واًمٜمسخ وأؾمب٤مب اًمٜمزول اعمسٜمَّدة، وخُتدم أيًْم 

ٓظمتٍمٟم٤م سمذًمؽ اًمٙميػم ُمـ اًمقىم٧م واجلٝمد اًمذي ٟمبذًمف  :وُمٕمروم٦م درضم٤مهت٤م وقمٚمٚمٝم٤م
ّمٜمَّٗم٤مت ُمـ ضمٝم٦م، وجلٜمٞمٜم٤م صمٛمرة قمٔمٞمٛم٦م قم٤مدة ذم اًمبح٨م قمـ ُُمرادٟم٤م ذم سمٓمقن هذه اعم

 شمٗمسػًما سم٤معم٠مصمقر.  سمتسٝمٞمؾ اًمقصقل ًمتٗمسػم يمت٤مب رسمٜم٤م 
َـّ سمف وين ُمـ إقمداد هذا اًمبح٨م، وأؾم٠مل وظمت٤مُمً  ٤م وم٢مين أمحد اهلل وأؿمٙمره قمغم ُم٤م ُم

ًٓ طمسٜم٤ًم، هق ؾمبح٤مٟمف أهؾ  اهلل أن أيمقن ووم٘م٧م ومٞمف إمم اًمّمقاب، وأن يت٘مبٚمف ىمبق
 ٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.اًمرضم٤مء، وهق طمسبٜم٤م و

 
 

 
 



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ
i

89

 

 

 فهرس املصادر واملراجع
، اسمـ طمب٤من، حمٛمد سمـ طمب٤من، طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مدييف اْلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان -

 م. 4988 -هـ  4118، سمػموت، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 4وقمٚمؼ قمٚمٞمف: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ط
، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمتب٦م اسمـ 4ط، ًمألؿمبٞمكم، قمبد احلؼ، «الصحيحة»األحكام الشرعية الصةرى  -

 م. 4994 -هـ  4144شمٞمٛمٞم٦م، 
، سمػموت، دار 4، اًمٜمٛمري، يقؾمػ سمـ قمبد اًمؼم، حت٘مٞمؼ: ؾم٤ممل قمٓم٤م، حمٛمد ُمٕمقض، طاالستذكار -

 م. 4111 –ه 4144اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  
 م. 4114، سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، 44، اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، طاألعالم -
، اًمري٤مض، دار 4، اًمبقصػمي، ؿمٝم٤مب اًمديـ، طزوائد ادلسانيد العشرةإحتاف اخلرية ادلهرة ب -

 م. 4999 -هـ  4141اًمقـمـ، 
، ُمٍم، اعمٓمبٕم٦م 7، اًم٘مسٓماليّن، أمحد سمـ حمٛمد، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -

 هـ. 4444اًمٙمؼمى إُمػمي٦م، 
، سمػموت، اعمٙمت٥م 4، إًمب٤مين، ٟم٤مس اًمديـ، طإرواء الةليل يف َتريج أحاديث منار السبيل -

 م.4984 -هـ  4114اإلؾمالُمل، 
، اًمِمٜم٘مٞمٓمل، حمٛمد إُملم، د.ط، قمامن، دار اًمٗمٙمر، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن -

 ه.ـ 4144
ًمدارىمٓمٜمّل، اعم٘مدد، حمٛمد سمـ ـم٤مهر، ا ،× أطراف الةرائب واألفراد من حديث رسول هللا -

 هـ.  4149سمػموت،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ، 4اعمح٘مؼ: حمٛمقد ٟمّم٤مر / اًمسٞمد يقؾمػ، ط
، سمػموت، دار 4، اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًمسالم، طإعالم ادلوقعني عن رب العادلني -

 م.4994 -هـ 4144اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 
، اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، اعمح٘مؼ: حمٛمد اًمٗم٘مل، د.ط، اًمري٤مض، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -

 ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مر .
، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، شم٘مل اًمديـ، اعمح٘مؼ: ٟم٤مس اقتضاء الصراط ادلستقيم دلخالفة أصحاب اْلحيم -

 م.4999 -هـ 4149، سمػموت، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، 7اًمٕم٘مؾ، ط
، 4، اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك، اعمح٘مؼ: حْيَٞمك إؾِْماَمقِمٞمؾ، طِإكَماُل ادلُْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم -

 م. 4998 -ـ ه 4149ُمٍم، دار اًمقوم٤مء، 
، 4، اًم٘مٗمٓمّل، مج٤مل اًمديـ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، طإنباه الرواة على أنباه النحاة -
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 م.4984 -هـ  4116 ،سمػموت، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، وُم١مؾمس٦م اًمٙمت٥م اًمي٘م٤مومٞم٦م -اًم٘م٤مهرة
سمػموت،   ،4، اًمبٞمْم٤موي، ٟم٤مس اًمديـ، اعمح٘مؼ: حمٛمد اعمرقمِمكّم، طأنوار التنزيل وأسرار التأويل -

 هـ. 4148دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 
، اًمبٖمدادي، إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد أُملم، د.ط، إيضاح ادلكنون يف الذيل على كشف الظنون -

 سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، د.ت.
، اسمـ اعمٚم٘مـ، هاج اًمديـ البدر ادلنري يف َتريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري -

 ه.4144، اًمري٤مض، دار اهلجرة، 4اعمح٘مؼ: ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٖمٞمط، وآظمران، طاًمِم٤مومٕمل، 
د. احلسلم آي٦م ؾمٕمٞمد،  :، اًم٘مٓم٤من، أسمق احلسـ، اعمح٘مؼبيان الوىم واْليهام يف كتاب األحكام -
 م.4997-هـ4148، اًمري٤مض، دار ـمٞمب٦م، 4ط
، سمػموت، دار 4، اًمبٖمدادي، أسمق سمٙمر سمـ اخلٓمٞم٥م، اعمح٘مؼ: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمرو ، طَتريخ بةداد -

 م. 4114 -هـ 4144اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 
، اًمذهبّل، ؿمٛمس اًمديـ، اعمح٘مؼ: قمٛمر اًمتدُمري، َتريخ اْلسالم ووفيات ادلشاىري واألعالم -
 م. 4994 -هـ  4144، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، 4ط
ر ، اسمـ قمس٤ميمر، هب٦م اهلل، اعمح٘مؼ: قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمري، د.ط، قمامن، داَتريخ دمشق -

 م. 4994 -هـ  4144اًمٗمٙمر، 
 ، اًمبخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، د.ط، طمٞمدر آسم٤مد، دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕميامٟمٞم٦م، د.ت.التاريخ الكبري -
، اًمزيٚمٕمّل، مج٤مل اًمديـ، اعمح٘مؼ: َتريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشاف للزسلشري -

 هـ.4141زيٛم٦م، ،اًمري٤مض، دار اسمـ ظم4قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ اًمسٕمد، ط
، 4، اسمـ اجلزري، ؿمٛمس اًمديـ، اعمح٘مؼ: د. أمحد اًم٘مْم٤مة، طحتبري التيسري يف القراءات العشر -

 م.4111 -هـ 4144قمامن، دار اًمٗمرىم٤من، 
، اًمري٤مض، دار 4، اعم٘مدد، حمٛمد سمـ ـم٤مهر، حت٘مٞمؼ: محدي اًمسٚمٗمل، طتذكرة احلفاظ -

 م. 4991 -هـ  4144اًمّمٛمٞمٕمّل، 
، اًمبدر، قمبد اًمرزاق سمـ قمبد اعمحسـ، ح عقيدة احلافظ عبد الةّن ادلقدسيتذكرة ادلؤتسي شر  -
 م.4114هـ/4141، اًمٙمقي٧م، همراس، 4ط
، اعمٜمذري، قمبد اًمٕمٔمٞمؿ، اعمح٘مؼ: إسمراهٞمؿ ؿمٛمس الرتغيب والرتىيب من احلديث الشريف -

 .4147، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 4اًمديـ، ط
ٕمس٘مالين، أمحد سمـ طمجر، اعمح٘مؼ: ؾمٕمٞمد اًم٘مزىمّل، د.ط، ، اًمتةليق التعليق على صحيح البخاري -
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 .4114قمامن، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، دار قمامر،  -سمػموت
، اًمري٤مض، 4، اسمـ يميػم، أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ، اعمح٘مؼ: ؾم٤مُمل ؾمالُم٦م،  طتفسري القرآن العظيم -

 م. 4999 -هـ 4141دار ـمٞمب٦م،  
سمـ حمٛمد اًمرازي، اعمح٘مؼ: أؾمٕمد حمٛمد  ، اسمـ أيب طم٤مشمؿ، قمبد اًمرمحـتفسري القرآن العظيم -

 هـ. 4149، اًمري٤مض، ُمٙمتب٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمب٤مز،  4اًمٓمٞم٥م، ط
، اخلراؾم٤مين، ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر، حت٘مٞمؼ: د ؾمٕمد آل محٞمد، التفسري من سنن سعيد بن منصور-
 م. 4997 -هـ 4147 ،، اًمري٤مض، دار اًمّمٛمٞمٕمّل،4ط
، سمػموت، ُم١مؾمس٦م 4٘مؼ: قم٤مدل ُمرؿمد، ط، اًمٕمس٘مالين، أمحد سمـ طمجر، اعمحتقريب التهذيب -

 م.4999 – ـه4141اًمرؾم٤مًم٦م، 
، اسمـ قمبد اًمؼم، يقؾمػ، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمٕمٚمقي ، التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد -

 هـ.4487إوىم٤م  واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، حمٛمد اًمبٙمري، د.ط، اعمٖمرب، وزارة قمٛمقم 
 هـ.4446، اهلٜمد، دائرة اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، 4، ط، اًمٕمس٘مالين، أمحد سمـ طمجرهتذيب التهذيب -
، 4، اعمزي، مج٤مل اًمديـ، اعمح٘مؼ: د. سمِم٤مر قمقاد ُمٕمرو ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال -

 م.4981 –ه 4111سمػموت، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 
، اًمسٕمدي، قمبد اًمرمحـ، اعمح٘مؼ: قمبد اًمرمحـ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنان -

 م. 4111-هـ 4141، سمػموت، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 4ط اًمٚمقحيؼ،
 . ه4494، دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕميامٟمٞم٦م، ، اهلٜمد4، اًمُبستل، حمٛمد سمـ طمب٤من، طالثقات -
، اًم٘مرـمبل، ؿمٛمس اًمديـ، حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، اْلامع ألحكام القرآن -
 م.4961 -هـ 4481ار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، ، اًم٘م٤مهرة، د4ط
، اسمـ إصمػم، أسمق اًمسٕم٤مدات، حت٘مٞمؼ: قمبد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط األصول يف أحاديث الرسولجامع  -
ُمٙمتب٦م دار اًمبٞم٤من،  -، د.ن، ُمٓمبٕم٦م اعمالح 4، ط–اًمتتٛم٦م حت٘مٞمؼ سمِمػم قمٞمقن، ُمٙمتب٦م احلٚمقاين  -

 د.ت.
 ، اًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمبد اهلل اًمؽميمل،جامع البيان عن َتويل آي القرآن -
 م.4114 -هـ  4144، د.ن، دار هجر، 4ط
، 4، اًمٕمالئل، صالح اًمديـ، اعمح٘مؼ: محدي اًمسٚمٗمل، طجامع التحصيل يف أحكام ادلراسيل -

 م.4986 –ـه 4117سمػموت، قم٤ممل اًمٙمت٥م، 
، اًمبخ٤مري، حمٛمد سمـ وسننو وأَّيمو × اْلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول هللا -



أ.د. هند بنت إبراهيم التويجري زوائد القاشيِّ في تفسيره المعتمد من المنقول فيما أُوحي إلى الرسول 
على ابن ا�ثير في جامع ا�صول (كتاب التفسير منه)

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

i

92

 

 

 هـ.4144، د.ن، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، 4هػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس، طإؾمامقمٞمؾ، اعمح٘مؼ: حمٛمد ز
إسمراهٞمؿ  -، احلٜمبكم، زيـ اًمديـ اسمـ رضم٥م، اعمح٘مؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط جامع العلوم واحلكم -

 م.4114 -هـ 4144، سمػموت،  ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 7سم٤مضمس، ط
ػموت، دار ، اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمسك، اعمح٘مؼ: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمرو ، د.ط، سماْلامع الكبري -

 م. 4998اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 
، سمػموت، دار 4، اسمـ اجلقزي، مج٤مل اًمديـ، اعمح٘مؼ: قمبد اعمٕمٓمل اًم٘مٚمٕمجّل، طغريب احلديث -

 .م4984 – ـه4114اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 
ل، د.ط، دُمِمؼ، دار ، اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م، أسمق سمٙمر، اعمح٘مؼ: حمٛمد قمزىمقالصمت وآداب اللسان -

 هـ.4994اًمسٜم٤مسمؾ، 
، إًمب٤مين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ، أذ  قمغم ـمب٤مقمتف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف: زهػم ن الرتمذيضعيف سن -

 م. 4994 -هـ 4144، سمػموت، اعمٙمت٥م آؾمالُمل، 4اًمِم٤مويش، ط
، اًمسبٙمل، شم٤مج اًمديـ قمبد اًمقه٤مب، اعمح٘مؼ: د. حمٛمقد حمٛمد طبقات الشافعية الكربى -

 هـ.4144ٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، ، د.ن، هجر ًمٚم4اًمٓمٜم٤مطمّل، د. قمبد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق، ط
، أسمق ـم٤مهر إصبٝم٤مين، اٟمتخ٤مب صدر اًمديـ، ُمـ أصقل: أسمق احلسلم اًمٓمٞمقرّي الطيورَّيت -
، اًمري٤مض، ُمٙمتب٦م أوقاء 4هـ(، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: دؾمامن ُمٕم٤مزم، قمب٤مس صخر احلسـ، ط411)

 .هـ4144اًمسٚمػ، 
.ط، سمػموت، دار ، اًمذهبل، ؿمٛمس اًمديـ، اعمح٘مؼ: حمٛمد زهمٚمقل، دالعرب يف خرب من غرب -

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د.ت.
، 4، اسمـ أيب طم٤مشمؿ، قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمرازي، حت٘مٞمؼ: ومريؼ ُمـ اًمب٤مطميلم، طالعلل -

 م. 4116 -هـ  4147اًمري٤مض، ُمٓم٤مسمع احلٛمٞمِّض، 
، اسمـ اجلقزي، أسمق اًمٗمرج، اعمح٘مؼ: إرؿم٤مد احلؼ إصمري، العلل ادلتناىية يف األحاديث الواىية -
 م.4984هـ/٤4114مد، إدارة اًمٕمٚمقم إصمري٦م، ، ومٞمّمؾ آسم4ط
اًمرمحـ ، اًمدار ىمٓمٜمّل،  أسمق احلسـ، حت٘مٞمؼ وختري٩م: حمٗمقظ العلل الواردة يف األحاديث النبوية -

 م. 4984 -هـ 4114، اًمري٤مض، 4اًمسٚمٗمل، ط
 ه.4144، سمػموت، دار اسمـ طمزم، 4، قمٚمقش، قمبد اًمسالم، طعلم زوائد احلديث -
، اًمٕمس٘مالين، أمحد سمـ طمجر، د.ط، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، البخاري فتح الباري شرح صحيح -

 .هـ4479
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، اًمِمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم، اعمح٘مؼ: قمبد اًمرمحـ الفوائد اجملموعة يف األحاديث ادلوضوعة -
 اعمٕمٚمٛمّل، د.ط، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،د.ت.

اعمٙمتب٦م اًمٙمؼمى،  ، ُمٍم، 4، اعمٜم٤موي، زيـ اًمديـ، طفيض القدير شرح اْلامع الصةري -
 .هـ4446

، اًمِمٞمب٤مين، أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ، اعمح٘مؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط مسند اْلمام أمحد بن حنبل -
 م. 4114 -هـ  4144، د.ن، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 4وآظمرون، إذا : د قمبد اهلل اًمؽميمل، ط

ًمرمحـ زيـ اهلل، ، اًمبزار، أسمق سمٙمر، اعمح٘مؼ: حمٗمقظ امسند البزار ادلنشور ابسم البحر الزخار -
 ، اعمديٜم٦م، د.ت.4وآظمران، ط

، د.ن، دار 4أؾمد، ط ، اًمدارُمل، قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ، حت٘مٞمؼ: طمسلم ؾمٚمٞمؿمسند الدارمي -
 م. 4111 -هـ 4144اعمٖمٜمل، 

، اًم٘مِمػمي، ُمسٚمؿ سمـ × ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا -
 بد اًمب٤مىمل، د.ط، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، د.ت.احلج٤مج، اعمح٘مؼ: حمٛمد وم١ماد قم

، سمػموت، اعمٙمت٥م 4، اًمّمٜمٕم٤مين، قمبد اًمرزاق، اعمح٘مؼ: طمبٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، طادلصنف-
 .ـه4114اإلؾمالُمل، 

، اًم٘م٤مّر، ًمبٝم٤مء اًمديـ، حت٘مٞمؼ: ومٞمّمؾ سمـ ضمٕمٗمر سم٤مزم، ادلعتمد من ادلنقول فيما أوحي إىل الرسول -
 .ـه4141، اًمري٤مض، ُمٙمتب٦م اًمتقسم٦م، 4طوحمٛمد وًمد ؾمٞمدي، 

، اإلؾمامقمٞمكم، أسمق سمٙمر، اعمح٘مؼ: د. زي٤مد حمٛمد ادلعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اْلمساعيلي -
 .ـه4141، اعمديٜم٦م،  ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، 4ُمٜمّمقر، ط

٦م، ، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمتب٦م اسمـ شمٞمٛمٞم4، اًمٓمؼماين، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، اعمح٘مؼ: محدي اًمسٚمٗمل، طادلعجم الكبري -
 د.ت. 

إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،  -، يمح٤مًم٦م، قمٛمر سمـ رو٤م، د.ط، سمػموت، ُمٙمتب٦م اعميٜمك معجم ادلؤلفني -
 د.ت.

، اًمري٤مض، دار اًمقـمـ، 4، إصبٝم٤مين، أسمق ٟمٕمٞمؿ، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل اًمٕمزازي، طمعرفة الصحابة -
 هـ. 4149

اًمٕمراىمل، أسمق اًمٗمْمؾ )ُمٓمبقع هب٤مُمش إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ(،  ادلةّن عن محل األسفار يف األسفار -
 .هـ 4146، سمػموت، دار اسمـ طمزم، 4زيـ اًمديـ، ط

، اًمسخ٤موي، ؿمٛمس اًمديـ، ادلقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث ادلشتهرة على األلسنة -
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 م.4984 -هـ  4114، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، 4اعمح٘مؼ: حمٛمد اخلِم٧م، ط
حمٛمقد ظمٚمٞمؾ،  -اعمح٘مؼ: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمرو  ، إصبحل، ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، موطأ اْلمام مالك -

 هـ. 4144د.ط، سمػموت، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 
احلٜمبكم، شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، د.ط، سمػموت، دار ُمٙمتب٦م  مقدمة يف أصول التفسري، -

 م.4981هـ/ 4491احلٞم٤مة، 
اًمؽماث  ، سمػموت، دار إطمٞم٤مء4، اًمٜمقوي، أسمق زيمري٤م، طادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج -

 .ـه4494اًمٕمريب، 
وت، ، سمػم4، اًمذهبل، ؿمٛمس اًمديـ، حت٘مٞمؼ: قمكم اًمبج٤موي، طميزان االعتدال يف نقد الرجال -

 م.4964 -هـ 4484دار اعمٕمروم٦م، 
، اسمـ اجلزري، ؿمٛمس اًمديـ، اعمح٘مؼ: قمكم حمٛمد اًمْمب٤مع، د.ط، النشر يف القراءات العشر -

 د.ن، اعمٓمبٕم٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى.
، 4اًمّمبٞمحل، أسمق أٟمس إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد، ط ياد ادلنتخبة من كالم شيخ النقاد،النكت اْل -

 م. 4141 -هـ  4144اًمري٤مض، دار ـمٞمب٦م، 
، اعم٤موردي، أسمق احلسـ، اعمح٘مؼ: اًمسٞمد سمـ قمبد اعم٘مّمقد، د.ط، سمػموت، دار النكت والعيون -

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د.ت.
حمٛمقد -جمد اًمديـ، حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمزاوّى ، اسمـ إصمػم، النهاية يف غريب احلديث واألثر -

 م.4979 -هـ 4499حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمّل، د.ط، سمػموت، اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 
، ُمٍم، دار احلدي٨م، 4، اًمِمقيم٤مين، حمٛمد، حت٘مٞمؼ: قمّم٤مم اًمديـ اًمّمب٤مسمٓمل، طنيل األوطار-

 م.4994 -هـ 4144
ؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد أُملم، د.ط، سمػموت، ، اًمبٖمدادي، إىدية العارفني أمساء ادلؤلفني وآاثر ادلصنفني -

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، د.ت.
، اسمـ ظمٚمٙم٤من، ؿمٛمس اًمديـ، اعمح٘مؼ: إطمس٤من قمب٤مس، د.ط، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -

 سمػموت، دار ص٤مدر، د.ت.
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٢

بن  ا�مام محمد  الدين، جامعة  الماجستير من كلية أصول  • حصلت على درجة 
في  ورسوله  ا�  من  ثبت  بما  ا�سوة  (حسن  بأطروحة:  ا�سالمية،  سعود 
الثاني  القسم  وآثار  أحاديث  تخريج  القنوجي:  خان  للشيخ محمد صديق  النسوة 

ودراسة أسانيدها والحكم عليها إلى باب ما ورد في رحمة الحيوان).
بن  محمد  ا�مام  جامعة  الدين،  أصول  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصلت   •
سعود ا�سالمية، بأطروحة: (شرح ا�مام ابن رسالن الرملي(٨٤٤هـ) لسنن أبي 
اع أبواب ما يصلى فيه من كتاب الصالة إلى نهاية باب من  داود من أول باب ُجمَّ

قال ال يقطع الصالة شيء: تحقيًقا ودراسًة).

E : d.mrmdd@gmail.com

ا�ستاذ المشارك بقسم الدراسات ا�سالمية،
كلية ا¹داب، جامعة ا�ميرة نورة بنت عبد الرحمن.

د. مشاعل بنت راشد الدباس

المــرأة حمايــــة 
في السنـــة النبــوية


