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ملخص البحث
يقوم الباحث جبمع آراء اإلمام احلويف رمحه هللا املتناثرة يف تفسريه (الربهان يف علوم القرآن) وحتقيقها ،إذ حوى تفسريه
مباحث كثرية من علوم القرآن الكرمي دون فرز هذه املباحث على موضوعات علوم القرآن الكرمي ،إذ ال أعلم أنه
ُكتب حول اإلمام احلويف رمحه هللا فيما يتصل بعلوم القرآن الكرمي .وأيضا عدم توفر كتب ومؤلفات منشورة لإلمام
احلويف رمحه هللا ،وهذا ما جعل الباحث يقوم بتحقيق جزء من خمطوطته (الربهان يف علوم القرآن) ،ومنهج البحث هو
املنهج االستقرائي التحليلي ،ومن هذا املنطلق سأقوم بتتبع اآليت اليت تتعلق بعلوم القرآن الكرمي عند اإلمام احلويف
من خالل حتقيقي للمخطوط ،يتم مجعها من خالل املنهج االستقرائي للمخطوط ،مث تصنيفها وفرزها حبسب
املواضيع املتعلقة بعلوم القرآن الكرمي ،و أستخدم املنهج التحليلي االستنباطي ،واإلمام احلَويف مبنهجه املتفرد الذي مل
يُسبق إليه مجع بني املناهج واالجتاهات التفسريية املتعددة ،وبني املباحث اللغوية والفقهية والكالمية واألدبية ،إمنا
ينقل التفسري من مرحلة التفرد إىل مرحلة اجلمع بني كل هذه املناهج واالجتاهات ،وخالصة ما ألفه السابقون ،لكي
يكون مرجعا شامال يرجع إليه الناس ،وهو كتاب تفسري مبفهومه الشامل مجعت يف طياته فنون من علوم القرآن
الكرمي ،ولقد أمجع املرتمجون له على أن تفسري (الربهان يف علوم القرآن) من أتليفه ،ومل ينازعه أحد يف ذلك ،واإلمام
احلَويف رمحه هللا من أهل السنة واجلماعة وهذا جلي يف تفسريه ،ومل يتأثر ابملد الشيعي الذي انتشر يف عصره ،وهو
مالكي املذهب ،ولقد أثر اإلمام احلَويف رمحه هللا يف املصريني حنواً وتفسرياً ،وكان له األثر البارز يف إبراز مالمح
املدرسة املصرية يف التفسري والنحو ،حيث إنه يذكر بعض اإلشكاالت على ظاهر النص مث جييب عنها ويوضع ما
يوهم االختالف والتناقض يف القرآن ويزيل هذا اإليهام ،و يستشهد ابلقرآن الكرمي يف املسائل اللغوية ،وأما الشعر
وكالم العرب فكان مكثرا لالستشهاد هبما ،وقد فصل كثريا يف إعراب القرآن الكرمي حبيث يستفيد منه املبتدئ
واجملتهد ،ولقد انفرد اإلمام احلَويف رمحه هللا ابلرتتيب اجليد ،والتنسيق الواضح يف مباحث علوم القرآن الكرمي ،ومتيز عن
سابقيه بطريقة تفسريه لآليت القرآنية حيث إنه يذكر يف اآلية ما اشتملت عليه مباحث علوم القرآن الكرمي.
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Abstract
The researcher collects the opinions of Imam Al-Hawfi may God have mercy on him، scattered
in his book (Al-Burhan fi uloom Al- Qur’an) and its realization، as his book contained many
investigations of the sciences of the Holy Quran without sorting these investigations on the
topics of the sciences of the Qur'an، as I do not know that he wrote about Imam Al-Hawfi in
relation to the sciences of the Holy Quran. Also، there is no book and published writings by
Imam Al-Hawfi، may God have mercy on him، and this is why I achieved part of his manuscript
(Al-Burhan fi uloom Al- Qur’an). The research method is the analytical inductive approach،
and from this point of view I will follow the verses related to the sciences of the Qur'an at Imam
Al-Hawfi through my investigation of the manuscript، collected through the inductive approach
of the manuscript، then categorized and sorted according to topics related to qur'anic sciences،
and use the analytical method of inference. Imam Al-Hawfi in his unique approach، which has
never combined the methods and various interpretive trends، and between linguistic، doctrinal،
verbal and literary investigations، but conveys the interpretation from the stage of exclusivity
to the stage of combining all these approaches and trends، and the conclusion of what the
previous authors wrote، in order to be a comprehensive reference to which people return، a
book of interpretation in its comprehensive sense collected arts from the sciences of the Qur'an،
and the translators agreed to him that the book (Al-Burhan fi uloom Al- Qur’an) is written by
him، No one disputed him about this، and imam Al-Hawfi is a Sunni and jamaa، and this is
evident in his book، and he was not influenced by the Shiite extend that spread in his time،
which is the malky of the doctrine، and the Imam Al-Hawfi influenced the Egyptians towards
and interpretation، and had a prominent effect in highlighting the features of the Egyptian
school in interpretation and grammar، as it mentions some problems on the appearance of the
text and then answers them and puts what inspires difference and contradiction in the Qur'an
and removes this illusion، and cites the Qur'an Al، Karim Fi Linguistic issues، as for poetry and
The Words of the Arabs، were frequently quoted، and he was often separated in the expression
of the Qur'an so that the novice and the hardworking benefit from it. Imam Al-Hawfi was unique
in good order، and the clear coordination in the Qur'anic science investigations، and
distinguished him from his predecessors in the way he interpreted the Qur'anic verses، where
he mentions in the verse what the Qur'anic science investigations included.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونستهديه،
ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا،
من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله....أما بعد
إن علم علوم القرآن الكرمي هو الذي خيدم كتاب هللا
عز وجل ،-حيث إن هذه العلوم تعيننا على فهم

كتاب هللا تعاىل وتدبر آيته ،قال هللا تعاىل:كِتَٰ ٌ
ب
َّ ُ ْ ُ ْ
ْ
أنزلۡنَٰ ُه إل ۡيك ُمبَٰر ٞ
ك ل ِي َّدبَّ ُر ٓوا ءايَٰتِهِۦ ول ِيتذكر أولوا
ِ
ۡ ۡ
ٱلألبَٰب )1(ِِوالتفسري حيقق لنا هذه الغاية ،وما

أجلها من غاية !!!

َّ ٓ ُ
ۡ ُ
ۡ
نزل إِليك مِن
وقال تعاىل :أِفمن يعلم أنما أ ِ
ۡ
َّ ُ ُ ْ ُ ْ
َّ
ۡ
ُ
َّربِك ٱلح ُّق كم ۡن هو أعم ٰۚٓى إِنما يتذكر أولوا
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ُۡ
ُٓ
َٰ
ب
ب ،)2(وقال تعاىل :يؤتِي ٱلحِكمة من يشاء ٰۚٓ
ٱلأل ِ
ُ
َّ َّ
ۡ ۡ
ۡ
ِكمةفق ۡد أوتي خ ۡي ٗراكث ِ ٗ
يراۗ وما يذك ُر
ومن يُؤت ٱلح
ِ
َّ ٓ ُ ْ ُ ْ ۡ ۡ
َٰ
ب ،)3(قال جماهد رمحه هللا" :الفهم
ب
إِلا أولوا ٱلأل ِ

واإلصابة يف القرآن"( .)4وقال مقاتل رمحه هللا" :يعين:
()5
علم القرآن".

( )1سورة ص ،آية .29
( )2سورة الرعد ،آية .19
( )3سورة البقرة ،آية .269
()4جماهد ،تفسري جماهد ،ط ،1ص245
()5مقاتل ،تفسري مقاتل بن سليمان ،ط223/1 ،1
( )6سورة األعراف ،آية .146

وقال سفيان بن عيينة رمحه هللا يف قوله

َّ
ۡ ُ
تعاىل :سأص ِرف ع ۡنءايَٰتِي ٱلذِين يتك َّب ُرون ف ِي
ۡ
ۡ
()7
ٱلأ ِ
ۡرض بِغ ۡي ِرٱلح ِق" :)6(أحرمهم فهم القرآن".
َّ
وقال تعاىل :فإن تنَٰز ۡع ُت ۡم في ش ۡي ٖء ف ُر ُّد ُ
وه إِلي ٱَّللِ
ِ
ِ
ۡ
َّ
ُ ُۡ ُۡ ُ
َّ ُ
ٱَّللِ وٱلي ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر،)8(
وٱلرسو ِل إِن كنتم تؤمِنون ب ِ
ُ ۡ
ۡ ۡ
حك ُم ُه ٓۥ
وقال تعاىل :وما ٱختلف ُت ۡم فِيهِ مِن ش ۡي ٖء ف
َّ
ٱَّللِِٰۚٓ )9(يقول :إىل كتاب هللا.
إِلي

وكل علم من العلوم منتزع من القرآن الكرمي ،وإال
فليس له برهان ،قال ابن مسعود رضي هللا عنه " :من
فليثور القرآن ،فإن فيه علم األولني واآلخرين
أراد العلم ّ
"(.)10
والقرآن الكرمي هو الدستور االجتماعي ،واملنهج
األخالقي الرتبوي ،والقانون الذي ينظم حياة األمة،
وال نصل إىل أي من هذه األمور إال عن طريق دراسة
القرآن الكرمي وفهم معانيه ودالالته.
ولقد اعتىن املسلمون ابلقرآن الكرمي عناية فائقة،
كانت وما تزال حمل فخر واعتزاز على األمم كلها،
وكان للصحابة  -رضوان هللا تعاىل عليهم  -قصب
السبق يف هذا الباب.
مث كان ملن بعدهم جهود متنوعة اختذت اجتاهات
خمتلفة :فمنهم من اعتىن حبفظه وضبط حروفه

()7الثعليب ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،ط،1
284/4
( )8سورة النساء ،آية .59
( )9سورة الشورى ،آية .10
( )10الطرباين ،املعجم الكبري ،ط.136/9 ،2
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ومتعلقات االداء منه ،أو ببيان غريب األلفاظ ،أو
أسباب نزوله ،أو فضائله ،أو انسخه ومنسوخه ،أو
بيان أحكامه ،أو تفسريه ،وغري ذلك من العلوم املفردة
اليت تشكل جمتمعة ما اصطلح عليه  -بعد املئة
اخلامسة من اهلجرة -بـ (علوم القرآن).
ويعد اإلمام أبو احلسن احلويف رمحه هللا من أوائل من
ألف يف علوم القرآن الكرمي ،يف تفسريه (الربهان يف
علوم القرآن) ،ال على طريقة ضم النظائر بعضها إىل
بعض ،وإمنا على طريقة النشر والتوزيع ،تبعا النتشار
الكلمات املتشاكلة يف القرآن الكرمي وتوزيعها وقد
توسع يف ذلك ،وهو من علماء القرن اخلامس
اهلجري.
ولقد ظل القرآن الكرمي على مر العصور موضع عناية
كبرية من العلماء واحلفاظ وعامة املسلمني ،وأراد هللا
عز وجل لألمة اإلسالمية أن تكون خري أمة أخرجت
للناس مادامت تقرأ كتاب هللا وحتفظه وتتدبر معانيه
وتفهم أسراره وتطبق أوامره وجتتنب نواهيه ،وتؤلف
املؤلفات يف علومه ومعانيه.
لكن من هذه الكتب ما وصلنا إال القليل ،ومنها ما
أضاعته نكبات األمة ،وعوادي الزمن ،ومنها ما بقي
حبيساً يف خزاانت املكتبات العلمية العاملية ،ينتظر من
ميسح عنه غبار السنني ،وينزع عنه ثوب املاضي ،مث
يلبسه ثوب احلاضر ،فيتعرف عليه أهل هذا الزمن،
ويستفيدون منه ،وال شك أن احلرص عليها وإخراجها
يف صورة ينتفع هبا يف ميدان العلم ،هو اهلدف والغاية
اليت يسعى إليها كل مسلم.

وملكانة القرآن الكرمي ومنزلته اعتىن به املسلمون عناية
مل حيظ هبا أي كتاب من الكتب املنزلة على األمم
السابقة ،تفهما ملعانيه ،واستنباطاً ألحكامه،
واستخراجاً لعظاته وعربه ،وبياانً ألخالقه ،وتوضيحاً
أللفاظه وبالغته ،وأصول تالوته وجتويده.
ومن هؤالء األئمة األعالم الذين خدموا القرآن الكرمي
وأبرزوا ما فيه من علوم وتفسري وإعراب اإلمام أبو
احلسن علي بن إبراهيم بن سعيد احلويف رمحه هللا وهو
من علماء القرن اخلامس اهلجري املتويف سنة 430هـ،
وهو كما ذكره السيوطي رمحه هللا يف ترمجته له يف (طبقات
املفسرين)" :علي بن إبراهيم بن سعيد أبو احلسن
احلوىف مث املصري النحوي األوحد ،له تفسري جيد،
وكتاب إعراب القرآن يف عشر جملدات ،وكتب أخر،
أخذ عن األدفوي ،وأخذ عنه خلق من املصريني "(.)1
وقال األدنه وي":النحوي األوحد وله التفسري
املسمى ابلربهان يف تفسري القرآن كتب يف بعض
املواضع هكذا وهو تفسري جيد يف أربعة أسفار ضخام
وأعرب فيه ما حيتاج إىل إعراب وكتاب إعراب القرآن
يف عشر جملدات"(.)2
املصري
احلويف مث
ّ
وقال الداوودي "اإلمام أبو احلسن ّ
النحوي األوحد ،من قرية شربا من حوف بلبيس ،له
ّ
تفسري جيد ،مسّاه :الربهان يف تفسري القرآن ،وكتاب
إعراب القرآن يف عشر جملدات ،و املوضح يف النحو

( )1السيوطي ،طبقات املفسرين العشرين ،ط ،1ص .83

()2األدنه وي ،طبقات املفسرين  ،ط ،1ص .110
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حنوي
وكتب أخر ،أخذ عن أيب بكر
األدفوي ،وكان ّ
ّ
قارائ وأخذ عنه خلق من املصريني"(.)1
وأيضا ذكره احلافظ الذهيب رمحه هللا يف ترمجته يف سري
أعالم النبالء فقال" :العالمة ،حنوي مصر ،له :إعراب
القرآن؛ يف عشر جملدات خترج به املصريون وتويف سنة
ثالثني وأربع مائة"( ،)2وقال ابن خلكان" :له تفسري
جيد ،واشتغل عليه خلق كثري وانتفعوا به ،ورأيت خطه
على كثري من كتب األدب قد قرئت عليه وكتب
ألرابهبا ابلقراءة كما جرت عادة املشايخ ،وقد ألف
مؤلفات عديدة من أجلها":الربهان يف تفسري
القرآن"(.)3
وقد هنل منه من أتى بعده من املفسرين كأيب احلسن
القرطيب وأيب حيان ،وابن كثري يف تفاسريهم،
اجملاشعي و ّ
وكذلك احلافظ ابن حجر يف كتابه فتح الباري_رمحهم
هللا تعاىل _.
مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث يف :مجع آراء اإلمام احلويف
رمحه هللا املتناثرة يف تفسريه (الربهان يف علوم القرآن)
وحتقيقها ،إذ حوى كتاب (الربهان يف علوم القرآن)
مباحث كثرية من علوم القرآن دون فرز هذه املباحث
على موضوعات علوم القرآن الكرمي ،إذ ال أعلم أنه
ُكتب حول اإلمام احلويف فيما يتصل بعلوم القرآن
الكرمي.

وأيضا عدم توفر كتب ومؤلفات منشورة لإلمام
احلويف رمحه هللا ،وهذا ما جعلين أقوم بتحقيق جزء من
تفسريه (الربهان يف علوم القرآن).
أسئلة البحث:
1ـ ما مدى اهتمام اإلمام احلويف رمحه هللا يف تفسريه
(الربهان يف علوم القرآن) ابملنهج التفسريي؟
2ـ ما املنهج الذي سلكه اإلمام احلويف رمحه هللا يف
التعامل مع مباحثه يف تفسري القرآن الكرمي أبقوال
الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم ؟
أهداف البحث:
1ـ بيان مدى اهتمام اإلمام احلويف رمحه هللا يف تفسريه
(الربهان يف علوم القرآن) ابملنهج التفسريي.
2ـ بيان املنهج الذي سلكه اإلمام احلويف رمحه هللا يف
التعامل مع مباحثه يف تفسري القرآن الكرمي أبقوال
الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم.
أمهية البحث:ـ
1ـ حوى كتاب (الربهان يف علوم القرآن) مباحث
كثرية من علوم القرآن دون فرز هذه املباحث على
موضوعات علوم القرآن الكرمي.
2ـ مجع هذه املباحث وحتريرها يف رسالة مستقلة ووضع
عناوين لكل مبحث من مباحث علوم القرآن الكرمي.
3ـ يف مجعها ودراستها على هذا النحو تقريب ملسائل
علوم القرآن الكرمي اليت أوردها املؤلف للباحثني
والدارسني ،وتيسري األسباب لالستفادة منها.

( )1الداوودي ،طبقات املفسرين ،د .ط388/1 ،
( )2الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ط521/17 ،3

( )3ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ط،1
300/3
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4ـ يعد اإلمام احلويف رمحه هللا من أوائل من مجع علوم
القرآن الكرمي يف تفسريه (الربهان يف علوم القرآن) ال
على طريقة ضم النظائر بعضها إىل بعض ،وإمنا على
طريقة النشر والتوزيع.
 -5هذه الدراسة هي األوىل من نوعها ،إذ ال أعلم
أنه ُكتب حول اإلمام احلويف رمحه هللا فيما يتصل بعلوم
القرآن الكرمي.
 – 6يف هذه الدراسة مجعت طائفة من علوم القرآن
الكرمي فيما يتعلق أبقوال الصحابة رضوان هللا تعاىل
عليهم يف تفسري القرآن الكرمي.
الدراسات السابقة:
مل أجد من حبث يف هذا املوضوع على سبيل
االستقالل ،ولكن هناك دراسات كثرية ومتشعبة لعلوم
القرآن الكرمي ،ألن (علوم القرآن) حبر ال ساحل له،
و كما هو واضح من عنوان البحث فإنه خيتلف عن
دراسيت السابقة هلذا البحث ،ومع قيمة الكتاب
العلمية مل أجد من اعتىن به نشرا أو استخراجا لفوائده
أو جتريدا لعلومه ،إال أن هناك جهودا مشكورة لبعض
الباحثني ،وأقتصر على ذكر بعض الرسائل يف هذا
الباب ،ومن هؤالء الذين اعتنوا به:
 -1أزمان إمساعيل أمحد األندونيسي ..دراسة وحتقيقا

للجزء الثامن من كتاب الربهان من قوله تعاىل :ومن
َّ
ٱلر ُسول فأُ ْولئك مع ٱلَّذِين أ ۡنعم َّ ُ
ٱَّلل و َّ
ٱَّلل
يُ ِطعِ
ِ
ُّ ٓ
َّ
ٱلصدِيقِين وٱلشهدا ِء
عل ۡي ِهم مِن
ٱلنبِيِـۧن و ِ
ُ
َّ
حينٰۚٓ وح ُسن أ ْولئِك رفِيقا )1( إىل قوله تعاىل:
وٱلصَٰل ِ ِ
ۡ ُ ْ
 يأ ُّيها ٱلَّذِين ءام ُن ٓوا ْ إذا ُق ۡم ُت ۡم إلي َّ
ٱلصل َٰوة ِ فٱغسِلوا
ِ
ِ
( )1سورة النساء ،اآلية69 :

ۡ
ۡ ُ ْ
ُ
ُ
ُو ُجوهك ۡم وأيۡدِيك ۡم إِلي ٱلمراف ِِق وٱمسحوا
ۡ
ُ ۡ ۡ ُ ُ
ك ۡم إِلي ٱلك ۡعبيۡ ِن ،)2( إشراف
ب ِ ُر ُءوسِكم وأرجل

الدكتور /صبحي عبد احلميد حممد عبد الكرمي-أستاذ
اللغويت ابلكلية ،جامعة األزهر ،كلية اللغة العربية،
رسالة دكتوراه ،العام اجلامعي1412 :هـ1991-م،
وهذا البحث كما هو واضح من عنوانه تناول حتقيق
جزء من القرآن الكرمي غري اجلزء الذي تناولته دراسيت
حيث سأقوم بتحقيق من اآلية ( )148من سورة
البقرة إىل اآلية ( )204من نفس السورة الكرمية.
 -2إبراهيم عناين عطية عناين ،الربهان يف علوم القرآن
لإلمام احلويف دراسة وحتقيق سورة يوسف كاملة،
إشراف الدكتور السيد سيد أمحد جنم ،نسخة 59
تفسري ،ماليزي ،جامعة املدينة العاملية ،رسالة دكتوراه،
1436هـ ،وهذا البحث كما هو واضح من عنوانه
تناول حتقيق جزء من القرآن الكرمي غري اجلزء الذي
تناولته دراسيت حيث سأقوم بتحقيق من اآلية ()148
من سورة البقرة إىل اآلية ( )204من نفس السورة
الكرمية.
 -3عبداملنعم حممد عبداملنعم خطاب ،الربهان يف
علوم القرآن لإلمام احلويف املتوىف ()430هـ ،سورة
هود عليه السالم ـ من اآلية الثانية والثالثني ( )32إىل
هنايتها دراسة وحتقيقا ،ماليزي ،جامعة املدينة العاملية
إشراف أ.د .خالد نبوي حجاج ،وهذا البحث كما
هو واضح من عنوانه تناول حتقيق جزء من القرآن
الكرمي غري اجلزء الذي تناولته دراسيت حيث سأقوم

( )2سورة املائدة ،اآلية.6 :
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بتحقيق من اآلية ( )148من سورة البقرة إىل اآلية
( )204من نفس السورة الكرمية.
 -4حممد حممد عثمان يوسف .منهج احلويف يف
تفسري القرآن ،رسالة دكتوراه ،كلية اللغة العربية ابملنيا،
وقد أثبتت الدراسة أن تفسري احلويف إمنا جاء نتيجة
لعدة عوامل أثرت عليه منها :نشأته العلمية وتكوينه
الثقايف  -البيئة وأثرها عليه  -تراثه الثقايف ومصادره
اليت استقى منها مادة تفسريه.
وهذه الدراسة ختتلف عن حبثي حيث سأتعرض جلمع
مباحث علوم القرآن الكرمي عند اإلمام احلويف.
منهج البحث:
املنهج االستقرائي( )1التحليلي
املنهج االستقرائي :هو املنهج املعاكس للمنهج
االستنباطي ،حيث إن املنهج االستقرائي يقدم معلومة
واسعة حول معلومات حمددة.
يف حني يكون األمر على النقيض ابلنسبة للمنهج
االستنباطي ،وعلى الرغم من وجود االختالف بني

املنهجني إال أن هناك تفاعل دائم بينهما ،فاملنهج
االستقرائي يستند على املالحظات ،يف حني أن
املنهج االستنباطي يستند على أساس النظرية ،ويتعاون
كال املنهجني يف وصول الشخص إىل احلقيقة.
ويتميز االستقراء أبن نتائجه تكون عادة أعم من
مقدماته ،ومن املمكن أن يستفاد من االستقراء يف
املالحظة والتجربة وتقنيات البحث املتبعة.
ومن هذا املنطلق سأقوم بتتبع اآليت اليت تتعلق بعلوم
القرآن الكرمي عند اإلمام احلويف من خالل حتقيقي
للمخطوط ،يتم مجعها من خالل املنهج االستقرائي
للمخطوط ،مث تصنيفها وفرزها حبسب املواضيع
املتعلقة بعلوم القرآن الكرمي ،و أستخدم املنهج
التحليلي( )2االستنباطي لتحليلها والوقوف على أهم
نتائجها.
حيث أقوم بتناول مجع مباحث يف علوم القرآن الكرمي
وتطبيقها ،من خالل تفسريه (الربهان يف علوم
القرآن).

( )1معىن االستقراء :لغة  /من قرأ األمر أي تتبعه ،ونظر يف
حاله.
وهناك من يرى أنه من قرأت الشئ مبعىن مجعته وضممت
بعضه إىل بعض لريى توافقه واختالفه ،وكال األمرين مبعىن
التتبع ملعرفة أحوال شيء ما.
كلي بوجوده يف أكثر جزئياته،
واصطالحا :هو احلكم على ٍّّ
وإمنا قال :يف أكثر جزئياته؛ ألن احلكم لو كان يف مجيع
مقسما ،ويسمى هذا:
جزئياته مل يكن استقراءً ،بل ً
قياسا ً
استقراء؛ ألن مقدماته ال حتصل إال بتتبع اجلزئيات .انظر:
جممع اللغة العربية ،املعجم الوجيز ،د.ط ،ص ،494
اجلرجاين ،كتاب التعريفات ،ط ،1ص 18

( )2املنهج التحليلي :وهو منهج يقوم على دراسة
االشكاالت العلمية املختلفة تفكيكا أو تركيبا أو تقوميا،
فإن كان االشكال تركيبة منغلقة ،قام املنهج التحليلي
بتفكيكها وإرجاع العناصر إىل أصوهلا ،أما إذا كان
االشكال عناصر مشتتة ،فإن املنهج يقوم بدراسة طبيعتها
ووظائفها لريكب منها نظرية ما ،أو أصوال أو قواعد معينة،
كما ميكن أن يقوم املنهج التحليلي على تقومي إشكال
ما ،أي نقده .بتصرف من موقع على االنرتنت /
?https://mobt3ath.com/contact.php
title
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هذا هو منهجي ،بعون هللا تعاىل يف البحث ،مع
مالحظة املنهج العلمي يف كتابة البحوث ،والرسائل
العلمية اخلاصة ابجلامعة املباركة ،ما أمكنين ،إن شاء
هللا تعاىل.
حدود البحث :مباحث علوم القرآن الكرمي عند اإلمام أيب
احلسن احلويف مجعا ودراسة وذلك من خالل حتقيق جزء من
تفسريه (الربهان يف علوم القرآن) من سورة البقرة من اآلية
رقم()148سورة البقرة من قوله تعاىل:
ۡ
ْ
ُ
ۡ ُ
ۡ ٌ ُ
ت أ ۡين ما
ول ِك ٖل وِجهة هو ُمول ِيهاۖ فٱستبِقوا ٱلخ ۡير َٰ ِ
ُ ُ ْ ۡ
ُ
َّ َّ
ُ
ك ُم َّ ُ
ٱَّلل جمِيعا ٰۚٓ إِن ٱَّلل عل َٰى ك ِل ش ۡي ٖء
ت ِب
تكونوا يأ ِ
قد ٞ
ِير
إىل اآلية رقم ( )204سورة البقرة قوله تعاىل :ومِن َّ
ٱلن ِ
اس
ُ
ۡ
ۡ َٰ ُّ ۡ
َّ
ُۡ
ج ُبك ق ۡول ُهۥ فِي ٱلحيوة ِ
ٱلدنيا و ُيش ِه ُد ٱَّلل عل َٰى
من يع ِ
ۡ
ۡ
ما فِي قلبِهِۦ و ُهو أل ُّد ٱلخِص ِ
ام. 

متهيد
أخذ الناس التفسري بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه
وسلم من صحابته الكرام الذين عاشوا معه ليلهم
وهنارهم ،وكانوا معه يف حله وترحاله ،وشاركوه طعامه
وشرابه ،ونومه وقيامه ،وأخذوا عنه القرآن واحلكمة،
والعلم والعمل ،ومل يكن أحد من الصحابة جيرؤ على
تفسري آية من القرآن الكرمي يف حياة النيب صلى هللا
عليه وسلم ،حىت إذا توىف الرسول صلى هللا عليه وسلم
أخذ الناس يسألون عن أمور وردت يف القرآن الكرمي
اراتبوا يف تفسريها وبياهنا ،فكان على الصحابة الكرام
أن يبينوا للناس تفسري القرآن الكرمي.

قال اإلمام الزركشي رمحه هللا يف أقسام التفسري":
واعلم أن القرآن قسمان قسم ورد تفسريه ابلنقل وقسم
مل يرد ،واألول إما أن يرد عن النيب صلى هللا عليه وسلم
أو الصحابة أو رؤوس التابعني ،فاألول يبحث فيه عن
صحة السند والثاين ينظر يف تفسري الصحايب فإن
فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فال شك يف
اعتمادهم أو مبا شاهده من األسباب والقرائن فال
شك فيه"(.)1
ويقول د /صبحي الصاحل" :أما صحابته الكرام فما
كانوا جيرؤون على تفسري القرآن وهو عليه الصالة
والسالم بني أظهرهم ،يتحمل هذا العبء العظيم،
ويؤديه حق األداء ،حىت إذا حلق عليه الصالة والسالم
ابلرفيق األعلى مل يكن بد للصحابة العلماء بكتاب
هللا ،الواقفني على أسراره ،املهتدين هبدي النيب صلى
هللا عليه وسلم من أن يقوموا بقسطهم يف بيان ما
علموه ،وتوضيح ما فهموه "(.)2
يتبني لنا أننا إذا مل جند تفسري اآلية يف القرآن الكرمي
أو يف السنة النبوية فإن املصدر الثالث يف األمهية هو
أقوال الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم يف تفسريهم
آليت القرآن الكرمي.
والذي جيب االنتباه إليه التفريق بني أقوال الصحابة
رضوان هللا تعاىل عليهم ،فإن أقوال الصحابة يف األمور
اليت ال جمال للرأي فيها تعطى حكم املرفوع إىل النيب
صلى هللا عليه وسلم ،كحديث الصحابة عن سبب
النزول ،هذا هو الشرط األول يف اعتبار قول الصحايب
ص289 ،

( )1الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،ط.172/2 ،1
( )2صبحي الصاحل ،مباحث يف علوم القرآن ،ط،24
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له حكم املرفوع ،أما الشرط الثاين فقد نبه إليه علماء
احلديث وهو :أن ال يكون من صدر عنه مثل ذلك
القول من الصحابة قد عرف ابألخذ عن بين إسرائيل
يف بعض األحيان طبعا ،وإال مل يعط حكم املرفوع؛
الحتمال أن يكون من منقوالته عنهم ،وبعبارة أوضح
أن ال حيتمل أن يكون لقوله صلة مبا عند بين إسرائيل،
تلقي يف النفس احتمال أن يكونوا هم األصل يف العلم
به.
أما إذا قال الصحايب برأيه يف القرآن الكرمي ،فينبغي
التحاكم إليهم فيما هو بلساهنم ،ألن أكثرهم عرب
خلص ،وهلم من الفهم السليم والرأي السديد ما ليس
لسواهم ،فهم لذلك أحق من غريهم يف األخذ بقوهلم
وفهمهم.
ومما جيدر ذكره أن أغلب ما ثبت من اختالف
الصحابة ،بل السلف يف التفسري ،هو ما يتبني فيه
وجه الصواب ،بل مما ميكن فيه اجلمع بني األقوال
املختلفة ،واألخذ هبا مجيعا ،وكذلك فإن غالب ما
ثبت عنهم يف ذلك إمنا يرجع إىل اختالف تنوع ،ال
اختالف تضاد(.)1
ولقد بني ابن تيمية رمحه هللا يف مقدمته يف أصول
التفسري ،و عقد يف ذلك فصال يف اختالف السلف
وقال" :وغالب ما يصح عنهم يف اخلالف يرجع إىل
اختالف تنوع ال اختالف تضاد"(.)2

موقفنا من اختالف الصحابة يف التفسري:
إذا تقرر لدينا أن الصحابة رضوان هللا عليهم قد
اختلفوا يف تفسري بعض اآليت فإنه ينبغي النظر يف
هذا اخلالف:
أ -فإذا كان االختالف يف القول مروي عن صحايب
واحد ،فالقول فيه ما قاله الزركشي رمحه هللا يف كتابه
(الربهان يف علوم القرآن)" :فأما إذا مل ميكن اجلمع
أبي من قوليه ،فاملتأخر من القولني عن الشخص
الواحد مقدم عنه إن استوي يف الصحة ،وإال
فالصحيح هو املقدم"(.)3
مثاله ما روي عن ابن عباس رضي هللا عنه يف جواز
نكاح املتعة مث رجوعه عنه.
ب  -وأما إن كان ذلك مروي عن أكثر من واحد،
قدم منه ما كان عن رءوس القوم وأكابرهم من أمثال
ابن عباس رضي هللا عنهما يف التفسري ،وزيد بن اثبت
رضي هللا عنه يف الفرائض ،وأيب بن كعب رضي هللا
عنه يف القراءات ،وهلم جرا ،ذلك أن منطق العقل أن
اخلطأ من هؤالء أقل بكثري من خطأ من دوهنم.
ج  -وأما إذا مل يكن اخلالف مطلقا ،بل كان اإلمجاع
فال شك أنه حيرم اخلروج عن إمجاعهم ،ألن إمجاعهم
على أمر له قوة الدليل من القرآن والسنة(.)4
وإليك ما قاله اإلمام ابن كثري رمحه هللا يف مقدمة
تفسريه للقرآن العظيم )":وحينئذ إذا مل جند التفسري يف
القرآن وال يف السنة رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة؛
فإهنم أدرى بذلك ملا شاهدوا من القرائن واألحوال اليت

( )1احلسن ،املنار يف علوم القرآن ،ط ،1ص.240
( )2ابن تيمية ،مقدمة يف اصول التفسري ،د.ط ،ص11

( )3الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،ط160/2 ،1
( )4احلسن ،املنار يف علوم القرآن ،ط ،1ص242
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اختصوا هبا ،وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح
والعمل الصاحل ،السيما علماءهم وكرباءهم "(.)1
املفسرون من الصحابة:
قام الكثري من الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم
بتفسري القرآن الكرمي وتوضيح بيانه ،لكن اشتهر
ابلتفسري من الصحابة عشرة ،اخللفاء األربعة وابن
مسعود وابن عباس وأيب بن كعب وزيد بن اثبت وأبو
موسى األشعري وعبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهم
أمجعني ،أما اخللفاء فأكثر من روى عنه منهم علي بن
أيب طالب رضي هللا عنه ،والرواية عن الثالثة نزرة جدا
والسبب يف ذلك تقدم وفاهتم ،كما أن ذلك هو
السبب يف قلة رواية أيب بكر رضي هللا عنه للحديث
وال حيفظ عن أيب بكر رضي هللا عنه يف التفسري إال
آاثرا قليلة جدا ال تكاد جتاوز العشرة ،وأما علي رضي
هللا عنه فقد روي عنه الكثري وقد روى معمر عن وهب
بن عبد هللا عن أيب الطفيل رمحه هللا قال :شهدت
عليا خيطب وهو يقول":سلوين فوهللا ال تسألوين عن
شيء إال أخربتكم وسلوين عن كتاب هللا فوهللا ما من

آية إال وأان أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم يف سهل أم
يف جبل"(.)2
وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال" :ملا قبض
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقسمت ،أو حلفت
أن ال أضع ردائي عن ظهري حىت أمجع ما بني
اللوحني ،فما وضعت ردائي عن ظهري حىت مجعت
القرآن"(.)3
ويعد عبدهللا بن عباس رضى هللا عنه أكثر الصحابة
تفسريا للقرآن الكرمي ،وهو الذي دعا له الرسول صلى
هللا عليه وسلم بقوله(( :اللهم فقهه يف الدين وعلمه
التأويل))(.)4
كما مساه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترمجان
القرآن ،قال ابن عباس قال يل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم(( :نعم ترمجان القرآن أنت))(.)5
ولقد وضع ابن عباس رضي هللا عنه تقسيما موضوعيا
ملراتب التفسري قال فيها " :التفسري أربعة أوجه :وجه
تعرفه العرب من كالمها ،وتفسري ال يعذر أحد
جبهالته ،وتفسري تعلمه العلماء ،وتفسري ال يعلمه إال
()6
هللا تعاىل "

( )1ابن كثري :تفسري القرآن العظيم ،ط8/1 ،2
( )2السيوطي ،االتقان يف علوم القرآن ،ط.2325/6 ،1
النوع الثمانون :يف طبقات املفسرين.
( )3ابو نعيم االصبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء،
د.ط67/1 ،
( )4أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء،
ابب (وضع املاء عند اخلالء) بلفظ (اللهم فقهه يف
الدين) ،ح ،41/1 ،143وأخرجه اإلمام مسلم يف
صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعاىل

عنهم ،يف ابب فضائل عبدهللا بن عبدالس رضي هللا
عنهما ،بلفظ (اللهم فقهه) ،ح،1927/4 ،2477/
وكذلك أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،ابن حنبل ،مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،ط ،1ح (.225/4 ،)2397
()5مل أجد له ختريج يف كتب األحاديث ،السيوطي ،االتقان
يف علوم القرآن ،ط .2327/6 ،1النوع الثمانون :يف
طبقات املفسرين
( )6السيوطي ،االتقان يف علوم القرآن ،ط.2299/6 ،1
النوع الثامن والسبعون :يف معرفة شروط املفسر وآدابه
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2ـ كوهنم أهل اللسان العريب ،وأصحاب البالغة
والفصاحة والبيان.
3ـ كوهنم أعلم الناس بعادات العرب وأحواهلا
وأخبارها.
4ـ كوهنم اجليل الذي مل يشهد التاريخ مثيال هلم يف
علمهم وادراكهم وسعة نظرهتم ألمور احلياة والكون
واإلنسان مع صفاء نفوسهم وطهارة قلوهبم وشدة
اخالصهم هلل عزوجل وكبري حمبتهم للنيب صلى هللا عليه
وسلم ،وعظيم تضحيتهم لنشر االسالم ومحايته(.)4
املباحث املتعلقة بتفسري القرآن الكرمي أبقوال الصحابة
رضي هللا عنهم أمجعني لإلمام احلويف يف تفسريه
(الربهان يف علوم القرآن):

ومن الذين ورد عنهم شئ من التفسري من الصحابة
الكرام (أبو هريرة وأنس بن مالك و عبدهللا بن عمر
وجابر بن عبدهللا والسيدة عائشة) رضوان هللا عليهم
أمجعني ،غري أن ما روي عنهم قليل ابلنسبة إىل العشرة
السابقني(.)1
مكانة تفسري الصحابة رضي هللا عنهم:
قال ابن كثري رمحه هللا" :إذا مل جند التفسري يف القرآن
وال يف السنة ،رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة ،فإهنم
أدرى بذلك ،ملا شاهدوا من القرائن واألحوال اليت
اختصوا هبا ،وملا هلم من الفهم التام ،والعلم الصحيح،
والعمل الصاحل "(.)2
وعد كثري من العلماء تفسري الصحابة حبكم احلديث
املرفوع ،فكأهنم بذلك رووه عن النيب صلى هللا عليه
وسلم.
قال احلاكم النيسابوري رمحه هللا" :ليعلم طالب هذا
َّ
يل
العلم أ ّن
تفسري َّ
َ
الصحايب الذي َشهد الوحي َوالتْنز َ
حديث مسند"(.)3
َّيخني
ٌ
عند الش َ
وتربز أمهية تفسري الصحابة يف األمور التالية:
1ـ كوهنم شاهدي عيان ألحوال نزول الوحي وقرائنه
وأسبابه.

ُ
ٌ
 ولِك ٖل وِ ۡجهة ُهو ُمول ِيهاِۖ  يعىن بذلك أهل
وو ْجهُ هللا حيث تَـ َو َّجه
األدين يقول :لكل قبلة ترضوهنا َ
املؤمنون(.)6

( )1الصاحل ،مباحث يف علوم القرآن ،ط 24ص290
( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط7/1 ،2
( )3احلاكم النيسابوري :املستدرك على الصحيحني ،ط،1
283/2
( )4العك ،أصول التفسري وقواعده( ،د ،ط) ،ص117
( )5هو عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب ،ابن عم رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم ،صحايب ،حرب هذه األمة ،ولد

قبل اهلجرة بثالث سنني( ،ت 68 :هـ) ابلطائف .أبو
نعيم األصبهاين ،معرفة الصحابة ،ط 1699 /3 :1ـ ـ
 .1700ابن عبد الرب ،االستيعاب يف معرفة األصحاب،
ط.934 /3 :1
( )6ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،193/3 1ابن أيب
حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،256/1 ،3مكي،
اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ط.503/1 :1

ۡ ُ ْ
ُ
ٌ ُ
يف قوله تعاىل  :ول ِك ٖل وِ ۡجهة هو ُمول ِيهاۖ فٱستبِقوا
ُ ُ ْ ۡ
َّ
ُ
ٱلۡخ ۡير َٰ ۡ
ك ُم َّ ُ
ٱَّلل جمِيعا ٰۚٓ إِن
ت ِب
ت أين ما تكونوا يأ ِ
ِ
ُ
َّ
ٱَّلل عل َٰى ك ِل ش ۡي ٖء قدِيرالبقرة( ،)148قال اإلمام

احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال الصحابة
رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :روي عن ابن عباس(،)5
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ُ
ويف قوله تعاىل :وم ِۡن ح ۡيث خر ۡجت فو ِل و ۡجهك
ۡ
ُّ ْ
ۡ ُ
ث ما ُك ُ
ۡ ۡ
ۡ
نت ۡم فولوا
ج ِد ٱلحر ِام وحي
شطر ٱلمس ِ
َّ
ُ
ُ
ُ
كون ل َّ
ِلن ِ
اس عل ۡيك ۡم
ُو ُجوهك ۡم ش ۡطر ُهۥ ل ِئلا ي
ٌ َّ َّ
ْ
ۡ
ۡ ُ
ُح َّجة إِلا ٱلذِين ظل ُموا م ِۡن ُه ۡم فلا تخش ۡوه ۡم وٱخش ۡونِي
ُ
َّ ُ
ۡ ُ
ۡ
ۡ
ُ
ۡ
ۡ
َّ
ول ِأت ِم ن ِعمتِي عليكم ولعلكم تهتدون  ،قال

اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال
الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :وروى عن ابن
مسعود( )1وانس من أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال :ملا صرف نيب هللا صلى هللا عليه وسلم
حنو الكعبة بعد صالته إىل بيت املقدس قال املشركون
من أهل مكة :حتري على حممد دينه فتوجه بقبلته إليكم
وعلم أنكم كنتم أهدى منهم سبيال ،ويوشك أن

َّ
ُ
يدخل يف دينكم ،فأنزل هللا عز وجل  :ل ِئلا يكون
ٌ َّ َّ
ْ
ُ
ل َّ
ِلن ِ
اس عل ۡيك ۡم ُح َّجة إِلا ٱلذِين ظل ُموا م ِۡن ُه ۡم فلا
ۡ
ۡ ُ
تخش ۡوه ۡم وٱخش ۡونِي .)2(
ٗ
ۡ
ٓ
ُ
ُ
ويف قوله تعاىل :كما أ ۡرسلنا فِيك ۡم ر ُسولا مِنك ۡم
ُ ْ
ُ
ُ
ُ
ي ۡتلوا عل ۡيك ۡم ءايَٰتِنا و ُيزك ِيك ۡم و ُيعل ُِمك ُم

( )1عبد هللا بن مسعود بن احلارث بن هذيل ،عُ ّد سادس
رجل يف اإلسالم ،كين أبيب عبد الرمحن ،وهو أكثر
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أخذاً للقرآن الكرمي
من فمه ،تويف سنة  32هـ ابملدينة ،ودفن ابلبقيع ،وهو
ابن بضع وستني سنة .ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ط،1
 .260 /2ابن عبد الرب ،االستيعاب يف معرفة األصحاب
ط .987 /3 ،1البغوي ،معجم الصحابة ،ط/4 ،1
.243
( )2ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط.203/3 ،1
( )3علي بن أيب طالب ،واسم أيب طالب هو عبد مناف بن
عبد املطلب بن هاشم القرشي ،كناه رسول هللا صلى هللا

ۡ
ُ ُ ْ
ۡ ۡ
ُ
ٱلكِتَٰب وٱلحِكمة و ُيعل ُِمكم َّما ل ۡم تكونوا
ت ۡعل ُمون  ،قال اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية

واستدالله أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني
بقوله :وروي عن علي( )3رضوان هللا عليه( :فاذكروين
كما أرسلت) ،فاملعىن على قوله كما أرسلنا فيكم
رسوال تعرفونه ابلصدق فاذكروين ابلتوحيد والتصديق،
وروي عن ابن عباس( :ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون
علمكم أن يصلي الرجل على راحلته وأن يصلي على
دابته)(.)4
ۡ ُ ُ
ۡ ُ
ۡ ُ ْ
ويف قوله تعاىل  :فٱذك ُرون ِ ٓي أذك ۡرك ۡم وٱشك ُروا لِي
ۡ ُُ
ون  ،قال اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه
ولا تكفر ِ

اآلية واستدالله أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم
أمجعني بقوله :وروي عن ابن عباس أنه قال( :إن
ذكري إيكم أفضل من ذكركم إيي)( ،)5وروي عن
ابن عباس أنه قال( :أوحى هللا إىل داود عليه السالم

عليه وسلم أاب تراب ،ولد مبكة ،ترىب يف حجر النيب صلى
هللا عليه وسلم ،وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم اهلامشية،
وهي أول هامشية ولدت هلامشي ،أبو احلسن اهلامشي أمري
املؤمنني ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وختنه
على ابنته رابع اخللفاء الراشدين ،اغتاله عبد الرمحن بن
ملجم اخلارجي يف  17رمضان عام  40هـ ،ابن عبد الرب،
االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ط .1089 /3 :1ابن
عساكر ،اتريخ دمشق ،د.ط .3/42 ،املزي ،هتذيب
الكمال يف أمساء الرجال ،ط 472 /20 :1ـ ـ .473
( )4ابن أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط.260/1 ،3
()5الشوكاين ،فتح القدير ،ط.183/1 ،1
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قل للظلمة ال يذكروين ،فإن حقا علي أن اذكر من
ذكرين ،وإن ذكري إيهم أن ألعنهم)(.)1

ُ ُ ْ
ُۡ ُ
يل
ويف قوله تعاىل  :ولا تقولوا ل ِمن يقتل فِي سب ِ ِ
َّ ۡ ُ ُۢ ۡ ۡ ٓ
َّ ۡ
ٱَّللِ أمو َٰ
كن لا تش ُع ُرون  سورة
ت بل أحياء ٞول َٰ ِ

البقرة آية  ،154قال اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه
اآلية واستدالله أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم
أمجعني بقوله :وروي عن أيب الدرداء( )2أنه سئل عن
أرواح الشهداء فقال( :طري خضر معلقة يف قناديل
حتت العرش تسرح يف ريض اجلنة حىت يطلع إليهم
رهبم ،فيقول أزيدكم فيقولون ربنا حنن فيما شئنا ،مث
يقول أزيدكم ،فيقولون ربنا ردان إىل الدنيا فلنقتل فيك
اثنية)(.)3
ُ
ٞ
ويف قوله تعاىل  :أ ْولئِك عل ۡي ِه ۡم صلوَٰت مِن َّرب ِ ِه ۡم
ۡ ُ ٞ
ۡ
ورحمة ۖوأ ْولئِك ُه ُم ٱل ُم ۡهت ُدون  ،قال اإلمام احلويف

يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال الصحابة رضي
هللا عنهم أمجعني بقوله :وروي عن ابن عباس رضي

َّ
ٓ َّ َّ َّ ْ ٓ ُ ٞ
ٓ
هللا عنه  ٱلذِين إِذا أصَٰب ۡت ُهم ُّم ِصيبة قالوا إِنا َِّللِ وِإنا
ُ
َٰ ٞ
ْ
ۡ
ت مِن َّربهمۡ
ۡ
ج ُعون  ١٥٦أولئِك علي ِهم صلو
إِل ۡيهِ ر َٰ ِ
ِِ
( )1قال سفيان بن عيينة :إن هللا قال ملوسى عليه السالم
(قل للظلمة ال يذكروين فإين أذكر من ذكرين ،فإ ّن ذكري
إيهم أن ألعنهم) انظر :الثعليب ،الكشف والبيان عن
تفسري القرآن ،ط.21/2 :1
( )2أبو الدرداء :امسه عومير بن زيد بن قيس االنصاري
اخلزرجي ،صحايب جليل ،حكيم هذه األمة ،وسيد القراء
بدمشق ،قرأ القرآن يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،آخى الرسول صلى هللا عليه وسلم بينه وبني
سلمان الفارسي ،ويل قضاء دمشق تويف سنة ( 33هـ).
انظر ترمجته يف الذهيب ،معرفة القراء الكبار على الطبقات

ۡ ُ ٞ
ۡ
ورحمة ۖ وأ ْولئِك ُه ُم ٱل ُم ۡهت ُدون  قال(:أخرب هللا

سبحانه أن املؤمن إذا أسلم األمر هلل ،ورجع واسرتجع
عند املصيبة كتب له ثالث خصال من اخلري الصالة
من هللا والرمحة وحتقيق سبيل اهلدى)(.)4

ۡ
ٓ َّ
َّ َّ
ويف قوله تعاىل  :إِن ٱلصفا وٱلم ۡروة مِن شعائ ِ ِر ٱَّللِۖ
ۡ
ۡ
فم ۡن ح َّج ٱلب ۡيت أوِ ٱعتمر فلا ُجناح عل ۡيهِ أن
ۡ ٗ َّ َّ
ٱَّلل شاك ٌِر عل ٌ
ِيم
ي َّط َّوف ب ِ ِهما ٰۚٓ ومن تط َّوع خيرا فإِن

 ،قال اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله
أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :روي
عن ابن عباس أن الشعائر( :املناسك) ،وقيل :إن وثناً
كان يف اجلاهلية على الصفا يسمى إساف ،ووثناً على
املروة يسمى انئلة ،وكان أهل اجلاهلية إذا طافوا ابلبيت
مسحوا الوثنني ،فلما جاء اإلسالم وكسرت األواثن
قال املسلمون إن الصفا واملروة إمنا كاان يطاف هبما
من اجل الوثنني ،وليس الطواف هبما من الشعائر،
قال :فأنزل هللا تعاىل أهنما ملن الشعائر  ،فم ۡن ح َّج
ۡ
ۡ
ٱلب ۡيت أوِ ٱعتمر فلا ُجناح عل ۡيهِ أن ي َّط َّوف

ب ِ ِهما ٰۚٓ )5(وهو قول مجاعة من السلف والصحابة منهم
واألعصار ،ط ،40/1 ،1ابن حجر العسقالين ،اإلصابة
يف متييز الصحابة ،د.ط ،747/4 ،الذهيب ،سري أعالم
النبالء ،ط.)335 /2( :3
اود َوإيضاح
ب ُسنَن أَيب َد َ
( )3ابن قيم اجلوزيةَ ،هتْذيْ ُ
ُمشكالته ،د.ط ،25/2 ،ابن رجب احلنبلي ،أهوال
القبور وأحوال أهلها إىل النشور ،ط ،1ص167
( )4ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،223/3 ،1ابن
أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط.264/1 ،1
( )5قال ابن جرير الطربي :حدثنا حممد بن عبد امللك بن
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أنس بن مالك( )1وابن عمر( )2وابن عباس
()3().....وقال آخرون :بل أنزل هللا هذه اآلية يف
سبب قوم كانوا يف اجلاهلية ال يسعون بينهما ،فلما
جاء اإلسالم جتنبوا السعي بينهما كما كانوا يتجنبوه
يف اجلاهلية( ،)4وهو قول قتادة وعائشة( )5رضي هللا
عنهما(.)6

احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال الصحابة
رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :هذه اآلية معين هبا
أحبار اليهود وعلماء النصارى لكتماهنم أمر حممد
صلى هللا عليه وسلم ونبوته وتركهم إتباعه ،وهم جيدونه
عندهم مكتواب يف التوراة واإلجنيل والبينات ،اليت أنزهلا
هللا ما بني من أمور نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم
ومبعثه وصفته يف الكتابني الذين أخرب جل وعز أن
أهلهما جيدون صفته فيهما ،ويعين ابهلدى :ما أوضح
من أمره هلم يف الكتب اليت أنزهلا على أنبيائهم(،)7

أيب الشوارب قال ،حدثنا يزيد بن زريع قال ،حدثنا داود،
عن الشعيب ،وذكر هذا القول ،ابن جرير الطربي ،جامع
البيان ،ط.231/3 :1
( )1أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد األنصاري
اخلزرجي خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأحد
املكثرين عنه يف احلديث كناه النيب صلى هللا عليه وسلم
أاب محزة ببقلة كان جيتنيها خرج إىل بدر مع الرسول صلى
هللا عليه وسلم خلدمته ومل يقاتل لصغر سنه ،سكن البصرة
موات هبا سنة ثالث
وتويف هبا ،وكان آخر الصحابة ً
وتسعني ،ابن عبد الرب ،االستيعاب يف معرفة األصحاب،
ط ،109/1 ،1ابن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز
الصحابة ،د.ط.)126/1 ،
( )2عبد هللا بن عمر بن اخلطاب يكىن أاب عبد الرمحن القرشي
العدوي هاجر إىل املدينة وله عشر سنوات ،أمه وأم أخته
اجلُ َمح ّي ،وعرض
حفصة -زينب بْنت مظعون بْن َحبيب ْ
على الرسول صلى هللا عليه وسلم يوم بدر فلم يقبله ويوم
أحد كذلك وقبله يوم اخلندق ،وهو من املكثرين من رواية
احلديث مات مبكة سنة ثالث وسبعني وله سبع ومثانون،
ابن عبد الرب ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ط،1
 ،950/3ابن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز

الصحابة ،د.ط ،181/4 ،املقدمي ،التاريخ وأمساء
احملدثني وكناهم ،ط ،1ص .36
( )3مجلة مطموسة غري واضحة.
( )4ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط.236/3 ،1
الصديق بْن أَيب قُ َحافَةَ
( )5أم عبدهللا َعائ َشة بنت أيب بكر ّ
بْن َعامر بْن َع ْمرو بْن َك ْعب بْن َس ْعد بْن تَـْيم بْن ُمَّرَة بْن
ت عُ َم ْري بْن َعامر بْن
وما َن بْن ُ
ي َوأ ُُّم َها أ ُُّم ُر َ
َك ْعب بْن لَُؤ ٍّّ
احلَارث بْن َغْنم بْن َمالك بْن كنَانَةَ ،.أم
ُد ْمهَا َن بْن ْ
صلَّى
الْ ُمؤمن َ
َّيب َ
ني ،أفقه النّ َساء ُمطل ًقاَ ،وأفضل أ َ
َزواج الن ّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،إَّال َخدجيَة فَف َيها خالف شهري ،قال
َّ
الزهري :لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع أزواج النيب
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم وعلم مجيع النساء لكان علم عائشة
َ
أفضلَ ،ماتَت سنة 57هـ ،البالذري ،مجل من أنساب
األشراف ،ط ،409/1 ،1ابن منده ،معرفة الصحابة،
ط ،939/2 ،1ابن سعد ،الطبقات الكبري ،ط،1
 ،58/10الصفدي ،الوايف ابلوفيات ،د.ط،
.341/16
()6ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط236/3 ،1و.237
()7ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط.249/3 ،1

ٓ ۡ
َّ َّ
ۡ
ويف قوله تعاىل  :إِن ٱلذِين يك ُت ُمون ما أنزلنا مِن
ۡ
ۡ
ى ِم ُۢن ب ۡعد ما ب َّي َّنَٰ ُه ل َّ
ت وٱل ۡ ُ
َٰ
َٰ
َٰ
ِ
ب
ِت
ك
ٱل
ي
ف
اس
ِلن
د
ه
ن
ي
ب
ِ
ِ
ٱل ِ
ِ
ِ
ُ
ۡ ُ ُ ُ َّ ُ ۡ
َّ
ٱَّلل ويلع ُن ُه ُم ٱللَٰعِ ُنون  ،قال اإلمام
أ ْولئِك يلعنهم
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روي معىن ذلك عن ابن عباس ،وقال أبو
هريرة((:)1لوال آية يف كتاب هللا ما حدثتكم) ،وتال:
ۡ
ٓ ۡ
َّ َّ
ُۡ
ت
 إِن ٱلذِين يكت ُمون ما أنزلنا مِن ٱلبيِنَٰ ِ
ۡ
وٱل ُهدى اآلية(.)2
وقال ابن مسعود):إذا تالعن املتالعنان رجعت اللعنة
على املستحق هلا ،فإن مل يستحقها واحد منهما،
رجعت على اليهود الذي كتموا ما أنزل هللا)(.)3

َّ
َّ
ُّ ْ
ۡ
ويف قوله تعاىل  :إِذ تب َّرأ ٱلذِين ٱتب ِ ُعوا مِن ٱلذِين
َّ ُ ْ ُ ْ ۡ
َّ ۡ
ت به ُم ٱلۡأ ۡسب ُ
اب قال
ٱتبعوا ورأوا ٱلعذاب وتقطع ِ ِ

اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال
الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :وقال ابن
عباس :وتقطعت هبم األسباب يقول :تقطعت هبم
املنازل(.)4

( )1هو عبدالرمحن بن صخر الدوسي ،وكان امسه يف اجلاهلية
عبد مشس أسلم سنة سبع هو وأمه من أكثر الصحابة
رواية ،روي لَهُ َْحنو من مخسة آالف حديث وثالث مائة
وسبعني حديثًا (ت 59 - 57 :هـ) .الذهيب ،معرفة
القراء الكبار ،ط ،43/1 ،1ابن عبدالرب ،االستيعاب يف
معرفة األصحاب ،ط .1768 /4 ،1الزركلي ،األعالم،
ط.308 /3 ،15
()2تفسري عبدالرزاق ،ط ،299/1 ،1ورواه أمحد يف املسند،
برقم( ،)7691عن عبد الرزاق ،ابن حنبل ،مسند اإلمام
أمحد بن حنبل ،ط ،420/7 ،1وروى احلاكم يف
خمتصرا ،من طريق أيب أسامة ،عن طلحة
املستدرك ،حنوه
ً
بن عمرو ،عن عطاء بن أيب رابح ،عن أيب هريرة ،وقال:
هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب
وقال :صحيح ،احلاكم ،املستدرك على الصحيحني،
ط.398/2 ،1

ۡ
َّ ُ ُ ُ ْ
اس كلوا م َِّما فِي ٱلأ ِ
ۡرض
ويف قوله تعاىل  :يأ ُّيها ٱلن
ٗ
َّ
َّ
ُ
َّ ْ ُ
ت ٱلش ۡيطَٰ ِن إِن ُهۥ لك ۡم
حلَٰلا طي ِ ٗبا ولا تتب ِ ُعوا خ ُطو َٰ ِ
ع ُد ٞو ُّمب ٌ
ين ( ، )168قال اإلمام احلويف يف تفسريه
ِ

هلذه اآلية واستدالله أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم
أمجعني بقوله :قال ابن عباس( :خطوات الشيطان
عمله)(.)5
ويف قوله تعاىل  :وِإذا قِيل ل ُه ُم ٱتَّب ُعوا ْ ما ٓ أنزل َّ ُ
ٱَّلل
ِ
ٓ ۡ
ٓ
ٓ ٓ
ُ ْ ۡ َّ
ُُ
قالوا بل نتب ِ ُع ما ألف ۡينا عل ۡيهِ ءاباءنا ٰۚٓ أول ۡو كان ءاباؤه ۡم
ُ
لا ي ۡعقِلون ش ۡي ٗـا ولا ي ۡهت ُدون ، قال اإلمام احلويف

يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال الصحابة رضي
هللا عنهم أمجعني بقوله :روي عن ابن عباس قال :دعا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليهود من أهل الكتاب
إىل اإلسالم ،ورغبهم فيه ،وحذرهم عذاب هللا ونقمه،
فقال له رافع بن خارجة( )6ومالك بن عوف( :)7بل
( )3الرازي ،مفاتيح الغيب ،ط.141/4 ،3
( )4ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،291/3 ،1ابن
أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط.278/1 ،3
( )5ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،1الثعليب ،الكشف
والبيان ،ط.38/2 ،1
( )6مل أجد له ترمجة غري أنه من رؤساء يهود بين النضري،
البالذري ،مجل من أنساب األشراف ،ط285/1 ،1
( )7مالك بن عوف بن سعد بن يربوع بن واثلة بن دمهان
بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن أبو علي النصري،
كان رئيس املشركني يوم حنني ملا اهنزم املشركون حلق
مالك بن عوف ابلطائف فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :ولو أاتين مسلما لرددت عليه أهله وماله))
أخرجه ابن حجر يف الغرائب ،ص ،76فبلغه ذلك فلحق
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نتبع ما ألفينا عليه آابءان ،فهم كانوا أعلم وخريا منا.

فأنزل هللا عز وجل يف ذلك من قوهلم :وِإذا قِيل ل ُه ُم
ٓ ۡ
َّ ْ ٓ
َّ ُ ُ ْ ۡ َّ
ٱتب ِ ُعوا ما أنزل
ٱَّلل قالوا بل نتب ِ ُع ما ألف ۡينا عل ۡيهِ
ُ
ٓ ٓ
ٗ
ُٓ ُ
ءاباءنا ٰۚٓ أول ۡو كان ءاباؤه ۡم لا ي ۡعقِلون ش ۡيـا ولا
ي ۡهت ُدون .)1(

َّ
ُ َّ
ْ
ويف قوله تعاىل :ومثل ٱلذِين كف ُروا كمث ِل ٱلذِي
َّ ُ ٓ
ٓ ُ ُۢ ُ ۡ ُ
ۡ
ۡ ُ
ينعِق بِما لا يسم ُع إِلا دعا ٗء ون ِدا ٗء ٰۚٓ ص ُّم بك ٌم ع ۡم ٞى
ُ
ف ُه ۡم لا ي ۡعقِلون ( ، )171قال اإلمام احلويف يف

تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال الصحابة رضي هللا
عنهم أمجعني بقوله :روي عن ابن عباس  :كمث ِل
َّ
ٓ
َّ
ٓ
ٱلذِي ي ۡنعِ ُق بِما لا ي ۡسم ُع إِلا ُدعا ٗء ون ِدا ٗء ٰۚٓ  كمثل

احلمار والبعري و الشاء إن قلت لبعضها كل مل تعلم ما
تقول ،غري أنه يسمع صوتك ،كذلك الكافر إن أمرته
خبري أو هنيته عن شر أو وعظته مل يعقل ما تقول ،غري
أنه يسمع صوتك(.)2

َّ
ۡ ُ
ك ُم ٱلۡم ۡيتة و َّ
ٱلدم
ويف قوله تعاىل :إِنما ح َّرم علي
ۡ ۡ
ٓ ُ َّ
ۡ
َّ
ير وما أهِل بِهِۦ ل ِغ ۡي ِر ٱَّللِۖ فم ِن ٱض ُط َّر
ولحم ٱلخ ِ
ِنز ِ
ٓ ۡ
ۡ َّ َّ
ٱَّلل غ ُف ٞ
ور َّرح ٌ
ِيم
غ ۡير باغٖ ولا عادٖ فلا إِثم عليهِ إِن

( ، )173قال اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية
واستدالله أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني
ٓ ُ َّ
َّ
بقوله :وقوله  :وما أهِل بِهِۦ ل ِغ ۡي ِر ٱَّللِۖ  معناه
به وقد خرج من اجلعرانة فأسلم فأعطاه أهله وماله وأعطاه
مائة من اإلبل كاملؤلفة ،وصحب مث شهد القادسية وفتح
دمشق ،تويف سنة 20هـ ،ابن حجر ،اإلصابة يف متييز
الصحابة ،د.ط ،745/5 ،الذهيب ،اتريخ اإلسالم،
ط ،405/1 ،1الزركلي ،األعالم ،ط.264/5 ،15
( )1ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،305/3 ،1ابن

ما ذبح لآلهلة واألواثن فسمي عليه غري اسم هللا ،أو
قصد به غري هللا من األصنام( ،)3روى معىن ذلك عن
ابن عباس.
ُ
َّ
ۡ ْ َّ
ويف قوله تعاىل:أ ْولئِك ٱلذِين ٱشتر ُوا ٱلضلَٰلة
ى وٱلۡعذاب بٱلۡم ۡغفِرة ِ فما ٓ أ ۡصبر ُه ۡم على َّ
بِٱل ۡ ُهد َٰ
ٱلنارِ
ِ

قال اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله
أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :فروي
صربهم على النار"(.)4
عن ابن عباس قال" :ما الذي َّ

ۡ
َّ
ُ ُّ ْ
ُ
ويف قوله تعاىل  :ل ۡيس ٱلب ِ َّر أن تولوا ُو ُجوهك ۡم
ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
َّ
ك َّن ٱلب ِ َّر م ۡن ءامن بِٱَّللِ
ب ول َٰ ِ
ق ِبل ٱلمش ِر ِق وٱلمغ ِر ِ
وٱلۡي ۡو ِم ٱٓأۡلخِر وٱلۡملئكةِ وٱلۡكِتَٰب و َّ
ٱلنبِيِـۧن وءاتي
ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
ۡ
ٱلۡمال عل َٰى ُحبِهِۦ ذوِي ٱل ُق ۡرب َٰي وٱليتَٰم َٰى وٱلم َٰ
سكِين
ٱلسآئل ِين وفي ٱلرقاب وأقام َّ
ۡ
َّ
َّ
ٱلصل َٰوة
يل و ِ
ِ ِ ِ
وٱبن ٱلسب ِ ِ
َٰ ُ ْ
ۡ ُ
َّ
ٱلزك َٰوة وٱل ُموفون بِع ۡه ِده ِۡم إِذا عهد ۖوا
وءاتي
ۡ ۡ
ۡ
ُْ
ۡ
ٓ
َّ َّ ٓ
َّ
س أولئِك
وٱلصَٰب ِ ِرين فِي ٱلبأسا ِء وٱلضرا ِء وحِين ٱلبأ ِ ِۗ
ُ ْ ُ
َّ
ۡ
ٱلذِين صدق ۖوا وأ ْولئِك ُه ُم ٱل ُم َّت ُقون  ،قال اإلمام

احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال الصحابة
رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :روي عن ابن عباس:
ۡ
َّ
ُ ُّ ْ
ۡ ۡ
ُ
ل ۡيس ٱلب ِ َّر أن تولوا ُو ُجوهك ۡم ق ِبل ٱلمش ِر ِق
ۡ
وٱلم ۡغ ِر ِب  ،ليس الرب أن تصلوا وال تعملوا ،فهذا قد

حتول من مكة إىل املدينة ،ونزلت الفرائضَّ ،
وحدت

أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،281/1 ،3الثعليب،
الكشف والبيان ،ط.39/2 ،1
( )2ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،309 / 3 ،1ابن
أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط282/1 ،3
( )3ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط.219/3 ،1
( )4مكي ،اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ط.555/1 ،1
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احلدود ،فأمر هللا عز وجل ابلفرائض وعُمل هبا(،)1
وروي عن ابن مسعود :البأساء :الفقر ،والضراء:
السقم( ،)2وعنه أيضا :البأساء اجلوع ،والضراء املرض،
ۡ ۡ
س  ،قيل:
وعنه أيضا :احلاجة(  ،)3وحِين ٱلبأ ِ ِۗ
حني القتال عن ابن مسعود(.)4

ۡ
ى ب ۡعد ذَٰل ِك فل ُهۥ عذ ٌ
ٱعتد َٰ
اب أل ِيمِٞ
وقوله  :فم ِن

 ،قال ابن عباس والضحاك(( :)5فمن قتل بعد أخذ
الدية فله عذاب أليم)(.)6

ُ
ُ
ويف قوله تعاىل  :كتِب عل ۡيك ۡم إِذا حضر
ۡ ۡ
ُ ۡ
ُ ۡ ُ
ص َّية ل ِلوَٰل ِديۡ ِن
أحدك ُم ٱلم ۡوت إِن ترك خيرا ٱلو ِ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
وفِۖ ح ًّقا على ٱل ُم َّتقِين  ،قال اإلمام
وٱلأقربِين بِٱلم ۡع ُر ِ

احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال الصحابة

ۡ
ُّ
وص جنفا أ ۡو إِث ٗما
ويف قوله تعاىل:فم ۡن خاف مِن م ٖ
ٓ ۡ
َّ َّ
ٱَّلل غ ُف ٞ
ور
فأ ۡصلح ب ۡين ُه ۡم فلا إِثم عل ۡيهِ إِن
َّرح ٞ
ِيم 182قال اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية

واستدالله أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني

ُّ
وص
بقوله :وروي عن ابن عباس  فم ۡن خاف مِن م ٖ
ۡ
جنفا أ ۡو إِث ٗما  ،يقول :إذا أخطأ امليت يف وصيته،

أو خاف فيها فليس على األولياء حرج أن يردوا خطأه
إىل الصواب(.)8

َّ
ْ ُ
ُ
ويف قوله تعاىل  يأ ُّيها ٱلذِين ءام ُنوا كتِب عل ۡيك ُم
َّ
ُ
َّ ُ
ُ
ٱلصي ُ
ام كما كتِب على ٱلذِين مِن ق ۡبل ِك ۡم لعلك ۡم
ِ

ت َّت ُقون  ١٨٣أيَّ ٗاما َّم ۡع ُدود َٰ ٖت ،قال اإلمام احلويف يف

تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال الصحابة رضي هللا

رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :وقوله  :إِن ترك
خ ۡيرا  قال ابن عباس وجماهد" :اخلري يف القرآن كله

املال"(.)7

( )1ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،337/3 ،1ابن
أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط.287/1 ،3
( )2ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،349/3 ،1مكي،
اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ط ،563/1 ،1ابن أيب حامت،
تفسري القرآن العظيم ،ط.291/1 ،3
( )3ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،349/3 ،1مكي،
اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ط.563/1 ،1
( )4ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،355/3 ،1مكي،
اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ط ،564/1 ،1ابن أيب حامت،
تفسري القرآن العظيم ،ط.292/1 ،3
َّحاك بن ُمَزاحم ا ْهل َاليل ،أَبُو الْ َقاسم ،أَو أَبُو ُحمَ َّمد
( )5الض َّ
ص ُدوق ،حمدث حدث عن ابن عباس وايب
ْ
اساينَ ،
اخلَُر َ
سعيد اخلدري وانس بن مالك وغريهم ،وكان يؤدب

اخلَام َسة ،صاحب التفسري
االطفال ،كثري ْاإل ْر َسال ،من ْ
(ت 105 :هـ) .ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ط/6 ،1
 .302ابن خياط ،الطبقات ،د.ط  .568 /1اإلمام
البخاري ،التاريخ الكبري ،د.ط .227/1 ،كحالة،
معجم املؤلفني ،د.ط.27/5 ،
( )6ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط.378/3 ،1
( )7ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،393/3 ،1مكي،
اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ط ،577/1 ،1ابن أيب حامت،
تفسري القرآن العظيم ،ط.299/1 ،3
( )8ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،400/3 1ابن أيب
حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،303/1 ،3مكي،
اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ط.580/1 ،1
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عنهم أمجعني بقوله :وقال معاذ بن جبل( :)1قدم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة فجعل يصوم
من كل شهر ثالثة أيم وصام عاشوراء ،فصام سبعة
عشر شهرا ،ربيعا إىل ربيع إىل رمضان ،مث إن هللا عز
وجل فرض عليه رمضان( ،)2وقال جابر بن مسرة(:)3
"هي انسخة لصوم عاشوراء".
وقوله  :أيَّ ٗاما َّم ۡع ُدود َٰ ٖت اختلف يف املعدودات،

فقال بعضهم :كان الذي فرض على الناس من الصيام
قبل أن يفرض عليهم شهر رمضان ثالثة أيم من كل
شهر ،وهو قول ابن عباس ومعاذ بن جبل(.)4
وقال آخرون :الثالثة اليت كان رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يصومها قبل أن يفرض رمضان كانت
تطوعا ،وإمنا عىن هللا عز وجل أيما معدودات أيم
شهر رمضان ،وهو قول عمرو بن مرة(.)5
معاذ بن جبل بن َع ْمرو بن أ َْوس
( )1أَبُو عبد َّ
الر ْمحَن َ
الص َحابَة ، ،كان أعلم
ي ،اخلزرجي ،من أ َْعيَان َّ
ْاألنْ َ
صار ّ
األمة ابحلالل واحلرام ،شهد املشاهد كلها مع رسول هللا
صلّى هللا عليه وسلّم ،بعثه النيب قاضيا ومرشدا ألهل
اليمن ،قال حممد بن سعد :كان معاذ بن جبل رجال
طواال أبيض حسن الثغر عظيم العينني جمموع احلاجبني
َح َكام
جعدا قططاَ ،وَكا َن إلَْيه الْ ُمْنـتَهى يف الْعلم اب ْأل ْ
عشرة ،ابن حجر العسقالين،
َوالْ ُق ْرآنَ ،م َ
ات سنة َمثَان َ
تقريب التهذيب ،د.ط ،ص ،920ابن حجر العسقالين،
اإلصابة يف متييز الصحابة ،د.ط ،136/6 ،الذهيب،
تذكرة احلفاظ ،ط.19/1 ،1
( )2ابن أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط.304/1 ،3
( )3جابر بن مسرة بن جنادة بن جندب السوائي ،حليف
بين زهرة ،له صحبة ،نزل الكوفة ،روى عند الشعيب ومتيم
بن طرف ،تويف 74هـ ،ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل،

ُ
ۡ َّ ُ ۡ
ويف قوله تعاىل  :ي ۡسـلونك ع ِن ٱلأهِلةِِۖ قل هِي
ۡ
ُۡ ْ ۡ
ۡ
ِيت ل َّ
موَٰق ُ
ِلن ِ
اس وٱلح ِجۗ ول ۡيس ٱلب ِ ُّر بِأن تأتوا ٱل ُب ُيوت
ُۡ ْ ۡ
ۡ
َّ
ُ
ك َّن ٱلب ِ َّر م ِن ٱتق َٰىِۗ وأتوا ٱل ُب ُيوت م ِۡن
مِن ظ ُهورِها ول َٰ ِ
َّ ُ ۡ
َّ ُ ْ َّ
ك ۡم ُتفل ُِحون ، 189قال
أبۡوَٰبِها ٰۚٓ وٱتقوا ٱَّلل لعل

اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال
الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :وقال ابن
عباس :املفلحون الذين أدركوا ما طلبوا وجنوا من شر
ما منه هربوا.
َّ َّ
ُ ْ
يل ٱَّللِ ٱلذِين
ويف قوله تعاىل  :وقَٰتِلوا فِي سب ِ ِ
ُ ُّ ۡ
ۡ ْ َّ َّ
ُ ُ
ب ٱل ُم ۡعتدِين
يُقَٰتِلونك ۡم ولا تعت ُد ٰٓۚٓوا إِن ٱَّلل لا يحِ

 ،قال اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله
أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :وروي
علي بن أيب طلحة

()6

َٰ ُ ْ
عن ابن عباس قوله  :وقتِلوا

ط ،493/2 ،1ابن حبان ،الثقات ،ط ،52/3 ،1ابن
عساكر ،اتريخ دمشق ،د.ط.199/11 ،
( )4ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،414/3 ،1أبو
حيان ،البحر احمليط ،د.ط37/2 ،
(َ )5ع ْم ُرو بْ ُن ُمَّرةَ بْن َعْبس بْن َمالك ،أبو عبد هللا اجلملي
َّيب صلّى
ب الن َّ
املرادي الكويف االعمى ،أ ْ
َسلَ َم قَدميًاَ ،و َ
صح َ
َحلَ َق
هللا عليه وسلمَ ،و َشه َد َم َعهُ الْ َم َشاه َدَ ،وَكا َن أ ََّوَل م ْن أ ْ
صور واألعمش والثوري
قُ َ
ضَ
اعةَ ابلْيَ َمن ،روى َعْنهُ َمْن ُ
ول :إين مرجئ ،مات يف والية معاوية،
وش ْعبَة ،وَكا َن يَـ ُق ُ
ُ
ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ط ،259/4 1البخاري،
التاريخ الكبري ،د.ط ،368/6 ،العجلي ،اتريخ الثقات،
ط ،1ص ،370ابن ايب حامت ،اجلرح والتعديل ،ط،1
 ،257/6ابن حبان ،الثقات ،ط.274/3 ،1
لي بن أيب طَْل َحة امسه سامل بن املخارق اهلامشي يكىن
(َ )6ع ّ

=
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َّ َّ
ْ َّ َّ
ُ ُ
يل ٱَّللِ ٱلذِين يُقَٰتِلونك ۡم ولا ت ۡعت ُد ٰٓۚٓوا إِن ٱَّلل
فِي سب ِ ِ
ۡ
ُ
لا يحِ ُّب ٱل ُم ۡعتدِين يقول( :ال تقتلوا النساء والصبيان

والشيخ الكبري ،وال من ألقى إليكم السلم وكف يده،
فإن فعلتم فقد اعتديتم)(.)1
ُُۡ ْ
ُ ْ
َّ
يل ٱَّللِ ولا تلقوا
ب
س
ي
ف
ِ
ويف قوله تعاىل  :وأنفِقوا ِ
ِ
َّ ُ
ۡ ُ ٰۚٓٓ ْ َّ َّ
ُ
ٱَّلل ُي ِح ُّ
ب
ٱلت ۡهلكةِ وأحسِنوا إِن
بِأيۡدِيك ۡم إِلي

أاب احلسن ،موىل بين الْ َعبَّاسَ ،كا َن من كبار التَّابعني َعاملا
َح َكامه ،سكن محص ،أرسل َعن ابْن
ابلْ ُق ْرآن ومعانيه َوأ ْ
ات
َعبَّاس َومل يره ،من َّ
ص ُدوق قد ُخيطئَ ،م َ
الساد َسةَ ،
سنة 43ه ،احلاكم الكبري ،األسامي والكىن ،ط،1
 287/3األدنه وي ،طبقات املفسرين ،ط ،1ص،24
ابن حجر ،تقريب التهذيب ،د.ط ،ص ،698ابن
حجر ،هتذيب التهذيب ،ط.339/7 ،1
( )1ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط،563/3 ،1
الواحدي ،الوسيط يف تفسري القران اجمليد ،ط،1
 ،292/1ابن أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط،3
.325/1
( )2حذيفة بن حسل بن جابر العبسي حليف بين عبد
األشهل وأمه أوسية أنصارية واليمان لقب ألبيه ،كان
حذيفة صاحب سر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
صده املشركون عن شهود بدر ،واله عمر املدائن وتويف
سنة ست وثالثني.العجلي ،اتريخ الثقات ،ط،1
ص ،111ابن حبان ،الثقات ،ط ،80/3 ،1ابن
عبدالرب ،االستيعاب ،ط،334/1 ،1
ظ ،اإل َم ُام،
( )3هو عكرمة بن عمار أبو عمار العجلي احلَاف ُ
 ،البصري مث اليمامي من محلة احلجة وأوعية الصدق،
ووثقه أمحد وابن معني إال أن حيىي القطان ضعفه يف حيىي
بن أيب كثري ،وقدم مالزما عليه ،مات قبل سنة 160ه
انظر :الذهيب ،سري اعالم النبالء ،ط،135/7 ،3
 ،136ابن عدي ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،ط:1

ۡ
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ٱل ُم ۡح ِسنِين 195قال اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه
اآلية واستدالله أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم
ُُۡ ْ
َّ ُ
ُ
ٱلت ۡهلكةِ ،
أمجعني بقوله :ولا تلقوا بِأيۡدِيك ۡم إِلي
يعين برتك النفقة يف سبيل هللا فإن هللا يعوضكم ،وهو
قول حذيفة( )2وابن عباس وعكرمة( )3وجماهد وقتادة،
وقال آخرون معىن ذلك :أنفقوا يف سبيل هللا وال خترجوا
بغري نفقة ،وهو قول ابن زيد( )4وزيد( )5ابن أسلم(،)6
.290/8
جدعان ُه َو ابْن زيد بن أيب
( )4أَبُو ْ
لي بن زيد بن َ
احلسن َع ّ
ي الضَّرير أحد أوعية الْعلم
ملكية الْقرشي التـَّْيم ّي الْبَ ْ
صر ّ
يف َزَمانه روى َعن أنس بن َمالك َو َسعيد بن املسيَّب َوأيب
اعة ولد أعمى ،قال اجلوزجاين :علي
ي َو َمجَ َ
عُثْ َمان النـ ْ
َّهد ّ
بن زيد :واهي احلديث ضعيف ،وفيه ميل عن القصد ،ال
حيتج حبديثه .مات سنة إحدى وثالثني ومائة أو قبلها
اجلوزجاين :أحوال الرجال ،د.ط ،ص ،194الصفدي،
الوايف ابلوفيات ،د.ط ،82/21 ،ابن عدي ،الكامل يف
ضعفاء الرجال ،ط ،111/8 ،1مغلطاي ،إكمال
هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،ط.325/9 ،1
( )5أبو أسامة زيد بن أسلم العدوى املدين ،موىل عمر بن
ال
اخلطاب ،رضى هللا عنه ،التابعي الصاحل الفقيه ،قَ َ
وب بْ ُن َشْيـبَةََ :وَزيْ ٌد ث َقةٌ من أهل الفقه ،عامل بتفسري
يَـ ْع ُق ُ
اب ،روى عن ابن عمر ،وأنس ،وجابر،
القرآن ،لَهُ فيه كتَ ٌ
روى عنه الزهري ،وحيىي األنصاري ،وأيوب السختياين،
وحممد بن إسحاق التابعيون ،ومالك ،والثوري ،ومعمر
تويف ابملدينة سنة ست وثالثني ومائة ،النووي ،هتذيب
األمساء واللغات ،د.ط ،200/1 ،ابن حبان ،الثقات،
ط ،246/4 ،1الذهيب ،اتريخ اإلسالم ،ط،1
 ،657/3الزركلي ،األعالم ،ط.57/3 ،15
( )6ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،587/3 ،1ابن
أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق،331/1 ،
الثعليب ،الكشف والبيان ،مرجع سابق.92/2 ،
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وقال آخرون :أنفقوا يف سبيل هللا والتيئسوا من رمحة
هللا فيما أصبتم من اآلاثم فال تعملون ،وتلقوا أبيدكم
إىل التهلكة ،ولكن ارجوا رمحة هللا واعملوا اخلريات،
وهذا( )1قول الرباء بن عازب( ،)2وقال آخرون :وأنفقوا
يف سبيل هللا وال ترتكوا اجلهاد يف سبيله ،والسبيل:
الطريق الذي شرعه هللا لعباده ،وهو قول أيب أيوب
األنصاري(.)3
ْ ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ويف قوله تعاىل :وأت ُِّموا ٱلح َّج وٱل ُع ۡمرة َِّللِٰۚٓ فإِن

ۡ
ۡ ُ ْ
أُ ۡحص ۡر ُت ۡم فما ۡ
ٱست ۡيسر مِن ٱله ۡد ِيِۖ ولا تحل ِقوا
ِ
َّ
ۡ
ُ
ُ
ُ
ُر ُءوسك ۡم ح َّت َٰي ي ۡبلغ ٱله ۡد ُي محِل ُه ٰۚٓۥ فمن كان مِنكم
ۡ
ۡ ٞ
ٗ
َّ
صيا ٍم أ ۡو
م ِريضا أ ۡو بِه ِٓۦ أذى مِن َّرأ ِسهِۦ ففِدية مِن ِ

( )1يف نسخة (ج) وهو.
ي بْن جشم بن جمدعة
( )2الََْرباءُ بْ ُن َعازب بْن ْ
احلَارث بْن َعد ّ
بن حارثة بن احلارث بْن اخلزرج ،يكىن أاب عمارة،
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَـ ْوم بدر فَرده َوَكا َن
صلَّى َّ
استصغره الرسول َ
ات يف َواليَة ُمصعب بْن الزبري على
ُه َو َوابْن عمر ل َدةَ ،م َ
عراق سنة اثْـنَـتَ ْني َوسبعني ،ابن سعد ،الطبقات الكربى،
الْ َ
ط ،270/4 ،1ابن حبان ،الثقات ،ط ،26/3 ،1ابن
عبدالرب ،االستيعاب ،ط156/1 ،1
( )3أبو أيوب األنصاري خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن
عبد عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن
ثعلبة بن اخلَْزَرج ،صحايب ،شهد بدرا وأحدا وسائر
املشاهد .كان شجاعا صابرا تقيا حمبا للغزو واجلهاد ،توىف
غازي سنة 52هـ وقربه يف القسطنطينية،
أبرض الروم ً
اإلمام البخاري ،الكىن ،ط ،1ص ،89ابن منده ،معرفة
الصحابة ،ط ،453/1 ،1النووي ،هتذيب األمساء
واللغات ،د.ط ،177/2 ،ابن حجر ،اإلصابة يف متييز
الصحابة ،د.ط.234/2 ،
( )4علقمة بن قيس بن عبد هللا النخعي أبو شبل الكويف،
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم،
َّيب َ
فقيه العراق ،ولد يف حياة الن ّ

ۡ
صدقة أ ۡو ن ُ ُسك فإذا ٓ أم ُ
ِنت ۡم فمن تم َّتع بِٱل ُع ۡمرة ِ إِلي
ٍ
ٖ ِ
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
ۡ
ٱستيسر مِن ٱلهدي فمن ل ۡم يجد فصي ُ
ٱلۡحج فما ۡ
ام
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
ٞ
ثلَٰثةِ أيَّا ٖم فِي ٱلح ِج وس ۡبع ٍة إِذا رج ۡع ُت ۡمۗ ت ِلك عشرة
ُ ُۡ
َّ
ٞ
ۡ ۡ
ج ِد
كامِلة ۗ ذَٰل ِك ل ِمن ل ۡم يك ۡن أهل ُهۥ ح ِ
اض ِري ٱلمس ِ
ۡ
ُ ۡ
ۡ ُ ٓ ْ َّ َّ
َّ ُ ْ َّ
اب 
ٱلحر ِام وٱتقوا ٱَّلل وٱعلموا أن ٱَّلل شدِيد ٱلعِق ِ

قال اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله
أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :اختلف
ْ ۡ

ۡ

أهل التأويل يف قوله  :وأت ُِّموا ٱلح َّج وٱل ُع ۡمرة ِ ََّّللِِٰۚٓ 
فقال بعضهم :أمتوا احلج مبناسكه وسننه ،وأمتوا العمرة
()4
إىل البيت حبدودها وسننها ،وهو قول علقمة
وإبراهيم( )5وابن عباس وجماهد( ،)6وقال آخرون:

صاحب ابن مسعود ،وكان أعلم الناس حبديث ابن
مسعود ،كان حسن الصوت ابلقران ،وهو عم االسود بن
يزيد ،وخال إبراهيم النخعي ،تويف سنة 62هـ ،ابن فضل
هللا العمري ،مسالك االبصار ،ط،597/5 ،1
السمعاين ،األنساب ،ط ،62/13 ،1السيوطي،
طبقات احلفاظ ،ط ،1ص ،20ابن اجلزري ،غاية النهاية
يف طبقات القراء ،ط ،516/1 ،1الذهيب ،معرفة القراء
الكبار ،ط.51/1 ،1
( )5إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي العلم
املشهور الفقيه الكويف رأى عائشة وأدرك أنس بن مالك،
ومسع علقمة واألسود وعنه منصور واألعمش واحلكم
كثريا ،حديثه عند الستة،
ومغرية وغريهم ،ثقة إال أنه يرسل ً
ت
َكا َن مولده سنة مخسني َوَمات سنة مخس أَو س ّ
احل َّجاج
ت َوأ َْربَعني سنة بعد موت ْ
َوت ْسعني َوُه َو بْن س ّ
أب َْر َبعة أشهر ،ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ط،1
 ،270/6ابن حبان ،الثقات ،ط ،8/4 ،1العجلي،
معرفة الثقات ،ط209/1 ،1
( )6تفسري سفيان الثوري ،ط ،1ص ،60ابن جرير الطربي،
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متامهما أن حترم هبما مفردين من دويرة( )1أهلك ،وهو
()2
قول علي رضوان هللا عليه وسعيد بن جبري
وطاووس( ،)3وقال ابن عمر:إمتامهما ترك الفسخ،
وروي عن ابن عمر فإن أحصرمت قال:من عدو.
وقال ابن مسعود :احلصر من العدو واملرض وأنه من

أصابه من ذلك شيء بعث هبدي فإذا حنر حل ،وروى
طاووس( )4عن ابن عباس مثله.
وهو قول أهل الكوفة( ،)5وروى ابن أيب جنيح( )6عن
ابن عباس قال" :ال حصر إال حصر العدو"( ،)7وروى
هشام( )8بن عروة( )9عن أبيه قال :كل شيء حبس

جامع البيان ،ط ،8/4 ،1ابن أيب حامت ،تفسري القرآن
العظيم ،ط ،333/1 ،3الثعليب ،الكشف والبيان ،ط،1
 ،95/2الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ط.266/1 ،1
( )1الدويرة تصغري "الدار" :وهو كل موضع حل به قوم ،فهو
دارهم.
( )2سعيد بن ُجبَري ْاألَسدي َم ْوَال ُهم ،الْ ُكويف ،أحد األعالم
والتابعني يف صدر اإلسالم ،كان يقال :سعيد بن جبري
جهبذ العلماء قتل يف وفائه ،ث َقة ثَبت فَقيه ،من الثَّالثَة،
وسى َوَْحنومهَا ،قتل بَني يَدي
َورَوايَته َعن َعائ َشة َوأيب ُم َ
اخلمسني ،ابن فضل هللا،
احل َّجاج سنة 95هـ َومل يكمل ْ
ْ
مسالك األبصار يف ممالك األمصار ،ط،613/5 ،1
النووي ،هتذيب األمساء واللغات ،د.ط ،216/1 ،أبو
الوليد الباجي ،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف
اجلامع الصحيح ،ط.1075/3 ،1
( )3ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،7/4 ،1ابن أيب
حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،334/1 ،3الثعليب،
الكشف والبيان ،ط.95/2 ،1
احل ْم َريي
الر ْمحَن ْ
كيسان الْيَ َماينّ ،أَبُو عبد َّ
( )4طَ ُاووس بن َ
اووس لقب ،ث َقة
َم ْوَال ُهم الْ َفارسي ،يـُ َقالْ :
امسه ذ ْك َوان َوطَ ُ
فَقيه ،كان من أعلم الناس ابحلالل واحلرام ،من أكابر
التابعني تفقها ابلدين ورواية للحديث ،وتقشفا يف العيش،
وجرأة يف وعظ اخللفاء ،مات مبكة سنة 106هـ،
القزويين ،آاثر البالد وأخبار العباد ،د.ط ،ص ،69ابن
معني ،التاريخ والعلل ،مرجع سابق ،112/1 ،ابن فضل
هللا العمري ،مسالك االبصار ،ط.624/5 ،1

( )5اجلصاص ،أحكام القرآن ،د.ط.334/1 ،
( )6أبو يسار عبد هللا بن أيب جنيح يسار املكي ،إل َم ُام،
الثَّقةُ ،امل َف ّسُر روى عن أبيه وعطاء وجماهد ومجاعة .وعنه:
ُ
شعبة ،وحممد بن مسلم الطائفي ،والسفياانن وغريهم،
وعن ابن عيينة قال :كان ابن أيب جنيح مفيت أهل مكة
بعد عمرو بن دينار ،وكان مجيال فصيحا حسن الوجه مل
يتزوج قط ،تويف سنة  131هـ ،الذهيب ،اتريخ االسالم،
ط ،683/3 ،1ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ط،1
 ،54/6الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ط.125/6 ،3
( )7ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،1الرازي ،مفاتيح
الغيب ،ط ،302/5 ،3اجلصاص ،أحكام القرآن،
د.ط.334/1 ،
الع َّوام األسدي
( )8أبو املنذر هشام بن عُروة بن ُّ
الزبَري بن َ
َع َالم روى َعن َعمه عبد هللا بن
املدين ، ،أحد ْاألَئ َّمة ْاأل ْ
ال ابْن سعدَ :كا َن ثبتاً ث َقة
أخويه َو َغريهم ،قَ َ
الزبري َوأَبيه و َ
حجة ،وقال أبو حامت :ثقة إمام يف
كثري احلَديث ّ
احلديث ،وقال الذهيب :أحد أئمة احلديث .تويف ببغداد
يف سنة ست وأربعني ومائة وله مثانون سنة ،ابن حبان،
مشاهري علماء األمصار ،د.ط ،ص ،80ابن كثري،
وم ْعرفة الثَّقات والضُّعفاء
التَّكْميل يف اجلَْرح والتـ ْ
َّعديل َ
اجملاهيل ،ط.479/1 ،1
وَ
( )9عُ ْرَوة بن الزبري بن الْ َعوام بن خويلد ْاألَسدي أَبُو عبد هللا
خالفَة عمر الْ َف ُاروق ،فَقيه
الْمدين ث َقة ،مولده يف أ ََوائل َ
َم ْش ُهور ،التابعي اجلليل ،أحد الفقهاء السبعة فقهاء

=
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احملرم فهو حابس(.)1

ۡ

وقوله عز وجل  :فما ۡ
ٱست ۡيسر مِن ٱله ۡد ِيِۖ  روى

عن علي رضوان هللا عليه قال :شاة ،وكذا روي عن
ابن عباس واحلسن.
وروى انفع( )2عن ابن عمر قال :ما استيسر من اهلدي
البقرة دون البقرة ،والبعري دون البعري،
وهو قول ابن الزبري( )3وعائشة(.)4
ۡ ُّ ۡ ُ َّ ۡ ُ ٞ
ت فمن فرض
ويف قوله تعاىل  :ٱلحج أشه ٞر معلوم َٰ ٰۚٓ

املدينة وردت الرواية عنه يف حروف القرآن روى عن أبيه
ات سنة94
وعائشة ،وروى عنه أوالده والزهري ومجاعةَ ،م َ
الصحيح ،ابن اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات
على َّ
القراء ،ط ،511/1 ،1النووي ،هتذيب األمساء واللغات،
د.ط ،331/1 ،اإلمام مسلم ،الكىن واألمساء ،ط،1
.474/1
( )1ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط.22/4 ،1
( )2انفع أبو عبد هللا القرشي العدوي موالهم املدين ،موىل
عبد هللا بن عمر بن اخلطاب العدوي ،اإلمام احلافظ
الثبت األمني الثقة من سادات التابعني وأكابر الصاحلني،
قال البخاري :أصح األسانيد مالك ،عن انفع ،عن ابن
عمر وتويف ابملدينة سنة  117هـ ،ابن خلفون ،أمساء
شيوخ مالك بن أنس األصبحي اإلمام ،ط ،1ص،251
احلويين ،نثل النبال مبعجم الرجال ،ط،424/3 ،1
خملوف ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،ط،1
 ،72/1النووي ،هتذيب األمساء واللغات ،د.ط،
.124/2
( )3عبد هللا بن الزبري بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد
العزى بن قصي .ويكىن أاب بكر « .»1وأمه أمساء بنت
أيب بكر الصديق ،وهو أول مولود ولد ابملدينة بعد اهلجرة،
ني ،قتل مبكة :قتله احلجاج وصلبه.
ات َسنَةَ ثْنـتَ ْني َو َسْبع َ
َم َ
البخاري ،التاريخ الكبري ،د.ط ،6/5 ،ابن سعد،

ۡ
فِيه َّن ٱلۡح َّج فلا رفث ولا فُ ُ
ا
ل
و
وق
س
جدال فِي ٱلح ِجۗ
ِ
ِ
ۡ ُ ْ ۡ ۡ ۡ ۡ ُ َُّ
ٱَّلل وتز َّو ُدوا ْ فإ َّن خيرۡ
وما تفعلوا مِن خي ٖر يعلمه ۗ
ِ
ۡ ۡ
ىِۖ و َّٱت ُقون يأُ ْ
ٱلزادِ َّ
َّ
ٱلت ۡقو َٰ
َٰ
ب  ، ، قال
ب
ل
أ
ٱل
ي
ل
و
ِ
ِ
ِ

اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال
الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :قوله :احلج
أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي
احلجة ،روي ذلك عن عكرمة عن ابن عباس وابن
()7
مسعود والشعيب( )5والسدي( )6وجماهد

الطبقات الكربى ،ط ،30/2 ،1العجلي ،اتريخ
الثقات ،ط ،1ص256
( )4الثعليب ،الكشف والبيان ،ط ،100/2 ،1ابن جرير
الطربي ،جامع البيان ،ط ،31/4 ،1ابن أيب حامت،
تفسري القرآن العظيم ،ط.336/1 ،3
( )5الشعيب :أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي
كبار الشعيب احلمريي راوية ،من التابعني ،يضرب املثل
حبفظه ،استقضاه عمر بن عبد العزيز ،أكرب شيوخ أىب
حنيفة ،وأحد املشهود هلم ابألمانة يف احلديث والفقه.
روى عن على بن أىب طالب وسعد بن أىب وقاص ،وزيد
بن اثبت ،وجابر بن عبد هللا .وغريهم ،وقال :إنه أدرك
مائة من الصحابة ،وروى عنه األعمش وقتادة وابو الزاند
وغريهم .توىف سنة  109هـ .اخلطيب البغدادي ،اتريخ
بغداد ،ط 222 /12 1ـ  ،227مغلطاي ،إكمال
هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،طَ ،129/7 ،1وكيع،
أخبار القضاة ،ط.413/2 ،1
( )6إمساعيل بن عبد الرمحن السدي (ت 128 :هـ) ،اتبعي،
حجازي األصل ،سكن الكوفة ،وقيل" :صاحب التفسري
واملغازي والسري" .ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ط/6 ،1
 .318ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل ،ط .184 /2 ،1
( )7تفسري جماهد ،ط ،1ص.228
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ۡ

والضحاك( ،)1وقال ابن عمر وعطاء( )2وقتادة
وطاووس وغريهم :شوال وذو القعدة وذو احلجة
كله(.)3
ُ
وقوله  :ولا ف ُسوق  قال أهل العلم :ويل هي

جيادل صاحبه حىت يغضبه ،وهو قول ابن عباس وابن
مسعود( ،)8وقال ابن عمر وقتادة :اجلدال يف هذا
املوضع السباب(.)9

املعاصي كلها ،وهو قول ابن عباس وعطاء
واحلسن( )4وجماهد وقتادة( ،)5وقال بعضهم :هو ما
هني عنه يف اإلحرام ،من قتل صيد وأخذ شعر وقلم
ظفر وما أشبهه ،وهو قول ابن عمر( ،)6وقال آخرون:
الفسوق يف هذا املوضع السباب ،وهو أيضا قول ابن
عمر وابن عباس والسدي(.)7

احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال الصحابة
رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :روي علي بن أيب طلحة

( )1ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط115/4 ،1و،116
ابن أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط.345/1 ،3
( )2هو ابن أيب رابح واسم أىب رابح أسلم ،وكنية عطاء أبو
حممد املكي ،موىل ابن خثيم الفهري ،التابعي الكبري،
اإلمام احلجة ،القدوة العلم ،مفيت أهل مكة وحمدثهم،
عشرة
َوَكا َن من َس َادات التَّابعني فقها وعلما ّ
تويف سنة أَربع َ
عشرة َومائَة َوَكا َن مولده سنة سبع
َومائَة َوقيل سنة مخس َ
َوع ْشرين ،الذهيب ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،ط،1
 ،77/3النووي ،هتذيب االمساء واللغات ،د.ط،
.333/1
( )3ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط117/4 ،1
و ،118ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط،1
.542/1
( )4احلسن بن أيب احلسن البصري أبو سعيد واسم أيب احلسن
يسار من سيب ميسان موىل زيد بن اثبت روى عن أنس
بن مالك وابن عمرو أيب برزة ،روى عنه الشعيب ويونس
بن عبيد قال قتادة قال :كان احلسن من أعلم الناس
ابحلالل واحلرام موىل األنصار .كان من سادات التابعني
وكربائهم ،ومجع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة وولد

وقوله عز وجل  :ولا ِجدال فِي ٱلح ِجۗ  هو أن

ۡ ُ ْ
ۡ ُ
ك ۡم ُجن ٌ
اح أن تبتغوا
ويف قوله تعاىل  :ل ۡيس علي
ۡ ٗ
ۡ ُُ ْ
َّ ُ ۡ ٓ ۡ ُ ۡ
ت فٱذكروا
فضلا مِن ربِك ٰۚٓم فإِذا أفضتم مِن عرف َٰ ٖ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
َّ
ُ
ٱذ ُك ُر ُ
وه كما هدىَٰك ۡم وِإن
ٱَّلل عِند ٱلمشع ِر ٱلحر ِامِۖ و
َّ
ُك ُ
ٱلضٓالِين ، 198قال اإلمام
نتم مِن ق ۡبلِهِۦ ل ِمن

احلسن لسنتني بقيتا من خالفة عمر رضي هللا عنه ومات
ابلبصرة سنة عشر ومائة وهو ابن مثانني سنة ،ابن ايب
حامت ،اجلرح والتعديل ،ط ،42/3 ،1الشريازي ،طبقات
الفقهاء ،ط ،1ص ،87ابن خلكان ،وفيات األعيان،
د.ط69/2 ،
( )5ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،135/4 ،1ابن
أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،347/1 ،3الثعليب،
الكشف والبيان ،ط.105/2 ،1
( )6ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط،138/4 ،1
الثعليب ،الكشف والبيان ،ط.106/2 ،1
( )7ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،138/4 ،1ابن
أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،347/1 ،3مكي،
اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ط.661/1 ،1
( )8ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،141/4 ،1ابن
أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط.348/1 ،3
( )9ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط ،145/4 ،1ابن
أيب حامت ،ط ،348/1 ،3الثعليب ،الكشف والبيان،
ط.106/2 ،1
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ۡ ُ ْ
ۡ ُ
ك ۡم ُجن ٌ
اح أن تبتغوا
عن ابن عباس  ل ۡيس علي
ۡ ٗ
َّ ُ
ك ۡ ٰۚٓم  :هو ال حرج عليكم يف الشراء
فضلا مِن رب ِ

والبيع قبل اإلحرام وبعده.

ُ
ُ ْ ۡ ۡ ُ
ٱلن ُ
ث أفاض َّ
اس
ويف قوله تعاىل  :ث َّم أفِيضوا مِن حي
ۡ ۡ ُ ْ َّ َّ َّ
ٱَّلل غ ُف ٞ
ور َّرح ٞ
ِيم 199قال
وٱستغ ِفروا ٱَّللٰۚٓ إِن

اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال
الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :قالت عائشة
رضي هللا عنها وابن عباس :كانت العرب تقف
بعرفات ،فيعظم قريش أن تقف معها ،فتقف قريش
ابملزدلفة ،ويقولون ال خنرج من احلرم ،وكانوا ال
يشهدون موقف الناس بعرفة ،فأمرهم أن يفيضوا من
عرفات مع الناس(.)1
ۡ ُ ْ َّ
ُ
ويف قوله تعاىل  :فإِذا قض ۡي ُتم َّمنَٰسِكك ۡم فٱذك ُروا ٱَّلل

ُ ُ َّ ٓ
ۡ ُ ۡ ٓ ُ
ك ۡم أ ۡو أش َّد ذ ِۡك ٗراۗ ف ِمن َّ
ٱلن ِ
اس من يقول ربنا
كذِك ِركم ءاباء
ءات ِنا في ُّ
ٱلد ۡنيا وما ل ُهۥ فِي ٱٓأۡلخِرة ِ م ِۡن خل َٰ ٖق  ، قال اإلمام
ِ

احلويف يف تفسريه هلذه اآلية واستدالله أبقوال الصحابة
رضي هللا عنهم أمجعني بقوله :وقال ابن عباس:كانت
العرب إذا قضت مناسكها ،وأقاموا مبىن ،فيقوم الرجل

( )1ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط185/4 ،1و.186
( )2مروي عن السدي ،ابن جرير الطربي ،جامع البيان،
ط ،199/4 ،1الثعليب ،الكشف والبيان ،ط،1
 ،114/2الواحدي ،الوسيط يف تفسري القران اجمليد،
ط.306/1 ،1
( )3ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط،208/4 ،1
الواحدي ،الوسيط يف تفسري القران اجمليد ،ط،1
.309/1
( )4ابن جرير الطربي ،جامع البيان ،ط-208/4 ،1
.210

فيسأل هللا عز وجل فيقول :اللهم أيب كان عظيم
اجلفنة ،وعظيم القبة كثري املال ،فأعطين مثلما أعطيت
أيب ،ليس يذكر هللا ،إمنا يذكر أابه ،ويسأل أن يعطى
يف الدنيا(.)2

ۡ ُ ْ َّ
َّ َّ ۡ ُ
ت
ويف قوله تعاىل  :وٱذك ُروا ٱَّلل ف ِ ٓي أيا ٖم معدود َٰ ٖ
ٓ
ٓ ۡ
َّ
ۡ
فمن تع َّجل فِي ي ۡومي ِن فلا إِثم عل ۡيهِ ومن تأخر فلا
ۡ
َّ
َّ ُ ْ َّ
ۡ ْ َّ ُ
إِثم عل ۡيهِِۖ ل ِم ِن ٱتق َٰىِۗ وٱتقوا ٱَّلل وٱعل ُم ٓوا أنك ۡم إِل ۡيهِ
ُۡ
تحش ُرون  ، قال اإلمام احلويف يف تفسريه هلذه اآلية

واستدالله أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني
بقوله :واذكروا هللا ابلتعظيم والتوحيد يف أيم حمصيات،
وهي أيم رمي اجلمار ،أمر عباده ابلتكبري أدابر
الصلوات ،وعند الرمي مع كل حصاة من حصي
اجلمار يرمي به مجرة من اجلمار( ،)3روى ذلك عن
ابن عباس و عطاء وجماهد وإبراهيم واحلسن وقتادة
والضحاك(.)4
وروى سعيد بن املسيب( )5عن أيب هريرة أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم بعث عبدهللا بن حذافة( )6يطوف

( )5سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب القرشي
املخزومي ،ولد بعد أن استخلف عمر بسنتني ومات وهو
ابن أربع ومثانني سنة ،شيخ اإلسالم ،فقيه املدينة ،أجل
فقيها،
التابعني ،مدين ،اتبعي ،ثقة ،وكان رجال صاحلًا ً
وكان ال أيخذ العطاء ،وكانت له بضاعة أربعمائة دينار،
وكان يتجر هبا يف الزيت ،العجلي ،اتريخ الثقات ،ط،1
ص ،188ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ط،84/4 ،1
ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ط.90/5 ،1
ي بْن َس ْعد بْن َس ْهم
(َ )6عْب ُد َّ
اَّلل بْ ُن ُح َذافَةَ بْن قَـْيس بْن َعد ّ

=
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يف مىن( :ال تصوموا هذه األيم ،فإهنا أيم أكل وشرب
وذكر هلل عزوجل)( ،)1وقوله عز وجل  :ف ِ ٓي أيَّا ٖم
َّ ۡ ُ
ت ،قال أيم التشريق ،قال ابن عباس :هي
معدود َٰ ٖ
ثالثة أيم بعد يوم النحر ،وقال ابن عمر :األيم
املعدودات يوم النحر ويومان بعده ،واملعلومات يوم
القر ويومان بعده( ،)2وروي مقسم( )3عن ابن عباس:
املعلومات يوم النحر وثالثة أيم التشريق( ،)4وقال
علي رضوان هللا عليه :املعدودات يوم النحر ويومان
بعده ،اذبح يف أيها شئت( ،)5وروى جماهد عن ابن
عباس قال :املعدودات األيم العشر ،واملعلومات أيم
النحر(.)6
اهتم اإلمام احلويف بنقل تفسري الصحابة يف اآليت
اليت احتاج إىل تفسريها يف تفسريه (الربهان يف علوم
القرآن) ،وما ذلك إال دراية منه أبمهية ذلك،
فالصحابة هم الذين حضروا التنزيل ،وتلقوا علومهم

من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهم العرب الذين
حيتج بكالمهم يف فهم معاين القرآن الكرمي ،حيث إن
أغلب روايت التفسري رويت عن ترمجان القرآن الكرمي
وحرب األمة عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما كما
رويت عن عبدهللا بن مسعود وأيب بن كعب واخللفاء
الراشدين رضي هللا عنهم امجعني.
نستنتج بعض املميزات اليت امتاز هبا التفسري يف هذه
املرحلة:
1ـ مل يتناول مجيع آيت القرآن الكرمي يف التفسري يف
هذه املرحلة بل اقتصر على بعضها وال سيما آيت
األحكام واألمور اليت ال ميكن للعقل أن يستقل
إبدراكها.
2ـ كان التفسري واضحا بسيطا مبتعدا عن كل تعقيد
ولذلك قلت اخلالفات املذهبية يف التفسري آنذاك ورمبا
كانوا يكتفون ابملعىن االمجايل لآلية.
3ـ قلة االستنباطات لألحكام الفقهية من اآليت

صْي ٍّ
ص َوَملْ يَ ْش َه ْد َعْب ُد َّ
اَّلل بَ ْد ًراَ ،ولَكنَّهُ قَدميُ
بْن َع ْمرو بْن ُه َ
احلَبَ َشة ا ْهل ْجَرة الثَّانيَة َوُه َو
ْاإل ْس َالم مبَ َّكةََ ،وَكا َن م ْن ُم َهاجَرة ْ
اَّلل صلّى هللا عليه وسلم بكتَابه إ َىل ك ْسَرى،
َر ُس ُ
ول َر ُسول َّ
تويف يف مصر يف خالفة عثمان ،ابن سعد ،الطبقات
الكربى ،ط ،189/4 ،1الصديف ،اتريخ ابن يونس
املصري ،ط ،265/1 ،1أبونعيم االصبهاين ،معرفة
الصحابة ،ط1615/3 ،1
( )1حديث صحيح ،أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،ابب
(مسند أيب هريرة رضي هللا عنه)  389/16حديث
( ،)10664النسائي ،السنن الكربى ،ابب (النهي عن
صيام أيم التشريق) ،حديث ( ،)2896ط246/3 ،1
( )2القشريي ،أحكام القران ، ،ط ،204/1 ،1الثعليب،
الكشف والبيان ،ط.117/2 ،1

اَّلل بْن
( )3مقسم بْن حبرة وقيل جبرة أَبُو القاسم موىل َعْبد َّ
اجتَمعُوا
احلارث اهلامشي َويـُ َق ُ
ال موىل ابْن َعبَّاس للزومه لهْ ،
تويف يف سنة إ ْح َدى َومائَة ،البخاري ،التاريخ
َعلَى أَنه ّ
الكبري ،د.ط ،33/8 ،الكالابذي ،اهلداية واالرشاد،
ط733/2 ،1
( )4ابن أيب حامت ،تفسري القرآن العظيم ،ط،361/2 ،3
القشريي ،أحكام القران ، ،ط.204/1 ،1
( )5ابن أيب حامت ،املرجع السابق ،360/2 ،القشريي،
أحكام القرآن ،املرجع السابق ،أبو حيان ،البحر احمليط،
د.ط.318/2 ،
( )6القشريي ،املرجع السابق ،205/1 ،مكي ،اهلداية إىل
بلوغ النهاية ،ط ،672/1 ،1املهدوي ،التحصيل لفوائد
كتاب التفصيل ،ط.472/1 ،1
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القرآنية ،ألن االختالف املذهيب مل يقم إال بعد عصر
الصحابة رضي هللا عنهم.
4ـ كان التفسري يف هذا العهد يلقى شفاها ومل يدون،
ألن التدوين كان يف القرن الثاين اهلجري.
5ـ اختذ التفسري يف هذه املرحلة شكل احلديث ،بل
كان جزءا منه ،وفرعا من فروعه.
6ـ كان التفسري يف هذه املرحلة يكاد يكون خاليا من
االسرائيليات اليت شاعت فيما بعد (.)1
املزاي واملآخذ على مباحث علوم القران الكرمي عند
احلويف رمحه هللا.
أوال :املزاي:ـ
 – 1اإلمام احلَويف مبنهجه املتفرد الذي مل يُسبق إليه،
حيث مجع بني املناهج واالجتاهات التفسريية ،وبني
املباحث اللغوية والفقهية والكالمية واألدبية ،إمنا ينقل
التفسري من مرحلة التفرد إىل مرحلة اجلمع بني كل
هذه املناهج واالجتاهات ،وخالصة ما ألفه السابقون،
لكي يكون مرجعا كبريا يرجع إليه الناس.
 -2متيز اإلمام احلويف عن سابقيه إبضافة فن جديد
من علوم القرآن الكرمي ،حيث مجع كل ما يتعلق بعلوم
القرآن الكرمي من مباحث وتطبيق ذلك على اآليت
القرآنية ،وذكر يف كل آية ما يتعلق بعلوم القرآن الكرمي
فيها.
 -3القيمة العلمية لكتاب (الربهان يف علوم القرآن)
لإلمام احلَويف ،اليت كشفت أبنه كتاب شامل ،عاجل
موضوعات خمتلفة يف القراءات ،والوقف والتمام،
واللغة واإلعراب ،والتفسري ،واملعىن.

 – 4انفرد اإلمام احلَويف يف تفسريه(الربهان يف علوم
القرآن) ابلرتتيب اجليد ،والتنسيق الواضح يف مباحث
علوم القرآن الكرمي.
 – 5اعتمد احلَويف يف أتليف تفسريه (الربهان يف علوم
القرآن) على مصادر متعددة ،فاستقى منها مادته،
كتفسري الطربي ،وإعراب القرآن للنحاس ،ومعاين
القرآن للزجاج ،وتفسري ابن أيب حامت ،والفراء ،وابن
قتيبة ،وغريهم.
وأخريا فلقد متيز كتاب الربهان يف علوم القرآن لإلمام
احلويف مبيله للسهولة والتخفيف والتوسط واالعتدال،
ووحدة الفكر االسالمي عن طريق اجلمع بني
االجتاهات التفسريية املتعددة.
اثنيا :املآخذ:
ال خيلو جهد بشري من اخلطأ ،ولكن مع عظم كتاب
(الربهان يف علوم القرآن) لإلمام احلويف ،وثناء العلماء
عليه ،واستفادة الكثريين منهم ،إال أنه هناك بعض
املآخذ عليه ،وهذا ال ينقص من قيمة الكتاب العلمية:
1ـ ال يروي اإلسناد عند سياق الرواية عن الصحابة
والتابعني إال اندرا ،وال يتعقب الروايت املختلفة وال
يرجح بينها.
2ـ ال يذكر من القراءات إال القراءات السبعة ،أما
القراءات املتممة للعشر فلم يتعرض هلا إطالقا،
فالظاهر من منهجه أنه خيتار تواتر القراءات السبع
فقط ،وهذا ما يفهم منه ابالستقراء يف تفسريه (الربهان
يف علوم القرآن).

ورجاله ،ط ،3ص73

( )1بتصرف يسري أنظر :اجلبوري ،دراسات يف التفسري
- 78 -

Arrasikhun Journal، Volume 8، Issue 2، June 2022
ISSN: 2462-2508

3ـ يورد احلويف أحياانً بعض القراءات الشاذة.1
اخلامتة
تتضمن أهم النتائج واملقرتحات:
أوال النتائج:ـ
حبمد هللا تعاىل مت االنتهاء من مباحث علوم القرآن
الكرمي وتطبيقاهتا عند اإلمام احلويف املتوىف سنة
(430هـ) من خالل تفسريه (الربهان يف علوم القرآن)
مجعا ودراسة ،والذي أدعو هللا أن جيعله خالصا لوجهه
الكرمي ،وأن ينفع به ،فما كان فيه من صواب فمن هللا
– سبحانه وتعاىل – وتوفيقه وتيسريه ،وما كان فيه
من خطأ أو قصور أو زلل فهو مين ،وأسأل هللا الكرمي
العفو واملغفرة ،وقد بذلت فيه جهدي قدر االستطاعة
يف إخراجه إخراجا علميا حبسب األصول املتبعة ،وقد
خرجت من هذا التأليف املتواضع ابلنتائج اآلتية:ـ
 – 1يعترب عصر احلويف من أفضل عصور الدولة
اإلسالمية علميا ،حيث إنه من علماء القرن اخلامس
اهلجري.
 – 2اإلمام احلَويف أثر يف املصريني ،وقد أخذوا عنه
النحو والتفسري ،وكان سدا منيعا طيلة حياته ،وحائال
دون بث املذهب الشيعي بني املصريني.
 – 3اإلمام احلَويف مبنهجه املتفرد الذي مل يُسبق اليه،
حيث مجع بني املناهج واالجتاهات التفسريية ،وبني
املباحث اللغوية والفقهية والكالمية واألدبية ،إمنا ينقل
التفسري من مرحلة التفرد إىل مرحلة اجلمع بني كل
هذه املناهج واالجتاهات ،وخالصة ما ألفه السابقون،
لكي يكون مرجعا كبريا يرجع إليه الناس.

 -4متيز اإلمام احلويف عن سابقيه إبضافة فن جديد
من علوم القرآن الكرمي ،ومن الغريب ،واإلعراب،
والناسخ واملنسوخ وغريها.
 – 5أمجع املرتمجون له على أن كتاب(الربهان يف علوم
القرآن) من أتليفه ،ومل ينازعه فيه أحد.
 – 6اإلمام احلويف كان يقرأ برواية ورش عن انفع
املدين ،وكانت هذه قراءة أهل املشرق ،وتفسريه يدل
على ذلك.
 -7القيمة العلمية لكتاب (الربهان يف علوم القرآن)
لإلمام احلَويف ،اليت كشفت أبنه كتاب شامل ،عاجل
موضوعات خمتلفة يف القراءات ،والوقف والتمام،
واللغة واإلعراب ،والتفسري ،واملعىن.
 – 8انفرد اإلمام احلَويف يف تفسريه(الربهان يف علوم
القرآن) ابلرتتيب اجليد ،والتنسيق الواضح يف مباحث
علوم القرآن الكرمي.
 9من السمات البارزة يف تفسري اإلمام احلويف ميله
اىل السهولة والتخفيف والتوسط واالعتدال ،ووحدة
الفكر اإلسالمي عن طريق مجعه بني االجتاهات
التفسريية املتعددة.
 – 10اعتمد احلَويف يف أتليف تفسريه (الربهان يف
علوم القرآن) على مصادر متعددة ،فاستقى منها
مادته ،كتفسري الطربي ،وإعراب القرآن للنحاس،
ومعاين القرآن للزجاج ،وتفسري ابن أيب حامت ،والفراء،
وابن قتيبة ،وغريهم.
 11ترتيب املباحث املتعلقة بكل علم من علوم القرآن
الكرمي املستنبطة من كتاب (الربهان يف علوم القرآن)
لالستفادة يرجى الرجوع إىل الرسالة األصلية.

 1هذه املزاي واملآخد مستخلصة من الرسالة احملققة كاملة
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والشيطان ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
املراجع واملصادر
 .1األدنه وي ،أمحد بن حممد (ت :ق 11هـ)،

حسب ترتيب كل فن وذكر املباحث املتعلقة بكل
فن(.)1
اثنيا املقرتحات:ـ
يربز أمهية هذا املخطوط أنه مفرق يف اجلامعات
واملكتبات املختلفة ،ومل حيقق منه إال أجزاء يسرية،
ومع هذا مل ير مطبوعا يف األسواق املكتبية لإلفادة
منه ،فلذا أقرتح التايل-:
 - 1أقرتح على اجلهات املعنية مبخاطبة اجلامعات
واملكتبات جبمع ما تفرق منه ،وإعادة إخراجه يف عمل
واحد ،لينتفع الناس به.
 - 3أقرتح على عامة املهتمني وخصوصا طلبة العلم،
يف إحياء تراث أسالفنا املفسرين ،وغريهم أبن ينقبوا،
ويبحثوا جادين عن مؤلفات اإلمام احلويف املندثرة،
ابلبحث يف اجلامعات واملكتبات العاملية "اخلاصة
ابملخطوطات".
 - 4أقرتح أن يطبع كل جزء حمقق ،و ينشر يف
املكتبات العامة ،حىت يستفيد منه عامة طالب العلم،
وحىت ال يندثر عمل الباحث كما اندثرت كتب
أسالفنا -فاهلل املستعان.
 -5العناية ابلرتاث اإلسالمي ،وحث الطالب
والطالبات على الرجوع إىل أصوهلم العلمية ،وتدريبهم
على كيفية قراءة املخطوطات العربية.
ويف اخلتام أسأل هللا الكرمي مبنه وفضله أن يتقبل مين
هذا العمل ،وأن جيعله خالصا لوجه الكرمي ،وأود
توجيهاتكم املباركة لإلفادة ،فما كان فيه من كمال
فمن هللا تعاىل ،وما كان فيه من نقص ،فمن نفسي

معجم الصحابة ،ت :حممد عوض املنقوش و

( (1هذه النتائج مستخلصة من الرسالة احملققة كاملة

لالستفادة يرجى الرجوع إىل الرسالة األصلية.

طبقات املفسرين ،ت :سليمان بن صاحل اخلزي،
ط( 1املدينة املنورة ،مكتبة العلوم واحلكم،
1417هـ)
 .2اإلمام البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن
املغرية (ت 256 :هـ) ،التاريخ الكبري ،طبع حتت
مراقبة :حممد عبد املعيد خان د.ط(اهلند ،دائرة
املعارف العثمانية ،د.ت)
 .3اإلمام البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن
املغرية (ت 256 :هـ) ،الكىن ،ت :عبد الرمحن
بن حيىي املعلمي ،ط(1بريوت ،مؤسسة الكتب
الثقافية 1986 ،م)
 .4األندونيسي ،أزمان إمساعيل أمحد ،دراسة وحتقيق
اجلزء الثامن من كتاب الربهان يف علوم القرآن
لإلمام احلويف د.ط (القاهرة ،جامعة األزهر،
 1412هـ).
 .5إشراف أ .د /.صبحي عبد احلميد حممد عبد
الكرمي ،رسالة دكتوراه.
 .6البغوي ،أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن عبد
العزيز بن املرزابن بن سابور (ت 317:هـ)،
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إبراهيم إمساعيل القاضي ،ط(1الكويت ،مربة

طبقات القراء ،ط( 1القاهرة ،مكتبة ابن تيمية،

اآلل واألصحاب 1432 ،هـ)

د.ت) عناية ج .برجسرتاسر.

 .7البالذري ،أمحد بن حيىي بن جابر بن داود( ،ت:

.13

اجلصاص ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي

279هـ) ،مجل من أنساب األشراف ،ت :سهيل

احلنفي (ت370 :هـ) ،أحكام القرآن ،ت:

زكار وريض الزركلي ،ط(1بريوت ،دار الفكر،

حممد صادق القمحاوي ،د.ط(بريوت ،دار

 1417هـ)

إحياء الرتاث العريب 1405 ،هـ)

 .8الثعليب ،أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم

.14

اجلوزجاين ،أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب

(ت427 :هـ) ،الكشف والبيان عن تفسري

بن إسحاق السعدي( ،ت 259 :هـ) ،أحوال

القرآن ،ت :اإلمام أيب حممد بن عاشور ،مراجعة:
األستاذ نظري الساعدي ،ط( ،1بريوت ،دار

الرجال ،ت :عبد العليم عبد العظيم البَستوي،
د.ط(فيصل آابد ،ابكستان ،حديث أكادمي،

إحياء الرتاث العريب 1422 ،ه)

د.ت)

 .9الثوري ،أبو عبد هللا سفيان بن سعيد بن مسروق،

.15

ابن أيب حامت ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد

تفسري سفيان الثوري( ،ت161 :هـ)

بن إدريس بن املنذر التميمي ،احلنظلي( ،ت:

ط(1بريوت ،دار الكتب العلمية 1403 ،هـ)

327هـ) ،تفسري القرآن العظيم ،ت :أسعد حممد

.10

الطيب ،ط(3مكة املكرمة ،مكتبة نزار مصطفى

اجلبوري ،أبو اليقظان عطية ،دراسات يف

التفسري ورجاله ،ط( 3بريوت ،دار الندوة
اجلديدة1406 ،هـ).
.11

الباز 1419 ،هـ)
.16

ابن أيب حامت ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد

ابن جرير الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير

بن إدريس بن املنذر التميمي ،احلنظلي( ،ت:

بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي( ،ت:

327هـ) ،اجلرح والتعديل ،ط ( ،1حيدر آابد،

310هـ) ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن،

دائرة املعارف العثمانية 1271 ،هـ)

ت :أمحد حممد شاكر ،ط( ،1د.م ،مؤسسة

.17

الرسالة 1420 ،هـ)
.12

احلاكم النيسابوري ،أبو عبد هللا حممد بن

عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم
الضيب (ت405 :هـ) ،املستدرك على

ابن اجلزري ،مشس الدين أبو اخلري حممد بن

حممد بن يوسف (ت833 :ه) ،غاية النهاية يف
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الصحيحني ،ت :مصطفى عبد القادر عطا،

يف متييز الصحابة ،ت :علي حممد البجاوي،

ط( 1بريوت ،دار الكتب العلمية1411 ،هـ)

د.ط(بريوت ،دار اجليل1412 ،هـ)

.18

احلاكم الكبري ،أبو أمحد حممد بن حممد بن

.23

احلسن ،حممد علي ،املنار يف علوم القرآن

أمحد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي( ،ت:

مع مدخل يف أصول التفسري ومصادره ،قدم له:

 378هـ) ،األسامي والكىن ،ت :يوسف بن

د /حممد عجاج اخلطيب ،ط(1بريوت ،مؤسسة

حممد الدخيل ،ط( 1املدينة املنورة ،دار الغرابء،

الرسالة1421 ،هـ)

 1994م) ،مج 5
.19

.24

احلويف ،أبو احلسن علي بن إبراهيم بن

ابن حبان ،أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد

سعيد( ،ت 430 :هـ) ،الربهان يف علوم القرآن

بد التميمي الدارمي
بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ

 -سورة يوسف دارسة وحتقيقا ،ت :إبراهيم عناين

البُسيت (ت354 :هـ) ،الثقات ،ط( ،1حيدر
آابد الدكن اهلند ،دائرة املعارف العثمانية،
1393هـ)
.20

عطية عناين ،إشراف :السيد سيد أمحد جنم،
(ماليزي ،جامعة املدينة العاملية 1436 ،هـ)
.25

احلويين ،أبو إسحاق حجازي حممد شريف،

ابن حبان ،أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد

نثل النبال مبعجم الرجال ،مجعه ،أبو عمرو أمحد

بد التميمي الدارمي
بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
البُسيت (ت354 :هـ) ،مشاهري علماء األمصار،

بن عطية الوكيل ،ط(1مصر ،دار ابن عباس،

حتقيق :م .فاليشهمر ،د.ط(بريوت ،دار الكتب

 1433هـ)
.26

العلمية)1959 ،
.21

يوسف بن علي بن يوسف (ت745 :هـ)،

ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن

البحر احمليط يف التفسري ،ت :صدقي حممد مجيل،

علي بن حممد بن أمحد (ت852 :هـ) ،هتذيب
التهذيب ،ط( ،1اهلند ،مطبعة دائرة املعارف

د.ط(بريوت ،دار الفكر 1420 ،هـ)
.27

النظامية1326 ،هـ)
.22

أبو حيان االندلسي ،أبو حيان حممد بن

اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي

بن اثبت بن أمحد بن مهدي (ت463 :هـ)،

ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن

اتريخ بغداد وذيوله ،ت :مصطفى عبد القادر

علي بن حممد بن أمحد (ت852 :هـ) ،اإلصابة

عطا ،ط( 1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1417هـ)
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 .28خلف ،جنم عبد الرمحن خلفُ ،م ْع َج ُم اجلَْرح
السنَن ال ُك ْ َربى ،ط( 1د.مَ ،دار
رجال ُّ
والتّـ ْعديل ل َ

.34

أمحد بن عثمان( ،ت 748 :هـ) ،سري أعالم

الراية 1409 ،هـ)

.29

النبالء ،ت :جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ

ابن خلفون ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل

شعيب األرانؤوط ،ط( ،3د.م ،مؤسسة الرسالة،

بن حممد بن عبد الرمحن (ت 636:هـ) ،أمساء
شيوخ مالك بن أنس األصبحي اإلمام ،ت :أبو

الذهيب ،أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن

1405هـ)
.35

الذهيب ،أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن

عبدالباري رضا بو شامة اجلزائري ،ط( 1د.م،

أمحد بن عثمان( ،ت 748 :هـ) ،معرفة القراء

أضواء السلف 1425 ،هـ)،

الكبار على الطبقات واألعصار ،ت :بشار عواد

.30

معروف ،شعيب األرانؤوط ،صاحل مهدي عباس،

ابن خلكان ،أبو العباس مشس الدين أمحد

بن حممد بن إبراهيم (ت681 :هـ) ،وفيات
األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ت :إحسان عباس،

ط( ،1بريوت ،مؤسسة الرسالة1404 ،هـ)
.36

ط( ،1بريوت ،دار صادر1994 ،م)
.31

بن احلسني التيمي (ت606 :هـ) ،مفاتيح الغيب

ابن أيب داود ،عبد هللا بن سليمان بن

= التفسري الكبري ،ط( ،3بريوت ،دار إحياء

األشعث األزدي السجستاين (ت316 :هـ)،
كتاب املصاحف ،ت :حممد بن عبده،

الرتاث العريب 1420 ،هـ)
.37

ط(1القاهرة ،الفاروق احلديثة1423 ،هـ)
.32

الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن

ابن رجب احلنبلي ،زين الدين عبد الرمحن

بن أمحد بن رجب احلنبلي (املتوىف795 :هـ)،

الداوودي ،مشس الدين حممد بن علي بن

أهوال القبور وأحوال أهلها إىل النشور ،تعليق:

أمحد املالكي (ت945 :هـ) ،طبقات املفسرين،

الداين منري ،ط( 1بريوت ،املكتبة العصرية،

د.ط(بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ت) ،ضبط

 1424هـ)

جلنة من العلماء إبشراف الناشر ،مج 2
.33

.38

الزجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن

الذهيب ،أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن

سهل( ،ت311 :هـ) ،معاين القرآن وإعرابه،

أمحد بن عثمان( ،ت 748 :هـ) ،تذكرة احلفاظ،

ت :عبد اجلليل عبده شليب ،ط( 1بريوت ،عامل

ت :زكري عمريات ،ط( 1بريوت ،دار الكتب

الكتب 1408 ،هـ) مج 5

العلمية 1419 ،هـ) ،مج4
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.39

الزركشي ،الزركشي :أبو عبد هللا بدر الدين

.44

السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب

حممد بن عبد هللا بن هبادر (ت794 :هـ)،

بكر( ،ت911 :هـ) طبقات احلفاظ ،ط1

الربهان يف علوم القرآن ،ت :حممد أبو الفضل

(بريوت ،دار الكتب العلمية1403 ،هـ)

إبراهيم ،ط( 1بريوت ،دار املعرفة1391 ،هـ)،

.45

مج 4
.40

السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب

بكر( ،ت911 :هـ) اإلتقان يف علوم القرآن،

الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد بن

(ت911 :هـ) ت :حممد أبو الفضل إبراهيم،

علي بن فارس الدمشقي (ت1396 :هـ)،

ط( ،1القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،

االعالم ،ط(15بريوت ،دار العلم للماليني،

 1394هـ)

2002م)
.41

.46

الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد

ابن سعد ، ،أبو عبد هللا حممد بن سعد بن

هللا اليمين (ت1250 :هـ) ،فتح القدير اجلامع

منيع اهلامشي ابلوالء ،البصري البغدادي (ت:

بني الرواية والدراية من علم التفسري ،ط(1دمشق،

 230هـ) ،الطبقات الكربى ،ت :حممد عبد

بريوت ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب1414 ،

القادر عطا :ط ( 1بريوت :دار الكتب العلمية،

هـ)

 1410هـ)
.42

.47

السمعاين ،أبو سعد عبد الكرمي بن حممد

1407هـ) ،مباحث يف علوم القرآن ،ط 24

بن منصور التميمي(املتوىف562 :هـ) ،االنساب،
ت :عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه،

الصاحلي،

صبحي

الصاحل،

(ت:

(بريوت ،دار العلم للماليني2000 ،م)
.48

الصديف ،أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن

ط( ،1د.م ،حيدر اابد جملس دائرة املعارف

يونس( ،ت347 :هـ) ،اتريخ ابن يونس املصري،

العثمانية 1382 ،ه)

ط( 1بريوت ،دار الكتب العلمية 1421 ،هـ)،

.43

سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي

ابلوالء ،أبو بشر( ،ت180 :هـ) ،الكتاب ،ت:

مج 2
.49

الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن

عبد السالم حممد هارون ،ط( ،3القاهرة ،مكتبة

عبد هللا الصفدي (ت764 :هـ) ،الوايف

اخلاجني 1408 ،هـ)

ابلوفيات ،ت :أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى،
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د.ط (بريوت ،دار إحياء الرتاث1420 ،هـ)،

بن غرامة العمروي ،د.ط(د.م ،دار الفكر للطباعة

مج 29

والنشر والتوزيع1415 ،هـ)

.50

الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أمحد بن

.56

ابن فضل هللا ،شهاب الدين أمحد بن حيىي

أيوب بن مطري اللخمي الشامي( ،ت360 :هـ)،

بن فضل هللا القرشي العدوي العمري( ،ت:

املعجم الكبري ،ت :محدي بن عبد اجمليد السلفي،

749هـ) ،مسالك األبصار يف ممالك األمصار،

ط(2القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،د.ت) ،مج25

ط( 1أبوظيب ،اجملمع الثقايف 1423 ،هـ)،

.51

ابن عبدالرب ،يوسف بن عبد هللا بن حممد

بن عاصم النمري القرطيب ت 463 :هـ،

مج27:
.57

القزويين ،زكري بن حممد بن حممود (ت:

االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ت :علي حممد

682هـ) ،آاثر البالد وأخبار العباد،

البجاوي ،ط ( ،1بريوت :دار اجليل1412 ،

د.ط(بريوت ،دار صادر ،د.ت)

هـ 1992-م)
.52

عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن

انفع احلمريي اليماين (ت211 :هـ) ،تفسري
عبدالرزاق ،ت :د .حممود حممد عبده ،ط،1

اود
ب ُسنَن أَيب َد َ
 .58ابن قيم اجلوزيةَ ،هتْذيْ ُ
َوإيضاح ُمشكالته ،د.ط (مكة املكرمة ،دار عامل
الفوائد1437 ،هـ).

.59

(بريوت ،دار الكتب العلمية1419 ،هـ)
.53

عبد الغين الدمشقي (ت1408 :هـ) ،معجم

العجلي ،أبو احلسن أمحد بن عبد هللا بن

صاحل الكويف (ت261 :هـ) ،اتريخ الثقات،

املؤلفني ،د.ط (بريوت ،مكتبة املثىن ،د.ت)
.60

ط( ،1د.م ،دار الباز1405 ،هـ)
.54

كحالة ،عمر بن رضا بن حممد راغب بن

جماهد ،أبو احلجاج جماهد بن جرب التابعي

املكي القرشي املخزومي (ت104 :هـ) ،تفسري

ابن عدي ،أبو أمحد عبد هللا بن عدي

جماهد ،ت :الدكتور حممد عبد السالم أبو النيل،

اجلرجاين ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،ت :مازن

ط( 1مصر ،دار الفكر اإلسالمي احلديثة،

حممد السرساوي ،ط( 1الريض ،مكتبة الرشد،

 1410هـ)

 1434هـ)
.55

.61

املزي ،مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن

ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن احلسن بن

عبد الرمحن بن يوسف (ت742 :هـ) ،هتذيب

هبة هللا (ت571 :هـ) ،اتريخ دمشق ،ت :عمرو

الكمال يف امساء الرجال ،ت :بشار عواد
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معروف ،ط ( 1بريوت :مؤسسة الرسالة،

 .67مكي ،أبو حممد مكي بن أيب طالب َمحّوش
بن حممد بن خمتار القيسي القريواين( ،ت:

مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن

437هـ) ،اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ت :جمموعة

القشريي النيسابوري (ت261 :هـ) ،الكىن

رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث

واألمساء ،ت :عبد الرحيم حممد أمحد القشقري،

العلمي  -جامعة الشارقة ،إبشراف أ .د :الشاهد

ط( 1املدينة املنورة ،اجلامعة اإلسالمية،

البوشيخي ،ط( ،1الشارقة ،جامعة الشارقة،

1404هـ)

 1429هـ)

 1400هـ)
.62

.63

مصر ،جممع اللغة العربية ،املعجم الوجيز،

.68

د.ط (مصر ،جممع اللغة العربية1989 ،م)
.64

حممد بن حيىي (ت395 :هـ) ،معرفة الصحابة،

مغلطاي ،أبو عبد هللا عالء الدين مغلطاي

ت :عامر حسن صربي ،ط( 1االمارات ،جامعة

بن قليج بن عبد هللا البكجري املصري احلكري
احلنفي( ،ت762 :هـ) ،إكمال هتذيب الكمال

ابن مندة ،أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن

اإلمارات العربية املتحدة 1426 ،هـ)
.69

أبونعيم االصبهاين ،أمحد بن عبد هللا بن

يف أمساء الرجال ،ت :أبو عبد الرمحن عادل بن

أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت:

حممد و أبو حممد أسامة بن إبراهيم ،ط(1د.م،

 430هـ) ،معرفة الصحابة ،ت :عادل بن

الفاروق احلديثة للطباعة والنشر 1422 ،ه)

يوسف العزازي ،ط (1الريض ،دار الوطن

.65

مقاتل ،أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن

بشري األزدي البلخي (ت150 :هـ) ،تفسري

للنشر 1419 ،هـ)
.70

أبونعيم االصبهاين ،أمحد بن عبد هللا بن

مقاتل بن سليمان ،ت :عبد هللا حممود شحاته،

أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت:

ط( ،1بريوت ،دار إحياء 1423 ،هـ)

 430هـ) ،حلية األولياء وطبقات األصفياء،

.66

املقدمي ،أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن

حممد( ،ت301 :هـ) ،التاريخ وأمساء احملدثني
وكناهم ،ت :حممد بن إبراهيم اللحيدان،
ط(1د.م ،دار الكتاب والسنة 1415 ،هـ)

د.ط (بريوت ،دار الكتب العلمية1409 ،هـ)
 .71وكيع ،أَبُو بَك ٍّ
ْر ُحمَ َّم ُد بْ ُن َخلَف بْن َحيَّا َن بْن
ي( ،ت306 :هـ) ،أخبار
َ
َّيب البَـ ْغ َداد ّ
ص َدقَةَ الض ّّ
القضاة ،ت :عبد العزيز مصطفى املراغي،

ط(1القاهرة،
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1366هـ)( ،صورهتا مكتبة املدائن  -الريض)،
عدد األجزاء3 :
.72

أبو الوليد الباجي ،سليمان بن خلف بن

سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب (ت:
474هـ) ،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري
يف اجلامع الصحيح ،ت :د .أبو لبابة حسني،
ط( 1الريض ،دار اللواء للنشر والتوزيع،
 ،)1406مج3
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