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 تقدير و  شكر

 

   رحمتدد  و قبددأ  ددأ عدد أ عمددع أ  مدد  عمدد  ب  ددم  و جددأ أوا و اهلل عدد  أحمدد 
 .يسر ل  السبيأ لموصوأ إلع هذه الغاية و ،هبن  الق رة عمع إنجا  هذا البحثو  و

قبولد  اشعددرا  لدع اسسددتاذ الد  تور مسدلو   موسدد  لالتقد ير إو   مدا أتقد ب بالعدد ر
بدذأ ملد  أقصدع الج دو   د   و لتوجيد ،ا نصحم  إل   لما أس اه و عمع هذا البحث

   ييدر ناصدح، و سبيأ أ  يرتق  هدذا اللمدأ إلدع الصدورة المةموبدة،   دا  ييدر ملدي ،
 .ج اه اهلل عنا  أ يير و يير موج ، بارك اهلل  ي  و

تق ير ياص وع ر يدالص لسسدتاذ الد  تور مصدة ع حميد اتو عمدع  ما أتق ب ب
 .مالحظات الال مة الواجب ت ار  اإب اأ ال تجعم  عناأ قراأة الرسالة، و

 مدددا ا ي دددوتن  أ  أعددد ر أع ددداأ لجندددة المناقعدددة لقبدددول ب مناقعدددة هدددذا اللمدددأ 
 . المتوا ع

  بيدد  أمدد ن ددأ مدد   و ،التوجيدد  أعدد ر أي ددا  ددأ مدد  لدد    ددأ  دد  اشرعددا  و و
 مددا ا أنسددع أ  أعدد ر الم ن سددة سددارة  الحدد  بنددت . اللددو  مدد  قريددب أو مدد  بليدد 

 .ساهمت    إيراج  عمع هذه الصورة البحث باشعالب اآلل  و أيت  الت  ص  ت

 .بارك اهلل    الجميع

 



 

 

 
 

 

                               

 مقـدمـة 
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 :ةــمقدم

 ة بين مصادر التشريع اإلسالمم؛ درجة رفيع و ،تتبوأ السنة النبوية الشريفة مكانة عالية
فقد أجمع العلماء على أنها األصل الثان؛ من أصول األحكالا  بعالد القالران الكالري ، لهاللا أولو الا 

حالالديثا،  رت مؤلفالالات ي يحصالى عالالدد ا  الديما و، ف هالالتالدوين يالة فاققالة مالالن حيالف الحفالال  وعنا
منهالالا مالالا جمالالع بالالين علالال   و ،منهالالا مالالا ا تصالالر علالالى بيالالان علالال  الحالالديف مجالالردا عالالن بالالا ؛ العلالالو 

 .التفسير و من العلو  كالفقه غيره و الحديف

الجالدير   و ف؛  لا السياق نجد تفسير القرطب؛ من بين أبرز المؤلفات الملفتة لمنتبالاه و
فالللى جانالك كوناله يعتنال؛  ،لحالديفعلال  ا و ونه جمالع بالين التفسالير الفقهال؛لك ،الدراسة و بالتأمل

، إي أنالالاله حيالالالف يتوسالالع فالالال؛  الاللا المجالالالال ،بالاللبراز الجوانالالالك الفقهيالالة للنصالالالو  القرانيالالة الكريمالالالة
حتالى ي تكالاد تولالو صالفحة واحالد  ، المرويالات و من األحاديالف  اقم عددالهلا الغرض  يحشد

 إسالهاك القرطبال؛ فال؛ لكالر التفاصاليل يعود سبك للك إلى حديف أو أكثر، ومن صفحاته من 
 .ةإلى أدلة من السنة النبوي -ف؛ الغالك –التفريعات الفقهية الت؛ تستند  و

القرطبالال؛ لالال   و ،الضالالعي  و سالالنالح و كمالالا  الالو معلالالو  فالاللن األحاديالالف فيهالالا الصالالحي  و
إنمالالا يورد الالا مالالع  و ي تمحالالي ، و مالالن غيالالر نقالالد الروايالالات الحديثيالالةحاطالالك ليالالل يجمالالع يكالالن 

فالال؛ مقدمالالة   ولالاله الاللا مالالا يالالدل عليالاله  و ، ا األصالالليةمصالالادر عزو الالا إلالالى  و ايعتنالالاء بتوريجهالالا
التفسالير مبهمالا، ي يعالر  مالن أورجاله إي  و فال؛ كتالك الفقاله الحالديف ما يجيئكثيرا  و": تفسيره
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فيبقالالالى مالالالن ي وبالالالر  لالالاله بالالالللك حالالالاقرا ي يعالالالر  الصالالالحي  مالالالن  ،علالالالى كتالالالك الحالالالديف مالالالن اطلالالالع
 .1"الكتاك للك ف؛  لالى جمل من نحن نشير إ و ،معرفة للك عل  جسي  ، والسقي 

والالمل مالالن  الاللا المنطلالالق، رأيالالت أن يكالالون مالالنه  القرطبالال؛ فالال؛ التعامالالل مالالع الحالالديف مالالن 
مالع التركيالز علالى بيالان مالدي تالأثير  ،درجالة الالدكتوراهموضوعا ألطروحت؛ لنيالل  ،تفسيره الجامع

مــج ا قرقبي ــ   ــ  : " الاللا المالالنه  فالال؛ تفسالالير ايالالات األحكالالا  فجالالاء عنالالوان البحالالف كمالالا يلالال؛
 أرجالو مالن اع عالز و ."أثبه    تفسيبه آليات قألحكام و قرشبيفقرتعامل مع قرحديث قرج وي 

 .جل أن يوفقن؛ لهله الغايةو 

 دوقع  قختياب قرموضوع قردبقسات قرسا قة و: 

مكانتاله التال؛ يح الى  ا ت  العديد مالن البالاحثين بدراسالة تفسالير القرطبال؛، لقيمتاله العلميالة و
حولالالاله تناولالالت منهجالالاله فالالال؛ التفسالالالير بصالالالفة   الالد أنجالالالزت أبحالالالاف   كتبالالالة اإلسالالالممية، وبهالالا فالالال؛ الم
 نرحم  د الاليوسال  عبال: للمؤلال " منه  و  سير : القرطب؛ المفسر" أو  باللكر كتاك عامة، و
 مالا  القصب؛ محمالود زلالط، و :للمؤل " منهجه ف؛ التفسير قرطب؛ وال" أيضا كتاك الفرت، و
 .تفسير بشكل عا ه  القرطب؛ ف؛ اليتناوين بالدراسة من -من عنوانيهما - كما نمح 

 اللا  كما أنه مالن المهال  أن أشالير إلالى أن تفسالير القرطبال؛ جمعتنال؛ المجالالا باله أمالدا، و
أثناء تحضيري لرسالة الماجستير، فقد انصبت دراسالت؛ حالول منهجاله فال؛ بيالان أحكالا  الصالم  

 أكثالالر توصصالالا حسالالك وجهالالة ن الالري الواصالالة تعتبالالر الال؛ دراسالالة  مالالن والالمل تفسالاليره الجالالامع، و
  الالررت التعمالالق أكثالالر فالالأكثر، و مالالن  نالالا بالالدأ ا تمالالام؛ بهالاللا التفسالالير القالالي ، و .ممالالا ألالال  سالالابقا

فالال؛  الاللا  التركيالالز علالالى جوانالالك أوالالري د يقالالة فيالاله، فكالالان التفكيالالر فالال؛ دراسالالة الجانالالك الحالالديث؛
فالأرجو مالن اع  -فال؛ حالدود علال  الباحثالة -مالن البالاحثين بالدراسالة لاله أحالدالتفسير الاللي لال  يتناو 

                                                        
 .المقدمة 1/11الجامع  :يالقرطب1



 

 د

 

منه  القرطب؛ فال؛ التعامالل "الموسو  بال ف؛ اوتيار  لا الموضوعجل أن أكون  د وفقت  عز و
 ."أثره ف؛ تفسيره آليات األحكا  مع الحديف و

 أهدقف قر حث: 

 :من ومل  لا البحف التوصل إلى تحقيق األ دا  التالية حاولت

الكش  عن منه  اإلما  القرطب؛ ف؛ استودا  الحديف النبوي الشالري ، فال؛ تفساليره  -1
 .الت؛ و فها ف؛ للكاآلليات  معرفة الطرق و الجامع ألحكا  القران، و

واصالالالة فالالال؛  بيالالالان مالالالدي أ ميالالالة اسالالالتودا  الحالالالديف الشالالالري  فالالال؛ عمليالالالة التفسالالالير و -2
عنالالالى أساسالالالا بالالاللبراز الجانالالالك الفقهالالال؛ اسالالالتنباط األحكالالالا ، فكمالالالا  الالالو معلالالالو  أن تفسالالالير القرطبالالال؛ ي

المطلالالع علالالى  الالله الدراسالالة يالالدرك  يمالالة الحالالديف النبالالوي فالال؛ اسالالتنباط  الالله  آليالالات القرانيالالة، ول
 .األحكا 

 :إشكارية قر حث 

يزوالر بعالدد  اقالل  ،أن تفسير القرطب؛ الموسو  بالجامع ألحكا  القالران البدايةلكرت ف؛ 
بها وفق منهجيالة متميالز  تعتمالد علالى تتبالع األحاديالف حيف يأت؛  ،من األحاديف النبوية الشريفة

لالاليول  إلالالى  ،المتالالون النقالالد لكالالل مالالن األسالالانيد و و دراسالالةال و فالال؛ غالالالك األحيالالان بالالالتمحي 
الحشالالد الهاقالالل  و ،علومهالالا و الواسالالع بالسالالنة  تمالالا  الاللا اي ،ز الصالالحي  مالالن السالالقي  منهالالاتمييالال

اور األساسية لبحف منه  القرطبال؛ أطرح عد  تساؤيت تمثل المحدفع ب؛ إلى أن  ،لألحاديف
كيالالال  يتعامالالالل : أولهالالالا و ،ه آليالالالات األحكالالالا ل الحالالالديف النبالالالوي الشالالالري  فالالال؛ تفسالالالير فالالال؛ اسالالالتعما

عالالن  ضالالية التعالالارض بالالين   ه بتمامالاله أ  يالالأت؛ بالاله موتصالالرا  والقرطبالال؛ مالالع الحالالديف،  الالل يسالالو 
 و مالالالا  الالالو منهجالالاله فالالال؛ رفالالالع التعالالالارض  و ع  الالاللا اإلشالالكال،مالالالكيالالال  تعامالالالل إمامنالالالا  :األحاديالالف

علالى مالن يعتمالد فال؛ بيالان درجالة  ل عالن مالدي ا تماماله بهاللا الموضالوع وتساءنبالنسبة للتوري  
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 ث  ما مو فه من رواية الحديف بالمعنى  األحاديف 

 تجريحالا و  ال؛ معرفالة أحالوال الرجالال تعالديم و و  ناك مسألة  امة ينبغ؛ التطالرق إليهالا
مالالا  الال؛ األلفالالا   و التعالالديل، و لجالالرحجهالالالة، مالالا مالالدي ا تمالالا  القرطبالال؛ بهالاللا العلالال  أي علالال  ا و

التعامالالل فالال؛  اللا اإلطالار نتسالالاءل أيضالا عالن  و التجالري   و التال؛ أورد الا لبيالان مراتالالك التعالديل
إلا  ق القرطبالال؛  الاللا النالوع مالالن المرويالالات  واإلسالالراقيليات،  الالل يسالو  و مالع األحاديالالف الضالعيفة

 التمحي  أ  يغفل  لا الجانك   و كان األمر كللك،  ل يتتبعها بالنقد

ثالال  فالال؛ األويالالر مالالا  الال؛ األغالالراض التالال؛ ألجلهالالا سالالاق القرطبالال؛  الاللا الحشالالد الهاقالالل مالالن 
  ما  ؛ أ   المصادر المعتمد  لهلا الغرض و األحاديف،

بالالالاع  و ،فالالال؛ بحثالالال؛ لهالالاللا الموضالالالوع عنهالالالاأرجالالالو أن أجيالالالك  مالالالن التسالالالاؤيت  الالالله جملالالالة
 .التوفيق

 مج ا قر حث 

، الالاللي يقالالو  أساسالالا ايسالالتنباط؛ التحليلالال؛ ايسالالتقراق؛لقالالد سالاللكت فالال؛  الاللا البحالالف المالالنه  
تحليالل  و ألحاديف النبوية الشريفة الت؛ سا ها القرطبال؛ فال؛ تفساليره آليالات األحكالا ،اعلى تتبع 

فالالال؛ األويالالالر إلالالالى ألصالالالل  ،المرويالالالات و الطريقالالة التالالال؛ تعامالالالل القرطبالالال؛ بهالالا مالالالع  الالالله األوبالالالار
كمالا عمالدت . تفسير ايات األحكا لتعامل مع الحديف النبوي الشري  ف؛ ا استنباط منهجه ف؛
 الترماللي و كابن حبان البسالت؛، علماء الحديف عضكم  بب كممه ةمقارن من حين آلور إلى

 .لصواكنبته اعد  مجا و غير   لبيان مدي صحة كممه، و ابن عدي و الدار طن؛ و

يف التال؛ جمالع فيهالا مؤلفو الا أحاديالف النبال؛ و لتحقيالق  الله الغايالة، لجالأت إلالى كتالك الحالد

غير ا، إلى جانالك مؤلفالات فال؛ علالو  الحالديف  و المسانيد و كتك السنن و   كالصحيحين



 

 و

 

 .كلا الكتك المؤلفة ف؛ نقد الرجال و الحديثة، و القديمة

الجالالزء ور الال   عنالالوان الكتالالاك، و ، والمؤلالال  الالد أحلالالت عليهالالا فالال؛ الهالالامس، فبينالالت اسالال   و
مكالالالان صالالالدور ا فقالالالد ا تصالالالرت فالالال؛ إثبالالالات للالالالك عنالالالد  تالالالاري  و أمالالالا ر الالال  الطبعالالالة و الصالالالفحة،

 .تعمال كل مصدر أو مرجع ألول مر اس

كما أرجعت كل اية ورد لكر ا ف؛ صلك البحف إلى مكانهالا مالن المصالح  باللكر السالور  
عملالالالالت علالالالالى توالالالالري  األحاديالالالالف النبويالالالالة الشالالالالريفة ببيالالالالان م انهالالالالا مالالالالن كتالالالالك  ر الالالال  اآليالالالالة، و و

 .األصلية الت؛ أورجتها بأسانيد ا مع بيان درجته متى أمكنن؛ للك األحاديف

عمالدت إلالالى وضالالع ترجمالالة لمع الال  األعالالم  الالالوارد لكالالر   فالال؛  الاللا البحالالف، مسالالتعينة فالال؛  و
 .للك بكتك التراج  المعتمد 

 خية قر حث 

فصالول  سالتة ا تضت طبيعة البحف ف؛  لا الموضوع أن أ سالمه إلالى فصالل تمهيالدي، و
 .واتمةال مقدمة وال إلىإضافة أساسية، 

 :على حده فصلفيما يل؛ عرض موجز لمحتوي كل  و

 الد  سالمته إلالى  و. مكانتاله العلميالة سالير  القرطبال؛ اللاتيالة، وعرضالت فياله  :الفصل التمهيدي
فالال؛ المبحالالف الثالالان؛  علمالاله، و ثمثالالة مباحالالف، تحالالدثت فالال؛ المبحالالف األول منهالالا عالالن مولالالده، و

لبيالان سالمات منهجاله فال؛ تفساليره  هأمالا الثالالف فقالد وصصالت اثاره العلمية، أشرت إلى مؤلفاته و
 .الجامع من ومل المقدمة

 :مباحف أربعة د  سمته إلى  ، ووصصته لبيان طرق تعامله مع الحديف :الفصل األول



 

 ز

 

 .أشرت فيه إلى اوتصار الحديف ف؛ تفسير القرطب؛ :ـ قرم حث قألول

 .التعارض بين األحاديفرفع عن منهجه ف؛ فيه  تحدثت :ـ قرم حث قرثاج 

 .ا تمامه بالتوري بينت فيه  :ـ قرم حث قرثارث

 .لبيان مو   القرطب؛ من رواية الحديف بالمعنىوصصته : ـ قرم حث قربق ع

أثالالالره فالالال؛ توجيالالاله  و التعالالالديل فالالال؛ تفسالالالير القرطبالالال؛ و بيالالالان الجالالالرحوصصالالالته ل :الفصـــل اليـــ   
 : مباحف ة د  سمته إلى ثمث و األحكا  الفقهية،

 .فيه أ مية دراسة السند بينت :قرم حث قألولـ 

 .التعديل الوارد  ف؛ تفسير القرطب؛ و سقت فيه ألفا  الجرح :ـ قرم حث قرثاج 

 .التعديل ف؛ توجيه األحكا  و بينت فيه أثر الجرح :ـ قرم حث قرثارث

 الالد  ، وعللهالالا و لتوضالالي  ا تمالالا  القرطبالال؛ ببيالالان أحالالوال األسالالانيدوصصالالته  :الفصــل الي لــ 
 :ينمبحثه إلى تضت طبيعة  لا الموضوع تقسيم   ا

 .أبرزت فيه ا تمامه ببيان أحوال األسانيد :ـ قرم حث قألول

 .بينت فيه ا تمامه بعلل األسانيد :ـ قرم حث قرثاج 

 اإلسالراقيليات، و بينت فيه منه  القرطب؛ ف؛ التعامالل مالع األحاديالف الضالعيفة :الفصل الرابع
 : د  سمته إلى مبحثين و

 .تحدثت فيه عن منهجه ف؛ التعامل مع األحاديف الضعيفة :ـ قرم حث قألول 
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 .عن منهجه ف؛ التعامل مع اإلسراقيلياتفيه تحدثت  :ـ قرم حث قرثاج 

لبيان أغالراض القرطبال؛ فال؛ اسالتودا  الحالديف النبالوي الشالري  فال؛ وصصته  :الفصل الخ مس
 : د  سمته إلى أربعة مباحف ، وتفسير ايات األحكا 

 .تناولت فيه استودا  الحديف لبيان فضاقل سور القران :قرم حث قألول ـ

 .تحدثت فيه عن استودا  الحديف لبيان أسباك النزول :ـ قرم حث قرثاج 

 .بينت فيه استودا  الحديف لبيان أحكا  فقهية :ـ قرم حث قرثارث

 .تحدثت فيه عن استودا  الحديف لبيان أغراض أوري :ـ قرم حث قربق ع

 الد  سالمته  و مالن كتالك الحالديف،وصصالته للحالديف عالن مصالادر القرطبال؛  :سسـ  الفصل ال
 :ة مباحفثمثإلى 

 .بينت فيه اعتماده على الصحيحين :ـ قرم حث قألول

 .سننكتك ال اعتماده عنتحدثت فيه  :ـ قرم حث قرثاج 

 .عن نقله عن ابن عبد البرفيه تحدثت  :ـ قرم حث قرثارث

 . تقويمها أويرا تأت؛ الواتمة لتعرض ومصة جهود القرطب؛ ف؛ كل ما سبق، و و
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 األول ثـالمبح

 مهـعل و يحياة القرطـب

  :مولده: المطلب األول

الشيخ  -الحاء المهملة بإسكان الراء و–هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
  .1اإلمام أبو عبد اهلل األنصاري األندلسي القرطبي المفسر

ال يفي بحق هذا اإلمام  ،ما وصلنا عنه من أخبار قليل و ،لم يرد في ترجمته الكثير
بقيت جوانب كثيرة  لذلك و .العبادة التأليف و المفسر الفذ الذي نذر حياته للعلم و و العظيم

ق بتاريخ ميالده حيث لم تذكر المصادر التاريخية السنة التي منها ما يتعل ،مجهولة في حياته
لهذا لم يؤبه لتسجيل  يمكن القول أنه ولد ألسرة فقيرة و و" .منها ما يتعلق بأسرته و ،فيها ولد

  .2"ميالده

فهي تذكر أنه توفي  ،غير أن هذه المصادر تتفق جميعها على السنة التي توفي فيها
 .3بالصعيد المصري ،بمدينة بني خصيب ـه176سنة  ،التاسع من شوال ،ثنيناإلليلة 

                                                        
، 1مأمون بن محي الدين الجنان ط: ، تحقيق604ذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، صمالديباج ال: ابن فرحون -1

 .م، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية1111-هـ 1611
 م، الكويت، دار القلم1191 -هـ1601، 1، ط33، ص -منهج سيرة و-القرطبي المفسر : ن الفرتيوسف عبد الرحم   -2
 : ينظر في ترجمته -3

لبنان،  1199 -هـ 1609إحسان عباس، . د: ، تحقيق111/ 1نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب : المقري
 .بيروت، دار صادر

 . ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية11طبقات المفسرين، ص : السيوطي
 . ، بيروت، دار الكتب العلمية، لبنان10/ 1طبقات المفسرين : الداوودي
 . م، دار النشر فرانز شيتايز شيتوتغارت1111 -هـ 1611، 1، ط111/ 1الوافي بالوفيات : الصفدي

إحسان عباس، لبنان، .د: ، تحقيق595ص -السفر الخامس  –الصلة  التكملة لكتابي الموصول و الذيل و: المراكشي
 . بيروت، دار الثقافة

 . بيروت، دار الكتب العلمية ، لبنان 335/ 5في أخبار من ذهب  لذهبشذرات ا: دابن العما
هـ، لبنان، بيروت، دار الكتاب 1361، 1، ط111لكية، صشجرة النور الزكية في طبقات الما: محمد بن مخلوف

 . العربي
  .601الديباج المذهب، ص: ابن فرحون
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  :بيئته: المطلب الثاني

 التــي ومهـد حضــارتها العظيمــة  و ،حاضــرة األنــدل  ،نشـأ اإلمــام القرطبــي فـي قرطبــة
يقـول المقـري  .لراقيـةخون فـي ببـرام معالمهـا الحضـارية اتفنن المؤر  جاء في وصفها الكثير، و

    أم مـــداانها  و ،قطرهـــا األعظـــم قطبهـــا و و ،فهـــي قاعـــدة األنـــدل  ،قرطبـــةأمـــا " :فـــي وصـــفها
مقـر  مدينـة العلـم و و ،اإلسـالم دار المملكة في النصـرانية و و ،مستقر الخلفاء و مساكنها و

ـــة مـــن التـــابعين ،الجماعـــة الســـنة و يقـــال نملهـــا بعـــ  مـــن  و ،تـــابعي التـــابعين و ،نملهـــا جمل
  .1"مفيها كال و ،الصحابة

سرة  قرطبة أم المداان و :قال الرامي" :في وصف قرطبةقوله الرامي  وينقل عن 
نهرها أعظم أنهار  و ،اإلسالم الجاهلية و و ،الحديث قرارة الـمـلك في القديم و و ،األندل 
الجامع  و ،اإلحكام بها القنطرة التي هي بحدى غرااب األر  في الصنعة و و ،األندل 

  .2"ندل  أكبر منهالذي لي  في بالد األ

كانت للعالم فيهم المكانة  وتحصيله شغوفين ب ،كـــــما أن األندلسيين كانوا محبين للعلم
أما حال أهل األندل  في فنون  و: "في هذا يقول المقري و الدرجة الرفيعة، و المرموقة،

فالجاهل  العلوم فتحقيق اإلنصاف في شأنهم في هذا الباب أنهم أحرص النا  على التمييم،
 على يربأ بنفسه أن يرى فارغا عالة الذي لم يوفقه اهلل للعلم يجهد أن يتميم بصنعة، و

يشار  العامة، و العالم عندهم معظم من الخاصة، ألن هذا عندهم في نهاية القبح، و ،النا 
 ألنه يطلب ذلك ،فالعالم منهم بارع ...ذكره عند النا  و ينبه قدره ، ويحال عليه بليه، و

ينفق من عنده حتى  و العلم بباعث من نفسه يحمله على أن يترك الشغل الذي يستفيد منه،
  .3"التنجيم بال الفلسفة و اعتناء، كل العلوم لها عندهم حظ و و يعلم،

                                                        
 .640– 651/ 1نفح الطيب : المقري -1
 .640 – 651 /1: المصدر نفسه -2
 .110/ 1 :نفسهلمصدر ا -3



 

4 

تفرغ  و ،كان ممن ترك الشغل الذي يستفيد منهرحمه اهلل لعل بمامنا القرطبي  و 
اهلل  و ،هذا ما يفسر سكوت الكتب التي ترجمت له عن ذكر صنعته و التأليف، للعلم و

  .أعلم

 :صفاته: المطلب الثالث

التفاني في طلبه، برم القرطبي كأحد أقطاب  في هذا الجو الذي يسوده حب العلم و
عجت المكتبات بمؤلفاتهم العظيمة أمثال  علماء األندل  الذين ذاع صيتهم في كل مكان، و

  .ابن عطية وغيرهم ابن حيان، و بقي بن مخلد، و ابن العربي، و

العلماء العارفين  من عباد اهلل الصالحين، و: "قد جاء في بع  ما وصف به أنه و
عبادة  الماهدين في الدنيا، المنشغلين بما يعنيهم من أمور اآلخرة، فيما بين توجه و الورعين

  .1"لى رأسه طاقيةع يمشي بثوب واحد، وكان مطرح التكليف،  و ...تصنيف و

بمام متفنن متبحر " :كما وصفه اإلمام شم  الدين الداودي على لسان الذهبي بقوله
  .2"وفور علمه و كثرة اطالعه، تدل على بمامته، و في العلم له تصانيف مفيدة

كان  :في تاريخ الكتبي في حقه ما نصه و" :عن الكتبي ما مفاده ذكر المقري نقال و
تفسير  :وفور علمه، منها و له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطالعه شيخا فاضال، و

كان بماما علما من ": قال عنه ابن العماد و .3"عشر مجلدا القرآن، مليح بلى الغاية، اثنا
 .4"الغواصين على معاني الحديث حسن التصنيف، جيد النقل

والتبحر في نالحظ من هذه النقول أنها تتفق جميعا على وصف القرطبي بالمهد 

                                                        
 .110/ 1المصدر السابق  -1
 .10/ 1ت المفسرين طبقا: الداوودي -2
 . 1/111نفح الطيب : المقري -3
 .5/335شذرات الذهب : ابن العماد -4



 

5 

مما  ،1هذا دليل على أنه أقبل على تلقي العلوم منذ حداثة سنه كثرة التأليف، و و العلم،
نجد أثر ذلك في  اإلعجاب، و المثير للدهشة و مكنه من استيعابها بهذا الشكل الكبير، و

الذي توخى فيه الدقة في الفهم والبراعة في  مؤلفاته العظيمة الشأن، خاصة تفسيره الـجامع،
 و ،أشعار العرب و الفقهاء، و القدرة على االستعانة بأقوال المفسرين، و التفسير، التحليل و

  .القراء، لخدمة كتاب اهلل تعالى كالم النحويين، و

عن  قد روى سماه شهاب الدين أحمد و ه كان للقرطبي ابنأن ،2تذكر كتب التراجم و
هذا بن دل على شيء فإنما يدل على مدى حرص القرطبي على تنشاة  و *ه باإلجامةوالد

 .التفاني في طلبه أهل بيته على حب العلم، و

 رواده، عنه باإلجامة، فهذه بشارة بلى أنه كـذلك مـن أهـل العلـم و ما دام ابنه قد روى و 
 -هــذا جريــا علــى عــادة الكثيــر مــن العلمــاء المتقــدمين بمــا ال يعلــم، و أن يــروي ألنــه ال يعقــل
لمـن لـم يعـان طلبـه  م، وكرهوا اإلجامة لمن لي  من أهل العل"الذين  –غيره  و**كاإلمام مالك

. معلوم أن القرطبي مالكي المذهب، شـأنه فـي ذلـك شـأن األندلسـيين آنـذاك و .3"التعب فيه و
ال مـذهب لهـم  وجاهـة، و للفقـه رونـق و و" : يقول المقري واصفا حال الفقه عند أهل األنـدل

   بمــا أنــه كــذلك، فــال يعقــل أن يفوتــه رأي اإلمــام مالــك فــي هــذه المســألة، و ،4"بال مــذهب مالــك
                                                        

 .ن بتصرف 31ص -منهج  سيرة و –القرطبي المفسر : ن الفرتيوسف عبد الرحم   -1
 .165/ 1طبقات المفسرين : الداوودي: ينظر -2
استجزت فالنا : يقالو الحرث،  مأخوذة من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية و: معنى اإلجازة في اللغةـ *

سماحه لشخص آخر أو أكثر برواية بعض  إذن العالم و: هي اصطالحا و. فأجازني، إذا سقاك ماء ألرضك أو ماشيتك

قد سمعته من  مثالها أن يقول المحدث لبعض طالبه أجزتكم رواية كتاب البيوع من صحيح البخاري عني، و مروياته، و

: ينظر." يجيزهم فيما لم يقرأ من غير أن يقرأ شيئا عليه منه، أو أن يقرأ هو أو يقرأ عليه بعضه و ...فالن عن فالن

 .، بيروت، مؤسسة الرسالة1111ه 1611، 5، ط11محمد عجاج الخطيب، المختصر الوجيز في علوم الحديث، ص
**
أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحاارث األصابحي المادني، إماام دار الهجارة وأحاد األئماة األعاالم،  ـ

رساالته إلاى ابان وهاب فاي  :تآليف أخرى رواها عنه مان كتاب بهاا إلياه أو ساأله إياهاا مان بينهاا و( الموطأ)من مؤلفاته 

وفياات األعياان، : ابان خلكاان -: ينظار فاي ترجمتاه. هاـ101تاوفي سانة  هاـ و 15ولاد سانة. الارد علاى القدرياة القدر و

 .15-54الديباج المذهب، ص، : ابن فرحون -.إحسان عباس، بيروت، دارصادر: ، تحقيق6/135-131
م، الجزائر، المؤسسة 1191، بتصرف، 109نصوصه، ص الوجيز في علوم الحديث و: محمد عجاج الخطيب. د -3

مصطلح الحديث وأثره على الدرس : شرف الدين علي الراجحي: الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، وينظر
 .م، بيروت، دارالنهضة العربية1193، 1ط 54 – 55اللغوي عند العرب، ص

 .111/ 1نفح الطيب : المقري -4
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  .هو لي  أهال لتحمل تلك األمانة ال يعقل أيضا أن يجيم لولده، و و

بذا كان المجيم عالما بما  بنما تستحسن اإلجامة: "في هذا الصدد يقول ابن الصالح
ترخيص، يتأهل له أهل العلم لمسي   المجام له من أهل العلم، ألنها توسع و ويجيم 

حكاه أبو العبا  الوليد بن بكر  و .بالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها و .حاجتهم بليها
م بال  تجو الصحيح أنها ال: "قال الحافظ أبو عمر و .المالكي عن مالك رضي اهلل عنه

 1."بسنادهال يشكل  ء معينفي شي لماهر بالصناعة و

 : رحالته: المطلب الرابع

هـي مرحلـة  بن المتتبع لسيرة اإلمام القرطبي يجد أنه عاش الحقبة األولـى مـن عمـره و
هـــ ثــم رحــل بلــى مصــر 133لــم يغادرهــا حتــى ســقطت ســنة  الشــباب فــي قرطبــة، و الطفولــة و

 –كمـا تشـير بليـه المصـادر التاريخيـة  -هــ176بما أنه توفي سنة  ليكمل بها مشوار حياته، و
بعيـــدا عـــن موطنـــه قرطبـــة، غيـــر أن  عامـــاثالثـــين  فإنـــه يكـــون قـــد قضـــى مـــا يقـــارب ثمانيـــة و

هــل  ال تــاريخ دخولــه بلــى مصــر و الروايــات التاريخيــة لــم تبــين تــاريخ خروجــه مــن األنــدل  و
ج في طريقه على مصر مباشرة أم أنه عر هـ قاصدا 133من قرطبة بعد سقوطها سنة  هخروج

اسـتقراره بمنيـة بنـي  ن هذه المصـادر لـم تـذكر غيـر رحيلـه بلـى مصـر وحيث ب بالد أخرى، و
بعــد ســـقوط  –خصــيب، فــإن بمامنــا القرطبــي فيمــا يبــدو لـــم تكــن لــه رحــالت داخــل األنــدل  

تفرقــوا فــي مملكــة  كمــا فعــل غيــره مــن أهــل قرطبــة حيــث رحلــوا عنهــا بعــد ســقوطها و –قرطبــة
لمـا نفـذ قضـاء اهلل  و": "فرحـة األنـدل " يقول ابن غالب في رسـالته. بالد المغرب و غرناطة 

تعــالى علــى أهــل األنــدل  بخــروج أكثــرهم عنهــا فــي هــذه الفتنــة األخيــرة المبيــرة تفرقــوا بـــبالد 
لبـوادي بلـى مـا فأمـا أهـل الباديـة فمـالوا بلـى ا ،المغرب األقصى من بر العدوة مع بـالد بفريقيـة

                أمــــا أهــــل الحواضــــر فمــــالوا بلــــى الحواضــــر  و ...خلــــوا أهلهــــا وشــــاركوهم فيهــــااد اعتــــادوه، و
                                                        

دار . مصطفى ديب البغا، عين مليلة، الجزائر. د: ، تحقيق13ابن الصالح في علوم الحديث، ص  مقدمة: ابن الصالح -1
 .الهدى
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 1"...استوطنوها و

اإلمام القرطبي قصد مصر مباشرة بعد رحيله من قرطبة  بنيمكن القول  عليه و
العهد الذي وفد فيه  –المماليك  االستقرار ألن مصر في عهد األيوبيين و طالبا األمن و

 محطا لكثير من علماء المسلمين على اختالف أقطارهم وكانت  -القرطبي بلى مصر
لذلك وجدنا أن كثيرا من علماء األندل   و. أجناسهم بذ وجدوا فيها أمنا فقدوه في ديارهم

: حسبنا أن نذكر منهم النابهين وفدوا بلى مصر في هذه الفترة العصيبة من تاريخهم و
 فكانت هذه أهم رحالته ، 2اإلمام القرطبي المفسر و ،ابن مالك و الشاطبي، الطرطوشي، و

  .تنقالت بين بلدانها في مصر كانت له جوالت و أبرمها، و و

بع  االطالع على تراجم يمكن معرفة البلدان التي مارها القرطبي من خالل  و
قد  ن كان يسكن اإلسكندرية وشيوخه في مصر حيث كانوا متفرقين في ربوعها، فمنهم م

بها التقى  كما مار القاهرة و ،العبا  القرطبي أبي رطبي للقاء الشيخين ابن رواج ومارها الق
 كما تشير المصادر التاريخية بلى أنه ذهب بلى الفيوم برفقة الشيخ القرافي و. الحسن البكري

في السفر الشيخ شهاب الدين القرافي  مفسر وترافق القرطبي ال" :الصفدي قال ذكرههذا ما 
القرافي في  الحديث، و القرطبي في التفسير و :كل منهما شيخ فنه في عصره بلى الفيوم و

كما ال ننسى منية بني خصيب، البلدة  .3..."المعقوالت، فلما دخالها ارتادا مكانا ينمالن فيه
 سنة مات فيها وله مصر، والتي أجمعت كتب التراجم على أن القرطبي استقر بها عند نم 

قد كان المذهب الشيعي مستفحال فيها،  تنتمي بلى الصعيد المصري، و هي بياة هـ و176
حتى عهد األيوبيين، أين تم القضاء على الفتنة الشيعية بقيادة صالح الدين األيوبي 

                                                        
 .151/ 3نفح الطيب : المقري -1
: عبد اللطيف حمزة. ، نقال عن د66 – 63ص  –منهج  سيرة و -القرطبي المفسر : يوسف عبد الرحمن الفرت. د -2

 .10الحياة العقلية، ص: بدوي أحمد. د ، و10الحركة الفكرية، ص 
 .111/ 1الوافي بالوفيات : الصفدي -3
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 .1هـ575سنة
 : عصره: المطلب الخامس

هي التي امتدت من مولده بقرطبة حتى  بن الفترة التي عاشها اإلمام القرطبي، و 
هـ بمنية بني خصيب، تعتبر فترة حرجة في تاريخ العالم اإلسالمي، بذ  176وفاته سنة

 وسواء في األندل  أ غارات صليبية حاقدة، شهدت معظم البقاع اإلسالمية آنذاك حروبا و
نفهم ما أحاط حتى  و. منا بقية عمره، بعد هجرته من قرطبةافي مصر التي قضى فيها بم

أوضاع بياية مختلفة علينا أن نسلط الضوء على أهم  بهذه الشخصية المتميمة من ظروف و
بما أنه تقلب في  العلمية التي أحاطت بالقرطبي في حياته، و األحوال السياسية و المعالم و

م شبابه، ث ع طفولته ومرت مسقط رأسه و و هما األندل  موطنه األول بياتين مختلفتين، و
مصر مستقره األخير بعد هجرته من قرطبة على بثر سقوطها في أيدي الصليبيين، يجدر بنا 

العلمية التي شهدتها كل  أن ندر  كل بياة على حده مع ببرامنا ألهم األحداث السياسية و
 .منطقة

  :العلمية في قرطبة األوضاع السياسية و: أوال

الفترة األولى من عمره باألندل ، عهد الدولة الموحدية خالل عاصر اإلمام القرطبي، 
شهد األحداث العصيبة التي ألمت بالمسلمين  و، 2هـ543التي دخلت قرطبة تحت لوااها سنة 

ليا أصبحت بشبي ية إلشبيليا وففي عصر الموحدين تناملت قرطبة عن مكانتها السياس .آنذاك
الروحية  لت تحتفظ بمكانتها األدبية ومع ذلك فقد ظ حاضرة الموحدين في األندل ، و

قد كان للموحدين دور فعال في  و، 3"باعتبارها القاعدة القديمة لدولة اإلسالم في األندل 

                                                        
م، القاهرة، مكتبة 1194، 1، ط113 –111/ 5الحضارة اإلسالمية  موسوعة التاريخ اإلسالمي و: أحمد شلبي. د: ينظر -1

 .النهضة
 .دار النهضة العربية م، بيروت،1191، 191/ 1تاريخ المغرب الكبير : السيد عبد العزيز سالم -2
 .م، بيروت، دار النهضة العربية1111، 150قرطبة حاضرة الخالفة، ص: السيد عبد العزيز سالم -3
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فقد اعتنى كل من "لبالد، المدار  في مختلف أنحاء ا بنشاء المعاهد و االهتمام بالعلوم و
أسسوا مدار   الشريعة اإلسالمية، و الصنااع و يعقوب بالعلوم و يوسف و عبد المؤمن و

 .1"غمروا بعطااهم علماء اإلسالم عامة، و

اشتعال نار الفتنة بينهم كما  لكن هذا العصر شهد تفككا في وحدة القباال الموحدية و
بدأ المحف المسيحي في التوسع المتواصل في قلب األندل  خاصة بعد هميمة المسلمين في 

هم لة اإلسالمية مما أطمع فيهم أعداءأ الضعف ينهش جسد الدو بالتالي بد موقعة العقاب، و
قد تحقق  عليها و ءاالستيالمحاولة منهم في من النصارى الذين كثفوا هجماتهم على قرطبة 

هـ 133شوال سنة 23سقطت قرطبة بذلك في  و"لهم ذلك على يد فرناندو ملك القشتاليين، 
األسى في نفو  المسلمين،  سقوطها الحمن و قد أثار بعد حصار دام قرابة أربعة أشهر، و

 .2"فكان منهم أن هجروها تاركين وراءهم رفاة حضارة عظيمة قل أن يشهد لها العالم مثيال

ة في الغارات الصليبية الحاقد الحوادث ولإلمام القرطبي بشارات لتلك  تقد كان و

﴿ :ثنايا تفسيره الجامع، منها ما ذكره في تفسير قوله تعالى                

                     ﴾3 اتفق لي ببالدنا األندل  : "حيث يقول

انحمت بلى  ذلك أني هربت أمام العدو، و و ،بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا
أنا في فضاء من األر  قاعد، لي   فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان، و ناحية عنه،

غير ذلك من القرآن، فعبروا علي، ثم رجعا  أنا أقرأ أول سورة ي  و يسترني عنهما شيء و
أعمى اهلل عم وجل  أحدهما يقول لآلخر هذا ديبلة يعنون شيطانا، و من حيث جاءا و
  .4"ا كثيرا على ذلكالحمد هلل حمد ي وأبصارهم، فلم يرون

                                                        
 .م، سوريا، دمشق، الشركة المتحدة للتوزيع1196-هـ1606، 3، ط91/ 1عالم اإلسالمي ال: كحالة اعمر رض -1
 بتصرف ،153قرطبة حاضرة الخالفة، ص: السيد عبد العزيز سالم -2
 .65اآلية : سورة اإلسراء -3
 .م، بيروت، لبنان، دار الفكر1115 -هـ1615جماعة من العلماء، : تحقيق، 163/ 10الجامع ألحكام القرآن : القرطبي -4
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﴿: عند تفسير قوله تعالى و                              

                ﴾1 ،التي  و في هذه اآلية”: الرابعة يقول في المسألة

غير أو ابتدع في  و الميادة في الشرع فكل من بدل و التغيير و قبلها التحذير من التبديل
 و ...العذاب األليم و ال يجوم فيه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد و دين اهلل ما لي  منه

 .2“بنا بليه راجعون و هلل اذاع، فإن و كثر و شاع، و قد وقع ما حذره

﴿: عند تفسير قوله تعالى و                         

   ﴾3 يقول في المسألة الحادية عشرة :” ﴿       ﴾  اآلية، تحري  على

هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؛ : قلت .اقتداء بمن صّدق ربه و استشعار للصبر و القتال
النيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قّدام  و لكن األعمال القبيحة

 و فاألعمال فاسدة... ذلك بما كسبت أيدينا و اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة،
 و فهذه أسباب النصر... التقوى ماالة و االعتماد ضعيف و الصبر قليل و الضعفاء مهملون

 و بنا بليه راجعون على ما أصابنا و هلل اينا، فإنهي معدومة عندنا غير موجودة ف و شروطه
لكثرة  و ال من الدين بال رسمه لظهور الفساد و بل لم يبق من اإلسالم بال ذكره ،حل بنا
عظمت  و عّمت الفتن و بحرا و غربا، برا و ستولى العدو شرقاقلة الرشاد حتى ا و الطغيان
 4“.ال عاصم بال من رِحم و المحن

لندعه يروي  و ،كما ابتلي القرطبي بفقد والده في بحدى الغارات التي اجتاحت بلده

 ﴿ :بنفسه ما حدث بذ يقول في تفسير قوله تعالى                      

                                                        
 .11اآلية : سورة البقرة -1
 . 1/11الجامع : القرطبي -2
 .161اآلية : سورة البقرة -3
من  45المسألة من تفسير اآلية  1/11أيضا حديثه عن فتنة عصره الجامع  و ينظر.133-3/131الجامع : القرطبي -4

 .سورة األنعام
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               ﴾1:  
عشرين  ن المعظم سنة سبع وصبيحة الثالث من رمضا –قصمه اهلل – والعد أغار"

من جملة من قتل  أسر، فكان النا  في أجرانهم على غفلة، فقتل و و( هـ127)ستمااة  و
 :فسألت شيخنا المقرئ األستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة فقال –رحمه اهلل –والدي 

بن ا ثم سألت شيخنا ربيع .عترك بين الصفينصل عليه فإن أباك لم يقتل في الم غسله و
ثم سألت  .بن حكمه حكم القتلى في المعترك :فقال ن ابن أحمد بن ربيع بن أبيّ عبد الرحم  

كفنه  غسله و :حوله جماعة من الفقهاء فقالوا قاضي الجماعة، أبا الحسن علي بن قطرال و
     التبصرة ألبي الحسن اللخميففعلت، ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في  .صل عليه و
  .2"في ثيابهبدمه كنت دفنته  ك ما غسلته، ولو كان ذلك قبل ذل غيرها، و و

 : هي يستفاد من هذه الحادثة أمور و و

استقصاء األحكام الشرعية لألحداث  حرص القرطبي الشديد على تحري الحقااق وـ 
كما وقع له في هذه الحادثة  –في أحلك األوقات  ذلك التي يصادفها في حياته، حتى لو كان

بالتالي يأخذ  فهو يسأل عن حكم والده الذي قتله األعداء، هل يأخذ وصف الشهيد، و –
بما أن شيوخه  و. يدفن؟ يكفن و بالتالي يغسل و حكمه، أم شأنه شأن الميت العادي، و

م الذين أشاروا عليه بتغسيل والده ه أشاروا عليه برأيين مختلفين، أخذ برأي األغلبية منهم، و
 . دفنه ألنه لم يقتل في المعترك و

المساال التي فيها خالف حتى يصل بلى دراسة في التعمق  وأنه يحب التوغل ـ 
هذا ما وقع له في هذه الحادثة، بذ يبدو أنه لم يقتنع تماما  الدليل الذي يقتنع برجحانه، و

طلبها لم يتسع له لبحث المسألة في وقتها، عمد بلى  بما أن المقام برأي أغلبية شيوخه، و
                                                        

 .141اآلية :سورة آل عمران -1
 .من سورة آل عمران 110 -141، المسألة الخامسة من تفسير اآليتين 154/ 6الجامع : القرطبي -2
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يبدو أن  ألبي الحسن اللخمي وغيرها، و" التبصرة"فعال وجد ضالته في  بعد دفن والده، و
 :يتبين هذا من قوله ذلك حم في نفسه كثيرا مما جعله يتأسف لعدم دفن والده بدمه وثيابه و

هذه شيمة العلماء  و ."ه بدمه في ثيابهكنت دفنت لو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته، و و"
            ال تطيب لهم نف  حتى يتوصلوا بلى مبتغاهم الورعين الذين ال يهدأ لهم بال، و

  .العمل بها متى استطاعوا و تقصي الحقيقة أينما كانت،: هو و

 يدل على هذا أن والده كان يشتغل بالمراعة، و يبدو أن بياة القرطبي مراعية، وـ 
: رته حيث قالعندما باغتهم العدو بغا –رحمه اهلل  –من ضمنهم والده  وصفه لحال النا  و

على  و –ذلك  كما سبقت اإلشارة بلى –والجرين هو بيدر الحرث  ".النا  في أجرانهم و"
اهلل  و. 1هذا يكون بمامنا القرطبي قد نشأ في أسرة بسيطة تعتمد على المراعة في معاشها

  .أعلم

 :األوضاع السياسية والعلمية في مصر :ثانيا

سبق أن قلنا بن اإلمام القرطبي خرج من قرطبة بعد سقوطها في أيدي الصليبيين 
لكن المصادر التاريخية لم تحدد بالضبط وجهته بعد هذا السقوط  ،هـ133القشتاليين سنة 

بلى  2هـ141ةأكانت بلى بشبيليا كما فعل معظم سكان قرطبة، ثم رحل بعد سقوط بشبيليا سن
في كلتا الحالتين، فإنه عاش في مصر أهم فترة  ؟ ومصر، أم أنه توجه مباشرة بلى مصر

قد كانت ف"العطاء الوافر في الميدان العلمي،  من عمره، وهي مرحلة النضج الفكري، و
هـ ثم جاء بعدهم  148يين الذين امتد سلطانهم حتى سنةبو مصر آنذاك تحت سيطرة األي

قضى  بطانته، و جعلهم خاصته و ين اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب والمماليك الذ

                                                        
 .61 -60ص  -منهج  سيرة و –القرطبي المفسر : يوسف عبد الرحمن الفرت -1
 .156قرطبة حاضرة الخالفة، ص : سيد عبد العزيز سالم -2



 

63 

 .1"على غالبية أمرااه وعين المماليك محلهم

 ن ويبذا تصفحنا الكتب التاريخية التي تحدثت عن مصر في عهد األيوبي و 
نجد أن أهم األحداث التي عملت على ببرامها هي الحروب الصليبية التي شغلت  المماليك،

هنا برم  و ،نهممصر من براث ربتهم وتخليص الشام وتولى ملوكها أمر محا العهد األيوبي و
ومرااه في  أبنااه و الذي استعان بإخوانه و( هـ598ت ) القااد الكبير صالح الدين األيوبي

ر ضد الصليبين، كما عمل على بسقاط الخالفة الفاطمية التي كانت تحقيق ألوان من النص
كانت نهاية الفتنة الشيعية بالصعيد  تتخذ التشيع مذهبا لها خاصة في الصعيد المصري و

  .2هـ575 سنة

   غير أن األيوبيين لم يتمكنوا من القضاء على الحمالت الصليبية المتتالية نهاايا، 
لهذا امتدت هذه الحمالت  و 3نشب بين آل أيوب على الحكمهذا بسبب الخالف الذي  و

الذين وقفوا في وجه الصليبيين، و تمكنوا من "، (هـ 923–هـ 151) حتى عهد المماليك
و انتقلت أعداد من  ،752و من جميرة أرواد عام  195بخراج بقاياهم من بالد الشام عام 

الصليبيين بلى جميرة قبرص و بدؤوا يشنون الغارات منها على مصر، بال أنهم في النهاية قد 
خطر ، و قد ماد الوضع تعقيدا 4."خضعوا للمماليك، و أصبحت تعترف بسلطانهم عليها

 قضوا على الخالفة العباسية، ثم محفوا نحو مصر، هـ و151التتار الذي دمر بغداد سنة 
كانت موقعة عين جالوت  فتصدى لهم السلطان المملوكي قطم وقااد جيشه الظاهر بيبر  و

التي انتصر فيها المسلمون  هـ و158من رمضان سنة  25الشهيرة التي وقعت يوم الجمعة 

                                                        
م، القاهرة، 1194، 1ط. بتصرف. 5/103الحضارة اإلسالمية  موسوعة التاريخ اإلسالمي و: أحمد شلبي: ينظر -1

 .مصر، مكتبة النهضة المصرية
 .بتصرف. 111 – 113/ 5: نفسهالمرجع  -2
 .161/ 1المي العالم اإلس: ينظر عمر رضا كحالة -3
المكتب . بيروت. م1111-هـ1611. 6ط. بتصرف بسيط. 1/11( العهد المملوكي)التاريخ اإلسالمي : محمود شاكر -4
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 .1عن العالم اإلسالمي كله ردوا خطر المغول عن مصر و على التتار و

جالوت أعادوا بحكام الحصار حول انتصروا في عين ثم بن المماليك عندما 
 استسلمت كل البالد التي كانت باقية لهم، و الصليبيين، فدمروا آخر الحصون الصليبية و

  .2انتهى عهد الصليبيين في الشرق

هـ على احتمال أنه لم يذهب بلى 366بما أن القرطبي قد رحل بلى مصر سنة  و
       شهد االنتصارات العظيمة على التتار  بشبيليا فإنه يكون قد عاصر هذه األحداث، و

تلك االنتصارات،  الصليبيين، لكن لم أجد في تفسير القرطبي ما يشير بلى هذه األحداث و و
  .كما فعل مع األحداث التي عاشها باألندل 

المماليك، أما  هذا عن الحالة السياسية التي سادت مصر في عهد األيوبيين و
ال المماليك، عن  لم تشغل الحركة العسكرية األيوبيين و كانت نشطة، والناحية العلمية، فقد 

رساء دعاام النشاط الحضاري، فقد كانت مدار  األيوبيين كثيرة  االهتمام بترقية العلوم وا 
العدد، بحيث عملت على توجيه عقول النا  بلى التفكير السني، بعد أن عاشت في مصر 

 .3يمهاء قرنين في بطار التفكير الشيع

عرف فن العمارة عندهم تطورا كبيرا  المساجد، و كما اهتم المماليك ببناء المدار  و
ابن أبي أصيبعة : امدهر عصرهم بنخبة ممتامة من العلماء في مختلف الميادين من بينهم و
 هو من أبرم مؤلفي السير في اإلسالم و ابن خلكان و علي بن النفي  في الطب، و و

كذا ابن تيمية العالم المشهور الذي تصدى لمحاربة  يشهد له بذلك كتابه وفيات األعيان، و
السير، بلى جانب ابن تغري بردي صاحب  المؤرخ أبو الفدا صاحب التاريخ و البدع، و

                                                        
محمد غازي  ن األذقي، وعبد الرحم  : م، تحقيق 1111-هـ 1611، 1، ط159/ 13النهاية  البداية و: ابن كثير: ينظر -1
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  .1غيرهم السيوطي و السخاوي و كتاب النجوم الماهرة و

كما يجدر بنا أن نشير بلى أن عهد المماليك عرف من رجال التفسير، مهاء خمسين 
حسبنا أن يكون من  بقي القليل، و مفسرا، تركوا أكثر من ثالثين تفسيرا ضاع الكثير منها، و

االنتصاف من "-:كتابه ن تفسير ابن المنير وجمء م بين القليل الباقي، تفسير القرطبي، و
أجوبة تتعلق  هي أسالة و فوااد له و للعم بن عبد السالم تفسيره و كما بقي -"الكشاف

  .2بالقرآن الكريم

قد نقل بلينا القرطبي في تفسيره جانبا مظلما من الحياة االجتماعية للمصريين  و

﴿: المنجمين، يقول عند تفسير قوله تعالى و آنذاك تمثل في بتيانهم الكهان       

            ﴾3 :"قد انقلبت األحوال في هذه األممان بإتيان  و :قال علماؤنا

أمرااهم  و أتباعهم و الكهان ال سّيما بالديار المصرية؛ فقد شاع في رؤسااهم و المنجمين
مين، بل  بلى هؤالء الكهنة واالّدين فجاؤ  و لقد انخدع كثير من المنتسبين للفقه و اتخاذ المنجِّ

استخرجوا منهم األموال فحصلوا من أقوالهم على  و العرافين فبهرجوا عليهم بالمحال، و
  4."الضالل و من أديانهم على الفساد و اآلل، و السراب

  :شيوخه: المطلب السادس

بن من عادة علماء السلف أن يتلقوا المبادئ األولية لمختلف العلوم على أيدي شيوخ 
مالممتهم يعد  غمارة المعرفة، فكان لقاؤهم و سعة األفق و و ،في ممانهم برجاجة العقلعرفوا 

تقوية الملكات، بذ أن الكثير من طالب العلم يرحلون بليهم  من أهم منابع تحصيل العلوم و
بن :" ن خلدون في هذا السياقاألخذ منهم، يقول اب و ،يتحملون المشاق في سبيل لقااهم و
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     لفضاال تارة علما ا ما ينتحلون به من المذاهب و أخالقهم و معارفهم و ر يأخذونالبش
     بال أن حصول الملكات عن المباشرة تلقينا بالمباشرة، تارة محاكاة و ، ولقاء تعليما و و
     أقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات  التلقين أشد استحكاما و و
 .1"رسوخها و

تعدد المشايخ يفيد تمييم االصطالحات بما يراه  فلقاء أهل العلوم و" :يقول أيضا و
 توصيل، وطرق  يعلم أنها أنحاء تعليم و ا، ومن اختالف طرقهم فيها، فيجرد العلم عنه

يميمها عن سواها،  يصحح معارفه، و االستحكام في الملكات، و تنه  قواه بلى الرسوخ و
 .2"تنوعهم كثرتهما من المشيخة عند تعددهم و التلقين و ة ومع تقوية ملكته بالمباشر 

لقد أدرك بمامنا هذه األهمية، فكان كثير التردد طوال مشوار حياته العلمية على  و
علوم  الشيوخ، كان لهم فضل كبير في تلقينه مبادئ الشريعة اإلسالمية و كثير من العلماء و

أخذ عنهم، منهم من حدثتنا عنهم كتب  عليهم، وهؤالء الذين تتلمذ  و .النحو اللغة و
منهم من تلقى  ذكر القرطبي نفسه بعضهم في ثنايا تفسيره، أو في كتب أخرى، و التراجم، و

بمصر، موطنه الثاني بعد رحيله  همنهم من لقي عنهم في قرطبة باألندل  موطنه األول، و
على أشهر شيوخه بقرطبة ثم  لمميد من التوضيح نبدأ بتسليط الضوء أوال من قرطبة، و

الذي  بمصر مع وضع ترجمة لكل واحد منهما بما في ذلك بيان العلم الذي اشتهر به و
  .هذا بقدر ما توفر لدينا من معلومات استفاد منه القرطبي و

  :شيوخه بقرطبة :أوال

  (:هـ346ت)خ ابن أبي حجة الشي -1

هو أبو جعفر أحمد بن محمد القيسي المعروف بابن أبي حجة، فاضل من أهل 
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       ،كي في القراءاتلم -"التبصرة "-اختصر كتاب ربية وللع قرطبة، تصدر للقراءات و
     لما أخذت قرطبة سكن بشبيلية ثم ركب البحر فأسرته الروم،  و ،صنف كتابا في النحو و
منه تلقى القرطبي علم  و، 1أربعين عذب وتوفي بلى رحمة اهلل تعالى بميورقة سنة ثالث و و

تال بالسبع في بلده على أبي جعفر بن أبي  و" :لمراكشيالتذكرة لالقراءات حيث جاء في 
فسألت : "كما أنه أول من لجأ بليه القرطبي بعد مقتل والده لمساءلته، حيث قال ،2"حجة

قد تقدم الكالم عن هذه  و، ..."ستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجةشيخنا المقرئ األ
  .3الحادث

 (: هـ366ت) بن أحمد بن أبي نالرحم  ربيع بن عبد  - 2  

بن ربيع األشعري آخر  نالرحم  بن أحمد بن عبد  نالرحم  هو أبو سليمان ربيع بن عبد 
قد  من قبل األمير محمد بن هود، و القضاة بقرطبة، ولي قضاءها بعد أبي القاسم بن بقي،

لم يمل أبو  عقارا، و ماال واكتسب هنالك  أخذ على أشياخها و و كان استوطنها قبل ذلك،
قاضيا بقرطبة بلى أن استولت الروم عليها، و ذلك يوم األحد الثالث و العشرون من  سليمان

هو من التجأ  و .4اله بليهاتحول بلى بشبيليا وبها توفي على بثر انتقفهـ، 366شوال من عام 
ثم سألت شيخنا ربيع بن "... :يسأله عن غسل والده فقال –بعد ابن أبي حجة –بليه القرطبي 

 .5"فقال بن حكمه حكم القتلى في المعترك. بن أحمد بن ربيع بن أبي نالرحم  عبد 

 (: هـ351ت) الحسن علي بن قطرال القاضي أبو -6

    علي بن عبد اهلل بن محمد األنصاري القرطبي، سمع من عبد الحق بن توبة  هو"
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 يول و ،قرأ بالعربية و ،ناظر علي بن أبي العبا  ابن مصا و ،أبي القسم بن شراط و
قضاء شاطبة،  يول مااة أسروه، ثم خلص، وست تسع وقضاء آمد، فلما أخذها الفرنج سنة 

يتفرد ببراعة  كان يشارك في عدة علوم، و فا ، وقضاء  يقرطبة، ثم ولقضاء  يثم ول
 .1"له ثمان وثمانون سنة ربيع األول وتوفي بمراكش في  .البالغة

 :شيوخه بمصر :ثانيا

الشيخ أبي العبا   من ابن الجميمي و سمع من ابن رواج و"بمصر فقد أما شيوخه    
 البكري الحافظ وأبي علي الحسن بن محمد  و -مسلم شارح–أحمد بن عمر القرطبي 

 .2"مغيره

 (:هـ346ت) ابن رواج-1

المحدث رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح اإلسكندراني " 
نسخ الكثير  طاافة و سمع الكثير من السلفي و خمسمااة، ولد سنة أربع وخمسين و ،المالكي

 قد و .3"توفي في الثامن عشر ذي القعدة. تواضع فقه و كان ذا دين و ج األربعين وخرّ  و
بنه أكثر الرواية عن " :عنه حتى قال عنه المراكشي ىأخذ عنه القرطبي علم الحديث ورو 

 . 4"ابن رواج

 .5"من الجميمي وعدة من ابن رواج و -أي القرطبي-سمع " :قال السيوطي و

هذا ما جاء على لسان ل على يد و ،طبي بابن رواج في اإلسكندريةكان لقاء القر  و
 ية الحاج أبو محمد عبداو أنبأنا الشيخ المسن الر " :كار قالالقرطبي نفسه في كتابه التذ
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الوهاب ابن ظافر بن علي بن فتوح عرف بابن رواج بمسجده بثغر اإلسكندرية حماه 
 .لعل هذا سقط منه سهوا ذكر ابن رواج بالحاء بدل الجيم و ،1..."اهلل

  (:هـ346ت) الجميزي -2

العالمة بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة اهلل بن سالمة بن المسلم بن أحمد بن "
مدرسها، ولد بمصر  خطيبها و مسند الديار المصرية و ،اللخمي المصري الشافعي ،علي

سمع  ستين و حفظ القرآن سنة تسع و خمسمااة و يوم األضحى سنة تسع وخمسين و
انتهت بليه  أفتى و در  و رحل بليه الطلبة و تفرد في ممانه و باإلسكندرية من السلفي، و

 كان راي  العلماء في وقته معظما عند الخاصة و و... مشيخة العلم بالديار المصرية
 .روى عنه خالاق ال يحصون ،كبير القدر، وافر الحرمة ،عليه مدار الفتوى ببلده العامة و

 .2"توفي في الرابع والعشرين من ذي الحجة

قد ذكر القرطبي اسم شيخه الجميمي مقرونا باسم ابن رواج في كتابه التذكار حيث  و
أنبأنا الشيخ المسن الراوية الحاج أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح " :قال

الشيخ الفقيه اإلمام مفتي األنام أبو الحسن علي بن هبة اهلل  و ...عرف بابن رواج بمسجده
  .3..."بني خصيب على ظهر النيل بها بجامة الشافعي بمنية

  (:هـ353ت) أبو العباس القرطبي -6

هو أحمد بن عمر بن ابراهيم بن عمر األنصاري  "المفهم في شرح مسلم"صاحب 
ولد بقرطبة  .نباإلسكندرية المعروف بابن الممي المالكي، الفقيه، المحدث، المدر  الشاهد

أخذ النا   ، وشأنه ذاع واشتهر  سمع الكثير هنالك ثم انتقل بلى المشرق، و هـ و875سنة
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من أخذ عنه القرطبي صاحب م العربية، عارفا بالحديث، و كان بارعا في الفقه و عنه، و
 .هو من أجل الكتب و" المفهم في شرح مسلم" :من تصانيفه رحمه اهلل تعالى و .التذكرة

كان يعرف في بالده بابن  هـ و383 ةندرية رابع ذي القعدة سلى باإلسكنتوفي رحمه اهلل تعا
كان بماما عالما جامعا لمعرفة الحديث  "... :الممين، قال عنه الشيخ شرف الدين الدمياطي

 .1"غيرها العربية و الفقه و و

رحل مع أبيه من األندل  في سن الصغر، فسمع كثيرا " :قال عنه ابن فرحون و
 .2"غيرها من البالد اإلسكندرية و مصر و القد  و المدينة و بمكة و

روى هنالك عن أبي  رحل بلى المشرق و" ذكر المراكشي أن القرطبي المفسرقد  و
  .3"العبا  أحمد بن عمر األنصاري القرطبي

  (:هـ353 ت) الحسن البكري -4

هو المحدث العالم المفيد الرحال المصنف صدر الدين أبو علي الحسن بن محمد بن 
محمد بن عمروك القرشي التيمي البكري النيسابوري ثم الدمشقي المحتسب الصوفي سفير 

خم   لده بدمشق سنة أربع وسبعين والدولة ابن أبي عبد اهلل بن شيخ الشيوخ أبي الفتوح، مو 
  .(هــ875)مااة 

نيسابور، وحدث بالكتب الطوال  هراة و دمشق و العلوم على أيدي علماء مكة وتلقى 
تاج الدين أحمد بن  وروى عنه الكثير من العلماء أمثال الشيخ تقي الدين بن الصالح، و

كان بماما عالما فصيحا " :قد ضعفه عمر بن الحاجب فقال و .كذا شيخنا القرطبي ممين و
مجون، داخل األمراء   أنه كان كثير الدعاوى، عنده مداعبة ومليح الشكل أحد الرحالين، بال
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ابتلي بالفالج قبل موته بسنوات ثم تحول  بال أن حاله صلح في اآلخر، و... جدد مظالم و
 .1"ستمااة خمسين و في آخر عمره بلى مصر، فمات بها في ذي الحجة سنة ست و
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 الثاني ثـالمبح    

 ةآثـاره العلمي

ه رصيدا كبيرا من الكتب، أثرى بها المكتبة اإلسالمية، االقرطبي من وراخلف اإلمام 
أن أوقاته  فضله، و وفور عقله و هذا لي  غريبا على رجل وصف بكثرة اطالعه و و

من أهم  و –كما أخبرتنا عنه كتب التراجم  –تصنيف  عبادة و معمورة ما بين توجه و
  :مؤلفاته

الجامع "د سماه ق المشهور الذي سارت به الركبان، ومصنفه في التفسير  :أوال
 :"ن لما تضمن من السنة وآي الفرقانالمبي ألحكام القرآن و

مليح بلى الغاية، اثنا عشر " :عنه الكتبي هو مؤلف ذو قيمة عالية في التفسير قال و
الشرعية على طلبة العلوم  قد القى هذا الكتاب عناية متفردة من قبل المثقفين و و ،1"مجلدا

حيث ال يمال من بين أجود كتب التفسير التي تمخر بها المكتبة  مر العصور بلى وقتنا هذا
من بين  التحليل لمنهجه في التفسير و قد تناوله بع  الباحثين بالدراسة و اإلسالمية، و

 يوسف"لمؤلفه " منهج سيرة و"طبي المفسركتاب القر : أنجمت في هذا المجالالمؤلفات التي 
في رسالته للدكتوراه كما أشار بلى ذلك الدكتور " القصبي ملط"قبله  و. "الفرت نالرحم  عبد 

 . 2الفرت في مقدمة كتابه نالرحم  يوسف عبد 

 : التذكار في أفضل األذكار: ثانيا

هو كتاب يحتوي على ما يدل  و" :في مقدمته، فقال نفسه ه القرطبيب قد عرف و
كيفية  حرمة القرآن، و حرمته، و العامل به، و مستمعه و قاراه، و على فضل القرآن و

                                                        
 .111/ 1نفح الطيب : يالمقر -1
 .4ص  –سيرة ومنهج  –القرطبي المفسر : سف الفرتيو -2
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عجبا، بلى غير ذلك  ذم من قرأه رياء و فضل من قرأه معربا، و البكاء عنده، و تالوته، و
 .1"مما يضمه الكتاب

 :أمور اآلخرة التذكرة في أحوال الموتى و: ثالثا

عمال  فإني رأيت أن أكتب كتابا وجيما يكون تذكرة لنفسي، و”: قرطبيفيه يقول ال و
 الجنة و النشر، و ذكر الحشر و أحوال الموتى، و صالحا بعد موتي في ذكر الموت، و

سميته كتاب التذكرة  و... نقلته من كتب األامة، حسب ما رأيته ،األشراط الفتن و النار، و
جعلت عقب كل باب فصال أو فصوال  بابا، وبوبته بابا  أمور اآلخرة و بأحوال الموتى و

 .2“...تذكر فيه ما يحتاج بليه

 ﴿ :قد جاء ذكر اسم الكتاب عند تفسير القرطبي لقوله تعالى و           

                                   

   ﴾3.  

 رأى في الروضة ببراهيم عليه السالم و  أن النبي" :في المسألة األولى ذكرحيث 
 نا عليه في كتاب التذكرة ويتأقد  و: "عقب على هذا الحديث قااالثم  ،4"حوله أوالد النا 

 .5"الحمد هلل

-هـ3546منها طبعة دار الكتاب العربي سنة ، و قد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة
 .م و قام بتحقيقه فوام أحمد ممرلي4004

                                                        
 .1ص . التذكار: القرطبي -1
 .دار الكتب العلمية. لبنان.بيروت. 3ص . التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة: القرطبي -2
 .116اآلية  :سورة البقرة -3
 .دار الكتب. لبنان. بيروت. كتاب الجنائز 613/ 1الصحيح : البخاري -4
 .13/ 1الجامع ألحكام القرآن : القرطبي -5
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 :قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة :رابعا

 .1"لم أقف على تأليف أحسن منه في بابه: "قال فيه ابن فرحون

  :كتاب األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى: خامسا

قد مدناه بيانا في  و: "لكتاب في كتابه التذكار بقولهالقرطبي اسم هذا اقد ذكر  و
هذا عند تفسير  كما ذكره في تفسيره الجامع و، 2"الكتاب األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى

 ﴿ :قوله تعالى        ﴾3 ال يجوم أن يقال في حق اهلل تعالى” :حيث قال :

الصفات بال ما  اسم فاعل من تاب يتوب، ألنه لي  لنا أن نطلق عليه من األسماء و تااب،
بن كان في اللغة  أطلقه هو على نفسه أو نبيه عليه السالم أو جماعة من المسلمين، و

ى في شرح الكتاب األسن)محتمال جااما هذا هو الصحيح في هذا الباب على ما بيناه في 
 .4“(...أسماء اهلل الحسنى

 :كتاب المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس: سادسا

 :قد ورد اسم هذا الكتاب أكثر من مرة في تفسير القرطبي نذكر منها المثال التالي و

﴿ :ىــوله تعالــفي تفسير ق                        

  ﴾.5 التشهد و اإلمام القرطبي لرأى البصريين في أن الجلو  األخير وعر   حيث 

و بن العاص هو حديث عبد اهلل بن عمر  السالم لي  بواجب ثم أتى بحجتهم في ذلك و و

بذا رفع اإلمام رأسه من آخر سجدة في صالته ثم أحدث فقد تمت " :قال عن النبي 

                                                        
 .604ص . الديباج المذهب: ابن فرحون -1
 .15 – 13ص . التذكار: القرطبي -2
 .31جزء من اآلية : سورة البقرة -3
 .رة البقر ةمن سو 31من تفسير اآلية  4مسألة ال. 301/  1الجامع : القرطبي -4
 .3اآلية : سورة البقرة -5
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قد بيناه في  هو حديث ال يصلح على ما قاله أبو عمر، و و: ثم قال القرطبي .*"صالته
 .1كتاب المقتب 

 .2 وله أرجوزة جمع فيها أسماء النبي : سابعا

 .3قد ذكره ابن فرحون في كتابه الديباج المذهب و :كتاب شرح التقصي :ثامنا

 :أهل الحجاز الشام و البصرة و كتاب االنتهاز في قراءة أهل الكوفة و :تاسعا

عندما تحدث ( التذكار في أفضل األذكار)اسم هذا الكتاب في كتاب القرطبي ذكر 
( براءة)في سورة ( البسلمة)للعلماء من ترك  و" :براءة، بذ يقول عن ترك البسلمة في سورة

آي  المبين لما تضمن من السنة و و جامع أحكام القرآن)خمسة أقوال، ذكرناها في كتاب 
أهل  الشام و البصرة و االنتهام في قراءة أهل الكوفة و: )كتاب ذكرناها أيضا في و( الفرقان
 .4"(الحجام

                                                        
، و "إذا قضااى اإلمااام الصااالة و قعااد فأحاادث قباال أن يااتكلم فقااد تماات صااالته: " الحااديث أخرجااه البيهقااي فااي سااننه بلفااظ -*

فه . 1ط . القااادر عطااا تحقيااق محمااد عبااد. تحلياال الصااالة بالتسااليم: باااب. 1/150الساانن الكباارى : البيهقااي: ينظاار. ضااعه

 .لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. م1116-هـ1616
 .من سورة البقرة 3من تفسير اآلية  14المسألة  141/ 1ن الجامع ألحكام القرآ: القرطبي -1
 .604ص . الديباج المذهب: ابن فرحون -2
 .604ص : نفسهالمصدر  - 3
 .31ص . راألذكافضل التذكار في أ: القرطبي -4
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 الثالث ثـالمبح

 رـي في التفسيـمنهج القرطب

 "ألحكام القرآن الجامع"ة ـانطالقا من مقدم

النهج الذي  بدأ القرطبي تفسيره بمقدمة ضمنها المحاور الرايسية التي سيلتممها و
بذا تأملنا ما جاء فيها، أمكننا استخالص أهم المميمات التي اتسم بها هذا  يسير عليه، و

  .ألمم نفسه باتباعها ذلك من خالل الشروط التي وضعها القرطبي، و التفسير الجامع، و

فلما كان كتاب اهلل هو الكفيل بجميع علوم الشرع، الذي استقل بالسنة ”: يقول بمامنا
 و شغل به مدى عمريالسماء بلى أمين األر ، رأيت أن أنمل به أمين  الفر ، و و
اإلعراب  اللغات، و ستفرغ فيه منتي، بأن أكتب فيه تعليقا وجيما يتضمن نكتا من التفسير وأ
أحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من  الضالالت، و الرد على أهل الميغ و القراءات، و و

 مبينا ما أشكل منهما، بأقاويل السلف، و و نمول اآليات، جامعا بين معانيهما، األحكام و
عمال صالحا بعد  ذخيرة ليوم رمسي، و عملته تذكرة لنفسي، و من تبعهم من الخلف، و

األحاديث بلى مصنفيها،  شرطي في هذا الكتاب، بضافة األقوال بلى قااليها، و و ...موتي
ما يجيء الحديث في كتب كثيرا  من بركة العلم أن يضاف القول بلى قااله، و: فإنه يقال
ث، فيبقى من ال التفسير مبهما ال يعرف من أخرجه بال من اطلع على كتب الحدي الفقه و

معرفة ذلك علم جسيم فال يقبل منه  الصحيح من السقيم، و ا، ال يعرفخبرة له بذاك حاار 
 ات والثق ال االستدالل حتى يضيفه بلى من خرجه من األامة األعالم، و االحتجاج به، و

اهلل الموفق  نحن نشير بلى جمل من ذلك في هذا الكتاب، و و. المشاهير من علماء اإلسالم
 و أخبار المؤرخين، بال ما ال بد منه أضرب عن كثير من قصص المفسرين، و للصواب، و

 اعتضت من ذلك تبيين آي األحكام، بمساال تسفر عن معناها، و ال غنى عنه للتبيين، و
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و حكمين فما ماد مساال نبين ضاها، فضمنت كل آية تتضمن حكما أى مقتترشد الطالب بل
الحكم، فإن لم تتضمن حكما  التفسير الغريب و فيها ما تحتوي عليه من أسباب النمول و

 .1 “....التأويل، هكذا بلى آخر الكتاب ذكرت ما فيها من التفسير و

  :نستخلص من هذه المقدمة ما يلي

القرطبي بذكر السبب الذي دفعه لكتابة هذا التفسير وهو تلك الميمة التي  بدأ :أوال
هو كونه نمل من  هذا من حيث المصدر و اختص بها القرآن الكريم عن غيره من الكتب و

من حيث المحتوى ألن القرآن الكريم هو الكفيل  السماء بلى األر  أي أن مصدره رباني، و
 .بجميع علوم الشرع

هذا يدل على تواضع  و ،"تعليقا وجيما"كتابه الجامع هذا باعتباره  قد وصف حجم و
هذه هي صفة  استخفافه بقدرته هو أمام قدرة ربه عم وجل، و القرطبي أمام عظمة خالقه، و

  .ال شكورا مهما كان حجمها العلماء الماهدين الذين ال يبغون من وراء أعمالهم جماء و

 العلمية في نقوله من خالل بضافته القول بلى قااله والتمامه األمانة أّقر ب :ثانيا
الحديث بلى مصنفه، حيث نجده يعتمد كثيرا على أقوال من سبقه من علماء السلف من 

  .لغويين مع الحرص على نسبة هذه األقوال بليهم نحويين و محدثين و مفسرين و فقهاء و

اهتمامه بتخريج األحاديث النبوية الشريفة التي استعان بها في تفسيره حتى  أكد :ثالثا
  .هذا يميد من قيمة تفسيره يكون اعتماده على الدليل الصحيح و

عراضه في هذا التفسير عما جاء من غرااب القصص ورده على إ أشار بلى :رابعا
هذا ما يدل  ة منها، وي ال فاادأخبار المؤرخين الت الضالالت و كالم الغالة من أهل الميغ و

                                                        
 .15 –16/ 1الجامع ألحكام القرآن : القرطبي -1
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ار المؤرخين بال ما البد أخب أضرب عن كثير من قصص المفسرين و و: "عليه قوله
 ...."منه

تركيمه على ببرام الجانب الفقهي لآليات التي تضمنت أحكاما شرعية حيث  :خامسا
موسوعة فقهية تحوي جميع آراء الفقهاء  نجده يتوسع في هذا المجال حتى ليكاد القارئ يخاله

جعل هذا بدال من شغل نفسه بسرد القصص  المختلفة في المساال المتعلقة بأفعال العباد، و
  .اإلسراايليات التي ال طاال منها و

بيان ما  القراءات و اإلعراب و استعانته في تفسيره باللغات وكما أشار بلى  :سادسا
بيان كونها مكية أو مدنية كما قال  شرح غريب ألفاظها، و و جاء من أسباب نمول اآليات

 و ما جاء فيها، فضلها و أول مبدوء به الكالم في نمولها و و: "ة البقرةفي أول تفسير سور 
 .1"هكذا كل سورة بن وجدنا لها ذلك

                                                        
 .169/ 1الجامع : القرطبي -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولل األالفص
 

 ديثع الحم  طـرق تعامل القرطبي
 

 

 القرطبي اختصار الحديث في تفسير :ث األولالمبح

 فع التعارض بينمنهج القرطبي في د :يالمبحث الثان

 األحاديث 

 اهتمام القرطبي بالتخريج  :ثالمبحث الثال

 موقف القرطبي من رواية الحديث :بعار ث الالمبح

 بالمعنى 
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 :ـمهـيدت

لمعرفة طرق تعامل القرطبي مع الحديث النبوي الشريف، رأيُت أن أركز في هذا 
التي  و الفصل على دراسة أهم المباحث التي تشكل اللبنات األساسية في علم الحديث،

مالمح هذا المنهج، فكان أن خصصت المبحث األول لبيان  نعرفيمكن من خاللها أن 
ي، فبّينُت فيه أما المبحث الثان .طريقة تعامل القرطبي مع هذا الموضوع و اختصار الحديث

يأتي  و .فع التعارض بين األحاديث التي يسوقها لبيان األحكام الفقهيةدمنهج القرطبي في 
موقف القرطبي  أبرزتفي المبحث الرابع  و .خريجالمبحث الثالث ليؤكد اهتمام القرطبي بالت

 .من رواية الحديث بالمعنى

 

 



03 

 

 األول ثـالمبح

 يالقرطبـ راخـتـصار الحديـث في تفسيـ

في الكثير من األحيان، عند تفسيره آليات  *يستعين القرطبي بجزء من الحديث 
قال "أجاز العلماء ذلك،  قد و .ره بتمامه، بل يسوق موضع الشاهد فقطـال يذك و ،األحكام

 و االستثناء و حذف بعض الخبر جائز عند األكثر إال في الغاية: ابن الحاجب في مختصره
أما  و: "قال السيوطي في التدريبو   .1"ال تزد فيه و أنقص الحديث، :قال مجاهد و ...نحوه

 2."تقطيع المصنِّف الحديث في األبواب فهو إلى الجواز أقرب

، في كتابه عثيمين الحديث في شروط جواز اختصار الحديثالل ابن قد فصّ  و
أي اختصار -حكُمهُ : "، يقولالتلخيصنحن نوردها بشيء من  و ،"مصطلح الحديث"

 :ال يجوز إال بشروط خمسة -الحديث

  ....نحوها و الشرطو  الحال و الغاية و أن ال يخل بمعنى الحديث كاالستثناء، ـ1

 ....ال يحذف ما جاء الحديث من أجله أن ـ2

  ....أن ال يكون واردا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية ـ3

                                                        
*

الحديث في عرف  الررفم  رض ي رض  الرب اللىري عريب و عيير    أري أ    بلر  افيرد ىر    ضىيرق ال رف ق للر   ردي أ    رض  ـ 

   رض  الحرضف  . الحديث اع   ق اق ي  ق  ر   اللىري عريب و عيير    أري أ ا  العرحضىيأ   ف يقر      فيرف   :الطيىي

: الخىف علد عي ضء الفق  فاد  ليحرديثأ فيطي رضق عيرب ال ففر م   عيرب ال   ر     ال  طر مأ    ير : في رفح اللخىق

 :ل في. خىف   ال ع س ىيلق ض ع      خع ص  طيقأ ف   حديث:  ض جضء عق غيفهأ    ي 

 رـ 3243. 6ط . عىرد الف رضح اىر  غرد :  ح يرق. 42-42  اعد في عير   الحرديث ص :  فف اح د ال قضل ي -

 .عىد الأال . ال ض ف .   4333

اىرفا ي  :  ح يرق .42-42ص . حضريق ال  ض  اىق اىي رفي  عيب رفح لخىرق الف رف:   ض  الديق ال  دأي -

 .داف ال طق. الفيضض.  3111 ـ 3243. 3ط . ىق لضعف اللضعف

 
 .931الىضعث الحثيث ص :  ح د رض ف ـ 1
داف ال  ب .  9191 - ـ 9311 2ط . 2/901 دفيب الفا ي في رفح   فيب الل ا ي : الأي طيـ 2

 .لىلضق.ىيف ت.ال ي يق
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لئال  ،ما ال ُيخل و خل حذفه بالمعنىما يُ  و أن يكون من عالم بمدلوالت األلفاظ، ـ4
 .يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك

سوء الحفظ إن اختصره أو الزيادة  ن بهيكون الراوي محال للتهمة بحيث يظ أن ال ـ5
فإذا  ...فيه إن أتمه ألن اختصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قبوله فيضعف به الحديث

ال سيما تقطيعه لالحتجاج بكل قطعة منه في  و تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث
لى اختصار الحديث األولى أن يشير إ و ...الفقهاء و موضعها، فقد فعله كثير من المحدثين

 1."إلى آخر الحديث، أو ذكر الحديث: فيقول

في تفسير القرطبي مواطن كثيرة اختصر فيها القرطبي أحاديث نبوية شريفة، نسوق  و
 .بعضا منها لبيان منهجه في اختصار الحديث

 ".ذكر الحديث و: "يعلق في خاتمته بقوله و ختصرا،أحيانا يسوق الحديث م ـ 1

﴿: مثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى                   

    ﴾2،  ألن االستقامة ال تكون إال  و ...”: يقول .االستقامةحيث يتحدث عن معنى

: قال عنه أن رسول اهلل  سعيد الخدري  أبيعن  *في صحيح مسلم و  .مع الهدى
: قال. ما زهرة الدنيا؟ و :قالوا. »أخوف ما أخاف عليكم ما ُيخرج اهلل لكم من زهرة الدنيا«

                                                        
إلي ضق ليطىع  اللرف داف ا. ارف  ىق عضلح ال رفي.د:  ح يق 12- 19ص. عطيح الحديث:  ح د ىق عضلح ال ثي يقـ 1

 اإلأ لدفيق .  ال  زيع
 .91اآليق : أ ف  الجقـ 2
ف ى عق يحيب ىق . اإل ض  الحضف  حجق اإلأال أ اى  الحأيق ال ُرْيفي اللْيأضى فيأ عضحب ال عضلي : ـ  أي  ىق الحجضج*

 ضق ث ق  ق :  ض  عل    اىق اىي حض  أ اى  ع القأ   ال ف ذيأ  : يحيب ال  ي أ  ال  لىي  اح د ىق حلى أ  عل 

يل ف .  ـ219 ضت ألق .  ض  حت ادي  الأ ضء   ضب اعح  ق   ضب  أي :  ض  الحضف  اى  عيي الليأضى في. الحفض 

 : في  فج   

.  9111 - ـ 9199. 2ط . ا ف  الى ري:  ح يق. طى ضت عي ضء الحديث:  ح د ىق اح د الد ر ي العضلحي -

 .ىيف ت.  ؤأأق الفأضلق

 .1/911 فيضت العيضق : اىق خي ضق -

 . 2/155 ذ ف  الحفض  : الذ ىي -
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»بركات األرض«
  2“.ذكر الحديث و 1

ما يبسط  و التحذير من االغترار بزينة الدنيا: الحديث بتمامه أخرجه مسلم في باب و
 و أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير،" -كما يقول النووي -معناه و معها،

لكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي  و الخير ال يأتي إال بخير، :تقديره و إنما هو فتنة،
 .3"االشتغال بها عن كمال اإلقبال على اآلخرةو  المنافسة و إليه من الفتنة

        بأن هذا كاٍف لتأكيد لقناعتهزء األول من الحديث فقط، القرطبي استعان بالج و
إال باالبتعاد عن  يتأتىهذا ال  و تحقيق معنى االستقامة التي تؤدي إلى خير اآلخرة، و

ذكر  و"له قد أشار إلى اختصاره بقو  و .ملذات الدنيا، أو زهرة الدنيا كما جاء في الحديث
 ". الحديث

 ."الحديث" :ذلك بصيغة إلىيشير  و يأتي بالحديث مختصراأحيانا  و ـ 2

﴿: مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى                    

   ﴾4، رباط الخيل فضل  و”: ية متحدثا عن فضل رباط الخيليقول في المسألة الثان

المستحب منها  و كان لعروة البارقي سبعون فرسا معدة للجهاد، و منزلة شريفة، و عظيم،
 و ظهرها عز، و هو صحيح، فإن األنثى بطنها كنز، و .جماعة و قاله عكرمة. اإلناث

الخيل ثالثة «: قال روى األئمة عن أبي هريرة أن رسول اهلل  و .فرس جبريل كان أنثى
أجودها  و .أنثىلم يخص ذكرا من و  .الحديث .5»لرجل ِوزرو  لرجل سترو  لرجل أجر

 .6“أكثرها نفعا و أجرا أعظمها

                                                        
 . ض يىأط   قض ىضب ال حذيف  ق االغ فاف ىزيلق الدليض  .   ضب الز ض : 9/991العحيح :  أي ـ 1
 .91/95الجض ع : ال فطىيـ 2
 .9/991عحيح  أي  ىرفح الل  ي :  أي ـ 3
 .10اآليق : أ ف  اللفض ـ 4
 .اث   ضلع الز ض : ىضب.   ضب الز ض . 11 -9/13العحيح  : أي ـ 5
 .5/311الجض ع : ال فطىيـ 6
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إثم مانع الزكاة، عن : فالقرطبي استعان بجزء من حديث طويل أخرجه مسلم في باب
كان  و »هي لرجل أجر   و هي لرجل ستر، و ،ثالثة هي لرجل وزر الخيل«: أبي هريرة بلفظ

 .مكانتها، خاصة إذا أعدت للجهاد و اقتصاره على هذا الجزء لبيان قيمة الخيل

 ".الحديث: "قد أشار إلى اختصار الحديث بصيغة و

هذا في المسألة  و السالح و نفس المنهج يتكرر عند حديثه عن حكم وقف الخيل
على  قد استدل بعض علمائنا بهذه اآلية و”: الرابعة من تفسير اآلية السابقة، حيث يقول

قد اختلف  و .ُعّدة لألعداء الخزان لها و اتخاذ الخزائن و السالح و جواز وقف الخيل
 و به قال أبو حنيفة، و المنع،: اإلبل على قولين و العلماء في جواز وقف الحيوان كالخيل

لحديث ابن عمر في الفرس  و هو أصح لهذه اآلية، و ،به قال الشافعي  و الصحة،
أما خالد فإنكم تظلمون  و«: قوله عليه السالم في حق خالد و الذي حمل عليه في سبيل اهلل
»أعتاده في سبيل اهلل و خالدا فإنه قد احتبس أدراعه

 .2“الحديث 1

استدل على ذلك  و اإلبل و رجح الرأي القائل بجواز وقف الحيوان كالخيلفالقرطبي 

الذي ينص على  و ،كذا بجزء من الحديث الذي ورد في حق خالد  و باآلية الكريمة،
ول النووي في شرحه األعتاد كما يق و .األعتاد في سبيل اهلل و جواز احتباس األدراع

قد  و 3."غيرها و الدواب و األعتاد آالت الحرب من السالح: قال أهل اللغة: "لصحيح مسلم
فقط، مشيرا على موضع الشاهد  –اقتصر من الحديث الذي رواه مسلم بتمامه في صحيحه 

 ".الحديث: "إلى اختصاره بقوله

مواقف أخرى نجده يستعين بأكثر من قطعة من الحديث، خاصة إذا كان  في و ـ 3
مثاله ما جاء عند تفسير اآليات . االستدالل بقطعة واحدة منه ال يفي بالغرض و طويال،

                                                        
 .  داف ض ىضب في  ج ب الز ض   . 9/15 ط ق  ق حديث ف اه  أي  في الز ض  ـ 1
 .5/215 ذا الجض ع    5/235 ذا الجض ع    1/391الجض ع : يل ف اي ض في  ذا الأيضق   5/319الجض ع : ال فطىيـ 2
 .9/15العحيح :  أي ـ 3
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 و”: يقول. عن إمكانية رؤيتهم و الثالثة األولى من سورة الجن، حيث يتحدث عن الجن،
أكثر ما يتصورون لنا في  و ،كما يرى المالئكةفي صورهم   ليس يمتنع أن يراهم النبي
بأنصاف  أن رجال حديث العهد بعرس استأذن رسول اهلل  1صور الحيات، ففي الموطأ
فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى ": فيه و الحديث،.. .النهار أن يرجع إلى أهله

 2“.الحديث ذكر و ."إليها بالرمح فانتظمها

 أبيبجزئين من حديث طويل أخرجه اإلمام مالك في موطئه عن فالقرطبي استعان 
هذا لتأكيد أن  و رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أيضا، و سعيد الخدري،

 .الجن قد يتصورون لنا في صورة الحيات

أن القرطبي  من مصدريهما، -بتمامهما- على الروايتين طالعياعند  الحظت دق و
لفاظ التي وردت في اعتمد على رواية اإلمام مسلم في هذا االستدالل، بدليل أنه ساق األ

أن رجال حديث عهد بعرس استأذن ... »: ؛ فصيغة سند ذلك إلى الموطأالصحيح، لكنه أ
لم ترد في  و ،3وردت في رواية مسلم «...بأنصاف النهار أن يرجع إلى أهله رسول اهلل 

يا : فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه، فقال: "...الصيغة الواردة في الموطأ هي و .الموطأ
وردت " بأنصاف النهار"فقوله  ئذن لي أحدث بأهلي عهدا فأذن له رسول اهلل ارسول اهلل 

 .لم ترد في الموطأ و في الصحيح

هذا " بالرمح فانتظمهافإذا حية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها : "كما أن قوله
فدخل فإذا هو بحية منطوية : "يقابله في الموطأ قوله و الجزء من الحديث ورد في الصحيح،

 ."فراشه، فركز فيها رمحه، ثم خرج بها فنصبه في الدارعلى 

ح قضيته، يقول في توضي و يزيد القرطبي قطعة ثالثة من رواية مسلم إلثبات مسألته و
                                                        

 . ض ي ض  في ذلك  ض جضء في     الحيضت  : ىضب. 113ص. ال  طب:  ضلك: يل فـ 1
 .ال أبلق الخض أق 5-91/9الجض ع : ال فطىيـ 2
 .910الحديث ف   . في     الحيضت: ىضب.   ضب الأال . 91/390العحيح :  أي : يل فـ 3
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رأيتم منها  فإذاإن لهذه البيوت عوامر، «: في الصحيح أنه عليه السالم قال و: "نفس السياق
فادفنوا  اذهبوا«: قال و »افرنه كإال فاقتلوه فإ و ثالثا، فإن ذهب جوا عليهاشيئا فحرِّ 
 .2"1»صاحبكم

في هذه المسألة إذن استعان القرطبي بثالثة أجزاء من حديث طويل رواه اإلمام مالك 
ا أن يسوق هذه المقاطع حتى يعطي قد رأى إمامن و .مسلم في صحيحه و في موطئه،

 . واضحة للقضية ألن االكتفاء بجزء واحد أو جزئين ال يؤدي المطلوب و ورة متكاملةص

 .أحيانا يأتي بجزء من الحديث، ألنه سبق أن أشار إليه بتمامه في موضع آخر و ـ 4

﴿ :عند تفسير قوله تعالى: مثاله   ﴾3، يغمز : "يقول القرطبي في بيان معناها

: يعيبونهم به، يقال و يعّيرونهم باإلسالم أي: قيل و .يشيرون بأعينهم و بعضهم بعضا،
 : غمزت الشيء بيدي، قال

 . كسرت كعوبها أو تستقيما *** كنت إذا غمزت قناة قوم و

 «إذا سجد غمزني، فقبضت رجلي كان النبي » :رضي اهلل عنها قالت عائشة و
 . 4("النساء)قد مضى في  و الحديث

﴿: قد ساق الحديث بتمامه عند تفسير قوله تعالى و        ﴾5 . يقول

 :موافقة لمذهب مالك -ءالقرطبي مؤكدا اشتراط الشهوة عند المالمسة النتقاض الوضو 

 كنت أنام بين يدي رسول اهلل : قد جاء في صحيح الخبر عن عائشة قالت و ...”

                                                        
  .    الحيضت  غيف ض :ىضب. 91/390العحيح :  أي ـ 1
 .91/5الجض ع : ال فطىيـ 2
 .30اآليق : أ ف  ال طففيقـ 3
 .91/221الجض ع : ال فطىيـ 4
  .13اآليق : أ ف  اللأضءـ 5
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 و قالت. إذا قام بسطتهما ثانيا و رجالي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، و
 .2“...كان المالمس فهذا نص في أن النبي  .1"البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح

﴿ :مثله أيضا، عند تفسير قوله تعالى و       ﴾3 ثانية يقول في المسألة ال

تكريم، ثم خص بالذكر منها  و إضافة تشريف ﴾هلل﴿: قوله تعالى”: مبينا قيمة البيت العتيق
 تعمل المطي إال إلى ثالثة ال «:قال عليه السالم و .﴾طهر بيتيو ﴿: البيت العتيق، فقال

 5“.فيهقد مضى الكالم  و الحديث خرجه األئمة 4»...مساجد

: المدينة، باب و في كتاب فضل الصالة في مسجد مكة *الحديث رواه البخاري و
 ةثالث إلىال تشد الرحال إال «: المدينة عن أبي هريرة بلفظ و فضل الصالة في مسجد مكة

 .»مسجد األقصى و ،مسجد الرسول  و المسجد الحرام،: مساجد

إلى تخريجه كما أشار إلى  و اختصاره،قد استشهد القرطبي بقطعة منه مشيرا إلى  و
 .أن الكالم مضى فيه من دون تحديد ذلك الموضع

يعد بإتيانه بتمامه في مواطن أخرى من  و في مواضع يسوق الحديث مختصرا و ـ 5

                                                        
.  ح يق  ح د عىد الأال  عىد الرضفي.  ألد الأيد  عضئرق 21112الحديث ف   . 1/219ال ألد : اح د ىق حلى  ـ1

 .ىيف ت لىلضق. داف ال  ب ال ي يق . 9113- ـ9193الطى ق ال لب 
 .1/911الجض ع : ال فطىيـ 2
 .95اآليق : أ ف  الجقـ 3
 .ف   العال  في  أجد   ق  ال ديلق: ىضب.   ضب ال أ   2/11العحيح : الىخضفيـ 4
: الجض ع  ذا . علد  فأيف أ ف  ال عف 20/919الجض ع :  يل ف اي ض في  ذا الأيضق. 91/29: الجض ع: ال فطىيـ 5

 . ق أ ف     ع فاق ال أبلق الفاى ق 91-91 فأيف اآلي يق  1/990
ـ ريخ اإلأال   ا ض  الحفض أ اى  عىد و  ح د ىق اأ ضعي  ىق اىفا ي  ىق ال غيف  ىق َىْفِدزَى  الُج فيأ   ال   عضحب *

 ح د ىق    ي ىق اىفا ي أ  أ ع  ق .  ئق  أ يق     لده في ر ا  ألق افىع  .  غيفه  ق ال عضلي " العحيح"

 ح د ىق لعف  ال ف ذي  : ف ى عل . ال ىضد  ال فم   ال ي    عىيد و ىق   أبأ  ضق فاأض في الذ ضء   أال أ  

 ضت لييق الفطف .  ض  حت ادي  الأ ضء اعي  ىضلحديث  ق الىخضفي:  ض  اىق خزي ق. غيف   اىق خزي ق   الَ ف زي  

 :    يل ف في  فج.  ـ211ألق 

 .2/213طى ضت عي ضء الحديث :  ح د العضلحي -

 .1/955 فيضت العيضق : اىق خي ضق -

 . 2/111 ذ ف  الحفض  : الذ ىي-
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﴿: ه عند تفسير قوله تعالىمثال ؛التفسير                       

   ﴾1، و استدل بعض علمائنا بهذه اآلية على إثبات القرعة،”: يقول في المسألة الثالثة 

هي سنة عند جمهور الفقهاء في  و هي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة،
القرعة كاإلجماع من أهل  استعمال و ...تطمئن قلوبهم و المستويين في الحجة ليعدل بينهم

قد ترجم البخاري في آخر كتاب  و .العلم فيما يقسم بين الشركاء، فال معنى لقول من رّدها

﴿: جل و قول اهلل عز و باب القرعة في المشكالت: الشهادات        ﴾، و 

قوم استهموا  ِهن فيها مثلالُمد   و مثل القائم على حدود اهلل»: ساق حديث النعمان بن بشير
في سورة الزخرف أيضا  و سيأتي في األنفال إن شاء اهلل تعالى و .الحديث 2«...سفينةعلى 

 .3“بحول اهلل سبحانه

﴿: قد ساقه بتمامه عند تفسير قوله تعالى و              

                                 ﴾4 علق عليه  و

 و و فيه دليل على استحقاق العقوبة بترك األمر بالمعروف ...”: في المسألة الخامسة بقوله
قد  و استعمالها و فيه دليل على جواز القرعة و ،(األنفال)قد مضى في و  النهي عن المنكر

 .5“، فتأمل كال في موضعه تجده مبينا(آل عمران)في مضى 

مثاله ما جاء في  ،أحيانا يستعين بقطعة من الحديث دون إشارة إلى اختصاره و ـ 6

                                                        
 .11اآليق : أ ف     ع فاقـ 1
 ق حديث الل  ضق ىق ىريف ف ي و عل  . ال فعق في ال ر الت: ىضب.   ضب الرقضدات 3/911العحيح : الىخضفيـ 2

ال ا ع فيقض  ث    ِ  اأَ َق  ا أفيلقأ فعضف   ث  الُ ْد ق في حد د و  : أي   ض  اللىي عيب و عيي   " :ي   
ق ىضل ضء عيب الذيق في اعال ضأ ف بّذ ا ى أ فبخذ فبأضأ فج   يْل ُُف اأف   ى  ق  في اعال ضأ ف ضق الذيق في اأفيقض يُ فُّ

اق  لّج ا الفأق أ   ال ُىدَّ لي  ق ال ضءأ فإق اخذ ا عيب يدْي  الج ه    بذْيُ   ىيأ   : ضلََكأ  ض : الأفيلق فب ْ هُأ ف ضل ا
 ".ا ي  ا الفأق   ف  ه ا يُ  هُ  

 .3/52الجض ع : ال فطىيـ 3
 .33اآليق : ـ أ ف  الزخف 4
 .91/50الجض ع : ـ ال فطىي5
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﴿: المسألة السابعة من تفسير قوله تعالى            ﴾1  حيث تحدث عن

من  و من بعدهم في هذه المسألة، فساق أدلتهم، و عن اختالف السلف و توريث األرحام،
الوالء سببا ثابتا، أقام المولى فيه  النبي  جعلقد  و :قالوا”: بين ما جاء في ذلك قوله

هو جزء من حديث رواه البخاري بتمامه في  و .3“ 2"الوالء لمن أعتق: "مقام العصبة، فقال
 . لم يشر القرطبي إلى اختصاره الصالة و

 

                                                        
 .91اآليق : أ ف  اللفض ـ 1
 .ذ ف الىيع  الرفاء عيب ال لىف في ال أجد: ىضب .العال :   ضب. 9/999العحيح  يث ف اه الىخضفي في ط ق  ق حدـ 2
 .191 -9/191الجض ع : ال فطىيـ 3
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 المبحــث الثاني

 هـفعدي ف يـمنهج القرطبو  التعارض بين األحاديث

هو ما يعرف عند  و ،كثيرا ما يتعرض القرطبي إلى مسألة التعارض بين األحاديث
 من الطبيعي أن نجد مثل هذه المباحث في تفسيره، و ".مختلف الحديث"علماء الحديث بـ 

تفصيل كثير من األحكام  و ألن إمامنا يعتمد أساسا على السنة النبوية الشريفة في بيان
بعض اآلراء مختلفة عن بعض أو مناقضة  قد تجيئ و الواردة في النصوص القرآنية،الفقهية 

للتعرف على منهج القرطبي في رفع هذا  و لها، الختالف أو تناقض أدلة كل فريق،
ره الجامع، الشواهد، من تفسي و اديث نقوم بدراسة بعض األمثلةالتعارض بين هذه األح
 .فع التعارضللتعرف على منهجه في د

قبل توضيح هذه المسألة، أسوق بعض ما جاء على لسان العلماء في معنى  و
هذا فن من : "يقول اإلمام النووي في التقريب. الذي يؤدي إلى التعارض" مختلف الحديث"

هو أن يأتي حديثان  و إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، يضطر و أهم األنواع،
 .1"متضادان في المعنى ظاهرا، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما

 و: "قتيبة، يقول النووي مستأنفا ابن و ممن صنف في هذا المجال اإلمام الشافعي و
ال  و استيفاءهلم يقصد رحمه اهلل  و ،هو أول من تكلم فيه و صنف فيه اإلمام الشافعي،

أي الجمع في ذلك، : بل ذكر جملة منه في كتاب األم ينبه بها على طريقه ،انفراده بالتأليف
 .2"أشياء غير حسنة و ثم صنف فيه ابن قتيبة، فأتى فيه بأشياء حسنة

الشريعة ال : "وارد في الشريعة، يقول اإلمام الشاطبيالتعارض في حقيقته أمر غير  و
                                                        

- ـ9121. 9ط. الففيضلي ح د :  ح يق 199: ص.  دفيب الفا ي في رفح   فيب الل  ي: جال  الديق الأي طيـ 1
 .لىلضق. ىيف ت.  ؤأأق الفيضق. 2001

 .199ال عدف لفأ  صـ 2
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 و فالمتحقق بها متحقق بما في األمر، فيلزم أن ال يكون عنده تعارض، تعارض فيها البتة،
دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن  لذلك ال تجد البتة

 .1"لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين األدلة عندهم

لهذا يلجأ  و .ليس إلى حقيقة الشريعة و المجتهدين فالمسألة إذن ترجع إلى أفهام
 و: "عارضين ما أمكن يقول الشاطبيالعلماء إلى دفع هذا التعارض بالجمع بين الدليلين المت

إلى أن الجمع بين الدليلين المتعارضين هو الذي ينبغي  -أي األصوليون-قد ذهب جمهورهم
 .2"جح ألحدهما على اآلخرإال بحث عن مر  و أن يلجأ إليه المجتهد ما أمكن

إنما قدموا الجمع على الترجيح  و: "-ا سبب تقديم الجمعمبرز -يقول في نفس السياق و
هو أولى من إهمالهما أو إهمال  و لما في الجمع من إعمال الدليلين المتعارضين معا

يمكن ا أحدهم: المختلف قسمان و: "في التقريب مؤكدا هذا المنهجيقول النووي  و .3"أحدهما
يجب العمل و  ال النسخ و ال يصار إلى التعارض و الجمع بينهما بوجه صحيح فيتعين

القسم الثاني ال يمكن الجمع بينهما بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخا بطريقة مما  و ...بهما
 و نا بالراجح منهما كالترجيح بصفات الرواة أي كون رواة أحدهما أتقنإال عمل و سبق قدمناه

 .4..".كثرتهم في أحد الحديثين و ...نحو ذلك و أحفظ،

 ؟فع التعارضمنهج القرطبي في دهنا نتساءل عن  -

هو يوافق ما ذهب  و يرى القرطبي أن الجمع بين األدلة المتعارضة أولى من إهمالها،
أهل الظاهر منهم الذين يذهبون إلى  و الشافعية و إليه جمهور األصوليين خاصة المالكية

الحنابلة  و التوفيق بين المتعارضين بوجه مقبول بخالف الحنفية و بالجمع دفع التعارض

                                                        
 .1/299ال  اف ضت : الرضطىيـ 1
 .1/211ال  اف ضت : الرضطىيـ 2
 .331/ 1ال عدف لفأ  ـ 3
 .193-192 دفيب الفا ي ص: ـ الأي طي4
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 .1الذين يعتمدون على النسخ كطريقة أولى لدفع التعارض

﴿ :يجسد هذا المبدأ عند تفسير قوله تعالى و         ﴾2،  حيث

ينقل في المسألة الثالثة اختالف العلماء في آخر وقت المغرب، فقيل وقتها واحد ال وقت لها 
 و فإنه صالها باليومين لوقت واحد 3ذلك بين في إمامة جبريل و إال حين تحجب الشمس

هو أحد قولي الشافعي في  و هو ظاهر من مذهب مالك عند أصحابه و ذلك غروب الشمس
فإذا غاب الشفق فقد خرجت : قال مالك في الموطأ و .به قال الثوري و ا،المشهور عنه أيض
ألن وقت  ...أصحابه و بهذا قال أبو حنيفة و دخل وقت العشاء و من وقت المغرب

صلى بالسائل  فيه أن النبي  و لحديث أبي موسى، و الغروب إلى الشفق غسق كله،
هذا أولى من  و :قالوا. 4مسلم خرجه ،الشفقفي اليوم الثاني فأخرجه كان عند سقوط  المغرب

 و المتأخر أولى من فعله و إمامة جبريل بمكة، و أخبار إمامة جبريل، ألنه متأخر بالمدينة
 .5“أمره ألنه ناسخ لما قبله

هما حديث إمامة جبريل الذي يضيق  و فهذه قضية فقهية اختلف فيها لتعارض الدليلين
قول آخر يرى بالتوسعة في  و وقتها غروب الشمس ال أكثريجعل  و في وقت صالة المغرب

فعه لد و ، فالتعارض قائم إذن الحديثين صحيحكال و وقت المغرب قليال إلى غياب الشفق
و إنما بالجمع بين  فع التعارض ال باللجوء إلى النسخالقرطبي قول العلماء في إمكانية دنقل 

أبو محمد عبد القول بالتوسعة أرجح، و قد خّرج اإلمام الحافظ  :قلت”: يقول مستأنفا. الدليلين
خرج : الغنى بن سعيد من حديث األجلح بن عبد اهلل الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال

                                                        
ف ض ى د ض الطى ق  219 ح د   يق ص . د: ال خ عف ال افي في اع   الف    بلي :   ضب: يل ف في  فعي   ذه ال أبلقـ 1

 .ال  ب الث ضفيق ؤأأق .  2000- ـ9129ال لب 
 .95اآليق : أ ف  اإلأفاءـ 2
: ىضب. ال أضجد:   ضب. 1/211العحيح : لفأ   و عيب و عيي   أي     في  أي ـ حديث ا ض ق جىفي  عيي  الأال  3

 .ا  ضت العي ات الخ س
 .ا  ضت العي ات الخ س: ىضب.   ضب ال أضجد. 1/212العحيح :  أي ـ 4
 .291-90/293الجض ع : ال فطىيـ 5
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ذلك  و ف،ر أتى سمن مكة قريبا من غروب الشمس فلم يصل المغرب حتى  رسول اهلل 
. ن كان التاريخ معلوما، فان الجمع ممكنإ و ا القول بالنسخ فليس بالبّينأم و .تسعة أميال
لذلك اتفقت األمة  و تحمل أحاديث جبريل على األفضلية في وقت المغرب،: قال علماؤنا

ال نعلم  و :قال ابن خويزمنداد. ين غروب الشمسليها في حإالمبادرة  و فيها على تعجيلها
 و غروب الشمس في مسجد جماعة عن وقت المغرب أحدا من المسلمين تأخر باقامة

جيح ولى من التر هو أ و يصح الجمع، و أحاديث التوسعة تبين وقت الجواز، فيرفع التعارض
سقاط الترجيح فيه إ و القول بالنسخ و عمال كل من الدليلين،اتفاق األصوليين ألن فيه إب

 .1“اهلل أعلم و .أحدهما

يعقب  و في القوةفالقرطبي إذن يبرز مسألة فقهية تعارض فيها دليالن متساويان 
هذا ال يعني ترجيح أحد الدليلين على اآلخر، ألن الدليلين  و ،بترجيح حكم التوسعة

 إنما لجأ إلى دفع التعارض بالجمع بين الدليلين، مع نفي دفع التعارض بالنسخ، و صحيحان
 .إعمال الدليلين أولى من إهمالهما: لقاعدة األصوليةا لهذا وفق و

يجسد هذا المبدأ أيضا في  و .سعة علمه و إلى رصيده المعرفي هذا كله يضاف و
 .مواضع عديدة من تفسيره

﴿: فمثال عند تفسير قوله تعالى                  ﴾2، 

هل اختلف العلماء في مكة ”: اء في حرمة مكة يقوليسوق في المسألة الثانية اختالف العلم
ما  و أقوالهم، يوردثم  ،“...صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم أو كانت قبله كذلك على قولين

: الفريقين التي يوحي ظاهرها بالتعارض يقول القرطبي يهمني هنا هو أن أسوق أدلة كال

إن »: يوم فتح مكة قال رسول اهلل  :احتج أهل المقالة األولى بحديث ابن عباس قال”

                                                        
 .291-90/293ال عدف الأضىق ـ 1
 .921: اآليق: أ ف  الى ف ـ 2
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األرض فهو حرام بحرمة اهلل تعالى إلى يوم  و حرمه اهلل تعالى يوم خلق السماواتهذا البلد 
لم يحل لي إال ساعة من نهار فهو حرام بحرمة  و انه لم يحل القتال فيه ألحد قبلي و القيامة

ال  و ال تلتقط لقطته إال من عّرفها، و ال ينفر صيده و اهلل إلى يوم القيامة ال يعضد شوكة
إال »: فقال. لبيوتهم و ذخر فإنه لقينهماإلإال  يا رسول اهلل: فقال العباس .«هايختلى خال

هذا دليل الفريق األول  .2“غيره و 1أخرجهما مسلم ،شريح ينحوه حديث اب و .«ذخراإل
 .األرضو  القائل بحرمة مكة المكرمة منذ خلق السماوات

صحيح مسلم أيضا عن عبد اهلل بن زيد بن  في و”: يسوق أدلة الفريق الثاني قائال و

إني حرمت المدينة  و دعا ألهلها، و براهيم حرم مكةن إإ»: قال عاصم أن رسول اهلل 
براهيم ألهل إما دعا به  مدها بمثل و ني دعوت في صاعهاإ و براهيم مكةإكما حرم 

 و الدليلين بالجمع بينهمافع التعارض بين لكن القرطبي يد و هذا دليل الفريق الثاني، .3«مكة
ال تعارض بين  و :قال ابن عطية” :يقول مستأنفا حيث ،ابن عطية فيما ينقله عنذلك 

أوقات  و كون الحرمة مدة آدم و قضائه، و الحديثين، ألن األول إخبار بسابق علم اهلل فيها
 .4“بعد الدثورإظهاره ذلك  و الثاني إخبار بتجديد ابراهيم لحرمتها و .عمارة القطر بإيمان

﴿: عند تفسير قوله تعالى و                     

  ﴾5، يناقش األدلة الواردة في  و يثير مسألة استقبال القبلة في الصالة على الراحلة

كان : قالالدارقطني عن أنس بن مالك قد روى  و: "من بين ما جاء في ذلك قوله و ذلك

                                                        
 حفي    ق   عيد ض   خال ض   رجف ض   ل ط قضأ    د رفح الل  ي : ىضب.   ضب الحج. 1/111العحيح : ـ  أي 1

فإل  ل يلق    » :   ض  في رفح   ل  عيب و عيي    أي ."    لىت   ف   طيب الفائحق: "ى  ل " اإلذخف"

  ُيح ضج الي  في أ    ... يلق  ىف ح ال ض     الحداد   العضئغ     لضه يح ضج الي  ال يق في    د اللضف: «ىي  ق 

 .فاجع ال عدف لفأ . الىي ت يج   ف ق الخرب
 .2/992الجض ع : ال فطىيـ 2
 .عيب و عيي    أي  فيقض ىضلىف قف   ال ديلق   دعضء اللىي : ىضب.   ضب الحج. 1/193العحيح : ـ   أي 3
 .2/993 الجض ع:  فطىيال ـ4
 .911اآليق : أ ف  الى ف ـ 5
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كبر ثم صلى حيث  و إذا كان في سفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة النبي 
ذهب مالك  و .أبو ثور و أحمد و به قال الشافعي و أيضا *أخرجه أبو داود .1"توجهت به

هو مقبل يصلي و   كان رسول اهلل: ستقبال، لحديث ابن عمر قالالى أنه ال يلزمه اال
 .قد تقدم و 2﴾فأينما تولوا فثم وجه اهلل﴿: فيه نزل و :قال. المدينة على راحلتهمن مكة الى 

المقيد، فقول الشافعي  و ال تعارض بين الحديثين، ألن هذا من باب المطلق و” :قلت
 .3“حديث أنس في ذلك حديث صحيح و أولى،

فع التعارض بين الحديثين بحديث آخر يبين المعنى الوارد في يدته أيضا دقد وج و

﴿: هذا عند تفسير قوله تعالى و الحديثين المختلفين،                

  ﴾ وقتهايقول في المسألة الثالثة مشيرا إلى قضية المبادرة بالصالة أول . 4اآلية: 

 و .أول الوقت أفضل في كل صالة إال الظهر في شدة الحرّ : قال مالك :أبو الفرج قال...”
 و لكن بعد ذلك، و كان مالك يكره أن يصلي الظهر عند الزوال و :قال ابن أبي أويس

                                                        
اق فأ   و عيب و عيي    أي  : ىيف . ال ط م عيب الفاحيق  ال  ف: ىضب. العال :   ضب. 9/319الألق : اى  دا دـ 1

 .داف الجلضق. ث  عيب حيث  جق  ف ضى  أ  ى  ىلض    ال ىيق ف ّىفأ  ضق اذا أضفف فبفاد اق ي ط م
 اىي: جأ ضليأ عضحب الألقأ أ ع  قاإل ض  الثىتأ أّيد الحفض أ أيي ضق ىق الر ث ىق اأحضق ىق ىريف الزدفي الأ -*

  ض  . ال ف ذي  اللأضئي  اىل  اى  ى ف ىق اىي دا د: ع ف ال فيفأ   أي  ىق اىفا ي أ  الَ ْ لىي  غيف  أ ف ى عل 

 ضت .   ض يرىق   ي ضفىُ أ فإق  ضق في    ق رديد ىيْلُ   ي العحيحذ فُت في   ضى: أ  ُت اىض دا د ي   : داأقاىُق 

 : يل ف في  فج   .  ـ291ألق 

 .2/210طى ضت عي ضء الحديث :  ح د العضلحي -

 .2/191 ذ ف  الحفض  : الذ ىي -

 .2/213طى ضت الرضف يق : الريفازي-
 .ج از عال  اللضفيق عيب الداىق في الأفف: ىضب. عال  ال أضففيق:   ضب. 1/333العحيح :  أي  -2
 ق أ ف  الى ف   921 فأيف اآليق  2/921الجض ع : أ  يل ف اي ض دف   ال  ضفض في2/919الجض ع : ال فطىيـ 3

ذا الجض ع   .  ق أ ف  ي أ  1اآليق  1/905  ذا الجض ع .  ق أ ف  الى ف  93اآليق  9/121الجض ع . 20/912 
2/999. 

 .915اآليق : أ ف  الى ف ـ 4
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*صحيح الترمذيو  في صحيح البخاريو . الخوارجتلك صالة : يقول
: قال عن أبي ذر الغفاري 

ثم أراد أن  «أبرد» : ، فقال النبيالمؤذن أن يؤذن للظهر ي سفر فأرادف كنا مع النبي 

إن شدة الحر من فيح جهنم » : ء التلول فقال النبيحتى رأينا في «أبرد»: يؤذن فقال له

كان يصلي " في صحيح مسلم عن أنس أن النبي  و .1«بردوا بالصالةا اشتد الحر فأفإذ
برد ن ما رواه أنس أنه إذا كان الحر أالذي يجمع الحديثي و .2"الظهر إذا زالت الشمس

 .3“إذا كان البرد عجل و بالصالة،

دفع التعارض الذي يوحيه  و فحديث أنس ساقه القرطبي للجمع بين الحديثين،
، و لم يعمل بالحديث الثاني في وجه آخر و ظاهرهما، بأن ُيعمل بالحديث األول في وجه،

 .**يبين مخرجه

                                                        
*
ي ي ال فيفأ  عل  ـ     يىق : أ ع  ق" ال ي "  ضب   " الجض ع"اإل ض  الحضف  اى  عيأب  ح د ىق عيأب ىق َأْ ف  الأُّ

يأ   ىق أ يدأ   دِّ   ح د ىق  ح  د ىق ف ى عل    ح  أ  .  ف   في الحديث عيب الىخضفي اأ ضعي  ىق   أب الأُّ
 ضت في ثضلث عرف فجب ألق .  ضق اى  عيأب ُي فب ى  ال ثُ  في الحف :  ض  اى  أ يد اإلدفيأي. غيف   علىف  

 :يل ف في  فج     .  ئ يق ى ف ذ  أى يق    أع 

 .2/335طى ضت عي ضء الحديث :  ح د العضلحي -

 .1/211ال افي ىضل فيضت : ـ العفدي

 .2/133 ذ ف  الحفض  : ـ الذ ىي

 .1/295 فيضت العيضق : خي ضق اىق ـ
  ضب . 1/211العحيح :    أي . اإلىفاد ىضل قف في الأفف: ىضب .ال  ا يت:   ضب. 9/913العحيح : الىخضفيـ 1

 ض جضء في  بخيف ال قف : ىضب. اى اب العال . 9/901الألق :    ذا ال ف ذي. ا  ضت العي ات الخ س: ىضب .ال أضجد
 .في رد  الحف

ا  ضت العي ات الخ سأ  ق حديث عىد و ىق ع ف  اق فأ   و : ىضب. ال أضجد:   ضب. 1/211العحيح  : أي ـ 2
 .«  ت ال قف اذا زالت الر س»: عيب و عيي    أي   ض 

 911-2/911: الجض ع: ال فطىيـ 3
**
عررال  ىضلقررضجف أ    ررذا اللقرري عررق ال: ىررضب.   رر ت العررال :   ررضب 9/351: اخفجرر  اىررق عىررد الىررف فرري اإلأرر ذ ضف ـرر 

 . 9/351لي  ال طضف : الر  ضلي
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 ث الثالثـالمبح

 جالقرطبـي بالتخرياهتمام 

يعتمدها في تفسيره ج، فقد كان يعزو األحاديث التي أولى القرطبي عناية كبيرة للتخري 
 و”: قد أشار إلى منهجه هذا في مقدمة تفسيره حيث قال و إلى مخرجيها في أغلب األحيان،

: يقالاألحاديث إلى مصنفيها، فإنه  و إضافة األقوال إلى قائليها،: شرطي في هذا الكتاب
 و الحديث في كتب الفقه كثيرا ما يجيئ و من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله،

التفسير مبهما، ال يعرف من أخرجه إال من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من ال خبرة له 
معرفة ذلك علم جسيم، فال يقبل منه االحتجاج  و حائرا، ال يعرف الصحيح من السقيم،بذلك 
قات المشاهير من الث و من خرجه من األئمة األعالم،ستدالل حتى يضيفه إلى ال اال و به،

 .1“نحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب و علماء اإلسالم،

يبين أهميته في تمييز الصحيح من السقيم، حتى  و يؤكد على اهتمامه بالتخريج، فهو
تولي ال التفسير السابقة التي  و كثيرا من كتب الفقهذلك في  مخالفايتسنى االحتجاج به، 

كمال الفي فيض القدير على لسان ابن ريج، برغم أهميته، يقول المناوي عناية كافية بالتخ
 و كتب التفسير مشحونة باألحاديث الموضوعة،: قال ابن الكمال: "المعنىهذا في تأكيد 

تمييز  و بط التخريجن المصدر األول من أتباع المجتهدين لم يعتنوا بضكأكابر الفقهاء فإ

فرعوا عليها كثيرا  و الصحيح من غيره فوقعوا في الجزم بنسبة أحاديث كثيرة إلى النبي 
 .2"...الموضوع ممن األحكام مع ضعفها بل ربما دخل عليه

أن أسوق بعض  -كالعادة–قبل البدء في استعراض منهجه في التخريج يجدر بي  و 
 .ما جاء في التخريج من مفاهيم لتوضيح هذه المسألة

                                                        
 .ال  د ق 9/91: الجض ع: ال فطىيـ 1
 .  9192 - ـ9319. 2ط .9/20جض ع العغيف فيض ال ديف رفح ال: ال لض يـ 2
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: قال" بالغت في تحرير التخريجو : "ي شرحه لكالم السيوطي القائلفقد عرفه المناوي ف
 خراجاالستو  اإلخراجو ... اخترجه بمعنى استخرجهو  التخريج من خرج العمل تخريجا،و "
اديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من تهذيب عزو األح االستنباط بمعنى اجتهدت فيو 

حال و  المسانيد، فال أعزو إلى شيء منها إال بعد التفتيش عن حالهو  السننو  الجوامع
 .1..."مخرجه

هو الداللة على موضع الحديث في : "محمود الطحان بقوله. عرفُه من المتأخرين دو 
 .2"ةمصادره األصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاج

بعد هذين التعريفين يتبين لنا أن التخريج هو عزو األحاديث إلى من خرجها من أئمة  
 فهل كان القرطبي يقوم بذلك في تفسيره؟. الحديث بأسانيدها

إن كل من يتصفح هذا التفسير يدرك أن القرطبي كان حريصا كل الحرص على  
اهد على ذلك كثيرة ال الشو  و خرجه،يحيلنا إلى من  و التخريج، إذ ال يكاد يذكر حديثا إال

 : ما يكفي لبيان مواقفه المختلفة في عنايته بالتخريجمنها  تحصى، نذكر

يث النبوية مشيرا إلى تخريجها قبل األحاد يسوق و يانا يفسر اآلية أو اآلياتأح ـ 1

 ﴿: مثال عند تفسير قوله تعالى ؛هذه األحاديث إيراد            

           ﴾3 ، مجموعة من األحاديث يستشهد ب و عن أحكام الرؤيايتحدث

 و ففي المسألة العاشرة مثال يسوق أحاديث رواها البخاري في الرؤيا الصالحة،. لهذا الغرض
روى البخاري عن : العاشرة”: يقول. يشير إلى تخريجها في بداية المسألة، قبل إيراد األحاديث

ما  و قالوا «لم يبق من النبوة إال المبشرات»: يقول سمعُت رسول اهلل : أبي هريرة قال

                                                        
 .9/20ال عدف الأضىقأ ـ 1
 .الفيضض.    ىق ال  ضف . 90اع   ال خفيج  دفاأق الأضليد ص:  ح  د الطحضقـ 2
 .1اآليق : أ ف  ي أ ـ 3
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 .2“...1«الرؤيا الصالحة»: المبشرات؟ قال

روى البخاري عن أبي سلمة ”: نفس المنهج يتكرر في المسألة الحادية عشر حيث يقول
لرؤيا رى األأنا كنت  و: "ضني حتى سمعت أبا قتادة يقوللقد كنت أرى الرؤيا فتمر : قال

الرؤيا الحسنة من اهلل فإذا رأى أحدكم ما يحب فال »: يقول  فتمرضني حتى سمعت النبي
ليتفل  وو شر الشيطان  إذا رأى ما يكره فليتعوذ باهلل من شرها و يحدث بها إال من يحب

 . 3«ال يحدث بها أحدا فإنها لن تضره و ثالث مرات

﴿: أيضا عند تفسير قوله تعالى                   ﴾4،  يقول

تأديب لحملة العلم  و هذا تأديب للنبي  و ...” :-محيال على مسلم -في المسألة األولى
شيئا  أنه ال يكتم قد علم اهلل تعالى من أمر نبيه و من أمته أال يكتموا شيئا من أمر شريعته،

من حدثك أن محمدا : "مسروق عن عائشة أنها قالت في صحيح مسلم عن و من وحيه،

﴿: اهلل تعالى يقول و كتم شيئا من الوحي فقد كذب،                 

                     ﴾. إنه ": قبح اهلل الروافض حيث قالوا و 

 .6“5"اهلل إليه كان بالناس حاجة إليه كتم شيئا مما أوحى

يبين معانيها ثم يسوق األحاديث التي تؤكد تلك المعاني مع  و فهو إذن يفسر اآلية،
 .بيان مخرجها، قبل إيراد هذه األحاديث

                                                        
 .ال ىرفات: ىضب. ال  ىيف:   ضب. 1/219العحيح : الىخضفيـ 1
 .1/993الجض ع : ال فطىيـ 2
  أي  في الفؤيض . في ال لض  عيب و عيي   أي  ق فاى اللىي : ىضب. ال  ىيف:   ضب. 1/211العحيح : الىخضفيـ 3

 .الحديث" الفؤيض العضلحق  ق و: "ىيف  91/311
 .19اآليق : أ ف  ال ضئد ـ 4
): ىضب.  فأيف ال ف ق:   ضب. 3/221العحيح : ل  ا   عيي  علد  أي أ ى   جد   في الىخضفيـ 5        

     ) .داف احيضء ال فاث ال فىي. 
أ الجض ع 90/99: ال أبلق الثضليقأ   ذا الجض ع 1/991الجض ع  : يل ف اي ض في  ذا الأيضق 1/991الجض ع : ال فطىيـ 6

 .2/911أ الجض ع 911-9/913أ الجض ع 5/3أ الجض ع 2/990أ الجض ع 925 -90/929
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عند تفسير قوله : مثال ذلك ،أحيانا يشير إلى التخريج بعد إيراده لألحاديث و _ 2

﴿: تعالى                                    

   ﴾1، ذكر  و...”: يالعاص و يقول في المسألة الثانية متحدثا عن حكم لعن الكافر

ُأِتَي أنه  المعين ال يجوز اتفاقا؛ لما روي عن النبي  يأن لعن العاص *ابن العربي

 :فقال النبي  !بهلعنه اهلل، ما أكثر ما يؤتى : ن حضرهبشارب خمر مرارا، فقال بعض م
 و ،هذا يوجب الشفقة و ، فجعل له حرمة األخوة،2«ال تكونوا عون الشيطان على أخيكم»

العلماء خالفا في لعن  بعض قد ذكر و .مسلم و خرجه البخاري :قلت. هذا حديث صحيح
فالقرطبي يعقب على كالم ابن العربي باإلشارة إلى مخرج الحديث  .3“...نالمعي   يالعاص

 .هو الشيخان و ذلك ببيان مصدره و الصحيح الذي اعتمده،

﴿: عند تفسير قوله تعالى و                         

                  ﴾4،  يقول في المسألة الرابعة متحدثا عن رخصة

 فقال مالك: اختلف العلماء في األفضل من الفطر أو الصوم في السفرو ”: الفطر في السفر
الك جّل مذهب م و .الصوم أفضل لمن قوي عليه :الشافعي في بعض ما روي عنهما و

ل، ، وهو مخير: من اتبعه و قال الشافعي. كذلك مذهب الشافعي و التخيير  و لم ُيفصِّ

عب الصائم على في رمضان فلم يَ  سافرنا مع النبي : كذلك ابن علية لحديث أنس قال

                                                        
 .919اآليق : أ ف  الى ف ـ 1
ال ررفقأ  رـ   فحر   رع اىير  الرب 115ـ ال ال ق الحضف  ال ض ي اى  ى ف  ح د ىق عىد و ىرق  ح رد اإلررىيييأ  لرد أرلق *

.  ضق  أ ىحفا في ال ي أ ثض ب الذ قأ ٌ لري   رضء اررىيييض فٌح رد. اىض عىد و ىق طيحقأ     ي ىق عىد الأال : أ ع  ق

 . 1/15طى ضت عي ضء الحديث : العضلحي -: ال ف في  فج   .  ـ113  في ألق 

 .1/211 فيضت العيضق : اىق خي ضق -                                

 .3/330ال افي ىضل فيضت : العفدي -                                
 .داف احيضء ال فاث ال فىي. ال فب ىضلجفيد  الل ض : ىضب .  ضب الحد د. 1/211العحيح : الىخضفيـ 2
 .995-2/999الجض ع : ال فطىيـ 3
 .953اآليق : أ ف  الى ف ـ 4
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 .2“مسلم و البخاري و خرجه مالك 1"ال المفطر على الصائم و المفطر

صحيح ، و موطأ اإلمام مالكهي  و فالقرطبي أشار إلى المصادر التي خرجته
 .*تفسيرهقد تكرر هذا المنهج في مواضع كثيرة من  و .مسلم و البخاري

ه على بيان درجة األحاديث خاصة إذا كانت دون األحاديث كما نسجل حرص ـ 3

﴿: مثال ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى. الصحيحة            

              ﴾3ة عن األحكام يتحدث في المسألة الثالث ، حيث

أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ”: يقول ،عرفةالمتعلقة بالوقوف ب
أجمعوا على تمام حج من  و قبل الزوال،ثم أفاض منها قبل الزوال أنه ال ُيعتد بوقوفه ذلك 

ال بّد أن يأخذ : بن أنس فإنه قالأفاض نهارا قبل الليل، إال مالك  و وقف بعرفة بعد الزوال
 و .مة في تمام حّجهئرفة بالليل فإنه ال خالف بين األأما من وقف بع و .من الليل شيئا

﴿: الحجة للجمهور مطلق ما قاله تعالى           ﴾ لم يخص ليال من  و

ع، فقلت و أتيت النبي : "حديث عروة بن ُمضرِّس قال و نهار، : هو في الموقف من َجم 
َلل ت مطيتي، تركت من  إناهلل  و أتعبت نفسي، و يا رسول اهلل، جئتك من جبلي طيء، أك 

من صّلى معنا » :جبل إال وقفت فيه، فهل لي من حج يا رسول اهلل؟ فقال رسول اهلل 
 4«تم  حجه و قد أتى عرفات قبل ذلك ليال أو نهارا فقد قضى َتفَثه و صالة الغداة بجمع

                                                        
عيب و عيي   أي  ى  ق  ى  ض في الع   ل  ي ب اعحضب اللىي  :ىضب .  ضب الع  . 2/235 العحيح: ىخضفيالـ 1

 . ض جضء في العيض  في الأفف:   ضب العيض  ىضب. 9/250 اإلفطضف   ضلك في ال  طب 
 .2/219الجض ع : ال فطىيـ 2
الجض ع  أ2/311أ الجض ع 2/311أ الجض ع 2/392أ الجض ع 301-305-2/309  ذا الجض ع . 2/911الجض ع : يل فـ *

2/395. 
 .915اآليق : أ ف  الى ف ـ 3
 . ض جضء في ق ادفك اإل ض  ىج ع ف د ادفك الحج: ىضب.   ضب الحج . 3/235الألق : ال ف ذيـ  4



24 

 

قال  و .اللفظ له و يالدارقطن و *النسائي و أخرجه غير واحد من األئمة، منهم أبو داود
ن مضرِّس الطائي حديث حديث ُعروة ب: قال أبو عمر و حديث حسن صحيح،: الترمذي
هو  و "حيححديث حسن ص: "فقد بين درجته على لسان الترمذي بقوله ،1“صحيحثابت 

 ".ثابت صحيح: "عبد البر بقوله أكد بكالم أبي عمر بن و .كذلك في الترمذي

﴿: مثال آخر؛ عند تفسير قوله تعالى                        

        ﴾2يشير إلى اختالف  و ، يتحدث في المسألة الثامنة عن حكم القود بالعصا

الشعبي  و النخعي و ذهب أبو حنيفة و ذهب الجمهور إلى جوازه، ي ذلك، حيثالفقهاء ف
 و مرجحا أدلة الجمهور لقوتها، سيف، كما أشار إلى أدلة كل فريقإلى أنه ال قود إال بال

الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لما  و ...”: الثاني، حيث قالمشيرا إلى ضعف أدلة الفريق 
من صنع : بين حجرين فسألوها ّض رأسها قد رُ  عن أنس بن مالك أن جارية ُوجد رواه األئمة

، فأمر به  هذا بك؟ أفالن؟ أفالن؟ حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فأقر 

 و ."بين حجرين في رواية فقتله رسول اهلل  و .3"أن ترض رأسه بالحجارة رسول اهلل 
نو ﴿: هو مقتضى قوله تعالى و هذا نص صريح صحيح، بمثل ما عوقبتم  اعاقبتم فعاقبو  ا 

﴿: قولهو  ﴾به                    ﴾. أما ما استدلوا به من حديث  و

 .4“لو صّح لقلنا بموجبه و ال ُيروى من طريق صحيح، جابر فحديث ضعيف عند المحدثين،

                                                        
  يىق  اأحضق ىق :  ـ  أ ع 291اى  عىد الفحٰ ق اح د ىق ر يب ىق ألضق الخفاأضلي ال ض ي عضحب الألق  لد ألق  -*

 ضق اللأضئي ا ض ضأ حضف ضأ ثى ضأ   في ىفيأطيق :  ض  اىق ي لس. ف ى عل  اى  عيي الليأضى فيأ  الطىفالي. فا  ي 

 :يل ف في  فج   .  ـ303ألق 

 .2/195طى ضت عي ضء الحديث :  ح د العضلحي -

 .9/99 فيضت العيضق : اىق خي ضق  - 
 .2/351الجض ع : ال فطىيـ  1
 .911اآليق : أ ف  الى ف ـ  2
 . ح   ال حضفىيق  ال ف ديق: ىضب.   ضب ال أض ق. 99/309العحيح :  أي ـ  3
 .331-2/331الجض ع : ال فطىيـ 4
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أورده  “حديث ضعيف عند المحدثين”: حديث جابر الذي أشار إلى بيان درجته بقوله و
أبو الطيب : ه أيضافعضُ ع بِ طَ قد قَ  و ،1"ال َقَود إال بحديدة: "ههذا نص و في نفس المسألة،

حديث رواه ابن . إال بالسيف ال قود: "يالدارقطنآبادي بقوله في تعليقه على العظيم محمد 
 و **هيقييالب و الطبراني و الطحاويو  رواه البزار و من حديث النعمان بن بشير، *ماجة

كذا قال ابن  و كلها ضعيفة، طرقهُ : قال عبد الحق. إسناده ضعيف و ألفاظهم مختلفة،
 .2"لم يثبت له إسناد: قال و ،***الجوزي

يأتي بها دون اإلشارة إلى و  يغفل عن تخريج األحاديث، في مواقف، لكنهو  ـ 4
 :من أمثلة ذلك ...هي قليلة جدا إذا ما قارناها بالمرويات المخرجةو  ها،يمخرج

﴿: ما جاء عند تفسير قوله تعالى -أ           ﴾3،  حيث يقول في

 و ولأصله مه ي و .أي رمال سائال، متناثرا "مهيالا : "قال ابن عباس و ...”: معنى المهيل
 و َمكيل و َمه يول و َمِهيل: يقال .إذا صببته: ِهل ت عليه التراب أهيله هيال: مفعول من قولك

                                                        
 .الحد د  الديضت  غيفه:   ضب 3/55الألق : الداف طليـ 1
 لد . ل ضفيخالحضف  ال ىيف ال فأفأ اى  عىد و  ح د ىق يزيد ال ز يلي الحضف  ال رق فأ عضحب الألق   ال فأيف   ا -*

 ـأ   أ ع  ق  ح د ىق عىد و ىق ل يفأ   جىضف  ىق ال غيسأ   غيف  أ   ف ى عل   ح د ىق عيأب 201ألق 

الطى ضت : العضلحي:  يل ف في  فج   .  ـ293الىقفيأ   اى  الحأق ال طضق    خف قأ  ضت في ف  ضق ألق 

 .1/291  اىق خي ضق  فيضت ال يضق . 2/319
 لد . عضحب ال عضلي . ـ اإل ض  الحضف  ال ال ق ريخ خفاأضق اى  ى ف اح د ىق الحأق ىق عيي ىق   أب الُخْأَفْ ِجْفدي**

  خفج  – أ ع اىض الحأق  ح د ىق الحأيق ال ي يأ  اىض عىد و الحض   . في ر ىضق ألق افىع  ث ضليق  ثالث  ئق

" ر ب اإلي ضق" " الألق العغيف" " الألق ال ىي: "ل    ىض  لقض ع.  اىض ى ف ىق َفْ فك  غيف   -ى   ا ثف عل 

 احد ز ضل  في الحف أ  فْفد ا فال  في اإل  ضق  ال ىطأ  ق  ىضف اعحضب الحض  أ :  ض  اى  الحأق". دالئ  اللى  " 

 :يل ف في  فج   .  ـ115 ضت ألق .  يزيد عيي  ىبل ام  ق ال ي  

 .3/321الطى ضت :  ح د العضلحي -

 .92/11الىدايق  اللقضيق :اىق  ثيف -
ال فري . ـ ال ال ق الحضف  عضل  ال فاق ج ض  الديق اى  الففج عىد الفح ضق ىق عيي ىق  ح د ىق اىي ى ف العديق***

 ـ أ ع  ق اىي ال ضأ  ىق الحعْيقأ   عيي ىق عىد ال احد الدْيل في   اىض غضلب 190 لد ألق . ال ي ي الى في

خ أ ق  ىيغت  عضليف   ئ ضق   لّي   . حدث عل  اىل  العضحب  حي الديقأ   الحضف  عىد الغلي ال  دأي ال ض فديأ

  في ألق ". زاد ال أيف في عي  ال فأيف"  في ال فأيف " ال    عضت"  ضىضأ ل  في الحديث  عضلي   ثيف   لقض 

 .3/910 فيضت العيضق  :  اىق خي ضق. 1/991الطى ضت : العضلحي -: يل ف في  فج   .  ـ119
 .55-3/59الألق : الداف طليـ 2
 .91اآليق : أ ف  ال ز  ـ 3
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 :قال الشاعر. نو يع  مَ  و معين و َمديون، و مدين و َمك يول،

خاُل أنَّك سيِّد َمْعيونو  *** قد كان قومَك يْحَسبونك سيًِّدا  ا 

 ، فقالوا«أتكيلون أم تهيلون»: ليه الجدوبة؛ فقالإأنهم شكوا  في حديث النبي  و
 و أهلت الدقيق لغة في ِهل ت فهو ُمهال و .1«كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه»: قال. َنهيل
 .2"َمهيل

قد أتى به  و ،"مهيال"تأكيد معنى  و فالقرطبي يستشهد بالحديث النبوي الشريف لبيان

عن  عن المقدام بن معدي كرب  هو حديث صحيح رواه البخاري و مخرجه،دون بيان 

 .«كيلوا طعامكم يبارك لكم»: قال النبي 

 ﴿: أيضا عند تفسير قوله تعالى -ب           ﴾3،  يقول في معنى

 االضطراب، و بالخاء التردد السبخ :قال ثعلب و ...”: ةخا وفقا لمن قرأها بالخاء المعجمسب

 ؛4«ى من فيح جهنم، فسبخوها بالماءالُحم  »: منه قول النبي  و السبخ أيضا السكون، و
 .5“الفراغ و النوم: الس بخ: قال أبو عمروو  .أي سكنوها

قد أتى به  و تأكيد معنى لغوي و فقد استشهد بالحديث النبوي الشريف الصحيح لبيان
ب عي قال و دون بيان مخرجه َرة الضُّ كنُت : قد أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي َجم 

 أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الُحم ى فقال اب ُرد ها عنك بماء زمزم، فإن رسول اهلل 
 .«الحمى من فيح جهنم فاب ُرُدوها بالماء»: قال

                                                        
 . ض يأ حب  ق ال ي : ىضب.   ضب الىي م. 3/22العحيح : الىخضفيـ 1
 .91/11الجض ع : ال فطىيـ 2
 .9اآليق : ـ أ ف  ال ز  3
 .  قعفق اللضف  القض  خي : ىدء الخيق ىضب:   ضب. 1/51العحيح : ـ الىخضفي4
 .91/19الجض ع : ال فطىيـ 5
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: عالىعند حديثه عن أحكام اإلمامة، يقول في المسألة السابعة من تفسير قوله ت -ج 

﴿                         ﴾1 :”... اختلف فيما يكون به  و

ذلك أن  و العقد، و إجماع أهل الحل: الطريق الثالث... ذلك ثالث طرق و اإلمام إماما
ال استخلف  و لم يكن لهم إمام و الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم،

 و موضعه إماما ألنفسهم اجتمعوا عليه و فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة اإلمام
أمامهم من المسلمين في اآلفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك  و رضوه فإن كل من خلفهم

ال  و الفساد، ألنها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها، و اإلمام، إذا لم يكن اإلمام معلنا بالفسق
فساد ذات البين، قال  و التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختالف الكلمة ايسع أحد

 و ،لزوم الجماعة و ،خالص العمل هللإ: ثالث ال يِغل عليهن قلب مؤمن»: رسول اهلل 
 .3“ 2«فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة ،مناصحة والة األمر

هو دون  و بحديث لم يبين مخرجه -اإلماملزوم طاعة –فهو يستشهد على هذه المسألة 
علق  و ،4ن لم يخرجاه، بل أخرجه ابن ماجة في سننهاألحاديث الصحيحة بدليل أن الشيخي

 .5كما أخرجه الدارمي في سننه. صحيح :عليه األلباني

 ، وذلك ال يشير إلى ، وال أصل لهاضعيفة أو في مواضع قليلة يسوق أخبارا  و  -د 

﴿: مثاله ما جاء عند تفسير قوله تعالى ،هذا ما يالم عليه            

                               ﴾6،  يقول في المسألة

                                                        
 .30اآليق : أ ف  الى ف ـ 1
2

 .حديث جبير بن مطعم. 2/11المسند : أحمد ـ 
 .9/211الجض ع : ال فطىيـ 3
   ذا . داف الف ف ىيف ت.  ح يق  ح د فؤاد عىد الىض ي. الخطىق ي   الج  ق: ىضب. 2/9091الألق : يل ف اىق  ضجق -4

 . في الحث عيب  ىييغ الأ ضم: ىضب. اى اب ال ي . 1/919الألق  :ال ف ذي
عحيح : اىق ىيىضق:    ذا.  ـ9109طى ق . ىيف ت. داف ال  ضب ال فىي. اإل  داء ىضل ي ضء: ىضب. 9/51الألق : الداف ي ـ 5

 3ط.  طر يب الفلؤ:  ح يق. ذ ف  ع  الغلب الذي  عفلضه  ى . 111-2/111اىق حىضق ى ف يب اىق ىيىضق 
 . ؤأأق الفأضلق.  9119- ـ9195

 .39: العفا  اآليق: أ ف ـ 6
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: لقوله عليه السالم ،بعدهو  فاعلم أنه يستحب لإلنسان غسل اليد قبل الطعام... ”: السادسة
كان مالك  و كذا في التوراة، رواه زاذان عن سلمان و. «بعده بركةو  الوضوء قبل الطعام»

 .1“ولىقتداء بالحديث أاال و ،النظيفة يكره غسل اليد

 و بعده، و فالقرطبي اعتمد على هذه الرواية لبيان حكم استحباب غسل اليد قبل الطعام
: حديث: "بدليل أن الشوكاني ذكرها في فوائده بألفاظ مختلفة، قال هي رواية ضعيفة،

 بعده، و ينفي الفقر قبل الطعام: روي و بعده ينفي الهم، و الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر،
 و ضعيف،: هذا في المختصر: "ثم علق عليه .2"بعده و روي بركة الطعام الوضوء قبله و

 . 3"موضوع: قال الصنعاني

كما أخرج الترمذي هذا الحديث في سننه عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان 

و  قرأُت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي »: عن سلمان، قال

بركة الطعام الوضوء قبله و الوضوء : "أخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول اهلل 
ال نعرف هذا الحديث إال من حديث قيس بن الربيع،       : "لترمذيعليه او علق . 4«"بعده

  5."و قيس يضّعف في الحديث، و أبو هاشم الرماني اسمه يحي بن دينار

قيس بن الربيع صدوق، و فيه : "و قال الُمباركفوري في التحفة تعليقا على هذا الحديث
 6."كالم لسوء حفظه، ال يخرج اإلسناد عن حد الحسن

﴿: عند تفسير قوله تعالىو مثله أيضا،               

                                                        
 9/991الجض ع : ـ ال فطىي1
داف ال  ضب .  ح د عىد الفحٰ ق ع ض:  ح يق. 991الف ائد ال ج  عق في الحضديث ال    عق ص : الر  ضلي -2

 .ال فىي
 .991: ال عدف لفأ أ ص -3
 . ال   ء  ى  الط ض    ى ده: ىضب. اى اب الط  ق. 3/951الألق  :ال ف ذي -4

 .951-3/951ال عدف لفأ   5-
داف ال  ب . ال   ء  ى  الط ض    ى ده: ىضب. 1/199 حفق الح ذي ىرفح جض ع ال ف ذي : اى  ال الء ال ىضف ف في -6

 .لىلضق. ىيف ت. ال ي يق
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                        ﴾1 يتحدث في المسألة الثانية ،

﴿: قوله تعالى”: عن فتنة النساء، فيقول     ﴾  بدأ ِبهّن لكثرة تشّوف النفوس إليهن؛

ما تركت بعدي فتنةا أشد  على »: قال رسول اهلل . ألنهن حبائل الشيطان و فتنة الرجال
: و يقال. ففتنة النساء أشّد من جميع األشياء. أخرجه البخاري و مسلم 2«النساءالرجال من 

فأما اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدِّي إلى . في النساء فتنتان، و في األوالد فتنة واحدة
و الثانية ُيبتلى بجمع . قطع الرِحم؛ ألن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن األمهات و األخوات

و أما البنون فإن الفتنة فيهم واحدة، و هو . لحالل و الحرام و ذلك لينال رضاهنالمال من ا

ال »: قال رسول اهلل : و روى عبد اهلل بن مسعود قال. ما ابُتِلي بجمع المال ألجلهم

ألن في اسكانهن  ؛حذرهم رسول اهلل  «ُتسكنوا نساءكم الُغرف و ال تعلِّموهن الِكتاب
 3“.الغرف تطلعا إلى الرجال و ليس في ذلك تحصين لهن و ال ست ر

ــم يبــين مخرجــه، ذكــره ابــن  فحــديث عبــد اهلل بــن مســعود الــذي استشــهد بــه القرطبــي، و ل
 :، و معلوم أن الموضوع ال تجوز روايته و ال اإلستشـهاد بـه، فهـو 4الجوزي في الموضوعات

تحل روايته  ألحد علـم حالـه فـي أي معنـى كـان، إال مقرونـا  شر األحاديث الضعيفة، و ال" :
ببيــان وضــعه، بخــالف غيــره مــن األحاديــث الضــعيفة التــي ُيحتمــل صــدقها فــي البــاطن، حيــث 

                                                        
 .91أ ف     ع فاق اآليق  -1
الذ ف   :  ضب: العحيح. 99/299:    أي .  ض ي  ي  ق رؤ  ال فا :   ضب الل ضحأ ىضب. 1/921العحيح  :الىخضفي -2

 .ا ثف ا   الجلق الف فاء: ىضب. الدعضء
 .1/29الجض ع : ال فطىي -3
     .   تعليم النساء سورة النور، و منعهن من سكن الغرف و تعليم الكتابة: باب. 4/320الموضوعات : ابن الجوزي: ينظر - 4

: ، و قال بن عدي به وابما لم يحدث كان يحدث عن الثقاتجعفر بن حفص : هذا حديث ال يصح، قال ابن حبان": و قال

 ."يحدث عن الثقات بالبواطيل، و له أحاديث موضوعات عليهم

دثنا شعيب بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم أبو عبد هللا الشامي، ح... : "بسندجالل الدين السيوطي في الاللئ  قد ذكرهو 

هذا بهذا اإلسناد منكر، فإذن طريق : "؛ ثم نقل السيوطي عن البيهقي قوله"الدمشقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

 .   4/324الاللئ المصنوعة : ينظر." محمد بن إبراهيم هي المنكرة و أنه بغير هذا اإلسناد ليس بمنكر
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 .1"جاز روايتها في الترغيب و الترهيب

 ذكرها القرطبي في تفسيره و لم يبّين مخرجها برغم ضعفها، -على قلتها–فهذه الروايات 
 .و هذا ما يؤاخذ عليه

                                                        
 .15ال  د ق ص : اىق العالح ـ  1
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 ث الرابعالمبح

 نىـبالمع ثديـالح ةـي من روايـموقف القرطب

 

 و قد اختلف العلماء و ؛1"نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه: "واية الحديث بالمعنى هير 
 و المحدثون في جواز الرواية بالمعنى، يقول السيوطي في التدريب مفصال في هذه المسألة

مقاصدها خبيرا بما  و إن لم يكن عالما باأللفاظ: "... مبينا شروط جواز الرواية بالمعنى
ن اللفظ الذي سمعه، فإن كان له الرواية بالمعنى بال خالف، بل يتعي   ز  يحيل معانيها لم تجُ 

 و ال تجوز إال بلفظه، ،األصول و الفقه و فقالت طائفة من أصحاب الحديث: عالما بذلك

الخلف من  و قال جمهور السلف و ز فيه،لم يجو   و في غير حديث النبي  مضهجّوز بع
 .2"يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى: الطوائف

يفهم من هذا أن جمهور العلماء اتفقوا على جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان 
جاهل بذلك فال يسوغ له الرواية أما ال ،المحدث عالما بما يحيل اللفظ عن معناه مما ال يحيله

 .مطلقا بالمعنى

 ؟موقف القرطبي من رواية الحديث بالمعنىما هو 

﴿: أما موقف القرطبي من هذه المسألة فقد جاء مفصال عند تفسير قوله تعالى     

                                         

                                                        
. داف اإلي ضق ليطىع  اللرف  ال  زيع. ارف  ىق عضلح ال رفي:  ح يق. 12 عطيح الحديثأ ص: اىق ال ثي يقـ 1

 . عف. اأ لدفيق
 .11-2/15 دفيب الفا ي : الأي طيـ 2
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 ﴾1 ّن في المسألة الخامسة معنى قوله تعالى ، حيث بي﴿    ﴾ ثم أشار إلى ،

 *من هنا أثار في المسألة السادسة و ،مخالفتهم ما أمرهم اهلل به و عصيان بني إسرائيل،
دل بعض العلماء بهذه اآلية است: "يقول. وص عليها في الشريعةحكم من بدل األقوال المنص
أن يقع التعبد بلفظها أو  لمنصوص عليها في الشريعة ال يخلوعلى أن تبديل األقوال ا
 ل ما أمره بقوله،اهلل تعالى من بدّ  لذمّ  د وقع بلفظها فال يجوز تبديلها،بمعناها، فان كان التعبُّ 

ن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى،و  يجوز تبديلها بما يخرج ال  و ا 
 .2"عنه

فائدة في : "ار القرطبي في نهاية هذه المسألة عنوانا صغيرا سماهمن هذا المنفذ، أث و
قد  و": يقول. حكم رواية الحديث بالمعنى، نقل فيه ما جاء على لسان العلماء في "التحديث

أصحابهم أنه  و أبي حنيفة و الشافعيو  كي عن مالكاختلف العلماء في هذا المعنى، فحُ 
يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث لكن بشرط المطابقة للمعنى 

القاسم  و منع ذلك جمع كثير من العلماء منهم ابن سيرين و هو قول الجمهور، و بكماله،
 .3"ال تزد فيه و انقص من الحديث إن شئت: قال مجاهد و .وةي  رجاء بن حَ  و بن محمدا

: لتابعين في هذه القضية؛ يقولا و يستأنف حديثه ببيان موقف العلماء من الصحابة و

على  و .نحو ذلك و الياء و في التاء كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول اهلل  و"
 و ال تغييره حتى إنهم يسمعون ملحونا و هذا جماعة من أئمة الحديث ال يرون إبدال اللفظ

 .رونهال يغيّ  و يعلمون ذلك

من سمع حديثا ": قال عمر بن الخطاب: باد قالز عن قيس ابن عُ لَ روى أبو مج  و 
كذا الخالف و  .قمزيد بن أر  و  روى نحوه عن عبد اهلل بن عمروو  ."ث به كما سمع فقد سلمفحدّ 

                                                        
 15اآليق : أ ف  الى ف ـ 1
 9/351الجض ع : ال فطىيـ 2
 .9/351ال عدف لفأ  ـ 3
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 و ال يعتد باللفظ، و بالمعنى ن منهم من يعتدّ النقصان؛ فإ و الزيادة و رالتأخي و مفي التقدي
 و األتقى و ذلك هو األحوط في الدين و ال يفارق اللفظ، و يشدد في ذلك منهم من

 .1"األولى

هم لألدلة التي يسوقها، ثم يبين موقف أكثر العلماء في هذه المسألة مع ترجيح رأي
 و القول بالجواز هو الصحيح إن شاء اهلل تعالى؛ و لكن أكثر العلماء على خالفه و: "يقول

يروون الوقائع المتحدة  ارة الصحابة رضي اهلل عنهم هو أنهم كانو ذلك أن المعلوم من سي
لم يلتزموا التكرار على  و ما ذاك إال أنهم كانوا يصرفون عنايتهم للمعاني، و بألفاظ مختلفة،

 .ال كتبها و األحاديث

ليكم إنقلناه  ليس كل ما أخبرنا به رسول اهلل : قع أنه قالبن األس   روى عن واثلةو 

فاختلفوا  لقيت عدة من أصحاب النبي : وفىرارة بن أقال قتادة عن زُ  و .2المعنىحسبكم 
الشعبي رحمهم اهلل يأتون  و الحسن و كان النخعي و .3اجتمعوا في المعنى و في اللفظ عليّ 

قال سفيان الثوري رحمه  و .إذا أصبت المعنى أجزأك: قال الحسن و .بالحديث على المعاني
قال وكيع رحمه  و .إني أحدثكم كما سمعت فال تصدقوني إنما هو المعنى إذا قلت لكم: اهلل
 .4"إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس: اهلل

ية الحديث بالمعنى بما جاء دلة، بل احتج أيضا على مشروعية رواهذه األلم يكتف ب و
اتفق  و: "المسألة؛ يقول مفصال في هذه ترجمته لهم و من جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم

قد  و ذلك هو النقل بالمعنى، و ترجمته لهم، و للعجم بلسانهم العلماء على جواز نقل الشرع
ها في عضاء ما قد سلف، فقص قصصا ذكر باهلل ذلك في كتابه فيما قص من أنبفعل 

                                                        
 .9/351الجض ع : ال فطىيـ 1
.    ىق اىق  ي يق. ح دي عىد ال جيد الأيفي:  ح يق.  ق اأ    اثيق: ىضب. 22/11ال  ج  ال ىيف  :الطىفالي: يل ف -2

 .ال ض ف 
. عجضج الخطيب:  ح يق. 9/139ال حدث الفضع  : الفا قف زي:    ذا. 9/95  ففق الألق   اآلثضف : الىيق ي: يل ف -3

 .ىيف ت. داف الف ف
 .9/359الجض ع : ال فطىيـ  4
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هو  و نقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي و المعنى واحد، و مواضع بألفاظ مختلفة،
إذا جاز  و النقصان، و الزيادة و اإللغاء، و الحذف و التأخير، و لها في التقديم مخالف

 و الشافعي، و احتج لهذا المعنى الحسن. إبدال العربية بالعجمية، فألن يجوز بالعربية أولى
 .1"هو صحيح في الباب

سمع  ر اهلل امرأانضّ «:فقد قال النبي : فإن قيل: "ثم يحاجج أدلة المانعين بقوله

أن يقول عند  أنه أمر رجال ما ثبت عنه  و .ذكر الحديث و 2»مقالتي فبلغها كما هي
 و :؛ فقال الرجل"نبيك الذي أرسلت و بكتابك الذي أنزلت آمنت" :في دعاء علمه مضجعه

أفال ترى أنه لم يسوغ  :قالوا 3"نبيك الذي أرسلت و: "رسولك الذي أرسلت، فقال النبي 
اها كما فأدّ ": أما قوله: قيل لهم" فأداها كما سمعها: "قال و لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ

يدلك على أن المراد من  و .فالمراد حكمها ال لفظها، ألن اللفظ غير معتد به" سمعها
ثم  .4"حامل فقه إلى من هو أفقه منه بّ رُ و   حامل فقه غير فقيه، بّ فرُ : "الخطاب حكمه قوله

إن أمكن أن يكون جميع  و المعنى واحد، و إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة

 و .في أوقات مختلفة، لكن األغلب أنه حديث واحد نقل بألفاظ مختلفة األلفاظ قول النبي
 –إلى قوله . رسولك و: "لهه عليه السالم الرجل من قو أما رد و .ذلك أدل الدليل على الجواز

أال ترى أن اسم ، نعت من هذين النعتين موضع لكل و أمدح، ألن لفظ النبي  "نبيك و
ضل إنما فُ  و اسم النبي ال يستحقه إال األنبياء عليهم السالم، و الرسول يقع على الكافة،

 .5..."الرسالة و مرسلون من األنبياء ألنهم جمعوا النبوةلا

بالرد على ابن العربي منعه رواية الحديث بالمعنى في  في هذه المسألة يختم حديثه و
الخالف في هذه : قال ابن العربي: "حيث قال. التابعين و العصور التي تلي عصر الصحابة

                                                        
 9/359ال عدف الأضىق ـ 1
 .ىضب ف   لرف ال ي .   ضب ال ي . 2/311 الألق: اى  دا دـ 2
 .أ ىضب ف    ق ىضت عيب ال   ء9/19  ط ق  ق حديث ف اه الىخضفي في ال   ءـ 3
 .ف   لرف ال ي : ىضب أ2/311الألق  ط ق  ق حديث ف اه اى  دا د في ـ 4
 .355 -9/359الجض ع : ال فطىيـ 5
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بلية التابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجِ  و تصور بالنظر إلى عصر الصحابةالمسألة إنما يُ 
الفهوم قد  و إذ الطباع قد تغيرت، ،فال نشك في أن ذلك ال يجوز أما من بعدهم و الذوقية،

 .اهلل أعلم و هذا هو الحق و ،تاختلف

كان مشروطا  ن الجواز إذاإلقد تعاجم ابن العربي رحمه اهلل، ف: قال بعض علمائنا
ل أحد لهذا لم يفصّ  و زمن غيرهم، و التابعين، و بالمطابقة فال فرق بين زمن الصحابة

المطابقة في زمنه أبعد كان : ال أهل الحديث هذا التفصيل، نعم، لو قال و ين،األصولي
 .1"اهلل أعلم و .أقرب

                                                        
 .9/355 ال فجع الأضىقـ  1
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 لـة الفصـخالص

من منهج  تكشف عن جزء هامفي ثنايا هذه المباحث التي  بعد هذه الجولة التحليلية
يمكن استنتاج  ،القرطبي في تعامله مع الحديث الشريف، عند تفسيره آليات األحكام

 :المالحظات اآلتية

ال يذكره بتمامه، بل يسوق  و أنه يستعين في كثير من األحيان بجزء من الحديث، ـ 1
أو يقول " ذكر الحديث و"إلى اختصاره بقوله في خاتمته  يشير و موضع الشاهد فقط،

هذا إذا  و كما الحظنا أنه في مواقف أخرى يسوق أكثر من قطعة من الحديث، ."الحديث"
ال يبين الحكم بشكل  و االستدالل بقطعة منه ال يفي بالغرض، و كان الحديث طويال،

مامه في موضع ث مختصرا إذا سبق أن أشار إليه بتإلى إيراد الحدي كما أنه يلتجيء .اضحو 
 و هذا تفاديا للتكرار و موضع آخر من تفسيره الجامع،آخر أو أنه يعد باإلتيان به في 

 .التطويل

 و رأينا في المبحث الثاني تعرض القرطبي لما يسمى بالتعارض بين األحاديث، و ـ 2
بعض األدلة من السنة في  فقد تجيئ" مختلف الحديث"هو ما يعرف عند علماء الحديث بـ

فع ر لبعضها، فكان منهج القرطبي في دبيان مسألة أو حكم فقهي، مناقضة في الظاه
هو اللجوء إلى الجمع بين الدليلين المتعارضين لما  و مهورالتعارض موافقا لما ذهب إليه الج

 .هو أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما و في الجمع من إعمالهما معا

يعزوها  و كما الحظنا اهتمامه الشديد بتخريج األحاديث التي يعتمدها في التفسير، ـ 3
من درجة األحاديث، سجلنا أيضا حرصه على بيان  و ،إلى من خرجها في أغلب األحيان

للترمذي نصيب كبير من نقل القرطبي عن أئمة  و ،حيث الصحة أو الحسن أو الضعف
، خاصة األحاديث التي هي دون الصحيح، فكثيرا ما يسوق كالمه في النقد في هذا الشأن
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يسوق األحاديث دون اإلشارة إلى  و التخريج،غير أنه ال يلتزم في أحيان قليلة ب ،بيان درجتها
 .يهامخرج

 في تفسيرهأما عن موقفه من رواية الحديث بالمعنى فقد أثار القرطبي هذه المسألة  ـ 4
ما جاء على لسان العلماء في  تحتهنقل " فائدة في التحديث: "وضع عنوانا صغيرا سماه و

      .حكم رواية الحديث بالمعنى، مؤكدا بذلك اهتمامه بالقضايا الحديثية في تفسيره الجامع
مانع للرواية بالمعنى، لينتهي في األخير إلى  و قد أشار إلى اختالف العلماء بين مجيز و

االستدالل على  و بيان موقف أكثر العلماء القائل بالجواز، كما عقب بترجيح هذا الرأي،
قوة و  شكل يوحي بعمق فهم و كل هذا في أسلوبو  محاججة المانعين باألدلة أيضا، و ذلك،

 .محاججته



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ثانيالفصـل ال
 

التعديل في تفسير القرطبي و   رح وجال  
  أثره في توجيه األحكام الفقهية

 
 
 

 أهمية دراسة السند: المبحث األول

 الواردة التعديلو    من ألفـاظ الجرح :يالمبحث الثان

  تفسير القرطبي في

  توجيه األحكام التعديل فيو    أثر الجرح  :ثالمبحث الثال
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 :ـمهـيدت

اهتم القرطبي بدراسة أسانيد األحاديث التي ساقها عند تفسيره آليات األحكام، أيما 
 الكشف عن أحوالهم، و في نقد الرجالالتعديل  علماء الجرح واهتمام، فكان يأتي بأقوال 

 .مروياتهم و حتى يميز الصحيح من السقيم من أخبارهم

التعديل، مع اإلشارة  و قد خصصت هذا الفصل لبيان مدى اهتمام إمامنا بالجرح و
 : مباحث ةن أن قسمته إلى ثالثلك في توجيه األحكام الفقهية، فكاإلى تأثير ذ

 .دبينُت فيه أهمية دراسة السن :ـ المبحث األول

 .في التفسير وقفت عليهاالتعديل التي  و خصصته لبيان ألفاظ الجرح :ـ المبحث الثاني

 .التعديل في توجيه األحكام و أثر الجرح: لثـ المبحث الثا
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 ث األولالمبح

 أهمــية دراسـة السنـد

النبوي  إن دراسة السند هي أول ما ينبغي االهتمام به عند التعامل مع الحديث 
 .منها ةبالتالي قيمة األحكام المستفاد و تعرف قيمتها و األخبار،الشريف، إذ به توزن 

ذلك مخافة أن تروى األحاديث من  و د السلف الصالح في االهتمام باألسانيد،قد شد   و
ليس شيئا أثقل على : سمعت أبا نصر أحمد بن سالم الفقيه يقول: "، يقول الحاكمغير أهلها

روى مسلم عن ابن  و .1"روايته بإسناد و ع الحديثال أبغض إليهم من سما و أهل اإللحاد
روي  و .2"م دين، فانظروا عمن تأخذون دينكمإن هذا العل: "قال أنهرين رحمه اهلل تعالى يس

لما كان  و .3"شاء ما شاء لوال اإلسناد لقال من و اإلسناد من الدين،: "عن ابن المبارك قوله
معرفة " بدراسته، فالمقصود 4"أي أسماء رواته مرتبة ،الطريق الموصلة إلى المتن"و ه *السند

أحوال  و تساهل في رواته و شذوذ و تدليس، و اتصال و ما يطرأ عليه من انقطاع و أحواله
 . 5"رجاله

 و الجرح: هو و م الحديث أالا من أبواب علبهذه الدراسة نكون قد ولجنا بابا هام و
تجريحهم، وفق ما  أوالحديث عن تعديلهم  يقتضي أحوالهممعرفة  و التعديل؛ فنقد الرجال

 و: "العلماء المحدثين، يقول الرازي في هذا السياق و جاء عنهم على لسان جهابذة النقاد،

                                                        
دار الكتب . م7311 -هـ 7931. 2ط . معظم حسين: تحقيق. 4ص . كتاب معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابوري -1

 .لبنان. بيروت. العلمية
 .بيروت. دار الجيل. 7/77ـ مقدمة صحيح مسلم 2
 .72\7المصدر نفسه ـ 3
 .7/5التدريب : ، ُينظر السيوطي"المحدثون يستعملون السند واإلسناد لشيء واحد" :قال ابن جماعةـ *
دار . م2222 -هـ  7427. 2ط . أبوغدة: تحقيق. 22ص . قواعد في علوم الحديث: ـ ظفر أحمد العثماني التهانوي4

 .القاهرة. السالم
 .92نظرية نقد الرجال ص  :عماد الدين الرشيدـ 5
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بنقل الرواة، حق علينا  عن رسول اهلل  و جلو  عن اهلل عز نالما كان الدين هو الذي جاء
الذين عرفناهم  إثبات و أحوالهم،البحث عن  و وجب الفحص عن الناقلة، و معرفتهم،

 و ...روايتهو  ثبت في الرواية مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديثتال و بشرائط العدالة،
ما كان  و كشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم، و يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة، أن

 أدلةاالشتباه، ليعرف به  و السهو و كثرة الغلط و سوء الحفظ، و يعتريهم من غالب الغفلة

يقول ابن حجر مؤكدا  و .1" هسنة رسول و على كتابه أرضهأمناء اهلل في  و هذا الدين،
 أحوالهم و بلدانهم، و وفياتهم، و مواليدهم، و طبقات الرواة معرفةمن المهم " :هذه القيمة

 .2"جهالة و تجريحا و تعديال

الجرح ليس من الغيبة  أن و التعديل، و على جواز الجرح عونالعلماء مجم نإثم 
تحذيرهم ممن يكذب على رسول اهلل  و المحرمة شرعا، بل هي من قبيل النصيحة للمسلمين

ز الجرح" :، يقول السيوطي : حاتم البستيأبو قال  و .3"التعديل صيانة للشريعة و ُجو 
 و بينوا الضعفاء و المحدثين،أهل الورع في الدين أباحوا القدح في  المسلمين و أئمةفهؤالء "

  أن إبداءه أفضل من اإلغضاء عنه، و أخبروا أن السكوت عنه ليس مما يحل و المتروكين،
 .4"هلهأحثوا على أخذ العلم من  و قد تقدمهم فيه أئمة قبلهم ذكروا بعضهم، و

التثبت عند الحكم على رجال السند، خشية الخطأ،  و نه ينبغي تحري الصدقأغير 
 و خبرة كاملة بالحديث و الميل، و براءة من الهوى و ورع تام، إلىفالكالم في الرواة يحتاج "

                                                        
 .لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. م7352-هـ 7217الطبعة األولى . المقدمة 2\7رح والتعديل كتاب الج: الرازيـ 1
 2222 -هــ7426الطبعة األولى . عبد الحميد آل أعوج: تحقيق. 62ص . نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر: ابن حجرـ 2

 لبنان . بيروت. دار ابن حزم. م
 -هـــ7933. 2ط . الوهــاب عبــد اللطيــ  عبــد: تحقيــق. 2/926ب النــواوي تــدريب الــراوي فــي شــرح تقريــ: ـــ الســيوطي3

 .لبنان.م دار الكتب العلمية بيروت7313
. م2222-هــ7422. 7حمدي عبـد المجيـد السـلفي ط: تحقيق. 21كتاب المجروحين من المحدثين ص: ابن حبان البستيـ 4

 .دار الصميعي
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 .1"رجاله و علله

بعض  وقالتعديل، يجدر بي أوال أن أسُ و  قبل الحديث عن منهج القرطبي في الجرح و
قوله في معنى  األثيرفقد جاء عن ابن  ،التعديل و معنى الجرحعلماء الحديث في  ما قاله
 .2"بطل العمل به و الشاهد سقط االعتبار بقوله و التحق بالراوي تىوصف م" :الجرح

 .3"خذ بهأ و بهما اعتبر قولهما التحق متى وصف" :في التعديل لاق و 

الجرح هو ظهور وصف في : "يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب في تعريفهما و
 ضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها و الراوي يثلم عدالته أو يخل بحفظه

 .5"ته ما يخل بهماءمرو  و هو من لم يظهر في أمر دينه: "التعديل و .4"ردهاو 

                                                        
مكتبة . هـ 7425. 7. عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق 62ص .الموقظة في علم مصطلح الحديث :شمس الدين الذهبيـ 1

 .حلب. المطبوعات اإلسالمية
 .7/722جامع األصول : ابن األثير الجزري ـ2
 .722/ 7المصدر نفسه ـ 3
 .222علومه ومصطلحه ص : كتاب أصول الحديث: ـ محمد عجاج الخطيب4
 .222: ـ المرجع نفسه، ص5
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 يـث الثانـالمبح

 التعديل الواردة في تفسير القرطبيو  ألفاظ الجرح من

هو  و ح الرواةــجريــفي تفسير القرطبي يجد العديد من األلفاظ التي أوردها لت الناظرإن 
الروايات المعتمدة في بيان بعض األحكام التي يراها  و األخبار يسوقها بغرض تضعيف

ألنه يعتمد على هي قليلة مقارنة بألفاظ التجريح، أما ألفاظ التعديل ف. ضعيفة أو مرجوحة
هذا ال يحتاج إلى إثبات عدالة الرواة بل يكفي في  و رجيح األحكاماألحاديث الصحيحة في ت
  :الواردة في التفسير *لالتعدي من بين ألفاظ التجريح و و. ذلك بيان درجة األحاديث

 :ألفاظ التجريح: أوال

 :"فـيـضع"التعبير بـ  ـ 1

﴿ :ا عند تفسير قوله تعالىذه و                     

  ﴾1و” :ن متحدثا عن حكم إمامة الفاسقالعشري و يقول في المسألة الرابعة ، حيث 

نحو ذلك، فاختلف المذهب فيه، فقال ابن  و شارب الخمر و أما الفاسق بجوارحه كالزاني
 إليه دىالوالي الذي تؤ ال أن يكون من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدا، إ: حبيب

اله من لقيت من ق ا،الطاعة، فال إعادة على من صلى خلفه إال أن يكون حينئذ سكران

ال »: قال على المنبر من حديث جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل  روي و أصحاب مالك،
بر ا إال أن يكون ذلك ذا  ال يؤمن فاجر ، ومن أعرابي مهاجراال يؤ  ، ون امرأة رجالا تؤم

                                                        
محمود . تحقيق. وما بعدها 715فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ً ص: زين الدين العراقي: ُينظر في تفصيل هذه األلفاظـ *

 .لبنان. بيروت. م مؤسسة الكتب الثقافية7335 -هـ 7472ربيع الطبعة األولى 
 .49 اآلية: سورة البقرةـ 1
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هذا يرويه علي بن زيد بن ُجدعان عن سعيد بن : قال أبو محمد عبد الحق .1«سلطان
قال رسول : هريرة قال أبيعن  يالدارقطن روى و .علي بن زيدُيضع ف األكثر  و .مسيبال

في إسناده أبو الوليد خالد بن  ،2«إن سر كم أن تزكوا صالتكم فقدموا خياركم»:  اهلل
كان : *قال فيه أبو أحمد بن عدي و .قاله الدارقطني. هو ضعيف و المخزومي إسماعيل

 أبيحديثه هذا يرويه عن ابن جريج عن عطاء عن  و يضع الحديث على ثقات المسلمين،
  .3“هريرة

 و الوالي،فالقرطبي أشار إلى بطالن صالة من صلى وراء شارب الخمر إال أن يكون 
هذا  ، وبل اكتفى بتعليق أبي محمد عبد الحق ،مخرجه لم يبي ن و استدل بحديث جابر،

حدثني عبد اهلل بن محمد،  ،حدثني الوليد بن بكير" :الحديث أخرجه البيهقي في سننه بسند

على منبره  سمعت رسول اهلل : عن سعيد بن المسيب عن جابر قال ،عن علي بن زيد
 .4"«ال تؤمن امرأة رجال أال و» :فيه و ديثيقول، فذكر الح

هو : بقوله إسماعيلالوليد خالد ابن  لى لسان الدارقطني ضعف الراوي أبيبي ن ع كما
: قد جاء عن ابن عدي قوله في مختصره، و أكد هذا الضعف على لسان ابن عديو  ،ضعيف

 .5"عامة حديثه موضوعات كلها و ،يضع الحديث على ثقات المسلمين"

                                                        
دار . م7333 -هـ7422ط .تحقيق محمد عبد القادر عطا. المرأة تؤم الرجل :، باب9/726السنن الكبرى : ـ البيهقي1

سمعت رسول : "عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد هللا قال: بسند. لبنان. بيروت. الكتب العلمية
  ".ال تؤمن امرأة رجال أال و"فذكر الحديث وفيه : على منبره يقول صلى هللا عليه وسلمهللا 

حدثنا محمد بن مخلد ثنا العالء بن : بسند. ما يجزى فيهما ذكر الركوع والسجود و: باب. 7/942السنن : ـ الدارقطني2
: أبو الوليد هو خالد بن إسماعيل: قال فيه و. ثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة. سالم ثنا أبو الوليد المخزومي

 . ضعي 
*

" ـ اإلمام الحافظ أبو أحمد عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن محمد بن المبارك الجرجاني، و يعر  أيضا بابن القطان، صاحب كتاب 

سمع من بهلول بن إسحاق األنباري، و المروزي، و أبي يعلى الموصلي، و خلق كثير، روى عنه ابن . هـ231، ولد سنة "الكامل

ابن : كان عديم النظر حفظا و جاللة، و قال الباجي: كان ثقة على لحن فيه، و قال الخليلي: ساكرعقده، و أبو سعد، قال ابن ع

 . هـ925توفي سنة . عدي حافظ ال بأس به

 . 9/342تذكرة الحفاظ : الذهبي - . 9/794الطبقات : الصالحي -: ينظر في ترجمته
 .العشرون المسألة الرابعة و 7/995الجامع : القرطبيـ 3
 .9/726السنن الكبرى : يهقيـ الب4
 .دار الجيل. م2227 -هـ 7429تحقيق أيمن بن عار  ط . 977مختصر الكامل ص: ابن عديـ 5
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﴿ :ما جاء في تفسير قوله تعالى أيضامثله  و                 

    ﴾1 ، من بين ما جاء في ذلك قوله و الذِّمي و حكم الساحر المسلم إلى أشارحيث :

فذهب مالك إلى أن  المسلم إذا سحر  ،الذمي و اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم و”

حد »: ُروي عن النبي و ... تقبل توبتهال و ال يستتاب، و بنفسه بكالم يكون كفرا ُيقتل
هو  و به إسماعيل بن مسلم انفردليس بالقوي،  و خرجه الترمذي، 2«بالسيفالساحر ضربة 
 .3“ضعيف عندهم

هو سنن الترمذي، كما بي ن  و مصدره،ن بي   نتخريج هذا الحديث بأ إلىفالقرطبي أشار 
 هو ضعف الراوي عند أهل الحديث، و ليس بالقوي، ثم فس ر سبب التضعيف: ضعفه بقوله

ده بهذه الرواية، و بن  إسماعيلانفرد به .. .”: و ما يالحظ في تعبيره، حيث قاله و تفر 
ل في  الترمذيالواقع أن اإلمام  و .أي عند علماء الحديث “هو ضعيف عندهم و مسلم فص 

 :حيث قالبن مسلم العبدي  إسماعيل و بن مسلم المكي، إسماعيلفر ق بين  و هذه المسألة
بن مسلم المكِّي يضعف في  إسماعيل و إال من هذا الوجه، هذا حديث ال نعرفه مرفوعا"

 .4"هو ثقة :بن مسلم العبدي البصري، قال وكيع إسماعيل و الحديث،

ن الحسن عن ع في سننه عن إسماعيل بن مسلم البيهقيقد خرج هذا الحديث اإلمام  و
     لم يفرق بين المكي و ،5"بن مسلم ضعيف إسماعيلفيه  و: "بقوله عل ق عليه و ،جندب

بن مسلم عن الحسن عن  إسماعيلصححه عن  و خرجه الحاكم في مستدركه و .العبدي و
إن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل  و اإلسناد، يحهذا حديث صح: "علق عليه و جندب،

                                                        
 .722اآلية : سورة البقرة ـ1
 .باب ما جاء في حد الساحر. كتاب الحدود 52-4/43السنن : الترمذيـ 2
. 729 -727تفسير اآليتين . 2/32: الجامع: في" ضعي "ُينظر أيضا ورود صيغة  و. 47-2/42الجامع : القرطبيـ 3

 .7/773 .2/927 .2/222 .242/ 2 :كذاو .المسألة الخامسة من تفسير اآليتين 2/32: من سورة البقرة، وكذا
 .كتاب الحدود. 4/43السنن : الترمذيـ 4
 .دار المعرفة بيروت لبنان. قتله باب تكفير الساحر و. 6/792السنن الكبرى : ـ البيهقي5
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 .المكي و إلى التفرقة بين العبدي من دون اإلشارة، 1"بن مسلم، فإنه غريب صحيح

ل  و قال : "قال و مسلم بنعدي في هذه المسألة عند ترجمته إلسماعيل  ابنقد فص 
إسماعيل بن مسلم  و بن مسلم العبدي،إسماعيل  ؛إسماعيل بن مسلم ثالثة :نوح بن حبيب

ن عبد الرحم   و ىكان يحي.. .: "ثم استأنف قائال .2"المكي إسماعيل بن مسلم و المخزومي،
هذه قد ساق في آخر ترجمة إسماعيل بن مسلم المكي  و .3"ال يحدثان عن إسماعيل المكي

 .الروايةكد أنه هو صاحب هذه ؤ مما ي" ضرُبهُ "بلفظ " حد  الساحر ضرُبُه بالسيف" :الرواية

 :"ُتكلِّم فيه" :قوله _ 2

﴿: قد ورد لفظ التجريح هذا عند تفسير قوله تعالى و            

    ﴾4 .مشيرا أيضا إلى  و متحدثا عن معنى الفطرة، لثالثةحيث يقول في المسألة ا

ما ترتب على هذا االختالف من  و «كل مولود يولد على الفطرة»اختالف العلماء في معنى 
عنه الصبي أن  الزهري عن رجل عليه رقبة أيجزي تُ لأس: أما قول األوزاعي و ...” :أحكام
عتقه عند  يعني اإلسالم، فإنما أجَزى ،لفطرةنعم، ألنه ولد على ا: هو رضيع؟ قال و يعتقه،

ال يجزي في الرقاب الواجبة إال  :فقالواخالفهم آخرون  و .أبويهمن أجازه، ألن حكمه حكم 

﴿: ليس في قوله تعالى و صل ى،و  ممن صا        ﴾5أن يختم اهلل »في ال  ، و

دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنا أو كافرا، لما  6«قدره عليهو  للعبد بما قضاه له
الحديث الذي جاء  و ال كفرا، و شهدت له العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيمانا

                                                        
م دار الكتب 7332 -هـ7477. 7.ط. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 4/427المستدرك على الصحيحين : ـ الحاكم1

 .بيروت لبنان. العلمية
 .دار الفكر.  7366 -ه9.7423ط . 269 - 262/ 7الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي -2
 .المصدر نفسه -3
 .92سورة الروم اآلية ـ 4
 .23ة اآلي:سورة األعرا ـ 5
 .كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه: باب. كتاب القدر. 72/744الصحيح : مسلمـ 6
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به  انفردليس من األحاديث التي ال مطعن فيها، ألنه  1«أن الناس خلقوا على طبقات»فيه 
هل يجزئ : فالقرطبي ناقش مسألة .2“ن شعبة يتكلم فيهقد كا و ،علي بن زيد بن ُجدعان

 الزهري، وهو اإلمام  و لمن عليه رقبة؟ ببيان حجة من أجاز ذلك، عتق الصبي الرضيع
الصيام في  و بي ن أيضا حجة المخالفين الذين شرطوا الصالة و هي حجة عقلية كما نالحظ،

قد  و ."خالفهم آخرون و: "حيث اكتفى فقط بقوله ،جواز العتق، مع عدم تعيين المخالفين
الحديث  و ساق كالم المخالفين في محاججة المجيزين حيث تأولوا اآلية القرآنية الكريمة

نفراد رواية هو ا و ن ضعفه أو مكمن الطعن فيه،عللوا الحديث الثاني ببيا و يف األولالشر 
 . علي بن زيد بن جدعان، كما أن شعبة تكل م فيه

المرتبة الرابعة من  قد عد ها العراقي في و ظ التجريح،من ألفا -تكلم فيه–هذه اللفظة  و
 .*مراتب التجريح

لى لسان المقام، موقف الناقل فقط لما جاء عكما أن موقف القرطبي في هذا 
 .المخالفين، من دون تفصيل

وكين البن الجوزي المتر  و قد ورد ذكر علي بن زيد بن جدعان في كتاب الضعفاء و
عبة ذكر ش و .كان يقلب األحاديث: قال حماد بن زيد و .ضع فه ابن عيينه: "حيث قال فيه

 .3"ليس بشيء :ىيحي و قال أحمدو  أنه اختلط

 :"مجهول: "من ألفاظ التجريح قوله ـ 3

 ﴿: ردت هذه الصيغة عند تفسير قوله تعالىو               

                                                        
ما أخبر النبي صلى هللا عليه و سلم : باب. كتاب الفتن. 9/921هو حديث طويل أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري في السنن  ـ1

أال إن بني آدم خلقـوا طبقـات شـتى، فمـنهم مـن يولـد مؤمنـا و يحيـا مؤمنـا و يمـوت » :أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة، بلفظ
 .هذا حديث حسن: و قال فيه. الحديث« مؤمنا

 .المسألة الثالثة 21-74/22الجامع : القرطبيـ 2
 . 712فتح المغيث ص : العراقي: ـ ُينظر*
 . لبنان. بيروت.دار الكتب العلمية. أبو الفداء عبد هللا القاضي :تحقيق .2/739الضعفاء والمتروكين : ابن الجوزيـ 3
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 ﴾1، ف الفقهاء في أسنان دية حيث يقول في المسألة الخامسة، بعد أن ساق اختال

داوود من حديث عمرو بن شعيب  أبواختلف الفقهاء في أسنان دية اإلبل فروى  و”: اإلبل

ن ثالثو : ه مائة من اإلبلل خطأ فديتُ ت  قُ  من قضى أن رسول اهلل  أنعن جده  أبيهعن 
هذا  :قال الخطابي. عشرة بني لبون و ثالثون حقة، و ثالثون بنت لبون، و بنت مخاض،

كذا . دية الخطأ أخماس :إنما قال أكثر العلماء و الحديث ال أعرف أحدا قال به من الفقهاء،
اختلفوا  أنهمبل إال ن حنأحمد ب و ابن سيرين و كذلك مالك و الثوري، و قال أصحاب الرأي

 و خمس بنات مخاض و س بنو مخاض،مُ خُ  :أحمد و في األصناف، قال أصحاب الرأي
 و ،حقاق خمس: الشافعي و قال مالك و .خمس جذاع و ،خمس حقاق و ،خمس بنات لبون

هذا  كيَ حُ  و .لبون خمس بنو و خمس بنات مخاض، و ،خمس بنات لبون و ،خمس جذاع
قال ربيعة بن سعد،  و الزهري، و سليمان بن يسار و القول عن عمر بن عبد العزيز

شف بن مالكأن راوي حاب الرأي فيه أثر، إالألص و :الخطابي هو  و ه عبد اهلل بن خ 
ذكرنا من العلة في  الشافعي عن القول به، لماعدل  و .مجهول ال يعرف إال بهذا الحديث

 .2“الرواية

قب على هذه إنما ع و تجريح الراوي بهذه الصيغة، إلىإلشارة اب القرطبي لم يكتف   و
مما جاء  و .عدةي بي ن ضعف هذا الحديث من وجوه قطني الذر بنقل كالم اإلمام الدا المسألة

ثم  .3"هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة: "في ذلك قوله
 و: "هو قوله و أكتفي هنا بنقل وجه واحد من هذه الوجوه، ، وفصل الكالم في هذه الوجوه

شف بن بني المخاض ال نعلمه رواه إال خ   هو أن الخبر المرفوع الذي فيه ُذكر و :وجه آخر
 بير بن حرمل الجشمي،هو رجل مجهول لم يروه عنه إال زيد بن جُ  و مالك عن ابن مسعود،

                                                        
 .32اآلية :سورة النساءـ 1
الجامع  – 7/992الجامع )و ينظر أيضا إطالق لفظ الجهالة . المسألة الخامسة 219 -5/212الجامع : القرطبيـ 2

 .الرياض. دار عالم الكتب( 72/991الجامع  – 5/976الجامع  – 5/292
 .219-5/212. در نفسهالمصـ 3
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إنما يثبت العلم  و أهل العلم بالحديث ال يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، و
ارتفاع اسم  و عنه اسم الجهالة، ارتفععندهم بالخبر إذا كان راويه عدال مشهورا، أو رجال قد 

جهالة عنه أن َيْروي عنه رجالن فصاعدا، فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ اسم ال
وجب خبر، انفرد ب و واحد، و عنه إال رجلصار حينئذ معروفا، فأما من لم ير  و الجهالة،

فالقرطبي يعتمد على ما قاله الدارقطني في  .1"التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره
 .أفاض في ذلك و الذي توسعنقد هذه الرواية 

 :"ليس بالقوي: "قوله ـ 4

﴿: اللفظ عند تفسير قوله تعالى قد ورد ذكر هذا و           ﴾2 اآلية ،

 و اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصيد، فقال مالك: "حيث يقول في المسألة السابعة
: هو الصحيح عن عثمان بن عفان و ،إسحاقروي عن  و أحمد، و أصحابهما و الشافعي

 النسائي و ذيال من أجله، لما رواه الترم و ه،أكل المحرم الصيد إذا لم ُيَصْد لبإنه ال بأس 

صيد البر لكم حالل ما لم تصيدوه أو ُيَصْد »: قال  الدارقطني عن جابر، أن النبي و
عمرو أبي  مرو بنع: "النسائيقال  و .هذا أحسن حديث في الباب :قال أبو عيسى. 3«لكم

فإن أكل من صيٍد صيد من أجله . إن كان قد روى عنه مالك و ليس بالقوي في الحديث،
 .4"فداه

قد  و .وعمر  هو عمرو بن أبي و نسائي في نقد الراويفالقرطبي يستند إلى كالم ال
قد أورده  و .اد كالم أبي عيسى الترمذي في التعليق على هذه الروايةحرص أيضا على إير 

بن أبي ن عن عمرو حدثنا قتيبة أخبرنا يعقوب بن عبد الرحم  : هذا سنده و الترمذي في سننه

                                                        
 .الحدود والديات: كتاب. 9/714السنن : الدارقطني: وينظر أيضا. المسألة الخامسة 219 -5/212الجامع : القرطبي ـ1
 32اآلية : سورة المائدةـ 2
  .دار الفكر. 646رقم . ما جاء في أكل الصيد للمحرم: باب. 2/723السنن : ـ الترمذي3
 . 2/231: وكذا الجامع 7/995: الجامع: وُينظر أيضا ورود هذا المصطلح في 2/245الجامع  :القرطبيـ 4
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 و رحديث جابر حديث مفس  : "علق عليه ، وعمرو عن المطلب عن جابر عن النبي 
 هذا أحسن حديث روي في هذا الباب: قال الشافعي.. .له سماعا من جابر ال نعرفُ  المطلبُ 

الصحيح أنه للشافعي كما  و قد اكتفى القرطبي بنسبة هذا التعليق إلى الترمذي و .1"أقيس و
  .قال الترمذي

 :"ليس بثابت": من بين األلفاظ التي ساقها القرطبي في تجريح الرجال قوله ـ 5

﴿: قد ساق ذلك عند تفسير قوله تعالى و               ﴾2 حيث  ،اآلية

أعقبها ببعض المرويات عن بعثة  و، بين الحكمة من ذكر قصة نوح عليه السالم للنبي 
غيرها من القصص التي هي من قبيل  و عن الطوفان و عمره وعليه السالم  نوح

روى حسان بن غالب بن نجيح أبو قاسم : تنبيه: "اإلسرائيليات، ثم أعقبها بتنبيه، قائال
قال : نس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي بن كعب قالالمصري، حدثنا مالك بن أ

قال  ؟يا جبريل ما بلغ فضل عمر :كان جبريل يذاكرني فضل عمر فقلت»:  رسول اهلل
ذكره الخطيب  ،3«يا محمد لو لبثُت معك ما لبث نوح في قومه ما بلغت لك فضل عمر :لي

ليس  و تفرد بروايته حسان بن غالب عن مالك، :قال و ،أبو بكر أحمد بن ثابت البغدادي
ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عبد اهلل بن هذا الحديث ذكره  ،4"بثابت من حديثه

كان جبريل »: سيب عن أبي بن كعب، بلفظمعامر األسلمي عن ابن شهاب عن سعيد بن ال
لو  :ما له عند اهلل، فقال و يا جبريل اذكر لي فضائل عمر: يذاكرني أمر عمر، فقلتُ 

ليبكين اإلسالم بعد موتك  و مثل ما جلس نوح في قومه ما بلغت فضائل عمر، جلست معك
قال يحي بن . هذا غير صحيح و: "عقب عليه ابن الجوزي بقوله و .5«عمر ىيا محمد عل

                                                        
 .712-2/723السنن : الترمذيـ 1
 .74: اآلية: سورة العنكبوتـ 2
 .فضل عمر بن الخطاب باب في 7/927ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ـ 3
 .79/926الجامع : القرطبيـ 4
 .7/927الموضوعات  :ابن الجوزيـ 5
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 .1"المتون و كان يقلب األسانيد: *انقال ابن حب و  بن عامر ليس بشيء،عبد اهلل: معين

غالب، عن مالك حسان بن : "كما أن حسان بن غالب ذكره الذهبي في الميزان بقوله
يروي عن األثبات  و شيخ من أهل مصر، يقلب األخبار، :ان فقالمتروك، ذكره ابن حب

له عن مالك أحاديث : قال الحاكم ...االعتبارلزقات، ال تحل الرواية عنه إال على سبيل مال
 .2"موضوعة

 :"ال يحتج به": قولهـ  6

  ﴿: قد ورد هذا اللفظ عند تفسير قوله تعالى و           ﴾3،  حيث

رف في من أراد الحالل الصِّ  و :قلت”: بعد أن بي ن معناها -معقبا - يقول في المسألة الثامنة
األنهار  و من العيونه الماء يْ شرب بكف  يال ارتياب فل و امتراءال  و هذه األزمان دون شبهة

وضع  و آناء النهار، مبتغيا بذلك من اهلل كسب الحسنات و المسخرة بالجريان آناء الليل

هو يقدر على إناء  و من شرب بيده»: ئمة األبرار، قال رسول اهللاألالل حوق ب و األوزار
يهما عيسى بن مريم عل إناءهو  و يريد به التواضع، كتب له اهلل بعدد أصابعه حسنات

: بن عمر قالا خرجه ابن ماجة من حديث ،«السالم إذ طرح القدح فقال أف  هذا مع الدنيا

 و نهانا أن نغترف باليد الواحدة، و هو الكْرع، و أن نشرب على بطوننا نهى رسول اهلل 
ذين سخط ال يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم ال و كم كما يلغ الكلب،ال يل غ أحدُ »: قال

                                                        
بن إدريس ، صاحب التصاني ، سمع من الحسين بن تميم التميمي الُبستيالحافظ العالمة أبو حاتم محمد بن حبان  ـ*

" المسند الصحيح"صن  . خلق روى عنه الحاكم و ابن ُخزيمة، و النسائي و خليفة الجمحي و أبيالهروي و

 :ُينظر في ترجمته. هـ777مات سنة  ."الضعفاء كتاب" و" التاريخ"و

 .7/777الطبقات : محمد الصالحي -

 .677-7/677تذكرة الحفاظ : الذهبي -

 .776-7/776الوافي بالوفيات : الصفدي -
  .7/927الموضوعات  :ابن الجوزي ـ1
 .دار الفكر. علي محمد البجاوي: تحقيق. 462-7/413ميزان االعتدال في نقد الرجال : ـ الذهبي2
 243اآلية  :سورة البقرةـ 3
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 من شرب بيده و أن يكون إناء مخم را، الليل في إناء حتى يحركه إالال يشرب ب و عليهم اهلل
: بقية بن الوليد، قال أبو حاتم إسنادهفي  و الحديث كما تقدم، «...1هو يقدر على إناء و

 .2“ال يحتج به و يكتب حديثه

أكثر  و دخلت حمص: "حاتم قوله أبيقد جاء في كتاب المجروحين على لسان  و
ْد بعُ  و كتبت النسخ على الوجه و قية، فتتبعُت حديثهبَ  ي شأنُ همِّ  و  من رواية لُ تتبعت ما لم أج 

 .3"لكنه كان مدلسا و القدماء عنه، فرأيته ثقة مأمونا،

 :"متروك": قوله -7

 ﴿: ورد هذا اللفظ عند تفسير قوله تعالى             ﴾4،  حيث تحدث

بي ن اختالف العلماء في هذه المسألة بين  و العلم، و عن حكم أخذ األجرة على تعليم القرآن
بيان ضعفها، من بينها حديث ابن عباس أن  و مجيز كما ناقش أدلة المانعين بردها و مانع

قال  «أغلظهم على المسكين و معلمو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم»: قال النبي 
سعيد  و أما حديث ابن عباس فرواه سعيد بن طريف عن عكرمة عنه،... ”: فيه القرطبي

 .5“متروك

 و التجريح،فالقرطبي ضعف هذا الحديث بتجريح راويه سعيد بن طريف، بأحد ألفاظ 
قد ساق السيوطي هذه  و أحد من أئمة النقد المحدثين، إلى ذلك لم ينسب و "متروك"هو 

حدثنا مصبح بن علي البلدي، حدثنا ميمون بن األصبع : "... قال لئآلال الرواية في كتاب

                                                        
 لبنان .بيروت. دار المعرفة. الكرع الشرب باألك  و: باب. األشربة 69-4/62السنن : ابن ماجةـ 1
 من سورة البقرة و 269تفسير اآلية . 9/915ُينظر أيضا ورود هذا اللفظ في الجامع  و ،9/297الجامع : القرطبيـ 2

و كذا الجامع  .من سورة البقرة 269تفسير اآلية  9/967 :كذا و ،من سورة البقرة 262تفسير اآلية  9/941: كذا
 .4/742و الجامع  2/4

 2222هـ ـ 7422 .7حمدي عبد المجيد السلفي ط : تحقيق 7/223كتاب المجروحين من المحدثين : أبو حاتم البستيـ 3
 .دار الصميعي. م

 .47اآلية : سورة البقرةـ 4
 .المسألة العاشرة من سورة الفاتحة 7/722 :أيضا ُينظر و ،972-7/975الجامع : القرطبيـ 5
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كنت جالسا عند سعد بن طريف : بن عمر قال، حدثنا سيف إسحاقحدثنا عبيد بن 
اهلل ألجزينه  و :قال. ضربني المعلم: ما لك؟ قال: اإلسكافي إذ جاء ابن له يبكي، فقال

 و مشراركم معلموكم، أقلهم رحمة على اليتي»: حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. اليوم
سعد هذا  و سيف وضاعانو  سعد: موضوع: "ثم علق عليه قائال «أغلظهم على المسكين

 .1"وركان يضع على الف: قال ابن حبان. أقوى تهمة

ساقها السيوطي  و ،هنا نالحظ أن القرطبي ساق هذه الرواية عن سعيد بن طريف و
سعد بن : "بقوله المجروحين هان ترجم له في كتابابن حباألصح سعد ألن  و عن سعد،

عكرمة، روى عنه أهل  و اتةبع بن ُنبَ من أهل الكوفة، يروي عن األصْ  ،طريف اإلسكاف
 .2"الكوفة، كان يضع الحديث على الفور

 :"ليس بالحافظ: "قوله -8

﴿: عند تفسير قوله تعالى قد ساق هذا الوصف و         ﴾3 ، حيث أثار

اختلفوا من أين يبدأ  و”: في المسألة العاشرة اختالف العلماء من أين يبدأ الماسح، فقال
 «يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى مؤخره، ثم يردهما إلى مقدمة»: بمسحه؛ فقال مالك

كان الحسن  و .ابن حنبل و به يقول الشافعي و ،على حديث عبد اهلل بن زيد أخرجه مسلم
هو حديث  و ،*ذ بن عفرانعوِّ يبدأ بمؤخر الرأس، على حديث الربيع بنت مُ : بن حي يقول

. ليس بالحافظ عندهم و بن محمد بن عقيلهو يدور على عبد اهلل  و ،يختلف في ألفاظه

                                                        
 .دار الكتب العلمية. 7/767المصنوعة في األحاديث الموضوعة  ئالآلل: ـ السيوطي1
 .951ص. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: ـ ابن حبان2
 .2اآلية : سورة المائدةـ 3
ثنا عبد  ،حدثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل صفة وضوء النبي : باب. الطهارة: كتاب. 7/13: ـ الحديث رواه أبو داود *

اسكبي لي »: يأتينا فحدثتنا أنه قال كان رسول هللا : هللا بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت

ة، فغسل كفيه ثالثا، ووضأ وجهه ثالثا، ومضمض واستنشق مر: قالت فيه فذكرت وضوء رسول هللا « وضوءا

يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضأ  ووضأ يديه ثالثا ثالثا ومسح رأسه مرتين

 ."رجليه ثالثا ثالثا
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ل عن عبد اهلل عن الر    .1“بيعأخرجه أبو داود من رواية بشر بن الُمَفض 

تي حيث عقيل في المجروحين ألبي حاتم البسقد جاء ذكر عبد اهلل بن محمد بن  و
كان .. .زهير و الثوري و روى عنه ابن عجالن و جابر، و يروي عن ابن عمر: "قال فيه

الحفظ كان  رديئُقر ائهم إال أنه كان  و عبد اهلل من سادات المسلمين من فقهاء أهل البيت
 بالخبر على غير َسننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها فيجيئهم، يحدِّث على التوَ 

 .2"حتجاج بضدهااال و

 :ألفاظ التعديل: ثانيا

 رنة بألفاظ التجريح التي ساقها،ى تعديل الرواة في تفسيره، مقالقليال ما يشير القرطبي إ
بين من  و األخبار،ترجيح األحكام على صحيح  و مناقشة األدلة هذا لكونه يعتمد في و

  :األلفاظ التي صادفتها أثناء قراءتي لتفسيره

 :"ثقة: "قوله ـ 1

العلماء في ذلك  اختالفبي ن  و الجلوس و عند حديثه عن حكم التشهدذكره القرطبي 

﴿ :خمسة أقوال في المسألة السابعة عشر في تفسير قوله تعالى إلى           

       ﴾3 ،"ليس السالم بواجب، و الجلوس واجبان، و أن التشهد :القول الخامس 

بحديث ابن مسعود حين علمه رسول  إسحاقاحتج  و ،قاله جماعة منهم إسحاق بن راهويه

قال . 4«قضيت ما عليك و إذا فرغت من هذا فقد تمت صالتك» :قال له و التشهد اهلل 
عن زهير في أدرجه بعضهم  «إذا فرغت من هذا فقد تمت صالتك»: قوله: الدارقطني

                                                        
 .2/54الجامع : القرطبيـ 1
 .2/9المجروحين : ـ أبو حاتم2
 9اآلية : سورة البقرةـ  3
 كتاب الصالة صالة من ال يقيم صلبه في الركوع و 7/261 :صالته رواه أبو داود في ئقطعة من حديث المسيـ  4

 .السجود
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جعله من كالم ابن  و عن زهير،فصله شبابة  و ،وصله بكالم النبي  و الحديث،

قد  و شبابة ثقة، و ،قوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي  و .دمسعو 
 .1“...تابعه غسان بن الربيع على ذلك

ذلك إلثبات  و قطني،ر على لسان الدا" ثقة"يل الراوي شبابة بقوله فالقرطبي نقل تعد

 .ذلك شبابة إلى، كما ذهب النبي  زهير في حديث إدراج كالم

 ﴿: مثله أيضا عند تفسير قوله تعالى و          ﴾2  يقول في المسألة

ساق بعض األدلة من  كان قد و ناسيا،م من أكل أو شرب الثانية عشر عند حديثه عن حك
ن صومه إ و ل أو شرب ناسيا فال قضاء عليهالسنة لتأكيد ما قال الجمهور من أن من أك

هو صحيح، لوال ما صح عن الشارع ما  و هذا ما احتج به علماؤنا: قلتُ ” :تام يقول معقبا

 :قال النبي  هو ما رواه أبو هريرة عن و قد جاء بالنص الصريح الصحيح، و ذكرناه،
قال  و ، أخرجه الدارقطني،3«ال كفارة و من أفطر في شهر رمضان ناسيا فال قضاء عليه»

 .4"ارتفع اإلشكال و االحتمالفزال . هو ثقة عن األنصاري و تفرد به ابن مرزوق

 :"قات الرفعاءهو من الث"قوله  ـ 2

بكر، حيث يقول في المسألة السابعة من  أبيبن تعديل عبد اهلل  ورد هذا اللفظ عند

﴿: تفسير قوله تعالى                              ﴾5: ". ..

 الفيصل في ذلك، "بياض النهار و إنما هو سواد الليل: "ذلك بقوله رسول اهلل  تفسير و

                                                        
 .7/712الجامع : القرطبيـ  1
 .761اآلية : سورة البقرةـ  2
 .الشهادة على رؤية الهالل: باب. في الصوم 2/716السنن : الدارقطنيـ  3
 .2/927الجامع ـ  4
 .761اآلية : سورة البقرةـ 5
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 :قال قطني عن عائشة رضي اهلل عنها عن النبي ر روى الدا و ،﴾أيام معدودات﴿قوله  و
تفرد به عبد اهلل بن عباد عن المفضل  1«ت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام لهيمن لم يب»

من لم يجمع »: قال روى عن حفصة أن النبي . كلهم ثقات و بن فضالة بهذا اإلسناد
     .قات الرفعاءهو من الث و عبد اهلل بن أبي بكر رفعه 2«الصيام قبل الفجر فال صيام له

روي عن حفصة مرفوعا من قولها، ففي هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في  و
 .3“منع من الصيام دون نية قبل الفجر و الفجر،

 :"ثقة ثبت: "قوله ـ 3

﴿: فظ عند تفسير قوله تعالىلورد هذا ال                       

        ﴾ غاية قوله تعالى إلى: ﴿              ﴾4،  حيث يقول

هبت اللفظ، فذالتغليظ ب” :مانيْ التغليظ في األ هو يتحدث عن نالعشري وفي المسألة الثانية 

 ﴿: قوله و ﴾فيقسمان باهلل﴿: الحلف باهلل ال يزيد عليه، لقوله تعالى إلىطائفة     

  ﴾5 قال و :﴿           ﴾6 من كان حالفا » :قوله عليه السالم و

يحلف باهلل  :قال مالك و ،اهلل ال أزيد عليهن   و قول الرجل و 7«فليحلف باهلل أو ل َيْصُمتْ 
الحجة له ما رواه أبو داود  و .ما ادعاه علي  باطل و ه إال هو ما له عندي حق،ـ  لالذي ال إ

عن ابن  ىيحي أبيحدثنا عطاء بن السائب عن : األحوص قال أبوحدثنا : حدثنا مسدد قال

ه إال هو ما له ـ  لاحلف باهلل الذي ال إ» :-يعني لرجل حلفه - قال نبي العباس أن 

                                                        
 .الشهادة على رؤية الهالل: باب. كتاب الصيام 2/712السنن  :الدارقطنيـ 1
 .2/712مصدر نفسه، ـ ال2
  .2/712الجامع ـ 3
  .726إلى  722اآليات : سورة المائدةـ 4
 .59اآلية : سورة يونسـ  5
 51اآلية : سورة األنبياءـ  6
 ".من كان حالفا فال يحل  إال باهلل : "بلفظ. 5196في مسند ابن عمر األحاديث . 2/794: أحمد في المسندـ 7
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 .2"اسمه زياد كوفي ثقة ثبت ىأبو يحي: يعني للمد عي، قال أبو داود 1«عندك شيء

قد رجعت إلى سنن أبي داود،  و .داود أبيتعديل الراوي على لسان  إلىفهو يشير 
لعل هذه الزيادة هي  و ،"ثبت"لم يزد  و "كوفي ثقة ،اسمه زياد ىأبو يحي: "عنهفوجدته قال 

 .من كالم القرطبي

 :"صالح الحديث"قوله  _ 4

﴿: قد ساقه عند تفسير قوله تعالى و                  

              ﴾3،  عذاب من حيث أورد في المسألة الثانية أحاديث تبين شدة

إن الذين »: قال رسول اهلل  :روى أبو أمامة قال و: "من هذه صفته، من بينها قوله
من أنتم؟ : يجرون ُقْصَبهم في نار جهنم فيقال لهم و ينسون أنفسهم و يأمرون الناس بالبر

كالمه بنقد هذه الرواية  ثم يستأنف .«ننسى أنفسنا و نحن الذين نأمر الناس بالخير: فيقولون
لين، ألن في سنده الخصيب بن َجْحدر كان إن كان فيه  و هذا الحديث و :قلتُ : "بقوله

 كذلك ابن معين يرويه عن ابن غالب عن أبي أمامة ُصدي  بن و اإلمام أحمد يستضعفه،
ر القرشي مولى خالد -بن معين ىحكى يحيفيما  -أبو غالب هو  و عجالن الباهلي،  حَزو 

كان يختلف . الحضرمين د الرحم  مولى عب: قيلو  مولى باهلة،: قيل و بن عبد اهلل بن أسيد،
 .4"هو صالح الحديث: بن معين ىقال يحي. إلى الشام في تجارته

على " صالح الحديث"غالب بوصفه بـهو  و فالقرطبي يعدل أحد رواة هذا الحديث 
: تم البستي في المجروحين بقولهلكن أبا غالب ذكره أبو حا و بن معين، ىلسان اإلمام يحي

                                                        
 . لبنان. بيروت. دار الجنان. كي  اليمين: باب. كتاب األقضية 2/995السنن : أبو داودـ 1
 2/212الجامع : القرطبيـ 2
 .44اآلية : سورة البقرةـ 3
 .7/944الجامع : ـ القرطبي4
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قد قيل إنه  و ن بن الخضرمي،يقال أعتقه عبد الرحم   *صرةبَحَزو  أبو غالب من أهل ال"
قد رآه بالشام، منكر الحديث على  و عن أبي أمامة، خالد بن عبد اهلل الَقْسري، يروي مولى

 .1"هو صاحب حديث الخوارج و ال يجوز االحتجاج به إال فيما يوافق الثقات، قلته

                                                        
 . ـ نسبه إلى أهل البصرة ولم ينسبه إلى قريش كما قال القرطبي*
 .7/221المجروحين : ابن حبانـ 1
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 ث الثالثـحبالم

 األحكام التعديل في توجيه و أثر الجرح

النقد أو ما  و الفحص و بالدراسة النقلة ألحاديث النبي  و واةر الأحوال إن تتبع 
عتبر ضرورية لتنقية السنة النبوية المطهرة، التي تُ  و عملية مهمة ،التعديل و نسميه بالجرح

تستمد قوتها أو ضعفها من قوة  -أي األحكام -األحكام الشرعية؛ فهي الستقاء ا رئيسامصدر 
  .أو ضعف هذا المصدر

أثر ذلك في توجيه األحكام  و راوي أو تعديلهحتى نقف على مدى أهمية تجريح ال و
نسوق بعض الشرعية المستمدة من الدليل الذي يرويه هذا الراوي، أو يكون أحد رواته، 

التعديل، عند  و تفسير القرطبي، الذي أولى عناية خاصة بالجرحالشواهد من  و األمثلة
ترجيح  و أحكامردِّ  إلىمد المفسر شرعية، فكثيراا ما يع اضمنة أحكامتفسيره لآليات المت

أو توثيق رجال نقلوا تلك الروايات التي اعتمدها في استدالله على  بناء على تجريح غيرها
 :من ذلك ما يلي. هذه األحكام

﴿: عند تفسير قوله تعالى ـ 1                             

         ﴾1، د أن بي ن بعض المفاهيم اللغويةيقول في المسألة السابعة، بع: ”... 

ذلك الفجر المعترض في : الجمهورالذي بتبي نه  يجب اإلمساك؛ فقال اخُتلف في الحدِّ  و
روى مسلم عن َسُمرة  .مضت عليه األمصار و بهذا جاءت األخبار و َيْسرة، و األفق َيْمنة

ال  و ان باللال يغرن كم من سحوركم أذ»:  قال رسول اهلل: بن ُجْندب رضي اهلل عنه قال

                                                        
 .761اآلية : سورة البقرةـ 1
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يعني : حكاه حم اد بيديه فقال و ،1«هكذا حتى يستطير هكذا بياض األفق المستطيل
جمع أصابعه ثم  و– إن الفجر ليس الذي يقول هكذا» :في حديث ابن مسعود و .معترض
مد   و وضع المسب حة على المسبحة و –لكن الذي يقول هكذا  و -األرض إلىنكسها 

 :قال ن بن عباس أنه بلغه أن رسول اهلل قطني عن عبد الرحم  ر روى الدا و .2«يديه
أما المستطيل  و ال يحرمه، و فجران، فأما الذي كأنه ذنب السِّرحان فإنه ال ُيحل شيئاهما »

ل الصالة  .4“ذا مرسله ،3«يحرم الطعام و الذي عارض األفق ففيه َتح 

أدلة  -كما نالحظ-هي  و ،فالقرطبي يستعرض أدلة الفريق األول الذي يمثله الجمهور
الثاني من تخريج اإلمام مسلم، كما عضدها برواية ثالثة  و قوية باعتبار أن الحديث األول

إن لم تبلغ  و فهذه الرواية ،"هذا مرسل"نقل تعليقه عليها أيضا بقوله  و أخرجها الدارقطني،
كثير من  و الشافعي و المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين" إذدرجة الصحيح، 

 .كد المعنى الذي أفادته الروايتان السابقتانتؤ  و إال أنها تعزز ،5"أصحاب األصول و الفقهاء

ذلك بعد طلوع الفجر : قالت طائفة و" :استعراض أدلة الفريق الثاني بقوله إلىثم ينتقل 
 و طلق بن علي و ابن عباس و حذيفة و ذلك عن عمر البيوت؛ روي و تبيِّنه في الطرق و

 يجب بتبيين الفجر في الطرقغيرهم أن اإلمساك  و األعمش سليمان و عطاء بن أبي رباح
لم يكن يعد ون الفجر فجركم إنما كانوا يعد ون الفجر : قال مسروق و .على رؤوس الجبال و

رت ": قلنا لحذيفة: روى النسائي عن عاصم عن زر قالو  .الذي يمأل البيوت أي ساعة تسح 

 . 6"هو النهار إال أن الشمس لم تطلع: ؟ قالمع رسول اهلل 

                                                        
 .بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: باب.كتاب الصيام. 1/722الصحيح : مسلمـ 1
 .بيام أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: باب. كتاب الصيام. 1/722الصحيح : ـ مسلم2
 .دار إحياء التراث العربي.في وقت السحر :باب.2/725السنن : الدارقطنيـ 3
 .231-2/232الجامع : ـ القرطبي4
. بيروت. دار الكتب العلمية. م7313 -هـ2.7933.ط 7/736تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : السيوطيـ 5

 .لبنان
 .وذكر االختال  فيه تأخير السحور: باب.9/452: سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي: النسائيـ 6
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نكم  و اشربوا و كلوا»: قال  عن طلق بن علي أن نبيقطني ر روى الدا و ال يُغر 
قيس بن طلق  :، قال الدارقطني1«اشربوا حتى يعرض لكم األحمرو  كلواو  الساطع المصعد،

 إلىالذي قادهم  و :قال الطبري. هذا مما تفرد به أهل اليمامة: قال أبو داود و .ليس بالقوي
 و ...آخره غروبها و النهار عندهم من طلوع الشمس، و ،هو في النهار إنماهذا أن الصوم 

من لم يبي ت الصيام قبل »: قال قطني عن عائشة رضي اهلل عنها عن النبي ر روى الدا
ل بن فضالة بهذا . 2«طلوع الفجر فال صيام له  ،اإلسنادتفرد به عبد اهلل بن عباد عن المفض 

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فال »: قال ة أن النبي صروى عن حف و. كلهم ثقات و
عن حفصة مرفوعا  روي و ،قات الرفعاءهو من الث و عبد اهلل بن أبي بكر رفعه 3«صيام له
من الصيام  منع   و ففي هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر،. من قولها

 .4“دون نية قبل الفجر

الدارقطني، في نقد أحد أدلة الفريق الثاني، الذي فالقرطبي اعتمد على كالم إمام النقاد 
لرد هذا الرأي بناء على  فيكون هذا سببا واة هذا الحديث؛هو أحد ر  و جر ح قيس بن طلق

حتى يؤكد ضعف هذا القول، لم يكتف  بالتجريح فقط، كسبب للردِّ، بل عزز  و .تجريح الراوي
رضي - لحفصة الثانية و عائشةلاألولى  :من تخريج اإلمام الدارقطنيذلك بأن ساق روايتين 

 -ان الدارقطني دائماعلى لس–تعديل رواة هاتين الراويتين  إلىقد أشار  و -اهلل عنهما
 إليها تأكيداا للحكم الذي ذهب مرواُته فتكون هاتان الروايتان المعد ل   ،"قاتبالث"بوصفهم 
  .*الجمهور

                                                        
 .دار إحياء التراث العربي. في وقت السحور: باب.7/722السنن : الدارقطنيـ 1
 باب الشهادة على رؤية الهالل 7/719السنن : الدارقطنيـ 2
 .7/719المصدر نفسهـ 3
 .2/236الجامع : القرطبيـ 4
 .من سورة النساء 49لعشرون من تفسير اآلية المسألة الخامسة وا 739-5/732ُينظر أيضا في هذا السياق الجامع ـ و*
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حكما شرعيا نتيجة لضعف أدلته من السنة النبوية الشريفة،  د  أحيانا نجده يرُ  و ـ 2
قد جاء  و حيث يصرح فيها اإلمام بتجريح أحد رواتها استنادا لما قاله أئمة النقد في ذلك،

﴿: هذا في المسألة السابعة من تفسير قوله تعالى                

  ﴾1 ،قولهــالجمهور أيضا على أنه ال ُيقتل مسلم بكافر، ل و”: حيث يقول اآلية 

 و .أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب 2«ال ُيقتل مسلم بكافر» :صلى اهلل عليه و سلم

بكافر؛ ألنه  3قتل يوم خيبر مسلما من حديث ربيعة أن النبي  ال يصح لهم ما رَوْوه

 مرفوعا، عن ابن عمر عن النبي  ؛هو ضعيف و من حديث ابن البيلماني و منقطع،
الصواب عن  و هو متروك الحديث، و ىبن أبي يحي إبراهيمنده غير لم يس: "يقال الدارقطن

ابن البيلماني ضعيف الحديث ال تقوم به  و ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 
فال يصح في : لتُ ق” :ثم يعلق على هذا الرأي. 4"إذا وصل الحديث فكيف بما يرسلهحجة 

﴿: هو يخصص عموم قوله تعالى و الباب إال حديث البخاري،            

   ﴾ 5“﴾النفس بالنفس﴿: عموم قوله و اآلية. 

 و فالقرطبي يرد  حكما شرعيا مفاده جواز قتل المسلم بالكافر لضعف أدلة هذا الرأي،
-قد بي ن مكمن الضعف فيها، فوصف الحديث األول و هي أدلة من السنة النبوية الشريفة،

لم يتصل إسناده على "هذه علة قادحة، ألن المنقطع هو الذي  و بالمنقطع، -حديث ربيعة
 .6"أي وجه كان انقطاعه

                                                        
 .716اآلية : سورة البقرةـ 1
 .ال يقتل مسلم بكافر: باب. كتاب الديات. 6/41جزء من حديث أخرجه البخاري في الصحيح  ـ2
الشيخ عبد  :تحقيق. 755ال يقتل مسل بكافر ص : باب. باب الديات. كتاب المراسيل مع األسانيد: أبو داود السجستاني ـ3

 . لبنان. بيروت. دار القلم. العزيز عز الدين السيروان
 . 2/292الجامع : القرطبي ـ4
 .ـ المصدر نفسه5
 226-7/221تدريب الراوي : السيوطيـ 6
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هو ابن  و هو تجريح أحد رواته و مكمن ضعفه، إلىأما الحديث الثاني فقد أشار 
 الحديث، بل اكتفى بنقده فقط، إليناالمالحظ أنه لم يُسق  و على لسان الدارقطني، يالبيلمان

ن، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر أن عبد الرحم   أبيعن ربيعة بن "... :هو بتمامه و

 .2"1«أنا أكرم من وف ى بذمته»: قال و قتل مسلما بمعاهد،  رسول اهلل

بالتالي  و -لصحة أحاديثه باتفاق العلماء -حديث البخاريقد عقب القرطبي بترجيح  و
 .جواز قتل المسلم بالكافرعدم هو  و ترجيح الحكم الذي يستند إليه

م على تجريح بعض الرواة من دون أن يشير إلى د  قْ في بعض األحيان نجده يُ  و ـ 3

﴿: مصدر هذا التجريح على لسان المحققين، من ذلك عند تفسير قوله تعالى    

   ﴾3، تحدث عن  و الفرض من ذلك، و الجلوس األخير في الصالة، حيث أثار مسألة

 و ،قائلهحجة  كان في كل قول يسوق و اختالف الفقهاء في حكمه على خمسة أقوال،
هو تجريح راوي  و المالحظ أنه عندما ساق الرأي الضعيف عقب عليه ببيان ضعفه،

 و الجلوس مقدار التشهد فرض، نإ” :الحديث المعتمد لدى هذا الفريق، يقول في المسألة
 و جماعة من الكوفيين، و أصحابه و ال السالم بواجب فرضا، قاله أبو حنيفة و ليس التشهد

فيه أن  و هو ضعيف، و ن بن زيادعن اإلفريقي عبد الرحم   مباركالاحتجوا بحديث ابن 

إذا جلس أحدكم في آخر صالته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت »: قال النبي 
ذلك بتجريح الراوي ابن  و ،يضعف هذا الرأي ببيان مكمن الضعففالقرطبي  ،4“«صالته

 در هذا النقد على لسان المحققين،صالمالحظ أنه أقدم على تجريحه دون أن يبين م و زياد،
 و منكر الحديث،: قد قال فيه ابن حجر في التهذيب على لسان المروزي عن أحمد أنه و

                                                        

 .755المراسيل ص : أبو داود 1-
 .دار إحياء التراث العربي.كتاب الحدود والديات 795-9/794السنن : الدارقطنيـ 2
 .9اآلية : البقرةسورة ـ 3
  712 -7/723الجامع : القرطبيـ 4
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عيف الحديث، مع ض: قال فيه يعقوب بن شيبة و بن معين أنه ضعيف، ىنقل عن يحي
 .1نه رجل صالح صدوقتأكيد البعض على أ

 هيعتمدو  د رواتهالنبوي الشريف بالرغم من تجريح أحستشهد بالحديث يأحيانا  و -7
: كدليل آخر في ترجيح األحكام من ذلك ما جاء في المسألة السابعة من تفسير قوله تعالى

﴿                                        

                         ﴾2يقول في المسألة السابعة  ، حيث

فالن من  شرب عبدي إنمن قال : حنيفة أبوقال  :قال ابن العربي”: نقال عن ابن العربي
ن ب الرجل بفيه من النهر، فإالكرع أن يشر  و رٌّ فال يعتق إال أن يكرع فيه،الفرات فهو حُ 

بين  و منه لم يعتق، ألن اهلل سبحانه فر ق بين الكرع في النهر باإلناءاغترف  أوشرب بيده 
صفة في لسان العرب و  هذا فاسد؛ ألن شرب الماء يطلق على كل هيئة و :قال .الشرب باليد

د الشرب المحلوف عليه لغة حقيقة  و من َغْرٍف باليد أو كْرع بالفم انطالقا واحدا، فإذا ُوج 
 .3“حنث، فاعلمه

أبي حنيفة في  اإلماملة يستعرض القرطبي ما قاله ابن العربي عن رأي ففي هذه المسأ
تعليق هذا العتق بشربه من النهر، مع مراعاة المعنى المقصود من و  مسألة عتق العبد

لكن  و الشرب الذي يتوقف عليه العتق، كما نقل رد ابن العربي على اإلمام أبي حنيفة،
 و الكتاب إلىحنيفة استنادا  أبو إليهكم الذي ذهب القرطبي يعقب على هذا الرد بترجيح الح

أصح، فإن أهل اللغة  حنيفة قول أبي: قلتُ ” :قول مستأنفاي ،اللغة أهلما قاله  إلى و السنة
قوا بينهما  تناوله بفيه  إذع في الماء كروعا رَ كَ  و :قال الجوهري. السنة و ق الكتابكما فر  فر 

                                                        
دار . م7334 -هـ 7475 .7ط . تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 722-2/753تهذيب التهذيب : ابن حجر: ُينظرـ 1

 .بيروت لبنان. الكتب العلمية
 243اآلية : سورة البقرةـ 2
 9/292الجامع : القرطبيـ 3



 

67 

 

بكسر الراء يكرع ( كرع) فيه لغة أخرى  و ال بإناء، و من موضعه من غير أن يشرب بكفيه،
حدثنا واصل بن عبد : أما السنة فذكر ابن ماجة في سننه و .كَرعاا؛ ماء السماء يكرع فيه

مررنا على بركة : األعلى حدثنا ابن الفضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال

لكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس  و ال َتْكَرعوا»: فجعلنا نكرع فيها فقال الرسول
 .2“قد ُضعِّفَ  و ليث ابن أبي سليم خرج له مسلم، و .هذا نص و ،1«إناء أطيب من اليد

هذا  و خالف قول ابن العربي المالكي، و فالقرطبي المالكي، رجح رأي أبي حنيفة،
ل الحديث ذلك من خال و الشريفة،ية النبو  حجة أبي حنيفة التي من بينها السنةلقناعته بقوة 

، بالرغم *الذي ذكره ابن ماجة في سننه، غير أنه أشار إلى ضعف الراوي ليث ابن أبي سليم
  .عدم االلتفات إلى هذا التجريحل مبررا كافياربما كان هذا  و من اعتماد مسلم عليه،

                                                        
 .باب الشرب باألك  والكرع. األشربةكتاب  4/64السنن : ابن ماجةـ 1
  .297-9/292الجامع : القرطبيـ 2
مد بن قال عبد هللا بن أح. وسعيد بن عامر ءروى عن أشعث بن أبي الشعثا. بكر ليث بن أبي سليم بن ُزنيم القرشي أبوـ *

جمال الدين : ترجمتهُينظر في . اسنبن أبي سليم مضطرب الحديث ولكن حّدث عنه الليث : سمعت أبي يقول: حنبل

  .مؤسسة الرسالة. معرو  دشارعواب: تحقيق. 269الى 24/213.تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المزي
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 لخالصة الفص

 :نخلص في األخير إلى استنتاج ما يلي التعديل في تفسير القرطبي، و الدراسة للجرح بعد هذه

النقلة،  و بيان أحوال الرجال و التعديل، و أن القرطبي اهتم أي ما اهتمام بالجرح ـ 1
ال يخفى على أحد تأثير  و معرفة الصحيح من غيره، و أهمية في توثيق األخبار،من لما له 

 .ن اهتمام المفسرهذا الفن في توجيه األحكام الفقهية التي أخذت جانبا كبيرا م

يعتمد بشكل أساسي على ما جاء  و ،ما يسوق األلفاظ الواردة في التجريح اكثير ـ  2
 و أبي داود و أبي حاتم البستي و البيهقي، و النسائي و عن أئمة النقد أمثال الدارقطني

 .غيرهم ممن اشتهروا بخبرتهم في هذا المجال

يح جر ذلك لت و .لسان أئمة النقد دائمايشير أحيانا إلى تعديل الرجال على  كما ـ 3
عدالة رواتها  بعض األحكام التي تستند إلى أدلة هي دون األحاديث الصحيحة، فيشير إلى

 .صحتهاإلثبات 

 يرد الضعيف منها بناءا  و يناقشها و رأينا أنه يستعرض أدلة األحكام الفقهية و ـ 4
 قد يستشهد بالحديث و .على تجريح رواتها، كما يرجح األدلة القوية استنادا إلى تعديل رواتها

، لكن القرطبي يستأنس به لتأكيد بعض األحكام، خاصة إذا ُعضِّد يشير إلى ضعف راويه و
 .بأدلة أخرى قوية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثل الالفص
 

  عـللها انيـد وان أحوال األسامه ببيهتما  
 

 
 هتمامه ببيان أحوال األسانيدا: ث األولالمبح

 هتمامه بعلل األسانيدا :يالمبحث الثان
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 :ـمهـيدت    

رأينا في الفصل الثاني مدى اهتمام القرطبي بدراسة األسانيد من حيث نقد الرواة 
سنرى في هذا  و العلماء، و بالتجريح أو التعديل، معتمدا في ذلك على ما قاله المحققون

أو  الجودةو أ بالصحة إلسناداكأن يصف أيضا جانبا آخر من اهتمامه باألسانيد،  فصلال
 : ذلك في مبحثين هما و تطرق إلى بيانه لعلل األسانيد،الحسن أو الضعف، كما ن

 .ببيان أحوال األسانيد هاهتمام :ـ المبحث األول

 .اهتمامه بعلل األسانيد :ـ المبحث الثاني
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 األول ثـالمبح

 د األسانـيـ والاهـتمامـه ببيان أح

نقد الرجال الذين تحملوا الحديث  و التعديل، و إلى جانب اهتمام القرطبي بالجرح
 النبوي الشريف، الحظت أنه ُيعنى ببيان أحوال األسانيد مستندا في ذلك إلى ما قاله العلماء

 .ضعيفالحسن أو الكأن يصف اإلسناد بالصحيح، أو  ؛المحققون و

الحكم بالصحة أو الحسن على اإلسناد ال يلزم منه : "لذي ينبغي التنبيه إليه هو أنا و
يؤكد ابن  و ،كما يقول اإلمام ابن كثير 1"معلالأو حكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا ال

غيرها، حديثا صحيح  و إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث: "الصالح هذا المعنى بقوله
ال منصوصا على صحته في شيء من مصنفات  و لم نجده في أحد الصحيحين، و اإلسناد،

أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا ال نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه 
ثم يستأنف حديثه ببيان ". األعصار االستقالل بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار األسانيد

      ذا في معرفة الصحيحفآل األمر إ : "...قائالالطريق األمثل لمعرفة الصحيح من غيره 
الحسن إلى االعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة،  و

 .2"التحريف و التي ُيْؤمن فيها لشهرتها من التغيير

 : من أمثلة ورود هذا في تفسير القرطبي ما يلي و

﴿: عند تفسير قوله تعالى ـ1                 

﴾3،إلى حكم رؤية  ةيشير في المسألة السابعة عشر  و اآلية، يتحدث عن أحكام الصيام

                                                        
 .34الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص: أحمد محمد شاكرـ 1
 .11المقدمة ص: ابن الصالحـ 2
 .181اآلية : سورة البقرةـ 3
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 روى الدارقطني عن ِربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي ": هالل العيد، يقول

باهلل ألهال  اختلف الناس في آخر يوم في رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ": قال

قال  1"أن يغدوا إلى مصالهم و الناس أن يفطروا الهالل أمس عشية؛ فأمر رسول اهلل 
أصحابه أنه ال  و ال خالف عن مالك: و عمربقال أ. هذا إسناد حسن ثابت: الدارقطني

حكي عن أبي  و .ال في يوم العيد بعد الزوال و تصلى صالة العيد في غير يوم العيد
 .2"حنيفة

إلى  فالقرطبي استدل على مسألة رؤية هالل العيد برواية الدارقطني، كما استند
سند الحديث  و .سند الحديث بوصفه بالحسن الثابت في بيان حال -أي الدارقطني-كالمه

 و بن مرداس ثنا أبو داود ثنا مسدد ىحدثنا محمد بن يحي: "هو: كما جاء عن الدارقطني
أبو عوانه عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من  نا: الاخلف بن هشام المقرى ق

ها الدارقطني إلى نسب" أن يغدو إلى مصالهم و: "المالحظ أن قوله و ؛"أصحاب النبي 
 .ذلك القرطبي إلى لم يشر و "أن يغدوا إلى مصالهم و :زاد خلف: "خلف حيث قال

﴿: عند تفسير قوله تعالى _ 2                    ﴾3، 

ة الثانية، الثالثين إلى حكم التسليم و الثةيشير في المسألة الث و يتحدث عن أحكام الصالة،
 . بعدما بّين أن التسليمة األولى فرض بإجماع

الثانية  بعدم وجوبه أن التسليمة و لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم": يقول
قال أبو جعفر . ليست بفرض إال ما روي عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معا

لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها : الطحاوي
                                                        

 دار الكت   . رؤي  ة ل  الا ش  واا  ش  دادة ريل  ين عل   : ب  ا . الص  يام كت  ا . 2/171الس   ن : الح  ديث رواأ أب  و داود     ـ   1
 . دار الكت  العلمية عل  رؤية الدالا شواا شدادة ريلين: الصيام با : كتا  2/171الس ن : الدارقط  و .العلمية

 .2/284اليامع : القرطب ـ 2
 .34اآلية : سورة البقرةـ 3
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 االسمل هذه المسألة مبنية على األخذ بأو  :قلتُ ": ثم يعقب على هذه المسألة بقوله ،"...غيره
لما كان الدخول في الصالة بتكبيرة واحدة بإجماع، فكذلك الخروج منها بتسليمة  و و بآخره،أ

من  و -تواترا هاهو أكثر  و –واحدة، إال أنه تواردت السنن الثابتة من حديث ابن مسعود 
حديث ابن  و حديث البراء بن عازب،و  حديث عمار و ضرمي،ر الحجْ حديث وائل بن حُ 

 و روى ابن جريج. 1كان يسلم تسليمتين قاص أن النبي و  أبيحديث سعد بن  و عمر
عبد العزيز بن محمد الدراَوْردي كلهم عن عمرو بن يحي المازني عن  و سليمان بن بالل

قلُت البن عمر حدثني عن صالة : محمد بن يحي بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال

ذكر السالم  و كلما خفضه، و كيف كانت؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه رسول اهلل 
 و :قال ابن عبد البر. رحمة اهلل عن يساره و ، السالم عليكمعن يمينه رحمة اهلل و عليكم

 .2"العمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة و هذا إسناد مدني صحيح

قد أورده  و فالقرطبي يستشهد بحديث ابن عمر لبيان صفة صالة رسول اهلل 
 ."إسناد مدني صحيح: "تعليق ابن عبد البر عليه بقوله بإسناده، أورد

﴿ :يقول أيضا عند تفسير قوله تعالى و ـ 3        ﴾3 ذلك في المسألة  و

قد اختلف العلماء في شهود الجماعة  و": ؛ متحدثنا عن حكم شهود الجماعةةالثانية عشر 
يجب على من أدمن التخلف  و على قولين فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة،

ثم يبدأ في  .4"الكفايةعلى  اقد أوجبها بعض أهل العلم فرض و عنها من غير عذر العقوبة،
ي عن ابن عباس رضي رو  و" :سرد األحاديث النبوية التي تؤكد هذا الحكم، من بينها قوله

                                                        
. حدث ا أبو بك ر ب ن أب   داود: كيفية التسليم، بس دو ما يخرج من الصالةذكر : با . 1/417أخريه الدارقط      س  ه ـ 1

ك ان يس لم  س لمو ص ل  ن علي ه عل   ث  ا عب د ن ب ن داود ع ن الش عب ، ع ن الب راب ب ن ع اي  أن ال ب   بن ث ا عمرو
  .تسليمتين

 .1/432اليامع : القرطب ـ 2
 .34اآلية : سورة البقرةـ 3
 .1/427اليامع : القرطب ـ 4
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ما  و :من سمع النداء فلم يمنعه من إتيانه عذر، قالوا» :قال رسول اهلل : اهلل عنهما قال
: قال أبو محمد عبد الحق. 1«لم تقبل منه الصالة التي صلى. خوف أو مرض: العذر؟ قال

من سمع النداء فلم يأت فال : "الصحيح موقوف على ابن عباس و .هذا يرويه مغراء العبدي
: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: على أن أصبغ ذكره في كتابه فقال" صالة له

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 

حسبك  و 2«ة له إال من عذرمن سمع النداء فلم يجب فال صال»: قال عباس أن النبي 
 .3"روى عنه أبو إسحاق يمغراء العبد و ،بهذا اإلسناد صحة

فالقرطبي يصف على لسان أصبغ إسناد هذا الحديث الذي اختلف فيه العلماء بين 
تفصيل القول في هاتين الروايتين جاء على  و رفعه أو وقفه على ابن عباس، بالصحيح؛

آبادي في تعليقه على مرويات الدارقطني، حيث محمد شمس الحق العظيم لسان أبي الطيب 
عن أبي جناب عن ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير : "د الرواية األولى عن ابن عباسذكر سن

قوله عن : "ثم قال ،"مغراء العبدي عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قد  و مدلس، و أبو جناب ضعيفو  أبو داود الحديث أخرجه. أبي جناب عن مغراء العبدي

 .عنعن

مرفوعا من حديث شعبة  و في مسنده موقوفا *قاسم بن أصبغقد رواه  و :قال الحافظ

                                                        
كت ا  . 1/138الس  ن : أبو داود. الحث ليار المسيد عل  الصالة  يه إال من عذر: با . 1/321الس ن : الدارقط     ـ 1

 .الدار المصرية اللب ا ية. التشديد    ترك اليماعة: الصالة با 
 ا عل   ب ن عب د ن ب ن مبش ر ح دث: الحث ليار المسيد عل  الصالة  يه إال لع ذر بس  د :با . 1/321الس ن : الدارقط  ـ 2

ص ل  ن ث ا عبد الحميد بن بيان ث ا لشام عن شعبه ث  ا ع دب ب ن ثاب ا ث  ا س عيد ع ن يبي ر ع ن اب ن عب ا  ع ن ال ب   
 .«من سمع ال داب  لم ييبه،  ال صالة له إال من عذر»: قاا سلمو عليه

 .428-2/427اليامع : القرطب ـ 3
*

ـ ابن محمد بن يوسف بن واضح بن عطاء اإلمام الحااظ،  محادا ادلادلب  باو محماد ادماوم ماورطب السمع ان  سام  مان 

مساند : "غيامطب  صانفو ع اد   بان محماد ال اا نو  ص غ بن خليل  روى عنه حفيده قاساب بان محماد و بسن بن مخلد 

كاان  حاد الحفاا  و تحسا  بللاب الحادي  و ادلادلب و المشمقسم  من  ئمة : قال ابن السطان". بم الوالدين"كتابو "مالك

. 0/49الحاادي  علماااء ع ساااب : الصااالحن: ينظاام ظاان تم متااه. طااـ041ماااب بسمع ااة ساانة و طااـ749ولااد ساانة . المتسنااين

 .955-0/950تذكمة الحفا  : الذط ن
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 ابن ماجة و رواه بقي بن مخلدو  .إال من عذر: لم يقل في المرفوع و عن عدي بن ثابت به،
من »: الحاكم، عن عبد الحميد بن بيان عن هشيم عن شعبة بلفظ و المؤلف و ابن حبان و

لكن قال . إسناده صحيح و مرفوعا هكذا «سمع النداء فلم يجب فال صالة له إال من عذر
 ثم أخرج له شواهد منها عن أبي موسى األشعري. أكثر أصحاب شعبة و وقفه غندر: الحاكم

من »: أبي بردة عن أبيه بلفظ هو من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن و
رواه البزار من طريق قيس بن الربيع  و .«سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فال صالة له

قال  و .رواه من طريق سماك عن أبي بردة عن أبيه موقوفا و .عن أبي حصين أيضا
  1.الموقوف أصح: البيهقي

﴿: عند تفسير قوله تعالى - 4                       

  ﴾2، يتحدث في المسألة السابعة عن قضاء رمضان، هل يجب فيه التتابع أم ال؟ يقول :

، فروى عن (سننه) اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدارقطني في"
(. متتابعات)، فسقطت 3(متتابعاتفعدة من أيام أخر )نزلت : عائشة رضي اهلل عنها قالت

من كان عليه »: قال رسول اهلل : روي عن أبي هريرة قال و .هذا إسناد صحيح: قال
 و .ن بن إبراهيم ضعيف الحديثفي إسناده عبد الرحم   4«ال يقطعه و صوم رمضان فليسرده

صمه كما »قال ابن عمر  و «صمه كيف شئت»أسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان 
 و معاذ بن جبل و أبي هريرة و ابن عباس و أسند عن أبي عبيدة بن الجراح و ،5«أفطرته

سئل عن تقطيع  بلغني أن رسول اهلل : عن محمد بن المنكدر قال و عمرو بن العاص
الدرهمين و أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم  ،ذلك إليك»: صيام رمضان فقال

                                                        
 .1/321أبادب العظيم أبو الطي   :التعليق المغ   عل  الدارقط  ـ 1
 .183اآلية : البقرةسورة ـ 2
  .كتا  الصوم با  القبلة للصائم 2/192الس ن : الدارقط  ـ 3
 .7/067 المصدر  فسهـ 4
 .7/067 المصدر  فسه ـ 5
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 .2"يثبت متصال و سناده حسن إال أنه مرسلإ 1«يغفر و ن يعفوفاهلل أحق أ ،ألم يكن قضاه

 و فالقرطبي ينقل عن الدارقطني نقده لهذه الروايات لبيان حكم قضاء رمضان بالتتابع،
قد وصف الدارقطني إسناده  و األثر المروي عن عائشة :قد أورد الدارقطني أدلة الفريقين

حدثنا أبو بكر النيسايوري حدثنا محمد بن : "الدارقطنيإسناده كما جاء في سنن  و بالصحيح
فيما ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن  و :يحي بن فارس النيسابوري قال

كما أشار إلى . صحيح هذا إسناد -كما قال القرطبي -علق عليه و "عروة، عن عائشة
ن بن إبراهيم هو عبد الرحم   و تهتجريح دليل الفريق القائل بوجوب التتابع، بتجريح أحد روا

كما أن الحديث الذي رواه محمد بن المنكدر، يعزز الحكم ". ضعيف الحديث"بوصفه بـ 
: علق عليه في سننه بقوله ف الدارقطني إسناده بالحسن حيثقد وص و القائل بعدم التتابع،

بن سليم إال أنه  ىقد وصله غير أبي بكر عن يحي و: "لكنه قال" إسناده حسن إال أنه مرسل"
؛ خالفا لما نقله 3"ال يثبت متصال و جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر

 .القرطبي من أنه يثبت متصال

﴿: عند تفسير قوله تعالى ـ 5              ﴾4  اآلية يتحدث في

المرض الذي : العشرين عن عدة قضايا فقهية متعلقة بالتيمم من بينها و المسألة الحادية
ضئين، ففي هذه المسألة أشار إلى صالة المتيمم بالمتو : كذلك قضية ويوجب التيمم، 

ذكر دليله كما أشار إلى صحة هذا  و فريق يرى جواز ذلك :ختالف العلماء إلى فريقينا
الدليل األول : بين ضعفها من بينها و نتقد أدلتهم،اقد  و فريق يقول بعدم الجواز، و الرأي،

 أنه ال يصلي، ألنه أنقص فضيلة من المتوضئ،: القول الثاني": فقالالذي بين ضعف سنده 

                                                        
  .2/192 المصدر  فسهـ 1
، 2/263، 1/118 :ك ذاو .1/497الي امع : أيضا وصفه لإلس اد الصحيح    وُي ظر .264-2/262اليامع : القرطب ـ 2

2/269 ،2/418، 2/411 ،2/411 ،8/291. 
 .الصوم: كتا  .2/192 الس ن :الدارقط  ـ 3
 .34اآلية : سورة ال سابـ 4
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قد روى الدارقطني من حديث جابر بن عبد اهلل قال  و حكم اإلمام أن يكون أعلى رتبة، و

 .2"إسناده ضعيف 1«ال يؤم المتيمم المتوضئين» :قال رسول اهلل 

حدثنا محمد بن جعفر بن رميس نا عثمان : "إسناده كما جاء في سنن الدارقطني هو و
بن معبد نا سعيد بن سليمان بن مانع الحميري، نا أبو اسماعيل الكوفي أسد بن سعيد نا 

إسناده : دارقطني يقولهقد علق عليه ال و ".صالح بن بيان، عن محمد بن المنكدر عن جابر
 . كما قال القرطبي ضعيف

                                                        
 .كرالية إمامة المتيمم المتوضئين: با . 1/181الس ن : الدارقط  ـ 1
 .1/189اليامع : القرطب ـ 2
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 يـث الثانـالمبح

 ببيان علل األسانيد اهتمامه

شير أحيانا إلى ما يعتريه إلى جانب وصف اإلسناد بالصحة أو الحسن أو الضعف، ي 
الشواهد على ذلك كثيرة في تفسير  و ،اإلرسال أو غيرها من الصفات و كاالنقطاع من علل

العلة عبارة عن سبب : "أسوق ما قاله النووي في تعريف العلة؛ يقول قبل بيانها، القرطبي، و
يتطرق إلى اإلسناد الجامع شروط  و. غامض خفي قادح، مع أن الظاهر السالمة منه

بمخالفة غيره له، مع قرائن تنبه العارف على وهم  تدرك بتفرد الراوي، و الصحة ظاهرا، و
غير ذلك، بحيث ُيغلب على ظنه فَيحكم  بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث، أو

هو  تقع العلة في اإلسناد و و: "يستأنف قائال و. 1"بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف
 في المتن كاإلرسال و ما وقع في اإلسناد قد يقدح فيه و األكثر وقد تقع في المتن، و

 2."قد يقدح في اإلسناد خاصة الوقف، و

 :رطبيمن أمثلة ذلك في تفسير الق

 ":معضل" :قوله_  1

﴿: ذلك عند تفسير قوله تعالى و                              

      ﴾3 ، حيث ينتقد حديثا رواه غالب بن خطاف القطان في فضل من يتلو هذه

                                                        
-لـ1321. 1ط . 71 تح القري  شرح التقري  لإلمام أبو يكريا مح  الدين ال ووب ص :  يم الدين محمد الدركا   -1

 .لب ان. بيروا. دار الكت  العلمية. م2111
 .14المقدمة ص : ابن الصالح -: وي ظر أيضا. 71المصدر  فسه ص  -2
 .18اآلية : سورة آا عمرانـ 3
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أتيت الكوفة في تجارة، فنزلت : قال *روى غالب القطان": اآلية، يقول في المسألة الثالثة
قام فتهجد  فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة. قريبا من األعمش فكنُت أختلف إليه

﴿: من الليل فقرأ بهذه اآلية                                

                               ﴾  قال

 هي لي عند اهلل وديعة، و أستودع اهلل هذه الشهادة، و أنا أشهد بما شهد اهلل به؛ و :األعمش
إني سمعتك تقرأ : قلتودعته ثم  و فغدوت إليه -قالها مرارا -أن الدين عند اهلل اإلسالم و

. اهلل ال حدثتك به سنة و :قال. لم تحدثني بهما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة هذه اآلية ف
يا أبا محمد قد مضت : كتبت على بابه ذلك اليوم، فلما مضت السنة، قلتُ  و فأقمت: قال

َجاء يُ »: قال رسول اهلل : حدثني أبو وائل، عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال. سنة
أنا أحق من وّفى أْدِخلوا عبدي و  بصاحبها يوم القيامة، فيقول اهلل تعالى عبدي عِهد إلي

ف القّطان يروي عن غالب القطان هو غالب بن خطا: قال أبو الفرج الجوزي 1«الجنة
 .بيِّن هالضعف على حديث: قال ابن عدي. هو حديث ُمْعضل و (شهد اهلل)األعمش حديث 

 قال ابن معين و غالب بن خطاف القطان ثقة ثقة،: حنبلقال أحمد بن  و
قال أبو  و .ثقة **

 .2"صدوق صالح :حاتم

                                                        
قيا مول  ب   تميم، روى ع ن أ    ب ن و سليمان، مول  عبد ن بن عامر بن كريي،لو ابن غْيالن القطان أبو و غال  بن ُخطاف ـ *

 روى ع  ه إس ماعيا ب ن علي ةو... س ليمان اععم  و س عيد ب ن يبي ر،و الحس ن البص ربو بكر ب ن عب د نو أب  اليويابو مالك

أب و عب د الرحم ان و ب ن مع ين،  ن يحي ق اا إس حاق ب ن م ص ور ع و .ثق ة ثق ة :قاا عبد ن بن أحمد بن ح ب ا. الفضا بن يسارو

 دع وا ش اربتحقي ق . الحي اج يوس ف الم يب عب  اا     أس ماب الري اا تدذي  الكم .صدوق صالح :اا أبو حاتمقو .ثقة: ال سائ 

 .م1998 -لـ1318مؤسسة الرسالة الطبعة اعول  . 6/1معروف 
و الطبرا      المعيم . دار اع دل . م1981لـ 1311. 2ط . تحقيق يماعة من العلماب. 2/22تفسير القرآن العظيم  :كثيرابن ـ  1

 .11314حديث  11/199الكبير 
**

ب مواللم البغدادب  يحي ـ كان أب وأ م ن   بالب الكت ا  س مع و .لـ118ولد س ة . بن معين اإلمام العلم سيد الحفاظ، أبو يكريا الَمرِّ

أبو يكريا : قاا ال سائ . غيرلمو أبو داودو مسلمو روى ع ه البخاربو معتمر بن سليمان،و بن يائدة،  يحيو ابن المبارك، :من

 :   تريمته ُي ظر. لـ244تو   س ة . بن معين أعلم ا بالرياا  يحي: قاا أحمد بن ح باو .الثقة المأمون أحد اعئمة    الحديث

 .2/79الطبقاا : محمد الصالح  -

 .6/149و ياا اععيان : ابن خلكان -
 .2/31اليامع : القرطب ـ  2
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هذا على لسان أبي  و .فالقرطبي وصف الحديث الذي رواه غالب القطان بالمعضل
عبارة عما سقط من إسناده اثنان "المعضل حديث معلل ألنه  و ،الجوزيبن الفرج 
قد أشار القرطبي إلى تعديل هذا الراوي  و .2"المنقطعهو لقب خاص من  و"، 1"فصاعدا

 و يكفيك من عدالته: قلتُ ": كما عقب على ذلك بقوله. على لسان فئة من علماء الحديث
 .3"مسلم في كتابيهما و ثقته أن خرج له البخاري

 ":منقطع" :قوله_  2

﴿: قد ورد هذا عند تفسير قوله تعالى و                       

   ﴾4الجمهور  و": ، حيث تحدث في المسألة السابعة عن حكم قتل المسلم بكافر، فقال

أخرجه البخاري عن  5«ال ُيقتل مسلم بكافر»: أيضا على أنه ال يقتل مسلم بكافر، لقوله 

قتل يوم خيبر  ال يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة أن النبي  و .علي بن أبي طالب
 .6"مسلما بكافر، ألنه منقطع

هو حديث  و فالقرطبي رجح الحكم القائل بعدم جواز قتل المسلم بالكافر لقوة دليله
من بينها حديث ربيعة الذي وصفه  ورد الرأي القائل بخالف ذلك لضعف أدلته  و البخاري،
 و ،7"االنقطاع في األثر علة تمنع من وجوب العمل به: "قد قال ابن عبد البر و بالمنقطع،

بن صالح الحضرمي اسيل عن عبد اهلل بن عبد العزيز الحديث أخرجه أبو داود في المر 

                                                        
 .41-43المقدمة ص : ابن الصالحـ 1
 .المصدر  فسهـ 2
 .2/31اليامع : القرطب ـ 3
 .178اآلية : سورة البقرةـ 4
-ل ـ1311دار الفكر الطبع ة . ال يقتا مسلم بكا ر :با . كتا  الدياا 8/37ييب من حديث رواأ البخارب    الصحيح ـ 5

 م1981
م ن س ورة  131المسألة الثام ة من تفسير اآلي ة  7/91اليامع : أيضا لذا الوصف    وُي ظر 2/241اليامع : القرطب ـ 6

 .من سورة اععراف 172المسألة اعول  من تفسير اآلية  7/282كذا و اع عام
 .1/1التمديد : ابن عبد البر -7
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أحق  و أنا أولى: قال و يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة قتل رسول اهلل : مرسال قال
 .1"من وّفى بذمته

اإلسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم " :المنقطع كما قال ابن الصالح و
: يقول السيوطي و .2"ال مبهما و الساقط بينهما غير مذكور ال معينا و يسمع من الذي فوقه

 .3"هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه"

 ":موقوف" :قوله_  3

﴿: ورد ذكر هذا الوصف عند تفسير قوله تعالى                  

                  ﴾4 ، العشرين،  و يقول في المسألة الحاديةحيث

اختلفوا في عدة أم الولد إذا توفي عنها  و" :متحدثا عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
 و عشر، قاله جماعة من التابعين منهم سعيد و عدتها أربعة أشهر: سيدها، فقالت طائفة

 و روى أبو داود و .إسحاق و به قال األوزاعي و غيرهم، و الحسن البصري و الزهري

، سنة نبينا  ال تلبسوا علينا: "الدارقطني عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن العاص قال
قال  و .لفظ أبي داود 5"عشر، يعني في أم الولد و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر

قال ابن . هو مرسل ألن قبيصة لم يسمع من عمرو و هو الصواب، و .موقوف: الدارقطني
ابن مسعود أن عدتها  و ُروي عن عليو  أبو عبيد هذا الحديث، و ضّعف أحمد و :المنذر

 .6"ثالث حيض

                                                        
. م1986 -لـ 1316. 1ط. الشيخ عبد العييي عي الدين السيروان: تحقيق. 111ص  الدياا :با . 1/262: المراسيا: أبو داود -1

 .لب ان. بيروا. دار القلم
 .44المقدمة ص : ابن الصالحـ 2
 .1/218التدري  : السيوط ـ 3
 .243اآلية : سورة البقرةـ 4
 .كتا  ال كاح. 4/419الس ن : الس ن الدارقط  : الدارقط  .    عدة أم الولد: با  .2/414ق الس ن كتا  الطال :أبو داودـ 5
م ن  123المس ألة الرابع ة م ن تفس ير اآلي ة  2/91أيضا ورود لذا الوصف    الي امع  وُي ظر .169-4/168اليامع : القرطب  -6

 .سورة البقرة
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أشار إلى  و ة المتوفي عنها سيدها،العلماء في عدة األمَ  اختالففالقرطبي أشار إلى 
نقده على لسان الدارقطني  و هو حديث عمرو بن العاص و رأي طائفة منهم مع بيان دليلهم

هو ما يروى عن الصحابة " :الموقوف كما يقول ابن الصالح و إنه موقوف،: الذي قال
ال يتجاوز به إلى رسول  و نحوها، فيوقف عليهم، و أفعالهم و رضي اهلل عنهم من أقوالهم

الح الفقهاء طموجود في اص و: "كما يقول ابن الصالح مستأنفاقد يسمى األثر  و ،1"اهلل
 .2"الخراسانيين تعريف الموقوف باسم األثر

ن بن العاص، كما أنه مرسل، من حيث إفهذا الخبر إذن موقوف ألنه كالم عمرو 
  .-كما جاء عن الدارقطني–قبيصة لم يسمع من عمرو 

 ":مرسل" :قوله_ 4

﴿: تفسير قوله تعالى دورد عن                              

    ﴾3، اختلفوا  و": قتله آخرو  حيث يقول في المسألة التاسعة مبينا حكم من حبس رجال

 و .حبس الحابس حتى يموتيُ  و ُيقتل القاتل،: قتله آخر؛ فقال عطاء و فيمن حبس رجال،
أبي  و في قول الشافعي و .هو يرى أنه يريد قتله ُقتال جميعا و َسهبَ إن كان حَ : قال مالك

هو  و قول عطاء صحيح،: قلتُ . المنذرابن اختاره  و الحابس، النعمان ُيعاقب و ثور

إذا أمسك الرجُل »: قال روى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي  و .مقتضى التنزيل
رواه سفيان الثوري عن إسماعيل  4«يحبس الذي أمسكه و قتله اآلخر ُيقتل القاتل و الرجلَ 

 .5"عن إسماعيل ُمرسال ابن جريج و رواه معمر و .ابن عمر بن أمية عن نافع عن

                                                        
 .27المقدمة ص: ابن الصالحـ  1
 .المصدر  فسهـ  2
 193اآلية : سورة البقرةـ  3
 .غيرأ و الدياا و الحدود: كتا . 4/131الس ن : الدارقط  ـ  4
 .2/441اليامع : القرطب ـ  5
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احتج لذلك بحديث الدارقطني، بالرغم من كونه  و فالقرطبي رجح قول عطاء في هذه المسألة
حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من : "هو -كما قال ابن الصالح–المرسل  و .مرسال

أمثالهما إذا  و جالسهم كعبيد اهلل بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب، و الصحابة

ن حكم المرسل إ: "المرسلحكم يقول في موضع آخر مبينا  و .1"قال رسول اهلل : قال
هذا الذي جعل  و "حكم الحديث الضعيف، إال أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر

 ".هو رواية ابن عمر و القرطبي يحتج به لمجيئه من وجه آخر

 ":مقطوع" :قوله _ 5

﴿: ورد ذكر هذا الوصف عند تفسير قوله تعالى                

 ﴾2 . يقول في المسألة الرابعة متحدثا عن حكم من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من

أصوب و  إن ناشئة الليل هي أشدُّ وطأ﴿قرأ أنس بن مالك : "عن األعمش قال و ..": القرآن
 و :قال أبو بكر األنباري. سواء: أهيأ و أصوب و أقوم: فقال ﴾أقوم قيال و﴿: فقيل له ﴾قيال

من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو : قد ترامى ببعض هؤالء الزائغين إلى أن قال
 احتجوا بقول أنس هذا، و قصد له، و لم يأت بغير ما أراد اهلل و مصيب إذا لم يخالف معًنى

ثم ناقشهم القرطبي على لسان أبي بكر  ".ا يلتفت إلى قائله لو  قول ال يعرج عليههو  و
الحديث الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضاللة حديث  و :قال أبو بكر": األنباري إلى أن قال

ال يصح عن أحد من أهل العلم، ألنه مبني على رواية األعمش عن أنس، فهو مقطوع ليس 
 .3"لم يسمع منه و َبل أن األعمش رأى أنًسابمتصل فيؤخذ به، من قِ 

و األولى أن يقول  الرواية التي اعتمدوها مقطوعة، أن فالقرطبي رّد هذا الرأي ببيان

                                                        
 .41المقدمة ص: ابن الصالحـ 1
 .6اآلية : سورة الميماـ 2
 .19/31اليامع : القرطب ـ 3
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، ألن المنقطع اإلسناد الذي فيه قبل الوصول إلى "مقطوع"ال أن يقول " منقطع"القرطبي 
االنقطاع، أي أن بين أنس و ، فعبارة القرطبي تفيد 1التابعي راٍو لم يسمع من الذي فوقه

 . األعمش راٍو لم ُيذكر

 ":المضطرب"_ 6

﴿: ورد هذا الوصف عند تفسير قوله تعالى                     

     ﴾2،  العكس و ابنهحيث يشير في المسألة الحادية عشر إلى حكم َقَود األب من .

 حضرت رسول اهلل: "راقة بن مالك قالأبو عيسى الترمذي عن سُ  و لدارقطنيروى ا" :يقول

هذا حديث ال نعرفه من : قال أبو عيسى. 3"من أبيه بنال يقيد اال و يد األب من ابنه،ُيق 
ليس إسناده بصحيح، رواه اسماعيل بن عياش عن  و حديث ُسراقة إال من هذا الوجه،

قد روى هذا الحديث أبو خالد األحمر  و ُف في الحديث،عالمثنى ُيضَّ  و الُمثَنَّى بن الصباح،

قد ُروي  و .عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي 
العمل على هذا  و ضطراب؛اهذا الحديث فيه  و .هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسال

: قال ابن المنذر و .إذا قذفه ال ُيحد و بنه ال ُيقتل به،اعند أهل العلم أن األب إذا َقتل 
هذا  و ،عليه ديُتهُ  و ال َقَود عليه: بنه عمدا؛ فقالت طائفةاختلف أهل العلم في الرجل يقتل ا

 .4"ُيقتل به: ابن عبد الحكم و ابن نافع و قال مالك و.. .أحمد و قول الشافعي

، "هذا الحديث فيه اضطراب و" :-على لسان أبي عيسى الترمذي–فقول القرطبي 
هو الذي : "المضطرب من الحديث كما يقول ابن الصالح و إشارة إلى كونه مضطربا،

و إنما . آخر مخالف له بعضهم على وجه و ،تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه
                                                        

 .44المقدمة ص: ابن الصالح 1-
 .178اآلية : سورة البقرةـ 2
 .ما ياب    الريا يقتا اب ه يقاد م ه أو ال: با . كتا  الدياا.2/328الس ن  :الترمذبـ 3
 .2/243اليامع : القرطب ـ 4
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 المتن كما يقع ثم يشير إلى أن المضطرب يقع في .1".نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان 
قد يقع  و قد يقع في اإلسناد، و ثم قد يقع االضطراب في متن الحديث،: "في السند يقول

ف في كل األحوال، المضطرب يصنَّ  و .2"قد يقع من رواة له جماعة و ذلك في راو واحد،
االضطراب موجب ضعف الحديث إلشعاره بأنه لم  و: "ضمن الحديث الضعيف، يقول

 .3"يضبط

﴿: ضطراب أيضا في المسألة الحادية عشرة من تفسير قوله تعالىو قد ورد لفظ اال  

                                             ﴾4 ،اآليــــــــة  

ثـم انتقـد رأي و أدلـة مـن  حيث أشار إلى اختالف العلماء في الخلـع هـل هـو طـالق أو فسـ ،
و احتجوا أيضا بما رواه الترمـذي ...”: قال إن الخلع فس ، من بينها حديث ابن عباس، يقول

أن امــرأة ثابــت بــن قــيس اختلعــت مــن زوجهــا علــى : و أبـو داود و الــدارقطني عــن ابــن عبــاس

قــال الترمـــذي حـــديث حســـن  5.أن تعتـــد بحيضـــة فأمرهـــا رســول اهلل  عهــد رســـول اهلل 
 . 6“...غريب

و أمـا الحـديث فقـال أبـو ... ”: و ينتقد القرطبي هذا الحـديث علـى لسـان أبـي داود قـائال
هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن َمْعمـر عـن : -لما ذكر حديث ابن عباس في الحيضة-داود

 7“.مرسال عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي 

و حــديث ابــن عبــاس فــي : قلــت”: قــائالو يعقــب القرطبــي ببيــان رأيــه فــي هــذا الحــديث 
                                                        

 .11المقدمة ص: ابن الصالحـ 1
 .  فسهالمصدر ـ 2
 .ص المصدر  فسهـ 3

 .229سورة القرة اآلية  4-
و كذا أبو . و قاا لذا حديث حسن غري . ما ياب    الخلع :با . و الخلع الطالقأبوا    2/428الس ن   : الترمذب 5-

 .   الطالق  6/186: و كذا ال سائ .    الخلعالطالق با   2/277الس ن  : داود
 .4/144اليامع : القرطب  6-
 .المصدر  فسه 7-
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إن النبــي : الحيضــة مــع غرابتــه كمــا ذكــر الترمــذي، و إرســاله كمــا ذكــر أبــو داود فقــد قيــل فيــه

بـن مسـلم  وجعـل عـدتها حيضـة و نصـفا؛ أخرجـه الـدارقطني مـن حـديث معمـر عـن عمـر  

  أن امــرأة ثابــت بــن قــيس اختلعــت مــن زوجهــا فجعــل النبــي: عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس

و الراوي عن معمـر هنـا فـي الحيضـة و النصـف هـو الـراوي عنـه فـي . عدتها حيضة و نصفا
ن الصـــنعاني اليمـــاني، خـــّرج لـــه الحيضـــة الواحـــدة، و هـــو هشـــام بـــن يوســـف أبـــو عبـــد الـــرحم  

فالحــديث مضــطرب مــن جهــة اإلســناد و المــتن، فســقط اإلحتجــاج بــه فــي أن . البخــاري وحــده
 1“.و في أن عدة المطلقة حيضة الخلع فس ،

فالقرطبي يشير إلى أن االضطراب في سند الحديث و متنه، غير أن الدارقطني أخرجه 

، و هـو خـالف مـا أشـار إليـه القرطبـي، فعلـى هـذا 2"أن تعتّد بحيضة فأمرها النبي : "بلفظ
  .  األساس يكون االضطراب في السند ال المتن

                                                        

 .1/411و ي ظر أيضا ورود لفظ االضطرا     اليامع  .4/143اليامع : القرطب  1-
 .كتا  الطالق 3/36الس ن  :الدارقط   2-
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 لة الفصخالص

 :ما يلي هذا الفصل إلى استنتاج نصل في ختام

بيان أحوال األسانيد حيث ينقل إلينا ما جاء على لي اهتماما بالغا لالقرطبي يو  أن ـ 1
هذا إسناد صحيح أو حسن أو : ن يقولالمحققين من أوصاف، كأ و العلماء جهابذة ألسنة

ال  المالحظ أن وصف اإلسناد بأحد هذه األوصاف و غيرها من األوصاف، أوضعيف 
 .اإلسناد ال غير علىعلى متنه، فهو إذن حكم  ايعني بالضرورة حكم

كما حرص في تفسيره على بيان العلل التي تعتري اإلسناد من حيث كونه مقطوعا ـ  2
مستنده في ذلك دائما كالم  و ،، أو مضطرباأو منقطعا، أو موقوفا ،أو مرسال، أو معضال

 .أئمة النقد

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 رابعل الالفص
 

دام الحديث النبوي  أغراض استخ 
  التفسير الشريف في

 

 استخدام الحديث لبيان فضائل سور :المبحث األول

 القرآن 

 استخدام الحديث لبيان أسباب النزول :المبحث الثاني

 الحديث لبيان األحكام  استخدام :ثث الثالالمبح

 الفقهية 

  استخدام الحديث لبيان أغراض أخرى :بعار المبحث ال  
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 :ـمهـيدت 

تنوعتتتغ اضتتتقرط ر فق اتتتد متتتد رثتتتتبور  ر رتتتوي  ر ناتتتوج ر ،تتتقي  متتتد ت ثتتتيق  ر  تتت     

مد  و ر نزول اري ن   اي ن اثا ب  و مأري ن  يثوق رألر وي   اي ن مض ئل ثوق ر فقآن ر كقي 

ير تتل   ا تت  مفأيتت    تت  يثتتت ز     تتقرغ كريتتقو يثتتوان  ايتت ن اركتت   مفأيتتف برورتت  ان ت ثتتيق 

ك   ثتنق  انتن يثتتبو  ر رتوي  . ت ريل    ا  ل مد ر فقآن و ر   وء   ثنف الثتف ء رألرك  

 . اضقرط ابق ر ناوج  اي ن 

 

 

 

 

 



111 

 

 األولث المبحـ

 فضائل السور القرآنية استخدام الحديث النبوي الشريف لبيان

او ر،و  أذر ر غتقط  و رهت  ر فق اد ااي ن مض ئل ر ثوق ر فقآنيف ر كقي ف اي   رهت    
اتو عفتو ر فق اتد متد  فو تف  و رألبات ق  اض اأت  ضت ي  او  وضتو   و ر كريق  ن رألر ويت 
يَّن ضيتق   اتت و ات ب ر تنايتن ع تح ار ويت  وضت غ متد مضتل ثتوق ر فتقآن: " ت ثتيق  ا ات   ثت   

 تتتن ر غقيتتتب ان ن تتتو  ي يتتتب ع تتتح ر   ثتتتقين رعت تتت وه  ع تتتح هتتتذ   و ميتتتن اثتتتا ب ر وضتتت  
  تتت  وضتتت ن  ال ر ت تتت غ”:   تتت   تتت ء متتتد ذ تتت  او تتتن و .اتتتو ر،تتتح ت ثتتتيق  اأتتت  و ر  وضتتتوع غ 
رألباتت ق ر ا   تتف متتد مضتتل ثتتوق  و ربت فتتن ر  بت فتتون  تتن رألر ويتت  ر ك ذاتتف  و ر ورضتت ون 

 و رألع تتت ل  اتتتو رقتكاأتتت     عتتتف كريتتتقو ربت  تتتغ اضقرضتتتأ  ضيتتتق ذ تتت   تتتن مضتتت ئل و ر فتتتقآن
يثتتأن  ا ش،ت قو ى تح ر رتوي   و رت  ي رتل كه تن عتن هت الء . 1“...  ف رتوه  متد رقتك اأت 

ع تتو  )اتت ل ااتتو ع تتقو عر تت ن اتتن ر رتته  متتد كتتت ب : "ر تتذج يتتقو  عتتن ااتتد اتتن ك تتب اتت ئه

مد مضتل  ن ك ب عن ر ناد هكذر ر روي  ر  ويل ر ذج يقو  عن ااد ا و : ن( ر روي 
   عتتن  و او ار  ا ر  عن  بق ن رتح رنتأح ى ح  ن رعتق  اأنتن و ر فقآن ثوقو ثوقو 

 ن ذكق   ن ر   ثقين  و او اب أ ر ورروج ر   ثق و .ىن ارق ر وض  ع ين  اين و .ض و  و
  2“.مد ىيورعن ت  ثيقه 

ر فق اتد متد اريت ن كريتقو  ايت ن مضت ئل   ر تذج رعت تو * ن ه الء ر   ثقين ن و ر ر  اد
                                                        

 .1/67المقدمة : الجامع: القرطبيـ 1
 .66-1/67المصدر نفسه : القرطبيـ 2
ليه  كان أوحد زمانه فيي لليم القيرون و" التفسير"هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي، صاحب ـ و*

 يقال له الثعلبي، والثعيالبي، رو  لين أبيي طياهر محميد بين الفخيل بين  زيمية، و: قال ابن السمعاني" العرائس"كتاب 
طبقيا  المفسيرين : اليداوودي: أنظير. أربعمائية لشيرون و توفي في المحرم سنة سبعة و. لنه أ ذ أبو الحسن الواحدي

طبقييا  : كيبتيياا الييدين السيي – 11/584كييذا ابيين كثييير البداييية والن اييية  و. لبنييان. بيييرو . ار الكتييب العلميييةد. 1/77
. دار الكتييب العلمييية. م1111 -هييـ1513. 1ط . تحقيييق مصييطفد لبييد القييادر أحمييد لطييا. 1/083الشييافعية الكبيير  

 .لبنان. بيرو 
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ا تف ر باتقو متد   ت ل ر رتوي    تن ذ ت   و او ،أو ع ين ا ط ر  رففين ا  ضت   و ر فقآن 
      ء ع ح  ثت ن راتن ر  توزج ر تذج ذكتق رتوير 

متد مضت ئل ثتوق ر فتقآن  رعت تو  ر ر  اتد  *
 توزج  تن ر  وضتوع غ او عو  ران ر  و بق ن ااو وروو ر ث ثت ند مد كت ان  و مد ت ثيق  

اتتو متتقَّق هتتذر ر رتتوي  ااتتو ىثتتر ق ر ر  اتتد متتد ت ثتتيق    و : "ريتت  يفتتول  نتفتتور هتتذر ر رتتوي 
ال اع تتب   و تا تتن ااتتو ر رثتتن ر وررتتوج متتد ذ تت   و متتذكق عنتتو كتتل ثتتوقو  نتتن  تت  يبرتتأ  
ىن   ع اغ   ن ااد اكق اتن ااتد وروو كيت  مقاتن  و  نأ   ألنأ    يث   ن ارر ب ر روي  

 كتن ،تُق     أتوق  و هتو ي  ت  انتن رتوي   رت ل  و ح كت ان ر ذج رن ن مد مضت ئل ر فتقآنع 
 .1"هذر اايح  نأ  و  و ا  اور يل  و ر  رورين  مإن  ن ع ورتأ  تن يق رويرأ 

 و كتت ن كريتتق ر رتتوي   ورثتت  ر ثتت    : "يفتتول راتتن كريتتق    فتت  ع تتح  قويتت غ ر ر  اتتد و
 توضتتيح هتتذ  ر  ثتتأ ف  نأبتتذ ع تتح ثتتايل  و 2."،تتدء كريتتق أتتذر يو تتو متتد كتاتتن  تتن ر غقرئتتب 

 كيتف ”: ر  ر ل  ت   ت ء متد ايت ن مضتل ثتوقو ر توب ن  ريت  يفتول ر فق اتد متد اوريتف ت ثتيقه 

﴿: ا ت  ق  ىال او ن ت ت  ح              ﴾3  ايتل  و ب ثتون آيتف  و هتد ثتا  و

 تتن اتتقا ر تتوب ن متتد  ي تتف ر    تتف ارتتاح : "  اتت لعتتن ااتتد قرمتت **متتد  ثتتنو ر تتورق د و ثتت  ت

وج  ن ر و  غ وقر  ن : ات ل قم ن ر ر  اد  تن رتوي  ااتد هقيتقو ان ر ناتد . 4"روق ر  ين ز 

                                                        
األحاديي  الموخيولة المعروفية، الحيدي  الميروي لين أبيي بين  و مين: "ـ يقول أحمد محمد شاكر معلقا للد هيذا الحيدي *

 الواحييدي، و قييد ذكييرض بعييس المفسييرين فييي تفاسيييرهم كييالثعلبي، و كعييب مرفولييا فييي فخييائل القييرون سييور  سييور ، و

 .87البال  الحثي  ص: أحمد محمد شاكر" قد أ طأوا في ذلك  طأ شديدا البيخاوي، و الزم شري، و
 .دار الفكر. 1/153الموخولا  : ابن الجوزيـ 1
 .لبنان. بيرو . دار الكتب العلمية. 1/50البداية والن اية : ابن كثيرـ 2
 .14اآلية : سور  الد انـ 3
ن بين لبيد الصيمد التميميي اليدارمي السيمرقندي، ** ـ اإلمام الحافظ، شيخ اإلسالم بسمرقند، أبو محمد لبد هللا بن لبد اليرحمن

 أبو داود و رو  لنه مسلم و. سمع من النخر بن شميل ووهب بن جرير وغيرهم. هـ181ة صاحب المسند مولدض سن

 صيينا المسييند و. الييور  الزهييد و الرحييالين موصييوفا بالثقيية و كييان أحييد الحفيياظ و: غيييرهم، قييال ال طيييب الترمييذي و

 .1/114الطبقا  : محمد الصالحي -: أنظر في ترجمته. هـ144ما  يوم التروية سنة . التفسير

 .1/103شذرا  الذهب : ابن العماد -

 .1/405تذكر  الحفاظ : الذهبي -
 .دار الفكر. 1/546سنن الدارمي : الدارمي ـ4
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متتد   تتر آبتتق عتتن ااتتد هقيتتقو ان  و .1« تتن اتتقا ر تتوب ن متتد  ي تتف ر    تتف ارتتاح  غ تتوقر  تتن»

عتن ااتد    و2«ثتا ون ا ت    ت  ن اقا ر وب ن مد  ي ف اراح يثتتغ ق  تن »: ا ل ر ناد 

 تن اتقا رت  ر توب ن  ي تف ر    تف او يتو  ر    تف انتح »: يفتول ث  غ  ر ناد : " ا   ف ا ل
  3«.رهلل  ن ايت  مد ر  نف

 ىن ر فق اد مد اي نن   ضل هذ  ر ثوقو ر  كيف  رعت و ع تح    وعتف ار ويت  ضت ي ف 
هتتو  و ر  ااتتو قرمتت   اايتت ن  رتتوق   تت  ي،تتق ى تتح ذ تت   اتتل ركت تتح اتبتتقير ر رتتوي  ر تتذج قو  و

ىثت  عيل اتن قرمت  ااتو : "اتن عتوج متد  بترتق  ات ئهرااتو قرمت  هتذر  قرتن  و  ثنو ر ورق د 
 نكتتق : اتت ل ر  تته  و .راتتن   تتين  ضتت ي  ر رتتوي  و قرمتت  ر  تتوند نتتزل ر ارتتقو  اتت ل ار تتو

ار ويرتتتن ك أتتت    تتت  ميتتتن نرتتتق ىال انتتتن يكتتتتب رويرتتتن متتتد    تتتف  و : "رتتت  ع تتتق ع يتتتن." ر رتتتوي 
 . 4"ر ض   ء

كتت ن ق تته رتت  ر  ىال انتتن يف تتب رألباتت ق رتتتح : "اتت ل ميتتن راتتن راتت ن متتد ر   تتقورين و
  5." و  أ ق ر تد يثاق ى ح ر ف ب انن ك   ت ر ق ر غ  ب ع ح رويرن ر  ن كي

ران ر  وزج     ذكق « غ وقر  ن ن اقا ر وب ن مد  ي ف ر    ف اراح »: ر  ىن روي 
عن ااد .. .ا   روي  ااد هقيقو  مأناأن  ر  ا ق  ان بيقون و : "مد ر  وضوع غ ا ئه

 ن اقا ر وب ن  ي ف  و  ن اقا ي  مد  ي ف اراح  غ وقر  ن» :ا ل قثول رهلل : هقيقو ا ل
 6."هذر ر روي   ن   ي   قان ا  ل ال ارل  ن. «ر    ف اراح  غ وقر  ن

                                                        
لليق للييه « من قرأ حم اليد ان فيي ليلية الجمعية غفير ليه»: بلفظ. ما جاء في حم الد ان: باب. 5/104السنن : الترمذيـ 1

 ". هذا حدي  غريب ال نعرفه إال هن هذا الوجه، وهشام أبو المقداد ُيخعا: "الترمذي
غرييب  هيذا حيدي : " ما جاء في حم الد ان وللق للييه الترميذي: باب. أبواب فخائل القرون. 5/107السنن : الترمذيـ 2

 ".و هو منكر الحدي : "ثم قال." ال نعرفه إال من هذا الوجه، ولمر بن أبي  ثعم ُيخعِّا
 .17/117الجامع : القرطبيـ 3
الطبعية األوليد . أيمين ليارا الدمشيقي: تحقييق. 106-107م تصر الكامل في الخيعفاء ولليل الحيدي  ص: ابن لدي -4

 .بيرو . دار الجيل. م 1331-هـ1511
 .1/101المجروحين : نابن حباـ 5
 .1/156الموخولا  : ابن الجزريـ 6
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رتورن  : اتو اناأنت  ر  ،ت قج ات ل و : "يفول مد ن   ر ثي ق نفه عتن رألئ تف ر  رففتين و 

 تتن اتتقا ثتتوقو ر تتوب ن متتد  ي تتف »: انتتن اتت ل عتتن ااتتد هقيتتقو عتتن ر ناتتد ...:ر تتورقا ند اتت ل
ن ع تق اتت: ت تتقو اتن ع تق  ات ل ار تو اتن رناتل «ر    تف ارتاح يثتتغ ق  تن ثتا ون ا ت    ت 

 1."يض  ر روي  ال يرل ذكق  مد ر كتتب ىال ا  فتو  ميتن:  نران را ا ل. قر،و ال يث وج ،يئ 

اتت ل : ات ل عتن ااتتد هقيتقو  اإثتن و  بتقج ر تق تتذج: "هتتذر ر رتوي  ات ل ر تو ي  د  نتفتور و
ضت ي   « ن اقا ثوقو ر وب ن مد  ي ف اراح يثتغ ق  ن ثا ون ا ت    ت »: قثول رهلل 

 2."  نكق ر روي  ع ق ان ااد بر  .  ور

ع تتق  و « تتن اتتقا ر تتوب ن  ي تتف ارتتاح  غ تتوقر  تتن»: ذكتتق  ر ،تتوك ند متتد مورئتتو  ا  تتر و
هو  و قور  ر ورقا ند  ن  قيق ع ق ان قر،و و وض   : مد ىثن و   ر و ان زكقي : "ع ين
 3"وض  : ايض 

ي غ ر تد ث اأ  ر فق اد متد ايت ن مضتل ثتوقو ر توب ن  راتغ ضت  أ  ر ،تويو  رقو مأذ  ر 
متتد هتتذر  يفتتول راتتن كريتتق. تتتد ال ت تتوز قوريتأتت ر  رففتتون  تتن    تتف ر  وضتتوع غ ر اتتل عتتوه  

ألرو  ن ر ن    ىال ع ح ثايل ر فو  ميتن  يرتذق   -اج ر  وضو –مه ت وز قوريتن : "ر ثي ق
 نفتو او ت رتي   ه  وون كن ر فق اد رعت تو و  4"ر قع   و ر  ور  و  ن يغتقُّ ان  ن ر  أ ف

اتتتو تكتتتقق  نتتتن هتتتذر عنتتتو   اتتتيَّن مضتتت ئل ثتتتوقو ر ر،تتتق  يفتتتول متتتد    تتت  ت ثتتتيق  و ت رتتتي  

 تتن اتتقا ثتتوقو ر ر،تتق  تت  ياتتق ،تتدء  تتن »: اتت ل قو  راتتن عاتت   ان قثتتول رهلل ”: ر ثتتوقو
 و ر ثتتتر ب و ر تتتقيح و ر أتتتور  و رألقط و ر ثتتت  ورغ و ر كقثتتتد و ر  تتتق  و ر نتتت ق و ر  نتتتف
رثتغ قور  و ر ع ينر  هئكف ىال ر و  و ر ف ق و ر ،   و ر  ا ل و ر ، ق و ر وورب و ر  يق

بتتقج ر ر تت  اد عتتن يزيتتو  و بق تتن ر ر  اتتد  «.يو تتن او  ي تتتن  تت غ ،تتأيور متت ن  تت غ  تتن.  تتن
                                                        

 .1/158 السابقالمصدر ـ 1
. زكرييا بين غيالم الباكسيتاني: تحقييق 114ص: خعيا المتجير اليرابف فيي ثيواب العميل الصيالف: شرا الدين الدمياطيـ 2

 .م دار ابن حزم بيرو  لبنان1331-هـ1511الطبعة األولد 
 .011 المجمولة صالفوائد : الشوكاني -3
 .دار الكتب العلمية. 85البال  الحثي  ص : أحمد محمد شاكرـ 4
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﴿ تتتن اتتتقا آبتتتق ثتتتوقو ر ر،تتتق »: اتتت ل ر قا ،تتتد عتتتن انتتت  ان قثتتتول رهلل           

           ﴾   قو  ر تق تذج عتن   فتل  و .«متد  ي تتن  ت غ ،تأيورم  غ –ى ح آبقه

 تتن اتت ل رتتين يرتتاح رتته   تتقرغ اعتتوذ اتت هلل ر ثتت ي  » :اتت ل قثتتول رهلل : اتتن يثتت ق اتت ل
رهلل ان ثا ين ا ت   لُ كَّ  اقا ره  آي غ  ن آبق ثوقو ر ر،ق و و  ر   ي   ن ر ،ي  ن ر ق ي 

 تتن اقاهتت  رتتين ي ثتتد  و ن  تت غ متتد يو تتن  تت غ ،تتأيور ى و    ت  يرتت ون ع يتتن رتتتح ي ثتتد
  2“.ا ل  روي  رثن ضقيب 1«.مكذ  

نهرتتر متتد هتتذ  ر  ثتتأ ف ان ر فق اتتد نفتتل ايضتت  عتتن ر ر  اتتد ر تتذج عتتق  عنتتن قوريتتف 
ذ تتت   تتتن  ال اولَّ ع تتتح و ر  وضتتتو  متتتد ت ثتتتيق   ب رتتتف مي تتت  يت  تتتق ا ضتتت ئل ثتتتوق ر فتتتقآن 

 ن متد ر نف و  ا ل مين ران رات  ن رألئ فعن يزيو ر قا ،د  هذر رألبيق ض  ر روي  ر ذج قور 
اثتا اأ  رتتح  و ر،تتغل ا   ات وو و ر رأت   و   ن ض ل عن رن عف ر روي  ": "ر   قورين"

هتو ال ي  ت   م  ت  كرتق متد قوريتتن  و كه  ر رثن مي   ن عتن انت  عتن ر ناتد ف ب ك ن ي  
عنتن ىال ع تح رت  ج ان  مه ترل ر قوريف رف غ ا ل رالضيق   ن ر  و     ي   ن روي  ان 

: ثت  غ  ار تو اتن زهيتق ات ل: اباقنت  ر رنا تد ات ل:" ا ل مد ن   ر ثتي ق و 3."ثايل ر ت  ب
 4."ق ل ر  ح  كن رويرن  ي  ا،دء: ثأ غ يرد ان   ين عن يزيو ر قا ،د  ا ل

 .ب ان يثوق ر فق اد ه تين ر قوريتين عن ر ر  اد وون مر  او ت فيبيم ن ر   

هتو "ا ل مين راتن ر تق  *ثن و  ن م  ان ااد ن م قور  ر تق ذج مد ىر ذج ر روي   ر  ىن

                                                        
حييدثنا محميود بيين غيييالن، حييدثنا أبييو أحمييد : بسييند. دار الكتييب العلمييية. فخييائل القيرون: كتيياب 4/176السيينن : الترمييذيـي 1

صيلد هللا الزبيري حدثنا  الد بن ط مان أبو العيالء ال فياا، حيدثني نيافع بين أبيي نيافع لين معقيل بين يسيار لين النبيي 
 .لليه وسلم

 .18/0الجامع : القرطبيـ  2
 .0/18المجروحين : حبانابن ـ  3
 .0/18المصدر نفسه ـ  4
. 5/113ابين حجير العسيقالني : ت يذيب الت يذيب: ـ الذي يروي لن معقل بن يسار كما يقول ابين حجير فيي الت يذيب انظير*

 مؤسسة الرسالة بيرو  .م1117-هـ1517: الطبعة األولد. إبراهيم الزيبق ولادل مرشد: تحقيق
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 .2ارو ر  تقوكين: ا ل مين ر ذهاد و 1"ض ي 

ر تتذج ومتت  ر فق اتتد ى تتح ر تثتت هل متتد رعت تت و هتتذ  ر  قويتت غ  تت  وقو عتتن ا تتط  و   تتل  
: يفتول راتتن ر رته  متتد هتذر ر ثتتي ق. ائ تف ر رتتوي    تن  تتورز قوريتف ر ضتت ي  متد ر  ضتت ئل

قوريف  ت  ثتو  ر  وضتو   تن انتور   و ضيقه  ر تث هل مد رألث نيو و  ي وز عنو اهل ر روي "
اركتت    و اايتت ن ضتت  أ   مي تت  ثتتو  رتت  غ رهلل ت تت  حرألر ويتت  ر ضتت ي ف  تتن ضيتتق رهت تت   

 مضت ئل رألع ت ل  و ر فرت   و ذ ت  كت   ورعر و ضيقه ت   و ر رتقر  و ر ،قي ف  ن ر رهل
 .3."ر  ف ئو و ا ألرك    ن ث ئق    ال ت  ق و ر تقهيب  و ث ئق منون ر تقضيب و

 قيق ر ر  اد ر تذج  تز  ضيق انن ي ه  ع ح رعت  و ر  وضو   نأ   ب رف      ء  ن 
ر     ء اأن  قوي تن مد مض ئل ثوق ر فقآن هد  ن اايل ر  وضو   ر  بت ق  ر ذج ال ارتل 

 .* ن

ر  وضتو  مفت   و ضيق انتن  تن رش رت   متد رتق ر ق تل ان نفتول ىنتن يثتوق ر ضت ي 
 الررتغ   و رألبا ق   اي ن مضل ثوق ر فقآن  مفو     غ ت ثيق ثتوقو ر  تتح و  ن رألر وي 

: يفول مد      ت ثتيقه . انن رعت و ع ح ار وي  رريرف ايَّن  ن به أ  مضل هذ  ر ثوقو
كتت ن يثتتيق متتد ا تتط  متتد ر رتتريرين عتتن زيتتو اتتن اثتت   عتتن اايتتن ان قثتتول رهلل  و ...”

  ع ق ان ر ب  ب يثيق   ن  يه  مثأ ن ع تق عتن ،تدء م ت  ي اتن قثتول رهلل  و اث  ق 
ُغ قثتول : ر  ثأ ن م   ي ان  ر  ثتأ ن م ت  ي اتن  مفت ل ع تق اتن ر ب ت ب رك تغ ا َّ ع تق  نتزق 

كتغ ا يتقج رت  تفتو غ ا ت   ر نت  :   مفت ل ع تقره   قرغ كل  ذ      ي  ات  رهلل   و مرق 
 فتتو ب،تتيغ ان :  ت  ن،تتا غ  ان ثتت  غ رتت قب  يرتقل اتتد  مف تتغاتتقآن  م ان ينتتزل متتدَّ  ب،تيغ  

                                                        
 .5/113الت ذيب : ابن حجرـ 1
 .1/541المغني في الخعفاء : الذهبي: ينظرـ 2
 .71المقدمة ص: ابن الصالحـ 3
ـ انظر أيخا في سياق التمادض للد الخعيا والموخيو ، ميا جياء فيي بييان فخيائل سيور  ييس، حيين ذكير أحاديي  جل يا *

 . .تفسير سور  يس. 14/0الجامع : خعيفة أو موخولة، طالع القرطبي
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 فتو انز تغ ع تدَّ ر  ي تف ثتوقو »: مث  غ  ع ين  مف ل آن  م ئغ قثول رهلل يكون نزل مد  اق 

﴿ -رتتت  اتتقا- أتتد ارتتب ى تتتدَّ   تت     تتتغ ع يتتن ر ،تت                   ﴾ »1  تتتر  

متتد رتتريح  ثتت   عتتن اتتت وو ان  و .رتتوي  رثتتن ضقيتتب رتتريح: اتت ل ر تق تتذج و .ر ابتت قج

﴿  تتت  نز تتتغ : انتتت  اتتتن    تتت  رتتتورأ  اتتت ل                              

                                              ﴾ ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح       

﴿او ن        ﴾ ن  ن ر رويايف ُ ِ اتو نرتق ر أتوج  و ر كآاتف  و ه  يب   أ  ر رتزن و ُ ق 

 3“.2«ى د   ن ر وني    ي    فو انز غ ع د آيف هد ارب  »:   مف لا  رويايف

 و اوقو مضت ئل ثتوقو رشبته  ا تو   مثَّتقه   -و ع ح ضيق ع وتتن–ضيق ان ر فق اد 
مد      ر ثتوقو  ك ت  م تل  ت  ضيقهت   تن ثتوق     ي،ق ى ح ذ   و ا   رأ   و ،ق     نيأ 
 ت  اكتو  هتو ان ثتن عنتو ت ثتيق ثتوقو  و هذر    الررن   مد رأل ر تف ر ثت افف  و ر فقآن ر كقي  

هكتذر كتل ثتوقو  و  ت   ت ء ميأت   و مضت أ  و  و اول  اووء اتن ر كته  متد نزو أت ”: ر افقو ا ئه
 .4“و ون   أ  ذ   ىن

  وعف  ن عنو ت ثيق هذ  ر ثوقو  م فو ره   ث ئل ض نأ    كنن ب    هذ  ر ف عوو 
ر فتتول متتد رألر ويتت  ”: هتتذر ا تتو   رنتأتتح  تتن ت ثتتيقه  اتت ئه و   أ رألر ويتت  ر تتورقوو متتد مضتت

 .5“مين ره   ث ئل و ر ورقوو مد مضل هذ  ر ثوقو 

وون هتو ر  هرر انن    يكت  مف  اإيقرو رألر وي  ر رريرف  ال رثت  ن ايض  ا    و
اج كتل  “...ر فتول متد رألر ويت  ر تورقوو”:  تن او تن  فرتوور  قا ت  كت ن هتذر هتو و ر رريح 

                                                        
 .دار الفكر. فخل سور  الفتف: باب. 134-7/135الصحيف : الب اريـ 1
  .دار المنار. صلف الحديبية: باب. الج اد والسير: كتاب 11/561الصحيف : مسلمـ 2
 .17/106الجامع : القرطبيـ 3
 .1/158المصدر نفسه ـ 4
 .13/113الجامع : القرطبيـ 5
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 . ي  ر ا ط مف  و رألر وي  ر تد وقوغ شم وو هذر ر غقط 

 ثت     و او ث ق مد ر  ثأ ف رألو ح    وعف  ن رألر ويت  ر رتريرف عتن ر ابت قج و
راتغ متد رتريح ر ابت قج عتن ”: تن  ع ح ان ثوقو رشبه  ت ول ر   ر فقآن   نأت  او تن

﴿ااد ث يو ر بوقج ان ق ه ث   ق ه يفقا         ﴾  يقووه   م    اراح   ء ى ح

و ر تذج ن ثتد ايتو  »: كت ن ر ق تل يتف  ُّأت   مفت ل قثتول رهلل  و متذكق ذ ت   تن   ر ناد 

اي  ز اروك  ان يفقا ر ت  »: ألرر ان ا ل ر ناد : عنن ا ل و .1« ت ول ر   ر فقآنىنأ  
رهلل ر وررتو »: اينت  ي يتق ذ ت  يت  قثتول رهللل مفت ل: ات  ور و م،تق ذ ت  ع تيأ   «ر فقآن مد  ي تف

  3“.بق ن  ث    ن روي  ااد ر وقورء ا  ن   2«ر ر و ر   ر فقآن

هذر  و مفأيف ت  فغ ا ورز تكقرق ثوقو مد كل قك ف  ك   ار ق مد ر  ثأ ف ر ر نيف اضيف
آبق قور  ر تق ذج مد مضل تكقرق ثتوقو رشبته   و رن ها   ن روي  رريح قور   ث   

ا تت  ق تته  ان قثتتول رهلل : قو   ثتت   عتتن ع ئ،تتف”: يفتتول متتد هتتذر ر ثتتي ق. متتد ر رتتهو

﴿كتت ن يفتتقا ألرتتر ان متتد رتتهتأ   ميبتتت  اتتت  و ع تتح ثتتقيف         ﴾   م  تت  ق  تتور

ألنأتتت  رتتت ف :   مثتتتأ و  مفتتت ل«ثتتت  و  ألج ،تتتدء يرتتتن  ذ تتت »: مفتتت ل ذكتتتقور ذ تتت    ناتتتد 

 .4« ل يرانو  اباقو  ان رهلل عز»: مف ل قثول رهلل . ن  مأن  ارب ان ااقا اأ ر قر   

 ك ن ق ل  ن رألنر ق ي  أ  مد  ث و اات ء : قو  ر تق ذج عن ان  ان      ا ل و

﴿مفتقا اأت   رمتتتح اتت رمتتح ثوقو يفق ه   أ  مد ر رتهو ك ن ك     و        ﴾   رتتح

كتت ن يرتتن  ذ تت  متتد كتتل قك تتف  مك  تتن ارتتر ان   و ي تتقم  نأتت   رتت  يفتتقا اثتتوقو ابتتق    أتت  

                                                        
 (.قل هو هللا أحد)فخل : باب. فخائل القرون: كتاب 0/510الصحيف : الب اريـ 1
تعيدل ( قيل هيو هللا أحيد: ")بلفيظ(.قل هو هللا أحد)فخل قراء  : باب. المسافرين وقصرها: كتاب 7/514الصحيف : مسلمـ 2

 ."ُثل  القرون
 .13/113الجامع : القرطبيـ 3
 .فخل قراء  قل هو هللا أحد: باب. صال  المسافرين وقصرها: كتاب.7/517الصحيف : مسلمـ 4
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 ىن  تفقا اأذ  ر ثوقو  ر  ال تق  انأ  ت زي  رتتح تفتقر اثتوقو ابتق   مإ ت  ان تفتقا اأت  : مف  ور
 و ىن اراات  ان ا  ك  اأ  م  غ  و    ان  ات قكأ  : تفقا اثوقو ابق   ا ل و ى   ان توعأ  و

 كقهتتور ان يتت  أ  ضيتتق   م  تت  اتتت ه  ر ناتتد  و كتت نور يقونتتن امضتت أ   و   كىن كتتقهت  تتتقكت
 ت  ير  ت  ان تفتقا هتذ   و يت  متهن  ت   ن ت    ت  يتأ ق  اتن ارتر ا ل»: اباقو  ر باق  مفت ل

رن راأت  اوب ت  »: ي  قثول رهلل رند اراأ   مفت ل قثتول رهلل : مف ل «و مد كل قك فر ثوق 
 2“روي  رثن ضقيب رريح: ا ل. 1«ر  نف

 ن هذين ر رويرين  رثتب   ع ح  ث ن ران ر  قاد ا تط ر فضت ي  ر  فأيتف  ت  ،تي   و
مكتت ن هتتذر : ر  قاتدات ل راتتن ”: يفتتول  ثتتتنت  .  ت  ر  تت ا  ر  فأتد ر تتذج ت يتتز اتن هتتذر ر ت ثتيق

اتتو قايتتغ ع تتح اتت ب رألثتتا   مي تت  يفتتقب  و و تتيه ع تتح انتتن ي تتوز تكتتقرق ثتتوقو متتد كتتل قك تتف 
ر  ،تتتقين ى   تتت   كتتت ن يرتتتت د ميتتتن ر تتتتقرويح متتتد ق ضتتتت ن  و  نتتتن  ى   تتت   تتتن    تتتف ر ر  نيتتتتف

﴿قك تف ات ألتقر   ميفتقا متتد كتل      ﴾ و﴿        ﴾  تب ي تتتتقرويح رتتتح يتت  ر  

ر  بت  ا   ثأ ف ر ر  رف  3“ ي   ن ر ثنف بت  ر فقآن مد ق ض ن و قضاف مد مض أ   و ع ين 
ر تتتد اوقو ميأتت     وعتتف كايتتقو  تتن ر ر ويتت  ر تتتد هتتد وون ر رتتريح  ا ضتتأ  نثتتب تبقي تتن 

 تح ر تورق د  ك ت  نفتل عتن ر ر  اتد ايضت  ر تذج ات ل ميتن راتن ىر تا ط رخبتق  و  ح ر تق ذج ى
 كنتتن كتت ن ر  تتب  يتتل  ينفتتل  تت  و تتو متتد كتتتب  و ويتتن  و هتتو ن ثتتن كتت ن ميتتن بيتتق: "تي يتتف

: كتت ن ياتتين وق تأتت  اري نتت  نفتته عتتن رش تت  ين و 4" وضتتو  و ضتت ي  و ر ت ثتتيق  تتن رتتريح
قو  ر تق ذج عن انت  اتن : "نأبذ  ر ال ع ح ذ      قور  ر تق ذج ا ئه. ر ورق د و ر تق ذج

 ﴿مث   ق ه يفتقا  ااا غ    ر ناد :      ا ل        ﴾  مفت ل قثتول رهلل :

                                                        
 .دار الفكر. ما جاء في سور  اإل الص: باب. فخائل القرون: كتاب. 5/150السنن : الترمذيـ 1
 13/111الجامع : القرطبيـ 2
 .13/111الجامع : القرطبيـ 3
 .46المقدمة ص: ابن تيميةـ 4
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 .2“هذر روي  رثن رريح”: ا ل 1"ر  نف:    و اغل ا ل و :ا غ. «و اغ»

هتتذر رتتوي  رثتتن : "ر قوريتتف بق أتت  ر تق تتذج عتتن ااتتد هقيتتقو   كنتتن ع تتق ع يأتت  اتت ئه و
ر فق اتتتد  رتتت  ح اتتتو اثتتتف   و  3"رتتتريح ضقيتتتب ال ن قمتتتن ىال  تتتن رتتتوي     تتت  اتتتن انتتت 

 .مد تبقي ن نفه عن ر تق ذج" ضقيب"

 ايت ن –قوريتف ر   أتول  تن ر قوريت غ  و رالثتت قرو  و او ت  ح ،تغ ن ر كايتق ا  ر،تو و
ر  قويت غ  و متد نأ يتف هتذ  ر  ثتأ ف  ايتن ثت ق ر  ويتو  تن رألر ويت  -مض ئل ر ثتوق ر فقآنيتف

ذكتق  : "وريتف رألبيتقو ى تح ر ر  اتد افو تناو ركت تح انثتاف ر ق  و  ن وون نفوه  او اي ن  بق أ  
 .اور  ميأ  و    أ  يك د هذر ت قير و 4"ر ر  اد

 تن اتقا اتل هتو »: ا ل قثول رهلل : عن ان  ا ل و”:  ن ا ر ف    ث ان  ن   او ن و
 ن اقاه  ره   تقرغ  و ع ح اه ن  و  ن اقاه   قتين اوق  ع ين و رهلل ارو  قو اوق  ع ين 

 تتن اقاهتت  ررنتتتد ع،تتق انتتح رهلل  تتن ررنتتد ع،تتق ارتتقر متتد و   ع تتح   يتت   يقرنتتن و اتتوق  ع يتتن
تفتول ر ر رتف رن  فتور انت  ننرتق ى تح ارتق ابينت   مت ن اقاهت    ئتف  تقو ك تق رهلل عنتن  و ر  نف 
  ئف  رأل ورل  مإن اقاه  اقا   ئف  قو ك ق رهلل عنن ذنوب و ب ثين ثنف    به ر و  ء ذنوب
  5«“ قو    ي غ رتح يق   ك نن مد ر  نف او يق   نن اقاه  ا   إثنف  م

او ث ق ران ر  وزج مد  وضوع تن قوريف اأذر ر   نح ايض  عن انت  متد مضتل اتل  و

 )»: انتن ات ل عتن انت  عتن ر ناتد .. .: "هو رهلل ارتو ات ل         ) ع تح  أت قو

 رتت   و  تتن اكتتل رتتق  ع،تتق رثتتن غ  ئتف  تتقو ك أتتق    رتتهو ياتتوا ا  ترتتف ر كتتت ب  كتتتب رهلل 
: ن ات ل ح اى «...انح  ن   ئف ارق مد ر  نف و قم   ن ع،ق وق  غ  و عنن ع،ق ثيئ غ 

                                                        
 .دار الفكر. ما جاء في سور  اإل الص: باب. أبواب فخائل القرون. 5/151السنن : الترمذيـ 1
 .13/111الجامع : يالقرطبـ 2
 .5/151السنن : الترمذيـ 3
 .13/115الجامع : أنظر القرطبيـ 4
 .13/110الجامع : القرطبيـ 5
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و  ن اتقا اتل هتو رهلل ارتو  ت ئتد  تقو ض تق رهلل ب يئتف ب ثتين ثتنف ىذر »: زرو ران  نو  ا ل" 
  1«.رأل،قاف و ر  قوج و رأل ورل و ر و  ء: ر تنب بر ال اقا ف

  ا ل يرتد هذر روي   وضو  ع ح قثول رهلل : او ع ق ع يأ  ران ر  وزج ا ئه و
 نكق ر روي  عتن ر  ،ت هيق كريتق ر قوريتف عتن :  نا ل ران را و ر ب يل ض ي  : ران   ين
 .ر    هيل

عنو رويرن عن مضت ئل ر ثتوق –مد بت   هذر ر  ار   ي كن ان نثتنتر ان ر فق اد  و
 قويتتت غ  و يثتتتوق كتتتل  تتت  ي تتتو   تتتن ار ويتتت  -ر ثتتتنف ر ناويتتتف ر ،تتتقي فر فقآنيتتتف رثتتتتن ور ر تتتح 

 و هو مد  نأ ن هذر  يغ ل   نب ر نفتوو  :رتح ر  وضوعف  نأ  و رريرف ك نغ او ض ي ف
 .هذر  ن ارق ثدء  تو  ر فت قا ر   ت     أتذر ر ت ثتيق و ر ت ري  ا  نثاف   قوري غ ر ض ي ف 

وق  ك ت  ت،تأو  و تفتو  و ويتن  و ق ل ر رب ب قىن ر : ي كن ت ثيق هذر ر  ث   افو ن  و
ر  وضوعف برور   هو  ن اايتل  و ان رثت  نتن ا  قوري غ ر ض ي ف  و كتب ر تقر   اذ   

ىذر  و ر رتقر  ،توون  متد رألثت نيو  و ىذر   ء ر رتهل: "    قآ  رش    ار و ان رنال رين ا ل
يترفتق  تتن  اتتو مأتو ىذن يق تتو ر رتورب ر تذج  2"ر تقهيتتب تثت ه ن  متد رألثتت نيو و  ت ء ر تقضيتب

 . ع   ن  أ  او ح  ن ىه   أ ىاقرءتن  ت   ر ثوق ر فقآنيف  مك ن 

و  رتتوي  متتد مضتتل : "... متتد ذ تت  يفتتول راتتن تي يتتف ،تت قر  كتته  راتتن رناتتل و متتإذر ق 
 و عف اأتت   م فتت ويق ر رتتورب و كقرهتتف ا تتط رألع تت ل و روراأتت   و ا تتط رألع تت ل ر  ثتتتراف 

ر   تتتل اتتتن   و انورعتتتن ىذر قو  ميأتتت  رتتتوي  ال ن  تتت  انتتتن  وضتتتو    تتت زغ قوريتتتتن  و ر  فتتت ب 
و تب   ذ ت  ر  فت ب كق تل ي  ت  ان ر ت ت قو تتقاح  كتن اان ر ن   تق و ذ   ر رورب : ر   نح

  3".ن كذب    يضق ى و قار  كريقر  مأذر ىن روق ن  ن ا غن انأ  تقاح 

                                                        
 .1/143كتاب الموخولا  : ابن الجوزي: أنظر الرواية بتمام ا فيـ 1
 .18/74مجمو  فتاو  ابن تيمية : ابن تيميةـ 2
 .77-18/74: المصدر نفسهـ 3
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 يث الثانــالمبح

 نزولأسباب ال انالسنة النبوية الشريفة لبيتخدام اس

ب تتتوو اث ثتتتيف   و ي تتتو رالهت تتت   اثتتتاب ر نتتتزول ر فقآنتتتد متتتد ر ت ثتتتيق   قر تتتف  أ تتتف  
هتد اومتح  ت  : "   ورول ى ح ر   نح ر رريح   ن  ر فقآنتد  يفتول ر وررتوج متد هتذر ر ،تأن

ارتتو  و ت ثتتيق رخيتتفاو تتح  تت  ترتتق  ر  ن يتتف ى يأتت   ال تنتت     قمتتف  و ي تتب ر واتتو  ع يأتت  
 -  كتتور هتتذ  ر في تتف-يفتتول راتتن تي يتتف و .1"ايتت ن نزو أتت  و ثتتاي أ  وون ر واتتو  ع تتح ارتتتأ  

يفتول  و  2"ن ر     ا  ثاب يوق  ر   ت  ا   ثتاَّباب ر نزول ي ين ع ح مأ  رخيف  مإ  قمف ث"
 3."اي ن ثاب ر نزول  قيق اوج مد مأ     ند ر فقآن: "وران وايق ر  ي

اثتتقرق  و ى تتهء   تت ند و  تت   ا  تت  اثتتا ب ر نتتزول  تتن اه يتتف ا  غتتف متتد توضتتيح م الهت
رهت   ت  ا  غت   و  أذر و ون  ر فق اد يو د عن يف ب رتف  و ك،  با ي ه   و ر ثوقو ر فقآنيف 

ر  قيتتق ر رتتريح متتد  و اتتن  ،تتأنن متتد ذ تت  ،تتأن كتتل   ثتتق يقيتتو ان يتتنأر ر  ثتت   ر فتتوي  
  ايتتت ن اثتتتا ب ر ناتتتد  ر رتتتوي  عتتتن  نأ تتتن متتتد رثتتتتبور  رتتتوي ل ااتتت و ع  يتتتف ر ت ثتتتيق 

 كت يتتتف متتتد ذ تتت   اقيتتتو ان اثتتتوق  تتت   تتت ء عتتتن ر    تتت ء متتتد ت قيتتت  ثتتتاب ر نتتتزول  ر نتتتزول 
ابيتتقر  و ا    ت ند رالرتت هريف  رت  رنتفتتل ى تح ايتت ن عهاتف ر ثتتنف ر ناويتف ر ،تتقي ف اأتذر ر   تت  

 .ترو  عن ر  نأرا

ر فقآن ر كقي  نتزل ع تح  ر ثيو د ع ح  ث ن ر   اقج  ان   ء مد كت ب رشتف ن  إل   
 .4"اث  نزل عفب ورا ف او ث رل و اث  نزل راتورء : "اث ين

                                                        
 .دار الكتب العلمية. لبنان. بيرو . م1111-هـ1511:الطبعة الثانية 5ص: أسباب النزول: الواحديـ 1
 . مكتبة السنة 03:مقدمة في أصول التفسير ص: ابن تيميةـ 2
 .1/08اإلتقان : السيوطيـ 3
 .1/08اإلتقان : السيوطيـ 4
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  ان ثتاب ر نتزول يفترتق * ا ر  مد ع تو  ر فتقآنمد كت ان   ن    ر ف  نع ين يق   و
 :ع ح ا قين

وج عتتتن راتتتن ق  ذ تتت  ك  تتتذج  و نتتتزل ر فتتتقآن ا،تتتأنأ  ان ترتتتو  ر ورتتتف او ورا تتتف  ميت -1"

﴿ :    نز غ: "عا   ا ل              ﴾1  رتح ر و ر ر   بقج ر ناد  

اقايتك   و اباقتك  ان بيه تبتقج اثت ح هتذر ر  اتل  «:ا لي  را ر    م  ت  ور ى ين  : أت م
 ».عتذرب ،تويوند نذيق  ك   اين يوج إم«:     قان  ع ي  كذا   ا ل :ا  ور »اكنت   روادل 

﴿ :تاتت   تت   ىن تت     تنتت   أتتذرل رتت  ا ل منز تتغ هتتذ  ر ثتتوقو: مفتت ل ااتتو  أتتب            

  ﴾"2 

عتتن ،تتدء  ميتنتتزل ر فتتقآن  ايتت ن ر ركتت  ميتتن  ك  تتذج قوج  ان ي ثتتأل قثتتول رهلل  _2
عثتيب  م تتق هتتو يتوكتأ ع تتح  و ا   وينتف  كنتغ ا ،تتد  ت  ر ناتتد : عتن راتتن  ثت وو  اتت ل

قمتت   و عف رتتورن  عتتن ر تتقو ل مفتت   ر ثتت : ن تتق  تتن ر يأتتوو  مفتت ل ا ضتتأ    تتو ثتتأ ت و   مفتت  ور

 ﴿: ين  رتح ر و ر قو   ر  ا لقاثن  م قمغ انن يورح ى                    

           ﴾3"4.  

 ت  : "اب ر نتزول هتو ك ت  ات ل  نت   ر ف ت نان نفتول ان ثتان ء ع ح هذر ر تفثي   ي كن 
 ت  نتزل ر فتقآن : "و ي قمن ضت زج عن يتف اأنتن .5"نزل اقآن ا،أنن  واغ واوعن كر و  او ث رل

                                                        
 .66مباح  في للوم القرون ص : منا  القطان: ـ ُينظر*
 .115اآلية : الشعراء سور ـ 1
 قال أبو ليسد هذا حدي  حسن صحيف" ومن سور  تب  يدا: " كتاب تفسير القرون باب. 4/513:السنن: الترمذيـ 2
 .84اآلية : سور  اإلسراءـ 3
: ي يودقالي  قيريل ل: لن ابين لبياس قيال: بلفظ". ومن سور  بني إسرائيل: " باب. تفسير القرون: كتاب. 4/185السنن : الترمذيـ 4

يسألونك لن الروح، قل اليروح مين : " فسألوض لن الروح، فأنزل هللا: سلوض لن الروح، قال: ألطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقال
﴿قل لو : فأنزل . أوتينا للما كثيرا التورا ، ومن أوتي التورا  فقد أوتي  يرا كثيرا: قالوا." أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليال

 .هذا حدي  حسن صحيف غريب من هذا الوجه: قال. ر مدادا لكلما  ربي لنفد البحر﴾ إلد و ر اآليةكان البح
 .68مباح  في للوم القرون ص: منا  القطانـ 5
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اتتو اكتتو هتتذر ر   نتتح اتتوي    رش تت    و 1." تتن ا  تتن  إل  اتتف عنتتن  او  ايتت ن رك تتن ز تتن واوعتتن
ثتاب ر نتزول  انتن  ت  نز تغ رخيتف ايت   واوعتن   و ر ذج يترقق متد”: ر ثيو د مد ىتف نن ا ئه

ن ان ثااأ  ارف اتوو  ر را،تف اتن  متإ  يبقج    ذكق  ر ورروج مد ت ثيق  مد ثوقو ر  يل   ن
 .2“ذ    ي   ن اثا ب ر نزول مد ،دء  ال هو  ن ا ب رشبا ق عن ر وا ئ  ر   ضيف

رخقرء ن تو ان  و ر    هي  ىذر تأ  ن  هذ  و هذر      ء اإي  ز مد ت قي  ثاب ر نزول 
 تتت  نتتتزل اتتتقآن : "ر ثتتتنف ر ناويتتتف ر ،تتتقي ف  متتت    اقج يفتتتول و ر  هاتتتف وريفتتتف اتتتين ثتتتاب ر نتتتزول

يفتول  و ..."ان ترتو  ر ورتف او ورا تف ميتنتزل ر فتقآن ا،تأنأ : "ض زج عن يف يفتول و  .."ا،أنن

مت  فقآن ر كتقي  ..." عتن ،تدء ميتنتزل ر فتقآن اايت ن ر ركت  ميتن ان يثأل قثول رهلل : "ايض 

   تح ر ناتد ا ف   ينف  او  تورب عتن ثت رل  تق  ع اي ن رك  ور يتنزل ع ح ر قثول 
متتد  و ن  قيتتق   قمتتف اثتتا ب ر نتتزول هتتو ر ثتتنف ر ناويتتف ر ،تتقي ف ا تتن هتتذر ر  ن تتق  يتضتتح 

 "... :ذ   يفول ااو ري ن رألنو ثد مد   قط رويرتن عتن اهت  ر   تو  ر تتد يرت  أت  ر   ثتق

ذ ت   تن ع ت   و ي بذ ذ    ن ر نفل ر رتريح عتن قثتول رهلل  و نثخ  و ثاب نزول  و
ال ىو ال يرتتتل ر فتتتول متتتد اثتتتا ب نتتتزول ر كتتتت ب : "يفتتتول ر وررتتتوج   كتتتور ذ تتت  و  3."ر رتتتوي 
 توور و  اررتور عتن ع  أت   و وا تور ع تح رألثتا ب  و ر ثت      تن ،ت هوور ر تنزيتل  و ا  قوريف

ر   ت    هتذر ي  وُّ  روقر  تن  رت وق و ك   ان اول ر رر اد   تاق مد ذ    4."مد ر  هب
و  تت  كتت ن  نتتن عتتن رتتر اد مأو  ثتتنو  قمتتو   ىذ اتتول ر رتتر اد مي تت  ال ”: يفتتول ر ثتتيو د

 . 5“. وبل  إل تأ و مين   قمو 

،تتق   و او تتت ا د م قثتتل ”: يفتتول ر ثتتيو د  ثتتتأن  .  تتتو ايضتت  افتتول ر تتت ا داتتو ي   و

                                                        
 .الجزائر. دار الش اب. م1186-هـ1536 1ط 10أسباب النزول القروني ص : غازي لناية -1
 .1/51اإلتقان : السيوطيـ 2
. دار الكتب العلمية. م1110-هـ1510الطبعة األولد . المقدمة 1/136: أبو حيان األندلسي: تفسير البحر المحيطـ 3

 لبنان. بيرو 
 .دار ابن كثير. 6ص. أسباب النزول: الواحديـ 4
 .مصر.إدار  الشؤون اإلسالمية. تحقيق زهير لثمان للي نور. 165التحبير في للم التفسير ص : السيوطيـ 5
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  يزيو ر ر ند ان يكون قروين   قومت   اتأن ال يتقوج ىال عتن ر رتر اف و ررف ر ثنو: *ااو أ  
 .1“.و ض ي    و او وقو  ن ، هو  قثل او  ترل 

قاينت   رتوق هتذر  و ا و هذر ر تفوي  ر ذج عقمن   ن به ن ر  فروو  ن اثا ب ر نزول 
انتتن يناغتتد ع تتح  و ر فتتقآن ر كتتقي   اوقكنتت   تتو  اه يتتتن متتد ت ثتتيقو  هتتو ع تت  ر رتتوي   و ر   تت 

 و ى تهء    نيتن  ع تح اثت  رتريرف  و ر   ثق   قمتن رتح يتثنح  ن ،ق  ر فقآن ر كقي  
ميأت  ر  ر ت غ ر تتد ت تقط ر فق اتد  و ر  ورات  و اورعو  تينف  نثت قط رخن اه  ر ن  ذج

 . أذر ر غقطنتتا  كي يف رثتبور  ر روي  ر ناوج  و زول  ذكق اثا ب ر ن

اري نتتت  يثتتتوق ر قوريتتت غ ر  بت  تتتف متتتد ثتتتاب نتتتزول رخيتتتف  ارتتتيغف تتتتول رتتتقررف ع تتتح  -
ر ثاايف    تق يح ر ثاب ر رفيفد ان ًءر ع ح ررف ر قوريف   ن ذ   او ن مد ر  ثأ ف رألو تح 

 ﴿:ت ت  حاو تن عنو ت ثيق                               ﴾2 رخيتف:” 

 ﴿:او ن ت   ح               ﴾ ايل نز غ مد : رخيف  مد ثاب نزو أ  رهرف ااورل

كتت ن انتتو ر نضتتيق ىذر ات تتور  تتن انتتد ا قيرتتف  تت   و ر نضتتيق  اتتتُل ا قرتتد نضتتيقي  و انتتد اقيرتتف
مركت  ا  تثتويف  ع تح  ت  يتأتد اي نتن  مترت ك ور ر تح ر ناتد  ىن ت  ي  تونأ  ر ويتف و ي فيووه  

نز تتغ متتد ،تتأن ااتتد  ا اتتف رتتين : و ايتتل . تت  يفا تتور و ر نضتتيقج  مثتت ءه  ذ تت  و اتتين ر فقرتتد

ىنأتت  نز تتغ متتد : ايتتل و .ى تتح انتتد اقيرتتف مب نتتن رتتين ا،تت ق ى تتيأ  انتتن ر تتذاح اقثتت ن ر ناتتد 
 و  ثت   و ر ابت قج و رألاتورل  قور  رألئ تف    ت هتذر ارتح  و ارتف ر تق    و زنح ر يأوويين

ر  ياتوا متد ثتقو ر قوريت غ ر تتد ت،تيق ى تح هتذ  ر ر ورتف رثتتن ور ى تح  3“...ااو وروو و ر تق ذج
مد رريح  ث   عن ر اتقرء اتن عت زب  و : "ضيقه     ن اينأ  قوريف  ث   ا ل و ر رريرين

                                                        
 أي قول الصاحبي، والتابعي ـ*
 . 165التحبير ص : السيوطيـ 1
 .51اآلية : ـ سور  المائد 2
 .117-7/114الجامع : أنظر القرطبيـ 3
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هكتذر ت توون رتو ر زرنتد متد »: وع ه  مف ليأووج   ر َّ      وور  م   قَّ ع ح ر ناد: ا ل
ان ،و  ا هلل ر ذج انزل ر توقرو ع تح  وثتح : ن    موع  ق ه  ن ع   ئأ  مف ل: ا  ور «كت اك ل

ن تتو  – تتوال انتت  ن،تتوتند اأتتذر   تت  اباقتتت   و -ال: اهكتتذر ت تتوون رتتو  ر زرنتتد متتد كتتت اك ل اتت ل
ىذر ابتتذن  ر ضتت ي  اا نتت   و ر ،تتقي  تقكنتت    كنتتن كرتتق متتد ا،تتقرمن  مكنتت  ىذر ابتتذن   و ر تتق   

 و ر وضتي   م   نت  ر تَّر تي  و ت   ور م ن ت   ع ح ،دء نفي ن ع ح ر ،قي : ع ين ر رو  ا ن 
ل  ن اريت  ا تق  ىذ ا ت تو »: ر   و  ك ن ر ق    مف ل قثول رهلل  متأ ق اتن  «.ر  أ  ىن د اوَّ

 ﴿:  لو  مأنزل رهلل عز. مق                                 ﴾  ى ح

﴿: او تتتن ت تتت  ح             ﴾ و متتتإن ا تتتقك  اتتت  تر ي  رئتتتتور  ر تتتور : يفتتتول 

ن امتتتت ك  اتتت  ق   م رتتتذقور  متتتأنزل رهلل ت تتت  حو  ر   تتتو مبتتتذو  ﴿: ر                  

               ﴾1  ﴿                               ﴾2  

﴿                                ﴾3 . 5“4مد ر ك  ق ك أ  

ر قوريتف رألبيتقو  نزول رخيف    تتق يحم  فق اد ينفل  ن  ره  قوري غ  بت  ف مد ثاب 
 .  ورمفتأ       ء مد رريح رألر ق

 ﴿: تت   تت ء متتد ت ثتتيق او تتن ت تت  ح ر تتن ايضتت   و                     

                                         ﴾6   ري  يفتول متد

وج ان هتتذ  رخيتتف نز تتغ متتد ،تتأن عاتتو رهلل اتتن ااتتد اتتن ثتت ول  ” :ر  ثتتأ ف رألو تتح رتتهو  و ق 

                                                        
 .55اآلية : سور  المائد ـ 1
 .54 اآلية: سور  المائد ـ 2
 .56اآلية : سور  المائد ـ 3
 . حد الزنا: باب. كتاب الحدود. 11/056الصحيف : ـ مسلم4
 .4/114الجامع : القرطبيـ 5
 .85اآلية : سور  التوبةـ 6
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 ترتت هقغ ر قوريتت غ اتتأن ر ناتتد  و .ضيقه تت  و راتتغ ذ تت  متتد ر رتتريرين. ع يتتن ر ناتتد 

وج عتتن انتت  اتتن    تت  ان ر ناتتد  و ان رخيتتف نز تتغ ا تتو ذ تت   و رتت  ح ع يتتن    تت  تفتتو   ق 

﴿تتته ع يتتن  و   يرتت د ع يتتن  تت ء   اقيتتل م اتتذ رواتتن                    ﴾ 

ر قوريت غ ر ر اتتف ع تح بته  هتذر  م تد  و  ت  يرتلع ع يتن  و رخيف  م نرق  قثتول رهلل 

رت  رنرتق   م ت  ي كت  ىال يثتيقر  مر ح ع ين قثول رهلل : "عن ران عا   ا ل 1ر اب قج

﴿(: اتتقرءو)رتتتح نز تتغ رخيتتت ن  تتن                      ﴾ نرتتو  عتتن راتتن  و

 3“...2ع ق  بق ن  ث  

م  فق اد ا و ان نفل رت  ق ر قوي غ ع ح ان هذ  رخيف نز غ مد ،تأن عاتو رهلل اتن ااتد 
اتن ثت ول  اوقو ربتته  ر تتقورو متد ر  هاثت غ ر رفيفيتتف ر تتد ثتافغ نزو أتت   مفتو ذهتب مقيتتق 

اتتو ثتت اأ  وون  و هتتذر رثتتتن ور ى تتح قوريتتف انتت   و  تت  يرتتلع ع يتتن   تتح ر فتتول اتتأن ر ناتتد ى
وجُ : "ركت ح افو ن و اي ن  بق أ   مقيق آبق ذهب ى ح ر فول اتأن ر ناتد  و . ى، قو  ض  أ" ق 

و ر قوريت غ ر ر اتتف ”: او ق ح هذر ر تقاج افو تن و ر  ح ع ين منز غ رخيف تنأ   عن ذ    
اتو ثت اأ    و  ثت   ر رتريرتين  و عت  و  ع ح قوريتد ر ابت قجذ   ال و  “ع ح به  هذر

  . تأكيو ذ  

عنتو : ثاب ر نزول ضت ن ر   ت ند ر تتد ت يتوه  رخيتف ر كقي تف   رت ل ذ ت يثوق اري ن   -

﴿: ت ثتتتتيق او تتتتن ت تتتت  ح                                     
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                               ﴾1 نتتت   ”:   يفتتتول ر فق اتتتد متتتد ت ثتتتيقه  

﴿. انتن ارتق اقر تف رهلل  نتنو  رو عح كل مقيق  تنأ  ان رت ران  تي  ع تح ،تدء        

    ﴾ ر  تتتتقرو اتتتتت  و ر    تتتتف متتتتد  وضتتتت  ر رتتتت ل  و رشن يتتتتل  و ي نتتتتد ر تتتتتوقرو﴿     

    ﴾ ر  تتقرو ا تت  : اتت ل ع تت ء و ك تت ق ر  تتقب  ألنأتت  ال كتتت ب  أتت  : متتد اتتول ر   أتتوق

راتن  .نح كذ   ا  تغ ر يأتوو ااتل ر نرت ق ر   : ر قاي  ان ان  .ر نر ق  و ك نغ اال ر يأوو
ا  تغ  و  مأتتأ  ارا ق يأوو  متن زعور عنتو ر ناتد  او  اهل ن قرن ع ح ر ناد : عا  

 2“. ثت  ع ح ،دء  منز غ رخيف: كل مقاف  نأ   ألبق 

: نفل ربته  ر   ثقين اتد ت ثتيق او تن ت ت  ح و م  فق اد مثق رخيف ااي ن    نيأ   -

﴿         ﴾  تح ثتاب ى   اي ن قاج ر   أوق  ر  بت  افول ران عات   ر تذج ي،تيق 

و ر   ء ىذر راتقنغ ا  تل نتزل عفتب ذكتق ارتف "  "منز غ رخيف"او   ء اريغف  و نزول رخيف 
تتتو غ رتتيغف رتتتقيرف متتتد ر ثتتتاايف  و  3"او ر ورتتف او نرتتتو    تتت  يتتتوبل متتد اثتتتا ب ر نتتتزول  ع 

اتو  و ر ثنو ر ذج ياتين اي تف هتذ  ر قوريتف  وون ذكقر  هرر انن رثت  ن افول ران عا    ن 
 .ايض  4   رذ  ر ثنو" اثا ب ر نزول"ه  ر ورروج مد كت ان ذكق 

ك   يثوق ربته  ر   ثتقين متد ثتاب نتزول رخيتف  رت  ي فتب اايت ن ر   نتح ر رتريح  -

﴿: قو ر قوري غ ر ض ي ف   ر ل ذ        ء مد ت ثيق او تن ت ت  حو   أ              

                   ﴾5  ربت تتت  ر نتتت   متتتد ”: ريتت  يفتتتول متتتد ر  ثتتتأ ف ر ر نيتتف
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تتقتتتتغ متتتتتأ  نز تمتتي ن نز تتغ  متتذكق ر   ثتتقون انتت و ر  تتقرو اأتتذ  رخيتتف  تتُغ نر    ألنتتن كتت ن *د ا ب 
ر   نتح كيت  تتو عون  و  نز تغ متد ر نرت ق : ضيتق  و ا ل ران عا   و ابقب ايغ ر  فو  

 ن تت  ر  رت ين  تن ر رتهو  و او بقات  ايتغ ر  فتو   و انك   ن اهل ر  نف  ايأ  ر نر ق 
 و ر ت  تب  تن م تل ر نرت ق  اايتغ ر  فتو   ت  ت رتي أ   تن :   نح رخيف ع تح هتذر و .مين

      و ايتتتتل نز تتتتغ متتتتد ر  ،تتتتقكين ىذ  ن تتتتور ر  رتتتت ين و ...ىن تتتت  م  تتتتور  تتتت  م  تتتتور عتتتتوروو   يأتتتتوو
ن   ن كل  ث و ايل ر  قرو  ن     و رووه  عن ر  ث و ر رقر  ع   ر رويايف  و  ر ناد 

هتتو ر رتتريح  ألن ر   تتر عتت   وقو ارتتيغف ر   تت   متبريرتتأ  اتتا ط  و  تتح يتتو  ر في  تتف ى
 1“و رهلل ت   ح اع  .ا ط رأل،ب   ض ي  و ر  ث  و

  كتذر متي ن نز تغ و اج متد   ن هت م  فق اد اوقو ااورل ر   ثقين مد ر  تقرو اأتذ  رخيتف 
ر  هرتر ان هتذ  ر رتيغف تر تر  و “...نز تغ متد”: او ك ن ر ت ايق عن هذ  رألثا ب افو ن و

ا ط ر    ت ء متد رعتا قهت  رتقيرف متد ر وال تف ع تح ثتاب ر نتزول  يفتول راتن تي يتف متد هتذر 
ي تقرو اتن تت قو ان هتذر وربتل  و ي قرو ان ت قو انن ثاب ر نتزول " نز غ هذ  رخيف مد كذر: "ر ثي ق

 .2."عنح اأذ  رخيف كذر: رن    يكن ر ثاب  ك   تفول و مد رخيف 

 ح ثاب ر نزول  ر تد ت،يق ر، قو ضيق رقيرف ى-اورلاو عفب ر فق اد ع ح هذ  رأل و
 ر تتقر ح و  ركت تتح اايتت ن ر   نتتح ر رتتريح و اقو هتت   تتن وون ان ياتتين  وضتتو  ر ضتت   ميأتت  

 .وال ف رخيف ع ح ر   و ا   ن هذر رن هو 
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 الثالثث ـالمبح

 استخدام الحديث لبيان األحكام الفقهية

ت تتو  ر ثتتنف ر ناويتتف ر ،تتقي ف  تتن اهتت   رتت وق ر ت،تتقي   مأتتد ترتتتل ر  قتاتتف ر ر نيتتف ا تتتو 
قر  تتتف متتتد   ن هتتت  ى تتتح ر كتتتت ب  مأتتتد ت رتتتيل "ر فتتتقآن ر كتتتقي   ىذ انأتتت  ك تتت  يفتتتول ر ،تتت  اد 

هتو ر تذج ول  ع يتن او تن  و ذ ت  ألنأت  ايت ن  تن  و اثت   بترتق   و ايت ن  ،تك ن  و     تن 

﴿: ت   ح                                  ﴾1 "2 . 

 اض ي  مفأيتف  و مد ت ثيق   شرقرء  ث ئل ه رعت و و او اوق  ر فق اد هذ  رأله يف  و
ر      ي تو  تن اهت  ر     ت غ ر تتد رهت تغ اتإاقرز ر   نتب ر  فأتد   يت غ    و  ان ت ثيق   و

ت قي تت غ  و ،تتق  واتت ئقي تتيط متتد  و ن    نيأتت   رتت  يتوثتت ياتتي و ر فقآنيتتف  مأتتو ي ثتتق رخيتتف 
        رشي تتتتت ز   و مفأيتتتتتف  ال ت،تتتتتيق ى يأتتتتت  رخيتتتتتف متتتتتد ض  تتتتتب رألريتتتتت ن ىال ع تتتتتح ثتتتتتايل رش  تتتتت ل

ىذر     نت   فو تف ت ثتيق  ر  ت    و تون   و بق  اه أ  ر ثنف يثتفيأ   ن  ر وق ا-ىذن-مأو
 و ا ب تاين ر كت ب ا  ثنف  ا، ق مين ى تح  ك نتف ر ثتنف  تن ر فتقآن : ث    *ر فق اد ي فو ا ا 

 .ووقه  ر أ   مد اي ن    ا  ل  نن  او زي وو رك     يقو مد ر فقآن ر كقي 

ر فضتتت ي  ر    يتتتف  رثتتتتن ور ى تتتح  و  عنتتتو ت ررتتتد   نأ تتتن متتتد ايتتت ن رألركتتت   ر  فأيتتتف و

 : بت  ف   نأ  ورا   و و وتن يتبذ ا،ك ال   روي  ر ناد

ــ1 يثتتت ين ا  ثتتنف  ايتت ن  تت  ا  تتل متتد  -و هتتو ر  تت ا  ر غ  تتب-ن تتو  متتد اريتت ن كريتتقو ـ
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 ﴿:ر فتقآن ر كتتقي    رت ل ذ تت    ت   تت ء متد ت ثتتيق او تن ت تت  ح                   

            ﴾1و ربت ت  متد ر  تقرو ا  زكت و هنت   مفيتل”:   يفول مد ر  ثتأ ف ر قرا تف :

 .رواف ر   ق  ا  ن      مد ث    ران ر ف ث : ايل و   ف قنتأ  ا  رهو ر زك و ر   قوضف  

     أتتتت      تتتتف اينزكتتتتتت و متتتتد ر كتتتتت ب م   -و هتتتتو اتتتتول اكرتتتتق ر    تتتت ء-  تتتتح رألو تتتتحم: ا  تتتتغ

ال مي تت  وون  و ال ت تتق رتتواف رتتتح يا تتو ب ثتتف اوثتتق  و رتتب   تتي  متتد »: اتت ل  ر ناتتد 
ب تتت  اورقن  تتتن »:اتتت ل ر ابتتت قج و .2«ب تتت  اورق رتتتوافوون ال مي تتت   و ب تتت  ذوو رتتتواف

ر  يتون   و مي ت  ثتفغ ر ثت  ء»:ات ل قو  ر اب قج عتن راتن ع تق عتن ر ناتد  و .3«ر وِقق
ثتيأتد ايت ن هتذر ر ات ب متد  و .4«.نرت  ر  ،تق    ثفد ا  نضتح و ع،قي   ر  ،ق  او ك ن

ايت ن ر  ت ل ر تذج ال  و ر   ،تيف  و زكت و ر  تين" اتقرءو"يأتد مد  و ىن ، ء رهلل ت   ح " رألن   "
 5."ي بذ  نن زك و

 تتن  -ر تتتد  يتتزغ ت ثتتيق  ر  تت    ارضتتوقه  ر فتتوج–متت  فق اد يثتتتفد رألركتت   ر  فأيتتف 
ان رخي غ ر فقآنيف ر كقي ف كريقر    تأتد     ف  مي دء ووق  و ر ثنف ر ناويف ر ،قي ف  ب رف

م  زكتتت و ”: ى تتح هتتتذ  ر فضتتيف افو تتتناتتتو ا،تت ق رش تتت    و ت،تتق  هتتتذر رش  تت ل  و ر ثتتنف  ت رتتتل

اتتو ثتت ق  نتت  ا تتط ر ن تت ذج  تتن هتتذر ر ايتت ن   ت تتره متتد ار ويتت   و “    تتف اينأتت  ر ناتتد 
رن هات   ىن ت  و نغ ارك  ت   ت  فتف انرت ب ر زكت و  ال تثتت  و  تن رت هق رخيتفرريرف  تض 

هتو ي تو  و  ن نرو  ر ثنف ر ناويتف  ر تتد تتقتا  ا خيتف ر كقي تف  تن بتهل  وضتو  ر زكت و 
اايت ن افيتتف رألركت    عنتتو   تتت    تتن مقرتف ر رتتوي  عتن هتتذر ر  وضتو    تتن بتهل  تت  تتتن  

ر تتد تترتو  عتن  وضتو   و  "اقرءو"و "رألن   "ر  و ووو مد ثوقتد ع ين آي غ ر فقآن ر كقي  
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ر ثتتت وو  يفتتتول متتتد ر  ثتتتأ ف  و و يتكتتتقق  نأ تتتن هتتتذر عنتتتو رويرتتتن عتتتن اركتتت   ر قكتتتو .ر زكتتت و

﴿: ر ثتتتتتتتتتتتتت ا ف  تتتتتتتتتتتتتن ت ثتتتتتتتتتتتتتيق او تتتتتتتتتتتتتن ت تتتتتتتتتتتتت  ح             ﴾1   كي يتتتتتتتتتتتتتف   اينتتتتتتتتتتتتت               

ي تتتح  و عنفتتن و ي تتو رأتتق  و ر ،تتقعد هتتو ان يرنتتد ر ق تتل رتت انر قكتتو  ”: ر قكتتو  ر ،تتقعد
ذ ت   و ثتار ن قاتد ر  رتي  رهرت  : يفاط ع ح قكاتين ر  ي  ئن قرك ت   يفتول و ار ا  يو  

ر فتتقرءو  و يثتتت تح ر رتتهو اتت  تكايق كتت ن قثتتول رهلل :قو   ثتت   عتتن ع ئ،تتف ا  تتغ. اونتت  
 .2“ كتن اتين ذ ت  و  ت  يرتوان  و قك     ي،ب  قاثن  ىذرك ن  و ا  ر و هلل قب ر     ين 

ىذر كاق   ل يوين رذو   قثول رهلل قايغ: "قو  ر اب قج عن ااد ر يو ر ث عوج  ا ل و
 4“.ر روي  3."ىذر قك  ا كن يوين  ن قكاتين ر  هرق رأق  و  نكاين 

 و ر ثتت وو  و اتت  قكو يفتول ايضتت  متتد ر  ثتأ ف ر ر  نتتف  ثتتتأن   افيتتف رألركت   ر  ت  فتتف  و
كذ   ر ث وو   فو ن  و ثنف  و ر قكو  مقط  اقآن ”: ر  ثتف و ورئ    ن ر ثنف ر ناويف ر ،قي ف

﴿ت تتت  ح متتتد آبتتتق ر رتتتر            ﴾5  ر  رتتتل  و زروغ ر ثتتتنف ر   أنينتتتف ميأتتت  و

ا ت  ر ثت وو مفتو  ت ء  اينت   تن  و اين  رت ف ر قكتو  آن ت   و او تفو  ر فول مد ذ    و اينأ   

 و ان تن  تن رألقط  و كت ن ىذر ثت و  كتن  اأتتن روي  ااد ر يتو ر ثت عوج  ان ر ناتد 
رتتوي  رثتتن : اتت ل و .6بق تتن ر تق تتذج. وضتت  ك يتتن رتتذو  نكايتتن و نرتتح يويتتن عتتن  نايتتن 

ال ياثت   و رعتتو ور متد ر ثت وو»  :ا ل قثتول رهلل : قو   ث   عن ان  ا ل و .رريح

ثت وغ مضتت   ىذر» :ات ل قثتتول رهلل : عتن ر اتتقرء ات ل و  7«ارتوك  ذقرعيتن رناثتت   ر ك تب

ىذر ثت و  كت ن قثتول رهلل  :غا  ت عن  ي ونف زوج ر ناد  و  8« رقم   قمفي  و ك ي 
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ىذر ا تتتو ر  تتأن  ع تتح مبتتتذ   و -ي نتتد  تتتنح رتتتح يتتق  وضتتتح ىا يتتن  تتن وقرئتتن-بتتو  ايويتتن
 2“ 1.ر يثق 

 ن هذين ر  ر  ين نثتنتر ان ر فق اد ي ت و رعت  ور اث ثي  ع ح ر ثنف ر ناويتف ر ،تقي ف 
الثتتتتف ء رألركتتت   ر  فأيتتتف ألن ر فتتتقآن ر كتتتقي   تتت ء    تتته متتتد هتتتذر ر   تتت ل  مكتتت ن ال اتتتو  تتتن 

 .ر ثنف  ت ريل ذ   ى حرال ت  ء 

  ثتتتأ تين ر  هرتتتر ايضتتت  انتتتن يترتتتق   تتت  رتتتح  نأتتت   م تتتل رألر ويتتت  ر تتتورقوو متتتد ر و
 .*او تكقق  نأ ن هذر مد كريق  ن ر  ورض   ن ت ثيق  ر      و رريرف 

ك   انن يثت ين ا  ثتنف ر ناويتف ر ،تقي ف متد تتق يح رخقرء ر  فأيتف   تن ذ ت   ت   ت ء  _2
  ايتتن ا،تت ق ى تتح ربتتته  ر    تت ء متتد كي يتتف **متتد ر  ثتتأ ف ر ت ثتت ف  تتن ت ثتتيق رخيتتف ر ثتت افف

ربت تتت  ر    تت ء متتتي ن وضتتت   اأتتتتن متتد ر ثتتت وو وون ان تتتن  او ان تتتن وون و ”:ر ثتت وو  يفتتتول
هتتتو اتتتول  و ار تتتو  و اتتتن اتتت ل ر رتتتوقج   و"ان تتتن و يثتتت و ع تتتح  اأتتتتن: " اأتتتتن  مفتتت ل    تتت 

راتن  و  تفاتن ات ل ااتو بير و "وه   وون رخبتقال ي زئن ر ث وو ع ح ارت: "ا ل ار و.  دبر ن
 و   هتتذر اتتول ع تت ء " و ع تتح  اأتتتن وون ان تتني تتزا ان يثتت: "ا  تتغ   ئ تتف و ...ااتتد ،تتياف
 ي فتوب و ااو روق و ان ا ل ر ، م د و ر رثن ر ارقج  و ران ثيقين  و عكق ف و   وو 

  3“. ر و و

 -اج قاج رش        -رألن  و ر  ن و  يق ح ر قاج رألول ر ف ئل ا  ث وو ع ح ر  اأف
. تا عتتنر  تت  كد ر تتذج عتتق  ا ت رتتا     تتذهب  تتي   و هتتذر انتت ء ع تتح ار ويتت  رتتريرف  و

                                                        
 .5/148الصحيف : مسلمـ  1
 .1/015الجامع : القرطبيـ  2
أييين أثييار القرطبييي أحكامييا تتعلييق بالوصييية انطالقييا ميين السيينة النبوييية الشييريفة، وكييذا الجييامع  1/140انظيير الجييامع ـ  *

 .، وفي ا تحد  لن أحكام التيمم4/135-138
 .من سور  البقر  50هي اآلية وـ  **
 .1/014الجامع : القرطبي ـ 3
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رألنتتت    رتتوي  ااتتتد  و ر رتتريح متتتد ر ثتت وو وضتتت  ر  اأتتف: ا تتتغ  ”: يفتتول متتد هتتتذر ر ثتتي ق

ا  تتتقغ  ان »: اتت ل قثتتتول رهلل : قو  ر ابتتت قج عتتتن راتتن عاتتت   اتتت ل و اتتتو تفتتو   و ر يتتو 
 و ر تتتقكاتين  و ر يتتتوين و -ا،تتت ق ايتتتو  ى تتتح ان تتتن و-اثتتت و ع تتتح ثتتتا ف اعرتتت   ع تتتح ر  اأتتتف

هتتذر ك تتن ايتت ن     تتل ر رتتهو  مت تتين  و .1«.ر ،تت ق و ال نكِ تتُغ ر ريتت ب و ا تتقر  ر فتتو ين 
مأتو ىذن يثتت ين ا  ثتنف متد تتق يح رألركت   ر  فأيتف  رت  ي كتو ان هتذر ايضت   تن  2“.ر فول اتن

 .اايل اي ن    ا  ل مد ر فقآن ر كقي 

﴿:  رتتتت ل آبتتتتق ع تتتتح هتتتتذر ر  نرتتتتح  ن تتتتو  عنتتتتو ت ثتتتتيق او تتتتن ت تتتت  ح          

   ﴾3رألقا ين  عنو رويرن عن ر ر يو ر ذج ي زا ان ر تتي    و   يفول مد ر  ثأ ف ر ر نيف 

ا تت  ر تتتقرب ر  نفتتول  تتن  و : "اتت ل راتتن ع يتتف... ”: ايتت ن ربتتته  ر    تت ء متتد ذ تت   يفتتول و
هتو متد ضيتق  و متد ر  تذهب ر  نت   و ذهب ع ح  تورز ر تتي   اتن   ين او ضيق   م  أوق ر 

 و ر  نت   و رش ت زو: رخ تق م يتن متد ر  تذهب اتوالن و ك     اخُ ا          و .ر  ذهب اكرق
 . مد ر تي   ع ح ر  ورق به 

ت ف رألنرت قج ات ل و :ا غ   : " ر رريح ر  تورز   رتوي  ااتد  أتي  اتن ر رت ق  اتن ر رع

رتتح   ن نرو ائق   ل  م فين ق ل مث   ع ين  م   يقو ع يتن ر ناتد  ال قثول رهلل اا
هتو و يتل  و ابق تن ر ابت قج  4."رت  قو ع يتن ر ثته . يويتن و ااال ع ح ر  ورق  م ثح او أن

وُّ ع تتح ر ،تت م د و  تتن ورمفتتن  و ع تتح رتترف ر تتتي   اغيتتق ر تتتقرب  ك تت  يفتتول    تت   تتن  و يتتق 
 5“.ق ذو ضا ق ي   ق ا  يوت ا ن مد ان ر   ثو  ان تقرب   ه

                                                        
 .السجود للد األنا: باب. كتاب اآلذان. 1/154الصحيف : الب اريـ 1
 .1/014الجامع : القرطبيـ 2
 .50اآلية  :سور  النساءـ 3
 .التيمم في الحخر إذا لم يجد الماء: باب. التيمم: كتاب. 1/86الصحيف : الب اريـ 4
من سور  المائد  وكذا  7المسألة السادسة من تفسير اآلية  7/41الجامع : و أنظر أيخا.137-4/134الجامع : القرطبيـ 5

 .من سور  البقر  71تفسير اآلية  011-1/018الجامع 
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م  فق اد ىذن ي ت و ع ح ر روي  ر ذج قور  ر اب قج   تتق يح ركت  مفأتد    ت و   تورز 
 بهمت    ت  ذهتب ى يتن ر ،ت م د  و هذر ومف      ذهب ى ين رش       ت   و ر تي   ع ح ر  ورق 

 .مين تأكيو ايض  العت  و     رحَّ  ن ر قوري غ مد ع  يف ر تق يح و

ك ت  ي  تأ ى تح ر ثتتنف ر ناويتف ر ،تقي ف  تأكيتو ركت  راتتغ اتن  ر فتقآن ر كتقي    ر  تن  تت   ــ3

﴿:   ء مد ت ثيق او ن ت ت  ح        ﴾1عفتو ”:   ريت  يفتول متد ر  ثتأ ف ر ت ثت ف ع،تق

 ت ء : "و ر بتوقج ات لير   ر   ث   عن ااد ث  و ر قا    ثول ال ي وز ار ل      قور  رألئ ف

نتتد مفتت ل  تتن قثتتول رهلل   تتن ت تتق كتت ن عنتتون  : مفتت ل اتتهل « تتن ايتتن هتتذر»: اتتهل ات تتق اق 
او  عين »: عنو ذ     مف ل قثول رهلل قوا  ما غ  نن ر عين ار         ر ناد 

متد قوريتتف  و .2« كتن ىذر اقوغ ان ت،تتتقج ر ت تق ما تن اايتت  آبتق رت  ر،تتتق اتن و ر قات  ال ت  تل
 «او  عتين ر قات »: مفو ن: ا ل ع    ن  3.«ر،تقور  ن   ن هذر و هذر ر قا  مقوو  ر  اي ور ت قن »

 و يتول ع تتح و تتوب مثتخ رتت فف ر قاتت  «متتقوو »:او تن و .رتق  ن ثتتن ال ي،تتاأن اج هتو ر قاتت  ر 
اتتو اكتتو  و م  قاتت   رتتق  اتتن  ر فتتقآن ر كتتقي  . 4“.هتتو اتتول ر   أتتوق و انأتت  ال ترتتح او تتن 

هذر ر رك  ا     ء ايض  مد ر ثنف ر ناويف ر ،قي ف  ر تتد نرتغ ع تح ر ترتقي  ا ثتخ ر فق اد 
  .عفو  و وا    ن بهل ر روي  ر رريح ر ذج قور   ث  

                                                        
 .164اآلية : سور  البقر ـ 1
 .بيع الطعام مثال بمثل: كتاب المساقا  باب. 11/137الصحيف : مسلمـ 2
  .فسهالمصدر نـ 3
 .017-0/014الجامع : القرطبيـ 4
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 الرابع ثالمبحـ

 أغراض أخرى االستعانة بالحديث الشريف لبيان

 :ك   ي ت و ع ح ر روي  ر ناوج ر ،قي  شم وو اضقرط  بت  ف  ن اينأ 

او   ء هذر مد  ورض  كريتقو  تن ت ثتيق   و  رالثت  نف ا  روي   اي ن    ن  غويف :أوال

﴿:  تتتن ذ تتت   تتت   تتت ء متتتد ت ثتتتيق او تتتن ت تتت  ح  ر  تتت                         

    ﴾1 ي  تتت   و  تتتح ر ،تتتدء و ارتتتل ر أتتتو  ر  يتتتل ى”:   ريتتت  يفتتتول متتتد   نتتتح ر أتتتو

ال ي  تتت  اهويتتتف ع تتتح انأتتت  اتتتو اتتت  ور متتتد نتتتو  انويتتتف  اتتت ل  و  تتت ء متتتد ر تنزيتتتل اهتتتورء  ك تتت  
 : ر ، عق

 .بصر الكلب في ظلمائها الطُّن باال ي   *** في ليلة من جمادى ذات اندية

 تذ   ال  و  تح ر نت ق ارت ران ى  د ر أو  هو  ألنن يأتوجث   و هو ، ذ : ا ل ر  وهقج
اتتتو  و هتتذ  رخيتتف  تتتن ذ تت   و مي تت  ال بيتتق ميتتتن  و يثتتت  ل متتد ر غ  تتتب ىال مي تت   تتي  ارتتتق

 ت  ات ل ااتو  مأتوُج قثتول رهلل : متد اثتق  اتوق  نن اتول ع تق  و يثت  ل مد ر رق 
رهلل  ت  اق  قات   و :متد رتريح ر رتوي  ا  غ ع ئ،ف   ناتد  و .2   يأو    ا غ و اكق 

 4“ابق أ    ث   3مد هور    ىال ي ث ق  

متت  فق اد ىذن يثتتت ين ا  رتتوي  ر ناتتوج ر ،تتقي   ايتت ن رالثتتت   ل ر  غتتوج رخبتتق  ك  تتف 

                                                        
 .86اآلية : سور  البقر ـ 1
اإلمداد بالمالئكة في غزو  : باب. الج اد والسير: كتاب. 11/511الصحيف : جزء من حدي  طويل أ رجه مسلم فيـ 2

 .بدر وإباحة الغنائم
 .جواز هب  المرأ  نوبت ا لخرت ا: باب. الرخا . 13/53الصحيف : مسلمـ 3
 .1/14الجامع : القرطبيـ 4
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  ت  رقرتن ع تح ايت ن  بتقج ر تقوريتين " تأتو "ر تد وقوغ مد رخيف ر كقي ف اريغف " ر أو "
 .هو رريح  ث   و

﴿: ذ تت  عنتتو ت ثتتيق او تتن ت تت  ح و  نتتن ايضتت   تت   تت ء متتد ايتت ن   نتتح ر ب،تتو   و     

               ﴾1او تتتتتتتن ت تتتتتتت  ح”:   ريتتتتتتت  يفتتتتتتتول متتتتتتتد ر  ثتتتتتتتأ ف ر ر  نتتتتتتتف :﴿   

     ﴾  ، نأ  . هيئف مد ر ن   يرأق: ر ب،و  و هو ر  تورض   و ر ب ، ون     ب 

ضط ر ارق  و هو ر بو  و ر ب،و  مد ر ف ب : ا ل ات وو و .تورض  و مد ر  ورق  ثكون
ر ب،تتو  ع يتتن  كب،تتو  ر تتورق ا تتو  و ق  ارتتق ر تتذلر ب ،تت  ر تتذج ي تت: اتت ل ر ز تت ج. رتتهومتتد ر 
 : ا ل ر ن اغف. هذر هو رألرل. رشاورء

 نؤي كجذم الحوض أثلم  خاشع و *** رماٌد كك حل العين أْليا أ َبّينه

 . ب، غ رألرورغ اج ثكنغ و . ن ال يأتو :  ك ن ب ،  و

 .ب،  ارق  ىذر ضضن و  ار ا   ز   ىذر ا فد ُب، غ بقر،د روِق  و

،ت ف ع تح ر  ت ء رت  وريتغ : "مد ر روي  و ا  ف  ن رألقط ِقبوو : ر ب، ف و كت ن ب 
متت  فق اد متتد هتتذر ر  رتت ل يثت،تتأو ا تتزء  تتن  2“ . غاتتقو ال  نتتزل اأتت : ا تتوو ب ،تت ف و ".ا تتو

 و ر ب،تتو   رتتوي   ي كتتو ارتتو ر   تت ند ر  غويتتف ر تتتد ت يتتوه  ىرتتو  ر ك  تت غ ر  ،تتتفف  تتن   تتر
 .*ر  هرر انن ث ق هذر ر روي   ن وون ان ياين  بق ن

﴿: ر  تتنأر ن ثتتن يتكتتقق عنتتو   ياتتين   نتتح ر فنتتوغ عنتتو ت ثتتيق او تتن ت تت  ح و      

                                                        
 .54اآلية : سور  البقر ـ 1
 .1/041الجامع : القرطبيـ 2
*
الحدي  أ رجه اإلمام ال طابي في كتابه غريب الحدي  لن لبد هللا بن لمرو، و ذكر سندض إليه، غير أن في هذض الرواية اسيتعمل ـ 

 .جامعة أم القر . هـ1531ط . 1/514الحدي  لل طابي  غريب: ينظر(.  شعة)بدل ( حشفة)كلمة 
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   ﴾1 نتتتن  و و ر فنتتتوغ متتد ر  غتتتف ارتت ن ر فيتتت   ...”: ريتت  يفتتتول متتد ر  ثتتتأ ف ر ب  ثتتف 

نفته –  مأتو ياتين   نتح ر فنتوغ  غتف 3“ا  تن ر ز ت ج 2«امضل ر رهو  ول ر فنوغ»: ر روي 
هتتو رتتوي  رتتريح  و عتتن ر ز تت ج   تت  رالثت،تتأ و ا  رتتوي  ر ناتتوج  وون ان ياتتين  بق تتن 

 .قور   ث   مد رريرن

ه ت ل رخبتق ى و اري ن  يثت ين اأكرق  ن قوريف  تأكيو   نح  غوج    تبتقير ا ضتأ  و
 :  ر ل ذ  

﴿: عنو ت ثيق او ن ت   ح -                           ﴾4  يفول متد

 ﴿  نتتتتح  و :هتتتو ياتتتتين   ن هتتت  و ر  ثتتتأ ف ر ر نيتتتتف                ﴾ : اج ال

ك ت  تفتول : ال تتوم  عنأت  ،تيئ   تفتول  تز  عنتد هتذر رأل تق ي تزج و ت بذ ن   اذنب ابتق 
 :ركت يغ ان  ا ل ر ، عق ر تزرء ىذراغ ا  ،دء ر تز  و .اضح عند

ن الحر يجزأ بالك  و  *** فإن الغدر في األقوام عار  .راعا 

يقيتتو ىذر ". ىذر ا قيتتغ ر  تت ء ع تتح ر  تت ء  تتز  عنتت : "متتد رتتوي  ع تتقو  اج اكت تتد اتتن 
ال ر  تتف اتت  ر تتح ضثتتل  و رتتااغ ر  تت ء ع تتح ر اتتول متتد رألقط م تتق  ع يتتن  أتتق ر  كتت ن 

متتد رتتريح  و .ر  تت ء ابقاتتف او ضيقهتت  ك تت  ي  تتل كريتتق  تتن ر نتت  تن،تتي   و ذ تت  ر  وضتت 
. اج  تتن تغنتتد 5« تتن ت تتزج عتتن ارتتو ا تتو »: ر رتتوي  عتتن ااتتد اتتقوو اتتن نيتت ق متتد ر ضتتريف

متتإن كتت ن مإنأتت  . ال تك تتد ىن  تت  يكتتن ع يأتت  ،تتدء و ال تغنتتد و فضتتدتال : م  نتتح ال ت تتزج
رفتوق  ك ت  متد رتوي  ر  تن رثتن تأ   ت  ع يأت   تن  ربتي قه تغند  اغيق  و تفضد و  ت زج

                                                        
 .117اآلية : سور  البقر ـ 1
 .أفخل الصال  طول القنو : باب. صال  المسافرين. 4/081الصحيف : مسلمـ 2
 .1/80الجامع : القرطبيـ 3
 .58اآلية : سور  البقر ـ 4
 .وقت ا: باب. األخاحي: كتاب.. 10/11الصحيف : قطعة من حدي  رواض مسلم فيـ 5
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 تتتف ألبيتتتن  تتتن عقضتتتن او ،تتتدء  تتتن ك نتتتغ عنتتتو  ُ ر ِ »: اتتت ل ااتتتد هقيتتتقو ان قثتتتول رهلل 
ال وقهتت  ىن كتت ن  تتن ع تتل رتت  ح ابتتذ  نتتن افتتوق  و م يتر تتل  نتتن ر يتتو  ااتتل اال يكتتون وينتت ق

 و بق تن ر ابت قج 1«ىن    يكتن  تن رثتن غ ابتذ  تن ثتيئ غ رت ران مر  تل ع يتن و  رِ  تن 
 3“ 2او ذكقن   مد ر تذكقو  بق ن  ث   و  ر ن رويرن رخبق مد ر      

ر  هرتر انتن  ت  يبتقج ر رتوي   و "ت تزا" اي ن   نتح  ار وي م  فق اد رثت  ن اأقا ف 
بتتتتقج اتتتت اد  و  *رألول  قا تتت    تتتتو  واومتتتن ع يتتتتن  غقراتتتتتن  مفتتتو بق تتتتن راتتتن اتياتتتتف متتتتد ضقياتتتن

 و ا تت  ميأتت  رتتوي  ر    تت  ر تتذج  تت  يثتتق  تنتتن  اتتل ركت تتح اايتت ن  بق تتن رألر ويتت  رألبتتق  
 .رشر  ف ع ح     ن ر تذكقو  ر ذج ذكق مين هذر ر روي 

ـــــيا     اري نتتتت  يثتتتتوق ر رتتتتوي   ايتتتت ن ر  ن اتتتتب   ر  تتتتن  تتتت   تتتت ء عنتتتتو ت ثتتتتيق او تتتتن  و :ثانـ

﴿: ت تتتتتتتتتت  ح                                              

      ﴾4 او تن ت ت  ح”: يفول :﴿          ﴾  اتو تفتو   و ربتت ق﴿    ﴾ 

 و ر ن تت   و ر ز تت ج  تتن ثتت ئق رألونتت    تتن ر رتتيط. ر رثتتن و اج  تتن ر ك تتق  عتتن    هتتو

﴿ررتتتت      تتتتوالوو عيثتتتتح  و ضيقه تتتت             ﴾  ي نتتتتد عتتتت   د ز  نأتتتت   عتتتتن

﴿ر رثن و ران  قير و ضيقه    و ايتل             ﴾  و ا  ت  ى تح يتو  ر رتوق 

ح رألول نت رت   ء ألن  كتقق رال و .ضيتق  و هتو اتول ر ز ت ج و ناينن  ع ح    هو ر رريح
اتت ل : قو   ثتت   عتتن ااتتد  وثتتح اتت ل و   نتتح ر رتت ند  تتوالوو عيثتتح  و رتت   ء   ا وتتتن رال

آثتيف  و    يك ل  ن ر نث ء ضيق  قي  انغ ع قرن و ك ل  ن ر ق  ل كريق»: قثول رهلل 
                                                        

 .القصاص يوم القيامة: الرقاق، باب: كتاب. 6/116الصحيف : ـ الب اري1
أن رسيول  -رخيي هللا لنيه–تحريم الظلم من حيدي  أبيي هريير  : باب. البر والصلة: كتاب. 14/135الصحيف : أنظر مسلمـ 2

 .الحدي « أتدرون ما المفلس؟»: قال صلد هللا لليه وسلمهللا 
 .1/044الجامع : القرطبيـ 3
 . يرويه حماد لن أبي حمز  لن إبراهيم لن للقمة: قال فيه. بغداد. العاني: مطبعة. 1/5غريب الحدي  : ابن قتيبة: ـ انظر*
 .51اآلية : ـ سور  ول لمران4
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  اتتت ل 1«ىن  مضتتتل ع ئ،تتتف ع تتتح ر نثتتت ء ك ضتتتل ر رقيتتتو ع تتتح ثتتت ئق ر   تتت   و ر تتتقاو مقعتتتون 
 رشنثتت ننتتو  ال ،تت  ان اك تتل  و ...ر ت تت   و ر ك تت ل هتتو ر تنتت هد: ع    نتت  قر تتف رهلل ع تتيأ 

قو   تتتتن  تتتتقق  و ...ر رتتتت  رين و ر ،تتتتأورء و رألنايتتتت ء  رتتتت  ي تتتتيأ  رألو يتتتت ء  تتتتن ر رتتتتويفين
بيتق نثت ء ر  ت   ين اقات   تقي  انتغ »: رريرف انن ع ين ر ثه  ا ل مي   قور  عنن ااو هقيقو

 تن    و2«م   ف انتغ  ر تو و بوي ف انغ بوي و و آثي  انغ  زرر  ر قاو مقعون  و ع قرن
م   ف انتغ  و امضل نث ء اهل ر  نف بوي ف انغ بوي و» :ران عا   عن ر ناد  روي 
ثتيوو »: مد  قيتق آبتق عنتن و .«آثيف انغ  زرر  ر قاو مقعون و  قي  انغ ع قرن و  ر و

 3“...«بوي ف و نث ء اهل ر  نف  ا و  قي  م   ف

ع تتح  و ر  نتتف مضتت ئل نثتت ء اهتتل و متت  فق اد يثتتت ين ا ألر ويتت  ر ناويتتف  ايتت ن  ن اتتب
اتتو اتتوا اقوريتتف  ثتت    تت   و -قضتتد رهلل عتتنأن - آثتتيف و  تتقي  و م   تتف  و قاثتتأن بوي تتف
ىن تت  ركت تح ا ش،تت قو ى تتح ت تتوو ر  تتقق  و اكتتو اقوريتتف ابتق   تت  ياتتين  بق أتت   و رش،ت قو ى يتتن 

 .ر ر ك  و او ابق أ  ر تق ذج و ميأ  

ـــلثا ر  تتوند  تتن ر ثتتوق  رتت ل ذ تت   تت   تت ء متتد  و ك تت  يثتتت ين ا  ثتتنف  ايتت ن ر  كتتد :اثـ
و هتتد  ونيتتف ىال آيتتف وررتتوو نز تتغ ا كتتف عتت   ”: ت ثتتيق ثتتوقو ر نثتت ء  ريتت  يفتتول متتد     أتت 

﴿: هتتد او تتن و اتتد ُ ن اتتن   رتتف ر رُ ر  تتتح متتد عر تت                         

     ﴾4    تن  كتف ى تح  ايتل نز تغ عنتو ه تقو ر ناتد  و :ات ل ر نفت  . يأتد اي نتن ع ح 

                                                        
 .فخائل  ديجة أم المؤمنين رخي هللا لن ا: باب. فخائل الصحابة. 14/407الصحيف : مسلمـ 1
فخيل  ديجية رخيي هللا لن يا مين حيدي  أنيس رخيي هللا لنيه أن النبيي  :بياب. كتاب المناقب. 4/077السنن  :الترمذيـ 2

 فاطمية بنيُ  محميد، و  ديجية بني   ويليد و حسبك من نسياء العيالمين ميريُم بنيُ  لميران و: "صلد هللا لليه وسلم قال
 .وللق لليه هذا حدي  صحيف" وسيا امرأ  فرلون

. 1ط . مصييطفد لبييد القييادر لطييا: تحقيييق. معرفيية الصييحابة: كتيياب. 0/134: سييتدركوالحيياكم فييي فييي الم -
 .لبنان. بيرو . دار الكتب العلمية. م 1113 –هـ 1511

المسيألة السادسية مين  1/144الجيامع : وأنظر أيخا في سياق استعانته بالحيدي  لبييان المناقيب. 5/68الجامع : القرطبيـ 3
 .، أين ذكر مناقب أبي بكر ولمرمن سور  البقر  03تفسير اآلية 

 .48اآلية : سور  النساءـ 4
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 ريت  وات  ىن ت  هتو  كتد  ﴾يـا أيهـا النـا ﴿: ىن او ن ت   ح: او ا ل ا ط ر ن  و  .ر  وينف
ن تت  هتتو ر أ تتقو مإ تت  نتتزل ا تتو  و ضيتتق   مي،تتان ان يكتتون رتتوق ر ثتتوقو  كيتت   و ا  تتن ع ف تتف و

 .  كيفهذ  ر ثوقو : ا ل ر نر   و  وند 

   نز غ ثوقو : مإن مد رريح ر اب قج عن ع ئ،ف انأ  ا  غ: ر رريح رألول و :ا  غ
ال بته  اتين ر    ت ء ان ر ناتد  و ت نتد اتو انتح اأت  . 1 ان  عنو قثول رهلل  و ر نث ء ىال

  2“.ن ارك  أ  ع   انأ   ونيف ال ،  ميأ ايَّ  ن ت و .ىن   انح ا  ئ،ف ا   وينف 

:    رت ل ذ تت   ت   تت ء عنتو ت ثتتيق او تن ت تت  حا  ثتتنف ر فتقآنك تت  ي،تيق ى تتح نثتخ  :اعـــبار 

﴿                                                     

                   ﴾3ربت تت  ر    تت ء ”:   ريت  يفتتول متتد ر  ثتتأ ف ر ر ويتف ع،تتق

  ن هتت   و هتتد  رك تتف  ر هقهتت  ر   تتو  : متتد هتتذ  رخيتتف هتتل هتتد  نثتتوبف او  رك تتف  مفيتتل
متد ر فقراتف ضيتق ر وقرتف  ا  تن  و ر  اتوي ن  و ر برو  مد ر ور وين ر  ذين ال يقر ن ك  كت مقي ن

عن ر زهقج ان ر وريف ور اف مي   اتل  او  و .ربت ق  ر  اقج و ر رثن و   و   و ر ضر  
ا  ت  كتل  تن ي ر تر عنتن  تن اهتل ر   ت  ع تح ان ر ورتيف   ور توين : ات ل راتن ر  نتذق و .كرق

          ر رثتتتتن ايضتتتت  و اتتتت ل راتتتتن عاتتتت   و .رألاقاتتتت ء ر تتتتذين ال يقرتتتتون  تتتت ئزو و ر  تتتتذي ن ال يقرتتتت ن
نثخ  نأ  كتل  تن كت ن يتق  اآيتف  و ق تفقق ر رك  اأ  ا قهف  ن ر وه و رخيف ع  ف : ات وو و

هتد او تن ع يتن  و ىن آيف ر  قرئط    تثتفل انثبأ  ال اض ي ف ابق  : او ايل و .ر  قرئط
  قور  ااتتتو ا   تتتف  ابق تتتن 4«ىن رهلل اع تتتح  كتتتل ذج رتتتق رفَّتتتن متتته ورتتتيف  تتتورق »: ر ثتتته 

                                                        
           : ُينظيير. الحييدي « و مييا نزليي  سييور  البقيير  و النسيياء إال و أنييا لنييدض»: ـيي وجييد  حييديثا ب ييذا المعنييد فييي الب يياري و فيييه1

 . تأليا القرون: باب. 7/131الصحيف : الب اري -
 . 4/0الجامع : القرطبيـ 2
 .183اآلية : ر سور  البقـ 3
ميا جياء ال : بياب .0/115رواض الترمذي في الوصيايا  .قطعة من حدي  رسول هللا صلد هللا لليه وسلم في  طبة الودا ـ 4

 .وصية لوار 
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رخيتف ىن ت  كت ن ا  ثتنف ر ر اتتف ال اتت شق    منثتخ. هتذر رتوي  رثتن رتريح: ات ل و .ر تق تذج
 تتوال هتتذر ر رتوي  أل كتتن ر   تت  اتين رخيتتتين اتتأن يأبتتذور  و ع تح ر رتتريح  تتن ااتورل ر    تت ء 

ىن  ت  يورتتح  او افتد ا تو ر ورتتيف   كتن  نت   تتن ات   يقر   و ر  ت ل عتن ر  تو ق  ا  ورتتيف 
 1“.رش     و ذ   هذر ر روي 

   ن بهل نثخ هذر ر روي  ا  ثنف ر فقآنأ ف ى ك نيف نثخ هذ  ر  ث م  فق اد ياين مد
   كنتتن *  يتتز و هتتد  ثتتأ ف ارتتو يف ربت تت  ر    تت ء ميأتت  اتتين  تت ن  و   ركتت  ر ورتتيف  تتورق 

ي كتتو  تتورز    ب   تت  اتتذ    تت  ذهتتب ى يتتن ر ،تت م د  تتن عتتو   تتورز نثتتخ ر فتتقآن ا  ثتتنف  يفتتول 
 ن تت   تن نثتخ ر كتت ب ا  ثتنف  م  رتريح  تتورز  ىن ك نت   و ااتو ر  تقج و و ر ،ت م د”:  ثتتأن  

 .او تفو  هتذر ر   نتح و ىن ربت  غ مد رألث  ء و  ن عنو  و او يل ان ر كل ر ك  رهلل تا ق  
ر  ثتت  ين انتتن ال ت تتوز  ى  تت  ور  كتتن اتتو رنضتت  ى يتتن  ىن كتت ن هتتذر ر باتتق ا غنتت  آرتت و نرتتن و

انأتت   ثتتتنو  و قرين  نثتتول ا  ثتتنفان و تتوب ر ورتتيف  ألاتتقاين ر تتورورتتيف  تتورق   مفتتو رأتتق 
 2“.رهلل اع   و ر     ين

 مأو ىذن ي،يق ى ح نثخ ر فقآن ا  ثنف  ر  ت ر ف مد هذر ر روي  ر ذج ابق تن ر تق تذج 
 .ث ق ر فق اد ت  يق ر تق ذج ع ين او و

 

 

  

                                                        
 .1/154الجامع : القرطبيـ 1
دار . إبيراهيم العجيوز: تحقييق. ميا بعيدها و 0/108. اإلحكيام فيي أصيول األحكيام: اآلمدي: ـ أنظر في تفصيل هذض المسألة*

 . لبنان. بيرو . الكتب العلمية
 .1/154الجامع : القرطبيـ 2
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 للفصة اخالص

رألضتتقرط ر تتتد ت رتتل اهتت   و نب تت  متتد نأ يتتف هتتذر ر  رتتل ى تتح رثتتتنت ج ر نفتت   رختيتتف 

 :ر تد يثوق أل  أ  ر فق اد ر روي  ر ،قي 

ال ي يتز  كنن  و يثوق رألر وي  ر ناويف ر ،قي ف  اي ن مض ئل ثوق ر فقآن  نقاين  ان ـ 1

ر ثتتتفي   مكريتتتقر  تتت  يثتتتت ين ا قويتتت غ ال ارتتتل  أتتت  برورتتت   تتت  نف تتتن عتتتن  و اتتتين ر رتتتريح

اأن ابا ق  مد مض ئل ثوق ر فقآن  تن ر  رففون  و ر ر  اد مد هذر ر ،أن  ر ذج  ز  ر     ء

   ي ته  ع يتن  ت  ر تنايتن ى تح ت هتذر ال و ر نفتو  و   ا  ت ري اايل ر  وضو  ك   انن ال يت فاأ

 .انن يثوق رألر وي  ر رريرف  أذر ر غقط ايض 

 قي  ع ح ع وو –الررن  انن ي،يق ى ح مض ئل ثوق ر فقآن مد اوريف ت ثيقه   و

 كنن رثترنح هذر ر  نأر عنو ت ثيق ثوقو رشبه   اأن ث ق مض ئل  و -ر   ثقين مد ذ  

 .هذ  ر ثوقو ر كقي ف مد ب ت ف ت ثيقه 

 و ا ألر ويتت  ر ناويتتف  ايتت ن اثتتا ب نتتزول رخيتت غ ر فقآنيتتف ايضتت  قاينتت   يثتتت ين  و ـ 2

تتتق يح ر ثتتاب ر رفيفتتد انتت ًءر ع تتح رتترف  و  ن ا،تتتأ  يثتتوق ر قوريتت غ ر  بت  تتف متتد ذ تت   تت 

 .قوريتن  ك   يثوق اري ن  ثاب ر نزول ض ن ارو ر    ند ر تد ت يوه  رخيف

قاين  انن  و او ابذ ر   نب ر  فأد ر نريب رألكاق  ن رهت    ر فق اد مد ت ثيق  و ـ 3

يثت ين ا  ثنف ر ناويف كأرو اه  ر  ر وق ر تد يثتفد  نأ  رألرك   ر  فأيف  يثوق رألر وي  
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ا  ل مد ر فقآن ر كقي   مد  ورضت  كريتقو  تن ر ت ثتيق  ك ت  يثتت ين اأت  متد ر ناويف  اي ن    

 .اري ن  ي ت و ر ثنف  تأكيو ارك   راتغ انرو  ر فقآن و ااورل ر  فأ ء  و تق يح رخقرء

 تت  يفت  ضتتقط ر فق اتد  تتن رثتتبور  ر رتتوي  ر ناتتوج ر ،تقي  عنتتو هتذر ر رتتو اتتل  ـ 4

يثتتتبو  رألر ويتت   توضتتيح  تت  ااأتت   تتن   تت ند ا  تت ر ت تتور  شمتت وو اضتتقرط ابتتق    نأتت  انتتن 

مضت ئل ا تط ر ،برتي غ ر أ  تف  ك ت  يثتت ين اأت   و يثتواأ   ايت ن  ن اتب و ر فقآن ر كقي  

  . ن ايض  ى، قرغ ش ك نيف نثخ ر فقآن ا  ثنف و ر  وند  و  توضيح ر  كد

 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسالفصل ال
 

التعامل مع األحاديث  منهجه في
 اإلسرائيليات الضعيفة و 

 
 

 

 منهجه في التعامل مع األحاديث الضعيفة  : ث األولالمبح

 منهجه في التعامل مع اإلسرائيليات :يث الثانحالمب
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 :ـمهـيدت 

 و باارغم م  اار ر اامرم رغفم باام  اام  ف  اا  يضرااعم  ثياام رعلاام   اار   عاام  اار رغف اا  

رألخبرم رغيم ال  رئل  يهر، رال ثيم ررق بعلر  يهر،   ر ررق ثعلر ثحر عا  لاععض ، ثو ال 

عاتيم ذا ر رغض ال غعباعر  يهيام  ام رغيعر ال  ان ذا ر رغياوي  ار رغ موعار ،   ارر  و ث ل غهار،

 و  بحااا  رألول غيحااا ع   ااار  يهيااام  ااام رغيعر ااال  ااان رألحر عااا  رغلاااععض ،ثر خ  ااا  رغ

 .رغ بح  رغ ريم يح     عم  ر  يهيم  م رغيعر ل  ن رإلرمرئعيعر 
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 األولث المبحـ

 ةـالضعيف منهجه في التعامل مع األحاديث

 .1"ال  اااضر  رغحرااار ، ورغ اااحع ذاااو  ااار غااام عيي ااان  عااام  اااضر  "رغحااا ع  رغلاااعع  
ذاااو : " اااضر  رغ اااحع    مذااار ربااار رغ اااه   ااار خاااهل يعمعضااام غيحااا ع  رغ اااحع   عفاااولو 

ال  ، وال ع اور اار ر ، ورغحا ع  رغ راي  رغا ت عي ال رراير   بيفال رغعا ل رغلارب  رغا   ييهار 
 :*عفول  م امو  رغحرر بع  ثر بّعر ثيم عيفرم رغ   ر عر و. 2" عيه

وم، غاام ييحفااق ثذيعياام،  عاام ثياام غااع  رغحا ع  رغاا ت ال عخيااو مياارل ررااير    اار  راي-1"
 . ال ذو  يهم برغ     م رغح ع  ، و غضه   عم رغخ ت  ع ر عموعم

رأل ري   عم ثيم غم عبيا   ميا   و رغح ع  رغ ت ع ور مروعم  ر رغ اهومعر برغ  ق-2 
 .3"رإليفرر و غ ويم عف م  يهم  م رغحضظ ،ميرل رغ حع 

 . عم ذ   رغ ضر ذو رغ ت ُ      -ر ر- رغح ع  رغلعع 

ث ر  ر  يهج رغفم بم  م يعر يم  ن رغح ع  رغلعع   فا  مثعيار بعلار  ار را ريم  ار 
 اارغفم بم   عاامر  اار عاااعم رغاا  يياامع   ،خااهل حاا ع ير  اار ثغضاارظ رغيياامع  رغااورم    اام رغيضرااعم

ورعااريهم، و رغامور  ذيار   ور اا  ثخاامر ييعاام  غهاار  و برغياارغم يلااعع  ث غاا   ار ععي اا   ياا  م 
 . يولعحر غ يهيم  م رغيعر ل  ن ذ   رغ موعر  رغلععض  و ذ ر رغ بح  ر  رال غيضرئ   م 

                                                        
 .54الباحث الحثيث ص  :أحمد شاكر ـ1
 .9المقدمة ص: ابن الصالح ـ2
": الحديث الذي فيه ضعف قريب محتملل ويصللا العملل بله"يقول ابن الصالح معلقا على من قال في الحديث الحسن هو  ـ*

وقد أمعنل  النرلر . كل هذا مستبهم ال يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيا"

." في ذلك والبحث، جامعا بين أطراف كالمهم، مالحرا مواقع استعمالهم، فتنقا للي واتضلا أن الحلديث الحسلن قسلمان

 .99ص . المقدمة
 .المصدر نفسه بتصرف بسيط ـ3
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رغغااام   ااار رعااامر  ذااا ر  ، وعااااعم رغااا  لاااعضم و ثحعريااار عراااوق رغحااا ع  رغلاااعع -1
 :رغح ع  ذو بعرر لع  مثت  ر ر ي      غعل   رل  غ 

﴿ : ياااا  يضرااااعم  وغاااام يعاااارغ -               ﴾1   رآلعاااا ، عيحاااا    اااام رغ رااااتغ

﴿:  ر  عي   وغم يعرغ  ،رغ ر ي     ﴾، ااعمر رغا  ح ام   ار  رغيياعر ر ر خامط  ار ب ار  و 

 ارر ث احر  :  رل  با  ر  بار  عا  بار  رغا  و ...”: رخيه  رغعي رء  م  غ   عفولو  ث م

  ر  رل   ريم  و: رغ ي م رل ربر . ر ر ثاعم رغييعر    ريم   ر  ث م: عفوغور مرول ر  

 ، ورعع  بار رغ راع  ، و غم ع  م ثاعم ثو غم عاعم،  يم بر ثبم  رغ   ، و  ر  ث م

ثياام   اا  ُموت  اار رغيباام  و : اارل رغفرلاام ثبااو رغوغعاا  رغبااريم .ررااحرق و ثح اا  و رغااار عم
ذاو  *رال ثيام حا ع  لاعع     ا ذ   رغا 2«  ر  رغيياعر   ار  ث ام ثااعم ثو غام عااعم»: رل

 3“.رغ ت  يعم  ر    فهرء رأل  رم ،رغ حع   ر رأل ورل

 و برغيارغم يلاعع  مثت  ار  ارل بامو   رغفم بم عيفل  ار رغباريم يلاععضم غها ر رغحا ع 
 يااق و  رغحاا ع  مور  رغا رم  يم  اام رااييم  ار رباار   اام و .غ ار غاام عبااّعر    ار رغلااع   عاام

  ارم ميال و  : رل ربر رغف رر ،ر رغح ع   عم   رم بر عو : " يعم ثبو رغ ع  آبر ت  رئه
ثخمياام و  لااعضم  عام ورحاا ،:  عام ثعلاار  باارم  بار  يرذاا   اارل  ام رغييفااع  و ال ععام  حرغاام،

 ارل .  ار ربار   ام  م و ار ،ثعلر  ح   بر رغحرر رغورر م  ر  ح   بر ررحرق بر ير ن
م  غاام ع اا ، وذااو  ا غ  و غااع   عام  عاام ربار ررااحرق ، وميرغاام ميارل رغ ااحع  و :رغزعيعام
 و : ارل ربار حيام و ... ح   بر رغحرر رغورر م   م  ربار حبارر  ام رغلاعضرء و برغر ري،

يضام  :  ارل و مور  رغخ ع   م رغمور   ر  رغ   ر ثح   بر   رم  ار  رغا   ار يار ن بام،

                                                        
 .3اآلية : سورة المائدة ـ1
 .الصيد والذبائا واألطعمة: باب .5/179السنن : الدارقطني ـ2
 .المسألة الثامنة6/11الجامع : انرر القرطبي. ذكاه أمه إذا كان قد تمَّ َخْلقه، ونب  شعره ذكاته: يقول مالك ـ*
 .6/11الجامع : القرطبي ـ3
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 1."ذو ث   و ذو  م رغ و ت  و و  و ذو لعع ، و بم ثح   بر   رم

 يحاا  ر  اار ح اام  غا   اام رغ رااتغ  رغعرااام   و عفاول ثعلاار  ياا  يضرااعم رااوم  رغضريحاا ، و
ث ار  و ...”:  ير اار حيا   ار  ارل بعا م رغفامرء  و  مرء  رغضريحا   ام رغ اه  ر ر يهام رإل ارم،

 حاا ع  لااعع  ثرااي   رغحراار باار  2« اار  اارر غاام ر اارم  فاامرء  رإل اارم غاام  اامرء »:  وغاام 
 هذ ار  ار  ورا  بار ثبام  رئاا   ار  با  ر   ذاو لاعع ، و ثبو حيعض  ، و يمو    رم 

 3“.ثخميم رغ رم  يم. بر ا ر   ر يربم

 اا  ثخمياام رغاا رم  يم  اام  و  هااو علااع  رغحاا ع  غيلااعع  ميرغاام،  اان بعاارر  خمياام،
رغحراعر بار  و غام عراي    ار  ورا  بار ثبام  رئاا   عام ثبام حيعضا ،: "  ياق  يعام و رييم،
 . 4"ذ ر لععضرر و   رم 

غ ر ال عاعم رغ  لعضم خر ا  ر ر  و  ورلن  يعي  عروق رغح ع  رغلعع  م  و _1

﴿: ،   رغااام  يااا  يضراااعم  وغااام يعااارغ *يعياااق رأل ااام بضلااارئل رأل  ااارل                 

           ﴾5 ، عفااول  اام  ، اار ياارء  باام رغرااي   اام  غاا  و عيحاا    اار  اا  رغااارم

ذااو  و ذااو رألخاا   يام حياا  عباا و  ام  رغا ااض   و  اام  اا  رغاارم  ”: رغ راتغ  رغحر عاا   اام
ْعز   ي رم  رل  رغا  ...رإل رم ثمر ثر عويان  ار حيفام لامبر  تيام عامر    ا  ه : و  رل ربر ُخو 

ثيم    غ  ُموت  ر رغيبم  و يف عم   ي   ثوغ   ر حيفم و   غ  بييضم رغاعم، ، وبيضرم

                                                        
 5/179التعليق المغني على الدارقطني  ـ1
ذكللر قوللله : بللاب. 9/313السللنن : إذا قلرأ اممللام فأنصللتوا، والللدارقطني: إقامللة الصللالة بللاب 9/176السللنن : ابللن ماجللة ـل2

 . من كان له إمام فقراءة اممام له قراءة، واختالف الروايا  في ذلك صلى هللا عليه و سلم
  9/911الجامع : القرطبي ـ3
 « من كان له إمام فقراءة اممام له قراءة»: ذكر قوله صلى هللا عليه وسلم: باب. 9/313السنن : الدارقطني ـ4
م التسللاهل فللي األسللانيد، وروايللة مللا سللو  الموضللو  مللن الضللعيف يجللوع عنللد أهللل الحللديث و يللره: "يقللول السلليوطي ـلل*

والعملل بله، ملن  يلر بيللان ضلعفه، فلي  يلر صللفا  هللا تعلالى واألحكلام، كلالحالل والحللرام، ومملا ال تعللق لله بالعقائللد 

 .9/192التدريب ". واألحكام
 .915اآلية : سورة البقرة ـ5
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ااا  اام، ، و1 اارر  ر غ    اااعم ثو  ف   حيفاااور  ااام  و ري ااار حيااق و  اارر ث اااحربم  اار باااعر ور اام رغا 

 .2“ارمبم  بل ثر عخمط رغ  رغي ع  و  رر عف  ثظر م  ُموت ثر مرول ر   و .رغيُّر 

ذعئياام غبعاارر ح اام  اا   و  اارغفم بم راارق ذرياارر رغمورعياارر  اام  ااضر  مرااول ر  

  اارر مرااول ر  : " رغباامرء بيضااظرغمورعاا  رألوغاا   ااحعح  ثخميهاار  راايم  اار  و رغااارم ،
ميه  مبو ر بعع   ر بعر رغ ي بعر  ظعم رغي   رغا  ااح   ث يعام،  يعام حيا  ح امرء  ار مثعا  

 ظااعم رغي اا  رغاا  اااح   :  وغاام: " اا   يااق  يعاام رغيااووت بفوغاام و .3اااعئر  اا  ثحراار  ياام 
رغي اا  ث  اام  اار :  اارل ثذاال رغيغاا .. . ت غ اا  ثحراار  ياام  اار مثعاا   اار:   اام مورعاا  و ث يعاام،

رغي اا  و  رغااو م   اار ياازل رغاا  اااح   رأل يااعر، و رغااو م ،  رغي اا  رغاااعم رغاا ت ياازل رغاا  رغ ي بااعر،
 .غم عام رغفم بم رغ  يخمعيهر و ،4."رغيم ثغ   برغ ي بعر

: رغُي حم  ارئه ث ر رغح ع  رغ ريم   م  رغ ذبم  م رغ عزرر  ي  يمي   ربمرذعم بر ُ  ر  
 اارر عفياام : رباامرذعم باار   ر اا  رغي حاام،  اا يم ال ُععاام ،  اار رأل اام  اار ثباام ذمعاام   م و اار"

مور  رغباازرم  اار مورعاا   يعااق باار ععفااو  . عفاا  ااارمبم  باال ثر عخاامط رغاا  رغي عاا  ، وثظاار م 
 . 5"ذو خبم ُ ْي م و  يم،

و مب ر غع م و و ام  يا  غي الغ   ي  لع  رغمورع  ث" ُمور"   رر م رغفم بم ب عغ   و
 ارل : ر ر ثم   مورعا  رغلاعع  بغعام رراير   اه يفال"    ارل رغراعو م  ام رغيا مع   و حرغهر،

ثو وم ، ثو  ،ُموت   ر، ثو بيغيار  ا ر :بل  ل ، ر ثابهم  ر  ع  رغيزم و   ر مرول ر  
  6."  ر  ر يا   م  حيم و  ر ثابهم، و يرء، ثو ُيف ل

                                                        
لة أحسلن فلي حللة : علن البلراء، قلال:جلاء فلي الشلعر ملا: بلاب. كتاب الترجل 5/79السنن : أبو داود ـ1 ملا رأيل  ملن ذي لةمأ

  .صلى هللا عليه و سلمحمراء من رسول هللا 
 .1/911الجامع : القرطبي ـ2
 .صفة شعره صلى هللا عليه وسلم وصفاته وحليته: باب. كتاب الفضائل. 94/545الصحيا : ـ مسلم3
 .المصدر نفسهـ 4
 .لبنان. بيرو . دار المعرفة. علي محمد البجاوي: تحقيق. 9/43ميعان االعتدال  :الذهبي ـ5
 .9/192التدريب : السيوطي ـ6
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ال عااااعم رغااا   غااا    رغااام  يااا   و ثحعريااار عراااوق ثحر عااا  ال ث ااال غهااار رريئيررااار، و -1

﴿: يضرااااااعم  وغاااااام يعاااااارغ                                       ﴾1 

 : يا ُ  ”:رغ عبار رآلع ، عفول  م رغ رتغ  رغ رغ   م ر  ي  ث ورل بعا  رغ او ع   ام  يان ث ال 

رغيحاام  ااهر غاام  و رعاار م" :رحاايج بفااول   اام و  اا   اام  بعاا  رغ ااو ع  ث اال رغ عباار ، و
رغيااور  ثر ذاا ر  اار   اام  ااول خاامط  ياا   اار خااام  ياام رع اارم  و ."لاامرو   لاامرو  رغخ اام

 و يراعرر رآلخاام ، و ااضرء رغاايض   ار رغياا ر ، و رغ  رو اا   يا  رغاااهور ، و رغيايعم  اام رغا يعر
 و زّت ثذال رغعيام، و رغيايعم،و  رعار م: "غ غ   رر ع ي    م رغ    رغام و   رغ يعر،رإل برل  ي

 و ال يحظعاام  ار ثبرحاام ر  يبارم  رراا م، و يحامعم ااامء ثحيام ر  غام عاام   و ."رخاواايور
ُقـل مـح حـرزي ةينـة ا   ﴿: ر ي ا   يعام،  ارل ر  يعارغ  و يال ثوغا   ار ر ي ال،و   ول ر   از
ــي رجــر   ــات مــح الــرة و  لعبــاد الت رآلخاام  و  رااع   ر رم رغاا يعر»:  اارل  يعاام رغرااهم و ﴾الطيب

 اارر عت اال رغ  ب ااع     اا  مور ذااارم باار  اامو   اار ثبعاام  اار  رئااا  ثر رغيباام  و ،2«رغيحاام
ذاو  و رغ بع  غغا  رغب اع  و «بم  ذ ر حم ذ ر و ع رم حم ذ ر بم  ذ ر،»: عفول و برغم  

 3“ ر رغ فيو 

 رغفم بم عريتي  به عر رغح ع عر غيت ع  رغ عي  رغ ت يرء  ام رآلعا  رغ مع ا   ار ربرحا  
ذاام  موعار  ال ث ال غهاار، با غعل ثر ربار رغيااوزت رار هر  ام رغ ولااو ر ،  و ث ال رغ عبار ،

 ارل : "غ ر رغفم بم غم عيبم  ي   غ ،  رغح ع  رألول مور  ربر رغيوزت  ر ثبم رغ م رء بيضظ

: مور  ثعلاار  اار مبععاا  باار  عاا  بيضااظ و ،«رااع   عاارم ثذاال رغيياا  رغيحاام»: مرااول ر  
 .4"ح ع رر ال ع حرر ذ رر: " يق  يعه ر بفوغمو  «رآلخم  رغيحم و رع   عرم رغ يعر»

حهويهاار   اال  و  رؤذاار مح اا »:   اار راارق رباار رغيااوزت حاا ع ر  اام  لاال رغب ااع  بيضااظ
                                                        

 .31اآلية : سورة األعراف ـ1
 .فضيلة اللحم: باب. 1/115الحديث ذكره ابن الجوعي في الموضوعا   ـ2
 .7/979الجامع : القرطبي ـ3
 .1/115الموضوعا   :ابن الجوعي ـ4
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 و  ر ثبام  رغا ت ولاعم و ذ ر ح ع  ال يا  ثيم  ولوي" : يق  يعم بفوغم و «حهو  رغيي 
    ر عير  يم ثحر ع    عم   يهر  م اوي و ثير ثيهم بم ذير ر  هيم غم ع ر  ف ، و  عم  يرذعل،

غاام ي اال  و رغيااربععر  يهاار  اام  لاارئل رغب ااع  غاام يياا ذر  ياا   عاام ، و  يهاار  اار رغ ااحرب  و

 ال ع ا   اام  لاال رغب اع  ااامء رال ثر مرااول ر   و با  مذر ذاار ذياار أليهار  يهاار  حاارل،
 1"ث يم

يلااعع  رغمورعاا   اار خااهل يفاا   ييهاار   اارل  غاا   اار ياارء  ياا   ثحعرياار عاااعم رغاا  و -1

 ﴿: يضرعم  وغم يعرغ                                 ﴾2 ، حع   رآلع

ياار ب بعاا  آمرء رغ ي ااو    و يي عيهاار، و يحا    اام رغ رااتغ  رغ رغ اا   اار ح اام حضاظ رأل ااورل
 و رإلاااهر  و غ اار ث اام ر  يعاارغ  برغ ْياا ”: رغاا عر عااؤ مور رغضفاام  ياا  رغي راا  رغحااهل، عفااول

مّ ر  ياا  رغيهياا   ، ويي عيهاار و ثخاا  رغمذاارر  اارر  غاا  ي اار  ر عاار  ياا   مر اار  حضااظ رأل ااورل
ال عيم ااور  ضرعاا   و م ر هاار رغاا عر ال عاامور  غاا ،  عخميااور  اار ي عاان ث ااورغهم و  رغ ي ااو 
ااااير رإلخااااورر ثو و   عاااارغهم،  اااام ر ر رحياااارط و أليضرااااهم ر يفاااام  عرغاااام  هااااو ر اااار ثر عيعاااام  غ  

 ااام  “.ذاا ر رغضعااال  اا  وم  يهااام  ياام و ظ ي  ااايهم، و غ اا  ريهم، ثو ثر عتخااا   اار ثمبااار  رغاا يعر
ذاو  و * ي  غررر ثبم رغضمط رغيوزت  ن رإلاارم  رغا  رغ حررابم عريتي   ير ا  ذ   رغ رتغ 

غراُ  ث يا   ار  و : ارل ثباو رغضامط رغياوزت: "ثح  رغ ي و   رغ  ر  رغا  ذا ر رغ ا ذ   عفاول
 فاال  عا  ح ااور و  رغ يزذا عر رغا عر  عيااور ذا ر  اان  يا    ي هاام، ري ار ثيعيا   اار ث اورم غهاام  يام

 و  اا  م رغ حرراابم  اام ذاا ر  ه اار   عاامر،. رغعفاالو  ث اامور باام  اان  لاار يم غيااامي و  ياا  ذاا ر،
رغحرم   يا ت ث ا م  ار ثبام حر ا   ارر ث فام،  عام ثر  و ي م ، و اع   ثبو حر   رغ ورم

                                                        
 .فضل البطيخ: باب. 1/991المصدر نفسه  ـ1
  .123اآلية : سورة البقرة ـ2
كتاب الرعاية لحقلوق : ـ من علماء مشايخ القوم بعلوم الراهر، وعلوم المعامال  وامشارا  له التصانيف المشهورة، منها*

ينرلر . هلـ153ببغلداد سلنة  ما . وٌعرف بهذه النسبة ألنه كان يحاسب نفسه: هللا، وهو من أهل البصرة، قال السمعاني

 :في ترجمته

 .م1113-هـ9515. 1ط. مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق. 42طبقا  الصوفية ص: أبو عبد الرحٰمن السلمي - 

 . 42-1/47وفيا  األعيان : ابن خلكان - 
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 اام عراايعم  رغمورعاا  رغياام ر ي اا ذر . 1“ خوغاام  اام رغي ااو  ثوياا   يعاام ي اام   اار  خاال  عاام
غفا  بيغيام ثيام غ ار  و :ل غم رل رغ حرربم  م  هم  وع”: رغ حرربم غيبمذي   ي  ذ ر رغ ري 

ري اار يخاار   ياا   باا   :ر باار  ااو   اارل ياار   اار ث ااحر  مرااول ر  يااو م  باا  رغاامح   
 و ر؟   ر ا   ع بار، ار يخار ور  يا   با  رغامح   و  !رابحرر ر  :  فارل  عا . ر  ع ر يم رغمح   

بععام  تخاا    بيحا ْ  بيا   غاا  ثبار  م  خامط ُ ْغلاابر ُعمعا   عبار،   اام  . ياام   عبار و ثيضاق  عبار،
 خاامط ذرمباار حياا   خاال  ياا  . رر ثباار  م ع يباا : بعاا  ،  اام ري يااق ع ياا   عباار،  فعاال غ عاا 

 ت ب ل  ثبو  م عفّ  رأل م  م  ي   ع  حيا  رييها  رغا  . ثخبم  رغخبم و    رر عريغع  بم
عار :  ي ر  خل  رم  ع   يي  خيا     ارر ذرمبار  ار ثبام  م،  فارل غام ثباو  م.  رم    رر

: عو ااار  فااارل غفااا  خااامط مراااول ر   !رر رغعهو عااا  ياااز م ثال بااات  ب ااار يم ااام  بااا  رغااامح   بااا
ر  ه ر  ب  رغامح   :  رل رغ حرربم «ذ  رو  رأل  مور ذم رأل يور عوم رغفعر   رال  ر  رل ذ  ر»

 ايرئن رغ عامو   و  ن  ليم عو     ْم    عوم رغفعر ا  براب   ار  رابم  ار حاهل  غييعضا 
ْباااور، رغااا   عااام  غااا   ااار  و رغااا  رغييااا   ااان رغضفااامرء ع يااان رغراااعم   ااارم عحُباااو  ااام آ ااارمذم ح 

 .2“ ه م

ذ ر رغيويام بهب رغام ررايير ر رغا   -رغيوزتبر  ي  غررر ثبم رغضمط -غ ر رغفم بم ير ب
ييه   ر رلار يم،  و ي ن رغ رل  ر رغحهل و رغري  رغيبوع  يبع  رغي ر  و ث غ   ر رغفمآر

ث ااار  اااهم  و ...”: ر ي ااا   رغ حررااابم، ببعااارر ولاااعم، عفاااول  رااايتيضر   ااار رييفااا  رأل ااام رغااا ت
ثبام  ّم   حارل،  ار  و  ر   ام   ار حا ع   عا  و رغ حرربم  خ ت ع ل  ي  رغيهل برغعيم،

ر  ااارر و   ااا  ُموت بعاا  ذاا ر و .خضعااا   اا م  ااحيم  يااام غُيحو اام باارغفوم و ولاان رغيهاارل، ر 
 و .ال عحايج بح ع ام:  ارل عحام. ذاو   عاور  عام و  معفم ال ع ب ، ألر  م راي   ربار غ هعع ا 

ر باار  ااو  يااو م  باا  رغاامح    و  ااامعر،و  رغ ااحع   اام رغياارمع  ثر ثباار  م يااو م رااي  خ اا 

                                                        
 .379-3/372الجامع : القرطبي ـ 1
 .379-3/372الجامع : القرطبي ـ 2
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 اام غضااظ  اار   اام   اار حاا ع هم عاا ل .  فاا   اارب بعاا  ثباام  م راابن راايعر.  ه ااعر و رااي  ر ييااعر
ثوغااع   !ر مح   رياار يخاار   ياا   باا  رغاا:  ياا  ثر حاا ع هم  ولااوي،  اام  عاا  يفااول رغ ااحرب 

ي اام،   اار وياام رغخااو   اان رإلبرحاا ؟ ثو عاات ر  رإلي ااري  يعفاا ر  ياا  ربرحياام ي اان رغ اارل  اار ح 
 .1“... فمو  رغامي  م امء  م ععر    يعم؟ ذ ر  ي   هم

ياعم رغ  يفا   اير ذا ر  “... م غضظ  ر   م   ر ح ع هم”:  رغعبرمر  رألخعم  خر    وغم
وزت  ااار رغ ولاااو ر  غ خرغضااا   عيااار   ااار ثي ااان  يعااام رغحااا ع ، رغااا ت  ااا   ثباااو رغضااامط رغيااا

 .رغ ري ور  ر ربرح  ي ن رغ رل برغ مق رغ امو  

                                                        
 .3/329الجامع : القرطبي ـ 1
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 الثانيث ـالمبح

 اتوقف القرطبـي مح اإلسرائيليـم

 **  ريهر  م يضرعم رغفم بم، برغم م  ر ر هيم  م  ف  ا  يضراعم  *وي   رإلرمرئعيعر 
مب ر را    و رألخبرم رغيم ال  رئل  يهر  و ثيم رو  علم   ضحر  ر   عم  ر رغف  

 . غيضرم بتر عريععر برغفيعل  يهر  حر ر  غي  عم  ر رغ ضرمعر رغ عر حاور يضررعمذم بهر

 كيف دجلت اإلسرائيليات كتب التفسير؟

ثر ثولاا  ثوال  باام  باال رغخااو   اام بعاارر  يهياام  اام رالراايعري  برإلراامرئعيعر  عياا م و
 ع   خي  ذ   رألخبارم رغ اابوذ  رغا   يا  رغيضراعم رغيام عأضيام  ثر عيحامر  ؤغضوذار رغ  ا  

رغا ت ال عتيعام –رال يضرء ب ر  ّ   يهر، حي  ال عؤول رغفمآر رغ معم  و  م رغيعر ل  ن رغيفول،
 .يتوعه   رر   بيرءر  ي  ذ   رألخبرم -ال  ر خيضم و رغبر ل  ر بعر ع عم

 ام  و ل رغعه   ربر خي ور  م رعرق ح ع م  ر رريعري  رغ ضرمعر ب عرم  رغعهو ،عفو 
 :  ه م رارم  ورلح  رغ  بعرر  عضع  يريل رإلرمرئعيعر  رغ  ي يرط رغ ضرمعر

  يفواليهم ياي ل  يا  رغغا و  ثو ور، رال ثر  يبهم و    ي ن رغ يف  ور  م  غ  و "...
ال  و رغرااب   اام  غاا  ثر رغعاام  غاام ع ويااور ثذاال  ياار  و رغ اام و ، و رغ فبااول و رغراا عر، و

رأل عاا ،  ااه ر ياااو ور رغاا   عم اا  ااامء   اار يياااو  رغعاام  و ري اار  يباا   يااعهم رغباا رو  و  ياام،
ثراامرم رغوياو ،  هي ار عراتغور  ياام  و با ء رغخيعفا ، و رغيضاو  رإليراريع   ام ثراابر  رغ  يويار 

                                                        
اصلطلا علملاء المسللمين عللى أن : "يقول الدكتور مصطفى إبراهيم المشني في بيان المقصود من امسرائيليا  ما مفاده ـ *

النصللرانية فيمللا يتعلللق بللأحوال األمللم  األسللاطير التللي تنسللب إلللى المصللادر اليهوديللة و امسللرائيليا  هللي القصللص و

: انرللر مصللطفى إبللراهيم المشللني" التكللوين صلللة ببللدء الخليقللة ومللا للله  المرسلللين، و مللا حللدث لانبيللاء و الماضللية، و

 . 419مدرسة التفسير في األندلس ص 
 .9/94الجامع : القرطبي: انرر ـ **
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ثذل رغيومر  رغا عر باعر رغعام  عو ئا   و .رغي رمر ر يبن  عيهم  ر  و ثذل رغيومر   ر رغعهو ،
 عظ هاام  اار  و ال ععم ااور  اار  غاا  رال  اار يعم اام رغعر اا   اار ثذاال رغ ياار ، و بر عاا   اا يهم،

ْ ع ااْم رغاا عر ثخااا ور باا عر رغعهو عااا   ي اار ثراااي ور بفااور  يااا   اار  ااارر  ياا ذم   ااار ال يعيااق غااام . ح 
 و  اار عمياان رغاا  رغحاا  رر، و رغخيعفاا ، برألح اارم رغااام ع  رغياام عحياار ور غهاار   اال ثخباارم باا ء

 بااا  ر  بااار  و ،2وذااا  بااار  يبااام و ،1ذاااؤالء ذااام  عااا  رألحبااارم و ث  ااارل  غااا ، و رغ هحااام،
 ،  ر يأل  رغيضررعم  ر رغيفوال   ايهم  ام ث  ارل ذا   رأل امر  ثخبارمر  و و ا   ياعهم،3رهم

يرااارذل  و  ااال غعرااا    ااار عميااان رغااا  رألح ااارم  ُعيحااامر  ااام رغ اااح  رغيااام عيااا  بهااار رغع و
ث اايهر   اار  يياار  اار ثذاال  و  ااألور  ياا  رغيضرااعم بهاا   رغ يفااوال ، و رغ ضرامور  اام   اال  غاا 

  4"رغيومر  رغ عر عر يور رغبر ع 

و ذم  م رأل ل  ر  فر ا  ثذال  –يريييج  ر  هم ربر خي ور ثر رييفرل ذ   رألخبرم 
رغي رمر بح م  مبهم  و غعهو رغ ري عر بر و رغ  رغيضررعم  رر برب  رحي ر  رغعم  -رغ ير 

بيااام  و  فااا   ااارر رغعهاااو  عف ياااور لاااورحم رغ  عيااا  رغ ياااوم   بيااام  عيفاااري،"رغيغمر ااام  ااايهم، 
ث ار رغي ارمر   اريور عف ياور ييامرر و   ا  ،و  يع ارء، و عهو  خعبام، و بيم  معظ ، و رغيلعم،

                                                        
أسللم فلي  رجلال و -صلى هللا عليه وسللم  -هو كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق المعروف بكعب األحبار، أدرك النبي ـ1

مرسلال،  -سلام صا  هللا عليه و–رو  عن النبي . جا أن إسالمه كان في خالفة عمراألر خالفة أبي بكر أو عمر، و
 و . معاويلة ابن العبير و ابن عباس و ابن عمر وأبو هريرة و: رو  عنه من الصحابة. وعن عمر وصهيب وعائشة

إن كلان لملن : فقلالذكر كعبا،  سمع  معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة و: ن ابن عوفقال حميد بن عبد الرحمٰ 
ملا  : قلال ابلن سلعد. أخرجله البخلاري. إن كنا مع ذلك لنبلوا عليله الكلذب أصدق هؤالء المحدثين عن أهل الكتاب، و

. فملا بعلد 3/394امصلابة فلي تمييلع الصلحابة : ابن حجر العسقالني: انرر في ترجمته. ثالثين بحمص سنة أثنتين و
 .هـ9312سنة الطبعة األولى . مؤسسة التاريخ العربي

هو أبو البختري وهب بن وهب بن عبد العع  بن قصي بن كالب القرشي األسدي المدني، حدث عن عبيد هللا بلن عملر  ـ2
أبلو القاسلم  رو  عن رجاء بن سهل الصا اني و جعفر بن محمد الصادق، و العمري وهشام بن عروة ابن العبير، و

كلان أبلو البختلري  و: قال ابن قتيبة في كتاب المعارف. را بوضعهكان متروك الحديث مشهو بن سعيد بن المسيب، و
 . 7/331طبقا  ابن سعد : ابن سعد -: انرر في ترجمته. ضعيفا في الحديث

 .بيرو . دار امصدار.6/37وفيا  األعيان : ابن خلكان -                                                          
هو من وللد يوسلف بلن يعقلوب  ن الحارث امسرائيلي، ثم األنصاري، كان حلف لهم من بني قينقا ، وعبد هللا بن سالم ب ـ3

كان إسلالمه  سلم حين أسلم عبد هللا، و عليه السالم، كان اسمه في الجاهلية الحصين، فسماه رسول هللا صلى هللا عليه و
ُعرارة بلن  أنلس بلن ماللك، و محملد، و يوسلف و: ابنلاهرو  عنله . سللم المدينلة مهلاجرا لما قدم النبي صلى هللا عليله و

. 3/165أسلد الغابلة فلي معرفلة الصلحابة : علع اللدين بلن األثيلر: انرلر فلي ترجمتله. أربعلين تلوفي سلنة ثلالث و-أوفى
 .دار الشعب. تحقيق مجموعة من العلماء

دار الفجللر . م1115-هللـ9514حامللد أحمللد الطللاهر الطبعللة األولللى . د: تحقيللق. 431-419المقدمللة ص: ابللن خلللدون ـلل4
 .للتراث
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يخيااو بحاارل  اار ريي ر اار  ال  و  اار رغ بععاام ثر ييااات  اار ذاا ر رالحي اار  غفاارءر  و باارغع ر،
رغ ير ااار  رغياام ياا وم حااول   اا   و رالريضراارمر  و  رألراائي و رغ عاارم  و يباار ل رغعيااوم

رلار   رغا   ر ال رحي ار  رغ راي عر بتذال رغ يار ، ذيار   ،1"ثخبرم رأل م رغ رلاع  و رأليبعرء
 برااامر، ث ر رغاا  يراارذل رغ رااي عر  اام ثخاا ذم بااامء  اار  فر اا  ثذاال و  رااب  آخاام ثمر   وعاار

 برغح ع   ار بيام ررامرئعل، ذو ر ر رغيبم  و يوظعضهر  م يضرعم رغفمآر رغ معم، و رغ ير 
عولا  رإل ارم ربار يع عا  ذا   رغفلاع ، حعا  عفاول  و  غ   م رغح ع  رغ ت مور  رغبخارمت، و

   اار و غهاا ر  ااهر  رغاا: " عيفاار  ياا   موعاار  رراا ر عل باار  باا  رغمح اارر رغراا ت  اام يضرااعم 
  ،*ربار  راعو : ر رغرا ت رغ بعام  ام يضراعم   ار ذا عر رغامييعررغامح   عموعم رر ر عل بر  ب  

غ ر  م بع  رألحعرر عيفال  ايهم  ار عح ويام  ار ث روعال ثذال رغ يار  رغيام  و ربر  بر ، و

 ال حامط، و حّ  ور  ر بيم ررمرئعل و غو آع ، و بيغور  يم» :حع   رل ثبرحهر مرول ر  
 و .2ومور  رغبخارمت  ار  با  ر  بار   ام  « فعا    ار رغيارم ار  ا    ياّم  يع ا ر  يعيباوث  و

 اار  ياا  ثذاال رغ ياار ،   اارر  غهاا ر  اارر  باا  ر  باار   اامو  اا  ث اار  عااوم رغعم ااو  زر ييااعر
 3."عحّ ُ   يهر، ب ر  ه م  ر ذ ر رغح ع   ر رإل ر  م  غ 

رغحفعفعا  رغغرعا   - ام يضا  رغراعرق–عبعر  و  عم ثر ربر يع ع  عري م   ي  ذ ر رغ هم
و غ اار ذاا   رألحر عاا  رإلراامرئعيع  ياا  م غهرياااهر  ال : " اار رغيعر اال  اان ذاا   رألخباارم بفوغاام

 اار  ي ياار : ثحاا ذر:  هيهاار  ياا   ه اا  ث راارم: " اام ذااو عفراا هر رغاا   ه اا  ث راارم  اارئه" غه يفاار 
 ير  ار  ي يار   بام ب ار  يا: رغ اريم و . حيم   ر بتع عير   ر عاه  غم برغ  ق،  ا ر   احع 

ال  اار ذاا ر رغفبعاال،  ااه  و  اار ذااو  راا و   ياام، ال  اار ذاا ر رغفبعاال،: رغ رغاا  و .  اار عخرغضاام

                                                        
 .بتصرف بسيط. 431مدرسة التفسير في األندلس ص : مصطفى إبراهيم المشني ـ1
*
انرلر ." إنما الذي يأخلذ ابلن عبلاسالمعروف أن ابن مسعود ال يأخذ عن امسرائيليا  و: "علق ابن عثيمين عن هذا بقولهـ 

الطبعلة األوللى . 29ص . محمد بلن صلالا العثيملين: شرح وتعليق. مقدمة في أصول التفسير لشيخ امسالم ابن تيمية

 .مكتبة السنة. م1113-هـ9513
دار إحيلاء التلراث . والحديث مروي عن عبلد هللا بلن عملرو. ما ذكر عن بني إسرائيل: باب. 1/593الصحيا : البخاري ـ2

 .انلبن. بيرو . العربي
 .29ص : مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ـ3
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 رغ   غ    ر ال  رئ    عم يعو  رغا  ث ام  و ييوز ح رعيم، غ ر يف م، و ال ي  بم، و يؤ ر بم
عااتيم  اار رغ ضراامعر خااه   و غهاا ر عخيياا   ي اارء ثذاال رغ ياار   اام   اال ذاا ر   عاامر، و  عياام،

 و  اا  يهم،و  غااور  ياابهم و  ،   اار عاا  مور  اام   اال ذاا ر ثراا رء ث ااحر  رغ هاا ،برااب   غاا
يععاعر  و ثرا رء رغ عاوم رغيام ثحعرذار ر  يعارغ  إلبامرذعم و   ر  ور   ر ثت ايم  ريا ،

ياوي رغاايم  رغيام  يام ر   يهار  ورا ، رغا   عام  و رغبع  رغ ت ُلم  بم رغفيعل  ر رغبفام ،
 و  م رغفمآر،   ر ال  رئ    ر يعععيم يعو   ي  رغ  يضعر  م  يعرذم غ    ر ثبه م ر  يعرغ  

ذاو  و ،  رام  احع   فباول،* ام مثت ربار يع عا   يا   ه ا  ث رارم   رإلرامرئعيعر. 1"ال  عيهم
ُز   ارألوغ  ثر عيرا  رغا  اامععيير  عؤ ا   بويام، و  ر ُععيم  حيم بتر يرء  م اامععيير  ار ععاز 

 .ال رغ  امعع  ثذل رغ ير 

 .ال ُعؤبم غم و  رم  م و  غ بو    بم  م  عيير،  ه ر ال عييض  رغعم، و

رغح ام  و ال ي  بام، و ذ ر رغفرم ييو ا   عام  اه ياؤ ر بام و  رم  رغ   ر و   يم، و

 ان  غا  عيا م يم ام غعا م غ ار  و ،بهبرح  مورعيم عي م  رغعم، غ ر يف م  ر حا ع  رغيبام 

حاا ع  عحاا ُّ رغ رااي عر  ياا   اا م ي اا عق ثذاال   اا  وم   اار رغيباام  و  رئ ياام، و   ورياا
يارء  ام . خبارمذمث ري  ر  غإل مر   ار  و حر ز  وت، م ذ ر  و   م ي  عبهم و رغ ير ،

عضرااامويهر  و  ااارر ثذااال رغ يااار  عفااامؤور رغياااومر  برغعبمريعااا : " اااي  رغبااارمت  ااار ثبااام ذمعااام   ااارل

 : وغاور و ال ي ا بوذم و ال ي   ور ثذل رغ ير »: برغعمبع  ألذل رإلرهم،  فرل مرول ر  
«رآلعا   ﴾ما رنةل إليكي و ما رنةل إليناو  آمنا با ﴿

2
 و رغ  عام  ار رغعي ارء  ا ع ر غها ر ييا  و 

 و رإلراااه م  رغيااامر  عااامر  ااام رإلرااامرئيعر  خ ااامر  بعااامر عهااا  و حااا ع ر عيحاااو ذااا ر رغ يحااا ،
 ي  يحيعيم " ثح رم رغفمآر"رغ مررر  رغفمآيع  ب ر  عهر  ي  رغيضرعم،  يي  ربر رغعمبم عفول  م 

                                                        
 .21 -29ص : مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ـ1
نررا لتطلابق كالمله ملع ( هـ712تـ )وربما نقلها عن ابن تيمية ( هـ775تـ)إلى هذا التقسيم ذهب أيضا العماد ابن كثير و ـ*

 .دار األندلس. 9/12تفسير القرآن العريم  :ابن كثير: انرر. كالم ابن تيمية
. بيرو . دار المعرفة. عبد الععيع بن باع: تحقيق. 4/199فتا الباري بشرح صحيا البخاري : حجر العسقالنيابن  ـ2
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 و   م رريمررل رغعي رء  م رغح ع   ايهم  ام  ال  معاق،": "رغح ع   ر بيم ررمرئعل"غض م  

: رغخبام عيا  ذا ر  ، و1«ال حامط و ح  ور  ر بيم ررامرئعل»: ثيم  رل     ب   ر رغيبم 
   ااهم ال ب اار عخباامور باام  اار  عاامذم، ألر و  رغحاا ع   اايهم ب اار عخباامور باام  اار ثيضرااهم

 اار عخباامور باام  اار  و رغ بااو  رغاا   ييهاا  رغخباام، و ثخباارمذم  اار  عاامذم  ضيفاام  رغاا  رغع رغاا 
ر ر ثخبامور  ار  و .ثيضرهم،  ع ور  ر بار  ر امرم رغ امء  يا  يضرام ثو  و ام،  هاو ث يام با غ 

ثياار  و مآياام مرااول ر  : "ثياام  اارل وغاام،  ضاام مورعاا   رغاا   اار   اام ااامي غاام عياازم  
:  ارل و  غلا . يازء  ار رغياومر :  ي ُ  « ر ذ ر؟»: ث ر    حضر    يام    حوراعم،  فرل

عفاول رغا  يوم  ح ا  حراعر رغا ذبم  و ؛ 3"«2.ر  غو  رر  ور  حّعر  ار وراعم رال ريبار م و»
 و رإلراامرئيعر  رغياام ثخاا ذر رغ ضراامور  اار ثذاال رغ ياار و غفاا   اارر غهاا   : " اام يضاا  رغرااعرق

امحور بهر  ير  ر  يعرغ  ث م رمء  م رغيضرعم،  غ  ألر رأل م غم عف   ي   ر  ارر  يعام 
 و رر  اا بر، باال و  اام  هاا  رغ ااحرب ، باال زر ور  ياا   غاا   ااموور  اال  اار  عاال غهاام رر  اا  ر،

رغ خيامي،   ار يعال رغيارظم  ام  يا    خل ذ ر رغيوي  ر رغيضرعم   عمأ  ر رغف ا  رغخعارغم
 و رغيضرعم رغيم ذ ر اتيهر ع ر  ال عفبال ااعئر   ار يارء  عهار، إل يفار   ثر رغ ال  ار ور  ورحا ،
 و  م رغحق ثر رغ   معر  ر ذ   رإلرمرئيعر  ولعور رغااو   ام  معاق رغ اايغيعر برغيضراعم،

 4."ثخبارم ال ي ا  و   ذبور ب  عم  ر رألخبرم رغ حعح  بيري   ر موو   ر       ا و 
رغ حففااعر  اام رإلراامرئعيعر ،   اار ذااو  و اا  ر ر ياار  و ذاا ر بعاا   اار ياارء  اار ث ااورل رغعي اارء

 رغفم بم  يهر؟

ثر ثامُ   م ب رع  ذ ر رغ بح ، رغ  ثر رغفم بام  ام   ام  ف  ا  يضراعم  ثيام  و ربق
 اار   رإلراامرئعيعر و رألخباارم رغياام ال  رئاال  يهاار، و رااو  علاام   اار   عاام  اار رغف اا 

رألخباارم رغياام ال  رئاا   يمياا   يهاار، بررااي يرء  اار وم   اام ااام ير  اار عؤ اا   و ي ياا  رغف اا 
                                                        

 .باب الحديث عن بني إسرائيل. 3/319السنن : أبو داود ـ1
ه النرر في كتب أهل الكتاب: با. تحقيق محمود عوامة. 9/57مصنف ابن أبي شيبة  ـ2  .من كرأ
 .بيرو  لبنان. دار المعرفة. 9/13أحكام القرآن  ـ3
 .9/977التفسير والمفسرون  ـ4



115 

 

 غا   و ح   يا  رإل امر   يهار، و ،     م  رغفم بم بع م ي ور رإلرمرئعيعر و  حيم،

﴿:  ياااا  يضرااااعم  وغاااام يعاااارغ                                       

                                                       

                     ﴾1   حع  ثوم  ي ي   ر رألخبرم رإلرمرئعيع   م ااتر ثعاو

و  اااارل ”: عفااااول رغفم باااام. ب اااار ثر رغااااي   وعاااال ث يضاااام باااا  م ياااازء  ياااام و  يعاااام رغرااااهم،
 يعيم ثبو  با  ر   ام  اول رغور ا ت، ر ا ضر   و رر ثعو   رر مو عر،  ر رغب يع ،: رغ ضرمور
 اارر ااار مر أليعاام  و .رألوال  و ثياار  ي ياا   ظع اا   اار رغ اامو   اام ثيااوري رأل ااورل و ر  باارغيبو ،

 اارر إلبياااع   و اا   ااار  و غاام عاااؤ ر باام رال  ه ااا  يضاام، و ، بااامر محع اارر ،  وررااعر غعباار  ر 
: رغر رء رغرربع   م عوم  ر رغعرم،  و   بم ربيع   ي   ر يم،  فرل ر  غام، ثو  عال غام  يام

   ربييعيام  و  ع  ث  م  يم  ي  امء، و !عر م : ث  م   ر  ب ت ثعو   ي  امء؟  فرل
 و يز اا   ياام  اار ث  عياام غحاارل   اار حرغ اام، و رغضفاام، و باارغبهءرغعر عاا ،  يااو ربييعياام  و برغ اارل

 م ع  ل بر  ذ   رغف ا   ام  2“... رغم و    ري ي   ي  ثذيم:  رل ر . غخمط  ر  ر ي 
 .*ي   وعل

بر اال  ياا  غراارر رغ ضراام رباار  و ر  اار  عهاار  اار زعاا بااع   غ ياام بعاا    اام ذاا   رألخباارم،
م    غهر، أليهر ييل ر  م   عم  ر رألحعرر زعار    و  ُ م  بم لم غإلرمرئعيعر رغعمبم رغ ت

 ر   م  رغ ضرامور  ار ثر ربياع   ارر غام   ارر :  رل ربر رغعمبم ” ،**بر ي ، ثو يف ر  حمً ر

                                                        
 .53-59اآليا  : سورة ص ـ 1
 .94/926الجامع : القرطبي ـ 2
 .927-94/926المصدر نفسه : انرر بقية القصة ـ *
أو ردها على مد  موافقتها للكتاب والسنة، فما وافلق منهلا القلرآن الكلريم  يقوم مبدأ ابن العربي في األخذ بامسرائيليا  ـ **

  :فهو صحيا، وما خالفه فهو باطل، وقد صرح بهذا عند تفسير قوله تعالى
(                                  ) [11اآلية : ألنبياء ]. 

وذللك أن هللا ذكلر لرسلوله ملا جلر  فلي األملم وعليهلا، وأقلوال : المسألة الثانية فلي دسلتور فلي قصلص القلرآن: " يقول
األنبياء وأفعالها، فأحسن القصص وهو أصدقه، فلنن امسلرائيليا  ذكروهلا مبدللة وبعيلادة باطللة موصلولة، أو بنقصلان 

ف للمقصد  منقولة، وما نقل من حديث َنْفش الغنم وقضلاء داوود وسلليمان فيهلا، انرلروا إليله فملا وافلق منله رلاهر محرَّ
 . 3/9166أحكام القرآن ." القرآن فهو صحيا، وما خالفه فهو باطل، وما لم يرد له فيه ذكر فهو محتمل ربُّك أعلم به
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رااخ  رغاا  رألم ، و   ام رغراا رء رغرااربع  عو اار  اار رغعاارم  فااول بر اال  ألياام ثذااب   يهاار بيعياا 
 و عخياامق رغراا رور  رغعياا ، و عيااول  اام  فر اار  رأليبعاارء، و   عاا  عم اا  رغاا   حاال رغملاار،

ععياااو رغااا  رغرااا رء رغراااربع  رغااا   يااارزل رأليبعااارء،  عفااا   و ااا  رغخيعااال؟ رر ذااا ر غخ ااا   ااار 
عور اال رغفم بام  حرييياام غييا  رألخبارم  ياا  غرارر رباار رغعمبام بت غاا  و .1“...رغيهرغا   ظاعم

 و :رل ربر رغعمبم رغفرلام ثباو ب ام  ”:  فيع   ر غ  رغ  ثر ع ل  م رغيهرع  رغ  رغفول
: غم ع    ار ثعاو   ام ث ام  رال  ار ثخبميار ر   يام  ام  يربام  ام آعياعر  رألوغا   وغام يعارغ 

﴿                       ﴾2 رغ ريعااااااااااا   ااااااااااام  و" :"﴿            

        ﴾ بعياار : " ياام ع اا   ياام ثياام   اام  بحاام  ورحاا ، رال  وغاام ث اار رغيباام  و

 و ر ر غم ع    يم  عم  مآر و ،3رغح ع " ثعو  عغيرل ر  خّم  يعم م يل  ر يمر   ر  ذ 
 و ال ري  رال  ر   مير ،   ر رغ ت عو ل رغرر ن رغ  ثعو  خبام ، ثم  يا  ثت غرارر را عم؟

ث ا م  ار  و  م ول   ي  رغعي رء  ي  رغبير ،  ت م   ر ر ومذر ب م ،  رإلرمرئعيعر
  ام رغ احع ، و .ال يزعا   اؤر   رال خبارال و ر ر هر ث يع ،  هيهر ال يع م   ام  رال خعارال،

 ياارب م  و يرااتغور ثذاال رغ ياار  !عاار  عااام رغ رااي عر: "ثر رباار  باار   اارل *رغيضااظ غيبخاارمت و
 اا  حاا   م ثر ثذاال  و خباارم باار ، يفمءوياام   ْحلاار غاام ُعااا ،رغاا ت ثياازل  ياا  يبااع م ثحاا   رأل

﴿:  يبااور بتعاا عهم رغ ياا    فاارغور و  عاامور و رغ ياار   اا  بااّ غور  اار  ياا  ر          

                ﴾4 ر   ار مثعيار  و ال عيهر م  ر يرء م  ر رغعيم  ار  راتغيهم،  اه و

  اام  اام حاا ع  رغ و اات  ياا    اا  ثي اام رغيباام  و ميااه  اايهم عرااتغ م  اار رغاا ت  يااع م،

                                                        
 .94/927الجامع : القرطبي ـ1
 .23اآلية : سورة األنبياء ـ2
 . األسير أو الغريم يربط في المسجد: باب. كتاب الصالة. الصحيا: ـ مسلم3
ال تسلألوا : " قلول النبلي صللى هللا عليله وسللم: بلاب. االعتصام بالكتاب والسلنة: كتاب. 2/961الصحيا : ـ انرر البخاري*

 ".أهل الكتاب عن شيء
 .79اآلية : سورة البقرة ـ4
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 .1“ مرءيم رغيومر 

: يياا  رغفم باام عؤ اا   و ضاام رغاامر   غ  عاام  اار رإلراامرئعيعر   ياا  يضرااعم  وغاام يعاارغ  و

﴿                                                         

                                                       

     ﴾2  اارم   ر   فاال،  ﴾فلمــا رثقلــت﴿:  وغاام يعاارغ : "عفااول  اام رغ رااتغ  رغ ريعاا 

دعـوا ا  ﴿. ث را  و ث اب :  خيا   ام رغ فال    ار يفاول:  عال و. ث  ام  رغيخال: يفاول  ر 
 يا  ذا ر رغفاول  ار ُموت  ام   ا   و .حاورءو   رئ   ي  آ م ﴾دعوا﴿رغل عم  م  ﴾ربهما

  اام  ﴿ذا ر عفاوت  امرء   ار  امث  و .ذا   رآلعا  ثر حاورء غ ار ح يا  ثول ح ال غام ياا م  ار ذاو
رر ربيع  ثي  حورء  م :  وي  ربيع  رغربعل رغعهر،  رل رغ يبم برغيخضع ،  يز   غ غ ، ﴾بم

 اار ث مت :  اار ذاا ر رغاا ت  اام ب ياا ؟  رغاا :  ااوم  مياال غ اار ث فياا   اام ثول  اار ح ياا   فاارل
 غ  آل م  يعم رغرهم،  يم عزرال  م ذام   ار  غا ،  ام :  فرغ . ريم ثخر  ثر ع ور بهع  : رل

. يعام: هر   او  ر   وغا    ريرارير ث يرا عيم بام؟  رغا ذاو  ار ر  ب يزغا ،  ا:  ر  رغعهر  فرل
 اااار ررااااا  ؟  و : فرغااااا . رااااا  عم بهراااا م:  ااااا  وغاااا    فاااارل و  تيرذاااار.  ااااهيم ث  اااااور ر :  اااارل
 . ر يم  ب  رغحرم  -و غو ر   غهر يضرم غعم يم -رغحرم  : رل

  عام    ام رإلرامرئعيعر و  عام ، و يحو ذ ر    وم  ر لعع  رغحا ع   ام رغيم ا ت و
 .3“غع  غهر  بر ،  ه ععّول  يعهر  ر غ   ي 

رألخبرم رغيام ال يا ور  يهار،  و  رغفم بم ر ر عؤ    يهيم رغمر   غ  عم  ر رغف  
غ اار غااع   و   يع اار  اام يضرااعم  رغياار ن، حعاا  عااتيم بهاار ث ياارء يضرااعم رآلعاار  رغفمآيعاا  رغ مع اا ،

                                                        
 .929-94/922الجامع : القرطبي ـ1
 .929اآلية : سورة األعراف ـ2
 .313-94/311الجامع : القرطبي ـ3
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ثيهااار ال يفاااوم  يعهااار  و غعيهاار، و لاااعضهربعااارر  و ري اار غ حريييهااار، و  ياا  رااابعل رالراااي الل،
يضيفام  و رغبر ال، و ال ي  يُ  ثر ي ور ثرررر ُععي    يعهار،  هام  رئ ا   يا  رغخعارل و حي ،

 .رغ بر  و غامو  رغ ح 

 اام يضرااعم    غ اار، ذاال رغياازم رغفم باام ذاا ر رغ اايهج رغ يااا   حعاارل رألخاا  برإلراامرئعيعر و
 رغمر  ، رغير  ، رغ لم   يهر؟ذل  رر عف   يهر  رئ ر  و    و  ي م،

غ ام ثيا  يورباار غراؤرغم ذاا ر،  ذبا  ثبحاا   ار لارغيم  اام رغراوم رغفمآيعاا  رغيام يحااوت 
 عااه  و رغمورعاار  حوغهاار و رغياام   عاامر  اار يحاار  رألراار عم، و رأل اام رغرااربف  و ثخباارم رأليبعاارء

غياام عباا و وياا   رغااارذ   ياا  يضرااعم رااوم  عوراا  ثعاار رراايي  رغفم باام رغاا  بعاا  رغمورعاار  ر
 اا  ر ي اا ذر و  ، خ و اار ر ر  اارر ثحاا  موريهاار وذاا  باار  يباام، ظرذمذاار ثيهاار  اار رإلراامرئعيعر

ذا ر  ار ععيام ثيام  و ر ر ير  ر  ور يف ذر ثو ي حع هر ثو رإلارم  رغ   ع يهر ثو رغضرئ    يهر،

﴿: عفاول  يا  يضراعم  وغام يعارغ . حر   ار  يهيام                   ﴾1 -  بعا

غ ر ري م   رغراي  :  رل ربر  بر ... ”:  غ   م رغ رتغ  رألوغ  و -ثر بّعر  عريم ثغضرظهر
ولاان غاام راامعمر  اار  ذاا ،   يااه و  مّ ر  برااعضم، و  اار عااوم رااتل رإل اارم    اار  رغ ياا   يوياام

 ملم  و  رر  ول رغرمعم  ه ور  مر ر و لم   يعم حي   ر رريبمق، و رغعر و ،و  برغ م
 ريور  م ف ،  ام ث ام  ثر عخامط،  خامط  يّويار، غويام  ارغ يج و  ام  ث مي،  يعم  ه ور   مرار

 ريا  غاام  و ويهام  اارغف م، عامر رغياارظم ويهام  اار  اضرء غااور ويهام،  يياا   يا  رغراامعم و
 اازل   ضعاام   اار  اارر  و  ااو  رغعاام ث اام   اام، و  خاال رغ ياا  ببعياام  اان يراارئم و رغ يااو ،
 رر غضم ور  ي    م خزرئر   عم   عم رغ عارم، :  رل ربر زع .     ريميعل عور و  يعم،

ذيا    ضعام ييا  رغيعارغم،  ازوط رغ يا  عورا  مر عال ر امث  رغعزعاز،  و  رّيم ري ريم  يام رغعام،
ثعهار رغ ا عق ال يي يام،  اهيم : ثغع  ذ ر خعمر   ر  ي  يمعا عر؟  فرغا :  ي ر  خل  يعهر  رل

                                                        
 .44اآلية : سورة يوسف ـ1
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 يا     اار يعياا  ر   و  اارر  ارحبم ال عااتيم رغيراارء، و  اار يامر، يا  ر اامث  حرايرء ير  اا   
ر ااامر عم بااار :  اار رغحرااار  غيبييااام يضرااام،  ويااا ذر عورااا   ااا مرء  ت اااربهر  وغااا   غااام ميياااعر

ري اار  ارر يزوعيام زغعخاار ر امث  رغعزعاز بااعر :  ارل وذاا  بار  يبام و . ياار باار عورا  و عورا 
  اا   و  ذاا   رغهاار و عوراا   اام رغرااير،و   غاا  ثر زغعخاار  اار  زويهاار و  خيياام رإلخااو ،

 اااايهم  اااار ال  و ب اااامذر ب اااارءر  ياااا  عوراااا ،   اااارم  يي ضاااا  رغياااار ،   اااايهم  اااار عمح هاااار
   م ع  ل بر م رغف  ، رغ  ثر ع ل رغ  رغح ع   ر خبم  اربم غ ار يارء  ار 1“...عمح هر
 .*ربر زع 

   بار  يبام،وذا و ربار زعا  و  ر ربار  بار : عتيم ب ه   ثخبرم -  ر يمر– رغفم بم 
يحار يعيام  و رغمعبا  حاول  ا ر  احيهر، و    ر ي  ذر  خي م  ثرريع ذر   ار عا خل رغاا  و

ثر وذاا  باار  يباام  اار بااعر مور  رإلراامرئعيعر ،   اار ثر رغيفاال  اار رباار  باار   اار  ور يحاامت 
 عام  و  عم  فرل    ف  وم   ر ربر  بر   م رغيضراعم  ار ال عح ا    ام ، ،رغ معق رغ حع 

: ذا ر  ار يعال رإل ارم رغاار عم عفاول و  يهار رغرافعم، و  مق  خييض ،  يهر رغ احع و  مورعر 
و  ااا  يااارء  ااار رإل ااارم ربااار .2"غاام ع بااا   ااار ربااار  بااار   ااام رغيضراااعم رال ااابعم ب رئااا  حااا ع 

عفا    ام  احيهر، حعا   و  ي  يضرعم  غها   رآلعا  رغ مع ا   ار علاع  ذا   رألخبارم **  ع 
  عيفر  ي  ذ   رألخبرم، بع    م  غ ر يرء  ر  و  رغعزعاز،عفول  م  يربم رغ حمم رغويعز، 

ُموت  ام يحاو  و : ارل رغفرلام ثباو  ح ا  مح ام ر : "زورط عور   يعم رغرهم  ر ر مثيام و

                                                        
 .من سورة يوسف 44المسألة األولى من تفسير اآلية . 9/926الجامع : القرطبي ـ1
المصلـدر نفسلـه  :انرلر. لملن شلاء امطلال  عليله أعرضُ  عن ذكر هذا الخبر لطوله، ولتفادي تكرار بعض األحداث، و ـ*

9/926-927 
 .بتصرف. 151-1/159امتقان : السيوطي ـ2
 ، عالمللا بالتفسللير واألحكللام واخالللد المحللاربي األندلسللي كللان فقيهللن بللن عطيللة بللن عبللد الحللق بللن  الللب بللن عبللد الللرحمٰ  ـل**

 هلـ، و521 ل، موللده سلنةالعلد لما ولي، توخى الحق و لي القضاء بمدينة المرية، و اللغة، و النحو و الفقه و الحديث و

 : ينرر في ترجمته. هـ 459ما  في الخامس عشر من رمضان سنة 

 . 176-174الديباج المذهب، ص : ابن فرحون -                                                       

 .41طبقا  المفسرين ص : السيوطي -
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 ااربر   عاا  بااام م  1."ع ااول رغ ااهم براااو م و ذاا ر  اار رغف اا   ااار ال عو اا   ياا   اااحيم،
 اا م رغااي  ر  اار  و و    اا مذر،ر ي اار    ياا  بعلااهر، رال ثياام يباام  اام آخاام رغ ااهم بغ اا

 .إلعلر  رغ رتغ  - م مثعم–ذ ر  رٍ   و رغو و   ي   حيهر،

  ااارر  ااار رأليااا م بااارغفم بم ثر ُععااام   يهااار، ثو  يااا  رأل ااال ثر عيب ااام  يااا    اااو  
  اار ياارء  اام –ذاا ر   ااه غ رااي م  اام رغيضرااعم رغاا ت عفااوم  و   اا مذر   اار  عاال رباار   عاا ،

 رغف   رغيام ال  رئال  يهار، و رغلم   ر رألخبرم و رغ حع ، ي  يحمت  - ف     يربم
ّعر برإل رم ربر رغعمبم  و  ي  يضراعم   -ثت ربر رغعمبم–حع  ثيم  -رغ ت عيفل  يم رغ  عم–يتر 

لام   اضحر  ار  ال  ار  ار  و ،*رغوالعا  و غه   رآلع  رغ مع   م ز  ي  بعرر ثح رم رإل ارم 
 .عيرذر رغحفعفمعخل ب  و اتيم ثر ع ذ  ب ف   رآلع ،

  اارل  غاا   ياا   ،ثحعرياار عراايععر بهاا   رألخباارم  اان رغي اامع  بتيهاار  اار رإلراامرئعيعر  و

﴿ :يضرااااعم  وغاااام يعاااارغ                                               

    ﴾2  و رخيياا  رغياار   اام  عياا   وغاام  ”: عفااول  اام رغ رااتغ  رغ رغ اا﴿   ﴾   فرغاا   م اا 

موت  ااام  و ...رغرااا ت و  يرذااا  و  رغااام ربااار  بااار  و   ي عااار :   م ااا   عيااار  و  ااايهم رغ يبااام
رإلرمرئعيعر  ثر  ور   يعم رغرهم،  رم  ي  بر   م ور ري  ال عي  مروال عبي   ه ر حي  

 ارر  غا  يرايع  غ ار يارء بعا    ار رغ اؤ يعر  و خمط،  يمر غم  ار  ا   ر   يعيار  ار  غا ،
 هاااو عراااوق ذااا   رغمورعااا  رغف اااعم   ااان رإلاااارم  رغااا  ثيهااار  ااار  3“. ااام راااعميهم  ااان رغظااارغ عر

 .رإلرمرئعيعر 

                                                        
 .2/2المحرر الوجيع : ابن عطيه ـ1
  9191-3/9199أحكام القرآن : العربيابن : انرر ـ *
 .55-53اآليتان : سورة طه ـ 2
 .999-99/992الجامع : القرطبي ـ 3
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و خه اا  رغفااول، ع  اار رراايييرط ثر رغفم باام و اا   و ضاار  ي باا بر حعاارل رإلراامرئعيعر   
 و م رغعهاااار، عيعفبهاااار برغيفاااا ع اااام  بعاااا م ياااا ورذر،   اااارر ر ر ثااااار و  هااااو  اااار يهاااا  عم لااااهر
عرياااه  بهاار  و  اار يهاا  ثخاامر عيراارذل ثحعرياار  اام ذاا ر رغ اايهج، و رغي حااع  غبعاارر لااعضهر،

  .* ور ري رمذر ثو م ذر

                                                        
عند تفسلير قولله . 9/954الجامع : انرر أيضا في سياق استشهاد القرطبي بامسرائيليا  دون نقدها ما جاء في القرطبي ـ *

): تعلللالى                                      ) [13اآليلللة : سلللورة يوسلللف ] وكلللذا

: )عند تفسلير قولله تعلالى 94/163 الجامع: القرطبي                     [ )7اآليلة : سلورة  لافر .] حيلث

قله هللا بحيلة، للحيلة : قلاللما خلق هللا تعالى العرش : عن كعب األحبار أنه قال: "يقول للن يخللق هللا خلقلا أعرلم منليت فلاهتع فطوَّ
 .الخ..." سبعون ألف جناح، في الجناح سبعون ألف ريشة، في كل ريشة سبعون ألف وجه
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 جالصة الفصل

 : م خيرم ذ ر رغض ل ع  ر رريييرط  ر عيم

ررق  رغ موعر  رغ حعح ، و  ن حم م رغا ع   ي  يحمت رألحر ع ثر رغفم بم،  ـ 1

   عاعم رغ  لع   و ثعلر ثخبرمر لععض ، اتيم  م  غ  اتر رغ  عم  ر  ي  رغيضرعم،

   ال عاعم رغ   غ ، خ و ر ر ر يعيق رأل م بضلرئل رأل  رل،  و عيبم  يعم و رغح ع 

 .غي الغ   ي  لعضهر ثو مب ر غع م و و م  ي   مييهر" ُموت" ْعم ثيم عرو هر ب عغ  

ذ ر  ر ُعهم  و ال عاعم رغ   غ  و حر ع  ال ث ل غهر رريئيررر،ثحعرير عروق ث و ـ 2

 . يعم خر   ثر رغ ولوي عيبغم رغييبعم رغ  ولعم غعح م  رغير 

ريرم  و ضم  ر رإلرمرئعيعر  برغي ب  ،  هو  ر يه  عؤ   م لم غ  عم  ر  ـ 3

ث يرء يضرعم  آلعر  رألح رم ال  رألخبرم رغيم ال  رئل  يهر، حع  عتيم ببعلهر و رغف  

 م ثحعرر ثخمر عرو هر  ور يف   و بعرر لعضهر، و ري ر غ حريييهر و  ي  ربعل رالري الل

 .ثو ي حع  ثوم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسل الالفص
 

 ثمصادره من كتب الحدي
  

 

 
 اعتماده على الصحيحين :ث األولالمبح

 اعتماده على كتب السنن :يالمبحث الثان

 نق له عن ابن عبد البر :ثالثال  المبحث
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 :ـمهـيدت 

 صادر حديثية هامةة اسةتقى ما ةا مادتة اعتمد القرطبي في تفسيره آليات األحكام على م
ة بمةا تكتاة ه هة ه قدرت  على اإلحاط و ثقافت  الواسعة،متاوعة، تعكس  و هي كثيرة و العلمية،

ج األحاديةةا الابويةةة التةةي اعتمةةدها يحاجتةة  ىلةةى ت ةةر معةةار ، كمةةا  و  و المؤلفةةات مةةو علةةوم
بشكل  ساسي فةي اسةتاباط األحكةام الفق يةة دفعتة  ىلةى التمةاس نةالت  مةو الكثيةر مةو  م ةات 

 الاسةايي و كتب السةاو التةي مةو  بر هةا سةاو الةدارقطاي و كالصحيحيو، ،الكتب في الحديا
ت التةي ونةع ا مؤلفوهةا فةي شةر  غيرها، ىلى جااب بعض المؤلفا و  بي داود و الترم ي، و

في هة ا الفصةل سةاتعر  علةى  هةم المصةادر  و ؛االست كار و كالتم يد ،بعض كتب الحديا
 . فاد ما ا مع تسليط النوء على ما ج  في التعامل مع ا و الحديثية التي اعتمدها
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 األول المبحــــث

 ى الصحيحينـماده علتـاع

ه ا ىو دّل على شيء فإاما  و مسلم، و الصحيحيو الب اريكثيرا ما ياقل القرطبي عو 
فقةةد اتفةةع العلمةةاء رحم ةةم ا  علةةى  و  الحجةةج القويةةة، و األدلةةة الصةةحيحة يةةدل علةةى تحريةة 

     ،1"تلقت مةةا األمةةة بةةةالقبول و مسةةلم و الب ةةاري الصةةةحيحاو":  صةةا الكتةةب بعةةد القةةرزو الع يةة 
مسةةلم نةمو  هةةم المصةةادر  و السةمي الب ةةاريالمتصةفا للتفسةةير، ي حةح الحنةةور القةةوي  و

قةد ات ة  هةة ا االعتمةاد الكبيةر علي مةا  شةةكاال م تلفةة، فمةرة يسةةوع  و ،ا  دلتةة التةي يسةتقي ما ة
مرات   رى يسوع مةا  و  حيااا يعتمد على مرويات الب اري، و األحاديا التي   رجاها معا،

علةى المبحةا ىلةى الةبعض ما ةا هة ا كلة  فةي مواقة  متباياةة، اشةير فةي هة ا  و   رج  مسلم،
  :سبيل التمثيل ال الحصر

 : لك في  حوال م تلفة و ،مسلم و ه عن الشيخين البخارينقل :أوال

 :نقله عن الشيخين مع اإلشارة إليهما_ 1

﴿: عاد تفسير قول  تعالىمثال                                  

          ﴾2 ،عةةو قتةةل  ىمسةةاك الابةةي ألة ا ةةت   العلمةةاء فةةي تحةةدا عةةو مسةةي

ىامةةا لةةم يقةةتل م مصةةلحة لتةةألي  القلةةوب ”: الماةافقيو مةةع علمةة  بافةةاق م، يقةةول فةةي القةةول الثالةةا

معةةا  ا   و يتحةةدا »: قولةة  لعمةةرىلةةى هةة ا المعاةةى ب قةةد  شةةار  و عليةة  لةةي  تافةةر عاةة ،

                                                        
1

ابلل  : أيضلل   انظلل  .42الب عللا الحث للا   : أحمللد محمللد  لل   : أيضلل   انظلل  .1/42 مقدمللا الولل    الصللح  : مسلل  ـ  

 .11المقدما  :الصالح
2
 .11اآليا : س رة البق ةـ  
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 2“.مسلم و   رج  الب اري 1« قتل  صحابيالااس  اي 

 هةو كة لك؛ و مسةلم و ت ريجة  للب ةاريفالقرطبي يستش د في ه ه المسةألة بحةديا عة ا 
 .«ال يتحدا الااس  ا  كاو يقتل  صحاب » :قد   رج  الب اري بلفح و

﴿: عاد تفسير قول  تعةالى و _                                   

     ﴾3 مسةةةةلم و روى الب ةةةةاري”: يقةةةةول فةةةةي المسةةةةألة األولةةةةى متحةةةةدثا عةةةةو سةةةةبب ا ول ةةةةا       

 بةةوك »: قةةال رجةةل يةةا ابةةي ا  مةةو  بةةي  قةةال: اللفةةح للب ةةاري عةةو  اةةس قةةال و –غيرهمةةا  و

﴿: فا لةةةةةةةةةت اآليةةةةةةةةةة: قةةةةةةةةةال «فةةةةةةةةة و                                   

    ﴾4 5“اآلية. 

   الب ةةاري، ارواهةة قةةد و مسةةلم، و فةةالقرطبي اسةةب ت ةةريج هةة ه الروايةةة لخمةةاميو الب ةةاري

﴿ي كر ه ا الحديا عاد ه ه اآلية : "قال قتادة: بقول  اعقب علي  و               

                         ﴾ بةةةو مالةةةك مسةةةلم فةةةي الفنةةةايل عةةةو  اةةةس  ارواهةةة و

﴿ا لةةت اآليةةةة  و « بةةوك فةة و»: قةةال رجةةل يةةا ابةةي ا  مةةو  بةةي  قةةال: يقةةول          

                              ﴾ ، لةةةيس  و  و اللفةةح لمسةةلمفةةالم حح ى و

كمةا رواهةا  حمةةد فةي مسةاده عةةو قتةادة عةةو  .للب ةاري كمةا  شةةار القرطبةي، فقةد وهةةم فةي  لةك

                                                        
1
 مسل   للح . مل  يوىلم مل  ىعل ج الي    لا: المو قل،  بل  :  تل  . 3/161قطعلا مل  حلديا ر ال البيل ر  للح الصلح   ـ  

 .ذ   الي ارج  صف تى :  ت   الز  ة ب  . 7/141صح حه 
2
  . مل  سل رة البقل ة 142المسلللا الث لثلا ع ل  مل  تفسل   اآليلا  4/114:   أنظ  أيض  . 192-1/193الي مع : الق طبحـ  

 .م  س رة البق ة 164-161المسللا الث لثا م  تفس   اآليا  4/171   ذا 
3
 .111اآليا : س رة الم ئدة ـ 
4
 . التع ذ م  الفت : ب  .  ت   الفت  92-1/92الصح   : البي ر  ـ 
 .ت ق  ل ص م هللا ع  ه  س    ت ك إ ث ر سؤاله: ب  .  ت   الفض ئل. 12/271الصح   : مس   ـ 
 .مسود أنس ب  م لك. 3/311المسود : أحمد ـ 
5
 .6/424الي مع : الق طبح ـ 
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 ﴿: كةاو قتةادة ية كر الحةديا ى ا سعةيل عةو هة ه اآليةة و : "عقب علي ا و  اس،       

                 ﴾.  

﴿: عاد تفسير قول  تعالىو  -                                     

                  ﴾1لةيس لعةو ”: ، يقول في المسألة الثااية مبياةا المةراد مةو اللعةو

كفةره، كةاو الكةافر  ىح ةار قةبا و ر ل  عو الكفر، بل هو ج اء على الكفرجالكافر بطريقة ال  
ةةةّو  و مةةةات مةةةا م: قةةةال قةةةوم مةةةو السةةةل  و .ميتةةةا  و مجاواةةةا        ، ىاةةة  ال فايةةةدة مةةةو لعةةةو مةةةو جع
علةى هة ا المعاةى  و المةراد باآليةة  و .ر، فإاة  ال يتةأثر بة جة  ال بطريةع ال و ال بطريع الجة اء

ك جة اء علةى كفةره، يتةألم قلبة ، فيكةوو  لة و يتنةرر و الااس يلعاواة  يةوم القيامةة ليتةأثر بة لك

 ﴿: كمةةةةةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةةةةةال تعةةةةةةةةةةةةةةةةالى                                  

   ﴾2... و  كةةةةر ابةةةةو العربةةةةي  و لعةةةةو العاصةةةةي المعةةةةييو ال يجةةةةو  اتفاقةةةةا، لمةةةةا روي عةةةةو   

ا ، مةا  كثةر مةا يةؤتى لعاة  :  ا   عِتَي بشارب  مر مةرارا، فقةال بعةض مةو حنةره: الابي 

هة ا  و فجعةل لة  حرمةة األ ةوة، 3«ال تكواوا عوو الشيطاو على   يكم» :فقال الابي  !ب 
 .4“مسلم و  رج  الب اري: قلتع . ه ا حديا صحيا و يوجب الشفقة،

﴿: عاةةةةد تفسةةةةير قولةةةة  تعةةةةالى و _                                 

                                                       

                                                        
1
 .161اآليا : ـ س رة البق ة 
2
 .42اآليا  :ـ س رة العوكب ت 
3
 .             ل  أجدل لح مس  .الوع ل   الض   ب لي يد: ب  .  ت   الحد ى 12-1/12الصح    :ـ البي ر  
4
  3/369 لذا اليل مع    .4/461 اليل مع  لذا   4/179الي مع : أيض  لح  ذا الس  ق انظ    .4/171الي مع : الق طبح ـ

 .6/423 ذا الي مع   
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    ﴾1 يعااشد اللص بةا  تعةالى،  و: قال علماؤاا ”: لة الثالثة عشراآلية، يقول في المسأ

دمة  هةدر، روى الاسةايي عةو  بةي  و فةإو  اةت قتلتة  فشةر قتيةلىو َ َبى قعتةل،  و فإو ك ي تعرك
   يةةةا رسةةةول ا   ر يةةةت ىو ععةةةدي علةةةى مةةةالي  : فقةةةال هريةةةرة  و رجةةة  جةةةاء ىلةةةى رسةةةول ا  

" اشد با فا: "فإو  بوا علي قال: قال" فااشد با : "فإو  بوا علي، قال: قال". فااشد با : "قال
  رجةةة   و .2ىو قتلةةةَت ففةةةي الاةةةار و فةةةإو قعتلةةةت ففةةةي الجاةةةة،فقاتةةةل  :فةةةإو  بةةةو علةةةي قةةةال: قةةةال

        جةةةةاء رجةةةةةل ىلةةةةةى : عةةةةو  بةةةةةي هريةةةةرة قةةةةةال. لةةةةيس فيةةةةة   كةةةةر المااشةةةةةدة و مسةةةةةلم، و  الب ةةةةاري

فةة  تععِطةة  »: يةةا رسةةول ا   ر يةةت ىو جةةاء رجةةل يريةةد   ةة  مةةالي  قةةال: فقةةال رسةةول ا  
    «فأاةةةت شةةة يد»: قةةةال  ر يةةةت ىو قتلاةةةي،: فقةةةال" فقاتلةةة : " ر يةةةت ىو قةةةاتلاي، قةةةال: قةةةال،«مالةةةك
 .3“ «هو في الاار»:    قالفإو قتلتع : قال

ىلةةةةى  -كمةةةةا قةةةةال القرطبةةةةي–فقةةةةد عةةةة ا ت ةةةةريج هةةةة ا الحةةةةديا الةةةة ي رواه الاسةةةةايي  ينةةةةا 
 .الشي يو، لكو لم  جده عادهما

 :نقله عن الشيخين من دون إشارة إليهما-2

: مسلم، دوو  و يعة و  لةك ىلي مةا مثالة  و الب اري حيااا يعتمد على  حاديا  رج ا  و

﴿: عاةةد تفسةةير قولةة  تعةةالى                                        

         ﴾4 .يقةةةةةول فةةةةةةي معاةةةةةةى قولةةةةةة  تعةةةةةةالى :﴿             ﴾ :” قةةةةةةال

             ،محمةةةةةةةد  -مجاهةةةةةةةد و الشةةةةةةةعبيّ و  علةةةةةةةى قةةةةةةةول ابةةةةةةةو عبةةةةةةةاس-بعنةةةةةةة م هاةةةةةةةا : الاحةةةةةةةاس

اصةةرت  و ط ةةورا،و  جعلةةت لةةي األرض مسةةجدا و األسةةود، و بعثةةت ىلةةى األحمةةر» :قةةال 

                                                        
1
 .33اآليا : س رة الم ئدة ـ 
2
 .ب   ت ..1/22المسود : ـ أب  ع انه 
3
 .6/111الي مع : الق طبح ـ 
4
 .423اآليا : س رة البق ة ـ 
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ااشقاع  و مو  لك القرزو و ،1« عطيت الشفاعة و  حلت لي الغاايم، و بالرعب مسيرة ش رة،
ور شةاة  م معبةد بعةد و ميةراتا عحيمةا مةو تع الطعةام  لق ة ىطعامة  و تكليم  الشةجر و القمر  دعرع
 2“.جفا 

﴿: المقصةةةود مةةةو قولةةة  تعةةةالى -فةةةالقرطبي يبةةةيو علةةةى لسةةةاو الاحةةةاس    ﴾ هةةةو  و

لكةةةو دوو  و  و مسةةةلم، و بحةةةديا   رجةةة  الب ةةةاري يحةةةتج علةةةى  لةةةك و ،الرسةةةول محمةةةد 
 .يتعقب ه ا الك م باإلشارة ىلى م رج الحديا

﴿: عاةةةةد تفسةةةةير قولةةةة  تعةةةةالى مثالةةةة   ينةةةةا و -         ﴾3 يقةةةةول فةةةةي بيةةةةاو ،

﴿: قول  تعةالى ”: معااها         ﴾ وي عةو ابةو عبةاس  و ...معااهةا فةي صة تكم رع

﴿   ﴾ ةةةةةةةل   قاةةةةةةةت رسةةةةةةةول ا   »: فةةةةةةةي الحةةةةةةةديا و .داعةةةةةةةيو    شةةةةةةة را يةةةةةةةدعو علةةةةةةةى ِرع 

﴿قال السدي  و ...4«ِواوك   َ و    ﴾ ي الماةع مةو الكة م فةي ساكتيو، دليل   و اآلية ا لت ف

غيةره عةو  و ه ا هو الصحيا لما رواه مسلم و و  لك مباحا في صدر اإلس م،كا و الص ة
هةةو فةةي الصةة ة فيةةرد علياةةا، فلمةةا  و كاةةا اسةةللم علةةى رسةةول ا  : عبةةد ا  بةةو مسةةعود قةةال

رجعاةةا مةةو عاةةد الاجاشةةي سةةليماا عليةة  فلةةم يةةرّد علياةةا، فقلاةةا يةةا رسةةول ا ، كاةةا اسةةلم عليةةك فةةي 
كاا اةتكلم فةي : "روى  يد بو األرقم قال و 5«ىو في الص ة شغ »: الص ة فترد علياا  فقال

                                                        
1
   جع ل  للح اضرم مسليدا: سل     قل ل الوبلح صل م هللا ع  له: بل  . الصلالة ت    1/113ـ ر ال البي ر  لح الصح    

 .م اضع الصالة   جد  ت   المس2/113   لح الصح   سم   .طى را
2
 .3/424الي مع : الق طبح ـ 
3
 .431اآليا : س رة البق ة ـ 
4
لقول  : "مع نلا  عل  أنلس ب فل غلز ة ال ج لع   رعلل   ذ ل اب   ب ل  : بل  . مغل ي  تل   ال .2/24 الصح  : البي ر  ـ 

 "  ى ا يدع  لح الصب  ع م أح  ء م  أح  ء الع   ع م ِرعل   ذ  اب   ُعص ا   بوح لح  ب

 .جم ع الص  ات إذا نزل  ب لمس م   ن يلا استحب   القو ت لح: المس جد ب   ت   . 114 /2الصح   :مس     -

 .ال ع  لح القو ت: ب  . 4/413السو  :   الوس ئح -
5
 . م  يوىم م  الكالم لح الصالة: ب  . العمل لح الصالة:  ت  . 4/29 الصح  : البي ر  ـ 

 .ب   تح ي  الكالم لح الصالة.  ت   المس جد.191 -2/197الصح   : مس    -
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﴿هةو ىلةى جابة  فةي الصة ة حتةى ا لةت  و الص ة يكلةم الرجةل صةاحب          ﴾ ،

 .2“ 1"اع ياا عو الك م و فأمراا بالسكوت

 حكام ةةا، بةةث ا روايةةات كل ةةا مةةو  و فةةالقرطبي يحةةتج لبيةةاو معةةااي هةة ه اآليةةة الكريمةةة
 و الثالثةةة، و مسةةلم، مةةع م ححةةة  اةة  لةةم يشةةر غلةةى ت ةةريج الروايةةة األولةةى و ت ةةريج الب ةةاري

 .غيره و اكتفى بع و رواية ابو مسعود ىلى مسلم

 :نقله عن البخاري :ياثان

 :نقله عن البخاري مع اإلشارة إليه-1

﴿: عاةةةةةةةةةد تفسةةةةةةةةةير قولةةةةةةةةة  تعةةةةةةةةةالى: مثالةةةةةةةةة                            

    ﴾3 ،يسوع في المسألة الثالثةة عشةرة حةديثا رواه الب ةاري مبياةا بعةض  حكةام الةرهو ،

تة  ى ا كةاو الح ةر يعركةب بافق» :قال رسول ا  : روى الب اري عو  بي هريرة قال”: يقول
 4«يشرب الافقةة و على ال ي يركب، و شرب بافقت  ى ا كاو هو مرهواا،لبو الدّر ي و مرهواا،

 6“.5«يحلب»في المونعيو  «يشرب»قال بدل  و   رج   بو داود و

      لةةةةك عاةةةةد تفسةةةةير قولةةةة  و يقةةةةول  ينةةةةا فةةةةي سةةةةياع حديثةةةة  عةةةةو حكةةةةم ىمامةةةةة العبةةةةد، و

﴿: تعالى             ﴾7" : لمةا قةدم :  ما العبد فروى الب ةاري عةو ابةو عمةر قةال و

                                                        
1
 . ق م ا هلل ق نت    :ب  . التفس  :  ت   2/164 الصح   : البي ر  ـ 

 .تح ي  الكالم لح الصالة :ب   . ت   المس جد.2/199الصح   : مس   -
2
 .196-3/192الي مع : الق طبح ـ 
3
 .413: ـ س رة البق ة 
4
 ".ال َّ   يُْ  ،: "مح    ب ف   ال    م    : ب  .  ت   ال   . 3/116الصح   : ـ البي ر  
5
 .ب   لح ال   .  ت   اإلج رة. 3/416 السو : أب  ىا  ى ـ 
6
 .3/373الي مع : الق طبح ـ 
7
 .23اآليا : س رة البق ةـ  
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لى  بةي  قبل مقدم الابي  -مونع بقباء-الم اجروو األولوو العصبة  كاو يؤم م سالم َمةو 
كةةةاو سةةةالم مةةةولى  بةةةي ح يفةةةة يةةةؤم الم ةةةاجريو ”: عاةةة  قةةةال و ،1"كةةةاو  كثةةةَرهم قرزاةةةا و ح يفةةةة،

عةةامر بةةو  و  يةةد و عمةةر، و فةةي مسةةجد قبةةاء، فةةي م  بةةو بكةةر  صةةحاب الابةةي  و األولةةيو،
 4“.3يؤم ا عبدها  كواو مو المصح  كاات عايشة و ،2ربيعة

العشةريو، حةديثا رواه الب ةاري، يبةيو حكةم ىمامةة المةر ة،  و يسوع في المسألة الحاديةة و

 و  هةل فةارس  لما بلة  رسةول ا  :  ما المر ة، فروى الب اري عو  بي بكرة قال و”: يقول
 6“.5«ّلو ا  مرهم امر ة لو يفلا قوم و»: قد ملك بات كسرى قال

 اآلثةار التةي  رج ةا و فالقرطبي عاد تفسيره آليات األحكام ياقل عو الب ةاري األحاديةا
 .يع وها ىلي  في كثير مو األحياو و

أحيانــا ينقــل عنــه مروياتــه مــع  اــر األبــواه التــا وردي ،يهــا  ــ ه األحاديــث   و -2
 .التوضيحو  للزيادة ،ا البيان

 :مثال  لك

﴿: عاةةةد تفسةةةير قولةةة  تعةةةةالى-                                        

    ﴾7  في المسألة الرابعة عو األوجة  األربعةة للتمتةع بةالعمرة ىلةى الحةج  -مطوال–يتحدا

ك جةةةاي  بإجمةةةا ،  و  كةةةل  لةةة و القةةةراو و التمتةةةع و و ى ا منةةةى األمةةةر فةةةي اإلفةةةراد”: قةةةاي 

                                                        
1
 .الم لم  إم ما العبد: ب  .  ت   اآلذاب. 1/171الصح   : ـ البي ر  

 .ىار إح  ء الت اث الع بح. استعم لى   استقَض ء الم الح: ب  . اضحك م. 2/337الصح   : البي ر  ـ 2
 .الم لم  إم ما العبد: ب  .  ت   اآلذاب. 4/471الصح   ذ  ل البي ر  تع  ق  لح  ـ 3
 .المسللا الم ل ا ع   ب. 1/332الي مع : الق طبح ـ 4
  .ب   ت. ىار إح  ء الت اث الع بح.11 :ب  .  ت   الفت . 2/341الصح   : البي ر  ـ 5
  2/417 لذا اليل مع   (أثل ) 1/172الي مع : نق ه ع  البي ر  مع اإل  رة إل ه  انظ  أيض  لح س  ق. 1/332الي مع : الق طبح ـ 6

 .2/446 ذا الي مع    444-2/441 ذا الي مع    2/411 ذا الي مع  
 .411 اآليا: س رة البق ة ـ 7
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ثةم يفصةل ك مة  فةي  لةك ىلةى  و  “...لى الحج عاد العلماء على  ربعة  وج بالعمرة ىفالتمتع 
هةو الة ي توعةد علية  عمةر : و الوجة  الثالةا مةو التمتةع”: يصل ىلى الوج  الثالا حيا يقةول

 عاقةةةب  و  اةةةا  ا ةةةى عا مةةةا متعتةةةاو كااتةةةا علةةةى ع ةةةد رسةةةول ا  : قةةةال و بةةةو ال طةةةابا
 لةك  و  و بعدع َهلعةمي جةريا،قد تاا   العلماء في جوا  ه ا  و معتعة الحجّ  و معتعة الاساء: علي ما

رم الرجل بالحج حتى ى ا د ل مكة فسة  حجة  فةي عمةرة، ثةم حةلّ   يعِ ةلي  قةام حة ال حتةى  و يعح 

ثةةةم  كةةةر  .1“ بةةةالحج يةةةوم الترويةةةة، ف ةةة ا هةةةو الوجةةة  الةةة ي تةةةواردت بةةة  اآلثةةةار عةةةو الابةةةي 
    مةةةو جملةةةة مةةةا سةةةاق  حةةةديا الب ةةةاري مةةةع اإلشةةةارة ىلةةةى بابةةة   و ا ةةةت   الروايةةةات فةةةي  لةةةك،

 و ،(سةمياهو  بةاب مةو لبيةى بةالحج)ا   علم مال الب ةاري حيةا تةرجم  و و ىلى ه ا ...”: يقول

ك بةةالحج، فأمراةةا يةةلبي : احةةو اقةول و ماا مةع رسةةول ا  َقةةد: سةاع حةةديا جةةابر بةو عبةةد ا 

 .3“ 2.فجعلااها عمرة رسول ا  

 شار ىلى الباب ال ي  و جوا  متعة الحجفالقرطبي ساع حديا الب اري ال ي يعف م ما  
 .التونيا و روى في  ه ا الحديا لل يادة في البياو

﴿ :و مثل   ينا عاد تفسير قول  تعالى -                             

          ﴾4 فةرايض الصة ة،  و شةروط ة عو، حيا تحدا في المسألة الرابعة عشر

ى ا مةو  ول ةا ىلةى ز رهةا شةيء  ليس على مو لم يكبر فةي الصة ة: "يقول معقبا على مو قال
هةو الة ي علية  جماعةة فق ةاء األمصةار مةو  و ه ا هو الصةحيا،: قلتع ” ؛"كبر تكبيرة اإلحرام

 المالكييو غير مو  هب مة هب ابةو القاسةم، و الحديا،جماعة  هل  و الكوفييو و الشافعييو
سةاع حةديا مطةر   و (السجودو  باب ىتمام التكبير في الركو )قد ترجم الب اري رحم  ا   و

                                                        
 1/511الي مع : الق طبح ـ 1
 .سم ل  م  لبح ب لحج  : ب  . الحج:  ت  . 1/415الصح   : البي ر  ـ 2
 .1/511الي مع : الق طبح ـ 3
4
  .3 اآليا: بق ةس رة ال ـ
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عمةراو بةو حصةيو، فكةاو ى ا سةجد  و صليتع  ل  علي بةو  بةي طالةب  اةا: بو عبد ا  قال
كّبةةر؛ فلمةةا قنةةى الصةة ة،   ةة  بيةةدي ا ةةض مةةو الةركعتيو ى ا  و رفةةع ر سةة  كّبةةر،ى ا  و كّبةر،

لقةةد صةةلى باةةا صةة ة : ،  و قةةاللقةةد  كراةةي هةة ا صةة ة محمةةد: "فقةةالعمةةراو بةةو حصةةيو، 

 و رفةع، و ر يةتع رجة  عاةد المقةام يكبةر فةي كةل  فةض: حديا عكرمة قةال و ،1" محمد 
، 2"ال  عّم لةةك  ولةةيس تلةةك صةة ة الابةةي : "، فةةأ برت ابةةو عبةةاس فقةةالى ا ونةةع و ى ا قةةام

قةد تكةرر  و ،3“فدّلك الب اري رحم  ا  ب  ا الباب على  و التكبير لةم يكةو معمةوال بة  عاةدهم
  .*ه ا في موانع عديدة مو تفسيره

 :ل عنه مروياته دون أن يشير إليهأحيانا أخرى ينق و -3

﴿: مثالة  مةةا جةةاء عاةةد تفسةةير قولةة  تعةةالى                     ﴾4 ،

﴿... ”: يقةةول فةةي معااهةةا    ﴾  و الرسةةول و .مةةا جةةاء بةة  و دياةة  و يعاةةي فةةي شةةرع 

 قةّدم الرسةول اهتمامةا بمعاةى الرسةالة، و الابي اسماو لمعاييو، فإو الرسول   ةص مةو الابةي،

برسةولك  و :علةى البةراء حةيو قةال لة لك رد رسةول ا   و .ىال فمعاى الابةوة هةو المتقةدم و
 6“. رج  في الصحيا، 5«قل زمات بابيك ال ي  رسلت»: ل : فقال. ال ي  رسلت

الابوة المقصود مةو اآليةة، دوو تعيةيو معاى فالقرطبي اعتمد على حديا صحيا لتأكيد 
 . هو في الب اري و مصدره مو الصحيا،

                                                        
1
 .إتم م التكب   لح السي ى: ب  .  ت   اآلذاب. 1/191الصح   : ـ البي ر  
2
 .ـ المصدر نفسه 
3
 .161-1/167الي مع : ـ الق طبح 
*
المسلللا  2/416اليل مع :   لذا. مل  سل رة الم ئلدة 116المسلللا الث ن لا ع ل ة مل  تفسل   اآليلا . 6/471اليل مع : ـ انظل  

المسلللا الس ىسلا مل  البل   الث للا مل  تفسل    1/146مل  سل رة الوسل ء    لذا  23الث لثا  اضربع ب م  تفسل   اآليلا 

ملل  سلل رة مل عملل اب    للذا اليلل مع  22  23المسللللا الث لثللا ملل  تفسلل   اآليتلل    2/14  للذا اليلل مع . سلل رة الف تحللا

 . م  س رة البق ة 111 119المسللا الث ن ا م  تفس   اآليت ب  4/69
4
 .127اآليا : س رة اضع اف ـ 
5
 .م  ب ت ع م  ض ء: ب  . ال ض ء:  ت   1/67الصح   ـ جزء م  حديا ر ال البي ر  لح  
 .المسللا الث لثا. 7/467الي مع : الق طبح - 6
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 : لك ،ا مواقف منها و نقله عن مسلم  :ثالثا

 :يستعين بمروياي اإلمام مسلم مع اإلشارة إليه -1

﴿: مةةةا جةةةاء عاةةةد تفسةةةير قولةةة  تعةةةالى مثالةةة                            

     ﴾1و كا: و روى مسلم عو  بي مسعود قال ”: العشريو و ، يقول في المسألة الثاماة

ال ت تلفوا فت تل  قلةوبكم ِلَيِلاةي  و استووا»: يقول و مااكباا في الص ةيمسا  رسول ا  
فةأاتم اليةوم : قةال  بةو مسةعود. 2«الا ى ثةم الة يو يلةوا م ثةم الة يو يلةوا م و لوا األح مو ماكم  

 3“. شد ا ت فا

ف ةة ا الحةةديا رواه مسةةلم فةةي صةةحيح ، كمةةا  و كةة م  بةةي مسةةعود ورد  ينةةا عقةةب هةة ا 
 .قد اقل  القرطبي كما هو و الصحيا،الحديا في 

﴿: يقةةول  ينةةا عاةةد تفسةةير قولةة  تعةةالى و -      ﴾4 هةة ا فةةي المسةةألة التاسةةعة  و
﴿: قول  تعالى ”: عشر      ﴾ ال  ة    و ال وفاء عاةدهم بة ، و هم ال يو ركب م الدي و

يعع طةى  و ال مو غيرهةا ىال  و يتةوب، و في ، الل م ىال مو ادياو في سفاهة فإا  ال يعطى ما ا
علية  ديةو  و ما يقني ب  ديا ، فإو لم يكو ل  مةال، ،علي  ديو محيط ب  و ما ا مو ل  مال

 صيب رجل في : قال روى مسلم عو  بي سعيد ال دري. غارم فيعطى بالوصفيو و ف و فقير
 «تصةةةدقوا عليةةةة »: تاع ةةةا فكثةةةةر دياةةة ، فقةةةال رسةةةول ا فةةةي ثمةةةار اب ع ةةةد رسةةةول ا 

  ة وا مةا وجةدتم»: لغرماي  فتصدع الااس علي ، فلم يبل   لك وفاء ديا ، فقال رسول ا  
 6“ 5«ليس لكم ىال  لكو 

                                                        
1
 .23اآليا : س رة البق ة ـ 
2
 .تس يا الصف ف  إق متى : ب  .  ت   الصالة 2/112. الصح  : ـ مس   
3
 .1/331الي مع : الق طبح ـ 
4
 .61اآليا : ب اءة ـ س رة 
5
 .استحب   ال ضع م  الدي : ب  .  ت   المس ق ة. 11/166الصح   : مس   ـ 
6
 .1/111الي مع : الق طبح ـ 
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﴿: و يقول  ينا عاد تفسير قول  تعةالى-                 ﴾1  اآليةة يقةول فةي

﴿: قول  تعالى”: العشريو و المسألة الثالثة       ﴾   في  ما يقتني الا ي عةو الوصةال، ى

اصةةل عبةةد ا  بةةو فمةةو  و هةة ا مونةةع ا تلةة  فيةة ،  و قالتةة  عايشةةة، و .الليةةل غايةةة الصةةيام
السةاة  و حاهر القرزو و ...غيرهم، و  بو الحسو الدليَاَوري و  بو الجو اء، و ىبراهيم و ال بير

جةةاء الليةةل مةةو هةةا هاةةا فقةةد  فطةةر و  هةةا هاةةاى ا غابةةت الشةةمس مةةو »: يقتنةي الماةةع، قةةال 
ا ةى عةو الوصةال، فلمةا  َبةو ا  و  و . رج  مسلم مو حةديا عبةد ا  بةو  بةي  وفةى 2«الصايم

لةةو تةةأ ر ال ةة ل لةة دتكم : يات ةةوا عةةو الوصةةال واصةةل ب ةةم يومةةا ثةةم يومةةا ثةةم ر وا ال ةة ل، فقةةال
لةو معةّد »:  اةسفةي حةديا  و هريةرة،ج  مسةلم عةو  بةي   ر  3"كالماكل ل م حيو  بوا  و يات وا"

 5“. رج  مسلم  ينا ،4«لاا الش ر لواصلاا وصاال َيَد ع المتعملقوو تعمَُّق م

فةةي بيةةاو الكثيةةر مةةو  فةةاحو اةةرى مةةو  ةة ل هةة ه الامةةا ج االعتمةةاد الكبيةةر لمرويةةات مسةةلم
  .األحكام، مع حرص القرطبي على الع و ىلي 

 :يشير إلى  لكو  مسلم بمعنا ااما يسوق األحاديث التا أخرجها -2

﴿: ما جاء عاد تفسير قول  تعالىمثال                               

                           ﴾6 مبياةا المقصةود ، يقول في المسألة األولةى

 ا تل  العلماء في معاةى وصة  المشةرك بةالاجس، فقةال قتةادة”: جسمو وص  المشرك بالا
 قةال ابةو عبةاس و بة ليس بغسةل،غسل  مو الجاا ألا  جعاب، ى : غيرهما و بو راشدمعمر  و

                                                        
1
 .117اآليا : ـ س رة البق ة 
2
 .ب  ب  ق  انقض ء الص م  خ  ج الوى ر: ب  .  ت   الص  م. 7/166الصح   : ـ مس   
3
 .ع  ال ص ل لح الص مالوىح : ب  . 7/161: نفسهالمصدر  ـ 
4
 . 7/169: المصدر نفسه ـ 
    للذا اليلل مع 6/414اليلل مع :  انظلل  أيضلل  لللح سلل  ق اعتملل ىل ع للم مسلل   مللع العللز  إل لله. 4/317اليلل مع : الق طبللح ـلل 5

 .4/417    ذا الي مع 4/114    ذا الي مع 4/227    ذا الي مع 1/213
6
 .41اآليا : س رة ب اءة ـ 
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و الم هب كل  علةى ىيجةاب الغسةل علةى الكةافر  ...بل معاى الشرك هو ال ي اجس : رهغي و
        بواجةةةب، ألو اإلسةةة م ي ةةةدم مةةةا كةةةاو قبلةةةة ، لةةةيس: ى ا  سةةةلم، ىال ابةةةو عبةةةد الحكةةةم فإاةةة  قةةةال

 حةةةب ىلةةةّي  و : قةةةال و  سةةةقط  الشةةةافعي و  حمةةةد، و قةةةال  بةةةو ثةةةوربوجةةةوب الغسةةةل عليةةة   و
ابةو  و   الغسةل، رواه عاة  ابةو وهةبىا  ال يعةر : لمالك قول  و القاسم، احوه البو و .يغتسل

تم البسةتي حا  بورواهما . د على ه ه األقوالقيس بو عاصم ير  و ثمامةحديا  و  بي  ويس،

حةايط  بةي طلحةة ة يومةا فأسةلم، فبعةا بة  ىلةى مةّر بثمامة  و الابةي  و في صحيا مسةاده،

لقةةةةد حسةةةةةو ىسةةةةة مع » :فقةةةةال رسةةةةةول ا  . صةةةةةلى ركعتةةةةةيو و فةةةةأمره  و يغتسةةةةةل، فاغتسةةةةل
 2“.  رج  مسلم بمعااه و 1«صاحبكم

على  و الغسةل ي رواه  بو حاتم البستي في صحيح  ال ا ثمامة لقرطبي استش د بحديفا
ليس في رواية  و هو حديا طويل، و رواه مسلم  ينا بمعااه في صحيح ، و للكافر، متعييو

 مةةةره  و  و ،فبشةةةره رسةةةول ا  : "ىامةةةا جةةةاء في ةةةا و «لقةةةد حسةةةو ىسةةة م صةةةاحبكم»مسةةةلم 

" لكاةي  سةلمت مةع رسةول ا   و ال،:  صةبوت  فقةال: يعتمر، فلمةا قةدم مكةة قةال لة  قايةل
 .الحديا

                                                        
1
: بل  . 24-2/21 أخ جه اب  حب ب للح صلح حه  .231-14/231ـ حديا ثم ما حديا ط يل أخ جه مس   لح صح حه  

 .غسل الك ل  إذا أس  
2
مل   47-42المسلللا الث مولا مل  تفسل   اآليل ت مل   1/31اليل مع : أيض  لح  ذا الس  ق  انظ  .1/39الي مع : الق طبح ـ 

الع ل  ب مل  تفسل     المسلللا الت سلعا 1/331 لذا اليل مع   .21س رة ب اءة اآليا  1/92الي مع :  ذا  س رة ب اءة

 .م  س رة البق ة 23اآليا 
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 الثانا ثالمبحـ

 اعتماده على اته السنن

 :سنن الترم ي :أوال

يسمي   و ساو الترم ي: ة التي اعتمدها القرطبي في تفسيرهال ام الحديثية مو المصادر
بالرغم مو اشتمال  على الكثير مةو األحاديةا النةعيفة، يقةول ابةو " الجامع الصحيا"البعض 
ال طيةةةب البغةةةدادي يسةةةمياو كتةةةاب  و كةةةاو الحةةةاكم  بةةةو عبةةةد ا  و : "فةةةي هةةة ا السةةةياع كثيةةةر

 1"فإو في   حاديا كثيرة ماكرة ،ه ا تساهل ما ما ، والجامع الصحيا: الترم ي

يسةةةوع ك مةةة  ب صةةةوص بيةةةاو درجةةةة  ، وكثيةةةرا مةةةا يةةةورد القرطبةةةي  حاديةةةا الترمةةة ي و
 .الفق ية  حيااااقد الرجال كما يأتي بتعليقات   و األحاديا

يستعيو بتعليقات  فيما يتعلةع ببيةاو درجةة  و مو  مثلة األحاديا التي ياقل ا عو الترم ي
 : األحاديا ما يلي

﴿: عاةد تفسةةير قولةة  تعةةالى -                            ﴾2،  يتحةةدا فةةي

مةو بةيو مةا جةاء  و م اهب العلماء فةي  لةك، و المسألة الحادية عشر عو حكم قص الشارب
سةمعت  سةيل  و ر يةتع  حمةد بةو حابةل يعحفةي شةارب  شةديدا،: قةال  بةو بكةر األث ةرم و ...”: في ا

فةةوا الشةةوارب» :ى كمةةا قةةال الابةةي يعحَفةة: عةةو السةةاة فةةي ىحفةةاء الشةةارب فقةةال قةةال  بةةو  «اح 
فةةوا" حةةدهما : مةةا فةةي هةة ا البةةاب  صةة وعمةةر ىا : الثةةااي و .حتمةةل التأويةةللفةةح مع هةةو  و ،" عح 

هو  و هو عمل  هل المدياة، و المفسر يقني على المجمل، و هو مفسر و ،"قص الشارب"
                                                        

1
 .11الب عا الحث ا  : أحمد محمد      ـ 
2
 .411اآليا : س رة البق ة ـ 
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لى ما قيل ب  في ه ا الباب يقةّص  كاو رسةول ا  : روى الترم ي عو ابو عباس قال.  و 
    ؛2“.حسةةو غريةةب هةة ا حةةديا قةةال. 1«و كةةاو يفعلةة ىو ىبةةراهيم  ليةةل الةةرحم  » :يقةةول و شةةارب 

و روى الترمةة ي عةةو عبةةد ا   ...”: فةي افةةس المسةةألة يقةةول متحةةدثا عةةو حكةةم قةةص اللحيةةة و

: قةال 3"طول ةاو  كةاو يأ ة  مةو لحيتة  مةو عرنة ا رسةول ا   " بو عمرو بةو العةاص  و
  4“.ه ا حديا غريب

تعليقةةة  يةةةورد  و ف ةةةو يسةةةتعيو باألحاديةةةا المرويةةةة فةةةي سةةةاو الترمةةة ي مةةةع العةةة ِو ىليةةة ،
 .عو  سامة بو  يد عو عمرو: الحديا الثااي رواه الترم ي بساد و ،ب صوص بياو درجت ا

﴿: عاةةةد تفسةةةير قولةةة  تعةةةالى و -                                  

           ﴾5 كةل ماة  مةو  و يسوع مجموعة مو األحاديا في حكم مو د ل حايطةا 

 كةر الترمة ي عةو يحةي  و ...”: العشةريو و يقول في المسةألة الثالثةة. بيا ا مرويات الترم ي
 مةو د ةل حايطةا فليأكةل»: قةال بو سليم عو عبيد ا  عو اافع عو ابو عمر عو الابةي 

 كةر مةو  و .اعرف  ىال مو حديا يحي بو سليم ه ا حديا غريب ال: قال 6«ال يت    باة و
مةو »: سيل عو الثمر المعلع، فقال حديا عمرو بو شعيب عو  بي  عو جده  و الابي 

 8“.قال في  حديا حسو 7«غير مت    باة ف  شيء علي  ، صاب ما  مو  ي حاجة

                                                        
1
 مل  قل ل –ع ق ع  له   "  إب ا    يفع ه  ب خ  ل ال حم    " :ب ف . م  ج ء لح قص  ال  ر : ب   1/411السو  : الت مذ  ـ 

 . ذا حديا حس  غ ي، -الق طبح
2
 .1/414الي مع : الق طبح ـ 
3
 .م  ج ء لح اضخذ ب ل ح ا: ب  . اآلىا   أب ا  االست ذاب 1/411السو  : الت مذ  ـ 
4
 .1/414الي مع : الق طبح ـ 
5
 .475اآليا : س رة البق ة ـ 
6
 .م  ج ء لح ال خصا لح أ ل التم  ل م ر بى : ب  . الب  ع: أب ا . 1/571السو  : الت مذ  ـ 
7
 .م  ج ء لح ال خصا لح أ ل التم  الم ر بى : ب  . الب  ع: أب ا  1/571السو  : الت مذ  ـ 

8
اآليا  4/141الي مع  :  المه لح ب  ب ىرجا الحديا أيض  لح س  ق استع نته بم  ي ت الت مذ   انظ . 4/145الي مع : الق طبح ـ 

 .م  س رة البق ة 411المسللا الح ىيا ع  ة م  تفس   اآليا  1/414الي مع   ذا  المسللا الث ن ام  س رة البق ة  11
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 ،لألحاديةابيةاو الجوااةب الفق يةة  و كما ياقةل عةو الترمة ي مةا جةاء فةي اقةد الرجةال؛ -
  :مثال 

﴿: عاةةةد تفسةةةير قولةةة  تعةةةالى-                  ﴾1،  يقةةةول القرطبةةةي فةةةي  حةةةد

﴿المعااي ال مسة التي ا لت في ا قول            ﴾: ”فقال عبةد ا  بةو عةامر بةو ربيعةة :

كاةا : "ا لت فيمو صلى ىلى غير القبلةة فةي ليلةة محلمةة ؛   رجة  الترمة ي عاة  عةو  بية  قةال
 ،فصلى كل رجل ماا علةى حيالة  ،فلم ادر  يو القبلة ،في سفر في ليلة محلمة مع الابي 

﴿: فا لةت فلما  صبحاا  كراا  لةك للابةي                  ﴾"2 عيسةى قةال  بةو: 

 شعا بو سةعد  بةو  و ،*ال اعرف  ىال مو حديا  شعا السماو ،ه ا حديا ليس ىسااده ب اك
ى ا صةلى فةي الغةيم : قةالوا ،قةد  هةب  كثةر  هةل العلةم ىلةى هة ا و. الربيع ينع  فةي الحةديا

 بة  يقةول سةفياو ، ولغير القبلة ثم استباو ل  بعد  لك  ا  صلى لغير القبلة فإو ص ت  جةاي ة
  3“.ىسحاع و  حمد و ابو المبارك و

 ،فةةالقرطبي اعتمةةد فةةي هةة ا المثةةال علةةى الروايةةة التةةي   رج ةةا الترمةة ي فةةي كتةةاب السةةاو
لةم يكتة   ، وهةي روايةة  شةعا السةماو ، ولبياو  حد المعااي التي ا لت ألجل ا اآلية الكريمة

 و ىامةةا سةاع مع ةةا قةول  بةةي عيسةى ب صةةوص تجةريا  حةةد رجةال السةةاد ، وباقةل هةة ه الروايةة
ال ي  و الحكم الشرعي المستفاد مو الحديا **كما بيو على لساا   ،هو  شعا السماو افس 

الم حةةح  و ىماماةةا لةةم يعلةةع علةةى كةة م الترمةة ي سةةواء فيمةةا  ، و هةةل العلةةم هةةب ىليةة   كثةةر 
                                                        

1
 .112اآليا : س رة البق ة ـ 
2
 .م  ج ء لح ال جل يص ح لغ   القب ا لح الغ  : ب  . أب ا  الصالة 4/176السو  : الت مذ  ـ 

*
م  ط يق    ع   ر ال أيض  م  ط يق يزيد ب    ر ب  ال م  ع  أ عا : ـ الحديا ر ال أيض  الدارقطوح لح  ت به السو  بإسو ىي  

اإلجتى ى لح القب ا  ج اي التح   لح ذلك   ر ال أيض  اب  م جا لح  ت به السو  م  ط يلق أبلح ىا ى الط  ل سلح : ب   1/474

ىار المع لا  بذلك يظىل  أب الحلديا معل  ف مل  غ ل  . لبو ب.   ب   ت126  .   ب  ق س عم. لح مسودل م  ط يق أ عا

 . حديا أ عا   لعل  الت مذ  ل  يط ع ع م ر ايا عم  ب  ق س
3
السو  :   انظ  أيض  الت مذ .م  س رة البق ة 112المسللا الث لثا م  تفس   اآليا  77-4/76الي مع : الق طبح ـ 

 .م  ج ء لح ال جل يص ح لغ   القب ا لح الغ  : ب  . لصالةأب ا  ا. 4/176-177
**
 .ـ أ  ع م لس ب الت مذ  
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ىامةةا اسةةتأا  ك مةة  بيةةاو ر ي بقيةةة الفق ةةاء  ، ويتعلةةع بجااةةب الحةةديا  و مةةا لةة  ع قةةة بالفقةة 
غيةر  ،مالةك و هةو قةول  بةي حايفةة و :قلةت” :حيةا يقةول ،ال يو  هبوا ىلى القةول ب ة ا الحكةم

هةة ا ىو دل  و 1“...لةةيس  لةةك بجةةواب عليةة  ، وعةةادة فةةي الوقةةتتسةةتحب لةة  اإل:  و مالكةةا قةةال
اعتباره مو بيو المصةادر التةي يسةتاد ىلي ةا  ، وعلى شيء فإاما يدل على قبول  لقول الترم ي

 .في بياو درجة األحاديا، ك لك بياو األحكام الفق ية المستفادة ما ا

﴿: الىةةةةما جاء في المسألة السادسة عشر مةو تفسةير قولة  تع-            ﴾2 

استاد فةي بيةاو الجااةب  ، والترم ي و  بي داود و حيا  تى القرطبي بحديا مو رواية مسلم
روى مسةلم عةو  بةي مسةعود عةو ”: يقول في هة ا السةياع ،الفق ي للحديا على ك م الترم ي

القراءة سواء فأعلم م بالسُّةاة فةإو يؤم القوم  قرؤهم لكتاب ا ، فإو كااوا في »: قال الابي 
ال يةؤميوي  و فأقةدم م هجةرة فةإو كةااوا فةي ال جةرة سةواء، فأقةدم م سةلما، ،كةااوا فةي السةاة سةواء

« سةّاا»فةي روايةة  و ،3«ال يقعةد فةي بيتة  علةى تكرمتة  ىال بإ اة  ، والرجل الرجةل فةي سةلطاا 
 فراشة : فقلت إلسماعيل مةا تكرمتة   قةال: قال شعبة: قال و   رج   بو داود و «ِسل م ا»مكاو 

العمةل علية  عاةد  هةل  و *حديا  بي مسعود حةديا حسةو صةحيا: قال و   رج  الترم ي و
صةةةاحب : قةةةالوا و . علم ةةةم بالسةةةاة و  قةةةرؤهم لكتةةةاب ا ، باإلمامةةةة الاةةةاس  حةةةع: قةةةالوا .العلةةةم

 .بةأس  و يصةلي بة  ى ا   و صةاحب الماة ل لغيةره فة : قال بعن م و الما ل  حع باإلمامة،
 4“.الساة  و يصلي صاحب البيت: قالوا و كره  بعن م و

                                                        
1
 .م  س رة البق ة 112المسللا الث لثا م  التفس   اآليا  4/77الي مع : الق طبح ـ 
2
 .23اآليا : س رة البق ة ـ 
3
 .م  أحق ب إلم ما: ب  . أب ا  الصالة 261-1/229السو  : الت مذ  ـ 
 .م  أحق ب إلم ما: ب  .  ت   المس جد  م اضع الصالة 1/262الصح   : مس   ـ 
*
(  ذا حديا حس  صلح  )لح ق ل الت مذ   غ  ل : "حديا حس  صح  : يق ل اب  الصالح لح ب  ب معوم ق ل الت مذ  ـ 

ص ر  إثب ته   ج ابه لفح اليمع ب وى  لح حديا  احد جمع ب   نفح ذلك الق... إ ك ل  ضب الحس  ق ص  ع م الصح  

أحلد م  إسلو ى حسل    اآلخل  إسلو ى صلح    اسلتق م أب : أب ذلك راجع إلم اإلسو ى  لإذا ر   الحلديا ال احلد بإسلو ىي 

 "إنه حديا حس  صح    أ  إنه حس  ب لوسبا إلم إسو ى  صح   ب لوسبا إلسو ى مخ : يق ل ل ه
4
الت مذ  السو      انظ م  س رة البق ة 15المسللا الس ىسا ع   لح تفس   اآليا  554-4/551الي مع : الق طبح ـ 

 .م  أحق ب إلم ما: ب  . الصالة: أب ا . 4/111-111
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 ،قد بيو روات  ال يو   رجةوه ، وةفالقرطبي اقل ىلياا ه ا الحديا لبياو مو  حع باإلمام
اقةةةل لاةةةا  ينةةةا مةةةا قالةةة  الترمةةة ي ب صةةةوص  ، والترمةةة ي و  بةةةو داود و هةةةم اإلمةةةام مسةةةلم و

 ،تمامةا كمةا فعةل فةي المثةال األول ،األحكةام المسةتفادة ماة الجااب الفق ةي للحةديا حيةا بةيو 
كمةا ياقةل عاة  مةا جةاء فةي  ،فالقرطبي ى و ياقل عو الترم ي األحاديا التي يروي ا فةي سةاا 

 .ك لك األحكام الفق ية المستفادة ما ا ، وبياو درجت ا

القرطبةةي هةةي  و هةة ا المثةةال ورد فةةي تفسةةير  ، وهاةةاك م ححةةة تجةةدر اإلشةةارة ىلي ةةا و
 و-بسبب  و ك م الترم ي يات ةي ىلية  ،لكااي عمدت التوق  عاد ه ا الحد و ،1بشكل  طول
 و لةم يشةر، ،هةو  و ىماماةا القرطبةي ااتبةاهيلكو ما شد  -جدت  عاد رجوعي لكتاب  ه ا ما و

ل ةةة ه القنةةةية الفق يةةةة باإلتيةةةاو بةةةل اسةةةتأا  تحليلةةة   ،لةةةم يبةةةيو لاةةةا متةةةى يات ةةةي كةةة م الترمةةة ي
هة ا يجعلاةا ا لةط بةيو مةا هةو  و بك مة  ،ما جا بيو ما سةاق  الترمة ي ،ل   قوال الفق اءبم ت
 .بيو ما هو لغيره و ل 

 :سنن الدارقطنا :ياثان

 لصةاحب  اإلمةام سةاو الةدارقطاي،: مو بيو  هم المصادر المعتمةدة فةي تفسةير القرطبةي

: التعةديل قةال عاة  الحةاكم و الجةر  و الرجةال و واحد مو العلماء العةارفيو بالاقةل *الدارقطاي
 الاحوييو، و ىماما في القراء و الور  و الف م و صار الدارقطاي  وحد  هل عصره في الحفح"
كةاو يعملةي علةّي "قةال البرقةااي  و 2"الرجةال و المعرفة بعلل الحةديا و علم األثر اات ىىلي   و

                                                        
1

 .1/331الي مع : ـ انظ  الق طبح
*
  اإلمل م الم لى ر صل ح، التصل ن لد اللدارقطوح سلمع مل  أبلح ق سل. الحل ل . ـ ع ح ب  عم  ب  أحمد ب  مىد  البغداى  

 ل تله سلوا . صول  تل   السلو    الميت لل  المؤت لل. البغ    أبح بك  ب  أبح ىا ى  حدث عوه أب  ح مد اضسف اي وح

ل انللز . ىار الو ل . إعتول ء محمللد الحي ل  . 321-41/329اللل الح ب ل ل ل ت : الصلفد -: انظل  لللح ت جمتله.  لـ312

 .م1991- ـ1211 4ط.  ت يز

 .992-3/991تذ  ة الحف ظ : الذ بح- 

 . 311-11/317البدايا  الوى يا : اب   ث  - 
2
 .321-41/329ال الح ب ل ل  ت : الصفد  ـ 
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بيةاو  و د الرجةاللة  ب صةوص اقةمةو  قواقل عاة  القرطبةي الكثيةر قد ا و ؛ 1"العلل مو حفح 
 : مايلي على  لك كثير اأ   ما ااألمثلة  و  حوال األساايد،

﴿: اد تفسةةةةةةةير قولةةةةةةة  تعةةةةةةةالىةةةةةةةةع-                             

  ﴾2 فإو ز ر قناءه : " متحدثا عو حكم تأ ير قناء رمناو ،يقول في المسألة العاشرة

 عو شعباو ال ي هو غاية ال ماو ال ي يقني في  رمناو ف ةل يل مة  كفةارة  وال، فقةال مالةك
ثةم .." .ال: داود و الا عةي و الحسةو و قةال  بةو حايفةة و اعم،: ىسحاع و  حمد و الشافعي و

قةةةد اسةةةتقاها مةةةو سةةةاو  و لةةةة الفريةةةع األول،يعقةةةب عليةةة  ببيةةةاو األدلةةةة الفةةةريقيو، مةةةو بيا ةةةا  د
قةد جةاء عةو  بةي هريةرة مسةادا فةيمو فةرط فةي قنةاء رمنةاو حتةةى : قلةتع : "الةدارقطاي، يقةول

يطعةم لكةل يةوم  و يصةوم الة ي فةرط فية  و، يصةوم هة ا مةع الاةاس: قةال ، درك  رمناو ز ةر

فةةي  ابةةي روى عاةة  مرفوعةةا ىلةةى ال و .ىسةةااد صةةحيا: قةةال و  رجةة  الةةدارقطاي 3.مسةةكياا
لم يصم حتى  درك  رمنةاو  و مو رمناو مو مرض ثم صاّ  رجل  فطر في ش ر رمناو

 4"يطعةم لكةل يةوم مسةكياا و يصوم ال ي  درك ، ثم يصوم الش ر الة ي  فطةر فية : "قال ،ز ر
 5"ابو وجي  نعيفاو و ابو اافع ىساادهفي 

فةةإو ”: و يقةول فةي المسةألة الحاديةة عشةةر مسةتأافا عةو حديثة  عةةو حكةم قنةاء رمنةاو
تمةةادى بةة  المةةرض فلةةم يصةةا حتةةى جةةاء رمنةةاو ز ةةر، فةةروى الةةدارقطاي عةةو ابةةو عمةةر  اةة  

وي  ينةا  ، و6مةو حاطةةة، ثةم لةيس علية  قنةاء “يطعةم مكةاو كةل يةوم مسةكياا معةديا عةو  بةةي رع
ال قنةةاء  و  طعةةم عةةو الثةةاايو  عةةو هةة امنةةاايو صةةام ى ا لةةم يصةةا بةةيو الر ": هريةةرة  اةة  قةةال

ةةةم حتةةةى ى ا  دركةةة  رمنةةةاو ز ةةةر صةةةام عةةةو هةةة ا ، وعليةةة   طعةةةم عةةةةو  و ى ا صةةةّا فلةةةم يصع
                                                        

1
 .الس بقالمصدر  ـ 
2
 .112اآليا : س رة البق ة ـ 
3
 .القب ا ل ص ئ : ب   .الص  م:  ت  . 4/197السو  : الدارقطوح ـ 
4
 .المصدر نفسه ـ 
5
 .4/462الي مع : الق طبح ـ 
6
 .ب   القب ا ل ص ئ : ب  .  ت   الص  م. 4/196السو  : الدارقطوح ـ 
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            و  قةةةةةةةوال الصةةةةةةةحابة : "قةةةةةةةال علماؤاةةةةةةةا. ىسةةةةةةةااد صةةةةةةةحيا. 1"فةةةةةةةإ ا  فطةةةةةةةر قنةةةةةةةاه. المانةةةةةةةي
 2".على     القياس قد يحتج ب ا

﴿: تفسةةةةةةةير قولةةةةةةة  تعةةةةةةةالى عاةةةةةةةد و-                            

    ﴾3روى الةدارقطاي مةو حةةديا سةفياو بةو عيياةة  ”: ، يقةول فةي المسةألة الرابعةةة عشةر

    عةةو  يةةاد بةةو سةةعد عةةو ال هةةري عةةو سةةعيد بةةو المسةةيب، عةةو  بةةي هريةةرة  و رسةةول ا 
هةة ا  ، و يةةاد بةةو سةةعد  حةةد الحفةةاح الثقةةات 4«عليةة  غرمةة  و ال يعلةةع الةةرهوع لةة  غامةة »: قةةال

 5“.ىسااد حسو

ي ه ا يتكرر ف ، وفاحو ارى اعتماد القرطبي ألقوال الدارقطاي في بياو  حوال األساايد
 .*يات األحكامالكثير مو المواطو مو تفسيره آل

  :سنن أبو داود :الثثا

 و فةي المسةألة الحاديةةاعتمده القرطبي في موانع كثيرة مو التفسير، مو  لك مةا جةاء 

﴿: العشةةةةريو مةةةةو تفسةةةةير قولةةةة  تعةةةةالى                   ﴾6  يةةةةو تحةةةةدا فةةةةي 

يمسةا المسةافر عاةد مالةك علةى  و ”: يقةول فةي هة ا السةياع. التوقيت في المسا علةى ال فةيو
لةةيس " يقةةول سةةمعت مالكةةا : هةةو قةةول الليةا بةةو سةةعد، قةةال ابةةو وهةب و ال فةيو بغيةةر توقيةةت،

يةا رسةول : روى  بةو داود مةو حةديا  بةي بةو عمةارة  اة  قةال و .عاد  هل بلداا فةي  لةك وقةت

                                                        
1
 .4/196 الس بقالمصدر  ـ 
  .462/ 4الي مع : الق طبح - 2
3
 .413اآليا : س رة البق ة ـ 
4
 .ال    ال يغ ق: ب  .  ت   الب  ع. 3/33السو  : الدارقطوح ـ 
5
 . 372-3/372الي مع : الق طبح ـ 
*
المسلللا  3/311م  س رة البقل ة    لذا اليل مع  117المسللا الي مسا  الع   ب م  تفس   اآليا  3/311الي مع : ـ انظ  

 .م  س رة البق ة 73م  تفس   اآليا  1/247الث موا  الع   ب م  تفس   اآليا نفسى     ذا الي مع 
6
 .6اآليا : س رة الم ئدة ـ 
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          يةةةةةةوميو   و :، قةةةةةةال«يومةةةةةةا»: يومةةةةةةا  قةةةةةةال: قةةةةةةال «اعةةةةةةم»: ا   مسةةةةةةا علةةةةةةى ال فةةةةةةيو  قةةةةةةال
 .2“1«ما بدالكو  اعم»: في رواية. «ما شيتو  اعم»: ث ثة  يام  قال و :قال «و يوميو»: قال

فالقرطبي اعتمد على الحديا ال ي رواه  بو داود إلثبةات ر ي مالةك فةي مسةألة التوقيةت 
يقةول  و في المسا على ال فيو، كما  شار  ينا في ك م  ب صوص اقد ساد ه ا الحةديا،

 و هةةة ا فةةةي المسةةةألة الرابعةةةة و  ينةةةا فةةةي سةةةياع الحةةةديا عةةةو  حكةةةام المسةةةا علةةةى ال فةةةيو،
  صحاب ما مسا األعلى و الشافعيو  و الم تار عاد مالك”: بقةالعشريو مو تفسير اآلية السا

الةدارقطاي عةو المغيةر بةو و  ابو شة اب، لمةا رواه  بةو داود و هو قول ابو عمر و األسفل، و

؛ قةةال  بةةو 3 سةةفل  و فةةي غةة وة تبةةوك فمسةةا  علةةى ال ةة  ونةةأت رسةةول ا  : شةةعبة قةةال
  4“و َحي وة روى  و ثورا لم يسمع ه ا الحديا مو رجاء ب: داود

كمةةا  ،الةةدارقطاي و فةةالقرطبي اسةةتاد فةةي هةة ه المسةةألة ىلةةى الحةةديا الةة ي رواه  بةةو داود
هةة ا يةةدل علةةى حةةرص ىماماةةا علةةى بيةةاو درجةةة  و اعتمةةد علةةى قةةول  بةةي داود فةةي اقةةد سةةاده،

 .األحاديا التي يسوق ا مو كتب الساو ى  ليست كل ا بدرجة الصحيا

: عاةةةةةد تفسةةةةةير قولةةةةة  تعةةةةةالى: ياقةةةةةل عاةةةةة  تعديلةةةةة  لرجةةةةةال اإلسةةةةةااد مةةةةةو  لةةةةةك مةةةةةث  و-

﴿                           ﴾5 و اآليةةة، يقةةول متحةةدثا عةةو  حكةةام اإليمةةاو 

            هةةةةةةب طايفةةةةةةة ىلةةةةةةى الحلةةةةةة  بةةةةةةا  ال ي يةةةةةةد عليةةةةةة ،... ”:  لةةةةةةك فةةةةةةي المسةةةةةةألة الثاايةةةةةةة عشةةةةةةر

                                                        
1
 .المس  ع م اليف  : ب  .  ت   الطى رة 1/11السو  : أب  ىا ى ـ 
2
 1/11السلو  :  انظل  أبل  ىا ى. مل  سل رة الم ئلدة 6المسللا الح ىيا  الع   ب م  تفس   اآليلا  6/63الي مع : الق طبح ـ 

 .المس  ع م اليف  : ب  .  ت   الطى رة
3
 .  ل المس : ب  .  ت   الطى رة. 1/91: السو : أب  ىا ى ـ 
4
 انظ  أيض  لح س  ق االست لى ى . م  س رة الم ئدة 6المسللا ال ابعا  الع   ب م  تفس   اآليا  6/62الي مع : الق طبح ـ 

 2/113مل  سل رة الوسل ء  اليل مع  23المسلللا الي مسلا  الع ل  ب مل  تفسل   اآليلا  2/193الي مع : بسو  أب  ىا ى

المسلللا الع  ل ة مل  البل   الثل نح للح  1/119  لذا اليل مع . م  س رة الوس ء 23المسللا الث لثا ع   م  تفس   اآليا 

 .تفس   س رة الف تحا
5
 .116اآليا : ـ س رة الم ئدة 
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﴿: لقولةةةةةة  تعةةةةةةالى        ﴾  قولةةةةةة و :﴿        ﴾1، قةةةةةةال و :﴿        

      ﴾2، قةةةول  و .3«مةةو كةةةاو حالفةةا فليحلةة  بةةةا   و ليصةةمت»: قولةة  عليةة  السةةة م و

 عاةدي حةع،  ىال هةو مةا لة  يحل  با  ال ي ال ىلة  : قال مالك و .ا  ال   يد علي و و :الرجل
حةدثاا  بةو األحةوص : الحجة ل  ما رواه  بو داود حدثاا مسةدد، قةال و ما ادعاه عليي باطل، و

يعاةي لرجةةل : قةةال حةدثاا عطةةا بةو السةةايب عةو  بةةي يحةي عةةو ابةو عبةةاس  و الابةي : قةال
: يعاةي للمةّدعي، قةال  بةو داود 4«ىال هو ما ل  عاةدك شةيء  احل  با  ال ي ال ىلةةة  » -حلف  

 5“.يحل  با  ال غير: قال الكوفيوو و .حي ىسم   ياد كوفي ثقة ثبتي

هةةي حةةديا  بةةي داود، كمةةا اقةةل عاةة  تعديلةة  ألحةةد  و فةةالقرطبي بةةّيو حجةةة اإلمةةام مالةةك،
 بةو يحةي اسةم  : " قد قال في   بةو داود فةي سةاا  و .ه ا الدليلثبات صحة إل. رجال الحديا
 .6" ياد كوفي ثقة

كمةةا يسةةتعيو بمروياتةة  فةةي تأكيةةد بعةةض األحكةةام، مثةةال  لةةك مةةا جةةاء فةةي تفسةةير قولةة  -

﴿: تعالى                 ﴾7روى األيمةة ”: ، يقول فةي المسةألة الثاايةة مبياةا المواقيةت

و،ألهةل اجةد  و ألهل الشام، الجعحفةة، و وقيت ألهل المدياة  ا ال ليفة،  و رسول ا    َقةر 
، هعوي ل و و َلم   و ،8العمرة و لمو  تى علي م مو غير  هل و ممو  راد الحج و ألهل اليمو يَلم 
 جمةةع  هةةل  و .مةةو كةةاو دوو  لةةك فمةةو حيةةا  اشةةأ، حتةةى  هةةل مكةةة مةةو مكةةة يع للةةوو ما ةةا و

                                                        
1
 .15اآليا : س رة ي نس ـ 
2
 .17اآليا : س رة اضنب  ء ـ 
3
عل  ابل  عمل   عل  عمل  بل  : لح   ا  ا الح لل ب آلبل ء   سلودل: ب  . اضيم ب  الوذ ر:  ت  . 3/424السو  : ـ أب  ىا ى 

إب هللا يوىل    أب تح فلل ا : "اليطل   أب رسل ل هللا صل م هللا ع  له  سل   أىر له   ل  لللح ر ل،   ل  يح لل بلب له  لقل ل

 ىار اليو ب". بآب ئك   لم    ب ح لف  ل  ح ل ب هلل أ  ل سك 
4
 .ل م  يح ل   ذب  متعمدا: ب  .  ت   اضيم ب. 4/421 السو : ىـ أب  ىا  
5
 .6/374الي مع : ـ الق طبح 
6
 .  ل ال م  : ب  .  ت   اضقض ا. 3/311السو  : ـ انظ  أب  ىا ى 
7
 .196: اآليا: ـ س رة البق ة 
8
 .ُمىل أ ل مكا ل حج  العم ة: ب  .  ت   الحج. 4/124الصح   : ـ انظ  البي ر  
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ا تلفةوا فةي ميقةات  و استعمال ، ال ي الفوو شييا ما ، و العلم على القول بحاهر ه ا الحديا

وقةةت  الترمةة ي عةةو ابةةو عبةةاس  و الابةةي  و فةةيمو َوقيتةة ، فةةروى  بةةو داود و ،ع هةةل العةةرا
وي و .هة ا حةديا حسةو: قةال الترمة ي 1ألهل المشرع العميةع  و عمةر وقةت ألهةل العةراع  رع

وّقةةةَت ألهةةةل العةةةراع  ات  فةةةي كتةةةاب  بةةةو داود عةةةو عايشةةةة  و رسةةةول ا  و    ات ععةةةرع،
 .3“ه ا هو الصحيا و .2عرع

فةالقرطبي اسةتعاو بروايةة  بةو داود فةةي بيةاو توقيةت  هةل العةةراع مةع التأكيةد علةى صةةحة 
 .ه ا الر ي

 :سنن النسائا :ابعار 

 : العديد مو األحاديا التي   رج ا في ساا  مثال  لك كما ياقل عو الاسايي

﴿: عاةةةةةد تفسةةةةةير قولةةةةة  تعةةةةةالى_                                   

                                 ﴾4  جملة مةو األحاديةا يسوع

ا   فأرسةةل...”: تتحةةدا عةةو الا ةةي عةةو قتةةل هةة ه الم لوقةةات، مةةو بيا ةةا روايةةة الاسةةايي يقةةول
 و فية  مسةألة واحةدة و تكةوو فةي المةاء،هةي المعروفةة التةي  و د ، جمةع نةفد علي م النةفا

و بةو عثمةةاو  و طبيب ةا  كةةر و  ةرج الاسةةايي عةو عبةةد الةرحم   ...هةي  و الا ةي ورد عةةو قتل ةا

 6“.صحح   بو محمد عبد الحع. 5عو قتل  ، فا اه الابي ابي لنفدع ا في دواء ل

﴿ :كمةةا ياقةل عاةة  اقةةده للرجةةال، مثالةة  :عاةد تفسةةير قولةة  تعةةالى و -           

                                                        
1

 .لح الم اق  : ب  .  ت   المو سك. 4/127: السو : ـ أب  ىا ى
2

 .ـ المصدر نفسه
3

 .4/324الي مع : ـ الق طبح
4

 .133اآليا : ـ س رة اضع اف
5

 .الضفدع: ب  . الص د 7/439السو  : ـ الوس ئح
6

 .م  س رة البق ة 112المسللا الي مسا ع   م  تفس   اآليا  4/446الي مع :  انظ  أيض . 7/423الي مع : ـ الق طبح
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           ﴾1 دوو  (رمضـان): و ا تعلة  هةل يقةال”: اآليةة؛ يقةول فةي المسةألة الثاايةة

و الصةحيا جةوا   ...يقال كما قال ا  تعالى: قال و  و يعنا  ىلى ش ر، فكّره  لك مجاهد،
غيرهةا، روى مسةلم عةو  بةي هريةرة  و ىط ع رمناو مو غير ىنافة كما ثبةت فةي الصةحا 

 و غلقةةةت  بةةةواب الاةةةار و ى ا جةةةاء رمنةةةاو فعّتحةةةت  بةةةواب الرحمةةةة،»: قةةةال  و رسةةةول ا  

 تةةةاكم » :قةةةال رسةةةول ا  : روى الاسةةةايي عةةو  بةةةي هريةةةرة قةةال و ...2«صةةفدت الشةةةياطيو
 تغلةع و جةل علةيكم صةيام ، تفةتا فية   بةواب السةماء، رمناو شة ر مبةارك فةرض ا  عة  و

ةةرم  و فيةة   بةةواب الجحةةيم، تعّغةةلع فيةة  مةةردة الشةةياطيو،   فيةة  ليلةةة  يةةر مةةو  لةة  شةة ر، َمةةو حع
تقييةةد " مةةردة الشةةياطيو"فقولةة  : قةةال و   رجةة   بةةو حةةاتم البسةةتي  ينةةا و ،3« يرهةةا فقةةد حةةرم

قال رسول : روى الاسايي  ينا عو ابو عباس قال و ".سلسلت" و "صفدت الشياطيو: "لقول 

 و .4«ى ا كةةاو رمنةةاو فةةاعتمري فةةإو عمةةرة فيةة  تعةةدل حجةةة»:  ة مةةو األاصةةارالمةةر  ا  

ىو ا  تعةةالى »: قةةال رسةةول ا  :  ينةةا عةةو عبةةد الرحمةةاو بةةو عةةو  قةةالروى الاسةةايي 
احتسةابا،  ةرج  و قامة  ىيمااةا و سةااتع لكةم قيامة ، فمةو صةام  و فرض صيام رمناو عليكم
  6“.في ه ا كثيرة كل ا بإسقاط ش راآلثار  و ،5«.مو  اوب  كيوم ولدت   م 

فةةاحو ا حةةح اعتمةةاد القرطبةةي الكبيةةر علةةى مرويةةات الاسةةايي باإلنةةافة ىلةةى روايةةة مسةةلم 
 .لتأكيد ه ه المسألة

 :كما ياقل عا  اقده للرجال، مثال 

﴿: عاةةةد تفسةةةةير قولةةة  تعةةةةالى-                                  

                                                        
1
 .411اآليا : س رة البق ة ـ 
2
إذا   ب رمض ب لتح  أب ا  ال حما   غ    »: ب ف  .لضل  ى  رمض ب: ب  . الص  م  ت   .7/411الصح   : مس   ـ 

 «أب ا  جىو    س س   ال   ط  
3
 .ذ   االختالف ع م معم  ل ه . ت   الص  م.1/151السو  : الوس ئح ـ 
4
  .رمض ب: ال خصا لح أب يق ل ل ى  رمض ب: ب  . 1/151المصدر نفسه  ـ 
5
 .ذ   اختالف يحح ب   ث    الوض  ب    ب ب ل ه: ب   .1/111 المصدر نفسه ـ 
6
 .175-1/171الي مع : الق طبح ـ 
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                                              ﴾1  يقةةةةةول فةةةةةي

       الشةةةافعي و ا تلةةة  العلمةةةاء فيمةةةا يأكلةةة  المحةةةرم مةةةو الصةةةيد، فقةةةال مالةةةك”: المسةةةألة السةةةابعة
ىا  ال بأس : الصحيا عو عثماو بو عفاوهو  و روي عو ىسحاع، و  حمد، و  صحاب ما و

الةدارقطاي  و سةاييالا و لما رواه الترم ي ،ال مو  جل  و بأكل المحرم الصيد ى ا لم يعصد ل ،

قةال  بةو  2«صةيد الّبةر لكةم حة ل مةا لةم تصةيدوه  و يعصةد لكةم»: قةال عو جابر  و الابةي 
 بةي عمةرو لةيس بةالقوي فةي عمةرو بةو : قةال الاسةايي و ه ا  حسو حديا في البةاب،: عيسى

 .3“ىو كاو قد روى عا  مالك و الحديا،

 و ".لةةيس بةةالقوي"  ألحةةد رواة هةة ا الحةةديا بقولةة  عةةو الاسةةايي تجريحةةفةةالقرطبي ياقةةل -
قد تبع الاسايي علةى : "علع علي  السيوطي في شرح  بقول  و هو كما قال الاسايي في ساا ،

 و  بةو  رعةة و غيةره، لكةو وثقة   حمةد و معةيوسبق ما ىلةى تنةعيف  يحةي بةو  و ه ا ابو ح م
كفةةى ب مةةا، فوجةةب  و   ةةرج لةة  الشةةي او فةةي صةةحيح ما، و غيةةرهم و ابةةو عةةدي و  بةةو حةةاتم
 .4"قبول  بره

﴿: و مثل   ينا ما جاء في تفسير قول  تعةالى-                         

                            ﴾5 حيةةةةا يقةةةةول فةةةةي المسةةةةألة العشةةةةريو ،

ال      و اليماى هي التي تقطع  وال، ثم ا تلفوا ىو سرع ثاايةة، ”: متحدثا عو محل القطع
تقطع رجل  اليسرى، ثم في الثالثةة :  غيرهم و  بو ثور و الشافعي و  هل المدياة و فقال مالك

قةةال  بةةو  و .يعحةةبس و الرابعةةة رجلةة  اليماةةى، ثةةو ىو سةةرع  امسةةا يععةة ر يةةده اليسةةرى، ثةةم فةةي
احةةةتج بحةةةديا  رجةةة  الاسةةةايي عةةةو الحةةةارا بةةةو  و يقتةةةل بعةةةد الرابعةةةة،: معصةةةعب مةةةو علماياةةةا

                                                        
1
 .11اآليا : س رة الم ئدة ـ 
2
 .إذا أ  ر المح م إلم الص د لقت ه حالل: مو سك الحج  ب  :  ت   1/111السو  : الوس ئح ـ 
3
 .1/11الي مع : الق طبح ـ 
4
 .1/111  ح سو  الوس ئح : الس  طح ـ 
5
 .51اآليا : س رة الم ئدة ـ 
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: يةةةا رسةةةول ا  ىامةةةا سةةةرع، قةةةال: ، فقةةةالوا"اقتلةةةوه" ِتةةةي بلةةةص فقةةةال  حاطةةةب  و رسةةةول ا  

قةال . «اقتلةوه»:  مةر بسةارع فةي ال امسةة فقةال و بحديا جابر  و الابةي ...«اقطعوا يده»
 رواه  بةو داود، 1"رمياةا علية  الحجةارة و فااطلقاا ب  فقتلااه، ثم اجتررااه فرميااه فةي بيةر: جابر
 2“ . حد روات  ليس بالقوى و ه ا حديا ماكر: قال و  رج  الاسايي و

لةةع عليةة  الاسةةايي قةةد ع و .بك مةة  فةةي اقةةد سةةاده و فةةالقرطبي اسةةتعاو بحةةديا الاسةةايي،
 3".مصعب بو ثابت ليس بالقوي في الحديا و ه ا حديا ماكر،: "في ساا  بقول 

                                                        
1
 .ال ج    م  الس رق  قطع ال دي : ب  . قطع الس رق:  ت  . 1/111: خ جه الوس ئح لح سووه ـ 
2
 .1/414الي مع : الق طبح ـ 
3
 .ال ج    م  الس رق  قطع ال دي : ب  . 1/111السو  : الوس ئح ـ 
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 ثالثال ثالمبحـ

 نقله عن ابن عبد البر

 و ، يسةةتعيو بأقوالةة القرطبةي المةةالكي *إلمةةام ابةو عبةةد البةةركثيةرا مةةا ياقةةل القرطبةي عةةو ا
 .  رج ا في مؤلفات التي زراي  الفق ية، كما يسوع تعليقات  على األحاديا 

 : يمكو حصر ما اقل  القرطبي عو ابو عبد البر في المواق  اآلتية و

شةارة ة مةو كتابة  التم يةد مةع اإليةقةات حديثتعلي و ياقل عا  ما جاء مو  حكام فق ية، ـ1

﴿: مةةةا جةةةاء فةةةي تفسةةةير قولةةة  تعةةةالى: ىليةةة ، مثالةةة                        

                        ﴾1 يقةةةةةول فةةةةةي المسةةةةةألة الثالثةةةةةة متحةةةةةدثا عةةةةةو قيمةةةةةة ،

قةال ...” :مشيرا ىلى قنية ىكمال الفرينة مةو التطةو  و الص ة، استاادا ىلى  حاديا ابوية،
 و  -فإامةا يكةوو  مةا ىكمةال الفرينةة مةو التطةو  (: التم يةد) بو عمر بو عبد البر فةي كتةاب 

لةم يةدر  و سةجودها، و فيمو س ا عو الفرينة، فلم يأت ب ا،  و لم يحسو ركوع ا -ا   علم
اشةةتغل بةةالتطو  عةةو  و  مةةا مةو ترك ةةا،  و اسةةي ثةةم  كرهةا، فلةةم يةةأت ب ةةا عامةدا، و قةدر  لةةك،

 قةد روي مةةو و .ا   علةم و هةو  اكةر لة ، فةة  تكمةل لة  فرينةة مةةو تطوعة ، و  داء فرنة ا،

                                                        
*
اإلم م العالما  ح ل  المغ    ي سلل بل  عبلد هللا بل  عبلد البل  الوَّمل   اضندلسلح الق طبلح  المل لكح  صل ح، التصل ن ل  ـ 

أب  عم  لق ه ح ل  مكث   : عال سودل  ق ل الحم د   ط ل عم ل   أىرك الكب ر   ـ  ط ، الع  511الف ئقا  م لدل سوا 

لل  يكل  ب ضنلدلس مثلل أبلح : قل ل أبل  ال ل لد البل جحال جل ل  قلدي  السلم ع    بع ل م الحلديا  ب ليالف   ع ل  ب لق اءات

التمى د لم  لح الم طل م  ) ت   :  تب  مف دة  موى ( الم طل)ألل أب  عم  لح : ق ل أب  ع ح الغس نح . عم  لح الحديا

ال أع ل  للح الكلالم : ق ل اب  حزم. مث ه    ت   ل  يتقدمه أحد إلم     ل تبه ع م أسم ء    خ م لك (اضس ن د  المع نح

االستذ  ر لمذ ، ع م ء اضمص ر  ل مل  تضلموه الم طلل مل  : )ث  صوع  ت  . ع م لقه الحديا مث ه  لك ل بلحس  موه

س   أعالم الولبالء : الذ بح -: لح ت جمته يوظ .  ـ115ت لح سوا . ع م  جىه   ح ل ه الم طل( اآلث ر  مع نح ال أ 

 . مؤسسا ال س لا. م4111- ـ4111. 5ط . 41/415

 .5/511الطبق ت : الص لحح -
1
 11اآليا : س رة م ي  ـ 
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حةةديا الشةةامييو فةةي هةة ا البةةاب حةةديا ماكةةر يرويةة  محمةةد بةةو حميةةر عةةو عمةةرو بةةو قةةيس 

ط عو الابي   و مو صلى ص ة لم يكمل في ا ركوعة »: قال السيكعواي عو عبد ا  بو قعر 

ىال مةو  ه ا ال يحفح عو الابي و :قال  بو عمر «سجوده  يد في ا مو تسبيحات  حتى تتم
ىو كةاو صةا، كةاو معاةةاه  اة   ةرج مةو صة ة كةاو قةد  تم ةةا  و : يلةيس بةالقو  و هة ا الوجة ،
  1“.ليست في الحكم بتامة و عاد افس ،

المة  حةح  اة   و البةو عبةد البةر، *ف  ا الاص بتمامة ، اقلة  القرطبةي مةو كتةاب التم يةد
اعتمد على قول  في رد الرواية التي احتج ب ا مو قةال بإكمةال الفرينةة مةو التطةو ، بوصة  

ال يعةةر  متاةة  مةةو غيةةر  و الحةةديا الةة ي يافةةرد بةة  الرجةةل،"الماكةةر هةةو  و الحةةديا بةةالماكر،
 .2"ال مو وج  ز ر و روايت ، ال مو الوج  ال ي رواه ما ،

يشةير ىلةى  لةك، مثالة  مةا جةاء عاةد  و كما ياقل عا  مةا جةاء فةي كتابة  االسةت كار، _2

﴿: تفسةةةةير قولةةةة  تعةةةةالى                             ﴾3  اآليةةةةة، حيةةةةا

 ﴿”: يقةةول فةةي المسةةألة التاسةةعة، متحةةدثا عةةو  حكةةام الصةةيد                 ﴾  ي 

 و قتةادة و الا عةي و  بةو هريةرة و فقةال ابةو عبةاس: ا تلة  العلمةاء فةي تأويلة  و .َحَبسو لكم
قةال سةعد بةو  بةي  و ...ابو  بي ربا  يأكعل فإو  كل لةم يؤكةل مةا بقةيابو عطاء  و ابو جبير

ىو  َكةَل، فةإ ا  كةةل  و المعاةةى:  بةةو هريةرة  ينةا و سةلماو الفارسةي و عبةد ا  بةو عمةةرو  ربةا 
ةةَعة ، و الجةةار  كلب ةةا كةةاو  و ف ةةدا  و طيةةرا  عكةةل مةةا بقةةي مةةو الصةةيد، هةة ا  و ىو لةةم يبةةع ىال ِبن 

فةةةي البةةةاب  و هةةةو القيةةةاس، و هةةةو القةةةول الثةةةااي للشةةةافعي، و جميةةةع  صةةةحاب ، و قةةةول مالةةةك
و ى ا  كةل فة  تأكةل فإامةا : "حديا عةدي فةي الكلةب المعليةم: حديثاو بمعاى ما  كراا،  حدهما

                                                        
1
المسللا الح ىيا  الثالث ب م  . 6/61الي مع :  انظ  أيض  لح س  ق اعتم ىل ع م التمى د مع اإلح لا ع  ه. 11/21الي مع : الق طبح ـ 

 .م  س رة الم ئدة 6تفس   اآليا 
*
 . 42/11: التمى د: ـ انظ  
2
   الموف ى المي لل لم  ر ال الثق ت   الث نح    الف ى الذ  : اض ل:  م  قسمه اب  الصالح إلم قسم  . 26المقدما  : اب  الصالح ـ 

 .ل س لح را يه م  الثقا  اإلتق ب م  يحتمل معه تف ىل
3
 .2اآليا : س رة الم ئدة ـ 
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 قةال رسةول ا  : حديا  بي ثعلبةة ال شةاي قةال: الثااي.   رج  مسلم 1" مسك على افس 

،  كةةرت اسةةم و ى ا  رسةةلت كلبةك»: فةي صةةيد الكلةةب كعةةل  مةةا  و ىو  كةةل ماةة ، و ا  عليةة  فكعةل 
وي عةو عةدي و .  رجة   بةو داود 2«َرّدت عليةك يةدعك الصةحيا عاة  حةةديا  و ال يصةا؛ و رع

غيةةرهم الجمةةع بيا مةةا، فحملةةوا الا ةةي  و لمةةا تعارنةةت الروايتةةاو رام بعةةض  صةةحاباا و مسةةلم؛
كاو موسيةعا علية  فأفتةاه  عديًّا ىو: قالوا و حديا اإلباحة على الجوا ، و الور ، و عو التا ي 

و قةد دلي علةةى  .ا   علةم و  بةةا ثعلبةة كةاو محتاجةا فأفتةةاه بةالجوا ، و بةالك  ورعةا، الابةي 
فةإاي   ةا   و يكةوو ىامةا  مسةك : "السة م فةي حةديا عةديّ  و ه ا التأويل قول  علي  الص ة

و قةد عةارض حةديا (: " كاراالسةت)قال  بو عمر في كتاب  و .ه ا تأويل علماياا" على افس 
ىو  كل يا رسةول  و :؛ فقول  الحاهر  و حديا  بي ثعلبة ااس  ل  و عِدّي حديا  بي ثعلبة،

 3“.«و ىو  كل»: ا   قال

فالقرطبي ساع لاا ا ت   العلماء في حكم ما  كل الجةار ، مةع  دلةت م التةي يبةدو علةى 
كمةا –هةو مةو روايةة مسةلم  -حديا عةدي–الم  حح  و الحديا األول  و حاهرها التعارض،

 اةة   حةةديا ثعلبةةة، فقةةد رواه  بةةو داود، لكةةو القرطبةةي لةةم يعشةةر ىلةةى– مةةا الثةةااي  -قةةال القرطبةةي
الغريةةب فةةي كةة م القرطبةةي  اةة   و ،* و الب ةةاري   رجةة  فةةي صةةحيح  حةةديا صةةحيا، بةةدليل

يا مسةلم، الصةحيا عاة  حةد و :رجا حديا عدي ال ي رواه مسةلم علةى حةديا ثعلبةة، بقولة 
هة ا  و ثم هو يشير ىلى وجةود التنةاد بةيو الةروايتيو،. ط ع  على رواية الب ارياربما لعدم 

غيةةرهم  و قةةد اقةةل عةةو بعةةض علمةةاء المالكيةةة، و ال يكةةوو ىال بةةيو روايتةةيو مةةو افةةس الدرجةةة،
، مةةع اإلشةارة ىلةى مصةةدر ** تةى بكةة م ابةو عبةد البةةر القايةل بالاسة  الجمةع بةيو الةةروايتيو، ثةم

                                                        
1
لإب أ ل لال تل ل  لإنح : "الص د ب لكال  المع ما ب ف : ب  . الص د  الذب ئ :  ت  . 13/61جزء م  حديا ر ال مس   لح الصح    ـ 

 .الص د إذا غ   عوه ي م  : ب   6/441 ر ال البي ر  لح الصح   " أخ ف أب يك ب إنم  أمسك ع م نفسه
2
 .لح الص د: ب  .  ت   الص د 3/119السو  : أب  ىا ى ـ 
3
 .31-6/37الي مع : الق طبح ـ 

*
  أم  م  ذ  ت أنك بلرضح صلْ د  لمل  »: م  ج ء لح التص ُّد  ب ف : ب  . الذب ئ :  ت  . 6/441الصح   : ـ    بتم مه لح البي ر  

صدت بق سك  للذُ   إس  هللا  ث  ُ ْل   أمل  مل  صلْدَت بَك بلك المع َّل  لل ذ   اسل  هللا ثل  ُ لْل   مل  صلْدت بك بلك اللذ  لل س مع مل  

 «.ه لُكلْ للْىرْ َ  ذ  تَ 
**
 . ـ أ  نسخ حديا أبح ثع با الق ئل بي اي اض ل  لحديا مس   الق ئل بعدم الي اي  م القا لمذ ، اإلم م م لك 
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علةةى كةة م ابةةو عبةةد البةةر، بتةةرجيا الةةر ي القايةةل ثةةم يعقةةب  1هةةو كتةةاب االسةةت كار و ك مةة ،
الجمةع بةيو الحةديثيو  ولةى  و ه ا في  احةر، ألو التةاري  مج ةول،”: بالجمع على الاس  بقول 

 2“.ا   علم و .ما لم يععلم التاري 

 و ياقل عاة  اقةده للةرواة لكةو دوو  و يشةير ىلةى مصةدر هة ا الكة م مةو مؤلفاتة  كما ـ3

﴿: مةا جةاء فةي تفسةير قولة  تعةالىما ا .في تفسيره آليات األحكاماألمثلة على ه ا كثيرة     

                  ﴾3و قةد ا تلة  العلمةاء : "، حيا يقةول فةي المسةألة ال امسةة

 و مو  -مو يحفح عا  مو  هل العلم ىجما   كثر بعد– مع  األ   في حد الفقر ال ي يجو 

كةةاو  و .للمعطةةي  و يعطيةة  و  ادمةةا ال يسةةتغاي عا مةةا  و لةة   و يأ ةة  مةةو ال كةةاة،و  لةة  دارا

 و ال ادم فنلة عما يحتاج ىلي  ما ما جا  ل  األ ة  و ىو لم يكو في ثمو الدار: مالك يقول

ال يأ ة  مةو لة   مسةوو درهمةا  و : غيةرهم و ىسةحاع و  حمةد و و قةال الثةوري ...ىال لم يج 

 و ال يعطى ما ا  كثر مو  مسيو درهمةا ىال  و يكةوو غارمةا، قالة   حمةد و قدرها مو ال هب

: قةال حجة ه ا القول ما رواه الدارقطاي عةو عبةد ا  عةو مسةعود عةو الابةي  و. ىسحاع

 و و بةو ىسةحاع نةعي ،في ىسااده عبد الرحم  . 4« مسوو درهماال تحّل الصدقة لرجل ل  »

و بةةو رواه حكةةيم بةةو جبيةةر عةةو محمةةد بةةو عبةةد الةةرحم   و عاةة  بكةةر بةةو  اةةيس نةةعي   ينةةا،

حكةيم بةو جبيةةر  و  مسةوو درهمةا،: قةال و احةوه، ي يةد عةو  بية  عةو عبةد ا  عةو الابةي 

هة ا الحةديا يةدور : ال  بةو عمةرقة و .غيةره، قالة  الةدارقطاي رحمة  ا  و نعي  ترك  شةعبة

                                                        
1
 إب أ لل يل  رسل ل : قد ع رم حديا عد   ذا حديا أبح ثع با  ن سخ  لق لله ل له: "ج ء لح االستذ  ر ق ل اب  عبد الب  ـ 

. م ىار الكتل، الع م لا4111- لـ1241. 1.ط. تحق ق سل ل  محملد عطل . 2/477االستذ  ر انظ  ."  إب أ ل: هللا؟ ق ل

 .لبو ب. ب   ت
2
 .6/31الي مع : الق طبح ـ 
3
 .61اآليا : س رة ب اءة ـ 
4
. اتفقل ا ع لم تضلع فه. لح إسو ىل بك  بل  خول س. الغوم التح يح م السؤال: ب  .  ت   الز  ة. 4/141 السو : الدارقطوح ـ 

 .-أب   و با–ا عبد ال حم   ب  إسح ق   ذ
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 .1“هو متروك و على حكيم بو جبير

هو محمد حكةيم بةو  و بي عمر في تجريا  حد رواة ه ا الحديافالقرطبي يسوع ك م  
 و ،لكةو ال يشةير ىلةى مصةدر هة ا الكة م مةو مؤلفاتة  و جبير موافقا ب لك مةا قالة  الةدارقطاي
هةو غاةي، جةاءت يةوم و  مةو سةأل: "مسةعود بلفةح عو ابو *قد ساق   بو عمر في كتاب  التم يد

مةةا غاةةاه،  و مةةا الغاةةى يةةا  و :كموشةةا،  و كةةدوحا فةةي وج ةة ، قيةةل و القيامةةة مسةةألت   دوشةةا،
ثةةم علةةع عليةة   بةةو عمةةر كمةةا قةةال ."  مسةةوو درهمةةا  و عةةدل ا مةةو الةة هب: رسةةول ا   قةةال

  .القرطبي

﴿: عاةد تفسةير قولة  تعةالى مثل   ينا و                           

     ﴾2يةةأتي بتعقيةةب  بةةي عمةةر بةةو  و ، يسةةوع حةةديثا رواه الةةدارقطاي فةةي  حكةةام الةةرهو

او بةةو عيياةة عةو  يةةاد بةو سةعد عةةو روى الةدارقطاي مةةو حةديا سةفي”:  ، يقةولعبةد البةر عليةة

ال يغلةةع الةةرهوع لةة  »: قةةال ال هةةري عةةو سةةعيد بةةو المسةةيب عةةو  بةةي هريةةرة  و رسةةول ا  
  رجةة   و .هةة ا ىسةةااد حسةةو و . يةةاد بةةو سةةعد  حةةد الحفةةاح الثقةةات. 3«عليةة  غرمةة  و غامةة ،

ال يغلةةةع »: قةةةال مالةةةك عةةةو ابةةةو شةةة اب عةةةو سةةةعيد بةةةو المسةةةيب مرسةةة  عةةةو رسةةةول ا  
ةو  و :**قال  بو عمر. «الرهو هك ا رواه كةل مةو روى الموطةأ عةو مالةك فيمةا علمةت، ىال َمع 

معةةوث ثقةةة، ىال  اةةي   شةةى  و يكةةوو ال طةةأ فيةة  مةةو علةةي بةةو عبةةد  و بةةو عيسةةى فإاةة  وصةةل ،
ةةةو بةةةو عيسةةةى،  اد فيةةة   بةةةو عبةةةد ا   و الحميةةةد الغنةةةايري عةةةو مجاهةةةد بةةةو موسةةةى عةةةو َمع 

                                                        
1
/ 1م  سل رة البقل ة   لذا اليل مع  115المسللا اض لم م  تفس   اآليا  5/7الي مع :  انظ  أيض . 1/11الي مع : الق طبح ـ 
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*
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2
 .115اآليا : البق ة س رة ـ 
3
 .ال    ال يغ ق: ب  .  ت   الب  ع. 5/55السو  : الدارقطوح ـ 
**
 .111-1/111انظ   ر ى  ذا الكالم لح التمى د  ـ 
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هة ه اللفحةة قةد ا تلة  الةرواة فةي  و .«مة علية  غر و  ل  غام » :عمروس عو األب ري بإسااده
قال يواس قةال ابةو : قال و رواه ابو وهب و غيرهما، و َمع َمر و رفع ا، فرفع ا ابو  بي  يب

علي  غرم ، فأ بر ابةو  و الرهو ممو رها ، ل  غام : كاو سعيد بو المسيب يقول و :ش اب

 و ىال  و معمرا  كره عو ابو الش اب مرفوعا، ش اب  و ه ا مو قول سعيد ال عو الابي
يحةةي لةةيس  و تابعةة  علةةى رفعةة  يحةةي بةةو  بةةي  اي سةةة و معمةةر  ثبةةت الاةةاس فةةي ابةةو شةة اب،

ىو كةاو قةد وصةل مةو ج ةات  و  صةل هة ا الحةديا عاةد  هةل العلةم بالاقةل معرسةل، و .يبالقو 
 و ا تلفةةوا فةةي تأويلةة  ىو و هةةو مةةع هةة ا حةةديا ال يرفعةة   حةةد مةةا م، و كثيةةرة فةةإا م يعللوا ةةا،

رواه الدارقطاي  ينا عةو ىسةماعيل بةو عيةا  عةو ابةو  بةي  يةب عةو ال هةري عةو  و .معااه
ىامةا  و لةم يسةمع  ىسةماعيل مةو ابةو  بةي  يةب،: *سعيد عو  بي هريرة مرفوعا، قال  بو عمر

 و .عبةةةاد عاةةةدهم نةةةعي  ال يعحةةةتج بةةة  و بةةةو كثيةةةر عةةةو ابةةةو  بةةةي  يةةةب،اسةةةمع  مةةةو عبةةةاد 
عاةةدهم  ينةةا غيةةر مقبةةول الحةةديا ى ا حةةديا عةةو غيةةر  هةةل بلةةده، فةةإ ا حةةديا عةةو ىسةةماعيل 

 و غيةةةةرهم ففةةةي حديثةةةة   طةةةأ كثيةةةةر و ى ا حةةةّدا عةةةةو المةةةداييو و الشةةةامييو فحديثةةة  مسةةةةتقيم،
  1“انطراب

التعليةع علية ، مةو كتةاب التم يةد البةو  و فالقرطبي اقل ه ا الاص في اقةد هة ا الحةديا
   بشةيء مةو التصةر ، حيةا ا تصةرالم حةح  اة  اقلة و مصةدره،لةم يعشةر ىلةى  و عبد البةر،

قةد ا تلة  الةرواة فةي  **و هة ه اللفحةة : "قول ابةو عبةد البةر: بعض الجمل ما  مو  لك مث 
علةةى –غيرهمةةا فةةي هةة ا الحةةديا، لكةةا م رووه مرسةة  و  معمةةر و رفع ةةا فرفع ةةا ابةةو  بةةي  يةةب

 معةو عةو مالةك موافقةة لة لك،روايةة  و ،ا ت   في  لك عو ابو  بي  يب ا كره ىو شاء ا 
فالشةطر األ يةر  ".بةيو  و هة ا اللفةح لةيس مرفوعةا و قد روى ابو وهب ه ا الحديا فجةوده و

و كةةاو سةةعيد بةةو ”: هةةو قولةة  و ىامةةا سةةاع مةةا بعةةده و مةةو كةة م  بةةي عمةةرو لةةم يسةةق  القرطبةةي
                                                        

*
 .6/249التمى د : ـ انظ  اب  عبد الب  
1
 .372-3/372الي مع : الق طبح ـ 
**
 ".له غومه  ع  ه غ مه: "ـ   ح ق له 
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  ".عو ابو المسيب: "هي عاد ابو عبد البر و “المسيب

﴿: عاةةد تفسةةير قولةة  تعةةالى: و ياقةةل عاةة  تصةةحيح  لألحاديةةا، مثةةال  لةةك-1     

                                                     

              ﴾1 تعلةةع  بةةو : "يقةةول فةةي المسةةألة الرابعةةة متحةةدثا عةةو  حكةةام األحبةةاس

فةةي ماعةة  األحبةةاس ورده األوقةةا ، بةةأو ا  تعةةالى عةةاب علةةى العةةرب مةةا كااةةت  حايفةةة 
 و قةةةةاس علةةةةى البحيةةةةرة و حةةةةبس  افاسةةةة ا عا ةةةةا، و حمايت ةةةةا، و ل مةةةةو تسةةةةييب الب ةةةةايم،عةةةةتف

 بةو  و األوقةا  مةا عةدا  بةا حايفةة و بةاسجم ور العلماء على القول بجةوا  األح و ...السايبة
فةةر، و يوسةة  هةةو قةةول شةةريا ىال  و  بةةا يوسةة  رجةةع عةةو قةةول  بةةي حايفةةة فةةي  لةةك لمةةا  و  ع

ليةةة عةةو ابةةو عةةوو عةةو اةةافع عةةو ابةةو عمةةر  اةة  اسةةتأ و رسةةول ا   فةةي او  حّدثةة  ابةةو عع

بة  يحةتج  و .2«سةبلل الثَمةرةو  احبس األصةل»: يتصدع بس م  ب يبر، فقال ل  رسول ا  
 .3"هو حديا صحيا قال   بو عمر و كل مو  جا  األحباس،

ى لسةاو  لةك علة و فالقرطبي يصحا حديا ابو عمةر الة ي يةاص علةى جةوا  الوقة ، 
 .*قد جاء ه ا الك م في كتاب  التم يد و ابي عمر ابو عبد البر،

                                                        
1
 .113اآليا : س رة الم ئدة ـ 
2
ي ر سل ل هللا إنلح أصلب  أرضل  : أب عم  ق ل: " ب ف . 2171لح مسود اب  عم  اب  اليط   رق   4/76المسود : أحمد ـ 

 .الحديا" إب     حبس  أص ى   تصدق  بى : "بي ب   ل  اص،      قطٌّ    أنفس عود  موه؟ لق ل
 .6/429الي مع  : الق طبح -3
*
 .1/413التمى د : ـ انظ  
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 لخالصة الفص

 :ا لص في  تام ه ا الفصل ىلى استاتاج ما يلي

األ بةار  و  و القرطبي يعتمةد بشةكل  ساسةي علةى كتةب الحةديا السةتقاء األحاديةا ـ 1
، مةةةو  هم ةةةا األحكةةةام الفق يةةةة التةةةي يثيرهةةةا عاةةةد تفسةةةيره آليةةةات األحكةةةام و فةةةي شةةةأو القنةةةايا

كتب الساو، ىلى جااب بعض الكتب التي  لف ا مؤلفوها في شر  بعةض كتةب  و الصحيحيو،
 ."االست كار"و "التم يد"مو  بر ها  و الساو،

هة ا مةا يعكسةة   و ،حرصة  الشةةديد علةى تحةري الصةحيا مةو األحاديةاكمةا سةجلاا ـ  2
 .مسلم في تفسيره و اعتماده الكبير على مرويات الشي يو الب اري

 حيااةةةا يسةةةوع  و يعةةة و ىلي مةةةا و مسةةةلم،و  ثةةةم ىاةةة  يعتمةةةد علةةةى مرويةةةات الب ةةةاري ـ 3
ي طةةأ  حيااةةا باسةةبة بعةةض  لفةةاح األحاديةةا  قةةد سةةجلت  اةة  و  حاديث مةةا دوو العةة و ىلي مةةا،

 .هي لمسلم و للب اري

فةي موانةع يشةير ىلةى األبةواب التةي  ةّرج  و ياقل عو الب اري مةع اإلشةارة ىلية ، و ـ 4
 .في ا مرويات ، لل يادة في البياو

بعةةض ياقةةل  ينةةا عةةو مسةةلم مةةع العةة و ىليةة  فةةي كثيةةر مةةو األحيةةاو، كمةةا يسةةوع  و ـــ 5
 .ىلى  و مسلم   رج ا بمعااهايشير  و األحاديا،

 بةي  و الاسةايي و الةدارقطاي و  فاد  ينا مةو كتةب السةاو  اصةة سةاو الترمة ي و ـ 6
لقةةةد   ةةة  اإلمةةةام  و يعةةة و ىلي ةةةا، و داود، فكةةةاو يسةةةوع األحاديةةةا الم رجةةةة فةةةي هةةة ه الكتةةةب،

 و اقةةةد الرجةةةالفةةةي الةةةدارقطاي اصةةةيبا كبيةةةرا مةةةو اهتمةةةام القرطبةةةي، فقةةةد اعتمةةةد علةةةى ك مةةة  
 .الروايات
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 حيااةةا  و كمةا  فةاد مةو تعليقةات الترمة ي  اصةة فيمةا يتعلةع ببيةاو درجةة األحاديةا ـ 7

 بةي داود فكثيةرا  و كة ا الشةأو مةع الشةي يو الاسةايي و يسوع ما جاء عا  مو فقة  األحاديةا،

 .الرجال و يسوع ما جاء عا ما مو اقد الروايات و ما يستعيو بمرويات ما

 و ده  ينةا علةى مةا جةاء عةو ابةو عبةد البةر مةو ماقةوالت فق يةة،كما الححت اعتما ـ 8
" االسةت كار" و "التم يةد"  ةص بالة كر  و تعليقات  اصة باألحاديا التي ساق ا مةو مؤلفاتة ،

 و فقد اقل عا  في مواطو كثيرة ما جةاء فةي هة يو المةؤليفيو مةو تعليقةات  اصةة باقةد الرجةال
ي غالةةةب األحيةةاو ياقةةل عاةةة  دوو  و يشةةير ىلةةى  كةةةر فةة و  حيااةةا يشةةةير ىلي مةةا، و الروايةةات،
 .مؤلفات 

  

 

 



مـنهج  "الموسوم بــ   و جل علي بإتمام هذا البحث المتواضع

رأيت أن يكون حسـن  " أثره في تفسيره آليات األحكام

  .ضرورية، لتكون زبدة الموضوع

 و الزهـد،  و رأينا في الفصل التمهيدي أن اإلمام القرطبي عاش حياة البساطة

التـأليف،   و العبادة و تفرغ في مقابل ذلك للعلم

ال أدل على ذلـك   و ،ثيرالكأخذ عنهم 

شـكلت  أما عن رحلته إلى مصر فقـد  

 و منعطفا ال يقل خصوبة في حياته العلمية عن مرحلة األندلس؛ فمصر كانت قبلة العلماء،

 و علماءهـا، التقى  و ،هناك تنقل بين ربوعها

تفانيه في طلبه، أن خلف من ورائه رصـيدا ضـخما   

 مكونا من مؤلفات جليلة القدر، عظيمة الفائدة، ال تزال تشهد إلى وقتنا هذا بعظمة مؤلفها،

كـان فـي    و إعالء شأنه على مر العصور،

تهافت  و ن،المؤرخو ه المؤلفات، تفسيره الجامع ألحكام القرآن، الذي نوه بشأنه

  .هذا البحث نموذج من ذلك االهتمام

عند تفسيره آليات األحكـام   إن منهج القرطبي في التعامل مع حديث النبي 

نته من استخدام الحديث استخداما أمثل، فهو لم يهمـل أساسـيات   
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  ةـخاتمال

جل علي بإتمام هذا البحث المتواضع و من اهللا عز 

أثره في تفسيره آليات األحكام و القرطبي في التعامل مع الحديث

ضرورية، لتكون زبدة الموضوع و أراها هامة ، جملة نتائج،

رأينا في الفصل التمهيدي أن اإلمام القرطبي عاش حياة البساطة

تفرغ في مقابل ذلك للعلم ، وزخرفها و اإلعراض عن بهارج الدنيا

أخذ عنهم  و استفتاهم، و طالع، جالس العلماء،كثير اال

أما عن رحلته إلى مصر فقـد   .من كثرة الشيوخ الذين أفاد منهم في شتى العلوم

منعطفا ال يقل خصوبة في حياته العلمية عن مرحلة األندلس؛ فمصر كانت قبلة العلماء،

هناك تنقل بين ربوعها و ملتقى الثقافات في القرن السابع الهجري،

تفانيه في طلبه، أن خلف من ورائه رصـيدا ضـخما    و أفاد منهم، فكان ثمرة حبه للعلم،

مكونا من مؤلفات جليلة القدر، عظيمة الفائدة، ال تزال تشهد إلى وقتنا هذا بعظمة مؤلفها،

إعالء شأنه على مر العصور، و ،في تخليد ذكرهسعة علمه، فكانت سببا 

ه المؤلفات، تفسيره الجامع ألحكام القرآن، الذي نوه بشأنه

هذا البحث نموذج من ذلك االهتمام و رواده، و على دراسته طالب العلم

إن منهج القرطبي في التعامل مع حديث النبي 

نته من استخدام الحديث استخداما أمثل، فهو لم يهمـل أساسـيات   قام على دعائم متينة مكّ

 

 

من اهللا عز نبعد أ

القرطبي في التعامل مع الحديث

، جملة نتائج،الختام

رأينا في الفصل التمهيدي أن اإلمام القرطبي عاش حياة البساطةـ   1

اإلعراض عن بهارج الدنيا

كثير االفكان 

من كثرة الشيوخ الذين أفاد منهم في شتى العلوم

منعطفا ال يقل خصوبة في حياته العلمية عن مرحلة األندلس؛ فمصر كانت قبلة العلماء،

ملتقى الثقافات في القرن السابع الهجري،

أفاد منهم، فكان ثمرة حبه للعلم،

مكونا من مؤلفات جليلة القدر، عظيمة الفائدة، ال تزال تشهد إلى وقتنا هذا بعظمة مؤلفها،

سعة علمه، فكانت سببا  و

ه المؤلفات، تفسيره الجامع ألحكام القرآن، الذي نوه بشأنههذطليعة 

على دراسته طالب العلم

إن منهج القرطبي في التعامل مع حديث النبي ـ   2

قام على دعائم متينة مكّ
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هـتم  م المناسب؛ من ذلك مثال أنه ايوليها االهتما و ينبغي لكل باحث أو مؤلف أن يتقيد بها

عزو األحاديث إلى مخرجيها في غالب األحيان، كما الحظتُ حرصـه علـى    و بالتخريج

 قد نقل عن الترمذي كثيرا و دون ذلك،من حيث كونها صحيحة أو بيان درجة األحاديث، 

  .هذا السياقكالمه في  من

استشهاده بالحديث، على قضية ما، يسوق في كثير من األحيان موضـع  عند  و ـ  3

ال يأتي به تاما، جريا على عادة الكثير من  و الشاهد من الحديث، أي أنه يختصر الحديث

البخـاري، مـع   اإلمام عن ذلك عرف قد و ،المؤلفين في التفسير أو في الحديثو العلماء

 تشير إلى االختصار، مراعاة لشروط اختصار الحـديث،  اإيراده في خاتمة الحديث صيغ

ـ أو يإلى الحديث بتمامه في موضع آخر،  إلى االختصار إذا سبق أن أشار وقد يلتجئ عد 

  .التطويلو رباإلتيان به في موضع آخر من تفسيره الجامع، تفاديا للتكرا

أو ما يسمى عند المحدثين " التعارض بين األحاديث"رأيناه يتعرض لموضوع و ـ  4

الفقـه،  و هو فن يكمل للقيام به األئمة الجامعون بين صناعتي الحـديث و "مختلف الحديث"

هـذا يصـدق علـى تفسـير     و -كما قال ابن الصالح –الغواصون على المعاني الدقيقة 

حشد لها الكثير من األحاديث و الفقهية لآليات القرآنية، الذي اهتم بإبراز الجوانب القرطبي

 قد قامو .وم الحديثالشريفة لهذا الغرض، فكان من الطبيعي أن يتعرض لهذا النوع من عل

 إعمالهمـا معـا،  ب ،منهجه في رفع التعارض على أساس الجمع بين الدليلين المتعارضين

  .مسلكهو يوافق الجمهور في هذا الو هو أولى من اإلهمال،و



211 
 

أما عن موقفه من رواية الحديث بالمعنى، فقد أثار القرطبي هذه المسألة فـي  ـ    5

ما جـاء علـى لسـان     نقل تحته" فائدة في التحديث"وضع عنوانا صغيرا سماه و تفسيره

العلماء في حكم رواية الحديث بالمعنى، مؤكدا بذلك اهتمامه بالقضايا الحديثية في تفسيره 

مانع للرواية بـالمعنى، لينتهـي فـي    و إلى اختالف العلماء بين مجيزقد أشار و .الجامع

 ل بالجواز، كما عقب بترجيح هـذا الـرأي،  وهو القو األخير إلى بيان موقف أكثر العلماء

يوحي بعمق  كل هذا في أسلوبو محاججة المانعين باألدلة أيضا،و االستدالل على ذلك،و

  . قوة محاججةو فهم،

النقلة، لما و بيان أحوال الرجالو التعديل،و أيما اهتمام بالجرح اهتم كما رأيناه ـ  6

ال يخفى على أحد تأثير هذا و معرفة الصحيح من غيره،و أهمية في توثيق األخبار،من له 

  .الفن في توجيه األحكام الفقهية التي أخذت جانبا كبيرا من اهتمام المفسر

يعتمـد بشـكل   و التعـديل، و جريحيسوق لهذا الغرض األلفاظ الواردة في التو ـ  7

 أبي حاتم البستيو البيهقي،و النسائيو أساسي على ما جاء عن أئمة النقد أمثال الدارقطني

غير أن اهتمامه بإيراد ألفـاظ   .غيرهم ممن اشتهروا بخبرتهم في هذا المجالو ،أبي داودو

  .الصحيحة، بشكل مباشرالترجيح على الرواية في  العتمادهالتعديل قليل مقارنة بالتجريح 

 يرد الضعيف منهـا بنـاء  و يناقشهاو رأينا أنه يستعرض أدلة األحكام الفقهيةو ـ  8

قـد يستشـهد   و .على تجريح رواتها، كما يرجح األدلة القوية استنادا إلى تعديل رواتهـا 

يشير إلى ضعف راويه، لكن القرطبي يستأنس به لتأكيد بعض األحكام، خاصة و بالحديث

د بأدلة أخرى قويةإذا عض.  
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حيث ينقل إلينا ما جـاء   ،بيان أحوال األسانيدوجدناه يولي اهتماما بالغا لكما  ـ   9

هذا إسناد صحيح أو حسـن  : المحققين من أوصاف، كأن يقولو على لسان جهابذة العلماء

المالحظ أن وصف اإلسناد بأحد هذه األوصـاف ال  و أو ضعيف أو غيرها من األوصاف،

 كم على الحـديث بهـذا اإلسـناد ال غيـر،    على متنه، فهو إذن ح االضرورة حكميعني ب

حرص في تفسيره على بيان العلل التي تعتري اإلسناد من حيـث كونـه مقطوعـا أو    و

  .مستنده في ذلك دائما كالم أئمة النقدو مرسال، أو معضال أو منقطعا، أو موقوفا،

أغراض شتى، من ذلـك أنـه   يسوق األحاديث النبوية الشريفة لبيان  رأيناهو ـ  10

 لكنه حاطب ليل، ال يميـز بـين الصـحيح   و فضائل سور القرآن،يأتي باألحاديث لبيان 

خصوصا ما نقله عن الثعلبي في هـذا   ،السقيم، فكثيرا ما يستعين بمرويات ال أصل لهاو

في فضائل سـور القـرآن مـن قبيـل     المحققون بأن أخباره و الشأن، الذي جزم العلماء

أنـه   ىإل مع اإلشارة ؛ما يالم عليه هذاو النقد،و عقبها بالتمحيصكما أنه ال يت ،الموضوع

  .يسوق األحاديث الصحيحة لهذا الغرض أيضا

جريـا علـى عـادة    –الحظنا أنه يشير إلى فضائل سور القرآن في بداية تفسيرها و

لمنهج عند تفسير سورة اإلخـالص، بـأن سـاق    لكنه استثنى هذا او -المفسرين في ذلك

  .اله فضائل هذه السورة الكريمة في خاتمة تفسيره

 رأيناه يستعين باألحاديث النبوية لبيان أسباب نزول اآليات القرآنية أيضا، كماـ   11

على صحة  ترجيح السبب الحقيقي بناءو ،مناقشتها مع ،يسوق الروايات المختلفة في ذلكو

  .كما يسوق أحيانا سبب النزول ضمن أحد المعاني التي تفيدها اآلية روايته،



213 
 

 مام القرطبـي فـي تفسـيره   قد أخذ الجانب الفقهي النصيب األكبر من اهتو ـ  12

 فهـو  ه يستعين بالسنة النبوية كأحد أهم المصادر التي يستقي منها األحكام الفقهيـة، رأيناو

في مواضع كثيرة من التفسير، كما يستعين بهـا   لبيان ما أجمل في القرآن الكريم، هايسوق

  .أحيانا يعتمد السنة لتأكيد أحكام ثبتت بنصوص القرآنو أقوال الفقهاء،و في ترجيح اآلراء

لم يقف غرض القرطبي من استخدام الحديث النبوي الشريف عند هذا الحـد   ـ  13

ما أبهم مـن معـاني   بل تعداه إلفادة أغراض أخرى، منها أنه يستخدم األحاديث لتوضيح 

فضائل بعض الشخصيات الهامة، كما يستعين و يسوقها لبيان مناقبو ألفاظ القرآن الكريم،

  .  له أيضا إشارات إلمكانية نسخ القرآن بالسنةو المدني،و بها لتوضيح المكي

المرويات الصحيحة، و مع حرصه الشديد على تحري األحاديث إن القرطبي، ـ  14

قـد يشـير إلـى    و يفة، شأنه في ذلك شأن الكثير من كتب التفسير،ساق أيضا أخبارا ضع

قد ال يشير إلى ذلك، خصوصا إذا تعلـق األمـر بفضـائل    و ينبه عليه،و ،ضعف الحديث

أو ربما لعدم وقوفـه علـى    ،للداللة على ضعفها" روي"األعمال، غير أنه يسوقها بصيغة 

هذا مـا يـالم   و ،ال يشير إلى ذلكو استئناسا،أحيانا يسوق أحاديث ال أصل لها و ،درجتها

  .ي التنبيه إلى وضعه ليحذره الناسخاصة أن الموضوع ينبغ أيضا،عليه 

اتسم موقفه من اإلسرائيليات بالتذبذب، فهو من جهة يؤكد رفضه لكثير مـن   ـ 15

 األخبار التي ال طائل منها، حيث يأتي ببعضها أثناء تفسيره آليات األحكـام ال و القصص

في أحيان أخرى يسوقها دون نقـد  و بيان ضعفها،و إنما لمحاججتهاو على سبيل االستدالل

  .رد أو تمحيص أو



214 
 

 ن القرطبي يعتمد بشكل أساسي على كتـب الحـديث السـتقاء األحاديـث    إ ـ  16

سـجلنا حرصـه    قدو ،األحكام الفقهية التي يثيرها عند تفسيرهو األخبار في شأن القضاياو

هذا ما يعكسه اعتماده الكبير على مرويات الشـيخين  و الشديد على تحري الصحيح منها،

  .مسلم في تفسيرهو البخاري

 فأحيانـا   ،اتخذ مواقف مختلفـة  مسلمو مرويات البخاري كما أن اعتماده على ـ  17

طـئ أحيانـا   قد سجلت أنه يخو أحيانا يسوق أحاديثهما دون العزو إليهما،و ،يعزو إليهما

 ينقل عن البخاري مع اإلشارة إليه، كما ؛هي لمسلمو بنسبة بعض ألفاظ األحاديث للبخاري

ينقل أيضـا  و ،في مواضع يشير إلى األبواب التي خرج فيها مروياته، للزيادة في البيانو

يشـير إلـى أن   و األحاديثبعض يسوق و عن مسلم مع العزو إليه في كثير من األحيان،

  .ا بمعناهامسلم أخرجه

أبـي  و النسائيو الدارقطنيو أفاد أيضا من كتب السنن خاصة سنن الترمذيو ـ  18

لقـد أخـذ اإلمـام    و يعزو إليهـا، و داود، فكان يسوق األحاديث المخرجة في هذه الكتب،

 قـد الرجـال  بي، فقد اعتمد على كالمـه فـي ن  الدارقطني نصيبا كبيرا من اهتمام القرط

  .الرواياتو

 ،كما أفاد من تعليقات الترمذي خاصة فيما يتعلق ببيـان درجـة األحاديـث    ـ  19

أبـي داود  و كذا الشأن مع الشيخين النسائيو أحيانا يسوق ما جاء عنه من فقه األحاديث،و

  .الرجالو يسوق ما جاء عنهما من نقد الرواياتو فكثيرا ما يستعين بمروياتهما
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 ن ابن عبد البر من منقـوالت فقهيـة،  الحظت اعتماده أيضا على ما جاء عو ـ  20

" االسـتذكار "و "التمهيد"أخص بالذكر و تعليقات خاصة باألحاديث التي ساقها من مؤلفاته،و

 فقد نقل عنه في مواطن كثيرة ما جاء في هذين المؤلَّفين من تعليقات خاصة بنقد الرجـال 

ن أن يشير إلـى ذكـر   في غالب األحيان ينقل عنه دوو أحيانا يشير إليهما،و الروايات،و

  .مؤلفاته

تفسيره الجامع ألحكـام  و ،المفيد مع شيخنا القرطبيو في ختام هذا التطواف الشيقو

أدعـوهم  و ،الباحثين إلى أهمية هذا التفسـير و القرآن، ال يسعني إال أن ألفت أنظار الطلبة

  .االستفادة منهعلى  ويحرصوا إلى أن يتدارسوه

إن و جـل، و إن أصبت فذاك فضل من اهللا عـز : أقولأن  في الختام كما ال يفوتني

مـن  و أصحابه أجمعـين، و آلهو صلى اهللا على محمدو من الشيطان،و أخطأت فمن نفسي

سالم على و سبحان ربك رب العزة عما يصفونو ر على هديه بإحسان إلى يوم الدين،سا

  .الحمد هللا رب العالمينو المرسلين



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع
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 {أ}

 .دار العلم للماليين.  لبنان. بيروت. م7002. 11ط. األعالم :(خير الدين) الزركلي 

 .مكتبة المعارف .الرياض.  أصول التخريج و دراسة األسانيد :الطحاند و محم
دار . م0111-ه0241ط . أسببا  النبلول و أهر با ببا بيبان النصبو  :ماد الدين الرشيدع

  .الشها 

. لبنببان .بيببروت. م 1111 ببب ببب  1111.  7ط . بب أسبببا  النبلول(علددي  ددن  حمددد  )الواحدد  
  .دار الكت  العلمية

  .الشها دار . الجلائر. م 1172 ب بب  1102 .1ط . القرآنا أسبا  النلول : غاز  عناية
دار . م1111-ه1170ط . أسبا  النبلول و أهر با ببا بيبان النصبو ب :عماد الدين الرشيد

 .الشها 
 .بيبروت. دار الكتب  العلميبة..إببرا يم العجبول :تحقيب . اإلحكبام ببا أصبول األحكبام :اآلمد 
 .لبنان

 .دار المعربة .بيروت لبنان.  علا محمد البجاوي: تحقي . أحكام القرآن  :ا ن العر ي

دار . تحقيب  مجموعبة مبن العلمبا . أسبد الااببة ببا معرببة الصبحابةبب  (عز الدين)يثير ا ن ال 
 .الشع 

 .مؤسسة التاريخ العربا .ه0241. 0ط .اإلصابة با تمييل الصحابة: حجر العسقالنيا ن 

 {ب}

. 7ط .ن الالذقا و محمد غالي البيضونعبد الرحم   :تحقي . البداية و النهاية :ا ن كيثير
 .المعربةدار  .لبنان .بيروت. م1112 ب 1112
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 7007 ب ب  1172. 1ط . علوم الحديث الباعث الحهيث شرح إختصار : حمد محمد شاكر
  . دار اآلهار .القا رة. م

 {ت}

دار النهضة  .بيروت. م 1891:  ط. تاريخ المار  الكبير :سيد ع د العزيز سالمالا
  .العربية

. بيروت. م1881- ب1411. 4ط (. العهد المملوكا)التاريخ اإلسالما : محمود شاكر
 .المكت  اإلسالما

 ب ب 0201. 0ط. مريم قاسم طويل: تحقي . تاريخ قضاة األندلس :الن اهي الندلسي

 .دار الكت  العلمية. لبنان. بيروت. م0111

مكتبة دار  .سوريا. دمش . بشير محمد عيون: تحقي . التذكار با أبضل األذكار :القرط ي

 .البيان

 .العلمية دار الكت . لبنان. بيروت. التذكرة با أحوال الموتى و أمور اآلخرة :القرط ي

 .م1121 ب بب1211. 7ط. تدري  الراوي با شرح تقري  النواوي :(جالل الدين ) السيوطي 

 .دار الكت  العلمية .لبنان. بيروت

دار الكت  . لبنان. بيروت. تحفة األحوذي بشرج جامع الترمذي:   و العالء الم اركفور 
 .العلمية
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.  1ط. مصطفى عبد القادر عطا:  حقي ت. تهذي  التهذي  :(العسقالني ) ا ن حجر 

. م1111-ه1111. 1ط: و كذا .العلمية دار الكت . لبنان . بيروت .م1111- ب1112

 .مؤسسة الرسالة

 ب ب 1117 .1 ط. بشار العواد معروف: تحقي . تهذي  الكمال با أسما  الرجالب  ز الم

   .مؤسسة الرسالة. م 1117

. أسامة بن إبرا يم: ب التمهيد لما با الموطأ من المعانا واألسانيد،  تحقي  ا ن ع د ال ر 

 .  م4112-ه0241. 2ط

دار  .م1170-ه1100. 7ط. جماعة من العلما : تحقي  .تفسير القرآن العظيمب  ا ن كيثير

 .األندلس

دار . لبنان. بيروت .م1112-ه1112. 1ط .تفسير البحر المحيط:   و حيان الندلسي

 .الكت  العلمية

إدارة . ل ير عهمان علا نور: تحقي . بير با علم التفسيرالتحب : (جالل الدين ) السيوطي 

 .مصر. الشؤون اإلسالما

 {ج}

 ب  1112: ط. عربان العشا: تحقي . الجامع ألحكام القرآن :(محمد  ن  حمد ) القرط ي 
 .دار الفكر. لبنان. بيروت .م 1112

- ب1102. 7ط . عبد القادر األرناؤوطا: تحقي . جامع األصول :(ا ن اليثير)الجزير  
 . المكتبة التجارية  .مكة المكرمة .م1172
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 {ح}

إبرا يم : تحقي .حاشية الكمال ابن أبا شريف على شرح نخبة الفكر :كمال الدين المقدسي

   .دار الوطن. الرياض. م1888 ب 1441. 1ط . بن ناصر الناصر

 {د}

مأمون بن يحا : تحقي  . الديباج المذ   با معربة أعيان علما  المذ    :ا ن فرحون

 .دار الكت  العلمية. لبنان. بيروت .م 0111 ب ب  0201.  0ط  . الدين الجنان

 {ذ}

. بيروت  .إحسان عباس.د: تحقي . لكتابا الموصول و الصلةالذيل والتكملة  :المراكشي

 .دار الهقابة. لبنان

 {س}

 . الدار المصرية البنانية. م1899-ه1419ط  .سنن أبا داود :السجستاني  و داود 

. تحقي  محمد بؤاد عبد الباقا . سنن ابن ماجة  :(  و ع د اهلل القزويني)ا ن ماجة 
 .دار الفكر. بيروت

 .دار الكتا  العربا.  بيروت. ه1411ط . سنن الدارما:  الدارمي

. م1884 - ب 1414. 1ط . محمد عبد القادر عطا :تحقي . السنن الكبرى: ال يهقي
 .دار الكت  العلمية. لبنان. بيروت
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دار إحيا  التراث . م1881 ب بب 1411. ط. سنن الدارقطنا: ( علي  ن عمر)الدارقطني 
 لبنان. بيروت. العربا

 .دار الفكر . م1898 ب ب 1411. 4ط .  سنن الترمذي (:محمد  ن عيسى)الترمذ  

االستذكار لمذ   علما  األمصاربيما تضمنه الموطأ من معانا الرأي و  : ال را ن ع د 

بيروت . دار الكت  العلمية. م4111 ب  1441. 1ط . سالم محمد عطا : تحقي . األهار

 .لبنان

 {ش}

 .دار الكت  العلمية. لبنان .  بيروت. شذرات الذ   با أخبار من ذ    :ا ن العماد

طبعة جديدة باالوبست عن .  شجرة النور اللكية با طبقات المالكية :محمد   ن مخلوف
 .دار الكتا  العربا. لبنان. بيروت.  ب 1148الطبعة األولى سنة 

 {ص}

 .دار المنار. م4111 - ب1441. ط. صحيح مسلم بشرح النووي:  مسلم

. و التوليع و النشر. م1891 ب بب1411. ط. صحيح البخاري :(  و ع د اهلل)ال خار  

 .دار الفكر للطباعة و النشر. بيروت

-ه1419. 1ط. شعي  األرنؤوط: تحقي . صحيح ابن حبان بترتي  ابن بلبان: ا ن  ل ان

 .مؤسسة الرسالة. م1881
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 {ض}

. أبو الفدا  عبد اهلل القاضا :تحقي . الضعفا  و المتروكين :(  و الفرج)ا ن الجوز  

 .العلميةدار الكت   .لبنان .بيروت

لكريا بن : ضعيف المتجر الرابح با هوا  العمل الصالح، تحقي : شرف الدين الدمياطي

 .دار ابن حلم. لبنان. بيروت. م7001- ب1177. 1ط. غالم الباكستانا

 

 {ط}

 .دار الكت  العلمية. لبنان. بيروت. طبقات المفسرين :(جالل الدين) السيوطي 

 .دار الكت  العلمية .لبنان. بيروت. طبقات المفسرين :(شمس الدين)الداوود  

- ب1411. 1ط. كمال يوسف الحوت: طبقات الشابعية، تحقي : ع د الرحمان السنو 
 .دار الكت  العلمية. لبنان. بيروت. م1891

. 4ط . أكرم البوشا: تحقي . طبقات علما  الحديث :محمد  ن  حمد الدمشقي الصالحي

 .مؤسسة الرسالة. بيروت. م1881 - ب 1411

. 4ط. مصطفى عبد القادر أحمد عطا: طبقات الشابعية الكبرى، تحقي : تاج الدين س كي
 .دار الكت  العلمية. لبنان. بيروت. م1888- ب1441

. 4ط. مصطفى عبد القادر عطا: طبقات الصوبية، تحقي :   و ع د الرحمان السلمي
 .العلميةدار الكت  . لبنان. بيروت .م4111- ب1444
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 {ع}

الشركة . سوريا. دمش . م 0112 بب  0212.  2ط . العالم اإلسالما :عمر رضا كحالة

 .المتحدة للتوليع 

 {غ}

 .جامعة أم القرى. ه1107ط . غري  الحديث :الخطا ي

 .مطبعة العانا. باداد. غري  الحديث  :ا ن قتي ة

 {ف}

. محمد عبد الرحمان عوض: تحقي . الفوائد المجموعة با األحاديث الموضوعة: الشوكاني

 .دار الكتا  العربا

 .دار الفكر. م0114-ه0210. 4ط. بيض القدير شرح الجامع الصاير: المناو 

: تحقي . م 0111- ب 0201. 0ط . بتح المايث بشرح ألفية الحديث :(زين الدين) راقيعال

 . مؤسسة الكت  الهقابية .نلبنا. بيروت .محمود ربيع

. بتح القري  شرح التقري  لإلمام أبو لكريا محا الدين النووي: نجم الدين محمد الدركاني
 .دار الكت  العلمية. لبنان. بيروت. م4111-ه1441. 1ط

. عبد العليل بن بال: تحقي . بتح الباري بشرح صحيح البخاري: ا ن حجر العسقالني
 .المعربةدار . لبنان. بيروت
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 {ق}

  0114 ب ب  0214.  0ط .  سيرة ومنهج:  القرطبا المفسر :يوسف ع د الرحمان الفرت

 .دار القلم. الكويت. م

 دار النهضة العربية . م بيروت 1121: ط. قرطبة حاضرة الخالبة :السيد ع د العزيز سالم

 1ط . الفتاح أبو غدةعبد : تحقي .  قواعد با علوم الحديث :ظفر  حمد العيثماني التهاوني

 .دار السالم . القا رة. م 7000 ب ب  1171. 
 

 {ك}

-ه1181. 4ط. معظم حسين: تحقي . كتا  معربة علوم الحديث: الحاكم النيسا ور 
 .دار الكت  العلمية. لبنان. بيروت. م1811

 .لبنان. بيروت. م 1127- ب 1721. 1ط . كتا  الجرح و التعديل :(فخر الدين ) الراز  

 .دار الكت  العلمية

. لفاحمدي عبد المجيد الس:  تحقي . كتا  المجروحين من المحدهين: (  و حاتم)ا ن ح ان 

  .صميعادار ال .م4111-ه0241. 0ط

 .دار الفكر. م0111- ب0211. 2ط . الكامل با ضعفا  الرجال :د ا ن ع

. عبد العليل عل الدين السيروان :تحقي  .كتا  المراسيل مع األسانيد :السجستاني  و داود 

 .دار القلم .لبنان. بيروت .م 0111 –ه 0211. 0ط 
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 {ل}

الآللئ المصنوعة با األحاديث الموضوعة  دار الكت  ب  ( جالل الدين ) السيوطي 

 .العلمية

 .دار إحيا  التراث العربا. لبنان . بيروت . ب لسان العر  ا ن منظور 

 {م}

 .م0110 ب 0200. 1ط . المختصر الوجيل با علوم الحديث :محمد عجاج الخطيب

 .رسالةؤسسة الم. بيروت

. 0ط . مصطلح الحديث و أهره على الدرس اللاوي عند العر  :شرف الدين الراجحي

 .دار النهضة العربية .بيروت . م0112

عين  .مصطفى دي  الباا: تحقي  . مقدمة ابن الصالح با علوم الحديث :ا ن الصالح

 .دار الهدى .الجلائر. مليلة

القا رة . م 0111.  1ط . موسوعة التاريخ اإلسالما والحضارة اإلسالمية : حمد شل ي

 .مكتبة النهضة المصرية. مصر .

. 7ط. المندوه تحقي  أبو عبد اهلل السعيد. مقدمة ابن خلدون :(نع د الرحم  ) ا ن خلدون 

-ه1172. 1ط: و كذا .الكت  الهقابيةمؤسسة . لبنان. بيروت .م 1111 ب ب 1112

 .دار الفجر للتراث. م7001
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  :(شمس الدين ) الذه ي 

 1101.  1ط . تحقي  جماعة من العلما . معربة القرا  الكبار على الطبقات واالعصار -

 .مؤسسة الرسالة .بيروت.  م 1171 ب 

. لبنان. بيروت. م1112-ه1117. 1ط. حالم القاضا: تحقي . المانا با الضعفا  -

 .دار الكت  العلمية

 .دار المعربة. لبنان. بيروت. علا محمد البجاوي: تحقي . ميلان اإلعتدال -

. أشرف بن صالح العشري: تحقي . مصطلح الحديث: صالح العيثيمينمحمد  ن 

 .دار اإليمان للطبع و النشر و التوليع. اإلسكندرية

دار الكت  . لبنان. بيروت. عبد اهلل درال: تحقي . الموابقات با أصول الشريعة :الشاط ي

  .العلمية

مؤسسة الكت  . م4111-ه0240. 0ط. المختصر الوابا با أصول الفقه: محمد تقية

 .الهقابية

. م 1112 ب ب 1111 . 1ط .توبي  حمدان :تحقي . الموضوعات :(  و الفرج)ا ن الجوز  

 .دار الكت  العلمية. لبنان .بيروت

 . مكتبة ابن تيمية. القا رة. حمدي عبد المجيد السلفا: تحقي . المعجم الكبير: الط راني

 .دار الفكر. بيروت. عجاج الخطي : تحقي . المحدث الفاصل: الرامهرمز 
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 .عبد الفتاح أبو غدة: تحقي . الموقظة با علم مصطلح الحديث :(شمس الدين ) الذه ي 

 . ميةمكتبة المطبوعات اإلسال. حل .  ب1102. 1ط 

ط . تحقي  أيمن بن عارف. مختصر الكامل با الضعفا  و علل الحديث :د ا ن ع

 .دار الجيل. م4110-ه0242

 ب ب 0200. 0ط . مصطفى عبد القادر عطا: تحقي . على الصحيحين ب المستدرك الحاكم

 .دار الكت  العلمية. لبنان. بيروت. م0111

 :تحقي . ميلان االعتدال با نقد الرجال :(ع د اهلل محمد  ن  حمد  ن عيثمان   و)الذه ي 

 .فكردار ال .علا محمد البجاوي

 .م 0112 – ب  0202.  0ط  .محمد عبد السالم: تحقي . المسند :( ن حن ل) حمد 

 .دار الكت  العلمية .لبنان . بيروت

مؤسسة . م1891-ه1411. 1ط. مدرسة التفسير با األندلس :مصطفى إ راهيم المشني

 .الرسالة

 .مكتبة السنة. مقدمة با أصول التفسيرب  تيميةا ن 

. عبد الرحمان بن محمد بن قاسم: جمع و ترتي . مجموعة بتاوى ابن تيميةب  تيميةا ن 

 .مكتبة المعارف. المار . الرباط

  .مؤسسة الرسالة. م1117-ه1111. 7ط . مباحث با علوم الحديث: مناع القطان
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 .دار المعربة. لبنان. بيروت. محمود عوامة: تحقي . مصنف ابن أبا شيبة: ا ن   ي شي ة

عبد اهلل بن إبرا يم : تحقي .  المحرر الوجيل با تفسير الكتا  العليلب   عطيةا ن 

 .قطر. الدوحة. مؤسسة دار العلوم. 0ط . عبد العال السيد إبرا يم: األنصاري و السيد

 .دار ابن حلم. لبنان. بيروت. م4112- ب1441. 1ط. الموطأ: مالك  ن  نس

 {ن}

إحسان : تحقي . نفح الطي  من غصن األندلس الرطي   :( حمد  ن محمد ) المقر  

 . دار صادر .بيروت. م1177 ب ب  1107:  ط. عباس

. محمد حسين شمس الدين: تحقي  .النجوم اللا رة با ملوك مصر والقا رة :ا ن تغر   رد 

 .دار الكت  العلمية .لبنان. بيروت .م0114 ب ب 0202. 0ط

 .دار الشها . م0111-ه0241ط  .نظرية نقد الرجال :ماد الدين الرشيدع

عبد الحميد آل : تحقي . نخبة الفكر با مصطلح أ ل األهر :(العسقالني ) ا ن حجر 

 .دار الحلم. لبنان. بيروت. م7001-ه1177. 1ط. األعوج

 {و}

 – ب  0200.  4ط  .محمد الحجبري: اعتنا  .الوابا بالوبيات :(الدينصالح )الصفد  

 .دار النشر برانل شتايل .شتوتاارت.  م 0110
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المؤسسة . الجلائر. م 0111ط . الوجيل با علوم الحديث ونصوصه :محمد عجاج الخطيب

 .المطبعية وحدة الرغاية  الوطنية للفنون

  .لبنان. بيروت.  دار صادر .إحسان عباس :تحقي . وبيات األعيان :ا ن خلكان
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 فهرس اآليات

 الصفحة هارقم اآلية

 سورة البقرة

 24-42 3 الذين يؤمنون بالغيب

 55 3 وإذ قال ربك للمالئكة

 075 01 في قلوبهم مرض فزادهم هللا مرضا

 21 20 وال تشتروا بآياتي ثمنا قليال

 022-021-82-031 23 اتوا الزكاةء وأقيموا الصالة و

 25 22 أنفسكمأتأمرون الناس بالبر وتنسون 

 024 25 وإنها لكبيرة إال على الخاشعين

 023 22 واتقوا يوما ال تجزى نفس عن نفس

 58 52 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية

 01 78 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم

 020 27 أفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى أنفسكم

 73 014 واتبعوا ما تتلوا الشياطين

 034 003 ءشيوقالت اليهود ليست النصارى على 

 033 002 ومن أظلم ممن منع مستجد هللا

 028 005 فأينما تولوا فثم وجه هللا

 023 001 كل له وقانتون

 027-052 042 بكلماتوإذا ابتلى إبراهيم ربه 

 23 041 وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا

 25 022 ولكل وجهة هو موليها

 22 028 ومن حيث خرجت فول وجهك

 022 073 إنما حرم عليكم الميتة

 001 072 يا أيها الذين آمنوا كتبت عليكم القصاص

 077 010 وهم كفار اإن الذين كفروا وماتو

 021 021 كم الموتدكتب عليكم إذا حضر أح

 084 022 فمن كان منكم مريضا أو على سفر

 087 025 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

 025 027 ثم اتموا الصيام إلى الليل

 54 082 ى عليكم فاعتدوا عليهفمن اعتد

 085-020 081 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة

 000 448 تيتموهنءا اوال يحل لكم أن تأخذوا مم

 017 432 والذين يتوفون منكم

 078 432 وقوموا هلل قانتين
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 072 453 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

 021 475 وحرم الربا

 412-083-021-057 423 وا كاتباوإن كنتم على سفر ولم تجد

 آل عمران ةسور

 57 02 زين للناس حب الشهوات

 012 02 شهد هللا أنه ال إله إال هو 

 022 24 ذ قالت المالئكة يا مريموإ

 32 22 وما كنت لديهم إذ يلقون أفالمهم

 01 018 سبيل هللاوال تحسبن الذين قتلوا في 

 النساء ةسور

 038-014 23 فتيمموا صعيدا طيبا

 025 52 تا  ناإن هللا يأمركم أن تؤدوا األم

 71 84 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 

 المائدةسورة 

 05 3 حرمت عليكم الميتة

 083-20 1 وامسحوا برءوسكم

 072 33 إنما جزاؤ الذين يحاربون هللا ورسوله

 082 32 والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق

 031 20 يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسعرون

 030 22 ومن لم يحكم بما أنزل هللا

 28 17 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك

 77 81 أحل لكم البحر

 411 013 ما جعل هللا من بحيرة وال سائبة

 22 011 يا أيها الذين آمنوا شاهدة بينكم

 071 010 يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا

 سورة األنعام

 05 58 وعنده مفاتيح الغيب

 سورة األعراف

 72 48 ال بدأكم تعودون

 55 30 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

 051 34 قل من حرم زينة هللا التي أخرج لعباده

 081 033 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد

 023 057 يتبعون الرسولالذين 

 017 028 هو الذي خلقكم من نفس واحدة األنفال

 سورة األنفال

 33 11 واعدوا لهم ما استطعتم من قوة
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 38 75 لوا األرحام بعضهم أولىووأ

 سورة التوبة

 025 42 يا أيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس

 413 11 إنما الصدقات للفقراء والمسكين

 030 22 على أحد منهم مات أبدا وال تصل

 سورة يونس

 085 53 ربي وإي قل 

 سورة يوسف

 012 55 قال اجعلني على خزائن األرض

 22 5 قال يا بني ال تقصص رؤياك على إخوتك

 سورة النحل

 035 22 وأنزلنا إليك الذكر لنبين للناس 

 سورة اإلسراء

 8 25 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك
 042 25 الروح من أمر ربي قل

 سورة مريم

 411 58 فخلف من بعدهم خلف

 سورة طه

 071 23 اذهب إلى فرعون إنه طغى

 سورة األنبياء

 085 57 تاهلل ألكيدن أصنامكم

 سورة الحج

 037 77 اركعوا واسجدوا

 سورة الشعراء

 042 402 وأنذر عشيرتك األقربين

 العنكبوت سورة

 72 02 نوحا إلى قومهولقد أرسلنا 

 سورة الروم

 72 31 فأقم وجهك للدين حنيفا

 سورة ص

 015 20 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه

 سورة الزخرف

 32 33 ولوال أن يكون الناس أمة واحدة

 سورة الدخان

 007 05 إنا كاشفوا العذاب قليال

 سورة الفتح
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 044 0 إنا فتحنا لك فتحا مبينا

 سورة الجن

 37 3 وان المسجد هلل

 34 01 وألو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم

 سورة المزمل

 018 1 إن ناشئة الليل هي أشد وطئا

 سورة اإلخالص

 043 0 قل هو هللا أحد
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 فهرس األحاديث

 الصفحة الراوي الحديث

 (أ)

 32 البخاري  رأى في الروضة إبراهيم  أن النبي 

 32 البيهقي إذا رفع اإلمام رأسه من آخر سجدة

 23 مسلم أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج هللا 

 22 مسلم أن رجال حديث العهد بعرس

 23 مسلم صلى بالسائل أن النبي 

 22 مسلم حرمه هللا تعالىإن هذا البلد 

 22 مسلم إن إبراهيم حرم مكة

 24 البخاري إن شدة الحر من فيح جهنم 

 25 الترمذي وهو في الموقف أتيت النبي 

 23 مسلم ضأن جارية وجد رأسها قد ر

 43 البخاري  ءامنت بكتابك الذي أنزلت

 23 الدار قطني  إن سركم أن تزكوا صالتكم

 22 مسلم  أن يختم هللا للعبد بما قضاه

 22 الترمذي  أن الناس خلقوا على طبقات

 23 أبو داود إذافرغت من هذا فقدتمت صالتك

 22 النسائي  أي الساعة تسحرت مع رسول هللا 

 15 أبو داود أنا أكرم من وفي بذمته

 11 الدار قطني كان يسلم تسليمتين أن النبي 

 503  الدار قطني  لو كان على أحدكم دين أرأيت

 502 الدار قطني إذا أمسك الرجل الرجل وقتله

 555 الترمذي أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 

 532 مسلم أخبروه أن هللا عز وجل يحبه 

 532 الترمذي إن حبها أدخلك الجنة

 522 الترمذي كان إن سجد أن النبي 

 522 مسلم إذا سجدت فضع كفيك

 521 البخاري أمرت أن أسجد على سبعة أعظم

 521 البخاري من نحو بئر جمل أقبل رسول هللا 

 522 مسلم أفضل الصالة طول القنوت

 522 ابن قتيبة  إذا أجريت الماء على الماء

 524 الترمذي إن هللا أعطى لك لذي حق حقه

 522 أبو داود لمةأنه كان ذا 
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 521 البخاري إن في الصالة شغال

 522 البخاري  أو ليس تلك صالة محمد 

 522 مسلم أصيب رجل في عهد رسول هللا 

 522 مسلم  إذا غابت الشمس من هاهنا

 522 الترمذي إن إبراهيم الخليل كان يفعله

 522 الترمذي لحيتهكان يأخذ من  أن رسول هللا 

 512 البخاري وقت ألهل المدينة أن رسول هللا 

 514 أبو داود وقت ألهل المشرف أن النبي 

 514 النسائي النبي  أن طبيبا ذكر ضفدعا في داوء

 512 مسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة

 512 النسائي  أتاكم رمضان شهر مبارك

 512 النسائي  إذا كان رمضان فاعتمري

 512 النسائي إن هللا فرض صيام رمضان عليكم

 512 النسائي أتى بلص رسول هللا  أن

 303 أبو داود إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم هللا

 ءاالب

 543 البخاري  بلغوا عني ولو آية

 522 البخاري  بعثت إلى األحمر واألسود

 الثاء

 22 أحمد ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن

 الجيم

 520 مسلم جاء بالل بتمريني

 22 البخاري الحمى من فيح جهنم 

 22 الترمذي حد الساحر ضربة بالسيف

 22  أبو داود احلف باهلل الذي ال إله إال هو

 550 الترمذي يقيد حضرت رسول هللا 

 304 أحمد احبس األصل وسبل الثمرة

 الخاء

 22 مسلم الخيل ثالثة

 12 أبو داود في آخر يوم من رمضان اختلفت الناس

 524 البخاري  خمس أواق من الورق

 522 الترمذي عالمين أربعخير نساء ال

ل            ذاال    

 522 الدار قطني كاة أمهذكاة الجنين ذ
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  :عنوان البحث

 منهج القرطبي في التعامل مع الحديث وأثره في تفسيره آليات األحكام

  

يهدف هذا البحث إلى بيان وتوضيح المنهج الذي اتبعه مفسرنا أبو عبد اهللا القرطبي، في 

  .تعامله مع الحديث، وأثر ذلك في تفسيره آليات األحكام

الدراسة، لكونه  الجديرة بالتأمل و لالنتباه، ويعتبر هذا التفسير من أبرز المؤلفات الملفتة 

يستفيض في هذا  هو يتوسع و يعتني بإبراز الجوانب الفقهية للنصوص القرآنية الكريمة، و

من األحاديث والمرويات في شكل  هائالالمجال، ولتحقيق هذا الغرض، نجده يسخر حشدا 

الختيار  الذي لفت انتباهيوهو السبب الرئيسي في هذا المجال،  واسعال هيوحي باطالع

لتحقيق هذا الهدف عمدت إلى طرح مجموعة من التساؤالت  الحالي، موضوع الدراسة

  :كاآلتيوهي 

  به مختصرا؟ يأتيكيف يتعامل القرطبي مع الحديث، هل يسوقه بتمامه أم  -

منهجه في  كيف يتعامل مع اإلشكال المتعلق بقضية التعارض بين األحاديث، وماهو -

  رفع التعارض؟

 مامدى اهتمام القرطبي بموضوع التخريج، وعلى من يعتمد في بيان درجة األحاديث؟ -

  ثم ما موقفه من رواية الحديث بالمعنى؟

مامدى اهتمام القرطبي بعلم الجرح والتعديل وماهي األلفاظ التي أوردها لبيان مراتب  -

وعللها أم ال؟  وفي هذا السياق دائما،  األسانيدل التعديل والتجريح؟ ثم هل يهتم ببيان أحوا



نتساءل عن منهجه في التعامل مع األحاديث الضعيفة واإلسرائليات، هل يسوق القرطبي 

هذا النوع من المرويات، وإذا كان األمر كذلك، هل يتتبعها بالنقد والتمحيص أم يغفل هذا 

هذا العدد الهائل من األحاديث، وماهي 

  .لإلجابة على هذه التساؤالت اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي االستنباطي

عند تفسيره آليات األحكام  إن منهج القرطبي في التعامل مع حديث النبي 

قام على دعائم متينة مكّنته من استخدام الحديث استخداما أمثل، فهو لم يهمل أساسيات 

ينبغي لكل باحث أو مؤلف أن يتقيد بها و يوليها االهتمام المناسب؛ من ذلك مثال أنه يهتم 

رصه على بالتخريج و يعزو األحاديث إلى مخرجيها في غالب األحيان، كما الحظتُ ح

بيان درجة األحاديث، من حيث كونها صحيحة أو دون ذلك، و قد نقل عن الترمذي كثيرا 

استشهاده بالحديث، على قضية ما، يسوق في كثير من األحيان موضع 

من  الشاهد من الحديث، أي أنه يختصر الحديث و ال يأتي به تاما، جريا على عادة الكثير

العلماء و المؤلفين في التفسير أو في الحديث كما عرف عن البخاري، مع إيراده في 

خاتمة الحديث صيغ تشير إلى االختصار، مراعاة لشروط اختصار الحديث، و قد يلتجيء 
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نتساءل عن منهجه في التعامل مع األحاديث الضعيفة واإلسرائليات، هل يسوق القرطبي 

هذا النوع من المرويات، وإذا كان األمر كذلك، هل يتتبعها بالنقد والتمحيص أم يغفل هذا 

هذا العدد الهائل من األحاديث، وماهي  في األخير ماهي األغراض التي ألجلها ساق

  أهم المصادر المعتمدة من أجل تحقيق هذا الغرض؟

لإلجابة على هذه التساؤالت اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي االستنباطي

إن منهج القرطبي في التعامل مع حديث النبي 

قام على دعائم متينة مكّنته من استخدام الحديث استخداما أمثل، فهو لم يهمل أساسيات 

ينبغي لكل باحث أو مؤلف أن يتقيد بها و يوليها االهتمام المناسب؛ من ذلك مثال أنه يهتم 

بالتخريج و يعزو األحاديث إلى مخرجيها في غالب األحيان، كما الحظتُ ح

بيان درجة األحاديث، من حيث كونها صحيحة أو دون ذلك، و قد نقل عن الترمذي كثيرا 

  .من كالمه في هذا السياق

استشهاده بالحديث، على قضية ما، يسوق في كثير من األحيان موضع و عند 

الشاهد من الحديث، أي أنه يختصر الحديث و ال يأتي به تاما، جريا على عادة الكثير

العلماء و المؤلفين في التفسير أو في الحديث كما عرف عن البخاري، مع إيراده في 

خاتمة الحديث صيغ تشير إلى االختصار، مراعاة لشروط اختصار الحديث، و قد يلتجيء 

 

نتساءل عن منهجه في التعامل مع األحاديث الضعيفة واإلسرائليات، هل يسوق القرطبي 

هذا النوع من المرويات، وإذا كان األمر كذلك، هل يتتبعها بالنقد والتمحيص أم يغفل هذا 

  الجانب؟

في األخير ماهي األغراض التي ألجلها ساق -

أهم المصادر المعتمدة من أجل تحقيق هذا الغرض؟

لإلجابة على هذه التساؤالت اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي االستنباطي

    نتائج البحث

إن منهج القرطبي في التعامل مع حديث النبي ـ  1

قام على دعائم متينة مكّنته من استخدام الحديث استخداما أمثل، فهو لم يهمل أساسيات 

ينبغي لكل باحث أو مؤلف أن يتقيد بها و يوليها االهتمام المناسب؛ من ذلك مثال أنه يهتم 

بالتخريج و يعزو األحاديث إلى مخرجيها في غالب األحيان، كما الحظتُ ح

بيان درجة األحاديث، من حيث كونها صحيحة أو دون ذلك، و قد نقل عن الترمذي كثيرا 

من كالمه في هذا السياق

و عند ـ  2

الشاهد من الحديث، أي أنه يختصر الحديث و ال يأتي به تاما، جريا على عادة الكثير

العلماء و المؤلفين في التفسير أو في الحديث كما عرف عن البخاري، مع إيراده في 

خاتمة الحديث صيغ تشير إلى االختصار، مراعاة لشروط اختصار الحديث، و قد يلتجيء 
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إلى االختصار إذا سبق أن أشار إلى الحديث بتمامه في موضع آخر، أو أنه يعد باإلتيان 

  .فسيره الجامع، تفاديا للتكرار و التطويلبه في موضع آخر من ت

أو ما يسمى عند " التعارض بين األحاديث"و رأيناه يتعرض لموضوع ـ  3

و هو فن يكمل للقيام به األئمة الجامعون بين صناعتي الحديث  "مختلف الحديث"المحدثين 

على و هذا يصدق  -كما قال ابن الصالح –و الفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة 

تفسير القرطبي، الذي اهتم بإبراز الجوانب الفقهية لآليات القرآنية و حشد لها الكثير من 

األحاديث الشريفة لهذا الغرض، فكان من الطبيعي أن يتعرض لهذا النوع من علوم 

و قد كان منهجه في رفع التعارض على أساس الجمع بين الدليلين المتعارضين . الحديث

  .ا، و هو أولى من اإلهمال، و هو يوافق الجمهور في هذا المسلكلما في إعمالهما مع

أما عن موقفه من رواية الحديث بالمعنى، فقد أثار القرطبي هذه المسألة في ـ  4

نقل فيه ما جاء على لسان  –فائدة في التحديث "تفسيره و وضع عنوانا صغيرا سماه 

اهتمامه بالقضايا الحديثية في تفسيره العلماء في حكم رواية الحديث بالمعنى، مؤكدا بذلك 

و قد أشار إلى اختالف العلماء بين مجيز و مانع للرواية بالمعنى، لينتهي في . الجامع

األخير إلى بيان موقف أكثر العلماء القائل بالجواز، كما عقب بترجيح هذا الرأي، و 

أسلوب و شكل  االستدالل على ذلك، و محاججة المانعين باألدلة أيضا، و كل هذا في

  . يوحي بعمق فهم و قوة محاججته

كما رأينا أن القرطبي اهتم أيما اهتمام بالجرح و التعديل، و بيان أحوال  ـ 5

الرجال و النقلة، لما له أهمية في توثيق األخبار، و معرفة الصحيح من غيره، و ال يخفى 
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جانبا كبيرا من اهتمام  على أحد تأثير هذا الفن في توجيه األحكام الفقهية التي أخذت

  المفسر

و يسوق لهذا الغرض األلفاظ الواردة في التجريح و التعديل، و يعتمد بشكل  ـ 6

أساسي على ما جاء عن أئمة النقد أمثال الدارقطني و النسائي و البيهقي، و أبي حاتم 

أن اهتمامه  غير. البستي و أبي داود و غيرهم ممن اشتهروا بخبرتهم في هذا المجال

بإيراد ألفاظ التعديل قليل مقارنة بالتجريح العتماده في الترجيح على الرواية الصحيحة، 

  بشكل مباشر و لكن مع ذلك نجد بعض

و رأينا أنه يستعرض أدلة األحكام الفقهية و يناقشها و يرد الضعيف منها بناءا ـ  7

و قد يستشهد . لى تعديل رواتهاعلى تجريح رواتها، كما يرجح األدلة القوية استنادا إ

بالحديث و يشير إلى ضعف راويه، لكن القرطبي يستأنس به لتأكيد بعض األحكام، خاصة 

  .إذا عضد بأدلة أخرى قوية

كما الحظنا أنه يولي اهتماما بالغا ببيان أحوال األسانيد حيث ينقل إلينا ما جاء ـ   8

هذا إسناد صحيح أو حسن : صاف، كأن يقولعلى لسان جهابذة العلماء و المحققين من أو

أو ضعيف أو غيرها من األوصاف، و المالحظ أن وصف اإلسناد بأحد هذه األوصاف ال 

و يعني بالضرورة حكم على متنه، فهو إذن حكم على الحديث بهذا اإلسناد ال غير، 

رسال، حرص في تفسيره على بيان العلل التي تعتري اإلسناد من حيث كونه مقطوعا أو م

  .أو معضال أو منقطعا، أو موقوفا، و مستنده في ذلك دائما كالم أئمة النقد
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رأينا أن يسوق األحاديث النبوية الشريفة لبيان أغراض شتى، من ذلك أنه  ـ و 9

يأتي باألحاديث لبيان فضائل سور القرآن، و لكنه حاطب ليل، ال يميز بين الصحيح و 

بمرويات ال أصل لها خصوصا ما نقله عن الثعلبي في هذا السقيم، فكثيرا ما يستعين 

الشأن، الذي جزم العلماء و المحققون بأن أخباره في فضائل سور القرآن من قبيل 

الموضوع كما أنه ال يتعقبها بالتمحيص و النقد، و هذا ما يالم عليه مع اإلشارة إلى أنه 

  .يسوق األحاديث الصحيحة لهذا الغرض أيضا

جريا على عادة –أنه يشير إلى فضائل سور القرآن في بداية تفسيرها  و الحظنا

و لكنه استثنى هذا المنهج عند تفسير سورة اإلخالص، بأن ساق  -المفسرين في ذلك

  .فضائل هذه السورة الكريمة في خاتمة تفسيرها

ضا، كما رأيناه يستعين باألحاديث النبوية لبيان أسباب نزول اآليات القرآنية أيـ  10

و يسوق الروايات المختلفة في ذلك مع مناقشتها و ترجيح السبب الحقيقي بناءا على صحة 

  .روايته، كما يسوق أحيانا سبب النزول ضمن أحد المعاني التي تفيدها اآلية

و قد أخذ الجانب الفقهي النصيب األكبر من اهتمام القرطبي في تفسيره و  ـ 11

ية كأحد أهم المصادر التي يستقي منها األحكام الفقهية،فهو رأينا أنه يستعين بالسنة النبو

يسوقها لبيان ما أجمل في القرآن الكريم، في مواضع كثيرة من التفسير، كما يستعين بها 

في ترجيح اآلراء و أقوال الفقهاء، و أحيانا يعتمد السنة لتأكيد أحكام ثبتت بنصوص 

  .القرآن
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م الحديث النبوي الشريف عند هذا الحد لم يقف غرض القرطبي من استخدا ـ 12

بل تعداه إلفادة أغراض أخرى، منها أنه يستخدم األحاديث لتوضيح ما أبهم من معاني 

ألفاظ القرآن الكريم، و يسوقها لبيان مناقب و فضائل بعض الشخصيات الهامة، كما 

  .  آن بالسنةيستعين بها لتوضيح المكي و المدني، و له أيضا إشارات إلمكانية نسخ القر

مع حرصه الشديد على تحري األحاديث و المرويات  –إن القرطبي  ـ 13

الصحيحة، ساق أيضا أخبارا ضعيفة، شأنه في ذلك شأن الكثير من كتب التفسير، و قد 

يشير إلى ضعف الحديث و ينبه عليه، و قد ال يشير إلى ذلك، خصوصا إذا تعلق األمر 

للداللة على ضعفها أو ربما لعدم وقوفه " روي"ها بصيغة بفضائل األعمال، غير أنه يسوق

و أحيانا يسوق أحاديث ال أصل لها استئناسا، و ال يشير إلى ذلك و هذا ما  على درجتها،

  .يالم عليه أيضا،خاصة أن الموضوع ينبغي التنبيه إلى وضعه ليحذره الناس 

يؤكد رفضه لكثير من  اتسم موقفه من اإلسرائيليات بالتذبذب، فهو من جهة ـ 14

القصص و األخبار التي ال طائل منها، حيث يأتي ببعضها أثناء تفسيره آليات األحكام ال 

على سبيل االستدالل و إنما لمحاججتها و بيان ضعفها، و في أحيان أخرى يسوقها دون 

  .نقد أو تمحيص أو رد

حاديث و أن القرطبي يعتمد بشكل أساسي على كتب الحديث الستقاء األ ـ 15

األخبار في شأن القضايا و األحكام الفقهية التي يثيرها عند تفسيره و قد سجلنا حرصه 

الشديد على تحري الصحيح منها، و هذا ما يعكسه اعتماده الكبير على مرويات الشيخين 

  .البخاري و مسلم في تفسيره
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،فأحيانا  كما أن اعتماده على مرويات البخاري و مسلم اتخذ مواقف مختلفة ـ 16

يعزو إليهما و أحيانا يسوق أحاديثهما دون العزو إليهما، و قد سجلت أنه يخطئ أحيانا 

بنسبة بعض ألفاظ األحاديث للبخاري و هي لمسلم؛ كما ينقل عن البخاري مع اإلشارة 

إليه، و في مواضع يشير إلى األبواب التي خرج فيها مروياته، للزيادة في البيان، و ينقل 

ن مسلم مع العزو إليه في كثير من األحيان، و يسوق بعض األحاديث و يشير إلى أيضا ع

  .أن مسلم أخرجها بمعناها

و أفاد أيضا من كتب السنن خاصة سنن الترمذي و الدارقطني و النسائي و  ـ17

أبي داود، فكان يسوق األحاديث المخرجة في هذه الكتب، و يعزو إليها، و لقد أخذ اإلمام 

ي نصيبا كبيرا من اهتمام القرطبي، فقد اعتمد على كالمه في نقد الرجال و الدارقطن

  .الروايات

كما أفاد من تعليقات الترمذي خاصة فيما يتعلق ببيان درجة األحاديث و  ـ 18

أحيانا يسوق ما جاء عنه من فقه األحاديث، و كذا الشأن مع الشيخين النسائي و أبي داود 

  .هما و يسوق ما جاء عنهما من نقد الروايات و الرجالفكثيرا ما يستعين بمرويات

و الحظت اعتماده أيضا على ما جاء عن ابن عبد البر من منقوالت فقهية، و  ـ 19

" االستذكار"و " التمهيد"تعليقات خاصة باألحاديث التي ساقها من مؤلفاته، و أخص بالذكر 

ين من تعليقات خاصة بنقد الرجال و فقد نقل عنه في مواطن كثيرة ما جاء في هذين المؤلَّف

الروايات، و أحيانا يشير إليهما، و في غالب األحيان ينقل عنه دون أن يشير إلى ذكر 

  .مؤلفاته
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Summary of this research 

 

Elkortobi's method in dealing with the saying and its effects on the 

interpretation of verses of judgments. 

 

th aim of this research is to clarify the method followed by elkortobi when dealing 

with the saying(s) and the effects it has on the interpretation of the verse of judgments. 

This interpretation is among the best publications that merits attention and being put 

under close study because its main concern is to reveal Juris prudential –figh- aspects 

of quoranic verses.equally important, this interpretation reveals the interest of 

elkortobi as he used a lot of sayings which show that he is well-versed in this field 

which led us to the choice of this research. This research gives way to a lot of 

questions which need to be investigated thoroughly: 

- how does elkortobi deal with the saying (s) . 

-  does he quote it as it is or sum it up? 

-how does he deal with contradictions among the sayings? 

- how does he make this contradiction noticeable. 

- to what extent was is elkortobi interested in the topic/field of graduation – takhrij- / 

and on whom/ what does he count on in order to show the degree saying? How does 

he stand from the meaning novel of the hadith. 

- in this context, we wonder about elkortobi's ways in dealing with saying and 

alasraylaat, does he mention them? And if yes, does he consider the idea of criticizing 

them or does he fail to observe this? 

Finally, for what reasons did elkortobi this huge number of saying and what were the 

resources he depended on to reach this goal. 

1-elkortobi's method in dealing with the sayings of the prophet pbuh depended on 

solid bases which enabled him to use the sayings in an idealistic way. 

He did not neglected what usually people do. For instance, he gave great importance 

to all the resources from which he derived his sayings and did his best to ensure the 

exactitude and genuineness of the sayings, he quoted a lot BLA in this context. 

2-when illustrating using sayings , he usually sums them/it up as opposed to most 

scholars with special emphasis at the end of it/them that they have been summarized, 
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elkortobi resorts to summarizing once the saying had been referred to and all this was 

meant to avoid repetition. 

3-when dealing with sayings' contradictions, he resorts to showing jurisprudential 

aspects of the quoranic verses and he devoted for this a huge number of sayings by 

pointing at the contradictory evidences. 

4-as for as novel  saying with references to their meaning elkortobi did point to this 

issue in "the importance of update " by quoting all what scholars had said about this 

particular suspect, by doing so, He showed his interest concerning the contemporary 

problems and all this was done in a way that reveals the depth of his understanding 

and his power of arguing. 

5-elkortobi showed a great interest in tracing back the authenticity of all saying so as 

to show to what extend he was devoted to this field. 

6- equally important, elkortobi depended heavily on great scholars such as darakotni 

who were so famous for being well-versed in smear and amendment – tejrih and tadil- 

7 -he also displays all evidences related to rulings with special emphasis on their 

genuineness. He even uses sayings especially when faced with strong evidences. 

8- elkortobi gives great importance to references by pointing to great and famous 

scholars. By doing so, he does not judge the anthenticity, but shows his position 

concerning the reference of the saying whether it is incomplete … justifying all this 

with what scholars had said. 

9-we have also noticed that he used to refer to the holy saying of our prophet pbuh for 

different reasons such as to show the  quoranic verses, but without differentiating 

between the genuine and the, as a proof, he quoted –thalabi- this latter  had been 

discredited by scholars for neglecting exactitude and criticism. In tha same context, 

Elkortobi poited at the quoranic verses at the beginning of their interpretation, but he 

did quite the opposite when interpreting –sorat elikhlas- 

10-elkortobi used the holy sayings of our prophet pbuh so as to give us the reasons 

which were at the origin of revelation/inspiration. 

11-the "figh" aspect was the main concern of elkortobi in his interpretation. He used 

"suna" as one of the main sources from which he derived judjments fighs The use of 

suna for elkortobi aimed at showing the beauty of quoranic verses, asserting..? 

12-elkortobi did not stop at this level, but went further when using the sayings of the 

prophet, he used sayings so as to clarify the blurred meaning of the quoranic verses. 

He also uses  them to differentiate between madani and maki verses. 
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13-although he paid great attention to all the references, elkortobui mentioned some 

sayings where he did not give the same importance to the references and this is 

something for which he is blamed for. 

14-concerning his position as regard  we notice his total refection to some news. He 

also used to refer to some of them when interpreting verses not for the sake reference, 

but as a proof of its weakness and in other instances he makes use of them without 

being followed by criticism. 

15-elkortobi depends heavily on saying books so as to get news about issues. We also 

noticed the great importance he gave to the two great scholars. Elbokhari and 

muslim. 

16-elkortobi's dependence on elboukhari and muslim showed in consistency. For 

instance, he sometimes traces the origin of sayings to elboukhari where as scholars 

agree that it was muslim who was at their origin. 

17-elkortobi benefited from books of suna especially those of  termidi- daragotni-

nissai and abi daood but nissai  took the lion's share from elkortobi's interest. 

18-he also benefited from the comments of termidhi and the same is true for nissai 

and abi daoud  since he used their tales especially when criticizing. 

19-we also observed his dependence on abd lbar  comments especially those which he 

referred to in his publications namely  tamhid- isstidkar Elkortobi quoted a lot from 

his two books mentioned above, but in some cases he quotes from him without 

refereeing to his books. 
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