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 إهــــــــــداء
 اإىل أيب وأمي رمحهما اهلل تعاىل تعبا من أجلي كثير 

 إخويت نعم الرفقة حفظهم اهلل تعاىل
 هلل شأهنما  زوجيت وأوالدي أصلح

 أصدقائي خي عون على طاعة
 أساتذيت وطاليب 

 أهدي إليهم هذا العمل تقبله اهلل تعاىل 
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 شكر وتقدير 

 ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس
بالقلم   الغرياين فهو من علمين كيف أمسك  الفاضل عاطف  املريب  املقدمة أخي  أشكر يف 

 وأكتب. 
ا وبارك يف جهوده  زاده اهلل علمر   وليد المنيسيد  الوالوأشكر فضيلة الشيخ الدكتور العالمة  

 وخلد ذكره يف الدنيا واآلخرة 
دكتور   احلبيب  الدكتور  فضيلة  الجراحوأشكر  واإلرشاد    جراح  النصح  يف  يتوان  مل  الذي 

 والصرب علينا 
الدكتور احلبيب   بيته يل وأكرمين وعاملين بلطف وحمبة    خالد سنوسيوأشكر فضيلة  ففتح 

 لعظيم أن يبارك فيه ويف ذريته وصحته ومالها  وود أسأل اهلل
 وأشكر فضيلة الشيخ الوالد خالد الرباط 

 وأشكر فضيلة الوالد الشيخ عبد الكرمي عبد الفضيل 
 وأشكر أخي احلبيب إبراهيم رجب عزوز  

 وأشكر أخي احلبيب مجال عمار 
 وأشكر أخي الدكتور حممد الغمري

: وال أستطيع أن أكافئهم إال بقويل  ،اىل على رد اجلميلتعأعانين اهلل    ،وأشكر كل من له فضل علي
 ا.جزاكم اهلل خير 
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 : مقدمة

نا ،ونسددتعينه ونسددتغفره ،إن احلمددد هلل دمددده  ،وسدديئاأ أعمالنددا ،ونعددوذ بدداهلل مددن شددرورن أنف سددن
ل  ،لددهك وأشددهد أن ال إلدده إال اهلل وحددده ال شددري ،ومن ي ضلل فددال هددادَي لدده ،له من يَهدنه اهلل فال م ضن

ا عبده ورسوله  .وأشهد أن حممدر

هن  ﴿ ُ  تد َقاتدددددددددددددددددددددن َه حدددددددددددددددددددددَ وا  تللدددددددددددددددددددددُ وا  تتُدقددددددددددددددددددددد  ذنيَن َ اَمنددددددددددددددددددددد  ا تلدددددددددددددددددددددُ وت نُ  َواَل  ۦ يََٰأَيدُّهدددددددددددددددددددددَ   َوأَندددددددددددددددددددددت م إناُل  َتدددددددددددددددددددددَ 
 .102: آل عمران ﴾ ١٠٢لنم وَن مُّس  

ن نُدفددد   ﴿ م مددد  ذني َخَلَقكددد  م  تلدددُ وا  رَُبكددد  اس  تتُدقددد  ا تلندددُ َدة ٖ  سيََٰأَيدُّهدددَ ند  وَ ٖ  وََٰحدددن َ  من ا َزو  َخلدددَ ند  هدددَ ا َوبدددَُ  من ا َجهدددَ ه مدددَ
 ﴾ ١ا ٖ  َرقنيددب ك م  َحاَم إنُن تلُلَه َكاَن َعلددَي  ر  َوتل َ  ۦ َوتتُدق وا تلُلَه تُلذني َتَساَ ل وَن بنهن  ٖ  ا َوننَسا ٖ  ا َكثنيٖ  رنَجال

 .1: النساء

و   ﴿ وا  قدددددددددددددددددددَ َه َوق ولدددددددددددددددددد  وا  تللددددددددددددددددددُ وا  تتُدقدددددددددددددددددد  ذنيَن َ اَمندددددددددددددددددد  ا تلددددددددددددددددددُ دنيدٖ  ليََٰأَيدُّهددددددددددددددددددَ   لنح  ي صدددددددددددددددددد   ٧٠ا ٖ  ا سددددددددددددددددددَ
م   م  أَع   َلكددددددددددددددددددددددد  َلكددددددددددددددددددددددد  ر  َويَدغ   مََٰ م   فدددددددددددددددددددددددن وَبك م   َلكددددددددددددددددددددددد  وَله   ذ نددددددددددددددددددددددد  َه َوَرسدددددددددددددددددددددددد  عن تللدددددددددددددددددددددددُ ن ي طدددددددددددددددددددددددن   ۥ َومدددددددددددددددددددددددَ

ا فَاَز فَدو   فَدَقد    .71 ،70: األحزاب ﴾ ٧١زرا َعظنيمر

 : أما بعد

ررا جعلدده  ، وبرهانددرايالر وأوضح ها دل ،وأغزر ها فائدةر ونفعرا  ،فإن كتاب اهلل تعاىل َأَجلُّ الك ت بن َقد 
ا اهلل ومن نَدَبَذه   ،فهو املوُف   السعيد َمن تدبَره  وَعمنَل به ،وللصدور شفا ر ودوا ر  ،للدين أساسرا ومنن هاجر

 .وأعرَض عنه فهو الشقيُّ البعيد

َأ اهلل  لكتابددنه رجدداالر  ه وتأويلددنه ولقددد َهيددُ وا حيدداَعم علددى حفظددن قَدفدد  وا أعمدداَرهم يف م ،أَو  معاننيدده  فددةن عر وأفد نددَ
ه ،وتفسددينه ه وتعليمددن َده م يف تعلُّمددن َرغ وا ج هدد  َدا كتدداب  اهلل  ،اهلل هبددم كتابدَده ودينددَه فَحفددن َ  ،واسددتَدف  حددغ غددَ

 .وم َذُلالر لكل طالب ،م َيُسررا لكل  راغب

تنهم وبدد   ،وكددان علددى رأسن هدداال  صددحابة  رسددول اهلل رضددي اهلل عددنهم ن بنل غددَ الددذين نددزل القددُر
رسددول  اهلل صددلى اهلل  ،وبدد  أيددديهم خددي  م َعلدد م   ،وأحدددات تنزيلددنه ،ي عدداينن ون وقددائَع نزولددنه فهددم ،همرن أظهدد  

َكَل عليهم ،عليه وسلم هن والعمددلن  ددا فيدده وهم مع ذلك ،يب  هلم ما َأش  هن وعنل مددن مددن  ،باذنلون أنفَسه م لنَفه 
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ى ذلددك وخددال  ،فددَرَروا االهتدددا  واالقتفددا  ،هم الوفيددا اؤ وأبندد  ،العنلددَم عددنهم تالميددذ هم الن بددا  مث تلقددُ
 رسول    ،وَشهنَد هلم باخلييُة والفضلن سيد  النبيا  وقدوة  الوليا   ،َعص ر هم يف اجلملة من البندع والهوا 
 (.١(()الذين يلوهنم مث ،مث الذين يلوهنم ،))خي أميت قرين: اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ حي  قال

َيَه م ا بنا أن نَقنَف علددى هدداال ي  ولذا كان حرن   ،ونَدن ظدد ر يف مسددالنكنهم ،العددالم مددن الصددحابة؛ نَعددرُن سددن
َهَل من َمعنيننهنم الصايف الذي مل  .َيش ب ه  َكَدر   ونَدَتَأُمل يف تفاسيهم؛ لننَدند 

 فهم من تكحلت أعينهم برؤية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

فاسددتعنت  بدداهلل يف مجدد ع  ،يف خدمددة تفاسدديهم املشدداركة ُرأحببددت  أن يكددون يل شدد  ،ومن هنا
قـوال الصـحابي أ ": وهو أبو الدردا  رضي اهلل عنه؛ ف ا  البح  حتت عنددوان  ،أقوال أحد الصحابة

 الجليل أبي الدرداء "رضي اهلل عنه" في كتب التفسير المشهورة"

 -: أهمية البحث وأسباب اختياره

يهنم العلددَم علددى ،رعم للنددص صددلى اهلل عليدده وسددلماصأمهية  تفسي الصحابة؛ ملع - يديدده صددلى اهلل  ولنتلقدد 
منهددم واسددتنباطنهم ،ولسالمةن لغتنهم ،عليه وسلم فشاهدوا التنزيَل وعرفوا أحواَله واعتمددادن كثددي   ،ودقةن فَده 

 .وإيرادنهم هلا يف مصنفاعم ،على تفاسيهم من الئمة

 .وحكيم المة ،رضي اهلل عنهم الصحابة ارفهو من كب ،أيب الدردا  مكانة   -

كمددا أُن يف ذلددك إسددهامرا   ،العلميددة ولفت النظار إليه؛ ملا لدده مددن املكانددة ،الرغبة  يف إبراز هذا الَعَلم -
 .اهلل وهذا من الوفا  له رمحه ،يف نشر علمه

ف  مسددددتقل - ه ل  الوصددددوَل إليهددددا  امدددد  ،مجددددع  أقددددوالن أيب الدددددردا  رضددددي اهلل عندددده التفسددددييُةن يف م َالددددُ ي سددددَ
 .واالستفادَة منها

 

باب: فضائل   ، يحه، ك: أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم، والبخاري في صح5/350رواه أحمد في مسنده  (1)
 ( 3650)2/ 5أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم 
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 : هدف البحث

كتب التفسي   يفوروايته عن النص صلى اهلل عليه وسلم ، أيب الدردا  رضي اهلل عنه  مجع  أقوال
 خترجيا ودراسة. ،املشهورة

 -: الدراسات السابقة

 م توافَرة  م تكارنَرة. ةحابالص النوع من البح  يف تفسي إُن الرسائل العلمية اليت َطَرَقت هذا

أقددوال أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده يف  على دراسة علمية ت عََن جبمع -بعد البح   -ومل أقف 
"مروياأ الصحايب اجلليل أيب الدردا  رضي اهلل عندده يف : التفسي ودراستها وإمنا وجدأ دراسة بعنوان

كلية الشريعة والدراسدداأ   ،الرمحن نورويلبد مسند اإلمام أمحد بن حنبل دراسة وختريج" حملمد طاهر ع
وأسددأل  ،فأحبب ت  أن يكون يل شُر تلك اخلدمددة ،م١983اإلسالمية جامعة أم القرى  كة املكرمة 

 .اهلل أن أكون قد و فد ق ت  يف أدائنها
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 : َمنهُج الَبْحث  

واملعلومدددداأ اأ وهددددو عددددرض ومجددددع وحتليددددل البياندددد  ،سددددلك ت  يف هددددذا البحدددد  املددددنهَج االسددددتقرائيُ  -١
 للتوصل إىل نتي ة وقاعدة أو قانون.

 التفسي.  كتب  أيب الدردا  رضي اهلل عنه يفأقوال  اقتصر أ  على دراسة -٢

وتفسددي  ،كتددب التفسددي املشددهورة.مثل تفسددي مقاتددل .أقواَل أيب الدردا  رضي اهلل عنه من مجع ت   -3
، وابدددن عطيدددة ،واخلدددازن ،والبغدددوي ، ،والقدددرطص وتفاسدددي الواحددددي ،و جدددامع الطدددربي، جماهدددد

 ،وابددن عرفددة، والسددمعاين ،وتفسددي ابددن كثددي وابددن عددادل ، ،وابددن رعلددب ،والثعلددص ،واملدداوردي
 ...اخل، ، والسيوطي والشوكاين ،واجلرجاين

خشدددية اإلطالدددة. مدددا يدددادي اىل  –خاصدددة مدددا جدددا  يف الكتدددب املسدددندة  -حدددذفت رجدددال السدددند -4
 ضخامة ح م الرسالة.

 الواردن ذكر ه م  يف ص ل بن البح . عالملبعض الت  رمج  ت -5

نُيَة بذكرن السورة -6  .ورقم اآلية ،َعَزو أ  اآلياأن القُر

 بينت الغريب من مصادره ما أمكن. -٧

اأن ك تدد بن السددنة -8 ن أ مددُ ت  الحاديددَ  مددن بالكتددب السددتة مددع مسددند اإلمددام  وغالبددرا مددا أكتفددي ،خُرجدد 
ع مل تدددع  احلاجددة إىلما  ،أمحَد بنن حنبل من عليدده مددا  ،التوسددُّ مددع ذكددر كددالمن أهددل العلددم يف احل كدد 

 فإين أكتفي بذلك غالبرا. ،احلدي   ُم َُرجرا يف الصحيح  أوأحدنمها أُما إن كان ،أمكن

 .أرجأأ كتابة املصادر واملراجع يف رَدَبت خاص يف منتهى الرسالة-9
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 : خطة البحث

 -: على النحو اآليت ،وفهارسربت للمراجع و ورالرة فصول  ،من مقدمة بح ن تتكُون  خ طُة  ال

وخطدددة  ،والدراسددداأ السدددابقة ،وهدفددده ،وأسدددباب اختيددداره ،حتددددرت فيهدددا عدددن أمهيدددةن املوضدددوع: املقدمدددة
 .ومنه ي فيه ،البح 

ربدددت باملصدددادر  ،وقدددد جدددا أ الرسدددالة يف مقدمدددة ورالردددة فصدددول وخاَتدددة تضدددمنت أهدددم نتدددائج البحددد 
 : على النحو التايل ،عجراوامل

 .تفسي الصحايب: الفصل األول

 : وفيه ستة مباح 

 تعريف تفسي الصحايب.: املبح  الول

 مصادر التفسي يف عصر الصحابة رضي اهلل عنهم.: املبح  الثاين

 منهج الصحابة يف التفسي.: املبح  الثال 

 هم.أشهر املفسرين من الصحابة رضي اهلل عن: املبح  الرابع

 حكم تفسي الصحابة رضي اهلل عنهم.: املبح  اخلامس

 أمهية تفسي الصحابة رضي اهلل عنهم.: املبح  السادس

 ترجمة الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي اهلل عنه.: الفصل الثاني

 : وفيه مثانية مباح 

َب َح   الول  
 .ونسب ه ،امس ه: امل

 إسالمه.: املبح   الثاين

 العلمية واجلسدية. هصفت: املبح  الثال 
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 رنا  الصحابة الكرام عليه وكبار التابع  رضي اهلل عنهم: املبح  الرابع

 .من روى عنه: املبح  اخلامس

 زوجاته.: املبح  السادس

 مناقبه وحكمه رضي اهلل عنه.: املبح  السابع

 .وفاته رضي اهلل عنه: املبح  الثامن

ُِ أقــــوال  أبــــي : الفصــــل الثالــــث  ،داء رضــــي اهلل عنــــه الــــواردة  عنــــه فــــي التفســــيرر الــــدوفيــــه َجمــــْ
 .ودراسُتها  ،وتخريُجها 

 .وفيها أهمُّ النتائج: الخاتمة

دني ،وبعد   عني واستقصدديت   ،فإين قددد بددذل ت  ج هدد  بددل  ،وال أُدعددي الكمددال فيمددا وصددلت إليدده ،مددا يف و سدد 
َي َعلددَُي مددن معددَن إين على يق  أنُ  وتفسددي  ،أو وجدده  أحدد ُ  ،قُ أد غيي قد َيطُلنع  على ما َخفددن

ف  علددى عثددراأ   ،أو تقريددر  أفصددحَ  ،أوضددحَ  ؛ لن اخلطددأ مددن البشددر  أويعثددر  علددى ،أو يَقددن زاُلأ 
 .والكمال هلل وحده ،وارد

 َجّل من ال عيب فيه وعال     إن تجد عيب ا فُسّد الخلال 

خررا ا كثيرا طي ،وباطنرا وظاهررا ،وإين لمحد  اهلل أوالر ُو ا يوايف نعمه ويكافئ مزيده  ،مباركرا فيه برامحدر محدر
وفتح يل  ،وقَدُرَب بعيَده ،فَسُهل عسيَه ،أن  أعانين حبوله وقوته على هذا العمل  وكرمي عطاياه؛

 .عليك فاللهم لك احلمد ال أحصي رنا  ،بفضله وجوده؛ فاملنُنة  له وحَده
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 ستة مباح  لفصل نتعرض لتعريف تفسير الصحابي وجاء في ا اي هذفو 

 تعريف تفسي الصحايب.: املبح  الول

 مصادر التفسي يف عصر الصحابة رضي اهلل عنهم.: املبح  الثاين

 منهج الصحابة يف التفسي.: املبح  الثال 

 أشهر املفسرين من الصحابة رضي اهلل عنهم.: املبح  الرابع

 كم تفسي الصحابة رضي اهلل عنهم.ح: خلامساملبح  ا

 أمهية تفسي الصحابة رضي اهلل عنهم: املبح  السادس
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 : تعريف تفسير الصحابي: المبحث األول
 : تعريف التفسير

ر  البيدددان: لغـــة رر  ،الَفسددد  ر ه بالضدددم َفسددد  ر ه بالَكسدددر وتَدف سددد  ر الشددديَ  يفسدددن َره  أَبانددده اَفسدددَ  ندددةاإلباوهدددو  (٢)وَفسدددُ
 (3)ح وكشف املغطى توضيوال

علم يفهم به كتاب اهلل املنزل على نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم وبيددان معانيدده :  التفسي:  اصطالحا 
واسددتمداد ذلددك مددن علددم اللغددة والنحووالتصددريف وعلددم البيددان وأصددول  ،واسددتخراأ أحكامدده وحكمدده

 (4).نسوخسخ واملالفقه والقرا اأ وحيتاأ ملعرفة أسباب النزول والنا
ُن مددن رأى النددص صددلى اهلل عليدده وسددلم وطالددت صددحبته معدده:  أما المقصود بالصحابي  ،فهددو يف العدد ر 

 (5)وإن مل َتط ل  : وإن مل يرو عنه صلى اهلل عليه وسلم. وقيل
 ،وماأ علددى اإلسددالم ،به اوهو َمن َلقنَي النص صلى اهلل عليه وسلم مامنر : رمحه اهلل (6)وقال ابن ح ر

 (٧) رنُدة  يف الصح لت  لُ ولو ختََ 
 : مصادر التفسير في عصر الصحابة: المبحث الثاني

 : القرآن الكريم: أوال  
ح  ن هددو أول بددل أوردد  مصددادر التفسددي؛ لن املددتكلم بدده هددو أوىل مددن يوضدد  ن بددالقُر يعتددرب تفسددي القددُر

 .غيه فإنه ال ي عدل عنه إىل ،مراده بكالمه؛ فإذا تب   مراده به منه
ن الكددرميارتددبوقددد   ،ل واضددحفكددان مندده مددا هددو مفصددُ  ،فنشددأ مددع نزولدده ،ط علددم التفسددي بالضددرورة بددالقُر

 .فتفسددددددددددددددددددددددرها كلمدددددددددددددددددددددداأ بعدددددددددددددددددددددددها ،ومندددددددددددددددددددددده مددددددددددددددددددددددا هددددددددددددددددددددددو جممددددددددددددددددددددددل حيتدددددددددددددددددددددداأ إىل بيددددددددددددددددددددددان

 

 . 5/55لسان العرب  )2(
 . 1/465القاموس المحيط  )3(
 .   169/ 4اإلتقان في علوم القرآنو ،  13/   1البرهان في علوم القرآن   )4(
ص    (5) للجرجاني  لمح132التعريفات  الفقهية  التعريفات  عميم  ،  المصطلحات  و   ،1/29مد  في  معجم  الكليات 

 . 558/ 1والفروق اللغوية للكفوي 
الفضل  )6( أبو  الشهاب  أحمد  بن  علي  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد    ي القاهر   ،يالعسقالن  يالكنان  هو 

حجر   يالشافع بابن  آبائه  -المعروف  لبعض  لقب  بمعرفة    -  وهو  المنفرد  اإلمام  الشهير،  الكبير  الحديث الحافظ 
البدر الطالع    ؛سنة اثنتين وخمسين وثمان مائة  ومات  ولد سنة ثالث وسبعين وسبعمائة،  وعلله في األزمنة المتأخرة،

 ،  3/128(، توضيح المشتبه 691) 1/352رواة السنن والمسانيد (، ذيل التقييد في 51) 1/8٧
 111نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ص  (٧)
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 : مث قدددددددددددددددددال ،﴿ القارعدددددددددددددددددة مدددددددددددددددددا القارعدددددددددددددددددة ومدددددددددددددددددا أدراك مدددددددددددددددددا القارعدددددددددددددددددة   :كقولددددددددددددددددده تعددددددددددددددددداىل
 (.4-١: ةارعالق(﴿ يوم يكون الناس كالفراش املبثوت   

ن من أراد تفسي الكتاب العزيددز طلبدده أوالر   :قال العلما  فمددا أمجددل مندده يف مكددان فقددد فسددر  ،مددن القددُر
رمحدده  (8)وما اختصر يف مكان فقد بسط يف موضددع ُخددر مندده. وقددد ألددف ابددن اجلددوزي ،يف موضع ُخر

ن يف موضع وفسر يف موضع ُخر منه ااهلل كتابر   (9)فيما أمجل يف القُر
إن أصددح الطددرق : فمددا أحسددن طددرق التفسددي   فدداجلواب: فددإن قددال قائددل: رمحه اهلل (١٠)يةيمابن توقال  

ن ن بالقُر  (١١)...يف ذلك أن يفسر القُر
ن إىل عدة وجوه وهي ن بالقُر  : ويرد القول يف وجوه بيان القُر

 محل اجململ على املب . -الول 
 .والعام على اخلاص ،محل املطل  على املقيد -الثاين 
 .ب  ما يتوهم أنه ُمتلف جلمعا - الثال
 .(١٢)محل بعض القرا اأ على غيها  -الرابع

 

تسع  ه  )8( سنة  ولد  الحنبلي  البكري  التيمي  القرشي  محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال  و 
،  4/329، شذرات الذهب  21/365ة. سير أعالم النبالء  وخمسمائة، ومات سنة سبع وتسعين وخمسمائة من الهجر 

 . 1342/ 4، تذكرة الحفاظ 1/2٧0طبقات المفسرين 
 4/1٧4اإلتقان في علوم القرآن )9(
( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن القاسم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبو    )10(

ولد   اإلسالم،  شيخ  مائة  661العباس  وسبع  وثالثين  ثمان  سنة  مات  وستمائة،  وستين  الطالع    إحدى  البدر   .
ت40) 1/63 ابن  االسالم  الدرية من مناقب شيخ  العقود  بالمحدثين ص(،  المختص  المعجم  في  25يمية،  المعين   ،

 . ٧/11، الوافي بالوفيات 1/56، سير أعالم النبالء23٧طبقات المحدثين ص
 . 93ص مقدمة في أصول التفسير  )11(
 بتصرف 41-40التفسير والمفسرون   )12(
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  تفسير النبي صلى اهلل عليه وسلم: ثانيا 
ن وموضحة له فهي تفصل اجململ بَهم  ،فالسنة شارحة للقُر

 
 ،وتقيد املطل  ،وختصص العام ،وتوضح امل

 .وتضيف أحكاما
وخيصدددص  ،ويقيدددد مطلقددده ، مدددن كتددداب ااهللجممدددالندددزل فسدددر مدددا و كدددان الندددص صدددلى اهلل عليددده وسدددلم ي

جمملددة٧٧: ﴿ وأقيموا الصددالة  )النسددا : كما يف قوله تعاىل  ،عمومه رها النددص صددلى  ،( فهددذه ُيددة   فسدد 
حددغ قددال صددلى اهلل عليدده  ،وهيئددة الصددالة وعدددد الركعدداأ ،وبدد  الصددلواأ اخلمسددة ،اهلل عليدده وسددلم

 (١3) أ صلي" "ص ل وا كما رأيت م وين: وسلم
ر النددص صددلى اهلل عليدده وسددلم : الزيددادة يف قولدده تعدداىل﴿ للددذين أحسددنوا احلسددَن وزيددادة   )يددونس وفسددُ

 (١4)( بأنه النظر إىل وجه اهلل الكرمي. ٢6
كل ما حكددم بدده رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم فهددو مدد ا فهمدده مددن :  رضي اهلل عنه  (١5)قال الشافعي

ن يف ُيدداأ أخددر  تاب باحل  لتحكم بدد  الندداس  ددا أراك اهلل  الك إليكنا  أنزلإنا    ﴿:  قال تعاىل  ،القُر
ن ومثله معه: وقال صلى اهلل عليه وسلم  (١٧)يعين السنة:  (١6)أال إين أوتيت القُر

 تفسير الصحابة رضي اهلل عنهم " اجتهادهم وقوة استنباطهم ": ثالثا 
ن الكددرمي رى ام أدلهندد  ،موي عد من أعظم التفاسددي تفسددي الصددحابة رضددي اهلل عددنه  لندداس بتفسددي القددُر

وملددا هلددم  ،بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسددلم ملددا شدداهدوه مددن قددرائن وأحددوال اختصددوا هبددا دون غدديهم
 .(١8)من الفهم التام والعلم الصحيح ال سيما علماؤهم وكرباؤهم

 

األذان13) ك:  البخاري  رواه  للمسافر  ،(  األذان  األدب631)1/128باب  ك:  ال  ،(،  رحمة  والبهائم باب  ناس 
 ( . ٧246)9/86باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق  ، (، ك: أخبار اآلحاد6008)8/9
ِإْثَباِت ُرؤْ رواه مسلم ك: اإليمان ,    )14( َوَتَعاَلى  َباب  اآْلِخَرِة َربَُّهْم ُسْبَحاَنُه  اْلُمْؤِمِنيَن ِفي  (، أخرجه  368) 1/112َيِة 

 ( 24421)6/15( و19143) 4/332أحمد 
المجدد على رأس    )15( اإلمام  الشافعى  عبد هللا  أبو  المطلبى:  شافع  بن  بن عثمان  العباس  بن  إدريس  بن  محمد 

 . 10/5، سير أعالم النبالء 2/56، تاريخ بغداد 9/63لية االولياء المائتين.توفي سنة أربع ومائتين من الهجرة،ح
 ( 1٧306)130/ 4أخرجه أحمد  )16(
 4/1٧5اإلتقان  )1٧(
 . 95لتفسير ص في أصول ا )18(
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َيَة  اهلل سددبحانه لرسددوله صددلى اهلل عليدد   ،أنصددار دينددههددم جعل ،ه وسددلموالصددحابة رضددوان اهلل علدديهم خددن
ه صدددلى اهلل عليددده وسدددلم  ،وأبعددددهم عدددن التكلدددف ،اوأعمقهدددم علمددر  ،اوهددم أرق  النددداس قلوبدددر  ،ووزرا  نبيدد 

ثر  وم قل . ،ونشره هبم يف العامل   ،حف  اهلل هبم الدين  وكانوا يف علمه ب  م ك 
إلخددداذ م كاجددددعوسدددلم فو لقدددد جالسدددت أصدددحاب حممدددد صدددلى اهلل عليددده : :  ( رمحددده اهلل١9)قدددال مسدددروق 

واإلخدداذ يددروي  ،واإلخدداذ يددروي العشددرة ،واإلخدداذ يددروي الددرجل   ،فاإلخدداذ يددروي الرجددل ،)الغدددير((٢٠)
من ذلك  فوجدأ عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ،واإلخاذ لو نزل به أهل الرض لصدرهم  ،املئة

 .(٢١)اإلخاذ(
فددإن لقددواهلم  ،لم ومعرفددة أحوالددهه وسدد عليدد  لى اهللولنما كان هلم من الصددحبة والقدد رب مددن رسددول اهلل صدد 

ويتخددي  وَن مددن أقددواهلم إذا  ،فت دهم يعتمدون عليها يف بيددان الدددين ،على غيها عند أهل العلم  اتقد مر 
 .(٢٢)غي خارج  عنها إىل غيها ،اختلفوا
َُ  خرينملتأأقوال اومن نظر يف تفسياعم ووازهنا ب ،وقد َتي زأ أقواهلم بالعم  من غي تكل ف ،هذا َعَر

 صدق هذا القول.
وب   ما للصحابة من مزي ة يف عباراعم التفسيية اإلمام  ابن  ،ولقد كان من أبرز َمن  أظهر هذه الفكرة

وهم أعلم الم ة  ،)... فعاد الصواب إىل قول الصحابة:  ومن ذلك قوله ،يف كتبه:  (٢3)القيم رمحه اهلل 
 (٢4)بكتاب اهلل وم راده(.

 

 ( َمْسُرْوُق بُن عبد الرحمن بن اأَلْجَدِع بِن َماِلِك الَواِدِعيُّ الَهْمَداِنيُّ 19)
، الُكْوِفيُّ مات سنة ثالث وستين من الهجررة. الطبقرات الكبررى   اإِلَماُم، الُقْدَوُة، الَعَلُم، َأُبو   ، الَهْمَداِنيُّ َعاِئَشَة الَواِدِعيُّ

( سرررير أعرررالم النررربالء   396/ 5٧تررراريخ دمشرررع البرررن عسرررا ر ) ،13/232ريخ بغرررداد(، ترررا138/ 6العلميرررة )
 (63/ 4الرسالة )

ما َحَفْرَت كهيئِة الحوض لنفسك والجمع اأُلْخذاُن ُتْمِسُك الماَء    َأرض يحوزها اإِلنسان لنفسه َأو السلطان واأَلْخذُ   )20(
 . 3/470..الخ لسان العربواإِلْخُذ واإِلْخَذُة ما حفرته كهيئِة الحوض . اَأيام  

البيهقي )المتوفى:  المدخل إلى السنن الكبرى،    )21( َعْنُهمْ 458أبو بكر  َحاَبِة َرِضَي َّللاَُّ  َأَقاِويِل الصَّ ص    هر(، باُب 
 هر(،  458، أبو بكر البيهقي )المتوفى: (150) 161

 . 110 109المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، ص )22(
بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبليولد  هو محمد بن أبى بكر    )23(

وخمسين وسبعمائة. البدر الطالع    إحدى   ٧51ومات في ثالث شهر رجب سنة    إحدى وتسعين وستمائة،  691سنة  
ص2/143 بالمحدثين  المختص  المعجم  العصر  269،  بالوفيات4/366،أعيان  الوافي  طبقات  2/195،  ذيل   ،
 . 106/   9،معجم المؤلفين 400/ 3،الدرر الكامنة 311/  1. العبر في خبر من غبر 1٧0/ 5لحنابلة ا
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نهم مددن هددذا المددر  ثدديةار ك أ أخبدد اج عنددون  ،وأهنددم كددانوا أهددال لالجتهدداد ،عددن الصددحابة توضدد ح َتكدد 
ن ذكددر الخبددار الدديت ر ويددت: لددذلك الطددربي يف تفسدديه فقددال ومددن   ،يف احلددض  علددى العلددم بتفسددي القددُر

 : كان يفس ره من الُصحابة نأخذ منها على سبيل املثال
ر ُيدداأ  مل جيدداوزه ن  حددغ يعددُر الرجدد اَن كدد :  قددال عن ابن مسددعود رضددي اهلل عندده  - ندُدا إذا تعلدُدم َعشدد  ل من

 (٢5)والعمَل هبنُ  ،معانيهنُ 
مددا نزلددت  ُيددة يف كتدداب اهلل إال وأنددا أعلددم فدديم نزلددت   وأيددَن أنزلددت    ،والذي ال إله غيه:  وعنه أيضا  -

 (٢6)هولو أعلم مكاَن أحد  أعلَم بكتاب اهلل منَن  تنال ه املطايا لتيت
ابددَن عبدداس  رضددي اهلل عندده (٢8)استعمل عليٌّ رضددي اهلل عندده : رمحه اهلل قال (٢٧)بن سلمة قي   عن ش  -

ورة النددور ،فخطددب الندداَس خطبددة لددو مسعهددا الددسك والددرُّوم لسددلموا: قددال ،علددى احلددج  ،مث قددرأ علدديهم سدد 
 (٢9)ف عل يفسرها.

يددا أمددي : البحددرين قددالن مدد  (3٠) عنددهملددا قدددم اجلددارود رضددي اهلل: عددن ابددن عبدداس رضددي اهلل عندده قددال -
وإين إذا رأيددت حقددا مددن حقددوق اهلل حدد  علددي  ،( قد شرب مسددكرا3١املامن  إن قدامة بن مظعون )

 

 . 54ء العليل، ص، وشفا404،  402، 313/  3، و216/  2بدائع التفسير،  )24(
 .  6/1٧2الطبقات ،5/410المسند ،460/ 10،، المصنف1/80 –تفسير الطبري  –جامع البيان  )25(
هذا إسناد صحيح. وهو موقوف على ابن مسعود، ولكنه مرفوع معنى، ألن :    حمه هللاقال الشيخ أحمد شا ر ر   ،

 يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي المنير. ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فهو
الطبري    )26( البخاري ،1/80تفسير  الصحابة  أخرجه  أَ   ، ك: فضائل  ِمْن  اْلُقرَّاِء  َعَلْيِه  َباب  َصلَّى َّللاَُّ  النَِّبيِ   ْصَحاِب 

 ولفظه "تبلغه اإلبل لركبت إليه". ،46-45: 9(، انظر فتح الباري 5002) 6/18٧َوَسلَّمَ 
الكوفى، أدرك  شقيع بن سل  )2٧( ثعلبة بن داودان  ابن  أبو وائل األسدى، أسد خزيمة، ويقال: أحد بنى مالك  مة: 

يره،: كان ثقة كثير الحديث، مات فى زمن الحجاج بعد الجماجم، وقيل مات ، ولم  -صلى هللا عليه وسلم    -النبى  
الطبقات   وتسعين.  تسع  سنة  عنه  هللا  رضي  العزيز  عبد  بن  عمر  خالفة  واإلصابة    ، (2322/ت2) ،  6/96في 

 (. 244٧)636/ 2( أسدالغابة3982)٧20/2
وسلم أسلم وهو ابن عشر سنين شهد    علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه   )28(

الصحابة   معرفة  الهجرة.  من  أربعين  سنة  بالكوفة  مات  كلها  (،االستيعاب 2026)1968/ 4المشاهد 
 (. 5688) 50٧/ 2(، اإلصابة 3٧83)91/ 4بة  (، أسد الغا18٧5)3/19٧
 4/93، انظر اإلصابة 81/ 1السابع  )29(
يل: المعلى، أو العالء، وقيل: عمرو، صحابى جليل، .ا  الجارود العبدى: اسمه بشر، واختلف فى اسمه، فق  )30(

  -عليه السالم-نبي  سنة عشر في وفد عبد القيس، فأسلم وكان نصرانيًّا، ففرح ال  -عليه السالم -وفد على رسول هللا  
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رضددي اهلل  (3٢)أبددو هريددرة: مددن يشددهد علددى مددا تقددول   فقددال: فقددال عمررضددي اهلل عندده ،أن أرفعدده إليددك
ورأيتدده سددكران  ،حدد  شددرب أرهمل  :  فقددالعددالم تشددهد يددا أبددا هريددرة : عندده فدددعا عمددر أبددا هريددرة فقددال

مث كتددب عمددر إىل قدامددة وهددو بددالبحرين يددأمره بالقدددوم  ،لقددد تنطعددت يف الشددهادة: فقددال عمددر ،يقددي 
فقددال عمددر  ،أقم على هذا كتاب اهلل: فقال ،فلما قدم قدامة واجلارود باملدينة كلم اجلارود عمر  ،عليه

مث قددال  ،قددد كنددت أديددت الشددهادة: قددال ،شددهيدأنددا : دأشهيد أنت أم خصددم   فقددال اجلددارو :  لل ارود
أمددا واهلل : فقددال اجلددارود ،أمددا واهلل لددتملكن لسددانك أو لسددو نك: إين أنشدك اهلل ! فقددال عمددر:  لعمر

يددا أمددي : فقددال أبددو هريددرة وهددو جددالس ،أن يشرب ابن عمك وتسو ين ! فأوعده عمددر ،ما ذلك باحل 
فأرسددل عمددر إىل هنددد  ،امددرأة ابددن مظعددونليددد الو  فسددل بنددتاملددامن  إن كنددت يف شددك مددن شددهادتنا 

واهلل : فقال قدامة ،يا قدامة إين جالدك:  فقال عمر  ،فأقامت هند على زوجها الشهادة  ،ينشدها باهلل
 ما كان لك أن جتلدين يا عمر. -كما يقولون   -لو شربت 

 صدداحلاأ جنددا ا العملددو ُمنددوا و ﴿ ليس على الددذين : لن اهلل سبحانه يقول: ومل يا قدامة   قال:  قال
 فيما طعموا  اآلية إىل " احملسن  ".

مث أقبددل عمددر علددى القددوم  ،إذا اتقيددت اهلل اجتنبددت مددا حددرم اهلل  ،أخطأأ التأويددل يددا قدامددة:  فقال عمر
فسكت عمر عن جلددده  ،ال نرى أن جتلده ما دام وجعا: ما ترون يف جلد قدامة   فقال القوم:  فقال

 ،ال نرى أن جتلده مددا دام وجعددا: ما ترون يف جلد قدامة   فقال القوم  :ابهال لصحمث أصبح يوما فق
أحددددب إيل أن ألقددددى اهلل وهددددو يف عنقددددي ! واهلل  ،إندددده واهلل لن يلقددددى اهلل حتددددت السددددوط: فقددددال عمددددر

فأخذه عمر فمسحه بيده مث قال  ،بسوط رقي  صغي (33)ف ا ه مواله أسلم ،ائتوين بسوط  ،لجلدنه

 

الهجرة. من  وعشرين  إحدى  سنة  بنهاوند  قتل  وقربه،  وأ رمه  الغابة  1/262االستيعاب    بإسالمه،  ،أسد 
1/498(65٧  .) 
من السابقين البدريين، القرشي رضي هللا عنه،  هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب أبو عمرو الجمحي    )31(

لمؤمنين حفصة، وابن عمر، وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب، إحدى  ولي إمرة البحرين لعمر، وهو من أخوال أم ا 
اب وهو  وثالثين  ست  سنة  مات  الحبشة،  إلى  هجرة  ولقدامة  سنة.االستيعاب  المهاجرات،  وستين  ثمان  ن 

 . 1/161(،سير أعالم النبالء ٧093) 423/ 5( اإلصابة4283) 3٧5/ 4(، أسد الغابة2108) 3/12٧٧
ي صاحب رسوهللا صلى هللا عليه وسلم مات سنة سبع وخمسين من الهجرة. هو عبد الرحمن بن صخر الدوس  )32(

 . 318/ 6، أسد الغابة 4/332، االستيعاب 12/63اإلصابة 
ثقة  ه  )33( عنه،  الخطاب رضي هللا  بن  عمر  مولى  العدوى،  القرشى  المدنى  زيد  أبو  ويقال:  خالد،  أبو  أسلم:  و 

 (  131) 63/ 1(،اإلصابة 120) 1/216توفى سنة ثمانين بالمدينة. أسدالغابة  ،مخضرم
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 ،بسددوط تددام ف ا ه أسددلم رمحدده اهلل: قال ،ائتوين بسوط غي هذا  ،( أهلك34)رارةذتك دقخأ:  لسلم
 ،وه ددره فغاضددب قدامددة عمددر رضددي اهلل عنهمددا ،ف لد بقدامة رضي اهلل عنه  فأمر عمر رضي اهلل عنه

ونددام هبددا فلمددا اسددتيق  عمددر  فح ددا وقدامددة مهدداجر لعمددر حددغ قفلددوا عددن ح هددم ونددزل عمددر بالسددقيا
سددامل قدامددة : فددواهلل لرى يف النددوم أندده جددا ين ُأ فقددال ،انطلقددوا فددأتوين بدده  ،ةقدامي با علع لو :  قال

فدددأمر عمدددر بقدامدددة أن جيدددر إليددده جدددرا حدددغ كلمددده عمدددر  ،فلمدددا جدددا وا قدامدددة أه أن يأتيددده ،فإنددده أخدددوك
 (35)فكان أول صلحهما. ،واستغفر له

: "مب حتكم  ". قددال: اليمن إىل بعثهح  (  36)قال رسول  اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ رضي اهلل عنه
أجتهددد بددرأ . : "فددإن مل جتددد  ". قددال: بسنة رسددول اهلل. قددال: "فإن مل جتد ". قال:  بكتاب اهلل. قال

وَل رسددولن : وقددال ،فضددرب رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم يف صدددره: قددال "احلمددد هلل الددذي وفدُد  َرسدد 
 (3٧)اهلل ملا يرضي رسول اهلل"

ن ابن  عباس: رضي اهلل عنه -بن مسعودين ايع- بد اهللقال ع  (38)ننع م ترمجان القُر
ن قددال بدده كان ابن عباس رضي اهلل عنهو   ، فددإن مل يكددن وكددان عددن رسددول  ،إذا سئل عددن اآليددة يف القددُر

فددإن مل يكددن  ،رضددي اهلل عنهمددا ،فددإن مل يكددن فعددن أيب بكددر وعمددر ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخرب بدده
 (39)رأيهاجتهد ب

 

العدول عن  )واحدة الدقارير(: وهي االباطيل وعادات السوء، أراد أن عادة السوء التي هي عادة قومك، وهي    )34(
 4/289الحع والعمل بالباطل. لسان العرب 

 1/25التحرير والتنوير،، المحرر الوجيز6/298تفسير القرطبي  )35(
س األنصارى الخزرجى: أبو عبد الرحمن، من أعيان الصحابة، شهد بدرا، وكان  معاذ بن جبل بن عمرو بن أو   )36(

ثم سنة  .مات  والقرآن  باألحكام  العلم  فى  المنتهى  االستيعابإليه  الهجرة  من  عشرة  (،أسد  2416) 3/1405ان 
 (. 8043)6/136اإلصابة   (4960) 5/18٧الغابة

اْلَقَضاءِ   ،ألقضية( وأبو داود ك: ا230/  5رواه اإلمام أحمد في المسند )  )3٧( ِفي  الرَّْأِي  اْجِتَهاِد    116/    2  َباب 
( قال أبو 1328)  2٧5/  2  َقاِضي َكْيَف َيْقِضيَباب َما َجاَء ِفي الْ   ، ( والترمذي ك: األحكام عن رسول هللا3592)

وأبو َعْون الثََّقِقي اسُمه :    ،ل  وليس إسناُدُه عندي ِبُمتَِّص   ، ِعيَسى التِ ْرِمِذيُّ : هذا حديٌث ال نعرُفه إالَّ من هذا الوجه
 ُمَحمد بن ُعَبْيد هللا.  

 : 82/ 1حلى باآلثار ، قال ابن حزم في الم1/٧وجود إسناده ابن كثير في مقدمة تفسيره 
و َوُهَو َمْجُهول  الموضوعة " )  و   لضعيفةوقال األلباني في " السلسلة ا،اَل َيِصحُّ أِلَنَُّه َلْم َيْرِوِه َأَحٌد إالَّ اْلَحاِرُث ْبُن َعْمر 
 ( :منكر .2٧3/  2
 ( 268) 1/1٧2(، تهذيب اآلثار90/ 1تفسير الطبري ) )38(
 1/9تفسير ابن كثير، المقدمة )39(
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 :أهل الكتاب من اليهود والنصارى: ا بع  را

ومل تكددن العددرب تعددُر قبددل نددزول  ،ونقصد بذلك ما ورد من أخبار المم السددابقة وقصصددهم
ن شدديئر  ن هددذه الخبددار مل يهددتم بتفصدديالعا الدقيقددة ،ا عددن أخبددارهمالقددُر إمنددا سدداقها  ،فلمددا سدداق القددُر

ب االستطالع دفع ذلك بعض الصحابة ة حلتواقالنفس    وملا كانت  ،بشكل جممل لخذ العربة والعظة
ومن الطبيعي أن يكون عند علما  أهل الكتاب كعبددد اهلل بددن   ،لساال أهل الكتاب عن هذه الدقائ 

ن ومل تثبددت   (4١)وكعب الحبار  (4٠)سالم وغيهم من أسلموا الكثي من هددذه الدددقائ  الدديت تركهددا القددُر
ن مددع التددوراة يف  ،رالمدد هددذا هم إىل فدفعهم رضوان اهلل علددي  ،يف السنة وسدداعدهم يف ذلددك اتفدداق القددُر

  .وما ورد عن النص صلى اهلل عليه وسلم ،بعض املسائل
 ،وَحد روا عن بين إسرائيل وال َحرَأ ،"بَدل غوا عين ولو ُية: قال صلى اهلل عليه وسلم:  وعن عبد اهلل قال

ا فليتبوأ مقعده من الن  (4٢)ار" ومن كذب َعَلُى متعمدر
فكددان حيدددت  ،يددوم اليمددوك قددد أصدداب زاملتدد  مددن كتددب أهددل الكتدداب (43)د اهلل بددن عمددروعبدد  كددان

 منهما  ا فهمه من هذا احلدي  من اإلذن يف ذلك.
 ،مل يكددن الصددحابة يسددألون أهددل الكتدداب عددن شددي  يددس العقيدددة أو يتصددل بأصددول الدددين أو فروعدده

ن يتميددز  (44)يةر املاضدد وإمنددا كددانوا يسددألون عددن بعددض القصددص والخبددا ن ؛ لن القددُر مددا أمجددل يف القددُر

 

مخفف الالم عبد هللا بن ساَلم بن الحارث اإلسرائيلي أبو يوسف.من بني قينقاع حليف األنصار، بشر بالجنة   )40(
االس الهجرة.  من  وأربعين  ثالث  سنة  الغابة1561) 3/921تيعابمات  أسد  اإلصابة  2986)265/ 3(،   ،)

4/118(4٧28 .) 
ه من يهود اليمن، يقال: إنه أدرك الجاهلية وأسلم  أصل    نيته أبو عبيدة،،هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري   )41(

أبي بكر النبي صلى هللا عليه وسلم،في خالفة  إنه أسلم في عهد  ن حسن  وكا  ،وقيل : في خالفة عمر، وقيل : 
سنة    ،االسالم بحمص  العلماء.مات  نبالء  من  الديانة،  سعد  32متين  ابن  طبقات  انظر  الغابة    ،أسد445/    ٧هر 

 489/  3، سير أعالم النبالء 228(.٧501)  64٧/ 5 ابة اإلص (،4483)4/460
 . (3461) 4/1٧0َباب َما ُذِ َر َعْن َبِني ِإْسَراِئيَل  ،صحيح البخاري ك : أحاديث األنبياء )42(
عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد: بالتصغير، ابن سعد بن سهم السهمى، أبو محمد،    )43(

المكثر  السابقين  الصحابة  أحد  معرفة  سنة.  وسبعين  اثنين  عن  وسبعين  ثالث  سنة  بمكة  مات  الصحابة  من  ين 
 (. 3090)349/ 3غابة(، أسد ال484٧)2/351(. اإلصابة  1636) 3/86(، االستيعاب  1699) 3/1٧20
 . 98مقدمة في أصول التفسير ص  )44(
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فلددم يتعددرض جلزئيدداأ وتفصدديل؛ فلددذلك   ،والسكيددز علددى مواضددع العددربة والعظددة  ،بتناوله اجملمددل للقصددص
  .كان الصحابة يسألون عن بعض اآلياأ

 : أقوال أهل العلم في اإلسرائيليات
 : يقسم العلما  اإلسرائيلياأ إىل رالرة أقسام

 فذاك صحيح. ،ه ما بأيدينا ما يشهد له بالصدقصحت لمناما ع: لالو 
 ما علمنا كذبه  ا عندنا ما خيالفه.: الثاين
وجتددوز  ،فددال نددامن بدده وال نكذبدده ،ما هو مسكوأ عنه ال من هددذا القبيددل وال مددن هددذا القبيددل:  الثال 

 (45)وغالب ذلك ما ال فائدة فيه تعود إىل أمر ديين ،حكايته ملا تقدم
 : ها وايتحكم ر 

" ال تسددألوا : قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم: رضددي اهلل عنهمددا قددال(46)عددن جددابر بددن عبددد اهلل 
أو تكددذبوا  ،فددإنكم إمددا أن تصدددقوا بباطددل ،وقددد ضددلوا ،أهددل الكتدداب عددن شددي  ؛ فددإهنم لددن يهدددوكم

 (4٧)وإنه لو كان موسى حيا ب  أظهركم ما حل له إال أن يتبعين " ،حب 
ا َأن  حيدد َد ر وك م  :  وسلم  عليههلل  صلى ال  قا ذ ب وه م  فَإنمددُ د ق وه م  َواَل ت كددَ ل  ال كنتددَابن فدَداَل ت صددَ »إَذا َحُدَرك م  أَه 

ق وه « َ   فَدت َكذ ب وه  َوإنُما َأن  حي َد ر وك م  بنَباطنلن فَدت َصد   (48)حبن
كيددف تسددألون أهددل الكتدداب عددن م   ملسددلعشددر ام يددا: عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال

مل  ،وكتدددابكم الدددذي أندددزل اهلل علدددى نبددديكم صدددلى اهلل عليددده وسدددلم أحددددت الخبدددار بددداهلل حمضدددا ،شدددي 
هددو مددن : قالوا ،فكتبوا بأيديهم ،وغيوا ،وقد حدركم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب اهلل  ،يشب

 

 1/9مقدمة تفسير ابن كثير ، 100مقدمة في أصول التفسير ص  )45(
بن عبدهللا بن عمرو بن حرام الخزرجي األنصاري كان أبوه أحدانقباء االثنى عشر صحابي جليل  هو جابر    )46(

،  438/ 1، معجم الصحابة  2/529معرفة الصحابة    مات سنة ثمان أو ثالث أو تسع وسبعين، وقيل ثالث وستين.
 (.64٧) 30٧/ 3(، أسد الغابة 290)1/292(، االستيعاب 140)1/136معجم الصحابة البن قانع 

(  1/115( والدارمي في السنن )3/38٧( كما في " شف األستار" ورواه أحمد في مسنده )124مسند البزار )  )4٧(
الهيثمي في المجمع ) الفتح "  (: "رواه  1/1٧4قال  : فى    525/    13البزار وأحمد وأبو يعلى". قال الحافظ فى " 

، وقال : لكن الحديث قوي فإن له شواهد كثيرة:  هو لين .وقد حسنه الشيخ ناصر األلبانيو   سنده مجالد بن سعيد
 (. 34/ 6"إرواء الغليل" )

عبد الرزاق في " المصنف "  و  (3646) 124/   2باب : رواية حديث أهل الكتاب  ،ك: العلم أخرجه أبو داود (48)
  58/   1 الدوالبي في " الكنى "و  (110) 1/215 -موارد–، ابن حبان 1/380( والفسوي في المعرفة 20059) 

 .  ٧12/  6" السلسلة الصحيحة "  صححه األلباني في ،136/   4  أحمد، و 10/   2 و البيهقي349/ 22والطبراني 
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مددن العلددم عددن مسددألتهم   فددال واهلل رأينددا  كم ا جددانهدداكم مدد عند اهلل ؛ ليشسوا بددذلك مثنددا قلدديال أو ال ي
 (49)رجال منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم.

 ال لالعتضاد. ،ولكن هذه الحادي  اإلسرائيلية تذكر لالستشهاد
ا فَالنُدف س  إلَيدد هن َأسدد  :  قال ابن تيمية يحر َل عددَن  ا ن  َكن  مددنُ َوَما ن قنَل يفن َذلنَك َعن  بَدع ضن الُصَحابَةن نَدق الر َصحن قددن

َعه  منن  الُنصن  َصُلى اهلل  َعَلي هن َوَسُلَم أَو  منن  بَدع   تنَماَل َأن  َيك وَن مسَن َُن اح  ن ه  بَدع ضن الُتابنعنَ ؛ لن َعه  من ضن َمن  مسَن
لن ال كنَتابن أََقلُّ منن  نَدق لن  َل الُصَحابَةن َعن  أَه  َُن نَدق  ا يَدق ولدد ه  . عن َ التدُدابن أَقد َوى. َولن بن فنيمددَ احن ز من الصددُ َع جددَ  ،َومددَ

لن ال كنَتابن َوَقد  هن  وا َعن  َتص دنيقنهنم    َفَكي َف يد َقال  إنُه  َأَخَذه  َعن  أَه 
َكايَة  ال َ  يح ه  َواَل ت فنيد  حن ُن اُلذني اَل يد ع َلم  َصحن تناَل خ  ث َل َهَذا االن َوالن َوال َمق ص ود  َأُن من َو َكال َمع رنفدَدةن هن هدد  فنيدد  قددد 

ثَالن َذلنَك. ُحتنهن َوأَم  دني ن اُلذني اَل َدلنيَل َعَلى صن  (5٠)لنَما يد ر َوى منن  احلَ 
 ،كددان الصددحابة الكددرام ينظددرون إىل هددذه املعدداُر الوافدددة مددن الكتددب السددابقة بعدد  احلددرص واليقظددة

 .(5١)ن.لقُرصدقه ا وال يقبلون إال ما ،فكانوا يغربلون هذه املعاُر
 : موقف العلماء من اإلسرائيليات

 : وال سيما املفسرون من هذه اإلسرائيلياأ على رالرة أدا  ،اختلفت مواقف العلما 
مثددل ابددن  ،ورأى أندده بددذكر أسددانيدها خددرأ مددن عهدددعا ،فمددنهم مددن أكثددر منهددا مقرونددة بأسددانيدها -أ

 .(5٢)جرير الطربي
الددذي قددال شدديخ  (53)مثددل البغددوي رمحدده اهلل  ،غالبددانيد لسددان اهددا مدد وجرد ،ومنهم من أكثر منهددا  -ب

لكنددده خاصدددته عدددن  ،إنددده ُمتصدددر مدددن الثعلدددص رمحددده اهلل: رمحددده اهلل عدددن تفسددديه(54)اإلسدددالم ابدددن تيميددده
 

البخاري   )49( االعتصام،أخرجه  قول    ،ك:  عن  باب  الكتاب  أهل  تسألوا  »ال  وسلم:  عليه  هللا  صلى  النبي 
   ( ٧363)9/111شيء«

 100مقدمة في أصول التفسيرص  )50(
   2003،  1423 ، ، د السيد الصافي108ه وتطوره صعلم التفسير نشأت )51(
بن كثير    ( هو اإلمام العلم الفرد القدوة الحافظ صاحب التصانيف المشهورة، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد52)

  310هر . توفي رحمه هللا سنة    224بن غالب من أهل آمل طبرستان أ ثر التطواف وسمع كبار المشايخ، ولد سنة  
تصا ومن  و"اختالف  هر.  اآلثار"،  و"تهذيب  القرآن"،  آي  تأويل  عن  البيان  و"جامع  والملوك"،  األمم  "تاريخ  نيفه: 

/ 4، "وفيات األعيان"  90/  18، "معجم األدباء"  188/  52شع"  ، "تاريخ دم162/  2الفقهاء". ينظر: "تاريخ بغداد"  
 . ٧10/ 2، "تذكرة الحفاظ" 191

لحسين بن مسعود بن محمَّد الفراء أو ابن الفراء، أبو محمَّد، ويلقب بمحيي ا  هو اإلمام المفسر المحدث الفقيه(  53)
من كتبه: تفسيره "معالم التنزيل" و"شرح السنة، البغوي، فقيه شافعي محدث مفسر، نسبته إال بغا من قرى خراسان،  
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إندده حاطددب ليددل ينقددل مددا وجددد يف كتددب : (55)وقال عددن الثعلددص ،الحادي  املوضوعية واآلرا  املبتدعة
 ع.ف وموضو التفسي من صحيح وضعي

وتعقددب الددبعض مددا ذكددره بالتضددعيف أو اإلنكددار مثددل ابددن كثددي رمحدده   ،ومنهم من ذكددر كثدديا منهددا  -أ
 .(56)اهلل 
ن كمحمددد رشدديد رضددا رمحدده اهلل  -د ومددنهم مددن بدداله يف ردهددا ومل يددذكر منهددا شدديئا جيعلدده تفسدديا للقددُر
(5٧).(58) 

 :منهج الصحابي في التفسير: المبحث الثالث
نبتفسوال البد  أوكان منه هم   ن بالقُر مث بددالنظر  ،مث بسنة رسول ااهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم ،ي القُر
أو  ددا يدددل عليدده اللفدد  يف   ،وكددانوا يفسددرونه باجتهدداد مددنهم ،كبيان أسباب النزول ودوه  ،يف غي ذلك

 كالم العرب وبيانه

 

/    1ة شرح السنة:  ، مقدم145/  1. ينظر: "وفيات األعيان"  516وقيل    510السنة"، و"مصباح السنة"، توفي سنة  
  15٧/  1طبقات المفسرين للداوودي:  ،400، طبقات الحفاظ: 13 - 12، طبقات المفسرين للسيوطي: 31 – 19
 439/   19سير أعالم النبالء  159 -
 ( 13/304مجموع الفتاوى ) )54(
ويقال: الثعالبي لقب هو اإلمام الحافظ العالمة، شيخ المفسرين أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي    (55)

ا في التفسير والعربية متين الديانة   ال نسب، كان أوحد زمانه في علم التفسير الكبير، قال الذهبي: وكان حافظ ا رأس 
هر من مصنفاته: "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،   42٧يسابور له اشتغال بالتاريخ توفى رحمه هللا سنة من أهل ن

 ياء" و"ربيع المذكرين". و"العرائس في قصص األنب
األدباء"   األعيان"  38  -  36/  5"معجم  "وفيات  للداودي  ٧9/  1،  المفسرين"  و"طبقات  و"طبقات 394/  1،   ،

 . 59، 58/ 4، "طبقات" للسبكي 109/ 3. "تذكرة الحفاظ" 66المفسرين" للسيوطي ص 
الدين  (  56) المشهور عماد  التفسير  المؤرخ، صاحب  المفسر  المحدث  الفداء إسماعيل بن عمر بن هو اإلمام  أبو 

أخذ العلم عن ابن تيمية والمزي وهو من أقران الذهبي وابن القيم،. توفي رحمه هللا  ، ثير القرشي الدمشقي الشافعي،
 هر.  ٧٧4سنة 

فسيح    من مصنفاته: "البداية والنهاية"، "تفسير القرآن العظيم"، "الباعث الحثيث"، وغيرها من العلوم النافعة أسكنه هللا
 . 399/ 1، "الدرر الكامنة" 1508/ 4جناته. ينظر: "تذكرة الحفاظ" 

منال5٧5٧) بن  الدين  بهاء  محمد  بن  الدين  شمس  محمد  بن  رضا  علي  بن  رشيد  محمد  القلموني،   (  خليفة  علي 
اإلسالمي اإلصالح  رجال  وأحد  )المنار(  مجلة  صاحب  النسب:  األصل،الحسيني  العلماء    ،البغدادي  الكتاب  من 

 126/   6حديث واالدب والتاريخ والتفسير. األعالم للزركلي  بال
 . 53أصول في التفسير ص  )58(
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فسدديه عددن يف تثددي ل ابددن كفقددد نقدد  43﴿ أو ال مسددتم النسددا    النسددا  : كمددا يف قددول ااهلل سددبحانه
 .(59)اجلماع: ابن عباس رضي اهلل عنه قال

فإن مل جيده من السنة رجددع إىل أقددوال الصددحابة فددإهنم أدرى بددذلك ملددا شدداهدوه مددن القددرائن والحددوال 
 عند نزوله وملا اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصاحل.

وهددو -وعاصددر خددي مددن فسددر وطبدد  الددوحي  ،حيليدده الددو وعاصددر مددن نددزل ع ،فمن عاصددر نددزول الددوحي
 .أعُر  قصود كتاب اهلل وتفسي ما جا  به -خامت املرسل  
ن  اوال شددك أيضددر  أن الصددحابة رضددوان اهلل علدديهم مل يكونددوا علددى درجددة واحدددة يف فهددم مقصددود القددُر

فددإن  ،لمه وسدد هلل عليدد كما مل يكونددوا كددذلك علددى درجددة واحدددة يف تلق يدده عددن رسددول اهلل صددلى ا  ،الكرمي
 .وبعضهم تلقاه عن طري  غيه من الصحابة ،بعضهم تلقاه منه مباشرة

نية جيد أن مصادر تفسيهم كانددت تعتمددد علددى  واملتأمل فيما ن قل عن الصحابة من تفاسي آلياأ قُر
ن أوالر  ن ي فسر بعضه بعضر القُر جا أ  وفيه ُياأ   ،ففيه ُياأ وردأ على سبيل اإلمجال ،ا؛ لن القُر

لمف ﴿ للرجددال نصدديب مددا تددرك الوالدددان والقربددون : لك اإلمجددال؛ مددن أمثلددة ذلددك قولدده تعدداىلة لددذصدد 
( فهددذه اآليددة أربتددت أصددل التددوارت دون أن ٧: ) النسددا  وللنسا  نصيب مددا تددرك الوالدددان والقربددون 

ل القددول فيدده لت مددا أمجلتدده هددذه اآليددة ،تفصدد  د  ففصددُ يف اىل ه تعدد قولدد يف  وذلددك ،مث جددا أ اآليدداأ بَدعدد 
( وقولدده كددذلك ١١: ﴿يوصدديكم اهلل يف أوالدكددم للددذكر مثددل حدد  النثيدد   )النسددا : السددورة نفسددها

 .( ودو هذا كثي١٢: )النسا  ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم 
لندده صددلى اهلل  ،فإن مل يسعفهم ذلددك رجعددوا إىل رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم أو إىل مددا ن قددل عندده

﴿وأنزلنا إليك الذكر لتب  للناس ما نزل إليهم : كما قال تعاىل  ،يان والتبيانالب  يفتهم من وظعليه وسل
 .( وهذا أوضح من أن ي ستدل عليه44: النحل(  ولعلهم يتفكرون

وإن مل يقفوا على شي  من بياندده صددلى اهلل عليدده وسددلم اجتهدددوا يف تفسددي كتدداب اهلل؛ وقددد صددح مددن 
هددل عندددكم شددي  مددن الددوحي : قلددت لعلددي رضددي اهلل عندده: قالعنه هلل ي ارض  (6٠)حدي  أيب ج َحي فة

 

 3/961سير ابي حاتم ، تف٧26/ 2، تفسير ابن المنذر 2-314,316تفسير ابن كثير  )59(
أبو جحيفة وهب بن عب هللا. ويقال: وهب بن وهب. وهو وهب الخير السوائي. من صغار الصحابة، ذكروا   )60(

صلى هللا    -توفي وأبو جحيفة لم يبلغ الُحلم، ولكنه سمع من رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم    -ول هللا  أن رس
 وروى عنه.   -عليه وسلم 

 ويقال: عاش إلى ما بعد الثمانين، فاهلل أعلم. واالصح موته في سنة أربع وسبعين.اختلفوا في موته، 
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ا يعطيدده اهلل رجددالر  ،وبرأ النسمة ،والذي فَدَلَ  احلبة ،ال: إال ما يف كتاب اهلل  قال يف  ما أعلمه إال فهمددر
ن  (6١).القدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُر

ابة وكددان الصددح ،مث إضافة ملا تقدم كان من مصادر التفسددي عنددد الصددحابة بعددض أقددوال أهددل الكتدداب
كعبددد   ،الذين أنعم اهلل عليهم ودخلددوا يف اإلسددالم ،هم يسألون بعض علما  أهل الكتاب عناهلل  رضي

بيد أن رجوع بعض الصددحابة إىل أقددوال أهددل الكتدداب مل يكددن  ،وغيمها ،اهلل بن سالم وكعب الحبار
 .ليس إالُ  انوير را ادرر وإمنا كان مص ،من المهية يف تفسي كتاب اهلل ما كان للمصادر السابقة من أمهية

ن له أمهية بالغة يف فهم املراد من كتاب اهلل عز  والذي يعنينا من كل ما سب  أن تفسي الصحابة للقُر
ن نددزل الددوحي عليدده ،بندزول الوحي اوجل؛ لهنم أقرب الناس عهدر  حددغ إن بعددض  ،وأقرب الناس إىل مددَ

ن تفسي رسول اهلل صلى اهلل نه مي كأأ ،رفوعأهل العلم رأى أن تفسي الصحابة له حكم احلدي  امل
إال أن فيدده مددا يدددل علددى أمهيددة تفسددي  ،وهددذا القددول وإن كددان ال خيلددو مددن مبالغددة ظدداهرة .عليدده وسددلم
 .ومكانته يف تفهم املراد من كتاب اهلل ،الصحابة

 فتأسست مناه هم على 
 معرفة أوضاع اللغة وأسرارها.  -١

أرأيددتن قددول : فقلددت هلددا (63رضددي اهلل عنهددا )  شددةعائ سددألت ،قددال(  6٢) عددن عددروة بددن الددزبي رمحدده اهلل
ج  البيددَت أو اعتمددر فدَدال ج نددا  عليدده أن يطدُدُوُ :  اهلل "إن  الصفا واملددروة مددن شددعائر اهلل فمددن حددَ

َواهلل ما على أحد  جنا  أن ال يطددُو بالصددفا واملددروة  :  هبما"  وقلت لعائشة رضي اهلل عنها
ال : إن  هددذه اآليددة لددو كانددت كمددا أُولتهددا كانددت ،يتن أخدد ت يددا ابدد بددئس مددا قلدد : فقالددت عائشددة

 

سعد   ابن  الجرح  22/    1الكنى    ،،63/    6طبقات  ت  22/    9والتعديل  ،  االمصار:  علماء  مشاهير   ،295  ،
بغداد  1561االستيعاب:   تاريخ  النبالء  199/    1،  أعالم  الغابة  202/    3،سير  تاري15٧،  95/    5،أسد  خ ، 

 . 642/  3اإلصابة  ،218/   3اإلسالم 
اأْلَِسيِر)  ،رواه البخاري ك: الجهاد والسير  )61( َفَكاِك  (، َباب اَل    6903لعاقلة )باب ا  ،ك: الديات  ،(   304٧َباب 

ِليِل َعَلى َأنَّ ُحبَّ اأْلَْنَصاِر    ،ورواه مسلم ك: اإليمان  ،(6915ُيْقَتُل اْلُمْسِلُم ِباْلَكاِفِر ) َوَعِلي   َرِضَي َّللاَُّ َعْنُهْم َباب الدَّ
يَماِن َوَعاَلَماِتِه َوُبْغِضِهْم ِمْن َعاَلَماِت النِ َفاقِ   ( 152)1/60ِمْن اإْلِ

وتسعين من   )62( أربع  ثبت،مات سنة  ثقة  المدني  أبو عبد هللا  أسد  بن  بن خويلد  العوام  بن  الزبير  بن  هو عروة 
 . 2/262، الكاشف 1/6٧1ب ، تقريب التهذي 6/395الهجرة. الجرح والتعديل  

نةسبع  هي أمنا أم المؤمنين عائشة بنت الصديع أبي بكر التيمية زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ماتت س  )63(
،معرفة الصحابة البن منده  85(، فضائل الصحابة للنسائي ص4128)  846وخمسين من الهجرة. الطبقات الكبرى  

 (. ٧093)186/ ٧، أسد الغابة4/1881(، االستيعاب 939)
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كددانوا قبددل أن ي سددلموا ي هلددُّون :  ولكنهددا إمنددا أنزلددت يف النصددار  ،ج نا  عليه أن ال يطددُوُ هبمددا
ندداةَ 
َ
وكددان مددن أهددُل هلددا يتحددرُأ أن َيطدد ُو بدد  الصددفا  ،الطاغيددَة الدديت كددانوا يعبدددون باملشددُللن  ،مل

يددا رسددول اهلل إذا كنددا : فقددالوا - صلى اهلل عليه وسددلم عددن ذلددك اهلل  رسولوا  سأل  فلما  ،واملروة
"إن  الصفا واملددرَوة مددن شددعائر اهلل : أنزل اهلل تعاىل ذكره -نتحرأ أن َنط ُو ب  الصفا واملروة 

ن َرسددول : فمن َحج  البيَت أو اعتمَر فال ج نا  عليه أن يُطُوُ هبما". قالت عائشة مث قد سددَ
 .(64)فليس لحد أن َيسك الطواُ بَينهما ،ه وسلم الطواُ بينهماعلي اهلل صلى اهلل

 معرفة عاداأ العرب -٢
 ،. كان الرجل يف اجلاهلية خياطر على أهلدده ومالدده(65)امليسر القمار: عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال

 )66)فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله

 ى.نصار هود والمعرفة أحوال أهل الكتاب من الي -3
ا": عددن ابددن عبدداس قولدده ا اهلل مهلكهددم أو معددذهبم عددذابرا شددديدر  ،"وإذ قالددت أمددة مددنهم مل تعظددون قومددر

فحددرم اهلل علدديهم احليتددان يددوم (  6٧)  "أيلددة": يقددال هلددا ،هددي قريددة علددى شدداطئ البحددر بدد  مكددة واملدينددة
مل يقدددروا  ،لسبتوم اا مضى يفكانت احليتان تأتيهم يوم سبتهم شرعرا يف ساحل البحر. فإذ  ،سبتهم

 ،فنهدددتهم طائفدددة ،مث إن طائفدددة مدددنهم أخدددذوا احليتدددان يدددوم سدددبتهم ،عليهددا. فمكثدددوا بدددذلك مدددا شدددا  اهلل
ا وعتددو ا ،تأخدددذوهنا: وقددالوا وجعلدددت طائفدددة  ،وقددد حرمهدددا اهلل علددديكم يددوم سدددبتكم! فلددم يدددزدادوا إال غيددد 

أن  هدداال  قددوم قددد حدد  علدديهم  مواتعلُ : لنهاةقالت طائفة من ا ،أخرى تنهاهم. فلما طال ذلك عليهم
"معددذرة إىل : فقددالوا ،وكانوا أشد غَضبرا هلل من الطائفة الخددرى ،مل تعظون قومرا اهلل مهلكهم  ،العذاب

 

َواْلَمْرَوِة َوُجِعلَ   ، والحديث متفع عليه رواه البخاري ك: الحج  ،3/236تفسير الطبري    )64( َفا   ِمْن  َباب ُوُجوِب الصَّ
َفا َواْلَمْرَوِة ُرْ ٌن اَل َيِصحُّ الْ 1643)2/15٧َشَعاِئِر َّللاَِّ   ْعَي َبْيَن الصَّ َحجُّ ِإالَّ  ( ورواه مسلم ك: الحج، َباب َبَياِن َأنَّ السَّ

 ِبهِ 
 ، التعريفات للجرجاني4/10٧النهاية    ؛من المتغالبين شيء من المغلوب  اكل لعب يشتر  فيه غالب    :والقمار  )65(

 ( 1٧9ص)
(، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1٧95) ٧18-2/٧1٧وابن المنذر في تفسيره   ،4/324تفسير الطبري  )66(

  :قلت  ،( كلهم من طريع عبدهللا بن صالح44رنج والمالهي رقم )تحريم النرد والشط (، واآلجري في52-51ص)
و معاوية بن صالح صدوق  ،نت فيه غفلةوكا ،صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه   :إسناده حسن فعبدهللا بن صالح 

 و علي بن أبي طلحة صدوق .،إمام
جاز وأول الشام . معجم البلدان  ( أيلة بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام وقيل هي آخر الح 6٧) 
1/292 
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: جنت الطائفتان اللتان قالوا ،فلما وقع عليهم غضب اهلل ،وكل  قد كانوا ينهون  ،ربكم ولعلهم يتقون"
ا اهلل مهل وأهلدددك اهلل أهدددل معصددديته الدددذين  ،"معدددذرة إىل ربكدددم": لوان قددداالدددذيو  ،كهدددم""مل تعظدددون قومدددر

 (68)ف علهم قردة وخنازير. ،أخذوا احليتان
 قوة الفهم وسعة إدراكهم -١

َا " (69)عن ابن عمر َنامه   رضي اهلل عنه ؛ أن رجال أتاه يسأله عن السمواأ والرض " َكانَدَتا رَتد قرا فَدَفتَدق 
فددذهب إىل ابددن عبدداس : ل فددأخربين  ددا قددال لددك. قددالتعددامث  ،فاسددألهاذهددب إىل ذلددك الشدديخ : قددال

ا ال َتطددر  ،نعددم: فسددأله. فقددال ابددن عبدداس ا ال تنبددت. فلمددا  ،كانددت السددمواأ رتقددر وكانددت الرض رتقددر
فقددال ابددن  ،وفت  هذه بالنباأ. فرجع الرجل إىل ابن عمر فددأخربه  ،خل  لألرض أهال فت  هذه باملطر

ن علمراأويت س قدابن عبااآلن قد علمت أن  :  عمر : قددال ابددن عمددر ؛هكددذا كانددت-صدق  ، يف القُر
ن: قددد كنددت أقددول فدداآلن قددد علمددت أندده قددد أويت يف  ،مددا يع بددين جددرا ة ابددن عبدداس علددى تفسددي القددُر
ا. ن علمر  (٧٠)القُر

 :أشهر المفسرين من الصحابة رضي اهلل عنهم:  المبحث الرابِ
  :من نقل عنهم التفسي اخللفا  الربعة

َي اهلل  عن ه    (٧١)كرأبو ب ك م  اَل   ،َرضن كما نقل عنه تفسي قوله تعاىل ﴿ يَا أَيدَُّها اُلذنيَن َُمن وا  َعَلي ك م  أَنف سددَ
َتَديد ت م   )املائدددة يددا أيهددا الندداس إنكددم تقددرؤون هددذه : ( فإندده ملددا قرأهددا قددال١٠5:  َيض رُّك م ُمن َضُل إنَذا اه 

رسول اهلل َصُلى اهلل  َعَلي هن َوَسُلَم يقول. إىل ُخر احلدي  عت ين مسوإ  ،عهااآلية وتضعوهنا يف غي موض
 ففسر هذه اآلية لهنم ذهبوا إىل غي التفسي الصحيح فيها.

 

   13/186تفسير الطبري  )68(
بد الرحمن المكي، أسلم قديم ا وهو صغير وهاجر  عبد هللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو ع  )69(

الكبرى  (هر. الطبقات  ٧3مع أبيه، واستصغر في أحد ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد بعدها، توفي سنة )
 ( 4852) 4/155، اإلصابة3/950، االستيعاب4/105
:  وقيل،  ِإلحام الَفْتع وِإصالُحه:  ، وقيلالرَّْتُع ضد  الَفْتع  ،5/339، تفسير ابن كثير  8/2450تفسير ابن حاتم    )٧0(

   .114/   10الرَّْتع الظُّلمة انظر لسان العرب 
س  )٧1( بن  بن كعب  بن عمرو  عامر  بن  عثمان  بن  عبد هللا  التيمىهو  بن مرة  تيم  بن  قحافة ،  عد  بن  بكر  أبو 

رضاه. ولد بعد الفيل بثالثة  ورضى هللا تعالى عنه وأ،  -صلى هللا عليه وسلم    -خليفة رسول هللا  ،  الصديع األ بر
الطبقات   الهجرة.  من  عشرة  ثالث  سنة  وتوفي  نعيم  ،  2/131اعوام  ألبي  الصحابة  الغابة  ،  1/22معرفة  أسد 

 (. 4835) 144/ 4صابةاإل،  (3066) ، 3/310

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-27- 
 

َي اهلل  عن ه  أيضا نقل عنه تفسي كثي يف ذلك وعثمان رضي اهلل عنه. (٧٢)عمر  (٧3)  َرضن
ه ؛ وهلددذا صددار تالميددذه يف التفسددي رَ   لددياحلددرب عوكددان أكثددر اخللفددا  الربعددة تفسدديا اإلمددام  َي اهلل  عندد  ضددن

الذين تلقوا عنه التفسي والقددوال يف تفسددي اآلي أكثددر مددن غدديه مددن اخللفددا  الربعددة يعددين مددن اخللفددا  
 الثالرة.

ن أيضددر  ه  وفسددر القددُر َي اهلل  عندد  وكددان لدده مدرسددة كبددية يف التفسددي يف  ،ا مددن الصددحابة ابددن مسددعود َرضددن
 الكوفة.
ه  أيضدددر ره وفسددد  َي اهلل  عنددد  أخدددذ عنددده مجدددع كثدددي كمدددا هدددو  ،ولددده مدرسدددة كبدددية يف مكدددة ،ا ابدددن عبددداس َرضدددن

.  معرُو
 : وحاصل مدارس التفسي عند الصحابة ترجع إىل رالت مدارس

َي اهلل  عن ه .  مدرسة املدينة هي مدرسة اخللفا  الربعة وأكثرهم علي بن أيب طالب َرضن
َي اهلل  عن ه  وتالمذته.مسعو بن  بد اهللومدرسة الكوفة ع  د َرضن

َي اهلل  عن ه  وتالمذته.  ومدرسة مكة وفيها عبد اهلل بن عباس َرضن
َي اهلل  عن ه  وتالمذته. ،ونضيف مدرسة الشام  وعلى رأسها أبو الدردا  َرضن

َي اهلل  عندد   ،اخللفددا  الربعددة: اشتهر بالتفسي من الصحابة عشددرة َي اس رَ ن عبدد وابدد  ،ه  وابددن مسددعود َرضددن ضددن
وأيب  بن كعب   ،اهلل  عن ه  

َي اهلل  عن ه   (٧4) َي اهلل  عندد ه   ،َرضن وأبددو موسددى الشددعري  ،(٧5)وزيددد بددن رابددت َرضددن

 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد هللا بن قر  بن رزاح بن عدى بن كعب القرشى    )٧2(
المؤمنين:  العدوى  المناقب،  مشهور ،  أمير  سنة  ،جم  عشر  بثالثة  الفيل  بعد  من    استشهدسنة،  ولد  ثالث وعشرين 

 ( 6٧٧) 1/523فضائل الصحابة  ،  2/518ة اإلصاب، 3/2٧0الطبقات ، 3/236الهجرة. االستيعاب 
فة الصحابة  ذو النورين مات ستة خمس وثالثين من الهجرة. معر ،  هو عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس  )٧3(
 . 2/254معجم الصحابة البن قانع ، 584/ 3أسد الغابة ،  3/155االستيعاب ، 1/58
وقيل    ذر سيد المسلمين مات سنة اثنين وعشرينهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد من بني النجار أبو المن   )٧4(

الكبرى    ثالثبن. ص،  (.1٧5)3/3٧8الطبقات  للنسائي  الصحابة  الغابة  ،  1/56االستيعاب  ،  41فضائل  أسد 
1/168(33  .) 
مات سنة خمس وأربعين.    هو زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري األنصاري صحابي جليل من كتاب الوحي   )٧5(

 (. 2882)2/592اإلصابة ،  (1824) 2/346أسد الغابة، (840) 2/53٧االستيعاب 
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َي اهلل  عن ه   َي اهلل  عن ه .  ،(٧6)َرضن وأكثر من روي عنه من اخللفا  الربعة هو   (٧٧) وعبد اهلل بن الزبي َرضن
 (٧8)عن الثالرة الول  قليلة جد ا.اية الرو و  ،عنه علي بن أيب طالب رضي اهلل

ن فصددرفوا حيدداعم ووقددتهم يف  ،حددغ كددان مددنهم مددن اشددتهر بددذلك ،وكددان الصددحابة يعنددون بتفسددي القددُر
ن الكرمي  : ومن هاال  ،فهم معاين القُر

 : رضي اهلل عنهما (٧9)عبد اهلل بن عباس -
ن ،حددرب المددة ر  ،(8٠)وترمجددان القددُر : فقددال ،النددص صددلى اهلل عليدده وسددلم ا لددهي دعدد الددذ ،ينوإمددام املفسدد 

وهددو أحددد  ،وقددد ورد عندده يف التفسددي مددا ال حيصددى كثددرة (8١)وعلمدده التأويددل" ،"اللهددم فقهدده يف الدددين
ن على عهددد الرسددول صددلى اهلل عليدده وسددلم وسدديد  ،وكددان مددن قددرا  الصددحابة ،الربعة الذين مجعوا القُر

 .(8٢)احلفاظ
 (83)ه عنرضي اهللعبد اهلل بن مسعود  -

 

بن حرب  هو  )٧6( ار  َحضَّ بن  ُسَليم  بن  قيس  بن  األشعريُّ صحا،  عبد هللا  موسى  أربع أبو  سنة  .مات  جليل  بي 
 (. 4901)4/311اإلصابة، (313٧)364/ 3أسد الغابة ،  (1639) 3/9٧9وأربعين من الهجرة االستيعاب 

وكان  ،  صحابى،  بالمعجمة مصغر ا،  أو أبو خبيب،  أبو بكر،  لعوام القرشى األسدى هو عبد هللا بن الزبير بن ا  )٧٧(
 . 309/ 2"اإلصابة"  و .161/ 3"أسد الغابة"  بمكة سنة أول مولود فى اإلسالم بالمدينة.قتله الحجاج وصلبه 

 (. 2/493اإلتقان ) )٧8(
ابن عم رسول هللا صلى هللا  ،  بو العباسأ،  عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي الهاشمي  )٧9(

   131-4/121اإلصابة   هر. 68وتوفي رضي هللا عنه سنة ، عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثالث سنوات
والحا م في المستدرك ،  (1556وأحمد في فضائل الصحابة )،  (32220أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  )80(
"نعم ترجمان القرآن :  عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال،  (126والبيهقي في المدخل إلى السنن )،  (6291)

 اهر.  حديث صحيح على شر  الشيخين ولم يخرجاه.: ابن عباس". قال الحا م
،  "اللهم فقهه في الدين":  (بلفظ143)  45/  1وضع الماء عند الخالء  :  باب،  الوضوء:  كتاب  أخرجه البخاري   )81(

(  24٧٧( ) 138)  192٧/ 4فضائل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما : باب، فضائل الصحابة: في كتاب ومسلم
 هه في الدين وعلمه التأويل"."اللهم فق: بلفظ 299/ 1"اللهم فقهه" وأحمد في "مسنده" : بلفظ

 . 3/331سير أعالم النبالء، 1/314حلية األولياء، 3/290أسد الغابة ، 3/66االستعاب  ،  4/123اإلصابة   )82(
وشهد بدر ا والمشاهد  ،  وهاجر الهجرتين،  أسلم قديم ا،  أحد السابقين األولين،  بن مسعود بن غافل الهذليعبد هللا    )83(

النبي صلى  ،  بعدها النبي صلى هللا عليه وسلم،  هللا عليه وسلموالزم  قال  بالكثير.  "من سر ه أن يقرأ :  وحد ث عنه 
ا كما نزل   (هر. 32ابن مسعود. توفي رضي هللا عنه بالمدينة سنة ):  فليقرأ على قراءة ابن أم عبد" أي،  القرآن غضًّ

 . 4/1٧65معرفة الصحابة  ، 3/384أسدالغابة، 3/110االستيعاب ، 198/ 4اإلصابة 
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ن مددن أربعددة: قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم أي عبددد اهلل بددن -مددن ابددن أم عبددد : "خددذوا القددُر
 .(85)م"رضي اهلل عنه (84)وسامل موىل أيب حذيفة ،وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل ،فبدأ به -مسعود

وسددبع   ضددعرالم بعليدده وسدد لقد أخددذأ مددن يف  رسددول اهلل صددلى اهلل  ،"واهلل: وقال عبد اهلل بن مسعود
ومدددا أندددا  ،واهلل لقدددد علدددم أصدددحاب الندددص صدددلى اهلل عليددده وسدددلم أين مدددن أعلمهدددم بكتددداب اهلل ،سدددورة

 (86)فما مسعت  راد ا يقول غي ذلك. ،ف لست  يف احلل  أمسع ما يقولون: قال الراوي ،خبيهم"
مددا أنزلددت سددورة مددن   ،هإلدده غددي  "واهلل الددذي ال: كمددا يف الروايددة الصددحيحة عندده-وقددال رضددي اهلل عندده 

ولددو أعلددم  ،وال أنزلددت ُيددة مددن كتدداب اهلل إال أنددا أعلددم فدديم أنزلددت ،كتدداب اهلل إال أنددا أعلددم أيددن أنزلددت
ا أعلم مين بكتاب اهلل تبلغه اإلبل لركبت إليه"  .(8٧)أحدر

ن الكددرمي ر وعلددي ومددن هدداال  عمدد  ،ومددن الصددحابة رضددي اهلل عددنهم مددن ورد عندده اليسددي يف تفسددي القددُر
وأبددو هريددرة وجددابر بددن  ،(88)أنس بن مالددك: منهم أيضراو  عنهمرضي اهلل    عبد اهلل بن عمرو  كعببن    وأيب
 وعبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهم. ،اهلل النصاري عبد

  :حكم تفسير الصحابي: المبحث الخامس
 : ل  قد اختلف يف تفسي الصحايب هل له حكم املرفوع أو املوقُو على قو 

 (89)رأي احلاكم : لالو  

 

اثنتي عشرة من    )84( اليمامة سنة  قتل يوم  القرشي صحابي جليل  أبي حذيفة بن عتبة  هو سالم بن معقل مولى 
 (. 3054) 13/ 3اإلصابة، ( 1892)2/382أسد الغابة  ، (881) 2/56٧الهجرة. االستيعاب 

 ( . 2464من فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه ): باب، فضائل الصحابة: رواه مسلم ك )85(
 ( 4999) 186/ 6، َباب اْلُقرَّاِء ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فضائل القران: ك البخاري واه ر  )86(
فضائل  :  ومسلم ك،  (5002)،  َباب اْلُقرَّاِء ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  لقرانفضائل ا:  البخاري ك  )8٧(

ِه َرِضَي َّللاَُّ َتَعاَلى َعْنُهَما )بَ ،  الصحابة ِ ْبِن َمْسُعود  َوُأمِ  عن ابن مسعود رضي هللا  ،  ( 2463اب ِمْن َفَضاِئِل َعْبِد َّللاَّ
 عنه

بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام النجاري األنصاريأبوحمزة الصحابي الجليل خادم  هو أنس    )88(
الهجرة.اإلصابةمات س،  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسد  ،  1/198االستيعاب  ،  1/112نة ثالث وتسعين من 

 . 151/ 1الغابة 
النيسابوري أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن    )89( ولد سنة واحد وعشرين  ،  البيع 

مائة بغداد  ،  وثالث  الهجرة.تاريخ  من  وأربعمائة  سنة خمس  النبالء ،  4٧3/ 5ومات  أعالم  شذرات  ،  1٧/162سير 
 . 1٧6/ 3الذهب 
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ليعلم طالب هذا العلم أن تفسي الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل عند :  قال احلاكم يف املستدرك
 (9٠)هو عندنا يف حكم املرفوع : وقال يف موضع ُخر من كتابه ،حدي  مسند: الشيخ  

وغدددديه مددددن  (9٢)ال ابددددن الصدددد مددددا قالدددده احلدددداكم نازعدددده فيدددده : يف اإلتقددددان فقددددال (9١)ورد عليدددده السدددديوطي
لن ذلك ُمصددوص  ددا فيدده سددبب النددزول أودددوه مددا ال مدددخل للددرأي فيدده. مث رأيددت احلدداكم   ،املتأخرين

ومددن املوقوفدداأ تفسددي الصددحابة. وأمددا مددن يقددول أن تفسددي : نفسدده صددر  بدده يف علددوم احلدددي  فقددال
 ،اعتمد الولرك فستدم يف املالصحابة مسند فإمنا يقوله فيما فيه سبب النزول فقد خصص هنا وعم

 (93)واهلل أعلم.
 (94)وهو قول ابن القيم  -ليس على اإلطالق –التقيد : والثاين

فددال ريددب أندده أوىل بددالقبول مددن تفسددي  -قددول احلدداكم : أي -وهذا وإن كان فيدده نظددر:  وقال ابن القيم
مددن بدده  خوطددبمددن أول وهددم ، جددل مددن كتابدده فعلدديهم نددزلو  مددن بعدددهم فهددم أعلددم المددة  ددراد اهلل عددز

وهددم العددرب الفصددحا  ، وقددد شدداهدوا تفسدديه مددن الرسددول صددلى اهلل عليدده وسددلم علمددا وعمددال ،المددة
 .(95)على احلقيقة فال يعدل عن تفسيهم ما وجد إليه سبيل اختيار أيب عبداهلل احلاكم

 

 (. 3021)283/ 2 تفسير سورة الفاتحة: باب، التفسير: ك، المستدرك )90(
بن أبي بكر بن عمر بن َخِليل بن نصر بن اْلخضر بن اْلهمام اْلجاَلل  هو عبد الرَّْحَمن بن َأبى بكر بن ُمَحمَّد    )91(

  911مات تاسع عشر ُجَماَدى األولى سنة  ،  التصانيف  اإلمام اْلَكِبير َصاحب ،  األسيوطى األصل الطولوي الشافعي
 (. 22٧) 328\1البدر الطالع ، إحدى عشَرة َوِتْسعِماَئة

بن  )92( الرحمن  عبد  بن  عثمان  عمرو  أبو  الشهرزوري   هو  الكردي  النصري  نصر  أبي  بن  موسى  بن  عثمان 
حد فضالء عصره في التفسير والحديث  الفقيه الشافعي؛ كان أ،  الشرخاني الملقب تقي الدين، المعروف بابن الصالح

،  243/  3مات سنة ثالث وأربعين وستمائة بدمشع. وفيات األعيان  ،  والفقه وأسماء الرجال وما يتعلع بعلم الحديث
 ( 21٧) 14/455تاريخ اإلسالم ، 5/12٧قات السبكي طب
 في معرفة شرو  المفسر وآدابه ، النوع الثامن والسبعون  442/   1( اإلتقان 93)
 .  565طريع الهجرتين ص  )94(
ولقد ذكر ابن القيم قول الحا م مع أنه ال يقره كإقرار في غير    240/    1إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان    )95(

أيضا يقر قول أمنا عائشة وابن عباس  ،  1٧وفي تحفة المودود ص  ،  كما في اإلغاثة كما قرأتموضع من كتبه  
ابن  :  أي  –وأظنه يقصد  ،  229وفي حادي األرواح ص  ،  نزلة المرفوعرضي هللا عنهم وحجته قول الحا م أنه بم

اختلف فيه فقيل هو    وقول الصحابي من السنة:  110التفصيل ال على العموم وقال في جالء األفهام ص    -القيم
 والصواب التفصيل. ، ال يقضى له بالرفع : في حكم المرفوع وقيل
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حكددم كددذا يف حرم رسول اهلل كذا أو أمر بكذا وقضي بكذا وأوجب  : قول الصحايب: وقال ابن القيم
 .(96)فوع اتفاقا عند أهل العلم إال خالفا شاذا ال يعتد به وال يابه لهاملر 

 ،فددال شددك يف اعتمدداده -فهددم أهددل اللسددان -فددإن فسددره مددن حيدد  اللغددة   ،وينظر يف تفسددي الصددحايب
فإن : وحينئذ إن تعارضت أقوال مجاعة من الصحابة ،أو ا شاهده من السباب والقرائن فال شك فيه

: وإن تعذر قدم ابن عباس لن النص صلى اهلل عليه وسلم بشره بذلك حي  قال  ،اكع فذمكن اجلأم
 .(9٧)" أفرضكم زيد" : اللهم علمه التأويل. وقد رجح الشافعي قول زيد يف الفرائض حلدي 

َُ الن خي َ  ا ملَ  َوَمن  قَاَل منن  ال ع َلَما ن " إُن قَدو َل الُصَحايبن  ح ُ ة  " فَإنمُنَا قَاَله  إذَ  ف ه  َغي  ه  منن  الُصَحابَةن َواَل عدد رن
َاع  إقددر  تَدَهَر وملَ  يد ن كنر وه  َكاَن إقد َراررا َعَلى ال َقو لن فَدَقد  يد َقال  " َهَذا إمج  ُ إَذا اش  َالنف ه  مث  َُ َنصٌّ خي  اري " إَذا عدد رن

ند ه م   َه   .قنرُّوَن َعَلى بَاطنل   ي   اَل  َوه م  َأهُن م  أَقَدرُّوه  وملَ  يد ن كنر ه  َأَحد  من َُ َأُن غددَي  َذا إن  عدد رن َتهنر  فَدهددَ َوأَُما إَذا ملَ  َيش 
َالنف ه  فَدَقد  يد َقال  " ه َو ح ُ ة  " ُ   .ملَ  خي  َر ا إَذا ملَ  يد عدد  اقن َوأَمددُ تد فددَ َُ أَنُه  َخاَلَفه  فَدَلي َس حبن ُ ةن بناالن َوأَُما إَذا ع رن

نُ  غَ َقه  ل  َوافدَ هَ  ة  يفن سدد  اَلفددنهن َكاندَدت  احل   ددُ ُنة  تدَدد لُّ َعلددَى خن َغ كانددت السددُّ َا َومددَ دنمهن زنم  بنَأحددَ ةن ي  ه  أَو  َخاَلَفه  ملَ  جيددَ 
لن ال عنل من  َالنف َها بناَل رَي ب  عنن َد أَه   (98)َرس ولن الُلهن َصُلى الُله  َعَلي هن َوَسُلَم اَل فنيَما خي 

 : في ذلك كالمة الوخالص
فقها  الصحابة إذا اجتمعوا على رأي فقهي يف تفسي اآلية اليت تتعلدد  بدداحلالل واحلددرام فإندده يكددون   -

 ح ة.
 وكذلك إذا مل يرد عنهم يف تفسي اآلية إال رأي واحد. -
 .وال خيرجون عنها ،أما إذا اختلفوا جاز للفقها  بعدهم أن خيتاروا من ُرائهم -
 ،واملعاهدددداأ والمدددان ،اهلم تتبددع يف فهدددم اآليددداأ اخلاصدددة بدداحلروب والصدددلحوأعمددد ابة صدددحال الأقددو  -

وعهدددد  ،وغدددي ذلدددك ،وفدددرض اخلدددراأ واجلزيدددة ،ومجدددع الغندددائم وتوزيعهدددا ،وأحكدددام الدددذمي  واملسدددتأمن  
دة من ففيه قررأ املبادئ اإلسالمية املستفا ،كان غنيا  ثل هذه الحكام  الفاروق عمر رضي اهلل عنه

 ، واليت استقاها هو من فهمه لكتاب اهلل تعاىل وإدراكه ملراميه ،نلقُرا

 

 .  242/   9حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )96(
 4/181اإلتقان  )9٧(
 :  835/  4قال ابن القيم في بدائع الفوائد  80قاعدة في التوسل والوسيلة ص )98(

فإن تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف فإن اختلف  ،  جد إليه سبيالومن أصول أحمد رحمه هللا األخذ بالحديث ما و 
 أخذ من أقوالهم بأقواها دليال. 
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ن الكددرمي قدددر ضددئيل ؛ لهنددم مددا   - مددا أرددر عددن الصددحابة الكددرام مددن تفسددي آليدداأ القصددص يف القددُر
وتنظدديم مجدداعتهم  ،ومددا لدده أرددر يف أعمدداهلم ،كددانوا يعنددون إال  ددا لدده أرددر عملددي يتعلدد  بدداحلالل واحلددرام

ين علدددى السدددنة الصدددحيحة ،يف الرضعددددل وال مدددة احلددد وإقا  ،وكدددانوا يعتمددددون يف فهدددم القصدددص القدددُر
ن نفسدده لبعضدده ن والسددنة ،وعلددى تفسددي القددُر لندده هددو  ،وال يزيدددون عليدده ،ويكتفددون  ددا جددا  يف القددُر

 الصحيح.
وملددددا شدددداعت القصددددص والسدددداطي يف أواخددددر عصددددر اخللفددددا  الراشدددددين علددددى أيدددددي بعددددض اليهددددود  -
وبثددوا يف املسددلم  مثددل هددذه القصددص مل ينظددر الصددحابة إىل ذلددك  ،خلددوا اإلسددالمين دالددذ النصددارىو 

وما يروى عن علي رضي اهلل عنه أنه دخل  ،وإمنا حاربوا مثل هذه الساطي ،نظرة راضية أو متغاضية
ه  نددهل ،(99)باملس د بالعراق فأخرأ كل من فيه من القصاص ووقددف عددن احلسددن البصددري رمحدده اهلل ُر

ن والدعوة إىل هدايته. رأ مل خي  يف قصصه عن القُر
وكالم الصحابة يف تفسي اآلياأ الكونية ال ياخددذ بدده علددى أندده ح ددة إال إذا كددان صددريح كددالم اهلل   -

أما ما يقال فيما عدا ذلك ما يتصددل  ،أو قد ربت عن النص صلى اهلل عليه وسلم بسند قطعي  ،تعاىل
قطعيا ال اختالُ فيه ب  أهل العلددم بددالكون فإندده يددرد إىل  علماالف  فإن خوخل  اهلل تعاىل  ،بالكون
 (١٠٠)صاحبه

 : أهمية تفسير الصحابي: المبحث السادس
 : وهذه السباب كالتايل ،تدل  على أمهية الرجوع إىل تفسيالصحابة اوقد ذكر العلما  أسبابر 

 : وعرفوا أحواله ،أهنم شهدوا التنزيل -أوال
إذ الشدداهد يدددرك  ،ومعرفددة أحوالدده أكددرب الرددر يف علددو  تفسدديهم وصددحته ،زيددلالتناهدعم لقددد كددان ملشدد 

 من الفهم ما ال يدركه الغائب.
من القددرائن احلاليددة د  يف فَدهدد  ويدددركون مددا ال يدركدده غدديهم بسددبب  ،وأعددُر بأسددباب التنزيددل ،" فهددم أقد عددَ

أو ختصدديص بعددض  ،أَلقددااملطد  بعددض فمددغ جددا  عددنهم تقييدد   ،والشاهد يرى مددا ال يددراه الغائددب  ،ذلك
فدددإن  ،وهدددذا إن مل ينقدددل عدددن أحددددهم خدددالُ يف املسدددألة ،فالعمدددل عليددده علدددى الصدددواب ،العمومددداأ

 

يسار  )99( الحسن  أبي  بن  الحسن  الجرح    هو  الهجرة.  من  ومائة  عشر  سنة  مات  ثقة  سعيد  أبو  البصري 
 . 1/202تقريب التهذيب  220/ 1الكاشف ، 3/40والتعديل

 دار الفكر العربي، محمد أبو زهرة 563المعجزة الكبرى )القرآن( ص   )100)
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 (١٠١)خدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالف بعضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهم فاملسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددألة اجتهاديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة"
َبه  ع  يف الشدددد  ن؛ لن اجلهددددل بأسددددباب النددددزول م وقددددن ومعرفددددة أسددددباب النددددزول الزمددددة ملددددن أراد علددددم القددددُر

 ورنَد اإلمجال حغ يقع االختالُ.رة مَ لظاهلنصوص اوم ورند  ل ،واإلشكاالأ
َهم  هبا اخلطاب وإذا فاأ  ،وإمنا يقع ذلك؛ لن معرفة أسباب النزول  نزلة مقتضياأ الحوال اليت يد ف 

 أو فهم شي   منه. ،نقل بعض القرائن الد الة فاأ فهم الكالم مجلة
 ،يف فهددم الكتدداب بددال بددد  مدداأ املهفهي مددن  ،ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل  يف هذا النمط

 .(١٠٢)ومعَن معرفة السبب هو معَن مقتضى احلال
)أ يَت برجددل  مددن املهدداجرين : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: إن م ا يدل  على ما سب  من الكالم

لد َ جتلدين ! بيين وبينددك كتدداب اهلل: فقال ،الول  وقد شرب اخلمر فأمر به عمر أن جي   ويف :قددال ،ملن
  كتاب اهلل جتد أن ال أجلدك .أي  
ا : فدددددإن اهلل تعددددداىل يقدددددول يف كدتابددددده: قدددددال ا   فنيمددددَ َاأن ج نددددَ احلن وا الصددددُ لدددد  وا َوَعمن ذنيَن َُمندددد  ى الددددَ ي َس َعلددددَ ﴿ لددددَ

وا...  املائددددة فددددأنا مدددن الدددذين ُمندددوا وعملدددوا الصددداحلاأ مث اتقدددوا وأحسدددنوا؛ شدددهدأ مدددع  ،93: َطعنمددد 
 واملشاهد. ،واخلندق ،ادر وأح ،ابدرر  :رسول اهلل
 أال تَدر د ون عليه : فقال عمر

للماض ؛ لهنم َلق وا  اعذرر  ،وح  ة على الباق   ،للماض   اهاال  اآلياأ نزلت عذرر : فقال ابن عباس
َي  : وح ددددة علددددى البدددداق ؛ لن اهلل يقددددول ،اهلل قبددددل أن حيددددر م اهلل علدددديهم اخلمددددر

ر  َوامل ا اخَلمدددد  ر  ﴿.. إمنددددَُ سددددن
 (١٠3)(. حغ بله اآلية الخرى(9٠: اب  َواَلز الم .  )املائدةنصَ الَ وَ 

فددانظر كيددف خفددي علددى هددذا البدددري  رضددي اهلل عندده حكددم هددذه اآليددة ملدد ا مل يكددن يعلددم سددبب نزوهلددا  
 وب   معناها. ،وكيف مل تكن مشَكلة عند من علم سبب نزوهلا  فنزهلا منزلتها

نم الفيه من نزل أهنم عرفوا أحوال  :ارانير   : قُر
معرفددة عدداداأ : )ومددن ذلددك: يف بيددان أمهيددة معرفددة الحددوال يف التفسددي (١٠4)يقددول الشدداطص رمحدده اهلل

ال بددد  ملددن أراد  ،وإن مل يكددن مَث  سددبب خدداص ،العددرب يف أقواهلددا وأفعاهلددا وجمدداري أحواهلددا حالددة التنزيددل

 

 . 4/128الموافقات  )101(
 )بتصرف(.  4/146، الموافقات )102(
 10/ 13معرفة السنن واآلثار، (4441)11/2٧4ل اآلثارشرح مشك، 161/  3، الدرر المنثور )103(
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ن مندددده به واإلشددددك ،اخلددددوض يف علددددم القددددُر ر اخلددددروأ منهددددا إال هبددددذه تعددددذ  يت ياالأ الدددد وإال وقددددع يف الشدددد 
  (١٠5)املعرفة(

 : ومن المثلة اليت تدل  على أمهية معدرفة أحواهلم يف التفسي-أ 
[ عن ابن عباس ١98:  م ن رُب ك م    ]البقرة  ﴿ لَي َس َعَلي ك م  ج َنا   َأن تَدب تَدغ وا َفض الر : تفسي قوله تعاىل

ة  كددداظ  وجم)كاندددت ع  : رضدددي اهلل عنهمدددا قددددال روا يف  ،يف اجلاهليدددة او اجملددداز أسدددواقر  وذنددد  وا أن يَدت  دددن فتدددأمث 
 .(١٠6)يف مواسم احلج  م ن رُب ك م    فنزلت ﴿ لَي َس َعَلي ك م  ج َنا   َأن تَدب َتغوا َفض الر  ،املواسم

وا انوكدد  ،)كانددت قددرين ومددن َداَن دينهددا يقفددون املزدلفددة: عن عائشة رضي اهلل عنهما قالت  ومثله  -ب
س  احل   م ونيسدد  فلمددا جددا  اإلسددالم أمددر اهلل نبيدد ه صددلى اهلل عليدده  ،وكددان سددائر العددرب يقفددون بعرفدداأ ،مدد 

ن  َحيدد    أَفدَداَض : فذلك قوله تعاىل ،مث   ي فنينَض منها ،مث   يقَف هبا ،وسلم أن يأيت عرفاأ ُ أَفنيض وا مددن ﴿مث 
 .(١٠٧)[١99: الُناس   ]البقرة

إذا : كانددت اليهددود:  رضي اهلل عنه قددال امسعت جابرر : قدال ،(١٠8) ه اهللكدر رمحعن ابدن املن ومثله  -أ
َُ  ،جددددددامعها مدددددن ورائهددددددا جدددددا  الدددددددولد أحددددددول م   ر ت  ُلكدددددد  اؤ ك م  حدددددَ افدنزلددددددت ﴿ننسددددددَ ر َرك م  َأُ  ًر وا حددددددَ تددددد 

ئ ت م    .(١٠9)شن
ن :ارالثر   : أهنم أهل اللسان الذي نزل به القُر

ن نددزل بلغددتهم فلددم تتغددي   ،وهددم يف مرتبددة الفصدداحة العربيددة ،مددن غدديهمبدده  أعددُرفددإهنم  ،ملددا كددان القددُر
 ، ولذا فَده م أعُر من غيهم يف فهم الكتاب والسنة  ،ومل تنزل عن رتبتها العليا يف الفصاحة ،ألسنتهم

 .(١١٠)فإذا جا  عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح  اعتماده من هذه اجلهة 
 

الموافقات واالعتصام،  هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  )104( مات   صاحب 
 . 23\1معجم المفسرين ، 166الوفيات واألحداث ص ، 48سنة تسعين وتسعمائة . نيل االبتهاج 

في،  4/154،  الموافقات  )105( أحال  )   وقد  المقاصد  من  الثاني  النوع  على  المسألة  /    3،  والموافقات،  (2/٧هذه 
22٧ . 

 ( 1٧٧0)181\2 ْن َتْبَتُغوا َفْضال  ِمْن َربِ ُكْم ﴾َباب ﴿َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَ ، تفسير القران: رواه البخاري ك )106)
 ( 4520) 2٧\ 6 َفاَض النَّاُس َباب﴿ُثمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَ ، تفسير القران: رواه البخاري ك )10٧(
واحد    )108( سنة  مات  األعالم  بكرأحد  أبو  اللهوقيل  أبوعبد  التيمي  الهدير  بن  عبد هللا  بن  المنكدر  بن  محمد  هو 

 . 2/638رجال البخاري للباجي ، 5/203ائتين من الهجرة الثقات وثالثين وم
ك  )109( البخاري  القرآن:  رواه  َلكُ ،  تفسير  َحْرٌث  ﴿ِنَساُؤُكْم  ُموا  َباب  َوَقدِ  ِشْئُتْم  َأنَّى  َحْرَثُكْم  َفْأُتوا  ْم 

 (. 4528)6/29أِلَْنُفِسُكْم﴾
 4/128الموافقات )110(
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ة يف اللغددةفإندد  فسدديم أو تكمددا أن مددا نقددل عددنهم مددن كددال وفيدده بيددان لصددح ة اإلطددالق يف لغددة  ،ه ح دد 
مددن اجلددن( مددن حيدد  إن  ا)ناسددر : (١١٢)قولدده (١١١))استشكل ابن التدد  : وقال ابن ح ررمحه اهلل  ،العرب

 الناس ضد  اجلن .
)ندداس مددن : حيدد  قددال ،أو ذ كددر للتقابددل ،إذا حتددرك: إندده مددن ندَداسَ : وأجيددب بأندده علددى قددول مددن قددال

 .(١١3)على من يعسض !( ،من اجلن( ويا ليت شعري اسر )ونا ،(الناس
 اومتفهمددر  ،هلددذه القددوال اإن مددن َنظددََر يف أقددوال الصددحابة يف التفسددي متدددبرر : حسددن فهمهددم -الثالدد 
ن  ،وعالقتها بتفسي اآلية  ،ملراميها مددن  ،فإنه سيتب   له ما ُتاهم اهلل من حسن البيددان عددن معدداين القددُر

 ،بدددل تدددراهم يد ل قدددون اللفددداظ بداهدددة علدددى املعدددَن ،مددد   يف جتنددديس الكدددالمتع وال ،البيدددانغدددي تكلددد ف  يف 
 فتصيب منه املراد.

: ما سب  ذكره من السباب اليت دعت إىل الرجددوع إىل تفسدديهم مددن:  وكان ما عز ز هلم حسن الفهم
ن  ،مشاهدة التنزيل نه الي نددزل بدد وكددوهنم أصددحاب اللسددان الددذ ،ومعرفة أحوال من نزل فيهم القُر  ،قددُر

مددا كددان يعيددنهم علددى فهددم املددراد  ،مع ما هلم من معرفة بأحوال صاحب الشريعة صددلى اهلل عليدده وسددلم
يف التفسي من كتاب  ،)قال احلاكم أبو عبد اهلل رمحه اهلل:  قال ابن القيم رمحه اهلل  ،وحسن االستنباط

عنددد الشدديخ   ،نزيددلوالتوحي شددهد الدد  ليعلم طالب هذا العلم أن تفسددي الصددحايب الددذي:  "املستدرك"
 .(١١4)حدي  مسند(

 .(١١5))هو عندنا يف حكم املرفوع(: وقال يف موضع ُخر من كتابه
فهددم أعلددم المددة  ددراد اهلل  ،فال ريددب أندده أوىل بددالقبول مددن تفسددي مددن بعدددهم  ،وهذا وإن كان فيه نظر  

ه من الرسول تفسي دوا وقد شاه ،وهم أول من خوطب به من المة  ،عز وجل من كتابه؛ فعليهم نزل

 

الواحد    )111( الفقيه  هو عبد الواحد بن عمر بن عبد  التين الصفاقسي أبو عمر المحدث  بن ثابت المعروف بابن 
نيل االبتهاج  ،  242،  123ار لمقديش ص  نزهة األنظ،  168شجرة النور الزكية ،  مات سنة إحدى عشرة وست مائة

 . 546كشف الظنون ، 2٧3\ 1(. األعالم 110) 209\1. تراجم المؤلفين التونسيين 188ص
 عنه(.   يعني ابن مسعود )رضي هللا )112(
 . 249/ 8فتح الباري  )113(
 (. 3021)283/ 2 تفسير سورة الفاتحة: باب، التفسير: ك، المستدرك )114(
 . 2/289المستدرك  )115(
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فددال ي عددَدل  عددن تفسدديهم مددا  ،وهددم العددرب الفصددحا  علددى احلقيقددة ،وعمددالر  اصلى اهلل عليه وسلم علمددر 
 .(١١6)وجد إليه سبيل(

ب  على دارسن التفسي أن يرجع إىل أقواهلم م ،إن هذه املزي ة ت وجن َهم تفسياعن ليَدع َتمند عليها يف  ،وأن يَدف 
 اآلياأ وفوائدها.ائل ا مسليه عويبينَ  ،التفسي
 : سالمة قصدهم  :الرابِ

ُ  يد َار ر يف علمهم وإن كددان  ،حبي  يوج ه ُرا هم العلميددة إىل مددا يعتقدوندده ،مل يقع ب  الصحابة خال
َب  ،بل كان شأن اخلالُ بينهم إظهار احلدد   ،للح   اُمالفر  ال االنتصددار للددنفس أو املددذهب الددذي ذ هددن
 إليه.

 ،واملرجئددة ،ُ فدديمن بعدددهم مددن أصددحاب العقائددد الباطلددة؛ كدداخلوارأخلاليف اأمرهم  لقد ظهر خالُ
 ،وكثددر اخلددالُ بسددبب كثددرة اآلرا  الباطلددة ،فظهددر يف أقددواهلم جمانبددة  احلدد  ،وغدديهم  ،واملعتزلة  ،واجلهمية

َن ع رضدددةر للتحريدددف والتأويدددل وهدددذا مدددا سدددلم منددده جيدددل  ،إذ كدددل  يصدددرفه إىل مدددذهب ،مدددا جعدددل القدددُر
 يتلو ت  ثل هذه اخلالفاأ.م فل ،الصحابة

ين إىل مددا يناسددب املددذهب ،عن إشددكاالأ التأويددل اوهلذا جا  تفسيهم بعيدر  أو  ،وصددُر اللفدد  القددُر
 (١١٧)غيها من االدرافاأ يف التفسي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 404/  3، دائع التفسيرب )116(
تأليف  (11٧) القرآن  علوم  في  مقاالت  الطيار:  انظر  ناصر  بن  سليمان  بن  مساعد  للقرآن  ،  د.  اللغوي  والتفسير 

وكذلك في »شرح مقدمة في أصول التفسير« البن تيمية  ،  ر،  اعد بن سليمان بن ناصر الطيارد. مس:  تأليف.الكريم
 ر الطيار. ( د. مساعد بن سليمان بن ناص288 – 286)ص
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 : لفصل الثانيا

 :الصحايب اجلليل أيب الدردا  رضي اهلل عنهترجمة 
 

 :توطئة
 صحايب اجلليل أيب الدردا  رضي اهلل عنهلال نتناول ترجمة لفصذا افي ه

 : ويتخلله ثمانية مباحث
َب َح   الول  

 .ونسب ه ،امس ه: امل

 إسالمه.: املبح   الثاين

 صفته العلمية واجلسدية.: املبح  الثال 

 رنا  الصحابة الكرام عليه وكبار التابع  رضي اهلل عنهم: املبح  الرابع

 .من روى عنه: ساخلام املبح 

 زوجاته.: ح  السادسبامل

 مناقبه وحكمه رضي اهلل عنه.: املبح  السابع

 .وفاته رضي اهلل عنه: املبح  الثامن
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 (١١8)امسه ونسبه: املبح  الول
ابددن : ابددن عبددد اهلل؛ وقيددل: ؛ وقيددل(١٢٠)ابددن رعلبددة: ابددن عددامر؛ وقيددل: (؛ وقيددل١١9مالددك)  هو عددوير بددن

ن عدددي بددن كعددب بددن اخلددزرأ بددن احلددارت ن مالك بن عددامر بدد اسة بن أ مُية بس بن خن( بن قي١٢١زيد)
هددو عددوير بددن قدديس بددن زيددد : وقددال ابددن أيب حددامت (١٢3)ولقبه عددوير  ،امسه عامر:  ؛ وقيل(١٢٢)بن اخلزرأ

 (١٢4)بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن اخلزرأ.

 

، (224)1/60التررراريخ األوسرررط، (611)3/145تررراريخ ابرررن معرررين : ( مرررن أراد االسرررتزادة فعليررره برررالرجوع إلرررى118)
: ( ترراريخ ابررن عسررا ر322مشرراهير علمرراء األمصررار )، (43المحرردثين ) الترراريخ وأسررماء، 6/٧6الترراريخ الكبيررر

و"أسرد ، 4/621تمييز الصرحابة"  و"اإلصابةفي،  (2006)3/1226االستيعاب في معرفة األصحاب  ،  93/4٧
تهرررذيب األسرررماء ، 445، 440/  6و 94/  5: مسرررند أحمرررد 1/208حليرررة األوليررراء، (4142)306/ 4الغابرررة" 
طبقرررررات ، (369٧)٧/2٧4العلميرررررة : الطبقرررررات  ، ٧/391صرررررادر: ابرررررن سرررررعد   طبقرررررات، 2/228واللغرررررات 
المقتنررى فرري سرررد ، (146)28 – 26/  ٧: الجرررح والتعررديل، 22/4٧0تهررذيب الكمررال ، (59٧)165خليفررةص 

( معجرررم 10٧2)3/163( معجرررم الصرررحابة للبغررروي 192فضرررائل الصرررحابة للنسرررائي )، (208٧)1/266الكنرررى
فررتح البرراب فرري الكنررى واأللقرراب البررن ، (925)3/285الثقررات البررن حبرران ، (٧65)2/251الصررحابة البررن قررانع 

 (1225)2/89صررحيح مسررلم البررن منجويرره  رجرال، 2/593رجررال صررحيح البخرراري للكالبرراذي ، (2648منرده )
الكاشرررررررف ، 354-2/335سرررررررير أعرررررررالم النررررررربالء ، 2/214، تررررررراريخ اإلسرررررررالم ووفيرررررررات المشررررررراهير واألعرررررررالم

، (٧) معرفررة القررراء الكبررار علررى الطبقررات واألعصررار، 24/  1: كرة الحفرراظ للررذهبي( تررذ4321)2/103للررذهبي
، 198الدمشرقي ص زرعرة أبري تراريخ، 1/606ت القرراء غايرة النهايرة فري طبقرا، 1/255معجم الشيوخ للسربكي 

زمان مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث ال،  4/2102معرفة الصحابة ألبي نعيم  ،  220
، (5228تقريررب التهررذيب عوامررة )، ٧61/  1تقريررب التهررذيب ، ، 156/  8ووتهررذيب التهررذيب ، 1/88لليررافعي

 .158/  3األعالم للزركلي ، 4٧/  1طبقات الفقهاء للشيرازي ، 1/196ذهب  شذرات الذهب في أخبار من
 ( 349( مسند الموطأ للجوهري )119)
إتحاف المهررة البرن حجرر ، 1/٧8الكنى واألسماء للدوالبي ، (2115)و (202" تاريخ دمشع " ألبي زرعة )  (120)

 12/55٧إنحاف المهرة ، 12/55٧
إتحاف المهرة  ، 31٧مسند الموطأ للجوهري ص ، 51ن حيويه ص من وافقت كنيته كنية زوجته الب (121)

12/55٧ 
 مر بررن زيررد األنصرراري ذكررر مناقررب أبرري الرردرداء عرروي: برراب، معرفررة الصررحابة: ( ذكررره الحررا م فرري المسررتدرك ك122)

3/336(5449 ) 
 1/٧8الكنى واألسماء للدوالبي ، ٧6/  ٧ في تاريخه ( البخاري 123)
 .6/  ٧( الجرح والتعديل " 124)
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 . (١٢6)هوعوير بن عامر: (١٢5)وقال ابن أيب شيبة 
أن أبددا الدددردا  عددوير بددن عددامر مددن بددين : (١٢8)عددن مغيدد  بددن مسددي ،(١٢٧)بددن عبددد العزيددز ى سددعيدو ر 

 احلارت بن اخلزرأ.
 إسالمه.: المبحث الثاني
فدخل ابن  ،وكان يعبد صنما ،(١3٠)كان أبو الدردا  من ُخر النصار إسالما :  (١٢9)قال أبو الزاهرية

را صدددنمه ،وحممدددد بدددن مسدددلمة بيتددده رواحدددة وحيدددك ! هدددال : ويقدددول ،مدددع الصدددنمل جيف عددد  فرجدددع ،فكسدددُ
دفدددع عدددن  ،لدددو كدددان ينفدددع أو يددددفع عدددن أحدددد: فقالدددت أم الددددردا  ،امتنعدددت ! أال دفعدددت عدددن نفسدددك

مث ذهددب إىل  ،ولددبس حلتدده ،أعدددي يل مددا  يف املغتسل.فاغتسددل: ونفعهددا ! فقددال أبددو الدددردا  ،نفسدده

 

، صاحب التصانيف، ( هو الحافظ أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم أبن أبي شيبة العبسي موالهم الُكوفي125)
ا : قال أحمد بن حنبل، ين ومائتينالمتوفى سنة خمس وثالث،  منها "المسند" صدوق. ووثقه أبو حراتم وكران حافظر 

و"البدايررة والنهايررة" ، 432/ 2و"تررذكرة الحفرراظ"  122/ 11و"سررير أعررالم النرربالء" ، 66/ 10متقن ا."ترراريخ بغررداد" 
 222/ 2.سلم الوصول إلى طبقات الفحول11٧/ 4و"األعالم"  165/ 3و"شذرات الذهب"  315/ 10
وابررن حبرران فرري ، 4/81ورواه عنرره ابررن أبرري عاصررم فرري اآلحرراد والمثرراني ، 52 / 8ابررن أبرري شرريبة مصررنف  (126)

والبغوي ، (4294)3/18والحا م في المستدرك ، 51وجته ص (من وافقت كنيته كنية ز 990)3/269صحيحه  
 ، 1/2٧6في شرح السنة 

 أبو عبد العزيز.: ويقال، دمشقيأبو محمد التنوخي ال، مفتي دمشع، هو ابن أبي يحيى اإلمام القدوة (12٧)
 ثقة مات سنة سبع وستين ومئة.، ولد سنة تسعين
: الجرح والتعديل، 16٧/  2: التاريخ الصغير،  49٧/   3: كبيرالتاريخ ال،  439:  تاريخ خليفة،  316:  طبقات خليفة

/  6: ثيرررالكامررل البررن اال، 129 - 124/  6: حليررة االوليرراء، (1466مشرراهير علمرراء االمصررار )، 42/  4
، 263/  1شرررذرات الرررذهب ، 93: طبقرررات الحفررراظ، 30٧/  1طبقرررات القرررراء ، 219/  1: ترررذكر الحفررراظ، ٧6

 32 / 8سير أعالم النبالء  149/  2ميزان االعتدال 
نْ 128) . روى عررررَ اِميُّ يُّ الشررررَّ َمي   اأَلْوَزاعررررِ ُن سررررُ و: ( هررررو ُمِغيررررُث بررررْ ر  ِ َعمررررْ ِد َّللاَّ رِ ، َعبررررْ َبيررررْ ِن الزُّ رَ ، َوابررررْ ِن ُعمررررَ ب  ، َوابررررْ َوَكعررررْ

 َوَغْيُرُهْم.، ِن ْبُن َيِزيَد ْبِن َجاِبر  َوَعْبُد الرَّْحمَ ، َوَزْيُد ْبُن َواِقد  ، َعاِصُم ْبُن َأِبي النَُّجودِ : اأَلْحَباِر.َوَعْنهُ 
َحاَبةِ : َوُيَقالُ  َوثََّقُه َأُبو َداُوَد. تاريخ اإلسالم ت ، َوَأِبي اْلَجَلدِ ، َوْهب  َوَكاَن ِإْخَباِريًّا َصاِحَب ُكُتب  كَ ، ِإنَُّه َأْدَرَك َأْلف ا ِمَن الصَّ

 (183: ير علماء األمصار )ص( مشاه450/ 59( تاريخ دمشع البن عسا ر )169/ 3بشار )
وكران ثقرة إن شراء هللا كثيرر الحرديث. ، ( هو حدير بن كريب أبو الزاهرية الحميري ويقال الحضررمي الحمصري129)

ُوف ي سررنة تسرر ( 491/ 5ع وعشرررين ومائررة فرري خالفررة مررروان ابررن محمررد. تهررذيب الكمررال فرري أسررماء الرجررال )تررُ
( سررير أعررالم النرربالء   الرسررالة 243/ 12شررع البررن عسررا ر )(ترراريخ دم313/ ٧الطبقررات الكبرررى   العلميررة )

 (161: ( جامع التحصيل )ص193/ 5)
 (204أخرجه أبو زرعة في " تاريخه " ) (130)
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ومددا  ،الدددردا أبددو هددذا  ،رسددول اهلل يددا: القدد ف ،فنظددر إليدده ابددن رواحددة مقددبال  ؛النص صلى اهلل عليدده وسددلم
 .(١3١)إن ريب وعدين بأيب الدردا  أن يسلم "  ،" إمنا جا  ليسلم: أراه إال جا  يف طلبنا   فقال

وأمددره رسددول اهلل صددلى  ،امث شددهد أحدددر  ،أسددلم أبددو الدددردا  يددوم بدددر:  و عن سعيد بن عبددد العزيددز قددال
 .(١3٢)تأخر إسالمه قليالر قد  وكان ،هم وحدهدُ فر  ،بلاهلل عليه وسلم يومئذ أن يرد َمن على اجل

 أحلقه يف البدري . -يعين يف الشهر  -وفرض له عمر يف أربع مئة 
 (١34)  ا.مل يشهد أحدر : قيل: (١33)وقال الواقدي

فلددم جيتمعددا  ،مجعددت الت ددارة والعبددادة ،فلما جا  اإلسالم  ،ا قبل املبع كنت تاجرر :  وقال أبو الدردا  
 (١35)زمت العبادة ول ،ارةفسكت الت 

  :صفته العلمية والجسدية: المبحث الثالث
كددان أبددو الدددردا  يومئددذ   ،ملددا هددزم أصددحاب رسددول اهلل يددوم أحددد: (١36)قددال شددريح بددن عبيددد احلمصددي

رسددول اهلل صددلى ااهلل عليدده  قددال ،فلمددا أظلهددم املشددركون مددن فددوقهم ،فيمن فا  إىل رسول اهلل يف الندداس
حدددغ  ،وفددديهم عدددوير أبدددو الددددردا  ،وانتددددبوا ،ه نددداسعلوندددا " فثددداب إليددد ي م أنلددديس هلددد  ،"اللهدددم: وسدددلم

 

(قررررال 5449)33٧، 336/  3والحررررا م فرررري " المسررررتدرك "  4٧/106ا ر فرررري ترررراريخ دمشررررع رواه ابررررن عسرررر (131)
وضعفه األلباني في "ضرعيف ، وإسناده حسن، واه الطبرانير : (95/ 9الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )

 (1664الجامع " )
 4٧/10٧تاريخ دمشع (132)

األسلمي  )133( لواقدي  واقد  بن  عمر  بن  محمد  الهجرة.الجرح   الحديثمتروك  ،  هو  من  ومائتين  سبع  سنة  مات 
 . 82/ 3الكاشف ، 2/11٧تقريب التهذيب  ، 8/20والتعديل

 253/ 1مغازي الواقدي  )134(
عن أبي معاوية ، 391/  ٧وأخرجه " ابن سعد " ، 1٧2رواه أحمد في " الزهد" ص  4٧/10٧تاريخ دمشع    (135)

، رواه الطبرانري ورجالره رجرال الصرحيح: وقرال، 36٧/  9 وذكرره الهيثمري فري " المجمرع "،  الضرير بهذا االسناد
هررو طريررع جماعررة مررن ، لررهوهررذا الررذي قا، االفضررل جمررع االمرررين مررع الجهرراد: 2/338قررال الررذهبي فرري السررير 

، كالصررررديع، فبعضررررهم يقرررروى علررررى الجمررررع، وال ريررررب أن أمزجررررة النرررراس تختلررررف فرررري ذلررررك، السررررلف والصرررروفية
وبعضررهم يقرروى فرري ، ويقتصررر علررى العبررادة، المبررارك و وبعضررهم يعجررز وكمررا كرران ابررن، عبرردالرحمن بررن عرروفو 

 وق الزوجة والعيال.وبالعكس و وكل سائغ.ولكن ال بد من النهضة بحق، ثم يعجز، بدايته
لرم يردرك أبرا الردرداء وكران يرسرل ، ( شريح بن عبيد الحضرمي المقرائى من عباد أهل الشام كنيته أبرو الصرلت136)

: الثقررات للعجلرري   البرراز ص، 353/ 4والعجلرري .الثقررات البررن حبرران ه النسررائي وابررن حبررانكرران ثبتررا وثقرر،  ثيرررا
 .18٧: مشاهير علماء األمصار ص، 195: تحصيل صجامع ال، 59/ 23تاريخ دمشع البن عسا ر  21٧
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"نعددم الفددارس عددوير : فقددال رسددول اهلل ،وكان أبو الدردا  يومئددذ حسددن الددبال  ،أدحضوهم عن مكاهنم
 ". (١3٧)" حكيم أميت عوير: وقال
أقدددَن أشدددهل  الددددردا رأيدددت أبدددا : قدددال ،حددددرنا إسدددحاق أبدددو احلدددارت: (١38)أبدددو إبدددراهيم السمجددداين  قدددال

  (١39)  بالصفرةخيضب 
وأنطقنددا  ؛أرمحنددا بنددا أبددو بكددر: كانددت الصددحابة يقولددون:  (١4٠)  عددن مكحددول ،قال سعيد بن عبد العزيز

ورجدددل عندددده علدددم ابدددن  ،وأقرأندددا أ يَب   ؛وأعلمندددا بددداحلرام واحلدددالل معددداذ ؛وأمينندددا أبدددو عبيددددة ؛بددداحل  عمدددر
 (١4١)وتبعهم عوير أبو الدردا  بالعقل. ،مسعود

 (١4٢)أتبعنا للعلم والعمل أبو الدردا .: صحابة يقولونال كان:  ل ابن إسحاقوقا
 أبو الدردا  رضي اهلل عنه اإلمام القدوة: (١43)قال الذهص رمحه اهلل 

وسدديد ، حكدديم هددذه االمددة، أبددو الدددردا  ،وصدداحب رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم ،قاضددي دمشدد 
 القرا  بدمش .

 وسلم عدة أحادي . عليه روى عن النص صلى اهلل

 

وطبقات ابن سرعد  4٧/109تاريخ دمشع  وابن عسا ر في، (96٧)2/88رواه الطبراني في مسند الشاميين   (13٧)
 شريح لم يدرك أبا الدرداء رضي هللا عنه .: قلت .33٧/  3" المستدرك " ، و392/  ٧

سرمع بدمشررع أبرا الحررارث إسرحاق صرراحب أبري الرردرداء  الترجمرراني( إسرماعيل بررن إبرراهيم بررن بسرام أبررو إبرراهيم 138)
 وواثلة بن األسقع ...الخ
/  9والرروافي بالوفيررات  1٧3/  1لتهررذيب وتهررذيب ا 264/  6( ترراريخ بغررداد 365/ 8ترراريخ دمشررع البررن عسررا ر )

  102/  11له ذكر في سير االعالم  3994
أسرررررررررد ، 556الصرررررررررالحين ل صررررررررربهاني صسرررررررررير السرررررررررلف ، 4/2102معرفرررررررررة الصرررررررررحابة ألبررررررررري نعررررررررريم  (139)

، 2/214ر ترراريخ اإلسررالم 33٧/  3المسررتدرك " ، 4٧/104(ترراريخ دمشررع البررن عسررا ر 4142)4/306الغابررة
 .2/33٧السير 

هللاهو    )140( عبد  أبو  الشامي  ومائة.  ،  مكحول  عشرة  بضع  سنة  مات  ثقة  الدمشقي  الفقيه  أيوب  أبو  ويقال 
 ،  4/224الجرح والتعديل ، 2296معرفةالثقات 

 .2/341السير ، 4٧/113تاريخ ابن عسا ر (141)
، 2/214ترراريخ اإلسررالم ، 22/4٧3تهررذيب الكمررال ، 4٧/114ترراريخ ابررن عسررا ر، ٧٧/  ٧ترراريخ البخرراري (142)

 .2/341السير 
هو أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي صاحب التصانيف النافعة ولد سنة    )143(

الذهب،  بعين وستمائةثالث وس مائة.شذرات  واربعين وسبع  ثمان  سنة  القراء،  6/153ومات  الدرر  ،  2/٧1طبقات 
 . 4/239الكامنة 
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 ومل يبلغنا أبدا أنه قرأ على غيه. ،وهو معدود فيمن تال على النص صلى اهلل عليه وسلم
ن يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.  وهو معدود فيمن مجع القُر

 وقبل ذلك. ،وتصدر لإلقرا  بدمش  يف خالفة عثمان
 :التابعينوكبار  ثناء الصحابة الكرام عليه:  المبحث الرابِ

 أوصنا.: قالوا ،ملا حضرأ معاذا الوفاة: قال ،(١44)َعمنيةيد بن عن يز  
عنددد : فالتمسددوا العلددم عنددد أربعددة -قاهلما رالرددا  -من ابتغامها وجدمها  ،العلم وااليان مكاهنما:  فقال

 .(١46)أسلمالذي كان يهوديا ف ،عبداهلل بن سالمو  ،وابن مسعود ،(١45)وسلمان ،عوير أيب الدردا 
خددر بالشددام ، علمددا  الندداس رالرددة واحددد بددالعراق: الرضددي اهلل عندده قدد وعددن ابددن مسددعود  يعددين أبددا  -ُو

يعددين عليددا  -ومها حيتاجان إىل الذي باملدينددة  -يعين نفسه  -وهو حيتاأ إىل الذي بالعراق   -الدردا   
 .(١4٧)رضي اهلل عنه

وال  ،ت ورقددا محلدد مددا : اهلل عنهمددا ردا رضدديقددال أبددو ذر ليب الد: قددال ،(١48)وعن عبدددالرمحن احل ددري
 .(١49)أعلم منك يا أبا الدردا  ،أظلت خضرا 
وأيب  ،وزيدددد ،وأ يب ،وعلدددي ،عمدددر: وجدددأ علدددم الصدددحابة انتهدددى إىل سددتة: قدددال ،(١5٠)و عددن مسدددروق

 .(١5١)وعبداهلل رضي اهلل عنهم ،مث انتهى علمهم إىل علي ؛وابن مسعود ،الدردا 
 

، 336/ 65ترراريخ دمشررع البررن عسررا ر لكلبرري ويقررال الكنرردي حمصرري ثقررة .الزبيرردي ويقررال ا ( يزيررد بررن َعميرررة144)
 350/  8والترررررراريخ الكبيررررررر  6٧5/  3واالصررررررابة  221/  6وتهررررررذيب التهررررررذيب  361/  20تهررررررذيب الكمررررررال 

 282/  9والجرح والتعديل  440/  ٧وطبقات ابن سعد  563وطبقات خليفة ص 
اإلسالم  )145( ابن  سلمان  الخير،  هو  ع،  سلمان  الفارسيأبو  هللا  ست ،  بد  سنة  مات  جليل  صحابي 

 . 2/41٧أسد الغابة 2/194االستيعاب ، 4/223وثالثين.اإلصابة
/ 5وأحمرد )، (3813والترمرذي )، (8253) ٧0/ 5أخرجه النسائي في "الكبرى ،  4٧/121تاريخ ابن عسا ر  (146)

والحررا م ، الصررميعي( - 244) 168/ 1والبخرراري فرري "الترراريخ األوسررط")، قرطبررة( - 2203( )243 - 242
 313/ 3كما قال الحافظ ابن حجر في "اإلصابة"  -وهذا إسناد جيد ،  (416،  2٧0،  98/  1في "المستدرك" )

وفررري "صرررحيح مررروارد الظمررر ن" ، هدايرررة الررررواة( - 6192) 485/ 5الشررريخ األلبررراني فررري "المشررركاة" .وصرررححه -
(1904.) 

 إسناده ضعيف.: وقال الذهبي 2/343والسير ، 4٧/122تاريخ دمشع  (14٧)
الثقرات ممرن ، 5/113الثقات ، 369/ 5التاريخ الكبير للبخاري : ( عبد الرحمن الحجري ثقة انظر ترجمته في148)

 . 323/ 6في الكتب الستة  لم يقع
وابرن عسرا ر فري ، 4/164٧وابرن عبرد البرر فري االسرتيعاب ، ٧/2٧رواه ابرن أبري حراتم فري الجررح والتعرديل  (149)

 ، 2/100شجرة النور الزكية ، 2/343السير  4٧/122تاريخ دمشع 
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 عاقل .عن ال حدرونا: عمر يقولن ابن اك:  (١5٢)وقال خالد بن معدان
 (١53)معاذ وأبو الدردا : من العاقالن   فيقول: فيقال

واحتاجوا  ،وملاوا املدائن ،إن أهل الشام قد كثروا: كتب إليه يزيد بن أيب سفيان  ،فلما كان زمن عمر
ن ويفقههم.فأعين برجال يعلموهنم م قددد خددوانكإ إن: فقددال ؛فدعا عمر اخلمسددة ،إىل من يعلمهم القُر

ناستعانوين م وإن  ،فأعينوين يرمحكم اهلل بثالرة مددنكم إن أحببددتم ،ويفقههم يف الدين ،ن يعلمهم القُر
 انتدب رالرة منكم فليخرجوا.

 ،فخددرأ معدداذ -ل يَب  -وأمددا هددذا فسددقيم  -ليب أيددوب  -هددذا شدديخ كبددي  ،مددا كنددا لنتسدداهم: فقددالوا
فإنكم ست دون الناس  ،دؤوا حبمصبا: رضي اهلل عنه قال عمروعبادة وأبو الدردا  رضي اهلل عنهم.ف

 ، فإذا رضيتم منهم ،فوجهوا إليه طائفة من الناس ،فإذا رأيتم ذلك ،منهم من يلقن ،على وجوه ُمتلفة
حددغ  ،فقدموا محص فكانوا هبددا: واآلخر إىل فلسط .قال  ،وليخرأ واحد إىل دمش   ،فليقم هبا واحد

 ،ومعدداذ إىل فلسددط   ،رأ أبددو الدددردا  إىل دمشدد خدد و  ،ادة بددن الصددامتهبددا عبدد  إذا رضوا من الناس أقام
ومل يدددزل أبدددو الددددردا   ،مث صدددار عبدددادة بعدددد إىل فلسدددط  وهبدددا مددداأ ،(١54)فمددداأ يف طددداعون عمدددواس

 (١55)بدمش  حغ ماأ

 

َدانِ 150) امُ ( َمْسُرْوُق بُن عبد الرحمن بن اأَلْجَدِع بِن َماِلِك الرَواِدِعيُّ الَهمرْ ْدَوةُ ، يُّ اإِلمرَ مُ ، القرُ َة الرَواِدِعيُّ ، الَعلرَ ، َأبرُو َعاِئشرَ
َداِنيُّ  . انظررر ترجمترره فرري، الَهمررْ ْوِفيُّ / 5٧ترراريخ دمشررع البررن عسررا ر ، 138/ 6 الطبقررات الكبرررى   العلميررة: الكررُ
 63/ 4سير أعالم النبالء   الرسالة ، 396

، عرن منصرور، عن القاسم بن معرن، الفضل بن دكين من طريع 2/351وأخرجه ابن سعد ، 2/343السير   (151)
 عن مسروق.وإسناده صحيح.، عن مسلم بن صبيح

ثقة عابد ثبت فقيه كبيرر مهيرب مخلرص يرسرل  مصي( خالد بن معدان بن أبي كرب أبو عبد هللا الكالعي الح152)
: ات المدلسرين صطبقر، 536/ 4سرير أعرالم النربالء   الرسرالة ، 189/ 16 ثيرا . تاريخ دمشرع البرن عسرا ر

 .1٧1: جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص، 31
 .2/214م تاريخ اإلسال، 3/1406االستيعاب ، 8/245الجرح والتعديل ، 350/  2أخرجه ابن سعد  (153)

: والوبراء، أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسرد: (132/ ٧في إ مال المعلم بفوائد مسلم )  ( قال القاضى154)
علرى  اولريس كرل وبراء طاعونر  ، وإال فكرل طراعون وبراء، لشربهها برالهالك برذلك افسرميت طاعونر  ، ضعموم األمرا
" الطاعون وخز أعدائكم من : فى حديث أبى موسى -عليه السالم  -ويدل على ما أشرنا إليه قوله ،  ما ذكرناه

نيد رجرال بعضرها رجرال رواه أحمرد بأسرا: (315/ 2. قال فى مجمع الزوائرد )413، 395/ 4الجن " رواه أحمد 
فإنره يحكرم لره بالصرحة. ووبراء الشرام ، العمدة فى هذا الباب على حديث أبرى موسرى:  الصحيح. وقال ابن حجر
االذى وقع به إنما كانت ط  وهو طاعون عمواس.، اعون ا وقروح 
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 .(١56)كان أبو الدردا  من الذين أوتوا العلم:  قال القاسم بن عبدالرمحن
 ،فوجدددأ علمهددم انتهددى إىل عمددر ،وسددلمد صلى اهلل عليه حاب حممشامت أص: قال ،وعن مسروق

 .(١5٧)وزيد بن رابت ،وأيب الدردا  ،ومعاذ ،عبداهللو  ،وعلي
 (.١58الذين يشفون من الدا ) ،إن أبا الدردا  من العلما  الفقها : قال ،وعن يزيد بن معاوية

ومعدده  ،عليدده وسددلمى اهلل رأيددت أبددا الدددردا  دخددل مسدد د النددص صددل: عددن رجددل عددن ُخددر  ،وقال اللي 
 ،وسددائل عددن حدددي  ،ومددن سددائل عددن حسدداب ،فمددن سددائل عددن فريضددة: تبدداع مثددل السددلطانمددن ال

 وسائل عن شعر. ،وسائل عن معضلة
 ،اللهددم إن ال هكددذا: كان أبو الدردا  إذا حدددت عددن رسددول اهلل قددال:  (١59)قال ربيعة بن يزيد القصي

 .(١6٠)وإال فكشكله
ُن بدد نن  ،ي   َعن  ج َبي ن بدد نن ند فددَ  و َل ال ق بدُدةن  ،َمالددنك   عددَن  عددَو  َر َوحددَ ضددَ ا َأخ  ن  َُدَم َوَمر جددر أَندُده  رََأى يفن ال َمنددَامن قد بدُدةر مددن

الَ  َوَة قدددَ ر  ال َع ددد  عددد  َسُّ َوتَدبد  ا جتدددَ  ا رَب وضدددر ت  : َغَنمدددر ة   قنيدددلَ : قد لددد  ذنهن ال ق بدددُ ن  هدددَ الَ : لنمدددَ ُ  قدددَ و  نن عدددَ دن الدددُرمح َنن بددد  : لنَعبددد 
َذا ال بننددَا ن :  فَدَقالَ :  َخرََأ قَالَ   َتَظر نَا َحُغ فَاند   َرف َت َعلددَى هددَ ُ  َهَذا الدُدذني أَع طَاندَدا اللدُده  بددنال ق ر ُنن َولدَدو  َأشدد  يَا َعو 

 

ام:  عن األصمعي قال ُل طاعون  كان في اإلسالم طاعون َعمرَواس بالشر  لمرات فيره ُمعراذ برن ، "أوَّ ، وامرأتره وابنره، َجبرَ
 (206/ ٧المسالك في شرح موطأ مالك ). وأبو ُعَبيَدَة بن الجر اح

عن سليمان بن ، يد بن عبدهللا بن أبي أويسمن طريع أبي بكر عبدالحم 35٧،  356/    2أخرجه ابن سعد    (155)
رجره البخراري وأخ، ..ورجالره ثقرات، عن محمد بن كعب القرظي، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة،  بالل

 42، 41/  1في " التاريخ الصغير " 
 ، 2/346السير ، (330٧)61٧/ 2تفسير ابن أبي حاتم  (156) 

 إسناده صحيحو ، 351/  2أخرجه ابن سعد  2/346السير  (15٧)
السير  ، 553سير السلف الصالح ص، 154/ 5تاريخ بغداد  ، 4/1446االستيعاب ، 225/ 1( حلية األولياء 158)
 ليس هذا يزيد بن معاوية بن أبي سفيان .: وقال أبو محمد٧/2٧تعديل الجرح وال، 2/346
 من عباد أهل الشام، في العلم والعمل أحد األعالم، ( ربيعة بن يزيد القصير من أهل دمشع أبو سعيد159)

متره فخررج غازيرا نحرو المغررب فقترل . انظرر ترج، وزهادهم ما أذن المؤذن أربعين سنة إال وربيعرة فري المسرجد ينتظرره
/ 3تررراريخ اإلسرررالم ت بشررررار ، 184: مشررراهير علمررراء األمصرررار ص، 288/ 3التررراريخ الكبيرررر للبخررراري : فررري
40٧. 

، 392/  ٧وابرن سرعد ، (105) كتراب العلرم: أبو خيثمة فريو  (14٧4أخرجه أبو زرعة في " تاريخ دمشع " )(160)
 .2/34٧السير 
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َمع  أ ذ ن َك وملَ  خَي طنر  َعلددَى قَدل بددنكَ  ُده  اللدُده  لنَ  ،َلَرأَي َت َما مَل تَدَر َعيد ن َك وملَ  َتس  َنددُ يبن الدد أَعددَ فَ ُدر َدا ن لن اَن يدَدد  ع  ه  كددَ
رن " ن َوالُنح  ند َيا بنالرُاَحَت    (١6١)الدُّ

 :ممن روى عنه: المبحث الخامس
عبددداهلل بددن عمددرو بددن و  ،(١6٢وأبددو مامددة ) ،وابددن عبدداس ،وفضددالة بددن عبيددد ،أنددس بددن مالددك: روى عندده
بددو أو  ،(١64)زيددد بددن وهددبو  ،(١63)عبددد الددرمحن بددن جبددي بددن نفدديو  ،وغيهم من جلة الصددحابة  ،العاص

 ،وزوجتدده أم الدددردا  العاملددة ،(١6٧)وقبيصددة بددن ذؤيددب ،(١66)وعلقمددة بددن قدديس ،(١65)إدريددس اخلددوالين 

 

 ، (٧14)110: ( الزهد ألحمد بن حنبل ص161)
أبوأمام  )162( وهبهو  بن  عجالن  بن  صدي  الهجرة. ،  ة  من  وثمانين  ست  سنة  مات  جليل  صحابي 

 . 16/ 3أسد الغابة، 2/289االستيعاب ، 5/133اإلصابة
مررن كبررار : تررابعي ثقررة . وأبرروه: الحضرررمي الحمصرري -بالتصررغير فيهمررا  -ُنَفيررر ( عبررد الرررحمن بررن جبيررر بررن 163)

 مات سنة ثماني عشرة ومائة، ثقة مشهور بالعلمأدرك زمن النبي صلى هللا عليه وسلم . وهو ، التابعين
مشرررراهير علمرررراء ، ٧9 / 5ثقررررات ابررررن حبرررران ، 455 / ٧الطبقررررات الكبرررررى البررررن سررررعد ، 26٧ / 5الترررراريخ الكبيررررر 

 221 / 5الجرح والتعديل ، 564 / 1تقريب التهذيب ، 284 / 1مصاراأل
وهرراجر إليرره فلررم ، ي صررلى هللا عليرره وسررلمأسررلم فرري حيرراة النبرر: أبررو سررليمان الكرروفي، ( زيررد بررن وهررب الجهنرري164)

 متفع على توثيقه.، يدركه. أخرج له الجماعة
سررير ، 160/ 6الطبقررات الكبرررى   العلميررة  ،3/40٧الترراريخ الكبيررر ، 4/250الثقررات ، 184/ 2"ترراريخ ابررن معررين 

 196/ 4أعالم النبالء   الرسالة 
مولده عام حنين في حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال ( أبو إدريس الخوالني اسمه عائذ هللا بن عبد هللا 165)

رائهم مررات صررحبة لرره سرركن الشررام وواله عبررد الملررك بررن مررروان القضرراء بدمشررع وكرران مررن عبرراد أهررل الشررام وقرر
 بدمشع سنة ثمانين

 :مشررراهير علمررراء األمصررررار ص، 2٧2/ 4سررررير أعرررالم النررربالء   الرسررررالة ، 312/ ٧الطبقرررات الكبررررى   العلميرررة 
180. 

امُ ، َوُمْقِرُئَها، َوَعاِلُمَها، فِقْيُه الُكْوَفةِ ، ( َأُبو ِشْبل  َعْلَقَمُة بُن َقْيِس النخعي الكوفي166) اِفظُ ، اإِلمرَ دُ الُمجرَ ، الحرَ ُد ، وِ  الُمْجَتهرِ
تين تروفي سرنة اثنترين وسر: فقيرل، واختلرف فري وفاتره، أشبه الناس بابن مسعود رضي هللا عنه تقة ثبت، ،  الَكِبْيرُ 
ثرالث وسربعين ولره تسرعون : وقيرل، سرنة اثنترين وسربعين: وقيرل،  خمرس وسرتين:  وقيل،  سنة ثالث:  وقيل،  للهجرة
 (( .، سنة

 161: مشاهير علماء األمصار ص، 53/ 4سير أعالم النبالء   الرسالة ، 154/ 41تاريخ دمشع البن عسا ر  
مرررات سرررنة سرررت أو سررربع ، وقيرررل لررره صرررحبة، الفرررتحالمدني.ولرررد عرررام ، ( قبيصرررة برررن ذؤيرررب برررن َحْلَحلرررةالخزاعي16٧)

 250/ 49تاريخ دمشع البن عسا ر ، 12٧2/ 3االستيعاب في معرفة األصحابوثمانين بالشام .
 106: مشاهير علماء األمصار ص، 282/ 4ء   الرسالةسير أعالم النبال، 
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ومعدددان بددن أيب  ،(١٧٠وعطددا  بددن يسددار) ،(١69)وسددعيد بددن املسدديب ،(١68)وابنه بالل بددن أيب الدددردا 
 إنه: .وقيل(١٧٢)صصمر اليحعبداهلل بن عاو  ،وخالد بن معدان  ،وأبو عبد الرمحن السلمي  ،(١٧١)طلحة
ن وحلقدددهقدددر  ن وهدددو صدددص ،فدددإن صدددح ؛أ عليددده القدددُر ه قدددرأ عليددده بعدددض القدددُر وقدددرأ عليددده عطيدددة بدددن  ،فعلددد 

ن: (١٧4وأم الددددردا .وقال أبدددو عمدددرو الدددداين) ،(١٧3)قددديس  ،(١٧5خليدددد بدددن سدددعد): عدددرض عليددده القدددُر
 (١٧٧)وابن عامر. ،وخالد بن معدان ،(١٧6)وراشد بن سعد

 

ْرَداء اأْلْنَصاِري  َكاَن َقاِضيا ِبِدَمْشع 168) ن ( ِباَلل ْبن َأِبي الدَّ الة برْ ْرَداء ثرمَّ فضرَ َوأول من ولى اْلَقَضاء ِبِدَمْشع َأُبو الردَّ
ْرَداء َفَلمَّ  ا اْستْخلف َعْبد اْلملك ْبن َمْرَوان عزل ِباَلال  َوولى َأَبا ُمسلم عبيد ثمَّ النُّْعَمان ْبن بشير ثمَّ ِباَلل ْبن َأِبي الدَّ

اَلل ات بررِ ام َومررَ واَلِني  روى َعنررُه أهررل الشررَّ عين انظررر ترجمترره فرري اْلخررَ اَلث َوِتسررْ ي آخررر سررنة ثررَ ْرَداء فررِ ي الرردَّ ن َأبررِ : بررْ
سرير  64/ 4ثقرات البرن حبران ال، 10٧/ 2التراريخ الكبيرر للبخراري  285/ 4تهرذيب الكمرال فري أسرماء الرجرال 

سير السلف ، 185: مشاهير علماء األمصار ص، 201/ 3أخبار القضاة ، 285/ 4أعالم النبالء   الرسالة 
 . ٧09: صالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاني صال

هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي ثقة مات سنة خمس ومائة من   )169(
 . 66/ 11تهذيب الكمال ، 59/ 4ة.الجرح والتعديل الهجر 

يِ  مولى ميمونرة زوج النَّ ، أبو محمد المدني القاص  ، هو عطاء بن َيَسار الِهاللي  (1٧0) لََّم  -برِ ِه َوسرَ لَّى هللُا َعَليرْ -صرَ
يخ وقيرل بعرد ذلرك. اهرر. مرن "ترار ، ووفاتره سرنة أربرع وتسرعين، ثقة كانت والدته فري حردود سرنة تسرع عشررة للهجررة

)  218- 21٧/  ٧و"التهرذيب" ، (186٧) 338/  6و"الجرح والتعديل"  ،  (1135)    334الثقات" للعجلي ص
 .4605رقم  392و"التقريب" ص، (399

والثقرات ، 111/ 4تراريخ ابرن معرين : اليعمرري الكنراني الشرامي. ينظرر، برن طلحرة: ويقرال، ( معدان برن طلحرة1٧1)
 .33٧/ 59وتاريخ دمشع ، 45٧/ 5
وإليره انتهرت مشريخة االقرراء ، المقرئ المشهور هو إمام أهل الشام فري القرراءة يزيد بن تميم  ابن عامر بنهو    (1٧2)
 ه. 118توفي سنة ، سبعة المشهورين الثقاتوهو أحد القراء ال، فيها

أن مولرررده سرررنة إحررردى ، والصرررحيح مرررا قرررال تلميرررذه يحيرررى برررن الحرررارث الرررذماري ، وهرررذا بعيرررد، ولرررد عرررام الفرررتح: يقرررال
: وقيرل، فلعرل والرده حرج بره فتهيرأ لره ذلرك، وروي أنه سمع قراءة عثمان بن عفان،  شرين.قرأ على أبي الدرداءوع

 لم يصح.و ، قرأ عليه نصف القرآن
والمشرهور أنره ترال علرى المغيررة برن أبري شرهاب ، وجاء أيضرا أنره قررأ علرى قاضري دمشرع فضرالة برن عبيرد الصرحابي

 وله سبع وتسعون سنة.، راء سنة ثمان عشرة ومئةالمخزومي صاحب عثمان. مات يوم عاشو 
، 122/  5والتعرررديل الجررررح ، 164و 100/  1التررراريخ الصرررغير ، 235: طبقرررات خليفرررة، 423/  1طبقرررات القرررراء 

 292 / 5سير أعالم النبالء 
 اإلمام القانت مقرئ دمشع مع ابن عامر أبويحيى الكلبي الدمشقي المذبوح. (1٧3)

وهرو أ برر مرن ، وكان قرارئ الجنرد، قد أخذت عن زوجها أبي الدرداء، كانت عارفة بالتنزيلو ، عرض على أم الدرداء
 سنة عشر ومئة.: يلوق، توفي سنة إحدى وعشرين ومئة، ابن عامر
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 :زوجاته: المبحث السادس
إن امسهدددا  : ( وقيدددل١٧9وامسهدددا خدددية بندددت أيب حددددرد السدددلمي) ،(١٧8)حبة دا  الكدددربى هلدددا صددد أم الددددر 
 (.١8٠كرية)

: قدددال ،خدددية بندددت أيب حددددرد السدددلمي هدددي أم الددددردا  الكدددربى: (١8١رمحددده اهلل )أمحدددد بدددن حنبدددل  قدددال 
 (١83خية بنت أيب حدرد): فقال ،عن أم الدردا  الكربى ،(١8٢)وسألت حيىي بن مع  

 

ترراريخ ، 30٧/  1التراريخ الصرغير ، 9/  ٧التراريخ الكبيرر ، 311طبقرات خليفررة ، 460/  ٧انظرر طبقرات ابرن سرعد 
 324/  5سير أعالم النبالء  383/  6لجرح والتعديل ا، 39٧، 332/  2الفسوي 

ثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد  أبو عمرو ع، عالم األندلس، الحاذق، المقرئ ،  المجود، الحافظ، هو اإلمام (1٧4)
بابن الصيرفي ولد في سنة إحدى وسبعين : ويعرف قديما، ثم الداني، القرطبي، األندلسي، بن عمر األموي موالهم

يوم نصف شوال سنة أربع وأربعين وأربع مائة من الهجرة .سير أعالم النبالء : مات أبو عمرو، مائةوثالث 
. طبقات المفسرين 115/  1شجرة النور الزكية ، 139: الرسالة المستطرفة ،653/   1هدية العارفين  ، ٧٧/18

 1121  - 1120/  3تذكرة الحفاظ ، 3٧6 – 3٧3/   1للداوودي  
ويقال مولى أم الدرداء ويقال مولى أبي الدرداء رضي هللا عنه وهو غير خليد   د السالمانيهو خليد بن سع (1٧5)

الثقات البن حبان ، (669)3/19٧تاريخ البحاري ، مجهول: ( 129قاني )وقال الدارقطني في سؤالت البر ، العصري 
ان االعتدال  ميرز ، 8/210في هامش ترجمة خليد العصري  تهذيب الكمال،  1٧/26تاريخ دمشع ، 4/110
 ،  235/ 13الوافي بالوفيات ،  (2556)
: وقرال الحرافظ، قره غيررهتابعي صدوق وقال ابرن حرزم ضرعيف ووث ( راشد بن سعد المقرائي الُحبراني الحمصي1٧6)

مرن تكلرم ، 450/ 1٧مات سنة ثالث عشرة ومائة . تاريخ دمشع البن عسرا ر  في روايته عن أبي الدرداء نظر
( بغيرة الطلرب فرى تراريخ 31٧/ ٧الطبقرات الكبررى   العلميرة )، 9/8ذيب الكمرال تهر، ٧8:  فيه وهو موثرع ص

 3/226ة تهذيب التهذيب   دائرة المعارف الهندي، 3549/ 8حلب 
 2/343السير  (1٧٧)

 3اإلصابة في معرفة الصحابة ، (٧430)٧/32٧أسد الغابة ، 128/  2( االستيعاب في معرفة األصحاب    1٧8)
 (.1591سؤاالت اآلجري ألبي داود )، 66٧/  2تقريب التهذيب ، 358/  3ثقات ابن حبان ، 482 /

وابن الجوزي في كشف ،  (9٧0يل البن أبي حاتم )المراس، 6/132ذكرها ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني  (1٧9)
(  53األسامي والكنى )، 12/614إتحاف المهرة البن حجر ، (2٧52) 4/490المشكل من حديث الصحيحين  

 2/360تهذيب األسماء واللغات ، 384/ 1والمختلف للدارقطني  المؤتلف
 ( 384) 3/116( الثقات البن حبان 180)
بن حنبل الشيباني أحد األئمة األعالم والنجباء ولد سنة أربع وستين ومائة    هو أبو عبد هللا أحمد بن محمد  )181(

األولياء   حلية  الهجرة  من  ومائتين  وأربعين  واحد  سنة  النبالء  ،  4/412بغداد    تاريخ،  161/ 9ومات  أعالم  سير 
11/1٧٧ 
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مددن فضددلى النسددا  وعقالئهددن وذاأ الددرأي فدديهن مددع  ردا  الكددربىكانددت أم الددد:  (١84)مددرأبددو عوقددال 
وكاندددت  ،وذلددك بالشددام يف خالفددة عثمددان رضددي اهلل عندده ،توفيددت قبددل أيب الدددردا  ،العبددادة والنسددك

 (.١85حفظت عن النص صلى اهلل عليه وسلم وعن زوجها)
جهيمدددة : وقيدددل ،يةة بندددت حيدددي الوصدددابه يمددد  ،ةهدددي السددديدة العاملدددة الفقيهددد  (١86)أم الددددردا  الصدددغرى

 وهي أم الدردا  الصغرى. ،الوصابية احلميية الدمشقية
وأيب هريدددرة رضدددي اللهددده  ،وعائشدددة ،وعدددن سدددلمان الفارسدددي ،روأ علمدددا مجدددا عدددن زوجهدددا أيب الددددردا 

ن وهددي صددغية علددى أيب الدردا رضددي اهلل عندده.وطال عمرهددا ،عددنهم أ واشددتهر  ،وطائفة.وعرضددت القددُر
 م والعمل والزهد.لبالع

ورجدددددا  بدددددن  ،(١88)وسدددددامل بدددددن أيب اجلعدددددد ،(١8٧)وأبدددددو قالبددددة اجلرمدددددي ،جبدددددي بدددددن نفدددددي: حدددددت عنهدددددا
وزيددد بددن  ،(١9١)وإمساعيددل بددن عبيددداهلل بددن أيب املهدداجر ،ومكحددول  ،(١9٠)ويددونس بددن ميسددرة  ،(١89)حيوة
 .(١93)وأبو حازم االعرأ ،(١9٢)أسلم

 

ثالث وثالثي ومائتين    هو يحي بن معين بن عون بن زياد أبو زكريا البغدادي إمام الجرح والتعديل مات سنة  )182(
 . 11/٧1سير أعالم النبالء، 2/٧9شذرات الذهب ، 1٧٧/ 14تايخ بغداد ، 9/192من ااهجرة.الجرح والتديل  

 (  3566)839/ 2( تاريخ ابن أبي خيثمة 183)
الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر النميري المالكي األندلسي صاحب هو الفقيه  (184)

:  الستذكار توفى بشاطبة في سنة ستين وأربعمائة . بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس صالتمهيد وا
إيضاح  ، 240 - 239/  4روضات الجنات ،  18/153سير أعالم النبالء ، ٧/66وفيات األعيان  ، (1443) 491

 . 119/   1ر  شجرة النو ، 15: الرسالة المستطرفة،  551 -  550/  2هدية العارفين ، 266/  2المكنون 
 4/1935( االستيعاب 185)
تقريررررب 2٧٧/  4سررررير أعررررالم النرررربالء ، 51٧/  5ثقررررات ابررررن حبرررران ، (23٧2)9/463( الجرررررح والتعررررديل  186) 

 (696٧)2/169( المقتنى في سرد الكنى 35٧0)2/840تاريخ ابن أبي خيثمة ، 66٧/  2التهذيب 
إال أنه يدلس عمرن لحقهرم وعمرن لرم ، اء ثقة في نفسهإمام شهير من علم، أبو قالبة الجرمي  ( عبد هللا بن زيد18٧)

قرات الطب، 92/ 5وكان له صحف يحدث منها ويدلس . التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمرود خليرل ،  يلحقهم
سرررير السرررلف ، 425/ 2ميرررزان االعترردال ، 193/ 3تررراريخ اإلسررالم ت بشرررار ، 183/ ٧الكبرررى   دار صرررادر 

 .69: ( أسماء المدلسين ص8٧0: ألصبهاني )صالصالحين إلسماعيل بن محمد ا
رسل.  وكان ي،  وكان يرسل كثير ا ثقة،  ثقة،  موالهم الكوفى:  هو سالم بن أبى الجعد رافع الغطفانى األشجعى   )188(

انظر ومائة  إحدى  سنة  ):  مات  )،  (21٧6التقريب  الكمال  )10/130وتهذيب  سعد  ،  (2142(  ابن  وطبقات 
 ( .1٧84/ت1والكاشف ) ،  (٧85/ت4والجرح والتعديل )، ( 2132ت/ 3والتاريخ الكبير )،  (6/291)
حيوة  )189( بن  رجاء  المهملة:  هو  التحتانية،  بفتح  الواو،  وسكون  المقدا،  الكندى،  وفتح  نصر :  ويقال،  مأبو  أبو 

ر والتاريخ الكبي،  (454/ ٧وطبقات ابن سعد ):  فقيه. انظر،  اثنتى عشرة ومائة ثقة  فقيه.مات سنة،  ثقة،  الفلسطينى
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 (١96()١95ت حيي الوصابية.) يمة بنأم الدردا  هي ه: (١94قال أبو مسهر الغساين)
 (١9٧)عثامة أم بالل بن أيب الدردا 
َة أ ُم بددناَللن بدد نن : َعن  َسعنيدن ب نن َعب دن ال َعزنيزن قَالَ  َوُ  بددنهن إناُل َعثُامددَ ي  إنىَل َمُكَة فدددَ ا َحَنَ  يفن َمش  َما نَدع َلم  َأَحدر

اَئَة دنيَنار "َقت  َخ  فَأَند فَ  ،َمُكةَ إنىَل  فَإنهُنَا َحَنَثت  َفَمَشت   ،َأيبن الُدر َدا ن   (١98)َسمن
ر َها ُف َبصددَ َة كدد  ه  َعثُامددَ ُلى ،عددَن  بددناَللن بدد نن َأيبن الددُدر َدا ن َأُن أ مددُ ا َوقدَدد  صددَ ا يَدو مددر ا ابد ند هددَ هددَ : فَدَقالدَدت   ،فدَدَدَخَل َعَليد 

 : فَدَقاَلت   ،نَدَعم  : َأَصُلي ت م  َأي  ب يَنُ  قَالَ 
َيه  مَ  ام  َعثُ  َيه  .اَلكن اَلهن  .. َحُلت  بنَدارنكن َداهن

 .. إنن  ك ن تن يَدو مرا بَاكنَيه  .اب كني الُصاَلَة لنَوق تنَها
 .. َقد  ك ن تن يَدو مرا تَالنَيه  .َواب كن ال ق َراَن إنَذا ت لني

 

(3/1062)  ، ( والتعديل  )،  (3/2266والجرح  الكمال  )9/151وتهذيب   )1890)  ، ( التقريب ،  ( 1/308والكاشف 
(1925 .) 
ثقة عابد معمر من الثالثة قتل بالمسجد بالشام سنة اثنتين ،  َحْلَبس  أبوحلبس االعمىهو ُيوُنَس ْبِن َمْيَسَرَة ْبِن    )190(

  4تهذيب التهذيب  ،  291  /  1مشاهير علماء األمصار  ،  555  /  5  ثقات ابن حبان:  وثالثين. انظر ترجمته في
 350 / 2تقريب التهذيب ، 466 /  ٧الطبقات الكبرى البن سعد ، 402/  8التاريخ الكبير ، 184/
 ( ٧٧إسماعيل بن عبيد هللا بن أبي المهاجر. أبو عبد الحميد الدمشقي.ثقة معرفة الثقات ) )191(
/  10تهذيب الكمال    أسامة المدني ثقة مات سنة ست وثالثين ومائة من الهجرةهو زيد بن أسلم العدوي أبو    )192(

 3/555الجرح والتعديل ، 12
ثقة  )193( المدني  األعرج  هرمز  بن  الرحمن  عبد  الكبرى    هو  الطبقات   . الهجرة  من  ومائة  عشرة  سبع  سنة  مات 
5/283  ،( والكنى  الكبير  123األسماء  خيث،  (1144)5/360(التاريخ  ابن  للعجلي ،  (228٧مة)تاريخ  الثقات 
(986 .) 

هررو عبررد األعلررى بررن مسررهر أبررو مسررهر الغسرراني الدمشررقي مررات سررنة ثمرران وعشرررين ومررائتين مررن الهجرررة .  (194)
سررير أعرررالم ، 421\33ترراريخ دمشررع ، (٧44)486\2رجررال صررحيح البخررراري ، (1٧51)٧3\6الترراريخ الكبيررر 

 .228\10النبالء 
،  35/353تهذيب الكمال ، 148/ ٧0تاريخ دمشع ، 463/ 9، 290/ 1لتعديل ( الجرح وا53( األسامي والكنى )195)

 3/198المعرفة والتاريخ
: ولكن هذا وهم والصحيح أنهما ثنتان انظر، جعل ابن منده وأبو نعيم وأبو مسهر خيرة وهجيمة واحدة (196)

 ،  21/216وعمدة القاري للعيني ،  35/353تهذيب الكمال ، (53األسامي والكنى )
تراريخ دمشرع البرن عسرا ر  ولكرن جراء فري تراريخ دمشرع أنهرا ابنتره انظرر، 140: ا في الزهد ألحمرد ص( هكذ19٧)

 (16)394أبي الدرداء ص. وفي طبقات الصوفية للسلمي أنها بنت بالل بن 266/ 69
 (953)140: الزهد ألحمد بن حنبل ص 198))
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 .. َود م وع  َعي ننكن َجارنيَه  .تَدت لنيَنه  بنتَدَفكُّر  
 ه  ن َدَك تَالنيَ .. إناُل َوعن .لنيَنه  فَال يَدو َم اَل تَدت  

 (١99).. َما عنش ت  ط وَل َحَياتنَيه  .هَل فني َعَلي كن َصَبابَةر 
 

 :وظائفه ومناقبه وأقواله: المبحث السابِ
 :تولى القضاء 

وداره ببدداب  ،فهددو أول مددن ذكددر لنددا مددن قضدداعا ،يف دولة عثمان رضي اهلل عندده  ،وويل القضا  بدمش 
 (٢٠١)العزي صال  الدين تعُر بدارارأ يف دولة السلطان مث ص (٢٠٠)الربيد.

ر عمددر أبددا الدددردا  علددى القضددا  : عددن سددعيد بددن عبددد العزيددز قددال وكددان القاضددي  -يعددين بدمشدد   -أمدد 
 (٢٠٢)يكون خليفة المي إذا غاب.

: فقددال ،نظددر إليهمددا ،مث أدبددرا عندده ،إذا قضددى بدد  ارندد   ،كددان أبددو الدددردا :  قددال ،عددن حيددىي بددن سددعيد
 .(٢٠3)قضيتكما أعيدا علي ،ارجعا إيل

 . يف العدل واخلُو من اهلل تعاىلا مثاالر فكان رضي اهلل عنه قاضير 
 :أحاديثه

 ا.ويروى له مئة وتسعة وسبعون حديثر 
 ومسلم بثمانية. ،وانفرد البخاري بثالرة ،واتفقا له على حديث  

 :أخوه ألمه
ة العقبة عمرو أحد النقبا  ليلخلزرجي النصاري أبو رعلبة اهو الصحايب اجلليل عبد اهلل بن رواحة بن 

 (٢٠4)وأخا أيب الدردا  لمه. ،وكان شاعر النص صلى اهلل عليه وسلم ،واملشاهد اشهد بدرر 

 

 (820)2/430صفة الصفوة و  (953)140: الزهد ألحمد بن حنبل ص (199)
 2/336السير  (200)
 4٧/94" تاريخ دمشع " البن عسا ر (201)
 (215)و (142أبو زرعة في " تاريخه " ) أخرجه (202)
/  1وأبررو نعرريم فرري الحليررة " ، (٧)480: جررامع القضرراء ص برراب: أخرجرره مالررك فرري " الموطررأ " فرري الوصررية (203)

 2/345، 549 / 1. سير أعالم النبالء 205
االسرتيعاب ، 39٧\3(الطبقرات الكبررى العلميرة 46٧9)4/82هجررة. اإلصرابة استشهد بمؤتة سنة ثمان مرن ال  (204)
 2/18تاريخ اإلسالم للذهبي ، 28/80دمشع  تاريخ ، (1530)898\3
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  :مِ أخيه سلمان رضي اهلل عنه
 ،ف ددا ه سددلمان يددزوره ؛أن رسددول اهلل ُخددى بدد  سددلمان وأيب الدددردا : عددن أيب جحيفددة رضددي اهلل عندده

 ،يقدددوم الليدددل ،إن أخددداك ال حاجدددة لددده يف الددددنيا: مدددا شدددأنك   قالدددت :فقدددال ،لددددردا  متبذلدددةأم ا ذافدددإ
 ويصوم النهار.

 كل.:  فقال له سلمان، وقرب إليه طعاما ،فرح ب به ،ف ا  أبو الدردا 
 فأكل معه. ،أقسمت عليك لتفطرن: قال ،إين صائم: قال

إن جلسدددك عليددك : وقالفمنعه سلمان  ،ن يقومدردا  أأراد أبو ال ،فلما كان من الليل ،مث باأ عنده
وأعددط كددل ذي  ،وائددت أهلددك ،وصددل ،وأفظددر ،صددم ؛ولهلددك عليددك حقددا ،ولربددك عليددك حقددا ،حقددا

 ح  حقه.
فدددنا  ،مث خرجددا إىل الصددالة ،مث ركعددا ،فتوضددَ ،فقامددا ؛قم اآلن إن شددئت:  قال  ،فلما كان وجه الصبح

 .بالذي أمره سلمان سلمعليه و  أبو الدردا  ليخرب رسول اهلل صلى اهلل
 .(٢٠5)مثل ما قال لك سلمان" ،إن جلسدك عليك حقا ،" يا أبا الدردا : فقال له

  ،إذ مسعددت يف القدددر صددوتا ينشددج ،بينددا أبددو الدددردا  يوقددد حتددت قدددر لدده: قال ،(٢٠6وعن أيب البخسي)
  .مل ينصب منها شي ،مث رجعت إىل مكاهنا ،مث انكفأأ القدر ،كهيئة صوأ الصص

: انظر إىل ما مل تنظر إىل مثله أنت وال أبوك ! فقال له سلمان ،يا سلمان:  أبو الدردا  ينادي  ف عل
  (٢٠٧)لسمعت من ُياأ ربك الكربى ،أما إنك لو سكت

 العلم والعمل
وجهددالكم ال يتعلمددون !  ،مددايل أرى علمددا كم يددذهبون:  قال أبو الدردا   ،(٢٠8)عن سامل بن أيب اجلعد

 .(٢٠9)جرملتعلم شريكان يف االاعامل و فإن ال ،تعلموا

 

براب : وفي االدب، (1968)3/38، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع: ري في الصومأخرجه البخا  (205)
 (6139)8/32صنع الطعام والتكلف للضيف. 

 هو سعيد بن فيروز أبو البختري الطائي من فقهاء الكوفة مات بدير الجماجم سنة ثالث وثمانين مرن الهجررة  (206)
الترررراريخ األوسررررط ، (101)4/2٧9سررررير أعررررالم النرررربالء ، (٧36)152الترررراريخ وأسررررماء المحرررردثين وكنرررراهم ص 

 .4/3٧9حلية األولياء ، 2/9٧9
 348السير /، 4٧/155تاريخ دمشع (20٧)
روى عرررن ثوبررران مرررولى رسرررول هللا صرررلى هللا عليررره ، الغطفررراني مررروالهم الكررروفي الفقيررره أحرررد الثقرررات االشرررجعي (208)

وكران ، وحديثره مخررج فري الكترب السرتة، حدى ومئرةمات سنة إ، والنعمان ابن بشير، وابن عباس،  وجابر،  وسلم
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وال تكددون متعلمددا حددغ تكددون  ددا  ،لن تكون عاملا حغ تكددون متعلمددا: وعن أيب الدردا  رضي اهلل عنه
  (٢١٠)ما عملت فيما علمت: إن أخُو ما أخاُ إذا وقفت للحساب أن يقال يل ؛علمت عامال

عمددل وويددل للددذي يعلددم وال ي ،م مددرةويددل للددذي ال يعلدد : قددال أبددو الدددردا  ،(٢١١)عددن ميمددون بددن مهددران
 (٢١٢)سبع مراأ.

 زهده وحكمته
: كددم تسددبح يف كددل يددوم   قددال:  -وكددان ال يفددس مددن الددذكر  -قيل ليب الدردا  :  (٢١3)عن ابن حلبس

 . (٢١4)إال أن ختطئ الصابع ،مئة ألف
 

التراريخ ، 10٧/  4يرر التراريخ الكب، 156: طبقات خليفة، 291/  6كان يكتب .طبقات ابن سعد ، طالبة للعلم
 108/  5سير أعالم النبالء ، 181/  4الجرح والتعديل ، 212، 211/  1الصغير 

 وسائر الناس َهَمٌج ال خير فيهم ، متعل ُم في األجر سواء"العالم وال: قال رضي هللا عنه، 2/34٧السير  (209)
الكتررراب العربرري( واآلجرررري فررري  - ٧31" )( وعبرررد هللا برررن أحمررد فررري "الزهررد543ابرررن المبررارك فررري "الزهررد" ) : أخرجرره

 عن أبي الدرداء به.، عن خالد بن معدان، ثور بن يزيد: ( من طريع32"أخالق العلماء" ) 
 .-رضي هللا عنه  -اعه؛ فإن خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء وهذا إسناد ضعيف النقط

 . دار النهضرة( والردارمي  5٧/ 2لكتاب العربي( أو )ا - ٧2٧عبد هللا بن أحمد في زوائده على "الزهد" ):  وأخرجه
ع ( وابن عبد البرر فري "جرام542/ 8( وابن أبي شيبة في "مصنفه" )33٧، 253/ 353، 313/ 1في "سننه" )
 (.213 - 212/ 1( وأبو نعيم في "الحلية" )140، 138: / رقم1بيان العلم" )

 درداء به.عن أبي ال، عن سالم بن أبي الجعد، األعمش: من طريع
ا. وأخرجرره أحمررد فرري "الزهررد" )  مررن  (٧26وإسررناده كسررابقه؛ فررإن سررالم بررن أبرري الجعررد لررم يسررمع مررن أبرري الرردرداء أيضرر 

عررن أبرري الرردرداء به.وهررذا ، عررن جبيررر بررن نفيررر، يررة بررن صررالح عررن أبرري الزاهريررةثنررا معاو ، عبررد الرررحمن: طريررع
 إسناد حسن. 

 ، 2/34٧السير ، 3٧5/  2في الطبقات  عدابن س، و 1٧0رواه أحمد في " الزهد" ص  (210)
ةُ ، ( َمْيُمْوُن بُن ِمْهَراَن الَجَزِريُّ اإِلَمامُ 211) ، كان ثقة كثيرر الحرديث، َأُبو َأيُّْوَب الَجَزِريُّ ، َوُمْفِتْيَها، َعاِلُم الَجِزْيَرةِ ، الُحجَّ

/ 61دمشررع البررن عسررا ر )ترراريخ : مررات سررنة ثمرراني عشرررة ومائررة وكرران فقيهررا فاضررال دينررا انظررر ترجمترره فرري
( جررامع التحصرريل فرري ٧1/ 5سررير أعررالم النرربالء   الرسررالة )، (332/ ٧الطبقررات الكبرررى   العلميررة )، (336

 (190: مشاهير علماء األمصار )ص (289: أحكام المراسيل )ص
حمرد وأ، (36٧٧3)14/35( وابرن أبري شريبة فري مصرنفه 21٧رواه وكيرع فري الزهرد )، 1/158الدر المنثرور   (212)

وابن ، 433ص  والسمرقندي في تنبيه الغافلين،  1/81واآلجري في أخالق العلماء ،  (٧64العلمية )-في الزهد 
 .2/34٧السير ، 4٧/148عسا ر في تاريخ دمشع 

 ( هو ُيوُنَس ْبِن َمْيَسَرَة ْبِن َحْلَبس  أبوحلبس األعمى سبقت ترجمته 213)
السررررير ، 2/214ترررراريخ اإلسررررالم ، 4٧/150ترررراريخ دمشررررع ، (5638)4/355الخررررانجي –الطبقررررات الكبيررررر  (214)
2/348 
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 أعوذ باهلل من تفرقة القلب.: قال رضي اهلل عنه أن أبا ،عن بالل بن سعد
 (.٢١5)  كل واد مالأن جيعل يل يف:   قال ة القلبوما تفرق: قيل

 ،والسدد ود يف الليددل ،سدداعة ظمددأ اهلددواجر: لددوال رددالت مددا أحببددت البقددا :  قددال  ،وروي عن أيب الدددردا 
 .(٢١6)وجمالسة أقوام ينتقون جيد الكالم كما ينتقى أطايب الثمر

 ،املوأ: ب   قالحت ب ملنما حت:  فقلت  ،لقيت أبا الدردا :  ( قال٢١٧)، عن يعلى بن الوليد الشامي
 .(٢١8)يقل ماله وولده : فإن مل يت   قال: قلت

 واملوأ. ،واملرض ،الفقر: ويكرههن الناس ،رالرة أحبهن: قال أبو الدردا : (٢١9)قال معاوية بن قرة 
 .(٢٢٠)واملرض تكفيا خلطيئيت  ،واملوأ اشتياقا لريب ،أحب الفقر تواضعا لريب

 

يمان شعب اإل، 1/219حلية األولياء ،  (223الزهد ألبي داود )،  (635)1/224( الزهد البن المبارك 215)
 2/348السير ،  156/ 4٧تاريخ دمشع ، (504) 1/399تهذيب اآلثار ، 381/٧

، (2٧٧)1/94ورواه ابررن المبررارك فرري الزهررد ، 8/59٧رالرردر المنثررو ، 8/22٧تفسررير الكشررف والبيرران للثعلبرري  (216)
ران في وابن بش، (481والسمرقندي في تنبيه الغافلين )، (212وأبوداود في الزهد )، 168أحمد في " الزهد"ص  

( وابررن عسررا ر فرري ترراريخ 4693)4/340وابررن معررين فرري تاريخرره ، 1/212وأبررو نعرريم فرري الحليررة، (9أماليرره )
 349/  2م النبالء سير أعال، 159/ 4٧دمشع 

،  (1300)302/ 9كان من قراء الشام روى عن أبي الدرداء . الجرح والتعديل ، هو يعلى بن الوليد الشامي (21٧)
 ،  (6218) 5/556الثقات ،  8/415التاريخ الكبير 

التاريخ  ، 393/  ٧ابن سعد ، و 1٧3وأحمد في " الزهد" ص ، (9٧٧) 34٧/ 1رواه ابن المبارك في الزهد  (218)
ولكن من السنة أن تدعو ألحبابك بخيري  : قلت، 349/ 2. السير 4٧/162تاريخ دمشع ، 415/ 8ر للبخاري الكبي

منهم أنس بن  ألصحابه  لم بطول العمر وكثرة النسل وكثرة الرزق النبي صلى هللا عليه وس دعا الدنيا واآلخرة فلقد
عليه وسلم وما نحن إال أنا وأمي وخالتي أم   دخل علينا رسول هللا صلى هللا: قال،  فعن أنس،  مالك رضي هللا عنه

ن  جعله ع : فأين جعل أنس؟ قال: قال رجل لثابت،  »قوموا أصلي بكم« فصلى بنا في غير وقت صالة: فقال، حرام
،  خويدمك، يا رسول هللا: فقالت أمي، فلما قضى صالته دعا لنا أهل البيت بكل خير من أمر الدنيا واآلخرة، يمينه

وبارك له فيه« قال أبو  ، »اللهم أ ثر ماله وولده: فكان في آخر ما دعا لي، فدعا لي بكل خير: قال، ادع هللا له
ورواه أحمد  ،  (2139)3/513هذا لفظ أبي داود الطيالسي  فولد من صلبي ثمانون : فذكروا أن أنسا قال: داود
فضائل  : ( ومسلم باب63٧8) 8/81، (6334)٧3/ 8من خص أخاه بالدعاء  : والبخاري في صحيحه باب،  3/193

 ( 660أنس)
 
يُّ ، تُ الثَّبرْ ، الَعاِلمُ ، اإِلَمامُ ، ُمَعاِوَيُة بُن ُقرََّة بِن ِإَياِس بِن ِهاَلل  الُمَزِنيُّ ْبِن ِرَئاب    (219) ِريُّ ، َأبرُو ِإيرَاس  الُمَزنرِ ُد ، الَبصرْ َوالرِ

اس   ي ِإيررَ الطبقررات ، 59/262يخ دمشررع مررات سررنة ثررالث عشرررة ومائررة وعمررره سررت وسرربعون سررنة . تررار ، الَقاضررِ
 .153/ 5سير أعالم النبالء   الرسالة ، 165/ ٧الكبرى   العلمية 
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 ن أبا الدردا  أوجعتأ: هأبيعن  ،(٢٢١)عن حيىي بن أيب كثي
فكيددف أدعددو  ؛مددا فرغددت بعددد مددن دعائدده لددذنويب: لددو دعددوأ اهلل   فقددال:  فقيددل لدده  ،عينه حغ ذهبت

 ( ٢٢٢لعيين )
 أوصين.: جا  رجل إىل أيب الدردا  فقال: قال ،عن راشد بن سعد

 وإذا ،مفاجعددددل نفسددددك كأحددددده ،وإذا ذكددددرأ املددددوتى ؛اذكددددر اهلل يف السددددرا  يددددذكرك يف الضددددرا : قددددال
 .(٢٢3)فانظر إىل ما يصي ،من الدنياأشرفت نفسك على شي  

وإيدداك ودعددوة  ،وعدد د نفسددك يف املددويت ،اعبددداهلل كأنددك تددراه: أن أبددا الدددردا  قددال ،عددن عبددداهلل بددن مددرة
 .(٢٢4)وأن اإلمث ال ينسى ،وأن الرب ال يبلى ، يغنيك خي من كثي يلهيكواعلم أن قليالر  ،املظلوم

 

لجهالرررة ، وإسرررناده ضرررعيف2/349السرررير ، 392/  ٧أخرجررره ابرررن سرررعد ، و 1٧1رواه أحمرررد فررري " الزهرررد" ص(220)
 الواسطة بين عمرو بن مرة وأبي الدرداء.

وكرران يسررأل هللا ، واسررتعاذ مررن الفقررر، لم فأمرنررا أال نتمنررى المرروتولنررا األسرروة فرري رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسرر: قلررت
 العافية .وهللا أعلم.

كثيرر االرسرال ويقرال لرم يصرح لره سرماع مرن  ( يحيى بن أبي كثير اليماني مرن صرغار الترابعين حرافظ مشرهور221)
عالم النبالء سير أ ، 25/114تهذيب الكمال ، صحابي ووصفه النسائي بالتدليس مات سنة تسع وعشرين ومائة

طبقررررات المدلسررررين أ تعريررررف أهررررل التقررررديس بمراتررررب الموصرررروفين ، 102: المدلسررررين ص، 2٧/ 6  الرسررررالة 
 .36: بالتدليس ص

 2/349السير ،  4٧/165تاريخ دمشع (222)
 2/350السير ، 1/209حلية األولياء ، (٧3الفرج بعد الشدة البن أبي الدنيا )، (21٧الزهد ألبي داود ) (223)
 12٧/ ٧( أو )16٧/ 8األثرصحيح أخرجه ابن أبي شيبة في "مصرنفه" )، 1٧6حمد في الزهد" ص أخرجه أ(224)
( وابن المبارك في "الزهد" ) 13في "الزهد" ) ( ووكيع240العلمية( وأبو داود في "الزهد" ) - 34569/ 128 -

دار النهضرة( وهنراد    - 56/ 2الكتراب العربري( أو ) - ٧16زوائد المروزي( وأحمرد فري "الزهرد" )   -  1155
/ 1( وأبررو نعرريم فرري "الحليررة" )10664/ 382 - 381/ ٧( والبيهقرري فرري "شررعب اإليمرران" )508فرري "الزهررد" ) 

من طرق؛ عن عبرد هللا ، 2/350( السير ٧62 - ٧61/ 13اريخ دمشع" )( وابن عسا ر في "ت212  -  211
 عن أبي الدرداء به.، بن مرة

عررن ، أبرري وائررل: ( مررن طريررع٧62/ 13( وابررن عسررا ر )10665/ 382/ ٧)وأخرجرره البيهقرري فرري "شررعب اإليمرران" 
 أبي الدرداء به.

أطلررس( وابررن عسررا ر فرري "ترراريخ دمشررع" دار  - 20( وابررن أبرري حرراتم فرري "الزهررد" ) 1551وأخرجرره ابررن المبررارك )
لحسررن عررن ا، يزيررد بررن إبررراهيم: (مررن طريررع18( والخطيررب البغرردادي فرري "اقتضرراء العلررم العمررل" ) ٧62/ 13)

 عن أبي الدرداء به.والحسن لم يلَع أبا الدرداء.، البصري 
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فدددإهنن يصدددعدن إىل اهلل كدددأهنن شدددراراأ مدددن  ؛املظلدددومإيددداك ودعدددواأ : لددددردا أيب ا نعددد  ،عدددن أيب وائدددل
 .(٢٢5)نار

 ،ويشددربون ونشددرب ،أهددل االمددوال يددأكلون ونأكددل: أن أبددا الدددردا  قددال ،(٢٢6)وروى لقمددان بددن عددامر
وحسدداهبم  ،وننظددر إليهددا معهددم ،وهلددم فضددول أمددوال ينظددرون إليهددا ،ويركبددون ونركددب ،ويلبسددون ونلددبس

 .(٢٢٧)نها بُر ودن م عليها
 : لاق  ،وعنه
أحبدددك يدددا أبدددا : إذا لقيتددده قدددال ،ويفارقونندددا يف الددددنيا ،" مدددا أنصدددف إخوانندددا الغنيدددا ؛ حيبونندددا يف اهلل 

احلمددد هلل الددذي جعددل مفددر : وكددان أبددو الدددردا  يقددول  ،فإذا احت ددت إليدده يف شددي  امتنددع مددين  ،الدردا 
ليتددين صددعلوك مددن : ليقددولإن أحدددهم  ،عنددد املددوأإلدديهم  وال دددب أن نفددر ،الغنيددا  إلينددا عنددد املددوأ

 .(٢٢8)  صعاليك املهاجرين "
: فقلددت لدده ،فبكددى ،مددر بالسددص علددى أيب الدددردا  ،(٢٢9ملددا فتحددت قددربس): قددال ،عددن جبددي بددن نفددي

بينا هذه المة قاهرة ظاهرة  ،يا جبي: تبكي يف مثل هذا اليوم الذي أعز اهلل فيه االسالم وأهله   قال
 .(٢3٠)ن العباد على اهلل إذا هم عصوه أهو ما  ،فلقوا ما ترى ،صوا اهللإذ ع

 

تاريخ ، (10665)٧/382البيهقي في شعب اإليمان ، 10/2٧4ابن أبي شيبة في المصنف   السلفية الهند (225)
وفيره عاصرم هرو ، 88أبو وائل لم يسمع من أبي الردرداء "المراسريل ص:  .قلت2/350السير  ،  4٧/168دمشع  

صردوق لرره أوهرام .وأخرجره الخطيررب فري تراريخ بغررداد : 285ص -عوامرة –الحرافظ فري التقريررب ابرن بهدلرة قررال 
5/299(213٧ ) 
وروى عن أبي ، أرسل عن أبي الدرداء، بو عامر الحمصيأ -بتخفيف المهملة -لقمان بن عامر الُوَصابي   (226)

ي وعقيل بن مردرك وفررج برن فضرالة روى عنه محمد بن الوليد الزَّبيد، هريرة وأبي أمامة وسويد بن جبلة وغيرهم
، (1429رقررم  399وثقرره العجلرري كمررا فرري "ترراريخ الثقررات" لرره )ص، مررن الطبقررة الثالثررة، وهررو صرردوق ، وغيرررهم

 182/  ٧كمرا فري "الجررح والتعرديل" ، يكترب حديثره: وقرال أبرو حراتم، (345/  5ي "الثقات" )وذكره ابن حبان ف
)  464و"تقريررررب التهررررذيب" ص، (6986) 419/  3االعترررردال" و"ميررررزان ، وانظررررر "تهررررذيب الكمررررال"، (1034)

 ( .82٧)  456 - 455/  8و"التهذيب" ، (56٧9
، 2/350السرررير ، 22/4٧4تهررذيب الكمررال ، (590)1/210الزهررد البرررن المبررارك ، 4٧/1٧4ترراريخ دمشررع  (22٧)
 سنده مقبول .: قلت
( تراريخ 300)233تنبيه الغرافلين ص، (158) المتمنين البن أبي الدنيا، (661)232/ 1الزهد البن المبارك  (228)

 2/351السير ، 22/4٧4تهذيب الكمال ، 4٧/1٧4دمشع 
كلمة رومية وافقت من العربية النحاس الجيد    هملةبضم أوله وسكون ثانيه ثم ضم الراء وسين م ( وهي قبرس229)

 .  305/ 4وهي جزيرة في بحرالروم )على البحر األبيض المتوسط(معجم البلدان 
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إين أخدداُ أن حيمقددك : فقلددت ،كان أبددو الدددردا  ال حيدددت حبدددي  إال تبسددم:  قالت،  عن أم الدردا 
 (٢3١)كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال حيدت حبدي  إال تبسم.:  الناس.فقال

 ،يدددعو هلددم يف الصددالة ،اهلل ون ورددالت مئددة خليددل يفردا  سددتكددان ليب الددد:  قالددت ،عددن أم الدددردا  
ولددك : إنه ليس رجل يدعو لخيه يف الغيب إال وكددل اهلل بدده ملكدد  يقددوالن: فقال ،فقلت له يف ذلك

 (٢3٢) ثل. أفال أرغب أن تدعو يل املالئكة 
 (٢33)عنهم.إنا لنكشر يف وجوه أقوام وإن قلوبنا لتل: قال أبو الدردا : وقال أبو الزاهرية
 سالم عليك.: كتب أبو الدردا  إىل مسلمة بن ُملد:  لاق ،عن ابن أيب ليلى

 (٢34)بغضه إىل عباده ،فإذا أبغضه اهلل ؛أبغضه اهلل ،فإن العبد إذا عمل  عصية اهلل ،أما بعد
 سلب اإليمان

إين  :(٢36)ذكددر الدددجال يف جملددس فيدده أبددو الدددردا  فقددال نددُو البكددايل: قددال ،(٢35)عددن يزيددد بددن مزيددد
أخدداُ أن أسددتلب إيدداين : ومددا هددو   قددال: فقددال أبددو الدددردا  ،ن الدددجالي الدددجال أخددُو مددين مدد لغدد 

 

الزهررد ، (2660)2/290تفريررع السرربي بررين الوالررد وولررده والقرابررات: برراب، الجهرراد: نن سررعيد بررن منصررور كسرر(230)
، 211ذم الهررروى البرررن الجررروزي ص ، 1/216األوليررراء  حليرررة، (2العقوبرررات البرررن أبررري الررردنيا )، (٧63ألحمرررد )

 . 2/351السير ، 4٧/186تاريخ دمشع 
( والرررررررردوالبي فرررررررري األسررررررررماء والكنررررررررى 220٧8)5/199( 220٧5)5/198أخرجرررررررره أحمررررررررد فرررررررري " المسررررررررند "(231)
وابرن عسرا ر فري ، (199وأبرو الشريخ فري أخرالق النبري )، (21والطبراني في مكارم األخالق )،  (386)1/208

فيره حبيرب برن عمرر قرال : 131 / 1قال الهيثمري فري مجمرع الزوائرد  351/ 2والسير ،  4٧/18٧دمشع    تاريخ
 (.4239)9/244في الضعيفة وضعفه األلباني ، مجهول: الدار قطني

 سنده مقبول : قلت، 2/351السير ، 4٧/188تاريخ دمشع ، (5621)4/352الطبقات الكبير   الخانجي (232)
(و 109الحلررم البررن أبرري الرردنيا )، 8/31برراب المررداراة مررع النرراس: حيحه " فرري االدبعلقرره البخرراري فرري " صرر (233)

، وهذا األثر وصرله ابرن أبري الردنيا: 43٧/   10ال الحافظ(ق108٧)3/4٧9والمجالسة للدينوري  ،  (19المداراة )
، جبير بن نفيرر عن، والدينوري في " المجالسة " من طريع أبي الزاهرية، وإبراهيم الحربي في " غريب الحديث "

عرن أبري ، عرن جبيرر برن نفيرر، والدينوري في " المجالسة " من طريرع أبري الزاهريرة، الحديث "،  عن أبي الدرداء
 ، فذكر مثله، ءالدردا

 كالعشرة.، الكشرة: واالسم، وأ ثر ما يطلع عند الضحك، ظهور األسنان: الكشر: وقال السندي في حاشيته
معمررر بررن ، (٧19رواه أحمررد فرري " الزهررد" )، و 4٧/126ترراريخ دمشررع ، ٧/83 ترراريخ بغررداد، 2/351السررير  (234)

، (525) 1/299وهنرراد فرري الزهررد، (229)1/245(و أبررو داود فرري الزهررد 196٧5)10/451راشررد فرري جامعرره 
رواترره و  رواه مسرردد: (٧140)٧/386( قررال البوصرريري فرري إتحرراف الخيرررة المهرررة 516) 2/93ووكيررع فرري الزهررد

 ثقات  
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ركلتك أمك يا ابن الكنديددة ! وهددل يف الرض خسددون يتخوفددون مددا : فقال أبو الدردا  ،وأنا ال أشعر
لتددك كر: كددل ذلددك يقددول  ،ورالرددة: مث قددال ،وخسددة ،وعشددرة ،وعشددرون ،ورالرددون: تتخددُو   مث قددال

والذي نفسددي بيددده  ،أو انتزع منه فيفقده ،ه إال سلبهما أمن عبد على إيانك ! والذي نفسي بيده  أم
 (٢3٧)ما اإليان إال كالقميص يتقمصه مرة ويضعه أخرى.

 جمعه للقرآن 
 .كان أبو الدردا  رضي اهلل عنه من الذين خل د اهلل ذكرهم جبمعه لكتابه الكرمي

ن غدددي أربعدددة ،وسدددلمالندددص صدددلى اهلل عليددده مددداأ : لفعدددن أندددس رضدددي اهلل عنددده قدددا أبدددو : ومل جيمدددع القدددُر
 .(٢38)وأبو زيد  ،وزيد بن رابت ،ومعاذ ،الدردا 

ن علددى عهددد رسددول اهلل سددتة: وعددن الشددعص قددال  ،وأبددو الدددردا  ،معدداذ: وهددم مددن االنصددار ،مجددع القددُر
 .(٢4٠) (٢39)وسعد بن عبيد. ،وأيب ،وأبو زيد ،وزيد

 

َربِ ( َيِزيْ 235) ُر العرَ ْيَباِنيُّ َأِميرْ ْيَباِنيُّ ، ُد بُن َمْزَيِد بِن َزاِئَدَة َأُبو َخاِلد  الشَّ ُد ا، َأبرُو َخالرِد  الشرَّ َوادِ َأحرَ اِل َواأَلجرْ ُن ، أَلْبطرَ َو ابرْ َوهرُ
جمتره فري تراريخ بغرداد َأِخي اأَلِمْير َمْعِن بِن َزاِئَدَة.َوِلَي الَيِمَن مات في سنة ثالثين ومائتين من الهجررة . انظرر تر 

األعرررررالم ، ٧1/ 9سررررير أعررررالم النرررربالء   الرسررررالة ، 6/32٧وفيررررات األعيرررران ، 336/ 14وذيولرررره   العلميررررة 
 .188 /8للزركلي 

هرو ابرن امررأة كعرب االحبرار وقرع ذكرره : أبرا عمررو، أبرا رشريد، نوف بن فضالة البكالي الشامي يكنى أبا يزيد  (236)
، عن أبي بن كعب في قصة موسى مرع الخضرر، بن جبير عن ابن عباسفي " الصحيحين " في حديث سعيد 

فري " األوسرط " فري فصرل مرن مرات مرا ذكرره البخراري ، كران راويرة للقصرص: وقرال، وذكره ابن حبان في الثقرات
الجرح والتعرديل البرن أبري  4٧التاريخ وأسماء المحدثين ص ، 309 / 62بين التسعين إلى المئة. تاريخ دمشع 

/  ٧وطبقات ابن سعد ، 181/  19تهذيب الكمال  ،  569/   2اإل مال البن ما وال  ،  (2310)    504:  8حاتم 
 . 48/  6وحلية األولياء  129/  8ير والتاريخ الكب 562وطبقات خليفة ص  452

 بكسر الباء : والبكالي 
( رجالره ٧0)114صورواه الفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين ،  2/353السير  ،  53/290تاريخ دمشع    (23٧)

ما كان به بأس وثقه أبو زرعة الدمشقي فري : فإنه صدوق سيئ الحفظ قال أحمد،  ثقات عدا الوضين بن عطاء
 (894تاريخه )

باب القراء من أصحاب : رواه البخاري في " صحيحه " في فضائل القرآن، و 1/32تفسير ابن رجب الحنبلي  (238)
 ٧06/  ٧وهو في تاريخه أيضا ، 48، 4٧/  9، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

لرره : لوقيرر، ثقررة، مررولى عبررد الرررحمن بررن أزهررر، هررو سررعد بررن عبيررد الزهرررى ، مررولى ابررن أزهررر: هررو أبررو عبيررد (239)
وطبقررات ، (10/288( )2219وتهررذيب الكمررال )، (2255التقريررب )، إدراك. تروفى بالمدينررة سررنة ثمرران وتسرعين

 ( .1855/ت1والكاشف )، (390/ت4والجرح والتعديل )، (1960/ت4والتاريخ الكبير )، (5/86ابن سعد )
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ن خسة  :قال  ،(٢4١)وعن حممد بن كعب    ،وأيب ،وأبو الدردا  ،وعبادة بن الصامت ،اذمع: مجع القُر
 (٢43).(٢4٢)وأبو أيوب.

 :القرآن قَ لَ ح   ن  ن سَ أول مَ 
نة عددن أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده عددن  ؛تعتددرب جمددالس التحفددي  وتقسدديمها حللدد  كمددا نددراه اآلن هددو سدد 

ة ف ددداؤوا ألفدددا وسدددت مئددد : قدددال ،نااعددددد مدددن يف جملسددد : قدددال يل أبدددو الددددردا : (٢44)مسدددلم بدددن مشدددكم
 ،اانفتدددل وقددددرأ جددددز ر  ،فددددإذا صدددلى الصددددبح ،فكددددانوا يقدددرؤون ويتسددددابقون عشدددره عشددددرة (٢46)(.٢45ونيفدددا)

 وكان ابن عامر مقدما فيهم. ،فيحدقون به يسمعون ألفاظه

 

فرررررري معرفررررررة الصررررررحابة وأبررررررو نعرررررريم ، 355/  2وابررررررن سررررررعد ، (2092)2/261رواه الطبرانرررررري فرررررري الكبيررررررر  (240)
تررررراريخ دمشرررررع ، 636سرررررير السرررررلف الصرررررالحين ص ، 4/3134(الهدايرررررة إلرررررى بلرررررو  النهايرررررة 315٧)3/125٧
وقرررال ابرررن حجرررر فررري فرررتح البررراري ، 2٧/245هرررذيب الكمرررالت، (665)1/503( أسرررد الغابرررة 44163)38/304
 إسناده صحيح مرسال .: 9/53

ب القرظري241) ن َكعرْ زَ ، ( هرو محمرد برْ ا َحمرْ ِذي  يكنرى َأبرَ ول: ة. قرال التِ ْرمرِ ب : سرمعت قتيبرة َيقرُ ن َكعرْ د برْ بلغنري أن ُمَحمرَّ
لََّم انظررر ِه َوسررَ لَّى َّللاَُّ َعَليررْ ي  صررَ ي حيرراة النَّبررِ ( ولكررن 13٧٧/ 3االسررتيعاب فرري معرفررة األصررحاب ): القرظرري ولررد فررِ

الصرررالحين  جررراء فررري سرررير السرررلفو  ترررابعي  مشرررهور.: (2٧3/ 6قرررال صررراحب اإلصرررابة فررري تمييرررز الصرررحابة )
َدِني  : (916: إلسرررررماعيل برررررن محمرررررد األصررررربهاني )ص اِبِعي  مرررررَ ا ، أنررررره ترررررَ ِة ِعْلمررررر  ِل اْلَمِدينرررررَ ِل أَهرررررْ ْن َأَفاضرررررِ اَن مرررررِ كرررررَ

ا.انظر / 3"حلية األولياء" ، 225/ 3سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،  160/  3تاريخ اإلسالم ت بشار    :َوِفْقه 
و"مفترراح السررعادة"  46/ 2و"شررذرات الررذهب"  65/ 5ير أعررالم النرربالء" و"سرر، 216/ 1و"الترراريخ الكبيررر" ، 24٧
2 /66. 
مررات سررنة اثنتررين ، شررهد برردر ا، مررن كبررار الصررحابة، وهررو خالررد بررن زيررد بررن كليررب: أي أبررو أيرروب األنصررارى  (242)

معجررررم البغرررروي ، 15٧طبقررررات خليفررررة ص ، (151)3٧0\3 وخمسررررين مررررن الهجرررررة . الطبقررررات الكبرررررى العلميررررة
 .، (1361)121\2أسد الغابة ، (2866)1606\4الستيعاب ا، 218\2
قررال ، 2/344والسررير ، 14/186تهررذيب الكمررال ، (139)1/41والبخرراري فرري األوسررط ، 2/356ابررن سررعد  (243)

 إسناده حسن مرسال .: 9/53ابن حجر في فتح الباري 
عي أبو عبد هللا الدمشقي كاتب الخزا ، مشكم بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف مقري من كبار الثالثة(244) 

تهرذيب ، 2٧2/  ٧التراريخ الكبيرر ، 125 / 10روى عرن أبري الدرداء.شرامي ثقرة تهرذيب التهرذيب ،  أبي الدرداء
 .119 / 58تاريخ دمشع ، 450/  ٧وطبقات ابن سعد  194/  8الجرح والتعديل ، 90/  18الكمال 

:  وما كان من أربعة إلى تسعة فهو بضع. يقال،  واحد إلى ثالثةالزائد على غيره. والزائد على العقد من  : النيف(245)
العقد. "انظر المعجم  وال نيف وعشرة. وال يستعمل إال بعد، خمسة عشر ونيف: وألف ونيف. وال يقال، عشرة ونيف
 ". 640الوجيز ص

 .1/60٧ة النهاية في طبقات القراء غاي، 20معرفة القراء ص ، 2/346السير  (246)
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هددل مددن : قددال لصددحابه ،حددغ إذا أراد القيددام ،مث يقددرئ ويقددرأ  ،وكان أبو الدردا  رضي اهلل عندده يصددلي
وهددو الددذي سددن  ،اللهددم إين أشددهدك أين صددائم: وإال قددال ،نعددم: لوانشددهدها  فددإن قددا عقيقددةيمددة أو ول

 (٢4٧)هذه احلل  للقرا ة.
ولكددل عشددرة مددنهم  ،الددذين يف حلقددة إقددرا  أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده كددانوا أزيددد مددن ألددف رجددل:  وقيل
 إىل أيب الدددردا  يعددين حتددول ،مفددإذا أحكددم الرجددل مددنه ،وكددان أبددو الدددردا  يطددُو علدديهم قائمددا ،ملقددن

 (٢48)يعرض عليه.
 فكان مدرسة وحده رضي اهلل عنه.

 :من ُكت اب الوحي وجامعيه
ن غي أربعة؛ أبو الدردا :  عن أنس رضي اهلل عنه قال  ،ماأ النص صلى اهلل عليه وسلم ومل جيمع القُر

 (٢49)ودن وررناه. ،وأبو زيد ،وزيد بن رابت ،ومعاذ بن جبل
ن مددن أصددحاب رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده    مددنأمسددا: تفسدديه للزلزلددةيف  (٢5٠)قددال مقاتددل حفدد  القددُر

 (٢5١)وأبو زيد ،وزيد بن رابت ،وأه بن كعب ،ومعاذ بن جبل ،وابن مسعود ،وسلم أبو الدردا 
ن علددى عهددد رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم خسددة مددن :  وعن حممد بن كعب القرظي قال مجع القُر

وأبوأيوب النصاري رضي  ،وأبوالدردا  ،وأيب  بن كعب ،وعبادة بن الصامت  ،جبلبن   معاذ:  النصار
 (٢5٢)اهلل عنهم.

ن علددى عهددد رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم أربعددة ال خيتلددف : قددال (٢53)وعددن ابددن سدديين مجددع القددُر
 ،وعثمددان أيب الدددردا : واختلفددوا يف رجلدد  مددن رالرددة ،وأبوزيددد ،وأيب  بددن كعددب ،معدداذ بددن جبددل: فدديهم
 (٢54)هلل عنهم.الداري رضي اعثمان وَتيم : وقيل

 

 .542، جمال القراء ص 20الكبار ص  معرفة القراء، 2/346والسير ، 1/328شع تاريخ دم (24٧)
 2/353السير  (248)
القررراء مررن أصررحاب النبرري : برراب، فضررائل القرررأن: ك البخرراري  ورواه ، 1/24رآن العظرريم البررن كثيررر تفسرريرالق (249)

 (5004)18٧/ 6صلى هللا عليه وسلم 
اساني البلخي منكر الحديث مات سنة خمسين ومائة من الهجرة. هو مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي الخر   )250(

 .3/1٧2الكاشف  ، 8/354الجرح والتعديل ، 13/160تاريخ بغداد 
 .٧93/ 4 ( تفسير مقاتل بن سليمان251)

أسرد الغابرة ، 4٧/13٧، 26/194تاريخ دمشرع، (139)1/41التاريخ األوسط ، 2/2٧2الطبقات البن سعد   (252)
 إسناده حسن مرسال: 9/53فتح الباري  قال ابن حجر في 2/6نبالء سير أعالم ال، 3/158
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ن يف عهدددددد الندددددص صدددددلى اهلل عليددددده وسدددددلم سدددددتة: قدددددال(٢55)وعدددددن الشدددددعص    ،ومعددددداذ ،أيب  : مجدددددع القدددددُر
 (٢5٧)وقد أخذه إال سورت  أورالرة. ،(٢56وأبوزيد وجممع بن جارية) ،وسعد بن عبيد ،وأبوالدردا 

: قددالويأمرونك أن توصيهم فكوفة يقرئونك السالم أهل ال وقال رجل ليب الدردا  إن إخوانا لك من
ن خبددزائمهم ) فإندده حيملهددم علددى القصددد والسددهولة وجينددبهم  (٢58أقددرئهم السددالم ومددرهم فليعطددوا القددُر

  (٢6٠)( "٢59اجلور واحلزونة)
 :ال يغادر القرآن رضي اهلل عنه

 (٢6٢)َحابنهن مَجَاَعة  منن  َأص   ر س  ال ق ر َُن يفن ا ن َيد  رَأَي ت  أَبَا الُدر دَ : قَالَ  (٢6١)َعن  ع َمي ن ب نن رَبنيَعةَ 

 

،  ٧/193ة.الطبقات  تابعي جليل ثقة. مات سنة عشر ومائ،  هو أبو بكر محمد بن سيرين األنصاري البصري   )253(
 606/ 4السير  ، 344/ 25تهذيب الكمال ، (251) 1/90التاريخ الكبير

  ، 241/  1البرهان ، 11/٧4تاريخ دمشع ، 2/2٧1الطبقات البن سعد  (254)
أبو عمرو  ،  أبى شراحيل بن عبد هللا الشعبى:  وقيل،  ابن عبد هللا بن شراحيل:  وقيل:  هو عامر بن شراحيل  )255(

ولد لست سنين من خالفة عمر بن  ،  وأمه من سبى جلوة،  يس بن عبد هللا من شعيب الهمدانىابن أخى ق،  الكوفى
عنه ،  الخطاب هللا  المشهور،  رضى  ومائة.مات  :  على  ثالث  سعد    سنة  ابن  طبقات  سنة  وسبعون  تسع  وعمره 

 . 294/ 4السير ،  (2961)28/ 14تهذيب الكمال ، (2961) 6/450التاريخ الكبير ، 6/246
فري عهرد النبرري  برن جاريرة برن مجمرع العطراف برن ضربيعة مرن بنري عمررو برن عروف جمرع القررآنهرو مجمرع  (256)

االسرررررررتيعاب : هللا عنررررررره . انظرررررررر ترجمتررررررره فررررررريصرررررررلى هللا عليررررررره وسرررررررلم مرررررررات فررررررري خالفرررررررة معاويرررررررة رضررررررري 
 ، (4680)5/61أسد الغابة ، (2306)3/1363
الطبرانري مرسرال وفيره ابرراهيم برن محمرد  رواه : 312 / 9قال الهيثمي فري مجمرع الزوائرد ،  241/    1البرهان    (25٧)

ح اده صرحي: إسرن9/53برن حجرر فري الفرتح وبقيرة رجالره رجرال الصرحيح.قال ا،  بن عثمان الحضرمي ولم أعرفه
عررن ، عررن إسررماعيل بررن أبرري خالررد، مررن طريررع محمررد بررن يزيررد الواسررطي 355/  2وأخرجرره ابررن سررعد ، مرسررال
 .154/  4صابة " د " في " اإلوانظر ترجمة " سعد بن عبي، وسنده صحيح مع إرساله، ورجاله ثقات، الشعبي

هري : وقيرل، حد جانبي منخري البعيررحلقة تجعل في أ، برة: شكه. والخزامة:  خزم الشيء يخزمه خزما:  ( خزم258)
 .2/29النهاية ، 1٧4/ 12لسان العرب : حلقة من شعر تجعل في وترة أنفه يشد بها الزمام انظر

  وهي الصعوبة وغلظ وقساوة في الخلع وشدة وامتناع عن التسهيل .، 380/ 1النهاية .الحزونة الخشونة   (259)
فضررررل مررررن قرررررأ القرررررآن : برررراب، مررررن فضررررائل القرررررآن: ه كرواه الرررردارمي فرررري سررررنن، 1/39المحرررررر الرررروجيز  (260)
وعبررد ، فررأبو قالبررة لررم يرردرك أبررا الرردرداء، ضررعيف النقطاعرره: ( وقررال محققرره حسررين سررليم أسررد33٧3)4/209٧
 (.31)1/36فضائل القرآن  ابن سالم في، و (5996)3/36٧لرزاق في مصنفه ا

الجررح والتعرديل ، (3252)6/540البخراري ( عمير بن ربيعة مولى بني عبد شمس مجهول الحال سكت عنره 261)
ترراريخ دمشررع ، 396/ ٧الثقررات ممررن لررم يقررع فرري الكتررب السررتة ، 5/25٧الثقررات البررن حبرران ، (20٧٧)6/3٧6

 (4٧6/ 46البن عسا ر )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-61- 
 

ن يف الطري   (٢63)كان أبو الدردا  رضي اهلل عنه يقرأ القُر
ن يف كل أربع.) :  مغي  بن مسي قالعن   ( ٢64كان أبو الدردا  يقرأ القُر

 :وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم
االفقدده حدد ال تفقدده كددل : قددال أبددو الدددردا  رضددي اهلل عندده ن وجوهددر قلددت : كثددية قددال محدداد  غ تددرى للقددُر

ا فتهدداب : ما معَن قول أيب الدردا  رضي اهلل عنه  ف عل يتفكر فقلت:  ليوب هو أن تددرى لدده وجوهددر
 (٢65)هو ذاك. ،هو ذاك: اإلقدام عليه فقال

 :أهل القرآن يعملون به
حددى أو أو  –يف بعددض الكتددب  ل اهلل" أنز : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعن أيب الدردا  قال

  " قددل للددذين يتفقهددون لغددي الدددين ويتعلمددون لغددي العمددل ويطلبددون الدددنيا بعمددل إىل بعددض النبيددا -
ألسدددنتهم أحلدددى مدددن العسدددل  ،( الكبددداش وقلدددوهبم كقلدددوب الدددذئاب٢66اآلخدددرة يلبسدددون للنددداس مسدددوك)

يان نددة تددذر احللدديم فدديهم حدد هلددم فت (٢6٧إياي خيادعون ويب يسددتهزئون لتدديحن)  ،وقلوهبم أمر  من الصرب
."(٢68) 

 

سرنده ضرعيف لجهالرة حرال محمرد برن : آل حميرد ( قال الشيخ سعد163)، 2/484( تفسير سعيد بن منصور 262)
 وألن إسماعيل بن عياش لم يصرِ ح بالسماع هنا وهو مدلِ س، ربيعةالرحبي وعمير بن  يزيد
. 13ومرشررد الطررالبين ص منجرد المقرررئين ، نقلره ابررن أبرري داود: قررال1/٧4ذكرره ابررن كثيررر فري مقدمررة تفسرريره  (263)

 ولم أجده في المصاحف البن أبي داود
 .3/151كما في نتائج األفكار البن حجر  ( أخرجه ابن أبي داود264)

، (204٧3)11/255أخرجرره عبررد الرررزاق عررن معمررر فرري مصررنفه ، 46/  1 للبغرروي  تفسررير" معررالم التنزيررل " (265)
، 30وابن بطة في إبطال الحيل ص ، (٧13د )( وأحمد في الزه30٧89)10/52٧وابن أبي شيبة في مصنفه 

 ه رضي هللا عنه 32ه لم يسمع أبا الدرداء 104هو مرسل ألن أبا قالبة : قلت، 1/211وأبو نعيم في الحلية 
 .  331/  4"النهاية في غريب الحديث" : وهو الِجْلد. انظر ، جمع َمْسك (266)
أتاح هللا لفالن  : ))يقال: ( وبيَّن معناه بقوله202/  1) ذكر ابن األثير هذا الجزء من الحديث في "النهاية" (26٧)

ره له وأنزله به(( .  :  ذا  أي قدَّ
وابن عبد البر في "جامع ، 162/  2الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وأخرجه 19/  1تفسير القرطبي  (268)

بن النجار في "ذيل تاريخ وا، (8)35(وابن عسا ر في "ذم من ال يعمل بعلمه" ص 1139) 1/656بيان العلم" 
رى "  " تفرد به المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى عن عثمان الوقاصى عن الزه: . قال ابن عسا ر 3٧/  2بغداد" 

فيه عثمان  : أخرجه ابن عبد البر بإسناد ضعيف.قلت: ٧5وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل األسفار ص 
وقال  ، كذبه ابن معيني الكبير والصغير: تركوه، وفي األوسط: سكتوا عنه، قال البخاري ف بن عبد الرحمن الوقاصي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-62- 
 

 :زخرفة المصاحف
" إذا زخدددددرفتم مسددددداجدكم وحليدددددتم : قدددددال رسدددددول اهلل صدددددلى اهلل عليددددده وسدددددلم :عدددددن أيب الددددددردا  قدددددال
 (٢69)عليكم ". مصاحفكم فالدبار

 :وريث النبوة
أخددذ حبدد  وافددر أخددذه ن فمدد  ،وإمنددا وررددوا العلددم ،اا وال درمهددر "إن النبيددا  مل يوررددوا دينددارر : أيب الدددردا   عن
("٢٧٠) 
 :اهلل أفضل ما استفاد وىتق

 : إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حف  عنك شي  فقال: قال أبو الدردا  وقد قيل له
 يريد املر  أن ياتى مناه * ويأه اهلل إال ما أرادا 

 (٢٧١)يقول املر  فائديت ومايل * وتقوى اهلل أفضل ما استفادا

 

( الصغير 2154)161/ 2(، والتاريخ األوسط 22٧0) 6/238التاريخ الكبير ذاهب الحديث متروك .: أبو حاتم
 (. 1321)6/2٧1(الكامل 666)2/98(المجروحين  865) 15٧/ 6( الجرح والتعديل 261)

الشررريخ سررعد آل حميرررد لمجمررروع طررررق الحرررديث فرري تحقيقررره سرررنن سرررعيد برررن  سرررنهح 30/  1تفسررير القرطبررري (269) 
لكنره موقروف علرى ، لطررق يكرون حسرن ا لغيررهوبالجملة فالحديث بمجمروع هرذه ا:  فقال2/491منصور "التفسير "  

مررا إنرره م: إال أن يقرال، وأمررا رفعره فررال يصررح، أبررو هريررة وأبررو الرردرداء وأبرو ذر: هرؤالء الصررحابة الرذين رووه وهررم
 وهللا أعلم.، يدخل في عداد ماله حكم الرفع؛ ألنه ال مجال للرأي فيه

، ( وابن ماجة في السرنن فري المقدمرة3641لب العلم )باب الحث على ط: في العلم رواه أبو داود في السنن  (2٧0)
قرد "و : ( "مروارد". قرال المنرذري 80( وابن حبران فري صرحيحه )223) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم
: باب ما جاء في فضل الفقه على العبرادة، ورواه الترمذي في العلم، اختلف في هذا الحديث اختالفا كثيرا ... "

"وال نعررف هرذا الحرديث إال مرن حرديث ، وقرال، لكن من طريرع محمرود برن خرداش البغردادي 453 -  450/    ٧
وإنما يروى ، بن خداش هذا الحديث حدثنا محمود، وليس إسناده عندي بمتصل هكذا، عاصم بن رجاء بن حيوة

لنبري عن أبري الردرداء عرن ا، عن كثير بن قيس، هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل
/  5: واإلمررام أحمررد، ، 98/  1: والرردرامي، صررلى هللا عليرره وسررلم وهررذا أصررح مررن حررديث محمررود بررن خررداش"

/  1: للحديث شواهد يتقوى بها كما قرال الحرافظ فري الفرتحو  2٧6 - 2٧5/    1:  والبغوي في شرح السنة،  196
 ( .629٧) وصححه األلباني في صحيح الجامع، 160

سررير ، 25/ 1الرردر  المنثررور ، 168/  1القرطبرري، 1/144تفسرريرالثعلبي ، 1/٧5علميررةتفسررير ابررن كثيررر   ال (2٧1)
ن العررررارفين للسررررمرقندي بسررررتا، 1/244صررررفة الصررررفوة ، 1/225حليررررة األوليرررراء ، 55٧السررررلف ل صرررربهاني ص

 4٧/184تاريخ دمشع ، 1/320
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 الفقر
فقددال"  ،نتخوفددهو  ودددن نددذكر الفقددر صلى اهلل عليدده وسددلم خرأ علينا رسول اهلل": قال عن أيب الدردا 

ا حددغ ال يزيدده قلددب أحدددكم إزاغددة إال  لتصددع علدديكم الدددنيا صددب   ،ُلفقددر ختددافون  والددذي نفسددي بيددده
 - اهللو  -صدددق : قددال أبددو الدددردا  ،هنارهددا سددوا "و  وامي اهلل لقد تركتكم على مثل البيضددا  ليلهددا  ،هنيه
 (٢٧٢).هنارها سوا  "و  على مثل البيضا  ليلها -اهلل و  -يه وسلم تركنا ول اهلل صلى اهلل علرس
 

 :ترزقون بالضعفاء
 (٢٧3)تنصرون بضعفائكم".و  فإمنا ترزقون ،"ابغوين الضعفا 

ك   ارحددددمن اليتددديَم وامسدددح رأسدددده وأطعمددده مددددن  عدددن أه الددددردا  أحتددددب أن يلدددَ  قلبدددك وتدددددرَك حاجتدددَ
 (٢٧4)وتدرك  حاجتك قلبك طعامك يل   

 

وحسنه البرزار فري ، ( 5وسلم ) باب اتباع سنة رسول هللا صلى هللا عليه، ( أخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة2٧2)
 ، هذا إسناد حسن: و 308/  2وقال األلباني في "السلسلة الصحيحة" ، (4141) 10/٧6البحر الزخار 

)آلفقر( بمد الهمزة على االستفهام. وهو مفعول مقردم. )إال هيره( : بد الباقي في شرح الحديثقال الشيخ محمد فؤاد ع
كت. أي ال يميررل قلررب أحرردكم إال الرردنيا. )علررى مثررل البيضرراء( المعنررى هرري ضررمير الرردنيا. والهرراء فرري آخررره للسرر

 السراء والضراء. على قلوب بيضاء نقية عن الميل إلى الباطل ال يميلها عن اإلقبال على هللا تعالى
) ، 3/32باب فى االنتصار بررذل الخيرل والضرعفة ، وأبو داود الجهاد، (21٧٧9) ،  5/198أخرجه أحمد  :  (2٧3)

حسررن صررحيح . : وقررال، (1٧02) ، 4/206برراب االسررتفتاح بصررعاليك المسررلمين ، الترمررذى الجهررادو ، (2594
: قررال، (2509) ، 2/116والحررا م ، (31٧9) ، 6/45االستنصررار بالضررعيف : برراب، ك الجهرراد1والنسررائى ك

( وأخرجررره 6181) ، 3/345والبيهقرررى ، (4٧6٧) ، 11/85صرررحيح اإلسرررناد . ووافقررره الرررذهبى . وابرررن حبررران 
ا صررححه ( و 4139)10/٧4( وحسررنه البررزار فرري البحررر الزخررار 590) ، 1/335الطبرانررى فررى الشرراميين : أيضرر 

 422/  2األلباني في "السلسلة الصحيحة" 
وقررررال المنررررذري ، 8/160( ومجمررررع الزوائررررد 3844)3/23٧الطبرانررررى كمررررا فررررى الترغيررررب والترهيررررب أخرجرررره  (2٧4)

اوبقيرة مردل،  فى إسناده مرن لرم يسرم:  والهيثمي )  11/96عبرد الررزاق فرى الجرامع عرن معمرر: س . وأخرجره أيضر 
حيح صرر، حسررن لغيررره: (854) 2/508قررال األلبرراني فرري الصررحيحة، 1/214وأبررو نعرريم فرري الحليررة ، (20029
 (80الجامع )
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 رضي اهلل عنه قهرف
: فكددان إذا اسددتعاروه مندده قددال ،) دمددون (: كددان ليب الدددردا  مجددل يقددال لدده:  عددن معاويددة بددن قددرة قددال
يدددا دمدددون ال : فلمدددا حضددرته الوفددداة قدددال ،فإنددده ال يطيدد  أكثدددر مدددن ذلدددك ،كدددذاو  الحتملددوا عليددده إال كدددذا
 .(٢٧5) ما تطي عليك إالفإين مل أكن أمحل  ،ختاصمين غدا عند ريب

 :عهتواض
حددغ تدددمع  ،ليوقددد حتددت قدددر لدده: كددان أبددو الدددردا :  قالت ،حدرتين أم الدردا   ،عن ميمون بن مهران

 (٢٧6)عيناه
 :ترحيبه بطلبة العلم

 : كان يقولو  ،مرحبا بطلبة العلم: "كان أبو الدردا  إذا رأى طلبة العلم قال
 (٢٧٧)كم".إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوصى ب

 :هخشيته رضي اهلل عن
 : كان أبو الدردا  رضي اهلل عنه يقول:  وعن لقمان يعين ابن عامر قال 
لبيددك  :فددأقول ،إمنددا أخشددى مددن ريب يددوم القيامددة أن يدددعوين علددى رؤوس اخلالئدد  فيقددول يل يددا عددوير 

  (٢٧8)  متَ فيما علن  لتَ ما عمن  :فيقول ،رب
 

 :الصاحب
: مث قددال أبددو قالبددة ،لسدده«مشدداه ومدخلدده وجم »إن من فقدده املددر : الدردا قال أبو : قال ،عن أيب قالبة

 (٢٧9)  ال تسأل عن املر  وانظر قرينه«: »قاتل اهلل الشاعر

 

وذكررررره ، 4٧/185ترررراريخ دمشررررع ، (1٧9الررررورع البررررن أبرررري الرررردنيا )، (11٧3)1/414الزهررررد البررررن المبررررارك  (2٧5)
 .68/  1السلسلة الصحيحة" األلباني في "

 ( 318رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال ) (2٧6)
وصرررححه ، قرررات لكنرره معضرررلرجالررره ث: ( وقررال محققررره حسرررين الرردراني360)365/ 1أخرجرره الررردارمي سرررنن  (2٧٧)

 503/  1السلسلة الصحيحة"  األلباني في
وروي بسررند عنررد ، مررن أبرري الرردرداء بإسررناد منقطررع حيررث قتررادة لررم يسررمع، 253/ 11جررامع معمررر بررن راشررد  (2٧8)

( بإسرناد منقطرع أيضررا ٧30( والزهرد ألحمرد )39)1/13الزهرد البرن المبرارك ، 311/ 13مصرنف ابرن أبري شريبة
 (14٧)202ل بن سويد العدوي لم يدرك أبا الدرداء كما في "جامع التحصيل " صفإن حميد بن هال

 . صحيح لغيره موقوف: (129) 30/  1قال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب  
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 :تصدق بعرضك
ا ال ورق ا ال شددوك فيدده فأصددبحوا شددوكر أدركددت الندداس ورقددر : قددال أبددو الدددردا : قددال ،عددن حيددىي بددن سددعيد

تقرضددهم مددن عرضددك : ع  قددالكيددف نصددن:  قددالوا ،وكمل يسك( وإن تركتهم ٢8٠إن ناقدعم نقدوك)  ،فيه
 (٢8١)ليوم فقرك

 :الصحة
 (٢83)الصحة غَن )غنا ( اجلسد: كان يقول  ،أن أبا الدردا  ،(٢8٢)عن شرحبيل بن مدرك 

 :األمر بالمعروف
 (٢84)ولكن أرجو أن أؤجر فيه « ،» إين آلمرك بالمر وما أفعله: قال أبو الدردا : قال ،عن أيب وائل

 

وفررري اإلبانرررة الكبررررى ، 29وابرررن بطرررة فررري إبطرررال الحيرررل ص ,، (39أخرجررره ابرررن أبررري الررردنيا فررري "اإلخررروان ) (2٧9)
ترراريخ دمشررع ، (3043)12/631المطالررب العاليررة  (12٧٧)2/642األعرابرري  ( ومعجررم ابررن368) 2/43٧
4٧/129 . 

 104/ 5بلوك بمثله" النهاية "إن ناقدتهم ناقدوك" أي إن عبتهم واغتبتهم قا (280)
ابن أبي الدنيا اإلشراف في منازل األشراف و ( 9٧9)341/ 1أخرجه مالك في في الموطأ رواية الشيباني  (281)

شرح السنة للبغوي  ، 4٧/180ابن عسا ر في تاريخه و ، (235الزهد ألبي داود )و ، (13اة الناس )( وفي مدار 250)
ومن ال ، "من يتفقد َيْفِقدْ  بلفظ218/ 1في الحلية  رواه أبو نعيم في الحليةومن طريقه  13/310ابن شيبة ، 14/396

، وإن تركتهم لم يتركوك".،  ت الناس قارضوك"إن قارض: وقال أبو الدرداء: قال، َيُعدَّ الصبر لفواجع األمور يعجز"
 "أقرض من عرضك ليوم فقرك".: فما تأمرني؟ قال: قال

 رجاله كلهم ثقات.، وسنده صحيح
فإنه ال يجد ما يرضيه؛ ألن  الخير في الناس قليل" ، "من يتفقد َيْفِقْد" أي من يتفقد أحوال الناس ويتعرفها: ولهوق

 . 462/ 3النهاية 
 41/ 4سبوك ونالوا منك" النهاية ، ضت الناس قارضوك" أي إن ساببتهم ونلت منهم"إن قار : وقوله

 428/ 12تهرذيب الكمرال فري أسرماء الرجرال  -صردوق  ( شرحبيل بن مدرك الجعفي من صرغار الترابعين ثقرة282)
 (1496/)4( الجرح والتعديل 2٧02)252/ 4التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل

وابرن عسرا ر فري " تراريخ دمشرع " ، (102( والشركر )489نيا في اإلشراف في منازل األشراف )ابن أبي الد  (283)
4٧/183. 
، 4٧/149( وابن عسا ر في تراريخ دمشرع 121بالمعروف والنهي عن المنكر)  ابن أبي الدنيا األمرأخرجه    (284)

بررن حبرران وسرركت عنرره البخرراري ووثقرره ا، منكررر الحررديث، قررال األزدي: فيره إسررماعيل بررن عبررد هللا بررن زرارة الرقرري
 (45٧)3/119تهذيب الكمال  (41٧) 34(ديوان الضعفاء للذهبي ص 115٧)1/366
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 :عنه وفاته رضي اهلل: نالثامث المبح
 :احتضاره رضي اهلل عنه

من يعمل ملثل يومي هذا  من يعمل ملثل  : جعل يقول ،ملا احتضر أبو الدردا :  قالت أم الدردا 
}ونقلب أفئدعم وأبصارهم كما مل يامنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم يعمهون{  مض عي هذا  

فلم يزل يرددها    ،مثل ذلكفيقول  مث يفي  ،لب  لبثاعليه فيمث يغمى :  قالت ،[ "١١٠: ]النعام
 ( (285" حغ قبض

 .(٢86)ماأ أبو الدردا  سنة ارنت  ورالر  : وأبو مسهر ،قال الواقدي
 ماأ سنة إحدى ورالر .: قال ،وعن خالد بن معدان

 ،عثمددان مدداأ أبددو الدددردا  قبددل مقتددل: قددال ،عددن أيب عبيددداهلل االشددعري ،وروى إمساعيددل بددن عبيددداهلل
 .(٢8٧)رضي اهلل عنهما

ومددن كتدداب الددوحي ومقددرئ الشددام حشددرنا اهلل  من علما  الصددحابةو   رمحه اهلل تعاىل صاحب رسول اهلل
 يف زمرعم مع سيد النبي  صلواأ ريب وسالمه عليه.

 

الزهررررررد ص وأبرررررو داود فررررري ، 13/314شررررريبة بررررري ابرررررن أ، و (11849)10/404رواه النسرررررائي فررررري الكبررررررى  (285)
قررري فررري شرررعب والبيه، 1/21٧وأبرررو نعررريم فررري الحليرررة ، (126المحتضررررين ) وابرررن أبررري الررردنيا فررري، (203)194

 2/352السير و  .4٧/198تاريخ دمشع وابن عسا ر في ، (10666)٧/382اإليمان 
  2/353والسير ، 393/  ٧بن سعد الطبقات ال (286)
 . 2/353والسير 689/  2و 220/  1"تاريخ دمشع ألبي زرعة." (28٧)
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 : أقواله ومروياته رضي اهلل عنه في كتب التفسير: الفصل الثالث
ي الدديت بدد  طعنا مددن كتددب التفسدد ي اهلل عندده مددا اسددتياتدده رضدد ويف هددذا الفصددل نشددرع جبمددع كالمدده ومرو 

  .مرتبا على ترتيب السور ،أيدينا
 :سورة الفاتحة

ي    ": قَاَل َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسلم:  َعن أيب الُدر َدا  قَالَ  اال جيددزى  شددَ فَاحتنَة ال كتاب جتددزى  مددَ
ر ُن يددَزان َوج  ت يفن كَولدَدو إنن فَاحتددنَة ال كتدداب جعلدد ، مددن ال قدد  ر ُن يفن فددة ال من َرى لفضددلت  عددل ال قدد  الكفددة ال  خدد 

 (  ٢88)فَاحتنَة ال كتاب على ال ق ر ُن سبع َمرُاأ"
 :وجوب قراءتها 

ووافقدده مددن الصددحابة عبددد اهلل بددن عمددر  ،خلددف اإلمددام قددال أبددو الدددردا  رضددي اهلل عندده بوجددوب قرا عددا
  روي عددنهم بع  وأئمددة املسددلماعددة كبددية مددن التدداعنه ومجرضي اهلل عنه وعائشة وأيب هريرة رضي اهلل 

 .(٢89)ا أهنم رأوا القرا ة خلف اإلمام واجبةمجيعر 
   4من تلد ينن لنكن يَدو  ﴿ مَ 
ل بددداخلفض وقدددرأ ك علدددى وزن فعدددن وكثدددي مدددن  ،وابدددن عمدددر ،ووافقددده زيدددد ،أبدددو الددددردا  رضدددي اهلل عنددده َملدددن

 (٢9٠)الصحابة والتابع  رضي اهلل عنهم
   6َتقنيَم م س  تل   طَ رََٰ ﴿ تلص  

 (٢9١)إنُنك التفقه كل ال فنق ه َحُغ ترى لنل ق ر ُنن و ج وهرا: قَاَل أَب و الُدر َدا : َعن أيب قاَلبَة قَالَ 
 

الفرررررررردوس  وأخرجررررررره الرررررررديلمي فررررررري، 1/19فرررررررتح القررررررردير للشررررررروكاني ، ، 1/16( الررررررردر المنثرررررررور للسررررررريوطي 288)
 ضعيف جدا .: (3948في ضعيف الجامع ) ( قال األلباني43869)3/144

، القراءة خلف اإلمام: باب، أبواب إقامة الصلوات: كروى ذلك ابن ماجه في سننه ، 1/131تفسير الثعلبي  (289)
تحرة الكترراب مررن قرال يقرررأ خلرف اإلمررام فيمرا يجهررر فيره بررالقراءة بفا: براب، والبيهقرري فري سررننه، 2/142والنسرائي 
والبخراري فري القرراءة خلرف اإلمرام ، (229)101والبيهقي في القراءة خلرف اإلمرام ص،  (2943)2/242  ...الخ
 20ص 
إعررررراب القررررآن للنحرررراس ، 36/ 1للواحررردي البحرررر المحرررريط، 1/113لثعلبي " الكشررررف والبيررران للثعلبرررري"تفسررريرا(290) 
وقرأ ملك على ، ب . وقرأ بالخفض باقي السبعةقرأ مالك على وزن فاعل عاصم والكسائي وخلف ويعقو ،  1/19

ن صرالح عرن ورش عرن وقرأ ملكي بإشباع الكسرة أحمد ب، وزن سهل أبوهريرة والجحدري وهي لغة بكر بن وائل
 .5/44نافع الموسوعة القرآنية بتصرف 

ات الكبررى الطبقر، 1/40الدر المنثرور  (846)1/8والطبري في تفسيره ، 16٧أخرجه أحمد في " الزهد" ص   (291)
وهي رواية مرسلة ألن أبا قالبة : قلت، 1/211حلية األولياء ، 1٧3 / 4٧تاريخ دمشع ،  35٧  /  2البن سعد  
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رَََٰط تُلذنيَن أَند      ٧َواَل تلُضال َ   هنم  ض وبن َعَلي  َمغ   تل  َغي ن  هنم  َت َعَلي  َعم  ﴿ صن
" نعددم " : أيف الصددالة قددرا ة فقددال: وسددلم فقددالص صددلى اهلل عليدده سددأل الندد  عددن أيب الدددردا  أن رجددالر 

 .(٢9٢)فأقر النص صلى اهلل عليه وسلم ذلك الرجل على قوله وجبت ،وجبت: فقال السائل
 .ولك أن ترى هنا استنان أيب الدردا  بقول النص صلى اهلل عليه وسلم

 :سورة البقرة
ندد ه  َرأَ ال ق ر ُن أغرجال منُن قد قدَ إنن  :  لعن َأيَب الُدر َدا رضي اهلل عنه قا ار لدَده  َفقتلدده َوأَندده أقيددد من ار علددى جددَ

ة مثُ إنن ُل عمددَران  ،َفقتددل َرة َوُل عمددَران مج  عددَ ُغ بقيددت ال بَدقددَ ورَة حددَ ورَة سدد  ه  سدد  ندد  ر ُن ينسددل من ا زَاَل ال قدد  َفمددَ
ن ه  فأقامت ال بَدَقَرة مج  َعة فقيل هلا فخرجددت  : م للعبيددد قدداللدددي ومددا أنددا بظددال لل القددو ما يبددد: انسلت من

 (٢93)  كأهنا السحابة العظيمة "
 هنا تت لى حكمة أيب الدردا  رضي اهلل عنه فهذا الكالم ينبع من قوة فهمه وحكمة استدراكه.

 (٢)﴿ َذلنَك ال كنَتاب  اَل رَي َب فنيهن ه درى لنل م ُتقنَ   
ع و  نن َمسدددد  دن الددددُرمح َنن بدددد  ن  َعبدددد  الَ  ،َأيبن الددددُدر َدا ن  ن  عددددَ  ،(٢94)َزارني  د  ال فددددَ عددددَ ب  : قددددَ كُ : "الرُيدددد  ينن الشددددُ َن  ،يَدعدددد  مددددن

رن"  (٢95)ال ك ف 

 

يحررث علررى تعلررم معرراني األلفرراظ وهررذا األثررر ، هررر 32أبررا الرردرداء رضرري هللا عنرره مررات سررنة و  ،هررر104مررات سررنة 
  القرآنية واإللمام بمعرفة غريبها.

 292، 265، 1/259ه وجوها فتهاب اإلقدام عليه "شرح السنة " للبغوي يرى ل: قال أيوب: المعنى
 ، 231/  1عادل تفسير اللباب البن ، 1٧0/ 1تفسير الرازي مفاتيح الغيب   (292)

 16وفري جرزء القرراءة) ، 65( البخراري) فري "خلرع أفعرال العبراد" 28080)6/448، (22063)5/19٧أخرجه أحمد 
 إسناده حسن: 110/  2 المجمع (وقال الهيثمي في99٧الكبرى")وفي "، 2/142"النَّسائي"، (83و
قرال أبرو عبيرد القاسرم برن ، 154/ 1تفسرير ابرن كثيرر ، 12٧، 126فضرائل القررآن ص، 1/50الدر المنثرور    (293)

فكانترا مررن ، أراه يعنري أنهمرا كانترا معرره فري قبرره تردفعات عنره وتؤنسرانه: (359)1/399سرالم فري فضرائل القررآن
 معه من القرآن.آخر ما بقي 

تراريخ دمشرع : ( هو أحد القواد الرذين ولروا صروائف الرروم فري أيرام معاويرة لره ذكرر وشرجاعة انظرر ترجمتره فري294)
 (3959)402/ 35ا ر البن عس

الردر ، 1/162تفسرير ابرن كثيرر ، (٧144)1269/ 4( 3226)2/602، (55)34/ 1تفسير ابن أبي حاتم   (295)
 .1٧5لزهد" ص وعزاه ل أحمد في ا60/  1المنثور 
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عطددا  ومجددع مددن التددابع  مددنهم  ،وافقه كثي من الصحابة منهم ابن عباس وابددن عمددر رضددي اهلل عنهمددا
د مساعيددل بددن أيب خالدد وإ ،سددديوال ،ومقاتددل بددن حيددان  ،(٢96)والربيددع وقتددادة  ،وأبو العاليددة  ،بن أيب ربا 
 رمحهم اهلل

 .وهذا دليل على استنباطه رضي اهلل عنه من كالم العرب
ُا َرَزقد  َغي  منن وَن بنٱل  قوله تعاىل﴿ تُلذنيَن يد ا   َة َومن   3ي نفنق وَن  نََٰه م  بن َوي قنيم وَن تلُصَلوَٰ

عدد ت  أ ُم الددُدر َدا ن تَدقدد ول   املن قدَداَل مسَن َل :  عن سددَ َو م غ ضددَب  أَبدد و الددُدر َدا َعلددَيُ َدخددَ َبَك   :  فَدق لدد ت   ن َوهدد  ا أَغ ضددَ مددَ
يعرا: فَدَقالَ  ُ  منن  أ ُمةن حم َُمد  َصُلى الُله  َعَلي هن َوَسُلَم َشي ئرا إناُل َأهُن م  ي َصلُّوَن مجَن   (٢9٧)َوالُلهن َما أَع رن

 يددي إال الت ميددع يفيعهددا الددنقص والتغصددل يف مجواملددراد مددن كددالم أيب الدددردا  أن أعمددال املددذكورين ح
 .الصالة وهذا ما أغضبه

 ﴿ هدى لنل م تق  
ال ذرة:  َعن أيب الُدر َدا  قَالَ  ثد قددَ ُغ يتقيدده مددن من ا  ،ََتام التُدق َوى َأن يَدُتقني اهلل العبد  حددَ ك بعددض مددَ ُغ يددس  َوحددَ

 (٢98)يرى أَنه َحاَلل خشَية َأن يكون َحَرامرا
 : ا  يومراو الدردوأنشد أب
 ..... ويأه اهلل إال ما أرادا.ن ياتى مناهملر  أيريد ا

 (٢99).. ... وتقوى اهلل أفضل ما استفادا.يقول املر  فائديت ومايل
اَل أَبدد و الددُدر َدا ن رضددي اهلل عندده اَلتنهن : َوقددَ ى صددَ َل َعلددَ بددن ُغ يد ق  هن حددَ ر  ن إنقد َبالدد ه  َعلددَى َحاَجتددن هن ال مددَ ن  فنقدد  ه  َوقَدل بدد  مددن

 (3٠٠)فَارنغ  

 

البصري   )296( الخطاب  أبو  السدوسي  دعامة  بن  قتادة  والمحدثين،  هو  المفسرين  وقدوة  األعالم  سنة ،  أحد  مات 
 . 2/25طبقات القراء ، 2/43طبقات المفسرين ، 12/248ة. سير أعالم النبالء من الهجر 12٧

 1٧2رواه أحمد في " الزهد" ص، (650ة  )َفْضِل َصاَلِة اْلَفْجِر ِفي َجَماعَ : باب، األذان: رواه البخاري ك (29٧)
ير ابرررن رجرررب تفسررر، 11/٧121الهدايرررة إلررى بلرررو  النهايرررة ، 160 / 4٧تررراريخ دمشرررع ، 1/61الرردر المنثرررور  (298)
 أحمد في، و (٧9)2/19رواه نعيم بن حماد في زياداته على ابن المبارك في الزهد ،  1/40فتح القدير ،  1/144

وفرري سررندابن المبررارك عبررد هللا بررن الوليررد بررن قرريس التجيبرري ، 1/212لحليررة وأبررو نعرريم فرري ا، 1٧0"الررورع" ص 
قرال ابرن ، ضرعفه الردارقطني، 6/٧0ظ فري تهذيبره ذكره ابن حبان فري الثقرات وقرال الحراف، المصري لين الحديث

 رواه ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع : 1/15حجر في الفتح 
 183 / 4٧تاريخ دمشع ، 1/63الدر المنثور ، 162 / 1تفسير القرطبي ، 1/164تفسير ابن كثير   (299)
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فهدددو حكددديم  ،هدددذه الروايدددة تظهدددر قدددوة فهمددده واسدددتنباطه واستشدددهاده بكدددالم العدددرب بدددل وحكمتدددهن ومددد 
 .فكالمه عليه نور ،المة

  36﴿ فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه : قوله تعاىل
  اجلدددن رالردددة )خلددد : لمقدددال رسدددول اهلل صدددلى اهلل عليددده وسددد : قدددال –وامسددده عدددوير  -روى أبدددو الددددردا  

ورلددد  كبدددين ُدم هلدددم الثدددواب  ،ورلددد  ريدددح هفافدددة ،فثلددد  كدددالب وحيددداأ وخشددداش الرض: تأردددال
فثلدد  هلددم قلددوب ال يفقهددون هبددا وأعدد  ال يبصددرون : وعلدديهم العقدداب. وخلدد  اهلل اإلنددس رالرددة أرددالت

ذان ال يسمعون هبا إن هم إال كالنعام بل هم أضل سبيال د بين ُدم م كأجساورل  أجساده ،هبا ُو
 (3٠١)ورل  يف ظل اهلل يوم ال ظل إال ظله(. ،قلوب الشياط   وقلوهبم
ت  ٖ  َكَصي ب  ﴿ أَو   بنَعه م  جَي   ٖ  قَوبَدر   ٖ  دَوَرع   ٖ  م َن تلُسَما ن فنيهن ظ ل مََٰ عن ن  َعل وَن َأصََٰ وََٰ َن تلصددُ يفن َ اَذاهنددننم مدد 

فنرن بنٱل   ٖ  أن َوتلُله  حم نيط  َمو  َحَذَر تل       ١9يَن كََٰ
واجلددراد  ،والصواع  للخطيئة ،والربد عقوبة ،والربق للخُو والطمع  ،الرعد للتسبيح:  ا وقال أبو الدرد

 (3٠٢)واجلبال  يزان. ،والبحر  كيال ،رزق لقوم وزجر آلخرين
 وهذا يظهر لنا فهمه وقوة اسستنباطه رضي اهلل عنه.

   ٢5لند وَن خَ فنيَها  َوه م   ة  رَ َطهُ مُّ  َواأ  فنيَها أَز   ﴿ َوهَل م  : قَدو له تَدَعاىَل 
نددُة مددين َواَل منيدد ة إنمنددَُا يدددمحوهنن دمحددر : عددَن أيب الُدر َدا رضددي اهلل عندده قدَدالَ  ونددرى  ،(3٠4()3٠3)الددَي َس يفن اجل 
 بنصه وتأرره بكالمه  –صلى اهلل عليه وسلم  –أخذ أيب الدردا  من كالم النص 

 

ْت : برراب، األذان: رواه البخرراري ك (300) اُم َوُأِقيمررَ َر الطَّعررَ اب ِإَذا َحضررَ اَلةُ  بررَ ، (6٧1معلقررا قبررل حررديث )1/135الصررَّ
، (1142)1/401وصله ابن المبارك في الزهد بإسناد ثقات عن صفوان برن عمررو عرن ضرمرة برن حبيرب عنره 

 ( 6٧3)2/284تغليع التعليع ، (134)1/185تعظيم قدر الصالة  والمروزي في
رواه الحكرريم الترمررذي فرري نرروادر و , 1/583لعلرروم ( تفسررير السررمرقندي ) بحررر ا، ، 316/  1تفسررير القرطبرري  (301)

, قال أبو فروة الرهاوي فيه يزيد بن سنان : ( قلت10811)  5/1639وأبو الشيخ في العظمة   205/  1األصول  
يزيرررد برررن سرررنان يخطرررئ كثيررررا حترررى يرررروي عرررن الثقرررات مرررا اليشررربه حرررديث : 2/458فررري المجرررروحين ابرررن حبررران 

(، 2196( وأحمررد فرري مسررائل هررانئ)894ن معررين فرري تاريخرره )وضررعفه ابرراألثبررات ال يعجبنرري االحتجرراج بخبره.
(2308.) 

 1/164تفسير الثعلبي"الكشف والبيان "  (302)
  2/106اج.النهاية في غريب الحديث ُهو الن كاُح واْلَو ُء بَدْفع وإْزع (303)

 ( والترغيرررررب والترهيرررررب لقررررروام السرررررنة20890)421 / 11مصرررررنف عبرررررد الررررررزاق ، و 1/101الررررردر المنثرررررور  (304)
1/542(999) ، 
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اَ  ك   َمسدد َ َم ََُدَم ال  ا﴿ َوَعلددُ ه م   ُلهددَ ُ َعَرضددَ ى ال َماَلئن  مث  ادنقنَ  َعلددَ ت م  صددَ ا اَل ن إنن  ك ندد  اَل أَن بنئدد وينن بنَأمسدد َا ن هددَ ةن فَدقددَ كددَ
(3١  ) 

 (3٠6)(3٠5وجدأ الناس أ خرب  تقلنه): قال أبو الدردا رضي اهلل عنه
 نأخذ. وهنا جنده رضي اهلل عنه يتأرر بكالم العرب وعاداعم ومل ال وهم الوعا  الذي منه

  44قنل ونَ كنتَََٰب أََفاَل تَدع  ل وَن تل  تَدتد   َوأَنت م   َن أَنف َسك م  ربن  َوتَنَسو  م ر وَن تلُناَس بنٱل  قوله تعاىل﴿ أَتَأ  
ونَ : رمحددده اهلل يف قدددول اهلل تعددداىل  عدددن أيب قالبدددة- لددد  ت م  تَدتد  ك م  َوأَندددد  و َن أَند ف سدددَ ال ربن  َوتَدن سدددَ اَس بدددن أ م ر وَن الندددُ  ) أَتدددَ

ال يفقدده الرجددل كددل الفقدده حددغ يقددت الندداس يف ذاأ : دا  رضددي اهلل عنددهو الدددر قددال أبدد : اَب( قددالال كنتددَ 
 (3٠٧)مث يرجع إىل نفسه فيكون هلا أشد مقتا. ،اهلل

وويل لُلذي يعلم َواَل  ،ويل لُلذي اَل يعلم مر ة َوَلو َشاَ  اهلل لعلمه: وَعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَالَ 
 (3٠8)رُاأل سبع مَ يع م

 .كم على ما فهمه من كالم اهلل تعاىلنبط وحيهنا يست
 

 . 596/ 2أبغضتهم. . .« غريب الحديث البن قتيبة : أي، »أنك إذا أخبرتهم وتعرفت أمرهم قليتهم: (ومعناه305)
َوردَ ، 2/424تفسير الرازي   (306) ( 185ورواه ابرن المبرارك فري" الزهرد " )، 1/٧٧4ْرُج الردُّرر فري َتِفسرِير اآلِي والسرُّ

قال  8/90والطبرانى كما فى مجمع الزوائد ، (2٧23) ، 11/8٧0عالية  أبو يعلى كما فى المطالب ال، و موقوفا
. 5/154م فى الحلية وأبو نعي، (2٧٧) ، 2/36فيه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف . وابن عدى :  الهيثمى

ا ، (1493)  2/358والطبرانرى فرى الشراميين ، (189) ، 1/106البزار كمرا فرى كشرف األسرتار :  وأخرجه أيض 
) 1/369والقضرراعى فرري الشررهاب ، (1154)  1/430والررديلمى ، 162فررى معرفررة علرروم الحررديث ص والحررا م 
 حديث ال يصح .: الجوزى وقال ابن ، سنده ضعيف: قال الزركشى: 1/20٧( . قال المناوى 636

مرن  يعنري أنرك إذا اختبررت النراس بردا لرك: قرال بقيرة: وقرال 59/  5الطبرانري فري مسرند الشراميين ، و أخرجه مرفوعا
قررال األلبرراني فرري " السلسررلة 493/  2والقضرراعي فرري مسررند الشررهاب ، أ برررهم مررا ال ترضررى مررنهم حتررى تقالهررم

 ضعيف: 5/128الموضوعة " و  الضعيفة
. وقد  65/  1الشوكاني ، 101/ 1الدر المنثور ، 24٧/  1( تفسير ابن كثير 846)  1/8الطبري    تفسير  (30٧)

بره نحروه . قرال الحرافظ فرى " الفرتح " ، عرن أيروب، عرن معمرر، الررزاقمرن طريرع عبرد ، 210: رواه البيهقي ص
 رجاله ثقات إال أنه منقطع .: 383/  13
، 2/34٧سرررير أعرررالم النررربالء، 14/35مصرررنف ابرررن أبررري شرريبة  ،1/95فرررتح القرردير ، 1/158الرردر المنثرررور  (308)

ورواه وكيرع فري ، 213/  1حليرة االوليراء ، (5639)4/355الطبقات الكبير الخرانجي ،  4٧/148تاريخ دمشع  
وهرري مررن روايررة ميمررون بررن : .قلررت1/18( واآلجررري فرري أخررالق العلمرراء ٧64( وأحمررد فرري الزهررد )21٧الزهررد )

لكرن ، ه33هرر فأظنره لرم يسرمع مرن أبري الردرداء 11٧مات سرنة  ن ولد سنة أربعينمهران وهي مرسلة ألن ميمو 
( تاريخ 818جامع التحصيل )، 5/٧1أعالم النبالء  من شيوخه أم الدرداءرضي هللا عنه انظر ترجمته في سير

  (.٧806)61/336دمشع 
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وهبننم  تل  ﴿ َوأ شدددددددددددددددددددددددد  : قولدددددددددددددددددددددددده تعدددددددددددددددددددددددداىل ل   رنهنم  َل بنك فدددددددددددددددددددددددد  عن دددددددددددددددددددددددد  رنب وا  يفن قد لدددددددددددددددددددددددد  َما بنئ   قدددددددددددددددددددددددد   سددددددددددددددددددددددددَ
ننَ  إنن ك نت م مُّا   إنيََٰن ك م   ۦ م ر ك م بنهن يَأ      93من

: قددالهلل عليدده وسددلم عددن النددص صددلى ا ،هاهلل عندد عن أيب الدردا  رضي   ،بن أيب الدردا   (3٠9)عن بالل  
  (3١٠)"ح بُّك الشي  يد ع مني وي صم".

ن   ن َأظ   ﴿ َومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ م  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنُ  لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
ذ   هن َأن يدددددددددددددددددددددددددددد  َد تللددددددددددددددددددددددددددددُ َع َمسددددددددددددددددددددددددددددََٰ ن ا تمسدددددددددددددددددددددددددددد   ُمنددددددددددددددددددددددددددددَ َعىَٰ  ۥ ه  َكَر فنيهددددددددددددددددددددددددددددَ ا يفن  َوسددددددددددددددددددددددددددددَ   َخَراهبدددددددددددددددددددددددددددددنَ

كَ  لَئددددددددددددددددددددددددددددددددددن ا أ و  انَ   مددددددددددددددددددددددددددددددددددَ م   كددددددددددددددددددددددددددددددددددَ د   هلددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  م  َأن يددددددددددددددددددددددددددددددددددَ ائنفنَ  هلددددددددددددددددددددددددددددددددددَ    يفن  خ ل وَها إناُل خددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
ز  ند  دُّ تل َرةن َعَذاب  َعظنيم يفن تل   م  ي َوهَل  َيا خن    ١١4خن

يا أخي ليكن بيتددك املسدداجد فددإين مسعددت : كتب سلمان رضي اهلل عنه إىل أيب الدردا  رضي اهلل عنه
» املسدد د بيددت كددل تقددي وقددد ضددمن اهلل ملددن كانددت املسدداجد : رسول اهلل صلى اهلل عليدده وسددلم يقددول

 (3١١) «. رضوان اهلل تعاىلواز على الصراط إىلة واجلبيوعم بالرو  والرمح
 (3١٢)إذا حل يتم مصاحفكم وزينتم مساجدكم فالدمار عليكم: قال أبو الدردا  رضي اهلل عنه

 

كرران أسررن مررن أم الرردرداء : رقررال أبررو مسرره، وأم الرردرداء، حرردث عررن أبيرره، بررالل بررن أبرري الرردرداء األنصرراري  (309)
فلمرا ، ولري القضراء بعرد النعمران برن بشرير: بالل أمير الشام. وقال سعيد بن عبد العزيرز:  الصغرى.قال البخاري 
 مات سنة ثالث وتسعين. : وقال أبو عبيد، عزله بأبي إدريس الخوالني، استخلف عبدالملك

المعرفرة والتراريخ ، 10٧/  2تراريخ البخراري ، 2910 طبقرات خليفرة ت، 285/   4انظر ترجمته سرير أعرالم النربالء  
 201/  3أخبار القضاة ، 328/  2
: رواه أبو داود ك، 2/40٧تفسير الثعالبي ، 1/219ير العلمية تفسير ابن كث، 11/59تفسير ابن أبي حاتم   (310)

( والطبرانررررررررررري فررررررررررري األوسرررررررررررط  650/  6و 194/  5أحمرررررررررررد ) و  ( 5130)4/334الهررررررررررروى : بررررررررررراب، األدب
( 49)1/5٧تفرد به أبو بكر بن أبري مرريم .وابرن أبري شريبة فري مسرنده   دار الروطن :  وقال،  (4359)4/334

 ضعيف .: 348/  4الموضوعة " و  عيفةقال األلباني في " السلسلة الض
، (20029)11/96معمررررررر فررررررري جامعررررررره ، و 1٧6/  6أبررررررو نعررررررريم فرررررري " الحليرررررررة "، 4/15تفسررررررير الررررررررازي  (311)

والبيهقررررري فررررري ، (٧2)1/٧٧والقضررررراعي فررررري الشرررررهاب ، (6143)6/254الطبرانررررري و ، (2546)6/505والبرررررزار
رواه الطبرانررري فرري الكبيرررر : 246/  1ائررد ( قررال الهيثمررري فرري مجمرررع الزوائررد ومنبرررع الفو 2689)4/381الشررعب 
قال األلباني في صحيح الترغيرب ، قلت ورجال البزار كلهم رجال الصحيح،  والبزار وقال إسناده حسن،  واألوسط

 حسن لغيره .: ٧9 / 1لترهيب وا
عبرد ، (1٧9)24٧فضرائل القررآن للفريرابي ص ، 396فضرائل القررآن البرن سرالم ص ،  4/15تفسير الرازي    (312)
رواه : 90/  1قررال العجلرروني فرري كشررف الخفرراء ، (603الررورع ألحمررد )، (5132)3/153لرررزاق فرري المصررنف ا

ذكرره الفتنري ، (٧9٧)1/2٧5قفه ابن المبرارك فري الزهرد وو ، الحكيم الترمذي في نوادر األصول عن أبي الدرداء
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 .صلى اهلل عليه وسلم -فيظهر من كالمه التأرر بكالم النص  ،هذا الكالم عليه نور يشبه كالم النبوة
 ( ١٢4فََأََتُه ُن ) ٖ  تَكلنمََٰ بن  ۥ رَبُّه   مَ يهن رََٰ تَدَلىَٰ إنبد  ﴿ َوإنذن تبد  : قوله 

ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم: َعن أيب الُدر َدا  قَالَ  ارنب: الطهدداراأ أَربددع ": قدَداَل َرسدد  َوحلدد   ،قددص  الشددُ
َظ َفار ،ال َعانَة  (3١3)والسواك"  ،وتقليم ال 

 (  ١43ا )يدر َشهن  ك م  ل  َعَلي  لُرس و ﴿ ل َتك ون وا  ش َهَداَ  َعَلى تلُناسن َوَيك وَن ت
 (3١4)اَل يكون اللعانون ش َهَدا  َواَل ش َفَعا  يَدو م ال قنَياَمة" ": قَاَل َرس ول اهلل: َعن أيب الُدر َدا  قَالَ 

 ﴾1٥2ُفُرون  ُكُروْا ل ي َواَل َتكْ َوٱشْ  ُكمْ ُكْر ُكُرون ي َأْذ َفٱْذ  ﴿
َي أَعمددالك م وأزكاهددا عنندد د  ":  َوسددلمصددلى اهلل َعَليدد هن  ول اهللقدَداَل َرسدد  :  َعن أيب الُدر َدا  قدَدالَ  َأال أنبددئكم خبددن

مليككم وأرفعها يفن درجاتكم َوخي لكم من إنند َفاق الُذَهب َوال َورق َوخي لكددم مددن َأن تلقددوا أعدددا كم 
 (3١5)ذكر اهلل: بَلى قَالَ : فتضربوا أَع َناقهم قَال وا

أَنا : " إنن اهلل يَدق ول:  َعَلي هن َوسلم يَدق ولاهلل صلى اهلل مسَنعت َرس ول: ال عنه قَعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل
 (3١6)َمَع َعبدني إنذا ه َو ذَكرينن وحتركت يبن شفتاه" 

 

فري سرنده يحري : قلرت، ( فري صرحيح الجرامع 585موقوف. حسرنه األلبراني ) : 36/  1في تذكرة الموضوعات 
وقرال ابرن الملقرن ، هرر33ه لرم يسرمع أبرا الردرداء ت 128وبكر برن سروادة ت ، بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ

ي إسررناد أبري الرردرداء مجهرول أمررا سررند أبري بررن كعرب رضرري هللا نرره عنرد ابررن أبرري وفرر: 5/5٧٧فري البرردر المنيرر 
ورواه أبررو هريرررة رضرري هللا عنرره ولكررن بسررنده : قلررت بسررند ال بررأس برره .: داود فري المصرراحف فجررود إسررناده وقررال

 فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف .و   انقطاع
(وضرعفه 4146)10/80(و البرزار 2222)3/264رواه الطبراني في مسرند الشراميين ،  1/2٧4الدر المنثور    (313)

، صدفى وهو ضرعيفمعاوية بن يحيى ال: رواه البزار والطبراني وفيه: 168  /  5قال الهيثمي في مجمع الزوائد  
 ( 3/431الموضوعة " ) و  وضعفه األلباني في " السلسلة الضعيفة

اِري و  (280٧9)6/448أخرجررره أحمرررد ، 1/352الررردر المنثرررور  (314) ومسرررلم كتررراب ، 316األدب المفررررد"فررري " الُبخرررَ
 ٧0/164تاريخ دمشع ، (490٧)4/2٧٧اللعن : باب، األدب: أبو داود كو  (6٧02)8/24البر والصلة

، 1/211مالرك فري الموطرأ "ت عبرد البراقي ، و 1/362الدر المنثور ،  ٧/282سير الكشف والبيان للثعلبي  تف  (315)
/ 1الرردعاء : الحررا م فرري المسررتدرك ك، (33٧٧) 5/459مررا جرراء فرري فضررل الررذكر: برراب، الرردعاء: والترمررذي ك

الصرررغير "  وصرررححه األلبررراني فررري " صرررحيح الجرررامع 1/219حليرررة األوليررراء ، وصرررححه ووافقررره الرررذهبي 496
1/513(2629) 
تعليقا في التوحيد : رواه البخاري ، و 1/364الدر المنثور ، 168 / 1تفسير البغوي  ،  4/341تفسير الثعالبي    (316)
( مرررن مررروارد 5٧6. وابرررن حبررران فررري األذكرررار ص )499/  13ال تحررررك بررره لسرررانك :  تعرررالىقرررول هللا: بررراب -

أخرجره أحمرد والبخراري فري خلرع : ذا طرف من حديثه: ( قال ابن حجر509)1/319شعب اإليمان  ،  الظم ن
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واذكره يفن سر ائك ت ذكر  ،اذكر اهلل عنن د كل ح  ية وش  ية ومدرة:  َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَالَ 
 (3١٧)يفن ضرائك
خل :  اهلل عندده قدَدالَ    الددُدر َدا  رضدديوَعن أيب إنن الدُدذين اَل تددَزال ألسددنتهم رطبددَة بددنذكر اهلل تبددَارك َوتَدعددَاىَل يددد 

ُنة َوه َو يض حك  (3١8)أحدهم اجل 
بنيَة أحب إنيَل  من َأن أَتصدق  نناَئة دنيَنار: وَعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَالَ  َن أكرب ماَئة َتك   (3١9)لن

وهددذا دليددل أيضددا علددى حكمتدده رضددي اهلل  ،ى قددوة الفهددم عندده االعتمدداد علدد من أقوالدده رضددي اهللويتضح  
 عنه.  

 

، ( 5٧والبخراري فري " خلرع أفعرال العبراد " ) ، 2/540أحمرد : أخرجره، أفعال العباد. والطبرانري عرن أبري هريررة
 509والبيهقري ) ، ( 815)  3/9٧وابن حبران، ( 3٧92)  2/1246فضل الذكر:  باب،  األدب:  وابن ماجه ك

مررن حررديث أبرري  1/496الحررا م : برره .وأخرجرره، ( مررن حررديث أبرري هريرررة 1242والبغرروي فرري ) ، ( 510( و) 
 500/  13لبراري فرتح ا: . انظرر398/  12تهذيب التهرذيب ، 212 / 25تاريخ دمشع ،  به،  الدرداء وصححه

 الحديث رجاله ثقات.، 13/  5 والبغوي في شرح السنة
وابرررن الجررروزي فررري " صرررفة الصرررفوة " ، 1/209أبرررو نعررريم فررري " الحليرررة " : وأخرجررره، 1/366الررردر المنثرررور  (31٧)
ه قرال: .بلفظ " اذكر هللا فري السرراء .." ولفرظ  1/2٧8 ب لرك ادُع هللا فري يروم سررَّائك لعلره أْن يسرتجي: " وعنره أنرَّ

وابن أبي ، (  ٧18)  168وأحمد في " الزهد " ص  ، (  2026٧معمر في " جامعه " ) :  أخرجه  في يوم ضرَّائك"
 ( 1141والبيهقي في " شعب اإليمان " ) ، 1/225وأبو نعيم في " الحلية " ، 1/135عاصم في " الزهد " 

 ٧2 / ٧مصرررنف ابرررن أبررري شررريبة ، ( 1126ابرررن المبرررارك فررري " الزهرررد " )  وأخرجررره، 1/366الررردر المنثرررور  (318)
وأبررو نعرريم فرري " الحليررة " ، ( ٧26) 169وأحمررد فرري " الزهررد "ص ، ( 35052( و)  3458٧( و)  29459)
وضرررعفه األلبررراني فررري ضرررعيف الجرررامع ، حسرررن موقررروف: 92/1قرررال ابرررن حجرررر فررري نترررائج األفكرررار ، 1/219
 ( من حديث أبي الشيخ في الثواب4966)

د صو  1/366الررردر المنثرررور  (319) ي الز هرررْ فررري سرررنده : قلرررت، 1/219أبرررو نعررريم فررري الحليرررة ، (٧33)113َأْحمرررد فرررِ
ن حديثره ابرن عردي فري(و 4٧1االت أبري داود )(سرؤ 2319وثقه أحمرد فري العلرل )،  عمران بن مسلم القصير  حسر 

(الثقرررررات 1690)6/305قرررررال ابرررررن أبررررري حررررراتم فررررري الجررررررح والتعرررررديل: ال برررررأس بررررره (، 12٧0)6/168الكامرررررل 
 (: ٧12)2/123، وقال ابن حبان في المجروحين (98٧9)242/٧
 بن َويحيى اْلَعِزيز عبد بن ُسَوْيد مثل اْلُقْرَبى َعنهُ  َواهُ رَ  َما َوأما اأْلَْثَبات َحِديث تشبه فمستقيمة َعنهُ   َبَلده  أهل  ِرَواَية  َفَأما

اِ ير َفِفيررهِ  وذويهمررا سررليم انَ  َأْدِري  فلسررت َكِثيررَرة َمنررَ هِ  يررْدخل َأ ررَ ِذه َعنررهُ  حمررل َحتررَّى تغيررر أم فيجيررب َعَليررْ اِ ير هررَ  اْلَمنررَ
ا اْلَعِزيز عبد بن وُسويد سليم بن يحيى  َأن  على َوه يكثرران َجِميع  أ مالرْ هِ  َواْلَخطرَ  ُمسرلم علرى يحكرم َأن يجروز َواَل  َعَليرْ

ير بعرد  ِإالَّ   ِبعْدل  َلْيَس   َوَأنه  ِباْلجْرحِ  اف برل السر  ْنصرَ ِدي اإْلِ ي ِعنرْ ا نبرةمجا أمرره فرِ ن َعنرهُ  ُرِويَ  مرَ ْيَس  ِممرَّ ي بمرتقن لرَ  فرِ
َواَية ي اْلَعَداَلة يفِ  مدخال   َلهُ  َأنه  على  الثِ َقات  َعنهُ   َرَواهُ   ِبَما  واالحتجاج  الرِ  ة فرِ ن َوهرُوَ  المتقنرين جملرَ  هللا أسرتخير ِممرَّ
 ِفيهِ 
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الَ  ن أيب الدددُدر َدا  رضددي اهلل عنددده قددَ هن َوسدددلم: وعددَ ول اهلل صدددلى اهلل َعَليدد  اَل َرسدد  و م : قدددَ ا يددددَ ثن اهلل أَقد َوامدددر عددَ ليبد 
 بنَيا  َواَل ش َهَدا اس لَي س وا بنأَن  يَدغ بنطه م  النُ ا ل ا ال قنَياَمة يفن وجوهم النُّور على َمَنابنر اللُّ 

َرايبن  اَل أَعدد  ول اهلل صددفهم لنددا نعددرفهم قدَدالَ : فَدقددَ ُغ : يدَدا َرسدد  ُغ وبددالد شددَ هددم املتحددابون يفن اهلل مددن قبائددل شددَ
 (3٢٠)جَي َتمع وَن على ذكر اهلل يذكر ونَه  

مطعمه ومشربه فقد قل عمله  َلي هن إناُل يفن ُر نع َمة اهلل عَ مل يع نم: وَعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَالَ 
 (3٢١)َوحضر َعَذابه

 هنا تظهر حكمته رضي اهلل عنه 
ربننيَن َتعنين وا  بنٱلُصرب ن قوله تعاىل﴿ يََٰأَيدَُّها تُلذنيَن َ اَمن وا  تس       ١53 َوتلُصَلوَٰةن إنُن تلُلَه َمَع تلصَُٰ

اَن كددَ :  اهلل عندده قدَدالَ ا  رضددي وعددَن أيب الددُدر دَ  لددَة ريددح كددَ هن َوسددلم إنذا َكاندَدت لَيد  ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  اَن َرسدد 
ُغ يسدددكن د حدددَ اَن  ،مفزعددده إنىَل ال َمسددد  ن َما  حددددت مدددن كسدددُو َدددس أَو قمدددر كدددَ َوإنذا حددددت يفن السدددُ

 (3٢٢)مفزعه إنىَل الُصاَلة
: عليدده وسددلم صددلى اهلل قددال النددص: ندده قددالاهلل ع وعددن أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده عددن أيب هريددرة رضددي

 (3٢3)"أنا مع عبدي ما ذكرين وحتركت يب شفتاه": يقول اهلل عز وجل
 

ووافقره المنرذري فري الترغيرب إسرناده حسرن : ٧٧/  10قال الهيثمي فري مجمرع الزوائرد   1/368الدر المنثور    (320)
ورواه الطبرانرري : (. قلررت150٧)211/  2وصررححه األلبرراني فرري صررحيح الترغيررب والترهيررب ، (232٧)2/262

وأسررد بررن وداعررة ناصرربي يسررب ، ( بسررند فيرره فرررج بررن فضررالة وهررو ضررعيف14٧1)2/34٧ند الشرراميين فرري مسرر
 الصحابة 

، 5/44الردر المنثرور، 5/41٧البحرر المحريط ، 2/3٧1 تفسرير القررآن البرن زمنرين،  3/341المحرر الوجيز    (321)
ترراريخ دمشررع ، (4151)6/26٧والبيهقرري فرري الشررعب ، (92ابررن أبرري الرردنيا فرري الشرركر )، (٧12الزهررد ألحمررد )

4٧/168. 
ْنَيا فررري المطرررر والرعرررد والبررررق )، و 1/163الررردر المنثرررور  (322) ن أبررري الررردُّ ( والطبرانررري فررري مسرررند الشررراميين 132ابرررْ
اِ ر ترراريخ دمشررع ، 4/1331وأبررو الشرريخ فرري العظمررة (568)1/323 ن َعسررَ قررال الهيثمرري فرري ، 152 / 19َوابررْ

فرري الكبيررر مررن روايررة زيرراد بررن صررخر عررن أبرري الرردرداء ولررم أجررد مررن رواه الطبرانرري : 211 / 2"مجمررع الزوائررد" 
 اد وله منا ير . منقطع وفي إسناده نعيم بن حم: 6/32٧ وقال ابن رجب في الفتح، ترجمه وبقية رجاله ثقات

/  13: ال تحرك به لسرانك: قول هللا تعالى: باب -تعليقا في التوحيد : رواه البخاري ،  1/168تفسير البغوي    (323)
أخرجرره : هررذا طرررف مررن حررديث: ( مررن مرروارد الظمرر ن قررال ابررن حجررر5٧6. وابرن حبرران فرري األذكررار ص )499

وايرة عبرد الررحمن برن يزيرد برن جرابر عرن إسرماعيل برن أحمد والبخاري في "خلع أفعرال العبراد". والطبرانري مرن ر 
ضرا البيهقري فري الردالئل وأخرجره عنره أي، عبد هللا. بن أبي المهراجر عرن كريمرة بنرت الحسرحاس عرن أبري هريررة

 13/  5: والبغوي في شرح السنة 500/  13فتح الباري : وابن ماجه والحا م وابن حبان من طرق انظر
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ُرَم  ا حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  ﴿ إنمندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَُ
ي   َة َوتلدددددددددددددددددددددددددددُدَم َوحلدددددددددددددددددددددددددددَ  َمي  ك م  تل  َعلدددددددددددددددددددددددددددَ هن َم تخل ن تدددددددددددددددددددددددددددَ ُل بدددددددددددددددددددددددددددن ا أ هدددددددددددددددددددددددددددن ي ن  ۦ نزنيدددددددددددددددددددددددددددرن َومدددددددددددددددددددددددددددَ   لنغدددددددددددددددددددددددددددَ

نن تضددددددددددددددددددددددددد   هن َفمدددددددددددددددددددددددددَ ي َ تللدددددددددددددددددددددددددُ اغ  ط ُر غدددددددددددددددددددددددددَ اد    بدددددددددددددددددددددددددَ اَل  َواَل عدددددددددددددددددددددددددَ َه إننُ هن  َعَليددددددددددددددددددددددددد  إنمث َ  فدددددددددددددددددددددددددَ   تللدددددددددددددددددددددددددُ
يم   َغف ور       ١٧3ُرحن

» ذكددداة اجلنددد  ذكددداة : عدددن الندددص صدددلى اهلل عليددده وسدددلم أنددده قدددال، وعدددن أيب الددددردا  رضدددي اهلل عنددده
 (3٢5)(3٢4)أمه«

 

، (14٧6)4/٧2مررا جرراء فرري ذكرراة الجنررين: برراب، أبررواب األطعمررة: رواه الترمررذي كو ، 5/19٧تفسررير الرررازي (324) 
أحكرررام القررررآن ، (19492)9/562قررري فررري سرررننه والبيه، (٧498)8/402والطبرانررري ، (411٧)10/53والبرررزار 

قرال الهيثمري فري مجمرع الزوائرد ومنبرع ، هذه األخبار كلها واهية السند عند أهل النقرل:  وقال،  1/136للجصاص
وقررال ابررن ، رواه الطبرانرري فرري الكبيررر وفيرره بشررر بررن عمررارة وقررد وثررع وفيرره ضررعفو  رواه البررزار: 35/  4فوائررد ال

، وفرري اإلسررناد انقطرراع بررين خالررد وأبرري الرردرداء، (بشررر لررين846)1/493البررزار  حجررر فرري مختصررر زوائررد مسررند
فرري صررحيح الجررامع.  (3431( صررححه األلبرراني فرري) 2912)3/134٧وضررعفه القيسررراني فرري ذخيرررة الحفرراظ 

 لعل التصحيح بمجموع شواهده .: قلت
فمن َرَفَعه جعله خبر المبتدأ  ، صب"يروى هذا الحديث بالرفع والن: (164/ 2قال ابن األثير في "النهاية" )(325)

ومن نصب كان التقدير  ، فال يحتاُج إلى ذبح مستأنف  ،  فتكون ذكاة األم هي ذكاة الجنين، الذي هو ذكاة الجنين
فحذف المصدر وصفته  ، أو على تقدير يذكي تذكية مثل ذكاة أمه،  فلما حذف الجار نصب، ة الجنين كذكاة أمهذكا

وا  : فال بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حي ا. ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين، وأقام المضاف إليه مقامه أي ذكُّ
 الجنين ذكاة أمه". 

 :  121  - 119/ 4وقال ابن القيِ م في "تهذيب السنن" 
وقال ذكاة الجنين كذكاة أمه.  ، ممَّا يبطل تأويل من رواه بالنصب، "فإن ذكاته ذكاة أمه": "وقوله في بعض ألفاظه

 :  ذا باطل من وجوهوه
عن الجنين الذي يوجد في بطن   -َصلَّى هللا عليه وسلم  -فإنهم سألوا النبي ،  أن سياق الحديث يبطله: أحدها
اة ألنَّه جزء من ، بأنَّ ذكاة أمه ذكاة له : ورفع عنهم ما توهموه من كونه ميتة، م يلقونه؟ فأفتاهم بأ لهأيأ لونه أ: الشَّ

ال ، وأجزاء المذبوح ال تفتقر إلى ذكاة مستقلة. والحمل ما دام جنين ا فهو كالجزء منها، ورأسهاكيدها وكبدها ، أجزائها
لو لم  ، فهذا هو القياس الجلي، أجزائها التي من جملتها الجنينفإذا ذكيت األم أتت الذكاة على جميع ، ينفرد بحكم

 يكن في المسألة نص. 
ليكون قوله "ذكاته كذكاة أمه" ، والصحابة لم يسألوا عن كيفية ذكاته،  أن الجواب ال بد وأن يقع عن السؤال: الثاني

وأنه ال  ، بأ له حالال  بجريان ذكاة أمه عليهفأفتاهم ،  وإنَّما سألوا عن أ ل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح،  جواب ا لهم
 يحتاج إلى أن ينفرد بالذكاة.

وقد فهموا من هذا  ، أعظم الخلع فهم ا لمراده بكالمه -لم َصلَّى هللا عليه وس -أن أصحاب رسول هللا  : الثالث
ل عبد هللا بن كعب ابن وأنه ال يحتاج أن ينفرد بذكاة بل يؤكل. قا، الحديث ا تفاءهم بذكاة األم عن ذكاة الجنين
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ى تل   هن ﴿ َوَ اتددددَ ىَٰ ح بدددد  اَل َعلددددَ ر  وني تل  ذَ  ۦ مددددَ ىَٰ َهَٰ َوتل  قدددد  كنَ  َوتبدددد  َوتل  َيتََٰمددددَ ائنلنَ   بنيلن َن تلسددددُ َمسددددََٰ ابن َوتلسددددُ َويفن تلر قددددَ
(١٧٧ ) 

» مثل الذي يتصدق أو يعتدد  عنددد املددوأ مثددل الددذي : وعن أيب الدردا  أنه صلى اهلل عليه وسلم قال
 (3٢6)يهدي بعدما شبع «

اىَل  لددددده تَدعدددددَ َب ﴿ يََٰأَيدُّهدددددَ : قَدو  وا  ك تدددددن ذنيَن َ اَمنددددد  ي  ا تلدددددُ ى َعلدددددَ َب َعلدددددَ ا ك تدددددن َيام  َكمدددددَ ذنيك م  تلصددددد  ب  تلدددددُ ن قددددددَ   لنك م  َن مدددددن
   ١83تَدتُدق وَن  َلَعُلك م  

ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم: وعن أيب الدردا  رضي اهلل عنه قدَدالَ  بنيل : قدَداَل َرسدد  ا يفن سددَ اَم يَدو مددر "مددن صددَ
َر ض"  (3٢٧)اهلل جعل اهلل بَينه َوَب  الُنار َخن َدقرا َكَما َب  الُسَما  َوال 

 

إشارة إلى   إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه" وهذا : يقولون  -َصلَّى هللا عليه وسلم  -مالك " ان أصحاب رسول هللا 
 جميعهم.

ا منهم خالف ما قالوه، كان النَّاس على إباحته: قال ابن المنذر ،  ال يحل: فقال، إلى أن جاء النعمان،  ال نعلم أحد 
 نفس ال تكون ذكاة نفسين.  ألنَّ ذكاة
أي موضع  بجرحه في  فذكاة الصيد الممتنع، أن الشريعة قد استقرت على أن الذكاة تختلف بالقدرة والعجز: الرابع
ومعلوم أن الجنين ال يتوصل ، وذكاة المتردية ال يمكن إالَّ بطعنها في أي موضع كان، بخالف المقدور عليه،  ان

 هو محض القياس.: فتكون ذكاة أمه ذكاة له  ،إلى ذبحه بأ ثر من ذبح أمه
غذاء الجنين  : فهي كقولكجعل الخبر فيها نفس المبتدأ. ، أن قوله "ذكاة الجنين ذكاة أمه" جملة خبرية: الخامس
ولهذا جعلت الجملة لتتميم "إن" وخبرها في قوله "فإن ذكاته ذكاة أمه" وإذا كان هكذا لم يجز في "ذكاة ، غذاء أمه
،  إذ الخبر محل الفائدة، فيخرج الكالم عن اإلفادة والتمام، وال يجوز نصبه لبقاء المبتدأ بغير خبر،  الرفعأمه" إالَّ 

 الخ  وهو غير معلوم...
( 22061)5/196أخرجرره أحمررد ، 1/414الرردر المنثررور ، 2/2٧1تفسررير القرطبرري ، 5/215تفسررير الرررازي  (326)

مرا جراء : براب، أبرواب الوصرايا: ( التِ رِمذي ك3968)4/2٧6فضل العتع في الصحة :  باب،  العتع:  "أبوداودك
الكبرررررررى   الرسررررررالة وفرررررري "، 6/238( النَّسررررررائي"2123)4/435الرجررررررل يتصرررررردق أو يعتررررررع عنررررررد المرررررروت  فرررررري
( وعبررررررررررد الرررررررررررزاق فرررررررررري مصررررررررررنفه 10٧3)2/324ورواه أبررررررررررو داو الطيالسرررررررررري فرررررررررري مسررررررررررنده ، (6408)5/11
، (23)1/41وابررن أبرري شرريبة فرري مسررنده ، (2330)2/162وسررعيد بررن منصررور فرري سررننه ، (16٧40)9/15٧

( 1322) 3/490ضعفه األلبراني فري الضرعيفة ، 3٧4/  5( حسنه الحافظ فى " الفتح " 202وعبد بن حميد )
 لجهالة أبي حبيبة الطائي.

وابررن أبرري ، (449)1/2٧3( وفرري الصررغير 35٧4)4/46رواه الطبرانرري فرري األوسررط ، 1/441الرردر المنثررور (32٧)
 3( قال الهيثمي في مجمع الزوائد 344)1/428والحارث في مسنده كما في البغية ،  5/30٧نفه شيبة في مص

( قررال 1461)2/52ووافقرره المنرذري فرري الترغيرب ، سرط وإسررناده حسرنرواه الطبرانري فري الصررغير واالو : 194 /
 حسن لغيره.: 100/  2األلباني في "السلسلة الصحيحة" 
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انَ  ن كددددددددددددددددَ نك   ﴿ َفمدددددددددددددددَ ا أَو  مدددددددددددددددن ى م ُمرنيضددددددددددددددددر ن   َعلدددددددددددددددَ ُدة مدددددددددددددددد  َفر َفعدددددددددددددددن ى  سددددددددددددددددَ َر َوَعلددددددددددددددددَ ام  أ خددددددددددددددددَ  أَيدددددددددددددددُ
ه   ذنيَن ي طنيق وندددددددددددددددددددددددددددددَ ام  منسددددددددددددددددددددددددددددد  فند   ۥ تلدددددددددددددددددددددددددددددُ ة َطعدددددددددددددددددددددددددددددَ ي ر يدددددددددددددددددددددددددددددَ وَُع خدددددددددددددددددددددددددددددَ ن َتطدددددددددددددددددددددددددددددَ  ا كن  َفمدددددددددددددددددددددددددددددَ

ي    َو خدددددددددددددددددددددددددددددَ ه   فَدهددددددددددددددددددددددددددددد  وم وا   َوَأن ۥ لدددددددددددددددددددددددددددددُ ي    َتصددددددددددددددددددددددددددددد  م   خدددددددددددددددددددددددددددددَ وَن تَدع   إنن ك ندددددددددددددددددددددددددددددت م   ُلكددددددددددددددددددددددددددددد   َلمددددددددددددددددددددددددددددد 
١84   

وروى ذلك عنه أبو الدردا    ،وسلم صام يف السفرص صلى اهلل عليه أن الن  (3٢8)ربت باخلرب املستفيض
 أبددو سددعيد اخلدددري وابددن عبدداس وأنددس وجددابر وسددلمة بددن احملبدد  رضددي اهلل عددنهموافقدده  رضددي اهلل عندده

(3٢9) 
ه   ذني أ ندددددددددددددددددددددددددددددزنَل فنيدددددددددددددددددددددددددددددهن تل  ﴿ شدددددددددددددددددددددددددددددَ اَن تلدددددددددددددددددددددددددددددُ ر  ر  َرَمضدددددددددددددددددددددددددددددَ در قددددددددددددددددددددددددددددد  اسن َ ان  هددددددددددددددددددددددددددددد   ى ل لندددددددددددددددددددددددددددددُ

ت   َن تهلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    َوبَديد نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددََٰ ن ف ر  تل  ىَٰ وَ دَ مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  انن َفمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ نك  قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ َد مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن هن  م  شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
ه   م  َر فَدل  تلشدددددددددددددددددددددددددددددُ ا أَو  َيصددددددددددددددددددددددددددددد  اَن َمرنيضدددددددددددددددددددددددددددددر ن كدددددددددددددددددددددددددددددَ َفر   ه  َومدددددددددددددددددددددددددددددَ ىَٰ سدددددددددددددددددددددددددددددَ ُدة   َعلدددددددددددددددددددددددددددددَ   َفعدددددددددددددددددددددددددددددن
ن   م  تل   مدددددددددددددددددددددددددددد  ه  بنكدددددددددددددددددددددددددددد  َر ي رنيددددددددددددددددددددددددددددد  تللددددددددددددددددددددددددددددُ ام  أ خددددددددددددددددددددددددددددَ م  ي سدددددددددددددددددددددددددددد  أَيددددددددددددددددددددددددددددُ  َر َواَل ي رنيددددددددددددددددددددددددددددد  بنكدددددددددددددددددددددددددددد 

وا  تل  َر َولنت ك  ع سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تل   لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  َه َعلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ من رب  وا  تللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ ُدَة َولنت كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ اعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن   ىَٰ مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
   ١85ك ر وَن َتش   ك م  َعلُ َولَ  َهَدىَٰك م  

خرجنددا مددع رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم يف شددهر رمضددان يف : عددن أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده قددال
رش شددديد حددغ إن كددان أحدددنا ليضددع يددده علددى رأسدده مددن شدددة احلددر ومددا فينددا صددائم إال رسددول  اهلل  ،حددَ

 (33٠)ةبن رواحصلى اهلل عليه وسلم وعبد اهلل 
ة َوأنددس بددن : ( قَالَ 33١أَدم)  بن يزنيد بن  َعن عبد اهلل َقع َوأَبدد و أ َمامددَ َسدد  َحدرينن أَب و الُدر َدا  ووائلة بددن ال 

ا حيددب الَعبدد د مغ فددَرة : َمالك َأن َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسلم قَالَ  "إنن اهلل حيددب َأن تقبددل رخصدده َكمددَ
 (33٢)ربه"

 

وجروه كثيررة ال مطعرن فيهرا يفيرد العلرم النظرري للمتبحرر فري هرذا الشرأن. النكررت الروارد مرن : ( الخبرر المسرتفيض328)
 (3٧8/ 1على كتاب ابن الصالح البن حجر )

 .1/68أحكام القرآن للكيا هراسي ، 1/260أحكام القرآن للجصاص ، 196/  2لبحر المحيط تفسير ا (329)
 (.1122)2/٧90سافر  باب إذا صام أياما من رمضان ثم: باب، الصوم: مسلم"ك رواه (330) 
 "أحاديثه موضوعة: قال أحمد رحمه هللا عبد هللا بن يزيد بن آدم(331)
ترررررررررراريخ دمشرررررررررررع ، 2/526ميررررررررررزان االعتررررررررررردال ، و 2/225حين المجرررررررررررو ، و 19٧ / 5الجرررررررررررح والتعرررررررررررديل : انظررررررررررر
 .10/194تاريخ بغداد ، (3626)33/36٧
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 (333)ا  فأفطر.اهلل عليه وسلم ق عنه أن النىب صلى ضي اهللعن أه الدردا  ر 
هن َواَل تد ل   بنيلن تللددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ وا  يفن سددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ وا  بنأَيدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ﴿ َوأَنفنقدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ةن إنىَل تلتُده   دنيك م  قدددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ل كددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ

ن وا  إنُن تلُلَه حي نبُّ تل  َوَأح   ننَ  م ح  سن    ١95سن
قة يف سبيل »من أرسل نف: قال م أن هعن أيب الدردا  رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل  

ومددن غددزا بنفسدده يف سددبيل اهلل وأنفدد  يف وجهدده ذلددك  ،اهلل وأقام يف بيته فله بكل درهددم سددبعمائة درهددم
 (334)  مث  تال هذه اآلية َوالُله  ي ضاعنف  لنَمن  َيشا    فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم«

اىَل  لدددددددددددددددددددددددده تَدعددددددددددددددددددددددددَ ر وا  ت﴿َوتذ  : قَدو  َه كدددددددددددددددددددددددد  ام  للددددددددددددددددددددددددُ َل يفن  د ودََٰأ  ُمعدددددددددددددددددددددددد   يفن أَيددددددددددددددددددددددددُ ن تَدَع ددددددددددددددددددددددددُ  َفمددددددددددددددددددددددددَ
ن يَدو     ٢٠3 هن  َعَلي  هن َوَمن تََأُخَر َفاَل إنمث َ  َعَلي   َفاَل إنمث َ َم  

ن أيب الددُدر َدا  رضددي اهلل عندده قددَالَ  هن َوسددلم: عددَ ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  َي : قددَاَل َرسدد  َن كددالرحم هددن " مثددل مددن
 (335)  هللسعَها اضيَقة فَإنذا محلت و 

لددددددددددددددددددددده تدَ  اىَل قَدو  ن يد ع  : عدددددددددددددددددددددَ اسن مدددددددددددددددددددددَ َن تلندددددددددددددددددددددُ َك قَدو  ﴿ َومدددددددددددددددددددددن بددددددددددددددددددددد  ه   ن ةن تلددددددددددددددددددددددُّند  تحل َ  يفن  ۥ لددددددددددددددددددددد  وَٰ  َيا يددددددددددددددددددددددَ
  ٢٠4َصامن تخل ن  أََلدُّ  َوه وَ  ۦ بنهن هند  تلُلَه َعَلىَٰ َما يفن قَدل  َوي ش  

ا َأن اَل تددَزال ماريددر :  عددَن أيب الددُدر َدا  رضددي اهلل عندده قددَالَ   بددك ظَالنمددا َأن اَل  وَكفددى ،(336) اكفددى بددك إمثددن
ََحادني  يفن َذاأ اهلل عز َوجل ،اتَزال ُماصمر  درا ال   (33٧)وَكفى بك َكاذنبرا َأن اَل تَزال حم 

 

قررررال  (492٧)5/155( وفرررري األوسررررط ٧661)8/153رواه الطبرانرررري فرررري الكبيررررر ، 1/466نثررررور الرررردر الم (332)
حمرد وغيرره. وعبد هللا بن يزيد ضعفه أ، رواه الطبراني في الكبير واالوسط: 163 / 3الهيثمي في مجمع الزوائد 

 باطل بهذا اللفظ .: 4/  2 الموضوعة "و  قال األلباني في " السلسلة الضعيفة
، (2318)311/ 2الصائم يستقيء عامردا : باب، الصيام: سنن أبي داود ك،  (22٧30)5/2٧6أحمد    رواه   (333)

ا : برراب، أبررواب الصررم: سررنن الترمررذي ت شررا ر ك د  َتَقاَء َعمررْ يَمْن اسررْ اَء فررِ ا جررَ قررال الحررافظ فررى "  (٧20)90/ 3مررَ
 أخرجه أصحاب السنن مصححا .: 1٧5/  4الفتح " 

. سرنن ابرن ماجرة 236/ 1: والردر المنثرور، 305/ 3: وتفسرير القرطبري، 2/92الثعلبي في الكشرف والبيران   (334)
اَلى : بررراب، الجهررراد: ك ِ َتعرررَ ِبيِل َّللاَّ ي سرررَ ِة فرررِ ِل النََّفقرررَ فررري ي معلقرررا (، قرررال الشررريخ عبرررد البررراق2٧61) 922/ 2َفضرررْ

وضرعفه األلبراني فري ، ال يعررف. وكرذا قرال ابرن عبرد الهرادي: في إسناده خليل بن عبد هللا. قال الذهبي:  الزوائد
 .198 / 1ضعيف الترغيب والترهيب 

ط  رواه ، 1/564الررررردر المنثرررررور  (335) ي اأْلَْوسرررررَ ي  فرررررِ وأبرررررو الشررررريخ فررررري أمثرررررال الحرررررديث ، (٧٧٧5)٧/3٧٧الطََّبَرانرررررِ
رواه الطبرانرري فرري الصررغير واالوسررط وفيرره مررن لررم : 265 / 3مجمررع الزوائررد  الهيثمرري فرري( قررال 259)306ص

 (5250ي في في ضعيف الجامع)األلبان ضعفه، و فيه مجهول: 2/3٧4أعرفه.وقال المناوي في التيسير 
،  ه ويمتريهمماراة ألن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحب: ويقال للمناظرة، والمماراة المجادلة، (أي مجادال336)

 .  322/  4 ما يمتري الحالب اللبن من الضرع .النهاية 
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ن أيب الددُدر َدا  رضددي اهلل عندده قددَالَ  مددن كثددر َكاَلمدده كثددر كذبدده َومددن كثددر حلفدده كثددر إمثدده َومددن كثددرأ : عددَ
 (338)خصومته مل يسلم دينه

 .اطه وحكمته  فهمه وقوة استنبعلى عم وتدل هذه الكلماأ 
اىَل  لدددددددددددددددده تَدعددددددددددددددددَ ي  : قَدو  َب َعلددددددددددددددددَ ر  ك م  تل  ﴿ ك تددددددددددددددددن َو كدددددددددددددددد  ال  َوهدددددددددددددددد  م   ه  قنتددددددددددددددددَ ىَٰ َأن َتك   ُلكدددددددددددددددد  وا  َوَعسددددددددددددددددَ  َرهدددددددددددددددد 

ي   ي   ئر شدددددددددددددددددددددددددددَ َو خدددددددددددددددددددددددددددَ م   ا َوهددددددددددددددددددددددددددد  ي   ُلكددددددددددددددددددددددددددد  وا  شدددددددددددددددددددددددددددَ ىَٰ َأن حت نبدددددددددددددددددددددددددددُّ رٌّ ئر َوَعسدددددددددددددددددددددددددددَ َو شدددددددددددددددددددددددددددَ   ا َوهددددددددددددددددددددددددددد 
   ٢١6 ونَ َلم  اَل تَدع   َلم  َوأَنت م  َوتلُله  يَدع   ُلك م  

هن َوسددلم:  عندده قدَدالَ ر َدا  رضددي اهللعددَن أيب الدددُ  ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  ُو : قددَاَل َرسدد  " اَل جيمددع اهلل يفن جددَ
ائنر جسددده علددى  ارجددل غبددارر  بنيل اهلل حددرم اهلل سددَ ُنم َومددن اغددربأ قدددماه يفن سددَ بنيل اهلل ودخددان َجهددَ يفن سددَ

بنيل ا يفن سددَ اَم يَدو مددر َامت ااهلل خدد  الُنار َومن صددَ َهَدا  يعرفدده  تم لدَده  خبددن خددر وَن يَدق ولدد ونَ  لشددُّ َولددوَن َواآل  فدداَلن : هبدَدا ال 
ُنة" ،َعَلي هن طَابع الشَُّهَدا   (339)َومن قَاتل يفن َسبنيل اهلل فَواق نَاَقة َوَجبت َله  اجل 

   ٢٢٧ َعَزم وا  تلطُلَََٰ  فَإنُن تلُلَه مسَنيع  َعلنيم   ﴿ َوإنن  : قوله تعاىل
فإمددا  ،(34١( )34٠)يوقف يف اإليددال  ،ليس له أجل وهي معصية: اهلل عنه أنه قال ن أيب الدردا  رضيع

 (34٢)وإما أن يطل . ،أن يسك
 

د"ص  1/5٧3الدر المنثور  (33٧) ي الز هرْ العلرم الخشرية : مرن قرال: اببر، والردارمي فري سرننه المقدمرة، 1٧2وَأْحمد فرِ
تراريخ ، (130وابن أبي الدنيا في الصرمت )، (228)209وأبو داود في الزهد ص، (301)1/336وتقوى هللا . 

 ( 4096ضعفه األلباني في الضعيفة )  ، 126 / 4٧ مشعد
 (9٧8)1534رواه قوام السنة في الترغيب والترهيب ، 125 / 4٧ تاريخ دمشع، 1/5٧3الدر المنثور 338))
قرال الهيثمري  1/4٧3زوائرد أبري يعلرى ، (28052)6/443َأْحمرد، 1/590( أي قدر حلبة ناقرة. الردر المنثرور 339)

لررم يسررمع مررن أبررى الرردرداء ولررم  رواه أحمررد ورجالرره ثقررات إال أن خالررد بررن دريررك: 285 / 5مجمررع الزوائررد  فرري
/  1يف الترغيرررب والترهيرررب ضرررع ( وضرررعفه األلبررراني فررري1998)2/1٧6ووافقررره المنرررذري فررري الترغيرررب ، يدركررره
 ومعاذ بن جبل رضي هللا عنهم ، فله شاهد من حديث أبي هريرة، وهو صحيح بطرقه وشواهده: قلت، 204

وهللا ال أجامعك أربعَة أشرهر. التعريفرات الفقهيرة لمحمرد عمريم : و اليمين على ترك َو ء المنكوحة مدة  مثلُ ه  (340)
 .40: ص

: وألنه يمين على ترك واجب.انظر،  ألنه نوع مضارة للزوجة، هور العلماء ال يجوزوهو عند جم، واإليالء حرام شرعا
 .194ن الغاية والتقريب صالتذهيب في أدلة مت، 4/61حاشية إعانة الطالبين 

اليمررين : والمررراد مررن اآليررة، اليمررين: واألليررة، يؤلررون أي يحلفررون : 264/  1قررال البغرروي رحمرره هللا فرري تفسرريره  (341)
 ، كان اإليالء طالقا ألهل الجاهلية: قال قتادة، ء المرأة على ترك و 

، يحرب امرأتره وال يريرد أن يتزوجهرا غيرره كران الرجرل ال، كان ذلك من ضررار أهرل الجاهليرة:  وقال سعيد بن المسيب 
أجرال فري فضرب هللا له ، وكانوا عليه في ابتداء اإلسالم، فيتركها ال أي ما وال ذات بعل، فيحلف أن ال يقربها أبدا
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إمددا أن  ،إذا مضددت أربعددة أشددهر فإندده يوقددف: قددال يف اإليددال : وعددن سددعيد بددن املسدديب أن أبددا الدددردا 
 .(344)وإما أن يطل  ،(343)يفي 

وال حتددرم عليدده امرأتدده بعددد الربعددة  ،معصددية يهدد : دردا  كددان يقددولبددا الدد أ أن ،وعددن سددعيد بددن املسدديب
 .(345)ة بعد الربعة الشهروجيعل عليها العدُ  ،الشهر

فإمددا أن  ،الشددهر يوقددف عنددد انقضددا  الربعددة: وعددن قتددادة أن أبددا الدددردا  وسددعيد بددن املسدديب قدداال 
 .(346)يطل في  أو ا على معصية حغ يوال يزال مقيمر  ،وإما أن يطل  ،يفي 

ويلن عنددد انقضددا  الربعددة: عددن سددعيد بددن املسدديب أن أبددا الدددردا  قددال ،ةوعددن قتدداد فإمددا أن  ،ي وقدَدف  ال مدد 
 .(34٧)وإما أن يطل  ،يفي 

 

فذهب أ ثرهم إلى أنه إن حلف أن ال يقرب زوجته أبدا أو سمى مدة أ ثرر مرن : واختلف أهل العلم فيه،  اإلسالم
وبعرررد مضررريها يوقرررف ويرررؤمر برررالفيء أو ، فرررال يتعررررض لررره قبرررل مضررري أربعرررة أشرررهر، يكرررون موليرررا، أربعرررة أشرررهر

 بالطالق بعد مطالبة المرأة.
 (4623)  4/490تفسير الطبري   (342)
وإن لم يقدر فبالقول.تفسير البغروي ، إن قدر عليه، الفيء هو الرجوع عما قاله بالو ء: قال البغوي رحمه هللا  (343)
1  /265 
 ، 255/  1( المحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروجيز 4624)  4/490ر الطبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري تفسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري (344)

ي  فررري، 1/651الررردر المنثرررور ، 158/  1تفسرررير الخرررازن ، 4/100تفسرررير اللبررراب البرررن عرررادل  السرررنن  َواْلَبْيَهقرررِ
سنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى :  429/   9قال الحافظ فى " الفتح " ،  3٧8 /  ٧الكبرى 

 .الدرداءرضي هللا عنه
ابرررررن أبررررري شررررريبة فررررري مصرررررنفه ، 1/304المحررالررررروجيز البرررررن عطيرررررة ، (4625)  4/490تفسرررررير الطبرررررري  (345)
5/134(18899) 
برررراب قولرررره تعررررالى "للررررذين ، الطررررالق: لبخرررراري"في صررررحيحه كوا، (4626)  491-4/490تفسررررير الطبررررري  (346)

 (15222)٧/620سنن والبيهقي في ال، (600)565الزيادات على كتاب المزني ص (5290)٧/50يؤلون..."
، وأبرري الرردرداء، وعلرري، ويررذكر ذلررك عررن عثمرران": قررال البخرراري ، (5846)  420-5/419تفسررير الطبررري  (346)

 هللا عليه وسلم اب النبي صلى من أصح، واثني عشر رجال، وعائشة
، وأبرري الرردرداء، وعلرري، ويررذكر ذلررك عررن عثمرران": قررال البخرراري ، (5846)  420-5/419تفسررير الطبررري  (34٧)

ذهب إلى الوقوف بعد مضي :  265/    1  قال البغوي في تفسيره من أصحاب النبي، واثني عشر رجال،  وعائشة
 ضي هللا عنهم.ر  المدة عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وابن عمر

أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم كلهم يقول بوقف المولي. وإليره : قال سليمان بن يسار 
وبرره قررال مالررك والشررافعي وأحمررد وإسررحاق وقررال بعررض أهررل ، يد بررن جبيررر وسررليمان بررن يسررار ومجاهرردذهررب سررع
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اَن رضددي اهلل عندده ووافقدده علددي رضددي اهلل عندده ن  ع ث مددَ َر رضددي اهلل  َويددد ر َوى عددَ َدى رنَوايَاتددنهن َوابدد نن ع مددَ يفن إنحدد 
ع د  رضددي  َواب نن َعُباس  رضي اهلل عنهما  عنها  ائنَشَة رضي اهللرنَوايَاتنهن َوعَ   َدىإنح  يفن    ،عنهما لن بدد نن سددَ َوَسه 
د  وَ   اهلل عنه من بدد نن حم َمددُ ار  َوال َقاسددن َلي َماَن بدد نن َيسددَ َدى رنَوايَاتددنهن َوسدد  ي بن يفن إنحدد  عدد ر َوَة َوالُشع صن  َوَسعنيدن ب نن ال م سددَ
.: َأهُن م  قَال وا ،رمحهم اهلل(348) جمن َلز  َوطَاو س  َوَأيبن  َبي ن ب نن الزُّ   (349)ي وَقف  ال م ويلن

ذنيَن يد ا   ائنهنم  قولددددددددددددددددددددددددددددددددددددده تعددددددددددددددددددددددددددددددددددددداىل ﴿ ل لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ ن ن سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ وَن مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن َربُّص   لددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
يم فَإنن فَا  و فَإنُن تلُلَه َغف ور   ه ر  بَدَعةن َأش  أَر      ٢٢6 ٖ  ُرحن

والطلقددة تكددون  ،ي طلدد   طلدد  عليدده احلدداكم مل فددإن ،زنم بالطالقل  يفئ أ  إن مل : روي عن أيب الدردا  قوله
 (35٠)ووافقه عدة من الصحابة  ،رجعية له رجعتها يف العدة

ت  ﴿ َوتل   ُن  َيَسَُبص  م طَُلقََٰ هن َثَة قد ر و  َن بنأَنف سن  رَدلََٰ
 احليض. : اإلقرا 

 (35١رالت حيض): قال أبو الدردا  رضي اهلل عنه
َة دة عبدداو  أبددو موسددىو  اذمعدد علددي و عمددر و  ووافقدده رنمددَ نن َوعنك  سددَ عنيدن بدد نن ج بددَي   َواحلَ  امنتن َوسددَ  (35٢)بدد نن الصددُ

َدى الر َوايَاأن والربيع بن أنس ومقاتل ابن َحُياَن َوالسُّد ي  َوَعطَا   اخل  َراَساينن   َد و   ،َوالُشع صن  َوقَدَتاَدَة يفن إنح 
 َذلنَك.

 

ل ابرن عبراس وابرن مسرعود وبره قرال سرفيان الثروري وهرو قرو ، إذا مضت أربعة أشهر تقع عليها طلقة بائنرة:  العلم
 وأصحاب الرأي.

برل ، هرا أقرل مرن أربعرة أشرهر ال يكرون موليراولرو حلرف أن ال يطأ، تقع طلقة رجعية: وقال سعيد بن المسيب والزهري 
ولرو حلرف أن ال يطأهرا أربعرة أشرهر ال ، فرإذا وطئهرا قبرل مضري تلرك المردة تجرب عليره كفرارة اليمرين، هو حالف

ألن بقرراء المرردة شررر  للوقررف وثبرروت المطالبررة بررالفيء أو ، ن موليررا عنررد مررن يقررول بررالوقف بعررد مضرري المرردةيكررو 
 ويقع الطالق بمضي المدة.، من ال يقول بالوقف يكون موليا وقد مضت المدة. وعند، الطالق

بة بن خالد بن كثير شع: هو أبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الالم الحع بن بن حميد بن يعد ويقال )348(
 . 2/294تقريب التهذيب ، 9/124مات سنة ست ومائة وقيل تسع ومائة. الجرح والتعديل السدوسي البصري ثقة

 .2/193البحر المحيط ، 412/ 2سير ابن أبي حاتم تف (349)
، 2/169تفسير الثعلبي الكشف والبيان ، 1/455تفسير ابن كثير ،  1/289تفسير الماوردي النكت والعيون  (350)

 .4/100تفسير ابن عادل اللباب في علوم الكتاب ، 1/158تفسير الخازن لباب التأويل 
َدْرُج الرررردُّرر فرررري َتِفسررررِير اآلِي ، (2189)415/ 2بررررن أبرررري حرررراتم وتفسررررير ا1/608تفسررررير ابررررن كثيررررر طيبررررة (351) 

َور  .1/159خازن تفسير ال، 136/ 1زاد المسيرفي علم التفسير، 195/  1معاني القرآن ، 1/324والسُّ
المدني ثقة ما سنة أربع ومائة من الهجرة.التاربخ   )352( هو عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد هللا القرشي موالهم 

 . 20/289تهذيب الكمال ، 11٧تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص ، ٧/49 الكبير
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 رالرة أطهار: اقالو  ابت وابن عمريد بن روخالفه عائشة وز 
 .(3٥3)وحيتج للقول الول بأن عدة المة حيضتان وإمنا عليها نصف ما على احلرة 

 (354)لو قدرأ أن أجعلها حيضة ونصف حيضة لفعلت: وقد قال عمر
 (  ٢٢9) ﴿ تلطُلََٰ   َمرُتَانن 

ر   ُتفريدد على ال ،الُتطلي  الُشرعي  جيب أن يكون تطليقةر بعد أ خرى  ،سددال دفعددةر واحدددةدون اجلمددع واإلن
 (355)اجلمع ب  الُثالت حرام .: وهذا قول من قال
بَدَلغ  ﴿ َوإنَذا طَُلقدددددددددددددددددددددددددددددددددد   اَ  فدددددددددددددددددددددددددددددددددددَ ُن فََأم  ت م  تلن سددددددددددددددددددددددددددددددددددَ َعدددددددددددددددددددددددددددددددددد  َن َأَجَلهدددددددددددددددددددددددددددددددددد  ك وه ُن  ن ُ  سددددددددددددددددددددددددددددددددددن  ر و

َعدددددددددددددددددددددددددددددددددددد   أَو   ر ح وه ُن  ن ُ  سددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ َرارر َواَل َت    ر و ك وه ُن ضددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ن ا ل تَدع  سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن د وا  َومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  تددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
لنَك فَدَقد   َعل  يَدف   ذ وا   َواَل  ۥ َسه  ظََلَم نَدف   ذََٰ    (٢3١) ه ز وا تلُلهن  َ ايََٰتن  تَدُتخن

ا طل قددت وأنددا العددب : كددان الرجددل يطلدد  يف اجلاهليددة ويقددول:  عددن أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده قددال إمندد 
َوال  تعدداىل ﴿فددأنزل اهلل  ،ويقددول مثددل ذلددك ،فيقددول مثددل ذلددك ويرجددع فيدده ويددنكح ،فيجددع فيهددا ويعتدد 

ذ وا "مددن : فقددال ،وقرأهددا رسددول اهلل صددل ى اهلل عليدده وسددل م ،حدددود اهلل:   يقددول از ور ُيدداأن اللددُهن هدد   تَدُتخددن
 (  356)ه العب فهو جدٌّ طل  أو حر ر وأنكح وزعم أنُ 

 

قرررري فرررري سررررننه البيه، 146اخررررتالف الحررررديث ص، ٧/245األم ، (2189)415/ 2( تفسررررير ابررررن أبرررري حرررراتم 353)
شرح صحيح ، 215الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ،  1/608تفسير ابن كثير  ،  1/159تفسير الخازن  ،  416/٧

 2/3٧9أحكام القرآن للطحاوي ، ر6/150االستذكار، ٧/48٧البخاري البن بطال 
م أحكرررا، 220الناسرررخ والمنسررروخ للنحررراس ص، 195/  1معررراني القررررآن للنحرراس ، 1/164تفسررير السرررمعاني  (354)

رجالره ثقرات هشريم : ( قلت12٧0)1/343ورواه سعيد بن منصور في سننه ،  (1932)2/380القرآن للطحاوي  
 .نهأوس عن عمر رضي هللا ععن عمرو بن دينار عن عمرو بن 

تفسير اللباب البن عادل ، 1/481إعراب القرآن البن سيده ، 2/46٧البحر المحيط  ،  6/442تفسير الرازي    (355)
بوسرري  قررال أبررو زيرر4/130 اس: د الدَّ وعمررران بررن ، وعبرردهللا بررن عمررر، هررذا قررول عمررر وعثمرران وعبررد هللا بررن عبررَّ

والمسرررألة فيهرررا تفصررريل يرجرررى : وحذيفرررة رضررري هللا عرررنهم. قلرررت، ءوأبررري موسرررى األشرررعري وَأبررري الررردَّردا، حصرررين
 الرجوع لما ذكرنا من مصادر.

تفسرير ، 3/156تفسير القرطبري ، 6/453رازي تفسير ال، 2/18٧تفسير الثعلبي ، 1/233( تفسير السمعاني 356)
ي فري "مجمرع . قرال الهيثمر4/158تفسرير ابرن عرادل ،  4/23٧تفسير البسيط للواحردي  ،  2/490البحر المحيط  

  109/  5وراه ابن عدي في "الكامل" ،  وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء هللا، رواه الطبراني:  291/ 4الزوائد"  
/ 8لحسرن عرن رجرل عرن أبري الردرداء كمرا ذكرر البوصريري فري " إتحراف المهررة" وابن أبي عمر عرن ا،  مختصرا

/ 5وروى ابن أبري شريبة فري "المصرنف" ، صامتوله شاهد من حديث عبادة بن ال، وضعفه لجهالة التابعي  43
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 (35٧)فقد جاز عليه". ،جادرا أو العبرا ،"من طل  أو أعت  أو نكح أو أنكح
 (358)لعبت : لعبت َويعت  مثُ يَدق ول:  يَدق ولل ي طل  مثُ َكاَن الرج:  قَالَ   عنهوَعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل

 (359)الن َكا  َوالُطاَلق َوال عتاق: َراَلت الالعب فنيهنُن كاجلاد: قَالَ  ،وَعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه
 .بقول النص صلى اهلل عليه وسلم ويظهر هنا فقهه وتأرره رضي اهلل عنه

   ٢38قََٰننتنَ  َطىَٰ َوق وم وا  لنُلهن و س  تل   أن َوتلُصَلوَٰةن ا  َعَلى تلُصَلوََٰ ظ و فن ﴿ حََٰ 
: فقددال ،فددأخرجوه ،فحملددوه: »أال امحلددوين« قددال: أندده قددال يف مرضدده الددذي مدداأ فيدده  ،عن أيب الدردا 

ا مددا فيهمدد ولددو تعلمددون  ،حددافظوا علددى هددات  الصددالت  العشددا  والصددبح ،»امسعددوا وبلغددوا مددن خلفكددم
 (36٠).وركبكم«حبوا على مرافقكم لتيتمومها ولو 

ن أيب الددُدر َدا  قددَالَ  هن َوسددلم: عددَ ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  َع إنيدَدان دخددل : قددَاَل َرسدد  ن مددَ اَ  هبددن " خددس مددن جددَ
ة ندددُ مدددس: اجل  َلَواأ اخل  اف  علدددى الصدددُ اَم : مدددن حدددَ علدددى وضدددوئهن وركدددوعهن وسددد ودهن ومدددواقيتهن َوصدددَ

تَ َوحج ا  َرَمَضان ََمانَة قيلطَاَع إنلَي هن سَ ل بَدي ت إنن اس  يَا ندَدصن اهلل : بنيال وأعطى الزَُكاة طيَبة هبَا نَفسه َوأد ى ال 
ََمانَة قَالَ  َن اهلل مل يَأ َمن اب ن ُدم على َشي   من دينه َغيَها: َوَما أدا  ال  ََنابَة لن ال غس ل من اجل 

(36١) 

 

، 589/ 1وإسرناده صررححه ابرن حجرر فري "العجرراب" ، عررن الحسرن مرسرال13/ 5والطبرانري فري "تفسريره" ، 106
 .1118/ 2 تحقيع الثعلبي للمنيعوينظر ، إسناد ابن أبي شيبة 22٧/ 6باني في اإلرواء وصحح األل

تفسررير القرررآن البررن زمنررين ، ، 140/  1زاد المسررير ، 2٧5/  1قررا ذكررره البغرروي معل، 1/683الرردرد المنثررور  (35٧)
طيبرررررة تفسررررير ابرررررن كثيررررر ، (18406)4/115مرسررررال وابرررررن أبرررري شررررريبة مرسررررال 5/13ورواه الطبررررري ، 1/234
عررن ، عررن الحسررن، رواه ابررن مردويرره مررن طريررع عمرررو بررن عبيررد: 4/288وقررال الهيثمرري فرري المجمررع ، 1/630

  موقوف ا عليه.، أبي الدرداء
 . 1/4٧٧تفسير الراغب األصفهاني ، 1/368فتح القدير ، وعزاه البن مردويه، 1/683( الدر المنثور  358)
وابرررن أبررري ، (10245)133 / 6مصرررنف عبرررد الررررزاق ، 3/15٧تفسرررير االقرطبررري ، 1/684( الررردر المنثرررور  359)

لحسررررن مررررن روايررررة ا: ( قلررررت1604)1/3٧0سررررنن سررررعيد بررررن منصررررور ، (18٧14)5/105شرررريبة فرررري مصررررنفه 
 (.19٧جامع التحصيل )و  (148المراسيل البن أبي حاتم ): البصري عن أبي الدرداء وهي مرسلة .انظر

رواه ابن أبي شيبة فري ، 3/212تفسير القرطبي ، 363/  4ن النكت والعيو 4/234تفسير اللباب البن عادل  (360)
 (سنده ثقات2619)4/348والبيهقي في الشعب ، (33٧4)1/332مصنفه 

الرردر المنثررور ، 8/68تفسررير الكشررف والبيرران للثعلبرري ، 6/433تفسررير ابررن كثيررر ، 20/339ر الطبررري تفسرري (361)
والطبرانري فري ، (429حافظرة علرى وقرت الصرلوات)فري الم: براب، الصرالة: ورواه أبوداود فري سرننه ك،  ٧08/1

قيلررري فرررري ( والع2495)4/265والبيهقررري فررري الشرررعب ، 2/234وأبرررو نعررريم فررري الحليررررة ، (٧٧)2/56الصرررغير 
وقررررال ، (544)1/148المنرررذري فرررري الترغيررررب، و 1/4٧و جررررود إسررررناده الهيثمررري فرررري المجمررررع 3/123الضرررعفاء 

 حسن.: (369) 88/  1 االلباني في صحيح الترغيب والترهيب
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 (36٢)ن اَل َصاَلة َله  َواَل َصاَلة ملن اَل وضو  َله  ان ملاَل إنيَ : نه قَالَ اهلل ع وَعن أيب الُدر َدا  رضي
ول هن َوسددلم يَدقدد  ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  عددت َرسدد  " اعبددد اهلل َكأَندُدك تددَراه  فدَدإنن مل تكددن : وعددَن أيب الددُدر َدا  مسَن

ن ك م  ،تست ابل َمظ ل وم فاهنا ودعوة اَوإنيُاك  ،واعدد نَفسك من ال َمو َتى  ،تَراه  فَإننُه  يراك َتطَاَع مددن َومددن اسدد 
ن ال عَشا  َوالصُّب ح َوَلو حبور  هد الُصاَلَت   َعل" اَأن يش   (363)فَدل يف 

هن َوسددلم: وعددَن أيب الددُدر َدا  قدَدالَ  ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  ر م تَدَعمدددا حددغ : قددَاَل َرسدد  اَلة ال َعصدد  " مددن تددرك صددَ
 (364)ه"تفوته فقد َحبط عمل

ُ َ تلرُّشددددددددددددددددددددددددددددد  إنكددددددددددددددددددددددددددددد  ﴿ اَل : ولددددددددددددددددددددددددددددده تعددددددددددددددددددددددددددددداىلق د تُدبدددددددددددددددددددددددددددددَ َن َراَه يفن تلدددددددددددددددددددددددددددددد ينن قدددددددددددددددددددددددددددددَ  د  مدددددددددددددددددددددددددددددن
ن َيك  تل   ي  َفمدددددددددددددددددددددددددددَ ر  غدددددددددددددددددددددددددددَ ا   فددددددددددددددددددددددددددد  ٱلطَُٰغ وأن َويدددددددددددددددددددددددددددد  دن تس   منن  بدددددددددددددددددددددددددددن هن فَدقدددددددددددددددددددددددددددَ َك َتم  بنٱللدددددددددددددددددددددددددددُ  سدددددددددددددددددددددددددددَ
    ٢56َوتلُله  مسَنيع  َعلنيم   َقىَٰ اَل تنفنَصاَم هَلَاو رد  َوةن تل  ع ر  بنٱل  

وق ،جيتدده مريضددا مددنأندده عدداد : الدددردا عددن أيب  ،(365)عددن محيددد بددن عقبددة فوجددده يف السددَ
وهددو  (366)

"ُمندددت بددداهلل : نعدددم يريدددد أن يقدددول: يريدددد أن ينطددد   قدددالوا: ال يفقهدددون مدددا يريدددد فسدددأهلم ،(36٧)يغرغدددر

 

الخررررررالل فرررررري السررررررنة ، (945)2/903المررررررروزي فرررررري تعظرررررريم قرررررردر الصررررررالة  رواه ، 1/٧13 الرررررردر المنثررررررور (362)
( 1536)4/909والاللكررائي فرري شرررح أصررول السررنة ، (88٧)2/6٧9اإلبانررة  وابررن بطررة فرري، (1384)4/146

 صحيح موقوف.: (5٧5)3٧0 / 1وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب 
وابررررررررن أبرررررررري عاصررررررررم فرررررررري اآلحرررررررراد ، (231()230رواه أبررررررررو داود فرررررررري الزهررررررررد )، 1/٧14لمنثررررررررور الرررررررردر ا (363)

"  قال الحافظ فرى " المطالرب العاليرة،  (10060)13/12٧والبيهقي في شعب اإليمان  ،  (844)2/130والمثاني
ف أي الرجرل مرن النخرع الرذي روى عرن أبري الردرداء.وقال البوصريري فري إتحرا  –صحيح لوال المبهم:  139/    3

) 100/  1وقرررال األلبررراني فررري صرررحيح الترغيرررب والترهيرررب ، لكرررن لررره شررراهد صرررحيح: (٧185)٧/401الخيررررة 
 حسن لغيره .: (418

رواه أحمد : (68٧)1/183قال المنذري في الترغيب (28040)6/442أخرجه أحمد ، 1/٧15ثور الدر المن (364)
والحرررديث إسرررناده : (.قلرررت4٧9)115/  1وصرررححه األلبررراني فررري صرررحيح الترغيرررب والترهيرررب ، بإسرررناد صرررحيح

بررالقوي وفرري سررنده عبرراد بررن ميسرررة المنقررري لررين الحررديث لرريس ، منقطررع ألن  أبررا قالبررة لررم يسررمع مررن أبرري الرردرداء
 .5/550الكامل في ضعفاء الرجال ، 14/168( تهذيب الكمال 2640العلل ألحمد ): انظر

وأبرا الردرداء . وروى ، لفلسرطيني . سرمع ابرن عمررا، حميد برن عقبرة برن رومران برن زرارة القرشري و"يقرال:  هو(365)
: سرألت أبرا بكرر فقلرت: الغيررة"حردثنا أبرو : عنه أبو بكر بن مريم والوليد بن سليمان بن أبي السائب . قرال أحمرد

حررردثني أن كرررل شرريء حررردثني عرررن أبررري : وأنرررت تحررردث عنرره عرررن أبررري الررردرداء؟ قررال، حميررد برررن عقبرررة أراه كبيرررا
 ، الدرداء"سمعه من أبي ، الدرداء

الثقات البن حبان ، (995)226/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ،  (2٧09)349/  2انظر التاريخ الكبير للبخاري 
 (1804) 285/ 15تاريخ دمشع البن عسا ر ، (2226)150/ 4
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مل يددددزل يرددهددددا حددددغ انكسددددر : ومددددا علمكددددم بددددذلك  قددددالوا: وكفددددرأ بالطدددداغوأ". قددددال أبددددو الدددددردا 
: أفلددح صدداحبكم! إن اهلل يقددول: ال أبددو الدددردا د أن ينط  هبا. فقدد منا يريفنحن نعلم أنه إ  ،(368)لسانه

"فمدددددن يكفدددددر بالطددددداغوأ ويدددددامن بددددداهلل فقدددددد استمسدددددك بدددددالعروة الدددددورقى ال انفصدددددام هلدددددا واهلل مسيدددددع 
 .(369)عليم"

عمددر بكددر وَ  أيب: "اقتدوا بالذين من بعدني: قَاَل َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسلم:  َعن أيب الُدر َدا  قَالَ 
 (3٧٠)د ود َفمن استمسك هبما فقد َتسك بالعروة الورقى اُليتن اَل انفصام هَلَا"َحبل اهلل ال َمم   فَإنهُن َما

 (  ٢64َذىَٰ )َمن  َوتل َ طنل وا  َصَدقََٰتنك م بنٱل  اَل تد ب   ﴿ يََٰأَيدَُّها تُلذنيَن َ اَمن وا  
وال مدددمن  ،وال منددان ، يدددخل اجلنددة عدداق"ال: قددالعددن النددص صددلى اهلل عليدده وسددلم  ،عددن أيب الدددردا 

 (3٧١وال مكذب بقدر") ،خر
وا    ندد   تخل َ ﴿ َواَل تَدَيُممدد  وَن بنيددَ  من ذنيددهن إناُل َأن تد غ  َت م بن َوَلسدد  ه  ت نفنقددد  ٌّ وا  فنيدددهن َوتع  منضدد  خن ينن َه غددَ وا  َأُن تللددُ يدددد  َلمدد  محَن

٢6٧   
ال من َسبنيإنن كس :رضي اهلل عنه قَالَ  َعن أيب الُدر َدا 

َ
اَلل قَلنيب امل َفمن كسب َماال مددن غددي  ،لل احلَ 

َومن كسب َماال مددن  ،ويكسو الرملة ،حل ه فَدَوضعه يفن غي َحقه ؛ فَرر من َذلنك َأن اَل يسلب ال َيتنيم
 

الُ  (366) َمْيل  : َوُيقرَ ُن شررُ ي النرَّْزع. ابرْ ياق َأْي فرِ ي السررِ  اَلٌن فرِ ا بالسرَّ : فرُ ُت ُفاَلنر  ْوق اَرَأيرْ اْلَمْوِت ُيسراق سرَ ُه َنْفسرره ، ْوق َأْي بررِ َوِإنرَّ
ياق وِح. َوِفي اْلَحِديِث" لسان العرب: لُتساق. والسِ   16٧/ 10" َنْزُع الرُّ

وأ ثرر ذلرك أن يكرون ، و"الغرغررة" ترردد الرروح فري الحلرع، "غرغر فالن يغرغر" جاد بنفسره عنرد المروت:  ويقال(36٧)
 . 2٧3: القاموس الفقهي ص، 650/ 2حلع . المعجم الوسيط كغرغرة الماء في ال، معها صوت

وكل من ، أي عجز عن النطع: " قلتوبالبحث في المعاجم فيما بين يدي لم أجد هذا القول " انكسر لسانه   (368)
 فقد انكسر عنه وهللا أعلم.، عجز عن شيء

الكوا ررب النيرررات : . انظرررفرري سررنده أبررو بكررر بررن أبرري مررريم ضررعفوه : ( قلررت5846)5/420تفسررير الطبررري  (369)
 .٧/64السير ، (13)

ترراريخ دمشررع ، (913)2/5٧ورواه الطبرانرري فرري مسررند الشرراميين ، 1/31٧فررتح القرردير ، 2/23الرردر المنثررور  (3٧0)
 فيه من لم أعرفهم " .، و " رواه الطبراني: ( 9/53قال الهيثمي في " المجمع " ) ، 30/229

هري ، و فإن له شواهد كثيررة بعضرها قروي اإلسرناد، لطرف األول منه صحيحلكن ا:  5/355قال األلباني في الضعيفة  
 ( . 1233مخرجة في " الصحيحة " ) 

ابرررن و  (2٧524)6/441رواه أحمرررد فررري المسرررند ، 5/2٧0الررردر المنثرررور ، 1/693تفسرررير ابرررن كثيرررر طيبرررة  (3٧1)
بري عاصررم فري السررنة ابررن أ، ( وحسرنه4106)10/45والبرزار ، (33٧6مردمن الخمررر ): برراب، األشرربة: ماجرةك

، سليمان بن عتبرة مختلرف فيره، "هذا إسناد حسن: (3٧11)4/39وقال البوصيري في الزوائد  ،  (321)1/141
 290/  2اإلسناد ثقات".وافقه األلباني في "السلسلة الصحيحة" وباقي رجال 
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لنك قه َفذَ َومن كسب َماال من حل ه فَدَوضعه يفن حَ  ،غي حل ه فَدَوضعه يفن غي َحقه َفَذلنك الُدا  العضال
 يغسل الذُّن و 

َ
َاب َعن الُصَفاب َكَما يغسل امل  .وهذا من حكمته رضي اهلل عنه (3٧٢)ا  السُّ

ا   ن يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  د  ك  َأ تحل ن قولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده تعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداىل ﴿ َومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ َة فَدقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ   مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
ي ر  َ خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ ير أ ويتن وا  تل َ ا َكثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ذُُكر  إناُل أ و  ا يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ بن ل  ا َومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ   ٢69بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددََٰ

  
َماَن ب نن َعامنر   ي را َكثددنيرا  : و لن اللدُدهن  قدَ "يفن ، الُدر َدا ن  َأيبن   َعن    ،َعن  ل ق  َ خددَ د  أ ويتن َة فَدقددَ مددَ ن  يددد ا َأ احل نك   ،﴿ َومددَ

َرة  فنيهن" ،قنَراَ ة  ال ق ر ُنن : قال  ويظهر هنا استنباطه وقوة فهمه ملدلول ومَل كالم اهلل تعاىل. (3٧3)َوال فنك 
وَن أَمدد  ﴿ تلددُ : قولدده تعدداىل ر  لن َوتلندُ ٱلُيدد  بن م هَل  وََٰ ذنيَن ي نفنقدد  ارن سددن ةر هددَ م   ا َوَعاَلننيددَ و   َرهبدد نم  عننددَد  ر ه م  َأجدد   فَدَلهدد  ُ  َواَل خددَ

   ٢٧4 َزن ونَ حَي   َواَل ه م   هنم  َعَلي  
أن أبا الدددردا  كددان ينظددر إىل اخليددل مربوطددةر بدد  : حدرين شيخ من غاف : قال ،(3٧4)عن أين بن نابل

ن  (3٧5)الربَاذين قون أمددواهلم بالليددل والنهددار من الذين ينف -يليعين اخل -أهل هذه : فيقول. (3٧6)واهل   
ُ  عليهم وال ه م  حيَزنون ،فلهم أجرهم عند رهبم ،سر ا وعالنية  .(3٧٧)وال خو

ر   قولددددددددددده تعددددددددددداىل﴿ ا  َويدددددددددددد  وَٰ ه  تلر بددددددددددددَ يم  َي حدددددددددددَ   تللدددددددددددُ ار  أَردددددددددددن ُل َكفدددددددددددُ بُّ كددددددددددد  ه  اَل حيددددددددددد ن َدقََٰتن َوتللدددددددددددُ  يبن تلصدددددددددددُ
٢٧6   

 

 ( 20صالح المال )ابن أبي الدنيا في إ، (٧3٧)113ورواه َأْحمد ِفي الز ْهد ص ، 2/63الدر المنثور  (3٧2)
فرري سررنده محمررد بررن كثيررر بررن مررروان : قلررت، 2/66الرردر المنثررور ، (2831)533/ 2تفسررير ابررن أبرري حرراتم  (3٧3)

ميررررررررررررررزان ، (1٧33)٧/501الكامررررررررررررررل ، 10/385لرررررررررررررريس بثقررررررررررررررة متررررررررررررررروك . انظررررررررررررررر السررررررررررررررير الفهررررررررررررررري واه 
 (.3944ديوان الضعفاء )، (8101)4/20االعتدال

فيرره ، وكران ال يفصررح، مررولي آل أبري بكررر . ثقررة، نزيررل عسرقالن، ن المكرري"أيمرن بررن نابرل الحبشرري" أبررو عمررا(3٧4)
 التاريخ الكبير ،  344 /  1تهذيب التهذيب  ،  115/  1تقريب التهذيب  : لكنه . وعاش إلى خالفة المهدي . انظر

 183/  1المجروحين ، 319/  2الجرح والتعديل ، 309 / 6سير أعالم النبالء ، 2٧ / 2
وهرو مرا كران مرن الخيرل مرن نتراج : ذون )بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال وسكون الواو(البراذين جمع بر (3٧5) 

 51/  13لسان العرب : نظروهو دون الفرس وأضعف منه .ا، غير العراب
ا، وهرو مرن الخيرل الرذي ولدتره برذونرة مرن حصران غيرر عربري: والهجن جمع هجرين(3٧6)  ، وهري دون العررب أيضر 

 .6/221٧هما معيب عندهم . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية وكال، ليس من عتاق الخيل
زاد ، 2/180والبيرررران للثعلبرررري تفسررررير الكشررررف ، 1/340تفسررررير البغرررروي ، (6323)5/601تفسررررير الطبررررري  (3٧٧)

 2/100الدر المنثور ، 4/459التفسير البسيط ، 4/445تفسير اللباب البن عادل ، 168/  1المسير 
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َيانَ ؛ َأُن م َعاونيَ طَا ن ب نن َيَسار  َعن  عَ  َقايَةر منن  َذَهب   ،َة ب َن َأيبن س ف  اَل  ،بَاَع سن َا. فَدقددَ ثَدَر منن  َوز هنن أَو  َورنق  بنَأك 
ث  : الُدر َدا ن  أبو  ث ل  الر  نن مسَنع ت  َرس وَل الُلهن َصُلى الُله  َعَلي هن َوَسُلَم يَدند َهى َعن  منث لن َهَذا إناُل من

اَل لددَ  اَل أَبدد و الددُدر َدا ن : يدَدة  ه  م َعاون فَدقددَ ا. فَدقددَ َذا بَأ سددر ا أََرى  ننثدد لن هددَ ن  : مددَ ربن ه  عددَ ن  م َعاونيدَدَة أَندَدا أ خدد  ذنر ينن مددن ن  يَدعدد  مددَ
ُلَم َوخيدد  ربن ينن عددَن  رَأ يددنهن  ُلى اللدُده  َعَليدد هن َوسددَ اكنن َك بددنأَ  ،َرس ولن اللدُدهن صددَ دنَم أَبدد و الددُدر َدا ن  قددَ مث ُ  ،ندد َت هبددنَار ض  أَ اَل أ سددَ

طدُدابن إنىَل م َعاونيدَدَة َأن  اَل تَبنيددَع َذلددنكَ  ر  بدد ن  اخلَ  طُابن فدَدذََكَر َذلددنَك لدَده  َفَكتددََب ع مددَ ث الر  َعَلى ع َمَر ب نن اخلَ  إناُل مددن
.  (3٧8) ننث ل  َوز نرا بنَوز ن 

ى بددن عمدد قددَ : الَ قددَ  عددَن أيب الُدر َدا رضددي اهلل عندده هن السددُ اَل م وسددَ دا يفن : اَلمَران َعَليدد  يدَدا رب مددن يسددكن غددَ
و م اَل ظددل  إناُل ظلددك قددَالَ  ل عرشددك يدددَ دس ويسددتظل بنظددن يَة ال قدد  َك الددُذين اَل تنظددر : َحظددن ى أ ولَئددن يددَا م وسددَ

ذ و  ا َواَل يَأ خددد  َواهلم الر بدددَ وَن يفن أَمددد  ا َواَل يَدب تَدغددد  و َن علدددى أَعيدددنهم يفن الز ندددَ َه هلدددَ م َوحسدددن أحكدددامهم الرشدددا طددد 
 (3٧9)َبم

 .ه ما ورد عن النبيا  يف كتبهم لتقريب الفهمويظهر هنا أخذ
اَن ذ و ع سددددددددددددددددددددددددددد   َرة  إنىَلَٰ َمي   َرة  ﴿َوإنن كدددددددددددددددددددددددددددَ َرة  فَدَنظدددددددددددددددددددددددددددن ي    سدددددددددددددددددددددددددددَ ُدق وا  خدددددددددددددددددددددددددددَ م   َوَأن َتصدددددددددددددددددددددددددددَ   ُلكددددددددددددددددددددددددددد 

   ٢8٠َلم وَن تَدع   إنن ك نت م  
ن النددُصن ، عددَن أيب الددُدر َدا  هن َوسدد  صددلى عددَ " مددن أنظددر م عسددرا أَو وضددع َعندده  أظلدده  اهلل يفن : لم قدَدالَ اهلل َعَليدد 
 (38٠)ظله يَدو م ال قنَياَمة"

 

بيرررع الرررذهب : بررراب - 16، ( كتررراب البيررروع2336)4/916ورواه مالرررك فررري الموطرررأ " ،2/109("الررردر المنثرررور 3٧8)
ا وفررري ، ٧/2٧9بررراب بيرررع الرررذهب بالرررذهب، البيررروع: "ك( و"النَّسرررائي28081)6/448وأحمرررد ، بالفضرررة تبرررر ا وعينررر 

( قرررررال الرررررذهبي فررررري معجرررررم الشررررريوخ 223والمزنررررري فررررري السرررررنن المرررررأثورة للشرررررافعي )، (6120)6/4٧"الكبررررررى"
 رواته ثقات لكن فيه إرسال عن عطاء.: (٧40)2/198

قال ابن حجر  ،  61/143تاريخ دمشع ، 360/ ٧ورواه البيهقي في شعب اإليمان ، 2/109الدر المنثور  (3٧9) 
رْ ، َوَلْيَس ِفي ُرَواِتِه َمِن اتََّفَع َعَلى َتْرِ هِ ، َهَذا َحِديٌث َغِريبٌ : 203في األمالي المطلقة ص َمْن  َوَما َكاَن َأُبو الدَّ َداِء مِ 
ْفِع َوَّللاَُّ أعلم ، َيَأُخْذ ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ  سيوطي في تمهيد الفرش في الخصال  وذكر ال، َفالظَّاِهُر َأنَّ ِلَحِديِثِه ُحْكُم الرَّ

،  62/81وابن عسا ر في تاريخ دمشع ،  3/263الموجبة لظل العرش أن له شاهدا مرفوعاعند أبي نعيم في الحلية  
 ضعيف جدا . : (344٧)٧/451باني في الضعيفة  قال األل
: 134 / 4ع الزوائررد ( قررال الهيبثمرري فرري مجمرر12رواه أبررو بكررر الزبيررري فرري فوائررده )، 2/115الرردر المنثررور  (380)

ي  َع فرررِ رواه الطبرانرري فررري الكبيرررر وفيرره خالرررد برررن عبررردالرحمن المخزومررى وهرررو مجمرررع علرررى ضررعفه. والحرررديث َوقرررَ
ْن  ٧4( )  3006)  8/231 حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرر: باب، والقائعالزهد :  َصِحيح ُمْسِلم ك ( مرِ
 َحِديث َأِبي اْلُيْسر
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تلُله  نَدف  :  قوله تعاىل هَلَا َما َكَسَبت  سرا إناُل و س  ﴿اَلي َكل ف   ذ    َتَسَبت  َها َماتك  َوَعَليد    َعَها  تد َااخن نَا إنن  رَبُدَنا اَل 
يَنا أَو   َنا َما اَل طَاقََة  َواَل حت َم ل  لنَنا رَبُدَنا  ذنيَن منن قَدب  تلُ   َعَلى  ۥ َته  ا َكَما مَحَل  رر َنا إنص  َعَليد    منل   حَت  نَا رَبُدَنا َواَل أ  طَ َأخ    ُنسن
فن من تل  َقو  نَا َعَلى تل  نَا فَٱنص ر  اَلَٰ َنا أَنَت َمو  مَح  َوتر  لََنا   فنر  ف  َعُنا َوتغ  َوتع   ۦ لََنا بنهن       ٢86  رنينَ كََٰ

 ،عددن اخلطدددأ: "إن اهلل جتدداوز لمددديت عددن ردددالت: لى اهلل عليددده وسددلم قدددال  عددن الندددص صدد عددن أم الددددردا
نددا ﴿  ،أجددل: فقددال ،فددذكرأ ذلددك للحسددن: واالسددتكراه" قددال أبددو بكددر ،والنسدديان أمددا تقددرأ بددذلك قُر

طَأ نَا  ( يَنا أَو  َأخ  نَا إنن  َنسن ذ    (38١)رَبُدَنا ال تد َااخن
وهنددا تظهددر  (383)لدديس هلددا عددد ة. (38٢)وأعددوذ بددك مددن غ لمددة: ائددها  كددان يقددول يف دعا الدددردروي أن أبدد 

 فصاحته وأخذه من كالم العرب
 :سورة آل عمران
خ وَن يفن تل  : قولدددددددددددددددددده تعدددددددددددددددددداىل هن عنلدددددددددددددددددد  ﴿ َوتلرَُٰسددددددددددددددددددن ا بددددددددددددددددددن وَن َ اَمنددددددددددددددددددُ لٌّ   ۦ من يَدق ولدددددددددددددددددد  ن   كدددددددددددددددددد   عنندددددددددددددددددددن  مدددددددددددددددددد 

ل وا  تل َ      ٧ بََٰبن ل  رَبد َنا َوَما َيذُُكر  إناُل أ و 
: س ئنل رسول اهلل صلى اهلل عليدده وسددلم: قاال عن أيب الدردا  وأيب أمامة ،بن ُدم بن يزيد عن عبد اهلل

خ  يف العنلددم  قددال ن الر اسددن ُرأ ييندده  : مددَ ن بدددَ دَق لسددان ه ،"مددَ فددذلك  ،وعددف  بطندده ،واسددتقاَم بدده قلبدد ه ،وصددَ
 .(384)الراسخ  يف العلم

 

فررتح القرردير ، 2/134الرردر المنثررور ، 1/٧3٧تفسررير ابررن كثيررر ، (6268)1116 /4تفسررير ابررن أبرري حرراتم  (381)
ن ربيعرررة الرحبررري وهرررو فيررره يزيرررد بررر: 6/253 (قرررال الهيثمررري فررري المجمرررع1430)2/9٧رواه الطبرانررري ، 1/464

عررن أم ، عررن شررهر بررن حوشررب، ( مررن طريررع أبرري بكررر الهررذلي3/325ورواه ابررن عرردي فرري الكامررل )، ضررعيف
 الدرداء مرفوعا وليس عنده قول أبي بكر للحسن.عن أبي ، الدرداء

ر الهرذلي كران أبرو بكر: وقرال غنردر، لريس بثقرة: وقرال ابرن معرين، دعني ال أقيء:  فقال،  ذكر لشعبة  وأبو بكر الهذلي
: .انظررر لرريس بثقررةا: وقررال أيضرر  ، متررروك الحررديث: وقررال النسررائي، لرريس بالحررافظ عنرردهم: وقررال البخرراري ا،  ررذاب  

 . 4/49٧وميزان االعتدال ، 341 - 4/340دي الكامل البن ع
إذا اشررتد شرربقه وشررهوته  -مررن برراب تعررب  -وغلررم غلمررا فهررو غلررم ، شرردة الشررهوة للجمرراع: ( الُغلمررة فرري اللغررة382)

قرررال الراغرررب ، إذا بلررغ حرررد الغلومررة مرررن عمررره: اغررتلم الغرررالم: ويقرررال، أي هررريج غلمترره: وأغلمررره الشرريء، جمرراعلل
الموسرروعة الفقهيررة  . غلمررة: غ هررذا الحررد كثيرررا مررا يغلررب عليرره الشرربع قيررل للشرربعولمررا كرران مررن بلرر: األصررفهاني
 .2٧0/  31الكويتية 

تفسررير ابررن عرفررة 433 / 3تفسررير القرطبرري ، 129/  3تفسررير البحررر المحرريط ، 394/  1المحرررر الرروجيز  (383)
1/343 
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  8َوُهاب  ةر إنُنَك أَنَت تل  لََنا منن ُلد نَك َرمح َ  تَدَنا َوَهب  يد  َهدَ  إنذ  َد بَدع   َناوبدَ قد ل   ا اَل ت زنغ  ﴿ رَبُدنَ 
ة إنذا َلقنيددَينن قدَدالَ :  َعن أيب الُدر َدا  قدَدالَ  اَن عبددد اهلل بدد ن َرَواحددَ اَعة فددن لس : كددَ لددنس  يدَدا عدد َوي نر فلنددامن سددَ اج 

ا  ا َيشدددَ ذ ك ر اهلل علدددى مدددَ الَ  ،فَدندددَ ا عددد  : مثُ قدددَ ذنه جمدددَ يدددَ يدددانَوي نر هدددَ يدددان َومثلدددك َكمثدددل  ،النس اإلن إنن مثدددل اإلن
رع تقلبددر  ،َقمنيصك بَينا أَن ت قد نَدَزعته إنذ  لبسته َوبينا أَندد ت قددد لبسددته إنذ  نَدَزعتدده مددن  ايدَدا عدد َوي نر للقلددب أسدد 

 (385)االقندر إنذا است معت غليانر 
 

 (  ١4م َقنَطَرةن )َقنََٰطنين تل  َوتل  َ  َبنن َسا ن َوتل  َن تلن  من  لنلُناسن ح بُّ تلُشَهوََٰأن ﴿ ز ي نَ 
  (386)القنطار ألف ومائتا أوقية: قال أبو الدردا 

 .(38٧)وافقه يف ذلك أبو هريرة ومعاذ رضي اهلل عنهما
َرأ مائدددة ُيدددة  ملَ  : قدددال رسدددول اهلل صدددلى اهلل عليددده وسدددلم: عدددن أيب الددددردا  قدددال ،عدددن أم الددددردا  ن  قددددَ "مدددَ

َتب   َن ال َغافنلن ي ك  ر  عنددَد اهلل  ، َ  من ن  أجدد  َبح لدَده  قنن طددار مددن اَئَة ُيددة  إنىَل ألدد ف أصدد  ثددل   ،وَمن  قَدَرأ من ندد ه  من القنن طددار  من
"  .(388)اجلَبلن الَعظنيمن

 

، 3/16والبيران للثعلبري  الكشرف، (3205)599/ 2تفسير ابن أبي حاتم ،  (663٧)  6/206تفسير الطبري    (384)
( مرن طريرع 2/151( كما في الردر المنثرور )٧658)8/152ورواه الطبراني في الكبير،  2/12تفسير ابن كثير  

 "عبد هللا بن يزيد ضعيف".: (6/324) قال الهيثمي في مجمع الزوائدعبد هللا بن يزيد به. 
نروادر األصرول  والحكريم الترمرذي فري، 490/ 1ئع ورواه ابن المبارك في الزهد والرقرا،  2/156الدر المنثور    (385)

سنده ثقات لكن يوجرد انقطراع فربالل برن : قلت، 28/111تاريخ دمشع ،  3/235أسد الغابة  ،  (315)292ص  
جررررامع التحصرررريل ، و (٧83)4/291تهررررذيب الكمررررال : ألشررررعري الكنرررردي عررررن أبرررري الرررردرداء مرسررررل انظرررررسررررعد ا
 (9٧5)10/480تاريخ دمشع ، و (6٧)150ص

وورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم  ، 2/20ابن كثير ، و (3254) 608/ 2ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره، (386) 
ْيَن  ُكلُّ ُأوِقيَّة  َخْيٌر ِممَّا بَ ، »اْلِقْنَطاُر اْثَنا َعَشَر َأْلَف ُأوِقيَّة  : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ َعِن النَِّبيِ  ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  مرفوعا

َماِء َواأْلَْرِض« رواه أحمد  وقال األلباني في الضعيفة  ، (3660) 120٧/ 2األدب : وابن ماجه ك  363/ 2السَّ
إلى النبي صلي هللا عليه وسلم بأي لفظ من األلفاظ  احديث ال يصح مرفوع  )وجملة القول؛ أن ال: ( بتصرف40٧6)

"فالصواب : ...قال، ختالف في رفعها ووقفها ووصلها وإرسالهاواال، ووهاء أسانيدها،  المتقدمة؛ لشدة االختالف بينها
 ، هو المال الكثير: في ذلك أن يقال

تفت إلى شيء من تلك األحاديث التي رواها؛ لما ذكرنا من عللها  ولم يل، فاعتمد في تفسير اآلية على المعنى اللغوي 
 ووهائها(.
 .2/20ثير ابن كو  (3254)608/ 2رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (38٧)
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ُلمَ : قَاَلت   ،َعن  أ م  الُدر َدا ن  َرأَ : قَاَل َرس ول  الُلهن َصُلى اللدُده  َعَليدد هن َوسددَ ن  قدددَ َم  "مددَ مائة ُيدَدةر يفن  خبن َبحَ  سددن لددَة  َأصدد   لَيد 
رن  َن اَلج  " ،َله  قنن طَار  من َوال قنن طَار  منث ل  الُتل  ال َعظنيمن

(389) 
ذن تل    فنرنيَن أَو  منن وَن تل  م ا  ﴿ اُل يَدُتخن  (  ٢8) مننن َ م ا  اَ  منن د ونن تل  لنيَ كََٰ

 .(39١)َنا تَدل َعند ه م "َوام  َوقد ل وبد  يفن و ج وهن أقد   (39٠)ك شر  "إنُا لَنَ : عن أيب الدردا رضي اهلل عنه أنه قال
 ( 3١ك م  تلُله  )بنب  حت نبُّوَن تلُلَه فَٱتُبنع وينن حي    إنن ك نت م   ﴿ ق ل  : قوله تعاىل

 ،َعلددَى الدد ربن     بددنب ك م  اللدُده  ينن حي   ﴿ ق ل  إنن  ك ن ت م  حت نبُّوَن اللدُدَه فدَداتُبنع و : َعن  َأيبن الُدر َدا ن رضي اهلل عنه"يفن قَدو لنهن 
" ،َوالتُدَواض عن  ،َوالتُدق َوى  .(39٢)َوذنُلةن النُدف سن

فددإن اآليدداأ مل تددذكر هددذه المددور ولكندده اسددتنبطها مددن السددياق  ،هنددا تظهددر قددوة اسددتنباطه مددن اآليدداأ
ين  وتدل أيضا على حكمته وزهده. ،القُر

َاَوَضَعت  ُله  أَع  َثىَٰ َوتلتد َها أ ن َوَضع   إنين  َرب   َها قَاَلت  ﴿فَدَلُما َوَضَعتد    ( 36)َلم   ن
 

عبررد بررن رواه و ، 2/161الرردر المنثررور ، و 2/20تفسررير ابررن كثيررر ، و (3253)60٧/ 2ابررن أبرري حرراتم  تفسررير(388) 
(و المسرتغفري فري 3463و 3456و 3448و الردارمي )1٧6 / ٧ف ابن أبي شيبة فري المصرن(، و 200حميد )

الطبراني في الكبير وفيه موسرى رواه : 268 / 2( قال الهيبثمي في مجمع الزوائد 514)1/41٧فضائل القرآن  
 3بن عبيدة الربذي والغالب عليه الضعف وقد اختلف قول أحمد وابن معين فيره. قرال الحرافظ فرى " المطالرب " 

 ضعف .فيه : 282 /
والداني في البيان فري ، 53/ 1ابن أبي شيبة في مسنده ، و (3253)60٧/ 2 ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره  (389)

 : 335/ 6قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، 28عد آي القرآن ص
ْرَداِء َهَذا َعَلى ُموَسى ْبِن  ْبِذيِ  َوُهَو َضِعيٌف.َمَداُر ُطُرِق َحِديِث َأِبي الدَّ  ُعَبْيَدَة الرَّ

ِم . "لسان العرب " : ( الَكْشرُ 390)  142/ 5ُبُدوُّ اأَلسنان ِعْنَد التََّبسُّ
واللبررراب ، 5/389المحررررر الررروجيز البرررن عطيرررة ، 2/30تفسرررير ابرررن كثيرررر ، 10/63فسرررير الكشرررف والبيررران ت (391)
وصرله ابرن أبري الردنيا موقوفرا عرن ، 8/31ة مع النراسالمدارا : باب، األدب: البخاري  معلقا كأخرجه  ،  19/469

السررررررررة والرررررررردينوري فرررررررري المج، (19)36(وفرررررررري مررررررررداراة النرررررررراس ص109)69أبرررررررري الرررررررردرداء فرررررررري الحلررررررررم ص 
الضررعفاء والمتروكررون ، (228)2/113الكامررل . انظررر: (بسررند فيرره األحرروص بررن حكرريم ضررعيف108٧)3/4٧9

 140: عرن خلرف برن حوشرب تإال أنه مرسرل سند ثقات ب1/222ورواه أبو نعيم في الحلية ،  (122للدارقطني)
 .لم يلع أبا الدرداءف 32: عن أبي الدرداء ت

 لكن لعله يتقوى بهذه الطرق. ، هو منقطع أيضا: 383/  1ة قال األلباني في " االسلسلة الضعيف
 هللا أعلم .، والغالب أنه ثابت موقوفا، و فالحديث ال أصل له مرفوعا، وبالجملة
رواه الحكرريم الترمررذي فرري نرروادر ، 1٧9، 2/1٧8" الرردر المنثررور" ، (3400)632/ 2ابررن أبرري حرراتم  تفسررير (392)

أبرررري المقرررردام ثابررررت بررررن هرمررررز ضررررعيف. الطبقررررات الكبرررررى فيرررره عمرررررو بررررن : ( قلررررت882)٧6٧األصررررول ص
 (1286)6/212الكامل ، (2680)6/358العلمية
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ةن بأمسدد َائنك م  : عددن النددصن  صددلى اهلل عليدده وسددلم ؛ أندُده  قددَالَ  ،عددن أيب الدددردا  و َم القنَيامددَ َعو َن يدددَ م  تدد د  " إنُنكدد 
َا ن ُبَائنك م   َا َك م  " ،َوَأمس  ن وا أمس   (393)فأح سن

ا فنيهن ُيَ س لُلذي ببكة م بَ للُنا ﴿إنن أول بَيت وضع اأ بَديد َناأ مَقام إنبد َراهنيمَومن دخله َكاَن ُمنا َولُله ارَكر
 على الُناس حجُّ ال بَدي ت 

َرام على َغيه :  قَاَل َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسلم:  َعن أيب الُدر َدا  قَالَ  د احلَ  فضل الُصاَلة يفن ال َمس  ن
دي ألَصاَلة ماَئة ألف  اَئة َصاَلةف َصاَلة َويفن مَ َويفن َمس  ن من سن َم  د بَيت ال م َقد س خبن  (394)س  ن

 ( ١٠6) ٖ  َودُّ و ج وهَوَتس   ٖ  َيضُّ و ج وهَم تَدبد  ﴿ يَدو  
اُل مددر ة إن  " لَي َس من عبد يَدقدد ول اَل إنلدَده إناُل اهلل مائدَدة: َعن أيب الُدر َدا  َعن الُنصن صلى اهلل َعَلي هن َوسلم قَالَ 

ر" يَدو م ال قنَياَمةبَعثه اهلل  َلة ال َبد   (395)َوَوجهه َكال َقَمرن لَيد 
ي َ  ﴿ ك ندددددددددددددددددددددددددددددددددت م   ة  أ خ  خدددددددددددددددددددددددددددددددددَ ت   أ مدددددددددددددددددددددددددددددددددُ أ   رنجدددددددددددددددددددددددددددددددددَ اسن تدددددددددددددددددددددددددددددددددَ ٱل  لنلندددددددددددددددددددددددددددددددددُ ُن َمع  م ر وَن بدددددددددددددددددددددددددددددددددن  ر و

و  َوتَدند   نن تل  هددددددددددددددددددددددددددددددَ رن َوتد ا  َن عددددددددددددددددددددددددددددددَ و  م نكددددددددددددددددددددددددددددددَ هن َولددددددددددددددددددددددددددددددَ وَن بنٱللددددددددددددددددددددددددددددددُ نددددددددددددددددددددددددددددددد  َن أَهددددددددددددددددددددددددددددددد   من  ل  َ امددددددددددددددددددددددددددددددَ
ي  تل   اَن خددددددددددددددددددددددددددددددددددَ بن َلكددددددددددددددددددددددددددددددددددَ ند  ا هلددددددددددددددددددددددددددددددددددُ  ٖ  كنتددددددددددددددددددددددددددددددددددََٰ وَن َوَأك  م ا  ه م  تل  م مدددددددددددددددددددددددددددددددددد  ندددددددددددددددددددددددددددددددددد  ر ه م  من  ثدددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
ق وَن تل   سن    ١١٠فََٰ

 

برراب تغييررر ، أبررو داود فرري األدب، و (5/194حمررد )رواه أ، 3/219البحررر المديررد ، 1/260تفسررير الثعررالبي  (393)
جعررد فرري مسررنده (وابررن ال2٧36)3/1٧66فرري حسررن األسررماء : برراب، االسررتئذان: (والرردارمي ك4948األسررماء )

ابن أبي زكريا لم يدرك : قال أبو داود، 5/152( وأبو نعيم في الحلية 213وعبد بن حميد )،  (2492)360ص
 (360أبا الدرداء"جامع التحصيل )

رجالره ثقرات إال أن فررى سرنده انقطاعرا برين عبرد هللا بررن ، و صررححه ابرن حبران: 5٧٧/  10قرال الحرافظ فرى " الفرتح " 
/ 2وضررررعفه األلبرررراني فرررري ضررررعيف الترغيررررب والترهيررررب ، فإنرررره لررررم يدركرررره، أبررررى الرررردرداء أبررررى زكريررررا راويرررره عررررن

9(122٧) 
والطحراوي فري شررح مشركل اآلثرار ، اده حسرنإسرن: ( وقرال4142)10/٧٧رواه البزار ،  2/268( الدر المنثور  394)

مررع قررال الهيثمرري فرري مج، (3845)6/39( وفرري الشررعب 1٧٧3والبيهقرري فرري السررنن الصررغير )، (609)2/69
 رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفى بعضهم كالم وهو حديث حسن.: ٧ / 4الزوائد 

، 300 / 4وحسرررنه المنررراوي فررري فررريض القررردير " ، نإسرررناده حسررر: قرررال البرررزار: 6٧/  3قرررال الحرررافظ فرررى " الفرررتح "  
 (.3966( وضعف )وفي مسجد بيت ...( في ضعيف الجامع )4211صححه األلباني في صحيح الجامع )

ي  فرررررري مسررررررند الشرررررراميين ، 2/293( الرررررردر المنثررررررور 395) والررررررديلمي فرررررري الفررررررردوس ، (994)2/103ورواه الطََّبَرانررررررِ
رواه الطبرانرري وفيرره عبررد الوهرراب بررن الضررحاك وهررو : 86 / 10 ( قررال الهيثمرري فرري مجمررع الزوائررد6021)8/4

 ( 4930متروك. ضعفه األلباني في ضعيف الجامع)
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لتددأمرن  بدداملعرُو ولتنهددون  عددن املنكددر أو ليسددلطن اهلل علدديكم سددلطانا : قال أبددو الدددردا  رضددي اهلل عندده
 ،ويستنصددرون فددال ينصددرون ،ظاملا ال جيل  كبيكم وال يرحم صغيكم ويدعو خيدداركم فددال يسددت اب هلددم

 (396)فال يغفر هلم. غفرونستوي
 .وهذا استدالل من السنة

تن ٖ  إناُل أَذ ﴿ َلن َيض رُّوك م    ُ اَل ي نَصر وَن د  يد َولُّوك م  تل َ  ل وك م  ى َوإنن يد قََٰ    ١١١بَاَر مث 
مسعت أبددا الدددردا  : تقول ،رضي اهلل عنها ،مسعت أم الدردا : عن ابن أيب حلبس يزيد بن َمي َسَرَة قال

" إُن اهلَل : يقددول ،ومددا مسعتدده يكنيدده قبلهددا وال بعدددها ،عليدده وسددلم ا القاسددم صددلى اهللمسعددت أبدد : يقددول
ةر   ،يَا عنيَسى:  تَدَعاىَل يَدق ول   َدَك أ مددُ َكر وا ،إين  بَاعددن   بَدعدد  د وا وشددَ ا حي نبددُّوَن محددَن اهَب م  مددَ ا  ،إن  َأصددَ اهَب م  مددَ وإن  أصددَ

َتَسب وا َوَصرَب وا َره وَن اح  ل َم َوال عنل َم . قال ،َكي َف َهَذا هل م    ،يَا َرب  :  ". قالل َم َوال عنل مَ َوال حن   ،َيك  : َوال حن
ل مني وعلمي"  (39٧)"أ ع طنيهنم  منن حن

وَن  رُا ن َوتل  ﴿ تلددُذنيَن ي نفنقدد  رُا ن َوتلضددُ ظن يفن تلسددُ َ  تل  كََٰ ي  مددن افنَ  َ  َوتل  غددَ بُّ تل  عددَ ه  حيدد ن اسن َوتللددُ نن تلنددُ ننَ  سددن م ح  عددَ
١34  

 

ورواه موقوفررا السررمرقندي فرري تنبيرره الغررافلين ، 1/4٧8البحررر المديررد ، 3/123ن للثعلبرري ( تفسررير الكشررف والبيررا396)
( 186٧)8/585 بعمل الخاصة ذاب العامةما جاء في ع: باب، الكالم: وابن عبد البر في االستذكارك،  (95)

 .12/395تاريخ بغداد ، (21٧3سؤاالت ابن هانئ ): فيه فرج بن فضالة وه ضعيف. انظر
، 6/450المسررند رواه أحمررد فري، 6/694الردر المنثرور ، 2/424تفسرير ابرن رجررب ، 2/94ر ابرن كثيررر تفسري (39٧)

وفررري األسرررماء والصرررفات ، (4482)4/115(والبيهقررري فررري الشرررعب 4088)10/2٧والبرررزار فررري مسرررنده وحسرررنه 
راني في والطب، (91وابن أبي الدنيا في الصبر )،  (123)1/122والحكيم الترمذي في نوادر األصول  ،  1/191

وصرررححه ، 1/22٧وأبرررو نعررريم فررري الحليرررة ، (2050)3/18٧( وفررري مسرررند الشررراميين 3252)3/311األوسرررط 
 / 10قال الهيثمي في مجمع الزوائد ، ووافقه الذهبي  (1289)1/499الحا م على شر  البخاري في المستدرك 

هما ثقتان. وحسنه الحرافظ ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار وأبى حلبس يزيد بن ميسرة و :  68
(وقال فري ضرعيف الجرامع 1٧61)396/  1وضعفه األلباني في مشكاة المصابيح ،  (85في األمالي المطلقة )

 موضوع.: (4052)
، 169/ 6تهرذيب الكمرال فري أسرماء الرجرال ، ليس بره برأس: حسن بن سوار الخراساني قال أحمد وابن معينال:  قلت

 .319/  ٧: تاريخ بغداد
َمشِقيُّ ْبن َميَسَرة ْبن َحل َيِزيد  وأبا ِإدريس.، َسِمَع ُأمَّ الدَّرداء َبس، َأبو َحلَبس، الدِ 

الجررررح ، 62٧/ ٧الثقرررات البرررن حبررران ، 2٧2/ 1إلمرررام مسرررلم الكنرررى واألسرررماء ل، 355/ 8 التررراريخ الكبيرررر للبخررراري 
 فحال الرجل إذا ال بأس به. فسكت البخاري وأبوحاتم ووثقه ابن حبان، (288/ 9والتعديل البن أبي حاتم )
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هن َوسددلم قدَدالَ يب الدددُ عددَن أ  " مددن أعطددَي َحظدده مددن الر فدد   أعطددي َحظدده مددن : ر َدا  َأن النددُصن صددلى اهلل َعَليدد 
ي  " َوقَالَ  ي  َومن حرم َحظه من الر ف   فقد حرم َحظه من اخلَ  امن : اخلَ  ي   أرقددل يفن ميددَزان ال مدد  َما من شددَ

ن ال َبذني إنن اهلل يبغض ال    حسن وَ يَدو م ال قنَياَمة من خل ل  ليبله بنهن َدَرَجة   َفاحن َوإنن َصاحب حسن اخل 
 (398)َصاحب الُصو م َوالُصاَلة"

الَ  ن أيب الدددُدر َدا  قدددَ هن َوسدددلم: عدددَ صن صدددلى اهلل َعَليددد  اَل الندددُ ا الدددُدر َدا  َأال أنبئدددك بدددأمرين خفيفدددة  : قدددَ ا أَبدددَ " يدددَ
ل ": همااهلل عز َوجل  ثلمل تل  َعظنيم أجر مها  ،مانت هما  (399)طول الصمت َوحسن اخل 

ن أم الدددُدر َدا  قَالدددَت ول: عدددَ ل ي َف عدددل يبكدددي َويَدقددد  ة ي صدددَ لدددَ نت خلقدددي : بدددَاأ أَبددد و الدددُدر َدا  لَيد  سدددَ اللهدددُم َأح 
اَن دعدداؤك م ندد ذ  الليلددة إن :  فأحسن خ لقي َحُغ إنذا أصددبح َفقلددت لدد  اُل يفن يدَدا أَبدَدا الددُدر َدا  أمددا كددَ  حسددن اخل 

ُغ :  يَا أم الُدر َدا :  الَ فَدقَ  ُنة ويسو  خلقدده حددَ خله  حسن خلقه اجل  إنن الَعب د ال م سلم حيسن خلقه َحُغ يد 
خله  سو  خلقه الُنار  (4٠٠)يد 

وا   ذنيَن إنَذا فَدَعلدددددددددددددددددددد  ةر أَو  ﴿ َوتلددددددددددددددددددددُ شددددددددددددددددددددَ ه م   فََٰحن وا  أَنف سددددددددددددددددددددَ َه فَٱسدددددددددددددددددددد   ظََلمدددددددددددددددددددد  ر وا  تللددددددددددددددددددددُ   وا  َفر  تَدغ  ذَكددددددددددددددددددددَ
ه  وملَ  ن يَدغ  َومددددددددددددددددددددددددددددَ  ذ ن وهبننم  لددددددددددددددددددددددددددددن  ر  تلددددددددددددددددددددددددددددذُّن وَب إناُل تللددددددددددددددددددددددددددددُ ا  فددددددددددددددددددددددددددددن ىَٰ مددددددددددددددددددددددددددددَ رُّوا  َعلددددددددددددددددددددددددددددَ  ي صددددددددددددددددددددددددددددن

  ١35َلم وَن يَدع   فَدَعل وا  َوه م  

 

ِذي  ك، 2/321الرردر المنثررور، 4/324( تفسررير الخررازن 398) مررا جرراء فرري : برراب، أبررواب البررر والصررلة: َورواه التِ ْرمررِ
َفات) ص ،  " حديث حسن صحيح:  (و قال2013)4/36٧  الرفع الهند  طبع – 352َواْلَبْيَهِقي  ِفي اأْلَْسَماء َوالصِ 

 393الحميرردي )، 193/ 10السررنن الكبرررى للبيهقرري ، 86 / 6ابررن أبرري شرريبة  ( " مصررنف451/ 6أحمررد ) ، (
: 153 / 8فري مجمرع الزوائرد ( قال الهيثمري 464( والُبَخاِري في "األدب المفرد")214( وعبد بن حميد )394و

 رواه أحمد ورجاله ثقات إال أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة.
وأشار إلرى ذلرك ، من بن القاسم حدثنا القاسم عن عائشة لعله سقط من نسخة الهيثميفي المسند عن عبد الرح:  قلت

صررححه األلبرراني فرري و وابررن خزيمررة، : صررححه الترمررذى 449/  10األلبرراني أيضررا. قررال الحررافظ فررى " الفررتح " 
 (8٧6)2/535، (519)4 9/ 2"السلسلة الصحيحة" 

( وحسرنه األلبراني فري 2828)2/٧69عرن حمرل األسرفار ضعفه العراقري فري المغنري ، 2/322الدر المنثور   (399)
 (1939)4/5٧8الصحيحة 

د ، 2/325والدر المنثور ،  6/344تفسير ابن كثير    (400) وابرن عسرا ر فري تراريخ ، 1٧4ص ورواه َأْحمد ِفي الز هرْ
 (19والبرجالني في الكرم والجود )، (290البخاري في " األدب المفرد " )، و 156 / 4٧دمشع 

وحديثه حسن وهللا أعلم سبع الكرالم ، فيه شهر بن حوشب: قلت، (8186)63/  11ي في " شعب اإليمان"  والبيهق،  
 عليه 
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كددل ذنددب عسددى اهلل أن يغفددر أو :  مسعت رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم يقددول: عن أيب الدردا  قال
 (4٠١)"امتعمدر  امنر ما  قتل ومن اقال عسى أن يغفره اهلل إال  من ماأ مشركر 

هن َوسددلم قددَالَ  ن النددُصن صددلى اهلل َعَليدد  ن أيب الددُدر َدا  عددَ تدد وب : عددَ ي   يددَتَكُلم بددنهن ابدد ن ُدم فإندده َمك  " كددل شددَ
َعة رفيعة فليمدد َيَدي هن إنىَل اهلل مثُ ليقل  ،َعَلي هن  ين  إن : فَإنذا َأخطَأ َخطنيَئة َوأحب َأن يَدت وب إنىَل اهلل فليأأ بق 
َها أبدا فانه يغ فر َله  َما مل يرجع يفن عمله َذلنك "َها اَل أرجع إنلَ ت وب إنلَي ك فنيأَ   (4٠٢)يد 

ر وَن َتب  ﴿ َيس   يع  َأج  َوأَ  ل  م َن تلُلهن َوَفض   َمة  بنننع  شن    ١٧١منننَ  م ا  تل  َر ُن تلُلَه اَل ي ضن
ول اهلل صددلى اهلل  عددت َرسدد  هن عددَن أيب الددُدر َدا  مسَن هنيد يشددفع يفن سددبع  مددن أهددل  ":  َوسددلم يَدقدد ولَعَليدد  الشددُ

 (4٠3)بَيته"
: " َراَلرَة حي نبه م  اهلل ويضحك إنلَي هنم ويستبشر هبم: َعن أيب الُدر َدا  َعن الُنصن صلى اهلل َعَلي هن َوسلم قَالَ 

هن هلل عز َوجل فإ اىَل ويكفيدده ن ينصددره اهلل تَدعددَ ن يقتل َوإنُما أَ ُما أَ اُلذني إنذا ان َكَشَف فنَئة قَاتل َورَاَ َها بنَنفسن
 ان ظ ر وا إنىَل َعبدني َكيَف َصرب يل نَفسه : فَديَدق ول

 

تفسررير ابررن جررزي التسررهيل لعلرروم التنزيررل ، 199 / 1ر الخررازن تفسرري، 3/366تفسيرالكشررف والبيرران للثعلبرري  (401)
اب، الفرررتن والمالحرررم: وأخرجررره أبرررو داودك، 2/62٧الررردر المنثرررور ، 2/3٧9تفسرررير ابرررن كثيرررر ، 1/205 ي : برررَ فرررِ

ْؤِمِن )  ِل اْلمررُ يِم َقتررْ ذكررر إيجرراب دخررول النررار للقاتررل أخرراه المسررلم : برراب، الجنايررات: ابررن حبرران كو  ( 42٧0َتْعظررِ
وأبرررو نعررريم ، (9228)9/94والطبرانررري فرري األوسرررط ، (8032) 391/  4 الحرررا مو  (5980) 13/318مرردا متع

 " صررحيح اإلسررناد ": (و قررال الحرا م495)1/2٧0الناسررخ والمنسروخ  والقاسرم بررن سرالم فرري، 5/153فري الحليررة 
 (.511)24/  2وصححه األلباني في "السلسلة الصحيحة" ، وافقه الذهبيو 

والحرررا م فررري ، (20٧)85ورواه الطبرانررري فررري الررردعاء ص، 4/196تفسرررير الثعرررالبي ، 2/32٧ر الررردر المنثرررو  (402)
قال المنراوي ، (20564)260 / 10في السنن الكبرى  البيهقيو  (٧6٧3)4/290،  (1899)1/69٧المستدرك  

ه إنرر: علررى شرررطهما وأقررره الرذهبي فرري التلخرريص لكنرره قرال فرري المهررذب: قررال الحرا م: 33 / 5فري فرريض القرردير 
ضعفه ألن في سنده فضيل بن سليمان النميري : (. قلت423٧في ضعيف الجامع)   ضعفه األلباني في،  منكر

وثقرره ابررن حبرران مررات سررنة ثررالث وثمررانين ومائررة .انظررر تهررذيب الكمررال ، س بثقررةلرري: لينرره أبررو زرعررة وقررال يحرري
( 34٧8)٧/139٧يحة ولقررد حسررن األلبرراني حديثرره انظررر الصررح، (2٧5مررن تكلررم فيرره وهررو موثررع )، 23/2٧1

 فقال فمثله حديثه مرشح للتحسين وأما الصحة فال .
و ورواه ، 2/382الرررررردر المنثررررررور ، 1/320تفسررررررير الخررررررازن  (403) فَُّع ، الجهرررررراد: َداُودك َأبررررررُ ِهيِد ُيشررررررَ ي الشررررررَّ اب فررررررِ بررررررَ
ان ك2522) ن حبرررَ /  9والبيهقررري فررري السرررنن الكبررررى ، (4660)10/51٧فضرررل الشرررهادة : بررراب، السرررير: (َوابرررْ

 2/66صحيح الترغيب والترهيب ، 598 / 6حسنه المناوي في فيض القدير ، 62/222تاريخ دمشع ، 164
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اَ  رقددد  َوته فيذكرين ويناجيين َوَلو شددَ َرأَة حسنا  وفراش ل  حسن فَيقوم من الُلي ل فيذر َشه  َواُلذني َله  ام 
من السحر يفن سرا  أَو ضرا "   ه عوا فَدَقامَ ب فسهروا ونصبوا مثُ َعه ركَواُلذني إنذا َكاَن يفن سفر وََكاَن مَ 

(4٠4) 
د   اَس قدددددددددددددددددددددَ اس  إنُن تلنددددددددددددددددددددددُ م  تلندددددددددددددددددددددُ اَل هلددددددددددددددددددددددَ  ذنيَن قدددددددددددددددددددددَ م   ﴿ تلدددددددددددددددددددددُ وا  َلكددددددددددددددددددددد  و  فَٱخ   مَجَعدددددددددددددددددددددد    ه م  شددددددددددددددددددددددَ

   ١٧3وَكنيل  َم تل  بد َنا تلُله  َوننع  ا َوقَال وا  َحس  إنيََٰنر  فَدَزاَده م  
 .(4٠5)يد وينقصاإليان يز : ه قالاهلل عنعن أيب الدردا  رضي 

ا ﴿ َواَل حَي   ر وا  أمنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَُ ذنيَن َكفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ َعُ تلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ  سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
هنم   َخي    لني هَل م  من    َنف سن    ١٧8 مُّهن    َعَذاب   ا َوهَل م  َداد وا  إنمث ر لنيَدز   لني هَل م  إنمُنَا من    ل 

و أ خددي لددَ ن إناُل " َما من م ام:  َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَالَ  افن  ال مددَ ا مددن كددَ و أ خددي ه  َومددَ ر إناُل ال مددَ
 َفمن مل يصدقين فَإنن اهلل يَدق ول ﴿وَما عنن د اهلل خي لألبرار ، َله  

 

والبيهقررررررري فررررررري األسرررررررماء والصرررررررفات ، (68)1/٧٧ا م فررررررري المسرررررررتدرك رواه الحررررررر، 2/283الررررررردر المنثرررررررور  (404)
 : 255 / 2وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ، صحيح وقد احتجا بجميع رواته: ( قال الحا م983)2/40٧

( ووافقه األلباني فري صرحيح الترغيرب والترهيرب 932)1/245حسنه المنذري ، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
 (34٧8)٧/139٧الصحيحة ، و 152 / 1
( ٧5فري اإليمران ): براب، أبرواب السرنة: رواه ابن ماجه فري سرننه ك،  3/211تفسير الكشف والبيان للثعلبي    (405)

وابرن بطرة فري اإلبرا ، (1119)38/ 4والخرالل فري السرنة ،  180وفي االعتقراد ص،  1/٧6والبيهقي في الشعب  
، (1٧09)1015/ 5اعتقرراد أهررل السررنة والجماعررة  شرررح أصررول والاللكررائي فرري، (1138)848/ 2نررة الكبرررى 

 11/4٧3وابن عسا ر في تاريخ دمشع ، (244)1/440وقوام السنة في الحجة 
( تحفررة التحصرريل ص 3٧3انظر المراسرريل البررن أبرري حرراتم )يسررمع أبررا الرردرداء. مجاهررد لررم، هررذا السررند منقطررع: قلررت

 (٧36، جامع التحصيل )294
، وأنكررر ذلررك أ ثررر المتكلمررين، ذهررب السررلف إلررى أن اإليمرران يزيررد ويررنقص: 4٧ - 46/ 1قررال الحررافظ فرري "الفررتح" 

أن التصرديع يزيرد ويرنقص : خترارواألظهرر الم: متى قبرل ذلرك كران شركا. قرال الشريخ محري الردين النرووي :  وقالوا
ويؤيرده ، بحيرث ال تعتريره الشربهة، ولهذا كان إيمان الصرديع أقروى مرن إيمران غيرره، ووضوح األدلة، بكثرة النظر

حتررى إنرره يكررون فرري بعررض األحيرران اإليمرران أعظررم يقينررا وإخالصررا ، أن كررل أحررد يعلررم أن مررا فرري قلبرره يتفاضررل
ع والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وقد نقل محمد بن نصرر وكذلك في التصدي،  وتوكال منه في بعضها

ومرا نقرل عرن السرلف صررح بره عبرد ، لركالمروزي في كتابه "تعظيم قدر الصرالة" عرن جماعرة مرن األئمرة نحرو ذ
وهررؤالء فقهرراء ، الرررزاق فرري "مصررنفه" عررن سررفيان الثرروري ومالررك بررن أنررس واألوزاعرري وابررن جررريج ومعمررر وغيرررهم

عصرهم. وكذا نقله أبو القاسم الاللكائي في " تاب السنة" عن الشرافعي وأحمرد برن حنبرل وإسرحاق األمصار في  
 ئمة.بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من األ
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َذاب   ا َوهلدددَ م عدددَ هنم  إنمندددَُا منلدددي هلدددَ م ليدددزدادوا إنمثددد ر ذين كفدددر وا أمندددا منلدددي هلدددَ م خدددي لَند ف سدددن ﴿ َواَل حَيسدددع الدددُ
 (4٠6)مه  
 دليال على كالمه.يستشهد باآلياأ ت تظهر قوة فهمه حي هنا 

ن َفضدد  َسَعُ تُلذنيَن يَدب  ﴿و َواَل حَي   م  تللدُده  مددن هدد  وَ  ۦ لنهن َخلدد وَن  ددنَا َ اتَُدَٰ ي ر  هدد  رٌّ  هلددُ م بدَدل  ا خددَ َو شددَ ا  هلددُ م   هدد  ي َطُوق وَن مددَ سددَ
أن َوتل َ ت  تلسُ قنيَََٰمةن َولنُلهن منيََٰ َم تل  يَدو   ۦ خبَنل وا  بنهن  وََٰ َا تَدع  ر  مََٰ    ١8٠ َمل وَن َخبني  ضن َوتلُله   ن

ال الدُدذني أطدَداع اهلل : َعن أيب الُدر َدا  مسَنعت َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسلم يَدق ول
َ
ب املدد احن " يد ا تى بنصددَ

ه  َمالددده اَل لدددَ َراط قدددَ هن الصددد  هن كلمدددا تكفدددأ بدددن ا  ، د أد يدددت حددد  اهلل يف  امدددض فقددد  :فنيدددهن َوَمالددده بدددَ  َيَديددد  مثُ جيددد 
َراط قدَداَل لدَده  َمالدده َال الدُدذني مل يطددع اهلل فنيددهن َوَمالدده بدَد  َكتفيددهن كلمددا تكفددأ بددنهن الصدد 

ب امل َويلددك َأال : بنَصاحن
ع و بنال َوي لن َوالثُّب ور"  (4٠٧)أد يت ح  اهلل يف  َفَما يَزال َكَذلنك َحُغ َيد 

وََٰأن  ن َويَدتَدَفُكر وَن يفن َخل   ا َوَعَلىَٰ ج ن وهبننم  ودر قد ع  ا وَ ُلَه قنيََٰمر  تلونَ ك ر  ﴿ تُلذنيَن َيذ    (  ١9١ضن )ر  َوتل َ  تلُسمََٰ
َلة  : رضي اهلل عنهما وأبو الُدر َدا  ،قال ابن عُباس َرة  ساَعة  خي  من قيامن لَيد   (4٠8)فك 

َثر ش: قيَل لم  الُدر دا : قال مالك   ثَدر  َشأ ننهن التفكُّرَ :  ت  الُدر دا   قَالَ أن أيب ما كان َأك   (4٠9)كان َأك 
 .(4١٠)واالعتبار التفكر: َسأَلت أم الُدر َدا  َما َكاَن أفضل عَباَدة أيب الُدر َدا  قَاَلت: َعن اب ن عون قَالَ 

رَب رب  ر هلل م ااس  : َعن أيب الُدر َدا  َواب ن َعُباس رضي اهلل عنهما َأهُن َما َكانَا يَدق واَلنن  َك   (4١١)بال 
 

 ، 541، 2/509تفسير ابن المنذر، 193 / 2تفسير ابن كثير ، (83٧5)496/  ٧تفسير الطبري   (406)
ور، 2/448٧ تفسير الفاسمي محاسرن التأويرل،  2/392الدر المنثور   وقرال ، (54٧)3/1128تفسرير سرعيد برن َمْنصرُ

مرران وأبرري الرردرداء. ولرره واالنقطرراع بررين لق، سررنده ضررعيف لضررعف فرررج بررن فضررالة: الشرريخ سررعد آل حميررد معلقررا
، رواه الطبرانري بإسرنادين: 309/ 10شاهد من حديث ابن مسعود قال الهيثمي في مجمرع الزوائرد ومنبرع الفوائرد 

 وهو حسن الحديث.، الصحيح غير يزيد بن أبي زياد ورجال أحدهما رجال
، 154 / 4٧خ دمشررع وابررن عسررا ر فرري ترراري، 1/214أخرجرره أبررو نعرريم فرري احليررة ، 2/395الرردر المنثررور  (40٧)

 (1065٧)٧/3٧9( والبيهقي في شعب اإليمان 20029)11/96ومعمر في جامعه 
/  ٧وابرررن سرررعد ، 2/409الررردر المنثرررور ، 1/555المحررررر الررروجيز ابرررن عطيرررة ، 2٧٧/  1تفسرررير الثعرررالبي  (408)

د بره ابرن تفرر : قال يحيى بن صراعد: 112 / 1قال األلباني في ظالل الجنة ،  150  /  4٧تاريخ دمشع  ،  392
 المبارك غريب اإلسناد صحيح

سرررير أعرررالم ، 16٧ / 8مصرررنف ابرررن أبررري شررريبة ، 314 / 4تفسرررير القرطبررري ، 2٧8/  1تفسرررير الثعرررالبي  (409)
 149/  4٧تاريخ دمشع ، 348/  2النبالء 

 392 / ٧اْبن سعد في الطبقات الكبرى ، و 2/409الدر المنثور ، 2/534تفسير ابن المنذر (410) 
 2سير أعرالم النربالء ، 149/  4٧تاريخ دمشع ، 168َوأحمد ِفي الز ْهد ص ،  16٧  /  8شيَبة في مصنفهَواْبن أبي   

/ 348 
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ن وا  بنَرب ك م   يََٰنن َأن  ادني لنإل ن ا يد نَ َنا م َنادنير ﴿ رُبُدَنا إننُدَنا مسَنع   ر   فنر  َمُنا رَبُدَنا فَٱغ  َفَ  َ امن اتنَنا  لََنا ذ ن وبَدَنا وََكفدد  ًَ ي  َعندُدا سددَ
َع تل َ  ا مددددددددددددددددددددددددددددددَ ا  ١93َرارن بددددددددددددددددددددددددددددددد  َوتَدَوفُدنددددددددددددددددددددددددددددددَ ا مددددددددددددددددددددددددددددددَ ا َوَ اتننددددددددددددددددددددددددددددددَ دتدُ رَبُدنددددددددددددددددددددددددددددددَ ىَٰ َوعددددددددددددددددددددددددددددددَ  َنا َعلددددددددددددددددددددددددددددددَ

يَعاَد لنف  تل  قنيَََٰمةن إنُنَك اَل خت   َم تل  زننَا يَدو  لنَك َواَل خت   ر س      ١94من
 (4١٢)حغ است يب هلم "ربنا ربنا  ": يرحم اهلل املامن  ما زالوا يقولون: قال أبو الدردا 

ن ما يزي  .دها قوةوهدا يدل على أن مقوالته رضي اهلل عنه مصحوبة بدليل من القُر
    ٢٠٠لنح وَن  تد ف   ربن وا  َوَصابنر وا  َورَابنط وا  َوتتُدق وا  تلُلَه َلَعُلك م  أَيدَُّها تُلذنيَن َ اَمن وا  تص  يََٰ ﴿ :  قوله تعاىل

َزأأ َعنه  :  َعن أيب الُدر َدا  يرفع احَلدني  قَالَ  " من رابط يفن َشي   من سواحل ال م سلم  َراَلرَة أَيُام َأج 
 (4١3)سنة"رنبَاط 

ن أيب  هن َوسددلم: ا  قددَالَ الددُدر دَ وعددَ ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  ربن وا  علددى : قددَاَل َرسدد  ا الددُذين ُمندد وا اصدد  ﴿ يدَدا أَيهددَ
مس َوَصابنر وا على قتال عدو كم بنالُسي فن َورَابط وا يفن َسبنيل اهلل َلَعُلك م  تفلحون  (4١4)الُصَلَواأ اخل 

ن رَ وعددَن أيب الددُدر َدا ول اهلل صددلى اهلل  عددَ هن َوسددلمسدد  َيام دهددر َومددن : قدَدالَ   َعَليدد  " رنبدَداط شددهر خددي مددن صددن
اَأ مرابطددر  رني َعَليدد هن أجددر  امددَ ندُدة َوجيدد  رَب وغدددى َعَليدد هن برزقدده وريددح مددن اجل  َكدد  زع ال  بنيل اهلل أَمندده مددن ال فددَ يفن سددَ

َعثه  اهلل عز َوجل"   (4١5)املرابط َحُغ يَدبد 
 :ءسورة النسا  

 

، (299٧8)10/2٧3رواه ابرررن أبررري شررريبة ، 305التنزيرررل ص اإل ليرررل فررري اسرررتنا ، 2/410الررردر المنثرررور (411) 
ي فررررري الضرررررعيفة (حسرررررنه األلبررررران119)54والطبرانررررري فررررري الررررردعاء ص، (1860)1/684الررررردعاء : والحرررررا م ك

13/2٧9(6124 ) 
 2/1203الهداية إلى بلو  النهاية ، 2٧9 / 1تفسير الثعالبي ، 556/  1المحرر الوجيز (412) 
 .1/394التاريخ الكبير، 6/362أخرجه أحمد ، 2/419در المنثور ال، 2/198تفسير ابن كثير (413)

وبقيرة ، واية إسماعيل برن عيراش عرن المردنيينرواه أحمد والطبراني من ر : 289 / 5مجمع الزوائد   قال الهيثمي في 
 2/419رجاله ثقات. وجود إسناد أحمد السيوطي في الدر

 : (120قال القيسراني في تذكرة الحفاظ )،  5/249رواه أبو نعيم في الحلية  ، 2/418الدر المنثور  (414)
ْرَداءِ ،  ِبي َعْبَلةَ َعْن أَ ، َعْن ِإْبَراِهيمَ ،  َرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْلُعكَّاِشيُّ  ْرَداِء.، َعْن ُأمِ  الدَّ َوُمَحمٌَّد َهَذا  ، َعْن َأِبي الدَّ
 وهذا باطل رفعه. :  4٧٧ /  3ميزان االعتدال قال الذهبي في (982) 285/ 2َ ذَّاٌب.المجروحين البن حبان 

: 290/ 5وائررد (و الهيثمرري فرري مجمررع الز 1899)2/155قررال المنررذري فرري الترغيررب ، 2/419الرردر المنثررور  (415)
 وصححه المنرذري ووافقره األلبراني فري، 19 / 4وصححه المناوي في فيض القدير ، رواه الطبراني ورجاله ثقات
 (.1219)2/66صحيح الترغيب والترهيب 
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ه  ي  ﴿  يك م  تللددددددددددددددددُ دنك م  أَو  يفن وصددددددددددددددددن ثدددددددددددددددد   لددددددددددددددددََٰ ن ل  حددددددددددددددددَ   تل   لنلددددددددددددددددذَُكرن من ا ر نثَديددددددددددددددددَ   ُن ننسددددددددددددددددَ إنن كدددددددددددددددد     فددددددددددددددددَ
ن َق ترد  فَدو   َدة  فَدَله ُن رد ل ثَا َما تَدَرَك َوإنن َكاَنت  َنَت   ا  وََٰحددن َبَدَويدد  تلن صدد  فَدَلهددَ د  ف  َولن ل  وََٰحددن د س  مددنُا ه مددَ م ند   هن لنكدد  ا تلسددُّ
ن  َوة  إنخ   ۥ َكاَن َله   َفألن م هن تلثدُّل    فَإنن  أَبَدَواه   ۥ َوَورنرَه   َوَلد   ۥ َيك ن لُه   فَإنن ملُ   د  َولَ  ۥ اَن َله  كَ إنن    تَدَركَ  د س  مددن َفألن م هن تلسددُّ

ُية  بَدعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ا  دن َوصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ي هبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنَ  ي وصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
ا َحكنيمددر  ةر َفرنيضددَ  اعددر نَدف   ك م   لَ َرب  أَقد   وَن أَيدُّه م  ر  اَل َتد   َناؤ ك م  َوأَبد    ن  َ ابَاؤ ك م  َدي    أَو   اَن َعلنيمددر َن تللدُدهن إنُن تللدُدَه كددَ ا مدد 
١١   

ال يسقطون باجلد على مذهب زيد بن ذهب قوم إىل أن الخوة مجيعرا  :  قال البغوي رمحه اهلل بتصُر
وبدددده قددددال مالددددك والشددددافعي  ،وهددددو قددددول عمددددر وعثمددددان وعلددددي وابددددن مسددددعود رضددددي اهلل عددددنهم ،رابددددت
 .اهللمحد وإسحاق رمحهم زاعي وأوالو 
وهددو قددول أيب بكددر الصدددي   ،يسددقطون باجلددد كمددا يسددقطون بددالبا  خوة مجيعر وذهب قوم إىل أن اإل 

وبه قددال احلسددن وعطددا  وطدداوس وأبددو حنيفددة  ،وابن عباس ومعاذ وأيب الدردا  وعائشة رضي اهلل عنهم
 (4١٧)رمحهم اهلل.(4١6)

 .اهلل عنهيد رضي والراجح وعليه الفتوى هو مذهب ز : قلت
َه َواَل ت شدد  َوتع  ﴿  ي   ۦ رنك وا  بددنهن بدد د وا  تللددُ لددنَدي  َوبنٱل  ا ئر شددَ نر نن إنح  وََٰ ر  ا َوبددنذني تل  سددََٰ ىَٰ َوتل  َوتل  َهَٰ قدد  كن ن َيتََٰمددَ ارن ذني َوتجلدد َ َمسددََٰ
ر  تل   بن بنٱجل َ ارن تجل   َهَٰ َوتجلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  احن بن َوتلصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ  ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبن نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
   36 َفخ وررا َتاالر اَل حي نبُّ َمن َكاَن ُم   َه تللُ إنُن  ن ك م  أَي ََٰ  ت  نن تلُسبنيلن َوَما َمَلكَ َوتب  

الَ : َعن أيب الُدر َدا  أَنه رؤى َعَلي هن برد وروب أَبيض وَعلى غ اَلمه ب رد وروب أَبيض َفقيل َله   عددت : فَدقددَ مسَن
ُا تلبس و : َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسلم يَدق ول  (4١8)ا تَأ ك ل ون"ط عنم وه م  منُ َن َوأَ " اكسوهم من

 

من    )416( ومائة  خمسين  سنة  ومات  ثمانين  سنة  ولد  الكوفي  التيمي  زوطى  بن  ثابت  بن  النعمان  أبوحنيفة  هو 
 . 6/390سير أعالم النبالء ، 449/ 8الجرح والتعديل ، 13/323الهجرة.تاريخ بغداد

بررري علررروم تفسررير الهررررري حررردائع الررروح والريحررران فرري روا، 1/348تفسررير الخرررازن ، 1/1٧5تفسررير البغررروي (41٧) 
 .5/432القرآن 

فيرره انقطرراع : ( قلررت564٧)4/356رواه ابررن سررعد فرري الطبقررات الكبيررر   الخررانجي ، 2/532( الرردر المنثررور 418)
لم يسمع من ابن : قال الدارقطني ه .32د بن حبيب المصري ولد بعد سنة خمسين ومات أبو الدرداء سنة فيزي
، (891جررامع التحصرريل )24/432تهررذيب الكمررال : ظررران .98/ 4وال مررن أحررد مررن الصررحابة. "العلررل" ، عمررر

( 18٧د صررحيح )ولرره شرراهد مررن حررديث عبررادة بررن الصررامت فرري األدب المفرررد بسررن، 6/31سررير أعررالم النرربالء 
 (٧4حديث جابر ): باب، الزهد والرقائع: ومسلم في صحيحه ك
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ي) : ( َأن أَبَا الُدر َدا  َكاَنت هَل م وليدة فلطمها اب نه يَدو مرا لطمة فأقعده هَلَا َوقَالَ 4١9َعن أيب املتَدوَكل الُناجن
الَ .قددد َعَفو أ: اقتصددي فَدَقالددَت و أ فدداذهص فددادعي مددن ه نددَاَك مددن حددَرام فأشددهديهم : فَدقددَ إنن كنددت َعفددَ

 تهم فأشهدعم َأهُنَا قد عفتبت فدعَفَذهَ ، د َعَفو أُنك قأَ 
 (4٢٠)ااذهص فَأَنت هلل وليت ُل أيب الُدر َدا  يفتلتون كفافر : فَدَقالَ 

ا ا تَدق ولدد وَن َواَل ج ن بددر وا مددَ ُغ تَدع َلمدد  َكاَرى حددَ ت م  سدد  اَلَة َوأَنددد  َربدد وا الصددُ ا الددُذنيَن ََُمندد وا اَل تَدق  اإناُل  ﴿يدَدا أَيدُّهددَ بنرني  عددَ
ل وا  َسبنيل  َحُغ  اَ   تَدغ َتسن ت م  الن سددَ َن ال غددَائنطن أَو  اَلَمسدد  ن ك م  مددن َوإنن  ك ن ت م  َمر َضى أَو  َعَلى َسَفر  أَو  َجاَ  َأَحد  مددن

ا طَي برا فَام َسح وا بنو ج وهنك م  َوأَي دنيك م  إنُن ال  (  43وررا )اَن َعف و ا َغف  ُلَه كَ فَدَلم  جتَند وا َما ر فَدتَدَيُمم وا َصعنيدر
 .أن النص صلى اهلل عليه وسلم قا  فتوضأ: عن معدان بن أيب طلحة عن أيب الدردا 

صدددددق أنددددا صددددببت لدددده : فقددددال ،ذلددددك قددددال معدددددان فلقيددددت روبددددان يف مسدددد د دمشدددد  فددددذكرأ لدددده 
 (4٢١).وضو ه

 لددي وابددن مسددعود وأيبع لك عددنروي ذ ،ذهب مجاعة إىل أنه ال يوجب الوضو :  قال البغوي رمحه اهلل
وأصدددددحاب  (4٢4)وابدددددن املبدددددارك (4٢3)وإليددددده ذهدددددب الثدددددوري ،(4٢٢)وبددددده قدددددال احلسدددددنالددددددردا  وحذيفدددددة 

 (4٢5)الرأي.

 

مات سنة اثنتين ومائة .  ثقته هو علي بن داود أبو المتوكل الناجي السامي البصري محدث إمام متفع على (419)
 .  5/8( سير أعالم النبالء 1806ثقات العجلي )، 20/425تهذيب الكمال 

د ص رو ، 2/535( الرردر المنثررور 420) ي الز هررْ و سررنده ثقررات عررن : ( قلررت٧54)115اه َأْحمررد فررِ ر  ُن َعمررْ ِك بررْ ُد اْلَملررِ َعبررْ
َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمْسِلم  اْلَعْبِديُّ : َقالَ  ِل النَّاِجي ِ ، َحدَّ  َعْن َأِبي اْلُمَتَوكِ 
ي ا، الطهارة: رواه الترمذي في السنن ك،  1/381تفسير الخازن    (421) اَء فرِ ا جرَ اِف َباب مرَ ْيِء َوالرُّعرَ ْن اْلقرَ وِء مرِ ْلُوضرُ
مصرررنف ، (3120)213 / 2السرررنن الكبررررى للنسرررائي ، 433/  6 ( وكرررذلك رواه أحمرررد8٧) 143 - 142/  1

 : 144/  1قال البيهقي في السنن الكبرى ، 455 / 2ابن أبي شيبة 
 14٧/  1إرواء الغليل  اني فيصححه األلب، وإسناد هذا الحديث مضطرب واختلفوا فيه اختالفا شديدا وهللا اعلم

ا ِفي َأنَّ اْلَقْيَء َناِقٌض ِلْلُوُضوِء اِلْحِتَماِل َأْن :  َقْوُلهُ  ا َصِريح  َأ َلْيَس َنصًّ َتُكوَن اْلَفاُء ِللتَّْعِقيِب ِمْن ُدوِن َأْن َتُكوَن َقاَء َفَتَوضَّ
َبِبيَّةِ  ْرحِ ، ِللسررَّ ي شررَ اِويُّ فررِ اَل الطَّحررَ ْرَداِء : 2/96اآْلثررَارِ معرراني  قررَ ي الرردَّ ِديِث َأبررِ ي حررَ ي فررِ ِديَثْيِن َيْعنررِ َذْيِن اْلحررَ ي هررَ ْيَس فررِ َولررَ

َأْفَطرَ  اَء فرررَ ِظ قررَ اَن ِبَلفرررْ ى أَ ، َوَثْوبررَ ٌة َعلرررَ ى . تحفرررة َداَللررَ َك ِاْنَتهررَ َد َذلرررِ َأْفَطَر َبعررْ اَء فرررَ ا ِفيرررِه قررَ ُه ِإنَّمررَ ر ا لرررَ اَن ُمْفطررِ ْيَء كرررَ نَّ اْلقررَ
 .1/9٧األحوذي 

من سادات التابعين رأى عثمان وسمع خطبتره ورأى عليرا ولرم ، ثقة فقيه فاضل مشهور،  حسن هو البصري ال  (422)
و"جامع التحصريل" ، 563/ 4ويدلس. "السير" ، ل كثير اكان مكثرا من الحديث لكنه كان يرس،  يثبت سماعه منه

 29/  1. طبقات المدلسين 236و"التقريب" ، 194
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ثقرة حررافظ فقيره عابرد إمررام حجرة مررن ، بررن حمرزة برن حبيررب الثروري أبررو عبرد هللاسرفيان برن سررعيد برن مسرروق (423) 
رة مختفيرا عنرد عبرد الررحمن رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس ولد سفيان سنة خمس وتسعين ومرات بالبصر

 / 1بررن مهرردى وفررى داره مررات فرري شررعبان سررنة إحرردى وسررتين ومائررة وقبررره بالبصرررة مشرراهير علمرراء األمصررار 
سرير ، 4/92ا لتراريخ الكبيرر ، 1/32طبقرات المدلسرين ، 4/99تهرذيب التهرذيب  1/3٧1تقريرب التهرذيب  268

 .٧/229أعالم النبالء 
، 2/154:  التاريخ الصغير،  43٧،  319: تاريخ خليفة،  168: طبقات خليفة  ،3٧4  -  3٧1/   6: طبقات ابن سعد
 1: الجررح والتعرديل، 58/  8: اريخ الطبرري تر، ٧28 - ٧13/  1:  المعرفة والتاريخ،  498  -  49٧:  المعارف

 84/ 1طبقات الفقهاء ، 225 - 222/  4، 126 - 55 /
ُيوِخ هررو أبررو عبررد الرررحمن عبررد هللا بررن المبررارك بررن واضررح ا (424) اَلِم َوشررُ ِة اأْلَعررْ ُد اأْلَِئمررَّ لحنظلرري التركرري الغررازي َأحررَ

ْساَلِم . َقاَل ِاْبُن ُعَيْيَنةَ  ْعَبةُ ِاْبُن اْلُمَبا: اإْلِ اَل شرُ ا . َوقرَ ا َبْيَنُهمرَ ٌة : َرِك َعاِلُم اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َومرَ ُه ِثقرَ ا ِمْثلرُ ِدَم َعَلْينرَ ا قرَ مرَ
 َجَواٌد ُجِمَعْت ِفيِه ِخَصاُل اْلَخْيِر َماَت َسَنَة ِإْحَدى َوَثَماِنيَن َوِماَئة  َثْبٌت َفِقيٌه َعاِلٌم 

 32/404تاريخ دمشع ، 5/1٧9الجرح والتعديل ، 1/94 طبقات الفقهاء، 1/52٧تقريب التهذيب  
ي واحتجروا بمرا روي عرن طلرع برن علري رضري هللا عنره أن النبر، أي من مرس الرذكر،  2/225تفسير البغوي    (425)

"هرل هرو إال بضرعٌة منرك" ؟ ويرُروى "هرل هرو إال بضرعة : فقرال، صلى هللا عليه وسلم ُسئل عن مس ِ الرجل ذكرَره
 أو مضغة منه"

ونقرل المنرذري فيره قرول  133/  1: باب الرخصة فري ذلرك )الوضروء مرن مرس الرذكر(،  أبو داود في الطهارة  أخرجه 
: وقررال عبررد الرررحمن بررن أبرري حرراتم، نرره ال يحررتج بحديثرره"لقررد أ ثررر النرراس فرري قرريس بررن طلررع وأ: يحيررى بررن معررين

ووهناه ولم يثبتاه". وأخرجه ، قيس بن طلع ليس ممن تقوم به حجة: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال
برراب ، والنسررائي فرري الطهررارة، 2٧4/  1: برراب مررا جرراء فرري ترررك الوضروء مررن مررس الررذكر، الترمرذي فرري الطهررارة
، 163/  1: (483بررراب الرخصرررة فررري ذلرررك بررررقم )، وابرررن ماجررره فررري الطهرررارة، 101 / 1: الوضررروء مرررن ذلرررك

( ٧٧ص )، (20٧باب ما جاء في مس الفررج بررقم )، وابن حبان في الطهارة 49/   1:  والدارقطني في الطهارة
/  1: تلخيص الحبير: . وانظر342/  1: والبغوي في شرح السنة، 23 - 22/   4:  وأحمد،  من موارد الظم ن

الدارقطني والطحاوي وعمرو بن علري الفرالس وابرن : . وقد صحح الحديث٧6 - 60/   1:  نصب الراية،  125
: وادعى فيه النسخ، عفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي وابن الجوزي والطبراني وابن حزم. وض، المديني

 ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون. 
ذهررب قرروم إلررى مررس الررذكر ال يوحررب الوضرروء وهررو قررول علرري وابررن مسررعود وابرري : 1/382ازن وقررال فرري تفسررير الخرر

ي وابن المبارك وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن طلرع برن الدرداء وحذيفة وبه قال الحسن وإليه ذهب الثور 
 ما ترى في مس » يا نبي هللا: علي قال قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فقال

الرجل ذكره بعدما توضأ قال هل هو إال  مضغة أو قال بضعة منه؟ « أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي نحوه 
نراه وأجرراب مرن أوجررب الوضرروء علرى مررن مرس الررذكر عررن حرديث طلررع برن علرري بررأن قدومره علررى رسررول هللا بمع

. وقرد روي انتقراض  اوأبرو هريررة مرن آخررهم إسرالم  صلى هللا عليه وسلم كان في أول الهجرة وهو يبنري المسرجد 
يث طلرع يرويره عنره فرإن حرد الحرديث طلرع برن علري وأيضر   االوضوء بمس الذكر فصار حديث أبي هريرة ناسخ  

 ابنه قيس بن طلع وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث.
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من دعددا لخيدده املسددلم بظهددر الغيددب اسددت يب  ": روى أبو الدردا  أن النص صلى اهلل عليه وسلم قال
 (4٢6)" له وقال امللك له ولك مثل ذلك 

َه اَل  ﴿ ر  يَدغ  إنُن تللددُ ا د وَن َويَدغ   ۦ هن َرَك بددن  َأن ي شدد  فددن ر  مددَ ن ي شدد  فددن ا   َومددَ ن َيشددَ لددنَك لنمددَ دن تفدد   رنك  ذََٰ هن فَدقددَ ا َسَىَٰ إنمثدد ر بنٱللددُ
   4َعظنيمرا 

" مددن قدَداَل اَل إنلدَده إناُل اهلل َوحددده اَل شددريك : قَاَل َرس ول اهلل صلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم:  َعن أيب الُدر َدا  قَالَ 
 ُنة.دخل اجل   َله  

 َوإنن ز  َوإنن سرق:  َوإنن سرق قَالَ ن ز َوإن : قلت
 َوإنن ز  َوإنن سرق: َوإنن ز  َوإنن سرق قَالَ : قلت
 َوإنن ز  َوإنن سرق على رغم أنف أيب الُدر َدا : َوإنن ز  َوإنن سرق قَالَ : قلت

الَ  وا هبددنَذنهن اإنن الندُداس إنن ار جددع فددَ : قَاَل َفخرجت لنادي هبَا يفن الُناس فلقيددين عمددر فَدقددَ ا علمدد  تكلددوا َعَليد هددَ
رَبته صلى اهلل َعَلي هن َوسلم فَدَقالَ   (4٢٧)صدق عمر: فَدَرَجعت فََأخ 

ا    ﴿  نددرا إناُل َخطددَ تدد َل م ا  منن  َأن يَدق  َوَما َكاَن لنمدد  ن قَدتددََل  أر من نددرا َخطددأر م ا  َومددَ نددَة  مُّا   رنيددر  َرقَدبددَة  فَدَتح   من لُ  َودنيدَدة   من َمة  مُّسددَ
هن إنىَلَٰ أَه   ُدق وا   َأن إناُل  ۦ لددددددددددددددددددددددددددددددددددددن إنن َيصددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ انَ   فددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ ن كددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ و   مددددددددددددددددددددددددددددددددددددن د وش قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ   م  عددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
م   ا   ُلكدد  َو مدد  ة  فَدَتح   منن  َوهدد  ة  مُّا   رنيددر  َرقَدبددَ نددَ اَن  من و  َوإنن كددَ ن قدددَ ُلَمة  إنىَلَٰ  َفدنيدَدة   نَده م م يثددََٰ   َوبَديددد   َنك م  بَديددد   م  مددن هن أَه  مُّسددَ  ۦ لددن

 

فضرل الردعاء : براب، دعاءوأخرجه مسلم في كتاب الذكر وال، ٧/10تفسير البسيط ، 10/159تفسير الرازي (426) 
 ( 2٧32) 8/86للمسلمين بظهر الغيب.  

( قرال الهيثمري فري 1124يوم والليلرة) ( والنسائي في "عمل ال28039)6/442َأْحمد  ،  2/559( الدر المنثور  42٧)
وفيره ابررن لهيعررة ، رواه احمرد والبررزار والطبرانرري فري الكبيررر واالوسررط واسرناد احمررد أصررح: 16 / 1مجمرع الزوائررد 

 صحيح لكن من حديث أبي ذر رضي هللا عنه.: وقال شعيب األرناؤ ، احتج به غير واحدوقد 
لكنره كران يحردث مرن ، وهو ثقة فاضل، د الرحمن المصري القاضيابن لهيعة اسمه عبد هللا الحضرمي أبو عب:  قلت

ايرررة أمرررا رو ، وبعضرررهم يصححهرررر، وبعرررض المترررأخرين يحسرررن حديثررره، فحررردث مرررن حفظررره فخلرررط، فاحترقرررت،  تبررره
ومررن روى ، العبادلررة عنرره فهرري صررحيحة وهررم عبررد هللا بررن المبررارك وعبررد هللا بررن يزيررد المقررري وعبررد هللا بررن وهررب

: قال البخراري عرن يحيرى برن بكيرر، هر1٧0واحترقت الدار والكتب سنة ، به فروايته صحيحةعنه قبل احتراق كت
: سررألت أبرري: عثمرران برن صررالح السرهمي وقرال يحيررى برن، احتررق منررزل ابرن لهيعررة وكتبره فرري سرنة سرربعين ومئررة

، ل للمرز ي انظرر ترجمرة ابرن لهيعرة فري تهرذيب الكمرا فري سرنة سربعين ومئرة: متى احترقت دار ابرن لهيعرة ؟ فقرال
أسرررررماء ، 182/  5التررررراريخ الكبيرررررر ، (11/ 8سرررررير أعرررررالم النررررربالء   الرسرررررالة )، 3٧٧/  5تهرررررذيب التهرررررذيب 
 (.29)66المدلسين ص 
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ة  ا  مُّ  ة  رنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  َرقَدبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ َوحَت   نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ ن ملُ   من د   َفمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ َيام   جيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَن  َفصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
ن َري  َشه      9٢ا َعلنيمرا َحكنيمر م َن تلُلهن وََكاَن تلُله   بَةر  تَدو  نن م َتَتابنَع  

 ،نددزل هددذا يف رجددل قتلدده أبددو الدددردا : قددال ،اآليددة ،"وما كان ملددامن أن يقتددل مامنددرا إال خطددأ":  يف قوله
ع ب  يريددد حاَدل أبو الدردا  إفع ،ريةكانوا يف س،  نزل هذا كله فيه فوجددد رجددال مددن القددوم  ،جددة لددهىل شن

مث جا  بغنمه إىل القوم. مث وجد  ،فضربه: ال إله إال اهلل! قال: فحمل عليه بالسيف فقال  ،يف غنم له
فقددال لدده رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده  ،فددأتى النددص صددلى اهلل عليدده وسددلم فددذكر ذلددك لدده ،يف نفسدده شدديئرا

د !: قَت عن قلبه! فقالأال شق  :وسلم فقددد : هل هو يا رسددول اهلل إال دم  أو مددا   قددال ما َعَسي ت  أجن
فكيددف : فكيددف بددال إلدده إال اهلل  قددال: كيددف يب يددا رسددول اهلل  قددال:  أخربك بلسانه فلم تصدددقه  قددال

ونددزل : لمي. قددافكيف بال إله إال اهلل  حغ َتُنيت  أن يكون ذلك مبتدأ إسددال:  يب يا رسول اهلل  قال
ن ا إال خطددددددأ" حددددددغ بلدددددده"إال أن يصددددددد قوا"": القددددددُر إال أن : قددددددال ،ومددددددا كددددددان ملددددددامن أن يقتددددددل مامنددددددر
 (4٢8)َيَضعوها.

 

وهذه القصة فري : وقال3٧4/ 2تفسير ابن كثير ، 10/1٧4تفسير الرازي  ،  (10093)9/33تفسير الطبري    (428)
، 61٧/ 2الردر المنثرور ، 6/559ير اللبراب البرن عرادل تفسر، 311زاد المسريرص ، الصحيح لغيرر أبري الردرداء

والحرررديث أخرجررره ابرررن األعرابررري فررري معجمررره ، 518/  1النكرررت والعيرررون ، 2/92المحررررر الررروجيز ابرررن عطيرررة 
 : 1/521قال الماوردي في ، (1495)٧36/2

 : اختلف في قاتله على خمسة أقاويل
و أسررباب ٧/40والبسرريط ، 4/31دي فرري البحررر المحرريط وهررو قررول السرردي .ذكررره الواحرر، أنرره أسررامة بررن زيررد: أحرردها

تفسرررررير ابرررررن أبررررري حررررراتم ، (10221)9/٧8تفسرررررير الطبرررررري ، 1/398تفسرررررير مقاترررررل: وانظرررررر، (350النرررررزول)
، 10/1٧4تفسرررير الررررازي ، 1/328تفسرررير السرررمرقندي ، 3/218، 1/30حكرررام القررررآن للجصررراصأ، 12/466

تفسرررررير القرطبررررري ، 1/466تفسرررررير السرررررمعاني ، 2/625درج الررررردرر، 4/104الكشرررررف والبيررررران2/268البغررررروي 
تيسررير البيرران ألحكرررام ، 6/5٧8تفسرررير ابررن عررادل ، 4/5٧تفسررير ابررن كثيررر، 1/413تفسررير الخررازن ، 5/324

والحررديث أخرجرره ، 2/219تفسررير أبرري السررعود ، 63٧، 2/635الرردر المنثررور ، 2/4٧٧بررن نررور الرردين القرررآن ال
: وأبرررو داود ك، (96() 1158)، ال إلررره إال هللا: ل الكرررافر بعرررد أن قرررالتحرررريم قتررا: بررراب، كتررراب "اإليمررران" مسررلم
 (8540)8/13النسائي في السنن الكبرى ، (2643على ما يقاتل المشركون): باب، الجهاد

تفسررير البسرريط ، (34٧أسررباب النررزول للواحرردي ): وهررو قررول سررعيد بررن جبير.انظررر، أنرره المقررداد بررن األسررود: والثرراني
البحررر المحرريط ، 1/34٧تفسررير العررز بررن عبررد السررالم ، 3/1403فسررير الراغررب األصررفهاني ت، ٧/31للواحرردي 

 ، 2/636الدر المنثور ، 6/5٧8تفسير ابن عادل ، 4/30
تفسرير ، 10/1٧4تفسرير الررازي ، (10093)33/ 9تفسرير الطبرري : وهو قول ابرن زيرد .انظرر،  الدرداءأبو  :  والثالث

، 6/559تفسير ابن عرادل ، 2/3٧4تفسير ابن كثير ، 1/34٧السالم  تفسير العز بن عبد،  1/518الماوردي  
 ، 636، 2/61٧الدر المنثور ، 2/469تفسير النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
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ن يَدق   ﴿ ل  َومدددددددددددددَ ندددددددددددددر م ا   تددددددددددددد  در من َزاؤ ه  ا ا مُّتَدَعمددددددددددددد  ُنم   ۥ َف دددددددددددددَ در  َجهدددددددددددددَ لدددددددددددددن ه  َعَليددددددددددددد  خََٰ َب تللدددددددددددددُ ا َوَغضدددددددددددددن  هن ا فنيهدددددددددددددَ
   93ا َعظنيمر  َعَذابرا ۥ َله   َوأََعدُ  ۥ َوَلَعَنه  

مسعددت : رضددي اهلل عندده يقددول مسعت أبا الدردا : مسعت أم الدردا  تقول:  قال  (4٢9)زكريا    عن ابن أيب
أو مددن  ،"كددل ذنددب عسددى اهلل أن يغفددره إال مددن مدداأ مشددركا: رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم يقددول

 .(43٠)ا"ا متعمدر قتل مامنر 

 

تفسررير العررز بررن ، 1/521تفسررير النكررت والعيررون : عررامر بررن األضرربط األشررجعي وهررو قررول ابررن عمررر .انظررر: والرابررع
البحررر : أن عررامر هررذا هررو المقتررول قتلرره محلررم بررن جثامررة انظررر بررل فرري الروايررات: قلررت، 1/34٧عبررد السررالم 

 16/333( الوافي بالوفيات 1316)2/٧85.االستيعاب 4/31المحيط 
أحكام القرآن ،  4/31البحر المحيط :  محلِ م بن جثامة الليثي وهو قول ابن عمر وابن أبي حدرد. انظر هو:  والخامس

 .2/449أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ، 1/34٧ن عبد السالمتفسير العز ب، 3/223للجصاص 
تفسررير ، 10/1٧4تفسررير الرررازي : أنرره عيرراش بررن أبرري ربيعررة عررن عكرمررة ومجاهررد. انظررر: وهنرراك قررول سررادس: قلررت

 ، 6/559تفسير ابن عادل ، 2/3٧3تفسير ابن كثير ، 1/51٧الماوردي 
رواه أبرو نعرريم فري معرفررة ، 2/61٧عررن نفسره . الردر المنثررور  يحكيهرا أنره بكررر برن حارثرة الجهنرري: وهنراك قرول سررابع
اإلصررررررابة فرررررري تمييررررررز الصررررررحابة ، 2٧٧وابررررررن منررررررده فرررررري معرفررررررة الصررررررحابة ص، (1238)1/420الصررررررحابة 

1/452(٧25) 
َراَن  أنه رجل من ولد أبي عمرران " مرن إخوتره ألبيره أظرن" وهرو قرول عمرران برن حصرين .:  وهناك قول ثامن ْن ِعمرْ عرَ

الَ  . . . "" لَ : قررَ ُدوَّ ي اْلعررَ ِد َأبررِ ْن َولررَ ٌل مررِ َي َرجررُ  (3235( )3234)8/2٧٧شرررح مشرركل اآلثررار  رواه الطحرراوي فرري قررِ
 جل. ( لكنه لم يسم الر 562)18/226والطبراني 

وهنرراك روايررة لررم تررذكر اسررم مررن قتررل وذكرررت أنرره مررن قتررل الرجررل مررات فرري حيرراة النبرري صررلى هللا عليرره وسررلم ولفظترره 
أسرباب ، 3/368تفسرير الثعلبري : عمران رضري هللا عنره ولكنهرا عرن الحسرن رحمره هللا انظرراألرض مثل رواية  
 2/635الدر المنثور ، 1٧6النزول للواحدي ص

 .8/5٧5ليد ابن بطال في شرحه ونسبها لخالد بن الو 
، أهرل دمشرعكران مرن فقهراء ، " أبرو يحيرى"، " عبد هللا برن أبري زكريرا الخزاعري الشرامي": هو،  ( ابن أبي زكريا"429)

وعبادة بن ، وأبي الدرداء، صاحب غزو. أرسل عن سلمان الفارسي،  تابعي ثقة قليل الحديث، من أقران مكحول
حليرة االوليراء ، ٧/  5الجررح والتعرديل ، 312: وغيرها. طبقات خليفة، داءوسمع من أم الدر ،  وطائفة،  الصامت

سرررير ، 111 / 2٧تررراريخ دمشرررع  144/  3وتهرررذيب التهرررذيب  143/  10تهرررذيب الكمرررال ، 153، 149/  5
 286 / 5أعالم النبالء 

علرروم التنزيررل تفسررير ابررن جررزي التسررهيل ل، 199 / 1تفسررير الخررازن ، 3/366تفسيرالكشررف والبيرران للثعلبرري  (430)
اب، الفررتن والمالحررم: وأخرجرره أبررو داود ك، 2/62٧الرردر المنثررور ، 2/3٧9تفسررير ابررن كثيررر ، 1/205 ي : بررَ فررِ

يِم قَ  ْؤِمِن ) َتْعظررِ ِل اْلمررُ ذكررر إيجرراب دخررول النررار للقاتررل أخرراه المسررلم : برراب، الجنايررات: ابررن حبرران كو  ( 42٧0تررْ
وأبرررو نعررريم ، (9228)9/94والطبرانررري فرري األوسرررط ، (8032) 391/  4 الحرررا مو  (5980) 13/318متعمرردا 
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 اُلذني قَتله قَاَم فََأخذه فَين طَل  َياَمة فَإنذا مر  ق ت ول يَدو م ال قن مَ س ال  "جيل: َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَالَ 
 (43١)أَمرينن فاَلن فيعذب ال َقاتنل واآلمر": فيَم قتلته فَديَدق ول: يَا رب َسله ملَ قتلين فَديَدق ول: فَديَدق ول

ا مل يصددب  (43٢)ام امن معنقر َزال ال  " اَل ي: َعن أيب الُدر َدا  َعن الُنصن صلى اهلل َعَلي هن َوسلم قَالَ  َصاحلا مددَ
 (434)" (433)َدمرا فَإنذا أَصاب َدمرا َحَرامرا بَدُلحَ 

ن يَدع   ﴿ ل  َومدددددددددددددددَ و را أَو   مدددددددددددددددَ م  َيظ   سددددددددددددددد  ه  نَدف   لدددددددددددددددن ورتَدغ  َيسددددددددددددددد   مث ُ  ۥ سدددددددددددددددَ َه َغفددددددددددددددد  دن تللدددددددددددددددُ َه جيدددددددددددددددَن  ا ٖ  فنرن تللدددددددددددددددُ
يم    ١١٠ا ٖ  ُرحن

و ر ﴿مددَ  سددختعن أيب الدردا  رضي اهلل تعاىل عنه أن هددذه اآليددة ن ل  سدد  َز بددنهن َواَل ن  يَدع مددَ ن  ا جيدد   د  لدَده  مددن  جيددَن
يرا )  (  ١٢3د ونن الُلهن َولني ا َواَل َنصن

 .(435)وأهنا نزلت بعدها
ة :  َعن أيب الُدر َدا  قَالَ  َنا حولدده وََكاندَدت لدَده  َحاجددَ َكاَن َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسلم إنذا جلددس َوَجَلسدد 

اَم إنلَ  ا وَ فَدقددَ و يد هددَ ه يفن أَرَاَد الرُّجدد  ه فَأخددذأ ع تددرك نَدع َليدد  هن َوأَندده قدَداَم فددَسك نَدع َليدد  ا يكددون َعَليدد   جَم لنسدده أَو بعددض مددَ
الَ : َفمضى َساَعة مثُ َرَجَع ومل يق ض َحاجته فَدَقالَ ،  ركوة من َما  فاتبعته إنندُده : إننُه أَتدَداينن ُأ  مددن َريب  فَدقددَ

تَدغ فرظلم نَف﴿َومن يع مل سو ا أَو ي يما  فََأَرد أ َأن أبشر َأص َحايبن اهلل جيد اهلل غَ  سه مثُ يس   ف وررا رحن

 

 " صررحيح اإلسررناد " :(و قررال الحرا م495)1/2٧0والقاسرم بررن سرالم فرري الناسررخ والمنسروخ ، 5/153فري الحليررة 
 (.511)24/  2وصححه األلباني في "السلسلة الصحيحة" ، وافقه الذهبيو 

/  ٧( قال الهيثمي فري مجمرع الزوائرد 5329)4/341رواه البيهقي في شعب اإليمان ، 2/630( الدر المنثور  431)
 رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وقد وثع وفيه ضعف.: 300

 .3/592أراد يوم القيامة. النهاية في غريب األثر : ُمْنَبِسطا في َعمله. وقيل ( أي ُمْسِرعا في طاعته432)
َح (433) اء ُمْهمَ : ( ) َبلررَّ م َوحررَ ِديد الررالَّ َدة  َوَتشررْ ةِبُمَوحررَّ ي النِ َهايررَ اَل فررِ اِبيُّ . َوقررَ ُه اْلَخطررَّ َع َقالررَ ا َواْنَقطررَ ة َأْي أَْعيررَ َح : لررَ ال َبلررَّ ُيقررَ

اَلك بِ الرَُّجل ِإَذا ِاْنَقَطعَ  ي اْلهرَ ِه ُيِريرد ُوُقوعره فرِ اْنَقَطَع برِ ْير فرَ ُه السرَّ ْد َأْبَلحرَ رَّك َوقرَ ِدر َأْن َيَتحرَ ْم َيقرْ اء َفلرَ ْعيرَ ْن اإْلِ اَبِة  مرِ ِإصرَ
ُعود . النهاية في غريب األثر ال م َكَذا ِفي ِمْرَقاة الصُّ م اْلَحَرام َوَقْد ُيَخفَّف الالَّ  .9/30٧عون المعبود ، 1/151دَّ

ْؤِمِن ، الفرررتن: رواه أبررروداود ك، 2/198التفسرررير المظهرررري ، 2/631( الررردر المنثرررور 434) ِل اْلمرررُ يِم َقترررْ ي َتْعظرررِ اب فرررِ برررَ
،  ( 1309)2/265( ومسند الشاميين 1108)2/248(والصغير  9229)9/95والطبراني في األوسط ،  (42٧0)

(وابررن أبرري عاصررم فررري 2520)10/149(والبغرروي فررري شرررح السررنة15862)8/40والبيهقرري فرري السررنن الكبرررى 
 (.٧693( صححه األلباني في "صحيح الجامع")13)6الديات ص 

 .263/  2نظم الدرر للبقاعي ، 1/382شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني, ، تفسير السراج المنير (435)
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يدَدة : قددَاَل أَبدد و الددُدر َدا  ا  اآل  ز بددنهن( )الن سددَ و ا جيدد  ا )مددن يع مددل سدد  وََكاندَدت قددد شددُقت  علددى النددُاس الددُيتن قبلهددَ
ول اهلل َوإنن ز  َوإنن سددرق مثُ : ( َفقلددت١٢3 تغ فيدَدا َرسدد  ، الثُاننيددَة: قلددت، نعددم:  قدَدالَ ه  ر ربدده غفددر اهلل لددَ اسدد 
 (436)على رغم أنف ع َوي نر ،نعم: قَالَ ، الثُالنَثة: قلت ،نعم: قَالَ 
ُ  أَو  َمع   أَو  أََمَر بنَصَدَقة   إناُل َمن   ه م  اوَ م ن جُن    يفن َكثني  اُل َخي َ   ﴿ َ  ً  لََٰحن إنص   ر و لددنَك ذََٰ  ل  عددَ  تلُناسن َوَمن يَدف  َب  
   ١١4ا ررا َعظنيمر تنيهن َأج  َُ ند ا  َضاأن تلُلهن َفَسو  ر  تنَغاَ  مَ تب  

افنر :  وَعن أيب الُدر َدا  قَالَ  ا يفن ال كددَ ندُدة َومددَ خلدده  اجل  انه بددنهن يد  " َما يفن ال م امن بضَعة أحب إنىَل اهلل مددن لنسددَ
خله  النُ   (43٧)ار"بضَعة أب غض إنىَل اهلل من لنَسانه بنهن يد 

"أال : قدددال رسدددول اهلل صدددلى اهلل عليددده وسدددلم: عدددن أيب الددددردا  قدددال ،اهلل عنهدددا عدددن أم الددددردا  رضدددي
"إصددال   ذاأن البدد . : قددال ،قلنددا بلددى: أخددرب كم بأفضددَل مددن درجددة الصدديام والصدددقة والصددالة"   قددال

 (438)وفساد ذاأ الب  هي احلالقة"
 

اينن   انني ك م  َواَل أَمددَ لن ﴿لددَي َس بنَأمددَ ن   أَهدد  و را   ال كنتددَابن مددَ ل  سدد  ا َواَل يَدع مددَ هن َولنيدد  ن  د ونن اللددُ د  لددَه  مددن َز بددنهن َواَل جيددَن جيدد  
يرا )  ( ١٢3َنصن

 

برَاب ِإَذا ، األدب: ورواه أبرو داود ك، 2/263نظرم الردرر، 409/  2تفسير ابن كثير ،  2/6٧8الدر المنثور    (436)
قال البوصيري في إتحاف ، (1٧86)505(ورواه الطبراني في الدعاء ص4854) َقاَم الرَُّجُل ِمْن َمْجِلس  ُثمَّ َرَجعَ 

وضررعف ، هررذا إسررناد ضررعيف؛ لجهالررة كعررب بررن ذهررل: (56٧2)199/ 6ئررد المسررانيد العشرررة الخيرررة المهرررة بزوا
عيل وثقه ابن معرين اسمإ: رواه الطبراني وفيه مبشر بن 11/ ٧تمام بن نجيح.و قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 .(4٧02) 18 / 3مشكاة المصابيح  12/590وغيره وضعفه البخاري وغيره, وضعفه األلباني في الضعيفة 
والخطيرب فري المتفررع ، 1/219وأبرو نعريم فري الحليرة ، (٧50ورواه أحمرد فري الزهرد )، 2/683الردر المنثرور  (43٧)

 فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف: قلت (1305)3/1886والمفترق 
أحكام ، 412 / 2 تفسير ابن كثير، 2/684الدر المنثور ، 1/42٧تفسير الخازن   286/    2تفسير البغوي    (438)

 ، 3/329وتفسير القاسمي ، 2/195تفسير فتح الرحمن للعليمي ، 5/290للجصاصالقرآن 
، (4919فررري إصرررالح ذات البرررين): بررراب، فررري األدب وأبرررو داود، (118وأخرجررره البخررراري فررري األدب المفررررد ص ): 

/  6: وأحمرد فري المسرند، هرذا حرديث صرحيح: ( وقرال2509براب سروء ذات البرين)، والترمذي فري صرفة القيامرة
(  11٧والبيهقرري فرري" اآلداب " ) ، (5092وابررن حبرران )، 116/  13والبغرروي فرري "شرررح السررنة" ، 445 ،444

/  6األلبراني فري " السلسرلة الصرحيحة " ، و 13٧ / 3ي في فريض القردير وصححه المناو ،  2/116والزهد لهناد  
289 
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ن أيب الددُدر َدا  قددال ول: عددَ هن َوسددلم يَدقدد  ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  عددت َرسدد  اَل  (439)  " إنن الصددداع واملليلددة: مسَن
ثد َقال َحُبة من َخر َدل" َعلنيهن من َذلنكد َفَما يس كه  وَ مثل أح يَزال بنال م امنن َوإنن َذنبه  (44٠)من

 (44١)" َما يسرين بليلة أمرضها محر النعم" : َعن أيب الُدر َدا رضي اهلل عنه قَالَ 
الر  ﴿ رنينَ رُّسدد  وَن   مَُّبشدد  ة  َوم نددذنرنيَن لددنَئاُل َيكدد  لن بَدعدد   ٖ  لنلنددُاسن َعلددَى تللددُهن ح  ددُ انَ  َد تلرُّسدد  ا ا َحكنيمددر  تللددُه  َعزنيددزر وَكددَ

١65   
مائددة وأربعددة وعشددرون : فقددال ،سددألت رسددول اهلل عددن عدددد النبيددا : ويف حدددي  أيب الدددردا  أندده قددال

 (44٢)رالمثائة وخسة عشر مجا غفيا: كم الرسل منهم   قال:  ألفا. فقلت
 سورة المائدة

نَ  رنَمُنك م  َواَل جيددددددددددددددددددددددددددَ   ﴿ و  ئَ شددددددددددددددددددددددددددَ دُّ ان  قدددددددددددددددددددددددددددَ نن تل   وك م  م  َأن صددددددددددددددددددددددددددَ دن َمسدددددددددددددددددددددددددد  عددددددددددددددددددددددددددَ  َرامن َأن تحلددددددددددددددددددددددددددَ   ن
ى تلددددددددددددددددددددددددددددددد  تَدع   اَون وا  َعلدددددددددددددددددددددددددددددددَ د وا  َوتَدعدددددددددددددددددددددددددددددددَ ى تإل ن ربن  َوتلتُدقددددددددددددددددددددددددددددددد  تدددددددددددددددددددددددددددددددَ اَون وا  َعلدددددددددددددددددددددددددددددددَ   مث ن َوىَٰ َواَل تَدعدددددددددددددددددددددددددددددددَ
نن َوتتُدق وا  تلُلَه إنُن تلُلَه َشدنيد  تل  ع د  َوتل      ٢عنَقابن وََٰ

يه ر " من رد َعن : الَ سلم قَ َعن أيب الُدر َدا  َعن الُنصن صلى اهلل َعَلي هن وَ  د اهلل عددَن َوجهدده الندُدار عرض َأخن
 (443)يَدو م ال قنَياَمة"

 

/ 4ي َتُكوُن ِفي اْلِعَظاِم. النهاية في غريب الحديث واألثر ِهَي الحمَّى الَّتِ :  َحرارُة الُحمَّى وَوَهُجها.َوِقيلَ :  ( الَمِليَلةُ 439)
362. 

والطبرانرري فرري األوسررط ، (245)350/  1رث بغيررة الحررا، (220٧9)5/199 َأْحمررد، 2/٧03( الرردر المنثررور 440)
( قرال الهيثمري فري 41وابن أبي الردنيا فري المررض والكفرارات )، (351)1/200(ومسند الشاميين 634)1/199

ووافقره المنراوي ، رواه أحمد والطبرانري فري الكبيرر واالوسرط وفيره ابرن لهيعرة وفيره كرالم: 301 /  2وائد  مجمع الز 
 (.2433) 5/452الموضوعة " و  لباني في " السلسلة الضعيفةاأل، و 456 / 2فيض القدير  في

ن أبري شريَبة فري المصر1136)1/409رواه ابن المبارك في الزهرد ، 2/٧03( الدر المنثور  441) ، 120/  3نف (ابرْ
 .33٧ / 58( تاريخ دمشع 20313)198 / 11مصنف عبد الرزاق 

  ( 21546)5/1٧8أبي ذر عند أحمد  وروي عن ، 446  / ٧تاريخ دمشع ، 1/502( تفسير السمعاني 442)
 13/206(انظر الضعيفة 5٧3٧صححه األلباني في مشكاة المصابيح )

معران : 2/4٧0قرال ابرن كثيرر فري تفسريره  ٧/446شرع وابرن عسرا ر فري تراريخ دم 5/265وأبي أمامة عنرد أحمرد  ،  
. لكن عدد الرسل  والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضا، وعلي بن يزيد ضعيف،  بن رفاعة السالمي ضعيف

 (.2668صحيح .انظر الصحيحة ل لباني )
ه روا ، 323 / 15 تفسرررررررير القرطبررررررري، 3/12الررررررردر المنثرررررررور ، ٧/306( تفسرررررررير الكشرررررررف والبيررررررران للثعلبررررررري 443)

ذي ك28093)6/450( 28086)6/449َأْحمررد ْرِض ، البرررر والصرررلة: ( والتِ رمرررِ ْن عرررِ ي الرررذَّبِ  عرررَ اَء فرررِ ا جرررَ اب مرررَ برررَ
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ت  قولددددددددده تعدددددددددداىل ﴿  ي   ح ر مددددددددددَ ة  َوتلددددددددددُدم  َوحلددددددددددَ  َمي  ك م  تل  َعلددددددددددَ ي ن م  تخل ن تدددددددددَ ُل لنغددددددددددَ ا أ هددددددددددن هن نزنيددددددددددرن َومدددددددددَ هن بددددددددددن   ۦ  تللددددددددددُ
ة  َوتل  م ن  َوتل   وَذة  َوتل  َمو  َخننقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ ة  َوتلقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  َل ُنطنيحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ م َسَد يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ ا َأكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  ة  َومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ

ب ع  إناُل  ا ذَُكيددددددددددددددددددددددددد   تلسدددددددددددددددددددددددددُ بن َوَأن َتس   ت م  مدددددددددددددددددددددددددَ ى تلنُّصددددددددددددددددددددددددد  َح َعلدددددددددددددددددددددددددَ ا ذ بدددددددددددددددددددددددددن م وا  تَدق  َومدددددددددددددددددددددددددَ  سدددددددددددددددددددددددددن
لنك م  ز  بنٱل َ    (3)    فنس   ملََٰن ذََٰ

"من تكهن أو استقسم أو : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب الدردا  رضي اللله عنه قال
 (444)م القيامة"العلى من اجلنة يو ينظر إىل الدرجاأ فره مل تطي طية ترده عن س

و  تل   ﴿: قولدددددددددده تعدددددددددداىل وا  تل  يدددددددددددَ ذنيَن أ وتدددددددددد  ام  تلددددددددددُ ت  َوَطعددددددددددَ م  تلطُي بددددددددددََٰ ُل َلكدددددددددد  لٌّ َم أ حددددددددددن َب حددددددددددن م   كنتددددددددددََٰ   ُلكدددددددددد 
لٌّ  َوَطَعام ك م     (4) هُل م   حن

ه أهدددو  ،ل هلددا"جرجس"يسددة يقدداأندده سددأل أبددا الدددردا  عددن كددبن ذ بددح لكن: (445)عن ع َمي بن السددود 
وطعامنددا حددل  ،طعددامهم حددلٌّ لنددا ،اللهم عفورا! إمنددا هددم أهددل كتدداب:  أنأكل منه  فقال أبو الدردا   ،اهل

 .(446)هلم! وأمره بأكله
 

ِلِم ) ( حسررنه المنرراوي فرري 115 / 6مصررنف ابررن أبرري شرريبة ، 168 / 8السررنن الكبرررى للبيهقرري ، ( 1931اْلُمسررْ
 صحيح لغيره: 53 / 3قال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب ، 1٧6 / 6فيض القدير 

تفسير الرازي ، 2/152تفسير الوسيط ، ٧/253التفسير البسيط ، 4/16تفسير الكشف والبيان للثعلبي  (444)
الدر  ، 3/24تفسير ابن كثير ، 9/  2تفسير الخازن ، 6/60تفسير القرطبي ، 12/  3فسير البغوي ت، 11/286

،  2/605(و هناد في الزهد 2104مسند الشاميين ) ( 2663)118/ 3وأخرجه الطبراني في األوسط ، 3/16المنثور 
حديث الثوري عن عبد   غريب من: وقال 1٧4/  5أبو نعيم في الحلية  ، و (٧34والخرائطي في مساوئ األخالق ) 

فى سنده محمد بن الحسن  : قال العجلوني (11٧٧)  64/ 2تفرد به محمد بن الحسن.والبيهقي في الشعب ، الملك
 (  1085)  6/218فى العلل  الدارقطنى  واه البيهقي في المدخل موقوفا . ر :  الهمذاني كذاب وقال

: ثرالث مرن كرن فيره فهرو منرافع: ي الردرداء قرالعرن أبر ( موقوفرا26932)9/43المصنف  أخرجه ابن أبي شيبة في 
 " لن ينال الدرجات العال : من تكهن أو استقسم أو زحفته طيرة من سفر.عن أبى الدرداء رفعه

ات: (4612)4/18فررري الترغيرررب  قرررال المنرررذري  َناَدْيِن ُرَواة َأحررردهَما ِثقرررَ ي  ِبِإسرررْ قرررال الهيثمررري فررري مجمرررع و ، َرَواُه الطََّبَرانرررِ
رواه الطبرانري : 5/118وقرال فري المجمرع ، برن الحسرن برن أبري يزيرد، وهرو كرذاب فيره محمرد: 128  /  1الزوائد  
 ورجال أحدهما ثقات .، بإسنادين

 لره شراهد عرن عمرران برن حصرينو  رجاله ثقات إال أننى أظن أن فيره انقطاعرا: 213/  10قال الحافظ فى " الفتح " 
 193/  5اني في الصحيحة " وصححه األلب، أخرجه البزار فى أثناء حديث جيدو 

وقرال ، عمير بن االسود هو عمرو برن االسرود كران مرن عبراد أهرل الشرام وزهرادهم وكران يقسرم علرى هللا فيبرره  (445)
مرات فري خالفرة معاويرة وذكرره أبرو موسرى المرديني فري ذيرل الصرحابة وحكراه ، قرة قليرل الحرديثكران ث: ابن سرعد

وسررى ولرريس بصررحابي إنمررا يررروي عررن الصررحابة وحكررى ابررن أبرري عررن ابررن أبرري عاصررم أنرره ذكررره فرريهم قررال أبررو م
ابرن  ثقرات، 5 / 8خيثمة عن مجاهد انره قرال مرا رأيرت بعرد ابرن عبراس أعلرم مرن أبري عيراض. تهرذيب التهرذيب 
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ذهب أبو الدردا  رضددي اهلل عندده إىل أن  الكتددايب إذا مل يددذكر اسددم اهلل علددى الذبيحددة وذكددر غددي اهلل مل 
 (44٧)اعة من الصحابة.مجو  ،ت رضي اهلل عنهن الصاموبه قال عبادة ب ،تاكل
م مُّل وكددر  َجَعَل فددنيك م   إنذ   ك م  َمَة تلُلهن َعَلي  ننع  ك ر وا   من تذ  يَََٰقو    ۦ منهن َقو  قَاَل م وَسىَٰ لن   َوإنذ    ﴿ ك م اَٰ َوَ اتددَ ا أَنبنيددَاَ  َوَجَعَلكدد 

َلمنَ  ا م َن تل  أن َأَحدر يد ا   ُما ملَ      ٢٠عََٰ
قددال رسدددول اهلل صدددلى اهلل عليددده : عنددده قدددالالددددردا  رضددي اهلل اهلل عنهددا عدددن أيب ا  رضدددي عددن أم الددددرد

 ،»من أصبح معا  يف بدنه ُمنا يف سربه وعنددده قددوأ يومدده فكأمنددا حيددزأ لدده الدددنيا حبددذافيها:  وسل م
 

الطبقررات ، ٧9/  4سررير أعررالم النرربالء ، 534/  6الترراريخ الكبيررر ، 355 / 6إ مررال الكمررال ، 253 / 5حبرران 
 442/  ٧الكبرى البن سعد 

قرال الشريخ محمرود شرا ر:  6/59تفسرير المراغري ، 6/148( تفسير المنار 11255)9/5٧9تفسير الطبري    (446)
عن عمير بن ، روى األثر عن"أبي األسود، زاهرية حدير بن كريبوفي هذا اإلسناد إشكال. فإن ظاهره أن أبا ال

ء. فرأ بر ظنري أن فري أصرول التفسرير سرقط ا وهذا محال. فإن أبا الزاهرية يروي مباشرة عن أبي الردردا،  األسود"
وأن اإلسرناد انتهرى عنرد قوله"حردير برن كريرب" وسرقط أثرر حردير برن كريرب عرن أبري ، أو خرم ا في هذا الموضرع

أنررره سرررأل أبرررا ، ينتهررري إلرررى أبررري األسرررود عرررن عميرررر برررن األسرررود -ال نررردري مرررا هرررو -وبررردأ إسرررناد آخرررر، اءالررردرد
 فيما يأتي.الدرداء... إلخ. وسيظهر صواب ذلك 

 لم أعرف من يكون فيمن يكنى بأبي األسود.، و"أبو األسود" في هذا اإلسناد التالي
( 4: 8"عمرو بررن األسررود" وبررذلك ترررجم لرره فرري التهررذيب )أنرره هررو، فررزعم ابررن حجررر، وأمررا "عميررر بررن األسررود العنسرري"

وغيرررهم مررن ، الصررامت وعبررادة بررن، ومعرراذ بررن جبررل، وابررن مسررعود، روى عررن عمررر: وقررال، وأنهمررا رجررل واحررد
وأم حررام. روى ، وأبرا الردرداء، سرمع عبرادة، "عميرر برن األسرود العنسري الشرامي":  الصحابة. وقال ابن أبي حراتم

ا"عمرو برن األسرود القيسري"، عنه خالد بن معردان "روى عرن عمرر : وقرال، سرمعت أبري يقرول ذلرك". وتررجم أيضر 
ا ظرراهر ا ، وخالررد بررن معردان..."، عنره مجاهرردوعبررادة بررن الصررامت. روى ، وابررن مسرعود، برن الخطرراب ففرررق تفريقرر 

 و"عمير بن األسود العنسي".، بين"عمرو بن األسود القيسي"
سرأل أبرا الردرداء عرن طعرام أهرل الكتراب. : "عميرر برن األسرود: رق بينهمرا قرالففر،  وكذلك فعرل ابرن سرعد فري الطبقرات

 وكان قليل الحديث ثقة".، وروى عن معاذ بن جبل
 وله أحاديث".، روى عن عمر ومعاذ: "وعمرو بن األسود السكوني: ترجمة أخرى ثم عقد 

ا!!، فال أدري من أين جعلهما الحافظ ابن حجر  رجال واحد 
وأنره حرديث ، أبرا الردرداء: أنره سرأل، إنما هو من حديث عميرر برن األسرود، أن هذا األثر، ه ابن سعدوقد ثبت بما روا 

 الزاهرية. غير حديث حدير بن كريب أبي، آخر
ا ، وقرد أغفررل ابررن كثيرر روايترره فرري تفسريره، فرري مكران آخررر -أو هرذين األثرررين-ولررم أجرد هررذا األثررر ، هرذا وأغفلرره أيضرر 

 (42صححه األلباني في غاية المرام )أ.ه، و . السيوطي في الدر المنثور
عربررري فررري أحكرررام ابرررن ال، و 6/٧6تفسرررير القرطبررري ، 1/518زاد المسرررير ، 364/  4تفسرررير البحرررر المحررريط  (44٧)

 وفيه تفصيل مهم . 5/236المسالك في شرح موطأ مالك ، 15/240االستذكار ، 2/3٧القرآن 
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وإن كددان  ،يا ابن جعشم يكفيك منها مددا يسددد  جوعددك ويددواري عورتددك فددإن كددان بيددت يواريددك فددذاك
 (448)فوق ذلك حساب عليك« ا  البحر ومافل  اخلبز وم ،فبختركبها دابة 
َن تل  ﴿     ٢٧م ُتقنَ  قَاَل إنمُنَا يَدتَدَقُبل  تلُله  من

ند َيا : رضي اهلل عنه قَالَ   َعن أيب الُدر َدا  َدة أحددب إنيَل  مددن الدددُّ اَلة َواحددن َن أسددتيقن أن اهلل تقبددل مددين صددَ لن
 (449)من ال م ُتقنَ  ا يتَدَقُبل اهلل إنمنَُ ومافيها إنن اهلل يَدق ول ﴿

 هنا جيمع ب  الزهد وصدق التوكل واحلكمة مع اإلتيان بالدليل الواضح يف اآلية الكرية.
ارنق   ﴿ ٱق  َوتلسدددددددددُ ارنَقة  فدددددددددَ َزاأَيددددددددد  َطع وا   َوتلسدددددددددُ الر   ر دنيَده َما جدددددددددَ َبا َنكدددددددددََٰ ا َكسدددددددددَ ه  َعزنيددددددددددز   ددددددددددنَ هن َوتللدددددددددُ َن تللدددددددددُ   مددددددددد 

   38 ٖ  َحكنيم
َذ يفن حدش َفَسبُّوه  :  َة قَالَ ن  َأيبن قناَلبَ عَ  اَل َتسُّب وه ! َوَلكننن امح َد وا : فَدَقالَ  ،م ُر َعَلى َأيبن الُدر َدا ن بنَرج ل  َقد  أ خن

 (45٠)الُلَه اُلذني جَنُاك م  ".
 .هنا يظهر مدى فهمه للحكم الفقهي وحكمته يف دعوته لآلخرين

 (45١)أي يده -يقطع: ا و الدردوقال أب ،خذ الكفنش إذا أواختلف يف النب ا
 (45٢)وأبو يوسف ،والشافعي ،ومالك ،وربيعة ،ابن أيب ليلى ووافقه

 

ِل َعلرَى َّللاَِّ : الترمذي ك، 14٧/ ٧0دمشع تاريخ ،  4/41( تفسير الكشف والبيان للثعلبي  448) الزهد َباب ِفي التََّوكُّ
( قرال الهيثمري  166/  6الخطيب ) و  ( 249/  5أبو نعيم في " الحلية " ) و  ( 250٧ابن حبان ) ،  (234٧)

 رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم.: 289 / 10في مجمع الزوائد 
وعنه ابنه عبدهللا بن هانئ ربما أغرب قاله ابن حبان في " ، عن عمه إبراهيم، أبي عبلة فيه هانئ بن عبدالرحمن بن

فررذكر لرري أن فرري ، قرردمت الرملررة: 195، 194/  5" الجرررح والتعررديل " وقررال أبررو حرراتم الرررازي كمررا فرري ، ثقاترره "
وذكررر األلبرراني ، ولررم أسررمع منرره، فلررم أخرررج إليرره، هررو شرريخ يكررذب: فقيررل، بعررض القرررى هررذا الشرريخ وسررألت عنرره
 408/  5للحديث شواهد " السلسلة الصحيحة " 

حسررن ، 3/٧9التفسررير المظهررري ، 3/56الرردر المنثررور ، 85 / 3 تفسررير ابررن كثيررر، 2/28(تفسررير السررمعاني 449)
  344/ 3التنبه لما ورد في التشبه 

وفيره النضرر برن ، أبرا الردرداءمنقطرع ألن أبرا قالبرة لرم يسرمع : قلرت، 2/2٧( تفسير القرآن العزيز البرن زمنرين 450)
الكامرل ، (908٧)4/263ميرزان االعتردال ، (5٧06)49/295معبد يكنى أبا قحذم وهو ضرعيف تراريخ دمشرع 

 (.4385ديوان الضعفاء )، (1963)8/264لضعفاء في ا
 364/  4تفسير البحر المحيط  (451)
، ٧/331تفسررير ابررن عررادل ، 1/545دار الكترراب العربرري : زاد المسررير  ، 364/  4تفسررير البحررر المحرريط  (452)

 معرالم السرنن، 35 -10/34(وابرن أبري شريبة فري مصرنفه 4409فري قطرع النبراش ): باب،  الحدود:  أبو داود ك
 .٧/561االستذكار، 3/313
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َا تلُنبنيُّوَن تُلذنيَن َأس  حَي    ى َون ور  فنيَها ه در رَىََٰة  َنا تلتُدو  نُا أَنَزل  إن   ﴿ َا ح  َوتل َ َلم وا  لنُلذنيَن َهاد وا  َوتلرُبَُٰننيُّوَن ك م  هبن َبار   ن
ن ت ح  تسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    فنظ وا  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

م  ددنَا حَي    َوَمن ملُ  ا قَلنيالر مَثَنر  بَيايتَس وا  نن َواَل َتش  َشو  َوتخ  َشو ا  تلُناَس َ  َفاَل خَت  هن ش َهَداكنتََٰبن تلُلهن وََكان وا  َعَلي   كدد 
لََٰئنَك ه م  تل   فنر وَن أَنَزَل تلُله  فَأ و     44كََٰ

 َضا  فَأص بح يهينه.ر َدا  على ال قَ ست عمل أَب و الدُ ا: الَ عن سعيد قَ 
َوَلو علم الُناس  (453)"أعنئوين بنال قَضا ن َوقد جعلت على رَأس مهواة منزلتها أبعد من عدن َوأب  :  قَالَ 

ََذان  بالدددول َرغ بددَة لخددذوه َما يفن ال َقَضا  لخذوه بالدول َرغ َبة َعنه  وكراهية َله  َوَلو يعلددم الندُداس مددايف ال 
 (454)َعَلي هن" ايهن وحرصر فن 
ا وََكَتبد   ﴿ ي  ندددددددددددددددددددددددَ ا َأُن تلدددددددددددددددددددددددنُدف   هنم  َعلدددددددددددددددددددددددَ ٱلنُدف  فنيهدددددددددددددددددددددددَ َ سن َوتل  َس بدددددددددددددددددددددددن ٱل  عدددددددددددددددددددددددَ   ن  بدددددددددددددددددددددددن  ندددددددددددددددددددددددَف  َوتل َ َع  
َا حَي   ملُ   َوَمن ۥ ه  لُ  ارَة  َكفُ   فَده وَ  ۦ َفَمن َتَصُدَق بنهن   قنَصاص  ر وَ   َوتجل    ذ نن َوتلس ُن بنٱلس ن  ذ َن بنٱل   نفن َوتل   بنٱل َ  ك م  ن

لََٰئنَك ه م  تلظَُٰلنم وَن    45أَنَزَل تلُله  فَأ و 
فرفعدده النصدداري إىل  ، مددن النصددار فاندددُقت  رنُيتدد هدفع رجل  من قرين رجالر :  قال  (455)عن أيب السفر

بو  فقال أ  ،ند معاويةدردا  عوأبو ال:  شأَنَك وصاحَبك! قال:  فلما أحلُ عليه الرجل قال معاوية  ،معاوية
 ،فَيهب ه ما من مسلم ي َصاب بشي  من جسده:  مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:  ردا الد

 

وهري مدينرة مشرهورة علرى سراحل بحرر الهنرد مرن ناحيرة الريمن ردئرة ال مراء بهرا وال مرعرى وشرربهم مرن : ( عدن(453
 .89/ 4مسيرة نحو اليوم "معجم البلدان"  عين بينها وبين عدن

رَ  -أبررَينُ  َوْزِن َأْحمررَ َيَمنِ : -بررِ َة الررْ ِر َناِحيررَ ِب اْلَبحررْ ٌة َعلررَى َجانررِ َدَن. النهايررة فرري غريررب الحررديث َقْريررَ ِة عررَ ُم َمِدينررَ َو اسررْ . َوِقيررَل هررُ
 .20/ 1واألثر 

، 4/66نصرب الرايرة ، 140/  4٧دمشرع تاريخ، 392 / ٧الطبقات الكبرى البن سعد ، 3/89( الدر المنثور  454)
أبرري سررنده ثقررات لكررن يحيرري بررن سررعيد مررات أربررع وأربعررين ومائررة فلررم يسررمع مررن : قلررت، 3/200أخبررار القضرراة 
 35/114تهذيب الكمال ، 1/1٧8أخبار القضاة ، 64/241تاريخ دمشع : الدرداء انظر

َفر ، -وكسر الميم ، بضم الياء التحتانية -" هو سعيد بن ُيْحِمد   (455) داني، -بفتح المهملرة والفراء -أبو السَّ ، الَهمرْ
 وكانت وفاته سنة اثنتي عشرة أو ثالث عشرة ومائة . الكوفي ثقة، الثوري 

 ( .162) 9٧ - 96/  4و"التهذيب" ، (30٧)  ٧3/  4"الجرح والتعديل" : نظرا
ثم عق ب ابن حجر ، ا من أبي الدرداءال أعرف له سماع  : ونقل الحافظ ابن حجر في نهاية ترجمته عن الترمذي قوله

 8و220/  2تهرذيب""ال: فإن أبا الردرداء قرديم المروت(( . اهرر. انظرر، ))ما أظنه أدركه:  على قول الترمذي بقوله
/ 1٧6. 
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أنددت مسعتدده مددن رسددول اهلل صددلى اهلل : فقددال لدده النصدداري ،عنه بدده خطيئددة  إال رفعه اهلل به درجةر وحطُ 
 .(456)مروا له  ال  : يةفقال معاو  ،القرشي سبيلَ  فخُلى ،مسعته أذناي وَوعاه قلص: عليه وسلم  قال

ذني ﴿ ا تلدددددددُ وا  يََٰأَيدُّهدددددددَ وا  اَل حت َر مددددددد  م  َن َ اَمنددددددد  ه  َلكددددددد  ُل تللدددددددُ ا َأحدددددددَ تن مدددددددَ بُّ َواَل تَدع   طَي بدددددددََٰ َه اَل حيددددددد ن د وا  إنُن تللدددددددُ  تدددددددَ
ُا َرَزَقك م  تلُله  َحلََٰل 8٧َتدنيَن م ع  تل      88منن وَن م ا   ۦ أَنت م بنهن   تلُلَه تُلذنيق وا  تدُ َوتا ٖ  ا طَي بٖ  وَك ل وا  من

الَ  ة قدددَ فدددَ ن أيب ج َحيد  هن َوسدددلم بدددَ  سدددلَمان َوأيب الدددُدر َدا  فدددزار سدددلَمان أَبدددَا : عدددَ صن صدددلى اهلل َعَليددد  ُخدددى الندددُ
 َما َشأ نك : الُدر َدا  فَدَرأى أم الُدر َدا  متبذلة فَدَقاَل هَلَا

ند يَ ا  لَي َس َله  حَ ُدر دَ َأخ وك أَب و ال:  قَاَلت كل فدَدإنين  :  فَ ا  أَب و الُدر َدا  َفصنَع َله  َطَعاما فَدَقالَ  ،ااَجة يفن الدُّ
ل فَأكددل:  َصائنم قَالَ  اَن الُليدد ل ذهددب أَبدد و الددُدر َدا  يقددوم قدَدالَ   ،َما أَنا بَكل َحُغ تَأ كدد  ا كددَ من فَدنددَاَم مثُ : فَدَلمددُ

الَ  اَن مددن ُخددر الفَدَلمددُ  ،من: ذهب يقوم فَدقددَ ن: انُليدد ل قدَداَل سددلمَ ا كددَ اَل لدَده  سددلَمان ،قدد م اآل  لَيا فَدقددَ َأن : َفصددَ
ك َعَلي ك َحقرا ولهلك َعَلي ك َحقرا فأعط كل ذني ح  َحقه.  لنَرب ك َعَلي ك َحقرا َولننَدف سن

 (45٧)صدق سلَمان: فَأتى الُنصن صلى اهلل َعَلي هن َوسلم َفذكر َذلنك َله  فَدَقالَ 
ذن يََٰ ﴿  ا تلددددددددددددددددددددددددددددُ وا  إن أَيدُّهددددددددددددددددددددددددددددَ ا تخل َ يَن َ اَمندددددددددددددددددددددددددددد  ر  َوتل َ َمي  ر  َوتل  مدددددددددددددددددددددددددددد  منددددددددددددددددددددددددددددَُ اب  َوتل َ سددددددددددددددددددددددددددددن  ملََٰ  ز  نصددددددددددددددددددددددددددددَ
   9٠لنح وَن تد ف   َتننب وه  َلَعُلك م  طََٰنن فَٱج  َعَملن تلُشي   م ن   س  رنج  

م صلى اهلل َعَلي هن َوسلم:  َعن أيب الُدر َدا  قَالَ  أَو  ي ئا َوإنن قط عددتتشرك بنالُله شَ  أن اَل  أَو َصاينن أَب و ال َقاسن
مر فَإنهُنَا   ،حر قت ُمة َوَأن اَل تشرب اخل  ن ه  الذ  ت وبَة م تَدَعمدا َفمن َتركَها م تَدَعمدا بَرنئت من ك َصاَلة َمك  َواَل تس 

َتا  كل َشر    (458)منف 

 

المحرررر ، 2/49تفسررير الخررازن ، 4/٧2( تفسررير الكشررف والبيرران للثعلبرري 12080)10/364تفسررير الطبررري  (456)
  3/93الدر المنثور ، 3/125كثير  تفسير ابن، 2/198الوجيز 

 ألن أبا السفر لم يسمع أبا الدرداء.، وهذا اإلسناد منقطع: قال الشيخ شا ر رحمه هللا 
باب العفو في ، وابن ماجه في سننه في الديات،  55/  8والبيهقي في السنن  ،  448/  6الخبر أحمد في مسنده  وروى  

 (.2693القصاص )
، "هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: ( وقال1393"باب ما جاء في العفو" )، في"أبواب الديات" والترمذي

 .وال أعرف ألبي السفر سماع ا من أبي الدرداء"
رجاله رجال الصحيح. ومن رواية ابن : من رواية اإلمام أحمد وقال 305/   3: وذكره المنذري في الترغيب والترهيب

 طاع.إسناده حسن لوال االنق: ماجه وقال
باب من أقسم على ، الصوم: ورواه البخاري ك ٧/15التحرير والتنوير البن عاشور ، 144/ 3الدر المنثور    (45٧)

: ك والترمررذي، (6139)8/32برراب صررنع الطعررام والتكلررف للضرريف: فرري االدب، و (1968) 3/38أخيرره ليفطررر
 543 / 1سير أعالم النبالء ، (2415باب أعط كل ذي حع حقه)، الزهد
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لنيُ َوالنو  عمل اجل َ  ،الريب من ال كف ر:  َعن أيب الُدر َدا  قَالَ   والغلددول مجددر  ،مددر إنب لددنيسَوالشددعر مددن أَ  ،ةاهن
مر َجامع كددل إنمث   ،من َجَهُنم ع َبة مددن اجل  ندد ون ،َواخل  ي طَان ،والشددباب شدد  ا  حبائددل الشددُ ر   ،َوالن سددَ َوال كددرب شددَ
شددقي مددن  شددقيوال ،والسعيد من وعدد  بنغددَي نهن  ،َوشر املكاسب الر بَا ،َوشر املَكل َمال ال َيتنيم  ،من الُشر  

 (459)يفن بطن أمه
 .هنا تظهر حكمته وبالغته

 
رن َوَطَعام ه  َمَتاعرا َلك م  َولنلُسُيارَةن َوح ر َم َعَلي ك م  َصي د  ال رَب  َما د م ت   ُل َلك م  َصي د  ال َبح  م  ح ر مرا َواتُدق وا الُلَه ﴿أ حن

 ( 96اُلذني إنلَي هن حت  َشر وَن )
 (46٠)اهلل لرعاة الُشم س َوال َقَمراهلل إنىَل  إنن أحب عباد: الَ َدا  قَ َعن أيب الُدر  

وا  اَل َتسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  يَ  ﴿ ذنيَن َ اَمندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا تلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ ن  َ  أَيدُّهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ   ل وا  عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
م  َياَ  إنن تد بددددددددددددددددددددددددددد  َأشددددددددددددددددددددددددددد   ا   َد َلكددددددددددددددددددددددددددد  ُزل  ل وا  َعند  ئدَ َوإنن َتسددددددددددددددددددددددددددد   ك م  َتسددددددددددددددددددددددددددد  َ  يد نددددددددددددددددددددددددددددَ ا حدددددددددددددددددددددددددددن  هدددددددددددددددددددددددددددَ

   ١٠١ م  ه  َغف ور  َحلنيتللُ وَ  َهاَعَفا تلُله  َعند   َد َلك م  َ ان  تد ب  ق ر  تل  

 

الخمرر مفتراح كرل شرر : براب، األشرربة: ك ابرن ماجرةورواه  3/1٧6الردر المنثرور ،  360/  3ير ابن كثير  تفس(458)
( والبرررررررزار 18البخررررررراري فررررررري األدب المفررررررررد)  (و 4034ى الررررررربالء)الصررررررربر علررررررر: بررررررراب، الفرررررررتن: ( ك1119)

 4/904د"والاللكائي في "أصول االعتقا،  (911)  2/884( والمروزي في "تعظيم قدر الصالة"414٧9)10/81
حسرررررررررنه البوصررررررررريري فررررررررري مصرررررررررباح الزجاجرررررررررة (5589)5/11والبيهقررررررررري فررررررررري "شرررررررررعب اإليمررررررررران" ، (1524)
رواه الطبرانرري وفيرره شررهر بررن حوشررب وحديثرره : 21٧ / 4 زوائرردقررال الهيثمرري فرري مجمررع ال، و (1429)2/288

، (580)128/  1مشررررركاة المصرررررابيح و  ( 2086حسرررررن وبقيرررررة رجالررررره ثقات.حسرررررنه األلبررررراني فررررري " اإلرواء ") 
 38وصحيح األدب المفرد ص

د" ص ، 3/184الدر المنثور   (459) لقاسرم برن سرنده رجالره ثقرات فهاشرم هرو ابرن ا: قلرت، 1٧5ورواه َأْحمد ِفي الز هرْ
وحريز بن عثمان الرحبي أبو ، (6540)30/130. انظر تهذيب الكمال  ثقة ثبت  مسلم لقبه قيصر أبو النضر

( وعبررد الرررحمن بررن أبرري عرروف الجرشرري ثقررة . انظررر 11٧5)5/568ثقررة. انظررر تهررذيب الكمررال  عررون الشررامي
 (3924)1٧/329تهذيب الكمال 

( والبيهقرري فرري سررننه 164)1/116رواه الحررا م فرري المسررتدرك  ،2/166فررتح القرردير ، 3/32٧( الرردر المنثررور 460)
"  أحمررد فرري، و (1303)1/460وابررن المبررارك فرري الزهررد ، (3351)8/283( البررزار فرري مسررنده 1٧82)1/558

 (101وأبو إسحاق الختلي في المحبة )، (349)، (345)620ووكيع في الزهد ص، (٧٧0الزهد" )
 ات للصالة وذكر هللا والصيام أنهم ينتظرون األوق: والحديث معناه، 
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" مددا أحددل اهلل يف كتابدده فهددو حددالل ومددا : قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم: عددن أيب الدددردا  قددال
" : مث تددال احرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من اهلل عافيته فإن اهلل مل يكن لينسى شيئر 

 (46١)" اوما كان ربك نسير 
" إن اهلل تعددداىل فدددرض : وسدددلم قدددال صدددلى اهلل عليددده عنهمدددا أن رسدددول اهلل ضدددي اهللعدددن أيب الددددردا  ر 

وسكت عن أشيا  من  ،فال تعتدوها اوحد حدودر  ،وحرم حرماأ فال تنتهكوها ،فرائض فال تضيعوها
 (46٢)فاقبلوها « -رمحة من ربكم ،فال تكلفوها-غي نسيان فال تبحثوا عنها 

ه  تلرُّسدددددددددددددددددددد  َم جَي  يددددددددددددددددددددو   ﴿ ع  تللددددددددددددددددددددُ اَذا أ جن َل فَديدَ مددددددددددددددددددددَ ول  مددددددددددددددددددددَ ال وا  اَل عنلدددددددددددددددددددد   ت م  بدددددددددددددددددددد  قدددددددددددددددددددد  ا قددددددددددددددددددددَ  َم لَنددددددددددددددددددددَ
م  تل  

   ١٠9غ ي وبن إنُنَك أَنَت َعلَُٰ
تضَر جعل يَدق ول اَعيتن  ،من يع مل ملثل يومي َهَذا: َعن أم الُدر َدا َأن أَبَا الُدر َدا  ملا اح  من يع مل ملثل سددَ

وا بنهن أول مددر ة هم َكَما مل ي امن  لب أفئدعم وأبصار ﴿ ونق: مثُ يَدق ول ،من يع مل ملثل مض عي َهَذا  ،َهذنه
 (463)ونذرهم يفن طغياهنم يعمهون   مثُ يغمى َعَلي هن مثُ يفني  فيقوهلا َحُغ قبض

 

أخرجرره الرردارقطني ، 5/250تفسررير ابررن كثيررر ، ٧/121تفسررير القرطبري، 4/25المحررر الرروجيز البررن عطيررة  (461)
والبررزار فررري "مسررنده" كمرررا فرري " شرررف ، الحررث علرررى إخررراج الصررردقة: بررراب، الزكرراة: (ك2066)3/59فرري سرررننه 
، 3٧5/  2( والحرررررا م فررررري "المسرررررتدرك" 2855و 2231رقرررررم  325و 58/  3)و (123)  ٧8/  1األسرررررتار" )

 (2102)3/209والطبراني في مسند الشاميين 
هرذا حرديث صرحيح اإلسرناد ولرم : وقرال الحرا م، وإسناده صرالح: قال البزار 12/  10ومن طريقه البيهقي في "سننه" 

 13/266وأقر ه الذهبي.انظر الحافظ في الفتح،  يخرجاه
رواه البزار والطبراني في الكبيرر وإسرناده حسرن ورجالره موثقرون. قرال األلبراني : 1/1٧1قال الهيثمي في مجمع الزوائد
))إنمررا هررو حسررن : ثررم قررال، ..الررذهبي ( تصررحيح الحررا م لهررذا الحررديث وموافقررة15 - 14فرري "غايررة المرررام" )ص

حبران فري  وذكرره ابرن، ال برأس بره: وقرال أبرو زرعرة، صرويلح: فإن جاء رجاء برن حيروة قرال فيره ابرن معرين،  فقط
 ويقال تكلم فيه ابن قتيبة((.: وقال الذهبي في "الميزان"، الثقات

القيسرراني ، (1111)2/249والصرغير، (٧461)٧/265وأخرجه الطبرانري فري األوسرط  ،  6/316( نظم الدرر462)
رواه أصرررم بررن حوشررب ...وأصرررم كررذاب.و قررال الهيثمرري فرري مجمررع : وقررال، (958)1/584فرري ذخيرررة الحفرراظ 

رواه الطبرانرررري فرررري االوسررررط والصررررغير وفيرررره أصررررم بررررن حوشررررب وهررررو متررررروك ونسررررب إلررررى : 1٧1/  1الزوائرررد 
 أصرم بن حوشب كذاب متروك الحديث : الوضع.قلت
 95/ 2الكامل في ضعفاء الرجال ، 181/ 1المجروحين البن حبان ، 56/ 2بير للبخاري انظر التاريخ الك

والبيهقررري فررري ، 1/21٧وأبرررو نعررريم فررري الحليرررة ، (203لزهرررد)أخرجررره أبرررو داود فررري ا، 3/341( الررردر المنثرررور 463)
 ، 1٧1/  8مصنف ابن أبي شيبة ، ، 19٧ / 4٧َواْبن َعَساِ ر في تاريخ دمشع ، ٧/382الشعب 
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 سورة األنعام
ن َدابدددُة ﴿ ا مدددن رر  يفن تل َ  ٖ  َومدددَ ََناَحيددد   ٖ  ضن َواَل طََٰئدددن ي  جبن م  أَم  َيطدددن ا فدَ هن إناُل أ مدددَ ال ك م مدددُ بن ا يفن تل  ندددَ ُرط  ثدددَ ن  كنتدددََٰ مدددن
ُ إنىَلَٰ َرهب نم   ٖ   ي  شَ     38َشر وَن حي    مث 

: أهبمت عقول البهم عددن كددل شددي  إال عددن أربعددة أشدديا : أنه قال  روي عن أيب الدردا  رضي اهلل عنه
 .(464)وعيا كل واحد منهما لصاحبه ،ومعرفة الذكر والنثى ،وطلب الرزق ،اإلله سبحانه وتعاىل

 (  9١) ٖ   م ن َشي   ٖ  قَال وا  َما أَنَزَل تلُله  َعَلىَٰ َبَشر إنذ   ۦ رنهن د  تلُلَه َحُ  قَ َوَما َقَدر وا   ﴿: عاىلقوله ت
ي     : عددن قتددادة ن  شددَ ر  مددن َزَل اللددُه  َعلددَى َبشددَ ا أَنددد  رنهن إنذ  قدَدال وا مددَ ُ  قدَدد  ا قدَدَدر وا اللددَُه حددَ "يف : إىل قولدده ،﴿َومددَ

  ،اهلل علمرا فلم يقتدوا بهتاهم قوم ُ ،د والنصارىاليهو  مه ،خوضهم يلعبون"
إن مددن : فذمهم اهلل يف عملهم ذلك. ذ كر لنا أن أبددا الدددردا  كددان يقددول ،ومل يعملوا به ،ومل يأخذوا به

ا أن يقال  (465)فماذا عملت فيما علمت  ،قد علمت ،يا أبا الدردا : أكثر ما أنا ُماَصم  به غدر
 
   ١4١رنفنَ  م س  تل   حي نبُّ  اَل  ۥ رنف وا  إننُه  َواَل ت س   ۦ َم َحَصادنهن يَدو   ۥ ا  َحُقه  َ ات و َر وَ أمث َ  إنَذا ۦ رنهن ك ل وا  منن مثََ ﴿  

عليه أن : . أيوأمر بإتيانه ،إن هذا احل  كان حقا يف املال سوى العشر املفروض: قال أبو الدردا 
 يصدق منه سوى الزكاة املفروضة 

 (466)يدددددددددددددددددددة وجماهدددددددددددددددددددد وعطدددددددددددددددددددا ن جبدددددددددددددددددددي وأيب العالوسدددددددددددددددددددعيد بددددددددددددددددددد و  ووافقددددددددددددددددددده ابدددددددددددددددددددن عمدددددددددددددددددددر
ٖ  َشي   ۦ بنهن رنك وا  َأاُل ت ش   ك م  َعَلي   ل  َما َحُرَم رَبُّك م  ا  أَت  تَدَعاَلو   ق ل   ﴿    ١5١ا ٖ 

 (46٧)وإن ق ط عتم أو ص ل بتم أو ح ر قتم" ،"ال تشركوا باهلل شيئرا: عن أيب الدردا 
 

 . 12/524تفسير الرازي ، 13٧ / 5تفسير البحر المحيط  (464)
، 336 / 1غيررة الحررارث ب، 169 / 8 همصررنففرري ابررن أبرري شرريبة رواه ، (13539)11/523تفسررير الطبررري  (465)
( وكرررذا أبرررو نعررريم فررري الحليرررة  39)  14ابرررن المبرررارك فررري الزهرررد" ص و ، 253/  11 همصرررنففررري  عبرررد الررررزاقو 
وقرال األلبراني فري ، 34٧ / 2سير أعالم النربالء ، و 348 / 15اريخ دمشع ت، و 3٧5/    2. وابن سعد  1/213

 صحيح لغيره موقوف: 30/  1صحيح الترغيب والترهيب 
: القرول األول: واختلرف العلمراء فري هرذا الحرع، 501/  2معراني القررآن للنحراس ، 2/150ير السرمعاني تفس  (466)

نسررخها : قررال إبررراهيم النخعرري، أن اآليررة منسرروخة: لثررانيالقررول ا، قررول أبرري الرردرداء وابررن عمررر رضرري هللا عنهمررا
نسرررختها الزكررراة : روى سرررفيان عرررن يرررونس عرررن الحسرررن قرررال، وروي عرررن الحسرررن قررروالن، العشرررر ونصرررف العشرررر

 ، المفروضة
رواه شعبة عن أبي الرجراء قرال سرألت الحسرن عرن قولره جرل وعرز )وآتروا حقره يروم حصراده( :  والقول الثالث في اآلية

 اة المفروضة الزك: فقال
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: لددي صددلى اهلل عليدده وسددلم خليأوصدداين: منهمددا يقددولكددل   ،متوعددن عبددادة بددن الصددا ،عن أيب الدددردا 
 (468فافعل") ،وإن أمراك أن خترأ هلما من الدنيا ،"أطع والديك

اَ  بنٱحل َ  ﴿ ن جددددددددددددددددددددددددَ ه  مددددددددددددددددددددددددَ َنةن فَدلددددددددددددددددددددددددَ ي َئةن ر  أَم  َعشدددددددددددددددددددددددد   ۥ سددددددددددددددددددددددددَ اَ  بنٱلسددددددددددددددددددددددددُ ن جددددددددددددددددددددددددَ ا َومددددددددددددددددددددددددَ  ثَاهلددددددددددددددددددددددددنَ
ثد  َفاَل جي       ١6٠َلم وَن اَل ي ظ   َلَها َوه م  َزىَٰ إناُل من
هن َوسددلم: عندده قدَدالَ  ر َدا  رضددي اهللالدددُ أيب عددَن  ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  ة : قدَداَل َرسدد  "مددن اغ تسددل يدددَو م اجل  م عددَ

د فَلم ياذ أحدا ومل يتخط أحدا ،َوَمس  من طيب إنن َكاَن جيده ا   ،مثُ أََتى ال َمس  ن ارَة ملددا بَينهددَ َكاندَدت َكفددُ
ثَاهلَا"ن اهلل تَدَعاىَل رَة أَيُام لنَ َدة َراَل َوزنيَا ،َوَب  اجل  م َعة الثُاننَية َسَنة بنعشر أَم   (469)يَدق ول احلَ 

 سورة األعراف 
لََٰئنكَ  ۥ َموََٰزنين ه    ُّ َفَمن رَدق َلت  َمئنذ  تحل َ ن  يَدو  َوز  َوتل  ﴿     8لنح وَن م ف  تل   ه م   فَأ و 

ن أيب الددُدر َدا  رضددي اهلل عندده قددَالَ  ول اهلل صددل: عددَ هن َوسددلمى اهلل قددَاَل َرسدد  ي   يوضددع يفن ": َعَليدد  ا مددن شددَ مددَ
يَزان يَدو م ال قنَياَمة أرقل من خ ل  حسن"  (4٧٠)ال من

 

 ،  3/360تفسير ابن كثير  (46٧)
باب الصبر  ، في الفتن ابن ماجه، و (18بر الوالدين ما لم يكن معصية ) : أخرجه البخاري في األدب المفرد باب

رواه  :  4/216قال الهيثمي في مجمع الزوائد ، 3/250( حسنه البوصيري في مصباح الزجاجة4034على البالء )
"فيه شهر بن حوشب : عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به، كبير من طريع شهر بن حوشبالطبراني في المعجم ال

 وبقية رجاله ثقات".، وحديثه حسن
شرررح أصررول اعتقرراد أهررل السررنة والجماعررة ، (18رواه البخرراري فرري األدب المفرررد )، 3/360ن كثيررر تفسررير ابرر (468)
، ولكن في إسناديهما ضرعف: 3/360حمه هللا قال ابن كثير ر ، 4٧: البر والصلة البن الجوزي ص،  904/  4

وحسررنه ، ت".وبقيررة رجالرره ثقررا، "فيرره شررهر بررن حوشررب وحديثرره حسررن: 4/216وقررال الهيثمرري فرري معجررم الزوائررد 
 (38: األلباني في صحيح األدب المفرد )ص

 ( 220٧2)5/198أخرجه أحمد ، 3/406( الدر المنثور 469)
، اه أحمررد والطبرانرري فرري الكبيررر عررن حرررب بررن قرريس عررن أبرري الرردرداءرو : 1٧1 / 2مجمررع الزوائررد  فرري قررال الهيثمرري

حررب برن : . قلرت10٧ / 1الترهيرب ضرعيف الترغيرب و  وضرعفه األلبراني فري،  وحرب لم يسمع من أبري الردرداء
 92 / 1تعجيل المنفعة ، 249 / 3الجرح والتعديل  قيس روى عن أبى الدرداء مرسال . انظر

 / 18تفسرير القرطبري  8/190تغسرير البغروي ، 10/10تفسير الكشرف والبيران ، 312  /  12( تفسير الطبري  4٧0)
اِري فرررري "األدب 2806٧)446/ 6، (28044)6/442وأخرجرررره أحمررررد ، 3/422الرررردر المنثررررور ، 228 ( والُبخررررَ

براب مرا جراء ، البر والصلة: والتِ رِمذي ك، (4٧99) باب في حسن الخلع، األدب: ك ( وأبو داود2٧0المفرد" )
ترراريخ دمشررع ، 146 / 11مصررنف عبررد الرررزاق ، 89 / 6مصررنف ابررن أبرري شرريبة ، (2003) الخلررع فرري حسررن

 563/  2"السلسلة الصحيحة" ، 298 / 49
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يَزانه يَدو م القيامه: َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَالَ   (4٧١)من َكاَن الجوفان مهه خسر من
لنَك منن   ﴿    ٢6َيذُُكر وَن  َ ايََٰتن تلُلهن َلَعُله م   ذََٰ

 (4٧٢)رواية بتا ين عباس وابن عامر يفأبو الدردا  وابن قرأ : نيذكرو 
دعننَد ك ل  َمس   يَََٰبينن َ اَدَم خ ذ وا  زنيَنَتك م   ﴿    3١رنفنَ  م س  تل   حي نبُّ  اَل  ۥ رنف وا  إننُه  َواَل ت س  َرب وا  وَك ل وا  َوتش   ٖ   ن

الَ  ن أيب الدددُدر َدا  قدددَ ول اهلل صدددلى اهلل عَ : عدددَ اَل َرسددد  هن قدددَ ا زرمت ا"إنن أحسدددن : َوسدددلمَليددد  هن يفن قبدددوركم مدددَ هلل بدددن
 (4٧3)ومساجدكم ال بَياض"

ة   ﴿ ل  أ مدددددددددددددُ لَولنكددددددددددددد  م   ٖ  َأجدددددددددددددَ اَ  َأَجل هددددددددددددد  إنَذا جدددددددددددددَ اَعةَتأ  اَل َيسددددددددددددد   فدددددددددددددَ ر وَن سدددددددددددددَ  دنم وَن تَدق  َواَل َيسددددددددددددد   ٖ  خن
34   

مددن وصددل َرمحدَده : فَدق ل نددَا  َعَليدد هن َوسددلمصلى اهلل َتَذاكرنَا زنيَاَدة ال ع مر عنن د َرس ول اهلل: َعن أيب الُدر َدا  قَالَ 
اَعة َواَل  .إننُه لَي َس بزائدة يفن عمره: فَدَقالَ ، أنسيئ يفن َأجله ر وَن سددَ َتأ خن قَاَل اهلل ﴿فَإنذا َجاَ  َأجلهم اَل َيس 

ة فَيدعوَن اهلل َله   تَدق دنم وَن  َوَلكنن الرجل يكون َله  الذُّر يُة الُصاحلَن َذلنك الدُدذني ه فيبلغه َذلنك فَ من بعد َيس 
 (4٧4)فيلحقه دعاؤهم يفن َقربه َفَذلنك زنيَاَدة ال ع مر: أ يفن أبده َويفن لف ينس

َها أ ولَئنَك َأص َحاب  الُنارن ه م  فنيَها َخالند وَن ) رَب وا َعند  َتك   (  36﴿َواُلذنيَن َكُذب وا بنََيَاتنَنا َواس 
هن َوسددلم قدَدالَ صن صددلى اهلل َعلَ ن النددُ عددَن أيب الددُدر َدا  عددَ  م سددت ندون أجنددادر : يدد  ام ومصددر  اجندددر  ا"إنُنكدد  بنالشددُ

ر  لنا يَا َرس ول اهلل: قد ل َنا، َوال عراق واليمن  (4٧5)َعَلي ك م بنالُشام فَإنن اهلل قد تكفل يل بنالُشام": قَالَ  ،َفخن

 

ارك، 3/423در المنثررور (الرر4٧1) ن اْلُمبررَ سررعيد بررن أبرري هررالل ولررد سررنة سرربعين فلررم : ( قلررت612)1/21٧الزهررد البررْ
 (128)6/303سير أعالم النبالء ، (23٧2)11/94ه . تهذيب الكمال 33يسمع من أبي الدرداء

 أي تتذكرون وهي قراءة الشاميين309/  5تفسير البحر المحيط  (4٧2)
اِب )، اللبراس: ابرن ماجره كواه ر ،  3/442( الدر المنثور  4٧3) ْن الثِ يرَ اِض مرِ ضرعف إسرناده ابرن ، و (3568برَاب اْلَبيرَ

فيره مرروان : قلرت، موضروع: 14 / 2رهيرب قال األلباني في ضعيف الترغيرب والت، 6/54رجب في فتح الباري 
يررزان م، (58٧3)2٧/393تهررذيب الكمررال ، (4909العلررل ألحمررد ): بررن سررالم الغفرراري الشررامي متررروك. انظررر

 (.8425)4/90االعتدال 
فرررتح ، 3/448الررردر المنثرررور ، 5٧9/  4تفسرررير ابرررن كثيرررر، (1٧942) 31٧4/ 10( تفسرررير ابرررن أبررري حررراتم 4٧4)

وفيره سرليمان برن عطراء مجمرع ، 3/285 ورواه ابن عدي فري "الكامرل"،  331  /  1  المجروحين،  2/232القدير  
 منكر: 50/  4الموضوعة " و  السلسلة الضعيفةقال األلباني في " ، 134 / 2على ضعفه. ضعفاء العقيلي 

/  1، تررراريخ دمشرررع 263/ 3والطبرانررري فررري مسرررند الشررراميين ، ٧9/ 10رواه البرررزار ، 3/528( الررردر المنثرررور 4٧5)
رواه البررزار : 58 / 10قررال الهيثمرري فرري مجمررع الزوائررد  4/512األشرربيلي فرري األحكررام الكبرررى و ، ٧1/  1، 65
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ن أيب الددُدر َدا  قددَالَ  ول اهلل صددلى : عددَ اَل َرسدد  هن َوسددلماهلل عَ قددَ ام تفت" سدد : َليدد  ح علددى أمدديتن مددن بعدددني الشددُ
ام مرابطدددون إنىَل م ن َتهددى اجلزيدددرة َفمدددن احتددل سددداحالر  اوشدديكر  ا فاحتلهددا فَأهدددل الشدددُ إنذا فتحهدددَ َك  فدددَ مدددن تنلددد 

َهاد َومن احتل بَيت ال م َقد س َوَما حوله فَده َو يفن رنبَاط  (4٧6)السواحل فَده َو يفن جن
 (4٧٧)إنذا َجاَ  أَمر اَل كفا  َلك بنهن فاصرب وانتظر ال فرأ من اهلل :ي اهلل عنه قَالَ َدا  رضَعن أيب الُدر  

كا إنلَيدد هن جددارر : َعن بَدَيان بن َحكنيم قَالَ  اصددرب فدَدإنن اهلل سددي يك : لدَده  قدَدالَ  اَجاَ  رجل إنىَل أيب الُدر َدا  َفشددَ
ا لبدد  َأن أَتدَدى م َعاونيدَدة فحبدداه َوأَع   ه  َفمددَ ندد  ه  : ك لدَده  قدَدالَ ر َدا  فدَدذكر َذلددن فدَدأتى أَبدَدا الدددُ طدَداه  من ندد  إنن َذلددنك لدَدك من

 (4٧8)َجَزا 
ب  تلنددُارن َأصدد  َأصدد   َوندَداَدىَٰ  ﴿ َب حََٰ وا  َعَليد   نددُةن َأن  تجل َ حََٰ َن تل  أَفنيضدد  ا مددن ا ن أَو  نددَ م  تللددُه  قددَال وا   مددنُا مددَ َه َرَزَقكدد  إنُن تللددُ

  5٠ رنينَ فن كََٰ َحُرَمه َما َعَلى تل  
َذاهب  م  :  رضددي اهلل عندده قددالالُدر َدا ن َعن  َأيبن   ُغ يدددَز َداَد عددَ لن الندُدارن اجلدد  وَع حددَ ل  َعلددَى أَهدد  " إُن اللدُدَه تَدعددَاىَل يد ر سددن

َتغنيث وَن فَديد غددَ  ُ َيسدد  وع  مث  ن  جدد  منن  َواَل يد غدد ينن مددن رنيعن اَل ي سدد  َتغنيث وَن فَديد غددَار وَن بنالضددُ ُ بنَطعددَام  ذني غ صددُ ار وَن فَدَيسدد  ة  مث 
ا يفن ب طدد وهنننم   يددذكرون دنيدددن فَديَدق طددَع  مددَ دنيد  بنَكاَللنيددبن احلَ  يم  َوالصددُ مددن ي هنم  احلَ  َفع  إنلددَ الشددراب ويسددتغيثون فَديدد د 

ةن  َنددددُ ل  اجل  ول  أَهدددد  ةن فَديَدقددد  يددددَ ذنهن اآل  ا يفن هددددَ ةن َكمددددَ َنددددُ لن اجل  َتغنيث وَن إنىَل أَهدددد  َه َحُرَمه مدددد إنُن ا: َوَيسددد  ى ال كددددافنرن للددددُ يَن ا َعلددددَ
ك   وَن لنَمالدددن ُن : َويَدق ولددد  ر  يَدق ضن َعَلي ندددا رَبدددَُّك  ]الزُّخددد  ام  ٧٧: ﴿لدددن فن عدددَ َد أَلددد  ا قنيدددَل بَدعددد  ى مدددَ يدددبد ه م  َعلدددَ [ فَدي  ن

نا منن ها  ]املامنون:  َويَدق ول ونَ  رنج  َسا ا فنيها َوال ت كَ ١٠٧:  ﴿ رَبُنا َأخ  ندد ونَ ل م ونن [ في يبهم﴿اخ  :   ]ال م ا من
 (4٧9)[ َفعنن َد َذلنَك يَدي َأس وَن منن  ك ل  َخي   َويَأ خ ذ وَن يفن الُزفنين َوالُشهني ن ١٠8

 

، وفيهما سليمان بن عقبة وقد وثقه جماعة وفيه خالف ال يضر، ه وليسع من غدرهوالطبراني وقال فليلحع بيمن
 3/528وحسنه السيوطي في الدر ، وبقية رجاله ثقات

اِ ر فرري ترراريخ دمشررع ، 3/529( الرردر المنثررور 4٧6) ن َعسررَ وابررن العررديم فرري بغيررة الطلررب فرري ترراريخ ، 282 / 1وابررْ
 رواه الطبراني من رواية أرطاة بن المنرذر عمرن حدثره: 60 / 10وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ،  1/45حلب  

، 152/  2 وبقيررة رجالرره ثقات.ضررعفه األلبرراني فرري" ضررعيف الترغيررب والترهيررب"، عررن أبررى الرردرداء ولررم يسررمه
 (.1548)4/53الضعيفة 

 (٧51)1٧3: َأْحمد ِفي الز ْهد" ص 3/532( الدر المنثور 4٧٧)
 (1٧٧)418: ع صالزهد لوكي، 3/532( الدر المنثور 4٧8)

تفسررررير البغرررروي ، 4/4٧4تفسررررير الوسرررريط للواحرررردي ، 10/188تفسررررير الثعلبرررري ، ٧8 / 19تفسررررير الطبررررري  (4٧9)
تفسرررررير السرررررراج ، 322/  15تفسرررررير القرطبررررري، 4/420الخرررررازن تفسرررررير 252، /14تفسرررررير الررررررازي ، 8/408

َفِة طَ ، صرفة جهرنم:  وأخرجره الترمرذي ك،  4/525المنير اَء فرِي صرِ ا جرَ اِر)برَاب مرَ ِل النرَّ اِم أَهرْ وابرن أبري ، (2586عرَ
، (2145)5/509علرل الحررديث البرن أبري حرراتم ، 93/  8( مصرنف ابرن أبرري شريبة 84الردنيا فري صرفة النررار )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-119- 
 

م  تد   ﴿ وا  رَُبكددد  رُّع عددد  ه  ا َوخ ف  ٖ  َتضدددَ ةر إنندددُ بُّ تل   ۥ يدددَ دنيَن م ع  اَل حيددد ن د وا  يفن تل َ َواَل تد ف   55تدددَ هَ َد إنصددد  ضن بَدعددد  ر  سدددن ا لََٰحن
ننَ  م ح  م َن تل   ٖ  َت تلُلهن َقرنيبإنُن َرمح َ  اَمعر ا َوطَ ٖ  ُع وه  َخو  َوتد      56سن

 ،وإليددك يرجددع المددر كلدده ،ولددك احلمددد كلدده ،"اللهددم لددك امللددك كلدده:  وروي مرفوعددا  -عن أيب الدددردا   
 (48٠)وأعوذ بك من الشر كله" ،أسألك من اخلي كله

دٖ  لعن دد   ح لددني هنم   منن   ۦ دنهن ع  بدَ  ٖ  نم  م وَسىَٰ من َوتخُتََذ قَدو    ﴿ َوار   ۥ ا لدُده  ٖ  ا َجسددَ م   اَل  ۥ ا  أَندُده  يدددََرو   َأملَ   خدد  َواَل  ي َكل م هدد 
   ١48 ظََٰلنمن َ  وََكان وا   تخُتَذ وه   ٖ  َسبنيالر  دنيهنم  يَده  

م": قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب الدردا  قال   (48١)"حبك الشي  يد ع مي وي صن
َع ﴿ َ : تعدددداىلقولددده  ا َرجددددَ ىَٰ إنىَلَٰ َلمدددُ هن قَدو  م وسدددَ فَغضددد   ۦ مددددن َ َأسددددن اَل بنئ  ٖ  عََٰ َما َخَلف  ا قدددَ نسددددَ وينن مددددن  دنيبَدعدددد   ٖ  ت مددد 

(١5٠ ) 
منزلددة ورا   ،"السددف": قددال ،"غضددبان أسددفرا": قددول اهلل: قددال أبددو الدددردا : (48٢)عددن نصددر بددن علقمددة

 (483).وذهب أسفرا ،غضبان  قومهذهب إىل: وتفسي ذلك يف كتاب اهلل ،الغضب أشدُّ من ذلك
ا تلدُدذني  ك م  هن إنلدَدي  يََٰأَيدَُّها تلُناس  إنين  َرس ول  تللُ   ق ل    ﴿ يعددر أن َوتل َ م لدد   ۥ لدَده  مجَن وََٰ مََٰ َه ر  ك  تلسددُ َو حيدد   ضن اَل إنلددََٰ  ۦ ين إناُل هدد 

ن وا  ٖ  فَ  َوي نيت   امن تن وََكلن  بنٱلُلهن منن  يد ا  ي  تُلذني م  تل    تلُنصن   َوَرس ولنهن  بنٱلُلهن  ًَ    ١58َتد وَن َع   َلَعُلك م   َوتتُبنع وه   ۦ هن مََٰ

 

وقد وثقه غير واحد فحديثه حسن إن : قلت، بسبب شهر بن حوشب134/  1 رفع األستار  باني فيوضعفه األل
 شاء هللا

، 4/1915األسرراس فرري التفسررير سررعيد حرروى ، 3/42٧تفسررير ابررن كثيررر ، 12/423تفسررير ابررن أبرري حرراتم  (480)
 ، 8/235التفسير المنير 

( وقرررد رواه اإلمرررام أحمرررد فررري مسرررنده 5130قم )أبرررو داود برررر و  (5/194رواه أحمرررد )3/4٧6تفسرررير ابرررن كثيرررر  (481)
. ترراريخ دمشررع "الموقرروف أشرربه": قررال الحررافظ ابررن حجررر فرري أجوبترره عرن أحاديررث المصررابيح، ( موقوفرا6/450)

: 348/  4الموضررروعة " و  قرررال األلبررراني فررري " السلسرررلة الضرررعيفة، 39 / 2الكامرررل البرررن عررردي ، 18٧ / 16
 ضعيف

وروايترره عررن أبرري الرردرداء مرسررلة . الترراريخ ، علقمررة وثقرره دحرريم وابررن حبررانأبررو ، نصررر بررن علقمررة الحضرررمى (482)
 / 2تقريررب التهررذيب ، 469 / 8جرررح والتعررديل ال، 319/  2مررن لرره روايررة فرري الكتررب السررتة ، 102 / 8الكبيررر
 .383 / 10تهذيب التهذيب ، 243

، 4/285بيررران للثعلبرررري تفسرررير الكشرررف وال، 15/3٧1تفسرررير الرررررازي ، (15124)13/120تفسرررير الطبرررري  (483)
، 284/  3تفسرررير البغررروي ، 4٧6/  3تفسرررير ابرررن كثيررر  ، 2/216تفسرررير السررمعاني ، 1/594السررراج المنيرررر 

، 3/564الرردر المنثررور ، 2/251تفسررير الخررازن ، 9/365التفسررير البسرريط ، 9/321برراب البررن عررادل تفسررير الل
 (829جامع التحصيل )، (6404)29/353ل تهذيب الكما: رواية نصر مرسلة لم يدرك أبا الدرداء. انظر
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 ،كانددت بدد  أيب بكددر وعمددر:  يقددول ،رضددي اهلل عندده ،مسعددت أبددا الدددردا : أيب إدريددس اخلددوالين قددال عددن
فأتبعدده أبددو بكددر يسددأله  ،فانصددُر عمددر عندده مغضددبا ،فأغضددب أبددو بكددر عمددر ،رضي اهلل عنهما حماورة

فأقبددل أبددو بكددر إىل رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده  ،لدد  بابدده يف وجهددهفلددم يفعددل حددغ أغ ،تغفر لددهأن يسدد 
رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم "أمددا صدداحبكم هددذا  فقددال-ودددن عنددده : فقددال أبددو الدددردا -وسددلم 

فأقبل حغ سلم وجلس إىل النص صددلى  ،وندم عمر على ما كان منه:  قال-غاضب  :  فقد غامر" أي
وغضددب رسددول : قددال أبددو الدددردا  -وسددلم اخلددرب هلل صددلى اهلل عليددهلم وقص علددى رسددول اعليه وساهلل  

فقددال رسددول اهلل  ،واهلل يددا رسددول اهلل لنددا كنددت أظلددم: اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجعددل أبددو بكددر يقددول
لددديكم إين رسدددول اهلل إ ،يأيهدددا النددداس: "هدددل أندددتم تددداركوا يل صددداحص  إين قلدددت: صدددلى اهلل عليددده وسدددلم

 (484)صدقت".: أبو بكروقال كذبت :  فقلتم ،يعامج
ن َوإنذ   ﴿ َذ رَبددَُّك مددن ن َ اَدمَ  بدَدينن  ٖ  َأخددَ ورنهنم   مددن تَده م   ظ هدد  هنم   َهَده م  َوَأشدد   ذ ر يدددُ قدَدال وا   ت  بددنَرب ك م  أََلسدد   َعلددَىَٰ أَنف سددن

َذا قنيَََٰمةن إننُا ك ُنا َعن  تل  َم نَا َأن تَدق ول وا  يَدو  د  بَدَلىَٰ َشهن  فنلنَ   هََٰ    ١٧٢غََٰ
ََن : َعن أيب الُدر َدا  َعن الُنصن صلى اهلل َعَلي هن َوسددلم قدَدالَ  " خلدد  اهلل ُدم حددن  خلقدده َفضددرب كتفدده ال ي مدد 

رأ ذ ر يُة َسو َدا  َكَأهُن م  احلممة فَدَقالَ  َرى فَأخ  رأ ذ ر يُة بَدي َضا  َكَأهُن م  الُذر َوضرب كتفه ال ي س  ي يفن  لُلذفَأخ 
َرىىَل إن : يَنينه ُنة َواَل أ بَايلن َوقَاَل لُلذي يفن كتفه ال ي س  " :  اجل   (485)إنىَل الُنار َواَل أ بَايلن

َهُنَم َكثنيَذرَأ   َوَلَقد   ﴿  قوله تعاىل َا َوهَل م  َقه وَن اُل يَدف   ٖ  قد ل وب نسن هَل م  ن  َوتإل ن ا م َن تجل ن ٖ  نَا جلَن اُل  ٖ     أَعدد   هبن
َا ب  يد   ر وَن هبن َا اُل َيس   ٖ  َ اَذان َوهَل م  صن لََٰ َمع وَن هبن من َبل  ند  ئنَك َكٱل َ أ و  لََٰئنَك ه م  تل   ه م   عََٰ    ١٧9غََٰفنل وَن َأَضلُّ أ و 

ُ  ن َس رَ "َخَلَ  الُله  اإلن : قَاَل َرس ول  الُلهن َصُلى الُله  َعَلي هن َوَسُلمَ :  قَالَ   ،َعن  َأيبن الُدر َدا ن  َنا ند فرا  ،الردَدَة َأصدد  صددن
امينن  َمع وَن : قدَداَل تَدعددَاىَل  ،َكال بَدهددَ ر وَن هبددنَا َوهلددَ م  َُذان  ال َيسدد  َ   ال يد ب صددن وَن هبددنَا َوهلددَ م  أَعدد  َقهدد  " هلددَ م  قد لدد وب  ال يَدف 

َا "  .(486)هبن

 

: ك البخرراري ورواه  2/32٧أحكررام القرررآن البررن العربرري ، 3/584الرردر المنثررور ، 490/ 3ابررن كثيررر  تفسررير (484)
اب ا .. ﴾ : تفسررير القرررآن بررَ ْيُكْم َجِميعرر  ِ ِإلررَ وُل َّللاَّ ي َرسررُ اُس ِإنررِ  ا النررَّ ا َأيُّهررَ ْل يررَ (.وأحمررد فرري فضررائل 3661)5/5﴿ قررُ

 ( 29٧)1/240بة الصحا
، (28036)6/441رواه أحمررررد ، 1/351التفسررررير النبرررروي ، 3/606الرررردر المنثررررور ، 16/456( نظررررم الرررردرر 485)

/  ٧وابررن عسررا ر فرري ترراريخ دمشررع، (2213)3/261والطبرانرري فرري مسررند الشرراميين ، (4143)10/٧8والبررزار 
رواه أحمررد : 185 / ٧ع الزوائررد حسررنه البررزار وقررال الهيثمرري فرري مجمرر، (36)50والفريررابي فرري القرردر ص، 39٧

 (119)26/  1والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح. صححه األلباني في مشكاة المصابيح
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أن َوتل َ  أَوملَ   ﴿ وََٰ مََٰ وأن تلسدددددددددددددددددددددددددددددددددُ ر وا  يفن َمَلكددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا َخلدددددددددددددددددددددددددددددددددَ ر  يَنظددددددددددددددددددددددددددددددددد   ه  َ  تللدددددددددددددددددددددددددددددددددُ ضن َومدددددددددددددددددددددددددددددددددَ
 ( ١85) ٖ   منن َشي  

ثَدر  َشأ نن َأيبن الُدر َدا ن  قَاَلت  : و قنيَل لن م  الُدر َدا ن  ثَدر  َشأ ننهن التُدَفكَُّر.:  َما َكاَن َأك   َكاَن َأك 
َع َمالن  قَالَ : قنيَل َله   َر َعَمالر منن  ال   .(48٧)نَدَعم  ه َو ال َيقن   : أََفَسَى ال فنك 

     ٢٠6 ۩  د ونَ  َيس   ۥ َوَله   ۥ َوي َسب ح ونَه   ۦ عنَباَدتنهن  ربن وَن َعن  َتك   َيس  عننَد رَب َك اَل  ذنينَ إنُن تلُ ﴿

ن  ،عن أيب الدردا   (488)عن النص صلى اهلل عليه وسلم أنه عدها يف س داأ القُر
َدى  هن َوسددلم إنحدد  َع النددُصن صددلى اهلل َعَليدد  ن أيب الددُدر َدا  قددَاَل سدد دأ مددَ ي َس فنيعشددَرة سددَ عددَ َدة لددَ ا مددن    هددَ

 ي  ال مفصل شَ 
ل والسدد دة  ورَة الُنمدد  َدة َوال فر قدَدان َوسددليَمان سدد  ج سددَ   ر مَي َواحلدد  َرائنيل َومددَ َراُ والرعددد والنحددل َوبددين إنسدد  َعدد  ال 

َدة احلواميم  (489)وص َوس  

 

، 318/ 1تفسرررير القرطبررري، 583/  1بحرررر العلررروم للسرررمرقندي ، (85٧9)1622/ 5ابرررن أبررري حررراتم  تفسرررير (486)
ضرعفه ، 10٧/  3بن حبران فري المجرروحين ا، 5/1639ورواه أبو الشيخ في العظمة ، ، 3/613الدر المنثور  

ه أحمرررد فيررره أبرررو فرررروة الرهررراوي يزيرررد برررن سرررنان التميمررري ضرررعف: ( قلرررت2839فررري " ضرررعيف الجرررامع" ) األلبررراني
( الضرعفاء 560سرؤاالت البرقراني )، (2166)9/152الكامرل : لريس بشريء. انظرر:  وقال القيسرراني  والدارقطني

، صرردوق : الحسرين برن علري برن األسررود قرال أبرو حراتم: وفيره أيضررا ،(434ترذكرة الحفراظ )، (589والمترروكين )
ضرررعيف جررردا : وقرررال األزدي، فرررهال أعر : وقرررال أحمررد، يسررررق الحرررديث: ولكررن ضرررعفه أبرررو داود وقرررال ابررن عررردي

ديرروان الضررعفاء ، (4142)8/6٧ترراريخ بغررداد ، (1320)6/391تهررذيب الكمررال : يتكلمررون فرري حديثرره . انظررر
(998.) 

، 2/352أحكرام القررآن البرن العربري، 2/1203 الهداية إلى بلرو  النهايرة، (1265)2/534لمنذرتفسير ابن ا  (48٧)
رواه ابرررن المبررارك فررري الزهرررد ، 4/196التحريرررر والتنرروير ، 2/151 تفسررير الثعرررالبي، 314 / 4تفسررير القرطبررري 

(وأبو نعيم  46)1/304( وأبو الشيخ في العظمة  ٧20( وأحمد في الزهد )224ووكيع في الزهد )،  (286)1/9٧
 149/  4٧ تاريخ دمشع، 16٧ / 8 مصنف ابن أبي شيبة، 1/208في الحلية 

اَلةِ : رواه ابررررن ماجررررة ك، 3/359تفسررررير ابررررن كثيررررر (488)  ِة الصررررَّ ا، ِإَقامررررَ نَُّة ِفيهررررَ عرررردد سررررجود القرررررآن : برررراب، َوالسررررُّ
 ائد وهو ضعيف.في الزوائد في إسناده عثمان بن ف: (.قال الشيخ عبد الباقي معلقا1056)1/335
.: َعن دحيم، قال ُعْثَمان ْبن َسِعيد الدارمي، عثمان بن فائد القرشي: قلت  ليس بشيء 

ال الُبخرراِريُّ  ي حَ : وقررَ / 6( الكامررل فرري ضررعفاء الرجررال )4٧4/ 19ِديثرره نظررر. تهررذيب الكمررال فرري أسررماء الرجررال )فررِ
2٧0) 
ُجوِد ، إقامة الصالة والسنة فيها: ة كاْبن ماج 3/639الدر المنثور ،  35٧  /  ٧تفسير القرطبي  (489)  َدِد سرُ َباب عرَ

 308 / 61ع تاريخ دمش، 313 / 2( َواْلَبْيَهِقي  ِفي السنن الكبرى 1056اْلُقْرآِن )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-122- 
 

 سورة األنفال 
لددَت  َر تللُ إنَذا ذ كن  منن وَن تُلذنينَ م ا  إنمُنَا تل  ﴿: قوله تعاىل ا ٖ  إنيددََٰن م  زَاَدعدد    ۥ َ ايََٰتدد ه   هنم  َعلددَي   َوإنَذا ت لنيددَت   م  وهب   قد لدد   ه  َوجن
  ٢يَدتَدوَُكل وَن  َوَعَلىَٰ َرهب نم  

ت  : عددن أيب الددددردا  يف قولدده(49٠)عددن شدددهر بددن حوشدددب  لدددَ ه  َوجن َر اللدددُ ندد وَن الدددُذنيَن إنَذا ذ كددن ﴿ إنمندددَُا ال م ا من
َعفةوجددل يف القلددب كددإحر ال: قددال ،قد لدد وهب  م َ   إذا : بلددى! قددال: أمددا جتددد لدده قشددعريرة  قددال ،(49١)اق السددُ

 .(49٢)فإن الدعا  يذهب بذلك ،وجدأ ذلك يف القلب فادع اهلل
   33فنر وَن تَدغ  َيس   َوه م   َوَما َكاَن تلُله  م َعذ هَب م  ﴿ 

يَفته نبذة من ايفن صَ  ط وَه ملن وجد: َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه  قَالَ   (493)الستغفارحن
وا  أمنددَُا َغننمدد  َوتع   ﴿ ي  َلمدد  ن شددَ ه  فددََأُن لن  ٖ   ت م مدد  ولن  ۥ لددُهن خ  سددَ ر  َولددنذني تل   َولنلُرسدد  ىَٰ َوتل  َهَٰ َوتل  قدد  نن كن ن َوتبدد  َمسددََٰ َيتََٰمددَ

بنيلن إنن   ا أَنَزل   ك ندددددددددددددددددددت م  تلسدددددددددددددددددددُ هن َومدددددددددددددددددددَ ىَٰ َعبددددددددددددددددددد  َ اَمندددددددددددددددددددت م بنٱللدددددددددددددددددددُ ا َعلدددددددددددددددددددَ انن ف ر   تل  مَ و  ا يددددددددددددددددددددَ دننَ ندددددددددددددددددددَ  قدددددددددددددددددددَ
   4١َقدنير   ٖ   َعانن َوتلُله  َعَلىَٰ ك ل  َشي  م  تَدَقى تجل َ َم تل  و  يدَ 

 

( هو شهر بن حوشب األشعري أبو سعيد ويقال أبو عبد هللا ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبرو الجعرد الشرامي   490)
وثقه أحمد وابن معين والعجلي وقال أبرو حراتم ، كان من كبار علماء التابعين، كنمولى أسماء بنت يزيد بن الس

 ال بأس به.: وقال أبو زرعة، قةشامي تابعي ث: قال العجلي، ليس بدون أبي الزبير
 وشهر وإن قال ابن عون تركوه فهو ثقة ".: 98، 9٧/  2قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 

إن كان فيره بعرض الضرعف .ووثقره أحمرد شرا ر فري شررح المسرند ) و  شهر حسن: 65/  3فتح " قال الحافظ فى " ال
 321 / 2(انظر تفسير الطبري 500٧
قروى أمرره و  النسرائى .و  فى إسناده شهر بن حوشب تكلم فيره ابرن عردى: 168/   1ي تحقيقه لبلو  المرام  قال الفقى ف
 الترمذى .و  أحمدو  حسن حديثه هوو  البخارى 

سرير أعرالم  258/ 4التراريخ الكبيرر ، 361 / 1المجروحين ، 423 / 1تقريب التهذيب ، 324 / 4لتهذيب  تهذيب ا
ميرررزان ، 1/491مرررن لررره روايرررة فررري الكترررب السرررتة ، 449 / ٧رى البرررن سرررعد الطبقرررات الكبررر، 3٧2 / 4النررربالء 

الكامررل ، 21٧/ 23عترراريخ دمشرر، 144 / 1الجرررح والتعررديل ، 9٧/  2المعرفررة والترراريخ ، 283/  2االعترردال 
 191 / 2ضعفاء العقيلي ، 461/  1معرفة الثقات ، 38 / 4 البن عدي

النهايررررة فرررري غريررررب األثررررر ، 151 / 9إذا يرررربس . لسرررران العرررررب " السررررعفة " ) بفتحتررررين ( ورق جريررررد النخررررل (491)
2/115٧ 
، 4/11لمنثرور الردر ا، ، 335/  2الكشراف ، 12/  4( تفسير ابن كثير 15691)13/38٧تفسير الطبري    (492)

 في سنده شهر بن حوشب : ( قلت460)411نوادر األصول في أحاديث الرسول ص، 382/ 2شعب اإليمان 
فررررررري صرررررررحيح  صرررررررححه األلبررررررراني، 8/239، ٧0 / ٧مصرررررررنف ابرررررررن أبررررررري شررررررريبة ، 4/58( الررررررردر المنثرررررررور 493)

 (3930الجامع)
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واحلددارت  ،وأيب الدددردا  ،أنه جلس مددع عبددادة بددن الصددامت: (494عن املقدام بن معد يكرب الكندي)
و فقددال أبدد  ،فتددذاكروا حدددي  رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم ،رضددي اهلل عددنهم ،بددن معاويددة الكندددي

كلمدددداأ رسددددول اهلل صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم يف غددددزوة كددددذا وكددددذا يف شددددأن   ،يددددا عبددددادة :الدددددردا  لعبددددادة
 ،إن رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم صددلى هبددم يف غددزوة إىل بعددي مددن املغددنم: الخدداس  فقددال عبددادة

 ،ه مددن غنددائمكم"إن هددذ :فلما سلم قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتناول َوبدَدرة بدد  أمنلتيدده فقددال
وأكددرب  ،فأدوا اخليط واملخيط ،واخلمس مردود عليكم ،يس يل فيها إال نصيص معكم إال اخلمسه لوإن

وجاهدوا الناس يف  ،فإن الغلول نار وعار على أصحابه يف الدنيا واآلخرة ،وال تغلوا ،من ذلك وأصغر
وجاهدددوا يف  ،والسددفر دود اهلل يف احلضددرمددوا حدد قيوأ ،وال تبددالوا يف اهلل لومددة الئددم ،القريددب والبعيددد اهلل

 (495)فإن اجلهاد باب من أبواب اجلنة عظيم ين ي به اهلل من اهلم والغم" ،سبيل اهلل
وَله   ﴿ َه َوَرسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  وا  تللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ وا   َواَل  ۥ َوَأطنيعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  َزعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ذ  فَدتَدف   تَدنََٰ ل وا  َوتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  َهَب شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ

ربننينَ َوتص   رنحي ك م      46 ربن وا  إنُن تلُلَه َمَع تلصَُٰ
 (496)إمنا تقاتلون الناس بأعمالكم: ضي اهلل عنهقال أبو الدردا  ر 

ا تسدد   ﴿ ُوةَتَطع  َوأَعددندُّوا  هلددَ م مددُ ن قددد  ن ر بدَداطن تخل َ وَ  ٖ  ت م مدد  بدد وَن بددنهن تد ر  لن يدد  مددن ن  م  َوعددَد وُك   تللددُهن  عددَد وُ  ۦ هن رنيَن مددن َوَ اخددَ
م   ه  يَدع  اَل تَدع   د وهنددددددددددددددددددددنن وهَن م  تللددددددددددددددددددددُ م  َلم  َلمدددددددددددددددددددد  وا  مددددددددددددددددددددن وَ  هدددددددددددددددددددد  ا ت نفنقدددددددددددددددددددد  ي  مددددددددددددددددددددَ بنيلن  ٖ   ن شددددددددددددددددددددَ  يفن سددددددددددددددددددددَ

ُُ إنلَي      6٠َلم وَن اَل ت ظ   َوأَنت م   ك م  تلُلهن يد َو
ي اهلل َعندده  قدَدالَ  هن َوسددلم: عددَن أيب الددُدر َدا  َرضددن ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  "مددن َمشددى بدَد  الغرضدد  : قدَداَل َرسدد 

 (498)َكاَن َله  بنك ل خط َوة َحَسَنة"  (49٧)
 

اِم َسَنَة َسْبع  َوَثَماِنينَ ، صحابي جليل، ا َيْحَيى( هو اْلِمْقَداُم ْبُن َمْعِد يَكِرَب اْلِكْنِديُّ َوُيْكَنى َأبَ 494) ِفي ِخاَلَفِة  ، ُتُوفِ َي ِبالشَّ
أسد الغابة  ، 415/  ٧َوُهَو اْبُن ِإْحَدى َوِتْسِعيَن َسَنة  الطبقات الكبرى   دار صادر  ،َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَوانَ 

 3/42٧ء سير أعالم النبال، (1044٧)343/ ٧اإلصابة ، (50٧٧)5/244
ولرم أره ، هرذا حرديث حسرن عظريم: قرال ابرن كثيرر، 4/61تفسير ابن كثيرر ، 468/ 12تفسير ابن أبي حاتم (495) 

( في 104 - 103/  9البيهقي في »سننه« )و  (.5/316لستة من هذا الوجه.رواه أحمد )في شيء من الكتب ا
 (19٧2)، 4/620 صححه األلباني في الصحيحة، باب إقامة الحدود في أرض الحرب، السير

 
براب » ، الجهراد والسرير: ك رواه البخراري معلقرا، 255 / 3تفسرير القرطبري ،  3٧2/    3نظم الردرر للبقراعي  (496) 

 4/20لح قبل القتال « عمل صا
يؤدبهم ويحسن أخالقهم ويجعلهم يهتمرون ، وهذا دليل على أن تربية الصحابة لتابعيهم كانت تربية خلقية رفيعة:  قلت

 .باألعمال 
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ن ي ا الددد أيب عدددَ ن الندددُ ُدر َدا  َرضدددن الَ هلل َعنددده  عدددَ هن َوسدددلم قدددَ اَلت ": صن صدددلى اهلل َعَليددد  و يفن ردددَ تأديبدددك : الُلهددد 
 (499)ومالعبتك أهلك" ،ورميك بقوسك ،فرسك

ش  ﴿ َن يفن تل َ َرىَٰ َحُغَٰ يد ث  َأس   ۥ َأن َيك وَن َله  َما َكاَن لنَنصن   6٧ضن ر  خن
 (5٠٠)اللنص( معر فر ا كان )وقرأ أبو الدردا  وأبو حيوة م

 سورة التوبة
ا يَدع   ﴿ َد إنمندددددددددددَُ ر  َمسدددددددددددََٰ ن ن  مددددددددددد  هن مدددددددددددَ هن َوتل   تللدددددددددددُ َن بنٱللدددددددددددُ و  َ امدددددددددددَ ى من تل  يددددددددددددَ َة َوَ اتدددددددددددَ َلوَٰ اَم تلصدددددددددددُ رن َوأَقدددددددددددَ  خدددددددددددن

َة وملَ    ( ١8) َن إناُل تلُلهَ خَي   تلزَُكوَٰ
ي اهلل َعندده  أَندده كتدددب إنىَل سددلَمان ن أيب الددُدر َدا  َرضدددن عدددت  ،د بَدي تدددكخدددي لدديكن ال َمسدد  ن يددَا أ: عددَ إنين  مسَن فددَ

د : َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسلم يَدق ول اجن د بَيت كل َتقني  َوقد ضمن اهلل ملددن َكاندَدت ال َمسددَ " ال َمس  ن
َواز إنىَل الص َراط إنىَل رضَوان الرب"  (5٠١)بد ي وعم بنالرو ن والراحة َواجلَ 

 

ُد مرا برين الِقطعترين بقردر َرْميرِة السرهم ِإلرى الهردف وقيرل معنراه وصرف 49٧) ( الَغَرُض ههنرا الهرَدف َأراد َأنره يكرون ُبعرْ
ْيِن وَأنررت شرريخ الضررربة أَ  ي تصرريبه ِإصررابَة رميررِة الغررَرض وفرري حررديث عقبررة بررن عررامر تختلررف بررين هررذين الَغَرضررَ

 .٧/19لسان العرب ، 3/664 بير.." النهاية في غريب األثر 
قررررررال الهيثمرررررري فرررررري مجمررررررع ، (48)138أخرجرررررره الطبرانرررررري فرررررري فضررررررل الرمرررررري ص، 4/88الرررررردر المنثررررررور  (498)

، 6/29٧وضرعفه المنراوي فري فريض القردير ، عثمان بن مطر وهو ضرعيف  رواه الطبراني وفيه:  5/269الزوائد
 205/  1واأللباني في ضعيف الترغيب والترهيب

صررررححه ، 5/512فرررريض القرررردير ، (13القرررررَّاب فررري فضررررل الرمرررري )أخرجرررره إسررررحاق ، ا4/86الررردر المنثررررور  (499)
 (5498األلباني في صحيح الجامع) 

والمرراد بره فري : فقرال أبو حيان القرراءة فري تعريرف وتنكيرر كلمرة نبريووجه ، 102/   6تفسير البحر المحيط    (500)
م  افي لم يتوجه عليه معين  التنكير والتعريف الرسول صلى هللا عليه وسلم ولكن في التنكير إبهام في كون الن وتقد 

 مثررل هررذا التركيررب وكيفيررة هررذا النفرري وهررو هنررا علررى حررذف مضرراف أي مررا كرران ألصررحاب نبرري أو ألتبرراع نبرري  
ولذلك جاء الجمع فري قولره﴿ تريردون عررض الردنيا ﴾ ولرم يجريء التركيرب تريرد أو يريرد عررض   افحذف اختصار  

وإنمررا فعلرره ، تبقاء الرجررال وقررت الحرررب وال أراد عرررض الرردنيا قررطالرردنيا ألنرره صررلى هللا عليرره وسررلم لررم يررأمر باسرر
 جمهور مباشري الحرب

 
وأخرجررررره الطبرانررررري ، َوحسرررررنه 4/141الررررردر المنثرررررور ، 2٧٧/  12تفسرررررير القرطبررررري، 4/15( تفسرررررير الررررررازي 501)

(وابرررن أبرررري شررريبة فرررري 2546)6/505البررررزار فررري مسررررنده ، و (٧149)٧/158وفررري األوسرررط ، (6143)6/254
وابررن ، (2950)3/83والبيهقرري فرري الشررعب، (20029)96/  11عبررد الرررزاق فرري مصررنفه ، 1٧2/  8مصررنفه 

 ورواه ، 153/  4٧عسا ر في تاريخ دمشع 
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ي اهللعددَن أيب الددُدر َدا  رَ  ن النددُ ضددن هن َوسددلم قدَدالَ صن صددلى اهلل َعلَ  َعندده  عددَ ل إنىَل : يدد  ة الُليدد  " مددن َمشددى يفن ظلمددَ
د أتَاه  اهلل نورا يَدو م ال قنَياَمة"  (5٠٢)ال َمَساجن

 
ىَٰ َعَليد  َم حي   يدددَو   ﴿ ُنَم فَدت كدد  مددَ ا يفن ندَدارن َجهددَ بددَاه ه م  َوىَٰ هبددنَ هددَ ور ه م   َوج ندد وهب  م   ا جن ذَ  َوظ هدد  ز  ا  ا مددَ هددََٰ َنف   مت   َكندددَ ك م  لن  سددن

   35ننز وَن َتك   َفذ وق وا  َما ك نت م  
: أنه كان إذا رأى أن العي تقدم باملال صددعد علددى موضددع مرتفددع ويقددول عن أيب الدردا  رضي اهلل عنه

 (5٠4)وبشر الكنازين بنَكي  يف اجلباه واجلنوب والظهور والبطون ،حتمل النار (5٠3)جا أ القطار
 .ىلمن كالم اهلل تعا مه مصحوب بالدليلر أن كالهنا يظه

 
يبَدَنا إناُل َما َكَتَب تلُله  لََنا ه َو  ﴿ َنا َوَعَلى َمو  ق ل ُلن ي صن    5١منن وَن م ا  َيتَدوَُكلن تل  تلُلهن فَدل  لَُدَٰ

ه عبد َوَما بل ،قنيَقةحَ َشي   " لكل : َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه  َعن الُنصن صلى اهلل َعَلي هن َوسلم قَالَ 
يان َحُغ يعلم َأن َما َأَصابَه  مل يكن ليخطئه َوَما أخطأه مل يكن ليصيبه"حَ   (5٠5)قنيَقة اإلن

 

رواه : 22/  2القضرراعي فرري " مسررند الشررهاب "قررال الهيثمرري فرري مجمررع الزوائررد ، و 1٧6/  6عرريم فرري " الحليررة "أبررو ن
 341/  2.ولقد حسررن األلبرراني فرري "السلسررلة الصررحيحة" الطبرانرري فرري الكبيررر وفيرره صررالح المررري وهررو ضررعيف

 . طريع ابن عسا ر في تاريخ دمشع والقضاعي في الشهاب. فالحديث حسن إن شاء هللا
ذكرر تفضرل  -اإلمامة والجماعرة: باب، ك الصالة1أخرجه ابن حبان في صحيحه ك، 4/142( الدر المنثور 502)

ومسررررررررررررررند ، (469٧)5/69رانرررررررررررررري فرررررررررررررري األوسررررررررررررررط (والطب2046)5/394هللا علررررررررررررررى الماشرررررررررررررريفي الظلررررررررررررررم. 
، (6499)254 / 2ابررررن أبرررري شرررريبة فرررري مصررررنفه ، 2/12وأبررررو نعرررريم فرررري الحليررررة ، (3513)4/345الشرررراميين

 (438)1/269والقضاعي فيالشهاب ، 288/  11( تاريخ دمشع1422دارمي )ال
حبرران فرري صررحيحه وقررال  رواه الطبرانرري فرري الكبيررر بإسررناد حسررن وابررن: (4٧4)1/133قررال المنررذري فرري الترغيررب  

 رجاله ثقات .و  رواه الطبرانى: 2/30الهيثمى  
 ح لغيره صحي: (318) ٧6/  1وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب  

ِبُل َبْعُضَها ِإَلى َبْعض  َعَلى َنَسع  َواِحد  (503 اُنوا أِلَنَّ ، َوِمْنَها اْشُتقَِّت اْلِمْقَطَرةُ ، ( اْلِقَطاِر َأْن َتْقُطَر اإْلِ ا كرَ ِبَس ِفيهرَ ْن حرُ مرَ
د   ار  َواحررِ رُ ، َعلرَى ِقطررَ ي خررُ َبة  فررِ ي َخشررَ ْم فررِ ض  َأْرُجُلهررُ ُهْم ِإلررَى َبعررْ ُموم ا َبْعضررُ . الرردالئل فرري غريررب الحررديث َمضررْ / 2وق 

841. 
: وذكرت هرذه الروايرة ألبري ذر رضري هللا عنره مرع اخرتالف فري بعرض األلفراظ انظرر، 16/36تفسير الرازي   (504)

ورواه أحمرررد عرررن ، 8/128تفسرررير القرطبررري ، (696)2/256زاد المسرررير ، (166٧5)14/230لطبرررري تفسرررير ا
 " 35( "992في الكنازين ل موال والتغليظ عليهم) باب: مسلم في الزكاة (و21523)5/169أبي ذر 
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أَل   ﴿ ئنن سدددَ وض  َونَدل   تَده م  َولدددَ ا ندددَ  ا ك ندددُ ول ُن إنمندددَُ ل  لَيَدقددد  ب  قددد  هن َو َ  عدددَ هن أَبنٱللدددُ ولنهن  ۦ ايََٰتدددن  اَل  65وَن زن   تَده  َتسددد  ك نت م    ۦ َوَرسددد 
ذنر وا  تَدع   د   تددددددددددددَ ر    قددددددددددددَ ننك م  بَدعدددددددددددد  مت  َكفددددددددددددَ ةإنن نُدعدددددددددددد   َد إنيددددددددددددََٰ ن طَائنفددددددددددددَ نك م   ٖ  ف  عددددددددددددَ ذ ب   مدددددددددددد  ةَ  ند عددددددددددددَ   ٖ  طَائنفددددددددددددَ

   66رنمنَ  َكان وا  جم     بنَأهُن م  
َما بالكم رُا   يَا معشر ال ق  :  َأن رجال قَاَل ليب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه    ،َعن ش َري ح بن عبيد َرضني اهلل َعنه  

رب  إنذا أكل ت م. اَوأعظم لقمر  ،وأخبل إنذا سئلتم ،اأجع من فََأع رض َعنه  أَب و الُدر َدا  ومل يرد َعَلي هن َشي ئا فَأخ 
ي اهلل َعندده   طدداب َرضددن فدَدان طَل  عمددر إنىَل الرجددل الدُدذني قدَداَل َذلددنك فقالدده بنثَدو بددنهن وخنقدده  ،بذلك عمددر بددن اخل 

فدَدأوحى اهلل تَدعددَاىَل إنىَل نبيدده ، إنمُنَا ك ندُدا نددَ وض َونَدل عددَب: الرجل هن َوسلم فَدَقالَ  صلى اهلل َعَلي  الُنصن   وقاده إنىَل 
 (5٠6)صلى اهلل َعَلي هن َوسلم ﴿َولَئنن َسأَلتهم  ليَدق ولن إنمُنَا ك ُنا َن وض َونَدل َعب 

َد تللددُه  تل   ﴿ َ  َوتل  َوعددَ تن وَ م نََٰفنقددن نُ ك فددُ تل  م نََٰفنقددََٰ لددندنيَن فن اَر ندَداَر َجهددَ َي َحسدد  َم خََٰ ا هددن نَده م  تللددُه  َوهلددَ م   بد ه م  يهددَ  َوَلعددَ
   68 ٖ  مُّقنيم ٖ  َعَذاب

َذبَ : فقال: عن أيب الدردا  أنه سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن صفة املناف   ،"إنَذا َحُدَت كددَ
رَ َوإن  ،َوإنذا َوَعَد َأخَلفَ   ،َوإنَذا اؤَت نَن َخانَ  َد نَدقددَضَ  ،َذ َخاَصَم َف ددَ اَلَة إنالُ د بددد رر  ،َوإنَذا َعاهددَ َواَل  ااَل يدَدأ يتن الصددُ

رر   (5٠٧)اَيذ ك رن الُلَه إنالُ َه  
 

َد تللددُه  تل   ﴿: قولدده تعدداىل ا  َوعددَ ننَ  َوتل  مدد  تم ا  من تن َجنددَُٰ نددََٰ ن حَت  جتددَ   ٖ  من ا تل َ رني مددن دنينَ هندد ََٰ تنهددَ لددن كننَ فنيَها َومَ ر  خََٰ  سددََٰ
نَورنض   ٖ  نَعد  نَُٰتن يفن جَ  ٖ  طَي َبة    ٧٢َعظنيم  ز تل  َفو  لنَك ه َوتل  رَب  ذََٰ م َن تلُلهن َأك   ٖ  وََٰ

" إن اهلل يفددتح الددذكَر يف رددالت سدداعاأ : قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم: عددن أيب الدددردا  قددال
فيمحددو مددا  ،ظددر فيدده أحددد غدديهي ال ينيف السدداعة الوىل مددنهن ينظددر يف الكتدداب الددذ ،يبقدد  مددن الليددل

 

بررن وا، (2214)3/261(والطبرانرري فرري مسررند الشرراميين 28038)6/441 ورواه َأْحمررد، 4/219( الرردر المنثررور505)
، (202(و في القضاء والقردر )215)1/224( والبيهقي في شعب اإليمان 245)  1/110أبي عاصم في السنة

 (24٧1)60٧/  5رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات . "الصحيحة " : ٧/19٧وقال الهيثمي في المجمع 
وابرن عسرا ر فري ، 1/210أخرجره أبرو نعريم فري الحليرة ، 2/431فرتح القردير ، 230-4/229( الردر المنثرور 506)

  119 / 4٧تاريخ دمشع 
ة فري روايتره فإن إسماعيل برن عيراش ثقر، في سنده إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة وهذا سند حسن:  قلت

 6 ابرن حبران فري ثقاتره وضمضم وثقه ابن معين ووثقه، عن أهل بلده وضمضم بن زرعة حمصي من أهل بلده
 4التراريخ الكبيرر  ولرم يرذكر البخراري فيره جرحرا، 405/  4التهذيب تهذيب ،  445/    1تقريب التهذيب  ،  485/
/ 338 

 .380/  2تفسير النكت والعيون (50٧) 
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وهددي يف داره الدديت مل ترهددا عدد  ومل ختطددر علددى  ،يشا  ويثبت. مث ينزل يف الساعة الثانية إىل جنددة عدددن
مث  ،والشددهدا  ،والصددديق   ،النبيدد  : وال يسكن معه من بين ُدم غددي رالرددة  ،وهي مسكنه  ،قلب بشر

 .(5٠8)ةوذكر يف الساعة الثالث ،طوه ملن دخلك: يقول
َا َكان وا  َيك   ٖ  ا َجَزا َ ٖ  ك وا  َكثنيَيب  ا َول  ٖ  قَلنيلَحك وا  َيض  فَدل   ﴿ ب وَن  ن    8٢سن

ر وَن : عددَن أيب الددُدر َدا  قدَدالَ  وَن اَل تدَدد  ا أعلددم لضددحكتم قَلددنيال ولبكيددتم كثدديا وخلددرجتم تَدب كدد  وَن مددَ لددَو تعلمدد 
 (5٠9)تن ون أَو اَل تن ون

 
ن   ﴿ و   َومددددددنُ اقن اَل تَدع  لن تل  أَهدددددد   ن  وَن َومددددددن م نََٰفنقدددددد  َرابن عدددددد  َن تل َ َلك م مدددددد  حددددددَ ى تلند فددددددَ َرد وا  َعلددددددَ ةن مددددددَ م  َمدنينددددددَ   َلم هدددددد 
ن  َلم ه م  ن  نَدع  َد      ١٠١ ٖ  َعظنيم يد َردُّوَن إنىَلَٰ َعَذاب   مث ُ َسند َعذ هب  م ُمرَُت  

-هنددا اإليددان ها: فقددال يدده وسددلمعددن أيب الدددردا ؛ أن رجددال يقددال لدده "حرملددة" أتددى النددص صددلى اهلل عل
ومل يذكر اهلل إال قليال. فقال رسول اهلل -وأشار بيده إىل قلبه  -والنفاق هاهنا  -بيده إىل لسانه   وأشار

ص   ،وقلبددا شدداكرا ،"اللهددم اجعددل لدده لسددانا ذاكددرا: صددلى اهلل عليدده وسددلم  ،وحددُب مددن حيبددين ،وارزقدده حدد 
أفددال  ،أسددا فدديهماملنددافق  وكنددت ر  ه كان يل أصحاب منإن  ،هلليا رسول ا:  وَصي  أمره إىل خي". فقال

وال ختددرقن علددى أحددد  ،ومددن أصددر علددى ديندده فدداهلل أوىل بدده ،"مددن أتانددا اسددتغفرنا لدده: ُتيددك هبددم  قددال
 (5١٠)سسا"

 

" زيرادة برن محمرد : قال الشيخ شرا ر رحمره هللا، ( في سنده زيادة بن محمد16943)14/351تفسير الطبري  (508)
وميرزان االعتردال ، وابرن أبري، هرذا الخبرروذكرر إسرناد ، مترجم فري التهرذيب والكبيرر،  منكر الحديث،  األنصاري "

لرم يرأت بهرا غيرر  ،"وهرذه ألفراظ منكررة: ثرم قرال، وفيره ذكرر السراعة الثالثرة،  وساق هذا الحديث بطولره،  361:  1
 زيادة".

وهررو ضررعيف".انظر ترجمترره فرري ، وفيرره زيررادة بررن محمررد، "رواه البررزار: 412/  10وقررال الهيثمرري فرري مجمررع الزوائررد 
ضررررعفاء ، 308/ 1المجررررروحين ، 84/ 1 كترررراب الضررررعفاء ألبرررري نعرررريم األصررررفهاني، 446/  3الترررراريخ الكبيررررر 

 93/ 2العقيلي
( قرال الهيثمري 210َعبد بن ُحميد )، 1٧0/  8مصنف ابن أبي شيبة ،  الز ْهدَأْحمد ِفي  4/25٧الدر المنثور    (509)

، ى الردرداء عرن أبيهرا ولرم أعرفهرارواه الطبرانري والبرزار بنحروه مرن طريرع ابنرة أبر: 230/  10في مجمرع الزوائرد 
 يوحسررنه فرر، 189/  2وبقيررة رجررال الطبرانرري رجررال الصررحيح. ضررعفه األلبرراني فرري ضررعيف الترغيررب والترهيررب 

 ( إال قوله " اَل َتْدُروَن تنجون َأو اَل تنجون"5262صحيح الجامع )
رواه الطبراني : 402 /  9ائد  قال الهيثمي في مجمع الزو ،  23  /  6٧ تاريخ دمشع،  4/204تفسير ابن كثير   (510)

 وبقية رجاله ثقات.، وفيه راو لم يسم
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ا   ﴿ اَن تسددددددددددددددددددددددددد  َومدددددددددددددددددددددددددَ ن ُمو  َفار  إنبدددددددددددددددددددددددددد  تنغ  كدددددددددددددددددددددددددَ َبنيدددددددددددددددددددددددددهن إناُل عدددددددددددددددددددددددددَ يَم لن َدةرََٰهن َدَها  ٖ  عدددددددددددددددددددددددددن  َوعدددددددددددددددددددددددددَ
ن   ٖ  د و  عَ  ۥ أَنُه   ۥ  َله  َبُ َ إنيُاه  فَدَلُما تدَ  يَم  إنبد  ه  إننُ ل ُلهن َترَبُأَ من ه  َحلنيمرََٰهن    ١١4 ٖ  َلَوَُٰ

 ( 5١١)ال حياف  على سبحة الضحى إال أواه.:  قال  ،رضي اهلل عنه  ،عن أيب الدردا  ،عن ج َبي بن نفي
َ تلُله  اَل إنلَََٰه إناُل َحس   ا  فَدق ل  فَإنن تَدَوُلو   ﴿    ١٢9َعظنيمن شن تل  َعر  َوه َو َربُّ تل   ت  هن تَدوَُكل  َلي  ه َو عَ صن

حسددص اهلل ال إلدده : من قال إذا أصددبح وإذا أمسددى: قال عن أيب الدردا  رضي اهلل عنه  ،عن أم الدردا 
 (5١٢)إال كفاه اهلل ما أمهه. ،سبع مراأ ،وهو رب العرش العظيم ،عليه توكلت ،إال هو

 سورة يونس
َن ُس تإل ن َوإنَذا مددددددددددددَ  ﴿ رُّ نسدددددددددددددََٰ ن َدَعاتلضددددددددددددُّ ا جلددددددددددددَن هن ٖ  ندددددددددددددَ ا أَو   أَو   ۦ بدددددددددددددن در ائنم قَاعددددددددددددن ف  ٖ  قدددددددددددددَ ا َكشدددددددددددددَ  َنا ا فَدَلمددددددددددددُ
لنكَ   ۥ ُمُسه   ٖ  ع َنا إنىَلَٰ ض ر  َيد   ملُ   َكَأن  َمرُ  ۥ ه  ض رُه  َعن     ١٢َمل وَن رنفنَ  َما َكان وا  يَدع  م س  لنل   ز ي نَ  َكذََٰ

 (5١3)َلك يَدو م ضرائكو م سرائك يست ب  يدَ اهلل اد ع: َعن أيب الُدر َدا  قَالَ 

 وهنا يظهر تأرره بالسنة   
ي  ك م  ﴿   ُغَٰ َبحدد  رَب  َوتل  يفن تلدد    ه َو تُلذني ي سددَ َري  كن ف لدد  يفن تل    إنَذا ك نددت م  رن حددَ وا  هبددنَا  ٖ  طَي بددَة ٖ  َن هبددننم بددنرنيحَوجددَ َوَفرنحدد 

انمنن كدد    أ  َمو  َوَجاَ ه م  تل    ٖ  ا رنيح  َعاصنفَجاَ ع َ  يَط هبددننم  أ    َأهنددُ م  نددُّوا  َوظَ   ٖ  ل  َمكددَ َ  لدَده  َدعددَو ا  تللدُدَه ُم    حددن لنصددن
ئنن   يَن لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ ن  َأجَني   تلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ذنهن  تَدنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ وَننُ  ۦ هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددََٰ   لََنكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كنرنينَ  مننَ     ٢٢ تلشَُٰ

 

إسررناده ال : وقرال، ن حجرر مرن حرديث ابرن عمرربرن زيرد األنصراري أحرد بنري حارثررة. .وخرجره ابر حرملرة هرو حرملرة  
معرفرة الصرحابة ، 386معرفة الصحابة البن منده ص، 2/22٧اإلصابة في معرفة الصحابة :  بأس به . انظر

 (.1129)1/٧15أسد الغابة ، (2248)2/864يم  ألبي نع
 (100٧0)189٧/ 6تفسير ابن أبي حاتم ، 4/226تفسير ابن كثير   (511)

 الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها.: األواه : عن أيوب قال  بن كثيرذكره ا، معنى األواه 
 4/226كثير  ثم يتوب منه سرا. تفسير ابن، يذنب الذنب سرا، الحفيظ الوجل: األواه : وعن مجاهد

البحرررر المحررريط ، 4/244تفسرررير ابرررن كثيرررر ، 303 / 8تفسرررير القرطبررري ، 12/52٧تفسرررير ابرررن أبررري حررراتم  (512)
وُل ، األدب: ورواه أبرو داود ك 4/334الدر المنثرور ، 2/160مقاصد السور    والبقاعي في،  5/534 ا َيقرُ برَاب مرَ

َبَح ) بيله سرربيل المرفرروع. وعمررل اليرروم والليلررة البررن السررني فسرر، ( موقوفررا ومثررل هررذا ال يقررال بررالرأي5081ِإَذا َأصررْ
 (.5286ضعيفة )ال، 9٧ / 1ضعيف الترغيب والترهيب 193 / 36( مرفوعا . تاريخ دمشع ٧1)6٧: ص

رواه معمر كما في مصنف عبد الررزاق ، 6/٧6تفسير اآللوسي ، 2/491فتح القدير ،  4/34٧( الدر المنثور  513)
والبيهقرررررري فررررري الشررررررعب ، 1/225وأبررررررو نعررررريم فرررررري الحليرررررة ، (٧18د" )( أحمرررررد فرررررري " الزهررررر2026٧)11/180
 . 4٧/125وابن عسا ر في تاريخ دمشع ، (1141)2/51
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 (5١4)يف الف ل كني بزيادة يا  النسب: قرأ أبو الدردا  رضي اهلل عنه
يَفَ َعل   ﴿ لنَك ند َفص ل  تل  م  ٱل َ بن َن تَدغ   ن ملُ  ا َكأَ ٖ  دنَََٰها َحصن   ٢4يَدتَدَفُكر وَن  ٖ  ميََٰتن لنَقو  سن َكذََٰ

 .(5١5)لقوم يتذكرون بالذال بدل الفا : قرأ أبو الدردا 
رََٰطع وا  إنىَلَٰ َدارن تلُسلََٰمن َويَده  َوتلُله  َيد  ﴿  : قوله تعاىل يد عن خ لَ    ٢5 ٖ  َتقنيممُّس    ٖ  دني َمن َيَشا   إنىَلَٰ صن
" مددا مددن يددوم طلعددت فيدده : قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم: عددن أيب الدددردا  قددال  ،(5١6)الَعَصري  

وا إىل : يسمع ه خل  اهلل كلهم إال الثُقل    ،ملكان يناديان  (5١٧)َسه إال وجَبَنَبتَدي ها "يا أيها الندداس هلمددُّ
ن يف وأنددزل: إن  ما قددُل وكفددى خددي مددا كثددر وأهلدد َى". قددال  ،رب كم ﴿ واهلل يدددعو إىل : قولدده ذلددك يف القددُر

 (5١8)دار السالم ويهدي من يشا  إىل صراط مستقيم 

 

المحررر الروجيز البرن عطيرة ، ٧ / 3الكشراف ، 10/292(تفسرير ابرن عرادل283 / 6محريط تفسرير البحرر ال(514) 
واري فرري دور الرردهر وكقررول علررى وزن فعلرري بيرراء نسررب وذلررك كقررولهم أشررقري وكررد: قررال ابررن عطيررة، 2/114

 الصلتان أنا الصلتاني
المراء الغمرر الرذي ال تجرري الفلرك إال وهرو ، به اللج كأنه قيل فري اللرج الفلكري اوعلى إرادة النسب مراد  :  قال الواحدي

 اإذ الفلرك كمرا تقردم فري سرورة البقررة يكرون مفرررد  ، والضرمير فري وجررين عائرد علرى الفلرك علرى معنرى الجمرع، فيره
 إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة.، والضمير في بهم عائد على الكائنين في الفلك . وهو التفاتا، وجمع  

 2/116المحرر الوجيز البن عطية ، 288 / 6تفسير البحر المحيط  (515)
يقال إن هذا مرولى ألبري : وذكره، وقال ابن حبان في الثقات، "خليد بن عبد هللا العصريُّ أبو سليمان البصري (516)
وكذلك ابن ، " خليد بن عبد هللا العصري "، ودرداء . وفرق البخاري في الكبير بين " خليد مولى أبي الدرداء "ال

  أبي حاتم .
 .340/ 8. "تاريخ بغداد" 232/ 2"حلية األولياء" ، 198/ 3"التاريخ الكبير" ، 309/ 8"تهذيب الكمال"  :انظر

ورواة الحرديث ، وبفتحها وإسكان النون ( الناحيرة، ) بفتح الجيم والنون  " الَجَنبة ":  قال الشيخ شا ر رحمه هللا  (51٧)
 : ن . ويستدلون على ذلك بقول أبي صعترة البوالنيوأهل اللغة يؤثرون سكون النو ، يروون " الجنبة " فتحتين

 فما ُنْطَفٌة ِمْن َحبِ  ُمْزن  َتَقاَذَفْت ... به َجْنَبَتا الُجوِديِ  والليُل َداِمُس 
 ... َولِكنَِّني ِفيما َتَرى الَعْيُن َفاِرُس ، َوَما ُذْقُت َطْعَمهُ ، ْطَيِب َمْن ِفيَهاِبأَ 

 . والذي رواه أهل الحديث جيد صحيح
/.الرردر 4تفسررير ابررن كثيررر ، (10326)1942/ 6( تفسررير ابررن أبرري حرراتم 1٧608)15/60تفسررير الطبررري  (518)

 ( 5/19٧َأْحمد)4/355المنثور
 (9/60، 2/233، 1/226أبو نعيم في " الحلية " )و  ( 9٧9الطيالسي ) رقم و  ( 24٧6أخرجه ابن حبان ) 

، مررن طريرع همررام، 19٧: 5ورواه أحمررد فري مسررنده مطروال ، وهررذا خبرر صررحيح اإلسرناد: قرال الشريخ شررا ر رحمره هللا
ا َملَ : عرن خليرد العصرري . وزيادتره،  عن قترادة طُّ إال بعرث ِبَجْنَبَتْيهرَ ان ُيناديران" َواَل آبرَت شرمس قرَ ِمعان أهرل ، كرَ ُيسرْ

ا: األرض إال الثَّقلررين ا خلفرر  ا "صررححه األلبرراني فرري "، اللهررم  أعررِط ُمْنفقرر  ا َتَلفرر  /  1السلسررلة الصررحيحة" وأعررط ُمْمسررك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-130- 
 

   63تُلذنيَن َ اَمن وا  وََكان وا  يَدتُدق ونَ 6٢َزن ونَ حَي   َواَل ه م   هنم  ُ  َعَلي  لنَياَ  تلُلهن اَل َخو  َأاَل إنُن أَو  ﴿
ول اهلل مسَن : قددالَعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه   : " قدَداَل اهلل تَدعددَاىَل : َوسددلم يَدقدد ول صددلى اهلل َعَليدد هن عددت َرسدد 
ذين  ،وحقددددت حمبدددديت للمت السدددد  يف   ،وحقددددت حمبدددديت للمتددددزاورين يف   ،حقددددت حمبدددديت للمتحدددداب  يف   الددددُ

ي  ويدعوهنم إنىَل طَاَعيت لهم يفن ذين أظأ ولَئنَك أوليائي الُ  ،يعمرون مساجدي بذكري ويعلمون الُناس اخلَ 
اَئة َعام يتنعمون ي وأسكنهم يفن جو ظل  َعر شن  من سن َم  ُنة قبل الُناس خبن منهم من َعَذايب وأدخلهم اجل  اري ُو

لنيددَا  اهلل اَل خددُو َعلددَي هنم َواَل  ،فنيَها وهم فنيَها َخالد ونَ  مثُ قَدَرأَ َنصن اهلل صددلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم ﴿َأال إنن أَو 
 .(5١9)وَن هم حَي َزن  

م  تل   ﴿ ةن تلددددددددددددددددددددددددددددُّند  يفن تحل َ َرىَٰ شدددددددددددددددددددددددددد  ب  هلددددددددددددددددددددددددددَ  وَٰ َرةن اَل تَدبدددددددددددددددددددددددددد  َيا َويفن تل  يدددددددددددددددددددددددددددَ تن خددددددددددددددددددددددددددن  دنيَل لنَكلنمدددددددددددددددددددددددددددََٰ
لنَك ه َو تل      64َعظنيم  ز  تل  َفو  تلُلهن ذََٰ

﴿ هلددَ م  : سألت رسول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم عددن هددذه اآليددة: قال ،عن أه الدردا  رضي اهلل عنه 
َرى يفن   َيَ ال ب ش  ند َيا وَ احل  َرةن  اةن الدُّ َخن الرؤيددا الصدداحلة يراهددا املددامن أو : قددال النددص صددلى اهلل عليدده وسددلميفن اآل 
 .(5٢٠)تد َرى له.

 

( ومن طريقهمرا أبرو نعريم فري 9٧9( والطيالسي ) رقم  19٧/  5أحمد ) و  ( 24٧6أخرجه ابن حبان ) ،  ٧2٧
رواه أحمرررد ورجالررره : 3/122( قرررال الهيثمررري فررري مجمرررع الزوائرررد  60/  9، 233 / 2، 226/  1" الحليرررة " ) 

 رجال الصحيح.
ذكرره عرن ابرن مردويه.وللحرديث شراهد عرن  218/ 3ورد فري التشربه  حسن التنبره لمرا،  4/3٧2( الدر المنثور  519)

( وأخرجه 1٧11)  2/953معاذ وعمرو بن عبسة وعبادة بن الصامت رضي هللا عنهم أخرجه مالك في الموطأ  
والحررررا م فرررري ، (5٧5) 2/335وابررررن حبرررران فرررري صررررحيحه ، (22083) ، 5/233أحمررررد فرررري المسررررند ا: أيضرررر  

وقد جمع أبو إدريس ، هذا حديث صحيح على شر  الشيخين ولم يخرجاه: ال( وق٧314)  ،  4/186المستدرك  
 بإسناد صحيح بين معاذ وعباد بن الصامت في هذا المتن.

والقضرراعي فرري مسررند ، (150) 20/80والطبرانرري فرري المعجررم الكبيررر ، (125) ٧2يررد ص عبررد بررن حما: ورواه أيضرر  
 . 3/58٧ وابن سعد في الطبقات الكبرى ، (1449) 2/322الشهاب 

 2/123بحررررر العلرررروم ، (10460)1965/ 6تفسررررير ابررررن أبرررري حرررراتم ، (1٧٧18)15/125تفسررررير الطبررررري  (520)
، 2/451تفسرررير الخرررازن ، 11/249التفسرررير البسررريط ، 442/  2النكرررت والعيرررون ، 2٧9/  4تفسرررير ابرررن كثيرررر 

َور( َدْرُج الدُّرر في 1066)5/318وتفسير سعيد بن َمْنُصور ، 4/3٧4الدر المنثور   ، 1/825َتِفسِير اآلِي والسرُّ
ْنَيا﴾): باب، الرؤيا: كتاب وأخرجه الترمذي في سننه اِة الردُّ ي اْلَحيرَ َرى فرِ ِذي  فري َوالت ِ ، ( وحسرنه22٧3﴿َلُهُم اْلُبشرْ ْرمرِ

/  4الحرررا م فررري المسرررتدرك )، 445/ 6أحمرررد فررري "المسرررند" ، و (3106) تفسرررير سرررورة يرررونس، التفسرررير:  تررراب
 وفي سنده من لم يسم.، 134 - 133/ 11والطبري ، 1966/ 6م (وابن أبي حات391
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َف َله    َك تلُله  بنض رش َسس  َوإنن َي    ﴿ وَ  إناُل  ۥ َفاَل َكاشن َي   َك يدد رند   َوإنن هدد  يب   ۦ لنهن فدَداَل رَاُد لنَفضدد   خبددن ن ۦ بددنهن  ي صددن ا    مددَ  َيشددَ
يم  تل   َوه وَ  ۦ هن عنَبادن  منن      ١٠٧َغف ور  تلُرحن

ي  دهددركم وتعرضددوا لنفحدداأ َرمحدد َة اهلل تَدعددَاىَل فدَدإنن هلل : َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعندده  َمو ق وفددا "اط ل بدد وا اخلددَ 
ل وه  َأن يسددددددس عددددددوراتكم ويددددددامن مددددددن ا  مددددددن عبدددددداده َوسددددددَ ا مددددددن َيشددددددَ يب هبددددددَ  نفحدددددداأ مددددددن َرمحتدددددده ي صددددددن

 .(5٢١)م"روعاتك
 ه بالسنة رضي اهلل عنه كمته وتأرر هنا تظهر ح

 :سورة هود
َة َطَريفَن تلنُدَهارن َوز َلفر   ﴿ َ َسنََٰتن ي ذ  لن إنُن تحل َ تلُي  ا م َن َوأَقنمن تلُصَلوَٰ لددنكَ  اأن ئُسي   تلهنع   ١١4لنلددذَُٰكنرنيَن َرىَٰ ذنكدد   ذََٰ

يع  َأج   ربن  َوتص   ننَ  ح  م  َر تل  فَإنُن تلُلَه اَل ي ضن     ١١5سن
عددت الندُدصن صددلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم يَدقدد ول ا مددن م سددلم يدد ذنب َذنبددا : عددَن أيب الددُدر َدا  رضددي اهلل عندده مسَن " مددَ

تَدغ فر اهلل إناُل غفر اهلل َله " ن أَو أَر بعا َمف ر وَضة أَو غي َمف ر وَضة مثُ يس  َعَت    (5٢٢)فيتوضأ مثُ ي َصل ي رَك 
 

رقرم  /135 - 134و 125 - 124/  15وابرن جريرر )، (10501)  51/  11أخرجه ابن أبي شريبة فري المصرنف
والبيهقي في ، (2180)  5/420والطحاوي في شرح مشكل اآلثار،  (1٧٧36و  1٧٧34و  1٧٧33و  1٧٧1٧

 .4/391لسلة الصحيحة " ( " الس4420) 45/  9شعب اإليمان 
ن أبري شريَبة  4/395( الدر المنثور  521) وأبرو نعريم فري حليرة األوليراء وطبقرات ، 16/ 8فري "المصرنف"  َوأخرجره ابرْ

الحكرم برن فضريل : وفيره، ه32ه لرم يسرمع أبرا الردرداء136فيه انقطراع فزيرد برن أسرلم: قلت.221/ 1األصفياء  
ميررررررزان االعترررررردال : انظررررررر منكررررررر الحررررررديث: ل األزديوقررررررا، لرررررريس بررررررذاك: وثقررررره ابررررررن معررررررين وقررررررال أبررررررو زرعررررررة

 (1089)98ديوان الضعفاء ص، (4335)8/21٧(تاريخ بغداد 401)2/504الكامل ، (2195)1/5٧8
وابرن أبرى عاصرم فري  450و 443و 442/ 6أحمرد رواه ، 4/489الردر المنثرور ،  2/409ثيرر  ( تفسير ابن ك522)

رواه الطبرانري : 1/301قال الهيثمي في مجمع الزوائرد (5026)5/186الطبراني في األوسط    83/  4الصحابة  
 ولم أجد من ذكره.: الهيثمي: أي-قلت، في االوسط وقال تفرد به صدقة بن أبي سهل

فقررال ترررجم لرره البخرراري فقررال  1/186وابررن حجررر فرري تعجيررل المنفعررة ، 6/468حبرران فرري الثقررات  ذكررره ابررن: قلررت 
 صدقة بن أبي سهل سمع كثيرا.

وتبعه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا . واقتصر الحسينى ومن تبعه على ذكر ، لم بن إبراهيم وقتيبةمس:  سمع منه
 على الخطأ ولم ينبه على الصواب هناك وال هنا .فذكره ، سهل بن أبي صدقة في حرف السين المهملة

: حمرد برن سريرين ..ثرم قرالروى عرن م، صردقة أبرو سرهل الهنرائى القطران: وذكر البخاري أيضرا شريخا آخرر يقرال لره 
وكررذا ، وفررق بينره وبرين صردقة بررن أبري سرهل الرراوي عرن كثيرر، وذكرره ابرن حبران فرري )الثقرات(، وثقره ابرن معرين

فإنره ذكرر ، وابن أبى حاتم ذكرته للتمييز وصرنيع الحسرينى يقتضرى أنهمرا واحرد ولريس كرذلكفرق بينهما البخاري  
صردقة أبرو سرهل الهنرائي : ابرن معرين وثقره وإنمرا قرال ابرن معرينوإن ، في ترجمة سهل بن أبي صدقة أنه هنرائي

 ثقة.
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ندد ه  كددل يدددَو م :  عنددهلُدر َدا  رضي اهللأيب ان  عَ  مددس مثددل رجددل علددى بَابدده هنددر يغ َتسددل من َلَواأ اخل  "مثددل الصددُ
 (5٢3)خس َمرُاأ َفَماَذا يبقيي َذلنك من درنه"

 :سورة يوسف
ت  لددك« بكسددر اهلددا  ومهددز اليددا  وضددم التددا  ئدد   ،وأيب الدددردا  ،وهددي قددرا ة ابددن عبدداس ،قولدده تعدداىل »هن

 (5٢4)وقتادة.
ُلَة َ ابَا ني إنبد  َوتتُدبَدع    تعاىل﴿  قوله يَم َوإن ت  من َ  َويَدع  س  رََٰهن ي  لََنا َأن نُّش  ق وَب َما َكاَن حََٰ لددنَك     رنَك بنٱلُلهن منن شددَ ذََٰ
   38ك ر وَن ثَدَر تلُناسن اَل َيش  تلُناسن َولََٰكنُن َأك  َنا َوَعَلى لن تلُلهن َعَليد  ض  منن فَ 

لن اللدُدهن  مددن لددنكَ ﴿ذَ  :عن قتادة قولدده نددَا َوَعلددَ  ن  َفضدد  يددا : ذكددر لنددا أن أبددا الدددردا  كددان يقددول ،ى الندُداسن  َعَليد 
  (5٢5)ورب  حامل فقه غين فقيه. ،ر ُب شاكر  نعمةن غين منعم عليه ال يدري

َن تلُلهن َما اَل تَدع  ينن إنىَل تلُلهن َوأَع  ك وا  بَدث ي َوح ز  قَاَل إنمُنَا َأش   ﴿    86 َلم ونَ َلم  من
ن أيب الددددُ  ي اهلل َعنددده   -ر َدا  عدددَ الَ  -َرضدددن اَلت مدددن مدددالك أَمدددرك: قدددَ ك و مصددديبتك َوَأن اَل : ردددَ َأن اَل َتشددد 

 (526)حتدت بوجعك َوأن اَل تزكي نَفسك بلسانك
 حكمته رضي اهلل عنه. هنا تظهر

 :سورة الرعد
يثََٰ َ تل    دن تلُلهن َواَل يَنق ض ونَ تُلذنيَن ي وف وَن بنَعه    ﴿ ل وَن َما أَ َوتُلذنيَن  ٢٠  من َل َوخَي   َأن ۦ َمَر تللدُده  بددنهن َيصن و  ي وصددَ َن شددَ

   ٢١َسابن َوخَيَاف وَن س وَ  تحل ن  َرهُب م  

 

 ٧/11٧9الصحيحة  وصححه األلباني في، 1/184من له رواية في مسند أحمد ، 4/29٧التاريخ الكبير : انظر
 
 .33٧/ 1التاريخ الكبير ، (٧٧29)388/  2مصنف ابن أبي شيبة ، 4/489( الدر المنثور 523)

 تهيأت لك.: كأنها قالت، هو من الهيئة: قال الزجاج: ال ابن الجوزي ق 689زاد المسير ص  (524)
فرتح ، 4/539منثور الدر ال، (2425)459/ 2تفسير ابن أبي حاتم ، (19288)  104/  16تفسير الطبري    (525)

قلررت: قتررادة لررم يسررمع أبررا .128/  4٧ترراريخ دمشررع ، (61وأخرجرره ابررن أبرري الرردنيا فرري الشرركر )، 3/34القرردير 
 ضي هللا عنه.الدرداء ر 

شررعب والبيهقرري فرري ، 224/ 1وأبررو نعرريم فرري الحليررة ، (٧٧3رواه أحمررد فرري " الزهررد)، 4/5٧2( الرردر المنثررور 526)
 فيه مجهول : .قلت161/  4٧" تاريخ دمشع وابن عسا ر في ، ٧/213اإليمان 
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مسعددت  رسددول اهلل : -يعين عبددد الددرمحن-عن أيب سلمة أُن عبد الرمحن بن عُو عاَد أبا الدردا  فقال 
م   ،وأنا الرمحن ،"أنا اهلل: عز وجلعن ربه فيما حيكي : صلى اهلل عليه وسلم يقول شققت  ،وهي الُرحن

 (5٢٧)فمن وصلها وَصل ت ه ومن قطعها بَدَتتُّه" ،هلا من امسي امسا
تن ط وَهَٰ هَل م   ﴿ لنحََٰ ل وا  تلصَُٰ    ٢9 اب  ئَ ن  مَ َوح س   تُلذنيَن َ اَمن وا  َوَعمن

لُّ اجلطدددوه شددد رة يف اجل:   قدددالواروي عدددن أيب أمامدددة وأيب هريدددرة وأيب الددددردا: قدددال البغدددوي نددداَن  ندددة ت ظدددن
 (5٢8)كلها.

  39كنتََٰبن تل   أ مُّ  ۥ بنت  َوعننَده  ح وا  تلُله  َما َيَشا   َويد ث  َي   قوله تعاىل﴿
ن أيب الدددُدر َدا   ي اهلل َعنددده   -عدددَ ا   -َرضدددن ا َيشدددَ َرأَ ﴿يحدددو اهلل مدددَ هن َوسدددلم قددددَ ول اهلل صدددلى اهلل َعَليددد  َأن َرسددد 

 (5٢9)ةُم َف فَ َويثبت  
"إن اهلل يَفددتح الددذ كر يف رددالت سدداعاأ : قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم: ردا  قددالعددن أيب الددد 

قددَ   مددن الليددل يه ،يَدبد  فيمحددو مددا  ،يف السدداعة أوىل مددنهن ينظددر يف الكتدداب الددذي ال ينظدد ر  فيدده أحددد غددَ
 (53٠)مث ذكر ما يف الساعت  الخري . .يشا  ويثبت  

 

 2/1٧4للشربيني تفسير السراج المنير ، 5/285تفسير الكشف والبيان للثعلبي ، 310/  4تفسير البغوي  (52٧)
، وأخرجه أبو داود في الزكاة، 1٧2/  11: وعبد الرزاق في مصنفه، 536/  8: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف

: وقررال، 33/  6: مررا جرراء فرري قطيعررة الرررحم: برراب، الترمررذي فرري البررر والصررلةو ، 262/  2برراب صررلة الرررحم 
 حديث صحيح.

، أبرو سرلمة برن عبرد الررحمن لرم يسرمع مرن أبيره شريئا: معرين قرالفرإن يحيرى برن ، وفري تصرحيحه نظرر:  قال المنرذري  
وابرن ، 158-15٧/  4: وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه لهما سماع مرن أبيهمرا. وصرححه الحرا م فري المسرتدرك

والبغوي في شرح ، 194/   1:  وأخرجه اإلمام أحمد في المسند،  (499-498حبان كما في موارد الظم ن ص )
 .149/  8: مجمع الزوائد: وانظر. 22/  13: السنة

 ، 2/1٧٧تفسير السراج المنير للشربيني ، 3/18تفسير الخازن  (528)
إلرررى تلرررك  168/  8: برررن عطيرررة فررري المحررررر الررروجيزأشرررار ا: قرررال المحققرررون بتصررررف 316/  4تفسرررير البغررروي  

وأنهررا تثمررر ، أغصررانها الروايررات والمبالغررات الترري مقتضرراها أن هررذه الشررجرة ليسررت فرري الجنررة دار إال وفيهررا مررن
ُرجها وُلُجمهرا... ونحرو هرذا ممرا ال يثبرت سنده".وحسربنا فري تفسرير "طروبى" ،  ثياب أهل الجنة وأن منها الخيل بسرُ

اإلسررائيليات : المتفع عليه الرذي سراقه المصرنف مرن روايرة أبري هريررة رضري هللا عنره. وانظررالحديث الصحيح  
 (.326-323والموضوعات ألبي شهبة ص )

 4/665الدر المنثور ، 325/  4تفسير البغوي ، 489 / 16تفسير الطبري   (529) 
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 هيمسورة إبرا
   ٢8بَدَوارن َداَر تل   َمه م  َوَأَحلُّوا  قَدو  ا رر َمَت تلُلهن ك ف  ُدل وا  ننع  تُلذنيَن بَ تَدَر إنىَل  ملَ  أَ  ﴿
َن َلظَل وم  ص وَها إنُن تإل ن اَل حت   َمَت تلُلهن ن تَدع دُّوا  ننع  ت م وه  َوإن ك م م ن ك ل  َما َسأَل  ا َوَ اتَ  ﴿   34 َكُفار    نسََٰ

 (53١)  وحضر عذابه ،يف مطعمه ومشربه فقد قل علمهاهلل عليه إال من مل ير نعمة :  الدردا قال أبو
 ،علمدددا كم يدددذهبون وجهدددالكم ال يتعلمدددون يل أرى أن يدددا أهدددل محدددص مدددا: عدددن أيب الددددردا  أنددده قدددال

علم فإن رفع ال ،اعلموا قبل أن ي رفع العلم ،وضيعتم ما وكلتم به ،فأراكم قد أقبلتم على ما يكفل لكم
 (53٢)ب العلما ذها

 :جرالح سورة
َا يَدق ول وَن    ﴿ ي   َصدر َك  ن َمدن رَ   *َوَلَقد نَعَلم  أَُنَك َيضن دنينَ َفَسب ح حبن َوتعب د رَُبَك    98ب َك وَك ن م َن تلسَُٰ ن

    99َيقن    تنَيَك تل  َحُغَٰ يَأ  

ي إيل  َأن أكددون : قدد ولَعَلي هن َوسلم يدَ ى اهلل مسَنعت َرس ول اهلل صل: َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه   ا أ وحددن مددَ
د رَبك وَكن من الساجدين واعبددد رَبددك  َم  ي إنيَل  َأن ﴿فسبح حبن َال متكاررا َوَلكنن أ وحن

ررا َواَل أمجع امل تَاجن
 (533)َحُغ يَأ تنيك ال َيقن  

  :سورة النحل
َم َخَلَقَها َلك م  ند  َوتل َ  ﴿ ُ   عََٰ ند  نََٰفنع    َومَ فنيَها دن    5ل وَن ك  َها تَأ   َومن

 

تفسرير ، 5/299للثعلبري  تفسير الكشف والبيان، 19/52تفسير الرازي ، (20502)488/ 16تفسير الطبري (530)
منكرر : فيه زيادة بن محمد األنصراري  325/  4تفسير البغوي ، 11/320تفسير ابن عادل ، 12/382البسيط  
 4/660الدر المنثور ، 3/23ث.. تفسير الخازن الحدي

ة بررن وفيرره زيرراد، "رواه الطبرانرري فرري الكبيررر واألوسررط والبررزار بنحرروه: (155-154/  10قررال الهيثمرري فرري المجمررع )
 محمد األنصاري وهو منكر الحديث.

لمنثررررور الرررردر ا، 2/3٧1تفسرررير ابررررن زمنرررين، 164/  ٧تفسرررير البحررررر المحرررريط ، 10٧/  4المحررررر الرررروجيز (531) 
 ، ٧/236ابن أبي شيبة ، 166رواه أحمد في " الزهد" ص، اْلَبْيَهِقي  5/44

، 132/ 4٧ترراريخ دمشررع ، 1٧0 /80المصررنف البررن أبرري شرريبة ، 5/301( تفسررير الكشررف والبيرران للثعلبرري 532)
 .1/113حلية األولياء 

ه خصرريب بررن جحرردر قررال والحررديث فرري سررند، 69/  3رواه ابررن عرردي فرري " الكامررل"، 5/105( الرردر المنثررور 533)
 كذاب وعباد بن كثير ضعفوه: البخاري وابن معين
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ائنم لغفددر لكددم  : عددَن أيب الددُدر َدا  عددَن الندُدصن صددلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم قدَدالَ  ا تددأتون إنىَل ال بَدهددَ "لدَدو غفددر لكددم مددَ
 (534)ا"كثير 

أهل الدنيا وأهل اجلنددة  (535)» سيد إدام : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  قال  ،عن أيب الدردا 
 (536)م «اللح
ذ    َلو  ﴿وَ  َرَك َعَليد  لندُداَس بنظ ل  تللدُده  ت يد َااخن ا تدددَ م مددُ هددن ن َدابدُدة  من ا مددن ل   َولََٰكددنن يددد َاخ ر ه م   هددَ اَ   إنىَلَٰ َأجددَ م ى فدَدإنَذا جددَ مُّسددَ
ر وَن ئ  تَ اَل َيس   َجل ه م  أَ     6١دنم وَن تَدق  َواَل َيس   َساَعةر خن

"إن اهلل ال : ه وسددلم فقدددالاهلل صددلى اهلل عليددد د رسدددول ذكرندددا عندد : عددن أيب الددددردا  رضددي اهلل عنددده قددال
 ،يرزقهددا اهلل العبددد فيدددعون لدده مددن بعددده ،وإمنددا زيددادة العمددر بالذريددة الصدداحلة ،ياخر شيئا إذا جا  أجلدده
 (53٧)فذلك زيادة العمر" ،فيلحقه دعاؤهم يف قربه

د وَن إنلَي  تُلذني يد ل  ان  ل سَ  ر  َبشَ  ۥ يَدق ول وَن إنمُنَا يد َعل م ه   َلم  َأهُن م  نَدع    َوَلَقد    ﴿ يٌّ هن أَع  حن ٌّ  َ مددن ان  عددََريبن َذا لنسددَ مُّبددن    َوهددََٰ
١٠3   

" اَل ي امن بناللدُده َواَل : قَاَل أَب و الُدر َدا  يَاَرس ول اهلل َهل يكذب ال م امن قَالَ : َعن عبد اهلل بن َجراد قَالَ 
 (538)بنال يَدو من اآلخر من إنذا حدت كذب "

 

، 2٧0/  1بغية الحارث و  (28034) 441/  6ورواه َأْحمد ، 2/324أضواء البيان ، 5/111الدر المنثور  (534)
. وقرال رواه أحمد مرفوعا كما تراه ورواه ابنه عبدهللا موقوفا وإسناده جيرد:  191/    10قال الهيثمي مجمع الزوائد  

وصرررححه األلبررراني فررري ، 409/ 5رواه الطبرانررري وإسرررناده جيرررد. وحسرررنه المنررراوي فررري فررريض القررردير : 21٧/ 10
 2٧/  2"السلسلة الصحيحة" 

 . 12/8"لسان العرب" ،  62/   1ما ُيؤَكُل مع الُخْبِز أي  شيء كان " النهاية في غريب األثر " :  ْدماإلَدام واأل (535)
قرررال ، (180وابرررن أبرري الرردنيا فررري إصررالح المررال )، (3305اللحررم ): برراب، طعمرررةاأل: أخرجرره ابررن ماجررة ك (536)

وضررعفه ، وسرنده ضررعيف: 2/930قررال الرزين العراقرري فري تخررريج اإلحيرراء : 163/  4المنراوي فرري فريض القرردير
فيره سرليمان برن عطراء ذكرره ابرن حبران فري ، 461 / 1السخاوي في "المقاصد " والعجلروني فري " شرف الخفراء "

 ( 332٧و ضعفه األلباني في ضعيف الجامع ) 215 / 2ميزان االعتدال ، 332/  1حين المجرو 
ورواه ابرررن عررردي فررري الكامرررل ، ، 4/5٧9تفسرررير ابرررن كثيرررر ، (1٧942)31٧4/ 10تفسرررير ابرررن أبررري حررراتم (53٧) 
 وفيه سليمان بن عطاء مجمع على ضعفه.، ( من طريع الوليد بن عبد الملك به نحوه3/285)

ترررررراريخ بغررررررداد ، و (144)1/352أخرجرررررره الخطيررررررب فرررررري المتفررررررع والمفترررررررق ، 169-5/168ثررررررور الرررررردر المن (538)
ق كررررذاب انظررررر ميررررزان فيرررره يعلررررى بررررن األشررررد: ( قلررررت4٧4ابررررن أبرررري الرررردنيا فرررري الصررررمت )، (3253)254/٧

 (4٧84( ديوان الضعفاء )605الضعفاء والمتروكين )، (2186)9/184الكامل ، 4/456االعتدال
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 :راءاإلس رةسو 
ب   ﴿ َن سددددددددددددددددددددددددد  ذن حََٰ ي   ۦ دنهن َرىَٰ بنَعبددددددددددددددددددددددددد  ي َأسددددددددددددددددددددددددد  تلدددددددددددددددددددددددددُ َن تل  الر لدددددددددددددددددددددددددَ دن تحلدددددددددددددددددددددددددَ  َمسددددددددددددددددددددددددد   مددددددددددددددددددددددددد   َرامن إنىَل  ن
دن تل َ َمس  تل   ي  ه َو تلُسمنيع  تل   ۥ َ ايََٰتنَنا إننُه   منن   ۥ لنن رنيَه   ۥ َله  َنا َحو  َصا تُلذني بََٰرَك  ق   ن    ١َبصن

هن َوسددلم قدَدالَ هلل َعلَ عددَن أيب الددُدر َدا  عددَن النددُصن صددلى ا لددَة أسددرني يبن يفن ال عددَر ش فريدددة خضددرا  : يدد  "رَأَيدد ت لَيد 
ت وب بننور أَبيض اَل إنَله إناُل اهلل حم َُمد َرس ول اهلل أَب و بكر الص    (539)دي  عمر ال َفار وق"فنيَها َمك 

اس َ ندَدا م  يدَدةر أََمر  لددنَك قَدر  ندَدا َأن هنُّ  َوإنَذا أََرد  ﴿ :قولدده تعدداىل ق وا  فنيهددَ  فنيهددَ ُ  َعَليد  ا فَدَفسددَ ا تل  َفحددَ و  هددَ َا تدَدد  ل  فدَدَدُمر  قددَ ا منير هنََٰ
١6   

َي اهلل  َعن ه   َفنيَها  َعن  َأيبن الدردا  َرضن  (54٠)أكثرنا".: قَالَ  ،﴿ أََمر نَا م س 
عددن ابددن   (54١)وكددذلك روى محدداد بددن سددلمة  ،ا«مثددل »ُمنددُ  ،»ُمرنددا« مدددودة: روى خارجددة عددن نددافع

 (54٢)وأيب الدردا  ،ي قرا ة ابن عباسوه ،ثيك
َن تلُرمح َ  فنض  َوتخ   ﴿    ٢4اه َما َكَما رَبُدَياينن َصغنير مَح  ةن َوق ل ُرب  تر  هَل َما َجَناَ  تلذُّل  من

"الوالددد أوسددط أبددواب اجلنددة فحدداف  إن : قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم: عددن أيب الدددردا  قددال
 (543)شئت أو ضيع"

 

الهمرداني أبرو عاصرم مرؤدب  ,فيه السري بن عاصم برن سرهل204/  30تاريخ دمشع، 5/219الدر المنثور    (539)
، 460/  3الكامرررل البرررن عررردي ، المعترررز كررران ببغرررداد يسررررق الحرررديث ويرفرررع الموقوفرررات ال يحرررل االحتجررراج بررره

 فالحديث موضوع، 123/  1الكشف الحثيث ، 11٧/  2ميزان االعتدال ، 356/  1المجروحين 
 .5/255الدر المنثور ، (13218)2322/ ٧بي حاتم تفسير ابن أ(540) 

مال هو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة مولى تميم ثقة مات سنة سبع وستين ومائة. تهذيب الك  )541(
 . 15٧/ 1مشاهير علماء االمصار ، 3/140الجرح والتعديل ، 253/٧

 قرأ يعقوب بألف بعد الهمزة آمرنا. 806زاد المسيرص  (542)
 5/264الدر المنثور ، 2/32٧تفسير السراج المنير للشربيني ، 86/  5فسير البغوي ت(543) 

هرررذا حرررديث : ( وقرررال1900) 25-24 / 6: الفضرررل فررري رضرررا الوالررردين: بررراب، البرررر والصرررلة: وأخرجررره الترمرررذي ك
( ص 2023( وصررححه ابررن حبرران )2089) 1208/  2بررر الوالرردين : برراب، األدب: وابررن ماجرره فرري، صررحيح

، هرذا حرديث صرحيح اإلسرناد ولرم يخرجراه: وقرال 19٧/  2: والحرا م فري المسرتدرك، من مروارد الظمر ن(  496)
 6، 196/  5أحمرد ، و 158/  2: مشكل اآلثاروالطحاوي في ، 540/  8وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 

األلباني وصححه  68/112وابن عسا ر في تاريخ دمشع ، 10/  13والبغوي في شرح السنة ، 448،  445 /
 (.914) 619-618/  2: في سلسلة األحاديث الصحيحة
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َرَأيت بنت عمي َوإنين  أحبها َوإنن والديت تَأ م رينن :  أَتَاه  فَدَقالَ َأن رجالر  اهلل َعنه  لُدر َدا  َرضني  أيب ان عَ  إنن ام 
دنيثر :  فَدَقالَ   ،َأن أطلقها درك حددَ ا مسعتدده مددن اَل ُم رك َأن تطلقها َواَل ُم رك َأن تَدع صني والدتك َوَلكددنن أحددَ

ول اهلل صددلى اهلل َعَليددد   ولهن َوسددلَرسدد  ئ ت إن : م مسعتدده يَدقددد  إنن شدددن ة فددَ ندددُ َواب اجل  ن الوالدددة أَوسددط بدددَاب مددن أَبددد 
ئ ت فدع  (544)فَأم سك َوإنن شن

ندُدة عددَاق َواَل مدددمن : َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعندده  عددَن الندُدصن صددلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم قدَدالَ  خل اجل  "اَل يددد 
 (545)خر َواَل مكذب بنقدر"

   ٢9س وررا ا حُم  ع َد َمل ومر طن فَدتَدق  َبس  ك ُل تل  َها  س ط   ع ن قنَك َواَل تَدب  إنىَلَٰ ةر ل ولَ َيَدَك َمغ   َعل  جَت  َواَل  ﴿
ي اهلل َعندده  قددَالَ  ن أيب الددُدر َدا  َرضددن هن َوسددلم: عددَ ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  اَل َرسدد  ك يفن فقدد  قهددك رن ن فن " مددَ : قددَ

 (546)معيشتك"
وََٰ ت َسب ح  َله  تلسددُ   ﴿ ب  أ   مََٰ ي  ر  ل َ ع  َوتتلسددُ ن شددَ ُن َوإنن مدد  ن فددنيهن َمدد  ض  َومددَ ب ح  حبن وَن تَدف   اُل  َولََٰكددنن ۦ دنهن    إناُل ي سددَ َقهدد 
   44ا َغف ورر  َحلنيمرا َكانَ   ۥ إننُه   بنيَحه م  َتس  

ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد هن َوسدد : َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه  قَالَ   حددوأ ا أخددذ طدَدائنر َواَل " مددَ : لمقَاَل َرسدد 
بنيح"إناُل بتض  (54٧)ييع الُتس 

 (548)حا فَدَوَقعت على َوجهَها ف علت تسب  َكاَن أَب و الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه  يط بخ قدرر :  َعن َخي َثَمة قَالَ 
 

( 1385)3/41٧والطحررراوي فررري شررررح مشررركل اآلثرررار ، 198-5/19٧أخرجررره أحمرررد ، 5/2٧0الررردر المنثرررور (544)
 (45( وابن الجوزي في البر والصلة )٧251)4/168والحا م في المستدرك 

َأْحمررررررررد ، 3/454م القرررررررررآن للجصرررررررراص أحكررررررررا، 5/2٧0الرررررررردر المنثررررررررور ، 693/  1تفسررررررررير ابررررررررن كثيررررررررر  (545)
ن ماجرررررررررررررررررة ) (28032)6/441  321)1/141وابرررررررررررررررررن أبررررررررررررررررري عاصرررررررررررررررررم فررررررررررررررررري السرررررررررررررررررنة ، (33٧6َوابرررررررررررررررررْ
تراريخ ، (2200)3/254(والطبراني فري مسرند الشراميين 201ر )والفريابي في القد،  (4106)10/45والبزار  ،  (

وفيره ، ر والطبرانري وزاد وال منرانرواه أحمرد والبرزا: 203 / ٧قال الهيثمري فري مجمرع الزوائرد ،  135/  56دمشع
" : سررليمان بررن عتبررة الدمشررقي وثقرره أبررو حرراتم وغيررره وضررعفه ابررن معررين وغيررره. قررال البوصرريري فرري " الزوائررد "

" و برراقي رجررال اإلسررناد ثقررات "ووافقرره األلبرراني فرري ظررالل الجنررةو  سررليمان بررن عتبررة مختلررف فيرره، و نإسررناده حسرر
 (6٧5)290/ 2الصحيحة " 

مصرنف ابرن ، (166( وابرن أبري الردنيا فري إصرالح المرال )51ورواه أحمد فري الرورع )  5/2٧٧لمنثور  الدر ا  (546)
ورواه ابن ، 130 / 4٧، 129/  4٧خ دمشع تاري، (6565)5/254البيهقي في الشعب ،  1٧0/   8أبي شيبة 

برد هللا برن فري ترجمرة ابري بكرر برن ابري مرريم واسرمه بكيرر برن ع 211/   2عدي في الكامل في ضعفاء الرجال  
 ابي مريم

قلرت فيره محمرد بررن عمرر الواقردي متررروك ، 5/1٧35أخرجره أبررو الشريخ فري العظمررة ، 5/291الردر المنثرور  (54٧)
 سبقت ترجمته  
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َن تلُي   ﴿ :قوله تعاىل    ٧9ا م ودر ا حُم  َك َمَقامر  رَبُّ َعَثكَ ُلَك َعَسىَٰ َأن يَدبد   نَافنَلةر  ۦ بنهن  لن فَدتَدَهُ د  َومن
َر يفن ردَدالتن سدداعاأ : قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم:  قددال  ،عن أيب الدردا  َتح  الددذ ك  "إنُن اهلل يَدفدد 
َن الُليدد لن  َ  مددن ند ه ُن يَدن ظدد ر  يفن الكنتددابن الدُدذني ال يَدن ظدد ر  فنيددهن أحددد  غددي ه فدَ : يَدب قددن اَعةن الوىل مددن و يف السددُ حدد  ا مددا َيم 

ن   ،بددنت  َيشددا   َويد ث   اَعةن الثُاننيددَةن إىل َجنددُةن عددَد  ُ يَنددزل  يفن السددُ َوال خَت طدد ر  َعلددى  ،َوهددَي َدار ه  الدُديت ملَ  تَدَرهددا عددَ     ،مث 
ر   َكن ه   ،قَدلدد بن َبشددَ ه  مددن  بدَدينن َُدَم غددي  َرالردَدة   ،َوهددَي َمسدد  ك ن  َمعددَ َهَدا ن مث ُ َديقن َ الُنبنيدد َ  والصدد  : َوال َيسدد    والشددُّ

ول   ن  َدَخلددَكن : يَدقدد  هن فتنددتفض ،طدد وَه لنمددَ هن َوَمالئَكتددن ند َيا بنر وحددن َما ن الدددُّ اَعةن الثُالنثددَةن إىل السددُ ُ يَنددزل  يفن السددُ  ،مث 
ول   و ينن : فَديَدقدد  ُ َيطُلددع  إىل عنبددادنهن  ،قدد ومي بعددَ ول   ،مث  ر  : فَديَدقدد  تَدغ فنر ينن أغ فددن ن  َيسدد  أَل ينن  ،لددَه   مددَ ن  َيسدد  هن مددَ ن   ،أ ع طددن مددَ

ر   َع الَف ددد  ه  حدددغ َيط لددد  يَب لدددَ َت ن عوينن فَأسددد  اَن  ،يدددَد  رن كدددَ ر َُن ال َف ددد  رن إنُن قدددد  فدددذلك حددد  يقدددول﴿َوقد ر َُن ال َف ددد 
ه ودرا    (549)َمش 

ول مددن "أنددا أ: قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم: قددال ،عن أيب الدددردا   ،عن عبد الرمحن بن ج َبي
فددأعُر  ،فددأنظر إىل مددا بدد  يدددي ،وأنا أول من ياذن له أن يرفددع رأسدده ،م القيامةاذن له بالس ود يو ي

وعددن َددايل مثددل ذلددك". فقددال  ،وعددن ييددين مثددل ذلددك ،ومددن خلفددي مثددل ذلددك ،أمدديت مددن بدد  المددم
 غددر   "هددم: فيمددا بدد  نددو  إىل أمتددك  قددال ،كيددف تعددُر أمتددك مددن بدد  المددم  ،يددا رسددول اهلل: رجددل
وأعددرفهم  ،وأعددرفهم أهنددم ي اتدَدوَن كتددبهم بأيدداهنم ،لدديس أحددد كددذلك غدديهم ، الوضددو  مددن أرددر ،ُ لدد ونحم َ 

 (55٠)ب  أيديهم ذريتهم" تسعى

 

ْيخ في العظمة  5/294نثور الدر الم (548)  155 / 4٧"تاريخ دمشع "، 5/1٧29َأُبو الشَّ
 زيادة ا هر. تفرد به: وقال، 5/103ر تفسير ابن كثي، 44٧/  2الكشاف ، 1٧/520تفسير الطبري (549)

 سبقت ترجمته.وزيادة منكر الحديث 
ورواه أحمرد ، 10/5٧6٧س األسرا، 14/1٧4تفسرير اآللوسري ، 8/52الردر المنثرور  8/16تفسير ابرن كثيرر   (550)
والمروزي في تعظيم ، (4132)10/68والبزار في مسنده  ،  (103وابن المبارك في مسنده )،  (22080)5/199

والحررررررررررا م فرررررررررري المسررررررررررتدرك ، (3234)3/304والطبرانرررررررررري فرررررررررري األوسررررررررررط ، (261)1/269صررررررررررالة قرررررررررردر ال
وابرن ، (2٧45)3/1٧يمانصحيح اإلسناد وسكت عنه الذهبي. والبيهقي في شعب اإل:  وقال،  (3٧84)2/4٧8

قرررال المنررررذري فررري الترغيررررب ، (25والشررررحامي فررري األربعررررين )، 1/366 ثيرررر فررري النهايررررة فررري الفررررتن والمالحرررم 
ي المتابعررات: (286)91/ 1يررب للمنررذري والتره ِديث حسررن فررِ َو حررَ ة َوهررُ ن َلِهيعررَ َناده ابررْ ي ِإسررْ وقررال ، َرَواُه َأْحمررد َوفررِ

رواه أحمررد ورجالرره رجررال الصررحيح غيررر ابررن لهيعررة وهررو ضررعيف وقررد : 344/  10الهيثمرري فرري مجمررع الزوائررد 
 ح لغيرهصحي: (180)188/  1وثع.وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب 
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الَ  ي اهلل َعنددده  قدددَ ن أيب الدددُدر َدا  َرضدددن هن َوسدددلم: عدددَ ول اهلل صدددلى اهلل َعَليددد  َرأَ َرسددد  اَن : قددددَ ر كدددَ ر ُن ال ف ددد  ﴿إنن قدددد 
 (55١)َهاري ل ومالئكة الندُ هلل ومالئكة اللُ يشهده ا:   قَالَ امشهودر 

َن  َلم  أَع   فَدَربُّك م   ۦ كنَلتنهن َمل  َعَلىَٰ َشا يَدع   ك لٌّ   ق ل   ﴿    84 َدىَٰ َسبنيالر ه َو أَه    ن
» إذا مسعددتم جببددل زال : عددن أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده أن النددص صددلى اهلل عليدده وعلددى ُلدده وسددلم قددال

فإندده يصددي إىل مددا جبددل عليدده  ،لقدده فددال تصدددقوا بددهتم برجددل تغددي عددن خذا مسعدد إو  ،عددن مكاندده فصدددقوا
»(55٢) 

 :سورة الكهف
" مددن : عن أيب الدردا  رضددي اهلل عندده عددن النددص صددلى اهلل عليدده وسددلم قددال  ،عن َمع دان بن أيب طلحة

َر ُياأ من أول سورة الكهف م من الدجال". ،َحف  َعش   (553)ع صن
ُلى اللددُ  عندده عددن عددن أيب الدددردا  رضددي اهلل هن َوسددَ النددص صددَ فن : ُلمَ  قدداله  َعَليدد  ورةن الَكهدد  َرأ أُوَل سدد  ن  قدددَ  ،"مددَ

ه اَكاَنت  َله  ن ورر   (554)منَن الر ضن إىل الُسما ن". اَكاَنت  َله  ن ورر   ،وَمن  قَدَرأَها ،منن  َقدَمي هن إىل رأسن
ر مددن : هن َوسلم صلى اهلل َعَلي  س ول اهللقَاَل رَ : َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه  قَالَ  ََواخددن ر ال  "من قَدَرأَ ال عش 

َنة الُدُجال"  (555)س ورَة ال َكه ف عصم من فتد 

 

وأخرجه ابن نصر في " قيام ، 5/323الدر المنثور ، 103 /  5تفسير ابن كثير  ،  520/  1٧تفسير الطبري   (551)
 محمد بن كعب القرظي وزيادة منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. ( وفي سنده زيادة عن 36الليل " ) ص 

( قرررال 2804٧)6/443أخرجرره أحمرررد  98 / 5نظررم الررردرر للبقررراعي، 2/369تفسررير السرررراج المنيرالشرررربيني  (552)
، رواه أحمررد ورجالرره رجرال الصررحيح إال أن الزهررري لرم يرردرك أبررا الرردرداء.: 196/  ٧الهيثمري فرري مجمررع الزوائرد 

 ضعيف.: (1/260األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة )وقال 
، 12/580فسرير ابرن عرادل ت، 3/505تفسرير الثعرالبي ، 5/133تفسرير ابرن كثيرر ،  1/2٧تفسير ابن جرزي  (553) 

َور، 3/181تفسرررير الخرررازن  5/214تفسرررير البغررروي  الررردر المنثرررور ، 2/236َدْرُج الررردُّرر فررري َتِفسرررِير اآلِي والسرررُّ
/  1براب فضرل سرورة الكهرف وآيرة الكرسري ، وأخرجره مسرلم فري صرالة المسرافرين، (449/  6)َأْحمرد ، 5/345

 النسرررائي فررري الكبررررري و  (4323) فررري ذكرررر خرررروج الررردجال: كتررراب »المالحرررم« برررابأبرررو داود : و (809) .555
 .469/  4: في شرح السنة ( والبغوي 8025)

 (131رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )صو ، 12/580تفسير ابن عادل ، ، 134/  5تفسير ابن كثير   (554)
جرره َأْحمررد وأخر ، 5/345الرردر المنثررور ، 133 / 5 تفسررير ابررن كثيررر، 245فضررائل القرررآن البررن سررالم ص  (555)
 ( 10٧86) 6/235وسنن النسائي الكبري ، (809)1/555فضل سورةالكهف : ومسلم باب، (6/446)
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"مددن حفدد  عشددَرة ُيدَداأ مددن أول : َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه َعن الندُدصن صددلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم قدَدالَ 
ف مثُ أد ركددده  الدددُدُجا ورَة ال َكهددد  و َومدددن حفددد  خدددَ ، ر ه  ل مل يضددد سددد  و م َواتنيم سددد  ه  ندددورا يددددَ ف َكاندددَت لدددَ رَة ال َكهددد 

 (556)ال قنَياَمة"
ند  بَدن وَن زنيَنة  تحل َ َمال  َوتل  تل   ﴿ ت  َوتل   َيايَدوَٰةن تلدُّ لنحََٰ    46  أََمالر ا َوَخي    عننَد رَب َك رَدَوابر َخي   بََٰقنيََٰت  تلصَُٰ

ول اهلل :قدَدالَ  عددَن أيب الددُدر َدا  رضددي اهلل عندده د هلل : هن َوسددلم صددلى اهلل َعَليدد  قدَداَل َرسدد  مدد  ب َحاَن اهلل َواحلَ  " سدد 
طَايَ  َاأ َوهن حيططن اخلَ  ا َكَما َواَل إنَله إناُل اهلل َواهلل أكرب َواَل حول َواَل قد ُوة إناُل بنالُله هن ال َباقنَياأ الُصاحلن

 (55٧)ُنةحتط الُشَ َرة َورقَها َوهن من كنوز اجل  
ن دَ َوأَُما تجل ن ﴿  ن ار  َفَكاَن لنغ لَََٰم    (  8٢)هُل َما  َكنز    ۥ َته  وََكاَن حَت  َمدنيَنةن  يفن تل   يَتنيَم  

 (558)ا وفضة""كان ذهبر : روي عن أيب الدردا  رضي اهلل عنه عن النص صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
ن أيب الددُدر َدا  يفن قَدو لدده اَن حَت تددَ : عددَ ائنمر  ت هلددَ م ال ك ندد وز َوح  لدد  حأ  : هَلما قددَالَ  ه  كنددز﴿وَكددَ ي هنم ال َغنددَ  ،مددت َعلددَ

 (559)ت لنا ال َغَنائنم َوحرمت علينا ال ك ن وزحل  َوأ  
ر  إنمنددَُا أَندَدا  قدد ل   ﴿ ثد   َبشددَ م   ل ك م  مدد  ه   يدد وَحىَٰ إنيَلُ أمنددَُا إنهلََٰ كدد  د   إنلددََٰ اَن يَدر   وََٰحددن ن كددَ اَ  رَ َفمددَ وا  لنقددَ ل  يَدع  فَدل   ۦ بدد هن جدد   الر َعمددَ  مددَ

لنحر     ١١٠ اَأَحدر  ۦ بنعنَباَدةن رَب هن  رنك  ا َواَل ي ش  صََٰ
 

"السلسررررلة  5/345الرررردر المنثررررور ، 245سرررالم ص فضررررائل القرررررآن البررررن ، 1/212تفسرررير يحرررري بررررن سرررالم  (556)
 122/  2الصحيحة" 

تفسررررير ، 6/1٧3والبيرررران للثعلبررريتفسرررير الكشرررف ، (2/12تفسررررير عبرررد الرررررزاق )، 18/245تفسرررير الطبرررري  (55٧)
فيرره عمررر بررن راشررد ضررعفه أحمررد والبخرراري ، 5/396الرردر المنثررور ، 4/31المحرررر الرروجيز ، 2/488الشررربيني 

رواه الطبرانرري باسررنادين فرري : 90/  10قررال الهيثمرري فرري مجمررع الزوائررد ، 15 / 5بررن عرردي والنسررائي الكامررل ال
وبقيرة رجالره رجرال الصرحيح. ضرعيف الترغيرب والترهيرب ، فهأحدهما عمر بن راشد اليمامى وقد وثع على ضرع

1  /238 
تفسررررير ، 12/548تفسررررير ابررررن عررررادل ، 14/124التفسررررير البسرررريط ، 6/188تفسيرالكشررررف والبيرررران للثعلبرررري (558) 

وأخرجررره الترمرررذي فررري ، 3/1٧4تفسرررير الخرررازن ، 2/439تفسرررير السرررراج المنيرررر للشرررربيني ، 195/  5البغررروي 
: هررذا حررديث غريررب. وأخرجرره الحررا م فرري "المسررتدرك" كترراب: وقررال، (3152) 313 /5هررف سررورة الك، التفسررير
يزيررد بررن يوسررف متررروك. وقررال بررل : قلررت: حررديث صررحيح. وعلررع عليرره الررذهبي بقولرره: وقررال 369/ 2التفسررير 

وفيرره يزيرد برن يوسرف الصرنعاني وهرو ضررعيف.انظر : (324) 104الحرافظ برن حجرر فري "الكرافي الشراف" ص 
 (2) 8/  369التاريخ الكبير  4/  442الميزان ، 106/  3ي المجروحين ترجمته ف

تفسررررير ، 8/336سرررري تفسررررير اآللو ، 6/59تفسررررير المظهررررري ، 3/361فررررتح القرررردير ، 5/420( الرررردر المنثررررور 559)
رواه الطبراني وفيره إسرحاق برن عبرد هللا برن أبرى فرروة : 54/  ٧قال الهيثمي في مجمع الزوائد ،  8/94القنوجي  

 متروك.وهو 
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ر بن َحو َشب لقينددا  ،ملددا دخلنددا مسدد د اجلابيددة أنددا وأبددو الدددردا  رضددي اهلل عندده: قال ابن غددنم: قال َشه 
ددال أيب الدددردا  بيميندده ،فأخددذ ييددين بشددماله ،عبادة بن الصامت رضددي اهلل عندده شددي بيننددا فخددرأ ي ،َو

إن طددال بكمددا عمددر أحدددكما أو  : فقددال عبددادة بددن الصددامت ،واهلل أعلددم  ددا نتندداجى بدده ،ندداجىودددن نت
ن على لسددان حممددد  - يعين من وسط -لتوشكان أن تريا الرجل من ربج املسلم    ،كليكما قرأ القُر

م إال  ال حيددَ ور  فدديك ،هد منازلدد ونددزل عندد  ،حرامه وأحل حالله وحرم ،فأعاده وأبدأه ،صلى اهلل عليه وسلم
 ،( رضددي اهلل عندده56٠إذ طلددع شددداد بددن أوس) ،فبينما دددن كددذلك: ور رأس احلمار امليت. قالكما حَي  

إن أخددُو مددا أخدداُ علدديكم أيهددا الندداس ملددا مسعددت : فقددال شددداد ،ف لسددا إلينددا ،وعددُو بددن مالددك
وأبددو  ،عبددادة بددن الصددامت ". فقددال"من الشددهوة اخلفيددة والشددرك: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

اللهم غفررا. أو مل يكن رسول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم قددد حدددرنا أن الشدديطان قددد يددئس أن :  الدردا 
فما  ،هي شهواأ الدنيا من نسائها وشهواعا ،فقد عرفناها يعبد يف جزيرة العرب. وأما الشهوة اخلفية

أو يصددوم  ،يصددلي لرجددل تكم لددو رأيددتم رجددالأرأيدد : دهددذا الشددرك الددذي ختوفنددا بدده يددا شددداد  فقددال شدددا
واهلل إنه من صلى لرجل أو صام له أو تصدددق  ،نعم: أترون أنه قد أشرك  قالوا  ،أو تصدق له  ،لرجل
مددن صددلى يرائددي فقددد : فإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقددول:  لقد أشرك. فقال شداد  ،له

: ذلكعُو بن مالك عند  ي فقد أشرك " فقالئدق يراومن تص ،ومن صام يرائي فقد أشرك  ،أشرك
فيقبددل مددا خلددص لدده ويدددع مددا أشددرك بدده   ،أفددال يعمددد اهلل إىل مددا ابتغددي بدده وجهدده مددن ذلددك العمددل كلدده

أنددا خددي : "إن اهلل يقددول: فددإين مسعددت رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم يقددول: فقددال شددداد عددن ذلددك
دمددن أشددرك يب شدديئرا فددإ  ،قسيم ملن أشددرك يب وأنددا  ،رك بددهه لشددريكه الددذي أشدد ه عملدده قليلدده وكثددي ن َحشدد 

 (56١)عنه غين"

 

 ،  ( هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر ابن أخي حسان بن ثابت األنصاري 560)
وهو ابن خمس وسبعين ، نة ثمان وخمسيننزل الشام بناحية فلسطين ومات بها س، صحابي جليل، يكنى أبا يعلى

رى   صادر الطبقات الكب،  3/1459معرفة الصحابة ألبي نعيم ، 694/ 2سنة. االستيعاب في معرفة األصحاب 
٧/401 . 

ورواه أحمررررررررررررررررررد ، 6/3241األسرررررررررررررررررراس ، 3/454فررررررررررررررررررتح القرررررررررررررررررردير ، 5/206تفسررررررررررررررررررير ابررررررررررررررررررن كثيررررررررررررررررررر (561) 
 / 26تراريخ دمشررع ، 1/268يم فرري الحليرة وأبرو نعر، (131٧)3/218(.والشاشري فري مسررنده 1٧180)4/125

مجمرررع قرررال الهيثمررري فررري  و(391)8/324حسرررنه الضرررياء فررري المخترررارة ، 461 / 2سرررير أعرررالم النررربالء ، 1٧8
 وبقية رجاله ثقات.، رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وغيره وضعفه غير واحد: 221/ 10الزوائد 
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ل َأشددد : َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه َأن َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسددلم قدَدالَ  "إنن اإلتقددا  علددى ال َعمددَ
تب َله  عمل َصاحل َمع م ول بنهن يفن الس ر  ي  ه سبع  ضعفا َفاَل ضعف أجر من ال َعَمل إنن الرجل ليع َمل فَيك 

ي طَان يَزال بنهن الشُ  عنيف أجددره ك لدده مثُ اَل يددَزال بددنهن الشددُ تددب َعاَلنيددَة ويحددى َتضدد  ي طَان َحُغ يذكره  للُناس فَيك 
تددب رنيدَدا  فدداتقى اهلل ب َأن يذكر وحيمد َعَلي هن فيمحى من ال َعاَلننيددَة َويك  ر ؤ َحُغ يذكره  للُناس رَاننَية َوحي   امدد 

 (56٢)لر يَا  شركصان دينه فَإنن ا
ا إناُل : َعن الُنصن صلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم قدَدالَ  َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه ا فنيهددَ ند َيا ملعونددة َمل عدد ون مددَ "الدددُّ

 (563)َما اب تغى بنهن َوجه اهلل عز َوجل" 
اَن لدَده  ندد ة ال كَ "من حفدد  َخاَتددنَ :  َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَالَ  ف كددَ ة مددن لدددن قرندده ور يدددَو م ال قنَياهدد  مددَ

 (564)إنىَل قدمه
 :سورة مريم

َ  َما ۥ رن رَب َك َله  َوَما نَدتَدنَدُزل  إناُل بنَأم   ﴿ َ دنيَنا َوَما َخل   أَي  َب   ي  َفَنا َوَما َب   لنَك َوَما َكاَن رَبَُّك َنسن    64ا  ذََٰ
"مددا أحددل اهلل يف كتابدده فهددو : قدداليب الدددردا  يرفعدده عددن أ ،هعددن أبيدد  ،عددن عاصددم بددن رجددا  بددن حيددوة

فددإن اهلل مل يكددن  ،فدداقبلوا مددن اهلل عافيتدده ،ومددا سددكت عندده فهددو عافيددة ،ومددا حددرم فهددو حددرام ،حددالل
ي ا : لينسى شيئا" مث تال هذه اآلية  (565)﴿ َوَما َكاَن رَبَُّك َنسن

 

ضررررررعيف الترغيررررررب والترهيررررررب ، 1٧9/ 9شررررررعب اإليمرررررران ، 3/53البحررررررر المديررررررد ، 5/4٧4الرررررردر المنثررررررور  (562)
1/30(22) 
، (543)1/191مبرارك فري الزهرد أخرجره ابرن ال، 1/129وتفسرير المظهرري وصرححه   5/4٧3الدر المنثور    (563)

(والطبرانرري فرري مسررند 12٧( وابررن أبرري عاصررم فرري الزهررد )213وأبررو داود فرري الزهررد )، (٧32وأحمررد فرري الزهررد )
/  4٧ابرررن عسرررا ر فررري تررراريخ دمشرررع و  (134(وابرررن عبرررد البرررر فررري جرررامع بيررران العلرررم )612)1/353الشررراميين 

: (10)1/24(. قرال المنرذري فري الترغيرب 543، 191وفي " الزهد" )، ٧/342والبيهقي في " الشعب " ،  145
ِه ووافقرره السرريوطي فرري الرردر و  ْأس بررِ َناد اَل بررَ ي  ِبِإسررْ رواه : 10/222الزوائررد قررال الهيثمرري فرري مجمررع َرَواُه الطََّبَرانررِ

وبقيرررة رجالررره ثقرررات. وصرررححه األلبررراني فررري صرررحيح الترغيرررب ، الطبرانررري وفيررره خرررداش برررن المهررراجر ولرررم أعرفررره
 ، (9)1/3 والترهيب

، 2/412السرراج المنيرر ، (1385)3/224تفسرير البغروي   إحيراء الترراث ،  1/212تفسير يحيي برن سرالم    (564)
رواه اْبن الضريس في فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة ومرا ،  3/3٧٧فتح القدير  ،  5/4٧5الدر المنثور  

 ( 206)9٧أنزل بالمدينة ص 
( مررن طريررع سررليمان بررن 123ورواه البررزار فرري مسررنده )، ا5/531در المنثررورالرر، ، 5/250تفسررير ابررن كثيررر  (565)

ومررن ، 2/3٧5سررتدرك ورواه الحررا م فرري الم، ن عيرراش برره وقررال: "إسررناده صررالح"عبررد الرررحمن عررن إسررماعيل برر
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ي   ت  تلصددَُٰ بََٰقنيددََٰ َوتل  ى  ٖ  دا  هدد  و  تددَدَ َويَزنيددد  تللدُده  تلدُدذنيَن ته  ﴿    :قوله تعاىل ت  خددَ ي    عننددَد رَبدد َك رَدَوابددر لنحََٰ َرد ا  ا َوخددَ مددُ
 ،" جلس النص صلى اهلل عليه وسددلم ذاأ يددوم: قال ،  عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عُو  ٧6

و َل ال إلدده إال اهلل  : فحددط  ورقدده مث قددال ،فأخددذ عددودا يابسددا رَب   ،إُن قدددَ د  او  ،واهلل  أكدد  ب َحانَ حَلمدد   ،اهللن   هللن وسدد 
نَده نُ  ،كَما حَت طُّ َوَرَق هذنهن الُشَ َرةن الر يح    ،حَتطُّ اخَلطايا نددََك َوبَديددد  َل أن  حيدد َاَل بَديد  ه ُن يددا أبددا الددُدر َدا ن قَدبدد   ،خ ذ 

اأ   ا لدددردا  إذا ذكددر هددذبددو ان أفكددا: (566)قال أبددو سددلمة ،َوه ُن منن  ك ن وزن اجلَُنةن"  ،ه ُن الَباقنَياأ  الُصاحلن
ين اجلاهل حسب أين جمنون. ،اهلل سبحنُ ول   ،اهلل ولكربنُ  ،لهللن  اهلل:  احلدي  قال  (56٧)حغ إذا ُر

ل وا  ت ﴿ تن َسَي   إنُن تُلذنيَن َ اَمن وا  َوَعمن لنحََٰ ََٰ َعل  هَل م  لصَُٰ    96ا ن  و د  تلُرمح 
الم َعَليدد ك أمددا بعدددإنىَل مسددلمة بددن ُم أَبدد و الددُدر َدا كتددب :  َعن عبد الُرمح َن بن أيب ليلى قدَدالَ  فدَدإنن : لددد سددَ

ة اهلل أحبدده اهلل د إنذا عمددل بنطَاعددَ َية اهلل  .فددَإنذا أحبدده اهلل حببدده إنىَل عبدداده ،الَعبدد  َع صددن د إنذا عمددل  ن َوإنن الَعبدد 
 (568.)فَإنذا أبغضه اهلل بغضه إنىَل عباده ،أبغضه اهلل
 :سورة طه

َا س  َزىَٰ ك لُّ نَدف  فنيَها لنت    َأَكاد  أ خ  اَعَة َ اتنَية  لسُ  تإننُ  ﴿    ١5َعىَٰ َتس    ن
فنيها بفتح اهلمزة  (569)وقرأ أبو الدردا  وابن جبي واحلسن وجماهد َأخ 

 

عن طريع أبي نعيم الفضل بن دكين عن عاصم بن رجاء عرن أبيره ، 10/12طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
 "هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه".وله شاهد من حديث سلمان رضي هللا عنه.: حا مبه وقال ال

وقيل سنة  ،  ي ثقة مات سنة أربع وتسعينهو أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري المدن  )566(
 . 3/342الكاشف  ، 2/409أربع ومائة من الهجرة.تقريب التهذيب 

، ٧/4584تفسررير الهدايررة ، 5/259تفسررير ابررن كثيررر ، 21/562سررير الرررازي تف، 18/245تفسررير الطبررري  (56٧)
( وقرال 3813لتسربيح )فضرل ا: براب، األدب: ورواه ابن ماجره ك،  (1٧85)2/362رواه عبد الرزاق في تفسيره  
رواه ابرررن : 90/  10مجمرررع الزوائرررد  "هرررذا إسرررناد ضرررعيف".قال الهيثمررري فررري: (3/194البوصرريري فررري الزوائرررد )

وبقيرة رجالره ، تصار ورواه الطبراني باسنادين في أحدهما عمر بن راشد اليمامى وقد وثع على ضرعفهماجة باخ
 (.94٧)، 238/  1هيب ضعفه األلباني في ضعيف الترغيب والتر ، رجال الصحيح

/ 10وعبررررد الرررررزاق فرررري مصررررنفه ، 1٧0/ 8وأخرجرررره ابررررن أبرررري شرررريبة فرررري مصررررنفه ، 5/546الرررردر المنثررررور  (568)
والبغرروي فرري ، (٧9٧)299وفرري الزهرد ص، (1041)2/459البيهقري فرري األسرماء والصررفات و ، (196٧5)451

 .2/345النبالء  سير أعالم، 4٧/126تاريخ دمشع  وابن عسا ر في، (34٧1)13/56شرح السنة 
: أي، مرن خفراه إذا أظهرره، 132/  4الكشراف ، 13/202تفسرير ابرن عرادل ،  66/  8تفسير البحرر المحريط    (569)

 .قرب إظهارها
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ه   ﴿ ن ۥ إنندددُ أ   مدددَ ه  يدددَ ه  ا رنمدددر جم    ۥ أن رَبدددُ إنُن لدددَ ُنمَ  ۥ فدددَ ا يدددَ وأ   اَل  َجهدددَ ن يَ وَ  ٧4ىَيَٰ حيدددَ   َواَل  فنيهدددَ هن أ  مدددَ ندددر م ا   ۦ تدددن د   امن َل  قدددَ َعمدددن
ت  تل   لََٰئنَك هَل م  تلُدَرجََٰ تن فَأ و  لنحََٰ   ٧5ع َلىَٰ تلصَُٰ

مددن : "َراَلت من كن فنيددهن مل ينددل الددُدَرَجاأ العلددى: َعن أيب الُدر َدا  َعن الُنصن صلى اهلل َعَلي هن َوسلم قَالَ 
 (5٧٠)تكُهن أَو استقسم أَو رده من َسَفره طية"

ل طَان يفن : لى اهلل َعَلي هن َوسلم يَدقدد ولعت َرس ول اهلل ص الُدر َدا  مسَن َعن أيب يددهن إنىَل سدد  َخن اَن وصددَلة لن "مددن كددَ
ر وه َرفعه اهلل يفن الُدَرَجاأ"  (5٧١)مبله بر أَو مدفع َمك 

يَ   ( ١٠9و الر )َله  قدَ  ﴿يَدو َمئنذ  اَل تَدند َفع  الُشَفاَعة  إناُل َمن  أَذنَن َله  الُرمح َن  َوَرضن
" املتحابون يفن اهلل يفن ظل  اهلل يَدو م اَل : مسَنعت َرس ول اهلل صلى َعَلي هن َوسلم يَدق ول:   الُدر َدا  قَالَ أيب  َعن

ظل  إناُل ظله على َمَنابنر من نور يفزع الُناس َواَل يفزعون" 
(5٧٢) 

ا َمتُدع  نَديدد  َواَل َتددَ ُدُن َعيد   ﴿ ا َك إنىَلَٰ مدددَ هن نددَ ند  وََٰجددر ز  أَ  ۦ بدددن ند  تحل َ َرَة َزهدد   م  ه  ا مددد  وَٰةن تلددددُّ نَده م  َيا لننَدف  يدددَ ي   فنيدددهن َورنز   تددن  ق  رَبدد َك خدددَ
   ١3١َقىَٰ َوأَبد  

  الدنيا دار من ال دار له ومال من ال مال له وهلا جيمع من ال عقل لدده: قال أبو الدردا  رضي اهلل عنه

(5٧3). 
 

، بلفظ فهو منافع226/  6وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، 18/98تاريخ دمشع ، 5/58٧الدر المنثور   (5٧0)
وقرررال ، وعبرررد الملرررك برررن عميرررر ضرررعفه أحمرررد، بررري الررردرداءبأسرررانيد عرررن عبرررد الملرررك برررن عميرررر عرررن رجررراء عرررن أ

مررن الرابعررة مررات سررنة ، ثقررة فصرريح عررالم تغيررر حفظرره وربمررا دلررس: قررال ابررن حجررر، ال بررأس برره اخررتلط: النسررائي
، 6/315الطبقررات الكبرررى البررن سررعد ، 618/ 1تقريررب التهررذيب : ولرره مائررة وثررالث سررنين.انظر، سررت وثالثررين

 .5/438سير أعالم النبالء ، 5/1٧00الجرح والتعديل ، 5/1386التاريخ الكبير للبخارى 
أبري  في االوسط وفيه محمد بن الحسرن برني رواه الطبران: 128/ 1ورواه الطبراني وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  

 يزيد وهو كذاب.
ومسررند ، (33٧٧)3/351َوأخرجرره الطبرانرري فرري األوسررط ، 3/242تفسررير القاسررمي ، 5/58٧( الرردر المنثررور  5٧1)

ي التَّْرِغيررب28)1/39الشرراميين  َبَهاِني  فرررِ : 192/  8قررال الهيثمررري فرري مجمررع الزوائرررد  (1153)1/482( واأْلَصررْ
نررري وفيررره مرررن لرررم أعررررفهم ورواه باسرررناد آخرررر ضرررعيف ورواه فررري االوسرررط. قرررال األلبررراني فررري ضرررعيف رواه الطبرا

 موضوع : (5394)11/396ضعيف جدا.وقال في الضعيفة : 2/9٧الترغيب والترهيب  
/  6وابررن عسررا ر فرري ترراريخ دمشررع ، (1328)2/85وأخرجرره الطبرانرري فرري األوسررط ، 5/683( الرردر المنثررور 5٧2)

 رواه الطبراني في االوسط وفيه من لم أعرفهم.: 2٧٧ / 10في مجمع الزوائد  قال الهيثمي، 39
تاريخ دمشع ، 13/426ابن عادل تفسير ، 2/543تفسير السراج المنير للشربيني ،  22/115تفسير الرازي  (5٧3) 
ه لررم يسررمع مررن أبرري الرردرداء 112هررو مرسررل فرجرراء بررن حيرروة : قلررت ، 22/4٧3. تهررذيب الكمررال 1٧6/  4٧
 (220)4/55٧( سير أعالم النبالء 18٧جامع التحصيل )، (1890)9/151تهذيب الكمال : انظر ه.33
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 .تظهر حكمته رضي اهلل عنه
 :ياءسورة األنب

َنك م م ن ت ح  لن  ُلك م   َعَة لَب وس  ند  نََٰه  صَ َوَعُلم   ﴿ ك م  بَأ  صن كنر وَن  أَنت م   فَدَهل   سن    8٠شََٰ
 .(5٧4)»لنت َحص َنك م « بتا  مرفوعة وفتح احلا  وتشديد الصاد: قرأ أبو الدردا 

لن َض يَرنرد َها عن ر   تل َ رن َأنُ دن تلذ ك  بَدع  َنا يفن تلزُب ورن منن َكَتبد    َوَلَقد  ﴿ : قوله تعاىل    ١٠5ح وَن َبادنَي تلصَُٰ
نن َأيبن الددددردا  الَ  ،عدددَ ُلمَ : قدددَ هن َوسدددَ ُلى اهلل  َعَليددد  ول اهلل صدددَ اَل َرسددد  اىَل : قدددَ اَل اهلل تَدعدددَ ا  ﴿ "قدددَ إنُن اَلر ض يَرنرد هدددَ

 .(5٧5)عنَبادنَي الُصاحلن وَن  فنحن الصاحلون"
 :سورة الحج

ُ ل   ﴿    ٢9َعتني ن تن تل  بَدي  َيُطُوف وا  بنٱل  َول   وَره م  ي وف وا  ن ذ  َول   ثَده م  ض وا  تَدفَ يَدق  مث 
ن َفقيل َله   َعَت   إنهُنَا لَيست :  فَدَقالَ  ،َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه أَنه طَاُ بنال بَدي تن بعد ال َعص ر َوصلى رَك 

 (5٧6)َكَسائنر ال بلَدانن 
َن تل  تلُله  َيص   ﴿ يلُناسن َومنَن ت ر س الر  ةن ئنكَ َملََٰ َطفني من ي   ع  إنُن تلُلَه مسَن    ٧5 َبصن

الَ  ي اهلل َعنددده  قدددَ ن زيدددد بدددن أيب أو  َرضدددن ول اهلل : عدددَ هن َوسدددلم  -دخلدددت علدددى َرسددد  يفن  -صدددلى اهلل َعَليددد 
د ال َمدنيَنة َف عل يَدق ول  ...أَي ن فاَلن أَي ن فاَلن: َمس  ن

 

 .18/145تفسير حدائع الروح والريحان ، 93٧زاد المسير ص  (5٧4)
، 5/68٧الررردر المنثرررور ، 5/33٧تفسرررير ابرررن كثيرررر العلميرررة ، (13٧62)24٧1/ 8تفسرررير ابرررن أبررري حررراتم (5٧5) 

ي" الترراريخ الكبيررر" 1398)2/49٧وأخرجرره نعرريم بررن حمرراد فرري الفررتن  اِري  فررِ وابررن عسررا ر فرري ، 3٧6/  ٧(والُبخررَ
قرال ابرن ، و وثقره ابرن حبران فيه ميسرة وهو مولى فضرالة برن عبيرد األنصراري : قلت، 322/  61تاريخ دمشع " 

وقرررال الررردكتور بشرررار معرررروف والشررريخ شرررعيب ووافقهماالشررريخ أبرررو إسرررحاق ، نكررررة: وقرررال الرررذهبي، مقبرررول: حجرررر
الثقررررررررات ، (6330)29/198تهررررررررذيب الكمررررررررال ، 61/320ترررررررراريخ دمشررررررررع : انظررررررررر بررررررررل مجهررررررررول: وينيالحرررررررر
نثرررل النبرررال بمعجرررم ، (٧041تحريرررر تقريرررب التهرررذيب )، (5853الكاشرررف)، (٧028( التقريرررب)552٧)5/425

 (398٧)3/416الرجال 
ن أبررري شررريَبة فررري مصرررنفه دار الفكرررر ، 6/42( الررردر المنثرررور 5٧6) ا هي فررري أخبارمكرررة والفررر، 258/  4وأخرجررره ابرررْ

والبيهقرررررررري فرررررررري السررررررررنن الكبرررررررررى ، (3862)2/186والطحرررررررراوي فرررررررري شرررررررررح معرررررررراني اآلثررررررررار ، (505)1/259
وأبرو الزبيرر ، ن ابرن طهمران عرن أبري الزبيرر عرن برن بابراهسنده ثقات الفضل بن دكين ع:  (قلت4115)2/650

بررراني فررري الصرررحيحة . وصرررححه األل108مراترررب المدلسرررين ص: انظرررر مررردلس وقرررد عرررنعن ولرررم يصررررح بالسرررماع
٧/121٧. 
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ي فَدَقالَ لمان ال  مثُ َدَعا أَبَا الُدر َدا  وس يَا سلَمان أَن ت منا أهل ال بَديدد ت َوقددد ُتدداك اهلل ال علددم الول :  َفارنسن
ول : إناُل أن شدددك يدَدا أَبدَدا الددُدر َدا  قدَدالَ : مثُ قَالَ  ،َوال علم اآلخر َوال كتاب الول َوال كتاب اآلخر بلددَى يدَدا َرسدد 

 اهلل.
ند ه   ،سكددوكإنن تنقدددهم ينقدددوك َوإنن تددسكهم اَل ي: قددَالَ  و م م يدددركوك فاقرضددهم َوإنن عددرب مددن عرضددك ليدددَ
ا مثُ نظدددر ،فقدددرك الَ  فدددَخى بَينهمدددَ َحابه فَدقدددَ وه َأصددد  أن تم أول مدددن يدددرد علدددي  أ: يفن و جددد  بشدددروا وقدددروا عيندددا فدددَ

...اخل  و ض َوأَند ت م يفن أَعَلى الغُر  (5٧٧)احلَ 
  ٧٧ ۩لنح ونَ تد ف    َلَعُلك م  ي َ َعل وا  تخل َ َوتفد   م  ب د وا  رَُبك  ع  تا   وَ   د و َكع وا  َوتس  يََٰأَيدَُّها تُلذنيَن َ اَمن وا  تر   ﴿

 (5٧8)الس ود فيها  يقر أبو الدردا  رضي اهلل عنه
ن : وَعن َعلي  َوأيب الُدر َدا  رضي اهلل عنهما  َدَت   ج َس    (5٧9)أهنما س دا يفن احلَ 

 :سورة المؤمنون
ع   يفن َصاَلعننم   تُلذنيَن ه م   ﴿ شن   ٢وَن خََٰ

 (58٠)إعظام املقام وإخالص املقال واليق  التام ومجع االهتمام.: هلل عنهردا  رضي اعن أيب الد
 استعيذوا بنالُله من خشوع الند َفاق: َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَالَ 

عرا َوال قلب لَي َس خباش: َوَما الند َفاق قَالَ : قيل َله   َسد َخاشن  (58١)عأن ترى اجلَ 
اَلة للمتلفددت َوإنذا غلبددتم : لَ رضددي اهلل عندده قدَدا ن أيب الددُدر َدا عددَ  اَلة فَإنندُده  اَل صددَ إيدداكم وااللتفدداُ يفن الصددُ

ت وبَة)  (58٢على تطوع َفاَل تغلب وا على ال َمك 
 

والطبرانرررررررري ، (2٧0٧)5/1٧0أخرجرررررررره ابررررررررن أبرررررررري عاصررررررررم فرررررررري اآلحرررررررراد والمثرررررررراني 6/96الرررررررردر المنثررررررررور  (5٧٧)
ال أصرل : 21٧/  1قال البخراري فري " التراريخ الصرغير " ، 208/  3ابن عدي في الكامل ،  (5146)5/220

 2٧8/  2بررن االثيررر فري " أسررد الغابررة " وذكرره ا، موضرروع: 142/  1سررير أعرالم النرربالء  لره . قررال الرذهبي فرري
قرال األلبراني فري "  1/215ال يصرح .العلرل المتناهيرة : وإسناده مسلسل بالضعفاء والمجاهيل.وقرال ابرن الجروزي 

 موضوع: (3/548الموضوعة " )و  لسلة الضعيفةالس
 .3/265تفسير الخازن ، 96٧( زاد المسيرص 246/  8تفسير البحر المحيط  (5٧8)
 313 / 2السنن الكبرى للبيهقي ، 463/  1أخرجه اْبن أبي شيَبة في مصنفه ، 6/3لمنثورالدر ا (5٧9)
التفسررررير المظهررررري ، 3/562ر المديررررد البحرررر، 3٧3/  2تفسررررير النسررررفي ، 248/  8تفسررررير البحررررر المحرررريط  (580)
 .9/206تفسير اآللوسي ، 6/362

(والبيهقررري فررري ٧62واه أحمرررد فررري الزهرررد )ور ، 6/84الررردر المنثرررور، 3/385تفسرررير السرررمرقندي بحرررر العلررروم  (581) 
ن أبرري شرريَبة6966)5/364الشررعب /  4٧ترراريخ دمشررع ، 1/243صررفة الصررفوة ، 321 / 8فرري مصررنفه  ( َوابررْ
183. 
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 .فطنته رضي اهلل عنهو  هنا تظهر حكمته
ول ا َع َرسدد  ه إنىَل فشددخص ببصددر  -َوسددلم لى اهلل َعَليدد هن صدد  -هلل َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَاَل ك ندُدا مددَ

ن ه  على َشي  :  الُسَما  مثُ قَالَ  : فَدَقاَل زنيَاد بددن لبيددد ،َهَذا أََوان خيتلس ال علم من الُناس َحُغ اَل يقدروا من
ر ُن فددو اهلل لنقرأندده ولنقرئندده ول اهلل وََكيددف خيددتلس ال علددم منددا َوقددد قَدَرأندَدا ال قدد  ا َ  يدَدا َرسدد  : الَ نَا وابنا نددا فَدقددَ ننسددَ

ود  د ال يَدهددد  جن نيدددل عننددد  و رَاة َواإل ن َذا التددددُ ة هدددَ ا  أهدددل ال َمدنيندددَ ركلتدددك أمدددك يدددَا زنيدددَاد إنن كندددت اَل عددددك مدددن فد َقهدددَ
امنت َفقلددت لددَه   اَدة بددن الصددُ ند ه م فَدَلقنيددت عبددَ اَذا ي غددين عددَ اَرى َفمددَ وك أَبدد و : َوالُنصددَ ول َأخدد  ا يَدقدد  َأال تسددمع مددَ

ئ  َدا  وأخربتددده فَدقددَ الددُدر   وع ي وشدددك َأن اَل صددددق َوإنن شددن اس اخل  شددد  رَدُنَك بددنأول علدددم يرفددع مدددن النددُ د  ت لحدددَ
د َفاَل ترى فنيهن رجالر  عراتدخل ال َمس  ن   (583) َخاشن

لنح وَن  َفح  و ج وَهه م  تلُنار  َوه م  تَدل   ﴿    ١٠4فنيَها كََٰ
﴿ :  تعددداىله وسدددلم يف قدددول اهللاهلل صدددلى اهلل عليدد رسدددول ل قدددا: قددال ،رضدددي اهلل عنددده ،عددن أيب الددددردا 

 (584)فتسيل حلومهم على أعقاهبم ،"تلفحهم لفحة: تَدل َفح  و ج وَهه م  الُنار    قال
ند  رنج  رَبُدَنا َأخ   ﴿: قوله تعاىل   ١٠8 ت َكل م ونن  َواَل  فنيَها وا  ئ  سَ قَاَل تخ   ١٠٧نَا فَإننُا ظََٰلنم وَن ع د   َها فَإنن  َنا من

 ،فيعددددل مدددا هدددم فيددده مدددن العدددذاب ،علدددى أهدددل الندددار اجلدددوع يرسدددل أو يصدددبُّ : قدددال ،أيب الدددُدر دا  عدددن
ا فددددال يغددددين ذلددددك عددددنهم شدددديئر  ،غددددين مددددن جددددوعسددددمن وال ي  فيغددددارون بالضددددريع الددددذي ال ي   ،فيسددددتغيثون
ب يف حلددوقهم ،ة  فيغددارون بطعددام ذي غ صددُ  ،فيسددتغيثون دنيا ا يف الدد فيددذكرون أهنددم كددانو  ،فددإذا أكلددوه َنشددن

فددإذا انتهددى إىل وجددوههم  ،فيفددع إلدديهم احلمدديم يف كالليددب احلديددد ،فيسددتغيثون ،باملددا  حيدددرون الغصددة
فيددسكهم : قددال ،لددنيَدق ضن علينددا ربددك: فينددادون مالكددا: قددال ،فددإذا شددربوه قطددع أمعددا هم ،شددوى وجددوههم

ف عنددا يومددا مددن بكددم خيفدد ادعددوا ر : فينددادون خزنددة جهددنم: قددال ،إنكددم مدداكثون: مث جييددبهم ،ألددف سددنة

 

لربن رجرب فري : ( قرال٧1والمحاملي في أماليره )، 491/  1ابن أبي شيبة في مصنفه ،  6/85منثور  الدر ال  (582)
 . اعن أبي الدرداء مرفوع  ، وه بإسناد ضعيفوخرج الطبراني نح: 405/ 4فتح الباري 
فه وضرع، 2/14ال يثبت .األحكام الوسطى ل شبيلي ، إسناده مضطرب:  .وقال الدار قطني  اأيض    -واليصح إسناده  

 .308األلباني في تمام المنة ص
، (296)1/333سررنن الرردارمي ، (2653)4/328، برراب مررا جرراء فرري ذهرراب العلررم، العلررم: رواه الترمررذي ك (583)

 (6990( صححه األلباني في صحيح الجامع )338)1/1٧9المستدرك 
مقاصرررد القرررررآن فرررتح البيررران فررري ، 3/594فررررتح القررردير ، 6/11٧الررردر المنثرررور ، 5/49٧تفسرررير ابرررن كثيرررر  (584)
وابررن ، ورواه الضررياء المقدسرري فرري صررفة النررار كمررا فرري الرردر المنثررور تفسررير، 18/58تفسررير المراغرري ، 9/153

 إسناده ضعيف جدا، 2/19٧ي النهاية في الفتن والمالحم البن كثير مردويه كما ف
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ومددا دعددا  الكددافرين إال  ،فادعوا: قالوا ،بلي: أو مل تك تأتيكم رسلكم بالبيناأ  قالوا:  قالوا  ،ذابالع
نَا  فينددادون رهبددم﴿ ،فيقولون ما جند أحدا خيا لنا من ربنددا: قال ،يف ضالل ا فدَدإنن  عدد د  هددَ ند  نددَا من رنج  رَبُدنددَا َأخ 

َسئ وا فنيهَ  ﴿ :ل اهللفيقو :  فَإننُا ظَالنم وَن قال  ،فعند ذلددك يئسددوا مددن كددل خددي: م ونن   قالا َوال ت َكل  اخ 
 (585)فيدعون بالويل والُشهي  والثُّبور.

 :سورة النور
ورَة  أَنَزل   ﴿ ا َوفَدَرضددد  سددد  ت  نَََٰها َوأَنَزل  نََٰهدددَ ا َ ايدددََٰ ا فنيهدددَ ت   ندددَ م   بَديد ندددََٰ ذَُكر وَن  ُلَعُلكددد  ةر     قرأأبوالددددردا  ﴿ سدددور  ١تدددَ
 (586)أتلو سورة : ار فعل أيلنصب فخرأ على إضمبا
ذنيَن  ﴿ يَع تل  إنُن تلدددددددددددددددُ وَن َأن َتشدددددددددددددددن م  حي نبدددددددددددددددُّ وا  هلدددددددددددددددَ  ذنيَن َ اَمنددددددددددددددد  ة  يفن تلدددددددددددددددُ شدددددددددددددددَ حن يم فََٰ َذاب  أَلدددددددددددددددن   ٖ  عدددددددددددددددَ

ند   َرةن َوتلُله  يَدع  َيا َوتل  يفن تلدُّ    ١9َلم وَن اَل تَدع   َلم  َوأَنت م  خن
ا رجددل شددد  عضددد امددرئ : اهلل عليه وسل مال رسول اهلل صلى ق:  قال  عن أيب الدردا  رضي هلل عنه »أيدد 

ا رجددل حددال يف  ،من الناس يف خصددومة ال علددم لدده هبددا فهددو يف ظددل  سددخط اهلل سددبحانه حددغ ينددزع وأيدد 

 

مكي بن أبي طالب   تفسير، 8/345تفسير الثعلبي ، 28/ 4إعراب القرآن للنحاس ، 19/٧8تفسير الطبري  (585)
تفسير ، 252/ 14تفسير الرازي ، 8/408تفسير البغوي ، 4٧4/ 4تفسير الوسيط للواحدي ، ٧/5008الهداية 
والبحر المديد  ،  6/119والدر المنثور ، 503/ 2تفسير ابن رجب ، 420/ 4تفسير الخازن ، 15/322القرطبي 

ما جاء في  : باب، أبواب صفة جهنم: ذي كالترم،  (35266)155/ 13وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ،  293/٧
مجالسة  والدينوري في ال، (84وابن أبي الدنيا في صفة النار )، (3586) ٧0٧/ 4صفة طعام أهل النار 

قال الدارقطني ، ( 54٧والبيهقي في البعث والنشور)، (4412)4/12والبغوي في مصابيح السنة  ، (846)3/204
َفُهَو َأْحَسُنَها ، َفِإْن َكاَن َحِفَظهُ ، َوُهَو َصاِلُح اْلَحِديثِ ،   ُيْسِنْدُه َغْيُر ُقْطَبةَ َوَلمْ : (1086) 220/ 6في علل الدارقطني  
ا.قال ابن ر  وقد روي الحديث موقوفا على أبى الدرداء وقيل وقفه  : (108جب فى التخويف من النار )ص  ِإْسَناد 
 (. 6444األلباني في ضعيف الجامع )أشبه .ضعفه 

" قرأ الجمهرور سرورة برالرفع وقررأ : وقال4/161المحرر الوجيز البن عطية ، 282/    8ر المحيط  تفسير البح(586) 
ي ذلررك ايضررا عررن عمررر بررن عبررد العزيررز وعررن أبرري الرردرداء فوجرره ورو ، عيسررى بررن عمررر ومجاهررد سررورة بالنصررب

. ويحتمرل أن يكرون  فيمرا يتلرى علريكم: وخبرره مقردم تقرديره، هرذه سرورة أو ابترداء:  الرفع خبر ابتداء مضمر تقديره
فحسن االبتداء لذلك ويكون الخبرر فري ، قوله "سورة" ابتداء وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حد النكرة المحضة

وله " الزانية " وفيمرا بعرد ذلرك والمعنرى السرورة المنزلرة المفروضرة كرذا وكرذا إذ السرورة عبرارة عرن آيرات مسررودة ق
كررون االبتررداء هررو الخبررر لرريس بررالبين إال أن نقرردر الخبررر فرري السررورة  لهررا برردء وخررتم ولكررن يلحررع هررذا القررول إن

النصرب إضرمار فعرل قردره بعضرهم اتلروا سرورة  بأسرها وهذا بعيد في القياس وقول الشاعر فارس ما تركروه ووجره
جروز أو نحوه وجعله بعضهم أنزلنا " سورة أنزلناها " وقال الفراء هي حال من الهاء واأللف والحال مرن المكنرى ي

 أن يتقدم عليه
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وأن عليه لعنة  ،شفاعة دون حد  من حدود اهلل تعاىل أن يقام فقد كايد اهلل حق ا وحرص على سخطه
ا رجل  ،يامةيوم القاهلل تتابع إىل   ل مسددلم كلمددة وهددو منهددا بددري  يريددد أن يشددينه هبددا أشاع علددى رجدد وأي 

وَن َأن  وأصددله يف كتدداب اهلل سددبحانه ﴿ ،را علددى اهلل أن يذيبدده يف النددايف الدددنيا كددان حقدد   إنُن الددُذنيَن حي نبددُّ
َشة   يَع ال فاحن  ( 58٧..   اآلية).َتشن

ال   ﴿ يهنم  اُل تد ل   رنجددَ َرة   هددن ََٰ ن ذنكدد  بَديدد   َواَل  جتددن َلوَٰةن  رن ع  عددَ وَٰةن خيددََاف وَن يَدو  تللددُهن َوإنقدَدامن تلصددُ  ا تَدتَدَقلددُب  فنيددهن مددر َوإنيتددَا ن تلزُكددَ
ر  ب  ق لدد وب  َوتل َ تل   لدد وا  َويَزنيدددَ زنيَده م  تللدُده  َأح  لنَي دد   3٧صددََٰ ا َعمن َن مددَ ن َفضدد  سددَ ا   بنغددَي ن يدددَر   َوتللدُده   ۦ لنهن ه م مدد  ن َيشددَ  ز ق  مددَ

سَ      38 اب  حن
 ،أربددح كددل يددوم رالمثائددة دينددار ،إين قمددت علددى هددذا الدددرأ أبددايع عليدده: رضي اهلل عنه  ، الدردا  قال أبو

"إن ذلك ليس حبالل" ولكين أحب أن أكون :  أما إين ال أقول  ،أشهد الصالة يف كل يوم يف املس د
رن اللُ بَدي ع  ﴿ رنَجال  ال تد ل هنيهنم  جتنَارَة  َوال : من الذين قال اهلل  .(588)هن   َعن  ذنك 

 استنباطه وفهمه  هنا يظهر
وَن ﴿  ولن َوَأَطع  َويَدق ولددددددددددددددد  هن َوبنٱلُرسدددددددددددددددد  ا بنٱللدددددددددددددددُ َوىُلَٰ َفرنيددددددددددددددد   َ اَمنددددددددددددددددُ ُ يَدتدددددددددددددددددَ ا مث  ند   ندددددددددددددددَ ن  مدددددددددددددددد   دن بَدعدددددددددددددددد   ه م مددددددددددددددد 

لََٰئنَك بنٱل   لنَك َوَما أ و          4٧منننَ  م ا  ذََٰ
والنصدديحة  ،وال خددي إال يف مجاعددة ،اعددة اهللال إسددالم إال بط: دا  قدداللنا أن أبددا الدددر   َوذ كر:  قال قتادة
 (589)وللخليفة وللمامن  عامة.  ،هلل ولرسوله
 .قوة استنباطه وفهمه وحكمته هنا تظهر

ك م  ا َفَسل م وا  ت م بد ي وتر فَإنَذا َدَخل    ﴿ لن   طَي َبةر  عنندن تلُلهن م ربََََٰكةر  م ن   حتَنُيةر  َعَلىَٰ أَنف سن يََٰتن ه  َلك م  تل  يد َب    تللُ َك َكذََٰ
   6١قنل وَن تَدع   َلَعُلك م  

 

التفسررررير الوسرررريط مجمررررع البحرررروث ، 206/  12تفسررررير القرطبرررري ، ٧/81( تفسررررير الكشررررف والبيرررران للثعلبرررري 58٧)
، (121( وفرري ذم الغيبررة )25٧وأخرجرره ابررن أبرري الرردنيا فرري الصررمت )، 10/5165التفاسررير  زهرررة، 6/1382

قررال المنرراوي فرري التيسررير ، (132تنبيرره )وأبررو الشرريخ فرري الترروبيخ وال، (2296)5/425والرردينوري فرري المجالسررة 
 .45/  2إسناد فيه مجاهيل وضعفه األلباني في ضعيف الترغيب والترهيب : 1/835
األسرررراس ، 6/208الرررردر المنثررررور، 69/ 6تفسررررير ابررررن كثيررررر ، (14648)260٧/ 8بررررن أبرررري حرررراتم تفسررررير ا (588)
 1/209وأبو نعيم في الحلية ، (٧35وَأْحمد ِفي الز ْهد )، 3٧90/٧
التفسررير المنيررر ، ٧/3808األسرراس ، 6/٧5تفسررير ابررن كثيررر ، (14٧45)2623/ 8تفسررير ابررن أبرري حرراتم  (589)
، (29٧٧)25/24وأخرجه ابن عسا ر في تاريخ دمشع ، 6/1452لبحوث التفسير الوسيط مجمع ا،  18/2٧٧
 مرسل فقتادة لم يسمع من أبي الدرداء .: قلت
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ااَل :  َعن أيب البخ سني قَالَ  نددَاك : َجاَ  االشددع  بددن قدديس َوَجرنيددر بددن عبددد اهلل الَب لددني  إنىَل سددلَمان فَدقددَ جئد 
يك أيب الُدر َدا  قَالَ  اتقيا : هبدية قَالَ  َما أرسل َمعنا: َما فاالفَأَي َن هديته اُليتن أرسلها َمَعك  :  من عنن د َأخن

ََمانَة اَ  َمعددَه هبديددة قدَدااَل  ،اهلل وأديا ال  اَ ينن أحددد مددن عنندد ده إناُل جددَ ي ئا إناُل أَندده : َما جددَ ا بعدد  َمعنددا شددَ َواهلل مددَ
اَلم قدَدالَ :  قَالَ  ا غددي َهدنيدُدة َوأي:  اقرؤوه مددين السددُ اَل َهدنيددُ  فدَدَأي َهدنيدُدة كنددت أ رنيددد منن ك مددَ م ة أفضددل مددن السددُ

 (59٠)ن د اهلل مباركة طيَبةحتَنُية من عن 
َيا  وعالمدداأ كمنددار الُطرنيدد : َعن أيب الُدر َدا  عددَن الندُدصن صددلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم أَندده قدَدالَ   ،" لإلسددالم ضددن

ول اهلل: فرأسدددها ومجاعهدددا ا َرسددد  در ه إناُل اهلل َوَأن حم َمدددُ َهاَدة َأن اَل إنلدددَ اَلة وإيتدددا   وإقدددامشدددَ ا الصدددُ اة َوَتدددَ م الزُكدددَ
َمددر وتسددليمكم علددى أَنفسددك م وتسددليمكم إنذا  ة و اَلة ال  اب اهلل َوسددنة نبيدده َوطَاعددَ كددم بنكنتددَ و  َواحل  ال وضدد 

 (59١)َدَخل ت م بد ي وتك م  وتسليمكم على بين ُدم إنذا لقيتموهم"
 :سورة الفرقان

َنَك َما َكاَن قَال وا  س ب   ﴿  ( ١8) لنَيا َ أَو   منن   د وننكَ  منن ذَ نُدُتخن  َأن لََنا َبغنييَدن  حََٰ
 (59٢)للمفعول اقرأ أبو الدردا  أن ن تَخَذ مبنير 

ير َنةر أََتص  فنتد   ض  لنبَدع   َضك م  َنا بَدع  َوَجَعل   ﴿   ٢٠ا ربن وَن وََكاَن رَبَُّك َبصن
 

وابرن عسرا ر ، 201/  1أبرو نعريم فري " الحليرة " ، (6058)6/219 أخرجره الطبرانري، 6/226الدر المنثور  (590)
رواه : 41/  8ي مجمرررع الزوائرررد قرررال الهيثمررري فررر، 1/549سرررير أعرررالم النررربالء ، 442/  21تررراريخ دمشرررع  فررري

 الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن ابراهيم المسعودي وهو ثقة.
والرررررررديلمي فررررررري الفرررررررردوس ، (1954سرررررررند الشررررررراميين" )أخرجررررررره الطبرانررررررري فررررررري "م 6/22٧الررررررردر المنثرررررررور  (591)
ولعلره ، ضرعفٌ  فري إسرناده: 4/11د مراهر الفحرل : قال ابن رجب في جرامع العلروم والحكرم ت،  (٧83)1/205

 موقوف.
نتخرذ بضرم النرون وترذهب هرذه : وقرال4/205المحررر الروجيز البرن عطيرة ،  352  /  8تفسير البحر المحريط    (592)

ويضرررعف هرررذه القرررراءة دخرررول " مرررن " فررري قولررره " مرررن أوليررراء " ، جيرررب األوثرررانمرررذهب مرررن يررررى أن الموقرررف الم
ليرراء " فرري موضررع الحررال ودخلررت " مررن " زائرردة مررن " أو : اعترررض بررذلك سررعيد بررن جبيررر وغيررره . قررال أبررو الفررتح

أن : وذكررر وجهررا فقررال 14/49٧تفسررير ابررن عررادل ، لمكرران النفرري المتقرردم كمررا تقررول مررا اتخررذت زيرردا مررن وكيررل
اء« فرري موضررع الحررال قالرره ابررن جنرري إالَّ أنرره قررال يكررون  ْن َأْوِليررَ ْن« زيررادة لمكرران النفرري المتقرردم : »مررِ ودخلررت »مررِ
وحينئرذ يسرتحيل ، من وكيرل. فظراهر هرذا أنره جعرل الجرار والمجررور )فري موضرع الحرال  اما اتخذت زيد  :   قولك

ْن« مزيردة فيره إالَّ أنره ال يحفرظ زيرادة و أن تكون »ِمْن« مزيدة ولكنه يريرد أن هرذا المجررور( هرو الحرال نفسره »مرِ
هرذه القرراءة غيرر : ن قيرل»ِمْن« في الحال وإن كانت منفية وإنما حفظ زيادة الباء فيها على خرالف فري ذلرك. فرإ

فكيررف نرردعوهم إلررى ، المررراد أنررا ال نصررلح لررذلك: ألنرره ال مرردخل لهررم فرري أن يتخررذهم غيرررهم أوليرراء. قلنررا، جررائزة
 أو ما علم أنَّ فيها »ِمْن«.، َمقََّت الُمْخدجُ : فقال اَنتَِّخَذ ِمْن ُدوِنَك ]أولياء[ فبلغ عاصم  : حجاجعبادتنا؟ وقرأ ال
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طان وويددل للسددل ،اجلاهددلامل مددن » ويددل للعدد : روى أبو الدردا  عددن النددص صددلى اهلل عليدده وسددلم أندده قددال
 ،وويدددل للشدددديد مدددن الضدددعيف ،وويدددل للمالدددك مدددن اململدددوك ،وويدددل للرعيدددة مدددن السدددلطان ،رعيدددةمدددن ال

 (593)بعضهم لبعض فتنة « وقرأ هذه اآلية ،وللضعيف من الشديد
ََٰ َوعنَباد  تل﴿  ل  ا َوإنَذا َخاطَبَده م  تجل ََٰ نر ضن َهو  ر  َعَلى تل َ ش وَن نن تُلذنيَن َي  ُرمح      63ا مر وَن قَال وا  َسلََٰ هن

 (594)"من فقه الرجل رفقه يف معيشته".: عن النص صلى اهلل عليه وسلم قال ،عن أيب الدردا 
وَن ﴿  ذنيَن يَدق ولددددددددددددددد  ب  َوتلدددددددددددددددُ ا هدددددددددددددددَ ن   رَبُدندددددددددددددددَ ا مدددددددددددددددن رَُة أَعددددددددددددددد  أَز   لَندددددددددددددددَ ا قدددددددددددددددد  ا َوذ ر يَُٰتنندددددددددددددددَ ندددددددددددددددَ ا َعل  َوتج       وََٰجن  ندددددددددددددددَ
  م ُتقنَ  إنَمامرا لنل  

 . (595)اأ على اجلمعا  وأبو هريرة قد رُ د اهلل وأبو الدردوقرأ عب
 :سورة الشعراء

  63َعظنيمن دن تل  َكٱلُطو    ق  َر فَٱنَفَلَ  َفَكاَن ك لُّ فنر  َبح  رنب بد َعَصاَك تل  تض  َنا إنىَلَٰ م وَسىَٰ َأنن َحيد  فََأو  ﴿ 
بددين  بيَديدد هن ويع ددب مددنيدد هن َوسددلم يصددف  هلل َعلَ جعددل الندُدصن صددلى ا: عددَن أيب الددُدر َدا  رضددي اهلل عندده قدَدالَ 

ال وا ى فَدقددَ ر وحضددرهم عدددوهم جدداؤا م وسددَ ر وا ال َبحدد  َرائنيل وتعنددتهم ملددا َحضددَ اَذا : إنسدد  رنَا العدددو  َفمددَ قددد َحضددَ
ربه  ف:  أمرأ قَالَ  ر َفضددَ َذا ال َبحدد  تددأطط َأن أنزل َهه نددَا فإمددا َأن يفددتح يل َريب  ويهددزمهم َوإمددا َأن يفددرق يل هددَ

ا تتددأطط ال فددرش كَ  الَ مثُ ضددربه الثُانن مددَ ر فَلددم يسددمع : يددَة فانصدددع فَدقددَ ل طَان َريب  فأجددازوا ال َبحدد  َذا مددن سدد  هددَ
ند ه م رع تَدو بَة من  (596)بنقوم أعظم َذنبا َواَل أس 

عنظنَ  َتك ن م َن تل   ملَ   َت أَم  َنا أََوَعظ  قَال وا  َسَوا   َعَليد   ﴿     ١36وََٰ
و ن بدد   الدددردا  رضددي اهلل عندده ملددا رأى مددا أحدددت املسددلمون يف  أبددا ( أن59٧هلل بددن عتبددة)ن عبددد اعددن عددَ

فحمددد  ،فاجتمعوا إليدده ،يا أهل دمش : فنادى ،قام يف مس دهم ،الغ وطة من البنيان ونصب الش ر
 

تفسريرابن عرادل ، 16/446التفسير البسريط ، ٧/128تفسير الكشف والبيان للثعلبي  ،  24/446تفسير الرازي   (593)
 .9/296فتح البيان ، 18/ 13تفسير القرطبي ، 14/504
، 5/194ورواه أحمرد 6/2٧5الردر المنثرور ، 6/124تفسير ابن كثير ، 8/93الكشف والبيان للثعلبي   تفسير  (594)

 موضوع: (530٧لباني في ضعيف الجامع )قال األ، 5/235مصنف ابن أبي شيبة 
، 14/5٧5تفسررررير ابررررن عررررادل ، 4/364المحرررررر الرررروجيز البررررن عطيررررة ، 352/  8تفسررررير البحررررر المحرررريط (595) 
 .اوفرح   اعلى اإلفراد. وُنكِ رت الُقرة لتنكير األعين كأنه قال هب لنا منهم سرور   والجمهور، 15/48٧

 (٧08)2/1264أخرجه الخطيب في المتفع والمفترق ، 10/89تفسير اآللوسي ، 6/305( الدر المنثور 596)
َأُخو َفِقْيِه  ، الُكْوِفيُّ ، َأُبو َعْبِد هللِا الُهَذِليُّ ، الَعاِبدُ ، َوةُ الُقدْ ، اإِلَمامُ ، َعْوُن بُن َعْبِد هللِا بِن ُعْتَبَة الُهَذِليُّ اْبِن َمْسُعْود  (59٧)

سير أعالم ، (5461)4٧/60َقْبَل َسَنِة ِعْشِرْيَن َوماَئة .تاريخ دمشع : َماتَ ثقة يرسل ، الَمِدْيَنِة ُعَبْيِد هللاِ 
 ( 1122ثقات العجلي ) ، ٧/13التاريخ الكبير ، 6/313الطبقات ، ( 598جامع التحصيل )، 5/105النبالء
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 ،وتبنددون مددا ال تسددكنون ،أال تستحيون! أال تستحيون! جتمعون ما ال تأكلون: مث قال ،اهلل وأرَن عليه
 ،ويددأملون فيطيلددون ،ويبنددون فيورقددون ،جيمعون فيوعون ،قرون ه كانت قبلكمنإ  ،ن ما ال تدركونوتأملو 

أال إن عددادرا ملكددت مددا بدد   ،وأصددبحت مسدداكنهم قبددوررا ،وأصددبح مجعهددم بددوررا ،فأصددبح أملهددم غددروررا
 (598)فمن يشسي مين ميات عاد بدرمه  . ،عدن وعمان خيال وركابرا

ض  َوتخ   ٢١4َربنَ  قددد  تل َ  كَ يَتَ َعشددن  َوأَنددذنر   ﴿ َن تل   فددن َك مددن نن تتُدبَدعددَ َك لنمددَ ا  َجَناحددَ ننَ  مدد    عددن عبددد  ٢١5من
 ،وولددده إىل جنبدده ،حيدددت الندداس ويفتدديهم ،رضددي اهلل عندده ،رأيددت أبددا الدددردا : الواحددد الدمشددقي قددال

 ،من العلددم ما عندكما بال الناس يرغبون في: فقيل له ،وأهل بيته جلوس يف جانب املس د يتحدرون
"أزهد الناس يف : لين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: وس اله   فقاليتك جلوأهل ب

يََتَك : عددددز وجددددل ،وأشدددددهم علدددديهم القربددددون". وذلددددك فيمددددا أنددددزل اهلل ،الدددددنيا النبيددددا  ذنر  َعشددددن ﴿ َوأَندددد 
َربنَ     َوأَنددذنر  ﴿ : هلل تعدداىلقهم". وهلددذا قددال اغ يفددار "إن أزهددد الندداس يف العددامل أهلدده حدد : مث قددال ،القددد 
يََتكَ  َن تل   فنض  َوتخ   ٢١4َربنَ  قد   تل َ َعشن  .(599)  ٢١5منننَ  م ا  َجَناَحَك لنَمنن تتُدبَدَعَك من

 سورة النمل 
َذا هَل َو تل  َوأ وتنيَنا منن ك ل  َشي   ﴿: قَدو ل ه  تَدَعاىَل    ١6م بن   ل  تل  َفض     إنُن هََٰ

َ الُناسن يَدو مرا: قَالَ  ،اهلل عنه الُدر َدا ن رضي  يبن  أَ َعن   َ ال بَدَهائنمن يَدو َمانن َوَب   َفَ اَ أ   ،"َكاَن َداود  يَدق ضني َب  
ةن ال بددَابن   ،بَدَقَرة   َعت  قَدر هنددََا يفن َحل قددَ نَدُغم  ال َوالددنَدة  َعلددَى َولدَددنَها ،فَدَوضددَ ا تدددَ ت  َكمددَ ُ تَدنَدُغمددَ ابُةر ك ندد ت  :  قَالدَدت   ،مث   شددَ
ُ َأن  َكربن أ  ا يد ن تن  وينن وَ َكان و  تَدع منل وينن مث  حَب وينن   ،َيس  ُ قَاَل َداود    ،فََأرَاد وا َأن  َيذ  حَب وَها:  مث  َها َوال َتذ  ن وا إنلَيد   ،َأح سن

 

األسرراس ، 3/  10تفسررير القرطبرري ، 6/153تفسررير ابررن كثيررر ، (15840)2٧99/ 9تفسررير ابررن أبرري حرراتم (598) 
( 261وابررن أبرري الرردنيا فرري قصررر األمررل )، 220: الزهررد ألبرري داود ص، 133/  4٧ترراريخ دمشررع ، 3936/٧

 .٧/398والبيهقي في الشعب 
ضرررعفه ، 291/  3٧تررراريخ دمشرررع، ٧/3969األسررراس ، 6/329المنثرررور  الررردر، 6/1٧1تفسرررير ابرررن كثيرررر (599) 

وهذا موضوع آفته عمررو برن شرمر؛ : 6/2٧0( وقال األلباني في الضعيفة ٧96األلباني في ضعيف الجامع ) 
 ويرروي الموضروعات عرن الثقرات، رافضري يشرتم الصرحابة ": كما قرال الجوزقراني. وقرال ابرن حبران، وهو كذاب

، 6/356الطبقررات العلميررة ، (2583)6/344التراريخ الكبيررر : منكررر الحرديث انظررر ترجمترره ": وقرال البخرراري ."
(.وفيرره عبررد الواحررد بررن قرريس الدمشررقي اختلفرروا فيرره 1292)6/226الكامررل ، (6384)3/268ميررزان االعترردال 

وابرن عردي  ضرعفه النسرائي وابرن أبري حراتم، وثقه العجلي وابن معين في روايرة،  وروايته عن أبي الدرداء مرسلة
 ، 2/153( والمجروحين 120( الجرح والتعديل )3592)18/469تهذيب الكمال : انظر، وأبو زرعة
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َرأَ  ُ قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ َ  عل م  : مث  ا َمنطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ
 ".(6٠٠)  تلُطي ن 

أو  ،عمددل ينفعددين اهلل بدده علددى دلين: هلل فقلت لهرسول ا لقيت روبان موىل:  عن معدان بن طلحة قال
فإين مسعت رسول اهلل صل ى  ،عليك بالس ود: مث التفت إيل  فقال  ،فسكت عين رالرا  ،يدخلين اجلنة

وحددط  عندده هبددا خطيئددة«  ،»ما من عبد يس د هلل س دة إال رفعه اهلل هبددا درجددة:  اهلل عليه وسل م يقول
فددإين مسعددت  ،عليددك بالسدد ود: فقددال ،(6٠١)وبددانسألته عما سألته ردردا  ففلقيت أبا ال:  معدان:  قال

وحددط عندده هبددا  ،»مددا مددن عبددد يسدد د هلل سدد دة إال رفعدده اهلل هبددا درجددة:  رسول اهلل عليه الس الم يقول
 (6٠٢)خطيئة«.

 :سورة القصص
  ٧6 َفرنحن َ إنُن تلُلَه اَل حي نبُّ تل   رَ   تَدف   اَل  ۥ م ه  قَدو   ۥ قَاَل َله   إنذ   ﴿
ي اهلل َعندده   ن أيب الددُدر َدا عددَ  هن َوسددلم: قددَالَ  َرضددن ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  "إنن اهلل حيددب كددل قلددب : قددَاَل َرسدد 

 (6٠3)َحزنين"
 :سورة العنكبوت

 

 6/345الدر المنثور ، (16189)2855/ 9تفسير ابن أبي حاتم  (600)
صحابي جليل مولى رسول هللا صل ى هللا ، القرشي الهاشمي، ابن جحدر: ويقال، ( أبو عبد هللا ثوبان بن بجدد601)

/ 1واالسررتيعاب ، 119/ 1معجررم الصررحابة : . ينظرررهررر 54ترروفي فرري حمررص سررنة ، وسررل م مررن أهررل السررراة  عليرره
 .413/ 4وتهذيب الكمال ، 218

أخرجرررررره أحمررررررد ، و 3/456التفسررررررير المظهررررررري ، 1/381تفسررررررير الخررررررازن ، 2/411رج الرررررردرر الجرجرررررراني ( د602)
لم ك22٧36و 22٧35)5/2٧6 ، الصرررالة: والترمرررذيك، (488)1/353فضرررل السرررجود: بررراب، الصرررالة: . وُمسرررْ

ود مرا جراء فري السرج: براب، إقامة الصرالة: (وابن ماجه ك389)2/231 ما جاء في كثرة الركوع والسجود:  باب
 28٧/ 1السنن الصغير للبيهقي ، 50/  6تاريخ دمشع ، (٧29)1/243السنن الكبرى للنسائي ، (1423)

وابررن أبرري الرردنيا فرري ، 6/90الحليررة ، (1480)351/ 2نرري مسررند الشرراميين للطبرا، ، 6/439(الرردر المنثررور  603)
والقضراعي فري الشرهاب ، (٧)1/1٧الخرائطري فري اعرتالل القلروب ، (4150)10/83والبرزار ، (2الهم والحزن )

والحرررررا م ، هرررررذا أصررررح: بإسرررررنادين قررررال عرررررن أحرررردهما2/2٧1والبيهقرررري فرررري شرررررعب اإليمرررران ، (10٧5)2/149
رواه البرررزار والطبرانررري : 310 / 10قرررال الهيثمررري فررري مجمرررع الزوائرررد ، منقطرررع: ( وقرررال الرررذهبي٧884)4/351

م ضرررعفوه قرررال األلبررراني فررري سلسرررلة فيررره أبررري بكرررر برررن أبررري مرررري، 2/39الكامرررل البرررن عررردي ، وإسرررنادهما حسرررن
 ضعيف.: 1/95األحاديث الضعيفة
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َيح   ﴿ ل ُن أَرد  َولددددددددددَ اهَل م  من االر َوأَرد   قددددددددددَ َع قددددددددددَ اهلننم  أَرد   مددددددددددُ و   ل نُ أَ َولَي سدددددددددد  قددددددددددَ ان وا  يدَ َم تل  يدددددددددددَ ا كددددددددددَ ةن َعمددددددددددُ  وَن َس  فدددددددددد  قنيََٰمددددددددددَ
١3   

ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم: َرة رضي اهلل عنه َوأيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَااَل ه َريد    َعن أيب " : قدَداَل َرسدد 
ي وا سب  املفردون"  سن

ند ه م أرقدداهلم فدَ : يَا َرس ول اهلل َومن املفردون  قَالَ :  قيل َن يددَأ ت و " اُلذين يهسون يفن ذكر اهلل يضع الددذ كر عددَ
 (6٠4)َمة خفافا"يَدو م ال قنَيا
           45نَدع وَن َلم  َما َتص  رَب  َوتلُله  يَدع  ر  تلُلهن َأك  َوَلذنك   ﴿ :قوله تعاىل

عدددن كثدددي بدددن مدددر ة احلضدددرمي  
أال أخدددربكم خبدددي : مسعدددت أبدددا الددددردا  رضدددي اهلل عنددده يقدددول: قدددال ،(6٠5)
 ،فتضددربوا أعندداقهم ،و كمي مددن أن تغددزوا عدددوخدد  ،تكموأرفعهددا يف درجددا  ،أعمالكم وأحبهددا إىل ملدديككم

  (6٠6)وذكر اهلل أكرب ،ذكركم ربكم: ما هو  قال: وخي من إعطا  الدناني والدراهم  قالوا

 

ر برررن راشرررد فيررره عمررر 5/15وضرررعفه ابرررن عررردي فررري "الكامرررل" 2/2٧9رواه الترمرررذي  6/455( الررردر المنثرررور  604)
رواه الطبرانري عرن شريخ عبردهللا برن محمرد بررن : ٧5/ 10قرال الهيثمري فري مجمرع الزوائررد، اليمرامي وهرو ضرعيف
منكررر جرردا : ( 5/28الموضرروعة " ) و  وهررو ضررعيف. قررال األلبرراني فرري " السلسررلة الضررعيفة سررعيد بررن أبررى مررريم

، ( بردون الزيرادة 8/63رة . رواه مسرلم ) زيادة " ويضع ..." للحديث طريع أخررى عرن أبري هرير:  بهذا التمام أي
 (.131٧هو مخرج في " الصحيحة " )و  فأ د ذلك نكارتها .

ه فري ، وهو ثقرة، الِحْمصي، أبو القاسم: ويقال، أبو َشَجرة، لرََّهاوي هو كثير بن ُمر ة الحضرمي ا  (605) ووهرم مرن عرد 
وذكره ابن حبران فري "الثقرات". وقرال ، ي(؛ فقد وثقه ابن سعد والعجل563)   460الصحابة كما في "التقريب"ص

ابة الرذين أخرجره ابرن أبري خيثمرة فري الصرح: صردوق. وقرال العسركري : ال برأس بره . وقرال ابرن خرراش:  النسائي
 وهو وهم.،  يعرفون بكناهم

)  429 - 8/428و"التهرذيب" ، (1410)  39٧و"تاريخ الثقات" للعجلي ص، (448/ ٧"طبقات ابن سعد" ):  انظر
٧66.) 

وأخرجه اْبن أبي شيَبةفي المصنف ، 6/46٧الدر المنثور ،  246/ 6تفسير البغوي ،  20/44تفسير الطبري   (606)
وقرد روى بعضرهم هرذا الحرديث عرن عبرد : وقرال، (33٧٧باب خير األعمال )، الترمذي في الدعوات، و 8/168

باب فضل الذكر ، في األدب  وروى بعضهم عنه فأرسله. وأخرجه ابن ماجه، هللا بن سعيد مثل هذا بهذا اإلسناد
 1/211: وأخرجه اإلمام مالرك فري الموطرأ، ووافقه الذهبي، 1/496: وصححه الحا م في المستدرك،  (3٧90)
: . وقررال5/16: وأخرجره البغروي فري شررح السرنة، 6/4٧٧: واإلمرام أحمرد فري المسرند، قوفرا علرى أبري الردرداءمو 

 .٧3/  10: مجمع الزوائد، 46٧/  6: الدر المنثور: "هذا حديث حسن". وانظر
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رَب   فإن صددليت فهددو مددن ذكددر اهلل:  أهنا قالت  ،عن أم  الدردا  ر  اهللن َأك  وإن صددمت فهددو مددن  ،﴿َوَلذنك 
وأفضددل ذلددك تسددبيح   ،ر اهللبدده فهددو مددن ذكدد وكددل شددر  جتتن ،هللن ذكر اوكل  خي تعمله فهو م ،ذكر اهلل

 (6٠٧)اهلل.
  45نَدع وَن َلم  َما َتص  رَب  َوتلُله  يَدع  ر  تلُلهن َأك  َوَلذنك  ﴿ 

معندداه ولددذكر اهلل إيدداكم أكددرب مددن : وابددن عبدداس رضددي اهلل عددنهم  ،وأبو الدردا   ،وسلمان  ،قال عبد اهلل
 (6٠8)ذكركم إياه
ر   رَب   ما  اللُ ﴿ َوَلذنك   (609)وهو أفضل من كل شي . وهذا قول أيب الدردا  ،سواههن َأك 

 :سورة الروم
    ٢غ لنَبتن تلرُّوم  ﴿ 

ي اهلل َعندده  قددَالَ  ن أيب الددُدر َدا  َرضددن َي ﴿: عددَ ي   أَقددوام يقددرأون "َغَلبددت الددر وم" َوإنمنددَُا هددن َي ن غ لنبددَتن تلددرُّوم   سددَ
 (6١٠) 
  3لنب وَن َسيَدغ   هنم  َلبن دن غَ بَدع   م م ن  ضن َوه  ر  َ  تل َ يفن أَد   ﴿

 (6١١)﴿ َغل بهم   بتسك  الالم: قرأ أبو الدردا  رضي اهلل عنه
هنم مُ  أََو ملَ   ﴿ أن يَدتَدَفُكر وا  يفن أَنف سن وََٰ   (8   )نَده َما إناُل بنٱحل َ َض َوَما بَديد  ر  َوتل َ ا َخَلَ  تلُله  تلُسمََٰ

 (6١٢)كر ساعة خي من قيام ليلة.فت:  عنه أنه قالرضي اهلل روي عن أيب الدردا 

 

، والبيهقري فري 111رواه البخراري فري خلرع أفعرال العبراد ص ، 6/468الردر المنثرور 20/45تفسرير الطبرري  (60٧)
 (686)1/452شعب اإليمان

المحرررررر الرررروجيز البررررن عطيررررة ، ٧/281تفسررررير الكشررررف والبيرررران للثعلبرررري ، 60/  9تفسررررير البحررررر المحرررريط (608) 
4/321 

 9٧/ 2أخرجه عبد الرزاق  1٧/535التفسير البسيط  (609)
الكتراب  زاد المسرير دار، ٧/294الكشرف والبيران للثعلبري ، (106)3/51( تفسيرالقرآن من الجامع البرن وهرب 610)

رمرروز ، 10/223فررتح البيرران فرري مقاصررد القرررآن ، 4/250فررتح القرردير ، 6/482الرردر المنثررور ، 3/416العربرري
ححهُ  ،الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للرسرعني اِ م َوصرَ والبخراري ، ( ووافقره الرذهبي3539)2/444وأخرجره اْلحرَ

 (٧298)202/  5٧تاريخ دمشع  وابن عسا ر في، (1830)٧/416في التريخ الكبير 
 من بعد غلبة فارس ِإيَّاهم . والَغَلب والَغَلبة لغتان: , أي1090زاد المسير ص  (611)
الررردر المنثرررور ، 4/314تفسرررير القرطبررري ، 2/1203 هدايرررةتفسرررير مكررري ال، 5/  3بحرررر العلررروم للسرررمرقندي  (612)
وهنرراد فرري الزهررد ، (٧46( وأحمررد فرري " الزهررد")35٧30)13/30٧أخرجرره ابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفه ، 2/409
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تن فَده م   ﴿ لنحََٰ ل وا  تلصَُٰ    ١5رَب وَن حي    َضة  يفن َرو   فََأُما تُلذنيَن َ اَمن وا  َوَعمن
يددا : ويف ُخددرن القددوم أعددرايب  فقددال ،أندُده ذكددَر اجلنددَة ومددا فيهددا مددَن النعدديم: عن النددص  صددلى اهلل عليدده وسددلم

حافتدداه البكددار مددن كددل   اإن  يف اجلنددة لنهددرر  ،" نعددم يددا أَعددرايب: مسدداع  قددالَ  هل يف اجلنةن من  ،الُلهن رسوَل  
فددذلَك أفضددَل نعددم اجلنددة " قددال  ،يتغن  بأصواأ  مل تسمع  اخلالئ   ثلها قط ،(6١3بيضا  خوصانية )

 .(6١4)بالتسبيح: مب يتغن   قال: فسألت أبا الدردا : الراوي
 (6١5)يام ليلةخي من ق فكرة ساعة: لدردا وأبو ا قال ابن عباس

   4٧منننَ  م ا  ر  تل  َنا َنص  وََكاَن َحق ا َعَليد   ﴿
"مددامن امددرئ : مسعددت رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم يقددول: عددن أيب الدددردا  قددال ،عددن أم الدددردا 

مددة". مث تددال هددذه م القياإال كددان حقددا علددى اهلل أن يددرد عندده نددار جهددنم يددو   ،مسلم يدددَر دُّ عددن عددنر ض أخيدده
َنا َنص ر  ال م ا منننَ   : آليةا  (6١6)﴿ وََكاَن َحق ا َعَليد 

 

وابرررن ، ٧/392 سرررعد فررري الطبقرررات وابرررن، (11٧)1/135والبيهقررري ، 1/208وأبرررو نعررريم فررري الحليرررة ، 2/468
 .2/348عالم من النبالء سير أ ، 4٧/150عسا ر في تاريخ دمشع 

 المرهفة األعلى الضخمة األسفل. : الخوصانية)الخمصانية((613)
مقاييس  ، 2/598دقيقة الخصر ضامرة . الغريبين   طن خمصانةوامرأة خميصة الب، خماصة البطن؛ يعني الدقة

 2/219اللغة  
تفسرير أبري ، 241/  5اف الكشر، 3/212تفسير الخطيب الشربيني ، ٧/29٧تفسير الكشف والبيان للثعلبي   (614)

يرروي الموضروعات ، فيه سليمان برن عطراء مجمرع علرى ضرعفه، 13/   14تفسير القرطبي  ،  2٧4/    5السعود  
، 285 / 3الكامررل البررن عرردي ، 331/  1ابررن حبرران فرري المجررروحين : بررن عبررد هللا الجهنرري انظرررعررن مسررلمة 

 (5٧0فاظ للقيسراني)تذكرة الح، 215/  2ميزان االعتدال ، 134/  2ضعفاء العقيلي 
 ، 1/509أخرجه أبو نعيم في الحلية ، 2/150تفسير الثعالبي ، 60/  2المحرر الوجيز  (615)
تفسرررير ، 3/394تفسرررير الخرررازن ، 6/322تفسرررير ابرررن كثيرررر ، (1٧513)3093/ 9اتم تفسرررير ابرررن أبررري حررر (616)

لررردنيا فررري الغيبرررة والنميمرررة وابرررن أبررري ا، (6/448أحمرررد فررري المسرررند )، و 6/499الررردر المنثرررور 2٧6/  6البغررروي 
 به ولم يذكر اآلية. -وهو ابن أبي سليم  -( كالهما عن ليث 102)

"هرذا حرديث حسرن". والطبرانري : وقرال، 6/58ما جاء في الذب عن المسرلم : باب، وأخرجه الترمذي في البر والصلة
ابن عدي مرن طريرع شرهر "ورواه إسحاق والطبراني وأبو يعلى و : . قال ابن حجر1٧6-1٧5/    24:  في الكبير

فقررال ، واختلررف فيرره علررى شررهر بررن حوشررب، وإسررناده ضررعيف، بررن حوشررب عررن أسررماء بنررت يزيررد نحرروه مرفوعررا
، (129أخرجرره ابررن مردويرره". انظررر الكررافي الشرراف ص)، عنرره عررن أبرري هريرررة: وقررال ليررث، كررذاه: القررداح عنرره

-290/  5: باني في صحيح الجرامعوصححه األل، 908-2/90٧: والفتح السماوي تخريج أحاديث البيضاوي 
295. 
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 :سورة لقمان
د   ﴿ ا ل ق  َ اتَديد   َوَلقدددددددددددددددددددددَ َن تحل ن نددددددددددددددددددددددَ َة َأنن تشددددددددددددددددددددد  ك  مدددددددددددددددددددددََٰ ن َيشدددددددددددددددددددددد   ك ر  مددددددددددددددددددددددَ هن َومدددددددددددددددددددددَ ا  ك ر  لنلددددددددددددددددددددددُ  فَإنمنددددددددددددددددددددددَُ
هن ك ر  لننَدف  َيش   يد   تلُلهَ  فَإننُ  َكَفرَ   َوَمن ۦ سن ٌّ محَن   . ١٢ َغينن
ا  ،اهلل عنددهي رضدد  ،أيب الدددردا  عددن  مددا أويت مددا أويت عددن : فقددال-وذ كددَر لقمددان احلكدديم -أندده قددال يومددر

امة  ،وال حسدددب وال خصدددال ،أهدددل وال مدددال صدددَ  ،طويدددل التفكدددر ،سدددكيتا(6١٧)ولكنددده كدددان رجدددال َصم 
وال  ،غتسلوال ي ،وال يبول وال يتغوط ،ومل يره أحد قط يبزق وال يتنُخع  ،مل ينم هناررا قط  ،عمي  النظر

ا نطقدده إال أن يقددول حكمددة يسددتعيدها إيدداه أحددد ،ال يضددحكيعبدد  و  وكددان قددد  ،وكددان ال يعيددد منطقددر
لينظددر ويتفكددر  ،ويددأيت احلكددام ،فمدداتوا فلددم يبددك علدديهم. وكددان يغشددى السددلطان ،تددزوأ وولددد لدده أوالد

 (6١8)فبذلك أويت ما أويت.، ويعترب
يد   ﴿ لندَ َنا تإل ن َوَوصددُ َن بنوََٰ ىَٰ َوهدد  َوه   ۥ ه  ه  أ مددُّ َلتدد  هن محََ يدد  نسددََٰ ا َعلددَ ل ه   ن  نددر ن  يفن  ۥ َوفنصددََٰ اَم   َدي   ك ر  نن تشدد   أَ عددَ لدددن إنيَلُ َك يلن َولنوََٰ
ي  تل      ١4َمصن

» لددو أن العبددد لقددي اهلل بكمددال مددا : عن أيب الدردا  رضي اهلل عنه أن النص صلى اهلل عليه وسددلم قددال
التوحيددد والصدددالة والدددذكر لدددين لنظدددام وإن بدددر الوا ،نددةدخدددل اجل افددسض عليددده مددا خدددال بددر الوالددددين مددا

»(6١9) 
ا إنُن تلُلَه اَل حي نبُّ ك ُل ُم   ضن ر  نن يفن تل َ اسن َواَل ََت  َخُدَك لنلنُ   َواَل ت َصع ر    ﴿ د  َوتق   ١8 َفخ ور   َتال  َمَرحر يفن  صددن
  ١9منين أ  تحل َ و  َلصَ أن وََٰ ص  تنَك إنُن أَنَكَر تل َ منن َصو   ض ض  َوتغ  ينَك َمش  

"ما من شددي  أرقددل يف امليددزان مددن : عن أيب الدردا  أن النص صلى اهلل عليه وسلم قال ،عن أم الدردا 
  (6٢٠)حسن اخلل "

 
-347 / 12 بتصرف العرب نساورجل صمصامة: الشديد الصلب، وقيل: المجتمع الخلق ل .صماصم   القاطع، والجمع السيف هي( 617)

348 . 

األسررراس ، 6/512الررردر المنثرررور ، 6/335تفسرررير ابرررن كثيرررر ، (1٧53٧)3098/ 9تفسرررير ابرررن أبررري حررراتم  (618)
التراريخ : مترروك. انظرر، لريس بشريء، بن واقرد مرولى قرريش الدمشرقي منكرر الحرديثفيه عمرو :  .قلت8/4329

الضررررررعفاء والمتررررررروكين ، (4468/)22مررررررال تهررررررذيب الك، (1283)6/20٧الكامررررررل ، (2699)6/380الكبيررررررر 
 ( 3225ديوان الضعفاء)، (393)

 ي الفرررررررردوسعرررررررزاه للرررررررديلمي فررررررر، و 15/163  دار الكتررررررراب اإلسرررررررالمي، 344/  6نظرررررررم الررررررردرر للبقررررررراعي  (619)
 ( قلت: لكنه عن علي رضي هللا عنه ليس عن أبي الدرداء رضي هللا عنه.5084)3/360
، 5/465تفسرررير الثعرررالبي ، 6/344تفسرررير ابرررن كثيرررر ، 4/324خرررازن تفسرررير ال، 18/228تفسرررير القرطبررري  (620)

( 4٧99ع)فرري حسررن الخلرر: برراب، أخرجرره أبررو داود فرري األدب، 2/321الرردر المنثررور، 190/  8تفسررير البغرروي 
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 سورة السجدة
وهب  م  ﴿  اَ َٰ ج ندددددددددددددد  نن تل   تَدَت ددددددددددددددَ د  عددددددددددددددَ عن يددددددددددددددَ اجن م  َمضددددددددددددددَ ا َرَزقددددددددددددددد  ا َوَطَمعددددددددددددددر فددددددددددددددر َخو   ع وَن َرهبددددددددددددددُ    نََٰه م  ا َومددددددددددددددنُ
   ١6 نَ فنق و ي ن

هددم الددذين يصددلون العشددا  اآلخددرة : وعبددادة بددن الصددامت رضددي اهلل عددنهم ،وأيب ذر ،دردا وعددن أيب الدد 
 .(6٢١)والف ر يف مجاعة

ُن الُليدد لن فَديَدقدد ول   و  ن  جددَ اَن يَدقدد وم  مددن وم  نَامددَت  ال ع يدد ون  َوغددَاَرأ  النُّ دد  : َعن  َمالنك أَندُده  بَدَلغددَه  َأُن أَبدَدا الددُدر َدا ن كددَ
يُّ وَ   (6٢٢)ال َقيُّوم  أَن َت احلَ 

َي الُله  َعند ه َما َيبن الُدر َدا ن َرضن رن الُليدد لن قدَدالَ  ،مَن  : َوقَاَل َسل َمان  لن ن  ُخددن ُلى  ،قدد م  : فَدَلُما َكاَن مددن ُّ صددَ قدَداَل الندُدصن
 (6٢3)َصَدَق َسل َمان  : الُله  َعَلي هن َوَسُلمَ 
 :سورة األحزاب

لنُيةن تل   تجل ََٰ  أَ َن َترَبُّ َترَبُج   َواَل  ﴿: قوله تعاىل  ( 33)وىَلَٰ هن
لنُيةن الوىَل( قال َاهن َن َترَبَُّأ اجل  ويف : قددال ،اليت كانت قبددل اإلسددالم: يقول: قال ابن زيد يف قوله)َوال َترَبُج 

بددن يددا ا: وهددو ينازعددهرجددل ل لوقددا ،قال النص َصُلى اهلل َعَلي هن َوَسُلم ليب الدددردا :  اإلسالم جاهلية  قال
ُلم ،لمش كان يعيه هبا يف اجلاهلية:  النةف ُلى اهلل َعَليدد هن َوسددَ "يدَدا أبدَدا الددُدر َدا ن إُن فنيددَك : فقال رسددول اهلل صددَ

 

وابررن أبرري شرريبة فرري ، 442/  6وأحمررد ، (2003مررا جرراء فرري حسررن الخلررع): برراب، والترمررذي فرري البررر والصررلة
( والبخرراري فرري األدب 204(ررر وعبررد بررن حميررد فرري مسررنده )25832)8/328فه ( وفرري مصررن40)1/51مسررنده 
 ن أبرري الرردنيا فرري( وابرر481)2/230حسررن الخلررع : برراب، البررر واإلحسرران: ( وصررححه ابررن حبانررك2٧0المفرررد )

( 56والخرائطررري فررري مكرررارم األخرررالق )، (٧83)2/363(وابرررن أبررري عاصرررم فررري السرررنة1٧2التواضرررع والخمرررول )
 (.8٧6صححه األلباني الصحيحة )، ٧9-٧8/  13: لسنةوالبغوي في شرح ا

عربرري أحكررام القررآن البررن ال، 304/  6تفسررير البغروي ، 4/248تفسرير السررمعاني ، 4/363تفسرير المرراوردي (621) 
 6/339زاد المسير المكتب اإلسالمي ، 8/43٧البحر المحيط ، 14/100تفسير القرطبي، 3/533
اب، النررداء للصررالة: ك برراقيعبررد ال: رواه مالررك فرري الموطررأ ت (622) َعاءِ : بررَ ي الرردُّ ِل فررِ قررال ابررن  (43)1/219اْلَعمررَ

 أسرنده وال وصرله مرن علرى أقرف لرم ظالحراف قرال: (1٧٧/ 3) النواويرة األذكرار علرى الربانيرة الفتوحاتعالن في  
 . لذلك تتبعه مع البر عبد ابن
َل اللَّيْ : َباب، الجمعة: رواه البخاري ك (623)  (186٧)2/53ِل َوَأْحَيا آِخَرهُ َمْن َناَم َأوَّ
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لنيدُدة " فتمنيددت أن لددو كنددت ابتدددأأ : قددال ،بددل جاهليددة كفددر: أجاهليددة كفددر أو إسددالم  قددال: قددال ،َجاهن
 (6٢4)إسالمي يومئذ.

 
يالر  َرةر ح وه  ب ك  َوَسب   ﴿    4٢َوَأصن

الَ  هن َوسدددلم قدددَ ول اهلل صدددلى اهلل َعَليددد  ي اهلل َعنددده  َأن َرسددد  ن أيب الدددُدر َدا  َرضدددن ن ك م َأن : عدددَ " اَل يددددع رجدددل مدددن
ول َنة حددن  يصددبح يَدقدد  َنة فَإننددُ : يع مددل هلل ألددف َحسددَ دنهن مائددَة مددر ة فَإنهنددَُا ألددف َحسددَ َمدد  ب َحاَن اهلل َوحبن  ه  لددنسدد 

 (6٢5)ايفن يَدو مه من الذُّن وب َويكون َما عمل من خي سوى َذلنك وافرر اهلل مثل َذلنك  يع مل إنن َشا َ 
  44ا ا َكرنير رر َأج   َوأََعُد هَل م   َسلََٰم   ۥ نَه  َقو  َم يَدل  يَدو   حتَنُيتد ه م   ﴿
م بددئكم خبددي أعمددالك"أال أن: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسددلم: عن أيب الدردا  رضي اهلل عنه قال 

وخي لكم من أن  ،وخي لكم من إعطا  الذهب والَورق  ،وأرفعها يف درجاتكم ،يككموأزكاها عند مل
"ذكددر اهلل عددز : ومددا هددو يددا رسددول اهلل  قددال: ويضددربوا أعندداقكم " قددالوا  ،تلقوا عدوكم فتضددربوا أعندداقهم

 .(6٢6)وجل"
م   ﴿ اَن َلكدد  ا كددَ ولَ َأن تددد ا   َومددَ وا  ن تَنهن َواَل أَ  تللددُ ذ وا  َرسدد  ه   أَز  كنحدد  ن   ۥ وََٰجددَ ا ۦ دنهن بَدعدد   مددن م   إننُ  أَبدَددر لنكدد  اَن عننددَد تللددُهن كددَ   ذََٰ

   53َعظنيمرا 

 

تفسرررير ، 3/53٧تفسرررير الزمخشرررري ، 9/5833تفسرررير الهدايرررة إلرررى بلرررو  النهايرررة ، 20/261تفسرررير الطبرررري  (624)
قررال الزيلعرري ، ٧/103تفسررير أبرري السررعود، 3/244السررراج المنيررر ، 8/4٧8البحررر المحرريط، 4/231البيضرراوي 

اُه َغِريب َوالَّ : 10٧/ 3في تخريج أحاديث الكشاف  اَلم َقاَل َذِلك ألبري َذر َأْخرجرَ ِحيَحْيِن َأنه َعَلْيِه السَّ ِذي ِفي الصَّ
ع ي اْلعتررْ الَ : 933/ 3وقررال المنرراوي فرري الفررتح السررماوي ، فررِ ي   قررَ َوِلي  اْلِعَراقررِ َذا اَل يعرررف: الررْ ن ، هررَ اِفظ ابررْ اَل اْلحررَ َوقررَ

ْرَداء:  حجر ْرَداءَوِإنََّما ُهَو فِ ، لم َأِجدُه َعن أبي الدَّ ِحيَحْيِن من َحِديث أبي َذرلم َأِجدُه َعن أبي الدَّ َو ، ي الصَّ َوِإنََّما هرُ
ن أبري  دُه عررَ ِديث أبري َذرلرم َأجرِ ِحيَحْيِن مرن حررَ ي الصرَّ ْرَداءفرِ َو فر، الردَّ ا هررُ ، لرم أجررده عرن أبري الرردرداء: ابن حجررَوِإنَّمرَ

 وإنما هو في الصحيحين عن أبي الدرداء 
أبررررو يعلررررى كمررررا فرررري " اتحرررراف الخيرررررة " : .وأخرجرررره 6/440و 5/199َأخرجرررره أحمررررد 6/621( الرررردر المنثررررور 625)

، 113/  10مجمرع الزوائررد ( 1889٧)1/696والحرا م ، (14٧1والطبرانري فري " مسرند الشرراميين ")، (8122)
 وهو حديث ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد هللا بن أبي مريم.

، 6/134تفسرير ابرن كثيرر ، 3/381تفسرير الخرازن ، 6/246تفسير البغوي ،  2/٧24تفسير يحي بن سالم    (626)
جراء فري مرا : باب، القرآن: عبد الباقي ك: ورواه مالك في الموطأ ت، 11/102فتح البيان ،  4/332فتح القدير
( والطبرانرري فرري 5/195(.وأحمررد )3٧90) فضررل الررذكر: برراب، األدب: وابررن ماجرره ك (24)211/ 1ذكررر هللا 
 . 2/11وأبو نعيم في الحلية ، (1825)1/6٧3 م في المستدرك (وصححه الحا18٧2الدعاء )
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إندددك خطبتدددين إىل أبدددوي يف الددددنيا : روي أن أم الددددردا  قالدددت ليب الددددردا  رضدددي اهلل عنددده عندددد موتددده
أيب  عاويددة بددنفخطبهددا م ،ي بعدددي تنكحالف: وإين أخطبك إىل نفسي يف اآلخرة فقال هلا  ،فأنكحاك

 .(6٢٧)وأبت أن تتزوجه ،سفيان فأخربته بالذي كان
مسعددت : خطددب معاويددة رضددي اهلل عندده أم الدددردا  فأبددت أن تزوجدده وقالددت:  عن ميمون بن مهران قددال

 .ها"املرأة يف ُخر أزواجها أو قال آلخر أزواج:  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أبا الدردا  يقول
" أيدددا امدددرأة تدددويف عنهدددا زوجهدددا : وقدددد ورد بلفددد  .  بددددالأريدددد بدددأيب الددددرداكمدددا قالدددت   ولسدددت أو  

 (6٢8).فتزوجت بعده فهي آلخر أزواجها
  56النيمر هن َوَسل م وا  َتس  َ اَمن وا  َصلُّوا  َعَلي  صن  يََٰأَيدَُّها تُلذنينَ تلنُ  َعَلى ي َصلُّونَ  ۥ إنُن تلُلَه َوَملََٰئنَكَته  ﴿

"أكثددروا الصددالة علددي  يددوم : قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم: اهلل عندده قددالأيب الدددردا  رضددي عددن 
اجلمعة؛ فإنه مشددهود تشددهده املالئكددة. وإن أحدددا ال يصددلي علددي إال ع رضددت َعلددَي  صددالته حددغ يفددرغ 

د كدددل أجسددداإن اهلل حدددرم علدددى الرض أن تأ ،وبعدددد املدددوأ: وبعدددد املدددوأ  قدددال: قلدددت: منهدددا". قدددال
 (6٢9)اهلل حي يرزق. النبيا " فنص

أن َنا تل َ إننُا َعَرض    ﴿ وََٰ َ ضن َوتجل ن ر  َوتل َ َمانََة َعَلى تلُسمََٰ ل   َأن حَي  َبالن فَأََب   ند  َفق  َأش  نَدَها وَ من ا َن من ن  تإل ن َها َومَحََلهددَ نسددََٰ
    ٧٢ ا َجه والر ظَل ومر  َكانَ   ۥ إننُه  

ُلم :ضي اهلل عنه قددالدردا  ر عن خليد العصري عن َأيب ال ُلى اهلل َعَليدد هن َوسددَ "خددس : قددال رسددول اهلل صددَ
مددن حدداف  علددى الصددلواأ اخلمددس؛ علددى وضددوئهن : مددن جددا  هبددن يددوم القيامددة مددع إيددان دخددل اجلنددة

 

تهذيب ، 482/  3اإلصابة في معرفة الصحابة ، 224/  1حلية االولياء ، 66/    3بحر العلوم للسمرقندي    (62٧)
 (2٧8/  4سير أعالم النبالء ، 152/  ٧0تاريخ دمشع ، 415/  12التهذيب 

قال الهيثمي في المجمع ، 2/359وفي مسند الشامين ، (3130)2٧5/ 3( رواه الطبراني في المعجم األوسط 628)
ي اْلَكِبيررررِ : 4/2٧0 يُّ فرررِ طِ ، َرَواُه الطََّبَرانرررِ رِ ، َواأْلَْوسرررَ و َبكرررْ ْرَيمَ َوِفيرررِه َأبرررُ ي مرررَ ُن َأبرررِ َتَلطَ ،  برررْ ِد اخرررْ الصرررحيحة : انظرررر .َوقرررَ
3/2٧5 ،1281(1281) 

، 33٧/  24تفسررير الطبررري ، (11216)6/2084م تفسررير ابررن أبرري حررات، 2/٧3٧تفسررير يحرري بررن سررالم (629) 
، 286/  19تفسررير القرطبرري ، 6/4٧3تفسررير ابررن كثيررر ، 31/10٧تفسررير الرررازي ، 10/165تفسررير الثعلبرري 

( الكامرررل فررري 163٧) 1/524 ذكرررر وفاتررره ودفنررره صرررل ى هللا عليررره وسرررل م: بررراب، الجنرررائز: كن ماجررره ورواه ابررر
وفيرره انقطرراع بررين ُعبررادة بررن ، هررذا حررديث غريررب مررن هررذا الوجرره: وقررال ابررن كثيررر رحمرره هللا، 3/530الضررعفاء 

هرذا إسرناد رجالره : 2/59وقرال البوصريري فري مصرباح الزجاجرة ، وهللا أعلرم.، فإنه لم يدركره، َنسي وأبي الدرداء
و 288/ 5ثقرررات إال أنررره منقطرررع فررري موضرررعين . وجرررود إسرررناده المنرررذري وحسرررنه ابرررن الملقرررن فررري البررردر المنيرررر 

 .13٧/  2صحيح الترغيب والترهيب  اني فياأللب
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وامي اهلل ال : وأعطددى الزكدداة مددن مالدده طيددب الددنفس هبددا" وكددان يقددول ،وركددوعهن وسدد ودهن ومددواقيتهن
يا : قالوا ،استطاع إىل ذلك سبيال وأدى المانة  بيت إنوحج ال ،ام رمضانوص  ،امنيفعل ذلك إال م

الغسدددل مدددن اجلنابدددة فدددإن اهلل مل يدددأمن ابدددن ُدم علدددى شدددي  مدددن دينددده : أبدددا الددددردا  ومدددا الماندددة  قدددال
 (63٠)غيه.

 سورة سبأ 
م صددلى اهلل َعلَ : عددَن أيب الددُدر َدا  رضددي اهلل عندده قدَدالَ  عددت أَبدَدا ال َقاسددن هن وَ مسَن وليدد  يدَدا :  قدَدالَ اهلل إنن: سددلم يَدقدد 

وَن  رهدد  ا يك  اهَب م مددَ ا حيبددوَن محدددوا وشددكروا َوإنن َأصددَ اهَب م مددَ دك أمددة إنن َأصددَ ر مَي إنين  باعدد  بعدد  ى بددن مددَ عنيسددَ
أعطدديهم : يَا رب َكيَف يكون َهَذا هلددَ م َواَل حلددم َواَل علددم قدَدالَ : احتسبوا وصربوا َواَل حلم َواَل علم قَالَ 

 (63١)َوعلمني من حلمي

 

المحرررر الرروجيز البررن عطيررة ، 6/491تفسررير ابررن كثيررر ، 8/68تفسررير الثعلبرري ، 20/339تفسررير الطبررري  (630)
َلَواِت )،  الصالة:  رواه أبوداود كو ،  4/403 ، (14(.والمروزي في الوتر )429َباٌب ِفي اْلُمَحاَفَظِة َعَلى َوْقِت الصَّ

والسرمرقندي فري تنبيره الغرافلينن ، (2٧4)2/650(واآلجرري فري الشرريعة  130)1/86فري معجمره  وابن األعرابي  
البيهقررري فررري " شرررعب اإليمررران " ) ، 3/123" الضرررعفاء "  العقيلررري فررري، 2/234( وأبرررو نعررريم فررري الحليرررة 362)

مي في المجمرع قال اهيث، رواه الطبراني بإسناد جيد: (544)1/148قال المنذري في الترغيب   اموقوف  ،  (  2٧50
 .88/  1وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب  إسناده جيد: 1/4٧

 سبع تخريجه . (631)
/  8والبخاري في التاريخ الكبير ، (28095)6/450أخرجه أحمد  ،6/694الدر المنثور ،  94/   2تفسير ابن كثير  

ورجررال أحمررد : 68/ 10لزوائررد قررال الهيثمرري فرري مجمررع ا ، 364/  48وابررن عسررا ر فرري ترراريخ دمشررع ، 356
رجررال الصررحيح غيررر الحسررن بررن سرروار وأبررى حلرربس يزيررد بررن ميسرررة وهمررا ثقتان.ضررعفه األلبرراني فرري ضررعيف 

 موضوع : بل قال في ضعيف الجامع193/  2الترغيب والترهيب  
 السند ثقات فالحديث ال ينزل عن مرتبة الحسن وهللا أعلم.: قلت

وثقرره ابررن ، ء المرروذي صرردوق مررن التاسرعة مررات سرنة سررت عشررة أو سرربع عشررةفالحسرن بررن سروار البغرروي أبرو العررال
 ال بأس به.: وقال أحمد، معين

 1/205تقريب التهذيب ، 1/493ميزان االعتدال، 2/245تهذيب التهذيب : انظر
 والعجلي والنسائي وأبو حاتم وثقه أحمد وابن معين: ومعاوية بن صالح

: ترذكرة الحفراظ، 383 – 382/  8: الجررح والتعرديل335/  ٧: لتراريخ الكبيررا، 521/    ٧:  طبقات ابن سعد  انظر 
 ، 135/  4: ميزان االعتدال، 1٧6/ 1

التراريخ ، 8/136سير أعالم النبالء ، 51٧/  ٧: انظر طبقات ابن سعد، ظاإلمام الحاف  والليث بن سعد إمام مصر 
: مشرررراهير علمرررراء االمصررررار، 180-٧/1٧9: الجرررررح والتعررررديل 2/209: الترررراريخ الصررررغير، ٧/246: الكبيررررر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-162- 
 

 رفاط سورة
لنكَ  إننُ  كنتََٰب    يفن  إناُل  ۦ ع م رنهن  َواَل ي نَقص  منن   َوَما يد َعُمر  منن مَُّعُمر   ﴿ ي   تلُلهن  َعَلى ذََٰ     ١١َيسن
"إن اهلل ال : ذكرنددا عنددد رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم فقددال: قددال ،عددن أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده 

ا إذ  ،فيدددعون لدده مددن بعددده ،لذريددة الصدداحلة يرزقهددا العبدددة العمددر باوإمنددا زيدداد ،جلهدداا جددا  أيدداخر نفسددر
 .(63٢)فذلك زيادة العمر" ،فيلحقه دعاؤهم يف قربه

ُ أَو  ﴿  ا تل  رَرد  مث  َب ندددَ ن  َطَفيد  تلدددُذنيَن تصددد  كنتدددََٰ ند   َنا مدددن هن ل نَدف   ظدددَاملن   ه م  عنَبادنندددَا َفمدددن ند   ۦ سدددن د  مُّق  ه م َومدددن ند   َتصدددن ا م  ه  َومدددن  بن   سدددَ
ََٰ بنٱخل َ  لنَك ه َو بنإنذ   أن ي     3٢َكبني  ل  تل  َفض  تل  نن تلُلهن ذََٰ
اللهددم : فقددال ،ف لددس إىل جنددب َأيب الدددردا  ،ذكددر أَبددو رابددت أندده دخددل املسدد د: عددن العمددن قددالَ  

د بدده لئن كنت صادقرا لنا أسددع: فقال أَبو الدردا  ،ُنس وحشيت وارحم غربيت ويسر يل جليسرا صاحلرا
َر هددذه مسعته من رسو   سأحدرك حديثرا  ،كمن ل اهلل َصُلى اهلل َعَلي هن َوَسُلم مل أحدت به منذ مسعته ذَكددَ

د    اآلية﴿ ند ه م  م ق َتصددن هن ومنهم َومن ند ه م  ظَاملن  لننَدف سن َنا منن  عنَبادننَا َفمن َطَفيد  ُ أَو رَرد َنا ال كنَتاَب اُلذنيَن اص  ند ه م   مث  َومددن
َاأن  فأما ابناخل َ   َسابن     ،يدخلها بغي حساب وأما املقتصددد فيحاسددب حسددابرا يسدديرالساب  باخلياأ في 

َب َعندُدا  وأما الظامل لنفسه في صيبه يف ذلك املكان من الغددم واحلددزن فددذلك قولدده﴿ د  لنلدُدهن الدُدذني أَذ هددَ مدد  احلَ 
َزَن    (633)  احلَ 

 

/  1: ترررذكرة الحفررراظ، 3/  13: تررراريخ بغرررداد، 318/  ٧: الحليرررة، 349/  3: مرررروج الرررذهب، 191: (1536)
 .423/  3ن االعتدال ميزا، 226 - 224

 . سبع تخريجه. ضعيف) منكر(6/539تفسير ابن كثير   (632)
تفسرير ابرن ، 8/108تفسير الكشف والبيران للثعلبري  ،3/136تفسير عبد الرزاق ، 20/4٧0تفسير الطبري    (633) 

تفسررررير ، 4/484النكررررت والعيررررون ، 2/492درج الرررردرر للجرجرررراني ، 421، / 6تفسررررير البغرررروي ، 6/54٧ ثيررررر 
ورواه أحمرد فري ، ٧/24الدر المنثور  ، 3/45٧تفسير الخازن ،  16/138تفسير ابن عادل  ،  3/2٧2بيني  الشر 

( مرن طريرع 62( ومن طريقه البيهقي في البعرث بررقم )2/426ي المستدرك )ورواه الحا م ف،  (5/198المسند )
 به. ، األعمش

عن األعمش عن ثابت أو أبي ثابت : ال أنه قال"رواه الطبراني وأحمد باختصار إ 95/  ٧: قال الهيثمي في المجمع
/  2: وأخرجه الحا م، وفي إسناد الطبراني غير مسمى"، أن رجال وثابت بن عبيد ومن قبله من رجال الصحيح

فرروي عرن الثروري عرن األعمرش عرن ، "وقد اختلفرت الروايرات عرن األعمرش فري إسرناد هرذا الحرديث: وقال  426
، وقيل عن شعبة عن األعمش عن رجل من ثقيف عرن أبري الردرداء، هللا عنهأبي ثابت عن أبي الدرداء رضي 

وإذا كثرررت الروايررات فرري الحررديث ، الرردرداءذكررر أبررو ثابررت عررن أبرري : وقيررل عررن الثرروري أيضررا عررن األعمررش قررال
 ظهر أن للحديث أصال"
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وَل اللددُ " مسَن  :َعن  أيب الُدر َدا ن رضددي اهلل عندده قدَدالَ  ُلى اللددُ عدد ت  َرسدد  ذنهن اآليدَدةن هن صددَ ُلَم يَدقدد ول  يفن هددَ : ه  َعَليدد هن َوسددَ
َنا منن  عنَبادننَا  إنىَل قَدو لنهن  َطَفيد  ُ أَو رَرد َنا ال كنَتاَب اُلذني اص  رن اآليدَدةن : ﴿مث  خل وهَنَا  إنىَل ُخددن  ،﴿جُناأ عدن يددد 

الَ  ابن   بدددن : قدددَ َذا السدددُ ي   هدددَ ي َ فَدَي دددن خ ل  اخلَ  د  َة بدددنالاأن فَديدددَ َندددُ اب   اجل  سدددَ ب   ، حن د  فَدي َحاسدددَ َذا ال م ق َتصدددن ي   هدددَ َوجيدددَن
ه   اَوز  اللددُه  َعندد  ُ يَدَت ددَ يرا مث  ابرا َيسددن سددَ ُ  ذ ن وبدَده   ،حن ُر ُي  َويددد َوُبخ  َويد عددَ هن فَدي وقدَدف  َويد عددَ َذا الظدُداملن  لننَدف سددن ي   هددَ ُ  ،َوجيددَن مث 

ل ه    خن َندُدَة بنفضدد   الُله  ي د  ور  : فهددم الدُدذني قدَدال وا ،ل َرمحتددهاجل  َزَن إنُن رَبُدنددَا َلَغفدد  َب َعندُدا احلددَ  د  لنلدُدهن الدُدذني أَذ هددَ مدد  ﴿احلَ 
َي". ،شكور  َغَفَر الُذن َب ال َكبنيَ   (634)َوَشَكَر ال َعَمَل ال َيسن

ب  يدخل لسا» ا: قال ،لدردا ن أبا اعن من حدره أ ،وروى عبد الرزاق الصنعاين عن معمر عن أبان
وحيبس الظامل لنفسه مددا شددا  اهلل مث يدددخل اجلنددة   ،واملقتصد حياسب حسابا يسيا  ،اجلنة بغي حساب

»(635) 
: يقدددول يف هدددذه اآليدددة -صدددلى اهلل عليددده وسدددلم-مسعدددت رسدددول اهلل : قدددال أبدددو الددددردا  رضدددي اهلل عنددده
ل ا يسدددديرا مث يدددددخلنفسدددده حياسددددب حسددددابر لظددددامل او  ،اجلنددددة بغددددي حسدددداب "السدددداب  واملقتصددددد يدددددخالن

 (636)اجلنة"
 (63٧)إن الفرق الثالت ناجية قال ذلك عمر رضي اهلل عنه وأبو الدردا  رضي اهلل عنه : قيل

 

تفسير الطبري  ،  (2446)3/٧1تفسير عبدالرزاق  ،  2/٧8٧تفسير يحي بن سالم ،  (4)2/3( تفسير ابن وهب  634)
تفسرير ، 5/458معاني القرآن للنحاس ، 4/31تفسير القرآن البن زمنين ، 8/489تفسير الماتريدي ،  20/4٧0

تفسرير ، 18/424تفسرير البسريط ، 4/4٧4تفسرير المراوردي ، 9/59٧6تفسرير الهدايرة لمكري ،  8/108الثعلبي  
( 3592)2/462الحرا م فري المسررتدرك  رواه ، 3/513زاد المسررير ، 6/421تفسرير البغروي ، 4/359السرمعاني 

: ٧/96(وقررال الهيثمرري فرري المجمررع2٧5وابررن الفرراخر فرري موجبررات الجنررة )، (58والبيهقرري فرري البعررث والنشررور )
فإن كان هو ثابت بن عمير األنصاري كمرا تقردم عنرد أحمرد فرجرال ، رواه الطبراني عن األعمش عن رجل سماه

 الطبراني رجال الصحيح.
، 168/  3تفسررير النسررفي 458/  5معرراني القرررآن ، 3/136تفسررير القرررآن للصررنعاني ، و 16/5٧نظررم الرردرر(635) 

(، والبيهقري فري البعرث والنشرور 3592)2/462ر سرورة المالئكرة رواه الحا م في المستدرك التفسير، براب: تفسري
 رواه (96/ ٧) الفوائرررد ومنبرررع الزوائرررد مجمرررع( قرررال الهيثمررري فررري 2٧6(، وابرررن الفررراخر فررري موجبرررات الجنرررة )58)

 فرجررال أحمررد عنررد تقرردم كمررا األنصرراري  عميررر بررن ثابررت هررو كرران فررإن، سررماه رجررل عررن األعمررش عررن الطبرانرري
 (36٧9)8/156ضعفه األلباني في الضعيفة.يحالصح رجال الطبراني

، التفسرير: والحا م في "المسرتدرك" كتراب، 444/ 6، 198/ 5أحمد في مسنده ، 18/424( التفسير البسيط    636)
.ضرررعفه 3182/ 10وابرررن أبررري حررراتم فررري "التفسرررير" ، وصرررححه ووافقررره الرررذهبي 426/ 2ير سرررورة المالئكرررة تفسررر

 (3331األلباني في ضعيف الجامع ) 
 45٧/  5 للنحاس معاني القرآن (63٧)
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مددا : فقددال-وهددو بدمشدد -قدددم رجددل مددن أهددل املدينددة إىل أيب الدددردا  : قددال (638)عددن قدديس بددن كثددي
أمددا عليدده وسددلم. قددال  ول اهلل صددلى اهلله عددن رسدد حدي  بلغين أنددك حتدددت بدد : أقدمك أي  أخي  قال
أمددا قددددمت إال يف طلددب هدددذا : ال   قدددال: أمدددا قدددمت حلاجدددة  قددال: ال. قددال: قدددمت لت ددارة  قدددال

"مددن سددلك طريقدددا : فددإين مسعددت رسدددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم يقدددول: نعددم. قدددال: احلدددي   قددال
وإندده  ،رضرا لطالب العلددمكة لتضع أجنحتها الئامل وإن ،ا إىل اجلنةسلك اهلل به طريقر   ،علمرا  يطلب فيه

ن  يف السدددمواأ والرض حدددغ احليتدددان يف املدددا  وفضدددل العدددامل علدددى العابدددد كفضدددل  ،ليسدددتغفر للعدددامل مدددَ
وإمنددا  ،وإن النبيددا  مل يوررددوا دينددارا وال درمهددا ،القمر على سائر الكواكب. إن العلما  هم وررة النبيا 

 .(639)  وافر"ه أخذ حبفمن أخذ ب ،ورروا العلم
ذني أَذ  مددددددددددددددددددددددد  ال وا  تحل َ قدددددددددددددددددددددددَ وَ  ﴿ هن تلدددددددددددددددددددددددُ ا تحلدددددددددددددددددددددددَ  د  لنلدددددددددددددددددددددددُ َب َعندددددددددددددددددددددددُ ور  هدددددددددددددددددددددددَ ا َلَغفددددددددددددددددددددددد    َزَن إنُن رَبُدندددددددددددددددددددددددَ

   34َشك ور  

 

ولم يرذكر ، ( كثير بن قيس ويقال قيس بن كثير شامي.روى عن أبي الدرداء في فضل العلم.وثقه ابن حبان  638)  
 ، وقال ابن حجر مقبول، ضعفه الذهبي عن الدارقطني،  ري جرحا وال تعديالفيه البخا

/  2الكاشررف ، 42/  50ترراريخ دمشررع ، 208/  ٧ر الترراريخ الكبيرر، 331/  5ثقررات ابررن حبرران : انظررر ترجمترره فرري
/  ٧الجررررح والتعرررديل ، 5/  2ميرررزان االعتررردال ، 35/  2تقريرررب التهرررذيب ، 381/  8تهرررذيب التهرررذيب ، 146
155. 
 ، 2/368بحر العلوم ، 59/  8تفسير البغوي ، 4/262تفسير الخازن ، 6/550تفسير ابن كثير  (639) 

باب ما جاء فري ، الترمذي في العلمو  (3641) 243/  5: لحث على طلب العلمباب ا: و أخرجه أبو داود في العلم
"وال ، وقرال، لبغردادي(لكرن مرن طريرع محمرود برن خرداش ا2682) 453 - 450/   ٧:  فضل الفقه على العبادة

حردثنا محمرود ، ولريس إسرناده عنردي بمتصرل هكرذا، نعرف هذا الحديث إال من حديث عاصم بن رجاء برن حيروة
عرن كثيرر ، وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عرن داود برن جميرل،  هذا الحديث  ابن خداش
ابرن ماجره ، و ا أصح من حديث محمرود برن خرداش"عن أبي الدرداء عن النبي صلىاهلل عليه وسلم وهذ،  بن قيس

 فرري المسررند(.وأحمررد 223برررقم ) 81/  1: (223برراب فضررل العلمرراء والحررث علررى طلررب العلررم )، فرري المقدمررة
والبغروي فري ، "وقد اختلف فري هرذا الحرديث اختالفرا كثيررا ... ": قال المنذري   48/    1( موارد الظم ن  5/196)

 ديث شواهد يتقوى بها كما قال الحافظ في الفتح وللح 2٧6 - 2٧5/  1: شرح السنة
ضررعفه و  نه حمررزة الكنررانىحسررو  رواه الحررا م مصررححا مررن حررديث أبررى الرردرداء: 160/  1قررال الحررافظ فررى " الفررتح " 

 لكن له شاهد يتقوى بها .، عندهم باضطراب فى سنده
 (.629٧وصححه األلباني في صحيح الجامع )، 
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وما يصيب هنالك من ظلددم نفسدده مددن الغددم  ،أهوال يوم القيامة: حزن: قال أبو الدردا  رضي اهلل عنه
 (64٠)واحلزن

 (64١)، إنه اجلوع: وعنه 
  اطه رضي اهلل عنهن استنبهنا يظهر حس

 :سورة يس
َرأ عنندد ده )يددس( : قدَدالَ  َعن الُنصن صلى اهلل عليه وسددلم  ،َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه ا مددن ميددت يقدد  " مددَ

 (64٢)إناُل هون اهلل َعَلي هن"
 سورة ص

   ١٧ اب  أَوُ  ۥ دن إننُه  ي  ل َ ت َذا دَ ۥ َدنَا َداو  َعب   ك ر  َعَلىَٰ َما يَدق ول وَن َوتذ   ربن  تص   ﴿
ن أيب الَ  الددددُ عدددَ ي اهلل َعنددده  قدددَ صن صدددلى :  ر َدا  َرضدددن اَن الندددُ اَلم  عليددده وسدددلم كدددَ هن السدددُ إنذا ذ كدددر َداو د َعَليددد 

 (643)"َكاَن أعبد ال بشر": َوحدت َعنه  قَالَ 
ي اهلل َعندده  قددَالَ  ن أيب الددُدر َدا  َرضددن هن َوسددلم: عددَ ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد   حيدداف  علددى سددب َحة" اَل  :قددَاَل َرسدد 

 (644)أواب"  الضَُّحى إناُل 

 

 11/3٧1، تفسير اآللوسي 4/441المحرر الوجيز البن عطية 248/  9تفسير البحر المحيط (640) 
 .1163: وال يصح " زاد المسير" ص قال ابن الجوزي (641) 
تفسرررير حررردائع الرررروح ، ٧/38الررردر المنثرررور ، 298/  4تفسرررير القرطبررري ، 13/863بررري حررراتم تفسرررير ابرررن أ(642) 
وابرن شراهين فري ، 188/  1أصربهان " رواه أبرو نعريم فري " أخبرار ، 4/195تفسير المنيرر للزحيلري ،  23/4٧0

: 152/  3( قررررال األلبرررراني فرررري إرواء الغليررررل 6099)4/32( والررررديلمي فرررري الفررررردوس 250فضرررائل األعمررررال )
: مروان بن سالم عن صفوان بن عمر وعن شريح عن أبي الدرداء مرفوعا به . ومروان هذا قال أحمد والنسائي

 11/365" يضع الحديث " ." الضعيفة " : راني" ليس بثقة " وقال الساجي وأبو عروبة الح
تفسرررير اآللوسررري ، ٧/149الررردر المنثرررور ، 6/84بصرررائر التمييرررز فررري لطرررائف الكتررراب العزيرررز للفيروزآبرررادي  (643)
ي الترراريخ ، 24/333تفسررير حرردائع الررروح والريحرران ، 23/105تفسررير المراغرري ، 12/166 اِري  فررِ أخرجرره الُبخررَ

 5/522، ٧3: بررراب، أبرررواب الررردعوات: الترمرررذي ك، (٧5تلررري فررري المحبرررة   )والخ، 5/229، 89/  1الكبيررر 
 433/  2الحرررررررا م و  (565)1/319اء والررررررردوالبي فررررررري الكنرررررررى واألسرررررررم، (4089)10/28والبرررررررزار ، (3490)
، أحاديثره موضروعة: بل عبد هللا بن يزيد الدمشقي هذا قال أحمد: صحيح اإلسناد وقال الذهبي:  ( وقال3621)

، 86/  1٧ترراريخ دمشررع ، (2٧6)1/364والبيهقرري فرري الرردعوات الكبيررر ، (248)1/89ي الترراريخ والبخرراري فرر
/  2اه البزار في حديث طويل وإسناده حسن. "السلسلة الصحيحة" رو :  206/   8قال الهيثمي في مجمع الزوائد  

 له شاهد في صحيح مسلم : (وقال1125)3/256( والضعيفة ٧08)324
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ن : قَاَل َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسددلم: َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه  قَالَ  َعتددَ   َحى رَك  "مددن صددلى الضددُّ
تب من الغافل   و م ،َومن صددلى أَر بعددا كتددب مددن العابدددين  ،مل يك  تا كفددي َذلددنك ال يدددَ َومددن  ،َومددن صددلى سددن

ُنة" ،نت  ن القاكتب م  الى مثانير ص  (645)َومن صلى ارنيت عشَرة بَن اهلل َله  بَدي تا يفن اجل 
ََحد   َبغنياُل يَن اكر يلن م ل   يلن َوَهب   فنر  قَاَل َرب  تغ  ﴿   35َوُهاب  دني إنُنَك أَنَت تل  بَدع  م ن  لن
: ناه يقدددوله وسدددلم يصدددلي فسدددمعهلل عليددد قدددام رسدددول اهلل صدددلى ا: رضدددي اهلل عنددده قدددال عدددن أيب الددددردا  

فلمددا فددرغ مددن  ،اوبسط َيَده كأنه يتناول شدديئر  - ارالرر  -"ألعنك بلعنة اهلل" : مث قال  ،"أعوذ باهلل منك"
قددد مسعندداك تقددول يف الصددالة شدديئا مل نسددمعك تقولدده قبددل ذلددك ورأيندداك  ،يددا رسددول اهلل: الصددالة قلنددا

أعددوذ بدداهلل : فقلددت ،وجهددي من نار لي علدده يفبشهاب  "إن عدو اهلل إبليس جا :  بسطت يدك  قال
َذه ،ألعنك بلعنددة اهلل التامددة: مث قلت - رالت مراأ -منك    ،فلددم يسددتأخر رددالت مددراأ مث أردأ أخدد 

 (646)ا يلعب به صبيان أهل املدينة"لصبح مورقر  ،واهلل لوال دعوة أخينا سليمان
 :سورة الزمر

َدة   س  َخَلَقك م م ن نُدف   ﴿ ند   جَ مث ُ  وََٰحن من مَثََٰننَيَة أَز  ند  م َن تل َ َجَها َوأَنَزَل َلك م َها َزو  َعَل من  ( 6) وََٰأ  عََٰ

 

تفسررررير ، ٧/152الرررردر المنثررررور ، 4/226تفسررررير ابررررن كثيررررر ، (100٧0)6/189٧ ( تفسررررير ابررررن أبرررري حرررراتم644)
في سنده إسرماعيل برن ، 366/  1خ الكبير أخرجه البخاري في التاري، 4/2362واألساس ،  12/168اآللوسي  

مات سنة تسع وعشرين وثقه ابن حبران ، صدوق تكلم فيه األزدي بال حجة من العاشرة، عبد هللا بن زرارة الرقى
/  6تررراريخ بغرررداد ، 181/  2الجررررح والتعرررديل ، 96/  1تقريرررب التهرررذيب ، 100/  8ثقرررات ابرررن حبررران : نظررررا

  648/  4اني في " السلسلة الصحيحة " والحديث صححه األلب، 262 – 261
قرال الهيثمري فري ، 2/209والعقيلي في الضرعفاء ، (856رواه البيهقي في الصغرى )،  ٧/152( الدر المنثور  645)

رواه الطبراني فري الكبيرر وفيره موسرى برن يعقروب الزمعري وثقره ابرن معرين وابرن حبران :  23٧/    2الزوائد  مجمع  
لرره ، و فررى إسرناده ضرعف: 54/  3يرة رجالرره ثقرات.و قرال الحررافظ فرى " الفرتح " وبق، وضرعفه ابرن المررديني وغيرره

في شرح المهرذب فيره حرديث  وقال النووي : وقال، فى إسناده ضعف أيضاو  شاهد من حديث أبى ذر رواه البزار
، ضعيف كأنه يشير إلى حديث أنس لكرن إذا ضرم إليره حرديث أبري ذر وأبري الردرداء قروي وصرلح لالحتجراج بره

 (.6435)13/9٧0الضعيفة ، 102/  1ه األلباني في ضعيف الترغيب والترهيب وضعف
ز لعررن الشرريطان فرري أثنرراء جرروا: برراب، المسرراجد ومواضررع الصررالة: كورواه مسررلم ، ٧/٧1تفسررير ابررن كثيررر  (646)

لعررن إبلرريس والتعرروذ منرره فرري الصررالة : برراب، المسرراجد: ( والنسررائي فرري السررنن الكبرررى ك541) 1/385الصررالة
الرخصرة فري تنراول المصرلي الشريء عرن الحادثرة : الصرالة براب: (. وابن خزيمة فري صرحيحه ك1139)2/43

وابررن ، (3992)10/15٧شرركل اآلثررار والطحرراوي فرري شرررح م، (4135)10/٧1والبررزار ، (891)2/50تحرردث 
 (.19٧9)5/316حبان في صحيحه 
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» خلددد  اهلل ُدم يدددوم خلقددده : عدددن الندددص صدددلى اهلل عليددده وسدددلم قدددال ،عدددن أيب الددددردا  رضدددي اهلل عنددده
سددودا   وضددرب كتفدده اليسددرى فددأخرأ ذريددة  ،وضددرب علددى كتفدده اليمددَن فددأخرأ ذريددة بيضددا  كددأهنم الددذر

إىل النددار وال أبدددايل : وقددال للدددذي يف يسدداره ،إىل اجلندددة وال أبددايل: ي يف يينددهللددذ فقدددال ،أهنم احلمددمكدد 
»(64٧). 
ر  َرىَٰ ب شدد   تللدُدهن هلددَ م  تل  بدد د وَها َوأَندَداب وا  إنىَل تَدَنب وا  تلطَُٰغدد وَأ َأن يَدع  َوتُلذنيَن تج  ﴿ َتمنع وَن تلدُدذنيَن َيسدد   ١٧عنبددَادن  فَدَبشدد 
لََٰئنَك ه م   ۥ َسَنه  ح  َيُتبنع وَن أَ  فدَ لَ و  قَ تل   لََٰئنَك تُلذنيَن َهَدىدَٰه م  تلُله  َوأ و  ل وا  تل َ  أ و     ١8بََٰبن ل  أ و 

لددوال رددالت مددا أحببددت أن أعددين يومددا : قددال أبددو الدددردا  رضددي اهلل عندده: عددن سددعيد بددن مسددعود قددال
لكددالم كمددا ينتقددى ينتقددون مددن خددي ا مة أقواوجمالس  ،والس ود يف جُو الليل  ،الظمأ باهلواجر:  واحدا

 (648)طيب التمر.
د   ﴿ ه  صدددددددددددددددددَ رََ  تللدددددددددددددددددُ ن شدددددددددددددددددَ ور  سددددددددددددددددد  لنإل ن  ۥ رَه  أََفمدددددددددددددددددَ ىَٰ نددددددددددددددددد  َو َعلدددددددددددددددددَ هن  لََٰمن فَدهددددددددددددددددد  ن رُبددددددددددددددددد    ل  فَدَويددددددددددددددددد   ۦ مددددددددددددددددد 
َيةن قد ل وهب  م م ن ذنك  ل ل   سن لََٰئنَك يفن َضلََٰل  قََٰ    ٢٢مُّبن    رن تلُلهن أ و 

الرف  يف  »إن اهلل رفي  حيبُّ : سلمل ى اهلل عليه و قال رسول اهلل ص  :نه قالعن أيب الدردا  رضي اهلل ع
ويددبغض كددل  ،ويدددعوا إىل طاعددة اهلل ،كل قلب خاشع حليم رحيم يعلدد م الندداس اخلددي  وحيبُّ  ،المر كله
 (649)وال يدري يرد عليه روحه أم ال« ،ينام الليل كله فال يذكر اهلل تعاىل ،قلب قاس

   ٢8يَدتُدق وَن  ُلَعُله م   أ   ذني عنوَ َغي َ  بني اَ انرا َعرَ قد ر   ﴿
 (65٠")"ال ق ر ُن َكاَلم اهلل غي َُم ل وق: َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه  َعن الُنصن صلى اهلل َعَلي هن َوسلم قَالَ 

 

 سبع تخريجه .(64٧) 
( مسررررند 361/  3 ( اإلبانررررة الكبرررررى البررررن بطررررة28036)6/441أخرجرررره أحمررررد  229/  ٧نظررررم الرررردرر للبقرررراعي   

رجالرره رواه أحمررد والبررزار والطبرانرري و : 185/  ٧قررال الهيثمرري فرري مجمررع الزوائررد  396/  6الشرراميين للطبرانرري 
 صحيح: (3234قال األلباني في صحيح الجامع) ، رجال الصحيح

، (2٧٧)1/94رواه ابررن المبررارك فرري الزهررد و ، 8/59٧الرردر المنثررور، 8/22٧( تفسررير الكشررف والبيرران للثعلبرري 648)
وأبرو نعريم فري ، (481والسرمرقندي فري تنبيره الغرافلين )، (212وأبوداود في الزهرد )، 168أحمد في " الزهد"ص 

سرير أعرالم ، 159/ 4٧( وابن عسا ر في تاريخ دمشرع 4693)4/340وابن معين في تاريخه ،  1/212ليةالح
 349/  2النبالء 

 (.582)1/158وأخرجه الديلمي في الفردوس ، 8/230البيان للثعلبي ( تفسير الكشف و 649)
ة الوافيرة ألبري عمررو "الرسرال، 150فنرون األفنران فري عيرون القررآن البرن الجروزي ص ،  ٧/223( الدر المنثرور650)

، (825)3/1501والخطيررب فرري المتفررع والمفترررق ، (51)5/284ورواه ابررن بطررة فرري اإلبانررة ، 1/154الررداني 
، (191) 1/9٧أمرررالي ابرررن بشرررران "، وأحمرررد برررن إبرررراهيم المصرررري مجهرررول، لرررم يررردرك أبرررا الررردرداء وقرررال حسررران
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   3٠َوإنهُن م ُمي ت وَن  إنُنَك َمي ت   ﴿
: من َهَذا  قَاَل أَب و الُدر َدا  َرضني اهلل َعندده  : لَ ازَة فَدَقا أب صر َجنَ رجالر  َأن: ه  َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعن

 (65١)يَدق ول اهلل﴿ إنُنك ميت َوإنهُن م ميتون  ،َهَذا أَن ت َهَذا أَن ت
 :سورة غافر
عر  َدام -عدددن منسددد   رأى أبدددا الددددردا  رضدددي اهلل عنددده يبدددين أن رجدددالر : عمدددن حدرددده -( 65٢) هدددو ابدددن كدددن

 (653)أبنيه من أجل "ُل حم":   فقالما هذا: فقال له ،امس در 
ل  رَبُدَنا َوأَد    ﴿ هنم  َوأَز   َ ابَائنهنم   منن  َوَمن َصَلَح  يتن َوَعدُع م  ن  تلُ َجنَُٰتن َعد    ه م  خن َعزنيددز  إنُنَك أَنَت تل   هنم  َوذ ر يَُٰتن  وََٰجن
   8كنيم  تحل َ 

 (654)ُم  ولك  ثله": الغيب قال امللكسلم لخيه بظهر امل دعا "إذا: عن أيب الدردا  رضي اهلل عنه
 

ء مررن ذلررك أسررانيده مظلمررة ال ينبغرري أن شرري ال يصررح: وقررال، (509)1/583والبيهقرري فرري األسررماء والصررفات 
ر ( والقرطبررري فررري الترررذكار فررري أفضرررل األذكرررا9986)٧3/24٧يحرررتج بشررري منهرررا . وابرررن عسرررا ر فررري تاريخررره 

تنزيرره الشررريعة ، 1/13الآللررئ المصررنوعة فرري األحاديررث الموضرروعة ، 48٧المقرراد الحسررنة ص: انظررر، 13ص
 (٧61٧)8/155، (381)1/400ميزانلسان ال، ٧/325الضعيفة ، 2/110كشف الخفاء ، 1/135

د ص ، ٧/228( الرردر المنثرررور 651) ي الز هرررْ فررري الزهرررد وأبرررو حررراتم ، (238أبررروداود فررري " الزهرررد)، 168رواه َأْحمرررد فرررِ
وأبررو نعرريم فرري الحليررة ، (912)562والسررمرقندي فرري تنبيرره العررافلين ص، (38(وابررن أبرري الرردنيا فرري القبررور )8)
 فيه مجهول بين الجريري وأبي الدرداء رضي هللا عنه .: قلت، 4٧/193وابن عسا ر في تاريخه ، 6/201

الكوفي من كبار أتباع التابعين ثقة ثبت  ( هو مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة الهاللي العامري أبو سلمة652)
  ( ٧52جامع التحصيل ): أحد األعالم مات سنة ثالث وخمسين ومائة أو خمس وخمسين من الهجرة . انظر ترجمته

 (.1344مشاهير علماء األمصار )، 163/ ٧سير أعالم النبالء ، ( 2616) 6/345طبقات الكبرى ال
فضائل ، 1/169مختصر قيام الليل" ، 9/492٧األساس ، ٧/269الدر المنثور ،  ٧/126تفسير ابن كثير    (653)

عر فيرره مجهررول بررين مسرر: ( .قلررت5642)4/355والطبقررات الخررانجي البررن سررعد ، 13٧القرررآن ألبرري عبيررد ص 
 وأبي الدرداء رضي هللا عنه

ه داخررل قلعررة وقررد يكررون هررذا المسررجد الررذي بنرراه أبررو الرردرداء هررو المسررجد المنسرروب إليرر: وقررال ابررن كثيررر رحمرره هللا  
، فإن هذا الكالم يدل علرى النصرر علرى األعرداء، دمشع. وقد يكون صيانتها وحفظها ببركته وبركة ما ُوضع له

ال ينصررون" ، حرم: "إن َبي تم الليلرة فقولروا: ليه وسلم ألصحابه في بعض الغزوات ما قال رسول هللا صلى هللا ع
( وأحمررد فرري مسررنده 1682) ( والترمررذي فرري السررنن259٧) "ال تنصرررون"رواه أبررو داود فرري السررنن: وفرري روايررة

 ( عن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى هللا عليه وسلم.4/65)
، 5/411تفسرررير الثعرررالبي ، 10/159تفسرررير الررررازي ، 1/543سرررير الزمخشرررري تف، ٧/10التفسرررير البسررريط  (654)

والبخرراري فرري األدب المفرررد ، (201د )( وعبررد بررن حميرر21٧55)5/195رواه أحمررد ، ٧/130تفسررير ابررن كثيررر 
َعاِء ِلْلُمْسِلِميَن ِبَظْهِر اْلَغْيِب )،  الذكر والدعاء:  ومسلم ك،  (625) ، الصرالة: ود كوأبرودا، (2٧32َباب َفْضِل الدُّ
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د  ش  َم يَدق وم  تل َ َويَدو  َيا يَدوَٰةن تلدُّند  وا  يفن تحل َ إننُا لََننص ر  ر س َلَنا َوتُلذنيَن َ اَمن   ﴿    5١هََٰ
يه رد ا د َعنر  من: َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه  َعن الُنصن صلى اهلل َعَلي هن َوسلم قَالَ  هلل عددَن عرض َأخن

يَة ،ار َجَهُنمَوجهه نَ   (655)مثُ َتال ﴿إننُا لننصر رسلَنا  اآل 
 :سورة الزخرف

و  اَدىَٰ فنر  َوندددددددددَ  ﴿ هن ن  يفن قَدو  عدددددددددَ و   ۦ مدددددددددن اَل يََٰقدددددددددَ ي  قدددددددددَ ذنهن تل َ ك  منصددددددددد  َس يلن م لددددددددد  من أَلدددددددددَ ن ر  جتدددددددددَ  هنددددددددد ََٰ َر َوهدددددددددََٰ  رني مدددددددددن
ر وَن يتن أََفاَل تد ب  حَت     5١صن

لدددو كاندددت الدددد نيا تدددزن عندددد اهلل جندددا  ذبددداب مدددا سدددقي فرعدددون منهدددا :  عندددهالددددردا  رضدددي اهلل قدددال أبدددو
 (656)ا.شرابر 

 تأرره رضي اهلل عنه بكالم النص صلى اهلل عليه وسلم 
لند وَن م    إنُن تل   ﴿    ٧5لنس وَن فنيهن م ب   َوه م   ه م  ند  اَل يد َفُس  عَ  ٧4رنمنَ  يفن َعَذابن َجَهُنَم خََٰ
: قددال رسددول اهلل صددل ى اهلل عليدده وسددلم: قددال ،الدددردا  عددن أيب الدددردا  أم  شددهر بددن حوشددب عددن  عددن

رنيع   ،»يلقى على أهل الن ار اجلوع حغ  يعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغارون بطعام مددن  ضددَ
منن  َوال يد غ ينن منن  ج وع   ا جييزون يذكرون أهنم كانو ي غصة ففيستغيثون بالطعام فيغارون بطعام ذ ،ال ي س 

 الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم احلميم بكالليددب احلديددد فددإذا دنددت مددن الغصص يف
 ،فيقولددون ادعددوا خزنددة جهددنم ،وجددوههم شددوأ وجددوههم فددإذا دخلددت بطددوهنم قطعددت مددا يف بطددوهنم

الل  ال كددافنرنيَن إن  ع وا َوما د عددا   فَاد  : قال وا ،بَلى: فيقولون أمل تك تأتكم رسلكم بالبيناأ  قال وا  ،اُل يفن ضددَ
 (65٧)في يبهم إنُنك م  ماكنث وَن« ،يا مالنك  لنيَدق ضن َعَلي نا رَبُّكَ : فيدعون ،فيقولون ادعوا مالكا: قال
ََٰلنك  لنيَدق  َونَاَدو   ﴿ كنث وَن ضن َعَليد  ا  يََٰ   ٧٧َنا رَبَُّك قَاَل إنُنك م مَُٰ

 

مصنف ابن ، (2895فضل دعاء الحاج ): باب، المناسك: وابن ماجه ك،  (1534الدعاء بظهر الغيب ): باب
 143/  24تاريخ دمشع ، 22/  ٧أبي شيبة 

ما جراء فري الرذب عرن : باب، البر والصلة: الترمذي ك، ٧/292الدر المنثور ، 323/  15( تفسير القرطبي 655)
الكنى واألسرماء ، 168/  8السنن الكبرى للبيهقي ،  (28093)  6/450أحمد،  (1931)4/32٧عرض المنسلم  

 (6263أللباني في "صحيح الجامع )صححه ا، و 459/  26( تاريخ دمشع 688)381/  1للدوالبي 
( 15وابررن أبرري الرردنيا فرري الزهررد )، 169رواه أحمررد فرري " الزهررد" ص، 8/339تفسررير الكشررف والبيرران للثعلبرري  (656)

مرسررل ؛ بررالل بررن سررعد األشررعري هررو (، قلررت: 504)1/299ي تهررذيب اآلثررار ( والطبررري فرر15دنيا )وفرري ذم الرر
 (6٧صيل )الكندي لم يسمع أبا الدرداء . جامع التح

( والبيهقري 2586)4/٧0٧أخرجره الترمرذي ، و 8/345تفسير الكشف والبيران للثعلبري :  سبع تخريجه . انظر  (65٧)
 شهر بن حوشب .( فيه 54٧)1/303في "البعث والنشور" 
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»ونددادوا يددا : عددن النددص صددل ى اهلل عليدده وسددلم ،ا الدددرد عددن أيب ،الدددردا   عن أم  ،عن شهر بن حوشب
 (658)مال ليقض علينا رب ك«. بالالم

 :سورة الدخان
   44رنيمن َطَعام  تل َ  43إنُن َشَ َرَأ تلُزقُّومن  ﴿

 44رددنيمن م  تل َ َطعددَا 34إنُن َشَ َرَأ تلُزقددُّومن  أن أبا الدردا  كان ي قرئ رجال﴿  ،(659)عن مهام بن احلارت
ه ال يفهددم ،فلما أكثر عليه أبو الدددردا : قال ؛طعام اليتيم:  فقال    إن شدد رة الزقددوم طعددام : قددال ،فددُر

 (66٠)الفاجر.
 (66١)قال أبو الدردا  )طعام الريم( طعام الفاجر

 

وقررأ النبري عليره السرالم : وقرال، 5/65المحررر الروجيز البرن عطيرة ، 8/345تفسير الكشف والبيان للثعلبري   (658)
نبررر ) يررا مالررك ( بالكرراف وهرري قررراءة الجمهررور وقرررأ ابررن مسررعود ويحيررى واألعمررش ) يررا مررال ( بررالترخيم علررى الم

 النبي صلى هللا عليه وسلمورويت عن علي بن أبي طالب ورواها أبو الدرداء عن 
انظررر ، ( همرام بررن الحرارث بررن قرريس برن عمرررو النخعري الكرروفي ثقررة عابرد مررن الثانيرة مررات سررنة خمرس وسررتين659)

، 1٧8/  4الحليرة ، 236/  8التراريخ الكبيرر ، 1059طبقرات خليفرة ت ،  118/    6طبقات ابرن سرعد  :  جمتهتر 
تقريرب التهرذيب ، ، 106/  9الجرح والتعديل ، 510/  5ثقات ابن حبان ، 1٧2/   1مشاهير علماء األمصار  

 283/  4سير أعالم النبالء ، 58/  11تهذيب التهذيب ، 269/  2
تفسررير ، 10/6٧52تفسررير الهدايررة مكرري ، 8/355تفسررير الكشررف والبيرران للثعلبرري ، 22/43 تفسررير الطبررري  (660)

، 36/  16ير اللبراب البرن عرادل تفسر، 5/٧٧المحررر الروجيز ،  ٧/260تفسرير ابرن كثيرر  ،  4/281الزمخشري  
تفسررير ، 19/463تفسررير ابررن عررادل ، 10/519الرردر المصررون للسررمين الحلبرري ، 149/  16تفسررير القرطبرري 

، 8/426روح البيران إسرماعيل حقري ، 6/256فتح الرحمن للعليمري ،  ٧/418الدر المنثور  ،  306/    3سفي  الن
أخرجرره عبررد ، .350/  2سررير أعررالم النرربالء ، 25/132روح المعرراني لآللوسرري ، 4/88إعررراب القرررآن للنحرراس 

 ( 3684)2/489( والحا م في المستدرك 5986)3/364الرزاق في مصنفه 
ول أبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية على شريطة أن يؤدي القارئ المعاني على كمالهرا ...الرخ ذكر الزمخشري ق
 .4/12٧.النسفي 4/284الكشاف 

أرى أن ذلررك ، نعررم: أترررى أن يقرررأ بررذلك؟ قررال: قلررت لمالرركف: ال ابررن وهررب عررن هررذه الروايررةوأجرراز مالررك ذلررك فرري سررؤ 
في غير الصالة ...الخ ومالك لم يجز قراءة ابن مسعود وغيره مما يقرأ به : واسعا« وقال ابن عبد البر بتصرف
 1/315البرهان ، 8/292التمهيد  يخالف المصحف اإلمام في الصالة

ال دليرل فيره لرذلك. وقرول أبرى الردرداء محمرول علرى إيضراح المعنرى : اإلسكندري فري االنتصراف وقال أحمدبن المنير
ى أن يأتى بالقراءة كما أنزلت. على هذا حملره القاضري أبرو بكرر فري ليكون وضوح المعنى عند المتعلم عونا عل

 ٧/6154تفسير القرطبي ، 4/281وهللا أعلم. حاشية الكشاف ، وهو الوجه،  تاب االنتصار
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 سورة الجاثية
ذنيَن تج   أَم   ﴿ َب تلدددُ ي  َحسدددن وا  تلسدددُ م  َأن جُن   اأن َ  َسَحددد  ذن ٱكَ   َعَلهددد  وا  وَ يَن لدددُ وا  تَ اَمنددد  لددد  َوا   َعمن تن سدددَ لنحََٰ اه م  حُم   لصدددَُٰ  يدددَ

   ٢١ك م وَن َما حَي  َساَ   َوَمَاع  م  
 .(66٢)يبع  الناس على ما ماتوا عليه: قال أبو الدردا  رضي اهلل عنه

 تأرره رضي اهلل عنه بكالم النبوة 
 :سورة محمد

ُل أَع  هن فدَ َوتُلذنيَن ق تنل وا  يفن َسبنيلن تللُ  ﴿ َله م  َلن ي ضن    4 مََٰ
"يشددفع الشددهيد يف سددبع  مددن : قال رسول اهلل صلى اهلل عليدده وسددلم: وقال أبو الدردا  رضي اهلل عنه

 (663)أهل بيته".
ند  ﴿   ا قددَ اَذا َم مددَ عنلدد  عنندددنَك قدَدال وا  لنلدُدذنيَن أ وتدد وا  تل   َخَرج وا  منن  َك َحُغَٰ إنَذا َتمنع  إنلَي  ه م ُمن َيس  َومن ئددنَك لََٰ أ و  اَل َ اننفددر

   ١6 َواَ ه م  َوتتُدبَدع وا  أَه   تُلذنيَن طََبَع تلُله  َعَلىَٰ قد ل وهبننم  
 ﴿قَال وا  لنُلذنيَن أوت وا  ال عنل َم   
 (665)كان أبو الدردا  من الذين أوتوا العلم.:  قال (664)عن القاسم بن عبد الرمحن 

 

البحرررر المديرررد ، 4/65توفيرررع الررررحمن فررري دروس القررررآن فيصرررل المبرررارك  إعرررراب، 412/  6معررراني القررررآن  (661)
 .1/351لقرآن البرهان في علوم ا، 5/294
تنبيرررررررره الغررررررررافلين ، 10/6٧82تفسررررررررير الهدايررررررررة ، 4/96إعررررررررراب القرررررررررآن ، 8/4٧تفسررررررررير البحررررررررر المحرررررررريط  (662)
 (.6٧3)431ص
األسررررراس ، 5/432بيررررران المعررررراني للغرررررازي العررررراني ، ٧/309سرررررير ابرررررن كثيرررررر تف، 1/320تتفسرررررير الخرررررازن  (663)
، (2522) 3/15 فرررري الشررررهيد يشررررفع: ببرررا، الجهرررراد: ورواه أبررررو داود ك، 5/2٧0الرررروح والريحرررران ، 9/5305

صرررررححه ، (18308)9/164والبيهقررررري ، (813)3/1244واآلجرررررري فررررري الشرررررريعة ، (4085)10/25والبرررررزار 
 (3213األلباني في " الصحيحة " )

عبرردهللا بررن مسررعود الهررذلي المررام ، القاسررم بررن عبررد الرررحمن ابررن صرراحب رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلمهررو ( 664)
وقرال ، عم القاسم بن معن الفقيه. وثقه يحيى بن معين وغيرره، أبو عبد الرحمن الكوفي، كوفةقاضي ال،  المجتهد

القاسم بن : من أشد من رأيت توقيا للحديث ؟ قال: قلت لمسعر: قال ابن عيينة،  لم يلع ابن عمر:  ابن المديني
: طبقرررات خليفرررة، 330/  6طبقرررات ابرررن سرررعد : تررروفي سرررنة سرررت عشررررة ومئرررة.انظر: عبررردالرحمن.قال ابرررن نرررافع

/  ٧الجرررح والتعررديل ، 584/  2ترراريخ الفسرروي ، 265/  1الترراريخ الصررغير ، 158/  ٧الكبيررر  الترراريخ، 159
 195/  5سير أعالم النبالء 3٧4/  3ميزان االعتدال ، 112
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ل  ﴿  ر وَن إناُل تلسددددددددُ  فَدهددددددددَ أ  اَعَة يَنظدددددددد  ةر بَدغ  تنيَده م َأن تددددددددَ د   تددددددددَ اَ  َأشدددددددد   فَدقددددددددَ م  جددددددددَ َأُ َٰ هلددددددددَ  اَ ع    َراط َها فددددددددَ   م  إنَذا جددددددددَ
   ١8 ه م  اَٰ رَ ذنك  

ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم قدَدالَ  ( ال م سددلم  666إنن ف سددطاط): َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعندده  َأن َرسدد 
َى بالغوطة)  (668)من خي َمَدائنن دمش . ،هَلَا دمش : َقالَجانب َمدنيَنة يد  إنىَل  (66٧يَدو م امللحمة ال ك رب 

َلك م  طنل وا  أَع  َواَل تد ب  لُلَه َوَأطنيع وا  تلُرس وَل يََٰأَيدَُّها تُلذنيَن َ اَمن وا  َأطنيع وا  ت ﴿    33 مََٰ
لسددت : قددال . صددائمكددل فددإين:  فلمددا قربدده إليدده قددال اأن سددلمان زار أبددا الدددردا  فصددنع لدده طعامددر : وذ كددنر

 (669)فأكل معه. ،غ تأكلبَكل ح
 :سورة الفتح

 

حليررة ، (٧49)   العلميررة الزهررد، (32989)12/145مصررنف ابررن أبرري شرريبة ، 238/  16تفسررير القرطبرري  (665)
الجررح والتعررديل ، 25/  1تررذكرة الحفراظ ، 346/  2سررير أعرالم النربالء ، ٧/299االسرتذكار ، 1/210ليراء األو 
 ، 123/  4٧تاريخ دمشع ، 2٧/  ٧

 : علم فيهم أربعة أقاويلالذين أوتوا ال 
 فررتح، 16/238تفسررير القرطبرري ، 298/  5النكررت والعيررون : قالرره عكرمررة .انظررر، أنرره عبررد هللا بررن عبرراس: أحرردها

 2٧/150الروح والريحان ، 13/63البيان 
، 16/238تفسررير القرطبرري ، 298/  5النكررت والعيررون : قالرره عبررد هللا بررن بريرردة .انظررر، عبررد هللا بررن مسررعود: الثرراني

 2٧/150الروح والريحان ، 13/63فتح البيان 
تفسررررير ابررررن أبرررري حرررراتم ، 298/  5النكررررت والعيررررون : قالرررره القاسررررم بررررن عبررررد الرررررحمن .انظررررر، أبررررو الرررردرداء: الثالررررث
 2٧/150الروح والريحان ، 13/63( فتح البيان 330٧)2/61٧
.الررررروح والريحرررران 16/238القرطبرررري تفسررررير ، 298/  5قالرررره ابررررن زيررررد . النكررررت والعيررررون ، أنهررررم الصررررحابة: الرابررررع

 ابن عباس رضي هللا عنهم جميعا.: بأن األول أولى أي13/63وأخبر القنوجي في فتح البيان ، 150/2٧
وكل مدينة فسطا  . النهاية في غريب الحديث ، المدينة التي فيها مجتمع الناس: بالضم والكسر: فسطا  (666)
3/445 . 
 . 3/396التي حول دمشع وهي غوطتها . النهاية في غريب الحديث  اسم البساتين والمياه:  الغوطة (66٧)

فررري المعقرررل مرررن : بررراب، المالحرررم :و"أبرررو داود ك، (21٧٧3)5/19٧أخرجررره أحمرررد  ٧/48٧الررردر المنثرررور  (668)
مسند ، (3205)3/296والطبراني في األوسط ، 10/63والبزار ، (8496)532/   4الحا م  ،  (4298المالحم)
صرررحيح اإلسرررناد ووافقررره : وقرررال الحرررا م، 232/  1وابرررن عسرررا ر فررري تررراريخ دمشرررع  ،(589)1/335الشررراميين

، 110 / 3صررحيح الترغيررب والترهيررب  لبرراني فرريصررححه األو  وهررو كمررا قررالوا، 63/  4الررذهبي وأقررره المنررذري 
 (2116صحيح الجامع )

فري ، و (1968طرر )براب مرن أقسرم علرى أخيره ليف: وأخرج البخاري نحوه فري الصروم،  4/150تفسير الخازن  (669) 
 (2415باب أعط كل ذي حع حقه): في الزهد والترمذي، (6139باب صنع الطعام والتكلف للضيف): االدب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-173- 
 

ل   ﴿ ن  ظََننددددددددددددت م   بددددددددددددَ ول  َوتل  َأن لددددددددددددُ َب تلُرسدددددددددددد  وَن إنىَلَٰ أَه  م ا  يَنَقلددددددددددددن ندددددددددددد  يهنم  من در  لددددددددددددن َك يفن أَبددددددددددددَ لددددددددددددن َن ذََٰ  ا َوز يدددددددددددد 
   ١٢ا ب ورر  امر قَدو    ن وَك نت م  َظُن تلُسو   َوظََننت م   قد ل وبنك م  

ذاهبددا قددد صددار بدداطال ال شددي  : أي (6٧٠)مجعددوا بددد و را ح مددافأصددب: ي اهلل عنددهدردا رضدد ومندده قددول أيب ال
 (6٧١)اذاهبر  افاسدر : أي ،افأصبح ما مجعوا بورر  ،منه
يَماه م   ﴿   أَرَرن تلسُّ  ودن  يفن و ج وهنهنم م ن   سن

 ايكددن هددذلددو مل : فقددال ،( العنددز6٧٢بدد  عينيدده مثددل رفنددة) رأى رجددالر :  عن أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده
 (6٧3) الكان خير 

 :سورة الحجرات
ين النددص  صددل ى اهلل عليدده وسددل م أمشددي أمددام أيب بكددر: قددال ،عددن أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده : فقددال ،ُر

ما طلعت الشددمس وال غربددت علددى أحددد بعددد النددص   ،»َتشي أمام من هو خي منك يف الد نيا واآلخرة
 (6٧4) بكر!!«ل من أيبصل ى اهلل عليه وسل م واملرسل  خيا وأفض

ذنيَن  نُ إن  ﴿ وَن َأصدددددددددددددددددد  تلددددددددددددددددددُ َع م  يَدغ ضددددددددددددددددددُّ ذنيَن تمدددددددددددددددددد   وََٰ َك تلددددددددددددددددددُ لََٰئددددددددددددددددددن هن أ و  ولن تللددددددددددددددددددُ  َتَحَن عننددددددددددددددددددَد َرسدددددددددددددددددد 
  3ر  َعظنيم  َوَأج   فنَرة  َوىَٰ هَل م ُمغ  لنلتُدق   تلُله  قد ل وهَب م  

 

تفسررير ابررن ، (15840)2٧99/ 9تفسررير ابررن أبرري حرراتم ، 22/213تفسررير الطبررري : .انظرررسرربع تخريجرره  (6٧0)
وابررن عسررا ر فرري ، 16٧/  8 وأخرجرره ابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفه، 3/  10تفسررير القرطبرري ، 153/  6 ثيررر 

 400/  33تاريخ دمشع 
 86/  4لسان العرب ، الفاسد: والبور في لغة أزد عمان 131/  5تفسير المحرر الوجيز  (6٧1)

 422/  1النهاية في غريب األثر ، اْلَبواُر الهالك 
 ٧8/  13" "لسان العرب، 622/  1هي أثر البروك في قوائم الدابة . " النهاية في غريب األثر"  (6٧2)
رواه البيهقررري فررري السرررنن ، 4/42تفسرررير السرررراج المنيرررر للشرررربيني ، 143/  8تفسرررير" نظرررم الررردرر" للبقررراعي  (6٧3)

لو لم يكن : فقال، العنز رأى أبو الدرداء امرأة بوجهها أثر مثل ثفنة: عن ابى عون قال بسنده  286/   2الكبرى 
 من الرياء بها اوإنما كرهها خوف  ، السجود يعني كان على جبهتها أثر: هذا بوجهك . قال البقاعي

التفسرررير مرررن سرررنن ، 2٧/343الرررروح والريحررران ، 9/62روح البيررران ، 9/٧1تفسرررير الكشرررف والبيررران للثعلبررري  (6٧4)
)  2/5٧6. وابرن أبرى عاصرم ، (135)1/152وأخرجه أحمد فري فضرائل الصرحابة ، 1/119سعيد بن منصور

وابرن بطرة ، (80وابرن شراهين فري شررح مرذاهب أهرل السرنة )، (1309)4/1844( واآلجري في الشرريعة 1224
( . وابن عسا ر 1/248سط )وبحشل فى تاريخ وا، (3/325(وأبو نعيم فى الحلية )235)9/٧595في اإلبانة  

، رواه الطبراني وفيره بقيرة وهرو مردلس: 9/44قال الهيثمي في مجمع الزوائد ،  1/12٧( المجروحين  30/208)
، الحديث المرفوع ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألنه من رواية عبرد الملرك برن عبرد العزيرز برن جرريجوبقية رجاله وثقوا. 

 ولم يصرِ ح بالسماع من عطاء، وهو مدلِ س
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الَ  ن أيب الددددُدر َدا  رضددددي اهلل عندددده قددددَ ابة مدددد : عددددَ و ال  ن حددددب الاَل تددددَزال نفددددس أحدددددك م شددددَ ي   َولددددَ َتقددددت شددددُ
 (6٧6)من ال كرب إناُل اُلذين امتحن اهلل قد ل وهبم َوقَلنيل َما هم (6٧5)ترقوتاه

وا  تج   ﴿ ا تلدددُذنيَن َ اَمنددد  ير يََٰأَيدُّهدددَ وا  َكثدددن َن َتننبددد  وا  َواَل يَدغ  و  إنمث   َض تلظدددُن  تلظدددُن  إنُن بَدعددد  ا مددد  ب بُدع  اَل جَتَُسسددد  ك م تدددَ ضددد 
يهن َمي  ك َل حلَ  يَأ   َأن  َأَحد ك م  بُّ حي ن ضرا أَ بَدع   يم   تَدُواب  ق وا  تلُلَه إنُن تلُلَه ت م وه  َوتتدُ ا َفَكرنه  تر َم َأخن    ١٢ ُرحن

"إنددك إن اتبعددت عددوراأ : مسعت النص صلى اهلل عليه وسلم يقول: عن أيب الدردا  رضي اهلل عنه قال
ويددة مددن رسددول اهلل عهددا معاكلمددة مس:  الدددردا ال أبددو "كدددأ أن تفسدددهم". فقدد : الندداس أفسدددعم" أو
 (6٧٧)نفعه اهلل هبا. ،صلى اهلل عليه وسلم

 :سورة ق
ي بن  عنيدن بدد نن ال م سددَ ن  سددَ ن  َأيبن الددُدر َدا ن  ،عددَ ُلمَ : قددَالَ  ،عددَ هن َوسددَ ُلى اهلل  َعَليدد  ول  اللددُهن صددَ م  : قددَاَل َرسدد  " لددَو  يَدع لددَ
نن  ا يفن ﴿ملَ  َيكدد  لَ يَن كفددروا  َلعَ  الدُدذن النددُاس  مددَ ا طُلدد وا اَلهدد  اَل َولَتَدَعُلم وهددَ ةَ  ،َوال مددَ ن  خ َزاعددَ ل  مددن اَل َرجدد  ا : فَدقددَ مددَ

رن يَا َرس وَل الُلهن  فَدَقاَل َرس ول  الُلهن َصُلى اهلل  َعَلي هن َوَسُلمَ  َن اَلج  ا: فنيَها من ا م نددَافن   أَبدَددر َرؤ هددَ َوال َعبدد د   ،ال يَدق 
لُ َشكٌّ يفن الُلهن ل بنهن  يفن قدَ  َمَواأن َواَلر ضن ال   ، َعُز َوجددَ َر  وهنددََا م ندد ذ  َخلدد  ن السددُ رُبنَ  يَدق  َة ال م قددَ َواللدُدهن إنُن ال َمالئنكددَ

َا َرؤ َها بنَلي ل  إنال بَدَعَ  اللدُده  َمالئنَكتددَه  حَي َفظ وندَده  يفن  ،يَدف س  وَن منن  قنَراَ عن ع وَن لدَده   ،هن َود ند يددَاه   دنينددن َوَما َعب د  يَدق  َويدَدد 
ار   ،بددنال َمغ فنَرةن َوالُرمحدد َةن  اَ  َعَليدد هن النُدهددَ ا َأضددَ ثدد ل  مددَ َن الثدددَُوابن من ا مددن َي َعَليد هددَ ار  أ ع طددن ا بننَدهددَ هن  ،َوإنن  قَدَرأَهددَ َوَأظ لددََم َعَليدد 

ول   ،ا َرس وَل الُلهن يبن َوأ م ي يَ دني ن فنَداَك أَ ا احل َ زند نَا منن  َهذَ :  فَدَقاَل َرج ل منن  قَدي سن َعي النَ   ،الُلي ل   اَل َرسدد  فَدقددَ
ُلمَ  هن َوسددددَ ُلى اهلل  َعَليدددد  هن صددددَ يددددد  وتعلمددددوا : اللددددُ ر ُن ال م ن وا﴿ق َوال قدددد  اَ ل وَن  َوتَدَعُلمدددد  ُم يَدَتسددددَ وا ﴿عددددَ " تَدَعُلمدددد 

َما  و  َما  َذاأ الددربوأ ﴿ َوالسددُ و   الطددارق ﴿والددن م إنذا هددوى  ﴿َوالسددُ إنُنك م  لددَ وَن مددَ فددَ ُن  تَدع َلمدد  يهن ا فددن
ت م وه ُن َوتَدَقرُبد ت م  إنىَل الُلهن َعُز َوَجُل هبنننُ   ،َلَعطُل ت م  َما أَند ت م  فنيهن  ُل َذندد ب   ،َوتَدَعُلم  ر  هبددننُن كدد  فدَدإنُن اللدُدَه تَدعددَاىَل يَدغ فددن

 

َوٌة وال تقررل ُترقرروة بالضررم وقيررل6٧5) َوُة َفْعلررُ هرري عظررم وصررل بررين ُثغرررة النحررر والعرراتع مررن الجررانبين وجمعهررا : ( التَّْرقررُ
 32/  10التراقي. لسان العرب 

فري الزهرد  وابرن أبري الردنيا، (25٧)8٧/  1أخرجره ابرن المبرارك فري الزهرد والرقرائع ، ا552/ ٧الدر المنثور   (6٧6)
 ، 165/  4٧وابن عسا ر في تاريخ دمشع ، 1/223وأبو نعيم في الحلية ، (324) (، وذم الدنيا310)

رواه ، 9/5430األسرراس، 8/536تفسررير القاسررمي ، 333/  16تفسررير القرطبرري ، ٧/3٧8تفسررير ابررن كثيررر  (6٧٧)
وابرررن حبرررران ، (٧3٧9)13/382وأبرررو يعلرررى ، (4888فررري النهررري عررررن التجسرررس ): بررراب، األدب: أبرررو داود ك

، 6/118(وأبررو نعرريم فرري الحليررة 98وأبررو الشرريخ فرري الترروبيخ )، (890)19/3٧9والطبرانرري ، (5٧60)٧3/13
 (.2295صحيح الجامع )صححه األلباني في ، (1٧623)333/  8والبيهقي في السنن الكبرى 
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هن  ر َك بناللدددُ وا َأن  ، إنال الشددد  ذ   ب  تـَبَـــ ﴿ َواْعَلمـــُ كُ اَرَك الـــ  د ه  اْلُملـــْ ة    يـــَ ْوَم اْلق َيامـــَ ب َها يــــَ اح  ْن صـــَ اد ُل عـــَ ُتجـــَ
. َن الذُّنُوب   (6٧8)  َوَتْستَـْغف ُر َلُه م 

 سورة الذاريات
   ٧ب كن َوتلُسَما ن َذاأن تحل    ﴿

«: قرأ أبو الدردا   .(6٧9)بفتح احلا  وكسر البا  »احلَبنكن
   56ب د ونن ع  نَس إناُل لنيدَ َوتإل ن  نُ ت  تجل ن َوَما َخَلق  ﴿ 

" قَاَل اهلل إنين  َواجل نن  واإلننس : قَاَل َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسلم:  َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه  قَالَ 
 (68٠)يفن نبأ َعظنيم أخل  ويعبد َغي ني وأرزق ويشكر َغي ني" 

 

، 138جمررال القررراء وكمررال اإلقررراء للسررخاوي ص، ٧/588الرردر المنثررور ، 4/539( تفسررير الوسرريط للواحرردي  6٧8)
ورواه الرررررررديلمي فررررررري الفرررررررردوس ، فيررررررره مقرررررررال: وقرررررررال الهررررررررري 31/٧الرررررررروح والريحررررررران ، 10/313بيررررررران روح ال

هذا حديث منكر .قال الحافظ في زهر : ( وقال1006)2/6٧8والمستغفري في فضائل القرآن  ،  (2242)2/42
 ( 120)1/115الزيادات على الموضوعات، 1/29٧تنزيه الشريعة : الكاهلي متروك. انظر: 2/26الفردوس

معرررراني القرررررآن ، 3/82الحبرررراك وحبيكررررة .معرررراني القرررررآن للفررررراء : والحبررررك واحرررردها، 134٧زاد المسررررير ص (6٧9) 
 : ثم في معنى »الحبك« أقوال، 2/524ل خفش 

، 4/12٧وعكرمرة . تفسرير مقاترل ، وبره قرال قترادة، رواه ابن أبري طلحرة عرن ابرن عبراس، ذات الَخْلع الَحَسن:  حدهاأ
( تفسرررير الطبرررري 234)1/93( تفسرررير القررررآن بروايرررة أبررري جعفرررر الترمرررذي 29٧2)3/235تفسرررير عبرررد الررررزاق 

 20/429التفسير البسيط ، 22/396
 20/430التفسير البسيط ، 22/39٧تفسير الطبري ، 61٧تفسير مجاهد ص اهد.قاله مج، الُبنيان الُمْتَقن: والثاني
ينرررة: والثالرررث وقرررال ، 22/39٧والضرررحاك تفسرررير الطبرررري  22/395 قالررره سرررعيد برررن جبيرررر تفسرررير الطبرررري ، ذات الزِ 

 ، 22/396ُحُبكها ُنجومها.تفسير الطبري : الحسن
، 2/225مجرراز القرررآن ألبرري عبيرردة معمررر ، 4/12٧مقاتررل  قالرره الضررحاك واللغويررون. تفسررير، ذات الطرائررع: والرابررع

 ، 22/394تفسير الطبري ، 420غريب القرآن البن قتيبة ص 
( التفسررير 12968)٧/238٧.تفسررير ابررن أبرري حرراتم 22/39٧الرره ابررن عمرررو . تفسررير الطبررري ق، والسررماء السررابعة

 20/430البسيط 
ر كررلِ  شرريء كالرَّمررْ : الُحبررُك: وقررال الفررراء ا نةَتَكسررُّ يح السرر  رَّت برره الرررِ  ر ت برره الرررِ يح، ل إذا مررَ عرُة ، والمرراء القررائم إذا مررَ والشررَّ

ك ُرها ُحبرررُ َدة تكسرررُّ كوواحرررد الحُ ، الَجعرررْ غريرررب القررررآن للسجسرررتاني ، 3/82ِحبررراك وَحِبيكرررة .معررراني القررررآن للفرررراء : برررُ
 200ص

نة: الُحبررُك: أهررل اللغررة يقولررون : وقررال الزجرراج  ه: لَمْحبررُوك فرري اللغررةوا، الطرَّائررع الَحسررَ وكررل مررا تررراه مررن ، مررا ُأجيررد عملررُ
يح فهو ُحُبك.معاني ا  .5/52لقرآن للزجاج الطَّرائع في الماء وفي الرَّْمل إذا أصابته الرِ 
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  :سورة النجم
ي اهللعددَن أيب الددُدر َدا  رَ  ول اهلل َعندده  أَندده سدد ضددن َع َرسدد  َدة د مددَ َدى عشددَرة سددَ   هن َوسددلم إنحدد   صددلى اهلل َعَليدد 

م  ند ه ُن الُن    (68١)من
   ١5َوىَٰ َمأ  عننَدَها َجُنة  تل   ﴿

 (68٢)هبا  الضمي ،جنه: قرأ أبو الدردا  رضي اهلل عنه
يَم تُلذني َو َٰ َوإنبد   ﴿    3٧رََٰهن

"ابددن ُدم : أندده قددال ،عددز وجددل ،هلل عليه وسلم عددن اسول اهلل صلى اهللعن ر   ،رعن أيب الدردا  وأيب ذ
 (683)أكفك ُخره" ،اركع يل أربع ركعاأ من أول النهار

 

الدر المنثور ، 2/361حاشية السيوطي على البيضاوي " نواهد األبكار " ، 1/214( تفسر الزمخشري 680)
أخرجه الطََّبَراِني  ، 8/81أضواء البيان للشنقيطي ، 439/ 1تفسير اآللوسي ، 1/168التفسير المظهري ، 625/٧

( والبيهقي في  984( والحكيم في نوادر األصول ) 89)  يدوالمقدسي في التوح، (9٧4) 2/93ِفي ُمْسند الشاميين
لسلسلة  قال األلباني في " ا ، و 1٧/٧٧(وابن عسا ر4439) 166/ 3والديلمي في الفردوس ، (4563)4/134الشعب 

فإن عبد  ، ولكنه منقطع، وبقية قد صرح بالتحديث، هذا إسناد رجاله ثقات: (23٧1)  393/ 5الضعيفة والموضوعة "
 فعلة الحديث االنقطاع. ،  ر وشريح بن عبيد لم يدركا أبا الدرداءالرحمن بن جبي

ريرررع أبرررواب السرررجود بررراب تف، أبرررو داود تعليقرررا فررري الصرررالة، (22034)5/194َأْحمرررد  ٧/640الررردر المنثرررور  (681)
برراب مررا جرراء فرري سررجود القرررآن مررن حررديث عمررر ، ( فرري الصررالة568والترمررذي رقررم )، فرري القرررآن سررجدة وكررم

وليس له فري ، منقطع الدرداء وحديثه عن أم، وعمر الدمشقي مجهول، الدرداء عن أبي الدرداء الدمشقي عن أم
ود روي عرن أبري الردرداء عرن النبري صرلى هللا عليره قرال أبرو دا.الكتب الستة إال هذا الحديث عند الترمذي وحده

جهالررررة ُعمررررر ( إسررررناده ضررررعيف ل 239و 238وسررررلم إحرررردى عشرررررة سررررجدة وإسررررناده واه . ضررررعيف أبرررري داود ) 
 .6/206قاله البخاري في "تاريخه" ، الدرداء بينه وبين أم اوهو منقطع أيض  ، وهو ابن حيان: الدمشقي

، 18/1٧0تفسرررير ابرررن عرررادل ، 5/199المحررررر الررروجيز البرررن عطيرررة ، 158/  10تفسرررير البحرررر المحررريط  (682)
تفسررررير ، 5/129القرررردير فررررتح ، 10/90أي جنرررره الليررررل .الرررردر المصررررون : وقررررال2/293المحتسررررب البررررن جنرررري 

 ، 14/50اآللوسي 
: أي عندها سرتره إيرواء هللا تعرالى وجميرل صرنعه . وقيرل، والهاء ضمير النبي صلى هللا عليه وسلم، وجن فعل ماض

: جنه بظالله ودخرل فيره . ورد ت عائشرة وصرحابة معهرا هرذه القرراءة وقرالوا: المعنى ضمه المبيت والليل . وقيل
وإذا كانت قراءة قرأها أ ابر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه   5/199سير ابن عطية  أجن هللا من قرأها؛تف

ها . وقيل، وسلم  10/13ا أجازتها.البحر المحيط إن عائشة رضي هللا تعالى عنه: فليس ألحد رد 
، 9/124التفسررررير المظهررررري ، ٧/463تفسررررير ابررررن كثيررررر ، 8/ 6تفسررررير الخررررازن ، 415/  ٧تفسرررير البغرررروي (683)
 ، 10/5592ألساس ا
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 :سورة الرحمن
ر وا  تل  طن َواَل خت   قنس  َن بنٱل  َوز  َوأَقنيم وا  تل  ﴿  يَزاَن سن   9من

 (684).معناه أقيموا لسان امليزان بالعدل: قال أبو الدردا  وعطا 
ل ه  أَيس   ﴿ وََٰأن  يفن  َمن ۥ ًَ    ٢9 ن  م  ه َو يفن َشأ  ضن ك ُل يَدو  ر  َوتل َ  تلُسمََٰ

َبس عددن النددص  ،حيدددت عددن أم الدددردا  عددن أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده ،عددن يددونس بددن ميسددرة بددن َحلدد 
أ ن    قددال: "قال اهلل عز وجددل: صلى اهلل عليه وسلم قال َو يفن شددَ ُل يدددَو م  هدد  أن يغفددر شددأنه ن "مدد : ﴿ كدد 

 (685)ويضع ُخرين ،اويرفع قومر  ،اأ كربر فر وي ،ذنبا
 

قرال أبرو ، (4٧5)2/340: باب ما جاء فري صرالة الضرحى، والترمذي في الوتر، (28028)6/440أخرجه أحمد ،  
وقال الذهبي في ميزان ، 5/13٧(وأبو نعيم في الحلية 161ملي في أماليه )والمحا، "هذا حديث غريب": عيسى

هذا حرديث حسرن متصرل اإلسرناد شرامي . : 8/323هذا حسن قوي اإلسناد وقال في السير :  1/402االعتدال  
"أخرجرره : قررال المنررذري ، (عررن نعرريم بررن همررار وإسررناده صررحيح1289) 85/  2: وأخرجرره أبررو داود فرري التطرروع

وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، هذا آخر كالمه، وقال حسن غريب،  ن حديث أبي الدرداء وأبي ذرالترمذي م
: وهرذا الحرديث شرامي اإلسرناد وحرديث نعريم برن همرار، ه عن الشاميينومن األئمة من يصحح حديث،  وفيه مقال

المنرذري هرذا أن فري نسرخة  وقد جمعت طرقه في جزء مفرد". وعلم مرن كرالم، قد اختلف الرواة فيه اختالف ا كثير ا
. وأخرجه 586-2/585: تحفة األحوذي: "هذا حديث حسن غريب". انظر: الترمذي التي كانت عنده كان فيها

 (.1313)293/  1مشكاة المصابيح  عن نعيم بن همار الغطفاني.صححه األلباني في 5/286: مام أحمداإل
تفسرير القرطبري ، 442/  ٧تفسرير البغروي ، 4/213زن تفسرير الخرا، 9/1٧8تفسير الكشف والبيان للثعلبري   (684)
ذكرره البخراري ، 4/158تفسرير الشرربيني ، 5/20٧بصائر ذوي التمييرز ،  18/308تفسير ابن عادل،  155/1٧

وأثبرت شرراح البخراري أنره قرول ، 6/144قولره " برل السراعة موعردهم ": براب، تفسير القرآن:  بدون نسبة لقائله ك
، 19/211العينرري فررري عمررردة القررراري ، 23/33٧ابرررن الملقررن فررري التوضررريح : نرره مثرررلأبرري الررردرداء رضررري هللا ع

البررن مسررعود رضرري هللا عنرره  4/1586درج الرردررونسرربه البقرراعي فري ، ٧/368والقسرطالني فرري إرشرراد السرراري 
 وهللا أعلم.، وهو خطأ

، (1153)4/221التفسررير الوسرريط ، 5/433النكررت والعيررون ، (18٧3٧)10/3325تفسررير ابررن أبرري حرراتم  (685)
، 18/362تفسررير ابررن عررادل ، ٧/495تفسررير ابررن كثيررر ، 1٧/166تفسررير القرطبرري، 5/328تفسرير السررمعاني 

األساس ، 14/110تفسير اآللوسي، 5/16٧تفسير الشوكاني ، 4/16٧تفسير الشربيني    ،٧/699الدر المنثور  
: واه البخرررراري موقوفررررا معلقررررا ك(ور 202فيمررررا أنكرررررت الجهميررررة ): برررراب، رواه ابررررن ماجرررره المقدمررررة، و 10/566٧

والبررررررزار ، (301)1/129وابررررررن أبرررررري عاصررررررم فرررررري السررررررنة ، 6/144بررررررل السرررررراعة موعرررررردهم : برررررراب، التفسررررررير
(وفررري مسرررند الشررراميين 3140)3/2٧8والطبرانررري فررري األوسرررط ، (689)2/464 وابرررن حبررران، (413٧)٧3/10
، (5الدنيا في الفرج بعرد الشردة )وابن أبي ، (148)2/4٧9(وأبو الشيخ في العظمة في العظمة 2202)3/255

 ،(1101)2/35وفري الشرعب ، (129)1/193والبيهقري فري األسرماء والصرفات ،  5/252وأبو نعيم فري الحليرة  
وابرن حجررر ، 63/32، 52/336، 5/8وابرن عسرا ر فري تراريخ دمشرع ، 1/2٧8اإلشربيلي فري األحكرام الكبررى 
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َُ َمَقاَم رَب هن  َولنَمن   ﴿    46 َجُنَتانن  ۦ َخا

قرأ يوما هذه اآلية﴿   ،أخربين أبو الدردا  أن رسول اهلل َصُلى اهلل َعَلي هن َوَسُلم: عن عطا  بن يسار قال
اَم رَبدد هن َجُنتددَانن  َُ َمقددَ ا ن  خددَ اَم :   قددالق يددا رسددول اهللوإن ز  وإن سددر : فقلددت  َولنمددَ َُ َمقددَ ا ن  خددَ ) َولنمددَ

اَم رَبدد هن َجُنتددَانن   : يا رسددول اهلل وإن ز  وإن سددرق  قددال:  رَب هن َجُنَتانن ( قال فقلت َُ َمقددَ ا ن  خددَ ﴿ َولنمددَ
  الُدر َدا ن".ن فن أيب" َوإن  َز  وإن  َسَرَق َرغ َم أ: وإن ز  وإن سرق يا رسول اهلل  فقال: فقلت

ُلم ،قال ،وعن أيب الدردا  رضي اهلل عنه ُلى اهلل َعَليدد هن َوسددَ اَم رَبدد هن : قال رسددول اهلل صددَ َُ َمقددَ ا ن  خددَ ﴿َولنمددَ
 (686)وإن  َز  وَسرَق وإن  َرغنَم أن ف أيب الُدر دا ".: وإن ز  وإن سرق   قال: َجُنَتانن   قلت

اهددذه اآليددة﴿ َولن  عندده يف قيددل ليب الدددردا  رضددي اهلل َُ َمقددَ ا ن  خددَ وإن ز  وإن : َم رَبدد هن َجُنتددَانن  فقيددلمددَ
 وإن سرق. اوإن زن: فقال ،سرق
 (68٧)إنه إن خاُ مقام ربه مل يزن ومل يسرق.: وقال

 

: (24)1/28وقال ابن الجوزي في العلل المتناهيرة (1093)6/229علل الدارقطني  ،  4/332في تغليع التعليع
تكلم عنه ابن عدي في الذي : عبد الرحمن بن يحيى يحدث بالمنا ير. قلت: هذا حديث ال يصح قال ابن عدى

أما الواقع في إسناد ابن ماجه هو عبرد الررحمن ، هو عبد الرحمن بن يحي بن سعيد األنصاري 4/1621الكامل  
مرا بحديثره : ( وقرال فيره302)2/2زومي ترجم له ابن أبري حراتم فري الجررح والتعرديل بن يحي بن إسماعيل المخ

ذا إسرررناد حسرررن لتقاصرررر الررروزير عرررن درجرررة الحفرررظ "هررر: (1/88وقرررال البوصررريري فررري الزوائرررد )، صررردوق ، برررأس
وحسرررنه األلبرررراني فرررري " ظررررالل الجنررررة" ، وهررررذا مررررن أحسرررن إسررررناد يررررروى عنرررره: 1/2٧8واإلتقان".وقرررال اإلشرررربيلي

1/130. 
، 9/189تفسرررير الكشرررف والبيررران ، (18٧42)3326/ 10تفسرررير ابرررن أبررري حررراتم ، 23/5٧تفسرررير الطبرررري  (686)

الررردر المنثرررور ، ٧/501تفسرررير ابرررن كثيرررر ، ٧/452معرررالم التنزيرررل للبغررروي ، 4/225التفسرررير الوسررريط للواحررردي 
تفسررير ، 5/1٧3دير تفسررير الشرروكاني فررتح القرر، 8/226التفسررير المظهررري ، 4/1٧3تفسررير الشررربيني ، ٧/٧0٧

. ورواه النسررائي فرري السررنن الكبرررى ، 10/5669األسرراس ، 13/336فررتح البيرران للقنرروجي ، 14/116اآللوسرري 
(11561 ) 
: وابرررن أبررري عاصرررم فررري السرررنة، 35٧/  2واإلمرررام أحمرررد ، (580)3٧5-3٧4/  2: رجررره النسرررائي فررري " التفسرررير"أخ

. 386/  14في شرح السنة والبغوي ، (533)2/810د وابن خزيمة في التوحي، 146/    2٧: والطبري ،  2/4٧2
"رواه : (٧/118): زوائردالبرن منيرع. قرال الهيثمري فري مجمرع ال 382/  3: وعزاه ابن حجر في المطالرب العاليرة

"ورجررال أحمررد رجررال : ثررم قررال -عررن عررروة بررن األسررود أنرره خرررج .." وسرراق الحررديث : ولفظرره، أحمررد والطبرانرري
 .4٧3-2/4٧2: وصححه األلباني في ظالل الجنة ٧0٧/  ٧: في الدر المنثورالصحيح". وعزاه السيوطي 
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 اهلل ه إناُل مددن شددهد َأن اَل إنلددَ : قَاَل َرس ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد هن َوسددلم:  َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَالَ 
َُ مَقام ربه جنتان َرس ول اهلل دخل َوَأين   ُنة مثُ قَدَرأَ ﴿ َوملن َخا  (688)اجل 
   ٧٢َيامن يفن تخل ن  ص ورََٰأ  ُمق   ح ور   ﴿

ري عددن أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده قددال د الَعصددَ ا مددن فيهددا سددبعون بابددر  ،اخليمددة لالدداة واحدددة: عددن خ َليدد 
 .(689)در

 .م املرفوعسلم وهذا يأخذ حكصلى اهلل عليه و  م النصهنا يظهر التأرر بكال
ََك تس   ﴿     ٧8َرامن  ك  لََٰلن َوتإل ن م  رَب َك ذني تجل َ َتربََٰ

لددوا): قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم: قددال ،عددن أيب الدددردا  رضددي اهلل عندده ( اهلل يغفدددر 69٠"أجن
 (69١)  لكم" يعين أسلموا.

  :سورة الحديد
َرى تل  يدددَو   ﴿ نددََٰ م ا   َوتل  مننن َ ا  مدد  َم تدددَ َ عَ َيسدد  تن من و  َرىَٰك م  تل  ننهنم ب شدد  َوبددنَأي ََٰ  دنيهنم   أَيدد  ىَٰ ندد ور ه م بدَد   ت  يدددَ ن جتددَ   َم َجنددَُٰ رني مددن
لندنيَن هن ََٰ تنَها تل َ حَت   لنَك ه َو تل  ر  خََٰ    ١٢َعظنيم  ز  تل  َفو  فنيَها ذََٰ

 

فررتح ، 5/1٧3فررتح القرردير ، ٧/٧0٧المنثررور  الرردر، ٧/501تفسررير ابررن كثيررر ، 58-23/5٧تفسررير الطبررري (68٧) 
( وابررن 3204)4/335وابررن حبرران فرري الثقررات ، (924)1/325ورواه ابررن المبررارك فرري الزهررد ، 13/33٧البيرران

 .4٧/18٧تاريخ دمشع عسا ر في 
 (.4249)6/2815وعزاه البن مردويه وكذلك العراقي في تخريج أحاديث اإلحياء ، ٧/٧0٧( الدر المنثور 688)

، 14/122تفسررير اآللوسرري ، 9/163التفسررير المظهررري ، ٧/٧19الرردر المنثررور ، ٧/509سررير ابررن كثيررر تف(689) 
وابررن ، (324بررن أبرري الرردنيا فرري صررفة الجنررة )وا، 2/٧2وأخرجرره ابررن المبررارك فرري الزهررد ، 10/56٧1األسرراس 

 .2/28٧ ثير في النهاية في الفتن والمالحم 
َواَياتِ : ْ َراِم. َوِقيلَ َأْي ُقوُلوا َيا َذا الَجاَلل َواإْلِ  (690) َأْي أْسِلُموا. وُيرَوى  : َأَراَد َعظِ ُموه. َوَجاَء َتْفِسيُرُه ِفي َبْعِض الرِ 

ْرَداء ِفي اأْلَْ َثِر. النهاية في غريب الحديث واألثر وَ ، ِباْلَحاِء اْلُمْهَمَلةِ   . 28٧/  1ُهَو َكاَلُم َأِبي الدَّ
(والطبرانرررري فرررري األوسررررط 21٧82)5/199ورواه أحمررررد ، 10/56٧2األسرررراس ، ٧/510تفسررررير ابررررن كثيررررر (691) 
المجمع وقال الهيثمي في ، 1/226وأبو نعيم في الحلية ، (221)1/138وفي مسند الشاميين ،  (6٧98)43/٧
 (1810)4/290"وفي إسناده أبو العذراء وهو مجهول".وضعفه األلباني في الضعيفة : (1/31)

 أبو العذراء مجهول  
 6٧تراريخ دمشرع ، (2058)420/  9الجررح والتعرديل ، 551/ 4ميزان االعتدال ، 504/  1المنفعة   تعجيل:  انظر
 1/534"من له رواية في مسند أحمد "، (8٧0٧)84 /
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ع أبددا الدددرداأندده : تأنه مسع عبددد الددرمحن بددن ج بددَي  حيددد:  بن مسعود  عن سعيد عددن    وأبددا ذر خيددربانمسددَن
وأول مددن يدداذن لدده برفددع  ،"أنا أول من يدداذن لدده يددوم القيامددة بالسدد ود:  النص صلى اهلل عليه وسلم قال

فأعُر أميت من ب  المم". فقال له  ،وعن ييين وعن َايل ،فأنظر من ب  يدي ومن خلفي  ،رأسه
حم َُ لددون  ،"أعددرفهم: قددال إىل أمتددك  ما بدد  نددو  ،لممن ب  اكيف تعُر أمتك م  ،يا نص اهلل:  رجل

وأعرفهم بسيماهم  ،وأعرفهم يد ا َتون كتبهم بأياهنم ،وال يكون لحد من المم غيهم  ،من أرر الوضو 
 (69٢)وأعرفهم بنورهم يسعى ب  أيديهم وذريتهم ،يف وجوههم

ت  م نََٰفنق وَن َوتل  َم يَدق ول  تل  يَدو    ﴿ ع وا  َورَا َك م  قنيَل تر    منن نُّورنك م   َتبنس  تنظ ر ونَا نَدق  يَن َ اَمن وا   لنُلذن   م نََٰفنقََٰ َتمنس وا   فَٱل    جن
ورر  رنَب بَديدددددددددددددددددددددددددددد  نددددددددددددددددددددددددددد  ور  ا َفضددددددددددددددددددددددددددد  ه   نَده م بنسددددددددددددددددددددددددددد  اب   ۥ لدددددددددددددددددددددددددددُ ه   بدددددددددددددددددددددددددددَ  ة  تلُرمحددددددددددددددددددددددددددد َ  فنيدددددددددددددددددددددددددددهن  ۥ بَاطننددددددددددددددددددددددددددد 
  ١3َعَذاب  تل   قنَبلنهن  منن ۥ َوظََٰهنر ه  

يَ  جبهددنم ي ن أَن ت من يدَ أَ : الَ َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَ  افنق  َوقيددلو م جددن ا بدَد  اخلددَ  : قددد سدددأ مددَ
َراط اَن َمعددَك نددور اسددتقام بددك الصدد  ُنة َحُغ ختوض الُنار فَإنن كددَ فقددد َواهلل جنددوأ وهددديت  ،لن تدخل اجل 

 (693)وهويتَوإنن مل يكن َمَعك نور تشب  بك بعض خطاطيف َجَهُنم أَو كالليبها فقد َواهلل رديت 
كنتَََٰب أ وت وا  تل   َواَل َيك ون وا  َكٱُلذنيَن    رن تلُلهن َوَما نَدَزَل منَن تحل َ لنذنك   قد ل وهب  م  َشَع ذنيَن َ اَمن وا  َأن خَت  لنلُ   نن يَأ    َأملَ    ﴿

ق ونَ  ه م  م ند   وََكثني   قد ل وهب  م   َمد  فَدَقَست  هنم  تل َ ل  َفطَاَل َعَلي  منن قَدب     ١6 فََٰسن
 

األسرررررراس ، 14/1٧4تفسررررررير اآللوسرررررري ، 8/52الرررررردر المنثررررررور  8/16تخريجرررررره. تفسررررررير ابررررررن كثيررررررر  سرررررربع (692)
والبررررررررزار فرررررررري مسررررررررنده ، (103بررررررررارك فرررررررري مسررررررررنده )وابررررررررن الم، (22080)5/199ورواه أحمررررررررد ، 10/5٧6٧
، (3234)3/304والطبراني في األوسرط ،  (261)1/269والمروزي في تعظيم قدر الصالة  ،  (4132)10/68

صرررحيح اإلسرررناد وسررركت عنررره الرررذهبي. والبيهقررري فررري شرررعب : وقرررال، (3٧84)2/4٧8لمسرررتدرك والحرررا م فررري ا
قرال ، (25والشحامي فري األربعرين )، 1/366تن والمالحم وابن كثير في النهاية في الف،  (2٧45)3/1٧اإليمان

ي َرَواُه َأْحمد َوِفي ِإْسَناده اْبن َلهِ : (286)91/ 1المنذري في الترغيب والترهيب للمنذري   ِديث حسرن فرِ يَعة َوُهَو حرَ
ة وهرو رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيع: 344/   10وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  ،  المتابعات

 صحيح لغيره: (180)188/  1ضعيف وقد وثع.وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(والبيهقي في إثبات عذاب القبر 3533٧)13/1٧8" ورواه اْبن أبي شيَبة في "المصنف،  8/55الدر المنثور  (693)
عن أبي الردرداء .  سنده ثقات حيث رواه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن يعلى عن تميم:  قلت،  (229)

، 3/502ميرزان االعتردال ، 12/12٧فغندر هو محمد بن جعفر حافظ ثقة ثبت . انظر ترجمته في تراريخ بغرداد
التراريخ الكبيرر ، ٧/280طبقرات ابرن سرعد : انظرر، ثقرة إمرام عبة هو ابرن الحجراجوش، 9/98سير أعالم النبالء  

الجرررح والتعررديل ، 3/499الترراريخ الكبيررر : انظررر، ويعلررى بررن عطرراء ثقررة، ٧/202سررير أعررالم النرربالء ، 4/244
: رانظر، وتميم بن غيالن صحابي ولد في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم،  5/201سير أعالم النبالء  ،  4/49

 (860)1/494اإلصابة ، 328معرفة الصحابة البن منده ص، 1/458 معرفة الصحابة ألبي نعيم
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أن : ومددا خشددوع النفدداق  قددال: قيل .استعيذوا باهلل من خشوع النفاق:  ي اهلل عنهل أبو الدردا  رضقا
 (694)  .والقلب ليس خباشع ،اترى اجلسد خاشعر 

لنهن  ﴿ لََٰئددنكَ  ۦ َوتلدُدذنيَن َ اَمندد وا  بنٱللدُدهن َور سدد  م   أ و  َهَدا   ت هدد  د يق وَن َوتلشددُّ ذنيَن لددُ َوت َوندد ور ه م   ر ه م  َأجدد   هلددَ م   عننددَد َرهبدد نم  لصدد 
لََٰئنكَ  يََٰتنَناَبن َكَفر وا  وََكُذب وا   ب  تجل َ َأص   أ و  يمن حََٰ    ١9حن

بندنينددنهن مددن أَرض إنىَل  "من فرُ : قَاَل َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسلم: َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه  قَالَ 
نددَة علددى نَ  د اهللفسدده َودأَرض َُمَافددَة ال فنتد  هنيدر  ،ا صددديقر يندده كتددب عنندد  اَأ قَبضدده اهلل شددَ ذنه  ،افددَإنذا مددَ وتددال هددَ

يَة ﴿َواُلذين ُمن وا بنالُله َور س له أ ولَئنَك هم الصديقون َوالشَُّهَدا  عنن د َرهبم  مثُ قَالَ  والفارون بدينهم : اآل 
ُنة" َدَرَجته يفن ر مَي يفن من أَرض إنىَل أَرض يَدو م ال قنَياَمة َمَع عنيَسى اب ن مَ   (695)اجل 

  :سورة المجادلة
وَله   ﴿ لََٰئددنَك يفن تل َ  ۥ إنُن تلدُدذنيَن حيدد َادُّوَن تللددَُه َوَرسدد  لنيلددنَعُ أَندَدا َكتددََب تللددُه  َلَغ    ٢٠َذلدد َ  أ و   قددَونيٌّ  تللددُهَ  إننُ  َور سدد 

   ٢١ َعزنيز  
"مددا مددن رالرددة يف قريددة : يقددولاهلل عليدده وسددلم  هلل صددلىمسعددت رسددول ا:  عن أيب الدردا  رضددي اهلل عندده

و فإمنددا يأكددل الددذئب  ،فعليك باجلماعة ،ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان  ،وال َبد 
 (696)القاصية".

 

ورواه أحمررررد فرررري الزهررررد ، 6/84الرررردر المنثررررور، 3/385ر العلرررروم سرررربع تخريجرررره . تفسررررير السررررمرقندي بحرررر (694) 
ن أبرري شرريَبة6966)5/364(والبيهقرري فرري الشررعب٧62) ، 1/243صررفة الصررفوة ، 321 / 8فرري مصررنفه  ( َوابررْ

 .183/  4٧تاريخ دمشع 
ورواه الررديلمي ، وعررزوه البررن مردويرره، 10/5٧٧0األسرراس ، 14/183تفسررير اآللوسرري ، 8/60الرردر المنثررور  (695)

والسرريوطي فرري الزيررادات علررى ، 222ذكررره الفتنرري فرري تررذكرة الموضرروعات ص، (5656)3/530فرري الفررردوس 
: (6109)13/251لبررراني فررري الضرررعيفة مجاشرررع يضرررع الحرررديث وقرررال األ: (وقرررال601)1/498الموضررروعات 

 موضوع
وفري مسررنده  ،(1306)1/460أخرجره ابرن المبرارك فري الزهرد  8/86الردر المنثرور ، 8/53تفسرير ابرن كثيرر  (696)
: داود ك ( ورواه أبرررو28064)6/446( و22053)5/196أحمرررد  (31)1/45" مسرررند ابرررن أبررري شررريبة "، (٧3)

التشررديد فرري ترررك الجماعررة : برراب، اإلمامررة: (والنَّسررائي ك54٧فرري التشررديد فرري ترررك الجماعررة ): برراب، الصررالة
التغلرريظ : (براب14886)2/3٧1 وابرن خزيمررة، (922التشرديد فري ترررك الجماعرة ): وفري "الكبررى برراب، 2/106

، 54/  3السنن الكبرى للبيهقي ،  2/482(والحا م في المستدرك 2098)3/26٧وابن حبان ،  في ترك الجماعة
الزيلعي فري نصرب ، و إسناده صحيح: (٧83)1/2٧٧قال النووي في خالصة األحكام ، 9٧/  20تاريخ دمشع  

سركت عليهررا أبررو داود والمنررذري. صررححه االلبرراني : 608/  5وقررال المنرراوي فرري "فرريض القرردير " ، 2/42الرايرة 
 102/  1في" صحيح الترغيب والترهيب " 
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 :سورة الجمعة
ة م اجلمعدد " ال ختتصوا ليلددة اجلمعددة بقيددام مددن بدد  الليددايل وال ختصددوا يددو : قال النص صلى اهلل عليه وسلم

 (69٧)ن يف صوم يصومه أحدكم.ليام إال أن يكو بصيام من ب  ا
 :سورة المنافقون

َا  اَ  َأَجل َها َوتلُله  َخبني  سرا إنَذا جَ َوَلن يد َاخ َر تلُله  نَدف   ﴿    ١١َمل وَن تَدع    ن

مدددر يف الع ذكرندددا عنددد رسدددول اهلل صدددلى اهلل عليدده وسدددلم الزيدددادة: عددن أيب الددددردا  رضدددي اهلل عندده قدددال 
ا إذا جددا  أجلهددا ال يددا "إن اهلل: فقددال وإمنددا الزيددادة يف العمددر أن يددرزق اهلل العبددَد ذ ريددة صدداحلة  ،خر نفسددر

 (698)فيلحقه دعاؤهم يف قربه" ،يدعون له
 :سورة الطالق

ب   ﴿ َ  سددَ أ  تللددُه  تلددُذني َخلددَ وََٰ َن تل َ  َع مسددَََٰ ثد  ر  َومددن ُزل  تل َ ضن مددن وا  أَ لنتَدع   نَده نُ ر  بَديددد  مدد  َله ُن يَدتَدندددَ ل  َه َعلددَىَٰ  ُن تللددُ َلمدد  كدد 
   ١٢ امر    عنل  َأَحاَط بنك ل  َشي   َوَأُن تلُلَه َقد   َقدنير      َشي  

الَ  ن أيب الدددُدر َدا  رضدددي اهلل عنددده قدددَ هن َوسدددلم: عدددَ ول اهلل صدددلى اهلل َعَليددد  اَل َرسددد  "كثدددف اَلر ض مسددديَة : قدددَ
اَئة َعام وكثف الثُاننيَ   (699)لنك"كل أَرض  مثل ذَ لنك َوَما َب   ة مثل ذَ َخ سمن

 

، (2٧53)2/142( . والنسائي في "الكبرى 2805٧)6/444أحمد ، و 2٧9/  4( رواه عبد الرزاق في مصنفه 69٧)
 543/  1سير أعالم النبالء ، 335/  4وابن عدي في الكامل ، 419/  21وابن عسا ر في تاريخ دمشع 
 : بسند صحيح 85/4وسبب الحديث ما رواه ابن سعد 

إنره إذا : مالره قرالوا :فقرال: دخل سلمان على أبي الدرداء في يوم جمعة فقيل له هو نائم . قال: عن ابن سيرين قال 
 ان ليلة الجمعة أحياهرا ويصروم يروم الجمعرة . قرال فرأمرهم فصرنعوا طعامرا فري يروم جمعرة ثرم أتراهم فقرال كرل . 

ال إني صائم . فلرم يرزل بره حترى أ رل ثرم أتيرا النبري صرلى هللا عليره وسرلم فرذكرا لره ذلرك فقرال النبري صرلى هللا ق
ضرب علرى فخرذ أبري الردرداء _ عرويمر سرلمان أعلرم منرك ) ثرالث عليه وسلم عويمر سلمان أعلم منك _ وهو ي

وقرررال الهيثمررري فررري ، بإسرررناد جيررردرواه الطبرانررري فررري الكبيرررر : (1581)2/81مررررات (قرررال المنرررذري فررري الترغيرررب 
 رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح.: 200/  3مجمع الزوائد 

 هذا إسناد مرسل صحيح .: و ٧12 / 2 قال األلباني في السلسلة الصحيحة
والتكلرف براب صرنع الطعرام : في االدب، و (1968باب من أقسم على أخيه ليفطر): في الصوم  وأخرج البخاري نحوه

، أبي العمريس: كالهما من طريع، (2415باب أعط كل ذي حع حقه ):  والترمذي في الزهد،  (6139للضيف)
 ، بين سلمان وأبي الدرداء، صلى هللا عليه وسلم، النبي" آخى : عن أبيه قال، عن عون بن أبي جحيفة

( مررن طريررع الوليررد بررن عبررد 3/285ورواه ابررن عرردى فري الكامررل )، 8/134سربع تخريجرره .تفسررير ابررن كثيررر  (698)
 مجمع على ضعفه. -الملك عن سليمان بن عطاء به 
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 :سورة الملك
َو قدَدائنم   ،َعن  أ يَب  ب نن َكع ب  رضي اهلل عنه َأُن َرس وَل اهللن صلى اهلل عليه وسلم قَدَرأَ يَدو َم اجل  م َعةن تَدَباَركَ   ،َوهدد 

ا إنالُ : فَدَقالَ  ،منز ينن  يَدغ  أَو  أَب و َذرش   ،َوأَب و الُدر َدا ن   ،َفذَُكَرنَا بنأَيُامن اهللن  ورَة    إنين  ملَ  َأمس َع هددَ ذنهن السددُّ َمَغ أ ن زنلدَدت  هددَ
 اآلَن 

ك ت   اَر إنلَيدد هن َأنن اسدد  َرف وا قدَدالَ  ،فََأشددَ ا ان صددَ ورَة  : فَدَلمددُ ذنهن السددُّ َغ أ ن زنلدَدت  هددَ أَل ت َك مددَ اَل أ يَبٌّ  ،فَدلددَم  ختدد  ربن ينن  ،سددَ : فَدقددَ
و  منن  صددَ   لَي َس َلكَ  ا لَ الَتنَك ال يدددَ ولن اهللن صددلى اهلل عليدده وسددلم ،غددَو أَ َم إنالُ مددَ فدَدذََكَر َذلددنَك  ،فدَدَذَهَب إنىَل َرسدد 

رَبَه  بناُلذني قَاَل أ يَبٌّ  ،َله    (٧٠٠)َصَدَق أ يَبٌّ.: فَدَقاَل َرس ول  اهللن صلى اهلل عليه وسلم ،َوَأخ 

﴿   َ ذني َخلدددددددددددَ و  تل  تلدددددددددددُ وَٰةَ َأ َوتحل َ مدددددددددددَ وَك م   لنَيبد  يددددددددددددَ الر َأح   م  أَيُّكددددددددددد   لددددددددددد  ن  َعمدددددددددددَ َو تل  سدددددددددددَ ور  َعزنيدددددددددددز  تل   َوهددددددددددد   َغفددددددددددد 
٢  

» لدَدو اَل رددالت  مددا طَأطدَدأ ابددن  َُدَم : عن أيب الُدردا  رضي اهلل عنه أن نُص اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم قددال
َوأ  « ،الَفق ر  : رَأسه  

َرض  وامل
َ
 (٧٠١)وامل

   ١5هن تلنُّش ور  َوإنلَي   ۦ قنهن  يفن َمَناكنبنَها وَك ل وا  منن ر ز  وا  ش   فَٱم  َذل والر َض ر  ُلذني َجَعَل َلك م  تل َ ه َو ت ﴿
ا  فقددال جلاريددة لدده رضي اهلل عنه أنه قرأ هذه اآلية (٧٠٢)عن بشي بن كعب وا يفن َمَناكنبنهددَ إن : ﴿ فَام شدد 
فنع يف وجهدد فكأ ،اجباهل: فإن مناكبها:  قالت  ،فأنت حرة لوجه اهلل  ،َدري ت ما مناكبها ورغددب  ،همنددا سدد 

 

ْيخ ِفي العظمة، 8/211( الدر المنثور 699)  ذر رضي هللا عنه.عن أبي  2/559ورواه َأُبو الشَّ
د هللا بررن أحمررد (٧00)  مررا جرراء فرري االسررتماع : برراب، إقامررة الصررالة: ( وابررن ماجررة ك21612)5/143أخرجرره َعبررْ

معراني اآلثرار ، (6522)4/3٧8(" معرفرة السرنن " 5832)3/311(والبيهقي في السنن الكبرى  1111)  للخطبة
وقررررررال المنررررررذري فرررررري الترغيرررررررب ، إسرررررررناده صررررررحيح: ( وقررررررال1139)3/344والضررررررياء فرررررري المختررررررارة  2/248
إسرررناده صرررحيح ووافقررره : 4/3٧8وقرررال البيهقررري فررري المعرفرررة ، رواه ابرررن ماجررره بإسرررناد حسرررن: (10٧6)1/292
 (.2838)2/805وي في الخالصة النو 
، 4/368تفسيرالسررراج المنيررر للشررربيني ، 19/224تفسررير اللبرراب البررن عررادل ، 206 / 18تفسررير القرطبرري (٧01) 

 432/  21تاريخ دمشع ، 15/9طنطاوي التفسير الوسيط ل
غَّر ِبالْ ، العابرد، أبو أيوب الحميري العدوي البصرري ، الفقيه، ) ُبَشْير ْبن َكْعب ( ابن أبي(٧02) ة ُمصرَ َدِة َواْلُمْعَجمرَ ُمَوحرَّ

ار الترَّاِبِعيَن أحررد المخضررمين د ِكبرَ ، 223 / ٧طبقرات ابرن سررعد : رحمره هللا.انظررر، وكران أحررد القرراء والزهراد، َأحرَ
/  4سررررير أعررررالم النرررربالء  93/  2المعرفررررة والترررراريخ ، 132/  2ترررراريخ البخرررراري ، (1685طبقررررات خليفررررة ت )

351. 
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 والشر ،اخلي يف طمأنينة:  فقال  ،فسأل أبا الدردا  ،ومنهم من هناه  ،منهم من أمره  ،فسأل ،يف جاريته
 (٧٠3)َفذر  ما يريبك إىل ما ال يريبك. ،يف ريبة

يددَةَ  ذنهن اآل  َرأَ هدددَ ب  أَنددُه  قدددَ ين بدد نن َكعددد  ن  َبشددن ا : عددَ وا يفن َمَناكنبنهددَ تن : د  لددَه  اَل لن م  َولددَ فَدقدددَ  ، "﴿ فَام شدد   إنن  َعلنمددد 
": فَدَقاَلت   ،فَأَن تن َعتنيَقة " ،َمَناكنبنَها ""  (٧٠4)هنَي اجل نَبال  : فَدَقالَ  ،َفَسَأَل أَبَا الُدر َدا ن  ،هنَي اجل نَبال 
 

 :سورة القلم
   4 َوإنُنَك َلَعَلىَٰ خ ل    َعظنيم   ﴿

» ما من شي  أرقل يف ميددزان : سلم قالصلى اهلل عليه و  ول اهللعن أيب الدردا  رضي اهلل عنه أن رس
 (٧٠5)املامن يوم القيامة من خل  حسن وإن اهلل تعاىل يبغض الفاحن البذي  «

ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد هن : َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَالَ  َسأَلت َعائنَشة رضي اهلل عنها َعن خل  َرسدد 
 (٧٠6)ضاه ويسخط لسخطهل ق ر ُن يرضى لر ا خلقه َكانَ :  َوسلم فَدَقاَلت

لنَك زَننيم  بَدع   ع ت لش  ﴿    ١3َد ذََٰ
لددنَك زَنددنيم  بَدعدد   ع تدد لش  ﴿: َعن َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلي هن َوسددلم يفن قَدو لدده ،َعن أيب الُدر َدا  رضي اهلل عنه َد ذََٰ

ُو:   قَالَ  ١3 ل  ،العتل كل رحيب اجل   (٧٠٧)  ه  ل َمالن منوع لَ مجوع لن  ،أكول شروب ،وري  اخل 
 

تفسرررير الشرررربيني ، 19/24٧تفسرررير اللبررراب البرررن عرررادل ، 3/454بحرررر العلررروم ، 512/ 23تفسرررير الطبرررري  (٧03)
ف ابررررررن أبرررررري شرررررريبة مصررررررن، 8/23٧الرررررردر المنثررررررور ، 1/2٧6حاشررررررية السرررررريوطي علررررررى البيضرررررراوي ، 4/3٧4
 .10/319تاريخ دمشع ، (16414)4/15٧
تفسرير ، 6/11سرمعاني تفسرير ال، 3/4٧6تفسرير السرمرقندي ، (18932) 3363/  10تفسير ابرن أبري حراتم  (٧04)

 8/23٧الدر المنثور ، 180/  8تفسير ابن كثير ، 18/215القرطبي 
تفسير ، 2/321الدر المنثور ،  5/465البيتفسير الثع،  6/344تفسير ابن كثير  ،  (13٧/   6تفسير الخازن   (٧05)

صررنفه وفرري م، (40)1/51أخرجرره ابررن أبرري شرريبة فرري مسررنده ، 3/328التفسررير المظهررري ، 4/3٧3الشررربيني 
، األدب: ( وأبررررو داود ك204(وعبررررد بررررن حميررررد )448و 446/  6ر )  442/  6أحمررررد ) و  (25832)8/328

(وابرن أبري 2002) ما جراء فري حسرن الخلرع: باب، ةالبر والصل: (و الترمذي ك4٧99في حسن الخلع ):  باب
( وصححه  1921 (و ابن حبان )٧83)2/363(وابن أبي عاصم في السنة  1٧2الدنيا في التواضع والخمول )

 563/  2األلباني في "السلسلة الصحيحة" 
ائب التفسير تفسير الكرماني غر ، 4/334التفسير الوسيط للواحدي ،  111القرآن للقاسم بن سالم ص  فضائل (٧06)
بيرران ، 14/256فررتح البيرران، 15/29تفسررير اآللوسرري ، 5/322فررتح القرردير ، 8/243الرردر المنثررور ، 2/1236

والطبرانرررررري فرررررري األوسررررررط ، (4434)11/265جرررررره الطحرررررراوي فرررررري شرررررررح مشرررررركل اآلثررررررارأخر ، 1/٧٧المعرررررراني 
 382/  3تاريخ دمشع ، (1428)2/154والبيهقي في الشعب، (٧2)1/30
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 :سورة الحاقة
َ كنتَََٰبه   َأُما َمن  فَ  ﴿ يننهن  ۥ أ ويتن    ١9 َر  وا  كنتََٰبنَيه  تقد   َهاؤ م   فَديَدق ول   ۦ بنَيمن

ن أيب الددُدر َدا  رضددي اهلل عندده قددَالَ  هن َوسددلم: عددَ ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  أنددا أول مددن يدد اذن لددَه  يفن : قددَاَل َرسدد 
ة َوأَندد يدددَو م االسددُّ  ود  ه  َأن يرفددع رَأسدده فدَدأن ظر إنىَل بدَد  يدَددي فددأعُر أمدديتن مددن بدَد  ا أول مددن يدد اذن لددَ ل قنَيامددَ

اَل رجددل م َومددن َخل فددي مثددل َذلددنك َوعددَن يَنيددين مثددل َذلددنك َوعددَن َدَدايل مثددل َذلددنك فَدقددَ ول اهلل : ال  مددَ يدَدا َرسدد 
حم لون من أرر ال وض و  لدَدي َس غر هم : أمتك قَالَ    إنىَل َكيَف تعُر أمتك من َب  ال  َمم فنيَما َب  نو 

َعى نورهم َب  أَي ديهم ذ ر يتهم    (٧٠8)أحد َكَذلنك َغيهم وأعرفهم َأهنم يد ا توَن كتبهم  بأياهنم وأعرفهم يس 
ل   ﴿ ُ يفن سن َلة  مث     3٢ل ك وه  ا فَٱس  ع وَن ذنرَاعر َسبد  ع َها َذر   سن

خلعنددا نصددف : ملسدداك  ويقددولثددي املددرق لجددل اض امرأتدده علددى تك عندده حيدد كان أبو الدددردا  رضددي اهلل
ا مراجددل الندُدار م ندد ذ  : وقدَدالَ  ،أفال نلع نصفها اآلخر  ،السلسلة باإليان إنن هلل سلسددلة مل تددزل تغلددي فنيهددَ

ة تلقددى يفن أَع نددَاق الندُداس َوقددد جنانددا اهلل مددن نصدد  ُنم إنىَل يدددَو م ال قنَيامددَ يم ياننددا بناللدُده فَها بإخل  اهلل َجهددَ ال َعظددن
 (٧٠9)على َطَعام ال منس كن  يَا أم الُدر َدا فحض ي 

 

 (3848ضعفه االلباني في ضعيف الجامع) ، 493/  4فيض القدير  249-8/248ر الدر المنثو  (٧0٧)
األسررررراس ، 14/1٧4تفسرررررير اآللوسررررري ، 8/52الررررردر المنثرررررور  8/16سررررربع تخريجررررره . تفسرررررير ابرررررن كثيرررررر  (٧08)
والبررررررررزار فرررررررري مسررررررررنده ، (103وابررررررررن المبررررررررارك فرررررررري مسررررررررنده )، (22080)5/199ورواه أحمررررررررد ، 10/5٧6٧
، (3234)3/304والطبراني في األوسرط ،  (261)1/269ي تعظيم قدر الصالة  والمروزي ف،  (4132)10/68

ت عنررره الرررذهبي. والبيهقررري فررري شرررعب صرررحيح اإلسرررناد وسرررك: وقرررال، (3٧84)2/4٧8والحرررا م فررري المسرررتدرك 
قرال ، (25والشحامي فري األربعرين )، 1/366وابن كثير في النهاية في الفتن والمالحم ،  (2٧45)3/1٧اإليمان

ي : (286)91/ 1الترغيب والترهيب للمنذري  المنذري في   ِديث حسرن فرِ َرَواُه َأْحمد َوِفي ِإْسَناده اْبن َلِهيَعة َوُهَو حرَ
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهرو : 344/   10الهيثمي في مجمع الزوائد    وقال،  المتابعات

 صحيح لغيره: (180)188 / 1ضعيف وقد وثع.وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب 
نظرم الردرر للبقراعي ، و 30/632تفسير الررازي ، 4/605تفسير الزمخشري ، 333/ 10تفسير البحر المحيط (٧09) 
تفسرير ، 208/  ٧تفسرير النيسرابوري  464/  3تفسير النسفي ، 19/33٧تفسير اللباب البن عادل،  158/    9

روح ، 4/3٧٧السررراج المنيرررر ، 8/2٧4لرردر المنثررورا، 4/366تفسررير اإليجرري جررامع البيررران ، 5/4٧8الثعررالبي 
، 14/299البيرران فررتح ، 15/5٧تفسررير اآللوسرري ، 5/343فررتح القرردير، ٧/128البحررر المديررد، 10/14٧البيرران 

وأخرجرره أبررو ، 29/100التفسررير المنيررر ، 11/6114األسرراس ، 2/558مررراح لبيررد لكشررف معنررى القرررآن المجيررد 
قلررت سررنده ثقررات ، (2121)3/1142، (1314)2/٧63ويرره فرري األمرروال وابررن زنج، (902عبيررد فرري األمرروال )

الجرررررح : بررررن سررررعد انظررررروضررررعفه ا، ال بررررأس برررره وثقرررره أحمررررد، ماعرررردا أصرررربغ بررررن زيررررد الجهنرررري فهررررو صرررردوق 
 .2/104الكامل ، ٧/312الطبقات ، 3/301( تهذيب الكمال 1216/)2والتعديل
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 هنا تظهر قوة استنباطه وفهمه وحكمته.
 :سورة الجن

َلىَٰ  ۥ َوأَنُه   ﴿ َبةر  تخُتَذَ  َما رَبد َنا َجدُّ  تَدعََٰ حن   ا َواَل َوَلدر  صََٰ
 .(٧١٠)ربنا«نه » تعاىل جالل وروي ع ،قرأ أبو الدردا  رضي اهلل عنه » تعاىل ذكر ربنا «

 .(٧١١)تعاىل ذكره: وعنه رضي اهلل عنه
 :سورة المزمل

  " ١٠ ا مجَنيالر رر َه    ه م    ر  ته   َ قوله ﴿
 (٧١٢)إنا لنكشر يف وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتلعنهم.: وقال أبو الدردا  رضي اهلل عنه

 :سورة المرسالت
   3٢رن ص  قَ َكٱل    مني بنَشَرر  إنهُنَا تَدر   ﴿

 (٧١3)وفتح الصاد ،وسعيد بن جبي »كالقنَصر« بكسر القاُ ،دا و الدر قرأ أب
 :سورة المطففين

   ١8َرارن َلفني عنل ي َ  بد  َكاُل إنُن كنتَََٰب تل َ   ﴿
ُنة على عدد ُي ال ق ر ُن:  َعن أم الُدر َدا  رضي اهلل عنه قَاَلت ر ُناحب ال  َوإنُه  يد َقال لصَ  ،إنن درأ اجل  : قدد 

َرأ  ة ،وارقددهاقددد  نددُ اَن علددى الثدُّلدد   مددن درأ اجل  ر ُن كددَ َرأَ رلدد  ال قدد  اَن قددد قدددَ َرأَ نصددف  ،فددَإنن كددَ اَن قددد قدددَ َوإنن كددَ
ندُدة ف مددن درأ اجل  اَن يفن أَعلددَى عليدد  ومل يكددن فَدو قدده  ،ال ق ر ُن َكاَن علددى الن صدد  ر ُن كددَ َرأَ ال قدد  اَن قددد قدددَ َوإنن كددَ

 (٧١4)لشَُّهَدا ق  َواأحد من الصدي
 املرفوع يدل على تأرره بكالم النص صلى اهلل عليه وسلم وهذا يأخذ حكما هذ

 

 5/494تفسير الثعالبي ، 380/  5المحرر الوجيز  (٧10)
 5/494تفسير الثعالبي ، 8/23٧تفسير ابن كثير   (٧11)
 31/ 8المداراة مع الناس : باب، األدب: صحيح البخاري ك، 19/469تفسير ابن عادل  (٧12)

 .1504زاد المسير ص (٧13) 
/  ٧مصرررنف ابرررن أبررري شررريبة ، 8/450الررردر المنثرررور ، 9/  1 تفسرررير القرطبررري، 96/  1تفسرررير ابرررن كثيرررر  (٧14)

فري أخرالق أهرل القررآن  واآلجرري ، 85وأخرجه أبو عبيد في فضرائل القررآن ص 355/    59تاريخ دمشع  ،  155
والمرروزي ، 301بن كثير في فضرائل القررآن صوا، 299(والداني في البيان في عد آي القرآن ص10)  49ص

، 294ورواه الحرارث المحاسربي فري فهرم القررآن ص ، سرألت عائشرة: عن أم الردرداء تقرول،  1٧1في الوتر ص  
 5/283الصحيحة ، عن أم الدرداء، 59/355ا ر في تاريخه وابن عس
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تََٰم ه   ﴿ لنَك فَدل   ك  منس   ۥ خن   ٢6م تَدنََٰفنس وَن َيتَدَناَفسن تل  َويفن ذََٰ
َتام ه  منس ك    هو شراب أبيض مثددل الفضددة خيتمددون بدده  :عن أيب الدردا  رضي اهلل عنه يف قوله  ﴿ خن

مل يبدددد  ذو رو  إال وجددددد  ،الدددددنيا أدخددددل أصددددبعه فيدددده مث أخرجهددددا أهددددل  مددددنولددددو أن رجددددالر  ،شددددراهبم
  (٧١5)طيبها.

 :سورة البروج
   3 ه ود  َوَمش   َوَشاهند  ﴿: قوله تعاىل

الَة يدددَو َم : قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم: قال ،عن أيب الدردا  رضي اهلل عنه ثددنر وا َعلددُي الصددُ "َأك 
هَ  فَإننُه  يَدو م   ،َعةن اجل  م   ه ود  َتش   (٧١6)د ه  ال َمالئنَكة ".َمش 

 :سورة الطارق
   9َلى تلُسَرائنر  َم تد بد  يَدو   ﴿

الصددالة والزكدداة : ضم ن اهلل خلقه أربعددا: روى أبو الدردا  رضي اهلل عنه عن النص صلى اهلل عليه وسلم
 .(٧١٧)اد  تعاىل من العبليها اهللوهن السرائر اليت يبت، وصوم رمضان والغسل من اجلنابة

 

تفسرررير الكشرررف والبيررران ، 353/  8تفسرررير ابرررن كثيرررر ، 24/298تفسرررير الطبرررري ، ٧12تفسررير مجاهرررد ص  (٧15)
الرردر المنثررور  6/230المرراوردي فرري النكررت ، 309/  ٧تفسررير النيسررابوري ، 31/93تفسررير الرررازي ، 10/156
وابرررن أبررري الرررردنيا فررري صرررفة الجنررررة ، 2/٧8وأخرجررره ابررررن المبرررارك فررري الزهررررد ، 10/3٧1روح البيررران ، 8/452
ه لرم يسرمع 118ن عبرد الررحمن برن سرابط هو مرسل ؛ أل:  قلت،  (329والبيهقي في البعث والنشور )،  (129)

 . 1٧/124( تهذيب الكمال 428ه انظر جامع التحصيل )33أبا الدرداء
تفسرير الطبرري ، (11216)6/2084تفسرير ابرن أبري حراتم ، 2/٧3٧سبع تخريجه . تفسير يحيي بن سرالم (٧16) 

/  19تفسرير القرطبرري ، 6/4٧3تفسررير ابرن كثيرر ، 31/10٧تفسرير الررازي ، 10/165تفسرير الثعلبري ، 33٧/  24
( الكامررل فررري 163٧) 1/524 ذكررر وفاتررره ودفنرره صررل ى هللا عليررره وسررل م: برراب، الجنرررائز: كورواه ابررن ماجرره ، 286

وفيره انقطرراع بررين ُعبررادة بررن َنسرري ، هرذا حررديث غريررب مررن هررذا الوجرره: قررال ابررن كثيررر رحمرره هللاو ، 3/530الضرعفاء 
هذا إسناد رجاله ثقات إال أنه : 2/59وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ،  علم.وهللا أ ، فإنه لم يدركه،  وأبي الدرداء

صررحيح  و األلبرراني فرري288/ 5لمنيررر منقطررع فرري موضررعين . وجررود إسررناده المنررذري وحسررنه ابررن الملقررن فرري البرردر ا
 .13٧/  2الترغيب والترهيب  

 4تفسرير الثعرالبي  46٧/  5الروجيز المحررر ، 4/466تفسرير الوسريط للواحردي ، 12/819٧تفسير الهداية   (٧1٧)
وأخرجرره البيهقرري فرري الشررعب ، 15/310تفسررير اآللوسرري ، 385اإل ليررل ص ، 8/46٧الرردر المنثررور ، 236 /
 موضوع : (381٧)8/285وقال األلباني في الضعيفة ، 2/2٧5مي ( والديل2٧51)3/20
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  :سورة الغاشية
ةر َتصدددددددددددددددددددددددددددد   ﴿ يددددددددددددددددددددددددددددَ اررا َحامن ن  ت سدددددددددددددددددددددددددددد   4 َلىَٰ نددددددددددددددددددددددددددددَ ة  عددددددددددددددددددددددددددددَ     َقىَٰ مددددددددددددددددددددددددددددن ي   5  َ اننيددددددددددددددددددددددددددددَ  َس لددددددددددددددددددددددددددددُ
   6 ٖ  َطَعام  إناُل منن َضرنيع هَل م  

إن اهلل تعاىل يرسل على أهل النار اجلوع حغ يعدل عندددهم مددا هددم : رضي اهلل عنه ،وقال أبو الدردا 
ة ،ن بالضددريعفيستغيثون فيغددارو   ،لعذابفيه من ا فيددذكرون أهنددم   ،مث يسددتغيثون فيغددارون بطعددام ذي غ صددُ

مث يسددقون مددن عدد  ُنيددة  ،فيعطشددهم ألددف سددنة ،فيستسددقون ،كددانوا جييددزون الغصددص يف الدددنيا باملددا 
فدددإذا وصدددل إىل  ،سدددلخ جلدددود وجدددوههم وشدددواها ،فلمدددا أدندددوه مدددن وجدددوههم ،شدددربة ال هنيئدددة وال مريئدددة

 (٧١8)ا فقطع أمعا هم"محيمر  "وس قوا ما ر : جلها فذلك قوله عز هنم قطعبطو 
 هذا الكالم يأخذ حكم املرفوع وهو من تأرره بكالم النص صلى اهلل عليه وسلم.

 سورة البلد
   ١٢َعَقَبة  َك َما تل  ارَ َوَما أَد   ١١َعَقَبَة َتَحَم تل  َفاَل تقد   ﴿

اَل  اإنن أمامكم عقَبة كادر : لم يَدق ولهلل َعَلي هن َوسس ول اهلل صلى اعت رَ َعن أيب الُدر َدا  َرضني اهلل َعنه  مسَن 
 (٧١9)جيوزها املثقلون فَأَنا أ رنيد َأن أختفف لتنل ك ال عقَبة

 

تفسررررير البغرررروي ، 4/4٧4واحرررردي تفسررررير الوسرررريط لل، 10/188تفسررررير الثعلبرررري ، ٧8 / 19تفسررررير الطبررررري  (٧18)
تفسرررررير السرررررراج ، 322/  15تفسرررررير القرطبررررري، 4/420تفسرررررير الخرررررازن 252، /14تفسرررررير الررررررازي ، 8/408

اِر)، صرفة جهرنم:  ك  وأخرجره الترمرذي،  4/525المنير ِل النرَّ اِم أَهرْ َفِة َطعرَ اَء فرِي صرِ ا جرَ وابرن أبري ، (2586برَاب مرَ
، (2145)5/509علرل الحررديث البرن أبري حرراتم ، 93/  8يبة ( مصرنف ابرن أبرري شر84الردنيا فري صرفة النررار )
ن إن وقد وثقه غير واحد فحديثه حس: قلت، بسبب شهر بن حوشب134/  1 رفع األستار  وضعفه األلباني في

 شاء هللا
، 2/42أسرررباب ورود الحرررديث ، 25/  40 تررراريخ دمشرررع، 8/523الررردر المنثرررور ، 20/6٧( تفسرررير القرطبررري ٧19)

 إسناده صحيح.: وقال1/93صفهاني مفردات الراغب األ
( 8٧13)5٧3/ 4والحررررا م فرررري "المسررررتدرك" ، ( وصررررححه4118) 55/ 10البررررزار فرررري "البحررررر الزخررررار" : وأخرجرررره

، (309/ ٧والبيهقي في "شرعب اإليمران" )، (442)1/266والطبري في تهذيب اآلثار ،  بيوصححه ووافقه الذه
وأبو نعيم ،  (515)1/2٧5وفي معجمه  ،  (110ابي في "الزهد" )وابن األعر ،  (1642)  2/245وتمَّام في "فوائده"

 .226/ 1في "الحلية"
والعجلرروني فرري " شررف ، 263/ 10" والهيثمرري فرري "مجمررع الزوائررد، (4805)4/60المنررذري فرري "الترغيررب": وصررححه

 (2480و"السلسلة الصحيحة" )، 23٧/ 3واأللباني في "صحيح الترغيب" ، 109/ 2الخفاء" 
رواه الطبرانرررري فرررري الكبيررررر ورجالرررره ثقات.قررررال األلبرررراني فرررري الصررررحيحة : 9٧/  3فرررري مجمررررع الزوائررررد  قررررال الهيثمرررري 

 رواه الطبراني بإسناد صحيح : (2480)5/62٧
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 :سورة الليل
   3نَثىَٰ َوَما َخَلَ  تلذَُكَر َوتل    ﴿: قوله تعاىل

أبدددو  ند ثدددَى ( ويدددأرد ر هوالدددذَُكرن وال ُن ذلدددك)أهنمدددا كاندددا يقدددر : ذ كدددر عدددن عبدددد اهلل بدددن مسدددعود وأيب الددددردا 
 (٧٢٠)الدردا  عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

   6ََنَٰ س  َوَصُدَق بنٱحل    5َطىَٰ َوتتُدَقىَٰ أَع   فََأُما َمن   قوله تعاىل ﴿
ََ س  : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال ،عن أيب الدردا  ا  ه  إال"ما منن  يَدو م  َغَرَبت  فنيهن  َن بنيهددَ َوجبن
م إال الثُدَقلددَ ن  ،انن َمَلكددانن ي نادنيدد  َمع ه  َخلدد    اهللن ك لُّهددد  طن م ن فنقدددا َخَلفددا: َيسددد  ُم أعدد  كا تَلفدددا"  ،الُلهددد  طن م  سددن وأعددد 

ََن (... إىل قوله )ال ع س   َن) فََأُما َمن  أَع َطى َواتُدَقى َوَصُدَق بناحل  س   (٧٢١)َرى(.فأنزَل اهلل يف ذلك القُر
: أمددر قددد فدد رغ مندده أم شددي  نسددتأنفه  قددال ،أرأيددت مددا نعمددل ،يا رسول اهلل:  قالوا:    قالعن أيب الدردا

 (٧٢٢)"كل امرئ مهيأ ملا خل  له": فكيف بالعمل يا رسول اهلل  قال: "بل أمر قد فرغ منه". قالوا
 :سورة الضحى

   ١٠ َهر  َوأَُما تلُسائنَل َفاَل تَدند  ﴿

 

تفسرير الثعلبري ، 3/588تفسرير السرمرقندي ، 24/465تفسير الطبرري  ،  (3633)3/434د الرزاق  تفسير عب  (٧20)
أحكرررام القررررآن البرررن ، 491/ 5المحررالررروجيز، 442/  8غررروي تفسرررير الب، 6/236تفسرررير السرررمعاني ، 10/216

المحتسررب ، 399غايررة األمرراني ص، 8/416تفسررير ابررن كثيررر ، 20/369تفسررير ابررن عررادل ، 4/404العربرري 
تفسرررير : وأخرجررره البخررراري فررري صرررحيحه ك، 1/215البرهررران ، 1/154المرشرررد الررروجيز ، 2/364البرررن جنررري 

مررررا يتعلررررع بررررالقراءات : برررراب، فضررررائل القرررررآن: ومسررررلم ك، (4943)6/1٧0والنهررررار إذا تجلررررى : برررراب، القرررررآن
1/565(824.) 

، 10/21٧شررف والبيررانتفسررير الك، (19363)10/3441تفسررير ابررن أبرري حرراتم ، 24/4٧1تفسررير الطبررري (٧21) 
، 289/  6النكرررت والعيرررون ، 20/83تفسرررير القرطبررري ، 31/183تفسرررير الررررازي ، 12/8310تفسرررير الهدايرررة 
وابررن أبرري ، (20٧وعبررد بررن حميررد )، 5/19٧وأخرجرره أحمررد ، 11/6559األسرراس ، 8/419ر تفسررير ابررن كثيرر

، 243قندي فررري تنبيررره الغرررافلين صوالسرررمر ، 1/266والطبرررري فررري تهرررذيب اآلثرررار ، (451الررردنيا فررري ذم الررردنيا )
 .1/226وأبو نعيم في الحلية ، 2/444والحا م 

والفريرررابي فررري ، (3٧21) 462/  2 والحرررا م، (28035)6/441أخرجررره أحمرررد ، 8/419تفسرررير ابرررن كثيرررر (٧22) 
/  4٧تراريخ دمشررع ، (39والبيهقري فرري القضراء والقرردر )، (1353)3/32٧وابرن بطررة فري اإلبانررة ، (38القردر )
سليمان برن عتبرة وثقره أبرو حراتم وغيرره وضرعفه ابرن : قال الهيثمي: 16/   5قال المناوي في فيض القدير  ،  94

، سررنده حسررن: بعررد مررا عررزاه ألحمررد 11/493وقررال ابررن حجررر فرري فررتح البرراري ، معررين وغيررره وبقيررة رجالرره ثقررات
 (2033)5/53وحسنه األلباني انظر الصحيحة 
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فيكددون بددإزا   ،ال سددائل املددال ،السائل عددن العلددم والدددين: نائل هالسا:  ي اهلل عنهردا  رضوقال أبو الد
  ٧ فَدَهَدىَٰ َوَوَجَدَك َضاال  ﴿ 

مرحبددا بأحبددة رسددول اهلل : ويقددول ،ويبسط ردا ه هلم  ،وقد كان أبو الدردا  ينظر إىل أصحاب احلدي 
 (٧٢3)صلى اهلل عليه وسلم..

 :سورة التين
ينن َ  ﴿    ٢ َوط ورن سن

ينا «أو  ،قرأ ابن مسعود  (٧٢4)بو الدردا  رضي اهلل عنهما »وطورن سن
 :سورة الزلزلة

ثد   َمل  َفَمن يَدع   ﴿ ثد   َمل  يَدع   َوَمن ٧ ۥ ا يَدَره  َقاَل َذرُة  َخي ر من    8 ۥ ا يَدَره  َشر   َقاَل َذرُة  من
الَ  ي اهلل َعندددده  قددددَ ن أيب الددددُدر َدا  َرضددددن اَلت لحببددددت َأن: عددددَ و اَل رددددَ ند يَ اَل أب لددددَ هددددي : اقددددى يفن الدددددُّ وضددددعي َوج 

تناَلُ الُلي ل َوالنُدَهار أقدمه حليايت ومقاعدة أَقوام ينتقون ال َكاَلم  ،وظمأ اهلواجر ،للسُّ  ود خلالقي يفن اخ 
 (٧٢5)  َكَما تنتقى ال َفاكنَهة.

ا  ثد قددَ ُغ يتقيدده يفن من اىَل العبددد حددَ ي اهلل تَدعددَ َوى َأن يَدُتقددن ام التُدقدد  ك ،ل ذرةَوَتددَ ُغ َأن يددس  ا يددرى أَندد  حددَ ه بعددض مددَ
َو  اَحُغ يكون حاجزر   ،َحاَلل؛ خشَية َأن يكون َحَرامرا َرام. إنن اهلل قددد بدَد  للندُداس الدُدذني هدد  بَيندده َوبدَد  احلددَ 

ثد َقال ذَ :  يصيهم إنلَي هن قَالَ  ثد َقال ذَ رَ ا يدَ ي ر خَ  ة  رُ ﴿ َفمن يع مل من ا َشي ئر  قرنُ َفاَل حتَ  ه رَ يدَ  ار  شَ  ة  رُ ه َومن يع مل من
َعله   ا من الُشر  قيه َواَل َشي ئر تُ َأن تدَ  من الُشر    (٧٢6)َأن تَدف 

 

تفسرررير القرطبررري ، 495/  10تفسرررير البحرررر المحررريط 496/ 5الررروجيز المحررررر ، 6/246تفسرررير السرررمعاني  (٧23)
وأخرجررره الررردارمي فررري ، 4/3٧9ن أحكرررام القررررآ، 15/383تفسرررير اآللوسررري ، 2/  4تفسررير الثعرررالبي ، 20/101
، (3034)14/11ه لررم يسررمع أبررا الرردرداء تهررذيب الكمررال 201عررامر بررن إبررراهيم ت: (قلررت360)1/365سررننه

ميررزان االعترردال ، 2/484تهررذيب الكمررال  فيرره إسررحاق بررن نجرريح كررذاب: صررلة قلررتوأخرجرره ابررن بشرركوال فرري ال
 .6/140( سير أعالم النبالء522لتحصيل )لم يسمع أبا الدرداء جامع ا 210وعطاء الخراساني، 1/200

 .ت عبد الرزاق المهدي، 4/464( زاد المسير في علم التفسير٧24)
، (2٧٧)1/94ورواه ابررن المبررارك فرري الزهررد ، 8/59٧المنثررور الرردر، 8/22٧تفسررير الكشررف والبيرران للثعلبرري  (٧25)

وابن بشران في ، (481ه الغافلين )والسمرقندي في تنبي، (212وأبوداود في الزهد )، 168أحمد في " الزهد"ص  
( وابررن عسررا ر فرري ترراريخ 4693)4/340وابررن معررين فرري تاريخرره ، 1/212وأبررو نعرريم فرري الحليررة، (9أماليرره )
 349/  2ير أعالم النبالء س، 159/ 4٧دمشع 

، 1/40فرتح القردير ، 1/61الردر المنثرور ، 1/144تفسرير ابرن رجرب ، 11/٧121الهداية إلى بلو  النهاية  ،  (٧26)
رواه نعررريم برررن حمررراد فررري زياداتررره علرررى ابرررن المبرررارك فررري الزهرررد ، 160 / 4٧تررراريخ دمشرررع ، 1/5٧فرررتح البيررران 
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 .من منه ه رضي اهلل عنه يف تفسيه قوة استنباطه وفهمه وحسن استدراكه
 :سورة التكاثر

هن َوسددلم: عددَن أيب الددُدر َدا  قدَدالَ  ول اهلل صددلى اهلل َعَليدد  : ُنعدديم  قدَدالَ يَدو مئددنذ  عددَن اللتسددألن ﴿ مثُ : قدَداَل َرسدد 
 (٧٢٧)نَاس من أميتن يعقدون الس من َوال َعَسل بالنقى فيأكلونه

 من منه ه رضي اهلل عنه استشهاده بكالم النص صلى اهلل عليه وسلم.
 :سورة الفيل

   5ك ول  ُمأ   ف  َكَعص    َفَ َعَله م   ﴿
 (٧٢8)اذم وهو شحلركة املي ابفتح اهلمزة اتباعر : قرأ أبو الدردا 
 :صسورة اإلخال

    4 ٖ  َأَحد   ك ف ورا   ۥ َيك ن لُه   وملَ   3  ي وَلد   وملَ   يَلند   ملَ   ٢تلُله  تلُصَمد     ١ه َو تلُله  َأَحد    ق ل  ﴿ 

"أيع ددز  أحددد كم أن يَقددرأ كددل  : أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسددلم قددال ،عن أيب الد ردا  رضي اهلل عنه
ن   زأ : دددن أضددعف  مددن ذلددك وأع ددز. قددال ،هللنعددم يددا رسددول ا: ا". قددالو يددوم رلدد  القددُر "فددإن اهلل جددَ
ن رالرة أجزا  ن". ،القُر  (٧٢9)ُ " ق ل  ه َو الُله  َأَحد  " رل  القُر

 
 

وفرري سررندابن المبررارك عبررد هللا بررن ، 1/212فرري الحليررة  وأبررو نعرريم، 1٧0"الررورع" ص  أحمررد فرري، و (٧9)2/19
، 6/٧0الحررافظ فرري تهذيبرره ذكررره ابررن حبرران فرري الثقررات وقررال ، الوليررد بررن قرريس التجيبرري المصررري لررين الحررديث

 رواه ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع : 1/15قال ابن حجر في الفتح ، ضعفه الدارقطني
وتبعره القنروجي فري فرتح ، 5/599ي عرن أبري قالبرة مرسرال فرتح القردير وذكره الشوكان،  8/612الدر المنثور    (٧2٧)

 وعزوه البن مردويه، 15/3٧0البيان 
الموسروعة ، 15/469تفسرير اآللوسري ، 22 / 11تفسرير البحرر المحريط ، 180ويره شواذ القرراءات البرن خال  (٧28)

 .32/33٧الروح والريخان ، 39٧/ 6القرآنية 
تفسررير الكشررف والبيرران ، (1035)2/699فضررائل القرررآن للمسرتغفري ، (252)فضرائل القرررآن البررن الضرريس (٧29) 
تفسررير ابررن ، 20/34٧تفسررير القرطبرري ،589/ 8تفسررير البغرروي ، 4/5٧0نفسررير الوسرريط للواحرردي ، 10/330

الررردر المنثرررور ، 2/659تفسرررير ابرررن رجرررب ، 8/522تفسرررير ابرررن كثيرررر ، 4/496تفسرررير الخرررازن ، 1/2٧جرررزي 
وأخرجرره مسررلم فرري صررالة ، 5/632فررتح القرردير ، 10/3٧3التفسررير المظهررري ، ٧/462فررتح الرررحمن ، 8/680

( 1053٧(و النسرررائي الكبررررى )811)  556/  1فضرررل قرررراءة )قرررل هرررو هللا أحرررد( : بررراب، المسرررافرين وقصررررها
 ( 1/44٧) وأحمد
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 :الخاتمة
والصددالة والسددالم علددى مددن ال  ،محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيددده  ،احلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلاأ

 د وبعنص بعده. 
أندددده هددددو املددددنهج  -ما عرضددددنا مددددنهج البحدددد  عنددددد-ل مددددن هددددذا البحدددد  بينددددا يف الفصددددل الو  فكمددددا

 والوصول إىل قاعدة استقرائية. ،الذي يقوم على حتليل وتفسي البياناأ واملعلوماأ: االستقرائي
ن الكددرمي نصددل وها دن بعد عرض مقوالأ أيب الدردا   رائه التفسيية يف القددُر إىل أن رضي اهلل عنه ُو

 : والقائم على ،يي اهلل عنه يف التفسمنهج أيب الدردا  رض
 االعتماد على سنة النص صلى اهلل عليه وسلم وبيانه. -١
 معرفة أسرار اللغة وأوضاعها وما حتمله من معاين دقيقة.  -٢
 قوة الفهم وسعة اإلدراك والقدرة العالية على االستنباط.  -3

 حب منهج يف التفسي.دا  رضي اهلل عنه صابا الدر وعليه نلص إىل أن الصحايب اجلليل أ
 النتائج والتوصيات

حممود القوال    ،أبو الدردا  سيد أنصاري نشأ وعاش يف بيئة كريةالصحايب اجلليل  -١
حغ ماته رضي اهلل   إال اجلد واالجتهاد والعلم والعبادة والزهد إذ مل يعُر عنه ،والفعال

 عنه. 
ن والسنة اعة يف أقواله املتأكمة وبر كان الصحايب اجلليل ذا ح-٢ ن مزوجا  ررة بالقُر فقد كان القُر

 .بلحمه ودمه ؛ لذلك لقب بلقمان وحكيم هذه المة
ن وي  عل  حياته احلافلة بالبذل والعطا  وقوته يف احل  حي  توىل القضا  وكان ي  -3 س ويفيت  در  م القُر

 .الناس وخيطب فيهم وهذا ما أرر يف شخصيته
ن  الصددددحابة لهنددددم أقددددرب بتفسددددي االهتمددددام -4 حيدددد  إهنددددم شدددداهدوا التنزيددددل الندددداس لفهددددم القددددُر

  وعاصروه.
 ،إن مثل هذه البحوت اليت تعددَن  رويدداأ أحددد الصددحابة يف التفسددي إذا درسددت دراسددة وافيددة -5

 .فإهنا تسهم بشكل كبي يف حتقي  كتب التفسي باملأرور اليت مل ختدم
مصددادرها  د واكتفددت بعزوهددا إىلوردأ اآلرددار بغددي سددنالدديت أ أهنا ختدددم كتددب التفسددي باملددأرور  -6

فتعددُر الصددحيح مددن احلسددن  ،فتكشف أسانيدها وتب  احلكم على رواعا  ،الدر املنثور:  مثل
 .ا ختدم كتب السنة اليت مل يلتزم مصنفوها الصحةوهي أيضر  ،من الضعيف
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 .ده وحكمتههية وزهالتوسع يف البح  عن أيب الدردا  رضي اهلل عنه كَرائه الفق-5
 .وهي متعلقة بفقه أيب الدردا  ،ن وجود كثي من اجلوانب حتتاأ لدراسة مارلةلدراسة عكشفت ا-6
 .اأمينر  امصدرر  تعترب تفسياأ الصحابة-٧
فددأبو  ،املتأمل لقوال الصحايب اجلليل التفسيية يتب  لدده قددوة شخصدديته وأندده ذو شخصددية مسددتقلة  -8

الدديت حتتدداأ لطددول  ،واجتهاداته القيمة النية، لدقيقةطاته اواستنب، ؤه املتميزةله ُرا  الدردا  رضي اهلل عنه
 ...تأمل وكثرة إمعان

 فرضي اهلل عنه وعن الصحابة أمجع  
 ،أسـلوبه وجزالـة ألفاظـه وسـحر بيانـه المتأمل ألقوال الصـحابي الجليـل التفسـيرية يتبـين لـه قـوةو

فهـو يـدعوك مـن خــالل   ،سـتنباطاته الدقيقـةخــالل ا يتضـح ذلـك مـن ،شخصـية مسـتقلة وأنـه ذو
وإلى أهميـة أعمـال اآلخـرة كـي تنجـو س فتفسـير أبـي الـدرداء عبـارة  ،كلماته إلى الزهد في الدنيا 

 .عن سفينة نجاة تقلك إلى الجنة بإذن اهلل تعالى
وذلددك مددن  ،كبدديةأمددر ذو أمهيددة   ،قبددل أن أخددتم أحددبُّ أن أنددو ه إىل أُن االجتدداه جلمددع أقددوال مفسددر مددا 

 : ناحيت  
 يف حمتوى مستقل يشمل تفسياته املنسوبة إليه.أقواله ومروياته مجع وملُّ شتاأ  -١
 التعريف  كانة هذا املفسر السيما إن كان غي مشهور عنه التفسي ب  الكثي. -٢

 : ودراسة تلك القوال مفيدة من ناحيت  كذلك
ود على لكتاب احلكيم ما يعك التفسياأ آلياأ اراسة تلصقل الباح  وذلك باستفادته من د  -١

 الباح  بالنفع العميم.
املفسددر العددامل مددن الصددحابة السدديما إن كددان ، إرددرا  املكتبددة اإلسددالمية  زيددد مددن املعلومدداأ القيمددة -٢

 الكرام
مدددن يزهددا يوَت ،لقددة بالتفسددديتوصددي الدراسددة بتوجيددده عنايددة البددداحث  إىل فددرز الروايدداأ الصدددحيحة املتع 

قددة يف الكتددب للصددحايب الواحددد يف جمددال التفسددي ودراسددتها والكشددف عددن ار املتفر ومجددع اآلردد  ،غيهددا
يف  درجتها وبيان غريبها ما يثري املكتبددة اإلسددالمية خاصددة التفسددي باملددأرور فمددن اإلمكددان مجددع اآلرددار

 .حي  إنه خدم من طلبة العلم ،مالف واحد يكون فريدا من نوعه
ذه الدراسددداأ وإخراجهدددا يف أعمدددال فنيدددة يئددداأ العلميدددة بنشدددر هددد تتبدددَن املراكدددز واهل يضدددا بدددأنوتوصدددي أ

 .تتناسب وقدرها ؛ تعميما للفائدة وتش يعا ملن قام هبا
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 لوجهه الكرمي. اواهلل أسأل أن جيعل عملي خالصر 
 .اكثير   اوصلى اهلل على نبينا حممد وعلى ُله وصحبه وسلم تسليمر 
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 ِ  المصادر والمراج

أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان  : املالف: ة الكربى البن بطةاإلبان -١
رَبي املعرُو بابن َبطُة العكربي )املتو  وعثمان   ،رضا معطي: احملق  ،هد(38٧: الع ك 

 الرياض.  ،دار الراية للنشر والتوزيع: الناشر ،ويوسف الوابل ،الريويب
ن -٢ حممد  :  قي هد حت9١١السيوطي أ   ل الدين عبد الرمحن ف  جال حالل اإلتقان يف علوم القُر

 القاهرة   ،مكتبة السات ،أبو الفضل إبراهيم
أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن ُملد  :  املالف، اآلحاد واملثاين -3

 –ية دار الرا: الناشر، د. باسم فيصل أمحد اجلوابرة: احملق ، هد(٢8٧: الشيباين )املتو 
 ١99١  – ١4١١  ،الوىل: الطبعة،  رياضال

ن -4 ، هد(3٧٠: أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتو : املالف، أحكام القُر
:  الطبعة، لبنان  –دار الكتب العلمية بيوأ : الناشر، عبد السالم حممد علي شاه  : احملق 
 م ١994هد/4١5 ،الوىل

ن -5 بن  بن إمساعيل بن محاد ق إمساعيل بن إسحاق بو إسحاالقاضي أ: املالف، أحكام القُر
عامر حسن  : هد(احملق ٢8٢: زيدالزدي البصري مث البغدادي املالكي اجلهضمي )املتو  

 م ٢٠٠5  ،هد١4٢6 ،الوىل: الطبعة  ، بيوأ –دار ابن حزم  :  دار النشر، صربي

ن -6 افري االشبيلي  يب املعالقاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العر : املالف، أحكام القُر
، حممد عبد القادر عطا: راجع أصوله وخرأ أحاديثه وعُل  عليه، هد(543: كي )املتو املال

 م  ٢٠٠3 -هد  ١4٢4 ،الثالثة:  الطبعة، لبنان –بيوأ   ،دار الكتب العلمية: الناشر
ن -٧  ،دينامللقب بعماد ال ،أبو احلسن الطربي ،علي بن حممد بن علي: املالف، أحكام القُر

موسى حممد علي وعزة عبد  : احملق  ، هد(5٠4: ي الشافعي )املتو عرُو بالكيا اهلراسامل
 ه. ١4٠5الطبعة الثانية   ،بيوأ ،دار الكتب العلمية:  الناشر، عطية
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أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن العباس املكي  : املالف، أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه -8
  –دار خضر  : الناشر،  دهين. عبد امللك عبد اهللد: ق هد(احمل ٢٧٢: الفاكهي )املتو 

 ١4١4  ،الثانية: الطبعة، بيوأ
: أبو بكر حممد بن احلس  بن عبد اهلل اآلج ر يُّ البغدادي )املتو : املالف، أخالق العلما  -9

فضيلة الشيخ إمساعيل بن حممد  : قام  راجعة أصوله وتصحيحه والتعلي  عليه ،هد(36٠
 السعودية –ا  والدعوة واإلرشاد وت العلمية واإلفترئاسة إداراأ البح: الناشر ،النصاري

ن -١٠ أبو بكر حممد بن احلس  بن عبد اهلل اآلج ر يُّ البغدادي : املالف، أخالق أهل القُر
الشيخ حممد عمرو عبد اللطيف بإشراُ املكتب  : حققه وخرأ أحاديثه، هد(36٠: )املتو 

 ،الثالثة :  الطبعة، لبنان  –بيوأ  ،دار الكتب العلمية :الناشر،  السلفي لتحقي  السات
 م  ٢٠٠3  -هد   ١4٢4

أبو عبد اهلل   ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغية البخاري:  املالف، الدب املفرد -١١
ا من خترجياأ  : مسي بن أم  الزهيي: هد(.حققه وقابله على أصوله٢56: )املتو  مستفيدر

مكتبة املعاُر للنشر  : الناشر ،ينلدين اللباحممد ناصر ا: احملدتالشيخ  وتعليقاأ العالمة
 . م١998 -هد   ١4١9 ،الوىل:  الطبعة ،الرياض ،والتوزيع

:  حممد ناصر الدين اللباين ط:  املالف إروا  الغليل يف ختريج أحادي  منار السبيل -١٢
 بيوأ. ١985  - ١4٠5املكتب اإلسالمي ، الثانية

 بن عاصم  بن حممد بن عبد الرب  مر يوسف بن عبد اهلل أبو ع: املالف، االستذكار -١3
دار  : الناشر،  حممد علي معوض ،سامل حممد عطا: حتقي ، هد(463: النمري القرطص )املتو 

 ٢٠٠٠  – ١4٢١  ،الوىل: الطبعة، بيوأ –الكتب العلمية 

بن   أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد : املالف، االستيعاب يف معرفة الصحاب -١4
:  الناشر،  علي حممد الب اوي: احملق ، هد(463: ي القرطص )املتو الرب بن عاصم النمر  عبد

 م ١99٢  -هد  ١4١٢ ،الوىل: الطبعة، بيوأ ،دار اجليل
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أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن  :  املالف، أسد الغابة يف معرفة الصحابة -١5
: املتو الدين ابن الري ) عز ،زريحممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجل

،  دار الكتب العلمية:  الناشر، عادل أمحد عبد املوجود -علي حممد معوض : هد(احملق 63٠
 م  ١994 -هد ١4١5:  سنة النشر، الوىل: الطبعة

: جالل الدين السيوطي )املتو   ،عبد الرمحن بن أيب بكر: املالف: أمسا  املدلس   -١6
:  الطبعة ،بيوأ –دار اجليل : رالناش  ،مود حسن نصارحممد حمحممود :  احملق  ،هد(9١١
 الوىل.
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن  : املالف، اإلصابة يف َتييز الصحابة -١٧

،  عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض: حتقي ، هد(85٢: ح ر العسقالين )املتو 
 هد  ١4١5  -ىل  الو :  ةالطبع، بيوأ –دار الكتب العلمية  : الناشر

أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر  : املالف، ب للخرائطيالقلو  اعتالل -١8
مكة   ،نزار مصطفى الباز: الناشر، محدي الدمرداش: هد(حتقي 3٢٧اخلرائطي السامري )

 م ٢٠٠٠هد ١4٢١ ،الثانية: الطبعة، الرياض-املكرمة
ن -١9 بن يونس املرادي  بن حممد بن إمساعيل اس أمحد أبو جعفر الُنحُ : املالف، إعراب القُر

:  الناشر، عبد املنعم خليل إبراهيم: وضع حواشيه وعل  عليه، هد(338: نحوي )املتو ال
 هد ١4٢١  ،الوىل: الطبعة  ،بيوأ  ،دار الكتب العلمية ،منشوراأ حممد علي بيضون 

  ،ستشرق  ب  وامللعالم قاموس تراجم الشهر الرجال والنسا  من العرب واملستعر ا -٢٠
 بيوأ  –دار العلم للمالي    ،الدين الزركلي خي : تأليف

الطبعة   ،حممد حامد الفقي:  إغارة اللهفان من مصائد الشيطان ابن القيم حتقي  -٢١
 بيوأ.  –دار املعرفة ١9٧5  -  ١395 ،الثانية

ن  أبو عبد اهلل البغدادي احلس  بن إمساعيل بن حممد ب: املالف، أمايل احملاملي -٢٢
 ،ابن مهدي الفارسي: رواية، هد(33٠: تو الضص احملاملي )امليل بن سعيد بن أبان إمساع
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محدي عبد اجمليد :  احملق ، هد(4١6عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن مهدي الفارسي ) 
 م  ٢٠٠6  -هد   ١4٢٧  ،الوىل: الطبعة، دار النوادر: الناشر، السلفي

رساين املعرُو  يبة بن عبد اهلل اخلمحيد بن ُملد بن قت و أمحدبأ: املالف، الموال البن زجنويه -٢3
جبامعة    -شاكر ذيب فياض الستاذ املساعد  : هد(حتقي  الدكتور٢5١: بابن زجنويه )املتو 

:  الطبعة، السعودية ،مركز امللك فيصل للبحوت والدراساأ اإلسالمية: الناشر، امللك سعود
 م  ١986 -هد  ١4٠6 ،الوىل
حممد بن علي بن حممد بن  : املالف، السابعحاسن من بعد القرن لطالع  البدر ا   -٢4

 بيوأ  -دار املعرفة  : الناشر، هد(١٢5٠: عبد اهلل الشوكاين اليمين )املتو 
ابن امللقن سراأ : املالف: البدر املني يف ختريج الحادي  والرار الواقعة يف الشر  الكبي -٢5

:  هد(.احملق 8٠4 :عي املصري )املتو د الشافالدين أبو حفص عمر بن علي بن أمح
دار اهل رة للنشر  :  الناشر ،مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمال 

 . م٢٠٠4-هد ١4٢5 ،االوىل: الطبعة ،السعودية -الرياض  -والتوزيع  
مجال الدين أبو الفرأ عبد الرمحن بن علي بن  : املالف ،الرب والصلة البن اجلوزي -٢6

  ،علي معوض ،عادل عبد املوجود: قي  وتعلي  وتقدميحت ،هد(59٧: )املتو اجلوزي حممد 
 م.١993  -هد   ١4١3  ،الوىل: الطبعة ،لبنان  –بيوأ  ،ماسسة الكتب الثقافية: الناشر

أبو زكريا حيىي بن مع  بن عون بن زياد  :  املالف، تاريخ ابن مع  )رواية الدوري( -٢٧
د. أمحد حممد  :  احملق ، هد(٢33:   البغدادي )املتو  ، ي بالوالبن بسطام بن عبد الرمحن املر 

:  الطبعة، مكة املكرمة -مركز البح  العلمي وإحيا  السات اإلسالمي : الناشر، نور سيف
 ١9٧9  -  ١399 ،الوىل

عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان  : املالف، تاريخ أيب زرعة الدمشقي  -٢8
أيب  : رواية، هد(٢8١: اب )املتو قي امللقب بشيخ الشبة الدمشالنصري املشهور بأيب زرع

  -جممع اللغة العربية  :  الناشر، شكر اهلل نعمة اهلل القوجاين: دراسة وحتقي ، امليمون بن راشد
 دمش  
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أبو عبد   ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغية البخاري: املالف، التاريخ الوسط -٢9
  -مكتبة دار السات  ،دار الوعي: الناشر ، مود إبراهيم زايدحم: ق  احمل، هد(٢56: اهلل )املتو 

 ١9٧٧ - ١39٧ ،الوىل:  الطبعة، القاهرة ،حلب
التاريخ الكبي تأليف احلاف  النقاد شيخ االسالم جبل احلف  وإمام الدنيا أه عبد   -3٠

  869 -ه رية   ٢56اهلل حممد بن امساعيل بن ابراهيم اجلعفي البخاري املتويف سنة 
ة بدائرة املعاُر العثمانية بعاصمة الدولة اآلصفية  العلمية الشهي   طبعة اجلمعية  ،ديةميال

 حيدر ُباد الدكن. 
أبو بكر أمحد بن علي بن رابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب   ،تاريخ بغداد -3١

:  دراسة وحتقي ،  بيوأ –دار الكتب العلمية  :  الناشر، هد(463: البغدادي )املتو 
 هد  ١4١٧  ،الوىل: الطبعة، عطا القادر   مصطفى عبد

أبو بكر أمحد بن علي بن رابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  : املالف، تاريخ بغداد -3٢
دار الغرب  : الناشر، الدكتور بشار عواد معرُو: احملق ، هد(463: البغدادي )املتو 

 م  ٢٠٠٢  -هد  ١4٢٢ ،الوىل: الطبعة ، بيوأ –اإلسالمي 
نواحيها من  االمارل أو اجتاز ب  ا وتسمية من حلها منكر فضلهتاريخ مدينة دمش  وذ  -33

وارديها وأهلها. تصنيف االمام العامل احلاف  أيب القاسم علي بن احلسن ابن هبة اهلل بن عبد  
دار   ،علي شيي: دراسة وحتقي  ،هد  5٧١  -هد   -  499 اهلل الشافعي املعرُو بابن عساكر
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

أبو بكر حممد بن احلس  بن عبد اهلل  : املالف، هينرد والشطرنج واملالمي الر حت  -34
، حممد سعيد عمر إدريس: دراسة وحتقي  واستدراك، هد(36٠: اآلج ر يُّ البغدادي )املتو 

 م  ١98٢ -هد  ١4٠٢ ،الوىل: الطبعة
عبد  : أ  ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل:  حتفة املودود بأحكام املولود -35

 دمش . –مكتبة دار البيان  ١9٧١ - ١39١ ،الطبعة الوىل ،طالقادر الرناؤو 
أبو الفضل  : تذكرة احلفاظ )أطراُ أحادي  كتاب اجملروح  البن حبان(املالف -36

: املعرُو بابن القيسراين )املتو  ،حممد بن طاهر بن علي بن أمحد املقدسي الشيباين
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، الرياض ،ي للنشر والتوزيعلصميعدار ا: الناشر، سلفييد المحدي عبد اجمل: حتقي ، هد(5٠٧
 م  ١994-هد ١4١5 ،الوىل: الطبعة

مكتبة احلرم املكي   ،عبد الرمحن بن حيىي املعلمي: حتقي   ،تذكرة احلفاظ للذهص  -3٧
 دار احيا  السات العريب  ،حتت اعانة وزارة معاُر احلكومة العالية اهلندية

:  )املتو  ي اهلندي الَفُتينن طاهر بن علي الصديق حممد:  فاملال ،تذكرة املوضوعاأ -38
 هد  ١343 ،الوىل: الطبعة ،إدارة الطباعة املنيية:  هد(الناشر986

عبد العظيم بن عبد القوي بن  : املالف، السغيب والسهيب من احلدي  الشريف -39
، الدين  َس هيم إبرا: احملق ، هد( 656: زكي الدين املنذري )املتو  ،أبو حممد ،عبد اهلل
 ١4١٧  ،الوىل:  الطبعة، بيوأ –كتب العلمية  ال دار: الناشر

إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي : املالف،  السغيب والسهيب -4٠
أين بن صاحل بن : احملق ، هد(535: امللقب بقوام السنة )املتو  ،أبو القاسم ،الصبهاين
 م  ١993  -هد   ١4١4ىل  و ال: الطبعة، القاهرة –دي  دار احل: الناشر، شعبان
أبو الفضل أمحد بن علي بن  :  املالف، تع يل املنفعة بزوائد رجال الئمة الربعة -4١

، د. إكرام اهلل إمداد احل : احملق ، هد(85٢: حممد بن أمحد بن ح ر العسقالين )املتو 
 م ١996الوىل د  : الطبعة، دار البشائر د بيوأ: الناشر

  ،هد(8١6: ريف اجلرجاين )املتو علي الزين الش علي بن حممد بن  ،فاأالتعري -4٢
–دار الكتب العلمية بيوأ : الناشر، ضبطه وصححه مجاعة من العلما  بإشراُ الناشر

 م ١983-هد  ١4٠3الوىل : الطبعة ،لبنان
دار الكتب  :  الناشر، حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت  التعريفاأ الفقهية -43

 ،الوىل :  م( الطبعة١986 -هد ١4٠٧دية يف باكستان إعادة صف للطبعة القعلمية )ال
 م. ٢٠٠3 -هد ١4٢4

َر َوزني  : املالف ، تعظيم قدر الصالة  -44
أبو عبد اهلل حممد بن نصر بن احل اأ امل

  -مكتبة الدار  : الناشر، د. عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي: احملق ، هد(٢94: )املتو 
 ١4٠6 ،الوىل : الطبعة،  املنورةاملدينة  
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:  أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتو : املالف: تفسي ابن املنذر  -45
حققه وعل  عليه   ،عبد اهلل بن عبد احملسن السكي: هد( قدم له الستاذ الدكتور3١9
الوىل  : ةالطبع ،املدينة النبوية -دار املَرر  : دار النشر ،سعد بن حممد السعد: الدكتور
 م. ٢٠٠٢ ،هد ١4٢3

أبو   ،حممد بن حممد ابن عرفة الورغمي التونسي املالكي: تفسي ابن عرفة املالف -46
  –بيوأ  ،دار الكتب العلمية: الناشر ،جالل السيوطي: هد(احملق 8٠3: عبد اهلل )املتو 

 م.  ٢٠٠8 ،الوىل: الطبعة ،لبنان
ي ط -4٧ ي  الَبسن   ،بن علي الواحدي علي بن أمحد بن حممدسن احل أبو : املالف: التُدف سن

( رسالة دكتوراة جبامعة  ١5أصل حتقيقه يف ): هد(.احملق 468: الشافعي )املتو   ،النيسابوري
عمادة  : الناشر ،مث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه  ،اإلمام حممد بن سعود

 هد.١43٠  ،الوىل: ةالطبع ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-البح  العلمي 
أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن  : املالف ،تفسي الرازي مفاتيح الغيب التفسي الكبي -48

دار إحيا  السات العريب  :  احلسن بن احلس  التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي الناشر
 هد. ١4٢٠  -الثالثة  : بيوأ الطبعة –
دار النشر /    ،١/38٢ن أمحد الشربيين, حممد ب َس الدين ،تفسي السراأ املني -49

 دار الكتب العلمية د بيوأ. 
أبو اللي  نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي   ،تفسي السمرقندي ) حبر العلوم ( -5٠

 بيوأ.  –دار الفكر : دار النشر  ،د.حممود مطرجي: حتقي    583/ ١الفقيه احلنفي 
زي الشافعي  جلبار التميمي املرو ن عبد اأيب املظفرمنصوربن حممد ب تفسي السمعاين  -5١

  -الرياض ،طبعة دار الوطن، حتقي  أيب َتيم ياسر بن إبراهيم ،هد489-4٢6:  أ السمعاين
 م. ١99٧هد ١4١٧اململكة العربية السعودية 

ن العزيز املالف -5٢  ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري :  تفسي القُر
أبو عبد اهلل حس  بن  : احملق   هد(.399: تو َمنن  املالكي )املن أيب زَ اإللبيي املعرُو باب

: الطبعة ،مصر/ القاهرة  -الفاروق احلديثة : الناشر ،حممد بن مصطفى الكنز -عكاشة 
 م.٢٠٠٢-هد١4٢3 ،الوىل
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ن العظيم البن أيب حامت  -53 أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن  : املالف ،تفسي القُر
أسعد حممد  :  احملق  ،هد(3٢٧: ابن أيب حامت )املتو  ازيالر  ،احلنظلي  ،تميمينذر الامل

  -الثالثة  :  الطبعة، اململكة العربية السعودية -مكتبة نزار مصطفى الباز  : الناشر، الطيب
 هد. ١4١9

ن من اجلامع البن وهب -54 أبو حممد عبد اهلل بن وهب بن مسلم  : املالف ،تفسي القُر
:  ط، دار الغرب اإلسالمي : الناشر،  كلوش موراينيم: أ، هد(١9٧: تو رشي )املاملصري الق 

 م.  ٢٠٠3 ،الوىل
أبو حفص سراأ الدين عمر بن علي بن عادل  : املالفتفسي اللباب البن عادل   -55

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ  :  هد( احملق ٧٧5: احلنبلي الدمشقي النعماين )املتو 
  ١4١9  ،الوىل:  الطبعة ،بيوأ / لبنان -  دار الكتب العلمية:  الناشر ،علي حممد معوض

 م. ١998-هد 
ن الكرمي  -56 ،  د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار: املالف، التفسي اللغوي للقُر

 ه ١43٢  ،الوىل: الطبعة، دار ابن اجلوزي: الناشر
م نىب  غال: ي حتق، حممد رنا  اهلل العثماين املظهري :  املالف، التفسي املظهرى -5٧

  ١4٢5 ، ببيوأ ،دار إحيا  السات العريب، باكستان: املطبعة ،مكتبة رشديه: ناشر، تونسى
 م  ٢٠٠4هج = 

،  د وهبة بن مصطفى الزحيلي:  املالف، التفسي املني يف العقيدة والشريعة واملنهج -58
 هد  ١4١8  ،الثانية: الطبعة ،دمش  –دار الفكر املعاصر  : الناشر

موعة من العلما  بإشراُ جممع البحوت  جم: املالف، ن الكرميط للقُرالتفسي الوسي -59
هد   ١393) ،الوىل: الطبعة، اهليئة العامة لشئون املطابع الميية:  الناشر، اإلسالمية بالزهر

 م(  ١993هد =   ١4١4) -م(  ١9٧3=  
ن -6٠ مد  الشيخ العالمة حم: املالف ، تفسي حدائ  الرو  والرحيان يف روايب علوم القُر

الدكتور هاشم حممد  : إشراُ ومراجعة، شافعيمي العلوي اهلرري ال  بن عبد اهلل الر الم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-203- 
 

  ١4٢١  ،الوىل: الطبعة، لبنان –بيوأ ،دار طوق الن اة: الناشر، علي بن حس  مهدي
 م  ٢٠٠١-هد 
هد حتقي  د مصطفى مسلم  ٢١١: أ  ١٢6تفسي عبد الرزاق بن مهام الصنعاين -6١

 ١989، ١4١٠الطبعة الوىل  ،الرياض  ،مكتبة الرشد ،حممد
 أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلميي اليماين الصنعاين:  املالف، تفسي عبد الرزاق -6٢

 –دار الكتب العلمية  : الناشر، د. حممود حممد عبده: هد( دراسة وحتقي ٢١١: )املتو 
 هد. ١4١9سنة   ،الوىل: الطبعة، بيوأ

بعي املكي القرشي  أ جماهد بن جرب التاو احل ا املالف أب، تفسي جماهد -63
دار الفكر  :  الناشر ،الدكتور حممد عبد السالم أبو النيل: ه(أ١٠4: خزومي)املتو امل

 م  ١989 -هد  ١4١٠ ،الوىل: ط   ،مصر، اإلسالمي احلديثة
أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشي الزدي  : املالف ،تفسي مقاتل بن سليمان -64

،  بيوأ –دار إحيا  السات : الناشر، مود شحاتهعبد اهلل حم: ، هد(١5٠: تو البلخى )امل
 هد  ١4٢3  -الوىل  : ط
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة  : التفسي من سنن سعيد بن منصور املالف -65

د سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز ُل  : هد( دراسة وحتقي ٢٢٧:  اخلراساين اجلوزجاين )املتو 
 م  ١99٧  -هد   ١4١٧ ،الوىل:  الطبعة، توزيعر الصميعي للنشر والدا:  اشرالن، محيد

: الدكتور حممد السيد حس  الذهص )املتو :  املالف، التفسي واملفسرون -66
 القاهرة  ،مكتبة وهبة: الناشر، هد(١398

من تيم    ،التيمي بالوال  ،حيىي بن سالم بن أيب رعلبة : املالف  ،تفسي حيىي بن سالم -6٧
 ،الدكتورة هند شلص: تقدمي وحتقي  ،هد(٢٠٠: ين )املتو مث اإلفريقي القيواالبصري  ،ربيعة
 م  ٢٠٠4  -هد   ١4٢5 ،الوىل:  الطبعة، لبنان –بيوأ   ،دار الكتب العلمية: الناشر
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:  أ  ،هد 5١6املتو    حممد احلس  بن مسعود البغوي  ليب  تفسي" معامل التنزيل " -68
  ١4١٧  ،الطبعة الرابعة، احلرش سليمان مسلم -ميية مجعة ض عثمان -حممد عبد اهلل النمر

 دار طيبة للنشر والتوزيع. ،١99٧  -هد 
أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلص   تفسيالثعلص " الكشف والبيان" -69

  -هد  ١4٢٢ -لبنان  -بيوأ  -دار إحيا  السات العريب  :  دار النشر ،النيسابوري
مراجعة وتدقي  الستاذ نظي   ،د بن عاشوراإلمام أيب حمم: قي حت   ،وىلال: الطبعة  ،م٢٠٠٢

 الساعدي.
  85٢تقريب التهذيب خلاَتة احلفاظ أمحد بن علي بن ح ر العسقالين املتو  سنة  -٧٠

لبنان الطبعة الثانية    -دار الكتب العلمية بيوأ   ،مصطفى عبد القادرعطا: ه دراسة وحتقي 
 م. ١995 -هد. ١4١5

أبو اللي  نصر  : املالف، ي واملرسل  للسمرقند أحادي  سيد النبيا افل  بتنبيه الغ -٧١
يوسف علي : هد(حققه وعل  عليه3٧3:  بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي )املتو 

 بيوأ  -دمش    ،دار ابن كثي : الناشر، بديوي
بن   أيب جعفر حممد، عذيب اآلرار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من الخبار  -٧٢

 القاهرة  ،الناشر مطبعة املدين، حتقي  حممود حممد شاكر ، هد3١٠ ،ر بن يزيد الطربيجري

أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شُر النووي  : املالف،  عذيب المسا  واللغاأ -٧3
شركة العلما   : عنيت بنشره وتصحيحه والتعلي  عليه ومقابلة أصوله، هد(6٧6: )املتو 

 لبنان  –بيوأ  ،ميةتب العلدار الك: يطلب من، ة املنيي ساعدة إدارة الطباعة 
عذيب التهذيب لالمام احلاف  شيخ االسالم شهاب الدين أمحد بن علي بن ح ر   -٧4

م دار الفكر للطباعة   ١984 -هد  ١4٠4ه الطبعة االوىل   5٢8العسقالين املتويف سنة  
 والنشر والتوزيع.

و  بأ ،د الرمحن بن يوسفن عبف بيوس : املالف، عذيب الكمال يف أمسا  الرجال -٧5
: احملق ، هد(٧4٢: مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكلص املزي )املتو  ،احل اأ
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 –  ١4٠٠ ،الوىل: الطبعة، بيوأ  –ماسسة الرسالة : الناشر، د. بشار عواد معرُو
١98٠ 

قيس البغدادي  يان بن أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سف: املالف، التواضع واخلمول -٧6
حممد عبد القادر أمحد  : هد(احملق ٢8١: ن أيب الدنيا )املتو القرشي املعرُو باب الموي
 ١989  – ١4٠9 ،الوىل: الطبعة، بيوأ –دار الكتب العلمية : الناشر، عطا
حممد بن  :  املالف، توضيح املشتبه يف ضبط أمسا  الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم  -٧٧

 ،َس الدين ،لدمشقي الشافعيد بن جماهد القيسي ا كر( بن حممد ابن أمح)أيب ب عبد اهلل
ماسسة  : الناشر، حممد نعيم العرقسوسي: هد(احملق 84٢: الشهي بابن ناصر الدين )املتو 

 م ١993 ،الوىل: الطبعة ، بيوأ –الرسالة  
  ،يميالتم ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمع بدَ : املالف ،الثقاأ  -٧8

وزارة املعاُر للحكومة العالية  : طبع بإعانة ،هد(354: الب سيت )املتو  ،رميالدا ،أبو حامت
:  الناشر ،الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعاُر العثمانية: حتت مراقبة ،اهلندية

 .١9٧3  - ه  ١393 ،الوىل: الطبعة ،دائرة املعاُر العثمانية حبيدر ُباد الدكن اهلند

  ،التميمي  ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمع بدَ :  املالف، الثقاأ -٧9
وزارة املعاُر للحكومة العالية  : طبع بإعانة، هد(354: الب سيت )املتو  ،الدارمي ،أبو حامت
:  الناشر، الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعاُر العثمانية: حتت مراقبة، اهلندية
 ١9٧3=   ه  ١393 ،الوىل: الطبعة، ندحبيدر ُباد الدكن اهلاملعاُر العثمانية   دائرة 

أمحد حممد شاكر  : حتقي  ،حممد بن عيسى ،اجلامع الصحيح سنن السمذي -8٠
خرون  بيوأ.  ،دار إحيا  السات العريب ،ُو

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه   -8١
: احملق  ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي: الفامل ،= صحيح البخاريوأيامه 

 هد.١4٢٢  ،الوىل: الطبعة  ،دار طوق الن اة:  الناشر ، حممد زهي بن ناصر الناصر
تأليف اإلمام احلاف  شيخ اإلسالم أه حممد عبد الرمحن بن أه   اجلر  والتعديل  -8٢

بعة الوىل ه الط  3٢٧)املتو    ميمي احلنظلي الرازينذر التحامت حممد بن إدريس بن امل
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م   ١95٢ه    ١٢٧١حبيدر ُباد الدكن اهلند سنة   - طبعة جملس دائرة املعاُر العثمانية 
 دار إحيا  السات العريب بيوأ.

ن ليحىي بن يان ونافع بن أيب نعيم القارئ ومسلم بن خالد   -83 اجلز  فيه تفسي القُر
أَب و َجع َفر  الس  منذنيُّ حم َُمد  بن   : املالف ، لسمذي برواية أيب جعفر ا خلراساينالزجني وعطا  ا

حكمت بشي :  هد(احملق ٢95: َأمح ََد بنن َنص ر  الشافعي الس  منذني  الرملي الفقيه )املتو 
 م  ١988 -هد  ١4٠8الوىل : الطبعة، مكتبة الدار باملدينة املنورة: الناشر، ياس  

حممد بن أيب بكر أيوب   ،ى حممد خي النامام يف فضل الصالة عللفه  ا جال  -84
  ١4٠٧  ،الطبعة الثانية ،عبد القادر الرناؤوط -شعيب الرناؤوط :  أ ،الزرعي أبو عبد اهلل

 الكويت.   –دار العروبة  ،١98٧ –
  علي بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املصري: املالف، مجال القرا  وكمال اإلقرا  -85

  -د. مروان العطُية :  حتقي ، هد(643: السخاوي )املتو لدين علم ا  ،أبو احلسن ،يالشافع
هد   ١4١8الوىل : الطبعة، بيوأ  –دمش   -دار املأمون للسات :  الناشر، د. حمسن خرابة

 م  ١99٧  -
  - 849جالل الدين السيوطي ): املالفمجع اجلوامع املعرُو بد »اجلامع الكبي«  -86

حسن عيسى عبد   -ندا  عبد احلميد حممد  - تار إبراهيم اهلائج ُم:  ق هد(احمل 9١١
هد   ١4٢6  ،الثانية: الطبعة ،مجهورية مصر العربية -القاهرة  ،الزهر الشريف: الظاهرالناشر

 م. ٢٠٠5  -
  –دار الكتب العلمية  ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل  ،حادي الروا  -8٧

 بيوأ.
  –دار الكتب العلمية : ١4١5  ،لثانيةن أيب داود الطبعة اعلى سن حاشية ابن القيم  -88

 بيوأ.
حممد بن حممد العامري القرشي   ، جنم الدين الغزي:  املالف ،حسن التنبه ملا ورد يف التشبه  -89

هد(حتقي    ١٠6١واملتو  هبا سنة   ،هد 9٧٧الغزي الدمشقي الشافعي )املولود بدمش  سنة  
 ،سوريا ،دار النوادر: الناشر ،بإشراُ نور الدين طال قق  بجلنة ُمتصة من احمل: ودراسة
 م.٢٠١١ -هد  ١43٢ ،الوىل: الطبعة
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أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي  : املالف، احللم -9٠
حممد عبد القادر أمحد  : هد(احملق ٢8١: الموي القرشي املعرُو بابن أيب الدنيا )املتو 

 ١4١3 ،الوىل: الطبعة ، بيوأ –ة الكتب الثقافية ماسس : رالناش، عطا
أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق  : املالف: حلية الوليا  وطبقاأ الصفيا  -9١

  ،جبوار حمافظة مصر  -السعادة  : هد(.الناشر43٠: بن موسى بن مهران الصبهاين )املتو 
 م. ١9٧4 -هد ١394

: السيوطي )املتو  الدينجالل   ،ن بن أيب بكرالرمحد  عب: املالف ،الدر املنثور -9٢
 بيوأ.   –دار الفكر  : هد( الناشر9١١

َدر أ  الدُّرر يف َتفنسين اآلين والسَُّورأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد    -93
طلعت صال  : حمق  القسم الول  ،هد(4٧١: اجلرجاين الدار )املتو  ،الفارسي الصل

  ،عمان -دار الفکر  : الناشر ،يرشكور أمر  حممد أديب: م الثاينالقس  ق حم  ،الفرحان
 م. ٢٠٠9  -هد   ١43٠ ،الوىل: الطبعة ،الردن

أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن  : املالف، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -94
  ،يد ضانمراقبة / حممد عبد املع: احملق ، هد(85٢: أمحد بن ح ر العسقالين )املتو 

هد/ ١39٢ ،الثانية: الطبعة، صيدر اباد/ اهلند  -لعثمانية  املعاُر ا جملس دائرة :  الناشر
 م ١9٧٢

أبو   ،قاسم بن رابت بن حزم العويف السرقسطي: املالف:  الدالئل يف غريب احلدي  -95
 ،مكتبة العبيكان: الناشر ،د. حممد بن عبد اهلل القناص: حتقي  ،هد(3٠٢: حممد )املتو 

 م. ٢٠٠١  -  هد ١4٢٢  ،الوىل: عةالطب  ،ضالريا
أبو الفضل حممد بن طاهر بن علي  : ذخية احلفاظ )من الكامل البن عدي(املالف -96

د. عبد  :  احملق ، هد(5٠٧: املعرُو بابن القيسراين )املتو  ،بن أمحد املقدسي الشيباين
 م ١996-هد   ١4١6  ،الوىل: الرياض. الطبعة  –دار السلف : الناشر، الرمحن الفريوائي
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أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الموي  : فاملال، ذم الدنيا -9٧
حممد عبد القادر أمحد  : هد(دراسة وحتقي ٢8١: القرشي املعرُو بابن أيب الدنيا )املتو 

 م  ١993  -هد   ١4١4  ،الوىل:  الطبعة، ماسسة الكتب الثقافية: الناشر، عطا

  ،تقي الدين ،حممد بن أمحد بن علي:  الفملا، السنن والسانيد يف رواةذيل التقييد  -98
:  الناشر، كمال يوسف احلوأ:  احملق ، هد(83٢: أبو الطيب املكي احلسين الفاسي )املتو 

 م ١99٠هد/١4١٠ ،الوىل: الطبعة، لبنان  ،بيوأ ،دار الكتب العلمية
بن  عبد الرمحن بن علي  و الفرأ مجال الدين أب: املالف: زاد املسي يف علم التفسي -99

  –دار الكتاب العريب :  الناشر ،عبد الرزاق املهدي: هد( احملق 59٧: تو حممد اجلوزي )امل
 هد.١4٢٢ -الوىل : الطبعة ،بيوأ

أبو الفرأ مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن  : زاد املسييف علم التفسي املالف -١٠٠
 ة الوىل اجلديدة ودار ابن حزم الطبع إلسالمي حممد اجلوزي القرشي البغدادي املكتب ا

 م بيوأ زهي الشاوين.  ٢٠٠٢  ،هد١4٢3
أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن  : املالف ، الزهد البن أيب الدنيا -١٠١

دار ابن  :  الناشر، هد(٢8١: قيس البغدادي الموي القرشي املعرُو بابن أيب الدنيا )املتو 
 م  ١999  -هد   ١4٢٠، ىلالو : ةالطبع ، دمش  ،كثي
أبو داود سليمان بن الشع  بن إسحاق بن  : املالف: الزهد ليب داود الس ستاين -١٠٢

تاين )املتو  س  أبو َتيم ياسر بن  : حتقي  ،هد(٢٧5: بشي بن شداد بن عمرو الزدي الس  ن
د  شيخ حممفضيلة ال:  أبو بالل غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه ،ابراهيم بن حممد

  ،الوىل: الطبعة ،حلوان ،دار املشكاة للنشر والتوزيع: الناشر ،فعمرو بن عبد اللطي
 م ١993  -هد   ١4١4

أبو سفيان وكيع بن اجلرا  بن مليح بن عدي بن فرس بن  : املالف: الزهد لوكيع -١٠3
هد(حققه وقدم له ١9٧: سفيان بن احلارت بن عمرو ابن عبيد بن رؤاس الرؤاسي )املتو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-209- 
 

رارهأ أحاديوخر    ،املدينة املنورة ،مكتبة الدار: الناشر ،جلبار الفريوائين عبد اعبد الرمح: ثه ُو
 م.١984 -هد  ١4٠4 ،الوىل: الطبعة

أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح  : املالف: الزهد والرقائ  البن املبارك -١٠4
دار  : ر الناش  ،رمحن العظميحبيب ال : احملق  ،هد(١8١: السكي مث املر وزي )املتو  ،احلنظلي

 بيوأ.  –الكتب العلمية 
أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  :  املالف ،الزهد -١٠5

 ،دار الكتب العلمية :  الناشر، حممد عبد السالم شاه  : هد(وضع حواشيه٢4١: )املتو 
 م  ١999  -هد   ١4٢٠ ،الوىل:  الطبعة، لبنان –بيوأ 

أمحد بن عمرو بن الضحاك بن ُملد  يب عاصم وهو  أبو بكر بن أ :  ملالفا، زهدلا -١٠6
دار الريان للسات  :  الناشر، عبد العلي عبد احلميد حامد: احملق ، هد(٢8٧: الشيباين )املتو 

 ١4٠8  ،الثانية: الطبعة، القاهرة –

شيباين  أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ال:  املالف، الزهد -١٠٧
  ،دار الكتب العلمية: الناشر، حممد عبد السالم شاه  : ع حواشيهضو ، هد(٢4١: )املتو 
 م  ١999  -هد   ١4٢٠ ،الوىل:  الطبعة، لبنان –بيوأ 

أبو عبد الرمحن  : املالف، سلسلة الحادي  الصحيحة وشي  من فقهها وفوائدها -١٠8
:  للباين )املتو ي ا قودر الش  ،بن احلاأ نو  بن جنايت بن ُدم ،حممد ناصر الدين

 الوىل.: الطبعة، الرياض ،مكتبة املعاُر للنشر والتوزيع: الناشر، هد(١4٢٠
  –مكتبة املعاُر ، حممد ناصر الدين اللباين الناشر:  السلسلة الضعيفة املالف -١٠9

 الرياض. 
:  )املتو  أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخَلاُلل البغدادي احلنبلي:  السنة املالف  -١١٠

هد  ١4١٠  ،الوىل: الطبعة  ،الرياض  –دار الراية : الناشر ،د. عطية الزهراين  :احملق  ،هد(3١١
 م. ١989  -
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أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن ُملد  : املالف، السنة -١١١
  –المي املكتب اإلس : الناشر، حممد ناصر الدين اللباين: احملق ، هد(٢8٧: الشيباين )املتو 

 ١4٠٠ ،ىلالو : الطبعة، بيوأ
 حممد فااد عبد الباقي بيوأ.   ،دار الفكر ،سنن ابن ماجه حممد بن يزيد  -١١٢
 . بيوأ –صيدا   ،املكتبة العصرية: سنن أيب داود الناشر -١١3
دار   ،حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقي  ،سنن أيب داود سليمان بن الشع  -١١4

 الفكر. 
َرو جن د بن احلس  بن علي أمح: لفاملا :  السنن الصغي للبيهقي -١١5 ردي  بن موسى اخل س 

:  عبد املعطي أم  قلع ي دار النشر: هد(احملق 458: أبو بكر البيهقي )املتو  ،اخلراساين
 م.١989 -هد ١4١٠  ،الوىل: الطبعة ،كراتشي د باكستان  ، جامعة الدراساأ اإلسالمية

م   ١993ه  ١4١3سعة  عة التا سي اعالم النبال  للحاف  َس الذين الذهص الطب -١١6
 اسسة الرسالة بيوأ. م
عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن  : املالف،  شذراأ الذهب يف أخبار من ذهب  -١١٧

خرأ ،  حممود الرناؤوط: هد(حققه١٠89: أبو الفال  )املتو  ،العماد الَعكري احلنبلي
 ،الوىل:  عةالطب، أبيو  -دمش   ،دار ابن كثي:  الناشر، عبد القادر الرناؤوط: أحاديثه
 م  ١986  -  هد ١4٠6

عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن  : املالف،  شذراأ الذهب يف أخبار من ذهب -١١8
خرأ ، حممود الرناؤوط: حققه، هد(١٠89: أبو الفال  )املتو  ،العماد الَعكري احلنبلي

 ،الوىل: الطبعة، بيوأ –دمش   ،دار ابن كثي:  الناشر، عبد القادر الرناؤوط: أحاديثه
 م  ١986  -هد   ١4٠6

أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور  : املالف:  شر  أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة -١١9
 ، أمحد بن سعد بن محدان الغامدي: هد(.حتقي 4١8: الطربي الرازي الاللكائي )املتو 

 م.٢٠٠3هد / ١4٢3 ،الثامنة: الطبعة، السعودية –دار طيبة  : الناشر
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شعيب  : حتقي  ،احلس  بن مسعود البغوي: فاملال، إلمام البغوىسنة د ل شر  ال  -١٢٠
دمش  د بيوأ د  -املكتب اإلسالمي : دار النشر، حممد زهي الشاوين -الرناؤوط  
 الثانية : الطبعة، م١983 -هد ١4٠3

ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن  : املالف، شر  صحيح البخارى البن بطال -١٢١
  -مكتبة الرشد : دار النشر، ر بن إبراهيميم ياس أبو َت: حتقي ، هد( 449: و عبد امللك )املت

 م ٢٠٠3  -هد  ١4٢3 ،الثانية: الطبعة، الرياض ،السعودية
أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن  : املالف، شر  مشكل اآلرار -١٢٢

يب  شع:  قيحت، هد(3٢١: سلمة الزدي احل ري املصري املعرُو بالطحاوي )املتو 
 م  ١494 ،هد  ١4١5الوىل : ط، ماسسة الرسالة: الناشر، الرناوط

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة  : املالف، شر  معاين اآلرار -١٢3
)حممد : حققه وقدم له، هد(3٢١: الزدي احل ري املصري املعرُو بالطحاوي )املتو 

ه ورقم كتبه وأبوابه جعرا،   الزهر الشريفمن علما حممد سيد جاد احل (  -زهري الن ار 
، الباح   ركز خدمة السنة باملدينة النبوية -د يوسف عبد الرمحن املرعشلي  : وأحاديثه
 م  ١994 ،هد ١4١4 -الوىل  : الطبعة ، عامل الكتب: الناشر

 شر  مقدمة أصول يف التفسي للشيخ عبد العزيز ُل شيخ شريط مفرغ.  -١٢4
  ،ساعد بن سليمان بن ناصر الطيارم د.  تفسي البن تيميةأصول الشر  مقدمة يف  -١٢5

 ه  ١4٢8الطبعة الثانية   ،دار ابن اجلوزي
:  أبو بكر حممد بن احلس  بن عبد اهلل اآلج ر يُّ البغدادي )املتو : املالف، الشريعة -١٢6

  -  دار الوطن:  الناشر، الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدمي ي: احملق ، هد(36٠
 م  ١999  -هد  ١4٢٠، الثانية:  عةالطب،  اض / السعوديةالري

ردي اخلراساين: املالف: شعب اإليان -١٢٧ َرو جن أبو   ،أمحد بن احلس  بن علي بن موسى اخل س 
الدكتور عبد العلي عبد : هد(حققه وراجع نصوصه وخرأ أحاديثه458: بكر البيهقي )املتو 

صاحب الدار  ،ُمتار أمحد الندوي: اديثهأشُر على حتقيقه وختريج أح ،احلميد حامد
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مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار  : الناشر،  اهلند –السلفية ببومباي  
 م.٢٠٠3  -هد   ١4٢3  ،الوىل: الطبعة  ،السلفية ببومباي باهلند

حممد بن أيب  :  املالف، شفا  العليل يف مسائل القضا  والقدر واحلكمة والتعليل  -١٢8
: حتقي ،  ١9٧8  -  ١398 ،بيوأ -دار الفكر :  الناشر، الزرعي أبو عبد اهللر أيوب بك

 حممد بدر الدين أبو فراس النعساين احللص 
أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي  : املالف، الشكر -١٢9

املكتب  : ناشرال، بدربدر ال: هد(احملق ٢8١: الموي القرشي املعرُو بابن أيب الدنيا )املتو 
 ١98٠ – ١4٠٠ ،الثالثة: الطبعة، الكويت –مي اإلسال 

أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس  : املالف، الصرب والثواب عليه -١3٠
: حتقي ، هد ٢8١هد(املتو   ٢8١: البغدادي الموي القرشي املعرُو بابن أيب الدنيا )املتو 

  ١4١8  ،الوىل: الطبعة، بنانل –بيوأ   ،ابن حزم  دار: شرالنا، حممد خي رمضان يوسف
 م  ١99٧  -هد 

أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب : املالف: الصحا  تاأ اللغة وصحا  العربية -١3١
: بيوأ –دار العلم للمالي  : الناشر: أمحد عبد الغفور عطار: هد(.حتقي 393: )املتو 
 م. ١98٧  - هد  ١4٠٧الرابعة  : الطبعة

مكتبة  : الناشر ،حممد ناصر الدين اللباين: املالف: بحيح السغيب والسهيص -١3٢
 اخلامسة.:  الطبعة  ،الرياض –املعاُر  

صحيح مسلم املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى   -١33
:  مسلم بن احل اأ أبو احلسن القشيي النيسابوري )املتو : املالف ،اهلل عليه وسلم

 .بيوأ -دار إحيا  السات العريب : الناشر ،د الباقيااد عبحممد ف:  احملق  ،هد(٢6١
حممد ناصر الدين اللباين وزيادته املكتب  : صحيح وضعيف اجلامع الصغي املالف -١34

 اإلسالمي 
أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن  : املالف، صفة اجلنة وما أعد اهلل لهلها من النعيم -١35

: الدنيا )املتو  شي املعرُو بابن أيب لبغدادي الموي القر ن قيس اعبيد بن سفيان ب
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الدكتور جنم عبد الرمحن  : راجعه، عبد الرحيم أمحد عبد الرحيم العساسلة: احملق ، هد(٢8١
 م  ١99٧هد   ١4١٧ط الوىل  ، ماسسة الرسالة -دار البشي  :  الناشر، خلف

حممود  :  لفرأ حتقي د أبو اعبد الرمحن بن علي بن حمم: املالف،  صفة الصفوة  -١
  ١399  ،الطبعة الثانية ،بيوأ –دار املعرفة  : الناشر، د. حممد رواس قلعه جي  -اخوري  ف
– ١9٧9 
أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس  :  املالف، صفة النار -١36

  خي حممد :  هد(احملق ٢8١: البغدادي الموي القرشي املعرُو بابن أيب الدنيا )املتو 
  -هد ١4١٧ ،الوىل: الطبعة،  لبنان / بيوأ  -ر ابن حزم  اد:  الناشر،  ضان يوسفرم

 م ١99٧
داب اللسان -١3٧ أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن  : املالف، الصمت ُو

أبو إسحاق  : هد(احملق ٢8١: قيس البغدادي الموي القرشي املعرُو بابن أيب الدنيا )املتو 
 وأ بي  -الكتاب العريب   دار:  شرالنا، احلويين
أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي  : املالف، الضعفا  الضعفا  واملسوكون -١38

د. عبد الرحيم  :  هد(احملق 385: بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين )املتو 
امعة جملة اجل:  الناشر، أستاذ مساعد بكلية احلدي  باجلامعة اإلسالمية ،حممد القشقري
 دينة املنورة. اإلسالمية بامل

،  دار الثقافة  ،الضعفا  ليب نعيم الصفهاين حققه وقدم له الدكتور فاروق محادة -١39
 املغرب.  ،الدار البيضا 

  –مكتبة املعاُر : الناشر ،حممد ناصر الدين اللباين: املالف:  ضعيف السغيب والسهيب -١4٠
 ١4١٠  ،الوىل: الطبعة،  الرياض

: الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتو أ تا : املالف، الكربى لشافعية طبقاأ ا -١4١
ه ر : الناشر، د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتا  حممد احللو:  احملق ، هد(٧٧١

 هد ١4١3  ،الثانية: الطبعة، للطباعة والنشر والتوزيع
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،  هد(4٧6:  )املتو  أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيازي: املالف، طبقاأ الفقها  -١4٢
دار  :  الناشر، إحسان عباس: احملق ، هد(٧١١: حممد بن مكرم ابن منظور )املتو : هذبه  

 لبنان  –بيوأ  ،الرائد العريب
:  أ، حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري الزهري:  الطبقاأ الكربى املالف -١43

 بيوأ.  –دار صادر : الناشر ،م ١968 ،الوىل: الطبعة ،إحسان عباس
: جالل الدين السيوطي )املتو   ،عبد الرمحن بن أيب بكر: الفامل،  طبقاأ املفسرين -١44

 ١396 ،الوىل: الطبعة، القاهرة –مكتبة وهبة  : الناشر، علي حممد عمر: احملق ، هد(9١١
َس الدين   ،حممد بن علي بن أمحد: املالف،  طبقاأ املفسرين للداوودي -١45

 وأ.بي  –لعلمية دار الكتب ا: الناشر، هد(945: الداوودي املالكي )املتو 
أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين : املالف، طبقاأ خليفة بن خياط -١46

أيب عمران موسى بن زكريا بن حيىي التسسي : رواية، هد(٢4٠: العصفري البصري )املتو 
، كار يل ز د سه:  احملق ، هد( 3حممد بن أمحد بن حممد الزدي )أ ق    ،هد( 3)أ ق  
 م  ١993هد =   ١4١4:  سنة النشر، والنشر والتوزيعللطباعة  دار الفكر : الناشر

حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو  : املالف: الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية -١4٧
 القاهرة. –مطبعة املدين   ،د. حممد مجيل غازي:  عبد اهلل حتقي 

حممود  عمر بن  : اهلل حتقي بو عبد  طري  اهل رت  حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أ -١48
 الدمام  –دار ابن القيم  ١994  - ١4١4 ،بو عمر الطبعة الثانيةأ
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد  : املالف: الع اب يف بيان السباب  -١49

دار ابن  : الناشر ،عبد احلكيم حممد النيس: احملق  ،هد(85٢: بن ح ر العسقالين )املتو 
 اجلوزي. 

َس الدين حممد  : املالف، ةإلسالم أمحد بن تيميدرية من مناقب شيخ ا د العقو ال  -١5٠
حممد حامد  : هد(احملق ٧44: بن أمحد بن عبد اهلادي بن يوسف الدمشقي احلنبلي )املتو 

 بيوأ  –دار الكاتب العريب : الناشر، الفقي
 ٢٠٠3  ،١4٢3 ،بدون، املالف د السيد الصايف، علم التفسي نشأته وتطوره -١5١
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أمحد بن حممد  : املالف  ،ومعاشرته مع العبادلنص مع ربه عز وجل ليوم والليلة سلوك اعمل ا -١5٢
يد نَدَوريُّ  ،بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد اهلل بن إبراهيم بن ب َدي ح املعرُو بد   ،الد 

« )املتو  مية  ة اإلسالدار القبلة للثقاف: الناشر  ، كورر الربين:  هد(احملق 364: »ابن السُّين 
ن  وماسسة علوم ال  جدة / بيوأ.   -قُر

ن املسمى بنزهة القلوب -١53 أبو بكر الع زيري   ،حممد بن ع زير الس ستاين: املالف، غريب القُر
،  سوريا  –دار قتيبة : الناشر، حممد أديب عبد الواحد مجران: هد(احملق 33٠: )املتو 
 م  ١995 -هد  ١4١6 ،الوىل: الطبعة

ن -١54 : نوري )املتو مسلم بن قتيبة الدي بو حممد عبد اهلل بن أ:  لفا امل ، غريب القُر
  ،دار الكتب العلمية )لعلها مصورة عن الطبعة املصرية(: الناشر، أمحد صقر: هد(احملق ٢٧6
 م ١9٧8 -هد  ١398: السنة

أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن حممد بن : املالف، فتح الباب يف الكَن واللقاب -١55
: الناشر، أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب: احملق ، هد(395: دي )املتو ه العبحيىي بن َمن دَ 

 م ١996  -هد  ١4١٧ ،الوىل: الطبعة، الرياض –السعودية  -مكتبة الكورر  
زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن  : املالف: فتح الباري شر  صحيح البخاري  -١56

: قي  هد( حت ٧95: )املتو نبلي حل ا ،مث الدمشقي ،البغدادي ،الَسالمي ،رجب بن احلسن
جمدي بن عبد اخلال  الشافعي.إبراهيم بن إمساعيل    -حممود بن شعبان بن عبد املقصود. 

القاضي.السيد عزأ املرسي.حممد بن عوض املنقوش.صال  بن سامل املصرايت.عال  بن 
ة  املدين  -مكتبة الغربا  الررية : الناشر ،مصطفى بن مهام.صربي بن عبد اخلال  الشافعي

  -هد  ١4١٧  ،الوىل: الطبعة ،القاهرة –مكتب حتقي  دار احلرم   : احلقوق ،النبوية
 م. ١996

أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي  : املالف، الفرأ بعد الشدة -١5٧
  أبو حذيفة: خرجه وعل  عليه، هد( ٢8١: الموي القرشي املعرُو بابن أيب الدنيا )املتو 
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  ١988  -هد   ١4٠8 ،الثانية: الطبعة، مصر ،دار الريان للسات:  رالناش، هلل بن عاليةعبيد ا
 م
أبو   ،شيويه بن شهردار بن شيو يه بن فناخسرو: املالف ،الفردوس  أرور اخلطاب -١58

دار  : الناشر ، السعيد بن بسيوين زغلول: احملق ، هد(5٠9: ش اع الديلمي  اهلمذاين )املتو 
 م ١986  -هد   ١4٠6  ،ىلالو : الطبعة، بيوأ –لمية الكتب الع

  ، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين: املالف، فضائل الصحابة  -١59
 ١4٠5 ،الوىل: الطبعة، بيوأ -دار الكتب العلمية : الناشر، هد(3٠3: النسائي )املتو 

بن أسد  ن هالل أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ب: املالف، فضائل الصحابة -١6٠
  –ماسسة الرسالة :  الناشر، د. وصي اهلل حممد عباس: احملق ، هد(٢4١: تو الشيباين )امل

 ١983  - ١4٠3 ،الوىل: الطبعة، بيوأ
ن للقاسم بن سالم -١6١ أبو ع بيد القاسم بن سال م بن عبد اهلل اهلروي : املالف، فضائل القُر

،  الدين ووفا  تقي   ،سن خرابةوحم ،يةمروان العط: حتقي ، ه(٢٢4: البغدادي )املتو 
 م  ١995-هد  ١4١5 ،الوىل: بيوأ(الطبعة -دار ابن كثي )دمش  : الناشر

ن  كة وما أنزل باملدينة -١6٢ ن وما أنزل من القُر أبو عبد اهلل حممد  : املالف  ،فضائل القُر
:  حتقي   ،هد(٢94: بن أيوب بن حيىي بن الضريس بن يسار الضريس الب لي الرازي )املتو 

 م.١98٧  -هد   ١4٠8  ،الوىل: الطبعة ،سورية –دمش   ،دار الفكر: الناشر ،غزوة بدير
ن  كة وما أنزل باملدينة -١63 ن وما أنزل من القُر أبو عبد اهلل حممد  : املالف،  فضائل القُر

:  حتقي ،  هد(٢94: الب لي الرازي )املتو  بن أيوب بن حيىي بن الضريس بن يسار الضريس
 م  ١98٧ -هد  ١4٠8 ،الوىل: الطبعة    ،سورية –دمش   ،دار الفكر: الناشر ،غزوة بدير

ن -١64 َتفاض الفنر يايبن )املتو : املالف، فضائل القُر  س 
: أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن بن امل

 ،مكتبة الرشد: الناشر، يوسف عثمان فضل اهلل جربيل: حتقي  وختريج ودراسة، هد(3٠١
 م  ١989  -هد   ١4٠9  ،الوىل: الطبعة،  الرياض
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اجلامع الصغي من أحادي  البشي النذير للعالمة حممد عبد   دير شر  فيض الق -١65
لبنان الطبعة    -الرؤُو املناوي ضبطه وصححه أمحد عبد السالم دار الكتب العلمية بيوأ  

 م.١994  -هد   ١4١5االوىل 
دار الفكر.  : ناشرلا، الدكتور سعدي أبو حبيب: املالف: القاموس الفقهي لغة واصطالحا  -١66

 م  ١988هد =  ١4٠8الثانية : الطبعة  ،وريةس –دمش  
َتفاض الفنر يايبن )املتو : املالف، القدر  -١6٧  س 

:  أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن بن امل
:  الطبعة، السعودية –أضوا  السلف : الناشر، عبد اهلل بن محد املنصور: احملق ، هد(3٠١
 م١99٧  -هد  ١4١8 ،الوىل

َس الدين أبو عبد اهلل  : املالف، الكتب الستة عرفة من له رواية يف مشف يفالكا -١68
از الذهص )املتو  حممد عوامة أمحد حممد  : هد(احملق ٧48: حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاي 

ن -دار القبلة للثقافة اإلسالمية  :  الناشر، منر اخلطيب :  الطبعة،  جدة ،ماسسة علوم القُر
 م  ١99٢ -هد  ١4١3 ،الوىل

  ٢٧٧فط أيب أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين  لرجال لالمام احلا الكامل يف ضعفا  ا  -١69
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.  ،الطبعة الثالثة، حيىي ُمتار غزاوي: حتقي   ه  365  -

أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر  : املالف، كتاب المثال يف احلدي  النبوي -١٧٠
الدكتور عبد : احملق ، هد(369: بهاين )املتو ُو بأيبن الشيخ الصي املعر بن حيان النصار 

  ١4٠8  ،الثانية: الطبعة،  اهلند –بومباي  -الدار السلفية  : الناشر،  العلي عبد احلميد حامد
 م ١98٧  -
أبو عبد اهلل نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارت اخلزاعي  : املالف، كتاب الفت  -١٧١

، القاهرة  –مكتبة التوحيد : الناشر، هييمسي أم  الز : ق هد(احمل٢٢8: املروزي )املتو 
 ١4١٢ ،الوىل: الطبعة
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نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان  : املالف، كشف الستار عن زوائد البزار -١٧٢
 ،ماسسة الرسالة : الناشر، حبيب الرمحن العظمي: حتقي ،  هد(8٠٧: اهليثمي )املتو 

 م  ١9٧9  -هد   ١399 ،الوىل: الطبعة، بيوأ
: الناشر، حممد ناصر الدين اللباين:  حتقي ،  شيخ اإلسالم ابن تيمية: املالف،  لطيبالكلم ا  -١٧3

 .١9٧٧ –الثالثة : الطبعة، بيوأ –املكتب اإلسالمي 
أيوب بن موسى احلسيين : املالف، الكلياأ مع م يف املصطلحاأ والفروق اللغوية للكفوي  -١٧4

حممد    -عدنان دروين  : أ،  (هد١٠94: في )املتو ا  احلنأبو البق ،القريي الكفوي
 بيوأ  -ماسسة الرسالة   ،املصري

ر حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد بن مسلم  : املالف،  الكَن والمسا  -١٧5 أبو بنش 
:  الناشر، أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب: احملق ، هد(3١٠: النصاري الدواليب الرازي )املتو 

 م ٢٠٠٠  -هد   ١4٢١ ،الوىل: الطبعة، بنانيوأ/ لب -دار ابن حزم  
جالل   ،عبد الرمحن بن أيب بكر: املالف، الآلىل  املصنوعة يف الحادي  املوضوعة -١٧6

، أبو عبد الرمحن صال  بن حممد بن عويضة: هد(احملق 9١١: الدين السيوطي )املتو 
 م ١996  -هد   ١4١٧  ،الوىل:  الطبعة، بيوأ –دار الكتب العلمية  : الناشر

عال  الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن  : املالف: اين التنزيللباب التأويل يف مع  -١٧٧
  ،حممد علي شاه  :  هد( تصحيح٧4١: املعرُو باخلازن )املتو  ،عمر الشيحي أبو احلسن

 هد. ١4١5  ،الوىل:  الطبعة ،بيوأ –دار الكتب العلمية  : الناشر
دار صادر    ،وىلي املصري الطبعة الالفريقحممد بن مكرم بن منظور : لسان العرب -١٧8
 بيوأ.  –
ن -١٧9 :  أبو عبيدة معمر بن املثَن التيمى البصري )املتو :  املالف، جماز القُر

 هد  ١38١:  الطبعة، القاهرة –مكتبة اخلاجنى : الناشر، حممد فواد سزگ  :  هد(احملق ٢٠9
: الكي )املتو نوري املأبو بكر أمحد بن مروان الدي: املالف، اجملالسة وجواهر العلم -١8٠

مجعية السبية اإلسالمية  : الناشر، أبو عبيدة مشهور بن حسن ُل سلمان : احملق ، هد(333
 هد ١4١9لبنان( -دار ابن حزم )بيوأ   ،أم احلصم ( -)البحرين 
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مكتب املطبوعاأ   ،عبدالفتا  أبو غدة ،أمحد بن شعيب ،اجملتىب من السنن -١8١
 حلب   ١4٠6 - ١986اإلسالمية

حممد بن حبان بن أمحد بن  : املالف:   واملسوك  من احملدر  والضعفاح  رو اجمل -١8٢
: احملق  ،هد(354: الب سيت )املتو  ،الدارمي ،أبو حامت ،التميمي  ،حبان بن معاذ بن َمع بدَ 

 هد. ١396  ،الوىل: الطبعة ،حلب –دار الوعي :  الناشر ،حممود إبراهيم زايد
 سنة  بكر اهليثمي املتويف ور الدين علي بن أيبلحاف  نجممع الزوائد ومنبع الفوائد ل -١83

 لبنان  -لبنان دار الكتب العلمية بيوأ  -م بيوأ ١988  -  8٠٧
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  : املالف، جمموع الفتاوى  -١84

هد  ف  امللك جممع  :  الناشر، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم: احملق ، هد(٧٢8:  احلراين )املتو 
 م١995هد/١4١6، اململكة العربية السعودية ،املدينة النبوية ،شريفلطباعة املصحف ال

أبو حممد عبداحل  بن غالب بن عبدالرمحن ابن َتام بن عطية  : احملررالوجيز املالف  -١85
عبد السالم عبد الشايف حممد  : م( حتقي  ١١46  -  ١٠88 ،هد54١-48١احملاريب أ )

 م. ١993 -هد ١4١3  -لبنان   -دار الكتب العلمية    ر /النشدار  ،االوىل: الطبعة
أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الندلسي  : املالف، احمللى باآلرار  -١86

بدون طبعة  : الطبعة، بيوأ -دار الفكر  : الناشر، هد(456: القرطص الظاهري )املتو 
 وبدون تاريخ 

بن نصر بن  أبو عبد اهلل حممد : املالف ،ُمتصر ]قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر[ -١8٧
َر َوزني )املتو  احل اأ

:  الناشر، العالمة أمحد بن علي املقريزي: اختصرها، هد(٢94: امل
 م  ١988  -هد   ١4٠8 ،الوىل : الطبعة، باكستان –فيصل اباد  ،حدي  أكادمي

أمحد بن احلس  بن علي بن موسى  : املالف،  املدخل إىل السنن الكربى  -١88
َرو جن اخل   د. حممد ضيا  الرمحن  : احملق ، هد(458: ر البيهقي )املتو بك  أبو ،ردي اخلراساينس 

 الكويت  –دار اخللفا  للكتاب اإلسالمي : الناشر، العظمي
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ن جميد -١89  ،حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتين إقليما: املالف، مرا  لبيد لكشف معَن القُر
 هد  ١4١٧ ،بيوأ ،ميةدار الكتب العل:  اشرالن، وىحممد أم  الصنا:  حتقي ، التناري بلدا

أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس  : املالف، املرض والكفاراأ -١9٠
عبد الوكيل  : هد(احملق ٢8١: البغدادي الموي القرشي املعرُو بابن أيب الدنيا )املتو 

 ١99١  – ١4١١ ،الوىل : الطبعة، بومباي –الدار السلفية : الناشر، الندوي

القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن  : املالف، مالك  شر  م َوطُأاملسالنك يف  -١9١
حممد بن احلس  : قرأه وعل   عليه، هد(543: العريب املعافري االشبيلي املالكي )املتو 

لَغرب  َدار ا :  الناشر، يوسف الَقَرَضاوي: قُدم له، السُّليماين وعائشة بنت احلس  السُّليماين
 م  ٢٠٠٧  -هد   ١4٢8 ،ىلو ال: الطبعة، إلسالميا
أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن  : املالف، املستدرك على الصحيح    -١9٢

: حممد بن محدويه بن ن عيم بن احلكم الضص الطهماين النيسابوري املعرُو بابن البيع )املتو 
:  طبعةلا،  بيوأ -العلمية   الكتب ر دا :  الناشر،  مصطفى عبد القادر عطا: حتقي ، هد(4٠5
 ١99٠ – ١4١١ ،الوىل

عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان  ،أبو بكر بن أيب شيبة: املالف: مسند ابن أيب شيبة -١93
أمحد بن فريد و  عادل بن يوسف العزازي: هد(.احملق ٢35: بن خواسيت العبسي )املتو 

 م. ١99٧  ،وىلال: عةالطب ،الرياض –دار الوطن  :  الناشر ،املزيدي
أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلال  بن  : املالف، نشور باسم البحر الزخاربزار املمسند ال -١94

،  حمفوظ الرمحن زين اهلل: هد(احملق ٢9٢: خالد بن عبيد اهلل العتكي املعرُو بالبزار )املتو 
ملدينة ا -كم مكتبة العلوم واحل: الناشر،  وصربي عبد اخلال  الشافعي، وعادل بن سعد

 م(٢٠٠9وانتهت   ،م١988)بدأأ  ،الوىل: بعةالط، املنورة
حممد بن حبان بن أمحد  :  املالف،  مشاهي علما  المصار وأعالم فقها  القطار -١95

حققه  ، هد(354: الب سيت )املتو  ، الدارمي ،أبو حامت ،التميمي  ،بن حبان بن معاذ بن َمع بدَ 
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 –والتوزيع  طباعة والنشر دار الوفا  لل: ناشرال، هيممرزوق على إبرا: وورقه وعل  عليه
 م  ١99١  -هد   ١4١١الوىل : الطبعة، املنصورة

حممد بن حبان بن أمحد  :  املالف،  مشاهي علما  المصار وأعالم فقها  القطار -١96
حققه  ، هد(354: الب سيت )املتو  ، الدارمي ،أبو حامت ،التميمي  ،بن حبان بن معاذ بن َمع بدَ 

 –دار الوفا  للطباعة والنشر والتوزيع  : الناشر، هيممرزوق على إبرا: ليهوعل  ع وورقه
 م  ١99١  -هد   ١4١١الوىل : الطبعة، املنصورة

  –املكتب اإلسالمي : الناشر ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي: املالف ،مشكاة املصابيح -١9٧
 . ١985 – ١4٠5  -الثالثة  : الطبعة ،بيوأ

بن أيب شيبة   ف  عبد اهلل بن حممد حادي  واآلرار للحا ة يف ال مصنف ابن أيب شيب -١98
ضبطه  ،هد ٢35ابراهيم بن عثمان ابن أيب بسكر بن أيب شيبة الكويف العبسي املتويف سنة 

 دار الفكر.  ،وعل  عليه الستاذ سعيد اللحام
َصُنف البن أيب شيبة -١99

 
سي  أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة العب: املالف، امل

 دار القبلة.: حممد عوامة.الناشر: ق هد. احمل  ٢35د  ١59يف.الكو 
ن لألخفن -٢٠٠   ،البلخي مث البصري ،أبو احلسن اجملاشعي بالوال : املالف ،معا  القُر

:  الناشر،  الدكتورة هدى حممود قراعة: هد(حتقي ٢١5: املعرُو بالخفن الوسط )املتو 
 م  ١99٠  -هد   ١4١١  ،الوىل: الطبعة ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني

ن امعاين ا -٢٠١ ه حتقي  الشيخ    338لكرمي لإلمام أيب جعفر النحاس املتو  سنة لقُر
اململكة العربية السعودية   ،مركز إحيا  السات االسالمي مكة املكرمة، حممد علي الصابوين

 ١4٠9  ،الوىل: معهد البحوت العلمية وإحيا  السات االسالمي. الطبعة
ن لل -٢٠٢ أمحد يوسف  : حتقي ،  را  بن زياد الف أبو زكريا حيىي : الففرا  املمعاين القُر

  ،داراملصرية للتأليف والسمجة: الناشر،  جناتى / حممدعلى جنار / عبدالفتا  إمساعيل شلىب
 مصر. 
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ن وإعرابه -٢٠3 : أبو إسحاق الزجاأ )املتو  ،إبراهيم بن السري بن سهل: املالف ، معاين القُر
الوىل : الطبعة، بيوأ –تب الك عامل : الناشر،  شلص يل عبدهعبد اجلل: احملق ، هد(3١١

 م  ١988  -هد   ١4٠8
ن -٢٠4 : أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفرا )املتو : املالف، معاين القُر

، أمحد يوسف الن ايت / حممد علي الن ار / عبد الفتا  إمساعيل الشلص: احملق ، هد(٢٠٧
 الوىل: الطبعة، مصر –ة للتأليف والسمجة صريامل دار: الناشر

ن( حممد أبو زهرة -٢٠5  دار الفكر العريب.  ،املع زة الكربى )القُر
شهاب الدين أبو عبد  : املالف، مع م الدبا  = إرشاد الريب إىل معرفة الديب -٢٠6

:  اشرالن، إحسان عباس: احملق ، هد(6٢6: اهلل ياقوأ بن عبد اهلل الرومي احلموي )املتو 
 م  ١993  -هد  ١4١4 ،الوىل: الطبعة، وأ ي ب ،ر الغرب اإلسالميدا

أبو القاسم   ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي: املالف: املع م الوسط -٢٠٧
عبد احملسن بن إبراهيم  ،طارق بن عوض اهلل بن حممد: هد(.احملق 36٠:  الطرباين )املتو 
 ة. القاهر  –دار احلرم   :  احلسيين الناشر

شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوأ بن عبد اهلل الرومي  : لفا امل، مع م البلدان -٢٠8
 م  ١995  ،الثانية: الطبعة ،بيوأ ،دار صادر: الناشر، هد(6٢6: احلموي )املتو 

أبو احلس  عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن وار   : املالف، مع م الصحابة -٢٠9
مكتبة  :  الناشر ، ايتامل املصر صال  بن س: (داحملق هد35١: الموي بالوال  البغدادي )املتو 

 ١4١8 ،الوىل: الطبعة، املدينة املنورة  -الغربا  الررية 

َر ز بان : املالف، مع م الصحابة -٢١٠
أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز بن امل

، جلكينحممد ا حممد الم  بن : احملق  ، هد(3١٧: بن سابور بن شاهنشاه البغوي )املتو 
 م   ٢٠٠٠ -هد  ١4٢١ ،الوىل: الطبعة، الكويت  –ر البيان ة دامكتب: الناشر

َس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن  : املالف، املع م املختص باحملدر   -٢١١
از الذهص )املتو  مكتبة  : الناشر، د. حممد احلبيب اهليلة:  حتقي ، هد(٧48: عثمان بن قَاي 

 م ١988  -هد  ١4٠8 ،الوىل: ةالطبع، الطائف ،الصدي 
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الناشر   ،عمر رضا كحالة: تأليف ،مع م املالف  تراجم مصنفي الكتب العربية -٢١٢
 . بيوأ دار إحيا  السات العريب بيوأ -مكتبة املثَن 

)إبراهيم مصطفى / أمحد الزياأ /  ،جممع اللغة العربية بالقاهرة: املالف: املع م الوسيط -٢١3
 الدعوة.ر دا: الناشر ،الن ار(حممد  / حامد عبد القادر 

معرفة الرجال عن حيىي بن مع  وفيه عن علي بن املديين وأيب بكر بن أيب شيبة   -٢١4
أبو  : املالف، وحممد بن عبد اهلل بن مني وغيهم/ رواية أمحد بن حممد بن القاسم بن حمرز

البغدادي  ،بالوال زكريا حيىي بن مع  بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن املري 
  –جممع اللغة العربية :  الناشر، حممد كامل القصار: اجلز  الول: احملق ، هد(٢33: )املتو 
 م ١985  ،هد١4٠5 ،الوىل: الطبعة، دمش 
أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي  : املالف،  معرفة الصحابة البن منده -٢١5

عامر حسن   الدكتور/الستاذ : وعل  عليهقدم له  هد(حققه و 395: بن َمن َده العبدي )املتو 
  -هد  ١4٢6 ،الوىل: الطبعة، مطبوعاأ جامعة اإلماراأ العربية املتحدة: الناشر، صربي
 م  ٢٠٠5
أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى  :  املالف، معرفة الصحابة -٢١6

لوطن  دار ا: الناشر، زازيوسف الععادل بن ي: هد(حتقي 43٠: بن مهران الصبهاين )املتو 
 م  ١998 -هد  ١4١9الوىل :  الطبعة، الرياض ،للنشر
أبو حممد حممود بن  : املالف، مغاين الخيار يف شر  أسامي رجال معاين اآلرار -٢١٧

، هد( 855: أمحد بن موسى بن أمحد بن حس  الغيتاه احلنفى بدر الدين العيَن )املتو 
، لبنان –بيوأ  ،العلميةدار الكتب :  الناشر ،مساعيلحممد حسن حممد حسن إ: حتقي 
 م  ٢٠٠6 -هد  ١4٢٧ ،الوىل: الطبعة

َس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان : املالف ، املقتَن يف سرد الكَن -٢١8
از الذهص )املتو  اجمللس : الناشر، حممد صاحل عبد العزيز املراد:  احملق ، هد(٧48: بن قَاي 
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  ،الوىل: الطبعة  ،اململكة العربية السعودية ،املنورةاملدينة  ،اإلسالميةجلامعة العلمي با
 هد ١4٠8

 مقدمة يف أصول التفسي البن عثيم  بدون. -٢١9
أبو بكر حممد بن جعفر بن  : املالف، مكارم الخالق ومعاليها وحممود طرائقها -٢٢٠

أين عبد   :وحتقي تقدمي ، هد(3٢٧: حممد بن سهل بن شاكر اخلرائطي السامري )املتو 
 م  ١999  -هد   ١4١9  ،الوىل: الطبعة،  القاهرة  ،دار اآلفاق العربية:  الناشر، بحيياجلابر ال

أبو حممد عبد احلميد بن محيد بن نصر  : املالف، املنتخب من مسند عبد بن محيد -٢٢١
صبحي البدري  : هد(احملق ٢49: الَكش ي بالفتح واإلع ام)املتو : الَكس ي ويقال له

 ،الوىل: الطبعة، القاهرة –مكتبة السنة  : الناشر، عيديحممود حممد خليل الص ،مرائيالسا
١4٠8 –  ١988 

إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهي بالشاطص  : املالف، املوافقاأ -٢٢٢
، دار ابن عفان: الناشر، أبو عبيدة مشهور بن حسن ُل سلمان: احملق ، هد(٧9٠: )املتو 
 م ١99٧هد/ ١4١٧لوىل طبعة ا لا : الطبعة

نية -٢٢3   ،هد(١4١4: إبراهيم بن إمساعيل البياري )املتو : املالف ،املوسوعة القُر
 هد  ١4٠5: الطبعة ،ماسسة س ل العرب: الناشر

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الصبحي املدين  :  املالف:  موطأ اإلمام مالك -٢٢4
  ، قيحممد فااد عبد البا :  عليهصححه ورقمه وخرأ أحاديثه وعل ،هد(١٧9: )املتو 
 م ١985  -هد  ١4٠6: لبنان عام النشر –بيوأ  ،دار إحيا  السات العريب: الناشر

هد( ١٧9: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الصبحي املدين )املتو : املوطأ املالف -٢٢5
ماسسة زايد بن سلطان ُل هنيان لألعمال اخليية  : الناشر ،حممد مصطفى العظمي: أ
 م.٢٠٠4  -هد   ١4٢5 ،الوىل: ط ،اراأاإلم   –أبو ظص  -ية اإلنسانو 

أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان املتويف  : تأليف ميزان االعتدال يف نقد الرجال" -٢٢6
 لبنان. –بيوأ  ،دار املعرفة للطباعة والنشر  ،ه رية حتقي  علي حممد الب اوي ٧48سنة 
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إمساعيل بن يونس  اس أمحد بن حممد بن لُنحُ أبو جعفر ا: املالف، الناسخ واملنسوخ  -٢٢٧
مكتبة  : الناشر، د. حممد عبد السالم حممد: احملق ، هد(338: رادي النحوي )املتو امل

 ١4٠8 ،الوىل:  الطبعة، الكويت -الفال  

أبو الفضل أمحد  : املالف، نزهة النظر يف توضيح نبة الفكر يف مصطلح أهل الرر -٢٢8
حققه على نسخه ، هد(85٢: العسقالين )املتو  بن ح ر بن علي بن حممد بن أمحد 

:  الطبعة ، دمش  ،مطبعة الصبا :  الناشر،  نور الدين عس: مقرو ة على املالف وعل  عليه
 م ٢٠٠٠  -هد   ١4٢١  ،الثالثة

: حتقي  ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري: النكت والعيون ملالف -٢٢9
 -بيوأ / لبنان  -العلمية  لكتب دار ا: يم.دار النشربد الرحالسيد بن عبد املقصود بن ع 

أبو السعاداأ املبارك بن حممد اجلزري  : املالف: النهاية يف غريب احلدي  والرر -٢3٠
 ، بيوأ -املكتبة العلمية  : الناشر ،حممود حممد الطناحي  -طاهر أمحد الزاوى : حتقي 

 م. ١9٧9 -هد ١399
حممد بن علي بن احلسن : املالف  ، عليه وسلمصلى اهللنوادر الصول يف أحادي  الرسول  -٢3١

  ،عبد الرمحن عمية: هد(احملق 3٢٠دو : احلكيم السمذي )املتو  ،أبو عبد اهلل ،بن بشر
 بيوأ.  –دار اجليل  : الناشر

أمحد بن حممد بن احلس  بن : املالف،  اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد -٢3٢
:  الناشر، عبد اهلل الليثي: احملق ، هد(398: لكالباذي )املتو بخاري اأبو نصر ال ،احلسن

 ١4٠٧ ،الوىل: الطبعة ، بيوأ –دار املعرفة 
أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس  : املالف، اهلم واحلزن -٢33

تحي جمدي ف:  هد(احملق ٢8١: البغدادي الموي القرشي املعرُو بابن أيب الدنيا )املتو 
 ١99١  – ١4١٢ ،الوىل: الطبعة، لقاهرةا –الم  دار الس:  الناشر، يدسال
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صال  الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي  : املالف، الوايف بالوفياأ -٢34
 –دار إحيا  السات :  الناشر، أمحد الرناؤوط وتركي مصطفى: احملق ، هد(٧64)املتو 
 م ٢٠٠٠ -هد١4٢٠، بيوأ

العباس َس الدين أمحد بن حممد  و  أب: املالف، الزمان   أبنا وفياأ العيان وأنبا -٢35
إحسان : احملق ، هد(68١: بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي )املتو 

 بيوأ.  –دار صادر : الناشر، عباس
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 فهرس اآليات 

 الطربي رمحه اهلل    تفسيأقوال الصحايب اجلليل أيب الدردا  رضي اهلل عنه يف
 اآلية 

 سورة الفاتحة 
 ( 4َمالنكن يَدو من الد ينن )
َتقيم )  ( 6الص َراط ال م س 

َت َعَلي هنم  َغي ن ال َمغ ض وبن َعَلي هنم  َواَل الُضال َ  ) َراَط اُلذنيَن أَند َعم   ( ٧صن
 سورة البقرة 

 ( ٢فنيهن ه درى لنل م ُتقنَ  )رَي َب َذلنَك ال كنَتاب  اَل 
ُا َرَزقد َناه م  يد ن فنق وَن )ن وَن بنال َغي  اُلذنيَن يد ا من   (3بن َوي قنيم وَن الُصاَلَة َومن

َن الُسَما ن فنيهن ظ ل َماأ  )  (١9أَو  َكَصي ب  من
َاأ ) ل وا الُصاحلن  (٢5َوبشر اُلذين ُمن وا َوعمن

ُ َعَرَضه م  َعَلى ال َمالَئنكَ  ُُلمَ َوعَ  َا  ك ُلَها مث  َا  َهدا ال  إنن ك نت م  َصاَدَم اَلمس  دنقنَ   ةن فَدَقاَل أَنبنئ وينن بنَأمس 
 (3١البقرة)

بنط وا  بَدع ض ك م  لنبدَ  ُا َكانَا فنيهن َوقد ل َنا اه  َرَجه َما من َها فََأخ  د وٌّ َوَلك م  يفن اَلر ضن  ع ض  عَ فََأَزهُل َما الُشي طَان  َعند 
تَدَقرٌّ َوَمَتاع  إنىَل حن     ( 36البقرة) م س 

 ( 44أَتَأ م ر وَن الُناَس بنال ربن  َوتَنَسو َن أَنف َسك م  َوأَنت م  تَدتد ل وَن ال كنَتاَب أََفاَل تَدع قنل وَن البقرة)  
يثَاَقك م  َوَرفَدع َنا فَدو   نَا من َناك م بنق ُوة  َواذ ك ر وا  َما فنيهن لَ  َقك م  َوإنذ  َأَخذ  َعُلك م  تَدتُدق وَن  الطُّوَر خ ذ وا  َما ُتَديد 

 (63البقرة)
ل وا  الُشَياطن   َعَلى م ل كن س َلي َماَن َوَما َكَفَر س َلي َمان  َولَدكنُن الُشي اطنَ  َكَفر وا   اَس   يد َعل م وَن النُ َواتُدبَدع وا  َما تَدتد 

ن بنَبابنَل َهار وَأ َوَمار وأَ ال َر َوَما أ نزنَل َعَلى ال َمَلَك    ( ١٠٢البقرة) س ح 
يَم رَبُّه  بنَكلنَماأ  فََأََتُه ُن قَاَل إنين  َجاعنل َك لنلُناسن إنَمامر  قَاَل َومنن ذ ر ُييتن قَاَل الَ يَدَنال    ا َوإنذن ابد تَدَلى إنبد َراهن

دني الظُ   ١٢4 البقرةالنمن َ َعه 
َوَما َجَعل َنا    ا ك وَن الُرس ول  َعَلي ك م  َشهنيدر ا  َعَلى الُناسن َويَ ل َتك ون وا  ش َهدَ   اوََكَذلنَك َجَعل َناك م  أ ُمةر َوَسطر 
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َها إنالُ لننَدع َلَم َمن يَدُتبنع  الُرس وَل منُن يَنَقلنب  عَ  َلَة اُليتن ك نَت َعَليد  قنبَدي هن َوإنن َكاَنت  َلَكبنيَةر إنالُ َعَلى  َلى عَ ال قنبد 
يم  اُلذنيَن َهَدى الل ه  َوَما   ُ  ُرحن يَع إنيَاَنك م  إنُن الل َه بنالُناسن َلَرؤ و  (١43 البقرة)َكاَن الل ه  لني ضن

ف ر ونن البقرة)  ( ١5٢فَاذ ك ر وينن أَذ ك ر ك م  َواش ك ر وا  يلن َواَل َتك 
َتعنين وا  بنالُصرب ن َوالُصاَلةن إنُن الل َه َمَع يَا أَ   (١53الُصابنرنيَن البقرة)يدَُّها اُلذنيَن َُمن وا  اس 

ُل بنهن لنَغي ن الل هن َفَمنن اض ط ُر َغي َ  اد  َفال إنمث َ  الَ عَ  بَاغ  وَ إنمُنَا َحُرَم َعَلي ك م  ال َمي َتَة َوالُدَم َوحلَ َم اخل ننزنيرن َوَما أ هن
يم  البقرة)  (١٧3َعَلي هن إنُن الل َه َغف ور  ُرحن

َب َعَلي ك م  الص َيام  َكَما ك تنَب َعَلى اُلذنيَن منن قَدب لنك م  َلَعُلك م  تَدتُدق وَن يَن َُمن وا  ك تن يَا أَيدَُّها اُلذن 
 ( ١83البقرة)

ر  َرَمَضاَن اُلذنَي أ نزنَل   َد مننك م  افنيهن ا َشه  َر  ل ق ر ُن  ه درى ل لُناسن َوبَديد َناأ  م َن اهل  َدى َوال ف ر قَانن َفَمن َشهن لُشه 
ه  َوَمن َكاَن َمرنيضر   (١85أَو  َعَلى َسَفر  َفعنُدة  م ن  أَيُام  أ َخَر البقرة)   افَدل َيص م 

ي َوإنَذا َسأََلَك عنَبادني َعين  فَإنين  َقرنيب   ن وا  يبن َلَعُله م    أ جن يب وا  يلن َول يد ا من َت ن ب  َدع َوَة الُداعن إنَذا َدَعانن فَدل َيس 
 (١86د وَن البقرة) يَدر ش  

ند َوا  إنُن الل َه حي نبُّ ال م ح   ل َكةن َوَأح سن نن َ َوأَنفنق وا  يفن َسبنيلن الل هن َواَل تد ل ق وا  بنأَي دنيك م  إنىَل التُده   ( ١95ة) البقر سن
ن َفالَ إنمث َ  َعَلي هن َوَمن تََأُخَر َفال إنمث َ َعَلي هن لنَمنن اتُدَقى   َواذ ك ر وا  الل َه يفن أَيُام  ُمع د وَداأ  َفَمن تَدَعُ َل يفن يَدو َم  

 ٢٠3وا أَُنك م  إنلَي هن حت  َشر وَن البقرةَواتُدق وا  الل َه َواع َلم  
َن النُ  هند  الل َه َعَلى َما يفن قَدل بنهن َوه َو أََلدُّ اسن مَ َومن ند َيا َوي ش  ََياةن الدُّ ب َك قَدو ل ه  يفن احل  اخل نَصامن   ن يد ع  ن
 ٢٠4البقرة 

َره وا  َشي ئر  َوه َو   ا َشي ئر بُّوا  َوه َو َخي   ُلك م  َوَعَسى َأن حت ن  ا ك تنَب َعَلي ك م  ال قنَتال  َوه َو ك ر ه  ُلك م  َوَعَسى َأن َتك 
 ٢١6َشرٌّ ُلك م  َوالل ه  يَدع َلم  َوأَنت م  اَل تَدع َلم وَن البقرة 

ك م  َواتُدق وا  الل َه َواع َلم وا  أَُنك م مُّاَلق وه  َوَبش رن  ك م  فَأ ت وا  َحر رَ ننَسَؤ ك م  َحر ت  لُ  ئ ت م  َوَقد م وا  لَنف سن ك م  َأُ  شن
 ٢٢3البقرة  مننن َ ال م ا  

 ٢٢٧َوإنن  َعَزم وا  الُطاَلَق فَإنُن الل َه مسَنيع  َعلنيم  {البقرة
ُن َرالَرَ }َوال م طَُلَقاأ  َيَسَبُ  هن ُن إنن ك ُن  ص َن بنأَنف سن َن َما َخَلَ  الل ه  يفن أَر َحامنهن ت م  َة قد ر َو   َواَل حيَنلُّ هَل ُن أَن َيك 

رن َوبد ع ولَتد ه ُن َأَح ُّ بنَرد هنُن يفن َذلنَك إنن  أَرَاد وا  إنص اَلحر بنالل   يد ا مننُ    اُلذني َعَلي هننُ َوهَل ُن منث ل   ا هن َوال يَدو من اآلخن
ُن َولنلر َجالن َعَلي هنُن َدَرَجة  َوالل ه  َعزنيز  َحك يم  {البقرة  ٢٢8بنال َمع ر و

ُا ُتَدي ت م وه ُن َشي ئر فَإنم سَ }الُطاَلق  َمرُتَانن   َسان  َواَل حيَنلُّ َلك م  َأن تَأ خ ذ وا  من رنيح  بنإنح  ُ  أَو  َتس  َع ر و إنالُ   ااك   ن
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َما فنيَما افد َتدَ َأن خيََ  ت م  َأالُ ي قنيَما ح د وَد الل هن َفاَل ج َناَ  َعَلي هن ف   تنل َك  أ  بنهن افَا َأالُ ي قنيَما ح د وَد الل هن فَإنن  خن
لَدئنَك ه م  الظُالنم وَن {البقرة  ٢٢9ح د ود  الل هن َفاَل تَدع َتد وَها َوَمن يَدتَدَعُد ح د وَد الل هن فَأ و 

ُ  َواَل َت  سن  َع ر و ُ  أَو  َسر ح وه ُن  ن َع ر و ك وه ُن  ن َرارر  وه نُ ك  }َوإنَذا طَُلق ت م  الُنَسا  فَدبَدَلغ َن َأَجَله ُن فََأم سن   ا ضن
ذ َوا  ُيَاأن الل هن ه ز ور  الل هن َعَلي ك م  َوَما   ا  ننع َمتَ َواذ ك ر و   الُتَدع َتد وا  َوَمن يَدف َعل  َذلنَك فَدَقد  ظََلَم نَدف َسه  َوالَ تَدُتخن

َمةن يَعنظ ك م بنهن َواتُدق وا  الل َه َواع لَ  ُن الل َه بنك ل  َشي    َعلنيم   م وا  أَ أَنَزَل َعَلي ك م  م َن ال كنَتابن َواحل نك 
 ٢3١{البقرة 

َطى َوق وم وا لنُلهن قَانن   (  ٢38تنَ  )َحافنظ وا َعَلى الُصَلَواأن َوالُصاَلةن ال و س 
َمَة َوَعُلمَ  ا َيَشا   َوَلو اَل َدف ع  الل هن  ه  منُ }فَدَهَزم وه م بنإنذ نن الل هن َوقَدَتَل َداو ود  َجال وَأ َوُتَاه  الل ه  ال م ل َك َواحل نك 

 ٢5١منَ  {البقرةالُناَس بَدع َضه م  بنبَدع ض  ُلَفَسَدأن اَلر ض  َولَدكنُن الل َه ذ و َفض ل  َعَلى ال َعالَ 
ف ر  بنالطُاغ وأن َويد ا   َن ال َغي  َفَمن  َيك  د  من رَاَه يفن الد ينن َقد تُدَبُ َ الرُّش  َسَك منن بن }اَل إنك  َتم  الل هن فَدَقدن اس 

 ٢56بنال ع ر َوةن ال و رد َقَى اَل انفنَصاَم هَلَا َوالل ه  مسَنيع  َعلنيم  {البقرة
َواهَل م  يفن }اُلذنيَن ي نفنق ونَ  ُ اَل يد ت بنع وَن َما أَنَفق وا  َمن   أَم  ر ه م  عننَد رَ  اَسبنيلن الل هن مث   َواَل  هب نم  َواَل أَذرى هُل م  َأج 

ُ  َعَلي هنم  َوالَ ه م  حَي َزن وَن {البقرة  ٢6٢َخو 
َبن }يَا أَيدَُّها اُلذنيَن َُمن وا  أَنفنق وا  منن طَي َباأن َما َكَسب ت   َنا َلك م م َن اَلر ضن َواَل تَدَيُمم وا  اخل  َرج  ُا َأخ  يَ   م  َومن

ذنيهن  خن ت م بَن ن ه  ت نفنق وَن َوَلس  يد  {البقرةإنالُ من ٌّ محَن  ٢6٧َأن تد غ منض وا  فنيهن َواع َلم وا  أَُن الل َه َغينن
َ َخي را َكثنيرا ) َمَة فَدَقد  أ ويتن          (٢69َوَمن  يد ا َأ احل نك 
ر   َواهَل م بنالُلي لن َوالنُدَهارن سن ر   ا}اُلذنيَن ي نفنق وَن أَم  ُ  َعَلي هنم  َواَل ه م   ه م  عن َوَعالَننَيةر فَدَله م  َأج  نَد َرهب نم  َوالَ َخو 

 ٢٧4حَي َزن وَن{البقرة 
 ٢٧6 ك ُل َكُفار  أَرنيم  {البقرة}َي َح   الل ه  ال ر بَا َويد ر يبن الُصَدقَاأن َوالل ه  اَل حي نبُّ 
َرة  فَدَنظنَرة  إنىَل َمي َسَرة  َوَأن َتصَ   ٢8٠ َخي   ُلك م  إنن ك نت م  تَدع َلم وَن {البقرة ُدق وا  }َوإنن َكاَن ذ و ع س 

َا أ نزنَل إنلَي هن منن رُب هن َوال م ا منن وَن ك لٌّ َُمَن بنالل هن وَ  َ َأَحد   }َُمَن الُرس ول   ن َمآلئنَكتنهن وَك ت بنهن َور س لنهن الَ ند َفر ق  َب  
ي  {البقرة َوَأَطع  َنا م ن رُّس لنهن َوقَال وا  مسَنع   َراَنَك رَبُدَنا َوإنلَي َك ال َمصن  ٢85َنا غ ف 

 سورة آل عمران 
ن ه  ُيَاأ  حمُّ َكَماأ  ه نُ  َاأ  فََأُما اُلذنيَن يف    }ه َو اُلذنَي أَنَزَل َعَلي َك ال كنَتاَب من أ مُّ ال كنَتابن َوأ َخر  م َتَشاهبن

خ وَن يفن وَن مَ زَي ه  فَدَيُتبنع   قد ل وهبننم   َنةن َواب تنَغا  تَأ ونيلنهن َوَما يَدع َلم  تَأ ونيَله  إنالُ الل ه  َوالرُاسن ن ه  اب تنَغا  ال فنتد    ا َتَشابََه من
 ٧هن ك لٌّ م ن  عنندن رَبد َنا َوَما َيذُُكر  إنالُ أ و ل وا  الل َبابن {ُل عمرانال عنل من يَدق ول وَن َُمُنا بن 
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 (  8اَل ت زنغ  قد ل وبَدَنا بَدع َد إنذ  َهَديد تَدَنا َوَهب  لََنا منن  َلد ن َك َرمح َةر إنُنَك أَن َت ال َوُهاب  )َنا بدُ رَ 
َن ا َن الُذَهبن َوال فنُضةن َواخل َ لن َسا  َوال َبننَ  َوال َقَناطنين ال م قَ }ز ي َن لنلُناسن ح بُّ الُشَهَواأن من ي لن  نَطَرةن من

ند َيا َوالل ه  عننَده  ح س ن  ال َمَبن {ُل عمرانا ََياةن الدُّ ر تن َذلنَك َمَتاع  احل   ١4ل م َسُوَمةن َوالَند َعامن َواحلَ 
ذن ال م ا منن وَن ال َكافن  لنَيا  منن د و نن ال م ا مننن }الُ يَدُتخن َعل  َذلنَك فَدَلي َس منَن الل هن رنيَن أَو  ي    إنالُ   يفن شَ َ  َوَمن يَدف 

ي  {ُل عمران  ند ه م  تد َقاةر َوحي َذ ر ك م  الل ه  نَدف َسه  َوإنىَل الل هن ال َمصن  ٢8َأن تَدتُدق وا  من
 (3١) ينن حي  بنب ك م  الُله  "ق ل  إنن  ك ن ت م  حت نبُّوَن الُلَه فَاتُبنع و 

َها قَاَلت  َرب  إنين  وَ  َا َوَضَعت  َولَي َس الذَُكر  َكال نَثى َوإنين  مَسُي تد َها  َضع تد هَ }فَدَلُما َوَضَعتد  ا أ نَثى َوالل ه  أَع َلم   ن
ي َن الُشي طَانن الُرجن  36من {ُل عمرانَمر مَيَ ونإنين  أ عنيذ َها بنَك َوذ ر يُدتَدَها من

رنَجت  لنلُناسن تَأ م ر وَن بن  ل   ال َمع  }ك نت م  َخي َ أ ُمة  أ خ  ُن َوتَدند َهو َن َعنن ال م نَكرن َوتد ا منن وَن بنالل هن َوَلو  َُمَن أَه  ر و
ق وَن {ُل عمرا اال كنَتابن َلَكاَن َخي ر  ثَدر ه م  ال َفاسن  ١١٠ن هُل م م ند ه م  ال م ا منن وَن َوَأك 

َع لنلُناسن لَُلذني بنَبُكَة م َبارَكر   96درى ل ل َعاَلمنَ  {ُل عمرانَوه   ا}إنُن أَُوَل بَدي ت  و ضن
َفر مت  بَدع َد إنيَاننك م  َفذ و  َوُدأ  و ج وه ه م  َأك  َودُّ و ج وه  فََأُما اُلذنيَن اس  ا  ق وا  ال َعَذاَب  نَ }يَدو َم تَدبد َيضُّ و ج وه  َوَتس 

ف ر وَن {ُل عمران  ١٠6ك ن ت م  َتك 
ل    رنَجت  ك ن ت م  َخي َ أ ُمة  أ خ   ُن َوتَدند َهو َن َعنن ال م ن َكرن َوتد ا منن وَن بنالُلهن َوَلو  ََُمَن أَه  لنلُناسن تَأ م ر وَن بنال َمع ر و

ثَدر ه   ند ه م  ال م ا منن وَن َوَأك  ق وَن )ال كنَتابن َلَكاَن َخي را هَل م  من  (١١٠م  ال َفاسن
ُ اَل يد ن َصر وَن )َقاتنل  َلن  َيض رُّوك م  إناُل أَذرى َوإنن  يد   َد بَاَر مث  ُلة  أَي َن َما  ١١١وك م  يد َولُّوك م  ال  ( ض رنَبت  َعَلي هنم  الذ 

َن الُناسن َوبَا  وا بنَغَضب  مننَ  َن الُلهن َوَحب ل  من َب ل  من َكَنة  َذلنَك بنَأهُن م  ر قنف وا إناُل حبن    الُلهن َوض رنَبت  َعَلي هنم  ال َمس 
َا َعَصو ا وََكان وا يَدع َتد وَن )َكان   َن بنَياَ  بنَغي ن َح ش َذلنَك  ن تد ل وَن ال  ف ر وَن بنََيَاأن الُلهن َويَدق   (  ١١٢وا َيك 

ننَ  )بُّ ا حي ن اظنمنَ  ال َغي َ  َوال َعافنَ  َعنن الُناسن َوالُله  اُلذنيَن يد ن فنق وَن يفن الُسرُا ن َوالُضرُا ن َوال كَ   (  ١34ل م ح سن
تَدغ َفر وا لنذ ن وهبننم  َوَمن  يَدغ فنر   َشةر أَو  ظََلم وا أَند ف َسه م  ذََكر وا الُلَه فَاس   الذُّن وَب إناُل الُله   َواُلذنيَن إنَذا فَدَعل وا فَاحن

رُّ   ( ١35وا َعَلى َما فَدَعل وا َوه م  يَدع َلم وَن )وملَ  ي صن
تَ  ر  َيس  َر ال م ا منننَ  )و ب شن يع  َأج  َن الُلهن َوَفض ل  َوَأُن الُلَه اَل ي ضن  ( ١٧١َن بنننع َمة  من

َشو ه م  فَدَزاَده م  إنيَانر  بد َنا الُله  َوننع َم  اُلذنيَن قَاَل هَل م  الُناس  إنُن الُناَس َقد  مَجَع وا َلك م  فَاخ  ا َوقَال وا َحس 
 ( ١٧3ال وَكنيل )

هنم  إنمُنَا من  لني هَل م  لنيَدز َداد وا إنمث ر  َند ف سن ا َوهَل م  َعَذاب  م هن    َواَل حَي َسَعُ اُلذنيَن َكَفر وا أمَُنَا من  لني هَل م  َخي   لن
(١٧8 ) 
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َا َُتَاه م  الُله  منن  َفض لنهن  َواَل حَي َسَعُ اُلذنيَن يَدب َخل ونَ  هَل م  َبل  ه َو َشرٌّ هَل م  َسي َطُوق وَن َما خبَنل وا بنهن  ي را ه َو خَ  ن
َا تَدع َمل وَن َخبني  )  َر ضن َوالُله   ن  (١8٠يَدو َم ال قنَياَمةن َولنُلهن منيَات  الُسَماَواأن َوال 

َر ضن رَبُدَنا َما َخَلق َت  َفُكر  م  َويَدتدَ امرا َوقد ع ودرا َوَعَلى ج ن وهبنن اُلذنيَن َيذ ك ر وَن الُلَه قنيَ  وَن يفن َخل  ن الُسَماَواأن َوال 
 (  ١9١َهَذا بَاطنالر س ب َحاَنَك َفقنَنا َعَذاَب الُنارن ) 

ن وا بنَرب ك   َََمُنا رَبُدَنا فَاغ فنر  لََنارَبُدَنا إننُدَنا مسَنع َنا م َنادنيرا يد َنادني لنإل نيَانن َأن  َُمن َنا وََكف ر  َعُنا َسي َئاتنَنا ذ ن وبدَ  م  َف
َبد َرارن )  تَدَنا َعَلى ر س لنَك َواَل خت  زننَا يَدو َم ال قنَياَمةن إنُنَك اَل خت  لنف   ١93َوتَدَوفُدَنا َمَع ال  ( رَبُدَنا َوَُتنَنا َما َوَعد 

يَعاَد )   (  ١94ال من
لن َوإنُن من  َس وَن بنََيَاأن  بناللُ  ال كنَتابن َلَمن  يد ا منن  ن  أَه  عنَ  لنُلهن اَل َيش  هن َوَما أ ن زنَل إنلَي ك م  َوَما أ ن زنَل إنلَي هنم  َخاشن

ر ه م  عنن َد َرهب نم  إنُن الُلَه َسرنيع  احل نَسابن )  (١99الُلهن مَثَنرا قَلنيالر أ ولَئنَك هَل م  َأج 
لنح وَن )ربن وا أَيدَُّها اُلذنيَن ََُمن وا اص  ا يَ   ( ٢٠٠َوَصابنر وا َورَابنط وا َواتُدق وا الُلَه َلَعُلك م  تد ف 

 سورة النساء
ن فَدَله ُن رد   ن فَإنن ك ُن ننَسا  فَدو َق ارد َنَت   يك م  الل ه  يفن أَو اَلدنك م  لنلذَُكرن منث ل  َح   ال نثَدَي   ا َما تَدَرَك َوإنن  ل ثَ }ي وصن

دَ َكاَنت   د  م ند ه َما السُّد س  ()َواحن  ( ١١ةر فَدَلَها الن ص ف  َولَبَدَوي هن لنك ل  َواحن
رنك وا  بنهن َشي ئر  َسانر  ا}َواع ب د وا  الل َه َواَل ت ش  َارن ذن  اَوبنال َوالنَدي نن إنح  ي  َوبنذني ال ق ر َه َوال َيَتاَمى َوال َمَساكن ن َواجل 

َارن  َان ك م  إنُن الل َه اَل حي نبُّ َمن َكاَن  اجل  ن   ال ق ر َه َواجل  بن بناجلَنبن َواب نن الُسبنيلن َوَما َمَلَكت  أَي  بن َوالُصاحن
 36{النسا  اَفخ ورر   ُم  َتاالر 

َرَك بنهن َويَدغ فنر  َما د وَن َذلنَك لنَمن  َيشَ  رنك  بن إنُن الُلَه اَل يَدغ فنر  َأن  ي ش  ا  الُلهن ا   َوَمن  ي ش   فَدَقدن اف َسَى إنمث را َعظنيمر
(48) 

نر  نر  ا إنالُ َخطَئر  ا}َوَما َكاَن لنم ا منن  َأن يَدق ت َل م ا من َنة  َودنيَة  مَُّسُلَمة     اَخطَئر  اَوَمن قَدَتَل م ا من رنير  َرقَدَبة  مُّا من فَدَتح 
لنهن إنالُ َأن َيُصُدق وا   َنة  َوإنن َكاَن منن قَدو م   و م  عَ فَإنن َكاَن منن قدَ   إنىَل أَه  رنير  َرقَدَبة  مُّا من د وش ُلك م  َوه َو م ا منن  فَدَتح 

َنةر َفَمن ملُ  جيَند  فَ  لنهن َوحَت رنير  َرقَدَبة  مُّا من نَده م  م يثَاق  َفدنيَة  مَُّسُلَمة  إنىَل أَه  رَي نن بَديد َنك م  َوبَديد  َيام  َشه  ن صن م َتَتابنَع  
 9٢{النسا  اَحكنيمر  ا م َن الل هن وََكاَن الل ه  َعلنيمر و بَةر تدَ 

نر  َب الل ه  َعَلي هن َوَلَعَنه  َوأََعُد َله  َعَذابر  ا َفَ َزُؤ ه  َجَهُنم  َخالندر  ا مُّتَدَعم در   ا}َوَمن يَدق ت ل  م ا من   افنيَها َوَغضن
 93{النسا اَعظنيمر 

َعل  َذلنَك  جُن وَ  َكثني  م ن }الُ َخي َ يفن   َ الُناسن َوَمن يَدف  ُ  أَو  إنص اَل   َب   اه م  إنالُ َمن  أََمَر بنَصَدَقة  أَو  َمع ر و
رر  َُ ند ا تنيهن َأج   ١١4{النسا  اَعظنيمر  ا ابد تَدَغا  َمر َضاأن الل هن َفَسو 
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َواَل   اجي  َز بنهن َوالَ جيَند  َله  منن د ونن الل هن َولني    ا س و ر ع َمل  بن َمن يدَ }لُي َس بنَأَمانني ك م  َوال أََماينن  أَه لن ال كنَتا
ير   ١٢3{النسا  اَنصن

 سورة المائدة
َرامن َأن  تَدع َتد وا َوتَدَعاَون وا َعَلى ال ربن   دن احلَ  ََن  قَدو م  َأن  َصدُّوك م  َعنن ال َمس  ن َواَل  ى   َوالتُدق وَ َواَل جَي رنَمُنك م  َشَن

َوانن َواتُدق وا الُلَه إنُن الُلَه َشدنيد  ال عنَقابن )تدَ   (٢َعاَون وا َعَلى اإل نمث ن َوال ع د 
ُل لنَغي ن الُلهن بنهن َوال م ن َخننَقة  َوال مَ    د يَة  و ق وَذة  َوال م سََ ح ر َمت  َعَلي ك م  ال َمي َتة  َوالُدم  َوحلَ م  اخل نن زنيرن َوَما أ هن

َز اَلمن  م وا بنال  تَدق سن  َذلنك م  فنس     َوالُنطنيَحة  َوَما َأَكَل الُسب ع  إناُل َما ذَُكي ت م  َوَما ذ بنَح َعَلى النُّص بن َوَأن  َتس 
(3) 

ت م  منَن اجل َ  ُل َلك م  الطُي َباأ  َوَما َعُلم  ُل هَل م  ق ل  أ حن أَل وَنَك َماَذا أ حن ُا َعُلَمك م    ن ارن وَ َيس   م َكل بنَ  تد َعل م وهَن ُن من
َم الُلهن َعَلي هن َواتُدق وا الُلَه إنُن الُلَه َسرنيع  احل ن  َن َعَلي ك م  َواذ ك ر وا اس  ُا أَم َسك   (4َسابن )الُله  َفك ل وا من

ا َوَُتَاك م  َما  لَمَة اَوإنذ  قَاَل م وَسى لنَقو منهن يَا قَدو من اذ ك ر وا ننع   ُلهن َعَلي ك م  إنذ  َجَعَل فنيك م  أَن بنَياَ  َوَجَعَلك م  م ل وكر
َن ال َعاَلمنَ  )  ا من  ( ٢٠ملَ  يد ا أن َأَحدر
َن ال م ُتقنَ  )   ( ٢٧إمنَا يَدتَدَقُبل  الُله  من

َن الُلهن َوالُله  َعزنيز  َحكنيم  )َبا ا َكسَ  ر  نَ َوالُسارنق  َوالُسارنَقة  فَاق َطع وا أَي دنيَده َما َجَزا   (  38َنَكاالر من
َلم وا لنُلذنيَن َهاد وا َوا  َا الُنبنيُّوَن اُلذنيَن َأس  َا  إننُا أَند زَل َنا التُدو رَاَة فنيَها ه درى َون ور  حَي ك م  هبن َبار   ن َح  لرُبُاننيُّوَن َوال 

فنظ وا منن   ت ح  َس وا بنََيَايتن مَثَنرا قَلنيالر   وََكان   الُلهن كنَتابن   اس  َشو نن َواَل َتش  وا َعَلي هن ش َهَداَ  َفاَل خَت َشو ا الُناَس َواخ 
َا أَند َزَل الُله  فَأ ولَئنَك ه م  ال َكافنر وَن )   ( 44َوَمن  ملَ  حَي ك م   ن

َنا َعَلي هنم  فنيَها َأُن النُدف سَ  َ بنال  ف سن َوال  بنالندُ   وَكَتبد  َن فن َوال  ذ َن بنال  ذ نن َوالس ُن بنالس ن   َع   َن َف بنال  ن َوال  َع  
َا أَند َزَل الُله  فَأ ولَئنَك ه م    الظُالنم وَن  َواجل  ر وَ  قنَصاص  َفَمن  َتَصُدَق بنهن فَده َو َكُفارَة  َله  َوَمن  ملَ  حَي ك م   ن

(45) 
(  8٧حت َر م وا طَي َباأن َما َأَحُل الُله  َلك م  َواَل تَدع َتد وا إنُن الُلَه اَل حي نبُّ ال م ع َتدنيَن )  ََُمن وا اَل َها اُلذنينَ يا أَيدُّ 

ُا َرَزَقك م  الُله  َحاَلالر طَي برا َواتُدق وا الُلَه اُلذني أَند ت م  بنهن م ا منن وَن )  ( 88وَك ل وا من
َتننب وه  َلَعُلك م   ذنيَن ََُمن وا يَا أَيدَُّها الُ  َز اَلم  رنج س  منن  َعَملن الُشي طَانن فَاج  َن َصاب  َوال  ر  َوال  ر  َوال َمي سن م  إنمُنَا اخلَ 
لنح وَن )  (9٠تد ف 

رنهن إنذ  قَال وا َما أَند َزَل الُله  عَ  َتاَب اُلذني َجاَ  بنهن   َمن  أَند َزَل ال كن َشر  منن  َشي    ق ل  َلى بَ َوَما َقَدر وا الُلَه َحُ  َقد 
ت م  َما ملَ  تَدع َلم وا  أَند ت م  َواَل َُبَاؤ ك م   م وَسى ن وررا َوه درى لنلُناسن جَت َعل ونَه  قَدَراطنيَس تد ب د وهَنَا َوخت  ف وَن َكثنيرا َوع ل م 
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ُ َذر ه م  يفن   (  9١هنم  يَدل َعب وَن )َخو ضن   ق لن الُله  مث 
رن َوَطَعام ه  َمَتاعرا َلك م  َولنلُسُيارَةن َوح ر َم َعَلي ك م  َصي د  ال رَب  َما د م ت م   ُل َلك م  َصي د  ال َبح   ح ر مرا َواتُدق وا الُلَه  أ حن

 (96اُلذني إنلَي هن حت  َشر وَن )
َياَ  إن ا اَل تَ يَا أَيدَُّها اُلذنيَن ََُمن و  أَل وا َعن  َأش  َ  يد نَدُزل  ال ق ر َُن  تد ب َد  ن  تد ب َد َلك م  َتس ا ك  س  َها حن أَل وا َعند  م  َوإنن  َتس 

َها َوالُله  َغف ور  َحلنيم  )   (١٠١َلك م  َعَفا الُله  َعند 
ب ت م  قَال و   (١٠9اُلم  ال غ ي وبن )ل َم لََنا إنُنَك أَن َت عَ ا اَل عن يَدو َم جَي َمع  الُله  الرُّس َل فَديَدق ول  َماَذا أ جن

 سورة األنعام
ََناَحي هن إناُل أ َمم  أَم ثَال ك م  َما فَدُرط َنا يفن ال كنَتا َر ضن َواَل طَائنر  َيطني  جبن ُ إنىَل  َوَما منن  َدابُة  يفن ال  بن منن  َشي    مث 

 ( 38)َرهب نم  حي  َشر وَن 
َرَ  رنفنَ  {النعامَوُت وا  َحُقه  يَدو َم َحَصادنهن وَ  } ك ل وا  منن مَثَرنهن إنَذا أمث  رنف وا  إننُه  اَل حي نبُّ ال م س   ١4١اَل ت س 

رنك وا بنهن َشي ئرا َوبنال َوالنَدي نن  تد ل وا أَو اَلدَك م  منن    إنح سَ ق ل  تَدَعاَلو ا أَت ل  َما َحُرَم رَبُّك م  َعَلي ك م  َأاُل ت ش  انرا َواَل تَدق 
تد ل وا النُدف َس اُليتن َحُرَم  م اَلق  َد ن  نَدر ز ق ك م  َوإنيُاه م  َواَل إن  َها َوَما َبَطَن َواَل تَدق  ند  َن َما َظَهَر من َرب وا ال َفَواحن  تَدق 

 ( ١5١قنل وَن )م  تَدع  الُله  إناُل بناحلَ    َذلنك م  َوُصاك م  بنهن َلَعُلك  
َسَنةن فَدلَ  َا َومَ َمن  َجاَ  بناحلَ  ثَاهلن ر  أَم  ثد َلَها َوه م  اَل ي ظ َلم وَن )ه  َعش   (١6٠ن  َجاَ  بنالُسي َئةن َفاَل جي  َزى إناُل من

 سورة األعراف
 (8ه م  ال م ف لنح وَن )لَئنَك َوال َوز ن  يَدو َمئنذ  احلَ  ُّ َفَمن  رَدق َلت  َمَوازنين ه  فَأ و 

 ( ٢6َلَعُله م  َيذُُكر وَن )   َذلنَك منن  َُيَاأن الُلهن َولنَباس  التُدق َوى َذلنَك َخي   
رنف وا إننُه  اَل حي نبُّ ال م   َرب وا َواَل ت س  د  وَك ل وا َواش  رنفن َ يَا َبينن ََُدَم خ ذ وا زنيَنَتك م  عنن َد ك ل  َمس  ن  ( 3١ )س 

تَدق دنم وَن )َولنك ل  أ ُمة  َأَجل  فَإنَذا َجاَ  َأَجل ه م  اَل يَ  ر وَن َساَعةر َواَل َيس  َتأ خن  (34س 
َها أ ولَئنَك َأص َحاب  الُنارن ه م  فنيَها َخالند وَن ) رَب وا َعند  َتك   (  36َواُلذنيَن َكُذب وا بنََيَاتنَنا َواس 

ُا َرَزَقك م  الُله  قَال وا إنُن اللُ أَ  اَدىَونَ  َن ال َما ن أَو  من َنا من َُنةن َأن  أَفنيض وا َعَليد  َه  ص َحاب  الُنارن َأص َحاَب اجل 
 (5٠َكافنرنيَن )َحُرَمه َما َعَلى ال  

َيةر إننُه  اَل حي نبُّ ال م ع َتدنيَن ) َها َواد ع وه    تد  ( َواَل 55اد ع وا رَُبك م  َتَضرُّعرا َوخ ف  َر ضن بَدع َد إنص اَلحن د وا يفن ال  ف سن
ننَ  ) َن ال م ح سن  (  56َخو فرا َوَطَمعرا إنُن َرمح ََة الُلهن َقرنيب  من

ا َله  خ َوار  َأملَ  يَدَرو ا أَنُه  اَل  الر َجَسدر دنيهنم     م ه م   ي َكل  َواخُتََذ قَدو م  م وَسى منن  بَدع دنهن منن  ح لني هنم  عن   َواَل يَده 
 (  ١48َسبنيالر اخُتَذ وه  وََكان وا ظَالنمنَ  )
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رنيَن  َوَلُما س قنَط يفن أَي دنيهنم  َورَأَو ا أهَُن م  َقد  َضلُّوا قَال وا لَئنن  ملَ  يَدر مَح َنا رَبدَُّنا َويَدغ فنر  لََنا لَ  َاسن َنك وَنُن منَن اخل 
(١49 ) 
َر رَب ك م  َوأَل َقى  ُما َرَجَع م وَسى إن َولَ  ل ت م  أَم  ت م وينن منن  بَدع دني أََع ن فرا قَاَل بنئ َسَما َخَلف  َباَن َأسن ىَل قَدو منهن َغض 

َتض َعف وينن وََكاد و  يهن جَي رُّه  إنلَي هن قَاَل اب َن أ ُم إنُن ال َقو َم اس  َل َواَ  َوَأَخَذ بنَرأ سن َأخن تد ل وَنينن َفاَل ت  ال  َ  ا يَدق  ش منت  يبن
َع َداَ  َواَل جَت َعل ينن َمَع ال َقو من الظُالنمنَ  )   (١5٠ال 

َر ضن اَل إنَلهَ  يعرا اُلذني َله  م ل ك  الُسَماَواأن َوال   إناُل ه َو حي  يني  ق ل  يَا أَيدَُّها الُناس  إنين  َرس ول  الُلهن إنلَي ك م  مجَن
ن وا بنالُلهن وَ  ََمن  (١58َوَرس ولنهن الُنصن  ال  م ي  اُلذني يد ا منن  بنالُلهن وََكلنَماتنهن َواتُبنع وه  َلَعُلك م  َع َتد وَن )  ي نيت  َف

َهَده م  َعَلى أَند ف سن  بَدَلى   هنم  أََلس ت  بنَرب ك م  قَال واَوإنذ  َأَخَذ رَبَُّك منن  َبينن ََُدَم منن  ظ ه ورنهنم  ذ ر يُدتَده م  َوَأش 
نَا َأن  تَدق ول وا يَدو َم ال قنَياَمةن إننُا ك ُنا َعن  َهَذا َغافنلنَ  )  (١٧٢َشهند 

َا ) َمع وَن هبن َا َوهَل م  َُذان  ال َيس  ر وَن هبن َا َوهَل م  أَع َ   ال يد ب صن َقه وَن هبن  ( ١٧9هَل م  قد ل وب  ال يَدف 
َر ضن َوَما َخَلَ  الُله  منن  َشي    َوَأن  َعَسى َأن  َيك وَن َقد  اق َسََب  وملَ  يَدن ظ ر وا يفن َمَلك وأن الُسَموَ أَ  اأن َوال 

 (١85َأَجل ه م  فَبنَأي  َحدني   بَدع َده  يد ا منن وَن)
يَفةر َود وَن اجل َ  َك َتَضرُّعرا َوخن ََصالن َواذ ك ر  رَُبَك يفن نَدف سن َن ال َقو لن بنال غ د و  َواآل  رن من  َواَل َتك ن  منَن  ه 

 ( ٢٠5ال َغافنلنَ )
ربن وَن َعن  عنَباَدتنهن َوي َسب ح ونَه  َوَله  َيس   د وَن ) َتك   (  ٢٠6إنُن اُلذنيَن عنن َد رَب َك اَل َيس 

 سورة األنفال 
َلت  قد ل وهب  م  َوإنَذا ت لنيَ  إنمُنَا ال م ا منن وَن اُلذنينَ  ت  َعَلي هنم  َُيَات ه  زَاَدع  م  إنيَانرا َوَعَلى َرهب نم   إنَذا ذ كنَر الُله  َوجن

 ( ٢يَدتَدوَُكل وَن)
َن السُ  َ ارَةر من َنا حن ُ  منن  عنن دنَك فََأم طنر  َعَليد  َما ن أَون ائ تنَنا بنَعَذاب   َوإنذ  قَال وا الُله ُم إنن  َكاَن َهَذا ه َو احلَ 

( تَدغ فنر وَن )   ( َوَما َكاَن الُله  3٢أَلنيم   (33لنيد َعذ هَب م  َوأَن َت فنيهنم  َوَما َكاَن الُله  م َعذ هَب م  َوه م  َيس 
ت م  منن  َشي    فََأُن لنُلهن خ  َسه  َولنلُرس ولن َولنذني ال   ق ر َه َوال َيَتاَمى َوال َمَساكن ن َواب نن الُسبنيلن  َواع َلم وا أمَُنَا َغننم 

َعانن َوالُله  َعَلى إنن  ك ن   م  ك ل  َشي    َقدنير     ت م  ََُمن ت م  بنالُلهن َوَما أَند َزل َنا َعَلى َعب دننَا يَدو َم ال ف ر قَانن يَدو َم ال تَدَقى اجلَ 
(4١) 

َهَب رنحي ك م  َواص ربن وا إنُن اَوَأطنيع وا الُلَه َوَرس وَله  وَ  َشل وا َوَتذ   (  46لُلَه َمَع الُصابنرنيَن )اَل تَدَناَزع وا فَدتَدف 
َي لن تد ر هنب وَن بنهن َعد ُو الُلهن َوَعد وُك م  َوَُ  َتَطع ت م  منن  قد ُوة  َومنن  رنبَاطن اخل    َخرنيَن منن  د وهنننم  اَل َوأَعندُّوا هَل م  َما اس 

ُُ إنلَي ك م  َوأَند ت م  اَل ت ظ َلم وَن )تَدع َلم وهَن م  الُله  يَدع َلم ه م  َوَما تد ن فنق وا منن  َشي    يفن   ( 6٠َسبنيلن الُلهن يد َو
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ند َيا َواللُ  َر ضن ت رنيد وَن َعَرَض الدُّ َن يفن ال  َرى َحُغ يد ث خن ش َأن  َيك وَن َله  َأس  رََة َوالُله   َما َكاَن لنَنصن َخن ه  ي رنيد  اآل 
 ( 6٧َعزنيز  َحكنيم  )
َار  َخالندنيَن فنيَها َوَمَساكنَن طَي َبةر يفن َجُناأن  َوَعَد الُله  ال م ا   َهن  َناأن َجُناأ  جَت رني منن  حَت تنَها ال  ننَ  َوال م ا من من

رَب  َذلنَك ه وَ  َن الُلهن َأك  َوان  من ن  َورنض   (٧٢ ال َفو ز  ال َعظنيم  )َعد 
رنيَن وَ  َن ال م َهاجن َُول وَن من َي الُله  َعند ه م  َوَرض وا َعن ه  َوالُسابنق وَن ال  َسان  َرضن َن َصارن َواُلذنيَن اتُدبَدع وه م  بنإنح  ال 

َار  َخالندنيَن فنيَها أَبَ  َهن  ا َذلنَك ال َفو ز  ال َعظنيم  )َوأََعُد هَل م  َجُناأ  جَت رني حَت تَدَها ال   (  ١٠٠در
َع َرابن م َنافن  لن ال َمدنيَنةن َمَرد وا َعَلى الند َفاقن اَل تَدع َلم ه م  َد ن  نَدع َلم ه م   َومنُن  َحو َلك م  منَن ال  ق وَن َومنن  أَه 

ُ يد َردُّوَن إنىَل َعَذاب  َعظنيم  )  ن مث   (١٠١َسند َعذ هب  م  َمرَُت  
 سورة التوبة

َد الُلهن َمن  ََُمَن بنالُلهن َوال يَدو من اآل َ  رن َوأَقَاَم الُصاَلَة َوََُتى الزَُكاَة وملَ  خَي َن إناُل الُلَه فَدَعَسى  إنمُنَا يَدع م ر  َمَساجن خن
َتدنيَن )  ( ١8أ ولَئنَك َأن  َيك ون وا منَن ال م ه 

يبَدنَ   ( 5١ا إناُل َما َكَتَب الُله  لََنا ه َو َمو اَلنَا َوَعَلى الُلهن فَدل َيتَدوَُكلن ال م ا منن وَن ) ق ل  َلن  ي صن
تدَ  زنئ وَن ) َولَئنن  َسأَل تَده م  لَيَدق ول ُن إنمُنَا ك ُنا َن وض  َونَدل َعب  ق ل  أَبنالُلهن َوَُيَاتنهن َوَرس ولنهن ك ن ت م  َتس   (65ه 

 ( 66هُن م  َكان وا جم  رنمنَ  )تَدع َتذنر وا َقد  َكَفر مت   بَدع َد إنيَاننك م  إنن  نَدع ف  َعن  طَائنَفة  منن ك م  ند َعذ ب  طَائنَفةر بنأَ  اَل 
بد   ه م  َوَلَعنَده م  الُله  َوهَل م   َوَعَد الُله  ال م َنافنقنَ  َوال م َنافنَقاأن َوال ك ُفاَر نَاَر َجَهُنَم َخالندنيَن فنيَها هنَي َحس 

 (  68َعَذاب  م قنيم  )
ب وَن )فَدل َيض َحك وا قَلنيالر َول َيب ك وا َكثنيرا َجزَا ر  نَ   (8٢ا َكان وا َيك سن

َبنيهن إناُل َعن  َمو عنَدة  َوَعَدَها إنيُاه  فَدَلُما تَدَبُ َ  يَم لن تنغ َفار  إنبد َراهن ن ه  إنُن  َوَما َكاَن اس   َله  أَنُه  َعد وٌّ لنُلهن َترَبُأَ من
يَم َلَُواه  َحلنيم  )  ( ١١4إنبد َراهن

َواَل الُناسن بنال َباطنلن َوَيص دُّوَن َعن  َسبنيلن يَا أَيدَُّها اُلذنيَن َُ  َبانن لََيأ ك ل وَن أَم  َبارن َوالرُّه  َح    َمن وا إنُن َكثنيرا منَن ال 
ننز وَن الُذَهَب َوال فنُضَة َواَل يد ن فنق وهَنَا يفن َسبنيلن الُلهن فَدَبش ر ه م  بنَعَذاب  أَلنيم  ) اللُ   (34هن َواُلذنيَن َيك 

َباه ه م  َوج ن وهب  م  َوظ ه ور ه م  َهَذا َما َكنَدز مت     َا جن َوى هبن َها يفن نَارن َجَهُنَم فَدت ك  ك م   يَدو َم حي  َمى َعَليد  َند ف سن لن
ننز وَن )  (35َفذ وق وا َما ك ن ت م  َتك 

َ الُله  اَل إنَلَه إناُل ه َو َعَلي هن   ( ١٢9تَدوَُكل ت  َوه َو َربُّ ال َعر شن ال َعظنيمن ) فَإنن  تَدَوُلو ا فَدق ل  َحس صن
 سورة يونس 

َن   ن َساَن الضُّرُّ َدَعانَا جلن ع َنا إنىَل  َوإنَذا َمُس اإل ن َنا َعن ه  ض رُه  َمُر َكَأن  ملَ  َيد  ا فَدَلُما َكَشف  ا أَو  قَائنمر بنهن أَو  قَاعندر
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 ( ١٢رنفنَ  َما َكان وا يَدع َمل وَن ) ض رش َمُسه  َكَذلنَك ز ي َن لنل م س  
رن َحُغ إنَذا ك ن ت م   َا   ه َو اُلذني ي َسي  ك م  يفن ال رَب  َوال َبح  َا َجاَ ع  يفن ال ف ل كن َوَجَري َن هبننم  بنرنيح  طَي َبة  َوَفرنح وا هبن

يَن لَئنن   رنيح  َعاصنف  َوَجاَ ه م  ال َمو أ  منن  ك ل  َمَكان  َوظَنُّوا أَ  َ  َله  الد  يَط هبننم  َدَعو ا الُلَه ُم  لنصن هُن م  أ حن
 (  ٢٢منَن الُشاكنرنيَن ) َأجن َي تَدَنا منن  َهذنهن لََنك وَننُ 

َيَاأن لنَقو م  يَدتَدَفُكر وَن )  َم سن َكَذلنَك ند َفص ل  اآل  ا َكَأن  ملَ  تَدغ َن بنال  يدر  (  ٢4َفَ َعل َناَها َحصن
َتقنيم  )وَ  رَاط  م س  دني َمن  َيَشا   إنىَل صن ع و إنىَل َدارن الُساَلمن َويَده   (  ٢5الُله  َيد 
ُ  َعَلي هنم  َواَل ه م  حَي َزن وَن )َأاَل  لنَياَ  الُلهن اَل َخو   (6٢ إنُن أَو 

 (63اُلذنيَن ََُمن وا وََكان وا يَدتُدق وَن )
ََياةن  َرى يفن احل  َرةن اَل تَدب دنيَل لنَكلنَماأن الُلهن َذلنَك ه َو ال َفو ز  ال عَ  هَل م  ال ب ش  َخن ند َيا َويفن اآل   (  64ظنيم  )الدُّ

يب  بنهن  َي   َفاَل رَاُد لنَفض لنهن ي صن َف َله  إناُل ه َو َوإنن  ي رند َك خبن َك الُله  بنض رش َفاَل َكاشن  َمن  َيَشا   منن   َوإنن  َي َسس 
يم  ) عنَبادن   ( ١٠٧هن َوه َو ال َغف ور  الُرحن

 سورة هود
َرى لنلُذاكنرنيَن  َوأَقنمن الُصاَلَة َطَريفَن ا َ الُسي َئاأن َذلنَك ذنك  هنع  َسَناأن ي ذ  َن الُلي لن إنُن احلَ  لنُدَهارن َوز َلفرا من

ننَ  )١١4) َر ال م ح سن يع  َأج   ( ١١5( َواص ربن  فَإنُن الُلَه اَل ي ضن
 سورة يوسف 

هن   َوَغُلَقتن الَبد َواَب َوقَاَلت  َهي َت َلَك قَاَل َمَعاَذ الل هن إننُه  َريب   }َورَاَوَدت ه  اُليتن ه َو يفن بَدي تنَها َعن نُدف سن
َسَن َمثد َواَي إننُه  اَل يد ف لنح  الظُالنم وَن {يوسف   ٢3َأح 

ُلَة َُبَائن  رن قوله تعاىل َواتُدبَدع ت  من َحاَق َويَدع ق وَب َما َكاَن لََنا َأن  ن ش  يَم َوإنس  َك بنالُلهن منن  َشي    َذلنَك  ي إنبد َراهن
ثَدَر الُناسن اَل َيش ك ر وَن ) َنا َوَعَلى الُناسن َوَلكنُن َأك   (  38منن  َفض لن الُلهن َعَليد 

َتأ  َتذ ك ر  ي وس َف َحُغ َتك وَن   َالنكنَ  )قَال وا تَالُلهن تَدف  َن اهل   ( 85َحَرضرا أَو  َتك وَن من
َن الُلهن َما اَل تَدع َلم وَن )قَاَل إنمنَُ   (86ا َأش ك و بَدث ي َوح ز ينن إنىَل الُلهن َوأَع َلم  من

 سورة الرعد
يثَاَق )  دن الُلهن َواَل يَدند ق ض وَن ال من  ( ٢٠اُلذنيَن ي وف وَن بنَعه 

ل وَن   ( ٢١َن َرهُب م  َوخَيَاف وَن س وَ  احل نَسابن )َما أََمَر الُله  بنهن َأن  ي وَصَل َوخَي َشو  َواُلذنيَن َيصن
ن  َمََب  ) َاأن ط وَه هَل م  َوح س  ل وا الُصاحلن  ( ٢9اُلذنيَن ََُمن وا َوَعمن
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 ( 39َي ح وا الُله  َما َيَشا   َويد ث بنت  َوعنن َده  أ مُّ ال كنَتابن ) 
 براهيمسورة إ

ررا َوَأَحلُّوا قَدو َمه م  َداَر ال بَدَوارن )َأملَ  تَدَر إنىَل اُلذن   (٢8يَن َبُدل وا ننع َمَة الُلهن ك ف 
ن َساَن َلظَل وم  َكُفا  ( 34ر  )َوَُتَاك م  منن  ك ل  َما َسأَل ت م وه  َوإنن  تَدع دُّوا ننع َمَة الُلهن اَل حت  ص وَها إنُن اإل ن

 احل ر سورة 
َا يَدق ول وَن )َوَلَقد  نَدع   ر َك  ن ي   َصد   ( 9٧َلم  أَُنَك َيضن

دنيَن ) دن رَب َك وَك ن  منَن الُساجن َم   (98َفَسب ح  حبن
 ( 99َواع ب د  رَُبَك َحُغ يَأ تنَيَك ال َيقن   )

 سورة النحل
ُ    َوَمَنافنع  وَ  َند َعاَم َخَلَقَها َلك م  فنيَها دن َها تَأ ك ل وَن ) من َوال  َ   5ند  َ  ت رنحي وَن َوحن ( َوَلك م  فنيَها مَجَال  حن

َرح وَن)  (6َتس 
يم   ُ  َرحن َند ف سن إنُن رَُبك م  َلَر  و  (٧) َوحَت منل  أَرد َقاَلك م  إنىَل بَدَلد  ملَ  َتك ون وا بَالنغنيهن إناُل بنشن   ال 

َي َل َوال بنَغاَل َواحل َ   (8 لنَس َكب وَها َوزنيَنةر َوخَي ل    َما اَل تَدع َلم وَن )منيَ َواخل 
َها منن  َدابُة  َوَلكنن  يد َاخ ر ه م  إنىَل َأَجل  م َسم   ذ  الُله  الُناَس بنظ ل منهنم  َما تَدَرَك َعَليد  ى فَإنَذا َجاَ   َوَلو  يد َااخن

ر وَن َساَعةر َواَل  َتأ خن تَدق  َأَجل ه م  اَل َيس   ( 6١دنم وَن ) َيس 
د وَن إنلَي هن أَع َ منيٌّ َوَهَذا لن  ٌّ م بن    َوَلَقد  نَدع َلم  َأهُن م  يَدق ول وَن إنمُنَا يد َعل م ه  َبَشر  لنَسان  اُلذني يد ل حن َسان  َعَريبن

(١٠3 ) 
 سورة اإلسراء

َرى بنَعب دنهن لَي الر مننَ  َرا  س ب َحاَن اُلذني َأس  دن احلَ  َنا َحو َله  لنن رنيَه  منن   ال َمس  ن َق َصى اُلذني بَارَك  دن ال  من إنىَل ال َمس  ن
ي  )  (١َُيَاتنَنا إننُه  ه َو الُسمنيع  ال َبصن

َفنيَها فَدَفَسق وا فنيَها َفَحُ  َعلَ  َها ال َقو ل  َفَدُمر  قوله تعاىل َوإنَذا أََرد نَا َأن  هن  لنَك قَدر يَةر أََمر نَا م س  منيرا يد  نَاَها َتد 
(١6) 

فنض  هَل َما َجَناَ  الذُّل  منَن الُرمح َةن َوق ل  َرب  ار مَح ه َما َكَما رَبُدَياينن َصغنيرا )  ( ٢4َواخ 
 (٢9ق ع َد َمل ومرا حَم س وررا )َواَل جَت َعل  َيَدَك َمغ ل وَلةر إنىَل ع ن قنَك َواَل تَدب س ط َها ك ُل ال َبس طن فَدتدَ 

يرا )  ( 3٠إنُن رَُبَك يَدب س ط  الر ز َق لنَمن  َيَشا   َويَدق دنر  إننُه  َكاَن بنعنَبادنهن َخبنيرا َبصن
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ُن َوإنن  منن  َشي    إناُل ي َسب ح  حبنَ  َر ض  َوَمن  فنيهن َقه وَن  ت َسب ح  َله  الُسَمَواأ  الُسب ع  َوال  دنهن َوَلكنن  اَل تَدف  م 
بنيحَ   (44ه م  إننُه  َكاَن َحلنيمرا َغف وررا )َتس 

 ( ٧٧س ُنَة َمن  َقد  أَر َسل َنا قَدبد َلَك منن  ر س لنَنا َواَل جتَند  لنس ُنتنَنا حَت ونيالر ) قوله تعاىل  
رن أَقنمن الُصاَلَة لند ل وكن الُشم سن إنىَل َغَس ن اللُ  رن إنُن قد ر ََُن ال َف   ه ودرا )ي لن َوقد ر ََُن ال َف    (  ٧8 َكاَن َمش 

َدى َسبنيالر ) َن  ه َو أَه   ( 84ق ل  ك لٌّ يَدع َمل  َعَلى َشاكنَلتنهن فَدَربُّك م  أَع َلم   ن
 سورة الكهف

ند َيا َوال َباقنيَ  ََياةن الدُّ َاأ  َخي   عنن َد رَب َك رَدَوابرا َوَخي   أَ ال َمال  َوال بَدن وَن زنيَنة  احل   (46َمالر )اأ  الُصاحلن
َا َصا ن يفن ال َمدنيَنةن وََكاَن حَت َته  َكند ز  هَل َما وََكاَن أَب ومه  ن يَتنيَم   حلنرا فََأرَاَد رَبَُّك َأن   َوأَُما اجل نَدار  َفَكاَن لنغ اَلَم  

َا وَ  ل َغا َأش ُدمه  َا َرمح َةر منن  رَب َك َوَما فَدَعل ت ه   يَدبد  رنَجا َكند َزمه  َتخ  طنع  َعَلي هن َيس  َعن  أَم رني َذلنَك تَأ ونيل  َما ملَ  َتس 
 (  8٢َصرب را )

د  َفَمن  َكاَن يَدر ج و لنَقا َ  ثد ل ك م  ي وَحى إنيَلُ أمَُنَا إنهَل ك م  إنَله  َواحن  رَب هن فَدل يَدع َمل  َعَمالر َصاحلنرا  ق ل  إنمُنَا أَنَا َبَشر  من
رنك  بنعنَباَدةن رَ  ا ) َواَل ي ش   (١١٠ب هن َأَحدر

 سورة مريم
َ َذلنَك َوَما َكاَن رَبَُّك  َ أَي دنيَنا َوَما َخل َفَنا َوَما َب   ي ا )َوَما نَدتَدنَدُزل  إناُل بنَأم رن رَب َك َله  َما َب    (64َنسن

َاأ  َخي   عن َويَ  َتَدو ا ه درى َوال َباقنَياأ  الُصاحلن  (٧6ن َد رَب َك رَدَوابرا َوَخي   َمَرد ا )زنيد  الُله  اُلذنيَن اه 
َعل  هَل م  الُرمح َن  و د ا ) َاأن َسَي   ل وا الُصاحلن  ( 96إنُن اُلذنيَن ََُمن وا َوَعمن

 سورة طه
َعى )إنُن الُساَعةَ  َا َتس  َزى ك لُّ نَدف س   ن فنيَها لنت     (١5 َُتنَية  َأَكاد  أ خ 

 ( ٧4رَبُه  جم  رنمرا فَإنُن َله  َجَهُنَم اَل َي وأ  فنيَها َواَل حَي ىَي )إننُه  َمن  يَأ أن 
َاأن فَأ ولَئنَك هَل م  الدُ  َل الُصاحلن نرا َقد  َعمن  (٧5َرَجاأ  ال ع اَل )َوَمن  يَأ تنهن م ا من
َي َله  قَدو الر )يَدو َمئنذ  اَل تَدند َفع  الُشَفاَعة  إناُل َمن  أَذنَن َله  الُرمح َن  َورَ   (١٠9ضن

تننَده م  فن  ند َيا لننَدف  ََياةن الدُّ َرَة احل  ند ه م  َزه  نَدي َك إنىَل َما َمتُدع َنا بنهن أَز َواجرا من يهن َورنز ق  رَب َك َخي   َوأَبد َقى  َواَل ََت ُدُن َعيد 
(١3١ ) 

 سورة األنبياء
نَ  َعَة لَب وس  َلك م  لنت ح صن َناه  َصند  ك م  فَدَهل  أَند ت م  َشاكنر وَن )َوَعُلم   (8٠ك م  منن  بَأ سن
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رن َأُن اَلر ضَ  َنا يفن الزُب ورن منن  بَدع دن الذ ك   (١٠5يَرنرد َها عنَبادنَي الُصاحلن وَن )  قوله تعاىل َوَلَقد  َكَتبد 
 سورة الحج

ُ ل يَدق ض وا تَدَفثَده م  َول ي وف وا ن ذ وَره م  َول َيُطُوف وا  ( ٢9بنال بَدي تن ال َعتني ن )  مث 
ي  ) َن الُناسن إنُن الُلَه مسَنيع  َبصن َن ال َماَلئنَكةن ر س الر َومن  ( ٧5الُله  َيص َطفني من

لنح وَن ) ي َ َلَعُلك م  تد ف   (٧٧يَا أَيدَُّها اُلذنيَن ََُمن وا ار َكع وا َواس   د وا َواع ب د وا رَُبك م  َوافد َعل وا اخلَ 
 سورة المؤمنون

ع وَن )  (٢اُلذنيَن ه م  يفن َصاَلعننم  َخاشن
 ( ١٠4احلن وَن )تَدل َفح  و ج وَهه م  الُنار  َوه م  فنيَها كَ 

نَا فَإننُا ظَالنم وَن ) َها فَإنن  ع د  ند  َنا من رنج  َسئ وا فنيَها َواَل ت َكل م ونن ) ١٠٧رَبُدَنا َأخ   (١٠8( قَاَل اخ 
 سورة النور

َناَها َوأَند َزل َنا فنيَها َُيَاأ  بَديد َناأ  َلَعُلك م  َتذَكُ س    (  ١ر وَن )ورَة  أَند َزل َناَها َوفَدَرض 
َئَة َجل َدة  َواَل تَأ خ ذ ك م  هبننَما رَأ َفة  يفن دنينن ال ند ه َما من د  من لند وا ك ُل َواحن منن وَن  ُلهن إنن  ك ن ت م  تد ا  الزُاننَية  َوالزُاينن فَاج 

َن ال م ا من  َهد  َعَذاهَب َما طَائنَفة  من رن َول َيش  َخن  (  ٢ننَ  )بنالُلهن َوال يَدو من اآل 
رَ  َخن ند َيا َواآل  َشة  يفن اُلذنيَن ََُمن وا هَل م  َعَذاب  أَلنيم  يفن الدُّ يَع ال َفاحن ت م   ةن َوالُله  يَدع َلم  َوأَند  إنُن اُلذنيَن حي نبُّوَن َأن  َتشن

 (١9اَل تَدع َلم وَن )
رن الُلهن َوإنقَامن الُصاَلةن َوإنيَتا ن الزَُكاةن خَيَاف وَن يَدو مرا تَدتَدَقُلب  فنيهن  رنَجال  اَل تد ل هنيهنم  جتنَارَة  َواَل بَدي ع  َعن  ذنك  

َب َصار  )  ( 3٧ال ق ل وب  َوال 
ل وا َويَزن  َسَن َما َعمن زنيَده م  الُله  َأح  َساب  ) لنَي   لنهن َوالُله  يَدر ز ق  َمن  َيَشا   بنَغي ن حن              (38يَده م  منن  َفض 

ند ه م  منن  بَدع دن َذلنَك َوَما أ ولَئن  ُ يَدتَدَوىُل َفرني   من ننَ  )َويَدق ول وَن ََُمُنا بنالُلهن َوبنالُرس ولن َوَأَطع َنا مث          (4٧َك بنال م ا من
ك م  حتَنُيةر منن  عنن دن فَإنَذا دَ  َيَاأن  َخل ت م  بد ي وترا َفَسل م وا َعَلى أَند ف سن الُلهن م َبارََكةر طَي َبةر َكَذلنَك يد َب    الُله  َلك م  اآل 

 ( 6١َلَعُلك م  تَدع قنل وَن )
 سورة الفرقان

 
َذ منن   لنَياَ  َوَلكنن  َمتُدع تَده م  َوَُبَا َ قَال وا س ب َحاَنَك َما َكاَن يَدن َبغني لََنا َأن  نَدُتخن ه م  َحُغ َنس وا   د وننَك منن  أَو 

َر وََكان وا قَدو مرا ب وررا )  (١8الذ ك 
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يرا )  َنةر أََتص ربن وَن وََكاَن رَبَُّك َبصن  (٢٠َوَجَعل َنا بَدع َضك م  لنبَدع ض  فنتد 
ل وَن قَ َوعنَباد  الُرمح َنن اُلذنيَن َي ش وَن َعَلى ال َ  َاهن           (63ال وا َساَلمرا )ر ضن َهو نرا َوإنَذا َخاطَبَده م  اجل 

َعل َنا لنل م ُتقنَ  إن  َنا َوذ ر يُاتنَنا قد رَُة أَع     َواج   (٧4َمامرا )َواُلذنيَن يَدق ول وَن رَبُدَنا َهب  لََنا منن  أَز َواجن
 سورة الشعراء

َنا إنىَل م وسَ  َر فَاند  فََأو َحيد   (63َفَلَ  َفَكاَن ك لُّ فنر ق  َكالُطو دن ال َعظنيمن ) ى َأنن اض رنب  بنَعَصاَك ال َبح 
َن ال َواعنظنَ  ) َنا أََوَعظ َت أَم  ملَ  َتك ن  من              (١36قَال وا َسَوا   َعَليد 

َقد َربنَ  ) يََتَك ال   ( ٢١4َوأَن ذنر  َعشن
فنض  َجَناَحَك لنمَ  َن ال م ا  َواخ   (٢١5منننَ  ) نن اتُدبَدَعَك من

ُا تَدع َمل وَن )                  (٢١6فَإنن  َعَصو َك فَدق ل  إنين  بَرني   من
 سورة النمل 

 ( ١6َوأ وتنيَنا منن  ك ل  َشي    إنُن َهَذا هَل َو ال َفض ل  املب  )
 سورة القصص 

رَ   إن  َ  )ُن اللُ إنذ  قَاَل َله  قَدو م ه  اَل تَدف   ( ٧6َه اَل حي نبُّ ال َفرنحن
 سورة العنكبوأ 

َس وَن  أَل ُن يَدو َم ال قنَياَمةن َعُما َكان وا يَدف  ل ُن أَرد َقاهَل م  َوأَرد َقاالر َمَع أَرد َقاهلننم  َولَي س  من  (  ١3)َولََيح 
َر َض بناحلَ      (44 يفن َذلنَك آَلَيَةر لنل م ا منننَ  ) إننُ قوله تعاىل َخَلَ  الُله  الُسَماَواأن َوال 

َشا ن َوال م ن َكرن َوَلذن  َن ال كنَتابن َوأَقنمن الُصاَلَة إنُن الُصاَلَة تَدند َهى َعنن ال َفح  َي إنلَي َك من ر  الُلهن  ات ل  َما أ وحن ك 
نَدع وَن ) رَب  َوالُله  يَدع َلم  َما َتص   (45َأك 

ر   نَدع وَن )  الُلهن َأك  َوَلذنك   (  45رَب  َوالُله  يَدع َلم  َما َتص 
 سورة الروم 

 (  ٢غ لنَبتن الرُّوم  )
َر ضن َوه م  منن  بَدع دن َغَلبنهنم  َسيَدغ لنب وَن )  ( 3يفن أَد َ  ال 
هنم  َما َخَلَ  الُله  الُسَماَواأن  نَده مَ   أَوملَ  يَدتَدَفُكر وا يفن أَند ف سن َر َض َوَما بَديد   ( ٧ا إناُل بناحلَ    )َوال 

َاأن فَده م  يفن َرو َضة  حي  رَب وَن ) ل وا الُصاحلن  (  ١5فََأُما اُلذنيَن ََُمن وا َوَعمن
رنَي ال   َتنهن َولنَت   َل الر يَاَ  م َبش َراأ  َولني ذنيَقك م  منن  َرمح  لنهن  ف ل ك  بنَأم رنهن َولنَتب تَدغ وا منن  َومنن  َُيَاتنهن َأن  يد ر سن  َفض 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-241- 
 

 ( 46َوَلَعُلك م  َتش ك ر وَن )
رَ  َن اُلذنيَن َأج  َنا من م وا وََكاَن َحق ا  َوَلَقد  أَر َسل َنا منن  قَدب لنَك ر س الر إنىَل قَدو منهنم  َفَ ا  وه م  بنال بَديد َناأن فَاند تَدَقم 

نن  َنا َنص ر  ال م ا من                (4٧َ  )َعَليد 
 سورة لقمان

هن َوَمن  َكَفَر فَإننُ َوَلقَ  َمَة َأنن اش ك ر  لنُلهن َوَمن  َيش ك ر  فَإنمُنَا َيش ك ر  لننَدف سن َماَن احل نك  َنا ل ق  يد    د  َُتَديد  ٌّ محَن الُلَه َغينن
(١٢)      

ن َساَن بنَوالنَدي هن محََ  َنا اإل ن ن  َوفنَصال ه  يفن َوَوُصيد  نرا َعَلى َوه  ن َأنن اش ك ر  يلن َولنَوالنَدي َك إنيَلُ  َلت ه  أ مُّه  َوه  َعاَم  
 ( ١4ال َمصني  )

ند َيا َمع ر و  بد ه َما يفن الدُّ رنَك يبن َما لَي َس َلَك بنهن عنل م  َفاَل ت طنع ه َما َوَصاحن اتُبنع   فرا وَ َوإنن  َجاَهَداَك َعَلى َأن  ت ش 
ُ إنيَلُ َمر جن  َا ك ن ت م  تَدع َمل وَن )َسبنيَل َمن  أَنَاَب إنيَلُ مث   (  ١5ع ك م  فَأ نَدب ئ ك م   ن

َر ضن  رَة  أَو  يفن الُسَماَواأن أَو  يفن ال  ثد َقاَل َحُبة  منن  َخر َدل  فَدَتك ن  يفن َصخ  ا   يَأ أن هبنَ يَا ب يَنُ إنهُنَا إنن  َتك  من
 (١6الُله  إنُن الُلَه َلطنيف  َخبني  ) 

ُن َوان َه َعنن ال م ن َكرن َواص ربن  َعَلى َما َأَصاَبَك إنُن َذلنَك منن  َعز من ال   يَا ب يَنُ أَ  م ورن  قنمن الُصاَلَة َوأ م ر  بنال َمع ر و
ا إنُن الُلَه اَل حي نبُّ ك ُل ُم  َتال  َفخ ور  )( َواَل ت َصع ر  َخُدَك لنلُناسن َواَل ََت نن يفن ال َ ١٧)  (  ١8ر ضن َمَرحر

منين ) َص َواأن َلَصو أ  احلَ  ينَك َواغ ض ض  منن  َصو تنَك إنُن أَن َكَر ال  د  يفن َمش   ( ١9َواق صن
 سورة السجدة 

ع وَن َرهُب م   عن َيد  ُا َرَزقد َناه م  يد ن فنق وَن )تَدَتَ اَ  ج ن وهب  م  َعنن ال َمَضاجن  (١6 َخو فرا َوَطَمعرا َومن
 سورة األحزاب

يالر ) وَ  رَةر َوَأصن  ( 4٢َسب ح وه  ب ك 
ررا َكرنيرا )  ( 44حتَنُيتد ه م  يَدو َم يَدل َقو نَه  َساَلم  َوأََعُد هَل م  َأج 

ُ َفاَل خَت َضع َن بنال َقو لن فَدَيط َمَع اُلذني يفن قوله تعاىل يَا ننَساَ  الُنصن  َلس ت ُ   َن الن َسا ن إننن اتُدَقي ت   قَدل بنهن  َكَأَحد  من
 (3٢َمَرض  َوقد ل َن قَدو الر َمع ر وفرا )

َن الُصاَلَة َوَُ  لنُيةن ال  وىَل َوأَقنم  َاهن َن َترَبَُّأ اجل  تنَ  الزَُكاَة َوَأطنع َن الُلَه َوَرس وَله  إنمُنَا  َوقَدر َن يفن بد ي وتنك ُن َواَل َترَبُج 
هنَب َعن ك م  الر   َل ال بَدي تن َوي َطه رَك م  َتط هنيرا )ي رنيد  الُله  لني ذ  َس أَه   ( 33ج 

ا إنُن َذلنك م  َكاَن عنن َد الُلهن  َوَما َكاَن َلك م  َأن  تد ا ذ وا َرس وَل الُلهن َواَل َأن  تَدن كنح وا أَز َواَجه  منن  بَدع دنهن أَ  َبدر
 (  53َعظنيمرا )
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لنيمرا ) إنُن الُلَه َوَماَلئنَكَته  ي َصلُّوَن عَ   ( 56َلى الُنصن  يَا أَيدَُّها اُلذنيَن ََُمن وا َصلُّوا َعَلي هن َوَسل م وا َتس 
ََمانََة َعَلى الُسَماَواأن َوال َ  َنا ال  ن َسان  إننُا َعَرض  ند َها َومَحََلَها اإل ن َفق َن من ل نَدَها َوَأش  َ أَن  حَي من ر ضن َواجل نَبالن فَأََب  

 ( ٧٢ ظَل ومرا َجه والر ) إننُه  َكانَ 
 سورة فاطر 

ا َوَما حَت منل  منن   ُ َجَعَلك م  أَز َواجر ُ منن  ن ط َفة  مث  أ ند َثى َواَل َتَضع  إناُل بنعنل منهن َوَما  َوالُله  َخَلَقك م  منن  تد َراب  مث 
ي  )  يد َعُمر  منن  م َعُمر  َواَل يد ند َقص  منن  ع م رنهن إناُل يفن كنَتاب      (١١إنُن َذلنَك َعَلى الُلهن َيسن

ند ه م  ظَاملن  لننَدف   َنا منن  عنَبادننَا َفمن ُ أَو رَرد َنا ال كنَتاَب اُلذنيَن اص طََفيد  ند ه م  َسابن    مث  د  َومن ند ه م  م ق َتصن هن َومن سن
َاأن بنإنذ نن الُلهن َذلنَك ه َو ال َفض ل  ال َكبني  ) ي   (3٢بناخلَ 

َزَن إنُن رَبُدَنا َلَغف ور  َشك ور  )َوقَ  د  لنُلهن اُلذني أَذ َهَب َعُنا احلَ  م   (34ال وا احلَ 
 سورة يس 
 سورة ص

َي دن إننُه  أَُواب  )اص ربن    ( ١٧ َعَلى َما يَدق ول وَن َواذ ك ر  َعب َدنَا َداو وَد َذا ال 
َفادن ) (3٧َوالُشَياطنَ  ك ُل بَدُنا   َوَغُواص  ) َص  ك   38َوََُخرنيَن م َقرُننَ  يفن ال  ( َهَذا َعطَاؤ نَا فَام ن ن  أَو  أَم سن

َساب  )  ( 39بنَغي ن حن
 سورة الزمر

َند َعامن مَثَاننَيَة أَز َواأ  خَي   َن ال  ند َها َزو َجَها َوأَند َزَل َلك م  من ُ َجَعَل من َدة  مث  م  يفن ب ط ونن  ل ق ك  َخَلَقك م  منن  نَدف س  َواحن
ه  ال م ل ك  اَل إنَلَه إناُل ه َو فََأُ   أ ُمَهاتنك م  َخل قرا منن  بَدع دن َخل    يفن ظ ل َماأ  َراَلت  َذلنك م  الُله  رَبُّك م  لَ 

َرف وَن )  (  6ت ص 
ُ  الُله  بنهن عنَباَده  يَا عنَبادن فَاتُدق ونن ) تدَ ١6َذلنَك خي َو  َنب وا الطُاغ وَأ َأن  يَدع ب د وَها َوأَنَاب وا إنىَل الُلهن  ( َواُلذنيَن اج 

َرى فَدَبش ر  عنَبادن )  َسَنه  أ ولَئنَك اُلذنيَن َهَداه م  الُله   ١٧هَل م  ال ب ش  َتمنع وَن ال َقو َل فَدَيُتبنع وَن َأح  ( اُلذنيَن َيس 
َل َبابن )  (١8َوأ ولَئنَك ه م  أ ول و ال 

َيةن قد ل وهب   أََفَمن  شَ  اَلمن فَده َو َعَلى ن ور  منن  رَب هن فَدَوي ل  لنل َقاسن رَه  لنإل نس  رن الُلهن أ ولَئنَك يفن  رََ  الُله  َصد  م  منن  ذنك 
 (  ٢٢َضاَلل  م بن   )

 (٢8قد ر َُنرا َعَربني ا َغي َ ذني عنَوأ  َلَعُله م  يَدتُدق وَن )
 (3٠َمي ت وَن ) إنُنَك َمي ت  َوإنهُن م  
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 سورة غافر 
ن  اُليتن َوَعد   ل ه م  َجُناأن َعد  هنم  َوذ ر يُاعننم  إنُنَك أَن َت ال َعزنيز   رَبُدَنا َوأَد خن َع م  َوَمن  َصَلَح منن  َُبَائنهنم  َوأَز َواجن

كنيم  )  (8احلَ 
َيَ  َهاد  )إننُا لَنَدن ص ر  ر س َلَنا َواُلذنيَن ََُمن وا يفن احل  َش  ند َيا َويَدو َم يَدق وم  ال   (5١اةن الدُّ

 سورة الزخرف
َار  جَت رني منن  حَت يتن أََفاَل تد ب  َونَادَ  َهن  َر َوَهذنهن ال  ر وَن  ى فنر َعو ن  يفن قَدو منهن قَاَل يَا قَدو من أَلَي َس يلن م ل ك  منص  صن
(5١) 

رنمنَ  يفن َعَذابن َجَهُنَم خَ  َناه م   (  ٧5( اَل يد َفُس  َعند ه م  َوه م  فنيهن م ب لنس وَن )٧4الند وَن )إنُن ال م    َوَما ظََلم 
 (٧6َوَلكنن  َكان وا ه م  الظُالنمنَ  )

َنا رَبَُّك قَاَل إنُنك م  َماكنث وَن )  (٧٧َونَاَدو ا يَا َمالنك  لنيَدق ضن َعَليد 
 سورة الدخان

َرنيمن ) (43إنُن َشَ َرَة الُزقُّومن )  ( 44َطَعام  ال 
 سورة الجاثية 

َاأن َسَوا ر حَم َياه م  أَم  حَ  ل وا الُصاحلن َسَح وا الُسي َئاأن َأن  جَن َعَله م  َكاُلذنيَن ََُمن وا َوَعمن َب اُلذنيَن اج  َوَمَاع  م  سن
 ( ٢١َساَ  َما حَي ك م وَن )

 سورة محمد 
أَر َخن ت م وه م  َفش دُّوا ال َورَاَق فَإنُما َمن ا بَدع د  َوإنُما فنَدا ر َحُغ  ر وا َفَضر َب الر قَابن َحُغ إنَذا فَإنَذا َلقنيت م  اُلذنيَن َكفَ 

ل َو بَدع َضك م  بنبَدع ض  َوالُ  ند ه م  َوَلكنن  لنَيبد  ر ب  أَو زَاَرَها َذلنَك َوَلو  َيَشا   الُله  اَلند َتَصَر من  ق تنل وا يفن  ذنينَ َتَضَع احلَ 
ُل أَع َماهَل م  )َسبنيلن الُلهن فَدَلن  ي    (4ضن

َتمنع  إنلَي َك َحُغ إنَذا َخَرج وا منن  عنن دنَك قَال وا لنُلذنيَن أ وت وا ال عنل َم َماَذا قَاَل َُنن  ند ه م  َمن  َيس  فرا أ ولَئنَك  َومن
َواَ ه م  ) اُلذنيَن طََبَع الُله  َعَلى قد ل وهبننم  َواتُدبدَ   ( ١6ع وا أَه 

َراه   فَدَهل   َراط َها فََأُ  هَل م  إنَذا َجاَ ع  م  ذنك   ( ١8م  )يَدن ظ ر وَن إناُل الُساَعَة َأن  تَأ تنيَده م  بَدغ َتةر فَدَقد  َجاَ  َأش 
 (33أَع َماَلك م  )  يَا أَيدَُّها اُلذنيَن ََُمن وا َأطنيع وا الُلَه َوَأطنيع وا الُرس وَل َواَل تد ب طنل وا

 رة الفتحسو 
ا َوز ي َن َذلنَك يفن قد ل وبنك م  وَ  لنيهنم  أَبَدر َقلنَب الُرس ول  َوال م ا منن وَن إنىَل أَه  ظَنَدن ت م  َظُن الُسو  ن  َبل  ظَنَدن ت م  َأن  َلن  يَدند 
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 (  ١٢وَك ن ت م  قَدو مرا ب وررا )
يَماه م  يفن و ج وهنهنم  منن  أَرَرن   ٢9 السُّ  ودن  سن

 سورة احل راأ 
َواَع م  عنن َد َرس ولن الُلهن أ ولَئنَك اُلذنيَن ام َتَحَن الُله  قد ل وهَب م  لنلتُدق َوى  ر    إنُن اُلذنيَن يَدغ ضُّوَن َأص  هَل م  َمغ فنَرة  َوَأج 

 (3َعظنيم  )
َن ا  َتننب وا َكثنيرا من ن  إنُن بَدع َض الُظن  إنمث   َواَل جَتَُسس وا َواَل يَدغ َتب  بَدع ض ك م  بَدع ضرا  لظُ يَا أَيدَُّها اُلذنيَن ََُمن وا اج 

يم  ) ت م وه  َواتُدق وا الُلَه إنُن الُلَه تَدُواب  َرحن يهن َمي ترا َفَكرنه   (  ١٢َأحي نبُّ َأَحد ك م  َأن  يَأ ك َل حلَ َم َأخن
 سورة ق

 سورة الذاريات
 ( ٧َذاأن احل  ب كن )ُسَما ن َوال

ن َس إناُل لنيَدع ب د ونن )  (56َوَما َخَلق ت  اجل نُن َواإل ن
 سورة النجم

 (١5عنن َدَها َجُنة  ال َمأ َوى )
رَةن ال م ن تَدَهى ) د   ( ١4عنن َد سن
يَم اُلذني َوُ  )  (3٧َوإنبد رَاهن

 سورة الرحمن 
يَزاَن ) قنيم وا ال َوز َن بنال قنس طن َواَل خت   َوأَ  ر وا ال من  (9سن

َر ضن ك ُل يَدو م  ه َو يفن َشأ ن  ) أَل ه  َمن  يفن الُسَماَواأن َوال   (٢9َيس 
َُ َمَقاَم رَب هن َجُنَتانن ) ( فَبنَأي  َُاَل ن  48ان  )( َذَواتَا أَفد نَ 4٧( فَبنَأي  َُاَل ن رَب ك َما ت َكذ بَانن )46َولنَمن  َخا

بَانن )رَب ك َما ت    (  49َكذ 
 (٧٢ح ور  َمق ص ورَاأ  يفن اخل نَيامن )

َرامن ) اَللن َواإل نك  م  رَب َك ذني اجلَ   (٧8تَدَباَرَك اس 
 سورة الحديد

 َ َعى ن ور ه م  َب   َناأن َيس  ننَ  َوال م ا من َراك م  ال يَدو َم َجنُ يَدو َم تَدَرى ال م ا من َاهنننم  ب ش  اأ  جَت رني منن    أَي دنيهنم  َوبنَأي 
َار  َخالندنيَن فنيَها َذلنَك ه َو ال َفو ز  ال َعظنيم  ) َهن   ( ١٢حَت تنَها ال 
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َتبنس  منن   ع وا َورَا َك م  فَال َتمنس وا   يَدو َم يَدق ول  ال م َنافنق وَن َوال م َنافنَقاأ  لنُلذنيَن ََُمن وا ان ظ ر ونَا نَدق  ن ورنك م  قنيَل ار جن
نَده م  بنس ور  َله  بَاب  بَاطنن ه  فنيهن الُرمح َة  َوظَاهنر ه  منن  قنَبلنهن ال َعَذاب  )ن وررا فَ   (١3ض رنَب بَديد 

رن الُلهن َوَما  اَب  نَدَزَل منَن احلَ    َواَل َيك ون وا َكاُلذنيَن أ وت وا ال كنتَ  َأملَ  يَأ نن لنُلذنيَن ََُمن وا َأن  خَت َشَع قد ل وهب  م  لنذنك 
ق وَن ) ند ه م  فَاسن ََمد  فَدَقَست  قد ل وهب  م  وََكثني  من  ( ١6منن  قَدب ل  َفطَاَل َعَلي هنم  ال 

ر ه م  َون ور ه م  َواُلذنيَن َكَفر واَواُلذنيَن ََُمن وا بنالُلهن َور س لنهن أ ولَئنَك ه م  الص د يق وَن َوالشَُّهَدا       عنن َد َرهب نم  هَل م  َأج 
يمن ) حن  (١9وََكُذب وا بنََيَاتنَنا أ ولَئنَك َأص َحاب  اجلَ 

 سورة المجادلة
ََذل َ  ) لنَعُ أَنَا َور س لني إنُن الُلَه َقونيٌّ َعزنيز   ( َكَتَب الُله  َلَغ  ٢٠إنُن اُلذنيَن حي َادُّوَن الُلَه َوَرس وَله  أ ولَئنَك يفن ال 

(٢١) 
 سورة المنافقون

َعل  َذلنَك فَ  رن الُلهن َوَمن  يَدف  َوال ك م  َواَل أَو اَلد ك م  َعن  ذنك  أ ولَئنَك ه م   يَا أَيدَُّها اُلذنيَن ََُمن وا اَل تد ل هنك م  أَم 
ر وَن ) َاسن َ َأَحدَك م  ال َمو أ  فَديَدق وَل َرب   ( َوأَن فنق وا9اخل   َلو اَل َأُخر َتينن إنىَل  منن  َما َرَزقد َناك م  منن  قَدب لن َأن  يَأ يتن

َا  ١٠َأَجل  َقرنيب  فََأُصُدَق َوَأك ن  منَن الُصاحلننَ  ) ( َوَلن  يد َاخ َر الُله  نَدف سرا إنَذا َجاَ  َأَجل َها َوالُله  َخبني   ن
 ( ١١ع َمل وَن )تدَ 

 سورة الطالق
َر ضن  نَده ُن لنتَدع َلم وا َأُن الُلَه َعَلى ك ل  َشي      الُله  اُلذني َخَلَ  َسب َع مَسََواأ  َومنَن ال  َم ر  بَديد  ثد َله ُن يَدتَدنَدُزل  ال  من

 (١٢َقدنير  َوَأُن الُلَه َقد  َأَحاَط بنك ل  َشي    عنل مرا )
 سورة الملك 
َسن  َعَمالر َوه وَ  ََياَة لنَيبد ل وَك م  أَيُّك م  َأح   (٢ ال َعزنيز  ال َغف ور  )اُلذني َخَلَ  ال َمو َأ َواحل 

َهر وا بنهن إننُه  َعلنيم  بنَذاأن الصُّد ورن ) رُّوا قَدو َلك م  أَون اج  َبني   ( َأاَل يَدع َلم  َمن  َخَلَ  َوه َو اللُ ١3َوَأسن طنيف  اخل 
َر َض َذل والر فَام ش وا يفن َمَناكنبنَها وَك ل وا من ١4)  ( ١5ن  رنز قنهن َوإنلَي هن النُّش ور  )( ه َو اُلذني َجَعَل َلك م  ال 

 سورة القلم 
 ( 4َوإنُنَك َلَعَلى خ ل    َعظنيم  )

 ( ١3ع ت لش بَدع َد َذلنَك زَننيم  ) 
 اقةسورة الح
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يننهن فَديَدق ول  َهاؤ م  اقد َر  وا كنَتابنَيه  ) َ كنَتابَه  بنَيمن  (١9فََأُما َمن  أ ويتن
َلة  َذر ع   ل سن ُ يفن سن ل ك وه  ) مث   ( 3٢َها َسبد ع وَن ذنرَاعرا فَاس 

 سورة الجن
َبةر َواَل وَ  ا )َوأَنُه  تَدَعاىَل َجدُّ رَبد َنا َما اخُتََذ َصاحن  ( 3َلدر

 سورة المزمل
رر   ( ١٠) مجَنيالر  اواه رهم َه  

 سورة المرسالت
 (3٢إنهُنَا تَدر مني بنَشَرر  َكال َقص رن )

 سورة المطففين 
َبد َرارن َلفني عنل ي َ  )َكاُل إن   ( ٢٠ر ق وم  )( كنَتاب  مَ ١9( َوَما أَد رَاَك َما عنل يُّوَن )١8ُن كنَتاَب ال 

َتام ه  منس ك  َويفن َذلنَك فَدل َيتَدَناَفسن ال م تَدَنافنس وَن )  ( ٢6خن
 سورة البروج 

ه ود  )  ( 3َوَشاهند  َوَمش 
 سورة الطارق

 (9ائنر  )يَدو َم تد بد َلى الُسرَ 
 سورة الغاشية 

َيةر )  َقى منن  4َتص َلى نَاررا َحامن  ( 6( لَي َس هَل م  َطَعام  إناُل منن  َضرنيع  )5َع    َُننَية  ) ( ت س 
 سورة البلد 

 (١٢( َوَما أَد رَاَك َما ال َعَقَبة  )١١َفاَل اقد َتَحَم ال َعَقَبَة ) 
 سورة الليل

 ( 3ذَُكَر َوال  ند َثى )َوَما َخَلَ  ال: قوله تعاىل
ََن )5ن  أَع َطى َواتُدَقى )قوله تعاىل فََأُما مَ  َرى )6( َوَصُدَق بناحل  س  ( َوأَُما َمن  خبَنَل  ٧( َفَسند َيس ر ه  لنل ي س 

تَدغ ََن ) ََن )8َواس  َرى ) 9( وََكُذَب بناحل  س   (  ١٠( َفَسند َيس ر ه  لنل ع س 
 سورة الضحى

 ( ١٠ائنَل َفاَل تَدند َهر  )َوأَُما السُ 
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 لتينسورة ا
يننَ  )  ( ٢َوط ورن سن

 سورة الزلزلة 
ثد َقاَل َذرُة  َخي را يَدَره  ) ثد َقاَل َذرُة  َشر ا يَدرَه  ) ٧َفَمن  يَدع َمل  من  (8( َوَمن  يَدع َمل  من

 سورة الفيل
 (5َفَ َعَله م  َكَعص ف  َمأ ك ول  )

 سورة اإلخالص
 ( 4( وملَ  َيك ن  َله  ك ف ورا َأَحد  )3( ملَ  يَلند  وملَ  ي وَلد  ) ٢( الُله  الُصَمد  )١َأَحد  )  الُله  ق ل  ه َو 

 
 فهرس الحادي  

 الحديث
 أالفقر ختافون  
 تنصرون بضعفائكم".و   فإمنا ترزقون  ،ابغوين الضعفا 

 ُخره"أكفك  ،ابن ُدم اركع يل أربع ركعاأ من أول النهار
ب أن يلَ  قلب ك وتدرَك حاجَتك ارحمن اليتيَم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يل   قلبك  أحت

 وتدرك  حاجتك 
لوا اهلل يغفر لكم   أجن

ند َيا فَإنهُنَا َأسحر من هاروأ وماروأ  َذر وا الدُّ  اح 
 عليكم ". إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار

فإنه يصي   ،وإذا مسعتم برجل تغي عن خلقه فال تصدقوا به  ،صدقوامسعتم جببل زال عن مكانه ف إذا
 إىل ما جبل عليه « 

د َحُغ يسكن َلة ريح َكاَن مفزعه إنىَل ال َمس  ن  إنذا َكاَنت لَيد 
 فافعل   ،وإن أمراك أن خترأ هلما من الدنيا  ،أطع والديك

 راك واعدد نَفسك من  َراه  فَإنن مل تكن تَراه  فَإننُه  ي اعبد اهلل َكأَُنك ت
 أعوذ باهلل منك 
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فأقر النص صلى اهلل عليه وسلم ذلك الرجل   ، وجبت:  " نعم " فقال السائل: أيف الصالة قرا ة فقال
 على قوله وجبت 

 اقتدوا بالذين من بعدني 
 د تشهده املالئكة.أكثروا الصالة علي  يوم اجلمعة؛ فإنه مشهو 

ثنر وا َعلُي الُصالَة يَدو   َهد ه  ال َمالئنَكة   ،َم اجل  م َعةن َأك  ه ود  َتش   فَإننُه  يَدو م  َمش 
ُا تَأ ك ل ون  ُا تلبس وَن َوَأط عنم وه م  من  اكسوهم من

 أال أخرب كم بأفضَل من درجة الصيام والصدقة والصالة"   
َي أَعمالك م وأزكاها عنن د مليككم  َأال أنبئك  م خبن

 وخي لكم من   ،وأرفعها يف درجاتكم ،م وأزكاها عند مليككمأال أنبئكم خبي أعمالك
 أما صاحبكم هذا فقد غامر 

 إنن أحسن َما زرمت اهلل بنهن يفن قبوركم ومساجدكم ال بَياض 
 َمل  إنن اإلتقا  على ال َعَمل َأشد من ال عَ 

 إنُن اَلر ض يَرنرد َها عنَبادنَي الُصاحلن وَن{ فنحن الصاحلون"
ثد َقال  إنن الصد   اع واملليلة اَل يَزال بنال م امنن َوإنن َذنبه مثل أحد َفَما يس كه  َوَعلنيهن من َذلنك من

 واالستكراه  ،والنسيان ،عن اخلطأ: إن اهلل جتاوز لميت عن رالت
   اوحد حدودر  ،وحرم حرماأ فال تنتهكوها  ،هلل تعاىل فرض فرائض فال تضيعوهاإن ا

 إن  َأَصاهَب م  َما حي نبُّوَن محَند وا وَشَكر وا ،إين  بَاعن   بَدع َدَك أ ُمةر  ،يَا عنيَسى: ق ول  إُن اهلَل تَدَعاىَل يدَ 
 إن اهلل رفي  حيب  الرف   

ى بن َمر مَي إنين  باع  بع دك أمة إنن َأَصاهَب م َما حيبوَن محدوا وشكروا َوإنن َأَصاهَب م  يَا عنيسَ : إنن اهلل قَالَ 
ره ونَ    احتسبوا وصربوا َواَل حلم َواَل علم َما يك 

يرزقها اهلل العبد فيدعون له   ،وإمنا زيادة العمر بالذرية الصاحلة  ،إن اهلل ال ياخر شيئا إذا جا  أجله
 فذلك زيادة العمر" ،فيلحقه دعاؤهم يف قربه  ،من بعده

 إن اهلل ال ياخر نفسرا إذا جا  أجلها 
فيدعون له من    ،وإمنا زيادة العمر بالذرية الصاحلة يرزقها العبد  ،لهاإن اهلل ال ياخر نفسرا إذا جا  أج

 فذلك زيادة العمر"  ،فيلحقه دعاؤهم يف قربه ،بعده
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 بل رخصه َكَما حيب الَعب د مغ فَرة ربهإنن اهلل حيب َأن تق
 إنن اهلل حيب كل قلب َحزنين 

َر يفن َرالتن ساعاأ يَدب قنَ   َتح  الذ ك  َن الُلي لن إنُن اهلل يَدف   من
يف الساعة أوىل منهن ينظر يف الكتاب الذي    ،إن اهلل يَفتح الذ كر يف رالت ساعاأ يَدبد َق   من الليل

 مث ذكر ما يف الساعت  الخري    .فيمحو ما يشا  ويثبت   ،فيه أحد َغيهال ينظ ر  
ده عمله قليله وكثيه لشريكه  من أشرك يب شيئرا فإن َحش    ،أنا خي قسيم ملن أشرك يب: إن اهلل يقول

 وأنا عنه غين ،الذي أشرك به
 ت يبن شفتاهأَنا َمَع َعبدني إنذا ه َو ذَكرينن وحترك: إنن اهلل يَدق ول

ئ ت فدع  ئ ت فَأم سك َوإنن شن ُنة فَإنن شن  إنن الوالدة أَوسط بَاب من أَبد َواب اجل 
 ا أ رنيد َأن أختفف لتنل ك ال عقَبة اَل جيوزها املثقلون فَأَن ا إنن أمامكم عقَبة كادر 

َى بالغوطة إنىَل َجانب مَ  دنيَنة يد َقال هَلَا دمش  من خي  إنن فسطاط ال م سلم  يَدو م امللحمة ال ك رب 
 َمَدائنن دمش  

ر َكاَن مشهودر   يشهده اهلل ومالئكة الُلي ل ومالئكة النُدَهار : قَالَ  ا إنن قد ر ُن ال ف  
رَب   ،إال اهلل   إُن قَدو َل ال إله د  هللن وس ب َحاَن اهللن  ،واهلل  أك   حَتطُّ اخَلطايا  ،واحَلم 
 أ فاذهص فادعي من ه َناَك من حَرام فأشهديهم أَُنك قد َعَفو أ إنن كنت َعَفو  

 وإنه ليس يل فيها إال نصيص معكم إال اخلمس  ،إن هذه من غنائمكم
م   ،وأنا الرمحن ،أنا اهلل  فمن وصلها وَصل ت ه ومن قطعها بَدَتتُّه" ،ققت هلا من امسي امساش ،وهي الُرحن

 بالس ود يوم القيامة  أنا أول من ياذن له
 أنا أول من ي اذن َله  يفن السُّ  ود يَدو م ال قنَياَمة 
 أنا أول من ياذن له يوم القيامة بالس ود 

يتفقهون لغي الدين ويتعلمون   إىل بعض النبيا  قل للذين -أوأوحى   -أنزل اهلل يف بعض الكتب  
 لغي العمل ويطلبون الدنيا بعمل اآلخر 
 إنك إن اتبعت عوراأ الناس أفسدعم 

َا ن ُبَائنك م   َائنك م  َوَأمس  َعو َن يَدو َم القنَياَمةن بأمس  َا َك م    ،إنُنك م  ت د  ن وا أمس   فأح سن
 عراق واليمنبنالُشام ومصر َوال   ا جندر   اإنُنك م ست ندون أجنادر 
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 أن يسلم  إن ريب وعدين بأيب الدردا  ،إمنا جا  ليسلم
تَدغ فر اهلل جيد اهلل َغف وررا  :  إننُه أَتَاينن ُأ  من َريب  فَدَقالَ  إننُه }َومن يع مل سو ا أَو يظلم نَفسه مثُ يس 

يما{  رحن
هل يف اجلنةن من   ،يا رسوَل الُلهن  :ويف ُخرن القوم أعرايب  فقال ،أنُه ذكَر اجلنَة وما فيها مَن النعيم

 نعم يا أَعرايب   ": مساع  قالَ 
ن   أيع ز  أحد كم أن يَقرأ كل  يوم رل  القُر

ا رجل شد  عضد امرئ من الناس يف خصومة ال علم له هبا فهو يف ظل  سخط اهلل    أي 
 وأشار بيده إىل لسانه -اإليان هاهنا 

 بل أمر قد فرغ منه 
يد{ وتعلموا )والن م إنذا هوى( )َوالُسَما  َذاأ  يتسا لون( وتعلموا }ق َوال ق  تعلم وا )َعم  ر ُن ال م ن

 الربوأ( )َوالُسَما  والطارق 
 فتسيل حلومهم على أعقاهبم  ،"تلفحهم لفحة:  تَدل َفح  و ج وَهه م  الُنار  { قال

 َتشي أمام من هو خي منك يف الد نيا واآلخرة 
 اأ العلى مل ينل الُدَرجَ  َراَلت من كن فنيهن 

 َراَلرَة حي نبه م  اهلل ويضحك إنلَي هنم ويستبشر هبم 
 نَاس من أميتن يعقدون الس من َوال َعَسل بالنقى فيأكلونه: مثُ لتسألن يَدو مئنذ  َعن الُنعيم{ قَالَ 

َرائنيل و  ر  تعنتهجعل الُنصن صلى اهلل َعَلي هن َوسلم يصف  بيَدي هن ويع ب من بين إنس  م ملا َحَضر وا ال َبح 
 وحضرهم عدوهم 

 ح بُّك الشي  يد ع مني وي صم".
 حقت حمبيت للمتحاب  يف  وحقت حمبيت للمتزاورين يف   
 خل  اجلن رالرة أرالت فثل  كالب وحياأ وخشاش  

 خل  اهلل ُدم يوم خلقه وضرب على كتفه اليمَن فأخرأ ذرية بيضا   
ن َس خَ  ُ  َلَ  الُله  اإلن َنا ند فرا َكال بَدَهامينن  ،َرالرََة َأص   صن

ُنة  ن َمَع إنيَان دخل اجل   خس من َجاَ  هبن
 خس من جا  هبن يوم القيامة مع إيان دخل اجلنة 
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ند َيا ملعونة َمل ع ون َما فنيَها إناُل َما اب تغى بنهن َوجه اهلل عز َوجل   الدُّ
 اه اجلن  ذكاة أمهذك

ت وب بننور أَبيض اَل إنَله إناُل اهلل حم َُمد َرس ول اهلل  رَأَي ت لَيد َلة أس رني يبن يفن ال َعر ش فريدة خضرا  فنيَها َمك 
 أَب و بكر الص دي  عمر ال َفار وق 
َيام دهر   رنبَاط شهر خي من صن

  الرؤيا الصاحلة يراها املامن أو تد َرى له.
وحيبس الظامل لنفسه ما شا  اهلل   ،سابا يسياواملقتصد حياسب ح ،الساب  يدخل اجلنة بغي حساب

 مث يدخل اجلنة 
د هلل َواَل إنلَه إناُل اهلل َواهلل أكرب َواَل حول َواَل قد ُوة إناُل بنالُله هن ال َباقنَياأ الصُ  م  َاأ س ب َحاَن اهلل َواحلَ   احلن

أهل الُشام مرابطون إنىَل م ن َتهى  فَإنذا فتحَها فاحتلها فَ   اتح على أميتن من بعدني الُشام وشيكر ستف
 اجلزيرة 

 أهل الدنيا وأهل اجلنة اللحم «  سيد إدام 
ي وا سب  املفردون  سن

 الُشهنيد يشفع يفن سبع  من أهل بَيته
 َصَدَق أ يَبٌّ.

َظ َفار والسواك   الطهاراأ أَربع  قص  الُشارنب َوحل  ال َعانَة وتقليم ال 
ُو ل  أكول شروب مجوع لنل َمالن منوع َله   العتل كل رحيب اجل   وري  اخل 

 فَاحتنَة ال كتاب جتزى  َماال جيزى  َشي   من ال ق ر ُن 
 فََأَرد أ َأن أبشر َأص َحايبن 
د  َرام على َغيه ماَئة ألف َصاَلة فضل الُصاَلة يفن ال َمس  ن  احلَ 

خ ل  ا َاأن فَدَيد  ي  ي   َهَذا الُسابن   بناخلَ  َساب  فَدَي ن َُنَة بنال حن َسابرا    ،جل  د  فَدي َحاَسب  حن َوجيَني   َهَذا ال م ق َتصن
ُ يَدَتَ اَوز  الُله  َعن ه   يرا مث   ، َيسن

 قا  فأفطر  
 قا  فتوضأ 
  إنين  َواجل نن  واإلننس يفن نبأ َعظنيم أخل  ويعبد َغي ني وأرزق ويشكر َغي نيقَاَل اهلل 
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 َوه َو قَائنم   ،ةن تَدَباَركَ قَدرَأَ يَدو َم اجل  م عَ 
 ال ق ر ُن َكاَلم اهلل غي َُم ل وق 

 َكاَن أعبد ال بشر 
 كان ذهبا وفضة 

اَئة  َعام وكثف الثُاننَية مثل َذلنك َوَما َب  كل أَرض  مثل َذلنك  كثف اَلر ض مسيَة َخ سمن
 كل امرئ مهيأ ملا خل  له 

   امتعمدر  اومن قتل مامنر  اأن يغفره اهلل إال  من ماأ مشركر كل ذنب عسى اهلل أن يغفر أو قال عسى  
ت وب َعَلي هن    كل َشي   يَتَكُلم بنهن اب ن ُدم فانه َمك 

ال إله إال اهلل مائة مرة إال بعثه اهلل يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ومل يرفع الحد يومئذ عمل  
 أفضل من عمله إال من قال مثل قوله أو زاد. 
 اَل تشرك بنالُله َشي ئا َوإنن قط عت أَو حر قت 

 َهُنم  يفن َسبنيل اهلل ودخان جَ  ااَل جيمع اهلل يفن َجُو رجل غبارر 
 اَل حياف  على سب َحة الضَُّحى إناُل أواب 

تب من الغافل    ن مل يك  َعَت    من صلى الضَُّحى رَك 
ُنة َعاق َواَل مدمن خر َواَل  خل اجل   مكذب بنقدر  اَل يد 

 وال مكذب بقدر"  ،وال مدمن خر ،وال منان  ،ال يدخل اجلنة عاق
 َأن يع مل هلل ألف َحَسَنة    اَل يدع رجل منن ك م
 َصاحلا َما مل يصب َدمرا فَإنذا أَصاب َدمرا َحَرامرا بلح  ااَل يَزال ال م امن معنقر 

 َياَمة اَل يكون اللعانون ش َهَدا  َواَل ش َفَعا  يَدو م ال قن 
 اَل ي امن بنالُله َواَل بنال يَدو من اآلخر من إنذا حدت كذب 

َحقنيَقة َوَما بله عبد َحقنيَقة اإلنيان َحُغ يعلم أَن َما َأَصابَه  مل يكن ليخطئه َوَما أخطأه مل    لكل َشي  
 يكن ليصيبه

 
الَ يَأ يتن   ،َوإنَذا َعاَهَد نَدَقضَ  ،َوإنَذ َخاَصَم َفَ رَ   ،َوإنذا َوَعَد َأخَلفَ  ،َوإنَذا اؤَت نَن َخانَ   ،إَذا َحُدَت َكَذبَ 

رر   اإنالُ د بد رر الُصاَلَة   ا َواَل َيذ ك رن الُلَه إنالُ َه  
ا َرس ول   َيا  وعالماأ كمنار الطُرني  فرأسها ومجاعها َشَهاَدة َأن اَل إنَله إناُل اهلل َوَأن حم َُمدر لالسالم ضن
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 اَلة وايتا  الزَُكاة َوََتام  اهلل واقام الصُ 
َا  لن  يَلنَج الُناَر َأَحد  َصُلى   قَدب َل ط ل وعن الُشم سن وقَدب َل غ ر وهبن

 ليس هلم أن يعلونا   ،اللهم
و يفن َراَلت  ومالعبتك أهلك  ،ورميك بقوسك ،تأديبك فرسك: الُله 

وإن بر الوالدين   ،دين ما دخل اجلنةلو أن العبد لقي اهلل بكمال ما افسض عليه ما خال بر الوال
 والذكر «  لنظام التوحيد والصالة

 َلو غفر لكم َما تأتون إنىَل ال بَدَهائنم لغفر لكم كثي 
َوأ   ،الَفق ر  : َلو الَ رالت  ما طَأطَأ ابن  َُدَم رَأسه  

َرض  وامل
َ
 وامل
َعثن اهلل أَقد َوامرا يَدو م ال قنَياَمة يفن وجوهم النُّور ع لَي س وا بنأَن بنَيا  َواَل  لى َمَنابنر اللُّا ل ا يَدغ بنطه م  الُناس ليبد 

 ش َهَدا  
َلة ال َبد    رلَي َس من عبد يَدق ول اَل إنَله إناُل اهلل ماَئة مر ة إناُل بَعثه اهلل يَدو م ال قنَياَمة َوَوجهه َكال َقَمرن لَيد 

البدر ومل يرفع   ثه اهلل يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة ليس من عبد يقول ال إله إال اهلل مائة مرة إال بع
 الحد يومئذ عمل أفضل من عمله إال من قال مثل قوله أو زاد. 

 ما أحل اهلل يف كتابه فهو حالل وما حرم فهو حرام 
 ما أحل اهلل يف كتابه فهو حالل وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من اهلل عافيته

بنيح ذ طَائنر َواَل حوأ إناُل ب َما َأخ  تضييع الُتس 
ررا   ي إيل  َأن أكون تَاجن  َما أ وحن
و  ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان  ، ما من رالرة يف قرية وال َبد 

 ما من شي  أرقل يف ميزان املامن يوم القيامة من خل  حسن وإن اهلل تعاىل يبغض الفاحن البذي   
يَزان يَدو م ال قنَياَمة أرقل من خ ل  حسن من َشي   يو َما   ضع يفن ال من

 وحط  عنه هبا خطيئة   ،ما من عبد يس د هلل س دة إال رفعه اهلل هبا درجة
تَدغ فر اهلل   ن أَو أَر بعا َمف ر وَضة أَو غي َمف ر وَضة مثُ يس  َعَت   َما من م سلم ي ذنب َذنبا فيتوضأ مثُ ي َصل ي رَك 

 اُل غفر اهلل َله  إن 
 إال رفعه اهلل به درجةر وحط  عنه به خطيئة.  ،ما من مسلم ي َصاب بشي  من جسده فَيهب ه
َرأ عنن ده )يس( إناُل هون اهلل َعَلي هن   َما من ميت يق 
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 ثُقل  يسمع ه خل  اهلل كلهم إال ال ،ما من يوم طلعت فيه َسه إال وجَبَنَبتَدي هاملكان يناديان
َن بنيَها َمَلكانن ي نادنيانن ما  ََ س ه  إال َوجبن  منن  يَدو م  َغَرَبت  فنيهن 

 املتحابون يفن اهلل يفن ظل  اهلل يَدو م اَل ظل  إناُل ظله على َمَنابنر من نور يفزع الُناس َواَل يفزعون
 مثل الذي تصدق عند املوأ مثل الذي يهدي بعدما شبع  

 فَإنذا محلت وسعَها اهلل مثل مَن كالرحم هنَي ضيَقة  
 املرأة يف ُخر أزواجها أو قال آلخر أزواجها  

املس د بيت كل تقي وقد ضمن اهلل ملن كانت املساجد بيوعم بالرو  والرمحة واجلواز على الصراط  
 إىل رضوان اهلل تعاىل «  

ما نوى وكان  صلي من الليل فغلبته عيناه حغ أصبح كتب له  من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم ي
 نومه صدقة عليه من ربه

 من أرسل نفقة يف سبيل اهلل  
 من أصبح معا  يف بدنه ُمنا يف سربه وعنده قوأ يومه فكأمنا حيزأ له الدنيا حبذافيها

ي    من أعطَي َحظه من الر ف   أعطي َحظه من اخلَ 
د فَلم ياذ أحدا ومل يتخط أحدا  سل يَدو م اجل  م َعة َوَمس  من طيب إنن َكاَن جيده مثُ  من اغ ت أََتى ال َمس  ن

 َكاَنت َكُفارَة ملا بَينَها َوَب  اجل  م َعة  
 من الشهوة اخلفية والشرك 

 من أنظر م عسرا أَو وضع َعنه  أظله  اهلل يفن ظله يَدو م ال قنَياَمة 
 رك َصاَلة ال َعص ر م تَدَعمدا فقد َحبط عمله  من ت

تطي طية ترده عن سفره مل ينظر إىل الدرجاأ العلى من اجلنة يوم   من تكهن أو استقسم أو 
 القيامة" 

حيسن فيهن الذكر    -يشك سهل   -من توضأ فأحسن الوضو  مث قام فصلى ركعت  أو أربعا  
 واخلشوع مث استغفر اهلل غفر له 
 من َحاف  على الُصَلَواأ اخل مس

 ه  نورا يَدو م ال قنَياَمة من حف  َخَواتنيم س ورَة ال َكه ف َكاَنت لَ 
َر ُياأ من أول سورة الكهف م من الدجال  ،من َحف  َعش   ع صن

 من حف  عشَرة ُيَاأ من أول س ورَة ال َكه ف مثُ أد ركه  الُدُجال مل يضر ه  
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 ا لخيه املسلم بظهر الغيب است يب له من دع
 ه رباط سنة أجزأأ عن ،من رابط يف شي  من سواحل املسلم  رالرة أيام

يه رد اهلل َعن َوجهه الُنار يَدو م ال قنَياَمة   من رد َعن عرض َأخن
يه رد اهلل َعن َوجهه نَار َجَهُنم يَة مثُ َتال ﴿إننُا لننصر ر  ،من رد َعن عرض َأخن  سلَنا  اآل 

 علمرا من سلك طريقا يطلب فيه
 ين ويضع ُخر  ،ويرفع قوما ،ويفرأ كربا ،من شأنه أن يغفر ذنبا

ُنة   من شهد َأن اَل إنَله إناُل اهلل َوَأين  َرس ول اهلل دخل اجل 
َر ض من َصاَم يَدو مرا يفن َسبنيل اهلل جعل اهلل بَينه َوَب  الُنار َخن دَ   قرا َكَما َب  الُسَما  َوال 

َنة على نَفسه َودينه كتب عن  ن د اهلل صديقا فَإنذا َماَأ قَبضه  من فر  بندنيننهن من أَرض إنىَل أَرض َُمَاَفة ال فنتد 
 اهلل َشهنيدا  

 من فقه الرجل رفقه يف معيشته
 من فقهك رفقك يفن معيشتك

 
 وزعم أن ه العب فهو جد  من طل  أو حر ر وأنكح 

ُنة   من قَاَل اَل إنَله إناُل اهلل َوحده اَل شريك َله  دخل اجل 
ر من س ورَة ا ََواخن ر ال  َنة الُدُجال من قَدَرأَ ال عش   ل َكه ف عصم من فتد 

هن  ا َكاَنت  َله  ن ورر   ،َمن  قَدَرأ أُوَل س ورةن الَكه فن    ،منن  َقدَمي هن إىل رأسن
رن  َن اَلج  َبَح َله  قنن طَار  من َلة  َأص  َم سن َمائة ُيةر يفن لَيد   َوال قنن طَار  منث ل  الُتل  ال َعظنيمن  ،َمن  قَدَرأَ خبن

َتب  منَن ال َغافنلن َ َمن  قَدَرأ   مائة ُية  ملَ  ي ك 
يَزانه يَدو م القيامه  من َكاَن الجوفان مهه خسر من

 َب  العرض  َكاَن لَه  بنك ل خط َوة َحَسَنة من َمشى 
د ُتَاه  اهلل نورا يَدو م ال قنَياَمة  من َمشى يفن ظلَمة الُلي ل إنىَل ال َمَساجن

 لهمن وصل َرمَحه أنسئ  يفن َأج 
 " حكيم أميت عوير " ! : نعم الفارس عوير وقال

ن ه  على َشي   َهَذا أََوان خيتلس ال علم من الُناس   َحُغ اَل يقدروا من
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 الوالد أوسط أبواب اجلنة فحاف  إن شئت أو ضيع" 
 َوإن  َز  وإن  َسَرَق َرغ َم أن فن أيب الُدر َدا ن 

 ،  وويل للرعية من السلطان  ،ن من الرعيةوويل للسلطا ،ويل للعامل من اجلاهل
 نبئك بأمرين خفيفة  مانت هما َعظنيم أجر مهايَا أَبَا الُدر َدا  َأال أ

 يا أبا بكر قم فاخطب فقصر 
يَا سلَمان أَن ت منا أهل ال بَدي ت َوقد ُتاك اهلل ال علم الول َوال علم اآلخر َوال كتاب الول َوال كتاب  

 اآلخر 
 يد يف سبع  من أهل بيته". يشفع الشه

 عبدي ما ذكرين وحتركت يب شفتاه""أنا مع  : يقول اهلل عز وجل
فيستغيثون فيغارون بطعام من  َضرنيع    ،يلقى على أهل الن ار اجلوع حغ  يعدل ما هم فيه من العذاب

منن  َوال يد غ ينن منن  ج وع    ال ي س 
ال اُلذني أطَاع اهلل

َ
ب امل  ص رَاط قَاَل َله  َمالهفنيهن َوَماله َب  َيَدي هن كلما تكفأ بنهن ال   يد ا تى بنَصاحن
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 فهرس الموضوعات 

 املوضدددددوع 

 : املقدمة

 تفسي الصحايب رضي اهلل عنهم:  الفصل الول

 تعريف تفسي الصحايب :  املبح  الول

 عنهم مصادر التفسي يف عصر الصحابة رضي اهلل : املبح  الثاين

ن الكرميال:  أوال  قُر

 تفسي النص صلى اهلل عليه وسلم:  رانيا

 تفسي الصحايب :  رالثا

 تفسي أهل الكتاب :  رابعا

 أقوال أهل العلم   اإلسرائيلياأ

 موقف العلما  من اإلسرائيلياأ

 منهج الصحايب يف التفسي :  املبح  الثال 

 معرفة أوضاع اللغة وأسرارها

 العرب معرفة عاداأ  

 معرفة أحوال أهل الكتاب 

 قوة الفهم وسعة إدراكهم

 أشهر املفسرين من الصحابة رضي اهلل عنهم:  املبح  الرابع 

 عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-258- 
 

 عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه

 حكم تفسي الصحايب :  املبح  اخلامس

 أمهية تفسي الصحايب :  سادساملبح  ال

 ترمجة الصحايب اجلليل أيب الدردا  رضي اهلل عنه:  الفصل الثاين

 امسه ونسبه:  الولاملبح   

 إسالمه : الثايناملبح   

 صفته العلمية واجلسدية:  املبح  الثال 

 ردا  رضي اهلل عنه رنا  الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم على أيب الد :  الرابع املبح   

 من رووا عنه :  اخلامس  املبح 

 زوجاته :  املبح  السادس

 وظائفة ومناقبة وأقواله: السابع املبح   

 وفاته : املبح  الثامن

 يف التفسي  رضي اهلل عنه  أقوال أيب الدردا :  الفصل الثال 

 اخلاَتة

 النتائج والتوصياأ

 ادر واملراجعاملص

 فهرس اآلياأ

 فهرس الحادي  

 الفهرس
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