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وإقرار النبي صلى هللا عليه وسلم ،لذلك
وأفعال
بأقوال
وأفعال وإقر ُار  ،ومن هنا جاءت السنة النبوية ألنها تتعلق
أقوال
إقرار ،فهي
ٍ
ي
كانت سببا في اختيار لهذا املوضوع ومن أجل معرفة التخريج ودراسة االسانيد جاء البحث بعنوان ( األحاديث الواردة في تفسير
القرآن العظيم البن كثير من سورة الفرقان (تخريج ودراسة) .وقد كتب وفق املنهج االستقرائي بخطواته املعروفة واملعتمد عليه وهو
أمر في غاية األهمية؛ الن البحث يوضح تخريج أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم .اشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة
وتوصيات.
أما املقدمة فتناولت فيها أهمية املوضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته وأهدافه.

الكلمات املفتااحية :كتاب التفسير ،ابن كثير ،األحاديث النبوية .

املقدمة:
إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ باهلل يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال
ً
هللا وحده ال شريك له وأن محمـدا عبده ورسوله
أما بعد:
ُ
ـسان عربي مبين ،وقد تكفل
فقد أعز هللا هذه األمة بخير نبي أرسل محمد صلى هللا عليه وسلم ،بعثه هللا سـبحانه وتعـالى بل ٍ
هللا عز وجل بحفظ هذا الدينَّ ،
وسخر له العلماء الذين بذلوا كل ما بوسعهم مـن جهد ليذودوا عن حياض هذا الدين ،ولينقحوه مما
شابه من كالم الوضاعين والكذابين ،وقد كان لهؤالء العلماء الجهابذة الفضل الكبير والجهد الواضح في مؤلفاتهم التي أفنوا من أجلها
أعمارهم  .ومن هؤالء العلماء الذين تميزوا في هذا العلم في كافة مجاالته ،لبيان مراد النبي صلى هللا عليه وسلم من حديثه ،وذلك
الختالف ألسنة العرب ،وممن أبدع فـي هذا الفن ،هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرش ي البصروي،
ثم الدمشقي ُ ،م ّ
حدث ومفسر وفقيه(. )1

أهمية البح :
أن كتاب تفسير القرآن العظيم املشهور بـ" تفسير ابن كثير" اشتمل على عدد من األحاديث النبوية الشريفة  ،والتي هي
بحاجـة إلى دراسة وتمحيص.
ُي ّ
عد كتاب تفسير القرآن العظيم املشهور بـ" تفسير ابن كثير" ،هو من أشهر الكتب اإلسالمية املختصة بعلم تفسير القرآن
الكريمُ ،وي ُّ
عد من أشهر ما ُد ّ ِون في موضوع التفسير باملأثور أو تفسير القرآن بالقرآن ،فيعتمد على تفسير القرآن بالقرآن
 1شذرات الذهب في أخبار من ذهب (.)67/1
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الكريم ،والسنة النبوية ،وكذلك يذكر األحاديث واآلثار املسندة إلى أصحابها ،وأقوال الصحابة والتابعين ،كما اهتم باللغة
العربية وعلومها واهتم باألسانيد ونقدها واهتم بذكر القراءات املختلفة وأسباب نزول اآليات ،لذلك قمت بتخريج األحاديث الواردة
فيه ثم بيان الصحيح من الضعيف من املوضوع وقمت بدراسة السند والحكم على سند الحديث.

أهداف البح :
.1
.2
.3
.4

يهدف البحث الي بيان تخريج أحاديث ابن كثير التي توجد في سورة الفرقان من كتب السنة ودراسة أسانيدها.
التعريف بمعالم شخصية الحافظ ابن كثير ،اسمه ونسبه وكنيته ووالدته  ،والتعريف بتفسير ابن كثير .
معرفة األحاديث املقبولة من املردودة في كتابه .
بيان مدى استشهاد ابن كثير باألحاديث الواردة في كتابه تفسير القرآن العظيم سورة الفرقان.

مشكلة البح :
 .1إن موضوع التخريج من املوضوعات املهمة جدا ألحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم ومعرفة االحاديث الصحيحة من الضعيفة
من املوضوعة .
 .2ألن التخريج له أهمية وفوائد عظيمة في توثيق الحديث ومعرفة درجته في اصطالح املحدثين .
 .3هنالك صفات يجب على املحدث وطالب الحديث أن يتحلى بها وهي تصحيح النية واإلخالص في تخريج أحاديث النبي صلى هللا
عليه وسلم .

منهج البح :
.1
.2
.3
.4
.5

يعتمد البحث علي املنهج االستقرائي في جمع األحاديث التي أوردها ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم سورة الفرقان.
يعتمد على تخريج االحاديث الواردة في سورة الفرقان من كتاب التفسير البن كثير.
إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهما .
قمت بدراسة األسانيد فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك وإن كان في غيرهما قمت بدراسة اإلسناد .وأعتمد على
حكم الراوي من ناحية الجرح و التعديل ؛ بما حكم عليه الحافظ ابن حجر في كتابه " :تقريب التهذيب" ،فهو خاتمة الحفاظ.
أشرح األلفاظ الغربية في األحاديث مستعينة بكتب غريب الحديث فإن لم أجد ؛ بحثت في كتب شروح الحديث فإن لم أجد ؛
ففي كتب اللغة.

الدراسات السابقة:
تخريج أحاديث سورة الكهف من تفسير ابن كثير وهـي رسالة دكتوراه الجامعة االسالمية املدينة املنورة للطالب محمد
عبده عبد الرحمن الكحالني .

خطة البح :
اشتمل هذا البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة وتوصيات.
املبح األول  ( :معالم شخصية الحافظ ابن كثير )
املطلب الول  :اسمه ،ونسبه  ،وكنيته ،وولدته .
املطلب الثاني  :نشأته وعصره .
املطلب الثال  :شيوخه وتالميذه وعقيدته ومذهبه الفقهي
املطلب الرابع  :مؤلفاته ووفاته .
املبح الثاني  :منهجية الحافظ ابن كثير في إيراد األحاديث في تفسيره (سورة الفرقان )
املطلب الول  :التعريف بتفسير ابن كثير
املطلب الثاني  :طريقته في تفسير اآليات داخل كتابه
املطلب الثال  :تفسير ابن كثير مصدر بديل في تخريج األحاديث .
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املطلب الرابع :تخريج األحاديث الواردة في سورة الفرقان ودراستها .
الخاتمة  :وفيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل البحث.
التوصيات.

املبح األول  ( :معالم شخصية الحافظ ابن كثير )
املطلب الول  :اسمه ،ونسبه  ،وكنيته ،وولدته
إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري الحافظ عماد الدين أبو الفداء .
نسبته :
نسبه القرش ي وقد ورد نسبه في أكث وكتب التراجم وورد في كتابه البدايـة والنهايـة وقد صرح بنسبته إلى قريش حيث أخبر
أن أباه كان من بني خصلة وهم ينتسبون إلى الشرف  ،وبأيديهم نسب  ،وقف على بعض ذلك شيخه جمـال الـدين املـزي فأعجبـه ذلك
وابتهج به فصار يكتب في نسبه بسبب ذلك القرش ي( (3فهو قرش ي النسب بصري األصل  ،دمشقي النشأة والتربية والتعليم  ،شافعي
املذهب.
مولــده:
() 6
ُ َ ( )5
( )4
ولد في قرية "مجدل من أعمال مدينة بصرى وهـي بلـد بالـشام مـن أعمال دمشق وكان أبوه من أهل بصرى وأمه من
قرية مجدل.
ولقد اختلفت كتب التراجم في تاريخ ميالده فلم تتفق عـلى تـاريخ مولـده وأكثـر هذه األقوال تتراوح بين سنة سبعمائة(700هـ)
وسبعمائة وواحد (701هـ ).
" ) )7
قال الذهبي " :ولد بعد السبعمائة أو فيها .
( (9
وقال الحسيني " ولد سنة (701هـ ( ) (8وقال ابن حجر ولد سـنة (700ه ـ)
أو بعدها بيسير( )10وقـال الـسيوطي" :ولـد سـنة (700ه ـ )( )11وقـال العالمـة أحمـد شاكر ( )12بعد ما أشار إلى قول الحافظ ابن حجر
املذكور ً آنفا :وهو تاريخ تقريبي أرجـحأنه مستنبط من كالمه في ترجمة أبيه ،حيـث ذكـر حـين تـرجم لوالـده املتـوفي في جمـادى األولى سنة
(703هـ) حيث قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية حين ذك ـر وفـاة أبيه أن عمره كـان ثـالث سـنوات فقـال :وكنـت آن ذاك ً صـغيرا ابـن
ثـالث سـنين أو نحوها وال أدركه إال كالحلم(. (13
( )2

 - 2ينظـر :طبقـات املفـسرين للـداودي ( ، )111/1وأنبـاء الغمـر البـن حجـر( ) 45/1وشـذرات الذهب البن العماد ( ، )231/6واملوسوعة امليسرة في تراجم التفـسير
واإلقراء والنحو واللغة( )511/1رقم .725
 - 3ينظـر :البدايـة والنهايـة البـن كثـير ( ، )31/14وتـذكرة الحفـاظ للـذهبي ( ،) 1508/4والـدرر الكامنة () ، 455/1ومنهج ابـن كثـير في التفـسير لالحـم (. )16
- 4وهي قرية في حماة بالشام ينظر  :معجم ألعالم الشرق والغرب في آخر املنجـد ص( ،) 478وقيـل  :اسمها مجيدل القربة ينظر :البداية والنهاية( ، )31/14والرد
الوافر(.)48
ُ
ُ
 - 5بضم الباء وسكون الصاء (بـصرى ) وهـي مدينـة قديمـة مبنيـة بالحجـارة الـسوداء مـن ديـار بنـي فزارة  ،وبني مرة تبعد عن دمشق أربع مراحل وهي أول مدينة
فتحها العرب بالشام ينظر :معجم البلدان (.)441/1
ً
 - 6دمشق :قصبة بالد الشام ،وجنة األرض ملا فيها من النضارة  ،افتتحت في خالفة عمر بـن الخطـاب صلحا  ،قيل أول من بناها بيور اسف .ينظر  :معجم البلدان
(463/2
7
 تذكرة الحفاظ ( ، )22/5( .) 1508/4البدايـة والنهاية ( ،)649/14وشذرات الذهب (.)264/8 - 8ذيل تذكرة الحفاظ ص  . 57وهو أبو املحاسن محمد بن علي بن الحسن الحـسيني الدمـشقي تـوفي سنة 765هـ ينظر :الدرر الكامنة (.(179/4
 -9هـو  :أحمـد بـن عـلي بـن محمـد العـسقالني  ،أبـو الفـضل  ،شـيخ اإلسـالم وإمـام الحفـاظ في زمانـه  773 ( :ـ852هـ ) ينظر :الضوء الالمع ( ،) 36/2ولحظ األلحاظ
() 11/5
 - 10الدر الكامنة (.)445/1
 - 11طبقات الحفاظ (.)529
 - 12هو  :الشيخ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر .ولد بعد فجر يوم الجمعـة في التاسـع والعشرين من شهر جمادى اآلخر سنة 1309هـ بمنزل
والـده بالقـاهرة  ،ثـم ارتحـل مـع والـده إلى السودان حيث كان قد ُ عين ً قاضيا فيها .أثرى املكتبة اإلسالمية بأبحاثـه القيمـة وتحقيقـه ألمهـات الكتب املفيدة .وكانت
وفاته في السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1377ه  .نثـر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر (.(174−173/1
 - 13البداية والنهاية ،ابن كثير (.)32/14

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد ،2العدد2019 -2

150

األحاديث الواردة يف تفسري القرآن العظيم البن كثري من سورة الفرقان

متاضر عكاشة

ثـم عقـب العالمـة أحمـد شـاكر فقـال" :وابـن ثـالث سـنين أو نحوهـا ال يعـرف تواريخ السنين على اليقين في تلك السن ،فقد سـمع أذن
( . (14
تحديـد الـسنة التـي مـات فيهـا أبوه ممن حوله من إخوة وأهل وجيران
املطلب الثاني  :نشأته وعصره
نشأ الحافظ ابن كثير في بيت علم فهو ينتسب إلى أسرة عرفت بـالعلم واألخـالق والديانة ،فقد كان أبوه أبا حفص عمر بن
ً ً
كثير ً خطيبا فقيها عاملا ،عني بالعربية واللغـة والنحو وحفـظ أشـعار العـرب ،وقـد تـرجم اإلمـام ابـن كثـير لوالـده في كتابـه البدايـة
والنهاية(  )15ومما قال في والده « إنه ولد في حدود أربعين وستمائة واشـتغل بـالعلم عنـد أخوالـه بنـي عقبـة ببـصرى  ،فقـرأ البدايـة في
مـذهب أبي حنيفـة ()16وحفـظ "جمل الزجاجي" وعنـي بـالنحو والعربيـة واللغـة وحفـظ أشـعار العـرب ،حتـى كـان يقـول الـشعر الجيـد
الفـائق الرائـق في املـدح واملراثـي ،وقليـل مـن الهجـاء ،وقـرأ بمـدارس بصرى ثم انتقل إلى خطابـة القريـة شرق ُـي بصرى ومذهبه الـشافعي،
وأخـذ عـن النـواوي  ،والـشيخ تقـي الـدين الفـزاري ،وكـان يكرمـه ويحترمـه فـيما أخـبرني شـيخنا العالمـة ابـن الزملكـاني ،فأقـام بهـا ً نحـوا مـن
اثنتـي عـشرة سـنة ،ثـم تحـول إلى خطابـة ( مجدل) القرية التي منها الوالدة ،فأقام بها مـدة طويلـة في خـير وكفايـة وتـالوة كثـيرة ِ ،وكان
يخطب ً جيدا وله مقول عند الناس ولكالمـه وقـع لديانتـه وفـصاحته وحالوتـه ،وكان يؤثر اإلقامة في القرية ملا يرى فيها من الرفـق،
ووجـود الحـالل لـه ولعيالـه ،وقـد ولـد لـه عـدة أوالد مـن الوالـدة  ،ومـن أخـرى قبلهـا أكـبرهم إسـماعيل ،ثـم يـونس ,وإدريس ،ثم من الوالدة
 :عبد الوهاب  ،وعبد العزيز ،وأخوات عدة ثـم أنـا أصـغرهم ,وسميت باسم األخ إسـماعيل ،ألنـه كـان قـد قـدم دمـشق فاشـتغل بهـا ،بعـد
أن حفـظ (التنبيه)( )17وشرحه على العالمـة ،تاج الدين الفزاري ،وحصل املنتخب في أصول الفقه ،قالـه لي شـيخنا ابـن الزملكـاني ثم إنه
ً ً
سقط من سطح الشامية البرانية فمكث ً أياما ومات  ،فوجـد الوالـد عليـه وجـدا كثيرا  ،ورثاه بأبيـات كثـيرة  ،فلـما ولـدت لـه أنـا بعـد ذلـك
سـماني باسـمه فـأكبر أوالده إسماعيل ،وأصغرهم وآخرهم إسماعيل ،فرحم هللا مـن سـلف ،وخـتم بخـير ملـن بقـي وتوفي والدي في
جمادى األولى من سنة 703هـ في قرية (مجدل) ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون ،وكنت إذ ذاك صغيرا ابن ثالث سـنين أو نحوهـا،
ال أدركـه إال كـالحلم ثم تحولنا من بعده في سنة 707ه( )18إلى دمشق ،صحبة كمال الـدين عبـد الوهاب وقد كان لنا ً شقيقا وبنا رفيقا ً
شفوقا ،وقد تأخرت وفاته إلى سـنة خمـسين وأما والدته فقد كانت من النساء الصالحات واسـمها مـريم بنـت فـرج بـن عـلي ،تزوجها
والده حين انتقل إلى خطابة َمجدل فأنجبت لـه ثالثـة أبنـاء وهـم  :عبـدالوهاب وعبد العزيز ومفسرنا هذا  ،وعدة أخوات  ،ومفسرنا هذا
هو آخرهم .وقد انتقلت والدته إلى دمـشق مـع أبنائهـا بعـد وفـاة زوجهـا وعاشـت بهـا إلى أن توفيت في عشرين ذي القعدة سنة 728هـ
ودفنت بمقبرة الصوفية (.)19
فهذا موجز عن نشأة مفسرنا الحافظ ابن كثير كما حكاه هو عن نفسه في كتبه فهذه أسرته املتميزة في مجال العلم
واألخالق والديانـة التـي عـاش بهـا وهـذه البيئـة املباركـة الطيبة التي نشأ بها فخرج لنا منها هذا اإلمام العظيم الحافظ املفـسر إسـماعيل
بـن عمـر ابن كثير ،فرحم هللا الجميع رحمة واسعة.
املطلب الثال  :شيوخه وتالميذه وعقيدته ومذهبه الفقهي :
لقد كانت دمشق في عصر اإلمام ابن كثير دوحـة العلـم ومـالذ العلـماء فقـد برز فيها أئمة في فنون مختلفة من العلوم  ،لذا
فإن اإلمام ابن كثير قـد وفـق في أن يتتلمـذ عـلى صـفوة مـن هـؤالء العلـماء واألئمـة الـذين اشـتهروا بـسعة العلـم وقـوة الحافظـة وإخالص
العمل  ،واشتهروا بهذا عن طريق حلقات الدروس التي يدرسون بها أو عن طريق الكتب التي يؤلفونها.
وإذا تأملنا في شيوخ اإلمام ابن كثير وجدناهم من هذا الطراز ال سيما الذين ظهر منهم وبلغت شـهرتهم اآلفـاق كـابن تيميـة
وأبي الحجـاج املـزي  ،وشـمس الـدين الذهبي  ،وإن دراسة اإلمام ابن كثير على أمثال هؤالء كان العامل األسـاس ي في تكـوين شخصية هذا

 - 14عمدة التفسير ( .)23-22/1
- 15البداية والنهاية ،ابن كثير (.)33-31 /14
 - 16املراد بداية املبتدي للفقيه الحنفي برهان الدين علي بن أبي بكر عبد الجليل الفرغـاني املرغينـاني ولـد سنة 530هـ وتوفي سنة 593هـ ينظر :األعالم(.(73/5
 -17يقصد به التنبيه للشيرازي في فروع الشافعية .
 - 18وقيل سنة 706هـ ينظر  :شذرات الذهب ( ، )231/6وذيل تذكرة الحفاظ ص(.(57
 - 19البداية والنهاية (.)143 /142 /14
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اإلمام الحافظ وجعله ً عاملا ً فذا ً وحافظا ً بارعا اشـتهر مـن خـالل مؤلفاتـه التي عمت جميع األمصار في علوم مختلفة كالتفسير والتـاريخ
والحـديث الـذي لـه قـدم السبق فيها .وإليك بعض من شيوخ هذا اإلمام الفذ ال سيما مـن صرح بأنـه الزمـه  ،أو أخذ عنه  ،أو قرأ عليه أو
أخبر عنه أنه من شيوخه.
( )20
 .1القاض ي أبـو زكريـا الـشيباني  :هـو يحيـى بـن إسـحاق بـن خليـل بـن فـارس الشيباني الشافعي
 .2عفيف الدين الصقلي  :هو محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الـصقلي(. )21
 .3ابن َ
الزملكاني :وهـو كـمال الـدين أبـو املعـالي محمـد بـن عـلي بـن عبد الواحـد األنصاري الشافعي(.)22
( .)23
 .4امللك الكامل ناصر الدين  :هو أبو املعالي محمد بن امللك الـسعيد فـتح الـدين عبد امللك بن السلطان
 .5برهـان الـدين الفـزاري  :هـو إبـراهيم بـن عبـد الرحمن بـن إبـراهيم بـن سـباع الفزاري املصري(.)24
( )25
 .6ابن تيمية  :هو أحمد بـن عبـد الحليم بـن عبد الـسالم بـن تيميـة الحـراني الحنـبلى شيخ االسالم
تالميذه:
()26
 .1املحاسن الدمشقي  :هو محمد بن علي بن الحسن بن ناصر الحـسني الدمـشقي
 .2نور الدين الشوبكي  :هـو نـور الـدين بـن عـلي بـن أبي الهيجـاء الـشوبكي(.)27
 .3بدر الدين الزركش ي :هو محمـد بـن عبـد هللا بـن بهـادر بـن عبـد هللا الزركـش(.)28
 .4بن عنقه  :هو محمد بـن محمـد بـن عمـر بـن عنقـه أبـو عبـد الرحمن البـسكري(.)29
( )30
 .5سعد الدين الخليلي  :هو سعد الدين بن سعد بن يوسف بن إسماعيل النووي الخليلي الشافعي
( )31
 .6أبو زيد الردماوي  :عـلي بـن زيـد بـن علـوان بـن حريـز الردمـاوي الزبيـدي
عقيدته:
كان ابن كثير صحيح الدين سلفي العقيدة ،ويدل علي هذا مالزمته لشيخ االسالم وناصر السنة ابن تيمية  ،وفي ذلك يقول
ابن العماد :كانت له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه وإتباع له في كثير من آرائه ،وكان يفتي برائه في مسألة الطالق ،وامتحن بسبب
( )32
ذلك وأوذي
( )33
ويقول ابن حجر :وأخذ عن ابن تيمية ،ففتن بحبه ،وأمتحن بسببه .كما أن تمسكه بعقيدة السلف ظاهر في مؤلفاته،
فنجده يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في تفسير آليات العقيدة ( ،)34كما ورد على املبتدعة واملخالفين من الشيعة ،واملعتزلة،
وغيرهم ،وهذا يدل على سالمة معتقده ،وشدة تمسكه بعقيدة أهل السنة والجماعة .
مذهبه الفقهي:
كان ابن كثير شافعي املذهب ،وقد تتلمذ علي يد شيوخ الشافعية ،أمثال برهان الدين الفزاري و ابن الزملكاني ،وابن قاض ي
شهبة ( ، )35وغيرهم من كبار الشافعية الذين تأثر بهم ابن كثير ،وهذا يظهر في تأليفه لكتاب طبقات الشافعين (.)36
 - 20الدر الكامنة ( )189/5والبداية والنهاية 115/14
- 21البداية والنهاية ( ،) 119/14وشذرات الذهب (. ( 67/6
- 22البداية والنهاية (  )131 /14الزملكاني  ،بفتح الزاي والالم والكاف بينهما امليم الساكنة وفي آخرها النون  ،هذه النسبة الي قريتين إحداهما دمشق والثانية
ببلخ  ،السمعاني  ،االنساب (.)318 /6
 23املرجع السابق ( ،)13/14والدرر الكامنة ()150 /4
- 24البداية والنهاية ( ، )146/14الدرر الكامنة ( )35/1شذرات الذهب (.)88/6
- 25البداية والنهاية (.)136/14
 - 26الدر رالكامنة ()179 /4
 - 27البداية والنهاية(.312/14
 - 28الدررالكامنة ( ، )18/4شذرات الذهب ()335/6
 - 29الضوء الالمع (.)172/9
 - 30شذرات الذهب (.)50 /7
 - 31شذرات الذهب ( ،) 102/7الضوء الالمع (.)221/5
 - 32شذرات الذهب (.)339/8
- 33ابن حجر  :الدرر الكامنة في اعيان املائة الثامنة ()445 /1
 - 34ابن كثير  ،التفسير (.)474/2( ، )122/1

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد ،2العدد2019 -2

152

األحاديث الواردة يف تفسري القرآن العظيم البن كثري من سورة الفرقان

متاضر عكاشة

املطلب الرابع  :مؤلفاته( )37ووفاته :
في علوم القرآن:
 .1تفسير القرآن العظيم
 .2فضائل القرآن
في السنة وعلومها :
 .1أحاديث االصول
 .2شرح صحيح البخاري
 .3التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات واملجاهيل
 .4اختصار علوم الحديث.
 .5جامع املسانيد والسنن الهادي ألقوم سنن .
في الفقه أصوله:
 .1األحكام الكبري
 .2كتاب الصيام
 .3أحكام التنبيه
في التاريخ واملناقب:
 .1البداية والنهاية
 .2السيرة النبوية  :مطبوعة باسم الفصول في سيرة الرسول بدمشق
 .3مناقب ابن تيمية
 .4مقدمة في االنساب .وهذه هي أشـهر مؤلفاتـه.
وفاته:
توفي بدمشق في يوم الخميس السادس عشر من شعبان سنة أربع سبعين وسبعمائة عن أربع وسبعين سنة ،وكان وقد أضر
( )38
في أواخر عمره

املبح الثاني  :منهجية الحافظ ابن كثير في إيراد األحاديث في تفسيره (سورة الفرقان )
املطلب األول  :التعريف بتفسير ابن كثير
يعتبر تفسير القرآن العظيم البن كثير من أفضل التفاسير وأهمها.
ً 40
قال الزرقاني( (39وتفسيره هذا من أصح التفاسير باملأثور إن لم يكن أصحها جميعا .
وقـال الـشيخ أحمـد شـاكر  ( :وبعـد :فـإن تفـسير الحـافظ ابـن كثـير أحـسن التفاسير التـي رأينـا وأجودهـا وأدقهـا بعـد تفـسير
إمـام املفـسرين أبي جعفـر الطـبري  ،ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيدينا ،فما رأينا مثلهما  ،وال ما يقاربهما) وهذا راجع إلى
سالمة املنهج الذي سار عليه ابـن كثـير في تفـسيره وهـو التفـسير باملأثور وهذا التفسير غني عن التعريف فهو يحتل املكانة الثانية  ،إن
لم تكـن األولى بـين  ،كتب التفسير ،حيـث فـسر الحـافظ ابـن كثـير القـرآن بـالقرآن أوال مـا وجـد إلى ذلـك سبيال  ،ثم بالـسنة الـصحيحة

 - 35البداية والنهاية ( )131 /14الوافي بالوفيات ( .)222/19الدرر الكامنة في أعيان املائة الثامنة (.) 239/3
 - 36طبقات الشافعيين ،ابن كثير ،
 - 37موارد اإلمام ابن كثير للفنيـسان ( . ) 42−23/1واإلمـام ابـن كثـير وأثـره في علـم الحـديث رواية ودراية(.(108−93
 -38املزي  ،وتهذيب الكمال في اسماء الرجال ( ،)64 /1الذهبي  ،سير اعالم النبالء(،)29/1ذيل تذكرة الحفاظ ( ص ،)38السيوطي  ،طبقات املفسرين
(ص ،)260شذرات الذهب في أخبار من ذهب()67/1
 - 39هو  :محمد بن عبد العظيم الزرقاني  ،من علماء األزهر الشريف  ،تخرج بكلية أصول الدين وعمل بها ً مدرسا لعلوم القرآن والحديث توفي بالقاهرة سنة
(1367هـ) ينظر  :األعالم (( 210 /6
- 40مناهل العرفان .للزرقاني (.)498/1
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املرويـة عـن املـصطفي صلى هللا عليه وسلم مـا وجـد إلى ذلـك ً سـبيال  ،ثـم بأقوال الصحابة والتابعين وبمفاهيم لغة العرب  ،ولقد اعتنى
املـسلمون بهـذا التفـسير عناية عظيمة فمنهم من حققه وصححه وعلق عليه ومنهم من اختصره.
فمن أشهر طبعاته ما يلى(:)41
 .1طبعة بوالق بمصر عام 1402هـ.
 .2طبعة السيد محمد رشيد رضا مع تفسير البغوي في تسعة مجلدات.
 .3طبعة دار إحياء التراث العربي لعيس ى البابي الحلبي وشركـاه  ،عـام 1372ه ـ في أربع مجلدات .
 .4طبعة مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة عام 1344هـ في أربعة مجلدات .
 .5طبعة دار الفكر ودار األندلس عام 1385هـ في سبعة مجلدات.
وأما أشهر املختصرات لهذا الكتاب العظيم فهي ما ثلى:
 .1مختصر تفسير ابن كثير البن اليونانية محمد بن علي العـلي الحنـبلي املتـوفي سـنة  792هـ وهذا املختصر ال يزال ً مخطوطا .
 .2عمدة التفسير ألحمد شاكر عام  1376هـ.
 .3مختصر ابن كثير ملحمد علي الصابوني طبع سنة  1393هـ في ثالثة مجلدات.
 .4تيـسير العـلي القـدير الختـصار ابـن كثـير  ،ملحمـد نـسيب الرفـاعى في أربعـة مجلدات عام  1392ه.
 .5فـتح القـدير في تهـذيب تفـسير ابـن كثـير ملحمـد بـن أحمـد كنعـان طبـع عـام 1412هـ.
 .6املصباح املنـير في تهـذيب تفـسير ابـن كثـير في مجلـد واحـد إعـداد جماعـة مـن العلــماء بــإشراف الــشيخ صــفي الــرحمن املب ـاركفوري ،
مطبعــة دار الــسالم بالريــاض 1420هـ.
علما بأن أحسن هذه املختصرات وأصحها وأفصحها عمدة التفسير ألحمد شـاكر فهـو أقـرب هـذه املختـصرات إلى روح تفـسير ابـن كثـير
ولفظـه ومعنـاه إضـافة إلى مـا اشتمل عليه من تحقيقات وتخريجات جيدة ومفيدة (.)42
املطلب الثاني  :طريقته في تفسير اآليات داخل كتابه
تبرز منهجية االمام ابن كثير العامة في تفسيره من خالل النقاط التالية :
 .1تفسير القرآن بالقرآن
لقد اعتمد ابن كثير على هذه الطريقة ً اعتمادا ً كبيرا  ،وعد هذه الطريقة هي أول مـا يفسر به القرآن الكريم.
َّ
َ َ ُ
ُ ْ َْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َّ َ ُ
ود أ ِحل ْت لكم َب ِه َيمة األن َع ِام ِإال َما ُي ْتل ٰى َعل ْيك ْم) .املائدة آية رقم ()1
مثــال ذلــك عن ــد تف ــسيره لقولــه تعــالى( يا أيها ال ِذين آمنوا أوفوا ِبالعق ِ
قال  :والظاهر وهللا أعلم أن املراد بذلك قوله (حرمت عليكم امليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير هللا به واملنخنقة واملوقوذة
واملتردية والنطيحة وما أكل السبع )(. )43
ومن تفسير القرآن بالقرآن ،التفسير بمعونة السياق  ،وكذا القراءات ،وقد اعتبر  ،رحمه هللا ـ هذه الطريقة وهي االبتداء
بتفسير القرآن الكريم من القرآن نفسه هي أولى مـا يفسرـ بـه القرآن  ،وأنها أحسن وأصح طرق التفسير ،فـالقرآن الكـريم تبيا لكل ش يء
ْ
َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ً
ً ْ
يانا ِل ُك ِّل َش ْيء َو ُه ً
دى َو َر ْح َمة َو ُبشرى ِلل ُم ْس ِل ِم َين) سورة النحل اآلية ( .)89فإن كان ً تبيانا لكل
يقول هللا تعالى (ونزلنا عليك ال ِكتاب ِتب
ِ
ً
ً
ً
ش يء ,فمن األولى أن يكون مبينا مفصال في نفسه ،إما بكونه جـاء مـن عند هللا مبينا مفصال أصال ،وإما أن هللا جعل بعضه ً موضحا ً
ومفصال لـبعض ،وبـما أنـه ال تنـافي بـين هـاتين الحـالتين  ،وكـل مـنهما يتصـور وجـوده في القـرآن ،فالكـل مـنهما حـق وصدق). ) 44
 .2تفسير القرآن بالسنة النبوية :
َ َ ُّ َ ُ َّ ْ َ َ ْ ُ ّ ُ َّ َ ّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َن َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ
ْ
َّللا وعدوكم ) االنفال آية رقم
اط الخي ِل تر ِهبو ِب ِه عدو ِ
مثال لذلك قولي تعالى ( :وأ ِعدوا لهم ما استطعتم ِمن قو ٍة و ِمن ِرب ِ
( )45
( ،)60بقوله صلى هللا عليه وسلم "اال أن القوة الرمي  ،اال أن القوة الرمي",

 - 41مـنهج ابـن كثـيرفي التفـسيرلالاحـم ص( ، 70−69وابـن كثـير الدمـشقي الحـافظ املفـسرص( ، 240−228ومنهج ابن كثيرفي الدعوة إلى هللا (.(63−62
- 42منهج ابن كثيرفي التفسيرلالاحم ص(.)71
- 43ابن كثير  ،التفسير (.)8/2
 44منهج ابن كثير في التفسير.د .سليمان الالحم ص.184(:
- 45ابن كثير ،التفسير (.)80/4
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 .3تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة:
يقول ـرحمه هللا  ":وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن وال في السنة رجعنا في ذلـك إلى أقوال الصحابة ،فإنهم أدرى بذلك
ملا شاهدوا من القرائن واألحوال التي اختصوا بها ،وملا لهم من الفهم التام  ،والعلم الصحيح ،والعمل الصالح ،ال سيما علماؤهم
وكـبراؤهم ،كاألئمة األربعة الخلفاء الراشدين ،واألئمة املهديين ،وعبد هللا بن مسـعود ومـنهم الحبر البحر عبد هللا بن عباس ،ابن عم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وترجمان القرآن ،ببركة دعاء رسـول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث قال(:اللهم فقهه في الدين وعلمه
()47 ( )46
التأويل )
 .4تفسير القرآن الكريم بأقوال التابعين وأتباعهم راحمهم هللا:
يقول رحمه هللا " :إذا لم تجـد التفسـير في القـرآن ،وال في السـنة ،وال وجدتـه عـن الصحابة ،فقد رجع كثير من األئمة في ذلك
إلى أقوال التابعين ،كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير ... ،وكسعيد بن جبير ،وعكرمة مولى ابـن عبـاس ،وعطـاء بـن أبي ربـاح،
والحسن البصري ،ومسروق ابن األجدع ،وسعيد بن املسيب ،وأبي العاليـة ،والربيـع بـن أنس ،وقتادة ،والضحاك بن مزاحم ،وغيرهم
من التابعين وتابعيهم  ،ومن بعدهم ،فتذكر أقوالهم في اآلية ،فيقع في عبارتهم تباين في األلفاظ ،يحسـبها مـن ال علـم عنده اختالفـا،
فيحكيها أقواال ،وليس كذلك ،فإن منهم من يعبر عن الش يء بالزمه ،أو بنظـيره ومـنهم من ينص على الش يء بعينه ،والكل بمعنى واحد في
أكثر األماكن ،فليتفطن اللبيب لذلك  ،وهللا الهادي(. )48
ثم ذكر قول شعبة بن الحجاج وغيره بأن أقوال التابعين في الفروع ليست حجة "أقوال التابعين في الفروع ليست حجة ؟
فكيف تكون حجة في التفسير ؟ يعني  :أنها ال تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم ،وهذا صحيح  ،أما إذا أجمعوا على الش يء فال يرتاب
في كونه حجة  ،فإن اختلفوا فال يكون بعضهم حجة على بعض ،وال على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم
49
لغة العرب ،أو أقوال الصحابة في ذلك"
فهو ـرحمه هللا ـ يحشد في تفسيره لآلية ما توافر لديه من روايـات عـنهم في تفسـيرها ولـو تقاربت العبارات ،أو تعددت الروايات عن
أحدهم.
 .5تفسيره للقرآن بلغة العرب:
حيث أشـار إلى ذلـك عنـد حديثـه عـن أقـوال التـابعين في التفـسير بقولـه  " :فـإن اختلفوا فال يكون بعضهم حجة على بعض
وال على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى
( )50
لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك " .
ً
ً
وهو يستـشهد بلغـة العـرب ً شـعرا ونثـرا  ،ويوظـف ذلـك في الكـشف عـن املعنى ،وهذا الذي ذكره ابن كثير في مقدمته سار
ً
عليه عمليا في تفسيره للقرآن الكريم  ،وفـق هـذا الترتيـب()51ومـن األمثلـة عـلى استـشهاده بلغـة العـرب شـعرا مـا أورده في تفسيره لقوله
َ ُ ُ َُ ْ ُ َ ْ َ
اب) البقرة آية رقم ( )49حيث بين أن معنـى يـسومونكم أي :يولونكم( )52ثم استشهد بقول عمرو بن
وء ال َعذ
تعالى ( :يسومونكم س
ِ
(ً ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ )53
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ
ْ َ ()54
ِإذا ما امللك سام الناس خسفـا ** أبينـا أن ن ِقـر الخسف ِفينـا
كلثوم
ُ
َ
ً
َ
َ
ُ
 .6موقفه املعتدل من السرائيليات والتنبيه على عدم األخذ بها  ،إال انه وقع فيها أحيانا ،عند تفسيره لقوله تعالى  ( :قالوا يا موس ٰى
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ
َ
َّ َ َّ ْ ُ َ َ َ ً
َ
اع ُدون) املائدة آية رقم (.)24وقد ذكر كثير من املفسرين هاهنا
ِإنا لن ندخل َها أبدا َّما د ُاموا ِف َيها فاذه ْب أنت ور ُّبك فق ِاتال ِإنا هاهنا ق ِ
ً
أخبارا من وضع بني اسرائيل في عظمة خلق هؤالء الجبارين  ،وأنو كان فيهم عوج بن عنق ،بنت آدم ،عليه السالم وانه كان طوله ثالث

 - 46رواه اإلمـام أحمـد في مسـنده ( ، ) 335، 328، 266/1وصـححه الحـاكم في املسـتدرك ( 534/3ووافقه الذهبي  ،وكذا األلباني في السلسـلة الصـحيحة بـرقم
((، 2589وقـد رو ى الشـطر األول مـن الحـديث (اللهـم فقهـه في الـدين) البخـاري في صـحيحة بـرقم ( ،)143ومسـلم في صـحيحة بـرقم (( 6451وغيرهما.
47
 ابن كثير  ،مقدمة تفسير القرآن العظيم(.807/1- 48املصدر السابق (.)10/1
 - 49املصدر السابق (.)10/1
 - 50املصدر السابق ()10/1
- 51مـنهج ابـن كثـير في تفـسير الالحـم ص( ، 363−334وابـن كثـير حياتـه وكتابـه للفـالح ص (.)107,116
 - 52تفسير القرآن العظيم (.)397/1
 - 53هو  :عمرو بن كلثوم التغلبي  ،أحد شعراء الجاهلية  ،وهو قاتل عمرو بن هند ملـك الحـيرة  ،مـات وله مائة وخمسون سنة .ينظر :الشعر والشعراء(.)228/1
 - 54شرح القصائد العشر ،للتبريزي (.)248/1
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آالف ذراع وثالثمائة وثالث وثالثون ذراعا وثلث ذراع  ،تحرير الحساب! وهذا ش يء يستحى من ذكره  ،ثم هو مخالف ملا ثبت في الصحيح،
ص َّلى َّ ُ
( )55
ال  ) :أن َّ ُ
َّللا َخ َلق َآد َم ُط ُول ُه س ُّتو َن ذ َر ً
أن رسول هللا َ
َللا َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
اعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى اآلن)
ِ
ِ
املطلب الثال  :تفسيرابن كثير مصدر بدثل في تخريج األاحادث
يعد تفسير ابن كثير من املصادر البديلة في تخريج األحاديث النبوية ،فهو يعتمد أسانيد من سبقه من أصحاب املصنفات
الحديثة السابقة ،فيقول رواه أحمد في املسند من طريق فالن عن فالن ،ورواه مسلم من حديث عبدهللا بن عمر وهكذا .
املطلب الرابع  :تخريج األاحادث الواردة في سورة الفرقان ودراستها
َّ َ ُ ُ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ
َ َ َ َّ َ َّ َل ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َن ْ َ َ َ ً
ُ
َّ
ض ولم يت ِخذ
عاملين ن ِذيرا ) الفرقان()1الي قوله ( ال ِذي له ملك الس ِ
قوله تعالى ( :تبارك ال ِذي نز الفرقان على عب ِد ِه ِليكو ِلل ِ
ماوات واألر ِ
َ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ٌ ْ ُْ
ً
ََ ُ َ َ
يك ِفي املل ِك َوخل َق ك َّل ش ْي ٍء ف َق َّد َر ُه َت ْق ِديرا ) الفرقان ()2
ولدا ولم يكن له ش ِر
الحديث األول
َُ َ ْ َ َ ً
عامل َين ن ِذثرا) الفرقان )1( :
قال تعالى ( ِليكون ِلل ِ
ُْ
َ َّ
ُ َ ْ ً َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ٌ َ ْ ( )57
َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ 56
قال ابن كثير  ( :كما قال صلى َّللا علي ِه وسلم ( ب ِعثت ِإلى األحمر واألسو ِد وقال أع ِطيت خمسا لم يعطهن أحد قب ِلي) .
تخريج الحدث  :أخرجه البخاري ( )58بنحوه  ،ومسلم ( )59بهذا اللفظ .
الحديث الثاني
ُ ً َ ً
ً
َ َْ ُ َْْ َ ُُ ً
وااحدا َو ْاد ُعوا ث ُبورا ك ِثيرا ) الفرقان )14( :
قال تعالى ( :ل تدعوا اليوم ثبورا ِ
روى ْاإل َم ُام َأ ْح َم ُد َ :ح َّد َث َنا َع َّف ُ
ص َّلى َّ ُ
ان َ ،ح َّد َث َنا َح َّم ُاد ْب ُن سلمة عن علي بن يزيد َع ْن َأ َنس ْبن َمال ٍك َأ َّن َر ُسو َل ََّّللا َ
َّللا َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
ال :
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
يس َ ،ف َي َ
« َأ َّو ُل َم ْن ُي ْك َس ى ُح َّل ًة م َن َّ
ض ُع َها َع َلى َحاج َب ْيه َو َي ْس َح ُب َها م ْن َخ ْلفه َو ُذ ّرَّي ُت ُه م ْن َب ْع ِدهَ ،و ُه َو ُي َن ِادي َيا ُث ُب َ
النار إ ْ
ُ
ور ُاه َ ،و ُي َنا ُدون َيا
ل
ب
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ ُل َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َن َ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ
َ ْ ُ َ ُ ُ ً َ ً ) )60
ً
َ
ً
ُ
ثبورهم حتى ي ِقفوا على الن ِار ،فيقو يا ثبوراه ويقولو يا ثبورهم ،فيقال لهم ال تدعوا اليوم ثبورا و ِاحدا ،وادعوا ثبورا ك ِثيرا) .
قال ابن كثير  :لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ،رواه ابن ابي حاتم  ،عن أحمد بن سنان ،عن عفان ،به .
تخريج الحدث  :أخرجه أحمد( )61بلفظه  ،وابن أبي شيبة( ، )62بنحوه مختصرا .
دراسة رجال اإلستاد :
رجاله ثقات عدا:
َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ َ
( )64
()63
()1حماد بن سلمة قال  :ابن حجر ثقه عابد  ،أثبت الناس في ثابت  ،وتغير حفظه بآخره  ،قال الذهبي ثقة صدوق يغلط ،وليس
في قوة مالك .وثقه ابـن معـين(.)65
(َ 2
)ع ِل ّ ِي ْب ِن َزْي ٍد قال  :ابن حجر( ) 66ضعيف .

 -55تفسير ابن كثير( . )76/3
َْ
ْ َ َْ
ْ
َ ْ
ُ - 56ب ِعث ُت ِإلى األ ْح َم ِر َواأل ْس َو ِد أ ِي ال َع َج ِم َوال َع َر ِب  ،النهاية في غريب الحديث واألثر  ،ابن االثير (.)437 /1
 57تفسير ابن كثير ( .)284/10
- 58صحيح البخاري () 74 /1برقم()95/1( )335برقم .)438
- 59صحيح مسلم ( )63 /2برقم (.)521
 - 60تفسير ابن كثير ( .)84/10
 - 61مسند أحمد  )2649 / 5( ،برقم ()12731
- 62مصنف ابن ابي شيبة  )18/508(،برقم ()35307
 - 63ابن حجر  ،تقريب التهذيب 178/1
- 64الذهبي  ،الكاشف 349 /1
 - 65تاريخ ابن معين  -رواية عثمان الدارمي  :ص 49
- 66ابن حجر  ،تقريب التهذيب .401 /1( :
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الحكم على إسناد الحدث :
إسناده ضعيف ألن فيه علي بن زيد ضعيف.
الحديث الثالث
صب ُر َ
َْ ً ََ ْ
َ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
ون
قال تعالى  ( :وما أرسلنا قبلك ِمن املرس ِلين ِإل ِإنهم ليأكلون الطعام ويمشون ِفي األس ِ
واق وجعلنا بعضكم ِلبعض ِفتنة أت ِ
ً
َو َ
كان َرُّب َك َب ِصيرا ) الفرقان )20( :
َّللا َت َع َالى إ ّني ُم ْب َتل َ
َّللا َع َل ْيه َو َس َّل َم « َي ُقو ُل َّ ُ
ص َّلى َّ ُ
صحيح ُم ْسلم َع ْن ع َياض ْبن ح َمار َع ْن َر ُسول ََّّللا َ
َ َ
يك َو ُم ْب َت ٍل ِب َك)(.)67
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
قال ابن كثير  :و ِفي ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ ِ ٍ
تخريج الحدث  :أخرجه مسلم ( )68بلفظه .
الحديث الرابع
ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُّ َّ ْ َ َ ً َ ْ
َ َ ً
كان َث ْوما َعلى الكا ِف ِرين ع ِسيرا )الفرقان .)26( :
من و
قال تعالى ( :امللك ثو ْم ِئذ الحق ِللراح ِ
َ
َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ
َ َ َ َ َ َ َ
َْ
َّ
وااح ِد القه ِار) [غا ِفر)16( :
كما ق
ّلِل ال ِ
ال تعالىِ ( :مل ِن امللك اليوم ِ ِ
َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ض؟
و ِفي الص ِح ِيح ( ِإ َن َّللا تعالى يطوي السموات ِبي ِمي ِن ِه  ،ويأخذ األر ِضين ِبي ِد ِه األخرى  ،ثم يقول  :أنا امل ِلك أن َا الديان  ،أين ملوك األر ِ
الد َّي ُ
أين الجبارون  ،أ ْي َن ْاملُ َت َك ّب ُر َ
ون؟ )( )69قال ابن كثير :أخرجه مسلم من حديث عبدهللا بن عمر وليس فيه ( أ َنا َّ
ان ).
ِ
تخريج الحدث :
( )71
( )70
أخرجه البخاري بنحوه مختصرا  ،ومسلم بلفظه .
الحديث الخامس
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ
َّ َ َ َ
قال  :اإلمام أحمد  :حدثنا حسين ْب ُن ُم َ
ال ِ :ق َ
يد ْال ُخ ْدر ّي َق َ
يل َيا َر ُسو َل
وس ى  ،حدثنا ابن ل ِه
يعة َ ،حدثنا د َّر ٍاج عن أ ِبي ال َه ْيث ِم عن أ ِبي َس ِع ٍ
ِ ِ
َ
ْ
ْ
َّ ُ ُ َ َّ ُ َ َ
َّ
َ
َّ
َ ْ ُُ َ ْ َ َْ َ
َّ
ص َّلى َّ ُ
ال َر ُسو ُل ََّّللا َ
ف َس َن ٍة َما أط َو َل َه َذا ال َي ْو َم؟ َف َق َ
َّللا َعل ْي ِه َو َسل َم ( َوال ِذي َن ْف ِس ي ِب َي ِد ِهِ ،إنه ِليخفف على
َّللا َي ْو ٍم كان ِمقداره خم ِسين أل
ِ
ِ
َ
َ َّ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ
ُْ
صال ٍة مكتوبة يصليها في الدنيا )( . (72قال ابن كثير :إسناده ضعيف .والحديث أخرجه ابو يعلي (حدثنا
امل ْؤ ِم ِن حتى يكون أخف علي ِه ِمن
زهير ،حدثنا الحسن بن موس ي به .
( )75
( )74
( )73
تخريج الحدث  :أخرجه أحمد بهذا اللفظ  ،وابن حبان بمثله  ،وأبو يعلى بمثله .
دراسة رجال اإلستاد :
رجاله ثقات عدا:
( )77
( )76
( )1عبد هللا بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي قال  :ابن حجر صدوق ،خلط بعد احتراق كتبه ،ورواية
ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما ،وقال أبو بكر ابن أبـي خيثمـة :سـمعت يحيى بن معين يقول :عبدهللا ابن لهيعة ليس
حديثه بذلك القـوى(.)78
- 67تفسير ابن كثير (.)293/10
- 68صحيح مسلم  )158/8( ،برقم()2865
- 69تفسير ابن كثير .)301/10( ،
 70صحيح البخاري  )123 / 9( ،برقم ()7412
 71صحيح مسلم  )126 / 8( ،برقم ()2788
 - 72تفسير ابن كثير .)302/10( ،
73
مسند أحمد  )2461 / 5( ،برقم ()11896- 74صحيح ابن حبان  )329 / 16( ،برقم(.)7334
- 75مسند أبو يعلى )527/2( ،برقم ()1390
76
الحضرمي  : :هذه النسبة إلى حضرموت وهي من بالد اليمن من أقصاها  ،األنساب للسمعاني 230 / 2 :- 77ابن حجر  ،تقريب التهذيب 538 /1
- 78الضعفاء واملتروكين للنسائي203 / 1 :
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التدليس  :وممن نص على ذلك العالئي قال  :قال بن أبي حاتم :سمعت أبي يقول :لم يسمع بن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئا  ،لكنه
رد هذا القول بقوله  :روى عنه الكثير(. )79
االختالط  :قال يحيى بن بكير  :احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في سنة سبعين ومائة( )80لذا قال ابـن حبان  :إن سماع من سمع منه قبل
احتراق كتبه مثل  :العبادلة ،فسماعهم صحيح  ،ومن سمع منه بعـد احتراق كتبه فسماعه ليس بش يء( ، )81وقال ابن حجر  :في طبقاته
اختلط في آخر عمره  ،وكثرت عنه املناكير في روايته(.)82
( )2دراج بن سمعان ،قيل  :اسمه عبد هللا  ،وقيل  :عبد الرحمن  ،ابو السمح ،القرش ي  ،السهمي موالهم ،قال ابن حجر( )83صدوق في
حديثه عن أبي الهيثم  ،ضعف.
الحكم على إسناد الحدث :
إسناده ضعيف ،فيه ابن لهيعة صدوق  ،خلط بعد احتراق كتبه .وفيه دراج بن سمعان ابو السمح في حديث ضعف ،عن أبي الهيثم ،
كما قال ابن حجر في التقريب.
الحديث السادس
َ َ َّ َ ُ ْ َ َ ٌّ َ ً
ً
كانا َو َأ َ
َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ
ض ُّل َس ِبيال) الفرقان.) 34( :
وه ِه ْم ِإلى جهنم أول ِئك شر م
قال تعالى ( :ال ِذثن ثحش ُرون على وج ِ
َّ َ َ َ
َ َ
َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ً َ َ َ َ ُ َل َّ َ ْ َ
َ
َّ
ف ُي ْح َش ُر ْال َكا ِف ُر َع َلى َو ْجه ِه َي ْو َم ْال ِق َي َام ِة ؟ َف َق َ
ال ِ(إ َّن ال ِذي أ ْمش ُاه َعلى ِر ْجل ْي ِه ق ِاد ٌر
َّللا ،كي
س أن رجال قال :يا رسو ِ
َو ِفي الص ِح ِيح عن أن ٍ
ِ
َ
َ ْ َ ْ َ َ ( )84
أ ْن ُي ْم ِش َي ُه َعلى َو ْج ِه ِه يوم ال ِقيام ِة )
قال ابن كثير :وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من املفسرين .
تخريج الحدث :
( )86
( )85
أخرجه البخاري بمثله ومسلم بمثله مطوال
الحديث السابع
َ ً
ُ ً
قال تعالى َ ( :وق ُرونا َب ْي َن ِذل َك ك ِثيرا ) الفرقان )38(:
ُ َّ َّ َ ُ
ُ
َُْ ُْ ُ َ
ين َيل َون ُه ْم  ،ث َّم
ون ق ْ ِرني  ،ثم ال ِذ
قال ابن كثير  :كما ثبت في الصحيحين  ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،أنه قال  « :خير القر ِ
الذين يلونهم )(.)87
تخريج الحدث :
( )89
( )88
أخرجه البخاري بهذا اللفظ  ،ومسلم بنحوه .
الحديث الثامن
َ ً
الر َ
ياح ُب ْشرًا َب ْي َن َث َد ْي َر ْاح َمته َو َأ ْن َزْلنا م َن َّ
َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ِّ
ماء َم ًاء ط ُهورا )الفرقان .( 48(:
الس ِ
ِِ
ِ
قال تعالى  :وهو ال ِذي أرسل ِ

 - 79ابن ابي حاتم  ،الجرح والتعديل ()102 /9
 - 80التاريخ الكبير للبخاري .182 / 5 :
- 81املجروحين  ،ابن حبان 11/2:
- 82ابن حجر  ،املدلسين طبقات 54/1 .
- 83ابن حجر ،تقريب التهذيب ()235/1
- 84تفسير ابن كثير (.)305 /10
- 85صحيح البخاري  )109 /6( ،برقم ()4760
- 86صحيح مسلم  )8/153( ،برقم ()2806
- 87تفسير ابن كثير ()308/10
- 88صحيح البخاري ( )171/7برقم (.)2651
- 89صحيح مسلم  )185/7( ،برقم ()2535
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َ ْ َ
َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُ ٌ َ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ٌ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ
يد َق َ
ور ال
وم ال ِكال ِب ؟ فقال ( ِإن املاء طه
َّللا أنتوضأ ِمن ِبئ ِر بضاعة  ،و ِهي ِبئر يلقى ِفيها النتن ولح
وعن أ ِبي َس ِع ٍ
ال ِ :قيل  :يا رسول ِ
َ
ُي َن ِ ّج ُس ُه ش ْي ٌء )(. )90
قال ابن كثير  :رواه الشافعي  ،وأحمد وصححه  ،وأبو داود  ،والترمذي وحسنه والنسائي .
َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ّ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ
ْ َ
َ
األ ْن َبار ُّي َ ،ق ُالوا َ :ح َّد َث َنا َأبوُ
تخريج الحدث :أخرجه ابوداود(َ : )91ح َّدث َنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ال َعال ِء  ،والحسن بن ع ِل ٍي  ،ومحمد بن سليمان
ِ
َ ْ َ
ْ ُ
َ
ُأ َس َام َة َ ،عن ْال َوليد ْبن َكثير َ ،ع ْن ُم َح َّمد ْبن َك ْعب َ ،ع ْن ُع َب ْيد ْ َ
يد الخ ْد ِر ّ ِي  ،بهذا اللفظ ،
هللا ْب ِن َر ِاف ِع ْب ِن خ ِد ٍيج  ،عن أ ِبي َس ِع ٍ
هللا ب ِن ع ْب ِد ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ
ً
والشافعي 92والترمذي ()93بنحوه  ،والنسائي()94بنحوه وأحمد()95بنحوه  ،وأبو يعلى()96بنحوه والبيهقي( )97بنحوه مختصرا.
دراسة رجال اإلستاد :
رجاله ثقات عدا:
َ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ
ْ
( )98
ُّ
َ
()1ومحمد بن سليمان األنب ِاري قال ابن حجر  :صدوق.
َ ُ َ
( )99
()2أ ُبو أ َس َامة  :هو حماد بن أسامة بن زيد القرش ي قال ابن حجر  :ثقة ثبت  ،ربما دلس وكان بآخره يحدث من كتب غيره وعده
ابن حجر في املرتبة الثانية من املدلسين( )100وقال ابن حجر ":حكى األزدي عن سفيان بن وكيع  ،أنه قال :كان أبو أسامة يتتبع كتب
الرواة ،فيأخذها ،وينسخها ،ورد ابن حجر ذلك فقال  :لم ينقله األزدي إال عن سفيان بن وكيع ،وهو به أليق ،وسفيان بن وكيع:
ضعيف .قلت :هو ثقة ثبت ،وما قاله سفيان بن وكيع ليس بجرح  ،وهو مدلس من الثانية فال يضر تدليسه.
()3الوليد بن كثير ابو ومحمد املخزومي موالهم  ،املدني  ،الكوفي  ،القرش ي قال ابن حجر( : )101صدوق  ،عارف باملغازي  ،رمي برأي
ً
ً ََ
الخوارج  ،قال الذهبي(ِ : (102ث َقةَ ،ب ِص ْيرا ِباملغ ِازي .قال أبو داود  :ثقة  ،إال أنه إباض ي .
َ
(ُ )4ع َب ْيد ْ َ
هللا ْب ِن َرا ِف ِع ْب ِن خ ِد ٍيج  ،قال ابن حجر( :)103مستور .وقال املزي( )104مجهول الحال  ،ذكره ابن حبان(.)105
هللا ب ِن ع ْب ِد ِ
ِ ِ
الحكم على إسناد الحدث :
حديث حسن  ،قال االلباني( ) 106وقد جود أبو أسامة هذا الحديث ،فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن
مما روى أبو أسامة .قلت ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد هللا بن عبدهللا بن رافع وقال بعضهم  :عبد الرحمن بن رافع وهو وهم
كما قال البخاري  ،وعبيد هللا هذا مجهول الحال ،لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقد روى عنه جماعة  ،وقال الحافظ  ( :مستور ).
الحديث التاسع
َّ ُ ُ ً
َّ َّ َ َ َ ْ َ َّ
ص َّر ْف ُ
قال تعالى َ ( :و َل َق ْد َ
اس ِإل كفورا )الفرقان (.)50
ناه َب ْي َن ُه ْم ِل َيذك ُروا فأبى أكث ُر الن
ِ
ً َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ
الل ْيل ( َأ َت ْد ُر َ
ال َرُّب ُك ْم ؟ » َق ُالوا ُ َّ :
َع ْن َر ُسول َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ
ون َم َاذا َق َ
َّللا
ِ ِ
َّللا صلى َّللا َعلي ِه وسلم أنه قال ِألصح ِاب ِه يوما َعلى أث ِر سم ٍاء أصابتهم ِمن ِ
َْ
َ
َ َ ٌ َ َّ َ ْ َ
ََ ُ ُ ُ َ َْ ُ َ َ َ
ص َب َح م ْن ع َبادي ُم ْ
ضل ََّّللا َو َر ْح َمته َف َذ َ
ال ُ :مط ْرَنا ب َف ْ
ْ
َ
َ
اك ُم ْؤ ِم ٌن ِبي ،ك ِاف ٌر ِبالك َو ِاك ِب ،
ق
ن
م
ا
م
أ
ف
،
ر
ف
ا
ك
و
ي
ب
ن
م
ؤ
أ
ال
ق
:
ال
ق
.
ورسوله أعلم
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
- 90تفسير ابن كثير (.)311/10
- 91سنن ابي داود  )24/1( ،برقم ()66
- 92الم  ،للشافعي ()9/1
 -93سنن الترمذي  )108 / 1( ،برقم ()66
- 94النسائي "املجتبى" ( )87 / 1برقم ( ()325/1
- 95مسند أحمد  )2312 / 5( ،برقم( ()11288
- 96مسند ابو يعلى  )476 / 2( ،برقم ()1304
- 97سنن الكبري للبيهقي ( )257/1برقم ()1236
 - 98ابن حجر ،تقريب التهذيب()482/1
- 99ابن حجر ،تقريب التهذيب (.)177/1
- 100ابن حجر  ،طبقات املدلسين  :ص.30
 101ابن حجر ،تقريب التهذيب (.)583/1
- 102سير اعالم النبالء،الذهبي ()63/7
- 103ابن حجر تقريب التهذيب (.)372/1
- 104املزي تهذيب الكمال (.)83/19
 - 105الثقات ،البن حبان (.)71/5
- 106األلباني  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (.)45/1
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َ َ َ َ
َو َأ َّما َم ْن َق َ
ال ُ :م ِط ْرَنا ِب َن ْو ِء كذا َوكذا  ،فذاك كافر بي  ،مؤمن بالكواكب)( )107قال ابن كثير :صحيح مسلم من حديث زيد بن بن خالد
الجنهي .
تخريج الحدث :
( )109
( )108
أخرجه البخاري بلفظه  ،ومسلم بمثله .
الحديث العاشر
ً
ً
َ ً
قال تعالى َ :و ُه َو َّالذي َم َر َج ْال َب ْح َرْين َه َذا َع ْذ ٌب ُفر ٌ
ات َوهذا م ْل ٌح ُأ ٌ
جاج َو َج َع َل َب ْي َن ُهما َب ْرزخا َو ِح ْجرا َم ْح ُجورا ) الفرقان )53( :
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ
َ
َ َ َ ُ ُل َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َ
َّ ُ ُ َ ُ ُ ْ ُّ َ ْ َ ُ ُ ( )110
ُ
َ
َ
َ
َّللا صلى َّللا علي ِه وسلم وقد س ِئل عن م ِاء البح ِر :أنتوضأ ِب ِه؟ فقال( هو الطهور ماؤه ال ِحل ميتته )  .قال ابن كثير:
قال رسو ِ
رواه مالك .والشافعي ،وأحمد ،وأهل السنن  ،وإسناده جيد .
َ
ْ َ ْ َ ْ َر َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ
تخريج الحدث  :أخرجه َمال ٌك )َ ، )111ع ْن َ ْ َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
يد ب ِن سلمه ِمن ِآل ب ِني األز ِق ع ِن امل ِغير ِة ب ِن أ ِبي بردة وهو ِمن ب ِني
صف َوان ْب ِن ُسل ْي ٍم  ،عن س ِع ِ
ِ
َ ْ َّ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
( )115
( )114
( )113
( )112
عب ِد الد ِار  ،أنه أخبره أنه س ِمع أبا هريرة ) بلفظه  ،وأبو داود بمثله ،والترمذي بمثله  ،والنسائي بمثله وابن ماجه
بمثله ،وأحمد()116بنحوه مختصرا
والبيهقي() 117بمثله .
دراسة رجال اإلستاد :
رجاله ثقات .
( ) 118
صحيح رواه مالك في " املوطأ"
الحكم علي اسناد الحدث  :قال اللباني
الحديث الحادي عشر
َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ ْ َ ً َ َ َ َّ َّ َ َ ُ ُ ً
َّ
هار ِخلفة ِمل ْن أر َاد أ ْن َثذك َر أ ْو أر َاد شكورا) الفرقان )62(:
قال تعالى َ (:و ُه َو ال ِذي جعل الليل والن

ُ
َ ْ ُ ُ َ َ ُ َّ
وب ُمس ُيء َّ
ْ َ
الل ْيل ل َي ُت َ
يث َّ
الن َه ِارَ ،و َي ْب ُسط يده بالنهار ليتوب مس يء الليل) ( ) 119قال ابن كثير :رواه
ِفي الح ِد ِ
ِ
الص ِح ِيح ( إن هللا عز وجل يبسط يده ِب ِ ِ
مسلم في صحيحة من احدث أبي موس ي األشعري رض ي هللا عنه .
تخريج الحدث :
( )120
أخرجه مسلم بمعناه مطوال .

 107تفسير ابن كثير ()313/10
 108صحيح البخاري  )169/1( ،برقم .846
- 109صحيح مسلم (( )59/1برقم ()71
- 110تفسير ابن كثير ()314/10
- 111مالك في املوطا ( )29/2برقم ()21/60
- 112سنن ابو دواد ( )31 / 1برقم ()83
-113سنن الترمذي ( )111 / 1برقم 69
 - 114النسائي في "الكبرى" ( )93 / 1برقم ()58
 115سنن ابن ماجة ( )1/250برقم ()386
 - 116أحمد في "مسنده" ( )1527 / 3برقم()7353
 - 117البيهقي في "سننه الكبير" ( )3 / 1برقم ()1
 - 118األلباني  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل()42/1
- 119تفسير ابن كثير (.)319/10
- 120صحيح مسلم  )111 / 1 ،برقم ()179
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الحديث الثاني عشر
َّ َ ُ َ َ ْ َ
ً
ض َه ْونا ) الفرقان (.)63
قال تعالى  ( :ال ِذ
ثن َث ْمشون َعلى األ ْر
ِ
َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
َ
ُ
وها َو َأ ْن ُت ْم َت ْس َع ْو َنَ ،و ْأ ُت َ
الص َال َة َف َال َت ْأ ُت َ
ْ
ص َّل ْوا  ،وَ
السك َين ُة َف َما أدركتم منها َف َ
وها َو َع َل ْي ُك ُم ّ
َّ
ُ
َّللا صلى َّللا علي ِه وسلم « ِإذا أتيتم
ِ ِ
قال رسول ِ
َ ُ ََ
( )121
َماف َاتك ْم فأ ِت ُّموا )  .قال ابن كثير  :رواه البخاري في صحيحة ومسلم في صحيحة من حديث أبي قتادة رض ي هللا عنه .
تخريج الحدث :
( )123
( )122
أخرجه البخاري بلفظه ،ومسلم بمثله
الحديث الثالث عشر
ً َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ ْ
ْ َ ً
ُ َ
ْ
َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ
َللا ِإل ِبال َح ِ ِّق َول َث ْزنون َو َم ْن َثف َع ْل ِذل َك َثل َق أثاما
َللا ِإلها آخر ول ثقتلون النفس ال ِتي احرم
قال تعالى ( :وال ِذثن ل ثدعون مع ِ
)الفرقان .)68( :
َ ْ َ ْ َّ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ
ص َّلى َّ ُ
الُ :سئ َل َر ُسو ُل ََّّللا َ
َّللا َع َلي ِهْ
َ
ود ق
َّللا هو ابن مسع ٍ
ِ
ِ
يق عن عب ِد ِ
قال َِ
اإلمام أحمدَ  :حدثنا أب َو مع ِاوية ،حدثنا األعمش عن ش ِق ٍ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ًّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ال :ث َّم أ ُّي؟ ق َ
ال « أن تقت َل ولدك خش َية أن يطع َم َمعك» ق َ
ال :ث َّم أ ُّي؟ ق َ
ّلِل ِندا وهو خلقك» ق َ
َو َس َّل َم أ ُّي الذنب أكب ُر؟ ق َ
ال:
ال «أن تجع َل ِ ِ
ِ
َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َل َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َن َ َ َّ ً َ
( )124
َ
َّللا ِإلها آخر اآلية )
َّللا :وأنز َّللا تص ِديق ذ ِلك وال ِذين ال يدعو مع ِ
« أن تزا ِني ح ِليلة ج ِارك» قال عبد ِ
قال ابن كثير:وهكذا رواه النسائي عن هناد بن السري عن أبي معاوية  ،به .
ََ َُُ ْ َ ْ َ
َْ
ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََ
َ
َ ْ َ ُ ْ َ
ص َ َ ْ ُ َ ُّ َ َ
َ
ْ َ
َ
األ ْع َم َ َ ْ ُ
يق ب ِن سلمة ع ِن أ ِبي ميسرة
اص ٍل ثالثتهم عن أ ِبي وا ِئ ٍل ش ِق
يث
وقد أخ َرجه ال ُبخ ِار ُّي و ُم ْس ِل ٌم ِمن ح ِد ِ
ور زاد البخ ِاري وو ِ
ش ومن ٍ
ِ
ِ
َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َ َّ َ َ
َع ْمرو ْبن ُش َر ْحب َ َ
َّللا أ ُّي الذ ْن ِب أ ْعظ ُم؟).
ود ِب ِه ،فاّلِل أعلم ،ولفظهما ع ِن اب ِن مسع ٍ
يل ع ِن ْاب ِن َم ْس ُع ٍ
ود قال :قلت يا رسول ِ
ِ
ِ ِ
تخريج الحدث :
( ) 127
( )126
( )125
أخرجه البخاري بنحوه  ،ومسلم بنحوه مطوال  ،النسائي
الحديث الرابع عشر
َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ ّ َ َ ُ
َّللا َعل ْي ِه َو َسل َم « ِإ ِني أل ْع ِرف
َّللا صلى
ور ب ِن سوي ٍد عن أ ِبي ذ ٍر ر ِض ي َّللا عنه قال :قال رسول ِ
حدثن َا أبو مع ِاوية حدثنا األعمش ع ِن املعر ِ
ْ َّ ُ ً َ َّ
النارَ ،وآخ َر َأ ْهل ْال َج َّنة ُد ُخ ًوال إ َلى ْال َج َّنةُ ،ي ْؤ َتى ب َر ُجل َف َي ُقو ُل َن ُّحوا ك َب َار ُذ ُنوبه َو َس ُل ُ
وه َع ْن ِص َغار َها َ ،قالَ:
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِآخ َر أه ِل الن ِار خ ُروجا ِمن ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََُ ُ َ
ْ
َ َ ُ ُل َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً َ ُ َ ُ َ َ ُ
ال :ف ِإ َّن ل َك ِبك ِ ّل
ال ل ُهَ :ع ِمل َت يوم كذا ،كذا وكذا ،وعملت يوم كذا ،كذا وكذا ،فيقو  :نعم ال يست ِطيع أن ين ِكر ِمن ذ ِلك شيئا ،فيق
فيق
َ ّ َ َ َ َ ً َ َ ُ ُل َ َ ّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُل َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
( )128
َ
َّللا صلى َّللا علي ِه وسلم حتى بدت نواجذه) قال ابن
س ِيئ ٍة حسنة ،فيقو  :يا ر ِب ع ِملت أشياء ال أراها هاهنا » قال :فض ِحك رسو ِ
كثير انفرد به مسلم .
تخريج الحدث :
( )129
أخرجه مسلم بنحوه مطوال،
الحديث الخامس عشر
ً
َّ ْ
قال تعالى َ ( :و َّالذ َ
ثن َل َي ْش َه ُدو َن ُّ
الز َ
ور َو ِإذا َم ُّروا ِباللغ ِو َم ُّروا ِكراما ) الفرقان )72( :
ِ
- 121تفسير ابن كثير (.)320/10
- 122صحيح البخاري  )129 / 1( ،برقم(. )635
- 123صحيح مسلم  )100 / 2( ،برقم ()603
 - 124تفسير ابن كثير ()324/10
- 125صحيح البخاري( )8/164برقم ()6811
 -126صحيح مسلم ( )63/1برقم (.)86
 - 127سنن النسائي ( )425 / 3برقم ()3462
- 128تفسير ابن كثير (.)397/10
-129صحيح مسلم  )118/1( ،برقم (.)186
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َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ
َُُّ ُ َ َْ ْ َ
َ َ ً ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ
َّللاَ .ق َ
ال
َّللا صلى َّللا عل ْي ِه وسلم «إال أن ِبئك ْم ِبأكب ِر الك َب ِائ ِر؟» ثالثا  ،قلنا  :بلى يا َرسول ِ
وفي الصحيحين  :عن أ ِبي بكرة قال  :قال رسول ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ ُ َّ
َ
ال ُي َك ّر ُر َها َح َّتى ُق ْل َناَ :ل ْي َتهُ
اّلِل َو ُع ُقو ُق ْال َوال َد ْين » َو َك َ
َ
َ
ُّ
َ
ُّ
ُ
َ
َ
ْ
ال «أال وقول الزور ،أال وش َهادة الزور» ف َما ز َ
س فق َ
ان ُم َّت ِك ًئاَ ،فجل َ
الش ْرك ِب ِ
« ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ ( )130
سكت)
تخريج الحدث :
( )132
( )131
أخرجه البخاري بلفظه  ،ومسلم بمثله .
الحديث السادس عشر
ْ
ْ
َ َّ َ َ ُ ُ
ً
ولو َن َرَّبنا َه ْب َلنا م ْن َأ ْزواجنا َو ُذ ِّرَّياتنا ُق َّر َة َأ ْع ُين َو ْ
اج َعلنا ِلل ُم َّت ِق َين ِإماما ) :الفرقان ()74
قال تعالى  ( :وال ِذثن ثق
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ
َ
َّللا صلى َّللا علي ِه وسلم ( ِإذا مات ابن آدم انقطع عمله ِإال ِمن ثال ٍث
ورد ِفي ص ِح ِيح مس ِل ٍم عن أ ِبي هريرة ر ِض ي َّللا عنه قال  :قال رسول ِ
َ َ َ ْ
َ :و َل ٍد َ
ص ِال ٍح َي ْد ُعو ل ُه ،أ ْو َعل ٍم َين َت ِف ُع ِب ِه َم ْن بعده  ،أو صدقة جارية ) (. )133
تخريج الحدث  :أخرجه مسلم( )134بلفظه .

خالصة البح :
الحمد هللا الذي بنعمته وقدرته وعظمته تتم الصالحات  ،والصالة والسالم على خير البريات وبعد:
انتهى الباحث من دراسة األحاديث الواردة في تفسير القرآن العظيم البن كثير من سورة الفرقان ،وبعـد االطالع على األحاديث التي
استدل بها ابن كثير في بيان معاني ألفاظ الحـديث النبـوي  ،وتخريجهـا ودراستها والحكم عليها  ،يمكن للباحث أن يسجل أبرز النتائج
التي توصل إليها من خالل هذه الدراسة  ،وأبرز التوصيات التي يوص ي بها طلبة العلم الراغبين في تخريج األحاديث التي توجد في كتب
التفسير  ،وذلـك من خالل النقاط التالية
ً
أول  :النتائج التي توصل إليها البااح من خالل الدراسة:
 .1عاش االمام ابن كثير في القرن الثامن الهجري في ظل دولة املماليك والتي شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية اال أن هذه
االضطرابات لم تؤثر علي النشاط العلمي ،فبرز العلماء االجالء أمثال ابن كثير .
 .2املكانة العميقة الرفيعة لتفسير ابن كثير فهو من أهم كتب التفسير ،كما انه يزخر بالفوائد الحديثية التي تستحق الدراسة .
 .3تنوع أسلوب ابن كثير في طريقة االستدالل باألحاديث النبوية ،فتارة يوردها بنفس اللفـظ وتـارة يوردها بلفظ مقارب.
التوصيات:
هناك بعض التوصيات التي توص ي بها الباحثة في ختام هذا البحث وهي كالتالي:
 .1االعتناء بمؤلفات ابن كثير في شتى العلوم إلبراز شخصيته العلمية الحديثة املميزة والخروج بقواعد نظرية وتطبيقية لإلمام في
مختلف علوم الحديث .
 .2توجيه طالب الدراسات اإلسالمية إلى دراسة السنة النبوية وإلى دراسة األحاديث النبويـة لبيـان صحيحها من سقيمها  ،إتمام
الحكم على أسانيد الكتاب بدراسة علمية دقيقة حتى يعم االنتفاع به .
 .3أوص ي طلبة العلم باالهتمام بسنة املصطفي من حيث تعلمها وتعليمها ونشرها بين أوساط الناس خاصة ونحن في زمن قد
تداعت فيه الفتن ودعاوى الفرق في بث ما هو مغلوط ومكذوب على النبي صلى هللا عليه وسلم كما أوصيهم باالقتداء بهدية
ونشر محبته ومحبة أهل بيته وصحابته الكرام.
 .4عمل أبحاث مشابهة لتخريج األحاديث الواردة في كتب التفسير ؛ ملا لذلك من الفائدة الجمة والحلول النبوية الجاهزة لبعض
ً
املواقف الحياتية خاصة في العصر الحديث.

- 130تفسير ابن كثير ()331/10
 - 131صحيح البخاري )172 / 3( .برقم ()2654
 - 132صحيح مسلم  )64 / 1( ،برقم ()87
-133تفسير ابن كثير ()334/10
-134صحيح مسلم  )73 / 5( ،برقم ()1613
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املراجع:
 القرآن الكريم .
 .1ابن األثير ،مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري )1979(،النهاية في غريب
الحديث واألثر تحقيق  :طاهر أحمد الزاوي  -محمود محمد الناحي املكتبة العلمية – بيروت .
 .2ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن حواتي العبس ي1409(،ه) مصنف ابن ابي شيبة  ،في األحاديث واآلثار
تحقيق  :كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد – الرياض الطبعة األولى .
 .3ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم )1979( ،مقدمة في أصول التفسير ،تحقيـق  :د .عـدنان زرزور ،دار القرآن الكريم−بيروت  ،الطبعة
الثالثة .
 .4ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )1972(،الدرر الكامنة في أعيان املائة الثامنة  ،مجلـس دائـرة
املعارف العثمانية بحيدر أباد −الهند ،الطبعة الثانية.
 .5ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )1967(،إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ  ،طبع دائـرة املعـارف
العثمانيـة بحيدر آباد−الهند  ،الطبعة األولى.
 .6ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )1986(،تقريب التهذيب ،تحقيق محمد عوامة  ،دار الرشيد سوريا
،الطبعة االول .
َ
ُ
ْ
َ
 .7ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم الدارمي البستي )1993(،صحيح ابن حبان بترتيب
ابن بلبان ،تحقيق  :شعيب األرناؤوط الناشر مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة  :الثانية.
 .8ابن حبان ،الثقات )1973(،دائرة املعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند  ،الطبعة األولى.
 .9ابن كثير ،إسماعيل بن عمر القرش ي البصري أبو الفداء الدمشقي ،عمدة التفسير ،اختصار وتحقيق :أحمد محمد شاكر ،سلسلة
منشورات تراث اإلسالم  ،رقم .3
 .10ابن كثير ،إسماعيل بن عمر القرش ي البصري أبو الفداء الدمشقي )2002(،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :سامي بـن محمـد السـالمة،
دار طيبة الرياض ،اإلصدار الثاني ،الطبعة األولى .
 .11ابن كثير ،إسماعيل بن عمر القرش ي البصري أبو الفداء الدمشقي )1986(،البدايـة والنهايـة  ،دار الفكر .
 .12ابن كثير ،إسماعيل بن عمر القرش ي البصري أبو الفداء الدمشقي )2004(،حياته وكتابه تفسير القرآن العظيم  ،للـدكتور محمـد بـن
عبـد هللا الفـالح  ،مكتبـة البيان −السعودية  ،الطبعة األولى.
 .13األلباني ،محمد ناصر الدين )1985(،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  ،إشراف زهير الشاويش املكتب اإلسالمي – بيروت
،الطبعة الثانية .
 .14الالحـم ،سليمان بن إبـراهيم )1999(،منهج ابن كثير في التفسير  ،دار املسـلم ،الريـاض ,الطبعة األولى.
 .15ابن ماجة ،أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني وماجة اسم أبيه يزيد ،سنن ابن ماجه  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيس ى البابي الحلبي.
 .16أبو محمد ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن املنذر التميمي ،الحنظلي )1952(،الرازي ابن أبي حاتم طبعة مجلس دائرة املعارف
العثمانية  -بحيدر آباد الدكن  -الهند دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،الطبعة األولى .
 .17البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا الجعفي )1422(،الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وسننه وأيامه تحقيق  ،محمد زهير بن ناصر الناصر  ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
الطبعة األولى.
 .18البزار ،أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتي )1988(،مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار تحقيق :
محفوظ الرحمن زين هللا (حقق األجزاء من  1إلى  )9وعادل بن سعد (حقق األجزاء من  10إلى  )17وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق
الجزء  18مكتبة العلوم والحكم  -املدينة املنورة الطبعة  :األولى.
ُ
 .19البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى الخ ْس َر ْو ِجردي الخراساني )2003(،السنن الكبرى تحقيق  ،محمد عبد القادر عطا
دار الكتب ألعلمية بيروت – لبنات الطبعة الثالثة.
 .20الترمذي ،أبو عيس ى محمد بن عيس ى بن َس ْورة بن موس ى بن الضحاك )1998(،سنن الترمذي تحقيق  ،بشار عواد معروف  ،دار الغرب
اإلسالمي – بيروت .
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ّ
 .21التبريزي
الشيباني ،أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد1352(،ه) شرح القصائد العشر ،عنيت بتصحيحها وضبطها والتعليق عليها للمرة
الثانية :إدارة الطباعة املنيرية .
ُ
 .22الحاكم النيسابوري ،أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني املعروف بابن
البيع1411(،ه) املستدرك على الصحيحين  ،دار الكتب العلمية بيروت الطبعة االولى.
 .23الحنبلي ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد َ
العكري )1986(،شذرات الذهب في أخبار من ذهب تحقيـق  :عبـد القـادر األرناؤوط ،
ومحمود األرناؤوط  ،دار ابن كثير−دمشق  ،الطبعة األولى .
 .24الحموي ،ياقوت )1977(،معجم البلدان ،دار صادر−بيروت .
 .25الدار قطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي )2004(،سنن الدار قطني تحقيق :
شعيب األرناؤوط حسن عبد املنعم شلبي عبد اللطيف حرز هللا أحمد برهوم مؤسسة الرسالة بيروت – لبنان الطبعة  :األولى .
 .26الداودي ،محمد بن علي بن أحمد )1983(،طبقات املفسرين ،مراجعة وضـبط  :لجنـة من العلماء بـإشراف النـاشر ،دار الكتـب
العلميـة−بـيروت  ،الطبعـة األولى.
 .27الدينوري ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة1423(،ه) الشعر والشعراء  ،دار الحديث ،القاهرة .
 .28الذهبي ،شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )1998(،تذكرة الحفاظ ،دار الكتب العلمية بيروت–لبنان،
الطبعة االولى.
 .29الزرقاني ،محمـد عبـد العظـيم )1988(،مناهل العرفـان في علـوم القـرآن  ،دار الفكـر−بـيروت.
 .30الزركلي ،الدمشقي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )2002(،دار العلم للماليين  ،الطبعة الخامسة عشر
ي
 .31الزمخشري ،ابو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد )1993(،الفائق في غريب الحديث واألثر ،تحقيق علي محمد البجاو  -محمد أبو
الفضل إبراهيم دار املعرفة– لبنان الطبعة الثانية.
 .32السجستاني ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ،سنن ابود داود تحقيق  :محمد محي الدين
عبد الحميد املكتبة العصرية صيدا – بيروت.
ن
 .33السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن ،الضوء الالمع ألهل القر التاسع  ،دار مكتبـة الحيـاة بيروت.
 .34السمعاني ،عبد الكريم بن محمد بن منصور األنساب )1998(،تحقيق  :عبد هللا عمر البارودي  ،دار الفكر−بيروت ،الطبعة األولى
 .35السـيوطي ،الحـافظ جـالل الـدين عبـد الرحمن بـن أبي بكـر1403(،ه) طبقات املفسرين ،مراجعـة وضــبط لجنــه مــن العلــماء بــإشراف
النــاشر ،دار الكتــب العربيــة ،بــيروت ،الطبعــة األولى.
 .36الشافعي ،شمس الدين أبو املحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي )1998(،دار الكتب العلمية  ،الطبعة األولى
.
 .37الصـفدي ،صالح الدين خليـل بـن أيبـك )2000(،الوافي بالوفيات ،تحقيـق :أحمـد األرنـاؤوط ،وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث
العربي−بيروت .
 .38الصنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني1403(،ه) مصنف عبد الرزاق تحقيق حبيب الرحمن األعظمي
املجلس العلمي الهندي طلب من  :املكتب اإلسالمي – بيروت الطبعة الثانية .
ُْ َ ُ َ
 .39الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم  ،املعجم الك ِبير تحقيق  ،حمدي بن عبد املجيد السلفي ،
مكتبة ابن تيمية – القاهرة الطبعة الثانية.
 .40الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم املعجم األوسط تحقيق طارق بن عوض هللا بن محمد عبد
املحسن بن إبراهيم الحسيني  :دار الحرمين القاهرة.
 .41املرعشلي ،يوسف )2006(،نثـر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر  ،دار املعرفة – بيروت الطبعة األولى.
 .42املكي محمد ابن فهد  ،لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ  ،دار الكتب العلمية−بيروت.
 .43مسلم بن الحجاج ،أبو الحسن القشيري النيسابوري املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم تحقيق  ،محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 .44مسند أحمد بن حنبل أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني مؤسسة قرطبة القاهرة وطبعة :دار املعارف
القاهرة الطبعة االولى  :أحمد شاكر.
 .45النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )2001(،سنن النسائي ،تحقيق ،حسن عبد املنعم شلبي شعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت الطبعة األولى .
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Abstract:

The Noble Sunnah is what is true about the Prophet (peace and blessings of
Allaah be upon him) from the sayings, and what is the effect of his deeds, and what is recorded
from the confirmation, they are words, deeds and affirmations. Hence the Prophet's Sunnah
because it related to the words and deeds and the approval of the Prophet (peace and blessings of
Allaah be upon him) A reason for my choice of this subject (The hadiths mentioned in the
interpretation of the great Quran of Ibn Katheer of Al-Furqan- graduation and study) It has been
written according to the inductive method by its known and reliable steps, which is very
important because the research illustrates the graduation of the Prophet's Hadiths.
The introduction dealt with the importance of the subject, the reasons for its selection, the
previous studies, the research methodology, its plan and its objectives.
Keywords: The Book of Interpretation, Ibn Katheer, Hadiths.
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