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الملخص

ــة  ــ ــــضــــوء عـــلـــى دراسـ ــذا الـــبـــحـــث ال ــ يــســلــط هـ

مام  لالإ المسند،  كتاب  في  التفسيرية  المرويات 

لـــه- )ت: ٢٠٤هــــــ( ســـورة  ــ�  الــشــافــعــي - رحــمــه الـ

مــام  اآل عــمــران انــمــوذجــا »عـــرض ودراســــة«، فــاإلإ

ــالم،  ــ ــعــد اأحــــد اإلأعـ لـــه - ُي  الــشــافــعــي - رحــمــه الـــ�

ــة عــنــد اأهـــــل الــســنــة  ــة اإلأربــــعــ ــمــ ــ ــو ثـــالـــث اإلأئ وهــ

والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه 

مــن كتب  ُيعد  هــذا  المسند  وكتابه  ســالمــي،  اإلإ

من خالل  اإلأهمية  هــذه  وتــاأتــي  المهمة،  نة  السُّ

ومسنده   - لــه  الــ� رحــمــه   - الشافعي  مــــام  اإلإ مكانة 

هذا من اأقدم المسانيد واأعالها، واأحاديثه تمثل 

سالمية، وهذا  اإلإ اإلأمــة  من مذهب  كبيراً  مذهباً 

مــام الشافعي - رحمه  الكتاب ليس من ُصنع اإلإ

اإنــمــا هــو مــن َصنيع رجــل اآخـــر وهــو اأبــي  لــه - و الــ�

العباس محمد بن يعقوب المعروف بـ )اإلأصم( 

تلميذ  الربيع بن سليمان  بروايتها عن  انفرد  التي 

مــــام الــشــافــعــي، فــقــد جمعه مــن كــتــاب اإلأم  اإلإ

المسند  فــي  التفسيرية  الــمــرويــات  وهــذه  وغــيــره، 

وتستند  والضعيفة،  والحسنة  الصحيحة  منها 

دراسة المرويات على خطوات اأساسية في علّمي 

الحديث والتفسير والجمع بينهما، وعن طريقها 

يتضح لنا نزول كثير من اإلآيات القراآنية وتفسيرها، 

ودراسة  التفسيرية  المرويات  تخريج  منها  والغاية 

رواة السند، ورتبتهم من حيث الجرح والتعديل، 

ودراسة المعنى العام لها؛ وذلك يوصلنا اإلى معنى 

اإلآية وبيان المقصود منها .

الكلمات المفتاحية: 

المرويات - التفسيرية - المسند - الشافعي - 

اآل عمران - عرض - دراسة.

* * *
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Summary

 This research sheds light on the study 

of the explanatory narratives in the book of 

Al-Musnad, by Imam Al-Shafi’i - may God 

have mercy on him - )T.: 204 AH( Surat 

Al-Imran as a model “exposition and study”. 

And the author of the Shafi’i school of Is-

lamic jurisprudence, and his book Al-Mus-

nad is one of the important books of the 

Sunnah, and this importance comes from the 

position of Imam Al-Shafi’i - may God have 

mercy on him - and this chain of transmis-

sion is one of the oldest and highest chains 

of transmission, and his hadiths represent a 

great school of thought of the Islamic nation, 

and this book is not made Imam al-Shafi’i 

- may God have mercy on him - but it was 

the work of another man, Abu al-Abbas Mu-

hammad ibn Yaqoub, known as )al-Asam(, 

whose narration was unique on the authority 

of al-Rabee ibn Suleiman, a student of Imam 

al-Shafi`i. The study of narrations is based 

on basic steps in the sciences of hadith and 

interpretation and their combination, and 

through it it becomes clear to us the revela-

tion of many Qur’anic verses and their inter-

pretation, and the purpose of it is to graduate 

the explanatory narrations and to study the 

narrators of the chain of transmission, and 

their rank in terms of wound and modifica-

tion, and their role its general meaning; This 

leads us to the meaning of the verse and the 

statement of its intended purpose.

 

Keywords:

Al-Marawitan - Exegetical - Al-Musnad - 

Al-Shafi’i - Al-Imran - Presentation - Study.

* * *
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﷽

المقدمة

الــحــمــد لــلــه الـــذي خــلــق كــل شـــيء فاأحسن 

بــاأصــدق الكالم،  الــكــرام  رُُســَلــه  التقدير، واأرســـل 

واأبَين التحرير، وختمهم بالسيّد اأبي القاسم البشير 

النذير، وحفظ شريعته من التبديل والتغيير، وجعل 

فيهم اأئمة ونقاداً يدققون في النقير والِقطمير.

له وحده إل شريك له،  ال� اإإل  اإله  اأن إل  واأشهد 

شــهــادة اأدخـــرهـــا لــســؤال منكر ونــكــيــر، واأردفـــهـــا 

بشهادة اأن محمداً عبده ورسوله خير نبيٍّ واأصدق 

نذيرملسو هيلع هللا ىلص، وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

اأّما بعد؛ فالحديث النبوي هو المصدر الثاني 

سالمي بعد القراآن الكريم،  من مصادر التشريع اإلإ

يمكن  وثيقاً، إل  ارتباطاً  بالقراآن  الحديث  ويرتبط 

اإليهما معاً،  بالرجوع  اإإل  اأن يفهم الشريعة  إلأحــد 

اْلِكَتاَب  اأُوتِــيــُت  ــي  اإِنِـّ له ملسو هيلع هللا ىلص :))اأإََل  ال� قــال رســول 

 َوِمْثَلُه َمَعُه، اأإََل اإِنِّي اأُوتِيُت اْلُقْراآَن َوِمْثَلُه َمَعُه(()١(، 

إلأصحابه  بين  حتى  الدنيا  يفارق  لم  فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

عنهم كل  واأزال  ربّهم،  من  اليهم  نــزل  ما  الكرام 

له بعد انتقال  ما يشكل عليهم فهمه، ولقد هيّا ال�

النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلى الرفيق اإلأعلى رجاإلً اأفذاذاً كباراً من 

)١( مسند اأحمد: ٢8 / ٤١٠ برقم )١٧١٧٤(، وقال الشيخ 

شعيب اإلرنؤوط :« اإسناده صحيح« .

السقيم،  بيّنوا الصحيح من  العلم والفضل،  اأهل 

واأخرجوا منها كل ما دخل عنها من كذب وافتراء.

بالحديث  العصور  مر  العلماء على  اهتم  وقد 

العلماء  اأولئك  من  وكــان  ودراســـًة،  النبوي جمعاً 

لــه -، فكان  الــ� الشافعي - رحمه  مـــام  اإلإ اإلأجـــالء 

من الذين اعتنوا بجمع اإلأحاديث المسندة في 

تعالى  له  ال� فجزاه  )المسند(،  كتابه  في  التفسير 

سالم خير الجزاء .  عن اإلإ

الــتــفــســيــريــة ومعرفتها  الــمــرويــات  ــاإن دراســــة  ــ ف

فعلى  عنها،  غنى  إل  التي  الضرورية  اإلأمـــور  من 

الباحث التعرف عليها، ومعرفة درجتها من حيث 

الصحة والحسن والضعف . 

وإلأجل هذه الغاية النبيلة اأردت اأدرس المرويات 

البحث  هــذا  اأهمية  كانت  هنا  فمن  التفسيرية، 

في  التفسيرية  )الــمــرويــات  ــة  دراســ على  فعزمت 

 - لــه  الــ� رحمه   - الشافعي  مــام  لــالإ المسند،   كتاب 

)ت: ٢٠٤ هـ( سورة اآل عمران انموذجا »عرض 

ودراسة« وخصوصاً اأن هذه الدراسة تتعلق بعلمين 

جليلين هما: علم التفسير، وعلم الحديث، فاإن 

في  دقـــًة  الباحث  لــدى  يـــورث  الفن  بهذا  العمل 

النظر، ودرايًة في اإلأقوال، ورويّّة في الحكم على 

الرجال واإلأحاديث، وعمقاً في البحث والنقد .

في  التفسيرية  المرويات  األأول:  المطلب 

مام الشافعي - رحمه ال�له -  كتاب المسند، لالإ

سورة اآل عمران، ويشتمل على مرويتين:

المروية اإلأولى: المروية الواردة في قوله تعالى: 



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  18 مجلة العلوم األإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مام الشافعي � )ت: ٢٠٤ هـ( سورة اآل عمران اأنموذجاً ..  المرويات التفسيرية في كتاب المسند لالإ

قَلِيلًا  َثَمٗنا  يَۡمٰنِِهۡم 
َ
َوأ  ِ ٱهَّللَّ بَِعۡهِد  يَۡشتَُروَن  َِّذيَن  ٱل حمسإِنَّ 

ْوَلٰٓئَِك لَا َخَلَٰق لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِىجس حجسآل ِعۡمَران: خمتخمتجحس.
ُ
أ

ُمَؤمٍَّل،  ْبُن  ال�َِّه  َعْبُد  اأَْخَبَرنِي  قال الشافعي: 

اْبِن  ــى  اإَِل َكَتَْبُت  ــاَل:  قَ ُمَلْيَكَة،  ــي  اأَِب ــِن  اْب َعــِن 

ــْت  ــَرَب ــِف فِــي َجــاَرَتــْيــِن َض ــائِ َعــبَّــاٍس ِمـــَن الــطَّ

َفَكَتَب  َعَلْيِهَما  َشاِهَد  َوأل  األأُْخــَرى،  اإِْحَداُهَما 

اإَِليَّ اأَِن اْحِبْسُهَما َبْعَد اْلَعْصِر، ثُمَّ اقَْراأْ َعَلْيِهَما: 

قَلِيلًاىجس  َثَمٗنا  يَۡمٰنِِهۡم 
َ
َوأ  ِ ٱهَّللَّ بَِعۡهِد  يَۡشتَُروَن  َِّذيَن  ٱل  حمسإِنَّ 

حجسآل ِعۡمَران: خمتخمتجحس َفَفَعْلُت َفاْعَتَرَفْت)١( .

وفي هذه المروية خمسة مقاصد:

المقصد األأول: تخريج الحديث :

ــــي  ــاري)٢(، ومـــســـلـــم)3(، واأب ــخــ ــ ــب ــ اأخـــرجـــه: ال

داود)٤(، والترمذي)5(، والنسائي)6(، وابن ماجه)٧(، 

)١( مــســنــد الــشــافــعــي - تــرتــيــب ســنــجــر -: كــتــاب: الــقــضــاء 

واإلأيمان  الشاهد  ومع  واليمين  والبينات  والدعاوى  واإلأحكام 

 والـــشـــهـــادات: بـــاب مــوضــع الــيــمــيــن ووقــتــهــا: ٤/ ٢3 بــرقــم 

. )١٧٢٢(

 35  / القراآن: باب: 6  البخاري: كتاب تفسير  )٢( صحيح 

برقم )٤55٢( .

يمان: باب وعيد من اقتطع حق  )3( صحيح مسلم: كتاب اإلإ

مسلم بيمين فاجرة بالنار: ١ / ١٢٢ برقم )١38(

يمان والنذور: باب فيمن حلف  )٤( سنن اأبي داود: كتاب اإلأ

يمينا ليقتطع بها ماإل إلأحد: 3 / ٢٢٠ برقم )3٢٤3( .

اليمين  في  ما جــاء  بــاب  البيوع:  اأبـــواب  الترمذي:  )5( سنن 

الفاجرة يقتطع بها مال المسلم: ٢ / 56٠ برقم )١٢6٩( .

 قال عنه :«حديث حسن صحيح«.

للنسائي: كتاب  الصغرى  السنن   - السنن  المجتبى من   )6(

اآداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين: 8 / ٢٤8 برقم 

. )5٤٢5(

حكام: باب البينة على المدعي،  )٧( سنن ابن ماجه: كتاب اإلأ

واليمين على المدعى عليه: ٢ / ٧٧8 برقم )٢3٢٢( .

واأحمد)8(.

وذكر  السند  رواة  تراجم  الثاني:  المقصد 

اأقوال العلماء فيهم :

اأوألً: عبدال�له بن ُمؤمل: 

له بن مؤمل بن وهب  ال� 1- ترجمته: هو عبد 

القرشي،  المخزومي،  المدني،  المكي،  لــه،  الــ�

السادسة، روى عن:  الطبقة:  هـ(،  )ت: ١6٠ 

عنه:  وروى  بن شعيب،  وعمرو  اأسلم  بن  عطاء 

معن بن عيسى ووليد بن مسلم )٩( .

2- اأقوال العلماء فيه: 

قــــال ابــــن اأبـــــي خــثــيــمــه ســمــعــت يــحــيــى بن 

ضــعــيــف«)١٠(،  مؤمل  بــن  له  »عبدال� يــقــول:   معين 

وقال اأبو زرعة: »ليس بقوي«)١١(، قال ابن حجر: 

»مستور«)١٢( .

ثانيًا: ابن اأبي ُمليكة: سبقت ترجمته .

المقصد الثالث: الحكم على الحديث :

هذا  اأنَّ  تبيَّن  السند  رواة  وترجمة  النظر  بعد 

له  الحديث اإسناده ضعيف ؛ لضعف رواية عبد ال�

له تعالى اأعلم. بن ُمؤَمل وال�

)8( مسند اأحمد بن حنبل - عالم الكتب -: ١ / 3٧٩ برقم 

. )35٩٧(

:- العثمانية  المعارف  ــرة  دائ  - للبخاري  الكبير,  التاريخ   )٩( 

. ٢٠٩ / 5

اأبــي  إلبــن  الكبير,  التاريخ  كتاب  مــن  المكيين  اأخــبــار   )١٠(

خيثمة: 353 .

خيار, لبدر الدين العيني: ٢ / ١٤٤ . )١١( مغاني اإلأ

)١٢( تقريب التهذيب, إلبن حجر: 555 .
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جـــمـــالـــي  ــع: الــمــعــنــى األإ ــ ــراب ــ  الــمــقــصــد ال

ويشتمل على: 

المحور األأول: سبب نزول األآية :

له نزلْت كان  قال اإلأشعث بن قيس: )فيَّ وال�

فجحدني،  اأرض،  اليهود  مــن  رجــل  وبين  بيني 

فقدمته اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال:)لك بينة ؟( قلت: 

رســول  يــا  قلت  لليهودي:)اأتحلف(،  فقال  إل، 

له - عز  له: اإذن يحلف فيذهب بمالي، فاأنزل ال� ال�

َثَمٗنا  يَۡمٰنِِهۡم 
َ
َوأ  ِ ٱهَّللَّ بَِعۡهِد  يَۡشتَُروَن  َِّذيَن  ٱل حمسإِنَّ  وجــل: 

ْوَلٰٓئَِك لَا َخَلَٰق لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِىجس حجسآل ِعۡمَران : خمتخمتجحس)١( .
ُ
قَلِيلًا أ

المحور الثاني: بيان األآية :

اأي:  : خمتخمتجحس  ِعۡمَران  حجسآل  ِىجس  بَِعۡهِد ٱهَّللَّ يَۡشتَُروَن  َِّذيَن  ٱل حمسإِنَّ 
له الذي عهد  ال� اإن الذين يستبدلون بتركهم عهد 

اإليهم من اأداء اإلأمانة واأيمانهم الكاذبة، ووصيته 

له اإلى  التي اأوصاهم بها في الكتب التي اأنزلها ال�

للناس  صفته  وذكــر  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  باتباع  اأنبيائه، 

له، وقوله  قرار بما جاء به من عند ال� وتصديقه واإلإ

يَۡمٰنِِهۡم َثَمٗنا قَلِيلًاىجس حجسآل ِعۡمَران : خمتخمتجحس الكاذبة الفاجرة 
َ
حمسَوأ

اأموال  له عليهم من  ال� التي يستحلون بها ما حرم 

خسيسا  وبــدإل  عوضا  عليها  ائتمنوا  التي  الناس 

لَُهۡم  لَا َخَلَٰق  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
حمسأ الدنيا وحطامها،  من عرض 

فِي ٱٓأۡلِخَرةِىجس حجسآل ِعۡمَران : خمتخمتجحس: إل حظ لهم في خيرات 
اإلآخرة، وإل نصيب لهم من نعيم الجنة وما اأعد 

له إلأهلها فيها دون غيرهم )٢(. ال�

ــلــواحــدي - ت الــحــمــيــدان -: ــزول الـــقـــراآن, ل ــ  )١( اأســـبـــاب ن

١ / ١١٠، ولباب النقول, للسيوطي: ١ / ٤3 .

البيان, للطبري: 6 / 5٢٧ - 5٢8، ولباب  )٢( ينظر: جامع 

ُ َولَا يَنُظُر إِلَۡيِهۡم   واأما قوله تعالى: حمسَولَا يُكَلُِّمُهُم ٱهَّللَّ

له بكالم  يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِىجس حجسآل ِعۡمَران : خمتخمتجحس: وإل يكلمهم ال�
هو  وقيل:  المؤمنين،  يكلم  كما  يسرهم  لطيف 

اأكلُم  اإني إل  الرجل:  يقول  الغضب كما  بمعنى 

فالن اإذا كان غضب عليه، وقوله: حمسَولَا يَُزّكِيِهۡمىجس 

وإل يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم، وإل يثني 

يعني:  لِيٞم ٧٧ىجس 
َ
أ َعَذاٌب  حمسَولَُهۡم  بالجميل،  عليهم 

ولهم عذاب موجع ومؤلم في اإلآخرة)3(.

من  المستنبطة  الفوائد  الخامس:  المقصد 

الحديث :

عـــلـــى حــرمــة  الـــفـــقـــهـــاء  بـــيـــن  ١- إل خــــالف 

ــا مــن الــكــبــائــر الــمــوجــبــة  ــهـ  الــيــمــيــن الــغــمــوس واأنّـ

العبد  على  سيئة  اآثــار  من  لها  لما  له؛  ال� لغضب 

وعواقب كريهة )٤( .

لــه - عــز وجــل - إلأنــبــيــاءه - عليهم  الــ� تنزيه   -٢

الصالة والسالم - وعلى راأسهم محمد ملسو هيلع هللا ىلص عن 

اأن يطلبوا من الناس اأن يعبدوهم، عقب تنزيهه- 

سبحانه- لذاته عما تقوله المفترون )5( .

الــتــاأويــل, لــلــخــازن: ١ / 3٧٠، وعــمــدة الــقــارئ شــرح صحيح 

البخاري, للعيني: ١١ / ٢٠6 .

 )3( يــنــظــر: مــعــالــم الــتــنــزيــل, لــلــبــغــوي - ط اإحـــيـــاء الـــتـــراث -:

 ١ / ٤6١، وتفسير القراآن العظيم, إلبن كثير - ت سالمة -:

اإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, للقسطالني:  ٢ / 6٢، و

. 3٤ / ٠

حــكــام على  حــكــام بــشــرح عــمــدة اإلأ تــاأســيــس اإلأ  )٤( ينظر: 

ما صح عن خير اإلأنام, إلأحمد النجمي: 5 / 8٢ .

)5( التفسير الوسيط للقراآن الكريم, للطنطاوي: ٢ / ١58 .
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3- بيّان الوعيد في اإلآخــرة لصاحبها لكن لم 

زيــادة في  الكفارة كان  اأوجبنا  ولو  الكفارة  يذكر 

النص وذلك غير جائز اإإل بنص مثله )١( .

اإذا  الباطن،  اإّن المال إل يصير حالإل في   -٤

المحكوم  وعلم  الظاهر,  بقضاء  الحاكم   حكم 

له بطالنه )٢(.

اللقاء  إلأن  ؛  لربهم  المؤمنين  رؤيــة  اإثبات   -5

يكون معه نظر )3( .

6- اإشارة اإلى اأنّها واردة في الُفساق كورودها 

في الكفار )٤( .

ــة الــــــواردة في  ــيــة: الــمــروي ــان ــث ــة ال  الــمــروي

ٱلۡقَِيَٰمةِىجس  يَۡوَم  بِهِۦ  َبخِلُواْ  َما  قُوَن  حمسَسُيَطوَّ تعالى:   قوله 

اأَْخَبَرَنا  ــاَل:  قَ  ، افِِعيُّ الشَّ اأَْخَبَرَنا  مجتحمججحتجحس   : ِعۡمَران  حجسآل 

ْبَن  َجــاِمــَع  َسِمْعُت  ــاَل:  قَ ُعَيْينَََة،  ْبــُن  ُسْفَياُن 

اأََبا  َسِمَعا  اأَْعَيَن،  ْبَن  اْلَمِلِك  َوَعْبَد  َراِشــٍد،  اأَِبي 

َوائٍِل ُيْخِبُر، َعْن َعْبِد ال�َِّه ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي ال�َُّه 

َعْنُه، َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل ال�َِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: «َما 

َيــْوَم  َلــُه  اإأِل ُمثَِّل  ــاَة َمالِِه  ــَؤدِّي َزَك ُي ِمــْن َرُجــٍل أل 

َيَْتََبُعُه َحتَّى  اأَقْرََع َيِفرُّ ِمْنُه، َوُهَو  اْلِقَياَمِة ُشَجاًعا 

والتفسير   ،١١٢  / للجصاص: ٤  الــقــراآن,  اأحكام  ينظر:   )١(

المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, للزحيلي: ٧ / ٢٢ .

)٢( ينظر: اأحكام القراآن, للكيا الهراسي: 3 / ٩٢، واأحكام 

والجامع   ،36٤  /  ١ :- العلمية  ط   - الــعــربــي  إلبــن  الـــقـــراآن، 

إلأحكام القراآن, للقرطبي: ٤ / ١٢٠، اأنوار التنزيل، للبيضاوي: 

. ١ / ١٢٧

له  لعبدال� الــبــخــاري,  مــن صحيح  الــتــوحــيــد  كــتــاب  شـــرح   )3(

الغنيمان: ١ / ٧6 .

)٤( مفاتيح الغيب, للرازي: 3 / 5٧٤ .

قَُه فِي ُعُنِقِه», ثُمَّ قََراأَ َعَلْيَنا َرُسوُل ال�َِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  ُيَطوِّ

قُوَن َما َبخِلُواْ بِهِۦ يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِىجس حجسآل ِعۡمَران : مجتحمججحتجحس. حمسَسُيَطوَّ
وفي هذه المروية ستة مقاصد: 

المقصد األأول: تخريج الحديث :

ــاري)5(، والـــــتـــــرمـــــذي)6(،  ــ ــخــ ــ ــ ــب ــ ــ ــه: ال ــرجــ اأخــ

والــنــســائــي)٧(، واأحـــمـــد)8(، والــحــمــيــدي)٩(، وابــن 

اأبـــي شــيــبــة)١٠(، والــــبــــزار)١١(، وابـــن خــزيــمــة)١٢(، 

والطبراني)١3(، والحاكم)١٤(، والبيهقي)١5(.

الزكاة: مانع  اإثــم  باب  الزكاة:  كتاب  البخاري:   )5( صحيح 

٢ / ١٠6 برقم )١٤٠3( .

ــــواب تفسير الـــقـــراآن: بــاب مــن ســورة  اأب  )6( سنن الــتــرمــذي: 

اآل عمران: 5 / 8٢ برقم )3٠١٢( .

 قال عنه: »هذا حديث حسن صحيح ».

)٧( المجتبى من السنن - السنن الصغرى للنسائي -: كتاب 

الزكاة: باب التغليظ في حبس الزكاة: 5 / ١١ برقم )٢٤٤١( .

 3٧٧  /  ١ :- الكتب  - ط عالم  اأحمد بن حنبل  )8( مسند 

برقم )35٧٧( .

)٩( مسند الحميدي: ١ / ٢٠5 برقم )٩3( .

ثار: كتاب الزكاة:  حاديث واإلآ )١٠( الكتاب المصنف في اإلأ

باب ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال: ٢ / ٤٢8 برقم 

. )١٠6٩8(

)١١( مسند البزار - البحر الزخار -: 5 / ١5٢ برقم )١٧٤٤( .

الخبر  بــاب ذكــر  الــزكــاة:  ابــن خزيمة: كتاب  )١٢( صحيح 

المفسر للكنز »والدليل على اأن الكنز هو المال الذي إل يؤدى 

زكــاتــه، إل الــمــال الــمــدفــون الــذي يــؤدى زكــاتــه: ٤ / ١١ برقم 

. )٢٢56(

)١3( المعجم الكبير - ط القاهرة -: ٩ / ٢٢٩ برقم )٩١٢٢( .

)١٤( المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسير: باب من 

سورة اآل عمران: ٢ / 3٢6 برقم )3١6٩( .

  وقــــال عــنــه : »هــــذا حــديــث صــحــيــح عــلــى شـــرط الشيخين 

ولم يخرجاه« .

)١5( السنن الصغير للبيهقي: كتاب الزكاة: باب فرض الزكاة: 

٢ / ٤3 برقم )١١66( .
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وذكر  السند  رواة  تراجم  الثاني:  المقصد 

اأقوال العلماء فيهم :

اأوأل: جامع بن اأبي راشد :

الكاهلي  راشــد  اأبــى  بــن  جامع  ترجمته:   -1

 الــصــيــرفــي الــكــوفــي )اأخــــو ربــيــع بــن اأبــــى راشـــد، 

من  الخامسة  الطبقة:  راشــــد(،  اأبـــي  بــن  وربــيــح 

اأبو صخرة، روى عن:  الكنية:  التابعين،  صغار 

وروى  سلمة،  بــن  وشقيق  مسلم،  بــن  الحسن 

عنه: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة )١( .

»ثقة،  العجلي:  قــال  فيه:  العلماء  اأقــوال   -2

له بــن اأحــمــد بن  ثــبــت، صـــالـــح«)٢(، وعــن عبدال�

اأبــي  بــن  اأبــي يقول عنه: »جــامــع  حنبل سمعت 

راشــد شيخ ثــقــة«)3(، وقــال ابــن شاهين: »شيخ 

ثقة«)٤(، وقال الذهبي: »ثقة«)5(، وقال عنه ابن 

حجر: »ثقة فاضل«)6( .

ثانيا: عبدالملك بن اأعين: 

الكوفي،  اأعــيــن  بــن  الملك  عبد  ترجمته:   -1

مولى بنى شيبان )اأخــو بالل و حمران(، الطبقة: 

السادسة من الذين عاصروا صغار التابعين، روى 

الــرســالــة: لــلــمــزي - ط مــؤســســة   )١( ينظر تــهــذيــب الــكــمــال, 

للذهبي - ت بشار -: ســـالم,  اإلإ وتــاريــخ   ،)888( ٤85  /  ٤ 

. )٤١( 386 / 3

)٢( تاريخ الثقات, للعجلي: ٩٤ .

التراث -: اإحياء  دار   - اأبي حاتم  والتعديل, إلبن  الجرح   )3( 

. 53٢ / ٠

)٤( تاريخ اأسماء الثقات, إلبن شاهين: 56 .

)5( الكاشف, للذهبي: ١ / ٢88 .

)6( تقريب التهذيب, إلبن حجر: ١3٧ .

له بن شداد،  عن: اأبو وائل شقيق بن سلمة, وعبدال�

وروى عنه: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة )٧( .

2- اأقوال العلماء فيه: 

قـــال الــعــجــلــي:« كــوفــي، تــابــعــي، ثــقــة »)8(، 

اأبــو حاتم الـــرازي:« محله الصدق، صالح  وقــال 

الذهبي:  وقـــال   ،)٩(« حديثه  ُيكتب  الــحــديــث 

»صدوق شيعي »)١٠(، وقال ابن حجر: »صدوق 

شيعي«)١١(.

ثالثا: اأبو وائل :

1- ترجمته: هو شقيق بن سلمة اإلأسدي، اأبو 

وائل الكوفي )من اأسد خزيمة، و يقال: اأحد بنى 

من  الثانية  الطبقة:  دودان(،  بن  ثعلبة  بن  مالك 

له  التابعين، )ت: 8٢ هـ( روى عن: عبدال� كبار 

واأبــو موسى، وروى عنه: عمرو بن  بن مسعود، 

مرة، واإلأعمش )١٢( .

 ،)٩6٠(  ٩٠٢  /  ٢ للباجي:  والتجريح,  التعديل  ينظر:   )٧(

وتهذيب الكمال, للمزي: ١8 / ٢8٢ )35١٤(، وسير اأعالم 

تهذيب  اإكــمــال  و  ،٤56  / بــشــار-: 3  - ت  للذهبي  النبالء, 

 ١55  /  3 الحنفي:  لمغلطاي  الــرجــال,  اأســمــاء  فــي  الكمال 

. )33٢6(

)8( معرفة الثقات, للعجلي: ٢ / ١٠٢ .

)٩( الجرح والتعديل, إلبن اأبي حاتم: 5 / 3٤3 .

)١٠( الكاشف, للذهبي: ١ / 663 .

)١١( تقريب التهذيب, إلبن حجر: 36٢ .

بي نصر البخاري: ١ / 35٢  رشاد, إلأ )١٢( ينظر: الهداية واإلإ

 - 3٠5  / )٤٩٩(، ورجــال صحيح مسلم, إلبــن منجويه: ١ 

3٠6 )65٩٩(، وتهذيب اإلأسماء واللغات, للنووي: ١ / ٢٤٧ 

)٢5٧(، وتهذيب الكمال، للمزي: ١٢ / 5٤8 )٢٧6٧( .
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2- اأقوال العلماء فيه: 

قــال العجلي عــنــه: »رجـــل صـــالـــح«)١(، وعن 

 مــحــمــود بــن غــيــالن قـــال سمعت وكــيــعــا يــقــول: 

»اأبو وائل ثقة«)٢( وقال عنه الذهبي: »من العلماء 

العاملين«)3(، وقال ابن حجر: »ثقة«.)٤(

له بن مسعود: سبقت ترجمته . رابعا: عبدال�

المقصد الثالث: الحكم على الحديث :

بعد النظر في هذا الحديث ودراسة رواة السند 

رواتـــه جميعهم  إلأّن  ؛  اإســنــاده صحيح  اأّن  تبيّن 

ــره الــســالمــة مـــن الـــشـــذوذ والــعــلــة  ــاهـ  ثـــقـــات، وظـ

له اأعلم . وال�

المقصد الرابع: األألفاظ الغريبة :

الحيات  مــن  هــو« صنف  قيل:  ُشــجــاع:   -١

وقيل:   ،)6( الّذكر«  »الحيَّة   : وقيل   .  )5( صغير« 

»الحيَّة مطلقاً«)٧(، والراأي الثاني هو اإلأرجح.

)١( تاريخ الثقات, للعجلي: ٢٢١ .

)٢( الجرح والتعديل, إلبن اأبي حاتم: ٤ / 3٧١ .

)3( الكاشف, للذهبي: ١ / ٤8٩ .

)٤( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ٢68 .

 :- الكتب  عالم  ط   - النمل  لكراع  اللغة،  في  د  الُمَنجَّ  )5(

٢3٤، ولسان العرب، إلبن منظور: 8 / ١٧٤ .

 ،٢٩١  / عــظــم، إلبــن ســيــده: ١  اإلأ والمحيط  المحكم   )6(

ــار، للقاضي عياض: ٢ /  اإلآثـ ــوار على صحاح  اإلأنـ ومــشــارق 

٢٤5، والنهاية في غريب الحديث واإلأثر - إلبن اإلأثير-: ٢ / 

٤٤٧، والمغرب في ترتيب المعرب، للمطرزي: ١ / ٤33 .

ــيـــر: ثـ ــن اإلأ ــ ثـــــــر، إلب ــنــهــايــة فـــي غـــريـــب الــحــديــث واإلأ  )٧( ال

دار صـــادر-: - ط  منظور  الــعــرب، إلبــن  ولــســان   ،٤٤٧  /  ٢ 

للقاضي  اإلآثــــار،  ــوار على صــحــاح  ــ اإلن ١٧٤، ومــشــارق   /  8

عياض: ٢ / ٢٤5 .

٢- اأقــــرَع: هــو الـــذي إل َشــعــر على راأســـه وقد 

تمعط ِجلده ؛ إلأنّه يجمع الُسمَّ فيه )8( .

اأو ُحــلــّي يجعل في  قــيــل: َحــبــل  ــَطــوق:  ال  -3

الُعُنق )٩( . وقيل: َمصدر من الطّاقِة )١٠( .

جــمــالــي  ــخــامــس: الــمــعــنــى األإ الــمــقــصــد ال

ويشتمل على محورين: 

اختلف  األآيــة:  نزول  سبب  األأول:  المحور 

المفسرون في سبب نزولها على قولين :

القول اإلأول: اأنها نزلت في الذين يبخلون اأن 

يـــؤدوا زكــاة اأمــوالــهــم، وهــو قــول ابــن مسعود واأبــي 

هريرة، وابن عباس في رواية اأبي صالح، والشعبي، 

اأنّها في اإلأحبار الذين  ومجاهد، والقول الثاني: 

عن  عطية  رواه  ونبوته،  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  صفة  كتموا 

 ابــن عــبــاس، وابــن جريج عــن مجاهد، واخــتــاره 

ول هو الراجح ؛ لما عليه  الزجاج )١١( . والقول اإلأ

جمهور المفسرين .

٢٢٢، ومشارق  الفائق في غريب الحديث: ٢ /  )8( ينظر: 

اإلأنوار، للقاضي عياض: ٢ / ١8٠، وغريب الحديث، إلبن 

الجوزي: ٢ / ٢35، والنهاية في غريب الحديث واإلأثر، إلبن 

اإلأثير: ٤ / ٤5 .

وتهذيب   ،١٩3  /  5 للفراهيدي:  العين،  كتاب  ينظر:   )٩(

اللغة، لالأزهري: ٩ / ١٩٠، ولسان العرب، إلبن منظور: ١٠ 

. ٢3١ /

اللغة،  ١٩3، وجمهرة  للفراهيدي: 5 /  العين،  )١٠( كتاب 

إلبن دريد اإلأزدي - ط دار العلم -: ٢ / ٩٢5 .

)١١( زاد المسير في علم التفسير، إلبن الجوزي: ١ / 35٢ .
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اأهــل  اختلف  األآيـــة:  بيان  الثاني:  المحور 

التاأويل في المراد بهذه اإلآية على عدة اأقوال :

اأحـــدهـــم،  راأس  يــنــقــر  ثــعــبــان  اإلأول:  الـــقـــول 

 فيقول لــه: اأنــا مالك الــذي بخلت به وهــذا عند 

ابن مسعود)١(.

القول الثاني: يجعل في اأعناقهم طوقاً من نار، 

وهو مروي عن اإبراهيم النخعي )٢( .

القول الثالث: يكلفون يوم القيامة اأن ياأتوا بمثل 

ما بخلوا به في الدنيا، وهذا عند مجاهد )3( .

اإثمه،  القول الرابع: يحملون في اأعناقهم وزره و

وهذا قاله ابن قتيبة )٤( .

والذي يبدو لي اأّن القول اإلأول هو الراجح لقوة 

له تعالى اأعلم . اإلأدلة في ذلك وال�

من  المستنبطة  الفوائد  السادس:  المقصد 

الحديث:

:- الــرســالــة  مؤسسة  - ط  للطبري  الــبــيــان،  جــامــع  ينظر:   )١( 

 ،٢٩١  / للقرطبي: ٤  الــقــراآن،  والجامع إلأحــكــام   ،٤36  /  ٧

وروح المعاني، لالآلوسي: ٢ / 35١، واإلستذكار، إلبن عبد 

البر: 3 / ١٧3 .

)٢( ينظر: تفسير ابن المنذر: ٢ / 5١3، والمحرر الوجيز في 

المنثور، للسيوطي: 5٤٧، والدر   / العزيز: ١  الكتاب   تفسير 

 ،١58  /  ١ للسعدي:  الرحمن،  الكريم  وتيسير   ،3٩6  /  ٢

وعمدة القارئ شرح صحيح البخاري، للعيني: ١8 / ١53 .

)3( ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي: 3 / ٢٢٠، ومعالم التنزيل، 

 ،٤5٢  / التفسير:3  في  المحيط  والبحر   ،5٤6  / للبغوي: ١ 

والسراج المنير، لشمس الدين الشربيني: ١ / ٢6٩ . 

)٤( ينظر: تفسير القراآن، للسمعاني: ١ / 38٤، وزاد المسير 

في علم التفسير، إلبن الجوزي: ١ / 353، ومفاتيح الغيب، 

للرازي: ٩ / ٤٤5، والهداية اإلى بلوغ النهاية: ٢ / ١١٩٠ .

ــة عــلــى فــرضــيــة الـــزكـــاة، والــوعــيــد  ١- فيها دإللـ

الشديد لمن يماطل في اأدائها )5( .

الطوق،  ــزام  اإلـ بــه  مــا بخلوا  وبــال  ٢- سيلزمون 

شبّه  حيث  التمثيلية،  اإلستعارة  قبيل  من  فهذا 

بــلــزوم طــوق نحو  اإثــمــه بهم   لـــزوم وبـــال البخل و

ــد منهما   الــحــمــامــة بــهــا فــي عـــدم زوال كــل واحـ

عن صاحبه )6( .

ــاألــوان الــوعــيــد وحـــّث اأهــل  3- تــوعــد الــبــخــالء ب

يمان اإلى الجود والسخاء إلأجل التوحيد )٧( .  اإلإ

٤- عموم اإلآية في البخل بالعلم، وفي البخل 

والنصارى موصوفون بذلك  اليهود  بالمال ؛ إلأن 

فــي الـــقـــراآن ومــذمــومــون بــه فــيــتــرتــب الــوعــيــد على 

كليهما )8( .

* * *

للعيني: البخاري،  صحيح  شــرح  الــقــارئ  عمدة  ينظر:   )5( 

مام مالك: ٢ / ١6٤،  8 / ٢53، وشرح الزرقاني على موطاأ اإلإ

الــقــارئ شرح  ومــنــار   ،35١  / لــالآلــوســي: ٢  المعاني،  وروح 

مخصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم: 3 / ١١ .

)6( ينظر: روح البيان، للخلوتي: ٢ / ١3٢ .

)٧( ينظر: التفسير الوسيط، للطنطاوي- ط دار نهضة مصر-: 

. 353 / ٢

)8( ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي: ٩ / ٤٤5 .
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الخاتمة

الــحــمــد لــلــه الـــذي بنعمته تــتــم الــصــالــحــات، 

والحمد لله الذي جلّت قدرته على ما اأعان ووفق 

والصالة  فيه،  مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  وســّهــل، 

وصحبه  اآلــه  وعلى  محمد  حبيبنا  على  والــســالم 

الطيبين الطاهرين اأجمعين، وبعد: 

 فـــي مــخــتــم هــــذا الــبــحــث وبـــعـــد مـــا سعينا 

بــمــنــهــٍل صــــاٍف فـــي)الـــمـــرويـــات الــتــفــســيــريــة في 

- له  ال� رحمه   - الشافعي  مام  لالإ المسند،   كتاب 

)ت: ٢٠٤هـ( سورة اآل عمران انموذجا »عرض 

له في هذا البحث بذكر  ودراسة »، قمُت بتوفيق ال�

عدة اأمور:

له -  ال� مــام الشافعي - رحمه  ١- بيان جهود اإلإ

منهجه  على  والتعرف  النبوي  الحديث  نقل  في 

في كتابه .

ــلــمــرويــات فـــي هــذا  ــتــصــرت دراســـتـــي ل ٢- اق

البحث على سورة اآل عمران فقط .

ــرواة الــســنــد الــذيــن  ــ 3- قــمــُت بــذكــر تــرجــمــة ل

ذكرتهم في المرويات التفسيرية وذكر قول علماء 

الجرح والتعديل فيهم .

اأهــم مــا تحتاجه اإلأمـــة اإلســالمــيــة في  اإّن   -٤

القران  لنصوص  الصحيح  الفهم  هو  الزمان  هــذا 

الكريم، وهذا إل يمكن معرفته اإإل من خالل قراءة 

كتب السنة النبوية، ودراسة شروحها فهي المعين 

على فهم النصوص القراآنية فهماً صحيحا .

لتحقيق  وضــعــت  اإلســالمــيــة  الشريعة  اإّن   -5

ــاد، وإل يــمــكــن تــحــقــيــق ذلـــك  ــ ــب ــعــ ــ  مـــصـــالـــح ال

اإل من خالل فهم اأحاديث النبي فهما صحيحا 

اأئــمــة الحديث بــال غلو،  اأقـــوال  مراعيا فــي ذلــك 

وإل تعصب، وإل افراط، وإل تفريط، وإل سيما، 

واإلمة واجهت فكرا شوهت تعاليم هذا الدين .

لــه واأشــكــره على مــا َمــنَّ  وفــي الختام اأحــمــد الــ�

فــاأســاألــه تعالى  اإتــمــام هــذا البحث،  بــه علّي مــن 

به  ينفع  واأن  الــكــريــم  لوجهه  خــالــصــاً  يجعله  اأن 

المسلمين، اإنّه وليُّ ذلك والقادر عليه .

العالمين  رب  لــلــه  الــحــمــد  اأن  دعـــوانـــا   واآخــــر 

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه 

اأجمعين . 

* * *
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال محمد مخلف عبد الفهداوي - اأ. د. نافع حميد صالح العلياوي 

ثبت المصادر والمراجع

- القراآن الكريم .

ــقــراآن: اأحــمــد بــن علي اأبـــو بكر  ١. اأحــكــام ال

الرازي الجصاص الحنفي )ت: 3٧٠هـ( تحقيق: 

- عضو لجنة مراجعة  القمحاوي  محمد صادق 

التراث  اإحــيــاء  دار  الشريف  بــاإلأزهــر  المصاحف 

العربي - بيروت ١٤٠5هـ .

٢. اأخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير: 

اأبــي خيثمة )ت: ٢٧٩هـــ(  إلأبــي بكر اأحمد بن 

 - الوطن  دار  اإسماعيل حسن حسين،  تحقيق: 

الرياض، ط ١، ١٩٩٧م .

البخاري:  لشرح صحيح  الــســاري  3. اإرشـــاد 

الملك  اأبــى بكر بن عبد  إلأحمد بن محمد بن 

الــعــبــاس،  ــي  اأبـ الــمــصــري،  القتيبي  القسطالني 

الكبرى  المطبعة  ٩٢3هــــ(  )ت:  الــديــن  شهاب 

اإلأميرية، مصر، ط ٧، ١3٢3هـ .

اأبـــو الحسن علي  الـــقـــراآن:  ٤. اأســـبـــاب نـــزول 

الــنــيــســابــوري، الشافعي  ــواحـــدي،  الـ اأحــمــد   بــن 

)ت: ٤68هـ( تحقيق: عصام بن عبد الحميدان، 

الدمام ط٢ ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

له  ال� عبد  بن  يوسف  عمر  اأبــو  5. اإلستذكار: 

بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

)ت: ٤63هــــــ( تــحــقــيــق: ســالــم مــحــمــد عــطــا، 

محمد علي معوض دار الكتب العلمية - بيروت، 

ط١، ١٤٢١ - ٢٠٠٠.

6. اإكمال تهذيب الكمال في اأسماء الرجال: 

اأبــي  الحنفي،  المصري  لــه  الــ� عبد  بــن   لمغلطاي 

لــه، عــالء الــديــن )ت: ٧6٢هــــ( تحقيق:  الــ�  عبد 

اأبــو عبد الرحمن عــادل بن محمد، واأبــو محمد 

للطباعة  الحديثة  ــفــاروق  ال اإبــراهــيــم،  بــن  اأســامــة 

والنشر، ط ١، ١٤٢٢هـ   - ٢٠٠١م.

الدين  التاأويل: لناصر  التنزيل واأســرار  ٧. اأنــوار 

له بن عمر بن محمد الشيرازي  اأبي سعيد عبد ال�

عبد  محمد  تحقيق:  685هــــ(  )ت:  البيضاوي 

 - العربي  التراث  اإحياء  دار  المرعشلي،  الرحمن 

بيروت، ط ١، ١٤١8هـ .

ــبــزار-: إلأبــي بكر  8. الــبــحــر الــزخــار - مسند ال

بالبزار  المعروف  لــه  الــ� عبيد  بــن  بــن عمرو  اأحــمــد 

له،  )ت: ٢٩٢هـ( تحقيق: محفوظ الرحمن زين ال�

وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، 

 ،١ ط  المنورة،  المدينة  والحكم-  العلوم  مكتبة 

١٩88هــ -٢٠٠٩م 

حيان  إلأبــي  التفسير:  في  المحيط  ٩. البحر 

الدين  اأثير  محمد بن يوسف بن علي بن حيان 

اإلأندلسي )ت: ٧٤5هـ( تحقيق: صدقي محمد 

جميل، دار الفكر - بيروت ١٤٢٠هـ .

ــيــن:  ــخ اأســـمـــاء الــضــعــفــاء والــكــذاب ــ ــاري ــ  ١٠. ت

اأبو حفص عمر بن اأحمد بن عثمان بن اأحمد بن 

محمد بن اأيوب البغدادي المعروف بـ ابن شاهين 

محمد،  الــرحــيــم  عبد  تحقيق:  ـــ(  385هــ  )ت: 

ط ١، ١٤٠٩هـ - ١٩8٩م .

ــات الــمــشــاهــيــر  ــ ــيـ ــ ســـــــالم َوَوفـ ــخ اإلإ ــ ــاريـ ــ ١١. تـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مام الشافعي � )ت: ٢٠٤ هـ( سورة اآل عمران اأنموذجاً ..  المرويات التفسيرية في كتاب المسند لالإ

لــه محمد  الــ� ــالم: لشمس الــديــن اأبــي عبد  َواإلأعــ

بــن اأحــمــد بــن عــثــمــان الــذهــبــي )ت: ٧٤8هــــ( 

تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف دار الغرب 

سالمي، ط١، ٢٠٠3 م  اإلإ

ــاريــخ الــثــقــات: اأبــو الحسن اأحــمــد بن  ١٢. ت

له بن صالح العجلى الكوفى )ت: ٢6١هـ(   عبد ال�

دار الباز ط١، ١٤٠5هـ -١٩8٤م

١3. تاأسيس اإلأحكام بشرح عمدة اإلأحكام 

عــلــى مــا صــح عــن خــيــر اإلأنـــــام: شـــرح وتعليق: 

ــن يــحــيــى الــنــجــمــي-  ــد بـ ــمـ  الــشــيــخ الـــعـــالمـــة اأحـ

له-، د ط، د ت . حفظه ال�

١٤. التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري 

بن  سليمان  الوليد  إلأبــي  الصحيح:  الجامع  في 

القرطبي  بــن وارث  اأيــــوب  بــن  بــن ســعــد  خــلــف 

تحقيق:  ٤٧٤هـــــــ(  )ت:  اإلأنـــدلـــســـي   الــبــاجــي 

 - والتوزيع  للنشر  اللواء  دار  لبابة حسين،  اأبــو  د. 

الرياض، ط ١، ١٤٠6هـ- ١٩86م .

ــو الــمــظــفــر، منصور  ــ ــقــــراآن: اأب ــ ١5. تــفــســيــر ال

المروزى  اأحمد  ابــن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن 

ــــم الــشــافــعــي   الــســمــعــانــي الــتــمــيــمــي الــحــنــفــي ث

)ت: ٤8٩هـ( تحقيق: ياسر بن اإبراهيم وغنيم بن 

السعودية   - الرياض  الوطن،  دار  بن غنيم  عباس 

ط١ ١٤١8هـ- ١٩٩٧م.

١6. تفسير القراآن العظيم: اأبو الفداء اإسماعيل 

بـــن عــمــر بـــن كــثــيــر الــدمــشــقــي )ت: ٧٧٤هـــــ( 

تحقيق: سامي بن محمد سالمة دار طيبة للنشر 

والتوزيع ط٢-١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م .

١٧. التفسير الوسيط للقراآن الكريم: لمحمد 

والنشر  للطباعة  نهضة مصر  دار  سيد طنطاوي، 

والتوزيع، الفجالة - القاهرة، ط ١، د ت .

اأحمد بن  اأبو الفضل  التهذيب:  ١8. تقريب 

علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقالني 

)ت: 85٢هـ( تحقيق: محمد عوامة دار الرشيد 

- سوريا ط١ ١٤٠6 - ١٩86

ــــي  ــغــــات: إلأب ــ ــل ــ ــاء وال ــ ــمـ ــ ــذيــــب اإلأسـ ــهــ ــ ١٩. ت

ــنــووي   زكـــريـــا مــحــيــي الـــديـــن يــحــيــى بـــن شـــرف ال

)ت: 6٧6هـ( عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق 

عليه ومقابلة اأصوله: شركة العلماء بمساعدة اإدارة 

 - بيروت  العلمية،  الكتب  دار  المنيرية،  الطباعة 

لبنان، د ط، د ت .

٢٠. تــهــذيــب الــكــمــال فــي اأســمــاء الــرجــال: 

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، اأبو الحجاج، 

اأبــي محمد القضاعي  الــزكــي  ابــن  الــديــن  جمال 

الكلبي المزي )ت: ٧٤٢هـــ( تحقيق: د. بشار 

ــيــروت ط١- عــــواد مــعــروف مــؤســســة الــرســالــة - ب

.١٩8١٤٠٠ - ٠

ــهــذيــب الــلــغــة: محمد بــن اأحــمــد بن  ٢١. ت

ـــ(  ــو مــنــصــور )ت: 3٧٠هـ ــري الـــهـــروي، اأبـ ــ اإلأزهـ

التراث  اإحياء  دار  تحقيق: محمد عوض مرعب 

العربي - بيروت ط١ ٢٠٠١م .

ــريـــم الـــرحـــمـــن فــــي تــفــســيــر  ــيـــر الـــكـ ٢٢. تـــيـــسـ

ــر بــن  ــاصـ ــــن نـ ــالم الـــمـــنـــان: عـــبـــد الـــرحـــمـــن ب ــ  كـ

تحقيق:  ١3٧6هـــــــ  )ت:  الــســعــدي  لـــه  ــ� الـ  عــبــد 

عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة 
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ط١-١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ م .

الــقــراآن: محمد  تــاأويــل  البيان في  ٢3. جــامــع 

اأبــو جعفر  بن جرير بن كثير بن غالب اإلآمــلــي، 

محمد  اأحــمــد  تحقيق:  ـــ(  3١٠هـ )ت:  الطبري 

شاكر مؤسسة الرسالة ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

له  اأبـــو عبد ال� ٢٤. الــجــامــع إلأحــكــام الـــقـــراآن: 

محمد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح اإلأنصاري 

القرطبي )ت: 6٧١هـ(  الدين  الخزرجي شمس 

الـــبـــخـــاري دار عــالــم  ــر   تــحــقــيــق: هـــشـــام ســمــي

السعودية  العربية  المملكة  ــريــاض،  ال الــكــتــب، 

١٤٢3 هـ - ٢٠٠3 م.

٢5. الجرح والتعديل: اأبو محمد عبد الرحمن 

بــن مــحــمــد بــن اإدريـــــس بــن الــمــنــذر التميمي، 

اأبي حاتم )ت: 3٢٧هـ(  ابن  الــرازي  الحنظلي، 

بحيدر   - العثمانية  المعارف  دائــرة  طبعة مجلس 

العربي -  التراث  اإحياء  الهند، دار   - الدكن  اآبــاد 

بيروت، ط ١، ١٢٧١ هـ - ١٩5٢ م .

٢6. جمهرة اللغة: اأبو بكر محمد بن الحسن 

تــحــقــيــق:  3٢١هــــــــ(،  )ت:  اإلأزدي  ــد  ــ دريـ بـــن 

بيروت   - للماليين  العلم  دار  بعلبكي  منير   رمزي 

ط١، ١٩8٧م.

٢٧. الدر المنثور: لعبد الرحمن بن اأبي بكر، 

جالل الدين السيوطي )ت: ٩١١هـ( دار الفكر 

- بيروت، د ط، د ت .

بــن علي  اأحــمــد  ٢8. رجـــال صحيح مسلم: 

ــو بــكــر ابـــن َمــْنــُجــوَيــه   بــن محمد بــن اإبــراهــيــم، اأبـ

له الليثي دار المعرفة  )ت: ٤٢8هـ( تحقيق: عبد ال�

- بيروت ط١ ١٤٠٧

بــن  حـــقـــي  ســـمـــاعـــيـــل  إلإ ــان:  ــيـ ــبـ الـ ٢٩. روح 

الــفــداء )ت:  اأبـــي  الــمــولــى  الــحــنــفــي،  مصطفى 

١١٢٧هـ(، دار الفكر - بيروت، د ط، د ت .

العظيم  الــقــراآن  تفسير  في  المعاني  3٠. روح 

 والــســبــع الــمــثــانــي: شــهــاب الـــديـــن مــحــمــود بن 

له الحسيني اإلألوسي )المتوفى: ١٢٧٠هـ(  عبد ال�

الكتب  دار  الـــبـــاري عطية  عــبــد  عــلــي  تــحــقــيــق: 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤١5هـ .

الـــتـــفـــســـيـــر:  ــم  ــ ــل عــ فـــــي  الـــمـــســـيـــر  3١. زاد 

الــجــوزي  الــفــرج بــن محمد  اأبـــي  الــديــن   لجمال 

)ت: 5٩٧هـ( تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار 

الكتاب العربي - بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ .

معرفة  على  عــانــة  اإلإ فــي  المنير  3٢. الـــســـراج 

الخبير: شمس  الحكيم  ربنا  بعض معاني كالم 

الشربيني  الخطيب  اأحــمــد  بــن  محمد  الــديــن، 

الشافعي )ت: ٩٧٧هـ( مطبعة بوإلق )اإلأميرية(- 

القاهرة، ١٢85 هـ

له  33. سنن ابن ماجه: إلبن ماجة اأبي عبد ال�

يزيد  اأبيه  القزويني، وماجة اسم  يزيد  محمد بن 

)ت: ٢٧3هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

البابي  - فيصل عيسى  العربية  الكتب  اإحياء  دار 

الحلبي، د ط، د ت . 

بن  داود سليمان  إلأبــي  داود:  اأبــي  3٤. سنن 

اإلأشعث بن اإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 

تحقيق:  ـــ(  ٢٧5هــ )ت:  ِجْستاني  السِّ اإلأزدي 

الــحــمــيــد المكتبة  الـــديـــن عــبــد  مــحــمــد مــحــيــي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مام الشافعي � )ت: ٢٠٤ هـ( سورة اآل عمران اأنموذجاً ..  المرويات التفسيرية في كتاب المسند لالإ

العصرية، صيدا - بيروت، د ط، د ت .

ــن الـــتـــرمـــذي: لــمــحــمــد بـــن عيسى  ــنـ 35. سـ

ــْورة بــن مــوســى بــن الــضــحــاك، الترمذي،  بــن َسـ

ـــ( تــحــقــيــق وتــعــلــيــق:  ــ اأبــــو عــيــســى )ت: ٢٧٩هــ

ــر، ومـــحـــمـــد فــــــؤاد عــبــد  ــاكــ ــد مــحــمــد شــ ــمــ اأحــ

اإبــراهــيــم عــطــوة عـــوض، شــركــة مكتبة  الــبــاقــي، و

ط٢، مصر   - الحلبي  البابي  مصطفى   ومطبعة 

١3٩5هـ - ١٩٧5م .

36. الـــســـنـــن الــصــغــيــر لــلــبــيــهــقــي: اأحـــمـــد بن 

الحسين بن علي بن موسى الخراساني، اأبو بكر 

المعطي  عبد  تحقيق:  ٤58هــــ(  )ت:  البيهقي 

ســالمــيــة،  الـــدراســـات اإلإ اأمــيــن قلعجي جــامــعــة 

كراتشي باكستان ١٤١٠هـ - ١٩8٩م.

مــام مالك:  الزرقاني على موطاأ اإلإ 3٧. شــرح 

مــحــمــد بـــن عــبــد الــبــاقــي بـــن يـــوســـف الــزرقــانــي 

الـــرءوف  عبد  طــه  تحقيق:  اإلأزهــــري،  المصري 

ط١،  الــقــاهــرة،   - الدينية  الثقافة  مكتبة  ســعــد، 

١٤٢٤هـ - ٢٠٠3م.

ــن صــحــيــح  38. شــــــــرح كـــتـــاب الـــتـــوحـــيـــد مــ

ــز الـــراجـــحـــي،  ــزيـ ــعـ ــبـــدالـ ــيـــخ عـ  الــــبــــخــــاري: الـــشـ

د ط، د ت .

بكر محمد  إلأبــي  ابــن خزيمة:  3٩. صحيح 

بن اإسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن 

 بكر السلمي النيسابوري )ت: 3١١هـ( تحقيق: 

ــمــــي، الــمــكــتــب  ــظــ د. مــحــمــد مــصــطــفــى اإلأعــ

سالمي - بيروت، د ط، د ت .  اإلإ

البخاري:  الــقــاري شــرح صحيح  ٤٠. عــمــدة 

إلأبـــي محمد محمود بــن اأحــمــد بــن مــوســى بن 

الدين  بــدر  الحنفى  الغيتابى  حسين  بــن  اأحــمــد 

الــتــراث  اإحـــيـــاء  الــعــيــنــى )ت: 855هــــــ(، ط دار 

العربي - بيروت.

ــق فـــي غــريــب الــحــديــث واإلأثـــــر:  ــائـ ــفـ ٤١. الـ

ــقــاســم مــحــمــود بـــن عــمــرو بـــن اأحــمــد،  إلأبــــي ال

له )ت: 538هـ( تحقيق: علي  الزمخشري جار ال�

اإبراهيم،  الفضل  اأبــو  ومحمد  البجاوي،   محمد 

دار المعرفة، لبنان، ط ٢ . 

٤٢. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 

لــه محمد بن  ــ� ــو عــبــد ال الــســتــة: شــمــس الــديــن اأبـ

اأحمد بن عثمان الذهبي )ت: ٧٤8هـ( تحقيق: 

دار  الخطيب،  نمر  اأحمد محمد  عوامة  محمد 

القراآن،  علوم  مؤسسة   - سالمية  اإلإ للثقافة  القبلة 

جدة ط١ ١٤١3 هـ - ١٩٩٢م.

٤3. كتاب العين: إلأبو عبد الرحمن الخليل 

بن اأحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 

 )ت: ١٧٠هـــ(، تحقيق: د مهدي المخزومي، 

د. اإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل

ــر الــــــقــــــراآن: إلأبــــــي بــكــر  ــفــســي ٤٤. كـــــتـــــاب ت

النيسابوري )ت:  المنذر  بن  اإبراهيم  بن  محمد 

له بن  ال�  3١٩هـــ(، قدم له اإلأستاذ الدكتور: عبد 

عبد المحسن التركي، حققه وعلق عليه الدكتور: 

سعد بن محمد السعد، ط دار الماآثر - المدينة 

النبوية، ط١ ١٤٢3 هـ، ٢٠٠٢ م .

الـــقـــراآن:  ــيــان عــن تفسير  ــب وال ٤5. الــكــشــف 

ــراهــيــم الــثــعــلــبــي، اأبــي  إلأحــمــد بــن محمد بــن اإب
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال محمد مخلف عبد الفهداوي - اأ. د. نافع حميد صالح العلياوي 

مـــــام اأبــي  اإســـحـــاق )ت: ٤٢٧هــــــ( تــحــقــيــق: اإلإ

 محمد بــن عــاشــور، مــراجــعــة وتــدقــيــق: اإلأســتــاذ 

نظير الساعدي

عالء  التنزيل:  معاني  في  التاأويل  ٤6. لــبــاب 

الـــديـــن عــلــي بـــن مــحــمــد بـــن اإبـــراهـــيـــم بـــن عمر 

بالخازن )ت:  المعروف  الحسن،  اأبــو  الشيحي 

٧٤١هـــ( تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين 

دار الكتب العلمية - بيروت ط١ - ١٤١5 هـ.

٤٧. لــبــاب النقول فــي اأســبــاب الــنــزول: لعبد 

الرحمن، جالل الدين السيوطي )ت: ٩١١هـ( 

ــاذ اأحـــمـــد عــبــد الــشــافــي، دار  ــتـ صــحــحــه: اإلسـ

الكتب العلمية بيروت- لبنان، د ط، د ط.

٤8. لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، 

ابن منظور اإلأنصاري  الدين  اأبو الفضل، جمال 

بــيــروت   - ـــ( دار صــــادر  ــ ــقــي )ت: ٧١١هـ ــري ف  اإلإ

ط3 - ١٤١٤ هـ .

الصغرى  السنن   - السنن  من  ٤٩. المجتبى 

اأحمد بن شعيب  الرحمن  للنسائي-: إلأبي عبد 

3٠3هــــ(  )ت:  النسائي  الــخــراســانــي،  علي  بــن 

تحقيق: عبد الفتاح اأبو غدة مكتب المطبوعات 

سالمية - حلب، ط٢، ١٤٠6هـ - ١٩86م . اإلإ

5٠. الـــمـــحـــرر الـــوجـــيـــز فـــي تــفــســيــر الــكــتــاب 

العزيز: اأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 

 الرحمن بن تمام بن عطية اإلأندلسي المحاربي 

)ت: 5٤٢هـ( تحقيق: عبد السالم عبد الشافي 

بـــيـــروت ط١،  الــعــلــمــيــة -  الــكــتــب  مــحــمــد، دار 

١٤٢٢هـ .

5١. المحكم والمحيط اإلأعظم: اأبو الحسن 

ـــ(  ــ عــلــي بـــن اإســمــاعــيــل الــمــرســي )ت: ٤58هـ

الكتب  ــنـــداوي، دار  هـ الــحــمــيــد  تــحــقــيــق: عــبــد 

العلمية- بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

5٢. الـــمـــســـتـــدرك عــلــى الــصــحــيــحــيــن: إلأبـــي 

له بن محمد  ال� الحاكم محمد بن عبد  له  ال� عبد 

النيسابوري  الحكم  بــن  نُعيم  بــن  حــمــدويــه  بــن 

الــبــيــع )ت: ٤٠5هـــــ( تحقيق:  بــابــن  الــمــعــروف 

 - العلمية  الكتب  دار  القادر عطا  مصطفى عبد 

بيروت ط١-١٤١١ - ١٩٩٠.

له  ال� عبد  إلأبــي  حنبل:  بن  اأحمد  53. مسند 

اأحــمــد بــن محمد بــن حنبل بــن هــالل بــن اأســد 

الشيباني )ت: ٢٤١هـ( تحقيق: شعيب اإلأرنؤوط 

له  اإشـــراف: د عبد ال� - عــادل مرشد، واآخـــرون، و

ــتــركــي، مــؤســســة الــرســالــة،   بــن عــبــد الــمــحــســن ال

ط١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م .

)ترتيب سنجر(:  الشافعي  مــام  اإلإ 5٤. مسند 

ــــس بن  لــه مــحــمــد بــن اإدريـ ــ� ــــو عــبــد ال الــشــافــعــي اأب

المطلب  عبد  بــن  شافع  بــن  عثمان  بــن  العباس 

ــي الــمــكــي  ــرشـ ــقـ ــبــي الـ ــمــطــل ــن عـــبـــد مـــنـــاف ال ــ  ب

له الجاولي،  )ت: ٢٠٤هـ( رتبه: سنجر بن عبد ال�

ــو ســعــيــد، عــلــم الــديــن )ت: ٧٤5هـــــ( وحقق  اأبـ

نصوصه وخرج اأحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسين 

فحل، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت ط١ 

١٤٢5 هـ - ٢٠٠٤ م .

له بن  55. مسند الحميدي: إلأبي بكر عبد ال�

اإلأســدي  القرشي  له  ال� عبيد  بن  بن عيسى  الزبير 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مام الشافعي � )ت: ٢٠٤ هـ( سورة اآل عمران اأنموذجاً ..  المرويات التفسيرية في كتاب المسند لالإ

الحميدي المكي )ت: ٢١٩هـ( حقق نصوصه 

السقا،  اأســد، دار  اأحاديثه: حسن سليم  وخــرج 

دمشق - سوريا، ط ١، ١٩٩6م .

له بن  56. مسند الحميدي: إلأبي بكر عبد ال�

اإلأســدي  القرشي  له  ال� عبيد  بن  بن عيسى  الزبير 

الحميدي المكي )ت: ٢١٩هـ( حقق نصوصه 

السقا،  اأســد، دار  اأحاديثه: حسن سليم  وخــرج 

دمشق - سوريا، ط ١، ١٩٩6م .

ــنـــد الــصــحــيــح الــمــخــتــصــر بــنــقــل  ــمـــسـ 5٧. الـ

لــه ملسو هيلع هللا ىلص: لمسلم  الــعــدل عــن الــعــدل اإلــى رســول الــ�

النيسابوري  القشيري  الحسن  اأبــو  الحجاج   بن 

فــــؤاد عبد  بــتــحــقــيــق: مــحــمــد  )ت: ٢6١هـــــــ(، 

الباقي، ط دار اإحياء التراث العربي - بيروت .

ــوار عــلــى صــحــاح اإلآثــــار:  ــ ــ 58. مـــشـــارق اإلأن

لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون السبتي، 

اأبي الفضل )ت: 5٤٤هـــ( المكتبة العتيقة ودار 

التراث، د ط، د ت .

5٩. المصنف: اأبو بكر عبد الرزاق بن همام 

ــافــع الــحــمــيــري الــيــمــانــي الــصــنــعــانــي )ت:  بـــن ن

اإلأعظمي  الــرحــمــن  حبيب  تحقيق:  ـــ(،  ٢١١هــ

المكتب  مــن:  الهنديطلب  العلمي-  المجلس 

سالمي - بيروت، ط٢، ١٤٠3هـ . اإلإ

تفسير   - القراآن  تفسير  في  التنزيل  6٠. معالم 

بن  الحسين  اأبــو محمد  السنة،  البغوي: محيي 

الشافعي  الــبــغــوي  الــفــراء  بــن  بــن محمد  مسعود 

)ت: 5١٠هـ( تحقيق: عبد الرزاق المهدي دار 

اإحياء التراث العربي -بيروت، ط١، ١٤٢٠ هـ 

6١. الــمــعــجــم الــكــبــيــر: ســلــيــمــان بــن اأحــمــد 

ــاســـم الــطــبــرانــي  ــقـ ــــن اأيـــــــوب الـــشـــامـــي، اأبــــــو الـ  ب

)ت: 36٠هـ(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 

السلفي مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط ٢ .

اأســامــي رجال  6٢. مغاني اإلأخــيــار في شــرح 

معاني اإلآثار: إلأبي محمد محمود بن اأحمد بن 

حسين الحنفي بدر الدين العيني )ت: 855هـ( 

تحقيق: محمد حسن محمد حسن اإسماعيل، 

لــبــنــان، ط ١،  ــيــروت -  دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة، ب

١٤٢٧هـ - ٢٠٠6م .

63. المغرب في ترتيب المعرب: إلأبي الفتح 

تحقيق: محمود  المطرز،  بن  الدين علي  ناصر 

بن  اأسامة  مكتبة  مختار،  وعبدالحميد  فاخوري 

زيد- حلب، ط ١، ١٩٧٩هـ. 

6٤. المغرب في ترتيب المعرب: إلأبي الفتح 

تحقيق: محمود  المطرز،  بن  الدين علي  ناصر 

بن  اأسامة  مكتبة  مختار،  وعبدالحميد  فاخوري 

زيد- حلب، ط ١، ١٩٧٩هـ. 

األفاظ  معاني  معرفة  اإلى  المحتاج  65. مغني 

ــديـــن، مــحــمــد بـــن اأحــمــد  الــمــنــهــاج: شــمــس الـ

الخطيب الشربيني الشافعي )ت: ٩٧٧هـــ( دار 

الكتب العلمية ط١ ١٤١5هـ - ١٩٩٤م

إلأبي  الكبير-:  التفسير   - الغيب  66. مفاتيح 

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  عبد ال�

التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 

 - العربي  التراث  اإحياء  دار  الــري )ت: 6٠6هـــ( 

بيروت، ط 3، ١٤٢٠هـ .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال محمد مخلف عبد الفهداوي - اأ. د. نافع حميد صالح العلياوي 

إلأبي  الكبير-:  التفسير   - الغيب  6٧. مفاتيح 

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  عبد ال�

التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 

 - العربي  التراث  اإحياء  دار  الــري )ت: 6٠6هـــ( 

بيروت، ط 3، ١٤٢٠هـ .

مــخــتــصــر صحيح  الــقــاري شـــرح  68. مـــنـــار 

الـــبـــخـــاري: لــحــمــزة مــحــمــد قـــاســـم، راجـــعـــه: 

الشيخ عبد القادر اإلأرناؤوط، عني بتصحيحه 

ــبــة دار  ــــون، مــكــت ــي ــره: بــشــيــر مــحــمــد عــ ــشــ ــ ون

السورية،  العربية  الجمهورية   - دمشق  البيان، 

١٤١٠هـ - ١٩٩٠م .

ــد فــي الــلــغــة: عــلــي بــن الحسن  ــجَّ ــَن ــُم 6٩. ال

بـ »كراع  الملقب  الحسن  اأبــو  اإلأزدي،  الُهنائي 

النمل« )ت: بعد 3٠٩هـ( تحقيق: دكتور اأحمد 

عالم  الباقي،  عبد  ضاحي  دكتور  عمر،  مختار 

الكتب، القاهرة، ط ٢، ١٩88 م .

٧٠. النهاية في غريب الحديث واإلأثر: لمجد 

الدين اأبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 

الــجــزري  الشيباني  الكريم  عبد  ابــن  محمد  بــن 

اأحمد  اإلأثير )ت: 6٠6هـــ( تحقيق: طاهر  ابــن 

المكتبة  الــطــنــاحــي،  محمد  ومــحــمــود  الـــــزاوي، 

العلمية - بيروت، ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م .

ــلـــوغ الــنــهــايــة فـــي علم  ــة اإلـــــى بـ ــ ــداي ــهــ ــ ٧١. ال

من  وجمل  واأحــكــامــه،  وتفسيره،  الــقــراآن  معاني 

اأبــي طالب  فنون علومه: إلأبــي محمد مكي بن 

المالكي  القرطبي  َحّموش بن محمد بن مختار 

)ت: ٤3٧هـ( تحقيق: مجموعة رسائل جامعية 

بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة 

البوشيخي،  الــشــاهــد  د.  اأ.  بـــاإشـــراف  الــشــارقــة، 

مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة 

ــة،  ــارقـ ــشـ ســــالمــــيــــة- جـــامـــعـــة الـ  والــــــدراســــــات اإلإ

ط ١، ١٤٢٩هـ- ٢٠٠8م.

* * *




