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ُملخُص البحِث

ــام  مـ ــى بــيــان حــيــاة اإلإ يــهــدف هـــذا الــبــحــث اإلـ

له(، ومنهجه في تخريج اأحاديث  الحاكم )رحمه ال�

صحيحة على شرط الشيخين البخاري، ومسلم 

شــرط  عــلــى  اأو  بمثلها،  يحتج  لــه(  الــ� )رحــمــهــمــا 

اأو توجد  اأو على شرط واحد منهم،  اأحداهما ، 

زيادة واقعة في اأحاديث اأخرجوها ليس فيها هذه 

الزيادة ، ومن اأجل ذلك اأخترت اأن يكون بحثي 

بعنوان )المرويات التفسيرية في سورة يوسف في 

المستدرك على الصحيحين دراسة تحليلية( . 

الكلمات المفتاحية : 

مــام الحاكم ، حياته الشخصية ، حديث  اإلإ

 ، اليقين  الــقــراءات، حديث  القصص، حديث 

حديث النسيان ، حديث الرؤية ، حديث النصر.

* * *

ABSTRACT:

This research aims to explain the life of 

Imam Al-Hakim )may God have mercy on 

him(, and his method in extracting authen-

tic hadiths according to the conditions of the 

two Sheikhs Al-Bukhari and Muslim )may 

God have mercy on them( invoking the like 

of it, or on the condition of one of them, or 

on the condition of one of them, or there is 

an actual addition in the hadiths that they 

brought out that is not There is this addition, 

and for that I chose to have my research ti-

tled )Explanatory Narratives in Surat Yusuf 

in Al-Mustadrak on the Two Sahihs, an An-

alytical Study(.

KEY WORDS: The ruling imam, his per-

sonal life, hadith of stories, hadith of read-

ings, hadith of certainty, hadith of forgetful-

ness, hadith of vision, hadith of victory.

* * *
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﷽

المقدمة

الحمد لله العليم الحكيم باعث الرسل هادين 

اإلى طريقه المستقيم، والصالة والسالم على من 

الشر  مــن  للبشرية  ومنقذاً  للعالمين  رحمة  جــاء 

گ   گ    ک   ک   :ژ  تــعــالــى  ــال  قـ والـــضـــالل 

د ملسو هيلع هللا ىلص وعلى اآله وصحبه  گ       ژ )١(، نبينا محمَّ
اأجمعين ومن تبعهم باإحسان اإلى يوم الدين  

له عز وجل بحفظ الوحيين  اأما بعد؛ فقد تكفل ال�

القراآن الكريم والسنة النبوية قال تعالى: ژ ڳ  ڳ  

له تعالى  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ )٢(، فقد شرف ال�
الحديث واأعلى منزلته ، ولوإل بيان السنة للقراآن 

له تعالى  ال� لما عرفنا كثيراً من اإلأحكام ، وسخر 

الرجال من يحفظها، ولهذا تعاونت  للسنة  من 

واهتموا  النبوية  السنة  لخدمة  المحدثين  جهود 

مام  بحفظها وتوثيقها اهتماًما بالغاً ، وقد كان اإلإ

)رحمه  اأعتنى  فقد  الــرجــال  اأولــئــك  مــن  الحاكم 

له( بجمع المرويات المسندة في التفسير، وقد  ال�

في  ــواردة  ــ ال التفسيرية  الــمــرويــات  بــدراســة  قمت 

المرويات   ( بعنوان  بحثي  ليكون  يوسف  ســورة 

المستدرك على  التفسيرية في ســورة يوسف في 

ية : ١٠٧.  نبياء اإلآ )١( سورة اإلأ

ية  ٩. )٢( سورة الحجر اإلآ

الصحيحين دراسة تحليلية ( .

اأهمية البحث : 

تكمن اأهمية البحث في معرفة هذه المرويات 

اأســانــيــدهــا ومــعــرفــة المقبول  ــة  ــ الــتــفــســيــريــة ودراسـ

والمردود منها .

منهجية البحث : 

كان المنهج الذي اأتبعته في كتابتي للبحث 

يتلخص بالنقاط التالية : 

ــام  مــ ١- كــتــبــت تــرجــمــة مــوجــزة عــن حــيــاة اإلإ

له ( من دون اإلطالة فيها لكثرة  الحاكم ) رحمه ال�

لترتيب  بالنسبة  اأمــا   -٢  . بدراستها  سبقني  مــن 

ثم  ومـــن  للحديث  عــنــوانــاً  فــقــد جعلت  الــبــحــث 

اأسم  بذكر  التخريج  من كتب  الحديث  تخريج 

الكتاب ، والباب ، ورقم الجزء والصفحة ، ورقم 

الوفيات  حسب  على  الترتيب  مراعيًة  الحديث 

. 3-اأذكــــر شــواهــد الــحــديــث. ٤-  ترجمة رجــال 

سناد بذكر اأسم الراوي وكنيته ونسبه وذكر اأثنين  اإلإ

بما نص عليه  من شيوخه وتالميذه وذكــر مرتبته 

قول علماء اأهل الجرح والتعديل واأضع قولهم بين 

عالمتي تنصيص« »، مع ذكر طبقته وسنة وفاته 

المعنى  بيان   -6  . الحديث  على  الحكم   -5  .

جمالي للحديث، و الفوائد والعبر المستنبطة  اإلإ

من الحديث . وكان منهجي في توثيق المصادر 

وذكرها   ، مختصراً  المصدر  بذكر  الهامش  في 

لعدم  ؛  والــمــراجــع  الــمــصــادر  قائمة  فــي  تفصيالً 

اإثقال الهامش . 

مقدمة  على  اشتملت  فقد  البحث  اأمــا خطة 
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والـــخـــطـــوات الـــتـــي اأتــبــعــتــهــا فـــي كــتــابــة الــبــحــث 

ويتضمن البحث مبحثين : 

الــحــاكــم  مـــــــام  اإلإ حـــيـــاة   : اإلأول   الــمــبــحــث 

له ( الشخصية . ) رحمه ال�

الثاني : مرويات ســورة يوسف من  المبحث 

حديث القصص اإلى حديث النصر . 

وخاتمة ذكرت فيها اأهم النتائج التي توصلت 

اإليها ، واآخر دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين .  

* * *

المبحث األأول

مام الحاكم  حياة األإ

)رحمه ال�له( الشخصية 

وتشمل : 

المطلب األأول : حياته 

له بن محمد  ال� اأوإلً: اسمه : محمد بن عبد 

بن حمدويه بن نعيم بن الحكم )١(.

مام الحاكم  ثانياً: نسبه وكنيته:  يرجع نسب اإلإ

له( اإلى: الضبي، الطهماني، النيسابوري،  )رحمه ال�

له)٢(. الشافعي ، وكان يكنى باأبو عبد ال�

بابن  الــحــاكــم :  مــــام  اإلإ لــقــب  ثــالــثــاً: لقبه : 

الَبيِّع، ولقب اأيضاً : بالحاكم ، لتقليده القضاء 

اإنما   في مدينة نسا  في سنة 35٩هــــ)3(، وقيل: 

حــاطــتــه بجميع اإلأحــاديــث  لــقــب بــالــحــاكــم ؛إلإ

المروية )٤(.

المطلب الثاني : وألدته ، و وفاته :

الـــحـــاكـــم  مــــــــــام  اإلإ ولــــــد   : وإلدتــــــــه   : اأوإلً 

سنة   اإلأول  ربيع  شهر  مــن  الثالث  فــي   بنيسابور 

)3٢١هـ( )5(.

مم إلبن الجوزي :  )١( ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك واإلأ

١٠٩/١5، وسير اأعالم النبالء للذهبي: ١6٢/١٧.

)٢( ينظر : سير اأعالم النبالء للذهبي : ١٧/١63. 

)3( ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية إلبن الصالح: ٢٠١/١.

)٤( ينظر: اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر: ٤٢١/٢.

)5( ينظر: سير اأعالم النبالء للذهبي : ١٧/١63.
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مام الحاكم روايتان:- ثانياً: وفاته: لوفاة اإلإ

مــــــام الــحــاكــم تــوفــى  ــة اإلأولـــــــى: اأن اإلإ ــ ــرواي ــ ال

الثالث من شهر صفر  الثالثاء  ليلة  في  بنيسابور 

سنة )٤٠5هـ( )١(.

مام الحاكم توفي في سنة  والرواية الثانية: اأن اإلإ

)٤٠3هـ( وهو قول الخليلي)٢(.

الثاني : مرويات ســورة يوسف من  المبحث 

حديث القصص اإلى حديث النصر 

المطلب األأول : حديث القصص  

اأَْخــَبــَرَنــا  له ( :  ال� مـــام الحاكم ) رحمة  قــال اإلإ

ْبــِن َعْبِد  ِد ثنا محمد  ْبــُن ُمَحمَّ َيْحَيى  َزَكــِريَّــا  ــو  اأَُب

اأَْنَّباأَ   ، اْلَحْنَظِليُّ اإِْبَراِهيَم  ْبُن  اإِْسَحاُق  ثنا  اَلِم،  السَّ

ُمْسِلٍم  ْبــُن  ُد  َخــالَّ ثنا   ، اْلُقرَِشيُّ ٍد  ُمَحمَّ ْبــُن  َعْمُرو 

، َعْن َعْمِرو  اُر، َعْن َعْمِرو ْبِن َقْيٍس اْلُماَلئِيِّ فَّ الصَّ

َة، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن َسْعِد ْبِن اأَبِي  ْبِن ُمرَّ

َِّه َعزَّ َوَجــلَّ  ژ ۓ  ۓ  ڭ   ــاٍص، فِي َقــْوِل ال� َوقَّ

ڭ  ڭ      ژ  )3( اإْلآيَُّة. َقاَل: » َنزََل اْلُقْراآُن َعَلى 
لُه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَتاَل َعَلْيِهْم َزَماًنا  َِّه َصلَّى ال� رَُسوِل ال�

َُّه  َِّه، َلْو َقَصْصَت َعَلْيَنا، َفاأَْنزََل ال� َفَقالُوا: َيا رَُسوَل ال�

َعزَّ َوَجلَّ ژ ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ژ )٤( َتاَل اإَِلى 

َفَتاَل  اإْلآيَّــُة،  َقْولِِه ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ژ 

َثّْتَّنا َفاأَْنزََل  َِّه، َلْو َحدَّ َعَلْيِهْم َزَماًنا َفَقالُوا: َيا رَُسوَل ال�

)١( ينظر: سير اأعالم النبالء للذهبي : ١٧/١٧3. 

للخليلي:  الــحــديــث  علماء  معرفة  فــي  رشــــاد  اإلإ ينظر:   )٢(

.85٢/3

ية : 3. )3( سورة يوسف اإلآ

ية : ١. )٤( سورة يوسف اإلآ

َُّه َعزَّ َوَجلَّ ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ژ  ال�

)5(اإْلآيَُّة ُكلُّ َذلَِك ُيْؤَمُر بِاْلُقْراآِن) 6(. 

الــبــزار)٧(،  اأخــرجــه   : الــحــديــث  تخريج  اأوإلً: 

ابن  و  الــطــحــاوي)٩(،  و  الموصلي)8(،  يعلى  واأبــو 

حبان)١٠(، و الضياء المقدسي )١١(. 

ثانياً : تراجم رجال السند : 

له  ال� اأبــو زكريا يحيى بن محمد : بن عبد   -١

بــن الــعــنــبــر بــن عــطــاء بــن صــالــح بــن محمد بن 

له بن سفيان العنبري ، السلمي ، موإلهم  عبدال�

النيسابوري ، روى عن : محمد بن عبد السالم 

اإبراهيم بن اأبي طالب ، وروى عنه : اأبو عبد  ، و

له الحاكم ، واأبو علي الحافظ ، وقال الحاكم :  ال�

العدل اإلأديب المفسر اإلأوحد بين اأقرانه )١٢(،وقال 

مام الثقة المفسر المحدث اإلأديب  الذهبي : »اإلإ

العالمة »)١3(، مات سنة )3٤٤هـ()١٤(. 

ية  :٢3.  )5( سورة الزمر اإلآ

)6( المستدرك على الصحيحين ، كتاب التفسير : ٢/3٧6 

.)33١٩(

له عنه  :  )٧( مسند البزار، مسند سعد بن اأبي وقاص رضي ال�

.)١١53( 35٢/3

)8( مسند اأبي يعلى الموصلي ، مسند سعد بن اأبي وقاص : 

.)٧٤٠( 8٧/٢

ثار للطحاوي : ١٩5/3 )١١5٧(. )٩( شرح مشكل اإلآ

)١٠( صحيح ابن حبان ، كتاب التاريخ : ٩٢/١٤)6٢٠٩(.

 ٢65/3  : الــمــقــدســي  للضياء  الــمــخــتــارة  ــاديـــث  حـ اإلأ  )١١(

.)١٠6٩(

سالم للذهبي : 8١١/٧.  )١٢( ينظر : تاريخ اإلإ

)١3( سير اأعالم النبالء للذهبي : ١5/533.

)١٤( ينظر : شذرات الذهب في اأخبار من ذهب إلبن عماد 

 .٢38/٤ :
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حنين ستار خليفة 

٢- مــحــمــد بـــن عــبــد الـــســـالم : بـــن بــشــار ، 

له ، وكان مورقاً  ال� اأبو عبد  النيسابوري ،الــوراق ، 

على اإسحاق بن راهويه ، روى عن : الحسن بن 

مؤمل   : عنه  وروى   ، زرارة  بن  وعمرو   ، عيسى 

ــان من   بــن الحسن ، واأبـــو حــامــد الــشــرقــي ، وكـ

قواماً  وكــان صواماً   «  : الذهبي  وقــال   ،)١( العباد 

ربانياً ثقة »)٢(، مات سنة )٢86ه()3(.

3- اإسحاق بن اإبراهيم الحنظلي : اأبو يعقوب 

باأبن  المعروف   ، مطر  بن  اإبراهيم  بن  بن مخلد 

راهويه ، المروزي ، نزيل نيسابور ، روى عن : 

 ، عليه  بن  اإسماعيل  و  ، الحميد  عبد  بن  جرير 

وروى عنه : البخاري ، ومسلم )٤(، وقال الذهبي: 

مــام عالم خراسان » )5(، وقال الحافظ ابن  » اإلإ

حجر : » ثقة حافظ مجتهد«)6(، وفاته بين سنة 

)٢3١- ٢٤٠هـ()٧(.

٤- عــمــرو بــن محمد الــقــرشــي : الــعــنــقــزي ، 

القرشي ،اأبو سعيد، موإلهم الكوفي ، روى عن: 

اإبــراهــيــم بــن عــثــمــان الــعــبــســي، وخـــالد الــصــفــار، 

وروى عنه : اأحمد بن عثمان بن حكيم اإلأودي، 

)١( ينظر : تلخيص تاريخ نيسابور للحاكم : 56/١ ، و تاريخ 

سالم للذهبي : 6/8١١. اإلإ

)٢( تذكرة الحفاظ للذهبي : ١6٤/٢. 

)3( ينظر : سير اأعالم النبالء للذهبي : ٤6٠/١3. 

،و   36٢/٧  : البغدادي  للخطيب  بغداد  تاريخ   : ينظر   )٤(

و   ، للمزي : ٢/3٧3  الــرجــال  اأســمــاء  فــي  الــكــمــال  تهذيب 

تهذيب التهذيب إلبن حجر : ١/٢١6. 

)5( الكاشف للذهبي : ١/٢33.

)6( تقريب التهذيب إلبن حجر : ٩٩/١. 

سالم للذهبي : 5/٧8١.  )٧( ينظر : تاريخ اإلإ

اإسحاق بن راهــويــه)8(، وقــال الذهبي : » ثقة«  و

)٩(، وقال الحافظ ابن حجر : » ثقة من الطبقة 

التاسعة » ، مات سنة )١٩٩ه()١٠(.

اأبــــو مسلم  الــصــفــار :  بـــن مــســلــم  5- خــــالد 

بن  اإبــراهــيــم   : عــن  ، روى  العبدي   ، الكوفي   ،

 مسلم الهجري، وعمرو بن قيس المالئي، وروى 

عنه : حسين بن علي الجعفي ،وعمرو بن محمد 

العنقزي )١١(،وقال الحافظ ابن حجر : » إل باأس 

به من الطبقة السابعة«)١٢(.

6- عمرو بن قيس المالئي : الكوفي ،اأبو عبد 

له ، البزاز ، روى عن : اإلأسود بن قيس ، وعمرو  ال�

بن مرة، وروى عنه : اأسباط بن محمد القرشي، 

وخالد الصفار )١3(، وقال الذهبي : » وثقه اأحمد 

ابــن حجر : » ثقة متقن  الــحــافــظ  ــال  ــ )١٤(،وقـ  « 

بين سنة  وفاته  الــســادســة«)١5(،  الطبقة  عابد من 

)١٤6هـ()١6(.

 : للمزي  الــرجــال  اأســمــاء  فــي  الــكــمــال  تهذيب   : ينظر   )8(

٢٢٠/٢٢ -٢٢١، وتهذيب التهذيب إلبن حجر : ٩8/8.

)٩( الكاشف للذهبي : 8٧/٢.  .

)١٠( تقريب التهذيب إلبن حجر : ١/٤٢6.

)) ينظر : تهذيب الكمال في اأسماء الرجال للمزي   )١١(

: 358/8، و تهذيب التهذيب إلبن حجر : ١٧3/3.

)١٢( تقريب التهذيب إلبن حجر : ١/١٩6.

 ،  6٠/١٤ : البغدادي  للخطيب  بغداد  تاريخ   : ينظر   )١3(

وتهذيب الكمال في اأسماء الرجال للمزي : ٢٠٠/٢٢- ٢٠١ 

سالم للذهبي : ٩٤5/3. ، وتاريخ اإلإ

)١٤( الكاشف للذهبي : ٢/86.

)١5( تقريب التهذيب إلبن حجر : ١/٤٢6.

)١6( ينظر : تهذيب التهذيب إلبن حجر : ٩3/8. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرويات التفسيرية في سورة يوسف في المستدرك على الصحيحين )دراسة تحليلية( 

له بن  له  بن عبد ال� ٧- عمرو بن مرة : اأبو عبد ال�

طــارق بن الحارث بن سلمة بن كعب بن وائل 

بن جمل بن كنانة بن ناجية بن مراد ، ويقال: 

اأبو عبد الرحمن، الجملي ،المرادي ، الكوفي،  

اإلأعمى، روى عن: اإبراهيم النخعي ، و مصعب 

له، وعمرو بن  بن سعد ، وروى عنه: ابنه عبد ال�

قيس المالئي )١(، وقال الذهبي: »اأحد اإلأعالم، 

ــاء » )٢(، وقــال  رجــ وقـــال اأبـــو حــاتــم: ثقة يــرى اإلإ

الــحــافــظ ابــن حــجــر:« ثقة عــابــد كــان إل يدلس 

الخامسة »، مات  الطبقة  رجــاء، من  بــاإلإ ورمــي 

سنة )١١8هـ( وقيل قبلها )3(.

8- مصعب بــن سعد : بــن اأبـــي وقـــاص ،اأبــو 

زرارة، القرشي ، الزهري ، المدني ، روى عن : 

اأبي وقاص ، وصهيب بن سنان،  اأبيه سعيد بن 

وروى عنه : اإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، 

وعمرو بن مرة )٤(، وقال الذهبي وابن حجر : » 

ثقة، من الطبقة الثالثة »، مات سنة )١٠3هـ()5(.

٩- سعد بن اأبي وقاص : مالك بن وهيب، اأبو 

اإسحاق وقيل: اأهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 

كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 

)١( يــنــظــر: تــهــذيــب الــكــمــال فــي اأســمــاء الــرجــال لــلــمــزي : 

٢3٢/٢٢، وتهذيب التهذيب إلبن حجر : 8/١٠٢.

)٢( الكاشف للذهبي : ٢/88.

)3( تقريب التهذيب إلبن حجر : ١/٤٢6.

 : للمزي  الــرجــال  اأســمــاء  فــي  الــكــمــال  تهذيب   : ينظر   )٤(

٢٤/٢8 -٢5 ، وتهذيب التهذيب إلبن حجر : ١6٠/١٠.

التهذيب إلبن  تقريب  ،و   ٢6٧/٢ : للذهبي  الكاشف   )5(

حجر : ١/533.

بن مالك بن النضر بن كنانة  ،القرشي ، الزهري ، 

وهو اأحد العشرة ، واأول من رمى بسهم في سبيل 

له، ومناقبه كثيرة، مات بالعقيق سنة)55هـ( على  ال�

المشهور، وهو اآخر العشرة وفاة )6(.

مام الحاكم  ثالثاً : الحكم على الحديث : قال اإلإ

سناد ولم يخرجاه، و وافقه  : هذا حديث صحيح اإلإ

سناد حسن ؛ إلأن  الذهبي )٧(، والحديث بهذا اإلإ

فيه خالد بن مسلم الصفار قال عنه الحافظ ابن 

له اأعلم .  حجر : إل باأس به ، وال�

جمالي للحديث :  رابعاً : المعنى اإلإ

اأبــي وقاص  روي هــذا الحديث عن سعد بن 

له عنه ( قال : َنزََل اْلُقْراآُن َعَلى رَُسوِل  ) رضي ال�

لُه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَتاَل َعَلْيِهْم َزَماًنا َفَقالُوا:  َِّه َصلَّى ال� ال�

َعزَّ  َُّه  ال� َفــاأَْنــزََل  َعَلْيَنا،  َقَصْصَت  َلْو  َِّه،  ال� رَُســوَل  َيا 

لِِه  َوَجلَّ ژ ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ژ  َتاَل اإَِلى َقْو

ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ اإْلآيَُّة، َفَتاَل َعَلْيِهْم 

َُّه  ال� َفاأَْنزََل  َثّْتَّنا  َحدَّ َلْو  َِّه،  ال� رَُســوَل  َيا  َفَقالُوا:  َزَماًنا 

َعزَّ َوَجلَّ ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ژ  ، 

اأحسن  الــســورة  له عز وجــل في هــذه  ال� فقد قص 

والنكت  والحكم  العبر  تضمنته  لما  اإلأحــاديــث 

والعجائب التي إل توجد في سورة غيرها، فقول 

له عز وجل : ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ قال  ال�

اأهل التفسير نحن نبين لك اأخبار اإلأمم السابقة 

 : ثــيــر  اإلأ الصحابة إلبــن  معرفة  فــي  الــغــابــة  اأســـد   : ينظر   )6(

٤5٢/٢، وتقريب التهذيب إلبن حجر : ٢3٢/١.

 3٧6/٢  : لــلــحــاكــم  الــصــحــيــحــيــن  عــلــى  الــمــســتــدرك   )٧(

.)33١٩(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حنين ستار خليفة 

والعصور الماضية اأحسن البيان ،و المراد بالقاص 

اإن   : وقيل   ، بالخبر على وجهه  ياأتي  الــذي  هو 

المراد من اإلآية قصة يوسف خاصة ، وقد سميت 

باأحسن القصص لزيادة التشريف فيها ، والقراآن 

عليه  له  ال� )صلى  له  ال� رســول  إلأن  ؛  سمي حديثاً 

وسلم ( كان يحدث به اأصحابه وقومه )١(.

خــامــســاً : الـــفـــوائـــد والــعــبــر الــمــســتــنــبــطــة من 

الحديث : 

١- اأن سورة يوسف من السور المكية باتفاق 

القراء )٢(.

٢- اأن من اأصدق القصص هي  قصص القراآن 

لقوله تعالى : ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ )3( وذلك 

القصص  اأحــســن  ومــن   ، للواقع  مالءمتها  لتمام 

إلحتوائها على اأعلى درجات الكمال في البالغة 

ۓ  ۓ  ڭ   ژ  تــعــالــى  لــقــولــه  الــمــعــنــى  وجـــالل 

ڭ  ڭ     ژ  وكذلك هي من اأنفع القصص ؛ 
وذلك لقوة مفعولها في تقويم القلوب واإلأخالق 

واإلأعمال )٤(.

المطلب الثاني : حديث القراءات 

اأَْخَبَرنِي  له ( :  ال� مــام الحاكم ) رحمه  قال اإلإ

َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن اْلَقاِضي، ثنا اإِْبَراِهيُم ْبُن 

اإَِيــاٍس، ثنا ُشْعبَُّة، َعْن  اأَبِي  ْبُن  اآَدُم  اْلُحَسْيِن، ثنا 

الــقــراآن  تفسير  و   ،  ٤٤١/٢ الزمخشري:  تفسير   : ينظر   )١(

 : للقرطبي  الـــقـــراآن  إلأحــكــام  الــجــامــع  و   ،6/3  : للسمعاني 

  .٢٤8/١5

)٢( ينظر : تفسير القراآن للسمعاني : 5/3.  

ية : 8٧.   )3( سورة النساء اإلآ

)٤( ينظر : تفسير العثيمين : الفاتحة والبقرة : 5٧/١. 

ُسَلْيَماَن، َقاَل: َسِمْعُت اأََبا َوائٍِل، َيُقوُل: َسِمْعُت 

ژ ڀ  ڀ  ڀ ژ  َِّه ْبَن َمْسُعوٍد، » َيْقَراأُ  َعْبَد ال�

)5( َفِقيَل َلُه َفَقاَل: َهَكَذا ُعلِّْمَنا )6(.

اأوإلً : تخريج الحديث : اأخرجه البخاري )٧(، 

و اأبو داود )8(، والبزار)٩(، والطبراني )١٠(.

ثانياً : تراجم رجال السند : 

بن   : القاضي  الحسن  بــن  الرحمن  عبد   -١

اأحمد ، اأبو القاسم، اإلأسدي، الهمذاني، سمع 

اإبراهيم بن ديزيل، ومحمد بن الضريس،  من : 

وروى عنه : اأحمد بن موسى ، والحاكم ، رماه 

اأبــي صــالــح، وقــال صالح  ابــن  القاسم  بالكذب 

الرواية عن  ادعى  الهمذاني: ضعيف  اأحمد  بن 

سنة  مــات  علمه،  فذهب  الحسين  بــن  اإبــراهــيــم 

)35٢هـ()١١(.

اإبراهيم بن الحسين : بن علي بن مهران   -٢

بدابة  يلقب  اإسحاق،  اأبــو  الكسائي،  الهمذاني 

ية : ٢3. )5( سورة يوسف اإلآ

)6( المستدرك على الصحيحين للحاكم ، كتاب التفسير : 

 .)33٢١( 3٧6/٢

 )٧( صــحــيــح الــبــخــاري ، كــتــاب تــفــســيــر الـــقـــراآن ، بـــاب : 

اإلأبــواب  وغلقت  نفسه  عن  بيتها  في  هو  التي  )وراودتـــه  قوله 

وقالت ( : 6/٧٧ )٤6٩٢(.

الــحــروف والـــقـــراءات : ٤/38  اأبـــي داود ، كــتــاب  )8( سنن 

.)٤٠٠٤(

له عنه :  له بن مسعود رضي ال� )٩( مسند البزار ، مسند عبد ال�

.)١68١٠٤ )٢/5

)١٠( المعجم الكبير للطبراني : ٩/١38 )868١(. 

 ،5٩١/١١  : البغدادي  للخطيب  بغداد  تاريخ  ينظر:   )١١(

سالم للذهبي : ٤6/8. وتاريخ اإلإ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرويات التفسيرية في سورة يوسف في المستدرك على الصحيحين )دراسة تحليلية( 

عفان لشدة مالزمته له، ويلقب بسيفنة ؛إلأنه كان 

اإذا ظفر بمحدث يسمع جميع ما عنده حتى إل 

يترك شيئاً، روى عن: علي بن عياش الحمصي، 

واآدم بن اأبي اإياس وروى عنه: اإبراهيم بن سعيد 

الــبــزاز، واأبــو حفص عمرو بن حفص  بن معدان 

مـــام  »اإلإ الذهبي:  )١(،وقــــال  المستملي  هند  بــن 

الــجــزري:  ابــن  وقــال   ،)٢(« العابد  الثقة  الحافظ 

»ثقة كبير مشهور » مات سنة )٢8١هـ()3(. 

ــو الــحــســن ، عبد  ــ ــــاس :اأب اأي ــي  اأبـ اأدم بــن   -3

شعيب،  بــن  ناهية  وقــيــل:  محمد،  بــن  الرحمن 

العسقالني، اأصله من خراسان، المروذي، نشاأ 

 ، شعبة  و  النحوي،  شيبان  عــن:  روى  ببغداد، 

وروى عنه: البخاري والدارمي )٤(،، وقال الذهبي 

مــام الحافظ القدوة شيخ الشام »)5(، وقال  :«اإلإ

الحافظ ابن حجر: »ثقة عابد من الطبقة التاسعة 

»مات سنة )٢٢١هـ()6(.  

اإلأزدي  ــورد  ــ ال بــن  الــحــجــاج  بــن   : ٤- شعبة 

الــعــتــكــي، مـــوإلهـــم، واســـطـــي اإلأصـــــل، بــصــري 

مام الحافظ ، ويكنى اأبو بسطام، روى  الدار، اإلإ

عنه  وروى  المعتمر،  بــن  ومنصور  :قــتــادة،  عــن 

الميزان  ولسان   ،٤٢5/١3 للسمعاني:  نساب  اإلأ ينظر:   )١(

إلبن حجر : ١/٤8.

)٢( سير اأعالم النبالء للذهبي : ١8٤/١3.

)3( غاية النهاية في طبقات القراء إلبن الجزري :١٢/١.

وتهذيب   ،٢6٩/5  : للذهبي  ســــالم  اإلإ تــاريــخ  يــنــظــر:   )٤(

التهذيب إلبن حجر : ١/١٩6.

)5( سير اأعالم النبالء للذهبي :١٠/335.

)6( تقريب التهذيب إلبن حجر :١/ 86.

ابن  وقـــال   ،)٧( واإلأعــمــش  السختياني،  ــــوب  :اأي

صــاحــب حديث  ثبتاً  مــاأمــونــاً  ثقة  سعد :«وكـــان 

في  المؤمنين  :«اأمــيــر  الذهبي  وقــال   ،)8(« حجة 

الــحــديــث، ثــبــت حــجــة ويــخــطــئ فــي اإلأســمــاء 

قليالً »)٩(، وقال الحافظ ابن حجر:« ثقة حافظ 

مات  السابعة«،  الطبقة  من  عابداً  وكــان  متقن، 

سنة )١6٠هـ( )١٠(.   

5- سليمان : اإلأعــمــش بــن مــهــران اإلأســدي 

يقال   ، الكوفي  محمد،  اأبــو  موإلهم،  الكاهلي 

: اأصله من طبرستان، وولد بالكوفة ، روى عن: 

ــان بــن اأبـــي عــيــاش، و حبيب بــن اأبـــي ثابت،  اإبـ

اإبراهيم بن طهمان، وجرير بن عبد  وروى عنه: 

الحميد )١١(،وقـــــال الــذهــبــي: » الــحــافــظ ،اأحــد 

»ثقة  ابــن حجر:  الحافظ  وقــال   ،)١٢(« اإلأعـــالم 

يدلس من  لكنه  بــالــقــراءات ورع،  عــارف  حافظ 

وقيل:   ،١٤٧( سنة  مــات    ،« الخامسة  الطبقة 

١٤8ه()١3(. 

6- اأبو وائل : اإلأسدي ، الكوفي ، وهو شقيق 

له عليه وسلم ولم  بن سلمة ، اأدرك النبي صلى ال�

)٧( ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 353/١٠، وسير 

اعالم النبالء للذهبي : ٢٠٢/٧. 

)8( الطبقات الكبرى إلبن سعد: ٢٠٧/٧.

)٩( الكاشف للذهبي : ١/٤85.

)١٠( تقريب التهذيب إلبن حجر : ١/٢66

)١١( يــنــظــر: تــهــذيــب الــكــمــال فــي اســمــاء الــرجــال للمزي: 

للجزري:  ــقــراء  ال طبقات  فــي  النهاية  وغــايــة   ،8٧—٠6/١٢

3١5/١، وتهذيب التهذيب إلبن حجر: ٢٢٢/٤.

)١٢( الكاشف للذهبي : ٤6٤/١.

)١3( تقريب التهذيب إلبن حجر :٢5٤/١.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حنين ستار خليفة 

يره ، وروى عن: ابن مسعود ،و اأبي بكر، وروى 

الذهبي : »  اإلأعمش، ومنصور)١(، وقال  عنه : 

مخضرم من العلماء العاملين« )٢(، وقال الحافظ 

الثانية  الطبقة  من  ثقة مخضرم،   «  : ابــن حجر 

»)3(، وفاته بين )8١- ٩٠ ه ()٤(.

الرحمن  ــو عبد  اأب بــن مسعود :   لــه  الــ� ٧- عبد 

 بــن غــافــل بــن حبيب الــهــذلــي، صــاحــب رســول 

له ، ومن السابقين اإلأولين، ومن كبار العلماء  ال�

من الصحابة ،ومناقبه جمة، مات بالمدينة سنة 

)3٢هـ( اأو التي بعدها )5(. 

مــام  اإلإ قــال   : الحديث  على  الحكم   : ثالثاً 

ــذا حـــديـــث صــحــيــح عــلــى شــرط  الــحــاكــم : هــ

الــذهــبــي)6(،  وافــقــه  يــخــرجــاه ، و  ولـــم  الشيخين 

قال الحافظ ابن حجر : موقوف )٧(، والحديث 

سناد ضعيف ؛إلأن فيه )عبد الرحمن بن  بهذا اإلإ

اأبي صالح،  بن  القاسم  بالكذب  رماه  الحسن( 

الهمذاني: ضعيف  اأحمد  بن  عنه صالح  وقــال 

اأدعـــى الــروايــة عــن اإبــراهــيــم بــن الحسين فذهب 

)١( ينظر : تهذيب الكمال في اأسماء الرجال للمزي : ١٢/ 

5٤8، و تهذيب التهذيب إلبن حجر : 36١/٤. 

)٢( الكاشف للذهبي : ٤8٩/١. 

)3( تقريب التهذيب إلبن حجر : ١/٢68.

سالم للذهبي : ٩٤٢/٢.  )٤( ينظر : تاريخ اإلإ

ثــيــر :  ــد الــغــابــة فــي مــعــرفــة الــصــحــابــة إلبـــن اإلأ )5( يــنــظــر: اأسـ

التهذيب  وتقريب   ،5٩٧/١  : للذهبي  والكاشف   ،38١/3

إلبن حجر : ١/3٢3.

)6( المستدرك على الصحيحين للحاكم ، كتاب التفسير : 

 .)33٢١( 3٧6/٢

)٧( اإتحاف المهرة إلبن حجر : ١٠/٢56 )١٢6٩١(.

له اأعلم .   علمه، وال�

جمالي للحديث :  رابعاً : المعنى اإلإ

له تعالى في هذه اإلآية عن امراأة العزيز  يخبر ال�

له يوسف والذي كان في  عندما طلبت من نبي ال�

بيتها بمصر، وقد اأوصاها زوجها به وباإكرامه قال 

تعالى : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ )8( اأي 

دعته اإليها و حاولته على نفسه، وذلك اأنها ودته 

وداً شديداً لحسنه وجماله  وبهائه، فدعاها ذلك 

على اأن تجملت له، وغلقت عليه اإلأبواب، ودعته 

اإلى نفسها، ژ ڀ  ڀ  ڀ ژ  اأي هلم وتعال 

، فامتنع من ذلك اأشد اإلمتناع، و ژ ٺ  ٺ  ٺٺ  

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ ژ  وكانوا يطلقون »الرب«  على 

السيد والكبير، اأي: اإن بعلك ربي اأحسن  مثواي 

اإلــي واأنــعــم علّي بــاإكــرامــه ،   اأي: منزلي واأحــســن 

ٹ      ٹ  ٹ   ژ  اأهــلــه،  فــي  بــالــفــاحــشــة  اأقــابــلــه  فــال 

اختلف  ،وقـــد  الــزنــاة  يسعد  إل  اأي  ژ  ڤ  

القراء في قراءة: }هيت لك{ فقراأه كثيرون بفتح 

اإسكان الياء، وفتح التاء وقال ابن عباس،  الهاء، و

اإلــى  تــدعــوه  اأنــهــا  معناه:  واحـــد:  وغير  ومجاهد، 

نفسها، وقال علي بن اأبي طلحة، والعوفي، عن 

ابن عباس: }هيت لك{ تقول: هلم لك، وكذا 

قــال زر بــن حبيش، وعــكــرمــة، والــحــســن وقــتــادة 

،قال عمرو بن عبيد، عن الحسن: وهي كلمة 

}هيت  السدي:  وقــال  عليك،  اأي:  بالسريانية، 

لك{ اأي: هلم لك، وهي بالقبطية، وقال مجاهد: 

ية : ٢3.  )8( سورة يوسف اإلآ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرويات التفسيرية في سورة يوسف في المستدرك على الصحيحين )دراسة تحليلية( 

هي لغة عربية  تدعوه بها، وقال البخاري: وقال 

عكرمة: }هيت لك{ هلم لك بالحورانية)١(.

خــامــســاً : الـــفـــوائـــد والــعــبــر الــمــســتــنــبــطــة من 

الحديث : 

ژ   ڀ  ڀ   ڀ   ژ   : تــعــالــى  ــه  ــول ق فـــي   -١

اأدعــوك  اإلــى مــا  اأقــبــل  والمعنى هلم لــك ، اأي : 

اإليه ، وفي  قراءة )هيت لك ( لغات عدة فيجوز 

َهيُت لك ، وَهيِت ، واأجودها واأكثرها َهيَت بفتح 

التاء ،فقراأ  عاصم وحمزة والكسائي ، َهْيَت َلَك 

بنصب الهاء والتاء، بمعنى: اأقبل، ويقال: هلم 

اإلّي، والعرب تقول: هيت فالن لفالن، اإذا دعاه 

وصاح به، وهكذا قراأ  الحسن وابن مسعود وابن 

عباس  وقراأ ابن عامر في رواية هشام ِهْئُت بكسر 

تهياأت لك،  التاء، بمعنى:  الهاء وبالهمز وضم 

وقراأ ابن كثير َهْيَت لك بنصب الهاء وضم التاء، 

ومعناه: اأنا لك، واأنا فداؤك، وقراأ نافع وابن عامر 

ونصب  الهاء  بكسر  َهْيَت  الروايتين  اإحــدى  في 

التاء، بغير همز)٢(.

٢- يحث الحديث على فعل الطاعات إلأنها 

لـــه عـــز وجـــل وكــمــا جـــاء في  ســبــب لــنــيــل رضـــا الـــ�

لُه  ال� النَِّبيِّ َصلَّى  َعــِن  ــَرَة،  ُهــَرْي ــي  اأَبِ َعــْن  الحديث 

ِظلِِّه،  فِي  َُّه  ال� ُيِظلُُّهُم  َسْبَعٌة   « َقــاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه 

َمــاُم الَعاِدُل، َوَشابٌّ َنَشاأَ  اإإِلَّ ِظلُُّه: اإلإِ َيْوَم إلَ ِظلَّ 

)١( ينظر : الوجيز للواحدي : 5٤٢/١، و تفسير القراآن العظيم 

البخاري  شرح صحيح  القاري  وعمدة   ،3٧٩/٤ كثير:  إلبن 

للعيني : ١8/3٠5.

اإعرابه للزجاج : 3/٩٩ – ١٠٠. )٢( ينظر : معاني القراآن و

فِي ِعَباَدِة َربِِّه، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق فِي الَمَساِجِد، 

َقا َعَلْيِه،  َِّه اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرَّ َوَرُجالَِن َتَحابَّا فِي ال�

َوَرُجٌل َطَلَبّْتُه اْمَراأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل، َفَقاَل: 

َق، اأَْخــَفــى َحتَّى  ــٌل َتــَصــدَّ َّــَه، َوَرُجـ ــاُف الــ� ـي اأََخـ  اإِنِـّ

ََّه  ال� َذَكــَر  َوَرُجــٌل  َيِميُنُه،  تُّْنِفُق  َما  ِشَمالُُه  َتْعَلَم  إلَ 

َخالًِيا َفَفاَضْت َعْيَناُه »)3(.

المطلب الثالث :حديث اليقين  

َثَّنا اأَُبو  له ( : َحدَّ مام الحاكم )رحمه ال� قال اإلإ

ُد ْبُن َيْعُقوَب، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِّ  اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ

، ثنا َيْحَيى ْبُن اآَدَم، ثنا اإِْسَرائِيُل،  اَن اْلَعاِمرِيُّ ْبِن َعفَّ

اْبِن  ُجَبْيٍر، َعِن  ْبِن  اأَبِي ُحَصْيٍن، َعْن َسِعيِد  َعْن 

لِِه َتَعاَلى ژ ڄ  ڄ   َُّه َعْنُهَما، فِي َقْو َعبَّاٍس رَِضَي ال�

َفَضرََب  َيْعُقوُب  َلُه  ُمثَِّل  َقاَل:   )٤( ژ  ڄ  ڄ  ڃ 

َصْدَرُه، َفَخرََجْت َشْهَوتُُه ِمْن اأََناِمِلِه)5(.

اأوإلً : تخريج الحديث : اأخرجه الطبري في 

تفسيره )6(، وابن اأبي حاتم )٧(.

ثانياً : شواهد الحديث : للحديث شاهد من 

حديث مجاهد بن جبر المخزومي )8(.

ذان ، باب : من جلس في  )3( صحيح البخاري ، كتاب اإلأ

المسجد ينتظر الصالة وفضل المساجد : ١/١33 )66٠(. 

ية : ٢٤. )٤( سورة يوسف اإلآ

)5( المستدرك على الصحيحين للحاكم ، كتاب التفسير : 

.)33٢٢( 3٧٧/٢

)6( تفسير الطبري : ٩٠/١3 . 

 ٢١٢3/  ٧ : حــاتــم  ــــي  اأب ــن  إلبـ الــعــظــيــم  ــراآن  ــقـ الـ تفسير   )٧(

 .)١١٤٧٧(

 : التفسير  ، كتاب  منصور  بن  التفسير من سنن سعيد   )8(

.)١١٢١( 3٩٠/5
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حنين ستار خليفة 

ثالثاً : تراجم رجال السند : 

١- اأبو العباس محمد بن يعقوب : بن يوسف 

لـــه، المعقلي،  بــن مــعــقــل بــن ســنــان بــن عــبــد الـــ�

ــوي ، الــســنــانــي ، مــوإلهــم ، الــنــيــســابــوري،  اإلأمــ

اإلأصم، روى بالكوفة عن: اأحمد بن عبد الجبار 

العطاردي، والحسن بن علي بن عفان العامري، 

له  ال� له ابن منده، واأبو عبد  ال�  وروى عنه: اأبو عبد 

ابــــن كــثــيــر: »وكــــــان ثقة  )١(، وقـــــال  ــاكـــم   الـــحـ

لما سمعه ويــســمــعــه«)٢(، مات   صــادقــاً ضــابــطــاً 

سنة )3٤6هـ()3(. 

٢-  الــحــســن بــن عــلــي بــن عــفــان الــعــامــري : 

لــه بن  ــو مــحــمــد الــكــوفــي، روى عـــن: عــبــد الــ� ــ اأب

نمير، واأبي اأسامة ، وروى عنه: ابن ماجه، واأبو 

»المحدث  الذهبي:  وقال   ،)٤( اإلأعمشي  حامد 

حجر:  ابــن  الــحــافــظ  وقـــال   ،)5(« المسند   الثقة 

»صدوق من الطبقة الحادية عشرة«، مات سنة 

 .)6()٢٧٠(

زكريا،  اأبــو  سليمان،  بن   : اآدم  بن  يحيى   -3

القرشي، اإلأموي، الكوفي، مولى خالد بن خالد 

)١( ينظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد إلبن نقطة : 

١٢3/١، وسير اأعالم النبالء للذهبي : ٤5٢/١5.

)٢( البداية والنهاية إلبن كثير: ٢3٢/١١.

سالم للذهبي : 8٤١/٧.  )3( ينظر: تاريخ اإلإ

)٤( ينظر: تهذيب الكمال في اأسماء الرجال للمزي: 6/٢5٧، 

التهذيب إلبن  ســالم للذهبي : 3١3/6، وتهذيب  وتاريخ اإلإ

حجر : 3٠١/٢-3٠٢.

)5( سير اعالم النبالء للذهبي : ٢٤/١3.

)6( تقريب التهذيب إلبن حجر: ١/ ١6٢.

بن  اأبــي معيط، روى عــن: عيسى  بن  بن عقبة 

اإسرائيل بن يونس، وروى عنه: علي بن  طهمان، و

المديني ، و اأحمد  )٧(، قال عنه ابن سعد: »وكان 

ــد اإلأعـــــالم«)٩(،  الــذهــبــي :«اأحــ ثقة »)8(، وقـــال 

وقال الحافظ ابن حجر:« ثقة حافظ فاضل من 

كبار الطبقة التاسعة«، مات سنة )٢٠3هـ( )١٠(.

٤- اإسرائيل :  اأبو يوسف ، بن يونس بن اأبي 

اإسحاق،  السبيعي، الكوفي، الهمداني الحافظ، 

روى عن: زياد بن ِعالقة، و جده، وروى عنه: 

)١١(، وقال ابن سعد: »كان  وكيع، وابن مهدي 

من  ومنهم  كثيراً  حديثاً  الناس  عنه  وحــدث  ثقة 

يستضعفه »)١٢(، وقال الحافظ ابن حجر: »ثقة 

السابعة«، مات  الطبقة  فيه بال حجة من  تُكلم 

سنة )١6٠هـ( وقيل بعدها )١3(.

بــن عاصم بن  اأبــو ُحصين : وهــو عثمان   -5

حصين ، الكوفي ،اإلأسدي ، روى عن : اإبراهيم 

النخعي ، و سعيد بن جبير ، وروى عنه : اإبراهيم 

اإسرائيل بن يونس)١٤(،وقال الذهبي  بن طهمان ، و

)٧( يــنــظــر: تــهــذيــب الــكــمــال فــي اأســـمـــاء الـــرجـــال لــلــمــزي: 

١٩٠/3١، وتهذيب التهذيب إلبن حجر : ١١/١٧5.

)8( الطبقات الكبرى إلبن سعد : 6/3٧٠.

)٩( الكاشف للذهبي : 36٠/٢.

)١٠( تقريب التهذيب إلبن حجر : 58٧/١.

وتهذيب   ،3٠٧/٤  : للذهبي  ســـالم  اإلإ تــاريــخ  ينظر:   )١١(

التهذيب إلبن حجر: ٢6١/١.

)١٢( الطبقات الكبرى إلبن سعد: 6/35٢.

)١3( تقريب التهذيب إلبن حجر:١/ ١٠٤.

 : للمزي  الــرجــال  اأســمــاء  فــي  الكمال  تهذيب   : ينظر   )١٤(

٤٠١/١٩ -٤٠٢ ،و تهذيب التهذيب إلبن حجر : ٧/١٢6.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  460 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرويات التفسيرية في سورة يوسف في المستدرك على الصحيحين )دراسة تحليلية( 

: » ثقة ثبت صاحب سنة« )١(, وقال الحافظ ابن 

حجر : » ثقة ثبت سني وربما دلس، من الطبقة 

الرابعة« ، مات سنة )١٢٧ه ، ويقال : بعدها (

.)٢(

اأبو  اأبو محمد، ويقال:  6- سعيد بن جبير : 

له، بن هشام ،الحافظ، المقرئ، المفسر،  عبد ال�

الكوفي،  موإلهم  الوالبي،  اإلأســـدي،  الشهيد، 

ووالــبــة هــو ابــن الــحــارث بــن ثعلبة بــن دودان بن 

اأسد بن  خزيمة، روى عن: ابن عمر، وابن الزبير 

، وســمــع مــنــه: ابــنــاه  )3(،وقــــال الــذهــبــي:« اأحــد 

اإلأعالم »)٤(، وقال الحافظ ابن حجر: »ثقة ثبت 

فقيه ، من الطبقة الثالثة »، مات سنة )٩5هـ()5(.

بن عبد  بن عباس  له  ال� ابــن عباس : عبد   -٧

الــمــطــلــب بــن هــاشــم بــن عــبــد مــنــاف، الــقــرشــي   

ــو الــعــبــاس، وهـــو ابـــن عــم الــرســول  الــهــاشــمــي، اأبـ

مــحــمــد ، وكــــان يــســمــى الــبــحــر والــحــبــر لسعة 

علمه، وترجمان القراآن، وهو اأحد المكثرين من 

الصحابة،  فقهاء  مــن  العبادلة  ــد  واأحـ الصحابة 

مات بالطائف سنة )68هـ()6(.

)١( الكاشف للذهبي : ٢/8 .

)٢( تقريب التهذيب إلبن حجر : 38٤/١.

)3( يــنــظــر: تــهــذيــب الــكــمــال فــي اأســمــاء الــرجــال لــلــمــزي : 

وتهذيب   ،3٢١/٤ للذهبي:  النبالء  اأعــالم  وسير   ،358/١٠

التهذيب إلبن حجر : ١١/٤.

)٤( الكاشف للذهبي : ١/٤33.

)5( تقريب التهذيب إلبن حجر : ٢3٤/١.

ثــيــر :  ــد الــغــابــة فــي مــعــرفــة الــصــحــابــة إلبـــن اإلأ )6( يــنــظــر: اأسـ

صابة في تمييز الصحابة إلبن حجر: ١٢١/٤،  ٢٩١/3، واإلإ

وتقريب التهذيب إلبن حجر : 3٠٩/١.

مــام  اإلإ قــال  : الحكم على الحديث :  رابــعــاً 

ــذا حـــديـــث صــحــيــح عــلــى شــرط  الــحــاكــم : هــ

و   ،)٧( الذهبي  وافقه  و   ، يخرجاه  ولــم  الشيخين 

سناد حسن ؛ إلأن فيه )علي بن  الحديث بهذا اإلإ

له اأعلم .  عفان ( وهو بمرتبة صدوق ، وال�

جمالي للحديث :  خامساً : المعنى اإلإ

يبين لنا الحديث الشريف الشيء الذي اأرادته 

له يوسف )عليه السالم (  ال� العزيز من نبي  امــراأة 

ژ  ڦ       ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ژ   : تعالى  له  ال� قــول  في 

بمخالطتها،  وهم  بمخالطته  ولقد همت  اأي   )8(

يعني همَّ اإلى الميل اإليها بنفس الطبيعة ، و بنفس 

التوفيق والعصمة في الفرار منها ومخالفتها،  على 

اإلى ما هو  اأّن المبتغى بالمخالطتين هو توصلها 

حظها من قضي شهوتها منه، وتوصله اإلى ما هو 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ  منها،  شهوته  قضاء  من  حظه 

اإلــى ما  ڃ ژ اأي لوإل حفظ ربه لهمَّ بها ميالً 

من  عاين  ما  اإلــى  اإلــيــه، وعصمه  نفسه  استدعته 

، قد فسر هّم يوسف باأنه حل  برهان ربه عزَّ وجلَّ

وباأنه  المجامع،  مجلس  منها  وجلس  الهميان 

وهي  اإلأربــع  بين شعبها  وقعد  تكة سراويله  حل 

سمع  بــاأنــه  البرهان  وفسر  قفاها،  على  مستلقية 

اإياها، فلم يكترث له، فسمعه ثانياً  صوتاً: اإياك و

فلم  عنها،  اأعـــرض  ثالثاً:  فسمع  بــه،  يعمل  فلم 

ينجع فيه حتى مثل له يعقوب عاضاً على اأنملته. 

 3٧٧/٢  : لــلــحــاكــم  الــصــحــيــحــيــن  عــلــى  الـــمـــســـتـــدرك   )٧( 

.)33٢٢(

ية : ٢٤.  )8( سورة يوسف اإلآ
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وقيل: ضرب بيده في صدره فخرجت شهوته من 

اأنامله )١(.

ــاً : الـــفـــوائـــد والـــعـــبـــر الــمــســتــنــبــطــة من   ســــادســ

الحديث : 

١ -  الحديث فيه دإللة على اأن اأمتناع يوسف 

ليس  العزيز  امـــراأة  دعته  عندما   ) السالم  عليه   (

اأمتنع  ولكنه  قــدرة  عنده  بل  الشهوة  مفقود  إلأنــه 

له تعالى ، قال تعالى : ژ ڤ  ڤ   ال� خوفاً من 

ڦڦ  ڦ  ڦ      ژ  فبعد اأن هم راأى برهان ربه وهو ما 

يمان فتركها، فصرف  له في قلبه من نور اإلإ جعل ال�

له  ال� له عنه السوء والفحشاء إلأنه كان من عباد  ال�

المخلصين)٢(.

لــه عــز وجــل للعبد مــن اأن  الــ� ٢- اأن مــن حفظ 

الطريق  عــن  يحيد  اأن  ومــن  الــســوء  مــن  يحفظه 

فــاإذا    ، الشياطين  بــه  تتالعب  اأن  مــن  ويحفظه 

لــه فــي ذاتـــه حفظك فــي بــدنــك وفي  الــ� حفظت 

ــر  و نهى  اأمــ مــا  فــي  لــه  ــ� ال اإذا حفظت  و ذاتــــك، 

المعاصي  عن  وحفظك  سلوكك،  في  حفظك 

 : الــرابــع  المطلب   .)3( السالم  عليه  يوسف  مثل 

حديث النسيان  

له ( : اأَْخَبَرَنا اأَُبو  مام الحاكم ) رحمه ال� قال اإلإ

اأَْحَمُد  ثنا  اُر،  فَّ الصَّ َِّه  ال� َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َِّه  ال� َعْبِد 

في  الغيب  فــتــوح  و   ،8١/١  : التستري  تفسير   : ينظر   )١(

الكشاف(  على  الطيبي  )حاشية  الريب  قناع  عن  الكشف 

لشرف الدين الطيبي : 8/3٠٠ . 

الــمــرام  بــلــوغ  بــشــرح  كـــــرام  الــجــالل واإلإ )٢( ينظر : فتح ذي 

لمحمد بن صالح العثيمين : 3/١٠٠.

ربعين النووية : ١٠/٤3. )3( ينظر : شرح اإلأ

ْبُن ُموَسى،  َِّه  ال� ُعَبْيُد  ثنا   ، اإْلأَْصَبَهانِيُّ ِمْهَراَن  ْبُن 

ِعــْكــرَِمــَة، َعِن  َعــْن  اإِْســَرائِــيــُل، َعــْن ُخَصْيٍف،  ثنا 

َُّه َعْنُهَما، َقاَل: » َعَثَر ُيوُسُف  اْبِن َعبَّاٍس رَِضَي ال�

َثاَلَث َعَثَراٍت، ِحيَن َهمَّ بَِها َفُسِجَن َوَقْولُُه لِلرَُّجِل 

ْجِن  َفَلِبَث فِي السِّ ژ ۆ  ۆ  ۈ  ژ )٤(، 

ْيَطاُن ِذْكَر َربِِّه، َوَقْولُُه َلُهْم  بِْضَع ِسِنيَن َفاأَْنَساُه الشَّ

ژ ٺ  ٺ  ژ )5( )6( .

به المصنف  اأنفرد  : تخريج الحديث :  اأوإلً 

من هذا الطريق . 

ثانياً : شواهد الحديث : له شاهد من حديث 

حكيم بن جابر اإلأحمسي )٧(.

ثالثاً : تراجم رجال السند : 

له الصفار :  ال� له محمد بن عبد  ال� ١- اأبو عبد 

اإلأصبهاني، الزاهد،  روى عن : اأحمد بن عصام 

باأصبهان ، و اأحمد بن مهران بفارس ، و روى 

له الحاكم،   ال� اأبو علي الحافظ، واأبــو عبد  عنه : 

وقال الحاكم: هو محدث عصره بخراسان، وكان 

مام،  مجاب الدعوة، وقال الذهبي : الشيخ، اإلإ

المحدث، القدوة،  مات سنة )33٩هـ()8(.

ية : ٤٢. )٤( سورة يوسف اإلآ

ية : ٧٠.  )5( سورة يوسف اإلآ

)6( المستدرك على الصحيحين للحاكم ، كتاب التفسير : 

 )33٢3( 3٧٧/٢

 : التفسير  ، كتاب  منصور  بن  التفسير من سنن سعيد   )٧(

.)١١٢8( 3٩6/5

والبداية   ،٤3٧/١5 : للذهبي  النبالء  اأعــالم  سير  ينظر:   )8(

والنهاية إلبن كثير: ٢٢٤/١١، وشذرات الذهب في اأخبار من 

ذهب إلبن عماد : ٤/٢٠8.
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٢- اأحمد بن مهران اإلأصبهاني : بن خالد، 

اأبــو جعفر، الــيــزدي، الــزاهــد، روى عــن: خنيس 

عنه:  وروى   ، بن موسى  له  ال� عبيد  و   ، بكر  بن 

وكان  المنكدري،  بكر  اأبــو  ،و  الكرماني  محمد 

اإلـــى الــصــالة، وفــاتــه بين  اإإل   إل يــخــرج مــن بيته 

)٢8١ – ٢٩٠هـ()١(.

المختار  اأبـــي  بــن  بــن مــوســى :  لــه  الــ� 3- عبيد 

باذام، اأبو محمد العبسي، موإلهم الكوفي، روى 

اإسرائيل  عن: اإبراهيم بن اإسماعيل بن مجمع، و

اإبــراهــيــم بن  و بن يونس، وروى عنه :الــبــخــاري، 

 ،)3( ثقة«  اإلأعالم  »اأحد  الذهبي:  دينار)٢(،وقال 

وقال الحافظ ابن حجر: »ثقة من الطبقة التاسعة 

»، مات سنة )٢١3هـ()٤(. 

فيه بال  تُكلم  ثقة  يــونــس،  بــن  اإســرائــيــل :   -٤

حجة من الطبقة السابعة )5(.

اأبـــو عون   ، الــرحــمــن  بــن عبد  5- خصيف : 

،الــــجــــزري ،الـــحـــرانـــي ،الـــخـــضـــرمـــي ،اإلأمــــــوي 

مــوإلهــم ، راأى اأنــس بــن مالك ، و روى عــن : 

سعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس ، روى 

اإسرائيل بن يونس، واأبو توبة بشير بن عبد  عنه: 

سالم للذهبي: 6٩5/6. )١( ينظر: تاريخ اإلإ

الــرجــال للمزي :  اأســمــاء  الــكــمــال فــي  يــنــظــر:  تهذيب   )٢(

١6٤/١٩، وتهذيب التهذيب إلبن حجر : 5٠/٧.

)3( الكاشف للذهبي  : 68٧/١.

)٤( تقريب التهذيب إلبن حجر :١/ 3٧5.

)5( سبقت ترجمته في صفحة رقم : ١٤.

لــه)6(،و قــال عنه ابــن سعد : » وكــان ثقة« )٧(,  ــ� ال

وقـــال الــذهــبــي: » صـــدوق ســيء الحفظ ضعفه 

اأحمد«)8(، وقال الحافظ ابن حجر : » صدوق 

سيء الحفظ خلط باأخرة، من الطبقة الخامسة » 

، مات سنة )١3٧هـ وقيل غير ذلك ()٩(.

له ، القرشي ، الهاشمي  6- عكرمة : اأبو عبد ال�

، المدني ،البربري اإلأصــل، مولى ابن عباس ، 

روى عن : موإله ، وعلي بن اأبي طالب، و روى 

وخصيف  قبله،  ومـــات  النخعي  اإبــراهــيــم   : عنه 

الجزري )١٠(، وقال الذهبي : » ثبت لكنه اإباضي 

يرى السيف« )١١(، وقال الحافظ ابن حجر : » 

ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن 

 ، الثالثة«  الطبقة  من  بدعة  عنه  تثبت  وإل  عمر 

مات سنة )١٠٤هـ( وقيل : بعد ذلك )١٢(.

المكثرين،  الصحابة  اأحــد   : عباس  ابــن   -٧

واأحد العبادلة من فقهاء الصحابة )١3(.

مــام  اإلإ قــال  : الحكم على الحديث :  رابــعــاً 

ــذا حـــديـــث صــحــيــح عــلــى شــرط  الــحــاكــم : هــ

 : للمزي  الــرجــال  اأســمــاء  فــي  الــكــمــال  تهذيب   : ينظر   )6(

سالم للذهبي : 638/3، وتهذيب  ٢5٧/8 -٢58 ، وتاريخ اإلإ

التهذيب إلبن حجر : ١٤3/3.

)٧( الطبقات الكبرى إلبن سعد : 33٤/٧.

)8( الكاشف للذهبي : ١/3٧3. 

)٩( تقريب التهذيب إلبن حجر : ١/١٩3.

 : للمزي  الــرجــال  اأســمــاء  فــي  الكمال  تهذيب   : ينظر   )١٠(

٢6٤/٢٠، و تهذيب التهذيب إلبن حجر : ٧/٢63. 

)١١( الكاشف للذهبي : ٢/33. 

)١٢( تقريب التهذيب إلبن حجر : 3٩٧/١. 

)١3( سبقت ترجمته في صفحة رقم : ١5.
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الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : هو خبر 

سناد ضعيف ؛ إلأن  منكر)١(، والحديث بهذا اإلإ

فيه خصيف بن عبد الرحمن بمرتبة صدوق سيء 

شاهد  للحديث  اأن  اإإل   ، بــاأخــرة  خلط  الحفظ 

فيرتقي  اإلأحمسي  جابر  بن  حكيم  حديث  من 

الحديث من مرتبة الضعيف اإلى الحسن لغيره ، 

له اأعلم .  وال�

جمالي للحديث :  خامساً : المعنى اإلإ

السالم(  )عليه  يوسف  اأن  له عز وجل  ال� يخبر 

)عليه  يوسف  وقــال   ، فتيان  السجن  معه  دخــل 

السالم ( للفتيين اللذين معه في السجن يا صاحبي 

السجن تفسيراً لرؤيتهما : اأما اأحدكما فاإنه يخرج 

واأما  للملك ،  الخمر  من السجن ويكون ساقي 

اإلآخر : وهو الخباز فسوف يصلب وتاأكل الطير 

من راأسه قضي اإلأمر الذي فيه تستفتيان وسيقع 

بكما ما عبرت لكما سواء صدقتما اأو كذبتما ، 

وقد حلم يوسف ) عليه السالم ( بوقوع اإلأمر من 

له تعالى ، وقال يوسف للذي  قبل وحي اأتاه من ال�

ظن اأنه ناج من صاحبيه اأي الساقي الذي علم 

اأنه سوف ينجو من السجن والقتل ، اأذكرني عند 

سيدك الملك ، اإذا دعاك وسقيته فاأذكرني عنده 

فاأني مظلوم قد عدا علّي اأخوتي فباعوني ، فاأنساه 

الشيطان ذكر ربه اأي اأنسى الشيطان يوسف اأن 

له تعالى واأستعان بالملك  يطلب اإلستعانة من ال�

وقيل اأنسى الشيطان الساقي اأن يذكر يوسف عند 

)١( المستدرك على الصحيحين للحاكم : 3٧٧/٢ )33٢3(.

السجن  فــي  ذلــك  بعد  يــوســف  فلبث   ، الملك 

سنوات عدة )٢(.

ــاً : الـــفـــوائـــد والـــعـــبـــر الــمــســتــنــبــطــة من   ســــادســ

الحديث : 

١- فيه إل باأس اأن من علق في كربه وبلوى اأن 

واأن هذا  تخليصه،  اقتدار على  له  بمن  يستعين 

الشؤون  بل هو من  للمخلوق   يكون شكوى  إل 

الــمــاألــوفــة الــتــي جـــرى الــعــرف بــاســتــنــجــاد الــنــاس 

بعضهم ببعض )3(، ولهذا قال يوسف للذي ظن 

اأنه ناج من الفتيين: ژ ۆ  ۆ  ۈ  ژ .

الخير يكون من  اأن غفلة  اإلــى  اإشــارة  ٢- وفيه 

الشيطان )٤(، قال تعالى : ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ۈ    ٴۇ   ژ  تــعــالــى:  )5(،َوَقــــــاَل  ژ  ڤ  ڤ 
ۋ  ۋ  ژ )6(.

ضافة على  3- جواز اأطالق اأسم الرب مع اإلإ

له تعالى مثل رب رب الدار ، اأما بال اإضافة  غير ال�

له تعالى فقط )٧(. فال يجوز اإطالقه اإإل على ال�

رد  فــي  التطلع  يــالم على  نــســان إل  اإلإ اأن   -٤

التهم عن نفسه، والتماس الطهر لها، بل يحمد 

التفسير  و   ،١٩٤/٢ : قندي  للسمر  العلوم  بحر   : ينظر   )٢(

إلبن  العظيم  الــقــراآن  وتفسير   ،6١٤/٢  : لــلــواحــدي  الوسيط 

للمقدسي  القراآن  الرحمن في تفسير  كثير : 335/٤، و فتح 

.٤٢٤/3 :

)3( ينظر : تفسير السعدي : ٤٠٧/١.

)٤( ينظر : منهاج السنة النبوية إلبن تيمية : ١83/5. 

ية : 63.  )5( سورة الكهف اإلآ

ية ٤٢. )6( سورة يوسف اإلآ

)٧( ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري إلبن حجر : 

.١٧٩/5
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرويات التفسيرية في سورة يوسف في المستدرك على الصحيحين )دراسة تحليلية( 

على ذلك)١(.

المطلب الخامس: حديث الرؤية  

لــه ( : اأخبرني  الــ� مـــام الحاكم )رحــمــه  قــال اإلإ

اأنباأ  الفقيه،  اإســحــاق  بــن  اأحــمــد  بكر  اأبــو  الشيخ 

محمد بــن غــالــب، ثنا مــوســى بــن مــســعــود، ثنا 

ســفــيــان، عــن عــمــارة بــن القعقاع الــضــبــي، عن 

له بن مسعود  ال� ــود، عن عبد  اإلأسـ اإبــراهــيــم، عن 

ژ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ   ژ   « له عنه،  ال� رضي 

)٢( ،قــال: لما حكيا ما راأيــاه، وعبر يوسف عليه 

السالم قال اأحدهما: ما راأينا شيئا، فقال: قضي 

اإلأمر الذي فيه تستفتيان )3(.

مـــام  بــه اإلإ اأنــفــرد  الــحــديــث :  :  تخريج  اأوإلً 

الحاكم من هذا الطريق . 

ثانياً : تراجم رجال السند : 

الفقيه  اإسحاق  بن  اأحمد  بكر  اأبــو  الشيخ   -١

: بــن اأيـــوب بــن يــزيــد بــن عبد الرحمن بــن نوح  

عن:  روى   ، الشافعي  النيسابوري،  الصبغي، 

اإســمــاعــيــل بن  الــفــضــل بــن محمد الــشــعــرانــي، و

الــزيــدي،  بــن محمد  حــمــزة  عــنــه:  وروى  قتيبة، 

له الحاكم)٤(قال الخليلي : »سمعت  ال� واأبو عبد 

له كلما يروي عنه ليجمع بين  الحاكم اأبا عبد ال�

مام المقدم كان عالماً  جماعة يقول واأبو بكر هو اإلإ

)١( ينظر : تفسير السعدي : ٤٠٧/١. 

ية : ٤١. )٢( سورة يوسف اإلآ

التفسير  كتاب   ، للحاكم  الصحيحين  على  المستدرك   )3(

.)33٢٤( 3٧٧/٢:

ســالم  اإلإ وتاريخ   ،٢٧6/8 للسمعاني:  نــســاب  اإلأ ينظر:   )٤(

للذهبي : ٧/٧٧6.

الفقه  وفي  والتعديل  والجرح  والرجال  بالحديث 

ماأمون »)5(،وقـــال  ثقة  وقته  في  اإليه  المشار  كــان 

مام، العالمة، المفتي، المحدث،  الذهبي:« اإلإ

سالم«)6(، مات سنة )3٤٢هـ()٧(.  شيخ اإلإ

التمار،  جعفر،  اأبـــو   : غــالــب  بــن  محمد   -٢

بن حرب البصري، التمتام ،الضبي، روى عن: 

اأبا نعيم، و اأبو حذيفة ، وروى عنه : اأبو جعفر 

الدار  )8(،وقــال  الصفار  اإسماعيل  و البختري،  بن 

قطني :«ثقة ماأمون اإإل اأنه  كان يخطئ«)٩(، وقال 

حافظاً«)١٠(، مات  الجوزي: »وكــان صدوقاً  ابن 

سنة )٢83هـ()١١(.

3- موسى بن مسعود : البصري ،اأبــو حذيفة 

اأَيمن  الــثــوري،و  سفيان  عــن:  روى  النهدي،   ،

ــو داود،  ــ بــن نــابــل،  وروى عــنــه: الــبــخــاري، واأب

والترمذي، وابن ماجه عن رجل عنه )١٢( وقال ابن 

 « له  ال� شــاء  اإن  ثقة  الحديث  سعد: »وكــان كثير 

رشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي : 3/8٤٠. )5( اإلإ

)6( سير اأعالم النبالء للذهبي : ١5/٤83.

سالم للذهبي : ٧/٧٧6. )٧( ينظر: تاريخ اإلإ

)8( ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٢٤٢/٤، وتاريخ 

سالم للذهبي: 6/8١٩. اإلإ

)٩( سؤاإلت حمزة للدار قطني: ٧٤/١.

الــجــوزي:  ــم إلبـــن  ــ مـ واإلأ الــمــلــوك  ــاريــخ  ت فــي  المنتظم   )١٠(

.36٩/١٢

)١١( ينظر: شذرات الذهب في اأخبار من ذهب إلبن عماد: 

.3٤6/3

 : للمزي  الــرجــال  اســمــاء  فــي  الكمال  تهذيب  ينظر:   )١٢(

وتهذيب   ،  ،٤6٩/5 : للذهبي  اإلســالم  وتــاريــخ   ،١٤5/٢٩

التهذيب إلبن حجر : 3٧٠/١٠. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حنين ستار خليفة 

)١(،وقال الذهبي: »صدوق يصحف« )٢(، وقال 

الحافظ ابن حجر: »صدوق سيء الحفظ وكان 

يصحف من صغار الطبقة التاسعة »، مات سنة 

)٢٢٠هـ( وقيل بعدها )3(.

له الكوفي، بن سعيد بن  ٤- سفيان :  اأبو عبد ال�

مسروق، الثوري،  روى عن: منصور بن المعتمر 

،و اأبي اإسحاق السبيعي ، وروى عنه: محمد بن 

عجالن، ومعمر بن راشد )٤(، وقال ابن سعد:« 

حــجــة«)5(،  الحديث  كثير  ثبتاً  ماأموناً  ثقة  وكــان 

مام ،اأحد اإلأعالم علماً وزهداً  وقال الذهبي :«اإلإ

»)6(، وقال الحافظ ابن حجر: »ثقة حافظ فقيه 

اإمــام حجة، وكــان ربما دلــس، من رؤوس  عابد 

الطبقة السابعة »، مات سنة )١6١هـ()٧(. 

5- عمارة بن القعقاع الضبي : الكوفي ،بن 

شبرمة ،  روى عن : اإلأخنس بن خليفة الضبي 

، والحارث العكلي ، و روى عنه: جرير بن عبد 

الحميد الضبي ، والحارث العكلي)8( ، وقال ابن 

)١( الطبقات الكبرى إلبن سعد: ٢٢١/٧.

)٢( الكاشف للذهبي : ٢/3٠8.

)3( تقريب التهذيب إلبن حجر : 55٤/١

 ،٢١٩/١٠ : الــبــغــدادي  للخطيب  بــغــداد  تــاريــخ  ينظر:   )٤(

الــرجــال للمزي : ١5٤/١١،  اأســمــاء  فــي  الــكــمــال  وتــهــذيــب 

وتهذيب التهذيب إلبن حجر : ١١١/٤.

)5( الطبقات الكبرى إلبن سعد: 6/35٠.

)6( الكاشف للذهبي : ٤٤٩/١.

)٧( تقريب التهذيب إلبن حجر : ٢٤٤/١.

 : للمزي  الــرجــال  اأســمــاء  فــي  الــكــمــال  تهذيب   : ينظر   )8(

٢6٢/٢١ ،و وتهذيب التهذيب إلبن حجر : ٧/٤٢3.

سعد : »ثقة »)٩( ، وقال الحافظ ابن حجر : » 

ثقة اأرسل عن ابن مسعود ، من الطبقة السادسة« 

)١٠(، وفاته  بين سنة )١3٠ه -١٤٠ه ()١١(.

يزيد  اأبــو عمران ،النخعي ، بن  اإبراهيم :   -6

بن قيس بن اإلأسود  بن عمرو بن ربيعة بن ذهل 

بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك الكوفي ،  

روى عن : علقمة، وخاله اإلأسود بن يزيد، وروى 

عنه : منصور، واإلأعمش)١٢( ، وقال الذهبي : » 

راأساً  للشهرة  الــورع والخير متوقياً  في  وكان عجباً 

في العلم«)١3(، وقال الحافظ ابن حجر: » ثقة اإإل 

اأنه يرسل كثيراً من الطبقة الخامسة«، مات سنة 

)٩6ه()١٤(.

النخعي ،  يزيد ين قيس ،  اإلأســـود : بن   -٧

الكوفي ، اأبو عمرو ، ويقال: اأبو عبد الرحمن، 

له بن  ال� اليمان ، وعبد  ، روى عن : حذيفة بن 

مسعود ، وروى عنه : اإبراهيم بن سويد النخعي، 

وابـــن اأخــتــه اإبــراهــيــم بــن يــزيــد الــنــخــعــي)١5(،وقــال 

الحافظ ابن حجر :« مخضرم ثقة مكثر فقيه من 

)٩( الطبقات الكبرى إلبن سعد : 338/6. 

)١٠( ينظر : تقريب التهذيب إلبن حجر : ٤٠٩/١.

سالم للذهبي : 3/٧١٠.  )١١( ينظر: تاريخ اإلإ

 : للمزي  الــرجــال  اأســمــاء  فــي  الكمال  تهذيب   : ينظر   )١٢(

سالم للذهبي : ١٠5٢/٢. ٢33/٢، وتاريخ اإلإ

)١3( الكاشف للذهبي : ٢٢٧/١.

)١٤( تقريب التهذيب إلبن حجر : ١/٩5. 

 : للمزي  الــرجــال  اأســمــاء  فــي  الكمال  تهذيب   : ينظر   )١5(

سالم للذهبي : ٧8٩/٢،و تهذيب  ٢33/3- ٢3٤،وتاريخ اإلإ

التهذيب إلبن حجر : 3٤٢/١.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرويات التفسيرية في سورة يوسف في المستدرك على الصحيحين )دراسة تحليلية( 

الطبقة  الثانية«)١(، مات سنة )٧٤هـ اأو٧5هـ()٢(.

له بن مسعود : من السابقين اإلأولين،  8- عبد ال�

ومن كبار العلماء من الصحابة ، ومناقبه جمة )3(.  

مــام  اإلإ قــال   : الحديث  على  الحكم   : ثالثاً 

الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه)٤(، 

)اأبو  فيه  سناد ضعيف ؛ إلأن  اإلإ بهذا  والحديث 

ــفــة( بــمــرتــبــة صــــدوق ســــيء الــحــفــظ وكـــان  حــذي

له اأعلم . يصحف ، وال�

جمالي للحديث :  رابعاً : المعنى اإلإ

لــه يوسف ) عليه الــســالم ( للذين  الــ� قــال نبي 

دخال معه السجن ژ ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  

ھھ   ہ   ہ      ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻڻ   ڻ  

حكياه  لما  اأنــه  وهــو   ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ژ 

ما راأياه وعبر يوسف )عليه السالم ( رؤيتهما فقال: 

للذي راأى اأنه يسقي ربه خمراً يعني: سيدة ، من 

اأنه سوف يعود اإلى ما كان يعمل من قبل ، واأما 

اإلأخر : وهو الخباز الذي راأى اأنه تاأكل الطير من 

راأسه فعبر له رؤيته بالهالك ؛ لما راأى يوسف اأنه 

حمل الخبز على راأســُه ، والخبز اإذا خبزه الخباز 

إل يحمله على راأســه؛ فــراأى اأنــه اأمــره قد انتهى ؛ 

اإذ عمل على خالف ما كان يعمل من قبل؛ فهو 

يصلب وتاأكل الطير من راأسه ؛ إلأنه كان يخبز من 

)١( تقريب التهذيب إلبن حجر : ١١١/١.

)٢( ينظر : الكاشف للذهبي : ٢5١/١،و تقريب التهذيب 

إلبن حجر : ١١١/١.

)3( سبقت ترجمته في صفحة رقم : ١١.

)٤( المستدرك على الصحيحين : 3٧٧/٢ )33٢٤(.

قبل للعباد ولما راأى يوسف اأنه يخبزه لغيره عبر له 

باأنه سوف يصلب وتاأكل الطير من راأســه ، فلما 

عبر لهما رؤياهما قال : اأحدهما وهو الذي عبر 

اإنما   ، اأر شيئاً  له يوسف الصلب ، والقتل : لم 

كنا نلعب ، فقال : لهما يوسف : ژ ھ  ھ     ے  

له عليكما بالذي  ے  ۓ  ژ اأي وجب حكم ال�

اأخبرتكما به صدقتما اأو كذبتما )5(.

خــامــســاً : الـــفـــوائـــد والــعــبــر الــمــســتــنــبــطــة من 

الحديث : 

 ١- اأن علم التعبير  هو من العلوم الشرعية، واأنه 

تعلمه وتعليمه، فال يجوز  نسان على  اإلإ يجازى 

قدام على تعبير الرؤيا من غير علم، واأن تعبير  اإلإ

المرائي داخالً في الفتوى. 

علم  الــعــلــم،  فضيلة  عــلــى  الــحــديــث  دل   -٢

اإلأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير 

الدنيا واإلآخــرة هو  فــاإن كل صالح في  والتربية، 

من اآثار العلم وموجباته )6(.

المطلب السادس : حديث النصر 

َثَّنا  له ( : َحدَّ مــام الحاكم ) رحمه ال�   قال اإلإ

ُد ْبُن اأَْحَمَد ْبِن َباَلَوْيِه، ثنا اْلَحَسُن  اأَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

الرَّْحَمِن  َعْبُد  ُمْسِلٍم  اأَُبــو  ثنا   ، اْلَمْعَمرِيُّ َعِليٍّ  ْبُن 

َثِني  ، ثنا اإِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َحدَّ انِيُّ ْبُن َواِقٍد اْلَحرَّ

ُعْرَوَة  َعْن  ِشَهاٍب،  اْبِن  َعِن  َكْيَساَن،  ْبُن  َصالُِح 

َُّه َعْنَها، َقاَل: قُْلُت  َبْيِر، َعْن َعائَِشَة رَِضَي ال� ْبِن الزُّ

)5( ينظر : تفسير الطبري : ١٠٧/١6 ، و تفسير الماتريدي : 

٢٤٢/6، و التفسير الوسيط للواحدي : 6١٤/٢.  

)6( ينظر : تفسير السعدي : ٤٠٧/١. 
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َلَها: َقْولُُه َتَعاَلى : ژ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ژ )١( قُْلُت: َلَقِد اْسَتْياأَُسوا اأَنَُّهْم ُكِذُبوا 
َتُظنُّ  الرُُّسُل  َتُكوَن  اأَْن  َِّه  ال� ُمَعاَذ  َقاَلْت:  َحِقيَقًة؟ 

اْسَتاأَْخَر  ا  َلمَّ الرُُّسِل،  اأَْتَّباُع  ُهْم  اإِنََّما  بَِربَِّها،  َذلَِك 

َعْنُهُم النَّْصُر، َواْشَتدَّ َعَلْيِهُم اْلَباَلُء، َظنَِّت الرُُّسُل 

اأَنَّ اأَْتَّباَعُهُم َقْد ُكِذُبوا)٢(.

اأوإلً : تخريج الحديث : اأخرجه البخاري )3(، 

و النسائي )٤(.

ثانياً : شواهد الحديث : له شواهد من حديث 

له بن عباس )5(، وحديث سعيد بن جبير)6(  عبد ال�

له بن مسعود )٧(. ، و حديث عبد ال�

ثالثاً : تراجم رجال السند : 

١- اأبـــو بــكــر محمد بــن اأحــمــد بــن بــالــويــه : 

النيسابوري،  سمع من: محمد بن رمح البزاز، 

ومحمد بن يونس الكديمي  وروى عنه: الحاكم، 

ية : ١١٠.  )١( سورة يوسف اإلآ

)٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم ، كتاب التفسير : 

.)333٠( 3٧٩/٢

)3( صحيح البخاري ، كتاب تفسير القراآن ، باب : قوله ) 

حتى اإذا اأستياأس الرسل ( : 6/٧٧ )٤6٩5(.

قوله   : بــاب   ، التفسير  كتاب   ، للنسائي  الكبرى  سنن   )٤(

تعالى : )حتى اإذا اأستياأس الرسل ( : ١٠/١35 )١١١٩١(.

 : التفسير  ، كتاب  منصور  بن  التفسير من سنن سعيد   )5(

٤١٢/5)١١٤٧(، و السنن الكبرى للنسائي ، كتاب التفسير 

، باب : قوله تعالى : )حتى اإذا اأستياأس الرسل ( : ١٠/١35 

)١١١٩٢(، و المعجم الكبير للطبراني  : ١٢٤/١١)١١٢٤5(. 

 : التفسير  ، كتاب  منصور  بن  التفسير من سنن سعيد   )6(

.)١١٤8( ٤١3/5

 : التفسير  ، كتاب  منصور  بن  التفسير من سنن سعيد   )٧(

.)١١5٤١٧ )٠/5

واأبو علي الحافظ )8(، قال السمعاني: »كان من 

اأعيان مشايخنا من اأهل البيوتات والثروة القديمة 

الرئيس من  المفيد  مــام  الذهبي: »اإلإ »)٩(، وقال 

كبراء بلده »)١٠(، مات سنة )3٤٠هـ()١١(.

 ، علي  ــو  :اأبـ المعمري  علي  بــن  الحسن   -٢

الــحــافــظ ،الــبــغــدادي ، ســمــع مــن : خــلــف بن 

هشام، وشيبان بن فروخ، و روى عنه : اأبو بكر 

النجاد، واأبو سهل القطان)١٢(، وقال ابن الجوزي 

العلم وله حفظ وفهم«)١3(،  اأوعية  : » وكــان من 

وقال الذهبي :« ثقة، رفع اأحاديث موقوفة«)١٤(، 

وفاته بين سنة )٢٩١- 3٠٠ه()١5(.

الحراني  واقــد  بن  الرحمن  اأبــو مسلم عبد   -3

العطار ،  بــن مسلم ،الــواقــدي ،الــبــغــدادي ،   :

ويقال : بصري اإلأصل ،روى عن : اإبراهيم بن 

اإبراهيم بن سعد ، وروى عنه : الترمذي،  اأعين، و

لـــه بـــن الــجــنــيــد )١6(،وقــــــال  اإبـــراهـــيـــم بـــن عــبــد الـــ� و

سالم للذهبي: ٧٤٠/٧. )8( ينظر: تاريخ اإلإ

نساب للسمعاني: 6٢/٢. )٩( اإلأ

)١٠( سير اأعالم النبالء للذهبي: ٤١٩/١5.

)١١( ينظر: سير اأعالم النبالء للذهبي : ٤١٩/١5.

)١٢( ينظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 35٩/8، و 

سالم للذهبي : 6/٩٢٩. تاريخ اإلإ

ــم إلبــن الــجــوزي :  مــ )١3( المنتظم فــي تــاريــخ الــمــلــوك واإلأ

 .٧5/١3

)١٤( ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات 

فيهم لين للذهبي : ١/83. 

سالم للذهبي : 6/٩٢٩. )١5( ينظر :تاريخ اإلإ

)١6( ينظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 5٤8/١١، و 

تهذيب الكمال في اأسماء الرجال للمزي : ٤٧٤/١٧. 
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 الذهبي : » وثــق«)١(، وقال الحافظ ابن حجر : 

» صدوق يغلط من الطبقة  العاشرة » مات سنة 

)٢٤٧هـ()٢(.

٤- اإبــراهــيــم بــن سعد : بــن اإبــراهــيــم بــن عبد 

الــرحــمــن بــن عــوف ، اأبـــو اإســحــاق ، الــقــرشــي ، 

الزهري، المدني ، نزيل بغداد ، روى عن : اأبيه 

 ، الليث   : عنه  روى  و  بــن كيسان،  وصــالــح   ،

وقيس بن الربيع وهما اأكبر منه )3( ، قال الذهبي 

: » وكــان مــن كبار الــعــلــمــاء«)٤(، وقــال الحافظ 

ابن حجر : » ثقة حجة تُُكلِّم فيه بال قادح من 

الطبقة الثامنة« ، مات سنة )١85هـ()5(.

ويقال  اأبــو محمد ،   : 5- صالح بن كيسان 

: اأبو الحارث ، المدني ، الدوسي ، المؤدب ، 

مولى بني غفار، ويقال: مولى بني عامر، ويقال: 

،والــزهــري  عــروة   : اآل معيقيب، روى عن  مولى 

اإبراهيم بن سعد  ، و روى عنه :  ابن جريج ، و

)6(،و قال الذهبي : » ثقة جامع للفقه والحديث 

والــمــروءة«)٧(،و قــال الحافظ ابــن حجر : » ثقة 

ثبت فقيه من الطبقة الرابعة«، مات بعد ١3٠هـ 

)١( الكاشف للذهبي : ١/6٤8.

)٢( تقريب التهذيب إلبن حجر : 35٢/١.

)3( ينظر : تهذيب الكمال في اأسماء الرجال للمزي :  ٢/88 

، و تهذيب التهذيب إلبن حجر : ١٢١/١. 

)٤( الكاشف : ٢١٢/١. 

)5( تقريب التهذيب إلبن حجر : 8٩/١. 

)) ينظر : تهذيب الكمال في اأسماء الرجال للمزي   )6(

للذهبي : 8٩٤/3، و تهذيب  ســالم  اإلإ تاريخ  ٧٩/١3، و   :

التهذيب إلبن حجر : 3٩٩/٤. 

)٧( الكاشف للذهبي : ١/٤٩8. 

اأو بعد ١٤٠هـ )8(.

اأبـــو بكر ،وهـــو محمد بن  6- ابــن شــهــاب : 

بن  بن شهاب  له  ال� عبد  بن  له  ال� عبيد  بن  مسلم 

له بن الحارث بن زهرة ابن كالب بن مرة  عبد ال�

بن كعب بن لؤي بن غالب،  القرشي، المدني، 

روى عن :ابن عمر ، وعروة ، وروى عنه: صالح 

بــن كــيــســان، ومــعــمــر)٩(، وقـــال الــذهــبــي: »اأحــد 

اإلأعالم« )١٠(، وقال الحافظ ابن حجر: »الفقيه 

وهو  وثبته،  اإتقانه  و على جاللته  متفق  الحافظ، 

من رؤوس الطبقة الرابعة«، مات سنة )١٢5هـ(، 

وقيل: قبل ذلك بسنة اأوسنتين )١١(.

العوام  بن  له ،  ال� اأبــو عبد  الزبير:  بن  عــروة   -٧

بــن خويلد بــن اأســـد بــن عبد الــعــزى اإلأســـدي، 

له، وروى  القرشي، روى عن: اأبيه، واأخيه عبد ال�

له، وعثمان، وهشام، ومحمد،  عنه: اأوإلده عبد ال�

ويحيى )١٢(،وقال الذهبي: »قال عنه ابن سعد: 

كان فقيهاً عالماً كثير الحديث ثبتاً ماأموناً »)١3(، 

ثــقــة فقيه مشهور  ابـــن حــجــر: »  الــحــافــظ  وقـــال 

الثالثة »، مــات سنة )١٩٤هــــ( على  الطبقة  من 

)8( تقريب التهذيب إلبن حجر : ١/٢٧3. 

)٩( يــنــظــر: تــهــذيــب الــكــمــال فــي اأســـمـــاء الـــرجـــال لــلــمــزي: 

ــذيـــب  ــهـ لــلــذهــبــي :٤٩٩/3،وتـ ســـــالم  اإلإ وتـــاريـــخ   ،٤٢٠/٢6

التهذيب إلبن حجر : ٩/٤٤5.

)١٠( الكاشف للذهبي : ٢١٩/٢.

)١١( تقريب التهذيب إلبن حجر :١/ 5٠6.

)١٢( ينظر: الطبقات الكبرى إلبن سعد: ١36/5، وتهذيب 

الكمال في اأسماء الرجال للمزي: ١١/٢٠، وتهذيب التهذيب 

إلبن حجر: ١8٠/٧.

)١3( الكاشف للذهبي : ٢/١8.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حنين ستار خليفة 

الصحيح )١(. 

بكر  ــــي  اأبـ بــنــت  الــمــؤمــنــيــن  اأم   : عــائــشــة   -8

،الحميراء،  له  ال� عبد  اأم  اأيضاً  وتكنى  الصديق،  

التميمية  زوج النبي محمد ، واأفقه نساء اإلأمة 

ومناقبها جمة، روت عن النبي محمد  كثيراً، 

وعن اأبيها اأبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب، 

سنة  وقــيــل:  الصحيح،  على  )5٧هــــ  سنة  ماتت 

58هـ( ودفنت بالبقيع )٢(. 

مــام  اإلإ قــال  :الحكم على الحديث :  رابــعــاً   

ــذا حـــديـــث صــحــيــح عــلــى شــرط  الــحــاكــم : هــ

الــشــيــخــيــن ولــــم يـــخـــرجـــاه ، و وافـــقـــه الــذهــبــي 

له اأعلم . سناد حسن ، وال� )3(،والحديث بهذا اإلإ

جمالي للحديث :  خامساً :المعنى اإلإ

الزبير عن  بــن  عـــروة  الحديث عــن  هــذا  روي 

النبي  زوج   ) عنها  لــه  ــ� ال ) رضـــي  عــائــشــة  خــالــتــه 

له عليه وسلم ( اأنه قال لها قول  محمد ) صلى ال�

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ژ   : تعالى  له  ال�

قد  اأنهم  القنوط ، وظنوا  والياأس هو  ژ   ٴۇ  
كذبوا ، اأي الرسل ظنوا انهم ُكذبوا ، حيث اأشكل 

على عروة لفظ الظن ، فقال عروة ولقد استياأسوا 

له اأن  اأنهم ُكذبوا حقيقة ، فقالت عائشة : معاذ ال�

تكون الرسل تظن ذلك بربها ، والمراد بالظانين 

)١( تقريب التهذيب إلبن حجر : 38٩/١.

ثير: ٧/١86،  )٢( ينظر: اأسد الغابة في معرفة الصحابة إلبن اإلأ

والكاشف للذهبي: 5١3/٢، وتقريب التهذيب إلبن حجر: 

.٧5٠/١

)3( المستدرك على الصحيحين للحاكم ، كتاب التفسير : 

 .)333٠( 3٧٩/٢

: هم اأتباع الرسل ، واأن الظن هنا بمعنى اليقين 

كقوله تعالى : ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ژ 

له عنها ( على  )٤(، فقد اأجابت عائشة ) رضي ال�

عروة باأن الكفار قد ُكذبوا الرسل يقيناً ، ولما اأبطاأ 

النصر واأشتد عليهم البالء ظن الرسل اأن المؤمنين 

له)5(. كذبوهم فيما وعدوهم ، فجاءهم نصر ال�

ــاً : الـــفـــوائـــد والـــعـــبـــر الــمــســتــنــبــطــة من   ســــادســ

الحديث : 

اأم  عائشة  السيدة  فقه  على  الحديث  دل   -١

الــديــن وشــدة  لــه عنها ( فــي  الــ� المؤمنين ) رضــي 

ذكائها وعلمها .

٢- وفيه ما يدل على اأن الوقت الذي تنعقد فيه 

الشدة هو الوقت القريب من الفرج ونزول النصر 

لقوله سبحانه: ژ ۋ   ۋ  ژ )6(.

 ) عنها  له  ال� ) رضي  عائشة  السيدة  اأنكار   -3

ابــن مسعود وابــن  قـــراءة  الــقــراءة بالتخفيف وهــي 

عباس وجماعة من القراء)٧(.

* * *

ية : ١١8. )٤( سورة التوبة اإلآ

البخاري :  اأحــاديــث  اإلــى ريــاض  الجاري  الكوثر  )5( ينظر : 

 : للعيني  البخاري  شــرح صحيح  القاري  و عمدة   ،  ٢٧٧/6

.٢8١/١5

فــصــاح عــن معاني الــصــحــاح إلبــن هــبــيــرة  :  )6( ينظر : اإلإ

 .١١8/3

بن  لمحمد  التيسير  مــعــانــي  يــضــاح  إلإ التحبير   : ينظر   )٧(

اإسماعيل الصنعاني  : ٢/ ٢3١. 
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الخاتمة

الــصــالــحــات  تــتــم  ــذي بنعمته  ــ ال لــلــه  الــحــمــد 

تتحقق  وبتوفيقه   ، البركات  تتنزل  وكرمه  وبفضله 

نبينا  التسليم على  واأتــم   ، الغايات  و   المقاصد 

محمد )ملسو هيلع هللا ىلص( وعلى اآله واأصحابه اأجمعين ، من 

له عز وجل و رضائه اأتمتت كتابه هذا  بعد توفيق ال�

البحث الموسوم بعنوان ) المرويات التفسيرية في 

الصحيحين  على  المستدرك  فــي  يوسف  ســورة 

التي  النتائج  اأهــم  مــن  دراســـة تحليلية ( ، وكــان 

توصلت اإليها في هذا البحث كما ياأتي : 

له الحاكم ) رحمه  مام اأبي عبد ال� ١- مكانة اإلإ

له ( وتواصل جهوده في نقل الحديث . ال�

٢- سورة يوسف من السور المكية ، وهي من 

السور المئين اأي اأن عدد اآياتها تجاوزت المئة .

بها  مر  التي  المواقف  بينت ســورة يوسف   -3

له يوسف )عليه السالم ( ابتداًء من قصته  نبي ال�

العزيز ، حيث  اإلــى بيت  انتقاله  اأخوته حتى  مع 

اأشارت اإلى اأن الفرج  واقع إل محاله مهما اشتدت 

الظروف .

ــار عن  ٤- اأن مــا ذكــر مــن اإلأحــاديــث هــي اآثـ

الصحابة . 

* * *

المصادر والمراجع 

١- اإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من اأطراف 

العشرة، إلأبي الفضل اأحمد بن علي بن محمد 

بن اأحمد بن حجر العسقالني )ت: 85٢هـ(، 

د  باإشراف  والسيرة،  السنة  مركز خدمة  تحقيق: 

زهير بن ناصر الناصر، مجمع الملك فهد لطباعة 

ومــركــز خدمة  )بــالــمــديــنــة(  الــشــريــف  المصحف 

السنة والسيرة النبوية )بالمدينة(، ط ١، ١٤١5 

هـ - ١٩٩٤ م.

من  المستخرج  اأو  المختارة  اإلأحــاديــث   -٢

البخاري  يخرجه  لــم  مما  الــمــخــتــارة  اإلأحـــاديـــث 

له  ومسلم في صحيحيهما، ضياء الدين اأبو عبد ال�

محمد بن عبد الواحد المقدسي )ت: 6٤3هـ(، 

عبد  الــدكــتــور  ــاذ  اإلأســت معالي  وتحقيق:  ــة  دراسـ

له بن دهيش، دار خضر للطباعة  الملك بن عبد ال�

والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط 3، ١٤٢٠ 

هـ - ٢٠٠٠ م.

رشاد في معرفة علماء الحديث ، إلأبي  3- اإلإ

له بن اأحمد بن  يعلى الخليلي، خليل بن عبد ال�

٤٤6هــــ(،  )ت:  القزويني،  الخليل  بــن  اإبــراهــيــم 

مكتبة  اإدريـــس،  عمر  د. محمد سعيد  تحقيق: 

الرشد – الرياض، ط ١، ١٤٠٩ هـ.

٤- اأسد الغابة في معرفة الصحابة، إلأبن اإلأثير 

اأبي الحسن علي بن اأبي الكرم محمد بن محمد 

بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 
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)ت: 63٠هـــ(، تحقيق: علي محمد معوض - 

عادل اأحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 

ط ١، ١٤١5هـ - ١٩٩٤ م.

فصاح عن معاني الصحاح، ليحيى بن  5- اإلإ

الشيبانّي،  الذهلي  هبيرة  بن  بن( محمد  )ُهَبْيَرة 

اأبو المظفر، عون الدين )ت: 56٠هـ(، تحقيق: 

الــوطــن، )د.ط(،  دار  اأحــمــد،  المنعم  فــؤاد عبد 

١٤١٧هـ.

بن  بــن محمد  الــكــريــم  لعبد  اإلأنـــســـاب،   -6

منصور التميمي السمعاني المروزي، اأبو سعد، 

)ت: 56٢هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى 

المعارف  دائرة  وغيره، مجلس  اليماني  المعلمي 

العثمانية، حيدر اآباد – الهند، ط ١، ١38٢ هـ 

- ١٩6٢ م.

٧-  بحر العلوم، إلأبي الليث نصر بن محمد 

بن اأحمد بن اإبراهيم السمرقندي )ت: 3٧3هـ(.

سالم َوَوفيات المشاهير َواإلأعالم،  8- تاريخ اإلإ

اأحمد  بــن  الــديــن محمد  لــه شمس  الــ� إلأبـــي عبد 

الذهبي، )ت: ٧٤8هـــ(،  َقاْيماز  بن  عثمان  بن 

تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب 

سالمي، ط ١، ٢٠٠3 م. اإلإ

٩- تاريخ بغداد، إلأبي بكر اأحمد بن علي بن 

البغدادي  الخطيب  مهدي  بن  اأحمد  بن  ثابت 

بــشــار عــواد  الــدكــتــور  )ت: ٤63هـــــ(، تحقيق: 

سالمي – بيروت، ط ١،  معروف، دار الغرب اإلإ

١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢ م.

التيسير، محمد  يضاح معاني  التحبير إلإ  -١٠

الحسني،  بــن محمد  بــن صــالح  اإسماعيل  بــن 

الكحالني ثم الصنعاني، اأبو اإبراهيم، عز الدين، 

ـــ(،  الــمــعــروف كــاأســالفــه بــاإلأمــيــر )ت: ١١8٢هــ

اأبــو  َحـــاّلق  َحــَســن  بــن  ُصْبحي  د  مَحمَّ تحقيق: 

المملكة   - الــريــاض  الــرُّشــد،  ــُة  ــبَّ َمــكــَتّ مصعب، 

اْلَعَربيَّة السعودية، ط ١، ١٤33 هـ - ٢٠١٢ م.

لــه شمس  الــ� الحفاظ، إلأبــي عبد  تــذكــرة   -١١

َقاْيماز  بــن  بــن عثمان  اأحــمــد  بــن  الــديــن محمد 

العلمية  الــكــتــب  دار  ٧٤8هــــــ(،  )ت:  الــذهــبــي 

بيروت- لبنان، ط ١، ١٤١٩هـ - ١٩٩8م.

سهل  مــحــمــد  ــــي  إلأب الــتــســتــري،  تفسير   -١٢

الُتستري )ت:  رفيع  بــن  يونس  بــن  لــه  الــ� بــن عبد 

السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق:  ـــ(،  ٢83هـ

الكتب  دار   - بــيــضــون  عــلــي  محمد  مــنــشــورات 

العلمية – بيروت، ط١، ١٤٢3 هـ. 

عن  الــكــشــاف   = الــزمــخــشــري  تفسير    -١3

القاسم محمود  إلأبــي   التنزيل،  غوامض  حقائق 

له )ت:  ال� الزمخشري جار  اأحمد،  بن عمرو بن 

538هـ(، دار الكتاب العربي – بيروت، )ط 3، 

١٤٠٧ه(.

١٤-  تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن 

في تفسير كالم المنان ،لعبد الرحمن بن ناصر 

له السعدي )ت: ١3٧6هـ( ،تحقيق:  بن عبد ال�

عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، 

١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ م.

١5- تفسير الطبري = جامع البيان عن تاأويل 

اآي القراآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
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غالب اإلآملي، اأبو جعفر الطبري )ت: 3١٠هـ(، 

المحسن  بــن عــبــد  لــه  ــ� ال عــبــد  الــدكــتــور  تحقيق: 

ــتــوزيــع  ــنــشــر وال الــتــركــي، دار هــجــر لــلــطــبــاعــة وال

عالن، ط١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.  واإلإ

١6- تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة، محمد 

بن صالح بن محمد العثيمين )ت: ١٤٢١هـ(، 

السعودية،  العربية  المملكة  الــجــوزي،  ابــن  دار 

ط١، ١٤٢3 هـ. 

منصور  المظفر،  إلأبــي  الــقــراآن،  تفسير   -١٧  

المروزى  اأحمد  ابــن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن 

السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، )ت: 

بن  وغنيم  اإبــراهــيــم  بــن  ياسر  تحقيق:  ـــ(،  ٤8٩هــ

عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض – السعودية، 

ط ١، ١٤١8هـ - ١٩٩٧م.

اأبــي حاتم،  العظيم إلبــن  الــقــراآن  تفسير   -١8

إلأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن اإدريس 

اأبي  ابن  الــرازي  التميمي، الحنظلي،  المنذر  بن 

اأســعــد محمد  تــحــقــيــق:  حــاتــم )ت: 3٢٧هــــــ( 

المملكة   - الــبــاز  مصطفى  نــزار  مكتبة  الطيب، 

العربية السعودية، ط 3، ١٤١٩ هـ.

)ابن كثير(، إلأبي  العظيم  القراآن  تفسير   -١٩

الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 

ثم الدمشقي، )ت: ٧٧٤هـــ(، تحقيق: محمد 

العلمية،  الــكــتــب  دار  الـــديـــن،  شــمــس  حــســيــن 

منشورات محمد علي بيضون – بيروت،  ط ١، 

١٤١٩ هـ.

٢٠-  تفسير الماتريدي )تاأويالت اأهل السنة(، 

ــو مــنــصــور  ــ مــحــمــد بـــن مــحــمــد بـــن مــحــمــود، اأبـ

مجدي  د.  تحقيق:  333هــــ(  )ت:  الماتريدي 

لبنان،  بــيــروت،   - العلمية  الكتب  دار   بــاســلــوم، 

ط ١، ١٤٢6 هـ - ٢٠٠5 م. 

 ٢١- التفسير من سنن سعيد بن منصور ،إلأبي 

الخراساني  شعبة  بــن  منصور  بــن  سعيد  عثمان 

الجوزجاني )ت: ٢٢٧هـ( تحقيق : د سعد بن 

له بن عبد العزيز اآل حميد ،دار الصميعي  عبد ال�

للنشر والتوزيع ،ط ١،١٤١٧ه،١٩٩٧م . 

٢٢- التفسير الوسيط للواحدي، إلأبي الحسن 

الــواحــدي،  علي  بن  بن محمد  اأحمد  بن  علي 

الشافعي )ت: ٤68هـــ(، تحقيق:  النيسابوري، 

الشيخ علي  الموجود،  اأحمد عبد  الشيخ عادل 

صيرة،  محمد  اأحمد  الدكتور  معوض،  محمد 

الدكتور اأحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد 

 – بيروت  العلمية،  الكتب  دار  عويس,  الرحمن 

لبنان، ط ١، ١٤١5 هـ - ١٩٩٤ م . 

٢3- تقريب التهذيب، إلأبي الفضل اأحمد بن 

علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقالني 

دار  عــوامــة،  محمد  تحقيق:  85٢هــــــ(،  )ت: 

الرشيد – سوريا، ط ١، ١٤٠6هـ - ١٩86م. 

عبد  إلأبــــي  نــيــســابــور،   تــاريــخ  تلخيص   -٢٤

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

الطهماني  الضبي  الحكم  بن  نُعيم  بن  حمدويه 

النيسابوري المعروف بابن البيع )ت: ٤٠5هـ(، 

تلخيص: اأحمد بن محمد بن الحسن بن اأحمد 

ابن  كتابخانة  النيسابوري،  بالخليفة  المعروف 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حنين ستار خليفة 

سينا – طهران، )د. ت. ط(. 

 ٢5- تهذيب التهذيب، إلأبي الفضل اأحمد 

بن علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقالني 

)ت: 85٢هـ(، مطبعة دائرة المعارف النظامية، 

الهند، ط ١، ١3٢6هـ.

٢6- تــهــذيــب الــكــمــال فــي اأســمــاء الــرجــال، 

ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، اأبو الحجاج، 

اأبــي محمد القضاعي  الــزكــي  ابــن  الــديــن  جمال 

الكلبي المزي، )ت: ٧٤٢هـ(، تحقيق: د. بشار 

عواد معروف، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط ١، 

١٤٠٠هـ - ١٩8٠م.

المختصر  الــصــحــيــح  الــمــســنــد  الــجــامــع   -٢٧

له ملسو هيلع هللا ىلص وسننه واأيامه = صحيح  ال� اأمــور رســول  من 

لــه  ــو عــبــدالــ� ــ الـــبـــخـــاري، مــحــمــد بـــن اإســمــاعــيــل اأب

البخاري الجعفي)ت:٢56هـ(، تحقيق: محمد 

زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة 

عن السلطانية باإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 

الباقي(، ط١، ١٤٢٢هـ. 

٢8- الجامع إلأحكام القراآن = تفسير القرطبي، 

له محمد بن اأحمد بن اأبي بكر بن  ال� إلأبي عبد 

فرح اإلأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

اإبراهيم  )ت: 6٧١هـ(، تحقيق: اأحمد البردوني و

اأطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط ٢، 

١38٤هـ - ١٩6٤م. 

من  وخــلــق  والمتروكين  الضعفاء  ــوان  ديـ  -٢٩

له   ال� عبد  إلأبـــي   ، لين  فيهم  وثــقــات  المجهولين 

بــن عثمان بن  اأحــمــد  بــن  الــديــن محمد  شمس 

حماد  ٧٤8هـ(،تحقيق:  )ت:  الذهبي  َقاْيماز 

بن محمد اإلأنصاري ،مكتبة النهضة الحديثة – 

مكة، ط٢، ١38٧ هـ - ١٩6٧ م. 

اأبــي داود، إلأبــي داود سليمان بن  3٠- سنن 

اإلأشعث بن اإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 

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

ــديــن عــبــد الــحــمــيــد، المكتبة  مــحــمــد مــحــيــي ال

العصرية، صيدا – بيروت، )د.ت.ط(. 

3١- سؤاإلت حمزة للدار قطني، إلأبي القاسم 

القرشي  السهمي  اإبــراهــيــم  بــن  يوسف  بــن  حمزة 

الجرجاني )ت: ٤٢٧هـ(، تحقيق: موفق بن عبد 

الرياض،  المعارف –  له بن عبدالقادر، مكتبة  ال�

ط ١، ١٤٠٤هـ - ١٩8٤ م. 

له شمس  3٢- سير اأعالم النبالء، إلأبي عبد ال�

َقاْيماز  بــن  بــن عثمان  اأحــمــد  بــن  الــديــن محمد 

الذهبي، )ت: ٧٤8هـ(، تحقيق: مجموعة من 

اإلأرنـــاؤوط،  شعيب  الشيخ  بــاإشــراف  المحققين 

مؤسسة الرسالة، ط 3، ١٤٠5 هـ - ١٩85 م. 

اأخــبــار من ذهب،  33- شــذرات الذهب في 

عــبــد الــحــي بــن اأحــمــد بــن مــحــمــد ابـــن الــعــمــاد 

الَعكري الحنبلي، اأبو الفالح، )ت: ١٠8٩هـ(، 

اأحــاديــثــه:  ــاؤوط، خـــرج  ــ ــ تحقيق: مــحــمــود اإلأرنـ

عبد القادر اإلأرنــاؤوط، دار ابن كثير، دمشق – 

بيروت، ط ١، ١٤٠6 هـ - ١٩86 م. 

بن  الــنــوويــة ،لمحمد  اإلأربــعــيــن  شـــرح   -3٤  

صالح بن محمد العثيمين )ت: ١٤٢١هـ(، دار 

الثريا للنشر) د. ت. ط( .
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35-  شرح مشكل اإلثار، إلأبي جعفر اأحمد 

الملك بن سلمة  بن محمد بن سالمة بن عبد 

بالطحاوي  المعروف  المصري  الحجري  اإلأزدي 

ــؤوط،  ــ ــ ـــ(، تــحــقــيــق: شــعــيــب اإلأرن ــ )ت: 3٢١هــ

مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١5 هـ، ١٤٩٤ م. 

بلبان،  ابــن  بترتيب  حــبــان  ابــن  36- صحيح 

اأحــمــد بــن حبان بــن معاذ  محمد بــن حبان بــن 

بن َمْعبَد، التميمي، اأبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

ــؤوط،  ــ ــ ـــ(، تــحــقــيــق: شــعــيــب اإلأرن ــ )ت: 35٤هــ

بــيــروت، ط ٢، ١٤١٤ هـــ -  الــرســالــة –  مؤسسة 

١٩٩3م. 

3٧- طبقات الفقهاء الشافعية، عثمان بن عبد 

بابن  المعروف  الدين  تقي  اأبــو عمرو،  الرحمن، 

الصالح، )ت: 6٤3هـ(، تحقيق: محيي الدين 

بيروت،  سالمية –  اإلإ البشائر  دار  نجيب،  علي 

ط ١، ١٩٩٢م.

له محمد  38- الطبقات الكبرى:، إلأبي عبد ال�

البصري،  بــالــوإلء،  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن 

بابن سعد )ت: ٢3٠هـــ(،  المعروف  البغدادي 

الكتب  دار  عطا،  الــقــادر  عبد  محمد  تحقيق: 

العلمية – بيروت، ط ١، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م. 

البخاري،  شــرح صحيح  الــقــاري  3٩- عمدة 

إلأبـــي محمد محمود بــن اأحــمــد بــن مــوســى بن 

الدين  بــدر  الحنفى  الغيتابى  حسين  بــن  اأحــمــد 

العينى )ت: 855هـ(،  دار اإحياء التراث العربي 

– بيروت، )د.ت.ط(. 

الــقــراء، شمس  في طبقات  النهاية  غاية   -٤٠

الدين اأبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد 

تيمية،  ابــن  ـــ(، مكتبة  يــوســف )ت: 833هــ بــن 

ط١، ١35١هـ. 

لمجير  الــقــراآن،  تفسير  في  الرحمن  فتح   -٤١

الحنبلي  المقدسي  العليمي  محمد  بــن  الــديــن 

طالب،  الــديــن  نــور  ،تحقيق:  هـــ(   ٩٢٧ )ت: 

دار الــنــوادر )اإصـــَدارات وَزارة اإلأوقـــاف والــُشــُؤون 

ســالَِمــيّــِة(، ط١ ،  اإلإِ الــُشــُؤوِن  اإَداَرُة   - سالِميّة  اإلإِ

١٤3٠ هـ - ٢٠٠٩ م .

٤٢- فتح الباري شرح صحيح البخاري، إلبن 

الفضل  ــو  اأبـ عــلــي  بــن  اأحــمــد  العسقالني  حــجــر 

بيروت،   - المعرفة  دار  الشافعي )ت:85٢هــــ(، 

)د.ط(، ١3٧٩هـ. 

ــتــوح الــغــيــب فـــي الــكــشــف عـــن قــنــاع  ٤3- ف

الكشاف(،لشرف  على  الطيبي  )حاشية  الريب 

الطيبي )ت: ٧٤3  له  ال� بن عبد  الحسين  الدين 

ــاد محمد الــغــوج، جــائــزة دبــي  ــ هـــ(،تــحــقــيــق: اإي

الدولية للقراآن الكريم، ط١ ، ١٤3٤ هـ - ٢٠١3 

م.

٤٤- الــكــاشــف فــي مــعــرفــة مــن لــه روايــــة في 

له شمس الدين محمد  الكتب الستة، إلأبي عبد ال�

َقــاْيــمــاز الذهبي )ت:  بــن اأحــمــد بــن عثمان بــن 

اأحمد محمد  عوامة  تحقيق: محمد  ٧٤8هـــ(، 

 - ســالمــيــة  اإلإ للثقافة  القبلة  دار  الخطيب،  نمر 

القراآن، جــدة، ط ١، ١٤١3 هـ -  مؤسسة علوم 

١٩٩٢ م. 

ــــاض اأحــاديــث  ــــى ري ٤5- الــكــوثــر الـــجـــاري اإل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حنين ستار خليفة 

بن  عثمان  بن  اإسماعيل  بن  إلأحمد  البخاري، 

محمد الــكــورانــي الــشــافــعــي ثــم الــحــنــفــي )ت: 

عناية ،  عــزو  اأحمد  :الشيخ  تحقيق  هـــ(،   8٩3

دار اإحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ط١ ، 

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠8 م.

بن  اأحمد  الفضل  إلأبــي  الميزان،  لسان   -٤6

علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقالني 

النظامية  المعرف  دائــرة  تحقيق:  )ت: 85٢هـــ( 

بيروت  للمطبوعات  اإلأعلمي  مؤسسة  الهند،   –

– لبنان، ط ٢، ١3٩٠هـ -١٩٧١م. 

٤٧- المستدرك على الصحيحين، إلأبي عبد 

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

الطهماني  الضبي  الحكم  بن  نُعيم  بن  حمدويه 

النيسابوري المعروف بابن البيع، )ت: ٤٠5هـ(، 

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 

العلمية – بيروت، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.

اأحمد بن  اأبي يعلى، إلأبي يعلى  ٤8- مسند 

بن عيسى بن هالل  بن يحيى  المثُنى  بن  علي 

تحقيق:  3٠٧هــــ(،  )ت:  الموصلي  التميمي، 

حسين سليم اأسد، دار الماأمون للتراث – دمشق، 

ط١، ١٤٠٤ هـ - ١٩8٤م. 

٤٩- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، 

بن  الخالق  عبد  بن  عمرو  بن  اأحمد  بكر  إلأبــي 

له العتكي المعروف بالبزار )ت:  خالد بن عبيد ال�

له،  ال� زيــن  الرحمن  محفوظ  تحقيق:  ـــ(،  ٢٩٢هـ

العلوم  الــشــافــعــي، مكتبة  الــخــالــق  عــبــد  وصــبــري 

والحكم - المدينة المنورة، ط١، بداأت ١٩88م، 

وانتهت ٢٠٠٩م(. 

اإعرابه، اإبراهيم بن السري  5٠- معاني القراآن و

بــن سهل، اأبــو اإســحــاق الــزجــاج )ت: 3١١هـــ(

تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب 

– بيروت، ط١، ١٤٠8 هـ - ١٩88 م.

القاسم سليمان  الكبير، إلأبي  المعجم   -5١  

الشامي  اللخمي  مطير  بن  اأيــوب  بن  اأحمد  بن 

ــرانــي )ت: 36٠هــــــــ(، تــحــقــيــق: حــمــدي  الــطــب

 – تيمية  ابــن  مكتبة  السلفي،  المجيد  عبد  بــن 

القاهرة، ط ٢، )د.ت(. 

5٢- المنتظم في تاريخ الملوك واإلأمم، جمال 

الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

الــجــوزي، )ت: 5٩٧هــــ(، تحقيق: محمد عبد 

القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 

العلمية- بيروت، ط١٤١٢،١ هـ - ١٩٩٢ م. 

53- مــنــهــاج الــســنــة الــنــبــويــة فــي نــقــض كــالم 

اأحمد  العباس  اأبــو  الدين  تقي  القدرية،  الشيعة 

لــه  بــن عــبــد الحليم بــن عــبــد الــســالم بــن عــبــد الــ�

الحراني  تيمية  ابــن  محمد  بــن  القاسم  اأبــي  بــن 

الــحــنــبــلــي الــدمــشــقــي )ت: ٧٢8هـــ(تــحــقــيــق : 

بن  ــام محمد  مـ اإلإ ســالــم، جامعة  رشــاد  محمد 

سالمية، ط١ ، ١٤٠6 هـ - ١٩86 م.  سعود اإلإ

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، إلأبي الحسن 

الواحدي،  علي  بن  محمد  بن  اأحمد  بن  علي 

النيسابوري، الشافعي )ت: ٤68هـ(، تحقيق: 

صفوان عدنان داوودي، دار القلم , الدار الشامية 

- دمشق، بيروت، ط ١، ١٤١5 هـ. 




