
UNIVERSITE D’ALGER 
 
INSTITUT DES SCIENCES ISLAMIQUES 
 
THESE DE MAGISTERE 
 
SAAD SAOUD KAMEL 
 
                                                          
 

                 مرويات عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه في التفسير من الفاتحة الى االعراف
                                                                                



  
  

  
احلمد هللا أن مّهد األسباب لإلنسان، وجعل له سبال تعينه وتسهل له ما صعب يف حياته،                

فاللهم لك الشكر أوال وآخرا، ظاهرا وباطنا، فكم من نعمة أنعمت هبا علينا، وما شكرناك حّق                
  .شكرك، فلك احلمد حىت ترضى وإذا رضيت

خراجها هبذه احللة، بفـضل إخـوة       ومن نعم اهللا علّي أن يّسر يل إمتام هذه الرسالة، وإ          
  .، وآخرهم من دعا يل بالتوفيق- كلّ حبسبه- كرام، سامهوا مبا قدروا عليه

وملا كان شكر من أحسن إليه الناس من أوجب األشياء شرعا وعرفا كما قـال عليـه                 
، كان لزاما علي أن أسلك سبيل الكرمـاء         )من مل يشكر الناس ال يشكر اهللا      : (الصالة والسالم 

أن أرّد هلم بعض فضلهم علي ولكن       - وما أظن –م من أكرمين ولو بالشكر واالمتنان، عسى        فأكر
  ).ما ال يدرك كله ال يترك جله: (حسيب قوهلم

لذا أتقّدم بالشكر اجلزيل، واالمتنان الكبري هلؤالء الطائفة الكرمية مبتدئا مبراتبهم مقتديا يف 

وهؤالء غري من سبق ذكرهم     . دأ باألكرب فاألكرب  ، أي إب  )كّبر،كّبر : (ρ ذلك بقول النيب الكرمي   

  .يف اإلهداء
فأشكر ابتداء أساتذيت الكرام، ومشاخيي الذين منهم اقتبست العلم والنور، فكانوا أصرب            

علّي من األم احلنون بولدها، فاللهم احفظهم، واحفظ هبم وأعل رتبهم يف عليني وجازهم على               
  .لقيامةما قّدموا ويقّدموا خري اجلزاء يوم ا

ول حسين       وأخص بالشكر شيخنا الفاضل األستاذ الدكتور        د مقب على أن شّرفين   محم
واختارين من بني كثري من الطلبة وقبل اإلشراف على هذه الرسالة مع كثرة مشاغله ورحالتـه                

  .فله مين جزيل الشكر ولست أوفّيه حقه. العلمية



اب مديرا وعماال على ما قّدموا يل       كما أتقّدم بالشكر إىل إخويت يف دار ابن باديس للكت         
من خدمات جليلة من إعارة، وكتابة على جهاز احلاسوب ومساعدات لوالها لكانت الرسالة يف 

  .ولوال خشية اإلطالة لذكرهتم واحدا واحدا لكّن اهللا يعلمهم. خرب كان
 الذي مسح يل باستعمال أي      - يرمحه اهللا - وأخص منهم صاحب الفضل األخ نبيل صادق        

  .ء يف مكتبته بشأنه أي يسّهل يل البحث وهذا من حّبه للعلم والدعوة إىل اهللاشي
وإن نسيت فلست أنسى إخواين أعضاء مكتبة الكلية فشكرا هلم واحدا واحـدا، فقـد               

كانوا واهللا خري إخوة غمروين بصربهم قبل خدمتهم وما مسعت منهم تأففا وال تضجرا، وأسأل               

  .اق املضينأن يعينهم يف عملهم الشΥاهللا 

وإىل كلّ من مّد يل يد العون ممن نسيت فأسأل اهللا أن يأجرهم مجيعا وأن جيـزل هلـم                   
  .املثوبة وأن يغفر لنا وهلم ويرمحنا وإّياهم

  
 .الم على رسول اهللاالة والّسوالّص



  5                      .متهيد
  7                  : سبب اختيار املوضوع 

  8                  : الدراسات السابقة 
  9                    : خطة البحث 
  12                    الباب األول

  13              الفصل األول التفسري تعريفه ونشأته
  13                    التفسري لغة

  13                  :التفسري اصطالحا
  14                    :نشأته وتطوره 

  ρ                14ري يف عهد النيب التفس .1
 15                :تفسري الصحابة للقرآن   .2

  ρ:                 15قبل وفاة النيب   -  أ
  16                : مصادر التفسري يف هذه املرحلة 

  ρ  :                  16 بعد وفاته - ب
  16                  مدارس التفسري األوىل

  16                   :مدرسة مكة - 1
  16                  :مدرسة املدينة - 2
  16                  :سة العراق مدر- 3
  16                   مدرسة الشام- 4
  16                  :مدرسة مصر - 5
  16                  :مدرسة اليمن - 6

  17                : مصادر التفسري بعد وفاته 
  17                  :القرآن الكرمي - 1
  17                  :السنة النبوية - 2
  17                  :االجتهاد والفهم - 3
  17                  :أهل الكتاب - 4

  18                  :  تفسري الصحايب حكم
 18                  : تفسري التابعني . 3



  18                   . أنواع التفاسري 
  18                    .التفسري باملأثور 
  19                    .التفسري العقلي
  19                    .التفسري الفقهي
  19                    .التفسري اللغوي

  19                  . التفسري الصويف 
  20                  . قيمة التفسري باملأثور

  τ .                20قيمة تفسري ابن مسعود 
  22                .الفصل الثاين من الباب األول
  22                .ترمجة عبد اهللا بن مسعود

  23                    .امسه ونسبه
  24                     .أسرته
  25                    .صفاته
  26                    .إسالمه

  27                  .هجرته ومغازيه
  28                   .أخالقه وورعه

  29                    .مؤاخاته
  ρ.                  29مكانته عند النيب 

  30                    .قراءته
  32                    .علمه وحفظه

  34                  .ما روي يف فضائله
  36                   .ثناء غريه عليه

  37                      .وفاته
  38                    .تالمذته

  42                    الباب الثاين
  44                  :من سورة الفاحتة

  45          ]اهللا من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثهأعوذ ب[
  46              ]1/1[]باسم اهللا الّرمحن الّرحيم[



 47                ]1/4[]َماِلِك َيْوِم الدِّيِن[

 49              ]1/6[]اْهِدَنا الصَِّراطَ املُْسَتِقيَم[

  50            ]1/7[]غَْيِر املَْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ الضَّالَِّني[
  51                   البقرةومن سورة

  52                  ]1: 2[]ألــم[
  52            ]2/2[]ألــم ذَِلَك الِكَتاُب الَ َرْيَب ِفيِه[
  53                ]2/2[]ُهًدى ِللُْمتَِّقَني[
  53             ]2/3[]الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ ِبالَغْيِب[
  54             ]2/3[]َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ[
  54      ]2/7[] قُلُوِبِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌَخَتَم اُهللا َعلَى[
  55      ]2/8[]َوِمَن النَّاِس َمن َيقُولُ آَمنَّا ِباِهللا َوِبالَيْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِنَني[
  55            ]2/10[]ِفي قُلُوِبِهْم َمَرٌض فََزاَدُهُم اُهللا َمَرًضا[
  55      ]2/11[] لَُهْم الَ ُتفِْسُدوا ِفي اَألْرِض قَالُوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونََوِإذَا ِقيلَ[
  55            ]2/13[]قَالُوا أَُنْؤِمُن كََما آَمَن السُّفََهاُء[
  56          ]2/14[]َوِإذَا َخلَْوا ِإلَى َشَياِطيِنِهْم قَالُوا ِإنَّـا َمَعكُْم[
  56            ]2/15[]ْعَمُهونََوُيِمدُُّهْم ِفي طُْغَياِنِهْم َي[
  56              ]2/16[]ِاْشَتَرُوا الضَّالَلَةَ ِباهلَُدى[
  56   ]2/17[]َمثَلُُهْم كََمثَِل الَِّذي اْسَتْوقََد َناًرا فَلَمَّا أََضاَءْت َما َحْولَُه ذََهَب اهللا ِبُنوِرِهْم[
  57            ]2/18[]ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم الَ َيْرِجُعونَ[
  57              ]2/19[] ... كََصيٍِّب ِمَن السََّماِءأَْو[
  58      ]2/21 []َيا أَُيَها النَّاُس اْعُبُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم[
  59          ]2/22 []الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اَألْرَض ِفَراشاً َوالسََّماَء ِبَناًء[
  59                ]2/24[] . . .فَاتَّقُوا النَّاَر [
  60            ]2/24[] . . .َوقُوُدَها النَّاُس َواِحلَجاَرةُ  [
  62            ]2/25[] . . .َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر [



  62          ]2/25 [] . . .كُلَّمَّا ُرِزقُوا ِمْنَها ِمن ثََمَرٍة ِرْزقًا [
  63            ]2/25 [] . . .َولَُهْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمطَهََّرةٌ [
  63              ]2/25[] . . .َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ [
  63        ]2/26[] . . .ِإنَّ اَهللا الَ َيْسَتْحِيي أَن َيْضِرَب َمثَالً َما َبُعوَضةً [
  64      ]2/26 []ُيِضلُّ ِبِه كَِثًريا َوَيْهِدي ِبِه كَِثًريا َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ الفَاِسِقَني [
  64          ]2/27[] . . .ُضونَ َعْهَد اِهللا ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه الَِّذيَن َيْنقُ[
  65            ]2/28 []فَالَ َتْجَعلُوا ِهللا أَنَداًدا َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ[
  65        ]2/28[] . . .َوكُنُتْم أَْمَواًتا فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحِييكُْم[
  66    ]2/29[] . . .ِفي اَألْرِض َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوى ِإلَى السََّماِءُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما [
  68            ]2/30 []ِإنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرِض َخِليفَةً[
  68                ]2/30 []َوُنقَدُِّس لََك[
  68              ]2/30 []ِإنِّي أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ[
  69              ]2/31 []ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى املَالَِئكَِة[
  70                ]2/31 []إن كُنُتْم َصاِدِقَني[
  70            ]2/32 []َوأَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُنُتْم َتكُْتُمونَ[
  70          ]2/35[] . . .َوقُلَْنا َيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َزْوُجَك اجلَنَّةَ[
  71            ]2/35 []َوكُالَ ِمْنَها َرغًَدا َحْيثُ ِشئُْتَما[
  71              ]2/35 []َوالَ َتقَْرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ[
  72            ]2/36 []000فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها [
  73          ]2/36 []َولَكُْم ِفي اَألْرِض ُمْسَتقٌَر َوَمَتاٌع ِإلَى ِحٍني[
  73            ]2/40 []000َيا َبِني ِإْسَراِئيلَ اذْكُُروا ِنْعَمِتَي[
  74            ]2/40[ )ا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهِدكُْمَوأَْوفُو[
  74          ]2/40 []َوالَ َتلِْبُسوا احلَقَّ ِبالَباِطِل َوَتكُْتُموا احلَقَّ [
  74              ]2/45 []َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالَِة[
  74            ]2/57 []َوأَنَزلَْنا َعلَْيكُُم املَنَّ َوالَسلَْوى[
  75          ]2/58 []000َباَب ُسجًَّدا َوقُولُوا ِحطَّةٌَواْدُخلُوا ال[



  76    ]2/61 []000َما ُتنِبُت اَألْرُض ِمن َبقِْلَها َوِقثَّاِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها[
  76             ]2/61 []000اْهِبطُوا ِمْصًرا[
  77      ]2/62 [] 000اِبِئَنيِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ[
  77            ]2/79[]  . . .فََوْيلٌ لِّلَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِكَتاَب[
  78              ]2/83[]000الَ َتْعُبُدونَ ِإالَّ اَهللا [
  78              ]2/83[]000َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسًنا[
  79              ]2/83[]000َوأَِقيُموا الصَّالَةَ[
  79              ]2/87[]000 القُُدِسَوأَيَّْدَناُه ِبُروِح[
  80        ]2/89[]000َوكَاُنوا ِمن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا[
  80    ]2/87[]000َنَبذَ فَِريٌق ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِكَتاَب ِكَتاَب اِهللا َوَراَء ظُُهوِرِهْم [
  81            ]2/102[]000َوَما أُنِزلَ َعلَى املَلَكَْيِن ِبَباِبلَ[
  82            ]2/106[]000َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُننِسَها[
  82        ]2/115[]000َوِهللا املَْشِرُق َواملَْغِرُب فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اِهللا[
  83            ]2/119[]َوالَ ُتْسأَلُ َعْن أَْصَحاِب اجلَِحيِم[
  83        ]2/121[]000لُوَنُه َحقَّ ِتالََوِتِهالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِكَتاَب َيْت[
  84            ]2/124[]قَالَ الَ َيَنالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني [
  84            ]2/125[]َواتَِّخذُوا ِمن مَّقَاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلَّى[
  84    ]2/127[]000 ِمنَّاَوِإذْ َيْرفَُع ِإْبَراِهيُم القََواِعَد ِمَن الَبْيِت َوِإْسَماِعيلُ َربََّنا َتقَبَّلْ[
  85          ]2/144[].. . فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر املَْسِجِد احلََراِم [
  85          ]2/150[]. . .ِلئَالَ َيكُونَ ِللنَّاِس َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ [
  86              ]2/152[]. . .فَاذْكُُروِني أَذْكُْركُْم [
  86  ]2/158[] فََمْن َحجَّ البَْيَت أَِو اعَْتَمَر فَالَ جُنَاَح َعلَْيِه أَن َيطَّوََّف ِِبهمَاِإنَّ الصَّفَا وَاملَْرَوةَ ِمن َشعَاِئِر اِهللا[
  87          ]2/158[]َوَمن َتطَوََّع َخْيًرا فَِإنَّ اَهللا َشاِكٌر َعِليٌم [
  87          ]2/159[]أُولَِئَك َيلَْعُنُهُم اُهللا َوَيلَْعُنُهُم الالَِّعُنونَ 000[
  88      ]2/164[] اُهللا ِمَن السََّماِء ِمن مَّاٍء فَأَْحَيا ِبِه اَألْرَض َبْعَد َمْوِتَهاَما أَنَزلَ[
  89          ]2/164[]000  كَذَِلَك ُيِريِهُم اُهللا أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت[



  89  ]2/168[]لشَّْيطَاِن  َيا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِفي اَألْرِض َحالَالً طَيًِّبا َوالَ َتتَِّبُعوا ُخطَُواِت ا[
  89              ]2/177[]000  لَْيَس الِبرُّ أَن ُتَولُّوا[
  90          ]2/177[]000َوآَتى املَالَ َعلَى ُحبِِّه ذَِوي القُْرَبى [
  91                ]2/177[]000َواملََساِكَني [
  92    ]2/180[]000يَّةُ لِلْوَاِلدَْينِ وَاألَقْرَِبنيَ كُِتبَ عَلَْيكُمْ ِإذَا َحَضرَ أََحَدكُمْ املَْوتُ ِإن َتَركَ خَْيرًا الَوِص[
  92         ]2/184[]000فََمن َتطَوََّع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَُه [
  92        ]2/184[]000َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكٍني [
  92          ]2/188[]000َوالَ َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُم َبْيَنكُم ِبالَباِطِل [
  93    ]2/191[]000َحتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَِإن قَاَتلُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم000َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم [
  93            ]2/196[]000َوأَِتمُّوا احلَجَّ َوالُعْمَرةَ ِهللا [
  94              ]2/196[]000فَِإنْ أُْحِصْرُتْم[
  96            ]2/197[]000احلَجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت [
  97            ]2/197[]000فََمن فََرَض ِفيِهنَّ احلَجَّ [
  97          ]2/197[]فَالَ َرفَثَ َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَدالَ ِفي احلَجِّ [
  98            ]2/197[]َوَتَزوَُّدوا فَِإنَّ َخْيَر الزَّاِد الَتقَْوى [
  98        ]2/198[]ْم لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَن َتْبَتُغوا فَْضالً ِمن رَّبِّكُ[
  99            ]2/202[]أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسُبوا [
  99          ]2/203[]000فََمن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْيِن فَالَ ِإثَْم َعلَْيِه [
  99                ]2/203[]000 ِلَمِن اتَّقَى[
  100          ]2/206[]َوِإذَا ِقيلَ لَُه اتَِّق اَهللا أََخذَْتُه الِعزَّةُ ِباِإلثِْم [
  101    ]2/210[]000 َهلْ َينظُُرونَ ِإالَّ أَن َيأِْتَيُهُم اُهللا ِفي ظُلٍَل ِمَن الَغَماِم َواملَالَِئكَةُ[
  104              ]2/213[] كَانَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً[
  105      ]2/213[]فََهَدى اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اخَتلَفُوا ِفيِه ِمَن احلَقِّ ِبِإذِْنِه [
  105          ]2/217[] يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه[
  105            ]2/219[]000يسألونك عن اخلمر واملَيسر [
  106              ]2/222[]يسألونك عن املَِحيِض [



  107       ]2/223[]نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أّنى شئتم [
  108                ]2/226[] 000فَِإن فَاُؤوا[
  109          ]2/228[]يترّبصن بأنفسهّن ثالثة قروء واملطلّقات [
  111        ]2/229[]الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان [
  111              ]2/229[]000ِفيَما افَْتَدْت ِبِه [
  111              ]2/229[]000ِإالَّ أَن َيَخافَا [
  111          ]2/233[]والوالدات يرضعن أوالدهّن حولني كاملني [
  112           ]2/233[]راد أن يتم الرضاعة ِلمن أ[
  112  ]2/234[]والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا[
  113    ]2/236[]ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة[
  116           ]2/237[]000من قبل أن َتمسوهن [
  116            ]2/237[]َيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاِح أَْو َيْعفَُو الَِّذي ِب[
  116                ]2/238[]وقوموا هللا قانتني [
  116        ]2/238[]000حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى [
  118            ]2/255[]اهللا ال إلـه إال هو احلّي القّيوم [
  118           ]2/259[]000ولنجعلك آية للّناس [
  119          ]2/259[]ل شيء قدير قال أعلم أن اهللا على ك[
  119       ]2/267[]000يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم[
  119          ]2/268[]الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء [
  121  ]2/271[] فهو خري لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم 000إنْ تبدوا الصدقات فنعّما هي[
  121        ]2/273[]ف تعرفهم بسيماهم حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعف[
  121  ]2/275[]الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا الَ َيقُوُمونَ ِإالَّ كََما َيقُوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن املَسِّ [
  122            ]2/282[]َوالَ ُيَضارَّ كَاِتٌب َوالَ َشِهيٌد [
  122         ]2/282[] ِإْحَداُهَما اُألْخَرى أَنْ َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فَُتذَكَِّر[
  122                ]2/284[]فََيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء [

  123                  من سورة آل عمران



  124              ]3/2[]اهللا الَ إِلَهَ ِإالَّ ُهوَ احلَيُّ القَيُّومُ [
  124            ]3/6[]هو الذي يصّوركم يف األرحام كيف يشاء [
  125                  ]3/6[]كيف يشاء [
  125          ]3/7[]منه آيات حمكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر متشاهبات [
  126              ]3/7[] 000فأما الذين يف قلوهبم زيغ[
  126                ]3/7[]آمنا به كلّ من عند ربنا [
  127             ]3/13[]يروهنم مثليهم رأي العني [
  128              ]3/18[]شهد اهللا أنّه ال إله إال هو [
  128              ]3/18[] العلم قائما بالقسط وأولوا00[
  128          ]3/21[] 000ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس [
  128            ]3/27[]توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل [
  129            ]3/27[]خترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي [
  129      ]3/30[] أمدا بعيدا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه000[
  129            ]3/38[]فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب [
  130              ]3/39[] 000مصدّقا بكلمة من اهللا [
  130       ]3/39[]مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني[
  131              ]3/43[]واسجدي واركعي مع الراكعني [
  131            ]3/44[] 000 يلقون أقالمهم وما كنت لديهم إذ[
  132                ]3/57[]000فيوفيهم أجورهم [
  132          ]3/68[] 000إنّ أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النيب[
  134           ]3/72[]000واكفروا آخره لعلهم يرجعون[
  134          ]3/77[] 000إنّ الذين يشترون بعهد اهللا وإمياهنم مثنا قليال[
  136              ]3/79[] 000ولكن كونوا ربانيني[
  136          ]3/80[] 000وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا[
  137              ]3/81[] 000وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني[
  137            ]3/92[] 000لن تنالوا الربّ حىت تنفقوا مما حتبون[



  138        ]3/97[] 000الوهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبي[
  138              ]3/97[]ومن كفر فإنّ اهللا غين عن العاملني [
  138            ]3/102[] 000يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته[
  140            ]3/103[] 000واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا[
  142          ]114-3/113[] 000ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة[
  143            ]3/113[]تلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسبحون ي[
  144            ]3/119[] 000عّضوا عليكم األنامل من الغيظ[
  144        ]3/121[] 000وإذ غدوت من أهلك تبوء املؤمنني مقاعد للقتال [
  144        ]3/121[] 000وإذ غدوت من أهلك تبوء املؤمنني مقاعد للقتال [
  144          ]3/135[] 000حشة أو ظلموا أنفسهموالذين إذا فعلوا فا[
  146              ]3/140[] 000إن ميسسكم قرح[
  146            ]3/146[] 000و كأين من نيب قاتل معه ربيون [
  147          ]3/152[]منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة [
  148            ]3/154[]مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا[
  149              ]3/161[] 000 لِنَِبيٍّ أَن يَُغلَّ  وَمَا كَانَ[
  149      ]3/169[]وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون [
  151        ]3/171[]يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأنّ اهللا ال يضيع أجر املؤمنني [
  151              ]3/172[] 000من بعد ما أصاهبم القرح [
  152        ]3/178[] 000 َيْحسََبنَّ الَّذِينَ كَفَُروا أَنَّمَا ُنمِْلي لَُهمْ خَْيرٌ ألَنفُِسُهمْ َوالَ[
  153              ]3/179[] 000 حىت مييز اخلبيث[
  153    ]3/180[] سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة00وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله [
  154      ]3/181[]األنبياء بغري حق ونقول ذوقوا عذاب احلريق سنكتب ما قالوا وقتلهم [
  154      ]3/188[] 000 ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا[
  155              ]3/191[]الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا [
  155            ]3/193[] 000ربنا إننا مسعنا مناديا [
  155              ]3/198[]برار وما عند اهللا خري لأل[



  157                   من سورة النساء
  158            ]4/5[]000 َوالَ ُتْؤُتوا السُّفََهاَء أَْمَوالَكُْم [
  158        ]4/18[] َحتَّى ِإذَا َحَضَر أََحَدُهُم املَْوُت قَالَ ِإنِّي ُتْبُت اآلنَ [
  158    ]4/19[]وُهنَّ ِإالَّ أَن َيأِْتَني ِبفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َوالَ َتْعُضلُوُهنَّ ِلَتذَْهُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُم[
  159  ]4/20[]وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا [
  160        ]4/23[] وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [
  161      ]4/23[]خلتم هبّن وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت د[
  162        ]4/23[]000 َوأَن َتْجَمُعوا َبْيَن اُألْخَتْيِن ِإالَّ َما قَْد َسلََف[
  163        ]4/24[]000 َواملُْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم[
  164            ]4/24[]000 َواملُْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء [
  164          ]4/24[]000ه منهن فآتوهن أجورهن فما استمعتم ب[
  165            ]4/25[]000 فَِإذَا أُْحِصنَّ فَِإنْ أََتْيَن ِبفَاِحَشٍة[
  166        ]4/25[] فََعلَْيِهنَّ ِنْصُف َما َعلَى املُْحِصَناِت ِمَن الَعذَاِب [
  166            ]4/25[]000 َوِإن َتْصِبُروا َخْيٌر لَكُْم [
  166        ]4/29[]يَن آَمُنوا الَ َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُم َبْيَنكُْم ِبالَباِطِل َيا أَيَُّها الَِّذ[
  167           ]4/31[]00 ِإن َتْجَتِنُبوا كََباِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه [
  169      ]4/34[]000 فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ اهللا[
  169              ]4/36[]000 َواجلَاِر ِذي القُْرَبى [
  170              ]4/36[]000 والصاحب باجلنب[
  170              ]4/40[]ِإنَّ اهللا الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة[
  172              ]4/40[]وُيْؤِت ِمن لَُدْنُه أَْجًرا َعِظيًما[
  172   ]4/41[]فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا[
  173          ]4/43[]يٍل َحتَّى َتْغَتِسلُوا َوالَ ُجُنًبا ِإالَّ َعاِبِري َسِب[
  174         ]4/43[]000َوِإن كُنُتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر [
  174              ]4/43[]000أَْو الََمْسُتم النَِّساَء [
  176             ]4/43[]فتيمموا صعيدا طيبا[



  176      ]4/48[]إنّ اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء[
  177          ]50- 4/49[]000مل تر إىل الذين يزكون أنفسهمأ[
  178  ]4/66[]ولو أّنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إال قليل منهم[
  179          ]4/78[]وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك[
  179      ]4/79[]ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك[
  180          ]4/84[]000عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا[
  181              ]4/88[]واهللا أركسهم مبا كسبوا[
  181          ]4/93[]000ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم[
  181            ]4/102[]000فلتقم طائفة منهم معك[
  182          ]4/103[]إنّ الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا[
  183      ]4/108[]000ون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهميستخف[
  183    ]4/110[]ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما[
  185              ]4/125[]واختذ اهللا إبراهيم خليال[
  186          ]4/129[]000ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء [
  186      ]4/143[] هؤالء وال إىل هؤالءمذبذبني بني ذلك ال إىل[
  187          ]4/145[]إنّ املنافقني يف الدرك األسفل من النار[
  188            ]4/162[]واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة[
  188          ]4/173[]فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله[

  190                  ومن سورة املائدة
  191             ]5/1[]00يا أيها الذين أمنوا[
  191            ]5/1[]يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود[
  192  ]5/6[]فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني[
  192            ]5/6[]فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا[
  193              ].5/13[] وجعلنا قلوهبم قاسية[
  193          ]31- 5/27[]000واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق [
  194            ]5/29[]00إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك[



  195              ]5/30[]فطّوعت له نفسه قتل أخيه [
  196              ]5/32[]000من قتل نفسا بغري نفس[
  196          ]5/38[]000والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما[
  197              ]5/42[]مساعون للكذب أكالون للسحت[
  199      ]5/44[] حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرونومن مل[
  200              ]5/45[]فمن تصدق به فهو كفارة له[
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار                  [

  201              ]8/57[]أولياء
  201          ]5/60[]طاغوتوجعل منهم القردة واخلنازير وعبد ال[
  201              ]5/64[]بل يداه مبسوطتان[
  202  ]79- 5/78[]لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي[
  203        ]5/87[]يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحلّ اهللا لكم[
  206           ]5/89[]فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام [
  207    ]5/93[]000لذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا ليس على ال[
  208        ]5/95[]ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم[
  208    ]5/105[]يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم[
  209    ]107- 5/106[]يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت[
  209              ]5/110[]وأيدتك بروح القدس[
  210          ]5/117[]000وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم[

  211                  ومن سورة األنعام
  212        ]6/27[]000َولَْو َتَرى ِإذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّاِر فَقَالُوا َيا لَْيَتَنا ُنَردُّ[
  212            ]6/42[]000اِءفَأََخذَْناُهم ِبالَبأَْساِء َوالضَّرَّ[
  213        ]6/52[]000َوالَ َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهم ِبالَغَداِة َوالَعِشيِّ [
  213       ]6/57[]إن احلكم إال هللا يقص احلق وهو خري الفاصلني[
  214          ]6/59[]00وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو [
  215      ]6/65[]000ابا من فوقكمقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذ[



  215            ]6/71[]000كالذي استهوته الشياطني [
 215            ]6/71[]له أصحاب يدعونه إىل اهلدى ائتنا [

  216    ]6/82[]الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون[
  217            ]6/85[]000وزكريا وحيي وعيسى وإلياس [
  218          ]6/93[]000ن افترى على اهللا كذبا ومن أظلم مم[
  218            ]6/95[]000َوُمْخِرُج املَيِِّت ِمَن احلَيِّ [
  218      ]6/98[]وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع [
  221        ]6/105[]00وكذلك تصرف اآليات وليقولوا درست [
  221           ]6/112[]000شياطني اإلنس واجلن[
  221       ]6/125[]اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالمفمن يرد [
  224          ]6/129[]000وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا [
  224        ]6/139[]000وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا[
  224              ]6/142[]ومن األنعام محولة وفرشا[
  225     ]6/145[]قل ال أجد يف ما أوحي علي حمرما على طاعم يطعمه [
  225        ]153- 6/151[]000قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم [
  226  ]6/153[]وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله[
  228      ]6/154[]000مث آتينا موسى الكتاب متاما على الذين أحسن وتفصيال[
  228]6/158[]ك أو يأيت بعض آيات ربكهل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت رب[
  231              ]6/159[]إنّ الذين فّرقوا دينهم[
  232    ]6/160[]من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها[

  233                  ومن سورة األعراف
  234            ]7/16[]َألقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك املُْسَتِقيَم[
  234      ]7/5[]انَ َدْعَواُهْم ِإذْ َجاَءُهْم َبأُْسَنا ِإالَّ أَنْ قَالُوا ِإنَّا كُنَّا ظَاِلِمَنيفََما كَ[
  234              ]7/26[]َوِلَباُس التَّقَْوى ذَِلَك َخْيٌر [
  235          ]7/38[]000فَآِتِهْم َعذَاًبا ِضْعفًا ِمَن النَّاِر 000[
  235            ]7/40[]اِط َحتَّى َيِلَج اجلََملُ ِفي َسمِّ اِخلَي[



  ]7/46[]َوَعلَى اَألْعَراِف ِرَجالٌ َيْعِرفُونَ كُالًّ ِبِسيَماُهْم[
  236  ]9-7/8[]فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم000فََمن ثَقُلَْت َمَواِزيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم املُفِْلُحونَ[
  237    ]7/94[]000 أََخذَْنا أَْهلََها ِبالَبأَْساِء َوالضََّراِء َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمن نَِّبيٍّ ِإالَّ[
  237        ] 7/123[]قَالَ ِفْرَعْونُ آَمْنُتم ِبِه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم   [
  237  ]7/127[]َوقَالَ املَُأل ِمن قَْوِم ِفْرَعْونَ أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْسُدوا ِفي اَألْرِض وََيذََرَك َوآِلَهَتَك[

  238        ] 7/130[]000َولَقَْد أََخذَْنا آلَ ِفْرَعونَ ِبالسِِّننيَ [ 
  238        ]153/ 7[]00َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت ثُمَّ َتاُبوا ِمن َبْعِدَها َوآَمُنوا    [
  238        ]7/156[]0ِإنَّـا ُهْدَنا ِإلَْيَك  [
 238        ] 7/159[]قِّ َوِبِه َيْعِدلُونَ  َوِمن قَْوِم ُموَسى أُمَّةٌ َيْهُدونَ ِباحلَ [

  239        ]7/160[]َوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرةَ أَْسَباطًا أَُمًما  [
  240        ] 7/161[ ]000َوقُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا الَباَب ُسجًَّدا  [
  240        ] 7/164[]000َواْسأَلُْهْم َعِن القَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َحاِضَرةَ الَبْحِر    [
  240  ]7/175[]َواْتلُ َعلَْيِهْم َنَبأَ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا فَانَسلََخ ِمْنَها فَأَْتَبَعُه الشَّْيطَانُ فَكَانَ ِمَن الَغاِويَن[
  241        ] 7/200[]َوِإمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ ِباهللاِ  [
  241        ] 7/204[]ْسَتِمُعوا لَُه َوأَنِصُتوا   َوِإذَا قُِرَئ القُْرآنُ فَا [

  243                  .فهرس الرواة املترجم هلم
  251                  فهرس املصادر واملراجع

 275                  .فهرس املوضوعات
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Μ  
  

من يهـده   . احلمد هللا حنمده ونستعينه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا           
اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشـهد أنّ حممـدا عبـده                      

  .ورسوله 
  ]3/102[]يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حّق تقاته وال متوتّن إال وأنتم مسلمون[
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منـهما               يا  [

  ]4/1[]رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إنّ اهللا كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنـوبكم            [

  ]33/70[]رسوله فقد فاز فوزا عظيماومن يطع اهللا و
 وشر األمور حمدثاهتا وكل     ρفإنّ أصدق الكالم كالم اهللا وأحسن اهلدي هدي حممد          : أما بعد   

  .حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار
  :وبعد 

إن أكرم ما متتد إليه أعناق اهلمم، وأعظم ما تتنافس فيه األمم، العلم الذي هو حيـاة                 
  .وأجل أصنافها وأرفعها، هي العلوم الشرعية واملعارف الدينية. وصحة اللبالقلب،

وإنه مما ينبغي أن تنصرف إليه اهلمم وجيري مبا حيمله من مداد القلم علم التفسري ألنـه مأخـذ       
  .العلوم وأساسها وإليه يستند إقتناصها واقتباسها، بل هو رأسها ورئيسها

  : قال الشافعي عليه رمحة اهللا 
  .إال احلديث وإال الفقه يف الدين* * * *  العلوم سوى القرآن مشغلة كل

  .كيف ال وموضوعه هو الكتاب اجمليد الذي ال جناة ملن مل يستمسك به ويعتصم حببله
وملا كان علم التفسري أنواعا، وكان من أجلها وأنفعها وأسلمها التفسري باملأثور وخاصة               

 أنوار الدرب وجنوم الدُّجى مبا حازوه مـن شـرف           ρد  ما أثر عن الرعيل األول صحابة حمم      
خري الناس قرين مث الـذين      : " باخلرية بقوله    ρالصحبة، وسليقة اللسان وصفاء القلب وشهادته       
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  .)1("يلوهنم مث الذين يلوهنم
آثرت من أجل كل هذا أن أمجع ما أمكن وما صح عن أحد هؤالء الصحابة الكرام الذين شهد                  

من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقـرأه           : "السالم بالعلم إذ قال     له عليه الصالة و   
  .)2("بقراءة ابن أم عبد

نعم ذلكم هو الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود أبو عبد الرمحان من جلة الـصحابة                
فجعلت موضوع رساليت مروياته يف التفسري من غالب كتب         . وخيارهم، ومن أعلمهم بالكوفة   

ري والسنة مع دراسة األسانيد وبيان ما صح منه وما ضعف، كما أنين علقت على بعـض                 التفس
 -كـثريا – غريه مع عدم التطرق ملسائل الفقه        τ اليت خالف فيها ابن مسعود       -خاصة–املسائل  

  . حبكم التخصص
وتكمن أمهية هذا املوضوع يف إحصاء ما تفرق يف بطون الكتب من أقوال الصحابة يف                 
 لقرب عهدهم من عهد النبوة، وملصاحبتهم نفـس         -والذي يعترب حجة عند احملققني    –التفسري  

النيب عليه الصالة والسالم فبجمع هذا الكم اهلائل من اآلراء واألقوال نكتسب تراثـا عظيمـا                
  .وفقها كبريا مبعاين وأسرار الكتاب العزيز

تفسري مث عدلت عنه    وقد كنت أريد بادئ األمر أن أمجع كل ما ثبت عن الصحابة يف ال               
  : لسببني 
  .أن هذا األمر يطول وال يكفي للمدة املخصصة للبحث: األول     
إن شـاء   -أن كثريا من الباحثني قد كفونا مؤنة البحث كما سنبينه           : األخري      

 يف مبحث الدراسات السابقة فجمعوا أقوال ومرويات كثري من الـصحابة يف التفـسري               -اهللا
  .وغريه

أهنم مل يبحثوا يف مرويات ابن مسعود مع أنه أوىل باالهتمام لرجحان مذهبه             مث ملا رأيت      
وقراءته بالكوفة مشرت عن ساعد اجلد وقلّبت أوراق الكتب مستفيدا بذلك من كل ما وجدته               

                                                           
  ).2533(، ومسلم )6658-6429-3651-2652(رواه البخاري -)1(
، والـشاشي يف املـسند      )1/124(، وأبو نعيم يف احللية      )30136-30134-6/30133(رواه ابن أيب شيبه     -)2(
رواه :"، وقال اهليثمي يف اجملمع      )3/3326(، والطرباين يف األوسط     )2/708(، وابن قانع يف معجم الصحابة       )2/908(

  ." أبو يعلى بإسنادين ورجال أحدمها رجال الصحيح غري قيس بن مروان وهو ثقة
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  .τمسندا عن ابن مسعود 
أو متفرقا  : "وال خيفى على أحد ما ذكره ابن خلدون ملا تطرق إىل أنواع التأليف قائال               

فجمعت ما تفرق من أقوال هذا الصحايب اجلليل على شكل هذا البحث الذي سأذكر              ." معهجي
 نظرا لضعف اهلمم وكلل العزائم أن يطالع الناس األمهات ويبحثوا           -بعد حني -فصوله ومباحثه   

  .يف األسفار عن قول أو عن رأي
عمـوم أو   فأمهية هذا البحث تكمن يف أمهية هذا الفن إذ ال غىن لباحث على وجـه ال               

مفسر على وجه خاص عن أقوال الصحايب وآرائه خاصة إذا كان ممن عرف بكثرة أقواله وآرائه         
  .كعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود وأيب بن كعب وعبد اهللا بن عباس عنهم أمجعني

  

  : سبب اختيار املوضوع 
  

 أّدى بأحـد  يرجع السبب األهم الختياري علم التفسري إىل ولعي وشغفي به وهو ممـا  
  .أساتذيت أن حيفزين للبحث يف هذا األمر

 ألنه من أجـلّ     ρبعد أن كنت أود البحث يف تفسري النيب         –واخترت تفسري الصحايب      
أنواع التفسري باملأثور وألن الباحث فيه ال خياف على نفسه الغلط والقول على اهللا عز وجـل                 

  .بغري علم
ني الصحابة وملكانة تفسريه بني التفاسري كيف       مث يف األخري اخترت ابن مسعود ملكانته ب       

  ال وقد تتلمذ على يديه كبار املفسرين كقتادة وغريه؟
أضف إىل ذلك أنه مل يبحث أحد يف مرويات هذا الصحايب اجلليل حسب علمنا مـع                  

  .كرب شأنه كما ذكرنا
هم مث هي حماولة إلبراز تفسري السلف وعمل تراث ضخم وكبري ألقوال الصحابة وفقه              

  .ρمن خالل ما فهموه من رسول اهللا 
فحاجة الناس إىل ثروة تفسريية صحابية بشكل مستوعب وحمقق حتقيقا علميا ال بد             

  . وال يكاد يستغين عنه باحث ألن هذه الثروة جزء من التفسري الكاملمنه
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وكذلك دعاين إىل مجع هذه اآلثار واألقوال وحتقيقها هو ما نالحظه من كثرة الضعيف              
تالطه بالصحيح يف كتب التفاسري، والذي حيتاج هذا إىل متحيص حىت ال يقع الباحـث يف                واخ

  .اإلمث حيث ينسب قوال خاطئا لصحايب أو غريه
 لكن لطول البحث وضيق الوقت τوكنت أود مجع التفسري الكامل لعبد اهللا بن مسعود    

ف، هذا وقد مسعـت أنّ      رأيت أن أقتصر على الربع األول وأنتهي بذلك إىل آخر سورة األعرا           
  .أحدا قد حقق جزء منه من سورة مرمي إىل سورة الناس فبقي التثبت من ذلك واهللا املوفق

  : الدراسات السابقة 
  

ذلك إذا أردنا بذكر الدراسات السابقة ملرويات ابن مسعود يف التفسري فال نكاد جند من 
  .وغريها لكن كتأليف مستقل فالشيئا إال ما هو مفّرق يف كتب التفسري والسنن واملسانيد 

  : وهناك بعض األحباث فيما يتعلق مبرويات ابن مسعود من ذلك 
منصور بن عـون    : تأليف  . مرويات ابن مسعود يف الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أمحد         -

  .هـ1401العبديل نال هبا درجة الدكتوراه لعام 
  : ابة يف التفسري منها لكن هناك دراسات كثرية فيما يتعلق جبمع مرويات الصح

حممـود ياسـني تـوكي      :أبو هريرة ومروياته يف تفسري الطربي وابن أيب حـامت           -1
  .ت.ماجستري د.ماجي

  .هـ1409ماجستري .أمحد منجي حسني: أيب بن كعب وتفسريه للقرآن -2
  .هـ1410حممود سليمان علي ماجستري .أم املؤمنني عائشة ومروياهتا يف التفسري-3
 عباس ومروياته يف التفسري من كتب السنة عبد العزيز احلميدي دكتوراه            تفسري ابن -4

  .هـ1404
 والصحابة والتابعني البـن أيب حـامت        ρتفسري القرآن العظيم مسندا عن الرسول       -5

  .هـ1404دراسة وحتقيق أمحد بن عبد اهللا العماري الزهراين دكتوراه : الرازي 
ب التفاسري املفقودة إعداد غالـب حممـود        الروايات املسندة عند ابن كثري من كت      -6

  .هـ1413هوايش احلامضي دكتوراه 
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أمحـد  : صحيفة علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف التفسري مجع وختريج ودراسة              -7
  .هـ1409عائش اللطيف العايف ماجستري 

إمساعيل بـن   : عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وآثاره الواردة يف التفسري مجع ودراسة             -8
  د.هـ1410الستار بن هادي امليمين ماجستري عبد 

  .التفسري باملأثور عن عمر بن اخلطاب مجع إبراهيم بن حسن-9
  

  : خطة البحث 
  

  :لقد اتبعت عند القيام هبذا البحث اخلطة التالية
ابتدأت بذكر مقدمة هامة يف املوضوع ضمنتها سبب اختيـار املوضـوع، وأمهيتـه،                

  :مث قسمته إىل بابني . الوالدراسات السابقة يف هذا اجمل
  :األول منهما جعلت له فصلني 

يف التعريف بالتفسري لغة واصطالحا مع الترجيح، مث تطرقت إىل نشأة            : أوهلما    
التفسري ومراحل تطوره منذ ابتدائه إىل عصر التابعني، مث وقت التدوين مع ذكر أشهر كتـب                

ايب وذكر اخلالف يف ذلك، مث ذكر قيمـة         التفسري باملأثور، مث عّرجت على حكم تفسري الصح       
  .التفسري باملأثور، وقيمة تفسري الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود

 ذكرت فيه امسـه     τجعلته ترمجة للصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود          : اآلخر
ونسبه، أسرته، صفاته، إسالمه، هجرته ومغازيه، أخالقه وورعه، مؤاخاته، مكانته عند           

  .قراءته، علمه وحفظه، فضائله، ثناء غريه عليه، وفاته، وأخريا تالمذته، ρالنيب 
 يف  τ جعلته خاصا بالنص احملقق وهو ذكر مرويات عبد اهللا بن مـسعود              والباب الثاين   
  .التفسري

  :وقد درجت يف هذا القسم التحقيقي على ما يلي 
مثال سورة البقرة . ةأذكر اآلية وأجعلها بني قوسني مث أتبعها برقم السورة واآلي .1

  ].32:2[ أجعلها هكذا 32آية 
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  .يف كتابة اآليات على رواية حفص عن عاصمإعتمدت  .2
 .أذكر األثر حتتها سواء كان موقوفا أو مرفوعا .3
أذكر القراءة إن وجدت وذلك بقويل وقرأ عبد اهللا أو ابن مـسعود، وأحيانـا                .4

 .أقول ويف قراءة ابن مسعود
 بـل   ختريج األثر من مظانه يف الكتب املسندة، ومل أقتصر على كتاب معـني             .5

 .عّممت البحث لتعم الفائدة
ج األثر من الصحيحني والسنن وأضيف معهم كتب التفاسري واملسانيد          قد أخرّ  .6

ذلك أين أمر على الكتاب متفحصا فأجد األثر الـذي          . وغريها رجاء أن يكون التحقيق علميا     
ء مـن   لعلين كنت قد وجدته يف الصحيح أو السنن فأذكره لزيادة الفائدة، وآكد منه إن جـا               

طريق أخرى، أو فيه زيادة وحنوه عسى أن يكون هذا اجلزء احلديثي التفسريي خمرجا خترجيـا                
  .شامال

دراسة األسانيد دراسة حديثية معتمدا على كالم أئمة اجلرح والتعديل وأئمـة             .7
 .التـخريـج

 .شرح الغريب إن وجد .8
 ما معىن يغـل، أو      التعليق على بعض املسائل اليت اختلف فيها  الصحابة كذكر          .9

 .الصيب، أو بعض املسائل املتعلقة باالعتقاد
قه باآلية املذكورة وثيق فأذكره على      قد يكون األثر مل تذكر فيه اآلية ولكن تعلّ         .10
 .ولست بدعا يف هذا بل هو منهج احملققني من املفسرين كابن كثري وغريه. أنه تفسري هلا
: املفسرون على أهنا تفـسري كقولـه        عدلت عن ذكر بعض اآلثار اليت ذكرها         .11

فال حتل له حىت تنكح     : "فكل كتب التفاسري ذكرته حتت قوله تعاىل        " لعن اهللا احمللل واحمللل له    "
إال ما كان ارتباطـه     وغريها من اآليات اليت رأيت عدم إدماجها يف صلب الرسالة           " زوجا غريه 
 .باآلية وثيقا
ذكره على أساس أنه من تفـسريه ألنـه ال          لعل ابن مسعود ذكر أثرا مرفوعا فأ       .12

  .ρيعقل أن يرى ابن مسعود تفسريا غري ما فسره رسول اهللا 
جعلت املنت للتفسري والتـخريـج واهلامش للتعليق وشرح الغريـب وذكـر            .13
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  .املراجع
  .وقمت بعمل فهرس للرواة املترجم هلم يف األصل .14
  .كما قمت بعمل فهرس للمراجع واملصادر .15
  .وأخريا فهرس املوضوعات .16

  
إىل بعض ما كنت أرجوه مسامهة يف إثـراء املكتبـة     قت  وختاما أرجو أن أكون قد وفّ       

 العصمة والصواب بل أنا ككل الناس        ولست أّدعي  ،يل كهذا اإلسالمية وخاصة يف موضوع جل    
 كلية أصول الدين قد فتحت      لكن حسيب أنّ  . العتاب، واهللا اهلادي إىل الصواب    معرض للخطأ و  

  .وهلا مين الشكر اجلزيل ،عيل بابا إىل عامل أوس
 غرمه، ولكم صـوابه وعلـّي       ّيوعلفهذا عملي املتواضع أقّدمه بني يديكم لكم غنمه           
أ فمين أو من الشيطان لكن حسيب مـن         ه، فما كان صوابا فمن اهللا وحده، وما كان خط         خطؤ

م  التصويب والبيان، وهلم مين على قراءهتم، وصـربه        -أعضاء اللجنة املوقرة  -رام  الدكاترة الك 
  .المتنان واحلمد هللا أوال وآخراالشكر واعلى خطئي 

  
تسليما آثيرا إلى صحبه وله محمد وعلى آله وى اهللا وسّلم على عبده ورسصّلو

 .عالمينيوم الدين، والحمد هللا رّب ال
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  الباب األول
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  الفصل األول

  التفسري تعريفه ونشأته
  

  :معىن التفسري لغة واصطالحا
  

  : )1(التفسري لغة 
بالسني املهملة املفتوحـة غـري      - فََسَر  : تقول  . مأخوذ من الفَْسِر وهو البيان واإلبانة     

كـشف   : "والتفسري.  الشيَء يفِسُره بالكسر، ويفُسره بالضم فسًرا وفّسره أي أبانه       - مشددة
  ".املراد عن اللفظ املُْشكَل

  
  :التفسري اصطالحا

  :عرفه العلماء بعدة تعريفات منها   
هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلوالهتا، وأحكامهـا اإلفراديـة             "

  )2(."والتركيبية، ومعانيها اليت حتمل عليها حالة التركيب
 ، وبيـان معانيـه،      ρرتل على نبيه حممد     هو علم يعرف به فهم كتاب اهللا امل       :"وقيل  

  )3(."واستخراج أحكامه وحكمه
  )4(."هو كشف معاين القرآن وبيان املراد: "وقيل 
هو علم باحث عن معىن نظم القرآن حبسب الطاقة البشرية وحبـسب مـا              : "وقيل  

                                                           
  ).1/173(، اإلتقان )2/317(، لسان اللسان )2/110(القاموس احمليط : انظر - )1(
 ).1/13(هذا تعريف أيب حيان األندلسي يف البحر احمليط - )2(
 ).1/13(الربهان للزركشي - )3(
 .عن األصبهاين) 1/173(اإلتقان - )4(
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  )1(."تقتضيه القواعد العربية

  )2(."اعظههو تفهيم ملعانيه وأحكامه وحكمه وأدابه ومو: " وقيل   
وقيل غري ذلك وقد مجعها السيوطي يف كتابه اإلتقان إىل تسعة أقوال دون من قال هي مبعىن                 

  .التأويل
والذي أرجحه من هذه التعاريف هو أنه كشف مراد اهللا تعاىل من اآليـة ومعرفـة                  

 كانوا إذا تعلمـوا  عـشر      : "ويؤيد هذا ما رواه ابن مسعود       . واجب العبد جتاه هذه املعرفة      
فهو حبث يف املعاين اليت قـصدها       ." آيات مل جياوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل         

هو القطع على أنّ املراد مـن اللفـظ هـذا،           : "وقد قال املاتوريدي    . وأرادها اهللا عز وجل   
  )3(."والشهادة على اهللا أّنه عىن باللفظ هذا

  
  :نشأته وتطوره 

كغريه من العلوم مبراحل عدة، اتفق أهل هذا الفن على          " التفسري باملأثور "لقد مر علم    
جعلها ثالث وسنتطرق إن شاء اهللا يف هذا الفصل إىل ذكرها باختصار كتوطئة إىل موضوعنا               

  .τتفسري الصحايب عبد اهللا بن مسعود  
  

 :)ρ )4التفسري يف عهد النيب  .1
فر فأرسل اهللا إليهـا     لقد عاشت البشرية قبل مبعث النبوة يف بيداء اجلهل وظالم الك          

وأرسل معه املعجزة اخلالدة اليت فاقت كل املعجزات وكان البد أن يبني .  هاديا منرياρحممدا 

                                                           
 ).2/146( للقنوجي أجبد العلوم- )1(
  ). 20(مقدمة تفسري ابن باديس للشيخ البشري اإلبراهيمي رمحه اهللا - )2(
، قلت لكن ليتهم مل يأولوا الصفات اليت ذكرها اهللا يف كتابه مـن االسـتواء               )1/20(التفسري واملفسرون للذهيب    - )3(

 .فخالفوا بذلك ما قرروه. املعىنوالوجه وغريها ولسان حاهلم يقول أنّ اهللا ما أراد هبذا الكالم حقيقة 
 ، إختالف املفـسرين   )72- 45(، اإلسرائيات واملوضوعات    )132- 1/32(التفسري واملفسرون للذهيب    : أنظر  - )(4

- 333(، مباحث يف علوم القرآن منـاع القطـان          )563- 559(، املعجزة الكربى أبو زهرة      )39- 13 (الفنيسان
340.( 
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هلم معاين هذا الكتاب املعجز ومل يكن التفسري مبعىن بيان معاين األلفاظ معروفـا يف العهـد                 

 التوحيـد وذكـر     املكي ويرجع ذلك إىل نوع اآليات املرتلة واليت كانت تنصب على إثبات           
وكان العرب حبكم السليقة يفهمـون      . قصص السالفني وأخبار الغيب من ذكر اجلنة والنار       

لكن ملا هاجر املسلمون، وشرعت األحكام كان ال بد من          . هذه املعاين وال حيتاجون إىل بيان     
س إىل  إظهار معاين الكتاب املرتل ألنّ القرآن كما هو معلوم يأيت أحيانا جممال فيحتاج النـا              

  .التفصيل، فتأيت السنة موضحة وشارحة ملا لبس عليهم
ومثال ذلك أوقات الصلوات، ومقادير الزكوات، وأركان احلج، وأحكام البيوع ما حيل منها             

  .وما حيرم وغريها مما أمجل يف القرآن
وجييء التفسري النبوي على أشكال عدة فأحيانا يكون جوابا لسؤال كحديث عائشة            

إمنـا ذلـك   : " قـال  ]8:84[]فسوف حياسب حسابا يـسريا  [ : قوله تعاىل ملا سألته عن
، وأحيانا يكون حكما يبينه هلم بقول أو فعل أو تقرير كهيئات الصالة، ومناسك            )1(."العرض

حىت يتبني لكم اخليط األبيض مـن اخلـيط         [: احلج، وأحيانا بالقول كتفسريه لقوله تعاىل     
  .وغريها]187:2[]األسود من الفجر 

 كان يعتمد يف تفسريه على القرآن فكان يفسر القرآن بـالقرآن            ρكما جند أنّ النيب     
الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم        [: وقصته مع الصحابة يف تفسري قوله تعاىل        

  .  مشهورة]82:6[]األمن وهم مهتدون
  

 :تفسري الصحابة للقرآن  .2

  :ميكننا حصر هذه املرحلة يف طورين 
  

  :  ρ قبل وفاة النيب - أ
 000 القرآن مجلة وتفـصيال،      ρكان طبيعيا أن يفهم النيب      : "يقول الدكتور الذهيب    

 القرآن يف مجلته أي بالنسبة لظاهره وأحكامه أما         ρكما كان طبيعيا أن يفهم أصحاب النيب        
                                                           

 ).4939(رواه البخاري - )1(
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 ميـسور   فهمه تفصيال ومعرفة دقائق باطنه، حبيث ال يغيب عنهم شاردة وال واردة فهذا غري             

 حلل ما أشكل علـيهم      ρ فكانوا دوما يرجعون إىل النيب       )1(."هلم مبجرد معرفتهم للغة القرآن    
  .من املعاين
  

  : مصادر التفسري يف هذه املرحلة 
كما ذكرت قبل هذا فقد كان الصحابة يعتمدون يف تفسريهم لكالم اهللا على الـسنة             

وقد كانوا أحيانا يعتمدون علـى املعـاين    . ريريةالنبوية بأقسامها الثالثة القولية والفعلية والتق     
وا ومثال ذلك خطأهم يف     ؤلصالة والسالم يسددهم إذا ما أخط     اللغوية لكن كان النيب عليه ا     

هم يف معىن الظلم ومعىن احلساب والعـرض        ؤمعىن اخليط األبيض واألسود من الفجر، وخط      
  .وغري ذلك
 

  :  ρ بعد وفاته - ب
 بتبليغ هذا القرآن للناس لفظا ومعىن       ρليهم بعد وفاة النيب     قام الصحابة رضوان اهللا ع    

إنا حنن نزلنا الذكر وإنَّا له      [: فكان هذا من حفظ اهللا هلذا الدين ورعايته له كما قال تعاىل             
 فكانوا يفسرون للتابعني ما أشكل عليهم من القرآن وقد نشأت من ذلـك              ]9:15[]حلافظون

  : مدارس اشتهرت فيما بعد منها 
  

   : )2(مدارس التفسري األوىل
  .ورئيسها حرب األمة عبد اهللا بن عباس: مدرسة مكة - 1
  .ورئيسها أيب بن كعب: مدرسة املدينة - 2
  .ورئيسها عبد اهللا بن مسعود: مدرسة العراق - 3
  .رئيسها أبو الدرداء ومتيم الداري: مدرسة الشام - 4

                                                           
 ).1/23(سري واملفسرون التف- )1(
 ).64- 63(اإلسرائيليات واملوضوعات أبو شهبة - )2(
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  .ورئيسا عبد اهللا بن عمرو بن العاص: مدرسة مصر - 5
  .ورئيسها معاذ بن جبل وأبو موسى األشعري: مدرسة اليمن - 6

فهذه أشهر املدارس املعروفة يف ذلك الطور ومنها خترج مجع من التابعني كمجاهد وعكرمـة    
  .وعلقمة وابن جبري وعطاء بن أيب رباح وأبو العالية وغريهم من جلة التابعني

  
   :مصادر التفسري بعد وفاته 

  : على ρيف تفسريهم بعد وفاة النيب كان الصحابة يعتمدون 
وقـد اهـتم    . فما أمجل يف آية قد يكون فصل يف آية أخرى         : القرآن الكرمي   - 1

ومـن  . الصحابة هبذا النوع من التفسري لعلمهم أنه ال يفسر أحد القرآن بأفضل مما فّسره اهللا              
نـتني وأحييتنـا    ربنا أمتنـا اث   [: قول ابن مسعود يف قوله تعاىل       : أمثلة تفسريهم بالقرآن    

وكنـتم أمواتـا فأحيـاكم مث       [هي مثل اآليـة الـيت يف البقـرة            :  قال   ]11:40[]اثنتني
  .وهذا أفضل التفاسري ألنه تفسري كالم اهللا بكالم اهللا عز وجلّ. )1(] 28:8[]مييتكم

  
وهو أمثلته أكثر من أن حتصر، وأشهر من أن تذكر منها تفسري            : السنة النبوية   - 2

يم، واملغضوب عليهم والضالني وغريمها ويف هذه الرسالة إن شاء اهللا ما يثلج             الصراط املستق 
  .الصدر بذكرها

  
فكان الصحابة إذا مل جيدوا يف كتاب اهللا أو يف سنة رسول            : االجتهاد والفهم   - 3

اهللا تفسريا اجتهدوا مبا حباهم اهللا من حسن الفهم وغزارة العلم وقوة االستنباط مع حرصهم               
ومثال ذلك ما ذكرناه يف النص احملقق يف       . وفهم على أن يقولوا على اهللا بغري علم       الشديد، وخ 

قصة بروع بنت واشق اليت مات عنها زوجها ومل يفرض هلا فقد اجتهد ابن مسعود يف هـذه          
وال تلقـوا بأيـديكم إىل      [املسألة وأجاب مبا علمه وكذا قصة أيب الدرداء يف قوله تعـاىل               

  .]195:2[]التهلكة 
                                                           

 .انظر خترجيها يف النص احملقق- )1(
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وهذا بالضرورة كان بالنسبة إىل مـا       : ويقول الذهيب يف ذلك     : أهل الكتاب   - 4

 قلت وهذا قليل يف الصحابة، وأقل منه عند ابن          )ρ".)1ليس عندهم فيه شيء عن رسول اهللا        
مسعود فال نكاد جند أنه أخذ عن أهل الكتاب إال ما نظنه كذلك فيما يتعلق ببدء اخللـق أو                   

  .قصص األولني
  

  : الصحايب حكم تفسري 
 اختلف العلماء يف حكم األخذ بتفسري الصحايب وهل له حكم الرفع أم ال؟ 

 أو ما كان موقوفـا ومنـهم        ρفذهب البعض إىل قبول تفسريهم سواء ما أسندوه إىل النيب           
  .الزركشي، وقبله احلاكم، وابن كثري وغريهم

فذهبوا إىل عدم   .  ال وذهب اآلخرون إىل التفصيل فيما إذا كان مما للرأي فيه جمال أم           
  .حجيته يف األول وإىل حجيته يف الثاين

إن كان املأثور من قول الـصحايب ال        : والراجح واهللا أعلم التفصيل يف الثاين فنقول          
خمالف له من الصحابة فالواجب األخذ به حىت وإن كان مما للرأي فيه جمال، وإن كان لـه                  

  .واهللا أعلمخمالف ننظر أقرهبم إىل األثر وأعالهم حجة 
  

 : تفسري التابعني . 3
وهو ثالث طور يف التفسري وكثر فيه االختالف عكس الصحابة وأشهر املفسرين من             

جماهد بن جرب، وسعيد بن جبري، وأبو العالية، وعلقمة بن قيس، واحلسن البـصري              : التابعني  
  . جاء بعدهموأكثر املفسرين على قبول تفسريهم وتقدميه على تفسري غريهم ممن. وغريهم

  
  : أنواع التفاسري 

وهو أجلها وأعالها شأنا ويعتمد على الروايات املسندة للنيب عليه           :التفسري باملأثور   
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  .الصالة والسالم أو الصحابة أو التابعني

وهو ما يعرف بالتفسري بالرأي ويعتمد فيه على أقـوال احلكمـاء            :التفسري العقلي 
ومساوئه أّنه يشحن التفسري بالغرائب واألقوال مما ال        . غريهاوالفالسفة واملناظرات العقلية، و   

وقد قال القنوجي يف أجبد العلوم عنـد ذكـر          . حاجة هبا يف علم التفسري كما قال أبو حيان        
لذلك قال بعض العلماء يف تفسريه كل شيء إال         : "تفسري الرازي وهو أشهر التفاسري العقلية       

  )1(."التفسري
تمد فيه على ذكر مسائل الفقه واخلالف والتوسع يف ذلك مع           ويع :التفسري الفقهي   

  .عرض األدلة ومثّلوا له بتفسري القرطيب
وليس له فيه إال اإلعراب وتكثري األوجه احملتملة فيـه وقواعـد             :التفسري اللغوي   
والنكري على هذا النوع أّنه خرج بتفسريه . ومنه تفسري الزجاج وغريه. النحو ومسائله وفروعه

مهمة القرآن بل التفسري الذي هو أداة بيان وهداية فمن مل يثمر التفسري فيـه باإلميـان                 عن  
  .وزيادة العمل فال حاجة له إىل التفسري

أو التفسري الكشفي وهو تفسري باطين وهذا التفسري مـن قـرأه             :التفسري الصويف   
 تفسريا كما نص    وال أقول املفسر ألنّ هذا النوع من الكتب ليس        –عرف عيبه فتجد املؤلف     

 يقحم اآليات ويتكلف هلا تفسريا تأباه الشريعة واللغة العربية - على ذلك الزركشي والقنوجي
حىت قال كثري من العلماء كابن الـصالح        . مبا فيه من شطحات وخزعبالت    . والعقل السليم 

  اهـ." إن كان قد اعتقد ذلك التفسري فقد كفر: "وغريه 
  .لول واالحتاد والشطح وحنو ذلك من مزالق الصوفيةقلت ملا يف ذلك من إثبات للح
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  :قيمة التفسري باملأثور
وأما 000العلم بالتفسري من أشرف العلوم الشرعية وأجلها،      : "قال الدكتور أبو شهبة     

شدة احلاجة إليه فألنّ كل كمال ديين أو دنيوي عاجل أو آجل، مفتقر إىل العلوم الـشرعية،         
  )1(."قفة على العلم بكتاب اهللا سبحانه وتعاىلواملعارف الدينية وهي متو

ويذكرين هذا بواقعة وقعت يل مع أحد اإلخوة ممن رأووا أنّ مجع هذا النوع مـن التفـسري                  
ودراسة ما صح منه وقبوله وطرح ما ضعف منه ال أمهية له واألوىل دراسة آفة اجتماعية من                 

معاجلة إسالمية، إذ الدين هـو      :  قال   وكيف تتم معاجلة اآلفات؟   : فقلت له   . املنظور القرآين 
فمن أين تأخذ مادتك يف قولك هذه اآلفة حرام وهذه مباحة؟ قال            : فقلت  . صالح الشعوب 
وكيف تعرف احلل من احلرمة إن مل تعلم صحة دليلك من عدمـه؟             : فقلت  . بالقرآن والسنة 

لناس سـببه عـدم     إنّ احنطاط ا  : فقلت  . ولكن تفسري الصحابة انطوى والناس تتقدم     : فقال  
التزامهم بالدين سلوكا وعبادة وتفسري السلف متضمن العمل والسلوك بـل جلـه سـلوك               
ومعامالت وهم أهل بيان وفصاحة وأعلم الناس بأسباب الرتول وقرائن الوقـائع واألحـوال     

فعلم ضـعف قولـه وتوقـف       .وكالمك هذا قد يفهم منه أنّ القرآن ليس يصلح لكل زمان          
ما مل يكن يومئذ دينا ال يكون       : "ر القارئ الكرمي مبقولة مالك رمحه اهللا        هذا ونذكِّ . احلديث
  ." اليوم دينا

 ألهنم  ρفمن هذا املنظور رأيت أن أمجع هذا التفسري لصحايب جليل من صحابة حممد              
 ، عسى أن يرجع الناس إىل سـلفهم يف معاجلـة            ρأحرص الناس على جناة الناس بعد النيب        

  .  بكل ناعق اهللا أعلم صدقه من كذبه وإخالصه من هواهاألمور فال يتشبثوا
  

   :τقيمة تفسري ابن مسعود 
 على تعلم القرآن وفهم معانيه فحصل من ذلك على علـم            τلقد حرص ابن مسعود     

فحمل .جم وغزير، حىت شهد له بذلك أكابر الصحابة كعمر وغريه ممن سنذكرهم بعد حني             
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  . تفسري القرآن الكرميعنه أهل الكوفة هذا العلم العظيم علم

مسعود فقد كان من أشهر املفسرين بعد  وتظهر قيمة هذا التفسري يف قيمة عبد اهللا بن
لقد : "ابن عباس وأثر عنه من روايات التفسري ما مل يؤثر عن غريه حىت قال السيوطي وغريه                 

  ". روى أكثر مما روى علي رضي اهللا عنهما
   : )1(يوأصح الطرق املروية عن ابن مسعود ه

  .طريق األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن ابن مسعود- *
  .طريق جماهد عن أيب معمر عن ابن مسعود- *
  .طريق األعمش عن أيب وائل عن ابن مسعود- *
  .طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود- *
  .طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود- *
  .وآفتها االنقطاع.ق أيب روق عن الضحاك عن ابن مسعودطري: وهناك طريق ضعيفة وهي - *

                                                           
 ).1/78(، التفسري واملفسرون )157(اإلسرائيليات واملوضوعات - )1(
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  الفصل الثاني من الباب األول
  

  :ترجمة عبد اهللا بن مسعود
 ترمجة هذا العامل الرباين، األّواه األواب، اخلاشع البكّاء،         لذكرلقد خصصت هذا الفصل     

الصحايب اجلليل، ذي املناقب الكثرية، والفضائل الكبرية، الذي مجع يف شخصيته ما مل جيمعـه               
  .ρكثري ّممن صاحب الرسول 

 هذا املسطور، يالحظ أنين مل أتوسع كثريا يف ترمجة هذا الَعلَم اهلمام، اجلبل              يفوالناظر  
  :، وذلك مقصود مراد، وأرجعت ذلك لسببني اثنني-إال ما كان ال بّد منه-الشامخ

كيف وقد  . أنين وإن توسعت واسترسلت يف ذكر مناقبه ومآثره فلن أوفيه حقّه          : األول
بل وأعظم من   ). 2/91(كما يف التحفة اللطيفة     ".كراريسمناقبه مجة حتتمل    : " قال السخاوي 

ميكن أن جيمع سرية ابن مسعود      ):"1/16(هذا فقد قال اإلمام ابن القيسراين يف تذكرة احلفاظ          
  ".يف نصف جملد
فهذا الدكتور العبديل قد ترجم له      . أنه قد سبقين إىل هذا من هو خري مين وأعلم         :الثاين

مرويات عبد اهللا بن مسعود يف الكتب الستة وموطأ مالـك           "وراه  ترمجة وافية يف رسالة الدكت    
عبد اهللا بن مسعود ضمن سلـسلة أعـالم         "، وكذا عبد الستار الشيخ يف كتابه        "ومسند أمحد 
 حتدثت بالتفصيل -أو أغلبها–، فضال عن املصادر اليت سأذكرها يف حينها واليت كلها "الصحابة

  . العظيمعلى سرية هذا الصحايب اجلليل اإلمام
من أجل هذا وذاك، ومبا أنين قد كفيت املؤنة، رأيت من الالئق ذكر ترمجـة خمتـصرة             
أذكر فيها أهم املطالب، واألمور الرئيسية اليت ال بّد منها يف ترمجة علم، شريطة عدم اإلخالل                

 اختصار مع استيعاب، ومشولية دون إطنـاب، واهللا       . فتكون الترمجة جامعة نافعة، خمتصرة ماتعة     
  .املوفق للسداد والصواب
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  )1(:امسه ونسبه 
عبـد  : هو العامل الرباين، احلرب البحر، صاحب الوساد والسِّواد ، والنعل والسواك، إّنه             

  .τاهللا ابن مسعود 
إىل هنا اتفقت كل الروايات اليت ذكرت نسبه ، مث اختلفوا يف اسم جده ومن بعده على أقوال                  

بن حبيب بن   - بغني معجمة وفاء   -بد اهللا بن مسعود بن غافل     ع: الراجح منها قول من قال هو       
مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن                    

  .إلياس بن مضر اهلذيل، أبو عبد الرمحان
 فأسقط من النسب غافال وحبيبا وجعـل        - يف رواية له     -وخالفهم حممد بن إسحاق   

، وهـو كـذلك عنـد       )عبد اهللا بن مسعود بن احلارث بن مشخ       ( فصار عنده    بدهلما احلارث 
 مع اختالف طفيف، وأسقط ابن حبان زيادة على         - يف رواية عنه     –الفسوي وابن حبان أيضا     

  . ما سبق كاهال
ونسبه ابن حجر إىل شخص بن قار بدل مشخ بن فار، وال أظنـه إال تـصحيفا ألنـه                   

  .أسقطهما من التهذيب
هو عبد اهللا بن مسعود بـن       :( ب العصفري فجعل عاقال بدل غافل فقال      وخالف شبا 

  ".عاقل"عاقل ابن بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم به، وهو كذلك عند ابن قانع بلفظ 
ابـن  "يف تصحيحه لنسخة الكتاب حيث ذكر يف األصل " الطبقات البن خياط  "وقد وهم حمقق    

  . اهـ)القاف، والتصويب من اإلستيعابيف األصل عاقل ب:( ، وقال يف اهلامش"غافل
 أبو نعيم األصبهاين ونسبه خلليفـة بـن         -بالقاف–فأقول إن هذا النسب ذكره هكذا       

  .خياط، وهذا اخلالف مشهور عند أهل السري، كاخلطيب البغدادي، وابن حبان قبله وغريمها
  صان فأثبتوا نسبا فيه زيادة ونق: وخالف الكل الفسوي واملسعودي و األصبهاين

                                                           
، اإلستيعاب البن عبد الرب )2/208(ن حبان ، الثقات الب)1749ترمجة رقم / 4(انظر معرفة الصحابة أليب نعيم - )1(
،  هتـذيب التهـذيب لـه        )2/368(، اإلصابة البن حجـر      )3/382(، أسد الغابة البن األثري      )209- 3/208(
، اجلمع  )2/470(، سري السلف الصاحلني لقوام السنة       )333ص(و) 16ص  (، الطبقات خلليفة بن خياط      )2/431(

، تاريخ بغداد )497 رقم 2/62(، معجم الصحابة البن قانع )876 رقم 238(بني رجال الصحيحني البن القيسراين 
)1/147 .( 
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هذا مجلة ما عثرت عليه يف إثبات النسبة وقد حاولت جهد الطاقة اإلملام باخلالف املعترب  
 وإنْ  -وهذا حال األنساب  –يف ترمجة هذا الصحايب اجلليل مع التضارب والتناقض احلاصل فيه           

 كانت النفس متيل إىل إثبات ما ذهب إليه اجلمهور التفاقهم على ذلك والنفس متيل إىل الكثرة               
  .عند انتفاء الدليل الواضح

  
  )1(:أسرته

إّنه حالف  :" وقال ابن حجر  . كان أبوه حليفا لبين زهرة  هكذا ذكر كلّ من ترجم إليه           
  ."هو عبد اهللا بن احلارث بن زهرة:" وقال ابن عبد الرب. )2(عبد احلارث بن زهرة

  .اهذا كلُّ ما قيل يف والد عبد اهللا ومل يزد أحد ممن عثرت على ذلك شيئ
هي أم عبدة بنت احلارث بن زهرة؛ وارتضاه أبو نعيم وخليفة والفسوي            : أّما أمُّه، فقيل  

  3.وقيل أم عبد بنت عبدود بن سوى بن قرم أوقرمي بن صاهلة بن كامل : فقال
من أنّ أم عبد اهللا من بين       : وال أظن أنّ هذا تناقض منهم إذا علمنا ما ذكره أبو اليقظان           

هل وأمها من بين زهرة، فكان من نسبها إىل بين زهرة من جهة أمها وقد               قرمي بن صاهلة بن كا    
هند بنت عبد احلارث بن زهرة وهلذا قال        : يطلق هذا عند العرب ملن رام الشرف  وقيل أمها           

وزاد أبـو وازع    . من هذيل وأمها زهرية      - أي أم عبد   -هي امرأة : أبو اليقظان على ما سبق      
  .قاله خليفة بن خياط." ρ هي خالة النيب :"اهلذيل فقال

  
  

                                                           
، معرفـة   )876رقم  /1(، اجلمع بني رجال الصحيحني البن القيسراين        )197(مجهرة أنساب العرب البن حزم      - )1(

ت البـن   ، الطبقا )3/382(، أسد الغابة    )2/368(، اإلصابة   )111- 3/110(، اإلستيعاب   )4/1749(الصحابة  
 ).333(خياط 

 ).3/1062(، وانظر أيضا الطبقات البن سعد)2/368(اإلصابة - )2(
، وارتضاه ابن حزم يف اجلمهرة، وانظر أيضا فيما تقدم من املراجع عند ابن األثـري،                )2/145(طبقات ابن سعد    - )3(

  .وابن عبد الرب، وابن حجر
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  :)1(صفاته
 حـىت   ρ أخربنا برجل قريب السمت واهلدي والدل من رسول اهللا           « :τقيل حلذيفة   

ما أعلم أحدا أقرب مستا وال هديا وال دال من رسول اهللا حىت يواريه جدار بيته                : "نلزمه فقال   
 أنّ  ρفوظون من أصحاب النيب     ولقد علم احمل  : "وورد بزيادة يف آخره قال      . )2("من ابن أم عبد   

  »")3(.عبد اهللا من أقرهبم عند اهللا وسيلة يوم القيامة
 رجال قصريا حنيفا، يكاد طوال الرجال يوازونه جلوسا وهـو قـائم،             τأنه كان   : ومن صفته 

  )4(."وكان له شعر يبلغ أذنيه وكان يغري شيبه
قريبا من ترقوته وكان    : "  رواية   ويف" كان شعر عبد اهللا يبلغ ترقوته     : " وروي عن هبرية قال     

  )5(."وكان له ضفريتان يرسلهما من وراء أذنيه." جيعله على أذنبه مثّ يصلي

 طيب الرائحة وكان يعرف بذلك، وكانت له ساقان دقيقتني ويف ذلك قـصة              τوكان  
 ابن مسعود فصعد شجرة فنظر الصحابة إىل ساقي عبـد اهللا            ρأمر رسول اهللا    : (عن علي قال    

ما تضحكون هلما يف امليزان يوم القيامة أثقل         : "ρكوا من محوشة ساقيه فقال رسول اهللا        فضح
  )6(.")لرجل عبد اهللا أثقل يف امليزان من أحد: " ويف رواية ." من أحد

  

                                                           
  ، أسد )474- 2/472(لف الصاحلني لقوام السنة ، سري الس)2/369(، اإلصابة )114- 3/113(اإلستيعاب - 1)(

 ، )3/385(الغابة 
، والطـرباين يف الكـبري   )3807(، والترمـذي  ) األلبـاين 5/389،394(، وأمحـد  )3551(رواه البخاري   –)2(
)9/8486.( 
وصححه األلباين  )5/1817(، والبزار   )3/1410(وقال حسن صحيح، والبغوي يف معجمه       ) 4095(الترمذي  - )3(

 ).3/2994(يح الترمذي يف صح
  ).3/113(اإلستيعاب البن عبد الرب - ) 4(
  ).2/473(ذكره األصبهاين يف سري السلف الصاحلني - )5(
، وابـن حبـان   )2/1552(، ويف فضائل الـصحابة  )1/420(، وأمحد يف املسند )6/32219(ابن أيب شيبه    - )6(
 ).3/5385(، واحلاكم )15/7069(
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  )1(:إسالمه
لقد رأيـتين   : " فقد قال عن نفسه      ρهو من السابقني األولني ّممن تبعوا دعوة الرسول         

كان إسالمه قدميا أول    : " وقال ابن حجر     )2("هر األرض من مسلم غرينا    سادس ستة ما على ظ    
حني أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت اخلطاب وذلك قبـل إسـالم عمـر                . اإلسالم
وروي عن ابن إسحاق أنه قال أسلم عبد اهللا بن مسعود بعد اثنيت وعشرين إنسانا،               . )3("بزمان

و ضـّعف   ."  دار األرقـم   ρ قبل دخول رسول اهللا      أسلم عبد اهللا  : "وسكت ابن سعد فقال     
 وما معه إال    ρرأيت رسول اهللا    :"الدكتور العبديل قول ابن مسعود بأثر عمار يف البخاري قال         

  .)4("مخسة أعبد وامرأتان وأبو بكر
قلت وليس يف هذا دليل صريح على أن عبد اهللا مل يكن قد أسلم ملا ُعِلم مـن إخفـاء                    

أال ترى أن عمارا    .  وأن عبد اهللا مل تكن له عشرية حتميه وكان صغريا          الصحابة إسالمهم خاصة  
  .مل يذكر علّيا مع أنه أسلم قدميا بل ُيعّد ثالث من أسلم

أننا ال نستطيع اجلزم بأن عبد اهللا كان سادس من أسلم، وال بأنه             : والذي أرجحه هو    
كونه ُوِجد من سـبقه     السابقني؛ و الثاين والعشرون إذ كلٌّ حكى ما َعِلم املهّم هو أنه كان من             

 نعم له أفضلية السبق   . ال ينقص من قيمته وفضله وكونه سبق غَريه ال ُينقص من قيمة غريه            
  . وهذا يكفي شرفا

كنت غالما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أيب معـيط          «: ويروى يف قصة إسالمه أنه قال       
يا غالم هل عندك لنب     : " شركني فقال    وأبو بكر، وقد فّرا من امل      ρمبكة، فأيت علي رسول اهللا      

هل عندك من جذعة مل ينـز عليها فحـل         : إين مؤمتن ولست بساقيكما فقال      : تسقينا؟ قلت   
نعم فأتيتهما هبا، فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول اهللا عليه الصالة والسالم بـضرع              : بعد؟ قلت   

                                                           
  ".امسه ونسبه"قدمت يف مطلب أنظر نفس املصادر اليت ت- )1(
، ومعجـم الـصحابة     )1/126(، وأبو نعـيم يف احلليـة        )1/303(، والبزار   )3/1403(البغوي يف معجمه    - )2(
): 9/287(وقـال اهليثمـي     ) 9/8406(والطرباين  وصححه ووافقه الذهيب،    ) 3/5368(، واحلاكم   )4/4475(
 ."رجاله رجال الصحيح"
  ).2/368(، واإلصابة )3/382(لغابة ،  أسد ا)3/111(اإلستيعاب - )3(
  ).3644- 3460(البخاري - )4(
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هو وأبو بكر مث سقياين، مث      فدعا فحفل الضرع وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب، مث شرب            
علِّمين من هذا القـول     :  فقلت   ρأقلص، فقلص فلما كان بعد أتيت رسول اهللا         : قال للضرع   

، فأخذت من فيه سبعني سـورة       " غليم معلّم  -ويف رواية -إّنك غالم معلّم     : "ρفقال  . الطيب
   »)1(."ما ينازعين فيها أحد

إّنك "له عليه الصالة والسالم كنتيجة لذلك       وقو"إين مؤمتن :"إىل قوله -يرمحك اهللا -وتدبر
وهذا فيه من الفقه والبالغة ما فيـه        . ، وهذا من جوامع كلمه عليه الصالة والسالم       "غالم معلّم 

 : ρذلك أن أعظم شيء وأنفس شيء هو العلم لذلك خص اهللا عز وجل أهله باإلرث فقـال                  
اَء ، وجعلهم مبلّغني عنه والتبليـغ يقتـضي         فأودع اُهللا هذا العلم العلم    .2"العلماء ورثة األنبياء  "

نضر اهللا امرئ مسع مّني حـديثا       : "األمانة كيف وقد قال ابن مسعود قال عليه الصالة والسالم         
 أنه كان إذا حدث حديثا ارتعد وأخذته رعشة         τومن أمانته   " فوعاه وحفظه مث بلغه كما مسعه     

  )3(...."أو قريبا من ذا أو حنو ذا : مث قال
ذلك أن املؤذن له علم بدخول الوقت ومنه وجـوب          " املؤذن مؤمتن : "ρك أيضا قوله    ومن ذل 

: الصالة وال بد ملبلغ هذا العلم أن يكون أمينا مؤمتنا، وإال صلى الناس يف غري الوقت احلاصـل                 
البد ملن حيمل مشعل العلم أن يكون من الصادقني املؤمتنني، وأن ال يكون من الكاذبني اخلائنني                

ناسب بعد ذكره األمانة أن يدعو له مبا يوافق أمانته وقد كان هلا أثرا حسنا بعد ذلـك                  فلذلك  
  .τفكان من أوعية العلم، وكان أمينا أيضا على أموال املسلمني يف عهد عمر كما سيأيت 

  
  :هجرته ومغازيه

يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة يف أول مـن           )4( ذكر أبو نعيم يف معرفة الصحابة       
                                                           

) 6/84(، والبيهقي يف دالئل النبوة      ) األلباين 462 1/379(وأمحد يف املسند    ). 31792رقم  /6(ابن أيب شيبه    - )1(
 .وغريهم بسند حسن

: ، وقال األلباين τ  عن أيب الدرداء) 223( وابن ماجه  ،)2682(، والترمذي   )3642- 3641(رواه أبو داود    - )2(
  ).2/407(صحيح سنن أيب داود ). صحيح(
  ).3/157(، وابن سعد يف الطبقات )1/423(أمحد - )3(
  ).3/383(، وأسد الغابة )3/112(، واإلستيعاب )1765ص/4(- )4(
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وقـال  " عبد اهللا بن مـسعود   "مع عثمان ابن عفان من بين زهرة من حلفائهم من هذيل            خرج  
 -واتفق كل من ترجم له أنـه ذو هجـرتني        ". ذو اهلجرتني هاجر قبل جعفر إىل احلبشة      :" قبله

 لكن قال الدكتور العبديل يف رسالته ردا على ابن          -هجرة إىل احلبشة وهجرة إىل املدينة النبوية      
ويف ذلك نظر ألن ابن مسعود إمنا :" -ن قال إن ابن مسعود هاجر اهلجرة األوىل    مم-سعد وغريه   

  .واستدل لكالمه بدليلني قويني واهللا أعلم ".هاجر اهلجرة الثانية 
وتعجل ابن مسعود الرجوع فشهد بدرا واملشاهد كلها ومل يؤثر عنه أنه ختلف عن غـزوة يف                 

وأصرح منه ما قالـه ابـن       " شهد فتوح الشام  :"جر ،أما بعد موته فقد قال ابن ح       ρحياة النيب   
  )1(."شهد الريموك بالشام وكان على النفل: "األثري 

وله يف غزوة بدر منقبة عظيمة حيث إنه قتل فرعون هذه األمة أبا جهل واحتز رأسه وسر النيب                  
ρ2(. بذلك كثريا ونفله سيف أيب جهل(  
  

  : أخالقه وورعه
 وليس مبردود، احلافظ األمني لألسـرار       ρلى الرسول    األواه األواب، الداخل ع    τكان  

والعهود ، الضعيف القوي، الغالم املعلَّم، والقارئ امللقَّن والفقيه املُفهَّم، من أجود الناس ثوبـا               
 وكان شجاعا ال يهاب شيئا وال خياف يف اهللا لومة الئم، ومع ذلك فقد كان متساحما                 )3(وطيبا

:  عنه أن أصحابه أنكروا عليه اإلمتام مع عثمان يف احلج فقال           لني اجلانب مع إخوانه فقد روي     
  )4(."اخلالف شر"

كنت أجلس إىل : عن أيب عمرو الشيباين قال:  ما ذكره الذهيب يف التذكرة     τومن ورعه     

                                                           
  .املصادر السابقة- )1(
، وابن عبـد    )4/4488(ابة  ، وأبو نعيم يف معرفة الصح     ) األلباين 1/444(، وأمحد   )6/32603(ابن أيب شيبه  - ) 2(

  الرب 
 )..3/113(يف اإلستيعاب 

 ).3/1414(ذكره البغوي يف معجمه - )3(
وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب      . ، وغريمها )2/4269(، وعبد الرزاق يف املصنف      )1960(رواه أبو داود    - )4(

  ).550ص/1(داود 
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 استقلته الرعـدة ،     ρقال رسول اهللا    : ، فإذا قال  ρقال رسول اهللا    : ابن مسعود حوال ال يقول    
 وكان أيضا ممن يتحرى يف األداء ويشدد يف الرواية ويزجر           )1("ا أو  أو   وقال أو حنو ذلك من ذ     

  .)2("تالمذته عن التهاون يف ضبط األلفاظ
وإن الرجل ليصدق حىت يكتـب      : "وكيف ال يتحرى ويتشدد وهو من روى احلديث         :" قلت

  )3("عند اهللا صديقا؟
  )4(: مؤاخاته

ويف )5(."  بني الزبري وابن مـسعود     ρآخى رسول اهللا    :" ابن عبد الرب عن ابن عباس      ذكر
، وبـسند   " بينه وبني الزبري، وبعد اهلجرة بينه وبني سعد بن معاذ          ρآخى النيب     :"اإلصابة قال   

  ". بني أنس وابن مسعودρآخى النيب  :" آخر عن ابن عباس قال
وكان أوصى أن يصلي عليـه      : " وال خالف يف مؤاخاته مع الزبري فقد قال قوام السنة         

، ولعل مؤاخاته مع أنس إمنا كانت بعد وفاة سـعد وهبـذا             " للمؤاخاة اليت كانت بينهما    الزبري
  .يزول اإلشكال واهللا أعلم

  
  :ρمكانته عند النيب 

إن اهللا يرفع هبذا الكتاب أقواما وقد رفع القرآن مكـان           : "يقول عليه الصالة والسالم     
أن :" روى ذلك الشيخان وغريمهـا     فقد كان يقرأ عليه كما       ρعبد اهللا بن مسعود عند النيب       

فإين أحب  : أقرأ عليك وعليك أنزل قال    :اقرأ علي،قلت : النيب عليه الصالة والسالم قال له يوما      
 فكيف إذ جئنا يف كل أمـة بـشهيد          [: فقرأت سورة النساء حىت بلغت    .أن أمسعه من غريي   

                                                           
 ).3/1418(والبغوي يف املعجم - ) 1(
 ).1/14(لقيسراين تذكرة احلفاظ البن ا- )2(
  ).2607- 2606(، ومسلم )5743(رواه البخاري - ) 3(
  (   ).، اإلصابة )2/475(، سري السلف الصاحلني )3/114(اإلستيعاب - )4(
 .، وصححه ووافقه الـذهيب    )3/314(، واحلاكم   )1402- 1401رقم  /3(رواه البغوي يف معجم الصحابة      - ) 5(

 .)1/490(، و يف سننه ومل أعثر عليهأليب داود) 1/467(وعزاه الذهيب يف السري 
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  .)1("أمسك فإذا عيناه تذرفان: فقال، ]41:4[]وجئنا بك على هؤالء شهيدا
  . وسنتطرق جلزء من ذلك عند ذكر فضائلهρوقد كانت له مكانة كبرية عند النيب 

  :قراءته
إذا ذُِكَر القراء فحّي هال بابن أم عبد، فهو أحد املقرئني، وأحد كبار املفسرين بل يعد                

اسـتقرئوا   : "ρقال رسـول اهللا     :" املقرئ األول وذلك كما جاء عن عبد اهللا بن عمرو قال          
وسامل موىل حذيفـة، وأُّيب، ومعـاذ بـن         -فبدأبه-من عبد اهللا بن مسعود    :  أربعة القرآن من 

  )2(."جبل
بل قد كان ابن عباس حرب هذه األمة وترمجان القرآن يشهد له بنبوغه يف القراءة فعـن                 

قراءة : القراءة األوىل قلت  : أي القراءتني تقرأ؟ قلت   : قال يل عبد اهللا ابن عباس     :" أيب ظبيان قال  
 كان يعرض القرآن على جربيل يف كـل         ρهي اآلخرة إن رسول اهللا        .أجل:  عبد؟ قال  ابن أم 

 عرضه عليه مرتني فحضر ذلك عبد اهللا فعلم         ρمرة فلما كان العام الذي قبض فيه رسول اهللا            
  .)3("ما نسخ وما بدل

وقد شهد له بذلك عمر وأقّره مع تشدُِّده ِلَما جاء عن قيس بن مروان وحممد وعلقمـة               
. جئتك من عند رجل ُيمل املصاحف عن ظهر قلـب         : ما عند أن رجال جاء إىل عمر فقال       ك

مـا  : قال. ابن مسعود : من هو؟قال : مث قال .وحيك أنظر ما تقول وغضب      : ففزع عمر وقال  
من سره أن يقرأ القرآن رطبا كمـا         : ρقال رسول اهللا      : أعلم أحدا أحق بذلك منه، مث قال      

  .)4(" أم عبدأنزل فليقرأه بقراءة ابن
 يرسله إىل الكوفـة ليقـرئهم القـرآن ويعلمهـم الـشرائع             τلذلك جند عمر نفسه     

                                                           
  ).800(، ومسلم )4768- 4762- 4306(البخاري - )1(
  ).2464(ومسلم ) 4999- 3806- 3760- 3758(رواه البخاري - )2(
، والطرباين يف الكبري    )2/2903(، واحلاكم   )4/2562(، وأبو يعلى يف املسند      )3422- 1/2494(رواه أمحد   - )3(
وصححه ابن حجـر يف الفـتح       ." صحيحرجال أمحد رجال ال   ) : "9/288(وقال اهليثمي يف اجملمع     ) 12/12602(
  000ن جربيل يعارضه القرآنباب كا(
  .تقدم خترجيه- )4(



  مرويات ابن مسعود في التفسير  
  31  31 

فكان لذلك األثر الكبري يف أهل الكوفة فخرج منهم قراء وعلماء وبث فيهم كمـا            )1(واألحكام
  ...".فبث فيهم علما كثريا، وفقه منهم مجا غفريا:"قال اخلطيب البغدادي

 القرآن مل ينلها عبد اهللا إال مبا ورد أنه أول من أفشى القـرآن               ولعل هذه املرتلة يف قراءة    
: فعن عروة بن الزبري قال    .  ويف ذلك قصة عن شجاعته وجرأته يف احلق        ρمبكة بعد رسول اهللا       

اجتمع يومـا  :  ، قالτ مبكة عبد اهللا بن مسعود ρكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول اهللا        "
اهللا ما مسعت قريش هذا القرآن جيهر هلا به قط، فمن رجـل             و:  فقالوا ρأصحاب رسول اهللا      

إّنا خنشاهم عليك إمنا نريد رجال له عـشرية         : أنا، قالوا : يسمعهموه؟ فقال عبد اهللا بن مسعود     
فغدا ابن مسعود حىت أتـى      : قال. دعوين، فإن اهللا سيمنعين   : مينعونه من القوم إن أرادوه، قال     
رافعا هبا  " بسم اهللا الرمحان الرحيم   :"تها حىت قام املقام، مث قرأ     املقام يف الضحى، وقريش يف أندي     

مـاذا  : فتأملوه، فجعلوا يقولون: قال.مث استقبلها يقرؤها :  ، قال  ]الرمحان علّم القرآن  [صوته    
إنه ليتلو بعض ما جاء به حممد، فقاموا إليه، فجعلوا يضربونه يف            : مث قالوا : قال ابن أم عبد؟ قال    

رأ حىت بلغ منها ما شاء اهللا أن يبلغ، مث انصرف إىل أصحابه وقـد أثّـروا يف                  وجهه، وجعل يق  
: ما كان أعداء اهللا أهون علي منـهم اآلن        : هذا ما الذي خشينا عليك، فقال     : وجهه، فقالوا له  

  )2(."ال حسبك، قد مسعتهم ما يكرهون: ولئن شئتم ألغاِدَينَّهم مبثلها غدا، فقالوا
خ واملنسوخ، كان له علم أيضا بأسباب الرتول فقد جـاء يف            وكما كان له علم بالناس    

واهللا الذي ال إله غريه ما نزلت سورة من كتاب اهللا تعاىل إال             :"  قال τالصحيحني وغريمها عنه    
وأنا أعلم أين نزلت وما أنزلت آية من كتاب اهللا وإال وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو اعلم أحـدا                   

 ،  ρفجلست يف حلق أصحاب حممد      : قال شقيق [بل لركبت إليه    أعلم مين بكتاب اهللا تبلغه اإل     
  .)3("]فما مسعت أحدا يرد ذلك عليه وال يعيبه

من سره أن يقـرأ القـرآن       : "بل كانت قراءته معتمدة ومرضية كما قال عليه الصالة والسالم         
  ".)4(رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد

                                                           
 .من طرق) 32227(و) 32435(و) 6/32225(ابن أيب شيبه- )1(
  .)1/466(، سري أعالم النبالء )3/383(، وأسد الغابة )األلباين1/462(أمحد - )2(
  ). 2463(، ومسلم )5002- 5000(البخاري - )3(
) 15/7067( صـحيحه    ، وابن حبان يف   )138(وسنده فيه جمهول، وابن ماجه      )3/1405(البغوي يف املعجم    - )4(
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واملراد أعلمهم بكتاب اهللا كما صرح      ..": أعلم مين :"له قال النووي يف شرح مسلم لقو      :فائدة
به فال يلزم منه أن يكون أعلم من أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وغريهم بالسنة وال يلزم مـن                   
ذلك أيضا أن يكون أفضل منهم عند اهللا تعاىل، فقد يكون واحد أعلم من آخر بباب من العلم                  

شك أن اخللفاء الراشدين األربعة كل واحد منهم        أو بنوع واآلخر أعلم من حيث اجلملة  وال          
  .أفضل من ابن مسعود

بل من غريهم من هو أعلم من ابن مسعود وقد شهد هو بذلك البن عباس عندما قـال                  : قلت
 تـدل علـى   τما عاشره منا أحد أي ال يبلغ أحد منا عشره وهذه شهادة من ابن مسعود                : له

  .ن اجلميعتواضعه ومعرفته منازل الناس رضي اهللا ع
 ابن عمه وصهره علي بن      ρوخنتم هذا املطلب بشهادة رجل من خرية أصحاب حممد          

   )1(".علم القرآن والسنة مث انتهى وكفى به:" أيب طالب حيث قال عن هذا الرجل اهلمام
  

  :علمه وحفظه
هو كنيف ملئ   :"  عاملا حليما وقاضيا حكيما قال عنه عمر الفاروق مرة إذ رآه           τكان  

  .)2("قها علما وف
ومما يدل على علمه وحفظه أنه أخذ عن كبار الصحابة فمّمن أخذ عنه منـهم ومـن                 

أبو بكر، وعمر، وعثمان وعلي، وعمران بن حصني، وعبد اهللا بن الزبري، وأنس بـن               : غريهم
مالك، وأبو السعيد وأبو أمامة الباهلي، ووابصة بن معبد، عمرو بن شريح، وأبو هريرة احلافظ               

أبو رافع، وأبو شريح اخلزاعي وطارق بن شهاب، وعلقمة و األسـود، ومـسروق              املكثر، و 
وعبيدة السلطاين وأبو وائل، وزر بن حبشي وأبو عمرو الشيباين، وأيب األحوص، وزيـد بـن                

  ...وهب وخلق كثري

                                                                                                                                                                                
 .صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: وقال ) 2894- 2/2893(، واحلاكم )2/1156(وابن خزمية يف الصحيح 

 .)318- 3/315(واحلاكم ، )1/129(وأبو نعيم يف احللية ، )6/32228(ابن أيب شيبه - ) 1(
، والفسوي يف املعرفة    )1/129(، أبو نعيم يف احللية      )3/110(، طبقات ابن سعد     ) 6/32236(ابن أيب شيبه    - )2(

 ).3/386(أسد الغابة ، )2/543(والتاريخ 
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وامسعوا عن سعة هذا العلم ما رواه أقرب الناس إليه ومن أخص تالمذته مسروق حيث               
، فاإلخاذ يروي الرجل ، واإلخاذ يروي       )1( فوجدهتم كاإلخاذ  ρصحاب  لقد جالست أ  :" قال

الرجلني واإلخاذ يروي العشرة، واإلخاذ يروي املائة، واإلخاذ لـو نـزل بـه أهـل األرض                 
  ".ألصدرهم، فوجدت عبد اهللا ابن مسعود من ذلك اإلخاذ

 مسألة فأجـاب    فلقد سئل أبو موسى األشعري عن     : ومن علمه أنه كان يلقب باحلرب يف حياته       
  .)2("ال تسألوين ما دام هذا احلرب فيكم:" فيها، خمالفه فيها ابن مسعود فقال أبو موسى

  :وامسعوا إىل هذه الشهادات الفذة من كبار الفقهاء والعلماء يف زمانه
هـو مـن النجبـاء      :"ملا بعثه عمر إىل أهل الكوفة والّه على بيت املال وكتب فيه إىل أهلها             -

  .)3(" اهللا على نفسي فاقتدوا بهوآثرتكم بعبد
وروي من طريق آخـر     ". عمر وعلي وابن مسعود وابن موسى     : القضاة أربعة :" وقال الشعيب -

  .بلفظ ستة وزاد أيب وزيد بن ثابت
عامل باملدينة، وعامل بالشام، وعامل بالعراق، فعامل املدينة : انتهى العلم إىل ثالثة   :" وقال مسروق -

  ...".مل الكوفة عبد اهللا بن مسعود، وعامل الشام أبو الدرداءعلي بن أيب طالب، وعا
، ... فوجدت علمهم انتهى إىل هؤالء الستة      ρتشاممت أصحاب رسول اهللا     :" وعنه أيضا قال  -

مث :"، ويف رواية أخرى   "مث تشاممت هؤالء الستة فوجدت علمهم انتهى إىل عمر وعلي وعبد اهللا           
  .)4("علي وعبد اهللا: ىل اثننيانتهى علم هؤالء الستة إ

عند عومير أيب الدرداء،    : التمسوا العلم عند أربعة رهط    :"...وقال معاذ بن جبل ملا حضره املوت      
وعند سلمان الفارسي، وعند عبد اهللا بن مسعود، وعند عبد اهللا بن سالم الذي كان يهوديـا                 

  ...".فأسلم
 إذ  ρعن شـهادة الرسـول      فهذه شهادات عزيزة من كبار الصحابة والتابعني فضال         

                                                           
 .الغدير: اإلخاذ- )1(
  .وغريمها) 1/463(،أمحد )6736(البخاري - )2(
، سري السلف   )3/385(، أسد الغابة    )4/4489(، معرفة الصحابة    )3/315(، املستدرك   )16(طبقات خليفة   - )3(

  ).9/8478(، والطرباين يف الكبري )2/465(الصاحلني 
  ).445- 1/444(الفسوي يف املعرفة - )4(
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اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا هبدي عمـار ومتـسكوا بعهـد ابـن                 :"قال
وفضال عن اتفاق أهل السري مجيعهم على علمه وفضله وأنه هو املعلم الوزير، ومن              .)1("مسعود

ة ، وأنه مـن     نبالء الفقهاء واملقرئني وأحد النفر الذين دار عليهم القضاء واألحكام من الصحاب           
ويكفيه مرتلة إذا أطلق عبد اهللا يف احلديث أريد به دومـا            "أقرب الصحابة إىل اهللا زلفى ووسيلة     

ابن مسعود، فهذه كلها شهادات هلذا الرجل العظيم العامل الكبري الذي انتهى إليه علم الكوفة،               
إنك غـالم   :" وهو غالم فقال له    ρبل عاملها وقاضيها، وكيف ال يكون وقد شهد له الرسول           

  ".عليم
 يف حضره وسفره، يف يقظته ونومه فقـد         ρوما إخال هذا العلم الكثري أخذه إال مبالزمة للنيب          

كان صاحب سره ونعله وطهوره ووساده فمن مل يتعلم من كان هذا حاله فال أدري من الذي                 
 إذا  لقد كان يؤذن لـه إذا حجبنـا، ويـشهد         :" يتعلم؟ وقد أشار إىل هذا ابن موسى إذ قال        

  .)2("غبنا
  

  :ما روي يف فضائله
 مصاحبته للنيب   -عدا الصحابة -أول فضيلة أذكرها هلذا الرجل العظيم على سائر الناس        

ρ       إنّ اهللا  :( وقد روى هو يف ذكر الصحابة فقال      .  وهذا يدل على صفاء سريرته وحسن طويته
 مث اطلـع يف قلـوب       .خري القلوب فاختاره لرسالته    ρاطلع يف قلوب العباد، فرأى قلب حممد        

  )3()…العباد بعده، فرأى قلوب أصحابه خري قلوب العباد فاختارهم لصحبته
 ضمه إليه؛ فكان يلج عليه ويلبسه نعليه وميشي أمامه ويستره           ρأنّ النيب   : -أيضا–ومن فضائله   

 إذنك علّي أن ترفَع احلجاب، وأن تـسمع        : ( ρ وقال له النيب       )4(.إذا اغتسل ويوقظه إذا نام    
                                                           

 أسد الغابـة    ،)1/480( والفسوي يف املعرفة والتاريخ      ،)3893- 3887(ذي  ، والترم ) األلباين 5/399(أمحد  - )1(
)3/384(.  
  ).2461(رواه مسلم –)2(
 .وغريه) 1/379(أخرجه أمحد - )3(
) 32216(و.من طريق املسعودي عن عباس العامري عن عبد اهللا بن شداد الكناين به)6/32217(ابن أيب شيبه - )4(

 من طريق فيها املسعودي
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، لذلك كان يعرف بني الصحابة رضي اهللا عنـهم بـصاحب الـِسواد              )1()ِسوادي حىت أهناك  
فكنا حيًنا ال نرى     : ( τ فنال بذلك الفضل والسبق حىت قال أبو موسى األشعري           )2(والسواك

  .)3(.) من كثرة دخوهلم ولزومهم لهρابن مسعود وأمه إال من أهل بيت رسول اهللا 
  )4().اهتدوا هبدي عمار، ومتسكوا بعهد ابن أم عبد: (وقال عليه الصالة والسالم
 أثقل  -"لعبد اهللا   " ويف رواية -] أو رجال عبد اهللا     [ رجل عبد اهللا    : (وقال عليه الصالة والسالم   

  )5(.)يف امليزان من أحد
 بعد أن ضربه ابنا عفراء حىت بـرك         -أبا جهل –ومن فضائله ومناقبه أّنه قتل فرعون هذه األمة         

  )6(. ونفله سيف أيب جهلρلنيب فُسّر ا
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنـاح        [: ومن فضائله أيضا أنه ملا نزل قوله تعاىل       

فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا واحـسنوا واهللا                
  )7()."أنت منهم : ( ρقال رسول اهللا  ]حيب احملسنني

 باجلنة حيث مر عليه وهو يصلي ويدعو يف سجوده فقال عليه الصالة             ρنيب  وشهد له ال  
اللهم إين أسألك إميانا ال يرتد، ونعيما ال ينفـذ، ومرافقـة        : وكان مما دعا  .سل تعطه : والسالم

  )8("نبيك يف أعلى جنة اخللد
 عليـه الـصالة     هذا فضال عن اعتباِر قراءته، وِعلِْمه بالقرآن كما سبق بل لقد قرأ من يفّ النيب              

                                                           
 ).839(، وابن ماجه )1/157(، والنسائي يف فضائل الصحابة )2169(مسلم –)1(
، سري أعالم النـبالء للـذهيب       )3/257(، أسد الغابة    )1/126(، احللية أليب نعيم     )3/108(طبقات ابن سعد  –)2(
)1/469 -470.(  
 ).2460(، ومسلم )4384- 3763(البخاري –)3(
كم ، واحلـا  )2/334(، وابن سـعد     )7/4255(، واخلطيب يف تاريخ بغداد      )3805- 3799(رواه الترمذي   - )4(
)3/4451 -4455.( 
بـسند  ) 3/5385(، واحلـاكم  )15/7069(وابن حبان يف صحيحه )  األرناؤوط3991 رقم   7(رواه أمحد   - )5(

 .حسن
 .رواه أمحد بإسناد منقطع يف مواضع من املسند وأبو داود وأصل القصة عند البخاري ومسلم- )6(
 .سيأيت خترجيه يف التفسري- )7(
، واحلـاكم  ) 2/844(، وأمحـد يف فـضائل الـصحابة     )1/124(، واحللية   ) 3/1405(البغوي يف معجمه    - )8(
)3/5386.( 
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  .والسالم مباشرة سبعني سورة
  

  :ثناء غريه عليه
بعد أن ذكرنا يف املطلب السابق فضائل هذا الرجل الصاحل الزاهد ارتأيت أن أعقـب               

  :بذكر أقوال بعض الصحابة وصاحل التابعني فيه فأقول
ر أيب  عنـد عـومي   : التمسوا العلم عند أربعة رهط    : "  حني حضرته الوفاة   τقال معاذ بن جبل     

الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد اهللا بن مسعود، وعند عبد اهللا بن سالم الذي كان                
  )1(."يهوديا فأسلم

ولقد علم احملفوظون مـن     : " وقول حذيفة ." كنيف مليء علما  : "  قول عمر  -قبل–وقد تقدم   
  ." أنّ عبد اهللا من أقرهبم إىل اهللا وسيلةρأصحاب حممد 

 …عمر وعلي وعبد اهللا     :  يف ستة  ρكان القضاء يف أصحاب رسول اهللا       :" وعن مسروق قال  
  )2(."علي وابن مسعود وأبو موسى األشعري: وكان نصفهم ألهل الكوفة: مث قال

ما رأينا رجال أحسن خلقا، وال أرفق       : كنا جلوسا عند علي فقالوا    :" وعن حبة بن جوين قال    
أنشدكم اهللا أهو الصدق : فقال علي. ن مسعودتعليما، وال أحسن جمالسة، وال أشد ورعا من اب  

اللهم اشهد أين أقول مثل ما قالوا وأفضل؛ قرأ القـرآن وأحـل             : قال. نعم: من قلوبكم؟ قالوا  
كـان عبـد اهللا لطيفـا       :"  وقال إبراهيم  )3(."فقيه يف الدين عامل بالسنة    . حالله وحرم حرامه  

  .كان معدودا يف أذكياء العلماء ":معقباقال الذهيب  . )4(."فطنا
 ترك أحدا أعلـم     ρواهللا ما أعلم النيب     : " قائما فقال ورأى مرة أبو مسعود عبَد اهللا بن مسعود         

  )5(."بكتاب اهللا من هذا القائم
                                                           

 .أخرجه الفسوي وأبو نعيم وغريمها- )1(
  ."رجاله ثقات: "وقال حمققه ) 1/494(، والذهيب يف السري )1/444(الفسوي يف املعرفة والتاريخ - )2(
وحسنه . )3/386(، وابن األثري )3/315(واحلاكم ، )6/32231(وابن أيب شيبه ، )3/110(رواه ابن سعد - )3(

 .نبالءحمقق سري أعالم ال
 .من طريق األعمش عن إبراهيم )1/462(، سري أعالم النبالء )3/1413(البغوي يف املعجم - )4(
 ).2461(رواه مسلم - )5(
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  )1(."قرأ القرآن مث وقف عنده وكُِفَي به:"  قالτوعن علي 
أو لـيس  : قـال . من الكوفـة : قلت. ممن أنت؟: جلست إىل أيب الدرداء فقال   :" وقال علقمة 

طهرة، وفيكم صاحب السر، وفـيكم مـن        عندكم ابن أم عبد، صاحب النعلني والوساد، وامل       
  .)2(."أجاره اهللا من الشيطان على لسان نبيه

ما .) :" جئتك من عند رجل ميل املصاحف عن ظهر قلب:( وقال عمر عنه كما تقدم ملا قيل له     
  ."أعلم أحدا أحق بذلك منه

  
  :)3(وفاته

هـ باملدينة  32ذهب مجهور أهل السري والتراجم إىل أن عبد اهللا بن مسعود مات سنة                
  .النبوية ودفن بالبقيع وكان عمره يوم تويف بضعا وستني سنة وذلك قبل قتل عثمان

لكن كما قال   . هـ بالكوفة 33ويذكر أهل التراجم قوال آخر بصيغة التضعيف أنه مات سنة           
  ."األول أثبت:" أبو نعيم وابن حجر

  :وقد مجعت يف وفاته أربعة أقوال
  ).ذكره السخاوي (سنة63هـ وله 32تويف سنة -1
  ).ذكره اخلطيب .(سنة63هـ وله 33تويف سنة -2
  ).ذكره ابن القيسراين.( سنة66تويف وعمره -3
  .هـ وله بضع وستني سنة من غري حتديد32مذهب اجلمهور من أنه مات سنة -4

ـ 33سنة، وقال هو وحيي بن بكري أنه مات         63وقول خامس ليحي بن أيب عتيبة أنه عاش          . ( هـ
  ").لعله مات يف أوهلا:" قلت: وقال.هيب يف السريذكره الذ

 وأن  -ولعل ذلك للمؤاخاة اليت كانت بينهما       -وكان قد أوصى أن يصلي عليه الزبري بن العوام        
  .يدفن جبنب قرب عثمان بن مظعون فدفن بالبقيع

                                                           
 ).2/122(رواه احلاكم واملقدسي يف املختارة - )1(
  )3761- 3287(البخاري - )2(
  ، )1/80(، طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي )2/629(تاريخ الطربي - )3(
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ي ، وقيل بل عمار لكن الذي عليه جل املترمجون أن الزبري هو الذ            )1(وقيل بل صلى عليه عثمان    
  .صلى عليه وأن عثمان مل يعلم بدفنه فعاتب الزبري على ذلك

فرضي اهللا عن الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود صاحب الِسواد والوسـاد، احلـرب                 
البحر، وعن سائر الصحابة الكرام وعن تابعيهم وتابعي تابعيهم ومن متسك هبـديهم إىل يـوم                

  .الدين
  

  :تالمذته
ستاذ الكوفة األول وخلّف بعده جنوما وسرجا كانوا علمـاء          تويف عبد اهللا بن مسعود أ       

الكوفة ومرشدوها، وكانوا حبق محلة العلم ومرياث النبوة قال عنهم الشعيب كما نقله الذهيب يف               
 بعضهم ممـن    -إنْ شاء اهللا  –وسنذكر  .). قناديل املسجد أو سرج املصر    ) : (4/309(السري  

  :ن مسعودنبغوا واشتهروا بلقب أصحاب عبد اهللا ب
  
فقيه الكوفة وعاملها ومقرئها اإلمام احلـافظ اجملـّود         : )2( علقمة بن قيس بن عبد اهللا     -1

اجملتهد الكبري علقمة بن قيس بن عبد اهللا بن مالك بن علقمة بن النخع فقيه العراق اإلمام أبـو                   
ـ  ρشبل النخعي الكوىف خال إبراهيم النخعي وعم األسود ولد يف حيـاة رسـول اهللا                 ق  وحل

اجلاهلية طلب العلم واجلهاد ونزل الكوفة والزم ابن مسعود حىت رأس يف العلم والعمل وتفقـه         
به العلماء وبعد صيته حدث عن عمر وعثمان وعلي وسليمان وأيب الدرداء وخالد بن الوليـد                
وحذيفة وخباب وعائشة وسعد وعمار وأيب مسعود البدري وأيب موسى ومعقل بـن سـنان               

  . جلعفي وشريح بن أرطاة وقيس بن مروان وطائفة سواهموسلمة بن يزيد ا
وجود القرآن على ابن مسعود وتفقه به أئمة كإبراهيم والشعيب وتصدى لإلمامة والفتيا بعد              
علي وابن مسعود وكان يشبه بابن مسعود يف هديه ودله ومسته وكان طلبته يسألونه ويتفقهون               

                                                           
 ).2/467."(وأثبت القولني أنه صلى عليه عثمان:" والبغوي يف معجم الصحابة فقال.قره اخلطيبوأ- )1(
، ) فما بعدها  1/48(، تذكرة احلفاظ    )55- 4/53(، سري أعالم النبالء     )12/296(تاريخ بغداد   : انظر ترمجته   - )2(

 ). فما بعدها1/20(طبقات احلفاظ 



  مرويات ابن مسعود في التفسير  
  39  39 

الشعيب وعبيد بن نضيلة وإبراهيم النخعي وحممد       حدث عنه أبو وائل و    . به والصحابة متوافرون  
بن سريين وأبو الضحى مسلم بن صبيح وإبراهيم بن سويد النخعي وأبو ظبيان حـصني بـن                 
جندب اجلنيب وأبو معمر عبد اهللا بن سخربة وسلمة بن كهيل وابن أخيه عبد الرمحن بن يزيـد                  

أ شيئا وما أعلم شيئا إال وعلقمـة        ما أقر : "قال عبد الرمحن بن يزيد قال ابن مسعود       . وغريهم
قلت أليب ألي شيء كنت تدع الصحابة وتـأتى         :" قال قابوس بن أيب ظبيان      ." يقرؤه ويعلمه 
  ."  وهم يسألون علقمة ويستفتونهρأدركت ناسا من أصحاب رسول اهللا : علقمة؟ قال 

وكان أعـرج   كان فقيها إماما بارعا طيب الصوت بالقرآن ثبتا فيما ينقل صاحب خري وورع              
كىن عبد اهللا بن مسعود علقمة أبا شبل وكان علقمة عقيما ال            : وروى مغرية عن إبراهيم قال      

علقمة ثقة من أهل اخلري؛ وكذا وثقة حيىي بن معني وسئل عنـه             : قال أمحد بن حنبل     . يولد له 
 ابن املديين وقال. علقمة أعلم بعبد اهللا: عبيدة يف عبد اهللا فلم خيري وقال عثمان بن سعيد  وعن

مل يكن أحد من الصحابة له أصحاب حفظوا عنه وقاموا بقوله يف الفقه إال ثالثة زيـد بـن                   : 
 .ثابت وابن مسعود وابن عباس وأعلم الناس بابن مسعود علقمة واألسود وعبيدة واحلـارث 

مات سنة إحدى وستني وقيل اثنتني وقيل ثالث وقيل مخس وقيل سنة اثنتني وسـبعني وقيـل                 
 . وسبعني رمحه اهللا تعاىلثالث
املرادي الكويف الفقيه العلم كاد أن يكون صحابيا اسـلم           : )1(عبيدة بن عمرو السلماين   -2

كان يوازي شرحيا يف القـضاء   : زمن فتح مكة ظاهرا وأخذ عن علي وابن مسعود قال الشعيب            
مـا  : ابن سريين   عبيدة أحد أصحاب عبد اهللا الذين يقرئون ويفتون الناس قال           : وقال العجلي   

رأيت رجال أشد توقيا من عبيدة وكان مكثرا عنه وسلمان املنسوب إليه عبيدة هو سلمان بن                
ناجية بن مراد روى عنه بن سريين والشعيب والنخعي والسبيعي وعبد اهللا بن سلمة ومسلم بن                

  .حسان األعرج وغريهم مات على الصحيح يف سنة اثنتني وسبعني
ابن قيس اإلمام القدوة أبو عمرو النخعي الكويف أبو عبد الرمحن وهو            : )2( األسود بن يزيد  -3

أخو عبد الرمحن بن يزيد ووالد عبد الرمحن بن األسود وابن أخي علقمة بـن قـيس وخـال                   

                                                           
 ). 3/45(ذيب التهذيب ، هت)1/51(تذكرة احلفاظ : انظر ترمجته - )1(
 ).53- 4/50(، السري )51- 1/50(، تذكرة احلفاظ )68- 67(تاريخ الثقات للعجلي : انظر ترمجته - )2(
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كـان خمـضرما أدرك اجلاهليـة       . إبراهيم النخعي، فهؤالء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل        
 وحذيفة بن   -وكانت تكرمه –ابن مسعود وعائشة    واإلسالم حدث عن معاذ بن جبل وبالل و       

اليمان وطائفة سواهم وعنه ابنه عبد الرمحن وأخوه وإبراهيم النخعي وعمارة بن عمـري وأبـو                
إسحق السبيعي والشعيب وآخرون وكان من العبادة واحلج على أمر كبري وهو نظري مسروق يف               

ال ابن أيب خالد رأيت األسـود وعليـه         اجلاللة والعلم والثقة والسن ويضرب بعبادهتما املثل ق       
عمامة سوداء وقد أرسلها من خلفه ورأيته أصفر الرأس واللحية قال ابن عون سئل الشعيب عن                

كان من أصحاب عبد اهللا الـذين يقـرؤون         . األسود بن يزيد فقال كان صّواما قواما حجاجا       
وقد نقل العلماء يف وفاة     "  .ما تعذب هذه النفس؟ فقال راحتها أُريد      : قال له علقمة    . ويفتون

 .األسود أقواال أرجحها سنة مخس وسبعني واهللا يرمحه 
مرة الطيب ويقال له مرة اخلري أبو إمساعيل اهلمداين الكوىف املفـسر            : )1(مرة بن شراحيل    -4

العابد حدث عن أيب بكر الصديق وعمر وأيب ذر وابن مسعود وأيب موسى األشعري ومجاعـة                
 وإمساعيل السدى وزبيد اليامي وعطاء بن السائب وإمساعيل بن أيب خالـد             وعنه أسلم الكويف  

ما كـان هـذا     : كان بصريا بالتفسري قال الذهيب يف السري        . وحصني بن عبد الرمحن وآخرون    
مات سنة نيف   . الويل يكاد يتفرغ لنشر العلم وهلذا مل تكثر روايته وهل يراد من العلم إال مثرته              

 .لكوفةومثانني رمحه اهللا با
 األسدي الكويف شيخ الكوفة وعاملها خمضرم جليل روى عن          :)2(أبو وائل شقيق بن سلمة      -5

عمر وعثمان وعلي وعمار ومعاذ وابن مسعود وأيب الدرداء وأيب موسى وحذيفـة وعائـشة               
وخباب وأسامة بن زيد واألشعث بن قيس وسلمان بن ربيعة وسهل بن حنيف وشـيبة بـن                 

ث املصطلقي وقيس بن أيب غرزة وأيب هريرة وأيب اهلياج األسدي وخلق            عثمان وعمرو بن احلار   
سواهم ويروي عن أقرانه كمسروق وعلقمة ومحران بن أبان، وعنه روى عمـرو بـن مـرة                 
وحبيب بن أيب ثابت واحلكم بن عتيبة وواصل األحدب ومحاد الفقيه وعبـدة بـن أيب لبابـة                  

 بن أيب هند ومنصور واألعمش ومغرية وعطاء وعاصم بن هبدلة وأبو حصني وأبو إسحاق ونعيم    

                                                           
 ).1/67(، تذكرة احلفاظ )4/74(سري أعالم النبالء : انظر - )1(
 ).1/60(، تذكرة احلفاظ )166- 161(، السري )222- 221(تاريخ الثقات : انظر - )2(
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بن السائب وزبيد اليامي وسيار أبو احلكم وحممد بن سوقة والعالء بن خالد وأبو هاشم الرماين                
  . وأبو بشر وخلق كثري

قال األعمش قال يل شقيق بن سلمة يا سليمان لو رأيتنا وحنن هراب من خالـد      : "قال الذهيب   
قال وكنت يومئـذ ابـن      .  عن البعري فلو مت يومئذ كانت النار       بن الوليد يوم بزاخة فوقعت    

  ." إحدى عشرة سنة ويف نسخة ابن إحدى وعشرين سنة وهو أشبه
قال يل إبراهيم النخعي عليك بشقيق فإين أدركت الناس وهم متوافرون وإهنـم             : قال األعمش   

وقال إسـحاق  .  التائبكان عبد اهللا إذا رأى أبا وائل قال : وقال عاصم   . ليعدونه من خيارهم  
وقال ابن سعد كان ثقـة كـثري        .أبو وائل ثقة ال يسأل عن مثله        ": بن منصور عن ابن معني      

  ".احلديث
قال حممد بن عثمان بن أيب شيبة مات . يف العلم والعمل  قد كان هذا السيد رأسا":قال الذهيب 

  ". ومثاننييف زمن احلجاج بعد اجلماجم وقال خليفة مات بعد اجلماجم سنة اثنتني
 اهلمداين الوداعي أبو عائشة الكويف العابد الفقيه روى عـن أيب             :)1(مسروق بن األجدع  -6

بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخباب وابن مسعود وأيب بـن كعـب وعائـشة                 
وعنه أبو وائل وأبو الضحى والشعيب وإبراهيم وأبو إسحاق وعبـد اهللا بـن مـرة                . وغريهم

ان من أصحاب عبد اهللا الستة الذين يقرؤون ويفتون،وكان ثقة مأمونـا            ك. ومكحول وغريهم 
على جانب كبري من الورع والصالح وكان ابن املديين ال يقدم عليه من أصـحاب عبـد اهللا                  

  .تويف رمحه اهللا سنة اثنتني وستني على األشهر.أحدا
 

                                                           
 ).4/59(، هتذيب التهذيب )426(خ الثقات تاري: انظر - )1(
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  ]أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه[
  

  ).، ونفخه الكرب، ونفثه الشعر-يعين اجلنون-مهزه املؤتة،:(  قالτعن عبد اهللا بن مسعود -1
  .صحيح موقوف: التـخريـج

، والطـرباين مـن طريقـه يف الكـبري          )2581رقم  /2(رواه عبد الرزاق يف املصنف      
 .عن الثوري عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا موقوفا) 9/9303(

، واإلمـام   )6/29114(، وابن أيب شيبه     )118رقم  (ورواه حممد بن فضيل يف كتاب الدعاء        
من طريق ابن أيب    ) 3830رقم  (من طريق عمار بن زريق، و     ) 3828رقم  /6(أمحد يف املسند    

،وابن )5380-9/5077 و 8/4994(، وأبو يعلى يف املسند      )808رقم  ( شيبه، وابن ماجه    
من طريق حممد بن    ) 472رقم  /1(،وابن خزمية يف الصحيح   )9414 رقم   5/1640(أيب حامت 

مـن  ) 2/36( ورقاء، ويف الكربى     من طريق ) 2/2066(فضيل، والبيهقي يف شعب اإلميان      
طريق ابن فضيل وورقاء لكن جعل التفسري من كالم عطاء،كلهم عن عطاء بن السائب عن أيب                

  .عبد الرمحن السلمي عن عبد اهللا مرفوعا
، من طريق محاد بن سلمة      )2/36(، البيهقي يف الكربى     )9/9302(ورواه الطرباين يف الكبري     

  .كر التفسريعن عطاء به موقوفا لكن دون ذ
وأعله بعدم مساع   ." إسناُده حسنٌ ) :"5/317(قال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق املسند        

عمار بن زريق من عطاء قدميا وباختالط عطاء وكان قد رّجح قبلُ مساَع أيب عبـد الـرمحن                  
  ).3578(السلمي من ابن مسعود حتت حديث 

 بعد االختالط، إمنا اخلـالف يف       وال خالف يف مساع ابن زريق وابن فضيل من عطاء         : "قلت  
  . )1(مساع محاد بن سلمة منه

دخـل  :"فذهب العقيلي وعنه عبد احلق اإلشبيلي إىل أنه مسع منه يف احلالتني وقال الـدارقطين                

                                                           
 شرح علل الترمذي    «،  )105-3/104 (» هتذيب التهذيب البن حجر      «،  )3/398 (»الضعفاء للعقيلي   «:  أنظر   )1(

-72 (» الكواكب النريات البن الكيال      «،   (   )» للفسوي    املعرفة والتاريخ  «،  )559-2/557 (»البن رجب احلنبلي    
  )80 (» اإلسراء واملعراج لأللباين «، )880رقم /2 (» السلسلة الضعيفة لأللباين «، )73
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وتـابعهم ابـن    ."عطاء البصرة مرتني فسماع أيوب ومحاد بن سلمة يف الرحلة األوىل صحيح             
أي اليت  -فاستفدنا من هذه القصة     :" ال كخالصة   حجر كما هو ظاهر كالمه يف التهذيب فق       

، ." أنّ رواية وهيب ومحاد وأيب عوانة عنه يف مجلة ما يدخل يف اإلخـتالط              –ذكرها العقيلي   
  .ووافقهم األلباين

واستثىن اجلمهور روايـة    : "وذهب اجلمهور إىل أنّ مساعه كان قبل اإلختالط قال ابن الكيال            
  ".…معني وأبو داود والطحاوي ومحزة الكناينمحاد بن سلمة أيضا قاله ابن 

والصواب واهللا أعلم صحة من قال بسماعه يف احلالتني ويؤيد هذا أنه روى عنه حديث               : قلت  
ما حّدثك عطاء بن السائب عن رجاله زادان وميـسرة          : "زادان وأيب البختري وقد قال شعبة       

 ترجيح السماع بعد االخـتالط      وأظنه عمدة العقيلي يف   : قلت  ". …وأيب البختري فال تكتبه   
ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثين أيب ثنا روح ثنا محاد بن سلمة عـن                 : "فقد روى بإسناده قال   

 وقـد   » هي عليه حرام     «:عطاء بن السائب عن أيب البختري وميسرة أنّ عليا قال يف احلرام             
  .كن دليال عليهاتقدم كالم شعبة أن رواية عطاء عن هؤالء مظنة اإلختالط إن مل ت

لكن ال تضّرنا اآلن هذه العلة ألّنها متابعة ولعلّه يترجح عندنا أنّ هذه الرواية قد مسعها محاد من                  
عطاء قبل اختالطه ألنه اتفق مع عبد الرزاق على وقفه خالفا البن فـضيل وعمـار وورقـاء                  

  .والصواب الوقف واهللا أعلم. فرفعوه
  

  ]1/1[]باسم اهللا الّرمحن الّرحيم[
  

باسـم اهللا   (كنا ال نعلم فصل ما بني السورتني حىت يرتل          :(  قال τعن عبد اهللا بن مسعود      -2
  ).الرمحن الرحيم
، وأبو احلسن الواحدي يف أسباب      )1/13(رواه البغوي معلقا  . إسناده منقطع : التـخريـج  

 من طريق عبد اهللا بن أيب حسني قـال        ): 2/2333(، والبيهقي يف الشعب     )16ص  (الرتول  
لكن األثر صحيح من    .وإسناده منقطع كما ال خيفى      "000: ذكر عن عبد اهللا بن مسعود قال      "

  .مسند ابن عباس كما عند أيب داود
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  :أثـر آخـر

إنّ عيسى بن مرمي أسلمته أمه إىل الكتـاب         («: ρقال رسول اهللا    :  قال τعن ابن مسعود    -3
. مـا أدري  : "فقال املعلـم  " وما باسم؟ " : فقال له عيسى  ". باسم اهللا :" فقال له املعلم  . ليعلّمه

فقال لـه   . اكتب اهللا :"فقال له املعلم  . الباء هباء اهللا، والسني سناؤه، وامليم مملكته      :" فقال عيسى 
الرمحـن رمحـن اآلخـرة والـدنيا،      :" قال عيسى بن مرمي   ." اهللا؟ إله اآلهلة  أتدري ما   :" عيسى

  » " .)والرحيم رحيم اآلخرة
  .موضوع: )1(التـخريـج

من طريق إمساعيل بن عياش عن      ) 147-145-140رقم  /1(-مقطعا–رواه الطربي   
عن ) 1/32(وذكره ابن كثري    . إمساعيل بن حيىي عن ابن أيب مليكة عّمن حّدثه عن ابن مسعود           

ابن مردويه من طريق إمساعيل بن حيىي عن مسعر عن عطية عن أيب سعيد مرفوعا، وزاد روايـة                  
 وقد يكـون    ρيب جدا، وقد يكون صحيحا إىل ما دون رسول اهللا           وهذا غر :" الطربي مث قال  

  اهـ" من اإلسرائيليات ال من املرفوعات
 إذ إسناد ابن مردويه فيه إمساعيل بن حيىي التيمي ذكـره  ρليس يصح إىل ما دون النيب : "قلت  

:" حتت هذا احلديث وقـال    ) 103رقم  ( الذهيب يف تلخيص كتاب املوضوعات البن اجلوزي      
، وإسناد الطربي فيه إمساعيل هذا وجهالة شـيخ         "ه إمساعيل بن حيىي التيمي، كذبه الدارقطين      آفت

  ."ابن أيب مليكة
 ]1/4[]َماِلِك َيْوِم الدِّيِن[

 
  }غري املغضوب {، باأللف ، و   }مالك يوم الدين  { : ρ أّنه قرأ على رسول اهللا       τعن ابن مسعود  -4

  .باخلفض
   :التـخريـج

                                                           
أثر قـد   كم من    ذكرته ومل أجد من بّين نكارته و       ذكرت هذا األثر مع ما فيه من علل ألنّ جل كتب التفسري قد            - )1(

 . املستعانعل يف كتب املوضوعات وأن تصفى كتب التفاسري من قول على اهللا بغري علم واهللاذكر فيها وحري أن جي
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 لعبد بن محيد عن أيب عبيدة عن عبـد اهللا ،          -قوفا على ابن مسعود   مو-نسبه السيوطي   
رواه الطرباين وفيه الفيـاض بـن       : ( وقال) 6/311(وذكره هكذا مرفوعا اهليثمي يف اجملمع       

  .اهـ)غزوان ومجاعة مل أعرفهم
قال حدثنا علي بن سـعيد      ) 10067 رقم   10/117(األثر عند الطرباين يف الكبري      :" أقول  

ا حممد بن نباتة الرازي ثنا عبد الصمد بن عبد العزيز املقرئ قال قرأت القرآن علـى                 الرازي ثن 
طلحة بن سليمان أخي إسحاق بن سليمان فقال يل طلحة قرأت على فياض بن غزوان وقـال                 
الفياض قرأت على طلحة بن مصرف اليامي وقال طلحة قرأت على حيىي بن وثاب، وقرأ حيىي                

علقمة بن قيس على عبد اهللا بن مسعود، وقرأ عبد اهللا بن مـسعود              على علقمة بن قيس، وقرأ      
  .. .ρعلى رسول اهللا 

  
  ».هو يوم احلساب«:قال : }يوم الدين{ :عن ابن مسعود يف قوله: أثـر آخـر-5

  .إسناده حسن:التـخريـج
 رقـم   2/284(، واحلاكم يف املـستدرك      )168 رقم   1/98(رواه ابن جرير الطربي     

باط بن نصر اهلمداين عن إمساعيل بن عبد الرمحن الـسدي عـن مـرة       من طريق أس  ) 3022
ووافقـه  . صحيح على شرط مسلم ومل خيرجـاه      :" وقال احلاكم . اهلمداين عن ابن مسعود به    

  .وهو إسناد حسن من أجل الكالم على السدي. الذهيب
واخلالف واقع على السدي وهو     . وهذه إحدى الطرق املشهورة عن عبد اهللا بن مسعود        

الكبري وامسه إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية من رجال مسلم ضعفه ابن معـني وقبلـه                  
لكن اجلمهـور علـى   . الشعيب، واجلوزجاين على حتامله على أهل الكوفة، وأبو حامت، وغريهم 

، ."أما إّنه يفسر تفـسري القـوم      :"توثيقه منهم إبراهيم النخعي وهو من أقرانه وابن بلده قال           
أمحد وعبد الرمحن بن مهدي بل لقد غضب ابن مهدي ملاّ مسع تضعيف ابـن معـني،                 واإلمام  

بن [مسعت حيىي   : قال علي   : "، وقال البخاري    ."عامل بالتفسري راوية له   …ثقة  : "وقال العجلي 
، وابن القطـان، وابـن      ."ما رأيت أحدا يذكر السدي إال خبري، وما تركه أحد         : يقول  ] سعيد

صدوق يهم رمـي    : "وقال ابن حجر    . تيمية، واأللباين من املعاصرين   عدي، والنسائي، وابن    
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  )1(.فتعقبه صاحبا حترير التقريب بكالم العجلي املتقدم". بالتشيع
  

 ]1/6[]اْهِدَنا الصَِّراطَ املُْسَتِقيَم[
  

 .)هو القرآن« :τقال عبد اهللا بن مسعود -6
 رقـم   9/240(طرباين يف الكـبري   ، وال )1/15( رواه البغوي هبذا اللفظ معلقا       :التـخريـج

من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن جامع بن راشد عن أيب وائل عن عبد اهللا به                  )9032
  ."رجاله رجال الصحيح): "6/326(وقال اهليثمي يف اجملمع

: والصراط املـستقيم    ( بلفظ أمت وفيه    ) 9031 رقم   9/240(ورواه الطرباين أيضا يف الكبري      
من طريق سفيان عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا، ويف إسـناده              ) وا به كتاب اهللا فتمسك  

 وهـو ضـعيف كمـا قـال         –شـيخ الطـرباين     –عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي          
، )177 رقـم    1/104(، لكن هذا ال يضر فقـد رواه أيـضا الطـربي           )6/326(اهليثمي
"  الشيخني ومل خيرجـاه      صحيح على شرط  : "، وقال احلاكم  ) 3023 رقم   2/284(واحلاكم

  .وليس عبد اهللا هذا عندمها. ووافقه الذهيب
  

هـو  «: }اهدنا الصراط املستقيم  { قال يف قوله     τ عن عبد اهللا بن مسعود       :أثـر آخـر -7
  ).اإلسالم

من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره        )172 رقم   1/105(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .هو حسنو. عن مرة اهلمذاين عن ابن مسعود

وزاد السيوطي فنسبه لوكيع، وعبد بن محيد، وابن املنذر وابن األنباري يف املصاحف والبيهقي              

                                                           
 »اجلرح والتعديل البـن أيب حـامت    «، )140 (» التاريخ األوسط«، )94رقم  (»تاريخ الثقات للعجلي «: أنظر -)1(
 » املغين يف الضعفاء له «، )1/236 (»ميزان اإلعتدال للذهيب  «،  )20رقم   (» أحوال الرجال للجوزجاين     «،  )2/625(
 تقريب  «،  )1/159 (» هتذيب التهذيب البن حجر      «،  )4/129 (» املدخل إىل الصحيح للحاكم      «،    )682رقم  /1(

 «، )1/164 (»البن تيمية  = = تفسري آيات أشكلت     «،  )87رقم   (» حبر الدم البن املربد      «،  )463رقم   (»التهذيب له   
  ).101رقم /1 (» الضعفاء الكبري للعقيلي «، )8/20 (» اإلرواء له أيضا «، )1/622 (»لباين السلسلة الصحيحة لأل
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  .يف شعب اإلميان
  

   ρالذي تركنـا رسـول اهللا   ): الصراط املستقيم («: قالτعن ابن مسعود : )1(أثر ثالث-8
  »على طرفه والطرف اآلخر يف اجلنة 

، والطرباين  )226:  ص 2: شعب اإلميان ج  (بيهقي يف   رواه ال . إسناده ضعيف : التـخريـج  
من طريق إبراهيم بن مهدي املصيصي ثنا حيىي بن زكريا          ) 10454 رقم   10/245(يف الكبري   

  بن أيب زائدة عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا موقوفا
ه ثقة  والصواب أن ."مقبول:"وهذا إسناد رجاله ثقات عدا إبراهيم بن مهدي قال عنه ابن حجر             

  .لكن العلّة يف األعمش فهو وإن كان ثقة فهو مدلس وقد عنعنه.كما قال أمحد وغريه
 .البن مردويه) 1/29(ونسبه السيوطي يف الدر 

  
  ]1/7[]غَْيِر املَْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ الضَّالَِّني[

  
  )النصارى: اليهود، والضآلني: املغضوب عليهم: ( عن عبد اهللا بن مسعود قال-9
عن أسباط بن نـصر عـن       ) 214،و رقم 201رقم  / 1(رواه الطربي مفرقا    : تـخريـج  ال

   مرة عن ابن مسعود…السدي يف خرب ذكره عن 
                                                           

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ردا على من قال بوجود خالف بني الصحابة يف التفسري مستدلني بتفاسري الـصحابة                   -)1(
سَّر من األمساء ، أو بعض أنواعه، وال ينايف         من عادة السلف يف تفسريهم أن يذكروا بعض صفات املف         : "للصراط املستقيم   

ومن تدّبره علـم أنّ أكثـر       ... ذلك ثبوت بقية الصفات للمسّمى، بل قد يكونان متالزمني، وال دخول لبقية األنواع فيه             
ـ       ) الصراط املستقيم (مثال ذلك قول بعضهم يف      .أقوال السلف يف التفسري متفقة غري خمتلفة       ه إّنه اإلسالم، وقـول آخـر إّن

وتسميته هبـذه   . القرآن، وقول آخر إّنه السّنة واجلماعة، وقول آخر إّنه طريق العبودية، فهذه صفات له متالزمة ال متباينة                
-13/237،  6/394(وانظـر   ). 6/390:اجملموع." (األمساء مبرتلة تسمية القرآن والرسول، بل مبرتلة أمساء اهللا احلسىن         

  .)وغريها240-307-308
أنّ القرآن من صفاته أّنه " ما ملخصه ]إّنه لقرآن كرمي [يف قوله تعاىل -رمحه اهللا–رة الشيخ الشعراوي وقد مسعت م: قلت

 قرنا جتد فوائده ال تنقطع بل دوما يفيد وخيرج أسرارا وكنـوزا             14كثري العطاء وهذا هو معىن كرمه فمنذ ما يزيد على           
أنّ من كرم القرآن تعدد فوائده ومشوهلـا يف         :  وأزيد على ما ذكره      ."حىت أنّ السامع هلا يظن أّنه إمنا نزل يف ذلك العصر          

  .اللفظة الواحدة مما يعجز البشر وأعظم مثال على ذلك تفسري الصراط املستقيم فسبحان مرتله
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  ]1: 2[]ألــم[
  
حروف اشتقت من حروف هجاء أمسـاء       : ]ألــم[ «: قال τعن عبد اهللا بن مسعود      - 1
  .»اهللا

، والبيهقي يف األمسـاء والـصفات       )240رقم  /1(أخرجه ابن جرير الطربي   : التـخريـج  
محان السدي يف   كالمها من طريق أسباط بن نصر املروزي عن إمساعيل بن عبد الر           ) 1/165(

  .وهو إسناد حسن. عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود به. . . خري ذكره
  
  ».هو اسم اهللا األعظم:]ألــم[ «: قالτ وعن ابن مسعود - 2

ثنا حممد بن املثىن ثين أبو النعمان ثنا شـعبة عـن            ) 1/234(رواه الطربي   : التـخريـج  
  . فذكرهقال عبد اهللا: إمساعيل السدي عن مرة اهلمداين قال

  
احلروف املقطعة من املكتـوم الـذي ال        «: عن عمر وعثمان وعبد اهللا بن مسعود قالوا       - 3

  ».يفسر
  .عن أيب الليث السمرقندي معلّقا) 1/199(نقله القرطيب 

  
  ]2/2[]ألــم ذَِلَك الِكَتاُب الَ َرْيَب ِفيِه[

  
ال . (القرآن) تابذلك الك . (حرف اسم اهللا  ) ألــم («: قال τعن عبد اهللا بن مسعود      - 4

  ».ال شك فيه) ريب فيه
، واحلاكم تاما واللفظ    )254رقم  /1(روى الطربي تفسري ال ريب فيه فقط        : التـخريـج  

عن مرة اهلمداين عن ابـن      . . . من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره       ) 2/3032(له  
  . م أّنه حسنوقد تقد. ووافقه الذهيب. على شرط مسلم ومل خيرجاه: مسعود وقال احلاكم

  .ومل أعثر على تفسري الكتاب عند الطربي مع أن السيوطي قد نسبه إليه
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  ]2/2[]ُهًدى ِللُْمتَِّقَني[
  
  .للمؤمنني: )للمتقني (:وقوله. نور): هدى (: قال يف قولهτعن ابن مسعود - 5

من طريق أسباط عن السدي عن مرة عـن         )263 1/260(رواه الطربي مقطعا    : التخريج  
والذي يغلب على ظين أنّ األثر واحد قطعه الطربي حىت يوافـق            . وهو إسناد حسن  . عبد اهللا 

  .التفسري لفظ اآلية
 

  ]2/3[]الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ ِبالَغْيِب[
  
 ρ فذكرنا أصحاب حممـد      τكنا عند عبد اهللا بن مسعود       : عن عبد الرمحن بن يزيد قال     - 6

والذي ال إلــه    . ملن رآه ] بيِّنا [)1( كان بيننا   إنّ أمر حممد   «:τفقال عبد اهللا    . وما سبقوا به  
إىل …ألـم ذلك الكتـاب     : ( مث قرأ . غريه، ما آمن أحد قط إميانا أفضل من إميان بالغيب         

  ).قوله املفلحون
، وأمحد  - والرواية الثانية له  - ) 180رقم  /2(رواه سعيد بن منصور يف سننه     : التـخريـج  

، وابـن   ) غري املسندة  3/69(، واملطالب العالية  )125رقم  /1(بن منيع كما يف إحتاف اخلرية     
كلهم من طريق أيب معاوية عن األعمش عـن         ) 2/3033(، واحلاكم )66رقم  /1(أيب حامت 

عمارة ابن عمري عن عبد الرمحـن بن يزيد به، عدا ابن منيع فجعله من طريق حيىي بن سعيد                  
  .األموي عن األعمش به

وقال البوصريي يف   . ووافقه الذهيب ".  ومل خيرجاه  صحيح على شرط الشيخني   : "وقال احلاكم 
هـذا  : "ووقع يف النسخة املسندة   " رجاله رجال الصحيحني  ): " غري املسندة  1/10(اإلحتاف  

  .والصواب ما ذكر أوال وهو موافق ملا ذكره احلاكم" إسناد رجاله رجال الصحيح

                                                           
والظاهر أنه هو الصواب فقد رجعت      " كان بّينا : "إال عند سعيد بن منصور فقال     " بيننا: "هكذا وجدت األثر بلفظ   -)1(

ألوىل اليت اعتمـدت عليهـا      إىل نسخة أخرى من تفسري البغوي فوجدت األثر عنده مثل رواية سعيد عكس النسخة ا              
 .فالظاهر أنّ لفظة بيننا تصحيف من النساخ واهللا أعلم
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نقله عنـه القـرطيب يف      – وتابع عبَد الرمحـن بَن يزيد حريثُ بُن ظهري كما عند األنباري          
عن ابن األنباري ثنا أبو يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن            :"فقال) 200 /1/1(التفسري

أيب بكر ثنا عبد الرمحـن بن مهدي عن األعمش عن عمارة عن حريث بن ظهري عن عبـد                  
  .اهللا

 من  عن احلارث بن قيس عن ابن مسعود وعزاه جلمع منهم         ) 1/65(ورواه السيوطي يف الدر   
ومل أجد رواية احلارث بن قيس يف ما تقدم فلعلّها . ذكرنا وزاد سفيان بن عيينة، وابن مردويه  

  .عند ابن مردويه
  

  :أثـر آخـر
  ».هم املؤمنون من العرب«:  قال)الذين يؤمنون بالغيب( يف قوله τعن ابن مسعود - 7

 ذكـره عـن     من طريق أسباط عن السدي يف خرب      ) 1/277(رواه الطربي   : التـخريـج  
  . وهو إسناد حسن.مرة عن عبد اهللا بن مسعود000

  
  ]2/3[]َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ[

  
  ».وهذا قبل أن ترتل الزكاة.  هي نفقة الرجل على أهله« :τقال عبد اهللا - 8

من طريق أسباط عن الـسدي يف خـرب         ) 288/ 1(رواه ابن جرير الطربي   : التـخريـج  
  . وهو إسناد حسن.اين عن ابن مسعود عن مرة اهلمد…ذكره

  
  ]2/7[]َخَتَم اُهللا َعلَى قُلُوِبِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ[

  
فـال يعقلـون وال     ) ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم      (« :τقال عبد اهللا بن مسعود      - 9

  ».يبصرون يقول أعينهم غشاوة فال - كذا–) وجعل على أبصارهم(يسمعون، 
 عن  …من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره       ) 308/ 1(رواه الطربي   : التـخريـج  
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  . وهو إسناد حسن.مرة اهلمداين عن ابن مسعود
  ]2/8[]َوِمَن النَّاِس َمن َيقُولُ آَمنَّا ِباِهللا َوِبالَيْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِنَني[

  
  ». هبذه اآلية املنافقوناملراد« :τقال عبد اهللا بن مسعود - 10

 عن  …من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره       ) 317/ 1(رواه الطربي   : التـخريـج  
  . وهو إسناد حسن.مرة اهلمداين عن ابن مسعود

 
  ]2/10[]ِفي قُلُوِبِهْم َمَرٌض فََزاَدُهُم اُهللا َمَرًضا[

  
): هم اهللا مرضـا   فـزاد (أي شك،   ): يف قلوهبم مرض  (« :τ قال عبد اهللا بن مسعود       - 11

  ».فزادهم اهللا ريبة وشكًّا
من طريق أسباط عن الـسدي يف خـرب         ) 330- 324/ 1(رواه الطربي   : التـخريـج  

  . وهو إسناد حسن. عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود…ذكره
  

  ]2/11[]َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم الَ ُتفِْسُدوا ِفي اَألْرِض قَالُوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ[
  

  ».هم املنافقون، والفساد هو الكفر والعمل باملعصية« :τقال ابن مسعود - 12
 عن  …من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره       ) 339/ 1(رواه الطربي   : التـخريـج  

  . وهو إسناد حسن.مرة اهلمداين عن ابن مسعود
  

  ]2/13[]قَالُوا أَُنْؤِمُن كََما آَمَن السُّفََهاُء[
  

  » .ρيعنون أصحاب النيب « :τقال عبد اهللا - 13
 عن  …من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره       ) 344/ 1(رواه الطربي   : التـخريـج  
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  . وهو إسناد حسن.مرة اهلمداين عن ابن مسعود
  ]2/14[]َوِإذَا َخلَْوا ِإلَى َشَياِطيِنِهْم قَالُوا ِإنَّـا َمَعكُْم[

  
  ». الكفررؤوسهم يف: أّما شياطينهم فهم« :τقال ابن مسعود - 14

من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره عن مرة      ) 351/ 1(رواه الطربي   : التـخريـج  
  . وهو إسناد حسن.اهلمداين عن ابن مسعود

ومل أعثر  : "قلت  ." وروى الطرباين حنوه عن ابن مسعود     ):" 8/11(وقال ابن حجر يف الفتح      
  عليه عند الطرباين يف ما لدّي من املراجع

  
  ]2/15[]ْم ِفي طُْغَياِنِهْم َيْعَمُهونََوُيِمدُُّه[

  
  ».يف كفرهم يتمادون: يف طغياهنم يعمهون. وميلي هلم: وميدهم« :τقال ابن مسعود - 15

من طريق أسباط عن السدي يف خـرب        ) 371- 367- 364/ 1(الطربي  : التـخريـج  
  . وهو إسناد حسن. عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود…ذكره

  ».يف كفرهم َيَترددون«: بلفظ) 1/91(وذكره ابن كثري 
  

  ]2/16[]ِاْشَتَرُوا الضَّالَلَةَ ِباهلَُدى[
  

 ».أخذوا الضاللة وتركوا اهلدى «:τقال عبد اهللا بن مسعود - 16
 عن مرة   …من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره       ) 381/ 1(الطربي  : التـخريـج  

  . وهو إسناد حسن.اهلمداين عن ابن مسعود
  

  ]2/17[]كََمثَِل الَِّذي اْسَتْوقََد َناًرا فَلَمَّا أََضاَءْت َما َحْولَُه ذََهَب اهللا ِبُنوِرِهْمَمثَلُُهْم [
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 املدينـة، مث    ρإنّ أناسا دخلوا يف اإلسالم مقدم النيب        «:  قال τعن عبد اهللا بن مسعود      - 17
ا حوله من قذًى    فكان َمثَلهم كَمثَل رجل كان يف ظلمة فأوقد نارا فأضاءت له م           . إّنهم نافقوا 

فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره، فأقبل ال يدري ما          ]. منه[أو أذًى فأبصره حىت عرف ما يتقي        
فكذلك املنافق كان يف ظلمة الشرك فأسلم، فعرف احلالل من احلرام، واخلري            . يتقي من أذى  

وأما . )1(من الشر؛ فبينا هو كذلك إذ كفر، فصار ال يعرف احلالل من احلرام واخلري من الشر               
 ». وكانت الظلمة نفاقهمρفاإلميان مبا جاء به حممد : النور

من طريق أسباط عن السدي يف خرب       ) 388/ 1(إسناد حسن رواه الطربي     : التـخريـج  
  .والزيادة له) 1/94(وابن كثري .  عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود…ذكره

  
  ]2/18[]ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم الَ َيْرِجُعونَ[

  
فهم ال يرجعون إىل    ): فهم ال يرجعون  (و  . هم اخلرس ) بكم («: قال τعن ابن مسعود    - 18

  ».اإلسالم
من طريق أسباط عن السدي     ) 403- 400/ 1(الطربي    إسناد حسن رواه   :التـخريـج  
  . عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود…يف خرب ذكره

  
  ]2/19[] ...أَْو كََصيٍِّب ِمَن السََّماِء[

  
  )2(».املطر:  الصيب«:  قالτاهللا بن مسعود عن عبد - 19

 عن  …من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره       ) 408/ 1(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .وهو حسن. مرة اهلمداين عن ابن مسعود

                                                           
 .فمن عند الطربي) النور(إىل هنا تنتهي رواية ابن كثري وأما تفسري -)1(
واألشهر هو املطر نزل من السحاب      .":" إّنه السحاب : "قال ابن كثري بعد ذكر أقوال املفسرين ومنها قول الضحاك         -)2(

 ."ظلماتيف حال 
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  ]2/21 []َيا أَُيَها النَّاُس اْعُبُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم[

  
  ». خلقكم وخلق الذين من قبلكم« :τد اهللا قال عب- 20

 عن  …من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره       ) 473/ 1(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .وهو حسن. مرة اهلمداين عن ابن مسعود

  
أنزل باملدينة، ومـا    ] يا أيها الذين آمنوا   [ما كان   «: τقال ابن مسعود    : أثـر آخـر   - 21

  )1(» .فبمكة] يا أيها الناس[كان 
من طريق وكيع عـن أبيـه عـن         ) 4295/ 3(رواه احلاكم يف املستدرك     : التـخريـج  

  .األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا
  .من طريق قيس عن األعمش به) 4/1531(ورواه البزار يف مسنده 

 صدوق يهم كما يف التقريب، ووثقه       )2(وهو إسناد ضعيف فوالد وكيع امسه اجلراح بن مليح        
 داود وغريه لكنه متابع بقيس وهو قيس بن الربيع صدوق تغّير بآخرة كما يف التقريـب                 أبو
  فبقيت علة عنعنة األعمش فهو على ثقته مدلس) 5573(

ووقع عند الزركشي ذكر رواية احلاكم وإسناده بزيادة الواو بني األعمش وإبراهيم وهو خطأ              
  .والصواب إسقاطها

ورواه البيهقي يف أواخر دالئل النبوة، وكـذا        ):" 190- 1/189(قال الزركشي يف الربهان     
مث قال هذا يرويه غري قيس عن علقمة مرسال، وال نعلم أحدا أسنده غـري               . البزار يف مسنده  

                                                           
ذلك ألنه قد يراد بذكر الناس يف اآلية أمر جيب أو يطلب مـن كـل                . وإن صح هذا األثر فآخره ليس على إطالقه       -)1(

يا [وهذا القول إن أُخذ على إطالقه ففيه نظر؛ فإنّ سورة البقرة مدنية وفيها            :" مث وجدت الزركشي يقرر هذا فيقول     .الناس
يـا أيهـا   [ وسورة احلج مكية وفيها …] …ا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالال       ي[ وفيها  ] .…أيها الناس اعبدوا ربكم   

  ).191-1/190(الربهان  .…] …الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
، ميـزان   )2/2176(، اجلرح والتعديل البـن أيب حـامت         )134-116(سؤاالت اآلجري أليب داود     : ترمجته يف   -)2(

  ).908(، والتقريب )1/293(، هتذيب التهذيب )1/1451(اإلعتدال 
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  .كذا قاال وقد أسنده أيضا والد وكيع كما تقّدم." قيس
أّنه عنـده يف  وبّين الزركشي يف الربهان    . وزاد السيوطي نسبته يف الدر إىل ابن مردويه       : أقول

  .سورة احلج عن علقمة عن أبيه
  

  ]2/22 []الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اَألْرَض ِفَراشاً َوالسََّماَء ِبَناًء[
  

هي فراش ميشي عليه، وهي     ) : الذي جعل لكم األرض فراشا     («: τقال ابن مسعود      - 22
قبة، وهـي سـقف     بىن السماء على األرض كهيئة ال     : قال  ) : والسماء بناء . (املهاد والقرار 

  ».األرض
من طريق أسباط عن الـسدي يف خـرب         ) 478- 475/ 1(رواه الطربي   : التـخريـج  

  .وهو حسن.  عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود…ذكره
) 223- 222/ 1(وزاد السيوطي فنسب األثر البن أيب حامت وهذا منه جتوز وإالّ فهو عنده              

  .من تفسري السدي
 

  ]2/24[] . . .فَاتَّقُوا النَّاَر [
 

ولوال أهنـا   . إنّ ناركم هذه جزء من سبعني جزءا من تلك النار         « : τقال ابن مسعود    - 23
  ».ضربت يف البحر مرتني ما انتفعتم منها بشيء

  : نسبه السيوطي للبيهقي وهو عنده من طريقني . إسناده صحيح: التـخريـج 
  .قال عبد اهللا : من طريق أيب معاوية عن األعمش عن زيد بن وهب قال : األوىل- 

  . هذا موقوف: قال ) 499رقم (أخرجه يف البعث والنشور 
وهو إسناد صحيح فاألعمش وإن كان مدلسا فالراوي عنه هو أبو معاوية وهو مـن أثبـت                 

  ).38رقم (الناس فيه كما ذكر ابن بكري 
صم عن  من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب إسحاق عن عمرو بن عبد اهللا األ               : والثانية- 
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وهو إسناد ضعيف من أجل ). 1/145(أخرجه يف شعب اإلميان. ابن مسعود موقوفا بلفظ أمت
  .تدليس أيب إسحاق

  ).238رقم 1/332(رواه هناد بن السري يف الزهد. وتابع أبا معاوية وكيٌع- 
  . ومن طريق سفيان ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا بن مسعود- 

من تلك :"يف حديث طويل واقتصر إىل قوله )9057رقم 9/247( الكبري أخرجه الطرباين يف
لكن يف إسناده عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي شيخ الطرباين وهو ضعيف كما                 " النار

  .)7/173(يف اجملمع 
  .من طريق زهري عن أيب إسحاق مبثل  إسناد الطرباين) 5/1864(ورواه البزار خمتصرا - 
  

  ]2/24[] . . .لنَّاُس َواِحلَجاَرةُ  َوقُوُدَها ا[
  

  .»جعلها اهللا كما شاء] أسود[حجارة من كربيت« : τقال ابن مسعود - 24
  :صحيح وقد ورد من عدة طرق: التـخريـج 

من طريق مسعر عن عبد امللك بن ميسرة عن عبد الرمحان بن سابط عن عمـرو بـن                   - 1
  .ميمون عن عبد اهللا

، وهنـاد يف    )307(، وابن املبارك يف الزهد      )145ص(ة النار   أخرجه ابن أيب الدنيا يف صف     
لكن جعل لفظة كيف شاء مـن كـالم مـسعر، والطـربي             ) 266رقم  1/357(الزهد  

خلقها اهللا يوم خلق السماوات واألرض يف الـسماء الـدنيا           : بزيادة  ) 503رقم  1/204(
ـ  ) 244رقـم   1/64(، وابـن أيب حـامت       )507رقـم   (يعدها للكافرين، و   رباين ، والط

صـحيح  : (وقال  ) 3827رقم  /2(، و )3034رقم  /2(، واحلاكم   )9026رقم  9/239(
رقـم  286ص  (وأقّره الذهيب، والبيهقي يف البعث والنشور       ) على شرط الشيخني ومل خيرجاه    

  .ورجاله ثقات) . 503
ص (وابن أيب الـدنيا يف صـفة النـار          ) 19رقم  1/63(ورواه عبد الرزاق يف التفسري      - 2

ثالثتهم من طريق مسعر    ) 504رقم  1/204(طريق عبد الرزاق رواه الطربي      ، ومن   )145
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فسقط من اإلسناد عبد    . عن عبد امللك بن ميسرة الزراد عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود            
ولعلّ اخلطأ من ابن عيينة فهو الراوي عن مسعر وهو مع ثقته تغّير بأخرة              . الرمحن بن سابط  

  .مسعر بإثبات ابن سابط كما سيأيتومع ذلك فقد خالف من رواه عن 
من طريق أسباط بن نصر عن السدي يف خرب ذكره          ) 505رقم  1/203(ورواه الطربي   - 3

حجارة من كربيت أسود يعـذبون هبـا يف         «: مرة اهلمداين عن ابن مسعود بلفظ       000عن  
  .»النار

ذر، والبيهقي يف   وزاد السيوطي نسبته لسعيد بن منصور، والفريايب ، وعبد بن محيد، وابن املن            
  : وإليك اآلن بيان ذلك بالتفصيل .شعب اإلميان ومل يظهر يل يف شعب اإلميان

عن مسعر عن عبد امللك عن ابن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا                : فالطريق األوىل - 
  : وهلا مخس طرق 

  .رواها عبد الرزاق، والطربي ، وهناد من طريق وكيع عن مسعر به- 1
  .ي من طريق أيب معاوية عن مسعر بهرواها الطرب- 2
  .رواها ابن أيب حامت من طريق أيب أسامة عن مسعر- 3
  .رواها احلاكم من طريق حممد بن عبيد عن مسعر به- 4
  .رواها احلاكم ووقع يف النسخة املطبوعة عبد امللك بن عمري وهو تصحيف- 5

علـى شـرط    ] هذا[ليس  : "قال احلويين معقبا على احلاكم      . وهذه الطريق إسنادها صحيح   
الشيخني كما قال احلاكم ألن مسعر عن عبد امللك من مفاريد البخاري، وعبد امللك عن ابن           
سابط من مفاريد مسلم، وعبد الرمحان بن سابط عن عمرو بن ميمون من مفاريد أيب داود،                

  .)1("مث عبد الرمحان بن سابط مل خيرج له البخاري
رزاق وابن أيب الدنيا والطربي من طريق مسعر عن عبد امللك           رواها عبد ال   : الطريق الثانية - 

وهذا إسناد منقطع بني عبد امللـك وعمـرو         . بن ميسرة عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا        
  .والصواب إضافة ابن سابط

  .إسنادها حسن كما تقدم مرارا : الطريق الثالثة- 
                                                           

  ).2/188(تفسري القرآن العظيم البنب كثري بتحقيق احلويين -)1(
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  ]2/25[] . . .َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر [
  

  »].مسك[ إنّ أهنار اجلنة تفجر من جبل املسك «: τل ابن مسعود قا- 25
رقـم  /1(، وهناد يف الزهـد      )34095- 7/33947(رواه ابن أيب شيبه     : التـخريـج  

واللفظة الثانيـة   ) 5502و3/4956(، و )2/3281(، و )1/254(، وابن أيب حامت     )95
وكيـع  [ كالمها   - يع فقط إالّ ابن أيب حامت فمن طريق وك      - من طريق وكيع وأيب معاوية      .له

  .عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا] وأبو معاوية
من طريق أيب معاوية عن األعمش عن عمرو        ) 267رقم  (ورواه البيهقي يف البعث والنشور      

  .هذا موقوف صحيح: بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا وقال 
ىل عمرو بن مرة، فإّنه وإنْ كان عمرو بن مرة          وأظن أنّ عبد اهللا بن مرة قد تصّحفت إ        : قلت  

يشترك مع عبد اهللا بن مرة يف رواية األعمش عنهما إالّ أنه مل ُيعرف عمرو هذا بالرواية عن                  
أضف إىل ذلك ما اتفق عليه من ذكرنا على رواية عبـد اهللا            . مسروق خالفا لعبد اهللا بن مرة     

صحيفا وهذا ما أرجحه وإّما أن تكـون        فإّما أن يكون عمرو بن مرة ت      . بن مرة عن مسروق   
  .شاذة واهللا أعلم

نا معمر عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن          ) 11/20873(ورواه عبد الرزاق يف املصنف      
  .والصواب وقفه واهللا أعلم: قلت . مسروق مقطوعا

  
  ]2/25 [] . . .كُلَّمَّا ُرِزقُوا ِمْنَها ِمن ثََمَرٍة ِرْزقًا [

  
هذا الذي رزقنا   : ( أتوا بالثمرة يف اجلنة، فلما نظروا إليها قالوا          «: τ  قال ابن مسعود  - 26

  ».اللون واملرأى وليس يشبه الطعم) : وأتوا به متشاهبا. (يف الدنيا) من قبل
من طريق أسباط عن السدي يف خـرب        ) 524 و 512رقم  /1(رواه الطربي   : التـخريـج  

  .عن مرة عن ابن مسعود. . . ذكره 
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  ]2/25 [] . . . ِفيَها أَْزَواٌج ُمطَهََّرةٌ َولَُهْم[
  

  ». ال حيضن وال حيدثن وال يتنخمن«: τقال ابن مسعود  - 27
. . من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره         ) 538رقم  /1(رواه الطربي   : التـخريـج  

  .عن مرة عن ابن مسعود. 
  

  ]2/25[] . . .َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ [
  

لو قيل ألهل النار إّنكم ماكثون يف النار عدد « : ρقال رسول اهللا : τ  قال ابن مسعود- 28
ولو قيل ألهل اجلنة إّنكم ماكثون يف اجلنة عدد كل حـصاة  . كل حصاة يف الدنيا لفرحوا هبا   
  ».حلزنوا ولكن جعل هلم األبد

وأبو نعيم يف احلليـة     )10/10384(ضعيف جدا؛ رواه الطرباين يف الكبري       : التـخريـج  
  من طريق احلكم بن ظهري عن السدي عن مرة عن عبد اهللا بن مسعود مرفوعا ) 4/168(

  ."وهذا حديث غريب من حديث مرة والسدي تفرد به احلكم بن ظهري: "قال أبو نعيم 
، قال ابن أيب حامت يف العلـل    )1445رقم  (وهو متروك كما قال احلافظ يف التقريب        : قلت  

رواه سهل بن عثمان العسكري عن احلكم بن ظهري مث          سألت أيب عن حديث     ) : "2/224(
) : 10/396(وقـال يف اجملمـع      ." هذا حديث منكر  : قال أيب   : ذكره بإسناده ومتنه قال     

وذكره الـسيوطي يف الـدر   ." رواه الطَّرباين وفيه احلكم بن ظهري وهو يف جممع على ضعفه "
  ).2/605( األلباين يف الضعيفة وأورده. وعزاه للطرباين وابن مردويه وأيب نعيم) 1/102(
  

  ]2/26 [] . . .ِإنَّ اَهللا الَ َيْسَتْحِيي أَن َيْضِرَب َمثَالً َما َبُعوَضةً [
  

كمثـل الـذي    : (قوله  "  ملا ضرب اهللا هذين املثلني للمنافقني        «: τقال ابن مسعود    - 29
 أعلى وأجل من    اهللا: "، قال املنافقون    )أو كصيب من السماء   : (، وقوله   )000استوقد نارا 
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إنّ اهللا ال يـستحي أن يـضرب مـثال مـا            : (أن يضرب هـذه األمثـال فـأنزل اهللا          
  .» )أولئك هم الفاسقون000بعوضة

من طريق أسباط عن الـسدي يف خـرب         ) 554رقم  1/213(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .مّرة اهلمداين عن ابن مسعود000ذكره عن 

  .يب حامت، لكنه عنده من تفسري السديالبن أ) 1/103(وعزاه السيوطي يف الدر 
 

  ]2/26 []ُيِضلُّ ِبِه كَِثًريا َوَيْهِدي ِبِه كَِثًريا َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ الفَاِسِقَني [
  

يعـين  ).: ويهدي به كـثريا   (يعين املنافقني،   ) : يضل به كثريا   («:τقال ابن مسعود    - 30
هم مبا قد علموه حقا يقينا من املثل الـذي          املؤمنني ، فيزيد هؤالء ضالال إىل ضالهلم لتكذيب       

يعين ": ويهدي به "ضربه اهللا ملا ضربه له، وأنه ملا ضربه له موافق فذلك إضالل اهللا إياهم به،                
املثل، كثريا من أهل اإلميان والتصديق فيزيدهم هدى إىل هداهم وإميانا إىل إمياهنم لتصديقهم              

ه اهللا له مثال، وإقرارهم به، وذلك هداية من اهللا هلم          مبا قد علموه حقا يقينا، أن موافق ما ضرب        
   » ] يعين املنافقني:  يضل به إالّ الفاسقونوما.[به

 مـن طريـق     ،)568والزيادة فقط رقم    - 567رقم  1/218(رواه الطربي   : التـخريـج  
 .مرة اهلمداين عن ابن مسعود000أسباط عن السدي يف خرب ذكره عن

 
  ]2/27[] . . .ْهَد اِهللا ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه الَِّذيَن َيْنقُُضونَ َع[

  
  ». أقَرُّوا به مث كفروا فنقضوه«: τقال ابن مسعود  - 31

عن السدي من تفسريه ومل يعزه ألحد وهو عند         ) 115/ 1(ذكره ابن كثري    : التـخريـج  
  .وعزاه البن جرير لكن ليس هو عنده) 104/ 1(ابن أيب حامت وذكره السيوطي يف الدر 

 فالرواية إذن ضعيفة ليـست علـى        τمل يصح األثر عندي من مسند ابن مسعود           : تعليق  ال
  .شرطنا يف الرسالة وإن كانت صحيحة من مسند السدي
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  ]2/28 []فَالَ َتْجَعلُوا ِهللا أَنَداًدا َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ[
  

  ».  اهللاأكفاء من الرجال تطيعوهنم يف معصية : )1(]أندادا [«: τقال ابن مسعود  - 32
 عن  …من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره       ) 482/ 1(رواه الطربي   : التـخريـج  

  .وهو حسن. مرة اهلمداين عن ابن مسعود
  

  ]2/28[] . . .َوكُنُتْم أَْمَواًتا فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحِييكُْم[
   

  ». تكم مث حيييكم يوم القيامة مل تكونوا شيئا فخلقكم مث ميي«: τقال ابن مسعود  - 33
 عن  …من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره       ) 576/ 1(رواه الطربي   : التـخريـج  

  .وهو حسن. مرة اهلمداين عن ابن مسعود
  

  : أثـر آخـر 
 ربنا أمتنا اثنتني    ( هي مثل اآلية اليت يف أول املؤمن         «: يف هذه اآلية     τقال ابن مسعود      - 34

  ».)وأحييتنا اثنتني
، )577 رقم   1/223(، والطربي   )43ص(رواه سفيان الثوري يف تفسريه      : التـخريـج  

لكن بلفظ مقلوب حيث جعلها من تفسري سورة غافر، ومبثل لفظ الطربي رواه ابن أيب حامت                
 رقـم   2/475(، واحلـاكم    )9045 رقـم    9/243(، والطـرباين    )300 رقم   1/73(

كلـهم  .  عن أيب األحوص عن عبـد اهللا من طريق سفيان الثوري عن أيب إسحاق 0)3636
علـى  : "وقال احلاكم . جعلوه من تفسري سورة غافر عدا الثوري فجعله من تفسري آية البقرة           

  .ووافقه الذهيب"شرط الشيخني ومل خيرجاه 
أبـو  : والصواب أنه على شرط مسلم وهذه الترمجة      : وليس هو كما قاال   : "قال احلويين معقبا  

 ابن مسعود مل خيرجها البخاري يف صحيحه بل يف األدب املفرد            إسحاق عن أيب األحوص عن    
                                                           

 .هذه الزيادة ليست عند الطربي ذكرهتا لبيان الكلمة املفّسرة وهي األنداد-)1(
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  ).2/220(حتقيق تفسري ابن كثري 0"واهللا أعلم
  .من طريق أيب إسحاق عن أيب الضحى عن عبد اهللا) 9044رقم /9(ورواه الطرباين 

أنظـر اجملمـع    . وهو ضـعيف  " عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي        "وسنده ضعيف فيه    
  . وأبو إسحاق مدلس وقد عنعنه، )7/102(
 

  ]2/29[] . . .ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي اَألْرِض َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوى ِإلَى السََّماِء[
  

فلما أراد  .  إنّ اهللا كان عرشه على املاء، ومل خيلق شيئا قبل املاء           «: τقال ابن مسعود      - 36
املاء فسما مساًء، مث أيبس املاء فجعله أرضا فتقهـا          أنْ خيلق أخرج من املاء دخانا فارتفع فوق         

واحد، مث فتقها فجعلها سبع أرضني يف يومني يف األحد واالثنني، فخلق األرض على احلوت               
، واحلوت يف املاء واملاء على ظهر صفاة، والصفاة على )ن والقلم: (وهو الذي ذكره يف قوله 

وهي الصخرة اليت ذكرها لقمان ليست يف       ظهر ملك وامللك على صخرة والصخرة يف الريح         
، فتحّرك احلوت فاضطرب، فتزلزلت األرض فأرسى عليها اجلبـال          - السماء وال يف األرض     

، وخلق اجلبال فيها )وجعل هلا رواسي أن متيد بكم: (فاجلبال تفتخر على األرض فذلك قوله 
إّنكـم  : (عاء وذلك قولـه     وأقوات أهلها وشجها وما ينبغي هلا يف يومني يف الثالثاء واألرب          

وقّدر فيها  . (أنبت شجرها : يقول  ) وبارك فيها : إىل قوله   … لتكفرون بالذي خلق األرض   
مـن سـأل فهكـذا    : يقول ) يف أربعة أّيام سواء للسائلني . (أقواهتا ألهلها : يقول  ) أقواهتا
ـ        )مث استوى إىل السماء وهي دخان     .(األمر نفس مث  وكان ذلك الدخان من تنفس املاء حني ت

جعلها مساء واحدة مث فتقها فجعلها سبع مساوات يف يومني يف اخلميس واجلمعة، إما مسي يوم                
خلق يف كل   : قال) وأوحى يف كل مساء أمرها    (اجلمعة ألنه مجع فيه خلق السماوات واألرض        

ماء مساء خلقها من املالئكة واخللق الذي فيها من البحار وجبال والربد وما ال يعلم مث زين الس
بالكواكب فجعلها زينة وحفظا من الشياطني فلما فرغ من خلق ما أحب اسـتوى علـى                

  .»000العرش
،ويف التـاريخ خمتـصرا     )1/591( إسناده حسن رواه الطربي يف التفـسري         :التـخريـج  
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من طريق السدي عـن     ) 2/118(تاما، والبيهقي يف األمساء والصفات      ) 1/40(و) 1/37(
  .فنسبه البن املنذر وابن أيب حامت) 107- 1/106(يف الدر وزاد . مرة عن عبد اهللا

  .من مسند السدي) 1/306(وهو عند ابن أيب حامت : قلت 
  

ما بني السماء الدنيا واليت تليها مسرية مخسمائة عـام،  « :قال عبد اهللا: أثـر آخـر - 37
ئة عام وبني   وبني كل مساءين مسرية مخسمائة عام وبني السماء السابعة وبني الكرسي مخسما           

الكرسي إىل املاء مخسمائة عام والعرش على املاء واهللا تعاىل فوق العرش وهو يعلم ما أنـتم                 
  .»عليه 

  : التـخريـج 
، وابن بطـة يف     )567رقم  196(و) 205 رقم   82ص(رواه أبو الشيخ يف العظمة       .1

ـ        ) 172- 3/171(ك الرد على اجلهمية     (اإلبانة   ن من طريق املسعودي عن عاصم عن زر ب
وهو ضعيف من أجل املسعودي فإّنه ضعيف اختلط كما يف التهـذيب            . حبيش عن عبد اهللا   

)2/523.(  
بنحوه، والبيهقـي يف األمسـاء والـصفات        ) 567رقم  (ورواه أبو الشيخ يف العظمة       .2

  .من طريقه عن عاصم عن أيب وائل عن ابن مسعود) 2/145(
، )1/422(قض على املريـسي     ، والن )81رقم  (ورواه الدارمي يف الرد على اجلهمية        .3

، وأبو الشيخ يف )9/8987(، والطرباين يف الكبري )106- 105ص (وابن خزمية يف التوحيد  
، وابن عبد الرب يف التمهيـد       )2/145(، والبيهقي يف األمساء والصفات      )281رقم  (العظمة  

  .من طريق محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا) 7/139(
مـن  ) 75رقم  (، واملوفق ابن قدامة يف العلو       )659 رقم   3/395(ورواه الاللكائي    .4

  .طريق احلسن ابن أيب جعفر عن عاصم عن زر عن عبد اهللا
خمتصرا من ) 9/8986(، والطرباين يف الكبري     )105ص  (ورواه ابن خزمية يف التوحيد       .5

بـن  طريق محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن املسّيب بن رافع عن وائل بن ربيعة عـن ا                  
  ).رجاله رجال الصحيح) : (1/86(وقال اهليثمي. مسعود
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  ]2/30 []ِإنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرِض َخِليفَةً[
  

 )إّني جاعل يف األرض خليفة(:  أنّ اهللا جلّ ثناؤه قال للمالئكة « : τعن ابن مسعود - 38
يتحاسدون يكون له ذرية يفسدون يف األرض و      : وما يكون ذلك اخلليفة؟ قال      ! ربنا  : قالوا  

  ».ويقتل بعضهم بعضا
من طريق السدي عن مرة اهلمـداين       ) 1/605(إسناده حسن رواه الطربي     : التـخريـج  
  .عن ابن مسعود

  
  ]2/30 []َوُنقَدُِّس لََك[

  
  ». ونصلي لك«): ونقّدس لك(« : قال τعن ابن مسعود - 39

ة اهلمـداين   من طريق السدي عن مر    ) 1/619(إسناده حسن رواه الطربي     : التـخريـج  
  .عن ابن مسعود

  
  ]2/30 []ِإنِّي أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ[

  
 ملّا فرغ اهللا من خلق ما أحّب استوى على العرش فجعل إبليَس             « : τعن ابن مسعود    - 40

 يقال هلم اجلّن وإّنما مسوا اجلّن ألهنـم         )1(على ملك السماء الدنيا وكان من قبيلة من املالئكة        
ن إبليس مع ملكه خازنا فوقع يف صدره الكرب وقال ما أعـاين اهللا هـذا إالّ   خزائن اجلنة وكا 

. إين جاعل يف األرض خليفـة     : ملزيد أو ملزية يل؛ فاطّلع اهللا على ذلك منه، فقال للمالئكة            
  ». إين أعلم ما ال تعلمون: قال . . . ربنا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء : قالوا 

                                                           
كّنـه لـيس    الصواب يف هذه املسألة أنّ إبليس ليس من املالئكة ومل يكن من املالئكة، وإن كان بادئ األمر معهم ل                  -)1(

خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان من نار ، وخلـق آدم ممـا              ): "2996(منهم، ويؤيد هذا حديث عائشة عند مسلم        
  ."وصف لكم
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من طريق السدي عن مرة اهلمـداين     ) 688- 627- 1/607(ه الطربي   روا: التـخريـج  
  .فعزاه البن عساكر) 1/112(وزاد السيوطي . عن ابن مسعود

: من طريق يعلى ثنا بسطام عن الضحاك  قـال           ) 1130رقم  (ورواه أبو الشيخ يف العظمة      
وهذا . » ّنكان سبطا من املالئكة يقال له اجل      :اختلف ابن عباس وابن مسعود فقال أحدمها        "

   .إسناد منقطع فإنّ الضحاك مل يسمع من ابن مسعود
 قالت املالئكة أجتعل فيها من يفسد فيهـا         «:  قال   τعن ابن مسعود    : أثـر آخـر   - 41

يعين من شـأن    . إين أعلم ماال تعلمون   : قال. ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك      
إين أعوذ  : فقالت األرض . رض ليأتيه بطني منها   فبعث اهللا جربائيل عليه السالم إىل األ      . إبليس

يا رب إهنـا عـاذت بـك        : وقال. فرجع ومل يأخذ  . باهللا منك أن تنقص مين شيئا وتشينين      
كما قال جربائيل فبعث ملك املوت      : فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها فرجع فقال      . فأعذهتا

فأخذه من وجه األرض وخلـط،      . وأنا أعوذ باهللا أن أرجع ومل أنفذ أمره       : فقال. فعاذت منه 
فلم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة محراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خـرج بنـو آدم                 
خمتلفني فصعد به فبلّ التراب حىت عاد طينا الزبا، والالزب هو الذي يلتزق بعضه ببعض، مثّ                

  ». مننت: قال ) من محأ مسنون: (ترك حىت تغّير وأننت وذلك حني يقول 
، من طريق السدي عن مرة اهلمداين عـن         )1/62(رواه الطربي يف التاريخ     : ريـج  التـخ

  ).1/116(وانظر الدر . ابن مسعود
  

  ]2/31 []ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى املَالَِئكَِة[
  

  )1(». مث عرض اخللق على املالئكة«:  قال τعن ابن مسعود - 42
مرة اهلمـداين عـن ابـن       من طريق السدي عن     ) 1/662(رواه الطربي   : التـخريـج  

                                                           
  :اختلف املفسرون يف املعروض على أقوال -)1(

  .وهو ابن مسعود وغريه. فمنهم من قال عرض األشخاص
تفـسري القـرطيب    . ورجح ابن عطية والقـرطيب األول     . اسومنهم من قال عرض األمساء دون األشخاص ونسب البن عب         

)1/1/324.( 
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  .وهو حسن.مسعود
  

  ).مث عرضهّن : ( قرأ ابن مسعود : قراءة - 43
  .ومل يعزواه ألحد) 1/127(، وابن كثري )324- 1/1(ذكره القرطيب : التـخريـج 

  
  ]2/31 []إن كُنُتْم َصاِدِقَني[

  
  ».  أنّ بين آدم يفسدون يف األرض ويسفكون الدماء«:  قال τعن ابن مسعود - 44
من طريق السدي عن مـرة      ) 1/68(، ويف التاريخ    )1/662(رواه الطربي   : تـخريـج  ال

  .وهو حسن.اهلمداين عن ابن مسعود
  

  ]2/32 []َوأَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُنُتْم َتكُْتُمونَ[
  

أجتعل فيها من يفـسد     : (قوهلم  : قال  ) وأعلم ما تبدون   («:  قال   τعن ابن مسعود    - 45
  ».يعين ما أسّر إبليس يف نفسه الكرب) وما كنتم تكتمون). (اءفيها ويسفك الدم

من طريق السدي عن مرة اهلمـداين عـن ابـن           ) 1/679(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .وهو حسن.مسعود

  
  ]2/35[] . . .َوقُلَْنا َيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َزْوُجَك اجلَنَّةَ[

  
كان ميشي فيها وحشا لـيس لـه زوج          ملا سكن آدم اجلنة،      «:  قال τعن ابن مسعود    - 46

ما : فسأهلا  . فنام نومة فاستيقظ فإذا على رأسه امرأة قاعدة خلقها اهللا من ضلعه           . يسكن إليها 
قالت له املالئكة ينظرون ما يبلـغ       . لتسكن إيل : ومل خلقت؟ قالت  : قال. امرأة: أنت؟ قالت 

: فقـال اهللا . هنا خلقت من حيّ   أل: مل مسيت حواء؟ قال     : قالوا. حواء: ما امسها؟ قال  : علمه  
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  »).وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة(
رقـم  /1(، وابن منده يف التوحيد يف خرب طويـل          )1/710(رواه الطربي   : التـخريـج  

من طريق السدي عن مرة اهلمداين عن ابـن         ) 2/12(، والبيهقي يف األمساء والصفات      )81
  .وهو حسن.مسعود

مـن  ) 1/372(امت وابن عساكر لكن وجدته عند ابن أيب حامت          وعزاه السيوطي البن أيب ح    
وهذا ال يعلّ األثر شيئا الحتمال أنّ السدي رواه مرتني مرة مسندا ومرة غري              . تفسري السدي 

  .مسند
  

  ]2/35 []َوكُالَ ِمْنَها َرغًَدا َحْيثُ ِشئُْتَما[
 

  ».اهلينء) : الرغد( « : τقال ابن مسعود - 47
) 81رقم  /1(، وابن منده يف التوحيد يف خرب طويل         )1/710(لطربي  رواه ا : التـخريـج  

. وهو حـسن  .بدايته األثر الذي قبل هذا، من طريق السدي عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود             
  .ابَن عساكر) 1/129(وزاد السيوطي 

  
  ]2/35 []َوالَ َتقَْرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ[

  
  )1(»   . اليهود أهنا احلنطة هي الكرمة، وتزعم« : τقال ابن مسعود - 48

من طريق السدي عن مـرة اهلمـداين عـن ابـن     ) 1/731(رواه الطربي : التـخريـج  

                                                           
 ذهب املفسرون يف تعيني الشجرة اليت هنى اهللا آدم وزوجه عن األكل منها مذاهب شىت مجعها ابن كـثري إىل سـتة       -)1(

  .وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن جبري والسدي والشعيب وابن هبرية وحممد بن قيس. الكرم-1:أقوال
  .السنبلة-2
  .الّرب-3
  .النخلة-4
  .التينة-5
 ).1/79(انظر تفسري ابن كثري . احلنطة-6
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  .وهو حسن.مسعود
  

  ]2/36 []000فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها [
  

  ".فأزهلما الشياطني: "كان أصحاب عبد اهللا يقرؤوهنا:قراءة - 49
لكن حيتمل أّنه قد مسعه . وهو منقطع. هكذا)44ص(رواه سفيان يف التفسري:التـخريـج

  .من أحد تالمذهتم أو قرأه من مصاحفهم أو أّنه كان مشتهرا عندهم
  

  : أثـر آخـر - 50
 أراد إبلـيس أن     )اسكن أنت وزوجك اجلنـة    (ملا قال اهللا آلدم      «: عن ابن مسعود وغريه     

.  بعري، وهي كأحسن الـدواب     يدخل عليهما اجلنة فأتى احلية وهي دابة هلا أربع قوائم كأهنا          
فكلّمها أن تدخله يف فمها حىت تدخل به إىل آدم فأدخلته يف فمها فمرت احلية على اخلزنة،                 

: فدخلت وال يعلمون ملا أراد اهللا من األمر فكلمه من فمها فلم يبال بكالمه فخرج إليه فقال                
إين لكمـا ملـن     ( وحلف هلما بـاهللا   " يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى؟         "

يا آدم كـل فقـدت      :  فأىب آدم أن يأكل منها فقعدت حواء فأكلت مث قالت          )1()الناصحني
بدت هلما سوءاهتما وطفقا خيصفان عليهما مـن ورق         (فلما أكل   ] ين[أكلت ومل يضّر يب     

  .)2 ()اجلنة
رقـم  /1(، وابـن منـده يف التوحيـد         )743رقم  1/273(رواه الطربي   : التـخريـج  

  . ريق أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود وهو حسنمن ط0)81
  .البن أيب حامت ومل أجده ولعله يف سورة األعراف عنده)1/131(وعزاه يف الدر

  ]2/36 []َولَكُْم ِفي اَألْرِض ُمْسَتقٌَر َوَمَتاٌع ِإلَى ِحٍني[

                                                           
أغوامها مشافهة ودليـل ذلـك آيـة        : قال ابن مسعود، وابن عباس ومجهور العلماء      ) :" 1/1/353(قال القرطيب   -) 1(

 )."21(األعراف
 ".هالوال حواء مل ختن أنثى زوج"ويشهد هلذا األثر ما رواه البخاري -)2(
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فوق األرض ومـستقر حتـت      «: قال) ولكم يف األرض مستقر    : (τعن ابن مسعود    - 51
  » حىت يصري إىل اجلنة أو إىل النار): ومتاع إىل حني. (رضاأل

  .أليب الشيخ) 1/135(نسبه يف الدر
فتوقفت . مل أعثر على إسناد أيب الشيخ وال على املصدر الذي روى فيه األثر            : التـخريـج  

  ].98[فيه، وانظر تفسري املستقر يف األنعام آية 
  

  ]2/40 []000ِتَيَيا َبِني ِإْسَراِئيلَ اذْكُُروا ِنْعَم[
  

  .»إسرائيل هو يعقوب« : τعن ابن مسعود - 52
حكمت بن بشري يف تفسريه وحسنه قال قال عبـد بـن محيـد يف               /ذكره د :التـخريـج- 

ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عـن عبـد اهللا قـال                   : التفسري
  » .إلياس هو إدريس ويعقوب هو إسرائيل«:

من طريق أيب أمحد، وابـن أيب حـامت         ) 5/13519] (85[ جرير يف آية األنعام      ورواه ابن 
 إدريس هو إلياس، وإسرائيل     «: من طريق أيب نعيم كالمها عن إسرائيل به قال          ) 4/7556(

   » هو يعقوب
ويف إسناده أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس لكن الراوي عنه إسرائيل بن يونس بـن               : قلت  

كما ذكر ذلك الدارقطين يف سؤاالت ابن       )1(وهو من أثبت الناس فيه       - حفيده- أيب إسحاق   
: ، وقال ابن الكيال   ..."إسرائيل أحفظ : ومن أثبت أصحاب أيب إسحاق السبيعي     :"بكري فقال 

إسرائيل بن  : وقد أخرج الشيخان يف الصحيحني جلماعة من روايتهم عن أيب إسحاق وهم             "
  ..."يونس 

أما قول ابن مسعود فوصله عبـد       : (، فقال ) دار الريان  6/430(وذكره ابن حجر يف الفتح      
  ).محيد وابن أيب حامت بإسناد حسن

                                                           
  ).79-78(، والكواكب النريات )49(سؤاالت ابن بكري للدارقطين -)1(
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  ]2/40[ )َوأَْوفُوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهِدكُْم[

  
ما أمرتكم به من طاعيت وهنيتكم عنـه        : يقول) وأوفوا بعهدي  (« : τعن ابن مسعود    - 53

  ».أرض عنكم وأدخلكم اجلنة: يقول) أوف بعهدكم. ( وغريهρمن معصييت يف النيب 
  .ومل أقف له على إسناد). 1/154(رواه ابن املنذر كما يف الدر املنثور : التـخريـج 

  
  ]2/40 []َوالَ َتلِْبُسوا احلَقَّ ِبالَباِطِل َوَتكُْتُموا احلَقَّ [

  
  ).وتكتمون احلق: (يف مصحف عبد اهللا - 54

  ."كامتني: مبعىن :" وزاد) 1/133(ذكره الزخمشري يف الكشاف : التـخريـج 
  .مل أعثر له على إسناد: التعليق 

  
  ]2/45 []َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالَِة[

  
  .»الصرب نصف اإلميان واليقني اإلميان كله « : ρ عن النيب τعن ابن مسعود- 56

د واخرج سعيد بن منصور وعب    : ونسبه للبيهقي مث قال     ) 1/160(رواه الدر   : التـخريـج
  ".إنه حمفوظ: "بن محيد والطرباين والبيهقي عن ابن مسعود موقوفا وقال البيهقي 

  
  ]2/57 []َوأَنَزلَْنا َعلَْيكُُم املَنَّ َوالَسلَْوى[

  
  ».طائر يشبه السُّماين:  السلوى «:  قالτعن ابن مسعود - 55

.  مسعود من طريق السدي عن مرة اهلمداين عن ابن       ) 1/731(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .وهو حسن



   مرويات ابن مسعود في التفسير
  75  75 

  
  ]2/58 []000َواْدُخلُوا الَباَب ُسجًَّدا َوقُولُوا ِحطَّةٌ[

  
وقولـوا  (فدخلوا مقنعي رؤوسهم ) ادخلوا الباب سجدا(قيل هلم «  :τقال عبد اهللا - 57
  » ).فبدل الذين ظلموا: (فذلك قوله . حنطة حبة فيها شعرية محراء: فقالوا) حطة

، الشطر الثاين فقط، ابـن أيب حـامت         )1024رقم  1/343(رواه الطربي   : التـخريـج  
، وابـن أيب    )9027رقـم   9/239(، والطرباين مبثل لفظ الطـربي       )579رقم  1/118(

، )4/6211(تاما، والشطر األول منه يف تفسري سورة النساء         )9157رقم  5/1596(حامت
أيب يف تفسري آية األعراف من طريق سفيان عن السدي عن أيب سـعيد عـن                ) 5/9153(و

  .الكنود عن عبد اهللا به
صوابه أبو سعد والسند ضعيف جلهالة أيب سـعد         :" قال احلويين عند ذكر أيب سعيد األزدي        

  ." لكنه عند الطرباين أبو سعيد وكذا عند ابن أيب حامت والطربي: هذا أقول
  )1(.مقبول: وهو من رجال التقريب والتهذيب، وقد قال فيه ابن حجر: أقول 

  .ي فنسبه لوكيع،والفريايب، وابن محيد، وابن املنذر، وأيب الشيخوزاد السيوط
، )5/9158(بنحـوه، و  ) 1/589(، وابـن أيب حـامت       )1/1030(ورواه أيضا الطربي    

هطى : أّنهم قالوا   : قال  «: بلفظ  /   )1(، وأبو الشيخ كما يف الدر       )2/3252(واحلاكم  
 إال ابـن أيب     ». مثقوبة فيها شعرية سوداء    حبة حنطة محراء  : فهي بالعربية   . مسقاتا أزبة مزبا  

ووافقـه  . صحيح على شرط مـسلم    : وقال احلاكم   . سوداء:حامت يف الرواية األوىل مل يقل       
نفس (وزاد السيوطي   . الذهيب عن طريق أسباط عن السدي عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود           

  . مراراوهذا اإلسناد حسن كما تقدم.أبا الشيخ) املصدر السابق نفس الصفحة
  
  

  ]2/61 []000َما ُتنِبُت اَألْرُض ِمن َبقِْلَها َوِقثَّاِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها[
                                                           

  ).8117(، التقريب )4/527(هتذيب التهذيب -)1(
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قراءيت قراءة زيد، وأنا آخذ ببضعة عشر حرفا من قراءة ابن « :عن ابن عباس قال - 58

  »).…من بقلها وقثائها وفومها(مسعود هذا أحدها 
، نا احلسن بن أمحد، نا      )171رقم  1/291(ود يف املصاحف    رواه ابن أيب دا   : التـخريـج  

مسكني عن هارون ثنا صاحب لنـا عـن أيب روق عـن إبـراهيم التيمـي عـن ابـن                     
: يف قراءة ابن مسعود     : قال هارون .بسنده السابق إىل هارون     ) 169رقم  1/290(و.عباس

  .وإسناده ضعيف فيه جمهول، وهارون مل يدرك ابن مسعود).وثومها(
نا سفيان وسئل : قال )191رقم 2/563: التفسري (الرواية سعيد بن منصور يف سننه وروى 

  .)1()وثومها: (كما يقرأ عبد اهللا : عنه فقال 
) 1/352(نسبته إىل ابن املنذر وقد شكك ابن جريـر الطـربي            ) 1/177(وزاد السيوطي   

بالثاء فإن  ) وثومها: (د  وذكر لنا أنّ ذلك قراءة عبد اهللا ابن مسعو        : "صحة هذه الرواية فقال     
  ".كان ذلك صحيحا فإنه من احلروف املبدلة

  
  ]2/61 []000اْهِبطُوا ِمْصًرا[

  
  "من غري ألف ) اهبطوا مصر: " (وقع يف قراءة أيب بن كعب وابن مسعود- 59

أي ابن  :[وقالوا: "دون إسناد وزاد القرطيب فقال      ) 1/355(رواه ابن جرير     : التـخريـج
  ".هي مصر فرعون]: سن وأبان بن تغلب وطلحةمسعود وأيب واحل

  .مل أعثر له على إسناد: التعليق
  
  

  ]2/62 [] 000ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئَني[
                                                           

وهذه القراءة اليت نسبها ابن جريـر إىل        : "وقال  .وقال احلويين إن سند سعيد بن منصور وسند ابن أيب داود معضلني           -)1(
  ).2/447(هـ .ا."راءة املتواترةابن مسعود مل يقرأ هبا أحد من أصحاب الق
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حنن أعلم الناس من أين تسمت اليهود باليهودية، والنـصارى          «:  قال   τعن عبد اهللا    - 60

، فلما مـات    )إّنا هدنا إليك  : (ا تسّمت اليهود باليهودية بكلمة قاهلا موسى        إّنم. بالنصرانية
وإمنا تسمت النصارى بالنصرانية لكلمـة قاهلـا        . هذه الكلمة تعجبه فتسموا باليهود    : قالوا
  ».حنن أنصار اهللا: من أنصاري إىل اهللا؟ قال احلواريون : عيسى

به أليب الشيخ واللفظ له ، وابن أيب        ونس) 1/182(ذكره السيوطي يف الدر     : التـخريـج  
قال ] 156[يف تفسري آية األعراف     )9043رقم  /5(ووجدته عند ابن أيب حامت      .حامت بنحوه   

ذكر أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا املسعودي عن علي بن علي بن السائب عن إبراهيم                : "
  ».كونوا أنصار اهللا : ρكلمة عيسى «: عن عبد اهللا بنحوه لكن قال 

 اختلط ومساع   - وامسه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة       - وهذا إسناد ضعيف، فإنّ املسعودي      
  )1(.أيب نضر منه كان بعد اإلختالط، وعلي بن علي هذا مل أعثر له على ترمجة

وإن كنت أرجح أنه علي بن السائب فقد رأيت لـه روايـة عنـه يف الطبقـات الكـربى             
فإن كان هو فهو جمهول ذكره ابن أيب حامت ومل يذكر           . ، فتكون علي األوىل زائدة    )3/152(

  )2(.فيه جرحا وال تعديال
  

  ]2/79[]  . . .فََوْيلٌ لِّلَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِكَتاَب[
  

  .» ويل واد يف جهنم يسيل منه صديد أهل النار« :τقال ابن مسعود - 61
من طريـق   ) 467 رقم   272ص(رواه البيهقي يف البعث والنشور      . ضعيف: التـخريـج  

سعيد بن منصور ثنا خلف بن خليفة عن العالء بن املسيب عن أبيه عن أيب عبيدة عن ابـن                   
  :وهذا إسناد ضعيف به علتان. مسعود موقوفا

                                                           
  ).524-2/523(هتذيب التهذيب -)1(
  ).6/1030(اجلرح والتعديل البن أيب حامت -)2(



   مرويات ابن مسعود في التفسير
  78  78 

  )1(.خلف بن خليفة صدوق اختلط بآخرة: األوىل
 أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود مل يسمع من أبيه كما ذهب إليه مجهور العلماء               : واألخرى

هل تذكر من عبـد اهللا  : سألت أبا عبيدة    :" فقد قال شعبة عن عمرو بن مرة      . وهو الصحيح 
  )2(.وبه جزم احملققون كالترمذي وابن أيب حامت وابن حجر وغريهم." ال: شيئا؟ قال 

  .البن املنذر، الطرباين)1/202(وزاد السيوطي نسبته يف الدر 
وأسانيد تفسري الويل بالواد    :"لطربي وابن املبارك    قال احلويين بعد ذكر أسانيد ابن أيب حامت وا        

  ".جيدة لكن رواية الرفع منكرة كما ذكر ابن كثري
  

  ]2/83[]000الَ َتْعُبُدونَ ِإالَّ اَهللا [
  

  ).ال تعبدوا إالّ اهللا( أهنما كانا يقرآن τحكي عن أيب وابن مسعود - 62
دون عـزو مث     )1/2/16(  عن القرطيب، والقرطيب  ) 1/209(رواه ابن كثري    :التـخريـج  

  .…"وقوموا، وقولوا، وأقيموا، وآتوا: باألمر فقال وهلذا وصل الكالم: قال
  .مل أعثر له على إسناد حىت أحكم عليه: التعليق 

  
  ]2/83[]000َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسًنا[

  
وقولـوا للنـاس    (كان زيد بـن ثابـت يقـرأ         : عن عبد امللك بن أيب سليمان قال        - 63
  ).وقولوا للناس َحَسناً( يقرأها τوكان ابن مسعود .)ُحسناً

، حدثنا سـعيد    )195رقم  2/567(أخرجه سعيد بن منصور بسند منقطع       : التـخريـج  
وعبد امللك هذا مل يدرك     " 00000:"نا عبد امللك بن أيب سليمان قال        : نا هشيم قال  : قال  

                                                           
  ).1731(، التقريب )1/547(، هتذيب التهذيب )1/2537(، ميزان اإلعتدال )20رقم (الكواكب النريات -)1(
، حتفـة   )8231(، التقريـب    )269-2/268(ب  ، هتذيب التهذي  ) ترتيب اهليثمي  1993(تاريخ الثقات للعجلي    -)2(

  ).أ مصوريت/41ق (التحصيل يف ذكر رواة املراسيل 
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  )1(.هـ145مات سنة . ابن مسعود، بل مل يسمع من أنس كما ذكر العراقي

أليب عبيد وابن املنذر عن عبد امللك بن سليمان والصواب بن أيب            ) 1/210(ونسبه يف الدر    
  .سليمان

  ]2/83[]000َوأَِقيُموا الصَّالَةَ[
  

وإقامة الصالة متام الركوع والسجود والـتالوة       . وأقيموا الصالة هذه  «: قال عبد اهللا    - 64
  .»واخلشوع واإلقبال عليها

ثنا أبو كريب ثنا عثمان بـن       : قال  ) 1461رقم  1/437(جه الطربي   أخر: التـخريـج  
  .سعيد عن بشر بن عمارة عن أيب روق عن الضحاك عن ابن مسعود به

  )2(.مقبول: وإسناده ضعيف، عثمان بن سعيد هو ابن مرة القرشي قال عنه ابن حجر 
  )3(.وبشر بن عمارة ضعيف

مث إّنـه مل    . )4(رسال كما قال ابن حجر    وأبو روق والضحاك صدوقان لكن الضحاك كثري اإل       
لقي مجاعة من التابعني    : "قال العراقي عن ابن حبان      . يلق ابن مسعود فهو بذلك منقطع أيضا      

  )ρ.)5ومل يشافه أحدا من أصحاب رسول اهللا 
  

  ]2/87[]000َوأَيَّْدَناُه ِبُروِح القُُدِس[
  

  ».جربيل: روح القدس «:  قال τعن ابن مسعود - 65
: قال  ) 6979رقم  4/1238(و  ) 884رقم  1/168(رواه ابن أيب حامت     : ريـج  التـخ

                                                           
  ).أ/21ق (حتفة التحصيل -)1(
  ).4474(التقريب -)2(
 ترمجـان   77(، الضعفاء واملتروكون للنسائي     )2/604(، الضعفاء أليب زرعة الرازي      )1/1209(ميزان اإلعتدال   -)3(

  ).697(، التقريب )127(تروكني للدارقطين ، كتاب  الضعفاء وامل)السنة
  ).4615(، والتقريب )1/114(هتذيب التهذيب -)4(
  ).2/226(، هتذيب التهذيب )2/3942(، ميزان اإلعتدال )أ/14ق (حتفة التحصيل -)5(
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أمحد بن سنان الواسطي ثنا عبد الرمحان بن مهدي ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل ثنا أبو                  ثنا
  000قال عبد اهللا :  قال )1(الزعراء

وقـال يف   . دومل يز ."وثقه العجلي : "قال عنه ابن حجر     . وأبو الزعراء امسه عبد اهللا بن هانئ      
عامة روايته عـن ابـن   : وقال ابن املديين . ال يتابع على حديثه : قال البخاري   : " التهذيب  

. وذكره النسائي يف من مل يرو عنه إال رجل واحـد          ." مسعود وال أعلم روى عنه إال سلمة      
  2.فكأّنه يشري إىل أّنه جمهول احلال واهللا أعلم

  ."أخرجه ابن أيب حامت بإسناد رجاله ثقات:"وقال ) 8/235(وذكره ابن حجر يف الفتح 
  

  ]2/89[]000َوكَاُنوا ِمن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا[
  

كانت العرب متر باليهود فيؤذوهنم، وكانوا جيدون حممدا يف         «:  قال   τعن ابن مسعود    - 66
جاءهم حممًدا كفروا به حـني مل       فلما  . التوراة فيسألون اهللا أن يبعثه نبيا فيقاتلون معه العرب        

  .يكن من بين إسرائيل
من طريق أسباط بن نـصر عـن        ) 2/536(رواه البيهقي يف دالئل النبوة      : التـخريـج  

  .وهذا إسناد حسن كما تقدم.مرة اهلمداين عن ابن مسعود. . . السدي يف خرب ذكره عن 
  

  ]2/87[]000 اِهللا َوَراَء ظُُهوِرِهْم َنَبذَ فَِريٌق ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِكَتاَب ِكَتاَب[
  

أنا عبد اهللا حديثا ما مسعنا حديثا هو أحسن منـه إالّ            :( عن عمارة بن الربيع بن عملية       - 67
إنّ بين إسرائيل ملا طال عليهم األمد فقست        «:  قال   ρكتاب اهللا عز وجلّ ورواية عن النيب        

وكان احلق حيـول   . م واستحلّته ألسنتهم  قلوهبم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوهب       
                                                           

). 2/584 : تفسري ابن كثري." (وإسناد هذا األثر حمتمل للتحسني: "قال احلويين بعد ذكر اخلالف حول أيب الزعراء       -)1(
 .وليس هو كذلك ملا سيأيت من جهالة أيب الزعراء

، اجلـرح   ) ضمن التاريخ الـصغري للبخـاري      309(، الضعفاء واملتروكون للنسائي     )903(تاريخ الثقات للعجلي    -)2(
  ).3677(، التقريب )2/448(، هتذيب التهذيب )1/3407(، املغين يف الضعفاء )5/902(والتعديل 
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   )». . .بينهم وبني كثري من شهواهتم حىت نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم كأّنهم ال يعلمون 
من طريـق أيب معاويـة عـن        ) 6/7589(رواه البيهقي يف شعب اإلميان      : التـخريـج  

  .ى ترمجةوعمارة هذا مل أعثر له عل. األعمش عن عمارة بن الربيع بن عملية به
  

  ]2/102[]000َوَما أُنِزلَ َعلَى املَلَكَْيِن ِبَباِبلَ[
  

  .»بابل أرض الكوفة « : τقال ابن مسعود - 68
  .، وتوقفت فيه ألين مل أعثر على إسناده)1/64( رواه البغوي معلقا :التـخريـج 

  
 مهـا هـاروت ومـاروت معلقـان         «) : على امللكني (وقال يف قوله    :أثـر آخـر   - 69

  »مها إىل يوم القيامة بشعور
ـــج  ــوي : التـخري ــناد) 1/65(رواه البغ ــوال  .دون إس ــربي مط ورواه الط

ثين املثىن، ثنا احلجاج بن منهال، ثنا محاد عن علي بن زيد عـن أيب               ) 1685رقم1/501(
ملا كثر بنو آدم وعصوا، دعت املالئكة       «: عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس ولفظه         

إين أزلـت الـشهوة     : فـأوحى اهللا إىل املالئكـة     .ربنا ال متهلهم    : اجلبالعليهم، واألرض و  
فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا لعصموا      : قال  .والشياطني من قلوبكم، ولو تركتكم لفعلتم أيضا      

فأُهبطـا إىل   . فأوحى اهللا إليهم أن اختاروا ملكني من أفضلكم، فاختاروا هاروت وماروت          
: قـال   .  يف صورة امرأة من أهل فارس يـسموهنا بيـدخت          األرض، وأنزلت الزهرة إليهما   

فواقعاها باخلطيئة فكانت املالئكة يستغفرون للذين آمنوا فلما وقعا باخلطيئة استغفروا ملن يف             
وإسناده ضعيف من   . »األرض فخيِّرا بني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة فاختارا عذاب الدنيا           

كة بن جدعان أيب احلسن البـصري ضـعيف مـن           أجل علي بن زيد بن عبد اهللا بن أيب ملي         
  )1(.الرابعة

قـال قتـادة    : ثنا احلسن بن حيىي نا عبد الرزاق قال قال معمـر            ) 1675رقم  (ورواه برقم 
                                                           

  ).4734(، التقريب )3/162(، التهذيب )3/5844(امليزان -)1(
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  .وهذا إسناد منقطع فقتادة مل يدرك ابن مسعود وكذا الزهري. والزهري عن عبد اهللا حنوه
  

  ]2/106[]000َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُننِسَها[
  

  ).ما ننسك من آية أو ننسخها ( يف قراءة ابن مسعود «: عن الضحاك قال : قراءة - 70
ونسبه لعبد بن محيد، وابـن املنـذر عـن          ) 1/255(رواه يف الدر املنثور     : التـخريـج  
  .وهو منقطع بني الضحاك وابن مسعود. الضحاك به

مد بن حيىي اخلنيسي، نا خالّد      نا أبو عبد اهللا حم    ) 1/299(ورواه ابن أيب داود يف املصاحف       
يف قراءة عبد اهللا : بن خالد بن يزيد عن حسني اجلعفي قال مسعت زائدة يسأل األعمش فقال 

  .فذكره
: املقرئ قال عنه الـذهيب      . الصرييف الكويف األحول   )1(خالد بن خالد الشيباين موالهم    : قلت  

  .تكلم يف حالهوباقي رجاله ثقات إال اخلنيسي فلم أجد من ." كان صدوقا"
  

  ]2/115[]000َوِهللا املَْشِرُق َواملَْغِرُب فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اِهللا[
  

 إىل املدينة   ρكان الناس يصلّون ِقَبل بيت املقدس، فلما قدم النيب          « : τقال ابن مسعود    - 71
ينظر ما يؤمر   على رأس مثانية عشر شهرا من مهاجره، وكان إذا صلى رفع رأسه إىل السماء               

  ».به؛ فنسختها ِقبل الكعبة
  .عن ابن املنذر) 1/266(رواه السيوطي : التـخريـج 

  .مل أعثر له على إسناد: التعليق 

                                                           
  )1/104(معرفة القراء الكبار -)1(
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  ]2/119[]َوالَ ُتْسأَلُ َعْن أَْصَحاِب اجلَِحيِم[
  

ولن تسأل عن أصـحاب     : "ذكر لنا أّنها يف قراءة عبد اهللا بن مسعود          : ( قال الطربي   - 72
  .")اجلحيم

: مل أعثر له على إسناد وإن كان الظاهر أنّ الطربي مل يرتضه لتصديره القراءة بقوله : التعليق 
  .واليت غالبا ما تفيد التمريض عنده) ذكر(
  

  ]2/121[]000الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِكَتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالََوِتِه[
  

أن حيل حالله، وحيرم حرامه، : تالوته والذي نفسي بيده إنّ حق « : τقال ابن مسعود - 73
  ».ويقرأه كما أنزله اهللا، وال حيرف الكلم عن مواضعه، وال يتأّول منه شيئا على غري تأويله

قال حدثت عن عمار ثنا ابن      )1888رقم  1/567(رواه هبذا اللفظ الطربي     : التـخريـج  
  فذكره : هللا أيب ابن جعفر عن أبيه عن الربيع عن أيب العالية قال قال عبد ا

الراوي بني الطربي وعمار جمهول، وعمار هذا إن كان ابن خالد التمار فهو ثقة كما ذكـر                 
  .وهو من شيوخ الطربي) 4820(احلافظ يف التقريب 

رقـم  1/567(، ومن طريقه الطـربي      )113رقم  1/76(ورواه عبد الرزاق يف تفسريه      - 2
وهو منقطـع   . تمر عن ابن مسعود   بنحوه من طريق معمر عن قتادة ومنصور بن املع        )1889

  .0بني منصور وقتادة وبني ابن مسعود
ثنا عمرو بن علي ثنا املؤمل : ، قال»يتبعونه حق اتباعه«بلفظ ) 1887رقم /1(والطربي - 3

  . ثنا سفيان ثنا زبيد عن مرة عن عبد اهللا
قال عنـه   ، واملؤمل أظّنه ابن إمساعيل      )3/293(عمرو بن علي ثقة كما يف التهذيب        : أقول  

  .، وباقي رجاله ثقات)7029(صدوق سيء احلفظ كما يف التقريب : "ابن حجر 
  ).1/287(ووقع يف نسخة الطربي يزيد بدل زبيد والتصحيح من ابن كثري 

: ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقـول       «: من طريق سعيد عن قتادة قال       ) 1904رقم  (و- 4
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  .علّ األثر يكون حسنا هبذه الطرق واهللا أعلملكن ل.  وإسناده منقطع كما تقّدم»فذكره مبثله
أي حنـو   [وروي عن ابن مسعود حنو ذلك     : البن مسعود بلفظ  )1/21(ونسبه ابن أيب حامت     

  ].رواية ابن عباس
  

  ]2/124[]قَالَ الَ َيَنالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني [
  

  ». ال ينال عهدي الظاملون« :τقرأ ابن مسعود - 74
  ).1/2/109(، والقرطيب "000وذكر: "بلفظ )1/580(ي ذكرها الطرب : التـخريـج

  .وقد صدر الطربي األثر بصيغة التمريض.مل أعثر على إسناد له : التعليق
  

  ]2/125[]َواتَِّخذُوا ِمن مَّقَاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلَّى[
  

واختذوا من مقام إبـراهيم     «: عن أيب إسحاق أنّ أصحاب ابن مسعود كانوا يقرؤون          - 75
  .».أمرهم أن يتخذوا«: قال ، "مصلى

  .ونسبه لعبد بن محيد) 289(رواه يف الدر املنثور : التـخريـج 
  .مل أعثر على إسناد له : التعليق

  
  ]2/127[]000َوِإذْ َيْرفَُع ِإْبَراِهيُم القََواِعَد ِمَن الَبْيِت َوِإْسَماِعيلُ َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا[

  
ذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل يقوالن ربنـا          وإ : (τيف قراءة ابن مسعود     - 76

  ).تقبل منا
  ).1/2/125(، والقرطيب "000وذكر: "بلفظ )1/598(ذكرها الطربي  : التـخريـج

  "ذكر"وانظر ما تقدم عن قول الطربي .مل أعثر على إسناد له : التعليق
  ]2/144[]. . .فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر املَْسِجِد احلََراِم [
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فولّ وجهك تلقـاء املـسجد      (إنّ يف حرف ابن مسعود      «: عن داود بن أيب هند قال       - 77
  ).احلرام

وروى ابـن أيب داود يف املـصاحف        ). 1/2/155(ذكره القرطيب معلقـا     : التـخريـج  
يف قراءة ابـن    : من طريق مفضل بن مهلهل عن األعمش عن أيب رزين قال            ) 179رقم  /1(

  ).ا وجوهكم ِقَبلَهوحيثما كنتم فولو(مسعود 
مل يصح مساعه مـن     : "إسناد القرطيب منقطع بني داود وابن مسعود فقد قال احلاكم           : أقول  
  . وعلى فرض اتصاله فهو مبتور بني القرطيب وداود فبينهما مفاوز". أنس

وأما إسناد ابن أيب داود فمتصل ورجاله ثقات فمفضل ثقة ثبت واألعمش ثقة حافظ وأبـو                
مث . ن مالك ثقة فاضل إالّ أن األعمش مدلِّس وقد عنعنه فاإلسناد هبذا ضعيف            رزين مسعود ب  

وليس . )1(أبو رزين قد اخُتلف يف مساعه من ابن مسعود وكان شعبة ينكر أن يكون مسع منه               
يقّويه اإلسناد األول إذ هو كاملعدوم، أضف إىل ذلك مها خمتلفان لفظا فذلك قـراءة لقولـه                 

  .واهللا أعلم). فولوا وجوهكم شطره(، واآلخر لقوله تعاىل )حلرامشطر املسجد ا: (تعاىل 
  

  ]2/150[]. . .ِلئَالَ َيكُونَ ِللنَّاِس َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ [
  

 حنو الكعبة بعد صالته إىل بيت املقـدس،         ρملا صرف النيب    «:  قال   τعن ابن مسعود    - 78
ته إليكم وعلم أنكـم أهـدى       حتّير على حممد دينه فتوجه بقبل     : قال املشركون من أهل مكة      

  ».فأنزل اهللا اآلية. سبيال ويوشك أن يدخل يف دينكم
. . من طريق أسباط عن السدي يف خرب ذكره عن        ) 2/2311(رواه الطربي   : التـخريـج  

  .وهو حسن.مرة عن ابن مسعود. 
  

  ]2/152[]. . .فَاذْكُُروِني أَذْكُْركُْم [
                                                           

  ).ب/32ق (، حتفة التحصيل )4/64(هتذيب التهذيب -)1(
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من أَعطى أربعا أُعطي أربعا وتفسري      « : ρ   قال رسول اهللا   «:  قال   τعن ابن مسعود    - 79

، ومـن  )أذكروين أذكركم: (من أعطى الذكر ذَكََرُه اهللا ألنّ اهللا يقول      : ذلك يف كتاب اهللا     
، ومن أعطى   ]60:غافر  [)أدعوين أستجب لكم  : (أعطى الدعاء أعطي اإلجابة ألنّ اهللا يقول        

، ومـن أعطـي     ]7:إبـراهيم   [)ألزيدنكملئن شكرمت   : (الشكر أعطي الزيادة ألنّ اهللا يقول       
  .»]10:نوح [)استغفروا ربكم إنه كان غفارا: (االستغفار أعطي املغفرة ألنّ اهللا يقول 

، )1000رقم (، ويف الصغري )8/7019(رواه الطرباين يف األوسط  . ضعيف: التـخريـج  
زي ثنـا   من طريق حممد بن إسحاق بن موسى املرو       ) 4/4529(والبيهقي يف شعب اإلميان     

ثنا هشيم عن األعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة         ] صاحب ابن املبارك  [حممود بن العباس    
  .عن عبد اهللا مرفوعا

تفرد بـه   : "وقال يف األوسط    ." مل يروه عن األعمش إالّ هشيم     : "وقال الطرباين يف الصغري     
ـ          ." حممود بن العباس   ه مـدلس كـثري     وهشيم هو ابن بشري الواسطي وهو وإنْ كان ثقةً فإّن

  .)1(التدليس، واألعمش مدلس أيضا
  ).1/360(الدر . وزاد السيوطي فنسبه البن مردويه

  
ِإنَّ الصَّفَا َواملَْرَوةَ ِمن َشَعاِئِر اِهللا فََمْن َحجَّ الَبْيَت أَِو اْعَتَمَر فَالَ ُجَناَح َعلَْيِه أَن َيطَّوََّف [

  ]2/158[]ِِبهَما
  

  .» جناح عليه أن اليطّوف هبمافال« : τقرأ ابن مسعود - 80
ثنا حممد بن بشار ثنا أبو عاصم ثنا ابـن          ) 2363رقم  2/53( رواه الطربي    :التـخريـج  

وعـزاه يف الـدر     ".فذكره000: يف مصحف ابن مسعود     000: "قال عطاء   : جريج قال   

                                                           
، ميـزان اإلعتـدال     )82(، التبيني ألمساء املدلسني لسبط ابن العجمي        )1745(تاريخ الثقات للعجلي    : ترمجته يف -)1(
كان مذهبه جواز التـدليس     : "وقال فيه الذهيب    ). 7312(، التقريب   )45 (، طبقات املدلسني البن حجر    )4/9250(

  ."بعن
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  .كلهم عن عطاء به: لعبد بن محيد وابن منذر وابن جرير )1/387(
  

  ]2/158[]ْيًرا فَِإنَّ اَهللا َشاِكٌر َعِليٌم َوَمن َتطَوََّع َخ[
  

  .»ومن تطوع خبري«: يف قراءة عبد اهللا : عن األعمش قال - 81
نا أبو عبد اهللا حممد     ) 184رقم  1/297(أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف       : التـخريـج  

 مسعت زائـدة يـسأل    : بن حيي اخلنيسي، نا خالد بن خالد بن يزيد عن حسني اجلعفي قال              
  ].106[وقد تقّدم هذا اإلسناد عند اآلية". 000: األعمش فقال 

  
  ]2/159[]أُولَِئَك َيلَْعُنُهُم اُهللا َوَيلَْعُنُهُم الالَِّعُنونَ 000[

  
ما تالعن اثنان من املسلمني إال      «" : ويلعنهم الالعنون : "يف قوله    : τقال ابن مسعود    - 82

  .»وصفتهρ  كتموا أمر حممدرجعت تلك اللعنة عن اليهود والنصارى الذين
  ).1/92(رواه البغوي هبذا اللفظ معلقا . حسن: التـخريـج 
ثنا يعلى ثنا عمر بن ذر عن العيزار بـن جـرول أن ابـن               )  شاكر 6/4036( ورواه أمحد   
إسناده منقطع : "فذكر حنوه مرفوعا دون ذكر اليهود وقال الشيخ أمحد شاكر : "مسعود قال 

من طريق وكيع الطحاوي بلفظ أمت يف شرح        ) 5/3876(د موصوال   وأخرجه اإلمام أمح  ". 
من ) 3707رقم  (من طريق خالد بن عبد الرمحان اخلراساين، و       ) 9/3706(مشكل اآلثار   

عن عمر بن ذر عن العيـزار بـن         ]وكيع وخالد وشعيب    [طريق شعيب بن حرب ثالثتهم      
 ».البن مسعود فذكر حنوه   كان فيهم رجل يكىن أبا عمري، وكان صديقا         «: جرول أنه قال    

وأبو عمري تابعي من أصدقاء ابن مسعود مل يـذكر          000إسناده صحيح : "قال الشيخ شاكر    
  ).3/1269(وحّسنه األلباين يف الصحيحة ". جبرح فهو ثقة إن شاء اهللا

، )837(وإسناده رجاله ثقات فالعيزار هذا وثقه ابن معني كما يف تعجيـل املنفعـة               : قلت  
، وأبو عمري من أصحاب ابن مسعود وقد تقّدم كالم الـشيخ            )7/197(يل  واجلرح والتعد 
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  .شاكر رمحه اهللا
هـو الرجـل يلعـن      : قال ابن مسعود    (بلفظ  ) 4/5192(ورواه البيهقي يف شعب اإلميان      

صاحبه يف أمر يرى أن قد أتى إليه فترتفع اللعنة يف السماء سريعا فال جتد صاحبها اليت قيلت                  
:  الذي تكلم هبا فال جتده هلا أهال، فتنطلق فتقع على اليهود فهـو قولـه                 له أهال فترجع إىل   

فمن تاب منهم ارتفعت عنه اللعنة فكانت فيمن بقي من اليهود وهو قوله   "ويلعنهم الالعنون   "
من طريق حممد بن مروان أخربين الكليب عن أيب صاحل عـن ابـن              ). 000إالّ الذين تابوا  : "

فمحمد بن مروان هو السّدي الصغري ضـعيف اتفاقـا،          . ّداوهذا إسناد ضعيف ج   . مسعود
  .، وغريه)5901(والكليب هو حممد بن السائب متهم بالكذب كما يف التقريب 

  
  ]2/164[]َما أَنَزلَ اُهللا ِمَن السََّماِء ِمن مَّاٍء فَأَْحَيا ِبِه اَألْرَض َبْعَد َمْوِتَها[

  
 ماء من حتت العرش، منيا كمين الرجال قال         فريسل اهللا عز وجل   «:  قال   τعن عبد اهللا    - 83
مث قـرأ عبـد اهللا      ».فتنبت أجسامهم وحلماهنم من ذلك املاء كما تنبت األرض من الثرى            : 
  .اآلية

من طريق عبد الرمحان بـن      ) 1470رقم  /1(رواه ابن أيب حامت يف تفسريه       : التـخريـج  
ق احلسني بـن حفـص      يف حديث طويل من طري    ) 4/8519(مهدي واحلاكم يف املستدرك     

هذا حديث : "وقال احلاكم .كالمها ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل ثنا أبو الزعراء عن عبد اهللا
  .صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه

احلسني بن حفص من رجال مسلم فقط وأبو الزعراء ليس من رجاهلما وهو جمهـول               : قلت  
  .كما تقّدم
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  ]2/164[]000 ُهْم َحَسَراٍت كَذَِلَك ُيِريِهُم اُهللا أَْعَمالَ[
  

فليس نفس إالّ وهي تنظر إىل بيت ي اجلنـة          «:  يف قصة ذكرها فقال      τعن عبد اهللا    - 84
! لو عملتم : وبيت يف النار وهو يوم احلسرة قال فريى أهل النار الذين هم يف اجلنة فيقال هلم 

  ».لوال أن مّن اهللا عليكم : فريى أهل اجلنة البيت الذي يف النار فيقال: فتأخذهم احلسرة قال 
من طريق سـفيان    )4/8519(واحلاكم  ) 2443رفم  2/79(رواه الطربي   : التـخريـج  

. وهو طرف من األثر الذي قبل هذا الطويل       .عن سلمة بن كهيل ثنا أبو الزعراء عن عبد اهللا         
  .وقد تقّدم أنّ إسناده ضعيف

  
  ]2/168[] َحالَالً طَيًِّبا َوالَ َتتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن  َيا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِفي اَألْرِض[
  

 أنه أتى بضرع وملح فجعل يأكل  فاعتزل رجل من القوم فقال ابن              τعن ابن مسعود    - 85
فما شأنك؟  : ال، قال   : أصائم أنت؟ قال    : ال أريد فقال    : فقال  . ناولوا صاحبكم : مسعود  

هذا من خطوات الـشيطان فـأطعم       : ، فقال ابن مسعود     حرمت أن آكل ضرعا أبدا    : قال  
  ».وكفر عن ميينك
عبـد  : [، ونسبه جلماعة وهـم      )1/404(ذكره السيوطي يف الدر هكذا      : التـخريـج  

وقـد  ] الرزاق، وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه            
  ].87[خرجناه يف آية املائدة

 
  ]2/177[]000  أَن ُتَولُّوا لَْيَس الِبرُّ[

  
  ".000ليس الّرب أن تولوا: " وأيب بن كعب أهنما قرءا τعن ابن مسعود - 86

ونسبه أليب عبيد يف فضائله والثعليب من طريق هارون         ) 1/411(الدر املنثور   : التـخريـج  
. وعليه أكثر القـراء   : عنهما وقال   ) 1/2/233(والقرطيب  .عن ابن مسعود وأيب بن كعب     
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  ".لقراءتان حسنتانوا
  .هارون مل يدرك ابن مسعود فهو منقطع: قلت

  
  ]2/177[]000َوآَتى املَالَ َعلَى ُحبِِّه ذَِوي القُْرَبى [

  
  ».أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل الغىن وختشى الفقر«: قال ابن مسعود - 87

  .صحيح: التـخريـج 
، ومن  )16324رقم  9/55(ف  ، ويف املصن  )161رقم  1/84(رواه عبد الرزاق يف التفسري      

بلفظ وأنت حريص تأمل العيش وختشى الفقر، وكذا الطرباين )2530رقم /2(طريقه الطربي 
بلفظ تأمل  ) 245رقم  2/648(وسعيد بن منصور يف سننه      ) 8503رقم  9/93(يف الكبري   

، من طريق سفيان الثوري عن زبيد عن مرة بن    )1546رقم  1/288(العيش، وابن أيب حامت     
  . ل اهلمداين عن عبد اهللا موقوفاشراحي

  ).6/316(اجملمع ." رجال الطرباين رجال الصحيح: "وقال اهليثمي 
، ».تأمل العيش وختشى الفقـر    «: بلفظ  ) 34542رقم  7/125(ورواه ابن أيب شيبه     - 2

من طريق ليث عن زبيد بن احلارث       .مبثل لفظ ابن أيب شيبه    ) 2529رقم  2/100(والطربي  
  . عن عبد اهللاعن مرة بن شرحبيل

، والبيهقي يف شـعب     »وأنت حريص شحيح  «: بلفظ  ) 2531رقم  /2(ورواه الطربي   - 3
. من طريق شعبة عن زبيد عن عبـد اهللا        ). 4/190(ويف الكربى   ) 3472رقم  /3(اإلميان  

  .من طريق شعبة عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا) 2532(والطربي 
من طريق أسباط بـن     ». وختاف الفقر  تطيل األمل «: بلفظ  ) 2/2537(ورواه الطربي   - 4

  .نصر عن السدي يف خري ذكره عن مرة عن عبد اهللا
مـن  ) 3078رقم 23/299(من طريق جرير، واحلاكم  ) 2539رقم  /2(رواه الطربي   - 5

: وقـال احلـاكم     .طريق شعبة، وسفيان ثالثتهم عن منصور عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا            
  .فقه الذهيبصحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووا
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  .من طريق األعمش عن زبيد عن مرة اهلمداين) 1546رقم 1/288(ورواه ابن أيب حامت - 6
 سليمان املدائين عن حممد بن طلحة عن زبيد به مرفوعا كما )1(وروي من طريق سالم عن- 7

: ، قال البيهقي عن سالم هذا بعد أن رجح الوقف       )3472رقم  /3(ذكره البيهقي يف الشعب     
  ."واألصح أنه موقوف) :"1/366: (، وقال ابن كثري )2(" احلديثوهو ضعيف"
  

  ]2/177[]000َواملََساِكَني [
  

ليس املسكني بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكـن  «:  مرفوعا τعن عبد اهللا   - 88
  .»املسكني الذي ال جيد ما يغنيه، ويستحي أن يسأل الناس وال يفطن له فيتصدق عليه

رواه أمحد بن منيع واحلارث وأمحد بن حنبل كما يف إحتاف اخلـرية املهـرة                :التـخريـج  
، واحلارث يف مسنده    )7/4260(و) 6/3636(وهو عند أمحد    ) 2849- 2848رقم  /3(
- 2/63 و 1/27(، والطحاوي يف شـرح معـاين اآلثـار          ) زوائد اهليثمي  312رقم  /1(

مـن طريـق    ) 1553رقم  1/289(، وابن أيب حامت     )7/109(،وأبو نعيم يف احللية     )64
  .إبراهيم بن مسلم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا مرفوعا

وقـال  . ليس حديثه بشيء  : وهذا إسناد ضعيف إبراهيم بن مسلم قال عنه ابن معني           : قلت  
ومنه تعلم أنّ قول اهليثمي يف      . )3(منكر احلديث : وقال البخاري   . ضعيف احلديث : أبو زرعة   

غري صحيح ألنّ اهلجري مل يرو لـه        ." واه أمحد ورجاله رجال الصحيح    ر) :" 3/92(اجملمع  
فلعلّ اهليثمي أراد رواية أيب هريرة يف الصحيحني فسبقه القلم فجعلها من . أحد يف الصحيحني
  .رواية ابن مسعود

  .وله شاهد يف الصحيحني عن أيب هريرة
  ]2/180[]000َركَ خَْيرًا الَوصِيَّةُ لِلْوَاِلدَْينِ وَاألَقْرَِبنيَ كُِتبَ عَلَْيكُمْ ِإذَا َحَضرَ أََحَدكُمْ املَْوتُ ِإن َت[

                                                           
  ).2704(، وهو سالم بن سليمان املدائين مترجم يف التقريب )بن(، وأظّن الصواب )عن(كذا يف األصل -)1(
  ).2704(، والتقريب )1/2499(، واملغين )2/3346(امليزان : وهو كذلك انظر -)2(
، كتاب الـضعفاء    )158(، التاريخ الصغري للبخاري     )1/175(، املغين   )87-1/86(، التهذيب   )252(التقريب  -)3(

  )283(واملتروكني للنسائي 
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  . »الوصية لألخل فاألخل« : τقال ابن مسعود - 89

  ".أي األحوج فاألحوج: "وقال " دون إسناد) "1/193(رواه البغوي : التـخريـج 
  

  ]2/184[]000فََمن َتطَوََّع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَُه [
  

  ".000فمن تطوع خبري"يف قراءة عبد اهللا : مش قال عن األع- 90
  ].106[رواه ابن أيب داود انظر ختريج اآلية: التـخريـج 

  
  ]2/184[]000َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكٍني [

  
أي "وعلـى الـذين يطيقونـه       «: يقول  : ملا نزلت هذه اآلية قال      : عن عبد اهللا قال     - 91

فمن تطـوع   .فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا          : قال عبد اهللا    . نهيتجشمو
فكانوا كذلك حـىت    ." أطعم مسكينا آخر فهو خري له وأن تصوموا خري لكم         : يقول  : قال  

  » .نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
وهـو  . وقال السدي عن مرة عن عبد اهللا      : قال  ) 1/378( رواه ابن كثري     :التـخريـج  

  .حسن لكنه منقطع بني ابن كثري والسدي
  

  ]2/188[]000َوالَ َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُم َبْيَنكُم ِبالَباِطِل [
  

  ».هي حمكمة ما نسخت وال تنسخ إىل يوم القيامة«: عن عبد اهللا قال يف هذه اآلية - 92
ن فـضيل   ثنا علي بن املنذر ثنا اب     ) 1701رقم  1/321(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  

  .عن داود األودي عن عامر عن علقمة عن عبد اهللا 
  ]2/191[]000َحتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَِإن قَاَتلُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم000َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم [
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كـانوا  : معناه  .(كان أصحاب عبد اهللا يقرؤوهنن كلَّهن بغري ألف       : عن األعمش قال    - 93

  .)"عند املسجد احلرام حىت يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهموال تقتلوهم "يقرؤون اآلية 
  عن عبد بن محيد ) 1/494(رواه يف الدر املنثور : التـخريـج 

  .مل أعثر له على إسناد: التعليق 
  

  ]2/196[]000َوأَِتمُّوا احلَجَّ َوالُعْمَرةَ ِهللا [
  

واهللا لـوال  : مت قال عبـد هللا     »وأقيموا احلج و العمرة للبيت      «: هو يف قراءة عبد اهللا      - 94
  »إن العمرة واجبة مثل احلج : التحرج وأين مل أمسع من رسول اهللا فيه شيئا لقلت 

رقـم  1/293(، وابن أيب داود يف املصاحف       )3218رقم  /2( رواه الطربي    :التـخريـج  
ر اآلية مث   رواه تاما من طريق أيب نعيم ثنا إسرائيل ثنا ثوير عن أبيه عن عبد اهللا انه ذك                ) 176
  0000: قال 

وإسناده ضعيف فثـوير    ). 4/351(وتابع أبا نعيم عبد اهللا بن رجاء عند البيهقي يف الكربى            
  .)1(هو ابن أيب فاختة ضّعفه مجاعة، وانفرد العجلي بتوثيقه

  : ورويت القراءة فقط من طرق هي 
 الكربى  رواها البيهقي يف  .من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن مرة عن عبد اهللا           -  .1
  .وهو حسن). 4/341(
من طريق املنجاب عن شريك عن مغرية عن إبـراهيم قـال يف قـراءة عبـد اهللا                  -  .2

وهو ضعيف من أجل شريك فهـو       ). 177رقم  /1(رواها ابن أيب داود يف املصاحف       000
، ومغرية هو ابن مقسم الـضيب       )2787(صدوق خيطئ كثريا وتغري حفظه كما يف التقريب         

كان يـدلّس وكّنـا ال      : " ال سيما عن إبراهيم، فقد قال ابن فضيل          - تهمع ثق - كان يدلّس   

                                                           
، اجلـرح   )1/1408(، امليزان   )224-103-16(، سؤاالت أيب عبيد أليب داود       )191(تاريخ الثقات للعجلي    -)1(

  ).862(، التقريب )1/278(،هتذيب التهذيب )2/1920(والتعديل 
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  .")1(حّدثنا إبراهيم:نكتب عنه إال ما قال 
رواها سعيد بن منـصور     . ومن طريق األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا         -  .3
عـن  ) 2/3191(، عن أيب معاوية، والطربي      )1/1759(، وابن أيب حامت     )287رقم  /2(

  .وإسناده صحيح. ن منري كالها عن األعمش بهعبد اهللا ب
 رواه ابن   000قرؤوا: من طريق عبد الرمحن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال            -  .4

ومل يذكر إبراهيم عّمن مسع القراءة، لكن قوله قرؤوا دلّ          ). 1/175(أيب داود يف املصاحف     
 .على شهرهتا عندهم، فاحتمال كبري أّنه مسعه من أصحاب عبد اهللا

وقـرأ عبـد اهللا     : قال سفيان   : "قائال  ) 8/299(وذكرها ابن عبد الرب يف التمهيد       – .5
  .وهو منقطع كما هو ظاهر. 000

نسبته إىل أيب عبيد يف الفضائل، وعبد بن محيد، وابن املنذر، وابن            ) 1/502(وزاد السيوطي   
  .األنباري عن علقمة وإبراهيم

  
  ]2/196[]000فَِإنْ أُْحِصْرُتْم[

  
كل مانع مينعه عن الوصول إىل البيت احلرام واملضي يف إحرامه من            «:  ابن مسعود    قال- 95

  ».عدو أو مرض أو حرج أو ذهاب نفقة أو ضالل راحلة يبيح له التحلل
واللفظ له ووصله عبد الرزاق     ) 1/221(رواه البغوي معلقا    . ضعيف منقطع : التـخريـج  

بن أيب جنيح عن جماهد عن ابن مـسعود         من طريق معمر عن ا    ) 204رقم  1/92(يف التفسري   
  .بنحوه يف معىن اإلحصار

، وجماهد  )3662(كما يف التقريب    .عبد اهللا بن أيب جنيح ثقة رمي بالقدر ورمبا دلّس         : قلت  
الذي صـّح   : "فقد قيل   ) ب/31(بن جرب مل يسمع من ابن مسعود كما يف حتفة التحصيل            

  ."أبو هريرة على خالف فيه ابن عباس، وابن عمر، وψجملاهد من الصحابة 

                                                           
، )4/138(، هتذيب التهذيب    )4/8723(، ميزان اإلعتدال    )8/1030(، اجلرح والتعديل  )1622(تاريخ الثقات   -)1(

  ).أ/34(حتفة التحصيل 
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 أنّ رجال لدع فجعل     «:  أثر ابن مسعود     )330رقم  2/230(وروى الطربي يف اإلحصار     
  .»عليه إرسال اهلدي مث ميكث حىت ينحر مث ليتحلل وعليه العمرة من قابل 

  :رواه من طرق 
من طريق هشيم عن األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد الرمحان بن يزيد عن عبد                 1

وإسناده ضعيف، هشيم بن بشري واألعمش مدلسان وقد تقّدما وبـاقي           ). 3299رقم  (اهللا  
  .رجاله ثقات

من طريق شريك عن األعمش به عن عمارة وإبراهيم عن عبد الرمحان بن يزيد بـه                 2
ومن خطأ شريك أّنـه زاد      . وهو ضعيف أيضا لضعف شريك، واألعمش مدلّس      ). 3300(

  .يف اإلسناد إبراهيم
). 3301( عن األعمش عن عمارة عن عبد الرمحان بن يزيد بـه             من طريق سفيان   3

، وباقي  )38(وإسناده صحيح سفيان من أثبت الناس يف األعمش كما يف سؤاالت ابن بكري              
  .رجاله ثقات

مسعت إبراهيم النخعي حيدث عن عبد الرمحان بـن         : من طريق شعبة عن احلكم قال        4
  .يبةوإسناده صحيح واحلكم هو ابن عت) 3302(يزيد 

). 3303(من طريق أيب معاوية عن األعمش عن عمارة عن عبد الرمحان بن يزيد به                5
  .وإسناده صحيح

ثين عبد الرمحان بن األسود عن أبيه عـن ابـن           : "من طريق هشيم عن احلجاج قال        6
  .وهو ضعيف من أجل هشيم). 3304"(مسعود

وروى البيهقي  ".يح عنه أخرجه ابن جرير بإسناد صح    ) : "5ص/4(وقد قال احلافظ يف الفتح      
من طريق أيب عبيد ثنا عباد بن العوام عن أبان          ) 5/221(مثل لفظ الطربي يف السنن الكربى       

  .وهو صحيح. ابن ثغلب عن عبد الرمحان بن األسود عن أبيه عن عبد اهللا
  
  

  ]2/197[]000احلَجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت [
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  .»ذي احلجةشوال وذو القعدة وعشر «: قال ابن مسعود - 96

، ومن طريقه البيهقي يف الكربى      )328رقم  3/783(رواه سعيد بن منصور     : التـخريـج  
مـن طريـق أيب أمحـد، وابـن أيب حـامت            ) 3522رقم  2/267(، والطربي   )4/342(
أي ابن أيب حامت    [كالمها  ) 42رقم  1/2/226(الدارقطين يف السنن    ) 1817رقم  1/345(

عن شريك  ] أي سعيد بن منصور وأبو أمحد ووكيع        [تهم  من طريق وكيع ثالث   ] والدارقطين  
وعشر ليال مـن ذي     «: إالّ أن سعيد قال     .عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا به         

  .»احلجة 
  .وإسناده ضعيف شريك خيطئ كثريا وتغري حفظه كما تقّدم، وأبو إسحاق مدلّس

ثنا شريك عن أيب إسـحاق      : ، قال   )3/13632(وخالفهم ابن أيب شيبه فرواه يف املصنف        
  .وذو احلجة: قال عبد اهللا بنحوه وقال : قال 

عشر : ( وهذا مما يدل على سوء حفظ شريك فإّنه أسقط أبا األحوص هنا وقال مرة               : قلت  
  ).ذو احلجة(، ومرة )من ذي احلجة

  .لعبد بن محيد، وابن املنذر) 1/525(وزاد السيوطي فنسبه يف الدر 
  

  : أثـر آخـر 
  

  .احلج أشهر معلومات ليس فيها عمرة: قال عبد اهللا - 97
ثنا أمحد بن سنان : هبذا اللفظ قال ) 1818رقم 1/345(رواه ابن أيب حامت : التـخريـج 

  .ثنا أبو معاوية عن األعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد اهللا
وذكر مبعناه الطربي عن عبد )5ص/5(ورواه البيهقي من طريق أيب معاوية أيضا به يف الكربى 

عن علي بن عبد العزيـز      ) 9/9703(، والطرباين يف الكبري     )3555رقم  1/270(الرمحان  
ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد            ] أي عبد الرمحان وعلي   [كالمها  

:  اهللا يقول أمسع: أنّ امرأة أرادت أن جتمع مع حجها عمرة فقال عبد اهللا      «: اهللا وذكر قصة    
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  .»، ما أراها إالّ أشهر حج"احلج أشهر معلومات "
رقم 9/282(، ورواه الطرباين ) 5/5(ورواه البيهقي من طريق مسعر عن قيس به يف الكربى 

أيضا من طريق أيب نعيم ثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شـهاب                 ) 9209
النسخة اليت كتبت أنا منها ورجاله رجال       هكذا وجدته يف    ) : "3/234(وقال يف اجملمع    .به

  ". الصحيح 
  ).1/525(وزاد السيوطي نسبته البن أيب شيبه ومل أعثر عليه يف املصنف أنظر الدر 

  
  ]2/197[]000فََمن فََرَض ِفيِهنَّ احلَجَّ [

  
  .»اإلحرام : فرض احلج «: قال عبد اهللا - 98

رقـم  1/2/227(لدارقطين يف السنن    وا) 4/343(رواه البيهقي يف الكربى     : التـخريـج  
هو : قال يل أصحابنا    : قال عثمان   : من طريق عثمان ثنا شريك عن أيب إسحاق قال          ) 52

لـيس يف إسـناده     : "وقال صاحب التعليق املغين     . عن أيب األحوص قال ابن مسعود فذكره      
  .كذا قال وفيه شريك وأبو إسحاق وقد تقّدم حاهلما فهو ضعيف." جمروح

  ).1/526(أيضا عبد بن محيد وابن املنذر كما يف الدر املنثور وأخرجه 
  

  .»الفرض التلبية«: قال عبد اهللا : أثـر آخـر - 99
) 3/13639(، ووجدته يف املصنف     )1/525(عزاه يف الدر البن أيب شيبة       : التـخريـج  

  .لكن من مسند ابن عباس
  

  ]2/197[] فَالَ َرفَثَ َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَدالَ ِفي احلَجِّ[
  

أن متاري صاحبك حـىت  »: واجلدال ».هو إتيان النساء«: الرفث : قال ابن مسعود    - 100
  ."تغضبه
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ثنا عبد احلميد بن    ) 3673، ورقم   3604رقم  /2(أخرجه الطربي مقطعا    : التـخريـج  
بيان نا إسحاق عن شريك عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا، وإسناده ضـعيف                 

  .وأيب إسحاقمن أجل شريك 
  .دون إسناد) 1/124(ورواه البغوي 

  
رواه ابن أيب داود    ".فال َرفوت وال فسوق وال جدال يف احلج       : "وقرأ عبد اهللا    : قراءة  - 101

  ].106[أنظر اآلية .وقرأ عبد اهللا: عن طريق األعمش قال ) 1/300(
  

  ]2/197[]َوَتَزوَُّدوا فَِإنَّ َخْيَر الزَّاِد الَتقَْوى [
  

  ".وتزودوا وخري الزاد التقوى: "يف قراءة عبد اهللا :  سفيان الثوري قال عن- 102
، ومن طريـق ابـن أيب داود يف         )93 رقم   64ص(رواه الثوري يف تفسريه     : التـخريـج  

وهو منقطع بني الثوري وابن مسعود إال أن يكون قد قرأه           ). 168رقم  1/289(املصاحف  
  .من مصحف كويف فاهللا أعلم

  
  ]2/198[]ْيكُْم ُجَناٌح أَن َتْبَتُغوا فَْضالً ِمن رَّبِّكُْم لَْيَس َعلَ[

  
  ".يف مواسم احلج فابتغوا حينئذ: "هي يف قراءة عبد اهللا : عن عطاء قال - 103

نا علي بن خشرم نا عيسى عن ابن        ) 170رقم  1/290(رواه ابن أيب داود     : التـخريـج  
رقـم  1/289(دون الشطر الثـاين     " يف مواسم احلج  : "جريج عن عطاء، ورواه أيضا بلفظ       

وهو منقطع بـني عطـاء وابـن        . نا أمحد بن األزهر نا أبو عاصم عن ابن جريج به          ) 166
  .مسعود
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  ]2/202[]أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسُبوا [
  

أولئك هلم نـصيب ممـا      "كان أصحاب عبد اهللا يقرؤوهنا      : عن سفيان الثوري قال     - 104
  ".اكتسبوا
ثنا حممد بن زكريا ثنا أبو حذيفـة        ) 173رقم  1/292(رواه ابن أيب داود     : ـج  التـخري

  ).102( وإسناده منقطع انظر األثر رقم 000: قال سفيان: قال 
  

  ]2/203[]000فََمن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْيِن فَالَ ِإثَْم َعلَْيِه [
  

  ».أي غفر له« : τقال ابن مسعود - 105
  :بألفاظ متقاربة من ثالث طرق روي هذا األثر : التـخريـج 

: عن أيب أمحد ثنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن عبد هللا بلفظ              ) 3936(رواه الطربي    .1
  ).93ص( وثوير ضعيف كما تقّدم ».ليس عليه إمث«
- 3938- 2/3937(عن سـفيان، والطـربي      ) 3/15499(ورواه ابن أيب شيبه      .2

مـن  ) 9/9028( يف الكبري    من طريق مسعر وسفيان وشعبة، والطرباين     ) 3941- 3939
  .عن محاد عن إبراهيم عن عبد اهللا بلفظ الباب] سفيان وشعبة ومسعر[طريق سفيان ثالثتهم 

فجعله من طريق عبد امللك بن سعيد بن        ) 1903- 2/1898(ووصله ابن أيب حامت      .3
  .أجبر عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وهو صحيح رجاله ثقات

  
  ]2/203[]000ى ِلَمِن اتَّقَ[

  
  )."ملن اتقى اهللا:" ( هي يف مصحف عبد اهللا : عن ابن جريج  قال - 106

من طريق حجاج   )2/3954(، والطربي )164( رواه أبو عبيد يف الفضائل      : التـخريـج  
  فذكره : عن ابن جريج قال 
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 أّنه  وهذا إسناد ضعيف ابن جريج إمسه عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه فاضل إال                
  .، مث هو منقطع)1(كان يدلّس ويرسل

  .البن املنذر) 1/566(وعزاه يف الدر 
  

  : أثـر آخـر 
  

 من اتقى يف حجه غفر له ما تقدم         «:ذكر لنا أنّ ابن مسعود كان يقول        : قال قتادة   - 107
  .»من ذنبه أو ما سلف من ذنبه

من طريق يزيد ، ) 2/3958(ووصله الطربي ) 1/130(رواه البغوي معلقا  : التـخريـج  
من طريق عبد األعلى كالمها عن سعيد عن قتادة به ، وقتادة مل             ) 2/1907(وابن أيب حامت    

  .يسمع من ابن مسعود
عن أيب  ) 528رقم  (ورواه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أيب حنيفة يف كتابه اآلثار             

  .حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن ابن مسعود
  

  ]2/206[] اتَِّق اَهللا أََخذَْتُه الِعزَّةُ ِباِإلثِْم َوِإذَا ِقيلَ لَُه[
  

إن من أكرب الذنب عند اهللا أن يقال لعبد اتق اهللا فيقـول عليـك               «:قال عبد اهللا  - 108
  »بنفسك

من طريق شعبة عن أيب إسحاق عن زيد بن وهب ) 9/8588(رواه الطرباين : التـخريـج 
  .عن عبد اهللا

  ."رجاله رجال الصحيح) : "7/271(قال اهليثمي يف اجملمع 
من طريق سفيان عن ) 9/8587(والطرباين يف الكبري ) 6/8246(ورواه البيهقي يف الشعب 

  أيب إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد اهللا ووقع عند الطرباين سعد بن وهب وهو خطأ 
                                                           

  ).4193(التقريب -)1(
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  .بةوقد خالف هنا سفيان شعبةَ يف ابن وهب ورواية سفيان يف أيب إسحاق أثبت من رواية شع
، وابن منـده يف التوحيـد       )10688- 10687- 6/10686(ورواه النسائي يف الكربى     

من طريق األعمش عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن سويد عن عبد اهللا موقوفا              ) 2/123(
  ».و إن أبغض الكالم إىل اهللا أن يقول الرجل للرجل اتق اهللا فيقول عليك نفسك«: بلفظ 

  .بنفس اإلسناد مرفوعا) 6/10685(ورواه أيضا يف الكربى 
رجالـه  ) : "1056ص  /6(، و ."إسناده صحيح ) : "6/2598(قال األلباين يف الصحيحة     

  ."ثقات إنْ كان سعيد بن وهب هو اهلمداين اخليواين الذي أخرج له مسلم
: لعبد بن محيـد وزاد يف آخـره         ) 2/504(لوكيع وابن املنذر و   ) 1/575(ونسبه يف الدر    

  ».من أنت تأمرين«
  

  ]2/210[]000 َهلْ َينظُُرونَ ِإالَّ أَن َيأِْتَيُهُم اُهللا ِفي ظُلٍَل ِمَن الَغَماِم َواملَالَِئكَةُ[
  

هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا واملالئكـة يف         : (ويف قراءة عبد اهللا     : عن األعمش قال    - 109
  ).000ظلل من الغمام
نا أبو عبد اهللا حممد بن حيي       ) 184 رقم/1(رواه ابن أيب داود يف املصاحف       : التـخريـج  

مسعت زائدة يسأل األعمـش     : اخلنيسي، نا خالد بن خالد بن يزيد عن حسني اجلعفي قال            
  ].106[وقد تقدم هذا اإلسناد حتت آية ". 000: فقال 

  
  : حديث 

 جيمع اهللا األولني  واآلخرين مليقات يوم معلـوم          « :ρقال النيب    : τقال ابن مسعود    - 110
ويرتل اهللا عز وجل يف ظلل      : قال  .  أربعني سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء       قياما

أيها الناس أمل ترضوا من ربكـم الـذي         : من الغمام من العرش إىل الكرسي مث ينادي مناد          
خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا أن يويل كل أناس منكم ما كـانوا                 

فينطلق كل قوم إىل ما كانوا      : قال  . بلى: س ذلك عدال من ربكم؟ قالوا       يعبدون يف الدنيا ألي   
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فينطلقون وميثل هلم أشباه ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق          : يعبدون ويقولون يف الدنيا قال      
: إىل الشمس ومنه من ينطلق إىل القمر واألوثان من احلجارة وأشباه ما كانوا يعبدون قـال                 

يسى شيطان عيسى وميثل ملن كان يعبد عزيرا شيطان عزير ويبقى حممد            وميثل ملن كان يعبد ع    
ρ          مالكم ال تنطلقون كانطالق الناس؟     :  وأمته قال فيتمثل الرب تبارك وتعاىل فيأتيهم فيقول

إنّ بيننـا وبينـه     : هل تعرفونه إن رأيتموه فيقولون      : إنّ لنا إلله ما رأيناه فيقول       : فيقولون  
فعند ذلك  : قال  . يكشف عن ساقه  : ما هي؟ فنقول    : فناها قال فيقول    عالمة إذا رأيناها عر   

يكشف عن ساقه فيخر كل من كان نظره ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقـر يريـدون                
ارفعـوا  : السجود فال يستطيعون وقد كانوا يدعون إىل السجود وهم سـاملون مث يقـول               

هلم فمنهم من يعطى نوره مثـل       فريفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعما      . رءوسكم
اجلبل العظيم يسعى بني يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطـى مثـل               
النخلة بيده ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حىت يكون آخرهم رجال يعطى نوره على إهبام                

 وتعـاىل  والرب تبارك: قال  . قدميه يضيء مرة ويطفأ مرة فإذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام           
مروا فيمرون على قدر نورهم     : أمامهم حىت مير يف النار فيبقى أثره كحد السيف قال فيقول            

منهم من مير كطرفة العني ومنهم من مير كالربق ومنهم من مير كالسحاب ومنهم مـن ميـر                  
كانقضاض الكوكب ومنهم من مير كالريح ومنهم من مير كشد الفرس ومنهم من مير كشد               

ر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه جيثو على وجهه ويديه ورجليه ختـر يـد                الرحل حىت مي  
وتعلق يد وختر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فال يزال كذلك حىت خيلـص فـإذا                 

احلمد هللا فقد أعطاين اهللا ما مل يعط أحدا إذ جناين منـها بعـد إذ                : خلص وقف عليها فقال     
عند باب اجلنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل اجلنة وألـواهنم           فينطلق به إىل غدير     : قال  . رأيتها

اهللا أتسأل اجلنـة وقـد      : رب أدخلين اجلنة فيقول     : فريى ما يف اجلنة من خلل الباب فيقول         
فيدخل اجلنة  : رب اجعل بيين وبينها حجابا ال أمسع حسيسها قال          : جنيتك من النار؟ فيقول     

رب أعطين ذلك املـرتل     : ا هو فيه إليه حلم فيقول       ويرى أو يرفع له مرتل أمام ذلك كأن م        
فيقول له لعلك إن أعطيتكه تسأل غريه؟ فيقول ال وعزتك ال أسألك غريه وأىن مرتل أحسن                

رب أعطـين ذلـك   : فيعطى فيرتله ويرى أمام ذلك مرتال كأن ما هو فيه إليه حلم قال    ! منه
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وعزتك يا رب وأىن    :  تسأل غريه فيقول     املرتل فيقول اهللا تبارك وتعاىل له فلعلك إن أعطيتكه        
مرتل يكون أحسن منه فيعطاه ويرتله مث يسكت فيقول اهللا جل ذكره مالك ال تسأل فيقـول                 
رب قد سألتك حىت قد استحييتك وأقسمت حىت استحييتك فيقول اهللا جل ذكره أمل ترض               

أهتزأ يب وأنـت رب     أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إىل يوم أفنيتها وعشرة أضعافه فيقول             
قال فرأيت عبد اهللا بن مسعود إذا بلـغ هـذا           : العزة فيضحك الرب تبارك وتعاىل من قوله        

يا أبا عبد الرمحن قد مسعتك حتـدث هـذا          : املكان من هذا احلديث ضحك فقال له رجل         
 حيـدث هـذا     ρاحلديث مرارا كلما بلغت هذا املكان ضحكت قال إين مسعت رسول اهللا             

ا كلما بلغ هذا املكان من هذا احلديث ضحك حىت تبدو أضراسه قال فيقـول               احلديث مرار 
ال ولكين على ذلك قادر سل فيقول أحلقين بالناس فيقول احلق بالناس قال             : الرب جل ذكره    

فينطلق يرمل يف اجلنة حىت إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقال له ارفع                   
 أو تراءى يل ريب فيقال له إمنا هو مرتل من منازلـك قـال مث   رأسك مالك فيقول رأيت ريب    

يلقى رجال فيتهيأ للسجود له فيقال له مه فيقول رأيت أنك ملك من املالئكة فيقول إمنا أنـا                  
خازن من خزانك وعبد من عبيدك حتت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه قال فينطلق                 

رة جموفة سقائفها وأبواهبا وأغالقها ومفاتيحها منها       أمامه حىت يفتح له القصر قال وهو من د        
تستقبله جوهرة خضراء مبطنة حبمراء فيها سبعون بابا كل باب يفضي إىل جوهرة خـضراء               
مبطنة كل جوهرة تفضي إىل جوهرة على غري لون األخرى يف كل جـوهرة سـرر وأزواج                 

 وراء حللها كبدها مرآته ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من
وكبده مرآهتا إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت يف عينه سبعني ضعفا عما كانت قبل ذلـك                
فيقول هلا واهللا لقد ازددت يف عيين سبعني ضعفا وتقول له وأنت ازددت يف عـيين سـبعني                  

ر ضعفا فيقال له أشرف فيشرف فيقال له ملكك مسرية مائة عام ينفذه بصرك قال فقال عم               
أال تسمع ما حيدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدىن أهل اجلنة مرتال فكيف أعالهم قال يا أمـري         
املؤمنني ماال عني رأت وال أذن مسعت إن اهللا جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شـاء مـن                    
األزواج والثمرات واألشربة مث أطبقها فلم يرها أحدا من خلقه ال جربيل وال غريه من املالئكة 

 قال كعب فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون قال وخلق دون مث



   مرويات ابن مسعود في التفسير
  104 104

ذلك جنتني وزينهما مبا شاء وأرامها من شاء من خلقه مث قال من كان كتابه يف عليني نزل يف                   
تلك الدار اليت مل يرها أحد حىت إن الرجل من أهل عليني ليخرج فيسري يف ملكه فال تبقـى                   

خيم اجلنة إال دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون لرحيه فيقولون واها هلذا الريح هذا           خيمة من   
ريح رجل من أهل عليني قد خرج يسري يف ملكه قال وحيك يا كعب إن هذه القلوب قـد                   
استرسلت فاقبضها فقال كعب إن جلهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب وال نيب مرسل                

هيم خليل اهللا ليقول رب نفسي نفسي حىت لو كان لـك عمـل              إال خر لركبتيه حىت إن إبرا     
  »000.سبعني نبيا إىل عملك لظننت أن ال تنجو

من طريق أيب عبيدة عن     ." دون ذكر الغمام  ) "9764رقم  9(رواه الطرباين   : التـخريـج  
  .عبد اهللا مرفوعا وهذا إسناد منقطع كما تقدم فإنّ أبا عبيدة مل يسمع من أبيه عبد اهللا 

، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف الـسنة          )1/441(ن رواه ابن مردويه كما عند ابن كثري         لك
، والطرباين من طريق عبد     )410رقم  1/406(، والشاشي يف املسند     )1203رقم  2/521(

واللفظ له، واآلجري يف التصديق بـالنظر إىل اهللا         ) 9/9763(اهللا بن أمحد وغريه يف الكبري       
، وحممد بن نصر املروزي     )140(، والدارقطين يف رؤية اهللا      )42رقم  81ص(تعاىل يف اآلخرة    

، ومن طريقه )592- 4/589(، واحلاكم يف املستدرك )280رقم /1(يف تعظيم قدر الصالة 
كلهم من طريق املنهال بن عمرو عن أيب عبيـدة عـن            ).475(البيهقي يف البعث والنشور     

وروى هذا احلديث األعمش عن     : "ارقطين  قال الد . مسروق بن األجدع عن عبد اهللا مرفوعا      
وقد وقع يف كتاب املنهل . وهو ما رواه الطرباين كما تقدم: قلت ." املنهال ومل يذكر مسروقا

: والـصواب   . مروان بن األجـدع   : فقال  - لعله مطبعي - الرقراق للشيخ سليم اهلاليل خطأ    
يح الترغيـب   واحلديث صححه األلبـاين يف صـح      .مسروق كما هو مبني يف التـخريـج     

  ).3704- 3/3591(والترهيب 
  

  ]2/213[] كَانَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً[
  

كان بني نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من احلق،           «: عن ابن عباس قال     - 111
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كان الناس  "وكذلك هي يف قراءة عبد اهللا       : فاختلفوا فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين قال        
  .»واأمة واحدة فاختلف

من طريق مهام بن منبه عن عكرمـة        ) 4051رقم  2/347(أخرجه الطربي   : التـخريـج  
هي يف قراءة عبـد اهللا      : من طريق أسباط عن السدي قال       ) 4059رقم  (عن ابن عباس، و   

  ".اختلفوا عنه"
  

  ]2/213[]فََهَدى اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اخَتلَفُوا ِفيِه ِمَن احلَقِّ ِبِإذِْنِه [
  

  )".فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا عنه: (هي يف قراءة ابن مسعود: "عن السدي قال- 112
وإسناده . من طريق أسباط عن السدي    ) 4066رقم  2/352(رواه الطربي   : التـخريـج  

. منقطع بني السدي وابن مسعود، لكن حيتمل أّنه قرأه من مصحفه أو مسعه من أحد تالمذته               
  .فاهللا أعلم

  ".اختلفوا عن اإلسالم: "البن املنذر وزاد السيوطي فقال ) 1/584(يف الدر وعزاه 
  

  ]2/217[] يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه[
  

  ".ويسألونك عن الشهر احلرام عن قتال فيه: "يف قراءة ابن مسعود - 113
ظر وان.ويف قراءة عبد اهللا   : عن األعمش قال    )1/299(أخرجه ابن أيب داود     : التـخريـج  

  ].106آية [إسناد 
  

  ]2/219[]000يسألونك عن اخلمر واملَيسر [
  

إياكم وهذه الكعاب املوسومة اليت تزجرون زجرا فـإهنن مـن           «: عن عبد اهللا قال     - 114
  .».امليسر
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، من طريق سفيان عن     )2/2053(، ابن أيب حامت     )2/4111(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .)1(وعبد امللك بن عمري تغري حفظه. عبد اهللاعبد امللك بن عمري عن أيب األحوص عن 

، مـن طريـق     - ووقع عندي عبيد اهللا بدل عبد اهللا وهو خطأ        - ) 2/4121(ورواه الطربي   
  هشيم نا عبد امللك بن عمري عن أيب األحوص عن عبد اهللا 

من طريق شعبة عن عبد امللك بن عمري عن أيب األحـوص    ) 4112رقم  2(وأخرجه الطربي   
  .عن عبد اهللا

، من طريـق معمـر والطـربي        )257رقم  1/102(ورواه عبد الرزاق يف التفسري      
وهـذه  . من طريق شعبة عن يزيد بن أيب زياد عن أيب األحوص عن عبـد اهللا              ) 2/4113(

  .)2(متابعة يزيد لعبد امللك لكن يزيد هذا ضعيف، كرب وتغّير فصار يتلقّن
ـ /2(، وابن أيب حامت     )4263رقم  7/298(ورواه أمحد    بنحـوه،من  ) 2053م  رق

لكن األثر  . وإبراهيم ضعيف كما تقّدم   . طريق إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا        
  .مبجموع هذه الطرق يصّح إن شاء اهللا تعاىل

  .ملسدد وأيب األحوص وأمحد بن منيع):"2/2149(وعزاه يف املطالب العالية 
  

  ]2/222[]يسألونك عن املَِحيِض [
  

كان نساء بين إسرائيل يصلني مع الرجال يف الـصف، فاختـذن            «: ود  قال ابن مسع  - 115
  .»قوالب يتطاولن هبا لتنظر إحداهن إىل صديقها فألقى اهللا عليهن احليض ومنعنهن املساجد

مـن  ) 1775رقـم   /2(رواه مسدد كما يف إحتاف اخلرية     . صحيح موقوف : التـخريـج  
عن الثوري، والطرباين يف الكبري من ) 3/5115(طريق أيب معاوية ، وعبد الرزاق يف املصنف     

كلهم من طريق األعمش عن إبراهيم عن أيب معمر عن عبد           ) 9/9484(طريق عبد الرزاق    

                                                           
  ).4200(، التقريب )2/620(هتذيب التهذيب -)1(
  ).7717(التقريب -)2(
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  . )1(وإسناده صحيح وأبو معمر هو عبد اهللا بن سخربة األزدي ثقة من رجال الصحيحني. اهللا
عمش عن  من طريق سفيان ثنا األ    ) 1700رقم  3/99(ورواه ابن خزمية يف صحيحه      

اخلرب موقـوف   : "عمارة بن عمري عن عبد الرمحان بن يزيد عن ابن مسعود ، قال ابن خزمية                
  .أي غري مرفوع." غري مسند

، من طريق زائدة عن األعمش عن إبراهيم عن         )9485رقم  9/342(ورواه الطرباين   
  . عبد اهللا بنحوه

اد، ولكن ال حيتج به     واملوقوف صحيح اإلسن  000ال أصل له مرفوعا     : "قال األلباين   
: ، وقـال الزيلعـي    ).918رقم  /2: الضعيفة  ".(لوقفه، والظاهر أن القصة من اإلسرائيليات     

  ).1/477(، وصحح أثر عبد الرزاق ابُن حجر يف الفتح )غريب مرفوعا(
  

  ]2/223[]نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أّنى شئتم [
  

آيت امرأيت كيـف    :  بن مسعود فقال     جاء رجل إىل عبد اهللا    «: عن أيب القعقاع قال     - 116
نعم، ففطن له   : وأىن شئت ؟ قال     : نعم، قال   : وحيث شئت؟ قال    : قال  . نعم: شئت؟قال  
  .ال حماش النساء عليكم حرام: إنه يريد أن يأتيها يف مقعدهتا فقال : رجل فقال 

 ، سعيد بن منـصور يف     )3/16801(ورواه ابن أيب شيبة دون ذكر القصة        : التـخريـج  
مـن طريقـه، وزاد ابـن كـثري         ) 7/199(، والبيهقي يف الكربى     )370رقم  /3: (سننه  
إمساعيل بن علية والثوري وشعبة وغريهم كلهم عن أيب عبد اهللا الشقري            ) : 1/468(فذكر

وهـو  : عن ابن مسعود موقوفـا قـال        ] سلمة بن متام كما قال ابن كثري      [عن أيب القعقاع    
  .األصح

  .عبد بن محيد والدارمي والبيهقي) : 632- 1/631 (وزاد السيوطي يف الدر
من طريق أيب معاوية الـضرير عـن        ) 3/46(ورواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار       
  .احلجاج عن أيب القعقاع اجلرمي عن ابن مسعود

                                                           
  ).3341(التقريب -)1(
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عن أيب بكر األثرم يف سننه ثنا أبو        ) 1/468(وروي األثر مرفوعا كما ذكر ابن كثري        
ثنا أخي أنيس بن إبراهيم أنّ أباه إبراهيم بن عبد الرمحـان بـن              ] ميأو اجلر [مسلم احلرمي   

حمـاش النـساء    «:  قـال    ρالقعقاع أخربه عن أبيه أيب القعقاع عن ابن مسعود عن النيب            
  .».حرام

  ).1/634(ورواه أيضا مرفوعا أبو بشر الدواليب كما ذكر السيوطي يف الدر 
  

  ]2/226[] 000فَِإن فَاُؤوا[
  

  ».الفيء اجلماع« : τ مسعود قال ابن- 117
نا يزيد بن هارون عن حممد بـن        ) 4/18602(رواه أبو بكر بن أيب شيبه       : التـخريـج  

اجلماع وقـال ابـن     " : الفيء«: سامل عن الشعيب عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا           
 فإن كان به علة من كرب أو مرض أو حبس حيول بينه وبني اجلماع فـإن فيئـه أن                  : مسعود  

  .»يفيء بقلبه ولسانه
من طريق حممد ) 2182رقم 2/414(وروى ابن أيب حامت أيضا الشطر األخري البن أيب شيبة 

وهو منقطع فالشعيب مل يسمع من علي وال ابن مسعود كما           . بن سامل عن الشعيب عن عبد اهللا      
  ).5898(؛ مث حممد بن سامل هذا هو اهلمداين ضعيف كما يف التقريب )1(ذكر احلاكم وغريه

  ».هو الرضا: وهو معىن قوله يف األثر اآلخر : "قلت 
يعين حممد  - من طريق شريك عن من مسع الشعيب        ) 2179رقم  2/412(رواه ابن أيب حامت     

وهو ضعيف من أجل العلتني السابقتني، وكذا شريك فإّنه سـيئ           .  عن عبد اهللا به    - بن سامل 
  .احلفظ كما تقّدم

  

                                                           
  ).6/1802(، اجلرح والتعديل )أ/15ق (صيل ، حتفة التح)2/265(هتذيب التهذيب-)1(



   مرويات ابن مسعود في التفسير
  109 109

  ]2/228[]ّن ثالثة قروء واملطلّقات يترّبصن بأنفسه[
  

يف رجل طلق امرأته مث تركها حىت دخلت        [ ُرفع إىل عمر     «:عن إبراهيم النخعي قال     - 118
، فقال لعبد اهللا بـن      ]يف احليضة الثالثة، فأرادت أن تغتسل، وضعت ماءها لتغتسل، فراجعها         

قول إنّ زوجها أحق أ: قال . لتقولّن: قال . أنت أحقُّ أن تقول: فقال . لتقولّن فيها: مسعود 
فقـضى بـذلك    . وافقت ما يف نفسي   . ذلك رأيي : قال  . هبا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة      

  ».عمر
من طريق يزيد بن زريع، وعبد      ) 4692- 4681- 2/4679(رواه الطربي   : التـخريـج  

األعلى، ويزيد بن هارون ثالثتهم عن سعيد بن أيب عروبة عن أيب معشر عن إبراهيم النخعي                
إسناده ضعيف فسعيد بن أيب عروبة وإن كان ثقة فهو كـثري            . نّ عمر وابن مسعود فذكره    أ

، وأبو معشر هو زياد بن كليب ثقة من رجال مسلم، وإبراهيم النخعي مل              )1(التدليس واختلط 
يدرك عمر وال ابن مسعود فهو مرسل، لكن روايته عن ابن مسعود حممولة على اإلتصال كما 

  .تقّدم
ُد األعلى فرواه مرة أخرى عن سعيد بن أيب عروبة عن أيب معشر عن إبراهيم               وخالف عب - 2

وقتادة مل يـسمع مـن ابـن        ). 2/4680(رواه الطربي   . عن قتادة عن عمر وابن مسعود     
وهذا من خطأ سعيد حيث رواه مرة بإسقاط قتادة ومرة          ) 3/430(مسعودكما يف التهذيب    

  .بإثباته
عن عبد الرمحن، والطـرباين يف      ) 2/2188(أيب حامت   ، وابن   )2/4686(ورواه الطربي   - 3

من طريق عبد الرزاق،كالمهـا عـن       ) 7/417(، والبيهقي يف الكربى     )9/9616(الكبري  
أي سـفيان وأبـو     [عن أيب عوانـة كلـهما       ) 9/9617(سفيان والطرباين أيضا يف الكبري      

رجاله رجال  :" مي  وقال اهليث .عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وابن مسعود         ]عوانة
  ."الصحيح

                                                           
، )2365(، التقريب   )1/652(، التهذيب   )17(، طبقات املدلسني    )23(، التبيني ألمساء املدلسني     )47(اإلغتباط  -)1(

  ).1/2433(املغين يف الضعفاء 
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عن حممد  ) 4688- 2/4687(عن غندر، والطربي    ) 4/18890(ورواه ابن أيب شيبه     - 4
بن جعفر وابن أيب عدي، ثالثتهم عن شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عمر وابن                 

  .وهذا إسناد صحيح متصل. مسعود
عن أيب  ) 2/4689(ربي  عن حفص بن غياث، والط    ) 4/18889(ورواه ابن أيب شيبة     - 5

  .معاوية عن األعمش عن إبراهيم مرسال
من طريق ابن عيينة عن منصور عـن إبـراهيم عـن    ) 4/18891(ورواه ابن أيب شيبه   - 6

  .علقمة
من طريق محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن          ) 9/9620(ورواه الطرباين يف الكبري     - 7

 اختلط ورواية محاد عنه يف احلالتني كما        وعطاء. أيب البختري عن ابن مسعود ومل يذكر عمر       
  .من سورة الفاحتة] 1[سبق بيانه يف األثر 

  .من طريق محاد عن محاد عن إبراهيم مرسال) 9/9619(ورواه الطرباين - 8
  :وروي من طرق ضعيفة منها 

، من طريق يزيد بن رفيع عن       )9619رقم  /9(، والطرباين   )4698رقم  /2(رواه الطربي   - 1
  .ن عبد اهللا وفيها أن احلاكم كان عثمان ال عمرأيب عبيدة ع

  ".فيه يزيد بن رفيع وهو ضعيف، وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه: "وقال اهليثمي 
من طريق إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا الكالعي عن          ) 4/18892(رواه ابن أيب شيبه     - 2

 يدرك أحـدا    ومكحول مل . »فذكر حنوه 000مكحول إن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود       
  .) 1(ممن ذكر فهو منقطع

من طريق جويرب عن الضحاك بن مزاحم عن عمـر          ) 4/18892(ورواه ابن أيب شيبه     - 3
  .وقد تقّدم حال جويرب والضحاك. وابن مسعود

  

                                                           
ن عثمان وعن عن أيب بكر وعن عمر وع] أي مكحول[حديثه ) : "أ/34ق (قال أبو زرعة العراقي يف التحصيل -)1(

  ."سعيد بن أيب وقاص وعن أيب عبيدة بن اجلراح وعن ابن عمر مرسل
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  ]2/229[]الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان [
  

امليقات الذي يكون عليهـا     هو  «:  قال   »الطالق مرتان   »: عن ابن مسعود يف قوله      - 119
فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو اثنتني، فإما ميسك ويراجع باملعروف، وإما يسكت عنها حىت               

  .»تنقضي عدهتا فتكون أحق بنفسها
، من طريق السدي عن مرة عـن ابـن   )7/367( رواه البيهقي يف الكربى      : التـخريـج  

  .مسعود
  ]2/229[]000ِفيَما افَْتَدْت ِبِه [

  
  .»ال تكون تطليقة بائنة إالّ يف فدية أو إيالء«: عن عبد اهللا قال - 120

) 1/18429(، وابن أيب شـيبه      )11753رقم  6/481(رواه عبد الرزاق    : التـخريـج  
عن ابن أيب ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد اهللا، ورواه عن ابن أيب ليلى أربعة          

لكن ابن أيب ليلى وهو حممد بن عبـد         . والثوريابن عيينة ووكيع، وعلي بن هاشم،       : وهم
  ).6081(الرمحن بن أيب ليلى صدوق سيئ احلفظ جّدا كما يف التقريب 

  
  ]2/229[]000ِإالَّ أَن َيَخافَا [

  
  ".إالّ أن خيافوا:"ويف قراءة عبد اهللا : عن األعمش قال - 121

  ).1/297( رواه ابن أيب داود :التـخريـج 
  

  ]2/233[]الدهّن حولني كاملني والوالدات يرضعن أو[
  

  .»ال رضاع بعد فصال أو بعد حولني«: قال عبد اهللا - 122
من طريق ) 4961رقم 2/505(، والطربي )3/17045(رواه ابن أيب شيبه: التـخريـج 
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وإسناده صحيح رجاله   . حفص عن الشيباين عن أيب الضحى عن أيب عبد الرمحان عن عبد اهللا            
 ثقة، والشيباين هو سليمان بن أيب سليمان ثقة، وأبو الـضحى            فحفص هو ابن غياث   . ثقات

هو مسلم بن صبيح ثقة فاضل، وأبو عبد الرمحن هو األسود بن يزيد النخعـي مـن كبـار                   
  .)1(أصحاب ابن مسعود ومن أخص تالمذته كما تقّدم يف فصل الترمجة

 عن املغـرية عـن      ثنا ابن املثىن ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة        ) 4964رقم  2/505(والطربي  
ورجاله ثقات إال أنّ املغرية بن مقسم الضيب كان يدلّس          . إبراهيم أنه كان حيدث عن عبد اهللا      

  .عن إبراهيم خاصة كما تقّدم
  

  ]2/233[]ِلمن أراد أن يتم الرضاعة [
  

  ".ملن أراد أن يكمل الرضاعة: "يف قراءة ابن مسعود : عن األعمش قال - 123
  ].106[بنفس اإلسناد اآلية ) 1/229(يب داود رواه ابن أ: التـخريـج 

  
  ]2/234[]والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا[

  
كيف كان قول ابـن     : فلقيت مالك بن عامر قلت      000«عن حممد بن سريين قال      - 124

 عليها التغليظ   أجتعلون: قال ابن مسعود    : مسعود يف املتوىف عنها زوجها وهي حامل؟ فقال         
من شـاء   : [ ويف رواية    »وال جتعلون هلا الرخصة؟ لرتلت سورة النساء القصرى بعد الطوىل         

  ].الغته ألنزلت سورة النساء القصرى بعد األربعة اشهر وعشرا
  : التـخريـج 

، 2عن مالك بن عامر أو مالـك بـن عـوف          ) فتح4532رقم  8/41(رواه البخاري   - 1
، )11043رقـم   /6(، و )5715رقم  /3(ئي يف الكربى    والنسا) فتح4910رقم  8/521(

                                                           
  ).6632-2568-1430(ترامجهم على الترتيب يف التقريب -)1(
  ."احملفوظ مالك بن عامر) : "8/523(قال ابن حجر -)2(
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عبد [ومن طريقه   ) 6/11715(، وعبد الرزاق يف املصنف      )63رقم  1/261(ويف التفسري   
، والنسائي يف اجملـتىب     )9/9648(، ومن غري طريقه     )9/9646(الطرباين يف الكبري    ] الرزاق

  .من طريق ابن عون عن حممد بن سريين به). 3/3521(
) 3/17093(، وابن أيب شيبه   )2030رقم  (، وابن ماجه    )2307رقم  ( داود   ورواه أبو - 2

عن معمر والثوري، ومن طريق     ) 11714رقم  6/471(من طريق أيب معاوية، وعبد الرزاق       
كلهم من طريق األعمش عن أيب الضحى عن ) 9641رقم /9(عبد الرزاق الطرباين يف الكبري 

  .وهي على شرط البخاري. مسروق عن عبد اهللا
، والبزار يف املـسند    )3/3522(، واجملتىب   )5716رقم  /3(وأخرجه النسائي يف الكربى     - 3
كلهم من طريق حممد بن جعفر ثـين ابـن          ) 9/9642(، والطرباين يف الكبري     )4/1535(

  .شربمة عن إبراهيم به واجلميع عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود
، والطرباين  )3/3523(واجملتىب  ) 6/11604(و)3/5717(ورواه النسائي يف الكربى     - 4
  .من طريق أيب إسحاق السبيعي عن األسود ومسروق وعبيدة عن عبد اهللا به) 9/9644(
رقم /9(عن الشعيب مرسال ووصله الطرباين يف الكبري        ) 3/17096(ورواه ابن أيب شيبة     - 5

الشعيب عـن   عن داود بن أيب هند عن       ) 9643رقم  (عن الشعيب عن مسروق به و     ) 9645
وهذا احلديث رواه غري واحد ومل يقل فيه        : وقال البزار   ) 5/1599(علقمة به وكذا البزار     

  .عن علقمة
من طريق أيب إسحاق عن عبد الرمحان بن يزيد عن          ) 6/11605(والنسائي يف الكربى    - 6

  .عبد اهللا
 الكرمي  عن ابن جريج قال أخربين عبد     ) 11716رقم  /6(ورواه عبد الرزاق يف املصنف      - 7

  .أن ابن مسعود فذكره
  

  ]2/236[]ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة[
  

إن رجال منا تـزوج امـرأة مل        : جاء رجل إىل ابن مسعود فقال       «: عن علقمة قال    - 125
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 ما سئلت عن شيء منذ فارقت: فقال ابن مسعود .ومل جيامعها حىت مات ] صداقا[يفرض هلا 
سأقول فيها برأيي فـإن كـان       : فتردّد فيها شهرا فقال     : رسول اهللا أشد علي من هذا قال        

صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمين والشيطان أرى هلا مهر نسائها ال وكس وال شطط وهلا                 
قام ناس : ويف رواية ] معقل بن سنان األشجعي[املرياث وعليها عدة املتوىف عنها زوجها فقام      

قال فما  ] قضى رسول اهللا يف بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت           : فقال  –من أشجع   
  .»رأيت ابن مسعود فرح مبا فرح يومئذ

والزيادة األوىل له،   ) 29037رقم  /6(و  ) 3/17104(رواه ابن أيب شيبه     : التـخريـج  
مـن طريـق ابـن      ) 3/3356(، والنسائي يف اجملتىب     )2114رقم  (أبو داود   : ومن طريقه   

من طريق ابن   ) 1891رقم  (، وابن ماجه    )3/5519(و) 3/5517(دي، ويف الكربى    مه
وصّححه ووافقه الذهيب، والبيهقي يف الكربى لكن بإسقاط        ) 2/2738(أيب شيبه، واحلاكم    

و إثباته يف آخر كلهم من طريق عبد الرمحان بن مهدي عن سفيان الثوري ) 7/245(سفيان 
  .عبد اهللا عن فراس عن الشعيب عن مسروق عن 

، وابـن أيب    )6/11745(و  ) 10898رقـم   /6(وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف      
عن ابن مهدي ويزيد بـن هـارون،        ) 2115(، ومن طريقه أبو داود    )3/17105(شيبة  

عن يزيـد بـن     ) حتفة4/1155(عن يزيد بن احلباب، و    )  حتفة 1154رقم  /4(والترمذي  
عن يزيد بن احلباب،    ) 3/3355(نسائي  ، وال "حسن صحيح : "هارون وعبد الرزاق، وقال     

، وابـن   )3/5718(، و )3/5516(عن عبد الرمحان ويف الكربى      ) 3524(، و )3357(و
  ).7/245(عن عبد الرمحان بن مهدي، والبيهقي يف الكربى ) 1891(ماجه 

من طريق زائدة بن قدامة     ) 3/5515(، ويف الكربى    )3/3354(وأخرجه النسائي   
ال أعلم أحدا قـال يف      : "وقال  . ن علقمة واألسود عن ابن مسعود     عن منصور عن إبراهيم ع    

  ".األسود غري زائدة: هذا احلديث 
عن علي بن مسهر، وابن أيب      ) 3/5518(، ويف الكربى    )3/3358(ورواه النسائي   

عن ابن أيب زائـدة عـن       ) 6/29063(عن ابن أيب زائدة عن داود، و      ) 3/17111(شيبه  
بإثبـات داود، واحلـاكم     ) 231ص  /20(اين يف الكـبري     الشعيب فاسـقط داود، والطـرب     
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على شرط مسلم ومل خيرجـاه ووافقـه        : "عن علي بن مسهر وقال      ) 2737رقم  2/197(
  .من طريق داود بن أيب هند عن الشعيب عن علقمة به). 7/245(، والبيهقي "الذهيب

رقم (، وأبو داود    )4278،  4277،  4276،  4099،4100رقم  /7(ورواه أمحد   
من طريق قتادة عن خالس وأيب احلسان األعرج عن عبيد اهللا           ).7/245(، والبيهقي   )2116

بن عتبة بن مسعود عن عبد اهللا بن مسعود بلفظ مجاعة من أشجع وهذا اإلسناد حسن لغريه                 
  .من أجل ضعف قتادة

عن معمر عن عاصم عن     ) 11743،  6/10899(وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف      
  .عن معمر عن جعفر بن برقان عن احلكم) 6/11744(و. ابن مسعودالشعيب وعن قتادة عن

عن حممد بن كثري الكويف ثنا إمساعيل بن        ) 2128رقم  /2(ورواه الطرباين يف األوسط     
مل يروه عن إمساعيل بن أيب خالد إال حممد بـن           : "أيب خالد عن الشعيب عن مسروق به وقال         

مرسال ومل يذكر مـسروقا رواه النـسائي يف         بل رواه عنه يعلى بن عبيد لكن        : قلت  " كثري
 6253رقـم   (، وحممد بن كثري ضعيف كما ذكر احلافظ يف التقريب           )3/5523(الكربى  
  ).متييز

ورواه الطرباين أيضا عن أيب خالد الداالين عن فراس عن الشعيب عن مسروق عن عبد               
د احملـاريب أنظـر الكـبري       مل يروه عن أيب خالد الداالين إال عبد الرمحان بن حمم          : اهللا وقال   

  ).4854رقم /5(، واألوسط )232ص /20(
عن الشعيب عن األشجعي عن ابن مسعود،       ) 3/5520(وأخرجه النسائي يف الكربى     

  .عن سيار عن الشعيب مرسال) 3/5522(عن عاصم عن الشعيب مرسال، و) 3/5521(و
ى القصة بروع هذا االختالف يف تسمية من رو) : "7/246(قال البيهقي يف الكربى 

بنت واشق عن النيب ال يوهن احلديث ، فإن مجيع الروايات أسانيدها صحاح ويف بعضها ما                
دلّ على أنّ مجاعة من أشجع شهدوا بذلك فكأنّ الرواية مسى منهم واحدا وبعـضهم مسـى                 

، وصحح إسنادمها الشيخ شاكر يف تعليقه على        "00اثنني وبعضهم أطلق ومثله ال يرد احلديث      
، والصواب أن احلديث صحيح لغريه من هذه الطريق لضعف قتـادة كمـا              )6/74(د  املسن
  .تقدم
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  ]2/237[]000من قبل أن َتمسوهن [
  

ويف : "، وقـال    "من قبل أن جتامعوهنن   : "ويف قراءة ابن مسعود     : عن األعمش قال    - 126
  ".ُتماسوهن:"قراءة عبد اهللا 
  ].106[ناد اآليةبنفس إس) 1/298(رواه ابن أيب داود : التـخريـج 

  
  ]2/237[]أَْو َيْعفَُو الَِّذي ِبَيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاِح [

  
  .»هو الويل«: عن علقمة وأصحاب عبد اهللا قالوا - 127

ثنا أبو هشام ثنا عبيد اهللا عن بيـان         ) 5283رقم  2/558(أخرجه الطربي   : التـخريـج  
  .النحوي عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة وأصحاب عبد اهللا

  .τيف قوله علقمة وأصحاب عبد اهللا إشعار أّنهم أخذوا هذا املعىن عنه : التعليق 
  

  ]2/238[]وقوموا هللا قانتني [
  

  .»الذي يطيع اهللا ورسوله: القانت «: عن عبد اهللا - 128
ثنا أمحد بن سنان الواسطي ثنـا       ) 2378رقم  2/449(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  

  .ن سفيان عن فراس عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللاعبد الرمحان بن مهدي ع
 أخرجه ابن أيب حامت     »قانتني أي مطيعني    «) :  كتاب التفسري  8/46(وقال احلافظ يف الفتح     

  .وهو كما قال. بإسناد صحيح
  

  ]2/238[]000حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى [
  

ن صالة العصر حىت امحـرت   عρحبس املشركون رسول اهللا «: قال   τعن عبد اهللا    - 129
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مأل . شغلونا عن الصالة الوسطى، صالة العصر     « : ρفقال رسول اهللا    . الشمس أو اصفرت  
  ».أو حشا اهللا أجوافهم وقبورهم نارا- .اهللا أجوافهم وقبورهم نارا

، وأمحـد   )دار الـسالم  - 1426رقـم   (أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه      : التـخريـج  
خمتصرا، وابن )  التحفة8/3169 و1/181(ترمذي ، وال)7/4365 و3829- 6/3716(

 8/5044(خمتصرا، وأبو يعلى يف املـسند       ) 2/8626(، وابن أيب شيبه     )686رقم  (ماجه  
، )5433- 5424- 2/5423(، والطربي   )1/356(، وأبو عوانة يف مسنده      )9/5293و

، )109ص  (، ويف إثبات عذاب القرب      )1/460(، والبيهقي يف الكربى     )5/2022(والبزار  
، والطحـاوي يف شـرح معـاين اآلثـار          )5/2022(، والبزار   ) 366رقم  (والطيالسي  

  .كلهم من طريق حممد بن طلحة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد اهللا مرفوعا). 1/174(
  ."ال نعلمه يروى عن عبد اهللا إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد:" قال البزار 

من طريق مورق عن أيب     ) اإلحسان- 5/1746(ان  بل رواه من طريق أخرى ابُن حب      : قلت  
  . األحوص عن ابن مسعود مرفوعا

  .مهام بن مورق بدل مورق) : الشعب- 1/431(ووقع عند ابن كثري 
ثنا أبو داود عن حممد ) 2/8607 (». هي صالة العصر«: ورواه ابن أيب شيبه موقوفا بلفظ 

  .بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا موقوفا
عن زبيد عن طلحة بن مـصرف  ) 4/3663(الدارقطين يف أطراف الغرائب واألفراد وذكره  

غريب من حديث زبيد عنه تفرد به أبو مرمي عبد الغفار بن مقـسم              : (مث قال   . عن عبد اهللا  
تفرد به أبو مرمي عبد الغفار بن القاسم عن زبيد عن طلحـة        : (قال  ) 3801(ويف رقم   ) عنه

  ).بن مصرف عن مرة
  

حـافظوا علـى الـصلوات والـصالة        : "وقرأ عبد اهللا    : عن األعمش قال    : ءة  قرا- 130
  ].106[مبثل سند آية ) 1/299(رواه ابن أيب داود ". الوسطى
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  ]2/255[]اهللا ال إلـه إال هو احلّي القّيوم [
  

: إىل قولـه  00اهللا ال إله إال هو احلي القيوم         («: تال   ρ أن النيب    τعن ابن مسعود    - 131
فهو ريح  ) : "السنة(، فهو القائم ، وأما      ) القيوم: ( أما قوله    )1(]فقال).[لي العظيم   وهو الع 

) : ما خلفهـم  (فالدنيا، وأما   ) ما بني أيديهم  (النوم اليت تأخذ يف الوجه فينعس اإلنسان وأما         
ال يعلمون شيئا من علمه : "، يقول ) ال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء : (وأما  .فاآلخرة

فإن الـسماوات واألرض    ) : وسع كرسيه السماوات واألرض   (أما  "  مبا شاء هو يعلمهم    إال
) ال يؤوده حفظهما  (يف جوف الكرسي ، والكرسي بني يدي العرش وهو موضع قدميه وأما             

  » .فال يثقل" 
موقوفا، والبيهقـي يف األمسـاء      ) 250رقم  3/3(خرجه ابن بطة يف اإلبانة      أ: التـخريـج  

  .مرفوعا من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن مرة عن ابن مسعود به) 2/89(والصفات
أن ابن بطة رواه موقوفا كما سبق، وأن السيوطي ملـا عـزاه             : لكّني أرجح الوقف ألمرين     

عزاه إليه موقوفا ولو ثبت عنده الرفع لنقله فأخشى أن يكون ) 2/18(للبيهقي يف الدر املنثور 
  .الرفع خطأ مطبعيا 

  
  ]2/259[]000آية للّناس ولنجعلك [

  
كان يوم بعث ابن مائة وأربعني شابا، وكان ولده أبناء مائة سنة            «: عن عبد اهللا قال     - 132

  .»وهم شيوخ
ثنا أيب ثنا علي بن حممد الطنافـسي قـال          ) 2/2674(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  

  .  اهللا مثلهإبراهيم بن عيينة مثله أبو عبد اهللا التيمي عن األعمش عن رجل عبد
  
  

                                                           
  .زيادة يقتضيها السياق-)1(
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  ]2/259[]قال أعلم أن اهللا على كل شيء قدير [
  

  ".قيل اعلم: "يف قراءة عبد اهللا - 133
يف قـراءة عبـد اهللا،      : عن األعمش قـال     ) 1/298(أخرجه ابن أيب داود     : التـخريـج  

ثين أمحد بن يوسف الثغليب ثنا القاسم بن سالم ثين حجاج عن هازون             ) 3/5954(والطربي  
ورجحها الطربي لكّنها منقطعة بني هارون وابن مـسعود         . »000عبد اهللا . قراءة قال هي يف  
  .كما تقّدم

  
  ]2/267[]000يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم[

  
  .»من حالالت ما كسبتم«: قال ابن مسعود - 134

  .دون إسناد) 1/191(البغوي : التـخريـج 
 

  ]2/268[]شاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفح[
  

ـّة بابن آدم، وللملك لـّمة،        « :ρقال رسول اهللا    : قال ابن مسعود    - 135  إنّ للشيطان مل
ـّة امللك فإيعاد بـاخلري وتـصديق        . فأما لـّمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب باحلق       وأما مل

 مـن   ومن وجد األخرى فليتعوذ باهللا    .باحلق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهللا فليحمد اهللا           
  » .اآلية"00الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء: "الشيطان مث قرأ 
، والنـسائي يف    ) التحفـة  8/3173(، والترمذي   )5/2027(رواه البزار   : التـخريـج  

، ومن طريقه ابن    )8/4999(، وأبو يعلى    )6/11051(، ويف الكربى    )1/279(التفسري  
، وابـن أيب حـامت      )3/6169(لطـربي   ، وا )األنـدلس - 1/5(حبان كما عند ابن كثري      

، كلهم  )4/4506(، والبيهقي يف الكربى     )اإلحسان- 3/997(، وابن حبان    )2/2810(
عن عطاء بن السائب عن     ] وهو سالم بن سليم   [من طريق هناد بن السري عن أيب األحوص         



   مرويات ابن مسعود في التفسير
  120 120

: رمذي  وقال الت . مرة عن عبد اهللا  عدا البزار فرواه عن احلسن بن الربيع عن أيب األحوص به               
) حديث غريب(كذا قال ."  ال نعرفه مرفوعا إال من حديث أيب األحوص000حديث غريب

  .وهذا إسناد ضعيف فعطاء اختلط كما تقّدم. حسن غريب: ويف الشرح حتته قال عنه 
  . وروي األثر موقوفا من طريق عطاء بن السائب عن مرة عن عبد اهللا

عن محاد  ) 6173(عن ابن علية، و   ) 6171(من طريق عمرو، و   ) 3/6170(رواه الطربي   
من طريق محاد بن زيد،     ) 9/8532(عن جرير، والطرباين يف الكبري      ) 6175(بن سلمة، و  

  .مخستهم عن عطاء به إال عند الطربي فقد وقع بالشك ُمرَّة أو أبو األحوص
 عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا          ) 1/348(وأخرجه عبد الرزاق يف التفسري      

  .بن مسعود مقطوعا
" بـن "تـصحفت إىل    " عن"وأرجح أنه سقط من اإلسناد عبد اهللا بن مسعود أو أنّ            : قلت  

من طريقه عنه بإسـناده هـذا إىل ابـن          ) 3/6172(والصواب إثباهتا ألنه قد رواه الطربي       
من طريق أيب   ) الشعب- 1/475(مسعود موقوفا، وكذا عند ابن مردويه كما قال ابن كثري           

  .ن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن مسعود لكنه مرفوعضمرة ع
من طريق صاحل بن كيسان أنّ عبيد اهللا بن عبـد اهللا            ) 4/4507(ورواه البيهقي يف الكربى     

 فذكره وفيـه    ρوال أراه إال يأثره عن رسول اهللا        : أخربه أنّ عبد اهللا بن مسعود كان يقول         
  .زيادة

من طريق اإلمام أمحد ثنا إسرائيل عن سـعيد بـن           ) 157(لزهد  ورواه ابن أيب عاصم يف ا     
  .مسروق عن املسيب بن رافع ثين أبو إياس البجلي قال مسعت ابن مسعود فذكره مطوال

عن فطر ) 3/6174(، ومن طريقه الطربي )1435رقم (ورواه عبد اهللا بن املبارك يف الزهد   
   .عن املسيب بن رافع عن عامر بن عبدة عن عبد اهللا

وزاد ابن كثري رواية مسعر عن عطاء بن السائب عن أيب األحوص عوف بن مالك بن نضلة                 
عن ابن مسعود موقوفا ومل أعثر عليها، فلعلها عند ابن املنذر فقد عزاه إليه السيوطي يف الدر                 

  ).2/65(أيضا 
  . أعلمواحلديث ضّعفه األلباين يف املشكاة من أجل عطاء لكّنه جاء من طريقني آخرين واهللا
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  ]2/271[] فهو خري لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم 000إنْ تبدوا الصدقات فنعّما هي[

  
  .بغري واو) 000خري لكم تكفر: (يف قراءة ابن مسعود : عن األعمش قال - 136

  ).70(وانظر التعليق على األثر . ونسبه البن أيب داود) 2/86(رواه يف الدر  : التـخريـج
  

  ]2/273[]ياء من التعفف تعرفهم بسيماهم حيسبهم اجلاهل أغن[
  

 ليس املسكني بالطواف الـذي تـرده        «: قال   ρ عن النيب    τعن عبد اهللا بن مسعود      - 137
ولكن املسكني الذي ال جيد ما يغنيه ويستحيي أن يسأل          . اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان   
  ».الناس، وال يتفطن له فيتصدق عليه

  ].177[انظر آية : التـخريـج 
  
  ]2/275[]الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا الَ َيقُوُمونَ ِإالَّ كََما َيقُوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن املَسِّ [
  

  ."من املس يوم القيامة : "τقرأ ابن مسعود - 138
مـن  ) 2/2887(، وابن أيب حـامت      )167ص  (رواه أبو عبيد يف الفضائل      : التـخريـج  

أيب بكر بن أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب عن ابن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه أنه كان                   طريق  
  .000يقرأ 

، وابـن  )7974(وهو إسناد ضعيف فأبو بكر بن أيب مرمي ضعيف واختلط كما يف التقريب              
  .عبد اهللا بن مسعود ال ندري من هو فلعلّه أبا عبيدة فيكون منقطعا

  
  ]2/282[] َشِهيٌد َوالَ ُيَضارَّ كَاِتٌب َوالَ[
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  "وال يضاَرْر : "كان ابن مسعود يقرأها - 139
حدثت عن احلسني قال مسعت أبا معاذ نا        : قال  ) 3/6416(رواه الطربي   : التـخريـج  

وهو منقطـع فالـضحاك مل      .  فذكره 000كان ابن مسعود  : عبيد قال مسعت الضحاك قال      
  .ي عن احلسني فاإلسناد ضعيفيسمع من ابن مسعود كما تقّدم، مث هناك جهالة الراو

  
  ]2/282[]أَنْ َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فَُتذَكَِّر ِإْحَداُهَما اُألْخَرى [

  
  ".فتذكرها: "ويف قراءة عبد اهللا : عن األعمش قال - 140

  ].106[بنفس إسناد آية ) 1/298(رواه ابن أيب داود : التـخريـج 
  

  ]2/284[]فََيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء [
  

  .بغري فاء" 000حياسبكم به اهللا يغفر ملن يشاء: "يف قراءة عبد اهللا : األعمش قال عن - 141
  .مثل اإلسناد السابق) 1/268(رواه ابن أيب داود : التـخريـج 

  
هلـا مـا    : " كانت احملاسبة قبل أن ترتل       «: قال   τعن ابن مسعود    : أثـر آخـر   - 142

  ».اليت كانت قبلهافلما نزلت نسخت اآلية ." كسبت وعليها ما اكتسبت
، والطـرباين يف    )3/6466(، والطربي   )3/482(رواه سعيد بن منصور     . :التـخريـج  

  .وقد تقّدم ذكر رجاله. من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن مسعود) 9/9030(الكبري 
بإسناد فيه جهالة شيخ الطربي من طريق عبيـد قـال مسعـت             ) 3/6467(ورواه الطربي   

  ].139[وقد تقّدمت علّته عند األثر . مسعود بنحوهالضحاك يذكر عن ابن 
  

  مت من سورة البقرة واحلمد هللا
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من سورة آل 
  عمران
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  ]3/2[]اهللا الَ ِإلََه ِإالَّ ُهَو احلَيُّ القَيُّوُم [
  
  ).احلي القيام  : (τيف قراءة ابن مسعود - 1

فذكره، ورواه سـعيد بـن      : عن األعمش قال    (     ) رواه ابن أيب داود     : التـخريـج  
ثنـا  ) 8690قـم   ر/9(، و من طريقه الطرباين يف الكبري        ) 489رقم  3/1031(منصور  

  . هشيم أنا أبو إسحاق الكويف عن أيب خالد الكناين عن ابن مسعود
  ".أبو خالد مل أعرفه وبقية رجاله ثقات ) :" 7/154(قال اهليثمي يف اجملمع 
وكأنـه مل   ] عمر و ابن مـسعود    [فيما ذكر عنهما    : قائال  ) 3/164(ورواه الطربي معلقا    

  ).2/141(الدر املنثور . يرتضيها، ونسبه يف الدر أليب عبيد
  

  ]3/6[]هو الذي يصّوركم يف األرحام كيف يشاء [
  
إنّ ربكم تعاىل ليس عنده ليل و ال هنار نـور الـسماوات             «: قال عبد اهللا بن مسعود      - 2

واألرض من نور وجهه، وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنيت عشرة ساعة، فتعـرض                
م، فينظر فيها ثالث ساعات، فيطلع فيها على ما يكره          عليه أعمالكم باألمس أّول النهار اليو     

وأّول من يعلم غضبه محلة العرش حيمدونه يثقل عليهم، فتسبحه محلة العرش،            .فيغضبه ذلك 
 بالقرن، فال يبقـى     ρوسرادقات العرش واملالئكة املقربون وسائر املالئكة، مث ينفخ جربيل            

ث ساعات حىت ميتأل الرمحـان رمحـة،        شيء إال مسع صوته فيسبحون الرمحان عز وجل ثال        
هـو  (فتلك ست ساعات مث يؤتى باألرحام فينظر فيها ثالث ساعات فذلك قوله يف كتابه               

 يهب ملن يشاء إناثا ويهب ملن يـشاء ذكـورا         (،  )الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء     
وله فتلك تسع ساعات، مث يؤتى باألرزاق فينظر فيها ثالث ساعات ق          ) إنه عليم قدير  000

، قال هذا مـن شـأنكم       )كل يوم هو يف شأن    ) (يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر    (يف كتابه   
  ».وشأن ربكم

يـؤتى باألرحـام    «: أخرج ابن أيب حامت الشطر األخري منه وهو من قوله           : التـخريـج  
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، والدارمي الـشطر األول     )2/477(، وأبو حممد األصبهاين يف العظمة       )2/3158.(»00
 يف الـنقض علـى املريـسي    » .وسائر املالئكة: إىل قوله 000ن ربكم إ«: منه من قوله 

واللفظ له، ويف السنة له كما ذكر ابن        ) 9/8886(، والطرباين يف الكبري     )476- 1/475(
خمتصرا كلهم من طريق أيب عبد السالم عـن         ) 37ص  (القيم يف اجتماع اجليوش اإلسالمية      

  .أيوب بن عبد اهللا الفهري عن ابن مسعود
وقد ذكره ابن حبـان يف      . قال أبو حامت جمهول   : أبو عبد السالم    : " ل اهليثمي يف اجملمع     قا

  ."الثقات، وعبد اهللا بن مكرز أو عبيد اهللا على الشك مل أر من ذكره
- تاما من طريق محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن مكرز            ) 1/137(ورواه أبو نعيم يف احللية      

لظاهر أّنه قد سقط من احللية أبو عبد السالم وتـصّحف           وا.  عن ابن مسعود   - أو عبيد اهللا  
) 1/1087(وأيوب هذا قد ذكر يف امليزان       . إسم أيوب بن عبد اهللا فذكر باسم أبيه وجّده        

ال ): "1/818(، وقـال يف املغـين       ."له حديث ال يتابع عليـه     : قال ابن عدّي    : " فقال  
) 3/2653(يب حامت يف اجلرح والتعديل      ، والزبري أبو عبد السالم هذا قال فيه ابن أ         ."ُيعرف

، ."مسعت أيب يقول ذلـك    . بصري روى عن أيوب بن مكرز، روى عنه محاد بن سلمة          : "
ذكره احلاكم أبو أمحـد يف      : الزبري بن جواتشري، وقال     ) : "327(ومساه يف تعجيل املنفعة     

  .وحاصل كالمه أّنه جمهول." الكىن ومل أره لغريه
  

  ]3/6[]كيف يشاء [
  
  » .ذكورا وإناثا) : كيف يشاء(« : τقال عبد اهللا - 3

  ).2/144(رواه يف الدر ونسبه البن املنذر : التـخريـج 
  .مل أعثر له على إسناد: التعليق 

  
  ]3/7[]منه آيات حمكمات هّن أّم الكتاب وأخر متشاهبات [
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. مـل هبـنّ   أما اآليات احملكمات فهن الناسخات اليت يع«:عن ابن مسعود وغريه قالوا    - 4
  » .وأما املتشاهبات فهّن املنسوخات

ثين موسى بن هارون ثنا عمر ثنا أسـباط عـن           ) 3/6573(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .وهو حسن كما تقّدم. عن مرة اهلمذاين عن ابن مسعود000السدي يف خرب ذكره 

  ]3/7[] 000فأما الذين يف قلوهبم زيغ[
  
  » .فالشك: الزيغ  أما «:عن ابن مسعود وغريه قالوا - 5

ثين موسى بن هارون ثنا عمر ثنا أسـباط عـن           ) 3/6593(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .عن مرة اهلمذاين عن ابن مسعود000السدي يف خرب ذكره 

  
  ]3/7[]آمنا به كلّ من عند ربنا [

  
 كان الكتاب األول يرتل من باب واحـد علـى        «: قال   ρ عن النيب    τعن ابن مسعود    - 6

زاجر وآمر، وحالل وحرام،    : ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف         حرف واحد   
فأحلوا حالله، وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرمت به، وانتهوا عمـا           . وحمكم ومتشابه، وأمثال  

وقولوا آمنا به كل من عنـد       "هنيتم عنه، واعتربوا بأمثاله، واعملوا مبحكمه، وآمنوا مبتشاهبه         
  » .ربنا

، وأبو يعلى   )2/3144 و 1/2031(، واحلاكم   )67رقم  /1(رواه الطربي    :التـخريـج  
من طريقه،  )  الرسالة 3/745(، وابن حبان يف صحيحه      )8/7949(كما يف إحتاف اخلرية     

- )9 رقـم    99ص  (، واآلجري يف األربعني حديثا      )2/150(وابن أيب داود يف املصاحف      
 حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد        ، كلهم من طريق عبد اهللا بن وهب أين        - دون ذكر اآلية  

  .عن سلمة بن أيب سلمة بن عبد الرمحان بن عوف عن أبيه عن ابن مسعود
من طريق عمار بن مطر ثنا ليث بن سعد عن الزهري           ) 9/8296(ورواه الطرباين يف الكبري     

  . قال لعبد اهللا فذكرهρعن سلمة بن عمر بن أيب سلمة عن أبيه أنّ النيب 
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ضـعيف جـدا وقـد وثقـه        ) : "7/153(ا قال عنه اهليثمي يف اجملمع       وعمار هذ : قلت  
  ."بعضهم

، وأمحـد   )4/182(مبا رواه الطحـاوي     ) 2/587(وقد حّسن األلباين األثر يف الصحيحة       
، عن عثمان بن حيان العامري عن فلفلة اجلعفي عن عبد اهللا، فـذكر اجلملـة                )1/445(

  .قى الزيادة ال معضد هلا واهللا أعلم، فتب"على حرف واحد«: األوىل منه إىل قوله 
لكن أعلّه الطحاوي باالنقطاع، فإّنه ساقه بعده من طريق عبد اهللا بن صـاحل              : قال األلباين   

ثين الليث بن سعد قال ثين عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخربين سلمة بـن أيب                  : قال  
كر فيـه عبـد اهللا بـن         مث ذكر هذا احلديث ومل يذ      ρ.000سلمة عن أبيه أنّ رسول اهللا       

  .000مسعود
يف إسناد طريق الليث عبد اهللا بن صاحل وفيه ضعف من قبل حفظه، ولذلك فرواية               : وأقول  

  اهـ."حيوة أصّح لكّنها منقطعة
هالك، وثقه بعضهم ومنهم من وصـفه       : (لكّنه متابع بعمار بن مطر قال فيه الذهيب         : قلت

  )1().باحلفظ
  
  ).00إن تأويله إال عند اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا: (قرأ عبد اهللا : قراءة - 7

إن : "البن أيب داود يف املصاحف عن األعمش لكن بلفـظ         ) 2/150(الدر املنثور   عزاه يف   
  ".واختار ابن جرير هذا القول) : "2/9(وقال ابن كثري ." حقيقة تأويله

  
  ]3/13[]يروهنم مثليهم رأي العني [

  
هذا يوم بـدر    : ، قال   )رأي العني  000 قد كان لكم آية يف فئتني     : (قال ابن مسعود    - 8
قد نظرنا إىل املشركني فرأيناهم يضعفون علينا، مث نظرنا إليهم          «: قال عبد اهللا بن مسعود      .

وإذ يريكمـوهم إذ    : (وذلك قول اهللا عز وجـل       .فما رأيناهم يزيدون علينا رجال واحدا     
                                                           

  ).3/6004(امليزان - )1(
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تراهم سبعني؟  : حىت قلت لرجل إىل جنيب      ).[أعينهمالتقيتم يف أعينهم قليال، ويقللكم يف       
  » .]ألفا: كم هم ؟ قال : فأسرنا رجال منهم فقلنا : قال ! أراهم مائة: قال 

، من طريق أسـباط عـن       )6678رقم  3/195(رواه ابن جرير الطربي     : التـخريـج  
مرة اهلمداين عـن ابـن مـسعود، ورواه ابـن أيب حـامت              000السدي يف خري ذكره عن    

لكن أسقط من اإلسناد مرة اهلمداين فجعله عن السدي عـن ابـن             ) 3244رقم  2/606(
  .مسعود

، من طريق إسحاق بـن منـصور،        )6/16171(،و  )6687- 3/6681(ورواه الطربي   
ثنا عبيد اهللا، والبيهقـي     ) 7/36687(عن أيب أمحد، وابن أيب شيبه       ) 16172رقم  /6(و

) 10/10269( به، والطرباين يف الكـبري       عن إسحاق بن منصور   ) 3/67(يف دالئل النبوة    
من طريق عبد اهللا بن رجاء به كلهم عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا                   

". فذكر الزيـادة  0000لقد قللوا يف أعيننا يوم بدر حىت قلت لرجل          «: بن مسعود بلفظ    
  .لكن هو منقطع فأبو عبيدة مل يسمع من أبيه

   
  ]3/18[]إله إال هو شهد اهللا أّنه ال [

  
  ).شهد اهللا أن ال إله إال هو: (يف قراءة عبد اهللا : عن األعمش قال - 9

  (       ).رواه ابن أيب داود يف املصاحف : التـخريـج 
  

  ]3/18[]وأولوا العلم قائما بالقسط 00[
  

وأولـوا العلـم القـائم      : (وقـد ذكـر أهنـا يف قـراءة عبـد اهللا             : قال الطربي   - 10
  ).3/210().بالقسط
  .مل أعثر له على إسناد: التعليق 
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  ]3/21[] 000ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس [
  

واّدعى بعض املتأخرين من أهل الكوفة أن ذلك يف مصحف          ) 3/217: (قال الطربي   - 12
  ".وقاتلوا:"عبد اهللا 

ة عبـد اهللا    البن أيب داود يف املصاحف عن األعمش قال يف قراء         ) 2/170(ونسبه يف الدر    
00."  

  
  ]3/27[]توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل [

  
  .»يأخذ الصيف من الشتاء، والشتاء من الصيف«: τقال - 13

ثنا أبو سعيد األشج ثنا سلمة بن       ) 3357رقم  2/625(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  
 بن رجاء صدوق يغرب     رجاء عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا، وإسناده ضعيف فسلمة          

  ).2490(كما يف التقريب 
، وابن أيب املنذر،    ]ومل أعثر على روايته   [لعبد بن محيد، والطربي     ) 2/173(وعزاه يف الدر    
  .وأيب الشيخ

قّصر أيام الشتاء يف طـول ليلـه،        «: وقد جاء شرح هذا األثر عن ابن مسعود أيضا فقال           
  .لسعيد بن منصور وابن املنذر) 2/173(لدر ، عزاه يف ا»وقّصر ليل الصيف يف طول هناره

  
  ]3/27[]خترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي [

  
هي النطفة خترج من الرجل وهي ميتة، وهو حي، وخيرج الرجل           «: عن عبد اهللا قال     - 14

  .»منها حيا وهي ميتة 
، وابـن   ثين أبو السائب ثنا أبو معاوية     ) 6801رقم  3/223(رواه الطربي   : التـخريـج  

مـن  ) 7662رقم  4/1352(،  )3368رقم  2/627(و) 3364رقم  2/626(أيب حامت   
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  .واإلسناد األول صحيح. طريق سلمة بن رجاء كالمها عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا
  

  ]3/30[] وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا000[
  

  ".أنّ بينها وبينه أمدا بعيداوما عملت من سوء ودت لو «: قرأ ابن مسعود - 15
  .دون إسناد) 1/225(رواه البغوي : التـخريـج 

 
  ]3/38[]فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب [

  
فناداه جربيل وهو قـائم     : عن عبد الرمحان بن أيب محاد أن قراءة ابن مسعود           : قراءة  - 16
  "000يصلي

 به املثىن ثنا إسحاق بن حجاج ثنا        ثين) 6940رقم  3/248(رواه الطربي   : التـخريـج  
رجاله ثقات خال إسحاق بن حجاج وهو الطاحوين املقـرئ          . عبد الرمحان بن أيب محاد به     

ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال ومل يـزد         ) 2/745(ذكره ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل        
غنا مـن حيـىي بـن       كنت عزمت أنا وأبو زرعة أن خنرج إليه من َوَهْبن بعد فرا           : "أن قال   
  "000املغرية

  
  ]3/39[] 000مصّدقا بكلمة من اهللا [

  
يا مرمي أشعرت أين حبلى؟فقالت مرمي      : فقالت امرأة زكريا    000«: عن عبد اهللا قال     - 17
. فإين وجدت ما يف بطين يسجد للذي يف بطنك        : أشعرت أن حبلى؟ فقالت امرأة زكريا       : 

  .»)هللامصّدقا بكلمة من ا: (فذلك قوله عز وجل 
من طريق أسباط عن السدي     ) 4156رقم  2/649(خرجه احلاكم مطوال    أ: التـخريـج  
  .وهو حسن. عن مرة عن عبد اهللا000يف خري ذكره 
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  ]3/39[]مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني[

  
  .)1(»الذي ال يأيت النساء : احلصور «:قال : عن ابن مسعود - 18

ثنا أبو كريب ثنا ابـن      ) 6975رقم  3/255(رواه الطربي   . ف جّدا ضعي: التـخريـج  
خلف ثنا محاد بن شعيب عن عاصم عن زرعن عبد اهللا، وّمحاد بن شعيب لعلّـه احلمـاين                  

  )2(."تركوا حديثه: "ضعيف وقال عنه أبو داود 
وال : "دون إسـناد وزاد البغـوي       ) 1/230(، والبغـوي    )2/643(ورواه ابن أيب حامت     

ولفظ : البن جرير وابن املنذر والبيهقي يف سننه وقال         ) 2/190(وعزاه يف الدر    . ،"يقرهبن
من طريق بدل بن احملـرب      ) 7/83(، ورواه البيهقي يف السنن الكربى       »العنني  «: ابن املنذر   

ثقة : "لكن بدل بن احملرب قال ابن حجر فيه       . ثنا زائدة عن عاصم عن زر به مبثل لفظ الطربي         
  )3(."يثه عن زائدةثبت إال يف حد

  
  ]3/43[]واسجدي واركعي مع الراكعني [

  
  ).واركعي واسجدي يف الساجدين : (قرأ ابن مسعود - 19

  عن ابن أيب داود ) 2/195(رواه يف الدر املنثور : التـخريـج 
  

  ]3/44[] 000وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم [
  

                                                           
ويؤكّد هذا أنّ األنبياء أكمل الناس خلقا كما أّنهم أكملهم ُخلُقا، فيستحيل عليهم ما هو نقص يف غريهم ومـن         - )1(

فإحلاق هتمة كهذه بنيب كرمي     ." وأتزّوج النساء : "يأيت الرجل الفحل النساء وقد قال عليه الصالة والسالم          النقص أن ال    
  .ما إخاله إال من عمل اليهود الذين حيبون تدنيس مسعة األنبياء كما فعلوا مع داود عليه السالم وغريه

  ).224(، تعجيل املنفعة )1/1713(املغين ، )1/2254(، ميزان اإلعتدال )94(سؤاالت أيب عبيد أليب داود - )2(
  ).645(، التقريب )291(سؤاالت احلاكم للدارقطين - )3(
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الذين كانوا يكتبون التوراة إذا     إن  «: عن ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة         - 20
جاؤوا إليهم بإنسان حمرر واقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه وكان زكريا أفـضلهم يومئـذ               

أنا أحقكم هبا ،حتـيت     : وكان معهم، وكانت أخت أم مرمي حتته،فلما أتوا هلا قال هلم زكريا           
ا أيهم يقوم قلمه فيكفلها     فخرجوا إىل هنر األردن ،فألقوا أقالمهم اليت يكتبون هب        : أختها قال 

  »فجرت األقالم وقام قلم زكريا على قرنيه كأنه يف طني فأخذ اجلارية 
  عن البيهقي يف سننه ) 2/185(ذكره يف الدر املنثور 

مرة اهلمـداين   000من طريق أسباط عن السدي يف خري ذكره عن        ) 10/286(وهو عنده   
  عن ابن مسعود

 
 
 

  ]3/57[]000فيوفيهم أجورهم [
  

  » .أجورهم أن يدخلهم اهللا اجلنة«: قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود قال - 21
ثنا علي بـن    ) 3598رقم2/664(خرجه ابن أيب حامت يف تفسريه       أ. منكر: التـخريـج  

احلسني ثنا ،ثنا حممد بن املصفّى،ثنا بقية ثنا إمساعيل بن عبد اهللا الكندي عن األعمش عـن                 
حديث منكـر هبـذا     : "- هو ابن أيب حامت   - سعود به قال أبو حممد    شقيق عن عبد اهللا بن م     

  " اإلسناد
ألنّ فيه حممد بن املصفّى صدوق له أوهام وكان يدلّس، وبقية هو ابن الوليد مـدلّس                : قلت

عن األعمش وعنه بقية خبرب عجيب      : "أيضا، لكن اجلناية على إمساعيل هذا قال فيه الذهيب          
  .، مث األعمش مدلّس."منكر

  
  ]3/68[] 000إنّ أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النيب[

  
إن لكل بين والة من النبيني وإن وليي منـهم          «: عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب قال         - 22
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  » .)اآلية000إنّ أوىل الناس: (مث قرأ . أيب خليل ريب عز وجل
الطحاوي يف مشكل   من طريق أيب أمحد، و    ) حتفة8/3180(رواه الترمذي   : التـخريـج  

من طريق أيب أمحد حممد بن عبد       ) 7212رقم  3/306(، الطربي   )1009رقم  /3(اآلثار  
من طريق حممد بن عبيد الطنافـسي وصـححه         ) 3151رقم  /2(اهللا ابن الزبري، واحلاكم     

 ورقـم   5/1973(من طريق حممد بن عمر، والبـزار        ) 4031رقم  /2(ووافقه الذهيب، و  
من طريق أيب أمحـد الـزبريي،       ) 532- 9/531(أعالم النبالء   ، والذهيب يف سري     )1981

من طريق أيب أمحد أيضا،     ) 3656رقم  2/674(، وابن أيب حامت     "غريب جدا : "وقال عقبه 
أبو أمحد الزبريي، حممد بن عبيد، حممد       [ثالثتهم  ) 406رقم  1/403(والشاشي يف املسند    

الضحى عن مسروق عن عبد اهللا      كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبيه عن أيب          ] بن عمر 
  .ورجاله ثقات. مرفوعا

عـن أيب   ) 4030رقـم   /2(، واحلاكم يف املستدرك     )7213رقم  3/306(ورواه الطربي   
رقـم  2/674( وابن أيب حامت     - ووقع يف املستدرك بإسقط سفيان    - نعيم الفضل بن دكني     

، ثنـا وكيـع   ) 6/3800(من طريق وكيع وعبد الرمحان بن مهـدي، وأمحـد           ) 3656
مـن طريـق    ) 65ص(ثنا حيي وعبد الرمحان، والواحدي يف أسباب الرتول         ) 7/4088(و

كلهم .من طريق وكيع  ) 3182رقم  (من طريق أيب نعيم، و    ) 8/3181(وكيع، والترمذي   
عن سفيان به مرفوعا إال الطربي فـرواه        ] أبو نعيم، ووكيع وعبد الرمحان بن مهدي وحيي       [

 كلهم من طريق سفيان بن سعيد عن أبيـه عـن أيب             ρ عن النيب : أراه قال   : بالشك فقال 
  .الضحى عن عبد اهللا مرفوعا 

من طريق أيب األحوص عن سعيد بن مسروق عن أيب          ) 3/1047(ورواه سعيد بن منصور     
  . الضحى عن مسروق عن ابن مسعود مرفوعا

ن الثـوري   ال نعلم أحدا وصله إال أبو أمحد عن الثوري ورواه غري أيب أمحد ع             : "قال البزار   
  ".عن أبيه عن أيب الضحى عن عبد اهللا 

حديث أيب نعيم إذا مجع بينه وبني حديث الواقدي وهـو           : "قال احلاكم بعد ذكر الروايتني      
  ."صّح فإّنه البّد من مسروق) املتقدم4031(رقم 
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بعد ذكر رواية الترمذي والبزار وتصحيح رواية أيب الـضحى          )56- 2/55(وقال ابن كثري    
ثنا سفيان عن أبيه عن أيب إسحاق عن عبد         :لكن رواه وكيع يف تفسريه فقال       :   عن عبد اهللا  

هذا أصـّح   : "عن رواية أيب الضحى عن عبد اهللا        ) 375ص  /8(اهللا مرفوعا، وقال الترمذي   
  ."من حديث أيب الضحى عن مسروق

إسناده ضعيف النقطاعه فإنّ أبا الضحى مسلم بن صـبيح          ): "5/305(وقال الشيخ شاكر    
ولكن رواه الترمذي من طريق أيب أمحد عن الثوري عن أبيه عـن أيب              .  يدرك ابن مسعود   مل

مث ذكر رواية الوصل وقال     " 000الضحى عن مسروق عن ابن مسعود فيكون بذلك متصال        
فهذه رواية أخرى متصلة تؤيد رواية أيب أمحد اليت رواها الترمذي، واالتـصال بـذكر               : "

  "وبذلك يكون احلديث يف ذاته صحيحا .  فهي مقبولةزيادة ثقة بل ثقتني" مسروق"
  
  

 
  ]3/72[]000واكفروا آخره لعلهم يرجعون[

  
  .»لعلهم يتوبون": لعلهم يرجعون «: عن عبد اهللا قال - 23

ثنا علي بن حرب ثنا أبـو داود        ) 3688رقم  2/680(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  
  .ن عبد اهللاعن سفيان عن السدي عن أيب الضحى عن مسروق ع

، وأبو  )4701(إسناده ضعيف علي بن حرب هو املوصلي صدوق فاضل كما يف التقريب             
داود هو احلفري عمر بن سعد ثقة عابد، وقد أخطأ حمقق تفـسري ابـن أيب حـامت فظّنـه                    
الطيالسي، ومل يعرف أّنه من شيوخ بن حرب، لكن علة األثر أّنين مل أجد يف شيوخ السدي                 

  .ية عنه منقطعة واهللا أعلمأبا الضحى فالروا
  

  ]3/77[] 000إنّ الذين يشترون بعهد اهللا وإمياهنم مثنا قليال[
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من حلف على ميني صرب يقتطع هبا مال امـرئ          «: قال رسول اهللا    : عن عبد اهللا قال     - 24
لقي اهللا يوم القيامة وهو غضبان عليـه        ] من اقتطع مال أخيه املسلم بيمني     [مسلم ويف رواية    

  » .اآلية" 00إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال : " تصديق ذلك فأنزل اهللا
  :التـخريـج 

ــاري - 1 - 2676- 2673- 2666- 2515- 2416- 2357- 5/2356(رواه البخ
مـن  ) 7183رقم  /13(من طريق أيب عوانة و    ) 4550- 4549رقم  8/60(و) 6676

رقـم  7/81( وأمحـد    عن وكيع وأيب معاويـة،    ) 355رقم  (طريق عبد الرزاق، ومسلم     
رقـم  (ثنا وكيـع، وأبـو داود      ) 4212رقم  7/621(ثنا أبو معاوية و   ) 4049- 3597
وابن ماجه  ) حتفة8/3183(و)  حتفة 4/1287(من طريق أيب معاوية، والترمذي      ) 3243

ويف ) 71رقـم  1/279(من طريق وكيع وأيب معاوية، والنسائي يف التفسري    ) 2323رقم  (
من طريق حيي بن زكريا، وأبو عوانـة يف مـسنده           ) 11062- 11012رقم  /6(الكربى  

من طريق وكيع وشعبة وابـن منـري، والطحـاوي يف شـرح مـشكل اآلثـار                 ) 1/39(
مـن طريـق أيب     ) 3/7276(والطـربي   ) 5084رقم  /11(، وابن حبان    )11/4476(

من طـرق   ) 574- 573و2/572(و  )569 إىل   2/562(معاوية، وابن منده يف اإلميان      
) 10/99(ويف شرح الـسنة     ) 1/247(ثنا وكيع، والبغوي    ) 4/22135 (وابن أيب شيبه  

شعبة، ووكيع وابـن    [وهؤالء كلهم )503رقم  /3(من طريق البخاري، وسعيد بن منصور       
  .عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا مرفوعا] منري وأبو معاوية وحيي بن زكريا

، والشافعي يف الـسنن     )13/7445(، والبخاري من طريقه     )1/53(ورواه احلميدي   - 2
، ومن طريقه الطحاوي يف مـشكل       )542رقم  391(- رواية الطحاوي عن املزين   - املأثورة
قيل يـا   : وفيه زيادة   ) 10/66(، والذهيب يف السري     )15/5930، و 442رقم  /1(اآلثار  

رقـم  (، مـسلم  )4/22138(وابن أيب شيبه خمتصرا     "رسول اهللا وإن كان سواكا من أراك      
كلهم من طريق جامع بن أيب راشد عن أيب         ) 5/1746(فيان، والبزار   من طريق س  ) 357

انظـر  : ال نعلم رواه إال ابن عيينة عن جامع قلـت  : قال البزار . وائل عن عبد اهللا مرفوعا 
  .البخاري
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منصور بن املعتمر فرواه عن أيب وائل عن عبد اهللا لكن           ] أي األعمش وجامعا  [وتابعهما  - 3
من طريق عمار بـن حممـد، الطـربي         ) 3721رقم  2/686(امت  رواه ابن أيب ح   . موقوفا

من ) 4498رقم  /4(من طريق جرير، وأبو نعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة          ) 3/7279(
رقم /2(من طريق ورقاء، وابن منده يف اإلميان        ) 262 رقم 35ص(طريق ورقاء، والطيالسي    

مـن طريـق    ) 5/2669(من طريق جرير، والبخاري     ) 351رقم  (، مسلم   )571- 570
من طريق  ) 5/1661(من طريق شعبة لكن مرفوعا وكذا عند البزار         ) 11/6659(جرير،  

هذا احلديث مجع فيه شعبة األعمش ومنـصورا        : شعبة عن األعمش ومنصور مرفوعا وقال       
  .عن أيب وائل عن عبد اهللا واملعروف من حديث األعمش رواه غري واحد عن األعمش

- وصرح هنا أن سفيان هو ابن عيينة      ) 420رقم  /1( يف التفسري    ورواه أيضا عبد الرزاق   - 4
كلهم من  ) 13/7445(والذهيب يف السري    ) 542رقم  391(، والشافعي يف السنن املأثورة      

  .طريق عبد امللك بن أعني عن أيب وائل عن عبد اهللا مرفوعا
طريق من  ) 83- 82رقم  /1(، والنسائي يف التفسري     )4/20823(ورواه ابن أيب شيبه     - 5

عـن مـسلم    ) 10478رقم  /10(مسلم البطني وعبد امللك بن أعني، والطرباين يف الكبري          
  .البطني،من طريق األعمش وغريهم من طريق أيب وائل عن عبد اهللا موقوفا

رفعه يزيد بـن إبـراهيم      : مرفوعا وقال   ) 10/10113(ورواه الطرباين يف الكبري     - 7- 6
من طريق محاد بن زيد عن أيوب عن        ) 10/10114(ومل يرفعه محاد بن زيد، و     ] التستري[

  .محيد بن هالل به موقوفا
من طريق عاصم عن زر عن عبـد اهللا خمتـصرا           ) 10/10248(ورواه يف الكبري أيضا     - 8

  .مرفوعا
  .من طريق مسروق عن عبد اهللا مرفوعا خمتصرا) 10/10307(ورواه أيضا يف الكبري - 9

فوعة وثالثة موقوفة ولكن له حكم الرفع ألنه        فصار بذلك اجملموع تسع طرق ست منها مر       
  .مما يتعلق باالعتقاد وهذا ال يقال مبجرد الرأي

  
  ]3/79[] 000ولكن كونوا ربانيني[
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  .»حكماء علماء «: τقال عبد اهللا ابن مسعود - 25

عن ابن املنذر، وعزاه ابن حجر يف تغليق التعليـق          ) 2/251(رواه يف الدر    : التـخريـج  
ثنا غندر ثنـا    - هو ابن سعيد السرخسي   - ثنا عبيد اهللا  : يب يف غريب احلديث     للحر) 2/81(

ورجالـه  ." علماء حكمـاء  «شعبة عن عاصم عن زر هو ابن حبيش عن عبد اهللا به بلفظ              
  .ثقات عدا عاصم وحديثه حسن

  
  ]3/80[] 000وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا[

  
مث ): ولن يـأمركم  : (ابن مسعود أنه كان يقرؤها      ذكر عن   ): 3/327(قال الطربي   - 26
وذلك خرب غري صحيح سنده، وإمنا خرب رواه احلجاج عن هارون األعور أن ذلك يف               : "قال  

  ".قراءة عبد اهللا كذلك
  

 
  ]3/81[] 000وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني[

  
أخذ اهللا ميثـاق    وإذ  : "هي يف قراءة عبد اهللا      "  وإذ أخذ اهللا        : "عن جماهد يف قوله     - 27

  ".الذين أوتوا الكتاب
من طريق ورقاء، الطربي    (     ) رواه عبد الرمحان اهلمداين يف تفسري جماهد        : التـخريـج  

عـن ابـن أيب     ] ورقاء وعيسى وشبل  [عنشبل ثالثتهم   ) 7322(عن عيسى و  ) 3/7321(
هـد عـامل    جنيح عن جماهد، وإسناده منقطع بني جماهد وابن مسعود، لكّنهـا قـراءة وجما             

  .بالقراءات والتفسري فلعلّ اإلسناد يكون هبذه القرائن حسنا
  .نسبته لعبد بن محيد والفريايب وابن املنذر) 2/252(وزاد يف الدر 
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  ]3/92[] 000لن تنالوا الّرب حىت تنفقوا مما حتبون[
  

  .»اجلنة «) : الرب: (قال ابن مسعود قال - 28
نا العباس بن الوليد بـن مزيـد        ) 3808رقم  3/703(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  

قراءة، ين حممد بن شعيب ين شيبان ثين أبو إسحاق السبيعي عن أبيه عن أيب عبيدة عن أبيه                  
  :وهذا اإلسناد فيه علّتان . عبد اهللا
  .عنعنة أيب إسحاق السبيعي وهو مدلّس كما تقّدم: األوىل 

  .ة كما سبق أيضارواية أيب عبيدة عن أبيه فهي منقطع: والثانية 
مث هناك يف اإلسناد والد أيب إسحاق السبيعي مل أجد من ذكره يف مشيخة ولده، وال أعلم له                  

  )1(.رواية عن أيب عبيدة، ومل أجد من ترمجه
ثنا أيب ثنا رحيم ثنا الوليد عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد اهللا فذكر                ) 3809رقم  (و

، مث الوليد   )3054(ق له أوهام كما يف التقريب       وهذا رجاله ثقات عدا عاصم فصدو     . مثله
  . وقد عنعنه فاألثر ضعيف)2(هو ابن مسلم ثقة لكّنه كثري التدليس والتسوية

  .عن ابن املنذر) 2/262(، وعزاه يف الدر )1/253(ورواه البغوي 
  

  ]3/97[] 000وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال[
  

قيل : ، قال   )سبيال000 وهللا على الناس حج   : ( يف قوله    ρ عن ابن مسعود عن النيب    - 29
  » .الزاد والراحلة: قال .يا رسول اهللا ما السبيل؟«: 

من طريق هبلول بن عبيـد      ) 5رقم  216ص  1/2(رواه الدارقطين يف سننه     : التـخريـج  
  .عن محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم عن علقمة مرفوعا

                                                           
  ).5/4989(هتذيب الكمال - )1(
  ).7456(التقريب - )2(
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، وقال ابن   )1("ضعيف احلديث ذاهب  : "د قال عنه أبو حامت    وهذا سند واه فيه هبلول بن عبي      
  )2(."ال يثبت احلديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة: قال ابن املنذر: "حجر 

  
  ]3/97[]ومن كفر فإنّ اهللا غين عن العاملني [

  
  ".ومن كفر فلم يؤمن فهو الكافر«: عن ابن مسعود قال - 30

  . ابن املنذرعن) 2/277(عزاه يف الدر : التـخريـج 
  

  ]3/102[] 000يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته[
  

أن يطاع فـال    «: قال  ) اتقوا اهللا حق تقاته   : (عن عبد اهللا بن مسعود يف قوله تعاىل         - 31
  .»يعصى، ويشكر فال يكفر، ويذكر فال ُينسى

 التفـسري   ، ومن طريقه عبد الرزاق يف     )156رقم  (رواه الثوري يف تفسريه     : التـخريـج  
وإيتـاء  : "من طريق الليث وفيه زيادة    ) 34542رقم  /7(، وابن أيب شيبه     )441رقم  /1(

، والطـربي   "000املال على حبه أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وختاف الفقر           
- 7532- 7535(من طريق عبد الرزاق وعبد الرمحان بـن مهـدي، و          ) 3/75349(

- املسعودي- مسعر- جرير- الليثمن طريق   ) 7541- 7540- 7539- 7538- 5737
مـن طريـق شـعبة وسـفيان، والطـرباين يف           ) 3908رقـم   /3(منصور، ابن أيب حامت     

من طريق يوسف بن حممد الفريـايب،       ) 8502(من طريق مسعر، و   ) 8501رقم  /9(الكبري
 من طريق مسعر، كلهم مـن       »يشكر فال يكفر  «: بدون قوله   ) 3159رقم  /2(واحلاكم  

  .بن مسعود موقوفاطريق زبيد عن مرة عن ا

                                                           
، سؤاالت الربذعـي أليب     )1/157(، اجملروحني البن حبان     )2/1331(، امليزان   )2/1707(اجلرح والتعديل   - )1(

  ). 1/590(، كتاب الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي )1/1010(، املغين )687ص (زرعة 
  ).3/10(، ونصب الراية )3/443( الفتح - )2(
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  .ووافقه الذهيب) على شرط الشيخني ومل خيرجاه: (وقال احلاكم
قلت وهو رقم   [رجال أحدمها   ] وقد تقدما : قلت  [رواه الطرباين بإسنادين    : "وقال اهليثمي   

من أجل عبد اهللا بن     : ، قلت   "ضعيف] 8502وهو رقم   [رجال الصحيح واآلخر    ] 8501
  . الطرباينحممد بن سعيد بن أيب مرمي شيخ

نسبته البن املبارك يف الزهد والفريايب، وعبد بن محيد، وابن املنذر           ) 2/282(وزاد يف الدر    
  .والنحاس يف الناسخ واملنسوخ وابن مردويه

، )2/82(ورواه ابن مردويه واحلاكم كما عند ابن كثري والسيوطي انظر تفسري ابن كـثري               
وهذا إسناد صـحيح    : "مث قال   " نه موقوف واألظهر أ : "وقال ابن كثري    ) 2/282(والدر  
  .ومل أجده يف مستدرك احلاكم مرفوعا: ، قلت"موقوف

وعزاه للبخاري، وهو خطأ فالبخـاري مل       ) 154ص/4اجلزء(وقد ذكره القرطيب يف تفسريه      
وجاء يف بعض النسخ النحاس فيكون بذلك تصحيفا من         : "يروه، وقال حمقق تفسري القرطيب      

  ".النساخ
  

فاتقوا اهللا ما   (نسختها  «: يف هذه اآلية    : عن عبد اهللا بن مسعود قال       : آخـر  أثـر  - 32
  .» )استطعتم

  ).2/283(رواه ابن مردويه كما يف الدر املنثور : التـخريـج 
  .مل أعثر له على إسناد: التعليق 

 
  ]3/103[] 000واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا[

  
يا أيها الناس عليكم بالطاعة واجلماعة فإهنا حبـل اهللا          «: عن عبد اهللا بن مسعود قال       - 33

  .»الذي أمر به
، ومن طريقه الطـرباين يف الكـبري        )520رقم  /3(رواه سعيد بن منصور     : التـخريـج  

، من طريق هشيم عن العوام عـن        )7561- 7560رقم  /3(، والطربي   )9033رقم  /9(
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  .حبل اهللا اجلماعة: الشعيب عن ابن مسعود خمتصرا بلفظ 
لعبـد  ) 2/285(، وزاد نسبته يف الدر      )منقطع اإلسناد ) : (6/326(قال اهليثمي يف اجملمع     

  ).21/273(بن محيد، وابن املنذر، وبقي كما يف التمهيد 
عن ) 7579رقم  (من طريق إمساعيل بن أيب خالد، و      ) 7578- 3/7577(ورواه الطربي   

 إمساعيل بن أيب خالد، وابن بطـة        عن) 17رقم  /1(عبد اهللا بن منري، واآلجري يف الشريعة        
رقـم  /9(من طريق أيب أسامة، والطرباين يف الكبري        ) 173رقم  /1- كتاب اإلميان (يف اإلبانة   

كلهم روي  . من طريق املسعودي كلهم عن جمالد به      ) 8972(من طريق محاد، و   ) 8971
ـ                  ظ موصوال من طريق جمالد بن سعيد عن الشعيب عن ثابت بن قطبة عن ابن مـسعود بلف

، ."كان ثقة كثري احلـديث    : "وثابت هذا وثقه العجلي،وحممد بن سعد وقال حممد       . الباب
  ".مل أعرفه) "5/222( وقال اهليثمي )1(.وذكره ابن أيب حامت دون جرح أو تعديل

، وابـن بطـة يف اإلبانـة        )3916رقم  /3(رواه ابن أيب حامت     . وروي األثر بإسقاط جمالد   
، والطـرباين يف الكـبري      )7/37326(يب شيبه يف املصنف     ، وابن أ  )133رقم  /1اإلميان  (
  .من طريق أيب حصني عن أيب قطبة عن عبد اهللا بنحوه مطوال) 8973رقم /9(

إنّ هذا القرآن مأدبة اهللا فتعلموا من مأدبة        «: عن ابن مسعود مرفوعا     : أثـر آخـر   - 34
، والشفاء النافع، عصمة ملـن      اهللا ما استطعتم إن هذا القرآن هو حبل اهللا، وهو النور املبني           

متسك به، وجناة ملن تبعه، ال يعوج فُيقَّوم، وال يزيغ فيستعيب، وال تنقـضي عجائبـه، وال                 
  ."خيلق من كثرة الرد

رقـم  /3(، وعبد الـرزاق يف املـصنف        )6/29999(رواه ابن أيب شيبه     : التـخريـج  
، وسعيد  )الشعب  - 2/73(عن ابن عيينة موقوفا وابن مردويه كما عند ابن كثري           ) 6017

من طريق صاحل بن    ) 2040رقم  /1(من طريق أيب شهاب واحلاكم      ) 7رقم  /1(بن منصور   
من طريق ابن عيينة موقوفـا، وأبـو عبيـد يف           ) 8646رقم  /9(عمر، والطرباين يف الكبري     

كلهم من طريق إبراهيم اهلجـري      ). 1/7(، والبغوي يف التفسري     )21ص  (الفضائل القرآن   

                                                           
، الطبقات )4/1968(، الثقات البن حبان )2/2085(، التاريخ الكبري للبخاري     )184(تاريخ الثقات للعجلي    - )1(

  ).1/4308(الكىن للذهيب ، املقتىن يف سرد )2/1842(، اجلرح والتعديل )6/197(الكربى البن سعد 
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  .حوص عن ابن مسعود بهعن أيب األ
وقـال اهليثمـي يف     " ضعيف: إبراهيم بن مسلم    : "وقال الذهيب يف استدراكه على احلاكم       

  ".متروك: وفيه مسلم بن إبراهيم اهلجري ): "7/164: (اجملمع 
خمتصرا ، واآلجري يف الـشريعة      ) 7568رقم  (تاما، و  )7564رقم  /3(ورواه الطربي   - 2

مـن  .»هو القـرآن    «بلفظ  ) 9032رقم  /9(اين يف الكبري    ، والطرب )16رقم  /1(خمتصرا  
وسعيد بـن منـصور     ) 135رقم  /1اإلميان  (طريق سعيد بن منصور، وابن بطة يف اإلبانة         

، وأيب  )8016- 8015رقم  /8(، وابن منيع من طريقني كما يف اإلحتاف         )519رقم  /3(
ن حبـل اهللا هـو      عن منصور، بألفاظ متقاربة جتتمع على معىن واحد وهو أ         ) 32ص(عبيد  

عن أيب وائل شقيق بن سلمة عـن        ] منصور، واألعمش، وجامع بن أيب راشد     [القرآن كلهم   
  ".رجاله رجال الصحيح) : "6/326: (عبد اهللا موقوفا، وقال اهليثمي 

فنسبه البن املنذر، والفريايب وعبد بن محيد، وابن ضريس، وابن          ) 2/284(وزاد السيوطي   
  .البيهقي يف الشعباألنباري وابن مردويه، و

إنّ الصراط حمتضر   «: وروي يف تفسري حبل اهللا بالقرآن عن ابن مسعود، حيث قال عبد اهللا              
حتضره الشياطني ينادون يا عبد اهللا هلّم هذا الطريق، ليصدوا عن سبيل اهللا فاعتصموا حببـل   

  .»اهللا فإن حبل اهللا هو كتاب اهللا 
  ]114- 3/113[] 000ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة[

  
القائمة بأمر اهللا علـى      [ρال يستوي أهل الكتاب وأمة حممد       «:  τقال ابن مسعود    - 35

  .» ]احلق املستقيمة
من طريق  ) 4000رقم  /3(، وابن أيب حامت     )7646رقم  /3(رواه الطربي   : التـخريـج  

 عن عبد   - )زعم احلسن بن يزيد   : ( وقال الطربي    - ابن أيب جنيح عن احلسن بن يزيد العجلي       
واحلسن بـن   ) 2/99(والزيادة له، وارتضاه ابن كثري      ) 1/268(اهللا، ورواه البغوي معلقا   
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  .)1(فاألثر حسن) 1297(يزيد مقبول من الثانية كما يف التقريب 
  

 صالة العشاء، مث خـرج      ρأّخر رسول اهللا    «: قال  : قال ابن مسعود    : أثـر آخـر   - 36
أما إنه ليس من أهل األديان أحد يـذكر اهللا          : قال  .صالةإىل املسجد، فإذا الناس ينتظرون ال     

  .»وأنزل هؤالء اآليات : قال .على الساعة غريكم
من طريق شيبان وأيب معاوية، والنـسائي يف        ) 3760رقم  /6(رواه أمحد   : التـخريـج  

رقم /9(من طريق أيب معاوية، وأبو يعلى       ) 11073رقم  /6(، والكربى   )1/320(تفسريه  
مـن طريـق    ) 4501رقـم   /4(ريق شيبان، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة        من ط ) 5306

، والواحدي يف أسباب الـرتول      )اإلحسان- 1530رقم  /4(عكرمة بن إبراهيم، وابن حبان      
من طريـق نـصر بـن       ) 7660رقم  /3(من طريق شيبان، ورواه أيضا الطربي       ) 71ص(

 طريق شيبان، واحلـارث     من) 1216رقم  /2(طريف، وابن أيب شيبه كما يف إحتاف اخلرية         
من طريق أيب معاوية، وابن أيب حـامت        ) 2/1217(بن حممد بن أيب أسامة كما يف اإلحتاف         

ال نعلم رواه عن عاصم هبـذا       : "عن شيبان وقال    ) 5/1819(، والبزار   )4008رقم  /3(
 أبو معاوية، ونصر بن طريف، وعكرمة     [، وقد وافقه ثالثة كما رأيت هلم        "اإلسناد إال شيبان  

وهو حسن من أجل عاصـم      . كلهم عن عاصم عن زر عن عبد اهللا به        ] بن إبراهيم وشيبان  
  .فهو صدوق كما تقّدم

ــرتول )3/7659(ورواه الطــربي  ، والطــرباين )71ص(، والواحــدي يف أســباب ال
، كلهم من طريق عبيد اهللا بن زحر عن سليمان عـن زر عـن عبـد اهللا                  )10/10209(

                                                           
أويت أهل التوراة التوراة، فعملوا حىت إذا انتصف النـهار          : "ويؤيد هذا األثر ويعضده قوله عليه الصالة والسالم         - )1(

مث أويت أهل اإلجنيل اإلجنيل، فعملوا إىل صالة العصر مث عجزوا، فأعطوا قرياطا قرياطا، مث               . عجزوا، فأعطوا قرياطا قرياطا   
رواه ." فهو فضلي أوتيه من أشـاء     :  فقال اهللا    000قرآن فعملنا إىل غروب الشمس، فأعطينا قرياطني قرياطني       أوتينا ال 

  ).557رقم (البخاري 
فلهذا الفضل واإلكرام أنْ كنا أفضل األمم نعمل قليال ونؤجر كثريا وديننا مهيمن على كل األديـان حـسدنا                   : قلت

زعت منهم الفضيلة وملا متسكت هذه األمة بأمر اهللا مل تساويهم أمة فعسى أن اليهود، وغمطنا النصارى فهم ملا عجزوا ن
  .ال يعجزوا فيحلّ هبم ما حلّ مبن قبلهم واهللا اهلادي
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دلس وقد عنعنه، وعبيد اهللا بن زحر صدوق خيطئ كما يف           وسليمان هو األعمش م   . بنحوه
  .فاإلسناد حسن لغريه بالطريق األوىل واهللا أعلم) 4290(التقريب 

عن ابن عمر، وصحح إسناده الشيخ شاكر       ) 1446رقم  (وأصل احلديث يف صحيح مسلم      
  ).5/286(يف تعليقه على املسند 

  
  ]3/113[]يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسبحون [

  
صالة العتمة هم يصلوهنا،    ": 000يتلون آيات الليل آناء الليل    «: عن ابن مسعود قال     - 37

  .»ومن سواهم من أهل الكتاب ال يصلوهنا 
، وابـن أيب حـامت      )1/2/308(ورواه البخاري خمتصرا يف التاريخ الكبري       : التـخريـج  

 يزيد العجلـي وهـو      ووقع عند ابن أيب حامت ابن أيب      ) 3/7658(، والطربي   )3/4014(
وقد تقّدم أّنـه    . خطأ،  من طريق ابن أيب جنيح عن احلسن بن يزيد العجلي عن ابن مسعود              

  ].35[حسن عند األثر 
  . نسبته للفريايب ، وعبد بن محيد وابن املنذر) 2/297(وزاد يف الدر 

 ، وابن أيب حامت مـن طريقـه       )158رقم  80" (هي الصالة الغفلة  : "ورواه الثوري بلفظ    
وجابر هو  .عن جابر عن عبد الرمحان بن األسود عن أبيه عن ابن مسعود           ) 4011رقم  /3(

  ).878(ابن يزيد اجلعفي وهو ضعيف كما يف التقريب 
  

  ]3/119[] 000عّضوا عليكم األنامل من الغيظ[
  

  .»عّضوا عليكم أصابعهم«: قال عبد اهللا - 38
رقـم  /3(رائيل، وابن أيب حامت من طريق إس ) 7703رقم  /3(رواه الطربي   : التـخريـج  

لكن قال ابـن أيب     .من طريق أيب إسحاق كالمها عن أيب األحوص عن عبد اهللا به           ) 4054
، وصحح إسناده الدكتور حكمت بـشري ياسـني         »عضوا على أطراف أصابعهم     «: حامت  
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هكذا، ووضع  : "عن ابن مسعود قال     ) 2/301(وهو كما قال، وذكره السيوطي يف الدر        
  .، ونسبه للطربي وابن املنذر وابن أيب حامت ومل أجده عندمها"ابعه يف فيهأطراف أص

  
  ]3/121[] 000وإذ غدوت من أهلك تبوء املؤمنني مقاعد للقتال [

  
) تبـوئ للمـؤمنني   (وذكر أن يف قراءة عبد اهللا بن مسعود         ): "3/417(قال الطربي   - 39

  ".ذلك جائز: "وقال 
  

  ]3/122[] 000واهللا وليهماوإذ مهت طائفتان منكم أن تفشال [
  

  ".وليُّهم: "ذكر أن ابن مسعود قرأ - 40
وإّنما جاز أنْ يقرأ ذلك كـذلك       : "معلَّقا وقال   ) 3/419(رواه الطربي   : التـخريـج  

، ."وإنْ كانتا يف لفظ اثنني، فإّنهما يف معىن مجاع، مبرتلة اخلصمني واحلزبني           " الطائفتني"ألنّ  
واهللا : "ذكر الفراء أن يف قـراءة ابـن مـسعود         : ، قال   )8/73(وقال ابن حجر يف الفتح      

  ".وليهم
  

  ]3/135[] 000والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم[
  

إن يف كتاب اهللا آليتني، ما أذنب عبد ذنبا فقرأمها فاستغفر           «: قال عبد اهللا بن مسعود      - 41
    يعمل سوءا أو يظلم نفـسه      ومن: (، وقوله      )والذين إذا فعلوا فاحشة   (اهللا إال غفر له     

 ( «.  
نا جرير عن ليث عـن      ) 687رقم  /4(رواه سعيد بن منصور بلفظ مطول       : التـخريـج  

، )9070رقم  /9(قال عبد اهللا، ومن طريقه الطرباين يف الكبري         : أيب هبرية عن إبراهيم قال      
كذا قال وفيـه    ). إسناده جيد إال أنّ إبراهيم مل يدرك ابن مسعود        ): (7/11(وقال اهليثمي   
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  ).5684(ليث بن أيب سليم اختلط جّدا ومل يتمّيز حديثه كما قال يف التقريب 
، ومـن   )526رقم  /3(، وسعيد بن منصور     )6/29514(ورواه ابن أيب شيبه يف املصنف       

، كلهم من طريق أيب األحوص عن أيب إسـحاق          )9035رقم  /9(طريقه الطرباين يف الكبري     
  .وإسناده صحيح. اهللاعن علقمة واألسود عن عبد 

  ".رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح) : "7/11(وقال اهليثمي يف اجملمع 
لعبد بن محيد، وابن أيب الدنيا، وابن املنذر والبيهقي، ووجدت          ) : 2/326(وعزاه يف الدر    

لكن ليس فيها ذكر آية آل عمران هذه إمنا هي من تفسري آيـيت              " الشعب"رواية البيهقي يف    
  .اء فارتقبها هناكالنس

ثنا هشام بن إمساعيل الدمشقي عـن       : قال  ) 48- 7رقم  (ورواه أبو عبيد يف فضائل القرآن       
حممد بن شعيب عن حممد بن عبد اهللا الشعيثي، عن أيب الفرات موىل صفية أم مـؤمنني أن                  

  .فذكر حنوه: عبد اهللا بن مسعود قال 
كتاب ، والشعيثي هو حممد بـن       وفيه حممد بن شعيب الدمشقي األموي صدوق صحيح ال        

  .عبد اهللا بن املهاجر صدوق ومها من رجال التقريب، وأبو الفرات مل أعثر له على ترمجة
  

يا رسول اهللا كانت بنو إسـرائيل       : قال املؤمنون   «: قال ابن مسعود    : أثـر آخـر   - 42
 أجدع أنفك أو    :أكرم على اهللا منا، كان أحدهم إذا أذنب وكفارة ذنبه مكتوبة يف عتبة بابه             

  .» فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ρأذنك، افعل كذا و كذا، فسكت رسول اهللا 
ثنا القاسم ثنا احلسني ثين عمر بن أيب خليفة         ) 7849رقم  /3(رواه الطربي   : التـخريـج  

: قال ابن مـسعود فـذكره وزاد يف األخـري           : العبدي، ثنا علي بن زيد بن جدعان قال         
  »هذه اآلية .كفأعطينا خري من ذل«

وإسناده ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف من الرابعة، مث هو منقطع بينه وبني ابـن                 
  . )1(هـ131مسعود فقد مات ابن جدعان سنة 

: موقوفا عن ابن مسعود عند ابن املنذر وزاد يف األخـري           ) 2/326(وأخرج السيوطي حنوه    
                                                           

  ).4734(، التقريب )251ص /5(هتذيب الكمال - )1(
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  ".فيغفر لكموجعلت كفارة ذنوبكم قوال تقولونه تستغفرون اهللا «
  .وروي األثر عند غريمها لكن يف تفسري آية النساء وسيأيت

  
  ]3/140[] 000إن ميسسكم قرح[

  
  ".قُرٌح0: "كان أصحاب عبد اهللا يقرؤوهنا : عن سفيان الثوري قال - 43

  )80/163(رواه يف تفسري الثوري : التـخريـج 
  

  ]3/146[] 000و كأين من نيب قاتل معه ربيون [
  

أال تـرى أنـه   «:، ويقول )وكأين من نيب قاتل معه ربيون     : ( مسعود انه قرأ     عن ابن - 44
  .» ) فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا: (يقول 

عن سعيد وعبد بن محيد مـن طريـق أيب          ) 2/339(رواه يف الدر املنثور     : التـخريـج  
  .عبيدة عن ابن مسعود

صد الرد على من قال مل يقتل نيب قـط يف           ومل أر وجه التفسري هنا واهللا أعلم فلعله ق        : قلت  
  .قتال مستدلني بقراءة قُِتل
نا عتاب بن بشري، نا خصيف عن زياد بن أيب مرمي وأيب            ) 3/528(ورواه سعيد بن منصور     

عبيدة عن ابن مسعود به، وقال حمقق سنن سعيد بن منصور، ونقله الناسخ لتفسري ابـن أيب                 
قال عبد ثنا روح عن عتاب بن       : "د بن محيد فقال     حامت يف هامش التفسري املخطوط عن عب      

 وخصيف صدوق سيء    00بشري عن خصيف عن أيب عبيدة عن عبد اهللا وزياد بن أيب مرمي            
  .وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه] 1718التقريب [احلفظ خلط بأخرة 

  
  ):.قراءة: (أثـر آخـر 

  ).أي قتل(أنه كان يقرأها بغري ألف : "عن زر بن حبيش عن عبد اهللا - 45
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  .عن عبد بن محيد) 2/339(عزاه يف الدر املنثور : التـخريـج 
  

  .»األلوف : الربيون «: قال ابن مسعود : أثـر آخـر - 46
عنه وعن ابن عيينة عبد الرزاق      ) 81ص  164رقم  (رواه الثوري يف تفسريه     : التـخريـج  

 سـفيان   مـن طريـق   ) 7957(و  ) 7956رقم  /3(والطربي  ) 469رقم  /1(يف التفسري 
من طريق عبد بن محيد ثنا حكام ثنا        ) 7959(من طريق عبد الرزاق،     ) 7958(الثوري، و 

من طريق سفيان، والطرباين    ) 3/4277(من طريق شعبة، وابن أيب حامت       ) 7962و(عمرو  
عـن  ] الثوري، ابن عيينة، شعبة وعمرو    [من طريق سفيان، أربعتهم     ) 9/9096(يف الكبري   

  .وإسناده حسن من أجل عاصم بن هبدلة.  بهعاصم عن زر عن عبد اهللا
  .فنسبه للفريايب وابن املنذر وغريمها) 2/340(وزاد يف الدر 

 
  ]3/152[]منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة [

  
 يريد الدنيا   ρأحدا من أصحاب النيب     ] ما كنت أرى  [ما شعرت   «: قال ابن مسعود    - 47

  .»حىت كان يوم أحد ونزلت اآلية 
من طريق الضحاك عن ابن مسعود وإسناده       ) 8031رقم  /3(رواه الطربي   : التـخريـج  

رقم (من طريق ابن جريج عن ابن مسعود وهومنقطع، و        ) 8032رقم  (ضعيف كما سبق، و   
ثين حممد بن سعد، ثين أيب ثين عمـي         ) 8037رقم  (عن الربيع عن ابن مسعود، و     ) 8036

  :   ".كان ابن مسعود يقول: قال ثين أيب عن أبيه عن ابن عباس قال 
: وقـال   ) 1421رقم  /2(،والطرباين يف األوسط    )8035- 8034رقم  /3(ورواه الطربي   

، )7611رقـم   /8(ومل يروه عن السدي إال أسباط، وابن أيب شيبه كما يف إحتاف اخلرية              
كلهم مـن طريـق     ) 1/203(، وابن أيب عاصم يف الزهد       )4330رقم  /3(وابن أيب حامت    

وأمحد بن مفضل قال    . ملفضل عن أسباط عن السدي عن عبد خري عن ابن مسعود          أمحد بن ا  
  .فحديثه ضعيف إن مل يتابع." صدوق شيعي يف حفظه شيء: "عنه احلافظ 
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عن عفان ثنا   ) 36772رقم  /7(، وابن أيب شيبه     )4414رقم  /7(وأخرجه أمحد يف املسند     
وقال الشيخ شـاكر    . ه مطوال محاد عن عطاء بن السائب عن الشعيب عن ابن مسعود بنحو          

 وتعليل اإلسناد بعطاء غري جيد فإن محاد بن سـلمة           000إسناده صحيح ) : "192ص  /6(
  ".مسع منه قبل اختالطه

  :وعلى كالم الشيخ شاكر تعقيبان
أنّ اجلمهور على أنّ رواية محاد بن سلمة عن عطاء إّنما كانت يف احلالتني وقد تقـّدم                 - 1

  . من سورة الفاحتة]1[تفصيل ذلك عند األثر 
أنّ الشعيب عامر بن شراحيل مل يسمع من ابن نسعود فهو منقطع فاألثر بأحدمها ضعيف               - 2

  !فكيف هبما؟
هلم وزاد البيهقـي    ) 2/349(البن املنذر، وخمتصرا    ) 2/345(وزاد نسبته يف الدر مطوال      

  " بسند صحيح: "وقال
  

  ]3/154[]مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا[
  

  .»النعاس يف القتال أمنة و النعاس يف الصالة من الشيطان «: قال عبد اهللا بن مسعود - 48
مـن  ) 15771رقم  /6(عن عبد الرمحان و   ) 8082رقم  /3(رواه الطربي   : التـخريـج  

من طريق وكيع،   ) 15773رقم  (من طريق عبد الرزاق،     ) 15772رقم  (طريق أيب نعيم،    
من طريق أيب نعيم ووكيع، وعبد الـرزاق يف  ) 6079 رقم/6(مسدد كما يف إحتاف اخلرية  

من طريق عبد الرزاق كلـهم      ) 9/9452(، والطرباين يف الكبري     )4219رقم  /2(املصنف  
عن سفيان عن عاصم عن أيب رزين عن        ] عبد الرزاق، وكيع، أيب نعيم، عبد الرمحان، حيي       [

  .وإسناده حسن. عبد اهللا
بو بكر بن عياش عن عامر عن زر قـال عبـد اهللا             ثنا أ ) 4/19387(ورواه ابن أيب شيبه     

فذكره، لكن جعله من تفسري سورة األنفال، وأبو بكر ثقة عابد إال أّنه ملا كرب ساء حفظه،                 
  .وكتابه صحيح
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  .لعبد بن محيد وابن املنذر) 2/354(ونسبه يف الدر 
ن النهدي، ثنـا    ثنا حممد بن النضر، ثنا أبو غسا      ) 9/9451(وزاد الطرباين فرواه يف الكبري      

فيـه  ): "6/328(قيس بن الربيع، عن عاصم عن زر عن عبد اهللا بنحوه، وقال يف اجملمـع                
  .، لكّنه متابع بسفيان كما سبق"قيس بن الربيع وثقة شعبة وغريه وضعفه مجاعة

  
  ]3/161[] 000 َوَما كَانَ ِلَنِبيٍّ أَن َيُغلَّ [

  
فقال ابن  " وما كان لنيب أن يغلّ    : "رأ  كان ابن مسعود يق   : عن سليمان األعمش قال     - 49

  ".000بلىويقتل: عباس 
ثنا نصر بن علي اجلهضمي، ثنا املعتمر عن        ) 8141رقم  /3(رواه الطربي   : التـخريـج  

أبيه عن سليمان األعمش به ورجاله ثقات، وأبو املعتمر إمسه سليمان بن طرخان من رجال               
  . )1(الصحيح

ثنا احلسن ثنا أبـو عمـرو       ) 7612رقم  /8(اف اخلرية   ووصله أمحد بن منيع كما يف اإلحت      
: إن ابن مسعود كان يقرأ    «: قلت البن عباس  : القارئ عن عاصم عن أيب عبد الرمحان قال         

قد جاز له أن يغل، وأن يقتل وإمنا هي أن يغلّ ما كان اهللا عز وجـل                 : ، فقال يل    "أن ُيغل "
  ".جيعل نبيا غاال

  .عمرو بن العالء القارئ النحوي ثقة من رجال التقريبلكن احلسن مل أدر من هو، وأبو 
  ]3/169[]وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون [

  
: فقـال    ρإنا قد سألنا عن ذلك رسول اهللا        «: سئل ابن مسعود عن هذه اآلية فقال        - 50

 بالعرش تسرح مـن اجلنـة       هلا قناديل معلقة  ] يف جوف طري خضر   [أرواحهم كطري خضر    "
هل تشتهون شـيئا    : حيث شاءت مث تأوي إىل تلك القناديل فاطلع رهبم إليهم اطالعا فقال             

أي شيء نشتهي وحنن نسرح من اجلنة حيث شئنا ففعل ذلك هبم ثالث مرات، فلما               : قالوا  
                                                           

  ).2575(التقريب - )1(
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ا حىت نقتل   يا رب نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادن       : رأوا أهنم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا         
  .»يف سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس هلم حاجة تركوا 

، والثوري يف التفسري    )2801رقم  (وابن ماجه   ) 4885رقم  (رواه مسلم   : التـخريـج  
، )199رقم  (، ويف البعث والنشور     )4/4242(، والبيهقي يف شعب اإلميان      )166- 81(

 عبد الرزاق عـن الثـوري،       من طريق ) 8218(من طريق شعبة، و   ) 3/8208(والطربي  
عن شعبة، وهناد بن السري     ) 2415(من طريق سفيان، والدارمي     ) 120رقم  (واحلميدي  
، واألصـبهاين يف    )9024و9023رقم  /9(، والطرباين يف الكبري     )155رقم  /1(يف الزهد   

من طريق أسـباط بـن حممـد ،وابـن أيب شـيبه             ) 199رقم  /1(احلجة يف بيان احملجة     
، )3/303(، والبيهقي يف الـدالئل      ) 244رقم  /2(ن منده يف اإلميان     ، واب )4/19378(

، وعبـد الـرزاق يف املـصنف        )3/4491(، وابن أيب حامت     )3/539(وسعيد بن منصور    
عن سفيان مبثل لفظ الباب، والبغوي      ) حتفة8/3199(موقوفا، والترمذي   ) 9554رقم  /5(

كلهم مـن   .طريق أيب معاوية،  من  ) 10/364(، وشرح السنة    )1/291(يف معامل الترتيل    
  .طريق األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا

عن شعبة، وابـن أيب     )3/8207(عن حممد بن إسحاق، و    ) 3/8206(ورواه الطربي   - 2
عن األعمش عن من ال أهتـم عـن أيب          : (وقال  ) 5رقم  22ص  (الدنيا يف كتاب املتمّنني     

  . الضحى عن مسروق عن عبد اهللا، كلهم من طريق األعمش عن أيب)الضحى
موقوفـا،  ) 9555رقـم   /5(ويف املـصنف    ) 1/453(ورواه عبد الرزاق يف التفسري      - 3

، والترمذي  )9/9025(من طريق عبد الرزاق، والطرباين يف الكبري        ) 3/8219(والطربي  
ضـعيف  : "، وقال األلباين يف ضعيف الترمذي       )حديث حسن : (، وقال   )حتفة8/3200(

وهو كما  . كلهم من طريق ابن عيينة عن عطاء السائب عن أيب عبيدة عن عبد اهللا             ".اإلسناد
ومساع ابن عيينة من عطاء صحيح ألّنه اّتقاه يف         . قال األلباين ألنّ أبا عبيدة مل يسمع من أبيه        

  )1(.الرحلة الثانية إىل الكوفة
سليم عن أيب قيس    خمتصرا من طريق الليث بن أيب       ) 9/8905(ورواه الطرباين يف الكبري     - 4

                                                           
  ).73ص (، الكواكب النريات )3/104(هتذيب التهذيب - )1(
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  .عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود
): 6/328(وقال  .) فيه ليث بن أيب سليم وهو مدلس      ): (5/298(وقال اهليثمي يف اجملمع     

  ".رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح وله أسانيد أخرى ضعيفة"
  .فنسبه للفريايب وعبد بن محيد وابن املنذر) 2/373(وزاد السيوطي يف الدر 

من طريق األعمش عن شقيق أن ابن مسعود حّدثه أنّ          ) 10/10466(ويف الكبري أيضا    - 5
 يـوم بـدر جعـل اهللا أرواحهـم يف           ρالثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول اهللا         

  . 000اجلنة
  ".رجاله ثقات): "6/90(قال اهليثمي 

  
  ]3/171[]يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأنّ اهللا ال يضيع أجر املؤمنني [

  
  ".وفضل واهللا ال يضيع أجر املؤمنني«: قيل هي يف قراءة ابن مسعود- 51

بكـسر  " 000وإنّ اهللا "معلقا، وأظنه خطأ صوابه     ) 3/518(رواه الطربي   : التـخريـج  
مث . ِإنّ ألنه كان بصدد احلديث على اختالف القراء على فتح أنّ أو كسر مهزهتا واهللا أعلم               

  . أحكم عليهمل أعثر له على إسناد حىت
  

  ]3/172[] 000من بعد ما أصاهبم القرح [
  

  ".من بعد ما أصاهبم القُرح: "عن ابن مسعود أنه كان يقرأ - 52
نا هشيم نـا مغـرية عـن        ) 541رقم  3/1115(رواه سعيد بن منصور     : التـخريـج  

  ."رواه سعيد بن منصور بإسناد جيد: "قال ابن حجر . إبراهيم عن ابن مسعود به
  . إسناده ضعيف من أجل تدبيس املغرية وهشيم وقد تقّدمابل: قلت 
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  ]3/178[] 000َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم َخْيٌر َألنفُِسُهْم [
  

وما عند اهللا   : (ما من نفس برة وال فاجرة إال واملوت خري هلا، مث قرأ             «: قال عبد اهللا    - 53
  .» ) وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم](198: 3).[خري لألبرار

من طريق الثوري، والطـربي     ) 495رقم  /1(رواه عبد الرزاق يف التفسري      : التـخريـج  
مـن طريـق    ) 8759رقم  /9(من طريق الثوري، والطرباين     ) 8374(و  )8267رقم  /3(

وت خري هلا   إال وأنّ امل  : [من طريق أيب معاوية وزاد    ) 3456رقم  /7(زائدة، وابن أيب شيبه     
من طريق أيب معاوية، كلهم مـن  ) 4679(، و)4555رقم  /3(، وابن أيب حامت     ]من احلياة 

  .)1(طريق األعمش عن خيثمة عن األسود عن عبد اهللا
فأسقط األسود وجعله عن األعمش عن خيثمة عن        ) 3168رقم  /2(ورواه احلاكم بنحوه    

سنده نا أبو زكريا حيي بـن حممـد         و) على شرط الشيخني ووافقه الذهيب    : (عبد اهللا، وقال  
  .العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق ثنا جرير عن األعمش به

رواه الطرباين بإسنادين ورجـال أحـدمها رجـال         ): (10/309(وقال اهليثمي يف اجملمع     
  ).الصحيح غري يزيد بن أيب زياد وهو حسن احلديث

، )8775رقـم   /9( وجدت أثرا آخر بنحـوه       ومل أعثر على األثر الثاين هبذا اللفظ ولكين       
ذهب صفو الدنيا فلم يبقى إال الكدر فاملوت اليوم حتفة لكل           «: بلفظ  ) 8776- 8774(و

ملن ذكرنا وزاد عبد بـن      ) 2/392(وعزاه يف الدر    .»حتفة لكل مؤمن    : مسلم ويف رواية    
  .محيد وأبا بكر املروزي يف اجلنائز وابن املنذر

  
  ]3/179[] 000 حىت مييز اخلبيث[

                                                           
الشطر األخري حيتاج إىل نظر وإال ملا فرق الفاجر الكافر من املوت فتتفرق روحه يف جسده ألنه                 ولكن  : التعليق  - )1(

إن القرب أول   : "قد علم حينئذ أن ما هو مستقبله أشر مما هو فيه نسأل اهللا السالمة، ويؤيد هذا ما روي عن عثمان قال                      
، ذكره األلباين يف صـحيح اجلـامع        "فما بعده أشد منه     منازل اآلخرة فإن جنى منه فما بعده أيسر منه وإن مل ينج منه              

إال أن يكون املراد أن ميوت الكافر ينقطع شره فال تكتب سيئاته فال يـزاد يف عذابـه                  )  وحسنه 1684رقم  (الصغري  
  .فيكون اخلري يف موته لنفسه ولغريه فيسلم الناس من شره
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  "حىت مييز اخلبيث من الطيب: كان أصحاب عبد اهللا يقرؤوهنا : عن سفيان قال - 54

  ).82/169(رواه الثوري يف التفسري : التـخريـج 
  

 سيطوقون ما خبلوا به يوم 00وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله [
  ]3/180[]القيامة

  
ما من رجل ال يؤدي زكاة ماله        : "ρ رسول اهللا    قال«: عن عبد اهللا بن مسعود قال       - 55

فينقر رأسه ويقول أنا مالـك الـذي خبلـت يب           [إال جعل اهللا يوم القيامة يف عنقه شجاعا         
وال حيـسنب الـذين     : (مث قـرأ علينـا مـصداقه مـن كتـاب اهللا             ] فينطوي على عنقه  

  .»اآلية ).000يبخلون
ومـن طريقـه   ) 1/136(ين يف اإلميان رواه حممد بن حيي بن أيب عمر العد : التـخريـج  

، )6/11084(، ويف الكـربى     )3/2440(، والنسائي يف اجملتىب   ) حتفة 8/320(الترمذي  
). 1/346(عن جامع ، والنسائي يف التفسري       ) 3577رقم  /6) (1784رقم  (وابن ماجه   

، والشافعي يف الـسنن     )1/52(واحلميدي  ) 2221رقم  /2(عن جامع أيضا، ويف الكربى      
، والطحاوي من طريقه يف شرح مشكل اآلثـار         )87ص  (ويف مسنده   ) 386رقم  (ورة  املأث

بسند فيه جهالة ، والبيهقي يف البعث والنشور        ) 8289رقم  /3(، والطربي   )15/6147(
، )4578رقم  /3(، وابن أيب حامت     )4/81(، ويف الكربى من طريق الشافعي       )559رقم  (

 عيينة عن جامع بن أيب راشد وعبد امللـك          كلهم من طريق سفيان بن    ).5/1477(والبزار  
  .بن أعني عن أيب وائل عن عبد اهللا مرفوعا

عن الثوري  ) 490رقم  /1(، وعبد الرزاق يف التفسري      )171رقم  (ورواه الثوري يف التفسري     
مـن طريـق الثـوري أيـضا،        ) 8288(و  )3/8285(موقوفا والزيادة له، والطـربي      

من طريـق   ) 558(البيهقي يف البعث والنشور     من طريق شعبة، و   ) 8287(، و )8286(و
من طريـق   )9133(من طريق يزيد بن عطاء، و     ) 9/9122(الثوري، والطرباين يف الكبري     
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من طريق أيب بكر بن عيـاش       ) 2/3169(من طريق سفيان، واحلاكم     ) 9124(شريك، و 
 مـن ) 3169(، و "ثعبان له زبيبتان ينهشه   : " بلفظ   - وصرح فيه أبو إسحاق بالتحديث    - 

، وابـن أيب شـيبه      )على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الـذهيب       : (طريق سفيان وقال    
من طريق الثـوري،    ) 4579رقم  /3(عن أيب بكر بن عياش وابن أيب حامت         ) 3/10698(
الثوري، وشعبة، ويزيد بن عطـاء، وابـن أيب عيـاش           [من طريق شعبة،كلهم    ) 4580(و

  .وإسناده صحيح. بد اهللا  موقوفاعن أيب إسحاق عن أيب وائل عن ع] وشريك
، والطـرباين   )3/4581(، وابـن أيب حـامت       )549رقـم   /3(ورواه سعيد بن منـصور      

من طريق أيب األحوص عن عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن ابـن مـسعود                ) 9/9125(
  .وهو حسن. موقوفا

مـن طريـق    ) 9/9126(من طريق أيب غسان، والطرباين      ) 8292رقم  /3(رواه الطربي   
لفريايب، كلهم من طريق إسرائيل عن حكيم بن جبري عن سامل بن أيب اجلعد عن مـسروق                 ا

  .عن عبد اهللا 
، من طريق مؤمل ثنا إسرائيل وزاد يف اإلسناد فجعـل           )4582رقم  /3(ورواه ابن أيب حامت     

  .عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه عن مسروق عن عبد اهللا 
، وصححه الشيخ   )اين بأسانيد ورجال أحدها ثقات    رواه الطرب ) : (6/329(قال يف اجملمع    

  ).1/756صحيح الترغيب والترهيب (، وصححه األلباين يف )5/200(شاكر 
  

  ]3/181[]سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغري حق ونقول ذوقوا عذاب احلريق [
  

  .»ويقال ذوقوا عذاب احلريق«: يذكر أهنا يف قراءة عبد اهللا - 56
  .ومل أعثر له على إسناد). 3/537(ه الطربي روا: التـخريـج 

 
  ]3/188[] 000 ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا[

  
وال حيسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا         : "ويف حرف عبد اهللا بن مسعود       - 57
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  . تأكيدا"فال حتسبنهم: "أي فكانت " مبا مل يفعلوا مبفازة من العذاب
  .معلقا) 1/302(رواه البغوي : التـخريـج 

  ]3/191[]الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا [
  

ما هذه الذكرى قالوا    «: عن عبد اهللا أنه بلغه أن قوما يذكرون اهللا قياما فأتاهم فقال             - 58
 إمنا هذه إذا مل يستطع الرجـل أن       : اآلية، قال   ) 000الذين يذكرون : (مسعنا اهللا يقول    : 

  .»يصلي قائما صلى قاعدا
رقم /4(و) 4656رقم  /3(، وابن أيب حامت     )2/8455(رواه ابن أيب شيبه     : التـخريـج  

مث : "وإن مل يستطع قاعدا فعلى جنب وزاد يف الرواية الثانية           : ، وزاد ابن أيب حامت      )5909
حاك من طريق جويرب عن الض    " وإال فمضطجعا : "لكن قال   ) 9/9034( والطرباين     ،"هناه

  .وإسناده ضعيف كما تقّدم بسبب جويرب والضحاك. عن ابن مسعود به
ووقع عند ابن أيب حامت يف الرواية األوىل عن ابن مسعود خطأ، قـال اهليثمـي يف اجملمـع                   

  .".إسناده منقطع وفيه جويرب وهو متروك) : "6/329(
اية الطـرباين إذ رواه     الفريايب جنده يف رو    هلم وزاد الفريايب وسند   ) 2/408(وعزاه يف الدر    

  .ثنا الفريايب ثنا سفيان عن جويرب به00: "من طريقه فقال 
  

  ]3/193[] 000ربنا إننا مسعنا مناديا [
  

  .»يعين حممدا«: قال ابن مسعود - 59
، وهذا التفسري مل يرجحه الطربي لكن رّجح تفسري         )1/304(رواه البغوي   : التـخريـج  

  ).2/177(وخالفه ابن كثري ) 3 اجلزء 553ص(املنادي بالقرآن 
  

  ]3/198[]وما عند اهللا خري لألبرار [
  .مت من سورة آل عمران  .ل عمرانآ من 178أنظر تفسري آية 
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  من سورة النساء
  
  
  
  

  ]4/5[]000 ْمكُالََوْم أَاَءَهفَوا السُُّتْؤ ُتالََو [
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  .»النساء والصبيان«: قال ابن مسعود - 1
عن ابن جرير وابن املنذر، وذكر ذلك ابن كـثري          ) 2/433(عزاه يف الدر    : التـخريـج  

)2/203.(  
ا املثىن ثنا احلماين ثنا محيد عن عبد الرمحـان          ثن) 8530رقم  3/587(وهو عند ابن جرير     

، وابن أيب حـامت معلقـا       »النساء والصبيان «: يرده إىل عبد اهللا     : الرؤاسي عن السدي قال     
  .وهو منقطع بني السّدي وابن مسعود). 4786رقم 3/863(
  

  ]4/18[]  اآلنَُتْبي ُتنِّ ِإالَ قَُتْو املَُمُهَدَح أََرَضا َحذَى ِإتََّح [
  
  .»ال يقبل ذلك منه«: عن ابن مسعود يف هذه اآلية قال - 2

ثنا علي بن احلسني ثنا ابن منري ثنا مصعب بن ) 3/5019(رواه ابن أيب حامت : التـخريـج 
  ".000املقدام عن شريك عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا

أوهام، إسناده ضعيف شريك سيء احلفظ، واألعمش مدلّس وقد تقّدما، ومصعب صدوق له             
  ).6696(كما يف التقريب 

  
  ]4/19[]ٍةَنيَِّب ُمٍةَشاِحفَ ِبَنيِتأْن َي أَالَّ ِإنَّوُهُمُتْيا آَت َمِضْعَبوا ِبُبَهذَْت ِلنَّوُهلُُضْع َتالََو [

  
  .»هي النشوز«: والفاحشة : قال ابن مسعود - 3

ود وابـن   قال ابن مسع  ) 2/228(، قال ابن كثري     )1/324(رواه البغوي   : التـخريـج  
يعين بذلك الزنا، وابن أيب     000عباس وسعيد بن املسيب واحلسن البصري وحممد بن سريين          

  ).5038رقم 3/904(حامت عنهم أيضا معلقا 
  .مل أعثر له على إسناد: التعليق 

  .»إال أن َيفُحشَن«: وقرأ ابن مسعود : قراءة - 4
 ثنا حكام ثنا عنبسة عن      ثنا ابن محيد،  ) 8901رقم  3/652(رواه الطربي   : التـخريـج  
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  .يف قراءة ابن مسعود: علي بن بذمية عن مقسم وذكر اآلية وقال بعدها
، "حافظ ضعيف : "ابن محيد هو حممد بن محيد بن حيان أبو عبد اهللا الرازي، قال فيه احلافظ              

، وَحكَّام هو ابن سلم وهو وإن كان ثقة فقد كان حيـّدث عـن               )1(وكذّبه أبو زرعة وغريه   
: ، مثّ مقسم مل يسمع ابن مسعود لذا قال ابن حجر          )2(حاديث غرائب كما قال أمحد    عنبسة أ 

  )3(."صدوق وكان يرسل"
إال أن ينشزن ويف قراءة ابن مسعود «: عن ابن محيد عن قتادة قال ) 2/464(ورواه يف الدر 

  .وهو منقطع. »000وأيب
  
  ]4/20[]تأخذوا منه شيئا وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال [
  
ليس ذلك لك يـا  : ال تغالوا يف مهور النساء، فقالت امرأة «: عن عمر بن اخلطاب قال     - 5

وكذلك هي يف قـراءة     : قال الراوي   - من ذهب - وآتيتم إحداهن قنطارا  : عمر إن اهللا يقول     
مت عمـر   إن امرأة خاص  : عبد اهللا بن مسعود، فال حيل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر              

  .»فخصمته
عن قيس بن الربيـع     ) 10420رقم  6/180(رواه عبد الرزاق يف املصنف      : التـخريـج  

  .عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحان السلمي عن عمر بن اخلطاب
وفيه قيس بن الربيع صدوق تغّير ملا كرب، وأدخل عليه إبنه ما ليس من حديثه فحـّدث بـه،         

مل يسمع من عمر وال ابن مسعود إّنمـا         : " السلمي قيل    وأبو عبد الرمحن  . )4(وضعفه مجاعة 

                                                           
، )7/1275(، اجلـرح والتعـديل      )2/2959(، كتاب الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي       )5834(التقريب  - )1(

  ).3/7453(، امليزان )2/5449(، املغين )739- 2/738(أبوزرعة الرازي 
  ).217(، حبر الدم )1/461(، التهذيب )1437(التقريب - )2(
  ).4/147(هتذيب التهذيب - )3(
، التهـذيب   )5573(، التقريـب     )… ضمن كتاب أيب زرعة الرازي وجهـوده       2/272(اء أليب زرعة    الضعف- )4(
  ).855(حبر الّدم ) 448- 3/447(



    مرويات ابن مسعود في التفسير
  160 160

  )1(.روى عن علّي
  

  ]4/23[] وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [
  
عن أيب موسى اهلاليل عن أبيه أن رجال كان يف سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل                - 6

فأتى أبن مـسعود    : ، قال   حرمت عليك : ميصه وميجه فدخل يف حلقه وأتى أبا موسى فقال          
ما أنبـت   «: ويف رواية   .»ال رضاع إال ما أنشز اللحم     « : ρقال رسول اهللا    : فسأله فقال   

  ».اللحم والدم،وشّد العظم
) 4114رقم  /7(من طريق وكيع، وأمحد     ) 173ص  2/4(رواه الدارقطين   : التـخريـج  

إال مـا شـد     «: ر بلفظ   عن عبد السالم بن مطه    ) 2059(ثنا وكيع واللفظ له، وأبو داود       
من طريق وكيع، كالمها عن سليمان بن املغرية عن أيب موسى اهلـاليل             ) 2060(و. »العظم

  .عن أبيه عن عبد اهللا
من طريق ابن مطر، لكن زاد يف اإلسناد عن أبيه عـن            ) 7/461(ورواه البيهقي يف الكربى     

  .ابن لعبد اهللا بن مسعود عن ابن مسعود
ولكن ذكـره   . جمهول: أبو موسى اهلاليل قال أبو حامت     : اده ضعيف إسن: "قال الشيخ شاكر    

وأبـوه  . ، وهذا كاف يف توثيقـه    647ابن حبان يف الثقات وترمجه البخاري يف الكىن برقم          
  ."جمهول مل يترجم له أحد

: عن أيب معاوية عن إمساعيل عن أيب عمرو الشيباين قال           ) 3/17023(ورواه ابن أيب شيبه     
  . وهو حسن إمساعيل هو ابن أيب خالد األمحسي ثقة ثبت، وباقي رجاله ثقات00قال عبد اهللا

عن الثـوري،   ) 9/8499(ومن طريقه الطرباين يف الكبري      ) 7/13895(ورواه عبد الرزاق    
عـن  )  7/461(من طريق املسعودي، والبيهقي يف الكربى       ) 8500(ويف الكبري أيضا رقم     

  .والرواية الثانية له.ن مسعودأيب احلصني عن أيب عطية الوادعي عن اب
أبو احلصني هو عثمان بن عاصم األسدي ثقة ثبت، أبو عطية الوادعي هو مالك بـن                : قلت  

                                                           
  ).أ/16(، حتفة التحصيل )2/319(التهذيب - )1(
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فيـه  : (فقـال ) 4/262( فاإلسناد هبذا صحيح متصل وأعلّه اهليثمي يف اجملمع          )1(عامر ثقة 
وىل فلم يرد فيهـا     قلت إّنما ذلك يف الطريق الثانية أما األ       ). املسعودي وهو ثقة لكّنه اختلط    

  .ذكر املسعودي
  
م اهللا اثنيت عشرة امرأة، وأنا أكره ثنيت        ّرح« : τعن عبد اهللا بن مسعود      : أثـر آخـر   - 7

األمة وأمها وبنتها، واألختني جيمع بينهما، واألمة إذا وطئها أبوك، واألمة إذا وطئها             : عشرة  
وكان ابـن   :  قال النخعي    - .ا زوج إبنك، واألمة إذا زنت، واألمة يف عدة غريك، واألمة هل         

  ». وأكره أمة مشركة وعمتك من الرضاعة وخالتك من الرضاعة- مسعود يقول بيعها طالقها
، ومـن طريقـه     )6/10809(، ويف املصنف    )546رقم  /1(رواه عبد الرزاق يف التفسري      

، وذكـر األمـة املـشركة فقـط         )9666(، وبعضه برقم    )9/9709(الطرباين يف الكبري    
من طريق معمر ) 6/10762(، وروى عبد الرزاق حترمي العمة واخلالة من الرضاع )9668(

  .عن قتادة
رجاله رجال الصحيح إال أنّ قتـادة مل يـدرك ابـن            ) : "2/269(قال اهليثمي يف اجملمع     

  ."مسعود
  

  ]4/23[] وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبّن[
  
  ))2(وربائبكم الاليت دخلتم بأمهاهتم: ( عبد اهللا عن داود أن قرأ يف مصحف- 8

  .عن عبد بن محيد وابن املنذر من طريق داود به) 2/474(أخرجه يف الدر : التـخريـج 
  . وهذا منقطع.مل أعثر له على إسناد: التعليق 

  
  

                                                           
  ).8252(، )4484(التقريب - )1(
 .كذا باألصل والصواب بأمهاهتن ألن الربائب مجع مؤنث وأمهاهتم للمذكر- )2(
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  ]4/23[]000َفلَ َسْدا قَ َمالَّ ِإِنْيَتْخ اُألَنْيوا َبُعَمْجن َتأََو [

  
إال (يقول اهللا : سعود أنه سأل عن الرجل جيمع بني األختني اَألمتني فكرهه فقيل عن ابن م- 9

أيـضا ممـا ملكـت    ]مجلك : ويف رواية [بعريك « : فقال ابن مسعود ).ما ملكت أميانكم 
  .»ميينك

ومن طريقـه الطـرباين يف      ) 12742رقم  /7(رواه عبد الرزاق يف املصنف      : التـخريـج  
  ).فذكره(عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود )  مثله9667و  خمتصرا 9/9666(الكبري 

ثنا أبو زرعة ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن ) 5099رقم /3(ورواه ابن أيب حامت موصوال 
عبد اهللا بن أيب    : سلمة عن قتادة عن عبد اهللا بن أيب عتبة عن ابن مسعود به، وقال ابن كثري                 

  ). 2/240(عنبة أو عتبة 
، وقتـادة   )1(له ثقات لكن عبد اهللا بن أيب عتبة ال أعلم له رواية عن ابن مسعود              ورجا: قلت  

  .)2(مدلّس من الثالثة وقد عنعنه
  .فنسبه البن أيب شيبه، وعبد بن محيد) 2/476(وزاد يف الدر 

  
  : يبة بأثـر آخـر يف الر

امرأة فرأى  أنّ رجال من بين كمخ فزارة تزوج        :"عن سعيد بن إياس أيب عمرو الشيباين        - 10
أمها فأعجبته فاستفىت ابن مسعود فأمره أن يفارقها مث يتزوج أمها، فتزوجها وولدت له أوالدا  

: مث أتى ابن مسعود املدينة فسئل عن ذلك فأخرب أهنا ال حتل فلما رجع إىل الكوفة قال الرجل                   
  ."إهنا عليك حرام ففارقها

  ."زوج أمهاأنه طلق زوجته ويف رواية ماتت فت"وروي بلفظ آخر 
عن خديج بن معاوية، والبيهقي من طريقه       ) 3/601(رواه سعيد بن منصور     : التـخريـج  

                                                           
  ).2/381(، هتذيب التهذيب )4/3394(يب الكمال هتذ- )1(
  ).26(، طبقات املدلسني )2/5028(، املغين )57رقم (التبيني ألمساء املدلسني - )2(
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من طريق إسرائيل، والطرباين مـن      ) 5/282(ومن طريق احلجاج ، و    ) 7/159(يف الكربى   
عن أيب إسحاق عن سعد بن إياس عن        ] خديج، وإسرائيل، وحجاج  [طريق احلجاج ثالثتهم    

  .عبد اهللا به
عـن الثـوري،    ) 6/10811(أبا إسحاق أبو فروة؛ رواه عبد الرزاق يف املـصنف           وتابع  

من طريق الثوري وشعبة كالمها عن أيب فروة عن سعد بـن            ) 7/159(والبيهقي يف الكربى    
، والطـرباين يف الكـبري      )فماتت(، وقال شعبة    )طلّقها(إياس عن عبد اهللا إال أنّ الثوري قال         

  .عبد الرزاقمن طريق شعبة و) 8579- 9/857(
ورجح البيهقي رواية الثوري على رواية شعبة ألّنه أحفظ وأفقه وألّنه متابع من أيب إسـحاق                

  .وإسرائيل
  

  ]4/24[]000ْمكُاُنَمْي أَْتكَلَا َم َمالَّ ِإاِءَس النَِّن ِماُتَنَصْحاملَُو [
  

: قـال  ) 000واحملصنات مـن النـساء  ( يف قوله عز وجل τعن عبد اهللا بن مسعود   - 11
   ».سبايا كان هلّن أزواج قبل أن يسبني فأحللن«

  ».إذا سبني أحللن«:  ويف لفظ ».بيعها طالقها«: ويف أثـر آخـر 
، وأسنده الشافعي يف السنن املـأثورة       )3/5107(رواه ابن أيب حامت معلقا      : التـخريـج  

) 8990- 4/8987(كالمها عن الثقفي، والطـربي      ) 3/1884(، وابن أيب شيبه     )405(
ووقع عند  .عن بشر بن املفضل، وسفيان كلهم عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن ابن مسعود              

  )1(.وهو إسناد ضعيف فأبو قالبة مل يسمع من عبد اهللا. ابن كثري خليد بدل خالد وهو خطأ
ورواه مبثل اللفظ الثاين وبنحو األول والثالث من طريق إبراهيم عن عبد اهللا، كلٌّ من الطربي                

عـن املغـرية   ) - 8980- 8975- 8974(عن أيب معاوية عن األعمـش، و      ) 4/8973(
عـن  ) 9/9036(عن محاد، والطرباين يف الكبري      ) 8983- 8982(ومنصور واألعمش، و  

عن ) 3/60(عن أيب معشر، وسعيد بن منصور       ) 9683(عن منصور، و  ) 9682(محاد، و 
                                                           

  ).ب/16(، حتفة التحصيل )2/339(، التهذيب )813(تاريخ الثقات - )1(
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) 7/13169(ملصنف  عن منصور، وعبد الرزاق يف ا     ) 3/16898(األعمش، وابن أيب شيبه     
  ).2/243."(هو منقطع:" قال ابن كثري. عن محاد، كلهم عن إبراهيم به

إذا حّدثتكم عن رجل عن عبد      : (بل حممول على اإلتصال كما تقّدم فقد قال إبراهيم        : قلت
، وقـال ابـن     )اهللا فهو الذي مسعت، وإذا قلت قال عبد اهللا فهو عن غري واحد عن عبد اهللا               

، وخّص البيهقي ذلك مبا أرسله عن ابن )راهيم أحّب إيلّ من مراسيل الشعيبمراسيل إب: (معني
  )1(.مسعود

  ]4/24[]000 اِءَس النَِّن ِماُتَنَصْحاملَُو [
  

  . بكسر الصاد»واحملِصنات«:  وقرأ حيىي بن وثاب »واحملَصنات« : τقرأ ابن مسعود - 12
  .بن محيدوعزاه لعبد ) 2/482(رواه السيوطي يف الدر : التـخريـج 

  
  ]4/24[]000 فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن[

  
املتعة منسوخة، نسخها الطـالق والـصدقة والعـدة    «  : τقال عبد اهللا بن مسعود - 13

  ».واملرياث
، عـن   )7/207(، والبيهقي يف الكـربى      )7/14044(رواه عبد الرزاق    : التـخريـج  

وهوإسناد ضعيف جلهالة صاحب    . ودقال ابن مسع  : الثوري عن صاحب له عن احلكم قال        
  الثوري، واحلكم مل يسمع من ابن مسعود

 ثنا ابن أيب زائدة عن حجاج عـن         - )10/118(كما يف التمهيد    - ورواه أبو عبيد موصوال     
  .احلكم عن أصحاب عبد اهللا عن عبد اهللا به

اخلطـأ  وإسناده ضعيف أيضا حجاج الظاهر أّنه ابن أرطاة أحد الفقهاء لكّنه صدوق كـثري               
  .)1(، واحلكم هو ابن عتيبة ثقة ثبت إال أّنه رّبما دلّس)2()1119(والتدليس كما يف التقريب 

                                                           
  ).ب/2(، حتفة التحصيل )1/93(هتذيب التهذيب - )1(
  ).11(، التبيني ألمساء املدلسني )251(، تاريخ الثقات )2 رقم 76(طبقات املدلّسني - )2(
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  ).2/486.( وزاد يف الدر فنسبه البن املنذر والبيهقي
  

  ]4/25[]000ٍةَشاِحفَ ِبَنْيَت أَنِْإ فَنَِّصْحا أُذَِإفَ [
  

  .هنا إسالمهاإحصا« ويف رواية ».أسلمن: أحصّن « : τقال ابن مسعود - 14
ثين حممد بن عبد اهللا بن بزيع ثنا بشر بن املفضل           ) 4/9089(رواه الطربي   : التـخريـج  

  .عن سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود
وهومنقطـع كمـا    . قال عبد اهللا فذكره   : من طريق أشعث عن الشعيب قال       ) 4/9095(و

  .تقّدم
ن النعمان بن عبد اهللا بن مقرن عـن ابـن           من طريق محاد عن إبراهيم ع     : وروي موصوال   

  .مسعود
عن شعبة، وعبـد الـرزاق يف املـصنف         ) 9092(عن سفيان،   ) 4/9091(رواه الطربي   

) 9/9691(عن الثوري، لكن قال معقل بن مقّرن املزين، والطرباين يف الكبري            )7/13604(
النعمان زنت فقال   ، وفيه قصة أن جارية      - فأسقط سفيانا - من طريق عبد الرزاق عن محاد به        

  .إسالمها إحصاهنا: ليس هلا زوج قال : أجلدها مخسني قال : ابن مسعود
، عن إبراهيم بن يزيد عن مهام بن احلـارث أن النعمـان بـن               )4/9090(ورواه الطربي   

  000مقرن
  .ثنا ابن محيد ثنا جرير عن املغرية عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا به) 9093(و

من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عـن      ) 8/243( الكربى   ورواه البيهقي يف  
كلهم وقال .إبراهيم عن مهام بن احلارث عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن فذكر حنوه

  .).رواه الطرباين بأسانيد ورجال هذا وغريه رجال الصحيح): (6/274(اهليثمي يف اجملمع 
  ).5157رقم /3(حديث منكر : سند علي مث قال وروى ابن أيب حامت قصة النعمان من م

  .لعبد بن محيد وابن املنذر والطرباين به) 2/490(وعزاه يف الدر 
                                                                                                                                                                                

  ).10 رقم47(، طبقات املدلسني )17(، التبيني ألمساء املدلسني )1453(التقريب - )1(
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 إحـصاهنا  «: بفـتح األلـف وقـال    » فإذا أَحصن   «: عن ابن مسعود قرأ     : قراءة  - 15

  ».إسالمها
 معلقـا   ، وذكره ابن كثري   )2/491(رواه عبد بن محيد كما يف الدر املنثور         : التـخريـج  

)2/247.(  
 

  ]4/25[] اِبذَ الَعَن ِماِتَنِصْحى املُلَا َع َمُفْص ِننَِّهْيلََعفَ [
  

  .»مخسون جلدة، وال نفي وال رجم«: عن ابن مسعود قال يف هذه اآلية - 16
  ).2/492(رواه ابن املنذر كما يف الدر : التـخريـج 

  .مل أعثر له على إسناد: التعليق 
  

  ]4/25[]000 ْمكُ لٌَرْيَخوا ُرِبْصن َتِإ َو[
  

  .»عن نكاح اإلماء«: عن ابن مسعود قال - 17
  .عن ابن املنذر) 2/492(رواه يف الدر املنثور : التـخريـج 

  .مل أعثر له على إسناد: التعليق 
  

  ]4/29[]ِلاِطالَب ِبْمكَُنْيم َبكُالََوْموا أَلُكُأْ َتوا الَُن آَميَنِذا الََّهيُّا أََي [
  

  ». هي حمكمة ما نسخت«:ن مسعود قال اب- 18
ثنا علي بن حرب املوصلي ثنـا  ) 5178 رقم 3/926(ورواه ابن أيب حامت    : التـخريـج  

ابن فضيل عن داود األودي عن عامر عن علقمة عن عبد اهللا بنفس لفظ السيوطي، والطرباين                
ـ     «: من طريق حممد بن فضيل به وزاد      ) 10061رقم  /10(يف الكبري    وم وال تنـسخ إىل ي
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  ).ورجاله ثقات): (7/3(وقال اهليثمي يف اجملمع .»القيامة
كذا قال لنا ابن أيب داود      ) : 4/3711(قال املقدسي يف أطراف الغرائب واألفراد للدارقطين        

  .داود بن أيب هند وإمنا هو داود األودي واهللا أعلم ، تفرد به حممد بن فضيل عنه: 
، وعلي بن حرب صدوق     )6227( التقريب   وهوصدوق عارف رمي بالتشّيع كما يف     : قلت  

  .فاإلسناد إن شاء اهللا حسن. ، وعامر هو الشعيب)4701(التقريب 
  

  ]4/31[]00 ُهْن َعنَْوَهْنا ُت َمَراِئَبوا كَُبِنَتْج َتنِإ [
  

 افتتحوا سورة النساء، فكل شيء هنى اهللا عنه حىت تأتوا           «:عن عبد اهللا بن مسعود قال       - 19
  »)000جتتنبوا كبائر ما تنهون عنهإن : (برية مث قرأ مصداق ذلك ثالثني آية فهو ك

مـن طريـق    ) 9171رقم  (من طريق سفيان، و   ) 4/9170(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .من طريق املغرية ثالثتهم عن محاد عن إبراهيم عن عبد اهللا) 9175رقم (حجاج، و

  م عن عبد اهللابإسقاط محاد فجعله عن مغرية عن إبراهي) 9176(ورواه أيضا 
من طريـق   ) 4/9172(من طريق أيب معاوية، الطربي      ) 4/1523(ورواه البزار يف املسند     

من طريق وكيع ) 3/214(من طريق أيب معاوية وأيب خالد، وابن أيب حامت  ) 9173(وكيع،  
  .وهذا إسناد صحيح على شرطهما. كلهم عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا به

) 1/196(عن أيب معاوية، واحلاكم     ) 9174رقم  (عن سفيان و  ) 4/9169(ربي  ورواه الط 
. من طريق سفيان أيضا كلهم من طريق األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن عبـد اهللا                

  .وهوكما قاال. ، ووافقه الذهيب"صحيح على شرط الشيخني:" وقال احلاكم 
اين يف الكـبري    عـن شـعبة ومـسعر، والطـرب       ) 9179- 9178رقم  /4(ورواه الطربي   

  .وهوحسن. من طريق مسعر عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود) 9/8504(
طريقا أخرى للطربي وهي عن سفيان الثـوري عـن          ) 2/245(وزاد ابن كثري يف تفسريه      

  .عاصم عن زر عن ابن مسعود ومل أعثر عليها
وقال اهليثمي  . املنذر بنحوه فعزاه لعبد بن محيد، والبزار وابن       ) 2/505(وزاد يف الدر املنثور     
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  ).رواه البزار ورجاله رجال الصحيح) : (7/4(يف اجملمع 
  

  : أثـر آخـر 
أكرب الكبائر اإلشراك باهللا واألمن من مكر اهللا والقنوط مـن           «: وعن ابن مسعود قال     - 20

  .»رمحة اهللا واليأس من روح اهللا
من طريق أيب إسحاق، والطربي     ) 556رقم  /1(رواه عبد الرزاق يف التفسري      : التـخريـج  

من طريق األعمش وأيب    ) 9196(و) 9195(و) 9194(من طريق مطرف، و   ) 4/9192(
كلهم عن وبرة عن عامر أيب      .من طريق عبد الرزاق   ) 8784 و 9/8783(إسحاق والطرباين   
  .طفيل عن عبد اهللا

ل عـن   من طريق شعبة عن عبد امللك عن عامر أيب طفي         ) 9197رقم  /4(ورواه الطربي   - 2
  .عبد اهللا

من طريق شعبة، عن القاسم بن أيب بزة عن أيب          ) 9199(و  ) 4/9198(ورواه الطربي   - 3
  .وهو صحيح. الطفيل عن عبد اهللا

 القنوط « بدل  »وقتل النفس اليت حرم اهللا« :  لكن ذكر- )4/9200(ورواه الطربي - 4
ورجاله . طفيل عن عبد اهللامن طريق القاسم وبرة عبد العزيز بن رفيع عن أيب - »من رمحة اهللا
  .رجال مسلم

من طريق املسعودي عن فرات القزاز عن أيب الطفيل عن          ) 9201رقم  /4(ورواه الطربي   - 5
  .ورجاله ثقات عدا املسعودي فصدوق اختلط كما تقّدم. عبد اهللا

ثنا ابن محيد ثنا حكام بن سلم عن        ) 9191رقم  /4(ورواه الطربي بإسقاط أيب الطفيل      - 6
وهو ضعيف من أجل حكام فراويته عن عنبسة        . ن مطرف عن وبرة عن ابن مسعود      عنبسة ع 

  .فيها غرائب كما تقّدم
وهو منقطع بني وبرة وابن     . عن األعمش عن وبرة بن عبد الرمحـن عن عبد اهللا         ) 9193(و

  .مسعود فال بّد من أيب الطفيل
  ».الكبائر الثالث، وأسقط اإلشراك باهللا«: وروي بلفظ 
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ثين مثىن ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابن أيب جنيح عن جماهـد              ) 9212رقم  /4(ي  رواهالطرب
  . غري مرةمعن ابن مسعود وهو منقطع كما تقّد

) الشعب2/243(قال ابن كثري بعد أن ساق بعض طرق الطربي وهو صحيح إليه بال شك               
وصـححه  . أي إسناد الطرباين األول   ) وإسناده صحيح ) : (1/104(وقال اهليثمي يف اجملمع     

  ).2051رقم /5(األلباين مرفوعا عن ابن عباس يف الصحيحة 
من طريق عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل عن          ) 8785رقم  /9(ورواه الطرباين يف الكبري     

  .وهو حسن. عبد اهللا
  

  ]4/34[]000 فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ اهللا[
  

 حافظات للغيـب مبـا حفـظ اهللا         : (هللا  يف قراءة عبد ا   : عن طلحة بن مصرف قال      - 21
  ).000والاليت ختافون نشوزهّن . فأصلحوا إليهّن
ثين املثىن ثنا إسحاق ثنا عبد الرمحـن بن أيب محاد ) 4/9332(رواه الطربي : التـخريـج 

  .ثنا عيسى األعمى عن طلحة بن مصرف
وكذلك هو فيمـا    " :وكأنّ الطربي مل يرتض هذه القراءة حيث صّدر الكالم بقوله           : قلت  

  ."ذُكر يف قراءة ابن مسعود
ثنا أبو سعيد بن حيىي بن سعيد القطان ثنا عمرو بن حممـد             ) 3/5258(ورواه ابن أيب حامت     

وهـو  ) 000وهي يف قراءة عبد اهللا بن مسعود      000: (العنقزي ثنا أسباط عن السدي قال       
  . من سورة البقرة]213[وانظر كالمنا عند اآلية . منقطع بني السّدي وابن مسعود

 
  ]4/36[]000ى َبْري القُ ِذاِراجلََو [

  
  ». املرأة«: عن علي وابن مسعود رضي اهللا عنهما قاال - 22

ثنا أبو زرعة ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ ابـن          ) 3/5297(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  
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سناده ضعيف جابر وإ. 000أيب زائدة أنبأ إسرائيل عن جابر عن عامر قال علي وابن مسعود 
  .اجلعفي تقّدم أّنه ضعيف، وعامر الشعيب مل يسمع من ابن مسعود

  ]4/36[]000 والصاحب باجلنب[
  

  ».هي املرأة«: يف قوله والصاحب باجلنب : عن علي وابن مسعود قاال - 23
من طريق هشيم عن بعض أصحابه عن جابر عن         ) 4/9473(رواه الطربي   : التـخريـج  

  .علي وابن مسعود
  : وهذا إسناد ضعيف به ثالث علل : قلت 

  .جهالة الراوي عن جابر: األوىل 
  .وغريه) 878رقم (جابر هذا هو اجلعفي ابن يزيد وهو ضعيف كما يف التقريب : والثانية 
  .االنقطاع بني جابر وعلي وابن مسعود: والثالثة 

) 4/9472(طربي  ، وال »هي امرأة الرجل  «بلفظ  ) 218رقم  (لكن رواه الثوري يف تفسريه      
عن جابر عن عامر الشعيب أو القاسم بـن         ) 9/9037(من طريقه وكذا الطرباين يف الكبري       

  .ولعلّ الشك من جابر.  عن علي وابن مسعود- بالشك–عبد الرمحـن 
. من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر عنهما بدون شـك          ) 3/5302(ورواه ابن أيب حامت     

لطربي األول لكن بقي ضعف جابر اجلعفي ومثة علّة أخرى          فانتفت بذلك اجلهالة يف إسناد ا     
 فقد صرح احلاكم والدارقطين وابـن أيب حـامت          )1(وهي مساع الشعيب من ابن مسعود وعلي      

  وغريهم عدم مساعه منهما ومن غريمها 
 الـصاحب   «: من طريق شريك عن جابر عن عامر به بلفظ          ) 4/9464(وروى الطربي   

فباجلملة األثر ال يصح من     . لت وآفته ما تقدم وسوء حفظ شريك       ق ».باجلنب الرفيق الصاحل  
  .هذه الطريق واهللا أعلم

  
  ]4/40[]ٍةرَّ ذَالَقَثْ ِمُمِلظْ َي اهللا الَنَِّإ[

                                                           
 ).2/265(، وهتذيب التهذيب )204ص (، جامع التحصيل للعالئي )160ص (انظر املراسيل البن أيب حامت - )1(



    مرويات ابن مسعود في التفسير
  171 171

  
  ».إنّ اهللا ال يظلم مثقال منلة«:  أّنه قرأ τعن عطاء عن عبد اهللا - 24

ومل أجد  وإسناده منقطع،    .عن ابن أيب داود يف املصاحف     ) 2/539(رواه السيوطي يف الدر     
  .هبا من القراء املشهورين من قرأ

  
  : أثـر آخـر 

إذا كان يوم القيامة مجع اهللا األولني واآلخرين مث ينادي مناد           «:  قال   τعن ابن مسعود    - 25
فيفرح املرء أن يكون له احلـق علـى         . أال من كان يطلب مظلمة فليجئ إىل حقه فليأخذه        : 

( أو أخيه فيأخذ منه وإن كان صغريا ومصداق ذلك يف كتـاب اهللا              والده أو ولده أو زوجته      
ويؤتى بالعبد فينادي مناد علـى      ) فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون           

هذا فالن بن فالن فمن كان له عليه حق فليأت إىل حقه فيأخذه             : رؤوس األولني واآلخرين    
يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول اهللا عز وجل           : فيقول  . آت هؤالء حقوقهم  : ويقال  
فإن بقي مثقال ذرة مـن حـسنة قـال          . انظروا يف أعماله الصاحلة فأعطوهم منها     : ملالئكته
ضعفوها لعبدي وأدخلـوه بفـضل      : فيقول  . يا ربنا بقي له مثقال ذرة من حسنة       : املالئكة  

اهللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة        إنّ  : (ومصداق ذلك يف كتاب اهللا تعاىل       . رمحيت اجلنة 
فيقول . إلـهنا فنيت حسناته وبقي الطالبون    : وإن كان عبدا شقيا قالت املالئكة       ). يضاعفها

  ».خذوا من سيئاهتم فأضيفوها إىل سيئاته مث صكوا له صكا إىل النار: اهللا عز وجل 
يق عطـاء بـن     من طر ) 3/5335(، وابن أيب حامت     )9511(رواه الطربي   : التـخريـج  

  .السائب عن زاذان عن عبد اهللا بن مسعود به
ثين به املثىن ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا صدقة         ) 4/9510(وتابع عطاًء أبو عمرو، رواه الطربي       
   .)1(ته زاذان هذا فهو صدوق يرسلوعلّ. بن أيب سهل ثنا أبو عمرو عن زاذان به

عن الطربي وابن ) 2/287(اه ابن كثري البن محيد، ورو) 2/540( وعزاه السيوطي يف الدر 
  ).ولبعض هذا األثر شاهد يف الصحيح: (أيب حامت وقال 

                                                           
  ).1976(التقريب - )1(



    مرويات ابن مسعود في التفسير
  172 172

  
  

  ]4/40[]ايًمِظا َعًرْج أَُهْنُدن لَ ِمِتْؤُيو[
  

  ».أي اجلنة يعطيها« :τقال عبد اهللا بن مسعود - 26
دقة ثين املثىن ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا ص       ) 4/9514(رواه الطربي    .ضعيف: التـخريـج  

 .بن أيب سهل ثنا أبو عمرو عن زادان عن عبد اهللا به
  .أنظر التعليق السابق

 
  ]4/41[]فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا[

  
شهيدا عليهم ما دمـت     « : ρقال رسول اهللا    :  أّنه تال هذه اآلية وقال       τعن عبد اهللا    - 27

  ».هم وأنت على كل شيء شهيدفيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب علي
 ثنا سفيان عـن     )1(ثين عبد اهللا بن حممد الزهري     ) 4/9520(رواه الطربي   : التـخريـج  

بـنفس  ) 4/9521(ورواه  . املسعودي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد اهللا           
 فبكـى مث ذكـره وال خيفـى         ρاإلسناد عقب حديث قراءة ابن مسعود سورة النساء للنيب          

  .ها بل نكارهتا فإن املسعودي سيء احلفظشذوذ
عن ابن أيب حامت ثنا أبو بكر بن أيب الدنيا ثنا الصلت بن             )  الشعب 2/269(ورواه ابن كثري    

- مسعود اجلحدري ثنا فضيل بن سليمان ثنا يونس بن حممد بن فضالة األنصاري عن أبيـه               
، فجلـس علـى     )2(ظفر أتاهم يف بين     ρإنّ رسول اهللا    «:  قال   - ρوكان ممن صحب النيب     

الصخرة اليت يف بين ظفر اليوم، ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه، فأمر النيب 
                                                           

، وسفيان  )2589(التقريب  . والصواب ما يف األصل وهو صدوق     ). 2/290.(حممد بن عبد اهللا   :  كثري   عند ابن - )1(
 .هو ابن عيينة

معجـم البلـدان   . وبنو ظفر قبيلة من بين سليم من األوس . ظفر موضع قرب احلوأب يف طريق البصرة إىل املدينة        - )2(
 ).19/228(، والتمهيد البن عبد الرب )312- 4/60(
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ρ    يـا رب هـذا     «: مث ذكر حنوه ويف آخره قال       ) اآلية000فكيف إذا جئنا    : ( قارئا فقرأ
  ».شهدت على من أنا بني ظهريه، فكيف مبن مل أره

مبا وهم، وفضيل بن سليمان هو النمريي صدوق لـه          اجلحدري ثقة ر  : وهذا إسناد ضعيف    
نعم ذكره ابن أيب حامت يف اجلرح       . ، ويونس بن حممد بن فضالة هذا مل أعثر عليه         )1(خطأ كثري 
لكنهما، مل يـذكرا    ) 8/3516(، والبخاري يف التاريخ الكبري      )1032رقم  /9(والتعديل  

 فقط وروى عنه ابنه إدريس بن       روى عن أبيه  : (فضيل بن سليمان يف من روى عنه بل قاال          
  وهذا يشعر أنه جمهول ). حممد

وّمساه يونس بن حممد بن أنـس الظفـري وهـو           ) 5/6213(وذكره ابن حبان يف الثقات      
الصواب فإنّ فضالة جّد حمّمد بن أنس، فالصواب يونس بن حممد بن أنس بن فضالة وهـو                 

ن حبان جعلهما رجالن فذكر عقـب       لكن الغريب أنّ اب   . موافق ملا ذكره البخاري يف الكبري     
يونس بن حممد بن فضالة، وذكر مثل كالم البخاري وابن أيب حامت بـل  ) 6215(هذا برقم  

والصواب أّنهم  ) روى عن مجاعة من التابعني    : (يونسا آخر وقال    ) 7/11883(ذكر أيضا   
 واملشهور أنّ حمّمدا هـذا    ). 8540و- 6/8509(واحد جزم بذلك ابن حجر يف اإلصابة        

   )2(وأبوه حممد بن أنس بن فضالة جمهول. جمهول احلال مل يرو إال عن أبيه
  

  ]4/43[]وا لُِسَتْغى َتتَّ َحيٍلِبي َسِراِب َعالَّا ِإًبُن ُجالََو[
  

: قال أبو عبيـدة     .  أّنه كان يرخص للجنب أن مير يف املسجد جمتازا         τعن ابن مسعود    - 28
  ».هو املمر يف املسجد«:  ويف رواية قال ».ي سبيلوال جنبا إال عابر«: وال أعلمه إال قال 

، ومن طريقه كل مـن الطـربي        )1/1613(رواه عبد الرزاق يف املصنف      : التـخريـج  
عن معمر عن عبد الكرمي اجلـزري       ) 2/443(والزيادة له، والبيهقي يف الكربى      ) 3/101(

  . عن أيب عبيدة عن ابن مسعود

                                                           
  ).5427(، و)2950(هم على الترتيب يف التقريب ترامج-)1(
  ".يقال له رؤية: "نقال عن أيب حامت وقال ) 5/1438(واللسان ) 4/8355(كما قال الذهيب يف ميزان اإلعتدال -)2(
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  .كن آفته االنقطاع بني أيب عبيدة وأبيه ابن مسعودوهذا اإلسناد رجاله رجال الشيخني ل
  

  ]4/43[]000 ٍرفَى َسلَ َعْوى أََضْر َمْمنُتن كُِإَو[
  

فـإذا  . املريض الذي قد أرخص له يف التيمم هو الكسري واجلـريح          «: τقال عبد اهللا    - 29
ـ               شى أصابت اجلنابة الكسري اغتسل ومل حيل جبائره، واجلريح ال حيل جراحته إال جراحة خي

  ».عليها
 املنّبه الفضل أبوثنا ابن محيد ثنا حيىي بن واضح ثنا ) 4/9572(رواه الطربي : التـخريـج 

  .بن سليم عن الضحاك عن ابن مسعود
وإسناده ضعيف ابن محيد تقّدم، وكذا الضحاك يل يسمع ابن مسعود، وأبو املنّبه مل أعثر لـه                 

  .على ترمجة
  

  ]4/43[]000 اَءَسم النُِّتْسَم الَْوأَ[
  

واللمس مـا دون    . القبلة من اللمس وفيها الوضوء    «:  قال   τعن عبد اهللا بن مسعود      - 30
  ».اجلماع

عن ابن عيينة، وسعيد بن منـصور       ) 1/500(رواه عبد الرزاق يف املصنف      : التـخريـج  
: من طريق حفص وهـشيم دون قولـه         ) 1/492(عن سفيان، وابن أيب شيبه      ) 4/639(
من طريـق   ) 4/9613(عن ابن فضيل،والطربي    ) 1/1769(، و ».واللمس دون اجلماع  «

مـن طريـق شـريك،      ) 9615(من طريق أيب معاوية وابن فضيل، و      ) 9614(سفيان، و 
من طريق عبد الرزاق، وأبو حممد احلاكم يف شعار أصحاب          ) 9/9227(والطرباين يف الكبري    

ن طريق األعمش   م)1/145/1(من طريق هشيم، والدارقطين يف السنن       ) 38ص  (احلديث  
، كلهم عن األعمش عـن      )1/31(ويف الكربى   ) 2/429(وشعبة، والبيهقي يف اخلالفيات     

  .إبراهيم عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بألفاظ متقاربة تامة وخمتصرة
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  . ورواه األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن أبيه- 2
عن أيب بكر بـن     ) 2/429 (، والبيهقي يف اخلالفيات   )1/469(ذكره احلاكم يف املستدرك   
  .وهو كما قال). أبو عبيدة مل يسمع من أبيه. وفيه إرسال: (عياش عنه، وقال البيهقي 

عن منصور عن هـالل بـن   ) 145/1ص /1(، والدارقطين )4/9610(ورواه الطربي   - 3
عن أيب عبيدة عن عبد     : وشك منصور عند الطربي فقال      . سياف عن أيب عبيدة عن عبد اهللا      

  .وهذا إسناد ضعيف كما تقدم.  عن أيب عبيدةاهللا أو
عـن حيـىي،    ) 2/121(واملطالب العالية   ) 1/872(لكن رواه مسدد كما يف اإلحتاف       - 4

من طريق سفيان، وابـن أيب      ) 9611(من طريق حممد بن جعفر، و     ) 4/9628(والطربي  
ت ، ويف اخلالفيـا   )1/31(من طريق أيب داود، والبيهقـي يف الكـربى          ) 3/5368(حامت  

من طريق عثمان بن عمرو، كلهم عن شعبة عن خمارق عن طارق بن شهاب عن               ) 2/430(
 وهذا رجاله ثقات رجال البخـاري       ».ما دون اجلماع  ] املالمسة[اللمس  «: عبد اهللا بلفظ    

خمارق هو ابن عبد اهللا ويقال ابن خليفة األمحسي ثقة، وطارق بن شهاب ثقة من أصـحاب                 
  .عبد اهللا ذكره العجلي

) 9628(عن شعبة، و) 4/9612(ثنا وكيع، والطربي ) 1/1762(رواه ابن أيب شيبه و- 5
وعلّتـه  . عن سفيان أربعتهم عن مغرية عن إبراهيم عن ابن مـسعود          ) 9629(عن جرير، و  

  .املغرية فقد تقّدم أّنه كان يدلّس عن إبراهيم
  . وورد من طريق بيان عن الشعيب عن عبد اهللا- 6

عن خالد بن عبد اهللا، ومن طريقه الطـرباين يف الكـبري            ) 4/638(رواه سعيد بن منصور     
  .من طريق جرير كالمها عن بيان به) 4/9627(، والطربي )9/9228(

وأرسل عن عمر وطلحة : والشعيب مل يسمع من ابن مسعود قال ابن حجر يف التهذيب   : قلت
، وبيان  )591قم  ر(وكذا نص على ذلك ابن أيب حامت يف املراسيل          ).2/264."(وابن مسعود 

  .هو ابن بشر البجلي ثقة ثبت روى له اجلماعة
من طريق األشعث عن الشعيب عن أصحاب عبد اهللا عـن           ) 4/9627(ووصله الطربي   - 7

  . لكن أشعث هو ابن سوار ضعيف. عبد اهللا
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مـن  ) 9/9229(من طريق أيب معشر، والطرباين يف الكبري        ) 4/9630(ورواه الطربي   - 8
وقـال اهليثمـي يف اجملمـع       . سليمان كالمها عن إبراهيم عن عبـد اهللا       طريق محاد بن أيب     

. ورجاله موثوقون إال أن فيه محاد بن أيب سليمان وقد اختلف يف االحتجاج به             ): (1/247(
   ) ».ميس الرجل جسد امرأته بشهوة: وفيه زيادة قال 

دة شاذة ملخالفتها وهو متابع كما ترى من أيب معشر زياد بن كليب وهو ثقة لكن الزيا             : قلت
كله مذكور يف التهـذيب     . الروايات األخرى وأحسب اخلطأ من محاد فهو صدوق له أوهام         

  .وتقريبه
  .لعبد بن محيد وابن املنذر) 2/549(وزاد السيوطي فنسبه يف الدر 

  .فباجلملة األثر صحيح إىل ابن مسعود بال شك
  

  .»هو الغمز«:) ءأو المستم النسا : (τقال ابن مسعود : أثـر آخـر - 31
والطرباين مـن طريقـه يف الكـبري    ) 1/499(رواه عبد الرزاق يف املصنف      : التـخريـج  

  . عن معمر عن األعمش عن إبراهيم عن أيب عبيدة عن ابن مسعود) 9/9226(
  .كما تقّدم. وهذا إسناد مرسل فأبو عبيدة مل يسمع من ابن مسعود

  
  ]4/43[]فتيمموا صعيدا طيبا[

  
  ).000فأُمُّوا صعيدا : ( ذكر أهنا يف قراءة عبد اهللا ) : 111ص /4(ربي قال الط- 32

  .مل أعثر له على إسناد: التعليق 
  

  ]4/48[]إنّ اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء[
  

ين هبا الدنيا ومـا     ّرإنّ يف النساء خلمس آيات ما يس      «:  قال   τعن عبد اهللا بن مسعود      - 33
إنّ اهللا ال   (،  ]31)[000إن جتتنبوا كبائر    . (علمت أنّ العلماء إذا مروا هبا يعرفوهنا      وقد  . فيها
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ولو أّنهم إذ ظلموا (، ]48)[000إنّ اهللا ال يغفر أن يشرك به(، ]40)[000يظلم مثقال ذرة
  »].110)[000ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا(، ]64)[000جاؤوك

ثنا حسان بن عبد اهللا، وسعيد      ) 150ص  ( يف فضائل القرآن     رواه أبو عبيد  : التـخريـج  
، واحلاكم يف املـستدرك     )9/9069(، ومن طريقه الطرباين يف الكبري       )4/659(بن منصور   

عن حممد بن بشر العبدي عن مسعر،       ) 2/2425(، والبيهقي يف شعب اإلميان      )2/3194(
عبد الرمحان بن عبد اهللا بن      عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن معن بن            ) 2426(و

إسناده صحيح إن كان عبد الرمحان      : (وقال احلاكم   . مسعود عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود       
  .وأقّره الذهيب). مسع من أبيه فقد اختلف فيه

) 4/9234(، ومن طريقه الطربي     ) الشعب 2/178(ورواه عبد الرزاق كما عند ابن كثري        
والذين آمنـوا   : ( وهي قوله تعاىل     152لكن جعل آية    . عن معمر عن رجل عن ابن مسعود      
  .وفيه جمهول. 64بدل اآلية ) 000باهللا ورسله ومل يفرقوا بني أحد منهم

  ."رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح): "7/11(قال اهليثمي يف اجملمع 
  .لعبد بن محيد وابن املنذر والبيهقي يف الشعب) 2/498(وعزاه يف الدر 

من طريق أيب معاوية عن إسحاق عن عطـاء         ) 5/7141(ه أيضا يف الشعب     ووجدت: قلت  
أربع آيات أحب إيلّ من محر الـنعم        «: بلفظ  : قال عبد اهللا    : البزاز عن بشري األزدي قال      

ورويناه عن ابن مسعود    : وقال البيهقي   . »31وسودها يف سورة النساء فذكرها وأنقص آية        
آية خامسة قوله تعاىل إن جتتنبوا كبائر ما تنـهون عنـه            يف فضائل القرآن بإسناد آخر وزاد       

000.(  
: من طريق أيب هالل الراسيب عن معاوية بن قرة قال           ) 2/241(ورواه األصبهاين يف احلجة     

آيات يف كتاب اهللا يف سورة النساء خري للمسلمني من الدنيا مبا فيها،             «: قال عبد اهللا بلفظ     
وهو حسن أبو هالل إمسه حممـد بـن   . » )يظلم مثقال ذرةإنّ اهللا ال (مث ذكرها ومل يذكر 
  .)1(سليم صدوق فيه لني

  
                                                           

  ).5923(التقريب -)1(
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  ]50- 4/49[]000أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم[
  

إنّ الرجل ليغدو من بيته ومعه دينه، فيأيت الرجلَ ال ميلك له            «:  قال   τعن ابن مسعود    - 34
لـذيت  : ويف رواية - كيت وكيت واهللا إّنك   ] : فيحلف له [وال لنفسه ضرا وال نفعا فيقول       

وما معـه   ] يثين عليه وعسى أن ال حيلي من حاجته بشيء فرجع قد أسخط اهللا عليه             [وذيت  
  .» )أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم: (مث قرأ . من دينه شيء

من طريق األعمـش،    ) 4/9749(، والطربي   )652(رواه أمحد يف السنة     : التـخريـج  
من طريق سفيان   ) 1487رقم  (من طريق أيوب الطائي و    ) 3/1549/5(واخلالل يف السنة    
) 8563- 9/8562(من طريق شعبة، والطرباين يف الكبري       ) 1550رقم  (دون ذكر اآلية، و   

من طريـق   ) 1173- 2/1038: ك اإلميان (من طريق سفيان وشعبة، وابن بطة يف اإلبانة         
) 4/437(تدرك  من طريق شعبة، واحلاكم يف املـس      ) 1174- 1039رقم  (أيوب الطائي و  

عن سفيان وصححه ووافقه الذهيب، كلّهم عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن                
  .مسعود به

  ).رواه الطرباين بأسانيد ورجال أحدمها رجال الصحيح) : (8/111(قال اهليثمي يف اجملمع 
وهو كما قال، فقيس بن مسلم هو اجلديل أبو عمرو الكويف من رجال الصحيح ثقـة                : قلت
، وطارق بن شهاب األمحسي من أصحاب ابن        )5591رقم  (مي باإلرجاء كما يف التقريب      ر

وإرجاء قيس ال يعلّ احلديثَ شيئا ألّنه ليس يف األثر ما يدعو . مسعود ثقة من رجال الشيخني
إىل اإلرجاء بل العكس هو الصحيح فإنه ينفيه إذ فيه أن املعصية تضر الرجل خالفا ملا عليـه                  

. ملا حدثين قيس هبذا احلديث فرحـت بـه        : "لك قال شعبة كما ذكره ابن بطة        لذ. املرجئة
  ."وكان قيس يرى رأي املرجئة

  
  



    مرويات ابن مسعود في التفسير
  179 179

  
  

ولو أّنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إال قليل [
  ]4/66[]منهم

  
اهللا بن مسعود   ملا نزلت هذه اآلية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد           : قال احلسن ومقاتل    - 35

فبلـغ  . واهللا لو أمرنا لفعلنا واحلمد هللا الذي عافانا       «: وهم قليل    ρوناس من أصحاب النيب     
 ».إنّ من أميت لرجاال اإلميان يف قلوهبم أثبت من اجلبال الرواسي:  فقال ρذلك النيب 

 عن  ثين املثىن ثنا إسحاق ثنا أبو زهري عن إمساعيل        ) 4/9926(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .فذكره000ملا نزلت هذه اآلية قال رجل: أيب إسحاق السبيعي قال 

  .وهذا إسناد منقطع وأبو إسحاق مدلس فاألثر ضعيف
من طريق إسرائيل عن أيب إسحاق عن       ) 2/587(لكن وصله ابن املنذر كما يف الدر املنثور         
و فإن كان بـن     وزيد بن احلسن هذا مل أدر من ه       . زيد بن احلسن قال قال ناس من الصحابة       

  .)1(علي بن أيب طالب فهو ثقة لكن روايته عن هؤالء الصحابة منقطعة
ثنا جعفر بن منري ثنا روح ثنا هشام عن احلسن بإسناده عـن             ) 3/995(ورواه ابن أيب حامت     

  .ρ 000ملا نزلت هذه اآلية قال أناس من أصحاب النيب : األعمش قال 
شرطنا فإن السبيعي واألعمش وكذا زيد بن احلسن        وهذا كاألول فضال أّنه ليس على       : قلت  

  . أنّ القائل هو ابن مسعود فقد التزمنا بإخراج مروياته هو فقط- إن صح األثر–مل يذكروا 
  

  ]4/78[]وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك[
  

ما تريدون من القدر؟ ما تكفيكم اآلية اليت يف سورة          «:  قال   τعن عبد اهللا بن مسعود      - 36
؟ )وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اهللا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك              (ساء  الن

                                                           
  ).2182(، التقريب )1/663(هتذيب التهذيب -)1(



    مرويات ابن مسعود في التفسير
  180 180

  ».واهللا ما وكلوا القدر وقد أمروا وإليه يصريون.أي من نفسك
 - يعين ابن بكار–ثنا حممد بن عمار ثنا سهل ) 3/5648(رواه ابن أيب حامت : التـخريـج 

. أخي مطرف عن مطرف عـن عبـد اهللا بـه          ثنا األسود بن شيبان ثين عقبة بن واصل بن          
  .)1(ومطرف لعله ابن الشخري مل يسمع من ابن مسعود، مث فيه سهل بن بكار ثقة رمبا وهم

  
  ]4/79[]ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك[

  
وما أصابك من سيئة فمن     : (هي يف قراءة أّيب وعبد اهللا بن مسعود         «: عن جماهد قال    - 37

  )نفسك وأنا أكتبها عليك
واللفـظ لـه، واآلجـري يف الـشريعة     ) 170(رواه أبو عبيد يف الفضائل  : التـخريـج  

من ) 2/1744: ك القدر (من طريق حممد بن بكار، وابن بطة يف اإلبانة          ) 568- 2/498(
عن إمساعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن        . كتبتها بدل أكتبها  : طريق احلسن بن عرفة بلفظ      

  .د عن أبيه بهجماه
، وإمساعيل بن عياش خملط يف روايته عن غري )2(وإسناده واه آفته عبد الوهاب بن جماهد متروك

  . وهو محصي عبد الوهاب مكي)3(أهل بلده
  ).2/597. (وزاد يف الدر فنسبه البن املنذر وابن األنباري يف املصاحف

  
  ]4/84[]000عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا[

  
عسى اهللا أن يكف من بأس الذين       : (يان بن عيينة عن ابن شربمة مسعته يقرؤها         عن سف - 38

  .وهي يف قراءة ابن مسعود هكذا: قال سفيان ). كفروا

                                                           
  ).2651(التقريب -)1(
  ).4263(التقريب -)2(
  ).473(س املصدر نف-)3(
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البن أيب حامت وابن عبد الرب يف التمهيد هبذا اللفظ مث ) 2/603(عزاه يف الدر : التـخريـج 
ثنا منذر بن شاذان ثنا حامد قال       ثنا علي بن احلسني     ) 3/5708(وجدته عند ابن أيب حامت      

 »عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا      «:مسعت ابن عيينة يقول مسعت ابن شربمة يقرؤها         
عسى اهللا أن يكف عـن بـأس الـذين          «: وهي يف قراءة ابن مسعود هكذا       : قال سفيان   

 من طريق عبد اهللا بن حممد الزهـري ثنـا         ) 8/299(مث وجدته أيضا يف التمهيد      . »كفروا
  .وهو منقطع بني ابن شربمة وابن مسعود. سفيان به مبثل رواية السيوطي

  
  ]4/88[]واهللا أركسهم مبا كسبوا[

  
بغري " واهللا ركسهم"ذكر أهنا يف قراءة عبد اهللا وأّيب ) : "194ص /4(قال الطربي - 39
  .ألف

  .مل أعثر له على إسناد: التعليق 
  

  ]4/93[]000ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم[
  

  ».إهنا حملكمة وما تزداد إالّ شّدة«:  قال τعن ابن مسعود - 40
ثين املثىن ثنا عمرو بن عون نا هشيم عن بعض          ) 4/10210(رواه الطربي   : التـخريـج  

وهشيم مـدلّس كمـا تقـّدم،       . أشياخه الكوفيني عن الشعيب عن مسروق عن ابن مسعود        
  .وشيوخه جمهولون

  .لعبد بن محيدفعزاه ) 2/626(وزاد يف الدر 
  

  ]4/102[]000فلتقم طائفة منهم معك[
  

 صالة اخلوف فقامت طائفة منـا خلفـه         ρصلى بنا رسول اهللا     «: τقال ابن مسعود    - 41
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 بالذين خلفه ركعة، مث نكصوا فذهبوا إىل        ρ فصلى النيب    - أو مستقبلي العدو  –وطائفة بإزاء   
مث سـلم   . ركعة ρم رسول اهللا     فصلى هب  ρمقام أصحاهبم وجاء اآلخرون فقاموا خلف النيب        

رسول اهللا ، مث قام هؤالء فصلوا ألنفسهم ركعة مث ذهبوا فقاموا مقام أصـحاهبم مـستقبلي                 
  ».العدو، ورجع اآلخرون إىل مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة

) 6/3561(عن سفيان، وأمحد    ) 2/4245(رواه عبد الرزاق يف املصنف      : التـخريـج  
من طريـق   ) 1244رقم  (من طريق عبد الرزاق، وأبو داود       ) 3882(ثنا حممد بن فضيل، و    

- 10361- 4/10360(مـن طريـق شـريك، والطـربي         ) 1245رقم  (ابن فضيل، و  
من طريق عبد الواحد بن زياد وابن فضيل وشريك، والطحاوي يف شرح معـاين              ) 10362

وكـانوا  « :من طريق سفيان، وعبد امللك بن احلسني، وزاد يف الثاين قوله           ) 1/311(اآلثار  
  . من طريق ابن فضيل) 62/2ص /1(، والدارقطين يف السنن »يف غري القبلة

فكرب الصفان «: وقال أبو داود ».وهم يف صالة كلهم«: إال أنّ عبد الرزاق والطحاوي قاال    
] وعبد الواحد بن زيـاد    -  عبد امللك بن احلسني    - ابن فضيل - شريك- سفيان[كلهم  . »مجيعا

وصـححه حمقـق املـسند الـشيخ        . ن عبد اهللا بن مسعود به     عن خصيف عن أيب عبيدة ع     
  .األرناؤوط

وهذا إسناد ضعيف، فخصيف هو ابن عبد الرمحـن اجلزري فيه كالم كما ذكر ابن              : قلت  
التركماين يف التعليق املغين، والصواب أنه صدوق سيء احلفظ خلط بآخرة، وقد ضعفه مجاعة              

إذا حّدث  : (وقال ابن عدي    .  أيب حامت وغريهم   منهم أمحد وحيىي بن سعيد والدارقطين وابن      
  .فهو حسن عند املتابعة). عنه ثقة فال بأس حبديثه

فرواه عن أيب عبيدة ) 10/10272(وقد تابعه أبو إسحاق كما عند الطرباين يف الكبري : قلت
وأوشك احلديث أن يكون حسنا لوال انتفاء مساع أيب عبيدة من أبيه فهـو بـذلك                . عن أبيه 
  ."إسناده ضعيف) : "5/191( ولذلك قال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق املسند منقطع

  
  ]4/103[]إنّ الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا[
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  ».إنّ للصالة وقتا كوقت احلج«: τقال ابن مسعود - 42
، )1/2034(، ويف املـصنف     )1/633(رواه عبد الـرزاق يف التفـسري        : التـخريـج  

، )4/5918(، وابن أيب حـامت      )4/10402(قه كل من الطربي     ، ومن طري  )2/3747(
وزاد عبد الـرزاق يف     . ، عن معمر عن قتادة عن ابن مسعود       )9/9375(والطرباين يف الكبري    
  . وقتادة مل يسمع من ابن مسعود».فصلوا الصالة لوقتها«: إحدى رواياته قوله 

  .ذرلعبد بن محيد، وابن املن) 2/667(وعزاه السيوطي يف الدر 
  

  ]4/108[]000يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم[
  

من صلى صالة عند الناس ال يصلي مثلها إذا خال، فهي «:  قال τعن ابن مسعود - 43
  ».مث تال هذه اآلية. استهانة استهان هبا ربه

من طريق شريك عن أيب إسحاق السبيعي ) 4/5938(رواه ابن أيب حامت : التـخريـج 
  .وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك وأيب إسحاق.  أيب األحوص عن عبد اهللا بهعن

عـن  ) 4/5939(عن الثوري، وابن أيب حـامت       ) 2/3738(ورواه عبد الرزاق يف املصنف      
من طريق حممد بن دينار ثالثتـهم عـن         ) 2/418(شريك، وأبو يعلى كما عند ابن كثري        

 عـن أيب    - وهـي كنيتـه   .  إسحاق اهلجري  أبو: ووقع عند عبد الرزاق     –إبراهيم اهلجري   
وأبراهيم بن مسلم ضعيف وأظّن أنّ شـريكا        . األحوص عن عبد اهللا مرفوعا ومل يذكر اآلية       

وقـال  . أخطأ يف إسناده األّول فجعل السبيعي بدل اهلجري الشتباههما يف الكنية واهللا أعلم            
  ."ضعيف): "1/18:ضعيف الترغيب (األلباين يف 

  .لعبد بن محيد موقوفا) 2/677(الدر وعزاه السيوطي يف 
  

  ]4/110[]ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما[
  

كان الرجل من بين إسرائيل إذا أذنب أصبح على بابه          :  قال   τعن عبد اهللا بن مسعود      - 44
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قال . أن يعمله فلعله أن يتكاثره    . أذنبت كذا وكذا، وكفارته كذا وكذا من العمل       : مكتوبا  
  ».ما أحّب أنّ اهللا عز وجلّ أعطانا ذلك مكان هذه اآلية«: ابن مسعود 

من طريق عبد الرزاق،   ) 5/7143(، و )2/1406(رواه البيهقي يف الشعب     : التـخريـج  
عن معمر عن أيوب عن ابن سريين عن عبد اهللا بـن            ) 9/8794(وكذا الطرباين يف الكبري     

  .مسعود
رجاله رجال الصحيح، إال أنّ ابن سريين ما أظنه مسع من           ) : (7/11(مع  قال اهليثمي يف اجمل   

  ).ابن مسعود
: جعل اهللا لكم املاء طهورا وقـال        . ما آتاكم اهللا خري مما آتاهم     «: لكن رواه الطربي بلفظ   

ومن ( و )1()00والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم          (
ثين املثىن ثنا ابن أيب عدي شعبة عن عاصم عن أيب وائل عـن  .»  )00ظلميعمل سوء أو ي

  .وهو إسناد رجاله ثقات خال عاصم بن هبدلة وحديثه حسن. عبد اهللا
  

  : أثـر آخـر 
إنّ يف القرآن آليتني ما أذنب عبد ذنبـا مث تالمهـا            «:  قال   τعن عبد اهللا بن مسعود      - 45

فلم خيربمهـا، فقـال علقمـة       ] أي علقمة واألسود  [ما  فسألوه عنه . واستغفر اهللا إال غفر له    
ما : فعادا إىل املرتل فأخذا املصحف فتصحفا البقرة فقاال         . قم بنا : واألسود أحدمها لصاحبه    

ومـن يعمـل سـوء أو يظلـم         : (مث أخذا يف النساء حىت انتهيا إىل هذه اآليـة           . رأينامها
والذين إذا  : (ران حىت انتهيا إىل قوله      مث تصفحا آل عم   . هذه واحدة : ، فقال   )اآلية00نفسه

مث . هذه األخـرى  : قاال  ). 00فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم        
  ».نعم: مها هاتان اآليتان؟ قال : طبقا املصحف مث أتيا عبد اهللا فقاال 

عـن أيب   ثنا أبو األحوص    ) 6/29514(رواه ابن أيب شيبه     . إسناده حسن : التـخريـج  
وهذا إسناد ضعيف فـإنّ أبـا       . إسحاق عن األسود وعلقمة قاال قال عبد اهللا فذكره خمتصرا         

  . إسحاق مدلس وقد عنعنه
                                                           

 ].آل عمران:135[آية - )1(
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من طريق نعيم بن أيب هند، عن إبراهيم عن علقمة ) 5/7144(لكن رواه البيهقي يف الشعب 
  . واألسود عن عبد اهللا
  .ة عن إبراهيم قال قال عبد اهللامن طريق أيب هبري) 9/9070(والطرباين يف الكبري 

  ).وإسناده جيد إال أنّ إبراهيم مل يدرك ابن مسعود): (7/11(قال اهليثمي يف اجملمع 
  :وهذا ال يضر اإلسناد شيئا : قلت

  .ألّنه قد وصله البيهقي كما تقدم عن علقمة واألسود- 
  .وهو متابع من أيب إسحاق- 
 .لى اإلتصال كما ذكر وقد تقدم هذاوأنّ قول إبراهيم قال عبد اهللا حممول ع- 
 

  ]4/125[]واختذ اهللا إبراهيم خليال[
  

لكن . لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال« :ρقال عبد اهللا قال رسول اهللا - 46
  ».مث ذكر اآلية. صاحبكم خليل اهللا

من ) 4136(من طريق شعبة، و   ) 4354- 4161- 7/3909(رواه أمحد   : التـخريـج  
 10/3899(من طريق شعبة وسفيان، والترمذي      ) نووي5/2383(ن، ومسلم   طريق سفيا 

وقال . من طريق سفيان كالمها عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا مرفوعا             ) التحفة
  ).حسن صحيح: (الترمذي

، وابن  )7/4121(و) 3880- 6/3580(وتابع أبا إسحاق عبد اهللا بن مرة عند أمحد          - 2
  ).93رقم (، وابن ماجه ) نووي5/2383(، ومسلم )31914- 6/31711(أيب شيبه 

ثنـا عفـان، ومـسلم      ) 4413(ثنا حممد بـن جعفـر، و      ) 7/4182(ورواه أمحد   - 3
عن شعبة عن إمساعيل بن رجاء عن عبد        ) 10/10107(، والطرباين يف الكبري     )4/2383(

  .اهللا بن أيب اهلذيل عن أيب األحوص عن عبد اهللا مرفوعا
، )6/3749(عن معمر، ومن طريقـه أمحـد        ) 1/644(ق يف التفسري    ورواه عبد الرزا  - 4
من طريق  ) 3753- 6/3752(من طريق أيب عوانة، و    ) 7/3892(، و )3751- 3750(و
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مـن طريـق عبـد الـرزاق، والطـرباين يف الكـبري             ) 4/7013(سفيان، وابن أيب حامت     
بعي عـن   من طريق سفيان كلهم عن عبد امللك بن عمري عن خالد بن الر            ) 10/10546(

  .»إنّ اهللا اختذ صاحبكم خليال«: عبد اهللا بن مسعود مرفوعا وموقوفا بلفظ 
عن بكار بن قتيببة ثنا داود عن املسعودي        ) 3/1008(ورواه الطحاوي يف مشكل اآلثار      - 5

 إىل  1004(وبـرقم . عن عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن عبد اهللا مرفوعا وذكـر اآليـة              
  .دون ذكر اآلية) 1007

من طريق واصل   ) 10/10107(، والطرباين يف الكبري     ) نووي 2383/ 5(واه مسلم   ور- 6
وهـذه متابعـة لروايـة      . بن حيان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن أيب األحوص عن عبد اهللا             

  .إمساعيل بن رجاء املتقدمة
  .من طريق أيب عميس عن ابن مليكة عن عبد اهللا)  نووي5/2383(ورواه مسلم أيضا - 7

ومل يرد ذكر اآلية إال عند اإلمام أمحد من طريق عبد الرزاق وعند الطحـاوي وقـد                 : قلت  
واختـذ اهللا   (ثنا معمر يف قولـه      00: صرح أمحد يف روايته أن ذكر اآلية كان من معمر قال            

  .000قال ين عبد امللك بن عمري) إبراهيم خليال
وهو هنـا   00ناده صحيح   إس) : (3749برقم  (قال الشيخ شاكر يف تعليقه على رواية أمحد         

  ).موقوف على ابن مسعود ولكنه يف حكم املرفوع
  

  ]4/129[]000ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء [
  

  ».يف اجلماع«:  قال τعن عبد اهللا بن مسعود - 47
  .ومل أعثر له على إسناد. البن املنذر) 2/713(عزاه يف الدر : التـخريـج 

  
  ]4/143[] وال إىل هؤالءمذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء[

  
مثل املؤمن واملنافق والكافر، مثل ثالثة نفر انتهوا إىل واد، فوقع           « : τقال ابن مسعود    - 48
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أحدهم فعرب حىت أتى، مث وقع أحدهم حىت أتى على نصف الوادي ناداه الذي علـى شـفري                  
هلـّم إىل   وناداه الذي عـرب     . ويلك أين تذهب إىل اهللكة؟ ارجع عودك على بدئك        : الوادي
فالذي عرب املؤمن،   . فجاءه سيل فأغرقه  : قال  . فجعل ينظر إىل هذا مرة وإىل هذا مرة       . النجاة

  ».والذي غرق املنافق مذبذب بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، والذي مكث الكافر
ل ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن موسى أخربنا إسرائي        ) 4/6144(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  

وهو صحيح عبيد اهللا بن موسى من أثبت        . عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا به         
  .)1(الّناس يف إسرائيل

  
  ]4/145[]إنّ املنافقني يف الدرك األسفل من النار[

  
اليهـود و النـصارى     :  أّي أهل النار أشـد عـذابا؟ قـالوا         « : τقال ابن مسعود    - 49
 علـيهم   )2(مبهمة] من حديد [من النار يف توابيت من نار       املنافقون يف الدرك األسفل       :فقال

  ».ليس هلا أبواب
) 10751- 4/10746(، والطـربي    )7/34114(رواه ابن أيب شـيبه      : التـخريـج  

، )4/6153(من طريق شعبة، وابن أيب حـامت        ) 10747(والزيادة له من طريق سفيان، و     
 بن كهيل عن خيثمة بن عبـد        من طريق سفيان عن سلمة    ) 9/9015(والطرباين يف الكبري    

  .الرمحن عن عبد اهللا بن مسعود
واللفظ له من طريق مروان بن معاوية عن العالء بن          ) 77(ورواه ابن أيب الدنيا يف صفة النار        

  .املسيب عن أبيه وخيثمة بن عبد الرمحـن به
نا علي بن   ثنا أيب ثنا أبو سلمة ثنا محاد بن سلمة أخرب         ) 4/6156(ورواه أيضا ابن أيب حامت      

. فـذكره 000يزيد عن القاسم بن عبد الرمحـن أن ابن مسعود سئل عن املنـافقني فقـال              

                                                           
  ).4345(التقريب -)1(
، )4/82(أي مقفلة ال يهتدون إىل مكان فتحها كما قال السيوطي يف الدر وانظر القـاموس احملـيط                  : مبهمة  - )2(

 ).1/114(ولسان اللسان 
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 قال )2(والقاسم بن عبد الرمحن الدمشقي. )1(وإسناده ضعيف علي بن يزيد هو األهلاين ضعيف
، وقال ما أرى هذا األمـر إال        .يروي عنه علي بن يزيد أعاجيب، وتكلم فيها       : (اإلمام أمحد   

  ).صدوق يغرب كثريا: (، وقال احلافظ.) القاسممن قبل
، وهناد وابن   - وقد رواه الطرباين من طريقه الذي تقدم      –للفريايب  ) 2/721(وعزاه يف الدر    

 .املنذر
حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عـن          ) 223رقم  /1(وهو عند هناد يف الزهد      

يف توابيت  «: قال  ) لدرك األسفل من النار   إن املنافقني يف ا   (خيثمة عن عبد اهللا يف قوله تعاىل        
وهو منقطع فخيثمة هو ابن عبد الرمحن بن أيب سربة مل يسمع من . ».من حديد مبهمة عليهم

  .)3(ابن مسعود كما قال أمحد وأبو حامت
فذكره بنحوه وعزاه البن أيب الدنيا يف صفة النار من طريـق أيب             ) 2/727(وزاد السيوطي   
   مسعود، ومل أعثر عليه يف صفة النار قال ابن: األحوص قال

  
  ]4/162[]واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة[

  
  »).واملقيمون الصالة: (ذكر أنّ يف قراءة ابن مسعود «) : 364ص /4(قال الطربي - 50

  .مل أعثر على إسناد هلذه القراءة: التعليق 
  

  ]4/173[]فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله[
  

ويزيدهم من فضله . يدخلهم اجلنة: أجورهم « : ρقال رسول اهللا    : قال  τعن عبد اهللا    - 51
  ».الشفاعة ملن وجبت له النار ممن صنع إليهم املعروف يف الدنيا: 

، واإلمسـاعيلي يف معجـم      )2/462(رواه ابن مردويه كما عند ابن كثري        : التـخريـج  
                                                           

  ).3/5966(، وامليزان )4817(التقريب -)1(
  ).839(، حبر الّدم )5470(، التقريب )6/5389(هتذيب الكمال -)2(
  ).ب/10ق (، حتفة التحصيل )1/560(، هتذيب التهذيب )2/1731(هتذيب الكمال -)3(
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مـن  )6/5766(سـط   ، ويف األو  )10/10462(، والطرباين يف الكبري     )2/529(شيوخه  
وعزاه يف  . طريق بقية عن إمساعيل بن عبد اهللا الكندي عن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا به               

  .البن املنذر وابن أيب حامت وأيب نعيم يف احللية) 2/752(الدر 
غريب من حديث   : (وقال  . من طريق الثوري ثنا األعمش به     ) 4/108(وهو عند أيب نعيم     

ث الثوري تفرد به إمساعيل بن عبيد اهللا الكندي عن األعمش،           األعمش عزيز عجيب من حدي    
وهو ابن  : قلت  ). وحديث الثوري مل نكتبه إال عن هذا الشيخ       . وعن إمساعيل بقية بن الوليد    

  . محري
  .لكن عن األعمش فقط) 4/6320(ووجدته عند ابن أيب حامت 

  ). وقوفا فهو جيدوهذا إسناد ال يثبت وإذا روي عن ابن مسعود م: (قال ابن كثري 
رواه الطرباين يف األوسط والكبري وفيه : (وكذا ضعفه السيوطي وقال اهليثمي يف اجملمع : قلت 

وبقية رجاله . أتى خبرب منكر: إمساعيل بن عبد اهللا الكندي، ضعفه الذهيب من عند نفسه وقال 
  .بل فيه بقية وهو مدلّس كما تقّدم: قلت .). وثقوا

  

 . واحلمد هللامت من سورة النساء
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  ومن سورة المائدة
  
  

 
  ]5/1[]00يا أيها الذين أمنوا[

  
ها فإنه خري   فَاْرَع) يا أيها الذين آمنوا   : (إذا مسعت اهللا يقول     «: τقال عبد اهللا بن مسعود      - 1

  .»يأمر به أو شر ينهى عنه
: قال نا سفيان عن مسعر قال ) 4/848(، و)1/50(رواه سعيد بن منصور : التـخريـج 
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  .)فذكره000:فقال . أتى عبَد اهللا رجلٌ فقال أوصين(
رقم (لكن وصله ابن املبارك يف الزهد       .  وهذا إسناد منقطع فمسعر مل يدرك ابن مسعود        :قلت
من طريق أمحد   ) 158ص  (، وابن أيب عاصم يف الزهد       )1/130(يف احللية   ، وأبو نعيم    )36

من طريق ابـن املبـارك،      ) 5027- 3/3891(، و )1/1037(عن وكيع، وابن أيب حامت      
 عـن معـن وعـوف أو        :هم عن مسعر عن معن عن ابن مسعود عدا ابن أيب حامت فقال            كلّ

 املبارك فإنه صدوق كثري اخلطأ وأحسب هذا الشك من نعيم بن محاد الراوي عن ابن. أحدمها
 ووافقه وكيع عند أيب     وقد رواه ابن املبارك من غري شكّ      . )1(كما قال ابن حجر يف التقريب     
 نهو ابن عبد الرمحن بن عبد اهللا ب        لكن معن    .م وهو الصواب  نعيم وابن أيب عاصم كما تقدّ     

  . فهو مرسل)2(د مل أجد أّنه روى عن جّدهومسع
  

  ]5/1[]نوا أوفوا بالعقوديا أيها الذين آم[
  
  .»هي عهود اإلميان والقرآن«: τقال ابن مسعود - 2

  .معلقا) 2/3(رواه البغوي : التـخريـج 
  
 
 

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل [
  ]5/6[]الكعبني

  
رجـع  « : قال ) إىل الكعبني  موأرجلَكُ(: أّنه كان يقرأ     τعن زر بن حبيش عن عبد اهللا        - 3

  .»األمر إىل الغسل

                                                           
  ).7166(التقريب -)1(
  ).4/129(هتذيب التهذيب -)2(



  مرويات ابن مسعود في التفسير  
  192 192

  من طريقـه   )4/11469(، والطربي   )238رقم  (رواه الثوري يف التفسري     : التـخريـج  
  .اهللا وانظر ما تقّدم من رواية الثوري عن أصحاب عبد .عن أصحاب عبد اهللا

، والبيهقـي يف    )1/39(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثـار        )4/11464(ورواه الطربي   
  .كلهم من طريق أيب داود ثنا قيس بن الربيع عن عاصم عن زر عن عبد اهللا) 1/70(الكربى 

يف سنده قيس بن الربيع سكت عنه البيهقي        ) : " 1/70(قال ابن التركماين يف اجلوهر النقي       
  .)ضعيف عند أهل العلم باحلديث(: وقال يف باب من زرع أرض غريه بغريه إذنه 

عـن  ) 9/9210(، ومن طريقه الطرباين يف الكـبري        )1/59(ورواه عبد الرزاق يف املصنف      
  .فذكره بنحوه: معمر عن قتادة أنّ ابن مسعود قال 

  .).وقتادة مل يسمع من ابن مسعود) : (1/234(قال يف اجملمع 
  .)1(الكسائي ويعقوبوالقراءة بالفتح قرأ هبا نافع وابن عامر وحفص و

  
  ]5/6[]فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا[

  
يا أبـا عبـد     : كنت جالسا مع عبد اهللا وأيب موسى، فقال أبو موسى           : ن شقيق قال    ع- 4

 أرأيت لو أنّ رجال أجنب فلم جيد املاء شهرا كيف يصنع بالصالة؟ فقال عبد اهللا                !الرمحـن
فلم : (فكيف هبذه اآلية يف سورة املائدة       : فقال أبو موسى    . ال يتيمم وإن مل جيد املاء شهرا      : 

لو رخص هلم يف هذا ألوشكوا إذا بـرد علـيهم املـاء أن      : فقال عبد اهللا    ). 00 جتدوا ماء 
  ."يتيمموا بالصعيد
عن شعبة وحفص وأيب معاوية،     )  الفتح 347- 346رقم  /1(رواه البخاري   : التـخريـج  

إين مل أر عمر قنـع بقـول        : أمل تسمع قول عمار لعمر؟ فقال       : فقال أبو موسى    «: وزاد  
واللفظ له من طريـق أيب معاويـة،        ) 1/1671(، وابن أيب شيبه     )368(؛ ومسلم   »عمار

) 4/9676(، والطربي   )1/319(، والنسائي   )317(، وأبو داود    )265- 4/264(وأمحد  
  .من طريق أيب معاوية عن األعمش عن أيب وائل شقيق بن سلمة به

                                                           
  ).106 ( العشريف القراءاتالتيسري تحبري ، وال)221(، وحجة القراءات )232(الغاية يف القراءات العشر -)1(
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اء شهرا  لو أجنبت ومل أجد امل    «: بلفظ  عن الثوري   ) 1/922(ورواه عبد الرزاق يف املصنف      
كالمهـا  من طريق زهري  ) 9571( و )9/9249(ومن طريقه الطرباين يف الكبري      .»ما صليت 

  .،)ال يؤخذ به(: قال سفيان . عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن ابن مسعود] الثوري وزهري[
بنحوه عن حممد بن فضيل عن املغرية عن إبراهيم عن عبـد            ) 1/1668(ورواه ابن أيب شيبه     

  .بني اجلنابة واحلدث فجعل ابن مسعود التيمم يف احلدث ومل جيعله يف اجلنابةهنا  وفّرق. اهللا
) 9/9250(والطرباين يف الكبري    ) 1/1669(وابن أيب شيبه    ) 1/923(وروى عبد الرزاق    

أنّ ابن مسعود نزل عن قوله      «من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أيب سنان عن الضحاك             
  ).1/545(وإسناده منقطع كما قال احلافظ يف الفتح . » يغتسليف اجلنب أن ال يصلي حىت

  
  ].5/13[] وجعلنا قلوهبم قاسية[

  
  .)وجعلنا قلوهبم قاسية( : τويف قراءة عبد اهللا - 5

ولعلها تصحفت يف   " قسية" ففيها   انظر القرطيب معلقا و ) 239(رواه الثوري    : التـخريـج
  .)1( وقسّية هي قراءة محزة.تفسري الثوري

  
  ]31- 5/27[]000 عليهم نبأ ابين آدم باحلق واتل[

  
وكان ال يولد آلدم مولود إال ولد معه جارية فكان يزوج غالم «:  قال τعن ابن مسعود - 6

  .»هذا البطن جارية هذا البطن اآلخر ويزوج جارية هذا البطن غالم هذا البطن اآلخر
لسدي يف ما ذكر عـن      من طريق أسباط عن ا    ) 4/11718(رواه الطربي   : التـخريـج  

  .وإسناده حسن. مرة عن ابن مسعود000
- عـز ذكـره   –ذان قربا قربانا وقص اهللا      اللّ: وقال آخرون   ) :" 530ص/4(وقال الطربي   

قصصهما يف هذه اآلية رجالن من بين إسرائيل ال من ولد آدم لصلبه مث ذكر أثر احلـسن يف                   
                                                           

  .)1/243(، والسبعة يف القراءات )3/6/113(، تفسري القرطيب )224(حجة القراءات البن زجنلة -)1(
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  :صلبه بأدلة منها إهنما ولدا آدم ل: ذلك وقد رجح الطربي قول من قال 
إمجاع أهل األخبار والسري والعلم بالتأويل على أهنما كانا ابين آدم لصلبه، ويف عهد              -   ·

  .آدم وزمانه
  .ويؤيد ذلك أنّ القتل كان من قدمي قبل بين إسرائيل: أزيد على ذلك فأقول -   ·
  ).ابن آدم األول(ويؤيد ما ذكرنا األثر اآليت بعد التايل وفيه ذكر -   ·

  
  ]5/29[]00ين أريد أن تبوء بإمثي وإمثكإ[

  
إمث قتلي إىل إمثك الذي يف عنقك فتكون من «: يقول : "قال τعن عبد اهللا بن مسعود - 7

  »أصحاب النار
من طريق أسباط عن السدي يف حديثـه عـن          ) 4/11733(رواه الطربي   : التـخريـج  

  .مرة اهلمداين عن ابن مسعود000
  

  : أثـر آخـر 
ال تقتل نفس ظلما إال كان على ابـن آدم  «  :ρقال رسول اهللا :  قالτد عن ابن مسعو- 8

  .»األول كفل من دمها ألنه أول من سن القتل
، ) الفـتح  13/7321(، و )12/6862(، و )6/3335(رواه البخـاري    : التـخريـج  

، )1/162(، والنـسائي يف التفـسري       )2/25(، البغوي يف التفسري     )1677رقم  (ومسلم  
، والطحاوي  )37رقم  (، وابن أيب عاصم يف األوائل       )4/3996(واجملتىب  ،  )6/11142(و

، )1544(، و »ألنه أول من سن القتل    «: ، بدون زيادة    )4/1543(يف شرح مشكل اآلثار     
، )4/11741(، والطـربي    )118(، واحلميـدي    )1/234(والبغوي يف شـرح الـسنة       

، )6/3630(، وأمحــد )7/35965(، و)5/27750(، وابــن أيب شــيبه )11742(و
، والبيهقـي   )1/387(، والشاشي يف املسند     )2616(، وابن ماجه    )4123- 7/4092(و

كلهم من  ،- )حسن صحيح : ( وقال   - ) التحفة 7/2812(، والترمذي   )8/15(يف الكربى   
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  . طريق األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا
 مرة، ويف األخرى عبد اهللا وهـو        ووقع عند النسائي يف إحدى نسخ اجملتىب عبد الرمحـن بن         

نا عمرو بن علي عن     : بإسقاط األعمش فقال    ) 2/3447(وكذا رواه يف الكربى     . الصواب
عبد الرمحـن ثنا سفيان عن عبد الرمحـن بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا مرفوعا فأسقط                

  .وجعل بدل عبد اهللا بن مرة عبَد الرمحـناألعمش 
من طريق األعمش عن    ) 10/10429(، ويف الكبري    )2/2207(ورواه الطرباين يف األوسط     

مل يروه عن سليمان التيمي إال املعتمر، تفرد        (: وقال  . عبد اهللا بن مرة عن شقيق عن عبد اهللا        
عن عبد  : "وخالف سليمانُ أصحاَب األعمش يف إسناده فقال        ) الكُاليب(به عمرو بن عاصم     

 عن األعمش عن عبد اهللا بـن مـرة عـن أيب             اهللا بن مرة عن شقيق، ورواه الثوري وغريه       
 !)األحوص

 فلم أجد فيما لدي من املصادر رواية        ،عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق      : كذا قال والصواب    
مث تبّين يل صحة ما قلت فقد قال        . م سرده ممن خرَّجه   أيب األحوص هذه، وهي خمالفة ملا تقدّ      

ليمان التيمي عن األعمش عن عبـد اهللا        هكذا رواه س  ) : "10/10429(الطرباين يف الكبري    
  ".عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق: وقال الناس . بن مرة عن شقيق

  
  ]5/30[]فطّوعت له نفسه قتل أخيه [

  
فراغ الغالم منه يف    .فطلبه ليقتله   ) 000فطّوعت له   («: قال   τعن عبد اهللا بن مسعود      - 9

 يرعى غنما له يف جبل وهو نائم، فرفع صخرة فمات           وأتاه يوما من األيام وهو    .رؤوس اجلبال 
فقتل أحدمها  .فتركه بالعراء ، وال يعلم كيف يدفن فبعث اهللا جلّ وعّز غرابني أخوين فاقتتال             

 يا ويلىت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب       : (فلّما رآه قال    . صاحبه فحفر له مثّ حثا عليه     
  .»)000 يف األرضفبعث اهللا غرابا يبحث : (فهو قول اهللا )000

إىل قولـه بـالعراء وروى تتمـة القـصة          ) 4/11749(رواه الطـربي    : التـخريـج  
ثين موسى بن هارون ثنا عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر عن السدي يف               ) 4/11757(
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  .مرة عن عبد اهللا 000خرب ذكره عن 
  

  ]5/32[]000من قتل نفسا بغري نفس[
  

عنـد  ) 00فكأمنا قتل الناس مجيعا   000 قتل نفسا من  («:قوله  :عن ابن مسعود وغريه   - 10
فاستنقذها من اهللكة فكأّنما أحيا الناس مجيعا عنـد         ) : ومن أحياها ( يف اإلمث   :املقتول يقول   

  .»املستنقَذ
ثين حممد بن احلسني ثنا أمحد ثنا أسباط عـن          ) 4/11776(رواه الطربي   : التـخريـج  

اين عن ابن مسعود وعن نـاس       دوعن مرة اهلم   صاحل عن ابن عباس      السدي فيما ذكر عن أيب    
  .ρمن أصحاب رسول اهللا 

  
  ]5/38[]000والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما[

  
- : والسارقون والسارقات ويف روايـة      : (أّنه كان يقرأ     « τعن عبد اهللا بن مسعود      - 11

  .») فاقطعوا أمياهنما- والسارق والسارقة 
عن إبراهيم قال   ) 4/11912(، والطربي   )4/737(رواه سعيد بن منصور     : التـخريـج  

عن إبراهيم قال يف قراءتنا قال ورمبا قال يف         : يف قراءتنا، لكن رواها الطربي بالشك فقال        : 
  . قراءة عبد اهللا

وأظـن  . من غري شك  ) 4/11913(ورواية سعيد هي الصواب حيث روى الطربي مثلها         
ىل ألنه قد اتفق ابن علية عند الطربي ومحـاد          الوهم من يزيد بن هارون يف رواية الطربي األو        

وهذا ال يضر    .بن زيد وهشيم عند ابن منصور فرووه عن ابن عون عن إبراهيم من غري شك              
نسبة القراءة البن مسعود ذلك أنّ أهل الكوفة كانوا يقرؤون بقراءة ابن مـسعود صـغريهم                

كان صغريهم : "فيان قال   عن س ) 8/298(وكبريهم كما ذكر ذلك ابن عبد الرب يف التمهيد          
فقوله يف قراءتنا أي أهل الكوفة وهـي        ." يعين أهل الكوفة يقرأ قراءة ابن مسعود      –وكبريهم  
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  .قراءة عبد اهللا واهللا أعلم
ثنا ابن وكيع ثنا أيب عن سفيان عن جابر عن عامر قال يف ) 4/11915(ورواه الطربي أيضا 

  قراءة عبد اهللا 
لكنه متابع فقـد رواه البيهقـي يف الكـربى          . دم أنه ضعيف  وجابر هذا هو اجلعفي وقد تق     

من طريق مسلم بن خالد عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال يف قراءة عبد اهللا فذكره ) 8/270(
  ."وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح وهذا منقطع": وقال 

بـأثر البيهقـي لكـن      ) 8/2429(ف القراءة الشيخ األلباين رمحه اهللا يف اإلرواء         وكذا ضعّ 
  . أنّ القراءة ثابتة وأنّ األثر حسن واهللا أعلم- إن شاء اهللا- الصحيح 

  
  ]5/42[]مساعون للكذب أكالون للسحت[

  
  .»السحت الرشوة يف الدين«: τقال ابن مسعود - 12

  :ورد هذا األثر من طريقني : التـخريـج 
رواه وكيـع يف أخبـار      . همن طريق سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد اهللا ب            - 1

من طريق وكيع ومن طريق أيب حذيفة خمتصرا وتامـا، وابـن أيب شـيبه               ) 1/51(القضاة  
مـن  ) 11957- 4/11950(خمتـصرا   من طريق وكيع خمتصرا، والطربي      ) 4/22088(

، من طريق أيب نعـيم    ) 4/6381( حامت   ، وابن أيب  )الرشوة  : السحت   ( خمتصرا بلفظ  طرق
  . كلهم عن سفيان بهأيضامن طريق أيب نعيم ) 9/9099 (والطرباين يف الكبري

رواه الطرباين يف الكبري وفيه أبو نعيم غري مسمى فـإن           ) : (4/200(قال اهليثمي يف اجملمع     
 وإن كان ضرار بن سرد فهو ضعيف وكالمهـا روى عـن             ،كان الفضل بن دكني فهو ثقة     

  اهـ.)سفيان وروى عنه علي بن عبد العزيز البغوي
وليس ذلك بضار اإلسناد شيئا إذا علمنا أنّ أبا نعيم متابع من وكيع وأيب حذيفة وعبد : قلت 

  .فهو من هذه الطريق حسن من أجل عاصم بن هبدلة. الرمحان واحملاريب
  .»السحت هو الرشوة يف كل شيء«: بلفظ ) 2/31(ورواه البغوي معلقا 
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مـن  ) 4/11952(اه الطربي   من طريق سامل بن أيب اجلعد عن مسروق عن عبد اهللا رو           - 2
من طريق شـعبة عـن      ) 11956- 11954رقم  (طريق شعبة عن منصور خمتصرا وبنحوه       

من طريـق حكـيم     ) 2/1004ك اإلميان   (منصور وسليمان األعمش، وابن بطة يف اإلبانة        
  . وهو صحيح.عن سامل به] منصور واألعمش وحكيم[ثالثتهم 

  
  : أثـر آخـر 

الرجل يطلب احلاجة للرجـل     «:  اهللا عن السحت فقال      سألت عبد : عن مسروق قال    - 13
  . » فيقضيها فيهدي إليه فيقبلها

وكيـع القاضـي يف أخبـار القـضاة         و،  )4/20861(ابن أيب شيبه    رواه  : التـخريـج  
مـن  ) 10/139(من طريق شعبة، والبيهقي يف الكربى       ) 4/11955(والطربي  ،  )1/51(

  .امل بن أيب اجلعد عن مسروق عن عبد اهللا بهطريق سفيان كالمها عن عمار الدهين عن س
من طريق بكري بن مرزوق عن عبيد بن أيب اجلعـد عـن             ) 4/6382(ورواه ابن أيب حامت     

مسروق عن عبد اهللا بنحوه ولعل عبيد هذا حتريف لسامل فإن يكن فهي متابعة من بكري لشعبة 
  .وسفيان

من طريق عمار عن    ) 11968 (من طريق بكري بن أيب بكري و      ) 4/11966(ورواه الطربي   
  . وإسناده صحيح.مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد اهللا بنحوه

  
 
 

  ]5/44[]ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون[
  

: قاال  . هي من السحت  «: هما سأال عبد اهللا عن الرشوة فقال        عن مسروق وعلقمة أنّ   - 14
  .»مث تال اآلية. ذاك الكفر: يف احلكم؟ قال 

  : لتـخريـج ا
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ومسدد كما يف املطالـب العاليـة       عن عمار الدهين،    ) 4/741(سعيد بن منصور    رواه  - 1
عن فطر عـن منـصور، وأبـو يعلـى يف املـسند            ) 7/6720(واإلحتاف  ) 10/2187(
تابعه شعبة  : وقال ابن حجر يف املطالب      -  من طريق فطر بن خليفة عن منصور      ) 9/5266(

من طريق عمار الدهين،    ) 1/51(خمتصرا و ) 1/40(القضاة  ووكيع يف أخبار    ،  - .عن منصور 
الطـربي  من طريق شعبة عـن منـصور،        ) 1/52(من طريق فطر بن خليفة، و     ) 1/52(و
واخلالل يف الـسنة     عن حكيم بن جبري ومنصور ومل يذكر اآلية،       ) 11973- 4/11963(
وابن بطة يف ، )9/9101(والطرباين يف الكبري  من طريق املنصور بن املعتمر،      ) 3/1413/4(

عن شعبة عن منصور، كلهم عن سامل بـن أيب اجلعـد عـن              ) 2/1013ك اإلميان   (اإلبانة  
  .مسروق عن عبد اهللا بألفاظ متقاربة

من طريق األعمش عن سلمة بن كهيل عن سامل بـن أيب            ) 4/11951(ورواه الطربي   - 2
  .أو علقمة أو كليهما وهذا غري حمفوظ فال بد من مسروق ،اجلعد قال قيل لعبد اهللا فذكره

من ) 9/9098(، والطرباين يف الكبري     ) 1426/4- 3/1411(ورواه اخلالل يف السنة     - 3
  .طريق السدي عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا

ري عن أيب الضحى    رواه الطرباين من رواية شريك عن الس      ) : (7/15(قال اهليثمي يف اجملمع     
  .)والسري مل أعرفه

  .ا تصحفت عنده والصواب السدي كما ذكره اخلالل والطرباين يف املعجمهذلك ألّن: قلت 
مـن طريـق أيب      )9/9100(، والطرباين يف الكبري     )4/740(ورواه سعيد بن منصور     - 4

  .إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا
ابن بطة يف اإلبانـة  و ،)4/11953(، والطربي )1/51(ووكيع يف أخبار القضاة  رواه  و- 5
من طريق وكيع ثنا حريث بن أيب مطر عن عامر الشعيب عن مسروق  ،  )2/1003ن  ك اإلميا (

 .»ذاك الكفر: قال . ما كنا نرى السحت إال الرشوة يف احلكم«: عن عبد اهللا بلفظ 
، وابـن بطـة يف      )3/1412/4(، واخلالل يف السنة     )11966- 4/11965(والطربي  .6

ك بن أيب سليمان عن سلمة بن كهيل عـن          من طريق عبد املل   ) 2/1002ك اإلميان   (اإلبانة  
علقمة ومسروق به، لكن جاء عند اخلالل بلفظ مقلوب فجعل السؤال عن الرشوة فقال هي               
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 وأظّن اخلطأ من عبد امللك فقد قال فيـه          .وقد تقدم أن السؤال كان عن السحت      . السحت
 .)1()صدوق له أوهام (:احلافظ

 إسرائيل عن السدي عن عبد خري عن عبد اهللا من طريق أيب) 1/53(ورواه وكيع القاضي .7
 .بنحوه

 
  ]5/45[]فمن تصدق به فهو كفارة له[

  
  ."للذي جرح) : "فمن تصدق به فهو كفارة له: (عن عبد اهللا أّنه قال يف قوله - 15

من طريق وهب بن جرير عن شعبة عـن         ) 8/54(رواه البيهقي يف الكربى     : التـخريـج  
  .قيس عن طارق عن عبد اهللا

سـناد هبـذا    إلار فحّدث مبا ليس من حديثه، ف      وفيه قيس بن الربيع وقد تقّدم أّنه ملا كرب تغيّ         
 فاحتمال  )2()مات قبله : ( قال املزي  - من شيوخه أيضا  وهو  –ضعيفا، لكن الراوي عنه شعبة      
  .أن يكون مسع منه قبل تغريه

  
  

 
 

ن الذين أوتوا الكتاب من يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا م[
  ]8/57[]قبلكم والكفار أولياء

  
  ).00من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا: (أّنه قرأ τعن ابن مسعود - 16

ثين به أمحد بن يوسف ثنا القاسم بن سالم ثنا          ) 4/12222(رواه الطربي   : التـخريـج  

                                                           
  ).4184(التقريب -)1(
  ).6/5492(هتذيب الكمال -)2(
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  .وهي منقطعة )1(.حجاج عن هارون عن ابن مسعود
  

  ]5/60[]وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت[
  

: وذكر أنّ ذلك يف قراءة أيب بن كعب وابـن مـسعود             ): "635ص  /4(قال الطربي   - 17
  ).عبدوا الطاغوت(

مل يقرأ هبا أحد مـن      أوردها ابن زجنلة أيضا و     وهذه القراءة    .مل أعثر له على إسناد    : التعليق  
  .)2(راءة محزةوهي ق) َوَعُبَد(ثبت السبعة إمنا 

  
  ]5/64[]بل يداه مبسوطتان[

  
  ).بل يداه بسطان: (يف قراءة عبد اهللا : عن احلكم قال - 18

ثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن       ) 170ص  (رواه أبو عبيد يف فضائل القرآن       التـخريـج  
ا  ومل أجد هذه القراءة فيم .مسعود وإسنادها منقطع بني احلكم وهو ابن عتيبة وابن          .احلكم به 

  .لدّي من املراجع
  

  ]79- 5/78[]لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي[
  

كان فيمن كان قبلكم من بـين       « : ρقال رسول اهللا    : قال  τعن عبد اهللا بن مسعود      - 19
فإذا كان من الغد جالسه وآكلـه       . إسرائيل إذا عمل العامل منهم اخلطيئة هناه الناهي تعذيرا        

فلما رأى اهللا تبارك وتعاىل ذلك منهم ضرب قلوب . ربه كأنه مل يره على اخلطيئة باألمسوشا
بعضهم على بعض وجعل منهم القردة واخلنازير ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مـرمي               

                                                           
 .ا املعىن صحيحتا املخرجمها قراءتان متفقت: وهذه القراءة رجحها الطربي مع القراءة األخرى املشهورة فقال -)1(
  )231(حجة القراءات -)2(
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والذي نفسي بيده لتأمرنّ باملعروف ولتنهونّ عـن املنكـر          . ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون    
سفيه ولتأطرّنهم على احلق أطرا أو ليضربّن اهللا قلوب بعضكم على بعض            ولتأخذنّ على يد ال   
  .»حىت تأخذوا على يد الظامل فتأطروه على احلق«:  ويف رواية » .ويلعنكم كما لعنهم

  : التـخريـج 
البغـوي  و ،)10/10267(، والطـرباين يف الكـبري       )9/27(أبو يعلى يف املسند     رواه  - 1
هم من طريق العـالء بـن       كلّ) 2/1316(العلل املتناهية   وابن اجلوزي يف    ،  )46- 2/45(

  .املسيب عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن أبيه
ابن وضاح يف كتاب مـا      ، و )8/448( وأبو يعلى يف املسند      ،)4337(أبو داود   ورواه  - 2

رقم (، وعبد الغين املقدسي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر           )288رقم  (جاء يف البدع    
، )10/10268(، والطـرباين يف الكـبري       )6/7545(والبيهقي يف شعب اإلميـان       ،)26

وابن أيب الّدنيل يف األمر بـاملعروف       ،  )4/6661(، وابن أيب حامت     )4/12309(والطربي  
هم من طريـق    كلّ) 3/1105(كما ذكره األلباين يف الضعيفة      ) 53/1ق(املنكر  والنهي عن   

  .عاس عن أيب عبيدة عن عبد اهللا مرفوسامل األفطالعالء بن املسيب عن عمرو بن مرة عن 
، والترمـذي   )4336رقـم   (، وأبـو داود     )1/741(ورواه عبد الرزاق يف التفـسري       - 3
، )6/3713(، وأمحـد يف املـسند       )4077(، وابن ماجـه     )3241(و) حتفة8/3239(

ـ والطحاوي يف    و ) 10/10264(، والطـرباين يف الكـبري       )3/1164(شكل اآلثـار    م
، )12313- 4/12310(، والطــربي )1/523(، ويف األوســط )10266- 10265(

 علي بن بذمية عن     عنسفيان  ل بن إمساعيل عن     مؤّممن طريق   ) 12311برقم  (ورواه أيضا   
 ل وهو ا من مؤم   أّنه اجحوق الر دة مسر وزيا .أيب عبيدة أظنه عن مسروق عن عبد اهللا مرفوعا        

  .)1(أ اخلطكثري
، )6/7544(، والبيهقي يف شـعب اإلميـان        )12314- 4/12312(ورواه الطربي   - 4

 ρوقال قبله مرسل وكلهم من طريق أيب عبيـدة عـن الـنيب              )  حتفة 8/3240(والترمذي  
  .مرسال

                                                           
  ).7029(التقريب -)1(



  مرويات ابن مسعود في التفسير  
  203 203

تفرد بـه   :() 4/3899(قال الدارقطين يف أطراف الغرائب واألفراد كما نقله عنه املقدسي           
 بن عمرو بن مرة عن سـامل        احملاريب عبد الرمحان بن حممد عن العالء بن املسيب عن عبد اهللا           

  .)األفطس عن أيب عبيدة عن عبد اهللا
  .واحملفوظ عمرو بن مّرةعبد اهللا بن عمرو بن مرة، (يشري بذلك إىل قوله : قلت 
  .)رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح( :)7/269(قال اهليثمي و

دري كيف فاتـه    وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه وقد ذكر اهليثمي هذا غري مرة ولست أ             : قلت
  .هاهنا

 - كذاب–فيه خالد بن عمرو     ): 845رقم  " (العلل املتناهية "وقال الذهيب يف تلخيص كتاب      
  .ثنا العالء بن املسيب عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن عبد اهللا

  .ومل ينفرد خالد عن العالء بل رواه عنه غريه كما تقدم: قلت 
عه كما ذكر ذلك أمحد شاكر يف حتقيقه على املـسند           يف انقطا  وإمنا   ،ة ليست يف هؤالء   فالعلّ

  ).رهامث ذك .إسناده ضعيف(: حيث قال ) 5/268(
ين يف  األلبافّه   وضع .)هذا حديث ال يصح   () : 2/788(وقال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية       

  ).3/1105(ة الضعيف
  

  ]5/87[]يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحلّ اهللا لكم[
  

أيت عبد اهللا بضرع فأخذ يأكل منه فقال للقوم أدنوا فدنا القوم وتنحى             " :عن مسروق   - 20
قال هذا من خطـوات     «: رجل منهم فقال عبد اهللا ما شأنك قال إين حّرمت الضرع فقال             

يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحـلّ اهللا           :(الشيطان أدن وكل وكفّر ميينك مثّ تال        
   . »)لكم

دون ذكر اآلية من طريق األعمش عـن أيب         ) 3/12308(رواه ابن أيب شيبه      :يـجالتـخر
  الضحى عن مسروق عن عبد اهللا 

فقال عبد اهللا أدن إين كنت      (ووقع فيه سقط وهو     ) 1/755(.ورواه عبد الرزاق يف التفسري      
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 ورواه يف املـصنف     ،)إين كنـت حّرمـت الـضرع       :فقـال   ( وصـوابه    )حّرمت الضرع 
، من طريق جرير بن عبد احلميد       ) 4/772(وسعيد بن منصور     ، الثوري عن) 8/17048(

واللفظ له من طريق سعيد بن      ) 8908(يق سفيان و  رمن ط )9/8907(والطرباين يف الكبري    
من طريق سفيان   )4/7791( وابن أيب حامت     ،من طريق جرير  ) 2/3223( واحلاكم   ،منصور

من طريقـه   ) 1/1503(كر اآلية و  من طريق شيبان بن عبد الرمحان ومل يذ       ) 5/7978(و
  .كلهم عن منصور عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا  ،أيضا

   .)صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب(): 2/3415(قال احلاكم 
  .)رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح () :4/19(وقال اهليثمي يف اجملمع 

  
إين حلفت [إنه حرم الفراش ":  فقال τأتى عبد اهللا أن معقل بن مقرن  : أثـر آخـر    - 21

:  وقـال    )إن اهللا ال حيب املعتدين    (: فتال عبد اهللا اآلية إىل قوله       ] أن ال أنام على فراشي سنة     
  ».000كفر ميينك ومن على فراشك«

  : التـخريـج 
واحد بن ثنا حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب ثنا عبد ال: قال ) 5/12493(رواه الطربي 

  .جاء معقل بن مقرن فذكره: ق قال زياد ثنا سليمان الشيباين ثنا أبو الضحى عن مسرو
مـن  ) 4/6690( وابن أيب حـامت      ،عن منصور ) 9692رقم  /9(ورواه الطرباين يف الكبري     

- من طريق سفيان عن منصور ) 4/773( وسعيد بن منصور ،طريق أيب معاوية عن األعمش
كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي عن مهام بـن            - بن مقرن ووقع عند الطربي نعمان     

  .جاء معقل بن مقرن: ن شرحبيل قال احلارث عن عمرو ب
كالمها من طريق ) 4/9693( ، والطرباين يف الكبري)774رقم /4(ورواه سعيد بن منصور 

 من طريق جرير بن حازم عن     ) 5/12494(، والطربي   عن إبراهيم محاد بن زيد عن منصور      
 عن مهام أن معقل فذكره فأسقط من اإلسناد عمرو بن         ] األعمش وإبراهيم   [األعمش كالمها   

شيوخ مهام، مث مهام يروي عن       ولعلّه هو الصواب فإن عمرو مل أجد من ذكره يف            .شرحبيل
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  .)1(ةابن مسعود بال واسط
  

أال : فقلنا  وليس معنا نساء ρكنا نغزو مع النيب «:  قال τعن عبد اهللا : أثـر آخـر - 22
يا أيهـا   (:  نتزوج باملرأة بالثوب مث قرأ       ص لنا بعد ذلك أن     فرخّ ،نستخصي؟ فنهانا عن ذلك   

  .») حترموا طيبات ما أحل اهللا لكمالذين آمنوا ال
، )5075- خمتـصرا    9/5071(،  ) فـتح  4615رقم  /8(رواه البخاري   : التـخريـج  

- 3986- 3706- 3650رقـم   /6(، وأمحـد    )3412- 3411- 3410رقم  (ومسلم  
، والشافعي  )100ص(، واحلميدي   )6/11150(، والنسائي يف الكربى     )4302- 4113

وابن أيب  ،  )14048رقم  /7(وعبد الرزاق يف املصنف     ،  )386ص(و  ) 162ص(يف املسند   
والطحاوي يف معـاين    ،  )5/1891(والبزار يف املسند  ،  )15911(و  ) 3/17073(شيبه  
من طرق عن إمساعيل بن أيب خالـد        ،  )6693- 4/6688(وابن أيب حامت     ،)3/24(اآلثار  

  .عن قيس عن ابن مسعود به
أن نتزوج باملرأة بـالثوب إىل      «ووقع عند مسلم وأمحد والنسائي وابن أيب شيبه والطحاوي          

  .، ومل ترد هذه الزيادة عند غريهم»أجل
 بن   ولعل الوهم من سفيان الراوي عن إمساعيل       »بالشيء بدل بالثوب  «: وجاء عند الشافعي    

  .أيب خالد
  . وإسناده كإسناد مسلم»وحنن شباب بدل قوله وليس معنا نساء«: وجاء عند ابن أيب شيبه 

  
 

  ]5/89[]فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام [
  

  ).فصيام ثالثة أيام متتابعات: (- τ- قرأ ابن مسعود- 23
 من طريق ابن عون قال سـألت إبـراهيم        ) 3/12364(رواه ابن أيب شيبه     : التـخريـج  

                                                           
  ).7/7194(هتذيب الكمال -)1(
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ثنا هشيم  : قال  ) 170ص( ومل يذكر عبد اهللا، وأبو عبيد يف فضائل القرآن         )قراءتنا(  يف :فقال
  .مغرية وهشيم تقّدماو. ل لفظ البابعن مغرية عن إبراهيم مبث

من طريق ابن عون عن     ) 12505- 5/12504(، والطربي   )4/804(وسعيد بن منصور    
ق املغرية عن إبراهيم قـال يف قـراءة         من طري ) 12506(إبراهيم مبثل لفظ ابن أيب شيبه، و      

  .أصحاب عبد اهللا
مـن طريـق    ) 5/12507(والطربي  ) 3/296(ورواه ابن أيب شيبه كما يف نصب الراية         

 وهذا إسناد ضـعيف     .سفيان عن جابر عن الشعيب عن ابن مسعود ومل أهتد إليه يف املصنف              
  .طعيف، والشعيب عن ابن مسعود منقجابر هو اجلعفي تقّدم أّنه ضع

ــرزاق يف التفــسري  ــد ال والطــربي ) 8/16103(، ويف املــصنف )1/728(ورواه عب
يف حـرف ابـن مـسعود       : "من طريق معمر عن أيب إسحاق اهلمداين قال         ) 5/12508(

  .وهي منقطعة." وكذلك نقرؤها: "قال أبو إسحاق : فذكره وزاد 000
ثنا : من طريقه   ) 5/12509(، والطربي   )8/16103(ورواه عبد الرزاق أيضا يف املصنف       

كان أصحاب عبد   :يف حرف ابن مسعود فذكره إال أنّ الطربي قال          :معمر عن األعمش قال     
  .لم بقراءة أهل الكوفة وهي منقطعة لكن األعمش صاحب قراءة كويف وهو أع.اهللا يقرؤون

عن ) 8/16104(نا سفيان ، وعبد الرزاق يف املصنف        ) 4/806(ورواه سعيد بن منصور     
وقرأ سـعيد بـن     " متتابعات:"يف قراءة عبد اهللا     :  جنيح عن جماهد أّنه قال لطاووس        ابن أيب 

  ".متتابعة"منصور 
) 8/16102(متتابعة، وعبد الرزاق يف املصنف      : بلفظ  ) 4/805(ورواه سعيد بن منصور     

  .00عن ابن أيب جنيح عن عطاء قال يف قراءة عبد اهللا 
بد اهللا بن هليعة ثين عطاء بن دينار عن سعيد بن           من طريق ع  ) 4/6735(ورواه ابن أيب حامت     

  .000يف قراءة عبد اهللا : جبري قال
من طريق حجاج عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا أّنه             ) 4/6733(ورواه أيضا   

  ).متتابعات: (كان يقرأ كل شيء يف القرآن 
يف قراءة  :د قال   من طريق سويد عن سيف بن سليمان عن جماه        ) 5/12503(ورواه الطربي   
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  .000عبد اهللا 
وهذا إن مل يثبت كونه قرآنا متواترا ، فال أقل أن يكون خـربا              ) : "2/633(قال ابن كثري    

  اهـ."واحدا أو تفسريا من الصحابة وهو يف حكم املرفوع
 .علموجمموع هذه الطرق يعطي لألثر قوة واهللا أ: قلت 

 
  ]5/93[]000 فيما طعموا ليس على اللذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح[

  
ملّا نزل حترمي اخلمر قالت اليهود أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا           «: قال  τعن عبد اهللا    - 24

   .»قيل يل أنت منهم ويف رواية إنك منهم :ρقال رسول اهللا . يشربوهنا؟ فأنزل اهللا اآلية 
لـه الطـربي     ومبث ،الشطر األخري منـه   )  النووي 16/2459(رواه مسلم   : التـخريـج  

عن علي بن مسهر    ) 6778- 4/6776( وابن أيب حامت     ،عن علي بن مسهر   )5/12535(
 والنـسائي يف الكـربى      ،مبثل لفظ مسلم  )  التحفة 8/3248( والترمذي   ،وقيس بن الربيع  

- 4/1514(وخمتـصرا   ) 4/1513( والبزار يف املسند مبثل لفظ البـاب         ،)6/11153(
 من طريق احلسن بـن      )00دون قوله فقيل يل     () 1193(، وابن املقرئ يف املعجم      )1515

من طريق سليمان بن قرم واللفظ له كلهم عـن          ) 10/10011(صاحل، والطرباين يف الكبري     
عدا ابـن املقـرئ     ، ρاألعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا به أنّ اليهود سألوا النيب              

وقد قـال   . لفتها رواية اجلمع  وهي رواية شاذة ملخا   . فجعله من سؤال الصحابة ال من اليهود      
غريب من حديث احلسن بن صاحل بن ) : "4/3719(الدارقطين يف أطراف الغرائب واألفراد 

ال نعلم حدث به عن عيسى بـن        . دعر عن األعمش عن إبراهيم عنه تفرد به سعيد بن سامل          
  .قلت وأظنه قصد علي بن مسهر." شاذان ومل نكتبه إال عن علي بن مبشر

  
  ]5/95[] منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعمومن قتله[

  
  ).فجزاؤه مثل ما قتل من النعم: (إنّ ابن مسعود قرأ ) : "44ص /5(قال ابن جرير - 25



  مرويات ابن مسعود في التفسير  
  208 208

  . ومل أجد من قرأ هبا.مل أعثر له على إسناد: التعليق 
  

  ]5/105[]يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم[
  

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال        (:أّنه سأله رجل يف قوله تعاىل     τن مسعود   عن اب - 26
إنّ هذا ليس بزماهنا إّنها اليوم مقبولة ولكّنـه قـد            «: فقال  ) يضركم من ضلّ إذا اهتديتم    

أوشك أن يأيت زماهنا تأمرون باملعروف فيصنع بكم كذا وكذا فال يقبـل مـنكم فحينئـذ                 
  .»)م من ضلّ إذا اهتديتمعليكم أنفسكم ال يضرك(

عن معمر، وسـعيد بـن منـصور        ) 1/758( رواه عبد الرزاق يف التفسري       :التـخريـج  
من طريق يونس، وأبو عمـرو الـداين يف الـسنن الـواردة يف الفـنت                ) 849- 4/843(
مـن  ) 12854- 12853- 5/12852( والطربي   ،من طريق أيب األشهب   ) 2/296/3(

كلهم عن احلسن عـن ابـن       ) 9/9072(اين يف الكبري     والطرب ،طريق أيب األشهب ويونس   
قرأ رجل من أصحاب رسول     ":عن احلسن يقول    ) 4/842(مسعود ورواه سعيد بن منصور      

  ." فأهبمهρاهللا 
  ).7/19(كما يف اجملمع  وهذا إسناد مرسل فاحلسن مل يسمع من ابن مسعود: قلت 

من طريـق أيب جعفـر      )2/3/297(لكن رواه أيب عمرو الداين يف السنن الواردة يف الفنت           
ــرازي ــربي ،ال ــول و) 5/12863( والط ــظ مط ــامت ،)12864(بلف ــن أيب ح  واب

كلهم من طريق أيب جعفر الرازي      )1/38( ونعيم بن ّمحاد يف الفنت       ،بلفظ أطول )4/6922(
 وأبو جعفر صدوق سيء احلفظ، والربيع بـن أنـس           .عن الربيع بن أنس عن أيب العالية به         

  .)1(عيف ضاألثر فصدوق له أوهام
: نا هشيم نا جرير عن الضحاك عن بن مـسعود بلفـظ           )4/844(ورواه سعيد بن منصور     

مروا باملعروف واهنوا عن املنكر ما مل يكن من دون ذلك السوط والسيف فإذا كان ذلـك                 «
  .»كذلك فعليكم أنفسكم

                                                           
  ).1882(، )8019(ترمجتهما على الترتيب يف التقريب -)1(
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  . يسمع من ابن مسعودوإسناده ضعيف فهشيم مدلّس كما تقّدم، والضحاك مل
  

  ]107- 5/106[] أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوتيا[
  

هذا رجـل   :سئل بن مسعود عن هذه اآلية قال      «: عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط قال         - 27
سافر ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلني من املسلمني دفع إليهما تركته وأشهد عليهما               

  »عدلني من املسلمني
احلسني ثنا أبو بكر بن أيب شيبه       ثنا علي بن    ) 4/6931( ابن أيب حامت     رواه: التـخريـج  

ثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اهللا بن قـسيط               : حيىي بن خلف قاال     و
  .قال فذكره

 ،)1(يزيد بن عبد اهللا مل يدرك ابن مـسعود        : قلت  ." فيه انقطاع ) : "2/672(قال ابن كثري    
  .)5725( تقريبل كما يف ابن يسار صدزق يدلّسوحممد بن إسحاق هو 

  
  ]5/110[]وأيدتك بروح القدس[

  
  ».روح القدس جربيل«: قال τعن ابن مسعود 
  .87آية : أنظر البقرة : التـخريـج 

  ]5/117[]000وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم[
  

  ."ما كنُت فيهم" : ما دمُت فيهم : "ρقال النيب : قال τعن ابن مسعود - 28
وأبو يعلى يف    ثنا أبو بكر بن أيب شيبه وأبو كريب،       ) 800رقم  (رواه مسلم   : لتـخريـج  ا

ثنا احلسني بن إسحاق التستري ثنا      ) 10/9781(، والطرباين يف الكبري     )8/5020(املسند  
                                                           

  .اليت مات فيها ابن مسعودسنة ال وهي هـ32 سنة  سنة، فيكون مولده90هـ وعمره 122نة فقد مات س-)1(
  ).4/420 (أنظر هتذيب التهذيب
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عثمان بن أيب شيبه ثنا أبو أسامة ثنا مسعر ثين معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيـه                    
  ." شك مسعر)أو ما كنت فيهم(: لكن عند مسلم قال .عاعن ابن مسعود مرفو

  ."رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح) : "7/19(وقال اهليثمي يف اجملمع 
  

  .مت من سورة املائدة واحلمد هللا



    مرويات ابن مسعود في التفسير
  211 211

  
  
  
  

  
  

  ومن سورة األنعام
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]6/27[]000َولَْو َتَرى ِإذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّاِر فَقَالُوا َيا لَْيَتَنا ُنَردُّ[
  

  ."»يردون النار ويصدرون منها أعماهلم«: قال  τعن ابن مسعود - 1
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ثنا أبو سعيد األشج ثنا عبيد      ) : 7212 رقم   4/1278(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  
ورجالـه  . ين ابن موسى عن إسرائيل عن السدي ثين مرة اهلمداين عن ابن مسعود بـه              اهللا يع 
  .ثقات
  )."وإن منكم إال واردها: "(والراجح أن تكون من تفسري سورة مرمي يف قوله تعاىل : أقول 

  
  : أثـر آخـر 

  .بالفاء" يا ليتنا نرد فال نكذب: "عن هارون قال يف حرف ابن مسعود - 2
ثنـا  : حدثنيه أمحد بن يوسف قال ) : 13183رقم 5/174(اه الطربي رو: التـخريـج  

  .القاسم بن سالم ثنا حجاج عن هارون، وهو منقطع كما سبق
  .أليب عبيد وابن جرير) 3/16(وعزاه يف الدر املنثور 

  
  ]6/42[]000فَأََخذَْناُهم ِبالَبأَْساِء َوالضَّرَّاِء[

  
  .»الفقر : بأساء  ال«: يف قوله τعن عبد اهللا بن مسعود - 3

ثنا أبو سعيد بن حيي بن سـعيد    ) 7271رقم  4/1288(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  
القطان ثنا عمرو بن حممد العنقزي ثنا أسباط عن السدي عن مرة عن عبد اهللا بن مـسعود،                  

:  الضراء «: بنفس اإلسناد وال أحسبه إال حديثا واحدا قسمه املصنف قال           ) 7276رقم  (و
  .وهو حسن. بنفس اإلسناد مقطعا) 8744- 5/8741( و» السقم

  
  

 
  ]6/52[]000َوالَ َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهم ِبالَغَداِة َوالَعِشيِّ [

  
 وعنـده خبـاب     ρ مّر املأل من قريش على رسـول اهللا          «:  قال   - τ- عن ابن مسعود  - 4
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مد أرضيت هبـؤالء مـن      يا حم : وصهيب وبالل وعمار وغريهم من ضعفاء املسلمني فقالوا         
قومك؟ أهؤالء مّن اهللا عليهم من بيننا؟ أحنن نصري من تبعا هلـؤالء؟ أطـردهم، فلعلـك إن                  

  .»)أليس اهللا أعلم بالشاكرين: (فرتلت هذه اآلية إىل قوله . طردهتم نتبعك
عن جرير، وابن أيب    ) 13259(عن أيب زبيد، و   ) 5/13258(رواه الطربي   : التـخريـج  

وجعلها من تفـسري قولـه      "000من طريق ابن املبارك دون قوله أطردهم      ) 4/7342(حامت  
عن أسباط واآلية عنده من     ) 7/3985(، وأمحد   "000أهؤالء الذين مّن اهللا عليهم      : "تعاىل  
، والطـرباين يف الكـبري      "واهللا أعلـم بالظـاملني    : إىل قولـه    000وأنذر به الذين    : "قوله  

من طريق جرير بـن     ) 5/2041( العزيز، والبزار    من طريق يزيد ابن عبد    ) 10/10520(
  .عبد احلميد

  .،كلهم من طريق أشعث بن سوار عن كردوس الثعليب عن عبد اهللا
  ). إسناده صحيح) : (36ص /6(وقال الشيخ شاكر يف تعليقه على املسند 
  .لكن أشعث بن سوار ضعيف كما تقّدم

  .بن مردويه، وأيب نعيمفنسبه أليب الشيخ، وا) 3/24(وزاد السيوطي يف الدر 
  

  ]6/57[]إن احلكم إال هللا يقص احلق وهو خري الفاصلني[
  

  ).يقضي احلق وهو أسرع الفاصلني : (- τ–يف قراءة عبد اهللا بن مسعود - 5
ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شـعبة           ) 5/13305(رواه الطربي   : التـخريـج  

، ورجاله ثقات أبو    "فذكره  000: "راءة عبد اهللا    يف ق : عن أيب بشر عن سعيد ابن جبري قال         
بشر هو جعفر بن إياس بن أيب وحشية من أثبت الّناس يف ابن جبري لكن ابن جبري مل يـسمع                

  .من ابن مسعود فاألثر منقطع
  .فنسبه البن أيب شيبه وعبد بن محيد وابن املنذر) 3/29(وزاد يف الدر 

ثنـا  ) يقضي باحلق وهو خري الفاصلني: ( بلفظ   لكن) 171ص  (ورواه أبو عبيد يف الفضائل      
  .وهو منقطع كما تقّدم. يف قراءة عبد اهللا فذكره: احلجاج عن ابن جريج عن هارون قال 
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وأخرج ابن األنباري عن هارون قـال       : قال  ) 3/27(وهذه القراءة خمالفة ملا رواه السيوطي       
  .)1("يقص احلق: "يف قراءة عبد اهللا 

  
  ]6/59[]00غيب ال يعلمها إال هو وعنده مفاتيح ال[

  
  .أعطي نبيكم مفاتيح الغيب إال مخس مث قرأ هذه اآلية:  قال - τ–عن عبد اهللا - 6

ثنا شعبة واللفـظ لـه، وابـن أيب شـيبه           ) 385رقم  /1(رواه الطيالسي   : التـخريـج  
) 6/3659(من طريق مسعر، وأمحـد      ) 124(من طريق مسعر، واحلميدي     ) 6/31718(
من طريق مسعر، وأمحد بن منيـع كمـا يف          ) 7/4253(من طريق شعبة، و   ) 7/4167(و

من طريق املسعودي، وأبو يعلى كما يف اإلحتاف أيضا ) 9/8772، و1/359(إحتاف اخلرية   
من طريق مسعر، كلهم ) 5/13309(من طريق األعمش، والطربي ) 9/8773، 1/360(
  .بد اهللا بن سلمة عن عبد اهللاعن عمرو بن مرة عن ع]مسعر، شعبة، األعمش، املسعودي [

إن اهللا  : (لكن مل يذكر آية األنعام هذه إال احلميدي والطيالسي، وغريهم ذكروا آية لقمـان               
  . ومنهم من مل يذكر اآليتني).000عنده علم الساعة

وهذا إسناد ضعيف عبد اهللا بن سلمة صدوق تغّير حفظه، ومل يرو عنه غري عمرو بن                : قلت  
  .)2( رواية أيب إسحاق عنهمرة، واختلفوا يف

ثنا وكيع ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن مسعود بـه               ) 6/3659(ورواه أمحد   
فأسقط من اإلسناد ابن سلمة وهي خمالفة ملا رواه غريه بل ملا رواه هو عند احلميدي وابن أيب                  

  .شيبه وغريمها
  "إسناده صحيح ) : "5/241(وقال الشيخ أمحد شاكر 

  ]6/65[]000 القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكمقل هو[
  

                                                           
  .)وكان الكسائي يعتربها بقراءة ابن مسعود، قال ويف قراءته يقضي باحلق) : (254(قال ابن زجنلة - )1(
  ).3364(، التقريب )4/3301(هتذيب الكمال - )2(
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 يـصيح وهـو يف      τكان عبد اهللا بن مـسعود       : عن عبد الرمحان بن زيد بن أسلم قال         - 7
قل هو القادر   : " أال أيها الناس إنه قد نزل بكم، إن اهللا يقول            «:املسجد أو على املنرب، يقول      

اءكم عذاب من السماء مل يبق منكم أحـدا،  ، لو ج "على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم        
أو يلبـسكم   "لو خسف بكم األرض أهلككم ومل يبق  منكم أحدا           " أو من حتت أرجلكم   "

  ."إال أنه أنزل بكم أسوأ الثالث" شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض
عن ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبـد           ) 3/41(ذكره ابن كثري    : التـخريـج  

  . أسلم ورجح ابن كثري هذا القولالرمحان بن زيد بن
قال : حدثين يونس أخربنا ابن وهب قال ) : 13351رقم 218- 5/217(ورواه ابن جرير 
) قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم   (ابن زيد  يف قوله      

عبـد  وإسناده ضعيف منقطـع     . األثر"000 كان ابن مسعود يصيح وهو يف اجمللس       «:قال  
  .)1(الرمحن بن زيد ضعيف من الثامنة

  
  ]6/71[]000كالذي استهوته الشياطني [

  
  ".كالذي استهواه الشيطان  : "- τ–يف قراءة عبد اهللا بن مسعود - 8

ونسبه البن األنباري يف املصاحف عن أيب       ) 3/41(رواه السيوطي يف الدر     : التـخريـج  
  .ّدموهو منقطع كما تق. 000يف قراءة : إسحاق قال 

  
 ]6/71[]له أصحاب يدعونه إىل اهلدى ائتنا [

 
  ".يدعونه إىل اهلدى بّينا : "τيف قراءة عبد اهللا  : عن أيب إسحاق قال - 9

ثنا بذلك ابن وكيع ثنا غنـدر       ) 5/13434(رواه الطربي من هذا الطريق      : التـخريـج  
  .عن شعبة عن أيب إسحاق

                                                           
  ).3865(التقريب - )1(
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من طريق حجاج عن ابـن  ) 5/13435 (والطربي) 171ص (ورواه أبو عبيد يف الفضائل    
  أيب جريج أخربين ابن كثري أنه مسع جماهدا يقول  فذكره، 

وإسناده منقطـع لكّنـه حمتمـل       . فنسبه البن األنباري وأبو الشيخ    ) 3/41(وزاد يف الدر    
  .للتحسني ألنّ جماهد عامل بالقراءات، وكذا أبو إسحاق

  
  ]6/82[]ك هلم األمن وهم مهتدونالذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئ[

  
شق ذلـك   "00الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم     : ملا نزلت   "«: عن ابن مسعود قال     - 10

. ليس ذلك، إمنا هو الـشرك   : يا رسول اهللا فأينا مل يظلم نفسه؟ فقال         : على املسلمني فقالوا    
  ".إن الشرك لظلم عظيمال تشرك باهللا : أمل تسمعوا إىل ما قال لقمان البنه وهو يعظه 

من طريـق   ) 198- 197رقم  (، ومسلم   )6937- 12/6918(البخاري  : التـخريـج  
عبد اهللا بن إدريس وأيب معاوية ووكيع، وعيسى بن يونس وابن مسهر، وأبو داود الطيالسي               

نـا أبـو معاويـة،    ) 5/887(ثنا شعبة، وسـعيد بـن منـصور يف سـننه     ) 270رقم  (
من طريق أيب معاوية، وابـن منـري، ووكيـع،          ) 4240- 7/4031(،  )6/3589(وأمحد

حديث صحيح، والنـسائي  : من طريق عيسى بن يونس، وقال )  حتفة8/3263(والترمذي  
من طريق شعبة وعيسى بـن يـونس، وأبـو يعلـى            ) 11390- 6/11166(يف الكربى 

- 13483- 13482- 13481- 5/13480(من طريق جرير، وابن جرير      ) 9/5159(
ابن إدريس، أبان بن ثغلب، حيي بـن عيـسى،          : يق كل من  من طر ) 13487- 13484

من طريق معاوية وحممد بن فضيل ووكيـع،        ) 1/73(وكيع، أبو معاوية، جرير، وأبو عوانة       
من طريق عيسى بـن يـونس       ) 79ص  /1(، ويف شرح السنة     )2/92(والبغوي يف التفسري    

دريـس وسـفيان،    من طريق ابن إ   ) 7543- 4/7542(وحماضر بن املروع، وابن أيب حامت       
 2/265(من طريق ابن إدريس، وابن منده يف اإلميان         )  اإلحسان 253رقم  /1(وابن حبان   

من طريق عبد اهللا بن منري، وشعبة وحفص وابن إدريس، وحممد بن نصر املروزي              ) 268إىل  
، وابـن   ) 73رقم  (، والبيهقي يف البعث والنشور      ) 577- 2/576(يف تعظيم قدر الصالة     
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- 6/3360(،  )1/32(من طريق ابن إدريـس، البخـاري        ) 345رقم  (ملعجم  املقرئ يف ا  
شعبة، أبو معاوية، عبد اهللا بن      [من طرق، كلهم    ) 4776- 8/4629(،  )3429- 3428

منري، وكيع، عبد اهللا بن إدريس، عيسى بن يونس، ابن مسهر، أبان بن ثغلب، جرير، حممـد                 
 طريق األعمش عن إبراهيم عـن       من] بن فضيل، حماضر بن املروع، سفيان الثوري، حفص       

  .علقمة عن عبد اهللا به
غريب من حديث أبان بـن      ) : 4/3730(لكن قال الدارقطين يف أطراف الغرائب واألفراد        

عن األعمش، وغريب   ] املتقدم) 13481(وهو عند ابن جرير برقم      : قلت  [ثغلب أيب سعيد    
  . إدريس تفرد به أبو كريبمن حديث إدريس األودي عنه، مل يروه غري ابنه عبد اهللا بن

من : قال ابن إدريس حدثنيه أوال أيب عن أبان بن ثغلب عن األعمش مث مسعته قيل له             : "قلت  
  ".نعم: األعمش؟ قال 

تفرد به عمر بن شيبة عن أيب أمحد        : عن رواية سفيان عن األعمش      ) 4/3756(وقال أيضا   
  .الزبريي عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم به

  .متقدم) 7543(رواية الثوري رواها ابن أيب حامت برقم و: قلت
وغريب أيضا رواية حماضر بن املروع عن األعمش تفرد هبا عباس الدوري رواها عنه              : أقول  

  .ورواية حفص عنه ورواية حممد بن فضيل تفرد هبا علي بن حرب.احلسن بن أمحد اخلاقاين
عن معمر، وابن   ) 1/823( يف التفسري    عبد الرزاق : ورواه بإسقاط كل من إبراهيم وعلقمة     

ثين حممد بن عبد األعلى ثنا حممد بن ثور عن معمر عن األعمش عن ابـن                ) 5/254(جرير  
  .)1(وهو منقطع والعلة من معمر فإنّ روايته عن األعمش فيها شيء. مسعود به

  ]6/85[]000وزكريا وحيي وعيسى وإلياس [
  

  .»إلياس هو إدريس« : τقال ابن مسعود - 11
  ].40[أنظر سورة البقرة آية : التـخريـج 

  ]6/93[]000ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا [
                                                           

  ).6809(التقريب - )1(
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ما من هذا القرآن شيء إال قد عمل به من كان قبلكم وسيعمل             «:  قال   τعن عبد اهللا    - 12

 ومل يعمل هذا أهل هذه القبلة حىت كان املختار          000به من بعدكم حىت كنت أمر هبذه اآلية       
  .»بيدبن أيب ع

ثنا أبو سعيد األشج ثنا مـسهر       ) 7623رقم  4/1346(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  
  .قال عبد اهللا: بن عبد امللك بن سلع عن عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة قال 

، وباقي رجاله ثقات، لكن عمرو بن مرة مل يسمع          )1(إسناده ضعيف، فيه مسهر لّين احلديث     
  .)2(من ابن مسعود

  
  ]6/95[]000ِرُج املَيِِّت ِمَن احلَيِّ َوُمْخ[

  
  ).14(أنظر سورة آل عمران األثر 

  
  ]6/98[]وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع [

  
  .»ومستودعها يف اآلخرة. مستقرها يف الدنيا«:  قال τعن عبد اهللا بن مسعود - 13

 منـصور يف سـننه      ، وسعيد بـن   )1/834(رواه عبد الرزاق يف التفسري      : التـخريـج  
، الشطر الثـاين    )4/7684(، وابن أيب حامت الشطر األول من طريق عبد الرزاق           )5/895(

عن عبد الرزاق أيضا، والطرباين يف      ) 5/13629(، وابن جرير    )4/7695(من طريقه أيضا    
من طريق ابن منصور كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن إمساعيل            ) 9017رقم  /9(الكبري  

  .د عن إبراهيم عن عبد اهللابن أيب خال
رجاله رجال الصحيح إال أن إبـراهيم مل يـدرك ابـن            ): (7/21(وقال اهليثمي يف اجملمع     

                                                           
  ).6668(التقريب - )1(
  ).5/5037(هتذيب الكمال - )2(
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  ).مسعود
 فهو حممول على اإلتصال، ةإن كـان        - وهو ما أرجحه  –إبراهيم إنْ كان هو النخعي      : قلت

ن كنت أرجح أّنـه     ‘هذا و . ، وبني إبراهيم وعبد اهللا    )1(التيمي فمنقطع بني إمساعيل وإبراهيم    
  .النخعي ملا سيأيت من كالم ابن أيب حامت

  ). 3/66(وزاد يف الدر فنسبه أليب شيخ 
من طريق قيس بن الربيع عن إمساعيل بن أيب خالد به           ) 9/9016(ورواه الطرباين يف الكبري     

، وإسناده ضعيف فيه عبد اهللا بن حممد بـن          »واملستودع األرض اليت ميوت فيها    «لكن بلفظ   
  .وقيس تغّير ملا كرب كما تقّدم). 7/21(عيد بن أيب مرمي ضعيف كما يف اجملمع س

من طريق جعفر ابن عـون      ]: 6هود[يف تفسري آية    ) 2/3305(ورواه احلاكم يف املستدرك     
علـى شـرط    : (أنبأ إمساعيل بن أيب خالد عن إبراهيم عن األسود عن عبد اهللا به، وقـال                

  .ذهيبووافقه ال) الشيخني ومل خيرجاه
مستقرها يف األرحام، ومستودعها حيث     «: بلفظ  ) 13620- 5/13619(ورواه الطربي   

أيب معاوية، وهشيم كالمها عن إمساعيل بن أيب خالد عن إبراهيم عن عبد : من طريق  .»متوت
  .اهللا

  .عن عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد اهللا) 5/13621(وبنحوه 
 عبيد اهللا بن موسى عن، وهذا إسناد ضعيف جلهالة شيخ الطـربي لكـن               حدثت عن : بلفظ

وروى الشطر  .ثنا أبو سعيد األشج ثنا عبيد اهللا بن موسى به         ) 4/7694(وصله ابن أيب حامت     
  .األخري فقط
وروى الثقات عن ابن أيب خالد      : قال  ) 4/7685(فرواها  : »مستقرها يف الرحم  «أما رواية   

  .د فذكرهاعن النخعي عن ابن مسعو
، وعبد بن محيـد     ]وقد رواه الطرباين من طريقه وقد تقدم      [للفريايب  ) 3/66(وعزاه يف الدر    
  .وأبو الشيخ

اهللا إليها  ] أثبت[إذا كان أجل الرجل بأرض أنبت       «: عن عبد اهللا قال     : أثـر آخـر   - 14
                                                           

  .عن ابن املديين) 1/148(التهذيب هتذيب - )1(
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  .»هذا ما استودعين: حاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبض فتقول األرض يوم القيامة
، وسعيد  )11/457(، ويف املصنف    )1/835(رواه عبد الرزاق يف التفسري      : لتـخريـج  ا

عن ابن عيينة عنإمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب خازم            ) 5/894(بن منصور يف سننه     
  .عن عبد اهللا موقوفا

رقـم  (من طريق عمر بن علي، وابن أيب عاصم يف الـسنة            ) 4263رقم  (ورواه ابن ماجه    
من طريق حممد   ) 1886رقم  /2(ريق عمر بن علي، وابن بطة يف اإلبانة القدر          من ط ) 392

من )1358و124و123) (122رقم  /1(بن خالد وعمر بن علي، واحلاكم يف املستدرك         
) 10/10403(طريق هشيم وحممد بن خالد وعمر بن علي املقدمي، والطرباين يف الكـبري              

ن طريق املقدمي، كلهم مـن طريـق        م) 7/9889(من طريق هشيم، والبيهقي يف الشعب       
  .عن قيس بن أيب حازم عن ابن مسعود مرفوعاإمساعيل بن أيب خالد 

قد أسند هذا احلديث ثالثة من الثقات عن إمساعيل ووقفه عنه سفيان بن عيينة              : (قال احلاكم   
ل ، وقال األلباين يف ظـال     )فنحن على ما شرطنا يف إخراج الزيادة من الثقة يف الوصل والسند           

حديث صحيح وإسناده ثقات رجال مسلم غري أن عمرو بن علي وهو            ) : (173ص  (اجلنة  
  ).املقدسي مدلس لكنه قد توبع

وقد تابعه هشيم وحممد بن خالد كما تقدم، وصححه األلباين يف صـحيح اجلـامع               : قلت  
  .ونسبه البن املنذر) 3/66(، وزاد السيوطي يف الدر )3/1222(والصحيحة ) 1/745(

  ) 1(.)الكوفيون ال يرفعونه: قال أيب : (ابن أيب حامت قال 
وقفه : (وال يضر عدم رفعه فهو مما ال يقال بالرأي فله حكم املرفوع بل قال الدارقطين                : قلت

  ).)2(هو الصواب
 
 

  ]6/105[]00وكذلك تصرف اآليات وليقولوا درست [

                                                           
  ).1/1073(علل ابن أيب حامت -)1(
  ).5/848(العلل للدارقطين -)2(
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  .ρ يعين النيب )وليقولوا درس: (يف حرف أّيب وابن مسعود رضي اهللا عنهما - 15

) 5/302(، ومن طريقه الطربي )3/77(رواه أبو عبيد كما ذكره ابن كثري : التـخريـج 
  .وإسناده منقطع. عن حجاج عن هارون قال يف حرف أيب وابن مسعود فذكره

ثنا حممد بن عبد األعلى ثنا حممد بـن         ) 5/13734(ووافق قتادة هارون كما رواه الطربي       
  .وقتادة مل يسمع من ابن مسعود.  فذكرهثور عن معمر عن قتادة

رواه ابـن   ). َدَرَست(هي يف قراءة ابن مسعود      : وخالفهما أبو إسحاق اهلمداين فرواه بلفظ       
: قال الطـربي    ). 3/70(، وعبد بن محيد كما عند السيوطي يف الدر          )5/13736(جرير  

  ).ومعناه امنحت وتقادمت: (قال . بغري ألف بنصب السني ووقف التاء
هكذا ضبطتها عند ابن جرير بنصب الدال املهملة، وهي قراءة أيب عمرو،وقيل ابـن              : قلت  

بضمها بناء للمجهول وكسر الراء،     ) 3/77(وضبطتها عند ابن كثري     . )1(عامر أيضا ويعقوب  
بنصب الدال والراء املشددة وسـكون      ) َدرَّْست) (5/909(وضبطتها عند سعيد بن منصور      

  .2كلفظ الباب) درس: (وعند ابن زجنلة. ناه َعلَّْمَتالسني وفتح الراء ومع
وإّنما جاز أن يقال مرة َدَرْست، ومرة َدَرس فيخاطب مـرة           ) : "5/303(وقال ابن جرير    

  .وخيرب مرة من أجل القول
  ]6/112[]000شياطني اإلنس واجلن[

  
  .»الكهنة هم شياطني اإلنس«: قال τعن ابن مسعود - 16

  ).3/74(لشيخ كما ذكره السيوطي رواه أبو ا: التـخريـج 
  ]6/125[]فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم[

  
إن النور إذا دخل    «:  هذه اآلية فقال     ρتال رسول اهللا    : قال   τعن عبد اهللا بن مسعود      - 17

                                                           
  ).111(، وحتبري التيسري )247(الغاية يف القراءات العشر ألمحد بن احلسني األصبهاين -)1(
  .واهللا أعلم. يئاوهذا اإلختالف يف القراءة عن الراوي الواحد جيعل يف النفس من ثبوهتا له ش: قلت -)2(
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نعم التجـايف عـن دار      : الصدر إنفسح فقيل يا رسول اهللا هل لذلك من علم يعرف؟ قال             
  .»إىل دار اخللود واإلستعداد للموت قبل نزولهالغرور واإلنابة 
، والبيهقي  )4/7863(، واحلاكم   (     )رواه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل        : التـخريـج  

من طريق ابن أيب الدنيا ثالهتم من طريق حممد بـن جعفـر             ) 7/10552(يف شعب اإلميان    
سعودي عن القاسم بـن عبـد       الوركاين ثنا عدي بن الفضل عن عبد الرمحان بن عبد اهللا امل           

  .الرمحان عن أبيه عن ابن مسعود به
  .عن القاسم بن عبد الرمحان عن أبيه عن أيوب عن عبد اهللا: لكن جعل البيهقي اإلسناد 

  ).عدي بن الفضل ساقط: (قال الذهيب يف تلخيص املستدرك 
هلامشي عـن   ثين ابن سنان القزاز ثنا حمبوب بن احلسن ا        ) 5/13861(ورواه ابن جرير    - 2

عن - ) 3/98(ووقع عند ابن كثري ابن عبيد اهللا –يونس عن عبد الرمحان بن عبد اهللا بن عتبة 
  .عبد اهللا بن مسعود مرفوعا مبثله

وعزاه البـن   ) 3/98(وفيه تقدمي وتأخري، وابن كثري      ) 7/34304(ورواه ابن أيب شيبه     - 3
ر عن عمرو بن قيس عن عمـرو        أيب حامت وسنتكلم عنه بعد حني ، من طريق أيب خالد األمح           

  .بن مرة عن ابن مسعود مرفوعا بنحوه
ابن ) : 3/98(من طريق حممد بن سلمة، وعند ابن كثري        ) 5/13859(ورواه ابن جرير    - 4

 عن أيب عبد الرحيم عن زيد بن أيب أنيسة عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن عبـد                    - مسلم
  .اهللا بنحوه

، من طريق زيد بن أيب أنيسة عن عمرو         )2/974( الكبري   ورواه البيهقي يف كتاب الزهد    - 5
  .بن مرة عن عبد اهللا بن احلارث عن عبد اهللا مرفوعا

فهذه طرق هلذا احلديث مرسلة ومتـصلة       :(بعد أن ساق بعض طرقه      ) 3/98(قال ابن كثري    
  ).يشد بعضها بعضا

هللا بن احلارث عن من مسند عبد ا) 4/3667(وذكره الدارقطين يف أطراف الغرائب واألفراد      
  ).ورواه مالك بن مغول عن عمرو عن عبيدة عن ابن مسعود: (ابن مسعود مث قال 

فيه عبد اهللا بن حممد بن املغرية متـروك         ): (869رقم  (قال الذهيب يف تلخيص العلل      : قلت  
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  .عن مالك بن مغول عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن مسعود
وهم والصواب عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن مـسور           يروى من طرق كلها     : قال الدارقطين   

  .اهـ كالم الذهيب)  وابن املسور متروك لقي التابعنيρعن النيب 
والصواب ما قال الدارقطين فقد وجدت رواية ابن أيب حامت اليت ذكرها ابن كـثري يف                : قلت  
 بنفس اإلسناد لكن عن عبد اهللا بن مسور وأظن أنّ ذلـك تـصحيف             ) 4/7873(تفسريه

  .لتشابه رسم مسعود ومسور فلعله اختلط على بعض النساخ فكتبه ابن مسعود واهللا أعلم
فهذا هو  (: بعد ذكر رواية ابن مسور      ) 773ص  /2(قال ابن رجب يف شرح علل الترمذي        

 مث حصله قوم وجعلوا لـه إسـناد         - أي من رواية عبد اهللا بن مسور بالراء       –أصل احلديث   
  .موصوال مع اختالفهم فيه

يرويه عمرو بن مرة واختلف عنه فرواه مالك بن مغول عن عمرو بن مرة              : (ال الدارقطين   ق
 قاله عبد اهللا بن حممد بن املغرية تفرد بـذلك           ρعن عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب          

ورواه زيد بن أيب أنيسة عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود قاله أبو عبد                    
ن زيد وخالفه يزيد بن سنان فرواه عن زيد عن عمرو بن مرة عن عبـد اهللا بـن                   الرحيم ع 

عن املسعودي عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن عبد : احلارث عن ابن مسعود وقال وكيع 
  .اهـ كالم ابن رجب رمحه اهللا) 000وكلها وهم : اهللا قال 

:  مسند ابن مسور مث قـال        مث ذكر ابن رجب كالم الذهيب املتقدم ورجح ابن رجب أنه من           
  ).2/965(وضعفّه األلباين يف الضعيفة ). وما ذكره الدارقطين عن وكيع ال يثبت عنه(
  
  
  
  
  
  

  ]6/129[]000وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا [
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  .»من أعان ظاملا سلطه اهللا عليه«:  مرفوعا τعن ابن مسعود - 18

 يف ترمجة عبد الباقي بن      - )3/102(كما عند ابن كثري     –رواه ابن عساكر    : التـخريـج  
أمحد من طريق احلسن بن زكريا عن سعيد بن عبد اجلبار الكرابيسي عن محاد بن سلمة عن                 

  ".وهذا حديث غريب : "عاصم عن زر عن ابن مسعود وقال ابن كثري 
قال السخاوي وابن زكريا هو العدوي مّتهم بالوضع : (وقال املناوي يف الفيض عن ابن زكريا

  ) 1(.)فهو آفته
 

  ]6/139[]000وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا[
  

  ).خالص : (- τ–وهي يف قراءة عبد اهللا - 19
  ".وقال بعض حنويي الكوفة: "قال ) 5/358(رواه الطربي : التـخريـج 

  
  ]6/142[]ومن األنعام محولة وفرشا[

  
  .» الصغاراحلمولة ما محل من اإلبل والفرش« : - τ–قال ابن مسعود - 20

من طريق إسـرائيل    ) 225ص  (رواه عبد الرمحان اهلمداين يف تفسري جماهد        : التـخريـج  
من ) 969رقم  (، وأبو عبيد يف كتاب األموال       »صغار اإلبل اليت مل حتمل    : والفرش  «وزاد  

من طـرق عـن سـفيان ،        ) 14055- 14056- 5/14050(طريق سفيان، والطربي    
مـن طريـق    ) 7974- 7971- 5/7970(يب حامت   من طريق شعبة، وابن أ    ) 14057(و

. عـن سـفيان   ) 9/9018(عن سفيان، والطرباين يف الكبري      ) 2/3135(سفيان، واحلاكم   
) : 2/347(كلّهم عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن ابن مسعود به، وقـال احلـاكم                

 صـحيح : رواه احلاكم وقال    : "، وقال ابن كثري     "صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه       "
                                                           

  ).6/72(فيض القدير للمناوي -)1(
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للفريايب وعبد بن محيد وابن     ) 3/94(، ووافقه الذهيب ونسبه السيوطي      "اإلسناد ومل خيرجاه  
  .املنذر وأيب الشيخ

  
  ]6/145[]قل ال أجد يف ما أوحي علي حمرما على طاعم يطعمه [

  
  ".على طاعم يطعمه00"كان أصحاب عبد اهللا يقرؤوهنا : عن سفيان قال - 21

هكذا وهو خمالف ملا يف كتب القراءات أنّ قراءة         ) 11/277(رواه الثوري   : التـخريـج  
  .)1("طَِعَمُه: "عبد اهللا 

  
  ]153- 6/151[]000قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم [

  
 اليت عليها خامته فليقرأ     ρمن سره أن يقرأ وصية رسول اهللا        «:  قال   τعن ابن مسعود    - 22

  ".فذكرها000هذه اآليات 
، ويف  )10/10060(، والطرباين يف الكبري     )5/8065(امت  رواه ابن أيب ح   : التـخريـج  

مـن  ".حديث حسن غريـب   : "وقال  )  حتفة 8/3266(، والترمذي   )2/1208(األوسط  
  .طريق حممد بن فضيل عن داود بن يزيد األودي عن عامر الشعيب عن علقمة عن ابن مسعود

تفرد به داود بن يزيد     (، وبنحوه الطرباين يف األوسط    )4/3766(قال الدارقطين يف األطراف     
  .)2(، وداود ضعيف])أي عن داود األودي[األودي عن الشعيب وتفرد به حممد بن فضيل عنه 

  .فنسبه البن املنذر وأيب الشيخ وابن مردويه والبيهقي يف الشعب) 3/103(وزاد يف الدر 
  
  

 

                                                           
  ).2/356(احملرر الوجيز - )1(
  ).1818(التقريب - )2(
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  ]6/153[]وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله[
  

هذا سبيل اهللا مث خط خطوطـا       :  مث قال    ρخط لنا رسول اهللا     «:  قال   τعن عبد اهللا    - 23
وأنّ هذا  : (هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه مث قرأ            : عن ميينه ومشاله وقال     

  ).صراطي مستقيما فاّتبعوه
، )5/935(، وسعيد بـن منـصور       )244رقم  (رواه الطيالسي يف املسند     : التـخريـج  

بني عبد  ) الواو(وسقطت يف نسخة أمحد     –من طريق ابن مهدي ويزيد      ) 7/4142(وأمحد  
، )5/1718(، والبزار - الرمحان ويزيد مما يوهم أن يزيدا شيخ عبد الرمحان والصواب إثباهتا          

مـن طريـق أيب الربيـع،       ) 17رقم  /1(، وابن أيب عاصم يف السنة       )208رقم  (والدارمي  
مـن  ) 5/14173(عن حيي بن حبيب، والطربي      ) 11174رقم  /6(والنسائي يف الكربى    

عن عبـد   ) 196ص  /1(، ويف شرح السنة     )2/118(طريق احلماين، والبغوي يف التفسري      
من طريق ابن مهدي وابن وهـب،       ) اإلحسان7- 6رقم  /1(الرمحان بن مهدي، وابن حبان      

- 2/535(الـشاشي   ، و )127(، وابن بطة يف اإلبانة      )13رقم  /1(واآلجري يف الشريعة    
من طريق احلجاج، وعبد اهللا بن يزيد املقرئ ويزيد بن هارون، كلّهـم مـن             ) 537- 536

ورجاله ثقات إال عاصم وحديثـه      . طريق محاد بن زيد عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا           
  .وصححه الشيخ شاكر رمحه اهللا.حسن

من طريق  ) 1/3241(ك  عن األسود بن عامر، واحلاكم يف املستدر      ) 7/4437(ورواه أمحد   
وقـال الـذهيب يف     ) صحيح اإلسناد ومل خيرجـاه    : (أيب بكر بن عياش عن عاصم به، وقال       

  ".صحيح : "التلخيص
  .من طريق عمرو بن أيب قيس عن عاصم بنحوه) 5/8102(ورواه ابن أيب حامت 

من طريق أيب بكر بن عيـاش، واآلجـري يف          ) 11175رقم  /6(ورواه النسائي يف التفسري     
الكتـاب األول  : من طريق أيب بكر أيضا، وابـن بطـة يف اإلبانـة            ) 11رقم  /1(شريعة  ال
من طريق أيب عوانة وأيب بكر ومحاد بن زيد، وابن مردويه، كما عند ابن              ) 128- 1/126(

من طريـق أيب    ) 2/2938(من طريق حيي احلماين عن أيب بكر، واحلاكم         ) 3/125(كثري  
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  .عن زر عن عبد اهللا بن مسعودبكر بن عياش كلهم من طريق عاصم 
وكذا رواه  : "قال ابن كثري بعد أن ذكر رواية أيب جعفر الرازي وورقاء وعمرو بن أيب قيس                

يزيد بن هارون ومسدد والنسائي عن حيي بن حبيب بن عريب وابن حبان من حديث ابـن                  
  ".قدموهب أربعتهم عن محاد بن يزيد عن عاصم به أي عن أيب وائل عن عبد اهللا كما ت

فنسبه لعبد بن محيد والبزار وابن املنذر وأيب الشيخ وحسن إسـناده  ) 3/106(وزاد يف الدر   
  ).1/13(األلباين يف ختريج كتاب السنة 

ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور        ) 1677رقم  /5(وخالفهم البزار فرواه يف املسند      
  ".قد رواه غري واحد عن أيب وائلوهذا احلديث : "عن أيب وائل عن عبد اهللا موقوفا، وقال 

ثنا أبو موسى نا حممد بن حازم عن األعمش عن أيب وائل عـن              ) 5/1694(ورواه مرفوعا   
ثنا عمرو بن علي نا حيي بن سعيد نا سفيان عن أبيه عـن              ) 5/1865(عبد اهللا مرفوعا، و   

  .منذر الثوري عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود
  .فباجلملة احلديث حسن

  
مـا الـصراط    «:  τ عن أبان بن أيب عياش أن رجال قال البن مسعود         : ـر آخـر   أث- 24

 يف أدناه وطرفه يف اجلنة وعن ميينه جواد وعن يساره جواد ومث             ρتركنا حممد   : املستقيم؟ قال   
رجال يدعون من مر هبم فمن أخذ يف تلك اجلواد انتهت به إىل النار ومن أخذ على الصراط                  

  »)000وأنّ هذا صراطي مستقيما: ( قرأ أبن مسعود انتهى به إىل اجلنة مث
عن أبان بن أيب عيـاش، والطـربي        ) 1/888(رواه عبد الرزاق يف التفسري      : التـخريـج  

  فذكره . عن أبان أنّ رجال قال البن مسعود) 5/14175(
   والرجل الذي حّدث عنه جمهول )1(وأبان متروك

عن مسلم بن أيب عمران عن عبد اهللا بـن          ) 3/126(ورواه ابن مردويه كما عند ابن كثري        
ومسلم هذا مل   . 0000عمر أنه سأل عبد اهللا عن الصراط املستقيم فقال ابن مسعود فذكره           

                                                           
  ).142(التقريب - )1(
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  .)1(يسمع من ابن عمر فهو من السادسة الذين مل يثبت هلم لقاء أحد من الصحابة
  

  ]6/154[]000مث آتينا موسى الكتاب متاما على الذين أحسن وتفصيال[
  

  ).متاما على الذين أحسنوا: ( أنه كان يقرؤها τعن ابن مسعود - 25
يف : "ثنا احلجاج عن هارون قـال       ) 171ص  (ورواه أبو عبيد يف الفضائل      : التـخريـج  

  ".حرف ابن مسعود
يف قراءة  : "البن األنباري عن هارون قال      ) 3/107(، ونسبه يف الدر     )5/399(وابن جرير   

  .نقطعة ومل أجد من قرأ هبا من السبعة أو غريهموهي م". فذكره: عبد اهللا 
  

  ]6/158[]هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات ربك[
  

مضت اآليات غري أربعة الدجال والدابة ويـأجوج ومـأجوج          «:  قال   τعن عبد اهللا    - 26
ويف 000هل ينظرون إال  : أ  وطلوع الشمس من مغرهبا، واآلية اليت خيتم اهللا هبا الشمس مث قر           

  .» ختتم األعمال- أي طلوع الشمس–رواية وهبا 
، واحلـاكم   )5/14234(، والطـربي    )7/37272(رواه ابن أيب شـيبه      : التـخريـج  

والزيادة له كلهم من طريق عوف عن أنس        ) 262رقم  (، والبيهقي يف االعتقاد     )4/8637(
 شيبه فجعله عن أنس عن ابن سريين، وعوف         بن سريين عن أيب عبيدة عن عبد اهللا إال ابن أيب          

  ". صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب: "هو األعرايب ثقة، وقال احلاكم 
  .وقد ومها يف ذلك فعلّته أبو عبيدة مل يسمع من أبيه كما تقّدم مرارا

من طريق ابن علية    ) 14250(من طريق جعفر بن عوف، و     ) 5/14249(ورواه ابن جرير    
قال عبد اهللا فذكر حنوه لكن جعلها ثالثا ومل يـذكر           : عن املسعودي عن القاسم قال    كالمها  

التوبة معروضة على ابن آدم إن قبلها ما مل خترج إحدى ثالث آيات مـا مل                «: الدجال قال   
                                                           

  ).6638(التقريب - )1(
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واملسعودي تقّدم أّنـه اخـتلط،      . تطلع الشمس من مغرهبا أو الدابة أو فتح يأجوج ومأجوج         
  .)1(بد اهللاوالقاسم مل يسمع من ع

  ).3/112(وزاد السيوطي فنسبه لعبد بن محيد وابن مردويه الدر 
  

  : أثـر آخـر - 27
  .»املوت: هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة قال «: قال τ عن عبد اهللا 

ثنا علي بن احلسني ثنا أبو بكر بـن أيب          ) 8136رقم  /5(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  
ة بن هشام ثنا سفيان الثوري عن األعمش عن مسلم عن مسروق عن             شيبه وعثمان ثنا معاوي   

  .عبد اهللا به، ورجاله رجال مسلم
. »يوم القيامـة  :  أو يأيت ربك قال      «: وزاد يف الدر ونسبه أليب الشيخ وزاد يف قوله تعاىل           

  ).3/108(الدر 
  

  : أثـر آخـر - 28
من هاهنا مـن قبـل املغـرب        يصبحون والشمس والقمر    «:  يف هذه اآلية     τقال عبد اهللا    

كأهنما «: ويف أخرى   " املقترنني: "، ويف رواية    "املقترنني  : " ويف رواية    »كالبعريين القرينني 
  .»بعريان مقرونان
- 5/14204(، والطـربي    )278(رواه الثـوري يف التفـسري       . صحيح: التـخريـج  

ى بن جعفر،   من طريق عيس  ) 5/8142(من طريق جرير وسفيان، وابن أيب حامت        ) 14238
من طريق سفيان عن منصور عن أيب الضحى عن مـسروق           ) 9/9019(والطرباين يف الكبري    

 .عن عبد اهللا به
من طريق شعبة وجرير، والزيادة الثانية لـه،        ) 14237- 5/14235(ورواه أيضا الطربي    

  .من طريق جرير عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا) 2/3879(واحلاكم
  .من طريق جرير عن أيب الضحى عن مسروق به) 165(أبو الشيخ يف العظمة ورواه 

                                                           
  ).3/414(التهذيب - )1(
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  ."طلوع الشمس من مغرهبا«: وروي خمتصرا بلفظ 
، ومن طريقه الطـرباين يف      )5/939(، وسعيد بن منصور     )7/37587(رواه ابن أيب شيبه     

، والـذهيب يف الـسري مـن طريقـه          )951(، وعلي بن اجلعد يف املسند       )9020(/الكبري  
كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن زرارة بن         ) 14233- 14232(، والطربي   )5/283(

إال الطرباين فجعله عن شعبة عن زرارة والصواب إثباته كمـا هـو يف    . أوىف عن ابن مسعود   
  .سنن ابن منصور

  . وزرارة مل يسمع من ابن مسعود: قلت
: طرقه فقال ) 12/259(رف  دار املعا /وقد مجع الشيخ شاكر رمحه اهللا يف حاشية الطربي ط         

  .فذكرمها00: من طرق وهذا بيان طرقها –أي ابن جرير –رواه (
  : بل هناك طرق أخرى وهذا بياهنا : قلت

: قال  ) ال ينفع نفسا إمياهنا   (عن أشعث بن أيب الشعثاء عن أبيه عن عبد اهللا يف قوله تعاىل              - 1
 ."ال تزال التوبة مبسوطة ما مل تطلع الشمس من مغرهبا"

من طريـق   ) 14244- 5/14239(، والطربي   )1/869(أخرجه عبد الرزاق يف التفسري      
 .إسرائيل عن أشعث به

واآلية اليت ختتم هبا    : طريق ابن سريين ثين أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه بلفظ               - 2
 ).5/14234(رواه ابن جرير  األعمال طلوع الشمس من مغرهبا

رواه ابن  . قتادة قال ذكر لنا أن ابن أم عبد فذكره بنحوه           وقد تقدمت طريق أخرى عن      - 3
 .البن أيب شيبه وعبد بن محيد) 3/108(وعزاه يف الدر ) 5/12240(جرير 

  
  : أثـر آخـر - 29
  

تغرب يف عني   (أفرأيتم قول اهللا عز وجل      «: أّنه قال يوما جللسائه      τعن عبد اهللا بن مسعود      
فإهنا إذا غربت سـجدت لـه وسـبحته         : قال  . رسوله أعلم اهللا و : وما يعين هبا قالوا     ) محئة

وعظمته مث كانت حتت العرش فإذا حضر طلوعه سجدت له وسبحته وعظمته مث اسـتأذنته               
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: فيقال هلا . فيؤذن هلا فإذا كان اليوم الذي حتبس فيه سجدت له وسبحته وعظمته مث استأذنته  
اثبيت فتحـبس   : ستأذنته فيقال هلا    اثبيت فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته مث ا         

ما شأننا الليلـة    : وينادي الرجل جاره فالن     : قال  .ويفزع هلا املتهجدون  : مقدار ليلتني قال    
وذلك قول  . أطلعي من حيث غربت   : لقد منت حىت شبعت وصليت حىت أعييت مث يقال هلا           

  .»)يف إمياهنا خرياال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت : (اهللا عز وجل 
ثنا الوليد قال قرأت على أيب حـامت        ) 637رقم  (رواه أبو الشيخ يف العظمة      : التـخريـج  

قلت حدثكم حممد بن عمران ثين أيب ثين ابن أيب ليلى عن إمساعيل بن الرجاء عن سعد بـن                   
  . عن عبد اهللا بن مسعود- هو أبو عمرو الشيباين–إياس 
ليلى صدوق سيء احلفظ جّدا، وحممد بن عمران صـدوق،          ابن أيب   . وإسناده ضعيف : قلت

  1وأبوه مقبول
  ).3/113(الدر . وزاد السيوطي فنسبه للبيهقي

  .وأصله يف الصحيحني من حديث أيب هريرة و من حديث أيب ذر رضي اهللا عنهما: قلت 
  

  ]6/159[]إنّ الذين فّرقوا دينهم[
  

  ).فّرقوا دينهم: (يقرأ  τ كان ابن مسعود- 30
مـن  ) 5/14260(، وابن جرير    ) 2542(رواه علي بن اجلعد يف مسنده       : ـخريـج  الت

وزاد يف الدر   . 000 أبو إسحاق أنّ عبد اهللا كان يقرؤها         –وقال الطربي ثنا    - طريق زهري نا  
  .وهو منقطع. عبد بن محيد) 3/118(

لـة  باأللف كما يف حجة القـراءات البـن زجن        ) فارقوا دينهم : (وكان علي يقرؤها    : قلت  
)278.(  

 
 

                                                           
  .على الترتيب) 5166- 6197-6081(أنظر التقريب - )1(
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  ]6/160[]من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها[

  
ومن جاء بالسيئة   . من جاء بال إله إال اهللا     : من جاء باحلسنة    «: قال   τعن ابن مسعود    - 31
  »يقول بالشرك: 

، )9/43(، وأبو نعـيم     )14279- 14278- 5/14277(رواه الطربي   : التـخريـج  
الشطر األول منه وذكر الشطر الثاين عن ابن عباس وعزاه البن           ) 5/8165( أيب حامت    وابن

تاما، من طريق األعمش واحلسن بن عبيـد اهللا عـن           ) 2/3528(مسعود تعليقا، واحلاكم    
  . جامع بن شداد عن األسود بن هالل عن عبد اهللا

إسناده جامع بـن    لكنه سقط من    .) صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه     : (وقال احلاكم 
  .شداد

وهكذا جاء عن مجاعة من السلف      : (بعد أن ذكره ومل يعزه ألحد       ) 3/138(قال ابن كثري    
لكين مل أروه من وجه     . رضي اهللا عنهم أمجعني وقد ورد فيه حديث مرفوع اهللا أعلم بصحته           

  ."صحيح موقوف): "2/1527صحيح الترغيب (وقال األلباين يف ). يثبت
  
  رة األنعام واحلمد هللامت من تفسري سو
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ومن سورة 
  األعراف
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  ]7/16[]َألقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك املُْسَتِقيَم[

  
  .»طريق مكة«:  τ اهللا قال عبد-1

ونسبه أليب الشيخ من طريق عون بن عبد اهللا عـن           ) 3/135(رواه السيوطي   : التـخريـج  
  .ابن مسعود

  .)1()روايته عن ابن مسعود مرسلة( :وقال الدارقطين 
  

  ]7/5[]فََما كَانَ َدْعَواُهْم ِإذْ َجاَءُهْم َبأُْسَنا ِإالَّ أَنْ قَالُوا ِإنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني[
فما كان  :  حىت يعذروا من أنفسهم مث قرأ        ما هلك قوم  «:  قال   τعن عبد اهللا بن مسعود      -2

  .»000دعواهم
ثنا علي بن احلسني ثنا حممد بن       ) 8212 رقم   5/1439(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  

  .عيسى الدامغاين أنبأ جرير عن أيب سنان عن عبد امللك الزراد عن عبد اهللا بن مسعود به
د ثنا جرير عن أيب سنان عن عبد امللك         ثنا ابن محي  ) 14328 ورقم   5/429(ورواه ابن جرير    

 احلديث فرفعه لكن جعل قراءة اآلية مـن         00قال عبد اهللا بن مسعود    : "بن ميسرة الزراد قال     
  ."عند عبد امللك

 كان هو سعيد بن سنان فصدوق لـه         ، وأبو سنان إن   )2(وعبد امللك مل يسمع من ابن مسعود      
  .ضرار بن مرة فهو ثقة ثبت، وإن كان )3(أوهام

  
  ]7/26[]َوِلَباُس التَّقَْوى ذَِلَك َخْيٌر [

  

                                                           
  ).3/338(هتذيب التهذيب -)1(
  ).4/577(هتذيب الكمال -)2(
  ).2332(التقريب -)3(
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  .»ولباس التقوى خري«:  τ  وأيب بن كعبτقرأ ابن مسعود -3
  .ومل أعثر له على إسناد). 2/129(رواه البغوي : التـخريـج 

 
  ]7/38[]000فَآِتِهْم َعذَاًبا ِضْعفًا ِمَن النَّاِر 000[

  
  ».أفاعي« : قال )ضعفا من النار(:  قال τعن عبد اهللا -4

ثـين  : "ثنا بشار، ثنا عبد الرمحان ثنا سفيان قال         ) 5/14603(رواه الطربي   : التـخريـج  
  ".غري واحد عن السدي عن مرة عن عبد اهللا

: ثين احلارث، ثنا عبد العزيز ثنا سفيان عن السدي عن مرة عن عبد اهللا بلفـظ                 ) 14604(و
ية ص من طريق سفيان عن السدي وزاد        يف تفسري آ  ) 9/9102(، والطرباين   »حيات وأفاعي «
  .)رجاله رجال الصحيح() : 7/100(، قال يف اجملمع »وحيات«
  

  ]7/40[]َحتَّى َيِلَج اجلََملُ ِفي َسمِّ اِخلَياِط [
  

  .»زوج الناقة يعين اجلمل« : τقال عبد اهللا بن مسعود -5
) 5/14623(عن هشيم، والطـربي     ) 948رقم  /5(رواه سعيد بن منصور     : التـخريـج  

من ) 14627(من طريق ابن املهدي، و    ) 14626(من طريق فضيل بن عياض واللفظ له، و       
من طريق سعيد بن منصور، كلهم مـن طريـق         ) 9/8691(طريق هشيم، الطرباين يف الكبري      

 ومغرية هو ابن مقسم     .»اجلمل ابن الناقة أو زوج الناقة     «: مغرية عن إبراهيم عن عبد اهللا بلفظ        
  .يميدلّس عن إبراهتقّدم أّنه 

من طريق   ).9/8692(ومن طريقه الطرباين يف الكبري      ) 951رقم  /5(ورواه سعيد بن منصور     
  . وهي منقطعة.عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبري عن ابن مسعود

مـن طريـق    ) 5/14634(ه الطـربي    ، ومن طريق  )1/900(ورواه عبد الرزاق يف التفسري      
  .يم عن ابن مسعودني عن إبراهالثوري عن أيب حصني أو حص
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من طريق وكيع وعبد الرمحن عن الثوري عـن أيب          ) 14625-5/14624(ورواه الطربي   
  .ينبه من غري شكحص

رواه الطرباين من طريقني ورجال أحدمها رجال الصحيح إال         ( :)7/23( قال اهليثمي يف اجملمع     
  .د تقّدم أّنها متصلة وق.)أن إبراهيم النخعي مل يدرك ابن مسعود واألخرى ضعيفة

  للفريايب وعبد بن محيد وابن املنذر وأيب الشيخ، ) 3/157( ونسبه يف الدر 
  

  ]7/46[]َوَعلَى اَألْعَراِف ِرَجالٌ َيْعِرفُونَ كُالًّ ِبِسيَماُهْم[
  ]9-7/8[]فَُسُهْمفَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَْن000فََمن ثَقُلَْت َمَواِزيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم املُفِْلُحونَ[

  
حياسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر مـن سـيئاته            «:  τ قال ابن مسعود  -6

فمن ثقلت  : "ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار مث قرأ            .بواحدة دخل اجلنة  
ـ    : مث قال   " ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم      000موازينه   ف إن امليـزان خي

من استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب األعراف فوقفوا على       : مبثقال حبة أو يرجح قال      
الصراط، مث عرفوا أهل اجلنة وأهل النار فإذا نظروا إىل أهل اجلنة نادوا سـالم علـيكم، وإذا                  

ت ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني، فأما أصحاب احلـسنا   : صرفوا أبصارهم إىل أهل النار قالوا       
فإهنم يعطون نورا ميشون به بني أيديهم وبأمياهنم ويغطى كل يومئذ نورا فإذا أتوا على الصراط                

ربنا أمتم لنا نورنا : سلب اهللا نور كل منافق ومنافقة، فلما رأى أهل اجلنة ما لقي املنافقون قالوا 
ضوا فبقـي يف    فأما أصحاب األعراف فإن النور مل يرتع من بني أيديهم ومنعتهم سيئاهتم أن مي             

" مل يدخلوها وهم يطمعون   : "قلوهبم الطمع إذ مل يرتع النور من بني أيديهم، فهنالك يقول اهللا             
  ».وكان الطمع للنور الذي بني أيديهم مث أدخلوا اجلنة وكانوا آخر أهل اجلنة دخوال

من طريق سويد، والبغوي يف التفسري      ) 14739و  5/14698(رواه الطربي   : التـخريـج  
من طريق إبراهيم بن عبد اهللا اخلالل كالمها عن عبد اهللا بن املبارك عن أيب بكـر                 ) 2/135(

  . وهو منقطع.األثر000: قال سعيد بن جبري وهو حيدث عن ابن مسعود قال : اهلذيل قال 
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  ]7/94[]000اِء َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمن نَِّبيٍّ ِإالَّ أََخذَْنا أَْهلََها ِبالَبأَْساِء َوالضََّر[

  
  .»املرض: الفقر،والضراء : البأساء «:  τقال ابن مسعود 

  ].42آية [أنظر األنعام 
  

  ]7/123[]قَالَ ِفْرَعْونُ آَمْنُتم ِبِه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم [
  

أرأيتك إن غلبتـك    : التقى موسى وأمري السحرة ، فقال له موسى         «:  τ عن ابن مسعود  -7
آلتني غدا بسحر ال يغلبه سحر فـواهللا        :  ما جئت به احلق؟ قال الساحر        أتؤمن يب، وتشهد أنّ   

إنّ هذا ملكـر    (لئن غلبتين ألؤمّن بك،وألشهدنّ أّنك حق وفرعون ينظر إليهم فهو قول فرعون             
  ».إذ التقيتما لتتظاهرا فتخرجا منها أهلها) مكرمتوه يف املدينة 

ى بن هارون ثنا عمرو بن محاد نـا         ثين موس ) 6/24/14963(رواه الطربي   : التـخريـج  
  .وهو حسن.دي عن مرة عن بن مسعودأسباط عن الس
  .فنسبه أليب الشيخ) 3/199(وزاد يف الدر 

 
  ]7/127[]َوقَالَ املَُأل ِمن قَْوِم ِفْرَعْونَ أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْسُدوا ِفي اَألْرِض َوَيذََرَك َوآِلَهَتَك[

  
أي وعبادتك فـال    " [ويذرك وإالهتك   : "ابن عباس والشعيب والضحاك     وقرأ ابن مسعود و   -8

  .وآهلتك أي آهلة الشمس وقد كان أهل مصر القدمية يعبدون الشمس وحنوها :وقيل ] يعبدك
وكذلك كـان عبـد اهللا      : وقال) 1/82(و الطربي   ) 2/158(رواه البغوي   :التـخريـج
  .يقرؤها وجماهد

  .دمل أعثر هلا على إسنا: التعليق 
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  ]7/130[]000َولَقَْد أََخذَْنا آلَ ِفْرَعونَ ِبالسِِّنَني[

  
  » اجلوعسنني«:   قال τعن عبد اهللا -9

من طريـق   ) 5/8840(ابن أيب حامت    ،و)14985 رقم   6/29(رواه الطربي    :التـخريـج  
 وشريك سيء احلفظ كما تقـّدم، وهـو         .شريك عن ابن إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا         

  . أيب عبيدة وأبيها بنيمنقطع أيض
  .اجلوع: السنون «: لعبد بن محيد وابن املنذر وأبو الشيخ بلفظ 3/202(وزاد نسبته يف الدر 

  
  ]7/153[]00َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت ثُمَّ َتاُبوا ِمن َبْعِدَها َوآَمُنوا [

  
 فـتال  -ة مث يتزوجهارأيعين الرجل يزين بامل–أنه سئل عن ذلك  τعن عبد اهللا بن مسعود    -11

، فتالها عبـد اهللا عـشر       "لغفور رحيم : إىل قوله   000والذين عملوا السيئات  (": هذه اآلية   
  ."مرات فلم يأمرهم ومل ينههم عنها

ثنا أيب، ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان أنبأ قتادة          ) 5/9010(رواه ابن أيب حامت     : التـخريـج  
  . عن عبد اهللا بن مسعود به عن علقمةالعرينعن عزرة عن احلسن 

  .رجاله ثقات لكن قتادة مدلّس وقد عنعنه
  

  ]7/156[]0ِإنَّـا ُهْدَنا ِإلَْيَك [
  

  ].26[أنظر البقرة 
 

 ]7/159[]َوِمن قَْوِم ُموَسى أُمَّةٌ َيْهُدونَ ِباحلَقِّ َوِبِه َيْعِدلُونَ [
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فقال ) 000ومن قوم موسى  (:  τقرأ عبد اهللا بن مسعود      «: عن أيب ليلى الوادعي قال      -12
  .»ِلَم؟ ما يزيد صاحلوكم على أن يكونوا مثلهم«: ما أحب أين منهم فقال : رجل 

من طريق عبد الرحيم الرازي عن زكريـا        ) 9104رقم  /5(رواه ابن أيب حامت   : التـخريـج  
أبـا  : من طريق إسرائيل كالمها عن أيب إسحاق عن أيب ليلى، لكن مساه يف الثانية               ) 9108(و

يزيد صاحبكم عليهم شيئا من     : فقال عبد اهللا    «: ليلى الكندي بدل الوادعي، وقال يف الثانية        
  . وهو صحيح.»000يهدي باحلق وبه يعدل

 .فنسبه أليب الشيخ) 3/250(وزاد يف الدر 
  

  ).حىت يلج اجلمل األصفر(أنه كان يقرأ :  τعن جماهد عن ابن مسعود : أثـر آخـر -13
عن ابن جريج عن عبد اهللا      ثنا حجاج   ) 172ص  (أبو عبيد يف الفضائل     رواه  : التـخريـج  

ثين املثىن ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابـن أيب           ) 5/14638(والطربي   .بن كثري عن جماهد به    ا
مـن  ] 9[ األثر   اية جماهد وانظر ما تقّدم يف رو    . وإسناده منقطع كما تقّدم    جنيح عن جماهد به،     

  .األنعامسورة 
  .فنسبه البن املنذر وابن األنباري يف املصاحف وأيب الشيخ) 3/157(ر وزاد يف الد

 
  ]7/160[]َوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرةَ أَْسَباطًا أَُمًما [

  
يوسف وابن يـامني، وروبيـل،      : وأما األسباط فهم بنو يعقوب      «: قال   τعن عبد اهللا    -14

 رجال نشر اهللا منهم اثين عشر سبطا ال         ويهودا ومشعون والوي ودان وفهات فكانوا اثين عشر       
  .»يعلم أنساهبم إال اهللا عز وجل، مث قرأ اآلية 

أين حممد بن إسحاق الصفار، ثنا أمحد بن        ) 4080رقم  2/622(رواه احلاكم   : التـخريـج  
  .نصر، ثنا عمرو بن طلحة ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن مرة عن عبد اهللا

ذكر ألمسائهم  ة   ومل يرد يف السنّ    ".مل خيرجاه، ووافقه الذهيب   صحيح على شرط مسلم و    : "وقال  
  .كتابوهي من القليل الذي أخذه بعض الصحابة عن أهل الفلعلّ هذا األثر من اإلسرائيليات 
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  ]7/161[]000َوقُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا الَباَب ُسجًَّدا[

  
  ].58[أنظر البقرة آية 

  
  ]7/164[]000الَِّتي كَاَنْت َحاِضَرةَ الَبْحِر َواْسأَلُْهْم َعِن القَْرَيِة [

  
ملا حرم السبت، كانـت     «: قال   )اآلية00 واسأهلم عن القرية  (: قال   τعن ابن مسعود    -15

احليتان تأيت يوم السبت وتأمن فتجيء، فال يستطيعون أن ميسوها، وكان إذا ذهـب الـسبت                
ن يعدوا يف السبت، اصطادوا، فنهاهم      فكانوا يتصيدون كما يتصيد الناس، فلما أرادوا أ       . ذهبت

قوم من صاحليهم، فأبوا وكثرهم الفجار فأراد الفجار قتاهلم، فكان فيهم من ال يشتهون قتاله،               
 وإنا جنعل بيننا وبينكم     !إذا ُنتهم : أَُبو أحِدهم أو أخوه أو قريبه فلما هنوهم وأبوا قال الصاحلون            

 لو نظرمت إىل إخوانكم ما فعلوا فنظروا، فإذا هم قـد            :ففعلوا فلما فقدوا أصواهتم قالوا      !حائطا
مسخوا قردة يعرفون الكبري بكربه، والصغري بصغره فجعلوا يبكون إليهم وكان هذا بعـد              

  .».ρموسى 
: ثنا ابن محيد، ثنا جرير عن عطاء قـال        ) 15297رقم  6/99(رواه الطربي   : التـخريـج  

هذا من أصحاب عبد    : س الناس إليه فقالوا     كنت جالسا يف املسجد، فإذا شيخ قد جاء وجل        «
  .»فذكره : قال ابن مسعود : اهللا بن مسعود، قال 

  )1(.ن مسع منه بعد اإلختالطوعطاء اختلط كما تقّدم يف أّول الكتاب وجرير مم

  

  ]نُ فَكَانَ ِمَن الَغاِويَنَواْتلُ َعلَْيِهْم َنَبأَ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا فَانَسلََخ ِمْنَها فَأَْتَبَعُه الشَّْيطَا[
]7/175[  

  .»هو بلعم«:  τقال ابن مسعود -16
                                                           

  ).3/104(التهذيب هتذيب -)1(
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  : التـخريـج 
) 6/11193(عن الثوري، والنسائي يف الكـربى       ) 1/957(رواه عبد الرزاق يف التفسري      -1

يعـين  (: عن سفيان وزاد    ) 5/9265(، وابن أيب حامت     )نزلت يف أمية  (: من طريق شعبة وزاد     
 مـن   )15393رقـم   (و ،من طريق شعبة  ) 6/15392(، والطربي   )يمنابن أبر رجل من ال    

من طريـق   ) 15395(ابن أيب حامت، و   لفظ  مبثل  من طريق سفيان    ) 15394(طريق جرير، و  
من نفس  ) 15400(من طريق عمرو، و   ) 15397(من طريق شعبة، و   ) 15396(جرير، و 

هو بلعم  : بلفظ  ) 9/90641(، والطرباين   »بلعم بن أشهب  «: طريق عبد الرزاق إال أنه قال       
مـن  ) 2/3258(هو بلعم بن بـاعوراء      : واحلاكم بلفظ ويقال بلعام من طريق سفيان أيضا،       

  .هم من طريق منصور عن أيب الضحى عن مسروق عن ابن مسعودكلّطريق عبد الرزاق 
مـع  وقال اهليثمـي يف اجمل    ،  )على شرط البخاري ومسلم   (: وسكت عنه احلاكم وقال الذهيب      

  .)ورجاله رجال الصحيح( ) :7/25(
) 15400(من طريق سفيان، و   ) 6/15399(، والطربي   )957رقم  /1(ورواه عبد الرزاق    

  .كلهم من طريق األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن ابن مسعودمن طريق عبد الرزاق 
  

  ]7/200[]َوِإمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ ِباِهللا[
  

اللهم إين أعوذ بك من الشيطان      «:  أنه كان يقول     ρعن النيب    τبد اهللا بن مسعود     عن ع -17
  .»الكرب: الشعر، ونفخه : املؤتة، ونفثه: فهمزه: من مهزه ونفثه ونفخه، قال 

  .1انظر الفاحتة األثر رقم : التـخريـج 
  ]7/204[]َوِإذَا قُِرَئ القُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَنِصُتوا [

  
أما آن لكم أن    «: أنه مسع ناسا يقرؤون مع اإلمام فلما انصرف قال           τوعن ابن مسعود    -18

  .»وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم اهللا: تفقهوا
رقـم  /5(من طريق احملاريب، وابـن أيب حـامت         ) 6/15595(رواه الطربي   : التـخريـج  
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مـن طريـق    ) 11/29(الرب يف التمهيد    من طريق ابن فضيل وأيب خالد، وابن عبد         ) 9454
 وعنـد   -سليمان بن حياين األمحر كلهم عن داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أسري بن جابر                

 والصواب  .أسيد بن جابر  : وورد عند ابن عبد الرب      .-بشري بن جابر عن ابن مسعود     : ي  الطرب
  .)1( أسري بن جابر ثقة من أصحاب ابن مسعود:

  . لعبد بن محيد وأيب الشيخ) 3/285(ونسبه يف الدر 
  

  .مت من تفسري سورة األعراف واحلمد هللا

                                                           
  )7807(والتقريب ، )102(عجلي  للخ الثقاتتاري-)1(



 
  

قائمة المصادر 
  والمراجع



  
ـ 387ت(أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بن بطة العكربي         : اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية     .1 ) هـ
 .هـ1418- 2/ط.دار الراية الرياض. مجاعة من أهل العلم: ت

ـ 1307(صديق بن حـسن خـان     :أجبد العلوم  .2 دار الكتـب   .عبـد اجلبـار زكـار     :ت) هـ
 .م1978.العلمية

اجمللـس العلمـي إحيـاء التـراث        .سعدي اهلامشي :ازي وجهوده يف السنة النبوية    أبو زرعة الر   .3
 .م1982- هـ1402- 1/ط.املدينة املنورة.اإلسالمي

عادل : ت) هـ840(أمحد بن أيب بكر البوصريي      : إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة        .4

 .م1998- هـ1419- 1/ط. مكتبة الرشد الرياض. بن سعد والسيد بن حممود

 .عامل الكتب بريوت).هـ911(جالل الدين السيوطي : اإلتقان يف علوم القرآن  .5

بدر البدر دار : ت) هـ620(موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي :إثبات صفة العلو  .6
 .م1996- 1416- 1/ابن كثري الكويت ط

دار الفبقان  .لقضاةشرف حممود ا  : ت).هـ458(أمخد بن احلسني البيهقي     : إثبات عذاب القرب     .7

 .هـ1405- 2/ط.األردن

فواز أمحد زمـريل دار     : ت) هـ751(حممد بن أيب بكر بن القيم       : إجتماع اجليوش اإلسالمية     .8
 .م1988هـ1408- 1/الكتاب العريب بريوت ط

. دار الراية الرياض. باسم فيصل جوابرة: ت) هـ287(ابن أيب عاصم الشيباين : اآلحاد واملثاين  .9

 .م1991- هـ1411- 1/ط

كمـال يوسـف    : ت).هـ739(ابن بلبان   ) : هـ354(اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان       .10
 .م1996- هـ1417- 2/ط.دار الكتب العلمية.احلوت

 .م1991- هـ1412- 1/ط.مؤسسة الرسالة: اإلحسان طبعة أخرى  .11

مؤسـسة  .صـبحي الـسامرائي   : ت).هـ259(إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين   :أحوال الرجال  .12

 .م1985- هـ1405- 1/ط.الرسالة



 .ت.عامل الكتب بريوت د) هـ306(حملمد بن خلف املعروف بوكيع : أخبار القضاة  .13

ـ 1418- 1/ط.دار إشـبيليا الريـاض    .سعود بن عبد اهللا الفنيسان    : إختالف املفسرين    .14 - هـ
 .م1997

شـعيب األرنـاؤوط    : ت) هـ763(حممد بن مفلح املقدسي     : اآلداب الشرعية واملنح املرعية      .15

 .م1996- هـ1417- 2/ؤسسة الرسالة طوعمر القيام م

ـ 1420(حممد ناصر الدين األلباين   : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل       .16 املكتـب  ) هـ
 .م1985- هـ1405- 1/ط.اإلسالمي

 .ت.أسباب الرتول أبو احلسن الواحدي قصر الكتاب، ودار الضياء اجلزائر د .17

ـ 463ت  (هللا بن عبد الرب     اإلستيعاب يف معرفة األصحاب أبو عمر يوسف بن عبد ا          .18 : ت) هـ

 .م1995هـ1415- 1/عادل أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت ط- علي حممد معوض

عدل أمحـد   - علي معوض : ت) هـ630ت(ابن األثري اجلزري    : أسد الغابة يف معرفة الصحابة       .19
 .عبد املوجود دار الكتب العلمية

- 4/ط.مكتبـة الـسنة القـاهرة     .حممد أبو شهبة  : اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري       .20
 .هـ1408

كـسروي  : ت) هـ456(أبو حممد ابن حزم     : أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من عدد          .21
 .م1992- هـ1412- 1/ط. دار الكتب العلمية. سيد حسن

  .ضمن كتاب طبقات املدلسني) هـ909(جالل الدين السيوطي : أمساء املدلسني .22
ـ 852ت(أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين         : صحابةاإلصابة يف متييز ال    .23 ومعـه  ) هـ

 .هـ1328- 1/دار إحياء التراث العريب بريوت ط: اإلستيعاب

كـسروي سـيد    : ت. أبو حممد ابن حزم   .: أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعني ومن بعدهم       .24
 .م1995- هـ1415- 1/ط. دار الكتب العلمية. حسن

حممود حممد نـصار    : ت.تصنيف حممد بن طاهر املقدسي    : لدارقطين  أطراف الغرائب واألفراد ل    .25
 .م1998- هـ1419- 1/ط.دار الكتب العلمية. والسيد يوسف



- 1/ط.دار طيبة الريـاض   .صغري أمحد حنيف  : ت).هـ318( النيسابوري ابن املنذر : األوسط .26
 .هـ1405

 دار الـسلفية    محد اجلابري احلـريب   : ت) هـ243(حممد بن حيي بن أيب عمر العدين        : اإلميان .27
 .هـ1407- 1/الكويت ط

عيـد اهللا حممـد     : ت) هـ458(أمحد بن احلسني البيهقي     : االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد     .28
 م1999- هـ1420- 1/الدرويش اليمامة دمشق ط

ـ 909(املربديوسف بن عبد اهلادي ابن      :حبر الدم فيمن تكلم عليه اإلمام أمحد مبدح أو ذم          .29 ) هـ

 .م1992- هـ1413- 1/ط.الكتب العلمية بريوتدار .روحية سويفي: ت

ـ 794(حممد بن عبد اهللا الزركـشي       : الربهان يف علوم القرآن    .30 حممـد أيب الفـضل     : ت) هـ
 .دار املعرفة بريوت.إبراهيم

مركـز اخلـدمات    .عامر أمحد حيدر  : ت).هـ458(أمحد بن احلسني البيهقي     : البعث والنشور  .31

 .م1986- هـ1406- 1/ط.واألحباث الثقافية بريوت

مؤسـسة الرسـالة    .عبـد العزيـز الغمـاري     : التأنيس بشرح منظومة الذهيب يف أهل التدليس       .32
  .م1984- هـ1303- 1/ط.بريوت
عمر عبد السالم   : ت).هـ748(مشس الدين الذهيب    : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم     .33
  .م1997- هـ1717- 2/ط.دار الكتاب العريب.تدمري

عمر تـدمري دار الكتـاب    /د: ت) هـ748(الذهيب  : األعيانتاريخ اإلسالم ووفيات مشاهري      .34
 .م1987هـ1407- 1/العريب ط

دار .عبد املعطـي قلعجـي    : ت.بترتيب اهليثمي ) 261(أمحد بن عبد اهللا العجلي    : تاريخ الثقات  .35
 .م1984- هـ1405- 1/الكتب العلمية ط

ترمجان السنة الهـور    إدارة  .حممد بن إمساعيل البخاري ومعه الضعفاء الصغري له       :التاريخ الصغري  .36
 .م1982- هـ1402- 4/ط.باكستان

 ).ت.د.(دار الكتب العلمية).هـ256(حممد بن إمساعيل البخاري : التاريخ الكبري .37



دار الكتـاب العـريب     . أمحد بن علي اخلطيب البغدادي أبو بكر      : تاريخ بغداد أو مدينة السالم     .38
 ).ت.د(بريوت 

مراجعـة  ) 240(اط العصفري املعروف بشّباب أبو عمر وخليفة بن خي  : تاريخ خليفة بن خياط    .39
 .م1995هـ1415- 1/مصطفى فواز وحكمت فواز دار الكتب العلمية بريوت ط/د

 .دار املأمون للتراث.أمحد نور سيف: ت).هـ280(تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي .40

- 1/ط.دار الكتب العلميـة   .حيىي شفيق : ت. سبط ابن العجمي الشافعي   : التبيني ألمساء املدلسني   .41
  .م1986- هـ1406

دار الكتب  )هـ1353(حممد عبد الرمحان املباركفوري     : حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي     .42
 .العلمية

  .خمطوط.أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي: حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل .43
 1/ارة ط عبد اهللا نـو   : ت) هـ826(أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني العراقي        : حتفة التحصيل  .44

 .م1999مكتبة الرشيد الرياض 

دار الكتب العلميـة    ) هـ902(مشس الدين السخاوي    : التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة      .45
 .م1993هـ1414- 1/بريوت ط

 .ت.دار الكتب العلمية بريوت د) هـ748(مشس الدين الذهيب : تذكرة احلفاظ .46

. أبو نعيم أمحد بن عبـد اهللا : فضل بن دكني عاليا تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أيب نعيم ال  .47
 .هـ1409دار العاصمة الرياض النشرة األوىل .عبد اهللا بن يوسف اجلديع: ت

ـ 852(ابن حجـر العـسقالين  : تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة     .48 دار الكتـاب  ).هـ
 .بريوت.العريب

مكتبـة الـدار املدينـة      .الفريوائي: ت).هـ394(حممد بن نصر املروزي     : تعظيم قدر الصالة   .49
 .هـ1406- 1/ط.املنورة



عبد احلميـد بـن بـاديس       : تفسري ابن باديس املسمى جمالس التذكري من كالم اللطيف اخلبري          .50
ـ 1399- 3/دار الفكر بريوت ط   .توفيق حممد شاهني وحممد الصاحل رمضان     : ت).هـ1359( - هـ

  .م1979
ـ 1403- 1/املكتـب اإلسـالمي ط  .ريأمحد صاحل حماي: مجع وحتقيق  : تفسري ابن عيينة   .51 - هـ

 .م1983

عبد العزيز عنيم وحممد أمحد عاشور وحممد       : مكتبة ابن تيمية كتاب الشعب ت     : تفسري ابن كثري   .52
 ت.د. ابراهيم البنا

 .سفيان بن سعيد الثوري: تفسري الثوري .53

- 2/ط. دار الكتب العلمية بريوت   ) هـ310(أبو جعفر حممد بن جرير الطربي     : تفسري الطربي  .54

 .م1997- هـ1418

عبد املعطي قلعجي   : ت) هـ211(أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين        : تفسري القرآن العزيز   .55
 .م1991- هـ1411- 1/دار املعرفة بريوت ط

 ت.دار األندلس بريوت د).هـ774(احلافظ ابن كثري الدمشقي: تفسري القرآن العظيم .56

ـ 327(س الرازي ابن أيب حـامت       عبد الرمحن بن حممد بن إدري     : تفسري القرآن العظيم   .57 : ت).هـ

 .م1997- هـ1417- 1/ط.مكتبة نزار مصطفى الباز مكة املكرمة.أسعد حممد الطيب

صربي عبـد اخلـالق     : ت) هـ303(أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي        : تفسري النسائي  .58
 .م1990- هـ1410- 1/ظ. مؤسسة الكتب الثقافية بريوت. الشافعي وسيد بن عباس اجلليسي

عبـد  : ت) هـ104(أبو احلجاج جماهد بن جرب      : - رواية عبد الرمحان اهلمداين   - تفسري جماهد  .59
 .ت.د. الرمحان الطاهر حممد السوريت

 .هـ1396- 2/ط.دار الكتب احلديثة مصر.حممد حسني الذهيب: التفسري واملفسرون  .60

مؤسـسة  .عناية عادل مرشـد   ).هـ852(أمحد بن علي بن حجر العسقالين       : تقريب التهذيب  .61
 .م1996- هـ1416- 1/الرسالة ط



ياسر بن إبـراهيم مكتبـة      : ت) هـ748ت(للذهيب مشس الدين    :  كتاب املوضوعات  تلخيص .62
 . م1998- هـ1419- 1/الرشد الرياض ط

 .م1979- هـ1399.عبد اهللا الصديق: ت) هـ463(ي ريأبو عمر ابن عبد الرب النم: التمهيد .63

الـشيباين  عبد الرمحان بن علي     : متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث           .64

  .م1991دار اهلدى اجلرائر .حممد عثمان اخلشت: ت) هـ944(الشافعي املعروف بابن الديبع 
ناصر بن سعد الرشيد وعبد القيوم عبد       : ت) هـ310(حممد بن جرير الطربي     : هتذيب اآلثار    .65

 .هـ1402مطابع الصفار مكة املكرمة . رب النيب

- 1/ط.مؤسسة الرسالة.رشد وإبراهيم الزيبقعادل م: ت.أمحد بن علي بن حجر:هتذيب التهذيب .66
 .م1996- هـ1416

ـ 742(أبو احلجاج يوسف املـزي      : هتذيب الكمال يف أمساء الرجال     .67 بـشار عـواد    : ت) هـ
  .م1998- هـ1418- 1/ط.مؤسسة الرسالة.معروف

. عبد الرزاق املهدي  : ت) هـ671(أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب      : اجلامع ألحكام القرآن   .68
  .م1997- هـ1418- 1/اب العريب بريوت طدار الكت

 .دار إحياء التراث العريب بريوت).هـ237(عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي:اجلرح والتعديل .69

دار علمـاء  . حممد بن علي بن آدم األثيـويب الولـوي     : اجلليس األنيس يف شرح اجلوهر النفيس      .70
  .السلف

دار ) هـ507(روف بابن القيسراين    حممد بن طاهر املقدسي املع    : اجلمع بني رجال الصحيحني    .71
 .هـ1405- 2/ط. الكتب العلمية

ـ 456(أبو حممد ابـن حـزم الظـاهري         : مجهرة أنساب العرب   .72 دار الكتـب العلميـة     ) هـ

 .م1998هـ1418

 .هـ1418- 5/ط.مؤسسة الرسالة.سعيد األفغاين:ت.أبو زرعة ابن زجنلة: حجة القراءات .73



ربيع بن هـادي    : ت) هـ535( بن حممد األصبهاين   أبو القاسم إمساعيل  : احلجة يف بيان احملجة    .74
ـ 1411- 1/املدخلي وحممد بن أمحد أبو رحيم دار الراية ط         - 2/و ط . م اجلـزء األول   1990- هـ

 .م اجلزء الثاين1999- 1419

ـ 381(حديث الزهري أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحان الزهري            .75 روايـة اجلـوهري    ) هـ

رسـالة  .م1998هـ1418- 1/اء السلف الرياض ط   حسن بن حممد البلوط أضو    /د: ت) هـ454(
 .ماجستري

- 1/دار الصميعي الرياض ط. مشهور حسن سلمان: ت) هـ458(أبو بكر البيهقي: اخلالفيات .76
 .م1995- هـ1415

ـ 256(حممد بن إمساعيل البخاري     : خلق أفعال العباد   .77 أيب مهـاجر حممـد الـسعيد       : ت) هـ

 ).ت.د.(شركة الشهاب اجلزائر.بسيوين

ـ 911(جالل الدين الـسيوطي     : ثور يف التفسري باملأثور     الدر املن  .78 دار الفكـر بـريوت     ).هـ
  .م1993- هـ1414

املكتبة السلفية  . عثمان الرمحن حممد عبد  : ت) هـ458.(أمحد بن احلسني البيهقي   : دالئل النبوة  .79
 .املدينة املنورة

 .مكتبة القرآن القاهرة.مربوك إمساعيل مربوك: ت).هـ385(علي بن عمر الدارقطين : رؤية اهللا  .80

البدر دار ابن األثري الكويـت      بدر  : ت) هـ208(عثمان بن سعيد الدارمي     : الرد على اجلهمية   .81
 .م1995- هـ1416- 2/ط

. عاصم احلرستاين وحممد الزغلي دار اجليل بريوت      : ت) هـ241(اإلمام أمحد بن حنبل   : الزهد .82
 .م1994- هـ1414- 1/ط

 ).ت.د.(حممد أيب الليث اخلري آبادي: ت).هـ243(هناد بن السري أبو السري : الزهد .83

علي حسن  : ت).هـ388(احلسني بن أمحد بن بكري      : طينسؤاالت أيب عبد اهللا بن بكري للدارق       .84
 .دار عمار.عبد احلميد



) القرن الثالث (أبو عبيد حممد بن علي اآلجري       : سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين         .85
- 1/حممد علي قاسم العمري اجمللس العلمـي إلحيـاء التـراث اإلسـالمي املدينـة املنـورة ط                 : ت

 .م1983هـ1403

سعدي  : ت) هـ264(أبو زرعة الرازي عبيد اهللا بن عبد الكرمي         : الربذعي أليب زرعة  سؤاالت   .86

  .م1989- هـ1409- 2/ط.دار الوفاء.اهلامشي
أبـو طـاهر الـسلفي      : سؤاالت احلافظ السلفي خلميس احلوزي عن مجاعة من أهل واسـط           .87

  .م1983- هـ1403- 1/ط.دار الفكر بريوت.مطاع الطرابيشي: ت) هـ576(
موفق بن عبـد اهللا بـن عبـد         : ت).هـ405(احلاكم النيسابوري : كم للدارقطين سؤاالت احلا  .88
 .م1984- هـ1404- 1/ط.مكتبة املعارف الرياض.القادر

موفق بن عبد اهللا    : ت) هـ427(محزة بن يوسف السهمي     : سؤاالت محزة السهمي للدارقطين    .89
 .م1984- هـ1404- 1/ط.مكتبة املعارف الرياض.بن عبد القادر

ـ 1420(حممد ناصر الـدين األلبـاين     : ث الصحيحة سلسلة األحادي  .90 مكتبـة املعـارف    ) هـ
 .م1995- هـ1415- 1/ط.الرياض

ـ 1420(حممد ناصـر الـدين األلبـاين      : سلسلة األحاديث الضعيفة   .91 مكتبـة املعـارف    ) هـ

 .م1988- هـ1408- 1/ط.الرياض

- 3/املكتـب اإلسـالمي ط    : ت) هـ287(أبو بكر ابن أيب عاصم الضحاك الشيباين        : السنة .92
 .م1993- هـ1413

ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة      ) هـ287(أبو بكر عمر بن أيب عاصم الضحاك الشيباين       : السنة .93
 .م1993- هـ1413- 3/املكتب اإلسالمي بريوت ط. لأللباين

- 1/دار السالم الرياض ط   ) هـ273(حممد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويين      : سنن ابن ماجه   .94
 .م1999- 1420

دار املعرفة بريوت   .عبد اهللا هاشم املدين   : ت) هـ385(لي بن عمر الدارقطين     ع: سنن الدارقطين  .95
  .م1966- هـ1386



دار الكتب العلمية   .فواز زمريل : ت) هـ255(عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي       : سنن الدارمي  .96
  .هـ1407- 1/ط

دار الكتب العلمية   .سيدكسروي حسن :ت).هـ303(أمحد بن شعيب النسائي     : السنن الكربى  .97
 .م1991- هـ1411- 1/بريوت ط

 دار املعرفة وبذيله اجلوهر النقي      - ) هـ458( أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي      :السنن الكربى  .98

  ).هـ745ت (البن تركماين

- 1/ط.دار املعرفـة بـريوت    ).هـ303(أمحد بن شعيب النسائي   :سنن النسائي حباشية السندي    .99
 .م1991- هـ1411

أليب عمرو عثمـان بـن سـعيد الـداين          : والساعة وأشراطها السنن الواردة يف الفنت وغوائلها       .100
دار العاصـمة للنـشر     ] رسالة دكتوراه [رضا اهللا بن حممد إدريس املباركفوري       /د: ت) هـ444ت(

 .م1995هـ1416- 1/والتوزيع ط

 : ت) هـ227(سعيد بن منصور:سنن سعيد بن منصور  .101

سعد بن عبـد اهللا آل      : ت) هـ227( سعيد بن منصور     - قسم التفسري - سنن سعيد بن منصور      .102
 .م1993- هـ1414محيد دار الصميعي الرياض 

- 4/مؤسسة الرسالة ط. شعيب األرناؤوط: ت) هـ748(مشس الدين الذهيب: سري أعالم النبالء .103

 .م1986- هـ1406

كرم /د) هـ535(- قوام السنة –أبو القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين       : سري السلف الصاحلني   .104
 .م1999هـ1420- 1/ أمحد دار الراية الرياض طبن حلمي بن فرحات بن

أمحد سعد  :ت).هـ418(هبة اهللا بن احلسم الاللكائي    :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة      .105
 .هـ1402.دار طيبة الرياض.محدان

. زهري الشاويش وشعيب األرنـاؤوط    : ت) هـ516(حسني بن مسعود البغوي     : شرح السنة  .106
 .م1971- ـه1390- 1/املكتب اإلسالمي بريوت ط



 - 1/علي بلطه جـي دار اخلـري بـريوت ط         : إشراف) هـ676(شرح صحيح مسلم للنووي      .107
 .م1994- هـ1414

نور الدين عتر دار املـالح      : ت) هـ795(عبد الرمحان بن رجب احلنبلي      : شرح علل الترمذي   .108
 .م1978- هـ1398- 1/ط

لرسـالة  مؤسـسة ا .شعيب األرناؤوط: ت) هـ321(أبو جعفرالطحاوي   : شرح مشكل اآلثار   .109
 .م1994- هـ1415- 1/ط

حممـد زهـري    : ت) هـ321(أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي احلنفي        : شرح معاين اآلثار   .110
 .م1987- هـ1407- 2/دار الكتب العلمية ط. النجار

دار . صبحي السامرائي: ت) هـ378(أبو حممد حممد بن حممد احلاكم : شعار أصحاب احلديث .111

 .اخللفاء الكويت

حممد سعيد زغلول دار الكتب العلمية بـريوت        : ت) هـ458( بكر البيهقي    أبو: شعب اإلميان  .112
 .م1990- هـ1410- 1/ط

ـ 311(حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري     : صحيح ابن خزمية   .113 . حممـداألعظمي : ت) هـ
 .م1970- هـ1390املكتب اإلسالمي بريوت 

 العـريب لـدول     مكتب التربية ).هـ1421(حممد ناصر الدين األلباين     : صحيح سنن الترمذي     .114
  .م1988- هـ1408- 1/ط.اخلليج
مؤسسة الكتب  . عبد الرمحن الفريوائي  : ت) هـ197(لوكيع بن اجلراح    : صحيح كتاب الزهد   .115

 .م1993- هـ1413- 1/الثقافية بريوت ط

مكتبة املعـارف   ).هـ1421(حممد ناصر الدين األلباين     : صحيح وضعيف الترغيب والترهيب    .116

  .م2000- هـ1421- 1/الرياض ط
ـ 1420(حممد ناصر الدين األلبـاين    : وضعيف سنن ابن ماجه   صحيح   .117 مكتبـة املعـارف    ) هـ
 .م1997- هـ1417- 1/ط.الرياض



دار ابـن حـزم     . حممد خري رمضان يوسف   : ت) هـ281(أبو بكر ابن أيب الدنيا      : صفة النار  .118
 .م1997- هـ1417- 1/بريوت ط

دار الكتب العلمية   . ر عطا حممد قاد : ت) هـ301(أبو بكر الفريايب    : صفة النفاق وذم املنافقني    .119
 .م1987- هـ1407- 2/ط

دار ابن خزمية الريـاض     ) معاصر(صور من سري الصحابة عبد احلميد بن عبد الرمحان السحيباين            .120
 .م1998هـ1418- 4/ط

ـ 1420(حممد ناصر الدين األلبـاين      : ضعيف سنن النسائي   .121 - 1/املكتـب اإلسـالمي ط    )هـ
  .م1990- هـ1411

- 2/إحسان عباس دار الرائد العريب بريوت ط      ) 476ت( إسحاق   الشريازي أبو : طبقات الفقهاء  .122

 .م1981هـ1401

- 1/راجعه سهيل كيايل دار الفكـر بـريوت ط        ) هـ230(حممد بن سعد    : الطبقات الكربى  .123
  .م1994هـ1414
 .دار صادر بريوت: أخرى

دار الصحوة . حممد زينهم، وحممد عزب: ت.أمحد بن علي بن حجر العسقالين: طبقات املدلسني .124

  .م1986- هـ1407- 1/ط. القاهرة- 
أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق    ) هـ744(حممد بن أمحد بن عبد اهلادي       : طبقات علماء احلديث   .125

 .م1996- هـ1417- 2/مؤسسة الرسالة بريوت ط

رضاء اهللا بن حممـد     : ت).هـ369(عبد اهللا بن حممد بن جعفر األصبهاين أبو الشيخ          : العظمة .126

 .هـ1804- 1/ط.دار العاصمة الرياض.املباركفوري

دار طيبـة   .حمفوظ الـرمحن الـسلفي    : ت) هـ385(علي بن عمر الدارقطين     : الدارقطينعلل   .127
  .م1985- هـ1405- 1/ط.الرياض
املكتـب  .وصي اهللا بن حممـد عبـاس      : ت) هـ241(أمحد بن حنبل    : العلل ومعرفة الرجال   .128

  .م1989- هـ1408- 1/اإلسالمي بريوت ط



دار املعرفـة بـريوت     . خلطيـب حمب الدين ا  : ت) هـ327(عبد الرمحن بن أيب حامت      : العلل .129
  .هـ1405

 .مشس احلق العظيم آبادي دار الكتب العلمية: عون املعبود شرح سنن أيب داود .130

حممد فؤاد عبـد    : إعتناء) هـ852(ابن حجر العسقالين    : فتح الباري بشرح صحيح البخاري     .131

 .م1987- هـ1407- 2/دار الريان للتراث ط.الباقي وحمب الدين اخلطيب

- 1/ط.مكتبة التوحيـد القـاهرة    .مسري الزهريي : ت).هـ288(ن محاد املروزي    نعيم ب : الفنت .132
 .هـ1412

  .هـ1356- 1/ط.املكتبة التجارية). هـ1031(عبد الرؤوف املناوي : فيض القدير .133
 .جمد الدين الفريوز أبادي دار املعرفة بريوت: القاموس احمليط  .134

- 1/دار اهلجـرة الريـاض ط     .زمولحممد بن عنر البـا    : القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام     .135
 .م1996- هـ1417

 .دار اجليل بريوت.أمحد الشرباصي: قصة التفسري  .136

دار ابـن حـزم     .حممد خري رمضان يوسف   : ت) هـ281(أبو بكر ابن أيب الدنيا      : قصر األمل  .137
 .م1997- هـ1417- 1/ط.بريوت

دار الكتـب   .أيب الوفاء : ت) هـ182(يعقوب بن إبراهيم األنصاري أبو يوسف     : كتاب اآلثار  .138
 .هـ1355العلمية بريوت 

ـ 360(أبو بكر اآلجري    : كتاب األربعني حديثا   .139 أضـواء الـسلف    . بـدر البـدر   : ت) هـ
 .م2000- 1420- 2/ط.الرياض

- 2/ط.دار الكتاب العـريب   .أمحد حيدر :ت.أمحد بن احلسني البيهقي   : كتاب األمساء والصفات   .140

 .م1994- هـ1415

 أبو إسحاق إبراهيم بن حممد سبط ابـن العجمـي           :كتاب االغتباط مبعرفة من رمي باالختالط      .141
  .م1988- هـ1408- 1/ط.دار الكتاب العريب.فواز أمحد زمريل: ت) هـ841(



دار الكتـب العلميـة     .حممد خليل هـراس   : ت).هـ224(القاسم بن سالم    : كتاب األموال  .142
 .م1986- هـ1406- 1/ط.بريوت

دار الكتـب   . عيد زغلول البسيوين  حممد س : ت. أبو بكر ابن أيب عاصم الشيباين     : كتاب األوائل  .143
 .م1987- هـ1407- 1/ط.العلمية بريوت

مطابع اجلامعـة   .علي بن حممد بن ناصر الفقيهي     : ت) هـ395(احلافظ ابن منده  : كتاب اإلميان  .144
 .م1981- هـ1401- 1/اإلسالمية املدينة املنورة ط

ـ  : ت) هـ181(عبد اهللا بن املبارك     : كتاب الرب والصلة مع املسند     .145 ان حممـد دار    مصطفى عثم
 .م1991- هـ1411- 1/ط. الكتب العلمية

علي بن حممد بن ناصر الفقيهـي مطـابع         /د: ت) هـ395(كتاب التوحيد احلافظ ابن منده       .146

 .اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة د ت

  .ت.د1/مؤسسة الكتب الثقافية ط) هـ354(كتاب الثقات حممد بن حبان التميمي البسيت  .147
. عبد العزيز بن سليمان البعيمي    : ت) هـ195(ر حممد بن فضيل الضيب      أبو بك : كتاب الدعاء  .148

  .م1999- 1/ط.مكتبة الرشيد الرياض
مؤسسة الكتب الثقافية .عامر حيدر: ت)هـ458(أمحد بن احلسني البيهقي : كتاب الزهد الكبري .149

 .م1996- 3/ط.بريوت

 احلويين مكتبـة    أبو إسحاق : ت) هـ212(أسد بن موسى املعروف بأسد السنة       : كتاب الزهد  .150
 .م1993- هـ1413- 1/ط.التوعية اإلسالمية إلحياء التراث اإلسالمي مصر

دار الـصميعي   .الفريـوائي عبـد الـرمحن     : ت.)هـ181(عبد اهللا بن املبارك     : كتاب الزهد  .151
 .م1994- هـ1415 2/ط.الرياض

- 1/ط.دار الراية الرياض.عطية بن عتيق الزهراين: ت). هـ311(أبو بكر اخلالل : كتاب السنة .152
 .هـ1415

دار ابن القيم   .حممد بن سعيد القحطاين   : ت).هـ290(عبد اهللا بن أمحد بن حنبل       : كتاب السنة  .153
 .م1986- هـ1406- 1/ط.الدمام السعودية



ـ 360(أبو بكر اآلجري    : كتاب الشريعة  .154 - 2/دار الـوطن ط   . ت عبـد اهللا الـدميجي     ) هـ
 .م1999- هـ1420

دار .عبد املعطي قلعجي  : ت).هـ322(أبو جعفرحممد بن عمرو العقيلي      : كتاب الضعفاء الكبري   .155
  .م1998- هـ1418- 2/ط.وتالكتب العلمية بري

ـ 597(أبو الفرج ابن اجلـوزي      : كتاب الضعفاء واملتروكني   .156 أيب الفـداء عبـد اهللا      : ت) هـ
  .ت.د.دار الكتب العلمية.القاضي
مؤسسة .صبحي السامرائي : ت). هـ385(علي بن عمر الدارقطين     : كتاب الضعفاء واملتروكني   .157

  .م1986- هـ1406- 2/الرسالة بريوت ط
حلمي كامـل   : ت) هـ354(أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي        ]: يالنياتالغ[كتاب الفوائد    .158

 .م1997- هـ1417- 1/أسعد عبد اهلادي دار ابن اجلوزي ط

- 1/عبد اهللا بن محد املنصور ط     : ت) هـ301(أبو بكر جعفر بن حممد الفريايب       : كتاب القدر  .159
 .م1997- هـ1417

دار ابـن حـزم     .مد خري رمضان يوسف   حم: ت).281(أبو بكر ابن أيب الدنيا      : كتاب املتمنني  .160
 .م1997- هـ1418- 1/ط.بريوت

أبو بكر عبد اهللا بـن سـليمان بـن األشـعث املعـروف بـابن أيب داود                  : كتاب املصاحف  .161
- 1/ط.وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية قطـر      .حمب الدين عبد السبحان واعظ    : ت).هـ316(

 .م1995- هـ1415

أبو الربكات حممد بن أمحد ابن يوسف       :  الرواة الثقات  الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من       .162
- 2/ط.مكتبة النهضة العربيـة   . محدي عبد اجمليد السلفي   : ت). هـ929(الذهيب املعروف بابن الكيال     

  .م1987- هـ1407
علـي مهنـا دار     : ت)هـ711(حممد بن مكرم بن منظور      : لسان اللسان هتذيب لسان العرب     .163

 .م1993- هـ1413- 1/الكتب العلمية ط

 .م1993- هـ1414- 24/ط.مؤسسة الرسالة بريوت.مناع القطان: مباحث يف علوم القرآن .164



ـ 807(علي بن أيب بكر اهليثمـي       : جممع الزوائد ومنبع الفوائد    .165 دار الكتـاب العـريب     ). هـ
 .م1982- هـ1402- 3/ط.بريوت

ـ 728(أمحد بن عبد احلليم بن تيمية : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية    .166  مجـع عبـد  ) هـ
  .مكتبة املعارف املغرب.الرمحان بن حممد بن قاسم وابنه

 .جمموعة رسائل ابن أيب الدنيا .167

عبد السالم : ت) هـ546(عبد احلق بن عطية األندلسي     : احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز      .168
 .م1993- هـ1143/دار الكتب العلمية ط.عبد الشايف حممد

- 2/األلباين املكتب اإلسالمي ط   : ت) هـ748(ذهيب  مشس الدين ال  : خمتصر العلو للعلي الغفار    .169
 .م1991هـ1412

ربيع بن  : ت).هـ405(أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري          : املدخل إىل الصحيح   .170
  .م2001- هـ1421- 1/مكتبة الفرقان ط.هادي املدخلي

ـ 405(ابوري  أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيس        : املدخل إىل كتاب اإلكليل    .171 : ت).هـ

  .مصر–دار الدعوة .فؤاد عبد املنعم أمحد
. مؤسسة الرسالة بـريوت   .شكر اهللا قوجاين  : ت) هـ327(عبد الرمحن بن أيب حامت      : املراسيل .172

  .هـ1397- 1/ط
دار .منصور بن عون العبـديل    : ات ابن مسعود يف الكتب الستة ومسند أمحد وموطأ مالك         مروي .173
 .م1985- هـ1406- 1/ط.الشروق

مصطفى عبد  : ت).هـ405(أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم         : املستدرك على الصحيحني   .174
 .م1990- هـ1411- 1/دار الكتب العلمية بريوت ط.القادر عطا

دار الثقافة العربية   . حسني سامل أسد  : ت) هـ307(أبو يعلى املوصلي    : مسند أيب يعلى املوصلي    .175
 .م1992- هـ1412- 1/ط. بريوت

مؤسـسة نـادر    .عامر أمحد حيدر  :ت). هـ230(علي بن اجلعد اجلوهري     : مسند ابن اجلعد   .176
 م1990- هـ1410- 1/ط.بريوت



اهللا مكتبة العلوم   حمفوظ الرمحن زين    : ت) هـ292(أبو بكر أمحد بن عمرو البزار       : مسند البزار  .177
 .هـ1409- 1/ط.واحلكم املدينة املنورة ومؤسسة علوم القرآن بريوت

حسني أمحد صاحل البـاكري     : ت) 282(للحارث بن أيب أسامة     : مسند احلارث زوائد اهليثمي    .178
 .م1992- هـ1413- 1/مركز خدمة السنة والسرية النبوية املدينة املنورة ط

دار . حبيب الـرمحن األعظمـي    : ت) هـ219( احلميدي   عبد اهللا بن الزبري   : مسند احلميدي    .179
 .الكتب العلمية بريوت

مكتبة العلوم  .حمفوظ الرمحن زين اهللا   : ت).هـ335(اهليثم بن كليب الشاشي     : مسند الشاشي    .180
 .هـ1410- 1/ط.واحلكم املدينة املنورة

ب العلميـة   دار الكت ) هـ204(أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي املطليب         : مسند الشافعي  .181

 .ت.بريوت د

 .دار املعرفة بريوت).هـ204(أبو داود سليمان بن داود الطيالسي : مسند الطيالسي  .182

 ).ت.د.(دار املعرفة بريوت) هـ316(أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائين : املسند .183

شعيب األرناؤوط وحممد العرقوسي وإبـراهيم الزيبـق        :ت) هـ241(أمحد بن حنبل    : املسند .184
 .م1996- هـ1416- 1/ الرسالة طمؤسسة

مكتبة اإلميان املدينة   .عبد الغفور البلوشي  : ت).هـ238(إسحاق بن إبراهيم بن راهويه    : املسند .185
  .م1995- 1/ط.املنورة
 .مكتبة لبنان)هـ770(أمحد بن حمّمد الفيومي املقري : املصباح املنري .186

ضبط حممد عبد السالم شاهني مكتبة دار الباز مكـة          ) هـ235(أبو بكر بن أيب شيبه      : املصنف .187
 .م1991هـ1416- 1/املكرمة دار الكتب العلمية بريوت ط

حبيب الرمحن األعظمي املكتب اإلسالمي بريوت      : ت) هـ211(عبد الرزاق بن مهام     : املصنف .188
 .م1983- هـ1403- 2/ط

 .عبد الرمحن بن عمر املدخلي: ت.املطالب العالية اجلزء الثامن .189

 .عبد اهللا بن حممد الشهراين: ت.اجلزء العاشراملطالب العالية  .190



اجمللد األول  )هـ852(احلافظ ابن حجر    : املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية النسخة املسندة       .191
 .م1998هـ1419- 1/عبد اهللا بن عبد احملسن التوجيري دار العاصمة الرياض ط/د: ت

دار املعرفـة   . حبيب الرمحن األعظمـي   : ت) هـ858(ين  ابن حجر العسقال  : املطالب العالية  .192
 .م1993- هـ1414بريوت 

 .دار الفكر العريب القاهرة.حممد أبو زهرة: املعجزة الكربى القرآن .193

مكتبـة املعـارف    .حممود الطحان : ت).هـ360(سليمان بن أمحد الطرباين     : املعجم األوسط  .194
 .م1985- هـ1405- 1/ط.الرياض

مكتبة .زياد حممد منصور  : ت) هـ371(د بن إبراهيم اإلمساعيلي     أبو بكر أمح  : معجم الشيوخ    .195
 .هـ1410- 1ط.املدينة املنورة.العلوم واحلكم

ـ 317(أبو القاسم عبد اهللا بن حممـد البغـوي          : معجم الصحابة    .196 حممـد األمـني    : ت) هـ
 .م2000- هـ1421- 1/ط.مكتبة البيان الكويت.اجلكين

مكتبة الغرباء األثرية   .صالح بن سامل املصرايت   :ت).هـ351(عبد الباقي بن قانع   :معجم الصحابة  .197
 .م1997- هـ1418- 1/ط.املدينة املنورة

كمال يوسف احلوت مؤسـسة الكتـب الثقافيـة         : تقدمي) هـ360(الطرباين  : املعجم الصغري  .198

 .م1986- هـ1406- 1/ط. بريوت

- 1/ط.محدي عبد اجمليـد الـسلفي     : ت).هـ360(سليمان بن أمحد الطرباين     : املعجم الكبري  .199
 .هـ1400

 .ابن املقرئ: املعجم .200

عادل بن يوسف   : ت) هـ430(أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاين          : معرفة الصحابة  .201

 .م1998هـ1419- 1/العزازي دار الوطن الرياض ط

مؤسسة .بشار عواد وشعيب األرناؤوط   : ت).هـ748(مشس الدين الذهيب    : معرفة القراء الكبار   .202
  .هـ1404- 1/الرسالة بريوت ط



أكرم الـضياء العمـري     : ت) 277(أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي       : املعرفة والتاريخ  .203
 .م1981هـ1401- 2/مؤسسة الرسالة بريوت ط

إدارة إحيـاء التـراث     .نور الدين عتـر   : ت).هـ748(مشس الدين الذهيب  : املغين يف الضعفاء   .204
 .اإلسالمي قطر

حمـي الـدين    : ت)هـ656( عمر القرطيب    أمحد بن : املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم       .205
 .م1997هـ1417- 1/مستو وآخرين دار ابن كثري بريوت ط

مطابع اجلامعة  .حممد صاحل عبد العزيز   : ت) هـ748(مشس الدين الذهيب    : املقتىن يف سرد الكىن    .206
  .م1988- هـ1408.اإلسالمية املدينة

هشام بن  : ت) هـ360(رباين  أبو القاسم سليمان بن أمحد الط     : من امسه عطاء من رواة احلديث      .207

  .عامل الكتب. إمساعيل السقا
دار املأمون للتراث   .أمحد نور سيف  :ت).هـ233(حيىي بن معني  : من كالم ابن معني يف الرجال      .208
 .بريوت

مكتبة .صبحي السامرائي : ت).هـ241(أمحد بن حنبل  : من كالم اإلمام أمحد يف علل احلديث       .209
 .م1988- هـ1409- 1/ط.املعارف

باسم فيصل  : ت) هـ374(أبو الفتح األزدي    : من وافق امسه كنية أبيه    : ه إسم أبيه  من وافق امس   .210
ومعه انتخـاب   .م1988- هـ1408- 1/ط.منشورات مركز املخطوطات والتراث الكويت    . جوابرة

كتاب من وافقت كنيته اسم أبيه مما ال يؤمن وقوع اخلطأ فيه للخطيب البغدادي انتخاب عالء الـدين                  
  .مغلطاي

سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلـوزي اململكـة          : لرقراق يف تفسري يوم يكشف عن ساق      املنهل ا  .211

 .م1991هـ1412- 1/العربية السعودية ط

 .دار املعرفة.علي حممد البجاوي: ت).هـ748(مشس الدين الذهيب : ميزان االعتدال .212

رشـد  مكتبـة ال  .رشيد بن حسن األملعي   : ت).هـ280(الدارمي  : نقض الدارمي على املريسي    .213
  .م1998- هـ1418- 1/ط.الرياض



ياسر بن إبراهيم وغنيم بن     : ت).هـ489(منصور بن حممد أبو املظفّر السمعاين       : تفسري القرآن  .214
  .م1997- هـ1418- 1/دار الوطن الرياض ط.عباس
دار طيبة الرياض   .حممد النمر وآخرون  : ت).هـ516(احلسني بن مسعود البغوي     : معامل الترتيل  .215
  .م1997- هـ1417- 4/ط

  .دار الكتب العلمية بريوت.عبد الرمحن عمرية: ت).هـ728(أمحد بن تيمية : لتفسري الكبريا .216
ـ 762(عبد اهللا بن يوسف الزيلعي      : نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية      .217 دار احلـديث   )هـ
  .القاهرة
- 1/دار الـصميعي ط   .محدي عبـد اجمليـد الـسلفي      : ت.ابن حبان البسيت  : كتاب اجملروحني  .218

  .م2000- هـ1420


