
احلود هلل ًالصالة ًالسالم على رسٌل اهلل ًعلى آلو ًصحبو ًهن ًااله 

: أها بعد 

ككاف ضمن _ رضي اهلل عنهما _ فأ٘ند اهلل عز كجل أف كفق ٛنمع ما تيسر من آثار اٜنرب البحر عبد اهلل بن عباس 
اٞنشركع الكبًن يف ٗنع آثار الصحابة الكراـ رضي اهلل عنهم يف الزهد كالرقائق كاألدب ، كقد كاف رضي اهلل عنه 

أكفرهم آثاران صحيحة  

كاٜنمد هلل أنين مل أستمع لقوؿ اٞنخذلٌن كاٜناسدين ، الذين ٘نلهم ما تلجن يف قلوهبم السوداء على اٜنيلولة بٌن 
الناس كبٌن ما ينفعهم  

كاآلف مع شيء من فضائل هذا اٛنبل  

[ :   3756  ] قاؿ البخارم يف صحيحه

اًلدو عىٍن ًعٍكرًمىةى عىٍن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى  ثػىنىا عىٍبدي اٍلوىاًرًث عىٍن  ى ثػىنىا ميسىدَّدده  ىدَّد  :   ىدَّد

.  ضىمَّديًن النَّدً   صىلَّدى اللَّدهي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى ًإ ى صىٍدرًً  كىقىاؿى اللَّدهيمَّد عىلِّلٍمهي اٜنًٍٍكمىةى  

اًلدو  ثػىنىا كيهىٍيبه عىٍن  ى ثػىنىا ميوسىى  ىدَّد ثػىنىا عىٍبدي اٍلوىاًرًث كىقىاؿى عىلِّلٍمهي اٍلًكتىابى  ىدَّد ثػىنىا أىبيو مىٍعمىرو  ىدَّد .  ًم ٍػلىهي  ىدَّد

. كىاٜنًٍٍكمىةي اٍاًصىابىةي يف  ىًٍنً الن بػيوَّدةً  

 كهذا يشمل العلم يف التفسًن ك ًن  

[ :   3627  ] قاؿ البخارم يف صحيحه

ثػىنىا شيٍعبىةي عىٍن أىً  ًبٍشرو عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو عىٍن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى  ثػىنىا ١نيىمَّددي ٍبني عىٍرعىرىةى  ىدَّد  :   ىدَّد

كىافى عيمىري ٍبني اٍٝنىطَّداًب رىًضيى اللَّدهي عىٍنهي ييٍدِن اٍبنى عىبَّداسو فػىقىاؿى لىهي عىٍبدي الرَّدٍ٘نىًن ٍبني عىٍوؼو ًإفَّد لىنىا أىبٍػنىاءن ًم ٍػلىهي فػىقىاؿى ًإنَّدهي ًمٍن  

ًذً  اآٍليىةً   فػىقىاؿى أىجىلي رىسيوًؿ اللَّدًه صىلَّدى اللَّدهي {ًإذىا جىاءى نىٍصري اللَّدًه كىاٍلفىٍت ي }  ىٍي ي تػىٍعلىمي فىسىأىؿى عيمىري اٍبنى عىبَّداسو عىٍن هى

.  عىلىٍيًه كىسىلَّدمى أىٍعلىمىهي ًإيَّدا ي قىاؿى مىا أىٍعلىمي ًمنػٍهىا ًإ َّد مىا تػىٍعلىمي 



. كقد كاف عبد الر٘نن بعدها يتتلمذ على ابن عباس ك  يستنكف من ذلك مع بينهما من فارؽ السن  :أقوؿ 

 

[ :   7323 ] قاؿ البخارم يف صحيحه 

ثىيًن اٍبني  ثػىنىا مىٍعمىره عىٍن الز ٍهرًمِّل عىٍن عيبػىٍيًد اللَّدًه ٍبًن عىٍبًد اللَّدًه قىاؿى  ىدَّد ثػىنىا عىٍبدي اٍلوىاً ًد  ىدَّد ثػىنىا ميوسىى ٍبني ًإٍٚنىاًعيلى  ىدَّد   ىدَّد
 :  عىبَّداسو رىًضيى اللَّدهي عىنػٍهيمىا قىاؿى 

كذكر  دي ان طويالن   . كيٍن ي أيٍقرًئي عىٍبدى الرَّدٍ٘نىًن ٍبنى عىٍوؼو  

 :[ 257/ 19] قاؿ اٜنافظ ابن  جر يف فت  البارم 

ـى  ا اٜنٍىًدي  ًمٍن اٍلفىوىاًئد  ىًٍن مىا تػىقىدَّد  اهػ. أىٍ ذ اٍلًعٍلم عىٍن أىٍهله كىًإٍف صىغيرىٍت ًسٌن اٍلمىٍأ يوذ عىٍنهي عىٍن اآٍلً ذ  كىيف هىذى

[ :   1839  ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف زكائد فضائل الصحابة

 :   دثين أبو معمر ق نا سفياف ، عن ابن أ  ٤ني  ، عن ٠ناهد قاؿ 

  . لقد مات ابن عباس يـو مات كهو  رب  هذ  األمة 

كهذا إسناد صحي   

[ :   1835  ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف زكائد فضائل الصحابة

 :  ق نا أبو معمر ق نا سفياف ، عن ابن األَنر قاؿ 

  . إ٧نا فقه أهل مكة  ٌن نزؿ ابن عباس بٌن أظهرهم 

[ :   1833  ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف زكائد فضائل الصحابة

 :  دثين ابن إدريس ، عن لي  قاؿ :  ق نا الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوِن أبو ٨ناـ قاؿ 

  ؟قيل لطاكس أدرك  أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم كانقطع  إ  هذا الغالـ من بينهم



 أدرك  سبعٌن من أصحاب الن  صلى اهلل عليه كسلم فكلهم إذا ا تلفوا يف شيء انتهوا فيه إ  قوؿ ابن  :  قاؿ 
   عباس 

لي  ضعيف كقد ٪نتمل يف م ل هذا  

[ :   1841  ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف زكائد  فضائل الصحابة

: قاؿ ابن أ  مليكة : أنا ابن جريج قاؿ :   دثين إبراهيم ق نا  جاج قاؿ 

 .   كإذا أ ذ يف القرآف مل يتعلق الناس منه بشيء ، كاف إذا أ ذ ابن عباس يف اٜنالؿ كاٜنراـ أ ذ الناس معه 

إف مل يصرح ابن كابن جريج كإف كاف مدلسان إ  أف ٪نٍن القطاف أثىن على ركاياته عن ابن أ  مليكة كصححها كلها 
جريج  

 :[  232ص] قاؿ ابن أ   امت يف مقدمة اٛنرح كالتعديل 

 ادي  ابن جريج عن ابن ا  أ:  نا ١نمد بن ابراهيم نا عمرك بن علي قاؿ ٚنع  ٪نٍن بن سعيد القطاف يقوؿ 
عن : كجعل ٪ندثين هبا كيقوؿ ثنا ابن جريج قاؿ  دثين ابن ا  مليكة فقاؿ يف كا د منها - مليكة كلها صحاح 

 كلها صحاح: قل  دثين ، قاؿ : ابن ا  مليكة ، فقل  

[ :   1512  ]قاؿ أ٘ند يف فضائل الصحابة 

 :  دثين سليماف ، عن مسلم ، عن مسركؽ ، عن عبد اهلل قاؿ :  ق نا ٪نٍن ، عن سفياف قاؿ 

  .  لو أدرؾ ابن عباس أسناننا ما عشر  منا رجل 

كعبد اهلل هو ابن مسعود 

[ :   1778 ]كقاؿ أ٘ند يف فضائل الصحابة  

 :  ق نا سفياف بن عيينة ، عن طاكس قاؿ 

  .  كاهلل لو أشاء إذا ذكرته أف أبكي لبكي  ، كاهلل ما رأي  أ دا أشد تعظيما ٜنرمات اهلل من ابن عباس 



[ :   1876  ]كقاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف زكائد فضائل الصحابة 

 :   دثين هاركف بن عبد اهلل ق نا أبو داكد الطيالسي ، عن شعبة ، عن منصور ، عن ٠ناهد قاؿ 

  .  كاف ابن عباس إذا فسر الشيء رأي  عليه نورا 

كفضائل ابن عباس ك ًنة جدان  

  :[ 365/ 13] قاؿ شيخ ااسالـ يف مقدمة التفسًن كما يف ٠نموع الفتاكل 

:  كمنهم اٜنرب البحر عبداهلل بن عباس ابن عم رسوؿ اهلل كترٗناف القرآف بربكة دعاء رسوؿ اهلل له  ي  قاؿ

.  اللهم فقهه ىف الدين كعلمه التأكيل 

كقاؿ ابن جرير  دثنا ١نمد بن بشار أنبأنا ككيع أنبأنا سفياف عن األعمش عن مسلم عن مسركؽ قاؿ قاؿ عبداهلل 
: يعىن ابن مسعود 

 .  نعم ترٗناف القرآف ابن عباس

 مث ركا  عن ٪نٍن بن داكد عن اسحاؽ ا زرؽ عن سفياف عن األعمش عن مسلم بن صبي  أىب الضحى عن مسركؽ 
: عن ابن مسعود أنه قاؿ 

 .  نعم الرتٗناف للقرآف ابن عباس

 .   مث ركا  عن بندار عن جعفر بن عوف عن األعمش به كذلك 

فهذا اسناد صحي  ا  ابن مسعود أنه قاؿ عن ابن عباس هذ  العبارة كقد مات ابن مسعود ىف سنة ثالث كثالثٌن 
. على الصحي  كعمر بعد  ابن عباس ستا كثالثٌن فما ظنك ّنا كسبه من العلـو بعد ابن مسعود 

 عبداهلل بن عباس على اٞنوسم فخطب الناس فقرأ ىف  طبته سورة البقرة ماستخلف عل: كقاؿ األعمش عن أىب كائل 
  اهػ .كىف  ركاية سورة النور ففسرها تفسًنا لو ٚنعته الرـك كالرتؾ كالديلم ألسلموا

كقبل الشركع يف سرد اآلثار أ ب ااجابة على شبهة انتشرت يف اٞنعاصرين كاٞنتأ رين ، كهي أهنم كلما رأكا صحابيان 
 ككأف الصحابة ،  [ قد تكوف إسرائيلية  ] كأ سنهم طريقة من يقوؿ  [ هذ  إسرائيلية  ]يتكلم يف أمر  ي  قالوا 



 كالواقع أنه   يوجد دليل ك  قرينة على ،كالتابعٌن ما كاف عندهم طريقة ٞنعرفة األمور الغيبية إ  األ بار ااسرائيلية 
 بل األدلة كالقرائن كلها تدؿ على أف هذ  األ بار أ ذت من أصوؿ صحيحة ،صدؽ دعواهم أف هذ  إسرائيلية 

كبياف ذلك من كجو  منها ما هو عاـ كمنها ما يتعلق بابن عباس ك د   

 

 ، أننا إذا قلنا أف الصحابة أ ذكا عن بين إسرائيل كصاركا ٪ندثوف عنهم ّنا   أصل يف شرعنا :الٌجو األًل 

جازمٌن به مو٨نٌن الناس أنه  ق فقد نسبنا الصحابة إ  تضليل األمة  

 : [  222/ 1 ] كقد نبه على هذا القاضي أبو يعلى يف إبطاؿ التأكيالت 

ك ًن ، فكانوا  اهلل بن عمرك كسقٌن يـو الًنموؾ، ككاف فيها من كتب األكائل م ل دانياؿ فقد قيل إف عبد: فإف قيل 
ثػىنىا ما ٚنع  من رسوؿ اهلل،: يقولوف له إذا  دثهم  صىلَّدى اللَّدهي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى، ك  ٓندثنا من كسقيك يـو الًنموؾ،  ىدَّد

ا القوؿ من ٗنلة تًٍلكى الكتب فال ٩نب قبوله . فيحتمل أف يكوف هىذى

ٞنا عال إ  السماء السابعة  إ٧نا ضل من ضل بالتأكيل، كيركف يف كتب دانياؿ أنه: كهب بن منبه يػىقيوؿ  ككذلك كاف
 ؟التشبيه عىلىى أف ذىًلكى رهبم كإ٧نا ذىًلكى إبراهيم  فانتهوا إ  العرش رأل شخصا ذا كفرة فتأكؿ أهل

ا  لط لوجو : قيل   ٩نوز أف يظن به ذىًلكى ألف فيه إلباس يف شرعنا، كهو أنه يركم ٟنم ما يظنو   أ د٨نا أنه:هىذى
 اهػػ . شرعا لنا، كيكوف شرعا لغًننا، ك٩نب أف ننز  الصحابة عن ذىًلكى 

  إذ يزعموف أهنم تتابعوا على قبوؿ هذ  اآلثار ااسرائيلية،إليهم هؤ ء   بل ٩نب تنزيه السلف كلهم عما ينسبه:قل  
 )  زعموا) مع نكارة متوهنا ،معتمدين ٟنا بغًن نكًن  اٞنتعلقة باهلل كمالئكته كأنبيائه كأكدعوها يف كتب اٞنعتقد كالتفسًن

 

 أف الصحابة كانوا ينقدكف ما يذكر  أهل الكتاب ٟنم ك  يقبلونه مطلقان ، كما سلم من نقد الصحابة :الٌجو الثانً 

 .أىن لنا أف نقف على موطن اٝنلل فيه 

 إف كاف من أصدؽ هؤ ء احملدثٌن عن أهل :قاؿ معاكية ٞنا ذكر له كعب األ بار فقاؿ  : قاؿ اٞنعلمي ر٘نه اهلل
 .الكتاب، كإف كنا من ذلك لنبلو عليه الكذب



ٕنيزان ٟنا عن  [ الصادقة ]يسميها  ككاف عند عبد اهلل بن عمرك بن العاص صحيفة عن الن  صلى اهلل عليه كسلم كاف
  .صحف كان  عند  من كتب أهل الكتاب

عليه أبو هريرة كعبد اهلل بن سالـ ِنرب   فرد،كزعم كعب أف ساعة ااجابة إ٧نا تكوف يف السنة مرة أك يف الشهر مرة
  كل يـو ٗنعة الن  صلى اهلل عليه كسلم أهنا يف

 ... [ كذب كعب ]   فقاؿ  ذيفة ، إف السماء تدكرعلى قطب كقطب الر ي:كبلغ  ذيفة أف كعبان يقوؿ
 

اٝنضر  ًن موسى بن   يزعم أف موسى صا ب- كهو من أ صحاب كعب -كبلغ ابن عباس أف نوفان البكايل 
 اهػػ . كلذلك نظائر.. .[   كذب عدك اهلل ]فقاؿ ابن عباس ،عمراف

 
 : دثنا ابن بشار،  دثنا عبد الر٘نن،  دثنا سفياف، عن األعمش، عن أ  كائل قاؿ: كقاؿ أبو جعفر بن جرير 
 -هو ابن مسعود-جاء رجل إ  عبد اهلل 

 ؟ من أين جئ : فقاؿ

  .من الشاـ: قاؿ
 ؟مىٍن لقي : قاؿ

 . لقي  كعبنا: قاؿ 

  ؟ما  دثك كعب: قاؿ
  . دثين أف السموات تدكر على ًمٍنكىب مىلىك: قاؿ
 ؟ أفصدقته أك كذبته : قاؿ

  .ما صدقته ك  كذبته: قاؿ
 . كىذىب كعب، لوددت أنك افتدي  مىن ر لتك إليه برا لتك كرىٍ ًلها: قاؿ

ا ًمٍن أى ىدو ًمٍن بػىٍعًد ً  ًإفَّد اللَّدهى ٬نيًٍسكي السَّدمىوىاًت كىاألٍرضى أىفٍ  }: اهلل تعا  يقوؿ إف  { تػىزيك  كىلىًئٍن زىالىتىا ًإٍف أىٍمسىكىهيمى

 



[:  3/268] شيخ ااسالـ ابن تيمية يف بياف تلبيس اٛنهمية  قاؿ

يكوف ٣نا تلقا  عن  األثر كإف كاف يف ركاية كعب فيحتمل أف يكوف من علـو أهل الكتاب ك٪نتمل أف كهذا
فهؤ ء األئمة اٞنذكورة يف  دافعها   يصدقها ك  يكذهبا الصحابة كركاية أهل الكتاب اليت ليس عندنا شاهد هو  

 .من ثقل اٛنبار فوقهن:من قوله  إسناد  هم من أجل األئمة كقد  دثوا به هم ك ًنهم كمل ينكركا ما فيه
 اهػ. فلو كاف هذا القوؿ منكرنا يف دين ااسالـ عندهم مل ٪ندثوا به على هذا الوجه 

 
  ًن منكر بتحدي  األئمة ( اٞنعىن )فتأمل كيف ا تج شيخ ااسالـ بكوف هذا : قاؿ األخ إبراهيم بن رجا الشمرم 

 له كعدـ إنكارهم ٞنا فيه
كاٞنرسلٌن فما قيل يف أكلئك األئمة يقاؿ فيهم  كأصحاب الن  صلى اهلل عليه كسلم  ًنة اٝنلق كأفضلهم بعد األنبياء

من باب أك  رضي اهلل عنهم 

  [ 436ص- كما يف ٢نتصر الصواعق ] –كقاؿ العالمة ابن القيم 

 قىاؿى اللَّدهي تػىعىا ى يف التػَّدٍورىاةً : اٍلميسىيَّدًب عىٍن كىٍعبو قىاؿى  كىرىكىل ييونيسي ٍبني يىزًيدى عىًن الز ٍهرًمِّل عىٍن سىًعيًد ٍبنً  : 

ٍلًقي، أىنىا اللَّدهي فػىٍوؽى ًعبىاًدم : يًع  ى اًء  كى ى ٫نىٍفىى عىلىيَّد ، كىأىنىا عىلىى عىٍرًشي أيدىبػِّلري أىٍمرى ًعبىاًدم ،كىعىٍرًشي فػىٍوؽى ٗنًى شىٍيءه يف السَّدمى
. كى ى يف اأٍلىٍرضً 

 .كىأىبيو الشَّدٍيًخ كى ىيػٍري٨نيىا بًًإٍسنىادو صىًحي و   كىرىكىا ي اٍبني بىطَّدةى 
ٍعبنا كىيػىٍرًميهً  ـي ،بًالتَّدٍجًسيمً  كىهىٍب أىفَّد اٍلميعىطِّللى ييكىذِّلبي كى ًء اأٍلىٍعالى  ؟ميٍ ًبًتٌنى لىهي  ىيػٍرى ميٍنًكرًينى   فىكىٍيفى  ىدَّدثى ًبًه عىٍنهي هىؤي ى

 

 ، ألف ا سرائيليات   تصدؽ ك  تكذب ، أف جـز الصحا  ّنا يقوؿ يؤكد أنه ليس إسرائيلية :الٌجو الثالث 

فكيف ٩نـز ّنا   يصدؽ ك  يكذب  

كقد نبه على هذا اٞنعىن شيخ ااسالـ ابن تيمية  

[ :  345/ 13] كما يف ٠نموع الفتاكل 



ابىًة نػىٍقالن صىًحيحنا فىالنػَّدٍفسي  كىمىا  اٍ ًتمىاؿى أىٍف  إلىٍيًه أىٍسكىني ٣نَّدا نيًقلى عىٍن بػىٍعً  التَّداًبًعٌنى أًلىفَّد  نيًقلى يف ذىًلكى عىٍن بػىٍعً  الصَّدحى
عىهي ًمٍن النَّدً ِّل صىلَّدى اللَّدهي عىلىٍيهً  عىهي ًمٍنهي أىقػٍوىل   كىأًلىفَّد  يىكيوفى ٚنًى ابىًة عىٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب  كىسىلَّدمى أىٍك ًمٍن بػىٍعً  مىٍن ٚنًى نػىٍقلى الصَّدحى

ا يػىقيوليهي فىكىٍيفى يػيقىاؿي  أىقىل  ًمٍن نػىٍقلً  ٍزـً الصَّداً ًب ًفيمى كىقىٍد نػيهيوا عىٍن  إنَّدهي أى ىذى ي عىٍن أىٍهًل اٍلًكتىابً  التَّداًبًعٌنى كىمىعى جى
 اهػ .؟ تىٍصًديًقًهمٍ 

 

   تماله ، أف الصحابة عمومان كابن عباس  صوصان كانوا من أشد ا رتازان من التفسًن بالرأم :الٌجو الزابع 

 كاليت ٓنمل يف طياهتا على زعم ،الصواب كاٝنطأ فكيف يفسركف القرآف با سرائيليات اليت ٓنتمل الصواب كاٝنطأ 
 !ٗناعة من اٞنعاصرين اعتقادان باطالن 

[ :   689  ] قاؿ أبو عبيد يف فضائل القرآف

 :  دثنا إٚناعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن ابن أ  مليكة ، قاؿ 

   ؟ سأؿ رجل ابن عباس عن يـو كاف مقدار  ألف سنة 

   ؟ فما يـو كاف مقدار  ٙنسٌن ألف سنة : فقاؿ ابن عباس

  . إ٧نا سألتك لتحدثين : قاؿ الرجل

 . فكر  أف يقوؿ يف كتاب اهلل ما   يعلم .   اهلل أعلم هبما ، ٨نا يوماف ذكر٨نا اهلل يف كتابه : فقاؿ ابن عباس

 ؟ فأين من ينسب ابن عباس إ  التفسًن بالرأم كالتوسع يف ذلك  :أقٌل 

 

[ :   690  ] قاؿ أبو عبيد القاسم بن سالـ يف فضائل القرآف

 :قاؿ رجل لسعيد بن جبًن :   دثنا ١نمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن عمرك بن مرة ، قاؿ 



،  أما رأي  ابن عباس  ٌن سئل عن هذ  اآلية كاحملصنات من النساء إ  ما ملك  أ٬نانكم  فلم يقل فيها شيئا 
 كاف   يعلمها: فقاؿ سعيد 

 ! فأين من ينسب ابن عباس إ  التفسًن بالرأم كالتوسع يف ذلك ، كأنه إماـ مدرسة التفسًن بالرأم :أقٌل 

 

 من يقوؿ يف بع  أ بار ابن عباس أهنا إسرائيلية  :الٌجو اخلاهس 

 ، أك عن الن  صلى اهلل عليه كسلم ،من أين له أنه أ ذ  عن بين إسرائيل فقد يكوف أ ذ  عن  ًن  من الصحابة 
ك صوصان كأف ابن عباس ركايته عن الن  صلى اهلل عليه كسلم ك ًن  من الصحابة أك ر بك ًن من ركايته عن كعب 

األ بار فإهنا قليلة جدان  

 ؟ لو كاف عن الن  صلى اهلل عليه كسلم لسما  :فإف قيل 

 كجود اٞنرفوع  كمان ، كقد  كى العديد من الصحابة أ باران  يبية ك  يعرفوف باأل ذ ق هذا اايراد يسقط:فيقاؿ 
 .عن بين إسرائيل فاعترب ذلك العلماء مرفوعان  كمان 

 

 [ :  425  ]فعلى سبيل اٞن اؿ   اٜنصر قاؿ ابن اٞنبارؾ يف الزهد 

 : قاؿ أنا سفياف عن منصور عن أ  الضحى عن مسركؽ عن ابن مسعود قاؿ 

. يعين سرة اٛننة  ، جنات عدف بطناف اٛننة  

 كمل يرفعه كله  كم الرفع ،فهذا له  كم الرفع من صحا    يعرؼ باأل ذ عن علماء أهل الكتاب ٣نن أسلم 

كهذا  ذيفة ٪نكي قصة إهالؾ قـو لوط كما يف الكتاب العقوبات  بن أ  الدنيا  

  [ 17060   ] كهذا ع ماف ٪نكي قصة ذاؾ الرجل الذم شرب اٝنمر فزنا كقتل كما يف اٞنصنف

ك ًنهم ك ًن ك  يعرفوف باأل ذ عن بين إسرائيل ك  يشك أ د أهنم أ ذكا ذلك من الن  صلى اهلل عليه كسلم 



 كيف صحي  البخارم ، ككاف من أهل ٠نلس شورته ك٘نل عنه علمان ك ًنان ،كابن عباس تتلمذ على عمر بن اٝنطاب 
سأله عن اٞنرأتٌن اللتٌن تظاهرتا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم كأجابه عمر  

 كعنه يركم قصة موسى كاٝنضر اليت يف الصحيحٌن  ،كتتلمذ على أ  بن كعب 

 كأمر تلمذته عليه مشهور  ،كتتلمذ على زيد بن ثاب  

فلو فرضنا أنه جاءنا أثر عن ابن عباس كلو نعلم هل هو إسرائيلية أ ذها من كعب األ بار أـ هي  رب مرفوع عن 
 أك عن عمر أك عن أ  بن كعب أك زيد بن ثاب  أك  ًن٨نا من الصحابة  ،الن  صلى اهلل عليه كسلم 

 %80لكان  القسمة العادلة تقتضي أف يكوف ا تماؿ كونه مأ وذان عن الن  صلى اهلل عليه كسلم أك قراء صحابته 
 أك أقل من ذلك  %20 كا تماؿ كونه مأ وذان من كعب األ بار ،

 فأيهما ، بل لو كاف مرفوعان  كمان ككذبنا به لكاف هذا التكذيب كفران ،فما كاف هذا شأنه كيف ٩نـز أنه إسرائيلية 
 أـ أف نعرؼ لصحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم قدرهم كنعتقد ما ،أ وط للدين أف نكذب ّنا مل ٥نط به علمان 

 .اعتقدكا 

 

[ :   2596  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف تفسًن   :الٌجو السادس 

 :قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن فػيرىاتو اٍلقىزَّداًز ،  عىٍن ًإٍسرىائًيلي 

 :  أىٍربىعي آيىاتو يف ًكتىاًب اللَّدًه ملٍى أىٍدًر مىا هينَّد  ى َّد سىأىٍل ي عىنػٍهينَّد كىٍعبى اأٍلىٍ بىارً 

ٍر تػيبَّدعه  كىكىافى يف قػىٍوًمًه قػىٍوـه ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب  ، ًإفَّد تػيبػَّدعنا كىافى مىًلكنا كىكىافى قػىٍوميهي كيهَّداننا: قىاؿى  ، قػىٍوـي تػيبَّدعو يف اٍلقيٍرآًف كىملٍى ييٍذكى
.  كىيػىٍقتػيليوفى تىاًبعىتػىهيمٍ  ، فىكىافى اٍلكيهَّدافي يػىبػٍغيوفى عىلىى أىٍهًل اٍلًكتىابً 

نىا: فػىقىاؿى أىٍصحىابي اٍلًكتىاًب لًتيبَّدعو   .  ًإنػَّدهيٍم يىٍكًذبيوفى عىلىيػٍ

 ، فػىقىرَّدبى أىٍهلي اٍلًكتىاًب كىاٍلكيهَّدافي : قىاؿى  ، فىًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقٌنى فػىقىرِّلبيوا قػيٍربىاننا فىأىي كيٍم كىافى أىٍفضىلى أىكىلىً  النَّداري قػيٍربىانىهي : قىاؿى  
اًء فىأىكىلىٍ  قػيٍربىافى أىٍهًل اٍلًكتىابً  .  فػىنػىزىلىٍ  نىاره ًمنى السَّدمى



ا ذىكىرى اللَّدهي قػىٍومىهي يف اٍلقيٍرآًف كىملٍى يىٍذكيٍر ي ، فػىتىًبعىهيٍم تػيبَّدعه فىأىٍسلىمى : قىاؿى   . فىًلهىذى

ا مثيَّد أىنىابى } كىسىأىٍلتيهي عىٍن قػىٍوًؿ اللَّدهً   نىا عىلىى كيٍرًسيِّلًه جىسىدن شىٍيطىافه أى ىذى  ىامتىى سيلىٍيمىافى الَّدًذم ًفيًه ميٍلكيهي : »قىاؿى   {كىأىٍلقىيػٍ

 فىاٍشتػىرىاهىا فىأىكىلىهىا ، فىاٍنطىلىقى سيلىٍيمىافي يىطيوؼي ًإٍذ تيصيدِّلؽى عىلىٍيًه بًًتٍلكى السَّدمىكىةً  ، فػىقىذىؼى ًبًه يف اٍلبىٍحًر فػىوىقىعى يف بىٍطًن ٚنىىكىةو 
 . فىًإذىا ًفيهىا  ىإنىيهي فػىرىجىعى إًلىٍيًه ميٍلكيهي ، 

 كأما بقية اآليات فكاف عند  علمه من ، ظاهر هذا أف ابن عباس مل يتعلم من كعب إ  هذ  األمور األربعة :أقٌل 

 كمل يذكر اآليتٌن الباقتٌن  ،قبل كعب األ بار فتنبه ٟنذا فإنه مهم 

كقد جاءت يف  رب عكرمة  

[ :  35253  ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف

ةى ، عىٍن مىٍيسىرىةى األىٍشجىًعيِّل ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو  ثػىنىا  يسىٌٍني ٍبني عىًليٍّ ، عىٍن زىاًئدى :   ىدَّد

ٍعبنا : قىاؿى     ؟ مىا ًسٍدرىةي اٍلميٍنتػىهىى : سىأىٍل ي كى

ا ًعٍلمي اٍلمىالىًئكىةً  : فػىقىاؿى  ديكفى أىٍمرى اهلًل  ى ٩نيىاًكزيهىا ًعٍلميهيمٍ  ، ًسٍدرىةه يػىٍنتىًهي إًلىيػٍهى .  كىًعٍندىهىا ٩نًى

نَّدًة اٍلمىٍأكىل    ؟كىسىأىٍلتيهي عىٍن جى

نَّدةه ًفيهىا طىيػٍره  يٍضره  : فػىقىاؿى   اءً  ، جى ا أىٍركىاحي الش هىدى . تػىٍرتىًقي ًفيهى

[  :  32544] كقاؿ أيضان 

ةى ، عىٍن مىٍيسىرىةى األىٍشجىًعيِّل ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو  ثػىنىا  يسىٌٍني ٍبني عىًليٍّ ، عىٍن زىاًئدى :   ىدَّد

اننا عىًليًّا:  قىاؿى  ٍعبنا عىٍن رىٍفًع إٍدرًيسى مىكى   كذكر  ربان  ؟ سىأىٍل ي كى

فهذا يدؿ على أف بقية القرآف كله علمه ابن عباس من الصحابة من أم اؿ عمر بن اٝنطاب الذم ذكر كما يف 
 كأ  بن كعب الذم ركل عنه قصة موسى كاٝنضر يف ،صحي  البخارم أنه أ رب  بشأف اٞنرأتٌن اللتٌن تظاهرتا 

 كزيد بن ثاب  الذم تتلمذ عليه طويالن ك ًنهم من الصحابة  ،الصحي  



 كاف األصل أنه أ ذ  من  ًن  من الصحابة ألف هذا هو األك ر ،فإذا تأرج  بٌن كونه مأ وذان عن كعب أك  ًن  
 كإذا كاف متعلقان بأمر القرآف فاٞنتعٌن أنه أ ذ  عن الن  صلى اهلل عليه كسلم أك الصحابة ألف مسائله عن ،الغالب 

 كعب عدها لك عدان 

 

 أف ابن عباس كاف من أشد الناس ا رتازان من أباطيل أهل الكتاب  :الٌجو السابع 

[ :   7363  ] قاؿ البخارم يف صحيحه

ثػىنىا ًإبٍػرىاًهيمي أىٍ بػىرىنىا اٍبني ًشهىابو عىٍن عيبػىٍيًد اللَّدًه ٍبًن عىٍبًد اللَّدًه أىفَّد اٍبنى عىبَّداسو رىًضيى اللَّدهي  ثػىنىا ميوسىى ٍبني ًإٍٚنىاًعيلى  ىدَّد   ىدَّد
 :  عىنػٍهيمىا قىاؿى 

كىٍيفى تىٍسأىليوفى أىٍهلى اٍلًكتىاًب عىٍن شىٍيءو كىًكتىابيكيٍم الَّدًذم أيٍنزًؿى عىلىى رىسيوًؿ اللَّدًه صىلَّدى اللَّدهي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى أىٍ دىثي تػىٍقرىءيكنىهي  
.  ١نىٍضنا ملٍى ييشىبٍ 

تىبيوا بًأىٍيًديًهٍم اٍلًكتىابى كىقىاليوا هيوى ًمٍن ًعٍنًد اللَّدًه لًيىٍشتػىريكا ًبًه ٖنىىننا  كىقىٍد  ىدَّدثىكيٍم أىفَّد أىٍهلى اٍلًكتىاًب بىدَّدليوا ًكتىابى اللَّدًه كى ىيػَّدريك ي كىكى
.  قىًليالن 

 . أى ى يػىنػٍهىاكيٍم مىا جىاءىكيٍم ًمٍن اٍلًعٍلًم عىٍن مىٍسأىلىًتًهٍم  ى كىاللَّدًه مىا رىأىيٍػنىا ًمنػٍهيٍم رىجيالن يىٍسأىليكيٍم عىٍن الَّدًذم أيٍنزًؿى عىلىٍيكيمٍ 

 ؟فيقاؿ كيف يسأؿ كعبان بعد هذا 

 كمع ، كأما كعب فقد أسلم كعرؼ صدقه  كأمانته ، أنه يتحدث عن أهل الكتاب الذين بقوا على كفرهم :فاٛنواب 
 أك   ٩نزموف بصحته ، فال تظن أهنم ٪ندثوف عنه بشيء قد علموا بطالنه ،ذلك كاف ركاياته  اضعة لنقد الصحابة 

 كسؤاؿ ابن عباس   يعد إقراران بالضركرة  ،

 

 

 



 : [ 65ص] كقد أ سن الشيخ الفاضل ١نمد بازموؿ  ٌن قاؿ يف شر ه على مقدمة التفسًن 

ابىًة نػىٍقالن صىًحيحنا فىالنػَّدٍفسي إلىٍيًه أىٍسكىني ٣نَّدا نيًقلى عىٍن بػىٍعً  : قاؿ شيخ ااسالـ    كىمىا نيًقلى يف ذىًلكى عىٍن بػىٍعً  الصَّدحى
   التَّداًبًعٌنى 

عىهي ًمٍنهي أىقػٍوىل عىهي ًمٍن النَّدً ِّل صلى اهلل عليه كسلم أىٍك ًمٍن بػىٍعً  مىٍن ٚنًى . أًلىفَّد اٍ ًتمىاؿى أىٍف يىكيوفى ٚنًى

ابىًة عىٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب أىقىل  ًمٍن نػىٍقًل التَّداًبًعٌنى  . كىأًلىفَّد نػىٍقلى الصَّدحى

ا يػىقيوليهي فىكىٍيفى يػيقىاؿي إنَّدهي أى ىذى ي عىٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب كىقىٍد نػيهيوا عىٍن تىٍصًديًقًهمٍ  ٍزـً الصَّداً ًب ًفيمى  ؟كىمىعى جى

 :مث علق يف اٜناشية بقوله 

 يف قضية ٣نا   ٩ندها يف القرآف العظيم كالسنة ، إذا ما جاء نص عن الصحا ،  لدل بع  الناس جرأة  ريبة
 ! فإنه يهجم على القوؿ بأهنا ٣نا تلقا  ذلك الصحا  عن بين إسرائيل،النبوية

. كاٜنقيقة أف األمر ٪نتاج إ  كقفة متأنية

 لن يورد شيئان عن أهل الكتاب ،   شك أف الصحا  الذم جاء يف كالمه ما هو من قبيل كشف اٞنبهم: فأقوؿ
 . ٤نـز بذلك،٫نالف ما يف شرعنا

 كإما أف يكوف ، إٌما أف يكوف ٣نا يوافق شرعنا- على فرض أنه ٣نا تلقا  عن أهل الكتاب - إذا ما أكرد  الصحا  
 " دثوا عن بين إسرائيل ك  رج-: " صلى اهلل عليه كسلم - كيد ل ٓن  عمـو قوله ،٣نا   يوافق ك   ٫نالف

. [أ٘ند كأبو داكد" ]كإذا  دثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم ك   تكذبوهم"، [أ٘ند كأبو داكد]

 ،   يناسب علمهم كفضلهم رضي اهلل عنه،فاٛنرأة على رد ما جاء عن الصحا  بدعول أنه من أ بار أهل الكتاب
 أف الصحا  إذا جـز بشيء من هذ  األمور يف تفسًن آية فإنه يغلب على الظن أنه ٣نا تلقا  عن :كيوض  هذا

 كهو يعلم أف ، كإ  كيف ٩نـز به يف تفسًن اآلية، أك ٣نا قاـ على ثبوته الدليل،- صلى اهلل عليه كسلم -الرسوؿ 
 !؟ اية هذا اٝنرب أنه ٣نا   نصدقه أك نكذبه



فيًصل القرآف الكرمي من اللوح احملفوظ كأينزًؿ يف بي  : ) أنه قاؿ- رضي اهلل عنهما -من ذلك ما جاء عن ابن عباس 
 :الطرباِن يف الكبًن( ] مث نػىزىؿ على ١نمد صلى اهلل عليه كسلم مينىجَّدمىان يف ثالث كعشرين سنة،العزة يف السماء الدنيا

. [(2/ 210 ):كالبزاريف مسند ،(2932 ):كاٜناكم يف اٞنستدرؾ،(12243)

 مع أف هناؾ قرائن يف ، كبأف هذا ٣نا تلقا  ابن عباس عنهم،رأي ي بع  اٞنتأ رين ٩نـز بأف هذا من ااسرائيليات
 : منها نفس اٝنرب ٕننع هذا

.  جىٍزـ ابن عباس به:أك ن 

.    عالقة له بالتوراة كاا٤نيل ألنه يتكلم عن القرآف:ثانيان 

.  هو يتكلم عن نزكؿ القرآف على الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم:ثال ان 

.    ٢نالف  بن عباس يف هذا:رابعان 

.  يعين أف له  كم الرفع، فهو مرفوع  كمان كمعىن- كإف كاف موقوفان سندان -فهذا ٣نا ٩نعل سند ابن عباس هذا 

 فكيف ، كما ركل البخارم يف صحيحه،كجاء عن ابن عباس نفسه أنه كاف ينهى عن األ ذ عن أهل الكتاب
  اهػ كالـ الشيخ بازموؿ.إف هذا من ااسرائيليات: نقوؿ

 كٟنذا ْند أف السلف أكردكا م ل هذ  اآلثار يف كتب العقيدة ،كهذا كالـه  اية يف التحرير جزل اهلل الشيخ  ًنان عليه 
 كإ  فمن باب أك  أف يقاؿ أنه   يليق ، كالشيخ ١نمد يركز يف كالمه على التفسًن ألنه يشرح مقدمةن يف التفسًن ،

 بالصحابة أهنم يتكلموف يف أمور العقيدة بأباطيل ااسرائيليات 

 

أف بع  اآلثار الغيبية عن الصحابة أٗنع أهل السنة على اعتقادها كمل يدفعها أ د بأهنا اسرائيلية  :الٌجو الثاهن 

   [ الكرسي موضع القدمٌن ] كأثر ابن عباس 

 



 كمل ، أف الصحابة كاف ينكركف على بعضهم يف اٞنسائل الفقهية إذا رأكا من أ دهم ما  الف دليالن :الٌجو التاسع 

يؤثر عن أ د منهم إنكار  رب  ي   دث به ابن عباس ك  التابعٌن فدؿ على استقامة األمر كد وله يف ااٗناع 
 .السكويت 

 

 من السلف يف القركف ال الثة األك  أنه رد أثران ثابتان عن صحا  ُنجة - فيما أعلم - أنين مل أجد :الٌجو العاشز 

 أف ااٗناع السكويت إذا مر عليه عدة قركف د ل يف  كم ااٗناع ، كقد علم يف علم األصوؿ ،أنه إسرائيلية 
القطعي  

  : قيودان   بد منها يف ااٗناع السكويت فقاؿ (473 /6)ذكر الزركشي يف البحر احمليط 

 اهػ. كأنه ليس ١نل  الؼ ، أف   يتكرر مع طوؿ الزماف كصرح بذلك التلمساِن يف شرح اٞنعامل : القيد اٝنامس 

.  فكيف إذا كاف هذا التكرر  صل يف القركف الفاضلة ،يريد أنه إذا تكرر د ل يف  كم ااٗناع القطعي 

 

   :[ 125 /28 ] قاؿ شيخ ااسالـ كما يف ٠نموع الفتاكل :الٌجو احلادي عشز 

ًذً  اأٍليمَّدًة  يجَّدةن  ا كىافى إٍٗنىاعي هى  فػىلىٍو   أًلىفَّد اللَّدهى تػىعىا ى أىٍ بػىرى أىنػَّدهيٍم يىٍأميريكفى ًبكيلِّل مىٍعريكؼو كىيػىنػٍهىٍوفى عىٍن كيلِّل ميٍنكىرو   كىًٟنىذى
 أىٍك إٍسقىاًط كىاًجبو 

ؿو أىٍك إٍ بىارو عىٍن اللَّدًه تػىعىا ى  اتػَّدفىقيوا عىلىى إبىا ىًة ١نيىرَّدـو ٍلًقًه بًبىاًطًل   أىٍك ٓنىٍرمًًي  ىالى انيوا : أىٍك  ى  لىكى
ًلًم الطَّديِّلًب كىاٍلعىمىًل الصَّداًلً  :ميتَّدًصًفٌنى بًاأٍلىٍمًر ّنيٍنكىرو كىالنػَّدٍهًي عىٍن مىٍعريكؼو   بىٍل اآٍليىةي تػىٍقتىًضي أىفَّد مىا ملٍى تىٍأميٍر ًبًه   ًمٍن اٍلكى

ًر   اهػ .اأٍليمَّدةي فػىلىٍيسى ًمٍن اٍلمىٍعريكًؼ كىمىا ملٍى تػىٍنهى عىٍنهي فػىلىٍيسى ًمٍن اٍلميٍنكى

كإذا علم يقينان أف عامة اآلثار اٞنذكورة عن ابن عباس ك ًن  من الصحابة ٣نا يزعم بع  اٞنعاصرين كاٞنتأ رين أهنا 
 كلو أنكرها تابعي كا د مل يكن ذلك  جة فكيف لو أنكر  ،إسرائيليات مل ينكرها أ د من الصحابة ك  التابعٌن 

من تأ ر عن األزمنة الفاضلة بقركف  

 



  :[ 1/311 ] قاؿ شيخ ااسالـ يف اقتضاء الصراط اٞنستقيم :الٌجو الثانً عشز 

 لي ب  بذلك أف ذلك ، أك بفعل  الد بن معداف ، كأن  ترل عامة كالـ أ٘ند إ٧نا ي ب  الر صة باألثر عن عمر 
 ،   من هدم األعاجم كأهل الكتاب ، فيكوف من هدم اٞنسلمٌن ، كيقركف عليه ،كاف يفعل على عهد السلف 

 اهػ .   أف ٠نرد فعل  الد بن معداف  جة ،فهذا هو كجه اٜنجة 

 كليس فعله  جةن يف نفسه كإ٧نا ،فنقل شيخ ااسالـ عن ااماـ أ٘ند ا  تجاج بفعل  الد بن معداف كهو تابعي 
 فكيف بأثر صحي  عن صحا  يسك  عليه بقية الصحابة أليس ذلك ،ا تج بفعله مقركنان بسكوت البقية عليه 

 ! ؟بأك  با  تجاج 

 

 أف قوؿ الصحا  إذا مل يعلم ٢نالف  جة يف األ كاـ عند كافة أهل السنة كما بسطه ابن :الٌجو الزابع عشز 

 إذ أف هناؾ من قاؿ أف تفسًن الصحا  له  كم ، كأمر التفسًن أعلى من أمر األ كاـ ،القيم يف إعالـ اٞنوقعٌن 
 الرفع كمل يقولوا ذلك يف فتاكيهم مع ا تجاجهم هبا 

 

 :[ 1/240 ]قاؿ ابن القيم يف إ اثة اللهفاف 

 ليعلم طالب هذا العلم أف تفسًن الصحا  الذم شهد :قاؿ اٜناكم أبو عبد اهلل يف التفسًن من كتاب اٞنستدرؾ 
  دي  مسند  :الو ي كالتنزيل عند الشيخٌن 

 هو عندنا يف  كم اٞنرفوع  : كقاؿ يف موضع آ ر من كتابه 

 كهذا كإف كاف فيه نظر فال ريب أنه أك  بالقبوؿ من تفسًن من بعدهم فهم أعلم األمة ّنراد اهلل عز ك جل من كتابه 
فعليهم نزؿ كهم أكؿ من  وطب به من األمة كقد شاهدكا تفسًن  من الرسولعلما كعمال كهم العرب الفصحاء على 

 اهػ .اٜنقيقة فال يعدؿ عن تفسًنهم ما كجد إليه سبيل

 كمل ٫نالفه أ د من بقية الصحابة  ،فكيف إذا كاف التفسًن يف أمر  ي  



 أف الذين يدفعوف آثار الصحابة ُنجة أنه من ا سرائيليات أك ٪نتمل أف تكوف من :الٌجو اخلاهس عشز 

ا سرائيليات ليس ٟنم قاعدة مطردة يف ذلك بل عامتهم يتناقضوف فيقبلوف بع  اآلثار دكف بع   

 كيردكف اآلثار األ رل اليت مل تقع من أنفسهم موقعان  ،[  الكرسي موضع القدمٌن  ]فتجد عامتهم يقبلوف أثر 
 سنان ، مع أف األمر فيها كا د  

كليعلم أف اٞنعتزلة ٞنا نظركا إ  النصوص بغًن عٌن التعظيم كالتوقًن ادعوا يف ك ًن منها التعارض فانربل ٟنم علماء أهل 
. السنة كردكا عليهم 

 كإنين ألرل من اعرتاضات بع   ،[  تأكيل ٢نتلف اٜندي   ] كمن أقدـ ما ألف يف هذا الباب كتاب ابن قتيبة 
. اا وة على اآلثار ال ابتة عن الصحابة ما يشبه اعرتاضات اٞنعتزلة على األ ادي  الصحيحة 

 كأف ، كالسبب يف ذلك أهنم كضعوا يف أذهاهنم أهنا إسرائيليات ،كاليت لو ردكها إ  أهل العلم لفهموا كجهها 
.  كما تفطنوا ٞنا يلـز من ذلك من لواـز  طًنة ،الصحابة ٪ندثوف عن بين إسرائيل بالبواطيل دكف بياف جازمٌن هبا 

 مث نظركا ٟنذ  النصوص بتلك العٌن الناقمة فصاركا يعرتضوف عليها يف  ًن ١نل لالعرتاض كاهلل اٞنستعاف  

 

  :[ 6/405 ] قاؿ شيخ ااسالـ كما يف ٠نموع الفتاكل :الٌجو السادس عشز 

 كهذا الذل أ رب به ابن مسعود أمر   يعرفه ا  ن  أك من أ ذ  عن ن  فيعلم بذلك أف ابن مسعود أ ذ  عن 
: الن  ك  ٩نوز أف يكوف أ ذ  عن أهل الكتاب لوجو  

 اهلل مأف الصحابة قد هنوا عن تصديق أهل الكتاب فيما ٫نربكهنم به فمن احملاؿ أف ٪ندث ابن مسعود رض :أ دها 
عنه ّنا أ رب به اليهود على سبيل التعليم كيبين عليه  كمان  

 ال اِن أف ابن مسعود رضى اهلل عنه  صوصا كاف من أشد الصحابة رضى اهلل عنهم انكارا ٞنن يأ ذ من أ ادي  
 اهػ .هل الكتابأ

 كهذا ينطبق على بقية الصحابة 



  : [728/ 2] قاؿ الدارمي يف الرد على اٞنريسي :الٌجو السابع عشز 
 أىفَّد كىًكيعنا سيئل عىٍن  ىًديً  عبد اهلل اٍبن عىٍمروك

ـو
 : كىتىبى ًإيلىَّد عىًلي  ٍبني  ىٍشرى

. اٛنٍىنَّدةي مىٍطوًيَّدةه ميعىلَّدقىةه ًبقيريكًف الشَّدٍمس
ا  ىًدي ه مىٍشهيوره :  فػىقىاؿى كىًكيع .  قىٍد ريًكمى فػىهيوى يػيٍركىل، هىذى

 اهػ. كاٛنٍىٍهًميَّدةي تػيٍنًكري ي ، كىنػىتَّدًهمي مىٍن يينكر  كينازع ًفيهً ،فىًإٍف سىأىليوا عىٍن تػىٍفًسًنًً  ملٍى نػيفىسِّلٍر ٟنىيمٍ 
 

فهذا ككيع ينكر على من رد أثر موقوؼ على عبد اهلل بن عمرك ، كمل يقل هذ  إسرائيلية فدؿ على أف هذا اٞنسلك 
. ١ندث 

 
 

واآلن مع اآلثار 

 [الصحيح املسند مه آثار عبد اهلل به عباس رضي اهلل عنهما  ]
 [ :   58  ]ابن أ  الدنيا يف ااشراؼ على منازؿ األشراؼ  قاؿ -1

  : قاؿ ، عن عبيد اهلل ابن عتبة ، أ ربنا  صٌن : قاؿ ، أ ربنا هشيم : دثين أ  قاؿ 

 . فينشد الشعر ، سئل عن عربية القرآف ، ٚنع  ابن عباس

 .عبيد اهلل هو ابن عبد اهلل بن عتبة جاء منسوبان إ  جد  هنا  :أقوؿ 

 به [ 1806  ] كأ٘ند يف فضائل الصحابة [ 91 ] ركا  سعيد بن منصور يف سننه *

 [: 1916]كركم من كجه آ ر عند عبد اهلل يف زكائد الزهد 

ٍع ي  :قىاؿى  أىً   ق نا جىرًيرو  ٍبني  كىٍهبي  نا قىاؿى  أىي وبى  ٍبني  زًيىادي  هىاًشمو  أىبيو ق نا   عىنً  ،ًعٍكرًمىةى  عىنٍ  ٪نيىدِّلثي  اٍٝنًرِّلي ً  ٍبنى  الز بػىيػٍرى  ٚنًى
 :عىبَّداسو  اٍبنً 

 .الشِّلٍعرى  يػيٍنًشدي  ،اٍلقيٍرآفً  عىرىبًيَّدةً  ًمنٍ  الشَّدٍيءً  عىنً  سيًئلى  ًإذىا كىافى  ًإنَّدهي   



  [ : 354  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف ااشراؼ -2

 : ٚنع  ابن عباس يقوؿ : قاؿ ،  دثنا أبو ٗنرة :قاؿ ،   دثنا الصعق بن  زف : قاؿ ،  دثنا عبد اهلل بن معاكية 
  ؟ككيف ذاؾ يا ابن عباس : أسرع العرب هالكا قريش كربيعة قيل

 .أما قريش فيهلكها اٞنلك كأما ربيعة فتهلكها اٜنمية : قاؿ 

 

 [ : 27  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف األهواؿ -3

 عن ابن ، قاؿ دثنا أبو نضرة ، ٚنع  أ  : قاؿ ، دثنا اٞنعتمر بن سليماف ، دثين اٞن ىن بن معاذ بن معاذ العنربم 
 : عباس قاؿ 

كينزؿ اهلل  : قاؿ ، فسمعها األ ياء كاألموات : قاؿ ، أتتكم الساعة ، يا أيها الناس : ينادم مناد بٌن يدم الصيحة 
 . هلل الوا د القهار ؟ ، ٞنن اٞنلك اليـو : فينادم مناد ، عز كجل إ  السماء الدنيا

  [ 179 ] فيه إثبات النزكؿ هلل عز كجل يـو القيامة كركا  عبد اهلل بن أ٘ند يف السنة

 

 [ : 50 ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف األهواؿ -4

دثنا عبد اهلل بن عبد اهلل بن ح ،دثنا عبد الوا د بن زياد ح ،دثنا موسى بن إٚناعيل ح ،دثين عبيد اهلل بن جرير ح 
  : قاؿ ابن عباس : قاؿ ، دثنا يزيد بن األصم ،األصم 

ما يطرؼ ٢نافة أف يؤمر أف  ، ينظر ْنا  العرش ، كأف عينيه كوكباف درياف ، إف صا ب الصور مل يطرؼ مذ ككل به 
 . ينفخ فيه قبل أف يرتد إليه طرفه

  شيخ ابن أ  الدنيا ثقة مرتجم يف تاريخ بغداد :أقوؿ 

.  كاٞنوقوؼ أص  كليس َنادة ،كقد ركا  مركاف بن معاكية عن عبد اهلل مرفوعان من  دي  أ  هريرة 

 

 

 



 [ :  62  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف األكلياء -5

  : قاؿ ، عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبًن ، عن اٞننهاؿ ، عن األعمش ، نا عبيدة ، نا ١نمد بن يزيد 

 . إذا كاف فيها ٙنسة مل يعذبوا 

  يريد أف البلد إذا فيها ٙنسة أكلياء مل يعذبوا ، بعذاب دنيوم يهلكهم كافة :أقٌل 

ثػىنىا[ :  ٩نادلنا يف قـو لوط ] ك قاؿ ابن جرير يف تفسًن قوله *  عىنً  ،اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ،اٜنًٍمَّداِن   ثػىنىا :قىاؿى  ،كيرىٍيبو  أىبيو  ىدَّد
، اٍبنً  عىنً  جيبػىًٍنو،  ٍبنً  سىًعيدً  عىنٍ  اٍلًمنػٍهىاًؿ،  : قىاؿى  عىبَّداسو

بٍػرىاًهيمى  اٍلمىلىكي  قىاؿى   .   اٍلعىذىابي  عىنػٍهيمي  ريًفعى  ييصىل وفى  ٙنىٍسىةه  ًفيهىا كىافى  ًإفٍ : ًاً

اٜنماِن هو عبد اٜنميد ليس الكذاب  

 [ : 61 ]  كقاؿ ابن ا  الدنيا قبله *

 كعب عن ، اٛنعد أ  بن سامل عن ، األعمش عن ، ٘نيد بن عبيدة نا ، اآلدمي يزيد بن ١نمد نا ، اهلل عبد  دثنا 
  : قاؿ ،

.  العذاب هبم اهلل يدفع عشر أربعة فيها إ  نوح قـو بعد قـو األرض على أتى ما 

   .يعذبوا مل ٙنسة فيها كاف إذا : يقاؿ كاف : قاؿ ابراهيم فذكرته : األعمش قاؿ 

 

 [ :  304 ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف الرقة كالبكاء -6

 عن سعيد بن ، عن يعلى بن مسلم ، عن سفياف بن  سٌن ،  دثنا عباد بن العواـ : قاؿ ،  دثنا عمرك بن ١نمد 
  : قاؿ ، عن ابن عباس ،جبًن 

  ؟ ما ٘نلك على أف عصيتين : ٞنا أكل آدـ من الشجرة اليت هني عنها قاؿ اهلل تبارؾ كتعا  له 

 . كدميتها يف الشهر مرتٌن ، ك  تضع  إ  كرها ، فإِن أعقبتها أف   ٓنمل إ  كرها : قاؿ . رب زينته يل  واء : قاؿ
.  عليك الرنة كعلى بناتك : فقاؿ ٟنا ، فلما ٚنع   واء ذلك رن 



 : مىًنيعو  ٍبني  أىٍ٘نىدي  قىاؿى   [ 198  ] ك قاؿ اٜنافظ يف اٞنطالب *

ثػىنىا ـً  ٍبني  عىبَّدادي   ىدَّد  اهللي  رىًضيى  عىبَّداسو  اٍبنً  عىنً  جيبػىًٍنو  ٍبنً  سىًعيدً  عىنٍ  ، ميٍسًلمو  ٍبنً  يػىٍعلىى عىنٍ  ،  يسىٌٍنو  ٍبني  سيٍفيىافي  ثنا ، اٍلعىوَّدا
 :  قىاؿى  ، عىنهيمىا

ـى  كىتػىعىا ى  تػىبىارىؾى  اللَّدهي  قىاؿى  ـي  يىا : آًلدى ٍيتيكى  الَّديًت  الشَّدجىرىةً  ًمنى  أىكىٍل ى  أىفٍ  عىلىى ٘نىىلىكى  مىا آدى ا نػىهى   ؟   عىنػٍهى

ـي ( فىاٍعتىلَّد  : )قىاؿى   ًإ َّد  تىضىعىهىا كى ى  ، كيٍرهنا ًإ َّد  ٓنىًٍملىهىا  ى  بًأىفٍ ( عىاقػىٍبتػيهىا )فىًإِنِّل  : قىاؿى  ،  ىوَّداءي  يل  زىيػَّدنىٍتهي  رىبِّل  يىا : فػىقىاؿى  ، آدى
 .مىرَّدتػىٌٍنً  شىٍهرو  كيلِّل  يف  كىدىمىٍيتػيهىا ، كيٍرهنا

 .بػىنىاًتًك  كىعىلىى ، الرَّدنَّدةي  عىلىٍيكً  : ٟنىىا فىًقيلى  ، ذىًلكى  ًعٍندى   ىوَّداءي  فػىرىنَّد ٍ  : قىاؿى 

ا ٍسنىاًد  صىًحي ي  مىٍوقيوؼه  هىذى  اهػ .اٍاً

 

 [ :  60 ]قاؿ ابن أ  الدنيا يف الصرب  -7

  دثين عطاء بن أ  رباح قاؿ : عن عمراف أ  بكر قاؿ ،  دثنا ٪نٍن بن سعيد القطاف ،  دثنا سوار بن عبد اهلل 
  : قاؿ يل ابن عباس :

إِن  : أت  الن  صلى اهلل عليه كسلم فقال  ، هذ  اٞنرأة السوداء : بلى قاؿ : قل  ؟ أ  أريك امرأة من أهل اٛننة
.  كإف شئ  دعوت اهلل أف يعافيك ، إف صربت فلك اٛننة : فادع اهلل يل فقاؿ ، كإِن أتكشف ، أصرع

. فدعا ٟنا ، فادع اهلل أف   أنكشف ، إِن أتكشف : قال  

 [6663 ] كمسلم [5652]ركا  البخارم 

 

 [ : 365  ]قاؿ ابن أ  الدنيا يف الصم  -8

 ٚنع ابن عباس رضي ، عن ٚناؾ اٜننفي ، عن مسعر ،  دثنا ٪نٍن بن سعيد ،  دثنا عبيد اهلل بن عمر اٛنشمي 
   إِن كسالف : يكر  أف يقوؿ الرجل   :اهلل عنهما 

   [27036 ]كركا  ابن أ  شيبة 



[:   6139 ] قاؿ ابن أ   امت يف التفسًن *

ا اٍلغيربىًم   اٍلوىلًيدً  ٍبني  عىبَّدادي  بىٍدرو  أىبيو أىٍ بػىرىنىا  اًلدو  ٍبني  اٍلوىلًيدي  ثنا ، ًإيلىَّد  كىتىبى  ًفيمى اـو  ٍبنً  ًمٍسعىرً  عىنٍ  ، شيٍعبىةي  ثنا ، اأٍلىٍعرىاً     ى  ًكدى
:  عىبَّداسو  اٍبنً  عىنً  ، اٜنٍىنىًفيِّل  ًٚنىاؾو  عىنٍ  ،

فه  ًإِنِّل  الرَّدجيلي  يػىقيوؿى  أىفٍ  ييٍكرى ي  كىافى  أىنَّدهي   ةً  ًإ ى  قىاميوا كىًإذىا}: اآٍليىةى  هىًذ ً  كىيػىتىأىكَّدؿي  كىٍسالى  {كيسىا ى  قىاميوا الصَّدالى

 .يف ركاية ابن أ   امت زيادة فائدة  

 

 : [  130 ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف العقوبات -9

 ، عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبًن ، عن  بيب ، عن األعمش : قاؿ عبد اهلل بن إدريس ، دثنا ابن أ  شيبة  
  .كهي اٜنيات ، فتلقتهم اٛننادع ، جعلوا يهربوف منها ، ٞنا أرسل اهلل عز كجل على عاد الري    :قاؿ 

  :[7/1221 ]قاؿ الشيخ األلباِن يف سلسلة األ ادي  الصحيحة كهو يتحدث عن  بيب بن أ  ثاب   :أقٌل 

 فم له ٣نا يغ  النظر عن عنعنته ، لقلته يف ٗنلة ما ركل من األ ادي   فلعل إعراض الذه  عن كصفه بالتدليس
 أك على األقل يقتضي ، إ  إذا ظهر أف يف  دي ه شيئان يستدعي رد  من نكارة أك شذكذ أك ٢نالفة عند العلماء

 . التوقف عن تصحي   دي ه

بع  األ ادي  معنعنة، كاٜندي   [ صحيحيهما]كلعل هذا هو السبب يف أف ابن  باف كشيخه قد أ رجا له يف 
 (1684ك1172ك23)  [ صحي  ابن  ز٬نة ] ، ك[420ك375]" صحي  ابن  باف "اآليت بعد هذا ك ًن ، فانظر 

 اهػ.كاهلل أعلم.  كهو السبب أيضان يف ٓنسٌن اٞننذرم  دي ه هذا كما تقدـ،

 

 [: 192 ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف العقوبات -10

  دثنا ١نمد بن : قالوا ، كأبو هالؿ األشعرم ، كإسحاؽ بن إٚناعيل ،  دثنا أبو  ي مة :  دثنا عبد اهلل قاؿ 
  : قاؿ ، عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبًن ، عن اٞننهاؿ بن عمرك ، عن األعمش ، اـز أبو معاكية الضرير 



ككان  من  ، اٛنرادة : كاف يقاؿ ٟنا ، كاف بالؤ  يف سبب أناس من أهل امرأته ، ٞنا ابتلي سليماف صلى اهلل عليه 
 كإف ناسا ٫ناصموف قوما من أهل اٛنرادة ، ككاف إذا أراد أف يد ل اٝنالء أك ٩ننب يعطيها اٝنامت ، أ ب نسائه إليه

.  فعرف   ٌن مل يكن هوا  فيهم كا دا ، فكاف من هول سليماف عليه السالـ أف يكوف اٜنق ألهل اٛنرادة، 

.  فأعطاها اٝنامت ، فأراد أف يد ل اٝنالء 

هايت  إني ، فأعطته إيا  ، فلما لبسه دان  له اٛنن كاانس : فجاء الشيطاف يف صورة سليماف فقاؿ ٟنا  
.  كالشياطٌن

فلما رأل  ، قد جاء سليماف فأ ذ  إنه ، لس  بسليماف ، ا رج :  فقال  ،هايت  إني : كجاءها سليماف فقاؿ 
.  فخرج ٪نمل على ظهر  على شط البحر، ذلك سليماف عرؼ أنه من امرأته 

فكتبوا كتبا فيها كفر  ، رما  الصبياف باٜنجارة كانطلق  الشياطٌن يف تلك األياـ ، أنا سليماف : كجعل إذا قاؿ 
إ٧نا كاف سليماف يغلب الناس  : فقالوا ، فقرءكها على الناس ، مث أثاركها ، فدفنوها ٓن  كرسي سليماف ، كسحر

  . هبذ  الكتب

فمك  ذلك الشيطاف يعمل  ، كمل يزالوا يكفركنه    بع  اهلل ١نمدا عليه السالـ ، الناس من سليماف مءفرب
 ، ألقى يف قلوب الناس إنكارا ٞنا يعمل الشيطاف ، فلما أراد اهلل عز كجل أف يرد سليماف إ  ملكه ، باٞنعاصي كالشر

.  نعم : قلن ؟ أنكرتن من سليماف شيئا : فأتوا نساء سليماف فقالوا ٟنن

فجاء رجل فاشرتل  ، فتلقته ٚنكة فأ ذته ، أرسل اٝنامت كألقا  يف البحر ، فعرؼ الشيطاف أنه قد دنا هالكه :  قاؿ
 فأ ذها سليماف عليه السالـ فشق بطنها ، ككاف يف السمك الذم اشرتل تلك السمكة اليت يف بطنها اٝنامت ، ٚنكا
ك يو  بالتحية اليت كاف ٪نيا هبا قبل  ، فلما لبسه دان  له اٛنن كاانس كالشياطٌن ، فأ ذ  فلبسه ، فإذا اٝنامت فيه، 

.  فلحق َنزيرة من جزائر البحر ، كهرب ذلك الشيطاف ، ذلك

 : مث إف الكل  شرؾ األعمش من هذا اٞنكاف يف اٜندي  قاؿ :قاؿ أبو معاكية  

فبنوا عليه  ، فوجدك  ذات يـو نائما ، ككاف شيطانا مريدا ، فلم يزالوا يطلبونه ، فأرسل سليماف عليه السالـ يف طلبه 
فأ ذك  فأكثقو   ، فال ي ب يف نا ية من البي  إ  ا٧ناط معه الرصاص ، فاستيقظ فجعل ي ب ، بيتا من رصاص

.  ككاف اٚنه صخرا ، كجاءكا به إ  سليماف عليه السالـ

مث أمر به  ، كسد  بالنحاس ، مث أد له فيه ،  فجوفو  ،مث أمر به فنقر ، فأمر سليماف عليه السالـ بتخ  من ر اـ 
  . فطرح يف البحر



 . يعين الشيطاف الذم كاف يسلط عليه ، {كلقد فتنا سليماف كألقينا على كرسيه جسدا } : فذلك قوله عز كجل
  . يعين سليماف ، مث أناب

  تسلط  : كهب يل ملكا   ينبغي أل د من بعدم  يقوؿ : فقاؿ سليماف عليه السالـ  ٌن رد اهلل عز كجل ملكه
.  عليه شيطانا م ل الذم سلط  علي

كاتبعوا ما تتلوا  } :    بع  اهلل ١نمدا صلى اهلل عليه كسلم كأنزؿ عليه ، فلم يزؿ الناس يكفركف سليماف 

  . يعين الصحف اليت دفنوها  ، { الشياطٌن على ملك سليماف

 . فأنزؿ اهلل عز كجل عذر  يف هذ  اآلية،  { كما كفر سليماف كلكن الشياطٌن كفركا }

 كأنكر ذلك ، كأما ركاية أف الشيطاف كاف يأيت نساء  كهن  ي  فال تص  عن ابن عباس بل هي زيادة شاذة :أقىل 
.  كلكن أصل القصة ثاب  كاتفق عليه السلف فال كجه انكار من أنكر من اٞنتأ رين ،٠ناهد كقتادة 

 

 [ : 233 ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف العقوبات -11

 عن اٞننهاؿ بن عمرك ، عن األعمش ،  دثنا أبو معاكية : قاؿ ،  دثنا إسحاؽ بن إٚناعيل :  دثنا عبد اهلل قاؿ 
   : قاؿ ، عن ابن عباس ، كعن عبد اهلل بن اٜنارث ، كعن اٞننهاؿ بن عمرك ،عن ابن عباس ،  عن سعيد بن جبًن ،

.  ٞنا أتى موسى عليه السالـ قومه أمرهم بالزكاة

  ؟ أتطيعونه يف الصـو كالصالة كأشياء ْنهلوهنا فتحتملوف أف تعطو  أموالكم ؟ ما هذا : فجمعهم قاركف فقاؿ 

فنأمرها أف ترميه  ، نرل أف يبع  إ  بغي  بين إسرائيل : قاؿ ؟ فما ترل : قالوا ، ما ٥نتمل أف نعطيه أموالنا : فقالوا
. ففعلوا  ، على رءكس الناس كاأل يار ، بأنه ارتادها على نفسها

فأك ى اهلل عز كجل إ  األرض أف  ، كدعا اهلل عز كجل عليهم ، فرم  موسى عليه السالـ على رءكس الناس 
.  فأ ذهتم إ  أعقاهبم،  ذيهم  : فقاؿ موسى لألرض ، أطيعيه

يا  ، يا موسى : فجعلوا يقولوف ، فأ ذهتم إ  ركبهم ،  ذيهم : قاؿ ، يا موسى ، يا موسى : فجعلوا يقولوف 
فغيبتهم  ،  ذيهم :  قاؿ ،يا موسى ، يا موسى : فجعلوا يقولوف ، فأ ذهتم إ  أعناقهم،  ذيهم  : قاؿ ، موسى
.  فيها



 .  أما كعزيت لو إيام دعوا ألجبتهم ؟ يسألك عبادم كيتضرعوف إليك فلم ْنبهم ، يا موسى : فأك ى اهلل عز كجل 

 

 [ : 239 ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف العقوبات -12

 عن سعيد بن ، عن اٞننهاؿ بن عمرك ، عن األعمش ،  دثنا أبو معاكية : قاؿ ،  دثنا إسحاؽ بن إٚناعيل : قاؿ 
فما  ، فمسخه  اهلل عز كجل ،  تكلم ملك من اٞنلوؾ بكلمة كهو جالس على سرير  : قاؿ ،  عن ابن عباس ،جبًن 

ـ ير  إ  أنه ذهب فل ؟ أذبابا أـ  ًن  : يدرل أم شيء مسخ

 . يف آ ر األثر سقط  من اٞنطبوع كهي موجودة يف ذـ البغي بنفس ااسناد كيف اجملالسة أيضان [ ير ]كلمة 

 

 [ :  245 ]  قاؿ ابن أ  الدنيا يف العقوبات -13

  دثين عدم بن : قاؿ ،  دثنا شعبة :قاؿ ،   دثنا النضر بن مشيل : قاؿ ،  دثنا ١نمد بن رجاء بن السندم 
 :  قاؿ ، عن ابن عباس ، ٚنع  سعيد بن جبًن : قاؿ ،ثاب  

.   إله إ  اهلل  : الطٌن يف يف فرعوف من أجل قوله جعل جربيل عليه السالـ يدس 

ا رىكىا ي لىنىا اٍبني ًبٍشرىافى مىٍوقيوفنا كركا  إسحاؽ بن راهويه[ : 3/189 ]قاؿ اٝنطيب يف تاريخ بغداد   ك٘نيد بن ز٤نويه ،كىذى
 اهػ. عن شعبة موقوفا، صىلَّدى اللَّدهي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى كركا  ككيع، فرفعا  إ  الن ، عن النضر بن مشيل،كال٨نا

. كلعل الوقف هو األص  

 

 [ : 338  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف العقوبات -14

 عن عمرك ، عن كاصل ، عن هشاـ بن  ساف ،  دثنا عبد األعلى :  دثنا أ٘ند بن اٞنقداـ العجلي ، قاؿ : قاؿ 
  : قاؿ ، عن عبد اٜنميد بن ١نمود ،بن هـر 

فإذا  ، فحفرنا له ،    إذا كنا بالصفا تويف صا ب لنا ، أقبلنا  جاجا : فأتا  رجل فقاؿ ، كن  عند ابن عباس 
فإذا أسود قد أ ذ اللحد  ، مث ناله آ ر : قاؿ ، فإذا أسود قد أ ذ اللحد ، مث  فرنا قربا آ ر ، أسود بدا ل اللحد

  ؟ كله فرتكنا  كأتيناؾ نسألك ما تأمر



.  فواهلل لو  فرمت له األرض كلها لوجدمت ذلك ، اذهبوا فادفنو  يف بعضها  ، كاف يغل ، ذاؾ علة الدين : قاؿ

.  فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها عنه ، كألقينا  يف قرب : قاؿ 

 ك٫نلطه ، فيقطعه، مث ينظر م له من الشعًن كالقصب ، فيأ ذ قوت أهله كل يـو ، كاف رجال يبيع الطعاـ  : فقال  
. يف طعامه 

   1742 ركا  ا لكائي يف السنة *

 

 [ : 61  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف ذـ اٞنسكر -15

 : قاؿ ، عن أ  اٛنويرية ،  دثنا أبو عوانة : قاؿ ،  دثنا  لف 

. أفتين يف الباذؽ :  كقل  ،سأل  ابن عباس عن الباذؽ

. أك كل مسكر فهو  راـ ، كما أسكر ، سبق ١نمد الباذؽ : قاؿ 

 . [ 5598 ]ركا  البخارم يف الصحي  

 

 [ :  33  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف ذـ اٞنالهي -16

 } عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن أبيه ، عن سفياف ،  دثنا ٪نٍن بن سعيد : قاؿ ،ك دثنا عبيد اهلل بن عمر 

 تغين لنا : اٚندم لنا ، هو الغناء باٜنمًنية : قاؿ  {  كأنتم سامدكف

 [22/97]كركا  الطربم يف تفسًن   *

 . كهذا ٢نرج آ ر ككرد من طريق أ رل عن عكرمة عن ابن عباس به ، كركا  ابن أ  ٤ني  عن عكرمة موقوفان عليه

 

 

 



 [ : 125  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف ذـ اٞنالهي -17

عن أىب نضرة أف ابن ،   دثنا سعيد بن يزيد : قاؿ ،  دثنا  ساف بن مضر : قاؿ ،  دثنا عبيد اهلل بن عمر 
 :عباس 

 . مث يتبع باٜنجارة ، ينظر أعلى بناء بالقرية فيلقى منه : قاؿ ؟ ما  د اللوطي :  سئل 

 .هذا أص  شيء يف  د اللوطي  :أقىل 

 ،٪نيًٍصنٍ  ملىٍ  أىكٍ  أىٍ صىنى  الرَّدٍجمى  عىلىٍيهً  أىفَّد  :بػىٍعضيهيمٍ  فػىرىأىل ،الل وًطيِّل   ىدِّل  يف  الًعٍلمً  أىٍهلي  كقاؿ الرتمذم يف جامعه كىاٍ تػىلىفى 
ا ، ،مىاًلكو  قػىٍوؿي  كىهىذى   اهػ.كىًإٍسحىاؽى  ،كىأىٍ٘نىدى  كىالشَّداًفًعيِّل

  فاعتمد هؤ ء أثر ابن عباس

 

 [ : 48 ]  قاؿ ابن أ  الدنيا يف صفة اٛننة -18

 ، عن سعيد بن جبًن ، عن ٘ناد ، أنا سفياف ، أنا ابن اٞنبارؾ ، أنا عبد اهلل بن ع ماف ،  دثين ٘نزة بن العباس 
  : قاؿ ،عن ابن عباس 

 ، كالد ء أشد بياضا من اللنب  كٖنرها م ل القالؿ ، ككرهبا من ذهب أ٘نر ، زمرد أ ضر ٦نل اٛننة جذكعها من 
 . ليس فيه عجم ، كألٌن من الزبد ، كأ لى من العسل

  [: 18758  ] ك قاؿ ابن أ   امت *

ثػىنىا  ثػىنىا ،أىً    ىدَّد ثػىنىا ،ديكىٌٍنو  ٍبني  اٍلفىٍضلي   ىدَّد  :قىاؿى  عىبَّداسو  اٍبنً  عىنً  ،جيبػىًٍنو  ٍبنً  سىًعيدً  عىنً  ،٘نىَّدادو  عىنٍ  ،سيٍفيىافي   ىدَّد

ٍربػيهىا ً لىليهيمٍ  كىًمنػٍهىا مىٍقطىعىاتػيهيٍم، ًمنػٍهىا اٛنٍىنَّدًة، أًلىٍهلً  ًكٍسوىةه  سىٍعفيهىا اٛنٍىنَّدةً  ٦نىٍلي   ، ذىهىبه  كىكى ، زيمير ده  كىجيذيكعيهىا أىٍ٘نىري  أىٍ ضىري
ي  اٍلعىسىلً  ًمنى  أىٍ لىى كىٖنىىريهىا  . عيٍجمه  لىهي  كىلىٍيسى  الز ٍبدً  ًمنى  كىأىٍلٌنى

. من طريق ابن مهدم عن سفياف به من قوؿ سعيد بن جبًن[  1488 ] كقاؿ اٜنسٌن يف زكائد الزهد *

  كزيادة ابن اٞنبارؾ كأ  نعيم الفضل بن دكٌن ابن عباس يف السند زيادة ينبغي اٞنصًن إ  القوؿ بصحتها

 



 [ : 135 ]قاؿ ابن أ  الدنيا يف صفة اٛننة  -19

 :   قاؿ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، ثنا سفياف ،  دثنا أبو مسلم 

لو أ ذت فضة من فضة أهل الدنيا فضربتها    جعلتها م ل جناح الذباب مل تر اٞناء من كرائها كلكن قوارير اٛننة  
 .يف بياض الفضة كصفاء القاركرة 

. أبو مسلم اٚنه عبد الر٘نن بن يونس  :أقٌل 

 [ : 3432  ] كقاؿ عبد الرزاؽ يف تفسًن  *

نىةى  اٍبنً  عىنً     :قىاؿى  ، عىبَّداسو  اٍبنً  عىنً  ، ًعٍكرًمىةى  عىنٍ  ، ًدينىارو  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  ، عييػىيػٍ

نٍػيىا ًفضَّدةً  ًمنٍ  ًفضَّدةن  أى ىٍذتى  لىوٍ  ًإنَّدكى  ا الد  نىاحً  ًمٍ لى  ْنىٍعىلىهىا  ى َّد  فىضىرىبٍػتػىهى  قػىوىارًيرى  كىلىًكنَّد  ، كىرىاًئهىا ًمنٍ  اٍلمىاءى  تػىرى  ملىٍ  ، الذ بىابً  جى
. اٍلقىاريكرىًة  صىفىاءً  ًمٍ لً  يف  اٍلًفضَّدةً  بًبػىيىاضي  اٛنٍىنَّدةً 

 

 [ : 75  ] قاؿ هناد يف الزهد -20

 : عن ابن عباس ، عن ٠ناهد ، عن  صٌن ، عن سفياف ،  دثنا ككيع 

  اٞنرمولة بالذهب  : قاؿ {  موضونة } : يف قوله تعا 

 [   34080كابن أ  شيبة [  ]    عند هناد يف الزهد ]كأبو ا  وص ،  كركا  عبد اهلل بن إدريس 

  [  293 البع  ]ك الد بن عبد اهلل الواسطي عند البيهقي 

. ركك  ثالثتهم  عن  صٌن عن ٠ناهد قوله 

.  ًن أف أشهل بن  امت قد تابع سفياف ال ورم على زيادة ابن عباس يف السند 

 

 

 



  [:313 ] قاؿ ابن كهب يف تفسًن  *

  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو يف ،  عىٍن ٠نيىاًهدو ،  كىأىٍ بػىرىِن أىٍشهىلي، عىٍن  يصىٌٍنو 

 .عىلىى الس ريًر يف اٜنًٍجىاؿً :  قىاؿى  ، {على األرائك}:  كقاؿ   مرمولةه بالذهب: قىاؿى ،  الس ريًر اٍلمىٍوضيونىةً 

  [ فيه ضعف ]فلعل النفس تطمئن إ  ثبوت رفعه إ  ابن عباس ، بقرينة قوة ت ب  ال ورم ك٠نيء متابع له كإف كاف 
  ، كقد ص  من ركم ابن أ  ٤ني  عن ٠ناهد قوله يف تفسًن الطربم

 

 [ : 1860  ] قاؿ ابن اٞنبارؾ يف الزهد -21

ـه، أنا   :قىاؿى  عىبَّداسو  اٍبنً  عىنً  ،ًعٍكرًمىةى  عىنٍ  ،قػىتىادىةى  عىنٍ  ٨نىَّدا

ؼً  أىٍربػىعىةي  ٟنىىا فػىٍرسىخو ، يف  فػىٍرسىخه  ، ٠نيىوَّدفىةه  ديرَّدةه   اٍٝنىٍيمىةي   . ذىهىبو  ًمنٍ  ًمٍصرىاعو  آ ى

 

 [ : 1909  ] قاؿ ابن اٞنبارؾ يف الزهد -22

  : قاؿ ابن عباس : عن ٠ناهد قاؿ ،عن  بيب بن أ  عمرة ،  أنا عنبسة بن سعيد 

كاهلل ما تدرم إف بٌن شحمة أذف أ دهم كبٌن عاتقه   ، أجل   : قاؿ،    : قل  : قاؿ ؟ أتدرم ما سعة جهنم
.  ٩نرم فيها أكدية القي  كالدـ  ، مسًنة سبعٌن  ريفا

.   أدرم : قل  ؟ أتدرم ما سعة جهنم : مث قاؿ ،   بل أكدية ،     : قاؿ ؟ أهنار : قل  له ، 

 . كاهلل ما تدرم ، أجل :  قاؿ

 

 [ : 233  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف صفة النار -23

 عن ، عن سعيد بن جبًن ، عن ع ماف بن اٞنغًنة ، عن سفياف ،  دثنا الفضل بن دكٌن : قاؿ ،  دثنا إسحاؽ 
 . {  كنادل أصحاب النار أصحاب اٛننة أف أفيضوا علينا من اٞناء أك ٣نا رزقكم اهلل } : ابن عباس



.  قد ا رتق  فأ  ين ، يا أ ي : ينادم الرجل أ ا    :قاؿ  

    { إف اهلل  رمهما على الكافرين } : فيقوؿ  : قاؿ  

 ، عن سعيد بن جبًن ، عن ع ماف بن اٞنغًنة ال قفي ، عن سفياف ،  دثنا ككيع : قاؿ ، دثنا يوسف بن موسى 
 . م له ،عن ابن عباس 

 

 [ : 44  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف كتاب من عاش بعد اٞنوت -24

ثىيًن ًإٍسحىاؽي ٍبني ًإٍٚنىاًعيلى  ثػىنىا أىبيو ميعىاًكيىةى : قىاؿى ،  ىدَّد اًؿ ٍبًن عىٍمروك، عىًن اأٍلىٍعمىشً ،  ىدَّد  عىٍن سىًعيًد ٍبًن ، أىظين هي عىًن اٍلًمنػٍهى
  : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ،جيبػىًٍنو 

ـي يف اثٍػينىٍ عىشىرى ًمنى اٜنٍىوىارًيِّلٌنى يػيعىلِّلمىوفى النَّداسى ، بيًع ى ًعيسىى اٍبني مىٍرميىى   انيوا ًفيمىا ، كى٪نىٍٍنى ٍبني زىكىرًيَّدا عىلىٍيًهمىا السَّدالى فىكى
ًلًكًهًم ابٍػنىةي أيٍ  و تػيٍعًجبيهي كىكىافى ييرًيدي أىٍف يػىتػىزىكَّدجىهىا كىكىافى ٟنىىا كيلَّد ، يػيعىلِّلميونػىهيٍم أىٍف يػىنػٍهىٍوهيٍم عىٍن ًنكىاًح ابٍػنىًة اأٍليٍ  ً  كىكىافى ًلمى

ا أىنػَّدهيٍم نػيهيوا عىٍن ًنكىاًح ابٍػنىًة اأٍليٍ  ً ، يػىٍوـو  ىاجىةه يػىٍقًضيهىا . فػىلىمَّدا بػىلىغى ذىًلكى أيمَّدهى

 ؟أىلىًك  ىاجىةه : ًإذىا دى ىٍلً  عىلىى اٍلمىًلًك فػىقىاؿى : قىالىٍ  ٟنىىا 

تػىهىا: فػىقيويل لىهي      ىاجىيًت أىٍف تىٍذبى ى ٪نىٍٍنى ٍبنى زىكىرًيَّدا فػىلىمَّدا دى ىلىٍ  عىلىٍيًه فىسىأىٟنىىا  ىاجى

ا:  ىاجىيًت أىٍف تىٍذبى ى ٪نىٍٍنى ٍبنى زىكىرًيَّدا فػىقىاؿى : قىالى ٍ  . سىًلييًن ًسوىل هىذى

ا: قىالى ٍ   فػىلىٍم تػىزىٍؿ  فىذىُنىىهي فػىبىدىرىٍت قىٍطرىةه ًمٍن دىًمًه عىلىى اأٍلىٍرضً ، فػىلىمَّدا أىبىٍ  عىلىٍيًه دىعىا ًبًطٍس و كىدىعىا ًبهً ، مىا أىٍسأىليكى ًإ َّد هىذى
. تػىٍغًلي  ى َّد بػىعى ى اللَّدهي  ِنيٍتػينىصَّدرى عىلىٍيًهٍم 

.  فىأىٍلقىى يف نػىٍفًسًه أىٍف يػىٍقتيلى عىلىى ذىًلكى الدَّدـً ًمنػٍهيٍم  ى َّد يىٍسكينى فػىقىتىلى عىلىٍيًه ًمنػٍهيٍم سىٍبًعٌنى أىٍلفنا

:  ركا  ابن جرير الطربم كفيه زيادة قاؿ *

ثػىنىا  ،عىبَّداسو  اٍبنً  عىنً  ،جيبػىًٍنو  ٍبنً  سىًعيدً  عىنٍ  ،اٍلًمنػٍهىاًؿ  عىنً  ،اأٍلىٍعمىًش  عىنً  ،ميعىاًكيىةى  أىبيو ثنا :قىاؿى  السَّداًئًب ، أىبيو   ىدَّد
 .النَّداسى  يػيعىلِّلميوفى  اٜنٍىوىارًيِّلٌنى  ًمنى  عىشىرى  اثٍػينىٍ  يف  ،زىكىرًيَّدا  ٍبنى  ٪نىٍٍنى  مىٍرميىى  اٍبني  ًعيسىى بػىعى ى :  قىاؿى 

 .اأٍلىخً  ابٍػنىةً  ًنكىاحي  ،عىٍنهي  نػىهىاهيمٍ  ًفيمىا فىكىافى :  قىاؿى  



ًلًكًهمي  كىكىانى ٍ :  اؿى ؽى    أيمَّدهىا ذىًلكى  بػىلىغى  فػىلىمَّدا  ،يػىٍقًضيهىا   ىاجىةن  يػىٍوـو  كيل   ٟنىىا كىكىانى ٍ  ،يػىتػىزىكَّدجيهىا  أىفٍ  ييرًيدي  تػيٍعًجبيهي  أىخو  ابٍػنىةي  ًلمى
. زىكىرًيَّدا ٍبنى  ٪نىٍٍنى  يل  تىٍذبى ى  أىفٍ   ىاجىيًت :  فػىقيويل  ، ىاجىتىًك  فىسىأىلىكً  اٍلمىًلكً  عىلىى دى ىٍل ً  ًإذىا:  ٟنىىا قىالى ٍ 

تػىهىا  سىأىٟنىىا عىلىٍيهً  دى ىلى ٍ  فػىلىمَّدا  . زىكىرًيَّدا ٍبنى  ٪نىٍٍنى  تىٍذبى ى  أىفٍ   ىاجىيًت : فػىقىالىٍ   ، ىاجى

ا  ىيػٍرى  سىًلي: فػىقىاؿى   ا ًإ َّد  أىٍسأىليكى  مىا:  فػىقىالى ٍ ،  هىذى .  هىذى

 بػىعى ى   ى َّد  تػىٍغًلي تػىزىؿٍ  فػىلىمٍ   ،اأٍلىٍرضً  عىلىى دىًمهً  ًمنٍ  قىٍطرىةه  فػىبىدىرىتٍ   ،فىذىُنىىهي  ًبطىٍس و  كىدىعىا ٪نىٍٍنى  دىعىا عىلىٍيهً  أىبى ٍ  فػىلىمَّدا:  قىاؿى 
لَّدٍتهي   ،ًإٍسرىائًيلى  بىيًن  ًمنٍ  عىجيوزه  فىجىاءىٍتهي   ،عىلىٍيًهمٍ  ِنيٍتػىنىصَّدرى  اللَّدهي  ـً  ذىًلكى  عىلىى فىدى  .الدَّد

ـً  ذىًلكى  عىلىى يػىٍقتيلى  أىفٍ  نػىٍفًسهً  يف  اللَّدهي  فىأىٍلقىى:  قىاؿى   . يىٍسكينى   ى َّد  ًمنػٍهيمٍ  الدَّد

 .  فىسىكىن كىاً دو  ًسنَّد  ًمنٍ  ًمنػٍهيمٍ  أىٍلفنا سىٍبًعٌنى  فػىقىتىلى  

 

 [ : 55 ]  قاؿ ابن أ  الدنيا يف كتاب من عاش بعد اٞنوت -25

ٍي ىمىةى :  قىاؿى  ثػىنىا أىبيو  ى ثػىنىا ٪نىٍٍنى ٍبني سىًعيدو :  قىاؿى ،   ىدَّد ثىيًن أىً  :  قىاؿى ،  عىٍن رىبًيعىةى ٍبًن كيٍل يوـو ،   ىدَّد  عىٍن سىًعيًد ٍبًن ،   ىدَّد
  :  قىاؿى ،  عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، جيبػىًٍنو 

انىٍ  مىًدينىتىاًف يف بىيًن ًإٍسرىائًيلى ًإٍ دىا٨نيىا  ىًصينىةه كىٟنىىا أىبٍػوىابه  ًدينىًة اٜنٍىًصينىًة ًإذىا أىٍمسىٍوا ،  كى كىاأٍليٍ رىل  ىرًبىةه فىكىافى أىٍهلي اٍلمى
ٍولىهي  ىدىثه  ًدينىًة فػىنىظىريكا، هىٍل  ىدىثى ًفيمىا  ى  ؟ أىٍ لىقيوا أىبٍػوىابػىهىا كىًإذىا أىٍصبىحيوا قىاميوا عىلىى سيوًر اٍلمى

ًدينىًة اٍٝنىرًبىًة فػىقىاليوا كىاٍبني أىخو لىهي ؟ أىقػىتػىٍلتيٍم صىاً بػىنىا: فىأىٍصبىحيوا يػىٍومنا فىًإذىا شىٍيخه قىًتيله مىٍطريكحه بًأىٍصًل مىًدينىًتًهٍم، فىأىقػٍبىلى أىٍهلي اٍلمى
. قػىتػىٍلتيٍم عىمِّلي: شىابٌّب يػىٍبًكي ًعٍندى ي كىيػىقيوؿي 

ـي فىأىٍك ىى : قىاليوا  ا ًبشىٍيءو فىأىتػىٍوا ميوسىى عىلىٍيًه السَّدالى كىاللَّدًه مىا فػىتىٍحنىا مىًدينىتػىنىا ميٍنذي أىٍ لىٍقنىاهىا كىمىا نيًدينىا ًمٍن دىـً صىاً ًبكيٍم هىذى
ًإفَّد اللَّدهى يىٍأميريكيٍم أىٍف تىٍذُنىيوا بػىقىرىةن قىاليوا أىتػىتَّدًخذينىا هيزيكنا قىاؿى أىعيوذي بًاللَّدًه أىٍف }: اللَّدهي عىزَّد كىجىلَّد ًإ ى ميوسىى صىلَّدى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى 

ٍ لىنىا مىا ًهيى  ، قىاليوا ادٍعي لىنىا رىبَّدكى يػيبػىٌنِّل  {فىذىُنىيوهىا كىمىا كىاديكا يػىٍفعىليوفى }  ى َّد بػىلىغى  {أىكيوفى ًمنى اٛنٍىاًهًلٌنى

ـه شىابٌّب يىًبيعي يف  ىانيوتو لىهي : قىاؿى   فىأىقػٍبىلى رىجيله ًمٍن بػىلىدو آ ىرو يىٍطليبي ، كىكىافى لىهي أىبه شىٍيخه كىًبًنه ، كىكىافى يف بىيًن ًإٍسرىائًيلى  يالى
انيوتىهي فػىيػيٍعًطيىهي الَّدًذم طىلىبى كىاٍلميٍفتىاحي مىعى  أىبًيًه فىًإذىا أىبيو ي نىاًئمه يف ًظلِّل  ًسٍلعىةن لىهي ًعٍندى ي فىأىٍعطىا ي هًبىا ٖنىىننا فىاٍنطىلىقى مىعىهي لًيػىٍفتى ى  ى

ا تػىرىل كىًإِنِّل أىٍكرى ي أىٍف أيرىكِّلعىهي ًمٍن نػىٍوًمًه فىاٍنصىرىفىا: فػىقىاؿى أىٍيًقٍظهي فػىقىاؿى ، اٜنٍىانيوتً  ًإ ى الشَّدٍيًخ يىًغط  نػىٍومنا ، كىاللَّدًه ًإفَّد أىً  لىنىاًئمه كىمى



ىٍكرى ي أىٍف أيرىكِّلعىهي ًمٍن نػىٍومىًتًه فىاٍنصىرىفىا: أىٍيًقٍظهي قىاؿى : قىاؿى  فىأىٍعطىا ي ًضٍعفى مىا أىٍعطىا ي فػىعىطىفى عىلىى أىبًيًه فىًإذىا هيوى ، كىاللَّدًه ًإِنِّل ألى
ا كى ى أيرىكِّلعيهي ًمٍن نػىٍوًمهً : أىٍيًقٍظهي قىاؿى : فػىقىاؿى ، أىشىد  مىا كىافى نػىٍومنا .  ى كىاللَّدًه  ى أيكًقظيهي أىبىدن

يىا أىبػىتىا ي كىاللَّدًه لىقىٍد جىاءى هىاهينىا رىجيله يىٍطليبي : فػىلىمَّدا اٍنصىرىؼى كىذىهىبى طىاًلبي السِّلٍلعىًة اٍستػىيػٍقىظى الشَّدٍيخي فػىقىاؿى لىهي ابٍػنيهي : قىاؿى  
ا فىكىرًٍه ي أىٍف أيرىكِّلعىكى ًمٍن نػىٍوًمكً  ا كىكىذى مىهي الشَّدٍيخي ، ًسٍلعىةى كىذى فػىعىوَّدضىهي اللَّدهي ًمٍن ًبرِّلً  ًلوىاًلًدً  أىٍف نػىتىجىٍ  بػىقىرىةه ًمٍن بػىقىرىً  ، فىالى

ا بػىنيو ًإٍسرىائًيلى  . تًٍلكى اٍلبػىقىرىةي الَّديًت يىٍطليبػيهى

فىأىتػىٍوا ، ًإٍف  ىصىٍبتيميوِن ًسٍلعىيًت فىأىنٍػتيٍم أىٍعلىمي : قىاؿى ، ًإذىٍف نىٍأ يذيهىا ًمٍنكى : قىاليوا،  ى أيبًيعيكيميوهىا: فػىقىاؿى ، ًبٍعنىاهىا: فىأىتػىٍو ي فػىقىاليوا 
ـي  بيوا فىأىٍرضيو ي ًمٍن ًسٍلعىًتهً :  فػىقىاؿى ،ميوسىى عىلىٍيًه السَّدالى . اٍذهى

بنا صىامىتنا يف اٍلًكفَّدًة اأٍليٍ رىل: قىاؿى ؟  يٍكميكى : فػىقىاليوا  فىًإذىا مىاؿى ،  يٍكًمي أىٍف تىضىعيوا اٍلبػىقىرىةى يف ًكفَّدًة اٍلًميزىاًف كىتىضىعيوا ذىهى
ًدينىتػىٌٍنً :  قىاؿى ،الذَّدهىبي أى ىٍذتيهي  بػىليوا بًاٍلبػىقىرىًة  ى َّد أىتػىٍوا هًبىا ًإ ى قػىرٍبً الشَّدٍيًخ كىهيوى بػىٌٍنى اٍلمى ًدينىتػىٌٍنً ، فػىفىعىليوا كىأىقػٍ كىاٍجتىمىعى أىٍهلي اٍلمى

ا اٍلقىبػٍرى ، كىاٍبني أىً يًه ًعٍندى قػىرٍبًً  يػىٍبًكي ًمهى . فىذىُنىيوهىا فىضىرىبى بًبىٍضعىةو ًمٍن ٜنٍى

ـى الشَّدٍيخي يػىنػٍفي ي رىٍأسىهي يػىقيوؿي   . كىمىاتى ، قػىتػىلىيًن اٍبني أىً ي طىاؿى عىلىٍيًه عيٍمرًم كىأىرىادى أىٍ ذى مىايل :  فػىقىا

 

 [ : 104  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر -26

  : قاؿ ،عن أبيه ،  عن ابن طاككس ، عن معمر ، ٚنع  عبد الرزاؽ : قاؿ ،  دثنا ١نمد بن ٘ناد الرازم 

 ؟ أ  أقـو إ  هذا السلطاف فآمر  كأهنا  : أتى رجل ابن عباس فقاؿ  

. ؟ أفرأي  إف أمرِن ّنعصية اهلل عز كجل :   تكن له فتنة قاؿ    : قاؿ

.  فكن  ينئذ رجال ، ذاؾ الذم تريد    : قاؿ 

   [20722 ] كهو جامع معمر  *

 

 

 

 



 [ : 333  ] قاؿ ابن اٞنبارؾ يف الزهد -27

:  عن ابن عباس ، عن سعيد ، عن عبد اٞنلك بن ميسرة ، أ ربنا مسعر 

. { ككاف أبو٨نا صاٜنا } :يف قوؿ اهلل تعا  

 . كمل يذكر عنهما صال ا ،  فظا بصالح أبيهما : قاؿ 

. كركا  أبو داكد يف الزهد  *

 

 [ : 361 ]قاؿ ابن أ  الدنيا يف العياؿ  -28

   دثنا علي بن اٛنعد  دثنا شعبة عن عمرك بن مرة قاؿ سأل  سعيد بن جبًن عن قوله تعا  

  { كالذين آمنوا كاتبعتهم ذريتهم بإ٬ناف أٜنقنا هبم ذريتهم }

قاؿ ابن عباس اٞنؤمن ترفع له ذريته كإف كاف دكنه يف العمل فيقر اهلل عز ك جل به عينه : قاؿ  

  ككيع عن شعبة به  [176 ] كركا  هناد بن السرم يف الزهد 

  [ 1683]ككرد من  دي  سفياف كأعله أبو  امت  يف العلل 

 

 [ : 19 ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف اٞنطر كالرعد كالربؽ -29

.   عن ابن عباس، عن أبيه ، عن هاركف بن عنرتة ، نا ١نمد بن عبيد ،  دثنا يوسف 

 اٞنطر : الصيب :  قاؿ

 [: 180 ] قاؿ ابن أ   امت يف التفسًن *

ثػىنىا   :عىبَّداسو  اٍبنً  عىنً  ،أىبًيًه  عىنٍ  ،عىٍنتػىرىةى  ٍبنً  هىاريكفى  عىنٍ  ،بىًشًنو  ٍبني  أىٍ٘نىدي  ثنا األىشىج   سىًعيدو  أىبيو  ىدَّد

 .اٍلمىطىري : قىاؿى  { السَّدمىاءً  ًمنى  كىصىيِّلبو  أىكٍ   }



 كىعىطىاءه   كىقػىتىادىةي  ،اٍلعىٍويف   كىعىًطيَّدةي  كىعىطىاءه  ،  كى٠نيىاًهده  جيبػىًٍنو  ٍبني   كىسىًعيدي  كىاٜنٍىسىني  اٍلعىالًيىةً  أىبيو فىسَّدرى ي  كىكىذىًلكى : ١نيىمَّددو  أىبيو قىاؿى  
 اهػ .أىنىسو  ٍبني  كىالرَّدبًيعي  كىالس دِّلم   اٍٝنيرىاسىاِن  

 أكردته من أجل النقل عن اٞنفسرين 

 

: [  23  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف اٞنطر كالرعد كالربؽ -30

 عن سعيد بن جبًن ، عن اٜنسن بن مسلم ، عن سليماف التيمي ، نا يزيد بن زريع ،  دثنا فضيل بن عبد الوهاب 
  : قاؿ ، عن ابن عباس ،

   كلكن اهلل تعا  يصرفه  ي  يشاء ، ما من عاـ بأك ر مطرا من عاـ 

 

 [ :  146  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف اٞنطر كالرعد كالربؽ -31

  : قاؿ ، عن ابن عباس ، عن ٠ناهد ،عن منصور ،  نا سفياف ، نا عبد الر٘نن بن مهدم ،  دثنا ١نمد بن يزيد 

 . ك  ْنعلها عذابا ، اللهم اجعلها ر٘نة : قولوا ، كْنيء بالعذاب ، فإهنا ْنيء بالر٘نة ،   تسبوا الري  

. كقد صححه اٜنافظ يف نتائج األفكار 

 

 [ :  161  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف اٞنطر كالرعد كالربؽ -32

  يف قوله تعا ، عن ابن عباس ، عن أبيه ، عن هاركف بن عنرتة ، نا سفياف ، نا الفريا  ،  دثنا الفضل بن يعقوب 
   ري  فيها ٚنـو شديد :قاؿ ،  فأصاهبا إعصار فيه نار فا رتق : 

 

 [ :  162  ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف اٞنطر كالرعد كالربؽ -33

  : عن ابن عباس ، عن أبيه ، عن هاركف بن عنرتة ، نا جعفر ، نا الفريا  ،  دثنا الفضل 

 . ري  فيها زمهرير  بارد :  قاؿ{ري  فيها صر  }



 سفياف عن هاركف  فكذا كرد يف السند كصوابه الفريا  ع

[ :   837 ]قاؿ ابن اٞننذر يف تفسًن  

ثػىنىا زىكىرًيَّدا ثػىنىا ًإٍسحىاؽي :  قىاؿى ،   ىدَّد  عىًن اٍبًن ،  عىٍن أىبًيهً ،  عىٍن هىاريكفى ٍبًن عىٍنتػىرىةى ،  عىٍن سيٍفيىافى ،  أىٍ بػىرىنىا كىًكيعه : قىاؿى ،    ىدَّد
 . اٍلبػىٍردي :الصِّلر  : قىاؿى  {رًي و ًفيهىا ًصرٌّب } : يف قوله،عىبَّداسو 

 

 : [ 130 ] قاؿ ابن أ  الدنيا يف اٞننامات -34

:    دثنا أبو نصر التمار  دثنا ٘ناد بن سلمة عن عمار بن أ  عمار عن ابن عباس قاؿ 

. رأي  رسوؿ اهلل يف النـو أشع  أ رب بيد  قاركرتاف فيهما دـ 

  ؟يا رسوؿ اهلل ما هذا  : فقل  

. فقاؿ دـ اٜنسٌن كأصحابه مل أزؿ ألتقطه منذ اليـو 

  .قاؿ فنظركا فإذا اٜنسٌن قد قتل يف ذلك اليـو

ركا  أ٘ند يف اٞنسند كصححه الوادعي يف الصحي  اٞنسند  

 

  :[ 659  ] قاؿ أ٘ند يف الزهد -35

ثػىنىا ١نيىمَّددي ٍبني عىٍبيدو  ٍع ي اٍبنى عىبَّداسو يػىقيوؿي : عىٍن ًٚنىاؾو اٜنٍىنىًفيِّل قىاؿى ، عىٍن ًمٍسعىرو ،  ىدَّد  : ٚنًى

.  كىفػىعىلى ًبكى كىفػىعىلى  ، كىفػىتى ى ًبكى اٍلفيتيوحى  ، مىصَّدرى اللَّدهي ًبكى األىٍمصىارى  : قػيٍل ي لًعيمىرى رىً٘نىهي اللَّدهي  

. كىًدٍدتي أىِنِّل أى٤ٍنيو  ى أىٍجرى كى ى ًكٍزرى  : قىاؿى 

.  هذا يصل  يف أ بار عمر كمل أذكر  فاستدركته هنا 

 

 



 :[ 1056 ] قاؿ أ٘ند يف الزهد -36

ثػىنىا بىٍكري ٍبني ًعيسىى الرَّداًسً    ثػىنىا أىبيو عىوىانىةى ،  ىدَّد ثػىنىا أىبيو ٗنرة قىاؿى ،  ىدَّد  :  ىدَّد

. رىأىٍي ي اٍبنى عىبَّداسو قىًميصيهي ميتػىقىلِّلصه فػىٍوؽى اٍلكىٍعًب كىاٍلكيم  يػىبػٍليغي أيصيوؿى األىصىاًبًع يػيغىطِّلي ظىٍهرى اٍلكىفِّل  

 

[ : 102 ] قاؿ أ٘ند يف الزهد -37

ثػىنىا ١نمد بن فضيل  ثػىنىا ضرار :  قاؿ ،  ىدَّد   : ٚنع  ابن عباس يقوؿ : قاؿ ، عن ابن أ  اٟنذيل ، ىدَّد

 . كهو منه على مسًنة ٖناف لياؿ ، كجد يعقوب ري  يوسف

  :[ 11964 ]كقاؿ ابن أ   امت يف التفسًن  *

ثػىنىا أىً   ٍيلً ،  عىٍن أىً  ًسنىافو ،  ثنا سيٍفيىافي ،  ثنا اٍبني أىً  عيمىرى ،   ىدَّد   :  قىاؿى ، عىًن اٍبًن أىً  اٍٟنيذى

ٍنًبهً ،  سيًئلى اٍبني عىبَّداسو   ، جى ىًجدي رًي ى ييوسيفى } عىٍن قػىٍوًؿ اللَّدهً ؟ ًمٍن كىٍم كىجىدى يػىٍعقيوبي رًي ى اٍلقىًميصً ،  كىأىنىا ًإ ى   {ًإِنِّل ألى
. كىجىدى ي مىًسًنىةى ٖنىىاًنٌنى فػىٍرسىخنا: قىاؿى 

ٍيلً   . كىهيوى مىا بػىٌٍنى اٍلبىٍصرىًة كىاٍلكيوفىًة :  قىاؿى اٍبني أىً  اٍٟنيذى

 

  :[ 104 ] قاؿ أ٘ند يف الزهد -38

 : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن أىً  رىزًينو ، عن عىاًصًم ٍبًن أىً  النَّدجيوًد ،  دثنا سفياف : قاؿ ، دثنا ككيع 

 . من اٞنصلٌن:  ، قاؿ أنه كاف من اٞنسبحٌن 

كركا  ابن جرير من طريق بندار عن ابن مهدم عن سفياف به  

 

 

 



 [ :  1  ] قاؿ البيهقي يف الزهد الكبًن -39

  دثنا :  دثنا عبد اهلل بن سلمة قاؿ ،  دثنا ٕنتاـ ، أنبأنا علي بن عبيد الصفار ، أ ربنا علي بن أ٘ند بن عبداف 
 ح  ، عن عبد اهلل بن سعيد بن أ  هند ،عبد اهلل بن اٞنبارؾ 

 ،  دثنا عبد اهلل بن أ٘ند بن  نبل ، أنبأنا أ٘ند بن جعفر القطيعي ،كأ ربنا أبو عبد اهلل ١نمد بن عبد اهلل اٜنافظ 
   : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يقوؿ ، عن أبيه ،  دثنا عبد اهلل بن سعيد بن أ  هند ،  دثنا ككيع ، دثين أ  

ما  }  :مث تال قوؿ اهلل عز كجل ، ك  ير ب يف مفقود منها ، أف   يسكن قلبك إ  موجود يف الدنيا: الزهد 

اآلية ... { أصاب من مصيبة يف األرض

 .هذا  لعله سقط من نسخة الزهد  أل٘ند كاهلل أعلم كهو عزيز مل  أجد  يف مكاف آ ر 

 

 : [ 59  ] قاؿ أبو  امت يف الزهد -40

  : قاؿ ، عن ابن عباس ،عن عمار بن أ  عمار ،   دثنا ٘ناد : قاؿ ،  دثنا هدبة 

 . كذلك يـو مشهود،  { ذلك يـو ٠نموع له الناس } : كقرأ ، كاٞنوعود يـو القيامة ، اٞنشهود يـو القيامة 

 

 :[  82  ] قاؿ أبو  امت يف الزهد -41

ثػىنىا أىبيو بىٍكرو اٍلقيطىًعي  ١نيىمَّددي ٍبني سىًعيدو قىاؿى  لىةى :   ىدَّد ثػىنىا أىبيو ٕنيىيػٍ  عىٍن ،  عىٍن يىزًيدى النَّدٍحًومِّل ،  عىًن اٜنٍيسىٌٍنً ٍبًن كىاًقدو ،   ىدَّد
  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، ًعٍكرًمىةى 

نٍػيىا}   .كىأىٍشبىا ى ذىًلكى  ، كىمى ى ٪نىٍصيديكفى  ، كىمى ى يػىٍغرًسيوفى  ، مى ى يػىٍزرىعيوفى :   قىاؿى {يػىٍعلىميوفى ظىاًهرنا ًمنى اٜنٍىيىاًة الد 

 

 :[  81  ] قاؿ أبو داكد يف الزهد -42

 ٫نرب عن عبيد ، ٚنع  أبا بكر بن أ  مليكة : قاؿ ، عن ابن جريج ، نا  جاج : قاؿ ،  دثنا نا اٜنسن بن ١نمد 
  : أنه ٚنعه يقوؿ ،بن عمًن 



أيود أ دكم أف  }فيما تركف هذ  اآلية نزل  : سأؿ عمر بن اٝنطاب أصحاب الن  صلى اهلل عليه كسلم قاؿ 

؟    { تكوف له جنة من ٦نيل كأعناب

.  يف نفسي منها شيء يا أمًن اٞنؤمنٌن : فقاؿ ابن عباس ، فغضب عمر ، اهلل أعلم  : فقالوا 

 . قل يا ابن أ ي ك  ٓنقر نفسك  : فقاؿ

  . ضرب اهلل م ال للعمل : فقاؿ ابن عباس

 .  ؟ ألم عمل : فقاؿ عمر

  ؟ ألم عمل : فقاؿ عمر

  . لعمل : قاؿ

 .  لرجل يعمل اٜنسنات مث بع  اهلل الشيطاف فعمل باٞنعاصي    أ رؽ أعماله كلها : قاؿ عمر

 ٪ندث ، ٚنع  عبداهلل بن أ  مليكة : قاؿ ، عن ابن جريج ، نا  جاج : قاؿ ، نا اٜنسن : قاؿ ، دثنا أبو داكد 
.  ٚنعه منه ،ّن ل هذا عن ابن عباس 

. كركا  البخارم يف صحيحه  *

 

  :[  66  ]قاؿ ابن اٞنبارؾ يف الزهد - 43

 :  عىًن اٍبًن عىبَّداسو ،  عىًن اٍلقىاًسًم ٍبًن ١نيىمَّددو ،  أىٍ بػىرىنىا ٪نىٍٍنى ٍبني سىًعيدو 

؟   أىٍك رىجيله كىً ًني اٍلعىمىًل كىً ًني الذ نيوبً ،  رىجيله قىًليلي اٍلعىمىًل قىًليلي الذ نيوًب أىٍعجىبي إًلىٍيكى :  أىنَّدهي قىاؿى لىهي رىجيله  

مىةً :   قىاؿى    .  ى أىٍعًدؿي بًالسَّدالى

ٍيئنا:  قىاؿى اٍبني صىاًعدو     .يػىٍعيًن شى

 

 



  :[  330  ] قاؿ أبو داكد يف الزهد -44

:  قاؿ ، عن سعيد بن جبًن ، عن اٞننهاؿ بن عمرك ، عن منصور ، عن أ  األ وص ، نا هناد بن السرم 

إنه ليس أ د من اٝنالئق إ  له باب يف السماء  ، نعم : قاؿ؟ أتبكي السماء كاألرض على أ د : قيل  بن عباس  
. كيصعد منه عمله  ، ينزؿ منه رزقه

كإف ، كآثار  اٜنسنة اليت كاف يذكر اهلل ، كبك  عليه مغاديه من األرض ، فإذا مات اٞنؤمن افتقد  بابه فبكى عليه  
 . آؿ فرعوف مل تكن ٟنم أعماؿ  سنة ك  آثار  سنة يف األرض

 

 : [ 336  ] قاؿ أبو داكد -45

 : عن ابن عباس ، عن ٠ناهد ، عن منصور ، نا جرير . . . . . نا ابن : قاؿ 

. ما تدلك يف يديك فخرج منها :  قاؿ {ك  تظلموف فتيال  } : يف قوله عز كجل

 . هو الذم يكوف يف شق النواة : كأناس يقولوف : قاؿ 

 . سقط ذكر شيخ أ  داكد ك  يضر فإف كل شيو ه ثقات :أقٌل 

  :[ 5434 ] ك قاؿ ابن أ   امت  *

ثػىنىا أىً   كى ى تيٍظلىميوفى } :  عىًن اٍبًن عىبَّداسو ،  عىٍن ٠نيىاًهدو ،  عىٍن مىٍنصيورو ،  ثنا ًإٍسرىائًيلي ،  ثنا عيبػىٍيدي اللَّدًه ٍبني ميوسىى،   ىدَّد

.  مىا فيًتلى بػىٌٍنى اأٍليٍصبػيعىٌٍنً : اٍلفىًتيلي : قىاؿى   {فىًتيالن 

 .، كىالس دِّلمِّل ٥نىٍوي ذىًلكى  ، كىأىً  مىاًلكو  كىريًكمى عىًن ٠نيىاًهدو يف ًإٍ دىل الرِّلكىايىاًت كىسىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو 

  :[ 2012 ]كقاؿ ابن اٞننذر * 

ثػىنىا أىبيو أىٍ٘نىدى ١نيىمَّددي ٍبني عىٍبًد اٍلوىهَّدابً  ةي :  قىاؿى ،  أىٍ بػىرىنىا ميعىاًكيىةي :  قىاؿى ،   ىدَّد ثػىنىا زىاًئدى  عىًن ،  عىٍن ٠نيىاًهدو ،  عىٍن مىٍنصيورو ،   ىدَّد
 .مىا  ىرىجى ًمٍن ًإٍصبىًعكى : اٍلفىًتيلي  ، {كى  تيٍظلىميوفى فىًتيال} : اٍبًن عىبَّداسو 

 



 :[  448  ] قاؿ أبو داكد يف الزهد -46

 مث ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، ٚنع  داكد بن أ  هند : قاؿ ، نا ابن إدريس : قاؿ ، نا ١نمد بن العالء 
:  ضجع ابن إدريس يف ابن عباس 

  كالقمر إذا تالها : أ  ترل إ  قوله ، يتبعونه  ق اتباعه:  ، كقاؿ { يتلونه  ق تالكته } :يف قوله 

كركا  اٞنركزم يف تعظيم قدر الصالة   *

 

  :[  267  ]كقاؿ ابن أ  الدنيا يف اٛنوع - 47

 قاؿ : قاؿ ، عن األعمش ،  دثنا عطاء بن مسلم : قاؿ ،  دثنا زهًن بن عباد : قاؿ ،  دثنا ١نمد بن إدريس 
 ، يا سعيد إنا قـو عرب : فقاؿ يل ، صنع   بن عباس كأصحابه ألوانا من الطعاـ كاٝنبيص :يل سعيد بن جبًن 

  كلو  أنك رجل منا أهل البي  ما قل  لك  ، كمكاف هذ  األ بصة اٜنيس  ، فاصنع لنا مكاف هذ  األلواف ال ريد

    [ 3/591 انظر ترٗنته يف اٛنرح كالتعديل ]ثقة : هو الرؤاسي ابن عم ككيع ركل عنه أبو  امت كقاؿ زهًن بن عباد 

 

 : [ 78  ] قاؿ أسد بن موسى يف الزهد -48

  : قاؿ ، عن ابن عباس ، عن أ  العالية الريا ي ، ثنا سيار بن سالمة الريا ي ، نا  ساف بن برزين الطهوم 

  ؟سيعلم أهل اٛنمع من أصحاب الكـر : يقـو مناد فينادم 

.  فيؤمر هبم إ  اٛننة ، فيقوموف ؟ أين اٜنمادكف على كل  اؿ 

  ؟سيعلم أهل اٛنمع اليـو من أصحاب الكـر : فيقوؿ ، مث يقـو فينادم ال انية 

 ، فيقوموف : قاؿ  أين الذين كان  تتجاىف جنوهبم عن اٞنضاجع يدعوف رهبم  وفا كطمعا ك٣نا رزقناهم ينفقوف 
  . فيؤمر هبم إ  اٛننة

  ؟سيعلم أهل اٛنمع اليـو من أصحاب الكـر : فيقوؿ ، مث يقـو فينادم ال ال ة



أين الذين كان    تلهيهم ْنارة ك  بيع عن ذكر اهلل كإقاـ الصالة كإيتاء الزكاة ٫نافوف يوما تتقلب فيه القلوب  
.  فيؤمر هبم إ  اٛننة ، فيقوموف  ، كاألبصار

.  كلساف فصي  ، له عيناف بصًنتاف ، من النار    يشرؼ على اٝنالئق  مث ٫نرج عنق 

فيلقطهم مث ٫نيس هبم يف ، فهو أبصر هبم من الطًن ُنب السمسم ، بكل جبار عنيد : إِن أمرت ب الث  : فيقوؿ 
 . جهنم

، فهو أبصر هبم من الطًن ُنب السمسم ، إِن أمرت بالذين كانوا يؤذكف اهلل كرسوله : مث ٫نرج ال انية فيقوؿ  
. مث ٫نيس هبم يف جهنم  ، فيلتقطهم

مث ٫نيس هبم يف  ، فيلتقطهم ، فهو أبصر هبم من الطًن ُنب السمسم ، إِن أمرت باٞنصورين : مث ٫نرج ال ال ة فيقوؿ 
 .  مث تطاير الصحف من أيدم النساء كالرجاؿ ، جهنم

 

 : [ 3  ] قاؿ هناد بن السرم يف الزهد -49

  : قاؿ ، عن ابن عباس ، عن أ  ظبياف ، عن األعمش ،  دثنا ككيع 

 . ليس يف اٛننة ٣نا يف الدنيا إ  األٚناء 

 

 [ : 100 ] قاؿ هناد بن السرم يف الزهد -50

  : عن ابن عباس قاؿ ، عن سعيد بن جبًن ، عن ٘ناد ، عن سفياف ،  دثنا ككيع 

 . سعف اٛننة منها مقطعاهتم  ككسوهتم 

 

 : [ 146 ]قاؿ هناد يف الزهد - 51

 : عن ابن عباس يف قوله تعا  ، عن سعيد بن جبًن ، عن عطاء بن السائب ، عن سفياف ، كقبيصة ،  دثنا ككيع 
 . أدِن    ٚنع صريف  القلم يف األلواح   :  قاؿ {  كقربنا  ٤نيا }



كركا  أبو األ وص عن عطاء بن السائب عن ميسرة قوله ، كال ورم ثب  كقد ركل عن عطاء قبل ا  تالط   *

 كلكاف دانيان منه ، يف هذا إثبات العلو هلل عز كجل فإنه لو كاف يف كل مكاف ٞنا كاف ادناء موسى منه معىن :أقٌل 
.   ٞنا كاف للدنو إليه سبيل ، كلو كاف   دا ل العامل ك   ارجه كما تقوؿ األشعرية ،يف كل  اؿ 

 

 : [ 269 ] قاؿ هناد يف الزهد -52

  : ٚنع  ابن عباس يقوؿ : عن عبد الر٘نن بن عابس قاؿ ، عن سفياف ،  دثنا ككيع 

 ، ثالثة أذرع كدكف ذلك كفوؽ ذلك ، القصر  شب كنا ند ر  للشتاء:    قاؿ { إهنا ترمي بشرر كالقصر  }
 . كنا نسميه القصر

 . قلوس سفن البحر ٓنمل بعضها على بع     تكوف كأكساط الرجاؿ:    قاؿ { كأنه ٗنالة صفر }

 

  :[ 285  ]  قاؿ إسحاؽ بن راهوية يف مسند -53

  : قاؿ ، عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبًن ،عن أ  سناف ضرار بن مرة ،  أ ربنا جرير 

. فإ٧نا إٖنها عليه  ، من أف  فتيا يعمى عنها  

 

 :[  291  ] قاؿ هناد يف الزهد -54

 : عن ابن عباس ، عن عمرك بن دينار ، عن ابن عيينة ،  دثنا ككيع 

 .هياـ األرض يعين الرمل :    قاؿ {فشاربوف شرب اٟنيم   } 

 

 

 



 :[  675  ] قاؿ هناد يف الزهد -55

:   عن ابن عباس قاؿ ، عن كريب ، عن سامل بن أ  اٛنعد ، عن األعمش ،  دثنا أبو معاكية 

 . اٞنكياؿ كاٞنيزاف قبلكم من القركف إنكم معاشر األعاجم ك كم اهلل أمرين هبما أهلك من كاف 

 

 : [ 781  ] قاؿ هناد يف الزهد  -56

:  عن ابن عباس قاؿ ، عن عبد اهلل بن اٜنارث ، عن اٞننهاؿ ، عن األعمش ، عن الفزارم ،  دثنا أبو أسامة 
كإف ذكرم إياهم أف  ، فإِن أذكر من ذكرِن ، قل للظلمة أف   يذكركِن :  أك ى اهلل إ  داكد الن  صلوات اهلل عليه

 . ألعنهم

 

 : [ 835 ] قاؿ هناد يف الزهد -57

  : عن ابن عباس قاؿ ، عن قيس بن أ   اـز ، عن إٚناعيل بن أ   الد ،  دثنا ككيع 

 . فهو يتجلجل  فيها إ  يـو القيامة ، مشى رجل مسبال  إزار   ٩نر  فخسف 

 كاٚنه نبتلكذكر قيس بن أ   اـز  لط بل هو أبو  اـز مو  ابن عباس 

 : قاؿ عبد اهلل يف العلل  *

  عن ابن عباس قاؿ،  عن أ   اـز،   دثنا إٚناعيل بن أ   الد: قاؿ،   دثنا عبد اهلل بن ٧نًن: قاؿ.   دثين أ 
 . فهو يهول فيها إ  يـو القيامة، إذ  سف اهلل به األرض، بينما رجله ٬نشي مسبالن إزار : 

ٍع ي أى  يقوؿ اٚنه نبتل  : قاؿ يزيد بن هاركف. أبو  اـز هو مو  ابن عباس: ٚنًى

 .كنبتل كثقه ااماـ أ٘ند 

[:  2324  ] قاؿ ابن أ   امت يف اٛنرح كالتعديل
.  نبتل أىبو  اـز مو  ابن عباس

. رىكىل عىن ابن عباس
. رىكىل عىنه ًإٚناعيل بن أى   الد



ع ي أى  يقوؿي ذلك . ٚنًى
نا عىبد اهلل بن أى٘ند بن ١نمد بن  ىنبل، فيما كىتىبى إيلىَّد، قاؿ أىبو  اـز : أملى عليَّد أى ، قاؿ:  ىدثنا عىبد الرَّد٘نن، أى ربى

 اهػ .نبتل، رىكىل عىنه ًإٚناعيل بن أى   الد، ثقة

 

 : [ 28  ] قاؿ ابن اٞنبارؾ يف الزهد -58

 : عن ابن عباس ، عن أبيه ، عن ابن طاكس ،  أ ربنا معمر 

؟  ما يصنع هؤ ء  :  كقاؿ، أنه مر بقـو بعدما أصيب يف بصر  ٩نذكف  جرا  

. عماؿ اهلل أقول من هؤ ء  :   فقاؿ، ٩نذكف  جرا :  قاؿ 

كضعف الشيخ األلباِن يف ااركاء  ألنه  رجه من رياضة األبداف أل  نعيم كالسند إ  معمر ضعيف فضعفه كمل ينتبه 
 .إ  أنه يف جامع معمر كالزهد  بن اٞنبارؾ 

 

 : [ 1060  ] قاؿ اٜنسٌن اٞنركزم يف زكائد الزهد -59

 عن سعيد ، عن سلمة بن كهيل ،  دثنا عبد اٛنبار بن عباس اٟنمداِن :  أ ربنا األ وص بن جواب الض  قاؿ 
  : عن ابن عباس قاؿ ،بن جبًن 

 ؟  كألم شيء طلع  ؟ ما أن  : فيقوؿ ٟنا ، كاف سليماف بن داكد إذا صلى الغداة  طلع  بٌن عينيه شجرة 

 . فطلع  بٌن عينيه شجرة ، فصلى ذات يـو الغداة ، طلع  لكذا ككذا ، أنا شجرة كذا ككذا : فتقوؿ

 . طلع  ٝنراب هذ  األرض ، أنا اٝنركب : قال  ؟ كألم شيء طلع  ؟ ما أن  : فقاؿ ٟنا 

. كإف أجله قد اقرتب ، فعلم سليماف أف بي  اٞنقدس لن ٫نرب كهو  ي  :   قاؿ 

. فمات على عصا  ، فسأؿ ربه تبارؾ كتعا  أف يعمي على الشياطٌن موته  

. فسلط  األرضة على عصا  فسقط  

. فحق على الشياطٌن أف يأتيها باٞناء  ي  تبين شكرا ّنا صنع  بعصا سليماف  

 



  :[  1162 ]قاؿ اٜنسٌن اٞنركزم يف زكائد الزهد - 60

  : ٚنع  عطاء بن أ  رباح يقوؿ :  دثنا عبد اٛنبار بن الورد قاؿ : دثنا اٟني م بن ٗنيل قاؿ 

 ، أصحاب القرآف عند  يسألونه ، ك  أعظم جفنة  ، أك ر فقها ، ما رأي  ٠نلسا قط أكـر من ٠نلس ابن عباس 
 . فكلهم يصدر يف رأم كاسع ، كأصحاب الشعر عند  يسألونه ، كأصحاب العربية عند  يسألونه

 

  : [ 1179 ] قاؿ ابن اٞنبارؾ يف الزهد -61

:  قل   بن عباس : قاؿ ، عن أ  ٗنرة الضبعي أنه أ رب  ، أ ربنا معمر 

   أ ب إيل من أف أقرأ القرآف كله   ألف أقرأ البقرة أرتلها :   فقاؿ ابن عباس ،  إِن رجل يف قراءيت ككالمي عجلة

 [  180  ] كقاؿ أبو عبيد القاسم بن سالـ يف فضائل القرآف  *

  : قاؿ ، عن أ  ٘نزة ، عن أيوب ، قاؿ أبو عبيد  دثنا إٚناعيل بن إبراهيم 

 . كإِن أقرأ القرآف يف ثالث ، إِن سريع القراءة : قل   بن عباس

 . ألف أقرأ البقرة يف ليلة فأدبرها  كأرتلها أ ب إيل من أف أقرأ كما تقوؿ :   فقاؿ

.   ٥نو ذلك ، عن ابن عباس ، عن أ  ٗنرة ، ك٘ناد بن سلمة ، عن شعبة ، قاؿ أبو عبيد  دثنا  جاج 

 . أ ب إيل من أف أقرأ القرآف أٗنع هذرمة:  إ  أف يف  دي  ٘ناد 

.   ٣نا يدؿ على جواز هذا التعبًن [  سورة البقرة ]  كمل يقل [ البقرة ] قاؿ ابن عباس :أقٌل 

 

 :[  1351  ] قاؿ ابن صاعد يف زكائد الزهد -62

،  أ ربنا سفياف بن عيينة : كعبد اٛنبار بن العالء كأبو عبيد اهلل اٞنخزكمي كاللفظ للحسٌن قاؿ ،   دثنا اٜنسٌن 
 : قاؿ : كقاؿ أبو عبيد اهلل يف  دي ه - ، أنه ٚنع ابن عباس ،عن عبيد اهلل بن أ  يزيد 

 هو الشيء اٞنشرؼ   :   فقاؿ، ٚنع  ابن عباس سئل عن األعراؼ  



  :[957 ]كقاؿ سعيد بن منصور يف التفسًن  *

ثػىنىا سيٍفيىافي  عى اٍبنى عىبَّداسو ، عىٍن عيبػىٍيًد اهلًل ٍبًن أىً  يىزًيدى ،  ىدَّد  : ٚنًى

 . هيوى الشَّدٍيءي اٍلميٍشًرؼي : قىاؿى ، سيًئلى عىًن األىٍعرىاًؼ  

 

  : [ 676  ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف السنة -63

:  ٚنع  ابن عباس رضي اهلل عنه يقوؿ :  قاؿ ، عن أ  رجاء ، عن أيوب ، نا سفياف بن عيينة ،  دثين أ  

 . من فارؽ اٛنماعة شربا فمات فميتته جاهلية 

ركا  البخارم كمسلم   *

 

 [ : 778  ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف السنة -64

  : عن ابن عباس رضي اهلل عنه قاؿ ، ٚنعه من أ  رجاء ، نا جرير بن  اـز ، نا ككيع ،  دثين أ  

 .   يزاؿ أمر هذ  األمة قواما أك مقاربا ما مل يتكلموا يف الولداف كالقدر 

كقد صححه بعضهم مرفوعان كهو  لط كما بسطته يف مقاؿ مستقل  

 :  [402 /8 ]قاؿ شيخ ااسالـ يف درء تعارض العقل كالنقل 
قل  ابن عباس رضي اهلل عنه  طب هبذ  اٝنطبة بالبصرة ككاف عند  كعند  ًن  من الصحابة من العلم ّنا ٪ندث  

. يف هذ  األمة 
كالتحذير من اسباب الفنت ما قد نقل الينا كما يف اٜندي  الذم ذكر  ا٘ند يف رسالته للمتوكل يف قصة ابن عباس 

مع عمر بن اٝنطاب ٞنا ك ر القراء ك وفهما من ا تالؼ األمة كافرتاقها كاٞنسائل اٞنشكلة إذا  اض فيها اك ر الناس 
 اهػ .مل يفهموا  قيقتها كاذا تنازعوا فيها صار بينهم أصواء كظنوف كافضى ذلك إ  الفرقة كالفتنة

 
 
 



 : [ 780  ]قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف السنة  -65

 قاؿ ، عن ابن عباس ، عن أ  ظبياف ، عن اٜنكم بن عتيبة ، يعين ابن زاذاف ، أنا منصور ، نا هشيم ،  دثين أ  
تب  يدا أ   } فكتب فيما كتب : قاؿ ، كأمر  فكتب ما هو كائن : قاؿ ، إف أكؿ ما  لق اهلل عز كجل القلم:   

 {ٟنب

ثػىنىا عىٍبدي الرَّدٍ٘نىنً :  اٍبني بىشَّدارو قىاؿى :قاؿ الطربم يف التاريخ  ثػىنىا سيٍفيىافي ،   ىدَّد  :  قىاؿى ،  عىٍن ٠نيىاًهدو ،  عىٍن أىً  هىاًشمو ،   ىدَّد
ًر، فػىقىاؿى :  قػيٍل ي  ٍبًن عىبَّداسو  بيوفى بًاٍلقىدى بيوفى ًبًكتىاًب اللَّدهً :  ًإفَّد نىاسنا ييكىذِّل ًدًهٍم فىألىنٍػفيضىنَّد ًبهً ،  ًإنػَّدهيٍم ييكىذِّل  آل يذىفَّد ًبشىٍعًر أى ى

ٍيئنا،  اًئنه ًإ ى يػىٍوـً ،  ًإفَّد اللَّدهى تػىعىا ى ذىكىرى ي كىافى عىلىى عىٍرًشًه قػىٍبلى أىٍف ٫نىٍليقى شى فىكىافى أىكَّدؿي مىا  ىلىقى اللَّدهي اٍلقىلىمى، فىجىرىل ّنىا هيوى كى
  اٍلًقيىامىةً 

كيف بع  الركايات ذكر  لق النوف  

 

 : [ 784  ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف السنة -66

 عن ابن عباس رضي اهلل ، عن سعيد بن جبًن ، عن  بيب بن أ  ثاب  ، نا األعمش ، نا ابن ٧نًن ،  دثين أ  
  :عنه قاؿ 

مث قب   ، هذا فالف كهذا فالف :   قاؿ ، اهلل جل جالله ذرية آدـ عليه السالـ من ظهر  م ل الذر  فسماهم  أ رج
 . ك  أبايل ، اد لوا النار : كقاؿ لليت يف يد  األ رل ، اد لوا اٛننة : فقاؿ لليت يف ٬نينه ، قبضتٌن

 فيه إثبات صفة اليد هلل عز كجل  :أقٌل 

 

 :[  815  ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف السنة -67

:  أ رب  ، أف أبا الزبًن ، أنا ٪نٍن بن سعيد ، نا يزيد بن هاركف ،  دثين أ  

 هذا معبد اٛنهين الذم يقوؿ يف القدر : فقاؿ قائل لطاكس ، فمر ّنعبد اٛنهين ، أنه كاف يطوؼ مع طاكس بالبي 
يكذب  : قاؿ معبد ؟ أن  اٞنفرتم على اهلل عز كجل القائل ما   تعلم : فقاؿ ،    كقف عليه فعدؿ إليه طاكس، 

 . فعدل  مع طاكس    د لنا على ابن عباس : قاؿ أبو الزبًن ، علي



 ؟ الذين يقولوف يف القدر ، يا ابن عباس : فقاؿ له طاكس 

 .  إذا أجعل يدم يف رأسه مث أدؽ عنقه : قاؿ ؟ قلنا صانع ماذا : قاؿ ، أركِن بعضهم :   فقاؿ ابن عباس 

 . فيه الشدة على أهل البدع :أقٌل 

 

 : [ 825 ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف السنة -68

:   قاؿ ، عن طاكس ، عن عبد اٞنلك بن ميسرة ، نا األعمش ، نا أبو معاكية ،  دثين أ  

مث  ، أيف اٜنلقة منهم أ د فآ ذ برأسه :  فقاؿ ،فذكر أهل القدر ، كن  مع ابن عباس رضي اهلل عنهما يف  لقة
كأقرأ عليه آية كذا  {  كقضينا إ  بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدف يف األرض مرتٌن كلتعلن علوا كبًنا } أقرأ عليه
كآية كذا 

 

  :[  827 ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف السنة -69

  : عن ابن عباس قاؿ ، عن ٠ناهد ،  دثنا أبو هاشم ، نا هشيم ،  دثين أ  

. لو رأي  أ دا منهم لعضض  أنفه :  فقاؿ ، ذكر عند  أهل القدر 

  :[ 81  ] كقاؿ الفريا  يف القدر *

ثػىنىا أىٍ٘نىدي ٍبني ًإبٍػرىاًهيمى  ثػىنىا بػىٍهزي ٍبني أىسىدو ،  ىدَّد ثػىنىا شيٍعبىةي ،   ىدَّد ثػىنىا أىبيو هىاًشمو ،   ىدَّد  عىٍن عىٍبًد اللَّدًه ٍبًن ،  عىٍن ٠نيىاًهدو ،   ىدَّد
 :  قىاؿى ،عىبَّداسو رىًضيى اللَّدهي عىنػٍهيمىا

ى ىٍذتي ًبشىعىرً ً   رًيَّدةى  -لىٍو رىأىٍي ي أى ىدىهيٍم ألى . -يػىٍعيًن اٍلقىدى

، أىٍك عىٍبًد اللَّدًه ٍبًن عيمىرى :  قىاؿى شيٍعبىةي - كىقىاؿى عىٍبدي اللَّدهً :   قىاؿى  - :  ى أىٍدرًم عىٍن عىٍبًد اللَّدًه ٍبًن عىبَّداسو

. فىًإ٧نَّدىا يػىٍعمىلي النَّداسي ًفيمىا قىٍد فيرًغى ًمٍنهي ،  أىفَّد أىكَّدؿى مىا  يًلقى ًمٍن شىٍيءو اٍلقىلىمي، فىجىرىل ّنىا هيوى كىاًئنه 

ا يػىقيوؿي :   فػىقىاؿى ،  فىحىدَّدٍث ي ًبًه أىبىا ًبٍشرو :  كقاؿ شيٍعبىةي  ٍع ي ٠نيىاًهدن  :  كىقىاؿى ،ًعٍندى عىٍبًد اللَّدًه ٍبًن عىبَّداسو فىاٍ تػىقىنى   ذيًكريكا : ٚنًى



.  لىٍو رىأىٍي ي أى ىدىهيٍم لىعىضىٍض ي أىنٍػفىهي  

كفيه أيضان الشدة على أهل البدع  

 

 :[  924 ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف السنة -70

 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ، عن سعيد بن جبًن ، عن عمار الدهين ، عن سفياف ، نا ابن مهدم ،  دثين أ  
 . الكرسي موضع القدمٌن كالعرش   يقدر أ د قدر :   ، قاؿ 

كهذا اٝنرب من عقائد السنة ال ابتة اليت   ،  هذا اٝنرب له طرؽ ك ًنة عن ابن عباس كهذا الطريق أجلها :أقٌل 
٫نتلفوف فيها  

 :قاؿ  رب الكرماِن يف عقيدته اليت قاؿ يف أكٟنا 

هذا مذهب أئمة العلم كأصحاب األثر كأهل السنة اٞنعركفٌن هبا اٞنقتدل هبم فيها، كأدرك  من أدرك  من علماء  
 أكعاب قائلها فهو ،  أك طعن فيها، أهل العراؽ كاٜنجاز كالشاـ ك ًنهم عليها فمن  الف شيئنا من هذ  اٞنذاهب

 كعبد ،  كهو مذهب أ٘ند كإسحاؽ بن إبراهيم بن ٢نلد، مبتدع  ارج من اٛنماعة زائل عن منهج السنة كسبيل اٜنق
 . ك ًنهم ٣نن جالسنا كأ ذنا عنهم العلم،اهلل بن الزبًن اٜنميدم كسعيد بن منصور

 كهو يعلم ما يف السماكات السبع، كما يف ،  كالكرسي موضع قدميه،  كاهلل تبارؾ كتعا  على العرش:قاؿ  رب 
  اهػ . كما ٓن  ال رل،  كما ٓنتهن، كما بينهن،  األرضٌن السبع

 

 :[  103  ]قاؿ ١نمد بن فضيل يف الدعاء - 71

 : عن أبيه ،  دثنا هاركف بن عنرتة بن أ  ككيع 

؟  أم العمل أفضل : سأؿ ابن عباس  

ما جلس قـو يف بي  من بيوت اهلل يدرسوف :   مث قاؿ .    أعادها عليه ثالث مرات ، ذكر اهلل أكرب    :   قاؿ
   ، ككانوا زكارا هلل  ، كأطل  عليهم اٞنالئكة بأجنحتها، إ  كانوا أضيافا هلل ، كيتعاطونه بينهم ، كتاب اهلل 

، كمن يبطئ به عمله ، سهل اهلل له به طريقا إ  اٛننة ، كمن سلك طريقا يطلب فيه علما ، ٫نوضوا يف  دي   ًن  
.   يسرع به نسبه  



  :[ 30939 ] كقاؿ ابن أ  شيبة  *

ثػىنىا أىبيو األىٍ وىًص   : قىاؿى سىأىٍل ي اٍبنى عىبَّداسو ، عىٍن أىبًيًه ، عىن هىاريكفى ٍبًن عىٍنتػىرىةى ،  ىدَّد

ارىسيونىهي ًإ َّد  ، ذًٍكري اهلًل أكرب : قىاؿى  ، أىم  اٍلعىمىًل أىٍفضىلي   نػىهيٍم كىيػىتىدى ا بػىيػٍ كىمىا جىلىسى قػىٍوـه يف بػىٍي و يػىتػىعىاطىٍوفى ًفيًه ًكتىابى اهلًل ًفيمى
ًتهىا انيوا أىٍضيىاؼى اهلًل مىا دىاميوا ًفيًه  ى َّد ييًفيضيوا يف  ىًدي و  ىًٍنً ً  ، أىظىلَّدتػٍهيمى اٍلمىالًئكىةي بًأىٍجًنحى . كىكى

  :[36801 ]كقاؿ  *

ثػىنىا أىبيو األىٍ وىًص   : عىٍن أىبًيًه ، عىٍن هىاريكفى ٍبًن عىٍنتػىرىةى ،  ىدَّد

؟ أىم  اٍلعىمىًل أىٍفضىلي : سىأىٍل ي اٍبنى عىبَّداسو  : قىاؿى  

 .كىمىٍن أىٍبطىأى ًبًه عىمىليهي ملٍى ييٍسرًٍع ًبًه  ىسىبيهي  : قىاؿى ، ذًٍكري اهلًل أىٍكبػىري  : قىاؿى  

 

 : [ 239  ] قاؿ ابن اٞنبارؾ يف اٛنهاد -72

   : عن ابن عباس قاؿ ، عن عطاء ، عن ابن أ  ٤ني  ، عن سفياف بن عيينة 

.  إ  آ ر اآليتٌن {  إف يكن منكم عشركف صابركف } 

  . فقد فر ، كإف فر من اثنٌن،  مل يفر ، إف فر رجل من ثالثة: قاؿ 

.  فيه اشرتاط القدرة يف اٛنهاد :أقٌل 

 

  : [ 1523  ] قاؿ البخارم يف صحيحه -73

ثػىنىا شىبىابىةي عىٍن كىٍرقىاءى عىٍن عىٍمرًك ٍبًن ًدينىارو عىٍن ًعٍكرًمىةى عىٍن اٍبًن عىبَّداسو رىًضيى اللَّدهي عىنػٍهيمىا قىاؿى  ثػىنىا ٪نىٍٍنى ٍبني ًبٍشرو  ىدَّد   ىدَّد
  كىافى أىٍهلي اٍليىمىًن ٪نىيج وفى كى ى يػىتػىزىكَّدديكفى كىيػىقيوليوفى ٥نىٍني اٍلميتػىوىكِّلليوفى فىًإذىا قىًدميوا مىكَّدةى سىأىليوا النَّداسى فىأىنٍػزىؿى اللَّدهي تػىعىا ى 

يػٍرى الزَّداًد التػَّدٍقوىل} . {كىتػىزىكَّدديكا فىًإفَّد  ى

نىةى عىٍن عىٍمروك عىٍن ًعٍكرًمىةى ميٍرسىالن   رىكىا ي اٍبني عييػىيػٍ



. !  أدرم هل البخارم يعله ، أـ يشًن إ  أف هذ  العلة ليس  قاد ة ؟

 

 : [ 1835 ] قاؿ عبد الرزاؽ يف تفسًن  -74

  : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن ميٍسًلمو اٍلبىًطًٌن ،عىًن اأٍلىٍعمىًش ، أرنا ال ػَّدٍورًم  

ٍنسىافى  . أًلىنَّدهي عيًهدى إًلىٍيًه فػىنىًسيى   ًإ٧نَّدىا ٚنيِّليى اٍاً

توبع عبد الرزاؽ عند ابن جرير يف تفسًن    قد

 

 :[ 1113 ]  قاؿ البخارم يف األدب -75

  :  عىًن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى ،  عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ،  عىٍن ًضرىاًر ٍبًن ميرَّدةى ،   ىدثنا سيٍفيىافي :  قىاؿى ،   ىدثنا أىبيو نػيعىٍيمو 

. كىًفٍرعىٍوفي قىٍد مىاتى ،  كىًفيكى :  قػيٍل ي ،  بىارىؾى اهللي ًفيكى :  لىٍو قىاؿى يل ًفٍرعىٍوفي 

 

  : [  168  ] قاؿ أبو عبيد القاسم بن سالـ يف فضائل القرآف -76

 : عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبًن ، عن أ  إسحاؽ ،  دثنا عبد الر٘نن ، عن سفياف 

   سبحانك كبلى :   فقاؿ   { أليس ذلك بقادر على أف ٪نيي اٞنوتى } أنه قرأ يف الصالة 

أبو إسحاؽ ركايته عن سعيد بن جبًن يف صحي  البخارم ، كص  أنه رأل سعيدا ٫نلل ٜنيته ، كقد ركل ابن 
. من طريق شعبة عن أ  إسحاؽ   [ 13  ]الضريس هذا اٝنرب يف فضائل القرآف 

 

 : [ 248  ] قاؿ أبو عبيد القاسم بن سالـ يف فضائل القرآف -77

 عن ابن ، عن سعيد بن جبًن ، عن سلمة بن كهيل ، كال٨نا عن األعمش ، ك١نمد بن فضيل ،  دثنا أبو معاكية 
: عباس كابن عمر 

. أهنما كانا يقرآف أجزاء٨نا بعدما ٫نرجاف من اٝنالء قبل أف يتوضآ 



.  هذا إف مل يكونا جنبٌن :أقٌل 

 

  : [397  ] قاؿ أبو عبيد يف فضائل القرآف -78

 : قاؿ ، عن أ  كائل ، عن األعمش ، عن سفياف ،  دثنا عبد الر٘نن 

 .  لو ٚنع  الديلم هذا ألسلم  : فقاؿ رجل ، كجعل يفسرها ،  قرأ ابن عباس سورة النور

 .كقاؿ اٜنافظ يف الفت  إسناد  صحي   ،تقدـ بسياؽ أطوؿ 

 

 : [ 613  ] قاؿ أبو عبيد يف فضائل القرآف -79

ثػىنىا هيشىٍيمه  :   عىًن اٍبًن عىبَّداسو ،  عىٍن ًعٍكرًمىةى ،  أىٍ بػىرىنىا  يصىٌٍنه ،   ىدَّد

  . اأٍلىٍرضي : قىاؿى  { فىًإذىا هيٍم بًالسَّداًهرىةً  }: يف قػىٍولًًه تػىعىا ى  

مي سىاًهرىةو : قىاؿى أيمىيَّدةي ٍبني أىً  الصَّدٍل ً : كىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو : قىاؿى   مي ُنىٍرو كىٜنٍى  ًعٍندىهيٍم ٜنٍى

 فيه ا ستد ؿ بالشعر عند تفسًن القرآف  :أقٌل 

 

  : [ 637  ] قاؿ أبو عبيد يف فضائل القرآف -80

:  قاؿ ، عن ابن عباس ، عن عطاء ، عن عبد اٞنلك ،  دثنا ٪نٍن بن سعيد 

 فإف ذلك يوقع الشك يف قلوبكم ،   تضربوا كتاب اهلل بعضه ببع  

 

 : [645  ] قاؿ أبو عبيد يف فضائل القرآف -81

 : قاؿ ، عن ٠ناهد ، عن ابن أ  ٤ني  ، عن شبل بن عباد ،  دثنا أبو نعيم 

عرض  القرآف على ابن عباس ثالث مرات  



  :[30917 ]قاؿ ابن أ  شيبة  *

ثػىنىا اٍلفىٍضلي ٍبني ديكىٌٍنو  ي و ، عىن ًشٍبلو ،  ىدَّد  : قىاؿى ، عىن ٠نيىاًهدو ، عىًن اٍبًن أىً  ٤نًى

. عىرىٍض  اٍلقيٍرآفى عىلىى اٍبًن عىبَّداسو ثىالثى عىٍرضىاتو  

ثػىنىا اٍبني ٧نيىًٍنو [: 30918] كقاؿ * ثػىنىا ١نمد بن إسحاؽ عن أباف بن صاحل : قىاؿى ،  ىدَّد  : قىاؿى ، عىن ٠نيىاًهدو ،  دَّد
 .عىرىٍض  اٍلقيٍرآفى عىلىى اٍبًن عىبَّداسو ًمٍن فىآًنىًتًه ًإ ى  ىإنىًتًه ثىالثى عىٍرضىاتو أىقفهي ًعٍندى كيلِّل آيىةو 

 

 : [ 653  ] قاؿ أبو عبيد يف فضائل القرآف -82

 : قاؿ ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، أ ربنا  صٌن : قاؿ ،  دثنا هشيم 

ك   ،  ًن أِن   أدرم أكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم يقرأ يف الظهر كالعصر أـ   ، كل السنة قد علم  
  ؟  عسيا : أك قاؿ {كقد بلغ  من الكرب عتيا  }أدرم كيف يقرأ هذا اٜنرؼ 

    ميز فيها ما بٌن السٌن ، فرأل ابن عباس أف السنة قد لزم  الناس يف تتبع اٜنركؼ يف القراءة :قاؿ أبو عبيد 
  . فأشفق أف تكوف إ دل القراءتٌن  ارجة من السنة ،على أف اٞنعىن فيهما كا د ، كالتاء من العيت كالعسي 

   اهػ كإف كاف ظاهر العربية على  ًن ذلك ؟، فكيف ٩نوز أل د أف يتسهل فيما كراء ذلك ٣نا ٫نالف اٝنط 

 

 :[  669  ]قاؿ أبو عبيد يف فضائل القرآف - 83

 : قاؿ ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن داكد بن أ  هند ،  دثنا يزيد 

كقرآنا فرقنا  لتقرأ  : مث نزؿ بعد ذلك يف عشرين سنة كقرأ ، أنزؿ القرآف ٗنلة كا دة إ  السماء الدنيا يف ليلة القدر  
 . على الناس على مك  كنزلنا  تنزيال

 مشددة أـ   ؟ (فرقنا   )ك  أدرم كيف قرأ يزيد يف  دي ه  :  أبو عبيدقاؿ

  اهػ .(فرٌقنا   ) إ  أنه   ينبغي أف تكوف على هذا التفسًن إ  بالتشديد 



  :[ 11625 ] ك قاؿ النسائي يف الكربل  *

امىةى    : قػىٍوليهي ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن مىٍنصيورو ، أىٍ بػىرىنىا جىرًيره ، أىٍ بػىرىنىا ١نيىمَّددي ٍبني قيدى

لىًة اٍلقىٍدرً } لىًة اٍلقىٍدرً :  قىاؿى {ًإنَّدا أىنٍػزىٍلنىا ي يف لىيػٍ ةن يف لىيػٍ كىكىافى اهللي عىزَّد كىجىلَّد يػينػىزِّلؿي عىلىى رىسيوًؿ اهلًل ،  نػىزىؿى اٍلقيٍرآفي ٗنيٍلىةن كىاً دى
. صىلَّدى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى بػىٍعضىهي يف أىثىًر بػىٍع و 

ةن كىذىًلكى لًني ىبِّل ى ًبًه فػيؤىادىؾى كىرىتػَّدٍلنىا ى تػىٍرتًيالن }:  قىاليوا   {لىٍو ى نػيزِّلؿى عىلىٍيًه اٍلقيٍرآفي ٗنيٍلىةن كىاً دى

 يف ، إذا ما جاء نص عن الصحا ،  لدل بع  الناس جرأة  ريبة:قاؿ الشيخ ١نمد بازموؿ يف شرح مقدمة التفسًن 
 فإنه يهجم على القوؿ بأهنا ٣نا تلقا  ذلك الصحا  عن بين ،قضية ٣نا   ٩ندها يف القرآف العظيم كالسنة النبوية

 !إسرائيل

. كاٜنقيقة أف األمر ٪نتاج إ  كقفة متأنية

 لن يورد شيئان عن أهل الكتاب ،   شك أف الصحا  الذم جاء يف كالمه ما هو من قبيل كشف اٞنبهم: فأقٌل

 . ٤نـز بذلك،٫نالف ما يف شرعنا

 كإما أف يكوف ، إٌما أف يكوف ٣نا يوافق شرعنا- على فرض أنه ٣نا تلقا  عن أهل الكتاب - إذا ما أكرد  الصحا  
 " دثوا عن بين إسرائيل ك  رج-: " صلى اهلل عليه كسلم - كيد ل ٓن  عمـو قوله ،٣نا   يوافق ك   ٫نالف

. [أ٘ند كأبو داكد" ]كإذا  دثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم ك   تكذبوهم"، [أ٘ند كأبو داكد]

 ،   يناسب علمهم كفضلهم رضي اهلل عنه،فاٛنرأة على رد ما جاء عن الصحا  بدعول أنه من أ بار أهل الكتاب
 أف الصحا  إذا جـز بشيء من هذ  األمور يف تفسًن آية فإنه يغلب على الظن أنه ٣نا تلقا  عن :كيوض  هذا

 كهو يعلم أف ، كإ  كيف ٩نـز به يف تفسًن اآلية، أك ٣نا قاـ على ثبوته الدليل،- صلى اهلل عليه كسلم -الرسوؿ 
 !؟ اية هذا اٝنرب أنه ٣نا   نصدقه أك نكذبه

فيًصل القرآف الكرمي من اللوح احملفوظ كأينزًؿ يف بي  : ) أنه قاؿ- رضي اهلل عنهما -من ذلك ما جاء عن ابن عباس 
 :الطرباِن يف الكبًن( ] مث نػىزىؿ على ١نمد صلى اهلل عليه كسلم مينىجَّدمىان يف ثالث كعشرين سنة،العزة يف السماء الدنيا

. [(2/ 210 ):كالبزاريف مسند ،(2932 ):كاٜناكم يف اٞنستدرؾ،(12243)



 مع أف هناؾ قرائن يف ، كبأف هذا ٣نا تلقا  ابن عباس عنهم،رأي ي بع  اٞنتأ رين ٩نـز بأف هذا من ااسرائيليات
 : منها نفس اٝنرب ٕننع هذا

.  جىٍزـ ابن عباس به:أك ن 

.    عالقة له بالتوراة كاا٤نيل ألنه يتكلم عن القرآف:ثانيان 

.  هو يتكلم عن نزكؿ القرآف على الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم:ثال ان 

.    ٢نالف  بن عباس يف هذا:رابعان 

.  يعين أف له  كم الرفع، فهو مرفوع  كمان كمعىن- كإف كاف موقوفان سندان -فهذا ٣نا ٩نعل سند ابن عباس هذا 

 فكيف ، كما ركل البخارم يف صحيحه،كجاء عن ابن عباس نفسه أنه كاف ينهى عن األ ذ عن أهل الكتاب
ػ ا .إف هذا من ااسرائيليات: نقوؿ

 

 : [ 689  ] قاؿ أبو عبيد يف فضائل القرآف -84

:  قاؿ ، عن ابن أ  مليكة ، عن أيوب ،  دثنا إٚناعيل بن إبراهيم 

  ؟ سأؿ رجل ابن عباس عن يـو كاف مقدار  ألف سنة 

 . إ٧نا سألتك لتحدثين : قاؿ الرجل  ؟ ألف سنة فما يـو كاف مقدار  ٙنسٌن : فقاؿ ابن عباس 

 . اهلل أعلم هبما ، ٨نا يوماف ذكر٨نا اهلل يف كتابه :   فقاؿ ابن عباس 

 فكر  أف يقوؿ يف كتاب اهلل ما   يعلم 

 ؟فأين من ينسب ابن عباس إ  التفسًن بالرأم كالتوسع يف ذلك  : أقٌل 

 

 

 



 :[  744  ]قاؿ أبو عبيد يف فضاؿ القرآف - 85

 : عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن عاصم األ وؿ ،  دثنا أبو إٚناعيل اٞنؤدب 

؟ كزينته يف جوفه ، أتغركف به السارؽ : أنه كاف إذا رأل اٞنصحف قد فض  أك ذهب قاؿ  

 

 :[  759  ]قاؿ أبو عبيد يف فضائل القرآف - 86

  : قاؿ ، عن عطاء ، عن ابن جريج ،  دثنا ٪نٍن بن سعيد 

 .نعم : قاؿ؟ أضع اٞنصحف على ال وب الذم أجامع عليه  : فقاؿ، جاء رجل إ  ابن عباس 

[ :   1435 ] كقاؿ عبد الرزاؽ  *

 :  أىفَّد رىجيالى قىاؿى ً ٍبًن عىبَّداسو ، أىٍ بػىرىِن عىطىاءه : عىًن اٍبًن جيرىٍيجو قىاؿى 

  . نػىعىمٍ :  قىاؿى ؟  كىأىٍعرىؽي عىلىٍيهً ،  كىأىٍ تىًلمي عىلىٍيهً ،   أيجىاًمعي عىلىٍيهً ، أىضىعي اٍلميٍصحىفى عىلىى ًفرىاًشي 

 

 : [ 224  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -87

 عن ابن ، عن أ  ظبياف ، عن اٜنكم ، ثنا سفياف بن  سٌن ، ثنا عباد بن العواـ ، ثنا أ٘ند بن  نبل ،  دثنا أ  
  : قاؿ ،عباس 

يرسل اهلل الري  فتحمل اٞناء من السحاب فيمر به السحاب فتدر  كما تدر الناقة ، كثجاج م ل العزا   ًن أنه  
 . مفرؽ

 

 : [ 249  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -88

 ، عن ابن عباس : كقاؿ عطاء : قاؿ ، عن ابن جريج ، ثنا هشاـ بن يوسف ، ثنا إبراهيم بن موسى ،  دثنا أ  
:  قاؿ 

 . كاهلل أكرب ، ك  إله إ  اهلل ، كاٜنمد هلل ، سبحاف اهلل :  أعماؿ الصاٜنة



عزيز مل أجد  يف مصدر آ ر  

 

  :[35243 ] قاؿ ابن أ  شيبة -89

ثػىنىا ١نيىمَّددي ٍبني فيضىٍيلو  اًؿ ٍبًن عىٍمروك ، عىًن األىٍعمىًش ،  ىدَّد  ، كعىٍن عىٍبًد اهلًل ٍبًن اٜنٍىاًرًث ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىًن اٍلًمنػٍهى
 : قىاؿى ،عىًن اٍبًن عىبَّداسو 

نٍػيىا ، كى٩نىٍتىًنبي سىخىطىك ، كىييًطيعيك ، اٍلعىٍبدي ًمٍن عىًبيًدؾى يػىٍعبيديؾ ، اللَّدهيمى  : قىاؿى نىً ٌّب ًمنى األىٍنًبيىاءً   كىتػىٍعًرضي  ، تػىٍزًكم عىٍنهي الد 
نٍػيىا ، كىيػىٍعمىلي ّنىعىاًصيك ، كىاٍلعىٍبدي يػىٍعبيدي  ىيػٍرىؾ ، لىهي اٍلبىالىءى   . كىتػىٍزًكم عىٍنهي اٍلبىالىءى  ، فػىتػىٍعًرضي لىهي الد 

فىًإ٧نَّدىا ، فػىتىكيوفي لىهي سىيِّلئىاته ، فىأىمَّدا عىٍبًدم اٍلميٍؤًمني ، كيلٌّب ييسىبِّل ي ًُنىٍمًدم ، أىفَّد اٍلًعبىادى كىاٍلبىالىدى يل ، فىأىٍك ىى اللَّدهي إًلىٍيًه  : قىاؿى  
نٍػيىا  ، أىٍعًرضي لىهي اٍلبىالىءى  . كىأيٍجزًيىهي ًإذىا لىًقيىيًن ، فػىتىكيوفي كىفَّدارىةن ًلسىيِّلئىاتًًه ، كىأىٍزًكم عىٍنهي الد 

اًفري فػىتىكيوفي لىهي اٜنٍىسىنىاتي   نٍػيىا ، فىأىٍزًكم عىٍنهي اٍلبىالىءى ، كىأىمَّدا عىٍبًدم اٍلكى كىأيٍجزًيًه ، فػىتىكيوفي جىزىاءن ٜنًىسىنىاتًًه ، كىأىٍعًرضي لىهي الد 
. ًبسىيِّلئىاتًًه ً ٌنى يػىٍلقىاِن 

 

 : [ 358  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -90

 ، عن يعلى بن مسلم ، عن سفياف بن  سٌن ، ثنا عباد يعين ابن العواـ ،  دثين سعيد بن سليماف ،  دثنا أ  
:   قاؿ ، عن ابن عباس ،عن سعيد بن جبًن 

 . كاف إبليس اٚنه عزازيل ، ككاف من أشرؼ اٞنالئكة من ذكم األربعة األجنحة مث أبلس بعد 

 القوؿ بأف إبليس من اٞنالئكة قوؿ ٗنع من السلف ، كهذا أعلى شيء كقف  عليه يف الباب  :أقٌل 

 كاف إبليس قبل أف يركب اٞنعصية ملكنا من : قاؿ ٠ناهد، كطاكس، عن ابن عباس:قاؿ الوا دم يف التفسًن الوسيط 
 كمل يكن من اٞنالئكة ، ككاف سكاف األرض من اٞنالئكة يسموف اٛنن، ككاف من سكاف األرض،اٞنالئكة اٚنه عزازيل

 كجعله شيطانا ، طرد  اهلل كلعنه، فلما تكرب على اهلل كأىب السجود آلدـ كعصا ، ك  أك ر علما منه،أشد اجتهادنا
 .كٚنا  إبليس

.  كأك ر اٞنفسرين ، كقتادة، كابن جريج،كهذا قوؿ ابن مسعود



 كقد أجاب ااماـ الطربم عن كل ما يظنه البع  من ٢نالفة ،كليس يف هذا ظاهر من ٪نيل ذلك كما يتوهم البع  
ـى فىسىجىديكا ًإ َّد ًإٍبًليسى أىىبى كىاٍستىٍكبػىرى  }ظاهر القرآف ٟنذا األثر بل اهلل عز كجل يقوؿ  ًة اٍسجيديكا آًلىدى ًئكى  {ًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىالى

 ، كيستحيل أف ٫نالف ٗنهور مفسرم السلف كابن عباس ظاهر القرآف ،كلو مل يكن إبليس ملكان ٞنا تناكله األمر 
هذا  قيقته ْنهيل للسلف  

 

 : [ 367  ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن   -91

  : قاؿ ، عن ابن عباس ، عن أ  الضحى ، عن األعمش ، ثنا عبدة بن سليماف ،  دثنا أبو سعيد األشج 

 . ألنه  لق من أدمي  األرض ، كإ٧نا ٚني آدـ 

 

 :[  567 ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  - 92

 عن سعيد ، عن اٞننهاؿ ، عن األعمش ، عن سفياف ، قرأنا على ٪نٍن بن الضريس : قاؿ ،  دثنا ١نمد بن عمار 
 : عن ابن عباس ،بن جبًن 

. من باب صغًن  :   قاؿ  {كاد لوا الباب سجدا   }: يف قوله  

 :[  571  ] كقاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  *

 عن ، عن األعمش ، ثنا سفياف ، ثنا ٪نٍن بن آدـ ،  دثنا أبو سعيد أ٘ند بن ١نمد بن ٪نٍن بن سعيد القطاف 
 : عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبًن ،اٞننهاؿ 

 فد لوا من قبل أستاههم ، ركعا من باب صغًن  :   قاؿ {كاد لوا الباب سجدا }: يف قوله  

قاؿ شيخ ااسالـ يف جامع اٞنسائل ركا  ابن أ   امت من كجهٌن ثابتٌن عن ابن عباس  

 

 



 :[  575  ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  - 93

 عن ، عن األعمش ، ثنا سفياف ، ثنا ٪نٍن بن آدـ ،  دثنا أبو سعيد أ٘ند بن ١نمد بن ٪نٍن بن سعيد القطاف 
 : عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبًن ،اٞننهاؿ 

 استغفركا   ، مغفرة:    قاؿ {كقولوا  طة   }: يف قوله  

 

 : [ 757 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -94

 : عن ابن عباس يف قوله ، عن ٠ناهد ، أنبأ إسرائيل ، عن منصور  ، ثنا عبيد اهلل بن موسى،  دثنا أ  

إف اٜنجر ليقع إ  األرض فلو اجتمع عليه قـو من الناس ما :  قاؿ  ، { كإف منها ٞنا يهبط من  شية اهلل } 
 . كإنه ليهبط من  شية اهلل ، استطاعوا القياـ به

  

 : [ 888 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -95

 عن ابن ، عن سعيد بن جبًن ، عن مسلم البطٌن ، عن األعمش ، ثنا أسباط بن ١نمد ،  دثنا أ٘ند بن سناف 
  :عباس قاؿ 

 . إ٧نا ٚني القلب لتقلبه 

. كقد ثب  هذا اٝنرب موقوفان على أ  موسى كركم مرفوعان كالصواب فيه الوقف كما شر ته يف مقاؿ مستقل 

 

 :[  960 ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  - 96

 مو  ابن ، عن عمًن ، عن إٚناعيل بن رجاء ، ثنا األعمش ، ثنا أبو معاكية ،  دثنا اٜنسن بن ١نمد بن الصباح 
 : عن ابن عباس قاؿ ،عباس 

 . عبد اهلل كعبد الر٘نن   :   قوله جربيل كقوله  : إ٧نا 

 



:   كقاؿ ، عن األعمش بإسناد  م له ، عن سفياف ، ثنا عبد الر٘نن بن مهدم ، دثنا أ٘ند بن سناف  *

.  اهلل  :كإيل ، عبد : جرب 

 

 : [ 1005 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -97

  : عن ابن عباس قاؿ ، ثنا يزيد يعين الفارسي ، ثنا القاسم بن الفضل اٜنداِن ، ثنا مسلم ،  دثنا أ  

أهل األرض يعملوف  ، يا رب : فقالوا ، إف أهل السماء الدنيا أشرفوا على أهل األرض فرأكهم يعملوف باٞنعاصي 
 . كهم  يب عين ، أنتم معي :   فقاؿ اهلل تعا  ، باٞنعاصي

فا تاركا منهم ثالثة على أف يهبطوا إ  األرض على أف ٪نكموا بٌن أهل    ، ا تاركا منكم ثالثة :   فقيل ٟنم 
 ، ك  يقتلوا النفس ك  يزنوا ك  يسجدكا لوثن ، فأمركا أف   يشربوا ٙنرا ، كجعل فيهم شهوة اآلدميٌن ، األرض

 . فاستقاؿ منهم كا د فأقيل

مث أتيا منزٟنا فاجتمعا ، فهوياها  ٗنيعا ، فأهبط اثناف إ  األرض فأتتهما امرأة من أ سن الناس يقاؿ ٟنا مناهيد  
 . عندها فأراداها

مث ، مث قتال ، مث شربا اٝنمر ،   نسجد  : فقا ، كتقتال ابن جارم كتسجدا لوثين ،      تشربا ٙنرم  : فقال  
. فأشرؼ أهل السماء عليهما  ، سجدا

. فأ رباها فطارت فمسخ   ٗنرة كهي هذ  الزهرة ، أ رباِن بالكلمة اليت إذا قلتماها طرٕنا : كقال  ٟنما  

فهما ، فا تاركا عذاب الدنيا ، كأما ٨نا فأرسل إليهما سليماف بن داكد فخًن٨نا بٌن عذاب الدنيا كعذاب اآل رة  
 . مناطاف بٌن السماء كاألرض

 

  :[ 164/ 1] قاؿ البخارم يف التاريخ الصغًن -98

:   دثنا عمرك بن عباس ثنا عبد الر٘نن عن اٞن ىن بن سعيد ثنا أبو ٘نزة قاؿ 

. بلغين ٓنريق البي   رج  إ  مكة فا تلف  إ  بن عباس    عرفين كاستأنس   ٞنا 

 :  فسبب  اٜنجاج عند عبد اهلل بن عباس فقاؿ



    تكن عونا للشيطاف مث رجع  إ  البصرة فخرج  إ   راساف فكن  هبا زمانا

 

 :[ 1/57 ] قاؿ عبد الرزاؽ يف تفسًن  -99

:   نا معمر عن ابن طاكس عن أبيه عن ابن عباس 

قاؿ ابتال  اهلل بالطهارة ٙنس يف الرأس كٙنس يف اٛنسد يف الرأس  { كإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلم  }يف قوله
السواؾ كا ستنشاؽ كاٞنضمضة كقص الشارب كفرؽ الرأس كيف اٛنسد ٙنسة تقليم األظافر ك لق العانة كاٝنتاف 

 . كا ستنجاء عند الغائط كالبوؿ كنتف اابط

 

   : [ 1180 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -100

 عن ابن ، عن أبيه ، عن هاركف بن عنرتة ، ثنا سفياف ، ثنا إسحاؽ األزرؽ ، دثنا اٜنسن بن ١نمد بن الصباح 
 :عباس

 . ليس لظامل عليك عهد يف معصية اهلل أف تطيعه:   قاؿ {    يناؿ عهدم الظاٞنٌن  } : يف قوله

 

 [ : 1243  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -101

 عن ابن ، عن أ  الطفيل ، عن أ  عاصم الغنوم ، ثنا ٘ناد بن سلمة ، ثنا أبو داكد ،  دثنا يونس بن  بيب 
  :عباس قاؿ 

مث انطلق به جربيل    أتى به  ، فسابقه إبراهيم ، إف إبراهيم ٞنا أرم أكامر اٞنناسك عرض له الشيطاف عند اٞنسعى 
.  مىن

فعرض له الشيطاف فرما  بسبع  صيات    ذهب به إ   ، مث انتهى به إ  ٗنرة العقبة ، مناخ  الناس هذا : فقاؿ 
.  ٗنرة الوسطى

مث أتا  ٗنرة القصول فعرض له الشيطاف فرما  بسبع  صيات  ، فعرض له الشيطاف فرما  بسبع  صيات    ذهب 
. هذا اٞنشعر اٜنراـ  : فقاؿ ، مث أتى به ٗنعا ،    ذهب



 .  أعرف  :فقاؿ له جربيل ، هذ  عرفة :  مث أتى به عرفة ، فقاؿ

كركل مسلم جزء من اٜندي  الطويل يف ، ركا  ااماـ أ٘ند كأبو داكد مطو ن كفيه ذكر الرمل بالبي  كأنه سنة 
صحيحه  

 

 : [ 1274  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -102

:  ٚنع  ابن عباس يقوؿ :   دثنا أ  ، ثنا ابن عمر ، ثنا سفياف ، عن عمرك ، عن عطاء ، قاؿ 

 {قالوا نعبد إٟنك كإله آبائك إبراهيم كإٚناعيل كإسحاؽ } : كيتلو ابن عباس   ، اٛند أب 

 أراد  كمه  كم يف اٞنواري  فال يرث معه [اٛند األب ]  أكردته من أجل دقة استنباط ابن عباس فإف قوله :أقوؿ 
اا وة كهذ  مسألة  الفية بٌن الصحابة  

ٍ وىًة كىقىاؿى أىبيو بىٍكرو كىاٍبني عىبَّداسو كىاٍبني الز بػىًٍنً اٛنٍىد  أىبه : قاؿ البخارم يف صحيحه  *  بىاب ًمًنىاًث اٛنٍىدِّل مىعى اأٍلىًب كىاٍاً

ـى }كىقػىرىأى اٍبني عىبَّداسو  ا  ىالىفى أىبىا {كىاتػَّدبػىٍع ي ًملَّدةى آبىاًئي ًإبٍػرىاًهيمى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى  } { يىا بىيًن آدى ٍر أىفَّد أى ىدن  كىملٍى ييٍذكى
بىٍكرو يف زىمىانًًه كىأىٍصحىابي النَّدً ِّل صىلَّدى اللَّدهي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى ميتػىوىاًفريكفى كىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو يىرًثييًن اٍبني اٍبيًن ديكفى ًإٍ وىيت كى ى أىًرثي أىنىا 

 اهػ  .اٍبنى اٍبيًن كىييٍذكىري عىٍن عيمىرى كىعىًليٍّ كىاٍبًن مىٍسعيودو كىزىٍيدو أىقىاًكيلي ٢نيٍتىًلفىةه 

 

 : [ 1582  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -103

 عن ابن عباس ، عن ٠ناهد ، عن عمرك يعين ابن دينار ، ثنا سفياف بن عيينة ، قراءة ، أ ربنا يونس بن عبد األعلى 
  :قاؿ 

كتب عليكم  }   : فقاؿ اهلل عز كجل ٟنذ  األمة  ، كمل تكن فيهم الدية  ، كاف يف بين إسرائيل القصاص 

 {القصاص يف القتلى

.  أكردته من أجل بياف فضل اهلل عز كجل على هذ  األمة :أقوؿ 

 



  :[  4498 ] كقاؿ البخارم يف صحيحه  *

ا يػىقيوؿي  ٍع ي اٍبنى عىبَّداسو رىًضيى اللَّدهي عىنػٍهيمى ا قىاؿى ٚنًى ٍع ي ٠نيىاًهدن ثػىنىا عىٍمرهك قىاؿى ٚنًى ثػىنىا سيٍفيىافي  ىدَّد ٍيًدم   ىدَّد ثػىنىا اٜنٍيمى  :   ىدَّد

يىةي فػىقىاؿى اللَّدهي تػىعىا ى ًٟنىًذً  اأٍليمَّدةً  كيًتبى عىلىٍيكيٍم اٍلًقصىاصي يف اٍلقىتػٍلىى  }  كىافى يف بىيًن ًإٍسرىائًيلى اٍلًقصىاصي كىملٍى تىكيٍن ًفيًهٍم الدِّل

يىةى يف اٍلعىٍمدً  { اٜنٍير  بًاٜنٍيرِّل كىاٍلعىٍبدي بًاٍلعىٍبًد كىاأٍلينٍػ ىى بًاأٍلينٍػ ىى فىمىٍن عيًفيى لىهي ًمٍن أىً يًه شىٍيءه  فىاتػِّلبىاعه }  فىاٍلعىٍفوي أىٍف يػىٍقبىلى الدِّل

٣نَّدا كيًتبى  { ذىًلكى ٔنىًٍفيفه ًمٍن رىبِّلكيٍم كىرىٍ٘نىةه  } يػىتَّدًبعي بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػيؤىدِّلم بًًإٍ سىافو  { بًاٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىاءه إًلىٍيًه بًًإٍ سىافو 

يىةً  { فىمىٍن اٍعتىدىل بػىٍعدى ذىًلكى فػىلىهي عىذىابه أىلًيمه  } عىلىى مىٍن كىافى قػىبػٍلىكيمٍ     قػىتىلى بػىٍعدى قػىبيوًؿ الدِّل

  :[  6881 ] كقاؿ أيضان  *

 عىٍن اٍبًن عىبَّداسو رىًضيى اللَّدهي عىنػٍهيمىا قىاؿى 
ثػىنىا سيٍفيىافي عىٍن عىٍمروك عىٍن ٠نيىاًهدو ثػىنىا قػيتػىٍيبىةي ٍبني سىًعيدو  ىدَّد :   ىدَّد

يىةي فػىقىاؿى اللَّدهي ًٟنىًذً  اأٍليمَّدةً  ًإ ى  { كيًتبى عىلىٍيكيٍم اٍلًقصىاصي يف اٍلقىتػٍلىى } كىانىٍ  يف بىيًن ًإٍسرىائًيلى ًقصىاصه كىملٍى تىكيٍن ًفيًهٍم الدِّل

ًذً  اآٍليىةً  يىةى يف اٍلعىٍمًد قىاؿى  { فىمىٍن عيًفيى لىهي ًمٍن أىً يًه شىٍيءه  } هى فىاتػِّلبىاعه  } قىاؿى اٍبني عىبَّداسو فىاٍلعىٍفوي أىٍف يػىٍقبىلى الدِّل

  أىٍف يىٍطليبى ّنىٍعريكؼو كىيػيؤىدِّلمى بًًإٍ سىافو  { بًاٍلمىٍعريكؼً 

 

 : [1698 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -104

 ، ثنا سفياف ، ثنا معاكية بن هشاـ : قا  ، كع ماف ابنا أ  شيبة ، ثنا أبو بكر ،  دثنا علي بن اٜنسٌن بن اٛننيد 
 : عن ابن عباس ، عن طاكس ،عن إبراهيم بن ميسرة 

 هن سكن لكم كأنتم سكن : قاؿ {  هن لباس لكم كأنتم لباس ٟنن } 

 

 

 



 : [ 1790] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -105

  : عن ابن عباس قاؿ ، ٚنع زرارة ، عن قتادة ، ثنا شعبة ، ثنا أبو داكد ،  دثنا يونس بن  بيب 

  . اٜنج عرفة ، كالعمرة الطواؼ 

  :[ 1499 ]  قاؿ الكوسج  يف مسائله عن أ٘ند [ :فائدة ] 

نعم    يىتم  اٜنج  إ  :  -  يعين أ٘ند - قىاؿى  ؟عىرىفىاتو :  اٜنج  : - رىًضي اهللي عىٍنهما - قوؿي ابن عباسو : قػيٍل ي 
 .   تتم  العيمرىةي إ  بالطَّدواًؼ : يقيوؿي : قىاؿى ؟ الطَّدوىاؼي : كالعيمرىةي :قػيٍل ي . بعىرىفاتو 

 اهػ .كما قىاؿى :  قىاؿى إسحاؽ 

 

 : [ 1792 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -106

  : عن ابن عباس قاؿ ، عن عكرمة ، عن فضيل يعين ابن  زكاف ، ثنا أبو  الد ،  دثنا أبو سعيد األشج 

 . العمرة اٜنجة الصغرل 

نكر هذا اللفظ من اٞنعاصرين  أكفيه الرد على من 

 

  : [ 1924 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -107

ٚنع  ابن :  قاؿ ،  دثين عمرك بن دينار ، ثنا ابن جريج ، ثنا ٪نٍن بن سعيد ، ثنا علي بن اٞنديين ، دثنا أ  
 : عباس ، يف اٞنسجد 

  .بعد ما صدر يكرب يف اٞنسجد ، يـو الصدر {  كاذكركا اهلل يف أياـ معدكدات }

 

 

 

 



 : [ 4563  ] قاؿ البخارم يف صحيحه -108

ثػىنىا أىبيو بىٍكرو عىٍن أىً   ىًصٌنو عىٍن أىً  الض حىى عىٍن اٍبًن عىبَّداسو  ثػىنىا أىٍ٘نىدي ٍبني ييونيسى أيرىا ي قىاؿى  ىدَّد  :  ىدَّد

ـ ً ٌنى أيٍلًقيى يف النَّداًر كىقىاٟنىىا ١نيىمَّدده صىلَّدى اللَّدهي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى ً ٌنى  {  ىٍسبػينىا اللَّدهي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي  } قىاٟنىىا ًإبٍػرىاًهيمي عىلىٍيًه السَّدالى

 { ًإفَّد النَّداسى قىٍد ٗنىىعيوا لىكيٍم فىاٍ شىٍوهيٍم فػىزىادىهيٍم ًإ٬نىاننا كىقىاليوا  ىٍسبػينىا اللَّدهي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي  } قىاليوا

 

 : [ 4630  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -109

 أىٍ بػىرىِن اٍبني أىً  ميلىٍيكىةى ،  عىًن اٍبًن جيرىٍيجو ،  ثنا اٍبني ثػىٍورو ،  ثنا زىٍيدي ٍبني اٍلميبىارىؾً ،  أىٍ بػىرىنىا عىًلي  ٍبني اٍلميبىارىًؾ ًفيمىا كىتىبى ًإيلىَّد 
  :أىفَّد عىٍلقىمىةى ٍبنى كىقَّداصو أىٍ بػىرى ي 

: قىاؿى   { لىتيبػىيػِّلنػينَّدهي لًلنَّداسً  }: فىسىٍلهي عىٍن قػىٍولًهً ، اٍذهىٍب يىا رىاًفعي ًإ ى اٍبًن عىبَّداسو :  أىفَّد مىٍركىافى قىاؿى لًرىاًفعو بػىوَّداًبهً 

كىًإفَّد ، ًإفَّد اًاٍسالـى ًديني اللَّدًه الَّدًذم اٍرتىضىا ي افػٍتػىرىضىهي عىلىى ًعبىاًد ً : قىاؿى اللَّدهي جىلَّد ثػىنىاؤي ي لًنىًبيِّلًه صىلَّدى اللَّدهي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى يف التػَّدٍورىاةً 
يلً  ديكنىهي ًعٍندىهيٍم يف التػَّدٍورىاًة كىاًا٤نًٍ . ١نيىمَّددان رىسيوؿي اللَّدًه ٩نًى

 [ :  4647  ] كقاؿ أيضان  *

ثػىنىا أىٍ٘نىدي ٍبني ييونيسى ٍبًن اٍلميسىيَّدبً   كىأىٍ بػىرىِن اٍبني : قىاؿى اٍبني جيرىٍيجو : ثنا  ىجَّداجي ابن ١نيىمَّددو قىاؿى : كى١نيىمَّددي ٍبني عىمَّدارو قىا ،  ىدَّد
 :أىً  ميلىٍيكىةى أىفَّد ٘نيىٍيدى ٍبنى عىٍبًد الرَّدٍ٘نىًن ٍبًن عىٍوؼو أىٍ بػىرى ي 

لىًئٍن كىافى كيل  اٍمرًئو ًمنَّدا فىرًحى ّنىا أيكيتى أى ىبَّد أىٍف ٪نيٍمىدى ّنىا ملٍى  :اٍذهىٍب يىا رىاًفعي لًبػىوَّداًبًه ًإ ى اٍبًن عىبَّداسو فػىقيلٍ  :أىفَّد مىٍركىافى قىاؿى 
بان  . لىنػيعىذَّدبىنَّد أىٍٗنىًعٌنى ، يػىٍفعىٍل ميعىذَّد

ًذً  اآليىةي يف أىٍهًل اٍلًكتىاًب مثيَّد تىال اٍبني عىبَّداسو ؟ مىا لىكيٍم كىهىًذ ً : فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو   كىًإٍذ أى ىذى اللَّدهي ًمي ىاؽى } : أىمىا أيٍنزًلىٍ  هى

ب وفى أىٍف  }: كىتىال اٍبني عىبَّداسو  { الَّدًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى لىتيبػىيػِّلنػينَّدهي لًلنَّداًس كى  تىٍكتيميونىهي  َّد الَّدًذينى يػىٍفرى يوفى ّنىا أىتػىٍوا كى٪نًي  ى ٓنىٍسىنبى

: فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو  { ٪نيٍمىديكا ّنىا ملٍى يػىٍفعىليوا

، كىقىٍد أىرىٍك ي أىٍف قىٍد أىٍ بػىريك ي مىا سىأىٟنىيٍم عىٍنهي ، سىأىٟنىيمي النَّدً   صىلَّدى اللَّدهي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى عىٍن شىٍيءو فىكىتىميو ي كىأىٍ بػىريك ي ًبغىًٍنًً ، فىخىرىجيوا
اهًنًٍم ًإيَّدا ي مىا سىأىٟنىيٍم عىٍنهي ، كىاٍستيٍحًمديكا ًبذىًلكى إًلىٍيهً   كىفىرً يوا ّنىا أىتػىٍوا ًمٍن ًكٍتمى



. ركاية  جاج أص  إذ أنه من أثب  أصحاب ابن جريج 

 

 :[  4940 ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن   - 110

ثػىنىا أىبيو سىًعيدو األىشىج   ًبيبو ،  ىدَّد   : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىٍن دىاكيدى ، ثنا عىاًئذي ٍبني  ى

بىائًًر، مثيَّد قػىرىأى   . { ىيػٍرى ميضىارٍّ كىًصيَّدةن ًمنى اللَّدًه  }: الضِّلرىاري يف اٍلوىًصيَّدًة ًمنى اٍلكى

. كداكد هو ابن أ  هند 

 

 : [ 4933] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -111

ثػىنىا ١نيىمَّددي ٍبني عىٍبًد اللَّدًه ٍبًن يىزًيدى اٍلميٍقرًئي  نىةى ،  ىدَّد  : عىٍن طىاكيسو قىاؿى ، عىٍن سيلىٍيمىافى األىٍ وىؿً ، ثنا سيٍفيىافي ٍبني عييػىيػٍ

ٍع ي اٍبنى عىبَّداسو يػىقيوؿي  :   ٚنًى

 ؟كىمىا قػيٍل ى  : قػيٍل ي : قىاؿى  ، اٍلقىٍوؿي مىا قػيٍل ي : فىسىًمٍعتيهي يػىقيوؿي ، كيٍن ي آً ري النَّداًس عىٍهدان ًبعيمىرى 

 . مىٍن  ى كىلىدى لىهي كى  كىاًلدى : اٍلكىاللىةي : قىاؿى  

 هذا األثر كاف يصل  يف آثار عمر ، كمل أذكر  هناؾ فاستدركته ، كسبب إيراد  هنا بياف  رص عمر على :أقٌل 
 يذاكر يف الفرائ  يف مرض موته   كافالعلم ، إذ أنه

 

 : [ 5217  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -112

ثػىنىا أىً ، ثنا هىاريكفي ٍبني زىٍيًد ٍبًن أىً  الزَّدٍرقىاءً   : عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن قػىٍيسو ، ثنا أىً ، ثنا ًشٍبله ،  ىدَّد

بىائًري : أىفَّد رىجيال سىأىؿى اٍبنى عىبَّداسو   : قىاؿى ؟ سىٍبعان ًهيى ؟ كىًم اٍلكى

 . كىأىنَّدهي  ى كىًبًنىةى مىعى اٍسًتٍغفىارو كى  صىًغًنىةى مىعى ًإٍصرىارو ، ًهيى ًإ ى سىٍبعًمائىةو أىقػٍرىبي ًمنػٍهىا ًإ ى سىٍبعو 

 



 :[  1658 ] قاؿ عبد الرزاؽ يف تفسًن  -113

نىةى    : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىٍن عىٍمرًك ٍبًن ًدينىارو ، أ ربنا اٍبني عييػىيػٍ

 . كيل  سيٍلطىافو يف اٍلقيٍرآًف  يجَّدةه 

علقة البخارم يف صحيحه بصيغة اٛنـز  

 

 : [ 3616 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -114

 عن سعيد بن جبًن ، عن اٞننهاؿ بن عمرك ، عن ميسرة النهدم ، ثنا ككيع ، عن سفياف ،  دثنا أبو سعيد األشج 
:  قاؿ ، عن ابن عباس ،

كانوا صيادين لبياض ثياهبم  : إ٧نا ٚنوا اٜنواريوف قاؿ 

. علقه البخارم أيضان 

 

 :[  3866  ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  - 115

 عن ، عن سعيد بن جبًن ، عن  بيب بن أ  ثاب  ، كسفياف ، عن األعمش ، ثنا ابن ٧نًن ،  دثنا أبو األشج 
: ابن عباس 

لئن شفاِن اهلل    : فبات كبه زقا    أصب  فقاؿ ، اشتكى عرؽ النسا : قاؿ {إ  ما  ـر إسرائيل على نفسه }
. آكل عرقا

  :[ 1034 ] كقاؿ اٝنالؿ يف أ كاـ أهل الردة 

ٍنبىلو  يػٍري ٍبني صىاًلً  ٍبًن أىٍ٘نىدى ٍبًن  ى ثىيًن أىً  : قىاؿى ،  أىٍ بػىرىِن زيهى  :  قىاؿى ،  ثػىنىا أىً  :  قىاؿى ،   ىدَّد

ثػىنىا ٪نىٍٍنى ٍبني سىًعيدو  نىا بًاٍلبىٍصرىةً ،  ىدَّد ثػىنىا سيٍفيىافي : قىاؿى ،  أىمىلىى عىلىيػٍ ًبيبي ٍبني أىً  ثىاًب و :  قىاؿى ،   ىدَّد  :  قىاؿى ،   ىدَّدثىيًن  ى
ثػىنىا سىًعيدي ٍبني جيبػىًٍنو   : عىبَّداسو  ، عىًن اٍبنً   ىدَّد

 . أىفَّد ًإٍسرىائًيلى أى ىذى ي ًعٍرؽي النَّدسىاءً  



ًبلً : يػىٍعيًن ، فىجىعىلى عىلىى نػىٍفًسًه ًإٍف شىفىا ي اللَّدهي أىٍف   يىٍأكيلى ، لىهي زقاء. . . . فىكىافى :  قىاؿى  مى اٍاً كىتىال ، فىحىرَّدمىٍتهي اٍليػىهيودي ، ٜنٍى
ًذً  اآٍليىةى  كيل  الطَّدعىاـً كىافى ً ال لًبىيًن ًإٍسرىائًيلى ًإ  مىا  ىرَّدـى ًإٍسرىائًيلي عىلىى نػىٍفًسًه ًمٍن قػىٍبًل أىٍف تػينػىزَّدؿى التػَّدٍورىاةي قيٍل فىٍأتيوا }: هى

ا ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقٌنى  ا كىافى قػىٍبلى التػَّدٍورىاةً   {بًالتػَّدٍورىاًة فىاتٍػليوهى   فػىنػىرىل أىفَّد هىذى

 

 :[ 3119  ]قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف - 116

 : عن ال ورم عن أ  سهل ع ماف بن  كيم عن عكرمة عن بن عباس قاؿ

.    ينبغي الصالة على أ د إ  على النبيٌن

  .  قاؿ سفياف يكر  أف يصلى إ  على ن 

 كينظر لبسط هذ  اٞنسألة ،أما الصالة على بع  األعياف عرضان فليس من هذا الباب ، كاٞنراد هنا الصالة الراتبة 
  .  لإلماـ ابن القيم[ جالء األفهاـ ]كتاب 

 

 : [ 6267  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -117

 عن ، عن سعيد بن جبًن ، عن اٞننهاؿ بن عمرك ، عن األعمش ، ثنا أبو معاكية ،  دثنا أ٘ند بن سناف الواسطي 
 : قاؿ ،ابن عباس 

فخرج على أصحابه كيف البي  اثنا عشر رجال من اٜنواريٌن يعين  ،  ٞنا أراد اهلل تعا  أف يرفع عيسى إ  السماء
 . فخرج عيسى من عٌن يف البي  كرأسه يقطر ماء

أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاِن كيكوف  :  قاؿ ،إف منكم من يكفر   اثنيت عشرة مرة بعد أف آمن   : فقاؿ 
 ؟  معي يف درجيت

فألقي  ، أن  هو ذاؾ : فقاؿ ، أنا : اجلس مث أعاد عليهم فقاـ الشاب فقاؿ : فقاـ شاب من أ دثهم سنا فقاؿ له
 . كرفع عيسى من ركزنة يف البي  إ  السماء ، عليه شبه عيسى

 ، فكفر به بعضهم اثنيت عشرة مرة بعد أف آمن به ، فقتلو  مث صلبو  ، كجاء الطلب من اليهود فأ ذكا الشبه : قاؿ 
 . السماء ، فهؤ ء اليعقوبية كاف اهلل فينا ما شاء مث صعد إ  : فقال  فرقة ، كافرتقوا ثالث فرؽ



 . فهؤ ء النسطورية ، كاف فينا ابن اهلل ما شاء اهلل مث رفعه إليه : كقال  فرقة 

فتظاهرت الكافرتاف على  ، كهؤ ء اٞنسلموف ، فينا عبد اهلل كرسوله ما شاء اهلل مث رفعه اهلل إليه كاف : كقال  فرقة
  .فلم يزؿ ااسالـ طامسا    بع  اهلل ١نمدا صلى اهلل عليه كسلم ، اٞنسلمة فقتلوها

 

 :[  6548 ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن - 118

:  عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن عاصم ، ثنا ابن فضيل ،  دثنا أبو سعيد األشج 

 {كمن يتوٟنم منكم فإنه منهم }: قاؿ اهلل  ، كل : فقاؿ،  أنه سئل عن ذبائ  نصارل العرب 

 :[  6549 ] كقاؿ أيضان *

 : قاؿ ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن عطاء بن السائب ، ثنا ٘ناد ، ثنا موسى بن إٚناعيل ،  دثنا أبو زرعة 

فلو مل يكونوا منهم إ  بالو ية  {كمن يتوٟنم منكم فإنه منهم   }: كلوا ذبائ  نصارل بين تغلب فإف اهلل يقوؿ  
 لكانوا منهم

 يؤ ذ من هذا باب القياس ، أف من كا  أهل البدع فهو منهم كإف مل يكن على اعتقادهم  :أقٌل 

 

  : [ 20515  ] قاؿ معمر يف جامعه -119

  : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن أىبًيهً ،عىًن اٍبًن طىاكيسو 

يلىةن    .  أى ىلَّد اللَّدهي اأٍلىٍكلى كىالش ٍربى مىا ملٍى يىكيٍن سىرىفنا أىٍك ٢نًى

  :[ 27133 ]كقاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف * 

نىةى  ثػىنىا سيٍفيىافي ٍبني عييػىيػٍ  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى ، عىن طىاكيكس ، عىٍن إبٍػرىاًهيمى ٍبنى مىٍيسىرىةى ،  ىدَّد

يلىةه  ، سىرىؼه  : اٍلبىٍس مىا ًشٍئ  كىكيٍل مىا ًشٍئ  مىا أىٍ طىأىٍتك ً لَّدتىافً   . أىٍك ٢نًى

كعلقه البخارم بصيغة اٛنـز 



 : [ 8404  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -120

 عن سعيد ، عن مسلم البطٌن ، عن سلمة بن كهيل ، عن شعبة ، ثنا أبو داكد ،  دثنا أ٘ند بن سناف الواسطي 
:   قاؿ ، عن ابن عباس ،بن جبًن 

اليـو يبدك كله أك بعضه فما بدا منه فال  :  كان  اٞنرأة تطوؼ يف اٛناهلية كهي عريانة كعلى فرجها  رقة كهى تقوؿ
 {  قل من  ـر زينة اهلل }  ك {   ذكا زينتكم عند كل مسجد } : أ له فنزل 

 7654ركا  ااماـ ااماـ مسلم يف صحيحه  *

 

 : [2477  ] قاؿ عبد الزراؽ يف اٞنصنف -121

  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى ، أىٍ بػىرىِن  ىيػٍري كىاً دو : عىًن اٍبًن جيرىٍيجو قىاؿى 

. كىعىلىٍيكيٍم بًالصَّدفِّل اأٍلىكَّدؿً ، كىًإيَّداكيٍم كىمىا بػىٌٍنى السَّدوىارًم، عىلىٍيكيٍم ّنىيىاًمًن الص فيوؼً 

. الركا  عن ابن عباس ك رهتم ْنرب إهبامهم  :أقٌل 

 

 : [8693  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -122

 عن ابن ، عن عكرمة ، عن علباء بن أ٘نر ، ثنا داكد بن أ  الفرات ، ثنا سهل بن بكار ،  دثنا ١نمد بن عمار 
:  عباس 

فأ يا  ، عن ااسالـ ، مث أنه مات فرجعوا بعد  ، صلى اهلل عليه كسلم بع ه اهلل إ  قومه فآمنوا به ، أف صاٜنا الن  
 قد مات صاحل فأتنا بآية فأتاهم اهلل بالناقة فكفركا به : اهلل صاٜنا كبع ه إليهم فأ ربهم أنه صاحل فكذبو  كقالوا

 .  كعقركها فأهلكهم اهلل

 

 

 



 :[  9038  ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  - 123

 عن ، عن سعيد ، أ ربِن يعلى بن مسلم ، عن ابن جريج ، ثنا  جاج ، ثنا أ٘ند بن إبراهيم الدكرقي ،  دثنا أ  
  :ابن عباس 

 .أنه ٞنا ألقى موسى األلواح فتكسرت فرفع  إ  سدسها   

كٟنذا اٝنرب طريق أ رل عن ابن عباس  

 

  : [9290  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -124

اًئيًن   ثػىنىا جىٍعفىري ٍبني ميًنًنو اٍلمىدى  : أىنَّدهي قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن عىاًمرو ، ثنا دىاكيدي ، ثنا عىٍبدي اٍلوىهَّداًب ٍبني عىطىاءو ،  ىدَّد

لىةن قػىٍوؿي اللَّدهً ،  أىنىا أىٍعلىمي النَّداسً  اننا شىٍرًقيًّاإ}: ً ى أنَّدىذىًت النَّدصىارىل اٍلمىٍشرًؽى ًقبػٍ ذيكا   ، {ًذ انٍػتىبىذىٍت ًمٍن أىٍهًلهىا مىكى كىأنًَّد
دى ًعيسىى . ًميالى

ا قػىٍوؿي اللَّدهً   كىًإٍذ نػىتػىٍقنىا اٛنٍىبىلى فػىٍوقػىهيٍم كىأىنَّدهي ظيلَّدةه كىظىن وا أىنَّدهي كىاًقعه هًبًٍم }: كىأىنىا أىٍعلىمي مًلى سىجىدىًت اٍليػىهيودي عىلىى  ىٍرًؼ كىٍجًههى

نىاكيٍم ًبقيوَّدةو  ا اللَّدهي : قىاؿى  ، { يذيكا مىا آتػىيػٍ ةه رىًضيػىهى سىجىديكا كىجىعىليوا يػىٍنظيريكفى ًإ ى اٛنٍىبىًل فػىٍوقػىهيٍم ًُنىٍرًؼ كيجيوًهًهٍم كىانىٍ  سىٍجدى
. عىنػٍهيٍم فىأنَّدىذيكهىا سىنىةن 

 

 : [9300 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -125

 ، عن سعيد بن جبًن ، أ ربِن علي بن بذ٬نة ، عن اٞنسعودم ، ثنا ٪نٍن بن سعيد القطاف ،  دثنا عمار بن  الد 
:   يف قوله ،عن ابن عباس 

 لق اهلل آدـ كأ ذ مي اقه أنه ربه ككتب أجله كرزقه  : قاؿ ، {  كإذ أ ذ ربك من بين آدـ من ظهورهم ذريتهم }
 . كتب آجاٟنم كأرزاقهم كمصيباهتم ، كفأ ذ مواثيقهم أنه رهبم  ، مث أ رج كلد  من ظهر  كهيئة الذر ، كمصيبته

 

 



  : [ 9317  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -126

:  عن الشع  ، عن مغًنة ، ثنا جرير ، ثنا ع ماف بن أ  شيبة ،  دثنا علي بن اٜنسٌن 

  {  كاتل عليهم نبأ الذم آتينا  آياتنا فانسلخ منها } 

 . هو بلعم بن باعورة رجل من بين إسرائيل : قاؿ ابن عباس :  قاؿ

 . هو أمية بن أ  الصل  : كيقوؿ ثقيف : قاؿ 

 . كتقوؿ األنصار هو الراهب الذم بين له مسجد الشقاؽ 

 [ :  9321 ] كقاؿ أيضان *

 :عن ابن جريج  ،  ثنا  جاج، ذكر  اٜنسن بن ١نمد بن الصباح 

 ٚنع  ابن : يقوؿ ، أنه ٚنع ٠ناهدا ، أ ربِن عبد اهلل بن ك ًن ، قاؿ ابن جريج {آتينا  آياتنا فانسلخ منها   } 
 . العلم ما نزع منه : قاؿ{ فانسلخ منها } بلعاـ بن باعر من بين إسرائيل : عباس يقوؿ 

 . كاهلل أعلم ، لكن ركا  ابن جرير عن ابن جريج فجعله من قوله ٠ناهد كهو ثاب  عنه من كجه آ ر

 

  : [ 844  ]  قاؿ معمر بن راشد يف جامعه -127

  : قاؿ ، عن ابن عباس ، عن أبيه ، عن ابن طاكس 

  كإف اهلل عز كجل إذا قارب بٌن القلوب مل يز ز ها شيء أبدا ، كإف النعمة تكفر ، إف الر م تقطع 

.   اآلية{  لو أنفق  ما يف األرض ٗنيعا } : مث قرأ ابن عباس :  قاؿ

 

 

 

 



 :[  10437  ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  - 128

عن ابن عباس   ،  عن عكرمة،  دثنا علي بن اٜنسٌن ثنا  فص بن عمر ثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن ٚناؾ 

 البحر  : قاؿ  {كإف جهنم حمليطة بالكافرين  }

كقد ذكرت يف الصحي  اٞنسند من آثار اٝنلفاء الراشدين عن علي بن أ  طالب ما يوافق هذا كأنه استدؿ بقوله 
 . ، كيف هذا رد على من زعم أنه   دليل على هذ  اٞنسألة { كالبحر اٞنسجور }تعا  

 

 :[ 1052 ] قاؿ سعيد بن منصور يف سننه -129

ثػىنىا أىبيو ميعىاًكيىةى   : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ميٍسًلًم ٍبًن صيبػىٍي و ، عىًن األىٍعمىًش ، ىدَّد

نىا الصَّدالىةى  : كىلىًكٍن قيوليوا ، فىًإفَّد قػىٍومنا اٍنصىرىفيوا صىرىؼى اللَّدهي قػيليوبػىهيمٍ  ، اٍنصىرىفػٍنىا :  ى تػىقيوليوا  . قىٍد قىضىيػٍ

 

 : [ 10996  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -130

 عن سعيد ، عن مسلم البطٌن ، عن عمار الدهين ، ثنا سفياف ال ورم ، ثنا ككيع ،  دثنا العالء بن سامل البغدادم 
   : عن ابن عباس قاؿ ،بن جبًن 

 . العرش   يقدر أ د قدر  

  كلكين قطعته كما قطعه ابن أ   امت  [  الكرسي موضع القدمٌن ] هذا هو عٌن أثر :أقٌل 

 

  : [ 11718 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -131

 عن ابن ، عن عكرمة ، عن علباء بن أ٘نر ، ثنا علي بن ع ماف ثنا داكد بن أ  الفرات ،  دثنا ١نمد بن ٪نٍن 
:  عباس قاؿ 

كأهنم كانوا يف السفينة مائة كٙنسٌن يوما كأف اهلل كجه السفينة  ،  كاف مع نوح يف السفينة ٖنانوف رجال معهم أهلوههم
 . فاستقرت عليه ، مث كجهها إ  اٛنودم ، إ  مكة فدارت بالبي  أربعٌن يوما



 ، فأتته بورؽ الزيتوف ، فذهب فوقع على اٛنيف فأبطأ عليه فبع  اٜنمامة ، فبع  نوح الغراب ليأتيه ِنرب األرض
 . كلطخ  رجلها بالطٌن فعرؼ نوح أف اٞناء قد نضب

فأصبحوا ذات يـو كقد تبلبل  ألسنتهم على ٖنانٌن لغة أ دها  ، فهبط إ  أسفل اٛنودم فبىن قرية كٚناها ٖنانٌن 
 . ككاف نوح عليه السالـ يعرب عنهم ، اللساف العر  فكاف   يفقه بعضهم كالـ بع 

 

  :[  11933  ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  - 132

  : عن ابن عباس قاؿ ، عن سعيد بن جبًن ، ثنا  صٌن ، ثنا  الد ، ثنا مسدد ،  دثنا علي بن اٜنسن 

   إهنم ليسمعوف ، فلما كاف يف جوؼ الليل أد ل جنا يه ٓن  القرية فرفعها    إذا كان  يف جو السماء  
 . أصوات الطًن قلبها مث تتبع الشذاذ من  رج منهم باٜنجارة

 .عزيز مل أجد  إ  يف هذا اٞنصدر كهو اٝنرب يف قـو لوط  :أقٌل 

 

  : [ 12306 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -133

 : عن ابن أ  مليكة ، عن ع ماف بن أ  سليماف ، ثنا سفياف ،  دثنا ١نمد بن عبد اهلل بن يزيد اٞنقرئ 

:    فقاؿ؟  يوسف  عن هم:   سئل ابن عباس 

 ، فيكوف م لك م ل طائر سقط ريشه ؟ يا ابن يعقوب أتزِن : كجلس منها ٠نلس اٝناتن فنودم ،  ل اٟنمياف 
 . فذهب يطًن فلم يستطع

،  كلكن أىن يستبعد أك يستقب  كقد ص  عن ابن عباس ، استقب  ابن القيم يف إ اثة اللهفاف هذا التفسًن :أقٌل 
كالصحابة أعلم كأ كم كما  الف أ د يعتد به عبد اهلل بن عباس بل تابعه عليه عامة اٞنفسرين  

:  قاؿ ابن جرير : فائدة  *

 ؟  كهو هلل ن ٌ ،  ككيف ٩نوز أف يوصف يوسف ّن ل هذا: فإف قاؿ قائل

.   إف أهل العلم ا تلفوا يف ذلك: قيل



 ، ليكوف من اهلل عز كجٌل على كىجىلو إذا ذكرها،  فإ٧نا ابتال  اهلل هبا،كاف من ابتلي من األنبياء ِنطيئة:  فقاؿ بعضهم
.  ك  يٌتكل على سعة عفو اهلل كر٘نته،فيجد يف طاعته إشفاقنا منها

 * * *

.  كتركه عقوبتىه عليه يف اآل رة، بصفحه عنهم، ليعرٌفهم موضع نعمته عليهم، بل ابتالهم اهلل بذلك:كقاؿ آ ركف

 * * *

 كترؾ ااياس من عفو  عنهم إذا ، بل ابتالهم بذلك ليجعلهم أئمة ألهل الذنوب يف رىجاء ر٘نة اهلل:كقاؿ آ ركف
. تابوا

 * * *

.  فإهنم قالوا يف ذلك أقوا  ٢نتلفة،كأما آ ركف ٣نن  الف أقواؿ السلف كتأكَّدلوا القرآف بآرائهم

 كهمَّد هبا يوسف أف يضرهبا أك يناٟنا ّنكرك  ٟنمِّلها به ٣نا أرادته من ، كلقد ٨ن  اٞنرأة بيوسف: معنا :فقاؿ بعضهم
 .   أهنا ارتدع  من ًقبىل نفسها، ككفَّده ذلك عما هٌم به من أذاها ، لو  أٌف يوسف رأل برهاف ربه،اٞنكرك 

.  {كذلك لنصرؼ عنه السوء كالفحشاء}:  كالشاهد على صحة ذلك قوله: قالوا

. الفحشاء  كهو  ًن، فالسوء هيو ما كاف همَّد به من أذاها:قالوا

 * * *

كهم هبا :  فقيل،مث ابتدئ اٝنرب عن يوسف.  فتناهى اٝنربي عنها، كلقد ٨ن  به: معىن الكالـ:كقاؿ آ ركف منهم
 . يوسف لو  أف رأل برهاف ربه

 كلكنه ، كأف اهلل إ٧نا أ رب أفَّد يوسف لو  رؤيته برهاف ربه ٟنمَّد هبا،كأهنم كجَّدهوا معىن الكالـ إ  أفَّد يوسف مل يهٌم هبا
   .  {كىلىٍو  فىٍضلي اللَّدًه عىلىٍيكيٍم كىرىٍ٘نىتيهي  تػَّدبػىٍعتيمي الشَّدٍيطىافى ًإ  قىًليال } : كما قيل،رأل برهاف ربه فلم يهمَّد هبا

  :-  هو ابن جرير – قال أبٌ جعفز



لو  ] :  كهي تريد، [لقد قم  لو  زيد ]:   تقوؿ، قبلها[ لو  ]  أف العرب   تقدـ جواب:كيفسد هذين القولٌن
. الذين عنهم يؤخذ تأويله ،هذا مع خالفهما جميع أهل العلم بتأويل القرآن ،[ زيد لقد قم 

،    ًن أف ٨نَّدهما كاف ٕنًييال منهما بٌن الفعل كالرتؾ، كهم يوسف باٞنرأة، بل قد ٨نَّد  اٞنرأة بيوسف:كقاؿ آ ركف منهم
 .  عزمنا ك  إرادة

 اهػ . إذا مل يكن معهما عٍزـه ك  فعله ، ك  يف ذكر القلب، ك   رج يف  دي  النفس: قالوا

 

  : [ 12311 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -134

  : عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبًن ، عن أ   صٌن ، عن إسرائيل ، ثنا عبيد اهلل ،  دثنا أبو سعيد األشج 

  .فخرج  شهوته من أنامله ، م ل له يعقوب فضرب بيد  على صدر  : قاؿ { ربه  لو  أف رأل برهاف } 

 . ك  كجه لدفعه فهذا   يقع إ  لن  ، كقد دفع بع  اٞنتأ رين هذا التفسًن :قلت 

 

  : [ 13021 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -135

 : عن ابن عباس ، عن عمرك بن دينار ، ثنا سفياف ،  دثنا ١نمد بن عبد اهلل بن يزيد اٞنقرئ 

  .كرقباء من  لفه : {  له معقبات من بٌن يديه } : أنه كاف يقرأ 

 

  :[ 1159 ] كقاؿ سعيد بن منصور  *

ثػىنىا سيٍفيىافي    : قىاؿى ، عىٍن عىٍمرًك ٍبًن ًدينىارو ،  ىدَّد

ٍلًفًه ٪نىٍفىظيونىهي ًمٍن أىٍمًر اهللً  ٍيًه كىريقػىبىاءي ًمٍن  ى .  كىافى اٍبني عىبَّداسو يػىٍقرىأي لىهي ميعىقِّلبىاته ًمٍن بػىٌٍنً يىدى

 

 



  :[  14818  ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  - 136

ثػىنىا أىً   ةي ٍبني سيلىٍيمىافى ،  ىدَّد  : قىاؿى ، عىٍن عىطىاءو ، أنبأ عىٍبدي اٍلمىًلكً ، أنبأ اٍبني اٍلميبىارىؾً ، ثنا عىٍبدى

؟  أىٍستىٍأًذفي عىلىٍيًهنَّد : فىأىتػىٍي ي اٍبنى عىبَّداسو فػىقيٍل ي ، كينَّد بػىنىاتي أىخو يل يف ً ٍجرًم 

. نػىعىًم اٍستىٍأًذٍف  :  قىاؿى 

اهينَّد عيٍريىانىةن :  ًإ٧نَّدىا هينَّد ّنىٍنزًلىًة بػىنىايت كىهينَّد مىًعيى يف بػىٍييًت، فػىلىمَّدا عىاكىٍدتيهي قىاؿى : فػىقيٍل ي   ب  أىٍف تػىرىل ًإٍ دى ؟ أىٓنًي

ٍرأىةى ريّنَّدىا كىضىعىٍ  ثًيىابػىهىا يف بػىٍيًتهىا:   فػىقىاؿى ،  ى : فػىقيٍل ي  . ًإفَّد اٍلمى

. فىاٍستىٍأذىٍن ي عىلىٍيًهنَّد فػىقىعىٍدفى يػىٍبًكٌنى : قىاؿى  

  .أيًمٍرتي ًبذىًلكى ، مىا ذىٍنً  : فػىقيٍل ي  

 

  : [ 14074 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -137

 عن سعيد بن ، عن قيس بن سعد ، عن إبراهيم بن نافع ، ثنا سفياف ،  دثنا ١نمد بن عبد اهلل بن يزيد اٞنقرئ 
  : قاؿ ، عن ابن عباس ،جبًن 

 .  لق اهلل آدـ يف آ ر ساعات النهار من يـو اٛنمعة مث عهد إليه فنسي فسمي اانساف 

 [ 2789  ] إف آدـ  لق يف آ ر الساعات يـو اٛنمعة يف صحي  مسلم من  دي  أ  هريرة مرفوعان  :قٌلو  

 

  : [ 14111  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -138

 ، عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبًن ، عن مسلم ، عن األعمش ، ثنا جرير ، ثنا ع ماف بن أ  شيبة ،  دثنا أ  
   :قاؿ 

 .  أيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم سبعا من اٞن اِن الطواؿ كأيت موسى ستا من اٞن اِن 

 

 



  : [ 14267 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -139

 : قاؿ ، عن عكرمة ، عن أبيه ، عن سفياف ، ثنا عبد الر٘نن بن مهدم ،  دثنا أ٘ند بن سناف الواسطي 

 :   قاؿ ؟كاف قبل أك النهار ، سئل ابن عباس عن الليل 

 . ذلك لتعلموا أف الليل كاف قبل النهار    أرأيتم السموات  ي  كانتا رتقا  هل كاف بينهما إ  ظلمة

. ك  ٩نوز بعد هذا أف يقاؿ أف هذ  اٞنسألة   فائدة منها 

 

  : [ 14731 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -140

 أنه ، عن ابن عباس ، عن أ  هنيك ، بن كاقد ين ثنا اٜنس، ثنا زيد بن  باب ، ثنا اٞنؤمل بن إهاب ،  دثنا أ  
  :قاؿ 

 .  كاف مع نوح يف السفينة ٖنانوف رجال أ دهم جرهم  

 

  :[  15148  ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -141

 عن ابن عباس  ، عن سعيد ، عن اٞننهاؿ بن عمرك ، ثنا األعمش ، ثنا ككيع ،  دثنا أبو سعيد األشج 

 نتف ريشه   :قاؿ  {ألعذبنه عذابا شديدا   } : قاؿ 

 

 :[  15211  ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  - 142

 عن عطاء بن ، عن سفياف ال ورم ، ثنا ٪نٍن بن سعيد القطاف ، أنبأ العباس بن الوليد ،  دثنا ١نمد بن ٪نٍن 
  : عن ابن عباس ، عن ٠ناهد ،السائب 

. يف صا بة سليماف ككاف ٓنتها ألف قيل كل قيل على مائة ألف  

 

 



 :[  15362 ]قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  - 143

 ، دثين عطاء بن السائب ،  عن زائدة ، ثنا اٜنسٌن بن علي ، ثنا أبو بكر بن أ  شيبة ،  دثنا علي بن اٜنسٌن 
 : عن ابن عباس ،ثنا ٠ناهد 

 ؟هذا قبي  ما يذهبه  :فإذا هي شعراء فقاؿ سليماف  : قاؿ {ككشف  عن ساقيها   } 

. فجعل  الشياطٌن النورة  : قاؿ: أثر اٞنواسي : فقاؿ سليماف  : قاؿ،  اٞنواسي تذهبه: فقالوا  : قاؿ 

. فهو أكؿ ما جعل  النورة  : قاؿ 

 

  : [ 15369 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -144

 ،  دثين عطاء بن السائب ، عن زائدة ، ثنا اٜنسٌن بن علي ، ثنا أبو بكر بن أ  شيبة ،  دثنا علي بن اٜنسٌن 
:   قاؿ ، ثنا ابن عباس ، ك٥نن يف األزد ،ثنا ٠ناهد 

 ، مث كضع كراسي  وله فيجلس عليها اانس مث ٩نلس اٛنن ،  كاف سليماف صلى اهلل عليه كسلم ٩نلس على سرير 
 كركا ها شهر ، مث تظلهم الطًن مث تغدك قدر ما يشتهي الراكب أف ينزؿ شهرا ، مث تأيت الري  فرتفعهم ، مث الشياطٌن

  ففقد اٟندهد : فبينما هو ذات يـو يف مسًن  له إذ تفقد الطًن قاؿ :  قاؿ،

.  { مايل   أرل اٟندهد أـ كاف من الغائبٌن ألعذبنه عذابا شديدا أك ألذُننه أك ليأتيين بسلطاف مبٌن } :  فقاؿ

 . فال ٬نتنع من ٧نلة ك  من شيء من هواـ األرض ، أف ينتفه مث يلقيه باألرض فكاف عذابه إيا  :قاؿ  

: قاؿ عطاء ، كذكر سعيد بن جبًن ، عن ابن عباس م ل  دي  ٠ناهد 

سننظر أصدق  أـ كن  من الكاذبٌن اذهب بكتا   } : فقرأ    انتهى إ  قوله  {  فمك   ًن بعيد }

فلما ألقى اٟندهد  {  أ  تعلوا علي كأتوِن مسلمٌن } إ  بلقيس {  بسم اهلل الر٘نن الر يم }  ككتب{هذا

 } { أ  تعلوا علي كأتوِن مسلمٌن } ك { إنه من سليماف } ك الكتاب إليها ألقي يف ركعها أنه كتاب كرمي

فلما جاءت  {كإِن مرسلة إليهم هبدية{ }   قال  إف اٞنلوؾ إذا د لوا قرية أفسدكها } {  قالوا ٥نن أكلو قوة

  فلما نظر إ  الغبار {  ارجع إليهم{ }   قاؿ إٔندكنن ّناؿ } اٟندية سليماف



:  أنبأ ابن عباس قاؿ 

 . ككاف بٌن ملكة سبأ كمن معها    نظر إ  الغبار كما بيننا كبٌن اٜنًنة 

.  ينئذ يف األزد :  قاؿ عطاء  ك٠ناهد 

 } بٌن عرشها كبٌن سليماف  ٌن نظر إ  الغبار مسًنة شهرين : قاؿ {  أيكم يأتيين بعرشها } فقاؿ سليماف

 {قاؿ عفري  من اٛنن أنا آتيك به قبل أف تقـو من مقامك

أنا آتيك به قبل أف تقـو من  } : فقاؿ ، ككاف لسليماف ٠نلس ٩نلس فيه للناس كما ْنلس األمراء مث يقـو : قاؿ 

 . أريد أعجل  من ذلك : سليماف : قاؿ { مقامك

 { آتيك به قبل أف يرتد إليك طرفك } مث ، أنا أنظر يف كتاب ر  {  الذم عند  علم من الكتاب } فقاؿ 
 . من ٓن  كرسي كاف يضع عليه رجله مث يصعد إ  السرير ، فنبع عرشها من ٓن  قدـ سليماف : قاؿ

فلما جاءت قيل   { }  قاؿ نكركا ٟنا عرشها{ }  فضل ر  قاؿ هذا من } فلما رأل سليماف عرشها : قاؿ 

 { ٟنا  أهكذا عرشك قال  كأنه هو

؟  ما ماء من زبد ركاء ليس من أرض ك  ٚناء ، قال  لسليماف ، فسألته  ٌن جاءته عن أمرين  : قاؿ 

فقال   : مث سأؿ عنه الشياطٌن قاؿ ، مث سأؿ عنه اٛنن ، ككاف سليماف إذا سئل عن شيء سأؿ عنه اانس
  .مث  ذ عرقها مث امأل منه اآلنية ،  أجر اٝنيل ،هذا هٌن : الشياطٌن

فوثب سليماف : سأل  عن لوف اهلل عز كجل قاؿ : مث أعد عرقها فمأل منه اآلنية قاؿ ، أمر باٝنيل فأجري   : قاؿ 
. أذكر  لك  لقد سألتين عن أمر إنه ليتكايد يف قل  أف، يا رب  : فقاؿ، فخر ساجدا ، عن سرير 

 . ما سألتك إ  عن اٞناء : فقال  ؟ ما سأل  عنه : فرجع إ  سرير  فقاؿ : قاؿ ، ارجع فقد كفيتكم : قاؿ 

 . كنسو  كلهم : ما سألتك إ  عن اٞناء قاؿ : فقالوا ؟ ما سأل  عنه : ٛننود  :  قاؿ

فإف أنذها لنفسه مث كلد بينهما كلد مل ننفك من  ، لسليماف يريد أف يتخذها لنفسه : فقال  الشياطٌن :  قاؿ
قيل ٟنا اد لي الصرح فلما رأته  سبته ٛنة  } : قاؿ ، فجعلوا صر ا ٣نردا من قوارير فيه السمك : قاؿ ، عبودية



 : يذهبه اٞنواسي فقاؿ نبيهم : فقالوا ؟ هذا قبي  ما يذهبه : فإذا هي شعراء فقاؿ سليماف {  ككشف  عن ساقيها
  أثر اٞنواسي قبي 

  فهو أكؿ ما جعل  النورة له : فجعل  الشياطٌن النورة قاؿ : قاؿ

 . { ارجع إليهم فلنأتينهم َننود   قبل ٟنم هبا }    انتهى {كتفقد الطًن } فقرأ ما بٌن : قاؿ

 .ما أ سنه من  دي  :  قاؿ أبو بكر 

. كمن زعم أنه إسرائيلية فقط  لط ٞنا قدمنا من الوجو  يف أكؿ الكتاب 

 

 : [ 3058  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف -145

  : عىٍن أىً  اٍلعىالًيىًة قىاؿى ، عىٍن دىاكيدى ، عىًن ال ػَّدٍورًمِّل 

ًة يػىقيوؿي  عى اٍبني عىبَّداسو رىجيالن ً ٌنى جىلىسى يف الصَّدالى  . ابٍػتىًدٍئ بًالتَّدشىه دً :  فىانٍػتػىهىرى ي يػىقيوؿي ، اٜنٍىٍمدي لًلَّدًه قػىٍبلى التَّدشىه دً : ٚنًى

 .فيه إنكار الصحابة للبدع ااضافية 

 

 : [16362 ] قاؿ ابن أ   امت يف تفسًن  -146

 ، عن أبيه ، عن هاركف يعين ابن عنرتة ، عن سفياف ، ثنا عبد الر٘نن بن مهدم ،  دثنا أ٘ند بن سناف الواسطي 
 : قاؿ 

 :  قاؿ ؟ أك سئل أم العمل أفضل ، سأل  ابن عباس

كما جلس قـو يف بي  من بيوت اهلل يذكركف اهلل كيتعاطونه  : ، قاؿ ذلك ثالث مرات قاؿ كلذكر اهلل أكرب  كبه
بينهم إ  كانوا أضيافا هلل كإ   فتهم اٞنالئكة بأجنحتها ما داموا فيه    ٫نوضوا يف  دي   ًن  كمن سلك طريقا 

 . يبتغي به العلم سهل اهلل له طريقا إ  اٛننة كمن ثبطه عمله   يسرع به نسبه

 

 



 :[  1/75]قاؿ الطربم يف تفسًن  - 147

ثىيًن أىبيو السَّداًئًب سىٍلمي ٍبني جينىادىةى  ثػىنىا أىبيو ميعىاًكيىةى : قىاؿى ،  ىدَّد   : قىاؿى ، عىٍن شىًقيقو ، عىًن اأٍلىٍعمىشً ،  ىدَّد

ىٍسلىميوا، فىخىطىبى النَّداسى ً ٍطبىةن : قىاؿى ، اٍستػىٍعمىلى عىًليٌّب اٍبنى عىبَّداسو عىلىى اٜنٍىجِّل   ا التػ ٍرؾي كىالر كـي ألى عىهى مثيَّد قػىرىأى عىلىٍيًهٍم سيورىةى ، لىٍو ٚنًى
. فىجىعىلى يػيفىسِّلريهىا ، الن ورً 

 

 :[ 1/85 ]قاؿ الطربم يف تفسًن  - 148

ثػىنىا أىبيو كيرىٍيبو  ثػىنىا طىٍلقي ٍبني  ىنَّداـو : قىاؿى ، كى ىدَّد   : قىاؿى ، عىًن اٍبًن أىً  ميلىٍيكىةى ، عىٍن عيٍ مىافى اٍلمىكِّليِّل ،  ىدَّد

ا يىٍسأىؿي اٍبنى عىبَّداسو عىٍن تػىٍفًسًًن اٍلقيٍرآًف كىمىعىهي اٍلوىاً دي فػىيػىقيوؿي لىهي اٍبني عىبَّداسو   ى َّد سىأىلىهي عىًن : قىاؿى  ، اٍكتيبٍ :  رىأىٍي ي ٠نيىاًهدن
 . كيلِّلهً ، التػَّدٍفًسًنً 

 

  :[  2/98 ]قاؿ الطربم يف تفسًن  - 149

ثػىنىا أىبيو كيرىٍيبو  ـي ٍبني عىًليٍّ : قىاؿى ، ىدَّد اًؿ ٍبًن عىٍمروك، عىًن اأٍلىٍعمىشً ، ثنا عى َّدا  عىًن اٍبًن ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىًن اٍلًمنػٍهى
  : قىاؿى ،عىبَّداسو 

 . لىٍو أى ىذيكا أىٍدىنى بػىقىرىةو اٍكتػىفيوا هًبىا لىًكنػَّدهيٍم شىدَّدديكا فىشىدَّددى اللَّدهي عىلىٍيًهمٍ 

 

 :[  2/7 ] قاؿ يعقوب بن سفياف يف اٞنعرفة كالتاريخ -150

ٍيًدم  ثػىنىا سيٍفيىافي ثػىنىا عىٍمرهك  قىاؿى  ثػىنىا أىبيو بىٍكرو اٜنٍيمى ٍع ي اٍبنى عىبَّداسو يػىقيوؿي :  ىدَّد  : ٚنًى

ىٍكسىٍعهيٍم عىمَّدا يف ًكتىاًب اللَّدًه ًعٍلمنا  اًبًر ٍبًن زىٍيدو ألى . لىٍو تيرًؾى أىٍهلي اٍلبىٍصرىًة عىلىى قػىٍوًؿ جى
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، قىاؿى  ثػىنىا اٍبني كىًكيعو ثػىنىا عىٍمريك ٍبني عىًليٍّ : ىدَّد  عىًن ، عىٍن مىٍيسىرىةى النػَّدٍهًدمِّل ، ثنا سيٍفيىافي : قىاؿى ، ثنا كىًكيعه : قىاؿى ، ثنا أىً ، كى ىدَّد
اًؿ ٍبًن عىٍمروك   : يف قػىٍولًهً ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ،اٍلًمنػٍهى

ؼو  ىرىجيوا ًفرىارنا ًمنى الطَّداعيوفً   {أىملٍى تػىرى ًإ ى الَّدًذينى  ىرىجيوا ًمٍن ًديىارًًهٍم كىهيٍم أيليوؼه  ىذىرى اٍلمىٍوتً }  انيوا أىٍربػىعىةى آ ى ، كى
.  نىٍأيت أىٍرضنا لىٍيسى ًفيهىا مىٍوته : قىاليوا

ا ا كىكىذى انيوا ّنىٍوًضًع كىذى  فػىتىالى ، فىأىٍ يىاهيمٍ ، فىدىعىا رىبَّدهي أىٍف ٪نيًٍييػىهيمٍ ، ميوتيوا فىمىرَّد عىلىٍيًهٍم نىً   ًمنى اأٍلىٍنًبيىاءً : قىاؿى ٟنىيمي اللَّدهي ،  ى َّد ًإذىا كى
ًذً  اآٍليىةى     .{ًإفَّد اللَّدهى لىذيك فىٍضلو عىلىى النَّداًس كىلىًكنَّد أىٍك ػىرى النَّداًس  ى يىٍشكيريكفى }: هى
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ي و ، عىٍن ًعيسىى، ثنا أىبيو عىاًصمو : قىاؿى ، ىدَّدثىيًن ١نيىمَّددي ٍبني عىٍمروك   : أىنَّدهي قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ٠نيىاًهدو ، عىًن اٍبًن أىً  ٤نًى

. أىنىا ٣نَّدٍن يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىهي 

.  هذا يدؿ على أف قراءة ابن عباس الوصل ، كهذا ٣نا يقطع ا تجاج اٞنفوضة هبذ  اآلية :أقٌل 

كعيسى هو بن ميموف  ، ك أبو عاصم هو النبيل الضحاؾ بن ٢نلد ، ١نمد بن عمرك هو ابن عباد 
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ثىيًن يػىٍعقيوبي ٍبني ًإبٍػرىاًهيمى  :  قىاؿى ، عىٍن ييوسيفى ٍبًن مىاهىكو ، أىٍ بػىرىنىا أىبيو ًبٍشرو : قىاؿى ، ثنا هيشىٍيمه : قىاؿى ، ىدَّد

. لىٍيسىٍ  عىلىٍيكى ًُنىرىاـو :  قىاؿى ، ًإنَّدهي جىعىلى اٍمرىأىتىهي عىلىٍيًه  ىرىامنا: فػىقىاؿى ، جىاءى أىٍعرىاً ٌّب ًإ ى اٍبًن عىبَّداسو  

كيل  الطَّدعىاـً كىافى ً الًّ لًبىيًن ًإٍسرىائًيلى ًإ َّد مىا  ىرَّدـى ًإٍسرىائًيلي عىلىى }: كىاللَّدهي يػىقيوؿي يف ًكتىاًبهً  ؟ كىمًلى : فػىقىاؿى اأٍلىٍعرىاً    : قىاؿى 

؟ {نػىٍفًسهً 

؟  كىمىا ييٍدرًيكى مىا كىافى ًإٍسرىائًيلي  ىرَّدـى عىلىى نػىٍفًسهً :  فىضىًحكى اٍبني عىبَّداسو كىقىاؿى  : قىاؿى  



ثػيهيمٍ : قىاؿى    فىجىعىلى لًلَّدًه عىلىٍيًه ًإٍف شىفىا ي اللَّدهي ًمنػٍهىا  ى ، ًإٍسرىائًيلي عىرىضىٍ  لىهي اأٍليٍنسىاءي فىأىٍضنىٍتهي :  فػىقىاؿى ، مثيَّد أىقػٍبىلى عىلىى اٍلقىٍوـً ٪نيىدِّل
  يىٍطعىمي ًعٍرقنا

  فىًلذىًلكى اٍليػىهيودي تػىٍنزًعي اٍلعيريكؽى ًمنى اللَّدٍحمً :   قىاؿى 

ثػىنىا اٍبني بىشَّدارو :  قاؿ ابن جرير * ٍع ي ييوسيفى :  قىاؿى ، عىٍن أىً  ًبٍشرو ، ثنا شيٍعبىةي : قىاؿى ، ثنا ١نيىمَّددي ٍبني جىٍعفىرو : قىاؿى ، ىدَّد ٚنًى
 :ٍبنى مىاهىكو ٪نيىدِّلثي 

ا لىٍيسىٍ  ًُنىرىاـو :  فػىقىاؿى ،فىذىكىرى رىجيالن  ىرَّدـى اٍمرىأىتىهي ،  أىفَّد أىٍعرىابًيًّا أىتىى اٍبنى عىبَّداسو  أىرىأىٍي ى قػىٍوؿى اللَّدًه عىزَّد : فػىقىاؿى اأٍلىٍعرىاً   ، ًإنػَّدهى
  {كيل   الطَّدعىاـً كىافى ً الًّ لًبىيًن ًإٍسرىائًيلى ًإ َّد مىا  ىرَّدـى ًإٍسرىائًيلي عىلىى نػىٍفًسهً }: كىجىلَّد 

ا لىٍيسىٍ  عىلىٍيكى ، فىحىلىفى لىًئٍن عىافىا ي اللَّدهي أىٍف  ى يىٍأكيلى اٍلعيريكؽى ًمنى اللَّدٍحمً ، ًإفَّد ًإٍسرىائًيلى كىافى ًبًه ًعٍرؽي النَّدسىا:   فػىقىاؿى  كىأىنػَّدهى
. ًُنىرىاـو 
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  : قىاؿى ، عىًن اٍلقىاًسًم ٍبًن ١نيىمَّددو ، عىًن الز ٍهرًمِّل ، أىٍ بػىرىنىا مىٍعمىره 

. كىهيوى يىٍستىٍأًذنيهي أىٍف ييًصيبى ًمنػٍهىا ، ًإفَّد يف ً ٍجرًم أىٍموىاؿى يػىتىامىى:  فػىقىاؿى  ، جىاءى رىجيله ًإ ى اٍبًن اٍلعىبَّداسً 

ٍربىاهىا:  قىاؿى  ، بػىلىى: قىاؿى ؟  أىلىٍس ى تػىٍبًغي ضىالَّدتػىهىا:  قىاؿى اٍبني عىبَّداسو   ؟ أىلىٍس ى تػىٍهنىأي جى

ا يػىٍوـى ًكٍرًدهىا:  قىاؿى  ، بػىلىى: قىاؿى ؟  أىلىٍس ى تػىليوطي ً يىاضىهىا:  قىاؿى  ، بػىلىى: قىاؿى    . بػىلىى: قىاؿى ؟ أىلىٍس ى تػيفىرِّلطي عىلىيػٍهى

 . لىبػىنػىهىا: يػىٍعيًن  ، فىأىًصٍب ًمٍن رًٍسًلهىا:   قىاؿى  

 : قىاؿى ، عىًن اٍلقىاًسًم ٍبًن ١نيىمَّددو ، عىٍن ٪نىٍٍنى ٍبًن سىًعيدو ،أىٍ بػىرىِن ال ػَّدٍورًم  : كقاؿ عبد الرزاؽ عقبه  *

كىأيٍفًقري ي يػىٍعيًن ، كىأىنىا أىٍمنى ي يف ًإبًًلي ، كىيل ًإًبله ، كىًإفَّد ٟنىيٍم ًإًبالن ، ًإفَّد يف ً ٍجرًم يػىتىامىى :  فػىقىاؿى ،جىاءى أىٍعرىاً ٌّب ًإ ى اٍبًن عىبَّداسو  
ل  يل ًمٍن أىٍلبىاهًنىا  ؟ظىٍهرىهىا فىمىاذىا ٪نًى

ٍربىاهىا ، ًإٍف كيٍن ى تػىٍبًغي ضىالَّدتػىهىا : قىاؿى   كى ى  ، ٍسلو ًبنى فىاٍشرىٍب  ىيػٍرى ميًضرٍّ ، ا عىلىٍيهى  كىتىٍسًقي، كىتػىليوطي ً يىاضىهىا ، كىتػىٍهنىأي جى
 .نىاًهكو يف اٜنٍىٍلًب  
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 : قاؿ ، عن عمرك بن مرة ، عن شعبة ،  دثنا ١نمد بن جعفر 

أما رأي  ابن عباس  ٌن سئل عن هذ  اآلية كاحملصنات من النساء إ  ما ملك  :  قاؿ رجل لسعيد بن جبًن 
. أ٬نانكم  فلم يقل فيها شيئا 

 كاف   يعلمها: فقاؿ سعيد  

 ! فأين من ينسب ابن عباس إ  التفسًن بالرأم كالتوسع يف ذلك ، كأنه إماـ مدرسة التفسًن بالرأم :أقٌل 

 

  :[  650/ 6 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -156

ثىيًن يػىٍعقيوبي ٍبني ًإبٍػرىاًهيمى قىاؿى    : عىٍن طىاكيسو قىاؿى ، عىٍن سيلىٍيمىافى التػَّدٍيًميِّل ، ثنا اٍبني عيلىيَّدةى : ىدَّد

بىائًرى    .  ًهيى أىٍك ػىري ًمٍن سىٍبعو كىًتٍسعو :  ًهيى سىٍبعه قىاؿى : فػىقىاليوا ، ذىكىريكا ًعٍندى اٍبًن عىبَّداسو اٍلكى

 . فىالى أىٍدرًم كىٍم قىاٟنىىا ًمٍن مىرَّدةو : قىاؿى سيلىٍيمىافي 
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ثػىنىا اٍبني بىشَّدارو  :  عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن أىً   يصىٌٍنو ، ثنا سيٍفيىافي : قىاؿى ، ثنا عىٍبدي الرَّدٍ٘نىًن : قىاؿى ، ىدَّد
  قػىٍبلى مىٍوًت ًعيسىى اٍبًن مىٍرميىى :  قىاؿى  ، {كىًإٍف ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب ًإ َّد لىيػيٍؤًمنىنَّد ًبًه قػىٍبلى مىٍوتًهً }

 كهذا التفسًن يدؿ على ، يف هذا التفسًن الرد على من زعم أف نزكؿ عيسى ابن مرمي ليس مذكوران يف القرآف :أقٌل 
 .أف القرآف على  ركج الدجاؿ بطريق ااشارة فإف عيسى ابن مرمي إ٧نا ينزؿ لقتل الدجاؿ 
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ثػىنىا ١نيىمَّددي ٍبني اٍلمي ػىىنَّد   : قىاؿى ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىًن اٍلميًغًنىًة ٍبًن النػ ٍعمىافً ، ثنا شيٍعبىةي : قىاؿى ، ثنا ١نيىمَّددي ٍبني جىٍعفىرو : قىاؿى ، ىدَّد
  :قىاؿى اٍبني عىبَّداسو 

. اٍلميٍستػىٍودىعي يف الص ٍلبً :   قىاؿى  {يػىٍعلىمي ميٍستػىقىرَّدهىا كىميٍستػىٍودىعىهىا }

 .أىٍك يف اأٍلىٍرًض ، مىا كىافى عىلىى كىٍجًه اأٍلىٍرضً : كىاٍلميٍستػىقىر   
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ثػىنىا اٍبني بىشَّدارو قىاؿى  ثػىنىا شيٍعبىةي : ثنا ١نيىمَّددي ٍبني جىٍعفىرو قىاؿى :  ىدَّد  : عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو قىاؿى ، عىٍن أىً  ًبٍشرو ،  ىدَّد

  كىافى ًمٍن ميٍستػىٍودىعو يف ظىٍهرًؾى سىيىٍخريجي  مىا:  فىضىرىبى ظىٍهرًم كىقىاؿى : قىاؿى ،   ى :قػيٍل ي ؟ تػىزىكَّدٍج ى : قىاؿى يلى اٍبني عىبَّداسو  

 :[  5069 ]كركا  البخارم  *

ثػىنىا أىبيو عىوىانىةى عىٍن رىقػىبىةى عىٍن طىٍلحىةى اٍليىاًميِّل عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو قىاؿى  ثػىنىا عىًلي  ٍبني اٜنٍىكىًم اأٍلىٍنصىارًم   ىدَّد :   ىدَّد

.  ى : قػيٍل ي ؟ قىاؿى يل اٍبني عىبَّداسو هىٍل تػىزىكَّدٍج ى 

ًذً  اأٍليمَّدًة أىٍك ػىريهىا ًنسىاءن : قىاؿى  يػٍرى هى  .فػىتػىزىكَّدٍج فىًإفَّد  ى
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ثػىنىا عىٍمريك ٍبني عىًليٍّ قىاؿى   عىٍن سىًعيًد ٍبًن ، عىٍن ميٍسًلمو اٍلبىًطٌنً ، عىٍن سىلىمىةى ٍبًن كيهىٍيلو ، ثنا شيٍعبىةي : ثنا ١نيىمَّددي ٍبني جىٍعفىرو قىاؿى : ىدَّد
  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى ،جيبػىًٍنو 

انيوا يىطيوفيوفى عيرىاةن   ٍرأىةي تػىقيوؿي ، كىالنِّلسىاءي بًاللَّدٍيلً ، الرِّلجىاؿي بًالنػَّدهىارً ، كى انىً  اٍلمى : كىكى

ا ًمٍنهي فىالى أيً ل هي ... اٍليػىٍوـى يػىٍبديك بػىٍعضيهي أىٍك كيل هي   فىمىا بىدى

 .{ يذيكا زًينىتىكيمٍ }: فػىقىاؿى اللَّدهي 



 ، كيف  رب الطربم فائدة زائدة كهي أف النساء كن ٫نرتف الليل لطوافهن ك  ٫نتلطن [ 7654]ركا  مسلم بنحو   *
بالرجاؿ كهن على ذلك اٜناؿ ، كالفالس ثقة جبل ٪نتمل منه الزيادة على  ًن  
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ثػىنىا أىبيو كيرىٍيبو   عىًن اٍبًن عىبَّداسو  ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن أىٍشعى ى ، ثػىنىا ًإٍسرىائًيلي : قىاؿى ، ثػىنىا اٍبني عىًطيَّدةى : قىاؿى ،  ىدَّد

 . الصَّداًئميوفى   {السَّداًئحيوفى }:  قىاؿى 

 ابن عطية هو اٜنسن بن عطية ، كأشع  هو ابن أ  الشع اء  :أقٌل 

. كثب  عن ابن مسعود أيضان هذا التفسًن 
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ثػىنىا أىبيو كيرىٍيبو  ـى :  قىاؿى ، ىدَّد :   قىاؿى ، عىٍن عيبػىٍيًد اللَّدًه ٍبًن أىً  يزىٍيدو ، عىٍن سيٍفيىافى ،ثػىنىا ٪نىٍٍنى ٍبني آدى

 {كىزيلىفنا ًمنى اللَّدٍيلً }: كىيػىٍقرىأي ، كىافى اٍبني عىبَّداسو يػيٍعًجبيهي التَّدٍأً ًني بًاٍلًعشىاءً  

ثػىنىا سيٍفيىافي :[ 1103 ]كقاؿ سعيد بن منصور  * عى اٍبنى عىبَّداسو ييٍستىحىب  تىٍأً ًني  ، عىٍن عيبػىٍيًد اهلًل ٍبًن أىً  يىزًيدى ،  ىدَّد ٚنًى

  { كىزيلىفنا ًمنى اللَّدٍيلً } كىيػىٍقرىأي  ، اٍلًعشىاءً 
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ثػىنىا اٍبني اٍلمي ػىىنَّد   : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، أىٍ بػىرىنىا دىاكيدي : قىاؿى ، ثنا يىزًيدي ٍبني هىاريكفى : قىاؿى ،  ىدَّد

لىًة اٍلقىٍدرً  نٍػيىا يف لىيػٍ اًء الد  ةن ًإ ى السَّدمى كى ى يىٍأتيونىكى }:  قىاؿى ،مثيَّد أيٍنزًؿى بػىٍعدى ذىًلكى يف ًعٍشرًينى سىنىةن ،  أىنٍػزىؿى اٍلقيٍرآفي ٗنيٍلىةن كىاً دى

نىاؾى بًاٜنٍىقِّل كىأىٍ سىنى تػىٍفًسًننا  {كىقػيٍرآننا فػىرَّدقػٍنىا ي لًتػىٍقرىأى ي عىلىى النَّداًس عىلىى ميٍك و كىنػىزَّدٍلنىا ي تػىٍنزًيالن { } ّنى ىلو ًإ َّد ًجئػٍ

 



 :[  15/276 ]قاؿ الطربم يف تفسًن  - 164

ثػىنىا أىبيو كيرىٍيبو  ، يف قػىٍولًًه :  قىاؿى ، ثنا اٍبني ًإٍدرًيسى : قىاؿى ،  ىدَّد ٍع ي عىٍبدى اٍلمىًلًك، عىٍن عىطىاءو، عىًن اٍبًن عىبَّداسو  :ٚنًى

. كىاللَّدهي أىٍكبػىري ، كى ى إًلىهى ًإ َّد اللَّدهي ، كىاٜنٍىٍمدي لًلَّدهً ، سيٍبحىافى اللَّدهً : قىاؿى  {كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّداٜنًىاتي }

، قىاؿى  ثػىنىا أىبيو كيرىٍيبو ةى ، ثنا طىٍلقي ٍبني  ىنَّداـو : ىدَّد  ًم ٍػلىهي  ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن عىطىاءو ،عىٍن عىٍبًد اٍلمىًلكً ،  عىٍن زىاًئدى

 دكف ذكر اآلية  88تقدـ برقم  *

 

 :[  445/ 15 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -165

ثػىنىا أىبيو كيرىٍيبو    : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، أىٍ بػىرىنىا أىبيو  يصىٌٍنو : قىاؿى ، ثنا اٍبني ًإٍدرًيسى : قىاؿى ،  ىدَّد

  .هىادو   {كهيعص} يػىقيوؿي يف اٍٟنىاًء ًمنٍ 

 بل الورع ، كاف الورع السكوت عنها ، فيه تفسًن ابن عباس للحركؼ اٞنقطعة  الفان ٞنن زعم أهنا   معىن ٟنا :أقٌل 
. تفسًنها ّنا فسرها السلف كترؾ التحاذؽ 

 

  :[  15/559 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -166

ثػىنىا اٍبني بىشَّدارو   ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن عىطىاًء ٍبًن السَّداًئبً ، ثنا سيٍفيىافي : قىاؿى ، ثنا ٪نىٍٍنى : قىاؿى ، ىدَّد
يًّا} عى صىرًيفى اٍلقىلىمً : قىاؿى   {كىقػىرَّدبٍػنىا ي ٤نًى   .أيٍدِنى  ى َّد ٚنًى

  :[ 32506 ] ابن أ  شيبة  قاؿ *

ثػىنىا كىًكيعه   :  عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ،عىٍن عىطىاًء ٍبًن السَّداًئًب ،  عىٍن سيٍفيىافى ،  ىدَّد

يًّا} عى صىرًيفى اٍلقىلىمً  {كىقػىرَّدبٍػنىا ي ٤نًى .   ى َّد ٚنًى

 فيه إثبات للعلو عز كجل ، إذ لو مل يكن يف العلو ٞنا كاف للدنو منه معىن  :أقٌل 



 :[  561/ 15 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -167

 : قىاؿى اٍبني عىبَّداسو : قىاؿى ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىٍن دىاكيدى ، ثنا اٍبني عيلىيَّدةى : قىاؿى ، يػىٍعقيوبي 

نىا لىهي ًمٍن رىٍ٘نىًتنىا أى ىا ي هىاريكفى نىًبيًّا }: قػىٍوليهي   بػٍ . كىلىًكٍن أىرىادى كىهىبى لىهي نػيبػيوَّدتىهي ، كىافى هىاريكفي أىٍكبػىرى ًمٍن ميوسىى: قىاؿى   {كىكىهى

 

  :[  400/ 16 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -168

ثػىنىا ١نيىمَّددي ٍبني اٍلمي ػىىنَّد  :   قىاؿى ، عىٍن عيبػىٍيًد اللَّدًه ٍبًن أىً  يىزًيدى ، ثنا شيٍعبىةي : قىاؿى ، ثنا ١نيىمَّددي ٍبني جىٍعفىرو : قىاؿى ، ىدَّد

يىاننا يػىنػٍزيك بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍع و يػىٍلعىبيوفى  ا ٫نىٍريجي يىٍأجيوجي كىمىٍأجيوجي :   فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو ، رىأىل اٍبني عىبَّداسو ًصبػٍ  هىكىذى

 

 :[ 9076  ] قاؿ ابن سعد يف الطبقات -169

 : قىاؿى ، عىٍن ٠نيىاًهدو ، عىٍن سيلىٍيمىافى ، أىٍ بػىرىنىا شيٍعبىةي : قىاؿى ،أىٍ بػىرىنىا رىٍكحي ٍبني عيبىادىةى 

  ؟ أي ىدِّلثي كىأىٍن ى هىاهينىا : فػىقىاؿى ،  ىدِّلٍث  : قىاؿى اٍبني عىبَّداسو ًلسىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو  

ًة اهلًل عىلىٍيكى أىفٍ  : فػىقىاؿى  . تػىتىحىدَّدثى كىأىنىا شىاًهده فىًإٍف أىصىٍب ى فىذىاؾى كىًإٍف أىٍ طىٍأتى عىلَّدٍمتيكى  أىكىلىٍيسى ًمٍن نًٍعمى

 

 :[ 181/ 18 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -170

ثػىنىا اٍبني بىشَّدارو   :   عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ٠نيىاًهدو ، عىًن اٍبًن جيرىٍيجو ، ثنا سيٍفيىافي : قىاؿى ، ثنا عىٍبدي الرَّدٍ٘نىنً : قىاؿى ،  ىدَّد

ًثٌنى سىنىةن : قىاؿى  {كىلىمَّدا بػىلىغى أىشيدَّد ي }   . ًبٍضعنا كىثىالى

.  ابن جريج أ ذ التفسًن عن ٠ناهد من كتاب القاسم بن أ  بزة:أقٌل 

 

 



 :[  12277 ]كقاؿ ابن أ   امت يف تفسًن    *

  : عن ابن عباس ، عن ٠ناهد ، عن عبد اهلل بن ع ماف ، ثنا عبد اهلل بن إدريس ،  دثنا أبو سعيد األشج 

  ثالثا كثالثٌن : قاؿ  {ق  أشد بلغ    إذا

  

  :[  4773  ]  قاؿ البخارم يف صحيحه-171

ثػىنىا سيٍفيىافي اٍلعيٍصفيرًم  عىٍن ًعٍكرًمىةى عىٍن اٍبًن عىبَّداسو  ثػىنىا ١نيىمَّددي ٍبني ميقىاًتلو أىٍ بػىرىنىا يػىٍعلىى  ىدَّد  :   ىدَّد

 . قىاؿى ًإ ى مىكَّدةى  {لىرىاد ؾى ًإ ى مىعىادو  } 

 

[  :  412/ 18 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -172

ثػىنىا اٍبني بىشَّدارو   عىًن اٍبًن عىبَّداسو   ، عىٍن عىٍبًد اللَّدًه ٍبًن رىبًيعىةى ، عىٍن عىطىاًء ٍبًن السَّداًئبً ، ثنا سيٍفيىافي : قىاؿى ، ثنا أىبيو أىٍ٘نىدى : قىاؿى ، ىدَّد
 . ذًٍكرًً  ًإيَّدا ي  اللَّدًه لًٍلعىٍبًد أىٍفضىلي ًمنٍ  ذًٍكري : قىاؿى  {كىلىذًٍكري اللَّدًه أىٍكبػىري }

 عبد اهلل بن ربيعة ركل عنه ٗنع من ال قات فيهم منصور بن اٞنعتمر ك  يركم إ  عن ثقة  :أقٌل 

 

 :[  416/ 18 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -173

ثػىنىا أىبيو كيرىٍيبو  اًلده اٜنٍىذَّداءي : ثنا ًإٍٚنىاًعيلي ٍبني ًإبٍػرىاًهيمى، قىاؿى : قىاؿى ،  ىدَّد   : عىًن اٍبًن عىبَّداسو يف ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، ثنا  ى

 . كىذًٍكري اللَّدًه ًعٍندى مىا  ىرَّدـى ، ذًٍكري اللَّدًه ًإيَّداكيٍم أىٍكبػىري ًمٍن ذًٍكرًكيٍم ًإيَّدا ي : ٟنىىا كىٍجهىافً : قىاؿى  {كىلىذًٍكري اللَّدًه أىٍكبػىري } 

 

 

 



  :[  98/ 19 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -174

ثىيًن اٍبني زيهىًٍنو   عىٍن ، ثنا ًعٍلبىاءي ٍبني أىٍ٘نىرى : قىاؿى ، ثنا دىاكيدي يػىٍعيًن اٍبنى أىً  اٍلفيرىاتً : قىاؿى ، ثنا ميوسىى ٍبني ًإٍٚنىاًعيلى : قىاؿى ، ىدَّد
 : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ،ًعٍكرًمىةى 

ًذً  اآٍليىةى  ا بػىٌٍنى :    قىاؿى {كى ى تػىبػىرَّدٍجنى تػىبػىر جى اٛنٍىاًهًليَّدًة اأٍليك ى }:  تىالى هى انىٍ  أىٍلفى سىنىةو ، نيوحو كىًإٍدرًيسى  كىافى ًفيمى كىًإفَّد   كىكى
ـى كىافى أى ىدي٨نيىا يىٍسكيني السَّدٍهلى  . كىاآٍل ىري يىٍسكيني اٛنٍىبىلى ، بىٍطنػىٌٍنً ًمٍن كىلىًد آدى

 كىًإفَّد ًإٍبًليسى أىتىى رىجيالن ، كىيف الرِّلجىاًؿ دىمىامىةه ، كىكىافى ًنسىاءي السَّدٍهًل  صيبىا نا، كىيف النِّلسىاًء دىمىامىةه ،  كىكىافى رًجىاؿي اٛنٍىبىًل صيبىا نا
ـو  ٍيئنا ًمٍ لى ذىًلكى الَّدًذم يػىٍزميري ًفيًه الرِّلعىاءي ، كىكىافى ٫نىٍديميهي ، فىأىجىرى نػىٍفسىهي ًمٍنهي ، ًمٍن أىٍهًل السَّدٍهًل يف صيورىًة  يالى ، كىأنَّدىذى ًإٍبًليسي شى
ٍع ًم ٍػليهي  . فىجىاءى ًفيًه ًبصٍوتو ملٍى ييٍسمى

ا ٩نىٍتىًمعيوفى إًلىٍيًه يف السَّدنىةً ، فىانٍػتىابيوهيٍم يىٍسمىعيوفى إًلىٍيهً ،  فػىبػىلىغى ذىًلكى مىٍن  ىٍوٟنييمٍ  . فػىيىتىبػىرَّدجي الرِّلجىاؿي لًلنِّلسىاءً ، كىأنَّدىذيكا ًعيدن

 فىأىتىى، فػىرىأىل النِّلسىاءى ، كىًإفَّد رىجيالن ًمٍن أىٍهًل اٛنٍىبىًل هىجىمى عىلىٍيًهٍم كىهيٍم يف ًعيًدًهٍم ذىًلكى ، كىيػىتػىزىيَّدني النِّلسىاءي لًلرِّلجىاؿً : قىاؿى  
ابىهي فىأىٍ بػىرىهيٍم ًبذىًلكى  . فىظىهىرىًت اٍلفىاً شىةي ًفيًهنَّد ، فػىنػىزىليوا مىعىهينَّد ، فػىتىحىوَّدليوا إًلىٍيًهنَّد ، أىٍصحى

  . {كى ى تػىبػىرَّدٍجنى تػىبػىر جى اٛنٍىاًهًليَّدًة اأٍليك ى }: فػىهيوى قػىٍوؿي اللَّدهً  

 كثقه الدارقطين يف قدكيف سند  هشاـ بن علي السًنايف السدكسي ك [ 4071  ]  ركا  اٜناكم يف اٞنستدرؾ:أقٌل 
. سؤا ت اٜناكم له 

 كيف سند الطربم لطيفة كهو أف ابن جرير ركل هذا اٝنرب عن أ٘ند بن ٪نٍن بن زهًن كهو قرينه كمات معه يف عاـ 
. كا د 

. لذا   ْند  بن جرير ركاية عن ابن زهًن إ  يف النادر بل لعل هذا هو اٝنرب الو يد الذم ركا  عنه 

 

  :[ 2751  ] قاؿ أ٘ند يف مسند  -175

ثنا سيرىٍيجه كىييونيسي قىا ى  ثنا ٘نىَّداده :  ىدَّد  : عىٍن أىً  الط فىٍيًل ، عىٍن أىً  عىاًصمو اٍلغىنىًومِّل ، يػىٍعيًن اٍبنى سىلىمىةى ،  ىدَّد

بيوا  قىاؿى قػيٍل ي ً ٍبنً  قيوا كىكىذى عىبَّداسو يػىٍزعيمي قػىٍوميكى أىفَّد رىسيوؿى اهلًل صىلى اهلل عىليه كسىلم رىمىلى بًاٍلبػىٍيً  كىأىفَّد ذىًلكى سينَّدةه فػىقىاؿى صىدى
بيوا قيوا كىكىذى  ؟ قػيٍل ي كىمىا صىدى



بيوا لىٍيسى ًبسينَّدةو  : قىاؿى  قيوا رىمىلى رىسيوؿي اهلًل صىلى اهلل عىليه كسىلم بًاٍلبػىٍيً  كىكىذى  . صىدى

ابىهي  ى َّد ٬نىيوتيوا مىٍوتى النػَّدغىًف فػىلىمَّدا صىاٜنىيو ي عىلىى أىٍف يػىٍقدىميوا ًمنى اٍلعىاـً  ا كىأىٍصحى ٍيًبيىًة دىعيوا ١نيىمَّددن ًإفَّد قػيرىٍيشنا قىالىٍ  زىمىنى اٜنٍيدى
ـى رىسيوؿي اهلًل صىلى اهلل عىليه كسىلم كىاٍلميٍشرًكيوفى ًمٍن ًقبىًل قػيعىٍيًقعىافى  . اٍلميٍقًبًل ييًقيميوا ّنىكَّدةى ثىالىثىةى أىيَّداـو فػىقىًد

اًبًه اٍرميليوا بًاٍلبػىٍيً  ثىالىثنا   . كىلىٍيسى ًبسينَّدةو  ، فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل ألىٍصحى

بيوا قيوا كىكىذى  . قػيٍل ي كىيػىٍزعيمي قػىٍوميكى أىنَّدهي طىاؼى بػىٌٍنى الصَّدفىا كىاٍلمىٍركىًة عىلىى بىًعًنو كىأىفَّد ذىًلكى سينَّدةه فػىقىاؿى صىدى

بيوا لىٍيسىٍ  ًبسينَّدةو كىافى النَّداسي  ى  قيوا قىٍد طىاؼى بػىٌٍنى الصَّدفىا كىاٍلمىٍركىًة عىلىى بىًعًنو كىكىذى بيوا فػىقىاؿى صىدى قيوا كىكىذى فػىقيٍل ي كىمىا صىدى
. كى ى تػىنىاليهي أىٍيًديًهمٍ ، لًيىٍسمىعيوا كىالىمىهي  فىطىاؼى عىلىى بىًعًنو  كى ى ييٍصرىفيوفى عىٍنهي ، ييٍدفػىعيوفى عىٍن رىسيوًؿ اهللً 

قيوا   : قػيٍل ي كىيػىٍزعيمي قػىٍوميكى أىفَّد رىسيوؿى اهلًل صىلى اهلل عىليه كسىلم سىعىى بػىٌٍنى الصَّدفىا كىاٍلمىٍركىًة كىأىفَّد ذىًلكى سينَّدةه قىاؿى صىدى

بػىقىهي ًإبٍػرىاًهيمي  نىاًسًك عىرىضى لىهي الشَّدٍيطىافي ًعٍندى اٍلمىٍسعىى فىسىابػىقىهي فىسى . ًإفَّد ًإبٍػرىاًهيمى لىمَّدا أيًمرى بًاٍلمى

.  مثيَّد ذىهىبى ًبًه ًجرٍبًيلي ًإ ى ٗنىٍرىًة اٍلعىقىبىًة فػىعىرىضى لىهي شىٍيطىافه قىاؿى ييونيسي الشَّدٍيطىافي فػىرىمىا ي ًبسىٍبًع  ىصىيىاتو  ى َّد ذىهىبى 

ًبًٌن كىعىلىى ًإٍٚنىاًعيلى  ًبًٌن قىاؿى ييونيسي كىمثىَّد تػىلَّدهي لًٍلجى  مثيَّد عىرىضى لىهي ًعٍندى اٛنٍىٍمرىًة اٍلويٍسطىى فػىرىمىا ي ًبسىٍبًع  ىصىيىاتو قىاؿى قىٍد تػىلَّدهي لًٍلجى
 . قىًميصه أىبٍػيى ي كىقىاؿى يىا أىبىً  ًإنَّدهي لىٍيسى يل ثػىٍوبه تيكىفِّلنييًن ًفيًه  ىيػٍري ي فىاٍ لىٍعهي  ى َّد تيكىفِّلنىيًن ًفيًه فػىعىاٛنىىهي لًيىٍخلىعىهي 

ى قىاؿى اٍبني عىبَّداسو لىقىٍد  ٍلًفًه أىٍف يىا ًإبٍػرىاًهيمي قىٍد صىدَّدٍق ى الر ٍؤيىا فىاٍلتػىفى ى ًإبٍػرىاًهيمي فىًإذىا هيوى ًبكىٍبشو أىبٍػيى ى أىقػٍرىفى أىٍعٌنى فػىنيوًدمى ًمٍن  ى
. رىأىيٍػتػينىا نىًبيعي ذىًلكى الضَّدٍربى ًمنى اٍلًكبىاًش 

، مثيَّد ذىهىبى ًبًه ًجرٍبًيلي : قىاؿى  مثيَّد ذىهىبى ًبًه ًجرٍبًيلي ًإ ى اٛنٍىٍمرىًة اٍلقيٍصوىل فػىعىرىضى لىهي الشَّدٍيطىافي فػىرىمىا ي ًبسىٍبًع  ىصىيىاتو  ى َّد ذىهىبى
ـي، مثيَّد ذىهىبى ًبًه ًإ ى عىرىفىةى  ا اٍلمىٍشعىري اٜنٍىرىا ا مينىاخي النَّداًس، مثيَّد أىتىى ًبًه ٗنىٍعنا فػىقىاؿى هىذى ا ًمىنن قىاؿى ييونيسي هىذى ًإ ى ًمىنن قىاؿى هىذى

 . فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو هىٍل تىٍدرًم مًلى ٚنيِّليىٍ  عىرىفىةى قػيٍل ي  ى 

نػىعىٍم قىاؿى اٍبني عىبَّداسو فىًمٍن مثىَّد ٚنيِّليىٍ  عىرىفىةى، مثيَّد قىاؿى هىٍل : ًإفَّد ًجرٍبًيلى قىاؿى ًابٍػرىاًهيمى عىرىٍف ى قىاؿى ييونيسي هىٍل عىرىٍف ى قىاؿى : قىاؿى 
انىٍ  قىاؿى  انىً  التػَّدٍلًبيىةي قػيٍل ي كىكىٍيفى كى ًإفَّد ًإبٍػرىاًهيمى لىمَّدا أيًمرى أىٍف يػيؤىذِّلفى يف النَّداًس بًاٜنٍىجِّل  ىفىضىٍ  لىهي اٍٛنًبىاؿي : تىٍدرًم كىٍيفى كى
. ريؤيكسىهىا كىريًفعىٍ  لىهي اٍلقيرىل فىأىذَّدفى يف النَّداًس بًاٜنٍىجِّل 

 أبو عاصم الغنوم كثقه ابن معٌن ، كهذا اٝنرب يدؿ على أف الذبي  إٚناعيل ، كهو أ د قويل ابن عباس ، كمل :أقٌل 
. ينفرد الغنوم بذكر هذا القوؿ عن ابن عباس 

 



ثػىنىا اٍبني بىشَّدارو : [9/593] قاؿ الطربم  *  عىًن اٍبًن عىبَّداسو ،  عىًن الشَّدٍعً ِّل ، ثين بػىيىافه : قىاؿى ، ثنا سيٍفيىافي : قىاؿى ،  ىدَّد

يٍػنىا ي ًبًذٍب و عىًظيمو }  . ًإٍٚنىاًعيلي :  قىاؿى  {كىفىدى
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ثىيًن اٍبني  ىٍربو   : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىٍن ًعٍلبىاًء ٍبًن أىٍ٘نىرى ، ثنا دىاكيدي : قىاؿى ، ثنا ميوسىى: قىاؿى ، ىدَّد

اًئًهمٍ   فىاٍجتىمىعىا ًعٍندى دىاكيدى النَّدً ِّل صىلَّدى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى فػىقىاؿى ، أىفَّد رىجيالن ًمٍن بىيًن ًإٍسرىائًيلى اٍستػىٍعدىل عىلىى رىجيلو ًمٍن عيظىمى
ا اٍ تىصىبىيًن بػىقىرنا يل : اٍلميٍستػىٍعًدم . ًإفَّد هىذى

. فػىلىٍم يىكيٍن لىهي بػىيػِّلنىةه ، فىسىأىؿى اآٍل ىرى اٍلبػىيػِّلنىةى ، فىسىأىؿى دىاكيدي الرَّدجيلى عىٍن ذىًلكى فىجىحىدى ي  

فىأىٍك ىى اللَّدهي ًإ ى دىاكيدى يف مىنىاًمًه أىٍف يػىٍقتيلى الرَّدجيلى الَّدًذم ، فػىقىامىا ًمٍن ًعٍنًد ً   قػىٍومىا  ى َّد أىٍنظيري يف أىٍمرًكيمىا: فػىقىاؿى ٟنىيمىا دىاكيدي  
. اٍستػيٍعًدمى عىلىٍيهً 

ًذً  ريٍؤيىا كىلىٍس ي أىٍعجىلى  ى َّد أىتػى ىبَّد ي :  فػىقىاؿى  . فىأىٍك ىى اللَّدهي ًإ ى دىاكيدى يف مىنىاًمًه مىرَّدةن أيٍ رىل أىٍف يػىٍقتيلى الرَّدجيلى ، هى

. كىأىٍك ىى اللَّدهي إًلىٍيًه ال َّدالً ىةى أىٍف يػىٍقتػيلىهي أىٍك تىٍأتًيًه اٍلعيقيوبىةي ًمنى اللَّدهً  

. ًإفَّد اللَّدهى قىٍد أىٍك ىى ًإيلىَّد أىٍف أىقػىتػيلىكى : فىأىٍرسىلى دىاكيدي ًإ ى الرَّدجيلً  

؟  تػىٍقتػيلييًن ًبغىًٍنً بػىيػِّلنىةو كى ى تػى ىب  و : فػىقىاؿى الرَّدجيلي  

ينػىفِّلذىفَّد أىٍمرى اللَّدًه ًفيكى ، نػىعىمٍ : فػىقىاؿى لىهي دىاكيدي  .  فػىلىمَّدا عىرىؼى الرَّدجيلي أىنَّدهي قىاتًليهي  كىاللَّدًه ألى

.  ى تػىٍعجىٍل عىلىيَّد  ى َّد أيٍ ربىؾى : قىاؿى  

ا الذَّدٍنبً   ا فػىقىتػىٍلتيهي ، ًإِنِّل كىاللَّدًه مىا أيً ٍذتي هًبىذى  فىاٍشتىدَّدتٍ ، فىأىمىرى ًبًه دىاكيدي فػىقيًتلى ، فىًبذىًلكى قيًتٍل ي ، كىلىًكينِّل كيٍن ي اٍ تػىٍل ي كىلىدى هىذى
اكيدى  ٍيبىةي بىيًن ًإٍسرىائًيلى ًعٍندى ذىًلكى ًلدى ٍدنىا ميٍلكىهي }: فػىهيوى قػىٍوؿي اللَّدهً ، كىشىدَّددى ًبًه ميٍلكىهي ، هى  {كىشىدى

 . شيخ الطربم هو علي بن  رب اٞنوصلي فقد صرح باٚنه يف عدد من اٞنواطن من تفسًن  :أقٌل 



فظن أنه قد يكوف ٟنا ،  مع كونه نبيان كرؤيا   ق ، منها عدـ اعتماد ن  اهلل داكد على الرؤيا :كيف هذ  القصة فوائد 
 . كيف هذا عربة ٞنن يعتمد الرؤل كمصدر للتشريع ،تأكيل  ًن ظاهرها 

 

 :[  158/ 21 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -177

ثػىنىا أىبيو كيرىٍيبو  ةى ، ثػىنىا طىٍلقه :قىاؿى ،   ىدَّد :   قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىًن اٍلًمنػٍهىاؿً ، عىًن اأٍلىٍعمىشً ، عىٍن زىاًئدى
ا ي هىذى  .  فػىنػىزىعى  ىإنىىهي ، مىا أىٍرسىلى اللَّدهي عىلىى عىادو ًمنى الرِّليً  ًإ َّد قىٍدرى  ىإنًى

 

 :[7207 ]قاؿ ابن سعد يف الطبقات - 178

 : قاؿ ، عن أ  إسحاؽ ، عن شريك ،  دثنا عبد اهلل بن ٧نًن 

. رأي  ابن عباس أياـ ًمىنَّد كله شعر إذا سجد أصاب األرض 

شريك ركايته عن أ  إسحاؽ قوية  

 

 :[  208/ 22 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -179

ثػىنىا اٍبني بىشَّدارو قىاؿى   عىٍن سىًعيًد ، عىٍن عىٍبًد اللَّدًه ٍبًن عىٍبًد اللَّدًه الرَّدازًمِّل ، عىًن اأٍلىٍعمىشً ، ثػىنىا سيٍفيىافي : ثػىنىا عىٍبدي الرَّدٍ٘نىًن قىاؿى :  ىدَّد
  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى ،ٍبًن جيبػىًٍنو 

ا الل ٍؤليؤي ، فػىتىحىً  اأٍلىٍصدىاؼي أىفػٍوىاهىهىا، ًإفَّد السَّدمىاءى ًإذىا أىٍمطىرىتٍ  . فىًمنػٍهى

 

  :[  335/ 22 ]قاؿ الطربم يف تفسًن  - 180

ثػىنىا اٍبني بىشَّدارو قىاؿى  :  عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن يىزًيدى ٍبًن اأٍلىصىمِّل ، عىًن الشَّدٍيبىاِنِّل ، ثػىنىا سيٍفيىافي : ثػىنىا عىٍبدي الرَّدٍ٘نىًن قىاؿى : ىدَّد

 .هيوى الد  ىافي :  قىاؿى   {كىًظلٍّ ًمٍن ٪نىٍميوـً  }
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ثػىنىا اٍبني بىشَّدارو قىاؿى    : عىًن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن أىً  ًبٍشرو ، ثػىنىا شيٍعبىةي : ثػىنىا ١نيىمَّددي ٍبني جىٍعفىرو قىاؿى :  ىدَّد

اًفرنا  ا: يػىقيوليوفى ، مىا ميًطرى قػىٍوـه قىط  ًإ َّد أىٍصبى ى بػىٍعضيهيٍم كى ا كىكىذى كىْنىٍعىليوفى رًٍزقىكيٍم أىنَّدكيٍم } كىقػىرىأى اٍبني عىبَّداسو  ، ميًطٍرنىا بًنػىٍوًء كىذى

بيوفى    {تيكىذِّل

 

  :[  140/ 23 ] قاؿ الطربم يف تفسًن  -182

ثػىنىا ١نيىمَّددي ٍبني اٍلمي ػىىنَّد  يىافى ، عىٍن سيلىٍيمىافى ، عىٍن شيٍعبىةى ، ثنا اٍبني أىً  عىًدمٍّ : قىاؿى ، ىدَّد :   قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن أىً  ظىبػٍ

اًئنه ، أىكَّدؿي مىا  ىلىقى اللَّدهي ًمٍن شىٍيءو اٍلقىلىمي  مثيَّد  يًلقى الن وفي ، فىخيًلقىٍ  ًمٍنهي السَّدمىوىاتي ، مثيَّد ريًفعى ِنيىاري اٍلمىاءً ، فىجىرىل ّنىا هيوى كى
  فىًإفَّد اٍٛنًبىاؿى لىتػىٍفخىري عىلىى اأٍلىٍرضً ، فىأيٍثًبتىٍ  بًاٍٛنًبىاؿً ، فػىتىحىرَّدكىً  اأٍلىٍرضي فىمىادىتٍ ، فػىبيًسطىً  اأٍلىٍرضي عىلىى ظىٍهًر الن وفً 

 {ف كىاٍلقىلىًم كىمىا يىٍسطيريكفى }: كىقػىرىأى : قىاؿى  

 .  ليس من اٜنركؼ اٞنقطعة ، عند ابن عباس يف هذا القوؿ {ف } كهذا يدؿ أف قوله تعا  :أقٌل 

 

[  :  75/ 24 ]قاؿ الطربم يف تفسًن  - 183

ثىيًن يػىٍعقيوبي ٍبني ًإبٍػرىاًهيمى    : يف قػىٍولًهً ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، أىٍ بػىرىنىا  يصىٌٍنه : قىاؿى ، ثنا هيشىٍيمه : قىاؿى ، ىدَّد

نىا صىٍيدي ُنىٍرو كىصىٍيدي  : فػىقىاؿى ، فىذىكىرى ًشٍعرنا قىالىهي أيمىيَّدةي ٍبني أىً  الصَّدٍل ً : قىاؿى ، عىلىى اأٍلىٍرضً : قىاؿى  {فىًإذىا هيٍم بًالسَّداًهرىةً } ًعٍندى
 . سىاًهرىةو 

 

[  :  349/ 24 ]قاؿ الطربم يف تفسًن  - 184

ثػىنىا اٍبني بىشَّدارو  ـه : قىاؿى ، ثنا عىفَّدافي ٍبني ميٍسًلمو : قىاؿى ، ىدَّد  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، قىاؿى ًعٍكرًمىةى : قىاؿى ،عىٍن قػىتىادىةى ،  ثنا ٨نىَّدا

  .يػىٍوـي عىرىفىةى : كىاٍلوىتٍػري ، يػىٍوـي النَّدٍحرً : الشَّدٍفعي  



 كبالتايل تكوف ، فإف أقسم اهلل عز كجل أقسم هبا  صوصان ، أكردته ٞنا فيه من الد لة على فضل هذ  األياـ :أقٌل 
. هي أفضل العشر كالطاعة فيها أعظم أجران كاهلل أعلم 

 

 : [ 98  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف تفسًن  -185

 : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن أىً  عيٍ مىافى ، عىٍن أىبًيًه ، نا اٍبني التػَّدٍيًميِّل 

ٍرأىةى الَّديًت فينًتى هًبىا اٍلمىلىكىاًف ميًسخى ٍ   ًذً  اٍلكىوٍكىبي اٜنٍىٍمرىاءي يػىٍعيًن الز هىرىةى  ، أىفَّد اٍلمى . فىًهيى هى

 

  :[  128  ]قاؿ عبد الرزاؽ يف تفسًن  - 186

:  يف قػىٍولًًه تػىعىا ى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن عىطىاءو ،  نا اٍبني جيرىٍيجو 

ـي ًإبٍػرىاًهيمى :  قىاؿى  {مىقىاـً ًإبٍػرىاًهيمى }  .اٜنٍىج  كيل هي مىقىا

 

 [:  987] قاؿ عبد الرزاؽ يف تفسًن  -187

  : قىاؿى اٍبني عىبَّداسو : قىاؿى ، عىًن اٍلقىاًسًم ٍبًن ١نيىمَّددو ، عىًن الز ٍهرًمِّل ، عىٍن مىٍعمىرو 

   ى آميريؾى كى ى أىنٍػهىاؾى : قىاؿى  ، كىافى عيمىري ًإذىا سيًئلى عىٍن شىٍيءو 

الًّ ١نيىرِّلمنا ، كىاللَّدًه مىا بػىعى ى اللَّدهي نىًبيَّدهي ًإ َّد زىاًجرنا:  مثيَّد يػىقيوؿي اٍبني عىبَّداسو : قىاؿى    . آًمرنا ١نًي

 . فىسيلِّلطى عىلىى اٍبًن عىبَّداسو رىجيله ًمٍن أىٍهًل اٍلًعرىاًؽ فىسىأىلىهي عىًن اأٍلىنٍػفىاؿً : قىاؿى  

 . كىافى الرَّدجيلي يػينػىفَّدلي فػىرىسى الرَّدجيًل كىسىلىبىهي  فىأىعىادى عىلىٍيهً :  فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو  

ا:  فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو  ، مثيَّد أىعىادى عىلىٍيهً  ،  فػىقىاؿى لىهي ًمٍ لى ذىًلكى    . مى ىلي صيبػىٍيغو الَّدًذم ضىرىبىهي عيمىري ؟ أىتىٍدريكفى مىا مى ىلي هىذى

 . كىكىافى عيمىري ضىرىبىهي  ى َّد سىالىً  الدِّلمىاءي عىلىى عىًقًبًه أىٍك قىاؿى عىلىى رًٍجلىٍيهً :  قىاؿى 

 . كىاللَّدًه قىًد انٍػتيًقمى لًعيمىرى ًمٍنكى  ،  أىمىا: فػىقىاؿى  



 .ركا  مالك يف اٞنؤطأ عن الزهرم بركاية ٪نٍن  *

 

 : [ 1234  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف تفسًن  -188

نىةى ، عىًن ال ػَّدٍورًمِّل    : قىاؿى ، عىٍن سيلىٍيمىافى ٍبًن قػىتَّدةى ، عىٍن ميوسىى ٍبًن أىً  عىاًئشىةى ، كىاٍبًن عييػىيػٍ

ٍعبىةً  ٍنًب اٍلكى ٍع ي اٍبنى عىبَّداسو ييٍسأىؿي كىهيوى ًإ ى جى انػىتىا٨نيىا}: تػىعىا ى  ، عىٍن قػىٍوًؿ اللَّدهً  ، ٚنًى   . {فىخى

انىٍ  هىًذً  ٔنيٍربي النَّداسى أىنَّدهي ٠نىٍنيوفه  ، أىمىا ًإنَّدهي لىٍيسى بًالزِّلنىا:   فػىقىاؿى  ًذً  تىديؿ  عىلىى اأٍلىٍضيىاؼً  ، كىلىًكٍن كى انىٍ  هى . كىكى

 {ًإنَّدهي عىًمل  ىيػٍرى صىاًل و }  مثيَّد قػىرىأى 

 . سليماف بن قتة كثقه ابن معٌن كما يف اٛنرح كالتعديل  بن أ   امت :أقٌل 

 

 [ : 2596 ] قاؿ عبد الرزاؽ يف تفسًن  -189

 : عىًن اٍبًن عىبَّداسو   قىاؿى ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن فػيرىاتو اٍلقىزَّداًز ، عىٍن ًإٍسرىائًيلي 

ٍر تػيبَّدعه :  أىٍربىعي آيىاتو يف ًكتىاًب اللَّدًه ملٍى أىٍدًر مىا هينَّد  ى َّد سىأىٍل ي عىنػٍهينَّد كىٍعبى اأٍلىٍ بىارً   . قػىٍوـي تػيبَّدعو يف اٍلقيٍرآًف كىملٍى ييٍذكى

 كىكىافى يف قػىٍوًمًه قػىٍوـه ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب فىكىافى اٍلكيهَّدافي يػىبػٍغيوفى عىلىى أىٍهلً  ، ًإفَّد تػيبػَّدعنا كىافى مىًلكنا كىكىافى قػىٍوميهي كيهَّداننا:  قىاؿى 
نىا: فػىقىاؿى أىٍصحىابي اٍلًكتىاًب لًتيبَّدعو  ، كىيػىٍقتػيليوفى تىاًبعىتػىهيمٍ  ، اٍلًكتىابً   فىًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقٌنى فػىقىرِّلبيوا: قىاؿى  ، ًإنػَّدهيٍم يىٍكًذبيوفى عىلىيػٍ

 . قػيٍربىاننا فىأىي كيٍم كىافى أىٍفضىلى أىكىلىً  النَّداري قػيٍربىانىهي 

اًء فىأىكىلىٍ  قػيٍربىافى أىٍهًل اٍلًكتىابً  ، فػىقىرَّدبى أىٍهلي اٍلًكتىاًب كىاٍلكيهَّدافي : قىاؿى    ، فػىتىًبعىهيٍم تػيبَّدعه فىأىٍسلىمى : قىاؿى  ، فػىنػىزىلىٍ  نىاره ًمنى السَّدمى
ا ذىكىرى اللَّدهي قػىٍومىهي يف اٍلقيٍرآًف كىملٍى يىٍذكيٍر ي  .  فىًلهىذى

ا مثيَّد أىنىابى } كىسىأىٍلتيهي عىٍن قػىٍوًؿ اللَّدهً   نىا عىلىى كيٍرًسيِّلًه جىسىدن  . {كىأىٍلقىيػٍ

 فىاٍنطىلىقى سيلىٍيمىافي يىطيوؼي  ، شىٍيطىافه أى ىذى  ىامتىى سيلىٍيمىافى الَّدًذم ًفيًه ميٍلكيهي فػىقىذىؼى ًبًه يف اٍلبىٍحًر فػىوىقىعى يف بىٍطًن ٚنىىكىةو :  قىاؿى  
   فىًإذىا ًفيهىا  ىإنىيهي فػىرىجىعى إًلىٍيًه ميٍلكيهي  ، فىاٍشتػىرىاهىا فىأىكىلىهىا ، ًإٍذ تيصيدِّلؽى عىلىٍيًه بًًتٍلكى السَّدمىكىةً 



 كأما بقية اآليات فكاف عند  علمه من ، ظاهر هذا أف ابن عباس مل يتعلم من كعب إ  هذ  األمور األربعة :أقٌل 
قبل كعب األ بار فتنبه ٟنذا فإنه مهم ، كمل يذكر اآليتٌن الباقتٌن  

: كقد جاءت يف  رب عكرمة  

  :[ 35253 ]قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف  *

ثػىنىا  يسىٌٍني ٍبني عىًليٍّ  ةى ،  ىدَّد   : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىٍن مىٍيسىرىةى األىٍشجىًعيِّل ، عىٍن زىاًئدى

ٍعبنا ا ًعٍلمي اٍلمىالىًئكىةً  : فػىقىاؿى  ؟ مىا ًسٍدرىةي اٍلميٍنتػىهىى :سىأىٍل ي كى ديكفى أىٍمرى اهلًل  ى ٩نيىاًكزيهىا ، ًسٍدرىةه يػىٍنتىًهي إًلىيػٍهى  كىًعٍندىهىا ٩نًى
.  ًعٍلميهيمٍ 

نَّدًة اٍلمىٍأكىل  نَّدةه ًفيهىا طىيػٍره  يٍضره  : فػىقىاؿى  ؟ كىسىأىٍلتيهي عىٍن جى اءً  ، جى ا أىٍركىاحي الش هىدى  .تػىٍرتىًقي ًفيهى

 

[ : 32544 ]كقاؿ أيضان  *

ةى ، عىٍن مىٍيسىرىةى األىٍشجىًعيِّل ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، قىاؿى  ثػىنىا  يسىٌٍني ٍبني عىًليٍّ ، عىٍن زىاًئدى :   ىدَّد

اننا عىًليًّا  ٍعبنا عىٍن رىٍفًع إٍدرًيسى مىكى  . كذكر  ربان  ؟ سىأىٍل ي كى

 

[ : 6722 ]قاؿ ابن سعد يف الطبقات - 190

 ٚنع  ابن عباس يقوؿ : عن ابن منبه قاؿ ، عن معمر ،  دثنا عبد اهلل بن اٞنبارؾ : أ ربنا موسى بن إٚناعيل قاؿ 
 : 

كمل يكن بالضيق ، إف كاف الناس لًندكف منه على أرجاء كاد ر ب ، ما رأي  رجال كاف أ لق للملك من معاكية 
يتػىغىضِّلب

. اٜنصر العيٍصعيص اٞن

 

 

 



  : [ 1667  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف مصنفه -191

  : كىافى ًإذىا دى ىلى اٍلمىٍسًجدى قىاؿى : أىفَّد اٍبنى عىبَّداسو ، عىٍن عىٍمرًك ٍبًن ًدينىارو ، أىٍ بػىرىنىا مىٍعمىره 

نىا كىعىلىى ًعبىاًد اللَّدًه الصَّداًٜنًٌنى  ـي عىلىيػٍ  . السَّدالى

يَّدةن ًمٍن ًعٍنًد اللَّدًه ميبىارىكىةن  }هذا قد يكوف مأ وذان من قوله تعا   :أقٌل  ٍلتيٍم بػيييوتنا فىسىلِّلميوا عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم ٓنًى فىًإذىا دى ى

  { طىيِّلبىةن 

كثب  عن النخعي أيضان  

 

 : [3914  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف مصنفه -192

ٍع ي اٍبنى عىبَّداسو يػىقيوؿي : عىٍن عىطىاءو قىاؿى ، عىًن اٍبًن جيرىٍيجو    : ٚنًى

ا لىهي أىٍف يػىتىطىوَّدعى فػىٍليىتىكىلَّدمٍ ، مىنى صىلَّدى اٍلمىٍكتيوبىةى  ـى ذىًلكى ، أىٍك فػىٍليىٍمشً ، مثيَّد بىدى .  كىٍلييصىلِّل أىمىا

ىقيوؿي لًٍلجىارًيىةً :  كىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو : قىاؿى  ؟ اٍنظيرًم كىٍم ذىهىبى ًمنى اللَّدٍيلً : ًإِنِّل ألى

نػىهيمىا    .مىا ً  ًإ َّد أىٍف أىٍفًصلى بػىيػٍ

 

 :[ 1598  ]قاؿ اٝنالؿ يف السنة كهو ٪نكي كتاب اا٬ناف لإلماـ أ٘ند - 193

ثػىنىا أىبيو عىٍبًد اللَّدًه  ثػىنىا كىًكيعه : قىاؿى ، ىدَّد ثػىنىا سيٍفيىافي : قىاؿى ،  ىدَّد  عىًن اٍبًن ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن أىً  اٜنٍىسىًن ، عىٍن عىٍوؼو ،  ىدَّد
:  قىاؿى ، عىبَّداسو 

. مىٍن تػىرىؾى أىٍربىعى ٗنيىعو ميتػىوىالًيىاتو ًمٍن  ىًٍنً عيٍذرو فػىقىٍد نػىبىذى اًاٍسالىـى كىرىاءى ظىٍهرً ً 

 . كصححه اٜنافظ العراقي

 

 



  :[ 2744  ]قاؿ ابن سعد يف الطبقات - 194

 عىٍن ، عىًن الز بػىًٍنً ٍبًن اٍٝنًرِّليً  ، أىٍ بػىرىنىا ٘نىَّدادي ٍبني زىٍيدو : قىا ى ، كىأىٍ٘نىدي ٍبني عىٍبًد اهلًل ٍبًن ييونيسى ، أىٍ بػىرىنىا عىاًرـي ٍبني اٍلفىٍضًل 
  : قىاؿى ،ًعٍكرًمىةى 

. كىافى اٍبني عىبَّداسو يىضىعي يف رًٍجلىيَّد اٍلكىٍبلى كىيػيعىلِّلمييًن اٍلقيٍرآفى كىالس نىنى 

 

[ :   6272  ]قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف - 195

  : عىٍن أىبًيًه قىاؿى ، عىًن اٍبًن طىاكيسو ، عىٍن مىٍعمىرو 

. رىأىل اٍبني عىبَّداسو رىجيالى اٍنصىرىؼى ً ٌنى صىلَّدى عىلىى اٍٛنًنىازىةً 

ا بًقًنىاطو ًمنى اأٍلىٍجًر :  فػىقىاؿى لىهي اٍبني عىبَّداسو    .اٍنصىرىؼى هىذى

اهػ  .فىًإنَّدهي يػىٍرًجعي ًبًقًنىاطو  ، كىمىٍن صىلَّدى عىلىيػٍهىا كىرىجىعى قػىٍبلى أىٍف تيٍدفىنى : من  دي  أ  هريرة مرفوعان يف صحي  البخارم كرد 

 

 : [  6502  ]قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف - 196

ٍع ي عىٍبدى اللَّدًه ٍبًن عيبػىٍيًد اللَّدًه ٍبًن أىً  ميلىٍيكىةى يػىقيوؿي :  عىًن اٍبًن جيرىٍيجو قىاؿى   :  ٚنًى

ـى اٍبني عىبَّداسو فػىوىقىفى عىلىٍيًه كىدىعىا لىهي    رىأىٍي ي اٍبنى عىبَّداسو لىمَّدا فػىرى يوا ًمٍن قػىرٍبً عىٍبًد اللَّدًه ٍبًن السَّداًئًب كىالنَّداسي مىعىهي قىا

ٍيئنا: قىاؿى  ٍع ى ًمٍن قػىٍولًًه شى   ى :  قىاؿى ؟  أىٚنًى

 

  :[   7854  ]قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف- 197

  : عىٍن عىطىاءو قىاؿى ،عىًن اٍبًن جيرىٍيجو 

ا  كىافى اٍبني عىبَّداسو يػىنػٍهىى عىٍن ًصيىاـً رىجىبو كيلِّلهً   ىٍف  ى يػيتَّدخىذى ًعيدن . ألى

 فيه سد الذرائع إ  البدع  :أقٌل 



  : [ 9216 ] قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف -198

  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى ، عىٍن أىبًيهً ، عىًن اٍبًن طىاكيسو ، عىٍن مىٍعمىرو 

ـي ّنىكَّدةى : مىٍكتيوبه يف اٍلمىقىاـً   اًء كىاللَّدٍحمً ، بػىٍي ي اللَّدًه اٜنٍىرىا ثىًة سيبيلو ، تىكىفَّدلى اللَّدهي ًبرًٍزًؽ أىٍهًلهً ، مىنىازًؿي أىٍهًلًه يف اٍلمى : يىٍأتًيًه ًمٍن ثىالى
يىةً ، أىٍعلىى اٍلوىاًدم ل هي أىكَّدؿي مىٍن أىهىلَّدهي ،  ى كىأىٍسفىًلًه، كىال ػَّدنػٍ  . ٪نًي

عى طىاكيسنا ٫نيٍربي ، أىٍ بػىرىِن ًإبٍػرىاًهيمي ٍبني مىٍيسىرىةى :  عىًن اٍبًن جيرىٍيجو قىاؿى :[  9217  ]كقاؿ أيضان  *  عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، أىنَّدهي ٚنًى
    :قىاؿى 

ـي ميبىارىؾه أًلىٍهًلًه يف اللَّدٍحًم كىاٍلمىاءً : مىٍكتيوبه يف اٍلمىقىاـً  ثىًة سيبيلو ، بػىٍي ي اللَّدًه اٜنٍىرىا ل هي أىكَّدؿي مىٍن ، عىلىى اللَّدًه رًٍزؽي أىٍهًلًه ًمٍن ثىالى  ى ٪نًي
 . أىهىلَّدهي 

 

 : [ 9218  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف -199

ً ًًن ٍبًن كىً ًنو ، عىٍن مىٍعمىرو، كىاٍبًن جيرىٍيجو    : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن كى

بٍػرىاًهيمى   ًديً ًه  - أىفَّد اٍمرىأىةى ًإٍٚنىاًعيلى قىالىٍ  ًاً بٍػرىاًهيمى -: قىاؿى اٍبني جيرىٍيجو يف  ى :  قىاؿى ًإبٍػرىاًهيمي ،  اٍنزًٍؿ نيٍطًعٍمكى :  ًإنػَّدهىا قىالىٍ  ًاً
. اٍلمىاءي :   قىالى ً ؟ فىمىا شىرىابيكيمٍ :  اللَّدٍحمه قىاؿى :  قىالى ً ؟  كىمىا طىعىاميكيمٍ 

اًء قىاؿى : قىاؿى   . ٫نىٍليو عىلىٍيًهمىا أى ىده ًبغىًٍنً مىكَّدةى ًإ َّد ملٍى يػيوىاًفقىا ي  فىمىا ٨نيىا  ى : اللَّدهيمَّد بىارًٍؾ ٟنىيٍم يف اللَّدٍحًم كىاٍلمى

كقد كرد مرفوعان عند البخارم بسياؽ أطوؿ كهذا يدلك أف مصدر ابن عباس يف قصص األنبياء هو الن   :أقٌل 
. صلى اهلل عليه كسلم 

 

 : [ 9789  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف -200

  :عىًن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى ،  عىٍن أىبًيهً ، عىًن اٍبًن طىاكيسو ، عىٍن مىٍعمىرو 

ةه  ـى ، الطَّدوىاؼي صىالى  . فىًإذىا طيٍفتيٍم فىأىًقل وا اٍلكىالى

 



 : [ 9790 ]كقاؿ أيضان  *

  : قىاؿى اٍبني عىبَّداسو : أىنَّدهي قىاؿى ، عىٍن طىاكيسو ، أىٍ بػىرىِن ًإبٍػرىاًهيمي بني مىٍيسىرىةى : عىًن اٍبًن جيرىٍيجو قىاؿى 

ـى  ةه ، ًإذىا طيٍف ى فىأىًقلَّد اٍلكىالى  .فىًإ٧نَّدىا ًهيى صىالى

 

  :[  13691  ]قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف - 201

 : عىٍن مىٍيميوًف ٍبًن ًمٍهرىافى قىاؿى ، عىٍن جىٍعفىًر ٍبًن بػيٍرقىافى ، عىٍن مىٍعمىرو 

ل  يل : فػىقىاؿى ، سىأىؿى رىجيله اٍبنى عىبَّداسو   ؟  قػىبػَّدٍل ي اٍمرىأىةن  ى ٓنًى

 .زىىنى فيوؾى :  قىاؿى 

؟  فىمىا عىلىيَّد يف ذىًلكى  : قىاؿى  

 .اٍستػىٍغًفًر اللَّدهى  :  قىاؿى 

 :[  13693  ]: كقاؿ أيضان  *

نىةى  ي و ، عىًن اٍبًن عييػىيػٍ  : عىٍن مىٍيميوًف ٍبًن ًمٍهرىافى قىاؿى ، عىًن اٍبًن أىً  ٤نًى

. زىىنى فيو ي  :  رىجيله قػىبَّدلى أىمىةن لًغىًٍنًً  قىاؿى :  فػىقىاؿى ،سىأىؿى اٍبنى عىبَّداسو رىجيله  

ا فػىييًصيبػيهىا  : قىاؿى  ًيهى ؟ يىٍشرتى

. ًإٍف شىاءى فػىعىلى :   قىاؿى 

: كىأىٍ بػىرىِن جىٍعفىري ٍبني بػيٍرقىافى، عىٍن مىٍيميوًف ٍبًن ًمٍهرىافى، أىنَّدهي قىاؿى ً ٍبًن عىبَّداسو :  قىاؿى 

 .أىٍف  ى يػىعيودى  : قىاؿى ؟ مىا تػىٍوبػىتيهي  

 

 

 



  :[  15964  ]قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف - 202

نىةى    : قىاؿى اٍبني عىبَّداسو : عىٍن عىٍمرًك ٍبًن ًدينىارو قىاؿى ، عىًن اٍبًن عييػىيػٍ

. كىذىًلكى ًعٍندى اللَّدًه عىًظيمه ، فػىيػىٍعلىمي اللَّدهي مىا ملٍى يػىٍعلىٍم ، كىهيوى  ى يػىٍعلىميهي ، اللَّدهي يػىٍعلىميهي :  ى يػىقيولىنَّد أى ىديكيمي  

 :[ 764 ]قاؿ البخارم يف األدب اٞنفرد 

 : عىًن اٍبًن عىبَّداسو : قىاؿى عىٍمرهك:  ىدثنا سيٍفيىافي قىاؿى : قىاؿى ،   ىدثنا عىًلي  ٍبني عىٍبًد اهللً 

.  فىذىاؾى ًعٍندى اهلًل عىًظيمه ، فػىيػيعىلِّلمى اهللى مىا  ى يػىٍعلىمي ، كىاهللي يػىٍعلىمي  ىيػٍرى ذىًلكى   اهللي يػىٍعلىميهي :  ى يػىقيولىنَّد أى ىديكيٍم ًلشىٍيءو  ى يػىٍعلىميهي  

 

 : [ 18678  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف -203

ثػىنىا أىبيو زيمىٍيلو اٜنٍىنىًفي  : قىاؿى ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ٍبًن عىمَّدارو  ثػىنىا عىٍبدي اللَّدًه ٍبني عىبَّداسو رىًضيى اللَّدهي عىٍنهي : قىاؿى ،  ىدَّد   : قىاؿى ،  ىدَّد

هًتًٍم فػىقيٍل ي لًعىًليٍّ  انيوا يف دىارو عىلىى ً دِّل ءً  ، يىا أىًمًنى اٍلميٍؤًمًنٌنى : لىمَّدا اٍعتػىزىٍل ي اٜنٍىريكرًيَّدةى فىكى ًة لىعىلِّلي آيت هىؤي ى  أىٍبرًٍد عىًن الصَّدالى
 . كىالَّد ًإٍف شىاءى اللَّدهي تػىعىا ى : ًإِنِّل أىٔنىىوَّدفػيهيٍم عىلىٍيكى قػيٍل ي : قىاؿى  ، اٍلقىٍوـى فىأيكىلِّلمىهيمٍ 

انًيَّدًة :  قىاؿى  ًذً  اٍليىمى : قىاؿى ، مثيَّد دى ىٍل ي عىلىٍيًهٍم كىهيٍم قىائًليوفى يف ٥نىًٍر الظَّدًهًنىًة : قىاؿى ، فػىلىًبٍس ي أىٍ سىنى مىا أىٍقًدري عىلىٍيًه ًمٍن هى
ًبًل ، فىدى ىٍل ي عىلىى قػىٍوـو ملٍى أىرى قػىٍومنا قىط  أىشىدَّد اٍجًتهىادنا ًمنػٍهيٍم  أىنػَّدهىا ثىًفني اٍاً كىكيجيوهيهيٍم ميعىلَّدمىةه ًمٍن آثىاًر الس جيوًد ، أىٍيًديًهٍم كى

 . فىدى ىٍل ي : قىاؿى ، 

بنا ًبكى يىا اٍبنى عىبَّداسو مىا جىاءى ًبكى  : فػىقىاليوا ؟ مىٍر ى

ثيكيٍم عىٍن أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اللَّدًه صىلَّدى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى عىلىٍيًهٍم نػىزىؿى اٍلوىٍ يي :  قػيٍل ي   فػىقىاؿى ، كىهيٍم أىٍعلىمي بًتىٍأًكيًلًه ، ًجٍئ ي أي ىدِّل
ثيو ي كىقىاؿى بػىٍعضيهيمٍ : بػىٍعضيهيٍم  ثػىنَّدهي :  ى ٓنيىدِّل . كىاللَّدًه لىنيحىدِّل

تىًنًه كىأىكَّدًؿ مىٍن آمىنى ًبًه كىأىٍصحىابي  : قػيٍل ي  : قىاؿى   أىٍ ربيكِن مىا تػىنػٍقيميوفى عىلىى اٍبًن عىمِّل رىسيوًؿ اللَّدًه صىلَّدى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى كى ى
؟   رىسيوًؿ اللَّدًه صىلَّدى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى مىعىهي 

ثنا : قىاليوا   ًإًف }: أىكَّدٟنيينَّد أىنَّدهي  ىكَّدمى الرِّلجىاؿى يف ًديًن اللَّدًه كىقىٍد قىاؿى اللَّدهي  : قىاليوا؟ كىمىا هينَّد :  قػيٍل ي  :قىاؿى ، نػىنػٍقيمي عىلىٍيًه ثىالى

 ؟  كىمىاذىا:  قػيٍل ي :قىاؿى  {اٜنٍيٍكمي ًإ َّد لًلَّدهً 



انيوا ميٍؤًمًنٌنى لىقىٍد  يرِّلمىٍ  عىلىٍيًه ًدمىاؤيهيمٍ : قىاليوا انيوا كيفَّدارنا لىقىٍد  ىلَّدٍ  لىهي أىٍموىاٟنييٍم كىلىًئٍن كى ؟ كىقىاتىلى كىملٍى يىٍسًب كىملٍى يػىٍغنىٍم لىًئٍن كى
 ؟  كىمىاذىا: قػيٍل ي : قىاؿى 

اًفرًينى  ، ١نىىا نػىٍفسىهي ًمٍن أىًمًًن اٍلميٍؤًمًنٌنً  : قىاليوا .  فىًإٍف ملٍى يىكيٍن أىًمًنى اٍلميٍؤًمًنٌنى فػىهيوى أىًمًني اٍلكى

ثٍػتيكيٍم ًمٍن سينَّدًة نىًبيِّلًه صىلَّدى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى مىا  ى  : قػيٍل ي : قىاؿى  أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف قػىرىٍأتي عىلىٍيكيٍم ًمٍن ًكتىاًب اللَّدًه اٍلميٍحكىًم كى ىدَّد
 .  نػىعىمٍ  :قىاليوا ؟ أىتػىٍرًجعيوفى  ، تػيٍنًكريكفى 

ا الَّدًذينى آمىنيوا  ى تػىٍقتػيليوا الصَّدٍيدى }:  ىكَّدمى الرِّلجىاؿى يف  ًديًن اللَّدًه فىًإفَّد اللَّدهى تػىعىا ى يػىقيوؿي : أىمَّدا قػىٍوليكيمٍ : قػيٍل ي : قىاؿى   يىا أىيػ هى

 {٪نىٍكيمي ًبًه ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيمٍ }: ًإ ى قػىٍولًهً   {كىأىنٍػتيٍم  يريـه 

ٍرأىًة كىزىٍكًجهىا  ا}: كىقىاؿى يف اٍلمى ا ًمٍن أىٍهًلهى ا ًمٍن أىٍهًلًه كى ىكىمن أىٍنشيديكيمي اللَّدهى   {كىًإٍف ً ٍفتيٍم ًشقىاؽى بػىٍيًنًهمىا فىابٍػعى يوا  ىكىمن
ًح ذىاًت بػىٍيًنًهٍم أى ىق  أىـٍ يف أىٍرنىبو ٖنىىنػيهىا ريٍبعي ًدٍرهىمو  ؟ أىٍ كيمي الرِّلجىاًؿ يف  ىٍقًن ًدمىاًئًهٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم كىًإٍصالى

ًح ذىاًت بػىٍيًنًهمٍ : قىاليوا   . اللَّدهيمَّد نػىعىمٍ : قىاليوا؟ أى ىرىٍج ي ًمٍن هىًذ ً : قىاؿى  ، اللَّدهيمَّد بىٍل يف  ىٍقًن ًدمىاًئًهٍم كىًإٍصالى

 ، أىتىٍسبيوفى أيمَّدكيٍم عىاًئشىةى أىـٍ تىٍستىًحل وفى ًمنػٍهىا مىا تىٍستىًحل وفى ًمٍن  ىًٍنًهىا، ًإنَّدهي قىاتىلى كىملٍى يىٍسًب كىملٍى يػىٍغنىٍم : كىأىمَّدا قػىٍوليكيمٍ : قىاؿى  
ـً ًإفَّد اللَّدهى يػىقيوؿي  ٍسالى ا لىٍيسىٍ  أيَّـد اٍلميٍؤًمًنًٌن فػىقىٍد كىفىٍرمتيٍ كى ىرىٍجتيٍم ًمنى اٍاً النَّدً   أىٍك ى بًاٍلميٍؤًمًنٌنى }: فػىقىٍد كىفىٍرمتيٍ كىًإٍف زىعىٍمتيٍم أىنػَّدهى

اتػيهيمٍ  لىتػىٌٍنً فىاٍ تىاريكا أىيػَّدتػىهيمىا ًشٍئتيمٍ   {ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كىأىٍزكىاجيهي أيمَّدهى  ؟أى ىرىٍج ي ًمٍن هىًذ ً  ، فىأىنٍػتيٍم ميتػىرىدِّلديكفى بػىٌٍنى ضىالى

 . اللَّدهيمَّد نػىعىمٍ : قىاليوا 

ٍيًبيىًة عىلىى  ، ١نىىا نػىٍفسىهي ًمٍن أىًمًًن اٍلميٍؤًمًنٌنى : كىأىمَّدا قػىٍوليكيمٍ : قىاؿى   فىًإفَّد رىسيوؿى اللَّدًه صىلَّدى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى دىعىا قػيرىٍيشنا يػىٍوـى اٜنٍيدى
نػىهيٍم ًكتىابنا نىهي كىبػىيػٍ ا مىا قىاضىى عىلىٍيًه ١نيىمَّدده رىسيوؿي اللَّدًه  فػىقىاليوا:  فػىقىاؿى  ، أىٍف يىٍكتيبى بػىيػٍ  كىاللَّدًه لىٍو كينَّدا نػىٍعلىمي أىنَّدكى : اٍكتيٍب هىذى

ٍدنىاؾى عىًن اٍلبػىٍيً  كى ى قىاتػىٍلنىاؾى كىلىًكًن اٍكتيبٍ   . ١نيىمَّددي ٍبني عىٍبًد اللَّدهً : رىسيوؿي اللَّدًه مىا صىدى

بٍػتيميوِن اٍكتيٍب يىا عىًلي  :   فػىقىاؿى   ١نيىمَّددي ٍبني عىٍبًد اللَّدًه   فػىرىسيوؿي اللَّدًه صىلَّدى اهللي عىلىٍيًه  : كىاللَّدهي ًإِنِّل لىرىسيوؿي اللَّدًه  ىقًّا كىًإٍف كىذَّد
؟  أى ىرىٍج ي ًمٍن هىًذ ً  ، كىسىلَّدمى كىافى أىٍفضىلى ًمٍن عىًليٍّ رىًضيى اللَّدهي عىٍنهي 

ؼو فػىقيًتليوا ،  اللَّدهيمَّد نػىعىٍم : قىاليوا . فػىرىجىعى ًمنػٍهيٍم ًعٍشريكفى أىٍلفنا كىبىًقيى ًمنػٍهيٍم أىٍربػىعىةي آ ى

 

 



 :[  19287  ]قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف - 204

ًبيًب ٍبًن أىً  ثىاًب و ، أىٍ بػىرىنىا ال ػَّدٍورًم   ٍع ي اٍبنى عىبَّداسو كىأىتىا ي رىجيله : قىاؿى ، عىٍن  ى :   فػىقىاؿى ، ٚنًى

ا فػىنػىهىا ي  مثيَّد ، مثيَّد جىاءى ي آ ىري فػىنػىهىا ي ، مثيَّد جىاءى ي آ ىري فػىنػىهىا ي ، آ يذي اأٍلىٍرضى فىأىتػىقىبػَّدليهىا أىٍرضى ًجٍزيىةو فىأيعىمِّلريهىا كىأيؤىدِّلم  ىرىاجىهى
اًفرى فػىتيًحلَّدهي ًمٍن عينيًقًه كىْنىٍعىليهي يف عينيًقكى  :  قىاؿى  ا اٍلكى قىاتًليوا الَّدًذينى  ى يػيٍؤًمنيوفى }: مثيَّد تىالى ،  ى تػىٍعمىٍد ًإ ى مىا كى َّد اللَّدهي هىذى

  {صىاً ريكفى }  ى َّد  {بًاللَّدهً 
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ثػىنىا كىًكيعه   : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن عىًدمِّل ٍبًن ثىاًب و ، عىٍن شيٍعبىةى ،  ىدَّد

عى اٍلمينىاًدم  ٍب ًمٍن  ىًٍنً عيٍذرو  ، مىٍن ٚنًى  . فىالى صىالىةى لىهي  ، مثيَّد ملٍى ٩نًي

عى  : كىقىٍد ريًكمى عىٍن  ىًٍنً كىاً دو ًمٍن أىٍصحىاًب النَّدً ِّل صىلَّدى اللَّدهي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى أىنػَّدهيٍم قىاليوا:قاؿ الرتمذم يف اٛنامع  *  مىٍن ٚنًى
ٍب فىالى صىالىةى لىهي  اءى فػىلىٍم ٩نًي . النِّلدى

ا عىلىى التػَّدٍغًليًظ كىالتَّدٍشًديدً : كقىاؿى بػىٍع ي أىٍهًل الًعٍلمً   اهػ. كى ى ريٍ صىةى ألى ىدو يف تػىٍرًؾ اٛنىمىاعىًة ًإ َّد ًمٍن عيٍذرو ،  هىذى

كركا  هشيم عن شعبة مرفوعان كصححه األلباِن عند ابن ماجه  

 اهػ . كىقػيرىاده شىٍيخه ًمنى اٍلبىٍصرًيِّلٌنى ٠نىٍهيوؿه ، رىفػىعىهي هيشىٍيمه :قاؿ الدراقطين يف السنن 

إشارة إ  أنه مل يرفعه  ًن  كاهلل أعلم  

كهو يف اٛنعديات موقوؼ 

ا اٜنٍىًدي ى كىًكيعه : قىاؿى أىبيو بىٍكرو : كقاؿ ابن اٞننذر يف األكسط  * عىٍن شيٍعبىةى مىٍوقيوفنا ،  كىعىٍبدي الرَّدٍ٘نىًن ٍبني زًيىادو ،كىقىٍد رىكىل هىذى
 كىجىاءىًت اأٍلىٍ بىاري عىٍن أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اهلًل صىلَّدى اللَّدهي عىلىٍيًه كىسىلَّدمى، كىعىمَّدٍن بػىٍعدىهيٍم ًمنى ،عىلىى اٍبًن عىبَّداسو  ىيػٍرى مىٍرفيوعو 

ِّـل مىٍن ٔنىىلَّدفى عىنػٍهىا،التَّداًبًعٌنى تىديؿ  عىلىى تىٍأًكيًد أىٍمًر اٛنٍىمىاعىةً   اهػ . كىذى

[ :  573 ] كقاؿ ااماـ أ٘ند كما يف مسائل صاحل 



ة ٗنىاعىة أٍ شىى أىف تكوف فىرًيضىة كىلىو ذهب النَّداس ٩نىًٍلسيوفى عىنػٍهىا لتعطل  اٍلمىسىاًجد كيركل عىن عىلٌي   كىقىاؿى أ  الصَّدالى
ة لىهي   اهػ.كىاٍبن مىٍسعيود كىاٍبن عىبَّداس من ٚنع النداء فىلم ٩نب فىالى صىالى

. فهذا يدؿ على أف ٗنهور السلف على كجوب صالة اٛنماعة بل ظاهر كالمهم الشرطية 
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ثػىنىا اٍبني عيلىيَّدةى   : قىاؿى ، عىٍن أىً  اٍلعىالًيىًة اٍلبػىرىاًء ، عىٍن أىي وبى ،  ىدَّد

  ؟ أىيف كيلِّل رىٍكعىةو أىقػٍرىأي  : قػيٍل ي  ٍبًن عيمىرى  

ا اٍلبػىٍيً  أىٍف  ى أىقػٍرىأى يف كيلِّل رىٍكعىةو ًبفىآًنىًة اٍلًكتىابً  : فػىقىاؿى    . كىمىا تػىيىسَّدرى  ، إِنِّل ألىٍستىًحيي ًمٍن رىبِّل هىذى

  ؟ كىسىأىٍل  اٍبنى عىبَّداسو 

 . كىًإٍف ًشٍئ ى فىأىٍكً ر ، فىًإٍف ًشٍئ ى فىأىًقلَّد ًمٍنهي  ، هيوى إمىاميك : فػىقىاؿى 
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ثػىنىا  ىٍفصه    : قىاؿى ، عىٍن بىٍكًر ٍبًن عىٍبًد اهلًل اٍلميزىِنِّل ، عىٍن عىاًصمو ،  ىدَّد

كىجىلىسى كىاً ده عىلىى ، كىمىضىى كىاً ده ، فىدى ىلى أى ىديهيٍم فىصىلَّدى ، مثيَّد مىر كا ّنىٍسًجدو ، سيًئلى اٍبني عىبَّداسو عىٍن ثىالىثىةو صىل وا اٍلعىٍصرى 
  ؟ اٍلبىابً 

يػٍرنا ًإ ى  ىًٍنو  : فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو  ًتهً  ، أىمَّدا الَّدًذم صىلَّدى فػىزىادى  ى  كىأىمَّدا الَّدًذم جىلىسى عىلىى ، كىأىمَّدا الَّدًذم مىضىى فىمىضىى ٜنًىاجى
. اٍلبىاًب فىأى ىس هيمٍ 

فأ سنهم بد  من فأ سهم كذا يف ثالث نسخ ٢نتلفة  : ركا  ابن اٞننذر يف األكسط فقاؿ 
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  : قىاؿى عىطىاءه : قىاؿى ، عىًن اٍبًن جيرىٍيجو ، أىٍك ثػىٍب ه عىٍنهي ، أىٍ بػىرىنىا رىٍكحي ٍبني عيبىادىةى 

ا ًمنػٍهيٍم ًمٍن ًصٍنفو ًإ َّد يػيٍقًبلي  ، كىنىاسه ألىيَّداـً اٍلعىرىًب كىكىقىائًًعهىا ، كىنىاسه ًلألىٍنسىابً  ، كىافى نىاسه يىٍأتيوفى اٍبنى عىبَّداسو لًلشِّلٍعرً   فىمى
. عىلىٍيًه ّنىا شىاءى 
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ثػىنىا ال ػَّدقىًفي    : سيًئلى اٍبني عىبَّداسو : قىاؿى ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن أىي وبى ،  دَّد

 .كىال َّدجَّد  ، اٍلعىجَّد  : قىاؿى  ؟ مىا بػىرَّد اٜنٍىجِّل  

  اهػ. .، كال ج سيالف دماء اٟندم رفع الصوت بالتلبية: فالعج :  بن سالـ يف  ريب اٜندي قاؿ أبو عبيد القاسم

كقد ركم مرفوعان ك  يص   

 

 :[ 20269  ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -210

ثػىنىا ال ػَّدقىًفي    : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىٍن أىي وبى ،  ىدَّد

. اٛنٍىاف  ًمسخي اٛنًٍنِّل كىمىا ميًسخىً  اٍلًقرىدىةي ًمٍن بىيًن إٍسرىائًيلى  : كىيىٍأميري ًبقىٍتًلهىا كىيػىقيوؿي  ، أىنَّدهي كىافى يػىٍقتيلي اٛناف 

 . اٛناف نوع من األفاعي :أقٌل 

  :[2372 ] قاؿ ابن أ   امت يف العلل : صححه بعضهم مرفوعان كالصواب فيه الوقف ك

ٍع ي أىبىا زيٍرعىةى  ثػىنىا ، كىٚنًى ثػىنىا عىٍبدي اٍلعىزًيًز ٍبني ٢نيٍتىارو :قىاؿى ،  عىًن اٜنٍىسىًن ٍبًن ١نىٍبيوًب ٍبًن اٜنٍىسىًن اٍلقيرىًشيِّل : كى ىدَّد  : قىاؿى ،  ىدَّد
اًلده  ثػىنىا  ى  اٜنٍىيَّداتي مىٍسخي اٛنًٍنِّل كىمىا : قىاؿى ، عىًن النَّدً ِّل صلى اهلل عليه كسلم ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، ىدَّد

. ميًسخىً  اٍلًقرىدىةي كىاٍٝنىنىازًيري 

ا اٜنٍىًدي ي هيوى مىٍوقيوؼه :فسمع  أىبىا زيٍرعىةى يػىقيوؿي   اهػ . كى  بىٍأسى ًُنىًديً هً ،   يػىٍرفػىعيهي ًإ َّد عىٍبدي اٍلعىزًيًز ٍبني اٍلميٍختىاًر ، هىذى

 كهو الصوابكركا  ٗنع موقوفان 



  :[ 26559  ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -211

ثػىنىا كىًكيعه   : قىاؿى ، عىن ًعٍكرًمىةى ، عىٍن عىٍبًد اٍلمىًلًك ٍبًن أىً  بىًشًن ، عىن سيٍفيىافى ،  ىدَّد

. كىيػىٍفتىحيهي عىلىيَّد  ، فىكيٍن  أيٍنًشدي ي الشِّلٍعرى  ،  كيٍن ي أىًسًني مىعى اٍبًن عىبَّداسو كى٥نىٍني ميٍنطىًلقيوفى إ ى عىرىفىاتو 

 

  :[ 29830  ]قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف - 212

ٍيبىافي  ثػىنىا عيبػىٍيدي اهلًل أىٍ بػىرىنىا شى  : عىن ٠نيىاًهدو قىاؿى ، عىن مىٍنصيورو ،  ىدَّد

ا فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو ، هىاجىٍ  رًي ه   اًب ،  ى تىسيب وهىا : أىٍك هىبَّدٍ  رًي ه فىسىب وهى يءي بًاٍلعىذى يءي بًالرَّدٍ٘نىًة كىْنًى  كىلىًكنٍ ، فىًإنػَّدهىا ْنًى
ابنا، اللَّدهيمَّد اٍجعىٍلهىا رىٍ٘نىةن  : قيوليوا . كى  ْنىٍعىٍلهىا عىذى

. صححه اٜنافظ يف نتائج األفكار 

 

 : [ 32513  ]قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف - 213

ثػىنىا أىبيو ميعىاًكيىةى  ثػىنىا األىٍعمىشي : قىاؿى ،  ىدَّد   : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىًن اٍلًمنػٍهىاًؿ ،  دَّد

يءي أىٍشرىاؼي اًاٍنًس  ى َّد ٩نىًٍلسيوا ٣نَّدا يىًلي األى٬ٍنىنى  ، سيليمىاف بن دىاكيد عىلىٍيًه السَّدالىـي ييوضىعي لىهي ًست ًمئىًة أىٍلًف كيٍرًسيٍّ   . مثيَّد ٩نًى

يءي أىٍشرىاؼي اٛنًٍنِّل  ى َّد ٩نىًٍلسيوا ٣نَّدا يىًلي األىٍيسىرى    . مثيَّد ٩نًى

ًة مىًسًنىةى شىٍهرو  ، مثيَّد يىٍدعيوى الرِّلي ى فػىتىٍحًملىهيمٍ  ، مثيَّد يىٍدعيوى الطَّديػٍرى فػىتيًظل هيمٍ   اًة اٍلوىاً دى  . فػىيىًسًني يف اٍلغىدى

نىمىا هيوى ذىاتى يػىٍوـو يىًسًني يف فىالىةو ًمنى األىٍرًض فىاٍ تىاجى إ ى اٍلمىاءً    . فػىبػىيػٍ

يءي الشَّديىاًطٌني ذىًلكى اٍلمىاءى فػىتىٍسلىخيهي كىمىا ييٍسلىخي اًاهىابي   اًء مثيَّد ْنًى  فىدىعىا اٍٟنيٍدهيدى فىجىاءى فػىنػىقىرى األىٍرضى فىأىصىابى مىٍوًضعى اٍلمى
. فػىيىٍستىٍخرًجيوا اٍلمىاءى ًمٍنهي 

يءي فػىيػىنػٍقيري األىٍرضى فػىييًصيبي مىٍوًضعى اٍلمىاءً  ، ًقٍف يىا كىقَّداؼي  : فػىقىاؿى لىهي نىاًفعي ٍبني األىٍزرىؽً  : قىاؿى   أىرىأىٍي  قػىٍولىك اٍٟنيٍدهيدي ٩نًى
ا يءي إلىٍيًه  ى َّد يػىقىعى يف عينيًقهً  ، كىٍيفى يػيٍبًصري هىذى  . كى ى يػيٍبًصري اٍلفىخَّد ٩نًى

. إفَّد اٍلقىدىرى  ىاؿى ديكفى اٍلبىصىرً  ، كى٪ٍنىك : فػىقىاؿى لىهي اٍبني عىبَّداسو  



  :[ 32520  ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -214

ثػىنىا كىًكيعه  :  قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن عىطىاءو ، عىٍن سيٍفيىافى ،  ىدَّد

ا بًٍلًقيسي بًٍن ي ًذم شىر   ٍلبىاءى شىٍعرىاءى  ، أٍٚنيهى انىٍ  هى . كىكى

 

  :[ 32533  ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -215

ثػىنىا ٪نىٍٍنى ٍبني أىً  بيكىًٍنو  ثػىنىا ًشٍبله : قىاؿى ،  ىدَّد ي و ،  دَّد :  قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ٠نيىاًهدو ، عىًن اٍبًن أىً  ٤نًى

يىافً   . مىا تىكىلَّدمى ًعيسىى عىلىٍيًه السَّدالىـي إ َّد بًاآليىاًت الَّديًت تىكىلَّدمى هًبىا  ى َّد بػىلىغى مىبػٍلىغى الصِّلبػٍ

 

  :[  9047  ]قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف -216
نىةى    : قىاؿى اٍبني عىبَّداسو : عىٍن ٠نيىاًهدو قىاؿى ، عىٍن عىٍبًد اٍلكىرمًًي اٛنٍىزىرًمِّل ، عىًن اٍبًن عييػىيػٍ

ـي بػىٌٍنى الر ٍكًن كىاٍلبىابً  ا اٍلميٍلتػىزى  .هىذى
 

 :[ 34603 ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -217

ثػىنىا كىًكيعه   : قىاؿى ، عىٍن عىمَّدارو مىٍو ى بىيًن هىاًشمو ، عىٍن ٘نىَّداًد ٍبًن سىلىمىةى ،  ىدَّد

 ، يف ًجنىازىًة زىٍيًد ٍبًن ثىاًب و  ،  جىلىٍسنىا مىعى اٍبًن عىبَّداسو يف ًظلِّل اٍلقىٍصرً 

. لىقىٍد ديًفنى اٍليػىٍوـى ًعٍلمه كىً ًنه  :  قىاؿى 

 

  :[ 35919  ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -218

ثػىنىا جىرًيره    : عىًن اٍبًن عىبَّداسو يف قػىٍولًًه ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن مىٍنصيورو ،  ىدَّد

ـى  : قىاؿى  {اٍلوىٍسوىاًس اٍٝنىنَّداسً } . كىًإذىا ذىكىرى اللَّدهى  ىنىسى  ، فىًإذىا سىهىا كى ىفىلى كىٍسوىسى  ، الشَّدٍيطىافي جىامًثه عىلىى قػىٍلًب اٍبًن آدى

 



  :[ 38464 ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -219

نىةى  ثػىنىا اٍبني عييػىيػٍ  : قىاؿى ، عىٍن طىاكيكسو ، عىٍن إبٍػرىاًهيمى ٍبًن مىٍيسىرىةى ،  ىدَّد

 . ذىكىٍرت األيمىرىاءى ًعٍندى اٍبًن عىبَّداسو فىابٍػتػىرىؾى ًفيًهٍم رىجيله فػىتىطىاكىؿى  ى َّد مىا أىرىل يف اٍلبػىٍيً  أىٍطوىؿى ًمٍنهي  

نىةن لًٍلقىٍوـً الظَّداًلًمٌنى  : فىسىًمٍع  اٍبنى عىبَّداسو يػىقيوؿي   . فػىتػىقىاصىرى  ى َّد مىا أىرىل يف اٍلبػىٍيً  أىٍقصىرى ًمٍنهي  ،  ى ْنىٍعىٍل نػىٍفسىك ًفتػٍ

 

 :[ 38461  ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -220

ثػىنىا ميعىاًكيىةي  ثػىنىا سيٍفيىافي : قىاؿى ،  ىدَّد  عىٍن أىبًيًه  ، عىًن اٍبًن طىاكيكس ، عىٍن مىٍعمىرو ،  دَّد

نىةه  : قىاؿى  ، أىنٍػهىى أىًمًًنم عىٍن مىٍعًصيىةو  : ً ٍبًن عىبَّداسو  : قػيٍل ي  : قىاؿى    .  ى تىكيوفي ًفتػٍ

. فىًحينىًئذو  : قىاؿى  ، فىًإٍف أىمىرىِن ّنىٍعًصيىةو  : قػيٍل ي  : قىاؿى  

ثػىنىا جىرًيره : [ 38462] كقاؿ *  : قىاؿى ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن ميًغًنىةى ٍبًن ًإٍسحىاؽى ،  ىدَّد

ـى  : قىاؿى  ، آميري أىًمًًنم بًاٍلمىٍعريكؼً  :  قىاؿى رىجيله ً ٍبًن عىبَّداسو   فىًإٍف كيٍن ى  ى بيدَّد  ، ًإٍف ً ٍف  أىٍف يػىٍقتػيلىك فىالى تػيؤىنِّلبى اًامىا
نىهي  ا بػىيػٍنىكى كىبػىيػٍ . فىاًعالن فىًفيمى

 

  : [ 38519 ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -221

ثػىنىا  يسىٌٍني ٍبني عىًليٍّ  نىةى ، ىدَّد  : قىاؿى اٍبني عىبَّداسو : قىاؿى ، عىٍن أىبًيًه ، عىًن اٍبًن طىاكيكس ، عىًن اٍبًن عييػىيػٍ

.  جىاءىِن  يسىٌٍنه يىٍستىًشًنيِن يف اٍٝنيريكًج ًإ ى مىا هىاهينىا يػىٍعيًن اٍلًعرىاؽى  

؟   ًإ ى قػىٍوـو قػىتػىليوا أىبىاؾ كىطىعىنيوا أى ىاؾ ؟ ًإ ى أىٍينى ٔنىٍريجي  ، شىٍعرًؾى  لىٍو ى أىٍف يػيٍزريكا ً  كىًبكى لىشىبَّدٍ  ي يىًدم يف  : فػىقيٍل ي  

ا بًنػىٍفًسي عىٍنهي أىٍف قىاؿى يل   ا اٜنٍىرىـى  : فىكىافى الَّدًذم سىخى ا  ىيػٍرى أىنَّدهي  ، ييٍستىحىل  ًبرىجيلو  ًإفَّد هىذى ا كىكىذى كىألىٍف أيقػٍتىلى يف أىٍرًض كىذى
 .يػيبىاًعدي ي أى ىب  إيلىَّد ًمٍن أىٍف أىكيوفى أىنىا هيوى 

 

 



 :[ 38796 ]قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف - 222

نىةى  ثػىنىا اٍبني عييػىيػٍ   : قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن أىً  مىٍعبىدو ، عىٍن عىٍمروك ،  ىدَّد

ي كىملٍى يػىٍلًبٍسهىا  ـي كىاللَّديىايل  ى َّد يىًليى ًمنَّدا أىٍهلى اٍلبػىٍيً  فػى ن ملٍى تػىٍلًبٍسهي اٍلًفنتى .  ى ٕنىًٍضي األىيَّدا

؟  قػيٍلنىا يىا أىبىا اٍلعىبَّداًس يػىٍعجىزي عىنػٍهىا مىٍشيىخىتيكيٍم كىيػىنىاٟنيىا شىبىابيكيٍم  : قىاؿى  

. هيوى أىٍمري اهلًل يػيٍؤتًيه مىٍن يىشىاءي  : اؿى ؽى 

. هذا  ربه على شرط الشيخٌن يف اٞنهدم ، هو أص  شيء يف الباب 

 

  :[ 38797  ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -223

ثػىنىا كىًكيعه  ًبيبو ،  ىدَّد عىهي ًمٍن مىٍيسىرىةى ٍبًن  ى  عىًن اٍبًن ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىًن اٍلًمنػٍهىاًؿ ، عىٍن فيضىٍيًل ٍبًن مىٍرزيكؽو ٚنًى
:  قىاؿى ،عىبَّداسو 

 .ًمنَّدا السَّدفَّداحي كىًمنَّدا اٍلمىٍنصيوري كىًمنَّدا اٍلمىٍهًدم   : ًمنَّدا ثىالىثىةه  

 

  :[ 38948  ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -224

ثػىنىا يىزًيدي ٍبني هىاريكفى  :  قىاؿى ، عىٍن ١نيىمَّدًد ٍبًن اٜنٍىنىًفيَّدًة ، عىٍن سىاملًً ٍبًن أىً  اٛنٍىٍعًد ، أىٍ بػىرىنىا أىبيو مىاًلكو األىٍشجىًعي  : قىاؿى ،  ىدَّد
 . فػىلىمَّدا كىافى ذىاتى يػىٍوـو أىفػٍرىٍطنىا ، كينَّدا يف الشَّدٍعًب فىكينَّدا نػىٍنتىًقصي عيٍ مىافى 

ًٌن عىًليٍّ  ، تىٍذكيري عىًشيَّدةى اٛنٍىمىلً  ، يىا أىبىا عىبَّداسو  : فػىقيٍل ي لىهي  ، فىاٍلتػىفى   إ ى عىٍبًد اهلًل ٍبًن عىبَّداسو    كىأىٍن ى عىٍن مًشىالًهً  ، أىنىا عىٍن ٬نًى
ًدينىةً ،  ٍعنىا الصَّدٍيحىةى ًمٍن ًقبىًل اٍلمى  . إٍذ ٚنًى

 أىنَّدهي كىجىدى أيَّـد اٍلميٍؤًمًنٌنى عىاًئشىةى كىاًقفىةن يف اٍلًمٍربىدً  ، فىأىٍ بػىرى ي  ، نػىعىمى الَّديًت بػىعى ى هًبىا فيالىفي ٍبني فيالىفو  : فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو  :  قىاؿى 
 . تػىٍلعىٍن قػىتػىلىةى عيٍ مىافى 

ًٌن عىًليٍّ  ، لىعىنى اللَّدهي قػىتػىلىةى عيٍ مىافى يف السَّدٍهًل كىاٛنٍىبىًل كىاٍلبػىرِّل كىاٍلبىٍحرً  : فػىقىاؿى عًليٌّب   ا عىٍن مًشىالًهً  ، أىنىا عىٍن ٬نًى  فىسىًمٍعته ًمنٍ  ، كىهىذى
ا ، كىاٍبني عىبَّداسو  ، ًفيًه ًإ ى يف  . فػىوىاهلًل مىا ًعٍب  عيٍ مىافى ًإ ى يػىٍوًمي هىذى



سامل يركم عن ابن اٜننفية بواسطة ابنه عبد اهلل يف  ًن موضع كأ شى أنه مل يسمع منه ، كأثبته هنا ألنين ذكرته يف 
 . يل العلة بان آثار علي بن أ  طالب ال ابتة كهنا 

 

  :[ 39028  ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -225

ـى  ثػىنىا ٪نىٍٍنى ٍبني آدى نىةى : قىاؿى ،  ىدَّد ثػىنىا اٍبني عييػىيػٍ  : قىاؿى ، عىٍن أىبًيًه ، عىٍن عىاًصًم ٍبًن كيلىٍيبو اٛنٍىٍرًميِّل ،  دَّد

إِنِّل ٝنىىارًجه ًمنى اٍلمىٍسًجًد إٍذ رىأىٍي  اٍبنى عىبَّداسو ً ٌنى جىاءى ًمٍن ًعٍنًد ميعىاًكيىةى يف أىٍمًر اٜنٍىكىمىٌٍنً فىدى ىلى دىارى سيلىٍيمىافى ٍبًن رىبًيعىةى  
 مثيَّد رىجيل بػىٍعدى رىجيلو  ، فىمىا زىاؿى يػيٍرمىى إلىٍيًه ًبرىجيلو  ، فىدى ىٍل  مىعىهي 

ا ، يىا اٍبنى عىبَّداسو كىفىٍرت كىأىٍشرىٍك  كىنىدَّدٍدت ا ، قىاؿى اللَّدهي يف ًكتىاًبًه كىذى ا  ى َّد دى ىلىيًن ًمٍن ذىًلكى  ، كىقىاؿى اللَّدهي كىذى  كىقىاؿى اللَّدهي كىذى
 . هيٍم كىاهلًل أىٍصحىابي اٍلبػىرىاًنًس كىالسَّدوىارًم ، هيٍم كىاهلًل السِّلن  األيكىؿي أىٍصحىابي ١نيىمَّددو  ، كىمىٍن هيمٍ  :  قىاؿى ،

لىكيٍم كىأىٍعلىمىكيٍم ًُنيجَّدًتكيمٍ  : فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو  : قىاؿى   : فىاٍ تىاريكا رىجيالن أىٍعوىرى يػيقىاؿي لىهي  ، فػىٍليىتىكىلَّدمٍ  ، اٍنظيريكا أىٍ صىمىكيٍم كىأىٍجدى
ـى  ، عىتَّدابه ًمٍن بىيًن تػىٍغًلبى  ا : فػىقىاؿى  ، فػىقىا ةو  ، قىاؿى اللَّدهي كىذى ًتًه ًمنى اٍلقيٍرآًف يف سيورىةو كىاً دى ا كىأى٧نَّدىا يػىٍنزًعي ًُنىاجى  . كىقىاؿى اللَّدهي كىذى

.  إِنِّل أىرىاؾ قىارًئنا لًٍلقيٍرآًف عىاًلمنا ّنىا قىٍد فىصَّدٍل  كىكىصىٍل  : فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو  : قىاؿى 

نىاهىا  ، أىٍنشيديكيٍم بًاهلًل الَّدًذم  ى إلىهى ًإ َّد هيوى   فػىلىمَّدا أىصىابػىٍتكيمى ، هىٍل عىًلٍمتيٍم أىفَّد أىٍهلى الشَّداـً سىأىليوا اٍلقىًضيَّدةى فىكىرًٍهنىاهىا كىأىبػىيػٍ
ا  . اٍٛنًرىاحي كىعىضَّدكيمى األىملىي كىميًنٍعتيٍم مىاءى اٍلفيرىاًت أىٍنشىٍأمتيٍ تىٍطليبيونػىهى

 إِنِّل تػىرىٍك  : فػىقىاؿى  ،    أىتىا ي آتو ًمٍنكيمٍ  ، كىلىقىٍد أىٍ بػىرىِن ميعىاًكيىةي أىنَّدهي أييتى ًبفىرىسو بىًعيًد اٍلبىٍطًن ًمنى األىٍرًض لًيػىٍهريبى عىلىٍيهً  
لىةى النػَّدٍفًر ّنىكَّدةى  لىًة النػَّدٍفًر ّنىكَّدةى  ، أىٍهلى اٍلًعرىاًؽ ٬نىيوجيوفى ًمٍ لى النَّداًس لىيػٍ  . يػىقيوليوفى ٢نيٍتىًلًفٌنى يف كيلِّل كىٍجهو ًمٍ لي لىيػٍ

 ؟  أىمَّد رىجيلو كىافى أىبيو بىٍكرو  ، أىٍنشيديكيٍم بًاهلًل الَّدًذم  ى إلىهى ًإ َّد هيوى  ، مثيَّد قىاؿى اٍبني عىبَّداسو  : قىاؿى 

يػٍرنا كىأىثٍػنػىٍوا : فػىقىاليوا يػٍرنا كىأىثٍػنػىٍوا ؟ عيمىري ٍبني اٍٝنىطَّدابً  : فػىقىاؿى  ،  ى  . فػىقىاليوا  ى

ينا ، أىفػىرىأىيٍػتيٍم لىٍو أىفَّد رىجيالن  ىرىجى  ىاجًّا : فػىقىاؿى   ِّـل األىٍرًض فىحىكىمى ًفيًه أى ىدي٨نيىا كىٍ دى ي  ، أىٍك ميٍعتىًمرنا فىأىصىابى ظىبػٍ  أىٍك بػىٍع ى هىوىا
ا اٍ تػىلىٍفتيٍم ًفيًه ًمٍن أىٍمًر األيمَّدًة أىٍعظىمي  {٪نىٍكيمي ًبًه ذىكىا عىٍدؿو } كىاللَّدهي يػىقيوؿي  ، أىكىافى لىهي ،   . فىمى

 كىقىٍد جىعىلى بػىٌٍنى اٍ ًتالىًؼ رىجيلو  ، كىقىٍد جىعىلى اللَّدهي يف قػىٍتًل طىائًرو  ىكىمىٌٍنً  ، فىالى تػيٍنًكريكا  ىكىمىٌٍنً يف ًدمىاًء األيمَّدةً  :  يػىقيوؿي 
ا اٍ تػىلىفىا ًفيهً  ا ًفيمى نػىهيمى . كىاٍمرىأىتًًه  ىكىمىٌٍنً ًاقىامىًة اٍلعىٍدًؿ كىاًاٍنصىاًؼ بػىيػٍ
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ـى  ثػىنىا ٪نىٍٍنى ٍبني آدى نىةى : قىاؿى ،  ىدَّد ثػىنىا اٍبني عييػىيػٍ  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن عيبػىٍيًد اهلًل ٍبًن أىً  يىزًيدى ،  دَّد

اًدًهمٍ    . أىنَّدهي ذيًكرى ًعٍندى ي اٍٝنىوىارًجي فىذيًكرى ًمٍن ًعبىادىهًتًٍم كىاٍجًتهى

. مثيَّد هيٍم ييصىل وفى  ، لىٍيسيوا بًأىشىدَّد اٍجًتهىادنا ًمنى اٍليػىهيوًد كىالنَّدصىارىل : فػىقىاؿى  

. كيف جزء سعداف ، كذا يف السنة لاللكائي : [  مث هم يضلوف] كذا يف اٞنصنف كالصواب 
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ـى  ثػىنىا ٪نىٍٍنى ٍبني آدى نىةى :  قىاؿى ،  ىدَّد ثػىنىا اٍبني عييػىيػٍ  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن أىبًيًه ، عىٍن طىاكيكسو ، عىٍن مىٍعمىرو ، دَّد

. كىيػىٍهلىكيوفى ًعٍندى ميتىشىاهًبًهً  يػيٍؤًمنيوفى ًعٍندى ١نيٍكىًمهً  :  فػىقىاؿى  ،أىنَّدهي ذىكىرى مىا يػىٍلقىى اٍٝنىوىارًجي ًعٍندى اٍلقيٍرآفً  

 

  : [ 2960  ]كقاؿ عبد الرزاؽ يف تفسًن   *

 : عىًن اٍبًن عىبَّداسو  قىاؿى ، عىٍن أىبًيًه ، عىًن اٍبًن طىاكيسو ،  عىٍن مىٍعمىرو 

ـى رىجيله  ،  ىًدي ى أىً  هيرىيٍػرىةى  ،  ىدَّدثىهي رىجيله  :  فػىقىاؿى اٍبني عىبَّداسو  ، فىانٍػتػىفى ى  هذا فػىقىا

يديكفى ًعٍندى ١نيٍكىًمهً  ًء ٩نًي . كىيػىٍهًلكيوفى ًعٍندى ميتىشىاهًبًهً  ، مىا فػىرَّدؽى بػىٌٍنى هىؤي ى

كفيه تصديق الصحابة أل  هريرة فيما يركم  
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:  قىاؿى ، عىًن الشَّدٍعً ِّل ، أىٍ بػىرىنىا رىزًينه بػىيَّداعي الر مَّداًف ، أىٍ بػىرىنىا اٍلفىٍضلي ٍبني ديكىٌٍنو 

اًء كىاٍلكيبػىرىاءً  : أى ىذى اٍبني عىبَّداسو لًزىٍيًد ٍبًن ثىاًب و بًالرِّلكىاًب كىقىاؿى   ا يػيٍفعىلي بًاٍلعيلىمى  .هىكىذى

 



  :[ 2627 ]كقاؿ أيضان  *

 : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ،عىٍن أىً  سىلىمىةى ،  أىٍ بػىرىنىا ١نيىمَّددي ٍبني عىٍمروك ، أىٍ بػىرىنىا ١نيىمَّددي ٍبني عىٍبًد اهلًل األىٍنصىارًم  

 .تػىنى َّد يىا اٍبنى عىمِّل رىسيوًؿ اهلًل صىلَّدى اهلل عىلىيه كسىلَّدم: أىنَّدهي أى ىذى لًزىٍيًد ٍبًن ثىاًب و بًالرِّلكىاًب فػىقىاؿى  

ائًنىا كىكيبػىرىائًنىا : فػىقىاؿى   ا نػىٍفعىلي ًبعيلىمى . هىكىذى
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نىةى  :   قىاؿى ، عىٍن عيبػىٍيًد اهلًل ٍبًن أىً  يىزًيدى ، أىٍ بػىرىنىا سيٍفيىافي ٍبني عييػىيػٍ

كىًإٍف ملٍى يىكيٍن يف اٍلقيٍرآًف كىكىافى عىٍن رىسيوًؿ اهلًل صىلَّدى  ، فىًإٍف كىافى يف اٍلقيٍرآًف أىٍ بػىرى ًبهً  ، كىافى اٍبني عىبَّداسو ًإذىا سيًئلى عىًن األىٍمرً 
 فىًإٍف ملٍى يىكينٍ  ، فىًإٍف ملٍى يىكيٍن يف اٍلقيٍرآًف كى ى عىٍن رىسيوًؿ اهلًل كىكىافى عىٍن أىً  بىٍكرو كىعيمىرى أىٍ بػىرى ًبهً  ، اهلل عىلىيه كسىلَّدم أىٍ بػىرى ًبهً 

. يف شىٍيءو ًمٍن ذىًلكى اٍجتػىهىدى رىٍأيىهي 

فيه القوؿ ُنجية سنة اٝنلفاء الراشدين  
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 ، عىٍن عىطىاًء ٍبًن يىسىارو ، أىٍ بػىرىِن زىٍيدي ٍبني أىٍسلىمى : أىٍ بػىرىنىا ١نيىمَّددي ٍبني جىٍعفىًر ٍبًن أىً  كىً ًنو قىاؿى : قىاؿى ،  ىدثنا سىًعيدي ٍبني أىً  مىٍرميىى 
: عىًن اٍبًن عىبَّداسو 

 فىًغٍرتي عىلىيػٍهىا، فىأى ىبَّدٍ  أىٍف تػىٍنًكحىهي ، كى ىطىبػىهىا  ىًٍنًم، أىٍف تػىٍنًكحىيًن  فىأىبى ٍ ، ًإِنِّل  ىطىٍب ي اٍمرىأىةن : أىنَّدهي أىتىا ي رىجيله فػىقىاؿى  
؟ فػىهىٍل يل ًمٍن تػىٍوبىةو ، فػىقىتػىٍلتػيهىا

يَّدةه : قىاؿى   . كىتػىقىرَّدٍب إًلىٍيًه مىا اٍستىطىٍع ى ، تيٍب ًإ ى اهلًل عىزَّد كىجىلَّد : قىاؿى ،  ى : قىاؿى ؟ أيم كى  ى

يىاًة أيمِّلهً : فىذىهىٍب ي فىسىأىٍل ي اٍبنى عىبَّداسو   ؟ مًلى سىأىٍلتىهي عىٍن  ى

ةً : فػىقىاؿى   . ًإِنِّل  ى أىٍعلىمي عىمىالن أىقػٍرىبى ًإ ى اهلًل عىزَّد كىجىلَّد ًمٍن ًبرِّل اٍلوىاًلدى

 .فيه أف ابن عباس يرل للقاتل توبة 
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عى أىبىا ي ٪نيىدِّلثي ، أىٍ بػىرىنىا ًإٍسحىاؽي ٍبني سىًعيًد ٍبًن عىٍمروك: قىاؿى ،  ىدثنا أىٍ٘نىدي ٍبني يػىٍعقيوبى   : أىنَّدهي قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، أىنَّدهي ٚنًى
ةن ، فىًإنَّدهي  ى بػيٍعدى بًالرَّدً ًم ًإذىا قػىريبى ٍ ، اٍ فىظيوا أىٍنسىابىكيٍم، تىصىليوا أىٍر ىامىكيمٍ  انىٍ  بىًعيدى . كى ى قػيٍربى هًبىا ًإذىا بػىعيدىتٍ ، كىًإٍف كى

انىٍ  قىرًيبىةن   ـى صىاً ًبهىا، كىًإٍف كى كىعىلىٍيًه ًبقىًطيعىةو ًإٍف كىافى ، تىٍشهىدي لىهي ًبًصلىةو ًإٍف كىافى كىصىلىهىا، كىكيل  رىً مو آتًيىةه يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىمىا
. قىطىعىهىا
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قىةي  نىةى : قىاؿى ،  ىدثنا صىدى ًبيبو ، أىٍ بػىرىنىا اٍبني عييػىيػٍ   : قػىرىأى اٍبني عىبَّداسو : عىٍن عىٍمرًك ٍبًن ًدينىارو قىاؿى ، عىٍن عيمىرى ٍبًن  ى

. كىشىاًكٍرهيٍم يف بػىٍعً  ا ٍمرً 

. هذ  قراءة تفسًنية
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ٍع ي ًعٍكرًمىةى يػىقيوؿي : عىًن اٜنٍىكىًم قىاؿى ،  ىدثنا يىزًيدي ٍبني أىً   ىًكيمو : قىاؿى ، أ ربنا اٍلفىٍضلي ٍبني ميقىاًتلو :  ىدثنا ١نيىمَّددو قىاؿى  :  ٚنًى

نىا اٛنٍىارًيىةي تػىٍعمىلي بػىٌٍنى أىٍيًديًهمٍ ،  ى أىٍدرًم أىيػ هيمىا جىعىلى ًلصىاً ًبًه طىعىامنا، اٍبني عىبَّداسو أىًك اٍبني عىمِّلهً  . فػىبػىيػٍ
. يىا زىانًيىةي : ًإٍذ قىاؿى أى ىديهيٍم ٟنىىا 
نٍػيىا ٓنىيد ؾى يف اآلً رىةً ،  مىهٍ :فػىقىاؿى   . ًإٍف ملٍى ٓنىيدَّدؾى يف الد 
؟  ًإٍف كىافى كىذىاؾى  أىفػىرىأىٍي ى : قىاؿى  

ب  اٍلفىاً شى اٍلميتػىفىحِّلشى : قىاؿى  . ًإفَّد اهللى  ى ٪نًي
ب  اٍلفىاً شى اٍلميتػىفىحِّلشى : اٍبني عىبَّداسو الَّدًذم قىاؿى  . ًإفَّد اهللى  ى ٪نًي
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ـً : قىاؿى ،  ىدثنا ميوسىى  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ٠نيىاًهدو ، عىًن اٜنٍىكىمً ، أىٍ بػىرىنىا سيٍفيىافي ٍبني اٜنٍيسىٌٍنً : قىاؿى ،  ىدثنا عىبَّدادي ٍبني اٍلعىوَّدا
ا ٓنىٍرًيجه ًمنى اهلًل عىلىى اٍلميٍؤًمًنٌنى أىٍف يػىتػَّدقيوا اهللى كىأىٍف ييٍصًلحيوا ذىاتى بػىٍيًنًهمٍ :  قىاؿى .{فىاتػَّدقيوا اهللى كىأىٍصًلحيوا ذىاتى بػىٍيًنكيمٍ }  .هىذى
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 : عىًن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىٍن عيمىارىةى ٍبًن أىً   ىٍفصىةى ، أىٍ بػىرىنىا شيٍعبىةي :قىاؿى ،   ىدثنا عىٍمريك ٍبني مىٍرزيكؽو 

ا، عىًجٍب ي لًٍلًكالىًب كىالشَّداءً   ا كىكىذى ا، ًإفَّد الشَّداءى ييٍذبى ي ًمنػٍهىا يف السَّدنىًة كىذى ا كىكىذى ةي ، كىيػيٍهدىل كىذى ٍلبىةي اٍلوىاً دى  كىاٍلكىٍلبي تىضىعي اٍلكى
ا كىالشَّداءي أىٍك ػىري ًمنػٍهىا ا كىكىذى . كىذى
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، قىاؿى  ثىيًن ًعٍكرًمىةي :  ىدَّدثىيًن اٜنٍىكىمي قىاؿى :  ىدثنا ميوسىى ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز قىاؿى :  ىدثنا ًبٍشره  :  ىدَّد

عى صىٍوتى الرَّدٍعًد قىاؿى   كىمىا، ًإفَّد الرَّدٍعدى مىلىكه يػىٍنًعقي بًاٍلغىٍي ً : قىاؿى ، سيٍبحىافى الَّدًذم سىبَّدٍح ى لىهي :  أىفَّد اٍبنى عىبَّداسو كىافى ًإذىا ٚنًى
. يػىٍنًعقي الرَّداًعي ًبغىنىًمهً 

  

  :[ 767  ] قاؿ البخارم يف األدب اٞنفرد -237

  : عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن أىً  ًبٍشرو ،  ىدثنا أىبيو عىوىانىةى :  ىدثنا عىاًرـه، قىاؿى 

اًء الَّدًذم تػىٍنشىق  ًمٍنهي :  كىاٍلمىجىرَّدةي ،  أىمىافه ألىٍهًل األىٍرًض ًمنى اٍلغىرىؽً :  اٍلقىٍوسي  .  بىابي السَّدمى

 .اجملرة ثب  عن علي أهنا شرج السماء الذم فاض  منه ّناء منهمر  *

 

  :[ 899  ] قاؿ البخارم يف األدب اٞنفرد -238

 : قىاؿى اٍبني عىبَّداسو : عىٍن يىزًيدى قىاؿى ،  ىدثنا جىٍعفىري ٍبني بػيٍرقىافى : قىاؿى ،  ىدثنا أىبيو نػيعىٍيمو 

؟ مىا تػىعيد كفى اٍلكىرىـى  

ى اهللي اٍلكىرىـى    ،فىأىٍكرىميكيٍم ًعٍندى اهلًل أىتٍػقىاكيمٍ ، كىقىٍد بػىٌنَّد

؟ مىا تػىعيد كفى اٜنٍىسىبى  

. أىٍفضىليكيٍم  ىسىبنا أىٍ سىنيكيٍم  يليقنا 



  :[929  ]قاؿ البخارم يف األدب اٞنفرد  -239

ٍع ي اٍبنى عىبَّداسو يػىقيوؿي ًإذىا مشيِّل ى : عىٍن أىً  ٗنىٍرىةى قىاؿى ،  ىدثنا أىبيو عىوىانىةى : قىاؿى ،  ىدثنا  ىاًمدي ٍبني عيمىرى   : ٚنًى

. يػىٍر٘نىيكيمي اللَّدهي ، عىافىانىا اهللي كىًإيَّداكيٍم ًمنى النَّدارً  

 

 :[  1161  ]قاؿ البخارم يف األدب اٞنفرد  -240

اًلدي ٍبني ًدينىارو : قىاؿى ،  ىدثنا كىًكيعه : قىاؿى ، ىدثنا ٪نىٍٍنى   : عىٍن أىً  اٍلعىالًيىًة قىاؿى ،  ىدثنا  ى

. جىلىٍس ي مىعى اٍبًن عىبَّداسو عىلىى سىرًيرو  

 : [ ترٗنة أ  العالية ]قاؿ ابن أ   امت يف اٛنرح كالتعديل  *

نا العالء بن عىمرك اٜننفي، ىدثنا أى  ٍنى بن زكريا، أىٍ ربى  عىن أى  ، عىن أى   لدة،  ىدثنا ابن أى  زائدة،  ىدثنا ٪نى
 : قاؿ،العالية

. كهم أسفل من السرير، فتغامز   قريش، فًنفعين على السرير، كن  ألـز ابن عباس

. ففطن هبم ابن عباس، يرفع هذا اٞنو  على السرير: يقولوف

. ك٩نلس اٞنملوؾ على األسرة، ًإف هذا العلم يزيد الشريف شرفا : فقاؿ

 العالء بن عمرك مشا  أبو  امت كقاؿ   اعلم إ   ًنان كركل عنه أبو بو زرعة كاستنكر عليه العقيلي أ ادي  :أقٌل 
 .فلعله ٬نشى له م ل هذ  اٞنوقوؼ كاهلل أعلم ، كاضطرب فيه ابن  باف 

 

  :[ 1167  ] قاؿ البخارم يف األدب اٞنفرد -241

اًلده : قىاؿى ، أىٍ بػىرىنىا عىٍبدي اٍلوىهَّداًب ال ػَّدقىًفي  : قىاؿى ،  ىدثنا ١نيىمَّددي ٍبني سىالىـو   : عىًن اٍبًن عىبَّداسو قىاؿى ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ،  ىدثنا  ى

. كىمىٍن ٓنىىلَّدمى ًُنيٍلمو كيلِّلفى أىٍف يػىٍعًقدى شىًعًنىةن ، صيبَّد يف أيذينًًه اآلنيكي ، مىٍن تىسىمَّدعى ًإ ى  ىًديً  قػىٍوـو كىهيٍم لىهي كىارًهيوفى  

 .بعضه ص  مرفوعان 



  :[ 1228 ]قاؿ البخارم يف األدب اٞنفرد  - 242

:  عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىًن اٍبًن أىً  ميلىٍيكىةى ، عىًن السَّداًئًب ٍبًن عيمىرى ،  ىدثنا ١نيىمَّددي ٍبني رىبًيعىةى : قىاؿى ،  ىدثنا ًبٍشري ٍبني اٜنٍىكىمً 

. أىٍ رًًجي ثًيىاً  ، أىٍ رًًجي سىٍرًجي، يىا جىارًيىةي : أىنَّدهي كىافى ًإذىا مىطىرىًت السَّدمىاءي يػىقيوؿي  

ا}: كىيػىقيوؿي   اًء مىاءن ميبىارىكن . {كىنػىزَّدٍلنىا ًمنى السَّدمى

 

  : [ 11052 ] قاؿ النسائي يف الكربل -243

 أنا ١نمد بن عبد اهلل بن عبد الر يم نا الفريا  نا سفياف عن األعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبًن عن 
: بن عباس قاؿ 

ليس عليك هداهم كلكن  }  كانوا يكرهوف أف يرضخوا ألنسبائهم من اٞنشركٌن فسألوا فرضخ ٟنم فنزل  هذ  اآلية

 تنفقوف إ  ابتغاء كجه اهلل كما تنفقوا من  ًن يوؼ إليكم { اهلل يهدم من يشاء كما تنفقوا من  ًن فألنفسكم كما
. كأنتم   تظلموف

 .أم ر ص ٟنم بالصدقة على أنساهبم من اٞنشركٌن 

 

  : [ 16  ] قاؿ ابن اٞننذر يف التفسًن -244
ثػىنىا زىكىرًيَّدا، قىاؿى  ثػىنىا أىٍ٘نىدي ٍبني مىٍنصيورو الرَّدمىاًدم  :  ىدَّد ثػىنىا ١نيىمَّددي ٍبني عيبػىٍيدو : قىاؿى ،  ىدَّد ثػىنىا هىاريكفي ٍبني عىٍنتػىرىةى : قىاؿى ،  ىدَّد  عىٍن ،  ىدَّد

:   قىاؿى ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ،أىبًيهً 
 . فىًإ٧نَّدىا يىٍستىٍكً ري ًمنى النَّدارً ،  كىمىٍن سىأىؿى النَّداسى ًإٜنٍىافنا،  مىٍن تػىغىىنَّد ٍأ ىنىا ي اهللي  
 

 :[   1327  ]قاؿ ابن اٞننذر يف تفسًن  - 245

ثػىنىا ميوسىى ثػىنىا ٪نىٍٍنى قىاؿى : قىاؿى ،  ىدَّد ثػىنىا كىًكيعه :  ىدَّد ًبيًب ٍبًن أىً  ثىاًب و ،  عىٍن سيٍفيىافى ،  ىدَّد عىًن اٍبًن ،  عىٍن طىاكيسو ،عىٍن  ى
  : قىاؿى ،عىبَّداسو 

  قيًصرى الرِّلجىاؿي عىلىى أىٍربىعو ًمٍن أىٍجًل أىٍموىاًؿ اٍليىتىامىى  



 كركا  ابن أ   امت يف تفسًن  أيضان كهو يف تفسًن سفياف ال ورم ، كفيه إثبات اٜنكمة كالتعليل يف أفعاؿ اهلل عز 
 .كجل  الفان لألشعرية 

  

  : [ 1782  ] قاؿ أ٘ند يف فضائل الصحابة -246

:   ق نا سفياف بن عيينة قاؿ نا عبد الكرمي يعين اٛنزرم ، عن سعيد بن جبًن قاؿ 

   . كاف ابن عباس ٪ندثين باٜندي  فلو يأذف يل أف أقبل رأسه لقبل  

 

  : [ 1784 ] قاؿ أ٘ند يف فضائل الصحابة  -247

  : عن أ  رجاء قاؿ ، عن شعيب ، ق نا معتمر 

  . كأنه الشراؾ البايل من الدموع ، كاف هذا اٞنوضع من ابن عباس ٠نرل الدموع 

 .  بأس به : شعيب بن درهم أك درهم تصحف اٚنه على كجو  يف عدة مصادر كقد قاؿ ابن معٌن 

كأبو رجاء هو العطاردم ثقة  

 

  : [ 1872  ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف زكائد فضائل الصحابة -248

 ، عن عبد اٞنلك بن ميسرة ، عن األعمش ، نا عبد اهلل بن داكد ،  دثين إبراهيم بن عبد اهلل بن بشار الواسطي 
:  عن طاكس قاؿ 

 أك أك ر من ٙنسٌن ما فيهم أ د  الف ابن عباس يف ، جالس  ٙنسٌن من أصحاب ١نمد صلى اهلل عليه كسلم 
   . ففارقه    يرجع إليه ، شيء

  : [ 1885  ]كقاؿ أيضان  *

  : عن طاكس قاؿ ، عن عبد اٞنلك بن ميسرة ، عن األعمش ،  دثين أبو معمر ق نا أبو أسامة 

  . أدرك  ٙنسٌن من أصحاب الن  صلى اهلل عليه كسلم إذا ا تلفوا يف الشيء ردك  إ  ابن عباس 



  : [ 1878  ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف زكائد فضائل الصحابة -249

  : أنا أبو ٗنرة قاؿ : نا هشيم قاؿ ،  دثين أبو معمر 

   . مث فسر ، كاف ابن عباس إذا سئل عن شيء من تفسًن القرآف ٕنضم  

 

  : [ 1886  ] قاؿ عبد اهلل بن أ٘ند يف زكائد فضائل الصحابة -250

  : عن عمرك بن دينار قاؿ ،  دثين عبيد اهلل بن معاذ بن معاذ العنربم ق نا أ  ق نا قرة 

   . فد ل بٌن السرير كبٌن ال وب الذم عليه ، تويف ابن عباس بالطائف فجاء كهيئة الطائر األبي  

  .فبلغين أنه اٜنكمة:  قاؿ مرة 

 

  :[ 584  ]قاؿ ابن أ  عاصم يف السنة - 251

ثنا عبد الر٘نن بن مهدم عن سفياف عن األعمش عن اٞننهاؿ عن سعيد بن جبًن قاؿ ثنا أبو موسى  ىدَّد :    ىدَّد

  .سأؿ رجل ابن عباس ككاف عرشه على اٞناء على أم شيء كاف اٞناء يومئذ قاؿ على منت الري  

  :[ 11527  ]كقاؿ ابن أ   امت يف تفسًن   *

 ، عن سعيد بن جبًن ، عن ابن عمرك ، عن األعمش ، ثنا سفياف ، ثنا أبو أ٘ند الزبًنم ،  دثنا أ٘ند بن سناف 
  :عن ابن عباس 

. على منت الري   : قاؿ؟ أم شيء كاف اٞناء    {ككاف عرشه على اٞناء   }

 

  : [ 817  ] قاؿ البيهقي يف األٚناء كالصفات -252

 ثنا ، ثنا ١نمد بن إسحاؽ ، ثنا أبو العباس هو األصم : كأبو سعيد بن أ  عمرك قا  ، أ ربنا أبو عبد اهلل اٜنافظ 
:   رضي اهلل عنهما قاؿ ، عن ابن عباس ، ثنا يزيد بن األصم ، ثنا جعفر بن برقاف ،ك ًن بن هشاـ 



كذكر أف  طوة ملك اٞنوت ما بٌن اٞنشرؽ . ٘نلة العرش ما بٌن كعب أ دهم إ  أسفل قدمه مسًنة ٙنسمائة عاـ 
كاٞنغرب 

  [ 446العظمة  ]كأبو الشيخ يف  [ 26يف العرش  ]كركا  ابن أ  شيبة 

 

 :[  283] قاؿ الطربم يف تفسًن  -253
ثىيًن يػىٍعقيوبي ٍبني ًإبٍػرىاًهيمى   قىاؿى اٍبني : قىاؿى ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، أىٍ بػىرىنىا عيمىارىةي ٍبني أىً   ىٍفصىةى : قىاؿى ، ثنا اٍبني عيلىيَّدةى : قىاؿى ،  ىدَّد

: عىبَّداسو 
ٖنًائىةو كىًستِّلٌنى كيوَّدةو    ى تػىٍرًجعي ًإ ى تًٍلكى اٍلكيوَّدًة ًإ ى ذىًلكى اٍليػىٍوـً ًمنى ، تىٍطليعي كيلَّد يػىٍوـو يف كيوَّدةو ، ًإفَّد الشَّدٍمسى تىٍطليعي كيلَّد سىنىةو يف ثىالى

 يػىٍعمىليوفى ّنىعىاًصيكى ، فىًإِنِّل أىرىاهيٍم يػىٍعصيونىكى ، رىبِّل  ى تيٍطًلعييًن عىلىى ًعبىاًدؾى :  تػىقيوؿي ،كى ى تىٍطليعي ًإ َّد كىًهيى كىارًهىةه ، اٍلعىاـً اٍلميٍقًبلً 
: أىكىملٍى تىٍسمىعيوا ًإ ى قػىٍوًؿ أيمىيَّدةى ٍبًن أىً  الصَّدٍل ً : قىاؿى ، أىرىاهيمٍ 

  . ى َّد ْنىيرَّد كىْنيٍلىدى 
 اٛنٍىٍلدً  ًإ٧نَّدىا اضَّدطىرَّد ي الرَّدًكم  ًإ ى ، عىضىٍض ى هًبىًن أىبًيكى : فػىقىاؿى ؟ يىا مىٍو ى ي كىْنيٍلىدي الشَّدٍمسي : قػيٍل ي 

. كركا  شعبة بلفظ أ صر عند الطربم 
 
 

  :[15971 ]  قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -254

ثػىنىا عىفَّدافى  ثػىنىا عىٍبدي اٍلوىاًرًث : قىاؿى ،  ىدَّد ثػىنىا ٘نيىٍيده األىٍعرىجي : قىاؿى ،  دَّد :  عىٍن ٠نيىاًهدو ،  دَّد

انيوا إذىا قىضىٍوا طىوىافػىهيٍم فىأىرىاديكا أىٍف ٫نىٍريجيوا اٍستػىعىاذكا  ، كىعىٍبدى اهلًل ٍبنى عىبَّداسو  ، أىفَّد عىٍبدى اهلًل ٍبنى عىٍمروك  كىعىٍبدى اهلًل ٍبنى عيمىرى كى
. اٜنٍىجىًر كىاٍلبىابً  أىٍك بػىٌٍنى  ، بػىٌٍنى الر ٍكًن كىاٍلبىابً 

 
  : [ 18  ] قاؿ الدارمي يف الرد على اٛنهمية -255

:   قاؿ ، عن ابن عباس ، عن ٠ناهد ، ثنا أبو هاشم ، أنبأ سفياف كهو ال ورم ،  دثنا ١نمد بن ك ًن 

 كإ٧نا ٩نرم ، فأمر  ككتب ما هو كائن ، فكاف أكؿ ما  لق اهلل القلم ، إف اهلل كاف على عرشه قبل أف ٫نلق شيئا 
  .الناس على أمر قد فرغ منه



 فإف [ أكؿ ما  لق القلم ] ك  يتعقب ُندي  ،كهذا كاض  يف أف  لق العرش كاف قبل  لق القلم  :أقٌل 
  ٌن ]أم [  أكؿ ما  لق اهلل القلم ] ك٩نمع بٌن األثرين بأف يقاؿ قوله ،الصواب فيه أنه موقوؼ على ابن عباس 

 .  فهذ  لفظة شاذة ك٬نكن أف ٓنمل على ما بعد العرش [ أكؿ شيء  لق اهلل القلم ] كأما قوله [ لق اهلل القلم 

 

 : [ 2 /279  ]قاؿ سفياف ال ورم يف تفسًن  - 256

اًؿ ٍبًن عمرك عن بن عىبَّداسو    :عىًن اأٍلىٍعمىًش عىًن اٍلًمنػٍهى

اـً النِّلسىاءً  {كىلىقىٍد  ىلىٍقنىاكيٍم مثيَّد صىوَّدٍرنىاكيٍم   }   قىاؿى  ىلىٍقنىاكيٍم يف أىٍصالًب الرِّلجىاًؿ مثيَّد صىوَّدٍرنىاكيٍم يف أىٍر ى

كركا  من طريقه اٜناكم يف اٞنستدرؾ كالبيهقي يف الشعب  

 

  :[ 35934  ] قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف -257

ثػىنىا كىًكيعه  :   عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىٍن ًٚنىاؾو ، عىٍن سيٍفيىافى ،  ىدَّد

كىلىًكٍن مىٍن جىعىلى  ، لىٍيسى أى ىده ًإ َّد كىهيوى ٪نىٍزىفي كىيػىٍفرىحي  : قىاؿى  {ًلكىٍيالى تىٍأسىٍوا عىلىى مىا فىاتىكيٍم كى ى تػىٍفرى يوا ّنىا آتىاكيمٍ }
 .اٍلميًصيبىةى صىبػٍرنا كىجىعىلى اٍٝنىيػٍرى شيٍكرنا

 

  :[ 22679]قاؿ ابن أ  شيبة يف اٞنصنف - 258

ثػىنىا كىًكيعه  ثػىنىا عىٍبدي اٍلعىزًيًز ٍبني ًسيىا و : قىاؿى ،  ىدَّد ًبيًب ٍبًن أىً  عىٍمرىةى ،  دَّد  ، عىًن اٍبًن عىبَّداسو ، عىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىًٍنو ، عىٍن  ى
  :قىاؿى 

. أى ىب  إيلىَّد ًمٍن أىٍف أىتىصىدَّدؽى هًبىا مىرَّدةن ، ألىٍف أيٍقًرضى ًمئىيت ًدٍرهىمو مىرَّدتػىٌٍنً 

 

 



 :[  9809  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف اٞنصنف -259

 :   عن ابن اٞنبارؾ عن شريك عن أ  إسحاؽ عن عبد اهلل بن سعيد بن جبًن عن أبيه عن بن عباس قاؿ

  .من طاؼ بالبي  ٙنسٌن سبوعا كاف كيـو كلدته أمه 

 

  :[ 27  ]  قاؿ زهًن بن  رب يف العلم-260

 :  قاؿ ، عن طاكس ، عن إبراهيم بن ميسرة ، ثنا سفياف بن عيينة 

  : إف كاف الرجل يكتب إ  ابن عباس يسأله عن األمر فيقوؿ للرجل الذم جاء بالكتاب 

 . كالقرآف ، أ رب صا بك بأف األمر كذا ككذا فإنا   نكتب يف الصحف إ  الرسائل

  :[ 88  ]  قاؿ زهًن بن  رب يف العلم-261

  : قاؿ ، عن طاكس ، عن إبراهيم بن ميسرة ، ثنا ابن عيينة 

 . إف هذا لفي الزبر األك  :  فيقوؿ ،كاف ابن عباس يسأؿ عن الشيء 

[:   134  ]  قاؿ زهًن بن  رب يف العلم-262

  : قاؿ ، عن ابن عباس ، ثنا أبو سلمة ، ثنا ١نمد بن عمرك بن علقمة ، ثنا ١نمد بن عبد اهلل األنصارم 

، كجدت عامة علم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم عند هذا اٜني من األنصار إف كن  ألقيل عند باب أ دهم  
 .كلو شئ  أف يؤذف يل عليه ألذف كلكن أبتغي بذلك طيب نفسه 

 كركا  يعقوب بن سفياف يف اٞنعرفة كالتاريخ 

 قم  بدفع هذ  اآلثار بعد ٗنعها ، لألخ عبد اهلل التميمي فقاـ ّنراجعتها كأ ذ يف مراجعتها كقتان أك ر من :تنبيو 
كق  اٛنمع نفسه ، كقاـ بالتنبيه على اٞنكرر كاٞنعلوؿ كأشار إ  العايل من األسانيد ، كأصل  التصحيفات 

 كالتحريفات ، مث قم  ّنراجعة مراجعته كأقررت ما رأيته صوابان كناقشته فيما سول ذلك ، ككاف األمر بعد هذا كله
  على ما ترل

ىذا ًصل اللين على نبينا حمود ًعلى آلو ًصحبو ًسلن 


