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�ض البحث ملخَّ

ة، سواء كان عن  ّ )ت 726ه�( بالتفس��ي األثرّي بموضوعيَّة تامَّ مة احِللِّ اهتمَّ العالَّ
 ،أو عن طريق صحابته ،ة من آل البيت الرس��ول الكريم بوس��اطة األئمَّ
��ِي القرآِن الكريم بعد رحيل رس��ول  فإنَّه من املعلوم أنَّ لبعض الصحابة أثر يف نقل تفسِّ
اهلل، وب��رز منه��م اإلم��اُم عّل، واب��ُن عبَّ��اس، وُأيَب بن كعب، وابن مس��عود، 
ّ يف  مُة احِللِّ وأمجعوا عىل كثرة نقل التفسي عن اإلمام عّل، وقد أبرز ذلك األثر العالَّ
ي  بحثه القرآيّن نقًدا وحتلياًل له، ومعتمًدا عىل منهجيَّة علميَّة رصينة، وقد اعتمد عىل تفسِّ
حة عىل قبوله، مع موافقت��ه لظاهر القرآن  ح��ايّب املعت��رب الذي اجتمعْت قرائ��ُن الصَّ الصَّ
ة األخبار الت��ي اعتمدوها  الكري��م وأخبارن��ا املعتربة، ومن ب��اب إلزام املخال��ف بصحَّ

حابِة يف تفسي القرآن. ونقلوها عن الصَّ

حاب��ة يف بحثه الق��رآيّن يف جمال  ��ي بعض الصَّ ّ عىل تفسِّ مة احِل��لَِّ لق��د اعتم��د العالَّ
االس��تدالل الفقهّي؛ لكونِه من القرائن اللفظيَّة املعتربة؛ ولقرهبم ِمْن عر نزول الُقرآن 

الكريم، فيكون أقرب لكشف مراد اهلل تعاىل.

اللة القرآنيَّة يف بحثه  هُّ باعتمده عىل هذا املنهج يف إثب��ات الدَّ مُة احِل��لِّ وق��د متيَّز العالَّ
، إلثباِت وجوِد املش��ركات بنَي املس��لمنَي التي تساعدهم عىل التقارب الفكرّي  القرآينِّ
حايّب قرينًة  ي الصَّ بينهم من خالل القرآن الكريم؛ ولذلك دعا الباحث إىل االهتمم بتفسِّ
ته وموافقته للمنهج الصحيح يف  لفظيًَّة ُتس��اعُد عىل كشف مراد اهلل تعاىل مع اعتبار صحَّ

تفسي القرآن الكريم.
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Abstract

Al-Allamah Al-Hilli (D. 726 H. ) was interested in archaeological 

explanation with complete objectively, whether it was by the 

Messenger of Allah (May Allah Bless Him and His Family ) or by 

the Imams of the family or by his companions.

It is known that some of the Companions have influenced 

the transmission of the interpretation of the Holy Quran after 

death of the Messenger of Allah (PBUH) among of them were 

Imam Ali (PBUH), Ibn Abbas, Abi bin Ka'ab and Ibn Masood, 

They also agreed that Imam Ali (PBUH) was conveyed the 

interpretation more than others. This was cleared by Al-Hilli in 

his Quranic research in criticism and analysis, and he relied on a 

rigorous scientific methodology. He based on the interpretation 

of a good companion, who has met the evidence of good 

acceptance, with the approval of the apparent Quran and our 

news. It is compulsory to commit the offender to the validity 

of the news they have adopted and transmitted it from the 

companions in the interpretation of the Quran. Al-Hilli was 
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based on the interpretation of some companions in his Qur'anic 

research in the field of jurisprudential reasoning, because it is 

considered from the verbal clues and for their nearness to the 

era of the descent of the Holy Quran, then he may be closer to 

revealing what Allah wanted in Quran. Al-Hilli has known by 

adopting this approach in proving Quranic significance in his 

Quranic research to prove the existence of participants among 

Muslims, which help them to converge intellectually through the 

Holy Quran. Therefore, the researcher advised to pay attention 

to the interpretation of the companion as a verbal proof that 

helps to reveal what Allah wanted with regard to its consent to 

the correct approach in interpreting the Holy Quran.
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مة البحث مقدِّ

ه مبيِّنًا  َد القرآُن الكريم أمهيَّة مرجعيَّة الرُس��ول يف فهم الق��رآن الكريم وعدَّ أكَّ
وُه إىَِل  ا له ومرجًع��ا يف بيان أحكاِم��ِه وفصِل نزاعاهت��م؛ لقوله تعاىل: ﴿َوَلــو َردُّ ً ومف���ِّ
ُســوِل َوإىِل ُأوِل األَْمــِر ِمنُهم َلَعلَِمُه الَِّذيَن َيْســَتنبُِطوَنُه ِمنُْهم﴾ )النس��اء: 83(، وقوله  الرَّ
تع��اىل: ﴿َوَمــا اَتاُكُم الرُســوُل َفُخُذوُه َو َمــا هَنَاُكم َعنُه َفانَتُهــوا َواتُقوا اهللَ إنَّ اهللَ َشــِديُد 
َ القرآن الكريم، وأخَذ عنه بعُض  ل َمن َف�َّ الِعقاِب﴾ )احلرش: 7(، ولذا ُيعدهُّ الرسوُل أوَّ
الصحابِة ممَّن أهتمَّ بالقرآن الكريم حفًظا وفهًم، وبرَز فيهم مجاعٌة ُنِقَل عنهُم التفسُي مثل 
اإلمام عّل، وعبد اهلل بن عباس، وابن مسعود، وُأيب بن كعب، وغيهم، وقلَّته عن 

اخللفاِء الثالثة، واشتهر اإلماُم عّل يف ِعلِم التفسي دون غيه.

ة أكثر للكشف عن مراد اهلل تعاىل من القرآن  وقد سعى املسلمون يف البحث عن أدلَّ
رة  نِة املطهَّ ة، فمنها تفسي القرآن بالقرآن وبالسهُّ رت املناهج التفسييَّ الكريم، وبذلك تطوَّ
وبق��ول الصحايّب والتابعّي وباللغة العربيَّة، وقد اختار الباحثان من هذه املناهج )منهُج 
(، والغرض من ذلك الردهُّ عىل متِّهمي  ّ مة احِل��لِّ تفس��ي القرآن بقول الصحايّب عند العالَّ
اإلماميَّة بطعن الصحابة وعدم األخذ بأقواهلم، وكشف كذب زاعمي ذلك، من خالل 
ة، وقبول بعضها ونقد األخرى  ّ يف االستش��هاد بأقواهلم التفسييَّ مة احِللِّ تتبهُّع قول العالَّ
مة عىل قول الصحايّب يف التفسي؛  بمنهٍج علميٍّ وموضوعيَّة، ُكِشَف فيه عن اعتمد العالَّ

ًة عليهم. استدالاًل به، وإلزاًما وحجَّ

م��ة، ومطالب أربع��ة، وخامتة يف نتائج  واقتض��ت طبيعة البح��ث أن يكون يف مقدِّ
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م��ه عىل اجلميع بذلك،  البح��ث، فكانت املقدمة يف بيان اهتمم الصحابة بالتفس��ي وتقدهُّ
ل يف تعريف الصحايّب لغ��ًة واصطالًحا، وكان املطلب الثاين يف بيان  وج��اء املطلب األوَّ
مة  ن املطلب الثالث بيان موقف العالَّ مدى حجيَّة قول الصحايّب عند املس��لمني، وتضمَّ
ّ من قول الصح��ايّب، وكان املطلب الرابع يف ِذكر مصادر التفس��ي عند الصحابة،  احِل��لِّ
ّ مع ما َذكرناه  مة احِللِّ ثمَّ َذكرنا ثالثة نمذج تطبيقيَّة حول تفس��ي الصحايّب، َذكرها العالَّ

ل إليها الباحثان. خالل البحث من أمثلة، ثمَّ ختمناه بنتائج البحث التي توصَّ
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املطلب الأوَّل

تعريف ال�صحابّي يف اللغِة وال�صطالِح

1. تعريف ال�صحابّي يف اللغة
قال اخلليُل )ت170ه�( الصاحب وه��و يدلهُّ عىل: »املالزمة واللصوق واالقران 
ومنه قوهلم، أصحب املاء، إذا عال الطحلُب، وأديٌم مصحوٌب: عليه صوُفه أو شعره أو 

وبره، وكلهُّ يشٍء الزَم شيًئا فقد استصحبه«)1(. 
وقال ابن منظور )ت711ه�(: »الصاحب ومجعه: ُصحٌب، وأصحاب، وصحاب، 
وصحابة، والصاحب: املعارش و املالزم وال يقال إالَّ ملن كثرت مالزمته، وإّن املصاحبة 

تقتيض طول لبثه«)2(، فهو يدلهُّ عىل الرفقة.

2. تعريف ال�صحابّي ا�صطالًحا
ُق  ��ا الصحايّب يف االصطالح فقد ُأخُتِلَف يف حتدي��د معناه ويف ال�ُمدة التي تتحقَّ وأمَّ
فيها الُصحبِة عىل أقواٍل، فقال س��عيد بن املس��يَّب )ت 94ه�(: »ال نعّده إالَّ َمن أقام مع 
رس��ول اهلل َس��نة أو س��نتني وغزا معه غ��زوة أو غزوتني«)3(، وقال أمح��د بن حنبل 
)ت 241ه�(: »أصحاب رس��ول اهلل كّل من صحبه ش��هًرا أو يوًما أو ساعًة أو رآه«)4(، 
د بن الطيِّب الباقاليّن )ت 403 ه�( يف حتديد رشط الصحبة  وخالفه القايض أبو بكر حممَّ
م ال يس��تعملون هذه  رر لأُلّمة ُعرٌف، فإهنَّ بخص��وص َمن كثرت صحبته فقال: »فقد تقَّ
التسمية إالَّ يف َمن كُثرت ُصحبُته، وال جييزون ذلك إالَّ يف من كثرت ُصحبُته ال عىل َمن 
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لقيه ساعًة أو مشى معه ُخًطى، أو سمَع منه حديًثا، فوجب ذلك أن ال جيري هذا االسم 
ع��ىل َم��ن هذه حاُلُه، ومع هذا فإنَّ خرب الثقِة األمني عن��ه مقبوٌل ومعموٌل به وإن مل تطل 

صحبته وال َسمَع عنه إالَّ حديًثا واحًدا«)5(.
ف��ه اب��ُن حجر )ت 834ه���( بأنَّه: »َمن لق��ي النبي مؤمنًا ب��ه، وماَت عىل  وَعرَّ
اإلسالم، فيدخل يف َمن لقيه َمن طالت جُمالستُه له أو َقُرت، وَمن روى عنه أو مل يرِو، 
و َمن غزا معه أو مل يغُز، و َمن رآه رؤية و لو مل جيالسه، وَمن مل يره لعارض كالعمى«)6(. 
فعنده الصحبة معنى يش��مُل كل َمن أس��لَم يف عِر الرسول، ومل ُيظِهر الكفَر قال: 
َة  َة و ال الّطائف أحٌد يف س��نِة عرٍش إالَّ أس��لَم و َش��ِهَد م��ع النبّي ُحجَّ ��ه مل يب��ق بمكَّ »وإنَّ
��ه مل يب��َق يف األوِس و اخل��زرِج أح��ٌد يف آخر عهد النب��ّي إالَّ دخَل يف  الوداِع....وإنَّ

 وأحٌد منهُم ُيظِهُر كفًرا«)7(. اإلسالم...وما ماَت النبيهُّ

مة احِللِّّي حَبِة عند العالَّ 3. مفهوُم ال�صُّ
هُّ االخت��الف بني الُعل��َمِء يف معنى الصحَبِة)8(، وق��د اختار قوَل  م��ُة احِللِّ ذك��َر العالَّ
املعتزلِة وابن حنبِل، وهو أّن الصحايب: »َمن رأى النبي وصِحَبه ولو ساعًة واحدًة، 
ُة صحبتِه«)9(. وقد  وإن مل خيت��ّص به اختصاص املصحوب وال روى عن��ه وال طالت مدَّ
مُة أنَّ هذا االختالف إنَّم هو اخت��الٌف لفظيٌّ يف حتديد معنى الصحبة، ثمَّ بنيَّ  ��َد العالَّ أكَّ

ة، وهي)10(: سبَب اختياره يف ثالثِة أدلَّ
ل: إنَّ الصاحب مأخوٌذ ِمن الصحبة املش��ركِة بنَي القليل والكثي، وهلذا ُيْقَبُل  األوَّ

التقسيَم إليهم، ومورُد الِقسمِة مشرٌك بنَي األقساِم.
الثــاين: لو حلف أن ال يصحب غالًم��ا حنث باللحظة. يقصُد بذلك أي لو يف أَوِل 

ُه يصدُق عليِه َصِحَب فيثبُت يف ذمتِه احلنُث للَيمنِي. حبِة فإنَّ حلظة الصهُّ
الثالث: يصحهُّ أن يقاَل: هل َصِحبَت فالًنا ساعًة؟ وهل أخذت عنه العلَم؟ وَرويت 
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حبِة اجلميَع ملا حسن ذلك«)11(. عنه أم ال؟ ولوال شموُل الصهُّ
��ه أرجَع اختياَرُه وُحكَمُه للمعن��ى اللغوّي يف حتديِد داللة  تِه هذه أنَّ ويظه��ُر ِمن أدلَّ
مة  حبِة كم يظه��ُر منها، وينفي لزوَم املالزمة التي ذكره��ا اآلمدّي، قال العالَّ معن��ى الصهُّ
: »نمنُع اشراط املالزمة يف اسم الصاحب ملا تقّدَم من صدقِه عىل َمن صحَبُه ساعة  ّ احِللِّ
واحدة، واألصُل احلقيقة يف القدِر املشرِك، وهو مطلُق املصاحبة دفًعا لالشراك واملجاز 
وصّحة النفي للعرف فإّنه يف االس��تعمل الطارئ إّنم ُيطلُق عىل َمن طالت صحبته، فإن 
ُأري��َد نفُي الصحبِة العرفية فحقٌّ وإالَّ فال، وكذا يف اش��راط أخ��ذ العلم والرواية«)12(، 
: »الصحايّب َمن َل�ِقي النبّي مؤمنًا  وإىل ذلك ذهب مش��هوُر علمء احلديث والتفس��ي بأنَّ
د اللقاء ولو حلظة، ويظهُر رصحًيا من تعريف  به ومات عىل اإلسالم«)13(، فاكتفى بمجرَّ

ة الصحبة واملالزمة يف صدق الصحبة. ّّ عدم وجود األثر لطول مدِّ مة احِللِّ العالَّ
ا خمالفٌة للمعنى اللغوي، قال: »إّن  وقد ردَّ الشيُخ السبحاينهُّ عىل هذه التعريفات بأهنَّ
��ع يف مفهوم الصحايّب عىل الوجه الذي عرفته يف كلمهتم ممَّا ال ُتس��اعد عليه اللغة  التوسهُّ
والُعرف العام، فإنَّ صحابة الرجل عبارٌة عن مجاعة تكون هلم ِخلَطٌة ومعارشٌة معه مّدًة 
مديدًة، فال َتصدُق عىل َمن ليس له حٌظ إالَّ الرؤية من بعيد، أو َس��مع الكالم أو املكاملة 
أو املحادثة فرٌة يسيٌة، أو اإلقامُة معه زمنًا قلياًل«)14(. وكالم السبحايّن يف تضييِق دائرِة 
ّ إىل القول بانطباق املعنى اللغوّي عىل كلِّ َمن  مُة احللِّ حبة حسٌن، ولكن ذهَب العالَّ الصهُّ
ا الكالَم يف املعنى املراد  َصِحَب الرسوَل هو املوافق للمشهور ِمن حيُث التعريف، أمَّ
ُد  حبِة ُعرًفا والتي يعتمُد عليها يف مقاِم األخبار واألحكام فال بدَّ ِمن ضابطٍة حتدِّ ِمَن الصهُّ
يَّة قوله يف ما ينقله من تفسي عن  طبيعَة األخباِر التي يمكن َقبوهلا أو رفضها، ومدى ُحجِّ
ه اجتهاًدا، فهذه ترجع ألصول التفس��ي عند الصحايّب التي  رس��ول اهلل أو ما يف�ِّ

هي حمّل البحث كم سيايت.
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املطلُب الثاين

يَّة قوِل ال�صحابّي عند امل�صلمني ُحجِّ

إنَّ مالزم��َة الصحايّب للرس��ول وعدمها وكثرِة الرواية عن��ه ال أثر هلم يف 
ا  َ إثب��ات وثاقة الصح��ايّب، فقد روى اإلمام عّل عن رس��ول اهلل أنَّه ق��ال: )َأهيُّ
أ َمقَعَدُه ِمَن الناِر()15(،  النــاُس، َقد َكُثَرت َعــَلَّ الَكذاَبُة، َفَمن َكَذَب َعَلَّ ُمَتَعمًدا، َفلَيَتَبــوَّ
وإنَّم املدار يف إثبات وثاقته بعدالته وصدقه، ول�مَّ كان إثبات قوله يف التفسي فرع إثباِت 

حجيَّتِه فال بدَّ ِمَن البحِث عنها.

كوا بقوله تعاىل:  فقد ذهبت مدرسة الصحابة إىل القول بحجيَّة قوِل الصحايّب، ومتسَّ
﴿َلَقد َريِضَ اهللُ َعِن امُلؤِمننَِي إِذ ُيَبايُِعوَنَك حَتَت الشَجَرِة َفَعلَِم َما يِف ُقُلوِبِم َفَأنَزَل السكِينََة 
ــم َفتًحا َقِريًبــا﴾ )الفتح: 18(، وق��د ذكر اآلُم��دّي )ت 631ه�( اجتمع  َعَليِهــم َوَأَثاَبُ
ة عىل عدالة الصحابِة«)16(،  اجلمهور عىل ثبوت عدالتهم، قال: »اتَّفق اجلمهوُر ِمن األئمَّ
وق��ال اب��ن األثي )ت 630ه�(: »والصحابة يش��اركون س��ائر ال��رواة يف مجيع ذلك إالَّ 
ُق إليهم اجلرُح، ألنَّ اهلل ورس��وَله  يف اجل��رح والتعديل، فإهّنم كلهُّهم ع��دوٌل ال يتطرَّ
ا  الهم، وذلك مش��هور ال نحتاج لِذكره«)17(، وهذا االستدالل مردود، أمَّ ياهم وعدَّ زكَّ
اآلية فهي دليل عىل عدم عدالة مجيع الصحابة كم يدلهُّ ظاهرها، كم قال الشيخ الطويّس 
)ت 460ه���( يف تفس��ي اآلية الكريمة: »إخبار من اهلل تع��اىل أنَّه ريض عن الذين بايعوا 
النبّي حتت الش��جرة وكانوا مؤمنني يف الوقت الذي بايع��وه ﴿َفَعلَِم َما يِف ُقُلوِبِم﴾ 
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من إيمن ونفاق فريِضَ عن املؤمنني وس��خط عىل املنافقني«)18(. وظاهر اآلية تنفي تأبيد 
التوبة وهو واضح عقاًل، وإنَّم ُيستفاد منها لزوم الثبوت عىل العهد وهو اإليمن بالبيعة، 
اَم ُيَبايُِعوَن اهلل َيُد اهللِ َفوَق َأْيِدهيِم َفَمْن َنَكَث   ويدلهُّ عليه قوله تعاىل: ﴿إِن الِذيَن ُيَبايُِعوَنَك إِنَّ

اَم َينُكُث َعىَل َنفِسِه َوَمن َأوَف باَِم َعاَهَد َعَليُه اهلل َفَسُيؤتِيِه َأجًرا﴾ )الفتح: 10(. َفإِنَّ

وا عىل إثبات حجيَِّة قول الصحابِة وعدالتهم بم َرُووُه عن  ا االخبار فقد اس��تدلهُّ وأمَّ
كوا با  رس��وِل اهلل أنَّه قال: )عليكم بســنَّتي وُســنَّة اخللفاء املهدييِّني الراشــدين متسَّ
ــوا عليها النواجــذ()19(. ولكنَّ الواقع يثبت وقوع اخل��الف بينهم حتَّى بلغ القتل  وعضُّ
والتكف��ي، ومنه��م َمن ح��اوَل اغتياله يف العقب��ة عند رجوعه من غ��زوة تبوك)20(، 
ا يف الدالل��ة عىل املطلوب، ولو  ة ال��وداع)21(، وبذلك ال يكون احلديث نصًّ أو م��ن ُحجَّ
ة صدوره؛ فإنَّ داللت��ه قابلة للتأويل، بأن يراَد ِم��َن )اخللفاء( فيه خصوُص  ُس��لِّم بصحَّ
ٍد بقرينة ما روي عن جابر بن سمرة... قال: دخلُت مع أيب عىل  ُخلفاِئِه ِمن آِل حممَّ
النبّي فس��معته يق��ول: )إنَّ هذا األمر ال ينقي حتَّى يمــي اثنى عش خليفة(، ثمَّ 
، فقلُت أليب: ما قال؟ قال: قال: )ُكلُّهم ِمن ُقريش()22(. فُيستدّل  تكلَّم بكالم ُخفي علَّ

م معصومون. هبذا احلديث عىل أنَّ املراد من خلفائه خصوص أهل البيت؛ ألهنَّ

قيمة قول ال�صحابّي عند الإماميَّة

��ذ اإلماميَُّة املنه��َج القرآيّن طريًق��ا يف تقييم الصحابة، وه��و إخضاعهم للجرح  اختَّ
والَتعدي��ل، ف��إنَّ القرآن الكريم قد م��دَح بعَض الصحابة؛ بس��بب موقفهم وصمودهم 
يف بيع��ة الش��جرة، قال تعاىل: ﴿َلَقــد َريِضَ اهللُ َعــِن امُلؤِمننَِي إِذ ُيَبايُِعوَنَك حَتَت الشــَجَرِة 
َفَعلِــَم َمــا يِف ُقُلوِبِم َفَأنَزَل الســكِينََة َعَليِهــم َوَأَثاَبُم َفتًحا َقِريًبــا﴾ )الفتح: 18(، ووبَّخ 
َيِ أنَّه قد حرض بيعَة الشجرة  آخرين؛ لعدم ثباهتم عىل العهد، وِمَن الواضح يف ُكتِب السِّ
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 بع��ُض الصحاب��ة، كم أنَّ فيه��م املنافقني كعبد اهلل ب��ن ُأيَب، وأوس بن َخ��وّل)23(. فاآلية 
ص لعموم اآلية كابن َسُلوٍل وغِيه ِمَن  ال ُتثبُت الِرضواَن للجميع؛ لوجوِد الدليل امُلخصَّ
هم سورة التوبة، كم يف قوله تعاىل: ﴿َومِمن َحوَلُكم ِمَن  املنافقنَي، وممَّا يدلهُّ رصاحًة عىل ذمِّ
االعَراِب ُمنَافُِقوَن َوِمن َأهِل امَلِدينَِة َمَرُدوا َعىَل النَفاِق الَ َتعَلُمُهم َنحُن َنعَلُمُهم َســنَُعذُبُم 
وَن إىَِل َعَذاب َعظِيم﴾ )التوبة: 101(، وهذِه داللٌة رصحيٌة ونصٌّ عىل عدِم  َمرَتنِي ُثم ُيَردُّ
ع��دول مجيع الصحابة. ولذا »جيُب عرُضهم عىل ضوابــِط اجلرِح والتعديل وقواعد نقِد 

متِن احلديث«)24( حتَّى تكوَن األخباُر املنقولة ُعنهم أكثَر صحٍة وأدقَّ داللًة.

وقد ذهَب الش��هيُد الث��اين إىل التمييز بني أقواهلم يف التنزيل وما ُيروى عن رس��ول 
اهلل، قال: »وفّصل ثالٌث: إذ قيد قوَل الرفِع مطلًقا بتفس��ٍي يتعلَّق بس��بب نزول آية، 
خُي��رِب به الّصح��ايّب، أو نحو ذلك، فيكون مرفوًعا، وما ال يش��تمل ع��ىل إضافة يشٍء إىل 
رس��ول اهلل، فمعدوٌد يف املوقوفات«)25(، وهذا ه��و منهُج اإلماميَِّة يف إخضاِع مجيع 
الصحابة مليزان اجلرِح والتعديل، ولذا »ال يمكن اعتبار األحاديث املنقولة عن الصحابة 

ة. ة إسناِدها إليه، وإالَّ مل تثبت كوهنا نبويَّ أحاديث َنبويَّة«)26(، ما مل يثبت صحَّ
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املطلب الثالث

مِة احِللِّي من قول ال�صحابّي موقُف العالَّ

ّ جليًّا يف كتبه املختلفة يف حتدي��د معنى عدالة الصحايّب  مِة احِللِّ يظه��ُر موق��ُف العالَّ
ة والرُبهان، فقد س��لَك مس��لَك عل��مِء الرجال يف اجلرح  وقب��ول قوله، القائُم عىل احلجَّ
ّّ جي��د ذلك واضًحا جليًّ��ا، وهو بذلك  مة احِللِّ والتعدي��ل، فَم��ن يرجُع ملصنَّف��ات العالَّ
مة يف  ل العالَّ ��كه باملنهج الُقرآيّن يف تقييم الصحابة وغيهم، وق��د فصَّ يكش��ُف عن متسهُّ
قب��ول قول الصحابة بحس��ب اخت��الف مراتبه��م ونقلهم عن رس��ول اهلل، فجعل 

أقواهلم عىل مراتب، وهي:

��مع بأن  املرتبــة األوىل: وه��ي أع��ىل مرتبة، وهي أن ي��روي الصحايبهُّ عىل نحو السهُّ
ثني أو أخربين أو شافهني«)27(. يقول: »سمعُت رسوَل اهلل يقول كذا، أو حدَّ

: »قال رس��ول اهلل، فهو أدون ِمَن املرتبة  املرتبة الثانية: وهي أن يقول الصحايبهُّ
��ا رصحًيا، فإنَّ الواح��د منَّا يقول: قال  األُوىل، وظاه��ره النقل عن الرس��ول، وليس نصًّ
رس��وُل اهلل اعت��مًدا عىل ما ُنقَل إليه وإن مل يس��معُه منه، واألكثُر ع��ىل أنَّه حُيمُل عىل 
ًة«)28(. واألوىل ُيعدهُّ ِمن احلديث املرفوع)29(، والثاين ِمن  س��معه ِمَن الرسول فيكون حجَّ
َ عنه الشهيُد الثاين بأنَّه: »تفسُي الصحايّب آلياِت القرآن، عماًل  املوقوف)30(، وهو كم عربَّ
باألصل، و جلواز التفس��ي، للعامل بطريقه ِمن نفِس��ِه، فال يكوُن ذلك قادًحا، وقيل: هو 

مرفوع، عماًل بالظاهر، من كونِه َشِهَد الوحي والتنزيَل«)31(.
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: »أمر رس��ول اهلل بكذا أو هنى عن كذا،  املرتبة الثالثة: وهي أن يقول الصحايبهُّ
كان أق��لَّ مرتبٍة ِمن الس��ابقة؛ لتطّرق االحتمل األّول مع ُمريد آخ��ر، وهو أّن الناس قد 
ة  اختلف��وا يف صيغ األوامر والنواهي، فقد يظنهُّ ما لي��س بأمر أمًرا، وُأختلَف يف أنَّه حجَّ
أم ال. وكذا اختلفوا لو قال: س��معُت رس��وَل اهلل يأمُر بكذا أو ينهى عن كذا«)32(، 
��ه ال ُيطلُق هذه  ��ة ؛ ألنَّ الظاهر ِمن حاله أنَّ م��ة إىل أنَّ »األكثر عىل أنَّه حجَّ وذه��ب العالَّ
��َن مراَد الرس��وِل، ف��إنَّ الظاهر ِمن حال الصح��ايّب- مع معرفته  اللفظ��ة إالَّ إذا تيقَّ
وعدالته واطِّالعه عىل أوضاع اللغة- أن يكون عارًفا بمواقع اخلالف والوفاق، فحينئٍذ 
ق أنَّه أمٌر أو هنٌي من غي خ��الف، دفًعا للتدليس بنقل ما يوِجب عىل  ال َينق��ُل إالَّ م��ا حتقَّ

سامعه اعتقاد األمر والنهي يف ما ال يعتقده أمًرا وهنًيا، وهو يقدُح يف عدالته«)33(.

حًة  فالقرائُن احلاليَّ��ة كعدالته وعلمه باللغة العربيَّة ومواط��ن اخلالف، تكون مرجَّ
لقول��ه ع��ىل غيه من الصحابِة، بل م��ع اجتمع الرشائط وإن مل يكن ع��اداًل لكن ُيطمئُن 
مة ؛ ألنَّه  بوث��وق صدوِر اخلرِب منه مع صدقه، فيكون قوُلُه يف التفس��ي مقبواًل عند العالَّ
ك بأقوال الصحابة  من أهِل اللغة وفيهم نزل القرآن، ولذلك جتده يف بعض املوارد يتمسَّ

من باب االستشهاد به أو لنقده.

حتديد الأخبار التف�صرييَّة عن ال�صحابّي

ت��ِه ثبوُت عدالِة  ُيعدهُّ تفس��ُي الصحايب مورًدا من موارد التفس��ي وُيش��َرُط يف صحَّ
��نَّة  الصحايّب، وموافقُة خربه لظاهر القرآن الكريم، ومع ذلك فهو يرجُع إىل تفس��ي السهُّ
��رة ع��ن رس��ول اهلل قال الش��يخ عب��داهلل املامق��ايّن )ت 1351ه���(: »هو ِمَن  املطهَّ
املرفوع؛ ألنَّ الظاهر ابتناء تفس��يه عىل مشاهدته الوحي والتنزيَل فيكوَن تفسيه رواية 

.)34(»وُضعفُه ظاهٌر ألمهيَّة تفسيه من كونِه بعنوان الرواية عنه ،عن النبّي
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ل  ��ه »يكون األوَّ فالتفس��ُي ت��ارًة يكوُن عن رس��ول اهلل وتارًة عن الصحايّب فإنَّ
ل إالَّ باألخذ عن النبّي بإخباره  م��ن املرفوع والثاين من املوقوف؛ لع��دم إمكان األوَّ
بن��زول اآلية بخ��الف الثاين«)35(، ولذلك اختلفوا يف تفس��ي الصح��ايّب آليات القرآن، 
فقي��ل هو ِمَن املوقوف؛ ألصالِة عدم كون تفس��يه رواية ع��ن النبّي، وذهب بعٌض 
إىل التفصيل بني قوله يف سبب النهُّزول الذي يقتيض السمع واملشاهدة وبني ما ال ُيشرُط 
ل بمرتبة املرفوع للرسول والثاين من قسم املوقوف، قال الشهيد  السمع فيكون األوَّ
الث��اين )ت 965ه�(: »وقيل بالتفصيل بني التفس��ي املتعلِّق بس��بب ن��زول اآلية خُيرُب به 
 فيكون مثل هذا مرفوًعا وما ال يش��تمل عىل إضافة يشٍء إىل رس��ول اهلل ، الصحايبهُّ

فمعدوٌد يف املوقوفاِت«)36(.

ّ أقوااًل يف اعتبار قول الصحايّب: مة احِللِّ وذكر العالَّ

نَّة كذا ذهب األكثر  ك به اجلمهور وهو: »أنَّ الصحايب إذا قال من السهُّ ل: ما متسَّ األوَّ
.)37(»إىل أّنه حممول عىل سنَّة رسول اهلل

الثــاين: فيم »لو قال: عن رس��ول اهلل فإنَّه حُيمل عىل أنَّه َس��معه ظاهًرا. وحيتمل أّنه 
ه واشتهاره  ل أظهر«)38(، فمع عدِّ أخربه آخر عن الرس��ول وهو مل يسمعه منه، لكن األوَّ

يف الصدق يكون قوله عنه سمًعا وهو األوىل.

هُّ إىل الق��ول بإمجاع الصحابة يف إثبات اخلرب امُلَف�ِّ للقرآن  مُة احِللِّ ثالًثــا: ذهب العالَّ
الكريم قال: »إمجاع الصحابة عىل العمل بخرب الواحد؛ ألنَّ بعض الصحابة عمل به ومل 
ينك��ر عليه أحٌد، ف��كان إمجاًعا«)39(. وليس كلهُّ خرب بل خص��وص ما اجتمعت القرائُن 
��نة املطهرة وما خالفها ال يؤخذ  ته واعتبار موافقته لظواهر القرآن الكريم والسهُّ عىل صحَّ
به كم يف حديث ِس��حِر الرس��وِل ِمن قبل اليهودي فأنزل اهلل املعوذتني قوله تعاىل: 
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﴿ُقل َأُعوُذ بَِرب الَفَلِق* ِمن َش ما َخَلَق* َو ِمن َش غاِسٍق إِذا َوَقَب* َو ِمن َش النّفاثاِت 
يِف الُعَقِد﴾ )الفلق: 1-4(، يعني: الس��احرات الاليت يعقدن يف ِسحرهنَّ و ينفثن عليه، 
ــْحَر َوَما  ول��وال أّن له حقيقة، ملا أمر باالس��تعاذة منه، وقال تعاىل: ﴿ُيَعليُِّموَن النَّاَس السيِّ
اَمِن ِمــن َأَحٍد َحتى َيُقواَل إِناَم َنحُن فِتنٌَة  ُأنــِزَل َعىَل امَلَلَكنِي بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعليِّ
ُقوَن بِِه َبنَي امَلرِء َوَزوِجــِه﴾ )البقرة: 102(، فقد روى  َفــاَل َتكُفر َفَيَتَعلُموَن ِمنُهاَم َمــا ُيَفريِّ
 اجلمهور عن عائشة: »أّن النبّي ُسِحَر حتَّى أّنه ليخيَّل إليه أنَّه يفعُل اليشَء وما يفعله، 
وأنَّه قال هلا ذات يوم: )أش��عرِت أّن اهلل أفتاين فيم اس��تفتيته فيه أنَّه أتاين ملكان، فجلس 
أحدمه��ا عند رأيس، و اآلخ��ر عند رجّل، فقال: ما وجع الرج��ل؟ قال: مطبوب، قال: 
م��ن طّبه؟ قال: لبيد بن األعصم)40(، قال: يف أّي يشء؟ قال: يف مش��ط ومش��اطة)41( يف 

جّف)42( طلعة ذكر، قال: وأين هو؟ قال: يف بئر ذي أروان )43(()44(.

وهذا اخلرب التفس��يّي خمال��ٌف لظواهر الق��رآن الكريم واألخب��ار املعتربة والعقل 
ة عىل عصمة رس��وله اهلل، و ال س��لطان ألحد عليه إالَّ اهلل تعاىل؛ وألجل ذلك  الدالَّ
ة قال: »وهذا القول عندي باطٌل،  ّ ببطالن مثل هذه األخبار التفسييَّ مة احِللِّ حكم العالَّ
ِق السحر إىل األنبياء)45(؛  والروايات ضعيفة خصوًصا رواية عائشة؛ الستحالة تطرهُّ

ة ارتباطهم باهلل تعاىل وحتقيق طاعته املطلقة. لكوهنم يف أعىل مرتبة العصمة؛ لقوَّ
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املطلب الرابع

م�صادُر تف�صري ال�صحابّي

ة التي استدلَّ هبا  تتبَّع الباحثان مصادَر تفسي الصحايّب من خالل األخبار التفسييَّ
، ويمكن تقسيمها إىل أربعة مصادر أساسيَّة: ّ مة احِللِّ العالَّ

1. القرآن الكريم:
فق��د اعتمد بع��ض الصحابة عىل القرآن الكريم يف بيان م��ا ُخفي عنهم، ِمن خالل 
تفس��ي الق��رآن بالقرآن، فإن كان س��مًعا عن رس��ول اهلل فهو معت��رٌب، وكان بحكم 
املرفوع، وإن كان موقوًفا واجتهاًدا منه. فِمن ذلك تفس��ي قوله تعاىل: ﴿َوإِن َيُك َصاِدًقا 
ل يف الدنيا، لقوله  ُيِصبُكــم َبعُض الَِّذي َيِعُدُكم﴾ )غافر: 28( بأنَّه العذاب األدنى املعجَّ

تعاىل: ﴿َفإِما ُنِرَينََّك َبعَض الِذي َنِعُدُهم َأو َنَتَوفَينََّك َفإَِلينَا ُيرَجُعوَن﴾ )غافر: 77()46(.

ة الشيفة: نَّة النبويَّ 2. السُّ
ة واالعتبار  وه��ذا هو األكثر وال يكون له أث��ٌر إالَّ نقل اخلرب، وهو خاض��ٌع للصحَّ
ووثاقة الناقل يف نقل اخلرب املف�ِّ لآلية الكريمة، وهو أيًضا- مع اعتباره- يعّد ِمَن اخلرب 
املرفوع لرس��ول اهلل، فيكون ِمن تفسي الرس��ول، وهذا هو املعروف بالتفسي 
باملأث��ور حقيقة، ومثال ذلك تفس��ُيه لقول��ه تعاىل:﴿َفــإِن َبَغت إِحدامُها َعــىَل األُخرى 
ّ يف  مة احِللِّ َفقاتُِلــوا التِــي َتبِغي َحّتى َتِفــيَء إىِل َأمِر اهلل﴾)احلجرات: 9(. فقد نق��ل العالَّ

 

م��ا رواه اجلمهور عن ابن عمر وس��لمة بن األكوع وأيب هري��رة أّن النبّي قال: )َمن 
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محَل علينا الســالح فليس منَّا()47(، وعنه قال: )َمن خرج عن الطاعة وفارق اجلامعة 
ّ جواز مقاتلة أه��ل البغي بحمل  م��ة احِللِّ فــامت فميتته جاهليَّة()48(، فقد اس��تفاد العالَّ
الس��الح ضّدهم وإن كانوا مس��لمني؛ خلروجهم عن الطاعة، فمثل ه��ذا اخلرب ُيعدهُّ ِمَن 
��نَّة لفهم القرآن الكريم، فقد فهَم الصحابُة من قول الرس��ول تفس��ًيا  الرجوع للسهُّ
لبيان معنى الباغي، ومن ذلك تطبيق التفسي ِمَن اإلمام عّل عىل أهل النهروان)49(، 
ْيَن َأْعاَمال﴾ )الكهف: 103(  وكوهنم من مصاديق قوله تعاىل: ﴿ُقْل َهْل ُننَبُئُكم بِاألَخَسِ
قال: )هم أهل النهروان()50(، وهذا التفس��ي تطبيق لفرد م��ن أفراد اآلية الكريمة بقول 

. أمي املؤمنني علٍّ

3. أقوال الصحابة:
��نَّة  ب��أن ُيعتمَد ع��ىل قول الصحابة مع عدم احلصول عىل التفس��ي من القرآن والسهُّ
ا فيجُع للتفسي النبوّي وإالَّ كان ِمَن الَتفسي  ً املطهرة، فيأخذ عنهم، فإن نقَل خرًبا مف�ِّ
ّ نقاًل عن اجلمهور تطبيًقا هلذا الِقس��م وهو أنَّ  مة احِللِّ باالجتهاد والرأي، وقد ذكر العالَّ
 ثني أبو بكر وصدق أبو بكر، قال: ســمعُت رســوَل اهلل اإلماَم علّيا قال: )حدَّ
ر ثمَّ يصليِّ ركعتني ثمَّ يستغفر اهللَ إالَّ غفر له(.  يقول: )ما ِمن رجل يذنُب ذنًبا ثمَّ يقوم فيتطهَّ
ثمَّ قرأ ﴿َوالِذيَن إِذا َفَعُلوا فاِحَشًة َأو َظَلُموا َأنُفَسُهم﴾ )آل عمران: 35( إىل آخرها( )51(، 

 

وإنَّم استند العاَلمة هلذا اخلرب بتقرير اإلمام حلديث أيب بكر يف داللة اآلية الكريمة؛ 
ملوافقته ظاهرها.

4. كالم العرب شعًرا ونثًرا:
يمكن الرجوع لكالم العرب شعًرا ونثًرا؛ لفهم كالم اهلل تعاىل وكشف داللة مفرداته، 
فاملف�ِّ ينبغي أن يعلم بأصول اللغة وأساليبها حتَّى َيفهم كالم اهلل تعاىل، ويكون وسيلة 
م بعٌض املنَع ِمَن االس��تدالل بالشعِر  ًدا لتفس��يه. وقد توهَّ لالحتجاج به وش��اهًدا مؤيِّ
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ة أنَّه ذمَّ الشعَر)52(. ويف احلقيقة أنَّ املذموم يف القرآن الكريم هو الشعِر  لفهم القرآن بحجَّ
ال��ذي يكون بعي��ًدا عن الواقع، وفيه رضٌب ِمَن اخليال، أو غي امللتزم الذي كان ش��ائًعا 
عندهم)53(، فال يمكن االس��تغناء عن الش��عر يف بيان داللة املفردات القرآنيَّة، ولذا كان 
ابن عبَّاس يقول: »اذا سألتموين عن غريب القرآن فالتمسوه يف الشعِر فإن الشعَر ديواُن 
العرب«)54(. وقد برز ابن عبَّاس يف ذلك، كم اشتهر عنه استدالله بالشعر يف بيان معاين 
الق��رآن يف حواره مع نافع بن األزرق والتي ُعرفت بمس��ائل نافع ابن األزرق)55(، وقد 
مُجعت بكتاب بلغت فيه مئتي مس��ألة)56(، وقد ُس��ِئل عنها يف البيِت احلرام من ِقَبِل نافع 
اب��ن األزرق)57(، وقد روى أبو بكر األنبارّي )ت 577ه�( عنه أنَّه قال: »الش��عر ديوان 
العرب، فإذا خفَي علينا احلرف من القرآن الذى أنزله اهلل بلغة العرب، رجعنا إىل ديواهنا 

فالتمسنا ذلك منه«)58(.

ته وكونه غَي منحول يمكن اإلفادة منه يف بيان داللة  فاالعتمد عىل الش��عِر مع صحَّ
ون إىل يومنا  ج املف�ِّ : »وهلذا مل يتحرَّ املف��ردات الغريبة وغيها، يقول الدكتور الَذهب��يهُّ
هذا ِمَن الرجوع إىل الش��عر اجلاهّل لالستش��هاد به عىل املعنى الذى يذهبون إليه يف فهم 
كالم اهلل تعاىل«)59(، وبذلك يرجُع االستشهاد بالشعِر عىل بيان مراد اهلل تعاىل إىل التفسي 

اللغوّي للصحايّب.

ّ بالش��عر يف تفس��ي قوله تع��اىل: ﴿َوَرٰبائُِبُكــُم اْلاَلِّٰت يِف  مة احِللِّ وقد استش��هد العالَّ
��كه بعموم النس��اء  ِّٰت َدَخلُتم ِبِن﴾ )النس��اء: 23( بتمسهُّ ُحُجوِرُكــم ِمن نِٰســائُِكُم اْلــالَّ
وشموهلا للمزيّن هبا يف حرمة الزواج من ابنتها؛ ليثبت أنَّ اإلضافة التى يكفي فيها أدنى 

مالبسة تثبت احلرمة، فاستشهد بقول الشاعر:

بسحرة الح  اخل��رق��اء  ك��وك��ب  القرائب)60(إذا  يف  غزهلا  أذاع��ت  سهيل 
ة س��يها في��ه، إذ اإلضافة إىل  : »فأضاف الكوكب إليها؛ لش��دَّ ّ مة احِللِّ فق��ال العالَّ
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ق املظاهرة  اليشء يكفي فيها أدنى مالبس��ة«)61(، وبالبيت نفسه استش��هد به إلثبات حتقهُّ
عىل الزوجة بالعقد املنقطع)62(.

وكذلك استشهد بقول الشاعر:

األب��اع��د)63(ب���ن���ون���ا ب���ن���و أب���ن���ائ���ن���ا وب��ن��ات��ن��ا ال��رج��ال  أب��ن��اء  بنوهن 
مة: »إنَّه إنَّم يصدق االنتس��اب  يف إثبات اس��تحقاق أبناء البنت اخلمس، قال العالَّ
 حقيق��ة إذا كان م��ن جهة األب عرًفا، فال يق��ال: متيمّي إالَّ ملن انتس��ب إىل متيم باألب، 
وال حارثّي إالَّ ملن انتس��ب إىل حارث باألب، ويؤيده قول الش��اعر«)64(. وُيعدهُّ الش��عُر 
هُّ  مُة احِللِّ أحَد املصادر األس��اس يف الكش��ف عن داللة اآلية، ولكن مل يعتم��د عليه العالَّ

كثًيا، وإنَّم يف مورد احلاجة لالستشهاد فقط.
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ٌة مناذٌج تطبيقيَّ

النموذُج الأوُل

مة بقول الصحايّب كعب بن عجرة)65( يف بيان قوله تعاىل: ﴿َواَل حَتلُِقوا  استدلَّ العالَّ
ُه َفَمن َكاَن ِمنُكم مِريًضا َأو بِِه َأًذى من رأِســِه َفِفدَيٌة من  لُّ ُرُءوَســُكم َحتى َيبُلَغ اهَلــدُي حَمِ
ِصَيــاٍم َأو َصَدَقٍة َأو ُنُســٍك﴾ )البق��رة: 196(، يف جواز حلق الرأس ح��ال اإلحرام مع 
ُر، وقد اس��تدلَّ عىل  ل وغيه فَيحِلُق وُيَكفِّ وجود األذى يف الرأس بس��بب عارض كالقمَّ
اآلي��ة الكريم��ة برواية اجلمه��ور عن كعب بن عج��رة، عن رس��ول اهلل أنَّه قال له: 
)لعلَّك يؤذيك هوامُّ رأســك؟(، قال: نعم يا رس��ول اهلل، فقال رسول اهلل: )إحلق 
ام، أو أطعم ســتَّة مســاكني، أو انسك شــاة()66(، ويدلهُّ عىل املنع  رأَســَك، وُصم ثالثة أيَّ
 ِم��َن احللق قبل ذل��ك)67(. وروى العامّل اخلرب عن كعب أنَّه ق��ال: )كنُت مع النبّي
ه املرشكوَن، فكانت ل وفَرٌة، فَجِعلت اهلوامهُّ ُتس��اقط  باحلديبيَّة ونحن حُمِرُمون، وقد صدَّ
 فقال: )أتؤذيك هوامُّ رأِســَك؟( قلُت: نع��م. فأمر أن  ع��ىل وجه��ي، فمرَّ يب النب��يهُّ

حَيلَق، ونزلت يف آية الفدية)68(.

النموذج الثاين

ّ يف قبوله خرب عمر بن اخلطَّاب يف حتديد  مة احِللِّ ن��رى يف هذا التطبيق موق��ف العالَّ
مق��دار صالة العيد، ومعتم��ًدا عىل قول اجلمهور يف ما رووه عن عم��ر أنَّه قال: )صالُة 
ة ما رواه الشيخ  العيد ركعتان متاٌم غي قٍر عىل لسان نبيِّكم()69(، وِمن طريق اخلاصَّ
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 يف الصحيح عن عبد اهلل بن س��نان، عن أيب عبد اهلل: قال: )صالة العيدين ركعتان 
بال أذان وال إقامة ليس قبلهام وال بعدمها شء()70(.

وكذل��ك اس��تدلَّ بكالم اب��ن عمر يف تفس��ي قوله تعاىل: ﴿َفــإِن ِخفُتــم َفِرجااًل َأو 
 : ّ مة احِللِّ ُركباًنــا﴾ )البقرة: 239(، ورجال: مجع راجل كصاحب وِصحاب، قال العالَّ
وم��ا رواه اجلمه��ور عن ابن عمر أّن النب��ّي قال: )فإن كان اخلوف أشــدُّ ِمن ذلك، 

صلُّوا رجااًل قياًما عىل أقدامهم وركباًنا مستقبل القبلَة وغر مستقبليها()71(.

ّ يف عمله يف تفس��ي القرآن بقول الصحايّب  مة احِللِّ ويظهُر للباحثني ِمن منهج العالَّ
املجم��ع علي��ه؛ فم أمجع عليه بني االصح��اب يكوُن بمنزلة املرفوع، م��ع موافقته لظاهر 
 ، ّ م��ة احِللِّ رة، ومع اجت��مع هذه الرشائ��ط يعمل به العالَّ ��نَّة املطهَّ الق��رآن الكري��م والسهُّ
واستدالله به سواء أكان استشهاًدا أم تأييًدا أم تأسيًسا ألصل من ُأصول التفسي؛ لكونه 
م��ن القرائ��ن اللفظية التي حُتي��ُط باخلرِب وجتعل��ه صحيًحا ومعت��رًبا، فاملواءمة بني أخبار 
مة ومتيَّز به من غيه من اإلماميَّة،كم  ة واجلمُع بينها منهٌج اختصَّ به العالَّ ة واخلاصَّ العامَّ

هو واضح للعيان يف مصنَّفات األعيان ِمَن األعالم.

النموذج الثالث

ّ عن اجلمهور يف تفس��ي قول��ه تعاىل: ﴿َوهللِ َعــىَل النّٰاِس ِحجُّ  م��ة احِللِّ وروى العالَّ
الَبيِت َمِن اسَتٰطاَع إَِليِه َسبِياًل َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اهللَ َغنِيٌّ َعِن العامَلنِي﴾ )آل عمران: 97(، قال 
ّ يف بيان داللة السبيل نقاًل عن اجلمهور عن جابر وعبد اهلل بن عمر وأنس  مة احِللِّ العالَّ
وعائش��ة: أّن النبّي ُسئَل، ما الس��بيل؟ قال: )الزاد و الراحلة()72(، فبنيَّ أنَّ املراد ِمَن 
، ق��ال ابن عّباس: »يريد باعتق��اده أّنه غي واجب«)73(.  الكف��ر هو الكفر برضورة احلجِّ
ام، عن أيب عبد اهلل، قال:  وذلك بقول اإلماميَّة واإلمجاع، فقد روي عن زيد الش��حَّ
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فه وليس له عزم ثمَّ مات، فقد ترك شيعة من  قلت: التاجر يسّوف احلّج؟ قال: )إذا سوَّ
ّ باإلمجاع عىل موافقة اخلرب لظاهر القرآن  مة احِللِّ شائع اإلســالم(«)74(. كم استدلَّ العالَّ
الكريم قال: »وأّما اإلمجاع، فقد أمجع املسلمون كافَّة عىل وجوبه عىل املستطيع يف العمر 

ة واحدة«)75(. مرَّ
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نتائج البحث

ظهر للباحَثني جمموعة من النتائج خالل البحث، وهي:
ّ باعتمده عىل قول الصحايّب يف نق��ل اخلرب املف�ِّ للقرآن يف . 1 مة احِل��لِّ متيَّ��َز العالَّ

تِه. بحثه القرآيّن مع اعتبار صحَّ
ز عىل قول الصحايّب يف التفس��ي يف ما لو كان جممًعا عليه عند . 2 مة يركِّ كان العالَّ

ِة فيحتجهُّ به يف التفسي وجيعُله يف رتبة املرفوع أو جيعله شاهًدا. العامَّ
ّ يف قبول ق��ول الصحايّب املف�ِّ للق��رآن موافقته لظاهر . 3 م��ة احِللِّ اش��رط العالَّ

رة، ومع اجتمع هذين الرشطني يعمل به. القرآن الكريم والسنَّة املطهَّ
ّ اخلرب التفس��يّي م��ن القرائن اخلارجيَّة الت��ي حتيط باآلية، . 4 م��ُة احِللِّ َع��دَّ العالَّ

ًصا لعمومات الكتاب ومقيًِّدا ملطلقاته. وجعله خمصَّ
ة يف . 5 ة بعض أخبار العامَّ ّ عىل أخبار اإلماميَّة يف إثبات صحَّ مة احِللِّ اعتمد العالَّ

مقام البحث التفسيّي.
ّ َمع مدرس��ِة الصحابة خالل بحثه . 6 مة احِللِّ ظه��وُر األدِب العلمّي ل��دى العالَّ

التفسيّي، ونقده بموضوعيَّة وعلميَّة لألخبار التفسييَّة.
؛ لكونِه . 7 هُّ مُة احِللِّ ُيعدهُّ تفس��ي الصحابة من املوارد األساسيَّة التي اعتمدها العالَّ

من القرائن اللفظيَّة املعتربة؛ ولقرهبا ِمن عر نزول النّص الُقرآيّن.
مُة احِلِلهُّ باعتمده عىل هذا املورد يف إثبات الداللة القرآنيَّة يف التفس��ي . 8 متيَّز العالَّ

إلثباِت وجوِد املشَركات بنَي املسلمنَي، وتساعد عىل تقارهبم ووحدهتم.
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هوام�ض البحث

)1( الفراهيدّي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني: 124/3، األزهرّي، هتذيب اللغة: 153/4.
ة: )صحب(. )2( ظ: لسان العرب، مادَّ

)3( ابن األثي، أس��د الغابة: 18/1، اخلطيب، أبو بكر أمحد بن عّل بن ثابت البغدادّي )ت 463ه�(، 
الكفاي��ة يف عل��م الدراية: 50، حتقيق: أبو عبد اهلل الس��ورقي وإبراهيم مح��دي املديّن، نرش: املكتبة 

رة، ط1، 2010م. العلميَّة، املدينة املنوَّ
)4( ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة: 4/1 و5.

)5( ظ: السبحايّن، اإلنصاف يف مسائل دام فيها اخلالف: 495/3.
)6( العسقاليّن، اإلصابة يف متييز الصحابة: 10/1.

)7( العسقاليّن، اإلصابة يف متييز الصحابة:16-13/1.
)8( اآلمدّي، اإلحكام يف أصول األحكام: 103/2، املسألة 8، هناية الوصول: 475/3.

)9( هناية الوصول: 475/3.
)10( ظ: هناية الوصول: 475/3.
)11( ظ: هناية الوصول:475/3.

)12( هناية الوصول:475/3.
)13( الش��هيد الثاين،الرعاية يف علم الدراية، اإلصابة يف متييز الصحابة: 158/1. البابّل، أبو الفضل 

احلافظيان، رسائل يف دراية احلديث: 360/2، الكفاية يف علم الدراية: 383/1.
)14( السبحايّن، اإلنصاف يف مسائل دام فيها اخلالف: 495/3.

)15( الكلينّي، الكايف:158/1.
)16( اآلمدّي، االحكام يف أصول األحكام: 320/1.

)17( ابن األثي، أسد الغابة: 10/1.
)18( الطويّس، تفسي التبيان: 327/9.

)19( ابن داود، سنن ابن داود: 393/2، ح4607.
)20( مس��ند أمحد: 390/5 و453، صحيح مسلم: 122/8-123، تفسي الدّر املنثور: 258/3- 

.259
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ة الوداع وبمناس��بة واقعة غدير خّم  )21( ورد يف أحاديث الش��يعة أنَّ ذلك كان عند مرجعه من حجَّ
بأرض اجلحفة، البحار: 97/28.

)22( الصدوق، اخلصال:470.
)23( ظ: أمحد حسني يعقوب، نظرّية عدالة الصحابة واملرجعيَّة السياسيَّة يف اإلسالم: 73.

ر البحث القرآيّن من الطربّي)ت 310ه�( حتى الطربيّس  اح، أ.د. خولة مهدّي شاكر، تطوهُّ )24( اجلرَّ
)ت 548ه�(: 126.

)25( الشهيد الثاين، رشح البداية يف علم الدراية: 136/1.
ر البحث القرايّن من الطربي حتى الطربيّس: 101. اح، أ.د. خولة مهدّي شاكر، تطوهُّ )26( اجلرَّ

، هناية الوصول إىل علم األصول: 475/3. ّ مة احِللِّ )27( العالَّ

، هناية الوصول إىل علم األصول: 475/3. ّ مة احِللِّ )28( العالَّ
فه الشهيد الثاين بأنَّه: ما أضيف إىل املعصوم من قول، بأن يقول يف الرواية:  )29( احلديث املرفوع: عرَّ

أنَّه قال كذا أو فعل، بأن يقول: فعل كذا. الرعاية يف علم الدراية: 97.
)30( املوقوف: وقد ُيطلق يف غي املصاحب للمعصوم: مقّيًدا، وهذا هو القسم الثاين منه، مثل: وقفه 
ف��الن عىل ف��الن، إذا كان املوقوف عليه غي مصاح��ب. وقد يطلق عىل املوق��وف: األثر، إن كان 

املوقوف عليه صحابيًّا للنبّي، الرعاية يف علم الدراية: 132.
)31( الشهيد الثاين، الرعاية يف علم الدراية: 132.

، هناية الوصول: 478/3. ّ مة احِللِّ )32( العالَّ

، هناية الوصول: 478/3. ّ مة احِللِّ )33( العالَّ
)34( املامقايّن، مقباس اهلداية: 250/2.
)35( املامقايّن، مقباس اهلداية: 250/2.

)36( الشهيد الثاين، الرعاية يف علم الدراية: 132.
، هناية الوصول: 396/3. ّ مة احِللِّ )37( العالَّ
، هناية الوصول: 396/3. ّ مة احِللِّ )38( العالَّ
، هناية الوصول: 396/3. ّ مة احِللِّ )39( العالَّ

)40( لبيد بن األعصم اليهودّي هو الذي س��حر النبّي، وفش��ل س��حره، قال ابن سعد: ل�مَّ رجع 
م جاءت رؤس��اء اليهود الذين بقوا باملدينة ممَّن  ة ودخل املحرَّ النب��ّي من احلديبيَّة يف ذي احلجَّ
يظهر اإلس��الم وهو منافق إىل لبيد بن األعصم اليهودّي، وكان حليًفا يف بني زريق وكان ساحًرا، 
ه اهلل عليه فأخرجه  فجعلوا له ثالثة دناني عىل أن يس��حر رس��ول اهلل، فسحر النبّي، ثمَّ دلَّ
ثمَّ أرس��ل إىل لبيد بن األعصم فقال: )ما محلك عىل ما صنعت؟ فقد دلَّني اهلل عىل سحرك؟( قال: 
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حبهُّ الدناني يا أبا القاسم. الطبقات الكربى البن سعد: 197-196/2.
ط، فقد أثبت هلم سحًرا. ابن قدامة،  )41( املشاطة: الشعر الذي خيرج من شعر الرأس أو غيه إذا مشِّ

املغني: 105/10، الرشح الكبي هبامش املغني: 111/10.
: وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق عىل الذكر واألنثى؛ ولذا  )42( جفَّ وجبَّ

قيَّده يف احلديث بقوله: طلعة ذكر. لسان العرب: 28/9، هامش صحيح مسلم: 1720/4.
)43( يف رواي��ة البخ��ارّي: )بئر ذروان( م��كان: )بئر ذي أروان(. و بئ��ر ذروان- بفتح الذال املعجمة 
اء، ويف كتاب  وس��كون ال��راء- كذا يقول��ه رواة كتاب البخ��ارّي كافَّة، وك��ذا روي عن ابن احل��ذَّ
الدع��وات م��ن كتاب البخارّي هي بئر يف من��ازل يف زريق باملدينة، وقال اجلرجايّن: ورواه مس��لم 
��ة هي بئ��ر ذي أروان. وقال األصيّل: ذو أروان، موضع آخر عىل س��اعة م��ن املدينة وفيه بني  كافَّ

مسجد الرضار. معجم البلدان: 299/1.
السبحايّن، اإلنصاف يف مسائل دام فيها اخلالف: 495/3.  

)44( صحي��ح البخ��ارّي: 176/7، وظ: صحي��ح مس��لم:1719/4، ح2189، س��نن ابن ماجة: 
1173/2، ح3545، مسند أمحد: 63/6، سنن البيهقّي: 135/8.

)45( منتهى املطلب: 388/15.
ون من الصحابة مجًعا ودراسة وصفيَّة: 565/1. )46( الدكتور عبدالرمحن بن عادل، املف�ِّ

)47( البخارّي، صحيح البخارّي: 62/9.
)48( صحيح مسلم: 1476/3، ح 1848.

)49( النهروان: قال احلموّي: أكثر ما جيري عىل األلسنة- بك� النون- وهي ثالثة هنروانات، األعىل 
ها األعىل  واألوس��ط واألسفل، و هي كورة واس��عة بني بغداد وواس��ط من اجلانب الرشقّي، حدهُّ
متَّصل ببغداد، وكان هبا وقعة ألمي املؤمنني مع اخلوارج مشهورة. معجم البلدان: 324/5.

)50( تفسي الطربّي: 33/15-34، تفسي القرطبّي: 66/11.
)51( منتهى املطلب: 164/6. ابن كثي، تفسي القرآن: 362/2.

)52( ظ: االتقان يف علوم القرآن: 416-383/1.
)53( األمني، إحسان، منهج النقد يف التفسي: 176.

)54( السيوطّي، املزهر يف اللغة: 344/1.

ا موضوعة وليست صحيحة. )55( قيل إهنَّ
)56( ذك��ر بعضه��ا ابن األنبارى ىف كت��اب )الوقف واالبت��داء(، وأخرج الطربان��ّى بعضها اآلخر ىف 

معجمه الكبي، وقد ذكر السيوطى ىف )االتقان( بسنده.
ل خروجه بالبرة  )57( ه��و أبو راش��د نافع ب��ن األزرق بن قيس بن هنار، أح��د بني حنيف��ة، كان أوَّ
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يف عه��د عب��د اهلل بن الزبي، ويف عام 65ه� اش��تَّدت ش��وكته حتى ُقتل يف مج��ادى اآلخرة. خطط 
د: 171/2، 180، رشح هنج  املقري��زّي: 354/2، الكامل، البن األثي: 81/4، الكامل للم��ربِّ

البالغة: 380/1.
)58( السيوطّي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر )ت 911ه�(، اإلتقان يف علوم القران: 55/2. 

ة للكتاب، ط1، 1394ه�/1974م. ة العامَّ د أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املريَّ حتقيق: حممَّ
ون: 58/1. )59( الذهبّي، التفسي واملف�ِّ

ل، البن يعي��ش: 8/3. واخلرقاء: املرأة  )60( البيت بال نس��بة يف املحتس��ب: 228/2، ورشح املفصَّ
ل، ابن احلاجب: 383/1. التي ال حُتسن عماًل. انظر: اإليضاح يف رشح املفصَّ

، خمتلف الشيعة: 531/5. ّ مة احِللِّ )61( العالَّ
، خمتلف الشيعة: 35/7، 408. ّ مة احِللِّ )62( العالَّ

)63( البيت من شواهد التريح: 173/1، وابن عقيل:233/1/51، واألشمويّن: 99/1/153، 
ومغني اللبيب: 589/818.

)64( خمتلف الشيعة: 203/3.
)65( ق��ال اب��ن األثي: وهو كعب بن عج��رة األنصارّي الس��املي املديّن، من أهل بيع��ة الرضوان. له 
د  د، وعب��د امللك، وربيع، وطارق بن ش��هاب، وحممَّ ة أحاديث. روى عنه بنوه: س��عد، وحممَّ ع��دَّ
ث  ابن س��يين، وأبو وائل، وعبد اهلل بن معقل، وأبو عبيدة بن عبد اهلل بن مس��عود، وآخرون. حدَّ

بالكوفة وبالبرة فيم أرى. مات سنة اثنتني ومخسني. ابن األثي، أسد الغابة: 454/4.
)66( صحيح البخارّي: 12/3-14، صحيح مسلم: 859/2، ح1201.

مة، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب: 89/12. )67( العالَّ
)68( الطربّي، تفسي جامع البيان: 63/3، العامّل وسائل الشيعة: 166/13، ح14.

)69( صحيح البخارّي: 12/3-14، صحيح مسلم: 859/2، ح1201.
)70( منتهى املطلب: 89/12.

)71( الواحدّي، أسباب نزول القرآن: 62/1.
اص، احكام القرآن:301/2. )72( اجلصَّ

)73( تفسي الطربّي: 19/4، تفسي القرطبّي: 153/4، تفسي الدّر املنثور: 57/2.
)74( صحيح البخارّي: 38/6، املوطَّأ: 184/1، ح3.

)75( املفيد، املقنعة: 61، الكلينّي، الكايف: 269/4، ح3، التهذيب: 17/5، ح50.
)76( منتهى املطلب: 13/10.
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امل�صادر واملراجع

* القرآن الكريم.
د، االحكام يف أصول األح��كام )ت 631ه�(، حتقي��ق: إبراهيم العجوز، . 1 اآلم��دّي، عّل ب��ن حممَّ

نرش: دار الكتب العلميَّة، بيوت، ط 5، 2005م.
اب��ن األثي، املبارك اجلزرّي )ت 606ه�(، النهاية يف غريب احلديث، حتقيق: طاهر أمحد الزاوّي، . 2

نرش: املكتبة العلميَّة، بيوت، ط1، 1995.
ابن األثي، أبو احلسن عّل بن أيب الكرم )ت 630ه�(، أسد الغابة، بيوت،ط1.. 3
د بن أمحد بن حجر العس��قاليّن )ت 843ه���(، اإلصابة يف متييز . 4 اب��ن حج��ر، أمحد بن عّل بن حممَّ

ض، دار الكت��ب العلميَّة، ط1،  د مع��وَّ الصحاب��ة، حتقي��ق: عادل أمحد عب��د املوجود وع��ّل حممَّ
1415ه�/1995م.

ابن احلاجب، مجال الدين أبو عمرو عثمن )ت 646ه�(، خمتر منتهى الس��ؤل واألمل يف علَمي . 5
األصول واجلدل، حتقيق: الدكتور نزيه محَّاد، نرش: دار ابن حزم، ط1، 1427ه�/2006م.

د القرطبّي املالكّي )ت 463ه�(، االس��تيعاب يف معرفة . 6 ابن عبد الرّب، يوس��ف بن عبد اهلل بن حممَّ
األصحاب، دار اجليل، بيوت، ط1، 1412ه�.

د عبد القادر . 7 أب��ن الع��ريّب، أبو بكر بن العريّب املالك��ّي )ت 543ه�(، أحكام القرآن، حتقي��ق: حممَّ
عطا، نرش: دار الكتب العلميَّة، ط1، 1424ه�/2003م.

د بن عّل )ت 588ه�(، مناقب آل أيب طالب، حتقيق: يوسف البقاعي، نرش: . 8 ابن شهرآشوب، حممَّ
دار االضواء، لبنان، بيوت، ط1، 1420ه�.

ابن كثي، إس��معيل بن عمر بن كثي الدمش��قّي )ت 774ه�(، تفسي ابن كثي، حتقيق: سامي بن . 9
د سالمة، نرش: دار طيبة للنرش والتوزيع، ط2، 1420ه�/1999م. حممَّ

د بن يزيد القزوينّي )ت 275ه�(، سنن ابن ماجه، نرش: دار الفكر، بيوت، ط1، . 10 ابن ماجة، حممَّ
1373ه�.

د بن مكرم بن منظور األفريقّي )ت 711ه�(، لسان العرب، حتقيق: عامر أمحد، . 11 ابن منظور، حممَّ
نرش: دار الكتب العلميَّة، بيوت، لبنان ط1، 1426ه�.
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أبو داود، س��ليمن بن األشعث األزدّي السجستايّن )ت 275ه�(، سنن أيب داود، حتقيق: شعيب . 12
األرناؤوط، نرش: دار الرسالة العامليَّة، ط1، 2009/1430م.

أبو بكر أمحد بن عّل بن ثابت البغدادّي )ت 463ه�(، الكفاية يف علم الدراية، حتقيق: أبو عبد اهلل . 13
رة، ط1، 2010م. السورقّي وإبراهيم محدي املديّن، نرش: املكتبة العلميَّة، املدينة املنوَّ

ة عدالة الصحابة واملرجعيَّة السياسيَّة يف اإلسالم، نرش: مطبعة اخليام، . 14 أمحد حسني يعقوب، نظريَّ
األردن، ط1، 1989م.

أمحد بن عّل البيهقّي )ت  458 ه�(، سنن البيهقّي، نرش: دار املعرفة، بيوت، ط1، 1344ه�.. 15
األمني، إحسان، منهج النقد يف التفسي، نرش: دار اهلادي، بيوت، ط1، 1428ه�/2007م.. 16
سة، ط4، 1432ه�/2011م.. 17 البابّل، أبو الفضل احلافظيان، رسائل يف دراية احلديث، قم املقدَّ
د زهي بن . 18 د بن إس��معيل )ت 256ه�(، صحيح البخارّي، حتقيق: حممَّ البخارّي، أبو عبد اهلل حممَّ

نارص النارص، نرش: دار طوق النجاة، ط1، 1422ه�.
د باقر النارصّي، نرش: دار البصائر، . 19 هتذيب الوصول اىل علم األصول، حتقيق وتعليق: الشيخ حممَّ

قم، ط1.
د حس��ني الرضوّي الكش��ميّي، نرش: . 20 هتذي��ب الوص��ول إىل علم األصول، حتقيق: الش��يح حممَّ

سة اإلمام عّل، لندن، ط1، 2001م. منشورات مؤسَّ
ر البحث القرآيّن من الطربّي )ت 310ه�( حتَّى الطربيّس . 21 اح، أ.د. خولة مهدّي ش��اكر، تطوهُّ اجلرَّ

)ت 548ه�(، أطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة/كلية الفقه، 1432ه�.
احلم��وّي، أب��و عبد اهلل ياقوت بن عب��داهلل الروم��ّي )ت 626 ه� (، معجم البل��دان، دار الكتب . 22

العلميَّة، بيوت، ط1، 1411ه�.
اخلفاج��ّي، أ.د. حكمت عبيد، التفس��ي املوضوعّي للقرآن الكري��م وموضوعاته، طباعة ونرش: . 23

سة دار الصادق الثقافيَّة، بابل، ط1، 1434ه�/2013م. مؤسَّ
اخلطي��ب، أبو بكر أمحد بن عّل بن ثابت البغدادّي )ت 463ه�(، الكفاية يف علم الدراية، حتقيق: . 24

رة، ط1، 2010م. أبو عبد اهلل السورقّي وإبراهيم محدي املديّن، نرش: املكتبة العلميَّة، املدينة املنوَّ
د ع��وض مرعب، نرش: دار . 25 ��د بن أمحد )ت 370ه���(، هتذيب اللغة، حتقيق: حممَّ األزه��رّي، حممَّ

إحياء الراث العريّب، بيوت، ط1، 2001م.
د بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة )ت 1394ه�(، املعجزة الكربى . 26 الذهبّي، حممَّ

القرآن، نرش: دار الفكر العريّب، ط1، 1390ه�.
ون، نرش: دار الفكر العريّب، بيوت، ط1، 1390ه�.. 27 الذهبّي، التفسي واملف�ِّ
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د بن س��عد )ت 230 ه�(، طبقات ابن س��عد، نرش: مكتبة اخلانجّي، . 28 الزهرّي، ش��مس الدين حممَّ
القاهرة، ط1، 1421ه�/2001م.

الس��يوطّي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر )ت 911ه���(، اإلتقان يف علوم القران، حتقيق: . 29
ة للكتاب، ط1، 1394ه�/1974م. ة العامَّ د أبو الفضل إبراهيم، النارش: اهليئة املريَّ حممَّ

الدّر املنثور يف التفسي باملأثور، نرش: دار الكتب العلميَّة، بيوت، ط1، 1411ه�.. 30
املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، نرش: القدس للنرش والتوزيع، ط1، 1430ه�/2009م.. 31
الش��هيد الث��اين، زين الدي��ن بن ع��ّل )ت 965ه���(، الرعاية يف عل��م الدراية، نرش: انتش��ارات . 32

فيوزآبادي، قم، ط3، 1409ه�.
د الفاريايّب أبو قتيبة، نرش: دار . 33 صحيح مسلم، مسلم بن حجاج )ت 261ه�(، حتقيق: نظر بن حممَّ

طيبة، ط1، 2006/1427م.
سة إحياء الراث . 34 د بن جرير )ت 311ه�(، تفسي جامع البيان، نرش: مؤسَّ الطربّي، أبو جعفر حممَّ

العريّب، بيوت، ط5، 1409ه�.
س��ة، ط1، . 35 س��ة النرش اإلس��المّي، قم املقدَّ د بن احلس��ن، املبس��وط، حتقيق: مؤسَّ الط��ويّس، حممَّ

1428ه�/2007م.
د جعفر ش��مس الدين، نرش: دار التعارف للمطبوعات، . 36 الط��ويّس، هتذيب األحكام، حتقيق: حممَّ

بيوت، ط1، 1430ه�/2007م.
ر )ت 726ه���(، هناية الوص��ول إىل علم األصول، . 37 ، احلس��ن بن يوس��ف بن املطهَّ ّ م��ة احِللِّ العالَّ

سة اإلمام الصادق، قم، ط1، 1425ه�. حتقيق: إبراهيم البهادرّل، نرش: مؤسَّ
ال، ن��رش: دار األضواء، ب��يوت، ط2، . 38 د ع��ّل البقَّ مب��ادئ الوص��ول، حتقيق: عبد احلس��ني حممَّ

1986م.
منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، تقديم: حممود البستايّن، نرش: جممع البحوث اإلسالميَّة، مشهد . 39

سة، ط1، 1412ه�. املقدَّ
د بن احلس��ن احلر )ت 1104ه�(، وسائل الشيعة لتحصيل أحكام الرشيعة، حتقيق: . 40 العامّل، حممَّ

سة آل البيت، بيوت، ط1، 1993م. مؤسَّ
الفراهيدّي، اخلليل بن أمحد )ت 175ه�(، كتاب العني، حتقيق: د. مهدّي املخزومّي ود. إبراهيم . 41

سة، 1414ه�. ائّي، ط1، نرش: مطبعة باقري، قم املقدَّ السامرَّ
ُد بُن َأمَحَد بِن أيب بكر )ت 671ه� (، جامع أحكام القران، تفسي القرطبّي، . 42 القرطبّي، َأُبو َعبِد اهللِ حُمَمَّ

ة، بيوت، ط2، 1427ه�/2006م. حتقيق: د. عبد احلميد اهلنداوّي، نرش: املكتبة العريَّ
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د بن عبد اهلل احلاكم النيس��ابورّي، أبو عبد اهلل، حتقيق: أمحد بن فارس . 43 معرفة علوم احلديث، حممَّ
السلهُّوم، نرش: دار ابن حزم، ط1، 1424ه�/2003م.

د ب��ن عبد اهلل )ت 405ه�(، حتقيق: . 44 معرف��ة علوم احلديث، النيس��ابورّي، أبو عبد اهلل احلاكم حممَّ
السيِّد معظَّم حسني، نرش: دار الكتب العلميَّة، بيوت، ط2، 1397ه�/1977م.

د رضا . 45 د حس��ن بن عبد اهلل )ت 1351ه�(، مقباس اهلداية: حتقيق: حممَّ املامقايّن، عبد اهلل بن حممَّ
سة آل البيت إلحياء الراث، قم، ط1، 1411ه�. املامقايّن، نرش: مؤسَّ

ة . 46 د تق��ي )ت 1111ه�(، بحار األن��وار اجلامعة ل��درر أخبار األئمَّ د باق��ر بن حممَّ املجل��يّس، حممَّ
سة الوفاء، بيوت، ط1، 1414ه�. األطهار، نرش: طبعة مؤسَّ

ون م��ن الصحاب��ة، رس��الة ماجس��تي، للطال��ب عبدالرمحن بن ع��ادل عبد الع��ال، عن . 47 املف���ِّ
رة عام 2016 من قس��م التفس��ي وعلوم القران الكريم، بتاريخ  جامعة اإلس��الميَّة يف املدينة املنوَّ

1436/7/2، طبعتها مركز التفسي للدراسات القرآنيَّة عام 1437ه� يف السعودية، الرياض.
د بن عبد اهلل )ت 405ه�(، املستدرك الصحيحني، حتقيق: مصطفى . 48 النيسابورّي، أبو عبد اهلل، حممَّ

عبد القادر عطا، نرش: دار الكتب العلميَّة، ط2، 1422ه�.
الواحدّي، أبو احلسن عّل بن أمحد النيسابورّي )ت 468ه�(، أسباب نزول، حتقيق: كمل بسيوين . 49

زغلول، نرش: دار الكتب العلميَّة، ط1، 1411ه�/1991م.




